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शिक्षक दरबन्दी लमिान तर्था व्यवस्र्थापन कायनववलध २०७९
प्रस्तावना
नगरपालिका लित्र रहे का ववद्याियमा शिक्षाको गुणस्तर वृवि गनन शिक्षक ववद्यार्थी सङ्ख्या अनुपात

तर्था कक्षागत

रूपमा शिक्षकको व्यवस्र्थापन गनन वाञ्छनीय िएकोिे नेपािको सं ववधानको धारा २२६ तर्था स्र्थानीय सरकार
सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोशिम वनेको मधुवन नगरपालिकाको प्रिासकीय ऐन
कायनववलध (लनयलमत गने) ऐन २०७४ को दफा ४ तर्था स्र्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को पररच्छे द ३ को
दफा ११ (ि) ११ िे ददएको अलधकार बमोशिम मधुवन नगरपालिकािे शिक्षक दरबन्दी लमिान तर्था व्यवस्र्थापन
कायनववलध २०७९ बनाइ िागू गरे को छ ।
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पररच्छे द १
प्रारशभिक
१. सं शक्षप्त नाम र प्रारभि: यस कायनववलधको नाम “शिक्षक दरबन्दी लमिान तर्था व्यवस्र्थापन कायनववलध २०७९”
हुने छ ।
२. यो कायनववलध मधुवन नगर कायनपालिकािे स्वीकृत गरे को लमलतबाट िागू हुने छ ।
३. पररिाषााः ववषय र प्रसङ्गिे अको अर्थन निागेमा यस कायनववलधमा :
क. "नगरपालिका" िन्नािे मधुवन नगरपालिका सभझनु पदनछ ।
ख. "कायनपालिका" िन्नािे मधुवन नगरकायनपालिका सभझनु पछन ।
ग. “प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत” िन्नािे मधुवन नगरपालिकाको प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतिाई
सभझनुपछन ।
घ. "शिक्षा सलमलत” िन्नािे मधुवन नगर शिक्षा सलमलत सभझनु पदनछ ।
ङ. “आधारिूत शिक्षा” िन्नािे बािववकास दे शख कक्षा आठ सभम ददइने शिक्षािाई सभझनुपछन।
च. “माध्यालमक शिक्षा” िन्नािे कक्षा नौ दे शख बाह्र कक्षा सभमिाई सभझनु पछन ।
छ. “िाखा प्रमुख” िन्नािे शिक्षा, युवा तर्था खेिकुद िाखाको प्रमुख वा सो काम गनन तोवकएको िाखा
अलधकृत

सभझनुपछन ।

ि. "दरबन्दी” िन्नािे नेपाि सरकारद्वारा स्वीकृत अनुदान प्राप्त स्र्थायी/अस्र्थायी करार कोटा सभझनु पदनछ।
झ. "राहत" िन्नािे नेपाि सरकारबाट स्वीकृत अनुदान प्राप्त अनुदानकोटा सभझनु पदनछ ।
ञ."नगर शिक्षक/नगर स्वयम् सेवक शिक्षक" मधुवन नगरपालिकाबाट तिब ित्ता खाने गरी लनयुक्त
शिक्षक सभझनु पदनछ ।
ट. "सामुदावयक ववद्यािय” िन्नािे सरकारिारा लनयलमत अनुदान प्राप्त गने मधुवन नगरपालिका लित्रका
ववद्यािय सभझनु पदनछ ।
ठ. “शिक्षक” िन्नािे ववद्याियमा अध्यापन गने अध्यापकिाई सभझनुपछन सो िब्दिे
प्रधानाध्यापकसमेतिाई िनाउदछ ।
ड. “बािववकास सहयोगी कायनकतान” िन्नािे मधुवन नगरपालिकालित्र बािववकास सहयोगी कायनकतानमा
लनयुक्त शिक्षक सभझनुपछन ।
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पररच्छे द -२
दरबन्दी लमिानका आधारहरू
४. शिक्षक दरबन्दी लमिान सभवन्धी व्यवस्र्था :
१. अशघल्िो िैशक्षक सत्रको ववद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा सत्यापन गदान आएको वववरण बमोशिम
कक्षागत ववद्यार्थी सङ्ख्यािाई प्रयोग गररनेछ ।
२. ववद्याियमा स्वीकृत दरबन्दीमा कायनरत स्र्थायी, अस्र्थायी करार, राहत अनुदान, बािववकास सहयोगी
कायनकतान र नगर/वडा शिक्षक तर्था स्वयमसेवक शिक्षकहरूको सङ्ख्यात्मक वववरण तयार पाररनेछ ।
३. कािमा रहे का शिक्षकको हकमा िुन ववद्याियबाट तिब ित्ता पाउँ छन सोही ववद्याियको
शिक्षकमा गणना गररनेछ

।

४. न्यूनतम ववद्यार्थी सङ्ख्या कायम गदान कक्षा १-३ सञ्चालित ववद्याियमा कशभतमा ५० िना
ववद्यार्थी सङ्ख्या, कक्षा १-५ सञ्चालित ववद्याियमा कशभतमा ७५ िना ववद्यार्थी सङ्ख्या १-८
सञ्चालित ववद्याियमा कशभतमा १५० िना ववद्यार्थी सङ्ख्या हुनपु ने । मालर्थ उल्िेशखत िन्दा कम
ववद्यार्थी सङ्ख्या िएमा त्यस्ता ववद्याियका शिक्षक दरवन्दी अन्यत्र ववद्याियमा लमिान गररनेछ।
हरे क ववद्याियमा कशभतमा दुईवटा बािलबकास केन्र कायम गररनेछ ।
५.एउटै कक्षामा ववद्यार्थी सङ्ख्या बढी िइ वगन सेक्सन खोल्नु पने अवस्र्थामा प्रलतकक्षा ५० िना
मापदण्ड बमोशिमको ववद्यार्थी सङ्ख्याको साठी प्रलतितिन्दा बढी अर्थानत ८० िनािन्दा बढी
ववद्यार्थी िएमा वगन/सेक्सनको व्वस्र्था गरी प्रलत सेक्सन १ िना शिक्षक दरबन्दी र्थप गरी
गणना गनन सवकने तर िौगोलिक ववकटताका कारण समायोिन गनन नसवकने अवस्र्थाका
ववद्याियहरूमा कक्षाअनुसार शिक्षक दरबन्दी कायम गररने छ ।

५. ववद्याियगत एवम् तहगत शिक्षक ववद्यार्थी अनुपातका आधारमा शिक्षक व्यवस्र्थापन लमिान गने आधारहरू :
१. कक्षा १-३ सञ्चािन िएका आधारिूत ववद्याियको सभबन्धमााः- कक्षा १-३ सञ्चालित
ववद्याियमा न्यूनतम ३ िना शिक्षक व्यवस्र्थापन गररने छ ।
२. कक्षा १-५ सञ्चािन िएका आधारिूत ववद्याियको सभबन्धमााः- कक्षा १-५ सञ्चालित
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न्यूनतम ५ िना शिक्षक व्यवस्र्थापन गररनेछ ।
३. कक्षा ६-८ सञ्चािन िएका आधारिूत ववद्याियको सभबन्धमााः- कक्षा ६-८ सञ्चािन िएका
ववद्याियमा न्यूनतम ४ िना शिक्षक व्यवस्र्थापन गने । शिक्षक लनयुशक्त गदान प्रार्थलमकीकरणका
आधारमा अङ्खरेिी १, गशणत/ववज्ञान १, नेपािी १, सामाशिक १ गरी ४ ओटासभम आधारिूत तह
कक्षा ६-८ को शिक्षक दरबन्दी कायम गदै िाने ।
४. कक्षा ९-१० सञ्चाििन िएका माध्यलमक ववद्याियको सभबन्धमााः- कक्षा ९-१० सञ्चािन िएका
माध्यलमक ववद्याियमा कशभतमा ५ िना शिक्षकको व्यवस्र्थापन गने । शिक्षक व्यवस्र्थापन गदान
प्रार्थलमकता क्रमअनुसार अङरेिी १, ववज्ञान १, गशणत १, नेपािी १, सामाशिक १ गरी िभमा ५
वटासभम माध्यलमक तहको शिक्षकको व्यवस्र्थापन गदै िाने ।

पररच्छे द ३
दरवन्दी लमिान प्रवक्रयामा शिक्षक व्यवस्र्थापन तर्था पदस्र्थापनका आधारहरू :
६. दरबन्दी लमिान पलछ गने शिक्षक व्यवस्र्थापन :
१. दरबन्दी लमिान गदान बढी हुन आउने शिक्षकिाई नगर शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा
नगरपालिकािे शिक्षक दरबन्दी अपुग िएका ववद्याियमा

पदस्र्थापन गररनेछ।

२. शिक्षक दरबन्दी कटौती गदान सवनप्रर्थम लनयुशक्त लमलतको कलनष्ठताका आधारमा (क्रमि: नगर
शिक्षक/स्वयमसेवक शिक्षक, राहत, अस्र्थायी/करार र स्र्थायी) नगर शिक्षा सलमलतको लसफाररसमा
नगरपालिकािे दरबन्दी कायम गरी लमिान गने ।
३. अपाङ्गता िएका बािबालिकाहरुका िालग श्रोतकक्षा सञ्चालित ववद्यािय श्रोतकक्षाको सभबन्धमा
ववषेि शिक्षा सञ्चािन लनदे शिका २०६२ बमोशिम हुनेछ।
४. दरबन्दी लमिान गरी कमी वा बढी हुने शिक्षकको ववद्याियगत र ववषयगत दरबन्दी वववरण
यवकन तर्था तयारीका सार्थै नगरपालिका स्तरीय समविगत वववरण तयार गने र सालिन्दा
अद्यावलधक गदै िाने।
५. प्रत्येक ववद्याियमा दुईवटा बािलबकास केन्रका व्यवस्र्था लमिाउने ।
६. कक्षा वा तह समायोिन िएका ववद्याियहरूमा आगामी िैशक्षक सत्रमा ववद्यार्थी सङ्ख्या
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बढ्दै गएमा पुनाः कक्षा र्थप गनन सवकनेछ ।
७. दरवन्दी लमिान तर्था पदस्र्थापना गदान प्रत्येक ववद्याियमा सभवशन्धत तहको स्र्थायी शिक्षकको
व्यवस्र्थापन गरी वररष्ठतम् स्र्थायी शिक्षकिाई प्रधानाध्यापकको शिभमेवारी ददइनेछ।
७. दरवन्दी लमिानमा सरुवा तर्था पदस्र्थापना सभवन्धी व्यवस्र्था:
१. पारस्पाररक सरुवाका िालग ववद्यािय व्यवस्र्थापन सलमलतको सहमलतमा सरुवा गनन सवकने छ ।
२. एउटै ववद्याियमा पाँच वषन वा सोिन्दा बढी सेवा पूरा गरे का सबै शिक्षकिाई
क्रमि:दरबन्दी लमिान तर्था पदस्र्थापन गररनेछ तर अवकाि हुन एक वषन बाँकी शिक्षकको
हकमा यो लनयम िागू हुने छै न।
३ .दरबन्दी लमिानका िालग ववद्यािय छनोटका िागी कशभतमा सात ददने सूचना गररनेछ र एक
वषन अवकाि हुन बाँवक शिक्षक बाहे क सबै शिक्षकिे अनुसूची १ बमोशिमको लनवेदन पेि
गनुप
न नेछ। लनवेदन पेि नगने शिक्षकिाई नगरशिक्षा सलमलतको लसफाररसमा
नगरपालिकािे आवश्यक स्र्थानमा खटाउनेछ ।
४. ववद्याियको कायनसभपादन गनन नसकेका र ववद्यािय व्यवस्र्थापन सलमलतबाट पटक-पटक
गुनासो आएमा शिक्षक तर्था प्रधानाध्यापकहरूको छानववन गरी दरबन्दी लमिान तर्था
पदस्र्थापना गररनेछ।
५. यस कायनववलधबमोशिम िएको दरबन्दी लमिान अको व्यवस्र्था निएसभमको िालग िागू हुनछ
े ।
६. शिक्षकको दरबन्दी लमिान तर्था पदस्र्थापनाको लनवेदनको ढाँचा यसै कायनववलधको अनुसूची १
बमोशिम हुनेछ ।
पररच्छे द ४
दरबन्दी लमिान कायनदिको व्यवस्र्था :
८. दरबन्दी लमिान कायनदिको गठनाः
८.१. हरे क वषन दरबन्दी लमिान कायनमा रायसल्िाह गननका िालग दरबन्दी लमिान कायनदिको गठन
गररनेछ । कायनदिमा दे हायबमोशिम सदस्य रहनेछन् :
क.

शिक्षा, युवा तर्था खेिकुद िाखा प्रमुख

- सदस्य

ख. नेपाि शिक्षक महासङ्घका नगर अध्यक्ष

- सदस्य

ग. शिक्षक सं घ-सं गठनका नगर अध्यक्षहरू

-सदस्य
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८.२ दरबन्दी कायनदिको काम कतनव्य र अलधकार
१. शिक्षक दरबन्दी लमिानका िालग ववद्याियगत मौिुदा शिक्षक सङ्ख्या, दरबन्दी लमिानपलछ कायम
हुने शिक्षक सङ्ख्या र र्थप दरबन्दीका िालग पुग्नुपने न्यूनतम ववद्यार्थी सङ्ख्या यवकन गने ।
२. शिक्षकहरूबाट िररएर आएका ववद्यािय छनौट फारामहरू ववश्लेषण गने ।
३. ववद्याियहरूमा तहगत तर्था ववषयगत रूपमा शिक्षक दरबन्दी लमिानका िालग खटाइने ववद्यािय
र शिक्षकको नामाविी वववरण तयार गरी नगरशिक्षा सलमलतमा पेि गने ।
४. नगरपालिकािे ददइएका लनदे िन बमोशिमका अन्य कायनहरू गने ।
८.३

सलमलतको सशचवािय नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तर्था खेिकुद िाखामा रहनेछ ।

८.४

सलमलतको सशचवाियका िालग आवश्यक पने बिेट रकम तर्था सलमलतका पदालधकारीहरूको बैठक
ित्ता िगायतका सुववधाका िालग आवश्यक पने बिेट रकम नगर कायनपालिकािे व्यवस्र्था गनेछ ।

९. बाधा अड्काउ फुकुवा हुनेाः
यो कायनववलध कायनन्वयनको क्रममा कुनै बाधा अड्काउ परे मा फुकुवाका िागी नगरकायनपालिकाको
बैठकिे आवश्यक लनणनय गनेछ।

आज्ञािे
नोखीराम ओिी
प्रमुख प्रिासवकय अलधकृत
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अनुसूची १

लनयम ७ (३) सँग सभबशन्धत शिक्षकको दरबन्दी लमिानका िालग लनवेदनको ढाँचा
श्रीमान प्रमुख प्रसािवकय अलधकृत ज्यू

नगर कायनपालिकाको कायानिय मधुवन, बददनया
नगर कायनपालिकाको लमलत २०७९/०४/०३ गतेको लनणनयनुसार यस नगरपालिका लित्रका
शिक्षकको दरवन्दी लमिान व्यवस्र्थापन गदान मिाई दे हाय बमोशिमको ववद्याियमा रही कामकाि गने इच्छा रहे को
हुँदा प्रचलित ऐन/लनयम/कायनववलध तर्था उपिब्ध सभिावना समेतका आधारमा प्रार्थलमकता क्रममा रहे को ववद्याियमा
कामकाि गने गरी खटाइददनहुन अनुरोध सवहत यो लनवेदन पेि गदनछु ।
नाम र्थराः

स्र्थायी ठे गानााः

अस्र्थायी ठे गानााः

पालिका :

पालिकााः

वडा नं. :

हस्ताक्षर :

वडा नं. :

शिल्िा :

शिल्िा :

लसटरोि नं. :

सुरु लनयुशक्त लमलताः

तह श्रे णीाः

हािको पदमा लनयुशक्त लमलताः

मोबाइि नभबराः

हाि कायनरत ववद्याियको नाम ठे गानााः

हाि कायनरत ववद्याियमा सरुवा/पदस्र्थापना लमलताः

दरबन्दी लमिानमा िान चाहे को ववद्याियको नाम प्रार्थलमकताको आधारमा

क्र.सं .

ववद्याियको नाम

वडा नं.
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कैवफयत

