बिद्यालय व्यिस्थापन समिति गठन र व्यिस्थापन सम्िन्धि काययबिधि २०७७
प्रस्तावनााः
नेपालको संबिधान २०७२ द्वारा प्रदत्त स्थाननय तहको एकल अधधकार, स्थाननय सरकार संचालन ऐन
२०७४ को दफा ११ उपदफा २ ज (१४) मा उल्लेखित स्थाननय तहको शिक्षा संिन्धध अधधकार प्रयोग
गरर जैशमनी नगर काययपाशलका कुन्ममसेरा, िागलुङले बिद्यालय व्यिस्थापन समिति गठन र
व्यिस्थापन सम्िन्धि काययबिधि २०७७ जारी गरे को छ ।

पररच्छे दः एक
प्रारन्म्िक
१. संक्षिप्ि नाि र प्रारम्िः
(१)

यो काययववधधको नाम बिद्यालय व्यिस्थापन सशमनत गठन र व्यिस्थापन सम्िन्धध काययबिधध
२०७७ रहे को छ ।

(२)

यो काययबिधध तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ ।

२. पररिाषाः
(१)

बिषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययववधधमा ,
(क) नगरपाशलका भधनाले जैशमनी नगरपाशलका सम्झनु पछय ।
(ि) काययपाशलका भधनाले जैशमनी नगरपाशलकाको काययपाशलका सम्झनु पछय ।
(ग) प्रमुि प्रिासकीय अधधकृत भधनाले जैशमनी नगरपाशलकाको प्रमुि प्रिासकीय अधधकृतको
काम गनय तोककएको कमयचारी सम्झनु पछय ।

(घ) शिक्षा िािाको प्रमुि भधनाले जैशमनी नगरपाशलकाको शिक्षा युवा तथा िेलकुद िािाको
िािा प्रमुिको रुपमा काययरत उप सधचव नगर शिक्षा अधधकारी सम्झनु पछय ।

(ङ) बिव्यस भधनाले बिद्यालयको ववद्यालय व्यिस्थापन सशमनत सम्झनु पछय ।
(च) शिअसं भधनाले बिद्यालयको शिक्षक अशभभावक संघ लाइ सम्झनु पछय ।

(छ) शिक्षा अधधकृत भधनाले जैशमनी नगरपाशलका शिक्षा युवा तथा िेलकुद िािामा काययरत
अधधकृत कमयचारीलाई सम्झनु पछय ।

(ज) शिक्षा िािा भधनाले जैशमनी नगरपाशलका अधतगयतको शिक्षा युवा तथा िेलकुद
िािालाइ सम्झनु पछय ।
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(झ) बिद्यालय भधनाले बिद्यमान ऐन, ननयम िमोन्जम स्थापना भइ संचालनमा रहे का
अनम
ु नत वा स्वीकृनत प्राप्त बिद्यालय लाइ सम्झनु पछय ।
पररच्छे दः दइ
ु

बिद्यालय व्यिस्थापन समिति गठन र काि, कियब्य र अधिकार
३. सािुदातयक विद्यालय व्यिस्थापन समिति गठन िथा काि, कियव्य र अधिकारः ववद्यालयको

भौनतक व्यवस्थापन तथा िैक्षक्षक काययक्रममा सहयोग गनयका लाधग प्रत्येक ववद्यालयमा ववद्यालय
व्यवस्थापन सशमनत हुनेछ ।
(१) सामुदानयक ववद्यालयको व्यवस्थापन सशमनतको गठन दे हाय िमोन्जम हुने छ:

क. अशभभावकले आफूहरू मध्येिाट छानी पठाएका कम्तीमा एकजना महहला सहहत तीन
जना

सदस्य

ि. सम्िन्धधत वडा सशमनतले तोकेको सो सशमनतको अध्यक्ष वा सदस्य एकजना

सदस्य

ग. ववद्यालयका संस्थापक, स्थानीय िुद्धधन्जवी, शिक्षाप्रेमी, ववद्यालयलाई उल्लेख्य सहयोग

गरे का स्थानीय व्यन्ततहरू मध्येिाट प्रधानाध्यापकको समधवयमा वडा सशमनतले मनोनीत
गरे को कम्तीमा एकजना महहला र दशलत सहहत नतनजना

सदस्य

घ. बिद्यालयका शिक्षकहरुले आफूहरु मध्यवाट छानी पठाएका शिक्षक एक जना
ङ. ववद्यालयको प्रधानाध्यापक

सदस्य

सदस्य सधचव

स्पष्टीकरण: अशभभावक भधनाले ववद्याथीको अशभभावक भनी ववद्यालयको अशभलेिमा जननएको
व्यन्तत सम्झनुपछय । तर बिद्यालय व्यवस्थापन सशमनत गठन प्रयोजनमा भने बिद्याथीका
िािु आमा,

िािु तफयको िाजे, िजै, एकाघरका दाजु वा हददी मध्य कुनै एकजना र यस्ता

अशभभावक नभएको अवस्थामा संरक्षकत्व प्रदान गने व्यन्तत भनन बिद्यालयको अशभलेिमा
जननएको व्यतती समेतलाइय जनाउँ छ।
(२) ववद्यालय व्यवस्थापन सशमनत गठनको लाधग अशभभावकको भेलाले उपदफा (१) को िण्ड (क)
अनुसारका सदस्यहरू छानेको शमनतले ७ हदन शभत्र सम्िन्धधत वडा सशमनतले िैठक िसी उपदफा
(१) को िण्ड (ग) अनुसारको सदस्यहरू मनोनयन गररसतनु पनेछ ।

(३) उपदफा(२) अनुसार सदस्य मनोनयन गरे को शमनतले पधर हदन शभत्र ववव्यसको पहहलो िैठक

िसी उपदफा (१) को िण्ड (क) र (ग) िमोन्जमका सदस्यहरूंले आफूहरू मध्येिाट सम्िन्धधत तह
उवत्तणय योग्यता भएको व्यन्तत ववव्यस अध्यक्ष छाधनु पने छ ।

तर यस उपदफा िमोन्जम िैठक िसी अध्यक्ष छनौट गनय नसकेमा यसै उपदफा िमोन्जम
तोककएको समय बितेको पाँच हदन शभत्र सो व्यहोरा प्रधानाध्यापकले नगर शिक्षा सशमनतमा
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प्रनतवेदन सहहत पेि गनुय पने छ । सो प्रनतवेदन प्राप्त भएपनछ उपरोतत उपदफा(१) को (क)
र (ग) िमोन्जमका सदस्यहरू मध्येिाट नगर शिक्षा सशमनतले अध्यक्ष मनोनयन गने छ ।

(४) बिद्यालय व्यस्थापन सशमनतको अध्यक्ष छनौट नभएसम्मका लाधग वा अध्यक्षको अनुपन्स्थतीमा
सो सशमनतका ज्येष्ठ सदस्यले िैठकको अध्यक्षता गनेछ ।

(५) दफा ३ (१) िमोन्जम छाननएका वा मनोननत अध्यक्ष वा सदस्यको पदािधध ३ वषयको हुनेछ।
त्यस्ता अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरे को दे खिएमा नगर

शिक्षा

सशमनतले ननजहरुलाई जन
ु सक
ु ै िित पदिाट हटाउन सतनेछ । तर त्यसरी पदिाट हटाउनु
अनघ आफ्नो सफाइ पेि गने मौकािाट िन्चचत गररने छै न ।
(६) हाल कायम रहे का ववद्यालय व्यिस्थापन सशमनतहरु गठन भएको शमनतले पदावधध

समाप्त

नभए सम्म यसै काययववधध िमोन्जम गठन भएको मानननेछ ।
(७) िाल बिकास केधरको केधर व्यिस्थापन सशमनतको हकमा मात ृ बिद्यालयको बिद्यालय
व्यिस्थापन सशमनत नै िाल बिकास केधर व्यिस्थापन सशमनत हुनेछ ।

(८) व्यिस्थापन सशमनतको सदस्य छनौट सम्िन्धध व्यिस्थााः प्रधानाध्यापकले दफा ३.१ (क) िमोन्जमको
व्यिस्थापन सशमनतको छनौट गनयका लाधग अशभभावकलाइ कन्म्तमा ७ हदन पहहले नामावशल
प्रकािन गरर सूचना हदनु पनेछ । सदस्यहरु छनौट गने सम्िधधमा नगरपाशलका शिक्षा िािा संग
समधवय गरर सम्िन्धधत वडा सशमनतले तोकेको वडा अध्यक्ष

वा सदस्यको संयोजकत्वमा वडा

सधचव र प्रधानाध्यापक रहे को ३ सदन्स्यय छनौट सहयोग सशमनत गठन गनुय पनेछ ।
(९) िैक्षक्षक गण
ु स्तर वद्
ु ा अनतररतत सामद
ु ानयक ववद्यालयको
ृ हद गनय आवमयक व्यवस्था शमलाउनक
ववद्यालय व्यवस्थापन सशमनतको काम, कतयव्य र अधधकार दे हाय िमोन्जम हुनेछाः–

क. ववद्यालय सचचालनको लाधग प्राप्त साधन र स्रोतको व्यवस्था तथा पररचालन गने,
ि. ववद्यालयको चल, अचल सम्पवत्तको सुरक्षा गने,
ग. ववद्यालय सचचालन सम्िधधमा हुने महत्वपूणय ववषयमा सम्िन्धधत वडा कायायलयसँग
समधवय गने,

घ. बिद्यालयको िैक्षक्षक भौनतक तथा आधथयक तथयांक अद्यावधधक गराइ राख्ने,
ङ. ववद्यालयमा स्वच्छ िैक्षक्षक वातावरण कायम राख्न राजनैनतक धाशमयक वा साम्प्रदानयक
भावनाको आधारमा

ववद्यालयको िातावरण धशमल्याउन नहदने,

च. नगरपाशलकाले हदएका आदे ि र ननदे िनहरु पालना गने गराउने,
छ. िैक्षक्षक काययक्रम सचचालनका सधदभयमा प्रधानाध्यापकलाई सहयोग गने,
ज. िाल बिकास केधरको संचालन, व्यिस्थापन र सुपरीिेक्षण गने,
झ. तोककए िमोन्जमको अधय काययहरू गने
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४. संस्थागि विद्यालयको व्यिस्थापन समिति र काि कियव्य अधिकार
(१) संस्थागत ववद्यालयको संचालन, रे िदे ि र व्यवस्थापन गनयका लाधग प्रत्येक ववद्यालयमा
दे हायका सदस्यहरू रहे को एक ववद्यालय व्यवस्थापन सशमनत रहनेछाः–
क. सम्िन्धधत ववद्यालयको शसफाररसमा नगर शिक्षा सशमनतिाट मनोननत भएका
व्यन्तत

अध्यक्ष

ि. अशभभावकहरू मध्येिाट ववद्यालय व्यवस्थापन सशमनतले मनोननत गरे को एकजना
सदस्य
ग. स्थानीय शिक्षा प्रेमी वा समाजसेवीहरू मध्येिाट वडा सशमनतको शसफररसमा
नगर शिक्षा सशमनतले मनोननत गरे को एक जना महहला सहहत कन्म्तमा दई
ु जना
सदस्य
घ. नगर शिक्षा अधधकारीले तोकेको सो कायायलयको एकजना प्रनतननधध

सदस्य

ङ. सम्िन्धधत ववद्यालयको शिक्षकहरूले आफूहरू मध्येिाट छानी पठाएको एकजना

सदस्य

च. ववद्यालयको प्रधानाध्यापक

सदस्य सधचव

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क) िमोन्जमको व्यन्तत शसफाररस गदाय सम्िन्धधत ववद्यालय कम्पनी
अधतरगत सचचाशलत भए कम्पनीको िेयर सदस्य मध्येिाट र सहकारी अधतरगत सचचाशलत भए
सम्िन्धधत सहकारीको िेयर सदस्य मध्येिाट शसफाररस गनुय पनयछ ।
(३) िैक्षक्षक गुठी अधतगयत सचचालन भएका ववद्यालयको सचचालन, रे िदे ि र व्यवस्थापन सम्िधधी
व्यवस्था तोककए िमोन्जम हुनेछ ।

(४) संस्थागत तथा सहकारी ववद्यालयको ववद्यालय व्यवस्थापन सशमनतको काम, कतयव्य र
अधधकार दे हाय िमोन्जम हुनेछाः–

क. ववद्यालय सचचालनको लाधग साधन र स्रोतको प्रान्प्त र पररचालन गने,
ि. ववद्यालयको लाधग आवमयक भौनतक पूवायधारको व्यवस्था गने,
ग. अध्यापन अनुमनतपत्र शलई प्रचशलत कानून िमोन्जम शिक्षक पदको लाधग उम्मेदवार हुन
योग्यता पूरा गरे का व्यन्ततलाई शिक्षक पदमा ननयुन्तत गने,

घ. नेपाल सरकारले तोकेको धयन
ू तम तलि स्केलमा नघटाई शिक्षक तथा कमयचारीलाई तलि
हदने,
ङ.

िैक्षक्षक सत्र िरु
ु हुनु भधदा कन्म्तमा २ महहना पहहल्यै आगामी िैक्षक्षक सत्रको लाधग
िुल्क प्रस्ताव गरी नगर शिक्षा िािामा पेि गने ।

च. तोककए िमोन्जमका अधय काययहरु गने ।
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पररच्छे दः तिन
मििक अमििािक संघ गठन र काि, कियब्य र अधिकार
५. मििक अमििािक संघ गठन िथा काि, कियव्य र अधिकारः
(१) सामुदानयक ववद्यालयमा शिक्षक अशभभावकिीच सहकायय सामान्जक पररक्षण गरी
व्यवस्थापनमा सहयोग तथा िैक्षक्षक गुणस्तर सम्िधधी आवमयक कायय गनयका लाधग प्रत्येक
ववद्यालयमा दे हायका सदस्यहरु रहे को एक शिक्षक अशभभावक संघ रहनेछ:
क. ववद्यालयका अशभभावक मध्येिाट छनोट गरे का व्यन्तत

अध्यक्ष

ि. अशभभावकले आफु मध्येिाट छानी पठाएका कम्तीमा एकजना महहला सहहत दइ
ु य जना
सदस्य
ग. ववद्यालय रहे को वडाको वडा सशमनतले तोकेको एकजना सदस्य

सदस्य

घ. ववद्यालयका संस्थापक, स ्थानीय िुद्धधजीिी, शिक्षाप्रेमी ,ववद्यालयलाई ननरधतर उल्लेख्य
सहयोग गरे का व्यन्ततहरु मध्येिाट सशमनतले मनोनयन गरे का कम्तीमा एक जना महहला
र एक दशलत सहहत तीन जना
ङ. शिक्षकहरुले आफु मध्येिाट छानी पठाएकोो एकजना

सदस्य
शिक्षक प्रनतननधध

च. प्रधानाध्यापक

सदस्य
सदस्य सधचव

(२) सशमनतको िैठकमा िालतलवको प्रनतननधध (छात्रा १ र छात्र १) र िालतलव गठन
नभएको अवस्थामा

उच्चतम कक्षाको उत्कृष्ट अंक ल्याउने छात्रा १ र छात्र १

जनालाइय आमन्धत्रत गनय सककने छ ।
(३) शिक्षक अशभभावक संघको काम कतयव्य र अधधकार दे हाय िमोन्जम हुनेछाः

क. ववद्यालयमा स्वच्छ िैक्षक्षक वातावरण ननमायण गनय ववद्यालयलाई सहयोग गने ।
ि. ववद्यालयको िैक्षक्षक र आधथयक पारदशियता गराउन सामान्जक पररक्षण गने ।
ग. िैक्षक्षक गुणस्तर अशभिद्
ृ धधका लाधग सहयोग गने ।
घ. बिद्याथी भनाय अशभयान सञ ्चालन गनय ववद्यालयलाई सहयोग गने ।
ङ वषयको कन्म्तमा २ पटक अशभभावक भेला रािी िैक्षक्षक गनतबिधीका िारे मा छलफल
गने ।
च. तोककए िमोन्जमका अधय काम गने ।
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पररच्छे दः चार
बिबिि
६. विद्यालय व्यिस्थापन समिति विघटन गनय सककने:
(१) कुनै ववद्यालयको व्यवस्थापन सशमनतले तोककएको न्जम्मेवारी परू ा गनय नसकेको ननष्कषय
सहहतको प्रनतवेदन सम्िन्धधत वडा सशमनतले शसफाररस गरे मा नगर शिक्षा सशमनतले छानववन
गदाय सो शसफाररस प्रमाखणत भएमा त्यस्तो ववद्यालय व्यवस्थापन सशमनत ववघटन गनय
सतनेछ । तर त्यसरी ववघटन गनुय अनघ ववद्यालय व्यवस्थापन सशमनतलाई आफ्नो सफाइ
पेि गने मनाशसि मौका हदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१)

िमोन्जम ववद्यालय व्यवस्थापन सशमनत ववघटन भएपनछ अको ववद्यालय

व्यवस्थापन सशमनत गठन नभएसम्म वा अधय कुनै कारणले ववद्यालय व्यवस्थापन सशमनत
गठन नभएसम्म ववद्यालय व्यवस्थापन सशमनतको काम गनय सम्िन्धधत प्रधानाध्यापकको
समधवयमा नगर शिक्षा सशमनतले तीन सदस्यीय अस्थायी ववद्यालय व्यवस्थापन सशमनत
गठन गनय सतनेछ ।
७. िािा अडकउ फुकाउः यस काययववधध कायायधवयनमा िाधा पनय गएमा वा काययववधध उपर कुनै प्रमन
उठे मा अन्धतम ननणयय गने अधधकार नगर काययपाशलकामा ननहहत रहने छ ।

८. िचाउः काययववधध जारी हुनु भधदा अगाडी यस नगरपाशलका िाट प्रचशलत संनघय ऐन, कानून,
ननयमावली र काययपाशलकाको ननणययिाट भए गररएका काम कावायही यसै काययववधध
िमोन्जम भएको मानननेछ ।
९. काययविधििा संिोिनः आिमयकता अनुसार काययववधधमा संिोधन गनप
ुय ने भएमा नगर
काययपाशलकाले यस काययबिधधमा संिोधन गनय सतनेछ ।

शमनत २०७७।०६।२० को नगरकाययपाशलकाको ५१ औँ िैठकिाट स्वीकृत ।
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