tdfgvf]nf ufpFkflnsf

:yfgLo /fhkq
v08 M $

;+Vof M &

ldlt M@)&& ÷)*÷@@

efu–@
tdfgvf]nf ufpFkflnsf
"गाउँपालिका करार शिक्षक,afnljsf; ;xhstf{ tyf ljBfno sd{rf/L व्यवस्थापन काययववलि, २०७७"

cf1fn],
ljsf; nD;fn
k|d'v k|zf;sLo clws[t

"गाउँपालिका करार शिक्षक,afnljsf;

;xhstf{ tyf ljBfno sd{rf/L व्यवस्थापन

काययववलि, २०७७"

ufpFsfo{kflnsf af6 :jLs[t ldlt M @)&&÷)*÷@@ ut]
प्रस्तावना :

tdfgvf]nf

गाउँपालिका लित्रका सावयजलनक िैशक्षक सं स्थाहरुको िैशक्षक गुणस्तर अलिवृद्दिका िालग

ælzIffdf nuflg ;d[l4sf] cfwf/ Aofjfl/s lzIffdfkm{t hLjg l:ylt ;'wf/Æिन्ने
गाउँपालिका करार शिक्षक

नारािाइ साथयक तुल्याउन

,ufpFkflnsf af6 yk cg'bfg k|fKt ug]{ afnljsfz ;xhstf{ tyf ljBfno sd{rf/L nfO{
प्रिावकारी र पारदिी ढङ्गिे पररचािन गरी सम्बोिन गनय वाञ्छनीय िएकोिे tdfgvf]nf गाउँ शिक्षा ऐन, २०७% को
दफा @! pkbkmf $ िे द्ददएको अलिकार प्रयोग गरर tdfgvf]nf गाउँकाययपालिकािे यो काययववलि बनाई िागु गरे को छ ।
१. सं शक्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यस काययववलिको नाम "गाउँपालिका करार शिक्षक,afnljsfz ;xhstf{ tyf
ljBfno sd{rf/L व्यवस्थापन काययववलि, २०७७" रहेको छ।
(२) यो काययववलि तुरुन्त प्रारम्ि हुनेछ ।

२. पररिाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा :(क) "काययक्रम" िन्नािे सलमलतबाट लनिायररत प्राथलमकता क्षेत्रमा कायायन्वयन गररने काययक्रम सम्झनुपदयछ ।

(ग) "शिक्षा िाखा" िन्नािे शिक्षा, युवा तथा खेिकुद िाखा सम्झनुपदयछ ।

(घ) "सावयजलनक िैशक्षक सं स्था" िन्नािे नेपाि सरकार, प्रदे ि सरकार वा स्थानीय तहको िगानी वा व्यवस्थापनमा

सञ्चालित प्रारशम्िक बािशिक्षा तथा बािलबकास केन्र, आिारि ुत शिक्षा, माध्यलमक शिक्षा, प्राववलिक तथा

व्यावसावयक शिक्षा प्रदान गनयका लनशम्त प्रचलित कानुन बमोशजम स्थापना िई सञ्चािनमा रहेका िैशक्षक सं स्था
सम्झनुपदयछ ।
(ङ) "सामुदावयक ववद्यािय"

िन्नािे नेपाि सरकार, प्रदे ि सरकार वा स्थानीय तहको िगानीमा सञ्चालित

ववद्यािय सम्झनुपदयछ र सो िब्दिे प्रचलित कानुन बमोशजम समुदायबाट सञ्चालित सामुदावयक ववद्याियको रुपमा
रहेको ववद्याियिाई समेत जनाउँछ ।
(च) "गाउँपालिका" िन्नािे

tdfgvf]nf

गाउँपालिकािाई सम्झनुपदयछ ।

(छ) "शिक्षक" िन्नािे गाउँपालिकाको स्रोतबाट पाररश्रलमक पाउने गरर लनयुशि िएको गाउँपालिका करार शिक्षक
सम्झनुपदयछ

;f] zAbn] sDKo'6/ lzIfsnfO{ ;d]t a'emfp5 ।
-Hf_ ;xhstf{ eGgfn] k|f/lDes afnljsfz s]Gb|df sfo{/t ;xhstf{ ;Demg'kb{5 .
-em_ ljBfno sd{rf/L eGgfn] ;fd'bfoLs ljBfnodf sfo{/t ljBfno ;of]uL / n]vfkfnnfO{ ;Demg' kb{5 .
३. शिक्षक व्यवस्थापनको उदे श्य तथा क्षेत्र (१) गाउँपालिका करार शिक्षक,afnljsfz ;xhstf{ tyf ljBfno
sd{rf/L व्थवस्थापनको उदे श्य दे हायबमोशजम हुनेछ ।
(२) प्राथलमक ववद्याियमा ववद्याथी सङ्ख्या बढी िएको ववद्याियमा कक्षागत रुपमा शिक्षक सङ्ख्या थप गनु,य
३)

ववद्याियको िैशक्षक गुणस्तर

j[l4

गनयमा सघाउ पुग्नु,

(४) िैशक्षक बेरोजगारहरुिाई रोजगारीको अवसर प्रदान गनु,य
(५) ववद्याियको शिक्षक अिाविाई

आंशिक रुपमा पररपुलतय गनु,य

-^_ sDKo'6 ljifosf] k7g kf7g df ;xhtf Nofpg' .
-&_ afn lzIffsf] cj;/ ;Dk"0f{ k|f/lDes afn lzIff pd]/ ;d'xsf afnaflnsf dfem k'/fpg' .
-*_ ljBfnodf sfo{/t sd{rf/Lsf] Go'g kfl/>ldstf nfO ;Daf]Wfg ug'{ .
४. शिक्षक छनौट सलमलत सम्बन्िी व्यवस्था (१) गाउँपालिकाको स्रोतबाट व्ययिार हुने गरर स्वीकृत शिक्षक
दरबन्दी

/ afnljsfz ;xhstf{ kbdf

आवश्यक शिक्षक

दे हायबमोशजमको एक गाउँपालिका करार शिक्षक

tyf ;xhstf{ छनौट गनयको िालग
tyf ;xhstf{ छनौट सलमलत हुनेछ ।

(क)

ljBfno Joj:yfkg ;ldlt cWoIf
v_ ufpFkflnsf k|d'v jf lghn] tf]s]sf] sfo{kflnsf ;b:o

–cWoIf

(ग) शिक्षा अलिकृत

-सदस्य

-3_ ववषयववज्ञ ! जना
(ङ) k|wfgfWofks

-सदस्य

-सदस्य

-सदस्य सशचव

५. सलमलतको काम कतयव्य र अलिकार :(१) सलमलतको काम कतयव्य र अलिकार शिक्षक सेवा आयोगको
लनयमाविी २०५७ बमोशजम हुनेछ।
पररच्छे द ३
सङ्या लनिायरण, छनौट तथा लनयुशि सम्बन्िी व्यवस्था

६.

सङ्ख्या लनिायरण : दरबन्दी लमिान तथा शिक्षक व्यवस्थापन पश्चात् गाउँपालिकाको स्रोतबाट व्ययिार हुने
गरी सावयजलनक ववद्याियमा काययपालिकाको लनणयय अनुसार स्वीकृत गररएको गाउँपालिका करार शिक्षक
दरबन्दी tyf

७.

afnljsfz ;xhstf{

पदपुलतय गनुप
य नेछ।

आवेदन सं किन: दफा ६ बमोशजम काययपालिकाबाट स्वीकृत दरबन्दी /

afnljsfz ;xhstf{ kbdf
शिक्षण गनयका िालग ljBfno tyf afnljsfz s]Gb|n] ufpFkflnsfaf6 cg'dlt lnO{ आवेदन माग गनुप
य नेछ।
८.
आवेदन सम्बन्िी व्यवस्था : (१) ljBfno tyf afnljsfz s]Gb|n] गाउँपालिका करार शिक्षक / afnljsfz
;xhstf{को रुपमा सेवा गनय चाहने उम्मेदवारिे आवेदन द्ददने प्रयोजनको िालग कशम्तमा ७ द्ददनको म्याद द्ददई
सावयजलनक रुपमा सूचना प्रकािन गनुप
य नेछ।
(२) गाउँपालिका करार शिक्षक

tyf afnljsfz ;xhstf

को रुपमा सेवा गनय चाहने उम्मेदवारिे अनुसूची १

बमोशजमको ढाँचामा अलनवायय रुपमा लनवेदन द्ददनुपनेछ ।

९.

चावहने योग्यता :

(१) शिक्षक हुन दे हायबमोशजमको योग्यता हुनपु नेछ ।

(क) नेपािी नागररक,
(ख) १८ वषय पुरा गरर

४० वषय उमेर ननाघेको,

(ग) मान्यता प्राप्त शिक्षण सं स्थाबाट कशम्तमा b]xfoadf]lh

z}lIfs of]Uotf k|fKt u/]sf] x'g'kg]{ 5 .

cfwf/e't txsf nfuL प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उतीण गरे को,
dfWoflds txsf nfuL :gfQs tx jf ;f] ;/x plt{0f u/]sf]
afnljsfz ;xhstf{ sf nfuL प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उतीण

गरे को,

(घ) शिक्षक अध्यापन अनुमलत पत्र लिईएको,
(ङ) िववष्यमा सरकारी नोकरी वा शिक्षक सेवाको िालग अयोग्य ठहररने गरी सेवाबाट बखायस्त नगररएको,
(च)

नैलतक पतन दे शखने फौजदारी अलियोगमा अदाितबाट कसुरदार नठहररएको ।

-5 _ bkmf ( 3 df h] elgPtf klg nutf/ # k6s ;Dd lj1fkg ubf{ s'g} शिक्षक अध्यापन अनुमलत पत्र
लिईएको gkfPdf ljBfnosf] cfjZostf k'lt{ ug{ tf]lsPsf] z}lIfs of]Uotf k|fKt JolQm klg pd]bjf/ aGg
;Sg] .
१०. परीक्षाको पाठ्यक्रम: (१) परीक्षाको पाठ्यक्रम शिक्षक सेवा आयोग लनयमाविी (२०५७) सं सोिनसवहत मा
व्यवस्था िएबमोशजम हुनेछ ।

-@_afnljsfz ;xhstf{ ljBfnosd{rf/Lsf nfuL 5gf}6 ;ldltn] cfkm} klg lgdf{0f ug{ ;Sg] 5 .
११. लनयुशि :(१) शिक्षक छनौट सलमलतिे लसफाररस गरे का उम्मेदवारिाई ljBfno Joj:yfkg ;ldltn] लनयुशि
द्ददनेछ ।
(२) लनयुशि िएको उम्मेदवारिे सात द्ददन लित्र ववद्याियमा हाशजर िई शिक्षण कायय प्रारम्ि गनुप
य नेछ ।सो
अवलििर शिक्षण कायय प्रारम्ि नगरे मा लनयुशि स्वत: बदर हुनेछ ।
(३) गाउँपालिका करार शिक्षक tyf

afnljsfz ;xhstf{िे

कुनै कारणवस अवलि पुरा नहुँदै सेवा छाडनु परे मा

दुई मवहना अगावै सम्बशन्ित ववद्याियमा जानकारी द्ददनुपनेछ ।
(४) गाउँपालिका करार शिक्षक

afnljsfz ;xhstf{

tyf afnljsfz ;xhstf{को

पद ररि िएमा गाउँपालिका करार शिक्षक

tyf

छनौट सलमलतिे वैकशल्पक उमेम्दवारिाई लसफाररस गनुप
य नेछ

सरुवा : ववद्याियको आवश्यकताको आिारमा गाउँपालिका लित्रका सामुदावयक ववद्याियमा

lzIff clws[tn]

सरुवा गनय सक्नेछ ।

१२. काम कतयव्य र अलिकार : शिक्षकको काम कतयव्य र अलिकार दे हायबमोशजम हुनेछ :(क) हप्तामा न्युनतम चौलबस कक्षा (वपररयड) अध्यापन गनुपय ने,
(ख) पाठ्यक्रमिे लनिायरण गरे बमोशजमको औपचाररक परीक्षा तथा लनरन्तर ववद्याथी मूल्याङ्क प्रणािीको प्रयोग
गरी अध्यापन गरे को ववषयमा ववद्याथीको िैशक्षकस्तर मूल्याङ्कन गनुप
य नेछ,

(ग) h'g तहमा लनयुशि िएतापलन ववद्याियको आवश्यकताको आिारमा मालथल्िो jf tNnf] कक्षामा अध्यापन
गनुप
य ने ।

(घ) ववद्याियिे तोकेका अन्य काययहरु गनुपय नेछ ।
(ङ) afnljsfz ;xhstf{n] tf]sLo adf]hd cWofkg u/fpg'kg]{ 5 .

१३.

शिक्षक पदमुि हुने अवस्था : शिक्षकिाई दे हायबमोशजमको अवस्थामा प्रिानाध्यापकको लसफाररसमा

clws[tn]

lzIff

पदमुि गनय सक्नेछ:-

(क) सम्झौता बमोशजमको अवलि समाप्त िएमा,
(ख) स्वेशच्छक रुपमा अवकाि लिने इच्छा गरी प्रिानध्यापक समक्ष दुई मवहना पूव य लिशखत लनवेदन
द्ददएमा,

(ग) िारीररक अस्वस्थताको कारण ववद्याियमा उपशस्थत िइ कामकाज गनय असमथय िएमा,
(घ) खराब आचरण प्रदियन गरे मा,
(ङ) ववना सूचना सात द्ददनसम्म ववद्याियमा अनुपशस्थत रहेमा,
(च) सन्तोषजनक रुपमा कायय सम्पादन नगरे मा,
तर त्यसरी हटाउनु अशघ लनजिाई सफाई पेस गनुप
य नेछ मौका द्ददनुपनेछ ।
पररच्छे द -५
शिक्षकको सेवा ितय :

१४. (१) शिक्षक tyf

afnljsfz ;xhstf{sf]

कायय अवलि एक िैशक्षकसत्रको हुनेछ।

(२) शिक्षकिे लनयुशि िएको ववद्याियमा उपशस्थत िई तोवकएको ववषयमा लनयलमत शिक्षण गनुय पनेछ ।

(३) िैशक्षकसत्र समाप्त िएपलछ आवश्यकताको आिारमा गाउँकाययपालिकाको लनणयय बमोशजम शिक्षक

afnljsfz ;xhstf

tyf

िाइ शिक्षण काययको िालग लनरन्तरता द्ददन सवकनेछ ।

१५. lzIfs,tyf ;xhstf{ nfO{ lbOg] kfl/>lds ;fy} z;{t afnljsfz s]Gb| ;xhstf{ ,ljBfnodf sfo{/t

n]vfkfn / ljBfno sd{rf/L nfO{ ufpFkflnsfn] k|bfg ug]{ yk cg'bfg /sd
१६. (१) k|fylds txsf शिक्षकिाई रु.१५०००।–
lg=df= txsf lzIfsnfO{ ? !&%)).–

df=lj= txsf lzIfsnfO{ ? @^))).–
afnljsfz ;xhstf{nfO{ ? *%)) sf

दरिे मालसक पाररश्रलमक द्ददईनेछ ।

(२) हाशजर िएको लमलतिे छ मवहना कामकाज गरे पछी एक मवहना बराबरको चाडपवय खचय द्ददइनेछ
(३) पोिाक ित्ता एकपटकको िालग रु.

१००००।– प्रदान गररनेछ ।

-$_ z;{t afnljsfz s]Gb| ;xhstf{ ,ljBfnodf sfo{/t n]vfkfn / ljBfno ;of]uL nfO b]xfo cg';f/n]
ufpFkflnsf af6 /sd yk k|bfg ul/g] 5 .
–z;{t afnljsfz s]Gb| ;xhstf{sf nfuL ? @%))÷–
–k|fylds / lgDgdfWoflds txdf sfo{/t ljBfno ;xof]uLsf nfuL !%)).–
–dfWoflds txdf sfo{/t ljBfno ;xof]ufLsf nfuL ? #)))÷–
–n]vfkfnsf nfuL ? @)))÷– sf b/n] dfl;s ?kdf lbOg]5 .
१७. kfpg] ljbf M गाउँपालिका करार शिक्षक tyf afnljsfz ;xhstf{ n] दे हायबमोशजम लबदा पाउनेछन :(क) ववद्याियमा रुजु हाशजरको आिारमा प्रत्येक

मवहना

एक द्ददन िैपरी आउने वा पवय ववदा

(ख) आफ्नो रीत र परम्परा अनुसार बढीमा प्रन्र द्ददन वकररया ववदा,
पररच्छे द -६
ववववि

१८. पािना गनुपय ने आचार सं वहता : शिक्षक tyf afnljsfz ;xhstf िे दे हायबमोशजमको आचार सं वहता पािना
गनुय पनेछ :-

(क) आफूिे गरे को सम्झौता अनुसारका कायय इमान्दारीपुवक
य सम्पन्न गनुप
य नेछ,
(ख) लनिायररत समयमा लनयलमत रुपिे ववद्याियमा आए गएको समय जनाई हाशजर गनुपय नेछ र पवहिे
ववदाको अनुमलत नलिई ववद्याियमा अनुपशस्थत नहुने,

(ग) कुनै िाषा, िमय तथा सम्प्रदाय ववरोिी िावना शिक्षक तथा ववद्याथीसमक्ष फैिाउन नहुने,
(घ) गाउँपालिकाको ववद्यमान नीलत र व्यवस्थाको प्रलतकुि हुने गरी कुनै काम गनयनहुने,
(ङ) कुनै राजनैलतक दिको गलतववलिमा सं िग्न नहुने,
(च) इमानदारीता, शिष्ट, नम्र, पारदिी र सदाचार व्यवहार अविम्बन गनुपय नेछ ।
(छ) लनयलमत रुपमा नेपाि सरकारिे तोकेको पोिाक िगाउनुपने ।

१९. अनुगमन तथा प्रलतवेदन व्यवस्था : (१) शिक्षकिे गरे को काययको लनयलमत अनुगमन सम्बशन्ित
प्रिानाध्यापकबाट हुनेछ ।
(२) प्रिानध्यापकिे उपदफा (१) बमोशजम अनुगमन प्रलतवेदन त्रैमालसक रुपमा गाउँपालिकामा पठाउनुपनेछ ।

२०. शिक्षक छनौट व्यवस्थापन खचय: शिक्षक छनौट सम्बशन्ि काययमा िाग्ने खचय गाउँपालिकाको को शिक्षा, युवा
तथा खेिकुद िाखातफयsf] "ufpFkflnsf शिक्षक

tyf afnljsfz ;xhstf{ Joj:yfkg

" काययक्रम

िीषयकबाट गनुप
य नेछ ।

२१. अन्य: यस काययववलि बाहेकका प्राविानहरु गाउँपालिकाको शिक्षा सम्बशन्ि कानून एवं काययपालिकाको लनणयय
बमोशजम हुनेछ ।

अनुसूची -१
(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बशन्ित)
(क) उम्मेदवारको वैयशिक वववरण:
उम्मेदवारको नाम

दे वनागररमा

अङ्खरेजी ठू िो अक्षरमा

लिङ्ग

थर
शजल्िा

नपा/गापा

वडा नं

टोि

मोबाइि
नं

नागररकता नं

जारी गनुप
य नेछ

जारी लमलत

जन्म लमलत

शजल्िा
बावुको नाम थर
आमाको नाम थर
बाजेको नाम थर
(ख) िैशक्षक योग्यता सम्बशन्ि वववरण:
क्र.स.

बोडय

िैशक्षक उपालि

सं काय

श्रे णी

प्रलतित

मूि ववषय

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप
दायाँ

बायाँ

उम्मेदवारको दस्तखत

लमलत

(ग) सं िग्न कागजातहरु:
१. नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रलतलिवप -थान १,
२. स्थायी अध्यापन अनुमलतपत्रको प्रमाशणत प्रलतलिवप –थान १,
३. िैशक्षक योग्यताका प्रमाणपत्रका प्रमाशणत प्रलतलिवपहरु सबै,
४. आवेदन िुल्क रु.

!)))÷–ljBfnodf

५. पासपोटय साइजको फोटो -२ प्रलत

बुझाएको िौचर –थान १,

इमेि

