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˝ शैलुङ गाउँपाललकामा सञ्चाललत शैलिक संस्थाहरुमा लिइने 

अनुिान कार्यलिलि, २०७९Æ 

 

१.प्रस्तािना, संलिप्त नाम, लिस्तार र प्रारम्भः 

(१) यो काययविवि शैलङु गाउँपावलकाको विवियोजि ऐि ,२०७९  कायायन्ियिका 

लावग जारी गररएको छ । 

(२) यस काययविविको िाम “शैलुङ गाउँपावलकामा सञ्चावलत शैविक संस्थाहरुमा 

विइिे अिुिाि काययविवि, २०७९” रहकेो छ । 

(३) यो काययविवि शैलङु गाउँपावलका भर लाग ूहुिेछ । 
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(४) यो काययविवि तुरुन्त लाग ूहुिेछ । 

२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय िलागेमा यस काययविविमा  

(क) “प्राथवमक वशिा” भन्िाले किा एक िवेि किा पाँच सम्म विइिे वशिा 

सम्झिु पछय । 

(ि) “आिारभतू वशिा” भन्िाले प्रारवम्भक बाल वशिा िवेि किा आठ सम्म 

विइिे वशिा सम्झिु पछय । 

(ग) “माध्यवमक वशिा” भन्िाले किा िौ िवेि किा बाह्र सम्म विइिे वशिा 

सम्झिु पछय । 

(घ) “प्रारवम्भक बाल वशिा” भन्िाले चार बषय मवुिका बालबावलकालाई विइिे 

एक िषयको प्रारवम्भक बालवशिा सम्झिु पछय । 

 (ङ) “प्राविविक तथा व्यिसावयक वशिा” भन्िाले प्राविविक ज्ञाि सीप तथा 

विषयिस्तुको वसकाई गरी प्रविवि र व्यिसायको वशिा प्रिाि गिय किा 

िौ िवेि किा बाह्र सम्म अèयापि गराइिे वशिालाई सम्झिु पछय । 

 (च) “गाउँपावलका” भन्िाले शैलङु गाउँपावलका सम्झिु पछय । 

(छ) “गाउँ सभा”  भन्िाले  शैलङु  गाउँपावलकाको  गाउँसभालाई  सम्झि ु

पछय । 

(ज)“विशेष वशिा” भन्िाले दृविविवहि, बवहरा, अविज्म, बौविक 

अपाङ्गता,ससु्त श्रिण िा अवत अशक्त अपाङ्गता भएका 

बालबावलकालाई छुट्टै समहूमा रािी विइिे वशिा सम्झिु पछय । 

(झ) “विद्यालय” भन्िाले सामुिावयक विद्यालय िा संस्थागत विद्यालय 

सम्झिु पछय । 

(ञ) “विद्यालय वशिा” भन्िाले आिारभतू र माध्यवमक ििुै वशिा सम्झिु 

पछय । 

(ि) “सामिुावयक विद्यालय” भन्िाले समिुायको पहलमा स्थापिा गररएको 

िाफा िकमाउिे प्रकृवतका िेपाल सरकारबाि वियवमत रुपमा अिुिाि 

पाउिे गरी अिुमवत िा स्िीकृवत प्राप्त विद्यालय सम्झिु पछय । 

(ठ) “संस्थागत विद्यालय” भन्िाले विजी पहलमा स्थापिा गररएका िेपाल 

सरकारबाि वियवमत रुपमा अिुिाि िपाउिे गरी अिुमवत िा स्िीकृत 

प्राप्तविद्यालय सम्झिु पछय । 

(ड) “वशिक” भन्िाले विद्यालयको अध्यापक सम्झिु पछय र सो शब्िले 

प्रािािाध्यापक समेतलाई जिाउछ । 
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(ढ) “कमयचारी” भन्िाले सामिुावयक विद्यालयमा काययरत वशिक बाहकेका 

अन्य कमयचारी सम्झिु पछय । 

 (ण) “अवभभािक” भन्िाले विद्यालयमा अध्ययिरत विद्याथीको अवभभािक 

भिी विद्यालयको अवभलेिमा जविएका व्यवक्त सम्झिु पछय । 

(त) “अिुमवत” भन्िाले िेपाल सरकार िा गाउँपावलकाले स्थायी स्िीकृत प्रिाि 

गरी िसकेको कुिै तोवकएको ठाउ िा िेत्रमा विद्यालय िोल्ि िा किा 

थप गिय विएको अस्थायी स्िीकृवतलाई सम्झिु पछय । 

(थ) “स्िीकृवत” भन्िाले तोवकए बमोवजमको शतय परुा गरेको विद्यालयलाई 

िेपाल  सरकार िा  गाउँपावलकाले  विएको    स्थायी  स्िीकृवतलाई  सम्झिु 

पछय । 

(ि)“आिावसय विद्यालय”भन्िाले िेपाल सरकार िा गाउँपावलकाबाि 

आिावसय विद्यालयको रुपमा स्िीकृत प्रिाि गररएको विद्यालयलाई 

सम्झिु पछय । 

(ि) “शैविक गठुी” भन्िाले विद्यालय सञ्चालि गियको लावग कुिै व्यवक्तले 

िाफा िवलिे उद्देश्यले स्थापिा गरेको साियजविक िा विजी गठुी सम्झिु 

पछय । 

(ि) “स्थायी आिासीय अिुमवत” भन्िाले वििशेी मलुकुले कुिै शतय तोकीिा 

सो मलुकुमा स्थायी रुपमा बसोबास गिय पाउिे गरी िेपाली िागररकलाई 

उपलब्ि गराएको डाइभरवसयिी इवमगे्रन्ि वभसा (वड.भी), परमािेन्ि 

रेवजडेन्ि वभसा (पी.आर.) िावग्रि काडय सम्झिु पछय र सो शब्िले िेपाली 

िागररकलाई वििशेमा स्थायी रुपमा बसोबास गिय विइएको जिुसकैु 

िामको स्थायी आिासीय अिुमवत समेतलाई जिाउछ । 

३. लिद्यालर् अनुिान सम्बन्िी व्र्िस्था 

क) यस गाउँपावलका वभत्र रहकेो विवभन्ि विद्यालयमा वतिीहरुको िरिन्िी 

संख्या, विद्याथी संख्या, भौगोवलक अिस्था आविको अध्ययि गरी 

विद्यालयलाई अिुिाि विि सवकिेछ ।  

ि) गाउँपावलकाबाि अिुिाि व्यिस्था गररएका विद्यालयहरुको वशिक छिौि, 

वियवुक्त, सेिाशतय सुवििा गाउँपावलकाको कािूि बमोवजम हुिेछ । 

ग) वियवुक्त हुिे वशिकको व्यवक्तगत वििरण, वियवुक्त र तलबको भरपाई र 

प्रमावणत हावजरी प्रवतवलवप वििरण गाउँपावलकालाई उपलब्ि गराउिु पिछे 

। 
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४. अनुिान िरिन्िी सम्बन्िी व्र्िस्था 

क)यस गाउँपावलकाका अन्तगयत संचावलत माध्यवमक विद्यालय र केही 

आिारभतू विद्यालयहरु आफ्िो विजी स्रोतबाि संचालि गरररहकेो , 

विगतका िषयमा संघीय सरकारबाि अिुिाि वशिक िरबन्िी  प्राप्त भएकोमा 

यस आवथयक िषयमा सो िरबन्िी प्राप्त िभएकोले त्यस्ता विद्यालय  संचालि 

गिय िसक्िे अिस्था भई विद्यालय बन्ि गिुय पिे वस्थवत वसजयिा हुिे र विद्यालय 

बन्ि हुिँा तहाँका विद्याथीहरुलाई थप अध्ययि गिय समस्या पि ेभएकोले 

हाल माध्यवमक र आिारभतू  तह विजी स्रोतमा संचालि गिय अिुिाि 

िरिन्िीको व्यिस्था गाउँपावलकाले गिेछ ।  

ि) िण्ड (क) बमोवजमको िरिन्िीको सेिा सवुििा  िेपाल सरकारले प्रिाि 

गरेको अिुिाि वशिक  िरिन्िी सो सरहको हुिेछ । 

ग) यसरी उपलब्ि गराएको िरबन्िीमा वशिकको वियवुक्त गिुय पिाय विगतमा 

संघीय सरकारबाि अिुिाि प्राप्त भई हाल अिुिाि किौती भएका 

विद्यालयको वशिकको हकमा त्यसैलाई विरन्तरता विईिे छ  । ियाँ 

िरबन्िीको हकमा काययवबवि िं. ३ को िण्ड “ि”बमोवजम हुिेछ । 

घ) िण्ड “क” बमोवजमको अिुिाि िरबन्िी प्राप्त गिे विद्यालयहरु अिुसचूी-१ 

बमोवजम हुिेछि । 

 

५. बाल लिकास सहजकताय अनुिान िरबन्िी सम्बन्िी व्र्िस्था  

क) यस गाउँपावलकामा सञ्चालिमा रहकेो सामिुावयक विद्यालयहरुमा ३० 

जिा भन्िा बढी विद्याथी रहकेो, एक जिा मात्र वशिकको िरबन्िी भएको र 

साविकमा बाल विकास सहजकताय िभएको विद्यालयमा एक जिा बाल 

विकास सहजकताय अिुिाि िरबन्िीको व्यिस्था गाउँपावलकाले गिेछ । 

ि) िण्ड “क” बमोवजम उपलब्ि गराएको िरबन्िीमा बाल विकास 

सहजकतायको वियवुक्त गिुय पिाय काययवबवि िं. ३ को िण्ड “ि”बमोवजम हुिेछ 

। 

ग) िण्ड “क” बमोवजम अिुिाि प्राप्त गिे वशिकको सेिा सवुििा संघीय 

सरकारले तोके बमोवजम हुिेछ । 

ग) िण्ड “क” बमोवजमको अिुिाि िरबन्िी प्राप्त गिे विद्यालयहरु अिुसचुी-२ 

बमोवजम हुिेछि । 
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६. प्रालिलिक लिद्यालर् अनुिान सम्बन्िी व्र्िस्था  

क) यस गाउँपावलका वभत्र “प्राविविक तथा व्यिसावयक तावलम पररषि” बाि 

सम्बन्िि वलई सञ्चालिमा रहकेा प्राविविक विद्यालयहरुलाई विरन्तर 

सञ्चालि , सञ्चालिको विगोपि गियका अिुिाि उपलब्ि गराइिे छ । 

ि) िण्ड “क” बमोवजम अिुिाि प्राप्त गिे विद्यालयको अिुिाि रकम 

गाउँपावलकाको गाउँ सभा िा गाउँ काययपावलकाले वििायरण गरे बमोवजम 

हुिेछ । 

ि) िण्ड “क” बमोवजम उपलब्ि गराइएको रकम िहेाय बमोवजम िचय गरी सो 

को वििरण गाउँपावलकामा पेश गिुय पिेछ । 

- वशिकको मावसक तलब 

- प्राविविक ल्याब व्यिस्थापि 

- प्राविविक वशिाका लावग शैविक सामाग्रीको व्यिस्थापि 

- प्राविविक वशिाको पसु्तकालय व्यिस्थापि 

ग) िण्ड “क” बमोवजमको अिुिाि िरबन्िी प्राप्त गिे विद्यालयहरु अिुसचुी-३ 

बमोवजम हुिेछि । 

 

७. लििा खाजा अनुिान सम्बन्िी व्र्िस्था  

क) यस गाउँपावलकाका सामिुावयक विद्यालयमा अध्ययिरत विद्याथीको पोषण 

सिुारका लावग पिूय प्राथवमक तह िवेि किा ६ सम्मका वबद्याथीहरुको लावग 

संघीय सरकारबाि प्राप्त प्रवत विद्याथी प्रवत विि रु १५ मा प्रवत विद्याथी रु प्रवत 

विि रु ५ थप गररिे छ भिे किा सातमा अध्ययिरत विद्याथीका लावगप्रवत 

विद्याथी  प्रवत विि रु २० का िरले बवढमा १८० वििका लावग मात्र   अिुिाि 

उपलब्ि गराइिे छ । 

ि) िण्ड “क” बमोवजमको अिुिाि प्राप्त गियका लावग विद्यालयले प्रत्येक ६ 

मवहिामा गाउँपावलकाले तोकेको अिुसचूी-४ बमोवजमको  ढाँचामा फारम भरी 

प्रिािाध्यपक र विद्यालय व्यिस्थापि सवमवतको अध्यिले प्रमावणत गरी 

पठाउिु पिेछ साथै विद्याथी हावजरी प्रवतवलवप समेत प्रमावणत गरी पेश गिुय पिेछ   

। 

ग) वििा िाजा सम्बन्िी अन्य व्यिस्था संघीय सरकारको काययक्रम काययन्ियि 

पवुस्तका २०७९/०८० र सामुिावयक विद्यालयमा वििा िाजा संचालि 

काययवबवि,२०७५ बमोवजम हुिेछ । 
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८. क्र्ाम्पस अनुिान सम्बन्िी व्र्िस्था  

क) यस गाउँपावलकामा उच्च वशिा अध्ययिका लावग  सञ्चावलत क्याम्पसका 

लावग गाउँ सभाबाि विवियोवजत बजेि अिुिाि उपलब्ि गराईिे छ । 

ि) िण्ड “क” बमोवजम उपलब्ि गराइएको रकम िहेाय बमोवजम िचय गरी सो को 

प्रवतिेिि र वििरण गाउँपावलकामा पेश गिुय पिेछ । 

- प्राध्यापकको तलि 

- क्याम्पसको प्रशासविक िचय 

- विद्याथीका लावग छात्रिवृत 

- पसु्तकालयका लावग पसु्तक िररि 

- शैविक सामाग्रीको व्यिस्थापि 
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अनुसुची १ 

अनुिान िरबन्िी प्राप्त गने लिद्यालर्को लििरण 

क्र.सं

. 

IEMIS 

कोड 

विद्यालयको 

िाम 

ठेगािा सञ्चा

वलत 

किा 

िरबन्िी

को तह 

  कैवफयत 

१. २२०३६००

०६ 

श्री मागापौिा 

मा वि 

शैलङु-४ ०-

१० 

मा.वि. 

वशिक 

अिुिाि 

 

२. २२०३६००

०६ 

श्री मागापौिा 

मा.वि. 

शैलङु-४ ०-

१० 

वि.मा.वि. 

वशिक 

अिुिाि 

 

३. २२००६००

०२ 

श्री िविि 

मा.वि. 

शैलङु-२ ०-

१० 

मा.वि. 

वशिक 

अिुिाि 

 

४. २२०४६००

०२ 

श्री 

शैलङ्ुगेश्वर 

आ.वि. 

शैलङु-८ ०-८ वि.मा.वि. 

वशिक 

अिुिाि 

 

५. २२०४६००

०३ 

श्री चवण्डका 

आ.वि. 

शैलङु-८ ०-८ वि.मा.वि. 

वशिक 

अिुिाि 

 

६. २२०३६००

०४ 

श्री कमला 

आ.वि. 

शैलङु-४ ०-८ वि.मा.वि. 

वशिक 

अिुिाि 

 

७. २२०१५००

०१ 

श्री ििुपोिरी 

आ.वि. 

शैलङु-१ ०-८ वि.मा.वि. 

वशिक 

अिुिाि 

 



8 
 

८.  अन्य 

विद्या

लयह

रु 

    

अन्य विद्यालयहरुको हकमा गाउँपावलका गाउँकाययपावलकाले विणयय गरेका 

विद्यालयहरु पियछि। 

 

अनुसूची-२ 

बाल लिकस सहजकताय िरबन्िी प्राप्त गने लिद्यालर्को लििरण 

क्र.सं

. 

IEMIS कोड विद्यालय

को िाम 

ठेगािा सञ्चावल

त किा 

िरबन्िीको तह कैवफयत 

१. २२०४६००

०६ 

श्री 

शैलङ्ुगेश्वर 

आ.वि. 

शैलङु-८ 

ढुङ्गे 

०-५ बाल विकास 

सहजकताय 

अिुिाि 

 

२. २२०३६००

०७ 

श्री 

शैलङ्ुगेश्व

र आ.वि. 

शैलङु-८ 

पैती 

०-५ बाल विकास 

सहजकताय 

अिुिाि 
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अनुसूची-३ 

प्रालिलिक लिद्यालर् अनुिान प्राप्त गने लिद्यालर् लििरण 

क्र.सं. IEMIS 

कोड 

विद्यालयको िाम ठेगािा सञ्चावल

त किा 

कैवफयत 

१. २२०३६०

००६ 

श्री िगुाय  मा वि शैलङु-४ ०-१२  

२. २२०३६०

००६ 

श्री शारिा  मा.वि. शैलङु-८ ०-१०  

३. अन्य विद्यालय 

अन्य विद्यालयहरुको हकमा गाउँपावलका गाउँकाययपावलकाले विणयय गरेका विद्यालयहरु 

पियछि । 
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अनुसूची-४ 

लिद्यालर्ले लििा खाजाको लििरण पेश गने ढाँचा 

शैलङु गाउँपावलका 

कािाकुिी,िोलिा 

िागमती प्रिशे,िेपाल 

वमवत .............साल .......मवहिा ....... गते िवेि ...........साल.........मवहिा ...... गते  सम्मको वििा िाजा विद्याथी वििरण 

विद्यालयको िामः                                                   ठेगािाः                                      किा सञ्चालिः                                            

मवहिा बाल विकास किा १ किा २ किा ३ किा ४ किा ५ जम्मा कैवफय

त 

कुल 

विद्याथी 

 

हावजरी 

विद्याथी 

कुल 

विद्याथी 

हावजरी 

विद्याथी 

कुल 

विद्याथी 

हावजरी 

विद्याथी 

कुल 

विद्याथी 

हावजरी 

विद्याथी 

कुल 

विद्याथी 

हावजरी 

विद्याथी 

कुल 

विद्याथी 

हावजरी 

विद्याथी 

  

विद्याथी 

संख्या 

        

श्रािण               

 भाद्र               

 असोज               
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 कावतयक               

मंवसर               

पौष               

जम्मा               

 

तयार गिे              प्र.अ/प्रमावणत गिे        विद्यालय व्यबस्थापि सवमवत                                                                                                                

िामः                                                    िामः                                                              िामः 

हस्तािरः                                               हस्तािरः                                                        हस्तािरः 

वमवतः                                                    वमवतः                                                            वमवतः 

फोि िं.                                                  फोि िं.                                                         फोि िं. 

विद्याथी संख्या = सो किामा सो शैविक िषयमा भिाय भएका विद्याथी संख्या 

कुल वबद्याथी = सो किामा भिाय भएका  विद्याथी संख्या * सो मवहिामा विद्यालय िलेुको विि 

हावजरी विद्याथी = सो मवहिा सो किामा हावजर भएका जम्मा विद्याथी  संख्या 

 
प्रमाणीकरण वमवत २०७९ भाद्र १९ गते 

आज्ञाल]े, 
चिु बहािरु तामाङ 

प्रमिु प्रशासकीय अविकृत 


