
 

  
 

कक्षा कोठामा शिक्षक विद्यालयमा अभििािक काययक्रम 
कायायन्ियन सम्बन्धी काययविभध, २०७४ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दहुुुँ गाउुँ काययपाभलकाबाट स्िीकृत भमभतिः २०७४। । 

 

 

दहुुुँ गाउुँपाभलका 
७ नं प्रदेि, नेपाल 

 

प्रस्तािना 



 

  
 

दहुुुँ गाउुँपाभलका भित्र स्थावपत सम्पूर्य सामदुावयक विद्यालयहरुको भसकाइ उपलब्धी गरु्ात्मक रुपमा अगाभि बढाउने 
प्रयोजनका लाभग शिक्षक, अभििािक तथा सरोकारिाहरुलाई विद्याभथयको पठनपाठनमा थप जिाफदेही तथा शजम्मेिार 
बनाउनका लाभग कक्षा कोठामा शिक्षक र विद्यालयमा अभििािक काययक्रम लागू गररएको छ । सो काययक्रमलाई 
प्रिािकारी रुपमा कायायन्ियन गदै यस दहुुुँ गाउुँपाभलका भित्र स्थावपत साियजभनक विद्यालयहरुको गरु्स्तरसधुार गनय 
कक्षाकोठामा शिक्षक विद्यालयमा अभििािक काययक्रम कायायन्ियन काययविभध २०७४ तजुयमा गरी लागू गररएको छ । 

पररच्छेद १ 

 
१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्ि 

(क) यस काययविभधको नाम कक्षा कोठामा शिक्षक, विद्यालयमा अभििािक काययक्रम कायायन्ियन भनदेशिका २०७४ रहेको 
छ । 
(ख) यो काययविभध गाउुँकाययपाभलकाले पाररत गरेकै भमभत देशख लागू हनेुछ । 

 

२. पररिाषा 
(क) "सामदुावयक विद्यालय" िन्नाले नेपाल सरकारको अनदुान प्राप्त गने गरी अनमुभत र स्िीकृती प्राप्त दहुुुँ गाउुँपाभलका 
क्षेत्रका विद्यालय सम्झनपुछय । 

 (ख) "अभििािक" िन्नाले सामदुावयक विद्यालयमा िनाय िएका विद्याथीका आमा बिुा िा संरक्षक व्यशिलाई सम्झनपुछय । 
(ग) "शिक्षक" िन्नाले सामदुावयक विद्यालयमा भनयमानसुार भनयिु शिक्षकलाई सम्झनपुदयछ । 

(घ) "प्रस्तावित विलालय" िन्नाले नेपाल सरकारबाट अनमुभत प्राप्त गरेको तर स्िीकृती प्राप्त नगरेको विद्यालय िा 
विद्यालयको कुनै तहलाई सम्झनपुदयछ । 

(ङ) "प्रस्तावि विद्यालय गरु्स्तर सहजकताय" िन्नाले प्रस्ताविभत विद्यालयका अंग्रजेी, गशर्त र विज्ञान विषयको भसकाई 
उपलब्धी बढाउन ततत ततत विषयको गरु्स्तर विकासमा सहयोग गने काययकताय सम्झन ुपदयछ ।  
(च) "छात्रिशृि" िन्नाले दहुुुँ गाउुँपाभलकाबाट प्राविभधक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र/छात्राहरु तथा सामदुावयक 
विद्यालयहरुमा अध्ययनरत आमा बिुा मध्ये एक िा दिैु निएका विलाभथयहरुलाई उपलब्ध गराइने आभथयक िा अन्य 
सहयोग सम्झनपुछय । 

(छ) "SEE  तयारी कक्षा" िन्नाले SEE  मा सहिागी हनेु विद्याभथयहरुलाई भनयभमभत पठनपाठन बाहेक अंग्रजेी, गशर्त र 
विज्ञान विषयका अभतररि पठनपाठनलनई सशम्झनपुदयछ । 

 

३. काययविभधको उद्दशे्य 

(क) शिक्षक तथा अभििािकहरुलाई विद्यालय शिक्षा प्रभत थप जिाफदेही बनाउने । 

 (ख) भनजी श्रोतबाट संचाभलत प्रस्तावित साियजभनक विद्यालयहरुको अंग्रजेी गशर्त र विज्ञान विषयको भसकाइ उपलब्धी 
बढाउने । 

(ग) प्राविभधक शिक्षामा पहुुँच बढाउने । 

(घ) SEE  मा अंग्रजेी, गशर्त र विज्ञान विषयको GPA  िवृि गने । 

पररच्छेद २ 



 

  
 
 

४. अभिमखुीकरर् काययक्रमहरु 

(क) िैशक्षक ित्र सरुु िएको एक मवहना भित्र गाउुँपाभलकाको शिक्षा िाखाले सबै साियजभनक विलालयहरुमा 
प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यिस्थापन सभमभतका अध्यक्षहरुलाई काययक्रमको बारेमा अभिमखुीकरर् गनुयपनेछ । 

 (ख) अभिमखुीकरर् काययक्रम सम्पन्न गरी प्रत्येक विद्यालयलाई कक्षा कोठामा शिक्षक  विद्यालयमा अभििािक काययक्रम 
कायायन्ियनको कायययोजना बनाउन लगाउनपुनेछ । 
 

 

५.  प्रभतबिता काययक्रम 

(क) विद्यालयको कायययोजना अनसुार विद्यालयले िैशक्षक ित्र प्रारम्ि िएको एक मवहना भित्र अभििािक, शिक्षक, विद्याथी, 
शिक्षा िाखा प्रभतभनभध र गाउुँपाभलका प्रभतभनभधहरुको सामूवहक िेला आयोजना गनुयपनेछ। 

(ख) सामूवहक िेलामा शिक्षक, अभििािक र सरोकारिाला पक्षहरुको भलशखत प्रभतबिता गराउनपुनेछ । 

(ग) प्रत्येक विद्यालयमा भलशखत रुपमा गररएका प्रभतबिताहरु गाउुँपाभलकाले भलवपबि गरी छाप्ने व्यिस्था भमलाई सबैले 
देख्न ेठाउमा टाुँस गनुयपनेछ । 

 
६. प्रस्तावित विद्यालयको गशर्त, विज्ञान र अंग्रजेी भसकाइ सभुनशितता 
(क) प्रस्ताविभत विद्यालयको विद्यालय व्यिस्थापन सभमभतले अंग्रजेी, गशर्त र विज्ञान विषयको भसकाइ सभुनितता गनय 
सम्बशन्धत तहको शिक्षर्का लाभग न्यूनतम िैशक्षक योग्यता पगेुको व्यशिबाट भसकाइ विकास प्रस्ताि भलनपुनेछ ।   

(ख) प्राप्त प्रस्तािको आधारमा सम्बशन्धत व्यशि र विद्यालयले सम्बशन्धत ििाको ििाध्यक्षको रोहिरमा बावषयक सम्झौता 
िरी सो व्यशिलाई विद्यालय व्यिस्थापन सभमभतको भनर्ययानसुार गरु्स्तर सधुारको सहजकातायको रुपमा भनयिु गनुयपनेछ। 

(ग) सहजकतायले विद्यालयको गरु्स्तर विकासका लाभग प्रस्तािमा उल्लेख िए बमोशजम र विद्यालयले तोके बमोशजम 
काययक्रम संचालन गरी विद्यालयमा माभसक प्रभतिेदन पेि गनुयपनेछ । 

(घ) विद्यालयको भसफाररस तथा सहजकतायको प्रभतिेदनका आधारमा गाउुँपाभलकाले प्रोत्साहन बापत देहाय बमोशजमको 
रकम ििूानी गनेछ । 

माध्याभमक स्तरको माभसक रु 1६000 

भनम्न माध्याभमक स्तर (कक्षा १-8) को माभसक रु 12000  

 कक्षा १-५ को माभसक रु 10000 
(ङ) सहजकतायले प्रस्ताि बमोशजम काययक्रम नगरेमा िा काययसम्पादन सन्तोषजनक निएमा विद्यालयको भसफाररसमा 
गाउुँपाभलकाले जनुसकैु बेला ििूानी रोक्न सक्नेछ । 
 

 

७. छात्रिशृि काययक्रम 

(क) कृवष प्राविभधक विलालयमा अध्ययनरत विद्याथीहरुलाई गाउुँपाभलकाले प्रभतविद्याथी ...... का दरले एकमषु्ट छात्रिशृि 
उपलब्ध गराउनेछ । । 



 

  
 

(ख) बिुा आमा दिैु निएको िा एक निएका साियजभनक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्याथीहरुलाई गाउपाभलकाले 
.............का दरले छात्रिशृि प्रदान गनेछ । 

 

८. SEE तयारी कक्षा संचालन  

(क) िैशक्षक ित्रको माघ तथा फाल्गरु् मवहनामा सबै माध्याभमक विद्यालयहरुले कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्याथीहरुका 
लाभग अंग्रजेी गशर्त र विज्ञान विषयको थप तयारी कक्षा संचालन गनुयपनेछ ।   

(ख) सो तयारी कक्षा संचालन गरेबापत विद्यालय िा शिक्षले विद्याथीबाट कुनै िलु्क भलनेछैन ।कक्षासंचालनको 
विद्याथीतथा शिक्षकको हाशजरी उतार गरी प्रधानाध्यापकबाट प्रमाशर्त गरी गाउुँपाभलकामा पेि िएपिात गाउपाभलकाबाट 
प्रभतविद्यालय रु १०००० ििूानी हनेुछ । 

 


