टीकापरु नगरपालिका नगरकार्यपालिकाबाट लविकृ त लिलतिः २०७७।०९।०४

सामदु ायीक विद्यालय सञ्चालन तथा विद्यालयका नीवि विक्षक र कममचारी
व्यिस्थापन अनुदान कायमविवि, २०७७
प्रमाविकरि वमवतिः २०७७।०९।१२
पविलो संिोिन वमवतिः २०७८।०४।२५

टीकापरु नगरपावलका
नगरकायमपावलकाको कायामलय
टीकापरु , कै लाली

सामुदायीक विद्यालय सञ्चालन तथा विद्यालयका नीवि विक्षक र कममचारी
व्यिस्थापन अनुदान कायमविवि, २०७७
प्रस्तािनािः
टीकापरु नगरपालिका अन्तगयत सञ्चालित लिलिन्न सािदु ालर्क लिद्यािर्हरुिा
लिद्यार्थी सख्ं र्ा, लिद्यािर्को तह अनसु ार आिश्र्क पने लिक्षक सख्ं र्ा कि रहेको जसको
कारण सहज रुपिा लिद्यािर् सञ्चािन गनय, गणु वतररर् लिक्षा प्रदान गनय र लिलिध िैलक्षक
लिर्ाकिापहरु सञ्चािन गनय तर्था प्रारलभिक िािलिकास देलि कक्षा आठसभि लिक्षण गने
नीलज लिक्षकहरुको व्र्िवर्थापनको िालग लिक्षण लसकाई सहर्ोग अनदु ान प्रदान गनय र
लिद्यार्थी सख्ं र्ाको आधारिा प्रलत लिद्यार्थी अनदु ान प्रदान गनय नगर लिक्षा ऐन टीकापरु , २०७६
को दफा ४१ बिोलजि टीकापरु नगरपालिका नगर कार्यपालिकािे र्ो कार्यलिलध बनाएको छ ।
पररच्छे दिः १ प्रारवभिक
१. संलक्षप्त नाि र प्रारभििः (१) र्स कार्यलिलधको नाि “सािदु ार्ीक लिद्यािर् सञ्चािन तर्था
लिद्यािर्का नीलज लिक्षक र कियचारी व्र्िवर्थापन अनदु ान कार्यलिलध, २०७७” रहनेछ ।
(२) र्ो कार्यलिलध नगरपालिका अन्तगयतका प्रारलभिक िािलिकास देलि कक्षा आठसभि
सञ्चािन गरे का सािदु ालर्क लिद्यािर्हरु र लत लिद्यािर्हरुिा लिक्षण गने नीलज
लिक्षकहरुिाई के लन्ित गरे र तर्ार गररएको छ ।
(३) र्ो कार्यलिलध नगरकार्यपालिकाको िैठकबाट लविकृ त िएको लिलतदेलि िागु हुनेछ ।
२. लिषर् िा प्रसंगिे अको अर्थय निागेिा र्स कार्यलिलधिािः
(क) “आिारिुत ति” िन्नािे प्रारलभिक िािलिकास देलि कक्षा आठसभिको तहिाई
सभझनपु छय ।
(ि) “नगरपावलका” िन्नािे टीकापरु नगरपालिका सभझनपु छय ।
(ग) “नगर कायमपावलका” िन्नािे टीकापरु नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका सभझनपु छय ।

(घ) “प्रवत विद्याथी अनुदान” िन्नािे सािदु ार्ीक लिद्यािर् सञ्चािन तर्था लिद्यािर्का
नीलज लिक्षक र कियचारी व्र्िवर्थापनको िालग कक्षा एकदेलि आठसभिका लिद्यार्थीहरुको
संख्र्ाको आधारिा प्रदान गररने अनदु ान सभझनपु छय ।
(ङ) “विद्यालय” िन्नािे सञ्चािनको अनिु लत िा लविकृ लत प्राप्त गरर नगरपालिका लित्र
सञ्चालित सािदु ार्ीक लिद्यािर्िाई सभझनपु छय ।
(च) “विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत” िन्नािे सभबलन्धत लिद्यािर्को सञ्चािन, रे िदेि
र व्र्िवर्थापनको िालग प्रचलित ऐन लनर्ि बिोलजि गठन िएको लिद्यािर् व्र्िवर्थापन
सलिलत सभझनपु छय ।
(छ) “विक्षा, युिा तथा खेलकुद िाखा” िन्नािे नगरपालिकाको लिक्षा, र्िु ा तर्था
िेिकुद िािा सभझनपु दयछ ।
(ज) “विक्षा सवमवत” िन्नािे नगर लिक्षा सलिलतिाई सभझनपु छय ।
पररच्छे दिः २ विक्षि वसकाई अनदु ान प्रदान गने प्रवियािरु
३. कुनै लिद्यािर्िाई लिक्षण लसकाई सहर्ोग अनदु ान प्रदान गदाय देहार्बिोलजि गनपयु नेछिः
(क) प्रारलभिक िािलिकास देलि कक्षा आठसभि सञ्चािनिा रहेका लिद्यािर्हरुिे सोलह
तहिा लनर्िसगं त रुपिा नीलज श्रोतिा लनर्लु ि पाएको लिक्षकका कागजातहरु नगरपालिकाको
लिक्षा, र्िु ा तर्था िेिकुद िािािा पेि गने
(ि) लिक्षा, र्िु ा तर्था िेिकुद िािािे उि कागजातहरु प्रिालणत गने
(ग) लिद्यािर्हरुिे चौिालसक रुपिा प्रिालणकरण िएका लिक्षकहरुको हालजरी प्रिालणत,
लिगत चौिालसकको तिलि िरपाई, िाग फाराि र लिद्यािर्को पत्रसलहत अनसु लु च-१
बिोलजिको रकिको आधार हुनेगरी नगरपालिकासँग सो लिक्षण लसकाइ सहर्ोग अनदु ान िाग
गने
(घ) लिद्यािहरुबाट िाग फारािहरु प्राप्त िएपलछ लिक्षा, र्िु ा तर्था िेिकुद िािािे िाग
फारािहरु रुजु गरर चौिालसक रुपिा अनदु ान रकि लनकासा गने गराउने

(ङ) अनदु ान लनकासा गरे पश्चात लिक्षा, र्िु ा तर्था िेिकुद िािािे सभबलन्धत
लिद्यािर्हरुिाई िचय गने लिषयकहरु सलहत तोलक रकि लनकासाको पत्र पठाउने
(च) लिद्यािर्िे अनदु ान रकि प्राप्त गरे पलछ लनकासा पत्रिा उल्िेलित क्षेत्रहरुिा उि अनदु ान
रकि िचय गनयपु ने ।
पररच्छे दिः ३ प्रवत विद्याथी अनदु ान प्रदान गने प्रवियािरु
४. कुनै लिद्यािर्िाई प्रलत लिद्यार्थी अनदु ान प्रदान गदाय देहार्बिोलजि गनयपु नेछिः
(क) गत िैलक्षक सत्रको अलन्ति परीक्षािा संिग्न िएका कक्षा एकदेलि आठसभिका
लिद्यार्थीहरुको िदु तथ्र्ाङ्क संकिन गने,
(ि) तथ्र्ाङ्क संकिन िएपश्चात लिद्यािर्को िातािा प्रलत लिद्यार्थी अनदु ान लिषयकिा रकि
लनकासा गदाय कक्षा एकदेखि पााँच सम्मका खिद्यार्थी संख्याको आधारमा प्रखि खिद्यार्थी रु.
६००।०० (छ सय मात्र) र कक्षा छ देखि आठ सम्मका खिद्यार्थी सख्ं याको आधारमा प्रखि
खिद्यार्थी लाखि ८००।०० (आठ सय मात्र)१ िे हुन आउने रकि एकिष्ठु लनकासा गने,
(ग) अनदु ान लनकासा गरेपश्चात लिक्षा, र्िु ा तर्था िेिकुद िािािे सभबलन्धत
लिद्यािर्हरुिाई िचय गने लिषयकहरु सलहत तोलक रकि लनकासाको पत्र पठाउने
(घ) लिद्यािर्िे अनदु ान रकि प्राप्त गरे पलछ लनकासा रकि िचय गने आधारहरुिा रलह
लिद्यािर् व्र्िवर्थापन सलिलतको िैठकबाट लविकृ त गराई िचय गनयपु ने ।
पररच्छे दिः ४ नीवि विक्षक वनयवु ि सभबवधि व्यिस्था
५. कुनै सािदु ार्ीक लिद्यािर्िे नीलज लिक्षक लनर्लु ि िा ररि पदपलु तय गदाय देहार् बिोलजि
गनयपु नेछिः
(क) सािदु ार्ीक लिद्यािर्िे नर्ाँ नीलज लिक्षक लनर्ि
ु गदाय िा कार्यरत नीलज लिक्षकको ररि
पदपलु तय गदाय उि लिद्यािर्को लिद्यािर् व्र्िवर्थापन सलिलतिे सो कुराको आिश्र्कता र
____________________
१. पलहिो संिोधन, २०७८ द्वारा सि
ं ोलधत

औलचत्र्ता पलु ष्ठ गरर लनणयर्सलहत लिक्षा, र्िु ा तर्था िेिकुद िािािा अनिु लतको िालग
लनिेदन पेि गनपयु नेछ ।
(ि) प्राप्त लनिेदन र लिद्यािर्को ितयिान लिक्षक तर्था लिद्यार्थीको अिवर्थाको लिश्लेषण
सलहतको तथ्र्ाङ्क लिक्षा, र्िु ा तर्था िेिकुद िािािे नगर लिक्षा सलिलतको िैठकिा पेि
गनयपु नेछ ।
(ग) लिक्षा, र्िु ा तर्था िेिकुद िािाको तथ्र्ाङ्क र लिद्यािर्को पष्ठु ्र्ाँईको आधारिा नगर
लिक्षा सलिलतिे लनिेदन पेि गने लिद्यािर्िा नर्ाँ नीलज लिक्षक लनर्लु ि गने िा ररि नीलज
लिक्षकको पदपलु तय गने सभबन्धिा आिश्र्क लनणयर् गनेछ ।
(घ) कुनै सािदु ालर्क लिद्यािर्िे नगर लिक्षा सलिलतबाट नर्ाँ नीलज लिक्षक लनर्लु ि गने िा
ररि नीलज लिक्षक पदपलु तय गने अनिु लत पाएिा नगर लिक्षा ऐन टीकापरु , २०७६ को दफा ३१
को उपदफा (१) बिोलजिको सलिलत गठन गरर गनयु गराउनु पनेछ ।
पररच्छे दिः ५ विविि
६. लिद्यािर्िाई प्रदान गरीएको लिक्षण लसकाई सहर्ोग अनदु ान र प्रलत लिद्यार्थी अनदु ान
िाफतको रकिको िचयको सभबन्धिा टीकापरु नगरपालिका र सभबलन्धत लिद्यािर् रहेको
िडाको िडा सलिलतिे लनर्लित अनगु िन गनय सक्नेछ ।
७. आलर्थयक िषय सिाप्त िएको पन्र लदनलित्र लिद्यािर्िे लिक्षण लसकाई सहर्ोग अनदु ान र
प्रलत लिद्यार्थी अनदु ानबाफत प्राप्त गरे को रकिको लिि, िरपाई सलहतको प्रलतिेदन
नगरपालिकाको लिक्षा, र्िु ा तर्था िेिकुद िािािा पेि गनपयु नेछ ।
८. प्रचलित काननु िा व्र्िवर्था िए बाहेक र्स कार्यलिलध बिोलजि िए गरे का कार्यहरु र्सै
कार्यलिलध बिोलजि िए गरे को िालननेछ ।
९. र्स कार्यलिलधिा िेलिएका लिषर्हरुको सि
ं ोधन, बचाउ र िारे लज टीकापरु
नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकािे गनेछ ।

अनसु लु च-१
लिक्षण लसकाई सहर्ोग अनदु ानका आधारहरु
(पररच्छे द २ दफा ३ को उपदफा (ग) सँग सभबवधित)
िस
तह
१ प्रारलभिक िािलिकास
२ आधारितु तह कक्षा १-५
३ आधारितु तह कक्षा ६-८
४
पोषाक िचय

____________________
२. पलहिो संिोधन, २०७८ द्वारा संिोलधत
३. पलहिो संिोधन, २०७८ द्वारा संिोलधत
४. पलहिो सि
ं ोधन, २०७८ द्वारा सि
ं ोलधत
५. पलहिो संिोधन, २०७८ द्वारा र्थप
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