
 

   
 

 

भालरका गाउॉऩालरका 
   शिऺक दयफन्दी (लभरान तथा व्मवस्थाऩन) कामयववलध २०७७ 

 कामयऩालरकाफाट ऩारयत लभलत् २०७७।०३।०७ 
 

प्रस्तावना् श्री शिऺा तथा भानव स्रोत ववकास केन्र य श्री शिऺा ववकास तथा सभन्वम इकाइरे  स्थानीम तहगत य 
ववद्यारमगत रूऩभा उऩरब्ध गयाएको प्राथलभक, लनम्न भाध्मलभक य भाध्मलभक तहका शिऺक दयफन्दी तथा याहत 
अनदुान कोटा राई शिऺा ऐन,२०२८ को दपा ११ को उऩदपा (५) को खण्ड (च) फभोशजभको दयफन्दी लभरान गनय 
भालरका गाउॉऩालरका गाउॉकामयऩालरकाको लभलत २०७७।०१।१२ गतेको लनणयमानसुाय शिऺक दयफन्दी तथा 
व्मवस्थाऩन कामयसलभलत गठन गयी उक्त कामयसलभलतरे तमाय गयेको कामयववलधका आधायभा आफ्नो तहको रालग मकीन 
बएको शिऺक दयफन्दी लभरान तथा व्मवस्थाऩन गने बनी बएको लनणयमराई प्रविमागत रूऩभा सयर, सहज य ऩायदिी 
ढङ्गफाट कामायन्वमन गनय तथा साभदुावमक ववद्यारमको िैशऺक गणुस्तय गनय वाञ्छनीम बएकोरे, 
भालरका गाउॉऩालरकारे मो कामयववलध फनाई रागू गयेको छ । 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायशम्बक 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयववलधको नाभ् शिऺक दयफन्दी (लभरान तथा व्मवस्थाऩन) कामयववलध, २०७७ 
यहेको छ । 

(२) मो कामयववलध गाउॉ कामयऩालरकाफाट स्वीकृत बएको लभलतदेशख प्रायम्ब हनुेछ ।  

      २. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयववलधभा्- 
   (क) "ऐन" बन्नारे शिऺा ऐन, २०२८ सम्झनऩुछय ।  

   (ख) "लनमभावरी" बन्नारे शिऺा लनमभावरी, २०५९ सम्झनऩुछय ।  

 (ग) "भन्रारम" बन्नारे शिऺा ववऻान तथा प्रववलध भन्रारम सम्झनऩुछय ।  

 (घ) "केन्र" बन्नारे शिऺा तथा भानव स्रोत ववकास केन्र सम्झनऩुछय ।  

 (ङ) "प्रदेि भन्रारम" बन्नारे प्रदेि सयकाय अन्तगयतको शिऺा हेने भन्रारम सम्झनऩुछय ।  

 (च) "इकाई" बन्नारे शिऺा ववकास तथा सभन्वम इकाइको प्रभखु सम्झनऩुछय ।  

 (झ) "गाउॉऩालरका" बन्नारे भालरका गाउॉऩालरका सम्झनऩुछय ।  

 (ञ) "कामयसलभलत" बन्नारे शिऺक दयफन्दी लभरान तथा व्मवस्थाऩन गने प्रमोजनका रालग गठठत सलभलत राई  

               सम्झनऩुछय । 

 (ट) "ववद्यारम" बन्नारे प्रचलरत काननु फभोशजभ अनभुलत वा सञ्चारनभा यहेको साभदुावमक ववद्यारमराई  

              सम्झनऩुछय । 

 (ठ) "दयफन्दी" बन्नारे साभदुावमक ववद्यारमभा नेऩार सयकायफाट प्राप्त बएको स्वीकृत दयफन्दी सम्झनऩुछय य सो  

     िब्दरे गाउॉऩालरकाफाट लसशजयत भा वव, लनभावव, प्रा वव तथा फारववकास दयफन्दीराई सभेत जनाउॉछ ।  

 (ड) "प्रधानाध्माऩक" बन्नारे साभदुावमक ववद्यारमको प्रधानाध्माऩक वा प्रधानाध्माऩकको शजम्भेवायी लरएको शिऺक  

               सम्झनऩुछय । 

ऩरयच्छेद-२ 

   शिऺक दयफन्दी लभरान तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी व्मवस्था  
३. शिऺक दयफन्दी लभरान् शिऺक दयफन्दी लभरान देहामको आधायभा गरयनेछ् 

(क)  लनमभावरीरे ऩहाडको रालग  कामभ गयेको शिऺक ववद्याथी अनऩुात य सो लनमभावरीको अनसूुची-



१२ भा उल्रेख बएको ववद्यारमभा यहनऩुने दयफन्दीको आधायभा िैशऺक सर २०७६ सम्भ  

(ख) अनराईन प्रणारीफाट बरयएको िैशऺक तथ्माङ्क तथा ववद्यारमको  ववद्याथी सङख्मा य गाउॉऩालरकाको 
शिऺकको भौजदुा अवस्था एवभ ्आवश्मकता ऩवहचानको आधायको रूऩभा लरने।  

(ग)  शिऺक दयफन्दी लभरान तथा व्मवस्थाऩन गदाय सालफकभा यहेका ऩूवय प्राथलभक तह, प्राथलभक तह 
(कऺा १ देशख ५ सम्भ) लनम्न भाध्मलभक तह (कऺा ६ देशख ८ सम्भ), भाध्मलभक तह (कऺा ९य 
१०) य उच्च भाध्मलभक तह (कऺा ११ य १२) राई आधायका रूऩभा लरने । 

(घ) शिऺक दयफन्दी लभरान तथा व्मवस्थाऩन गदाय नेऩार सयकायरे ववद्यारमराई उऩरब्ध गयाएको 
प्राथलभक, लनम्न भाध्मलभक, भाध्मलभक य उच्च भाध्मलभक तहको दयफन्दी, याहत अनदुान सभेतराई 
गणना गने। 

(ङ) गाउॉऩालरकाका कुनै ववद्यारमभा ववद्याथी सॊख्माको अनऩुातभा  शिऺक सॊख्मा फढी बएकोभा शिऺक 
दयफन्दी लभरान कामयफाट ऩरु दयफन्दीराई व्मवस्थाऩन गने । 

 

ऩरयच्छेद-३ 

                ऩरुभा यहेको दयफन्दी व्मवस्थाऩन 

४. ऩरु दयफन्दी सम्फन्धी व्मवस्था्  दपा ३ फभोशजभ ऩहाडभा ऐन तथा लनमभावरीभा तोवकएको शिऺक 
ववद्याथी अनऩुातको आधायभा शिऺा ववकास तथा भानव स्रोत ववकास केन्ररे उऩरब्ध गयाएको प्राथलभक 
तहको ऩरु दयफन्दी सङ्खख्माराई ऩरु दयफन्दीको रूऩभा याख्न े। 

५.  ऩरु दयफन्दी अन्मर ऩठाउने  ्गाउॉऩालरकारे आफ्नो तहको रालग मवकन बएको दयफन्दी आफ्नो ऺेरको 
एक ववद्यारमफाट अको ववद्यारमा लभरान गने । त्मसयी लभरान गदाय अऩाङ्गता बएका य भवहरा 
शिऺकराई सम्बव बएसम्भ घयऩामक ऩने गयी स्थानान्तयण गने । 

६. ऩरुभा यहेको दयफन्दी व्मवस्थाऩन्  दयफन्दी लभरान तथा व्मवस्थाऩन सलभलतको लसपारयसफाट ऩरुभा 
यहेको दयफन्दीराई शिऺा सलभलतको लनणयमफाट स्थानान्तयण गने । 

                                 ऩरयच्छेद-४ 

                दयफन्दी लभरान तथा शिऺक व्मवस्थाऩनका आधायहरू 

७. ववद्यारमभा दयफन्दी लभरानका आधायहरू् मस गाउॉऩालरका अन्तगयत सञ्चालरत ववद्यारमहरूभा प्राथलभक 
तहभा यहेको केही ऩरु दयफन्दीराई दपा ५ फभोशजभ ऩरुभा यहेको दयफन्दी लभरान तथा व्मवस्थाऩन 
गदाय देहामको प्राथलभकताको आधायभा शिऺकको स्थानान्तयण य ऩदस्थाऩन गने ।  

(क)  कऺा १ देशख ३ सम्भ सञ्चालरत ववद्यारमभा कम्तीभा दईु जभा शिऺक तय ववद्याथी सङ्खख्मा ३० 
बन्दा कभ बएको ववद्यारमराई हार उऩरब्ध बएको दयफन्दी नै उऩरब्ध गयाउने ।  

(ख)  कऺा १ देशख ५ सम्भ सञ्चालरत ववद्यारमभा न्मनुतभ ३ जना शिऺक उऩरब्ध गयाउने तथा 
ववद्याथी सङख्मा फढी बएको ववद्यारमभा शिऺक ववद्याथीको अनऩुातको आधायभा थऩ दयफन्दी 
उऩरब्ध गयाउने । 

(ग) कऺा १ देशख ८ सम्भ सञ्चालरत ववद्यारमभा लनम्न भाध्मलभक तहभा ववषमगत दयफन्दी अऩगु बएभा 
वा ववषमगत दयफन्दी नयहेको अवस्थाभा गाउॉऩालरकाका तपय फाट आवश्मक व्मवस्था गने ।  



(घ) कऺा १ देशख १० सम्भ सञ्चालरत ववद्यारमभा भाध्मलभक तहभा ववषमगत दयफन्दी अऩगु बएभा वा 
ववषमगत दयफन्दी नयहेको अवस्थाभा गाउॉऩालरकाका तपय फाट आवश्मक व्मवस्था गने ।  

८. शिऺक व्मवस्थाऩनका आधायहरू् दपा ७ फभोशजभ दयफन्दी लभरान गदाय दपा ६ फभोशजभ ऩरु दयफन्दी 
अन्म ववद्यारमभा स्थानान्तयण गदाय देहामको प्राथलभकताको आधायभा शिऺकको स्थानान्तयण तथा 
ऩदस्थाऩन गने । 

(क)  ऩरुभा यहेको दयफन्दी स्थानान्तयण गदाय सम्बव बएसम्भ रयक्त यहेको याहत अनदुानराई 
स्थानान्तयण गने । 

(ख) याहत अनदुानराई स्थानान्तयण गदाय ऩरु दयफन्दी फाॉकी यहेभा रयक्त दयफन्दीराई स्थानान्तयण गने । 

(ग)  ऩरुभा यहेको दयफन्दी स्थानान्तयण गनुयऩने ववद्यारमभा कामययत शिऺकहरूभध्मे दयफन्दी उऩरब्ध 
गयाइएको ववद्यारमभा स्वेशच्छक रूऩभा जान चाहेभा त्मस्ता शिऺकहरूफाट लनवेदन सॊकरन गयी प्राप्त 
लनवेदन उऩय छानलफन गयी स्थानान्तयण गनय भनालसफ देशखएभा स्थानान्तयण गने । 

(घ)  दपा ८ (ग) फभोशजभ लनवेदन नठदएभा शिऺकको स्थानान्तयण गदाय िभि् याहत, कयाय य 
स्थामी शिऺकराई लनमशुक्त लभलतको आधायभा कलनष्ठताको िभ लनधाययण गयी कलनष्ठफाट 
स्थानान्तयण गने । 

(ङ) शिऺकको स्थानान्तयण गदाय भवहरा शिऺकराई सकेसम्भ घयऩामक ऩने गयी स्थानान्तयण गने । 

    ऩरयच्छेद- ५ 

दयफन्दी ऩनुववयतयण तथा शिऺक व्मवस्थाऩनभा गाउॉऩालरकाको बलूभका् 

दयफन्दी ऩनुववयतयण तथा शिऺक व्मवस्थाऩनभा गाउॉऩालरकको बलूभका देहाम फभोशजभ हनुेछ्  

(क) भन्रारम तथा प्रदेि भन्रारमरे गयेको दयफन्दी लभरानको कामयभा सहमोग य सहजीकयण गने ।  

(ख) दयफन्दी लभरान तथा शिऺक व्मवस्थाऩनको रालग इकाइ, गाउॉऩालरका तथा प्रदेि फीच आऩसी 
सहमोग य सभन्वम  गने । 

(ग) इकाइसॉग सभन्वम गयी रयक्त दयफन्दी, कयाय, याहत य दयफन्दीका शिऺकको वववयण उऩरब्ध 
गयाउने । 

(घ) गाउॉऩालरका लबर यहेका शिऺक दयफन्दीराई ऐन तथा लनमभावरीभा बएको व्मवस्था फभोशजभ 
प्राथलभक तहभा ववद्याथी सङख्माको आधायभा तथा अन्म तहभा ववषमगत आधायभा आवश्मक 
व्मवस्था गने । 

(ङ) स्थानान्तयण गरयएको शिऺकराई मथािक्म लछटो यभाना ठदई ऩठाउने तथा यभाना लरइ आउने 
शिऺकराई तोवकएको ववद्यारमभा हाशजयीको रालग सहजीकयण गने ।  

(च) केन्रफाट ववतरयत दयफन्दी नऩगु बएभा ऩलछ अको व्मवस्था बएभा सोही अनसुाय हनुे गयी य 
हारराई गाउॉऩालरका गाउॉ शिऺा सलभलतको लनणयमफाट शिऺकको आवश्मक व्मवस्था गने । 



   ऩरयच्छेद-६ 

                    ववववध 

९. दयफन्दी लभरान तथा व्मवस्थाऩन गने सभमावलध् 

(क)गाउॉऩालरकारे २०७७ कालतयक भसान्त लबर मस कामयववलधको आधायभा प्राथलभकता तोकी 
दयफन्दी लभरान तथा व्मवस्थाऩन गरय सक्नऩुनेछ । 

१०. शिऺक स्थानान्तयण बएको स्थानभा जानऩुने्  मस कामयववलध फभोशजभ स्थानान्तयण बएका   
शिऺकहरू प्रचलरत काननुरे तोकेको सभमलबर स्थानान्तयण बएको ववद्यारमभा अलनवामय रूऩभा 
हाशजय हनुऩुनेछ । मसयी तोवकएको सभमभा हाशजय हनु नजाने शिऺकहरूराई सम्फशन्धत 
ववद्यारमरे हाशजय फाध्म हनुे छैन ्। 

११.सहमोग लरन सक्ने्   गाउॉऩालरकारे दयफन्दी लभरान तथा व्मवस्थाऩन गदाय आइऩने सभस्मा 
सभाधानका रालग शिऺा ववकास तथा सभन्वम इकाइको सहमोग लरन सक्नेछ । 

१४. आवलधक दयफन्दी लभरान सम्फन्धी व्मवस्था्  

 (१) स्वीकृत भाऩदण्ड अनसुाय शिऺक ववद्याथी अनऩुात थऩघट हनुगई दयफन्दी लभरान तथा 
ऩनुववयतयण गनय आवश्मक देशखएभा गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेर लबर आवश्मकता अनसुाय अध्ममन गयी 
दयफन्दी लभरान तथा ऩनुववयतयण गनय सवकनेछ । 

१५. फाशझएभा अभान्म हनुे् मस कामयववलधको कुनै व्मवस्था प्रचलरत काननुसॉग फाशझएभा फाशझएको  

                     हदसम्भ कामयववलधको व्मवस्था अभान्म हनुेछ । 

 

       सभाप्त   

 

    

 

 


