
                   चलुाचलुी गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 
चलुाचलुी, इलाम 

पत्र संख्र्ा  -क.प्र. शाखा_- ०७७।०७८  १ नं. प्रदेश, नेपाल  

च.नं.    kmf]g g+= M )@&–^(!$!$ 

 

 
Website: www. chulachulimun.gov.np Email Mchulachuli.ruralmunicipality@gmail.com 

æs[lif ko{6g / k"j{wf/df pGglt, r'nfr'nL ufpFkflnsfsf] ;d'GgltÆ 
 

मिमि २०७७।०९।२१ 

कार्य वििरण 

श्री महेश राई 

पशु विकाश अविकृत 

पशु सेिा शाखा । 

 

• प्रारमभिक बाल मिकास िथा मिक्षा, आधारििू मिक्षा, अमििािक मिक्षा, अनौपचाररक मिक्षा, खलुा िथा  

िकैमपपक मनरन्िर मसकाइ, सािदुामिक मसकाइ र मििेष मिक्षा सभबन्धी नीमि, काननू, िापदण्ड, िोजना िजुिुा, 

कािाुन्ििन, अनगुिन, िपूिाङ्कन र मनििन गने । 

• िाििृाषािा मिक्षा मदने मिद्यालिको अनिुमि, अनगुिन िथा मनििन, गामिएका िा बन्द गररएका मिद्यालिहरुको 

सभपमि व्ििस्थापन, गाउँ िथा नगर मिक्षा समिमि गठन िथा व्ििस्थापन, मिद्यालि व्ििस्थापन समिमि गठन िथा 

व्ििस्थापन, मिद्यालिको नािाकरण सभबन्धी स्पष्ट मनिि बनाई कािाुन्ििन गन ुपहल गन े।  

• सािदुामिक मिद्यालिलाई मदईन े अनदुान िथा सोको व्ििस्थापन, मिद्यालिको आि व्ििको लेखा अनिुासन 

कािि गरी सो को सिि सिििा अनगुिन र मनििन गन े। 

• मिक्षण मसकाइिा प्रिािकाररिा पिाउन मिक्षक र किचुारीको मिषिगि िामलि, क्षििा मिकास, निाां प्रमिमधबारे 

मिक्षण प्रमिक्षण कािुक्रि िजुुिा गरी कािाुन्ििनिा पिाउने । 

• आधारििू िहको परीक्षा सञ्चालन, अनगुिन िथा व्ििस्थापन, मिद्याथी मसकाई उपलब्धीको परीक्षण र 

व्ििस्थापन गन े। 

• मिद्यालिका मिद्याथीहरुको पाठ्िक्रि िन्दा बाह्य ज्ञान बमृिका लामग अमिररक्त िमैक्षक क्रिाकलापको 

सञ्चालनको व्ििस्था गन ेगराउन ेर सो को मिद्याथी र सिाजिा परेको प्रिाि िपूिाांकन गन े। 

• सािदुामिक मिद्यालिको मिक्षक िथा किचुारीको दरबन्दी मिलान, मिद्यालिको नक्साङ्कन, अनिुमि, स्िीकृमि, 

सिािोजन िथा मनििन गन े। 

• सािदुामिक मिद्यालिको िमैक्षक पिूाुधार मनिाुण, ििुि सभिारको लामग आिश्िक श्रोि जटुाउने व्ििस्थाका लामग 

कािुक्रि िजुिुा गरी स्िीकृमिका लामग पेि गने । 

• सािदुामिक मिद्यालिको जग्गाको स्िामित्ि, सभपमिको अमिलेख, सांरक्षण र व्ििस्थापन गने ।   
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• मिद्यालिको गणुस्िर अमििमृि हुने खालका कािुक्रि सांचालन गन ु प्रोत्साहन गन े िथा सििि ै पाठ्िसािग्रीको 

मििरण गन ेव्ििस्था मिलाउने । 

• गाउँकािुपामलकाको सिीक्षा बैठकिा आपm्नो िाखाबाट सभपादन िएका कािुक्रिहरुको िौमिक र मिमिि प्रगमि 

मििरण पेि गन े।  

• गाउँसिाबाट स्िीकृि कािुक्रि कािाुन्ििनका लामग प्रिखु प्रिासकीि अमधकृिबाट प्राप्त कािु मजभििेारी 

अनसुारको कािाुन्ििन कािुिोजना बनाई प्रिखु प्रिासकीि अमधकृि सिक्ष पेि गन े। 

• िािहिका किचुारीहरुको कािुमििरणका आधारिा कािुसभपादन िपूिाांकन गरी प्रिखु पिासकीि अमधकृि सिक्ष 

पेि गन े।  

• रामरिि ििुा नीमि, २०६६ अनुरुप ििुा लमक्षि कािुक्रि िजुुिा र कािाुन्ििन गन े। 

• १६ दमेख २५ िषसुभिका ििुाहरुलाई मिक्षा िथा सीपिलूक जीिनोपिोगी िामलि मदने खालका कािुक्रि िजुिुा 

गरी स्िीकृमिका लामग पेि गने । 

• अपाङ्गिा िएका ििुाहरुलाई मिमिन्न प्रकारका सहिोग सािग्रीहरु उपलव्ध गराउने कािुक्रिहरु सांचालन गन े। 

• ििुा मिकासिा सांलग्न अन्ि सािामजक सांघसांस्था िा गरैसरकारी सांथाहरुको सहकाि ु र सिन्िििा दवु्र्िसन, 

लैङ्मगक महांसा जस्िा सािामजक कुररिी मिरुिको सचेिना र मिक्षािलूक कािुक्रि िजुुिा, कािाुन्ििन र अनगुिन 

गन े। 

 

 

 

काजीिान राई 

    प्रिखु प्रिासकीि अमधकृि 


