
 
 

 

 
सूय दय राजप  

सयू दय नगरपािलका ारा कािशत 
 

ख ड (५), िफ कल, इलाम, १ नं. देश, नेपाल, माघ १० गते २०७८ साल, सं या १२ 
 

 

भाग-२ 
 

सूय दय नगरपािलकाको कायपािलकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको िनयमावली, 
कायिविध तथा िनदिशका सवसाधारणको जानकारीका लािग काशन ग रएको छ। 

  



 
 

सूय दय नगरपािलकाको आधारभुत तथा मा यिमक िश ा (ते ो संशोधन ) िनयमावली २०७८ 
कायपािलकाबाट वीकृत  िमित-२०७८/१०/०९ गते 

 
सूय दय नगरपािलकाको आधारभतु तथा मा यिमक िश ा िनयमावली २०७६ लाई सशंोधन गन वा छनीय भएकोल े
सूय दय नगरकायपािलकाले देहाय बमोिजमको िनयमावली बनाएको छ । 
१.संि  नाम र ार भ: (१) यो िनयमावलीको नाम सूय दय नगरपािलकाको आधारभुत तथा मा यिमक 

िश ा (ते ो संशोधन ) िनयमावली २०७८ हनेछ ।  
 (२) यो िनयमावली कायपािलकाबाट पा रत भई राजप मा काशन भए प ात तु त ार भ हनेछ। 
२. िवषय वा संगले अक  अथ नलागेमा यस िनयमावलीमा :  
 (क) "मलू िनयमावली" भ नाले "सूय दय नगरपािलकाको आधारभतु तथा मा यिमक िश ा िनयमावली 

२०७६" लाई जनाउनेछ ।  
३. मूल िनयमावलीको प र छेद ५ को िनयम २६. को उपिनयम (१) र उपिनयम (२) को स ामा देहाय 
बमोिजमको उपिनयम (१) र उपिनयम (२) रािखएको छ : 

(१) सामदुाियक िव ालयको स चालन, रेखदेख तथा यव थापन  गनका लािग येक िव ालयमा 
देहाय बमोिजमका सद यह  रहकेो एक िव ालय यव थापन सिमित रहनेछ: 

(क) उपिनयम (२) बमोिजम छनौट भएको एक जना यि  – अ य  
(ख) अिभभावकह ले आफुह म येबाट छानी पठाएका कि तमा दईु जना मिहला सिहत चार 
जना – सद य 
(ग) स बि धत वडाको वडा य  वा िनजल ेतोकेको एक जना – सद य 
(घ) िव ालयका सं थापक, थानीय बुि िजवी, िश ा ेमी, िव ालयलाई िनर तर 
उ ले य सहयोग गरेका यि ह  म येबाट िव ालय यव थापन सिमितले मनोिनत गरेको 
कि तमा एक जना मिहला सिहत दुई जना – सद य 
(ङ) थानीय बुि िजवी, िश ा ेमी, िश ािवद ्म येबाट नगर मखु ारा मनोिनत गरेको एक 
जना – सद य 
(च) िव ालयका िश कह ले आफुह  म येबाट छानी पठाएका एक जना िश क – सद य 
(छ) िव ालयको िश क अिभभावक संघको अ य  - सद य 
(ज) िव ालयका धाना यापक – सद य सिचव  

(२) िव ालय यव थापन सिमितका सद यह ले उपिनयम (१) को ख ड (ख), (घ) र (ङ) बमोिजमका 
सद यह म ये एक जना सद यलाई िव ालय यव थापन सिमितको अ य को पमा छनौट गनछन् । 
 

 
आ ाले 

िमलन भ राई 

मखु शासक य अिधकृत 


