
 

गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७९/०४/२५  

प्रस्तावनािः 
ववग ुगाउँपालिका अन्तगयत सञ्चालित सािदुावर्क ववद्यािर्िा कार्यरत ववद्यािर् कियचारी, बािववकास 
केन्रिा कार्यरत बािववकास सहर्ोगी कार्यकतायहरुको पाररश्रलिकको सम्बन्धिा आ. व. 

२०७९/०८० को बजेट बक्तव्र्िा नेपाि सरकारबाट बािववकास सहर्ोगी कार्यकताय र ववद्यािर् 
कियचारीको न्रू्नति पाररश्रलिक िालसक रु. १५,०००।०० (अक्षरेपी रुपैर्ाँ पन्र हजार िात्र)  
परु्ायउनपुने त्र्सका िालग सङ्घीर् सरकार र स्थानीर् सरकारको साझेदारीिा तिब भत्ता लनकासा 
गनुयपने व्र्वस्था भए बिोजजि सङ्घीर् सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान रकि बाहेकको रकि 
गाउँपालिकाबाट थप रकि प्रोत्साहन स्वरुप थप गरी पाररश्रलिकिाई सिर्सापेक्ष बनाउँदै िैजान 
र उनीहरुिाई काििा प्ररेरत गनय आवश्र्क देजिएकोिे ववग ुगाउँकार्यपालिकािे र्ो कार्यववलध तर्ार 
गरी िागू गरेको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्भिः 
क) र्स कार्यववलधको नाि बािववकास सहर्ोगी कार्यकताय र ववद्यािर् कियचारीका िालग 

प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यववलध २०७९ रहेको छ। 
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बािलबकास सहर्ोगी कार्यकताय र ववद्यािर् कियचारीका िालग प्रोत्साहन सम्बन्धी 
कार्यववलध, २०७९ 



 

ि)  र्ो कार्यववलध ववक्रि सम्बत २०७९ श्रावण १ गतेबाट प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषािः ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यववलधिा 
क)  कार्यपालिका भन्नािे ववग ुगाउँकार्यपालिकािाई सम्झनपुदयछ । 

ि)  जिक्षा िािा भन्नािे ववग ुगाउँपालिकाको जिक्षा िािािाई सम्झनपुदयछ । 

ग) ववद्यािर् भन्नािे ववग ुगाउँपालिका अन्तगयत सञ्चालित सािदुावर्क ववद्यािर्हरु 
सम्झनपुदयछ। 

घ) ववद्यािर् कियचारी भन्नािे सािदुावर्क ववद्यािर्िा कार्यरत जिक्षक बाहेकका अन्र् 
कियचारीिाई सम्झनपुदयछ र सो िब्दिे ववद्यािर् कियचारीको िालग नेपाि सरकारबाट 
लनर्लित अनदुान प्राप्त गने वा सरकारी अनदुानबाट सेवा सवुवधा प्राप्त गने गाउँपालिकाको 
जिक्षा िािाको अलभिेििा रहेका ववद्यािर् सहर्ोगी र ववद्यािर् सहार्क कियचारीिाई 
िात्र सम्झनपुदयछ । 

ङ) ववद्यािर् सहर्ोगी सािदुावर्क ववद्यािर्िा ववद्यािर् सहर्ोगी पदिा लनर्कु्त सरकारी 
अनदुानबाट सेवा सवुवधा प्राप्त गने गाउँपालिकाको जिक्षा िािाको अलभिेििा रहेका 
व्र्जक्तिाई सम्झनपुदयछ । 

च) ववद्यािर् सहार्क भन्नािे सािदुावर्क िाध्र्लिक ववद्यािर्िा ववद्यािर् सहार्क पदिा 
लनर्कु्त सरकारी अनदुानबाट सेवा सवुवधा प्राप्त गने गाउँपालिकाको जिक्षा िािाको 
अलभिेििा रहेका व्र्जक्तिाई सम्झनपुदयछ । 

छ) बािववकास सहर्ोगी कार्यकताय भन्नािे सङ्घीर् सरकार वा गाउँपालिकाको अनदुानिा 
लनर्कु्त भई  गाउँपालिका अन्तगयत सञ्चालित सािदुावर्क ववद्यािर्िा कार्यरत बािववकास 
सहर्ोगी कार्यकतायिाई जनाउँछ । सो िब्दिे सिदुार्िा आधाररत बािववकास केन्रिा 
कार्यरत बािववकास सहर्ोगी कार्यकतायिाई सिेत सम्झनपुदयछ । 

ज) प्रोत्साहन भन्नािे ववग ुगाउँपालिका अन्तगयत सञ्चालित सािदुावर्क ववद्यािर्िा कार्यरत 
ववद्यािर् कियचारी, बािववकास सहर्ोगी कार्यकताय र सिदुार्िा आधाररत बािववकास 
केन्रिा कार्यरत बािववकास सहर्ोगी कार्यकतायिाई सङ्घीर् सरकारबाट उपिब्ध गराइने 
अनदुान बाहेक गाउँपालिकाबाट थप गररएको पाररश्रलिक बापतको रकििाई 
सम्झनपुदयछ । 

पररच्छेद - २ 

प्रोत्साहन अनदुान सम्बन्धी व्र्वस्था 
३. प्रोत्साहन अनदुान ददन सवकनिेः 

प्रचलित जिक्षा ऐन तथा लनर्िाविीिा व्र्वस्था भए बिोजजि सािदुावर्क ववद्यािर्िा लनर्कु्त 
ववद्यािर् कियचारी र बािववकास सहर्ोगी कार्यकताय तथा सिदुार्िा आधाररत बािववकास 
सहर्ोगी कार्यकतायहरुिाई देहार् बिोजजि प्रोत्साहन रकि अनदुान ददन सवकनेछिः 



 

क) आधारभतू तह (कक्षा १-५) र (कक्षा १-८) सञ्चालित ववद्यािर्िा कार्यरत सम्पूणय 
सािदुावर्क ववद्यािर्का ववद्यािर् सहर्ोगीका िालग सङ्घीर् सरकारबाट प्राप्त 
अनदुान रकििा प्रोत्साहन स्वरुप िालसक रु. ७,०००।०० (अक्षरेपी सात 
हजार िात्र) थप गरी १२ िवहना बराबर हनु आउने रकि र चाडपवय िचय 
बापत रकि रु. ७,०००।०० (अक्षरेपी सात हजार िात्र)  

ि) िाध्र्लिक तह (कक्षा १-१०) र (कक्षा ११-१२) सञ्चालित ववद्यािर्िा कार्यरत 
सम्पूणय सािदुावर्क ववद्यािर्का ववद्यािर् सहर्ोगीका िालग सङ्घीर् सरकारबाट 
प्राप्त अनदुान रकििा प्रोत्साहन स्वरुप िालसक रु. ७,०००।०० (अक्षरेपी सात 
हजार िात्र)  थप गरी १२ िवहना बराबर हनु आउने रकि र चाडपवय िचय 
बापत रु. ७,०००।०० (अक्षरेपी सात हजार िात्र)  

ग)  िाध्र्लिक तह (कक्षा १-१०) र (कक्षा ११-१२) सञ्चालित ववद्यािर्िा कार्यरत 
सम्पूणय सािदुावर्क ववद्यािर्का ववद्यािर् सहार्क कियचारीका िालग सङ्घीर् 
सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकििा प्रोत्साहन स्वरुप िालसक रु. ३५००।०० 
(अक्षरेपी तीनहजार पाँचसर् िात्र)  थप गरी १२ िवहना बराबर हनु आउन े
रकि र चाडपवय िचय वापत रु. ३५०० (अक्षरेपी तीनहजार पाँचसर् िात्र)  

घ) सािदुावर्क ववद्यािर् तथा सिदुार्िा आधाररत बािववकास केन्रिा कार्यरत 
सम्पूणय बािववकास सहर्ोगी कार्यकतायका िालग सङ्घीर् सरकारबाट प्राप्त अनदुान 
रकििा प्रोत्साहन स्वरुप रु. ५,०००।०० (अक्षरेपी सातहजार िात्र)  थप गरी 
१२ िवहना बराबर हनु आउने रकि र चाडपवय िचय बापत रु. ५,०००।०० 
(अक्षरेपी पाँचहजार िात्र)  

ङ) गाउँपालिकाको अनदुानबाट सञ्चालित बािववकास केन्रका सहर्ोगी 
कार्यकतायिाई तिबभत्ता स्वरुप िालसक रु.१५०००(अक्षरेवप पन्रहजार 
िात्र)का दरिे १२ िवहनाको हनु आउने रकि, चाडपवय िचय बापत 
रु.१५००० र पोसाक िचय वावषयक रु.१००००(अक्षरेवप दसहजार िात्र) 

४. प्रोत्साहन रकि घटाउन वा रोक्का गनय सवकनिेः 
देहार्को अवस्थािा ववद्यािर् कियचारी र बािववकास सहर्ोगी कार्यकतायहरुको प्रोत्साहन 
बापतको रकि गाउँ जिक्षा सलिलतको लसफाररसिा गाउँ कार्यपालिकाको लनणयर् बिोजजि 
घटाउन वा रोक्का गनय सवकनेछिः 

क) अनगुिन सपुररवेक्षणको क्रििा अलनर्लितता वा िापबायही गरेको उजचत वा 
पर्ायप्त कारण फेिा परेिा । 

ि) सङ्घीर् वा प्रदेि सरकारबाट र्स िीषयकिा अनदुान थप भई आएिा। 



 

पररच्छेद -३ 

ववववध 

५. अनगुिन िूल्र्ाङ्कन तथा प्रलतवेदन सम्बन्धी व्र्वस्थािः 
ववद्यािर् कियचारी तथा बािववकास सहर्ोगी कार्यकतायको कािको अनगुिन प्रििु 
प्रिासकीर् अलधकृतको लनदेिनिा िािािे गनेछ । सो सम्बन्धी अनगुिन प्रलतवेदन िािािे 
गाउँपालिकािा पेस गनुयपनेछ । 

६. थपघट वा हेरफेर गनय सकनिेः 
क) र्स कार्यववलधिा आवश्र्कता अनसुार संिोधन र हेरफेर गनय सवकनेछ । 

ि) र्स कार्यववलधिा िेजिएका कुराहरु र्सै बिोजजि र अन्र् कुराहरु प्रचलित 
काननु बिोजजि हनुेछ । 

 

 

प्रिाणीकरण लिलतिः २०७९/०५/०१       आज्ञािे, 
        िैिेन्र भण्डारी 

        प्रििु प्रिासकीर् अलधकृत 
 


