
स्थानिय राजपत्र  

खण्ड : ०००१    संख्या:     निनि : २०७८/०५/०४  

करारिा निक्षक नियुनि सम्बन्धी काययनिधी – २०७८ 

धिलानिरी िाउँपानलका  

को 

करार निक्षक नियुनि काययनिधी - २०७८ 

गाउँ कार्यपालिकाबाट लविकृत लिलत : २०७८ भाद्र ४ गते  

सािदुालर्क लिद्यािर्को करारिा (राहत सिेत) लिक्षक लिर्लुि सम्बन्धी व्र्िवथािाई व्र्िलवथत र िर्ायलदत बिाउि आिश्र्क 

भएकोिे धििालगरी गाउँपालिका लिक्षा ऐि – २०७६ को दफा ५९ िे लदएको अलधकार प्रर्ोग गरर गाउँ कार्यपालिकािे र्ो कार्यलिधी 

जारी गरेको छ । 

  



पररच्छेद १ – प्रारनम्िक 

१. सनंक्षप्त िाि र प्रारम्ि : (१) र्ो कार्यलिधीको िाि करारिा लिक्षक लिर्लुि सम्बन्धी कार्यलिधी – २०७८  रहकेो छ ।  

(२) र्ो कार्यलिधी तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ । 

२. पररिाषा : लिषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय ििागेिा र्स कार्यलिधीिा  

क) "गाउँपालिका" भन्िािे धििालगरी गाउँपालिकािाई सम्झिपुदयछ । 

ख) "ऐि" भन्िािे धििालगरी गाउँपालिका लिक्षा ऐि, २०७६ सम्झिपुदयछ ।  

ग) "प्रिखु" भन्िािे गाउँपालिका प्रिखुिाई सम्झिपुदयछ । 

घ) "प्रिखु प्रिासलकर् अलधकृत" भन्िािे गाउँ पालिकाका प्रिखु प्रिासलकर् अलधकृत भन्िे सम्झिपुदयछ । 

ङ) "िाखा" भन्िािे लिक्षा, र्िुा तथा खिेकूद िाखािाई सम्झिपुदयछ । 

च) " लिक्षा अलधकृत" भन्िािे िाखा प्रिखुिाई सम्झिपुदयछ ।  

छ) "कियचारी"  भन्िािे िाखािा कार्यरत कियचारीिाई सम्झिपुदयछ । 

ज) "लिद्यािर् व्र्िवथापि सलिलत" भन्िािे ऐिको दफा १८ बिोलजिको गठि भएको सलिलत सम्झिपुदयछ । 

झ) "लििेषज्ञ" भन्िािे लििेषज्ञको िािाििीिा सलूचकृत भएको लििषेज्ञ सम्झिपुदयछ । 

पररच्छेद २- पदपूिी र छिोट प्रनिया 

३. पदपिूी सनिनि िठि : (१) करारिा लिक्षक छिोट गरर लिर्लुिका िालग लिद्यािर् व्र्िवथापि सलिलतिाई लसफाररस गिय एक 

लिक्षक छिोट सलिलत गठि गररिछे । लिक्षक छिोट सलिलतिा दहेार्बिोलजिका सदवर्हरु रहिछेि ्: 

 क) सम्बलन्धत लिद्यािर् व्र्िवथापि सलिलतको अध्र्क्ष िा लिजिे तोकेको सदवर् : संर्ोजक 

 ख)  िाखा प्रिखु – सदवर्  

 ग) सम्बलन्धत तह साथै लिम्ििाध्र्ालिक तह िाध्र्ालिक तहका िालग लिषर् लिल्ि ेलिषर् लििेषज्ञ २ जिा  - सदवर्  

 घ) सम्बलन्धत लिद्यािर्को प्रधािाध्र्ापक – सदवर् सलचब  

 (२) उपदफा (१) िा जिुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलि लिक्षकका िालग उम्िेदिारको संख्र्ा ५ जिा िा ५ जिाभन्दा कि 

भएको अिवथािा लिद्यािर् व्र्िवथापि सलिलतिे  लिषर् लििेषज्ञ एक जिा िात्र तोक्ि सक्िछे । 

 (३) लिक्षक छिोट गदाय उपदफा (१) बिोलजिको सलिलतका सदवर् बाहके िाखाको एक जिा कियचारी पर्यिेक्षकको रुपिा 

आिन्त्रण गिुयपिछे । 

४. पदपिूी : (१) सािदुालर्क लिद्यािर्िा लिक्षक पद ररि भएिा लिद्यिार्िे ररि भएको तह, श्रेणी र लिषर् खोिी सात लदिलभत्र 

लिद्यािर् व्र्िवथापि सलिलतको लिणयर् सलहत गाउँपालिकािा जािकारी लदिपुिेछ । 



 (२) उपदफा (१) बिोलजि ररि पदिा लिज्ञापिका िालग गाउँपालिकािे अिलुिलत प्रदाि गिुयपदयछ । 

 (३) पदपलूतय अििुलत प्राप्त भएपलछ लिद्यािर्िे रालरिर् दलैिक पलत्रकािा पन्र लदिको लिज्ञापिको सचूिा प्रकालित गिुयपदयछ ।  

 (४) उपदफा (३) बिोलजिको पलहिो लिज्ञापििा कुि ैपलि आिेदि िपरेको अिवथािा पिु ७ लदिको लिज्ञापि गिुयपिेछ । 

दोश्रो लिज्ञापि गदाय गलणत, लिज्ञाि र अंगे्रजी लिषर्का िालग िात्र अध्र्ापि अििुलत पत्र प्राप्त िगरेका व्र्लिबाट सिेत आिेदि गिय 

सक्िेछि ्। तर अध्र्ापि अििुलत प्राप्त व्र्लिको सिेत आिेदि परेको अिवथािा अध्र्ापि अििुलत पत्र प्राप्त व्र्लििाई प्राथलिकता 

लदिपुिेछ । 

 (५) लिज्ञापिको म्र्ाद सिाप्त भएपलछ दफा ३(१) बिोलजिको लिक्षक छिोट सलितिे लिक्षक छिोट गरर करारिा लिक्षक लिर्लुि गिय 

लिद्यािर् व्र्िवथापि सलितिाई लसफाररस गिछे । 

५. छिोट प्रनिया : (१) करारिा लिक्षक छिोट गदाय लिक्षक सेिा आर्ोगिे सम्बलन्धत तह र लिषर्का िालग लिधायरण गरेको 

पाठ्र्क्रि अिसुार परीक्षा सञ्चािि गररिछे । 

 (२) लिलखत परीक्षा र अन्तिायताय सिेतबाट उच्चति अङ्क प्राप्त गिे उम्दिारिाई छिोट सलिलतिे सफि उम्िेदिारको रुपिा 

करार लिर्लुिका िालग लिद्यािर् व्र्िवथापि सलिलत सिक्ष लसफाररस गिछे ।  

 (३) लिक्षक छिोट गदाय लिक्षक सेिा आर्ोगबाट तोके बिोलजिको संख्र्ािा बैकलल्पक उम्िेदिार छिोट गिुयपिछे ।  

 (४) दफा ३(१) बिोलजि छिोट सलिलतिा लििेषज्ञ छिोट गदाय गाउँपालिकािा सलूचकृत लिषर् लििषेज्ञ िध्र्ेबाट परीक्षा 

संचािि हुिे लदि लबहाि छिोट सलिलतका अध्र्क्ष, गाउँपालिका लिक्षा िाखा हिेे कियचारी र सदवर् सलचबको रोहिरिा गोिा 

प्रथाद्वारा छिोट गिुयपिछे । 

 (५) उपदफा (१) बिोलजिको परीक्षाको संचािि गाउँपालिकािे तोकेको ठाउँिा संचािि गिुय पिछे । 

पररच्छेद ३ – नििेषज्ञसम्बन्धी व्यिस्था 

६. नििेषज्ञ सनूिकरण प्रनिया : (१) लििेषज्ञ हुि चाहिे वथार्ी लिक्षकिे गाउँपालिकािे सचूिा प्रकालित गरर तोकेको अिधीलभत्र 

लििेदि लदिपुिछे । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि सचूिा प्रकािि गदाय लििेदि साथ संिग्ि हुिपुिे कागजातहरु र लििेदि दवतरु सिेत तोलकिछे ।  

 (३) िाखािे उपदफा (१) र (२) बिोलजि लििेदि लदएका लिक्षकहरुको लििदेि छािलिि गरी प्राथलिक, लिम्ििाध्र्ालिक र 

िाध्र्ालिक तहका िालग छुट्टा छुटै्ट लििेषज्ञ सचूी प्रकािि गिेछ । 

 (४) उपदफा (२) बिोलजि सलूच प्रकािि गदाय लिम्ि िाध्र्ालिक र िाध्र्ालिक तहका िालग लिषर् सिेत खिुाई प्रकािि 

गिुयपिेछ । 

७. नििेषज्ञको योग्यिा : (१) लििेषज्ञ हुि दहेार्को र्ोग्र्ता हुिपुिछे : 

 क) सम्बलन्धत तहिा वथार्ी सेिा अिधी तीि बषय परूा भएको, 

 ख) प्राथलिक तहका िालग विातक िा सो सरह र तालिि प्राप्त, 



 ग) लिम्ि िाध्र्ालिक तहका िालग सम्बलन्धत लिषर्िा विातक िा सो सरह र तालिि प्राप्त, 

 घ) िाध्र्ालिक तहका िालग विातकोत्तर िा सो सरह र तालिि प्राप्त, 

(२) िालथल्िो तहको लििेषज्ञको र्ोग्र्ता पगुेका लिक्षकहरुिे तल्िो तहिा सिेत लििेषज्ञ सलूचकृत हुि पाउिछेि ् ।  

८. नििेषज्ञ छिोट सम्बन्धी व्यिस्था : (१) कुिै लिषर्िा कम्तीिा ३ जिा लििेषज्ञ सलूचकृत िभएिा िा सलूचकृत लििेषज्ञ उपिब्ध 

िभएिा म्र्ाग्दी लजल्िा लभत्रका अन्र् पालिकािा सलूचकृत लििेषज्ञको सलूचबाट सिते छिोट गिे सक्िछे ।  

 (२) उपदफा (१) बिोलजिका लििषेज्ञबाट गोिाप्रथाबाट छिोट सलिलतिे लििेषज्ञ छिोट गिेछ । 

 (३) म्र्ाग्दी लजल्िालभत्रका अन्र् गाउँपालिका/िगरपालिकािा सलूचकृत लििेषज्ञको सलूच िाखािे िाग गरर अलभिेख 

राख्िछे । 

पररच्छेद ४ – करार नियुनि 

९. करारिा निक्षक नियुनि : (१) र्स कार्यलिधी बिोलजि छिोट भएको लिक्षकको बलििा छ िलहिाका िालग व्र्िवथापि 

सलिलतको लिणयर् अिसुार लिद्यािर्िे करारिा लिर्लुि गिछे ।  

 (२) करार लिर्लुि भएका लिक्षकको अलभिेखका िालग फाइि खडा गरर १५ लदिलभत्र गाउँपालिकािा पेि गिुयपिेछ । 

 (३) लिद्यािर्िे करारिा लिक्षक लिर्लुि गरेको जािकारी अलभिेख हवतान्तरण िहुदँासम्ि लिक्षा लिकास तथा सिन्िर् 

इकाइ, म्र्ाग्दीिा सिते लदिपुिछे । 

 (४) करारिा लिर्लुि गरेको लिक्षकको कार्यसम्पादि सन्तोषजिक िभएिा प्रधािाध्र्ापकको लसफाररसिा लिद्यािर् 

व्र्िवथापि सलितिे वपवटीकरण िाग्ि सक्िछे । वपवटीकरण लचत्त िबझेुिा  जिुसकैु बेिा करार रद्ध गिय सक्िेछ । 

 (५) उपदफा (४) बिोलजि करार रद्ध गररएको जािकारी सात लदिलभत्र गाउँपालिकािा लदिपुिेछ । 

१०. बैकनपपक उम्िेदिारले नियुनि पाउिे : (१) सफि उम्िेदिारिे लसफाररस भएको लिलतिे सात लदिलभत्र करार लिर्लुि लिई 

लिद्यािर्िा हालजर हुिपुिेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि सफि उम्दिारिे करार लिर्लुि िलिएिा िा लिर्लुि लिई हालजरी िभएिा िैकलल्पक 

उम्िेदिारिाई लिर्लुि लदइिछे । 

११. स्ियंसेिक निक्षक सम्बन्धी व्यिस्था : (१) लिक्षकिे प्रसलुत लिदा िा अन्र् १ िलहिा भन्दा िािो लिदा लिएको िा कार्यरत 

लिक्षक अिि भएिा कार्यरत लिक्षकको सट्टािा लिद्यािर्को पठिपाठििा सहज हुि ेगरर लिद्यािर् व्र्िवथापि सलिलतिे विरं्सेिक 

लिक्षक छिोट गरर पठिपाठिको व्र्िवथा लििाउि सक्िेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि छिोट भएको लिक्षकको सेिा, सलुिधा लिद्यािर् व्र्िवथापि सलिलतिे तोके बिोलजि हुिेछ । तर 

त्र्वतो लिक्षकको पाररश्रलिक सम्बलन्धत तहको न्र्िुति तिब भन्दा बिी र िेपाि सरकारिे तोकेको न्र्िूति पाररश्रलिक भन्दा कि 

हुिेछैि ।  

 (३) उपदफा (१) बिोलजि लिक्षकको पाररश्रलिकको व्र्िवथा लिद्यािर्िेिै व्र्िवथा गिुयपिछे । 



१२. उजुरी सम्बन्धी व्यिस्था : (१)करारिा लिक्षक लिर्लुि सम्बन्धी लिषर्िा लचत्त िबझेुिा उम्दिारिे गाउँपालिकािा कारण र 

आधार सलहत ३५ लदि लभत्र उजरुी लदि सक्िछे । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि प्राप्त उजरुीिा छािलिि गिय दहेार् बिोलजि एक उजरुी छािलिि सलिलत रहिछे : 

  क) प्रिखु प्रिासलकर् अलधकृत : संर्ोजक  

  ख) िाखा प्रिखु : सदवर्  

  ग) प्रिखु प्रिासलकर् अलधकृतिे तोकेको िाखािा कार्यरत कियचारी : सदवर् सलचब 

 (३) उपदफा (२) बिोलजिको सलिलतिे उजरुी उपर छािलिि गरी आिश्र्क लिणयर् गिेछ । 

पररच्छेद ५ – निनिध 

१३. पाररश्रनिक सम्बनन्ध व्यिस्था : छिोट सलिलत साथै पर्यिेक्षकको रुपिा रहिे सदवर्हरुको पाररश्रलिक लिद्यािर् व्र्िवथापि 

सलिलतिे तोके बिोलजि हुिेछ । 

१४. यस काययनिधी बिोनजि हुिे : र्स कार्यलिधीिा िेलखएका कुराहरु र्सै बिोलजि र अन्र् कुराहरु प्रचलित काििू बिोलजि 

हुिेछ । र्स भन्दा पलहिा भएका कािहरु पलि र्सै कार्य लिधीबिोलजि भएको िालििेछ । 

१५. काययनिधीको व्याख्या : र्ो कार्यलिधीको व्र्ाख्र्ा गाउँ कार्यपालिकािे गरे बिोलजि हुिेछ । 

 


