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भगतवीमाई गाउँपालिका 

शैलिक संस्था सहायता अनुदान लवतरण तथा व्यवस्थापन काययलवलध – २०७७ 

प्रमालणकरण लमलतिः  २०७७/१०/१४ 

राजपत्रमा प्रकालशत लमलतिः  २०७७/१०/२४ 

प्रस्तावनािः  शिक्षामा सबै वगग र समुदायका व्यक्तिहरुको सहज पहुँच पुर् याउन र शिक्षाईाई सवगसुईव व्यवक्ततथत र 

मयागशदत बनाउन गाउुँपाशईका शवत्र क्रमिः  गुणस्तरीय शिक्षा सुशनशित गदै जाने उदे्दश्यईे, 

वगवतीमाई गाउुँपाशईका शवत्र प्रचशईत कानून बमोशजम अनुमशत तथा स्वीकृशत  प्राप्त गरी सञ्चाईनमा रहेका र हने 

सामुदाशयक शवद्याईयहरुको पठनपाठनमा थप सहयोग पुर् याउन िैशक्षक संतथाहरुईाई सहायता अनुदान रकम 

शवतरण र व्यवतथापन कायगईाई थप व्यवक्ततथत बनाउन र एकरुपता कायम गनगका ईाशग िैशक्षक संतथा सहायता 

अनुदान शवतरण तथा व्यवतथापन कायगशवशध - २०७७ बनाई ईागु गररएको छ ॰ 

 पररचे्छद - १  

प्रारम्भिक 

१ संलिप्त नाम र प्रारि 

(क) यो कायगशवशधको नाम िैशक्षक संतथा सहायता अनुदान शवतरण तथा व्यवतथापन कायगशवशध - २०७७ 

रहेको छ 

(ख) यो कायगशवशध तुरुन्त ईागु हनेछ 

२ पररभाषािः  शवषय र प्रसंगईे अको अथग नईागेमा यस कायगशवशधमाः  

(क) "कायगशवशध" वन्नाईे िैशक्षक संतथा सहायता अनुदान शवतरण तथा व्यवतथापन कायगशवशध - २०७७ 

सम्झनु पछग ॰ 

(ख) "शवद्याईय" वन्नाईे नेपाई सरकार र यस गाउुँपाशईकाबाट अनुमशत वा स्वीकृशत प्राप्त सामुदाशयक 

शवद्याईय    सम्झनु पछग  ॰ 

(ग) "माध्यशमक शवद्याईय" वन्नाईे कक्षा ९-१० वा ९-१२ सञ्चाईन वएको शवद्याईय सम्झनुपछग  ॰ 

(घ) "आधारवूत शवद्याईय" वन्नाईे कक्षा १-८ सञ्चाईन वएको शवद्याईय सम्झनुपछग  ॰ 

(ङ) "प्राथशमक शवद्याईय" वन्नाईे कक्षा १-३ वा १-५ सञ्चाईन वएको शवद्याईय सम्झनु पछग  ॰ 

(च) "गाउुँपाशईका" वन्नाईे वगवतीमाई गाउुँपाशईका सम्झनुपछग  ॰ 
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(छ) "गाउुँ  कायगपाशईका" वन्नाईे वगवतीमाई गाउुँ  कायगपाशईका सम्झनुपछग  ॰ 

(ज) "शिक्षक" वन्नाईे बाई शवकास केन्द्रदेक्तख कक्षा १२ सम्म अध्यापन गने व्यक्ति सम्झनुपछग  ॰ सो 

िब्दईे प्रधानाध्यापक समेतईाई जनाउछ ॰ 

(झ) "प्रधानाध्यापक" वन्नाईे शवद्याईयको िैशक्षक एवं प्रिासशनक प्रमुखईाई सम्झनुपछग  ॰ 

(ञ) "शिक्षक दरबन्दी" वन्नाईे शवद्याईयमा नेपाई सरकारईे उपईब्ध गराएको दरबन्दी, राहत अनुदान 

कोटा र गाउुँपाशईकाईे उपईब्ध गराएको अनुदान कोटाईाई सम्झनु पछग  ॰ 

(ट) "नू्यन दरबन्दी" वन्नाईे कक्षागत तथा शवषयगत रुपमा नू्यनतम शिक्षक दरबन्दी समेत नवएको 

सम्झनुपछग  ॰ 

(ठ) "गाउुँ  शिक्षा सशमशत" वन्नाईे वगवतीमाई गाउुँ  शिक्षा सशमशत सम्झनुपछग  ॰ 

(ड) "अनुदान" वन्नाईे गाउुँपाशईकाईे सामुदाशयक शवद्याईयईाई उपईब्ध गराउने िैशक्षक संतथा सहायता 

अनुदान सम्झनु पछग  ॰ 

(ढ) "अनुमशत पत्र" वन्नाईे तथायी अध्यापन अनुमशत पत्र सम्झनु पछग  ॰ 

३ उदे्दश्यिः  तथानीय स्रोतको पररचाईन मार्ग त गाउुँपाशईका के्षत्र शवत्रका सामुदाशयक शवद्याईयहरुमा रहेको 

कक्षागत तथा शवषयगत शिक्षकहरुको कशमईाई आंशिक रुपमा पररपुशतग गदै शवद्याईय शिक्षाको गुणस्तर 

शिक्षामा पहुँच र शवद्याथीहरुको शसकाइ उपईक्तब्ध अशववृक्ति गरी िैशक्षक स्तरमा सुधार गने ॰ 

 

पररचे्छद - २ 

लवद्याियिाई लदइने अनुदान तथा अन्य व्यवस्था 

४ लवद्याियिाई अनुदान लदनेिः  

(१) वगवतीमाई गाउुँपाशईकाईे प्रचशईत कानून बमोशजम स्वीकृशत वा अनुमशत प्राप्त गरेका तर शवद्याईय 

सञ्चाईनका ईाशग नू्यनतम दरबन्दी नवएका सामुदाशयक शवद्याईयईाई अनुदान रकम देहायका 

आधारमा शवद्याईय कोषमा शनकासा पठाउनेछ ॰ 

(क) कक्तिमा २० जना पाुँच बषग मुशनका बाईबाशईकाहरु रहेको र गाउुँ  शिक्षा सशमशतईे अनुमशत शदएको 

बाईशबकास केन्द्रईाई कक्तिमा एक जना बाई शिक्षक र कमगचारीको ईाशग अनुदान 
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(ख) प्राथशमक तह कक्षा १-३ वा कक्षा १-५ सञ्चाईन वएको तर उि तहको शिक्षक दरबन्दी वा राहत 

शिक्षक अनुदान नपाएका शवद्याईयईाई पै ुँताशईस जना सम्म शवद्याथी संख्या वए एक जना र सो वन्दा 

बढी शवद्याथी संख्या वए दुई जना शिक्षकका ईाशग अनुदान, 

(ग) आधारवूत तहको कक्षा ६-८ सञ्चाईन वएको तर उि तहको शिक्षक दरबन्दी वा राहत शिक्षक 

अनुदान     नपाएको शवद्याईयईाई बढीमा तीन जना शिक्षकका ईाशग अनुदान, 

(घ) आधारवूत तहको कक्षा ६-८ सञ्चाईन वई उि तहको दरबन्दी वा राहत अनुदान कोटाको शिक्षक 

एक जना   वएको शवद्याईयईाई दुई  जना शिक्षकका ईाशग अनुदान, 

(ङ) आधारवूत तहको कक्षा ६-८ सञ्चाईन वई उि तहको दरबन्दी वा राहत अनुदान कोटाको शिक्षक 

दुई जना वएको शवद्याईयईाई एक  जना शिक्षकका ईाशग अनुदान, 

(च) आधारवूत तहको कक्षा ६-८ सञ्चाईन वएको तर उि तहको शिक्षक दरबन्दी वा शिक्षक अनुदान 

नपाएको शवद्याईयईाई बढीमा तीन जना शिक्षकका ईाशग अनुदान, 

(छ) माध्यशमक तहको कक्षा ९-१० सञ्चाईन वएको तर उि तहको शिक्षक दरबन्दी वा राहत शिक्षक 

अनुदान नपाएको शवद्याईयईाई बढीमा तीन जना शिक्षकका ईाशग अनुदान, 

(ज) माध्यशमक तहको कक्षा ९-१० सञ्चाईन वई उि तहको दरबन्दी वा राहत अनुदान कोटाको शिक्षक 

एक जना वएको शवद्याईयईाई दुई  जना शिक्षकका ईाशग अनुदान, 

(झ) माध्यशमक तहको कक्षा ९-१० सञ्चाईन वएको तर उि तहको शिक्षक दरबन्दी वा शिक्षक अनुदान 

नपाएको शवद्याईयईाई बढीमा तीन जना शिक्षकका ईाशग अनुदान 

(ञ) माध्यशमक तहको कक्षा ११-१२ सञ्चाईन वएको तर उि तहको शिक्षक दरबन्दी वा शिक्षक अनुदान 

नपाएको शवद्याईयईाई बढीमा दुई जना शिक्षकका ईाशग अनुदान 

(ट) अनुदान शवतरण गदाग शनम्नमाध्यशमक तहका ईाशग प्राथशमक तह तथा माध्यशमक तह र माध्यशमक 

तहका ईाशग प्राथशमक र शनम्नमाध्यशमक तहको शिक्षक दरबन्दी वा राहत शिक्षक अनुदानईाई पशन 

आधार माशननेछ ॰ 

(ठ) शवद्याईयमा हाई कायम रहेको सम्बक्तित तहको शवषयको दरबन्दीसंग दोहोरो नहने गरी 

क्रमिः अंगे्रजी, शवज्ञान   गशणत, शवज्ञान वा गशणत, नेपाईी र सामाशजक शवषयमा शिक्षक करारमा 

शनयुक्ति गनुगपनेछ ॰ 
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(ड) गाउुँ  शिक्षा सशमशतको शनणगय अनुसार अनुदान कोटाको तह र शवषय पररवतगन गनग सशकनेछ ॰ 

(ढ) संघीय सरकार वा प्रदेि सरकारबाट शिक्षक दरबन्दी, राहत अनुदान, शिक्षण शसकाइ अनुदान वा 

स्वयसेवक शिक्षक अनुदान शवद्याईयईाई प्राप्त वएमा कायगपाशईकाको शनणगय अनुसार अनुदान रकम 

कटौती गनग वा घटाउन सशकनेछ ॰ 

(ण) गाउुँ  कायगपाशईकाको शनणगय अनुसार अनुदानको रकम थप्न वा घटाउन सशकनेछ ॰ 

(त) शिक्षक दरबन्दी संख्या कम तथा शवद्याथी संख्या बढी रहेका शवद्याईयहरुईाई गाउुँपाशईकाबाट 

शवशनयोशजत रकमको सीमा शवत्र रही थप बाशषगक रुपमा एकमुष्ट अनुदान उपईब्ध गराउन सशकनेछ ॰ 

उि रकमबाट शवद्याईयईे शिक्षक व्यवतथापन, र्शनगचर, िैशक्षक सामाग्री तथा िैशक्षक गुणस्तर सुधार 

गनग शवद्याईय व्यवतथापन सशमशतको शनणगय अनुसार खचग गनग सके्नछ ॰ 

(थ) गाउुँ  कायगपाशईकाईे अको व्यवतथा नवएसम्मको ईाशग राहत अनुदान कोटाको व्यवतथा गरी सोका 

ईाशग आवश्यक रकम बाशषगक रुपमा शवशनयोजन गनग सके्नछ ॰ 

(द) गाउुँ  कायगपाशईकाको शनणगय अनुसार नेपाई सरकारको शनयशमत अनुदान पाउने बाई शिक्षक तथा 

शवद्याईय कमगचारीईाई थप तईव वत्ता उपईब्ध गराउन सशकनेछ ॰ 

 

पररचे्छद - ३ 

पदपुलतय तथा योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था 

५ पदपुलतय (१) गाउुँपाशईकाबाट अनुदानको रकम र संख्या शनधागरण वएको पत्र प्राप्त वएपशछ शवद्याईयईे 

सम्बक्तित तह र         शवषयको शिक्षक पद प्रचशईत कानून बमोशजमको प्रशक्रया पुर् याइ छनौट गनुग पनेछ ॰ 

प्रशतस्पधागबाट छनौट वई कायगरत शवषय शमल्दो शिक्षकईाई शनरन्तरता शदन सशकनेछ ॰ 

  तर प्राथशमक तह कक्षा १-५ सञ्चाईन वएको शवद्याईयको हकमा आफ्नो आवश्यिा अनुसारको शवषय 

शिक्षक छनौट     गनग बाधा पने छैन ॰ 

(२) अनुदानको शिक्षक पद ररि वएमा शवद्याईयईे ररि हनुको कारण सशहत १५ शदन शवत्र गाउुँपाशईकामा 

जानकारी   शदनु पनेछ ॰ गाउुँपाशईकाबाट शिक्षक पदपुशतगका ईाशग अनुमशत शईई शवद्याईयईे शिक्षक 

छनौटको प्रशक्रया िुरु गनुग पनेछ ॰ 

(३) शवद्याईयईे आवश्यक शिक्षकको पद संख्या, योग्यता, शवषय, परीक्षा हने शमशत, समय र तथान सशहत अन्य 

शववरण खुईाई कक्तिमा १५ शदनको म्याद शदई सूचना प्रकािन गनुग पनेछ ॰ उि सुचनाको एक प्रशत 

गाउुँपाशईकामा पठाउनु पनेछ ॰ 
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(४) प्रकाशित सूचनामा तोशकएको म्याद शवत्र पनग आएका दरखास्त उपर छानशवन गरी आवश्यक नू्यनतम 

योग्यता पुगेका उमे्मदवारहरुईाई मात्र परीक्षामा सामेई गराई शनयुक्तिका ईाशग उपयुि उमे्मदवार छनौट 

गनुग पनेछ ॰ 

 (५) गाउुँपाशईकाको अनुदान प्राप्त शिक्षक पदपुशतगका ईाशग देहाय बमोशजमको शिक्षक छनौट सशमशत रहनेछ 

॰ 

       (क) शवद्याईय व्यवतथापन सशमशतको अध्यक्ष वा शनजईे तोकेको सो सशमशतको सदस्य -अध्यक्ष 

        (ख) गाउुँपाशईका शिक्षा िाखा प्रमुख वा शिक्षा सेवाको अशधकृत वा सो नवए प्रमुख प्रिासकीय 

अशधकृतईे      तोकेको   अशधकृत - सदस्य 

        (ग) माध्यशमक तहको शिक्षक छनौट गनुगपने वएमा शिक्षा िास्त्र संकायको सम्बक्तित शवषयमा कक्तिमा 

स्नातकोत्तर र अन्य तहको शिक्षक छनौट गनुग पने वए शिक्षा िास्त्र संकायको सम्बक्तित शवषयमा 

कक्तिमा स्नातक तह उत्तीणग गरेका शिक्षकहरु मधे्यबाट उपईब्ध वएसम्म कक्तिमा एक जना मशहईा 

समेतको प्रशतशनशधत्व हने गरी शवद्याईय व्यवतथापन सशमशतईे मनोशनत गरेका दुई  जना  -सदस्य 

                    (घ) सम्बक्तित शवद्याईयको प्रधानाध्यापक वा शनजईे तोकेको सो शवद्याईयको शिक्षक - सदस्य सशचव 

(६) शिक्षक छनौट सशमशतको पदावशध शिक्षक छनौटको कायगसम्पन्न वए पिात स्वतः  समाप्त हनेछ ॰ 

            (७) शिक्षक छनौट सशमशतको काम कतगव्य र अशधकार देहाय बमोशजम हनेछः  

                      (क) शिक्षक सेवा आयोगईे तोकेको पाठ्यक्रम अनुसार शईक्तखत परीक्षाको प्रश्न पत्र तयार गने, परीक्षा 

सञ्चाईन  गने 

  (ख) शईक्तखत परीक्षामा उत्तीणग उमे्मद्वारहरुको अन्तरवाताग शईने  

(ग) सर्ई उमे्मदवारईाई शनयुक्तिका ईाशग शवद्याईय व्यवतथापन सशमशत समक्ष शसर्ाररस गने 

(घ) परीक्षा सम्बिी अन्य कायग गने 

(८) पछाडी पाररएका वगग र समुदयका व्यक्तिहरुको पहुँच शिक्षक अनुदानमा सहज बनाउन शिक्षक छनौट 

सशमशतईे शईक्तखत तथा अन्तरवाताग दुवैको कुई अंकमा मशहईा वए ३, आशदवासी/जनजाती वए २, दशईत वए 

२, अपांग वए २, अंक थप गरी अक्तन्तम नशतजा प्रकािन गनुग पनेछ ॰ कुनै उमे्मदवार एकवन्दा बढी समुहको 

वएमा शनजईे दरखास्तसंग पेस गरेको कुनै एक समुहका ईाशग मात्र अंक थप गनुग पनेछ ॰ मशहईाहरुको 

हकमा जुनसुकै समुदायको मशहईा वए पशन मशहईा वापतको अंक मात्र प्रदान गररने छ॰ 

(९) बाई शिक्षक पदमा पदपुशतगका ईाशग छनौट कायग संघीय कानूनमा व्यवतथा वएकोमा सोही बमोशजम र 

संघीय कानूनमा व्यवतथा नवएको अवतथामा नेपाई सरकारको शनयशमत अनुदान पाइरहेको बाई शिक्षक पद 
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ररि हदाुँ दर्ा ५ को उपदर्ा (५) को सशमशतईे गनग सके्नछ ॰ समुदायमा बाईशवकास केन्द्र तथापना वई बाई 

शिक्षक शनयुक्ति गदाग गाउुँपाशईकाईे तोकेको शवद्याईयईे छनौट कायग गनेछ ॰ 

६ शैलिक योग्यतािः  (१)अनुदान रकमबाट शनयुि हने शिक्षकहरुको िैशक्षक योग्यता प्रचशईत संघीय शिक्षा ऐन 

तथा शिक्षा शनयमावईी अनुसार हनेछ ॰ 

(२)  बाई शिक्षकको िैशक्षक योग्यता कक्तिमा शिक्षा शवषयमा कक्षा १२ उशत्तणग हनेछ ॰ प्रारक्तिक बाईशवकास 

शवषयमा कक्षा १२ उशत्तणग गरेको उमे्मदवारईाई प्राथशमकता शदनु पनेछ ॰ ॰ ईेटरगे्रशडङ्ग प्रणाईी अनुसार 

परीक्षामा सामेई वई प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको वए कक्तिमा १.६ शज.शप.ए. प्राप्त गरेको हनु पनेछ ॰ कक्षा 

१२ उशत्तणग गरेका उमे्मद्वार उपईब्ध हन नसकेमा मात्र एस.एई.सी उशत्तणग वा एस.ई.ईमा १.६ शज.शप.ए. 

प्राप्त गरेको उमे्मद्वारहरु मधे्यबाट छनौट गनग सशकनेछ ॰  

(३) बाई शिक्षक पदमा शिक्षक छनौट गदाग शववाशहत मशहईा उमे्मद्वारहरु मधे्यबाट खुईा प्रशतस्पधागद्वारा गनुग 

पनेछ ॰ 

७ उमे्मदवारको अन्य योग्यतािः   (१) शिक्षक वनाग गदाग उमे्मदवार हन आवश्यक अन्य योग्यता प्रचशईत संघीय 

शिक्षा ऐन तथा शिक्षक सेवा आयोग शनयमावईीमा वएको व्यवतथा बमोशजम हनेछ ॰  

(२) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा ईेक्तखए तापशन अनुदानमा शिक्षक पदपुशतगका ईाशग वएको पशहईो 

शवज्ञापनमा तथायी अध्यापन अनुमशत पत्र शईएको कुनैपशन व्यक्तिको शनवेदन नपरेमा वा अनुमशत पत्र शईएको 

उमे्मदवार उपईब्ध नवई शवद्याईयको पठनपाठनमा बाधा पने वएमा पुनः  सात शदनको शवज्ञापन गरी अंगे्रजी, 

शवज्ञान र गशणत शवषयमा मात्र बढीमा एक आशथगक वषगका ईाशग अनुमशत पत्र नवएको उमे्मदवारईाई शनयुक्ति 

गनग सशकनेछ ॰ 

८ पाठ्यक्रममिः  (१) अनुदान रकमबाट शनयुि हने शिक्षक छनौट गदाग शिक्षक सेवा आयोगईे स्वीकृत गरेको 

पाठ्यक्रमको प्रयोग गनुग पनेछ ॰ बाई शिक्षक छनौटका ईाशग आयोगईे पाठ्यक्रम स्वीकृत नगरेको अवतथामा 

दर्ा ५ को उपदर्ा (५) को सशमशतईे स्वीकृत गरे बमोशजम हनेछ ॰ 

९ लनयुम्भि र म्याद थपिः   अनुदानबाट शनयुि शिक्षकको शनयुक्ति र म्याद थप देहाय अनुसार गनुगपनेछ ॰ 

(१)  शिक्षक छनौट सशमशतबाट शसर्ाररस वएका शिक्षक उमे्मदवारहरुईाई शिक्षक छनौट सशमशतबाट 

शसर्ाररस वएको शमशतईे सात शदन शवत्र शवद्याईय व्यवतथापन सशमशतबाट शनणगय गराई बढीमा एक 

आशथगक बषगका ईाशग करारमा प्रधानाध्यापकईे शनयुि गरी सो को जानकारी गाउुँपाशईकामा शदनु पनेछ ॰ 

(२) शिक्षक छनौट सशमशतबाट शसर्ाररस वएका उमे्मदवारहरुईाई सम्बक्तित शवद्याईयईे तोशकएको म्याद 

शवत्र शनयुक्ति नगरेमा गाउुँ  शिक्षा सशमशतईे त्यस्ता शवद्याईयको अनुदान आवश्यिाका आधारमा अको 

कुनै शवद्याईयमा शदन वा कटौती गनग सके्नछ ॰ 
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(३)  गाउुँपाशईकाईे शिक्षक अनुदानईाई शनरन्तरता शदएमा एक पटक एक आशथगक बषगमा नबढाई 

शवद्याईय व्यवतथापन सशमशतईे म्याद थप गनुग पनेछ ॰  

(४)  यो कायगशवशध जारी हुँदाका बखत कायगरत अनुदान कोटामा शनयुि शिक्षकको म्याद थप यो 

कायगशवशध जारी वएको शमशतईे दुई मशहना शवत्र चाईु आशथगक बषगका ईाशग गनुग पनेछ ॰ म्याद थप 

नगररएको शिक्षकहरुको ईाशग अनुदान रकम शनकासा गररने छैन ॰ 

१० काम,कतयव्यिः  अनुदानबाट शनयुि वएका शिक्षकहरुको काम र कतगव्य गाउुँ  शिक्षा ऐनमा तोशकएकोमा 

सोही बमोशजम र नतोशकएको हकमा संघीय शिक्षा ऐन तथा शिक्षा शनयमावईीमा तोशकए बमोशजम हनेछ ॰ 

११ अनुदान लशिक  नरहने 

(१) देहायको अवतथामा अनुदानबाट शनयुि शिक्षकको पद ररि वएको माशननेछः  

(क) गाुँउपाशईकाबाट अनुदान प्राप्त नवएमा 

(ख) शवद्याईय व्यवतथापन सशमशतईे म्याद थप नगरेमा 

(ग) उमेर साठी वषग पुरा वएमा 

(घ) प्रधानाध्यापक समक्ष पेस गरेको शईक्तखत राजीनामा स्वीकृत वएमा 

(ङ) नीजको मृत्य वएमा 

(च ) सेवाबाट हटाइएमा 

पररचे्छद - ४ 

तिब भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था 

१२ तिब भत्ता  

(१) अनुदानबाट शनयुि वएका शिक्षकहरुईे शवद्याईयमा हाशजर वएको शमशतदेक्तख गाउुँ  कायगपाशईकाईे 

तोके बमोशजमको तईब वत्ता माशसक वा तै्रमाशसक रुपमा पाउने छन॰ 

(२) अनुदानबाट शनयुि वएका शिक्षकहरुईे एक मशहनामा खाइपाई आएको तईब बराबरको रकम 

बषगको एकपटक चाडपवग खचग वापत पाउने छन् ॰ 

(३) शिक्षकको अन्य सुशवधा गाउुँकायगपाशईकाईे तोके बमोशजम हनेछ ॰ 

(४) अनुदानबाट शनयुि वएका शिक्षकहरुईाई सम्बक्तित शवद्याईयईे थप वत्ता तथा अन्य सुशवधा उपईब्ध 

गराउन सके्नछ ॰ 



9 
 

पररचे्छद -५ 

सरुवा र काज सम्बन्धी व्यवस्था 

१३ सरुवा र काजिः   

(१) अनुदानबाट शनयुि वएका शिक्षकहरुईाई सरुवा वई जाने शवद्याईयको सहमशत र आउने 

शवद्याईयको अनुमशतमा तह र शवषय शमईेमा गाउुँपाशईकाईे सरुवा गनग सके्नछ ॰ 

(२) शवद्याईयमा कायगरत शिक्षकईे शवद्याईयको कामईे प्रधानाध्यापकको स्वीकृशतईे बढीमा सात शदन सम्म 

काजमा जान सके्नछ ॰ 

(३) काजमा जाुँदा कानून अनुसार सुशवधा शवद्याईयईे उपईब्ध गराउनु पनेछ ॰ 

(४) अनुदानबाट शनयुि शिक्षकईाई आवश्यिा अनुसार गाउुँपाशईकाईे काजमा खटाउन सके्नछ ॰ 

पररचे्छद - ६ 

लवदा सम्बन्धी व्यवस्था 

१४ लवदािः  

(१) शिक्षकईे बषग वररमा सावगजशनक शवदा बाहेक वैपरी शवदा ६, पवग शवदा ६ शदन,  शबरामी शवदा ६ शदन, 

शकररया शवदा १५ शदन, सुते्करी शवदा सुते्करी हनु अशध वा पशछ गरी ९५ शदन, प्रसुशत स्याहार शवदा १५ शदन 

पाउने छ ॰  

(२)  शवदामा बस्दा स्वीकृशत शईई बसु्न पनेछ ॰ 

(३)  शवरामी शवदा जशत वए पशन संशचत गनग सशकनेछ तर सो शवदा वापतको रकम पाउने छैन ॰ 

(४) शवदा अशधकार नवै सहशईयत मात्र हो ॰ 

(५) शिक्षकको शवदा प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकको शवदा शवद्याईय व्यवतथापन सशमशतको अध्यक्षईे 

स्वीकृत गनेछ ॰ 

पररचे्छद -७ 

सजाय सम्बन्धी व्यवस्था 

१५ सजायिः  उशचत र पयागप्त कारण वएमा अनुदानबाट शनयुि शिक्षकईाई देहाय बमोशजमको सजाय गनग 

सशकनेछ ॰ 

(१) नशसहत शदने 



10 
 

(२) तईब रोक्का गने 

(३)  आवश्यक क्षशतपूशतग वराउने 

(४) शनशित समयका ईाशग शनईम्बन गने 

(५) सेवाबाट हटाउने वा वखागस्त गने 

१६ नलसहत लदनेिः  शवद्याईयमा अनुपक्ततथत रहने शजमे्मवारी पुरा नगने समय पाईना नगरे शनजईाई नशसहत शदन 

सशकनेछ ॰ 

१७ तिब रोक्का गननिः  देहायको अवतथामा अनुदानबाट शनयुि शिक्षकको तईब रोक्का गनग सशकनेछ ॰ 

(क) अनुिासनहीन काम गरेमा 

(ख) बारम्बार शवद्याईयईे शदएको शनदेिन पाईना नगरेमा 

(ग) शवना सूचना शवद्याईयमा अनुपक्ततथत रहेमा 

(घ) शवद्याईयको काम समयमा सम्पन्न नगरेमा 

(ङ) शवद्याईय प्रिासनईे शदएको आदेि पाईना नगरेमा 

(च) आफ्नो पदीय शजमे्मवारी वहन नगरेमा 

(छ) शवद्याईयको गोपनीयता वंग गरेमा 

(ज) यस कायगशवशध र प्रचशईत कानूनमा उले्लक्तखत आचारसंशहताको पाईना नगरेमा 

१८ आवश्यक िलतपुलतय भराउनेिः  अनुदानबाट शनयुि कुनैपशन शिक्षकईे जानाजान ईापरवाही गरी 

शवद्याईयईाई कुनै हानी नोक्सानी गरे वा गराएमा त्यसरी हन गएको क्षशतको रकम आंशिक वा पुरा शनजको 

तईव वत्ताबाट कट्टा गरी असुई उपर गररनेछ र तईबबाट अपुग वएमा शनजको जायजेथाबाट असुई उपर 

गररनेछ ॰ 

१९ लनलित समयको िालग लनिम्बन गननिः अनुदानबाट शनयुि कुनैपशन शिक्षकईाई सजायको आदेि शदनुवन्दा 

अशघ कुनैपशन शवषयमा जाुँचबुझ गनुग परेमा शनजईाई सजाय गने अशधकारीईे शनशित समयको ईाशग शनईम्बन 

गनग सशकनेछ ॰ 

२० सेवाबाट हटाउने वा बर्ायस्त गननिः  (१) देहायको अवतथामा अनुदानबाट शनयुि शिक्षकईाई सेवाबाट 

हटाउन सशकनेछ 
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(क) आफ्नो पदीय शजमे्मवारी पुरा नगरेमा  

(ख) मादक पदाथग सेवन गरी शवद्याईयमा आएको प्रमाशणत वएमा 

(ग) शवदा स्वीकृशत नगराई सात शदनसम्म शवद्याईयमा अनुपक्ततथत वएमा 

(घ) शवद्याईयईाई हानी नोक्सानी हने काम गरेमा 

(ङ) शवद्याईयको गोपनीयता वंग गरेमा 

(च) अनुिासन तथा आचरण सम्बिी व्यवतथा वारम्वार उलं्लघन गरेमा 

(छ) मगज शवगे्रमा 

(ज) शवद्याईयईाई असर पाने गरी एकै समयमा अन्य संतथामा काम गरेमा 

(२) देहायको अवतथामा अनुदानबाट शनयुि शिक्षकईाई सेवाबाट बखागस्त गनग सशकनेछ ॰ 

(क) नैशतक पतन देक्तखने र्ौजदारी अशवयोगमा अदाईतबाट सजाय पाएमा 

(ख) भ्रष्टाचार गरेको प्रमाशणत वएमा 

(ग) नोकरी पाउने उदे्दश्यईे नक्कईी प्रमाण पत्र पेस गरेमा वा उमेर ढाटेमा 

२१ सजाय लदने अलधकारीिः  अनुदानबाट शनयुि शिक्षकईाई सजाय गने अशधकारी देहाय बमोशजम हनेछ ॰ 

(क) शिक्षकईाई नशसहत शदने अशधकार प्रधानाध्यापकईाई हनेछ ॰ 

(ख) शिक्षकको तईब रोक्का गने, आवश्यक क्षशतपुशतग वराउने, शनशित समयको ईाशग शनईम्बन गने, 

सेवाबाट हटाउने वा बखागस्त गने अशधकार शवद्याईय व्यवतथापन सशमशतईाई हनेछ ॰ 

तर सजाय शदने अशधकारीईे अनुदानबाट शनयुि कुनैपशन शिक्षकईाई सजायको आदेि शदनुवन्दा अशघ 

शनजईाई आफ्नो सर्ाई पेि गने मनाशसब मौका शदनु पनेछ र सम्बक्तित शिक्षकईे पशन तोशकएको म्याद शवत्र 

आफ्नो सर्ाई पेि गनुग पनेछ ॰ 

पररचे्छद -८ 

लशिकको आचारसंलहता 

२२ अनुदानबाट शनयुि शिक्षकईे तपशसई अनुसारको आचारसंशहता पाईना गनुग पनेछ ॰ 

(क) शनयशमत रुपमा शवद्याईयईे तोकेको पोिाकमा हाशजर वई अनुिाशसत रुपमा तोशकएको शजमे्मवारी 

पुरा गने 
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(ख) शवद्याथी एवं शिक्षक बीच मयागशदत व्यवहार गने 

(ग) आफ्नो पेसाप्रशत इमान्दार रही शवद्याईयको चौतर्ी शवकासमा जोड शदने 

(घ) शवद्याईयमा गोप्य राख्नु पने कुराईाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रकट गनग पाइने छैन ॰ 

(ङ) पद अनुसारको आचरण पाईना गनुग पनेछ ॰ 

(च) शवद्याईयको शहत शवपररत कायगमा सहवागी वई कायागईय घेराउ गने, ताईाबन्दी गने, िारीररक तथा 

मानशसक दबाब शदने उदे्दश्यईे कुनै शकशसमको कायग गने वा गराउन पाइने छैन  

(छ) मादक पदाथग सेवन गरी शवद्याईय पररसर शवत्र वा सावगजशनक तथईमा प्रवेि गनग पाइने छैन  

(ज) आशथगक अनुिासन शवत्र रहनु पछग  ॰ 

(झ) शवदा बस्दा पुवग स्वीकृशत शईएर मात्र बसु्न पछग  ॰ 

(ञ) यस कायगशवशधमा छुट वएका अन्य आचरण संघीय शिक्षा ऐन तथा शनयमावईी बमोशजम हनेछ ॰ 

 

पररचे्छद -९ 

लवलवध 

२३ लवलवधिः  

(क) यस कायगशवशध संिोधन गने अशधकार गाउुँ  कायगपाशईकाईाई हनेछ ॰ 

(ख) यस कायगशवशधमा व्यवतथा नवएको हकमा गाउुँ  शिक्षा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन/प्रदेि शिक्षा ऐन, शिक्षा 

शनयमावईी र शिक्षक सेवा आयोग शनयमावईीमा वएको व्यवतथा अनुसार हनेछ ॰ 

(ग) यस कायगशवशधमा उले्लक्तखत कुनै शवषयमा दुशवधा वएमा गाउुँ  कायगपाशईकाको शनणगय अक्तन्तम हनेछ ॰ 

(घ) यस अशघ अनुदानबाट शनयुि वई कायगरत शिक्षक यस कायगशवशध बमोशजम शनयुि वएको माशनने छ 

॰ 

 

 

          


