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दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको प्रसूती सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन काययववलि, २०७५
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नगर शिक्षा ननयमावली २०७४ को पररच्छे द ११ दफा ६२ उपदफा १९ अनुसार यस नगरपानलकाबाट पदपुनति
हुने प्रसूती सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन कायि ववनि २०७५

पररच्छे द १
प्रारशभिक
१.संशक्षप्त नाम र प्रारभि:
क) यो कायिववनिको नाम: “ददक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपानलकाको प्रसूती सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन
कायिववनि, २०७५” हुनेछ ।
ख) यो कायिववनि ददक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपानलका नगर कायिपानलकाबाट स्वीकृत िई प्रमाशित
िएको नमनतबाट लागु हुनछ
े ।

(२) पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस कायिववनिमा:
क) “प्रसूती सट्टा शिक्षक” िन्नाले ददक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपानलका नित्र रहेका सामुदावयक
ववद्यालयका शिशक्षका प्रसूती हुंदा ददने ९८ ददनका लानग राशखने शिशक्षकालाई बुझ्नु पदिछ ।
ख) “सनमनत” िन्नाले ववद्यालय व्यवस्थापन सनमनतलाई सभझनु पदिछ ।
ग) “जगेडा कोष” िन्नाले सट्टा शिक्षकको पाररश्रनमक व्यवस्थापन गनि नगरपानलकाबाट आनथिक
व्यवस्थापन गनि खडा गररएका आनथिक कोष सभझनु पछि ।
घ) “छनोट सनमनत” िन्नाले प्रसूती शिक्षकको सट्टामा शिक्षि गनि शिक्षक छनोट गने सनमनतलाई सभझनु
पछि ।

(३) उद्देश्य: यस कायिववनिको दे हाय बमोशजमका उद्देश्यहरू रहेका छन्:
१. ववद्यालयको पठनपाठनलाई ननरन्तरता ददन ।
२. मवहलामैत्री सहयोगात्मक अवस्था नसजिना गनि ।
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पररच्छे द २
प्रसूती सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन ववनि

(४) प्रसूती ववदा स्वीकृत गने सभबन्िमा:
१. नगर शिक्षा ननयमावली अनुसार प्रसूती ववदा नलन चाहने शिशक्षकाले प्रसूती हुन ु अगावै वा प्रसूनत
अवस्थामा स्वास््य सं स्थाबाट नसफाररस पुजाि सवहत वव.व्या.स.मा ननवेदन ददनु पनेछ ।
२. सो ननवेदनका आिारमा २ वटा सन्तान सभमका लानग वव.व्या.स.ले नगर शिक्षा िाखाको नसफाररसमा
ववदा स्वीकृत गनि सक्नेछ ।

(५) सट्टा शिक्षक अनुमती सभबन्िमा:
१. ववदा स्वीकृत गरे को जानकारीका साथमा वडा शिक्षा सनमनतको नसफाररस सवहत नगर शिक्षा िाखामा
शिक्षक व्यवस्थापनको लानग ववद्यालयले अनुमती माग गनुप
ि नेछ ।
२. नगर शिक्षा सनमनतको नसफाररसमा नगर शिक्षा िाखाले शिक्षक छनोट सनमनत माफित प्रविया पुरा
गरी शिक्षक छनोट गरी नसफाररस गनेछ ।

(६) सट्टा प्रसूती शिक्षक छनौट सनमनत:
क. नगरपानलकाको उपप्रमुख

- सं योजक

ख. नगर शिक्षा अनिकृत

- सदस्य

ग. सभवशन्ित ववद्यालयका प्र.अ

- सदस्य सशचव

सनमनतको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।

(७) छनौटका प्रविया:
१. ववद्यालयले ३ ददन को भयाद राखी कशभतमा सभबशन्ित तह उनतिि गरे को योग्य नागररकको ननवेदन
आह्वान गनेछ ।
२. ववद्यालयले आवेदकहरूको आवेदन सं कलन गरी नगर शिक्षा िाखामा पेस गनुप
ि नेछ ।
३. उक्त आवेदन नगर शिक्षा िाखाले छानववन गरी आवेदन स्वीकृत गरी परीक्षा सनमनतमा पेि गरी
छनोट सनमनतबाट सट्टा शिक्षक छनौट गनेछ ।
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(८) छनौटका आिारहरु: छनौट गनि २ मापदण्ड अपनाइनेछ ।
क)

१. शिक्षि अनुिव– १.५(२ बषि सभम िए १ सो िन्दा मानथ िए १.५)
२. योग्यताको श्रे शि– १.५ (प्रथम १.५,शव्दतीय १,तृतीय .५)
३. दनलत वा अल्पसं ख्यक –१
४. वववावहत– १

ख)

१. अन्तरवाताि– १०

(९) समय अवनि:
सट्टा शिक्षकको कायि अवनि ९८ ददन हुने छ । तर सो अवनि नित्र वहउं दे, वषे तथा दिैं नतहार जस्ता
लामो ववदा पनि गएमा उपशस्थत ददनको मात्र पाररश्रनमक पाउने छ । र अन्य नतन ददन िन्दा कमको
ववदा परे सो ददन काम गरे सोसरह मानननेछ ।

(१०) सट्टा शिक्षक व्यावस्थापन कोष:
ददक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपानलकामा एक प्रसूती सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन कोष खडा गररने छ ।

(११) पाररश्रनमक: प्रसूती सट्टा शिक्षकले दे हाय वमोशजमको पाररश्रनमक पाउनेछ ।
१. प्राथनमक तह १५ हजार
२. नन.मा.वव. तह १८ हजार
३. मा.वव.तह २१ हजार
४. उच्च मा.वव.तह २४ हजार

(१२) परीक्षा सनमनतको बैठक:
आवश्यक्ता अनुसार परीक्षा सनमनतको बैठक वस्नेछ । तर सट्टा शिक्षक छनोट गदािको बखत कशभतमा २
वटा वैठक वस्नु पनेछ ।
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(१३) बैठक ित्ता:
परीक्षा सनमनतलाई शिक्षक छनोट गदाि बसेको २ बैठकको पाररश्रनमक ववद्यालयले उपलब्ि गराउनु पनेछ
।

(१४) प्रचनलत कानून लागू हुन:े
प्रसूती सट्टा शिक्षक व्यावस्थापन सभबन्िमा प्रचनलत नगर शिक्षा ननयमावली २०७४ मा उल्लेख िएमा
सो बमोशजम र उल्ले ख निएको अवस्थामा यसै कायिवविी बमोशजम कायािन्वयन हुनेछ ।

(१५) कायिववनि संसोिन तथा पररमाजिजन सभवन्िमा:
ददक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपानलकाको नगर शिक्षा सनमनतले यस कायिववनि आवश्यक परे मा
पररमाजिन तथा सं िोिन गनेछ ।

(१६) खारे जी तथा वचाउ:
यस कायिववनि नेपाल सरकार र ददक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपानलकाको नगर शिक्षा ऐन तथा
ननयमावली २०७४ सँग बाशझन गएमा बाशझएको हद सभम खारे ज हुनेछ ।
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