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प्रस्तावनाMस्थानीय तहलाई प्राप्त शिक्षा सम्बन्धी अशधकार कायाान्वयनका लाशि धनिढी उप-महानिरपाशलका
शभत्र सञ्चाशलत सामदु ाशयक शवद्यालयहरुमा कक्षाित तथा शवषयित आधारमा शिक्षक अभावका कारण
शवद्यालयको शनयशमत अध्ययन अध्यापनमा उत्पन्न हुने कशिनाइलाई न्यशू नकरण िरी उप-महानिरपाशलका शभत्रका
सामदु ाशयक शवद्यालयहरुमा शिक्षाको िणु स्तर अशभवृशि िनाका लाशि निर शिक्षक व्यवस्थापन िना वाञ्छनीय
भएकोले, नेपालको संशवधान, २०७२ को धारा २२६ को उपधारा (१), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
को दफा१०२ को उपदफा (२) र निर शिक्षा ऐन धनिढी, २०७४ को दफा ५४ को उपदफा (२) ले शदएको
अशधकार प्रयोििरर धनिढी उप-महानिरपाशलकाको निर कायापाशलकाको एकहत्तरौं बैिकले यो कायाशवशध जारी
िरे को छ ।
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पररच्छे द एक
प्रारशभभक
१.

संशक्षप्त नाम र प्रारभभ: (१) यो कायाशवशधको नाम "धनगढी उप-महानगरपाशिकाको नगर शिक्षक
व्यवस्थापन काययशवशध, २०७८" रहेको छ ।
(२)

यो कायाशवशध निर कायापाशलकाबाट स्वीकृ त भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन भएको शमशत
देशि लािू हुनेछ ।

२.

पररभाषा: शवषय वा प्रसङ्िले अको अथा नलािेमा यस कायाशवशधमा;
(क)

"कायापाशलका" भन्नाले धनिढी उप-महानिरपाशलका कै लालीको निर कायापाशलकालाई
सम्झनपु छा ।

(ि)

"कायाालय" भन्नाले धनिढी उप-महानिरपाशलका कै लालीको कायाालय सम्झनपु छा ।

(ि)

"दरबन्दी"भन्नाले संघीय ससता अनदु ानबाट तलब वा पाररश्रशमक उपलब्ध हुने िरी शवद्यालयमा
रहेको स्वीकृ त दरबन्दी, राहत दरबन्दी, अनदु ान कोटा समेतलाई सम्झनपु छा ।

(घ)

"निरपाशलका" भन्नाले धनिढी उप-महानिरपाशलका कै लालीलाई सम्झनपु छा ।

(ङ)

"निर शिक्षक" भन्नाले यसै कायाशवशध बमोशजम शवद्यालयले करार सम्झौंता िरे को निर शिक्षक
सम्झनपु छा ।

(च)

"निर शिक्षा सशमशत" भन्नाले निर शिक्षा ऐन धनिढी २०७४ बमोशजम ििन भएको निर
शिक्षा सशमशत सम्झनु पदाछ ।

(छ)

"प्रमि
ु प्रिासकीय अशधकृ त" भन्नाले धनिढी उप-महानिरपाशलकाको प्रमि
ु प्रिासकीय
अशधकृ त वा सो काम िना तोके को अशधकृ त सम्झनपु छा ।

(ज)

"महािािा" भन्नाले धनिढी उप-महानिरपाशलकाको शिक्षा, यवु ा तथा िेलकुद महािािा
सम्झनपु छा ।

(झ)

"शवद्यालय" भन्नाले धनिढी उप-महानिरपाशलका क्षेत्रशभत्र सञ्चाशलत भई निर शिक्षक कोटा
वा शिक्षण सहयोि अनदु ान रकम प्राप्त िरे को सामदु ाशयक शवद्यालय सम्झनपु छा ।
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पररच्छे द दुई
शवद्यािय छनौट, कोटा शनधायरण तथा शवतरण सभबन्धी व्यवस्था
३.

शवद्यािय छनौटका यधारहव:निर शिक्षकको कोटा शवतरणका लाशि शवद्यालय छनौटका आधारहरु
देहाय बमोशजम हुनेछन्:)क) पशछल्लो पटक अनुमशत शलएको कक्षामा कशम्तमा दईु िैशक्षक सत्रको पढाई भएको
हुनपु ने ।
)ि) प्रशत कक्षा पचास जना शवद्याथी भनाा भई अध्ययन िरररहेको हुनपु ने ।
)ि)

शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशत र शिक्षक अशभभावक संघको ििन भएको हुनपु ने ।

)घ)

शनयशमत रुपमा सामाशजक परीक्षण र लेिापरीक्षण भएको हुनुपने ।

)ङ)

शवद्यालय सधु ार योजना अद्यावशधक िरे को हुनपु ने ।

)च)

शवद्यालयको वाशषाक कायायोजना तयार भएको हुनपु ने ।

)छ)

शवद्यालयले शनयशमत रुपमा एकीकृ त िैशक्षक तथ्याङ्क )IEMIS) अद्यावशधक िरी
शिक्षा तथा मानवस्रोत शवकास के न्रले तोके को बेभपेजमा अपलोड िरे को हुनपु ने ।

)ज)

कोटा शवतरण िररने तहमा िन्ु य दरबन्दी रहेको वा एक मात्र दरबन्दी रहेको वा
सम्बशन्धत तहको शिक्षक शवद्याथी अनपु ात १:५० भन्दा बढी भएको हुनपु ने ।

४.

नगर शिक्षककोकोटा शनधायरण गनयु पने : (१) शवद्यालयित रुपमा रहने निर शिक्षकको कोटा
शनधाारणका लाशि तपशसल बमोशजमको एक निर शिक्षकको कोटा शनधाारण शसफाररस सशमशत रहनेछ :(क) प्रमि
ु प्रिासकीय अशधकृ त

संयोजक

(ि) महािािा प्रमि
ु

सदस्य

(ि) आशथाक प्रिासन िािा प्रमि
ु

सदस्य

(घ) आधारभतू र माध्यशमक तहकाप्रधानाध्यापकहरुमध्येबाट निर
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खण्ड: ५

सख्
ं या: ०८
शिक्षा सशमशतले तोके को कशम्तमा एकजना मशहला सशहत दईु जना
(ङ) निर शिक्षा सशमशतले तोके को निर शिक्षा सशमशतको सदस्य एकजना

शमशत:२०७८/११/०५
सदस्य
सदस्य

(च) प्रमि
ु प्रिासकीय अशधकृ तले तोके को महािािाको अशधकृ त कमाचारी सदस्यसशचव
)२)

निर शिक्षकको कोटा शनधाारणका लाशि शसफाररस िदाा उपदफा (१) बमोशजमको सशमशतले
देहाएका प्रशिया अवलम्बन िनाु पनेछ ।
(क)

शवद्यालयहरुबाट निर शिक्षक कोटा मािका लाशि कायाालयको वेभसाइट माफा त
कशम्तमा पन्रशदने सावाशजनक सचू ना प्रकािन िने,

(ि)

सचू ना बमोशजम कोटा माि िने शवद्यालयहरुले दफा ३ बमोशजमका आधारहरु परु ा
िरे को वा निरे को सम्बन्धमा महािािाबाट सचू ना शलने,

(ि)

महािािाका सम्बशन्धत शवद्यालय हेने अशधकृ त कमाचारीहरुबाट शवद्यालयको
अनिु मन िराई आवश्यक सचू ना सङ्कलन िने,

)३)

निर शिक्षकको कोटा शनधाारणका लाशिउपदफा (१) बमोशजमको सशमशतले िरे को शसफाररसका
आधारमा कायापाशलकाले शवद्यालयित रुपमा तह र शवषय िल
ु ाई कोटा शनधाारणिरी शवतरण
िनेछ । तर त्यसरी कोटा शनधाारण िरी शवतरण िनाु पवू ा निर शिक्षा सशमशतमा छलफल िरी निर
शिक्षा सशमशतको राय समेत कायापाशलकामा पेि भएको हुनु पनेछ ।

(४)

उपदफा (१) बमोशजमको सशमशतले निर शिक्षकको कोटा शनधाारण िदाा सम्वत् २०७७ साल
असारमसान्त भन्दा पशहले शवद्यालयले शनयक्त
ु िरी यो कायाशवशध लािू हुदुँ ाका बितसम्म
अशवशछन्न रुपमा कायारत अध्यापन अनमु शत पत्र प्राप्त िरे का शनजीस्रोत शिक्षकहरुको संख्यालाई
आधार शलई िनाु पनेछ ।
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पररच्छे द तीन
नगर शिक्षकको शवज्ञापन तथा पदपूशतय सभबन्धी व्यवस्था
५.

नगर शिक्षकको पदपूशतयका िाशग शवज्ञापन गनयु पने : (१) कायापाशलकाबाट शवद्यालयित रुपमा तह
र शवषय िल
ु ाई निर शिक्षक कोटा शनधाारण भएपश्चात उक्त कोटामा िल
ु ा प्रशतयोशितात्मक परीक्षाद्वारा
शिक्षक पदपशू ताका लाशि न्यनू तम एक्काइस शदनको अवशध तोकी कायाालयको वेभसाइट माफा त
सावाजशनक रुपमा शवज्ञापन िनाु पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोशजम प्रकािन हुने शवज्ञापनमा देहायका व्यशक्तहरुले दरिास्त शदन सक्नेछन् :
(क)

नेपाली नािररक,

(ि)

१८ वषा उमेर पिु क
े ो,

(ि)

मिज नशबग्रेको,

(घ)

नैशतक पतन देशिने फौजदारी अशभयोिमा कसरू दार निहररएको,

(ङ)

भशवष्यमा सरकारी नोकरी एवम् शिक्षक सेवाको लाशि अयोग्य हुने िरी सेवाबाट
बिाास्त नभएको,

६.

(च)

शिक्षक सेवा आयोिले तोके को न्यनू तम िैशक्षक योग्यता र ताशलम भएको,

(छ)

अध्यापन अनमु शत पत्र प्राप्त िरे को,

(ज)

४० बषा ननाघेको।

पाठ्यक्रम, परीक्षण प्रणािी तथा मूल्याङ्कन प्रशक्रया :दफा ५ बमोशजम प्रकाशित शवज्ञापन
अन्तिातका कोटामा शिक्षक पदपशू ताका लाशि शलइने िल
ु ा प्रशतयोशितात्मक परीक्षाको पाि्यिम,
परीक्षण प्रणाली तथा मल्ू याङ्कन प्रणाली शिक्षक सेवा आयोिले अपनाएबमोशजम हुनेछ ।

७.

नगर शिक्षक कोटामा पशहिो पटक शिक्षक पदपूशतय सभबन्धी शविेष व्यवस्था :(१) दफा ५ मा
जनु सक
ु ै कुरा लेशिएको भएतापशन सम्बत् २०७७ साल असारभन्दा अशघ सामदु ाशयक शवद्यालयहरुले
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शवद्यालयको आफ्नै आन्तररक स्रोतबाट पाररश्रशमक पाउने िरी शवद्यालयको शनजीस्रोत शिक्षकका रुपमा
प्रचशलत शिक्षा ऐन शनयमको प्रशिया परु ा िरी शनयक्त
ु िरी हालसम्म अशवशछन्न रुपमा कायारत अध्यापन
अनमु शत पत्र सशहत तोशकएको िैशक्षक योग्यता भएका शनजीस्रोत शिक्षकहरुलाई निरपाशलकाले स्वत:
निर शिक्षकका रुपमा शनयक्त
ु िना निरपाशलकाले सम्बशन्धत शवद्यालयहरुलाई शसफाररस िनासक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोशजम शसफाररसका आधारमा सम्बशन्धत शवद्यालयले शसफाररस भएको
शनजीस्रोत शिक्षकलाई निर शिक्षकमा शनयक्त
ु िरी त्यस्तो शनयशु क्तको जानकारी महािािामा
िराउनु पनेछ ।

(३)

सम्वत२् ०७७ असारमसान्त अशघ शवद्यालयको शनजीस्रोतको शिक्षकमा शनयक्त
ु भई अध्यापन
अनमु शत पत्र नभएका कारणले उपदफा (१) र (२) बमोशजम निर शिक्षकको रुपमा शनयक्त
ु हुन
बाुँकी रहेका शनजीस्रोत शिक्षकहरुका लाशि निरपाशलकाले अस्थायी अध्यापन अनमु शत पत्रको
व्यवस्था िरी निर शिक्षकमा शनयशु क्तका लाशि सम्बशन्धत शवद्यालयलाई शसफाररस िना सक्नेछ ।

(४)

उपदफा (१) र (३) बमोशजम निरपाशलकाबाट शसफाररस भई सम्बशन्धत शवद्यालयबाट शनयक्त
ु
निर शिक्षकको कोटा जनु सुकै कारणबाट ररक्त हुन िएमा र त्यसभन्दा बाहेकको संख्या
बमोशजम नयाुँ संख्यामा शनधाारण हुने निर शिक्षक कोटा वा अन्य कारणले ररक्त हुने निर
शिक्षक कोटामा िल
ु ा प्रशतयोशितात्मक परीक्षाद्वारा पदपशू ता िररनेछ ।

८.

शवज्ञापनका िाशग पदसंख्या शनधायरण गनयु पने : ररक्त निर शिक्षक कोटामा िल
ु ा प्रशतयोशितात्मक
परीक्षाद्वारा निर शिक्षक पदपशू ताका लाशि िररने शवज्ञापनमा शिक्षक सेवा आयोिले अपनाए झैं समावेिी
शसिान्त समेत अपनाई पद संख्या शनधाारण िरी शवज्ञापन िनाु पनेछ ।

९.

नगर शिक्षकको छनौट नगर शिक्षक छनौट सशमशतिे गने :(१) यस कायाशवशध बमोशजम
कायापाशलकाबाट शनधाारण भई शवद्यालय तथा शवषयित रुपमा शवतरण भएको निर शिक्षक कोटामा निर
शिक्षकको पदपशू ता देहाएको निर शिक्षक छनौट सशमशतले िनेछ :-
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प्रमि
ु प्रिासकीय अशधकृ त

(ि)

माध्यशमक तहको शिक्षक पदबाट सेवा शनवृत्त भएका

शमशत:२०७८/११/०५
संयोजक

शिक्षकहरुमध्येबाट निर कायापाशलकाले मनोशनत िरे का दईु जना सदस्य
(ि)

निरपाशलकाका अशधकृ त कमाचारीहरुमध्येबाट कायापाशलकाले
मनोशनत िरे का दईु जना

सदस्य

(घ)

महािािा प्रमि
ु

सदस्य

(ङ)

महािािाका अशधकृ त कमाचारीहरुमध्येबाट प्रमि
ु प्रिासकीय
अशधकृ तले तोके को कमचाारी

(२)

सदस्य–सशचव

तहित र शवषयित आवश्यकताका आधारमा सशमशतले आवश्यकता अनसु ारको संख्यामा
शवषयित शविेषज्ञहरूलाई बैिकमा आमन्त्रण िना सक्नेछ ।

(३)

निर शिक्षक छनौटका पदाशधकारी र आमशन्त्रत सदस्यहरुले अथा मन्त्रालयको स्वीकृ त बैिक
भत्ताको दर बमोशजम बैिक भत्ता पाउनेछन् ।

(३)

सशमशतको कायासञ्चालन तथा बैिकसम्बन्धी कायाशवशध सशमशत आफै ले शनधाारण िरे बमोशजम
हुनेछ ।

१०.

नगर शिक्षक छनौट सशमशतको काम, कतयव्य र अशधकार: निर शिक्षक छनौट सशमशतको काम,
कताव्य र अशधकार देहायबमोशजम हुनेछ :
(क)

यस कायाशवशध बमोशजम सामदु ाशयक शवद्यालयहरूका लाशि कायापाशलकाले शनधाारण िरी
शवतरण भएकोकोटामाकरारमा निरशिक्षक शनयुशक्त िना प्रशतयोशितात्मक परीक्षा सञ्चालनको
लाशि शवज्ञापन प्रकािन िने,

(ि)

निर शिक्षक छनौटका लाशि शलशित परीक्षा र अन्तवााताा सञ्चालन िने,
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शलशित परीक्षामा सफल भई अन्तवााताा परीक्षामा सहभािी भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त िरे को
कूल प्राप्ताङ्कका आधारमा उम्मेदवार छनौट िरी कोटा रहेको शवद्यालयमा करार सम्झौंताका
लाशि शसफाररस िने।

११.

नगर शिक्षकको करार सभझौंता :निर शिक्षक छनौट सशमशतले शसफाररस िरी पिाएको उम्मेदवारलाई
शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतले निर शिक्षकको रुपमा करार सम्झौंता िरी कामकाज िराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम िररएको करार सम्झौंताको जानकारी महािािालाई िराउनु पनेछ ।

पररच्छे द चार
नगर शिक्षकको सेवा, ितय, सुशवधा र सजाय सभबन्धी व्यवस्था
१२.

नगर शिक्षकको पाररश्रशमक तथा अन्य सशु वधा :(१) निर शिक्षकको माशसक पाररश्रशमक, चाडपवा
िचा, पोिाक तथा अन्य सशु वधा निरकायापाशलकाले समयसमयमा तोके बमोशजम हुनेछ ।
तर पशहलो पटक निर कायापाशलकाले निर शिक्षकको माशसक पाररश्रशमक, चाडपवा िचा, पोिाक तथा
अन्य सशु वधा तोक्दा २०७९ साउन मशहनादेशि लािू हुने िरी तोक्नु पनेछ ।

(२)

निर शिक्षकको माशसक पाररश्रशमक शवद्यालयबाट पेि हुने माि फाराम तथा हाशजरीका आधारमा
त्रैमाशसक रुपमा, चाडपवा िचा प्रथम त्रैमाशसक अवशधमा र पोिाक वापतको रकम तेस्रो त्रैमाशसक
अवशधमा सम्बशन्धत शवद्यालयको िातामा शनकासा िररनेछ । सम्बशन्धत शवद्यालयले सम्बशन्धत
शिक्षकको बैंक िातामाफा त भक्त
ु ानी िने व्यवस्था शमलाउनु पनेछ ।

१३.

नगर शिक्षक उपदान कोष:(१) सामदु ाशयक शवद्यालयका शनधााररत कोटामा कायारत निर शिक्षकहरुको
उपदानका लाशि एकछुट्टै निर शिक्षक उपदान कोष रहनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा देहाएका रकमहरु रहनेछन् ।
(क)

उपमहानिरपाशलकाबाट प्राप्त अनदु ान रकम,
8

खण्ड: ५

सख्
ं या: ०८

शमशत:२०७८/११/०५

(ि)

नेपाल सरकारबाट र प्रदेि सरकारबाट प्राप्त अनदु ान रकम,

(ि)

निर शिक्षकहरुको माशसक पाररश्रशमकको दि प्रशतितका दरले त्रैमाशसक रुपमा
सम्बशन्धत शवद्यालयबाट जम्मा हुने रकम,

(घ)
(३)

अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

निर शिक्षक उपदानकोषको सञ्चालन प्रमि
ु प्रिासकीय अशधकृ त र लेिा प्रमि
ु वा
कायापाशलकाले तोके को अशधकृ त कमाचारीको संयक्त
ू दस्तितबाट सञ्चालन हुनेछ ।

(४)

निर शिक्षक उपदान कोषको रकम निर कायापाशलकाले तोके बमोशजम निर शिक्षक सेवाबाट
अवकाि हुदुँ ा शदइने उपदान बाहेक अन्य कायामा िचा िना पाइनेछैन् ।

१४.

नगर शिक्षकको काज तथा शवदा: (१) निर शिक्षकले पाउने शवदा र शवदास्वीकृ शतसम्बन्धी प्रशिया
नेपाल सरकारबाट स्वीकृ त दरबन्दीमा कायारत स्थायी शिक्षक सरह हुनेछ । तर, निर शिक्षकले वेतलबी
शवदा, असाधारण शवदा र अध्ययन शवदा पाउनेछैन ।

१५.

नगर शिक्षकिे पािना गनयु पने यचारसशं हता: निर शिक्षकले देहायबमोशजमको आचारसशं हता
पालना िनापु नेछ :)क)

शवद्यालयसंि भएको करार सम्झौता अनरू
ा सम्पन्न िने,
ु पको काया इमान्दारीपवू क

)ि)

शनधााररत समयमा शनयशमतरूपले शवद्यालयमा आएको र िएको समय जनाई हाशजरी िने,

(ि)

पशहले शवदाकोअनमु शत नशलई शवद्यालयमा अनपु शस्थत नहुने,

)घ)

शिक्षक, शवद्याथी र समदु ायमा कुनै भाषा, धमा तथा सम्प्रदाय शवरोधी भावना फै लाउन नहुने,

)ङ)

निरपाशलकाको नीशत तथा काननू प्रशतकूल हुने कुनै काया निने,

)च)

कुनै पशन राजनीशतक दलको िशतशवशधमा संलग्न नहुने,

)छ)

इमान्दार, शिष्ट, नम्र, पारदिी र सदाचारी व्यवहार अवलम्बन िने ।
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नगर शिक्षकिाई हुन सक्ने सजाय : (१) उशचत र पयााप्त कारण भएमा निर शिक्षकलाई देहायको
सजाय हुन सक्नेछ :(क)

नशसहत शदने,

)ि)

बढीमा एक त्रैमाशसक अवशधको तलब रोक्का िने,

(ि)

भशवष्यमा निर शिक्षकको नोकरीको शनशमत्त अयोग्य निहररने िरी सेवाबाट हटाउने,

)घ)

भशवष्यमा निर शिक्षकको नोकरीको शनशमत्त अयोग्य िहररने िरी सेवाबाट हटाउने,

(२)

शवद्यालय आउने जाने समय पालना निरे मा निर शिक्षकलाई नशसहत शदन सशकनेछ ।

(३)

अनि
ु ासनशहन काम िरे मा, बराबर शवद्यालयको समय पालना निरे मा, आचरणसम्बन्धी शनयम
उल्लघङ्न िरे मा निर शिक्षकलाई बढीमा एक त्रैमाशसक अवशधको पाररश्रशमक रोक्का िररनेछ ।

(४)

पदीय दाशयत्व परु ा निरे मा, शवना सचू ना पन्रशदनभन्दा बढी अवशध शवद्यालयमा अनपु शस्थत
रहेमा, शवद्यालयमा मादक पदाथा सेवन िरी आएको कुरा प्रमाशणत भएमा, शवद्यालय समयमा
अन्यत्र अध्यापन िरे मा वा कुनै व्यावसाशयक शियाकलापमा सहभािी भएमा, राजनैशतक दलको
सदस्यता शलएर वा नशलएर राजनैशतक दलको शियाकलापमा संलग्न रहेको पाइएमा भशवष्यमा
निर शिक्षकको नोकरीको शनशमत्त अयोग्य निहररने िरी सेवाबाट हटाउन सशकनेछ ।

(५)

नैशतक पतन देशिने फौजदारी अशभयोिमा अदालतबाट सजाय पाएमा, भ्रष्टाचार िरे मा
भशवष्यमा निर शिक्षकको नोकरीको शनशमत्त अयोग्य िहररने िरी सेवाबाट हटाउन सशकनेछ ।

(६)

निर शिक्षकलाई नशसहत शदने र बढीमा एक त्रैमाशसक तलब रोक्का िने सजाय शवद्यालय
व्यवस्थापन सशमशत तथा भशवष्यमा निर शिक्षकको नोकरीको शनशमत्त अयोग्य निहररने र िहररने
िरी सेवाबाट हटाउने सजाय निर शिक्षा सशमशतको शसफाररसमा प्रमि
ु प्रिासकीय अशधकृ तले
िनेछ ।
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पररच्छे द चार
शिक्षण सहयोग अनुदान सभबन्धी व्यवस्था
१७.

शिक्षण सहयोग अनुदान उपिब्ध गराउन सशकने :(१) यस कायाशवशध बमोशजम निर शिक्षकको
कोटा शनधाारण भई पदपशू ता नभएसम्म सामदु ाशयक शवद्यालयहरुबाट आफ्नै आन्तररक स्रोतबाट तलब
भत्ता तथा पाररश्रशमक पाउने िरी शनयक्त
् ् शवद्यालयमा कायारत रहेका
ु वा करार सम्झौंता भई तततत
शनजीस्रोतका शिक्षकहरुलाई शवद्यालय भक्त
ु ानी शददैं आएको माशसक पाररश्रशमकमा अशधकतम् सम्बशन्धत
तहको तृतीय श्रेणीको शिक्षकका लाशि नेपाल सरकारले तोके को अशधकतम् सरुु तलबमानमा ननाघने
िरी सम्बशन्धत शवद्यालयले नै शनजीस्रोत शिक्षकहरुलाई भक्त
ु ानी िने िरी निरपाशलकाले शिक्षण सहयोि
अनदु ानको रुपमा थप पाररश्रशमक रकम उपलब्ध िराउन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोशजमको रकमको अङ्क निरपाशलकाको स्वीकृ त बाशषाक कायािममा
शवशनयोजन भए बमोशजम हुनेछ ।

(३)

आशथाक वषा २०७८।७९ मा शिक्षण सहयोि अनदु ान रकम उपलब्ध िराउने प्रयोजनका लाशि
निरपाशलकाकाको आशथाक वषा २०७८।०७९ को बाशषाक नीशत, कायािम तथा बजेटको शस.नं.
७५३ मा उल्लेशित शनजीस्रोत शिक्षकहरुका लाशि थप पाररश्रशमक शियाकलापमा शवशनयोजन
िररएको रु. १ करोड २० लािलाई यस शियाकलापका लाशि शवशनयोजन िररएको अङ्क
माशननेछ ।

१८.

शिक्षण सहयोग अनदु ानका वपमा थप पाररश्रशमक रकम शवतरण गने प्रशक्रया : (१) दफा १७
अनसु ार शवशनयोजन भएको शिक्षण सहयोि अनदु ानको रुपमा उपलब्ध िराउन सशकने थप पाररश्रशमक
रकम निर शिक्षा सशमशतले शनधाारण िरे बमोशजमसम्बशन्धत शवद्यालयहरुको बैंक िाता माफा त उपलब्ध
िराउनु िनाु पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोशजमको अनदु ान रकम प्राप्त िना शवद्यालयहरुले शवद्यालयको आन्तररक
स्रोतबाट पाररश्रशमक पाउने िरी शवद्यालयको शनजीस्रोतका रुपमा शनयक्त
ु पाई हाल सम्म शनरन्तर
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कायारत रहेका शिक्षकहरुको नाममा महािािाले तोके को ढाुँचामा हरे क त्रैमाशसक अवशधमा
माि फाराम तथा हाशजर शववरण तयार िरी पेि िनाु पनेछ ।
तर आशथाक बषा २०७८।७९ को हकमा माि फाराम तथा हाशजरी शववरण महािािाले तोके को
अवशधशभत्र महािािामा पेि िनाु पनेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोशजम पेि हुन आएको माि फाराम तथा हाशजरी शववरणका आधारमा
महािािाले त्रैमाशसक शनकासा शववरण तयार पारी निरपाशलकाको आशथाक प्रिासन िािामा
पेि िनेछ र आशथाक प्रिासन िािाले महािािाबाट प्राप्त शववरणका आधारमा सम्बशन्धत
शवद्यालयको बैंक िाता माफा त थप पाररश्रशमक वापतको अनदु ान रकम त्रैमाशसक रुपमा शनकासा
िनेछ ।
तर आशथाक बषा २०७८।७९ को हकमा शवद्यालयहरुबाट माि भई आएको तथ्याङ्क बमोशजम
महािािाले तयार पारे को बाशषाक शनकासा शववरणका आधारमा जेि मसान्तशभत्रै आशथाक
प्रिासन िािाले अनदु ान वापतको परु ै रकम एकै पटक शनकासा िनेछ ।
पररच्छे द पााँच
शवशवध

१९. दरबन्दी शमिान, पदस्थापनार सववा: (१) निरपाशलकाले आधारभतू तह कक्षा एक देशि कक्षा पाुँच
सम्म शिक्षक शवद्याथी अनपु ात र आधारभतू तह कक्षा छ देशि आि तथा माध्यशमक तह कक्षा नौ देशि
बाह्रसम्मको शिक्षक दरबन्दी शमलान िदाा निर शिक्षकहरुको सख्ं यालाई समेत आधार शलनु पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोशजम दरबन्दी शमलानबाट दरबन्दी कुनै शवद्यालयमा निर शिक्षकको कोटा कट्टी
भई अको शवद्यालयमा थप हुन िएमा उक्त कोटामा कायारत शिक्षक थप हुने शवद्यालयमा स्वत:
पदस्थापना भएको माशननेछ ।
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निर शिक्षकहरुलाई निरपाशलकाको एउटा सामदु ाशयक शवद्यालयको निर शिक्षक कोटाबाट
अको सामदु ाशयक शवद्यालयको निर शिक्षक कोटामा निर शिक्षा सशमशतको शनणायानसु ार
महािािा प्रमि
ु ले सरुवा िनेछ ।

२०.

बचाउ र िागू हुने:(१) यो कायाशवशध जारी हुनु भन्दा पशहलेका आशथाक वषाहरुमा निरपाशलकाको
बाशषाक नीशत, कायािम तथा बजेट माफा त शवशनयोजन भई शनजीस्रोत शिक्षकहरुका लाशि शवद्यालयहरुमा
शनकासा िररएको पाररश्रशमक वा थप पाररश्रशमक वापतको रकम यसै कायाशवशध बमोशजम शनकासा भएको
माशननेछ ।
(२)

यस कायाशवशधमा उल्लेि भएका शवषयमा यसै कायाशवशध बमोशजम र उल्लेि नभएको
शवषयमानिरकायापाशलकाले शनधाारण िरे बमोशजम हुनेछ ।

२१.

बाधा अड्काउ फुकाउने अशधकार:यस कायाशवशधको उिेश्य कायााशन्वत िना कुनै बाधा अड्काउ
परे मा त्यस्तो बाधा अड्काउ कायापाशलकाले हटाउन स्थानीय राजपत्रमा सचू ना प्रकािन िरी आदेि
शनकाल्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेि यसै कायाशवशधमा परे सरह माशननेछ ।
यज्ञािे,
……………….
रामलाल श्रेष्ठ
प्रमि
ु प्रिासशकय अशधकृ त
धनिढी उप महानिरपालीका
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