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भयग—२
शिखर नगरपयशिकय
सम्ब ् २०७८ सयिको कय्यविधि नं.३

शिखर नगरपालिकाको शिक्षण अनुदान व्यवस्थापन काययववलि,२०७८
प्रस्तावना: नेपािको सं वविानको कायायन्वयनसं गै दे ि सं घीयतामा गए पलि आिारभूत तथा माध्यलमक तहको
शिक्षाको अलिकार स्थानीय तहमा आइ आिारभूत तथा माध्यलमक शिक्षाको गुणस्तर उकास्नका िालग स्थानीय

तहको मुख्य शिम्मेवारी हुन पुगेको ि । यस शिखर नगरपालिका अन्तगयत सं चालित अलिकांस सामुदावयक
ववद्याियहरुमा ववद्याथीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी अभाव भएकािे शिक्षक दरबन्दी अभावको समस्या
न्युनीकरण गरी लसकाइमा गुणस्तर ल्याउन वाञ्िलनय भएकािे शिखर नगरपालिका नगर काययपालिकािे

स्थानीय सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ७ िे ददएको ददएको अलिकार प्रयोग गरी
शिखर नगरपालिकाको शिक्षण अनुदान व्यवस्थापन काययववलि,२०७८ काययववलि बनाइ िागू गररएको ि।
पररच्िे द-१
१.सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भः

प्रारशम्भक

क) यस काययववलिको नाम " शिखर नगरपालिकाको शिक्षण अनुदान व्यवस्थापन काययववलि,२०७८"

रहे को
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ि।

ख) यो काययववलि शिखर नगरपालिकाभरी िागू हुनेि।

ग) यो काययववलि नगर काययपालिकाबाट स्वीकृत भएको लमलत दे शख िागू हुनेि।
२.पररभाषा: ववषय वा प्रसं गिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा;
क) 'नगरपालिका' भन्नािे शिखर नगरपालिका सम्झनुपिय।

ख) 'नगर सभा' भन्नािे शिखर नगरपालिकाको नगर सभा सम्झनु पिय।

ग) 'काययपालिका' भन्नािे शिखर नगरपालिका नगरकाययपालिकािाई सशम्झनुपिय।
घ) 'ऐन' भन्नािे शिक्षा ऐन, २०२८ सम्झनु पिय।

ङ) 'लनयमाविी' भन्नािे शिक्षा लनयमाविी,२०५९ सम्झनु पिय।

च) 'दरबन्दी' भन्नािे सं घीय सरकारबाट ववद्याियिाइ प्राप्त स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी िनाउँ ि र सो
िब्दिे राहत अनुदान कोटा समेतिाइ िनाउँ ि।

ि) 'शिक्षा िाखा' भन्नािे शिखर नगरपालिकाको शिक्षा युवा तथा खेिकुद िाखा सम्झनुपिय।
ि) 'वडा' भन्नािे शिखर नगरपालिकाका ११ वटै वडाहरुिाई सम्झनु पिय।

झ) 'ववद्यािय' भन्नािे यस नगरपालिकाका अन्तगयत सं चालित सामुदावयक ववद्यािय सम्झनु पिय।

ञ) 'शिक्षण अनुदान' भन्नािे ववद्याियहरुमा शिक्षक अभाविाइ कम गनयका िालग प्रलत शिक्षकका दरिे
नगरपालिकाबाट वावषयक एकमुष्ठ रुपमा ददइने अनुदान सम्झनु पिय।

ट) 'ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत' भन्नािे शिखर नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका शिक्षण अनुदान पाउने
ववद्याियका ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाई सम्झनुपिय।

ठ) 'तोवकएको' वा 'तोवकए बमोशिम' भन्नािे यस काययववलिमा तोवकएको वा
पिय।

तोवकए बमोशिम सम्झनु

पररच्िे द-२

शिक्षक अनदानका शिषयक सम्बन्िी व्यवस्था

३. यस नगरपालिकाको नगर सभाबाट शिक्षा, युवा तथा खेिकुद िाखा वा वडाको वावषयक बिेटमा शिक्षक
वा शिक्षण अनुदान व्यवस्थापन शिषयकमा बिेटको व्यवस्था गरी स्वीकृत गराउनु पनेि।
पररच्िे द-३

ववद्यािय िनौट तथा शिक्षण अनुदान ववतरण

४. ववद्यािय िनौटका आिारहरुः शिक्षण अनुदान ववतरणका िालग ववद्यािय िनौटका आिार दे हाय बमोशिम
हुनेिनः

क_ ववद्याियमा ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत तथा शिक्षक अलभभावक सं घको गठन भएको
हुन ु पने।

ख_ ववद्याियिे लनयलमत रुपमा सामाशिक परीक्षण गरे को हुन ु पने।

ग_ ववद्याियिे अशघल्िो आलथयक वषयको िेखापरीक्षण गरे को हुन ु पने।
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घ_ ववद्याियिे लनयलमत रुपमा िैशक्षक तथ्याङ्क (IEMIS) भरे को हुन ु पने।

ङ_ ववद्याियमा िून्य दरबन्दी वा ववद्याथी अनुपातका आिारमा दरबन्दी अपुग भएको हुन ु पने।

५. शिक्षण अनुदान ववतरणः ववद्याथी अनुपातका आिारमा दरबन्दी कम रहे का ववद्याियहरुिाई तहगत रुपमा

बढीमा दे हाय अनुसार मालसक पाररश्रलमक पाउने गरी बढीमा बाह्र मवहना बराबरको पाररश्रलमक रकम िनोट
भएका ववद्याियिाइ शिक्षण अनुदान ववतरण गनय सवकनेि।
क्र.स.

तह

मालसक रु.

१

माध्यलमक (११-१२)

रु २५,०००।–

२

माध्यलमक (९-१०)

रु २०,०००।–

३

आिारभूत (६-८)

रु १५,०००।–

४

आिारभूत (१-५)

रु १०,०००।–

पररच्िे द-४

शिक्षण अनुदानबाट तिब भत्ता खाने गरी लनयुक्त शिक्षकको लनयुशक्त सम्बन्िी व्यवस्था
६. शिक्षक भनाय तथा लनयुशक्त सम्बन्िी व्यवस्थाः ववद्याियिे उपिब्ि शिक्षण अनुदानमा शिक्षण सेवा लिँदा
दे हाय अनुसार गनुय पनेि–

क_ सम्बशन्ित तहको ववषयगत शिक्षक दोहोरो नपने गरर प्रचलित ऐन तथा लनयमाविीमा उल्िेख भए
अनुसारको ववलि तथा प्रवक्रयाको आिारमा गने।

ख_ िनोट भएका शिक्षकिाइ ववद्याियिे करार सम्झौता गने । यो करार अवलि सामान्यतः एक
िैशक्षक सत्रको िालग हुन।
े

ग_ ववद्याियिे आगामी वषयहरुका िालग शिक्षण अनुदान प्राप्त हुने सुलनशितता भएको अवस्थामा मात्र

ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे यसै काययववलि अनुरुप शिक्षण सेवा करारमा लिइएको व्यशक्तको शिक्षण
कायय सम्पादनका आिारमा प्राथलमकता ददइ पुनः शिक्षण सेवा करार गनय सक्ने ।

७. करार सम्झौता रद्द हुनेः दे हायको अवस्थामा ववद्याियिे िुनसुकै बखत सम्बशन्ित शिक्षकको करार
सम्झौता रद्द गनय सक्नेि ।

क_ करार सम्झौतामा उल्िेख गररएका ितयहरु पािना नगरे मा।
ख_ शिक्षक आचार सं वहताको पािना नगरे मा।

ग_ ववद्याियिे तोकेको अन्य काययहरु सन्तोषिनक रुपमा नगरे मा।
घ_ यस काययववलिका आिारमा प्राप्त हुने अनुदान रोक्का भएमा ।
पररच्िे द-५

ववलभन्न लनकायको भूलमका
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८.शिक्षा िाखाको भूलमकाः शिक्षण अनुदान व्यवस्थापनका िालग शिक्षा िाखाको भूलमका दे हाय बमोशिम
हुनेिः

क_ शिक्षण अनुदानका िालग ववद्याियको प्राथलमकता क्रम लनिायरण गरी िनोट गने।
ख_ िनौट परे का ववद्याियिाइ तोवकए अनुसार एकमुष्ट रकम लनकासा गने।

ग_ िनौट भएका शिक्षकको काम कावायहीको बारे मा समय समयमा अनुगमन गने।
घ_ शिक्षण लसकाइ सुिारका िालग ववद्याियसं ग समन्वय गने।
ङ_ आवश्यकता अनुसार अन्य काययहरु गने, गराउने।

९.वडाको भूलमकाः शिक्षण अनुदान व्यवस्थापनका िालग वडाको भूलमका दे हाय बमोशिम हुनेिः
क_ वडाको बिेटबाट शिक्षण अनुदान ददनु पने भएमा अनुदानका िालग ववद्याियको िनोट
गने।

ख_ िनोट परे का ववद्याियिाई तोवकए अनुसार एकमुष्ट रकम लनकासाका िालग ववद्याियिाई
सहिीकरण गने।

ग_ शिक्षण अनुदानबाट तिब भत्ता खाने शिक्षकको िनोटमा सहिीकरण गने।
घ_ शिक्षण लसकाई सुिारका िालग आवश्यक समन्वय र सहयोग गने।

१०.ववद्याियको भूलमकाः शिक्षण अनुदान व्यवस्थापनका िालग ववद्याियको भूलमका दे हाय
बमोशिम हुनि
े ः

क_ प्रचलित ऐन, लनयम अनुसार शिक्षक लनयुशक्तको व्यवस्था लमिाउने।
ख_ िनोट भएका शिक्षकको करार सम्झौता गने।

ग_ शिक्षकको िालग थप आचारसं वहता आवश्यक पने भए सोको तयारी गरी ववद्यािय
व्यवस्थापन सलमलतबाट अनुमोदन गराइ कायायन्वयन गने।

घ_ करार सम्झौतामा उल्िेख भए अनुसारको सुवविाहरु उपिब्ि गराउने।
ङ_ शिक्षा िाखाको लनदे िानुसार काम गने।

पररच्िे द-६

व्याख्या र सं िोिन

१०.काययववलिको व्याख्या: यस काययववलिमा उशल्िशखत कुनै प्राविान वा ववषयमा दुवविा उत्पन्न भएमा वा
अस्पष्टता रहे मा त्यसको अशन्तम व्याख्या नगर काययपालिकािे गनेि।

११.बािा अड्चन फुकाउ: स्थानीय सरकार सं चािन ऐन, २०७४ र यस काययववलिमा व्यवस्था भए बाहे कका
ववषयमा नीलतगत लनणयय गनय आवश्यक भएमा त्यस्तो लनणयय नगर काययपालिकािे गनेि।

१२. काययववलि सं िोिन: यस काययववलिका प्राविानहरुमा नगर काययपालिकािे आवश्यक सं िोिन गनय
सक्नेि।

पररच्िे द-७

खारे िी र बचाउ
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१३.बाशझएमा अमान्य हुन:े यस काययववलिमा उल्िेख भएका व्यवस्था तथा प्राविान प्रचलित कानुनसँग
बाशझएमा बाशझएको हदसम्म अमान्य हुनेि ।

ु शघ ववद्याि तथा ववद्याियका शिक्षकहरूिाई उपिब्ि गराईएको
१४.बचाउ: यो काययववलि प्रारम्भ हुनअ
अनुदान यसै काययववलि बमोशिम उपिब्ि गराईएको मालननेि।

प्रमाणीकरण लमलतः२०७८।५।२१
आज्ञािे,

परमानन्द िमाय

लन.प्रमुख प्रिासवकय अलिकृत
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