ＰTA को
परिचाय

शैक्षिक बोर्ड ओता

बच्चा हरु स्कुलमा भिाना भएपति , (PTA,) बाि सदस्यको लाधग बोलाउि ।
PTA,ककयडकलाप लगभग बुजजंि , ति त्यो सदस्यको ठाउमा आफु पतन िु भनेि बबचाि
गरिहाल्ि ।
कुनै कामको पालो आउदा िेरि [आफ्नो बच्चा गएको स्कुलमा आफु पतन केहह गिे ि
हे िौ भन्त्ने ववचाि भए पतन आफ्नै कामले गदाड मलाई गािो हुन्त्ि भनेि ववचाि
गरिहाल्ने ......? एकदम परिशमड गरि भाग लेतन त एकाभागको मान्त्िे मार ..? अब
सबैको लाधग PTA,भनेको के हो , यो सभर कस्तो के काम गिे मा हुन्त्ि
भतन ,सोचेि हे िौ ।
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भभ

भभ ?
１

नाम

PTA भनेको

[Parent

Teacher

Association] लाई िोिो भनेको शब्दा हो, P

(अभीभादक) ि T (गरु
ु ) को A(संग) नै हो, “जस्भभादकु ि गुरुहरुको संग” भतनन्त्ि /

２

उद्देश्य

PTA को उद्देश्य त [बच्चाहरुलाई स्वास्थससत बक
ु ास ज्राउने] हो / त्यसकोलागी
असभभादक् ि

गुरु एउिै संस्थामा सहयोग गदै , स्कूल, घि ि स्थातनय समाजको

सशिाबािे बुझेि शैक्षिक बबकासको लागी कोसशश गने, ि स्कूल बहहिाको बच्चाहरुको
जीवन तनदे शन गने, िेरको शैतिक बताबिान ससजडना गनड ववसभन्त्न कियाकलाब गरिन्त्ि
/
केिाकेिीको सशिामा, स्कूल, घि ि समाजको आ-आफ्नो जजम्मेबाि सलइ सहकािी
प्रणाली आवश्यक हुन्त्ि / यो प्रणाली PTA

3

मा एकदम महत्वपण
ु डि/

सदस्यता
स्कूलमा नामकिण गरिएका बबद्याथी ि असभभागक, ि काम गरिअहने गुरुहरु

सदस्र्य हुनपाइन्त्ि / इच्चुकु भएको मान्त्िे मार भाग मी हुन्त्ि / PTA को उद्देश्य िाम्रो
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सुइकाि गने असभभादक् , गुरुहरु सबैजना सदस्या हुनु िाम्रो दे िीन्त्ि / संगठन संचालन
गने सदस्यहरु साबैजनाले आपसमा आदि गनुड महत्वपुणड ि/

संस्थाको चरिर

４

PTA मा ववसभन्त्न ककससमुका बबचाि भएका मान्त्िे हरुले भाग सलने गिड / यसैले
संगसंगै काम गदाड आपसको जस्थती थाहा हुन्त्ि ि हिजटिकोण फैसलन्त्ि /

अतन PTA मा बबशेष पािी ि धमडको लाधग कुनै निाम्रो बबचाि धािण सलन पाइन्त्दै न,
ि बबषेश मान्त्यता हदनु हुदै न, ि कुनै नाफा िाने प्रकािको कियाहरु चलाउन पतन हुदै न /
ति सदस्यले सशिाको वरिपिी सामाजजक आन्त्दोलान या सशिा संग सम्बन्त्धी काउन
या धेिै रुधच दे िाउने आवश्यक ि / यसले बालबासलकको आनन्त्दीत बनाउन को लागी
सदस्यहरुको सहमती आधािमा स्वेजच्चक सशिा, सामजजकु बाताबिण सुधाि, सम्बन्त्ध
सुधाि आदी गरिनेि /
ओताकु बाि घि ि िेरको बच्चालाई पाल्ने शजक्त बबकास्कोलाकी, तनम्न कियाहरु
गदै ि/
स्कूलमा वा नजजक िेरमै चलाइहदने कयाडिमहरु पतन पाइने हुनाले, तपाईहरु पतन
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बच्चाको सेवा बािे , स्कूल बच्चाको वािे मा सशक्न आउनु होला /
1) घि ि स्थातनय समाजको शैक्षिक शजक्त बढाउने कायडिम
बच्चाहरु हुकाडउने बाबुआमासंग कसिी संलग्न हुनु,व बच्चाहरुको विपि ववसभन्त्न
ककससमुका बबषयहरु सलएि स्पीच मीहिङ्ग वा अध्धध्धयान समहिङ्ग बोलाइहदने गिे कोि/
・सशश किा बच्चाहरुलाई िमाइलोसंग सेवा गने बबधध
・कल्पना ि तनणडय गने शजक्त कसरि बढाइहदने
・भबबटयकोलागी अहहले के महत्वपुणड ि कक (तन. मा. बब लाई)
・मानाससक बबकासमा बाधा भएका बच्चाहरुमा अत्मबबस्वाश ल्याउने तरिका

आहद

2) परिवाि सशिा ससक्ने सगठन (पहहलो स्कूल समथाडन कायडिम)
प्रा.बब.पासेपति, बच्चाहरु आफैले बबसभन्त्न कामहरु एकलै नै गनुडपने हुनेि / बच्चा
आफ्नो िट्ट
ु ा मा उधथने सपोिड कसिी परिवािबाि हदने भन्त्ने बािे मा बबचाि गने कायडिम
गरििहे को ि / स्कूल जाने अगाडर् मा ि गाए पति मा पतन कायडिमहरुका तयाि ि /
3) स्कूल समाथाडन िेरीय केन्त्ि (स्कूल सपोिड )
स्कूलको शैक्षिक किया ि स्कूल संन्त्चालन को सपोिड को लाधग बनेको संस्था हो, स्कूल
सपोिड कोडर्डनेिि ले समाज ि स्कूलबीच सम्पकड गदै ,「यस्तो कायाडिम गने, मद्दत
चाहहने」जस्तो स्कूलको माग, ि,「हाम्रो अनुभाब ि ज्ञान बच्चाहरुको लाधग सहयोग गनड
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चाहन्त्िौ」भन्त्ने समाजको बाससन्त्दाहरुको इच्िा जोड्ने सपोिड गनेि /

Ⅱ

PTA

कियाकलापको समज्री

बच्चाहरुको स्वास््य ि बबकास गनडको लागी तलका कायडकला गिे कोहो /

１

अभ्भादाका ि सशिक (गरु
ु ) संगै ससकुने

बच्चाहरुको सशिा या बबकाससंग सम्बन्त्धीत हुने ववसभन्त्न कुिाहरुको बािे मा सुचना
आदानप्रदान ससक्ने, सबभन्त्दा िाम्रो पिीबारिक सशिा, स्कूलको सशिा, िेरीय शैक्षिक
शक्ती अझ बढाउनेि /
बच्चाको वरिपरिको बाताबिण ि सशिाको बािे मा बाढी आएजस्तो भैिहे को समय,
आफ्नो आिा अगार्ी भएको बच्चाहरुले द:ु ि काटठ लाई समाधान गरि िाम्रोसंग हुकाडउनु
पिड / असभभादक आफैले जानकािी हाससल गरि कुन िाम्रो कुन निाम्रो िानबबन गरि,
अझै िाम्रोसंग बच्चाहरुको िे िदे ि गनुड नै महत्वपूणड भूसमका हो /
आवश्यक पिे मा सबै कियाकलाप गरि, िाइिल कफक्स गरि अध्धययन समूह ि कायडशाला
आदी िोली संचालन गरिन्त्ि /
(गततववधधको उदाहिण)
क्लास ि वषाड PTA कुिाकानी
अध्धययन समूह, कायडशाला िोल्ने घि
िेरीय सशक्शामाथी बढाउने समथडन परियोजना
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(p2)

２

स्कूलको ससिामाधथ सहयॊग

PTA सदस्याले स्कूलको सशिालाई िाम्रो बुझी / त्यो सशिा कियाकलापलाई मद्दत गनुड
महत्वपण
ू ड ि / स्कूलको शैक्षिक बस्न्त्यु ि तनती, बच्चाको बास्तबीक अबस्था, सशिा
बाताबिणको प्रश्न आदीलाई असभभागक्को आफ्नो स्थिबाि बज
ु ी त्यो माथी ब्याबहारिक
गततववधधहरुको काम गनुडहोस / सहकािी प्रणाली बनाउदै जाने कुिा तपाइको आबश्यकता
ि/
(गततववधीको उदाहिण)
सतनबाि या गमी महहनाको समय ससक्ने अनुभब (िमाइलो क्लास = समाि
स्कूल = इत्यादी )को हयोग, पढ्ने सुनाउने काम, बबज्ञापन कियाकलाप आदी /
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３

बच्चाको स्कूल बाहहिको जीवनलाई हे बबडचाि गने
बच्चाको लागी स्कूल बाहीिको जीवन पतन उएिा बबकासको ठाउ हो / ति आजकल

िेरीय बातबिणको बािे मा, बच्चाको लागी सुििा ि िमाइलो भएको ि िै न बबचाल गिौ
त? धेिै र्ि हुने या निाम्रो असिबाि बच्चाहरुलाई बचाउनक
ु ो साथै उतनहरुसंग बाहहि
िेल्ने ि साबडजतनक काम गनड सक्ि /
(जततबबधीको उदाहिण)
िेल्कुद, मनोिं जन, िेरीय समूह ग्रूप, ट्राकफक सुििा किा, स्कूल बाहहिको गस्ती,
स्कूलको िेलकुद मैदान िोल्नेमा सहयोग

４

समाजमा शैक्षिक बाताबिण समलाइहदने

सामुदायमा शैक्षिक बाताबिण ससजडना गदै
बच्चाहरुको दै तनक जजबन बबताउने िेरको शैक्षिक बाताबिणको बािे मा, बास्तबबकता
पत्ता लागाइ समाधान कायड गिड / त्यसबेला प्रत्यक सदस्यको बबचािलाई महत्व हदइ
को बबचािलाई सािम्सा हदनुपने आवश्यक हुन्त्ि /
(गततबबधीको उदाहिण)
स्कूल या िेरसभर ि सर्कमा र्ि हुने ठाउ पत्ता लगाई, सुिक्षित िेर को नक्सा
बनाउने, बच्चाहरु बचाऔ भनेि पोटिि िास्ने जस्ता काम ि, "बच्चाको यास ओ यास
हुदाकोलागी घि" धचन्त्न लगाउने काम, आदी
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５

िेबरया एकताको गठन ि शैक्षिक िेमता सध
ु ाि गनड लक्ष्य

बच्चालाई िेबरया भूसममा सुििासंग हुकाडउनको लाधग गुरु ि असभभाबक मार नभई,
त्यो िेरमा बसोबास गिे को मान्त्िे हरुले पतन सहयोगको आवश्यक पिड /

वरिपरि

बसोबास गने सबै जनाले बच्चाहरुले बोलाउने ि यसो हे िचाहा गने ठाउ बनाउने आवश्यक
ि/
(जस्तै)
यूवा कलाबी आदी िेबरया समुहाको समहिङ्ग (भेला भइ) या कुनै मनोिन्त्जनमा भाग
सलने /
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Ⅲ
１

ＰＴＡमा भाग सलएपति…
शरु
ु मा, किाको ि बषडको PTA सदस्य हुने

किा-PTA चाही, ववसभन्त्न PTA संस्थाहरु ि कियाकलापहरुको सबभन्त्दा आधािभूत
एकाई नै हो । किा-PTAको मीहिङ्ग भने साधािणतया क्लास दे काउने कायडिम हुने
उही हदनमा हुने जस्तोई दे खिन्त्ि ।
(1) किामा बच्चाहरु कसरि दे खिन्त्ि? बच्चाहरु िुशी संग स्कूल जाने गनडकोलाधग
असभभक्तको तफडबाि केहह सहयोग गने सम्भब ि कक, चलफल जनुडहोला । केहह
समस्या उठे कोमा असभभाकुताहरु ि गरु
ु ले सिहा गिे ि समाधान गनेकोलाधग सहयोग
बबधी िोज्ने भैठक हो ।
(2) असभभादक एक एक जनाले, होम हिचि, दै तनक जीवनको समस्या भन्त्न सक्ने ठाउ
हो । आफ्नो बच्चाको उजत्त उमेि भएको अरु असभभादक संग समली, अरुको घिको
बबचाि बच्चासंगा बोल्ने तरिका आदी सन्त्ने मोका हो ।
(3) स्कूल ि विपिको शैक्षिक बाताबिणको बािे मा, आफले दे िेको थाहा भएको कुिा बोल्ने
र्ि नहुने ठाउँ हो । बच्चाको अवस्था बबचाि गरि ध्धयान गदै , समस्या पिे को बेलामा
आवश्यक पिे मा कुनै पतन प्रश्नको महत्व हदइ हल गरिन्त्ि । तनस्कीएको तनस्कसड
हिे क बबद्याथी ि स्कूल सभरिको PTAलाई भतन, संगै बबचाि गरिन्त्ि ।
(4) किा, ग्रेर्, स्कूलको सब कियाकलापमा सहयोग गिड । त्यो सहकािी प्रणालीलाई
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केन्त्ि बबन्त्द ु बनाएि कुिाकानी गरिन्त्ि ।
(5) किा PTA, ग्रेर्, स्कूलको कामलाई उएिा पुल जस्तो भइ स्कूलको सबै समले ि PTA
संचालन गनडकोलागी पि संक््यालाई िनोि गनुडपिड ।

２

PTA को कियाकलापमा भाग सलऔ

PTA को ववसभन्त्न प्रकािको काम गरििहे को ि, असभभादक सदस्य मारले संचालन
हुने सक्दै न, ि सकािात्मक रुपुमा भाग सलऔ । यो कियाकलाप सभर बच्चाहरुको
अबस्था बुझी, अरु असभभादक ि गरु
ु हरुसंग पतन िाम्रो मेलसमलाप हुन सकि । बच्चाहरु
ववसभन्त्न मानीसहरुसंग मेल समलाप गिे जस्तै हामी ठूलो मान्त्िे पतन आपसमा धेिै कुिा
ससकी अरु नया ज्ञान पाउन सककन्त्ि, अतन को बािे मा कुनै प्रश्न अथवा कुनै शंका लागेको
ि भने जे पतन भन्त्नु होला -- क्लास काम गिे पतन ठीकै ि, नजजकको सदस्याहरुलकाई
भन्त्न सककन्त्ि ि होमपेज िोलेको PTA पतन धेिै िन ् । मेल बाि पठाउन पतन सककन्त्ि ।
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３ सदस्या संचालन गिे ि हे िौ
PTA को सदस्या अधधकािीक को अनुभब गरिसकेका मातनसहरुको भनाइ [िाम्रा
साथीहरु बने, मानवताको बबकाश पतन जोडर्एको हो ] [ इस्कुल अथवा चेरको अवस्था
पतन धेिै थाहा हुदै आयो ] [कुनै पतन चीजको हे ने तरिका ि ववचाि गने कुिा पतन
सभन्त्दासभन्त्दै हुन्त्ि भन्त्ने कुिा थाहा भयो , अरुको तति बढी अरुको आलोचना गनड नहुने
कुिा पतन थाहा भो ] आधी भनेि कुिा गिड न । PTA गिे ि ववसभन्त्न कुिा फाइदा भो जस्तै
साधथ नया ज्ञान पतन पुन सककन्त्ि ।
अरुको पहट्ट सदस्या .अधधकािीक गरिहदने मान्त्िे नपाएि असल दक्
ु ि भैिहे को ि भन्त्ने
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Ⅳ

PTA मा सदस्या भयो भने

पि इस्कुल PTA , पत्येक [PTA

संबबधान ] .[अधधबेसन ]को आदािमा सककयाड ि ।

तनम्न सलखित एक प्रतत तनधध उदाहिण हो ।
#प्रत्येक इस्कुल PTA बास्तबबक जस्थतीमा िहे ि, सदस्या अथवा संगठनको नाम,
कामको बाद्फार् गने तनणडय गरिएको ि।
यी सब ककयडकलापहरु सबै वपततएका सदस्य मारलाई गनड लगाउदा जजम्मेवािी हददा
िाम्रो हुदै न । ववसभन्त्न रुपले सबै जनाको सहयोग चाहहन्त्ि ।वपिे को सदस्य नभए पतन
आफुले गनड सक्ने मत्धत सहयोगको लागी भाग सलएि हे िौ ।अबबभाबक हरु अपशामा
बाधधएि [बच्चा हरुको लाधग काम सुरु गनुड ] सब्द , बच्चा हुकाडउने िाम्रो िे रीय बाताबिण
बन्त्ने फस्ि रुप हुन ् सक्नेि ।

1. कक्ष्या .ग्रेर् गततववधधहरु
(1) कक्ष्याकोठा PTA संचालन अधगको पेजमा भातनसेको कुिा हो कुिाकानी गने ठाउँ
बनाउनु पिड । कुनै पतन सशरिसक तनणडया गनडको लाधग कलासहिचिसंग िाम्रो
सोधपुि गरि गनुडहोला ।फेरि संचालन कयाडमा सदस्या अपशामा दे िै कुिाकानी गरि
आफ्नो ववचाि आदानप्रदान हुनेगिी मन िोसल कुिाकानी गने बाताबिण होस ।
(2) कलास PTA ले गिे का कुिाकानी या कुनै प्रताब िािी PTA, तेस्लाई प्रततबबजम्बत
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गरिन्त्ि ।
(3) सदस्य हरु बैताक अथवा कािे िममा भाग ली, PTA काममा भाग लीने गरि बोलाउने
गरिन्त्ि ।

2. सास्कृततक गततववधधहरु
बच्चाको सशिा वा िे रको कुनै बबसयालाइ त्यो सदस्यहरुले मेन प्रततबबन्त्धु मानेि
बबसेष बबसया, िायलाई सलएिअगार्ी बढाउनु होस ् ।
(1) पारिबारिक सशिा, स्वस्ठे , बच्चा को ओरिपरिको सामाजजक अबस्था, इस्कुल सशिा
बुजी, सशिा प्रणाली, PTA ककयडकलाप गने तरिका आहदलाई मेन सुची बनाएि ससक्ने
ससकाउने, तेसलकफल्मी हे ने वा कुनै अत्द्याँ, िे रीय सशिा बसलयो पािी समथडन
परियोजना लागु गनड पतन सककन्त्ि ।
(2) PTA सदस्यको साजस्कती, केलकुद ककयडिम, कल्ब बनाउने आहद बनाएि तनिन्त्ति
गततबबधधहरु एक सकडल बतन मौका श्रीजना गनड सककन्त्ि ।
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3. इस्कुल बाहहिको कियाकलाप
बच्चा बच्चीको सुिक्षित ि सािीरिक ि मानाससक दव
ु ैमा िमाइलो , दक्
ु ि संग जजबन
बबताउनका लाधग , इस्कुल या िेरहरु संग सहयोगी काम गनेिौ।
(1) बच्चाको सुिि गने ककयाडकलाप...ओरिपरिको पातोिोल, सर्क ओरिपरिको चेक,
यातयातबाि सुििा गने, वुइचलो या कुनै ितत बाि ि सुििा िािीहदने/
(2) बच्चाको िेल्ने ठाउँ सलएि सबै संगै िेल्ने एरिया ...इस्कुलको ल्याण्र् िासल गने,
िे रीय ग्रुपको ककयडकलप
(3) मनोिं जन कािे िम ...

मोची चुकी ककयाड, सुम्मि फेजस्िबल, वपहििेल

4. साबडजतनक सम्बन्त्ध गततबबधध
साबडजतनक सुचना पर जािी गरि होमुपेजी बाि प्रतुस्त गरि, PTA लाइ सजक्तसाली
रुपमा चसलिहन्त्ि।
यो सामाधगिीसभर असभभाबक ,सशिाकहरु कस्ता कुिा कस्तो बबचाि हरु लेककएको
कुिा बुज्न सक्ने गरि बताएको ि। तेसैगिी आजकल PTA

ककयडकलाप्को अबस्था

प्रकि गरि , सदस्यले तेस्लाई तुलो बबसया सूधचको रुपमा सलएि ससक्ने ि कुनै काम गदाड
फाइदा हुने कुिा बताउिन ् । उदाहिण , तल लेककएक बुदाहरु
(1) PTA अहहले, केन्त्ि बबन्त्द ु बनाइँ गिे का ककयाडहरु
(2) PTA का सदस्यले थाहा पाउनु आबस्यक ि भन्त्ने बबचाि जुन इस्कुलको नया
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सुचनाहरु (PTA ले सयोग गने ककयडकलाप, सहकािी घिना कुनै प्रगततका कुिा आदी)
(3) पारिबारिक सशिा संग सम्बन्त्ध भएको ककयडकलप सम्बंधीत प्रस्ताप आहद, ि त्यो
बाहे क, सम्बजन्त्धतसामद
ु ा ववतिण गरििहे को िाइम, संयक्
ु त सहयोग चाहे को बेलामा
दे िै कम पतन हुन्त्ि ।

5. सशफरिष
अरुको वषड अधधकारिकमा लड्नको लाधग यो वपततएले ग्यािे न्त्िी पतन गिड ।
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Ⅴ.PTA, कोअधधकारिक ि संचालन
1 अधधकारिक
यो अधधकारिक, सदस्यबाि िातनएि गएको PTA, को प्रमुि मान्त्िे हरुले
ककयडकलापलाइ प्रमोिि गिड । अदि. उप अदि .सधचब .प्रबंन्त्दाकि . आहदको जजम्मेवाि
सलएि सबलाई कामको बार्फार् गरिहदन्त्ि । आ -आफ्नो जजम्माको काम अजक्तयाि
[अनुबन्त्ध] [संसभदान] स्यपस्ि गिाउि ।

2 बजेि
PTA, मा सदस्यद्धािा सदस्यताको सल्
ु क अनस
ु ाि संचालन गरिन्त्ि । बजेि जम्मा
गने, PTA योजना संग संगै एकदम नजजकको सम्बन्त्ध ि ।सदस्य भएको समाया दे िी
सबैको अपिालाइ जबाफ दीइ, सदस्यको बोज कम गने िजस्िकोण बाि योजना बनाउन
आबस्यक ि । यो बजेिको बािे मा पतन सबैले बुज्नेगािी, सामान्त्य बैठक बाि अनुमोदन
गनुड आबस्यक ि ।यो बजेि बाि कतत िचड भो सबैलाइ बुजौि ।

3 संगठन
PTA को संगठन मतदान एजेन्त्सी कायाडकािी एजेन्त्सीमा बादे कोि ।
पब
ु ी सदस्यले सामान्त्य बैठक ,पतिल्लो पतन संचालन ससमतत (अथवा कायडकािी
ससमतत )प्राबबहदक ससमतत , तनदे सक बोर्ड आहद हदन सक्ि ।
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4 सामान्त्य बैठक
उच्च तनणडया गने तनकायले सामान्त्य बैठक एक बसडमा १ अथवा २ पिक गरिन्त्ि
।गततबबधध रिपोिड , काताहरुको अनम
ु ोदन, कायडकािी उम्मेदािको अनम
ु ोदन, गततबबधध
तनतत ,बजेि प्रस्थापको ससमिा ,अनम
ु ोदन आहद गरिन्त्ि। सामान्त्य बैठकमा िािे
अनुसाि तलका कुिामा ध्धयान हदनु जरुरि ि।
(1) बैठक कहहले गने समय तोकी एजन्त्र्ाको सदस्यलाई िबि हदइनि ।प्रस्ताब पर
अगार्ी बढ्नु प्राि ।
(2) कि, वगड PTA वा ससमततको गततबबधध आहद कायडको सामाधगरि बबसेस बजेि
ब्यबसाय बबचाि गिे ि िाककं ि ।
(3) एजेण्र्ाको सामाग्री िाम्रो संग ब्यबजस्थत गदै तनिीिण गरि बुज्ने तरिकाले प्रस्थाप
िािी अधग बढ्नु जरुरि ि ।
(4) सदस्यहरु आफैबाि अधगबदे ि आफ्नो िाय भने हुनु प्रि ।

５ संगठन संचालनको बािे मा सशक्नु
PTA, को ककयडकालाप सदिण सदस्य हुने तनयम ि सल्
ु क, सदस्य अधधककती िान्त्ने
बबधध, भैथक, संचालन, ससमतत को कािे िम आहदको बािे मा कहहलेकाही मेम्बबडता
बबओिोध अथवा प्रस्न उठ्न सक्ि ।तेसोहुदा, प्रतेक सामान्त्य सदस्यहरु आफु, PTA
सस्थाको संचालक हो भन्त्ने सोचेि िाम्रो समादानकोलाधग िलफल गनुड प्रि। िलफल
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गदाड PTA सस्थांन कस्तो हुनु पलाड भन्त्ने दृस्िी, चाहह महत्तोपुणड ि ।
जस्तै सो िलफलको लाधग तासलममा बोलाएि (हुनु पने PTA को भूसमका) को कोजने
आहद, अहहलेको इजस्थती बाि गनड सक्ने उपाए सबै संगै िोजनु जरुरि ि।
तेसिी बच्चाको लाधग मार नभई PTA सस्थाको हुनु पने आकाि पतन PTA, को तासलम
अथवा सभथािारुमा ववचाि गनुड पिि।
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Ⅵ

इस्कुल ि सशिा बोर्डको सम्बन्त्ध आदी

１ इस्कुल संग सम्बन्त्ध
(1) हे र्सिको इजस्थती
हे र्सि चाही इस्कुल को प्रबन्त्धन प्रसासनको जजम्मेवािीको रुपमा , स्कुल प्रसासन
माधथको समस्या तनवािण गरििहे को हुन्त्ि । यसैले PTA, को ककयडकलाप चाही
स्कुलप्रबन्त्धनमा गहहिो सम्बन्त्ध सलने जस्थतत दे खिन्त्ि। हे र्सि, PTA,अधधकारिक
योजना ि अप्रेसन आहद संग सम्बजन्त्धत सम्मेलनमा भाग लीइ समायोजनमा बस्नु पिि
।
(2) असभभाबक सदस्य ि सिहरू सदस्य हरुको सम्बन्त्ध
असभभाबक ि संकाय कमडचािी चाहह बच्चा हरुको सशिा सम्बजन्त्ध, प्रत्यकको जस्थतत ि
जजम्मेवाि आउि। ति PTA, ककयडकलाप्को मान्त्िे भने, बच्चा हरुको सुि सन्त्तोष
चाहाने भएि, असभभाबक, हिचि, जस्तो जस्थततमा नभई ववसभन्त्न कुिाकानी ि सहयोग,
काम गदै जनुपिड ।
(3) स्कुल सम्चालान्त्संगा सम्बजन्त्धत
① PTA चाहह स्कुलको सशिा योजना, सैतिक तनदे सन, सबु बधा ब्यबस्थापन, हस्तिे प,
दबाब हदने काम गनड हुदै न ि एकले अरुकोलाई आदि गनुड जरुरि ि ।
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स्कुलले गने आमा बाबुको संघ किाकानी (समहिङ्ग )प्रस्ठसंग बाताडबन्त्द

②

(ककयडकलाप) पतन महत्त्यो हुन ् आउि। PTA प्रयोजन, संगहठत संचालन त PTA
को आमा बाबुको संगठनमा चाहह स्कुलको गरु
ु हरुलेनै संचालन गििन ् ।

２

शैक्षिक बोर्ड सम्बन्त्ध

शैक्षिक बोर्ड चाहह PTA को हिक बबकाशको लाधग सहयोग गनेि, PTA लाइ सासन
गने , तनयाँतानाड गने िै न ।
वार्डको सशिा ओकफशले सामाजजक सशिा सम्बजन्त्धत कानुन हरुको आदािमा , PTA, ि
PTA, हरुको संयुक्त सस्थाहरुलाई (माग अनुसाि मत्धता) गने , तासलम हदने,
(PTA,को परिचाए )कपी बनेि ववतिण आहद काम गने गिड ।

３ PTA हरुको संयक्
ु त सस्था
वार्ड सभरको स्कुल PTA, हरु, अपशामा िलफल गने, सहयोग

गिे ि बबकास

गिाउनको लाधग, संयक्
ु त सस्थां बनेको ि ।
संयुक्त सास्ठ मा, प्रतेक स्कुलको PTA (एकाइ PTA), हरुको स्वतन्त्रतालाइ मान्त्यता
हददै आपसमा सहयोग गिे ि संगै बबकास हुन ् िोज्ने गिड ।उदाहिण, एकाइ PTA, को
सजक्त मरबाता समादन गनड गािो समस्याहरु संयुक्त सस्थांनमा िलफल गिे ि संयुक्त
रुपमा समाधान गनड िोजजन्त्ि ।

４ िेबरया समाज ि PTA
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स्कुल मुतन पने सस्था होइन ,स्कुलमा सम्बजन्त्धत स्थानीय सामाजजक शैक्षिक सस्था
हो , त्यसैले PTA, ले स्कुलको शैक्षिक बबकास मार नभई स्कुल ि परिवािलाई जोहदहदएि
पारिबारिक सशिा को बबकास िोज्नक
ु ो साथ साथै , स्थानीय समाजमा शैक्षिक बबकास
गिाउने काम गिड ।
तेस्कोलागी काई PTA को कयाडकालापहरु मार नभई, स्थातनय शैजक्शकु बाताबिणको
बबकासको लागी, िेरको सम्पुणड PTA हरु को संयुक्त सहयोगोको अवाश्यकु हुन्त्ि । ि
स्िूल सहयोग िे रीय केन्त्ि ( स्कूल-सपोिड ओता : p2 मा लेकेको ) वा युवायुवक
ससहयोग िे रीय बोर्ड आदी स्थातनय संस्थाहरुसंग सहयोग गदै गिे ि चाही अझै ठुिो
बबकास ल्याउनसक्ि ।
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Ⅶ ＰＴＡ संस्थाहरु
ओताकुरिचु प्रथ्यमिक बिद्यालय PTA सम्युकुता संग
1 उदे श्य

2 सनगाठन

(छोटो िा <शो-पी -िे न>)

ओताकु सभरको सिकािी प्रा. बब. को एकाई PTA हरुको अपासमा सम्पकाड िािी
समरता बढाएि PTA को उदे श्य पुिा गने
ओताकु सभरको 60 प्रा.बब.(तातेयामा साजानामी प्रा. बब. लगाएत) को एकाई PTA
को सदस्यहरुबाि बनेको हो / ऒमोरि, चोफु ि कामाता, ततनिा उप-िेर
अन्त्तागडत िेरीय ग्रूपहरु िन ि ओमोिी ि कामाता िेर ग्रूप्मा 3-4 विा उपिेर अझै िन ् /
ओमोिी उप-िेर (7 स्कूलहरु)

ओमोिी दाइ4, नाकातोमी, ओमोिी दाइ1, काइओ,
ओमोिी दाइ3, ओमोिी दाइ 5, ओमोिी-हहगासी
ओमोिी-िेर
प्र्यसमक
बबद्यालय PTA
सम्युकुता संग (20
स्कूलहरु)

ओमोिी उप-िेर (6 स्कूलहरु)
इरिआिाई दाइ 5, इरिआिाई दाइ 1, सान्त्नो,
इरिआिाई दाइ 2, इरिआिाई दाइ 4,
तातेयामा साजानामी
ओमोिी उप-िेर (7 स्कूलहरु)
मागोमे, मागोमे दाइ 2, मागोमे दाइ 3, उमेदा,
इकेगामी, इकेगामी दाइ 2, तोकुजी

ओताकुरिचु
प्र्यसमक
बबद्यालय PTA
सम्युकुता संग
(60 स्कूलहरु)

चोफु-िेर
प्र्यसमक
बबद्यालय PTA
सम्युकुता संग (14
स्कूलहरु)

समनेमाची, धचदोिी, कुगाहािा, चोसेन, इकेयुकी,
कोइके, युककगाया, सेन्त्शोकुईके, आकामाच,ु
सससमज़ुकुबो

ओमोिी उप-िेर (7 स्कूलहरु)
कोजजया, हहगासी कोजजया, ककता कोजजया, हानेदा,
तोनान, ओधगनाका, नाका ओधगनाका
ओमोिी उप-िेर (8 स्कूलहरु)
कामाता-िेर
प्र्यसमक
बबद्यालय PTA
सम्युकुता संग (26
स्कूलहरु)

इज़म
ु ो, िोकुगो, तनसी िोकुगो, ताकाहाता, नाका
िोकुगो, ससमोदा, हहगासी िोकुगो, समनामी िोकुगो
ओमोिी उप-िेर (5 स्कूलहरु)

यागुची, यागुची तनसी, तामागावा, यागुची
हहगासी, समधचजुका
ओमोिी उप-िेर (6 स्कूलहरु)
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आइओई, ओनाजुका, कामाता, नामपो, ससन्त्ज्युकु ,
हहगासी कामा

एकाई PTA (छोटोिा तान-P) को संचालान संगठन <<प्रा. बि.>>
※संगठन ि नाम स्कूल अनुसाि फिक ि
सादिण बैठक
ससमतत बैठक
(संयक्
ु त ससमतत)

अधधकारिक ससमतत
(संचालान ि तनणडय)

किा/बषडससमतत

संकृततससमतत

(सबोच्च संगतान)

(दोस्रो संगतान)

संचालान ससमतत
(कियाकालाप ससमतत) (तनणडय ि संचालन)

बबज्ञापनससमतत

िेरससमतत

प्रत्यक किाबाि िान्त्ने सदस्यहरु

िनौिससमतत

मनोिन्त्जनको क्लुब
● बसलबल
● संगीत
● ककताब पढे ि सुनाउने
आदी

☆वषड/किा सदस्य
☆संकृतत सदस्य
☆बबज्ञापन सदस्य
☆िेर सदस्य
☆िनोि सदस्य

आबस्यक अनुसाि िान्त्ने सदस्य
☆बबसेष सदस्य (मेमोरियल क्लब को लाधग )
☆घि・समाजको शैिीक बाताबिण बबकास सदस्य
☆स्कुलको मैदान िल्
ु दा िोल्ने-सेवा सदस्य
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उदाहािण

ओताकुरिचु नन.िा.बि. PTA सम्युकुता संग
1 उदे श्य
2 सनगाठन

(छोटो िा <चू-पी -िे न>)

स्कूल-समाजको शैक्षिक बाताबिणमा
ठीक बबकास गिाउने

ओताकु सभरको 28 तन.मा.बब.को एकाई PTA ि कुरिचु तन.मा.बब. को हे र्
सि संस्था बाि बनेको हो, ती एकाई बाि िानेको सदस्यहरुसे संचालन गिड /
संचालनको सजजलो गनड ऒमोरि, चोफु ि कामाता को 3 विा उप-िेर िािेको
ि /

ओमोिी-िेर
तन.मा.बब.PTA
सम्यक
ु ु ता संग (9
स्कूलहरु)

ओताकुरिचु तन.मा.बब.
PTA सम्यक
ु ु ता संग
(28 स्कूलहरु)

बबकास गिाएि, PTA कियाकालाप को

चोफु-िेर प्र्यसमक
बबद्यालय PTA
सम्युकुता संग (7
स्कूलहरु)

कामाता-िेर
प्र्यसमक बबद्यालय
PTA सम्युकुता संग
(12 स्कूलहरु)
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ओमोिी दाइ１
ओमोिी-हहगासी
ओमोिी दाइ 2
ओमोिी दाइ 8
मागोमे
मागोमे-हहगासी
काईजुका
ओमोिी दाइ 4
ओमोिी दाइ 3

हहगासी-चोफु
दे नएनचोफु
ओमोिी दाइ 7
युककगाया
ओमोिी दाइ 10
ओमोिी दाइ 6,
इससकावादाई
हानेदा
कोजजया
इज़ुमो
िोइकुगो
ससमोदा
समनामी-िोकुगो
यागुची
समसोनो
हासुनुमा
यासुकाता
तोउहो
कामाता

एकाई PTA (छोटोिा तान-P) को संचालान संगठन

<<नन.िा.बि.>>

※संगठन ि नाम स्कूल अनुसाि फिक ि
सादिण बैठक

आधथडक आच

(सबोच्च संगतान)

अधधकृत ससमतत

बबशेटज्ञ

(तनणडय / संचालन)

संचालान ससमतत

बषडससमतत

बबज्ञापनससमतत

िेरससमतत

संकृतत ि स्वास््यससमतत

त्यक किाबाि िान्त्ने सदस्यहरु
☆किा सदस्य
☆बबज्ञापन सदस्य
☆िेर सदस्य
☆संकृतत ि स्वास््य सदस्य

िनौिससमतत

मनोिन्त्जनको क्लुब
● बसलबल
●संगीत
● िे बलिे तनस
आदी

प्रत्यक बषड ि बबसय ससमततहरुबाि िान्त्ने सदस्य
☆अधधकृत उमेदबाद चंन्त्ने सदस्या
आबस्यक अनुसाि िान्त्ने सदस्य
☆बबसेष सदस्य (मेमोरियल क्लब को लाधग )
☆घि・समाजको शैिीक बाताबिण बबकास सदस्य
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उदाहािण
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