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"सानीभेरी गाउँपालिकाको लिक्षक तथा कर्मचारी  

सरुवा-व्यवस्थापन सम्बन्धी कायमववधध २०७६" 

 

"सानीभेरी गाउँपालिकाको शिक्षक तथा कर्मचारी सरुवा-व्यवस्थापन सम्बन्धी कायामयमववलध¸ २०७६" 

गाउँपालिका अध्यक्षिे प्रर्ानीकरण गरेको लर्लत- २०७६/१०/०५ गते । 

वेबसाइटर्ा अपिोड गरेको लर्लत- २०७६/१०/१२ गते । 

प्रस्तावना: सानीभेरी गाउँपालिका अन्तगमत सार्दुावयक ववद्याियर्ा कायमरत शिक्षक¸ ववद्यािय कर्मचारी तथा 
बािववकास केन्रका सहजकतामहरुको सरुवािाई व्यवशस्थत गनमको िालग सानीभेरी गाउँपालिका¸ गाउँ 
कायमपालिकािे यो कायमववलध बनाई िागू गरेको छ ।  

 

१. संशक्षप्त नार्¸ प्रारम्भ र प्रयोग 

 

 क. यो कायमववलधको नार् "सानीभेरी गाउँपालिका शिक्षक तथा कर्मचारी सरुवा-व्यवस्थापन सम्बन्धी 
कायमववलध¸ २०७६ रहेको छ " 

 ख. यो कायमववलध सानीभेरी गाउँपालिका अन्तगमतका सार्दुावयक ववद्याियहरु तथा वािववकास केन्रहरुर्ा हनु े
सरुवा सम्बन्धी प्रयोजनर्ा िागू हनुेछ ।  

 ग. यो कायमववलध तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

 घ. यो कायमववलध सार्दुावयक ववद्याियका ववद्यािय सहयोगी¸ ववद्यािय सहायक¸ बािववकास सहजकताम¸ 
प्राथलर्क तहदेशख र्ाध्यलर्क तहसम्र्का स्वीकृत दरवन्दी¸ स्थायी¸ अस्थायी¸ करार, राहत अनदुान कोटा 
तथा गाउँपालिका अनदुानर्ा कायमरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको सरुवाको िालग प्रयोग हनुेछ । 

 

२. पररभाषा  

 

 क. "ऐन" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका शिक्षा ऐन¸ २०७४ सम्झनपुछम । साथै ऐन भन्नािे संशघय शिक्षा ऐन 
तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन सरे्तिाई जनाउनेछ ।  

 ख. "लनयर्ाविी" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका शिक्षा लनयर्ाविी¸ २०७४ सम्झनपुछम । साथै लनयर्ाविी 
भन्नािे प्रचलित संशघय शिक्षा लनयर्ाविी तथा प्रादेशिक शिक्षा लनयर्ाविीिाई सरे्त जनाउनेछ ।  

 ग. "शिक्षा िाखा" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका अन्तगमतको शिक्षा¸ यवुा तथा खेिकुद िाखािाई 
सम्झनपुछम। 

    घ.  “िाखा अलधकृत” भन्नािे शिक्षा, यवुा तथा खेिकुद िाखाको िाखा अलधकृतिाई सम्झनपुछम। 

    ङ.  “शिक्षक” भन्नािे संघीय सरकार, प्रदेि सरकार र गाउँपालिकाको स्रोतबाट तिब भत्ता खाने गरी लनयकु्त 
शिक्षकिाई सम्झनपुछम।सो िव्दिे प्रारशम्भक बाि ववकास केन्रर्ा कायमरत सहयोगी कायमकताम 
सरे्तिाई बझुाउनेछ। 
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    च.  “कर्मचारी” भन्नािे संघीय सरकार, प्रदेि सरकार र गाउँपालिकाको स्रोतबाट तिब भत्ता खाने गरी 
लनयकु्त ववद्यािय सहायक र ववद्यािय सहयोगीिाई सम्झनपुछम। 

    छ.  “गाउँकायामपालिका” भन्नािे सानीभेरी गाउँकायामपालिका रुकुर्(पशिर्)िाई सम्झनपुछम। 

    ज.  “प्रदेि” भन्नािे कणामिी प्रदेििाई सम्झनपुछम। 

 झ. "कायमववलध" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका शिक्षक तथा कर्मचारी सरुवा-व्यवस्थापन सम्बन्धी कायमववलध¸ 
२०७६ सम्झनपुछम । 

 

३. सरुवाको आधार तथा कायमववलध 

 

 (१) शिक्षा ऐन¸ लनयर्ाविी तथा यस कायमववलधर्ा उल्िेख भएका प्रावधानहरुको अलधनर्ा रही सरुवा गदाम 
देहाय बर्ोशजर्का आधारहरु अविम्वन गररनेछ: 

 क. गाउँपालिका लभत्र एक ववद्याियबाट अको ववद्याियर्ा दरवन्दी¸ तह तथा ववषय लर्ल्ने भएर्ा र्ात्र गाउँ 
शिक्षा सलर्लतको लसफारीस तथा गाउँ कायमपालिकाको लनणमय अनसुार शिक्षा िाखाको िाखा अलधकृतिे 
सरुवा गनम सक्नेछ । 

 ख. कर्मचारी तथा सहजकतामको सरुवा गदाम ररक्त कोटा हनुपुनेछ ।  

 ग. शिक्षक सरुवा गदाम शिक्षकको तह र अध्यापन ववषय लर्िाउनपुने छ । 

 घ. एकपटक सरुवा गररएको शिक्षकिाई तीन बषम परुा नगरी सरुवा गररनेछैन ।  

  तर कुनै ववद्याियर्ा कायमरत शिक्षक अिक्त भई सो स्थानर्ा लनजको उपचार हनु नसक्न ेव्यहोरा नेपाि 
सरकारिे तोकेको रे्लडकि बोडम वा स्वीकृत शचवकत्सकिे लसफाररस गरेर्ा लनजिाई जनुसकैु बखत पलन 
सरुवा गनम सवकनेछ । 

 ङ. सानीभेरी गाउँपालिका शिक्षा लनयर्ाविी¸ २०७४ को लनयर् ५८ अनसूुची १२ र्ा उशल्िशखत ववषयको 
शिक्षक नरहेको ववद्याियर्ा अको ववषयको शिक्षक सरुवा गररने छैन ।  

 

 (२) शिक्षकिाई सरुवा गदाम देहाय बर्ोशजर्का कायमववलधका आधारर्ा गनुमपने छ: 

 

 (क) तोवकएको शजम्रे्वारी तोवकएको सर्य लभत्र पूरा नगरेको भनी सम्बशन्धत ववद्यािय व्यवस्थापन सलर्लतको 
लनणमय सवहत प्रधानाध्यापकबाट बाट लसफाररस भएर्ा । 

 (ख) एउटा ववद्याियर्ा आवश्यकता भन्दा बढी एकै ववषयका शिक्षक भएर्ा । 

 (ग)  दरवन्दी लर्िान गने क्रर्र्ा तोवकएको र्ापदण्ड भन्दा बढी शिक्षक भएर्ा ।  

 (घ)  ववपद्का कारणबाट ववद्यािय र ववद्यािय रहेको सर्दुाय नै अन्यत्र स्थानान्तरण गनुमपने अवस्थार्ा 
गाउँपालिकाको ववपद् व्यवस्थापन सलर्लतिे लसफाररस गरेर्ा । 



 

3 
"सानीभेरी गाउँपालिकाको लिक्षक तथा कर्मचारी  

सरुवा-व्यवस्थापन सम्बन्धी कायमववधध २०७६" 

 (ङ)  नैलतक आचरण तथा लनजको व्यशक्तगत अनिुासन िगायतका कारणबाट कुनै शिक्षकिाई सो ववद्याियर्ा 
राशखरहंदा ववद्याियको िैशक्षक वातावरण खिवलिएको वा खिवलिन सक्ने ब्यहोरा ववद्यािय व्यवस्थापन 
सलर्लतबाट लनणमय भई आएर्ा ।  

 (च) कुनै शिक्षकिे उत्कृष्ट नलतजा ल्याउन सफि रहेको वा वविेषज्ञता सेवा प्रवाह गरेको अवस्थार्ा उक्त 
सेवािाई अन्य ववद्याियर्ा उपयोग गनम आवश्यक देशखएर्ा । 

 (छ)  पलत पशि दवैु शिक्षक वा कर्मचारी रहेको अवस्था भए सकभर एकै ववद्यािय वा वडा लभत्र पने गरी 
सरुवा गनुम परेर्ा । 

 (ज)  ववद्यािय सर्ायोजन¸ तह तथा कक्षा घटुवा भई उक्त ववद्याियर्ा कायमरत शिक्षक¸ कर्मचारी अन्यत्र 
व्यवस्थापन गनुमपरेर्ा दरवन्दी ररक्त रहेका वा थवपएका ववद्याियहरुको दरवन्दी वववरण तयार गरी 
व्यवस्थापन गनुमपने शिक्षक कर्मचारीहरुको लनयशुक्त लर्लतको आधारर्ा अस्थायीको सेवा अवलध आधा र 
स्थायीको सेवा अवधी पूरै जोडी हनु आउने जम्र्ा सेवा अवलध गणना हनुेगरी जेष्ठताक्रर् कायर् गरी सो 
अनसुार छनौट गनम िगाई व्यवस्थापन गररनेछ । 

 (झ) १५ ददनभन्दा बढी ववदा स्वीकृत नगराई ववद्याियर्ा अनपुशस्थत रहेको र पटकपटक शजम्रे्वारी 
लनवामहर्ा िापरवाही गरेको भलन ववद्यािय व्यवस्थापन सलर्लतबाट िेखी आएर्ा त्यस्ता शिक्षक 
कर्मचारीिाई अन्यत्र सरुवा गरी लनयर्ानसुार ववभागीय कारवाही सरे्त गररनेछ ।  

 (ञ) सरुवा वा शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन गदाम अपाङ्गता भएका शिक्षक र र्वहिािाई लनजको स्थायी 
ठेगानाको आधारर्ा घर पायक पने स्थानर्ा सरुवा वा व्यवस्थापन गनम प्राथलर्कता ददइनेछ ।  

 (ट) शिक्षकको र्ाग अनसुार सरुवा गदाम एउटै ववद्याियर्ा धेरै शिक्षकको र्ाग दावी रहेर्ा िार्ो अवलधसम्र् 
एकै ववद्याियर्ा बसेका र सम्वशन्धत ववद्यािय व्यवस्थापन सलर्लतको सहर्ती अनरु्लत भएका शिक्षकिाई 
पवहिो प्राथलर्कता ददइनेछ । 

 (ठ) तह¸ ववषय र दरवन्दी लर्िानको क्रर्र्ा सम्वशन्धत शिक्षक र ववद्याियको सहर्लत वेगर पलन 
गाउँपालिका लभत्रका ववद्याियहरुर्ा कायमरत शिक्षक, कर्मचारी र प्रारशम्भक बाि ववकास केन्रर्ा 
कायमरत सहयोगी कायमकताम हरुिाई गाउँ शिक्षा सलर्लतको लसफारीस तथा गाउँ कायमपालिकाको लनणमय 
अनसुार सरुवा वा व्यवस्थापन गनम सवकनेछ ।   

 (३)  स्थायी लनयशुक्त भएको एक वषम नपगेुको शिक्षक¸ अलनवायम अवकाि हनु एक वषम वा सो भन्दा कर् 
अवलध बाँकी रहेको शिक्षक कर्मचारीिाई लनजको इच्छा ववपररत एक ववद्याियबाट अको ववद्याियर्ा 
सरुवा गररने छैन । 

 (४) सरुवा भएको एक्काइस ददनलभत्र प्रधानाध्यापकिे सम्बशन्धत शिक्षक वा कर्मचारीिाई सानीभेरी 
गाउँपालिका शिक्षा लनयर्ाविी¸ २०७४ को लनयर् ५९ को अनसूुची–१३ बर्ोशजर्को ढाँचार्ा रर्ाना 
पत्र ददई सोको जानकारी सम्बशन्धत ववद्यािय र शिक्षा िाखािाई ददन ुपनेछ । 
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 (५) गाउँपालिकाको अनदुान स्रोतबाट तिब भत्ता खानेगरी लनयशुक्त भएका शिक्षक, बािववकास सहजकताम र 
कर्मचारीहरुको सरुवा गदाम गाउँपालिकाको अनदुान स्रोतबाटै तिबभत्ता खाने सोही तह र प्रकृलतको 
दरवन्दीर्ा र्ात्र सरुवा गनम सवकनेछ ।  

 

४. सरुवा प्रवक्रया  

 

(१) सरुवा हनु चाहने शिक्षक तथा कर्मचारीिे सरुवा हनु ुपनामको कारण खिुाई लनयशुक्त पत्र¸ लनयशुक्त भएको 
ववषय¸ अध्यापनरत ववषय¸ िैशक्षक योग्यता¸ उरे्र तथा हाि कायमरत ववद्याियर्ा कायम गरेको सेवा 
अवलध सरे्त खलु्ने गरी हाि कायमरत ववद्याियको सहर्लत पत्र सवहत शिक्षा िाखार्ा लनवेदन ददनपुनेछ 
।  

 लनवेदनर्ा झठु्ठा वववरण पेि भएको आधारर्ा कुनै पलन शिक्षक कर्मचारीको सरुवा भएर्ा त्यस्तो सरुवा 
रद्ध गरी झठुा वववरण पेि गने शिक्षक कर्मचारीिाई ववभागीय कारवाही सरे्त गनम सवकनेछ ।  

(२) िाखा अलधकृतिे शिक्षा िाखार्ा पेि भएका लनवेदनहरु शिक्षा िाखाको अलभिेखसंग लभडाइ¸ रुज ुगरी 
गाउँ शिक्षा सलर्लतर्ा पेि गनुमपनेछ ।  

(३) सरुवाको कायमववलध र प्रकृया पूरा भई पेि भएका लनवेदनहरु गाउँ शिक्षा सलर्लतको बैठकर्ा आवश्यक 
लनणमयाथम पेि गररनेछ ।गाउँ शिक्षा सलर्लतिे गाउँ कायमपालिकार्ा सरुवाका िालग लसफारीस गनेछ।  

(४) गाउँ कायमपालिकाको लनणमयानसुार शिक्षक तथा कर्मचारीको सरुवा गररनेछ। गाउँ कायमपालिकार्ा सरुवा 
उपरको प्रस्तावर्ा र्त बाशझएर्ा बहरु्तको आधारर्ा लनणमय हनुेछ ।  

(५) गाउँ कायमपालिकार्ा सरुवाको लनणमय भए पिात शिक्षा िाखािे सरुवा भएका शिक्षक तथा कर्मचारीिाई 
सरुवा पत्र उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

५. दरवन्दी लर्िान 

 गाउँपालिका अन्तगमतका सार्दुावयक ववद्याियर्ा शिक्षक¸ कर्मचारी र बािववकास तफम का स्वीकृत¸ राहत 
अनदुान तथा करार दरवन्दीको ववतरण¸ पनुववमतरण¸ व्यवस्थापन तथा लर्िानको िालग गाउँ शिक्षा सलर्लतिे 
कायमदि गठन गरी कायमदिको सझुाव सरे्तको आधारर्ा दरवन्दी लर्िान सम्बन्धी उपयकु्त लनणमय गनम 
सक्नेछ ।  

 तर¸ उक्त दरवन्दी लर्िान सम्बन्धी लनणमय गाउँ कायमपालिकार्ा अनरु्ोदनको िालग पेि गनुमपनेछ ।  

६. बाशझएर्ा हनु-े 
यो कायमववलध प्रचलित कानूनसँग बाशझएर्ा बाशझएको हदसम्र् कायमववलधको व्यवस्था अर्ान्य हनुेछ ।  

७. ब्याख्या-यो कायमववलधको प्रयोगर्ा दिववधा उत्पन्न भएर्ा सानीभेरी गाउँपालिका¸ गाउँ कायमपालिकािे गरेको 
व्याख्या अशन्तर् हनुेछ । 

*** 


