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न्यून शिक्षक भएका शिद्यालयहरुलाई ऄनुदान शितरण सम्बन्धी 

काययशिशध –२०७७ 

 

प्रस्तािनाः रुवी भ्याली गाउँपाललकाको सात  ँगाउँ सभाबाट आलथिक वर्ि २०७७ /७८ 

को लालग पाररत लिक्षा सम्बन्धी कायिक्रमहरुमध्ये िलैक्षक संस्थालाई सहायता  कायिक्रम 

का लालग लवलनयोलजत रकम खचि गने प्रयोजनको लालग उपयकु्त कायिलवलध बनाउन 

वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संलवधान २०७२ को धारा २२६, संलवधानको अनसुचुी ८ 

तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) को बुँदा नं २१ ले लदएको 

अलधकार प्रयोग गरी रुवी भ्याली गाउँपाललका ले न्यनू लिक्षक भएका लवद्यालयहरुलाई 

अनदुान लवतरण सम्बन्धी कायिलवलध –२०७७ बनाएको हो । 
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पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः यस कायिलवलधको नाम रुवी भ्याली गाउँपाललका  लभत्र 

सञ्चाललत न्यनू लिक्षक भएका लवद्यालयहरुलाई अनदुान लवतरण सम्बन्धी कायिलवलध -

२०७७ रहने छ  । यो कायिलवलध रुवी भ्याली गाउँकायिपाललकाको लमलत  २०७७-०८-२९  

को बैठकबाट पाररत भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकालित भएको लमलत दलेख लाग ुहुनेछ। 

२.  पररभाषाः लवर्य वा प्रसंगले अको अथि नलागमेा यस कायिलवलधमा- 

क) गाउँपाशलका भन्नाले रुवी भ्याली गाउँपाललकालाई जनाउँदछ । 

ख)   शिक्षा सशमशत भन्नाले रुवी भ्याली गाउँपाललकाको गाउँ लिक्षा सलमलत भन्ने बझु्न ु

पदिछ । 

ग)  शिक्षा िाखा भन्नाले रुवी भ्याली गाउँपाललका अन्तगित लिक्षा यवुा तथा खलेकुद 

िाखा भन्ने बझु्न ुपदिछ । 

घ) ऄनुदान भन्नाले गाउँपाललका लभत्र सञ्चाललत लवद्यालयहरुमध्ये कम लिक्षक 

भएका लवद्यालयहरुलाई गाउँपाललकाबाट उपलब्ध गराइने लवद्यालय सञ्चालन 

अनदुान भन्ने बझु्न ुपदिछ । 

ङ) मा.शि. भन्नाले कक्षा ९ दलेख १० वा १२ सम्म सञ्चालन हुने लवद्यालयलाई 

जनाउँदछ । 

च) अ.शि. भन्नाले प्रारलम्भक बाल लवकास दलेख कक्षा ८ सम्म सञ्चालन हुने 

लवद्यालयलाई जनाउँदछ । 
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पररच्छेद - २ 

शिद्यालय छनौट गने अधार 

 

३. ऄनुदानको लाशग शिद्यालय छनौट गने अधारहरुः  यस गाउँपाललकालभत्र  

सञ्चालनमा रहकेा आ.लव. र मा.लव. हरुमा लिक्षक संख्या न्यनू भई िैलक्षक 

गणुस्तरमा असर परेको यथाथिलाई मध्यनजर गद ैगाउँपाललकाको सातौं गाउँ सभाबाट 

लवलनयोलजत बजेट रु. १,१०,००,०००/- (रु. एक करोड दि लाख मात्र) लाई लवतरण 

गनिको लालग अनुदान एलकन गनि दहेायका आधारहरु अपनाइनेछ। 

क) कक्षा ९-१० वा ९-१२ सञ्चालन भएका लवद्यालयहरुमा उच्च मा.लव. अनुदान 

बाहके कलम्तमा ३ लिक्षकहरु रहने । 

ख) प्रदिे अनुदान र संघीय लिक्षण अनु दान कोटालाई पलन तहगत लिक्षक 

दरवन्दीमा गणना गररने । 

ग) स्वीकृत दरवन्दी, राहत, प्रदिे अनुदान, संघीय लिक्षण अनुदान गरी कलम्तमा ३ 

लिक्षकहरु नभएका मा.लव. लाई अनुदान लवतरणमा लविेर् प्राथलमकता लदइने । 

घ) कक्षा ६-८ सम्म सञ्चालन भएका आ.लव. हरुमा कलम्तमा ३ लिक्षकहरु रहने,  

कक्षा १-५  सम्म सञ्चालन भएका आ.लव. हरुमा कलम्तमा ३ लिक्षकहरु रहने र 

प्रारलम्भक बाल कक्षामा १ लिक्षक रहने । 

ङ) अनुदान उपलब्ध  गराउँदा मा.लव. तहका लिक्षकहरुको लालग मालसक रु. 

३०,०००/- (रु. तीस  हजार मात्र),  आ.लव. (कक्षा ६-८) तहका लिक्षकहरुको 
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लालग मालसक रू.  १५,०००/- (रु. पन्र हजार मात्र), आ.लव.  (कक्षा १-५) 

तहका लिक्षकहरुको लालग मालसक रू. १३,०००/- (रु. तेह्र हजार मात्र) र 

प्रारलम्भक बाल लवकास सहजकतािको लालग संघीय ससति अनुदान रकममा  

मालसक रु. ६,०००/- (रु. छ हजार मात्र थप ), कक्षा १-१२ सञ्चाललत 

लवद्यालयको का.स. लाई रु. १०,०००/ (रू.दि हजार मात्र) तथा पोिाक खचि 

प्रलत लिक्षक/कमिचारी लालग रु. १०,०००/- को दरले अनुदान उपलब्ध गराउने । 

गाउँपाललका अनुदानबाट तलव भत्ता खाने सम्पूणि लिक्षक, बाल लवकास 

सहजकताि र लवद्यालय कमिचारीहरुलाई अनुसचूी १ बमोलजम तलव भत्ता र 

पोिाक खचि उपलब्ध गराइने । 

च) उपरोक्त बुँदा (ङ) अनुसार रकम उपलब्ध गराउँदा बाँकी हुन आएको रकम गाउँ 

लिक्षा सलमलत  तथा गाउँ कायिपाललकाको  बैठकले लनणिय गरे अनुसारको 

लवद्यालयलाई उपलब्ध गराइने । 

पररच्छेद-३ 

शिद्याथी संख्या सम्बन्धी व्यिस्था 

४. ऄनुदान शितरणको लाशग शिद्याथी संख्या सम्बन्धी व्यिस्थाः 

क) प्रारलम्भक बालकक्षाको लालग - लवद्याथी संख्याको आधारमा १ लिक्षक रहने । 
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ख) आ.लव. कक्षा (१-३) सञ्चाललत लवद्यालयको लालग - कलम्तमा २ लिक्षकहरु 

रहने । (लवद्याथी संख्या ५० भन्दा बढीभएमा थप १ लिक्षक) । 

ग) आ.लव. कक्षा (१-५ ) सञ्चाललत लवद्यालयको लालग - कलम्तमा ३ लिक्षकहरु 

रहने (लवद्याथी संख्या ८० भन्दा बढी  भएमा थप १ लिक्षक र १२५ भन्दा बढी 

लवद्याथी भएमा थप २ लिक्षक रहने सक्नेछ) । 

घ) आ. लव. कक्षा (६-८) सञ्चाललत लवद्यालयको लालग- कलम्तमा ३ लिक्षकहरु 

रहने (लवद्याथी संख्या ५० भन्दा बढीभएमा थप १ लिक्षक)  । 

ङ) मा.लव. तहमा भने लवद्याथी संख्यालाई अनुदानको लालग आधार मालनने छैन । 

च) प्रलत कक्षा लवद्याथीको आधारमा लिक्षक थप गदाि ४०,  ४५ र ५० को ४०% 

बाट थपभई हुन आउने ५७, ६७ र ७१ लवद्याथी संख्या भएमा १ (एक) लिक्षक 

थप गनि सलकने । सो आधार रहकेो तहमा लाग ूहुने । 

छ) तहगत दरवलन्द गणना गदाि मालथल्लो तहमा लिक्षक संख्या कम भएमा योग्यता 

पुगेका तल्लो तहमा कायिरत लिक्षकहरुलाई पलन मालथल्लो तहमा गणना गनि 

सलकनेछ । 

ज) (क - छ) सम्मका मालथ उल्लेलखत बदुाँहरु  अनुरुप नै धालमिक लवद्यालयलाई 

पलन अनुदान उपलब्ध गराउन सलकने छ वा एकमषु्ट रकम अनुदान उपलब्ध 

गराउन सलकनेछ । 
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पररच्छेद-४ 

शिक्षक शनयुशि प्रशिया 

५) शिक्षक शनयुशि प्रशियाः आ.लव. र मा.लव. तहका लवद्यालयहरुलाई उपलब्ध  

गराइने लवद्यालय सञ्चालन अनुदान रकमबाट तलब भत्ता खाने गरी लिक्षक लनयलुक्त 

गदाि दहेायका प्रलक्रयाहरु अबलम्वन गनुि पनेछ । 

क) गाउँपाललकाको लिक्षा िाखाबाट लिक्षक लनयलुक्तका लालग लसफाररस र 

अनुमलत प्राप्त गने । 

ख) कलम्तमा ७ (सात) लदनको लवज्ञापनको सचूना लवद्यालय, वडा कायािलय, लिक्षा 

िाखा तथा गाउँपाललकाको कायािलयमा टाँस गनुिपने । 

ग) लनधािररत तहको लालग स्थायी अध्यापन अनुमलत पत्र अलनवायि बाहकेा अन्य  

सबै लिक्षक सेवा आयोगले तयार गरेको योग्यता र ताललमलाई आधार 

मालननेछ । 

घ) लिक्षक छन ट परीक्षा लिक्षा िाखाको संयोजनमा गाउँपाललकामा नै सञ्चालन 

हुने र सो परीक्षा लिक्षक सेवा आयोगले लनधािरण गरेको पाठ्यक्रम र 

पाठ्यभारका आधारमा हुने  । वस्तगुत प्रश्न ४० वटा  (प्रलत प्रश्न १ अंकभारको 

दरल)े र लवर्यगत प्रश्नहरु ६ वटा (प्रलत प्रश्न १० अंकभारको दरले) । 

ङ) लललखत परीक्षामा सफल भएका परीक्षाथीहरुलाई ललइने अन्तरवातािको 

अंकभार १५ हुनेछ । जसलाई दहेायबमोलजम लवभाजन गररनेछ । 

 व्यलक्तत्व-२ अंक 
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 प्रस्ततुीकरण -२ अंक 

 लवर्यवस्तकुो ज्ञान-३ अंक 

 लिक्षण सीप तथा प्रलवलधको ज्ञान-३ अंक 

 सम्बलन्धत तहका लालग लनधािररत योग्यता वापत बढीमा ३ अंक (प्रथम 

श्रेणीको लालग-३, लितीय श्रेणीको लालग-२ र ततृीय श्रेणीको लालग -१ अंक) 

 मालथल्लो योग्यता वापत बढीमा २ अंक (प्रथम श्रेणीको लालग-२ र अन्य 

श्रेणीको लालग १ अंक) । 

 

पररच्छेद - ५ 

शिक्षा िाखाको काम, कतयव्य र ऄशधकारहरु 

६) ऄनुदान शितरणको लाशग शिक्षा िाखाको काम र कतयव्यहरुः 

क) लवद्याथी संख्या तथा तहगत रुपमा लवद्यालयले प्राप्त गने लवद्यालय सञ्चालन 

अनुदान रकम एलकन गने । 

ख)  अनुदान रकम एलकन भएपलछ सो लववरणलाई गाउँ लिक्षा सलमलतको बैठकमा 

पेि गने । 

ग) गाउँलिक्षा सलमलतबाट लनणिय भएपश्चात सो को प्रलतलललप सलहत लेखा िाखामा 

पेि गरी सम्बलन्धत लवद्यालयलाई रकम लनकासा लदने । 

घ) यस कायिलवलधको प्रलतकुल नहुने गरी सोही तहका लिक्षक लनयलुक्तमा समन्वय र 

सहजीकरण गने । 
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ङ) लिक्षक लनयलुक्तको जानकारी लिक्षा सलमलतको बैठकमा पेि गने ।  

च) गाउँपाललका लभत्रका सम्पूणि लवद्यालयहरुको तह र लवद्याथी संख्याको आधारमा 

पाललका अनुदानबाट तलब भत्ता खाने लिक्षक संख्या एलकन गरी 

गाउँकायिपाललका बाट लनणिय गरेपलछ अनुदान उपलब्ध गराउने कायि िरुु गने । 

 

पररच्छेद-६ 

शिशिध 

७.ऄनुदान शितरण सम्बन्धी शििेष व्यिस्थाः यस कायिलवलधमा जे लेलखएता पलन 

हाल आ.लव. तथा मा.लव. तहमा गाउँकायिपाललको लनणिय बमोलजम पाललका 

अनुदानमा कायिरत योग्यता पुगेका (प्रा.लि.को लालग प्रमाणपत्र तह वा सो सरह, 

लन.मा.लव.को लालग प्रमाणपत्र तह वा सो सरह र मा.लव. को लालग स्नातक वा सो 

सरह) लिक्षकहरुलाई सोही तहमा लनरन्तर काम गनि कुनै बाधा पने छैन । योग्यता 

नपुगेका लिक्षकहरुको हकमा भने िैलक्षक सत्र २०७८ वैिाख १ गतेबाट लाग ुहुने 

गरी सो पदबाट हटाइनेछ । यस गाउँपाललकाको सबै लवद्यालयहरुको हकमा अनुसचुी 

१ बमोलजम थलपएको प्रा.लि. अनुदान, बाल लवकास सहजकतािको मालसक रकम, 

लवद्यालय कमिचारीको मालसक रकम, पोिाक खचि लगायतका अनुदानहरु आ.व. 
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२०७७/७८ को दोस्रो च मालसकबाट लाग ुहुने गरी लवतरण गररने छ साथै श्री 

च्याम्रादवेी मा.लव. र श्री लहमालय सरस्वती आ.लव. का लालग लददँ ैआएको लिक्षण 

सहयोग अनुदान आ.व. २०७७ /७८ को दोस्रो च मालसक दलेख खारेज भएको 

मालननेछ । 

८. व्याख्या तथा बाधा ऄड्काउ फुकाउ सम्बन्धी व्यिस्थाः यस कायिलवलधमा 

उल्लेख गररएका सबै बदुाँहरुको अलन्तम व्याख्या गने र बाधा अड्काउ फुकाउने 

अलधकार गाउँकायािपाललका तथा गाउँ सभामा लनलहत हुनेछ । 

९. पररमाजयन तथा संिोधनः  यस कायिलवलधमा उल्लेख गररएका व्यवस्था तथा 

आधारहरुलाई आवश्यकता अनुसार जनुसकैु बखत गाउँकायिपाललकाको बैठकबाट 

पररमाजिन तथा संिोधन गनि सलकने छ । 

 

*** समाप्त *** 
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ऄनुसूची – १ 

शिक्षक दरिन्दी शितरण-२०७७ (पाशलका ऄनुदान) 

 

 

क्र.स. 

 

 

लवद्यालयको नाम 

 

 

नयाँ दरवन्दी 

ताललका 

 

बा. लव. 

/का.स. 

संख्या 

 

लव.क. 

अनदुान 

(मालसक) 

बा. लव./ का. 

स. अनदुान 

रकम 

(मालसक) 

लिक्षक अनदुान 

रकम (मालसक) 

पोिाक 

खचि 

वालर्िक 

जम्मा 

१ लसाङ्कपो आ.लव. २प्रा.लि. 
 

१००० ६००० २६००० २०००० ४१६००० 

२ गणेि लहमाल 

आ.लव. 
२प्रा.लि. 

 
१००० ६००० २६००० २०००० ४१६००० 

३ सम्तेन छोइललङ 

गोन्पालवद्यालय 
१प्रा.लि. 

 
१००० ६००० १३००० १०००० २५०००० 

४ गोठेनदवेी आ.लव. १प्रा.लि. 
 

१००० ६००० १३००० १०००० २५०००० 

५ 

दोङदनेदवेी मा.लव. 

२प्रा.लि.,१ 

लन.मा.लि. र 

२मा.लि. 
 

३५०० ६००० १०१००० ६०००० १३८६००० 

६ खासािगाउँ आ.लव. १प्रा.लि. 
 

१००० ६००० १३००० १०००० २५०००० 

७ 

च्याम्रादवेी मा.लव. 
३लन.मा.लि.र २ 

मा.लव  
३५०० ६००० १०५००० ५०००० १४२४००० 

८ 
मकु्रापदवेी मा.लव. 

१प्रा.लि. र १ 

लन.मा.लि. 
१ का.स. ३५०० ६००० २८००० ३०००० ४८०००० 

९ डुवाङ आ.लव. २प्रा.लि. 
 

१००० ६००० २६००० २०००० ४१६००० 

१० कन्यादवेी आ.लव. २प्रा.लि. 
 

१००० ६००० २६००० २०००० ४१६००० 

११ लहन्दङु आ.लव. २प्रा.लि. 
 

१००० ६००० २६००० २०००० ४१६००० 

१२ सङ्घर्ि आ.लव. १प्रा.लि. 
 

१००० ६००० १३००० १०००० २५०००० 

१३ कञ्चन आ.लव. १प्रा.लि. 
 

१००० ० १३००० १०००० १७८००० 

१४ नेवेर आ.लव. २प्रा.लि. 
 

१००० ६००० २६००० २०००० ४१६००० 

१५ तेङचेत आ.लव. १प्रा.लि. 
 

१००० ६००० १३००० १०००० २५०००० 

१६ रुप्टुङदवेी आ.लव. ३प्रा.लि. 
 

१००० ६००० ३९००० ३०००० ५८२००० 

१७ 
लापा मा.लव. 

२प्रा.लि. र २ 

लन.मा.लि.  
३५०० ६००० ५६००० ४०००० ८२६००० 

१८ लहमालय सरस्वती 

आ.लव. 

१प्रा.लि. र ४ 

लन.मा.लि.  
३५०० ६००० ७३००० ५०००० १०४०००० 
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क्र.स. 

 

 

लवद्यालयको नाम 

 

 

नयाँ दरवन्दी 

ताललका 

 

बा. लव. 

/का.स. 

संख्या 

 

लव.क. 

अनदुान 

(मालसक) 

बा. लव./ का. 

स. अनदुान 

रकम 

(मालसक) 

लिक्षक अनदुान 

रकम (मालसक) 

पोिाक 

खचि 

वालर्िक 

जम्मा 

१९ सातकन्या आ.लव. २ प्रा.लि. 
 

१००० ६००० २६००० २०००० ४१६००० 

२० 
लतम्ला आ.लव. 

२प्रा.लि. र २ 

लन.मा.लि.  
३५०० ६००० ५६००० ४०००० ८२६००० 

२१ पञ्चकन्या आ.लव. १प्रा.लि. 
 

१००० ० १३००० १०००० १७८००० 

 

जम्मा 

३२प्रा.लि..,१३लन.

मा.लि.. , ४ मा.लि. 

र १ का.स.=५० 
 

३६००० ११४००० ७३१००० ५१०००० ११०८२००० 

 

िाशषयक जम्मा रकम 

 

४३२००० १३६८००० ८५९२००० ४९०००० १०८८२००० 

आज्ञाले 

टंक बहादरु नेगी 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 

रुबी भ्याली गाउँपाललका 

 

 

  

 

 

 

 


