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ननजीस्रोत निक्षक व्यवस्थापन काययनवनध,२०७८ 

प्रस्तवना : यस नगरपानिका नभत्रका सामुदानयक नवद्याियहरूमा नवद्याथी सङ्ख्या र अध्यापन गनुयपने नवषयका 

आधारमा निक्षक दरवन्दी न्यून भई िामो समयदेनि पठनपाठनमा समस्या भएको कुरा नवद्याियहरूबाट पटक-पटक 

आउने गरेको र सो समस्या समाधान गनय नगर निक्षा सनमनतिे उपिब्ध गराएको तथयाांकको आधारमा नगरपानिका 

नभत्रका नवद्याियमा ननयुक्त नननजस्रोत निक्षक व्यवस्थापन प्रक्रियािाई व्यवनस्थत एवम् मयायक्रदत बनाई गुणस्तरीय 

निक्षाको प्रत्याभूत गराउन वान्छनीय भएकोिे भजनी नगरपानिकाको प्रिासकीय काययनवनध (ननयनमत गने )ऐन 

२०७४ को दफा ४ िे क्रदएको अनधकार प्रयोग गरी नगर काययपानिकािे यो काययनवनध स्वीकृत गरी िागू गरेको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारनभभक 

१.सांनक्षप्त नाम र प्रारभभ: 

(१) यस काययनवनधको नाम “ ननजी स्रोत निक्षक व्यवस्थापन काययनवनध, २०७८” रहकेो छ । 

(२) यो काययनवनध काययपानिकाबाट स्वीकृत भएको नमनत देनि िागू हुनेछ । 

२. पररभाषा: नवषय वा प्रसङ्खगिे अको अथय निागेमा यस काययनवनधमा: 

(क) सनमनत भन्नािे नगर निक्षा सनमनत,नगरपानिका स्तरीय ननजी स्रोत निक्षक छनौट सनमनत र नवद्यािय 

स्तरीय ननजी स्रोत निक्षक छनौट सनमनत सभझनु पछय । 

(ि) ननजी स्रोत निक्षक भन्नािे नवद्याियिे आफ्नै स्रोतबाट त.भ.िाने गरी ननयुक्त भएका निक्षक सभझनुपछय र 

नगरपानिकािे नननज निक्षक सभबन्धमा नीनत बनाई िागु गनुयपनेछ | 

(ग) प्रमुि प्रिासकीय अनधकृत भन्नािे भजनी नगरपानिका प्रमुि प्रिासकीय अनधकृत वा सो पदको नजभमेवारी 

तोक्रकएको अनधकृत कमयचारी सभझनुपछय। 

(घ) "नवद्यािय व्यवस्थापन सनमनत" भन्नािे सभबनन्धत नवद्याियको व्यवस्थापन सनमनत सभझनुपछय । 

(ङ)"नवषयनवज्ञ" भन्नािे बुदााँ ५को उपबुदााँ (२) बमोनजमको योग्यता पुगेको व्यनक्त सभझनु पदयछ । 

(च)"काययपानिका" भन्नािे भजनी नगरपानिका कैिािीको काययपानिका सभझनुपदयछ । 

(छ)"िािा प्रमुि" भन्नािे भजनी नगरपानिकाको निक्षा युवा तथा िेिकुद िािा प्रमुि वा सोको कामकाज गनय 

तोक्रकएको नेपाि निक्षा सेवाको अनधकृत कमयचारी सभझनुपछय । 

 

पररच्छेद-२ 

नननज स्रोत निक्षक सभबन्धी व्यवस्था  
 

३. ननजी स्रोत निक्षकको योग्यता:  

     क) ननजी स्रोत निक्षकको योग्यता प्रचनित कानुन र निक्षक सेवा आयोग ननयमाविी बमोनजम हुनेछ ।  
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      (ि) स्थायी अध्यापन अनुमनतपत्र ननिई ननयुक्त भएका निक्षकको दानयत्व  नगरपानिकािे निने छैन | 
 

४. नननज स्रोत निक्षकको नवज्ञापन: नवद्याियिे ननजी स्रोत निक्षकको पद पूर्तत गदाय नव.व्य.स. िे माध्यनमक र ननम्न 

माध्यनमक तहको हकमा अननवायय नवषयहरू अङ्खरेजी, गनणत वा नवज्ञान, नेपािी र सामानजक अध्ययन नवषयको 

पद पूर्तत भएपनछ मात्र अन्य ऐनच्छक नवषयहरू र थप अननवायय नवषयको र प्राथनमक तहको हकमा प्रचनित कानुन 

तथा निक्षक दरवन्दी नमिान तथा व्यवस्थापन काययनवनध ¸२०७७ बमोनजम निक्षक नवद्याथी अनुपातको आधारमा 

नगरपानिकाको निक्षा  युवा तथा िेिकुद िािा बाट अनुमनत निएर मात्र नवज्ञापन गनुय पनेछ ।यसरी अनुमनत 

प्रदान गदाय नवद्याियमा सभबनन्धत तहको नवद्यमान स्वीकृत दरबन्दी, राहत अनुदान, निक्षण नसकाइ अनुदान र 

ननजी स्रोत निक्षक कोटामा काययरत नवषय निक्षकहरूको गणना गरी ननधायरण गररनेछ । 

 

पररच्छेद-३ 

सनमनतको गठन 

५.ननजी स्रोत निक्षक छनौट सनमनत: 

(१) ननजी स्रोत निक्षक ननयुनक्तका िानग नसफाररस गनय प्रत्येक नवद्याियमा देहाय बमोनजमको एक ननजी स्रोत 

निक्षक छनौट सनमनत रहनेछ:- 

(क) नवद्यािय व्यवस्थापन सनमनतको अध्यक्ष वा ननजिे तोकेको सोसनमनतको सदस्य- अध्यक्ष 

(ि) निक्षा िािाको प्रनतनननध –सदस्य 

(ग) माध्यनमक तहको निक्षक छनौट गनुय पने भएमा सभबनन्धत नवषयमा कनभतमा स्नातकोत्तर तह उत्तीणय गरेको र 

अन्य तहका िानग कभतीमा स्नातक तह उत्तीणय  गरीसभबनन्धत तहको १० मनहने वा  सो सरह तानिम हानसि 

गरी नवषयनवज्ञमा सूचीकृत व्यनक्तहरू मध्येबाट दईु जना-सदस्य 

(घ) प्रधानाध्यापक- सदस्य सनचव 

(२) उपदफा(१) को िण्ड (ग) को प्रयोजनका िानग निक्षा िािािे नवषयनवज्ञ सूची ननयनमत अद्यावनधक गरी 

राख्नुह पनेछ । 

(३)उपदफा (१) को िण्ड (ग) को माध्यनमक तहको नवज्ञान , गनणत , अांरेजी,िेिा र कभ्युटर नवषयको निक्षक 

छनौट प्रयोजनका िानग सभबनन्धत  नवषय मा स्नातकोत्तर तह उत्तीणय गरेको व्यनक्त उपिव्ध हुन नसकेमा 

स्नातक तह उत्तीणय र कभतीमा २ वषय सेवा अवनध पुगेको व्यनक्त नवषयनवज्ञ सदस्यका रुपमा मनोनयन गनय 

बाधा पने छैन । 

(४) यस सनमनतमा आवश्यकतानुसार सभबनन्धत नवषयको नवज्ञ वा कमयचारीिाइय आमन्त्रण गनय सक्रकनेछ । 

(५) यस नगरपानिकाको नवज्ञसूचीबाट कुनै नवषयको नवज्ञ उपिव्ध हुन नसकेमा निक्षा नवकास तथा समन्वय 

एकाई कैिािी वा अन्य स्थानीय तहको नवज्ञ सूची र अन्य नवषयगत कायायियहरूमा काययरत नवज्ञ कमयचारी 

वा सेवा ननवृत्त कमयचारी नवषयनवज्ञका रुपमा मनोनयन गनय बाधा पने छैन। 

 

पररच्छेद - ४ 

सनमनतको काम कतयव्य र अनधकार 

६. ननजी स्रोत निक्षक छनौट सनमनतको काम कतयव्य र अनधकार : सनमनतको काम कतयव्य र अनधकार देहाय 

बमोनजम हुनेछ:– 

(क) यस काययनवनध र प्रचनित कानून अनुसार सामुदानयक नवद्याियका ननजी स्रोत निक्षक छनोट परीक्षा सञ्चािन 

गने, 
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(ि) ननजी स्रोत निक्षक ननयुनक्तका िानग आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नवद्यािय व्यवस्थापन सनमनत समक्ष 

नसफाररस गने, 

(ग) निक्षक छनोटका िानग आवश्यक पने प्रिासननक तथा प्रानवनधक सबै कायय प्रचनित मापदण्ड अनुसार गने, 

    (घ) सनमनतको बैठक सभवन्धी काययनवनध सो सनमनत आफैाँिे ननधायरण गरे बमोनजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद -५ 

ननजी स्रोत  निक्षक छनोट तथा परीक्षा सञ्चािन 

७.ननजी स्रोत निक्षक छनोट : ननजी स्रोत निक्षकको छनोटको व्यवस्था देहाय बमोनजम हुनेछ: 

(क) ननजी स्रोत निक्षक छनोट गदाय निक्षक सेवा आयोगिे सभबनन्धत तह र नवषयको िानग ननधायरण गररएको 

पाठ्यिम र परीक्षा प्रणािी बमोनजम गररनेछ । 

(ि) नवद्याियिे कभतीमा १५ क्रदनको नवज्ञापन प्रकािन गरी नगरपानिका, वडा कायायिय, सभबनन्धत नवद्यािय 

रअन्य सावयजननक स्थानहरूमा सूचना टााँस गरी त्यसको भरपाई वा मुचुल्का उठाइ सुरनक्षत राख्नु पनेछ । 

(ग) उभमेदवारिे नवज्ञापनका सब ैितयहरू पूरा गरी तोकेको दस्तुर र आवश्यक कागजात सनहत सभबनन्धत                                                                 

नवद्याियमा हस्त निनित ननवेदन क्रदनुपने छ । 

(घ) नवद्याियिे तोक्रकएको समयनभत्र परेका ननवेदन उपर छाननवन गरी रीत पुगेको उभमेदवारको सुची टााँस गनुय 

पनेछ। 

(ङ) निक्षक छनोट सनमनतिे तोकेको नमनत र समयमा काययपानिकाको कायायिय पररसर वा प्रमुि प्रिासकीय 

अनधकृतिे तोकेको सुरनक्षत स्थानमा परीक्षा सञ्चािन गनुय पने छ | 

(च) निनित परीक्षाबाट छनोट भएका उभमेदवारहरूको मात्र अन्तवायताय निइनेछ । 

(छ) आवश्यकता अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा पनन निन सक्रकनेछ । 

(ज) निनित, अन्तवायताय र प्रयोगात्मक परीक्षामा गरी सबैभन्दा बढी कुि प्राप्ताङ्खक भएको उभमेदवार छनोट गरी 

ननयुनक्तका िानग नसफाररस गररने छ र यसको सूचना टााँस गरी सावयजननक गनुय पनेछ । 

८.परीक्षा सञ्चािन: 

(क)ननजी स्रोत निक्षक छनौटमा िरटएका निक्षक छनोट सनमनतका पदानधकारी, कमयचारीिे प्रचनित कानुन 

बमोनजम परीक्षा सञ्चािन गनुय पने छ | 

(ि) परीक्षामा िरटने सनमनतका पदानधकारी, कमयचारी, नवषयनवज्ञ िगायतिे प्रचनित ननयमानुसारको भत्ता 

पाउनेछन् । 

(ग) परीक्षा भवन तथा पररसरमा िटाइएका कमयचारी, निक्षक छनोट सनमनतका पदानधकारी बाहके अन्य 

कसैिाइय प्रवेि गनय अनुमनत क्रदइने छैन। 

(घ) परीक्षा सञ्चािन हुनु पूवय छनोट सनमनतको वैठक रािी परीक्षा सञ्चािन सभवन्धी मापदण्ड र आचारसांनहता 

तयार गरी कायायन्वयन सभवन्धी अनभमुिीकरण गनुय पने छ | 

ङ) निक्षा िािाको प्रनतनननधको रोहवरमा उत्तरपुनस्तकामा कोनडङ नडकोनडङको काम गररने तथा ननजकै 

रोहवरमा परीक्षा केन्रहातानभत्र नवषयनवज्ञबाट उत्तरपुनस्तका परीक्षण र आवश्यकतानुसार सभपरीक्षणको 

काम गररनेछ । 

(च) सभबनन्धत नवद्याियको निक्षकिाई यस सनमनतको सदस्य र नवषयनवज्ञको रुपमा समावेि गररने छैन। 

(छ) निक्षक छनौट सभबन्धी सभपूणय ननणययहरू ननणयय पुनस्तकामा अननवायय रुपमा िेनिएको हुनुपने छ। 
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(ज) नगर काययपानिकाबाट स्वीकृत यस काययनवनधिाई नवद्यािय र निक्षक छनौट सनमनतिे पूणयरुपमा पािना 

गनुयपने छ । 

(झ) परीक्षा सञ्चािनमा िागे्न सभपूणय िचयको व्यवस्थापन सभवनन्धत नवद्याियिे गनुयपने छ। 

 

पररच्छेद - ६ 

सेवा ितय तथा सुनवधा 
 

९. ननजी स्रोत निक्षकको सेवा सतय तथा सुनवधा : यस काययनवनध अनुसार ननयुक्त ननजी स्रोत  निक्षकको सेवा ितय 

तथा सुनवधा देहाय बमोनजम हुनेछ: 

(क) निक्षक छनोट सनमनतको नसफाररसमा नवद्यािय व्यवस्थापन सनमनतिे बढीमा एक िैनक्षक सत्रका िानग 

नननज स्रोत निक्षकको करार ननयुनक्त गनेछ। यसरी गररएको ननयुनक्त नगरपानिकाबाट समथयन गररएको हुनु 

पनेछ । 

(ि) नवद्याियिे िण्ड (क) बमोनजम ननयुक्त ननजी स्रोत निक्षकको अनभिेि फाइि तयार गरी ननयुक्त भएको १५ 

(पन्र)क्रदननभत्र नगरपानिकाको निक्षा िािामा पेि गनुयपनेछ। 

ग)ननजी स्रोत निक्षकनिक्षण व्यवस्थापन अनुदान  तथा अन्य सेवा सतय सुनवधा काययपानिकािे तोके बमोनजम हुने 

छ | 

घ) ननजी स्रोत निक्षक निक्षण व्यवस्थापन अनुदान सभबनन्धत नवद्याियको िातामा चौमानसक रुपमा  ननकासा 

क्रदन सक्रकने छ |  

ङ) काययपानिकािे सामुदानयक नवद्याियहरुिाई ननजी स्रोत निक्षक निक्षण व्यवस्थापन अनुदान ननकासा क्रददा 

आफ्नै आभदानीको स्रोत भएका नवद्याियिाई थप घट गनय सके्न छ | 

च) नननज स्रोत निक्षकिाई नेपाि सरकार सांघीय ऐन ,ननयमाविी तथा नगरपानिकाको नगर निक्षा ऐन तथा 

ननयमाविीमा व्यवस्था भए बमोनजम नगर निक्षकको िानग आवश्यक प्रक्रिया अगानड बढाउन सके्न छ | 

(ज) काययरत नवद्याियको नव.व्य.स.को नसफाररसमा नगर निक्षा सनमनतको ननणययानुसार एक िैनक्षक सत्र पूरा 

सेवा गरेका ननजी स्रोत निक्षकको एक पटकमा १ वषयमा नबढाई सेवा करारको भयाद थप गनय सक्रकनेछ | 

(झ) जुनसुकै कारणिे सेवाबाट अिग भए पनन निक्षकमा काययरत हुाँदा अवधीको भुक्तानी पाउन बााँकी रहकेो 

तिब भत्ता रकम ननयमानुसार उपिब्ध गराइने छ | 
 

१०.नबदा काज तथा सरुवा सभबन्धी व्यवस्था : 

१) नननज स्रोत निक्षकिे पाउने नबदा :नवद्याियको नननज स्रोतमा ननयुक्त निक्षकिे देहाय बमोनजमका नबदाको 

सहुनियत निन सके्न छ | 

       क) भैपरी आउने नबदा बषय भररमा– ६ क्रदन  

       ि) पवय नबदा बषय भररमा– ६ क्रदन 

       ग) नबरामी नबदा बषय भररमा– १२ क्रदन 

घ) सुत्केरी नवदा सुत्केरी अनघ वा पनछ-९८ क्रदन  
 

ङ्) सुत्केरी स्याहार नबदा-१५ क्रदन  
 

च) क्रकररया नबदा- १५ क्रदन 
 

२) पवय नबदा र भैपरी नबदा आधा क्रदन पनन निन सक्रकने छ | 

३) सुत्केरी नबदा बढीमा २ पटक मात्र निन पाउने छन | 
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४) निक्षक आफै क्रकररया बसु्न परेमा क्रकररया नबदा पाउने छ |मनहिा निक्षकको पनतिे क्रकररया बसु्न परेमा त्यस्तो 

मनहिा निक्षकिे क्रकररया नबदा पाउने छ | 

५) नबदा क्रदने अनधकारी : नननज स्रोत निक्षकको नवदा प्र.अ.िे स्वीकृत गने छ | एक हप्ता भन्दा बढी अवनधको िानग 

नबदा निनु परेमा नव.व्य.स.बाट स्वीकृत गनुय पने छ | 

६) कुनै निक्षकिे नबदा ननिई नवद्याियमा अनुपनस्थत भएमा उक्त क्रदनको गयि जनाई सो क्रदनको तिब कट्टी गररने 

छ | 

७) नबदा सहुनियत मात्र हुने :नबदा अनधकारको कुरा नभएर सहुनियत मात्र हुन सके्न छ | 

८) काज तथा दैननक भ्रमण भत्ता :नवद्याियको कामको नसिनििामा नवद्यािय बानहर बसु्न पने गरर िरटने निक्षकिे 

नवद्याियको ननयम अनुसार काज पाउने छ | यसरी काजमा िरटएको निक्षकिे नवद्याियको कोषबाट 

ननयमानुसार दैननक भ्रमण भत्ता पाउन सके्न छ | 

९) सरुवा सभबन्धी व्यवस्था :नगरपानिकािे आवश्यकताको आधारमा दोहोरो नव.व्य.स.को सहमनत निईनबषय र तह 

नमल्ने भएमा घर पायक हुने गरर सरुवा गनय सके्न छ | 

१०) निक्षण व्यवस्थापन अनुदान नवद्यािय व्यवस्थापन सनमनतको ननणयय अनुसार िचय गनय सक्रकनेछ | कुनै निक्षकको 

ननयुनक्त भएको तह भन्दा मानथल्यो तहमा अध्यापन गराई रहकेो भए मानथल्िो स्तरमा अध्यापन गराए बापत 

थप सुनबधा क्रदइ काममा िगाउन सक्रकनेछ तर थप सुनबधा सनहत मानथल्िो तहको पाररश्रनमक प्रचनित ननयम 

भन्दा बढी क्रदन पाइने छैन | 

११) दण्ड सजाय :दण्ड सजाय तथा अन्य व्यवस्था प्रचनित ऐन कानुन बमोनजम हुने छ | 

 

पररच्छेद -७ 

नवनवध 

११. यस काययनवनधमा उल्िेि भएका कुरा यसैबमोनजम हुने र यो कायय नवनध जारी हुनु पुवय सामुदानयक नवद्याियमा 

प्रचनित कानुन बमोनजम ननयुक्त ननजी स्रोत निक्षक यसै बमोनजम भएको माननने छ | 

१२.बानझएमा अमान्य हुन:े यस काययनवनधको  कुनै व्यवस्था प्रचनित कानुनसाँग बााँनझएमा बााँनझएको हदसभम मान्य 

हुने छैन ।  

१३.बाधा अड्काउ हटाउने अनधकार : यस काययनवनधको कायायन्यनमा कुनै बाधा व्यवधान आइपरेमा बाधा अड्काउ 

फुकाउन नगर काययपानिकािे आवश्यक ननणयय गनय सके्नछ । 

१४.सांिोधन र िारेजी: यस काययनवनधिाई नगर काययपानिकािे आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सांसोधन वा िारेज गनय 

सके्नछ । 

 

 

          आज्ञािे, 

प्रमुि प्रिासकीय अनधकृत 

 
 

 


