शिक्षक तथा शिद्यालय कर्मचारी
सरुिा-व्यिस्थापन सम्बन्धी कायमशिशध¸२०७५
प्रस्तािना : र्ुशसकोट नगरपाशलकाको शिक्षा ऐन¸ २०७४ को दफा ३८ र र्ुशसकोट नगरपाशलका शिक्षा शनयर्ािली¸
२०७४ को शनयर् ५९ को अशधनर्ा रही र्ुशसकोट नगरपाशलका अन्तगमत सार्ुदाशयक शिद्यालयर्ा कायमरत शिक्षक¸
शिद्यालय कर्मचारी तथा बालशिकास के न्रका सहजकतामहरुको सरुिालाई व्यिशस्थत गनमको लाशग र्ुशसकोट
नगरपाशलका¸ नगर कायमपाशलकाले यो कायमशिशध बनाइ लागू गरे को छ ।

१.

संशक्षप्त नार्¸ प्रारम्भ र प्रयोग
क

यो कायमशिशधको नार् "र्ुशसकोट नगरपाशलका शिक्षक तथा कर्मचारी सरुिा-व्यिस्थापन सम्बन्धी कायमशिशध¸
२०७५ रहेको छ "
ख यो कायमशिशध र्ुशसकोट नगरपाशलका अन्तगमतका सार्ुदाशयक शिद्यालयहरु तथा िालशिकास के न्रहरुर्ा हुने
सरुिासम्बन्धी प्रयोजनर्ा लागू हुनेछ ।
ग यो कायमशिशध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

घ

२.

यो कायमशिशध सार्ुदाशयक शिद्यालयका शिद्यालय सहयोगी¸ शिद्यालय सहायक¸ बालशिकास सहजकताम¸
प्राथशर्क तहदेशख र्ाध्यशर्क तहसम्र्का स्िीकृ त दरिन्दी¸ स्थायी¸ अस्थायी¸ करार¸ पररयोजना तथा राहत
अनुदानकोटार्ा कायमरत शिक्षक कर्मचारीहरुको सरुिाको लाशग प्रयोग हुनेछ।

पररभाषा
क

"ऐन" भन्नाले र्ुशसकोट नगरपाशलका शिक्षा ऐन¸ २०७४ सम्झनुपछम । साथै ऐन भन्नाले संशघय शिक्षा ऐन
तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन सर्ेतलाई जनाउनेछ ।

ख

"शनयर्ािली" भन्नाले र्ुशसकोट नगरपाशलका शिक्षा शनयर्ािली¸ २०७४ सम्झनुपछम । साथै शनयर्ािली
भन्नाले प्रचशलत संशघय शिक्षा शनयर्ािली तथा प्रादेशिक शिक्षा शनयर्ािलीलाई सर्ेत जनाउनेछ ।

३.

ग

"शिक्षा िाखा" भन्नाले र्ुशसकोट नगरपाशलका अन्तगमतको शिक्षा¸ युिा तथा खेलकु द िाखा सम्झनुपछम ।

घ

"कायमशिशध" भन्नाले शिक्षक तथा कर्मचारी सरुिा-व्यिस्थापन सम्बन्धी कायमशिशध¸ २०७४ सम्झनुपछम ।

सरुिाको आधार तथा कायमशिशध

(१)

शिक्षा ऐन¸ शनयर्ािली तथा यस कायमशिशधर्ा उल्लेख भएका प्रािधानहरुको अशधनर्ा रही सरुिा गदाम
देहाय बर्ोशजर्का आधारहरु अिलम्िन गररनेछ :

क

नगरपाशलका शभत्र एक शिद्यालयबाट अको शिद्यालयर्ा दरिन्दी¸ तह तथा शिषय शर्ल्ने भएर्ा र्ात्र नगर
शिक्षा सशर्शतको शनर्मय अनुसार नगर शिक्षा अशधकृ तले सरुिा गनम सक्नेछ ।

ख

कर्मचारी तथा सहजकतामको सरुिा गदाम ररक्त कोटा हुनुपनेछ ।

ग

शिक्षक सरुिा गदाम शिक्षकको तह र अध्यापन शिषय शर्लाउनुपने छ ।

घ

एकपटक सरुिा गररएको शिक्षकलाई तीन बषम पुरा नगरी सरुिा गररनेछैन ।
तर कु नै शिद्यालयर्ा कायमरत शिक्षक अिक्त भई सो स्थानर्ा शनजको उपचार हुन नसक्ने व्यहोरा नेपाल
सरकारले तोके को र्ेशिकल बोिम िा स्िीकृ त शचककत्सकले शसफाररस गरे र्ा शनजलाई जुनसुकै बखत पशन
सरुिा गनम सककनेछ ।

ङ

र्ुसकोट नगरपाशलका शिक्षा शनयर्ािली¸ २०७४ को शनयर् ५८ अनुसूची १२ र्ा उशल्लशखत शिषयको
शिक्षक नरहेको शिद्यालयर्ा अको शिषयको शिक्षक सरुिा गररने छै न ।

(२)

शिक्षकलाई सरुिा गदाम देहाय बर्ोशजर्का कायमशिशधका आधारर्ा गनुप
म ने छ :

(क) तोककएको शजम्र्ेिारी तोककएको सर्य शभत्र पूरा नगरे को भनी सम्बशन्धत शिद्यालय व्यिस्थापन सशर्शतको
शनर्मय सशहत शिद्यालय शनरीक्षकबाट शसफाररस भएर्ा ।
(ख)

एउटा शिद्यालयर्ा आिश्यकता भन्दा बढी एकै शिषयका शिक्षक भएर्ा ।

(ग)

दरिन्दी शर्लान गने क्रर्र्ा तोककएको र्ापदण्ि भन्दा बढी शिक्षक भएर्ा ।

(घ)

शिपद्का कारर्बाट शिद्यालय र शिद्यालय रहेको सर्ुदाय नै अन्यत्र स्थानान्तरर् गनुप
म ने अिस्थार्ा
नगरपाशलकाको शिपद् व्यिस्थापन सशर्शतले शसफाररस गरे र्ा ।

(ङ) नैशतक आचरर् तथा शनजको व्यशक्तगत अनुिासन लगायतका कारर्बाट कु नै शिक्षकलाई सो शिद्यालयर्ा
राशखरहंदा शिद्यालयको िैशक्षक िातािरर् खलिशलएको िा खलिशलन सक्ने ब्यहोरा शिद्यालय व्यिस्थापन
सशर्शतबाट शनर्मय भई आएर्ा ।
(च)

कु नै शिक्षकले उत्कृ ष्ट नशतजा ल्याउन सफल रहेको िा शििेषज्ञता सेिा प्रिाह गरे को अिस्थार्ा उक्त सेिालाई
अन्य शिद्यालयर्ा उपयोग गनम आिश्यक देशखएर्ा ।

(छ) पशत पशि दुिै शिक्षक िा कर्मचारी रहेको अिस्था भए सकभर एकै शिद्यालय िा ििा शभत्र पने गरी सरुिा गनुम
परे र्ा ।
(ज) शिद्यालय सर्ायोजन¸ तह तथा कक्षा घटु िा भई उक्त शिद्यालयर्ा कायमरत शिक्षक¸ कर्मचारी अन्यत्र
व्यिस्थापन गनुमपरे र्ा दरिन्दी ररक्त रहेका िा थशपएका शिद्यालयहरुको दरिन्दी शििरर् तयार गरी
व्यिस्थापन गनुमपने शिक्षक कर्मचारीहरुको शनयुशक्त शर्शतको आधारर्ा अस्थायीको सेिा अिशध आधा र
स्थायीको सेिा अिधी पूरै जोिी हुन आउने जम्र्ा सेिा अिशध गर्ना हुनेगरी जेष्ठताक्रर् कायर् गरी सो
अनुसार छनौट गनम लगाई व्यिस्थापन गररनेछ ।
(झ)

१५ कदनभन्दा बढी शिदा स्िीकृ त नगराई शिद्यालयर्ा अनुपशस्थत रहेको र पटकपटक शजम्र्ेिारी शनिामहर्ा
लापरिाही गरे को भशन शिद्यालय व्यिस्थापन सशर्शतबाट लेखी आएर्ा त्यस्ता शिक्षक कर्मचारीलाई अन्यत्र
सरुिा गरी शनयर्ानुसार शिभागीय कारिाही सर्ेत गररनेछ ।

(ञ)

सरुिा िा शिक्षक कर्मचारी व्यिस्थापन गदाम अपाङ्गता भएका शिक्षक र र्शहलालाई शनजको स्थायी
ठे गानाको आधारर्ा घर पायक पने स्थानर्ा सरुिा िा व्यिस्थापन गनम प्राथशर्कता कदइनेछ ।

(ट)

शिक्षकको र्ाग अनुसार सरुिा गदाम एउटै शिद्यालयर्ा धेरै शिक्षकको र्ाग दािी रहेर्ा लार्ो अिशधसम्र् एकै
शिद्यालयर्ा बसेका र सम्िशन्धत शिद्यालय व्यिस्थापन सशर्शतको सहर्ती अनुर्शत भएका शिक्षकलाई
पशहलो प्राथशर्कता कदइनेछ ।

(ठ)

तह¸ शिषय र दरिन्दी शर्लानको क्रर्र्ा सम्िशन्धत शिक्षक र शिद्यालयको सहर्शत िेगर पशन नगरपाशलका
शभत्रका शिद्यालयहरुर्ा कायमरत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई नगर शिक्षा सशर्शतको शनर्मय अनुसार सरुिा िा
व्यिस्थापन गनम सककनेछ ।

(३)

स्थायी शनयुशक्त भएको एक िषम नपुगेको शिक्षक¸ अशनिायम अिकाि हुन एक िषम िा सो भन्दा कर् अिशध
बााँकी रहेको शिक्षक कर्मचारीलाई शनजको इच्छा शिपररत एक शिद्यालयबाट अको शिद्यालयर्ा सरुिा गररने
छै न ।

(४)

सरुिा भएको एक्काइस कदनशभत्र प्रधानाध्यापकले सम्बशन्धत शिक्षक िा कर्मचारीलाई र्ुशसकोट नगरपाशलका
शिक्षा शनयर्ािली¸ २०७४ को शनयर् ५९ को अनुसूची–१३ बर्ोशजर्को ढााँचार्ा रर्ाना पत्र कदई सोको
जानकारी सम्बशन्धत शिद्यालय र शिक्षा िाखालाई कदनु पनेछ ।

(५)

नगरपाशलकाको स्रोतबाट तलब भत्ता खानेगरी दरिन्दी सृजना भई शनयुशक्त भएका शिक्षक¸कर्मचारीहरुको
सरुिा गदाम नगरपाशलकाको स्रोतबाटै तलबभत्ता खाने सोही तह र प्रकृ शतको दरिन्दीर्ा र्ात्र सरुिा गनम
सककनेछ ।

४.

सरुिा प्रकृ या

(१)

सरुिा हुन चाहने शिक्षक कर्मचारीले सरुिा हुनु पनामको कारर् खुलाई शनयुशक्त पत्र¸ शनयुशक्त भएको शिषय¸
अध्यापनरत शिषय¸ िैशक्षक योग्यता¸ उर्ेर तथा हाल कायमरत शिद्यालयर्ा कायम गरे को सेिा अिशध सर्ेत
खुल्ने गरी हाल कायमरत शिद्यालयको सहर्शत पत्र सशहत शिक्षा िाखार्ा शनिेदन कदनुपनेछ ।
शनिेदनर्ा झुठ्ठा शििरर् पेि भएको आधारर्ा कु नै पशन शिक्षक कर्मचारीको सरुिा भएर्ा त्यस्तो सरुिा रद्ध
गरी झुठा शििरर् पेि गने शिक्षक कर्मचारीलाई शिभागीय कारिाही सर्ेत गनम सककनेछ ।

(२)

शिक्षा अशधकृ तले नगर शिक्षा िाखार्ा पेि भएका शनिेदनहरु शिक्षा िाखाको अशभलेखसंग शभिाइ¸ रुजु गरी
नगर प्रर्ुख सर्क्ष पेि गनुमपनेछ ।

(३)

सरुिाको कायमशिशध र प्रकृ या पूरा भई पेि भएका शनिेदनहरु नगर प्रर्ुखको शनदेिनर्ा नगर शिक्षा
सशर्शतको बैठकर्ा आिश्यक शनर्मयाथम पेि गररनेछ । सरुिा गने नगने अशन्तर् अशधकार नगर शिक्षा
सशर्शतर्ा शनशहत रहनेछ ।

(४)

नगर शिक्षा सशर्शतर्ा सरुिा उपरको प्रस्तािर्ा र्त बाशझएर्ा बहुर्तको आधारर्ा शनर्मय हुनेछ ।

(५)

नगर शिक्षा सशर्शतर्ा सरुिाको शनर्मय भए पश्चात नगर शिक्षा िाखाले सरुिा भएका शिक्षकलाई सरुिा पत्र
उपलब्ध गराउनुपनेछ ।

५

दरिन्दी शर्लान
नगर पाशलका अन्तगमतका सार्ुदाशयक शिद्यालयर्ा शिक्षक¸ कर्मचारी र बालशिकास तफम का स्िीकृ त¸ राहत अनुदान
तथा करार दरिन्दीको शितरर्¸ पुनरशितरर्¸ व्यिस्थापन तथा शर्लानको लाशग नगर शिक्षा सशर्शतले कायमदल
गठन गरी कायमदलको सुझाि सर्ेतको आधारर्ा दरिन्दी शर्लान सम्बन्धी उपयुक्त शनर्मय गनम सक्नेछ ।
तर¸ उक्त दरिन्दी शर्लान सम्बन्धी शनर्मय नगर कायमपाशलकार्ा अनुर्ोदनको लाशग पेि गनुमपनेछ ।

६.

बाशझएर्ा हुने
यो कायमशिशध प्रचशलत कानूनसंग बाशझएर्ा बाशझएको हदसम्र् कायमशिशधको व्यिस्था अर्ान्य हुनेछ ।

७.

ब्याख्या
यो कायमशिशधको प्रयोगर्ा कदशिधा उत्पन्न भएर्ा र्ुशसकोट नगरपाशलका¸ नगर कायमपाशलकाले गरे को व्याख्या
अशन्तर् हुनेछ ।

