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शिक्षक कियचारी दरवशदद लििान र सरुवा - व्यवस्थापन सम्बशदि काययववलि 2076 

 

प्रस्तावनािः 

कञ्चन गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन 207४ को दफा 42 तथा कञ्चन  गाउँपालिका शिक्षा लनयिाविी 2075 
को लनयि 57 को अलिनिा रवह यस कञ्चनगाउँपालिका अदतरगत सािदुावयक ववद्याियिा काययरत शिक्षक, 
ववद्यािय कियचारी तथा वाि ववकास केदरका सहजकतायहरुको सरुवािाई व्यवशस्थत गनयका िालग कञ्चन 
गाउँपालिका , गाउँकाययपालिकािे यो काययववलि बनाइ िाग ुगरेको छ । 

१ संशक्षप्त नाि , प्रारम्भ र प्रयोग  

क  यो काययववलिको नाि "कञ्चन गाउँपालिका  शिक्षक कियचारी दरवशदद लििान र सरुवा - व्यवस्थापन 
सम्बशदि काययववलि 2076" रहेको छ । 

ख  यो काययववलि कञ्चन गाउँपालिका अदतरगत सािदुावयक ववद्याियिा काययरत शिक्षक, ववद्यािय कियचारी 
तथा वाि ववकास केदरहरुिा हनुे सरुवा तथा दरवशदद लििान सम्बशदि प्रयोजनिा िाग ुहनुेछ । 

ग  यो काययववलि तरुुदत प्रारम्भ हनुेछ । 

घ  यो काययववलि सािदुावयक ववद्याियका ववद्यािय सहयोगी, ववद्यािय सहायक,  वाि ववकास केदरका 
सहजकताय, प्राथलिक तह देशख िाध्यलिक तह सम्िका शस्वकृत दरवशदद स्थायी ,अस्थायी ,करार तथा राहत 
कोटािा काययरत शिक्षक कियचारीहरुको  सरुवाको िालग प्रयोग हनुेछ । 

२ पररभाषा  

 क  " ऐन" भन्नािे कञ्चन गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन 20७४ िाइ सम्झन ुपदयछ ।साथै ऐन भन्नािे संशघय 
शिक्षा ऐन तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐनिाइ सिेत जनाउन ेछ ।  

 ख   "लनयिाविी" भन्नािे  कञ्चन  गाउँपालिका शिक्षा लनयिाविी 2075 सम्झन ु पदयछ । साथै 
लनयिाविी  भन्नािे प्रचलित संशघय शिक्षा लनयिाविी ,प्रादेशिक शिक्षा लनयिाविीिाई सिेत जनाउने छ । 

ग   "शिक्षा िाखा"भन्नािे कञ्चन  गाउँपालिका अदतगयतको शिक्षा यवुा तथा खेिकुद िाखा सम्झन ुपदयछ । 

घ    "काययववलि" भन्नािे शिक्षक कियचारी दरवशदद लििान र सरुवा - व्यवस्थापन सम्बशदि काययववलि     

2076 सम्झन ुपदयछ । 

 

 



३     सरुवाको आिार तथा काययववलि  

१ शिक्षा ऐन , लनयिाविी तथा यस काययववलििा उल्िेख भएका प्राविानहरुको अलिनिा रही  दरवशदद 
लििान र सरुवा गदाय देहाय विोशजिको आिारहरु अविम्बन गररनेछ । 

 क गाउँपालिका लभत्र एक ववद्याियबाट अको ववद्याियिा दरवशदद, राहत कोटा तह तथा ववषय लिल्ने भएिा 
िात्र गाउँ शिक्षा सलिलतको लसफाररसिा गाउँकाययपालिकाको लनणयय अनसुार शिक्षा अलिकृतिे सरुवा गनय 
सक्नेछ । 

 ख कियचारी तथा  वािववकास सहजकतायको सरुवा गदाय ररक्त कोटा हनु ु पनेछ ।त्यसरी सरुवा गदाय 
तहिाइ सिेत आिार िालननछे । 

 ग शिक्षक सरुवा गदाय तह र अध्यापन गने ववषय लििाउन ुपनेछ । 

 घ गाउँ पालिका बाट एक पटक सरुवा गररएको शिक्षकिाइ  सािादयतया तीन वषय परुा नगरी सरुवा गररन े
छैन । 

 ङ  कञ्चन गाउँपालिका शिक्षा लनयिाविी 2075 को लनयि 57   को अनसूुची 12 िा उल्िेशखत ववषय 
शिक्षक नरहेको ववद्याियिा अको ववषय दोहोररने गरी शिक्षक सरुवा गररने छैन । 

 च  दरवशदद लििानको क्रििा गाउँपालिकाको दरवशदद र राहत कोटािा असर नपने गरी एक ववद्यािय बाट 
अको ववद्याियिा दरवशदद र राहत कोटा साटासाट गनय र िालथल्िो तहको दरवशदद नभएको ववद्याियिा अको 
ववद्याियको िालथल्िो तहको दरवशदद दददा सो ववद्याियिा राहत संग साटासाट हनु नसकेिा गाउँपालिकािे 
गाउँपालिकाको स्रोतबाट सो बराबर तिब लबद्यािय खातािा लनकािा ददने ब्यबस्था लििाउने वा तल्िो तहको 
दरवशदद र राहत कोटा लििान गनय आवश्यक भएिा गाउँ शिक्षा सलिलतको लसफाररस गाउँकाययपालिकािे 
अनिुोदन गरेिा शिक्षा अलिकृतिे सो अनसुार  गाउँपालिका लभत्र दरवशदद लििान गनुय पनेछ । 

२ शिक्षक सरुवा गदाय देहाय बिोशजिका काययववलिका आिारिा सरुवा गनुय पनेछ । 

क एउटा ववद्याियिा आवश्यकता भददा बढी एउटै ववषय शिक्षक भएिा । 

ख  तोवकएको शजम्िेवारी तोवकएको सिय लभत्र परुा नगरेको भलन सम्बशदित ववद्याियको ववद्यािय व्यवस्थापन 
सलिलत, शिक्षक अलभभावक संघ तथा ववद्याियका सल्िाहाकारबाट लिशखत लनवेदन आएिा । 

ग दरवशदद लििानको क्रििा तोवकएको िापदण्ड भददा बवढ शिक्षक भएिा र  िाध्यलिक ववद्याियिा   िा 
वव तहको स्थायी दरवशदद नभएिा तथा सािदुावयक ववद्याियिा स्थावय शिक्षकिाइ  प्र.अ बनाउन आवश्यक 
देशखएकोिे िा.वव तहिा िा.वव तहको स्थायी शिक्षक र आिारभतु तहिा आिारभतू तहको स्थायी शिक्षक 
िाइ प्र.अ को शजम्िेवारी नभएको अवस्थािा । 



घ ववपद्का कारणबाट  ववद्यािय र ववद्यािय रहेको सिदुाय नै अदयत्र स्थानादतरण गनुय पने अवस्था ववपद् 
व्यवस्थापन सलिलतिे लसफाररस गरेिा । 

ङ नैलतक आचरण तथा व्यशक्तगत अनिुासनका  िगायतका कारणबाट कुनै शिक्षकिाइ सो ववद्याियिा 
राशखरहदा ववद्याियको िैशक्षक वातावरण खिवलिएको वा खिवलिन सक्ने व्यहोरा ववद्यािय व्वस्थापन 
सलिलतबाट लनणयय भइ आएिा । 

च कुनै शिक्षकिे उत्कृष्ट नलतजा तथा  कुिि ब्यवस्थापन  गरेको आिारिा सो कुरा अदय ववद्याियिा  
िाग ुगनय  वविषेज्ञको रुपिा  अको ववद्याियिा  आबश्यक देशखएिा । 

छ पलत पशि दवैु शिक्षक वा क्रिचारी रहेको अबस्थािा सकभर एउटै वडा लभत्र सरुवा गनुय परेिा । 

ज ववद्यािय सिायोजन  तह तथा कक्षा घटुवा  भई उक्त ववद्याियिा काययरत शिक्षक क्रिचारी  अदयत्र  
व्यबस्थापन  गनुय परेिा । 

झ कुनै शिक्षक तथा कियचारी १५ ददन भददा बढी ववद्याियिा ववदा स्वीकृत नगराइ अनपुशस्थत रहेको 
,पटक पटक शजम्िेवारी लनवायहिा िापरवाही गरेको भलन ववद्यािय व्यवस्थापन सलिलतबाट िेशख आएिा त्यस्ता 
शिक्षकिाइ अदयत्र सरुवा गरी ववभालगय कारवाही सिेत गररनेछ।  

ञ तह ववषय र दरवददी  लििानको क्रििा सम्बशदित शिक्षक र ववद्याियको सहिलत बेगर पलन गाउँपालिका 
लभत्रका ववद्याियहरुिा काययरत शिक्षक तथा कियचारीहरुिाइ गाउँ शिक्षा सलिलतको लसफाररस र गाउँ 
काययपालिकाको लनणयय अनसुार सरुवा व्यवस्थापन गनय सक्नेछ । 

ट अलनवायय अवकास हनु एक वषय वा सो भददा कलि अवलि वाँकी रहेको शिक्षक कियचारीिाइ लनजको इच्छा 
ववपररत सरुवा गररने छैन । 

ठ सरुवा भएको एक्काइस ददन लभत्र प्रिानाध्यपकिे शिक्षक वा कियचारीिाइ तोवकएको ढाँचािा रिाना पत्र 
ददइ सोको जानकारी सम्बशदित ववद्यािय र शिक्षा िाखािाइ ददन ुपने छ। तर कुनै कारणवस उक्त अवलििा 
बरबझुारथ हनु नसकेिा गाउँ शिक्षा अलिकारीिे आवश्यकता हेरी थप बरवझुारतको िालग सात ददनको म्याद 
थप गनय सक्न ेछ । 

३ सरुवा  प्रकृया 

1 सरुवा हनु चाहने शिक्षक कियचारीिे सरुवा हनु पनायको कारण खिुाई लनयशुक्त पत्र  ववषय  र अध्यापन 
ववषय र योग्यता एवि ्काययरत ववद्याियको सेवा अवलि सिेत खलु्ने गरी ववद्याियको सहिलत पत्र सवहत 
शिक्षा िाखािा लनवेदन ददन ुपनेछ । 



2 शिक्षा अलिकृतिे गाउँ शिक्षा िाखािा पेि भएका लनवेदनहरु  शिक्षा िाखाको अलभिेखसंग लभडाइ रुज ु
गरी गाउँ शिक्षा सलिलतिा पेि गनुय पनेछ ।  

३ सरुवा काययववलि र प्रवक्रया परुा भइ लनवेदन उपर काि कारवाही भएको ववषय उल्िेख गरी शिक्षा 
सलिलतको लसफाररस सवहत गाउँ काययपालिकाको वैठकिा प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत िाफय त पेि गनुय पनेछ । 
गाउँ पालिका लभत्र सरुवा वा दरवशदद लििान गने वा नगने लनणयय गने अलिकार गाउँ काययपालिकािा लनवहत 
रहनेछ । 

४ गाउँ काययपालिकािे दरवशदद लििान वा सरुवाको लनणयय अनिुोदन गरेिा लनणयय पश्चात गाउँ शिक्षा 
अलिकृतिे शिक्षक वा कियचारीिाइ सरुवा वा पदस्थापन पत्र उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

४  दरवशदद लििान 

  गाउँपालिका अदतगयतका सािदुावयक ववद्याियिा काययरत वाि ववकास स का , का स , कायायिय सहयोगी 
र स्वीकृत दरवशददिा काययरत शिक्षक राहत अनदुान तथा करार दरवशददको ववतरण र पनुरववतरण, 
व्यवस्थापन तथा लििानको िालग गाउँ शिक्षा सलिलतिे काययदि गठन गरी सझुाव सिेतको आिारिा दरवशदद 
लििान गररनेछ । 

तर िालथ जनु सकैु िेशखएको भएतापलन गाउँपालिका लभत्रका ववद्याियहरुको िैशक्षक स्तर  सिुार गनय स्थायी 
शिक्षकिाइ प्र .अ को शजम्िेवारर ददन र कुनै शिक्षक तथा कियचारी को कारण बाट ववद्याियको िैशक्षक तथा 
प्रिासलनक कायय लबलिएको भने्न कुरा शिक्षा सलिलतिे अनगुिन गरर राय सवहतको लसफाररस प्रिखु प्रिासकीय 
अलिकृत िाफय त गाउँकाययपालिकािा  पेि गरी सोको अनिुोदन भएिा शिक्षा अलिकृतिे जनुसकैु वखत सरुवा 
गनय सक्नेछ । 

५ यो काययववलि प्रचलित काननु संग बाशझएिा बाशझएको हद सम्ि अिादय हनुछे । 

 

६ व्या्या  

काययववलिको प्रयोगिा दवुविा उत्पन्न  भएिा कञ्चन गाउँकाययपालिकािे गरेको व्या्या अशदति हनुेछ ।  

 

 आज्ञािे 

                                                               कृष्ण प्रसाद पदथी 

                                                            प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 


