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शहीदनगर नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः-5                 सखंयाः-2               लिल ः-

2079/11/28 

  

भाग 2     

शहीदनगर नगरपालिकाको  

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को गठन  था व्यिस्थापन सम्बन्धी 

काययलिलध, 2079  

काययपालिकाबाट स्िीकृ  लिल ः-2079/10/24                                                       

प्रस् ािना 

 

शहीदनगर नगरपालिकािा संचालि  सािुदालयक लिद्याियहरुको संचािन, रेखदखे, लनयन्त्रण 

 था व्यिस्थापन गरर सिेा क्षेत्रका सम्पूणय बािबालिकाहरुिाई सहज शैलक्षक पहुँच प्रदान गन े

लिद्यािय शालन् पूणय र बाििैत्री िा ािारणिा लनिायण गनय र सम्पूणय अलभभािक एिि लशक्षाका 

सरोकारिािाहरुिाई लिद्यािय प्रल  अपनत्िको भािना जागृ  गराइ लिद्याियको भौल क, 

आर्थयक, शैलक्षक एिि प्रशासलनक व्यिस्थापककय पक्षको सुदढृीकरण गरर गुणस् रीय लशक्षा 

प्रालिको िालग सहयोग गने उदशे्यिे नगर लशक्षा लनयिाििीको लनयि 26 बिोलजि लिद्यािय 

व्यिस्थापन सलिल  गठन प्रयोजनका िालग नगर लशक्षा लनयिाििी 2076 को लनयि 27 को 

उपलनयि 4 िे कदएको अलधकार प्रयोग गरर शहीदनगर नगरपालिका नगरकाययपालिकािे यस 
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शहीदनगर नगरपालिका लभत्रका सम्पूणय लिद्याियहरुिा िाग ू हने गरर यो काययलिलध  यार 

गरेको छ । 

 

 

 

 

पररच्छेद – 1 

सलंक्षि नाि र पररभाषा 

१. सलंक्षि नाि र प्रारम्भः- 

(क) यस काययलिलधको नाि “लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को गठन  था व्यिस्थापन 

सम्बन्धी काययलिलध, 2079” रहकेो छ । 

(ख) यो काययलिलध शहीदनगर नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकालश  भएको लिल  

दलेख शहीदनगर नगरपालिकाको काययक्षेत्रभर िाग ूहनेछ । 

२. पररभाषाः- लिषय िा प्रसङगिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा, - 

(क) “नगरपालिका” भन्नािे शहीदनगर नगरपालिकािाई सम्झनु पदयछ । 

(ख) “नगर काययपालिकाको कायायिय” भन्नािे शहीदनगर नगरपालिकाको नगर 

काययपालिकाको कायायियिाई सम्झनु पदयछ । 

(ग) “सािदुालयक लिद्यािय” भन्नािे सरकारी  िरबाट लनयलि  रुपिा अनुदान पाउन े

गरर शहीदनगर नगरपालिकाको क्षेत्रलभत्र सञ्चािनका िालग अनुिल  िा स्िीकृल  

प्राि भई सञ्चािनिा रहकेा लिद्यािय सम्झनु पदयछ । 

(घ) “ससं्थाग  लिद्यािय” भन्नािे सरकारी  िरबाट लनयलि  रुपिा अनुदान नपाउने गरी 

अनुिल  िा स्िीकृल  प्राि लिद्यािय सम्झनु पदयछ । 

(ङ) “नगर लशक्षा सलिल ” भन्नािे नगरपालिकाको नगर लशक्षा सलिल िाई सम्झनु पदयछ 

। 

(च) “सहयोग सलिल ” भन्नािे दफा 3 को उपदफा (1) को खण्ड (क) बिोलजिका 

सदस्यहरुको छनौटका िालग दफा 7 को उपदफा (5) बिोलजिको सलिल िाई 

सम्झनु पदयछ । 

(छ) “नगर प्रिुख” भन्नािे नगरपालिकाको नगर प्रिुखिाई सम्झनु पदयछ । 

(ज) “नगर उपप्रिखु” भन्नािे नगरपालिकाको नगर उपप्रिुखिाई सम्झनु पदयछ । 
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(झ) “प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ ” भन्नािे नगर काययपालिकाको कायायियको प्रिुख 

प्रशासकीय अलधकृ िाई सम्झनु पदयछ । 

(ञ) “लशक्षा सम्बन्धी काि गने कियचारी” भन्नािे नगर कायायपालिकाको कायायियिा 

काययर  लशक्षा हनेे शाखा अलधकृ  र प्रालिलधक सहायकिाई सम्झनु पदयछ  

(ट) “लशक्षा प्रिखु” भन्नािे नगर काययपालिकाको कायायियिा काययर  लशक्षा हने े

लजम्िेिारी  ोकेको लशक्षक िा कियचारीिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ठ) “शाखा अलधकृ ” भन्नािे नगर काययपालिकाको लशक्षा हनेे शाखा अलधकृ िाई  

सम्झनु पदयछ । 

(ड) “प्रालिलधक सहायक” भन्नािे नगर काययपालिकाको कायायियिा काययर  लशक्षा हने े

प्रालिलधक सहायकिाई सम्झनु पदयछ । 

(ढ) “लनरीक्षक” भन्नािे नगर काययपालिकाको लशक्षा शाखािा काययर  लशक्षा प्रिुख िा 

नगरपालिकािे लनररक्षणको िालग  ोकेको कियचारी िा सो काि गने  ोककएको 

लशक्षकिाई सम्झनु पदयछ । 

(ण) “शलैक्षक शत्र” भन्नािे बैशाख 1 ग े दखेी चैत्र िसान् सम्िको अिधीिाई सम्झन ु

पदयछ । 

( ) “अध्यक्ष  था सदस्य पदिकु्त” भन्नािे कक्षाग  एिि  हग  उत्तीणयभई अन्यत्र गएको 

बाहके लिद्याथीिे िीचि ैलिद्यािय छाडिेा उक्त लिद्याथीको अलभभािक अध्यक्ष  था 

सदस्य पद स्ि ः पदिुक्त भएको िालननेछ । 

(थ) “काननु व्यिसायी” भन्नािे नेपािको कुन ै हको न्यायाियिा उपलस्थ ी भई काननुी 

बहस गने अलख यारी प्राि व्यलक्तिाई सम्झनु पदयछ । 

(द) “अध्यक्ष” भन्नािे लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को अध्यक्ष सम्झन ुपदयछ ।सो शब्दि े

लशक्षक अलभभािक संघको अध्यक्ष सिे िाई सम्झन ुपदयछ । 

(ध) “प्रधानाध्यापक” भन्नािे सािुदालयक र संस्थाग  लिद्याियको प्रशासलनक कािकाज 

सिे को लजम्िेिारी पाएको सम्बलन्ध  लिद्याियको लशक्षकिाई सम्झनु पदयछ । 

(न) “लशक्षक” भन्नािे सािुदालयक र संस्थाग  लिद्याियको अध्यापक सम्झन ुपदयछ ।सो 

शब्दि ेप्रधानाध्यापक सिे िाई जनाउुँछ । 

(ऩ) “लिद्यािय कियचारी” भन्नािे सािुदालयक र संस्थाग  लिद्याियिा काययर  लशक्षक 

बाहकेका अन्य कियचारी सम्झनु पदयछ । 
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पररच्छेद २ 

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को गठन, म्याद थप  था लिघटन 

३. लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को गठन : (१) नगरपालिका लभत्रका सािुदालयक 

लिद्याियको सञ्चािन, रेखदखे र व्यिस्थापन गनयको िालग प्रत्येक लिद्याियिा दहेायका सदस्यहरू 

रहकेो एक लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल  रहनेछ : 

(क) अलभभािकिे आफूहरुिध्येबाट छानी पठाएका दईुजना िलहिा सलह  चारजना – सदस्य 

(ख) लिद्यािय रहकेो सम्बलन्ध  िडाको िडा अध्यक्ष िा िडा सलिल का सदस्यहरुिध्येबाट िडा   

सलिल िे िनोनयन गरेको सदस्य एक जना - सदस्य  

(ग) लिद्याियका संस्थापक, स्थानीय बुलिलजिी, लशक्षापे्रिी, लिद्याियिाई लनरन् र दश िषयदलेख 

सहयोग गने िा लिद्याियिाई दश िाख िा सो भन्दा बढी नगद िा लजन्सी सहयोग गरेका 

व्यलक्तहरूिध्येबाट लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल िे िनोनी  गरेको एकजना िलहिा सलह  दईुजना 

- सदस्य 

(घ) लिद्याियका लशक्षकि ेआफूहरुिध्येबाट छानी पठाएको एकजना - सदस्य 

(ङ) लिद्याियका प्रधानाध्यापक - सदस्य सलचि 

 (२) प्रालिलधक र व्यािसालयक लिषयिा अध्ययन िा  ालिि गराइने िाध्यलिक लिद्याियको 

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल िा नगरस् रका उद्योग  था िालणज्य संघका दईुजना प्रल लनलध 

सदस्य रहनेछन् । 

(३) लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल का सदस्यहरुिे उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) िा (ग) 

बिोलजिका सदस्यहरुिध्येबाट छानेको सदस्य सो सलिल को अध्यक्ष हनेछ । 

(४) लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को अध्यक्ष छनौट नभएसम्िका िालग िा अध्यक्षको 

अनुपलस्थल िा सो सलिल का ज्येष्ठ सदस्यिे बैठकको अध्यक्ष ा गनेछ । 

(५) लिशेष लशक्षा सञ्चािन गने लिद्याियको व्यिस्थापन सलिल िा कम् ीिा पचास प्रल श  

सदस्यहरु अपाङ्ग ा भएका व्यलक्तको अलभभािक र सिािेशी लशक्षा िा स्रो  कक्षा सञ्चािन 

गने लिद्याियको व्यिस्थापन सलिल िा कम् ीिा एकजना अपाङ्ग ा भएका व्यलक्त सदस्य रहनछे 

। 

(६) नगरप्रिुख, नगर उपप्रिुख, सम्बलन्ध  िडाका िडाध्यक्ष र लशक्षा सम्बलन्ध काि गन े

कियचारीहरुिाई लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को बैठकिा पययिेक्षकको रूपिा भाग लिन आिन्त्रण 

गनय सककनेछ । 

(७) नगरपालिकालभत्रका संस्थाग  लिद्याियको सञ्चािन, रेखदखे र व्यिस्थापन गनयका 

िालग प्रत्येक लिद्याियिा दहेायका सदस्यहरू रहकेो एक लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल  रहनेछः- 
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(क) लिद्याियको संस्थापक िा िगानीक ायहरूिध्यबेाट लिद्याियको लसफाररसिा नगर प्रिुखि े

िनोनी  गरेको व्यलक्त - अध्यक्ष 

(ख) अलभभािकहरूिध्येबाट एकजना िलहिा सिे  पने गरी लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल ि े

िनोनी  गरेको दईुजना – सदस्य 

(ग) स्थानीय लशक्षा पे्रिी िा सिाजसेिीहरूिध्येबाट सम्बन्धी  िडा सलिल िे िनोनी  गरेको 

एकजना - सदस्य 

(घ) नगरपालिकाको लशक्षा हनेे शाखा अलधकृ  - सदस्य 

(ङ) सम्बलन्ध  लिद्याियको लशक्षकहरूिे आफूहरूिध्येबाट छानी पठाएको एकजना लशक्षक - 

सदस्य 

(च) लिद्याियको प्राधानाध्यापक - सदस्य सलचि 

(८) उपदफा (१), (३) र (७) बिोलजि छालनएका िा िनोनी  अध्यक्ष िा सदस्यको 

पदािधी 

 ीन िषयको हनेछ । त्यस् ा अध्यक्ष िा सदस्यिे आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको 

दलेखएिा त्यसरी छाने्न िा िनोनयन गने अलभभािक, पदालधकारी िा लनकायिे लनजिाई जुनसकैु 

बख  पदबाट हटाउन सके्नछ । 

 
 र त्यसरी पदबाट हटाउनु अलघ लनजिाई आफ्नो सफाइ पेश गने िौकाबाट बलञ्च  गररने छैन। 
 

4. लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को अिलधको गणनाः- दफा ३ को उपदफा (८) िा जुनसकै कुरा 

िेलखएको भए ापलन सािूदालयक लिद्याियको व्यिस्थापन सलिल को अिलध गणना अलभभािक भेिाबाट 

दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) िा उल्िेलख  चारजना सदस्यहरुको छनौट भएको लिल  देलख 

र संस्थाग  लिद्याियको व्यिस्थापन सलिल को अिलध गणना नगरप्रिुखबाट अध्यक्षको िनोनयन भएको 

लिल  देलख हनेछ । 

5. लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को म्याद थप :-  

(१) कुनै सािूदालयक लिद्याियको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को  ीन िषयको अिलध सिाि भएको  र 

उक्त लिद्याियिा  त्काि अको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को गठन हन नसकेको भए अको लिद्यािय 

व्यिस्थापन सलिल को गठन हन नस्कने कारण सलह  सालिककै लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को म्याद 

थपका िालग सम्बलन्ध  लिद्याियबाट िा नगरस् रीय प्रधानाध्यापकको बैठकबाट िाग भइ आएिा नगर 

लशक्षा सलिल िे िाग भइ आएका लिद्याियका सालिकका लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को म्याद थपगनय 

सके्नछ । 

 

(२) नगर लशक्षा सलिल ि ेदफा (१) अनुसार सालिकका लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को म्याद सिाि 

भएको खण्डिा लिद्यािय बाट म्याद थप हन लनिेदन आएिा सिाि भएको लिल  देलख एक शैलक्षक 
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शत्रसम्िको िालग िात्र गनय सके्नछ र एक पटक म्याद थप भएको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को पुनः 

म्याद थपगनय पाइनेछैन् । 

 

(३) उपदफा (१) बिोलजि म्याद थप भएको सालिकको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को अको 

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को गठन नभएसम्िका िालग अस्थायी लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल का रुपिा 

रहनेछ । 

 

(४) संस्थाग  लिद्याियको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को म्याद थप गररनछैेन् । 

 

(५) नगर लशक्षा सलिल बाट म्याद थप भएका लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को म्याद थप भएको 

व्यहोराको जानकारी लशक्षा प्रिुखिे सम्बलन्ध  लिद्याियिाई गराउने व्यिस्था लििाउनु पनेछ । 

(६) उपदफा (१) अनुसार लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को म्याद थप भएको अिधीलभतै्र 

सम्बलन्ध  लिद्याियिे अको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को गठन गररसकु्नपनेछ । 

(७) उपदफा (६) अनुसार लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को गठन भएको लिल  दलेख म्याद थप भएको 

सालिकको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को भुक्तान हन बाुँकी अिलध स्ि ः सिाि भएको िालननेछ । 

6. लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को लिघटन गनय सककनःे- (१) दहेायका अिस्थािा लिद्यािय 

व्यिस्थापन सलिल को लिघटन गनय सककनेछ :- 

(क) लिद्याियको सम्पल  लहनालिना गरेिा, 

(ख) लिद्याियको शैलक्षक िा ािरण खल्बल्याएिा, 

(ग) सरकारी नील  लिपरर  काि गरेिा, 

(घ) सम्बलन्ध  लनकाय, प्रल लनलध िा कियचारीिे कदएको लनदशेनको पािन नगरेिा, िा 

(ङ) लिद्याियको व्यिस्थापन सन् ोषजनक रूपिा गनय नसकेिा । 

(२) उपदफा (१) अनुसार लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल  लिघटन गनुय अलघ उक्त लिद्यािय 

व्यिस्थापन सलिल िाई आफ्नो सफाइ पेश गने िनालसब िौका कदनु पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजि लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल  लिघटन भएपलछ लिद्याियिे यस ै

काययलिलध बिोलजि  त्काि अको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल  गठन गनुयपनछे । 

 

पररच्छेद ३ 

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को सदस्यको छनौट सम्बन्धी व्यिस्था 
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7. अध्यक्ष  था सदस्य छनौट सम्बन्धी व्यिस्थाः- (१) प्रधानाध्यापकिे यस काययलिलध 

बिोलजि सािुदालयक लिद्याियको व्यिस्थापन सलिल का सदस्यहरू छनौट गने प्रयोजनको िालग 

 त्कािको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को  ीन िष ेअिलध सककनु पूिय नै कम् ीिा सा  कदनको 

सूचना कदई अिलध सककएको िगत्तै अको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को गठन भइसके्न गरी 

अलभभािकको भेिा गराउनु पनेछ । 

(२) दफा (5) र उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए ापलन यो काययलिलध िाग ु

हुँदाको बख  लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को गठन नभएका िा सालिकको लिद्यािय व्यिस्थापन 

सलिल को म्याद थप भएका लिद्याियहरुिे यो काययलिलध िाग ु भएको एक िलहनालभत्र 

अलभभािक भेिा गराई अको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को गठन गररसकु्नपनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बिोलजि अलभभािकिाई भेिा गराउनु  ीन कदन अलघ 

प्रधानाध्यापकिे लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को सदस्यहरु छनौट गने प्रयोजनका िालग 

अलिभािकको नािाििी लिद्याियिा साियजलनक गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोलजि अलभभािकको नािाििी साियजलनक गदाय लिद्याथीका बाब,ु आिा, 

बाजे िा बज्यै िध्येबाट लिद्याियको अलभिेखिा जलनएको एक जना लिद्याथीको एक 

अलभभािकको नाि साियजलनक गनुय पनेछ ।  र लिद्याियिा बाि लिकास केन्रको 

बािबालिकाहरुको अलभभािक िाई यस प्रयोजनको िालग अलभभािक िालनने छैन सो शब्दि े

नाि साियजलनक गररने छैन । 

 

(५) उपदफा (१) र (२) बिोलजि अध्यक्ष िा सदस्य छनौट गने सम्बन्धिा अलभभािकिाई 

सहयोग गनयको िालग दहेायको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल  गठन सहयोग सलिल  रहनेछ । 

 
(क) नगर काययपालिकाको कायायियका लशक्षा हने ेशाखा अलधकृ  िा लनज उपिब्ध नभएिा 

लशक्षा शाखा सम्बन्धी लजम्िेिारी  ोककएको लशक्षा शाखा प्रिुख िा नगर काययपालिकाको 

कायायियिे खटाएको - सयंोजक 

(ख) िडा अध्यक्ष िा लनजिे  ोकेको िडा सलिल को सदस्य - सदस्य 

(ग) सम्बलन्ध  लिद्याियका प्रधानाध्यापकिे  ोकेको लशक्षक प्रल लनलध िा शहीदनगर 

नगरपालिकािे खटाएको कियचारी िा नगर लशक्षा सलिल  सदस्य एक जना  - सदस्य 

(घ) लशक्षा लिकास  था सिन्िय इकाईिे  ोकेको प्रल लनलध – सदस्य 
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लशक्षा लिकास  था सिन्िय इकाइि ेप्रल लनलध नपठाएिा सो कारणिे सलिल को काि काज गनय 

बाधा पने छैन यस अिस्थािा नगरपालिकािे लशक्षा क्षेत्र सुँग सम्बलन्ध  लिज्ञ िा कियचारीिाई 

आिन्त्रण गरर सो लजम्िेिारी कदन सके्नछ । 

(ङ) सम्बलन्ध  लिद्याियका प्रधानाध्यापक - सदस्य सलचि 

(६) उपदफा (५) बिोलजिको सलिल िे नगरप्रिुख, नगरउप्रिुख, प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ , 

लशक्षा प्रिुखहरुिाई आिन्त्रण गनय सके्नछ । 

(७) उपदफा (५) बिोलजिको सलिल िे लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को सदस्यहरुको छनौट 

गनय आिश्यक लनणययहरु गरी काि गनय सके्नछ । 

(8) ि दान बाट छनौट गररने अिस्थािा छनौट सहयोग सलिल िे लनिायचन काययक्रििा लशक्षक 

कियचारी  था काननु व्यिसालयकिाई खटाउन सके्नछ । 

(9) यसरी काििा खरटएको लशक्षक कियचारी  था कानून व्यिसायीको िालग पाररश्रलिकको 

व्यिस्था सम्बलन्ध  लिद्याियिे गनुयपछय । 

 

पररच्छेद ४ 

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को सदस्यको योग्य ा  था रालजनािा सम्बन्धी व्यिस्था 

८. लिद्याथीको अलभभािक सम्बन्धी व्यिस्था : (१) लिद्याियिे लिद्यािय व्यिस्थापन 

सलिल को गठन प्रयोजनका िालग लिद्याथीका बाब,ु आिा, बाजे बज्यै िध्ये कुनै एक जनाको 

नाििात्र अलभभािकको रूपिा राखेर अलभिेख  यार पारेको हनु पनेछ । 

(२) दफा ८ को उपदफा (३) अनुसार प्रकालश  नािाििीिा एउटै अलभभािकका दईु िा दईु 

भन्दा िढी सन् ल को हकिा पलन एउटै अलभभािकको नाििात्र प्रकाशन गनुय पनेछ ।  

 

(३) लिद्याथीका चारै जना अलभभािक बाब,ु आिा, बाजे बज्यै जीलि ै रहकेो अिस्थािा बाबु 

िा आिा िध्ये एक जनाको नाि िात्र प्रकाशन गनुय पनेछ । 

 

 र बाब ुिा आिा िध्य े कुनै एकजना िात्र जीलि  भएिा जीलि  व्यलक्तको नाि र 

बाब,ु आिा दिु ैजीलि  नरहकेो अिस्थािा बाजे िा बज्यै िध्ये कुनै एक जनाको नाि िा 

लनज िध्ये कुनै एकको िृत्यु भइसकेको भए जीलि  व्यलक्तको नाि प्रकाशन गररनेछ ।  

 

(४) उपदफा (३) बिोलजि एक जनाको नाि प्रकाशन गदाय लिद्याियिे लिद्यािय व्यिस्थापन 
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सलिल  गठन प्रयोजनका िालग पलहिे नै एकै जनाको अलभिेख  यार गरेको भए सोही 

बिोलजि र  यार नगरेको भए बाब ु आिा िा बाजे बज्यै िध्येबाट एकजनािाई िात्र 

अलभभािक  ोकी नािाििी प्रकाशन गनुय पनेछ । 

5. बाब,ु आिा िा बाजे, बजै नभएिा िा िृत्यु भएिा संरक्षक अलभभािकको नाि प्रकाशन 

गनुय पनेछ । 

9. व्यिस्थापन सलिल को अध्यक्ष र सदस्य हन नसके्न : दहेायको व्यलक्त लिद्यािय व्यिस्थापन 

सलिल को अध्यक्ष र सदस्य हन सके्न छैन : 

(क) गैर नेपािी नागररक, 

(ख) पच्चीस िषय उिेर पूरा नभएको, 

(ग) आधारभू  लिद्यािय (कक्षा ५ सम्ि) को लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को अध्यक्ष हनको 

िालग कक्षा 8 पास, आधारभू  लिद्यािय (कक्षा ८ सम्ि) को लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को 

अध्यक्ष हनको िालग कम् ीिा कक्षा दश उत्तीणय नगरेको, िाध्यलिक लिद्यािय (कक्षा १० सम्ि) 

को लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को अध्यक्ष हनको िालग कम् ीिा प्रलिण ा प्रिाण पत्र  ह िा 

सो सरहको परीक्षा उत्तीणय नगरेको र िाध्यलिक लिद्यािय (कक्षा १२ सम्ि) को लिद्यािय 

व्यिस्थापन सलिल को अध्यक्ष हनको िालग कम् ीिा स्ना क  ह िा सो सरहको परीक्षा उत्तीणय 

नगरेको  र कक्षा-12 सम्ि लिद्यािय संचािन भएको लिद्याियिा स्नात्तक नभएिा प्रलिण ा 

प्रिाणपत्र उलत्तणय नगरेको। 

 (घ) अध्यक्षको िालग भए सम्बलन्ध  लिद्याियिा लशक्षक िा कियचारीको पदिा बहाि रहकेो, 

 (ङ) प्रचलि  कानून बिोलजि कािो सूचीिा परेको । 

 (च) नैल क प न हने फौजदारी अलभयोगिा अदाि बाट कसुरदार ठहररएको । 

(छ) आधारभू  संचालि  लिद्यािय कक्षा - 5 सम्ििा कक्षा - 4 र 5 को लिद्याथीका 

अलभभािक, कक्षा - 8 सम्ि संचालि  लिद्याियिा कक्षा - 7 र 8 को लिद्याथीका 

अलभभािक र कक्षा – 9 र 10 िा.लि. संचालि िा कक्षा - 9 र 10 को लिद्याथीका 
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अलभभािक  था उच्च िा.लि. संचालि  लिद्याियिा कक्षा - 11 र 12 को लिद्याथीका 

अलभभािक उम्िेदिार हन नपाउने । 

(ज) EMIS िा नाि नभएका लिद्याथीको िान्य ा कदइने छैन र लनज लिद्याथीको 

अलभभािकिाई िान्य ा कदने छैन । 

(झ) प्रकालश  अलभभािकको नािाििीिा लचत्त नबुझे िा नाि थप गनय िा हटाउन िा अन्य 

लििरण सच्चाउनु पनेभए अलभभािकहरुिे अलभभािक सहयोग सलिल  सिक्ष आफै उपलस्थ  भइ 

िा आफ्नो लिद्याथी िाफय   लनिेदन पठाई दईु कदन लभत्र स-प्रिाण लनिेदन कदनु पनेछ । 

(ञ) एकै अलभभािक एक भन्दा बढी बािबालिका लिद्याियिा अध्ययनर  भएिा पलन उक्त 

अलभभािकको ि  प्रकट गनुय पने अिस्थािा एक ि  िात्र प्रकट गनय पाउनेछ । 

(ट) लिद्यािय संचािन भएको 51% कदन उपलस्थ  भएका लिद्याथीको अलभभािकिाई िात्र 

लि.व्य.स. गठन काययिा सहभागी गराइनेछ । 

(ठ) साियजलनक संस्थाको पेश्की बाुँकी राखेको दािी भएिा सो दािी जाुँच पश्चा  सही ठहरेिा 

जुनसुकै िख  पलन उम्िेदिारी रि हनेछ । 

(ड) लिद्याियको भनाय रलजष्टर र भनाय फारिको अलभभािक िहििा उल्िेख गररएको 

अलभभािकनै लि.व्य.स. को अध्यक्ष/सदस्य गठन प्रयोजनको िालग िालनय हने छ । 

१०. राजीनािा स्िीकृ  गने अलधकारी - लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल का सदस्यको राजीनािा 

सो सलिल का अध्यक्षि े र लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल का अध्यक्षको राजीनािा सम्बलन्ध  

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल िे स्िीकृ  गनेछ । 

 र अध्यक्षको पद ररक्त रहकेो अिस्थािा त्यस् ो सदस्यको राजीनािा दफा ३ को 

उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) िा (ग) बिोलजिको सदस्यहरूिध्ये उिेरको लहसाबि े

सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यिे स्िीकृ  गनेछ 

11. गणपुणरक सखंयाः- 
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  १. लि.व्य.स.का पदालधकारी छनौट गनय छिफिको िालग सम्पूणय अलभभािक िध्ये 51 

प्रल श  अलभभािकको उपलस्थल िाई गणपुरक संखया िालननेछ । सो भिेािे सियसम्ि ीबाट 

लि.व्य.स.का पदालधकारीहरु छनौट गनुय पनेछ । सो नभए जुन पदको िालग एक भन्दा बढी 

अलभभािकहरुिे दािी गरेको अिस्थािा  था सियसम्ि ीबाट सो पदिा चयन हन े अिस्था 

नभएिा भेिािे सोही पदका िालग िात्र लनिायचन (ि दान) प्रणािीिा जाने व्यहोरा लनणयय 

गनुयपनेछ । 

२.  ोककएको लिल िा अलभभािक भेिाको गणपुरक संखया नपुग भएिा त्यसको भोलिपल्ट पुनः 

भेिा बोिाइनेछ । यसरी भेिा हुँदा 33% अलभभािक भेिा भए पलन गणपुरक संखया पुगेको 

िालनन्छ । 

3. यसरी पलन गणपुरक संखया नपुगेिा त्यसको भोलिपल्ट जल  जना उपलस्थ  हन्छ त्यसैिाई 

गणपुरक संखया िानी भेिा गररन्छ । 

4. कुनै व्यलक्तिे सचूना पाइन िा लििेन भनकेो िा कुनै अलभभािक अनुपलस्थ  भएका 

आधारिा िात्र भेिा रोककने िा स्थलग  िा बदर हने छैन । 

5. भेिािा बहि को लनणयय िान्य हनेछ । 

6. भेिािे गरेको कुनै लनणयय उपर लचत्त नबुझेिा नगरपालिकािा लनिेदन कदन सककनेछ । 

12. पदािधीः- 

१. छनौट भएका अध्यक्ष  था सदस्यको पदािधी 3 िषयको हनेछ । अध्यक्ष िा सदस्यिे 

आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको दलेखएिा, प्रस् ािनापत्र अनुसार काि नगरेको अिस्थािा 

नगर लशक्षा सलिल को लसफाररशिा नगरपालिकािे लनज/लनजहरुिाई जुनसुकै बख  पदबाट 

हटाउन सके्नछ । 

२. लनदलेशका जारी भएको लिल िे 1 िलहना लभत्र सब ैसािुदालयक लिद्याियको व्यिस्थापन 

सलिल को अध्यक्ष  था सदस्यको छनौट गरर सकु्न पनेछ । 

13. पदको सिालिः- 

(1) अध्यक्ष  था सदस्यको पद दहेायको अिस्थािा सिाि हनेछ । 

 क. रालजनािा कदएिा, 

 ख. िृत्यू भएिा, 

 ग. कुनै फौजदारी अलभयोगिा सजाय पाउने गरर अदाि बाट कसुरिार ठहररएिा, 

 घ. भ्रष्टाचार गरेको ठहरेिा, 

 ङ. िगा ार 3 िटा भन्दा बढी बैठकिा लिना सूचना अनुपलस्थ  भएिा, 

च. लशक्षक िा अन्य कुनै साियजलनक पदिा लनयुलक्त भै गएिा, यस प्रयोजनका नगर लशक्षा 

लनयिाििी को लनयि 26 बिोलजि सदस्य हन रोक िगाइएको िालननेछ । 

छ. 1 िषय भन्दा बढी अिलधदलेख लनजको उक्त क्षेत्रिा बसोबास नभएिा  था लनज 1 िषय 

भन्दा िढी अिलधदलेख अलभभािक नरहिेा । 
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ज. बाि लििाह, बह – लििाह, अनिेि लििाह िा अन्य कुनै सिालजक कुरील  िा 

अन्धलिश्वास जस् ा काययहरु गरेिा िा घरेिु हहसंािा संिग्न भएिा । 

झ. लनजिे अलभभािकत्त्ि प्राि गरेको लिद्याथीको उपलस्थल  प्रत्येक िलहनािा लिद्यािय संचािन 

भएको कदनको 51% उपलस्थ  नरहिेा । 

 

पररच्छेद –5 

अध्यक्ष  था सदस्यको छनौटका चरणहरु 

१४. सियसम्ि  लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल  गठनः- 

क. नगर लशक्षा लनयिाििी को लनयि 26 बिोलजि सािुदालयक लिद्याियहरुको संचािन, 

रेखदखे र व्यिस्थापन गनयको िालग गठन हने लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल का अध्यक्ष 

 था सदस्यहरु सकेसम्ि सियसम्िल बाट चयन गररने छ । 

ख. उपदफा (क) बिोलजि सियसम्िल बाट चयन हन नसकेको अिस्थिा लनिायचन प्रकक्रयाबाट 

व्यिस्थापन सलिल का अध्यक्ष  था सदस्यहरु चयनको टुुँगो िगाइनेछ । 

ग. लनिायचनिा एक अलभभािक एक ि का आधारिा पलहिे हनेिे लजत्ने प्रकक्रया अपनाइ 

सब ैभन्दा धेरै ि  पाउने व्यलक्तिाई लनिायलच  गररनेछ । 

घ. िलहिा सदस्यको पदका िालग िलहिािे िात्र उम्िेदिारी कदन पाउने छन । अन्य 2 

सदस्य पदिा सब ैभन्दा धेरै ि  ियाउने 2 (दईु) जनािाई लनिायलच  गररनेछ । 

ङ. दफा 14 को खण्ड (क) (ख) िा जुनसुकै कुरा उल्िेख भए  ापनी सियसम्ि  िा 

अन्य प्रकक्रयाबाट पटक पटकको प्रयाश गदाय पलन लि.व्य.स. गठन हन नसकेको 

लिद्याियको हकिा सम्बन्धी  लिद्याियिा अध्ययनर  लिद्याथीहरुको अलभभािकहरु 

िध्येबाट प्र.अ.ि ेलसफाररश गरी पठाएको ६ जना पुरुप र ६ जना िलहिा 

अलभभािकहरु िध्येबाट लिद्यािय रेखदखे, संचािन  था व्यिस्थापन गनयको िालग अको 

व्यिस्था नहञ्जेिसम्ि नगर लशक्षा सलिल िे उक्त लिद्याियिा एक अस्थायी लि.व्य.स. 

गठन गररनेछ । 

 

पररच्छेद –6 

१5. अलभभािक भिेाः- 

१. अलभभािक भेिा 2 चरणिा हनेछ । 

2. पलहिो चरणिा सब ै अलभभािक सिक्ष प्रधानाध्यापकिे अलहिे सम्ि भएका गल लिलध 

कािकारिाही िगाय  लिद्याियको सम्पूणय बस् ु लस्थल  झल्कने लििरण पेश गने छन । साथ ै



 

13 | श ही द न ग र  न ग र पा लि का  

 

अलभभािक सिक्ष अगािी कायययोजना, खचय र आम्दानीको िोटािोटी प्रक्षेपन, गनुय पन े

कािहरु, जम्िेिारी आकदका बारेिा प्रष्ट पारी अलभभािकहरुको सहि ी लिनेछन । 

3. लिद्याियको आम्दानी खचयको लििरण, बार्षयक(आन् ररक  था अलन् ि) िेखापरीक्षण, 

सािालजक िेखापरीक्षण आकदको लििरण पलन अलभभािक भेििा पेश गनुयपनेछ । 

4. भेिाको अध्यक्ष ा व्यिस्थापन सलिल  अध्यक्षिे गनेछ । लनज नभए सदस्यहरु िध्ये उिेरको 

लहसाििे ज्येष्ठ सदस्यिे गनेछ । कुन ैसदस्य पलन कायि हन नसेकिा प्रधानाध्यपक स्ियिि े

अध्यक्ष ा गनुय पनेछ । 

5. दोस्रो चरणिा सािुदालयक लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल का अध्यक्ष  था सदस्यको छनौट 

सम्बन्धी कायय गररने छ । यस सम्बन्धी सब ैकायय छनौट सहयोग सलिल ि ेनै गनेछ । साथ ै

आिश्यकत्ता अनुसार सो सलिल िे लनदलेशका, आचारसहहुँ ा, लनदशेन, सिय र प्रकक्रया सिे  

 ोक्न सके्नछ । 

16. अलभभािक भिेा सम्बलन्ध दोस्रोः- 

1. भेिाको दोस्रो चरणिा अलभभािक भेिािा अध्यक्ष ा गने व्यलक्तिे आफ्नो िन् व्य सलह  

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल  गठन/छनौट गने प्रयोजनका िालग सहयोग सलिल िाई लजम्िेिारी 

प्रदान गनेछन । साथै छनौट सहयोग सलिल िे पुरानो व्यिस्थापन सलिल  भए सो िाई भंग 

गनेछ र व्यिस्थापन सलिल का लनिायचन सम्बलन्ध सम्पूणय लजम्िेिारी आफूिे लिनेछ । 

17. धरौटी रकिः- 

1. लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को अध्यक्ष  था सदस्य पदिा उम्िेदिार हन दहेायको धरौटी 

रकि नगद िा लिद्याियको खा ािा जम्िा गरेको नगदी रलसद पेश गनुय पनेछ । 

क. िाध्यलिक लिद्याियका अध्यक्षका पदका िालग रु. 3,000/- 

ख. लनम्न िाध्यलिक लिद्यािय अध्यक्ष पदका िालग रु. 2,500/- 

ग. प्राथलिक लिद्याियको अध्यक्ष पदका िालग रु. 2,000/- 

घ. िाध्यलिक लिद्यािय लिद्याियकको सदस्यका िालग रु. 1,500/- 

ङ. लनम्न िाध्यलिक लिद्याियको सदस्य पदका िालग रु. 1,200/- 

च. प्राथलिक लिद्याियको सदस्य पदका िालग रु. 1,000/- 

2. लनिायचन प्रकक्रयािा नगई िा अन्य कुनै कारणबाट आिेदन अस्िीकृ  भएको अिस्थािा  

बाहके धरौटी रकि कफ ाय गररने छैन र जम्िा भएको रकि लिद्याियको खा ािा जम्िा 

गररनेछ  

 

18. िनोनयन पत्र उम्िदेिारी द ाय गने सम्बन्धी व्यिस्थाः- 
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1. सलिल िे सचूना जारी गरेको एक घण्टा लभत्र अनुसुची 1 बिोलजि अध्यक्ष  था सदस्य 

पदका िालग ररक्तपूियक लनिेदन िाुँग गनेछ । 

2. योग्य ा पुगेका अलभभािकहरुिे अनुसूलच 2 बिोलजि ढाुँचािा छनौट सहयोग सलिल का 

संयोजक सिक्ष प्रस् ािक र सियथक सलह  सहयोग सलिल िे  ोकेको सिय र स्थानिा पेश गनुय 

पनेछ ।  र प्रस् िक र सिथयक अलभभािक बाट नै हनु पनेछ । 

3. लनिेदन कदने व्यलक्त स्ियि उपलस्थ  भै लनिेदन पेश गनुयपनेछ । 

4. स्थानीय स् रिा हन े राजनैल क िा अन्य कुनै सहिल का आधारिा अलभभािक लिनाको 

व्यलक्त नगर लशक्षा लनयिाििी को लनयि 26 बिोलजिका अध्यक्ष र सदस्य पदको छनौट हन 

पाउने छैन । 

19. नािाििी प्रकाशन र दाबी लिरोधः- 

1. अध्यक्ष  था सदस्य पदिा उम्िेदिार हन लनिेदन पेश भएको सिान्य ः 1 घण्टा 30 

लिनेट लभत्र सब ैउम्म्दिारको नािाििी अनुसूलच 3 िा कदइएको ढाुँचािा प्रकाशन गररनेछ । 

2. नािाििी प्रकाशन भएको 2 घण्टा लभत्र उम्िेदिारको लिरुिको दालि लिरोध पेश गनय सककनेछ र 

त्यको िालग छनौट सहयोग सलिल िे  ोकेको दस् ुर साथ लिलख  लनिेदन कदनपुनेछ । यसको ढाुँचा 

अनुसुलच 4 िा कदइएकोछ । 

3. प्राि दािी लिरोध उपर सहयोग सलिल िे छानलिन गरर दालि सही ठहररएिा दािी लिरोध 

शूल्क कफ ाय गरर संशोधन सलह  दालि झुठा ठहररएिा पूिय  आधारिा उम्िेदिारको अलन् ि 

नािाििी प्रकाशन गनेछ । 

20. नाि कफ ाय लिन े था अलन् ि निाििी प्रकाशन गने सम्बन्धी व्यिस्थाः- 

1. कुनै उम्िेदिारिे आफ्नो नाि स्िेच्छािे कफ ाय लिन चाहिेा 1 घण्टा लभत्र अनुसुलच 5 

बिोलजिको ढाुँचािा लनिेदन कदई नाि कफ ाय लिन सके्नछ । 

2. कुनै उम्िेदिारिे नाि कफ ाय लिएिा िा नलिएिा, सिे  बाुँकी रहकेो नािाििीिाई 

अलन् ि रुपिा प्रकालश  गररनेछ । 

21. लनर्बयरोध लनिायचन घोषणाः- 

1. कुनै पदिा  ोककएको संखया बरािर िात्र उम्िेदिारी पनय गएिा लनर्बयरोध लनिायलच  भएको 

घोषणा सलह  छनौट गररनेछ । 

2.  ोककएको संखयाभन्दा बढी िनोनयन भएिा उम्िेदिारी द ाय पलछ र ि दान हन पूिय 

बढीिा    3 कदन लभत्र सिय  ोकक अलधकत्ति 3 पटक सम्ि लनिायचनबाट नभई सबयसम्िल का 

िालग प्रयास गररनेछ । सो नभए िात्र लनिायचन प्रकक्रयािा बस्न ुपनेछ । 



 

15 | श ही द न ग र  न ग र पा लि का  

 

3. सबयसम्ि  चयन प्रकक्रयािा सहयोग गनय योग्य सहजक ाय, भरभिादिी िा कुनै उपयुक्त 

व्यलक्तिाई सहजीकरण गनय िगाउन सककनेछ । 

22. लचन्ह प्रदानः- 

1. सहजीकरण िा सबयसम्िल को प्रयास असफि भएिा िा लनिायचन प्रकक्रयाबाट टुुँगो िगाइनेछ  

2. उम्िेदिारिाई लनिायचन प्रयोजनका िालग फरक फरक लनिायचन लचन्ह प्रदान गररनेछ । 

3. लचन्ह लि रण भएपलछ 1 घण्टा सिय उम्िेदिार पररचयका िालग छुट्याइनेछ । 

4. छनौट सहयोग सलिल िे लजल्िा लनिायचन सुँग िाग गरर ि पेरटका लिन सके्नछ । 

ि पेरटका प्राि नभएिा कुनै उपयुक्त सािाग्रीिाई लिश्वाशनीय  ररकाि े उम्िेदिारको राय 

सल्िाह अनुसार ि पेरटका बनाउन सककनेछ । 

5. लनिायचनका िालग आिश्यक पने छाप, लचन्हहरुको लििरण  था सचूी र ि पत्रको निूना 

लशक्षा शाखाि े ोकककदए बिोलजि हनेछ । 

6. चुनाि भएिा त्यस कदनको यस पलछका सम्पूणय प्रकक्रया स्थलग  गररनेछ र सलिल िे त्यसको 

भोलिपल्ट लिहान 11 बजे पलछ लनिायचन हने व्यहोराको सुचना टाुँस गरर प्रकालश  गनेछ । 

23. ि दानः- 

1. ि दान गोप्य रुपिा हनेछ । ि दान गने ठाउुँ, सुरक्षा र गोपनीय ाको व्यिस्था सहयोग 

सलिल िे  ोके अनुसार हनेछ । 

2. ि दान क्षेत्रिा छनौट सहयोग सलिल का सदस्य र लनिायचनिा सहयोग गने सलिल िे 

 ोकेका कियचारी बाहके अरु व्यलक्तिाई प्रिेश गराइने छैन । 

3. ि दा ाको संखया हरेी ि दान गने सिय  ोकीनेछ । सिय 1 जना ि दा ा बरािर 2 

लिनेटका आधारिा  य गररनेछ ।  र जेभए पलन ि दान काययको न्यून ि सियिधी छनौट 

सलिल िे लनधायरण गररनेछ । 

4. ि दान गने ि दा ाको ि दा ा निाििीिा रेजा िगाउने  था अन्य लििरण /fVg] काि 

सलिल िे  ोकेको व्यलक्ति ेगनेछ । 

5.  ोककएको सियिा ि दान गनय नआएिा पलछ ि दान गनय पाइने छैन । 

6. ि दान हने कदन अलनिायय रुपिा स्थानीय प्रहरीिाई जानकारी गराउनु पनेछ र स्थानीय 

प्रहरीिे भरपदो र उपयुक्त सुरक्षा व्यिस्था लििाउन ुपनेछ । 

7. लनिायचन सरुक्षािा खरटने सुरक्षाकिीिाई लिद्याियि े प्रल व्यलक्त रु. प्रदशे खचय िापदण्ड 

अनुसार उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

24. ि गणनाः-  
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1. ि दान सककएपलछ आिश्यक प्रकक्रया पुयायई ि गणना गररनेछ । ि गणना  त्कािै शुरु 

गररनेछ । 

2. ि गणनािा उम्िेदिारहरु िा लनजको प्रल लनलध उपलस्थ  हन सके्नछन । उम्िेदिार िा 

लनजको प्रल लनलध उपलस्थ  नभए पलन ि गणना गनय बाधा पुगकेो िालनने छैन । 

3. लनिायचन प्रकक्रया र ि गणनािा कुनै लििाद भएिा छनौट सहयोग सलिल को लनणयय िान्य 

हनेछ । 

4. ि गणना सककएपलछ सब ैभन्दा धेरै ि  प्राि गने व्यलक्तिाई लिजयी घोलष  गररनेछ । 

ि  बरािर भएिा गोिाप्रथािारा लनणयय गररनेछ । 

5. ि गणना सम्बन्धी अन्य व्यिस्था र आचार सहहुँ ा छनौट सहयोग सलिल िे गनेछ । 

6. लनिायलच  अध्यक्ष  था सदस्यिाई छनौट सहयोग सलिल िे प्रिाण-पत्र कदनेछ । 

25. शपथ ग्रहणः- 

1. लनिायलच  अध्यक्षिे सहयोग सलिल को अध्यक्ष सिक्ष र अन्य सदस्यहरुिे लनिायलच  

लि.व्य.स. को अध्यक्ष सिक्ष शपथ ग्रहण गनुय पनेछ । 

पररच्छेद –7 

 

26. पदािधीको सिालि र लजम्ििेारीः- 

1.कुनै पलन लिद्याियकको लि.व्य.स. को पदािधी 3 िषय पूरा भएिा स्ि ः खारेज हनेछ 

।पदािधी सिाि भएको अिस्थािा सो सलिल िे अको सलिल  गठन नभएसम्िका िालग 

लिद्याियिाई दीधयकालिन प्रकृल को असर पने कुनै पलन आर्थयक, नील ग   था प्रकक्रयाग  

लनणयय गनय िा कायायन्ियन गनय पाउने छैन ।  र यसिे लिद्याियको दलैनक प्रशासन िगाय का 

सािान्य प्रकृल को कायय गनय बाधा पुयायएको िालनन ेछैन । 

2. पटक-पटक बैठकिा अनुपलस्थ  भन्नािे बढीिा 3 पटक सम्ि सूचना प्राि गरेर बैठकिा 

उपलस्थ  नभएको भने्न बुलझनेछ । 

27. ररक्त पदप ुी सम्बन्धी व्यिस्थाः- 

1. कुनै लबद्याियको लि.व्य.स. अध्यक्ष िा सदस्यहरुको पदािधी सककनु अगािै कुनै पलन 

कारणिे पद ररक्त भएिा उक्त पद जुन प्रकक्रयाबाट छनौट भएको हो बाुँकी अिलधसम्िको िालग 

सोही प्रकक्रया र क्षेत्रबाट छनौट गररनेछ । 

28. अलभभािक िान्य ाः-  
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1. प्राथलिक  हका कक्षा 1 दखेी कक्षा 12 सम्िका बािबालिका लिद्याियिा अध्ययनर  

रहुँदा  था स्थानान् रण प्रिाण पत्र लिई औपचाररक रुपिा लिद्यािय छाडी अन्यत्र नगए 

सम्िका िालग लनजहरुका अलभभािकिाई आलधकाररक िान्य ा कदनु पनेछ ।  

2. उपलनयि 1 िा जनुसुकै कुरा िेलखएको भए पलन एस.ई.ई. परीक्षा  था कक्षा 12 को 

िार्षयक पररक्षािा सम्िलि  हन फारि भरर सकेका लिद्याथीका अलभभािकहरु लिद्याियको 

अलभभािक िालनने छैन साथै जुन  ह िा कक्षा सम्ि लिद्यािय संचािन भएको हो सो  ह िा 

कक्षाको िार्षयक परीक्षािा सहभागी भइसकेका लिद्याथीको अलभभािक लि.व्य.स. छनौटको 

लनलम्  अलभभािक रहकेो िालनने छैन । 

29. पद ररक्त भएको िालननःे- अलभभािकहरु यस काययलिलध अनुसार अध्यक्ष िा सदस्य छनौट 

भई सकेपलछ आफ्ना लिद्याथीिाई स्थानान् रण गरर अन्यत्र िगेिा िा अध्ययन गनय छाडिेा 

त्यस् ा अलभभािकहरुको पद स्ि ः सिाि भएको िालननेछ । 

30. लशक्षक प्रल लनलध सम्बन्धी व्यिस्थाः- 

1. लशक्षा ऐन 2028 को दफा 12, उपदफा 1 को खण्ड (घ) बिोलजि लि.ब्य. स. िा 

प्रल लनलधत्त्ि गने लशक्षक सम्बलन्ध  लिद्याियको लशक्षकहरुको लनणयय अनुसारको छनौट  था 

लसफाररसिा हनेछ । 

2. उपलनयि (1) बिोलजि छनौट गदाय लिद्याियका प्रधानाध्यापकि े लशक्षकहरुको बैठक 

बोिाइ उक्त लिषयिाई बैठकको एजेण्डाको रुपिा राखेर सकेसम्ि सबयसम्ि  िा सो नभए 

बहि को आधारिा लसफाररस गनय सककनेछ । 

3. लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल िा छनौट हने लशक्षक प्राथलिक  हदलेख उच्च िा.लि.  ह 

सम्ि स्िीकृ  दरिबन्दीिा काययर  स्थायी लशक्षकहरु िध्यबाट छनौट गररनेछ । यकद कुन ै

लिद्याियिा स्िीकृ  दरिन्दीको स्थायी लशक्षक नरहकेो अिस्थािा प्राथलिक ाको क्रििा 

अस्थायी, करार र राह  लशक्षक अनुदान कोटािा रहकेो िा लनजी स्रो बाट  िि भत्ताखान े

अन् गय  खाने गरर लनयुक्त लशक्षकहरु िध्येबाट छनौट गनय सककनेछ । 

31. उजरुी गनय सके्नः- 

1. यस काययलिलध अनुसार गठन भएको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल का पदालधकारीहरुका 

सम्बन्धिा लिद्याियका िास् लिक अलभभािकहरुिाई लचत्त नबुझेिा िुनालसि कारण सलह  छनौट 

भएको लिल िे 15 कदन लभत्र सम्बलन्ध  लिद्याियिा उजुरी कदन सके्नछ र सो को बोधाथय 

शहीदनगर नगरपालिकािाई सिे  कदनु पनेछ । 
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2. यसरी रर  पुियकको उजुरी  ोककएको सिय लभत्र लिद्याियिा प्राि भएिा प्र.अ. िे 

सहयोग सलिल को बैठक बोिाई सो सम्बन्धिा सम्बलन्ध  पक्ष  था आिश्यक ाअनुसार अन्य 

अलभभािकहरुिाइ सिे  बोिाई छानलिन एिि अध्ययन गरर सिाधान गनुय पनेछ । 

3. उपलनयि (2) बिोलजि लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल ि ेसिाधान गनय नसकेिा नगर लशक्षा 

सलिल िे आफू स्ियि िा कायायियका प्रल लनलध खटाई सो सम्बन्धिा यथाथय बुझी िा बुझ्न 

िागाई लनयिानुसार लनणयय गनय सककनेछ । 

32. सबकैो क यव्य हनःे- 

1. यस काययलिलधको पाल्ना गनुय यस शहीदनगर नगरपालिकाका सब ैसािुदालयक लिद्यािय िा 

सरोकारिािाहरुको क यव्य हनेछ । 

 

33. बाधा अडकाउ फुकाउने अलधकारीः- 

1. यस काययलिलधिे व्यिस्था गरेको कुनै प्रिधान कायायन्ियन गनय िाधा अडकाउ फुकाउनु परेिा 

नगर लशक्षा सलिल िे त्यस् ो िाधा अडकाउ फुकाउन आिश्यक पररपत्र गनय िा लनदशेन कदन 

सके्नछ । 

पररच्छेद 8 

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को बठैक सम्बन्धी काययलिलध 

34. लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को बैठक सम्बन्धी काययलिलध : (१) लिद्यािय व्यिस्थापन 

सलिल को बैठक दईु िलहनािा कम् ीिा एक पटक बस्नेछ । 

(२) लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को बैठक सो सलिल को अध्यक्षको लनदशेनिा सदस्य 

सलचिि ेबोिाउनेछ । 

(३) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए  ापलन लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल का एक 

ल हाई सदस्यि े लिलख  अनुरोध गरेिा लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को सदस्य सलचिि े

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को बैठक बोिाउनु पनछे । 

(४) लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को बैठकिा छिफि हने लिषय सचूी सदस्य सलचििे 

साधारण ः  ीन कदन अगािै सदस्यहरूिाई कदनु पनेछ । 

(५) लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल िा  त्काि कायि रहकेा पचास प्रल श  भन्दा बढी सदस्यहरू 

उपलस्थ  भएिा लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को बठैकको िालग गणपुरक संखया पुगेको िालननेछ  
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(६) लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को बैठकको अध्यक्ष ा सो सलिल को अध्यक्षिे गनेछ र लनजको 

अनुपलस्थल िा बैठकिा उपलस्थ  सदस्यहरूिे आफुहरूिध्येबाट छानेको सदस्यिे बैठकको अध्यक्ष ा 

गनेछ । 

(७) लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को बैठकिा बहि को राय िान्य हनेछ र ि  बराबर भएिा 

बैठकको अध्यक्ष ा गने व्यलक्तिे लनणाययक ि  कदन सके्नछ । 

(८) लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को बैठक सम्बन्धी अन्य काययलिलध लिद्यािय व्यिस्थापन 

सलिल  आफैिे लनधायरण गरे बिोलजि हनेछ । 

 

 

पररच्छेद 9 

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को काि, क यव्य र अलधकार 

35. लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को काि, क यव्य र अलधकार : (१) सािुदालयक लिद्याियको 

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को अन्य काि, क यव्य र अलधकार दहेाय बिोलजि हनेछ :- 

(क) लिद्यािय सञ्चािनको िालग प्राि साधन र स्रो  जुटाउने र ल नको पररचािन गन,े 

(ख) लिद्याियको चि, अचि सम्पलत्तको िग  राख्न,े राख्न िगाउने र सुरक्षा गने, 

(ग) लिद्याियको शैलक्षक, भौल क  था आर्थयक  थ्याङ्क र लििरण अद्यािलधक गराई 

राख्ने, 

(घ) लिद्याियको िार्षयक बजेट स्िीकृ  गने र त्यसको जानकारी नगर काययपालिकाको 

कायायियको लशक्षा हनेे लनकायिाई कदने, 

(ङ) लिद्याियिा स्िच्छ शैलक्षक िा ािरण कायि राख्न राजनैल क, धार्ियक िा साम्प्रदालयक 

भािनाको आधारिा लिद्याियको िा ािरण धलिल्याउन नकदन,े 

(च) नगर काययपालिकाको कायायियको लशक्षा हनेे लनकायबाट खरटएको लशक्षकिाई हालजर गराई 

काििा िगाउने, 

(छ) नगर काययपालिकाको कायायियको लशक्षा हनेे लनकायिे  ोकेको िेखापरीक्षकबाट 

लिद्याियको िार्षयक िेखापरीक्षण गराउन,े 

(ज) िेखापरीक्षकको प्रल िेदन अनुसार  त्काि आिश्यक कारबाही गने र त्यसको 

प्रल िेदन नगरपालिकाको लशक्षा हनेे लनकायिा पेश गने, 

(झ) नगर लशक्षा सलिल  र नगर काययपालिकाको कायायियको लशक्षा हनेे लनकायिे कदएको 

आदशे  था लनदशेनहरूको पािना गने, 
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(ञ) आफैिे लनयुक्त िा बढुिा गरेका लशक्षकको िालग  ोककए बिोलजिको पाररश्रलिक  था 

सुलिधाको व्यिस्था गने । 

(ट) लशक्षाको गुणस् र कायि गने सम्बन्धिा लशक्षक अलभभािक संघ गठन गने । 

(ठ) लिद्याियको सञ्चािन, रेखदखे, लनरीक्षण र व्यिस्थापन गने, 

(ड) लशक्षकिाई  ालििको िालग छनौट गने । 

(ढ)  ालिििा जाने लशक्षकिाई  ालििबाट फकेपलछ कम् ीिा  ीन िषय लिद्याियिा 

सेिा गनुय पने सम्बन्धिा श यहरू लनधायरण गरी कबलुिय नािा गराउन,े 

(ण) लिद्याियको स्रो बाट बेहोने गरी लशक्षक  था कियचारी लनयुक्त गने र त्यसरी लनयकु्त 

लशक्षक  था कियचारीिाई सरकारी  िरबाट सिान  हका लशक्षक  था कियचारीिाई 

 ोकककदएको  िब स्केििा नघटाई  िब भत्ता खुिाउने, 

( ) सरकारी  िरबाट स्िीकृ  भएको दरिन्दीको लशक्षक पद ररक्त हन आएिा स्थायी पूर् यको 

िालग सो पद ररक्त भएका लिल िे पन्र कदनलभत्र नगर काययपालिकाको लशक्षा हनेे लनकायिा 

जानकारी गराइ लशक्षा लिकास  था सिन्िय इकाइ धनुषािा िेखी पठाउने, 

(थ) लिद्याियका लशक्षक  था कियचारीहरूको हालजरी जाुँच गरी गयि हने लशक्षक िा कियचारी 

उपर आिश्यक कारिाही गने  था आिश्यक ानुसार आफ्नो राय सलह को प्रल िेदन कारिाहीको 

िालग नगर काययपालिकाको लशक्षा हनेे लनकायिा पठाउने, 

(द) लिद्याियको शैलक्षकस् र िृलि गनय आिश्यक सािान  था शैलक्षक सािग्रीहरूको व्यिस्था गन,े 

(घ) सरकारी  िरबाट सञ्चािन हने लिलभन्न काययक्रिहरूिा लिद्याियिाई सररक गराउन,े 

(न) अलभभािक, लशक्षक र लिद्याथीहरूिे पािना गनुय पने आचार सलंह ा बनाई िाग ूगने, 

(प) लशक्षकहरूको अलभिखे अध्यािलधक गराइ राख्ने, 

(फ) प्रत्येक िषय लिद्याियका चन्दादा ा र अलभभािकहरूको भेिा गराइ लिद्याियको 

अलघल्िो शैलक्षक िषयको आय व्यय  था शैलक्षक उपिब्धी र आगािी िषयको शैलक्षक काययक्रिको 

सम्बन्धिा जानकारी गराउने, 

(ब) लशक्षकिाई गररएको लिभागीय कारिाहीको जानकारी नगरपालिकाको लशक्षा हने े

लनकायका लशक्षा प्रिुख सिक्ष पठाउने, 

(भ) लिद्याियको िेखा परीक्षणको िालग प्रचलि  काननू बिोलजि द ाय भएका िेखा 

परीक्षकहरूिध्येबाट कम् ीिा  ीन जना िेखा परीक्षकको नाि लनयलुक्तको िालग नगर 

काययपालिकाको कायायियको लशक्षा हनेे लनकाय सिक्ष लसफाररस गन,े 
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(ि) लिद्याथी, लशक्षक  था अलभभािकिाई लिद्याियको लिकास  था पठनपाठन सम्बन्धिा 

उत्पे्ररर  गनय आिश्यक व्यिस्था लििाउने, 

(य) लिद्याथीिाई उपिब्ध गराइएको छात्रिृलत्त िाप को रकि शोध भनायको िालग सम्बलन्ध  

लनकायिा िाग गने, 

(र) लशक्षा हनेे शाखा अलधकृ िे लिद्याियको छड्के जाुँच िा लनरीक्षण गदाय हालजरी पुलस् कािा 

गयि जनाएकोिा त्यस् ो गयि िाप   िब कट्टी गने, 

(ि) व्यिस्थापन सलिल को सलचिािय लिद्यािय भिनिा राख्ने  था लिद्याियको कागजपत्र र 

अलभिेख सुरलक्ष  गन,े 

(ि) लशक्षकहरूको सेिाको सुरक्षा र सम्बियन गन,े 

(श) नगर काययपालिकाको कायायियिे कदएको लनदशेन अनुरूप काि गने । 

(२) संस्थाग  लिद्याियको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को काि, क यव्य र अलधकार 

दहेायबिोलजि हनेछः- 

(क) लिद्यािय सञ्चािनको िालग प्राि साधन र स्रो को पररचािन गन,े 

(ख) लिद्याियको िालग आिश्यक भौल क साधनको व्यिस्था गने, 

(ग) लिद्याियको चि, अचि सम्पलत्तको सरुक्षा र संरक्षण गन,े 

(घ) लिद्याियिा स्िच्छ शैलक्षक िा ािरण कायि राख्ने, 

(ङ) सरकारी  िरबाट िाग ूगरेको पाठ्यक्रि  था पाठ्यपुस् क अलनिायय रूपिा िाग ूगने र 

अन्य सहयोगी पाठ्यपुस् कहरू पढाउन आिश्यक दलेखएिा रालिय पाठ्यक्रि लिकास  था 

िूल्याङ्कन पररषद्को स्िीकृल  लिन,े 

(च) लशक्षक सेिा आयोगबाट अध्यापन अनुिल पत्र लिई प्रचलि  कानुन बिोलजि लशक्षक पदको 

िालग उम्िेदिार हन योग्य ा पूरा गरेका व्यलक्तिाई लशक्षक पदिा लनयुलक्त गने, 

(छ) सरकारी  िरबाट  ोकककदएको  िब स्केििा नघटाई लशक्षकिाई  िब कदने, (ज) 

अनुशासनहीन लशक्षक उपर कारिाही गन,े 

(झ) सरकारी  िरबाट कदएका लनदशेनहरूको पािना गने । 

(ञ) लिद्याियको शैलक्षकगठुीका गुठीयार िा कम्पनीका सञ्चािकसुँग सिन्िय गरी लिद्याियको 

सञ्चािन, रेखदखे, लनरीक्षण र व्यिस्थापन गन,े 

(ट) लिद्याियका लशक्षक  था कियचारीको सेिाको सुरक्षा र सम्बियन गन,े 

(ठ) लिद्याथीहरूिाई परीक्षािा सािेि गराउन,े 

(ड) सरकारी  िरबाट सञ्चालि  लिलभन्न काययक्रििा लिद्याियिाई सररक गराउने, 
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 (ढ) प्रत्येक िषय लिद्याियका चन्दादा ा र अलभभािकहरूको भेिा गराइ लिद्याियको अलघल्िो 

शैलक्षक िषयको आय व्यय  था शैलक्षक उपिलब्ध र आगािी िषयको शैलक्षक काययक्रिको सम्बन्धिा 

जानकारी गराउन,े 

(ण) लिद्याियको लशक्षक पदको दरबन्दी स्िीकृ  गने  था ररक्त पदिा लशक्षक अस्थायी लनयुक्त 

भएको छ िलहनालभत्र स्थायी पूर् य सम्बन्धी प्रकक्रया शुरु गने, 

( ) लिद्याियिा लनयुक्त लशक्षक  था कियचारीिाई आिश्यक सुलिधा उपिब्ध गराउन,े  

(थ) लशक्षक  था कियचारी कल्याण कोषको व्यिस्था गने, 

(द) खण्ड (थ) बिोलजिको कोषिा जम्िा भएको रकि सोही खण्डिा उलल्िलख  काििा िात्र 

खचय गने, 

(ध) आफ्नो आचरण अनसुार काि नगने लशक्षक  था कियचारीिाई लिभागीय सजाय गन,े 

(न) लिद्याियको िेखापरीक्षणको िालग प्रचलि  कानून बिोलजि द ाय भएका 

िेखापरीक्षकहरूिध्येबाट कम् ीिा  ीन जना िेखापरीक्षकको नाि लनयलुक्तको िालग नगर 

काययपालिकाको कायायियको लशक्षा हनेे लनकायका लशक्षा प्रिुख सिक्ष लसफाररस गने, 

(प) लिद्याथीहरूिे पािना गनुय पने आचार संलह ा बनाई िाग ूगने, 

(फ) नगर काययपालिकाको कायायियको लशक्षा हनेे लनकायिे कदएका लनदशेन अनुरूप काि गने । 

(ब) लशक्षक अलभभािक संघको आिश्यक ा दलेखएिा लशक्षक अलभभािक सघं गठन गने, 

(३) लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल िे आफ्नो अलधकार िध्ये आिश्यक ानसुार केही अलधकार 

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को सदस्य सलचििाई प्रत्यायोजन गनय सके्नछ । 

पररच्छेदः- 10 लिलिध 

36. लशक्षक अलभभािक सघं सम्बन्धी व्यिस्था : (१) सािुदालयक लिद्याियका सम्पूणय लशक्षक 

 था अलभभािकहरू सदस्य रहकेो एक लशक्षक अलभभािक संघ रहनेछ । सािूदालयक लिद्याियको 

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल िे अलभभािकहरूको भिेा गराइ सो सलिल को अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक 

 था कम् ीिा एक जना लशक्षक र अलभभािकहरू सिे  रहने गरी बढीिा एघार सदस्यीय 

लशक्षक अलभभािक संघको काययकारी सलिल  गठन गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि गरठ  लशक्षक अलभभािक संघको काययकारी सलिल का सदस्यको 

पदािलध दईु िषयको हनेछ । काययकारी सलिल को बैठक  ीन िलहनािा कम् ीिा एकपटक बस्नेछ 

र सो सलिल को बैठक सम्बन्धी अन्य काययलिलध काययकारी सलिल  आफैि ेलनधायरण गरे बिोलजि 

हनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजिको काययकारी सलिल को काि, क यव्य र अलधकार दहेाय बिोलजि 

हनेछ :- 
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(क) लिद्याियिा लशक्षकको गुणस् र कायि गनयको िालग आिश्यक काि गने, 

(ख) लशक्षा सम्बन्धी प्रचलि  ऐन लनयि बिोलजि लिद्याियिे शुल्क लनधायरण गरे नगरेको 

सम्बन्धिा अनुगिन गने  था सो सम्बन्धिा लिद्याियिाई आिश्यक सुझाि कदने, 

(ग) लिद्याियको शैलक्षक गल लिलधबारे लनयलि  जानकारी राख्ने  था सो सम्बन्धिा अन् रकक्रया 

गने । 

(३) संस्थाग  लिद्याियको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल िे यस काययलिलध बिोलजि लशक्षक 

अलभभािक संघको काययकारी सलिल  गठन गदाय सा  सदस्यिा नघटाई गनुय पनेछ ।  

37. प्रल िदेन पशे गनुय पने : दफा ७ को उपदफा (५) को सलिल बाट लिद्यािय व्यिस्थापन 

सलिल का सदस्यहरुको छनौट भइ सकेपलछ नगर काययपालिकाको कायायियको लशक्षा हने े

लनकायिा अलभिेख राख्न े प्रयोजनका िालग सम्बलन्ध  लिद्याियका प्रधानाध्यापकिे लिद्यािय 

व्यिस्थापन सलिल का सदस्यहरुको नािाििी सलह  प्रल िेदन पेश गनुय पनेछ । 

38. अलभिखे राख्नु पन े : दफा 37 अनुसार प्राि प्रल िेदन अनुसार नगर काययपालिकाको 

कायायियको लशक्षा हनेे लनकायिे लिद्याियको व्यिस्थापन सलिल को अलभिेख राख्ने व्यिस्था 

लििाउनु पनेछ । 

: 

39. आर्थयक दालयत्िः- लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को गठन गदाय कुनै प्रकारको आर्थयक 

दालयत्ि पने भए सम्बलन्ध  लिद्याियिे व्यहोनुय पनछे । 

40. पत्र  था फारािका निनूा सम्बन्धी व्यिस्था : (१) यस काययलिलधको कायायन्ियनका 

िालग 

आिश्यक पत्र  था फारािका निूनाहरु अनुसूचीिा उल्िेख गररए बिोलजि हनेछन् । अनुसूचीिा 

उल्िेख नभएका पत्र  था फारािका निूनाहरु  यार गरी कायायन्ियन गनुय पने भएिा सो काि 

नगर काययपालिकाको कायायियको लशक्षा हनेे लनकायिे  यार गरे बिोलजि हनेछ । 

41. बचाउ : सालिकिा लशक्षा ऐन (संशोधन सलह ) २०२८ र लशक्षा लनयिाििी (संशोधन 

सलह ), २०५९ बिोलजि लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल  र लशक्षक अलभभािक संघको गठन  था 

संचािन सम्बन्धिा भए गरेका कािहरु यसै काययलिलध बिोलजि भएको िालननेछ ।  

42. सशंोधन  था खारेजी : (१) नगर काययपालिकािे यस काययलिलधिाई पूणय रुपिा खारेज 

गनय िा केही अंशहरु संशोधन गनय सके्नछ । 
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अनसुचुीः- 1 

शहीदनगर नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

यदकुुहा, धनुषा 

िधेश प्रदशे नेपाि 

लिषय :- अलभभािक नािाििी प्रकाशन फारि । 

 

  श्री...................................................लिधािय 

  .....................................................धनुषा। 

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल  गठन गने प्रयोजनको िालगः- 

क्र.सं. अलभभािकको नाि, थर ठेगाना लिद्याथीको नाि, थर ठेगाना कक्षा  रोि न.ं  कैकफय  
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अनसुचुीः- 2 

शहीदनगर नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

यदकुुहा, धनुषा 

िधेश प्रदशे नेपाि 

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल  अध्यक्ष/सदस्य/िलहिा सदस्यको िालग दरखास्  फारि  

 

श्री सयंोजक ज्य ू

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल  छनौट सहयोग सलिल  

 

श्री..........................................................लि

द्यािय, धनषुा । 

 

उपयुक्त सम्बन्धिा लशक्षा ऐन 2028 को दफा 12 उपदफा 1 को खण्ड क बिोलजि  था यस 

काययलिलधको दफा 3 को (क) बिोलजि लिद्याियको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को 

अध्यक्ष/सदस्य/िलहिा सदस्य हनको िालग इच्छुक हनको िालग इच्छुक रहकेोिे यो दरखास्  

फारि पेश गरेको छु । 

 

लनिदेकको  

नाि,थरः- 

ठेगानाः- 

अलभभािक नािाििी क्र.सः- 

दस् ख ः- 

लिल ः- 

 

 

प्रस् ािकको नाि,थरः-       सिथयकको नाि, थरः- 

ठेगानाः-        ठेगानाः- 

अलभभाक नािाििी क्र.सः-     अलभभािक नािाििी क्र.सः- 

दस् ख ः-        दस् ख ः- 

लिल ः-         लिल ः- 

 

 



 

27 | श ही द न ग र  न ग र पा लि का  

 

(रष्टव्यः- एक जना अलभभािकिे एकजना व्यलक्तको िात्र प्रस् ािक िा सिथयक हन पाउनछे) 
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अनसुचुीः- 1 

शहीदनगर नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

यदकुुहा, धनुषा 

िधेश प्रदशे नेपाि 

उम्िदेिारहरुको नािाििी/सचुी प्रकाशन 

  श्री...................................................लिधािय 

  .....................................................धनुषा। 

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल  गठन गने प्रयोजनको िालगः- 

क्र.सं. पद उम्िेदिारको नाि, थर ठेगाना लिद्याथीको नाि, थर कक्षा  रोि नं.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

संयोजक 

 लि.व्य.स. छनौट सहयोग सलिल  
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अनसुचुीः- 4 

शहीदनगर नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

यदकुुहा, धनुषा 

िधेश प्रदशे नेपाि 

उम्िदेिारको नािाििी उपर दािी लिरोध 

 

श्री सयंोजक ज्य ू

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल  छनौट सहयोग सलिल  

 

श्री..........................................................लि

द्यािय, ......................................धनषुा । 

 

उपयुक्त सम्बन्धिा यस लिद्याियको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल  गठन गनय प्रयोजनको िालग 

लिल ...........................िा लिद्याियिा प्रकालश  भएको उम्िेदिारहरुको 

नािाििी उपर ििाई  पलसशिको कारणिे लचत्त नबुझेकोिे उक्त लििरण सच्चाउन/बदर गनय 

अनुरोध गदुयछ ।   

 

दािी लिरोध गनुय पने कारणहरुः- 

    १. 

     2. 

    3. 

 

 

 

 

  

        दािी लिरोध गन ेअलभभािकको - 

       नाि, थरः- 

ठेगानाः- 

     अलभभािक नािाििी क्र.सः- 

     दस् ख ः- 

                                          लिल ः-
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अनसुचुीः- 5 

शहीदनगर नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

यदकुुहा, धनुषा 

िधेश प्रदशे नेपाि 

उम्िदेिारी कफ ाय गनय फारि 

 

श्री सयंोजक ज्य ू

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल  छनौट सहयोग सलिल  

 

श्री..........................................................लि

द्यािय, ......................................धनषुा । 

 

लिषयः-उम्िदेिारी कफ ाय गरी पाुँउ । 

 

उपयुक्त सम्बन्धिा िैिे यस लिद्याियको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को अध्यक्ष/सदस्य/िलहिा 

सदस्य पदिा उम्िेदिारी पेश गरेकोिा हाि िैिे स्िेच्छािे उक्त लनिेदन कफ ाय गनय चाहकेोि े

लनयिानुसार कफ ाय पाउन यो लनिेदन पेश गरेको छु । 

 

लनिदेकको नाि, थरः- 

ठेगानाः- 

दस् ख ः- 

लिल ः- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 | श ही द न ग र  न ग र पा लि का  

 

 

अनसुचूी 6 

दफा 3 को उपदफा (7) को (क) को कायायन्ियनका िालग नगर प्रिुखबाट िनोलन  हने 

संस्थाग  लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को अध्यक्षिाई कदइने िनोनय पत्र 

  

शहीदनगर नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

यदकुुहा, धनुषा 

िधेश प्रदशे नेपाि 

पत्र संखया :-         लिल  :- 

च.नं.:- 

लिषय : अध्यक्ष पदिा िनोलन  गररएको बारे । 

 श्री............................................ 

................................................। 

 

  प्रस् ु  लिषयिा श्री .................................. लिद्यािय 

शहीदनगर नगरपालिका िडा नं. .................. धनुषाको चिानी 

नम्बर ............. लिल  ......................को पत्र र यस नगर 

काययपालिकाको कायायियको लिल ....................................को 

लनणयय (नगर प्रिुखस् र) अनुसार  पाईिाई लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को गठन  था 

व्यिस्थापन सम्बन्धी काययलिलध, २०७9 को दफा ३ को उपदफा (७) को खण्ड (क) बिोलजि 

िनोनयनको लनणयय भएको लिल ि े  ीन िषय सम्िको अिलधका िालग 

श्री …………………………..लिद्यािय शहीदनगर नगरपालिका िडा 

न.ं.................... धनुषाको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को अध्यक्ष पदिा 

िनोलन  गररएको व्यहोरा लनदशेानुसार सहषय जानकारी गदयछु । 

अध्यक्ष पदिा िनोलन  हनु भएकोिा हार्दयक बधाई छ । 

बोधाथय : 
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श्री ( सम्बलन्ध  िडा 

कायायिय)........................................................

........ 

श्री ( सम्बलन्ध  

लिद्यािय)........................................................

................ 
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अनसुचूी 7 

दफा 3 को उपदफा (7) को (ग) को कायायन्ियनका िालग िडा सलिल बाट िनोलन  हने 

संस्थाग  लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को सदस्यिाई कदइने िनोनय पत्र 

  

शहीदनगर नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

यदकुुहा, धनुषा 

िधेश प्रदशे नेपाि 

पत्र संखया :-         लिल  :- 

च.नं.:- 

लिषय :-सदस्य पदिा िनोलन  गररएको बारे । 

 श्री............................................ 

................................................। 

 

  प्रस् ु  लिषयिा श्री .................................. लिद्यािय 

शहीदनगर नगरपालिका िडा नं. .................. धनुषाको चिानी 

नम्बर ............. लिल  ......................को पत्र र 

लिल ...........................को यस िडा सलिल को लनणयय  पाईिाई 

लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को गठन  था व्यिस्थापन सम्बन्धी काययलिलध, २०७9 को दफा ३ 

को उपदफा (७) को खण्ड (ग) बिोलजि लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को अध्यक्ष पदको 

िनोनयनको लनणयय भएको लिल ि े  ीन िषय सम्िको अिलधका िालग 

श्री …………………………..लिद्यािय शहीदनगर नगरपालिका िडा 

न.ं.................... धनुषाको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को सदस्य पदिा 

िनोलन  गररएको व्यहोरा लनदशेानुसार सहषय जानकारी गदयछु । 

सदस्य पदिा िनोलन  हन ुभएकोिा हार्दयक बधाई छ । 

बोधाथय : 
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श्री ( सम्बलन्ध  िडा 

कायायिय)........................................................

........ 

श्री ( सम्बलन्ध  

लिद्यािय)........................................................

................ 
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अनसुचूी 8 

दफा 5 को उपदफा (5) को कायायन्ियनका िालग लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को म्याद थपको 

जानकारी पत्र 

शहीदनगर नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

यदकुुहा, धनुषा 

िधेश प्रदशे नेपाि 

पत्र संखया :-         लिल  :- 

च.नं.:- 

लिषय : लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को म्याद थप गररएको बारे । 

 श्री............................................ 

................................................। 

 

  प्रस् ु  लिषयिा श्री .................................. लिद्यािय 

शहीदनगर नगरपालिका िडा नं. .................. धनुषाको चिानी 

नम्बर ............लिल  ......................को पत्र र यस शहीदनगर 

नगरपालिका अन् गय का सािुदालयक लिद्यािय प्रधानाध्यापकहरुको 

लिल ......................... िा बसेको बैठको लनणयय नम्बर........... 

अनुसार त्यहाुँ लिद्याियिा रहकेो/ पलसिका लिद्याियहरुको सालिक लिद्यािय व्यिस्थापन 

सलिल को म्याद थपका िालग िाग भइ आएकोिा नगर लशक्षा सलिल को 

लिल ...................................को लनणयय अनुसार लिद्यािय 

व्यिस्थापन सलिल को गठन  था व्यिस्थापन सम्बन्धी काययलिलध, 2079 को दफा 5 बिोलजि 

 पलसि अनुसार म्याद थप गएको व्यहोरा लनदशेानुसार जानकारी गदयछु । म्याद थप भएको 

अिलधलभत्र ै लिद्याियिे काययलिलध अनुसार अको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को गठन गररसकु्न 

पने व्यहोरा सिे  जानकारीका िालग अनुरोध छ । 

.................

........... 

  लशक्षा शाखा प्रिुख 

 पलसिः- 
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क्र.सं

. 

लिद्यािय

को नाि 

लि.व्य.स. को म्याद कैकफय

  

सककएको लिल  थप हने लिल   

  ....................

. 

...................

. सम्ि 

 

अनसुचूी 9 

दफा 7 को उपदफा (3),(4) र दफा 8 को कायायन्ियनका िालग लिद्याियिा अध्ययनर  

लिद्यार्थयका अलभभािकहरुको नािाििी 

(सम्बलन्ध  लिद्याियको िेटर हडे) 

पत्र संखया :-         लिल  :- 

च.नं.:- 

लिषय : अलभभािकको नािाििी प्रकाशन गररएको बारे । 

श्री सम्बलन्ध  अलभभािक ज्यहूरु सब ै

  प्रस् ु  लिषयिा शहीदनगर नगरपालिकाबाट जारी भएको लिद्यािय व्यस्थापन सलिल को 

गठन  था व्यिस्थापन सम्बन्धी काययलिलध, 2079 को दफा 3 को उपदफा (1) को खण्ड 

(क) बिोलजि अलभभािकहरुिध्यबाट यस लिद्याियको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल का 

सदस्यहरुको छनौट गनयका िालग सोही काययलिलधको दफा 7 को उपदफा (3), (4) र दफा 

8 बिोलजि यस लिद्याियिा शैलक्षक सत्र 20...........को अिलधिा अध्ययनर  

लिद्यार्थयका अलभभािकहरुको नािाििी लिद्याियको अलभिेख अनुसार  पलसि बिोलजि प्रकाशन 

गररएको व्यहोरा जानकारीका िालग अनुरोध छ । 

.................

........... 

    प्रधानाध्यापक 

 पलसिः- 

क्र.स.ं लिद्यार्थयको नाि, थर अध्ययनर  कक्षा अलभभािकको नाि, 

थर 

कैकफय  
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अनसुचूी 10 

दफा 37 सुँग सम्बलन्ध  सािुदालयक लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को गठन सम्बन्धी प्रल िेदन   

 

(सम्बलन्ध  लिद्याियको िेटर हडे) 

पत्र संखया :-         लिल  :- 

च.नं.:- 

लिषय :- प्रल िदेन पेश गरेको बारे । 

श्री नगर काययपािकाको कायायिय(लशक्षा) 

शहीदनगर नगरपालिका, धनुषा । 

 प्रस् ु  लिषयिा शहीदनगर नगरपालिकाबाट जारी भएको लिद्यािय व्यस्थापन सलिल को गठन 

 था व्यिस्थापन सम्बन्धी काययलिलध, 2079 अनुसार यस लिद्याियको व्यिस्थापन सलिल को 

गठन सम्बन्धी प्रल िेदन  पलसि अनुसार रहकेो व्यहोरा जानकारीका िालग अनुरोध छ । 

.................

........... 

    प्रधानाध्यापक 

 पलसिः- 

१. अलभभािकको नािाििी प्रकाशन लिल ः- 

२. लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल  गठन सहयोग सलिल िा रहकेा पदालधकारीहरुको लििरणः- 

क्र.स.ं   नाि, थर पद काययर  लनकाय काययर  लनकायको पद कैकफय  

1.      

2.      

3.      
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4.      

5.      

३. अलभभािकिे आफूहरुिध्यबाट सदस्य छनौट गरेको लिल ः- 

४. लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल का सदस्यहरुिे अध्यक्ष छनौट गरेको लिल ः- 

५. लशक्षकिे आफुहरु िध्येबाट सदस्य छानी पठाएको लिल ः- 

६. लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को कायि हने अिलधः-

 ............................... 

दखेी ................................. ग े सम्ि । 
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७. लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल का पदालधकारीको लििरणः- 

क्र.सं. नाि थर पद ठेगाना ना.प्र.प.नं. िोिाइि नं. 

दस् ख  निूना कैकफय  

संलक्षि पुरा  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

८. लशक्षक अलभभािक संघ गठन भएको लिल ः- 



 

40 | श ही द न ग र  न ग र पा लि का  

 

९. लशक्षक अलभभािक संघको कायि हने अिलधः-............................................... 

दखेी ................................................ सम्ि ।
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१०. लशक्षक अलभभािक संघका पदालधकारीको लििरणः- 

क्र.सं. नाि थर पद ठेगाना ना.प्र.प.नं. िोिाइि नं. 

दस् ख  निूना कैकफय  

संलक्षि पुरा  

         

         

         

         

         

         

         

 

 

उपयुयक्त लििरण रठक छ भनी प्रिालण  गनेः- 

     प्रधानाध्यापकको नाि, थरः- 

     दस् ख ः- 

     लिल ः-
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अनसुचूी 11 

दफा 37 सुँग सम्बलन्ध  संस्थाग  लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को गठन सम्बन्धी प्रल िेदन   

 

(सम्बलन्ध  लिद्याियको िेटर हडे) 

पत्र संखया :-         लिल  :- 

च.नं.:- 

लिषय :- प्रल िदेन पेश गरेको बारे । 

श्री नगर काययपािकाको कायायिय(लशक्षा) 

शहीदनगर नगरपालिका, धनुषा । 

 

 प्रस् ु  लिषयिा शहीदनगर नगरपालिकाबाट जारी भएको लिद्यािय व्यस्थापन 

सलिल को गठन  था व्यिस्थापन सम्बन्धी काययलिलध, 2079 अनुसार यस लिद्याियको 

व्यिस्थापन सलिल को गठन सम्बन्धी प्रल िेदन  पलसि अनुसार रहकेो व्यहोरा 

जानकारीका िालग अनुरोध छ । 

.................

........... 

    प्रधानाध्यापक 

 पलसिः- 

१. लि.व्य.स. अध्यक्षको िनोनयका िालग 3 जनाको नाि लसफाररस भएको लिल ः- 

२. अध्यक्षको िनोनयन भएको लिल ः- 

३. अलभभािकिे आफूहरुिध्यबाट सदस्य छनौट गरेको लिल ः- 

४. िडा सलिल िे सदस्य िनोलन  गरेको लिल ः- 

५. लशक्षकिे आफुहरु िध्यबाट सदस्य छानी पठाएको लिल ः- 

६. लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को कायि हन अिलधः-

 ............................ 

दखेी .............................. सम्ि । 

७. लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल का पदालधकाररको लििरणः- 
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क्र.सं. नाि थर पद ठेगाना ना.प्र.प.नं. िोिाइि नं. 

दस् ख  निूना कैकफय  

संलक्षि पुरा  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

८. लशक्षक अलभभािक संघ गठन भएको लिल ः- 

९. लशक्षक अलभभािक संघको कायि हने अिलधः-......................................... 

दखेी ........................................... सम्ि । 
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१०. लशक्षक अलभभािक संघका पदालधकाररको लििरणः- 

क्र.सं. नाि थर पद ठेगाना ना.प्र.प.नं. िोिाइि नं. 

दस् ख  निूना कैकफय  

संलक्षि पुरा  

         

         

         

         

         

         

         

 

उपयुयक्त लििरण रठक छ भनी प्रिालण  गनेः- 

     प्रधानाध्यापकको नाि, थरः- 

     दस् ख ः- 

     लिल ः- 
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अनसुचूी 12 

दफा 38 सुँग सम्बलन्ध  लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल  अलभिेख   

शहीदनगर नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

यदकुुहा, धनुषा 

िधेश प्रदशे नेपाि 

सािदुालयक लिद्याियका लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को अलभिखे 

क्र.सं. 

लिद्याियको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को 

कैकफय  
नाि 

कोड 

न.ं 
ठेगाना 

अिलध सुरु 

हने लिल  

सिाि 

हने 

लिल  

अध्यक्षको 

नाि, थर 
सम्पकय नं. 

 
 

 
       

 
 

 
       

ससं्थाग  लिद्याियका लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को अलभिखे 

क्र.सं. 

लिद्याियको लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को 

कैकफय  
नाि 

कोड 

न.ं 
ठेगाना 

अिलध सुरु 

हने लिल  

सिाि 

हने 

लिल  

अध्यक्षको 

नाि, थर 
सम्पकय नं. 

 
 

 
       

 
 

 
       

नोटः- यस अलभिखे पलछ लिद्याियबाट प्राि लिद्यािय व्यिस्थापन सलिल को गठन सम्बन्धी लप्रल िदेन सम्बन्धी 

प्रल लिलपिाई सिंग्न गरी राख्न ुपनछे । 

  

          आज्ञाि े

  सािन कुिार चौधरी 

प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ  

 

 

 

शहीदनगर नगरपालिकािारा प्रकालश        िलू्य रु. 

१५/- 
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