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निलम्बि वा निष्ासि्ो अपील 
अभििाव्/हेरचाह्राता्ो रथ्य पत्र

अपील ििे्ो ्े हो?

जब तपषाईंले एउटषा शिर्णयलषाई पुि: शिचषार गि्ण आग्रह गिु्णहुन्छ, तयसलषाई 
अशपल भशिन्छ। गरेको शिर्णयसँग तपषाईं खुसी हुिुहुन्न भिे यसो गररन्छ।

म ्सरी निलम्बि वा निष्ासि्ो अनपल गितासक छ्ु ?

यदि तपषाईंलषाई शरिशनसपलले गलत शिर्णय गरेको िषा सशह रिदरियषाको 
पषालिषा िगरेको शिश्षास लषागेमषा तपषाईंले शिलमबि िषा शिषकषासि शिरूद्ध 
अपील गि्ण सकु्हुन्छ। शिद्षार्थी, अशभभषािक र हरेचषाहकतषा्णहरूले अपील 
फषारषाम भि्ण सकु्हुन्छ।

सर्षािीय शिक्षा कषायषा्णलयमषा अशपलको शििेिि दिि सदकन्छ। सर्षािीय 
शिक्षा कषायषा्णलयले तपषाईंलषाई यो रिदरियषाबषारे बुझि मित गि्ण सक्छ। 
उिीले तपषाईंलषाई अशपल लेख्न पशि मित गि्ण सक्छि्। तपषाईंको बच्षाको 
शिद्षालयले तपषाईंको सर्षािीय शिक्षा कषायषा्णलयको समपक्ण  जषािकषारी 
उपलब्ध गरषाउि सक्छ।

रितयेक शिर्णयको लषाशग एउटषा मषात्र अशपल गि्ण सदकन्छ। अशपल समबन्धी 
शिर्णय शििदेिक,  िैशक्क िेतृति िषा कषाय्णकषारी शििदेिक, शिद्षालयको 
रििि्णिद्षारषा गररिे्छ र रिकृयषा पूरषा गि्ण १५ िशेख २० शिद्षालय दिि 
लषाग्े ्छ। अशपल गिषा्ण र शिर्णय भएपश्छ तपषाईंलषाई समपक्ण  गररिे्छ। यदि 
तपषाईंलषाई र्प जषािकषारी चषाशहन्छ ्छ भिे अपील गररएको सर्षािीय 
शिक्षा कषायषा्णलयमषा तपषाईंले समपक्ण  गि्ण सकु्हुन्छ।

निलम्बि्ो अपील्ो िनरजा

यदि शिलमबिशिरूद्धको अशपललषाई समर््णि गररएमषा र शिर्णयकतषा्ण 
तपषाईंको अिुरो्धसँग सहमत भएमषा, तपषाईंको बच्षा श्छटोभनिषा श्छटो 
शिद्षालय फक्ण िे शिशचित गि्ण शरिशनसपलले तपषाईंलषाई समपक्ण  गिदे्छि् । 
अपीलको शिर्णय तपषाईंको बच्षाको रेकर्णमषा रटशपिे्छ र तपषाईंको बच्षाको 
रेकर्णबषाट शिलमबिको कुरषा हटषाइिे्छ।

यदि शिलमबिसमबन्धी अशपललषाई समर््णि गररएि, र शिर्णयकतषा्ण 
तपषाईंको अिुरो्धसँग सहमत हुिुहुन्न भिे, तपषाईंको बच्षा सहमत गररएको 
शमशतसमम शिलमबिमषा रहिे्छि्।

निष्ासि अपील्ो िनरजा

यदि शिषकषासिसमबन्धी अशपललषाई समर््णि गररयो, र शिर्णयकतषा्ण 
तपषाईंको अिुरो्धशसत सहमत हुिुहुन्छ भिे, शरिशनसपलले तपषाईंसँग 
सुरक्षासमबन्धी कुिै पशि गमभीर शचनतषा समषा्धषाि गि्ण कषाम गिु्णपिदे 
हुन्छ र तपषाईंको बच्षा सकूलमषा फक्ण ि सकूि् भिेर समर््णिकषा उपषायहरू 
अपिषाउिुपिदे हुन्छ। अपीलको शिर्णय तपषाईंको बच्षाको रेकर्णमषा रटशपिे्छ 
र तपषाईंको बच्षाको रेकर्णबषाट शिषकषासिको कुरषा हटषाइिे्छ।

यदि शिषकषासिसमबन्धी अपील समर््णि गररएि, र शिर्णयकतषा्ण तपषाईंको  
अिुरो्धसँग सहमत हुिुहुन्न भिे, तपषाईंको बच्षाको लषाशग अनय शिशभन्न 
शिकलपहरू उपलब्ध हुि सक्छि्। कुिै-कुिै अिसर्षामषा, तपषाईंको बच्षालषाई 
अककै  शिद्षालयमषा रषाख्ने िषा उिीहरूको आिशयकतषासँग उशचत िैकशलपक 
ठषाउँमषा रषाख्ने शिर्णय गि्ण सदकन्छ। यदि यसतो भयो भिे शरिशनसपलले 
तपषाईसँँग कषाम गिु्णहुिे्छ।

यदि शिषकषासिको अपीललषाई समर््णि गररएि र तपषाईंको बच्षा १७ िर्ण 
मषाशर्कषा ्छि् भिे, तपषाईं र तपषाईंको बच्षाले अधययिलषाई शिरनतरतषा दिि 
िषा रोजगषारी शतर जषाि शिकलपहरू हिे्ण र्षालिुप्छ्ण।

म ्सरी उजछुरी गितासक छ्ु ?

तपषाईंको बच्षाको पक्मषा िकषालत गिदे बषारे  जषािकषारी अशभभषािकहरूको 
लषाशग उपलब्ध ्छ। यदि तपषाईंसँग अझै पशि शिलमबि िषा शिषकषासि 
रिदरियषासमबन्धी गुिषासो ्छ भिे उजुरी गिदे बषारे को जषािकषारी पशि 
उपलब्ध ्छ।

शिद्षालयहरुसँग समपक्ण  गिदे समबन्धी जषािकषारी सकुल कमयुशिरट चषाट्णरमषा 
रििषाि गररएको ्छ।

टेभलफोि अिछुवाद् सेवा

यदि तपषाईं शिद्षालयमषा समपक्ण  गि्ण चषाहिुहुन्छ र तपषाईंलषाई अंग्रेजीमषा 
सहयोगको आिशयकतषा पि्ण्छ भिे कृपयषा टेशलफोि अिुिषािक सेिषालषाई 
131 450 मषा कल गिु्णहोस्, तपषाईंलषाई कुि भषारषा चषाशहन्छ बतषाउिुहोस् 
र सञ्षालकलषाई शिद्षालयमषा फोि गि्ण आग्रह गिु्णहोस्। सञ्षालकले 
तपषाईकँो िषातषा्णलषापमषा सहयोग गि्ण लषाइिमषा अिुिषािकलषाई उपशसर्त 
गिदे्छि्। तपषाईलँषाई यो सेिषाको लषाशग चषाज्ण गररिे ्ैछि।
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