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गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

खण्डः ४          सखंयाः१८          भाद्र २९ गते सोमवार, २०७७ 

भाग-२ 

लिक्षक दरबन्दी (लमिान तथा व्यवस्थापन) काययलवलध,२०७७ 
कार्यपालिकावाट पारीत लिलतिः २०७७।०५।२४ 

लिक्षक दरबन्दी (लमिान तथा व्यवस्थापन) काययलवलध,२०७७ 
प्रस्तावना: श्री लिक्षा तथा िानव स्रोत लवकास केन्द्र र श्री लिक्षा लवकास तथा सिन्द्वर् इकाइिे स्थानीर् तहगत र लवद्यािर्गत 

रुपिा उपिब्ध गराएको प्राथलिक, लनम्न िाध्र्लिक तहका लिक्षक दरबन्द्दी तथा राहत अनदुान कोटािाई लिक्षा ऐन,२०२८ 

को दफा ११ को उपदफा (५) को खण्ड (च) बिोलििको दरबन्द्दी लििान गनय गन्द्र्ापधरुा  गाउँ कार्यपालिकाको लिलत 

२०७७/०५/०५ गतकेो लनर्यर्ानसुार लिक्षक दरबन्द्दी तथा व्र्वस्थापन कार्यसलिलत गठन गरी उक्त कार्यसलिलतिे तर्ार गरेको 

कार्यलवलधका आधारिा आफ्नो तहको िालग र्कीन भएको  लिक्षक दरबन्द्दी लििान तथा व्र्वस्थापन गन े भनी भएको 

लनर्यर्िाई प्रकृर्ागत रुपिा सरि, सहि र पारदिी ढङ्गबाट कार्ायन्द्वर्न गनय तथा सािदुालर्क लवद्यािर्को िलैक्षक गरु्स्तर 

प्रवर्द्यन गनय वाञ्छनीर् भएकोिे, 

गन्द्र्ापधरुा गाउँपालिकािे र्ो कार्यलवलध बनाई िाग ूगरेको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारलभभक 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारभभ : (१) र्स कार्यलवलधको नाि: लिक्षक दरबन्द्दी (लििान तथा व्र्वस्थापन) कार्यलवलध, २०७७ 

रहकेो छ । 

(२) र्ो कार्यलवलध गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको लिलतदलेख प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा: लवषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागिेा र्स कार्यलवलधिा :- 

 

स्थानीय राजपत्र 
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(क) " ऐन" भन्द्नािे लिक्षा ऐन,२०२८ सम्झनपुछय । 

(ख) " लनयमाविी" भन्द्नािे लिक्षा लनर्िाविी, २०५९ सम्झनपुछय । 

(ग) " मन्त्रािय" भन्द्नािे लिक्षा लवज्ञान तथा प्रलवलध िन्द्रािर् सम्झनपुछय । 

(घ) " केन्द्र" भन्द्नािे लिक्षा तथा िानव स्रोत लवकास केन्द्र सम्झनपुछय । 

(ङ) " प्रदेि मन्त्रािय" भन्द्नािे प्रदिे सरकार अन्द्तगयतको लिक्षा हनेे िन्द्रािर् सम्झनपुछय । 

(च) " इकाइ" भन्द्नािे लिक्षा लवकास तथा सिन्द्वर् इकाइ सम्झनुपछय । 

(छ) " प्रमुख" भन्द्नािे लिक्षा लवकास तथा सिन्द्वर् इकाइको प्रिखु सम्झनपुछय । 

(ि) " गाउँपालिका" भन्द्नािे गन्द्र्ापधरुा गाउँपालिका सम्झनपुछय । 

(झ) " गाउँ काययपालिका" भन्द्नािे गन्द्र्ापधरुा गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका सम्झनपुछय । 

(ञ) " काययसलमलत" भन्द्नािे लिक्षक दरबन्द्दी लििान तथा व्र्वस्थापन गने प्रर्ोिनका िालग गलठत सलिलतिाई 

सम्झनपुछय । 

(ट) " लवद्यािय" भन्द्नािे प्रचलित काननु बिोलिि अनुिलत वा सञ्चािनिा रहकेो सािदुालर्क लवद्यािर्िाई 

सम्झनपुछय । 

(ठ) " दरबन्दी" भन्द्नािे सािदुालर्क लवद्यािर्िा नेपाि सरकारबाट प्राप्त भएको स्वीकृत दरबन्द्दी सम्झनपुछय र सो 

िब्दिे िलहिा लिक्षा पररर्ोिनाको लिक्षक दरबन्द्दी तथा राहत अनदुान सितेिाई िनाउँछ । 

(ड) " प्रधानाध्यापक" भन्द्नािे सािदुालर्क लवद्यािर्को प्रधानाध्र्ापक वा प्रधानाध्र्पकको लिम्िवेारी लिएको 

लिक्षक सम्झनपुछय । 

पररच्छेद-२ 

लिक्षक दरबन्दी लमिान तथा व्यवस्थापन सभबन्धी व्यवस्था  

३. लिक्षक दरबन्दी लमिान : लिक्षक दरबन्द्दी लििान दहेार्को आधारिा गररनेछ : 

(क)  लनर्िाविीिे पहाडको िालग कार्ि गरेको लिक्षक लवद्याथी अनपुात र सो लनर्िाविीको अनसुचूी-१२ िा 

उल्िेख भएको लवद्यािर्िा रहनपुने दरबन्द्दीको आधारिा िलैक्षक सर २०७६ सम्ि अनिाईन प्रर्ािीबाट 

भररएको िलैक्षक तथ्र्ाङ्क तथा लवद्यािर्का लवद्याथी सङ््र्ा र गाउँपालिकाको लिक्षकको  िौिदुा अवस्था 

एवि ्आवश्र्कता पलहचानको आधारको रुपिा लिने । 

(ख)  लिक्षक दरबन्द्दी लििान तथा व्र्वस्थापन गदाय सालवकिा रहकेा प्राथलिक तह (कक्षा १ दलेख ५ सम्ि), लनम्न 

िाध्र्लिक तह (कक्षा ६ दलेख ८ सम्ि), िाध्र्लिक तह (कक्षा ९ र १०) र उच्च िाध्र्लिक तह (कक्षा ११ र १२) 

िाई आधारका रुपिा लिने । 

(ग) लिक्षक दरबन्द्दी लििान तथा व्र्वस्थापन गदाय नेपाि सरकारिे लवद्यािर्िाई उपिब्ध गराएको प्राथलिक, 

लनम्न िाध्र्लिक, िाध्र्लिक र उच्च िाध्र्लिक तहको दरबन्द्दी, राहत अनदुान सितेिाई गर्ना गने । 
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(घ) गाउँपालिकािा प्राथलिक तहको दरबन्द्दी बचत भएको र लनम्न िाध्र्लिक तथा िाध्र्लिक तहको दरबन्द्दी अपगु 

भएकािे आवश्र्क सङ््र्ािा दरबन्द्दी स्वीकृत हुन नसक्दासम्ि नपगु हुने दरबन्द्दी हाि प्राथलिक तहिा बढी 

हुन आउने दरबन्द्दीबाटै पलूतय गने । 

(ङ) कुनै लवद्यािर्िा िालथल्िो तहिा दरबन्द्दी अपगु भएको अवस्थािा तल्िो तहिा बढी भएको रहछे भने सबै 

तहको लिक्षक दरबन्द्दी एकिषु्ठ गर्ना गरी लनर्िाविी बिोलिि न्द्र्नुति दरबन्द्दी सलुनलित गरी तहगत दरबन्द्दी 

लििान गने । 

(च) दरबन्द्दी लििान र व्र्वस्थापन गदाय सािालिक न्द्र्ार्, सिानपुालतक लवतरर्, भौगोलिक लवषितािाई ध्र्ान लददँ ै

गरु्स्तरीर् लिक्षा प्रवर्द्यनिा िोड लदन लवद्यािर्िा बढी भएको दरबन्द्दी गाउँपालिका अन्द्तगयतका लवद्यािर्हरुिा 

लििान तथा पनुलवयतरर् गने । 

(छ) लवद्यािर्को लवद्याथी सङ््र्ाको अनपुातिा लिक्षक सङ््र्ा बढी भएको अवस्थािा कुनै कारर्बाट दरबन्द्दी 

ररक्त हुन आएिा दरबन्द्दी लििान कार्य सम्पन्द्न नभएसम्ि त्र्स्ता लवद्यािर्िे ररक्त पदपलूतय नगने । 

 

 

 

 

पररच्छेद-३ 

पुिमा रहेको दरबन्दी व्यवस्थापन 

४. पुि दरबन्दी सभबन्धी व्यवस्था: दफा ३ बिोलिि पहाडिा ऐन तथा लनर्िाविीिा तोलकएको लिक्षक लवद्याथी 

अनपुातको आधारिा लिक्षा लवकास तथा िानव स्रोत लवकास केन्द्रिे उपिब्ध गराएको प्राथलिक तहको पिु 

दरबन्द्दी सङ््र्ािाई पिु दरबन्द्दीको रुपिा रा्ने । 

५. मालथल्िो तहमा गणना हुने पुि दरबन्दी :  दफा ४ बिोलििको पिु दरबन्द्दीिाई सोही लवद्यािर् तथा 

गाउँपालिकाको लनम्न िाध्र्लिक, िाध्र्लिक ( कक्षा ११ र १२ सिते) तहिा लिक्षक दरबन्द्दी अपगु भएको 

अवस्थािा त्र्सरी बाँकी भएको पिु दरबन्द्दी िध्र् ेिालथल्िो तहिा आवश्र्क हुने दरबन्द्दी सितेिाई गर्ना गने । 

६. पुि दरबन्दी अन्यत्र पठाउने: गाउँपालिकािे आफ्नो तहको िालग र्लकन भएको दरबन्द्दी आफ्नो क्षेरको एक 

लवद्यािर्बाट अको लवद्यािर्िा लििान गने । त्र्सरी लििान गदाय अपाङ्गता भएका र िलहिा लिक्षकिाई सम्भव 

भएसम्ि घरपार्क पने गरी स्थानान्द्तरर् गने । 

पररच्छेद-४ 

दरबन्दी लमिान तथा लिक्षक व्यवस्थापनका आधारहरु  
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७. लवद्याियमा दरबन्दी लमिानका आधारहरु : र्स गाउँपालिका अन्द्तगयत सञ्चालित लवद्यािर्हरुिा प्राथलिक 

तहिा केही दरबन्द्दी पिुिा रह ेतापलन लनम्न िाध्र्लिक र िाध्र्लिक तहिा लवषर्गत रुपिा दरबन्द्दी अपगु रहकेोिे  

दफा ६ बिोलिि  पिुिा रहकेो दरबन्द्दी लििान तथा व्र्वस्थापन गदाय दहेार्को प्राथलिकताको आधारिा लिक्षकको 

स्थानान्द्तरर् र पदस्थापन गने : 

(क)  कक्षा १ दलेख ३ सम्ि सञ्चालित लवद्यािर्िा कम्तीिा दईु िना लिक्षक तर लवद्याथी सङ््र्ा पलच्चस भन्द्दा 

कि भएको लवद्यािर्िाई हाि उपिब्ध भएको दरबन्द्दी नै उपिब्ध गराउने । 

(ख)  कक्षा १ दलेख ५ सम्ि सञ्चालित लवद्यािर्िा न्द्र्नूति तीन िना लिक्षक उपिब्ध गराउने तथा लवद्याथी 

सङ््र्ा बढी भएको लवद्यािर्िा लिक्षक लवद्याथीको अनपुातको आधारिा थप दरबन्द्दी गराउने । 

(ग) कक्षा १ दलेख ८ सम्ि सञ्चालित लवद्यािर्िा लनम्न िाध्र्लिक तहिा लवषर्गत दरबन्द्दी अपगु भएिा वा 

लवषर्गत दरबन्द्दी नरहकेो अवस्थािा थप एक प्राथलिक तहको दरबन्द्दी उपिब्ध गराउने । 

(घ) कक्षा १ दलेख ८ सम्ि सञ्चालित लवद्यािर्िा प्राथलिक तहिा लवद्याथी सङ््र्ा बढी भएिा लिक्षक लवद्याथीको 

अनपुातिा लिक्षक व्र्वस्थापन गरी लनम्न िाध्र्लिक तहिा लवषर्गत दरबन्द्दी अपगु भएिा वा लवषर्गत दरबन्द्दी 

नरहकेो अवस्था भएिा थप एक प्राथलिक दरबन्द्दी उपिब्ध गराउने । 

(ङ) कक्षा १ दलेख १० सम्ि सञ्चालित लवद्यािर्िा प्राथलिक तहिा लवद्याथी सङ््र्ा बढी भएिा लिक्षक 

लवद्याथीको अनपुातिा लिक्षक व्र्वस्थापन गरी लनम्न िाध्र्लिक तह र िाध्र्लिक तहिा  लवषर्गत दरबन्द्दी 

अपगु भएिा वा लवषर्गत दरबन्द्दी नरहकेो अवस्था भएिा थप एक प्राथलिक दरबन्द्दी उपिब्ध गराउने । 

 

(च) कक्षा १ दलेख १० सम्ि सञ्चालित लवद्यािर्िा िाध्र्लिक तहिा कुनै पलन दरबन्द्दी नभएको अवस्थािा थप 

एक प्राथलिक तहको दरबन्द्दी उपिब्ध गराइ दरबन्द्दी लििान गने ।  

(छ) कक्षा १ दलेख १२ सम्ि सञ्चालित लवद्यािर्िा प्राथलिक तहिा लवद्याथी सङ््र्ा बढी भएिा लिक्षक 

लवद्याथीको अनपुातिा लिक्षक व्र्वस्थापन गरी लनम्न िाध्र्लिक तह र िाध्र्लिक तहिा  लवषर्गत दरबन्द्दी 

अपगु भएिा वा लवषर्गत दरबन्द्दी नरहकेो अवस्था भएिा थप एक प्राथलिक दरबन्द्दी उपिब्ध गराउने । 

(ि) आधारभतू तथा िाध्र्लिक लवद्यािर्िा प्राथलिक तहको पिु दरबन्द्दी उपिब्ध गराउँदा वा लिक्षक व्र्वस्थापन 

गदाय लवद्यािर्को लिक्षकको िौिदुा अवस्था र लवषर्गत आवश्र्कता पलहचानको आधारिा प्राथलिक तहको 

लिक्षकको िालथल्िो िलैक्षक र्ोग्र्ता एव ं चाहना सितेिाई आधार िानी दरबन्द्दी लििान तथा लिक्षक 

व्र्वस्थापन गने कार्यिाई प्राथलिकता लदने ।  

८. लिक्षक व्यवस्थापनका आधारहरु : दफा ७ बिोलिि दरबन्द्दी लििान गदाय दफा ६ बिोलिि पिु दरबन्द्दी अन्द्र् 

लवद्यािर्िा स्थानान्द्तरर् गदाय दहेार्को प्राथलिकताको आधारिा लिक्षकको स्थानान्द्तरर् तथा पदस्थापन गने : 

(क)  पिुिा रहकेो दरबन्द्दी स्थानान्द्तरर् गदाय सम्भव भएसम्ि ररक्त रहकेो राहत अनदुानिाई स्थानान्द्तरर् गने । 

(ख)  राहत अनदुानिाई स्थानान्द्तरर् गदाय पलन पिु दरबन्द्दी बाँकी रहिेा ररक्त दरबन्द्दीिाई स्थानान्द्तरर् गने । 
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(ग) पिुिा रहकेो दरबन्द्दी स्थानान्द्तरर् गनुयपने लवद्यािर्िा कार्यरत लिक्षकहरुिध्र्े दरबन्द्दी उपिब्ध गराइएको 

लवद्यािर्िा स्वलेच्छक रुपिा िान चाहिेा त्र्स्ता लिक्षकहरुबाट लनवदेन संकिन गरी प्राप्त लनवदेन उपर 

छानलवन गरी स्थानान्द्तरर् गनय िनालसव दलेखएिा स्थानान्द्तरर् गने ।  

(घ) दफा ८ (ग) बिोलिि लनवदेन नलदएिा लिक्षकको स्थानान्द्तरर् गदाय क्रिि: राहत, करार र स्थार्ी लिक्षकिाई 

लनर्लुक्त लिलतको आधारिा कलनष्ठताको क्रि लनधायरर् गरी कलनष्ठबाट स्थानान्द्तरर् गने । 

(ङ) लिक्षकको स्थानान्द्तरर् गदाय िलहिा लिक्षकिाई सकेसम्ि घरपार्क पने गरी स्थानान्द्तरर् गने । 

 

 

पररच्छेद-५ 

दरबन्दी पुनलवयतरण तथा लिक्षक व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाको भूलमका 

दरबन्द्दी पनुलवयतरर् तथा लिक्षक व्र्वस्थापनिा गाउँपालिकाको भलूिका दहेार् बिोलिि हुनेछ : 

(क)  िन्द्रािर् तथा प्रदिे िन्द्रािर्िे गरेको दरबन्द्दी लििानको कार्यिा सहर्ोग र सहिीकरर् गने । 

(ख)  दरबन्द्दी लििान तथा लिक्षक व्र्वस्थापनको िालग इकाइ, गाउँपालिका तथा प्रदिे बीच आपसी सहर्ोग र 

सिन्द्वर् गने । 

(ग)  इकाइसँग सिन्द्वर् गरी ररक्त दरबन्द्दी, करार, राहत र दरबन्द्दीका लिक्षकको लववरर् उपिब्ध गराउने । 

(घ)  गाउँपालिकालभर रहकेा लिक्षक दरबन्द्दीिाई ऐन तथा लनर्िाविीिा भएको व्र्वस्था बिोलिि प्राथलिक तहिा 

लवद्याथी सङ््र्ाको आधारिा तथा अन्द्र् तहिा लवषर्गत आधारिा पनुलवयतरर् गने । 

(ङ) स्थानान्द्तरर् गररएको लिक्षकिाई र्थािाक्र् लछटो रिाना लदई पठाउने तथा रिाना लिइ आउने लिक्षकिाई 

तोलकएको लवद्यािर्िा हालिरीको िालग सहिीकरर् गने । 

(च) केन्द्रबाट लवतररत दरबन्द्दी नपगु भएिा पलछ अको व्र्वस्था भएिा सोही अनसुार हुने गरी हाििाई लिक्षकको 

व्र्वस्थापन गने ।  

(छ) केन्द्र, प्रदिे तथा इकाइिे दरबन्द्दी लििान तथा लिक्षक व्र्वस्थापनको िालग अनरुोध गरी आएका 

लवषर्वस्तहुरुिा सहर्ोग तथा सहिीकरर् गने । 

पररच्छेद-६ 

लवलवध 

९. दरबन्दी लमिान तथा व्यवस्थापन गने समयावलध:  

(क)  गाउँपालिकािे २०७७ कालतयक िसान्द्तलभर र्स कार्यलवलधको आधारिा प्राथलिकता तोकी दरबन्द्दी लििान 

तथा व्र्वस्थापन गरर सक्नपुनेछ । 

(ख)  गाउँपालिकािे लिक्षक दरबन्द्दी लििानको प्रगलत लववरर् २०७७ कालतयक िसान्द्तलभर श्री लिक्षा तथा िानव 

स्रोत लवकास केन्द्र र लिक्षा लवकास तथा सिन्द्वर् इकाइ, डडेल्धरुािा पठाइ सक्नपुनेछ । 
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१०. लिक्षक स्थानान्तरण भएको स्थानमा जानुपने : र्स कार्यलवलध बिोलिि स्थानान्द्तरर् भएका लिक्षकहरु 

प्रचलित काननुिे तोकेको सिर्लभर स्थानान्द्तरर् भएको लवद्यािर्िा अलनवार्य रुपिा हालिर हुनपुनेछ । र्सरी 

तोलकएको सिर्िा हालिर हुन निाने लिक्षकहरुिाई सम्बलन्द्धत लवद्यािर्िे हालिर गराउन बाध्र् हुने छैन ्। 

११. लवद्याियिे अलनवायय रुपमा हालजर गराउनु पने : दरबन्द्दी सलहत वा र्स कार्यलवलध बिोलिि स्थानान्द्तरर् भई 

आएका लिक्षकिाई लवद्यािर्िे अलनवार्य रुपिा हालिर गराउन ुपनेछ । लवद्यािर्िा लिक्षकिाई हालिर गराउने 

तथा स्थानान्द्तरर् भई िाने लिक्षकिाई रिाना लदने लिम्िवेारी सम्बलन्द्धत प्रधानाध्र्ापकको हुनेछ । 

१२. सहयोग लिन सक्ने: गाउँपालिकािे दरबन्द्दी लििान तथा व्र्वस्थापन गदाय आइपने सिस्र्ा सिाधानका िालग 

लिक्षा लवकास तथा सिन्द्वर् इकाइको सहर्ोग लिन सक्नेछ ।  

१३. समन्वय र सहजीकरण गने : दरबन्द्दी लििान तथा लिक्षक व्र्वस्थापनको सन्द्दभयिा आफ्नो लवद्यािर्बाट दरबन्द्दी 

कट्टा हुने अवस्था आएिा वा आफ्नो लवद्यािर्िा लिक्षक स्थानान्द्तरर् भई आएिा उक्त कार्यका िालग सम्बलन्द्धत 

लवद्यािर्को लवद्यािर् व्र्वस्थापन सलिलतिे सिन्द्वर् र सहिीकरर् गनुय पनेछ । गाउँपालिकालभर गलठत नेपाि 

लिक्षक िहासंघ तथा लिक्षकको पेसागत संघसंगठनहरुिे उक्त कार्यका िालग आवश्र्क सिन्द्वर् तथा सहर्ोग 

गनुयपनेछ । 

१४. आवलधक दरबन्दी लमिान सभबन्धी व्यवस्था :  

(१)  स्वीकृत िापदण्ड अनसुार लिक्षक लवद्याथी अनपुात थपघट  हुनगई दरबन्द्दी लििान तथा पुनलवयतरर् गनय 

आवश्र्क दलेखएिा गाउँपालिकािे आफ्नो के्षरलभर आवश्र्कता अनसुार िलैक्षक सर िरुु हुन ुअगाव ै

दरबन्द्दी लििान तथा पनुलवयतरर् गनुयपनेछ । नर्ाँ िलैक्षक सर िरुु हुदँाको वखत लिक्षक स्थानान्द्तरर् भएको 

लवद्यािर्िा हालिर हुने वातावरर् सिते लििाउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलिि दरबन्द्दी लििान तथा पनुलवयतरर् गदाय र्स कार्यलवलधिा उल्िेख भएको आधार र 

तररका बिोलिि गनुय पनेछ । 

१५. बालिएमा अमान्य हुने : र्स कार्यलवलधको कुनै व्र्वस्था प्रचलित काननूसँग बालझएिा बालझएको हदसम्ि 

कार्यलवलधको व्र्वस्था अिान्द्र् हुनेछ । 

 

आज्ञािे 

लदलिप कुिार तािाङ 

प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृत  

गन्द्र्ापधरुा गाउँपालिका 


