
"गाउँपालिका अध्यक्ष शैक्षक्षक सधुार काययक्रम कायायन्वयन काययववलध, २०७७" 

प्रथम संसोधन लमलि: २०७८/०४/२४ 

प्रस्िावना: बरेङ गाउँपालिका लित्रका सावयजलनक शैक्षक्षक संस्थाहरुको शैक्षक्षक गणुस्िर अलिवदृ्दिका िालग अलििावक िथा 
ववद्याथीको रोजाइ र लसकाइको केन्र बनाउन ववद्याियमा सरुक्षक्षि घेरावार, खेिमैदान, शिु वपउने पानी िथा स्वच्छ 
हररि ववद्यािय लनमायण, सदुृढीकरण गने काययिाई थप प्रिावकारी बनाउन "समिृ गाउँपालिका लनमायणको आधार 
सामदुावयक ववद्याियको शैक्षक्षक गणुस्िर सधुार" िन्ने नारािाइ साथयक िलु्याउन "गाउँपालिका अध्यक्ष शैक्षक्षक सधुार 
काययक्रम" सञ्चािन गररनेछ । 

बरेङ गाउँ क्षशक्षा ऐन, २०७७ को दफा ६६ िे द्ददएको अलधकार प्रयोग गरी बरेङ गाउँपालिकािे यो काययववलध बनाई 
िाग ुगरेको छ । 

१. संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यस काययववलधको नाम "गाउँपालिका अध्यक्ष शैक्षक्षक सधुार काययक्रम कायायन्वयन 
काययववलध, २०७७" रहेको छ । 

(२) यो काययववलध िरुुन्ि प्रारम्ि हनुेछ । 

२. पररिाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलधमा :- 

(क ) "काययक्रम" िन्नािे सलमलिबाट लनधायररि प्राथलमकिा क्षेत्रमा कायायन्वयन गररने काययक्रम सम्झनपुदयछ । 

(ख) "सलमलि" िन्नािे दफा ३ बमोक्षजमको सलमलि सम्झनपुदयछ । 

(ग) "क्षशक्षा शाखा" िन्नािे क्षशक्षा, यवुा िथा खेिकुद शाखा सम्झनपुदयछ । 
(घ) "सावयजलनक शैक्षक्षक संस्था" िन्नािे नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय िहको िगानी वा 
व्यवस्थापनमा सञ्चालिि प्रारक्षम्िक बािक्षशक्षा िथा बािलबकास केन्र, आधारििु क्षशक्षा, माध्यलमक क्षशक्षा, 
प्राववलधक िथा व्यावसावयक क्षशक्षा प्रदान गनयका लनक्षम्ि प्रचलिि काननु बमोक्षजम स्थापना िई सञ्चािनमा रहेका 
शैक्षक्षक संस्था सम्झनपुदयछ । 

(ङ) "सामदुावयक ववद्यािय"  िन्नािे नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय िहको िगानीमा सञ्चालिि 
ववद्यािय सम्झनपुदयछ र सो शब्दिे प्रचलिि काननु बमोक्षजम समदुायबाट सञ्चालिि सामदुावयक ववद्याियको 
रुपमा रहेको ववद्याियिाई समेि जनाउँछ । 

 (च) "गाउँपालिका" िन्नािे बरेङ गाउँपालिकािाई सम्झनपुदयछ । 

३. प्रस्िावना मूल्याङ्कन िथा लसफाररस सलमलि: (१) क्षशक्षा शाखािे माग गरेका प्रस्िावनाहरुको मलु्यांकन िथा 
लसफाररस गनय एक सलमलि रहनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको मूल्याङ्कन िथा लसफाररस सलमलिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन ्:- 
(क) गाउँपालिका उपाध्यक्ष              -अध्यक्ष  

(ख) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि         -सदस्य  

(ग) सामाक्षजक ववकास सलमलिको संयोजक        -सदस्य 

(घ)पूवायधार ववकास सलमलि संयोजक         - सदस्य 

(ङ) क्षशक्षा अलधकृि                                                           - सदस्य सक्षचव 



 

(३) प्रस्िावना छनौट गदाय आधारििू िह (१-५), (६-८) र मावव (९-१०/१२) गरर लिनै िहको प्रलिलनलधत्व 
हनुे गरर गनुयपनेछ । 

(३) मूल्यांकन िथा लसफाररस सलमलििे गरेका प्रस्िावनाहरु गाउँपालिका अध्यक्षद्वारा स्वीकृि हनुेछन।् 

(४) सलमलिको बैठक आवश्यकिा अनसुार बस्नेछ । 

(५) सलमलिको बैठक अध्यक्षिे िोकेको लमलि, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(६) सलमलिको बैठक सम्बन्धी अन्य काययववधी सलमलि आफैिे िोकेबमोक्षजम हनुेछ । 

४. सलमलिको काम, कियव्य र अलधकार : सलमलिको काम, कियव्य र अलधकार देहायबमोक्षजम हनुेछ । 

(क) काययक्रम कायायन्वयनको मापदण्ड िजुयमा गने । 

(ख) सावयजलनक रुपमा सचुना प्रकाक्षशि गरर ववद्याियहरुबाट प्रस्िावना माग गनय क्षशक्षा शाखािाइ क्षजम्मा 
द्ददने।  

(ग) क्षशक्षा शाखािे माग गरेका प्रस्िावनाहरुको मूल्याङ्कन गरी ववद्याियहरुको प्राथलमकिाक्रम िोक्ने । 

(घ) आवश्यकिा अनसुार काययक्रमको नलिजामिुक अनगुमन िथा समीक्षा गने । 

५. काययक्रमको क्षते्र : काययक्रमको क्षेत्र देहायबमोक्षजम हनुेछ :- 
(क) सावयजलनक शैक्षक्षक संस्थाको िौलिक पवुायधार ववकास र पनुसंरचना,  

(ख) सामदुावयक ववद्याियमा सरुक्षक्षि घेरावार,  

(ग) खेिमैदान लनमायण,  

(घ) शिु वपउने पानी िथा स्वच्छ हररि ववद्यािय लनमायण,  

(ङ) सामदुावयक ववद्यािय सदुृढीकरण गने काययिाई थप प्रिावकारी बनाउने, 
(च) कक्षाकोठा व्यवस्थापन, 
(छ) रङरोगन िथा लिते्तिेखन, 
(ज) शैक्षक्षक सामग्री लनमायण िथा व्यवस्थापन, 
(झ) आइ.लस.वट व्यवस्थापन, 

६. काययक्रम कायायन्वयन ववलध :(१)  यस काययक्रम अन्िगयि स्वीकृि बजेट  बाट दफा ५ बमोक्षजम काययक्रम 
सञ्चािन गनय गाउँपालिका अन्िगियका ववद्याियहरुको आवश्यकिा सङ्किन एवम ् लबश्लषेण गरी प्राथलमकिाक्षेत्र 
लनधायरण गरी सञ्चािन गररनेछ । 

(२) सलमलिबाट लनधायररि प्राथलमकिाक्षेत्र लित्र रहनेगरर काययक्रम कायायन्वयनका िालग सामदुावयक 
ववद्याियहरुको छनौट गररनेछ  । 

(३) उपदफा (१) सामदुावयक ववद्यािय छनौट गदाय एकै प्रकृलिका काययक्रम दोहोरोपन नहनुे गरी छनौट 
गनुयपनेछ । 

(४) गाउँपालिकाको बढीमा ७५ प्रलिशि र सम्बक्षन्धि ववद्याियको कक्षम्िमा २५ प्रलिशि िागि साझेदारीमा 
काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 



(५) सामदुावयक ववद्याियिाई उपिब्ध गराउने अनदुान रकम पवहिो वकस्िा ३० प्रलिशि र दोस्रो वकस्िा 
काययसम्पन्न िएपलछ लनकासा गररनेछ । 

 (६) काययक्रम कायायन्वयनमा सम्बक्षन्धि ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलििाई क्षजम्मेवार बनाइनेछ । 

(७) ववद्याियको िौलिक लनमायण सम्बन्धी काययको िागि अनमुान गाउँकायायपालििे स्वीकृि गरे बमोक्षजम हनुेछ 
। 

७. क्षशक्षा शाखाको िलुमका : काययक्रम कायायन्वयनमा क्षशक्षा शाखाको िलुमका देहाए बमोक्षजम हनुेछ :- 
(क) दफा ३ बमोक्षजमको सलमलिको बैठक सञ्चािन र बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय गने । 

(ख) ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलि अध्यक्षसँग काययक्रम सम्झौिा गने । 

(ग) छनौट िएका ववद्याियहरुिाई अनदुान उपिब्ध गराउने । 

(घ)  क्षशक्षा शाखािे आवश्यकिा अनसुार ववद्याियहरुबाट प्रस्िावना माग गरर िागि साझेदारीको आधारमा 
काययक्रम सञ्चािन गने/गराउने व्यवस्था लमिाउने । 

(ङ) स्थानीय िहबाट सञ्चालिि काययक्रम र बजेट कायायन्वयनको अनगुमन र मूल्याङ्कन गने । 

८. सामदुावयक शैक्षक्षक संस्थाको िलुमका : काययक्रम कायायन्वयनमा छनौट हनुे ववद्याियको िलुमका देहाय बमोक्षजम 
हनुेछ :-  

(क) गाउँपालिकाबाट माग िएका प्रस्िाव अनसुचुी १ बमोक्षजमको ढाँचामा िोवकएको समयमा पठाउनपुनेछ । 
समयमा उपिब्ध गराउन नसकेमा गाउँपालिका जवाफदेही हनुेछैन । 

(ख) छनौट िएपश्चाि ्ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलिको लनणयय सवहि िोवकएको काययक्रम सञ्चािन गनय सम्झौिा 
गनुयपनेछ । 

(ग) िोवकएको समय-लसमालितै्र लनधायररि मापदण्ड बमोक्षजम कायायन्वयन गनुयपनेछ । 

(घ) काययसञ्चािन ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलििे गनेछ । 

 (च) काययक्रम सम्पन्न िएपश्चाि ्सामाक्षजक परीक्षण गने, गराउने व्यवस्था लमिाउनपुनेछ । 

(छ) काययसम्पन्न प्रलिवेदन ियार गरी गाउँपालिकामा पेस गरर िकु्तानी लिइ काययक्रम फछौट गनुयपनेछ। 

९. अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था : काययक्रमको अनगुमन गरर फछौटको िालग लसफाररस गनय एक काययक्रम अनगुमन 
सलमलि  रहनेछ । 

(क) िौलिक पूवायधार सलमलि संयोजक                                          - अध्यक्ष 

(ख) प्राववलधक शाखाको प्रमखु                                                 -सदस्य 

(ग) योजना शाखाको प्रमखु                                                   -सदस्य 

        (घ) सम्बक्षन्धि वडाको वडाध्यक्ष                                               - सदस्य                                            

(ङ) क्षशक्षा अलधकृि वा लनजिे िोकेको एक जना कमयचारी                            -सदस्य सक्षचव 

 

१०.  प्रचलिि काननु बमोक्षजम हनु े: यस काययववलधमा उल्िेख िए बाहेकका ववषयहरु गाउँपालिका अध्यक्षबाट 
लनणयय गराइ कायायन्वयन गररनेछ । 



 

 

अनसुचुी १ 

गाउँपालिका अध्यक्ष शैक्षक्षक सधुार काययक्रमको प्रस्िाव ियार गने ढाचँा  

  IEMIs Code: 
१.ववद्याियको नाम: क्षजल्िा:  

२. ववद्याियको ठेगाना : 
 ३.स्थानीय िहको नाम: 
४. ववद्याथी सङ्ख्या  

आधारििू (कक्षा १-५) जम्मा: 
आधारििू (कक्षा १-८) जम्मा: 
माध्यलमक (कक्षा ९-१२) जम्मा: 
 

५.प्रस्िाववक काययक्रम :  

काययक्रमको नाम  अनमुालनि िागि कायायन्वयन समय  अपेक्षक्षि उपिब्धी  

 
गाउँपालिकाबाट अनदुान 
बढीमा ७५ % 

ववद्याियको िागि 
कक्षम्िमा २५ % 

  

 

    

 

    

 

    

६. काययक्रम कायायन्वयन संयन्त्र र प्रवक्रया : 
यस काययक्रमको कायायन्वयनबाट यसपवुय कुनै स्रोिबाट काययक्रम दोहोरोपन निएको यवकन सवहि प्रमाक्षणि गदयछु । 

                                                        हस्िाक्षर : 
                                                      ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलि अध्यक्ष नाम:      

                                                        लमलि: 
ववद्याियको छाप : 

 

 

 

 

संिग्न कागिजािहरु: 
(१) वडाको लसफाररस  

(२) ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलिको लनणयय  

(३) ववद्याियको पत्र  

(४) िागि अनमुान सवहि ियार गररएको प्रस्िावना ।  


