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दार्ाा गाउँपालिका  

स्थानीय राजपत्र 

        खण्ड -४,          सङ्ख्या : १                 लर्लि : २०७७/०४/१६ 

भाग -२ 

दार्ाा गाउँपालिका  

स्वयंसेवक शिक्षक पररचािन कायाववलि, २०७७ 

प्रस्िावना : प्रचलिि काननु िथा र्ापदण्ड बर्ोशजर् दार्ाा गाउँपालिकार्ा स्थापना भई सञ्चािनर्ा 
रहेका सार्दुावयक ववद्याियर्ा भएको शिक्षक अभाविाई पररपूलिा गना आवश्यक योग्यिा भएको 
जनिशििाई स्वयंसेवक शिक्षकका रुपर्ा  प्रभावकारी र पारदिी ढंगिे पररचािन गरर शिक्षक 
अभाविाई न्यूनीकरण गना आवश्यक भएकोिे दार्ाा गाउँ कायापालिकािे यो स्वयंसेवक शिक्षक 
पररचािन अनदुान कायाववलि, २०७७ बनाई िागू गरेको छ ।  
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पररच्छेद -१ 

प्रारम्भ 

१. संशक्षप्त नार् र प्रारम्भ :  (१) यस कायाववलिको नार् "स्वयंसेवक  शिक्षक पररचािन अनदुान 
कायाववलि २०७७" रहेको छ ।  

  (२) यस कायाववलि गाउँ कायापालिकािे स्वीकृि गरेको लर्लिदेशख प्रारम्भ हनुछे ।  

 

२. पररभाषा :  ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेर्ा यस कायाववलिर्ा : 

 (क) 'स्थानीय िह' भन्नािे दार्ाा गाउँपालिकािाई सम्झनपुछा ।  

(ख) 'कायापालिका' भन्नािे दार्ाा गाउँ कायापालिका सम्झनपुछा ।  

(ग) 'शिक्षा, यवुा िथा खेिकुद िाखा' भन्नािे दार्ाा गाउँपालिकाको शिक्षा यवुा िथा खेिकुद 
िाखािाई जनाउनेछ ।  

       (घ) 'ववद्यािय' भन्नािे प्रचलिि काननु बर्ोशजर् अनरु्लि वा स्वीकृलि लिई सञ्चािनर्ा रहेको 
सार्दुावयक ववद्यािय सम्झन ुपदाछ ।  

       (ङ) 'स्वयंसेवक शिक्षक' भन्नािे यस कायाववलि बर्ोशजर् लनयिु स्वयंसेवक सम्झनपुछा ।  

 

 

३. स्वयंसेवक पररचािनको उद्दशे्य िथा क्षते्र : (१)  स्वयंसेवक शिक्षक पररचािनको उदे्दश्य 
देहायबर्ोशजर् हनुेछ  :  

(क)  ववद्याियको शिक्षक अभाविाई आंशिक रुपर्ा पररपूलिा गनुा 
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(ख)  शिक्षण गना आवश्यक योग्यिा भएका यवुाहरुिाई स्वयंसेवा र्ार्ा ि ् स्थानीय िहका 
ववद्याियर्ा  सेवा गने र्ौका उपिब्ि गराई व्यवहाररक िथा जीवनोपयोगी लसप एवर् ्
ज्ञानको अवसर हस्िान्िरण गनुा  

(ग)  यवुा वगार्ा शिक्षण सीप दक्षिा र नेितृ्व ववकासको अवसर उपिब्ि गराउन ुर 

(घ)  ववद्यािय स्िरको िैशक्षक गणुस्िर अलभववृिर्ा सघाउ पयुााउन ु।  

(२) शिक्षक अभाव भएका सार्दुावयक ववद्यािय स्वयंसेवक शिक्षक पररचािनको क्षेत्र रहनेछ ।  

 

पररच्छेद – २ 

स्वयंसेवक शिक्षक पररचाि सम्बन्िी व्यवस्था : 

४. स्वयंसेवक शिक्षक पररचािनका क्षते्रहरु : (१) गाउँपालिकाकािे उपिब्ि गराएको अनदुानर्ा 
ववद्याियिे स्वयंसेवक  शिक्षक िपलसिका क्षेत्रर्ा पररचािन गने छ : 

१. बािववकास स्वयंसेवक शिक्षक 

२. प्राथलर्क िह स्वयंसेवक शिक्षक 

३. लनम्नर्ाध्यलर्क िह स्वयंसेवक शिक्षक 

४. र्ाध्यलर्क िह स्वयंसेवक शिक्षक 

५. कम््यटुर अपरेटर  वा कम््यटुर शिक्षक 

६. प्रयोगिािा सहायक 

 

५.  ववद्याियिाई स्वयंसेवक शिक्षक पररचािनका िालग अनदुान प्रदान गने र्ापदण्ड :  
ववद्याियहरुर्ा शिक्षक र स्वयंसेवक पररचािनका र्ापदण्ड अनसूुची -१ र्ा उल्िेख भए 
बर्ोशजर् हनुेछ । 

६. शिक्षक स्वयंसेवक छनोट  सलर्लि : (१) सार्दुावयक ववद्याियर्ा स्वयंसेवक शिक्षक छनौट 
गरर लनयशुिका िालग लसर्ाररस गना प्रत्येक ववद्याियर्ा  देहायबर्ोशजर्को एक छनौट 
सलर्लि रहनेछ :  

(क) ववद्यािय व्यवस्थापन सलर्लिको अध्यक्ष वा लनजिे िोकेको सो सलर्लिको सदस्य 
– अध्यक्ष 

(ख) शिक्षा अलिकृि वा लनजिे िोकेको कर्ाचारी –  १ जना सदस्य 
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(ग) र्ाध्यलर्क िहको शिक्षक छनौट गनुापने भएर्ा शिक्षािास्त्र ववषयर्ा कम्िीर्ा 
स्नािकोत्तर र अन्य िहको शिक्षक छनौट गनुापने भए शिक्षािास्त्र ववषयर्ा 
कम्िीर्ा स्नािक िह उत्तीणा गरर दार्ाा गाउँपालिका शिक्षा, यवुा िथा खेिकुद 
िाखािे सूचीकृि गरेका ववषय ववज्ञहरुर्ध्येबाट सम्भव भएसम्र् एकजना 
र्वहिासरे्िको प्रलिलनलित्व हनुे गरर व्यवस्थापन सलर्लििे र्नोनीि गरेको दईुजना 
– सदस्य 

(घ) प्रिानाध्यापक – सदस्य सशचव 

 (२) शिक्षक छनौट सलर्लिको सशचवािय सम्बशन्िि ववद्याियर्ा रहनेछ ।  

 (३)  शिक्षक सेवा आयोगिे शिक्षक छनौट गने सम्बन्िर्ा र्ापदण्ड लनिाारण वा कायाववलि 
जारी भएको भए शिक्षक छनोट सलर्लििे त्यस्िो र्ापदण्ड वा कायाववलिको पािना 
गनुापनेछ ।  

          (४) शिक्षक छनौट सलर्लिको बैठक सम्बन्िी अन्य कायाववलि सो सलर्लि आर्ैं िे लनिाारण 
गरे बर्ोशजर् हनुेछ ।  

 

पररच्छेद  - ३ 

स्वयंसेवक शिक्षकको सङ्या लनिाारण, छनोट िथा लनयशुि सम्बन्िी व्यवस्था 
 

७.  स्वयंसेवकको सङ्या लनिाारण : (१) शिक्षा, यवुा िथा खेिकुद िाखािे ववद्याियर्ा हाि 
कायर् रहेको शिक्षकको दरबन्दी, राहि अनदुान कोटा र केन्रद्वारा वविरण गररने शिक्षण 
सहयोग अनदुान, केन्रद्वारा पररचािन गने शिक्षण स्वयंसेवक र प्रदेिबाट प्रदान गररएको 
स्वयंसेवक शिक्षक वा अन्य नार्र्ा प्रदान गररएको ििबी अनदुान सरे्ि गणना गरर शिक्षक 
ववद्याथी अनपुाि, ववद्याियको लसकाइ उपिशब्ि, नलिजा ववश्लषेणका आिारर्ा स्वयंसेवक शिक्षक 
पररचािन वापिको अनदुान हनुेछ ।   

(२) उि अनदुान रकर्बाट ववद्यािय व्यवस्थापन सलर्लििे यस कायाववलिबर्ोशजर् स्वयंसेवक 
छनौट गरर कार्र्ा िगाउनेछ ।  
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८. स्वयंसेवकको र्ाग सङ्किन : शिक्षा, यवुा िथा खेिकुद िाखािे प्रत्येक ववद्याियबाट पररच्छेद 
- ५ (१) बर्ोशजर् िह र ववषयगि रुपर्ा आवश्यक स्वयंसेवक शिक्षकको सं्या िैशक्षक सत्र 
सरुु भएको एक र्वहनालभत्र सङ्किन गरर एवकन गनुापनेछ ।  

 

९.  स्यवंसेवक हनु चावहन ेयोग्यिा :  स्वयंसेवक हनु देहायबर्ोशजर्को योग्यिा हनुपुनेछ :  

(क) नेपािी नागररक  

(ख) १८ वषा उरे्र पूरा भई ४० वषा उरे्र ननाघेको  

(ग) र्गज नलबग्रकेो,  
(घ) नैलिक पिन देशखने र्ौजदारी अलभयोगर्ा अदाििबाट कसरुदार नठहररएको,  

   (ङ) भववश्यर्ा सरकारी नोकरी वा शिक्षक सेवाका िालग अयोग्य ठहररने गरर सेवाबाट 
बखाास्ि नगररएको,  

(च) र्ान्यिाप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रारशम्भक बािशिक्षाका िालग एस. एि. सी. वा सो सरह, 

प्राथलर्क िहका िालग प्रवीणिा प्रर्ाणपत्र िह वा सो सरह, लनम्नर्ाध्यलर्क िहको 
िालग सम्बशन्िि ववषयर्ा प्रवीणिा प्रर्ाणपत्र वा सो सरह र र्ाध्यलर्क िहका िालग 
सम्बशन्िि ववषयर्ा कशम्िर्ा स्िािक वा सो सरहको परीक्षा उत्तीणा भएको,  

(छ)  बािववकास बाहेक अन्य िहका िालग अध्यापन अनरु्लिपत्र प्राप्त गरेको,  
(ज) लनम्नर्ाध्यलर्क र र्ाध्यलर्क िहको स्वयंसेवक शिक्षक पदका िालग पवहिो पटकको 

ववज्ञापनर्ा दरखास्ि नपरेर्ा दोस्रो पटक आवश्यक न्यूनिर् योग्यिा भएका िर 
अध्यापन अनरु्लिपत्र नभएका उम्रे्दवारिे दरखास्ि ददन पाउने गरर ववज्ञापन आह्वान 
गना सवकनेछ । यसरी दोस्रो पटकको ववज्ञापनबाट अध्यापन अनरु्लिपत्र प्राप्त 
नगरेको उम्रे्दवार छनौट भएर्ा छनौट भएको लर्लििे शिक्षक सेवा आयोगिे गरेको 
पवहिो ववज्ञापनबाट अध्यापन अनरु्लिपत्र प्राप्त गना नसकेर्ा करार थप गररने छैन ।  

(ज)  र्ालथ (ख) र्ा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिा पलन ववद्यािय व्यवस्थापन सलर्लििे 
प्रचलिि शिक्षा ऐन र लनयर्ाविीबर्ोशजर् लनयशुि भइ  २०७६ चैत्र र्सान्ि 
लनरन्िर कायारि शिक्षकको हकर्ा भने एक पटकका िालग स्वयंसेवक शिक्षक 
पदर्ा उम्रे्दवार हनु उरे्रको हदबन्दी िाग्नेछैन ।  
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१०.  स्वयंसेवक शिक्षक लनयशुि सम्बन्िी व्यवस्था : (१) गाउँपालिकाबाट प्रदान गररएको  
स्वयंसेवक शिक्षक पररचािन कोटार्ा स्वयंसेवक शिक्षक लनयशुि गनाका िालग व्यवस्थापन 
सलर्लििे १५ ददनको सूचना प्रकािन गनुापनेछ ।  

   (२) उपलनयर् (१) बर्ोशजर् ववज्ञापनर्ा दरखास्ि ददई प्रलिस्पिााका आिारर्ा सबैभन्दा बढी 
अङ्क प्राप्त गने उम्रे्दवारहरुर्ध्येबाट व्यवस्थापन सलर्लििे बढीर्ा एक िैशक्षक सत्रका 
िालग स्वयंसेवक शिक्षक करारर्ा लनयशुि गना सक्नेछ ।  

   (३)  उपलनयर् (२) वा (३)  बर्ोशजर् स्वयंसेवक शिक्षक लनयशुि गदाा शिक्षा, यवुा िथा खेिकुद 
िाखाबाट कोटा ररि रहेको व्यहोरा प्रर्ाशणि गराएर र्ात्र लनयशुि गनुापनेछ र 
र्ाध्यलर्क िथा लनम्न र्ाध्यलर्क िहर्ा ववषय लर्ल्ने गरी र्ात्र स्वयंसेवक शिक्षक 
करारर्ा लनयशुि गना सवकनेछ ।  

(५)  उपलनयर् (३) बर्ोशजर् शिक्षक लनयशुिको िालग गररएको ववज्ञापनको सूचना 
गाउँपालिका, सम्बशन्िि वडा कायाािय र सम्बशन्िि ववद्याियर्ा टाँस गनुापनेछ ।  

(६) ववद्याियिे यस लनयर् बर्ोशजर् स्वयंसेवक शिक्षक करारर्ा लनयशुि गरर 
अलभिेशखकरणका िालग शिक्षा, यवुा िथा खेिकुद िाखार्ा पठाउनपुनेछ ।  

 (७) र्ालथका उपदर्ाहरुर्ा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिा पलन २०७६ चैत्र र्सान्िलभत्र 
प्रचलिि शिक्षा ऐन र लनयर्ाविीबर्ोशजर् ववद्यािय व्यवस्थापन सलर्लिबाट लनयशुि भइ 
२०७७ असार र्सान्िसम्र् लनरन्िर कायारि शिक्षकहरुिाई ववद्यािय व्यवस्थापन 
सलर्लििे आवश्यक ठानेर्ा यसै कायाववलिबर्ोशजर् लनयशुि भए सरह र्ालन स्वयंसेवक 
शिक्षक कोटाको लनयशुि ददइ करार गना सक्नेछ । 

 (८) उपलनयर् (२) वा (३) र्ा जनसुकैु कुरा िेशखएको भए िापलन स्वयंसेवक शिक्षक 
करारर्ा लनयशुि भएपलछ स्वयंसेवक शिक्षकका िालग गाउँ सभािे बजेट ववलनयोजन 
गरेर्ा एक पटकर्ा छ र्वहनार्ा नबढाई करारको म्याद थप गना सक्नेछ ।  
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(९) उपलनयर् (७) बर्ोशजर् करारको म्याद थवपएको जानकारी ववद्याियिे शिक्षा, यवुा 
िथा खेिकुद िाखािाई ददनपुनेछ ।  

(१०) यस लनयर्बर्ोशजर्को प्रवकया नपयुााई स्वयंसेवक शिक्षक लनयशुि र करार गररएर्ा 
शिक्षा अलिकृििे त्यस्िो लनयशुि बदर गनेछ ।  

११. लनवााह खचा : (१) स्वयंसेवक शिक्षकिे आफ्नो पदर्ा बहाि रहेको लर्लिदेशख र्ालसक लनवााह 
खचा पाउनेछ । 

१२. स्वयंसेवक छनोट िथा पररचािन :  ववद्याियिे प्राप्त कोटाका आिारर्ा ववज्ञापन गरर 
आवेदन र्ाग गरेका उम्रे्दवारहरु बीचर्ा शिक्षा लनयर्ाविी २०५९ र शिक्षक सेवा 
आयोगको पाठ्यक्रर् बर्ोशजर् लिशखि परीक्षा सञ्चािन गनेछ । लिशखि परीक्षार्ा सर्ि 
हनुे उम्रे्दवारिाई र्ात्र लनयर्ानसुार र्ौशखक परीक्षा र आवश्यकिानसुार प्रयोगात्र्क 
परीक्षा सञ्चािन गनुापनेछ ।सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने उम्रे्दवारिाई शिक्षक छनोट 
सलर्लििे लनयशुिका िालग ववद्यािय व्यवस्थापन सलर्लि सर्क्ष र ववद्यािय व्यवस्थापन 
सलर्ििे लनयशुिको अलभिेशखकरणका िालग शिक्षा यवुा िथा खेिकुद िाखार्ा पठाउन ु
पनेछ ।   

 

१३. खटाउन सक्न े : शिक्षा, यवुा िथा खेिकुद िाखािे  स्वयंसेवक शिक्षकिाई ववद्यािय 
व्यवस्थापन सलर्लिको सहर्लिर्ा एक ववद्याियवाट अको ववद्याियर्ा पररचािन गनेछ 
।यसरी पररचािन गदाा पररचािन नहनुे स्वयंसेवक शिक्षकको करार नवीकरण गररनेछैन । 

१४. स्वयंसेवकको कार् किाव्य र अलिकार  : स्वयंसेवकको कार्, किाव्य र अलिकार 
देहायबर्ोशजर् हनुे छ :- 

         (क) हप्तार्ा न्यनुिर् चौववस कक्षा (वपररयड) अध्यापन गनुापने 

          (ख) पाठ्यक्रर्िे लनिाारण गरे वर्ोशजर्को औपचाररक परीक्षा िथा लनरन्िर  ववद्याथी 
रू्ल्याङ्कन गने 

          (ग) ववद्याियिे िोकेको अन्य कायाहरु गने। 
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 १५. स्वयंसेवकको अवकास सम्वन्िी व्यवस्था : (१) स्वयर्सेवक िाई देहाय बर्ोशजर्को 
अवस्थार्ा प्रिानाध्यापकिे अवकाि ददन सक्ने छ : 

(क) करारको अवलि सर्ाप्त भएर्ा 
(ख) स्वेशच्छक रुपिे अवकास लिने इच्छा गरी प्रिानाध्यापक सर्क्ष लिशखि लनवेदन ददएर्ा 
(ग)  िारीररक अस्वस्थाको कारण ववद्याियर्ा उपशस्थि भई लनयलर्ि कार् काज गना असर्था 

भएर्ा  

(घ) खराव आचरण पदािन गरेर्ा  

(ङ) लबना सूचना िगािार पन्र ददन सम्र् ववद्याियर्ा अनपुशस्थि भएर्ा 
(च) सन्िोसजनक रुपर्ा काया सम्र्ादन नगरेर्ा  

(छ) र्ादक पदाथा सेवन गरर आएको स्वाथ्यकर्ीिे प्रर्ाशणि गरेर्ा  

(ज)  आरू्िे अध्यापन गरेका ववषयहरुको औसि लसकाइ उपिब्िी ४० प्रलििि भन्दा कर् 
भएर्ा  

(२) उपदर्ा (१)र्ा जनुसकैु कुरा िेशखए भए िापलन उपदर्ा (१) खण्ड (च) बर्ोशजर्को 
अवस्थार्ा ववद्यािय व्यवस्थापन सलर्लििे प्रयााप्त आिार र प्रर्ाण सवहि लसर्ाररस 
गरेको स्वयर्सेवकिाइ शिक्षा अलिकृििे लनणाय गरी हटाउन सक्ने छ। 

 (३)  उपयुाि आिारर्ा हटाउन अशघ लनजिाइ सर्ाइ पेि गना र्ौका ददन ुपनेछ। 

 

पररच्छेद - ४ 

स्वयंसेवकको सेवा ििा र सवुविा 
 

१६. स्वयंसेवकको सेवा ििा : (१) स्वयंसेवक शिक्षकिाई एक िैशक्षक सत्रर्ा छ र्वहनाका िालग 
करार सम्झौिा गररनेछ । दर्ा ५ (१) बर्ोशजर् ववद्याियर्ा स्वयंसेवक शिक्षक  

आवश्यक परेर्ा र गाउँसभाबाट स्वयंसेवक शिक्षकका िालग बजेट स्वीकृि भई कायाक्रर्िे 
लनरन्िरिा पाएर्ा ववद्यािय व्यवस्थापन सलर्लििे ६/६ र्वहनार्ा म्याद थप गना गरर करार 
गना सक्नेछ ।  

    (२) स्वयंसेवक शिक्षकिे सम्झौिार्ा िोवकए बर्ोशजर्को ििाहरु अलनवाया रुपर्ा पािना गनुा 
पने छ। 



9 

 

१७. स्वयंसेवकिाइ ददइन ेसवुविा :  (१) स्वयर्सेवकिाइ अनसुचुी -३ बर्ोशजर्को  र्ापदण्डको 
आिारर्ा र्ालसक लनवााह खचा उपिब्ि गराइनेछ । 

           (२)  उपदर्ा (१) र्ा उपिब्ि गराइएको लनवााह खचार्ा ववद्यािय व्यवस्थापन सलर्लििे 
आफ्नो स्रोिबाट भिुान हनुे गरर थप सवुवि उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।  

      

१८. स्वयंसेवकको लबदा : (१) स्वयंसेवकिे देहाय बर्ोशजर्को लबदा पाउने छ :- 

(क)  ववद्याियर्ा रुज ुहाशजरको आिारर्ा प्रत्येक र्वहना एक ददन भैपरी आउने वा पवा 
लबदा 

(ख) आफ्नो ररि र परम्परा अनसुार बढीर्ा पन्ि ददन वकररया लबदा । 

     (२) स्वयंसेवकको लबदाको स्वीकृलि सम्वशन्िि ववद्याियको प्रिानाध्यापकिे गने छ। 

 

    पररच्छेद -५ 

१९. शिक्षा यवुा िथा खेिकुद िाखाको भलूर्का : स्वयंसेवक पररचािन सम्वन्िर्ा  शिक्षा यवुा 
िथा खेिकुद िाखाको भलूर्का देहाय बर्ोशजर् हनुेछ : 

(क) स्वयंसेवकको लनवााह भत्ता बापिको  रकर् ववद्याियिाई लनकासा गने 

(ख) स्वयंसेवकको कायासम्पादनको लनयलर्ि अनगुर्न गने  

(ग) ववद्याियगि रुपर्ा स्वयंसेवकको वववरण अध्यावलिक गरी राख्न े

(घ) गाउँसभाबाट कायाक्रर्िे लनरन्िरिा पाई आगार्ी िैशक्षक सत्रका िालग आवश्यक पने 
भएर्ा स्वयंसेवक शिक्षक सङ्ख्या लनिाारण गने । 

२०. ववद्याियको भलूर्का : स्वयंसेवक पररचािन सम्वन्िर्ा ववद्याियको भलूर्का देहाय बर्ोशजर् 
हनुे छ :- 

(क) ववद्यािय व्यवस्थापन सलर्लिबाट लनयशुि ददइ सो को जानकारी शिक्षा यवुा िथा खेिकुद 
िाखािाई गराउने । 

(ख) स्वयंसेवकको शजम्रे्वारी बाँडर्ाँड र आचारसंवहिा कायाान्वयन गराउने  

(ग)  गाउँ सभाबाट शिक्षक स्वयंसेवक कायाक्रर्िे आगार्ी िैशक्षक सत्रका िालग आवश्यक 
पने देशखएर्ा स्वयंसेवक सं्याको आवश्यकिाको पषु्टयाइ सवहि प्रर्ाशणि गरी शिक्षा यवुा 
िथा खेिकुद िाखार्ा पठाउने। 
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पररच्छेद – ६ 

ववववि 

२१. स्वयंसेवकिे देहाय बर्ोशजर्को आचारसंवहिा पािना गनुा पनेछ :- 

(क) आरु्िे गरेको सम्झौिा अनसुारका काया इर्ान्दारीपूवाक सम्पन्न गने 

(ख) लनिााररि सर्यर्ा लनयलर्ि रुपिे ववद्याियर्ा आए गएको सर्य जनाइ हाशजर गने र 
पवहिे लबदाको अनरु्लि नलिइ ववद्याियर्ा अनपुशस्थि नहनु े

(ग) कुनै भाषा,िर्ा,िथा सम्प्रदाय ववरोलि भावना शिक्षक िथा ववद्याथीर्ा  रै्िाउन नहन े

(घ) नेपाि सरकारको ववद्यर्ान नीलि र व्यवस्थाको प्रलिकुि हनुे गरर कुनै पलन काया नगने 

(ङ) सम्बशन्िि लनकायको लनयर् र काननु  ववपररिको काया नगने 

(च) कुनै पलन राजलनलिक दिको गलिववलिर्ा संिग्न नहनु े  

(छ) इर्ान्दार, शिष्ट,नम्र िथा  पारदिी व्यवहार अविम्वन गने 

 

२२. अनगुर्न िथा प्रलिवेदन व्यवस्था : (१) स्वयंसेवकिे गरेको कायाको  लनयलर्ि अनगुर्न 

सम्बशन्िि प्रिानाध्यापकबाट हनुेछ। 

(२) प्रिानाध्यापकिे उपदर्ा (१) बर्ोशजर्को अनगुर्न प्रलिवेदन तै्रर्ालसक रुपर्ा 

सम्बशन्िि शिक्षा, यवुा िथा खेिकुद िाखार्ा पठाउन ुपनेछ। 

(३) प्रिानाध्यापकबाट स्वयंसेवकिे गरेका कायाको लनयलर्ि अनगुर्न भए नभएको ववषयर्ा 

आवश्यकिा अनसुार शिक्षा, यवुा िथा खेिकुद िाखािे स्थिगि अनगुर्न गना सक्नेछ। 

 

२३. बाशझएर्ा अर्ान्य हनु े: यस कायाववलिको कुनै व्यवस्था प्रचलिि  काननुसँग बाशझएर्ा 

बाशझएको हदसम्र् कायाववलिको व्यवस्था अर्ान्य हनुेछ।  
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अनसूुची – १ 

क्र. स. ववद्याियहरुर्ा शिक्षक र स्वयंसेवक एकर्षु्ट पररचािनका आिारहरु 

१ बािववकास कक्षा नभएका ववद्याियहरुर्ा कशम्िर्ा १ जना बािववकास स्वयंसेवक शिक्षक । 
२ कक्षा १ -३ सञ्चािन भएका ववद्याियहरुर्ा प्रलि कक्षा ४५ जनाभन्दा कर् ववद्याथी भए प्राथलर्क िहका २ जना 

शिक्षक । 
३ कक्षा १ -३ सञ्चािनर्ा भएका ववद्याियहरुर्ा प्रलिकक्षा ४५ जना बढी  ववद्याथी भइ वगा कक्षा सञ्चािन भए प्रलि 

वगा कक्षा थप १ जना शिक्षक । 
४ कक्षा १ – ५ सञ्चािन भएका ववद्याियहरुर्ा प्रलिकक्षा ३० जना भन्दा कर् ववद्यािय भए प्राथलर्क िहका ३ जना 

शिक्षक । 
५ कक्षा १ – ५ सञ्चािन भएका ववद्याियहरुर्ा प्रलिकक्षा ३० जनाभन्दा बढी ववद्याथी भएर्ा प्राथलर्क िहका ४ जना 

शिक्षक । 
६ कक्षा १ -  ५ सञ्चािन भएका ववद्याियहरुर्ा प्रलिकक्षा ४५ जना बढी ववद्याथी भइ वगा कक्षा सञ्चािन भएका 

ववद्याियहरुर्ा प्रलि वगा कक्षा प्राथलर्क िहको  थप १ जना शिक्षक । 
७ कक्षा १ -८ सञ्चािन  भएका ववद्याियहरुर्ा कक्षा ६-८ र्ा प्रलिकक्षा ४५ जना भन्दा कर् ववद्याथी भएका 

ववद्याियहरुर्ा आिारभिू (लनम्नर्ाध्यलर्क) िहका ३ जना शिक्षक । 
८ कक्षा १ - ८ सञ्चािन भएका ववद्याियहरुर्ा प्रलिकक्षा ४५ जना भन्दा  बढी ववद्याथी भइ वगा कक्षा सञ्चािन 

भएका ववद्याियहरुर्ा प्रलि वगा कक्षा (५० जना बराबर)  १ जना आिारभिू (लनम्नर्ाध्यलर्क ) िहका शिक्षक । 
९ र्ाध्यलर्क िह सञ्चािन र र्ाध्यलर्क िहर्ा प्रलिकक्षा ४५ जनाभन्दा कर् ववद्याथी भएका  प्रलि कक्षा १ जनार्ा 

नघटने गरर र्ाध्यलर्क िहका शिक्षक ।  
१० र्ाध्यलर्क िह सञ्चािन भएका ववद्याियहरुर्ा प्रलिकक्षा ४५ जना भन्दा बढी ववद्याथी भइ वगा कक्षा सञ्चािन भए 

प्रलि वगा कक्षा (५० जना बराबर)  थप १ जना र्ाध्यलर्क िहका शिक्षक । 
११ र्ाध्यलर्क िहको कक्षा १० अनरु्लि प्राप्त गरेका ववद्याियहरुर्ा कम््यटुर अपरेटर वा आिारभिू िहको कम््यटुर  

ववषय अध्यापन गने १  जना स्वयंसेवक । 
१२ प्राववलिक ववषय अध्यापन हनुे र्ाध्यलर्क ववद्याियर्ा ल्याव सहायक आिारभिू िहको १ जना । 
१३ ववद्यािय सपुरीवेक्षकको पदालिकार रहेको ववद्याियर्ा शिक्षण लसकाइ सचुारु राख्न सम्बशन्िि िहको स्वयंसेवक १ 

जना ।   
१४ लनम्नर्ाध्यलर्क वा र्ाध्यलर्क िहर्ा र्ापदण्डअनसुार स्वयंसेवक शिक्षक प्राप्त गने िर प्राथलर्क िहको र्ौज्दाज 

शिक्षक सङ्या कटौिी हनुे अवस्था भएर्ा प्राथलर्क िहर्ा बढी हनु आउने र्ौज्दाज शिक्षक सङ्याबाटै पूलिा गने 
। 

१५ यो र्ापदण्ड सर्ायोजनपलछ दार्ाा गाउँपालिकालभत्र सञ्चालिि सार्दुावयक  ववद्याियहरुर्ा र्ात्र िागू हनुेछ । 
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अनसूुची – २ 

श्री …………… ववद्यािय दार्ाा गाउँपालिका …..   …………  सल्यान 

स्वयंसेवक शिक्षक पदको  दरखास्ि र्ारार् 

       १. वव. नं.:-                   २. िह :-                  ३. वश षय:-               ४. पद : 
       ५. व्यशिगि वश ववण सम्बन्िी -: 

 

 
उम्रे्दवारक ो 

नार् थर (देवनागरीर्ा): 
( Eng. in Capital letter) : 

ना.प्र.नं.: जारी गरेक ो शजल्िा : जारी लर्लि  : 
स ्थायी अध्यापन अनलुर्ि पत्र नं: िह: 

लिङ्ग:               िर्ा :              वणा :  जािश  :  
वविेष शचन्ह(हलुिया) : 

वैवावहक शस्थलि : र्ािभृाषा : 
सथ्ायी शजल्िा : गा.पा./ न.पा.: 

वडा नं.: ट ोि : 
ठेगाना 

र्ागा/ घर नं.: र्ोन नं.: 
पत्राचार गने 
ठेगाना : 

                             इरे्ि :    

बाबकु ो नार् थर : आर्ाक ो नार् थर : 
बाजेक ो नार् थर : पलि/।पत्नीक ो नार् थर : 

जन्र् लर्लि (स ाि, र्वहना,गिे) वश .सं.: ई.सं.: 
दरखास्ि ददन ेअशन्िर् लर्लि सम्र्को उरे्र वषा : र्हश ना :    दद न  

६) न्यनुिर् योग्यिा सम्बशन्ि  वश वरण(आवश्यक िैशक्षक योग्यिा र्ात्र ) 
क्र.स. अध्ययन गरेक संसथ्ाक ो 

नार् 
उत्त ीणााङ्क कुि 

पाप्त अङ्क 
प्रलििि र्ु् य ववषयहरु 

परीक्षा स ाि शे्रणी 
१        
२        

७) दि र्हश ना वा स ो भन्दा र्ालथको िालिर्को वववरण 
क्र.स. िालिर् ददन ेसंस्थाको 

नार् 
िालिर्को 
नार् 

वश षय परीक्षा उत्तश णा गरेको 
साि 
 

शे्रणी प्रलििि िालिर्को अविी 

देखी सम्र् 
१         
२         
८.  शिक्षक पदको करार परीक्षाको िालग पररक्षा दस्िरु वापिको रकर् रु..........को बैङ्क भौचर 
न............................दाशखिा गरेको सक्कि भौचर र दरखास्ि र्ारर्का साथ संग्िग्न कागजािहरुको र्ोटोकवपर्ा सक्कि 
वर्ोशजर् नक्कि दठक छ भनी दस्िखि गरी थान.....यसै साथ पेस गरेको छु। 

९. यस दरखास्िर्ा उल्िेख गरेका सम्पणुा वववरणहरु सत्य छन। उम्रे्द्वारको िालग ददइएको लनदेिन रै्िे राम्ररी पढेको छु र 
र् िी सबै ििाहरु पािना गने र्ञ्जरु गदाछु। िेशखएको वववरण झठुा ठहररएर्ा काननु बर्ोशजर् सहुँिा बझुाँउिा ।                                

 
दाया  ँ बाया  

उम्रे्दवारको दस्िखि : 
लिति :  
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अनसूुची – ३ 

स्वयंसेवक शिक्षक लनवााह खचा लनिाारणका आिारहरु 

क्र.स. िह लनवााह खचा 
कुि 

शिक्षक भार 

६०% 

लसकाइ 
उपिशब्ि 

२० % 

नलिजा 
ववश्लषेण 

२०% 

हनु आउने 
रकर् 

१ बािववकास ६००० ३६०० १२०० १२००  
२ प्राथलर्क िह १९५०० ११७०० ३९०० ३९००  
३ लनम्न र्ाध्यलर्क २०००० १२००० ४००० ४०००  
४ र्ाध्यलर्क २२००० १३२०० ४४०० ४४००  
 

पनुश्च : ववद्याियको लसकाइ उपिशब्ि र नलिजा ववश्लषेण अशघल्िो िैशक्षक सत्रको आवलिक 
परीक्षाको रू्ल्याङ्कनबाट हनुेछ । कुनै ववद्याियको औसि लसकाइ उपिशब्ि र नलिजा ववश्लषेण 
प्राप्ताङ्क ४० भन्दा कर् भएर्ा लसकाइ उपिशब्ि र नलिजा ववश्लषेण वापिको अनदुान रकर् िून्य 
कायर् हनुेछ ।  

          आज्ञािे, 

            अर्िृ खड्का 
        लनलर्त्त प्रर्खु प्रिासकीय अलिकृि  


