
लिखु गाउँपालिका यसम, ओखिढुुंगा  

प्रदेश नुं. १ 

 

लिखु गाउँ काययपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

भाग-२ 

नेपालको संविधानको धारा २२२ िमोविम गवित गाउँ सभाले धारा २२६ को उपधारा १ र स्थानीय 

सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को अवधनमा रवि विक्षण वसकाइ अनदुान 

व्यिस्थापन काययविवध, २०७९ वलखु गाउँ काययपावलकाद्वारा सियसाधारणको िानकारीका लावग 

प्रकािन गररएको छ । 

लशक्षण लसकाइ अनुदान व्यवस्थापन काययलवलि, २०७९ 

वनयमािली नं. - ४१ 

प्रमावणकरण वमवतिः- २०७९/०९/१५ 

प्रस्तावनााः सामदुावयक विद्यालयको आधारभतू ति (बालविकास देवख कक्षा ८ सम्म) तिगत तथा 

विषयगत विक्षकको उपलब्धतामा बवृि गरी विद्याथीको वसकाइ उपलवब्धमा अपेवक्षत सधुार गने उद्दशे्यले 

विद्यालय के्षत्र विकास काययक्रमले लवक्षत गरे अनसुार विक्षण वसकाइ अनदुान वितरण तथा विक्षक 

व्यिस्थापनलाई व्यिवस्थत गनय तथा स्थानीय विक्षा ऐनको दफा ६२ ले वदएको अवधकार प्रयोग गरी यो 

काययविवध तिुयमा गनय िाञ्छनीय भएकोल ेगाउँ काययपावलकाल ेयो काययविवध बनाई लाग ुगरेको छ ।  

पररच्छेद एक 

प्रारलभभक 

१. सुंलक्षप्त नाम र प्रारभभाः (१) यो काययविवधको नाम “विक्षण वसकाइ अनदुान व्यिस्थापन 

काययविवध, २०७९” रिकेो छ ।  

 (२) यो काययविवध रािपत्रमा प्रकािन भएको वमवतदवेख लाग ूिुनेछ । 

२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविवधमा,  
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(क) “अनमुवत” भन्नाले विक्षा ऐन, २०२८, विक्षा वनयमािली, २०५९ तथा स्थानीय विक्षा ऐन, 

२०७५, स्थानीय विक्षा वनयमािली, २०७५ अनसुार तोवकएको वनकायले वदएको स्िीकृवत िा 

अनमुवत सम्झन ुपछय ।  

(ख) “ऐन” भन्नाल ेविक्षा ऐन, २०२८, स्थानीय विक्षा ऐन, २०७५ सम्झन ुपछय ।  

(ग) “वनयमािली” भन्नाले विक्षा वनयमािली, २०५९ तथा स्थानीय विक्षा वनयमािली, २०७५ 

सम्झन ुपछय । 

(घ) “दरबन्दी” भन्नाले संघीय सरकारबाट विद्यालयलाई प्राप्त स्िीकृत विक्षक दरबन्दी िनाउँछ  र 

सो िब्दले राित  अनदुान कोटा समेतलाई िनाउँछ । 

(ङ) “गाउँ काययपावलका” भन्नाले वलख ुगाउँ काययपावलकालाइय सम्झन ुपछय । 

(च) “आधारभतू तथा माध्यवमक विक्षा कायायलय” भन्नाले वलख ुगाउँ काययपावलका अन्तरगतको 

आधारभतू तथा माध्यवमक विक्षा कायायलय सम्झन ुपछय । 

(छ) “विद्यालय” भन्नाले आधारभतू तिको बालविकास दवेख कक्षा आि सम्म सञ्चावलत 

सामदुावयक विद्यालय सम्झन ुपछय । 

(ि) “विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत” स्थानीय विक्षा वनयमािली, २०७५ िमोविम गिन भएको 

विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत सम्झनपुदयछ । 

(झ) “विक्षक” भन्नाले बालविकास दवेख कक्षा आिसम्म अध्यापन गने यसै काययविवध अनुसार 

वनयुवि भएका विक्षकलाइय िनाउँछ सो िब्दले बालविकास सििकतायलाइय पवन िनाउँछ । 

(ञ) “विक्षण वसकाइ अनदुान” भन्नाले आधारभतू तिको विक्षक अभािलाई कम गनयका लावग 

प्रवत विक्षकका दरले वदइने अनदुान सम्झन ुपछय ।  

 

 

पररच्छेद दुई 

लवद्यािय छनौट तथा लशक्षण लसकाइ अनुदान लवतरण 

३. लवद्यािय छनौटका आिारहरु: विक्षण वसकाई अनदुान वितरणका लावग विद्यालय छनौटका 

आधार  

दिेाय बमोविम 

िुनेछन:्  

 (क) बालविकास दवेख कक्षा आिसम्मको अनमुवत वलइय न्यनुतम तीन िैवक्षक सत्र परूा गरेको 

िुनपुनेछ । 

 (ख) विद्यालयमा विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत तथा विक्षक अवभभािक संघको गिन 

भएको िुनपुनेछ ।  

 (ग) विद्यालयले वनयवमत रुपमा विद्यालय सधुार योिना तथा सामाविक परीक्षण गरेको िुनुपनेछ ।  
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 (घ) विद्यालयले अवघल्लो आवथयक िषयको लेखापरीक्षण गरेको िुनपुनेछ ।  

 (ङ) विद्यालय तिगत िनु्य दरबन्दी िा एक दरबन्दी/राित अनदुान मात्र भएको िुनपुने र उि प्राप्त 

दरबन्दी िा राित अनदुानमा अंग्रेिी, गवणत तथा विज्ञान विषय मध्ये कुनै एक विषयको 

विक्षक व्यिस्था भएको िुनपुने । सितय विक्षण वसकाइ अनदुानबाट अंग्रेिी, गवणत तथा 

विज्ञान विषय मध्ये कुनै एक विषयको विक्षक व्यिस्था भएको िुनुपनेछ ।  

 (च) विद्यालयले वनयवमत रुपमा एकीकृत िैवक्षक तथ्याङ्क (IEMIS) भरेको िुनपुनेछ ।  

४. लवद्यािय छनौट प्रलियााः(१) विक्षण अनदुान प्राप्त भएपवछ गाउँपावलकाले आफ्नो क्षेत्रवभत्र रिकेा 

सामदुावयक विद्यालयमध्येबाट वनयम ३ का आधारमा विद्यालयको सचूी तयार गनुय पनेछ ।  

(२) उपवनयम (१) अनसुारको सचूी तयार गदाय तिगत िनु्य दरबन्दी िा एक दरबन्दी/राित अनदुान 

मात्र भएको विद्यालयिरुमध्ये अनमुवत प्राप्त िषयको आधारमा िेष्ठताक्रम छुरिने गरी 

प्राथवमकताक्रम तोवक तयार गनुय पनेछ ।  

(३) प्राप्त विक्षण अनदुानको सङ्खया अनसुार उपवनयम (२) बमोविम तयार भएको प्राथवमकता 

सचूीको आधारमा विद्यालय छनौट गनुय पनेछ ।  

 (४)उपवनयम (३) बमोविम विद्यालय छनौट गदाय दईु िा सो भन्दा बढी विद्यालय एउटै वमवतमा 

अनमुवत वलएका रिछेन ्   भने कक्षा ६ दवेख कक्षा ८ सम्मको िम्मा विद्याथी सङ्खया बढी 

भएको विद्यालयलाई छनौट गनुय  पनेछ । 

५. लशक्षण लसकाइ अनुदान उपिब्ि गराइने: स्िीकृत ििेटको पररवधवभत्र रिी माग फारमको 

आधारमा सम्बवन्धत विद्यालयको खातामा त्रैमावसक रुपमा  विक्षण वसकाइ अनदुान उपलब्ध 

गराईनेछ । 

६. लशक्षण लसकाइ अनुदान लवतरणाः गाउँपावलकाले प्राप्त विक्षण अनदुानको आधारमा आधारभूत 

ति (कक्षा बाल विकास) िनु्य दरिन्दी भएका विद्यालयलाइय १ िना,  आधारभतू ति (कक्षा ६ 

दवेख कक्षा ८ सम्ममा) िुन्य तथा एक दरबन्दी भएको विद्यालयलाइय १ िना विक्षक बराबरको विक्षण 

अनदुान उपलब्ध गराउन ुपदयछ । 

पररच्छेद 

तीन 

लशक्षक लनयुलि, सेवा शतय तथा पारीश्रलमक सभबन्िी व्यवस्था 

७. लशक्षक भनाय सभबन्िी व्यवस्थााः विद्यालयले उपलब्ध विक्षण वसकाइ अनदुानमा विक्षक वनयुवि 

गदाय दिेाय अनसुार गनुय पनेछ:  

(क) आधारभतू ति (कक्षा ६ दवेख कक्षा ८ सम्म)को विषयगत विक्षक दोिोरो नपने गरी प्रचवलत 

ऐन तथा वनयमािलीमा उल्लेख भए अनसुारको विवध तथा प्रवक्रयाको आधारमा गने ।  

(ख) बालविकास सििकतायको लागी प्रचवलत ऐन, वनयमािलीमा भए अनसुारको विवध तथा 

प्रवक्रयाको आधारमा गने ।  
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(ग) छनौट भएका विक्षकलाई विद्यालयले करार सम्झौता गने । करार सम्झौताको ढाँचा वलख ु

गाउँपावलका आधारभतू तथा माध्यवमक विक्षा कायायलयले वनधायरण गरे बमोविम िुनेछ ।     

(घ) विद्यालयमा आगामी िषयिरुका लावग विक्षण वसकाइ अनदुान कोटा प्राप्त िुने वनवितता भएको 

अिस्थामा मात्र विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतल ेयसै काययविवध अनरुुप विक्षण सेिा करारमा 

वलइएको व्यविको विक्षण कायय सम्पादन मलू्यांकनको आधारमा मौिदुा 

विक्षकको प्राथवमकता क्रम वनधायरण गरी विक्षण सेिा करार नविकरण गनय सक्ने ।  

८. लशक्षकको सेवा शतय सुलविााः विक्षण वसकाइ अनदुान कोटामा छनौट भएका विक्षकले देिाय 

अनसुारको पारीश्रवमक पाउनेछन ्:  

(क) बालविकासको विक्षण अनदुान कोटामा छनौट भएको विक्षकले मावसक रु. १५,०००।०० 

(पन्र ििार मात्र) का दरले बढीमा बाह्र मविनाको पाररश्रवमक सवुिधा मात्र पाउने ।  

(ख) आधारभतू ति (कक्षा ६ देवख कक्षा ८ सम्म) को अनदुान कोटामा छनौट भएको विक्षकले 

मावसक १५,०००।०० (पन्र ििार मात्र)  का दरले बढीमा बाह्र मविनाको पाररश्रवमक सवुिधा 

मात्र पाउने । 

(ग) काययविवध बमोविमको करार सेिा वदन ेव्यविल ेनेपाल सरकारले रािपत्रमा प्रकावित गरेको 

साियिवनक विदा बािके विक्षा वनयमािलीमा तोवकए अनसुारको भैपरी वबदा मात्र पाउने।  

(घ) यस काययविवध अनसुार वनयवुि भएको विक्षकल ेसेिा करारमा उल्लेवखत भन्दा थप सवुिधा 

दावब गनय पाउने छैन ।  

९. करार सभझौता रद्द हुनेाः (१) दिेायको अिस्थामा विद्यालयल ेिनुसकैु बखत सम्बवन्धत विक्षकको 

करार संझौता रद्द गनय सक्नेछ :  

(क) वबना सचूना लगातार ७ (सात) वदन भन्दा बढी विद्यालयमा अनपुवस्थत भएमा,  

(ख) करार सम्झौतामा उल्लेख गररएका ितयिरु पालना नगरेमा,  

(ग) विक्षक आचार संविताको पालना नगरेमा,  

(घ) विद्यालयले तोकेको अन्य काययिरु सन्तोषिनक रुपमा नगरेमा,  

(२) उपवनयम (१) बमोविम करार सम्झौता रि गदाय विक्षकलाई प्रचवलन कानून अनसुार मनावसि 

मावफकको मौका नवदई सेिाबाट िटाउन पाइने छैन ।  

पररच्छेद-चार 

                                                    लवलभन्न लनकायहरुको भूलमका 

१०. गाउँ काययपालिकाको भूलमकााः काययविवध कायायन्ियनको सन्दभयमा गाउँ काययपावलकाको 

भवूमका दिेाय बमोविम िुनेछ :  

(क) विक्षण वसकाइ अनदुानको लावग आिश्यक बिेटको व्यिस्थापन गने, 

(ख) विक्षण वसकाइ अनदुान काययविवध समयानकूुल पररमाियन र संिोधन गन,े 

(ग) यस काययविवधमा उल्लेख नभएका अन्य वबषयिरुमा आिश्यकता अनसुार वनणययिरु गने,  
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११. गाउँ लशक्षा सलमलतको भूलमकााः विक्षण वसकाइ अनदुान लावग विद्यालय छनौट तथा अनदुान 

वितरणमा गाउँ विक्षा सवमवतको भूवमका दिेाय बमोविम िुनेछ :  

(क) वनयम ४ अनसुार विद्यालयिरुको प्राथवमकता क्रमको सचूी तयार गने, 

(ख) तोवकएको आधार बमोविम विक्षण वसकाइ अनदुान प्राप्त गने विद्यालयको छनौट गने,  

(ग) छनौट भएका विक्षकको काम कािायिीको बारेमा समय समयमा अनगुमन गने, 

१२.   आिारभूत तथा माध्यलमक लशक्षा कायायियको भूलमका: आधारभतू तथा माध्यवमक विक्षा 

कायायलयको भवूमका दिेाय बमोविम िुनेछ :  

(क) वनयम ४ अनसुार विद्यालयिरुको प्राथवमकता क्रमको सचूी तयार गनय आिश्यक प्राविवधक 

सििीकरण गने, 

(ख) तोवकएको आधार बमोविम विक्षण वसकाइ अनदुान प्राप्त गने विद्यालयको छनौट गनय 

सििीकरण गने,  

(ग) छनौटमा परेका विद्यालयको विक्षण अनदुान कोटा अनसुार माग फारमको आधारमा त्रैमावसक 

रूपमा सम्बवन्धत विद्यालयको खातामा रकम वनकासा गने, 

(घ) आिश्यकता अनसुार अन्य काययिरु गने, गराउन े। 

१३. लवद्याियको भूलमकााः विक्षण वसकाई अनदुानको लावग छनौट भएका विद्यालयको भूवमका 

दिेाय बमोविम िुनेछ : 

(क) प्रचवलत काननू तथा विक्षण वसकाइ अनदुान व्यिस्थापन काययविवध, २०७९ बमोविम 

विक्षक करारमा वलई करार सम्झौता तथा वनयुविको व्यिस्था वमलाउने,  

(ख)विक्षकको लावग थप आचारसंविता आिश्यक पने भए सोको तयारी गरी 

विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतबाट अनमुोदन गराई कायायन्ियन गने तथा सोको िानकारी 

गाउँपावलका र आधारभतू तथा माध्यवमक विक्षा कायायलयलाइय गराउने, 

(ग) करार सम्झौतामा उल्लेख भए अनसुारको सवुिधािरु उपलब्ध गराउन,े 

(घ) यस काययविवध अनुसार कुनै एक पक्षले करार सम्झौता भंग गरेमा िा अन्य कुनै 

कारणल ेविक्षण सेिा उपलब्ध नभएमा बाँकी अिवधको लावग प्रचवलत कानून तथा विक्षण 

वसकाइ अनदुान व्यिस्थापन काययविवध, २०७९ बमोविम विक्षकको व्यिस्था गन,े  

(ङ) गाउँपावलका तथा आधारभतू तथा माध्यवमक विक्षा कायायलयले वदएको वनदिेानसुार काम 

गने ।  

१४. लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको भूलमकााः विक्षण वसकाइ अनदुान व्यिस्थापनका सन्दभयमा 

विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको भवूमका दिेाय बमोविम िुनेछ :  

(क) विक्षकको लावग थप आचारसंविता आिश्यक पन ेभए सोको तयारी गरी अनमुोदन गने,  

(ख) छनौट भएका विक्षकको काम कािायिीको बारेमा समय समयमा अनगुमन गने, 

(ग) विद्यालयलाइय आिश्यक वनदिेन तथा सििीकरण गने ।  
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१५. थप सुलविा उपिब्ि गराउन सक्ने : यस काययविवध अनसुार भनाय भएको विक्षकलाई विद्यालयल े

आफ्नै स्रोतबाट थप सवुिधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

१६.मान्य हुने : विक्षण वसकाइ अनदुान व्यिस्थापन काययविवध, २०७९ लाग ु िुन ु भन्दा अगाडी 

सम्बवन्धत विद्यालयले सितय अनुदानको विक्षण वसकाई अनुदानबाट तलब भत्ता वलने गरी छनौट भएका 

विक्षकिरु मध्ये बढीमा एक िनालाई गाउँपावलकाको अनुदानबाट तलब भत्ता वदनको लागी यस ै

काययविवधमा परे सरि मान्य िुनेछ ।  

१७. काययलवलिको व्याख्या गनय सक्ने : काययविवधमा उल्लेख भएका व्यिस्थािरुले काम 

कारिािीमा अस्पष्टता वसियना गरेमा काययविवधको ममय तथा प्रचवलत काननुको प्रवतकुल निुने गरी 

आिश्यक व्याखया गने अवधकार गाउँ काययपावलकामा वनवित िुनेछ ।  

१८. प्रचलित कानुन अनुसार हुने : यस काययविवधमा लेवखएका विषयिरु यसै काययविवध अनसुार 

िुने तथा यसमा उल्लेख नभएका विषयिरुको िकमा प्रचवलत कानुन अनसुार िुनेछ ।  

 

आज्ञाले 

वललाराि श्रेष्ठ 

प्रमखु प्रिासकीय अवधकृत 
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