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अठराई गाउँ पालिका संक्रान् ी िजार
ेह्रथुि
१ नं. प्रदेश, नेपाि

आठयाई गाउॉऩालरका लबत्रका साभुदायमक लफद्यारम तथा क्माम्ऩसहरुभा शैक्षऺक अनुदान सहामता सम्फन्धी
कामयलफधी २०७६ "
स्वीकृत लभलत् २०७६।९।२६
प्रस्तावना्-आठयाई गाउऩालरकालबत्रका साभुदायमकयवद्यारम तथा क्माम्ऩस हरुभा क्षशऺकहरुको दयफन्दी नेऩार
सयकायरे तोके फभोक्षजभ

कामभ हुन नसक्दाक्षशऺाको गुणस्तय फृद्धीभा सभस्मा ऩनय जाने बएकोरे

गाउॉऩालरकाफाट अनुदान प्रदान गयी नमुक्षि बई कामययत बाषा क्षशऺक

-सस्कृत, लरम्फू, ताभाङ , गुरुङ्ग , शेऩाय ,

भगयआदद_ यवषम यवऻ प्रायवलधक यवषमका क्षशऺकहरु स्थालनम स्तयवाट नै लनमुक्षि गयी

शैक्षऺक गुणस्तयराई

उच्च फनाई क्षश ऺण लसकाइराई प्रबावकायी तथा गुणस्तयीम फनाउन, शैक्षऺक साभाग्री खरयद गनय , कऺा कोठा
भभयत गनय ,साभाक्षजक ऩरयचारनको आवश्मक बएभा नेऩार सयकायरे तोकेको दयवन्दीभा कामययत क्षशऺक वा
कभयचायीरे भात्रै कामय सम्ऩन्न गनय सभाजभा दे क्षखएका यवयवध ऩरयघटना वा यवषमहरुको सभाधान नहुने
दे क्षखएकोरे साभाक्षजक यिमाकराऩ तथा गलतयवलधहरु अगालड फढाउन

फान्छलनम बएकोरे स्थालनम सयकाय

सञ्चारन ऐन २०७४ को ऩरयच्छे द ३ को उऩ दपा १=१ को -ज_ रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी आठयाई
गाउॉऩालरकारे मो कामयलफधी फनाई गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र रागु गये को छ ।
(१) सॊ क्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब्-

ऩरयच्छे द - १

क) मस कामयलफधीको नाभ आठयाई गाउऩालरका लबत्रका साभुदायमक
अनुदान सहामता सम्फन्धी कामयलफधी २०७६ यहेको छ ।

लफद्यारम तथा क्माम्ऩस हरुभा शैक्षऺक

ख) मो कामयलफधी गाउॉ सबाफाट ऩारयत बएको लभलतफाट आठयाई गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र रागू हुनेछ ।
(२) ऩरयबाषा् लफषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयलफधीभा
(क) ×कामयलफधी' बन्नारे साभुदायमक

कामयलफधी २०७६ राई सम्झनु ऩदयछ ।

लफद्यारम तथा क्माम्ऩस हरुभा शैक्षऺक अनुदान सहामता सम्फन्धी

(ख) ×शैक्षऺक अनुदान सहामताÆ बन्नारे साभुदायमक लफद्यारम तथा क्माम्ऩसहरुभा शैक्षऺक गुणस्तय सुधाय गनय
मस गाउॉऩालरकाद्वाया आफ्नो बौगोलरक ऺेत्रलबत्रका शैक्षऺक सॊ स्थाभा लनमुिी प्राप्त शैक्षऺक जनशक्षि
लरम्फू, ताभाङ , गुरुङ्ग , शेऩाय , भगयआदद बाषा क्षशऺक _ यवषम यवऻ , प्रायवलधक यवषमका

-सस्कृत,

क्षशऺक तथा नेऩार

सयकायरे तोकेका कुनै ऩलन क्षशऺक दयवन्दी नबएका यवद्यारमभा गाउॉऩालरका वा वडाहरुरे तरफ बत्ता तथा
व्मवस्थाऩनभा रगालन गये का क्षशऺकहरुराई ऩलन तरफ बत्ता फाऩत गाउॉऩालरका वा वडाफाट उऩरब्ध गयाइने
यकभराई सम्झनु ऩदयछ ।

(ग) ×शैक्षऺक सॊ स्था' बन्नारे प्रचलरत कानून फभोक्षजभ स्थाऩना बई आठयाई गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र सञ्चारनभा
यहेका ऩूव य प्राथलभक यवद्यारम, आधायबुत यवद्यारम, भाध्मलभक यवद्यारम य साभुदायमक क्माम्ऩस सभेतराई
सम्झनु ऩदयछ ।

(घ) ×साभुदायमक क्माम्ऩस' बन्नारे भान्मता प्राप्त यवश्वयवद्यारमको आॊलगक क्माम्ऩस वा शैक्षऺक गुठीको रुऩभा
स्थाऩना बई सम्फन्धन प्राप्त क्माम्ऩसहरुराई सम्झनु ऩदयछ ।

(ङ) ×प्रधानाध्माऩक' बन्नारे प्रचलरत कानून फभोक्षजभ स्थाऩना बई सञ्चारनभा यहेका यवद्यारमहरुको आलथयक
य प्रसाशकीम क्षजम्भेवायी प्राप्त प्रभुख अध्माऩक सम्झनु ऩदयछ ।

(च) ×क्माम्ऩस प्रभुख' बन्नारे कानून फभोक्षजभ स्थाऩना बई सञ्चारनभा यहेका साभुदायमक क्माम्ऩसहरुको
आलथयक य प्रसाशकीम क्षजम्भेवायी प्राप्त प्रभुख ब्मक्षिराई सम्झनु ऩदयछ ।

(छ) थऩ ऩरयबाषा नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय १ नॊ. प्रदे श य आठयाई गाउॉऩालरकाद्वाया जायी बएको
क्षशऺा ऐनभा उल्रे ख बए फभोक्षजभ हुनेछ ।

ऩरयच्छे द - २

अनुदान सहामता सम्फन्धी ब्मफस्था

(३) अनुदान सहामता गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र साभुदायमक यवद्यारमहरुभा हार सञ्चारनभा यहेको अॊग्रज
े ी

भाध्मभभा अध्माऩन गयाउने जनशक्षि ,-सस्कृत, लरम्फू, ताभाङ , गुरुङ्ग , शेऩाय , भगयआदद बाषा क्षशऺक _ यवषमयवऻ,

प्रायवलधक यवषमका क्षशऺकहरु, साभुदायमक यवद्यारमहरुभा क्षशऺक दयफन्दी कामभ बई नसकेको अफस्थाभा सो
यवद्यारमभा शैक्षऺक गुणस्तय कामभ गनय लनमलभत कामययत जनशक्षि क्षशऺक य साभुदायमक क्माम्ऩसहरुभा
शैक्षऺक गुणस्तय कामभ गनय उऩरब्ध जनशक्षि क्षशऺकहरु यहेको साभुदायमक क्माम्ऩसहरुभा आ

वश्मिा

अनुसायभात्र उऩरब््ध गयाइनेछ । साथै शैक्षऺक साभाग्री खरयद गनय , कऺा कोठा भभयत गनय सभेत अनुदान
सहामता उऩरब्ध हुनेछ ।

(४) अनुदान प्राप्त यवद्यारम य क्माम्ऩसहरुरे कयाय सेवाभा जनशक्षि लनमुि गनुय ऩनेछ ।

(५) अनुदान सहामता भाग गने शैक्षऺक सॊ स्थारे ब्मफस्थाऩन सलभलतफाट लनणयम गयी प्रभाक्षणत प्रलतलरऩी याखी
भाग गरयएको क्षशऺक, तह य लफषम सभेत खुराई गाउॉऩालरका सभऺ भाग ऩत्र ऩेश गनुय ऩनेछ ।
(६) अनुदान सहामता भाग बई आएका शैक्षऺक सॊ स्थाहरुको आफश्मकता य औक्षच्म सभेतको

कामयऩालरकारे छानयवन गयी आफश्मक दे क्षखएभा सम्फक्षन्धत शैक्षऺक सॊ स्थाहरुराई गाउॉऩालरकारे अनुदान

गाउॉ

सहामता यकभ प्रकृमा ऩुमायई यवद्यारमको खाताभा लनकासा गयाउने छ ।
(७)

मो कामय यवलध रागू हुन बन्दा अगालड लनमुि बएका सायवकका गायवसरे लनमुक्षि ददइएकाय यव व्म स

रे लनमुि गये का क्षशऺकहरुराई मसै कामय यवलध अनुसाय लनमुि गये को ठहरयने छ ।

(८)अनुदान सहामताभा लनमुि शैक्षऺक जनशक्षिको कयाय अवधी शुरुभा एक फषयको हुनेछ ्मसऩलछ कामय

सम्ऩादन भूल्माङ्कन, ऩेशागत लनष्ठा, आवश्कता य अनुशासन सभेतको आधायभा कामय अवधी थऩ गदै रलगनेछ
।

(९) अनुदान सहामताभा शैक्षऺक जनशक्षि लनमुक्षि गदाय

प्रचलरत क्षशऺा ए न लनमभावरीभा बएको व्मवस्था

अनुसाय लनमुि हुनेछ ।मस कामययवलध रागू हुन ु बन्दा अगालड लनमुि बएका क्षशऺकहरुको मसै कामययवलध
अनुसाय लनमुि बएको भालननेछ ।

(१०) शैक्षऺक सॊ स्थाभा हार लनजी श्रोतभा कामययत

वा नमाॉ लनमुक्षि गनुय ऩने आवश्कताका

जनशक्षिहरुको हकभा कामय सम्ऩादन भुल्माङ्कन, ऩेशागत लनष्ठा य अनुशासन सभेतराई दृयिगत गयी
तथा भौक्षखक ऩयीऺाको भाध्मभफाट छनौट गनय सयकनेछ ।

क्षशऺक

लरक्षखत

(११) अनुदान सहामताभा लनमुि शैक्षऺक जनशक्षिको तरफ बत्ता य अन्म सेवा सुयवधा प्रचलरत कानून
कामयऩालरकाको लनणमय अनुसाय गाउॉऩालरकाफाट लनकाशा गरयनेछ ।

गाउॉ

(१२) गाउॉऩालरकाफाट लनकासा प्राप्त अनुदान सहामता फाऩतको यकभ सम्फक्षन्धत यवद्यारमरे सम्फक्षन्धत
क्षशऺकको फैंक खाताभा जम्भा गयी वा नगदै बुिानी ददई यहसाफ दुरुस्त याख्नु ऩनेछ।
ऩरयच्छे द - ३

अनुदान सहामता लनधाययण सलभलत

(१२) अनुदान सहामता सम्फन्धीको शैक्षऺक जनशक्षि छनौट तथा लसपारयस सलभलत्

छनौट गने प्रमोनजनाथय दे हामका ५ सदस्मीम छनौट तथा लसपारयस सलभलत यहनेछ ।
(क) गाउॉऩालरका अध्मऺ

(ख) गाउॉऩालरकाको उऩाध्मऺ

सॊ मोजक

सदस्म

(ग) प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत

(घ) सम्वक्षन्धत वडाको वडा अध्मऺ

(ङ) गाउॉऩालरकाको क्षशऺा शाखा प्रभुख

शैक्षऺक जनशक्षि

सदस्म
सदस्मसक्षचव

सदस्म

१३) अनुदान सहामता लनधाययण सलभलतको काभ, कतयब्म य अलधकाय दे हाम फभोक्षजभ हुनेछन्(क) अनुदान सहामता सम्फन्धीको सम्वक्षन्धत यवद्यारमको प्रस्ताऩना भाग गने ।
(ख)

अनुदान ददनको रालग गाउॉ क्षशऺा सलभलतसग सभन्वम गयी कामयऩालरकाभा ऩेश गने ।

(ग) कामयऩालरकावाट उि प्रस्तावना भालथ छरछरका ऩेश गने लनमयण गयाउने य लनणयम कामायन्वमन गने ।
(घ) कामयऩालरकावाट स्वीकृत अनुदान लनकासा चौभालसक रुऩभा यवद्यारमको खाताभा हुनेछ ।
ऩरयच्छे द - ४

शैक्षऺक जनशक्षिको सेवा सुयवधा सम्फक्षन्ध ब्मफस्था

(१४) गाउॉऩालरका लबत्रका साभुदायमक यवद्यारमहरुभा अनुदानभा कामययत शैक्षऺक जनशक्षिराई

आठयाई

गाउॉऩालरकारे गये को कयाय सम्झौता अनुसायको सेवा सुयवधा उऩरब्ध गयाईनेछ । मस अक्षघ नमुक्षि बएका
बाषा क्षशऺक वा अन्म क्षशऺकहरूराई नेऩार सयकायरे तोकेको न्मूनतभ ऩारयश्रलभकको रालग मो कामययवलध
रागू हुन ु बन्दा अगालड यवद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलतरे गये को लनणयम तथा सायवकका गायवसहरुरे प्रदान

गये को सुयवधा अनुसाय नै सेवा सुयवधा उऩरब्ध गयाईनेछ ।दशै खचय य ऩोशाक बत्ताका रालग हये क आलथयक
वषयको नीलत तथा कामयिभ दे क्षख व्मव्थाऩन गनय सयकनेछ ।
(१५)

तोयकएको बत्ता लरने जुनसुकै शैक्षऺक जनशक्षिरे प्रधानाध्माऩक तथा क्माम्ऩस प्रभुखको भातहतभा

यही ऩुयै सभम काभ गनुय ऩनेछ । मसयी तोयकएको ऩुयै यवद्यारम सभमसम्भ काभ गनय नसक्ने शैक्षऺक
जनशक्षिराई लनमभानुसाय तरव बत्ता योक्का गरयनेछ ।

(१६) अनुदान सहामताभा लनमुि शैक्षऺक जनशक्षिरे प्राप्त गये को सेवा सुलफधा य ऩारयश्रलभक फाऩतको

आलथयक कायोफायको यहसाफ यकताफ दुरुस्त याखी प्रचलरत कानून फभोक्षजभ सम्फक्षन्धत यवद्यारमरे रे खा ऩरयऺण
गयाउनु ऩनेछ ।

(१७)

अनुदान सहामताभा लनमुि शैक्षऺक जनशक्षिरे मस कामयलफधीभा तोयकए फभोक्षजभ कामय गये नगये को

लफषमभा यवद्यारम ब्मफस्थाऩन सलभलत, गाउॉ क्षशऺा शाखा तथा गाउॉ कामयऩालरकाफाट अनुगभन तथा भुल्माङ्कन
गरयनेछ ।

(१८)

ऩरयच्छे द - ४
यवयवध

अनुदान सहामताभा लनमुि शैक्षऺक जनशक्षि/क्षशऺकरे लनमुिी ऩाएको यवद्यारमभा लफशेष ऩरयक्षस्थती

(अनुदान योक्का तथा भृ्मु) फाहेक अलनफामय एक शैक्षऺकसत्र कामय गनुऩ
य नेछ सो फाहेक ऩद छोड्न चाहेभा

कक्षम्तभा ३० ददन अगावै सम्फक्षन्धत यवद्यारमको आलथयक य प्रसाशकीम क्षजम्भेवायी प्राप्त प्रभुख सभऺ लरक्षखत
जानकायी ददनु ऩनेछ । लरक्षखत जानकायी बएको

यववयण प्रसाशकीम क्षजम्भेवायी प्राप्त प्रभुखरे मथालसघ्र

गाउॉऩालरकाभा ददनु ऩनेछ ।

(१९)अनुदान सहामताभा लनमुि शैक्षऺक जनशक्षि/क्षशऺकको कामयसम्ऩादन सन्तोसजनक नबएभा वा

अनुशासन उल्रॊ घन गये भा वा नैलतक ऩतन हुने कुनै कामय गये को ऩुिी बएभा वा प्रचलरत कानूनरे लनषेध
गये को कुनै कामय गये गयाएको ठहये भा

सम्फक्षन्धत यवद्यारमको व्मवस्थाऩन सलभलतको लनणयमरे कायवायहको

लसपारयस गये भा गाउॉऩालरकाको लनणयमफाट लनजसॉगको कयाय सम्झौता बॊ ग गयी ऩदफाट हटाउन सयकनेछ तय
मसयी हटाउनु अक्षघ लनजराई आफ्नो सपाई ऩेश गने भौका बने प्रदान गरयनेछ ।
(२०)

ु ाई सम्फन्धी
अनुदान सहामताभा लनमुि शैक्षऺक जनशक्षि/क्षशऺकराई ऩये को सभस्मा य सुनव

ब्मफस्था लनम्नानुसाय यहेको छ्

(क) अनुदान सहामताभा लनमुि शैक्षऺक जनशक्षि/क्षशऺकराई कामय सम्ऩादनको लसरलसराभा कुनै सभस्मा

बएभा सम्फक्षन्धत यवद्यारमको आलथयक य प्रसाशकीम क्षजम्भेवायी प्राप्त प्रभुख सभऺ लरक्षखत रुऩभा लनवेदन ददन
ु ाई गनुय
सक्नेछ य सो लनवेदन उऩय यवद्यारमको प्रसाशकीम क्षजम्भेवायी प्राप्त प्रभुखरे फढीभा ७ ददनलबत्र सुनव
ऩनेछ ।
(ख)

भालथ (क) भा उल्रे क्षखत सभमलसभालबत्र प्रसाशकीम क्षजम्भेवायी प्राप्त प्रभुख सभऺ ऩेश बएको लनवेदन

ु ाई नबएभा अनुदान सहामताभा लनमुि शैक्षऺक जनशक्षि/क्षशऺकरे गाउॉऩालरका सभऺ लरक्षखत
उऩय सुनव

ु ाई गनुय ऩनेछ ।
रुऩभा लनवेदन ददन सक्नेछ य सो लनवेदन उऩय गाउॉऩालरकारे फढीभा १५ ददनलबत्र सुनव

(२१) अनुदान सहामताभा लनमुि शैक्षऺक जनशक्षि/क्षशऺकको काभ, कतयब्म य अलधकाय तथा सेवा सुलफधा

य सतय नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय १ नॊ. प्रदे श, गाउॉऩालरका क्षशऺा ऐन तथा मस कामयलफधीभा उल्रे ख बए
दे खी फाहेक कयाय सम्झौताभा उल्रे ख बए फभोक्षजभ हुनेछ ।

)२२(

खाये जी य फचाउ्

मो कामयलफधी रागु हुन ु ऩुव य शैक्षऺक अनुदान सहामता सम्फक्षन्ध बए गये का अन्म

कामयहरु मसै कामयलफधी फभोक्षजभ बएको भालनने छ ।

२३_ रागु हुने : मो कामययवलध तुरुन्त रागू हुनेछ ।

आऻारे
प्रलतक गड्तौरा
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