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गाउँपालिका अनदुान  शिक्षक कार्यविलि-२०७९ 

स्िीकृत लिलतिः२०७९।११।१६ 

प्रस्तािनािः र्स िङु्ग्री गाउँपालिकाका शिक्षक विद्यार्थी अनपुात िेरै भएका िा शिक्षक दरबन्दी नभएका 
सािदुावर्क विद्यािर्िा भएको शिक्षक अभाििाई सम्िोिन गनय, लन:िलु्क शिक्षाको प्रत्र्ाभतू गराउदै 
गाउँपालिकाको िैशक्षक गणुस्तर अलभिवृि गनय गाउँपालिकािे विलनर्ोजन गरेको अनदुान शिक्षक सम्बन्िी 
बजेटबाट वितरण गररने शिक्षक अनदुान रकििाई व्र्िशस्र्थत र एकरुपता कार्ि गनय तर्था शिक्षक लनर्शुि 
प्रकृर्ािाई िापदण्डिा आिाररत बनाउन िाञ्छनीर् भएकोिे, िङु्ग्री गाउँ कार्यपालिकािे र्ो अनदुान शिक्षक 
कार्यविलि, २०७९ बनाई िागू गरेको छ। 

 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भिः 
क. र्ो कार्यविलिको नाि अनदुान शिक्षक कार्यविलि-२०७९ रहेको छ । 

ख. र्ो कार्यविलि तरुुन्त िागू हनुेछ । 

२. पररभाषािः विषर् िा प्रसङ्गिे अको अर्थय निागेिा र्स कार्यविलििािः 
क. "कार्यविलि" भन्नािे अनदुान शिक्षक कार्यविलि-२०७९ सम्झनपुछय । 

ख. "िाध्र्लिक तह" भन्नािे कक्षा ९-१० िा कक्षा ९-१२ सञ्चािन भएको विद्यािर् सम्झनपुछय । 

ग. "आिारभतू (लन.िा.वि.) तह" भन्नािे कक्षा ६-८ सञ्चािन भएको विद्यािर् सम्झनपुछय 
घ. "आिारभतू (प्रार्थलिक) तह"भन्नािे कक्षा १ देशख  कक्षा ५ सम्ि सञ्चािन भएको विद्यािर् 

सम्झनपुछय। 

ङ. "विद्यािर् व्र्िस्र्थापन सलिलत" भन्नािे विद्यािर्को िैशक्षक गणुस्तर विकासको िालग लनर्िानसुार 
गठन भएको विद्यािर् व्र्िस्र्थापन सलिलतिार्य सम्झनपुछय । 

च. "शिक्षक अलभभािक संघ" भन्नािे विद्यािर्को िैशक्षक गणुस्तर विकासको िालग लनर्िानसुार गठन 
भएको शिक्षक अलभभािक संघिार्य सम्झनपुछय । 

छ. "सािाशजक परीक्षण सलिलत" भन्नािे विद्यािर्को सम्पणूय पक्षको आन्तररक परीक्षण गनय लनर्िानसुार 
गठन भएको सािाशजक परीक्षण सलिलतिार्य सम्झनपुछय । 

ज. "प्रिानाध्र्ापक" भन्नािे विद्यािर्को िैशक्षक एिं प्रिासलनक प्रिखुिार्य सम्झनपुछय । 

झ. "अनदुान शिक्षक" भन्नािे र्सै कार्यविलि ििोशजि लनर्िु अनदुान शिक्षक सम्झनपुछय । 
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ञ. "गाउँपालिका" भन्नािे िङु्ग्री गाउँपालिकािार्य सम्झनपुछय । 

ट. "अलभभािक" भन्नािे विद्यािर्िा अध्र्र्नरत विद्यार्थीको अलभभािक भनी विद्यािर्को अलभिेखिा 
जलनएको व्र्शि बाब,ु आिा,बाजे,बज्रै्,ििय बाब,ु ििय आिा र त्र्स्ता अलभभािक नभएको हकिा 
विद्यार्थीिार्य प्रचलित काननु अनसुार संरक्षकत्ि प्रदान गने व्र्शि सम्झनपुछय । 

ठ. "सम्बशन्ित लनकार्" भन्नािे विद्यािर्, िङु्ग्री गाउँपालिका, शिक्षा विकास तर्था सिन्िर् र्कार् 
रोल्पा, प्रदेि शिक्षा लनदेिनािर् िशुम्बलन प्रदेि,शिक्षा तर्था िानि स्रोत विकास केन्र र शिक्षासँग 
सम्बशन्ित संघीर् तर्था प्रदेि िन्रािर्िार्य प्रसंग अनसुार सम्झनपुछय। 

३. उद्दशे्र्िः र्स कार्यविलिको उद्दशे्र् देहार्बिोशजि हनुेछ । 

क. विद्यािर्िा शिक्षक अभाििाई आंशिक रुपिा पररपलूतय गनुय,  
ख. विद्यािर् स्तरको िैशक्षक गणुस्तर अलभिवृििा सघाउ परु्ायउन ।  

४. क्षरे: विद्यार्थी अनपुातिा शिक्षक अभाि भएका िा शिक्षक दरबन्दी नभएका सािदुावर्क विद्यािर्िा अनदुान 
शिक्षक पररचािनको क्षेर रहनेछ। 

 

 

पररच्छेद-२ 

अनदुान शिक्षकको िैशक्षक र्ोग्र्ता र दरिन्दी वितरणको आिार  

५. अनदुान शिक्षक वितरणको आिार:(१)  गाउँपालिकाबाट अनदुान शिक्षक पररचािनको िालग 
विलनर्ोशजत रकिको पररलिलभर रही प्रचलित काननु अनसुार अनिुलत िा स्िीकृलत प्राप्त सािदुावर्क 
विद्यािर्िार्य संघ,प्रदेि र स्र्थानीर् तहबाट दोहोरो नपने गरी िनु्र् दरबशन्द र विद्यार्थी संख्र्ाको 
आिारिा तपलसि अनसुार शिक्षकको व्र्िस्र्था गररनेछ । 

क. िनु्र् दरिन्दी भएको विद्यािर्िा विद्यार्थी संख्र्ा जलत भएपलन 

• आिारभतू तह कक्षा १–३ संचालित विद्यािर्िा न्र्नुति १ जना। 

•  आिारभतू तह कक्षा १–५ संचालित विद्यािर्िा न्र्नुति २ जना। 

• आिारभतू तह कक्षा ६-८ संचालित विद्यािर्िा न्र्नुति ३ जना । 

• िाध्र्लिक तह कक्षा ११-१२ संचालित विद्यािर्िा न्र्नुति  २ जना 
ख. कशम्तिा १ दरबशन्द प्राप्त गरर संचािन भएकोिा 

• आिारभतू तह कक्षा १–३ संचालित विद्यािर्िा कशम्तिा ५० जना विद्यार्थी भए न्र्नुति 
२ जना। 
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• आिारभतू तह कक्षा १–५ संचालित विद्यािर्िा कशम्तिा १५० जना विद्यार्थी भए 
न्र्नुति ३ जना। 

• िाध्र्लिक तह संचालित विद्यािर्िा आिारभतू तह कक्षा ६–८ र िाध्र्लिक तह कक्षा 
९–१०िा (साविकका लनम्न िाध्र्लिक र िाध्र्लिक तहका )  न्र्नुति ३/३ जनाबरािर 
र सम्बशन्ित तहिा विद्यार्थी संख्र्ा २०० भन्दा बढी भए र्थप १ जना।तर र्स प्रकारको 
शिक्षक  र्थप गदाय आिारभतू  तहिा िौजदुा दरिशन्द १० भन्दा िवढ भए िवढ हनु 
आउनेिार् नै सिार्ोजन गनुयपनेछ । 

 (२) अनदुान शिक्षक पररचािनको िालग िापदण्ड तर्ार तर्था पाररश्रलिक रकि लनिायरण गदाय 
गाउँपालिकाबाट विलनर्ोशजत रकिको सीिालभर रही विद्यािर्को तह र विद्यार्थी संख्र्ाको आिारिा 
गाउँ शिक्षा सलिलतको लसफाररसिा गाउँ कार्यपालिकाबाट स्िीकृत गनुयपनेछ। 

(३) उपदफा २ बिोशजि गाउँ कार्यपालिकािा स्िीकृलतको िालग पेस गदाय शिक्षक वििरण अनसूुची १ 
बिोशजिको ढाँचािा तर्ार गनुयपनेछ। 

६. िैशक्षक र्ोग्र्तािः(१) र्स कार्यविलि ििोशजिको विज्ञापनिा उम्िेदिारीको िालग आिश्र्क िैशक्षक 
र्ोग्र्ता प्रचलित ऐन तर्था लनर्िाििी अनसुार हनुेछ । 

७. अध्र्ापन अनिुलत पर:(१) र्स कार्यविलि ििोशजिको विज्ञापनिा उम्िेदिारीको िालग अध्र्ापन 
अनिुलत पर अलनिार्य हनुपुनेछ । 

(२) उपलनर्ि (१) िा जनुसकैु कुरा िेखेको भए तापलन शिक्षक लनर्शुि प्रविर्ाको िालग १५ 
ददनको विज्ञापन प्रकािन गदाय अध्र्ापन अनिुलत प्राप्त कुनै पलन उम्िेदिारको दरखास्त नपरेिा पनु: ७ 
ददनको विज्ञापनिा प्रविणता प्रिाण पर तह िा सो सरहको परीक्षा उत्तीणय गरेको व्र्शि आिारभतू 
(प्रा.वि.) तह, गशणत, विज्ञान र अंरजेी विषर्िा प्रविणता प्रिाणपर तह िा सो सरहको परीक्षा उत्तीणय 
गरेको व्र्शि आिारभतू (लन.िा.वि.) तह तर्था स्नातक तह िा सो सरहको परीक्षा उत्तीणय गरेको 
व्र्शि िा.वि. (९-१०) तह र स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीणय गरेको व्र्शि िा.वि. (११-१२) तहको 
सम्िशन्ित विषर्िा अध्र्ापन अनिुलत पर प्राप्त नगरे पलन र्स प्रकारको विज्ञापनिा उम्िेदिार हनु 
सक्नेछ  । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि उम्िेदिार भएको व्र्शि अनदुान शिक्षक पदिा लनर्िु भएिा लनजको 
लनर्शुि पलछ पाँच िषयलभर शिक्षक सेिा आर्ोगिे लिएको पररक्षािाट सम्िशन्ित तहको अध्र्ापन 
अनिुलत पर लिई सक्न ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) ििोशजि अध्र्ापन अनिुलत पर प्राप्त नगरेिा त्र्स्तो अध्र्ापन अनिुलतपर प्राप्त 
नगने अनदुान शिक्षक पदिाट िखायस्त हनु ुपनेछ । 
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पररच्छेद-३ 

पदपूलतय, लनर्शुि प्रविर्ा र काि कतयव्र् 

८. पदपूलतयिः (१) गाउँपालिकाबाट अनदुान शिक्षकको संख्र्ा लनिायरण भएको पर प्राप्त भएपलछ सम्बशन्ित 
विद्यािर्िे प्रार्थलिक तह बाहेक आिारभतू तह (६-८) र िाध्र्लिक तह (९-१०) िा अंरजेी, विज्ञान 
र गशणत िध्रे् र िा.वि. (११-१२) िा विषर्गत आिश्र्कताका आिारिा पदपूती गनयका िालग 
विद्यािर् व्र्िस्र्थापन सलिलतिे लनणयर् गरी गाउँपालिकाको शिक्षा िाखािा लसफाररस गनुय पनेछ । 

(२) विद्यािर्िार् आिश्र्क पने शिक्षकहरुको िालग आिश्र्क पद संख्र्ा, आिश्र्क र्ोग्र्ता 
(विषर्गतका हकिा विषर् सिेत उल्िेख गरी)  परीक्षा हनुे लिलत, सिर् र स्र्थान सवहत अन्र् वििरण 
खिुार्य कम्तीिा १५ ददनको म्र्ाद राखी उपदफा ४  बिोशजिको शिक्षक छनौट सलिलतिे 
गाउँपालिकाको सूचना पावट तर्था िेिसाईटिा, विलभन्न सािाशजक सञ्जाििा सिेत सूचना प्रकािन र 
प्रिारण गनुयपनेछ । तर विद्यािर्गत अनदुान कोटािार्  एकलरत गरी सबै अनदुान कोटाको 
एकैचोवट पदपतूी हनुे गरी तहगत रुपिा गाउँपालिकाबाट विज्ञापनको सूचना लनकाल्न र्स दफािे िािा 
प-ुर्ाएको िालनने छैन । 

(३) प्रकाशित विज्ञापनिा तोवकएको म्र्ादलभर अनसुशुच २ को ढाँचािा पनय आएको दरखास्त उपर 
प्रारशम्भक छानविन गरी आिश्र्क न्र्नुति र्ोग्र्ता पगेुका उम्िेदिारहरुिार्य िार परीक्षािा सािेि 
गरार्य लनर्शुिका िालग उम्िेदिारको छनौट गनुय पनेछ । 

(४) अनदुान शिक्षक पदपलूतयका िालग देहार् बिोशजिको शिक्षक छनौट सलिलत रहनेछ । 

क. प्रिखु प्रिासकीर् अलिकृत     - संर्ोजक                                                               

ख. गाउँपालिकािा सूशचकृत भएका विषर् विज्ञ िध्रे्बाट गाउँपालिका अध्र्क्षिे िनोलनत गरेको 
एक जना विषर् वििेषज्ञ          -सदस्र् 

ग. सम्बशन्ित विद्यािर्को विद्यािर् व्र्िस्र्थापन सलिलत अध्र्क्ष -सदस्र्                                   

घ. सम्बशन्ित विद्यािर्को प्रिानाध्र्ापक            - सदस्र्  

ङ. शिक्षा िाखा प्रिखु                       – सदस्र् सशचि                                                                                

उपदफा ४ बिोशजिको सलिलतिे परीक्षा सम्बशन्ि आिश्र्क कार्य गनय अन्र् कियचारीहरु 
खटाउन सक्ने छ र सलिलतको सशचिािर् गाउँपालिकाको शिक्षा िाखािा रहनेछ । 

सलिलतको कार्यसञ्चािन कार्यविलि सलिलतिे आफै लनिायरण गरेबिोशजि हनुेछ । 

(५)  शिक्षक छनौट सलिलतको िनोलनत सदस्र्को पदािलि शिक्षक छनौट प्रकृर्ा परुा गरी लनर्शुिको िालग 
लसफाररस गने कार्य भएपलछ स्ितिःसिाप्त हनुेछ । 
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(५क) उपदफा ४ (ख) को प्रर्ोजनका िालग शिक्षा िाखािे विषर् वििेषज्ञको सशुच प्रत्रे्क २ िषयिा  
अध्र्ािलिक गरर राख्न ु पनेछ । अध्र्ािलिक विषर् विज्ञको सशुच प्रकाशित भएपलछ पवहिेको सशुच स्ितिः 
खारेज हनुेछ । विषर् विज्ञको सूचीबाट विज्ञ छनौट गदाय िाध्र्लिक तहको शिक्षक पदपूतीको हकिा 
िाद्यलिक तहको स्र्थार्ी शिक्षकको पदिा कम्तीिा ५ िषय िा सो भन्दा बढी काि गरेको अनभुि भएकोिाई 
प्रार्थलिकता ददनपुनेछ। अन्र् तहको हकिा सोही तहिा ५ िषय स्र्थार्ी शिक्षकको रुपिा काि गरेको िा सो 
भन्दा िालर्थल्िो तहिा कार्यरत स्र्थार्ी शिक्षकिाई प्रार्थलिकता ददनपुनेछ। विज्ञ सूची अध्र्ािलिक सम्बन्िी 
अन्र् व्र्िस्र्था गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायििर् तोकेबिोशजि हनुेछ। 

(५ख) लिशखत परीक्षा सञ्चािनको िालग पाठ्यिििा सिािेि भएका विषर्िस्तकुा सम्बन्ििा सम्बशन्ित 
विज्ञहरूबाट प्रश्नपर लनिायण गनुयपनेछ। विषर्विज्ञबाट लनलियत प्रश्नपरहरुिार् शिक्षा िाखा प्रिखुिे 
आिश्र्कतानसुार सम्बशन्ित विषर्विज्ञ सिेत सिािेि गरी िोडरेसन गरेर प्रश्नपर बैंकिा राख्न ु पने छ । 
गाउँपालिकािा पवहिे नै प्रश्न िैंक रहेको र उि िैंकिा प्रश्न िौज्दात रहेिा सोही प्रश्नपर प्रर्ोग गनय 
सवकनेछ। पाठ्यिििा सिािेि भएका सािान्र् ज्ञान तर्था सािान्र् िौविक परीक्षण सम्बन्िी प्रश्नहरू अलिकृत 
स्तरको स्र्थार्ी कियचारीिारा लनिायण गनय सवकनेछ। प्रश्नपरको संरक्षण गने शजम्िा संर्ोजकको हनुेछ। 
(६) शिक्षक छनौट सलिलतको काि, कतयव्र् र अलिकार देहार् बिोशजि हनुेछ । 

क. शिक्षक सेिा आर्ोगिे तोकेको पाठ्यिि अनसुार लिशखत तर्था अन्तिायताय परीक्षा र 
आिश्र्कतानसुार प्रर्ोगात्िक परीक्षा लिने । 

ख. परीक्षािार् िान्त र िर्ायददत ढंगिे संचािन गने । 

ग. सफि उम्िेदिारिार्य लनर्शुिको िालग विद्यािर् व्र्िस्र्थापन सलिलत सिक्ष लसफाररस गने 
। 

घ. लसफाररस भएका र िैकशल्पक उम्िेदिारको नाि शिक्षा िाखािा पठाउने । 

ङ. परीक्षा सम्बशन्ि अन्र् कार्य गने । 
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९. परीक्षा संचािन र लनर्शुि प्रकृर्ािः(१) गाउँपालिकाको अनदुान शिक्षकको परीक्षा र लनर्शुि 
देहार्अनसुार गनुय पनेछ । 

क. लिशखत परीक्षाको िालग आिश्र्क प्रश्न परप्रश्न बैंकबाट शिक्षक छनौट सलिलतको संर्ोजकिे 
परीक्षा संचािन हनुभन्दा आिा घण्टा अशघ कशम्तिा ३ सेट प्रश्नपर बाट १ सेट छालन शिक्षक 
छनौट सलिलतको रोहिरिा गोप्र् रुपिा प्रलतलिवप बनार् परीक्षा संचािन गनुय पनेछ । 

ख. उत्तर पशुस्तकािा कोलडङ लडकोलडङ गने कार्य संर्ोजक िा लनजिे तोकेको सदस्र्िे गरी शिक्षा 
अलिकृतको रोहिरिा सम्बशन्ित विषर् विज्ञबाट छनौट सलिलतिे तोकेको स्र्थानिा उत्तर पशुस्तका 
परीक्षण गनुयपनेछ ।  

ग. सलिलतिे छनौट प्रकृर्ा सम्बशन्ि आिश्र्क लनणयर्हरु गरी सरुशक्षत सार्थ राख्नपुनेछ । सलिलतका 
पदालिकारीहरु र खटाईएका कियचारीहरुिे गाउँपालिकािे तोके बिोशजिको बैठक भत्ता तर्था अन्र् 
भत्ता पाउनेछन ्।  

घ. उम्िेद िारिे गाउँपालिकािे तोकेको िलु्क तोवकएको कोषिा जम्िा गनुयपनेछ र र्सरी जम्िा 
भएको आम्दानीको रकििार् परीक्षा संचािन सम्बशन्ि कार्यिा खचय गनुय पनेछ । र्सरी जम्िा 
भएको रकििे नपगु भएिा गाउँपालिकािे अन्र् स्रोतबाट व्र्होनेछ । 

ङ. शिक्षक छनौट परीक्षा संचािन र व्र्िस्र्थापकीर् कार्यका सम्बन्ििा गाउँ शिक्षा सलिलतिे अनगुिन 
गरी सलिलतिार् आिश्र्क सझुाि ददन सक्नेछ । 

च. छनौट सलिलतको लसफाररसिा सफि उम्िेदिारिार् बढीिा एक आलर्थयक िषयका िालग करार 
सम्झौता सवहत लनर्शुि गरी सोको जानकारी शिक्षा िाखािा ददनपुनेछ । 

छ. गाउँपालिकािे शिक्षक अनदुानिार्य लनरन्तरता ददने सलुनशित भएपछी िार एक पटकिा एक 
आलर्थयक िषयिा नबढार्य कार्य सम्पादनको आिारिा करार सम्झौता म्र्ाद र्थप गनय सक्नेछ । 

ज. नलतजा प्रकािन भर् लनर्शुिको िालग सूचना प्रकाशित भएको लिलतिे ७ ददन लभर लनर्शुि लिर् 
सक्नपुनेछ अन्र्र्था िैकशल्पक उम्िेदिारिार् लनर्शुि ददन सवकनेछ ।              

झ. लनर्शुि को िालग लसफाररस भई आएको उम्िेदिारिार् लनर्िानसुार लनर्शुि तर्था हाशजर गराउने 
शजम्िा सम्बशन्ित विद्यािर्को हनुेछ । विद्यािर्िे लसफाररस भई आएको १५ ददनलभर हाशजर 
नगराएको खण्डिा उि विद्यािर्को अनदुानकोटा आिश्र्कताको आिारिा अन्र् विद्यािर्िाई 
गाउँ शिक्षा सलिलतको लनणयर्ानसुार ददर्नेछ । 

१०. अन्तिायताय सम्िशन्ि व्र्िस्र्था: अन्तिायतायको िालग छुट्टार्एको पच्चीस अंक देहार् ििोशजि ददर्नेछ 
। 
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(क) िैशक्षक र्ोग्र्ता बापत सेिा प्रिेिको िालग तोवकएको िैशक्षक र्ोग्र्ता प्रर्थि शे्रणी भए छ 
दितीर् शे्रणी भए चार  र ततृीर् शे्रणी भए दरु् अंकका दरिे बढीिा छ अंक  

(ख) िालर्थल्िो िैशक्षक र्ोग्र्ता िापत प्रर्थि शे्रणी भए चार अंक र दितीर् शे्रणी भए दरु् अंक 

(ग) अन्तिायताय बापत पन्र अंक  

 तर अन्तिायतायको अंक दददा कुनै उम्िेदिारिार् ७० प्रलतित भन्दा बढी र ३५ प्रलतित भन्दा 
कि ददनपुने भएिा त्र्स्तो नम्बर ददनपुने स्पष्ट कारण खिुाउन ुपनेछ । 

 

११. काि, कतयव्र् र अलिकारिः र्स कार्यविलि अनसुार लनर्िु भएका अनदुान शिक्षकहरुको काि, 
कतयव्र् र अलिकार र्सै कार्यविलि  र र्स कार्यविलििा िेशखए िाहेक अन्र्को हकिा प्रचलित काननु 
बिोशजि हनुेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

पाररश्रलिक  र विदा  

१२.  पाररश्रलिक: गाउँपालिकाको अनदुानबाट लनर्िु भएको शिक्षकिे विद्यािर्िा हाशजर भएको 
लिलतदेशख गाउँपालिकािे तोके बिोशजिको पाररश्रलिक िालसक िा रैिालसक रुपिा लनिायह खचय बापत 
पाउनेछ । 

१३. विदािः (१) अनदुान शिक्षकिे िषय भरीिा भैपरी विदा ६ ददन, पिय विदा ६ ददन, विरािी विदा १२ 
ददन पाउनेछ । 

          (२) उप दफा १ बिोशजिको विदा  अिलिको पाररश्रलिक परुा उपिब्ि गरार्ने छ ।  

            (३) विदा अलिकार नभर्य सहलुिर्त िार हनुेछ । 

१४. काजिः अनदुानबाट लनर्िु शिक्षकिार्य गाउँशिक्षा सलिलतको लसफाररसिा गाउँ कार्यपालिकािे काज 
सरुिा िा दरबन्दी लििान सम्बशन्ि आिश्र्क लनणयर् गनय सक्नेछ । 

पररच्छेद-५ 

आचार संवहता  

१५.  अनदुान शिक्षकको आचारसंवहता: (१) गाउँपालिकाको अनदुानबाट लनर्िु शिक्षकिे देहार्को 
आचारसंवहता पािना गनुयपनेछ । 

क. लनर्लित रुपिा विद्यािर्िे तोकेको पोिाकिा हाशजर भर्य अनिुालसत रुपिा तोवकएको 
आफ्नो शजम्िेिारी पूरा गने । 
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ख. विद्यार्थी र शिक्षकहरु बीच िर्ायददत व्र्िहार गने । 

ग. आफ्नो पेिाप्रलत र्िान्दार रही विद्यािर्को चौतफी विकासिा जोड ददने । 

घ. जनुसकैु पररशस्र्थलतिा पलन विद्यािर्का गोप्र् राख्नपुने कुराहरुिार्य प्रत्र्क्ष िा अप्रत्र्क्ष 
रुपिा प्रकट गनय नपार्ने । 

ङ. पद अनसुारको आचरण पािना गने । 

च. विद्यािर्को वहत विपररत कार्यिा सहभागी भर्य कार्ायिर् घेराउ गने,तािाबन्दी गने, 
िारररीक िा िानलसक दिाब ददने उदे्दश्र्िे कुनै वकलसिको कार्य गनय िा गराउन नपार्ने 
। 

छ. िादक पदार्थयको सेिन गरी विद्यािर् पररसरलभर प्रिेि नगने । 

ज. आलर्थयक अनिुासन लभर रहन े। 

झ. विदा बस्दा शस्िकृत लिएर िार बस्न े। 

(२) शिक्षकिे पािना गनुयपने अन्र् आचारसंवहता प्रचलित ऐन तर्था लनर्िाििी बिोशजि हनुेछ । 

 

पररच्छेद-६ 

सजार् सम्बशन्ि व्र्िस्र्था  

१६.  सजार् सम्बन्िी व्र्िस्र्था: (१) उशचत र पर् र्ाप्त कारण भएिा र्स प्रकारको अनदुानबाट लनर्िु 
शिक्षकिार्य देहार् बिोशजिको सजार् गनय  सवकनेछ । 

क. नलसहत ददने, 
ख. तिब रोक्का गने, 

ग. आिश्र्क क्षलतपूलतय भराउने, 
घ. लनशित सिर्को िालग लनिम्बन गने, 

ङ. सेिाबाट हटाउने िा बखायस्त गने, 

१७. नलसहत ददनेिः विद्यािर्िा अनपुशस्र्थत रहने,शजम्िेिारी पूरा नगने,सिर् पािना नगरेिा लनजिार्य 
नलसहत ददन सवकनेछ । 

१८.  पाररश्रलिक रोक्का गनेिः देहार्को अिस्र्थािा शिक्षकको पाररश्रलिक रोक्का गनय सवकनेछ । 

क) अनिुासनहीन काि गरेिा, 
ख) बारम्बार विद्यािर्िे ददएको लनदेिन पािना नगरेिा, 
ग) विना सूचना विद्यािर्िा अनपुशस्र्थत रहेिा, 
घ) आफ्नो पदीर् शजम्िेिारी पािना नगरेिा, 
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ङ) विद्यािर्को गोपलनर्ता भंग गरेिा, 
च) र्स कार्यविलि र प्रचलित काननुिा उल्िेशखत आचारसंवहताको पािना नगरेिा, 

१९. आिश्र्क क्षलतपूलतय भराउनेिः गाउँपालिकाको अनदुानबाट लनर्िु कुनैपलन शिक्षकिे जानाजानी 
िापिायही गरी विद्यािर्िार्य कुनै हानी नोक्सानी गरे िा गराएिा त्र्सरी हनु गएको क्षलतको रकि 
आंशिक िा पूरा रुपिा लनजको पाररश्रलिकबाट कट्टा गरी असिुउपर गररनेछ र तिबबाट नपगु रकि 
लनजको जार्जेर्थाबाट असिुउपर गररनेछ । 

२०. लनशित सिर्को िालग लनिम्बन गनेिः गाउँपालिकाको अनदुानबाट लनर्िु कुनैपलन शिक्षकिार्य 
सजार्को आदेि ददनभुन्दा अशघ कुनै विषर्िा जाँचबझु गनुयपरेिा लनजिार्य सजार् गने अलिकारीिे 
लनशित सिर्को िालग लनिम्बन गनय सक्नेछ । 

२१. सेिाबाट हटाउने िा बखायस्त गनेिः देहार्को अिस्र्थािा गाउँपालिकाको अनदुानबाट लनर्िु 
शिक्षकिार्य शिक्षण संस्र्थािा नोकरीको िालग अर्ोग्र् नठररने गरी सेिाबाट हटाउन सवकनेछ। 

क) आफ्नो पदीर् शजम्िेिारी िहन नगरेिा, िादक पदार्थय सेिन गरी विद्यािर् आएको प्रिाशणत 
भएिा, 

ख) विदा स्िीकृत नगरार्य पन्र ददनसम्ि अनपुशस्र्थत भएिा, 
ग) विद्यािर्िार्य हानी नोक्सानी हनुे कार्य गरेिा, 
घ) अनिुासन र आचरण सम्बन्िी व्र्िस्र्था बारम्बार उल्िंघन गरेिा, 
ङ) िगज लबरिेा, 
च) विद्यािर्िार्य असर पने गरी एउटै सिर्िा अन्र् संस्र्थािा काि गरेिा, 

२२. सजार् गने अलिकारीिः गाउँपालिकाको अनदुानबाट लनर्िु शिक्षकिार्य सजार् गने अलिकारी देहार् 
बिोशजि हनुेछन ्। 

क) शिक्षकहरुिार्य  नलसहत ददने,गएि कट्टा गने अलिकार प्रिानाध्र्ापकिार्य हनुेछ । 

ख) शिक्षकिाई लनिम्बन गने,पाररश्रलिक रोक्का गने,सेिािाट हटाउने िा िखायस्त गने अलिकार 
विद्यािर् व्र्िस्र्थापन सलिलतको लसफाररसिा गाउँ शिक्षा सलिलतिाई हनुेछ । 

तर सजार् ददन ेअलिकारीिे कुन ैशिक्षकिार्य सजार्को आदेि ददनभुन्दा अशघ लनजिार्य आफ्नो सफार्य 
पेि गने िनालसब िौका ददनपुनेछ र सम्बशन्ित शिक्षकिे पलन तोवकएको म्र्ादलभर आफ्नो सफार् पेि 
गनुयपनेछ । 

 

पररच्छेद-८ 

सम्बशन्ित लनकार्को भलूिका 
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२३.  स्र्थानीर् तहको भलूिका:अनदुान शिक्षकको पररचािन सम्बन्ििा स्र्थानीर् तहको भलूिका देहार् 
बिोशजि हनुेछ। 

१) अनदुान शिक्षकको पाररश्रलिक िालसक िा रैिालसक रुपिा लनकासा गने । 

२) अनदुान शिक्षकको कार्यसम्पादनको लनर्लित अनगुिन गने । 

३) विद्यािर्गत रुपिा अनदुान शिक्षक वििरण अध्र्ािलिक गरी राख्न े। 

४) र्स कार्यविलिअनसुार तोवकएको कार्य गने । 

५)  अन्र् कार्य गने । 

२४. विद्यािर्को भलूिका: अनदुान शिक्षक पररचािनसम्बन्ििा विद्यािर्को भलूिका देहार् बिोशजि 
हनुेछन। 

१) करार सम्झौता सवहत लनर्शुि लनर्शुि ददने व्र्िस्र्था गरी विद्यािर्िा हाशजर गराउने र सो 
को जानकारी शिक्षा िाखािाई गराउने । 

२) अनदुान शिक्षकको शजम्िेिारी बाँडफाड र आचार संवहता बनार् कार्ायन्िर्न गराउने । 

३) लनर्लित अनगुिन गने । 

४) आिश्र्क अन्र् कार्य गने । 

 

 

 

 

 

पररच्छेद-९ 

शिक्षक अनदुान बन्द गनय सवकने  

२५.  शिक्षक अनदुान िन्द गनय सवकने: विद्यािर्िा उपिब्ि गराउने गाउँपालिकाको अनदुान रकि 
गाउँ शिक्षा सलिलतको लसफाररसिा देहार्का आिारिा गाउँ कार्यपालिकािे रोक्का िा बन्द गनय सक्ने छ 
। 

क. शिक्षक तर्था कियचारी दरबन्दी स्र्थार्ी रुपिा लसजयना िा पदपूलतय भर् आएिा । 

ख. संघीर् िा प्रादेशिक सरकारबाट शिक्षक तर्था कियचारी व्र्िस्र्थापनको िालग अनदुान प्राप्त 
भएिा । 

ग. विद्यािर् िजय िा तह तर्था कक्षा घटुिा परेिा । 

घ. गाउँ कार्यपालिकािे िनालसि ठहराएका अन्र् आिारहरु । 
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पररच्छेद-१० 

विविि 

२६. विविििः 
क. र्स कार्यविलिको संिोिन गने अलिकार गाउँ कार्यपालिकािा रहनेछ । 

ख.  र्स कार्यविलििा उल्िेख नभएका कुराहरु गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको लनणयर् बिोशजि हनुछे 
। 

ग. परीक्षा व्र्िस्र्थापन सम्बन्िी कार्यविलि र्स कार्यविलििा िेशखएको हकिा र्सै बिोशजि र 
निेशखएको भपएिा सलिलतिे लनिायरण गरेबिोशजि हनुेछ। 

घ. र्स कार्यविलििा उल्िेशखत कुनै व्र्िस्र्थाका विषर्िा कुनै दवुििा भएिा गाउँ कार्यपालिकाको 
लनणयर् अशन्ति हनुेछ । 
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अनसूुची-१ 

दफा ५ को उपदफा ३ सँग सम्बशन्ित 

 

ि.स
. 

 

विद्यािर्को नाि 

अनदुान शिक्षक संख्र्ा वििरण 

आ.वि (१-५) आ.वि(६-८) िा.वि. (९-१० ) िा.वि.(११-१२) 

िौजदुा र्थप िौजदुा र्थप िौजदुा र्थप िौजदुा र्थप 
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अनसूुची-२ 
दफा ८ को उपदफा (३) सँगसम्बशन्ित  

                            आिेदन फारािको ढाँचा 
 

 

 

(क) उम्िेदिारिे दरखास्त फाराि भरेको पद सम्बन्िी वििरणिः 
विज्ञापन नं.  पदिः 

(ख)उम्िेदिारको िैर्शिक वििरण :  

 

उम्िेदिारको नाि, र्थर (देिनागरीिा) 

(अंरजेीठुिोअक्षरिा) 

नागररकता नं. जारी गने शजल्िा : लिङ्गिः 

स्र्थार्ीठेगाना (क) शजल्िा: (ख) न.पा./गा.पा. िैिावहक शस्र्थलतिः 

(घ) टोि: (ङ) िागय/घरनं:  फोननं. : 

पराचार गने ठेगानािः र्-िेि :  

बाबकुो नाि, र्थर : 

आिाको नाि, र्थर : 

बाजेकोनाि, र्थरिः 

पलत/पत्नीकोनाि, र्थरिः 

फोटो 
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आिश्र्क न्रू्नति र्ोग्र्ता भन्दा िालर्थल्िो िैशक्षक र्ोग्र्ता (भएिा उल्िेख गने) 

 

जन्ि लिलत : (वि.सं.)  िातभृाषािः हािकोउिेर : िषयिवहना 

(ग) िैशक्षक र्ोग्र्ता सम्बन्िी वििरण :  

 विश्वविद्यािर्/िोडय/संस्र्था िैशक्षक उपालि संकार् शे्रणी/प्रलतित िूिविषर् 

िैशक्षक 
र्ोग्र्ता 

     

     

     

 उम्िेदिारको ल्र्ाप्चे सही छाप उम्िेदिारको 
दस्तखत 

लिलत : 

 

 

 

 

दार्ाँ  बार्ाँ  

(घ) संिग्न कागजातहरुिः 
(१) नेपािी नागररकताको प्रिाणपरको प्रिाशणत प्रलतलिवप २ प्रलत 

(२) िैशक्षक र्ोग्र्ताको प्रिाणपरको प्रिाशणत प्रलतलिवप २ प्रलत 

(३) अध्र्ापन अनिुलतपरको प्रलतलिवप २ प्रलत 

(४) अनभुि भए अनभुिको प्रिाणपर                            आज्ञािे, 
                           िियराज बढुा 

                          प्रिखु प्रिासवकर् अलिकृत  


