h}ldgL gu/kflnsf
:yfgLo /fhkq

efu–@, v08–$, ;+Vof–!
cflZjg @), @)&&
h}ldgL gu/kflnsf ljBfno Joj:yfkg ;ldlt
u7g / Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ljlw–@)&&
gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt @)&&÷^÷@)

प्रस्तावनााः
नेपािको संलबधान २०७२ द्वारा प्रदि स्थालनय तहको एकि अलधकार, स्थालनय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा
११ उपदफा २ ज (१४) मा उल्िेलखत स्थालनय तहको लिक्षा संबलन्ध अलधकार प्रयोग गरर जैलमनी नगर कायन पालिका
कुलश्मसेरा, बागिङ
ु िे म्बद्यालय व्यबस्थापन सम्मम्त गठन र व्यबस्थापन सभबम्न्ध कायुम्बम्ध २०७७ जारी गरेको छ ।
पररच्छेदाः एक
प्रारम्भभक
१. संम्िप्त नाम र प्रारभभाः
(१) यो कायन लवलधको नाम लबद्यािय व्यबस्थापन सलमलत गठन र व्यबस्थापन सम्बलन्ध कायन लबलध २०७७ रहेको छ ।
(२) यो कायन लबलध तरुु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषााः
(१) लबषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस कायन लवलधमा ,
(क) नगरपालिका भन्नािे जैलमनी नगरपालिका सम्झनु पछन ।
(ख) कायन पालिका भन्नािे जैलमनी नगरपालिकाको कायन पालिका सम्झनु पछन ।
(ग) प्रमख
ु प्रिासकीय अलधकृत भन्नािे जैलमनी नगरपालिकाको प्रमख
ु प्रिासकीय अलधकृतको काम गनन तोलकएको
कमन चारी सम्झनु पछन ।
(घ) लिक्षा िाखाको प्रमख
ु भन्नािे जैलमनी नगरपालिकाको लिक्षा यवु ा तथा खेिकुद िाखाको िाखा प्रमख
ु को रुपमा
कायन रत उप सलचव नगर लिक्षा अलधकारी सम्झनु पछन ।
(ङ) लबव्यस भन्नािे लबद्याियको लवद्यािय व्यबस्थापन सलमलत सम्झनु पछन ।
(च) लिअसं भन्नािे लबद्याियको लिक्षक अलभभावक संघ िाइ सम्झनु पछन ।
(छ) लिक्षा अलधकृत भन्नािे जैलमनी नगरपालिका लिक्षा यवु ा तथा खेिकुद िाखामा कायन रत अलधकृत
कमन चारीिाई सम्झनु पछन ।
(ज) लिक्षा िाखा भन्नािे जैलमनी नगरपालिका अन्तगन तको लिक्षा यवु ा तथा खेिकुद िाखािाइ सम्झनु पछन ।
(झ) लबद्यािय भन्नािे लबद्यमान ऐन, लनयम बमोलजम स्थापना भइ संचािनमा रहेका अनमु लत वा स्वीकृलत प्राप्त
लबद्यािय िाइ सम्झनु पछन ।

पररच्छेदाः दइन
म्बद्यालय व्यबस्थापन सम्मम्त गठन र काम, कतुब्य र अम्धकार
३.सामदन ाम्यक म्वद्यालय व्यवस्थापन सम्मम्तगठन तथा काम, कतुव्य र अम्धकाराःलवद्याियको भौलतक व्यवस्थापन
तथा िैलक्षक कायन क्रममा सहयोग गनन का िालग प्रत्येक लवद्याियमा लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत हुनेछ ।
(१) सामदु ालयक लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतको गठन देहाय बमोलजम हुने छ:
क. अलभभावकिे आफूहरूमध्येबाट छानी पठाएका कम्तीमा एकजना मलहिा सलहत तीन जना
–सदस्य
ख. सम्बलन्धत वडा सलमलतिे तोके को सो सलमलतको अध्यक्ष वा सदस्य एकजना –सदस्य
ग. लवद्याियका संस्थापक, स्थानीय बलु र्द्लजवी, लिक्षाप्रेमी, लवद्याियिाई उल्िेख्य सहयोग
गरेका
स्थानीय व्यलिहरू मध्येबाट प्रधानाध्यापकको स मन्वयमा वडा सलमलतिे मनोनीत गरेको कम्तीमा एकजना
मलहिा र दलित सलहत लतनजना
–सदस्य
घ. लबद्याियका लिक्षकहरुिे आफूहरु मध्यवाट छानी पठाएका लिक्षक एक जना सदस्य
ङ. लवद्याियको प्रधानाध्यापक
– सदस्य सलचव
स्पिीकरण: अलभभावक भन्नािे लवद्याथीको अलभभावक भनी लवद्याियको अलभिेखमा जलनएको व्यलि सम्झनपु छन । तर
लबद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन प्रयोजनमा भने लबद्याथीका बाबु आमा, बाबु तफनको बाजे,बजै, एकाघरका दाजु वा
लददी मध्य कुनै एकजना र यस्ता अलभभावक नभएको अवस्थामा संरक्षकत्व प्रदान गने व्यलि
भलन लबद्याियको
अलभिेखमा जलनएको व्यिी समेतिाइन जनाउाँछ।
(२) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठनको िालग अलभभावकको भेिािे उपदफा (१) को खण्ड (क)अनस
ु ारका
सदस्यहरू छानेको लमलतिे ७ लदन लभत्र सम्बलन्धत वडा सलमलतिे बैठक बसी उपदफा (१)को खण्ड (ग)
अनस
ु ारको सदस्यहरू मनोनयन गररसक्नु पनेछ ।
(३)उपदफा(२) अनस
ु ार सदस्य मनोनयन गरेको लमलतिे पन्र लदन लभत्र लवव्यसको पलहिो बैठक बसी उपदफा (१)
को खण्ड(क) र (ग) बमोलजमका सदस्यहरूंिे आफूहरू मध्येबाट सम्बलन्धत तह उलिणन योगयता भएको व्यलि
लवव्यस अध्यक्ष छान्नु पने छ ।
तर यस उपदफा बमोलजम बैठक बसी अध्यक्ष छनौट गनन नसके मा यसै उपदफा बमोलजम तोलकएको समय लबतेको
पााँच लदन लभत्र सो व्यहोरा प्रधानाध्यापकिे नगर लिक्षा सलमलतमा प्रलतवेदन सलहत पेि गनन ु पने छ । सो प्रलतवेदन प्राप्त
भएपलछ उपरोि उपदफा (१) को (क) र (ग) बमोलजमका सदस्यहरू मध्येबाट नगर लिक्षा सलमलतिे अध्यक्ष
मनोनयन गने छ ।
(४) लबद्यािय व्यस्थापन सलमलतको अध्यक्ष छनौट नभएसम्मका िालग वा अध्यक्षको अनपु लस्थतीमा सो सलमलतका ज्येष्ठ
सदस्यिे बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।
(५) दफा ३ (१) बमोलजम छालनएका वा मनोलनत अध्यक्ष वा सदस्यको पदाबलध ३ वषन को हुनेछ।
त्यस्ता अध्यक्ष वा
सदस्यिे आफ्नो पद अनस
ु ारको आचरण नगरेको देलखएमा नगर लिक्षा सलमलतिे लनजहरुिाई जनु सक
ु ै बखत
पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अलघ आफ्नो सफाइ पेि गने मौकाबाट बलञ्चत गररने छै न ।
(६) हाि कायम रहेका लवद्यािय व्यबस्थापन सलमलतहरु गठन भएको लमलतिे पदावलध समाप्त नभए सम्म यसै कायन लवलध
बमोलजम गठन भएको मालननेछ ।

(७) बाि लबकास के न्रको के न्र व्यबस्थापन सलमलतको हकमा मातृ लबद्याियको लबद्यािय व्यबस्थापन सलमलत नै बाि
लबकास के न्र व्यबस्थापन सलमलत हुनेछ ।
(८) व्यबस्थापन सलमलतको सदस्य छनौट सम्बलन्ध व्यबस्थाूः प्रधानाध्यापकिे दफा ३.१ (क)
बमोलजमको
व्यबस्थापन सलमलतको छनौट गनन का िालग अलभभावकिाइ कलम्तमा ७ लदन पलहिे नामावलि प्रकािन गरर सूचना
लदनु पनेछ । सदस्यहरु छनौट गने सम्बन्धमा नगरपालिका लिक्षा िाखा संग समन्वय गरर सम्बलन्धत वडा सलमलतिे
तोके को वडा अध्यक्ष वा सदस्यको संयोजकत्वमा वडा सलचव र प्रधानाध्यापक रहेको ३ सदलस्यय छनौट सहयोग
सलमलत गठन गनन ु पनेछ ।
(९) िैलक्षक गणु स्तर वलृ द्द गनन आवश्यक व्यवस्था लमिाउनक
ु ा अलतररि सामदु ालयक लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्थापन
सलमलतको काम, कतन व्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछूः–
क. लवद्यािय सञ्चािनको िालग प्राप्त साधन र स्रोतको व्यवस्था तथा पररचािन गने,
ख. लवद्याियको चि, अचि सम्पलिको सरु क्षा गने,
ग. लवद्यािय सञ्चािन सम्बन्धमा हुने महत्वपूणन लवषयमा सम्बलन्धत वडा कायान ियसाँगसमन्वय गने,
घ. लबद्याियको िैलक्षक भौलतक तथा आलथन क तथ्यांक अद्यावलधक गराइ राख्ने ,
ङ. लवद्याियमा स्वच्छ िैलक्षक वातावरण कायम राख्न राजनैलतक धालमन क वा साम्प्रदालयक भावनाको आधारमा
लवद्याियको बातावरण धलमल्याउन नलदने,
च. नगरपालिकािे लदएका आदेि र लनदेिनहरु पािना गने गराउने,
छ. िैलक्षक कायन क्रम सञ्चािनका सन्दभन मा प्रधानाध्यापकिाई सहयोग गने,
ज. बाि लबकास के न्रको संचािन, व्यबस्थापन र सपु रीबेक्षण गने,
झ. तोलकए बमोलजमको अन्य कायन हरू गने
४. संस्थागत म्वद्यालयको व्यवस्थापन सम्मम्त र काम कतुव्य अम्धकार
(१) संस्थागत लवद्याियको संचािन, रेखदेख र व्यवस्थापन गनन का िालग प्रत्येकलवद्याियमा देहायका सदस्यहरू रहेको
एक लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत रहनेछूः–
क. सम्बलन्धत लवद्याियको लसफाररसमा नगर लिक्षा सलमलतबाट मनोलनत भएका
व्यलि अध्यक्ष
ख. अलभभावकहरू मध्येबाट लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे मनोलनत गरेको एकजना
सदस्य
ग. स्थानीय लिक्षा प्रेमी वा समाजसेवीहरू मध्येबाट वडा सलमलतको लसफररसमा
नगर लिक्षा सलमलतिे मनोलनत गरेको एक जना मलहिा सलहत कलम्तमा दईु जना सदस्य
घ. नगर लिक्षा अलधकारीिे तोके को सो कायान ियको एकजना प्रलतलनलध – सदस्य
ङ. सम्बलन्धत लवद्याियको लिक्षकहरूिे आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएको एकजना
– सदस्य
च. लवद्याियको प्रधानाध्यापक –सदस्यसलचव
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोलजमको व्यलि लसफाररस गदान सम्बलन्धत लवद्यािय
कम्पनी अन्तरगत सञ्चालित भए कम्पनीको िेयर सदस्यमध्येबाट र सहकारी अन्तरगत सञ्चालित भए सम्बलन्धत
सहकारीको िेयर सदस्य मध्येबाट लसफाररस गनन ु

पनन छ ।
(३) िैलक्षक गठु ी अन्तगन त सञ्चािन भएका लवद्याियको सञ्चािन, रेखदेख र व्यवस्थापन
सम्बन्धी व्यवस्था तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
(४) संस्थागत तथा सहकारी लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतन व्य र
अलधकार देहायबमोलजम हुनेछूः –
क. लवद्यािय सञ्चािनको िालग साधन र स्रोतको प्रालप्त र पररचािन गने ,
ख. लवद्याियको िालग आवश्यक भौलतक पूवान धारको व्यवस्था गने ,
ग. अध्यापन अनमु लतपत्र लिई प्रचलित कानून बमोलजम लिक्षक पदको िालग
उम्मेदवार हुन योगयता पूरा गरेका व्यलििाई लिक्षक पदमा लनयलु ि गने,
घ. नेपाि सरकारिे तोके को न्यूनतम तिब स्के िमा नघटाई लिक्षक तथा कमन चारीिाई तिब लदने,
ङ. िैलक्षक सत्र िरुु हुनु भन्दा कलम्तमा २ मलहना पलहल्यै आगामी िैलक्षक सत्रको िालग
िल्ु क प्रस्ताव गरी नगर लिक्षा िाखामा पेि गने ।
च. तोलकए बमोलजमका अन्य कायन हरु गने ।
पररच्छेदाः म्तन
म्शिक अम्भभावक संघ गठन र काम, कतुब्य र अम्धकार
५.म्शिक अम्भभावक संघ गठन तथा काम, कतुव्य र अम्धकाराः
(१) सामदु ालयक लवद्याियमा लिक्षक अलभभावकबीच सहकायन सामालजक पररक्षण गरीव्यवस्थापनमा सहयोग तथा िैलक्षक
गणु स्तर सम्बन्धी आवश्यक कायन गनन कािालग प्रत्येक लवद्याियमा देहायका सदस्यहरु रहेको एक लिक्षक अलभभावक
संघ रहनेछ:
क. लवद्याियका अलभभावक मध्येबाट छनोट गरेका व्यलि –अध्यक्ष
ख. अलभभावकिे आफु मध्येबाट छानी पठाएका कम्तीमा एकजना मलहिा सलहत दइु न जना
सदस्य
ग. लवद्यािय रहेको वडाको वडा सलमलतिे तोके को एकजना सदस्य सदस्यघ. लवद्याियका संस्थापक, स्थानीय बलु र्द्जीबी, लिक्षाप्रेमी ,लवद्याियिाई लनरन्तर उल्िेख्य सहयोग गरेका
व्यलिहरु मध्येबाट सलमलतिे मनोनयन गरेका कम्तीमा एक जना मलहिा र एक दलित सलहत तीन जना
-सदस्य
ङ. लिक्षकहरुिे आफु मध्येबाट छानी पठाएको एकजनालिक्षक प्रलतलनलध –सदस्य
च. प्रधानाध्यापक
-सदस्य सलचव
(२)सलमलतको बैठकमा बािक्िवको प्रलतलनलध (छात्रा १ र छात्र १) र बािक्िव गठन
नभएको अवस्थामा उच्चतम कक्षाको उत्कृष्ट अंक ल्याउने छात्रा १ र छात्र १ जनािाइन आमलन्त्रत गनन सलकने छ ।
(३) लिक्षक अलभभावक संघको काम कतन व्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछूः

क. लवद्याियमा स्वच्छ िैलक्षक वातावरण लनमान ण गनन लवद्याियिाई सहयोग गने ।
ख. लवद्याियको िैलक्षक र आलथन क पारदलिन ता गराउन सामालजक पररक्षण गने ।
ग. िैलक्षक गणु स्तर अलभबलृ र्द्का िालग सहयोग गने ।
घ. लबद्या थी भनान अलभयान सञ्चािन गनन लवद्याियिाई सहयोग गने ।
ङ वषन को कलम्तमा २ पटक अलभभावक भेिा राखी िैलक्षक गलतलबधीका बारेमा
छिफि गने ।
च. तोलकए बमोलजमका अन्य काम गने ।
पररच्छेदाः चार
म्बम्बध
६.म्वद्यालय व्यवस्थापन सम्मम्त म्वघिन गनु सम्कने:
(१) कुनै लवद्याियको व्यवस्थापन सलमलतिे तोलकएको लजम्मेवारी पूरा गनन नसके को लनष्कषन सलहतको प्रलतवेदन
सम्बलन्धत वडा सलमलतिे लसफाररस गरेमा नगर लिक्षा सलमलतिे छानलवन गदान सो लसफाररस प्रमालणत भएमा
त्यस्तो लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत लवघटन गनन सक्नेछ । तर त्यसरी लवघटन गनन ु अलघ लवद्यािय
व्यवस्थापन सलमलतिाई आफ्नो सफाइ पेि गने मनालसब मौका लदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत लवघटन भएपलछ अको लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन
नभएसम्म वा अन्य कुनै कारणिे लवद्यािय व्यवस्था
सलमलत गठन नभएसम्म लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको काम गनन सम्बलन्धत प्रधानाध्यापकको समन्वयमा नगर
लिक्षा सलमलतिे तीन सदस्यीय अस्थायी लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन गनन सक्नेछ ।
७. बाधा अड् काउ फनकाउाः यस कायन लवलध कायान न्वयनमा बाधा पनन गएमा वा कायन लवलध उपर कुनै प्रश्न उठेमा अलन्तम
लनणन य गने अलधकार नगर कायन पालिकामा लनलहत रहने छ
८. बचाउाःकायन लवलध जारी हुनु भन्दा अगाडी यस नगरपालिका बाट प्रचलित संलघय ऐन, कानून,
लनयमाविी र कायन पालिकाको लनणन यबाट भए गररएका काम कावान ही यसै कायन लवलध बमोलजम
भएको मालननेछ ।
९. कायुम्वम्धमा संशोधनाः आबश्यकता अनस
ु ार कायन लवलधमा संिोधन गनन पु ने भएमा नगर
कायन पालिकािे यस कायन लबलधमा संिोधन गनन सक्नेछ ।
म्मम्त २०७७।०६।२० को नगरकायुपाम्लकाको ५१औ ाँ बैठकबाि स्वीकृत ।
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