
   

 

झिमरुक गाउँपाझिका 

गाउँ कार्यपाझिकाको कार्ायिर् 

भ्र्ागतेु¸प्र्ठूान 

िझुबिनी प्रदशे, नेपाि 

 

गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत र लशक्षा शाखा प्रमुख बीचको काययसम्पादन करार सम्झौता 

 

सुशासन - व्र्वस्थापन तथा संचािन) ऐन २०६४ तथा झनर्माविी २०६५, झनजामझत सेवा ऐन २०४९ तथा झनर्माविी २०५०, स्थानीर् सरकार संचािन सेवा 

ऐन २०७४, सिै नेपाि सरकारद्धारा समर् समर्मा जारी झनदेशन एवं पररपत्रमा उल्िेझित प्रावधानका अझतररक्त देहार् िमोझजमको कार्य सबपादन करार सबिौता 

गररएको छ । र्ो करार सबिौतामा गाउँपाझिकाका प्रमिु प्रशासकीर् अझधकृत पझहिो पक्ष र झशक्षा शािा प्रमिु दोश्रो पक्ष माझनएको छ । 

 

1. झशक्षा सबिन्धी नीझत, र्ोजना तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गराउन ेर सो कार्य नीझत झनर्म अनुरुप भए नभएको हरेी सुधार गनुयपने भए सो अनुरुप गने, गराउन पेश गने, 

2.  झवद्यािर्िाई सूचना तथा प्रझवझधमैत्री झशक्षण झसकाई वातावरणको कार्यक्रम तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गनेगराउन,े 

3.  िाििाझिकाको हकहीत संरक्षण तथा मझहिा हक सबिन्धी नीझत, र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्वर्न सबिन्धीकार्य गने, 

4.  आधारभतू झशक्षा अझनवार्य र झनशलु्क तथा माध्र्झमक तहको झशक्षािाई झनशलू्क प्रदान गने नीझतिाई कार्ायन्वर्न सबिन्धी कार्य गने, 

5.  झवद्यािर् समार्ोजन कार्यक्रममा सहजीकरण गने, 

6.  झशक्षा सबिद्ध परामशय सेवा, भाषा तथा प्रझशक्षण केन्र, टरू्शन कोझचङ सेन्टर िाई झनर्मन गने, 

7.  स्थानीर् स्तरमा रहकेा शैझक्षक संस्था, नेपाि स्काउट, रेडक्रस, रु्वा पररषद ्र झवझभन्न गैरसरकारीसंस्थाहरुको सहकार्यमा रु्वा पररचािन गरी मानवीर् सेवा 

झवपदव््र्वस्थापन तथा झदगो वातावरण संरक्षणजस्ता कार्यमा िाग्न प्रेररत गने, गराउने, 

8.  पूवय प्राथझमक तथा आधारभतू तहको झवद्यािर् सञ्चािन अनुमझत तथा स्वीकृझत सबिन्धी काम गने 

9.  आधारभतू तहका झवद्यािर्हरुमा पाठ्र्पुस्तक झवतरण व्र्वस्थापन सबिन्धी काम गने, 

10.  पूवय प्राथझमक झवद्यािर् तथा आधारभतू तहका झवद्यािर्हरुका झवस्तार, थप कक्षा अनुमझत झदन,े सान,ेगाभ्न,े नामसारी तथा नर्ाँ नामाकरण सबिन्धी काम गने, 

11.  आधारभतू झवद्यािर्मा कार्यरत झशक्षकहरुको दरिन्दी झमिान सबिन्धी काम गने, गराउन,े 

12. झवद्यािर् कमयचारीको अझभिेि व्र्वस्थापन तथा ताझिम सञ्चािन गने, गराउने, 

13.  झवद्यािर्स्तरीर् अझतररक्त झक्रर्किाप सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन गने, गराउन,े 

14.  झिद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवझृिको व्र्वस्थापन गने, गराउन ेतथा  शैझक्षक परामशय सेवाको अनुमझत तथा झनर्मन सबिन्धी कार्य गने, 

15. स्थानीर् पुस्तकािर्, वाचनािर् तथा सामदुाझर्क अध्र्र्न केन्र सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन गने व्र्वस्थाझमिाउन,े 

16.  राझरिर् स्तरमा सञ्चािन हुने झवद्यािर्स्िरीर् प्रझतर्ोझगतामा सहभागी छनौट गरी झसफाररस गने, 

17.  झवझभन्न झवद्यािर्को परीक्षा सञ्चािन ,झनर्न्त्रण, झनर्मन प्रकृर्ािाई सघाउने, 

18.  संस्थागत झवद्यािर्हरुको स्थिगत झनरीक्षण गरी झनर्मानुसार सञ्चािन भए नभएको अनुगमन गरी झनर्मानुसार सञ्चािन नभएको भए आवश्र्क 

कारवाहीको िाझग झसफाररस गने, 

19. सामाझजक झवकास सझमझतको सदस्र् सझचवको रुपमा कार्य गने, 

20. गा.पा मा  सञ्चािन हुने जनस्वास््र्, झशक्षा, जनचेतना अझभवझृद्ध, सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षण जस्ताकाममा अन्र्शािासँग समन्वर् गरी समदुार् 

पररचािन गने गराउन,े 

21.  िािमैत्री शासकीर् प्रवन्ध, िाि क्िि, तथा िाि सञ्जािको स्थापना कार्यक्रम तजुयमा गने, 



 22.  रु्वा जागरण, सशझक्तकरण र पररचािन, रु्वा सीप, उद्यमझशिता तथा नेततृ्व झवकास सबिन्धी कार्य गने,गराउन,े 

23.  गापा स्तरमा सञ्चािन हुने अन्तर झवद्यािर् स्तरीर्, रारिपती रझनङ झशल्ड,  िगार्तका प्रझतर्ोझगता सञ्चािन, समन्वर् एवं िगार्तका कार्यक्रमहरु गने, 

गराउन,े 

24. शािाको कार्यक्षेत्रसँग सबिझन्धत सूचना तथा जानकारी प्रवाह गन,े 

25.  शािा अन्तगयतका कमयचारीहरुिाई काजमा पठाउनु परेमा स्वीकृतको व्र्वस्था गने, 

26.  आफना शािा अन्तगयतका सहार्क स्तरका कमयचारीहरुको कार्यझववरण तर्ार गरी उपिब्ध गराउन,ेअझधकृत कमयचारीको कार्य झजबमेवारी थप वा पररमाजयन 

गरी उपिब्ध गराउने, 

27.  आफू अन्तगयतका कमयचारीहरुको कामको सुपरीवेक्षण गने र कारवाही तथा पुरस्कारको िाझग झसफाररससझहत पेश गने, 

28.  शािा अन्तगयतका कमयचारीसँग प्रगझत प्रझतवेदन माग गने तथा समीक्षा गने, 

29.  शािा अन्तरगत सबपादन हुने काम कारवाहीहरु समर्मा हुनुपने व्र्वस्था गने, कार्य सबपादन हुन नसकेमासोको पूणय जवाफदेझहता वहन गने, गराउन,े 

30.  मातहतका झशक्षक तथा कमयचारीहरको कार्यसबपादन मलू्र्ाङ्कन फारम भनय िगाउने तथा कार्यसबपादन मलू्र्ाङ्कन गने र सबवन्धीत झनकार्मा  पेश गने, 

31.  शािा अन्तगयत सबपादन गरेको कार्यहरुको प्रगझत तथा हाझसि गरेको उपिझब्धहरुको झववरण ििुाईचौमाझसक रुपमा सिैिे देख्न ेगरी सूचना पाटीमा टाँस्न 

िगाउन ेर सबिझन्धत झनकार्मा पठाउने,  
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