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थलुङु दधुकोशी गाउँपाललका विद्यालय व्यिस्थापन  

सलिलि सदस्य छनौट काययविलध,२०७९ 

प्रिाणिकरि लिलि: @)&९.)९.२९ 
k||:tfjgf M यस थलुङु दधुकोशी गाउँपाललका अन्िगयिका विद्यालयको सञ् चालन, रेखदेख र व्यिस्थापन 
गनयका लालग णशक्षा ऐन २०२८ को दफा १२ को उपदफा १ र स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन 
२०७४ को दफा ११ उपदफा २ (ज) को ७ िा गरेको व्यिस्था साथै थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकाको 
णशक्षा ऐन २०७५ को दफा १२ बिोणजि गठन हनुे विद्यालय व्यिस्थापन सलिलि अध्यक्ष िथा 
सदस्यलाई छनौट गरी विद्यालय सञ् चालन, रेखदेख र व्यिस्थापनिा णजम्िेिार बनाउन थलुङु दधुकोशी 
गाउँपाललकाको णशक्षा ऐन २०७५ को दफा ५४ ले प्रदान गरेको अलधकारिा रही  यो काययविलध 
ियार गररएको छ ।  
 

पररच् छेद १ 

प्रारणम्िक 

१. संणक्षप् ि नाि, विस्िार र प्रारम्ि 

क. यस काययविलधको नाि 'थलुङु दधुकोशी गाउँपाललका विद्यालय व्यिस्थापन सलिलि सदस्य 
छनौट काययविलध २०७९' रहेकोछ ।  

ख.यो काययविलध थलुङु दधुकोशी गाउँपाललका लित्र लाग ुहनुेछ । 

ग.यो काययविलध थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकाले राजपत्रिा प्रकाशन गरे पश् चाि प्रारम् ि हनु ेछ 
।  

२. पररिाषा : विषय िा प्रसंङ् गले अको अथय नलागेिा यस ऐनिा  

क. 'पूिय प्राथलिक विद्यालय' िन् नाले चार िषय उिेर परुा िएका िालिाललकालाई १ िषयको प्रारणम्िक 
बाल णशक्षा ददने विद्यालय सम्झनपुछय । 
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ख. 'आधारििू विद्यालय' िन् नाले प्रारणम्िक बाल णशक्षा देणख कक्षा ८ सम् ि सञ् चाललि विद्यालय 
सम्झनपुछय 
ग. 'िाध्यलिक विद्यालय' िन् नाले कक्षा ९ देणख १२ कक्षासम् ि सञ् चाललि विद्यालय सम्झनपुछय । 

घ. 'विद्यालय' णशक्षा िन् नाले प्रारणम् िक बाल णशक्षा देणख कक्षा १२ सम् ि प्रदान गररने णशक्षा सम्झन ु
पदयछ । 

ङ.'अलििािक' िन् नाले विद्यालय व्यिस्थापन सलिलि गठनको प्रयोजनका लालग विद्यालयिा अध् ययनरि 
विद्याथीको बाब,ु आिा िा बाजे, बज्यै िा सास,ु ससरुा र त्यस्िा अलििािक निएका विद्याथीको हकिा 
त् यस्िो विद्याथीलाई संरक्षकत्ि प्रदान गने व्यणिलाई जनाउछ  । 

च. 'अध् यक्ष' िन् नाले विद्यालय व्यिस्थापन सलिलि अध् यक्ष िन् न ेबणुझन् छ । 

छ. 'सदस्य' िन् नाले विद्यालय व्यिस्थापन सलिलि सदस्य िन् ने बणुझन्छ । 

ज. 'काययपाललका' िन् नाले थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकाको गाउँ काययपाललकालाई सम् झन ुपदयछ  

झ. 'णशक्षक' िन् नाले विद्यालयको अध् यापक सम् झन ुपछय र सो शब्दले प्रधानाध् यापक सिेिलाई जनाउदछ 
। 

ज. 'विद्याथी'  िन् नाले विद्यालयिा िनाय िई लनयलिि रुपिा अध् ययन गने व्यणि सम्झन ुपदयछ ।  

पररच् छेद २ 

विद्यालय व्यिस्थापन सलिलि गठन 

३.विद्यालय व्यिस्थापन सलिलि गठन थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकाको णशक्षा ऐन २०७५ को दफा 
१२ बिोणजि हनुेछ । 

४. व्यिस्थापन सलिलिको पदािलध गठन िएको लिलिले िीन िषयको हनुेछ । 

५. विद्यालय व्यिस्थापन सलिलिको काि, कियव्य र अलधकार थलुङु दधुकोशी गाउँपाललका णशक्षा ऐन 
२०७५ िा िोवकए बिोणजि हनुेछ । 

पररच् छेद ३ 

व्यिस्थापन सलिलिको योग्यिा 
६. विद्यालय व्यिस्थापन सलिलििा अध् यक्ष िा सदस्य बन् नका लालग िोवकए बिोणजिको योग् यिा हनु ु
पनेछ । 

क. आधारििू िह सम्ि सञ् चाललि विद्यालयको व्यिस्थापन सलिलिको अध् यक्षका लालग कणम्ििा कक्षा 
८ उत्तीिय हनुपुनेछ । 

ख. िाध्यलिक िहको विद्यालय व्यिस्थापन सलिलिको अध् यक्षको लालग कणम्ििा कक्षा १२ उत्तीिय 
िएको हनुपुनेछ । 

ग. िालथ 'क' र 'ख' िा िोवकए बिोणजि योग् यिा िएको व्यणि उपलब् ध हनु नसकेिा िोवकएको 
िन्दा न्यनु योग्यिा िएको व्यणि अध् यक्ष िा सदस्य हनुबाट बणञ् चि गररने छैन । 
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घ. िालथ 'क' र 'ख' िा जनुसकैु कुरा लेणखएको िएिा पलन सिाजसेिी, णशक्षाप्रिेी, चन्दादािा िा 
शैणक्षक क्षेत्रिा िहत्िपिूय योगदान परु् याउने, सािाणजक सेिाको िािना िएका विणशष्ट व्यणिहरु 
िध् येबाट अलििािकको रुपिा छनौट िएका व्यणिलाई विद्यालय व्यिस्थापन सलिलिको अध् यक्षको 
लालग योग् य िालननेछ ।  

ङ. अध्यक्ष िा सदस् य को उम् िेदिार हनु इच् छुक व्यणि सम्बणन् धि क्षेत्रिा पशेा व् यिसाय गरी स्थायी 
रुपिा बसोबास गदै आएको हनु ुपनेछ । 

पररच् छेद ४ 

योजना लनिायि, कायायन्ियन, प्रगलि वििरि पेश 
७. विद्यालय व्यिस्थापन सलिलििा रही काि गनय इच् छुक व्यणिले ३ िषयको कायय योजना लनिायि गरी 
गाउँ णशक्षा सलिलििा पेश गनुयपनेछ । 

८. दूरदृण ट लनधायरि गनुयपने : विद्यालय व्यिस्थापन सलिलि अध्यक्ष िई काि गनय चाहने व्यणिले िीन 
३ िषीय दूरदृण ट लनधायरि गनुयपनेछ । 

९. उदेश् य िोक् ने : विद्यालय व्यिस्थापन सलिलिले आफू सलिलििा रहेर काि गनुयको उदे्दश्य िावषयक 
रुपिा ियार गरेको हनुपुनेछ । 

१०. योजना कायायन्ियन : गिुस्िरीय णशक्षा प्रदान गनय आिश् यक स्रोि साधन सवहिको कायययोजना 
ढाँचा ियार गनुयपनेछ । 

११. प्रगलि वििरि पेश गनुय पने : व्यिस्थापन सलिलिले प्रत्येक िीन िवहनािा विद्यालयको प्रगलि 
प्रलििेदन गाउँ णशक्षा सलिलििा पेश गनुयपनेछ । 

१२.  अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन सक् ने : यदद व्यिस्थापन सलिलि अध् यक्षले लगािार िीन पटक सम् ि 
उपलब्धी प्रलििेदन गाउँ णशक्षा सलिलििा पेश नगरेिा गाउँ णशक्षा सलिलिले त्यस्िो अध् यक्षलाई 
णजम्िेिारीबाट हटाई अन् य सदस्यलाई णजम्िेिारी प्रदान गनय सक् नेछ ।  

पररच् छेद ५ 

अनगुिन, लनरीक्षि िथा लनदेशन 

१३.  अनगुिन िथा लनरीक्षि : विद्यालय व्यिस्थापन सलिलिका अध्यक्ष िा सदस्यहरुले प्रत्येक िवहना 
कणम्ििा एक पटक विद्यालयिा उपणस्थि िई विद्यालयको शैणक्षक, िौलिक,आलथयक लगायि विविध 
अिस्थाबारे अनगुिन िथा लनरीक्षि गने । 

१४. लनदेशन ददने :  विद्यालयका प्रधानाध् यापक, णशक्षक िा अन्य कियचारी लनयलिि विद्यालयिा उपणस्थि 
िए निएको अनगुिन गरी लनयलिि सिय पालन नगरेको नदेणखएिा आिश् यक लनदेशन ददने । 

१५. कारिाही गनय सक् न े : लनयलिि विद्यालयिा सियको पालना गरी उपणस्थि नहनुे िा गयल हनुे 
णशक्षक िा कियचारीको हाणजरीिा गयल जनाई गयल िापि रकि कट्टा गनय सक्नेछ । 
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१६. प्रोत्साहन गने : गयल िापि कट्टा गररएको िा अन्य स्रोिबाट प्राप् ि रकि विद्यालयले एउटा छुटै्ट 
कोष बनाई राख् न सक् ने र उि कोषबाट उत्कृ ट णशक्षक छनौट गरी प्रोत्साहन स्िरुप परुस्कृि गनय 
सक् ने । 

१७. अन् िरविया सञ् चालन गने : विद्यालयका विविध सिस् या सिाधान गरी णशक्षा क्षेत्रिा विकास गनय 
णशक्षक,विद्याथी, अलििािक िा सरोकारिाला िीच अन् िरविया सञ् चालन गनय सक् नेछ । 

१८. िाध्यलिक विद्यालय व्यिस्थापन सलिलि अध्यक्षले सम्बणन्धि विद्यालय सेिाक्षेत्र लित्रका आधारििू 
िह सञ् चाललि विद्यालय व्यिस्थापन सलिलिको अध्यक्ष िा सलिलिसँग विद्यालयको शैणक्षक िथा िौलिक 
विकासका लालग आिश्यक सिन्िय गने ।  

१९. विविध 

क. यस काययविलध जारी हनुिुन्दा अगालि  विद्यालय व् यिस्थापन सलिलि पदालधकारीहरु छनौट सम् बन् धिा 
िए गरेका सम्पिूय कािकारबाही यसै काययविलध बिोणजि िएको िालननेछ । 

ख. यो कायय विलधको संशोधन िा कुनै दफाको खारेजी गने अलधकार गाउँ काययपाललकाको हनुेछ । 
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अनसुचुी – १ 

पररच् छेद ३ को लनयि १० सँग सम्बणन् धि कायय योजनाको ढाँचा 
 

विद्यालयको नाि  

१. पृ ठििूी  

२. पररचय  

३. दूरदृण ट  

४. उदे्दश् य  

५. योजना लनिायि  

क. शैणक्षक पक्ष  

ख. िौलिक पक्ष 

ग. आलथयक पक्ष 

घ. प्रशासलनक िथा व्यिस्थापन पक्ष 

६. योजना कायायन्ियन  

७. अनगुिन िथा िलु्याङ् कन  

 

 

 

आज्ञाले¸ 

खरिधन िाई 

नन. प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 

 


