बालविकास सहयोगी काययकर्ाय र विद्यालय कमयचारीका लावग प्रोत्साहन सम्बन्धी
काययवबवध २०७८
(सनु ापति गाईँकाययपातिकाको तमति २०७८।०९।०५ गिेको बैठकको तनर्ययबाट स्वीकृ ि)
प्रस्र्ािनााः

सनु ापति गाईँपातिका ऄन्िरगि सञ्चातिि सामदु ातयक तवद्याियमा काययरि तवद्यािय कमयचारी, बाितवकास
सहयोगी काययकिाय र समदु ायमा अधाररि बाितवकास के न्रमा काययरि बाितवकास सहयोगी काययकिायहरुको
पाररश्रतमकको सम्बन्धमा अ व २०७८।७९ को बजेट बक्तव्यमा नेपाि सरकारबाट बाितवकास सहयोगी काययकिाय र
तवद्यािय कमयचारीको न्यनू िम पाररश्रतमक मातसक रु १५००० (ऄक्षरुपी पन्र हजार) पयु ायईनपु ने त्यसका िातग
सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा ििब भत्ता तनकासा गनयपु ने व्यवस्था भए बमोतजम सङघीय
सरकारबाट प्राप्त हुने ऄनदु ान रकम बाहेकको रकम गाईँपातिकाबाट थप रकम प्रोत्साहन स्वरुप थप गरी
पाररश्रतमकिाइ समयसापेक्ष बनाईँदै िैजान र ईनीहरुिाइ काम प्रति प्रेररि गनय अवश्यक देतिएकोिे सनु ापति
गाईँकाययपातिकािे यो काययतबतध ियार गरी िागू गरे को छ ।
पररच्छे द–१
प्रारवम्भक
१. संविप्त नाम र प्रारम्भाः
क) यस काययतवतधको नाम बालविकास सहयोगी काययकर्ाय र विद्यालय कर्यचारीका लावग प्रोत्साहन
सम्बन्धी काययविवध २०७८ रहेको छ ।
ि) यो काययतवतध सम्बि २०७८ श्रावर् १ गिेबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषााः तवषय वा प्रसंगिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययतवतधमा
क) काययपावलका भन्नािे सनु ापति गाईँकाययपातिकािाइ सम्झनपु छय ।
ि) वििा िाखा भन्नािे सनु ापति गाईँपातिकाको तिक्षा िािािाइ सम्झनपु छय ।
ग) विद्यालय भन्नािे सनु ापति गाईँपातिका ऄन्िरगि सञ्चातिि सामदु ातयक तवद्याियहरु सम्झनपु छय ।
घ) विद्यालय कमयचारी भन्नािे सामदु ातयक तवद्याियमा काययरि तिक्षक बाहेकका ऄन्य कमयचारीिाइ
सम्झनपु छय र सो िब्दिे तवद्यािय कमयचारीको िातग नेपाि सरकारबाट तनयतमि ऄनदु ान प्राप्त गने वा
सरकारी ऄनदु ानबाट सेवा सतु वधा प्राप्त गने गाईँपातिकाको तिक्षा िािाको ऄतभिेिमा रहेका
तवद्यािय सहयोगी र तवद्यािय सहायक कमयचारीिाइ मात्र सम्झनपु छय ।

ङ) विद्यालय सहयोगी सामदु ातयक तवद्याियमा तवद्यािय सहयोगी पदमा तनयक्त
ु सरकारी ऄनदु ानबाट
सेवा सतु वधा प्राप्त गने गाईँपातिकाको तिक्षा िािाको ऄतभिेिमा रहेका व्यतक्तिाइ सम्झनपु छय ।
च) विद्यालय सहायक भन्नािे सामदु ातयक माध्यतमक तवद्याियमा तवद्यािय सहायक पदमा तनयक्त
ु
सरकारी ऄनदु ानबाट सेवा सतु वधा प्राप्त गने गाईँपातिकाकव तिक्षा िािाको ऄतभिेिमा रहेका
व्यतक्तिाइ सम्झनपु छय ।
छ) बालविकास सहयोगी काययकर्ाय भन्नािे गाईँपातिका ऄन्िरगि सञ्चातिि सामदु ातयक तवद्याियमा
काययरि बाितवकास सहयोगी काययकिायिाइ जनाईँछ । सो िब्दिे समदु ायमा अधाररि बाितवकास
के न्रमा काययरि बाितवकास सहयोगी काययकिायिाइ समेि सम्झनपु छय ।
ज) प्रोत्साहन भन्नािे सनु ापति गाईँपातिका ऄन्िरगि सञ्चातिि सामदु ातयक तवद्याियमा काययरि
तवद्यािय कमयचारी बाितवकास सहयोगी काययकिाय र समदु ायमा अधाररि बाितवकास के न्रमा काययरि
बाितवकास सहयोगी काययकिायहरुिाइ सङ्घीय सरकारबाट ईपिब्ध गराआने ऄनदु ान बाहेक
गाईँपातिकाबाट थप गररएको पाररश्रतमक बापिको रकमिाइ सम्झनपु छय ।
पररच्छे द–२
प्रोत्साहन अनदु ान सम्बन्धी व्यबस्था
३ प्रोत्साहन अनुदान वदन सवकनेाः
प्रचतिि तिक्षा ऐन िथा तनयमाविीमा व्यबस्था भए बमोतजम सामदु ातयक तवद्याियमा तनयक्त
ु तवद्यािय कमयचारी र
बाितवकास सहयोगी काययकिाय िथा समदु ायमा अधाररि बाितवकास सहयोगी काययकिायहरुिाइ देहाय बमोतजम
प्रोत्साहन रकम ऄनदु ान तदन सतकने छः
क) अधारभिू िह (कक्षा १–५) र (कक्षा १–८) सञ्चातिि तवद्याियमा काययरि सम्पर्ू य सामदु ातयक
तवद्याियका तवद्यािय सहयोगीका िातग संघीय सरकारबाट प्राप्त ऄनदु ान रकममा प्रोत्साहन स्वरुप मातसक रु
७०००।० (ऄक्षरुपी साि हजार) थप गरी १२ मतहना बराबर हुन अईने रकम र चाडपवय िचय बापि रु
७०००।० (ऄक्षरुपी साि हजार)
ि) माध्यतमक िह (कक्षा १–१०) र (कक्षा १–१२) सञ्चातिि तवद्याियमा काययरि सम्पर्ू य सामदु ातयक
तवद्याियका तवद्यािय सहयोगीका िातग संघीय सरकारबाट प्राप्त ऄनदु ान रकममा प्रोत्साहन स्वरुप मातसक रु
७०००।० (ऄक्षरुपी साि हजार) थप गरी १२ मतहना बराबर हुन अईने रकम र चाडपवय िचय बापि रु
७०००।० (ऄक्षरुपी साि हजार)
ग) माध्यतमक िह (कक्षा १–१०) र (कक्षा १–१२) सञ्चातिि तवद्याियमा काययरि सम्पर्ू य सामदु ातयक
तवद्याियका तवद्यािय सहायक िातग संघीय सरकारबाट प्राप्त ऄनदु ान रकममा प्रोत्साहन स्वरुप मातसक रु

७०००।० (ऄक्षरुपी साि हजार) थप गरी १२ मतहना बराबर हुन अईने रकम र चाडपवय िचय बापि रु
७०००।० (ऄक्षरुपी साि हजार)
घ) सामदु ातयक तवद्यािय िथा समदु ायमा अधाररि बाितवकास के न्रमा काययरि सम्पर्ू य बाितवकास सहयोगी
काययकिायका िातग सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त ऄनदु ान रकममा प्रोत्साहन स्वरुप मातसक रु ७०००।०
(ऄक्षरुपी साि हजार) थप गरी १२ मतहना बराबर हुन अईने रकम र चाडपवय िचय बापि रु ७०००।०
(ऄक्षरुपी साि हजार)
४. प्रोत्साहन रकम घटाउन िा रोक्का गनय सवकनेाः
देहायको ऄवस्थामा तवद्यािय कमयचारी र बाि तवकास सहयोगी काययकिायहरुको प्रोत्साहन बापिको
रकम गाईँ तिक्षा सतमतिको तसफाररसमा गाईँ काययपातिकाको तनर्यय बमोतजम घटाईन वा रोक्का गनय
सतकनेछः
क) ऄनगु मन सपु रीबेक्षर्को क्रममा ऄतनयतमििा वा िापरबाही गरे को ईतचि वा पयायप्त कारर् फे िा
परे मा ।
ि) सङ्घीय वा प्रदेि सरकारबाट यस िीषयकमा ऄनदु ान थप भइ अएमा ।

पररच्छे द–३
विविध
५ अनुगमन मुल्याङ्कन र्था प्रवर्बेदन सम्बन्धी व्यिस्थााः
तवद्यािय कमयचारी िथा बाितवकास सहयोगी काययकिायको कामको ऄनुगमन प्रमि
ु प्रिासकीय
ऄतधकृ िको तनदेिनमा िािािे गनेछ । सो सम्बन्धी ऄनगु मन प्रतिबेदन िािािे गाईँपातिका पेि गनयपु नेछ।
६ थपघट िा हेरफे र गनय सक्नेाः
क) यस काययतवतधमा अवश्यकिा ऄनसु ार सि
ं ोधन र हेरफे र गनय सतकनेछ ।
ि) यस काययतवतधमा िेतिएका कुराहरु यसै बमोतजम र ऄन्य कुराहरु प्रचतिि काननु बमोतजम हुनेछ ।

अज्ञािे
कमि राज श्रेष्ठ
प्रमि
ु प्रिासकीय ऄतधकृ ि

