
करारमा शिक्षक नियशुि सम्बन्धी काययविनध, 2076 

 

िगर काययपानिकाबाट स्िीकृत नमनत 2076/02/१० 

    प्रमाणीकरण नमनत २०७६/0४/०१ 
 

सामदुावयक विद्याियको स्िीकृत दरबन्दीमा करारमा शिक्षक नियशुि सम्बन्धी व्यिस्थािाई व्यिशस्थत र मयायददत 
बिाउि आिश्यक भएकोिे भरतपरु महािगरपानिका शिक्षा ऐि 2075 को दफा 37 िे ददएको अनधकार 
प्रयोग गरी िगर काययपानिकािे यो काययविनध जारी गरेको छ। 

 
पररच्छेद १– प्रारशम्भक 

 

१. संशक्षप्त िाम र प्रारम्भः (१) यो काययविनधको िाम करारमा शिक्षक नियशुि सम्बन्धी काययविनध, 2076 
   रहेको छ।  

   (२) यो काययविनध तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ। 
२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय ििागेमा यस काययविनधमा 

क) "िगरपानिका" भन्नािे भरतपरु महािगरपानिकाई सम्झिपुदयछ। 

ख) "ऐि" भन्नािे भरतपरु महािगरपानिका शिक्षा ऐि, 2075 सम्झिपुछय 
ग) "प्रमखु" भन्नािे भरतपरु महािगरपानिकाका प्रमखुिाई सम्झिपुदयछ। 

घ) "प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत" भन्नािे भरतपरु महािगरपानिकाका प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत 
सम्झिपुछय। 

ङ) "महािाखा" भन्नािे िैशक्षक प्रिासि महािाखािाई सम्झिपुछय। 

च) "िगर शिक्षा अनधकारी" भन्नािे िैशक्षक प्रिासि महािाखा प्रमखुको शजम्मेिारी सम्हाल्ि तोवकएको 
कमयचारीिाई सम्झिपुछय। 

छ) "विद्यािय व्यिस्थापि सनमनत" भन्नािे ऐिको दफा 12 बमोशजम गठि भएको सनमनत सम्झिपुछय। 

ज) "शिक्षक" भन्नािे स्िीकृत दरबन्दी, राहत अिदुाि कोटा र नियिमा काययरत शिक्षकिाई सम्झिपुछय। 

झ) "वििेषज्ञ" भन्नािे माध्यनमक र निम्ि माध्यनमक तहको हकमा विषय वििेषज्ञ र प्राथनमक तहको 
हकमा िगरपानिकामा सूचीकृत भएको वििेषज्ञ सम्झिपुछय । 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद २– पदपूनतय र छिोट प्रकृया 



 

३. पदपूनतय:(१) सामदुावयक विद्याियमा शिक्षक पद ररि भएमा विद्याियिे ररि भएको तह, शे्रणी र विषय 
खोिी सात ददिनभत्र जािकारी ददिपुिेछ । 

(२)  उपदफा (१) िमोशजम ररि पदमा विद्याियिे विद्यािय व्यिस्थापि सनमनतको निणयय सवहत पन्र 
ददिनभत्र िगरपानिकामा पदपूनतय अिमुनत माग गिुयपिेछ। 

३) पदपूनतय माग भएकोमा महािाखािे तह, शे्रणी र विषय खोिी पदपूनतय अिमुनत ददिेछ। 

४) पदपूनतय अिमुनत प्राप्त भएपनछ विद्याियिे दैनिक पनत्रकामा 15 ददिको विज्ञापिको सूचिा प्रकाशित 
गिुयपिेछ। 

५) विज्ञापिको म्याद समाप्त भएपनछ ऐिको दफा 21 बमोशजमको छिोट सनमतिे शिक्षक छिोट गरी 
करारमा शिक्षक नियशुि गिय विद्यािय व्यिस्थापि सनमनतिाई नसफाररस गिेछ। 

४. छिोट प्रवियाः (१) करारमा शिक्षक छिोट गदाय शिक्षक सेिा आयोगिे सम्बशन्धत तह र विषयका िानग 
निधायरण गरेको पाठ्यिमअिसुार परीक्षा सञ्चािि गिुयपिेछ। 

(२)निशखत परीक्षा र अन्तरिाताय समेतबाट उच्चतम अंक प्राप्त गिे उम्मेदिारिाई छिोट सनमनतिे सफि 
उम्मेदिारको रुपमा करार नियशुिका िानग विद्यािय व्यिस्थापि सनमनत समक्ष नसफाररस गिेछ। 

(३) शिक्षक छिोट गदाय शिक्षक सेिा आयोगबाट तोके िमोशजमको संख्यामा िैकशल्पक उम्मेदिार छिोट 
गिुयपिेछ । 

(४) ऐिको दफा 21 बमोशजम छिोट सनमनतमा वििेषज्ञ छिोट गदाय िगरपानिकामा सूशचकृत विषय 
वििेषज्ञ मध्येबाट परीक्षा सञ्चािि हिुे ददि नबहाि छिोट सनमनतका अध्यक्ष, सदस्य र सदस्य सशचिको 
रोहिरमा गोिा प्रथाद्वारा छिोट गिुयपिेछ। 

(५) छिोट सनमनतमा िडा अध्यक्ष िा निजिे तोकेको िडा सनमनतको सदस्य पययिेक्षकका रुपमा रहि 
सक्िछेि।् 

पररच्छेद ३–वििषेज्ञसम्बन्धी व्यिस्था 
 

५. वििषेज्ञ सूचीकरण प्रविया:(१) ऐिको दफा 21 बमोशजमको कायय गिय वििेषज्ञ हिु चाहिे स्थायी शिक्षकिे 
िगरपानिकािे सूचिा प्रकाशित गरी तोकेको अनबधनभत्र नििेदि ददिपुिेछ। 

(२) उपदफा (1) बमोशजम सूचिा प्रकाशित गदाय नििेदि साथ संिग्ि हिुपुिे कागजातहरु र नििेदि 
दस्तरु समेत तोवकिेछ। 

(३) महािाखािे उपदफा (1) र (२) बमोशजम नििेदि ददएका शिक्षकहको नििेदि छािनबि गरी 
प्राथनमक निम्ि माध्यनमक र माध्यनमक तहका िानग छुट्टा छुटै्ट वििेषज्ञ सूची प्रकाशित गिेछ। 

(४) उपदफा (२)  बमोशजम सूची प्रकािि गदाय निम्ि माध्यनमक र माध्यनमक तहका िानग वििेषज्ञ 
हिुे विषय समेत खिुाई प्रकािि गिुयपिेछ। 

 



६. वििेषज्ञको योग्यताः वििेषज्ञ हिु देहायको योग्यता हिुपुिेछ । 

क) सम्िशन्धत तहमा स्थायी सेिा अिनध एक िषय पूराभै कम्तीमा तीि िषयको शिक्षण अिभुि 
भएको 

ख) प्राथनमक तहका िानग स्िातक िा सो सरह र तानिम प्राप्त 

ग) निम्ि माध्यनमक तहका िानग सम्बशन्धत विषयमा स्िातक िा सो सरह र तानिम प्राप्त  

घ) माध्यनमक तहका िानग स्िातकोत्तर िा सो सरह र तानिम प्राप्त । 

७. वििषेज्ञ छिोट सम्बन्धी व्यिस्था: (१) कुिै विषयमा कम्तीमा चार जिा वििेषज्ञ सूचीकृत िभएमा िा 
सूचीकृत वििेषज्ञ उपिब्ध िभएमा शचतिि शजल्िानभत्रका अन्य िगरपानिकामा सूचीकृत वििेषज्ञबाट समेत 
छिोट गिय सवकिेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमका वििेषज्ञबाट गोिाप्रथाबाट छिोट सनमनतिे वििेषज्ञ छिोट गिेछ। 

(३)  शचतिि शजल्िानभत्रका अन्य िगरपानिकामा सूचीकृत वििेषज्ञको सूची महािाखािे माग गरी 
अनभिेख राख्नछे । 

८. वििषे व्यिस्थाः (१) िगरपानिकािे आिश्यकताअिसुार भरतपरु महािगरपानिक शिक्षा ऐि, २०७५  
(संिोधिसवहत) अिसुार िावषयक रुपमा करारमा शिक्षक नियशुिका िानग विज्ञापि गिय सक्िेछ । 

(२) यस दफा िमोशजम विज्ञापि गदाय एक िैशक्षक सत्र भरी विद्याियहरुमा ररि हिुसक्िे शिक्षक पदको 
अिमुाि गरी विज्ञापि गररिेछ। 

(३) तोवकएको सख्याका उम्मेदिारिाइ योग्यतािम सूचीमा राखी िनतजा प्रकािि गररिेछ। 

(४) यो दफा िमोशजम योग्यतािम सूचीमा रहेका उम्मेदिारहरुिाइ एक िैशक्षक सत्र नभत्र विद्याियहरुमा 
ररि हिुे शिक्षक पदमा करार नियशुिका िानग नसफाररस गररिेछ । 

(५) यस दफा िमोशजम नसफाररस भएका उम्मेदिारिाइ विद्यािय व्यिस्थापि सनमनतिे करारमा नियशुि 
गिुयपिेछ । 

पररच्छेद ४–करार नियशुि 

 

९.  करारमा शिक्षक नियशुिः (१) यस काययविनध बमोशजम छिोट भएको शिक्षकको बढीमा एक िैशक्षक 
सत्रका िानग विद्यािय व्यिस्थापि सनमनतको निणयय अिसुार विद्याियिे करारमा नियशुि गिेछ। 

२) करार नियशुि भएका शिक्षकको अनभिेखका िानग फाइि खडा गरी 15 ददिनभत्र िगरपानिकामा 
पेस गिुयपिेछ। 

३) विद्याियिे करारमा शिक्षक नियशुि गरेको जािकारी अनभिेख हस्तान्तरण िहुुँदासम्म शिक्षा विकास 
तथा समन्िय इकाइमा समेत ददिपुिेछ।  

४) शिक्षक सेिा आयोगबाट स्थायी शिक्षक नियशुि भै आएमा करारमा नियशुि भएको शिक्षक जिुसकैु 
बेिा सेिाबाट अिकास हिुेछ। 



१०. िैकशल्पक उम्मेदिारिे नियशुि पाउिेः (१) सफि उम्मेदिारिे नसफाररस भएको नमनतिे सात 
  ददिनभत्र करार नियशुि निई विद्याियमा हाशजर हिुपुिेछ । 

  (२) उपदफा (१) िमोशजम सफि उम्मेदिारिे करार नियशुि िनिएमा िा नियशुि निई 
हाशजर िभएमा िैकशल्पक उम्मेदिारिाई नियशुि ददइिेछ । 

११ . स्ियंसेिक शिक्षक सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) प्रसतुी विदा िा अन्य कुिै प्रकारको िामो विदा िा 
काययरत शिक्षक अिि भएमा काययरत शिक्षकको सट्टामा विद्यािय व्यिस्थापि सनमनतिे विद्याियको 
पठिपाठिमा असर िपिे गरी स्ियंसेिक शिक्षक छिोट गरी पठिपाठिको व्यिस्था नमिाउिेछ । 

  (२) उपदफा (१) िमोशजम नियिु शिक्षकिे िगरपानिकािे तोकेिमोशजम निशित रकम 
अिदुाि स्िरुप उपिब्ध गराउिेछ ।  

१२ . उजरुी सम्बन्धी व्यिस्थाः१) करारमा शिक्षक नियशुि सम्बन्धी विषयमा शचत्त िबझेुमा उम्मेद्वारिे 
िगरपानिकामा कारण र आधार खोिी उजरुी ददि सक्िेछि। 

  २) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त उजरुीमा छािनबि गिय देहाय बमोशजम एक उजरुी 
छािनबि सनमनत रहिेछ।  

क) प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत- संयोजक 

ख) महािाखा प्रमखु- सदस्य 

ग) प्रमखु प्रिासकीय अनधकृतिे तोकेको अनधकृत- सदस्य सशचि 

  ३) सनमनतिे उजरुी उपर छािविि गरी आिश्यक निणयय गिेछ । 

१३. पाररश्रनमक सम्बन्धी व्यिस्थाः छिोट सनमनतमा रहिे सदस्यहरुिे विद्यािय व्यिस्थापि सनमनतिे 
तोके बमोशजमको पाररश्रनमक पाउिे छि।् 

 

 १४. यस काययविनध बमोशजम हिु:े यस काययविनधमा िेशखएका कुराहरु यसै बमोशजम र अन्य   
  कुराहरु प्रचनित िपेाि कािूिबमोशजम हिुेछ। 

 

 १५. काययविनधको व्याख्या : यो काययविनधको व्याख्या िगर काययपानिकािे गरे बमोशजम हिुेछ। 


