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सा�वकमा भएको 
व्ववसा 

संशोधन गनुर् नन व्ववसा 
संशोधन गनुर् नन 

कारण 
२६ �वद्ाा् 

गठन समववध् 
व्ववसा  
१ ्स �न्मावा� 
र अव्गर् 

व्ववसा भएको 
स�म�्हरको 
अ�धकार �ेत 

वाहेक �वद्ाा् 

सचाान गनर 
प््ेक सामुद�्क 

�वद्ाा्मा 
देहा् वमेिजमको 
एक �वद्ाा् 

व्ववसा्न 

स�म�् रहनेछ । 

२६ �वद्ाा् गठन समववध् व्ववसा 
१. �वद्ाा्को सञचाान व्ववसा्न 

रेखदेख ्सा  �वद्ाा् सूशासन  का्म 

गनर प््ेक �वद्ाा्मा देहा्का 
सदव्हर रहेको एक �वद्ाा् 

व्ववसा्न स�म�् रहने छ । 
क) अ�भभावकाे आफुहर मध्ेवाा छान् 

्ठाएका किम्मा २ म�हाा स�ह् 

चारजना  
                                                                                                                                        

सदव्                                                                                
ख) �वद्ाा् रहेको समविवध् वडाको 

अध्� वा वडा स�म�्का सदव्हर 

मध्ेवाा सो स�म�्ाे मनोन्न गरेको 
एक सदव्                                                                                        
सदव् 

 ग) �वद्ाा्का संवसा्क वसान्् 

�श�ा ऐन २०२८ 

को आठ� 
संशोधन र 

सुनवा 

नगर्ा�ाकाको 
�श�ा 
�न्मावा� 
वा�झएकााे 

�श�ा ऐन २०२८ 

संग 

नगर्ा�ाकाको 
�श�ा 
�न्मावा� 
समान वनाउन 



क) �वद्ाा्का 
अ�भभावकाे 

वव्म म मध्ेवाा 

चुनेको एक जना                                                                      
अध्�  
ख) �वद्ाा्का 
अ�भभावकाे 

वव्म म मध्ेवाा 

चुनेको १ /१ जना 
म�हाा र द�ा् 

स�ह् २ जना                         
सदव् 

ग) समविवध् 

वडाका 
वडाध्�ाे 

्ोकेको एक 

जना वडा 
सदव्                                                         

सदव् 
घ) �वद्ाा् हेनन 
्ो�कएको 
�वद्ाा् 

�नर��क/ 

सो्व्ि्् 

एकजना                                                            
सदव् 
ङ) �श�क 

प�्�न�ध एक 

जना                              
सदव् 
च) �वद्ाा् 

�श�क अ�भभावक 

संघका अध्�       

सदव् 

वुद�विजव् �श�ा पेम् �वद्ाा्ााा 

�नरव्र दश वषरदे�ख सह्ोग गनन वा 
�वद्ाा्ााा दश ााख वा सो भवदा वढ� 
नगद वा िजवस् सह्ोग गरेका 
व्ि््हर मध्ेेाा �वद्ाा् 

व्ववसा्न स�म�्ाे मनोन्् गरेको 
एकजना म�हाा स�ह् दइुजना             
सदव् 

घ) �वद्ाा्का �श�काे आफुमध्ेेाा 

छान् ्ठाएको एक जना                                    
सदव् 

ङ) �वद्ाा्का पधानाध््क                                                                              

सदव् स�चव 
१(क).  �वद्ाा् व्ववसा्न स�म�्को 

वैठकमा ््�साका सदव्हर ्देन 

आमिवत् सदव्का र्मा रहनेछन म । 
१. नगर्ा�ाका �श�ा शाखा  अ�धकृ्                                                                    
सदव् 
२. �श�क अ�भभावक संघको अध्�                                                                      
सदव् 
३.  �वद्ाा्व्र�् ेाा्ावाे 

मनोन्न गरेका एक छात र एकजना 
छाता गर� २ जना   सदव् 

१(ख).  पा�व�धक ्सा व्वसा�्क 

�वष्मा अध््न वा ्ा�ाम गराइने 

माध्�मक �वद्ाा्को �वद्ाा् 

व्ववसा्न स�म�्मा नगर्ा�ाका 
व्रका उद्ोग वा�णज् संघका २ 

जना प�्�न�ध सदव् रहनेछन म । 
१(ग). �वद्ाा् व्ववसा्न स�म�्का 

सदव्हराे उ्दफा १ को खणड (क) 

ेमोिजमका सदव्हर मध्ेेाा 

छानेको सदव् सो स�म�्को 
अध्� हुनेछ । 



क) �वद्ाा्का 
अ�भभावकाे 

वव्म म मध्ेवाा 

चुनेको एक जना                                                                      
अध्�  
ख) �वद्ाा्का 
अ�भभावकाे 

वव्म म मध्ेवाा 

चुनेको १ /१ जना 
म�हाा र द�ा् 

स�ह् २ जना                         
सदव् 

ग) समविवध् 

वडाका 
वडाध्�ाे 

्ोकेको एक 

जना वडा 
सदव्                                                         

सदव् 
घ) �वद्ाा् हेनन 
्ो�कएको 
�वद्ाा् 

�नर��क/ 

सो्व्ि्् 

एकजना                                                            
सदव् 
ङ) �श�क 

प�्�न�ध एक 

जना                              
सदव् 
च) �वद्ाा् 

�श�क अ�भभावक 

संघका अध्�       

सदव् 

वुद�विजव् �श�ा पेम् �वद्ाा्ााा 

�नरव्र दश वषरदे�ख सह्ोग गनन वा 
�वद्ाा्ााा दश ााख वा सो भवदा वढ� 
नगद वा िजवस् सह्ोग गरेका 
व्ि््हर मध्ेेाा �वद्ाा् 

व्ववसा्न स�म�्ाे मनोन्् गरेको 
एकजना म�हाा स�ह् दइुजना             
सदव् 

घ) �वद्ाा्का �श�काे आफुमध्ेेाा 

छान् ्ठाएको एक जना                                    
सदव् 

ङ) �वद्ाा्का पधानाध््क                                                                              

सदव् स�चव 
१(क).  �वद्ाा् व्ववसा्न स�म�्को 

वैठकमा ््�साका सदव्हर ्देन 

आमिवत् सदव्का र्मा रहनेछन म । 
१. नगर्ा�ाका �श�ा शाखा  अ�धकृ्                                                                    
सदव् 
२. �श�क अ�भभावक संघको अध्�                                                                      
सदव् 
३.  �वद्ाा्व्र�् ेाा्ावाे 

मनोन्न गरेका एक छात र एकजना 
छाता गर� २ जना   सदव् 

१(ख).  पा�व�धक ्सा व्वसा�्क 

�वष्मा अध््न वा ्ा�ाम गराइने 

माध्�मक �वद्ाा्को �वद्ाा् 

व्ववसा्न स�म�्मा नगर्ा�ाका 
व्रका उद्ोग वा�णज् संघका २ 

जना प�्�न�ध सदव् रहनेछन म । 
१(ग). �वद्ाा् व्ववसा्न स�म�्का 

सदव्हराे उ्दफा १ को खणड (क) 

ेमोिजमका सदव्हर मध्ेेाा 

छानेको सदव् सो स�म�्को 
अध्� हुनेछ । 

 

सुनवा नगर्ाा�काको �श�ा �न्मावा� २०७५ को ्�रचछेद ५  दफा २६ �वद्ाा् 

व्ववसा्न स�म�् संववध् व्ववसामा �नममानुसार संशोधन गनर वावछन्् 

भएकोाे 

 

ज) 
�वद्ाा्व्र�् 

ेाा्ावाे 

मनोन्न गरेका 
एक वााक र 

एकजना वा�ाका 
गर� २ जना सदव् 

आमिवत्       

सदव् 
ञ) पधानाध््क                                        

सदव्-स�चव 

१(घ). �वद्ाा्को व्ववसा्न 

स�म�्को अध्� छनौा नभए 

सममका ाा�ग वा अध्�को 
अनु्िवस�्मा सो स�म�्का ज्ेेठ 

सदव्ाे वैठकको अध्�्ा गननछ। 
१(ङ) आमिवत् सदव्को 

अनु्िवस�्का कारणाे वैठकको 
गण्ुरक संख्ा न्ुगेको मा�नने छैन म 
। 
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