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ससभकोट गाॉउऩासरकाको शैक्षऺक अनदुान (साभदुायमक यिद्यारम )सनदेक्षशका                             

                                                        2075 
नेऩारको सॊयिधान २०७२ रे ददएको असधकायराई साथथक तलु्माउन गाॉउऩासरकाभा प्राप्त सॊघ य प्रदेश सयकाय 
फाट प्राप्त अनदुान य गाॉउऩासरकाफाट यिसनमोक्षजत आन्तरयक श्रोतको यकभ गाॉउऩासरकाको क्षशऺा शाखारे 
तमाय गयी ऩेश गयेको फस्तगुत यिियणका आधायभा अनदुान तथा अन्म व्मिस्था सम्फन्धी सनदेक्षशका सनभाथण 
गनथ आिश्मक बएकोरे स्थासनम सयकाय सञ्चारन ऐन 2074 य ससभकोट गाॉउऩासरका क्षशऺा सनमभािरी 
2075 फभोक्षजभ सभसत 2075 बाद्र 14 15 य 17 गते फसेको कामथऩासरका फैठकरे मो सनदेक्षशका ऩारयत 
गयी जायी गयेको छ । 

ऩरयच्छेद १ 

सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब - (१) मस सनदेक्षशकाको नाभ "ससभकोट गाॉउऩासरकाको शैक्षऺक अनदुान (साभदुायमक 
यिद्यारम) सनदेक्षशका २०७५" यहने छ ।  

(२) मो सनदेक्षशका कामथऩासरकारे ऩारयत गयेको सभसतदेक्षख राग ुहनुेछ ।  

२ ऩरयबाषा : - यिषम िा प्रसॊगरे अको अथथ नरागेभा मस सनदेक्षशकाभा- 

क) "यिद्यारम" बन्नारे नेऩार सयकायको सॊक्षघम क्षशऺा ऐन, सनमभािरीको आधायभा स्थायऩत प्रायक्षम्बक 
फारयिकास केन्द्र देक्षख कऺा १२ सम्भ अध्ममन अद्याऩन गयाइने शैक्षऺक सॊस्थाराई फझुाउॉछ । 

ख) "ऐन" बन्नारे स्थासनम सयकाय सञ्चारन ऐन 2074 राई सम्झनऩुछथ । 

ग) "सनमभािरी" बन्नारे ससभकोट गाउऩासरकाको क्षशऺा सनमभािरी २075राइ सॊम्झनऩुछथ । 

घ) "गाउॉ सबा" बन्नारे ससभकोट गाॉउऩासरकाको गाॉउसबाराई सॊम्झन ुऩछथ । 

ङ) "कामथऩासरका" बन्नारे ससभकोट गाॉउऩासरकाको कामथऩासरकाराई  सॊम्झनऩुछथ । 

च) "क्षशऺा ससभसत " बन्नारे ससभकोट गाॉउऩासरका क्षशऺा सनमभािरी 2075को आधायभा गदठत गाउॉ क्षशऺा 
ससभसतराई  सॊम्झन ुऩछथ । 

छ) "प्रभखु प्रशासकीम असधकृत" बन्नारे ससभकोट गाॉउऩासरकाको प्रभखु प्रशासयकम असधकृतराई सम्झनऩुछथ 
। 

ज) "क्षशऺा शाखा" बन्नारे ससभकोट गाउॉऩासरकाको क्षशऺा सम्फन्धी काभ गने शाखाराइ फझुाउछ । 

झ) "क्षशऺा असधकृत" बन्नारे क्षशऺा शाखाभा काभ गने शाखा प्रभखु िा सो काभ गनथ तोयकएको क्षशऺा 
सभहुको कभथचायी बनी फझुाउछ । 

ञ) "िडा ससभसत" बन्नारे ससभकोट गाॉउऩासरका अन्तगथतको िडाहरुको ससभसत फझु्नऩुछथ । 



ट) "श्रोत केन्द्र" बन्नारे तोयकएको यिद्यारम ऺते्र सबत्रको अनगुभन,सनरयऺण,क्षशऺण सहक्षजकयण, तथ्माङ 
सॊकरन जस्ता क्षशऺा ऺेत्रभा तोयकएका काभहरु गनथ स्थायऩत यिद्यारम योस्टय य िा सभहुहरुको शैक्षऺक केन्द्र 
बसन फझुाउछ । 

ठ) "श्रोत व्मक्षि " बन्नारे  श्रोत केन्द्रभा काभ गनथ तोयकएको क्षशऺक सॊम्झन ुऩछथ । 

ड) "यिद्यारम सनरयऺक" बन्नारे गाउॉऩासरकाको क्षशऺा शाखा अन्तगथत काभ गनथ तोयकएको क्षशऺा सभहुको 
असधकृत कभथचायी बने्न फझुाउन्छ । 

ढ) "यिद्यारम व्मिस्थाऩन ससभसत" बन्नारे ससभकोट गाॉउऩासरका क्षशऺा सनभािरी 2075को आधायभा गदठत 
यिद्यारमको व्मिस्थाऩन ससभसत बने्न फझुाउछ ।  

 ण) "क्षशऺक असबबािक सॊघ" बन्नारे ससभकोट गाॉउऩासरका क्षशऺा सनभािरी 2075को आधायभा गदठत 
क्षशऺक य असबबािकहरुको ससभसत बसन फझुाउछ । 

त) " क्षशऺक कभथचायी " बन्नारे यिद्यारमभा क्षशऺण क्षशकाइ प्रमोजनकारासग सनमभानसुाय सनमिु 
प्रधानाध्माऩक, क्षशऺक, कामाथरम सहामक, कामाथरम सहमोगी रगामतका सनमभानसुाय सनमिु क्षशऺक तथा 
कभथचायी बने्न फझुाउछ  

थ) "अनदुान" बन्नारे ससभकोट गाॉउऩासरकारे यिद्यारमको बौसतक यिकास तथा  सनभाथण, शैक्षऺक यिकास, 
सनभाथण, भभतथ सम्बाय, यिद्यारम क्षशऺाकभीका रासग तरफ बत्ता, प्रोत्साहन, ऩयुस्काय तथा यिद्धाथीहरुको 
सिाथङ्गीण यिकासकारागी प्राप्त हनुे ददिा खाजा, ऩोषाक, छात्रिसृत, शैक्षऺक साभासि, ऩाठ्य ऩसु्तक, खेरकुद 
आिासीम प्रिन्ध सभेतकारासग प्रदान गरयने आसथथक तथा प्रायिसधक सहमोगराइ जनाउछ ।  

द) " रेखा ऩरयऺण " ससभकोट गाॉउऩासरका क्षशऺा सनमभािरी 2075 य ससभकोट गाॉउऩासरका शैक्षऺक 
अनदुान साभदुायमक यिद्यारम सनशेक्षशका 2075 अनसुाय यिद्यारमको आसथथक रेखा जोखा तथा गणुस्तय 
असबियृद्ध सम्फन्धी यित्तीम तथा साभाक्षजक ऩरयऺण बने्न फझुाउछ । 

ध) " अनगुभन  " बन्नारे यिद्यारमको काभ कायिाही क्षशऺण ससकाइको अिस्थाको गसतयिसध सम्फक्षन्ध 
असधकाय प्राप्त असधकायीफाट भलु्माङ्कन तथा यिश्लषेण गने कामथ बसन फझुाउछ । 

द) " दण्ड सजाम  " बन्नारे प्रचसरत काननु यिऩरयत काभ गने व्मक्षि, यिद्यारम क्षशऺक- कभथचायी, यिद्याथी 
असबबािक य यिद्यारम यहेको सभदुामको प्रसतकुर काभ गने गयाउने व्मक्षिराइ प्रचसरत काननु अनसुाय हनु े
सजाम बसन फझुाउछ । 

ध) " ऩयुस्काय  " बन्नारे यिद्यारमहरुको सिाथङ्गीण यिकासभा यहतकायी काभ गये िाऩत प्राप्त हनु े प्रशॊसा, 
सम्भान, िसृतयिकास तथा नगद धनयाशीराइ फझुाउछ ।  

 

 



ऩरयच्छेद २ 

३ -यिद्यारमभा ददइन ेअनदुान सम्फन्धी व्मिस्था -  

क) यिद्यारमहरुभा गाउॉऩासरका भापथ त देहामका अनदुानहरु उऩरब्ध हनुेछन ्। 

अ) यिद्यारमको सॊचारन, व्मिस्थाऩन, क्षशऺक तरफ बत्ता, बौसतक व्मिस्थाऩन, भभथत सॊबाय, पसनथचय, ददिा 
खाजा, शैक्षऺक साभिी, साॊस्कृसतक तथा खेरकुद सभािी, छात्रिसृत ऩरयऺा सॊचारन, कोक्षचङ कऺा, टु्यसन 
रगामत शैक्षऺक गणुस्तय असबियृद्धकारासग उऩरब्ध श्रोत य साधनका आधायभा गाउॉऩासरकाको ऺेत्र सबत्रका 
साभदुायमक यिद्यारमहरुराइ सनमसभत तथा सफशेष अनदुान  । 

ख) यिद्यारमहरुराइ उऩरब्ध गयाइने अनदुानका श्रोतहरु देहाम फभोक्षजभ यहनेछन ्। 

अ) नेऩार सयकायफाट आउने अनदुान  

आ) प्रदेश सयकायफाट आउने अनदुान  

इ) नेऩार सयकाय िा सॊयिधान प्रदत्त सनकाम िा प्रदेश य स्थानीम सयकायसॊग सॊम्झौता िा अनभुसत सरइ प्राप्त 
हनुे याष्ट्रसॊघीम, अन्तयायष्ट्रम िा यायष्ट्रम सयकायी तथा गैह्र सयकायी एिॊ स्थानीम य सनक्षज सॊघ सॊस्था एिॊ व्मक्षि 
िा सभहुफाट प्राप्त हनुे यकभ । 

ई) गाउॉऩासरकाको आन्तरयक श्रोत 

४. अनदुान यितयणका आधायहरु:-  

क) यिद्यारम अनदुान यितयणका आधायहरु देहाम फभोक्षजभ हनुेछन ्। 

अ) यिद्यारम स्थाऩनाको जेष्ठता सॊचासरत कऺा य तह:- जस्तै न्मनुतभ ४० जनासम्भ क्षशऺक यिद्धाथी अनऩुात 
बएको हनुऩुने । 

आ) यिद्यारमराइ उऩरब्ध कऺागत, तहगत य यिषमगत क्षशऺक दयफन्दी :-फार यिकास कऺाभा ४० जना 
फारफासरकासम्भ १ जना सहजकताथ,प्रा यि भा कऺा १-३ सम्भभा 2 दईुजना, १-५ भा कऺा ३ तीन जना 
बन्दा कभ दयफन्दी बएभा थऩ अनदुान उऩरब्ध गयाउने । 

इ) यिद्यारमभा यहेका कऺागत य तहगत यिद्याथी सॊख्मा : प्रत्मेक कऺाभा ४० चासरस जना बन्दा फढी 
यिद्याथी बई प्रायिभा ५ जना बन्दा कभ, सनभायिभा ४ जना बन्दा कभ य भायिभा ५ जना बन्दा कभ क्षशऺक 
बएका यिद्यारमहरुराइ दयफन्दी ऩयुा नहदुासम्भ आिश्मकता अनसुाय थऩ अनदुान उऩरब्ध गयाउने ।  

ई) क्षशऺक, यिद्याथी अनऩुात, कऺा, तह य यिद्यारमको सभि अिस्थाको आधायभा अनदुान उऩरब्ध गयाउने 
। 



उ) यिद्यारमरे सनभाथण गयेको यिद्यारम सधुाय मोजना,  िायषथक शैऺक्षणक मोजना, शैक्षऺक उऩरक्षब्ध, ऩयीऺा 
नसतजा य क्षशऺण सधुाय मोजनाका आधायभा अनदुानराई प्राथसभकता ददन।े 

ऊ) यिद्यारम यहेको सभदुामको शैक्षऺक अिस्था साॉस्कृसतक अिस्था, असबबािकहरुको चेतना य आसथथक 
साभाक्षजक अिस्था हेयी अनदुानराई प्राथसभकता ददन े। 

ए) असबबािक सहबासगता, नीक्षज तथा साभदुायमक य सािथजसनक साझेदायी, यिगतभा प्राप्त श्रोत साधनको 
सदऩुमोग य उऩरक्षब्धका आधायभा अनदुान ददन प्राथसभकता ददने । 

ऐ) यिद्यारमको बौसतक अिस्था, कऺाकोठा, बिन, शैक्षऺक साभासि, यिऻान तथा अन्म प्रमोगात्भक साभािी, 
ऩयुस्तकारम, खानेऩानी, खेरभैदान, घेयािाय, चेतनाभरुक कामथक्रभहरु, गोष्ठी,तासरभको आिश्मकता तथा अन्म 
ऩिुाथधायको सनभाथणको रासग अनदुान ददने।  

ओ) गाउॉऩासरकाको यिसनमोक्षजत श्रोतको  आधायभा अनदुान यिसनमोजन गने ।  

५.अनदुान यितयण प्रकृमा :- 

क) यिद्यारमको अनदुान यितयण प्रकृमा देहाम फभोक्षजभ हनुेछ । 

अ) यिद्यारम व्मिस्थाऩन ससभसतको सनणथम  

आ) िडा ससभसतको ससपायीस  

इ) यिद्यारम सनयीऺक िा श्रोतव्मक्षिको स्थरगत सनरयऺण, अनगुभन गयेको प्रसतिेदन  

उ) क्षशऺा शाखाको ससपारयस 

उ) क्षशऺा ससभसतको ससपारयस 

ए) कामथऩासरकाको सनणथम 

 

ऩरयच्छेद ३  

६ - यिद्यारमराइ ददइने अनदुानको कामाथन्िमन - 

क )यिद्यारमराइ ददइने अनदुानको कामाथन्िमन देहाम फभोक्षजभ हनुेछ । 

अ) यिद्यारम व्मिस्थाऩन ससभसत, क्षशऺक असबबािक सॊघ, क्षशऺक, यिद्याथी प्रसतसनसधहरुको समिु फैठकफाट 
यिद्यारमको सभस्माको प्राथसभकयण गनुथऩनेछ । 

आ) तोयकएको क्षशषथकभा प्राप्त बएको यकभ सोयह क्षशषथकभा सनमभानसुाय खचथ गनुथऩनेछ।  



इ) कामथ सम्ऩादन बएऩसछ यिद्यारम व्मिस्थाऩन ससभसत, क्षशऺक असबबािक सॊघ , गाॉउऩासरकाको प्रसतसनसध, 
िडा प्रसतसनसध सक्षम्भसरत बेराफाट सािथजसनक सनुिुाइ य साभाक्षजक ऩरयऺण गनुथऩनेछ । 

ई) प्रभखु प्रशासकीम असधकृत, क्षशऺा असधकृत, यिद्यारम सनरयऺक य श्रोत व्मक्षिरे आिश्मकता अनसुाय 
सनकासा बएको अनदुान सनमभानसुाय खचथ बए नबएकोफाये जाॉचफझु, अनगुभन य सनरयऺण गनुथऩनेछ । 

उ) प्रदान गरयने अनदुानको प्रबािकायीता य अिस्थाफाये गाॉउसबाभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ। 

 

ऩरयच्छेद  ४ 

७  यिद्यारमराइ प्रदान गरयएको अनदुानको अनगुभन - 

क) यिद्यारमराइ सनकाशा बएको अनदुान, ऐन, सनमभािरी, कामथयिसध य सनदेक्षशका अनसुाय ऩरयचारन बए 
नबएको फायेभा देहामका व्मक्षि, ऩदासधकायी, सॊघ सॊस्थाहरुरे अनगुभन गनथ सक्नेछन ्। 

अ) सयोकायिारा सनकामका खयटई आउने ऩदासधकायीहरु ।  

आ) गाॉउऩासरकाका ऩदासधकायी तथा सम्फन्धीत कभथचायीहरु ।  

 

ऩरयच्छेद ५   

८ - यिद्यारमराई  प्राप्त अनदुानको रेखा ऩरयऺण सम्फन्धी व्मिस्था:-  

क) यिद्यारमहरुराइ प्राप्त बएको अनदुानहरुको आम्दानी य खचथ प्रचसरत ऐन सनमभ य कामथयिसध अनसुाय 
बएको रेखा याख्न े य रेखा ऩरयऺण गयाउने दायमत्ि यिद्यारम व्मिस्थाऩन ससभत य आसथथक कायोिाय गने 
क्षशऺक कभथचायीको हनुेछ ।  

ऩरयच्छेद ६ 

९ - दण्ड सजाम य ऩयुस्काय सम्फन्धी व्मिस्था:-  

क) दण्ड सजाम सम्फन्धी व्मिस्था:- 
अ) यिद्यारमराइ प्राप्त बएको अनदुान चर, अचर सम्ऩक्षत्त सनमभानसुाय खचथ नबएभा, यहनासभना बएभा िा 
तोयकएको क्षशषथकभा खचथ नगरयएको देक्षखएभा सम्फक्षन्धत ऩदासधकायी िा क्षजम्भेिाय व्मक्षिहरुराइ स्ऩयिकयण, 
तरफ बत्ता योक्का गने रगामत सनमभानसुाय दण्ड सजाम हनुेछ :-  

ख) ऩयुस्काय सम्फक्षन्ध व्मिस्था :- 

अ) यिद्यारमराइ प्राप्त अनदुानको सदऩुमोग बएको, यिद्यारम, क्षशऺक, यिद्याथी तथा असबबािकको ऩऺभा 
सकयात्भक य यचनात्भक काभ बएको देक्षखएभा सम्फक्षन्धत व्मक्षि सॊस्था तथा सभहुराइ ऩयुस्कृत गनथ सयकनेछ 



। मस्तो ऩयुस्काय प्रशॊसा तथा सम्भान य नगदको रुऩभा क्षशऺा ददिस, रोकतन्त्र ददिस, यिद्यारमको फायषथक 
उत्सफ तथा असबबािक ददिस, गाउॉ सबा तथा अन्म ददिसहरुभा सािथजसनक रुऩभा प्रदान गरयनेछ ।  

ऩरयच्छेद ७ 

१०- फचाउ  

क) मस सनदेक्षशका राग ु हनुऩूुिथ यिद्यारमहरुरे प्राप्त गयेका अनदुानहरु मसै सनदेक्षशका फभोक्षजभ बएको 
भसननेछ । 

ससभकोट गाउॉऩासरकाको क्षशऺा शाखा भापथ त तमाय गयी प्रभखु प्रशासयकम असधकृतफाट प्रस्ततु बइ ससभकोट 
गाॉउकामथऩासरका फैठकफाट मो सनदेक्षशका ऩारयत बएको छ । 

 

प्रभाणीकयण गने :- 

 ऩदभ फहादयु राभा 
                                                                     अध्मऺ 

 ससभकोट गाउॉऩासरका हमु्रा  

प्रभाणीकयणको सभसत :-  २०७५।०५।17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


