


 

कायर्िविधको नामः  िव�ालय �वस्थापन सिमित गठन कायर्िविध, २०७८ 

यस िस�लेक गाउँपािलका  िभ� रहकेा िव�ालयह�मा स्थानीय  िशक्षा ऐन २०७५ को दफा २० बमोिजम िव�ालय 
�वस्थापन सिमित गठन कायर्को लािग सहजीकरण गद� िव�ालय �वस्थापन सिमित गठन कायर्मा आएका 
अप्�ाराह�लाई मध्यनजर राख्द ैवास्तिवक अिभभावकह�को िव�ालय �वस्थापनमा �ितिनिधत्व गराई शैिक्षक, 

भौितक, आ�थर्क र िव�ालयका सम� गितिविधह�मा थप �भावकारीता र गुणस्तर कायम गन� उ�शे्यले गाउँ 
कायर्पािलका िस�लकेको िमित २०७८।०६।०५ को बैठकबाट अब उ�ान्त गठन �न े िव�ालय �वस्थापन 
सिमितह�मा दहेाय बमोिजम गन� �वस्था ग�रएको छ । 

 

प�रच्छेद –१ 
सिंक्ष� नाम र �ारम्भः 

(१) यस कायर्िविधको नाम "िव�ालय �वस्थापन सिमित गठन कायर्िविध, २०७८"  �नेछ । यो कायर्िविध 
गाउँकायर्पािलकाले िनणर्य गरेका िमित दिेख गाउँपािलका िभ�का सबै िव�ालयह�मा लागू �नेछ । 

(२)  िवषय वा �सङ्गले अक� अथर् नलागेमा यो कायर्िविधमाः  
क)  "िशक्षा ऐन" भ�ाले िस�लेक गाउँपािलका  िशक्षा ऐन २०७५ सम्झनुपछर् । 

ख)  "िव�ालय �वस्थापन सिमित गठन कायर्िविध २०७८" भ�ाले िशक्षा ऐन २०७५ को दफा २० को 
आधारमा बनाएको कायर्िविध सम्झनुपदर्छ । 

ग)  "अिभभावक" भ�ाले िव�ाथ�का बाबु, आमा, दाजु, भाइ, �ददी बिहनी, बाजे बज्यै वा िव�ाथ�को 
पालनपोषण र पठनपाठनको �वस्था िमलाउन े�ि� भएता पिन िव�ालय �वस्थापन सिमितको अध्यक्ष 
र सदस्यको छनोट गन� �योजनका लािग िव�ाथ�को बाबु, आमा, बाजे, बज्यै तथा सहोदर दाजु वा �ददी 
मा� अिभभावक मािनने छ । 

घ) "शैिक्षक स� " भ�ाले िव�ालयमा अध्ययन अध्यापन गराउने वा�षर्क अविध सम्झनु पछर् । 

ङ)  "�वस्थापन सिमित" भ�ाले िव�ालय �वस्थापन सिमित सम्झनुपछर् । 

च)  "िव�ालय" भ�ाले सामुदाियक, सावर्जिनक शैिक्षक गुठी र संस्थागत सबैलाई बुिझनछे । 

छ)  "सहयोग सिमित" भ�ाले िव�ालय �वस्थापन सिमित गठनका लािग ग�ठत सिमित भ�े बुझ्नु पछर् । जसमा 
संयोजक सिहत सदस्यह�लाई समेत बुझ्नुपछर् । 

ज)  "िव�ालय �वस्थापन सिमित गठन" भ�ाले अिभभावकह�को आम सहमित भएको खण्डमा 
अिभभावकह�को छनोटमा र सो नभएको खण्डमा मतदान �कृयाबाट आएको नितजालाई बुिझनेछ ।  

 

 



 

प�रच्छेद —२ 
िव�ालय �वस्थापन सिमितः 

(३) सामुदाियक िव�ालयको स�ालन, �वस्थापन र रेखदखे गनर्का लािग �त्येक िव�ालयमा दहेाय बमोिजमका 

सदस्यह� रहकेो एक िव�ालय �वस्थापन सिमित रहनेछ: 
क) िव�ालयका अिभभावक मध्येवाट छािनएको दई् जना मिहला तथा दिलत समुदायबाट एक जना समेत 

चार जना – सदस्य 
ख)   िव�ालय रहकेो गाँउपािलकाको सम्विन्धत वडा अध्यक्ष वा वडा सिमितका सदस्यह� मध्येवाट सो वडा 

सिमितल ेमनोनयन गरेको सदस्य तथा वडा सिमितले मनोिनत गरेको िशक्षा �ेमी एक जना समेत दईु 
जना  – सदस्य 

ग)  िव�ालयका संस्थापक, स्थानीय बुि�जीवी, िशक्षा �ेमी, िव�ालयलाई िनरन्तर दश वषर् दिेख सहयोग 

गन� वा िव�ालयलाई � दश लाख वा सो भन्दा ब�ढ नगद वा िजन्सी सहयोग गरेका �ि�ह� मध्येबाट 
िव�ालय �वस्थापन सिमितवाट मनोिनत गरेको एकजना मिहलासिहत दईुजना – सदस्य  

घ) िव�ालयका िशक्षकह�ले आफू मध्यबेाट छानी पठाएका �ितिनिध एक जना   – सदस्य  
ङ)   िव�ालय िशक्षक अिभभावक संघका अध्यक्ष                                      – सदस्य  
च)  िव�ालयस्तरीय बाल क्लवका अध्यक्ष र बाल क्लबले छनोट गरी पठाएको एकजना छा�ा गरी दईु जना– 

सदस्य  
छ) �धानाध्यापक  – सदस्य सिचव 

(४) �ािबिधक तथा �वसाियक िवषयमा अध्ययन वा तािलम गराइने माध्यिमक िव�ालयको िव�ालय 
�वस्थापन सिमितमा गाँउपािलका क्षे�िभ�का सम्बिन्धत िवषय तथा �वसायसगँ आव�ह� मध्ये गाउँ 
िशक्षा सिमितले मनोिनत गरेका एक जना सदस्य रहनेछन ्।    

(५) िव�ालय �वस्थापन सिमितका दफा (३) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोिजमका सदस्यह� मध्येबाट 

सम्बिन्धत वडा सिमितल ेछानेका सदस्य सो सिमितको अध्यक्ष �नेछ ।    
(६) िव�ालय �वस्थापन सिमितको अध्यक्ष छनोट नभएसम्मका लािग वा अध्यक्षको अनुपिस्थितमा सो 

सिमितका ज्ये� सदस्यह� मध्यबेाट छानेको सदस्य सो सिमितको अध्यक्ष �नेछ ।  
(७)  िवशेष िशक्षा स�ालन गन� िव�ालयको �वस्थापन सिमितमा कम्तीमा पचास �ितशत सदस्यह� अपाङ्गता 

भएका �ि�को अिभभावक र समावेशी िशक्षा वा �◌ोत कक्षा सचंालन गन� िव�ालयको �वस्थापन 
सिमितमा किम्तमा एकजना अपाङ्गता भएको �ि� सदस्य रहनेछन ्।  

(८) गाउँपालि◌काको िशक्षा अिधकृत र �ोत�ि�लाई िव�ालय �वस्थापन सिमितको बैठकमा  पयर्वेक्षकको 
�पमा भाग िलन आमन्�ण गनुर् पन�छ ।  

(९)   �वस्थापन सिमितको म्याद स�कनु भन्दा एक मिहना अगावै नयाँ �वस्थापन सिमितको गठन गरी 
बहालवाला �वस्थापन सिमितले पदभार हस्तान्तरण गनुर् पन�छ । यसो �न नसकेमा वा �वस्थापन सिमित 
गठन िववा�दत भएमा तो�कए बमोिजम �वस्थापन सिमित गठन नभएसम्म  गाँउ िशक्षा सिमितक◌ो 



 

िसफा�रसमा गाउँपािलकाले एक अस्थायी िव�ालय �वस्थापन सिमित गठन गनर् स�ेछ । तर मािथ 
उल्लेिखत अवस्थामा गाँउ िशक्षा सिमतले गठन गरेको सिमितको म्याद एक  वषर् भन्दा वढी �नेछैन  । 

१०)  �वस्थापन सिमित गठन सम्बन्धी अन्य �वस्था तो�कए बमोिजम �नेछ ।    
११) संस्थागत िव�ालयको स�ालन, �वस्थापन र रेखदखे गनर्का लािग �त्येक िव�ालयमा दहेाय बमोिजमका 

सदस्यह� रहकेो एक िव�ालय �वस्थापन सिमित रहनेछः                                                                                                                                                                                                                                                          
(क) िव�ालयको संस्थापक वा लगानीकतार्ह� मध्येबाट सम्विन्धत िव�ालयको िसफा�रसमा गाँउ िशक्षा 

सिमितबाट मनोिनत भएका �ि�                      –अध्यक्ष  
(ख) अिभभावकह� मध्येबाट िव�ालय �वस्थापन सिमितले मनोिनत गरेको एकजना जना मिहला  

सिहत दईु जना                                                           — सदस्य  
(ग) स्थानीय िशक्षा�ेमी वा समाजसेवीह� मध्येबाट गाँउ िशक्षा सिमितले मनोिनत गरेक◌ो एक जना                                                                            

—सदस्य  
(घ) सम्बिन्धत िव�ालयका िशक्षकह� मध्येबाट छानी पठाएका एक जना िशक्षक   — सदस्य 
(ङ) िव�ालय रहकेो सम्बिन्धत वडा अध्यक्ष वा वडाले मनोनयन गरेको वडा सिमितको सदस्य एक जना                                                                              

—सदस्य 
(च)  िशक्षा अिधकृत वा िनजले तोकेको िशक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको कमर्चारी               — सदस्य          
(छ) िव�ालयका �धानाध्यापक                                                   –सदस्य सिचव    

(१२) दफा (११) को खण्ड  (क), (ख) र (ग) बमोिजम छािनएका वा मनोिनत अध्यक्ष वा सदस्यको पदाविध ३ 

वषर्को �नेछ । त्यस्ता अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण पालना नगरेको दिेखएमा गाँउ 
िशक्षा सिमितल ेिनजलाई जनुसुकै बखत पदबाट हटाउन स�ेछ । तर त्यसरी पदबाट ७ हटाउनु अिघ वा 
सिमित िवघटन गनुर् अिघ आफ्नो सफाई पेश गन� मौकाबाट बि�त ग�रने छैन । 

(१३) संस्थागत िव�ालय र सावर्जिनक शैिक्षक गुठी िव�ालयको �वस्थापन गठनको सहजीकरण गनर् िशक्षा अिधकृत, 

�ोत �ि�, र �धानाध्यपकको तीन सदस्यीय सिमित रहने छ । उ� सिमितको संयोजक सम्बिन्धत िव�ालयको 
�धानाध्यापक �नेछ । 

 

प�रच्छेद –३ 

िव�ालय �वस्थापन सिमितको अध्यक्ष तथा सदस्य छनोट सम्बन्धी �वस्थाः 

(१४) �धानाध्यापकले ऐनको दफा २० बमोिजम सामुदाियक िव�ालयको �वस्थापन सिमितको अध्यक्ष र 
सदस्यह�को छनोट गन� �योजनका लािग शैिक्षक स� शु� भएको तीस �दन िभ� कम्तीमा सात �दनको सचूना 
�दई अिभभावकको भेला गराउनुपन�छ ।तर िनधार्�रत पदाविध समा� भएको कारणल ेअध्यक्ष वा सदस्य छनोट 
गन� �योजनका लािग त्यसरी अध्यक्ष वा सदस्यको पदाबिध समा� �नुभन्दा कम्तीमा तीस �दन अगावै र अन्य 
अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यको पद �र� भएमा पदपू�तर् गनर्मा लािग त्यसरी �र� भएको पन्� �दन िभ� 
अिभभावकह�को भेला गराउनुपन�छ । 



 

(१५)  �धानाध्यापकले  दफा (१४) बमोिजम अिभभावकलाई भेला गराउनु तीन �दन अिघ अिभभावकको नामावली 
िव�ालयमा सावर्जिनक गनुर्पन�छ । 

(१६) दफा (१४) बमोिजम  सदस्य छनोट गन� सम्बन्धमा अिभभावकलाई सहयोग गनर्का लािग िशक्षा अिधकृत वा 
िनज उपलब्ध नभएमा गाउँपािलका िशक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाले खटाएको कमर्चारीको संयोजकत्वमा, 

�ोत �ि� ,�धानाध्यापक र स्थानीय िनकायको �ितिनिध रहकेो चार सदस्यीय छनोट सहयोग सिमित गठन 
गन�छ । 

(१७)  दफा (१४) बमोिजम आयोजना ग�रएको अिभभावकह�को भेलाले दफा (३) को खण्ड (क) बमोिजमका 
सदस्यह� छनोट गरी िव�ालयले त्यसको जानकारी सम्बिन्धत वडा सिमितमा �दनपुन�छ । भन ेसम्बिन्धत वडा 
सिमितले खण्ड (ख) बमोिजमका सदस्यह� छनोट गरी िव�ालयलाई उपलब्ध गराउनुपन�छ । 

(१८) िव�ालय �वस्थापन सिमितले दफा (३) को खण्ड (ग) बमोिजमका सदस्यह� मनोनयन गन�छ । 
(१९) सम्बिन्धत वडा सिमितले दफा (३) को खण्ड (क) (ख) र (ग) बमोिजमका सदस्यह� मध्ये अध्यक्ष छनोट गरी 

िव�ालयलाई जानकारी गराउनुपन�छ ।  
(२०)  दफा (३) को खण्ड (घ)  बमोिजमका सदस्य िव�ालयका िशक्षकह�को स्टाफ बैठकबाट छनोट गरी पठाउनु 

पन�छ ।  
(२१) िव�ालयस्तरीय बालक्लबको बैठक बसी दफा (३) खण्ड (च) बमोिजमको सदस्य छनोट गरी पठाउनु पन�छ । 
(२२) िशक्षा ऐनको दफा २० ले �दएको अिधकारका आधारमा िव�ालय �वस्थापन सिमितको गठन गनर्का लािग 

छनोट सहयोग सिमितले  दहेाय बमोिजमको कायर् गन�छ । 
क) अिभभावकको पिहचान सिहतको नामावली तयार गन� । 
ख)  �वस्थापन सिमित गठनमा आवश्यक परे अन्य कमर्चारीको �वस्थापन गन� । 
ग) शािन्त सुरक्षाको �वस्थाका िमलाउने । 
घ)  िनवार्चन कायर्�म �काशन गन� । 
ङ)  िनवार्चनको लािग यससँग सम्बिन्धत आचारसंिहता तयार गन�। 
च)  मतप� र िनवार्चनको लािग आवश्यक पन� साम�ीको उिचत �वस्थापन गन� । 
छ)  मतदान �ने स्थानको िनधार्रण गन�  । 
ज)  उम्मेदवारह�बाट मनािसब �किसमको उम्मेदवारी दतार् शुल्क िलने । 

 

प�रच्छेद –४ 
िव�ालय �वस्थापन सिमितको अध्यक्ष र सदस्यह�का लािग योग्यता 

(२३) िव�ालय �वस्थापन सिमितको अध्यक्ष र सदस्यह�का लािग योग्यता तपसील अनुसार �नपुन�छ ।  
क) अध्यक्ष पदका लािग शैिक्षक योग्यता दहेायबमोिजम �नु पन�छ: 

१. आधारभूत तहका लािग किम्तमा कक्षा ५ उ�ीणर् भएको, 

२. माध्यिमक तहका लािग  किम्तमा एसइई (SEE) वा सो सरह उ�ीणर् भएको  ।  

ख)  अन्य सदस्यह�का लािग किम्तमा रा�री ले� र पढ्न स�े  ।मानिसक सन्तुलन �ठक भएको । 



 

ग)  नैितक पतन �ने गरी फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसुरदार नठह�रएको । 
घ)  अध्यक्षको हकमा प�ीस वषर् र अन्य सदस्यको हकमा ए�ाइस वषर् उमेर पुरा भएको । 
ङ)  नेपाली नाग�रकता  भएको । 
च) कुनै सरकारी वा अधर्सरकारी कायार्लयबाट पा�र�िमक िलनेगरी िनयु� कमर्चारी/िशक्षक पद धारण 

नगरेको । 
छ) �चिलत काननु बमोिजम कालो सूचीमा नपरेको । 

(२४) मािथ जुनसुकै कुरा लेिखएता पिन आफ्न ैछोराछोरी वा आफ्नो अिभभावकत्वमा कुन ैबालबािलकालाई चाल ु
शैिक्षक स�मा संस्थागत िव�ालयमा भनार् गराई अध्ययन ग�ररहकेा छन भने त्यस्तो अिभभावक िव�ालय 
�वस्थापन सिमितको अध्यक्ष र सदस्य पदमा उम्मेदवार �न स�े छैन ।  

 

प�रच्छेद– ५ 
राजीनामा स्वीकृत र पदको �र�ताः 

(२५) िव�ालय �वस्थापन सिमितका अध्यक्ष र सदस्यह�को राजीनामा स्वीकृत र पद�र�ता तपिसल बमोिजम  
�नेछ ।  

क) िव�ालय �वस्थापन सिमितको सदस्यको अध्यक्षले र अध्यक्षको राजीनामा गाउँ िशक्षा सिमितले स्वीकृत 
गन�छ ।  

ख) अध्यक्ष तीन मिहना भन्दा बढी समय सम्मको लािग िजम्मेवारी िलन नस�े भएमा र िव.�.स.को पदाविध 
एक वषर्भन्दा कम भएमा िनजको �ितिनिधत्व जसरी भएको छ, सोिह अनु�प छनोट वा मनोिनत गन�छ ।  

ग)  लगातार तीन वटा भन्दा वढी बैठकमा िबना जानकारी अनुपिस्थत �ने सदस्यह�लाई सिमितले स्पि�करण 
सो� र सचते गराउन स�ेछ । 

घ)  दफा (२४) को खण्ड (ग) बमोिजम स्पि�करण सोध्दा िच�बुझ्दो जवाफ नआएमा वा त्यसपिछको बैठकमा 
पिन  अनुपिस्थत भएमा स्वतः पदािधकार समा� �नेछ । 

ङ) �वस्थापन सिमितका अध्यक्ष वा सदस्यले  आफ्न ै छोराछोरी वा आफ्नो अिभभावकत्वमा कुन ै
बालबािलकालाई  संस्थागत िव�ालयमा पठनपाठन गराएमा �वस्थापन सिमितमा नीजको पदािधकार 
स्वतः समा� �नेछ ।  

 

प�रच्छेद– ६ 
िव�ालय �वस्थापन सिमित िवघटनः 

(२६) िन� अवस्थामा गाउँ िशक्षा सिमितले  िव�ालय �वस्थापन सिमित िवघटन गनर् स�ेछ । 
(क) िव�ालय सम्पित िहनािमना गरेमा । 
(ख) िव�ालयको शैिक्षक वातावरण खलबल्याएमा । 
(ग) नेपाल सरकार,�दशे सरकार र गाउँपािलकाको नीित िवप�रत कायर् गरेमा । 



 

(घ) िव�ालय �वस्थापन सिमितले सन्तोषजनक �पमा कायर् गनर् नसकेमा । 
(ङ) सम्वितन्ध िनकाय वा अिधकारीले �दएको िनद�शनको पालना नगरेमा । 

(२७) दफा (२६) बमोिजमका अवस्थाले िव�ालय �वस्थापन सिमित िवघटन भएमा िनयम (९) बमोिजमको 
�वस्था अनुसार �नेछ ।  

प�रच्छेद –७ 
िविवधः 

(२८) मािथ उल्लेिखत बाहके िव�ालय �वस्थापन सिमित गठन सम्बिन्ध थप �वस्था िन� बमोिजम �नेछ ।  
क) िव�ालय �वस्थापन सिमितको पदाबिध गठन भएको िमितले तीन वषर्को �नेछ । 
ख) आफ्नो कायर्काल समा� भएपिछ िव�ालय �वस्थापन सिमितले कुनपैिन �कारका नीितगत िनणर्यह� 

नगन� र त्यस्ता गरेका िनणर्यह� स्वत वदर भएको मािनन ेछन तर भौितक िनमार्णको िजम्मेवारी, आफ्नो 
कायर्कालको बे�जु फस्य�ट जस्ता अत्यावश्यक गन� पन� कायर्ह�को लािग यसले बाधा पुयार्उने छैन । 

ग) एक िव�ालयमा अध्यक्ष रहकेो �ि� अक� िव�ालयमा िव � स पदािधकारी �न चाहमेा उ� 
िव�ालयवाट राजीनामा �दएपिछ मा� िनज अक� िव�ालयमा उम्मेदवार �न स�ेछ । 

घ) िव�ालय �वस्थापन सिमितको लािग छनोट ���यमा सकेसम्म ब�मत अिभभावकह�वाट सवर्सम्मतीबाट 
छनोट गन� तर सवर्सम्मत �न नसकेको खण्डमा मतदान �कृयाबाट भए पिन टुङ्गो लगाउनु पन�छ । 

ङ) आफुले गरेको कामको सम्बन्धमा िव�ालयका �धानाध्यापक िव�ालय �वस्थापन सिमित र गाउँपािलका 
िशक्षा युवा तथा खेलकुख शाखा �ित, िव�ालय �वस्थापन सिमितका सदस्यह� िव�ालय �वस्थापन 
सिमितका अध्यक्ष �ित र िव�ालय �वस्थापन सिमितका  अध्यक्ष गाउँ िशक्षा सिमित �ित जवाफदहेी 
�नेछन । 

च) संस्थागत िव�ालय र सावर्जिनक गुठी अन्तरगत स�ािलत िव�ालयह�मा बालिवकास  र आधारभतू तह 
दिेख माध्यिमक तह सम्मको िव�ालयमा स�ालक र संस्थापक कुनै अन्य िव�ालयको �वस्थापन 
सिमितमा संल� �न पाउने छैन । 

 

प�रच्छेद– ८ 
सशंोधन बचाउ र खारेजी 

(२९) मािथ उल्लेिखत कायर्िविध आवश्यकता अनुसार  संशोधन र खारेजी �न स�ेछ । यो कायर्िविधको कायर्न्वयन गनुर् 
सरोकारवाला सबैको कतर्� र िजम्मेवारी मािननेछ । कायर्न्वयनको अनुगमन र कायर्न्वयन गदार् दिेखएका समस्या 
समाधान र आवश्यक िनद�शन गाउँ िशक्षा सिमित माफर् त �नेछ । 

 

 


