
 

पाना 1 को 5 

 

 

चिचिला गाउँपाचलकाद्वारा प्रकाचित 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः २                  सङ्ख्ाः ३५    मिम ः २०७७/०६/०७ 

भाग – २ 

 

चिद्यालयहरुलार्इ अनुिासन र्न्िाजइ (Discipline Incharge) 

चनयुचि तथा व्यिस्थापन सम्बचन्ि कायइचिचि, २०७७ 

 

 

 

 

 

 



 

पाना 2 को  5 

 

चिद्यालयहरुलार्इ अनुिासन र्न्िाजइ (DI) चनयुचि तथा व्यिस्थापन सम्बचन्ि 

कायइचिचि, २०७७ 

प्रस्तािनााः  

्स मिमिला गाउँपामलकाले गाउँपामलका क्षेत्र मित्रका कम्पाउण्ड घेराबार िैसकेका 

िाध््मिक मिद्याल्हरुिा शैमक्षक अनशुासन का्ि गनन अनशुासन इन्िार्न (DI) को मन्मुि 

 था व््िस्थापन गननका लामग काननु मनिानण गनन िाञ्छनी् िएकाले मिमिला 

गाउँपामलकाको प्रशासकी् का्नमिमि मन्मि  गने ऐन, २०७५ को दफा ३ बिोमर्ि 

मिमिला गाउँका्नपामलकाले “मिमिला गाउँपामलकाको मिद्याल् अनशुासन इन्िार्न 

बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद – १ 

प्रारचम्भक 

 

१.सचंिप्त नाम र प्रारम्भाः  

               (१) ्स का्नमििीको नाि “मिमिला गाउँपामलकाको मिद्याल्हरुलाइन 

अनशुासन  

                    इन्िार्न (DI) मन्मुि  था व््स्थापन सम्बमन्ि का्नमिमि, २०७७” रहकेो छ । 

              (२) ्ो का्नमिमि पारर  िएको मिम  दमेख लाग ूहुनेछ ।  

            २.पररभाषा र व्याखयााः मिष् िा प्रसंगले अको अथन नलागेिा ्स का्नमििीिाः 

(क) “गाउँपामलका” िन्नाले मिमिला गाउँपामलका 

सम्झनपुदनछ । 



 

पाना 3 को  5 

 

(ख) “गाउँका्नपामलका” िन्नाले मिमिला 

गाउँका्नपामलका सम्झन ुपदनछ । 

(ग)  “मिद्याल्” िन्नाले ्स गाउँका्नपामलका मित्र रहकेा 

सम्पणून मिद्याल्लाई सम्झनपुदनछ । 

(घ) “मन्मुि  था व््िस्थापन” िन्नाले मिद्याल्हरुिा 

शैमक्षक अनशुासन का्ि गनन सक्ने १८ िषन परुा िइन 

३५ िषन िन्दा िमुनका एस एल सी उ ीणन नपेाली 

नागररक उम्िदे्वार प्रम ्ोमग हुन े गरर मन्मुि  था 

व््िस्थापन िन्न ेसम्झन ुपदनछ । 

(ङ) “मि.व््.स.” िन्नाले मिमिला गा.पा. का मिद्याल्का 

व््िस्थापन समिम लाई  

र्नाउछ । 

(ि) “मश.अ.संघ” िन्नाले मिमिला गा. पा. को 

मिद्याल्को मशक्षक अमििािक संघलाई  

र्नाउछ । 

(छ) “सं्ोर्क” िन्नाले मिमिला गा. पा. को मिद्याल्को 

मशक्षक अमििािक संघको सं्ोर्कलाई र्नाउछ । 

(र्) “प्रिानाध््पक” िन्नाले सम्बमन्ि  मिद्याल्को 

प्र.अ.लाई र्नाउछ । 



 

पाना 4 को  5 

 

 ३. कायइचिचि लागू हुनेाः-मिमिला गाउँपामलका क्षेत्र मित्रका कम्पाउण्ड घेरािार िईसकेका 

मिद्याल्हरुिा अनशुासन ईन्िार्न  था व््िस्थापन गने गरी ्ो का्नमिमि का्नपामलकाले 

पारर  गरेको मिम  देमख लाग ुहुनेछ। 

 

४. छनौट सचमचताः अनुिासन ईन्िाजइ छनौट सचमचतमा चनम्न सदस्यीय एक छनौट 

सचमचत रहनेछ। 

    क) मि.व््.स. अध््क्ष िा मनर्ले  ोकेको समिम का सदस््हरुिध््ेबाट १ र्नाः-     

अध््क्ष 

    ख) मश.अ.संघ सं्ोर्कः- सदस्् 

    ग) प्रिानाध््ापकः-सदस्् समिि 

्ो छनौट समिम ले आफ्नै का्नमिमि बनाई छनौट प्रमि्ा अबलम्िन गनन सक्नेछ 

। 

५.करार अिचि, चनष्कासन तथा पून चनयुचि सम्बन्िमााः- 

           क) मन्मुि िएका अनशुासन ईन्िार्नको करार अिमि १ आ.ि.को हुनेछ ।           

प्रत््ेक आ.ि.को शरुुिा करारनािा थप गनुनपनेछ । 

    ख) मन्मुि िएका अनशुासन ईन्िार्नले सन् ोषर्नक र  ोकेको का्न परुा नगरेिा 

मि.व््.स. को मनणन् बाट मनष्काशन गनन समकनेछ । 

   ग) मन्मुि िएका अनशुासन ईन्िार्नको पद मबिैिा र्नुसकैु कारणबाट ररि हुन 

गएिा  पनू मन्मुि ्सै का्नमिमि बिोमर्ि गनन समकनेछ । 

  



 

पाना 5 को  5 

 

 

६. तलि तथा सेिा सचुििा सम्बन्िमााः  

   क)अनशुासन ईन्िार्नको  लि गाउँसिाले मनिानरण गरे बिोमर्ि िामसक 

रु.१५,००।का दरले िाडिाड खिन सिे  पाउनेछ । 

७.चनयुचि व्यिस्थापन तथा चनकासा चिचिाः- 

क. मिद्याल्हरुलाई मि.व््.स. को मनणन्  गराई पद संख्ा एमकन गरर १५ मदनको 

मिज्ञापन प्रकाशन  गनन लगाउने, 

ख. छनौट समिम ले छनौट प्रमि्ा द्वारा मन्मुि गरेसम्िका सम्पुणन प्रमि्ाका 

कागर्ा  मशक्षा शाखािा पेश गनन लगाउने,  

ग. मिद्याल्हरुले मि. व््. स. बाट अनशुासन ईन्िार्नको काि,क नव्् र 

अमिकार क्षेत्र मनिानरण गरर का्न गनन लगाउने,     

घ. मन्मुि िएका अनशुासन ईन्िार्नको  लि िाग साथै हामर्रर प्रत््ेक 

िौिामसकिा प्र.अ.ले मशक्षा शाखािा पेश गने , 

ङ. मन्मुि िएका अनशुासन ईन्िार्नको  लि िौिामसक िाग फारािका 

आिारिा सम्बमन्ि  मिद्याल्को खा ािा गाउपामलकाबाट मनकासा गने, 

८.कायइचििीको व्याखया, सिंोिन थपघटाः ्स का्नमिमिको आिश््क 

व््ाख्ा,संशोिन थपघट गाउँका्नपामलकाले गनेछ । 
 

 

 

 

 

 


