"सिरीजङ्घाको गौरव, कन्चनजङ्घा"

सिरीजङ्घा राजपत्र
सिरीजङ्घा गााँउपासिकाद्धारा प्रकाशित
खण्ड३) ताप्लेजुङ, प्रदेश नम्वर१, नेपाल, माघ ०२ गते २०७८ साल (संख्या१०

भाग १
सिरीजङ्घा गााँउपासिका
गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर्
ु , प्रदे िनं. १, नेपाि।
तेल्िोक, ताप्िे जङ
सिरीजङ्घा गााँउपासिकाको गााँउ िभा असिवेिनिे पाररत गरे को ति िे शिए बमोशजमको ऐन
िम्वत् २०७८ िािको ऐन / सनर्माविी / सनदे शिका / कार्यववसि / मापदण्ड नं. १०
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िामुदावर्क ववद्यािर् मार्यत सिम्बु भाषा र सिपी (आसनपान) िं रक्षण गने ऐन, २०७८
प्रमाणीकरण समसतिः २०७८।०९।२९
प्रस्तावनािः नेपािमा बिोबाि गने प्रत्र्ेक नेपािी िमुदार्िाई आफ्नो भाषा, सिपी, िं स्कृसत, िांस्कृसतक
िभ्र्ता र िम्पदाको िम्वर्द्यन र िं रक्षण गने हक हुनेछ भनी नेपािको िं वविानको भाग ३ को िारा
३२ को उपिारा (३) मा व्र्वस्था भएको,
सिम्बु भाषा र सिपीका िजयक त्र्े अङिी सिरीजङ्घा सिं थेबेको िम्मानमा र्ि गाउाँपासिकाको
नामाकरण भएकोमा भववष्र्मा वहााँको जन्मस्थिमा उक्त भाषा र सिपी अध्र्र्न/अध्र्ापन गराउने
ववश्वववद्यािर् जस्तो प्रमुि िैशक्षक केन्र िमेत बनाउने िोचका िाथ गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्रका
िामुदावर्क ववद्यािर्मा क्रमििः उक्त भाषा र सिपी अध्र्ापन गराउाँदैं जाने र र्िका िासग भाषा
शिक्षकको सनर्ुशक्त, िेवा/िुवविािाई व्र्वशस्थत िमेत गनय वाञ्छनीर् दे शिएकािे ,
स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा १०२ को उपदर्ा (१) िे ददएको असिकार प्रर्ोग
गरी सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको सनर्समत गाउाँ िभा असिवेिन (दिौं) िे र्ो ऐन बनाएको छ।

पररच्छे द-१
प्रारशम्भक
१. िं शक्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) र्ो ऐनको नाम "िामुदावर्क ववद्यािर् मार्यत सिम्बु भाषा र सिपी
(आसनपान) िं रक्षण गने ऐन, २०७८" रहे को छ ।
(२) र्ो ऐन सिरीजङ्घा राजपत्रमा प्रकािन भएपसछ सिरीजङ्घा गाउाँपासिका क्षेत्रभर िागू हुनेछ ।

२. पररभाषा र व्र्ाख्र्ािः ववषर् वा प्रिङ्गिे अको अथय निागेमा र्ि ऐनमा–
ु िाई िम्झनुपछय।
(क) "कार्यपासिका" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिका, ताप्िे जङ
ु िाई िम्झनुपछय।
(ि) "कार्ायिर्" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्, ते ल्िोक, ताप्िे जङ
(ग) "ऐन" भन्नािे "िामुदावर्क ववद्यािर् मार्यत सिम्बु भाषा र सिपी (आसनपान) िं रक्षण गने ऐन,
२०७८" िाई िम्झनुपछय।
(घ) "िभा" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको गाउाँ िभा असिवेिनिाई िम्झनुपछय।
(ङ) "भाषा शिक्षक छनोट िसमसत" भन्नािे र्ि ऐनको दर्ा ७ बमोशजम गठन हुने भाषा शिक्षक छनोट
िसमसतिाई िम्झनुपछय।
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(च) "भाषा शिक्षक" भन्नािे गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्रको कुनैपसन िामुदावर्क ववद्यािर्मा सिम्बु भाषा र
सिपी अध्र्ापन गराउन र्ि ऐनमा व्र्वस्था भएको प्राविान बमोशजम करार दरबन्दीमा सनर्ुक्त भएको
तथा हुने भाषा शिक्षकिाई िम्झनुपछय।
(छ) "वडा" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्रको कुनैपसन वडािाई िम्झनुपछय।
(झ) "ववद्यािर्" भन्नािे सिम्बु भाषा र सिपी अध्र्ापन गराउनका िासग कार्यपासिकािे छनोट गरे को
गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्रको कुनैपसन िामुदावर्क ववद्यािर्िाई िम्झनुपछय।

पररच्छे द-२
भाषा शिक्षकको दरबन्दी र िं ख्र्ा
३. सिम्बु भाषा र सिपी अध्र्ापन गराउने भाषा शिक्षकको िं ख्र्ा र दरबन्दीिः (१)
गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्रको िम्पूणय ववद्यािर्मा गरी सिम्बु भाषा र सिपी अध्र्ापन गराउन असिकतम
ित्ताइि जनाको िं ख्र्ामा मात्र भाषा शिक्षकको दरबन्दी रहनेछ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको भाषा शिक्षकहरु गाउाँपासिकाको आफ्नै स्रोतबाट िेवा िुवविा पाउने गरी
करार दरबन्दीमा रहने छन्।

पररच्छे द-३
भाषा शिक्षकको र्ोग्र्ता र पद ररक्त हुने अवस्था
४. भाषा शिक्षकको र्ोग्र्तािः र्ि ऐन बमोशजम ववद्यािर्मा सिम्बु भाषा र सिपीको अध्र्ापन
गराउने भाषा शिक्षकको र्ोग्र्ता दे हार् बमोशजम हुनेछिः
(क) अठार वषय उमेर पूरा भएको नेपािी नागररक,
(ि) प्रवेशिका वा िो िरहको परीक्षा उत्तीणय गरी सिम्बु भाषा र सिपीको आिारभूत ज्ञान भएको,
(घ) कुनै नैसतक पतन दे शिने र्ौजदारी किुरमा िजार् नपाएको,
(ङ) अन्र् प्रचसित कानूनिे अर्ोग्र् नभएको।

५. भाषा शिक्षकको पद ररक्त हुने अवस्थािः

दे हार्मा उशल्िशित कुनैपसन अवस्थामा भाषा

शिक्षकको पद ररक्त हुनेछिः
(क) नैसतक पतन दे शिने र्ौजदारी किुरमा अदाितबाट दोषी प्रमाशणत भएमा, वा
(ि) ववना िूचना िगातार िात ददन वा िोभन्दा बढी आर्ू कार्यरत ववद्यािर्मा अनुपशस्थत भएमा, वा
(ग) भाषा शिक्षकको मृत्र्ु भएमा, वा
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(घ) भाषा शिक्षकिे भाषा शिक्षक पदबाट िम्बशन्ित ववद्यािर्को प्रिानाध्र्ापक मार्यत ववद्यािर्
व्र्वस्थापन िसमसत िमक्ष सिशित राजीनामा ददई राजीनामा स्वीकृत भएमा, वा
(ङ) सिम्बु भाषा र सिपी अध्र्ापन गराएको कक्षाका ववद्याथीको भाषा र सिपीमा उल्िे िनीर् िुिार
नआएको भनी िम्बशन्ित ववद्यािर्को शिक्षक छनोट िसमसतिे परीक्षण गरी प्राप्त नसतजा पचाि प्रसतित
भन्दा कम रहेको प्रमाशणत भएमा, वा
(च) भाषा शिक्षकको िासग करार िम्झौतामा उशल्िशित प्राविान ववपरीत कार्य गरे को प्रमाशणत भएमा,
वा
(छ) िभािे सिम्बु भाषा र सिपी (आसनपान) िं रक्षण कार्यक्रममा पर्ायप्त बजेट ववसनर्ोजन नगरे मा, वा
(ज) भाषा शिक्षकको पद ररक्त हुने अवस्था भनी कार्यपासिकाबाट जारी मापदण्ड बमोशजम भएमा।

पररच्छे द-४
सिम्बु भाषा र सिपी अध्र्ापन गराइने ववद्यािर्
६. सिम्बु भाषा र सिपी अध्र्ापन गराइने ववद्यािर्को छनोट गनुप
य नेिः (१) प्रत्र्ेक वषय
िभािे सिम्बु भाषा र सिपी िं रक्षण गनय ववसनर्ोजन गरे को वावषयक कार्यक्रम तथा बजेट िमेतिाई
मध्र्नजर गरी कार्यपासिकािे गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्रको कुनैपसन वडाको कम्तीमा एक वा िोभन्दा बढी
ववद्यािर्मा सिम्बु भाषा र सिपी अध्र्ापन गराउन ववद्यािर्को छनोट गनुय पनेछ।
(२) कार्यपासिकािे उपदर्ा (१) बमोशजम सिम्बु भाषा र सिपी छनोट गने ववद्यािर् तोक्दा िकभर
बढी ववद्याथी िं ख्र्ा भएका ववद्यािर्िाई पवहिो प्राथसमकतामा रािी त्र्स्ता ववद्यािर्मा सिम्बु भाषा र
सिपी अध्र्ापन गराउने गरी ववद्यािर्को छनोट गनुय पनेछ।
(३) उपदर्ा (२) बमोशजम बढी ववद्याथी िं ख्र्ा भएका ववद्यािर्मा सिम्बु भाषा र सिपी अध्र्ापन
गराउने गरी ववद्यािर्को छनोट भएको अवस्थामा भाषा शिक्षकको व्र्वस्थापन कार्ायिर्िे समिाउन
िक्नेछ।

पररच्छे द-५
भाषा शिक्षक छनोट िसमसत िम्बन्िी व्र्वस्था
७. भाषा शिक्षक छनोट िसमसतको गठनिः (१) ववद्यािर् मार्यत सिम्बु भाषा र सिपी िं रक्षण गनय
करार दरबन्दीमा व्र्वस्था गररएको ररक्त भाषा शिक्षक छनोट गनय प्रत्र्ेक ववद्यािर्मा दे हार्
बमोशजमको एक भाषा शिक्षक छनोट िसमसत रहनेछिः
(क) िम्बशन्ित ववद्यािर् व्र्वस्थापन िसमसतको अध्र्क्ष
(ि) कार्यपासिकािे तोकेको सिम्बु भाषा र सिपी िम्बन्िी ववषर्ववज्ञ एकजना
ु द्धारा प्रकाशित ।
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-िं र्ोजक
-िदस्र्
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(घ) िम्बशन्ित ववद्यािर्को प्रिानाध्र्ापक

-िदस्र् िशचव

८. भाषा शिक्षक छनोट िसमसतको काम, कतयव्र् र असिकारिः भाषा शिक्षक छनोट िसमसतको
काम, कतयव्र् र असिकार दे हार् बमोशजम हुनेछिः
(क) ववद्यािर्मा ररक्त भाषा शिक्षक छनोटका िासग कम्तीमा िात ददनको म्र्ाद ददई दरिास्त
आव्हान गने।
(ि) िण्ड (क) बमोशजमको दरिास्त िाथ पेि हुन आउने आवेदकहरुमध्र्ेबाट सिम्बु भाषा र
सिपीको ज्ञान भएका उपर्ुक्त उम्मेर्द्ार सिशित तथा अन्तवायतायको माध्र्मबाट छनोट गने।
(ग) छनोट भएको भाषा शिक्षकिे अध्र्ापन गराउने सिम्बु भाषा र सिपीको सनरन्तर अनुगमन तथा
मूल्र्ांकन गरी प्रत्र्ेक चौमासिकमा भाषा शिक्षकिे पाउने िेवा िुवविा सनकािाका िासग िम्बशन्ित
ववद्यािर् मार्यत कार्ायिर्मा सिर्ाररि गने।
ु न्दा अशघ नै भाषा शिक्षकको रुपमा कार्यरत व्र्शक्तहरु र्ोग्र् भए/नभएको
(घ) र्ो ऐन िागू हुनभ
ववषर्मा उपर्ुक्तताको परीक्षण गरी िेवा िुवविा प्रासप्तका िासग ववद्यािर् र कार्ायिर्मा सिर्ाररि
गने।
(ङ) भाषा शिक्षकको व्र्वस्थापन िम्बन्िमा कार्यपासिकािे तोकेको अन्र् कार्य गने।

९. भाषा शिक्षकिे पठनपाठन गनुप
य ने कक्षा अवसििः (१) र्ि ऐन बमोशजम सनर्ुक्त भाषा
शिक्षकिे िम्बशन्ित ववद्यािर्मा कम्तीमा तीन कक्षा अवसि सिम्बु भाषा र सिपी अध्र्ापन गराउनु
पनेछ।
(२) उपदर्ा (१) मा तोवकएको कक्षा अवसिका असतररक्त िम्बशन्ित ववद्यािर्को प्रिानाध्र्ापकिे
तोकेको कार्य िमेत भाषा शिक्षकिे गनुय पनेछ।

पररच्छे द-६
भाषा शिक्षकको िेवा/िुवविा र रकम सनकािा िम्बन्िी व्र्वस्था
१०. भाषा शिक्षकिे पाउने िेवा िुवविा र ववदा िम्बन्िी व्र्वस्थािः (१) र्ि ऐन बमोशजम
सनर्ुक्त हुने भाषा शिक्षकिाई प्रचसित श्रम ऐनिे व्र्वस्था गरे बमोशजमको न्र्ुनतम िेवा िुवविा मात्र
उपिब्ि गराइनेछ।
(२) ववद्यािर्को राहत तथा करार दरबन्दीमा भएका शिक्षकिे पाउने ववदा िरह नै भाषा शिक्षकिाई
ववदा उपिब्ि गराइनेछ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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११. भाषा शिक्षकिे पाउने िेवा िुवविाको रकम अनुदान स्वरुप सनकािा गररनेिः
कार्ायिर्िे दर्ा १० बमोशजम भाषा शिक्षकिे पाउने िेवा िुवविाको रकम सिम्बु भाषा र सिपी
िं रक्षण अनुदान स्वरुप िम्बशन्ित ववद्यािर्को िातामा िोझै जम्मा हुने गरी सनकािा गनेछ।

१२. अनुदान रकमको िेिापरीक्षण िम्बन्िी व्र्वस्थािः सिम्बु भाषा र सिपी िं रक्षण अनुदान
स्वरुप दर्ा ११ बमोशजम प्राप्त रकमको आन्तररक तथा अशन्तम िे िापरीक्षण िम्बशन्ित ववद्यािर्
स्वर्ं िे गराउनु पनेछ।

पररच्छे द-७
ववववि
१३. बािा अड्काउ र्ुकाउन िक्नेिः र्ि ऐनमा उशल्िशित कुनै व्र्वस्था कार्ायन्वर्न गने
िम्बन्िमा कुनै दर्द्वविा वा बािा/अड्चन आइ परे मा कार्यपासिकािे त्र्स्तो दर्द्वविा वा बािा/अड्चन
र्ुकाउन िक्नेछ।

१४. प्रचसित कानून बमोशजम हुनिःे र्ि ऐनमा िेशिए जसत कुरामा र्िै ऐन बमोशजम र अन्र्मा
प्रचसित कानून बमोशजम हुनेछ।

१५. सनर्म, सनदे शिका, मापदण्ड र कार्यववसि बनाउन िक्नेिः सिम्बु भाषा र सिपीको स्थानीर्
पाठ्यक्रम सनमायण तथा र्ि ऐनमा उशल्िशित व्र्वस्था कार्ायन्वर्न गनय कार्यपासिकािे आवश्र्क
सनर्म वा सनदे शिका वा मापदण्ड वा कार्यववसि बनाउन िक्नेछ।

१६.िारे जी र बचाऊिः (१) कार्यपासिकाबाट जारी "िामुदावर्क ववद्यािर् मार्यत सिम्बु भाषा र
सिपी (आसनपान) िं रक्षण गने कार्यववसि, २०७७" िारे ज गररएको छ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको कार्यववसिर्द्ारा भए गरे का काम कारवाहीहरु र्िै ऐन बमोशजम भए
गरे को मासननेछ।

आज्ञािे,
श्री िन्तोष शघसमरे
प्रमुि प्रिािकीर् असिकृत
ु ।
सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङ
ु द्धारा प्रकाशित ।
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