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स्थानीय राजपत्र 
खैरहनी नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित  

खण्ड (३) शितवन, भाद्र १७, २०७६ साि अंक ४ 

 

भाग ३ 

खैरहनी नगरपालिका  

नगरकाययपालिकाको कायायिय  

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

खैरहनी नगर काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको काययववलि 
सवयसािारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ | 

संवत ्२०७६ को काययववलि नं. ४ 
 

 

खैरहनी नगरपालिका 
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यवुा स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन काययववलि, २०७६ 
 

नगरकाययपालिकाबाट  स्वीकृत  लमलत २०७६/०५/१३ 

 

प्रस्तावनााः 
 

नेपािको संवविानको अनसुिुी –८, प्रदेि र स्थानीय तहको एकि तथा साझा अलिकार सूिीको 
काययववस्ततृीकरण २०७३ तथा स्थानीय सरकार संिािन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएबमोशजम आिारभतू र 

माध्यलमक शिक्षासम्बन्िी नीलत, मापदण्ड योजना तजुयमा, कायायन्वयन, अनगुमन तथा मूल्याङ कन र लनयमन 
गने िगायतका काययहरु स्थानीय तहको भएको र खैरहनी नगरपालिकालभत्रका सामदुावयक ववद्याियका 
मवहिा शिक्षकहरुको िालग तोवकएको प्रसूलत ववदा एबम्  शिक्षकहरुिे पाउन ेिामो अबलिको तिबी 
ववदा र न्यून दरबन्दीका कारणिे शिक्षक अभाव भएको अवस्थामा िैशक्षक गणुस्तरमा ह्रास आउन 
नददन तथा यवुाहरुमा स्वयंसेवी भावनाको ववकास तथा सामाशजक शजम्मेवारी बोि गराउने उदे्दश्यिे 
खैरहनी नगरपालिको नगर सभािे आ व २०७६।७७ बाट स्वयंसेवक शिक्षकको अविारणा ल्याई 
बजेट समेत ववलनयोजन गरेको हुुँदा स्वयंसेवक शिक्षक छनौट पद्धलतिाई व्यवशस्थत बनाउन शिक्षा 
लनयमाविी, २०७५ को लनयम २०(१)(ज) स्थानीय सरकार संिािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ 
को उपदफा (२) बमोशजम नगर काययपालिकािे यो काययववलि स्वीकृत गरी िाग ुगरेको छ। 

 

पररच्छेद–१ 

 

१.संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः  

(क) यस काययववलिको नाम “स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन काययववलि, २०७६”रहेको छ। 

(ख) यो काययववलि नगरकाययपालिकािे स्वीकृत गरेको लमलतदेशख िाग ुहनुेछ। 

२. पररभाषााः  

(१) ववषय र प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमााः 

(क) “सामदुावयक ववद्यािय”भन्नािे खैरहनी नगरपालिका लभत्रका आिारभतू तथा माध्यलमक तह 
सञ्चालित सामदुावयक ववद्याियिाई सम्झन ुपदयछ। 

(ग) “नगरपालिका”भन्नािे खैरहनी नगरपालिकािाई सम्झन ुपदयछ। 
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(घ) “शिक्षक”भन्नािे ववद्याियमा लनयकु्त नपेाि सरकारको अनदुानबाट तिबभत्ता खाई लनयकु्त 
भएको बािलबकास तहदेशख माध्यलमक तहमा काययरत शिक्षकिाई सम्झन ुपदयछ। 

(ङ) “नगर शिक्षा सलमलत”भन्नािे खैरहनी नगरपालिकाको नगर शिक्षा सलमलतिाई सम्झन ुपदयछ। 

(ि) “स्वयंसेवक शिक्षक”भन्नािे यस काययववलिको दफा ३ बमोशजम छनौट भई सामदुावयक 
ववद्याियमा खवटने यवुा स्वयंसेवक शिक्षकिाई सम्झन ुपदयछ। 

 

पररच्छेद–२ 

३. यवुा स्वयंसेवक शिक्षक छनौट तथा लनयशुक्त प्रवियााः 

(१) स्वयंसेवक शिक्षक छनौट प्रविया देहायबमोशजम हनुेछाः  

(क) खैरहनी नगरपालिका शिक्षा िाखािे यवुा स्वयंसेवक शिक्षकको सूिी तयार पानयका िालग सात 
ददनको म्याद राखी दरखास्त आव्हान गनेछ। 

(ख) आिारभतू तहको स्वयंसेवक शिक्षकमा सूिीकृत हनु लनयलमत ववद्याथीका रुपमा कक्षा १२ को 
परीक्षा ददएर बसेका ववद्याथीको हकमा अङ्ग्रजेी, गशणत र ववज्ञान मूि ववषय लिई कक्षा ११ मा 
न्यनतम ्C+  वा 2 GPA ल्याएको हनुपुनेछ।अन्य व्यशक्तको हकमा न्यूनतम िैशक्षक योग्यता कक्षा 
१२ वा सोसरह उत्तीणय भई स्नातक तहमा अध्ययनका िालग योग्य भएको हनु ुपनेछ।  सोभन्दा 
मालथल्िो िैशक्षक योग्यता भएका व्यशक्त पलन योग्य हनुेछन।् 

(ग) माध्यलमक तहका िालग स्वयंसेवक शिक्षकमा सूिीकृत हनु न्यूनतम ्योग्यता स्नातक तहको 
अशन्तम वषय/सेमेस्टरको लनयलमत परीक्षा ददई बसेका ववद्याथीको हकमा सोभन्दा अशघल्िा 
वषय/सेमेस्टरका सबै परीक्षा उत्तीणय भएको हनुपुनेछ।अन्य व्यशक्तको हकमा स्नातक तह उत्तीणय 
भएको हनु पनेछ।सोभन्दा मालथल्िो िैशक्षक योग्यता भएका व्यशक्त पलन योग्य हनुेछन।् 

(घ) आबेदन ददने व्यशक्त १६ वषय पूरा भई ४० वषय ननाघेको हनु ुपनेछ।र खैरहनी नगरपालिका 
लभत्र स्थायी बसोबास गरेको हनु ुपनेछ। 

(ङ) कुनै काननुिे अयोग्य नठहररएको  | 

(ि) योग्यता पगेुका आवेदकिे नगरपालिकािे सूिना गरेको समयलभत्र अनसुिुी १ बमोशजमको 
फारम भरी नगरपालिकाको शिक्षा िाखामा पेि गनुय पनेछ। 
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(छ) हरेक वषय नगरपालिकािे स्वयंसेवक शिक्षकमा सूिीकृत हनु िाहनेहरुका िालग दरखास्त 
आह्वान गनेछ।शिक्षा िाखािे योग्यता पगेुका लनवेदकहरुको योग्यतािमका आिारमा सूिी तयार 
पारी प्रकािन गनेछ।सूिी तयार पादाय आिारभतू तहको छुटै्ट र माध्यलमक तहको ववषयगत सूिी 
तयार पानुयपनेछ।  

 (२) दफा ३(१) बमोशजम सूिीकृत भएका उम्मेदवारिाई कुनै सामदुावयक ववद्याियको नेपाि 
सरकारबाट तिब भत्ता खाने शिक्षक तीन मवहनाभन्दा बढीको तिबी ववदामा बसेको अवस्थामा 
ववद्याियको औशित्यसवहतको मागअनसुार  योग्यतािमका आिारमा स्थानीय शिक्षा अलिकारीबाट 
अलिकतम तीन मवहनाको िालग स्वयंसेवक शिक्षकमा करार सम्झौता गरी ववद्याियमा खटाइनेछ। 

(३) स्वयंसेवक शिक्षकिाई ववद्याियमा खटाउनपूुवय एक ददनको अलभमखुीकरण तालिम प्रदान 
गररनेछ। स्वयंसेवक शिक्षक नगरपालिकािे खटाएको ३ ददनलभत्र सम्बशन्ित ववद्याियमा हाशजर हनु ु
पनेछ। त्यसरी खवटई आएको स्वयंसेवकिाई प्रिानाध्यपकिे लनयलमत कामकाज गनय िगाई सोको 
जानकारी नगरपालिका शिक्षा िाखािाई ददनपुनेछ। 

(४) सूिीकृत भएका व्यशक्तहरु सबैिे एक पटक अवसर नपाएसम्म दोहोर् याएर लनयशुक्त ददइने छैन। 
तर कुनै ववषयमा सूिीकृत भएका अन्य व्यशक्त नभएमा दोहोर् याएर लनयशुक्त गनय बािा परेको मालनने 
छैन। 

 

पररच्छेदाः ३ 

 

४. स्वयंसेवक शिक्षकका काम, कतयव्य, आिरण र सेवाका सतयहरू -: 

(१) स्वयंसेवक शिक्षकको काम, कतयव्य देहायबमोशजम हनुेछ - 

(क) स्वयंसेवक शिक्षक सामान्यतया प्रिासलनक रुपमा ववद्याियका प्रिानाध्यापक र व्यवस्थापन 
सलमलतसंग उत्तरदायी हनुपुनेछ । 

(ख) ववद्याियिे तोकेको कक्षा र ववषय अध्यापन गनुय पराउन ुपनेछ। 

(ग) ववद्याियको िैशक्षक वातावरण सिुारमा सहयोग गनुयपनेछ। 

(घ) सबै ववद्याथीिाई सम्मानजनक र भेदभावरवहत व्यवहार गनुयपनेछ। 

(ङ) राजनीलतक आस्था प्रकट गनय र सोका आिारमा ववद्याथी र शिक्षकसुँग व्यवहार गनय पाइने 
छैन। 
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(ि) रावियता, राविय एकता र सामाशजक सद भावमा प्रलतकुि प्रभाव पाने अलभव्यशक्त ददन र 
वियाकिाप गनय पाइने छैन। 

(२) स्वयंसेवक शिक्षकको सेवा ितय र सवुविा देहायबमोशजम हनुेछ 

(क) स्वयंसेवक शिक्षकिे ववद्याियमा गरेको कामकाजको आिारमा प्रिानाध्यापकिे हाशजरी प्रमाशणत 
गरी नगरपालिकामा पेि गरेपलछ यातायात,  खाजा र सञ्चार खिय बापत आिारभतू तहका िालग मालसक 
रु  १०,०००। (दि हजार) र माध्यलमक तहका िालग मालसक रु  १५,०००।(पन्र हजार) 
नगरपालिकाबाट लनवायह खिय स्वरुप उपिब्ि गराइनेछ।यसरी लनयशुक्त भएका स्वयंसेवक शिक्षकिे 
सावयजलनक ववदाका अलतररक्त प्रलत मवहना १ ददन थप ववदा लिन पाउनेछ।तर स्वयंसेवाका िालग 
खटाइएको तीन मवहनाको अवलिमा वावषयक ववदा वा सात ददनभन्दा बढीको िामो ववदा पनय आएमा 
सोअवलि कट्टा गरी तीन मवहना सेवा पूरा गनुयपनेछ।  

 

पररच्छेदाः ४ 

 

५ वववविाः 

(क) वविेष पररशस्थलतमा स्वयंसेवक शिक्षककोको म्याद नगर शिक्षा सलमलतको परामियमा स्थानीय 
शिक्षा अलिकारीिे थप गनय सक्नेछ।  

(ख) स्वयंसेवक शिक्षकिे यस काययववलिमा तोवकएका काम, कतयव्य र आिरण पािना नगरेमा 
प्रिानाध्यापकको लसफाररसमा स्थानीय शिक्षा अलिकारीिे लनयशुक्त तथा करार संझौता रद्ध गनय 
सक्नेछन ्। 

(ग) स्वयंसेवक शिक्षकको काम, कतयव्य र आिरण तथा छनोट ववलिमा प्रस्तावनाको  प्रलतकूि नहनुे 
गरी नगर काययपालिकािे आवश्यकतानसुार काययववलिमा थपघट वा संिोिन गनय सक्नेछ । 
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अनसूुिी÷१ 

आवेदन फारम 

 

स्वयंसेवक शिक्षक काययिममा सहभागी हनु ददन ेलनवेदनको ढाुँिा 
 

श्री स्थानीय शिक्षा अलिकारीज्यू 

खैरहनी नगरपालिका कायायिय,  शितवन । 

 

ववषय: स्वयंसेवक शिक्षक काययिममा सहभागी हनु पाऊुँ  । 

 

उपयुयक्त सम्बन्िमा खैरहनी नगरपालिकाको लमलत २०७६/../.. मा प्रकाशित सूिना अनसुार म 
स्वयंसेवक शिक्षक पदमा लनयशुक्तको िालग तोकेको ितय र प्रविया पािना गनय मञ्जुर छु भनी आफूिे 
प्राप्त गरेको िैशक्षक योग्यताको प्रमाण-पत्र, नेपािी नागररकताको प्रमाण-पत्रको प्रलतलिवप र खैरहनी 
नगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएको वडा कायायियको शिफाररस-पत्र यसै लनवेदनसाथ संिग्न राखी 
पेि गरेको छु । 

 

लनवेदकको वववरण 

१) लनवेदकको नामथर: 
२) बाबकुो नामाः 
३) आमाको नामाः 
४) ठेगाना: शजल्िा शितवन खैरहनी नगरपालिका वडा नं........... टोि.................... 
५) सम्पकय  फोन नम्बर :  

६) िैशक्षक योग्यताको वववरणाः 
ि सं िैशक्षक योग्यता उत्तीणय गरेको सै.संस्थाको नाम प्राप्ताङ्क प्रलतित / GPA कैवफयत 
१     

२     

३     

४     

 

 लनवेदकको दस्तखत 

लमलत  ..................... 
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अनसूुशि – २ 

करार सम्झौता फारम 

स्वयंसेवक शिक्षक करार सम्झौता 
शितवन शजल्िा खैरहनी नगरपालिका अन्तगयतको      ............       ववद्याियका िालग स्वयंसेवक शिक्षक 
करार गरी काम गराउने सम्बन्िमा खैरहनी नगरपालिका शितवन । जसिाई यस पलछ प्रथम ्पक्ष भलनने छ । 
शितवन शजल्िा खैरहनी नगरपालिका वडा नं.... बस्ने श्री ......को छोरा/छोरी ...... । जसिाई यस पलछ दोस्रो 
पक्ष भलनने छ, काबीि खैरहनी नगरपालिकामा २०७६।........ गते सम्पन्न करार सम्झौता । 

१) दोस्रो पक्षिे प्रिलित शिक्षा ऐन र लनयमाविी तथा स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन काययलबलि २०७६ 
अनसुार स्वयंसेवक शिक्षकको रुपमा काम गरी शिक्षक आिार संवहता पूणयरुपमा पािाना गने । 

 

३) दोस्रो पक्षिे ववद्यािय प्रिासनिे तोके बमोशजमको लबषय र कक्षाहरुमा अध्यापन गनुयपने र आफूिे अध्यापन 
गने कक्षा र ववषयको नलतजा तथा औसत उपिशब्ि प्रलत पूणयरुपमा जवाफदेही रहने । 

४) दोस्रो पक्षिे ववद्यािय सञ्चािन हनु ेसमयमा अलनवायय रुपमा उपशस्थत रहन ेर आवश्यकता अनसुार थप 
समय पलन प्रिानाध्यापकको लनदेिन अनसुार काम गनुयपने । 

५) दोस्रो पक्षिे ववद्याियिे सञ्चािन गने सबै वियाकिापमा सविय सहभालगता जनाउने । 

६) दोस्रो पक्षिे ववद्याियको वहतको िालग प्रिानाध्यापकको लनदेिनमा अन्य काययहरु गने र ववद्याियका प्र.अ. 
र  

वव.व्य.स. प्रलत जवाफदेही हनुे । 

७) प्रथम पक्षिे खैरहनी नगरपालिका यवुा स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन काययववलि २०७६ िे तोकेको सेवा 
सवुविा उपिब्ि गराउन।े 

९) स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कायय ववलि २०७६ अनसुार कायय सम्पादन नभएको वा आिारसंवहता पािना 
नभएको पाइएमा प्रथम पक्षिे आवश्यक सफाइको मौका ददई जनुसकैु बेिा यवुा स्वयंसेवक शिक्षकबाट हटाउन 
सक्नेछ । 

१०) यो करार सम्झौता लमलत ..........         गतेबाट लमलत                             .......सम्म िाग ुहनुछे । 

 

 

 

 

 

 

 

रोहवर  

१) नामाः-  

 

दस्तखत........................... 

दोस्रो पक्ष 

 

नामाः................... 

ठेगानााः 

प्रथम पक्ष 

  नामाः   

  (.......................... अलिकृत)    

     खैरहनी नगरपालिका कायायिय 

 

 

 


