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प्रस्तावना : 

आधँिखोला गाँउपाधलका धित्र रहेका ववद्यालयहरुमा गाँउपाधलका शिक्षा ऐन, २०७५ को पररच्छेद ३ 
को दफा १९ बमोशिम ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधत गठन काययको लाधग सहशिकरण गदै वव .व्य.स.  
गठन काययमा आएका कठठनाइहरुलाई मध्यनिर राख्दै वास्तववक अधििावकहरुको ववद्यालय 
व्यवस्थापनमा प्रधतधनधित्व गराइ िैशक्षक, िौधतक ,  आधथयक र ववद्यालयका समग्र गधतववधिहरुमा थप 
प्रिावकारीता र गणुस्तर कायम गने उद्यश्यले आधँिखोला गाँउकाययपाधलकाको धमधत २०७६/०२/०५ 
को बैठकको धनणयय अनसुार अव गठन हनुे ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधतहरुमा देहाय बमोशिम गने 
व्यवस्था गररएको छ । 

पररच्छेद -१ 

१.१ संशक्षप्त नाम र प्रारम्ि: 

  १.१.१ यस काययववधिको नाम ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधत गठन काययववधि, २०७६ रहेको छ । 

  १.१.२ यस काययववधि गाँउपाधलका धित्रका सबै सामदुावयक ववद्यालयहरुमा तरुुन्त लाग ुहनुेछ । 

१.२ . पररिाषा : ववषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययववधिमा 
  १.२.१ "सामदुावयक ववद्यालय" िन्नाले नेपाल सरकारबाट धनयधमत रुपमा अनदुान पाउने गरी   
  अनमुधत वा स्वीकृत प्रप्त ववद्यालय सम्झन ुपछय । 
  १.२.२ "व्यवस्थापन सधमधत" िन्नाले स्थाधनय शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १९ को उपदफा १   

बमोशिम गठठत ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधत सम्झन ुपछय । 

  १.२.३ "सहयोग सधमधत " िन्नाले ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधतका सदस्यहरु छनौट गनय गठठत   
सधमधतलाई सम्झन ुपछय । 

  १.२.४ "अधििावक " िन्नाले ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधत गठन प्रयोिनका लाधग सोही   
ववद्यालयमा संचाधलत वाल कक्षा देशख कक्षा १२ सम्ममा अध्ययनरत ववद्याथीका    बाबआुमा, 
बािेबज्यै (छोरापट्टीका) लाई सम्झन ुपछय । 

  १.२.५ "चन्दादाता " िन्नाले ववद्यालयलाई रकम , घरिग्गा आठद उपलब्ि गराउने व्यशि सम्झन ु  
पछय । 
  १.२.६ "संस्थापक " िन्नाले ववद्यालयको स्थापना गने वा स्थापना र ववकासमा धनरन्तर सहयोग   
पयुायउने व्यशिलाई सम्झन ुपछय । 

  १.२.७ "शिक्षाप्रमेी बदु्दीशिवी" िन्नाले शिक्षा वप्रत सकारात्मक सोंच िएका वा सामाशिक ववकास  र 
िैशक्षक चेतना अधिवदृ्दीमा टेवा पयुायउने व्यशिलाई सम्झन ुपछय । 
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  १.२.८ "िैशक्षक सत्र " िन्नाले ववद्यालयमा पठन पाठन गने हरेक वषयको बैसाख १ गते देशख चैत्र 
  मसान्तसम्मको अवधिलाई सम्झन ुपछय । 

  १.२.९ "सदस्य " िन्नाले ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधत र ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधत गठन   
सहयोग सधमधतका सदस्यहरुलाई सम्झन ुपछय । यसले अध्यक्ष समेतलाई वझुाउछ । 
 

पररच्छेद -२ 

उदे्दश्य 

यो काययववधिका उदे्दश्यहरु देहाय बमोशिम रहेका छन ्। 

२.१  ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधतका अध्यक्ष र सदस्यहरु छनौट गनय सहयोग पयुायउने । 

२.२ गाँउ शिक्षा ऐनको पररच्छेद ३ को दफा १९ र उपदफा १ बमोशिमको ववद्यालय व्यवस्थापन 
सधमधत गठन प्रकृयामा सहयोग पयुायउने ।  

 

पररच्छेद -३ 

ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधत  

३.१ सामदुावयक ववद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गनयका लाधग प्रत्येक ववद्यालयमा 
देहायका   सदस्यहरु रहेको एक ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधत रहने छ । 

(क) उपदफा  (ख) र (घ) बमोशिमका सदस्यहरुले आफुमध्येबाट छानेको व्यशि     -  अध्यक्ष 

 (ख) अधििावकहरुले आफुमध्येबाट छाधनपठाएको कशम्तमा एक िना मवहला सवहत िम्मा 
 चार िना                         -  सदस्य 

 (ग) ववद्यालय रहेको वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा सधमधतले तोकेको वडा सधमधतको सदस्य 
 मध्य एक िना                                                     -  सदस्य 

   (घ) स्थाधनय समािसेवी, शिक्षाप्रमेी मध्यबाट गाँउ शिक्षा सधमधतले मनोधनत गरेका दईु िना 
मवहला सवहत चार िना                                             -  सदस्य 

 (ङ) ववद्यालयका शिक्षकहरुले आफूमध्यबाट छानी पठाएको प्रधतधनधि एक िना      -  सदस्य 

 (च) ववद्यालयको प्रिानाध्यापक                                      -  सदस्य सशचव 

३.२ प्रववधिक तथा व्यवसावयक ववषयमा अध्यापन वा ताधलम गराइने ववद्यालयको ववद्यालय 
व्यवस्थापन सधमधतमा शिल्ला स्तरका उद्योग तथा वाशणज्य महासंघको एक िना र चेम्वर अफ 
कमियको एक िना गरी २ िना आमशन्त्रत सदस्य रहनेछन ्। 

३.३  ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधतको काययकाल ३ वषयको हनुेछ । 
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३.४  ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधतको अध्यक्ष छनौट निएसम्मका लाधग वा अध्यक्षको 
अनपुशस्थधतमा सो सधमधतको िेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

३.५ संस्थागत ववद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गनयका लाधग प्रत्येक ववद्यालयमा देहायका  
सदस्यहरु रहेको एक ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधत रहने छ । 

(क) ववद्यालयको संस्थापक वा लगानी कतायहरु मध्येबाट ववद्यालयको धसफाररसमा गाँउ शिक्षा 
सधमधतले छानेको व्यशि                                          -  अध्यक्ष 

 (ख) अधििावकहरुले आफुमध्येबाट छाधनपठाएको कशम्तमा एक िना मवहला सवहत िम्मा   
 तीन िना                   -  सदस्य 

 (ग) ववद्यालय धनरीक्षक                                                -  सदस्य 

   (घ) स्थाधनय समािसेवी, शिक्षाप्रमेी मध्यबाट गाँउ शिक्षा सधमधतले मनोधनत गरेका एक िना 
 मवहला सवहत दईु िना                                            -  सदस्य 

 (ङ) ववद्यालयका शिक्षकहरुले आफूमध्येबाट छानी पठाएको प्रधतधनधि एक िना    -  सदस्य 

   (च) ववद्यालयको प्रिानाध्यापक                                     -  सदस्य सशचव 

 

 

पररच्छेद -४ 

ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधतका अध्यक्ष र सदस्यहरुको योग्यता 
ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधतका अध्यक्ष र सदस्य हनुको लाधग देहाय वमोशिमका योग्यता अवश्यक 
हनुेछन ्। 

४.१ आिारितु तह संचाधलत ववद्यालयको ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधतको अध्यक्ष हनु न्यतुम कक्षा 
८ उशिणय र माध्यधमक तह संचाधलत ववद्यालयको ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधतको अध्यक्ष हनु 
न्यतुम एस.ई.ई वा सो सरह उशिणय गरेको व्यशि हनु ुपनेछ । 

४.२ ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधतका सदस्य हनु कशम्तमा राम्ररी लेखपढ गनय सक्ने हनुपुनेछ । 

४.३ पशच्चस वषय परुा िएको हनुपुनेछ । 

४.४ नैधतक पतन हनुे फौिदारी अधियोगमा अदालतबाट कसरुदार नठहररएको हनुपुनेछ । 

४.५ नेपाली नागररक हनुपुनेछ । 

४.६ राज्यकोषबाट पाररश्रधमक धलने बहालवाला व्यशि निएको  हनुपुनेछ । 

४.७ प्रचधलत कानून बमोशिम कालो सूचीमा नपरेको । 

४.८ संस्थागत ववद्यालयको संस्थापक वा लगानी कताय निएको। 

४.९ आफ्ना छोराछोरी वा नाधत नाधतधनहरु सामदुावयक ववद्यालयमा नै धनयधमत पठाउने गरेको । 
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४.१० मगि नधबग्रकेो । 

 

पररच्छेद -५ 

राशिनामा स्वीकृत गने अधिकारी 
५.१ ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधतको सदस्यको राशिनामा अध्यक्षले स्वीकृत गने छ । 

५.२ ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधतको अध्यक्षको राशिनामा सोही सधमधतले गने छ । 

५.३ ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधतको अध्यक्षको राशिनामा स्वीकृत गने बैठकको अध्यक्षता सो 
सधमधतको िेष्ठ सदस्यले गने छ । 

 

पररच्छेद- ६ 

ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधत ववघटन गनय सक्ने अवस्था 
६.१ ववद्यालयको सम्पिी वहनाधमना गरेमा । 

६.२ ववद्यालयको िैशक्षक वातावरण खल्वल्याएमा । 

६.३ नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार र स्थाधनय सरकारको नीधत ववपररत कायय गरेमा । 

६.४ संतोषिनक रुपम कायय गनय नसकेमा । 

६.५ सम्वशन्ित धनकाय वा अधिकारीले ठदएको धनदेिन पालना नगरेमा । 

 

पररच्छेद -७ 

ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधत छनौट सहयोग सधमधत 

ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधत गठनलाई सहयोग गनय देहाय बमोशिमको एक ववद्यालय व्यवस्थापन 
सधमधत छनौट सहयोग सधमधत गठन हनुेछ । 

७.१ गाँउ पाधलकाको शिक्षा िाखा प्रमखु                      -  संयोिक 

७.२ सम्वशन्ित वडा अध्यक्ष वा धनिले तोकेको वडा सदस्य       -  सदस्य 

७.३ सम्वशन्ित ववद्यालयको प्रिानाध्यापक                     -  सदस्य 

पररच्छेद -८ 

ववववि 

८.१ ववद्यालयको अधििावकबाट ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधतको सदस्यमा छनौट िएका व्यशिको 
वालवाधलका सो ववद्यालयबाट अको ववद्यालयमा गएमा धनिको पदाधिकार स्वत समाप्त हनुेछ । 
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८.२ एउटा ववद्यालयको अध्यक्ष पदमा रहेको व्यशि अको ववद्यालयको सोही पदमा रहन सक्ने 
छैन।् 

८.३ ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधतको काययववधि सकेसम्म सवयसम्मत रुपमा गनुयपने६ । सो सम्िव 
निएमा मात्र बहमुधतय अिारमा गनुयपनेछ । 

८.४ ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधत गठन प्रयोिनका लाधग गठन धमधत िन्दा कशम्तमा पधन सात ठदन 
अगाडी ववद्यालयका प्रिानाध्यापकले अधििावकहरुको सूची प्रकािन गनुय पनेछ।  

८.५ ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधतको अध्यक्षको छनौट सकेसम्म सवयसम्मत रुपमा गनुयपनेछ केहीगरर 
सवयसम्मत हनु नसकेमा मतदानबाट टंुगाइनेछ । 


