
 

  
 
 

 

दहु ुँ गाउुँपालिका 

दहु ुँ राजपत्र 

खण्ड -  ४                 संख्या -  १०           लिल िः २०७७।१०।०८ 

 

भाग - २ 

 

 

 

 

 

कक्षा कोठामा शिक्षक, विद्यालयमा अभििािक काययक्रम कायायन्ियन भनरे्दशिका २०७४ 

पविलो संिोधन भमभ िः २०७७।१०।२६ 

प्रस् ावना 

दहु ुँ गाउुँपालिका लित्र स्थालप  सम्परू्ण सािदुालयक लवद्याियहरुको लसकाइ उपिब्धी गरु्ात्िक रुपिा अगालड बढाउने प्रयोजनका िालग 

लिक्षक, अलििावक  था सरोकारवाहरुिाई लवद्यालथणको पठनपाठनिा थप जवाफदहेी  था लजम्िेवार बनाउनका िालग कक्षा कोठािा 

लिक्षक र लवद्याियिा अलििावक कायणक्रि िाग ूगररएको छ । सो कायणक्रििाई प्रिावकारी रुपिा कायाणन्वयन गद ैयस दहु ुँ गाउुँपालिका 

लित्र स्थालप  सावणजलनक लवद्याियहरुको गरु्स् रसधुार गनण कक्षाकोठािा लिक्षक लवद्याियिा अलििावक कायणक्रि कायाणन्वयन 

कायणलवलध २०७४  जुणिा गरी िाग ूगररएको छ । 

पररच्छेद १ 

 

कायणपालिकाबाट स्वीकृ  लिल  २०७७।१०।२६ 



 

  
 

१. सकं्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

(क) यस कायणलवलधको नाि किा कोठामा क्षििक, क्षिद्यालयमा अक्षभभािक कायणक्रि कायाणन्वयन लनदलेिका २०७४ रहकेो छ । 

(ख) यो कायणलवलध गाउुँकायणपालिकािे पारर  गरेकै लिल  दलेख िाग ूह नेछ । 

 

२. पररभाषा 

(क) "सािदुालयक लवद्यािय" िन्नािे नेपाि सरकारको अनदुान प्राप्त गने गरी अनिुल  र स्वीकृ ी प्राप्त दहु ुँ गाउुँपालिका क्षेत्रका लवद्यािय 

सम्झनपुछण । 

 (ख) "अलििावक" िन्नािे सािदुालयक लवद्याियिा िनाण िएका लवद्याथीका आिा बवुा वा संरक्षक व्यलििाई सम्झनपुछण । 

(ग) "लिक्षक" िन्नािे सािदुालयक लवद्याियिा लनयिानसुार लनयिु लिक्षकिाई सम्झनपुदणछ । 

(घ) "प्रस् ालव  लविािय" िन्नािे नपेाि सरकारबाट अनिुल  प्राप्त गरेको  र स्वीकृ ी प्राप्त नगरेको लवद्यािय वा लवद्याियको कुन ै

 हिाई सम्झनपुदणछ । 

(ङ) "प्रस् ालव लवद्यािय गरु्स् र सहजक ाण" िन्नािे प्रस् ालवल  लवद्याियका अंगे्रजी, गलर्  र लवज्ञान लवषयको लसकाई उपिब्धी बढाउन 

  ्    ्लवषयको गरु्स् र लवकासिा सहयोग गने कायणक ाण सम्झन ुपदणछ ।  

(च) "छात्रवलृि" िन्नािे दहु ुँ गाउुँपालिकाबाट प्रालवलधक लवद्याियिा अध्ययनर  छात्र/छात्राहरु  था सािदुालयक लवद्याियहरुिा 

अध्ययनर  आिा बवुा िध्ये एक वा दवैु निएका लविालथणहरुिाई उपिब्ध गराइने आलथणक वा अन्य सहयोग सम्झनपुछण । 

(छ) "SEE   यारी कक्षा" िन्नािे SEE  िा सहिागी ह न ेलवद्यालथणहरुिाई लनयलिल  पठनपाठन बाहके अंगे्रजी, गलर्  र लवज्ञान लवषयका 

अल ररि पठनपाठनिनई सलम्झनपुदणछ । 

 

३. काययक्षिक्षिको उदे्दश्य 

(क) लिक्षक  था अलििावकहरुिाई लवद्यािय लिक्षा प्रल  थप जवाफदहेी बनाउन े। 

 (ख) लनजी श्रो बाट संचालि  प्रस् ालव  सावणजलनक लवद्याियहरुको अंगे्रजी गलर्  र लवज्ञान लवषयको लसकाइ उपिब्धी बढाउने । 

(ग) प्रालवलधक लिक्षािा पह ुँच बढाउने । 

(घ) SEE  िा अंगे्रजी, गलर्  र लवज्ञान लवषयको GPA  वलृि गन े। 

पररच्छेद २ 

 

४. अक्षभमुखीकरण काययक्रमहरु 

(क) िैलक्षक ित्र सरुु िएको एक िलहना लित्र गाउुँपालिकाको लिक्षा िाखािे सबै सावणजलनक लविाियहरुिा प्रधानाध्यापक र लवद्यािय 

व्यवस्थापन सलिल का अध्यक्षहरुिाई कायणक्रिको बारेिा अलििखुीकरर् गनुणपनछे । 

 (ख) अलििखुीकरर् कायणक्रि सम्पन्न गरी प्रत्येक लवद्याियिाई कक्षा कोठािा लिक्षक  लवद्याियिा अलििावक कायणक्रि 

कायाणन्वयनको कायणयोजना बनाउन िगाउनपुनछे । 

 

 

५.  प्रक्षिबद्धिा काययक्रम 

(क) लवद्याियको कायणयोजना अनसुार लवद्याियिे िैलक्षक ित्र प्रारम्ि िएको एक िलहना लित्र अलििावक, लिक्षक, लवद्याथी, लिक्षा 

िाखा प्रल लनलध र गाउुँपालिका प्रल लनलधहरुको सािलूहक िेिा आयोजना गनुणपनेछ। 

(ख) सािलूहक िेिािा लिक्षक, अलििावक र सरोकारवािा पक्षहरुको लिलख  प्रल बि ा गराउनपुनेछ । 

(ग) प्रत्येक लवद्याियिा लिलख  रुपिा गररएका प्रल बि ाहरु गाउुँपालिकािे लिलपबि गरी छाप्ने व्यवस्था लििाई सबिेै दखे्ने ठाउिा 



 

  
 

टाुँस गनुणपनेछ । 

 

६. प्रस्िाक्षिि क्षिद्यालयको गक्षणि, क्षिज्ञान र अंगे्रजी क्षसकाइ सकु्षनक्षिििा 

(क) प्रस् ालव  लवद्याियको लवद्यािय व्यवस्थापन सलिल िे अंगे्रजी, गलर्  र लवज्ञान लवषयको लसकाइ सलुनश्च  ा गनण सम्बलन्ध   हको 

लिक्षर्का िालग न्यनू ि िैलक्षक योग्य ा पगुेका व्यलिबाट दरखास्  संकिन गनुण पनछे । 

(ख) लवद्याियिा दरखास्  पेि गरेका उम्िदेवारहरुको लिलख  र िौलखक पररक्षा संचािन गरर उत्कृष्ट अंक हालसि गने उम्िदेवार िाई 

गरु्स् र लवकास सहजक ाण पदिा लव. व्य. स. िे लनयिु गनेछ । 

ख.१ गरु्स् र लवकास सहजक ाण छनोटका िालग १०० परु्ाणङ्कको लिलख  र २० परु्ाणङ्कको िौलखक पररक्षाको पाठ्यक्रि दहु ुँ 

गाउुँपालिका लिक्षा¸यवुा  था खिेकूद लवकास िाखािे लनधाणरर् गरे बिोलजि ह नेछ । 

ख.२ दहु ुँ गाउुँपालिका लिक्षा¸यवुा  था खेिकूद लवकास िाखा प्रिखुिे आवश्यक परेिा लवषय लवज्ञको सि े सहयोग लिई परीक्षाका 

सम्परु्ण कायणक्रि संचािन गनेछ । 

ख.३ परीक्षा संचािनका िालग लिक्षािास्त्र संकाय लिई स्ना कोिर गरेको स्थायी लिक्षकिाई लवषय लवज्ञका रुपिा लिक्षा िाखा प्रिखुिे 

लनयिु गनण सक्नछे । 

ख.४ परीक्षा संचािनका िालग लवद्यािय व्यवस्थापन सलिल  अध्यक्ष वा लनजिे  ोकेको लव व्य स सदस्यको अध्यक्ष ािा लिक्षा िाखाको 

प्रल लनलध सदस्य र सम्बलन्ध  लवद्याियको प्राधानाध्यापक सदस्य सलचव ह ने गरर पदप ुी सलिल  रहनेछ । 

(ग) सहजक ाणिे लवद्याियको गरु्स् र लवकासका िालग प्रस् ाविा उल्िेख िए बिोलजि र लवद्याियिे  ोके बिोलजि कायणक्रि संचािन 

गरी लवद्याियिा िालसक प्रल वेदन पेि गनुणपनेछ । 

(घ) लवद्याियको लसफाररस  था सहजक ाणको प्रल वेदनका आधारिा गाउुँपालिकािे प्रोत्साहन बाप  दहेाय बिोलजिको रकि ििूानी 

गनेछ । 

िाध्यालिक स् रको िालसक रु. २०¸०००/- 

लनम्न िाध्यालिक स् र (कक्षा १-८) को िालसक रु. १५¸०००/- 

 कक्षा १-५ को िालसक रु. १२¸०००/- 

(ङ) सहजक ाणिे प्रस् ाव बिोलजि कायणक्रि नगरेिा वा कायणसम्पादन सन् ोषजनक निएिा लवद्याियको लसफाररसिा गाउुँपालिकािे 

जनुसकैु बेिा ििूानी रोक्न सक्नेछ । 

(च) कुनै लवद्याियिा अंगे्रजी¸गलर्  र लवज्ञान लवषयको प्रयाप्त दरबन्दी रहकेो  र अन्य लवषयको लिक्षक दरवन्दी आवश्यक परेको खण्डिा 

सम्बलन्ध  लवद्याियको लव व्य स को लनर्णय अनसुार गाउुँपालिकाबाट अनिुल  लिई अन्य लवषयिा सिे  गरु्स् र लवकास सहजक ाण 

लनयिु गनण सलकने छ । 

 

 

७. छात्रिृक्षि काययक्रम 

(क) कृलष प्रालवलधक लवद्याियिा अध्ययनर  लवद्याथीहरुिाई गाउुँपालिकािे  ोकेको प्रल लवद्याथी एकिषु्ट छात्रवलृि उपिब्ध गराउनेछ । । 

(ख) बवुा आिा दवैु निएको वा एक निएका सावणजलनक लवद्याियिा अध्ययनर  लवद्याथीहरुिाई गाउपालिकािे  ोकेको दरिे छात्रवलृि 

प्रदान गनछे । 

 

८. SEE ियारी किा सचंालन  

(क) िैलक्षक ित्रको िाघ  था फाल्गरु् िलहनािा सबै िाध्यालिक लवद्याियहरुिे कक्षा १० िा अध्ययनर  लवद्याथीहरुका िालग अंगे्रजी 

गलर्  र लवज्ञान लवषयको थप  यारी कक्षा संचािन गनुणपनछे ।   



 

  
 

(ख) सो  यारी कक्षा संचािन गरेबाप  लवद्यािय वा लिक्षिे लवद्याथीबाट कुन ैिलु्क लिनेछैन ।कक्षासंचािनको लवद्याथी था लिक्षकको 

हालजरी उ ार गरी प्रधानाध्यापकबाट प्रिालर्  गरी गाउुँपालिकािा पिे िएपश्चा  गाउपालिकाबाट प्रल लवद्यािय रु. १०¸०००/- ििूानी 

ह नेछ । 

 

९. िालथ जे सकैु िेलखएको िए ा पलन न्यनु लिक्षक दरबन्दी रहकेा आधारि ू  था िाध्यलिक  हका अनिुल  र स्वीकृ ी प्राप्त सािदुालयक 

लवद्याियहरुिा सिे  आवश्यक ाका आधारिा यो कायणलवलध बिोलजि गरु्स् र लवकास सहजक ाण लनयिु गनण सलकन ेछ । 

 

 

  

   

आज्ञािे, 

िहिेबहादरु बि 

प्रिखु प्रिासकीय अलधकृ  

 

 

 

 

 

 


