
िघरिङ गाउँपाििका स्ानीय िाजपत्र खण्ड ४ संखया ३६

1

स्थानीय रथाजपत्र

िघररङ गथाउँपथाििकथाद्थारथा प्रकथािित

भथाग–२

िघररङ गथाउँपथाििकथा

खण्ड ४   सखंयथा ३६

िघररङ गथाउँपथाििकथाकथाे प्रथाििििक ििक्था सचंथािन त्था अनुदथान 
वयिस्थापन कथाय्यिििि-२०७८

गथाउँ कथाय्यपथाििकथाकथाे कथायथा्यिय
पथाेखरीछथाप, तनहुँ

गण्डकी प्रदेि, नेपथाि

सिीकृत ििितः २०७८/११/१८
प्रिथाििकरि ििितः २०७८/११/२५



िघरिङ गाउँपाििका स्ानीय िाजपत्र खण्ड ४ संखया ३६

2

 िघररङ गथाउँपथाििकथा
प्रथाििििक ििक्था सचंथािन त्था अनुदथान वयिस्थापन कथाय्यिििि-२०७८

पररचय
घिरिङ गाउँपाघिकाको आघ थ्िक, सामाघिक, प्रघिघि ि पिूाथििाििन्य घिकासका िाघग आिश्यक 
आ्योिना त्ा परि्योिनाहरूको ति्थिमा, का्याथिनि्यन, अनग्मन त्ा मलू्याङ्कन गर्दै गरिबी 
घनिािणमा समते टेिा पि् ््याउने उद्शे्यिे प्राघिघिक घिक्ा त्ा व्यिसाघ्यक ताघिम परिषर्सँगको 
साझरे्ािीमा (TECS) सञ्ाघित प्राघिघिक घिक्ािाई अनर््ान उपिबि गिाउन आिश्यक 
का्यथिघिघि ति्थिमा गन्थि िाञ्छनी्य भएकािे स्ानी्य सिकाि सञ्ािन ऐन २०७४को र्फा १०२ 
िे घर्एको अघिकाि प्र्योग गिी ्यो का्यथिघिघि बनाइएको ्छ ।
 

पररचछेद –१
प्रथारि्भक

१. सिंक्प्त नथाि र प्रथार्भः
१. ्यो का्यथिघिघिको नाम  “प्राघिघिक घिक्ा  सञ्ािन त्ा व्यिस्ापन का्यथिघिघि 

२०७८”  िहने्छ ।
२. ्यो का्यथिघिघि गाउँ का्यथिपाघिकाको स्ानी्य िािपत्रमा प्रकाघित भईसके पघ्छ तर्ुनत 

िाग ूहुने्छ । 
२. पररभथाषथाः

क) “आिघक्त कोटा”  भननािे  र्फा  ४  को  उपर्फा  (४)  बमोघिम  समािमा  प्छाघि  
पिेका  समर््ा्यका िाघग आिक्ण गरिएको कोटािाई समझन ्पर्थि्छ ।

(ख) “ईघनसटच्यटू” िा “घिक्ाि्य” भननािे घिरिङ गाउँपाघिकामा सञ्ाघित “घिक्ाि्य” 
िा “ईघनसटच्यटू’’ िाई समझन ्पर्थि्छ ।

(ग) “घप्रघनसपि” भननािे घिक्ाि्यको प्रमख्िाई समझन ्पर्थि्छ ।
(ि) “का्यथिक्रम”  भननािे  घिक्ाि्यिे  प्राघिघिक  घिक्ा  त्ा  व्यािसाघ्यक  ताघिम  

परिषर्स्ँग  समबनिन  घिई सं्ािन  गरिने  घिपिोमा / प्रमाणपत्र  तह / प्राघिघिक  
एस.एि.सी / एस.इ.इ.  ि  ्छोटो  अिघिको  ताघिम  समतेिाई समझन ्पनने्छ ।

(ङ) “तोघकए बमोघिम” िा “तोके बमोघिम” भननािे ्यो का्यथिघिघि िा ्यो का्यथिघिघि 
अनतगथित बनेको घिक्ाि्य व्यिस्ापन घनर्नेघिकामा तोघकए  बमोघिमका  क्िाहरूिाई  
समझन ् पर्थि्छ  ।  ्यो  िबर्िे  घिक्ाि्य सञ्ािक सघमघत िा घिक्ाि्य व्यिस्ापन 
टोिीिे तोकेका क्िाहरूिाई समते िनाउने ्छ ।

(्) “गाउँ का्यथिपाघिका” भननािे घिरिङ गाउँपाघिकाको का्यथिपाघिकािाई समझन ्पर्थि्छ  
।
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(्छ) “अध्यक्” भननािे घिरिङ गाउँपाघिकाको अध्यक्िाई समझन ्पर्थि्छ ।
(ि) “उपाध्यक्” भननािे घिरिङ गाउँपाघिकाको उपाध्यक्िाई समझन ्पर्थि्छ ।
(झ) “प्रमख् प्रसािकी्य अघिकृत” भननािे घिरिङ गाउँपाघिकाको प्रमख् प्रसािकी्य 

अघिकृतिाई समझन ्पर्थि्छ ।
(ञ) “घनर्नेिक” भननािे घिक्ाि्यका घनर्नेिक िा प्रिानाध्यापकिाई समझन ्पर्थि्छ ।
(ट) “घनर्नेघिका” भननािे ्यो का्यथिघिघि अनतगथित बनाइने घिक्ाि्य व्यिस्ापन 

घनर्नेघिकािाई समझन ्पर्थि्छ ।
(ठ) “परिषर्”् भननािे प्राघिघिक घिक्ा त्ा व्यािसाघ्यक ताघिम परिषर्ि्ाई समझन ्

पर्थि्छ ।
(ि) “कोटा”  भननािे  र्फा  ४(१)  बमोघिम  प्रत्ेयक  का्यथिक्रमका  िाघग  भनाथि  गनथि  

सघकने  िममा  घिद्ा्थीको संख्यािाई समझन ्पर्थि्छ ।
 (ढ) “घिक्ाि्य  व्यिस्ापन” भननािे   घिक्ाि्यको   घनर्नेिकिे घनिाथििण गिे   अनर्ूपको   

घिक्ाि्यका व्यिस्ापनिाई समझन ् पर्थि्छ । ्यो िबर्िे घिक्ाि्य व्यिस्ापन 
टोिीिाई समते िनाउने्छ ।

(ण) “सञ्ािक सघमघत” भननािे घिक्ाि्य (इघनसटच्यटू) को सञ्ािक सघमघत समझन ्
पर्थि्छ ।

(त) “प्रघिक्क” भननािे  घिक्ाि्यमा  प्रघिक्ण  गिाउन  सञ्ािक  सघमघतिे  घन्यक््त  
गिेका  ब्यघक्त समझन ्पर्थि्छ ।

(्) “व्यिस्ापन टोिी” भननािे घिक्ि्यमा का्यथिित कमथ्ि ािीहरूको टोिीिाई िनाउने 
्छ ।

(र्) ‘’िनिघक्त’’ भननािे घिक्ाि्यमा का्यथिित घनर्नेिक, घप्रघनसपि, प्रघिक्क, ल्याब 
बिा्य, िेखा सहा्यक त्ा का्याथिि्य सह्योगी समतेिाई समझनप्र्थि्छ ।

पररचछेद –२
सचंथािन हुने कथाय्यक्रि त्था प्रििक्था्थी भनथा्य

३. ििक्थािय (इि्ससटिचययूटि) बथाटि प्रदथान गररने ििक्था त्था तथािििः
(१)  घिक्ाि्यिे  सञ्ािक  सघमघत  त्ा   गाउँ   का्यथिपाघिकाको  सिीकृघत  घिई  

प्राघिघिक  घिक्ा  त्ा व्यािसाघ्यक  ताघिम परिषर्क्ो  समबनिन  ि  साझरे्ािीमा  
उप्यक््त  र्घेखएका  घिष्यहरूमा  घिपिोमा / प्रमाणपत्र तह, प्राघिघिक एस.एि.सी 
त्ा ्छोटो अिघिका व्यािसाघ्यक ताघिमहरू सं्ािन गनथि िा  सञ्ािन भईिहकेा 
का्यथिक्रमहरू बनर् गनथिसकने्छ ।

(२) न्याँ घिष्यका का्यथिक्रमहरू सं्ािन गन्थि पिूथि परिषर्बाट तोके बमोघिमको समभाव्यता 
अध्य्यन गिी समबनिन अनम्घत घिईने ्छ ।
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(३) न्याँ घिष्यको का्यथिक्रमहरू िर्ु गनथि िा सञ्ािन भई िहकेा का्यथिक्रमको अध्यापन 
बनर् गनथिको िाघग सञ्ािक सघमघतको घसफारिसमा त्ा गाउँ का्यथिपाघिकाको 
अनम्घत अघनिा्यथि हुने्छ ।

(४)  सञ्ािन भइिहकेा का्यथिक्रम बनर् गर्ाथि भनाथि भइसकेका प्रघिक्ा्थीहरूको  घिक्ा  िा  
ताघिम  अिि्ो हुने गिी गरिने ्ैछन ।

४. प्रििक्था्थी भनथा्यः
(१) घिक्ाि्यिे सञ्ािन गनने का्यथिक्रमहरूमा घिक्ाि्यको पिूाथििाि हिेी परिषर्बाट 

सिीकृघत पाएको कोटा अनर्ूपको संख्यामा मात्र घिद्ा्थी भनाथि गरिने्छ ।
(२) प्रघिक्ा्थी भनाथि परिषर्िाट घिईने प्रिेि पिीक्ाको आिािमा हुने ्छ ।
(३) समािमा प्छाघि पिेका समर््ा्यका व्यघक्तहरूको उत्ानका िाघग सञ्ािक 

सघमघतिे का्यथिपाघिकाको सिीकृघत घिई प्रत्ेयक का्यथिक्रमका िाघग गरिने भनाथिमा 
घनघचित कोटा आिक्ण गनथि सकने ्छ ।

(४)  आिघक्त  कोटा  तफथि को  भनाथिमा  आिघक्त संख्यािाई  ित ्  प्रघतित  मानी  
त्यसघभत्रबाट  र्घित,  अपाङ्गता भएका  व्यघक्त,  आघर्िासी  िनिाघत  ि  अन्यबाट  
२५–२५  प्रघतितका  र्ििे  भनाथि  घिइने्छ । प्रत्ेयक घकघसमका कोटाबाट भनाथि गर्ाथि 
उपिबि भएसमम कमतीमा ४० प्रघतित मघहिािाई भनाथि गरिने ्छ ।

(५) उपर्फा (४) मा िे सकै् िेघखएको भए तापघन तोघकएको कोटा बमोघिमको आिेर्क 
उपिबि नभएमा आिक्ण पाउनसकने अन्य समर््ा्यबाट ि सो पघन उपिबि नभएमा 
खल्िािाट प्रिेि पिीक्ामा ल्याएकाे अङ्कको आिािमा बढी  अङ्क ल्याउनेहरूिाई 
भनाथि गरिने ्छ ।

(६)  उपर्फा  (४)  अनस्ािको  आिघक्त  कोटामा  भनाथि  हुनको  िाघग  परिषर्िे् भनाथि  
हुनको  िाघग  तोकेको न्यनूतम अकं (पास माकथि ) प्राप्त भएको हुनप्नने्छ ।

(७) उपर्फा  (४)  अनस्ािको आिघक्त कोटामा  भनाथि हुनको िाघग तोघकएको भनर्ा बढी  
आिेर्कहरू भएमा उनीहरूबी्को प्रघतसपिाथिका आिािमा भनाथि घिईने्छ ।

५. छथात्रबिृ्तः
(१) भनाथिका िाघग ्योग्य भएका आिेर्कहरूमध्ेय घिद्ा्थी संख्याको आिािमा कमतीमा 

१० प्रघतित िेहनेर्ाि त्ा घिपनन प्रघिक्ा्थीहरूिाई सञ्ािक सघमघतिे घनणथि्य गिी 
्छात्रबघृति उपिबि गिाउने ्छ ।

(२) ्छात्रबघृतिको िाघग आिेर्न गननेिे अघनिा्यथि रूपमा समबघनित ििाको घसफारिि 
समािेि गन्थिपनने ्छ ।

(३)  ्छात्रबघृतिको  िाघग  तोघकएको  घसट  भनर्ा  बढी  आिेर्क  भएको  खणिमा  प्रिेि  
पिीक्ाको  नघतिाको आिािमा ्छात्रबघृति प्रर्ान गरिने्छ ।
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(४)  ्छात्रबघृति  उपिबि  गिाउँर्ा  घिपनन  िगथिका  र्घित,  आघर्िासी  िनिाघत,  
अपाङ्गता  भएका  व्यघक्त  ि मघहिािाई प्रा्घमकता घर्इने ्छ ।

६. पथाठ् यक्रि र परीक्थाः
(१) घिक्ाि्यमा सं्ािन गरिने का्यथिक्रमहरूको पाठ््यक्रम परिषर्िे् घनिाथििण गिे अनर्ूप 

हुने्छ ।
(२) घिक्ाि्यबाट प्रमाणपत्र प्रर्ान गनथिका िाघग आिश्यक हुने िाघषथिक त्ा अघनतम 

पिीक्ाहरू परिषर्िे् तोके बमोघिम हुने्छ ।
(३)  उपर्फा  (२)  र्घेखबाहके  घिक्ाि्यिे  प्रघिक्ा्थीको  घसकाईको  प्रगघत  अनग्मन  

गनथि  तोकेबमोघिमको पिीक्ाहरू घिन सकने्छ ।
(४) घिक्ा त्ा घिक्ाि्यको भौघतक पिूाथििाि, िघैक्क सामग्ी, मघेिन औिाि,   

प्र्योगिािा त्ा प्रघिक्कसमबनिी सिै मापर्णिहरू परिषर्िे् तोकेबमोघिम हुने्छ ।

 पररचछेद –३
ििक्थाियको सचंथािन त्था वयिस्थापन

७. सञचथािक सििितको गठनः
(१) घिक्ाि्य सञ्ािनको िाघग नीघतगत घनणथि्यहरू घिने सिवोच् अङ्गको रूपमा एक 

सञ्ािक सघमघत िहने ्छ ।
(२) सञ्ािक सघमघतको गठन र्हेा्य बमोघिम हुने्छः

(क) गाउँपाघिका अध्यक् – सं्योिक
(ख) गाउँपाघिका उपाध्यक् – सर्स्य
(ग) प्रमख् प्रिासकी्य अघिकृत – सर्स्य
(ि) घिक्ाि्यिे सं्ािन गनने का्यथिक्रमसँग समबघनित घिष्यका घिष्य घिषषेज्ञ सघहत 

कमतीमा एक िना मघहिा प्रघतघनघिति हुने गिी का्यथिक्रमसंग समबघनित उद्मी 
ब्यबसा्यीहरू मध्ेयिाट सञ्ािक सघमघतको घसफारिसमा तोकेका २ िना –
सर्स्य

(ङ) प्राघिघिक त्ा व्यािसाघ्यक घिक्ा परिषर्का प्रघतघनघि –पर्ने सर्स्य
(्) समबघनित ििाको ििा अध्यक् –पर्ने सर्स्य
(्छ) घिक्ा िाखा प्रमख् –सर्स्य
(ि) गाउँ क्ेत्रघभत्रका घिक्ाघिर् मध्येिाट सघमघतिे मनोन्यन गिेका १ िना –सर्स्य
(झ) घिक्ाि्यका घप्रघनसपि/प्र.अ. -सर्स्य–सघ्ि

(२) सामर््ाघ्यक घिद्ाि्यमा व्यिस्ापन सघमघतिे सञ्ािक सघमघतको काम गनने ्छ ।
(३)  सघमघतिे आिश्यकता अनस्ािको घिज्ञिाई सञ्ािक सघमघतको बैठकमा आमनत्रण 

गनथि सकने्छ ।
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(४)  आमघनत्रत  सर्स्य  तोघकएको  बैठकमा  तोघकएको  कामको  िाघग  मात्र  उपघस्त  
हुने्छ  ि  घनििाई  क्नै मताघिकाि हुने्ैछन ।

८. सञचथािक सििितको बैठकः
(१) सञ्ािक सघमघतको बैठक एक आघ थ्िक िषथिमा कमतीमा ्ाि पटक बसने्छ ।
(२)  सञ्ािक  सघमघतको  बैठकका  िाघग  अध्यक्को  घनर्नेिनमा  सर्स्य–सघ्ििे  

कमतीमा  एक  हप्ता  अगािै सिै सर्स्यहरूिाई बैठक हुने घमघत, सम्य, स्ान ि 
्छिफिका घिष्यहरूसमते घिघखत रूपमा िानकािी गिाउने ्छ । समभि भएका 
सर्स्यहरूिाई ्यसतो िानकािी इमिे िा एस.एम.एस. माफथि त पघन गिाउन सघकने्छ ।

(३)  ततकाि  का्यम  िहकेो  सर्स्यहरूको २५ प्रघतित  सर्स्यिे  कािण  सघहत बैठक 
बोिाउन माग गिेमा सञ्ािक सघमघतको बैठक बोिाउन ्पनने्छ ।

(४) सञ्ािक सघमघतको बैठकमा ततकाि का्यम िहकेो सर्स्यहरूको एकाउनन (५१%) 
प्रघतितसमम सर्स्य उपघस्त भएमा गणपिूक संख्या पग्ेको माघनने ्छ ।

(५) बैठकमा अध्यक्को अनप्घस्घतमा सघमघतको ज्ेयष्ठ सर्स्यको अध्यक्तामा बैठक 
बसने्छ ।

(७) बैठकको घनणथि्य सकेसमम सिथिसममघतबाट गरिने ्छ, सो समभि नभएमा बहुमतबाट 
घनणथि्य गरिने्छ ।

(८) बैठकमा मत बिाबि भएमा अध्यक्ता गरििहकेो व्यघक्तिे घनणाथि्यक मत घर्ने्छ ।
(९) बैठकको का्यथिघिघि सञ्ािक सघमघतिे तोके बमोघिम हुने्छ ।
(१०) बैठकका घनणथि्यहरू का्याथिनि्यनको घिममिेािी सर्स्य–सघ्िको हुने्छ ।
(११) पर्ाघिकािीहरूको बैठक भतिा गाउँपाघिकाको प्र्घित कानन् अनस्ाि हुने ्छ ।

९. सञचथािक सििितको कथाि, कत्यवय र अििकथारः
सञ्ािक सघमघतको काम, कतथिव्य ि अघिकाि र्हेा्य बमोघिम हुने्छः

(क)  व्यिस्ापन  सघमघतको  घसफारििमा  घिक्ाि्य  सञ्ािनका  िाघग  आिश्यक  
नीघतहरू  त्य  गनने  त्ा नीघतगत घनणथि्यहरू गनने ।

(ख) घिक्ाि्यको बिेट सिीकृत गिी अनम्ोर्नको िाघग गाउँपाघिका समक् पेि गनने ।
(ग)  घिक्ाि्यको प्रगघत प्रघतिेर्न ्छिफि गिी पारित गनने ।
(ि)  परिषर्स्ँगको समनि्यमा  घिक्ाि्यिे  सं्ािन  गरििहकेा  का्यथिक्रमहरू  ्पिट 

समबनिी  घिष्यमा का्यथिपाघिकामा घसफारिस गनने ।
(ङ)  घिक्ाि्यको प्रभािकािी व्यिस्ापनका िाघग आिश्यक घनर्नेघिका अनम्ोर्न गनने,
(्)  घिक्ाि्य सञ्ािनका िाघग आिश्यकता अनस्ाि मागथिर्िथिन प्रर्ान गनने ।

 १०.ििक्थाियकथा िनददेिक त्था ििक्थािय वयिस्थापनः
(१)  घिक्ाि्यको र्घैनक व्यिस्ापनको का्यथि हनेथिको िाघग एक घनर्नेिक िहने ्छन ्।
(२) घनर्नेिक/ घप्रघनसपिको ्योग्यता मान्यता प्राप्त घिक्ण संस्ाबाट सनातकोतिि िा सो 
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सिह उतिीणथि गिेको हुनप्नने ्छ ।
(३)  घनर्नेिकको  घन्यघ्क्त सञ्ािक  सघमघतिे  सेिा  किाि,  अस्ा्यीमा  गिी  

का्यथिपाघिकािाई  िानकािी गिाउने्छ । सं्ािक सघमघतको घसफारिस गरि 
का्यथिपाघिका िाई िानकािी गिाउने ्छ ।

(४) व्यिस्ापन का्यथिमा सह्योग घिनको िाघग घनर्नेिकिे समग् घिक्ाि्य ब्यबस्ापनका 
िागी घिभागी्य प्रमख्हरूको  व्यिस्ापन  टोिी  गठन  गनथि  सकने्छ  ।  सो  मध्ेयिाट  
सञ्ािक  सघमघतिे  ्योग्यता, का्यथिर्क्ता ि का्यथिसमपार्नका आिािमा एक िनािाई 
घप्रघनसपि तोकन सकने ्छ ।

(५)   व्यिस्ापन  टोिीिे  घिक्ाि्य  व्यिस्ापनको  का्यथिमा  घनर्नेिकिे  माग  गिे  
अनर्ूप  त्ा  घनर्नेघिकामा तोके बमोघिमको सह्योग गनने्छ ।

(६)   घिक्ाि्यको र्घैनक काम काििाही घनर्नेघिका बमोघिम हुने ्छ । घनर्नेघिका त्याि 
नहुरँ्ासमम घनर्नेिक/घप्रघनसपििे तोके बमोघिम हुने्छ ।

(७)    घनर्नेिकिे घनिाथििण गिेको क्नै क्िामा घ्ति नबझ्ने पक्िे आफूिाई घ्ति नबझ्केो 
घिष्य सञ्ािक सघमघतको अध्यक् समक् घिघखत रूपमा घर्न सकने्छ ।

(८)   उपर्फा (६) बमोघिमको घनिेर्न पिेको खणिमा अध्यक्िे आफै िा सञ्ािक 
सघमघतका क्नै सर्स्य त्ा गाउँपाघिका का कमतीमा अघिकृत सतिका उप्यक््त 
कमथ्ि ािीिाई ्छानबीन गनथि िगाई आिश्यक काििाही गनथि सकने्छ ।

११. िनददेिक/ प्रिथानथाधयथापकको कथाि, कत्यवय र अििकथारः
 घनर्नेिकको काम, कतथिव्य ि अघिकाि र्हेा्यबमोघिम हुने्छः

(क)  घिक्ाि्यको र्घैनक प्रिासन हनेने ि घिक्ाि्यको व्यिस्ापनको घिममा घिने,
(ख)  परिषर्िे्  तोकेको  मापर्णि  त्ा  सञ्ािक  सघमघतिे  प्रर्ान  गिेको  घनर्नेिन  

बमोघिम  घिक्ाि्य सञ्ािन गनने,
(ग)  आघ थ्िक िषथिको िाघषथिक का्यथिक्रम त्ा बिेट त्याि गिी सञ्ािक सघमघतमा पेि 

गनने,
(ि)  घिक्ाि्यको  अिथि-िाघषथिक  त्ा  बाघषथिक  घहसाब  घकताब  त्ा  प्रगघत  घिििण  

िा  सञ्ािक  सघमघतको माग  अनस्ाि  क्नै  घनघचित  सम्यको  आघ थ्िक  त्ा  प्रगघत  
घिििण  त्याि  गिी  सञ्ािक  सघमघतको बैठकमा पेि गनने,

(ङ) सिीकृत बाघषथिक का्यथिक्रमिाई आिश्यकता अनस्ाि माघसक िा ्ौमाघसक 
का्यथिक्रममा घिभािन गिी का्याथिनि्यन त्ा समीक्ा गिी आिश्यक सि्ाि गनने,

 (्)  सिीकृत  बिेट तोघकए  बमोघिम ख्थि गिी  घहसाब  घकताब तोघकएको ढाँ्ामा  
र्र्ुसत िाखने िा  िाखन िगाउने,

(्छ)  पाठ्यक्रम बमोघिम सैद्ाघनतक त्ा प्र्योगातमक कक्ा त्ा पिीक्ा सं्ािन गनने 
गिाउने,
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(ि)  परिषर्,् घिक्ाि्य ि सञ्ािक सघमघत बी् आिश्यक समनि्य गनने,
(झ) परिषर्िे् घनिाथििण गिे बमोघिम पाठ्यक्रम, पिीक्ा प्रणािी त्ा मलू्याङ्कन घिघि 

का्याथिनि्यन गनने,
(ञ)  पाठ््यक्रम अनस्ाि आिश्यक पाठ्यपस्तक त्ा पाठ््य सामग्ीको व्यिस्ा गनने 

गिाउने,
(ट)  पठन पाठनको सति का्यम िाखन समबघनित घिष्यका प्रघिक्कहरूिाई घनर्नेिन घर्ने,
(ठ) प्रघिक्क त्ा कमथ्ि ािीको का्यथि घिििण त्याि पािी सोही अनस्ाि का्यथि गिाउने, 

मिू ््यांकन गनने ि सोको अघभिेख िाखने,
(ि)  समपणूथि प्रघिक्क त्ा कमथ्ि ािीहरूको व्यघक्तगत घिििण अद्ािघिक िाखन िगाउने
(ढ)  परिषर्,् सं्ािक सघमघत ि घनर्नेिकिे तोकेबमोघिमका  कामहरू गनने ।

१२. ििक्थाियकथा प्रििक्क त्था कि्यचथारीहरूको िनयुि्तः
(१) घिक्ाि्यिाई आिश्यक प्रघिक्क त्ा कमथ्ि ािीहरूको र्िबनर्ी त्ा घन्यघ्क्त 

सं्ािक सघमघतिे बनाएको घिक्ाि्य व्यिस्ापन घनर्नेघिका बमोघिम हुने्छ ।
 (२) घनर्नेघिका त्याि भई का्याथिनि्यन नभएसमम आिश्यक प्रघिक्क त्ा कमथ्ि ािीहरूको 

र्िबनर्ी त्ा घन्यघ्क्त समबनिी का्यथिहरू घनर्नेिकको घसफारिसमा सञ्ािक सघमघतिे  
घनणथि्य गिी तोके बमोघिम हुने्छ ।

(३)  घिक्ाि्यका  प्रघिक्क  त्ा  कमथ्ि ािीहरू  हाििाई  किाि,  र्घैनक  ज्यािार्ािी  
िा  आघंिकमा  मात्र  भनाथि गनथि सघकने्छ ।

१३. ििक्थाियकथा कि्यचथारीहरूको पथाररश्रििक त्था सेिथा सिुििथाः
(१)   घिक्ाि्यका   घनर्नेिक, घप्रघनसपि, प्रघिक्क   त्ा   कमथ्ि ािीहरूको   पारिश्रघमक   

त्ा   सेिा   सघ्ििाहरू घनर्नेघिकाको अघिनमा  िही घनिहरूको व्यघक्तगत किािमा 
उि ्िेख भए बमोघिम हुने्छ ।

(२)  घिक्ाि्य  व्यिस्ापन  घनर्नेघिका  त्याि  नहुरँ्ा  समम  घिक्ाि्यका  घनर्नेिकको  
घन्यघ्क्त  त्ा  सेिाका ितथिहरू  सञ्ािक  सघमघतको  घसफारिसमा  गाउँ  
का्यथिपाघिकािे  तोकेबमोघिम  हुने्छ  ि  अन्य  प्रघिक्क त्ा कमथ्ि ािीहरूको घन्यघ्क्त 
त्ा सेिाका ितथिहरू घिक्ाि्यका घनर्नेिकको घसफारििमा सञ्ािक सघमघतिे 
अनम्ोर्न गिी गाउँ का्यथिपाघिकािे तोके बमोघिम हुने्छ ।

पररचछेद –४
ििक्थाियको आि ््यक वयिस्थापन

१४. ििक्थाियको कोषः
(१) घिक्ाि्यको सिै आमर्ानीहरू समािेि भएको एउटा ््छटै् घिक्ाि्य कोष हुने्छ ।
(२) उपर्फा (१) बमोघिमको कोषमा र्हेा्य बमोघिमका िकमहरू िहने्छनः्
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(क)  घिरिङ गाउँपाघिकाबाट प्राप्त अनर््ान िकम,
(ख)  संघि्य त्ा प्रर्िे सिकाि िा अन्य स्ानी्य तहबाट प्राप्त अनर््ान िकम
(ग)  क्नै सिकािी िा गिैसिकािी संिसंस्ा त्ा व्यघक्तबाट प्राप्त सह्योग िकम
(ि) घिक्ाि्यिे प्रघिक्ा्थीहरूबाट िल्क बापत घिने िकम
(ङ)  घिक्ाि्यको ्ि–अ्ि समपघति ि
(्)  घिक्ाि्यिाई अन्य क्नै स्ोतबाट प्राप्त हुन आउने िकम िा समपघति 

(३) घिक्ाि्यका कोषको िकम तोघकए बमोघिमका ््छट्ा््छटै् खातामा िाघखने ्छ ।
१५. ििक्थाियको कोषको सञचथािनः

(१) घिक्ाि्यका सिै ख्थिहरू घिक्ाि्यको कोषबाट तोघकएबमाघिम ख्थि गरिने ्छ ।
(२) घिक्ाि्यको कोषबाट बाघषथिक का्यथिक्रम त्ा बिेटमा नपिेका का्यथिमा ख्थि गनथि पाईने 

्ैछन ।
(३) घिघभनन िीषथिकमा ख्थि गर्ाथि तोघकएका खाताबाट मात्र ख्थि गन्थि पनने्छ ।

१६. ििक्थाियकथा खथातथाहरूः
(१) घिक्ाि्यका कोषका िकमहरू परि्ािन गनथि घिक्ाि्यिे स्ानी्य क्नै बाघणज्य 

बैंकमा र्हेा्य बमोघिमका खाताहरू खोिी ती िकमहरूिाई समबघनित खातामा 
िममा गन्थि पनने्छः

(क) का्यथि सञ्ािन खाता
(ख) ििौटी खाता
(ग) आ्य आिथिन खाता

(२) उपर्फा (१) मा उलिेघखत खाताहरूका अघतरिक्त अन्य क्नै खाता खोिी ््छटै् घहसाब 
घकताब िाखन ्पनने भएमा घिक्ाि्यका घनर्नेिकिे सञ्ािक सघमघतिाई िानकािी 
घर्ई  आिश्यक खाताहरू खोि ्न सकने्छ ।

१७. कथाय्य सञचथािन खथातथाः
(१) घिक्ाि्यको सिीकृत िाघषथिक का्यथिक्रम, िाघषथिक बिेट िीषथिक अनतगथित िही सं्ािन 

गनथिको िाघग गाउँपाघिकाबाट प्राप्त हुने सबै िकमहरू का्यथि  सं्ािन खातामा िममा  
गरिने्छ ।

(२) सं्ािन खातामा िममा िहकेा िकम ख्थि गर्ाथि घिक्ाि्यिे बिेटको िन् िीषथिकमा 
िघत िकम उलिेख  भएको ्छ सो िीषथिकमा सोही िकम मात्र ख्थि गन्थि पनने्छ ।

१८. आय आज्यन खथातथाः
(१) आिथिन खातामा र्हेा्यका िकमहरू िममा  गरिने्छनः्

(क) प्रघिक्ा्थी भनाथि िल्क, फािाम र्सति् त्ा पिीक्ा र्सति्बाट प्राप्त िकम
(ख) प्रघिक्ा्थीबाट प्राप्त हुने प्रघिक्ण िि् ्कको िकम
(ग) घिक्ाि्यको ्ि, अ्ि समपघतिको प्र्योगबाट प्राप ्त भएको आमर्ानी िकम
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(ि)  स्ानी्य  स्ोतबाट  घिक्ाि्यको  नाममा  प्राप्त  र्ान,  र्ातव्य,  उपहाि,  ्नर्ा  
आघर्  िापत  प्राप्त  हुने िकम,

(ङ)  प्रघिक्णको  र्ौिान  क्नै  उद्ोग,  व्यिसा्य  िा  व्यघक्तिाई  सेिा  प्रर्ान  
गिेबापत  घिक्ाि्यिाई  प्राप्त हुन आउने िकम ि

(्) क्नै कािणिि ििौटी िफत भई सर्िस्याहा भएको िकम ।
 (२) घिक्ाि्यको सिीकृत बाघषथिक का्यथिक्रम ि आ्योिनाको िाघग घिक्ाि्यको आिथिन 

खातामा िममा िहकेो िकम सञ्ािन खातामा िकमानति गिी  प्र्योग गनथि सघकने्छ ।
(३) घिक्ाि्य सं्ािन समबनिी आकघसमक का्यथि गनथि सं्ािक सघमघतिे आिश्यक 

घटपपणी उठाई तोकेको िकम ्यस खाताबाट सोझ ैख्थि गनथि सघकने्छ ।
(४)  घिक्ाि्यिे  ्यस  खाता  अनतगथितका  प्रत्ेयक  ्ौमाघसक  आ्य  व्य्यको  घिििण  

सं्ािक  सघमघत  समक् पठाउन ्पनने्छ ।
(५) सं्ािन खाताबाट घिक्ाि्यको िाघषथिक का्यथिक्रम अनतगथितका घक्र्याकिाप समपनन 

गनथि व्यहोरिएको भए सोही का्यथि समपनन गनथि र्ोहोिो पनने गिी घिक्ाि्य आिथिन 
खाताबाट  सोझ ैख्थि गरिने ्ैछन ।

१९. िरौटिी खथातथाः
(१) घिक्ाि्यको नाममा ििौटीबापत प्राप्त हुने सबै िकमहरू घिक्ाि्यको ििौटी खातामा 

िममा गरिने्छ ।
(२) ििौटी खातामा िममा भएको िकम घरिि हुने ्ैछन ।
(३) प्रघिक्ा्थीहरूिे घिक्ाि्यमा िाखकेो ििौटी िकम घिक्ाि्य ्छािेको एक िषथि घभत्र 

घफताथि नघिएमा ्यसतो ििौटी िफत हुने्छ ।
२०. कोषकथा खथातथाहरूको सञचथािनः

(१)  घिक्ाि्यको  नाममा  खोघिएको  घिघभनन  खाताहरूको  सं्ािन  घिक्ाि्यका  
घनर्नेिक  ि  िेखा  प्रमख्को सं्यक््त र्सतखतबाट हुने्छ । हाििाई प्रिासघनक 
कमथ्ि ािीको हकमा घिरिङ गाउँपािीकाबाट कािमा खटाउन सघकने ्छ ।

२१. रकिथा्सतर स्ब्सिी वयिस्थाः
(१) ्यो का्यथिघिघिको घिघभनन र्फामा उलिेघखत व्यिस्ाहरूको अिीनमा िही 

सामान्यत्या अन्य खाताहरूबाट सञ्ािन खातामा िकमानति गिी ख्थि गनथि सघकने 
्छ ।

(२)  उपर्फा  (१)  मा  िे  सकै्  उलिेख  गरिएको  भए  तापघन  िकमानति  गर्ाथि  र्हेा्यका  
क्िाहरू  पािन  गन्थि पनने्छः
(क) क्नै पघन खाताबाट अकवो खातामा िकमानति गिेको क्िा सञ्ािक सघमघतिाई 

िानकािी गिाउन ्पर्थि्छ ।
(ख) ििौटी सर्िस्याहा गिी िकमानति गनने अिस्ामा बाहके अत्यािश्यक पिी 



िघरिङ गाउँपाििका स्ानीय िाजपत्र खण्ड ४ संखया ३६

11

ििौटी खाताबाट सापटीका रूपमा  िकमानति  गन्थि  पर्ाथि  सञ्ािक  सघमघतको  
पिूथिसिीकृघत  घिई  काननू  बमोघिम  पघ्छ  सोिभनाथि गनने गिी मात्र गनथि सघकने 
्छ ।

(ग)  ििौटी  खाताबाट  सर्िस्याहा  गिी  िकमानति  गिेको  बाहके  अन्य  अिस्ामा  
िकमानति  गरिएकोमा अकवो स्ोतबाट िकम आउने घबघतिकै सो िकम सोिभनाथि 
गन्थि पनने्छ ।

२२. सिीकृत बजेटि िनय्सत्रि गनदे सञचथािक सििितको अििकथारः
्यो  का्यथिघिघिमा  अन्यत्र  िे सकै्  िेघखएको  भए  पघन  सिीकृत  बिेटमा  सञ्ािक  
सघमघतिे  आिश्यकता अनस्ाि घन्यनत्रण गनथि सकने्छ ।

२३. िेखथा परीक्िः
(१) घिक्ाि्यको िेखा गाउँपाघिकािे तोके बमोघिम नेपाि सिकािको प्र्घित ढाँ्ा ि 

तरिका अनस्ाि िाघखने्छ ।
(२) घिक्ाि्यको समपणूथि घहसाि घकताबको आनतरिक िेखा पिीक्ण गाउँपाघिकाबाट 

हुने्छ ि अघनतम िेखा पिीक्ण महािेखा पिीक्कबाट हुने्छ ।
(३)  गाउँ  का्यथिपाघिकािे  ्ाहमेा  िन्सकै्  बखत  घिक्ाि्यको  घहसाब  घकताब  

समबनिी  कागिातहरू ि  अन्य नगर्ी घिनसी समते िाँचन िा िाँचन िगाउन सकने्छ ।
पररचछेद –५

गथाउँपथाििकथाबथाटि अनुदथानको वयिस्था
२४. अनुदथान वयिस्थाः

(१)  घिक्ाि्यमा सञ्ाघित घिष्यगत पाठ् ्यिणटाको आिािमा आिश्यक पनने 
िनिघक्तको तिब व्यिस्ापनका िाघग गाउँसभाबाट सिीकृत िकम गाउँपाघिकािे 
अनर््ान सिरूप प्रत्येक आघ थ्िक िषथिमा उपिबि गिाउने ्छ ।

(२)  प्राप्त अनर््ान िकम ख्थि गर्ाथि घिक्ाि्यिे पाठ््यिणटा सघहतको कक्ा सञ्ािन 
ताघिका पेि गन्थिपनने ्छ ।

(३)  घिक्ाि्यमा भौघतक सघ्ििा उपिबि गिाउने समबनिमा गाउँपाघिकािे प्रर्िे त्ा 
संघि्य सिकािसँग समनि्य गनने्छ ।

पररचछेद –६
ििििि

२५. अििकथार प्रतयथायोजनः
(१)  ्यो  का्यथिघिघि  अनर्ूप  सञ्ािक  सघमघतिाई  प्राप्त  केही  अघिकाि  उप्यक््तता  

ि  आिश्यकता  अनर्ूप सञ्ािक सघमघतको क्नै पर्ाघिकािी िा घनर्नेिकिाई 
प्रत्या्योिन गनथि सकने्छ ।

(२) घनर्नेिकिे आफना केही अघिकािहरू उप्यक््तता ि आिश्यकता अनस्ाि अन्य 
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कमथ्ि ािीिाई प्रत्या्योिन गनथि सकने्छ ।
(३) आफूिाई प्रत्या्योघित अघिकाि पन्ः अरु कसैिाई प्रत्या्योिन गनथि सघकने ्ैछन ।
(४)  प्रत्या्योघित  अघिकाि  अनतगथित  गरिएका  का्यथिहरूको  सघू्  सम्य  सम्यमा  

अघिकाि  प्रत्या्योिन  गनने घनका्यिाई िानकािी गिाउन ्पनने ्छ ।
२६. ििक्थाियिे प्रििक्था्थीहरू पररचथािन गरी सेिथा प्रदथान गन्य सकनेः

(१) घिक्ाि्यबाट प्रर्ान गरिने प्रघिक्ण िा ताघिमसमबनिी सेिा क्नै व्यिसाघ्यक िा 
औद्ोघगक प्रघतष्ठान,  क्नै  घनका्य  िा  व्यघक्तिाई  आिश्यक  भएमा  घिक्ाि्यिे  
प्रघिक्ा्थीहरूिाई  ताघिमको  अङ्गको  रूपमा त्यसतो काम गिाई सेिा प्रर्ान गनथि 
सकने्छ ।

(२)  ्यसतो  सेिा  प्रर्ान  गिेबाट  प्राप्त  िकम  प्रघिक्ा्थीहरूको  हक  घहत,  मनोिञ ्िन  
िा  घिद्ा्थीहरूिाई  ्प ्छात्रबघृति प्रर्ान गनथिको घनघमति ख्थि गरिने्छ ।

२७. यो कथाय्यिििि बन ्नु अिघ भए गरेकथा कथाय्यहरूको बैितथाः
्यो का्यथिघिघि िाग ूहुन ्अघि समम भए गिेका कामहरू ्यसै बमोघिम भए गिेको माघनने्छ ।

२८. िनददेििकथा बनथाई िथागयू गन्य सकनेः
(१) घिक्ाि्यको व्यिस्ापन टोिीिे ्यो का्यथिघिघिसँग नबाघझने गिी घिक्ाि्यको 

व्यिस्ापन सद्ृढ ि प्रभािकािी  बनाउनको  िाघग  आिश्यक  घनर्नेघिका  बनाई  
सञ्ािक  सघमघतको  सिीकृघत  घिई  िाग ू गनथि सकने ्छ ।

(२)  घनर्नेघिकाको  क्िा  ्यो  का्यथिघिघिसँग  बाघझए  नबाघझएको  घनणथि्य  गनने  अघनतम  
अघिकाि  सञ्ािक सघमघतिाई हुने्छ ।

२९. बचथाउ त्था खथारेजी:
(१) ्यस का्यथिघिघिमा उलिेघखत क्िाहरू प्र्घित कानन्सँग बाघझएमा िाघझएको 

हर्समम समबघनित कानन् बमोघिम नै हुने ्छ ।
(२) ्यो का्यथिघिघि समिनिमा क्नै बािा अिकाउ पिेको खणिमा गाउँ का्यथिपाघिका िा 

गाउँसभािे का्यथिघिघि परिमािथिन, संिोिन ि खािेिी गनथि सकने्छ ।

आज्ञािे
  िाम प्रसार् िमाथि

    प्रमख् प्रिासकी्य अघिकृत


