
 शिक्षा, शिज्ञान तथा प्रशिशि मन्त्रालयबाट स्िीकृत शमशत : २०७६।१०।१२ गते ( माननीय मन्त्रीस्तरबाट)  

 

शिक्षक दरबन्दी (शिलान तथा व्यवस्थापन) काययशवशि, २०७६ 
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शिक्षक दरबन्दी (शिलान तथा व्यवस्थापन) काययशवशि, २०७६ 

प्रस्तावना : नेपाल सरकार, मशन्त्रपररषदबाट साशिकमा नेपाल सरकारले शिल्लागत रुपमा उपलब्ि गराएको 

प्राथशमक, शनम्न माध्यशमक र माध्यशमक तहका शिक्षक दरबन्त्दी तथा राहत अनदुान कोटालाई शिक्षा ऐन, २०२८ 

को दफा ११ को उपदफा (५) को खण्ड (च) बमोशिमको दरबन्त्दी शमलानको कायय स्थानीय तहगत रुपमा बााँडफााँड 

गरी दरबन्त्दी शमलान गनय शिक्षा, शिज्ञान तथा प्रशिशि मन्त्रालयलाई शिम्मेिारी शदने भनी शमशत २०७६।०५।०४ मा 

भएको शनर्ययलाई प्रकृयागत रुपमा सरल, सहि र पारदिीढंगबाट कायायन्त्ियन गनय िाञ्छनीय भएकोले,  

 शिक्षा, शिज्ञान तथा प्रशिशि मन्त्रालयले यो काययशिशि बनाई लाग ूगरेको छ ।  

पररच्छेद–१ 

प्रारशभभक 

१. संशक्षप्त नाि  प्रारभभ : (१) यस काययशिशिको नाम : शिक्षक दरबन्त्दी (शमलान तथा व्यिस्थापन) 

काययशिशि, २०७६ रहकेो छ । 

(२) यो काययशिशि मन्त्रालयबाट स्िीकृत भएको शमशतदशेख प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा : शिषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययशिशिमा,– 

(क) "इकाइ" भन्त्नाले शिक्षा शिकास तथा समन्त्िय इकाइ सम्झनु पछय । 

(ख) "ऐन" भन्त्नाले शिक्षा ऐन, २०२८ सम्झन ुपछय ।  

(ग)  "केन्र" भन्त्नाले शिक्षा तथा मानि स्रोत शिकास केन्त्र सम्झन ुपछय ।  

(घ) "दरबन्दी" भन्त्नाले सामदुाशयक शिद्यालयमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको स्िीकृत दरबन्त्दी 

सम्झन ु पछय र सो िब्दले मशहला शिक्षा पररयोिनाको शिक्षक दरबन्त्दी तथा राहत अनुदान समेतलाई 

िनाउाँछ । 

(ङ) "शनयिावली" भन्त्नाले शिक्षा शनयमािली, २०५९ सम्झन ुपछय ।  

(च) "प्रदेि िन्रालय"  भन्त्नाले प्रदिे सरकार अन्त्तगयतको शिक्षा शिषय हनेे मन्त्रालय सम्झनुपछय ।  

(छ) "प्रिानाध्यापक" भन्त्नाले सामदुाशयक शिद्यालयको प्रिानाध्यापक िा प्रिानाध्यापकको 

शिम्मेिारी शलएको शिक्षक सम्झन ुपछय ।  

(ि) "प्रिुख"  भन्त्नाले शिक्षा शिकास तथा समन्त्िय इकाइको प्रमखु सम्झन ुपछय ।  

(झ) "िन्रालय" भनाले शिक्षा शिज्ञान तथा प्रशिशि मन्त्रालय सम्झन ुपछय ।  

(ञ) "शवद्यालय" भन्त्नाले प्रचशलत काननु बमोशिम अनुमशत िा स्िीकृशत शलई सञ्चालनमा रहकेो 

सामदुाशयक शिद्यालयलाई सम्झन ुपछय । 



(ट) "स्थानीय तह" भन्त्नाले नगरपाशलका तथा गााँउपाशलका सम्झन ु पछय र सो िब्दले 

महानगरपाशलका तथा उपमहानगरपाशलका समेतलाई िनाउाँछ । 

पररच्छेद–२ 

शिक्षक दरबन्दी शिलान सभबन्िी व्यवस्था 

३. शिक्षक दरबन्दी शिलान : शिक्षक दरबन्त्दी शमलान दहेायको आिारमा गररनेछ :–  

(क) शनयमािलीले शहमाल, पहाड तथा तराइको लाशग कायम गरेको शिक्षक शिद्याथी अनपुात र सो 

शनयमािलीको अनसुचूी–१२ मा उल्लेख भएको शिद्यालयमा रहनपुने दरबन्त्दीको आिारमा सम्ित् 

२०७५ साल फागनु २३ गतेसम्म अनलाईन प्रर्ालीबाट भररएको िैशक्षक तथ्याङ्क तथा शिद्यालयका 

शिद्याथी संङ््या र शहमाल, पहाड तथा तराइको लाशग शिक्षक शिद्याथी अनपुात क्रमिः चालीस, 

पैंतालीस र पचासलाई स्थानीय तहको शिक्षकको मौिदुा अिस्था र आिश्यकता पशहचानको आिारको 

रुपमा शलने,  

(ख) दरबन्त्दी पनुयशितरर् गदाय साशिकमा रहकेा प्राथशमक तह (कक्षा एक दशेख पााँचसम्म), शनम्न 

माध्यशमक तह (कक्षा छ दशेख आठसम्म), माध्यशमक तह (कक्षा नौ र दि) र उच्च माध्यशमक तह (कक्षा 

एघार र बाह्र) लाई आिारका रुपमा शलने,  

(ग) दरबन्त्दी पनुशियतरर् गदाय नेपाल सरकारले शिद्यालयलाई उपलब्ि गराएको प्राथशमक (मशहला 

शिक्षा पररयोिना समेत), शनम्नमाध्यशमक, माध्यशमक र उच्च माध्यशमक तहको दरबन्त्दी, राहत 

अनदुानलाई समेत गर्ना गने,  

(घ) शिक्षक आिश्यकताको पशहचान गदाय स्थानीय तहमा शित्तीय हस्तानान्त्तरर्को प्रयोिनको लाशग 

शिल्ला शिक्षा सशमशतले शिद्यालयमा बााँडफााँड गरेको दरबन्त्दीलाई आिारमानेर साशिकको शिल्ला शिक्षा 

कायायलयले उपलब्ि गराएको दिेभरका दरबन्त्दी प्राथशमक तफय का कशतपय स्थानीय तहमा बचत हुन 

आउने र शनम्नमाध्यशमक तथा माध्यशमक तहको प्रायः सबै स्थानीय तहमा दरबन्त्दी अपगु हनुे र आिश्यक 

सं्यामा दरबन्त्दी स्िीकृत हुन नसक्दासम्म नपगु हुने दरबन्त्दी हाल प्राथशमक तहमा बढी हुन आउने 

दरबन्त्दीबाटै पशूतय गने, 

(ङ)  कुनै शिद्यालयमा माशथल्लो तहमा दरबन्त्दी अपगु भएको अिस्थामा तल्लो तहमा बढी भएको 

रहछे भने सबै तहको शिक्षक दरबन्त्दी एकमषु्ठ गर्ना गरी शनयमािली बमोशिम न्त्यनुतम दरबन्त्दी सशुनशित 

गरी स्थानीय तहगत दरबन्त्दी शमलान गने, 

(च) दरबन्त्दी शमलान र पनुशियतरर् गदाय सामाशिक न्त्याय, समानपुाशतक शितरर्, भौगोशलक शिषमतालाई 

ध्यान शदाँद ै गरु्स्तरीय शिक्षा प्रिर्िनमा िोड शदन शिद्यालयमा बढी भएको शिक्षक दरबन्त्दी स्थानीय 

तहमा, स्थानीय तहमा बढी भएको दरबन्त्दी शिल्लामा, शिल्लामा बढी रहकेो दरबन्त्दी प्रदिेमा र प्रदेिमा 

बढी भएको दरबन्त्दी केन्त्रमा पलुमा राखी शिक्षक दरबन्त्दी कम भएका शिद्यालय, स्थानीय तह र प्रदिेमा 

शमलान तथा पनुशियतरर्को गने ।   



(छ) शिद्यालयको शिद्याथी सं्याको अनपुातमा शिक्षक सं्या बढी भएको अिस्थामा कुनै कारर्बाट 

दरबन्त्दी ररक्त हुन आएमा दरबन्त्दी शमलान कायय सम्पन्त्न नभए सम्म त्यस्ता शिद्यालयले ररक्त पदपशूतय नगने। 

 

पररच्छेद–३ 

पुलिा रहेको दरबन्दी व्यवस्थापन 

४.  पुल दरबन्दी सभबन्िी व्यवस्था : दफा ३ बमोशिम शहमाल, पहाड, तराई र उपत्यकामा ऐन तथा 

शनयमािलीमा तोशकएको शिक्षक शिद्याथी अनपुात र शनम्न माध्यशमक तथा माध्यशमक तहमा शिषयगत 

आिारमा बढी भएको शिक्षक दरबन्त्दीलाई पलु दरबन्त्दीको रुपमा रा्न ुपनेछ ।  

५.  िाशथल्लो तहिा गणना हुने पुल दरबन्दी : दफा ४ बमोशिमको पलु दरबन्त्दीलाई सोही शिद्यालय तथा 

स्थानीय तहको शनम्नमाध्यशमक, माध्यशमक (कक्षा एघार र बाह्र समेत) तहमा शिक्षक दरबन्त्दी अपगु 

भएको अिस्थमा त्यसरी बााँकी भएको पलु दरबन्त्दी मध्ये माशथल्लो तहमा आिश्यक हुने दरबन्त्दी 

समेतलाई गर्ना गनुय पनेछ । 

६.  खुद पुल दरबन्दी सभबन्िी व्यवस्था : स्थानीय तहको दफा ४ बमोशिम कायम भएको पलु दरबन्त्दीमा 

माशथल्लो तहको अध्यापन हुने शिद्यालयहरुमा शिक्षक नपुग भएमा दफा ५ बमोशिम माशथल्लो तहमा 

गर्ना हुने पलु दरबन्त्दी कट्टा गरी बचत हुन आउने दरबन्त्दीलाई खदु पलु दरबन्त्दी माशननेछ र यस्तो 

दरबन्त्दी शिल्लाको पलु दरबन्त्दीमा रहनेछ । 

७. खुद पुल दरबन्दी अन्यर पिाउने : (१) स्थानीय तहले आफ्नो तहको लाशग यकीन भएको दरबन्त्दी 

आफ्नो के्षरको एक शिद्यालयबाट अको शिद्यालयमा शमलान गनुयपनेछ । त्यसरी शमलान गदाय अपाङ्गता 

भएका र मशहला शिक्षकलाई सम्भि भएसम्म पायक पने गरी शमलान गनुय पनेछ ।  

 

(२) शिल्लामा पलुमा रहने यकीन भएका खदु पलु दरबन्त्दी स्थानीय तहसाँगको समन्त्ियमा शिल्लाशभरको 

एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहमा इकाइले स्थानान्त्तरर् गनेछ । यसरी दरबन्त्दी पनुशियतरर् गदाय 

ज्याद ैआिश्यकता दशेखएको स्थानीय तहको प्राथशमकताक्रमको आिारमा अनपुाशतक रुपमा गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोशिम शितरर् गरी बााँकी भएका दरबन्त्दी एउटा प्रदिेशभरको अको शिल्लामा 

शितरर् गदाय तत ्तत ्शिल्लाको इकाइसाँगको समन्त्ियमा प्रदेि मन्त्रालयले गनेछ । यसरी दरबन्त्दी शितरर् 

गदाय शनशित सचूकहरु तयार गरी आिश्यकताका आिारमा पनुशियतरर् गनुय पनेछ । 

(४) अन्त्तर प्रदिे दरबन्त्दी शितरर् गनुय पने भएमा केन्त्रले आिश्यकताका आिारमा गनेछ । 

  

 



पररच्छेद–४ 

शिक्षक व्यवस्थापन 

८. शिक्षक व्यवस्थापनका आिारहरु : दफा ७ बमोशिम खुद पलुमा रहकेो दरबन्त्दी सम्बशन्त्ित शनकायले 

पनुशियतरर् गदाय दहेायको प्राथशमकताको आिारमा शिक्षकको स्थानान्त्तरर् र पदस्थापन गनुय पनेछ :– 

(क) खदु पलुमा रहकेो दरबन्त्दी स्थानान्त्तरर् गदाय सम्भि भएसम्म ररक्त रहकेो राहत अनदुानलाई 

स्थानान्त्तरर् गने, 

(ख) राहत अनदुान स्थानान्त्तरर् गदाय पशन खदु पलु दरबन्त्दी बााँकी भएमा ररक्त दरबन्त्दीलाई 

स्थानान्त्तरर् गने, 

(ग) खदु पलु दरबन्त्दी पनुशियतरर् गरेको िा गररने स्थानीय तहमा स्िेशच्छक रुपमा िान चाहने 

शिक्षकको लाशग शनिेदन आव्हान गरी प्राप्त शनिेदनको छानशिन गरी उपयकु्तता समेत हरेी स्थानान्त्तरर् 

गन,े  

तर यसरी शिक्षकको स्थानान्त्तरर् गदाय मशहला शिक्षकलाई यथािक्य  घरपायक पने गरी स्थानान्त्तरर् गने। 

(घ) खण्ड (ग) बमोशिम शनिेदन शदने शिक्षकको सं्या िेरै हुन आएमा मशहला शिक्षकलाई 

प्राथशमकता शदई बााँकी दरबन्त्दीको हकमा शिक्षकको शनयशुक्त शमशतको िेष्ठताको आिारमा स्थानान्त्तरर् 

गन,े 

(ङ) करारमा काययरत शिक्षकलाई शनिले शलएको शनयशुक्त शमशतको आिार शलई कशनष्ठताको  

आिारमा स्थानान्त्तरर् गने, 

(च) राहत अनदुानमा काययरत शिक्षकलाई शनिको शनयशुक्त शमशतलाई आिार शलई कशनष्ठताको आिारमा 

स्थानान्त्तरर् गने, 

(छ) शिल्लान्त्तर सरुिा भई आएका शिक्षकको हकमा नेपालको संशििान िारी भएको शमशत सम्ित 

२०७२ साल असोि ३ गतेसम्मको कशनष्ठताको प्राथशमकताव्रmम तयार गरी शनिहरुको स्थानान्त्तरर् 

गन,े  

(ि) खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोशिम शिक्षक स्थानान्त्तरर् गदाय खदु पलु 

दरबन्त्दी शितरर् गनय बााँकी रहमेा स्थायी शिक्षकको शनयशुक्त शमशतको आिारमा कशनष्ठताको व्रmम 

शनिायरर् गरी कशनष्ठबाट स्थानान्त्तरर् गने, 

(झ) शिक्षकको स्थानान्त्तरर् गदाय सम्भि भएसम्म पशत, पत्नी एकै स्थानीय तहमा पने गरी शमलान गनय 

प्राथशमकता शदने । 

  



पररच्छेद–५ 

दरबन्दी पुनशवयतरण तथा शिक्षक व्यवस्थापनिा शवशभन्न शनकायहरुको भूशिका 

९.  िन्रालयको भूशिका : दरबन्त्दी पनुशियतरर् तथा शिक्षक व्यिस्थापनमा मन्त्रालयको भशूमका दहेाय 

बमोशिम हुनेछ :– 

(क) शिक्षक दरबन्त्दी पनुशियतरर् तथा शिक्षक व्यिस्थापन सम्बन्त्िी काययको सहिीकरर् गने, 

(ख) दरबन्त्दी शमलान तथा शिक्षक व्यिस्थापन सम्बन्त्िी काययको लाशग संघीय माशमला तथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय, प्रदिे मन्त्रालय, केन्त्र, इकाइ तथा स्थानीय तह बीच आिश्यक समन्त्िय तथा 

सहिीकरर् गन,े 

(ग) दरबन्त्दी पनुशियतरर् तथा शिक्षक व्यिस्थापनको लाशग आिश्यक थप आिारहरु तयार गरी 

कायायन्त्ियन गने, 

(घ) केन्त्र र इकाइलाई आिश्यकता अनसुार शनदिेन शदने । 

१०.  प्रदेि िन्रालयको भूशिका : दरबन्त्दी पनुशियतरर् तथा शिक्षक व्यिस्थापनमा प्रदिे मन्त्रालयको 

भशूमका दहेाय बमोशिम हुनेछ :– 

(क) प्रदिेशभरका स्थानीय तहको दरबन्त्दी शमलान तथा शिक्षक व्यिस्थापनको लाशग आिश्यक 

सहिीकरर् गने िा गनय लगाउने, 

(ख) प्रदिेशभरको अन्त्तर शिल्ला दरबन्त्दी पनुशियतरर् तथा शिक्षक व्यिस्थापनको काम गने, 

(ग) दरबन्त्दी पनुशियतरर् गदाय दरबन्त्दी सशहत अको शिल्ला िान चाहने शिक्षकको शनिेदन आव्हान 

गन ेर यसै काययशिशिमा भएको व्यिस्था बमोशिम शिक्षकको स्थानान्त्तरर् गने, 

(घ) स्थानीय तहको दरबन्त्दी शमलान सम्बन्त्िी गनुासोको सम्बशन्त्ित इकाइको समन्त्ियमा सम्बोिनको 

लाशग सहिीकरर् गने, 

(ङ) दरबन्त्दी शमलान र शिक्षक व्यिस्थापन गदाय आिश्यकताका आिारमा यस काययशिशिको 

प्रशतकूल नहुने गरी थप आिार तयार गरी कायायन्त्ियन गने । 

११. केन्रको भूशिका : दरबन्त्दी पनुशियतरर् तथा शिक्षक व्यिस्थापनमा केन्त्रको भशूमका दहेाय बमोशिम   

हुनेछ :– 

(क) शिक्षक दरबन्त्दी शमलान, पनुशियतरर् तथा शिक्षक व्यिस्थापनको लाशग मातहतका शनकायसाँग 

आपसी समन्त्िय र सहकायय गने, 

(ख)  शिक्षक दरबन्त्दी शमलान तथा पुलमा रहने शिक्षक दरिन्त्दीको सचूी प्रकािन गने, 



(ग) दरबन्त्दी शमलानको लाशग प्रकाशसत सचूीका सम्बन्त्िमा स्थानीय तहबाट प्राप्त गनुासोको सम्बोिन 

गन,े 

(घ) केन्त्रले दरबन्त्दी शमलान तथा शिक्षक स्थानान्त्तरर् गनुय पने भएमा आिश्यकता र औशचत्यकोेे 

आिारमा अन्त्तर प्रदिे व्यिस्थापन गने,  

(ङ)  दरबन्त्दी शमलान तथा पलु दरबन्त्दी व्यिस्थापनको लाशग इकाइलाई शनदेिन शदने र समय समयमा 

प्रगशत शििरर् माग गने, 

(च)  दरबन्त्दी शमलान तथा शिक्षक व्यिस्थापनको लाशग प्रदिे मन्त्रालय र स्थानीय तहसाँग आिश्यक 

समन्त्िय गने, 

(छ) इकाइले दरबन्त्दी पनुशियतरर् तथा शिक्षक व्यिस्थापनको लाशग गरेका काययहरुको अनगुमन गने ।  

१२. स्थानीय तहको भूशिका : दरबन्त्दी पनुशियतरर् तथा शिक्षक व्यिस्थापनमा स्थानीय तहको भशूमका 

दहेाय बमोशिम हुनेछ :– 

(क) मन्त्रालय तथा प्रदिे मन्त्रालयले गरेको दरबन्त्दी शमलानको काममा सहयोग र सहिीकरर् गने, 

(ख)  स्थानीय तहशभर रहकेा शिक्षक दरबन्त्दीलाई ऐन तथा शनयमािलीमा भएको व्यिस्था बमोशिम 

प्राथशमक तहमा शिद्याथी सं्याको आिारमा तथा अन्त्य तहमा शिषयगत आिारमा पनुशियतरर् गने, 

(ग)  केन्त्रबाट शितररत दरबन्त्दी नपगु भएमा पशछ अको व्यिस्था भएमा सोही अनसुार हुने गरी 

हाललाई आफ्नै स्रोतबाट शिक्षकको व्यिस्था शमलाउने,  

(घ)  इकाइसाँग समन्त्िय गरी ररक्त दरबन्त्दी, करार, राहत र दरबन्त्दीका शिक्षकको शििरर् उपलब्ि 

गराउन,े 

(ङ)  स्थानान्त्तरर् गररएको शिक्षकलाई यथािाक्य शछटो रमाना शदई पठाउने तथा रमाना शलइ आउने 

शिक्षकलाई तोशकएको शिद्यालयमा हाशिरीको लाशग सहिीकरर् गने, 

(च)  दरबन्त्दी शमलान तथा शिक्षक व्यिस्थापनको लाशग इकाइ, स्थानीय तह तथा प्रदिे बीच आपसी 

सहयोग र समन्त्िय गने, 

(छ)  केन्त्र, प्रदिे तथा इकाइले दरबन्त्दी शमलान तथा शिक्षक व्यिस्थापनको लाशग अनरुोि गरी 

आएका शिषयिस्तहुरुमा सहयोग तथा सहिीकरर् गने । 

१३.  इकाइको भूशिका : दरबन्त्दी पनुशियतरर् तथा शिक्षक व्यिस्थापनमा इकाइको भशूमका दहेाय बमोशिम 

हुनेछ :– 

(क) केन्त्रले प्रकाशसत गरेको सचूीको आिारमा आफ्नो शिल्लाशभर रहकेा स्थानीय तहहरुको 

दरबन्त्दी तथा खदु पलु दरबन्त्दीको सचूी यकीन गने,  



(ख) स्थानीय तहहरुसाँग समन्त्िय गरी तत ्तत ्स्थानीय तहमा रहकेो खदु ररक्त दरबन्त्दी, करारमा रहकेो 

शिक्षक, अस्थायी शिक्षक तथा स्थायी शिक्षकहरुको शििरर् र सचूी आफ्नो अशभलेख साँग शभडाइ 

एशकन गने, 

(ग) खदु पलु दरबन्त्दी स्थानीय तहहरु साँगको समन्त्ियमा सोही शिल्लाको बढी आिश्यक दशेखएका 

अन्त्य स्थानीय तहमा स्थानान्त्तरर् गने व्यिस्था शमलाउने, 

(घ) शिल्लाशस्थत शिक्षक महासंघ तथा शिक्षकका पेिागत संघसंगठनहरुसाँग बैठक गरी 

काययशििीमा तोशकएको आिारहरुबारे छलफल तथा िानकारी गराउने, 

(ङ) शिक्षक स्थानान्त्तरर् गदाय शनिेदन आव्हान गरी स्िेशच्छक स्थानान्त्तरर्को व्यिस्था शमलाउने र 

सम्भि भएसम्म मशहला शिक्षकलाई घरपायक पने व्यिस्था शमलाउने,  

(च) दरबन्त्दी शमलान र शिक्षक व्यिस्थापन गदाय स्थानीय तह साँगको सहयोग र समन्त्ियमा गने, 

(छ) दरबन्त्दी शमलान र शिक्षक व्यिस्थापन गदाय आिश्यकता अनसुार यस काययशिशिको प्रशतकुल 

नहुने गरी थप आिार तयार गरी कायायन्त्ियन गने, 

(ि) केन्त्रले शदएको शनदिेन बमोशिमको अन्त्य कायय गने ।  

पररच्छेद–६ 

शवशवि 

१४. दरबन्दी पुनशवयतरण गने सियावशि : (१) केन्त्रले यस काययशिशिको पररच्छेद २ अनसुारको आिारमा 

मलुकुभरका शिक्षक दरबन्त्दी शितरर्को अिस्था र खदु पलुमा रहकेो तथा नपगु दरबन्त्दी समेत तहगत रुपमा 

शकटान गरी केन्त्रको िेिसाइट तथा सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी प्रकािन गनुयपनेछ  । 

(२) इकाइल सम्ित ् २०७६ साल फागनु मसान्त्तशभर आफ्नो शिल्लाशभर पलुमा रहकेा दरबन्त्दी यसै 

काययशिशि अनसुार प्राथशमकता तोकी शितरर् गररसक्न ुपनेछ । 

(३) एकै प्रदिेशभरको एक शिल्लाबाट अको शिल्लामा दरबन्त्दी शितरर्को लाशग शिल्लाबाट अनरुोि 

भई आएमा प्रदिे मन्त्रालयले यसरी खदु पलुमा रहकेो दरबन्त्दी बढी आिश्यक भएका शिल्लालाई 

प्राथशमतामा राखी आफैले तयार गरेको सचूकको आिारमा शितरर् गनुय पनेछ त्यस्तो कायय शिल्लाबाट 

अनरुोि भई आएको एक मशहनाशभर सम्पन्त्न गररसक्न ुपनेछ । 

(४) अन्त्तर प्रदिे दरबन्त्दी शमलान तथा शिक्षक व्यिस्थापन गनय सम्बशन्त्ित प्रदिेबाट माग भई आएमा 

केन्त्रले यसै काययशिशिको प्रशतकूल नहुने गरी माग भएको एक मशहनाशभर शिक्षक स्थानान्त्तरर् गररसक्नु 

पने । 

(५) दरबन्त्दी पनुशियतरर् तथा शिक्षक व्यिस्थापनको लाशग गनुय पने काम, समय सीमा तथा शिम्मेिार 

शनकाय, अनगुमन सचूक केन्त्रले तयार गरी कायायन्त्ियन गनुय गराउन ुपनेछ । 



१५. शिक्षक स्थानान्तरण भएको स्थानिा जानुपने : यस काययशिशि बमोशिम स्थानान्त्तरर् भएका 

शिक्षकहरु प्रचशलत काननुले तोकेको समयशभर स्थानान्त्तरर् भएको शिद्यालयमा अशनिायय रुपमा हाशिर हुन ुपनेछ 

। यसरी तोशकएको समयमा हाशिर हुन निाने शिक्षकहरुलाई सम्बशन्त्ित शिद्यालयले हाशिर गराउन बाध्य हुने छैन ।  

१६.  शवद्यालयले अशनवायय रुपिा हाशजर गराउनु पने : दरबन्त्दी सशहत िा यस काययशिशि बमोशिम 

स्थानान्त्तरर् भई आएका शिक्षकलाई शिद्यालयले अशनिायय रुपमा हाशिर गराउन ुपनेछ । 

१७.  प्रिानाध्यापक शजभिेवार हुने : यस काययशिशि बमोशिम दरबन्त्दी पनुशियतरर् तथा शिक्षक 

व्यिस्थापनको काययबाट स्थानान्त्तरर् भई आएका शिक्षकलाई शिद्यालयमा हाशिर गराउने तथा स्थानान्त्तरर् भई 

िाने शिक्षकलाई रमाना शदने शिम्मेिारी सम्बशन्त्ित शिद्यालयको प्रिानाध्यापकको हुनेछ ।  

१८. सहयोग शलन सक्ने : इकाइले शिल्ला तहमा दरबन्त्दी पनुशियतरर् तथा शिक्षक व्यिस्थापन गदाय आइपने 

समस्या समािानका लाशग शिल्ला समन्त्िय सशमशतको सहयोग शलन सक्नेछ । 

१९.  सिन्वय र सहजीकरण गने : दरबन्त्दी पनुशियतरर् तथा शिक्षक व्यिस्थापनको सन्त्दभयमा आफ्नो 

शिद्यालयबाट दरबन्त्दी कट्टा हुने अिस्था भएमा िा आफ्नो शिद्यालयमा शिक्षक स्थानान्त्तरर् भई आएमा उक्त 

काययका लाशग सम्बशन्त्ित शिद्यालयको शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतले समन्त्िय र सहिीकरर् गनुय पनेछ । 

२०. आवशिक दरबन्दी शिलान सभबन्िी व्यवस्था : (१) िनसाश्यक संरचना पररितयन भएको कारर् 

स्िीकृत मापदण्ड अनसुार शिक्षक शिद्याथी अनपुात थपघट हुनगई दरबन्त्दी शमलान तथा पुनशियतरर् गनय आिश्यक 

दशेखएमा यस्तो कायय दिेभर गनुयपने भएमा मन्त्रालय िा मन्त्रालयले तोके बमोशिम केन्त्रले र यस्तो कायय प्रदिे 

शभर मार गनुय पने भएमा सम्बशन्त्ित प्रदिे मन्त्रालयले आिशिक रुपमा गने तथा कुनै खास स्थानीय तहले आफ्नो 

के्षरशभर आिश्यकता अनसुार दरबन्त्दी शमलान तथा पनुशियतरर् गनुयपनेछ । यो कायय नयााँ िैशक्षक िर िरुु हुनु 

अगािै सम्पन्त्न गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम दरबन्त्दी शमलान तथा पनुशियतरर् गदाय यस काययशिशिमा उल्लेख भएको 

आिार र तररका बमोशिम गनुय पनेछ । 

(३) दरबन्त्दी शमलान तथा पनुशियतरर् गदाय शिक्षक स्थानान्त्तरर् गनुय पने अिस्था भएमा िैशक्षक िर िुरु 

हुनभुन्त्दा एक मशहना अगािै पनुशियतरर्को कायय सम्पन्त्न गरी नयााँ िैशक्षक िर िरुु हुदााँको बखत शिक्षक 

स्थानान्त्तरर् भएको शिद्यालयमा हाशिर हुने िातािरर् समेत शमलाउन ुपनेछ । 

२१. सिन्वय तथा सहयोग गनुय पने : नेपाल शिक्षक महासंघ तथा शिक्षकको पेिागत संघसंगठनहरुले 

शिक्षक दरिन्त्दी पनुशियतरर् तथा शिक्षक व्यिस्थापनको लाशग स्थानीय तह, इकाइ, प्रदिे र केन्त्रले गरेका 

काययहरुमा आिश्यक समन्त्िय तथा सहयोग गनुयपनेछ । 

२२.  बाशिएिा अिान्य हुने : यस काययशिशिको कुनै व्यिस्था प्रचशलत काननूसाँग बाशझएमा बाशझएको 

हदसम्म काययशिशिको व्यिस्था अमान्त्य हुनेछ ।   

 


