स्थानीय राजपत्र
खैरहनी नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित

खण्ड (३) शितवन, भाद्र १७, २०७६ साि अंक ६
भाग ३
खैरहनी नगरपालिका
नगरकाययपालिकाको कायायिय
स्थानीय सरकार सं िािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) बमोशजम
खैरहनी नगर काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको काययववलि
सवयसािारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ |
सं वत् २०७६ को काययववलि नं. ६
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खैरहनी नगरपालिका, शितवन

स्रोत शिक्षक व्यवस्थापन काययववलि २०७६
नगरकाययपालिकाबा

स्वीकतत लमलत २०७६।०५।१३

प्रस्तावना
ु ी–८ मा व्यवस्था भएबमोशजम आिारभूत र
स्थानीय सरकार सं िािन ऐन, २०७४ र सं वविानको अनुसि
माध्यलमक शिक्षासम्बन्िी नीलत, मापदण्ड, योजना तजुम
य ा, कायायन्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र लनयमन
गने िगायतका काययहरु स्थानीयतहको शजम्मेवारीअन्तगयत रहेको हुुँदा नगरपालिकाका िैशक्षक नीलत,
योजना र काययक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयन एवं िैशक्षक सेवा सुवविा सरि रुपमा प्रवाह गरी
ववद्याथीको लसकाउ उपिश ि अलभवतवत तथा गुणस्तर सुिारका काययमा ववद्याियहरूिाई आवश्यक
प्राववलिक सहयोग र सहजीकरण गनयका िालग दक्ष जनिशिको व्यवस्था गनय "स्रोत शिक्षक" को
व्यवस्थापन गने सम्बन्िमा खैरहनी नगरसभाबा

स्वीकतत काययक्रमअनुसार नगरकाययपालिकािे यो “स्रोत

शिक्षक व्यवस्थापन काययलबलि २०७६” बनाएको छ ।
पररच्छे द – १ प्रारशम्भक
१. सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भ
१ यो काययववलिकोको नाम “स्रोत शिक्षक व्यवस्थापन काययववलि, २०७६” रहे को छ ।
२ यो काययववलि नगरकाययपालिकािे स्वीकतत गरे को लमलतबा
२.पररभाषा

िागु हुनेछ ।

ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा
१ “नगरपालिका” भन्नािे खै रहनी नगरपालिका सम्झनु पछय ।
२ “काययपालिका” भन्नािे खै रहनी नगरकाययपालिका सम्झनु पछय ।
३ "स्थानीय शिक्षा अलिकारी" भन्नािे खैरहनी नगरकाययपालिकाको शिक्षा िाखाको प्रमुखिाई सम्झनु
पदयछ ।

४ "ववद्यािय" भन्नािे नगरपालिका क्षेत्रलभत्र अनुमलत वा स्वीकतलत प्राप्त गरी सञ्चालित सामुदावयक तथा
सं स्थागत ववद्यािय भन्ने सम्झनु पदयछ ।
५ “स्रोत शिक्षक” भन्नािे यस काययववलि अनुसार स्रोत शिक्षक पदमा करारमा लनयुशि भएको शिक्षकिाई
सम्झनु पदयछ ।
६ “ववषयववज्ञ”भन्नािे नगर शिक्षा सलमलतिे लनयुि गरे को ववज्ञ सम्झनुपदयछ ।
७ “शिक्षक”भन्नािे नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका सामुदवयक तथा सं स्थागत ववद्याियमा शिक्षक पदमा
लनयुि व्यशििाई सम्झनुपदयछ।
८ “नगर शिक्षा सलमलत”भन्नािे खै रहनी नगरपालिकाको नगर शिक्षा सलमलतिाई सम्झनुपदयछ।
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९ “छनौ

सलमलत”भन्नािे यस काययववलि अनुसार स्रोतशिक्षक छनौ

शिक्षक छनौ

तथा लसफाररस गनय गठित स्रोत

सलमलतिाई सम्झनु पदयछ।
पररच्छे द – २ स्रोत शिक्षकको करार लनयुशि

२. स्रोत शिक्षकको करार लनयुशिसम्बन्िी व्यवस्था
१ स्रोत शिक्षकमा करार लनयुशिका िालग लसफाररस गनय दे हायका सदस्यहरू रहेको एक स्रोत शिक्षक
छनौ

सलमलत

रहनेछ
(क) स्थानीय शिक्षा अलिकारी—

(ख) नगर शिक्षा सलमलतिे तोकेको नगर शिक्षा सलमलतको एकजना सदस्य—

सं योजक
सदस्य

(ग) नगरपालिकािे लनयुि गरे को अङ्रेजी र सूिना-प्रववलि ववषयका एक/एक जना ववज्ञ गरी दुई
जना — सदस्य

(छ) नगर प्रमुखिे तोकेको नगरपालिकाको अलिकतत— सदस्य–सशिव
२ स्रोत शिक्षक छनौ
आवेदन

सलमलतिे स्रोत शिक्षक लनयुशिका िालग न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यशिबा

माग गरी कम्तीमा सात ठदनको म्याद ठदई सावयजलनक सूिना प्रकाशित गनुप
य नेछ ।
३ स्रोत शिक्षक छनो का िालग योग्यता र परीक्षाको वकलसम पररच्छे द ४ बमोशजम हुनेछ ।
४ छनौ

सलमलतको लसफाररसमा स्थानीय शिक्षा अलिकारीिे स्रोत शिक्षकको लनयुशि गनेछ ।

५ स्रोत शिक्षकसुँग करार सम्झौता गदाय दफा ३ बमोशजमका कायय गने गरी बढीमा एक आलथयक
वषयका िालग करार सम्झौता गररनेछ। लनजको काम सन्तोषजनक भएमा पुन एक आलथयक वषयका
िालग करार सम्झौता थप गनय सवकनेछ।
पररच्छे द –३ स्रोत शिक्षकका काम, कतयव्य, अलिकार र सेवाका सतयहरू
३. स्रोत शिक्षकका काम, कतयव्य र अलिकार
१ स्रोत शिक्षकको काम, कतयव्य, अलिकार, सेवाितय र सुवविा दे हाय बमोशजम हुनेछ-

(क) स्रोत शिक्षक सामान्यतया प्रिासलनक रूपमा शिक्षा िाखा, स्थानीय शिक्षा अलिकारी प्रलत उत्तरदायी
रहने,
(ख) स्रोत शिक्षकिे ववद्याियहरूमा शिक्षक सहयोगसम्बन्िी प्राववलिक सहयोग र क्षमता अलभवतवत गनय
सहजकतायको भूलमका लनवायह गने,
(ग) िैशक्षक सेवा सुवविा एवम् सूिनाहरू प्रवाह गने गराउने,
(घ) नगर शिक्षा योजना, र ववद्यािय सुिार योजना लनमायणमा सवक्रय भूलमका लनवायह गने,
(ङ) नगरपालिकािाई शिक्षाको योजना लनमायण गनय तथा सोको कायायन्वयनसम्बन्िी काययमा प्राववलिक
सहयोग गने,
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(ि) नगरपालिका लभत्रका प्रत्येक ववद्याियहरूको ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र शिक्षक अलभभावक

सङघको बैिकमा वषयमा कम्तीमा २ प क पययवेक्षकका रूपमा भाग लिने र आवश्यक सल्िाह सुझाव
तथा सहयोगीको रुपमा कायय गने,

(छ) ववद्याियको सुपररवेक्षण, प्राववलिक सहयोग, शिक्षक सहयोग सम्बन्िी वावषयक काययक्रम बनाई
नगरपालिकामा राख्ने, सोअनुसार कायय गने,

(ज) स्वीकतत वावषयक काययक्रमअनुसार मालसक कायय योजना बनाई स्थानीय शिक्षा अलिकारीबा

स्वीकतत

गराउने र सोको कायायन्वयन गने।

(झ) नगरपालिकाको ववद्याियशिक्षासुँग सम्बशन्ित सम्पूण य सूिनाहरू अद्यावलिक गरी राख्ने,
(ञ) नगरपालिका अन्तगयत ववद्याियहरूको ववद्यािय सुिार योजना लनमायण, सामाशजक परीक्षण र
ववद्यािय
स्तरीकरण काययमा प्राववलिक सहयोग गने र सो सम्बन्िी प्रलतवेदन सम्प्रेषण गने, गनय िगाउने,
( ) िैशक्षक सत्र सुरु भएको १ मवहनालभत्र ववद्याियगत रूपमा गत िैशक्षक सत्रको कक्षा १ दे शख
१० सम्मका
परीक्षाफिको नलतजा ववश्िे षण गने,
(ि) प्रत्येक वषयको लसकाउ उपिश िको तुिनात्मक ववश्िे षण र प्रदियन गने,
(ड) लसकाउ उपिश िको ववश्िे षण पश्िात नगरपालिकाको प्रिानाध्यापक बैिकमा छिफि गराई
सुिारका उपायहरूको खोजी गने ,
(ढ) लसकाउ उपिश ि अलभवतवत हुने वक्रयाकिापहरूको बारे मा प्रिानाध्यापकको बैिकमा छिफि गरी
योजना बनाउन सहयोग गने,

(ण) ववद्याथीको लसकाउ उपिश ि सुिारका िालग शिक्षकको ववषयगत सलमलत गिन, अन्तरवक्रया र
शिक्षक सहकाययमा सहजीकरण गने।
(त) ववद्याियहरूिाई ववद्याियगत लसकाउ उपिश ि वतवत गने योजना लनमायण गनय िगाई सो योजनाको
सारांि बनाई स्थानीय शिक्षा अलिकारीिाई उपि ि गराउने,
(थ) ववद्याियिे लनमायण गरे को योजना कायायन्वयनको अनुगमन गरी पतष्ठपोषण प्रदान गने ।
मवहनामा कम्तीमा १० ओ ा ववद्याियको लनरीक्षण गने,

(द) लनरीक्षण गररएको ववद्याियमा कम्तीमा २ ओ ा कक्षाविोकन गरी सम्बशन्ित शिक्षकसुँग
अन्तरवक्रयाका साथै पतष्ठपोषण लिनेठदने कायय गने,
(ि) आवश्यकता अनुसार नमुना कक्षा लिने र शिक्षकहरुबा

पलन नमुना कक्षा लिने व्यवस्था लमिाउने,

(न) ववद्यािय तथा शिक्षकिाई ठदउएको लनदे िन पतष्ठपोषणको अलभिे खीकरण गरी स्थानीय शिक्षा
अलिकारीिाई समेत जानकारी गराउने,
(प) ववद्यािय, ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र प्रिानाध्यापक तथा ववद्यािय तहका अन्य पक्षिे गनुप
य ने
भनी तोवकएका काययहरूको अनुगमन गरी प्रलतबेदन पेस गने ।

(फ) ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र शिक्षक अलभभावक सं घका पदालिकारीहरुसुँग ववद्याियको िैशक्षक
अवस्थाका बारे मा छिफि गरी परामिय प्रदान गने।
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(ब)

नगर शिक्षा सलमलत र स्थानीय शिक्षा अलिकारीिे तोकेका अन्य काययहरु गने।

४. स्रोत शिक्षकको तिव भत्ता अन्य सुवविा
१) स्रोत शिक्षकको तिव भत्ता अन्य सुवविाहरू दे हाय बमोशजम हुनेछ
(क)

स्रोत

शिक्षकिेिे

साववक

काययरत

शिक्षक

पदमा

खाउपाई

आएको

तिव,

भत्ता

र

नगरकाययपालिकािे तोवकठदएअनुसारको अन्य सुवविा पाउनेछ।
(ख) स्रोत शिक्षक पदमा काययरत रहे को अवस्थामा बढु वा भएमा बढु वा भएको पदको लनयमानुसार
तिव भत्ता सुवविा पाउनेछ।

(ग) स्रोत शिक्षकको तिब र लनयमानुसारको सुवविा नगरपालिकाबा

उपि ि हुनछ
े ।

(घ) स्रोत शिक्षकिे शिक्षा ऐन र लनयमाविीमा शिक्षकका िालग तोवकएका ववदा पाउनेछ।
(ङ) स्रोत शिक्षकिे वहउुँदे वा वषे ववदाको सट्टा वावषयक तीस ठदन ववदा पाउनेछ।

सट्टा ववदा सोही िैशक्षक सत्रलभत्र उपयोग गनुय पने छ र सो वापत कुनै आलथयक दावयत्व व्यहोररने छै न
।
२) स्रोत शिक्षकको हाशजरी नगरपालिकामा रहनेछ ।
३) स्रोत शिक्षकको सट्टामा लनजको पदालिकार रहे को ववद्याियिाई माध्यलमक शिक्षकको सुरु तिब
स्केििे हुन

आउने रकम नगरपालिकािे उपि ि गराउनेछ।माध्यलमक शिक्षकको सुरु तिब स्केि

तिब भत्ता खाने गरी सो ववद्याियिे करारमा सट्टा शिक्षक राख्नेछ। तर यसरी

लनयुशि भएको

पदिाई लियन पद मालनने छै न ।
पररच्छे द–४ स्रोत शिक्षकको योग्यता र परीक्षासम्बन्िी व्यवस्था
५. स्रोत शिक्षकको िालग योग्यता

१) स्रोत शिक्षकको िालग उमेदवार हुन दे हायअनुसार योग्यता भएको हुनपु नेछ
(क) शिक्षा िास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीणय गरे को।
(ख) माध्यलमक शिक्षकमा स्थायी भई परीक्षणकाि पूरा भएको।

(ग) खैरहनी नगरपालिका लभत्रका माध्यलमक ववद्याियमा काययरत शिक्षक हुनपु नेछ।
(घ) नेपािी र अङ्रेजी दुवै भाषामा सञ्चार गनय सक्ने र कम््यु रका माध्यमबा
सम्प्रेषण गनय सक्ने।

(ङ) Word, Excel, PowerPoint, e-mail,

Internet

5

पत्रािार, सूिना

प्रयोग गनय जान्ने हुन ु पनेछ।

६. स्रोत शिक्षक छनो

सम्बन्िी व्यवस्था

१. स्रोत शिक्षक छनो

गदाय लिउने परीक्षाको वकलसम र पूणायङ्क दे हायबमोशजम हुनेछ

परीक्षाको वकलसम पूणायङ्क कैवफयत
लिशखत

५०

वस्तुगत प्रश्न

प्रयोगात्मक

२५

कम््यु र र अंरज
े ी भाषाको प्रयोगात्मक परीक्षा

अन्तवायताय

२५

िैशक्षक योग्यता, अनुभव र अन्तवायताय

लिशखत परीक्षाको पाठ्यक्रम अनुसूशि-१ बमोशजम हुनछ
े ।
परीच्छे द –५ ववववि
७. करार सम्झौता रद्द गनय सवकने

१ दे हायको अवस्थामा स्थानीय शिक्षा अलिकारीिे नगर शिक्षा सलमलतको परामियमा स्रोत शिक्षकसुँग

गररएको करार सम्झौता रद्द गरी लनजिाई पदालिकार रहे को ववद्याियमा वफताय गनय सक्नेछ
(क) अनुिासनहीन काम गरे मा,
(ख) तोवकएको शजम्मेवारी प कप क पूरा नगरे मा,
(ड) आिरणसम्बन्िी लनयम उल्िङ्घन गरे मा,
(ग) काययक्षमताको अभाव भएमा,
(घ) गित तथ्याङ्क र अलभिेख प्रमाणीकरण गरे मा वा अलभिे ख सुरशक्षत नराखेमा,
(ङ) नगरपालिकाको प्रिलित कानुन र लनदे िनको पररपािना नगरे मा,

(ि) कानुनबमोशजम गो्य राख्नुपने कुराहरुको गोपलनयता कायम नराखेमा।
८. ववववि
१) यो “स्रोत शिक्षक व्यवस्थापन काययववलि"२०७६ िे समेट्न नसकेका क्षेत्रहरूमा स्रोत शिक्षक

व्यवस्थापन कायय गदाय प्रिलित ऐन लनयमको प्रलतकुि नहुने गरी शिक्षा सलमलतको रायअनुसार कायय
गने र गनय िगाउने शजम्मेवारी स्थानीय शिक्षा अलिकारीको हुनेछ ।
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अनुसूिी १
स्रोत शिक्षक व्यवस्थापन काययववलि २०७६ बमोशजम स्रोत शिक्षक पदको उम्मेदवार छनो का िालग
लिईने परीक्षाको पाठ्यक्रम
खण्ड (क) लिशखत परीक्षा
पूणायङक ५० उत्तीणायङ्क २५ समय ३० लमने .
यस परीक्षामा जम्मा २५ ओ ा वस्तुगत प्रश्न सोलिने छ । २५×२ . ५० अङ्क
१. नेपािको ववद्यािय तह, शिक्षाको सं रिना र पाठ्यक्रम ढाुँिा
२. नेपािको िैशक्षक उलतहास,
३. िािु आलथयक वषय र आवलिक योजनामा शिक्षा
४ िािु िैशक्षक आयोजना र पररयोजनाहरू,
५. ववद्यािय क्षेत्र सुिार योजना,
६. राविय पाठ्यक्रम प्रारुप,
७. ठदगो ववकास िक्ष्य (शिक्षा सम्बन्िी)
८. नेपािको सं वविान र शिक्षा,
९. शिक्षा ऐन २०२८ र स्थानीय स्वायत्त िासन ऐन २०५५ (शिक्षा सम्बन्िी व्यवस्था मात्र),
१०. शिक्षा लनयमाविी २०५९,
११. शिक्षक सेवा आयोग लनयमाविी २०५७,
१२. अनौपिाररक शिक्षा र यसका ववलभन्न काययक्रम (खुिा, दूर शिक्षा)
१३. शिक्षा मनोववज्ञान र लसकाउ,
१४. शिक्षा दियनिास्त्रीय र समाजिास्त्रीय आिार,
१५. परीक्षा र मूल्याङ्कन,
१६. नेपािको उच्ि शिक्षा र प्राववलिक तथा व्यावसावयक शिक्षा,
१७. शिक्षामा अनुसन्िान र सूिना तथा प्रववलि (कम््यु र, उमेि, उन् रने , सामाशजक सञ्जाि,
उजनयि)
१८. िैशक्षक तथ्याङ्क सम्बन्िी जनकारी (साक्षरता दर, खुदभनाय दर, सहजै दे शखने भनाय दर, शिक्षक
ववद्याथी अनुपात, ववद्यािय ववद्याथी अनुपात, तालिम प्राप्त शिक्षक अनुपात, मवहिा शिक्षक अनुपात,
लनरीक्षक ववद्यािय अनुपात जस्ता सूिक र सो लनकाल्ने तररकाहरू,
१९. शिक्षा ववज्ञान तथा प्रववलि मन्त्रािय

र यस अन्तगयतका लनकायहरूको सङ्गिन रकाययहरू,

२०. शिक्षकको पेसागत दक्षता ववकास,
२१. कक्षा कोिा अविोकन पतष्ठपोषण,

२२. काययमूिक अनुसन्िान र अवस्था अध्ययन,
२३. शिक्षा र ठदगो ववकास,
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२४. शिक्षाका समसामवयक काययक्रमहरू (नगरपालिकाबा
छात्रवतशत्त,

सञ्चािन हुने ववलभन्न लनयलमत काययक्रम,

ववद्याियको अनुदान आठद)

२५. शिक्षा क्षेत्रको समसामवयक समस्या एवं ि ुनौलतहरू र समस्या समािानका उपायहरु,
२६. तथ्याङ्क िास्त्र, तथ्याङ सङ्किन, ववश्लेषण र ववश्लेषण गररएका सूिकहरूको सं प्रष
े ण

२७. सूिना तथा सञ्चार प्रववलि र कम््यु र शिक्षा (Word, excel, power point, e-mail, internet

and website surfing)
२८. प्रस्तावना िेखन ।
खण्ड (ख) प्रयोगात्मक परीक्षा– २५ अङ्क
१) कम््यु र प्रयोग – १५ अङक
२) अङरेजी भाषा

- १० अङ्क

खण्ड (ग) अनुभव, िैशक्षक योग्यता तथा अन्तवायताय – २५ अङ्क
अनुभव, िैशक्षक योग्यता तथा अन्तवायताय बापतको २५ अङ्क दे हायका आिारमा प्रदान गररनेछ ।
७.१.१ िैशक्षक योग्यता र तालिम – १० अङ्क
क्र सं

वववरण

प्रथम श्रे णी

ठद्वतीय श्रे णी

तततीय श्रे णी

१

न्यू नतम िैशक्षक योग्यता

५

४

३

२

मालथल्िो िैशक्षक योग्यता

३

२

१

३

तालिम

२

२

१

७.१.२ अनुभवबापत प्रलत वषय १ अङ्कका दरिे (माध्यलमक तहको मात्र गणना हुने) अलिकतम – ५
अङ्क

७.२ अन्तवायताय – १० अङ्क
(क) व्यशित्व – २ अङ्क
(ख) ववषयवस्तुको ज्ञान – २ अङ्क
(ग) प्रस्तुतीकरण ववलि – २ अङ्क
(घ) व्यवस्थापकीय तथा समस्या समािान सीप – २ अङ्क
(ङ) शिक्षण सहजीकरण सीप – २ अङ्क

"समाप्त"
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