
दरवन्दी मिलान तथा मिक्षक व्यवस्थापन सम्वन्धिा नगर मिक्षा समिमत को मिमत २०७७।७।२८ को मनर्णय कायाणन्वयनका लामग  

मिक्षक व्यवस्थपनका क्रििा सरुवाका लामग मनवेदन मदने मिक्षकको क्रि मनर्ाणरर्  तपमसल अनुसारका आर्ारहरु तय 

गररएको छ । 

(प्राथमिक मिक्षकको हकिा) 

१. सम्वन्धन्धत वडामित्रका  मवद्यालयिा कायणरत मिक्षक थप हुने दरवन्दीिा कामिने मवद्यालयको मिक्षक प्रथमिकता पाउने 

२. सम्वन्धन्धत वडाको मवद्यालयिा कायणरत मिक्षकहरु िधे्य अपाङगता िएका मिक्षक र िमहला मिक्षकलाई प्रथमिकता मदने तर 

कक्षा (९– १२) संचामलत मवद्यालयिा थपहुने िा मव मिक्षकको दरवन्दीको सट्टािा थप हुने प्रा मव दरवन्दीिा स्नातक वा स्नाकोत्तर 

योग्यता िएका मिक्षकले पमहलो प्रथमिकता पाउने । 

३. सम्वन्धन्धत वडािा स्नातक वा स्नाकोत्तर योग्यता िएका मिक्षकको  आवश्यक संख्यािा मनवेदन नपरेिा मसिा जोमडएको 

वडाका सोही अनुसार योग्यता िएकालाई प्रथमिकता मदने । 

४. िामथ उले्लन्धित वुुँदाका अमतररक्त प्रथमिकता मनर्ाणरर् गदाण देहाय अनुसार गने  

 क. सम्वन्धन्धत तहिा स्थायी मनयुमत्त को जेष्ठता त्यस पमछ क्रिस अस्थायी र करार मनयुत्तीको जेष्ठता  

ि.  सम्वन्धन्धत तहको स्थायी मनयुमत्तको  जेष्ठता सिान िएिा तल्लो तहको स्थायी अस्थायी मनयुत्तीको जेष्ठतालाई आर्ार मलने 

ग. जेष्ठताको गर्ना गदाण सोही तहको  िामथल्लो शे्रर्ी जसै्त प्रथि मित्तीय र तृत्तीय लाई आर्ार मलने । 

घ. अपाङगता िएका मिक्षकको हकिा आवश्यकता िन्दा बढी मनवेदन परेिा अपाङग पररचय पत्रको शे्रर्ीको  आर्ारिा 

क्रिस ि, ग, र घ लाई प्रथमिकता मदने तर एउिै मवद्यालयिा ि शे्रर्को अपाङ्गता िएका एक िन्दा वढी मिक्षकलाई दरवन्दी 

मिलानका क्रििा सरुवा नगने । 

५. मवद्यालय छनौिका क्रििा कुनै मिक्षकले एउिै क्रििा एक िन्दा वढी मवद्यालयिा मचन्ह लगाएिा  सुमचिा रहेको अगाडी 

रहेको  मवद्यालयलाई िान्यता मदने  । 

६. सुन्य दरबन्दी िएका कक्षा ६- ८ संचामलत आर्ारिू मवद्यालयको प्र अ व्यवस्थापनको लामग सम्वन्धन्धत तहिा योग्यता पुगेको 

मिक्षकलाई प्र अ को मजमे्ववारी मलन गरर ििाउनु पने िएको हुदा त्यस्ता मवद्यालयको १।१ दरवन्दी सो प्रयोजनको लामग पूती 

नगरी िाली राखे्न । 

७. नगर मिक्षा समिमत को मनर्णयिा दरवन्दी गर्ना निएका मवद्यालयका  अपाङ्गता िएका मिक्षकको सरुवा मनजको मनवेदनका 

आर्ारिा नू्यनति दरवन्दी िएका मवद्यालयिा प्रथमिकता मदइ  आवश्यक सिन्वय गरी सरुवा गने । 

८. दरवन्दी मिलानका क्रििा किौती नहुने मवद्यालयिा सवै तहको ररक्त दरवन्दीिा  सम्वन्धन्धत मवद्यालयको सहितीको 

आर्ारिा सरुवा गररमदने । 

९. िा मव ,मन िा मव तह को  हकिा प्र अ व्यवस्थापन संगै प्रमक्रया अगाडी बढाउने गरर आवश्यक गृहकायण गरेर  ७ मदनेको 

सूचना प्रकािन गने ।  


