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स्वयम सवेक शिक्षक सम्बन्धी काययशवशध, २०७५ 
नगरकाययपाशिका बाट शनर्यय शमशि :२०७५-०९-०७ 

gu/ k|d'vaf6 k|dfl0fs/0f ldlt M@)&%.(.*  

प्रस्िावना  
शवद्यािय शिक्षाको गुर्स्िर उकासी बािमैत्री बािावारर्मा शिक्षर् सहज बनाइ शसकाई उपिशधध बृद्दी गनय  

सामुदाशयक शवद्याियमा शिक्षक दरवन्दी पयायप्त नभएको अबस्थामा शिक्षर् शसकाईिाई गुर्स्िरीय र प्रभावकारी  

बनाउने उदे्दश्यिे नगर शिक्षा ऐन २०७५को दफा ३७ को १ बमोशजम नगरकाययपाशिकािे  शमशि २०७५/9/7 

मा यो काययशवशध स्वीकृि गरी जारी गरेकोछ ।  
 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः 

क. यस काययशवशधको नाम " स्वयम सेवक शिक्षक सम्बन्धी काययशवशध, २०७५" रहकेो छ ।  

ख. यो काययशवशध काययपाशिकािे शनर्यय गरेको शमशिबाट प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. पररभाषाः  शवषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययशवशधमा- 

क.  "प्रमुख" भन्नािे नगरपाशिकाको प्रमुख सम्झनु पदयछ । 

ख.  "ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ र नगर शिक्षा ऐन २०७५” सम्झनु पदयछ ।  

ग.  "काययशवशध" भन्नािे “ बागमिी नगरपाशिकामा स्वयम सेवक शिक्षक सम्बन्धी काययशवशध, २०७५” 

सम्झनु पदयछ ।  

घ.  "कायायिय" भन्नािे नगर काययपाशिकाको कायायिय सम्झनु पदयछ । 
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ङ. " स्वयम सेवक शिक्षक " भन्नािे दफा ५ बमोशजम छनोट भई सम्झौिा गरेको स्वयंसेवी शिक्षक 

सम्झनु पदयछ । 

च. "सशमशि" भन्नािे दफा ५ बमोशजम गरिि छनौट सशमशि सम्झनु पदयछ । 

 

३. काययशवशध िाग ूहुने क्षते्र र सेवाः (१) नगरपाशिकाको शमशि २०७५-०९-०७ को शनर्यय र नगर शिक्षा 

ऐन २०७५ को दफा (३७) को (1) को प्रयोग गरर स्वयम सेवक शिक्षक राख्ने प्रयोजनको िाशग यो 

काययशबशध शस्वकृि गरर िाग ुगररएको हो। 

(२) यो काययशबशध बागमिी नगरपाशिकाको सम्पूर्य सामुदाशयक शबद्याियमा िागु हुनेछ | 

४. स्वयमसवेक शिक्षक सम्बन्धी व्यबस्था ; 

 १.नगरभरका सामुदाशयक शवद्याियको शिक्षर् शसकाईिाई प्रभावकारी बनाउन िथा सवयसाधारर्को 

गुर्स्िरीय  शिक्षामा पहुच  पुयायउन स्वयमसेवक शिक्षकको धयबस्था गररनछे | 

 २. उपदफा १ बमोशजम स्वयमसेवक शिक्षक राख्ने  प्रत्येक शवद्याियिे  स्वयमसेवक शिक्षक  राख्नुपन े

पयायप्त  आवश्यकिा खुिेको धयबस्थापन सशमशिको शनर्यय  सशहि शिक्षा  िाखामा शनवेदन ददनुपनेछ | 

 ३. उपदफा २ बमोशजम शनवेदन उपर शिक्षा िाखाि े शवद्याियको अनुगमन  गरर आवश्यक िानेमा 

स्वयमसेवक  शिक्षक  राख्ने अनुमशि ददन सके्नछ | स्वयमसेवक शिक्षक कोटा नगर शिक्षा सशमशि वा 

काययपाशिकािे शनधायरर्  गरे बमोशजम हुनेछ | 
 ४.नगर शिक्षा िाखािे स्वयमसेवक शिक्षक राख्ने अनुमशि ददएमा शवद्याियिे आफ्नो िेटरप्याडमा ७ 

ददनको समय  राखी  सुचना प्रकाशिि गनुय पनछे |  

 ५.उपदफा ४ बमोशजमको सुचना अनुसार आवेदकिे  शबद्यािय व्यवस्थापन सशमशििे िोकेको िुल्क सशहि 

 शवद्याियमा दरखास्ि  ददनुपनेछ | 

 ६. स्वयमसेवक शिक्षकको योग्यिा देहाय बमोशजम हुनेछ | 

  क.नेपािी नागररक  

  ख.१८ वषय  उमेर परुा गरर ४० वषय ननाघेको , 

  ग.१-५ पढाउन १०+२ पास ,६-८ पढाउन  सम्बशन्धि शबषयमा १०+२ ,र ९-१० 

पढाउन सम्बशन्धि    शबषयमा स्नािक गरेको हुनुपने | 

५. स्वयमसेवक शिक्षक छनौट सम्बन्धी व्यवस्थाः 

  १. शवद्याियमा दफा ४ बमोशजमका स्वयमसेवक शिक्षक  सम्झौिा गरर राख्न ेप्रयोजनको िाशग देहाय 

बमोशजम छनौट सशमशि हुनेछः  

 क. नगर शिक्षा िाखाको प्रमुख वा िाखािे िोकेको प्रशिशनशध - अध्यक्ष  

 ख. सम्बशन्धि शबद्यािय व्यवस्थापन सशमशिको अध्यक्ष वा अध्यक्षिे िोकेको  सशमशि शभत्रको व्यशि -

सदस्य  

 ग.सम्बशन्धि शवद्याियको प्रधानाध्यापक -सदस्य सशचव  

 २ िर नगरपाशिकािे नगर स्िरीय शिक्षक छनोट सशमशि बनाएर समेि स्वयमसेवक शिक्षक छनोट गनय 

सके्नछ |  सो प्रयोजनको िागी  देहाय बमोशजमको छनोट सशमशि रहनेछ | 

 क.प्रमुख प्रिासकीय अशधकृि  - अध्यक्ष    

 ख. नगर शिक्षक महासंघ अध्यक्ष वा अध्यक्षिे िोकेको व्व्व्यशि - सदस्य   

 ग.शिक्षा िाखा प्रमुख/वा प्रमुखिे िोकेको व्यशि  - सदस्य सशचव  
 

 ३ .उपदफा १ बमोशजम स्वयमसेवक शिक्षक छनोट गनय दईु जना शबषय शबज्ञको प्रयोग गनुय पनछे | 

 ४ .उपदफा २ बमोशजमको शबज्ञको योग्यिा आधारभूि िहका िाशग स्नािक र माध्याशमक िहमा स्नािकोत्तर 

भएको स्थायी  शिक्षक हुनेछ |  
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 ५.उपदफा १ बमोशजमको सशमशििे शवद्याियिाइ स्वयमसेवक शिक्षक सम्झौिाको िाशग धयबस्थापन 

सशमशिमा शसफाररस गनेछ र सो बमोशजमको स्वयमसेवक शिक्षकिाई शवद्याियिे स्वयमसेवी सेवा सम्झौिा 

गनछे | स्वयमसेवी सेवा सम्झौिाको नमुना अनुसूची १ बमोशजम हुनेछ | 

 िर यस काययशवशध िागु हुन ुअगावै शवद्याियमा कामगदै आएका स्वयमसेवकिाई शिक्षर् कायय गनय सके्न 

 क्षमिाको आधारमा पशहल्यैदेशख काम गदै  आएको र शिक्षर् कायय उत्कृष्ट रहकेो सत्य व्योहरा उल्िखे गरर 

 व्यबस्थापन सशमशिबाट शनर्यय गरी  स्वयमसेवी सेवा सम्झौिा गरी कामकाज  गनय  बाधा भएको 

 माशनने  छैन|यसरी समझौिा गनुय अशघ शिक्षा िाखासंग समन्वय गनुय पनछे |यो व्यवस्था शवद्याियमा 

काययशबशध िागूहुनु  अशघदेशख स्वयमसेवकको रूपमा काययरि स्वयमसेवी हरुको िागी मात्र हुनेछ | 

 ६. स्वयमसेवक शिक्षक छनोटका िाशग शिशखि, अन्िवायिाय र कक्षा अविोकन  परीक्षा संचािन हुनेछ 
| 

 ७.उपदफा ५ बमोशजम परीक्षा १०० पुर्ायक को हुनछे |जसमा शिशखि पररक्षामा सम्बशन्धि िहको 

शबषयको ज्ञान  सम्बन्धी ६० अंकको ६  ओटा प्रश्न र शिक्षर् शसप सम्बन्धी 20 अंकको 2 प्रश्न सोशधनेछ | 

बााँकी १०  अंकको अन्िवायिाय र १० अकंको कक्षा अविोकन हुनेछ |शिशखि परीक्षाको उत्तीर्य अंक ५० % 

हुनेछ | 

 ८.उपदफा ४ बमोशजम शबद्याियमा काम गन े स्वयमसेवक शिक्षकिे नगर काययपाशिकािे िोके बमोशजम 

शनवायह  खचय पाउनेछ |  यस्िो  शनवायह खचय नगरपाशिकािे  शवद्याियिाई एकै पटक वा पटक पटक 

अनुदान स्वरुप  उपिधध  गराउनछे। 

 ९. यस काययशवशध बमोशजम सम्झौिा  गदाय सामान्यिया   िैशक्षक सत्रको बैिाख १ (एक) गि ेदेशख 

अको वषयको  चैि मसान्ि सम्मका िाशग मात्र सम्झौिा  गनुय पनेछ । िर उि पदि ेगनुयपन ेकाम प्रभावकारी 

नदेशखएमा वा  नगरपाशिकािे  उपिशधध सन्िोषजनक नभएको महसुस गरेमा सम्झौिाको अवशध घटाउन वा 

हटाउन सके्नछ । 

 १०. उपदफा  ८  बमोशजम एक िैशक्षक सत्रको स्वयमसेवकको रुपमा स्वयमसेवी सेवा सम्झौिागरे पशन 

पुनः  अको  वषयको  िाशग स्वयमसेवी सेवा सम्झौिा शिन ुपरेमा पुनः पररक्षर्, छनौट र िुरू सम्झौिा  

सरह माशन  सम्झौिा  गररनछे ।  

 ११. स्वयमसेवकिे स्वेच्छाि ेसेवा गनय नचाहमेा कम्िीमा १ (एक) मशहना अगाडी शबद्याियमा शिशखि 

रुपमा  जानकारी गराउनु पनछे र शवद्याियिे सो को जानकारी िुरुन्ि शिशखि रुपमा शिक्षा िाखामा जानकारी 

 गराउनुपनेछ।  यसरी जानकारी नगराई काम छोडेमा त्यस्िो व्यशििाई फेरी सेवा गन ेअवसर ददईन े

छैन । 

 १२. यस दफा शवपररिको अवशध उल्िेख गरी वा सम्झौिामा उल्िेख भए भन्दा बढी रकम भुिानी 

ददएमा  त्यसरी अवशध  उल्िेख गने वा रकम भुिानी गने प्र.अ.,शिक्षक,शबद्यािय कमयचारी िथा शिक्षा िाखा 

कमयचारीको  ििव  भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र शवभागीय कारवाही समेि गररनेछ ।  

 ६.कायय ििय, पाररश्रशमक र अवशध :  (१) यस काययशवशध बमोशजम स्वयमसेवक सम्झौिा गररएका 

स्वयमसेवकिाई  न्यूनिम  जीवन शनवायह खचय उपिधध गराइनछे ।यस्िो खचय नगर पररषद वा काययपाशिका 

शनर्ययिे िोके  बमोशजम हुनेछ ।  

 ७.सम्झौिा समाप्तीः (१) यस काययशवशध बमोशजम राशखएको स्वयमसेवकको   स्वयमसेवी सेवा सम्झौिा 

नगरपाशिकािे उपिधध गराउने अनुदान रकम  शवद्याियमा प्राप्त नभए स्वयमसेवी सम्झौिा  स्वि अन्त्य 

भएको मशननेछ । 

 ८ शबदा सम्बन्धी व्यबस्था : (१) स्वयमसेवक शिक्षकिे हरेक महीनामा  बढीमा २ ददन शबदा पाऊनछे 

|यस्िो शबदा अशधकार नभएर सहुशियि मात्र हुनछे | शबदा बस्नुअशघ प्रधानाध्यापक संग शबदा स्वीकृि 

गरेर मात्र शबदा बस्नुपनेछ |यस्िो शबदा संशचि हुनेछैन | 
 २.सुत्केरी हुन ेर दकररया शबदा बस्नुपने स्वयमसेवक शिक्षकिाइ प्रचशिि शनयमअनुसार शबदा ददइनेछ |िर 

सुत्केरी शबदा बसेको भए अस्पिािको सुत्केरी भएको प्रमार् खुिेको कुनै पत्र र जन्मदिाय ,दकररया शबदा 

बसेको भए मृत्य ुदिायको प्रमार् पत्र शबदा सदकएको ७ ददन शभत्र  पेि गनुयपनेछ | 



4 
 

 ९.शवशवधः यस काययशवशध कायायन्वयन क्रममा थप व्यवस्था गनुय परेमा यस काययशवशध िथा प्रचशिि काननूसाँग 

नबाशझने गरी नगरपाशिकाि ेआवश्यक शनर्यय गनय सके्नछ । 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची १(दफा ५को उपदफा ४ बमोशजम ) 

स्वयमसेवी सेवा सम्झौिा 

श्री .......................शबद्यािय 

श्री ........................ 
............................ 

   शबषय : स्वयमसेवी सेवा सम्झौिा सम्बन्धमा | 

उपयुयि सम्बन्धमा िपाईिाई स्वयमसेवक शिक्षक छनोट सम्बन्धी काययशवशध २०७५ बमोशजम गरिि स्वयमसेवक 

शिक्षक छनोट सशमशिको शसफाररस िथा शवद्यािय व्यस्थापन सशमशिको शमशि ......................को 

शनर्यय बमोशजम स्वयमसेवक शिक्षकको रुपमा  िै.स.२०...को िाशग सेवा सम्झौिा गरर एक एक प्रशि 

आपसमा बुझेका छौं |नगरपाशिकािे शनधायरर् गरेको जीवन शनवायह खचय उपिधध गराइने /िीइने छ िथा 

नगरपाशिका बाट शनवायह खचय उपिधध नभएमा स्वि: सम्झौिा समाप्त भएको माशननेछ | 
 

सम्झौिा गरर कामकाज गनेको      सम्झौिा गरर कामकाज गराउनेको  

नाम  :         नाम : 

सशह  :         सशह : 

पद   :         पद  : 

शमशि  :         शमशि : 

बोधाथय : 

१.श्री बागमिी नगरपाशिका शिक्षा िाखा | 

२.श्री बागमिी नगरपाशिका िेखा िाखा | 

३.श्री..........................,शनयमानुसार कामकाज गनयहुन| 
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