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स्थानीय राजपत्र 

खैरहनी नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित  

खण्ड (४) शितवन, कालतिक २८, २०७७ साि अंक ५ 
 

भाग ३ 

खैरहनी नगरपालिका  

नगरकायिपालिकाको कायाििय  

स्थानीय सरकार संिािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) बमोशजम 

खैरहनी नगर कायिपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको मापदण्ड 
सविसाधारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ | 

संवत ्२०७७ को कायिववलध नं. ५ 

 
 

शिक्षक दरबन्दी लमिान तथा व्यवस्थापन  मापदण्ड, २०७७ 

 

खैरहनी नगरपालिका लभत्र सञ्चालित सामदुावयक ववद्याियमा भौगोलिक अवस्था, ववद्याथी संख्या, सञ्चालित 
कक्षा र ववषयगत आधारमा दरबन्दी लमिान गनि आवश्यक भएकोिे शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ 
को उपदफा (५) को खण्ड (ि) तथा खैरहनी नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७४ को दफा ३८ को 
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उपदफा (१) को खण्ड (ि) तथा दरबन्दी लमिान तथा समायोजनका आधारहरु, २०७४, शिक्षक 
दरबन्दी (लमिान तथा व्यवस्थापन) कायिववलध, २०७६ तथा दरबन्दी लमिान ववद्यािय समायोजन तथा 
शिक्षक व्यवस्थापन सम्वन्धमा नगर शिक्षा सलमलत खैरहनी द्धारा गठीत कायिदिको प्रलतवेदन,२०७६ 
समेतको आधारमा खैरहनी नगरपालिका लभत्रको सामदुावयक ववद्याियको दरबन्दी लमिान गनि आवश्यक 
देशख खैरहनी नगरपालिका नगर कायिपालिकािे "शिक्षक दरबन्दी लमिान तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, 

२०७७" स्वीकृत गरी कायािन्वयनमा ल्याएको छ । 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः  

(१) यो मापदण्डको नाम "शिक्षक दरबन्दी लमिान तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७" रहेको छ  

(२) यो मापदण्ड तरुुन्त िागू हनुेछ । 

२. पररभाषाः  

ववषय वा प्रसंगिे अको अथि निागेमा यस मापदण्डमा, 
(क)"ऐन" भन्नािे शिक्षा ऐन २०२८ तथा खैरहनी नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७४ िाई सम्झन ुपछि । 

(ख)"लनयमाविी" भन्नािे  शिक्षा लनयमाविी, २०५९ तथा नगर शिक्षा लनयमाविी, २०७५ िाई सम्झन ु
पछि । 

(ग)"नगरपालिका" भन्नािे खैरहनी नगरपालिकािाई सम्झन ुपछि । 

(घ)"कायिपालिका" भन्नािे खैरहनी नगरपालिकाको नगर कायिपालिकािाई सम्झन ुपछि । 

(ङ) "शिक्षा सलमलत" भन्नािे खैरहनी नगरपालिकाको नगर शिक्षा सलमलतिाई सम्झन ुपदिछ । 

(ङ)"प्रमखु" भन्नािे खैरहनी नगरपालिकाको नगर प्रमखुिाई सम्झन ुपछि । 

(ि) "प्रधानाध्यापक" भन्नािे सामदुावयक ववद्याियको प्रधानाध्यापक वा प्रधानाध्यापकको शजम्मेवारर लिएको 
शिक्षक सम्झन ुपछि । 

(छ)"शिक्षक" भन्नािे ववद्याियको अध्यापक सम्झन ुपछि र सो िव्दिे प्रधानाध्यापक समेतिाई जनाउछ 
। 

(ज)"ववद्यािय" भन्नािे प्रिलित कानून बमोशजम अनमुलत वा स्वीकृलत लिई सञ्चािनमा रहेको सामदुावयक 
ववद्याियिाई जनाउँछ । 

(झ)"दरबन्दी" भन्नािे सामदुावयक ववद्याियमा नेपाि सरकारबाट प्राप्त भएको स्वीकृत दरबन्दीिाई सम्झन ु
पछि         र सो िव्दिे राहत अनदुान समेतिाई जनाउँछ । 

 

३. शिक्षक दरबन्दी लमिानः  

(१) नगरपालिका लभत्र सञ्चालित सामदुावयक ववद्याियहरुमा आधारभतु तहको प्रारशम्भक बाि शिक्षा देशख 
कक्षा पाँि सम्म सञ्चालित ववद्याियमा भौगोलिक अवस्था सञ्चालित कक्षा  र ववद्याथी संख्याको आधारमा 
र आधारभतू तहको कक्षा छ देशख आठ सम्म तथा माध्यलमक तहमा भौगोलिक अवस्था, ववद्याथी संख्या, 
सञ्चालित कक्षा र ववषयगत आधारमा शिक्षक दरबन्दी लमिानिाई आधारको रुपमा लिने । 

(२) दरबन्दी पनुववितरण गदाि साववकमा रहेका प्राथलमक तह (कक्षा एक देशख पाँि सम्म), लनम्न 
माध्यलमक तह (कक्षा छ देशख आठ सम्म), माध्यलमक तह (कक्षा नौ र दि) र उच्ि माध्यलमक तह 
(कक्षा एघार र बाह्र) िाई आधारका रुपमा लिने । 
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(३) दरबन्दी पनुववितरण गदाि नेपाि सरकारिे ववद्याियिाई उपिब्ध गराएको प्राथलमक, लनम्नमाध्यलमक, 

माध्यलमक र उच्ि माध्यलमक तहको दरबन्दी, राहत अनदुानिाई समेत गणना गने । 

(४) शिक्षक आवश्यक्ताको पवहिान गदाि प्राथलमक तहमा बित हनु आउने र लनम्नमाध्यलमक, माध्यलम 
तथा उच्ि माध्यलमक तहको दरबन्दी अपगु हनुेहदुा आवश्यक संख्यामा दरबन्दी प्राप्त नहदुा सम्म नपगु 
हनुे दरबन्दी हाि नगरपालिकाको पिुमा रहेको प्राथलमक तहको दरबन्दीबाटै पूलति गने । 

(५) कुनै ववद्याियमा मालथल्िो तहमा दरबन्दी अपगु भएको अवस्थामा तल्िोतहमा बढी भएको रहेछ 
भने सबै तहको शिक्षक दरबन्दी एकमषु्ठ गणनागरी लनयमाविी बमोशजम न्यूनतम संख्यामा दरबन्दी 
लमिान गने । 

(६) दरबन्दी लमिान र पनुववितरण गदाि ववद्याियमा बढी भएको शिक्षक दरबन्दी नगरपालिकामा पिुमा 
राशख शिक्षक दरबन्दी कम भएका ववद्याियमा लमिान तथा पनुववितरण गने । 

(७) ववद्याियको ववद्याथी संख्याको अनपुातमा शिक्षक संख्या बढी भएको अवस्थामा कुनै कारणबाट 
दरबन्दी ररक्त हनु आएमा दरबन्दी लमिान कायि सम्पन्न नभएसम्म त्यस्ता ववद्याियको ररक्त पदपूलति 
नगने । 

(८) दरबन्दी लमिान र पनुववितरण गदाि सामाशजक न्याय समानपुालतक ववतरण भौगोलिक ववषमतािाई 
ध्यान दददै गणुस्तरीय शिक्षा प्रवद्धिनमा जोड ददन ववद्याियमा बढी भएको शिक्षक दरबन्दी तथा ववद्यािय 
समायोजन तथा तह घटेको कारणबाट बढी भएको दरबन्दी नगरपालिकाको पिुमा राशख शिक्षक दरबन्दी 
कम भएका ववद्याियमा सञ्चालित कक्षा र शिक्षक ववद्याथी अनपुातको आधारमा लमिान तथा पनुववितरण 
गने ।  

 

४. दरबन्दी लमिान प्रवियाः  

 (१) दरबन्दी लमिान गदाि िैशक्षक सत्र २०७६ को IEMIS  मा भररएको ववद्याथी संख्या र िैशक्षक सत्र 
२०७६ को अशन्तम परीक्षामा सशम्मलित भएको कक्षागत ववद्याथी संख्यािाई जोडी २ िे भाग गदाि हनु 
आउने संख्यािाई ववद्याथी संख्याको आधार माने्न । उक्त वववरण शिक्षा िाखािे तयार गने । 

(२) ववद्याियमा स्वीकृत दरबन्दीमा कायिरत स्थायी, अस्थायी दरबन्दी र राहत अनदुान कोटाको 
संख्यात्मक वववरण शिक्षा िाखािे तयार गने । 

(३) प्राथलमक तहमा ववद्याथी संख्या, लनम्न माध्यलमक र माध्यलमक तहमा ववद्याथी संख्या र ववषयगत 
आधार साथै उच्ि माध्यलमक तहमा तोवकएको न्यूनतम संख्यािाई आधार मानी न्यनुतम दरबन्दी कायम 
गने र बाँकी शिक्षक दरबन्दी नगरपालिका लभत्रका ववद्याियमा तहगत ववद्याथी संख्याको अनपुात तथा 
ववषयगत रुपमा कायम गररने । 

(४) बुदँा नं (३) बमोशजम ववद्याियगत दरबन्दी कायम गदाि क र ख वगिका अपाङ्गता भएका शिक्षक 
मध्ये दृविवववहन र िारीररक रुपिे अिक्त शिक्षकको दरबन्दीिाई ववद्याियमा कायम हनु े दरबन्दीमा 
गणना नगरी नगरपालिकाको पिुमा राशख शिक्षक ववद्याथी अनपुात बढी भएको ववद्याियमा थप गरीन े। 

(५) बुदँा नं (४) बमोशजम अपाङ्गता भएका शिक्षकहरुको दरबन्दी नगर शिक्षा सलमलतको पिु दरबन्दीमा 
कायम गरी उक्त दरबन्दीमा कायिरत शिक्षकिाई आवश्यक्ता अनसुारका ववद्याियमा खटाईनेछ । 
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(६) दरबन्दी लमिानको पवहिो िरणमा नगरपालिका लभत्रका ववद्याियको दरबन्दी संख्या एकमिु एवकन 
गरी खदु पिु (बावहर जाने) दरबन्दी छुट्याउने र उक्त दरबन्दी अनसुार शिक्षक व्यवस्थापन गरी 
तोवकएको लनकायमा पठाउने ।  

(७) दोश्रो िरणमा एवकन भएको पिु दरबन्दीिाई ववद्याियहरुमा शिक्षक ववद्याथी अनपुात हेरी 
आवश्यक्ताको आधारमा ववद्याियहरुमा ववतरण गने र कक्षागत रुपमा िैशक्षक सत्र २०७७ को ववद्याथी 
संख्यािाई आधार माने्न । 
 

५.  पिु दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थाः 
(१) शिक्षा ऐन तथा लनमाविीमा तोवकएको शिक्षक ववद्याथी अनपुातमा प्राथलमक तहमा बढी भएको 
शिक्षक दरबन्दी र लनम्नमाध्यलमक तथा माध्यलमक तहमा ववषयगत आधारमा बढी भएको शिक्षक 
दरबन्दीिाई पिु दरबन्दीको रुपमा नगरपालिकामा राख्न े। 

(२) मालथल्िो तहमा गणना हनु ेपिु दरबन्दीः वदुा नं ५.१ बमोशजम पिु दरबन्दीिाई सोही ववद्याियको 
लनम्नमाध्यलमक, माध्यलमक (कक्षा एघार र बाह्र समेत) तहमा शिक्षक दरबन्दी अपगु भएको अवस्थामा 
त्यसरी बाँकी भएको पिु दरबन्दी मध्ये मालथल्िो तहमा आवश्यक हनुे दरबन्दी समेतिाई गणना गने । 

(३) खदु पिु दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थाः वदुा नं ५.१बमोशजम कायम भएको पिु दरबन्दीमा मालथल्िो 
तहको अध्यापन हनुे ववद्याियहरुमा शिक्षक नपगु भएमा वदुा नं ५.२ बमोशजम मालथल्िो तहमा गणनाहनु े
पिु दरबन्दी कट्टा गरी बित हनु आउने दरबन्दीिाई खदु पिु दरबन्दी मालननेछ र यस्तो दरबन्दी 
शजल्िाको पिु दरबन्दीमा पठाउने । 

(४) खदु पिु दरबन्दी अन्यत्र पठाउनःे नगरपालिकाको िालग एवकन भएको दरबन्दीबाट ववद्याियहरुमा 
दरबन्दी लमिान गरीसकेपछी शजल्िाको पिुमा रहने भलन कायम गररएको खदु पिु दरबन्दीिाई 
शजल्िामा पठाउदा ररक्त रहेको दरबन्दीिाई  प्राथलमकता ददने । 

 

 

 

६. शिक्षक व्यवस्थापनका आधारहरुः  

(१) पिु र खदु पिुमा रहेको दरबन्दी पनुववितरण गदाि देहायको प्राथलमकताको आधारमा शिक्षकको 
स्थान्तरण र पदस्थापन गनेः 
(क) खदु पिुमा रहेको दरबन्दी स्थान्तरण गदाि सम्भव भए सम्म ररक्त रहेको राहत अनदुानिाई 
स्थान्तरण गने । 

(ख) राहत अनदुान स्थान्तरण गदाि गदाि पलन खदु पिु दरबन्दी बाँकी भएमा ररक्त दरबन्दीिाई स्थान्तरण 
गने । 

(ग) खदु पिु दरबन्दी पनुववितरण गरेको वा गररने स्थानीय तहमा स्वेशच्छक रुपमा जानिाहने शिक्षकको 
िालग लनवेदन आव्हान गरी प्राप्त लनवेदनको छानववन गरी उपयकु्तता समेत हेरी स्थान्तरण गने । 

(घ) यसरी शिक्षकको स्थान्तरण गदाि मवहिा शिक्षकिाई यथासक्य घरपायक पनेगरी स्थान्तरण गने । 
लनवेदन ददने शिक्षकको संख्या धेरै हनु आएमा मवहिा शिक्षकिाई प्राथलमकता ददई  बाँकी दरबन्दीको 
हकमा शिक्षकको लनयकु्ती लमलतको जेष्ठताको आधारमा स्थान्तरण गने । 
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(ङ) करारमा कायिरत शिक्षकिाई लनजिे लिएको लनयकु्ती लमलतको आधार लिई कलनिताको आधारमा 
स्थान्तरण गने । 

(ि) राहत अनदुानमा कायिरत शिक्षकिाई लनजको लनयशुक्त लमलतिाई आधार लिई कलनिताको आधारमा 
स्थान्तरण गने । 

(छ) शजल्िान्तर सरुवा भई आएका शिक्षकको हकमा नेपािको संववधान जारी भएको लमलत सम्वत 
२०७२ साि असोज ३ गते सम्मको कलनिताको प्राथलमकतािम तयार गरी लनजहरुको स्थान्तरण गने 
। 

(ज) यसरी स्थान्तरण गदाि खदु पिु दरबन्दी ववतरण गनि बाँकी रहेमा स्थायी शिक्षकको लनयशुक्त लमलतको 
आधारमा कलनिताको िममा लनधािरण गरी कलनिताबाट स्थान्तरण गने । 

 

७.नगरपालिका लभत्र गररन ेशिक्षक व्यवस्थापनको आधारः 
(क) नगरपालिका लभत्रका ववद्याियमा शिक्षक लमिान गदाि पवहिो िरणमा दरबन्दी कावटने र थवपन े
ववद्याियको सूशि प्रकािन गने । 

(ख) दरबन्दी कटौतीमा परेका ववद्याियका शिक्षकिाई दरबन्दी थवपने ववद्याियहरुमा जान स्वैशच्छक 
रुपमा लनवेदन ददन आव्हान गने । 

(ग) त्यसरी लनवेदन ददने शिक्षकहरुमध्ये मवहिा र अपाङ्ग शिक्षकिाई सरुवामा पवहिो प्राथलमकता ददने र 
लनवेदन ददने शिक्षकको संख्या थवपने दरबन्दीको संख्या भन्दा बढी भएमा शिक्षकको लनयकु्ती लमलतको 
जेष्ठताको आधारमा स्थान्तरण गने । 

(घ) आधारभतू तह (६–८) र माध्यलमक तह (९–१२) का शिक्षक सरुवा गदाि ववषयगत रुपमा 
न्यूनतम दरबन्दी कायम गरी थप ववषयका कलनि शिक्षकिाई स्थान्तरण गने । 

         तर,यसरी शिक्षकको स्थान्तरण गदाि मवहिा र अपाङ्ग शिक्षकिाई यथासक्य पायक पने गरी 
स्थान्तरण गने । 

(ङ) माध्यलमक तह (९–१२) सञ्चालित ववद्याियमा दरबन्दी थप भएमा स्नातकोतर र उतर ीणि शिक्षकिाई 
सकेसम्म माध्यलमक ववद्याियमा स्थान्तरण भई आउन प्राथलमकता ददने । 

(ि) दरबन्दी लमिान गदाि ववद्याथी संख्याका आधारमा दरबन्दी कायम गरी वाँकी दरबन्दी नगर शिक्षा 
सलमलतको पिु दरबन्दीमा हनुे र त्यसरी पिु दरबन्दीमा रहने शिक्षकिाई ववद्याथी संख्या र ववषयगत 
आवश्यक्ताका आधारमा अन्य ववद्याियमा काजमा खटाउने । 

 

८.स्वीकृत दरबन्दीमा कायिरत स्थायी शिक्षकको आवलधक सरुवाः 
(क) एउटा ववद्याियमा कशम्तमा तीन बषि सेवा गरेको शिक्षकिाई सम्भव भए सम्म नगर शिक्षा सलमलतिे 
नगरपालिका लभत्रको अको ववद्याियमा सरुवा गने व्यवस्था गने । यसरी सरुवा गदाि ववद्यािय 
व्यवस्थापन सलमलत तथा सम्बन्धीत वडा अध्यक्षको आवश्यक सल्िाह र सझुाव लिने । 

(ख) यसरी सरुवा गदाि माध्यलमक र लनम्नमाध्यलमक शिक्षकिाइ ववषय लमल्ने गरी मात्र सरुवा गने । 

(ग) यसरी सरुवा गदाि अपाङ्गता भएका शिक्षक र अलनवायि अवकाि हनु एक वषिभन्दा कम अवलध बाँकी 
रहेका शिक्षकिाई लनजको िाहना ववना सरुवा नगने ।  
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९.ववद्याियगत दरबन्दी कायम गने आधारहरुः 
क बाि ववकास केन्रः 

 प्रत्येक बाि ववकास केन्रमा न्यूनतम १ बािववकास कोटा कायम गने । 

 बािबालिका संख्या बढी भएमा थप २० जना को िालग १ कोटा थप गनि सवकने । 

ख आधारभतू तह कक्षा १-३ 

 २० देशख ५० जना सम्म ववद्याथी संख्या भएमा २ दरबन्दी कायम गने । 

 ५१ देशख १०० जना सम्म ववद्याथी संख्या भएमा ३ दरबन्दी कायम गने । 

 १०० जना भन्दा मालथ ववद्याथी संख्या भएमा शिक्षक ववद्याथी अनपुातको आधारमा थप ५० 
जनाको िालग १ दरबन्दी थप गने । 

 तर शिक्षा लनयमाविी अनसुार कक्षा १-३ मा ववद्याथी संख्या जलत भएपलन न्यूनतम कायम गने 
भलन तोवकएको २ दरबन्दी नघटाउने । 

ग  आधारभतू तह १-५ 

 ३० देशख ८० जना सम्म ववद्याथी संख्या भएमा ३ वटा दरबन्दी कायम गने । 

 ८१ देशख १२५ जना सम्म ववद्याथी संख्या भएमा ४ दरबन्दी कायम गने । 

 १२६  देशख १७५ जना सम्म ववद्याथी संख्या भएमा ५ शिक्षक दरबन्दी कायम गने । 

 १७६ जना भन्दा मालथ ववद्याथी संख्या भएमा शिक्षक ववद्याथी अनपुातको आधारमा थप ५० 
जनाको िालग १ दरबन्दी थप गने । 

 १-५ सञ्चािन भएको कुनै कक्षामा ७१ वा सो भन्दा बढी ववद्याथी भएमा त्यस्ता प्रत्येक कक्षाको 
थप सेक्सनको िालग १ दरबन्दी कायम गने । 

 तर शिक्षा लनयमाविी अनसुार कक्षा १-५ मा ववद्याथी संख्या जलत भएपलन न्यूनतम कायम गने 
भलन तोवकएको ३ दरबन्दी नघटाउने । 

 यसरी दरबन्दी कायम गदाि बाँकी रहेको दरबन्दीिाई नगरपालिकाको पिुमा राशख 
लन.मा.वव.,मा.वव. र उच्ि मा.वव तहमा सोही तहको दरबन्दी प्राप्त नहदुा सम्म प्राथलमक तहको 
कावटने तर मालथल्िो तहमा थवपने भए सोही ववद्याियमा छोडने र त्यसो गदाि पलन थप गनि नपगु 
भएमा अन्य ववद्याियको कावटने दरबन्दीबाट थप गने । 

घ आधारभतू तह कक्षा ६-८ 

 कक्षा ६ सञ्चािन भएमा न्यूनतम १ शिक्षक दरबन्दी कायम गने 

 ५० जना  भन्दा बढी ववद्याथी भएमा थप ५० जना ववद्याथीका िालग १ दरबन्दी थप गने 

 कक्षा ६-७ सञ्चािन भएमा न्यूनतम २ शिक्षक दरबन्दी कायम गने 

 ५० जना भन्दा बढी ववद्याथी भएमा प्रत्येक थप ५० जना ववद्याथीका िालग १ दरबन्दी थप गने  

 कक्षा ६-८ सञ्चािन भएमा न्यूनतम ४ शिक्षक दरबन्दी कायम गने । 

 न्यूनतम ४ शिक्षक दरबन्दीमा अंग्रजेी,गशणत/ववज्ञान,नेपािी र सामाशजक ववषयको दरबन्दी कायम 
गने । 
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 १५० जना भन्दा बढी ववद्याथी संख्या भएमा शिक्षक ववद्याथी अनपुातको आधारमा थप ५० 
जनाको िालग १ दरबन्दी थप गने । 

 यसरी दरबन्दी कायम गदाि कुनै ववद्याियको कक्षा ६,७ र ८ मा कक्षागत ववद्याथी संख्या ७१ 
वा सो भन्दा बढी भएमा  त्यस्तो हरेक कक्षामा थप १ सेक्सनका िालग १ दरबन्दीका दरिे थप 
गने ।  

 यसरी ववतरणगदाि दरबन्दी बाँकी रहेमा कक्षा ६-८ मा शिक्षक ववद्याथी अनपुात बढी भएका 
ववद्याियहरु िाई िमि उपिव्ध गराउने ।  

 यसरी दरबन्दी कायम गदाि प्रलत कक्षा १२ जना भन्दा कम ववद्याथी भएका ववद्याियको दरबन्दी 
पिुमा राशख ववद्यािय पनुः नक्िाङ्न गरी समायोजन तथा कक्षा घटाउने कायि नभए सम्म 
शिक्षकिाई सोही ववद्याियमा काजमा खटाउने । 

 दरबन्दी लमिान गदाि सकभर ववषयगत लमिान हनुे गरी गने । 

 उल्िेशखत आधार अनसुार दरबन्दी कायम गदाि नपगु हनुे लन.मा.वव.दरबन्दी थप नभएसम्मका 
िालग नगरपालिकाको पिुमा रहेको प्राथलमक तहको दरबन्दीबाट उपिव्ध गराउने । 

ङ माध्यलमक तह कक्षा ९-१० 

 कक्षा ९-१० सञ्चािन भएका ववद्याियमा न्यूनतम ५ शिक्षक दरबन्दी कायम गने । 

 न्यूनतम ५ शिक्षक दरबन्दीमा अग्रजेी, ववज्ञान, गशणत, नेपािी र सामाशजक ववषय कायम गने । 

 १०० जना भन्दा मालथ प्रत्येक थप ५० जना ववद्याथी बराबर एक सेक्सन थप हनुे गरी प्रलत थप 
सेक्सनका िालग २ दरबन्दी थप गने ।  

 प्रत्येक थप सेक्सनका िालग कशम्तमा ७१ जना वा सो भन्दा बढी ववद्याथी हनु ुपनेछ । 

 यसरी दरबन्दी कायम गदाि बढी भएको मा.शि. दरबन्दी कक्षा ९-१० सञ्चािन भई ववद्याथी 
शिक्षक अनपुात बढी भएको ववद्याियिाई िमि उपिव्ध गराउने । यसरी दरबन्दी लमिान 
गदाि सम्भव भए सम्म शिक्षा लनयमाविीमा तोवकए बमोशजम ववषयगत दरबन्दी हनुे गरी कायम 
गने । 

 कायम गररए बमोशजमको मा.शि.दरबन्दी उपिव्ध नभएसम्म नपगु दरबन्दी संख्या बराबरको 
दरबन्दी प्रा शि पिु दरबन्दीबाट सट्टा दरबन्दीको रुपमा उपिव्ध गराउने ।  

 

ि माध्यलमक कक्षा ११-१२ 

 कक्षा ११-१२ सञ्चालित ववद्याियको िालग न्यूनतम ३ अनदुान कोटा कायम गने । 

 न्यूनतम ३ अनदुान कोटा नपगु भएमा थप अनदुान कोटा उपिव्ध नभए सम्म प्राथलमक तहमा 
बढी भई पिुमा रहेको दरबन्दीबाट सट्टा दरबन्दीको रुपमा उपिव्ध गराउने । 

१०. शिक्षक स्थान्तरण भएको स्थानमा जानपुनेः यस आधार बमोशजम स्थान्तरण भएका शिक्षकहरु 
प्रिलित कानूनिे तोकेको समयलभत्र स्थान्तरण भएको ववद्याियमा अलनवायि रुपमा हाशजर हनु ुपनेछ । 
यसरी तोवकएको समयमा हाशजर हनु नजाने शिक्षकहरुिाई सम्बशन्धत ववद्याियिे हाशजर गराउन बाध्य 
हनुे छैन । 
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११. ववद्याियिे अलनवायि रुपमा हाशजर गराउन ुपनेः दरबन्दी सवहत वा यस आधार बमोशजम स्थान्तरण 
भई आएका शिक्षकिाई ववद्याियिे अलनवायि रुपमा हाशजर गराउन ुपनेछ । 

 

१२. प्रधानाध्यापक शजम्मेवार हनुःे यस आधार बमोशजम दरबन्दी पनुववितरण तथा शिक्षक व्यवस्थापनको 
कायिबाट स्थान्तरण भई आएका शिक्षकिाई ववद्याियमा हाशजर गराउने  तथा स्थान्तरण भई जान े
शिक्षकिाई रमाना ददने शजम्मेवारी सम्बशन्धत ववद्याियको प्रधानाध्यापकको हनुेछ । 

१३. समन्वय र सहजीकरणः दरबन्दी पनुववितरण र व्यवस्थापनको सन्दभिमा आफ्नो ववद्याियबाट 
दरबन्दी कट्टा हनुे अवस्था भएमा वा आफ्नो ववद्याियमा शिक्षक स्थान्तरण भई आएमा उक्त कायिका 
िालग सम्बशन्धत ववद्याियको ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे समन्वय र सहजीकरण गनुि पनेछ ।  

 

१४. समन्वय तथा सहयोग गनुि पनेः नेपाि शिक्षक महासंघ तथा शिक्षकको पेिागत संघ संगठनहरुिे 
शिक्षक दरबन्दी पनुववितरण तथा शिक्षक व्यवस्थापनको िालग नगरपालिकािे गरेको कायिमा आवश्यक 
समन्वय तथा सहयोग गनुि पनेछ । 

१५. उजरुीः (१) यस मापदण्ड बमोशजम भएका काम कारवाही सम्वन्धमा शितर  नबझेुमा नगरपालिका 
समक्ष उजरुी गनि सवकनेछ । 

(२) उप लनयम (१) बमोशजम परेको उजरुीको कारवाही र वकनारा नगर शिक्षा सलमलतिे गनेछ । 

१६. अलधकार प्रत्यायोजनः यस मापदण्ड नसमेवटएका ववषयवस्तिुाई सम्वोधन गने वा यस मापदण्डमा 
प्रि नभएका कुनै ववषयमा बाधा अड्काउ फुकाउन परेमा सोको अलधकार नगर प्रमखुिाई हनुेछ । 

 

१७. मापदण्डको व्याख्याः यस मापदण्डको व्याख्या सम्वन्धमा कुनै वद्धववधा भएमा नगर शिक्षा सलमलतिे 
गरेको व्याख्या अशन्तम हनुेछ । 

 


