
 

स्थानीय राजपत्र 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका, काठमाण्डौद्वारा 
प्रकाशित 

खण्डः २)  काठमाण्डौ,   बैसाख  ९ गते     
२०७५ साि संख्या: ^ 

भाग २ 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका 
नगर काययपालिका कायायियको सूचना 

 
गोकरे्णश्वर नगर शिक्षा सलमलतको गठन, काम, 

कतयव्य र अलिकारतथा बैठक सञ्चािन 
काययविलि, २०७५ 
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प्रस्तािनाःनेपािको संवििानको अनसूुची-८ को 
क्रमसंख्या ८, तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन,२०७४को दफा ११को उपदफा (२) को खण्ड 
(ज) बमोशजम शिक्षा सम्बन्िी काययक्षेत्रिाई 
कायायन्ियन गनय गोकरे्णश्वर नगरपालिका नगर शिक्षा 
सलमलतको गठन,काम,कतयव्य र अलिकारतथा बैठक 
सञ्चािन सम्बन्िमा आिश्यक व्यिस्था गनय िाञ्छनीय 
भएकोिे, 

गोकरे्णश्वर नगरपालिकाको प्रिासकीय काययविलि 
(लनयलमत) गने ऐन, २०७४ को दफा ४ िे ददएको 
अलिकार प्रयोग गरी गोकरे्णश्वर नगर काययपालिकािे 
देहायको काययविलि बनाएको छ। 
1. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः(१) यस काययविलिको 

नाम "गोकरे्णश्वर नगर शिक्षा सलमलतको गठन, 

काम, कतयव्य र अलिकार तथा बैठक सञ्चािन 
काययविलि,२०७४" रहेको छ। 

(२) यो काययविलि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

2. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा 
यस काययविलिमा,- 
(क) "नगरपालिका" भन्नािे गोकरे्णश्वर नगर 

पालिका सम्झन ुपछय । 
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(ख) "प्रमखु " भन्नािे नगरपालिकाको प्रमखु 
सम्झन ुपछय। 

(ग) "प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत" भन्नािे 
नगरपालिकाको प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 
सम्झन ुपछय। 

(घ) "समन्िय सलमलत" भन्नािे दफा ६ 
बमोशजमको नगर शिक्षा समन्िय सलमलत 
सम्झन ुपछय। 

(ङ)"सलमलत" भन्नािे दफा ३ बमोशजमको नगर 
शिक्षा सलमलत सम्झन ुपछय। 

(ङ) "सदस्य" भन्नािे सलमलतको सदस्य सम्झन ु
पछय र सो िब्दिे अध्यक्षिार्य समेत 
जनाउँछ। 

3. सलमलतको गठनः(१) नगरपालिकामादेहाय 
बमोशजमको एक नगर शिक्षा सलमलत रहनेछः- 
 

(क) प्रमखु िा लनजिे तोकेको 
नगरपालिकाको सदस्य            

 

 

-अध्यक्ष 

(ख) काययपालिकाकासदस्यहरुम
ध्येबाट नगरपालिकाको 
सामाशजक विकास लमलतको  
संयोजक,दलित िा 
मवहिामध्यबेाटप्रमखुिे 

 

 

 

-सदस्य 
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मनोनयन गरेकादरु्य जना 

(ग) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत -सदस्य 

(घ) नगरलभत्रका सामदुावयक र 
संस्थागत 

विद्याियको 
प्रिानाध्यापकहरुमध्येबाट 
प्रमखुिे मनोनयन गरेका 
दरु्य जना     

 

 

 

-सदस्य 

(ङ) नगरलभत्रका सामदुावयक र 
संस्थागत विद्याियका 
विद्यािय व्यिस्थापन 
सलमलत िा शिक्षक 
अलभभािक संघका 
अध्यक्षहरु मध्येबाट 
सलमलतिे  मनोनीत गरेका 
दरु्य जना  व्यशि 

 

 

 

 

-सदस्य 

(च) नगरलभत्रका शिक्षाविदहरु 
मध्येबाट प्रमखुिे मनोनीत 
गरेका पाँच जना व्यशि   

 

 

-सदस्य 

(छ) नगरलभत्रका मवहिा 
शिक्षाविदहरु  

 

 

 

-सदस्य 
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 िा शिक्षासँग सम्बशन्ित 
काम गरेका  
 मवहिामध्येप्रमखुबाट 
मनोनीत एकजना मवहिा 

(ज) नगरलभत्रका परम्परागत 
िालमयक विद्यािय, मदरसा, 
गमु्बाशिक्षा, वििषे शिक्षा, 
समाििेीशिक्षा िा 
स्रोतकक्षा सञ्चािन गने 
विद्याियिा अपाङ्गता 
सम्बन्िी शिक्षर्ण संस्थाबाट 
प्रलतलनलित्ि हनुे गरी 
सलमलतबाट मनोनीत 
एकजना व्यशि 

 

 

 

 

 

-सदस्य 

(झ) नगरपालिकाको शिक्षा यिुा 
तथा खेिकुद िाखाप्रमखु             

 

-सदस्यसशचि। 

 

 

 

(२)उपदफा (१) को खण्ड (घ),(ङ), 
(च), (छ) र (ज) बमोशजम मनोनीत सदस्यको 
पदािलिबढीमा तीन िषयको हनुेछ र आिश्यकता 
अनसुार लनजिार्य पनुः मनोनीत गनय िा बाँकी 
अिलिको िालग लनरन्तरता ददन सक्नेछ।  
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4. सलमलतको बैठक: (१) सलमलतको बैठक कम्तीमा 
दईु मवहनामा एक पटक रआिश्यकता अनसुार 
बस्नेछ । 

(२) सलमलतको बैठक सम्बन्िी काययविलि 
सलमलत आफैिे लनिायरर्ण गरेबमोशजम हनुेछ।  

(३)सलमलतको बैठक भत्ता नगरपालिकाको 
प्रचलित कानून बमोशजम हनुेछ। 

(४)बैठक सञ्चािनको िालग कम्तीमा 
बहमुत सदस्यको उपशस्थलत आिश्यक पनेछ 
रबैठकको लनर्णयय बहमुतको आिारमा हनुेछ । 

(५)सलमलतको बैठकमा नगर बाि 
सञ्जािका बािबालिकामध्ये एक जना छात्रा र 
एक जना छात्रहरुिाई बैठकमा आमन्त्रर्ण 
गररनेछ । 

(६) सामदुावयक विद्याियका पेिागत 
शिक्षक महासंघका प्रलतलनलि, राविय मान्यता 
प्राप्त सामदुावयक विद्याियका पेिागत शिक्षक 
संघ, संगठनका प्रलतलनलि र  संस्थागत विद्यािय 
महासंघका प्रलतलनलि िा राविय मान्यता प्राप्त 
संस्थागत विद्याियका संघ, संगठनका 
प्रलतलनलिहरू मध्येबाट सलमलतिे मनोनीत गरेका  
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दरु्य जना सदस्यिार्य बैठकमा आमन्त्रर्ण  
गररनेछ । 

(७)सलमलतिे बैठकमा आिश्यकता अनसुार 
कुनै विज्ञ िा कुनै पदालिकारीिार्य आमन्त्रर्ण 
गनय सक्नेछ। 

 

5. सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार: सलमलतको 
काम, कतयव्य र अलिकारदेहाय बमोशजमहनुेछ:- 

(क)शिक्षा िाखाबट पेि भएका लनम्न 
काययहरु गनेः 
(१)नगरपालिका लभत्रको शिक्षाको 

नीलत तयार गरी शिक्षा 
सम्बन्िी नगरस्तरीय िैशक्षक 
योजना तजुयमा गरी स्िीकृलतको 
िालग नगर काययपालिकामा 
पेि गने, 

(२)शिक्षा ऐन,लनयमाििी,काययविलिको 
मस्यौदा मालथ छिफि गरी 
स्िीकृलतको िालग नगर 
काययपालिकामा पेि गने, 

(३)पूिय –प्रथलमक कक्षा, बाि 
लबकास केन्र, बाि शिक्षा 
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अनमुलत,आिारभतू तथा 
माध्यलमक विद्याियका कक्षा 
थप अनमुलतको िालग  
काययपालिकामा पेि गने, 

(४)पूिय–प्राथलमक कक्षा, बाि शिक्षा 
अनमुलत, आिारभतू तथा 
माध्यलमक विद्याियका कक्षा 
थप र अनमुलतका िालग िाग्न े
िलु्क तथा शिक्षा िाखािे 
लिने अन्य िलु्क स्िीकृलतको 
िालग काययपालिकामा पेि गने, 

(५)संस्थागत विद्याियको िलु्क 
प्रस्ताि  र पूिय–प्राथलमक 
कक्षा, बाि शिक्षा र 
आिारभतू तथा विद्याियहरु 
साने,नाम पररितयन र स्िालमत्ि 
पररितयन गनय िाग्ने िलु्क 
मालथ छिफि गरी 
स्िीकृलतको िालग 
काययपालिकामा पेि गने, 

(६) पूिय–प्राथलमक विद्यािय, बाि 
शिक्षा  साने,नाम पररितयन गने  
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र स्िालमत्ि पररितयन सम्बन्िी 
लनर्णयय गरी कायायन्िन गनय  
काययपालिकामा पेि गने, 

(७)आिारभतू तथा माध्यलमक  
विद्याियहरु साने,नाम पररितयन 
गने र स्िालमत्ि पररितयन 
सम्बन्िी लनर्णयय गरी कायायन्िन 
गनय  काययपालिकामा  पेि 
गने । 

(ख)स्िास््य िैशक्षक िातािरर्ण कायम 
राख्न तथा शिक्षाको गरु्णस्तर िवृि 
गनय शिक्षा िाखा माफय त पेि भएको 
कायययोजना मालथ छिफि गरी 
पररमाजयन सवहत स्िीकृत गने, 

(ग) संघ र प्रदेि  सरकारको स्िीकृत 
नीलत र लनदेिन अनरुूप वििेष 
आिश्यकता शिक्षा, समािेिी 
शिक्षा,मवहिा शिक्षा,लनरन्तर शिक्षा, 
दूर शिक्षा तथा खिुा शिक्षा जस्ता 
लनरन्तर शिक्षाका काययक्रम सञ्चािन 
सम्बन्िी आिश्यक व्यिस्था गने,   
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(घ) विद्याियिाई आलथयक सहायता 
उपिब्ि गराउने तथा त्यस्तो 
सहायताको िालग सम्बशन्ित 
लनकायमा लसफाररस गने,   

(ङ) शिक्षक, कमयचारी तथा विद्याथी 
कल्यार्णको िालग स्िीकृत शिक्षा 
योजना बमोशजम आिश्यक काययक्रम 
बनाउने,  

(च) विद्याियको सम्पशत्तको सरुक्षा गनय 
तथा विद्याियको समवृिको िालग 
आिश्यक व्यिस्था गने,  

(छ)विद्याियको विकासको िालग सञ्चालित 
िैशक्षक काययक्रमिाई सहयोग गने,  

(ज) विद्याियको सामाशजक परीक्षर्ण र 
िेखापरीक्षर्ण सम्बन्िमा 
िेखापरीक्षकिे   ददएको प्रलतिेदन 
अनसुार आिश्यक कारबाही गने, 

गराउने,  
(झ) विद्याियिाई आलथयक रूपमा 

आत्मलनभयर गराउन योजना बनाई 
कायय गने,  
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(ञ) विद्यािय बन्द गनय सानय िा गाभ्न 
लसफाररस गने,    

(ट)िैशक्षक क्यािेण्डर बनाई विद्यािय 
सञ्चािन गनय व्यिस्थापन सलमलतिाई 
लनदेिन ददन,े  

(ठ)नगरस्तरीय खेिकुद, स्काउट तथा 
साँस्कृलतक काययक्रमको सञ्चािन 
तथा विकासको िालग आलथयक स्रोत 
जटुाउने र प्राप्त रकम खचय गनय 
लनदेिन ददन,े  

(ड)आिासीय विद्याियका विद्याथीका िालग 
खाना तथा पौविक आहारको 
गरु्णस्तर तोक्ने, 

(ढ)नगरपालिकाबाट स्िीकृत शिक्षा योजना 
र मापदण्ड लभत्र रही विद्यािय 
सञ्चािन गनय आिश्यक लनदेिन 
ददने, 

(र्ण)विद्याियिे कायम गनुय पने न्यनुतम 
खानेपानी,सरसफाई तथा 
िौचाियजस्ता   पक्षहरुको 
मापदण्ड  तोक्ने, 



खण्ड: २) स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत: २०७५।१।९ 

 

12 
 

(त) नगर क्षेत्रलभत्र वििेष आिश्यकता 
भएका बािबालिकाको त्याङ्कसङ्किन 
गरी उनीहरुका िालग उशचत 
विद्यािय व्यिस्थापन गनय आिार 
तयार पाने र सोही अनसुारको 
पठनपाठनको व्यिस्था लमिाउने, 

(थ) विद्याियको सिुार तथा विकासका 
िालग नीलत लनदेिन गने, 

(द) नगरलभत्रका सामदुावयक र संस्थागत 
विद्याियका विद्यािय व्यिस्थापन 
सलमलत  िा शिक्षक अलभभािक 
संघका पदालिकारीहरु, शिक्षक, 

कमयचारी, नगर शिक्षा सलमतका 
पदालिकारीहरुको क्षमता विकासका 
काययक्रमको कायययोजना बनाई 
कायायन्ियन गने, 

(ि) विद्याियको अनगुमन, लनरीक्षर्ण, 

मूल्याङ्कन तथा क्षमता विकासका 
िालग आिश्यक कायय गने, 

(न) िैशक्षक काययक्रमको कायययोजना 
बनाई कायायन्ियन गराउने, 
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(प)शिक्षक सेिा आयोगबाट लसफाररि भई 
आएका शिक्षकिाई लनयशुि 
गने,दरबन्दी लमिान गने र सरुिा 
सम्बन्िी कायय गने, 

(फ)ररि अस्थायी तथा करार शिक्षक  
छनौटका िालग शिक्षक छनौट 
सलमलतको गठन काययविलि लनमायर्ण 
गरी शिक्षक  छनौट गनय 
विद्याियिाई लनदेिन ददने, 

(ब)विद्यािय सहायक र विद्यािय 
सहयोगीहरुको अस्थायी तथा करार 
लनयशुिका िालग छनौट गनय 
आिश्यक काययविलि बनाई अस्थायी 
तथा करार लनयशुि गनयका िालग 
विद्याियिाई आिश्यक सहयोग गने, 

(भ)मातभृाषामा पठन पाठनको व्यिस्थापन 
गने, गराउने, 

(म)प्रचलित कानूनिे तोकेका शिक्षा 
सम्बन्िी अन्य काययहरु गने। 

 

6. समन्िय सलमलतको गठनःनगरपालिकामा  देहाय 
बमोशजमको शिक्षा समन्िय सलमलत रहनेछः- 
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(क) प्रमखु िा प्रमखुको 
काययभार सम्हािेको 
नगर 
काययपालिकाको 
सदस्य 

 

 

 

-अध्यक्ष 

(ख) प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत 

-सदस्य 

(ग) नगरपालिकाको 
शिक्षा, 
यिुातथाखेिकुदिा
खाप्रमखु 

 

 

-सदस्य 
सशचि । 

 

7. समन्िय सलमलतको  बैठक M(१) समन्िय 
सलमलतको बैठक कम्तीमा दईु मवहनामा एक 
पटक र आिश्यकता अनसुार बस्नेछ। 

(२) समन्िय सलमलतको बैठक सो 
सलमलतका अध्यक्षको अध्यक्षतामा लनजिे तोकेको 
लमलत, समय र स्थानमा बस्नेछ।  

(३) समन्िय सलमलतिे बैठकमा 
आिश्यकता अनसुार कुनै विज्ञ िा कुनै 
पदालिकारीिार्य आमन्त्रर्ण गनय सक्नेछ। 

(४) समन्िय सलमलतको बैठकभत्ता 
नगरपालिकाको प्रचलित कानून बमोशजमहनुेछ . 
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 (५) समन्िय सलमलतको बैठक सम्बन्िी 
काययविलि सो सलमलतिे आफैिे लनिायरर्ण 
गरेबमोशजम हनुेछ। 

 

8. समन्िय सलमलत काम,कतयव्य र अलिकारः 
समन्िय सलमलतको काम, कतव्यय र अलिकार 
देहायबमोशजम हनुेछः- 
(क) सलमलतको बैठक बस्न ु पूिय एजेन्डा तय 
गने,l 
(ख) सलमलत र शिक्षा सम्बन्िी अन्य 

सलमलतहरुको काम,कतयव्य र 
अलिकारहरुको सहजीकरर्ण गने l 

9. प्रचलित कानून बमोशजम हनुेः यस काययविलिमा 
अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन संघ 
तथा प्रदेििे स्थानीय शिक्षा सम्बन्िमा छुटै्ट 
कानूनबनार्य िागू गरेमा सोही बमोशजम हनुेछ । 

 

 

स्िीकृत लमलतः २०७५।०१।०९ 

 

आज्ञािे, 
lbks sf]O/fnf 

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 


