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शिक्षण शिकाइ अनुदान व्यवस्थापन काययशवशि, २०७९ 

नियमावली िं. - ४१ 

प्रमानिकरि नमन िः- २०७९/०९/१५ 

प्रस्तावनााः सामदुानयक नवद्यालयको आधारभ ू  ह (बालनवकास दनेि कक्षा ८ सम्म)  हग   था नवषयग  

निक्षकको उपलब्ध ामा बनृि गरी नवद्याथीको नसकाइ उपलनब्धमा अपेनक्ष  सधुार गि ेउद्दशे्यले नवद्यालय क्षेत्र नवकास 

काययक्रमल ेलनक्ष  गरे अिसुार निक्षि नसकाइ अिदुाि नव रि  था निक्षक व्यवस्थापिलाई व्यवनस्थ  गिय  था 

स्थािीय निक्षा ऐिको दफा ६२ ले नदएको अनधकार प्रयोग गरी यो काययनवनध  र्ुयमा गिय वाञ्छिीय भएकोल ेगाउँ 

काययपानलकाल ेयो काययनवनध बिाई लाग ुगरेको छ ।  

परिच्छेद एक 

प्रािशभिक 

१. िंशक्षप्त नाम ि प्रािभिाः (१) यो काययनवनधको िाम “निक्षि नसकाइ अिदुाि व्यवस्थापि काययनवनध, २०७९” 

रहकेो छ ।  

 (२) यो काययनवनध रार्पत्रमा प्रकािि भएको नमन दनेि लाग ूहुिेछ । 

२. परििाषााः नवषय वा प्रसङ्गले अको अथय िलागेमा यस काययनवनधमा,  

(क) “अिुमन ” भन्िाले निक्षा ऐि, २०२८, निक्षा नियमावली, २०५९  था स्थािीय निक्षा ऐि, २०७५, स्थािीय 

निक्षा नियमावली, २०७५ अिसुार  ोनकएको निकायले नदएको स्वीकृन  वा अिमुन  सम्झि ुपछय ।  

(ि) “ऐि” भन्िाले निक्षा ऐि, २०२८, स्थािीय निक्षा ऐि, २०७५ सम्झि ुपछय ।  

(ग) “नियमावली” भन्िाले निक्षा नियमावली, २०५९  था स्थािीय निक्षा नियमावली, २०७५ सम्झि ुपछय । 

(घ) “दरबन्दी” भन्िाले संघीय सरकारबाट नवद्यालयलाई प्राप्त स्वीकृ  निक्षक दरबन्दी र्िाउँछ  र सो िब्दल े

राह   अिदुाि कोटा समे लाई र्िाउँछ । 

(ङ) “गाउँ काययपानलका” भन्िाले नलि ुगाउँ काययपानलकालाइय सम्झि ुपछय । 

(च) “आधारभू   था माध्यनमक निक्षा कायायलय” भन्िाले नलि ुगाउँ काययपानलका अन् रग को आधारभ ू 

 था माध्यनमक निक्षा कायायलय सम्झि ुपछय । 

(छ) “नवद्यालय” भन्िाले आधारभ ू  हको बालनवकास दनेि कक्षा आठ सम्म सञ्चानल  सामदुानयक नवद्यालय 

सम्झि ुपछय । 

(र्) “नवद्यालय व्यवस्थापि सनमन ” स्थािीय निक्षा नियमावली, २०७५ वमोनर्म गठि भएको नवद्यालय 

व्यवस्थापि सनमन  सम्झिपुदयछ । 

(झ) “निक्षक” भन्िाले बालनवकास दनेि कक्षा आठसम्म अध्यापि गिे यसै काययनवनध अिसुार नियनुि भएका 

निक्षकलाइय र्िाउँछ सो िब्दले बालनवकास सहर्क ायलाइय पनि र्िाउँछ । 

(ञ) “निक्षि नसकाइ अिदुाि” भन्िाले आधारभ ू  हको निक्षक अभावलाई कम गियका लानग प्रन  निक्षकका 

दरले नदइिे अिदुाि सम्झि ुपछय ।  
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परिच्छेद दुई 

शवद्यालय छनौट तथा शिक्षण शिकाइ अनुदान शवतिण 

३. शवद्यालय छनौटका आिािहरु: निक्षि नसकाई अिदुाि नव रिका लानग नवद्यालय छिौटका आधार  

दहेाय बमोनर्म हुिेछि:्  

 (क) बालनवकास दनेि कक्षा आठसम्मको अिमुन  नलइय न्यिु म  ीि िैनक्षक सत्र परूा गरेको हुिपुिेछ । 

 (ि) नवद्यालयमा नवद्यालय व्यवस्थापि सनमन   था निक्षक अनभभावक संघको गठि भएको हुिपुिेछ ।  

 (ग) नवद्यालयले नियनम  रुपमा नवद्यालय सधुार योर्िा  था सामानर्क परीक्षि गरेको हुिपुिेछ ।  

 (घ) नवद्यालयले अनघल्लो आनथयक वषयको लेिापरीक्षि गरेको हुिपुिेछ ।  

 (ङ) नवद्यालय  हग  िनु्य दरबन्दी वा एक दरबन्दी/राह  अिदुाि मात्र भएको हुिपुिे र उि प्राप्त दरबन्दी वा 

राह  अिदुािमा अंग्रेर्ी, गनि   था नवज्ञाि नवषय मध्ये कुिै एक नवषयको निक्षक व्यवस्था भएको 

हुिपुिे । सि य निक्षि नसकाइ अिदुािबाट अंग्रेर्ी, गनि   था नवज्ञाि नवषय मध्ये कुिै एक नवषयको 

निक्षक व्यवस्था भएको हुिपुिेछ ।  

 (च) नवद्यालयल ेनियनम  रुपमा एकीकृ  िैनक्षक  थ्याङ्क (IEMIS) भरेको हुिपुिेछ ।  

४. शवद्यालय छनौट प्रशियााः(१) निक्षि अिदुाि प्राप्त भएपनछ गाउँपानलकाले आफ्िो क्षेत्रनभत्र रहकेा सामदुानयक 

नवद्यालयमध्येबाट नियम ३ का आधारमा नवद्यालयको सचूी  यार गिुय पिेछ ।  

(२) उपनियम (१) अिसुारको सचूी  यार गदाय  हग  िनु्य दरबन्दी वा एक दरबन्दी/राह  अिदुाि मात्र भएको 

नवद्यालयहरुमध्ये अिमुन  प्राप्त वषयको आधारमा र्ेष्ठ ाक्रम छुट्टििे गरी प्राथनमक ाक्रम  ोनक  यार गिुय 

पिेछ ।  

(३) प्राप्त निक्षि अिदुािको सङ््या अिसुार उपनियम (२) बमोनर्म  यार भएको प्राथनमक ा सचूीको 

आधारमा नवद्यालय छिौट गिुय पिेछ ।  

 (४)उपनियम (३) बमोनर्म नवद्यालय छिौट गदाय दईु वा सो भन्दा बढी नवद्यालय एउटै नमन मा अिमुन  नलएका 

रहछेि ्   भिे कक्षा ६ दनेि कक्षा ८ सम्मको र्म्मा नवद्याथी सङ््या बढी भएको नवद्यालयलाई छिौट गिुय  

पिेछ । 

५. शिक्षण शिकाइ अनुदान उपलब्ि गिाइने: स्वीकृ  वरे्टको पट्टरनधनभत्र रही माग फारमको आधारमा 

सम्बनन्ध  नवद्यालयको िा ामा त्रैमानसक रुपमा  निक्षि नसकाइ अिदुाि उपलब्ध गराईिेछ । 

६. शिक्षण शिकाइ अनुदान शवतिणाः गाउँपानलकाले प्राप्त निक्षि अिदुािको आधारमा आधारभ ू  ह (कक्षा 

बाल नवकास) िनु्य दरवन्दी भएका नवद्यालयलाइय १ र्िा,  आधारभ ू  ह (कक्षा ६ दनेि कक्षा ८ सम्ममा) 

िुन्य  था एक दरबन्दी भएको नवद्यालयलाइय १ र्िा निक्षक बराबरको निक्षि अिुदाि उपलब्ध गराउि ुपदयछ । 

परिच्छेद तीन 

शिक्षक शनयुशि, िेवा ितय तथा पािीश्रशमक िभबन्िी व्यवस्था 

७. शिक्षक िनाय िभबन्िी व्यवस्थााः नवद्यालयले उपलब्ध निक्षि नसकाइ अिदुािमा निक्षक नियनुि गदाय दहेाय 

अिसुार गिुय पिेछ:  

(क) आधारभ ू  ह (कक्षा ६ दनेि कक्षा ८ सम्म)को नवषयग  निक्षक दोहोरो िपिे गरी प्रचनल  ऐि  था 

नियमावलीमा उल्लेि भए अिसुारको नवनध  था प्रनक्रयाको आधारमा गि े।  

(ि) बालनवकास सहर्क ायको लागी प्रचनल  ऐि, नियमावलीमा भए अिुसारको नवनध  था प्रनक्रयाको 

आधारमा गि े।  
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(ग) छिौट भएका निक्षकलाई नवद्यालयले करार सम्झौ ा गि े । करार सम्झौ ाको ढाँचा नलि ुगाउँपानलका 

आधारभ ू  था माध्यनमक निक्षा कायायलयले निधायरि गरे बमोनर्म हुिेछ ।     

(घ) नवद्यालयमा आगामी वषयहरुका लानग निक्षि नसकाइ अिदुाि कोटा प्राप्त हुिे निनि  ा भएको अवस्थामा 

मात्र नवद्यालय व्यवस्थापि सनमन ल ेयस ैकाययनवनध अिरुुप निक्षि सेवा करारमा नलइएको व्यनिको 

निक्षि कायय सम्पादि मलू्यांकिको आधारमा मौर्दुा निक्षकको प्राथनमक ा क्रम निधायरि गरी निक्षि 

सेवा करार िनवकरि गिय सक्िे ।  

८. शिक्षकको िेवा ितय िुशविााः निक्षि नसकाइ अिदुाि कोटामा छिौट भएका निक्षकले दहेाय अिसुारको 

पारीश्रनमक पाउिेछि ्:  

(क) बालनवकासको निक्षि अिदुाि कोटामा छिौट भएको निक्षकल ेमानसक रु. १५,०००।०० (पन्र हर्ार 

मात्र) का दरले बढीमा बाह्र मनहिाको पाट्टरश्रनमक सनुवधा मात्र पाउिे ।  

(ि) आधारभ ू  ह (कक्षा ६ दनेि कक्षा ८ सम्म) को अिदुाि कोटामा छिौट भएको निक्षकले मानसक 

१५,०००।०० (पन्र हर्ार मात्र)  का दरले बढीमा बाह्र मनहिाको पाट्टरश्रनमक सनुवधा मात्र पाउिे । 

(ग) काययनवनध बमोनर्मको करार सेवा नदिे व्यनिले िेपाल सरकारले रार्पत्रमा प्रकानि  गरेको सावयर्निक 

नवदा बाहके निक्षा नियमावलीमा  ोनकए अिसुारको भैपरी नबदा मात्र पाउिे।  

(घ) यस काययनवनध अिसुार नियनुि भएको निक्षकले सेवा करारमा उल्लेनि  भन्दा थप सनुवधा दानब गिय पाउिे 

छैि ।  

९. किाि िभझौता िद्द हुनेाः (१) दहेायको अवस्थामा नवद्यालयले र्िुसकैु बि  सम्बनन्ध  निक्षकको करार संझौ ा 

रद्द गिय सक्िेछ :  

(क) नबिा सचूिा लगा ार ७ (सा ) नदि भन्दा बढी नवद्यालयमा अिपुनस्थ  भएमा,  

(ि) करार सम्झौ ामा उल्लेि गट्टरएका ि यहरु पालिा िगरेमा,  

(ग) निक्षक आचार संनह ाको पालिा िगरेमा,  

(घ) नवद्यालयल े ोकेको अन्य काययहरु सन् ोषर्िक रुपमा िगरेमा,  

(२) उपनियम (१) बमोनर्म करार सम्झौ ा रि गदाय निक्षकलाई प्रचनलि काििू अिसुार मिानसव मानफकको 

मौका िनदई सेवाबाट हटाउि पाइि ेछैि ।  

परिच्छेद-चाि 

                                                    शवशिन्न शनकायहरुको िूशमका 

१०. गाउँ काययपाशलकाको िूशमकााः काययनवनध कायायन्वयिको सन्दभयमा गाउँ काययपानलकाको भनूमका दहेाय 

बमोनर्म हुिेछ :  

(क) निक्षि नसकाइ अिदुािको लानग आवश्यक बरे्टको व्यवस्थापि गि,े 

(ि) निक्षि नसकाइ अिदुाि काययनवनध समयािकूुल पट्टरमार्यि र संिोधि गि,े 

(ग) यस काययनवनधमा उल्लेि िभएका अन्य नबषयहरुमा आवश्यक ा अिसुार नििययहरु गिे,  

११. गाउँ शिक्षा िशमशतको िूशमकााः निक्षि नसकाइ अिुदाि लानग नवद्यालय छिौट  था अिदुाि नव रिमा गाउँ 

निक्षा सनमन को भनूमका दहेाय बमोनर्म हुिेछ :  

(क) नियम ४ अिसुार नवद्यालयहरुको प्राथनमक ा क्रमको सूची  यार गि,े 

(ि)  ोनकएको आधार बमोनर्म निक्षि नसकाइ अिदुाि प्राप्त गि ेनवद्यालयको छिौट गि,े  
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(ग) छिौट भएका निक्षकको काम कावायहीको बारेमा समय समयमा अिुगमि गिे, 

१२.   आिाििूत तथा माध्यशमक शिक्षा कायायलयको िशूमका: आधारभ ू  था माध्यनमक निक्षा कायायलयको 

भनूमका दहेाय बमोनर्म हुिेछ :  

(क) नियम ४ अिसुार नवद्यालयहरुको प्राथनमक ा क्रमको सूची  यार गिय आवश्यक प्रानवनधक सहर्ीकरि 

गि,े 

(ि)  ोनकएको आधार बमोनर्म निक्षि नसकाइ अिदुाि प्राप्त गि ेनवद्यालयको छिौट गिय सहर्ीकरि गिे,  

(ग) छिौटमा परेका नवद्यालयको निक्षि अिदुाि कोटा अिसुार माग फारमको आधारमा त्रैमानसक रूपमा 

सम्बनन्ध  नवद्यालयको िा ामा रकम निकासा गि,े 

(घ) आवश्यक ा अिसुार अन्य काययहरु गि,े गराउि े। 

१३. शवद्यालयको िूशमकााः निक्षि नसकाई अिदुािको लानग छिौट भएका नवद्यालयको भनूमका दहेाय बमोनर्म 

हुिेछ : 

(क) प्रचनल  काििू  था निक्षि नसकाइ अिदुाि व्यवस्थापि काययनवनध, २०७९ बमोनर्म निक्षक करारमा 

नलई करार सम्झौ ा  था नियनुिको व्यवस्था नमलाउि,े  

(ि) निक्षकको लानग थप आचारसंनह ा आवश्यक पिे भए सोको  यारी गरी नवद्यालय व्यवस्थापि 

सनमन बाट अिमुोदि गराई कायायन्वयि गि े  था सोको र्ािकारी गाउँपानलका र आधारभ ू  था 

माध्यनमक निक्षा कायायलयलाइय गराउिे, 

(ग) करार सम्झौ ामा उल्लेि भए अिसुारको सनुवधाहरु उपलब्ध गराउि,े 

(घ) यस काययनवनध अिसुार कुि ैएक पक्षले करार सम्झौ ा भंग गरेमा वा अन्य कुिै कारिले निक्षि सेवा 

उपलब्ध िभएमा बाँकी अवनधको लानग प्रचनल  काििू  था निक्षि नसकाइ अिदुाि व्यवस्थापि 

काययनवनध, २०७९ बमोनर्म निक्षकको व्यवस्था गि,े  

(ङ) गाउँपानलका  था आधारभ ू  था माध्यनमक निक्षा कायायलयले नदएको निदिेािसुार काम गि े।  

१४. शवद्यालय व्यवस्थापन िशमशतको िूशमकााः निक्षि नसकाइ अिदुाि व्यवस्थापिका सन्दभयमा नवद्यालय 

व्यवस्थापि सनमन को भनूमका दहेाय बमोनर्म हुिेछ :  

(क) निक्षकको लानग थप आचारसंनह ा आवश्यक पिे भए सोको  यारी गरी अिमुोदि गिे,  

(ि) छिौट भएका निक्षकको काम कावायहीको बारेमा समय समयमा अिुगमि गिे, 

(ग) नवद्यालयलाइय आवश्यक निदिेि  था सहर्ीकरि गि े।  

परिच्छेद पाँच 

शवशवि 

१५. थप िुशविा उपलब्ि गिाउन िक्ने : यस काययनवनध अिसुार भिाय भएको निक्षकलाई नवद्यालयले आफ्ि ै

स्रो बाट थप सनुवधा उपलब्ध गराउि सक्िेछ ।  

१६.मान्य हुने : निक्षि नसकाइ अिदुाि व्यवस्थापि काययनवनध, २०७९ लागु हुि ु भन्दा अगाडी सम्बनन्ध  

नवद्यालयले सि य अिुदािको निक्षि नसकाई अिुदािबाट  लब भत्ता नलिे गरी छिौट भएका निक्षकहरु मध्ये बढीमा 

एक र्िालाई गाउँपानलकाको अिुदािबाट  लब भत्ता नदिको लागी यसै काययनवनधमा परे सरह मान्य हुिेछ ।  
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१७. काययशवशिको व्याख्या गनय िक्ने : काययनवनधमा उल्लेि भएका व्यवस्थाहरुले काम कारवाहीमा अस्पष्ट ा 

नसर्यिा गरेमा काययनवनधको ममय  था प्रचनल  काििुको प्रन कुल िहुिे गरी आवश्यक व्या्या गि ेअनधकार 

गाउँ काययपानलकामा निनह  हुिेछ ।  

१८. प्रचशलत कानुन अनुिाि हुने : यस काययनवनधमा लेनिएका नवषयहरु यस ैकाययनवनध अिसुार हुिे  था यसमा 

उल्लेि िभएका नवषयहरुको हकमा प्रचनल  काििु अिसुार हुिेछ ।  


