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िहाकुलुङ राजपत्र
िहाकुलुङ गाउँ काययपामलकाद्धारा प्रकामििः

खण्ड २, बुङ, सोलुखुम्बु नेपाल, िंमसर ६ गिे २०७६ साल

भाग २
िहाकुलु ङ गाउँ पामलका
गाउँ काययपामलकाको कायाय लय
बुङ, सोलुखुम्बु
१ नं. प्रदे ि, नेपाल
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महाकुलुङ गाउँ पाललकाको लिक्षक अनुदान तथा अन्य
कममचारीको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्मलिलि, २०७६

गाउँ कार्मपाललकाबाट स्वीकृत लमलतिः २०७६/०८/०२
िहाकुलुङ गाउँ पामलका क्षेत्र मभत्र रहेका सािुदामयक मिद्यालयहरुिा
रहे को मिक्षकको अभािलाई पररपुमिय गरी िैमक्षक गुणस्तरलाई िामथ
उठाई मिक्षण मसकाइलाई प्रभािकारी बनाउने उद्दे श्य राखी िहाकुलुङ
गाउँ पामलका मिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ९० ले मदएको अमिकार प्रयोग
गरी िहाकुलुङ गाउँ काययपामलकाले यो कायायमिमि बनाई गाउँ पामलका
क्षेत्र मभत्र लागू गरे को छ ।
पररच्छे द १
१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भ
क. यो काययमिमिको नाि "महाकुलुङ गाउँ पाललकाको लिक्षक
अनुदान तथा अन्य कममचारीको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी
कार्मलिलि, २०७६" रहेको छ ।
ख. यो काययमिमि गाउँ काययपामलकाले स्वीकृि गरे पश्चाि लागू
हुनेछ ।
ग. यो काययमिमि िहाकुलुङ गाउँ पामलकाको क्षेत्रमभत्र लागू हुनेछ
।
२. पररभाषाः मिषय र प्रसंगले अको अथय नलागेिा यस काययमिमििा,
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क. "ऐन" भन्नाले महाकुलुङ गाउँ पाललकाको लिक्षा ऐन,
२०७५ लाई सम्झनु पछय ।
ख. "अनुदान लिक्षक" भन्नाले यस गाउँ पामलकाले गाउँ पामलका
क्षेत्र मभत्रका सािुदामयक मिद्यालयहरुिा रहेको मिक्षकको
अभािलाई पररपूमिय गनय गाउँ पामलकाको िफयबाट िलब
सुमििा मदई करारिा मनयुक्त गररएका मिक्षकलाई सम्झनु
पछय ।
ग. "लिद्यालर्" भन्नाले यस काययमिमिको प्रयोजनको लामग
गाउँ पामलका क्षेत्रमभत्र रहेका "सािुदामयक मिद्यालयलाई"
सम्झनु पछय ।
घ. "प्रोत्साहन

भत्ता" भन्नाले िहाकुलुङ गाउँ पामलकाको

सािुदामयक

मिद्यालयिा

काययरि मिद्यालय

सहयोगी

कियचारी, मिद्यालय सहायक कियचारी र प्रारम्भिक बाल
मिकास केन्द्रका सहजकिायहरुलाई नेपाल सरकारबाट
उपलव्ि गराईने सुमििा भन्दा बाहेक गाउँ पामलकाले उपलव्ि
गराइने थप सुमििा सम्झनु पछय ।
ङ. अन्य पररभाषा िहाकुलुङ गाउँ पामलकाको मिक्षा ऐनऽ
२०७५ बिोमजि हुनेछ ।

पररच्छे द २
लिक्षक अनुदान सम्बन्धी ब्यिस्था
३. अनुदान

मिक्षक

गाउँ पामलका

क्षेत्रमभत्रका

मिद्यालयलाई िात्र उपलब्ध गराईनेछ ।
४. अनुदान मिक्षक करार सेिािा िात्र मनयुक्त गररनेछ ।
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५. एक मिद्यालयिा कमि जनासम्म अनुदान मिक्षक उपलब्ध गराउने
भन्ने कुरा गाउँ कायायपामलकाले मनिायरण गरे बिेमजि हुनेछ ।
६. अनुदान मिक्षकको िाग गने मिद्यालयले मिद्यालय ब्यिस्थापन
समिमिबाट मनणयय गरी सो मिद्यालयको प्रिामणि प्रमिमलमप सिेि
राखी िाग गररएको मिक्षकको संख्या, िह र मिषय सिेि खुलाई
सो आिश्यकिाको आिार पुमि हुने गरी गाउँ पामलकासिक्ष
िागपत्र पेि गनुय पनेछ ।
७. िाग भई आएका अनुदान मिक्षकका सम्बन्धिा सही आिश्यकिा
र औमचत्य सिेिको छानमिन गरी आिश्यक दे म्भखएिा सम्बम्भन्धि
मिद्यलयलाई गाउँ पामलकाले अनुदान मिक्षक उपलब्ध गराउन
सक्नेछ ।
८. अनुदान मिक्षकको करार अिमि सुरुिा एक िषयको हुनेछ ।
त्यसपमछ काययसम्पादन, पेिागि मनष्ठा र अनुिासन सिेिको
िूल्ां कन गरी कायय अिमि थप गदै लमगनेछ ।
९. अनुदान मिक्षक मनयुम्भक्त गदाय कम्भििा १५ अिमिको मिज्ञापन
प्रकामिि गरी प्रमिस्पिायको आिारिा छनौट गरी मनयुम्भक्त
गररनेछ ।
१०. हाल मिद्यलयिा काययरि मनजी मिक्षकको हकिा उनीहरुको
काययसम्पादन, पेिागि मनष्ठा र अनुिासन सिेिलाई दृम्भिगि
गरी िौम्भखक अन्तरिािाय द्धारा छनौट गनय समकनेछ ।
११. अनुदान मिक्षकको िलब िथा अन्य सेिा सुमििा कायायपामलकाले
आिश्यकिा र औमचत्यको आिारिा िोके बिोमजि हुनेछ ।
१२. अनुदान मिक्षकको िामसक िलब िथा अन्य भत्ता प्रचमलि कानुन
बिोमजि गाउँ पामलकाबाट मनकािा गररनेछ ।
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पररच्छे द ३
अनुदान लिक्षक छनौट प्रलिर्ा
१३. अनुदान मिक्षक छनौट िथा मसफाररस समिमिः अनुदान मिक्षक
छनौट गने सम्बन्धिा दे हायका ५ सदस्यीय अनुदान मिक्षक
छनौट िथा मसफाररस समिमि रहनेछ ।
क. गाउँ पामलका अध्यक्ष

संयोजक

ख. सम्बम्भन्धि मिषयको मिषय मिज्ञ एक जना
सदस्य
ग. सम्बम्भन्धि मिद्यालयको मि.व्य.स.अध्यक्ष

सदस्य

घ. सम्बम्भन्धि मिद्यालयको प्र.अ.

सदस्य

ङ. मिक्षा िाखा प्रिुख

सदस्य

१४. अनुदान मिक्षक छनौट िथा मसफाररस समिमिको काि, कियव्य र
अमिकारः
क. काययपामलकाले मनिायरण गरे को अनुदान मिक्षक कोटा
पदपूिीको लामग मिज्ञापन गने ।
ख. मिज्ञापन िाफयि आिश्यक िैमक्षक योग्यिा, अनुभि र अन्य
आिश्यक योग्यिाको प्रिाणपत्र िाग गने ।
ग. आिश्यकिा अनुसार मनणयय गरी िौम्भखक िा मलम्भखि िा दु बै
प्रकारको परीक्षा मलने ।
घ. परीक्षाको प्रश्नपत्र ियार गने, उत्तर पुम्भस्तका जाँच र परीक्षाको
ियाय दा एिं गोपमनयिा कायि राख्ने ।
ङ. मनष्षक्ष ढं गबाट परीक्षाको नमिजा प्रकािन गने ।
च. प्रमिस्पिायको आिारिा योग्य र दक्ष मिक्षक छनौट गने ।
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छ. छनौट

भएका

उम्मेदिारको

नाि

मनयुम्भक्तको

लामग

गाउँ पामलकािा मसफाररस गने ।
ज. काययपामलकाले िोकेको अन्य आिश्यक कायय गने ।
पररच्छे द ४
प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धन्ध व्यबस्था
१५. गाउँ पामलका

मभत्रका

सािुदामयक

मिद्यालयहरुिा

काययरि

मिद्यालय सहयोगी कियचारी, मिद्यालय सहायक कियचारी र
प्रारम्भिक बाल मिकास केन्द्रका सहजकिायहरुलाई नेपाल
सरकारबाट उपलव्ि गराईने सुमििािा गाउँ पामलकाले थप गरी
प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने छ ।
१६. प्रोत्साहन भत्ता गाउँ काययपामलकाले मनिायरण गरे बिोमजि उपलब्ध
गराइनेछ ।
१७. यस्तो प्रोत्साहन भत्ता मलने जुनसुकै कियचाररले पुरै मिद्यालय
सियिा प्रिानाध्यापकको िािहििा रही काि गनुयपनेछ ।
िोमकएको पुरै मिद्यालय सिय सम्म काि गनय नसक्ने कुनै पमन
कियचारीलाई यस्तो प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने छै न ।

पररच्छे द ५
लिलिि
१८. कुनै अनुदान मिक्षकले पद छोड् न चाहेिा कम्भििा ३० अगािै
सम्बम्भन्धि मिद्यालयको प्रिानाध्यपकलाई मलम्भखि जानकारी
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मदनुपनेछ । सो कुराको जानकारी प्रिानाध्यपकले यथामिघ्र
गाउँ पामलकािा मदनुपनेछ ।
१९. अनुदान मिक्षकको काययसम्पादन सन्तोसजनक नभएिा िा
अनुिासन उल्लघंन गरे िा िा नैमिक पिन हुने कुनै कायय गरे को
पुम्भि भएिा िा प्रचमलि कानुनले मनषेि गरे को कायय गरे गराएिा
गाउँ काययपामलकाले मनणयय गरी मनजसँगको करार सम्झौिा भंग
गरी पदबाट हटाउन समकनेछ । िर हटाउनु अमघ मनजलाई
सफाइ पेि गने िौका भने प्रदान गररनेछ ।
२०. अनुदान मिक्षकलाई परे को सिस्या र सुनिाइः
क. अनुदान मिक्षकलाई कायय सम्पादनको मसलमसलािा कनै
सिस्या भएिा सम्बम्भन्धि मिद्यालयको प्रिानाध्यपकलाई
मलम्भखि रुपिा मनिेदन मदन सक्नेछ । प्रिानाध्यपकले बढीिा
७ मदनमभत्र सो मनिेदन उपर कारबाही गनुयपनेछ ।
ख. मनिेदन मदएको ७ मदनमभत्र सो मनिेदन उपर कुनै कारबाही
नभएिा अनुदान मिक्षकले गाउँ पामलका सिक्ष आफने
सिस्याको बारे िा मलम्भखि मनिेदन मदन सक्नेछ र सो उपर
गाउँ पामलकाले िढीिा १५ मदनमभत्र कारबाही गनुयपनेछ ।
२१. अनुदान मिक्षकको काि, कियव्य र अमिकार, सेिा सुमििा र ििय
यस काययमिमििा उल्लेख भए दे म्भख बाहेक करार सिझौिािा
उल्लेख भए बिोमजि हुनेछ ।
आज्ञाले
लबुन राई
प्रमुख प्रिासकीर् अलिकृत
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