
टीकापरु नगरपालिका नगरकार्यपालिकाबाट लविकृत लिलतिः २०७७।०९।०४ 

सामुदायीक विद्यालय सञ्चालन तथा विद्यालयका नीवि विक्षक  र कममचारी 

व्यिस्थापन अनुदान कायमविवि, २०७७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

टीकापरु नगरपावलका 

नगरकायमपावलकाको कायामलय 

टीकापरु, कैलाली 

 



सामुदायीक विद्यालय सञ्चालन तथा विद्यालयका नीवि विक्षक  र कममचारी 

व्यिस्थापन अनुदान कायमविवि, २०७७ 

प्रस्तािनााः 

टीकापरु नगरपालिका अन्तगयत सञ्चालित लिलिन्न सािदुालर्क लिद्यािर्हरुिा 

लिद्यार्थी संख्र्ा, लिद्यािर्को तह अनसुार आिश्र्क पने लिक्षक संख्र्ा कि रहकेो जसको 

कारण सहज रुपिा लिद्यािर् सञ्चािन गनय, गणुवतररर् लिक्षा प्रदान गनय र लिलिध िैलक्षक 

लिर्ाकिापहरु सञ्चािन गनय तर्था प्रारलभिक िािलिकास दलेि कक्षा आठसभि लिक्षण गन े

नीलज लिक्षकहरुको व्र्िवर्थापनको िालग लिक्षण लसकाई सहर्ोग अनदुान प्रदान गनय र 

लिद्यार्थी संख्र्ाको आधारिा प्रलत लिद्यार्थी अनदुान प्रदान गनय नगर लिक्षा ऐन टीकापरु, २०७६ 

को दफा ४१ बिोलजि टीकापरु नगरपालिका नगर कार्यपालिकािे र्ो कार्यलिलध बनाएको छ । 

पररच्छेदाः १ प्रारवभिक 

१. संलक्षप्त नाि र प्रारभििः (१) र्स कार्यलिलधको नाि “सािदुार्ीक लिद्यािर् सञ्चािन तर्था 

लिद्यािर्का नीलज लिक्षक  र कियचारी व्र्िवर्थापन अनदुान कार्यलिलध, २०७७” रहनेछ । 

(२) र्ो कार्यलिलध नगरपालिका अन्तगयतका प्रारलभिक िािलिकास दलेि कक्षा आठसभि 

सञ्चािन गरेका सािदुालर्क लिद्यािर्हरु र लत लिद्यािर्हरुिा लिक्षण गने नीलज 

लिक्षकहरुिाई केलन्ित गरेर तर्ार गररएको छ । 

(३) र्ो कार्यलिलध नगरकार्यपालिकाको िठैकबाट लविकृत िएको लिलतदलेि िाग ुहुनेछ । 

२. लिषर् िा प्रसंगिे अको अर्थय निागेिा र्स कार्यलिलधिािः 

(क) “आिारिुत तह” िन्नािे प्रारलभिक िािलिकास दलेि कक्षा आठसभिको तहिाई 

सभझनपुछय । 

(ि) “नगरपावलका” िन्नािे टीकापरु नगरपालिका सभझनपुछय । 

(ग) “नगर कायमपावलका” िन्नािे टीकापरु नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका सभझनपुछय । 



(घ) “प्रवत विद्याथी अनुदान” िन्नािे सािदुार्ीक लिद्यािर् सञ्चािन तर्था लिद्यािर्का 

नीलज लिक्षक र कियचारी व्र्िवर्थापनको िालग कक्षा एकदलेि आठसभिका लिद्यार्थीहरुको 

संख्र्ाको आधारिा प्रदान गररने अनदुान सभझनपुछय । 

(ङ) “विद्यालय” िन्नािे सञ्चािनको अनिुलत िा लविकृलत प्राप्त गरर नगरपालिका लित्र 

सञ्चालित सािदुार्ीक लिद्यािर्िाई सभझनपुछय । 

(च) “विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत” िन्नािे सभबलन्धत लिद्यािर्को सञ्चािन, रेिदिे 

र व्र्िवर्थापनको िालग प्रचलित ऐन लनर्ि बिोलजि गठन िएको लिद्यािर् व्र्िवर्थापन 

सलिलत सभझनपुछय । 

(छ) “विक्षा, युिा तथा खेलकुद िाखा” िन्नािे नगरपालिकाको लिक्षा, र्िुा तर्था 

िेिकुद िािा सभझनपुदयछ । 

(ज) “विक्षा सवमवत” िन्नािे नगर लिक्षा सलिलतिाई सभझनपुछय । 

पररच्छेदाः २ विक्षण वसकाई अनदुान प्रदान गने प्रवियाहरु 

३. कुनै लिद्यािर्िाई लिक्षण लसकाई सहर्ोग अनदुान प्रदान गदाय दहेार्बिोलजि गनुयपनेछिः 

(क) प्रारलभिक िािलिकास दलेि कक्षा आठसभि सञ्चािनिा रहकेा लिद्यािर्हरुिे सोलह 

तहिा लनर्िसंगत रुपिा नीलज श्रोतिा लनर्लुि पाएको लिक्षकका कागजातहरु नगरपालिकाको 

लिक्षा, र्िुा तर्था िेिकुद िािािा पेि गन े

(ि) लिक्षा, र्िुा तर्था िेिकुद िािािे उि कागजातहरु प्रिालणत गने 

 (ग) लिद्यािर्हरुिे चौिालसक रुपिा प्रिालणकरण िएका लिक्षकहरुको हालजरी प्रिालणत, 

लिगत चौिालसकको तिलि िरपाई, िाग फाराि र लिद्यािर्को पत्रसलहत अनसुलुच-१ 

बिोलजिको रकिको आधार हुनेगरी नगरपालिकासँग सो लिक्षण लसकाइ सहर्ोग अनदुान िाग 

गने  

(घ) लिद्यािहरुबाट िाग फारािहरु प्राप्त िएपलछ लिक्षा, र्िुा तर्था िेिकुद िािािे िाग 

फारािहरु रुज ुगरर चौिालसक रुपिा अनदुान रकि लनकासा गने गराउन े



(ङ) अनदुान लनकासा गरेपश्चात लिक्षा, र्िुा तर्था िेिकुद िािािे सभबलन्धत 

लिद्यािर्हरुिाई िचय गने लिषयकहरु सलहत तोलक रकि लनकासाको पत्र पठाउन े

(च) लिद्यािर्िे अनदुान रकि प्राप्त गरेपलछ लनकासा पत्रिा उल्िेलित क्षेत्रहरुिा उि अनदुान 

रकि िचय गनुयपने ।  

पररच्छेदाः ३ प्रवत विद्याथी अनुदान प्रदान गने प्रवियाहरु 

४. कुनै लिद्यािर्िाई प्रलत लिद्यार्थी अनदुान प्रदान गदाय दहेार्बिोलजि गनुयपनेछिः 

(क) गत िैलक्षक सत्रको अलन्ति परीक्षािा संिग्न िएका कक्षा एकदलेि आठसभिका 

लिद्यार्थीहरुको िदु तथ्र्ाङ्क संकिन गने, 

(ि) तथ्र्ाङ्क संकिन िएपश्चात लिद्यािर्को िातािा प्रलत लिद्यार्थी अनदुान लिषयकिा रकि 

लनकासा गदाय कक्षा एकदलेि पाँच सभिका लिद्यार्थी संख्र्ाको आधारिा प्रलत लिद्यार्थी रु. 

५००।०० (पाँच सर् िात्र) र कक्षा छ दलेि आठ सभिका लिद्यार्थी संख्र्ाको आधारिा प्रलत 

लिद्यार्थी  िालग ७००।०० (सात सर् िात्र) िे हुन आउने रकि एकिषु्ठ लनकासा गने, 

(ग) अनदुान लनकासा गरेपश्चात लिक्षा, र्िुा तर्था िेिकुद िािािे सभबलन्धत 

लिद्यािर्हरुिाई िचय गने लिषयकहरु सलहत तोलक रकि लनकासाको पत्र पठाउन े

(घ) लिद्यािर्िे अनदुान रकि प्राप्त गरेपलछ लनकासा रकि िचय गने आधारहरुिा रलह 

लिद्यािर् व्र्िवर्थापन सलिलतको िैठकबाट लविकृत गराई िचय गनुयपने । 

पररच्छेदाः ४ नीवि विक्षक वनयवुि सभबवधि व्यिस्था 

५. कुनै सािदुार्ीक लिद्यािर्िे नीलज लिक्षक लनर्लुि िा ररि पदपलुतय गदाय दहेार् बिोलजि 

गनुयपनेछिः 

(क) सािदुार्ीक लिद्यािर्िे नर्ाँ नीलज लिक्षक लनर्िु गदाय िा कार्यरत नीलज लिक्षकको ररि 

पदपलुतय गदाय उि लिद्यािर्को लिद्यािर् व्र्िवर्थापन सलिलतिे सो कुराको आिश्र्कता र 

औलचत्र्ता पलुष्ठ गरर लनणयर्सलहत लिक्षा, र्िुा तर्था िेिकुद िािािा अनिुलतको िालग 

लनिेदन पेि गनुयपनेछ । 



(ि) प्राप्त लनिेदन र लिद्यािर्को ितयिान लिक्षक तर्था लिद्यार्थीको अिवर्थाको लिशे्लषण 

सलहतको तथ्र्ाङ्क लिक्षा, र्िुा तर्था िेिकुद िािािे नगर लिक्षा सलिलतको िैठकिा पेि 

गनुयपनेछ । 

(ग) लिक्षा, र्िुा तर्था िेिकुद िािाको तथ्र्ाङ्क र लिद्यािर्को पष्ु्ठर्ाईँको आधारिा नगर 

लिक्षा सलिलतिे लनिेदन पेि गने लिद्यािर्िा नर्ाँ नीलज लिक्षक लनर्लुि गने िा ररि नीलज 

लिक्षकको पदपलुतय गने सभबन्धिा आिश्र्क लनणयर् गनेछ । 

(घ) कुनै सािदुालर्क लिद्यािर्िे नगर लिक्षा सलिलतबाट नर्ाँ नीलज लिक्षक लनर्लुि गने िा 

ररि नीलज लिक्षक पदपलुतय गने अनिुलत पाएिा नगर लिक्षा ऐन टीकापरु, २०७६ को दफा ३१ 

को उपदफा (१) बिोलजिको सलिलत गठन गरर गनुय गराउन ुपनेछ । 

पररच्छेदाः ५ विविि 

६. लिद्यािर्िाई प्रदान गरीएको लिक्षण लसकाई सहर्ोग अनदुान र प्रलत लिद्यार्थी अनदुान 

िाफतको रकिको िचयको सभबन्धिा टीकापरु नगरपालिका र सभबलन्धत लिद्यािर् रहकेो 

िडाको  िडा सलिलतिे लनर्लित अनगुिन गनय सक्नेछ । 

७. आलर्थयक िषय सिाप्त िएको पन्र लदनलित्र लिद्यािर्िे लिक्षण लसकाई सहर्ोग अनदुान र 

प्रलत लिद्यार्थी अनदुानबाफत प्राप्त गरेको  रकिको लिि, िरपाई सलहतको प्रलतिेदन 

नगरपालिकाको लिक्षा, र्िुा तर्था िेिकुद िािािा पेि गनुयपनेछ । 

८. प्रचलित काननुिा व्र्िवर्था िए बाहके र्स कार्यलिलध बिोलजि िए गरेका कार्यहरु र्सै 

कार्यलिलध बिोलजि िए गरेको िालननेछ । 

९. र्स कार्यलिलधिा िेलिएका लिषर्हरुको संिोधन, बचाउ र िारेलज टीकापरु 

नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकािे गनेछ  । 

 

 

 



 

अनसुलुच-१ 

लिक्षण लसकाई सहर्ोग अनदुानका आधारहरु 

(पररच्छेद २ दफा ३ को उपदफा (ग) सगँ सभबवधित) 

ि स तह रकि प्रलत लिक्षक प्रलत िलहना िलहना कैलफर्त 

१ प्रारलभिक िािलिकास ८०००।००(आठ हजार िात्र) १३  

२ आधारितु तह कक्षा १-५ १३५००।००(तेह्र हजार पाँच सर् िात्र) १३  

३ आधारितु तह कक्षा ६-८ १५१००।००(पन्र हजार एक सर् िात्र) १३  

 


