
"गाउँपालिका करार शिक्षक व्यवस्थापन काययववलि, २०७७" 

प्रस्तावना: बरेङ गाउँपालिका लित्रका सावयजलनक िैशक्षक संस्थाहरुको िैशक्षक गणुस्तर अलिवदृ्दिका िालग "सामदुावयक 
ववद्याियको िैशक्षक गणुस्तर सिुार" िन्ने नारािाइ साथयक तलु्याउन गाउँपालिका करार शिक्षक प्रिावकारी र पारदिी 
ढङ्गिे पिराािन गरी स्बोिन गनय वा्छननयय िएकोिे बरेङ गाउँ शिक्षा ऐन, २०७७ को दफा ६६ िे द्ददएको 
अलिकार प्रयोग गिर बरेङ गाउँकाययपालिकािे यो काययववलि बनाई िाग ुगरेको छन । 

१. संशक्षप्त नाम र प्रार्ि : (१) यस काययववलिको नाम "गाउँपालिका करार शिक्षक व्यवस्थापन काययववलि, 
२०७७" रहेको छन। 

(२) यो काययववलि तरुुन्त प्रार्ि हनुेछन । 

२. पिरिाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा :- 
(क) "काययक्रम" िन्नािे सलमलतबाट लनिायिरत प्राथलमकता क्षेत्रमा कायायन्वयन गिरने काययक्रम स्झनपुदयछन । 

       (ग) "शिक्षा िाखा" िन्नािे शिक्षा, यवुा तथा खेिकुद िाखा स्झनपुदयछन । 
(घ) "सावयजलनक िैशक्षक संस्था" िन्नािे नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार वा स्थानयय तहको िगानय वा 
व्यवस्थापनमा सञ्चालित प्रारश्िक बािशिक्षा तथा बािलबकास केन्र, आिारितु शिक्षा, माध्यलमक शिक्षा, 
प्राववलिक तथा व्यावसावयक शिक्षा प्रदान गनयका लनश्त प्रालित काननु बमोशजम स्थापना िई सञ्चािनमा रहेका 
िैशक्षक संस्था स्झनपुदयछन । 

(ङ) "सामदुावयक ववद्यािय"  िन्नािे नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार वा स्थानयय तहको िगानयमा सञ्चालित 
ववद्यािय स्झनपुदयछन र सो िब्दिे प्रालित काननु बमोशजम समदुायबाट सञ्चालित सामदुावयक ववद्याियको 
रुपमा रहेको ववद्याियिाई समेत जनाउँछन । 

 (ा) "गाउँपालिका" िन्नािे बरेङ गाउँपालिकािाई स्झनपुदयछन । 

(छन) "शिक्षक" िन्नािे गाउँपालिकाको स्रोतबाट पािरश्रलमक पाउन े गिर लनयशुि िएको गाउँपालिका करार 
शिक्षक स्झनपुदयछन । 

३. शिक्षक व्यवस्थापनको उदेश्य तथा क्षते्र   (१) शिक्षक व्थवस्थापनको उदेश्य देहायबमोशजम हनुेछन  ।    

(२) प्राथलमक ववद्याियमा ववद्याथी सङ्ख्या बढी िएको ववद्याियमा कक्षागत रुपमा शिक्षक सङ्ख्या थप गनुय,  

३)  ववद्याियको िैशक्षक गणुस्तर वदृ्दि गनयमा सघाउ पगु्न,ु 
       (४) िैशक्षक बेरोजगारहरुिाई रोजगारीको अवसर प्रदान गनुय, 
       (५) ववद्याियको शिक्षक अिाविाई  आंशिक रुपमा पिरपलुतय गनुय, 

४. शिक्षक छननौट सलमलत स्बन्िय व्यवस्था  (१)  गाउँपालिकाको स्रोतबाट व्ययिार हनु ेगिर स्वयकृत शिक्षक 
दरबन्दीमा आवश्यक शिक्षक छननौट गनयको िालग देहायबमोशजमको एक गाउँपालिका करार शिक्षक छननौट 
सलमलत हनुेछन । 

(क) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत       -अध्यक्ष  

(ख) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतिे तोकेको एक जना कमयाारी     -सदस्य 

 (ग) ववषयववज्ञ दईुजना        -सदस्य 

(ङ) शिक्षा अलिकृत          -सदस्य सशाव 

 



 

५. सलमलतको काम कतयव्य र अलिकार :(१) सलमलतको काम कतयव्य र अलिकार शिक्षक सेवा आयोगको 
लनयमाविी २०५७ बमोशजम हनुेछन। 

                                     पिरच्छेनद ३ 

      शिक्षक सङ्या लनिायरण, छननौट तथा लनयशुि स्बन्िय व्यवस्था  

६. शिक्षक सङ्ख्या लनिायरण : दरबन्दी लमिान तथा शिक्षक व्यवस्थापन पश्चात ्गाउँपालिकाको स्रोतबाट व्ययिार 
हनुे गरी आिारितू तह (कक्षा १-५) सावयजलनक ववद्याियमा काययपालिकाको लनणयय अनसुार स्वयकृत गिरएको 
गाउँपालिका करार शिक्षक दरबन्दीमा पदपलुतय गनुयपनेछन। 

 

७.  शिक्षक आवेदन संकिन:  दफा ६ बमोशजम काययपालिकाबाट स्वयकृत दरबन्दीमा शिक्षण गनयका िालग आवेदन 
माग गनुयपनेछन। 

८.   आवेदन स्बन्िय व्यवस्था : (१)बरेङ गाउँपालिकािे गाउँपालिका करार शिक्षकको रुपमा सेवा गनय ााहने 
उ्मेदवारिे आवेदन द्ददने प्रयोजनको िालग दैलनक स्थानयय पलत्रकामा कश्तमा ७ द्ददनको ्याद द्ददई सावयजलनक 
रुपमा सूाना प्रकािन गनुयपनेछन। 

(२) गाउँपालिका करार शिक्षकको रुपमा सेवा गनय ााहने उ्मेदवारिे अनसूुाय १ बमोशजमको ढाँाामा 
अलनवायय रुपमा लनवेदन द्ददनपुनेछन । 

९. शिक्षक हनु ाावहन ेयोग्यता :  (१) शिक्षक हनु देहायबमोशजमको योग्यता हनुपुनेछन । 

(क) नेपािी नागिरक, 
(ख) १८ वषय परुा  ४० वषय उमेर ननाघेको,  

(ग) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कश्तमा प्रवयणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उतीण गरेको,  

(घ) शिक्षक अध्यापन अनमुलत पत्र लिईएको,  

(ङ) िववष्यमा सरकारी नोकरी वा शिक्षक सेवाको िालग अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखायस्त नगिरएको, 
(ा)  नैलतक पतन देशखने फौजदारी अलियोगमा अदाितबाट कसरुदार नठहिरएको । 

 

१०. परीक्षाको पाठ्यक्रम: परीक्षाको पाठ्यक्रम शिक्षक सेवा आयोग लनयमाविी (२०५७) संसोिनसवहत मा व्यवस्था 
िएबमोशजम हनुेछन । 

 

११. शिक्षकको लनयशुि  :(१) शिक्षक छननौट सलमलतिे लसफािरस  गरेका उ्मेदवारिाई प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृतिे लनयशुि द्ददनेछन । 

(२) लनयशुि िएको उ्मेदवारिे सात द्ददन लित्र ववद्याियमा हाशजर िई शिक्षण कायय प्रार्ि गनुयपनेछन ।सो 
अवलििर शिक्षण कायय प्रार्ि नगरेमा लनयशुि स्वत: बदर हनुेछन । 

(३) गाउँपालिका करार शिक्षकिे कुनै कारणवस अवलि परुा नहुँदै सेवा छनाडन ु परेमा दईु मवहना अगावै 
स्बशन्ित ववद्याियमा जानकारी द्ददनपुनेछन । 

 



 

(४) गाउँपालिका करार शिक्षकको पद िरि िएमा गाउँपालिका करार शिक्षक छननौट सलमलतिे वैकशल्पक 
उमे्दवारिाई लसफािरस गनुयपनेछन र प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतिे लनयशुि द्ददनेछन । 

१२.  सरुवा  : ववद्याियको आवश्यकताको आिारमा गाउँपालिका लित्रका सामदुावयक ववद्याियमा प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृतिे सरुवा गनय सक्नेछन । 

१३.  शिक्षकको काम कतयव्य र अलिकार  : शिक्षकको काम कतयव्य र अलिकार देहायबमोशजम हनुेछन :- 
(क) हप्तामा न्यनुतम ाौलबस कक्षा (वपिरयड) अध्यापन गनुयपने, 
(ख)  पाठ्यक्रमिे लनिायरण गरे बमोशजमको औपाािरक परीक्षा तथा लनरन्तर ववद्याथी मूल्याङ्क प्रणािीको प्रयोग 

गरी अध्यापन गरेको ववषयमा ववद्याथीको िैशक्षकस्तर मूल्याङ्कन गनुयपनेछन, 
(ग) प्राथलमक तहमा लनयशुि िएतापलन ववद्याियको आवश्यकताको आिारमा मालथल्िो कक्षामा अध्यापन गनुयपने 

। 

(घ) ववद्याियिे तोकेका अन्य काययहरु गनुयपनेछन । 

१४.   शिक्षक पदमिु हनु ेअवस्था : शिक्षकिाई देहायबमोशजमको अवस्थामा प्रिानाध्यापकको लसफािरसमा प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृतिे पदमिु गनय सक्नेछन:- 

(क) स्झौता बमोशजमको अवलि समाप्त िएमा,  

(ख) स्वेशच्छनक रुपमा अवकाि लिने इच्छना गरी प्रिानध्यापक समक्ष दईु मवहना पूवय लिशखत लनवेदन 
द्ददएमा,   

(ग) िारीिरक अस्वस्थताको कारण ववद्याियमा उपशस्थत िइ कामकाज गनय असमथय िएमा, 
(घ) खराब आारण प्रदियन गरेमा,  

(ङ) ववना सूाना सात द्ददनस्म ववद्याियमा अनपुशस्थत रहेमा,  

(ा) सन्तोषजनक रुपमा कायय स्पादन नगरेमा,  

तर त्यसरी हटाउन ुअशघ लनजिाई सफाई पेस गनुयपनेछन मौका द्ददनपुनेछन । 

पिरच्छेनद -५  

१५. शिक्षकको सेवा ितय : (१) शिक्षकको कायय अवलि एक िैशक्षकसत्रको हनुेछन। 

(२) शिक्षकिे लनयशुि िएको ववद्याियमा उपशस्थत िई तोवकएको ववषयमा लनयलमत शिक्षण गनुय पनेछन । 

(३) िैशक्षकसत्र समाप्त िएपलछन आवश्यकताको आिारमा गाउँकाययपालिकाको लनणयय बमोशजम शिक्षकिाइ शिक्षण 
काययको िालग लनरन्तरता द्ददन सवकनेछन । 

 

१६.  शिक्षकिाई द्ददइन ेसवुविा : (१) शिक्षकिाई  रु.१५०००।– का दरिे मालसक पािरश्रलमक द्ददईनेछन । 

    (२) हाशजर िएको लमलतिे छन मवहना कामकाज गरेपछनी एक मवहना बराबरको ााडपवय खाय द्ददइनेछन । 

    (३) पोिाक ित्ता एकपटकको िालग रु. १००००।– प्रदान गिरनेछन । 



 

 

१७. शिक्षकको ववदा :  गाउँपालिका करार शिक्षकिे देहायबमोशजम लबदा पाउनेछनन :- 
(क) ववद्याियमा रुज ुहाशजरको आिारमा प्रत्येक  मवहना  एक द्ददन िैपरी आउने वा पवय ववदा  

(ख) आफ्नो रीत र पर्परा अनसुार बढीमा प्रन्र द्ददन वकिरया ववदा  

पिरच्छेनद -६ 

                 ववववि 

१८.   शिक्षकिे पािना गनुयपने आाार संवहता : शिक्षकिे देहायबमोशजमको आाार संवहता पािना गनुय पनेछन :- 
(क) आफूिे गरेको स्झौता अनसुारका कायय इमान्दारीपवुयक स्पन्न गनुयपनेछन, 
(ख)  लनिायिरत समयमा लनयलमत रुपिे ववद्याियमा आए गएको समय जनाई हाशजर गनुयपनेछन र पवहिे 

ववदाको अनमुलत नलिई ववद्याियमा अनपुशस्थत नहनुे, 
(ग) कुनै िाषा, िमय तथा स्प्रदाय  ववरोिय िावना शिक्षक तथा ववद्याथीसमक्ष फैिाउन नहनु,े  

(घ) गाउँपालिकाको ववद्यमान नयलत र व्यवस्थाको प्रलतकुि हनुे गरी कुनै काम गनयनहनुे,  

(ङ) कुनै राजनैलतक दिको  गलतववलिमा संिग्न नहनुे,  

(ा) इमानदारीता, शिष्ट, नम्र, पारदिी र सदााार व्यवहार अवि्बन गनुयपनेछन । 

(छन) लनयलमत रुपमा नेपाि सरकारिे तोकेको पोिाक िगाउनपुने । 

१९. अनगुमन तथा प्रलतवेदन व्यवस्था : (१) शिक्षकिे गरेको काययको लनयलमत अनगुमन स्बशन्ित 
प्रिानाध्यापकबाट हनुेछन । 

       (२) प्रिानध्यापकिे उपदफा (१) बमोशजम अनगुमन प्रलतवेदन तै्रमालसक रुपमा गाउँपालिकामा पठाउनपुनेछन । 

२०. शिक्षक छननौट व्यवस्थापन खाय: शिक्षक छननौट स्बशन्ि काययमा िाग्ने खाय गाउँपालिकाको आ.व.  
०७७/७८ को शिक्षा, यवुा तथा खेिकुद िाखातफय  "नयशज शिक्षक व्यवस्थापन" काययक्रम ियषयकबाट गनुयपनेछन 
। 

२१. अन्य: यस काययववलि बाहेकका प्राविानहरु गाउँपालिकाको शिक्षा स्बशन्ि कानून एवं काययपालिकाको लनणयय 
बमोशजम हनुेछन । 

 

 

  



 

 

अनसूुाय -१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सँग स्बशन्ित) 
(क) उ्मेदवारको वैयशिक वववरण: 

उ्मेदवारको नाम 
थर 

देवनागिरमा अङ्खरजेय ठूिो अक्षरमा लिङ्ग 

 

स्थायय ठेगाना शजल्िा नपा/गापा वडा नं टोि मोबाइि 
नं 

इमेि 

      

नागिरकता नागिरकता नं जारी गनुयपनेछन 
शजल्िा 

जारी लमलत जन्म लमलत 

    

बावकुो नाम थर  

आमाको नाम थर  

बाजेको नाम थर  

 

(ख) िैशक्षक योग्यता स्बशन्ि वववरण: 
क्र.स. बोडय िैशक्षक उपालि संकाय शे्रणय प्रलतित मूि ववषय 
       

       

       

 
 

उ्मेदवारको ल्याप्ाे सहीछनाप   

दायाँ बायाँ उ्मेदवारको दस्तखत लमलत 
    

 

(ग) संिग्न कागजातहरु: 
१. नेपािी नागिरकताको प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रलतलिवप -थान १, 
२. स्थायय अध्यापन अनमुलतपत्रको प्रमाशणत प्रलतलिवप –थान १, 
३. िैशक्षक योग्यताका प्रमाणपत्रका प्रमाशणत प्रलतलिवपहरु सबै, 
४. आवेदन िलु्क रु. ६०० गाउँपालिकामा बझुाएको िौार –थान १, 
५. पासपोटय साइजको फोटो -२ प्रलत 

 


