
मिमि २०७७ साल िाघ ११ गिकेो मिक्षा समिमिको बैठकका मिर्णयहरु 

 

बैठकका एजेण्डाहरुुः 

१. दरबन्दी मिलाि (रामरिय) सम्बन्धिा । 

२. मिद्यालयको दरबन्दी पिुमिणिरर् सम्बन्धिा । 

३. MGML को ियााँ मिद्यालय छिौट र कक्षा ४-५ को लामग मिक्षक िामलि 

४. मदिा खाजा व्यिस्थापि सम्बन्धिा । 

५. सििण िर्ण को कायणक्रि(ICT, Science Lab, Library etc...) र िगरपामलकाको िििूा मिद्यालय छिौट सम्बन्धिा मििेदि िाग गिे 

सम्बन्धिा ।  

६. िामन्िपरु प्रामिको कक्षा स्थगि सम्बन्धिा । 

७. गयल हुिे मिक्षक किणचारीहरुको  सम्बन्धिा । 

८. स्थािीय पाठ्यक्रि सम्बन्धिा । 

९. अस्थायी दरबन्दी र राहि अिदुाििा कायणरि मिक्षकहरुको करार अिमध थप गिे सम्बन्धिा  

१०. मिमिध 

  



मिर्णयहरुुः 

मि. िं. १ रामरिय दरबन्दी मिलािको सन्दर्णिा दहेायबिोमजि गिे मिर्णय गररयो । 

क. मिक्षा िथा िािि स्रोि मिकास केन्र सािोमठिी र्क्तपरुको च.िं. १८९ मिमि २०७६।११।१२ को पत्रािसुार प्राथमिक 

िहका खदु पलु कायि र्एको ३७ दरबन्दी िध्ये ६ िटा दरबन्दी यस िगरपामलकाको मिमि २०७७।०६। ०६ को पत्रबाट 

पठाइ समकएको र हाल ररक्त रहकेो प्रामि दरबन्दीका ११ मिक्षक पद िथा प्रामि राहि अिदुािकोटाका १ पदसिेि 

दहेायबिोमजिका जम्िा १२ पदका साथै २०७७ साल र्ागिु २४ गिदेमेख अमििायण अिकास रै् ररक्त हुिे हररमसमि आमि 

धमुलखेलिा कायणरि प्रामि मि श्री इश्वर ििाण बञ्जराको दरबन्दी १ सिेि कट्टागरी मिक्षा मिकास िथा सिन्िय इकाइ 

िार्ण ि ्यसै मजल्लाको खािीखोला र िहार्ारि गापािा पठाउिे सन्दर्णिा मिर्णयाथण िगरकायणपामलकािा मसर्ाररस गि े। 

 िपमसलुः 

क्र.स. सङ्केि िं  मिक्षकको िाि थर िह श्रेर्ी मिद्यालयको िाि  

स्िैमछछक 

अिकास र्एको 

मिमि 

कैमर्यि 

१ ३२२७२ रािचन्र खत्री  प्रामि मििीय श्री िहााँकाल आमि धिुपा ११ २०७७।०८।०१ 
िपाको 

समुिधासमहि 

स्िैमछछक 

अिकास 

मलएको 

२ ३६५६७ हररप्रसाद अमधकारी प्रामि मििीय श्री मििायक बाल आमि धिुपा ८ २०७७।०८।०१ 

३ ३७४९९ दिेीप्रसाद चौलागाई प्रामि मििीय श्री मििायक बाल आमि धिुपा ८ २०७७।०८।०७ 

४ ३८०३१ करुर्ाििी िाकज ु प्रामि मििीय 
श्री परू्णसञ्जीििी लङ्खिािाई िामि धिुपा 

६ 
२०७७।०८।०१ 

५ १२३२५७ जिादणि कोईराला प्रामि मििीय श्री गोल्िादिेी आमि धिुपा १ २०७७।०८।०७ 

६ ३२५३८ केदार प्रसाद िाग्ले प्रामि मििीय श्री सञ्जीििी िामि धिुपा ७ २०७७।०८।०७ 

७ ३२८०५ सीिाकुिारी िेपाल कोईराला प्रामि मििीय श्री चक्रदिेी प्रामि धिुपा ८ २०७७।०८।०१ 

८ ३४६३० िपोधि कुइाँकेल  प्रामि मििीय श्री परू्ण सञ्जीििी लङ्खिािाई िामि धमुलखेल  २०७७।०८।०१ 

९ ३४५९७ जीयाराि श्रेष्ठ  प्रामि मििीय श्री परू्ण सञ्जीििी लङ्खिािाई िामि धमुलखेल  २०७७।०८।०१ 

१० ३२८६२ श्रीिाि किाणचायण प्रामि प्रथि  श्री पञ्चकन्या आमि चोलािाथ धिुपा ३ २०७७।०८।०७ 
अमििायण 

अिकास 

११ ३३४७२ मदलरुाि खड्गी  प्रामि मििीय श्री कामलका िामि बिासे धिुपा १० २०७७।०९।१५ रामजिािा 

१२  रुपा श्रेष्ठ 
प्रामि 

अिदुािकोटा 
श्री पञ्चकन्या आमि चोलािाथ धिुपा ३ २०७७।०८।०१ रामजिािा 

 

ख. मिक्षा िथा िािि स्रोि मिकास केन्र सािोमठिी र्क्तपरुको मिमि २०७७ िङ्मसर ४ गिेको गोरखा पत्रिा प्रकामिि सचूिा 

अिसुार मिक्षक दरबन्दी मिलाि िथा व्यिस्थापि गिणका लामग स्थािीय िहले थप िापदण्ड ियार गरी मिक्षक दरबन्दी 

पिुमिणिरर् गिे व्यिस्था मिलाउि सक्िे र्न्िे उल्लेख र्एको सन्दर्णिा दहेायबिोमजि थप िापदण्ड ियार गिे र सोही 

बिोमजि प्राथमिक िहको रामरिय दरबन्दी मिलािका लामग यस िगरपामलकािा पलुिा रहकेो ८१ दरबन्दी िध्ये उछच 

िाध्यमिक िह, िाध्यमिक िह र मिम्ि िाध्यमिक िहका लामग िपगु दरबन्दीिा कायि गिण र िगरपामलकाको िैमक्षक 

गरु्स्िर मिकास सम्बन्धी गौरिको िैमक्षक कायणक्रि बहुकक्षा बहुस्िर MGML मिक्षर् पद्दमिका लामग िामलि प्राप्त 

मिक्षकहरुलाई राहि अिदुाि कोटा र अस्थायी करार दरबन्दीिा कायणरि रही मियमुक्त मिमिका आधारिा कमिष्ठ र्ए पमि 



कट्टा हुिे खदु पलु दरबन्दीिा िराखी त्यस प्रकारका मिक्षकहरुलाई यसै िगरपामलकािा कािकाजको व्यिस्था मिलाउि 

पलु दरबन्दीिा राख्िे ।   

 िपमसलुः 

 आधार/िापदण्ड 

i. MGML िामलि प्राप्त मिक्षक । 

ii. िलू मिषय मिज्ञाि रै् +२ िा प्रिीर्िा प्रिार् पत्र िह िा स्िािक िह उत्तीर्ण मिक्षक । 

iii. स्िािकोत्तर िह उत्तीर्ण मिक्षक । 

iv. मििेष कक्षाका िामलि प्राप्त स्रोि मिक्षक । 

v. ग्रेड मटमचङ पद्दमििा कक्षा मिक्षर् गरररहकेा िगरको िििूा मिद्यालयका मिक्षक । 

vi. दमलि िमहला, क र ख श्रेर्ीको अपाङ, एकल िमहला, प्रिार् र्एका असाध्य रोगी/िटुु रोगी क्यान्सर रोगी िगृौला रोगी 

 उमल्लमखि िापदण्डका आधारिा िपमसलबिोमजिका मिक्षकहरुलाई यसै िगरपामलकािा हाललाई कािकाज गिेगरी 

 यथािि राख्ि िगरकायणपामलकािा मसर्ाररस गिे । 

िपमसलुः 

क्र 

सं. 
मिद्यालयको िाि ठेगािा  मिक्षकको िाि थर  मियमुक्तको प्रकार  मियमुक्त मिमि योग्यिा र मििेष िामलि 

िैमक्षक 

योग्यिा 
िलू मिषय स्थायी ठेगािा  

१ गोल्िादिेी आमि दिेीटार  धिुपा १ गोमिन्द प्रसाद घोरसाइिे  राहि करार  २०६६।०४।१६ MGML बाह्रकक्षा    धिुपा २ 

२ सेिीदिेी िामि रमि  धिुपा २ रािकुिार गेलाल  अस्थायी करार २०७५।१२।०८ मिज्ञाि गमर्ि िीएड  मिज्ञाि गमर्ि धिुपा २ 

३ पञ्चकन्या आमि  धिुपा ३ मिद्या पौडेल  राहि करार  २०६८।११।०१ स्िािकोत्तर +2 Math एिएड िेपाली  धिुपा ३  

४ श्रीखण्डपरु िामि श्रीखण्डपरु  धिुपा ५ मिश्वदिेी किाणचायण  राहि करार  २०६५।१२।०५ MGML बाह्र कक्षा  मिक्षा  धिुपा ५ 

५ परू्ण सञ्जीििी लङ्खिािाई िामि  धिुपा ६ िारायर्ी पौडेल  राहि करार  २०६४।०४।३० स्िािकोत्तर िह एिएड िेपाली  धिुपा ८ 

६ बालिमन्दर आमि  धिुपा ७ अमम्बका हुिागाई सापकोटा  राहि करार  २०६८।०२।०१ MGML बीएड अग्रेजी पिौिी ३ 

७ बालिमन्दर आमि  धिुपा ७ मिजेि िलु्िी  राहि करार  २०६३।०१।०१ मिज्ञाि अङ्ग्रेजी  िीएड मबज्ञाि/अग्रेजी बिेपा ८ 

८ सञ्जीििी िामि धमुलखेल धिुपा ७ मिर्ा यगोल श्रेष्ठ राहि करार  २०६३।०१।०२ स्रोि कक्षा मिक्षक िीएड    धिुपा ७ 

९ सञ्जीििी िामि धमुलखेल धिुपा ७ राििरर् काकी  राहि करार  २०५८।०१।०१ 
स्रोि कक्षा मिक्षक 

ब्रेल मलमप 
िीएड    धिुपा ४ 

१० मििायक बाल आमि  धिुपा ८ मििला खड्का  राहि करार  २०७६।१०।०५ MGML िीएड   धिुपा ८ 

११ मििायक बाल आमि  धिुपा ८ िोहि बहादरु गौिि  राहि करार  २०६६।०९।०१ MGML िीएड िेपाली  धिुपा ८ 

१२ सरस्ििी िामि बडालगाउाँ  धिुपा ८ रेश्िा लािा  राहि करार  २०६६।०४।१३ Grade Teaching आइएड   पााँचखाल ५ 

१३ करथरी िा मि  धिुपा ९ िाया िािाङ राहि करार  २०६२।०९।१८ MGML िीएड    
िहांकाल 

िेथाञ्चोक 

१४ बछलादिेी आमि रु्स्रे धिुपा ९ रमञ्जिा  न्यौपािे  राहि करार  २०६४।०५।१३ MGML/स्िािकोत्तर एिएड िेपाली  बिेपा १० 

१५ दाररम्बोट बाल प्रामि  धिुपा ९ रोििी िगरािी  राहि करार २०६४।०५।०१ दमलि िमहला बाह्र कक्षा  धिुपा ९ 

१६ बालज्योमि आमि  धिुपा १०  श्रीजिा लामिछाि े राहि करार  २०६६।०७।१६ MGML िीएड  अङ्ग्रेजी  धमुलखेल १२  

१७ बालज्योमि आमि  धिुपा १०  प्रमििा मघमिरे  राहि करार  २०६६।१०।१८ स्ििकोत्तर िह एिए िीएड  स्िास््य  
पिौिी रयाले 

२ काभे्र  

१८ िहांकाल आमि ठााँटीथोक धिुपा ११ मपत्तकुिारी िािाङ राहि करार  २०६४।०९।०५ MGML आइएड Math धिुपा १० 

१९ िामन्िपरु प्रामि  धिुपा ११ गायत्री प्याकुरेल  राहि करार  २०६५।०५।०६ MGML     बिेपा ५ 

२० िामन्िपरु प्रामि  धिुपा ११ उषा प्याकुरेल  राहि करार  २०६४।०५।०७ MGML आइएड   िेलम्ची ११ 

  



ग. यस िगरपामलकाबाट कट्टा हुिे खदु पलु दरबन्दी ३७ िध्ये िामथको मिर्णय िं (क) अिसुार पठाइसमकएको र पठाइिे दरबन्दी 

संख्या १८+१ सिेि जम्िा १९ बाहके बााँकी १८ जिा प्राथमिक मिक्षक (राहि अिदुाि कोटा र दरबन्दीसिेि गरी) हरु यसै 

मिर्णयको खण्ड (ख) बिोमजिको िापदण्डिा िपिे दहेायका १४ जिा मिक्षकहरुलाई कट्टा र्ै अन्यत्र पामलका(िहार्ारि र 

खािीखोला) िा पठाउिे खदु पलु दरबन्दीिा कायि गिण िगरकायणपामलकािा मसर्ाररस गिे ।  यस िैमक्षक सत्रका लामग 

मिक्षकको िपगु िलब मिक्षा मिकास िथा सिन्िय इकाई िार्ण ि ् मिक्षा िथा िािि स्रोि मिकास केन्र सािोमठिी र्क्तपरुिा 

िाग गरी पठाइएको सन्दर्णिा त्यसरी िाग गररएको िलब र्त्ता थप र्ई आएिा खदु पलुिा रहकेा मिक्षकहरुलाई ित्काल 

दरबन्दी मिलाििा िपठाउिे िर अमििायण अिकास िथा रामजिािा रै् ररक्त हुिे प्राथमिक मिक्षक पद (राहि अिदुािकोटा र 

दरबन्दी) ररक्त हुिासाथ त्यस्िा ररक्त दरबन्दी/अिदुािकोटािा ियााँ करार मियमुक्त िा अन्यत्र पामलका/मजल्लान्िर सरुिा िारा 

पदपमूिण िगरी (यस िगरपामलकाबाट कट्टा रै् अन्यत्र पामलकािा जािे खदु पलु दरबन्दी संख्या परूा िर्एसम्ि) कट्टा गरी अन्यत्र 

पठाउिे र कट्टा र्एको मिद्यालयिा मिक्षक व्यिस्थापि गिुण पिे र्एिा आन्िररक दरबन्दी मिलाि गरी व्यिस्थापि गिुणका  साथै 

िलब र्त्ता थप र् ै िआएिा दहेायका मिक्षकहरुलाई यसै आि मर्त्र िै अन्यत्र पामलकािा पठाउि गरी मिर्णय गिण 

िगरकायणपामलकािा मसर्ाररस गिे । 

िपमसलुः खदु पलुिा रहिे मिक्षक मििरर् (३७ जिा िध्येका) 

क्र 

सं. 
मिद्यालयको िाि ठेगािा मिक्षकको िाि थर मियमुक्तको प्रकार मियमुक्त मिमि कैमर्यि 

१ धिकाली प्रामि एक्लेखेि धिुपा १२  सिुीला बजगाई ं अस्थायी करार  २०७७।०९।०५ दरबन्दी 

२ िङ्खेश्वर िहालक्ष्िी िामि िङ्ख ुधिुपा १२  र्ािरु्क्त आचायण अस्थायी करार  २०७४।१२।१३ दरबन्दी 

३ दिेीस्थाि िामि दिेीटार धिुपा १ रािेश्वर पौडेल  अस्थायी करार  २०७४।०२।२१ दरबन्दी 

४ दिेीस्थाि िामि दिेीटार धिुपा १ मििणला िािाङ अस्थायी करार  २०७३।११।०८ दरबन्दी  

५ बालज्योमि आमि बिासे धिुपा १० दगुाण गौिि  राहि करार २०६८।०३।२६ राहि अिदुािकोटा 

६ िङ्खेश्वर िहालक्ष्िी िामि िङ्ख ुधिुपा १२  यिोदा बजगाई ं राहि करार २०६६।०८।१० राहि अिदुािकोटा 

७ िङ्खेश्वर िहालक्ष्िी िामि िङ्ख ुधिुपा १२  लक्ष्िी कुिारी लािा  राहि करार २०६६।०६।१९ राहि अिदुािकोटा 

८ दिेीस्थाि िामि दिेीटार धिुपा १ रािहरर र्ण्डारी  राहि करार २०६६।०२।०६ राहि अिदुािकोटा 

९ िामन्िपरु प्रामि धिुपा ११ अजुणि प्रसाद बजगाई ं राहि करार २०६५।०४।०१ राहि अिदुािकोटा 

१० िहांकाल आमि ठााँटीथोक धिुपा ११ किला न्यौपािे  राहि करार २०६४।०४।१७ राहि अिदुािकोटा 

११ सरस्ििी िामि बडालगाउाँ धिुपा ८ सरस्ििी ििाण सिुेदी  राहि करार २०६४।०१।२४ राहि अिदुािकोटा 

१२ करथरी िामि काभे्र धिुपा ९ दगुाण लक्ष्िी खड्गी  राहि करार २०६३।०४।१५ राहि अिदुािकोटा 

१३ पञ्चकन्या आमि चोलािाथ धिुपा ३ सीिा बस्िेि गजरेुल  राहि करार २०६३।०४।०१ राहि अिदुािकोटा 

१४ सञ्जीििी िाध्यमिक मिद्यालय धमुलखले धिुपा ७ सामित्री िगर  राहि करार २०६१।०४।०१ राहि अिदुािकोटा 

पिुश्चुः उमल्लमखि खदु पलुिा कायि र्एका मिक्षकहरु दमलि िमहला, क र ख श्रेर्ीको अपाङ, एकल िमहला, प्रिार् र्एका 

असाध्य रोगी/िटुु रोगी क्यान्सर रोगी िगृौला रोगी र्एिा मिजहरुले पेि गिे प्रिार्का आधारिा खदुपलुबाट हटाइिे । 

 

घ. यस िगरपामलकाबाट मिद्याथी मिक्षक अिपुािका आधारिा प्राथमिक िहिा बढी र्ई कट्टा हुिका लामग पलुिा रहकेा ८१ 

िध्ये खदु पलुिा रहकेो ३७ बाहके मििा/िाध्यमिक/उछच िाध्यमिक िहका लामग िपगु हुिे दरबन्दी िापि पलुिा कायि हुिे 

दरबन्दीिा िपमसलका मिक्षकहरुलाई कायि गिण िगरकायणपामलकािा मसर्ाररस गिे । 

  



िपमसलुः पलु दरबन्दीको ८१ िध्ये पलुिा रहिे मिक्षक मििरर्  

क्र 

सं. 
मिद्यालयको िाि ठेगािा 

 
मिक्षकको िाि थर 

मियमुक्तको 

प्रकार 
स्थायी मियमुक्त मिमि कैमर्यि 

१ मििायक बाल आमि   मििला खड्का  राहि करार  २०७६।१०।०५  

२ सेिीदिेी िामि रमि   रािकुिार गेलाल  अस्थायी करार २०७५।१२।०८  

३ पञ्चकन्या आमि   मिद्या पौडेल  राहि करार  २०६८।११।०१  

४ बालिमन्दर आमि   अमम्बका हिुागाई सापकोटा  राहि करार  २०६८।०२।०१  

५ बालज्योमि आमि   प्रमििा मघमिरे  राहि करार  २०६६।१०।१८  

६ मििायक बाल आमि   िोहि बहादरु गौिि  राहि करार  २०६६।०९।०१  

७ बालज्योमि आमि   श्रीजिा लामिछािे  राहि करार  २०६६।०७।१६  

८ गोल्िादिेी आमि दिेीटार   गोमिन्द प्रसाद घोरसाइिे  राहि करार  २०६६।०४।१६  

९ सरस्ििी िामि बडालगाउाँ   रेश्िा लािा  राहि करार  २०६६।०४।१३  

१० श्रीखण्डपरु िामि श्रीखण्डपरु   मिश्वदिेी किाणचायण  राहि करार  २०६५।१२।०५  

११ िामन्िपरु प्रामि   गायत्री प्याकुरेल  राहि करार  २०६५।०५।०६  

१२ िहांकाल आमि ठााँटीथोक  मपत्तकुिारी िािाङ राहि करार  २०६४।०९।०५  

१३ बछलादिेी आमि रु्स्रे  रमञ्जिा  न्यौपािे  राहि करार  २०६४।०५।१३  

१४ िामन्िपरु प्रामि   उषा प्याकुरेल  राहि करार  २०६४।०५।०७  

१५ दाररम्बोट बाल प्रामि धिुपा ११   रोििी िगरािी  राहि करार २०६४।०५।०१  

१६ परू्ण सञ्जीििी लङ्खिािाई िामि   िारायर्ी पौडेल  राहि करार  २०६४।०४।३०  

१७ सञ्जीििी िामि धमुलखेल  मिर्ा यगोल श्रेष्ठ राहि करार  २०६३।०१।०२  

१८ बालिमन्दर आमि   मिजेि िलु्िी  राहि करार  २०६३।०१।०१  

१९ करथरी िा मि   िाया िािाङ राहि करार  २०६२।०९।१८  

२० सञ्जीििी िामि धमुलखेल  राििरर् काकी  राहि करार  २०५८।०१।०१  

२१ सेिीदिेी िामि रमि  सामहि प्रिीि स्थायी  २०७६।०८।२९  

२२ बछलादिेी आमि रु्स्रे  मििकुुिारी यादि  स्थायी  २०७६।०८।२५  

२३ गोल्िादिेी आमि दिेीटार   सरु्रा मििमल्सिा  स्थायी  २०७६।०८।११  

२४ सेिीदिेी िामि रमि   कुिारी लािा  स्थायी  २०७६।०८।०५  

२५ सञ्जीििी िामि धमुलखेल   प्रमिका श्रेष्ठ  स्थायी  २०७६।०८।०५  

२६ बालज्योमि आमि बिासे   समििा सापकोटा  स्थायी  २०७६।०८।०५  

२७ कालीदिेी िामि डााँडागाउाँ   िमन्दरा काकी  स्थायी  २०७६।०८।०५  

२८ िहांकाल आमि ठााँटीथोक  बालकुिारी िािाङ  स्थायी  २०७६।०८।०५  

२९ बालिमन्दर आमि धमुलखल   हररिङ्कर मघमिरे  स्थायी  २०७६।०८।०२  

३० बछलादिेी आमि रु्स्रे  सरु्रा चौलागाई ं स्थायी  २०७६।०१।२५  

३१ कामलका िामि िारदाबिासे   अमिल कुिार थापा  स्थायी  २०७६।०१।२५  

३२ दिेीस्थाि िामि दिेीटार   जीिि िािाङ  स्थायी  २०७६।०१।२५  

३३ दिेीस्थाि िामि दिेीटार   दिेीप्रसाद गौिि  स्थायी  २०७६।०१।२५  

३४ पञ्चकन्या आमि धमुलखेल   कुललक्ष्िी पसखल  स्थायी  २०७५।१२।२८  

३५ िङ्खेश्वर िहालक्ष्िी िामि   रमश्ि िेपाल  स्थायी  २०७५।१२।२८  

३६ मििायक बाल आमि   िाि ुआचायण  स्थायी  २०७५।१२ ।२८  

३७ िङ्खेश्वर िहालक्ष्िी िामि   मिमििा थापा  स्थायी  २०७५।१२।२८  

३८ दिेीस्थाि िामि दिेीटार   दीपक कुिार उपे्रिी  स्थायी  २०७५।१२।२८  

३९ गोल्िादिेी आमि दिेीटार   मििोद प्रसाद मधिाल  स्थायी  २०७१।०६।०८  

४० पञ्चकन्या आमि धमुलखेल   दामम्छक डोल्िा लािा  स्थायी  २०७१।०६।०१  

४१ सरस्ििी िामि बडालगाउाँ   प्रल्हाद मगरी  स्थायी  २०७१।०६।०१  

४२ बछलादिेी आमि रु्स्राथमु्का  राजेि प्रसाद कोइराला स्थायी  २०७१।०६।०१  

४३ कालीदिेी िामि डााँडागाउाँ   उध्दि प्रसाद मििमल्सिा स्थायी  २०७१।०६।०१  

४४ पञ्चकन्या आमि धमुलखेल   िालिी कुिारी मथङ स्थायी  २०७१।०५।३१  

४५ मििायक बाल आमि   श्याि ढलकुटी  स्थायी  २०७१।०५।३१  

४६ बछलादिेी आमि रु्स्राथमु्का  हररहर दाहाल  स्थायी  २०७१।०५।०४  

 



मिर्णय िं २  

खदु पलुिा कायि र् ैकट्टा र्एको दरबन्दी र पलुिा रहकेो दरबन्दीसिेिलाई िध्येिजर गरी मिद्यालयगि रुपिा मिक्षकहरुको 

व्यिस्थापि गिण प्राथमिक िहको हकिा यस िगरपामलकाको हाल कायणरि मिद्यालयिा कमम्ििा २ िैमक्षक सत्र काि गरेका 

मिक्षकहरुलाई िैमक्षक गरु्स्िर मिकासका लामग मिद्यालय पररििणि गरी कािकाज लगाउिे िर यसै िैमक्षक सत्रिा  मिद्यालय 

सिायोजि र्ई कािकाजका लामग खटाइएको मिक्षकलाई यो सिायािमधले बाधा िपिे िा घमट सियािमध र्ए पमि अन्यत्र 

खटाउि समकिे, िाध्यमिक र मिम्ि िाध्यमिक मिक्षकको सट्टािा प्राथमिक िहको मिक्षक पलुिा खटाउाँदा संर्ि र्एसम्ि 

मिषयगि आधारिा व्यिस्था गिे, स्िािक िह र स्िािकोत्तर िहको िैमक्षक योग्यिालाई िामथल्लो िहको मिक्षकको सट्टािा 

पलुिा खटाउिे र ८१ जिा पलुिा रहकेा (खदु पलुसिेि) मिक्षकसिेिलाई व्यिस्थापि गिे गरी िाखाले आिश्यक खाका 

ियार गरी आगािी मिक्षा समिमिको बैठकिा पेि गि े।  

मिर्णय िं ३ 

धमुलखेल िगरपामलका िथा साझेदार संस्था जिणि िेपाल सहयोग संस्थाको लागि साझेदारी र िैमक्षक सिमक्तकरर् िेपालको 

प्रामिमधक सहयोगिा थप िपमसलका मिद्यालयिा िैमक्षक सत्र २०७८ दमेख बहुकक्षा बहुस्िर MGML कायणक्रि लाग ूगिे 

मिर्णय गररयो । साथै िैमक्षक सत्र २०७५ दमेख MGML कायणक्रि लाग ूर्एका मिद्यालयका कक्षा ४-५ र ियााँ मिद्यालयको 

कक्षा १-३ िा िै स २०७८ दमेख सहजीकरर् गिण मिक्षक छिौट गरी िामलििा खटाउि दहेायको िापदण्ड िोक्िे । 

➢ मिद्यालय व्यिस्थापि समिमिको सिन्ियिा िगरपामलकाको मिक्षा िाखाले िामलिका लामग मिक्षक छिौट गि े। 

➢ मिक्षक छिौट गदाण स्थायी मिक्षक िध्येबाट गिे र संर्ि र्एसम्ि िमहला मिक्षक छिौट गिे ।  

➢ स्थायी मिक्षक िध्ये पमि संर्ि र्एसम्ि धमुलखेल िगरपामलका स्थायी ठेगािा र्एको र अन्यत्र पामलका िा 

मजल्लािा सरुिा िहुिे संर्ाििा र्एका मिक्षकहरुिात्र छिौट गिे । 

➢ कमम्ििा ५ िषण  र्न्दा कि सिेा अिमध बााँकी र्एका मिक्षकहरुलाई िामलििा छिौट िगिे । 

➢ िामलििा छिौट र्एका मिक्षकहरुलाई कमम्ििा ५ िषण सेिा गिे कबमुलयि गराउि े। 

 िपमसलुः 

 

 

 

 

 

 

 

मिर्णय िं ४  

मदिा खाजा सञ्चालिका लामग ित्काल प्रधािाध्याप बैठक सञ्चालि गरी मदिा खाजा सञ्चालि कायणमिमध बिोमजि 

स्थािीय कृमष उत्पादिसाँग सािञ्जयस्य हुिेगरी कायणमिमधल ेिोकेको िोडेलहरु िध्ये मिद्यालयलाई उपयकु्त हुिे िोडेल अिसुार 

प्रअहरुकोसिेि राय सझुािका आधारिा  मदिा खाजा व्यिस्थापकीय कायण गिण आिश्यकिाका आधारिा अमर्र्ाि र 

मिक्षकको सिेि लागि साझेदारी गरी मिद्यालयले खाजा व्यिस्थापि गिण मिद्यालयलाई मजम्िेिारी मदिे । 

क्र. सं. मिद्यालयको िाि  ठेगािा  कैमर्यि 

१ िङ्खेश्वर िहालक्ष्िी िामि िङ्ख ु धिुपा १२   

२ धिकाली प्रामि एक्लेखेि  धिुपा १२   

३  कालीदिेी िामि डााँडागाउाँ  धिुपा ११  

४ हििुाि िामि पात्लखेेि  धिुपा ११  

५ कामलका िामि िारदाबिासे  धिुपा १०  

६ पञ्चकन्या आमि चोलािाथ  धिुपा ३  



मिर्णय िं ५ 

 सििण िर्ण को कायणक्रि(ICT, Science Lab, Library, कायणसम्पादििा आधाररि अिदुाि, Wash समहिको 

िौचालय) र िगरपामलकाको िििूा मिद्यालय छिौटका लामग आजकै मिमििा आिेदि गिण सािदुामयक मिद्यालयहरुलाई 

आह्वाि गरी सािणजमिक सचूिा मिक्षा िाखाले प्रकािि गिे र िोमकएको िापदण्डबिोमजि मिद्यालय छिौट गि े।  

मिर्णय िं ६.  

 कक्षा ४-५ िा क्रििुः २/२ जिा िात्र मिद्याथी र्एको कारर् िामन्िपरु प्रामिको उक्त कक्षाहरु यसै िैमक्षक सत्रदमेख  स्थगि 

गिे र उक्त कक्षा कालीदिेी िामि डााँडागाउाँिा सिायोजि गरी सामिक मिद्यालयिा अध्ययिरि ४ जिा मिद्याथीलाई प्रमि 

मिद्याथी प्रमि मदि रु ५० यािायाि र खाजा खचण हामजर र्ै पठिपाठि गरेको मदि गर्िा गरी मिद्यालयको मसर्ाररसिा 

उपलब्ध गराउिे । हाल कायणरि ३ जिा मिक्षक िध्ये १ जिा मिक्षक कालीदिेी िामि डााँडागाउाँिा कािकाज गिगेरी 

खटाउिे । 

मिर्णय िं ७.  

 िगरपामलकाको अिगुिि संयन्त्र/मिक्षा समिमिका पदामधकारी िा जिप्रमिमिमध िा िाखाका किणचारीबाट मिद्यालयको 

मिमर्न्ि सियिा र्एको अिगुिि मिरीक्षर्को क्रििा केही मिद्यालयका केही मिक्षकहरु मबिा सचूिा मिद्यालयिा 

अिपुमस्थि र्एको पाइएको र सो सम्बन्धिा मलमखि स्पष्टीकरर् मलइसमकएको हुाँदा त्यस्िा मिक्षकहरुलाई यसपटकको 

लामग अिपुमस्थि र्एको अिमधको मिद्यालयले समञ्चि मिदाबाट कट्टाहुिे गरी मिदा जिाउिे र मिजहरुलाई सचेि गराइ  

सोको अमर्लखे िगरपामलकाको मिक्षा िाखाले राख्िे िथा अब हुिे अिगुिि मिरीक्षर्का क्रििा त्यसरी मबिा सचूिा 

मिद्यालयिा अिपुमस्थि रहिे मिक्षकहरुलाई  गयल गरी गयल र्एको अिमधको िलब र्त्ता कट्टा गिे साथै मिमि 

२०७७।०९।०७ िा परूा सिय मिद्यालय सञ्चालि गिे िथा मिक्षकको मियमिििा र मिदा (मिरािी र्एिा, स्ियि ्

मिक्षकले श्राि गिुणपिे र्एिा, अत्यन्ि जरुरी काि परेिा बाहके)िमलिे सम्बन्धिा िगरपामलकाबाट र्एको सचूिा यस 

िैमक्षक सत्र अिमधर्र लाग ूहुिे व्यहोरासमहिको सचूिा पिुुः मिद्यालय र मिक्षकलाई मदिे व्यिस्था िाखाले मिलाउिे । 

मिर्णय िं ८. 

 हाल कक्षा १-३ को स्थािीय पाठ्यक्रि मििाणर् र्ै कायाणन्ियि र्इरहकेो र बााँकी ४-८ को स्थािीय पाठ्यक्रि मििाणर्का 

लामग प्रामिमधक समिमि िार्ण ि ् प्रकृया अगामड बढाउिे । साथै स्थािीय पाठ्यक्रि मििाणर् रै् सकेको कक्षा १-३ को 

पाठ्यपसु्िक मििाणर्का लामग प्रामिमधक समिमििार्ण ि प्रकृया अगामड बढाउिे । 

 

मिर्णय िं ९.  

 दरबन्दी र राहि अिदुाि कोटािा कायणरि अस्थायी करार मिक्षकहरु, बालमिकास केन्रका सका र मिद्यालय किणचारी 

लेखा िथा कासलाई िगरपामलकाको अन्य अस्थायी करारका किणचारी सरह िामषणक िा ६/६ िमहिा अिमध िोकेर सेिा 

करार गरी कािकाज लगाउिे । सिेा करार िगि े मिक्षकहरुको िलब र्त्ता मिकासा िमदिे । मिक्षकसाँग सेिा करार गिण 

मिद्यालय व्यिस्थापि समिमिको मसर्ाररस िाग गिे । यस िषण बााँकी अिमधका लामग िाघ िसान्ि मर्त्र सेिा करार गिे 

व्यिस्था िाखाले मिलाइ सेिा करार  अिमध थप गररएका मिक्षक किणचारीहरुको िात्र िलब र्त्ता मिकासा मदिे  । 

 



१०. मिमिध 

क. िाध्यमिक िह र आधारर्िू िहको कक्षा १-८ सञ्चामलि मिद्यालयको प्रअ मियमुक्तका लामग िापदण्ड ियार गिण 

िपमसलको कायणदललाई मजम्िेिारी मदिे । प्रअ मियमुक्तको आधार/िापदण्ड ियार गरी आगािी बैठकिा पेि गिे । 

िपमसलुः 

i. संयोजक, सािामजक मिकास समिमि, श्री मिरर् ुमधिालुः संयोजक  

ii. सदस्य मिक्षा समिमि, श्री सािकुाजी िहिुः सदस्य 

iii. सदस्य मिक्षा समिमि, श्री कौिा काफलेुः सदस्य 

iv. सदस्य मिक्षा समिमि, श्री रिीन्र न्यौपािेुः सदस्य 

v. सदस्य मिक्षा समिमि, श्री राजेन्र िाहुः सदस्य 

vi. सदस्य समचि मिक्षा समिमि, श्री िाधि प्रसाद ििाणुः सदस्य समचि 

ख. मिक्षक किणचारीहरुको िलब र्त्ता व्यमक्तको खािािा िगरपामलकाबाट मसधै र्कु्तािी मदिे व्यिस्थाका लामग िाखाबाट 

प्रकृया अगामड बढाउिे । 


