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सामुदायिक यबद्यालिमा यिक्षक तथा कममचारी छनौट परीक्षा संचालन 

कािमयवयध २०७५ 

प्रस्तावना:  

स्थानीर् सिकाि संचािन ऐन, २०७४ ि नेपािको संलिधानको अनसुचूी ८ िा ब्र्बस्था भए बिोलिि आधािभतू 

ि िाध्र्लिक लशक्षा सम्बन्धी नीलत, काननु, िापदण्ड, र्ोिना तिुयिा, कार्यन्िर्न, अनगुिन, िलुर्ांकन ि लनर्िन 

गने िगाएतका कार्ायिरु स्थानीर् तिको भएको ि इन्रािती गाउँपालिका लशक्षा ऐन २०७५ को दफा ५४ को 

उपदफा (१) िा लशक्षक  तथा कियचािी छनौट सम्बन्धी लिलनर्ि िा कार्यलिलध बनाई िाग ुगने ब्र्बस्था अनरुुप 

र्स गाउँपालिकाका सािदुालर्क लबद्यािर्िरुिा आबश्र्क पने सेिा किाि लशक्षक एबि रिक्त ििकेा नेपाि 

सिकािबाट स्िीकृत अस्थाई किाि, िािात, लबद्यािर् कियचािी, लबद्यािर् सिर्ोगी ि िािलिकास सििकताय 

सिेतका छनौट पद्धलतिाई ब्र्बलस्थत बनाई लिद्यािर्को शैलक्षक  गणुस्ति अलभिलृद्ध गनय बान्छनीर् भएकोिे 

स्थानीर् सिकाि संचािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) बिोलिि कार्यपालिकाको लिलत २०७७ 

/०७    को बैठकबाट स्िीकृत गरि र्ो कार्यलिलध िाग ूगरिएको छ | 

पररच्छेद १ 

संयक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

१. संयक्षप्त नाम र प्रारम्भ : 

(क) र्स कार्यलिलधको नाि "सािदुलर्क लिद्यािर्िा लशक्षक  तथा कियचािी छनौट पिीक्षा संचािन कार्यलिलध 

२०७५" ििकेो छ | 

(ख) र्ो कार्यलिलध  गाउँकार्यपालिकाको बैठकिे स्िीकृत गिेको लिलत दलेख िाग ूिुनेछ | 

२. पररभाषा:  

लबषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स कार्यलिलधिा  

(क) "लबद्यािर्" भन्नािे कक्षा िािलिकास  कक्षा १-१२ सम्िको शैलक्षक संिचनािाई सम्झनु पदयछ | 

(ख) "लिषर् लिशेषज्ञ" भन्नािे आधािभतू ति (कक्षा १-८) ि िाध्र्लिक ति कक्षा (९-१२) सम्ि लशक्षक तथा 

कियचािी छनौट पिीक्षा संचािनका िागी र्स गाउपालिका लस्थत लशक्षा, र्िुा तथा खेिकुद शाखािा 

सलुचकृत भएका प्राथलिक, लनम्न िाध्र्लिक ि िाध्र्लिक तिका लशक्षकिरु,कियचािी ि स्रोतव्र्लक्तिरुिाई 

सिेत सम्झन ुपदयछ | 

(ग) "गाउँपालिका" भन्नािे ईन्रािती गाउँपालिका लसन्धपुालचोक सम्झन ुपदयछ | 

(घ) "लबद्यािर् कियचािी" भन्नािे लबद्यािर् सिर्ोगी,बाि लिकास सििकताय  लबद्यािर् सिार्क िा लशक्षक 

िािके लबद्यािर्िा लनर्लित िालिि भई तिब भत्ता लिने अन्र् कियचािी बझु्न ुपदयछ | 

(ङ) "सलिलत" भन्नािे ईन्रािती गाउँपालिका लशक्षा ऐन २०७५ को दफा ५४ बिोलिि गलठत लशक्षक तथा 

कियचािी  छनौट सलिलतिाई सम्झन ुपदयछ  । 

 

 



पररच्छेद २ 

यिक्षक तथा कममचारी छनौट सयमयतको संरचना 

३. यिक्षक तथा कममचारी छनौट सयमयत : (१) र्स ईन्रािती गाउँपालिका अन्तगयतका सािदुालर्क 

लबद्यािर्िरुिा रिक्त सेिा किाि लशक्षकिरुका िालग गाउँपालिकािे तिब भत्ता उपिब्ध गिाउने गिी  ऐनको 

दफा ९५ बिोलिि लसियना भएको सेिा किाि कोटा िा र्स ऐन िाग ूिुदाँका बखत गाउँपालिकाको स्रोतबाट 

तिब भत्ता उपिब्ध भएका ि नेपाि सिकािबाट स्िीकृत दिबन्दी तथा िाित किाि रिक्त पदिा लशक्षक लनर्लुक्त 

गनयका िागी एक लशक्षक तथा कियचािी छनौट सलिलत गठन गरिनेछ : 

(क) प्रिखू प्रशासकीर् अलधकृत                                                                                      अध्र्क्ष 

(ख) गाउँ लशक्षा सलिलतिे िा लशक्षा शाखािे तोकेको लबषर् लबशेषज्ञ एक िना                             सदस्र्  

(ग) लिद्यािर् ब्र्बस्थापन  सलिलतिे  तोकेको लबषर् लबशेषज्ञ एक िना                                     सदस्र्  

(घ) सम्बलन्धत लबद्यािर्को प्र अ                                                                                       सदस्र् 

(ङ) सम्बलन्धत लबद्यािर्को लबद्यािर् ब्र्बस्थापन सलिलतको अध्र्क्ष                                        सदस्र्  

(च) लशक्षा शाखा प्रिखू                                                                                         सदस्र्-सलचब 

(२) उपदफा (१) बिोलििको सलिलतिे लशक्षक तथा कियचािी छनौट गदाय लिलखत, िौलखक िा प्रर्ोगात्िक 

िा सबै लकलसिको िाँच लिई तोलकएको प्राप्ांक भन्दा बढी लर्ाउने उम्िेदिाि िध्र्े सबैभन्दा बढी अंक लर्ाउने 

उम्िेदिाििाई लनर्लुक्तका िागी गाउँपालिका सिक्ष लसफारिस गनुय पनेछ | 

(३) उपदफा (२) बिोलिि लसफारिस भएका उम्िेदिाििाई गाउँ कार्यपालिकाको स्िीकृलतिा प्रिखू 

प्रशासकीर् अलधकृतिे लशक्षक खािी ििकेो तथा लबषर् लिलने लबद्यािर्िा कािकाि गने गिी लनर्लुक्त पत्र 

लदनेछ | त्र्सिी लनर्लुक्त पत्र लदई कािकाि गनय खटाईएको लशक्षकिाई सम्बलन्धत लिद्यािर्िे िालििी गिाई 

सो को िानकािी गाउँ कार्यपालिकािा गिाउन ुपनेछ | 

(४) लशक्षक तथा कियचािी छनौट सलिलतको बैठक सम्बन्धी अन्र् कार्यलिलध सो सलिलत आफैिे लनधायिण गिे 

बिोलिि िुनेछ | 

(५) उपदफा (१) बिोलििको सलिलतिे लशक्षक  तथा कियचािी लनर्लुक्त गने प्रर्ोिनका उपदफा (३) बिोलिि 

उत्कृष्ट उम्िेदिाि छनौट गदाय प्रतीक्षा किाि सलुचिा ििकेो ६  िलिना नकटेको उपिब्ध भएिा तथा रिक्त 

कोटाको लबषर् ि र्ोग्र्ता लिलने भएिा लबज्ञापन नगिी सोझै लनर्लुक्त गनय सलिलतिे गाउँ कार्यपालिकािाई 

लसफारिस गनय सक्नेछ | 

 

 

 

 

 

पररच्छेद ३ 

* 

* पलििो संशोधन बाट संशोलधत 



यबषि यविेषज्ञको सचूी तिार गने 

४. यबषि यबिेषज्ञको छनौट : (१) गाउँपालिकािे सेिा किाि ि नेपाि बाट स्िीकृत दिबन्दीको रिक्त पदिा 

लशक्षकिरुका छनौटका िालग लबज्ञिरुको सचूी छनौट गदाय प्राथलिक तिको िागी २ बषय सम्बलन्धत तििा 

स्थाई सेिा पिुा गिेका लशक्षक िा िालथिो तििा कार्यित स्थाई लशक्षक बाट ,लन  िा.लब.तिका  िालग २ बषय 

सम्बलन्धत तििा स्थाई सेिा पिुा गिेको  सम्बलन्धत लबषर् लशक्षक िा िालथिो तििा कार्यित सम्बलन्धत 

लबषर्को  स्थाई लशक्षक बाट, िाध्र्लिक ति ततृीर् श्रेणीको िालग  िाध्र्लिक तििा स्थार्ी भइ  दइु बषय सेिा 

पिुा भएको सम्बलन्धत लबषर् लशक्षकबाट लबषर् लबशेषज्ञको दिखास्त अव्वान गिी लबषर्ानसुाि लिज्ञको सचूी 

गाउँपालिकािे प्रकाशन गनेछ | 

    ति िाध्र्लिक ति लदतीर् श्रेणीको रिक्त पदिा लशक्षक लनर्लुक्तको िालग लबषर् लबज्ञ लनर्कु्त गदाय     िाध्र्लिक  

ति  लदतीर् श्रेणीिा कार्यित ििी स्थाई िा अस्थाई सेिा अबलध १ बषय पिुा भएको  लशक्षकबाट  लबषर् लबशेषज्ञको 

दिखास्त अव्वान गिी लबषर्ानुसाि लिज्ञको सचूी गाउँपालिकािे प्रकाशन गनेछ | 

       (२) उपदफा एक बिोलिि छनौट गरिएका कुनै लबज्ञ उपि लचत्त नबझेुिा सचुना प्रकालशत भएको सात लदन लभत्र 

आबश्र्क सबतु प्रिाणसलित गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िा उििुी गनय पाइनेछ | 

(३) लशक्षक लनर्लुक्तका िागी आबश्र्क लबषर्िरुको प्रश्नपत्र लनिायण गनयका लनलित्त लशक्षा सलिलतिे लबषर्गत 

लबशेषज्ञको सचुी तर्ाि गनेछ | 

 (४) दफा (१) बिोलिि तर्ाि पारिएको लबषर्गत लबशेषज्ञको सचूी २ बषयको िालग िात्र िुनेछ | प्रत्र्ेक 

आलथयक बषयिा त्र्स्ता लबषर्गत लबशेषज्ञको नर्ाँ सचूी तोलकए बिोलिि तर्ाि गनुयपनेछ | 

(५) लशक्षा सलिलतिे तर्ाि गिेको लबषर्गत लबशेषज्ञिरुको सूचीबाट नै तोलकएको ढाचा एबि पाठ्र्क्रि 

अनसुाि प्रश्नपत्रको लनिायण गनुयपनेछ | 

(६) लबषर् लबशेषज्ञ द्वािा लनलियत प्रश्नपत्रिाई लशक्षा अलधकृतिे आबश्र्कता अनुसाि सम्बलन्धत लबषर्को 

लबषर् लबशेषज्ञ सिेत सिाबेश गिी परििाियन (Moderation) गिी प्रश्नपत्रिाई अलन्ति रुप लदई लसिबन्दी 

गिेि प्रश्नपत्र बैंकिा िाख्नेछ | उक्त परििाियन (Moderation) गदाय िाग्ने खचय गाउँपालिका बाट लनर्िानसुाि 

ब्र्बस्था गरिनेछ | 

(७) प्रश्नपत्रको लनिायण गदाय अत्र्न्तै गोपलनर्ताका साथ तर्ाि गनुय पदयछ | र्सिी तर्ाि गरिएको प्रश्नपत्र गाउँ 

कार्ायपालिकाको कार्ायिर्िा पेश गनुय पनेछ 

(८) र्स गाउँपालिकािा ििकेा लशक्षकका पेशागत संघ/संगठनका प्रलतलनलधिाई िाखी आबश्र्कता 

ठालनएिा र्स लबषर्को सम्बन्धिा आबश्र्क सिर्ोग लिईनेछ | 

 

 

 

 

 

 

* 

* पलििो संशोधन बाट संशोलधत 



पररच्छेद ४ 

अनुमयत तथा यबज्ञापन 

५ अनुमयतिः(१ ) सािदुालर्क लिद्यािर्, अलनिार्य अिकाश, स्िेलछछक अिका, सरूिा िा अन्र् कािणबाट रिक्त ििकेो 

स्िीकृत दििन्दी िा िाित अनदुान कोटािा किाििा लशक्षक लनर्लुक्त गनयका िालग लिद्यािर् व्र्िस्थापन 

सलिलतिे रिक्त भएको कािण िनाइय लशक्षक लनर्लुक्तका िालग अनिुलत िाग भएिा इन्रािती गाउँपालिकािा 

ििकेो लिद्यािर्गत लशक्षक दिबन्दी तेरिि अनसुाि लठक भएिा १५ पन्र लदनको लिज्ञापनको म्र्ाद सलित 

लशक्षक लनर्लुक्त सम्बन्धी प्रकृर्ािरू उलिेख गिी  लबज्ञापन प्रकाशन गरिनेछ  । 

 (२ ) अनुिलत प्रदान गदाय आधािभतू ति १-५ िा एक िना पलन िलििा लशक्षक नभएको खण्डिा िलििा 

लशक्षक लनर्लुक्त गने गिी ि ३ सम्ि दिबन्दी भएिा १ िलििा ३ भन्दा िालथ दििन्दी भएिा सोिी आधाििा 

क्रिशिः थप िलििा लशक्षक लनर्लुक्त गने गिी ि आधािभतू ति ६-८ ि िाध्र्लिक तिका िालग लिषर्गत रूपिा 

किाििा लशक्षक लनर्लुक्त गने गिी लबज्ञापन गरिने छ  । 

६ यवज्ञापन सम्बन्द्धी व्िवस्थािः (१ ) दफा ५  को उपदफा १  िा व्र्िस्था भएको लशक्षक तथा कियचािी  छनौट 

लसफारिस सलिलतिे किाि लशक्षक /किचािी लनर्लुक्तका िालग अनिुलत प्राप् गिे पलछ बैठक बसी कलम्तिा १५ 

लदनको लिज्ञापन गनुय पनेछ । 

 (२ ) लिज्ञापन गदाय इन्रािती गाउँपालिका ,सम्बलन्धत लबद्यािर् ,िाडय कार्ायिर् तथा सम्भब भए सम्ि स्थानीर् 

पत्रपलत्रका तथा एफ एि िा सिेत  लिज्ञापन सम्बन्धी तोलकएका सतयिरू खुिाइय लिज्ञापन गनुयपनेछ । 

           (३ )दिखास्त प्राप् भईसके पलछ छानलबन गरि रित पगुेका दिखास्त िाइ दताय गरि उम्िेिदाि िाइ प्रिेश पत्र 

प्रदायन गनुय पने छ | 

         (४ ) उपदफा (ग )बिोलिि पनय आएका दिखास्त छानलबन गदाय रित पगेुको नदलेखय्िा ,  झठुा लिििण लदएको 

,िा पिीक्षाको िर्ायदा भंग गिेिा त्र्स्तो उम्िेिदािको दिखास्त सलिलतिे िनुसकैु बखत िद्द गनय सक्नेछ | 

      (५ ) लशक्षक तथा कियचािी छनौट लसफारिस सलिलतिे लिषर्गत प्रकृलत ििेी छनौट सम्बन्धी थप आधाििरू सिेत 

िाख्न सक्नेछ । ति उम्िेदिाि प्रभाि पाने िा सलिलत दार्िा ि व्र्लक्त िलक्षत गिी आधाििरू तर्ाि गनय लिलने 

छैन । 

                                                                    पररच्छेद ५  

यिक्षक तथा कममचारी  छनौट प्रयििा 

७ यिक्षक तथा कममचारी छनौट प्रयििा : (१) लशक्षक छनौट सलिलतको सलचिािर् गाउँ 

कार्ायपालिकाको कार्ायिर् िा लशक्षक तथा कियचािी  छनौट सलिलतिे तोकेको स्थानिा िुनेछ | 



(२) लशक्षक तथा कियचािी  छनौट सलिलतिे लशक्षक  कियचािी छनौटका िालग लिईने लिलखत तथा अन्तािायताय 

पिीक्षाको केन्र सलिलतिे तोकेको स्थानिा िुनेछ ति प्रालबलधक धािका लबषर् अध्र्ापन गन ेलशक्षक/प्रलशक्षक 

छनौट गदाय प्रर्ोगात्िक परिक्षा सम्बलन्धत लबषर्को प्रर्ोगशािा (Lab) भएको स्थानिा िाख्न ुपनेछ |  

(३) लशक्षक  तथा कियचािी छनौट सलिलतको बैठक सम्बन्धी कार्यलिलध सो सलिलतिे आफै लनधायिण गिे 

बिोलिि िुनेछ |  

(४) सलुचकृत लबषर् लबशेषज्ञ कुनै पलन लशक्षक संघ, संगठन िा ििासंघको ििाििािा नेततृ्ि पदिा कार्यभाि 

सम्िालने गिी कार्यित िििेा लबषर् लबशेषज्ञको रुपिा िनोलनत िुन पाइने छैन |   

(५) दिखास्त प्राप् भै सकेपछी छानलबन गिी िीत पगेुको दिखास्तिाई दताय गिी दिखास्त िािािाई प्रिेशपत्र 

प्रदान गनुयपनेछ | साथै स्िीकृत नािाििीको सचूी टास गिी उम्िेदिाििाई लिलखत तथा अन्तिायतायको लिलत 

सिेत िानकािी गिाउन ुपनेछ |  

(६) पिीक्षाको प्रश्न नेपाि सिकाििे तोके बिोलिि लशक्षक सेिा आर्ोगको पाठ्र्क्रि बिोलिि िुनेछ | साथै 

दिखास्त शलुक पलन लशक्षक सेिा आर्ोगिे तोके भन्दा बढी िुने छैन | 

(७) लशक्षक िुनका िालग लशक्षा ऐनिा अध्र्ार्पन अनिुलत पत्र चालिने प्राबधान िितेा पलन सेिा किाि 

लशक्षकको िकिा स्थानीर् परििेशिाई िध्र्निि िाख्द ै लशक्षक सेिा आर्ोगिे संचािन गिेको अध्र्ापन 

अनिुलत पत्रको नलतिा प्रकाशन नभए सम्िको िालग सेिा किाि लशक्षकिा लनर्कु्त िुन पाउनेछ ि नलतिा पश्चात 

लनर्लुक्त िुने सेिा किाि लशक्षकिाई पलन अध्र्ार्पन अनिुलत पत्र अलनबार्य िुनेछ | 

(८) र्सरि छनौट िुने लशक्षकको किाि पदािधी बढीिा एक बषयको िुनेछ | कार्यसम्पादनका आधाििा लशक्षा 

सलिलतको लनणयर्िे किाि थप गनय िा नगनय सक्नेछ | साथै र्स प्रलकर्ा बाट लनर्लुक्त गरिएका लशक्षकको कार्यित 

लबर्ािर्िा स्थार्ी लशक्षकको ब्र्बस्था भएिा िा सेिा किाि लशक्षकको आबश्र्कता नदलेखएिा लनिसँगको 

किाि नलबकिण िा सेिा किाि भंग गनय सलकनेछ िा लनििाई लशक्षक आबश्र्क भएको लबद्यािर्िा सेिा 

किाि अबधी थप गिी खटाउन सलकनेछ | 

पररच्छेद ६  

परीक्षा, अन्द्तवामताम र िोग्ितािम सम्बन्द्धी ब्िबस्था 

८ परीक्षा, अन्द्तवामताम र िोग्ितािम सम्बन्द्धी ब्िबस्था : (१) लशक्षक तथा कियचािी छनौट 

सलिलतिे पिीक्षा िुने लिलत, सिर् ि केन्र तोक्नेछ ि पिीक्षा संचािन गनेछ | 

(२) सलिलतिे लिने लिलखत पिीक्षाको पणुायङ्क लशक्षक सेिा आर्ोगिे तोके बिोलिि बिोलिि िुनेछ  

अन्तिायताय २५ ि आबश्र्ाकतानसुाि प्रर्ोगात्िक पिीक्षा २५ अंकको िुनेछ | पिीक्षाको उलतणय अंक ४०% 

िुनेछ | 

(३) गाउँपालिकाको प्रिखू प्रशासकीर् अलधकृतको लिम्िािा ििकेो लसलबन्धी प्रश्नपत्र बैंकबाट लशक्षा शाखा 

प्रिखूको िोिबििा सलिलतको अध्र्क्षिे १ घण्टा अगाडी लसिबन्दी खाि खोलि प्रश्नपत्र लितिण गनुय पनेछ | 

(४) प्रश्नपत्र अलधकृत स्तिको प्रलतलनलधको िोििििा गोप्र् रुपिा फोटोकापी गिी पिीक्षा संचािन गनुय पनेछ | 

(५) गाउँपालिकाको लबद्यािर् लनिीक्षकको िोिबििा सम्बन्धीत पिीक्षा केन्रको िात लभत्र सम्बन्धीत लबषर् 

लबशेषज्ञ द्वािा उत्ति पलुस्तका पिीक्षण गिाइनेछ | 

 (६) अन्तिबाताय बापत िम्िा २५ अंक दिेार् बिोलिि लदइनेछ | 



             १ ) अनभुब बापत सोलि तििा अस्थाई िाित, किाि अनदुान अन्तगयतको लशक्षक को रुपिा कि गिे बापत 

प्रत्र्ेक बषयको शनु्र् दसििब पाँच अंकक दििे बढीिा ५ अंक | 

२ )शैलक्षक र्ोग्र्ता बापत सेिा प्रिेशको िालग तोलकएको शैलक्षक र्ोग्र्ताको प्रथि श्रेणी भए तीन  अंक दीतीर् 

श्रेणी भए २ अंक ि सेिा प्रिेशको िालग तोलकएको शैलक्षक र्ोग्र्ता भन्दा एक ति िालथलिो शैलक्षक र्ोग्र्ताको 

िालग प्रथि श्रेणी भए २ अंक ि लदतीर् श्रेणी भए १ अंक | 

३ ) अन्तिबाताय बापत बढीिा १५ अंक ति अन्तिबातायको अंक लददा कुनै उम्िेिदाििाइ ७० प्रलतशत भन्दा 

बढी ि ३५ प्रलतशत भन्दा कि लदन ुपने भएिा त्र्स्तो नम्बि लदन ुपने स्पस्ट कािण खिुाउने गनुय पछय | 

 (७) लशक्षक तथा कियचािी लनर्लुक्तका िालग लसफारिस भएको उम्िेदिाििरूको र्ोग्र्ताक्रि प्राप्ाङकको 

आधाििा प्रकाशन गरिनेछ ि अलन्ति नलतिाको सचूी प्रकाशन गदाय लनर्लुक्तका िालग लसफारिस उम्िेदिाि ि 

कलम्तिा १ िना बैकललपक उम्िेदिािको लसफारिस गरिनेछ । 

           (८) लशक्षक तथा कियचािी छनौट पिीक्षा संचािन अबलध भि परिक्षा केन्रिा आलधकारिक कियचािी बािके 

िाइ  लनषेध गरिने छ | 

           (९ ) परिक्षा संचािन तथा उत्ति पलुस्तका परिक्षण ि अन्तिबाताय संचािन तथा नलतिा प्रकाशन अबलध भि 

सलिलतका  सदस्र्िरुको िोबाइि फोन सदस्र् सलचबको लिम्िा लस्िच अफ गरि िालखन ेछ | 

  (१० ) लबषर्को प्रकृलत ििेी आबश्र्क ठानेिा सलिलतिे प्रोगात्िक पिीक्षा लिनेछ | ति लिलखत पिीक्षा अगाडी 

िा अन्तिायताय पछी प्रर्ोगात्िक पिीक्षा लिन पाइने छैन |  

(११ ) लिलखत ि आश्र्कता अनसुाि प्रर्ोगात्िक पिीक्षा लिईसकेपछी उलतणय सबै भन्दा बढी अंक प्राप् गने 

उम्िेदिाि िध्र्े बाट दिेार्को अनपुातिा उलतणय उम्िेदिाि थप गिी अन्तिायतायको िागी उम्िेदिािको नाि 

िणयनकु्रि अनसुाि प्रकालशत गरिनेछ | 

ररक्त पद संख्िा       थप हुने संख्िा  

(क) १ दलेख ५         २ 

(ख) ६ दलेख १०         ३ 

(ग) ११ दलेख १५        ४ 

(घ) १६ दलेख २०        ५ 

(ङ) २१ दलेख २५        ६  

(च) २६ दलेख ३०        ७ 

(छ) ३१ दलेख ३५        ८ 

(ि) ३६ दलेख ४०        ९ 

(झ) ४१ दलेख सो भन्दा िालथ       १० 



(१२ ) उलतणय अंक प्राप् गने उम्िेदिाि आबश्र्क संख्र्ािा नभएिा िलतिनािे उलतणय अंक प्राप् गिेका छन ्

तेलत नै उम्िेदिािको नाि र्ोग्र्ताक्रि सचुी (Merit List) िा िाखी प्रकाशन गरिनेछ | 

(१३ ) लशक्षक  तथा कियचािी छनौट सलिलतिे लिलखत (आबश्र्कता अनसुाि प्रर्ोगात्िक पिीक्षा) ि 

अन्तिायताय पिीक्षाबाट सबै भन्दा बढी अंक प्राप् गने उम्िेदिािको नाि लनर्लुक्तका िालग लसफारिस गनुय पनेछ | 

र्सिी परिणाि प्रकाशन गदाय दोस्रो बढी अंक प्राप् गने उम्िेदिािको नाि बैकललपक सलुचिा िाख्न ुपनेछ | 

(१४ ) लशक्षक छनौट सलिलतिे लसफारिस गिेका उम्िेदिाििाई प्रिखू प्रशासकीर् अलधकृतिे लनर्लुक्त गिी 

लबद्यािर् पठाईनेछ ि िालिि गिाईएको िानकािी लिद्यािर्िे गाउँपालिकाको लशक्षा शाखािा लदन ुपनेछ | 

(१५ ) तपलसि बिोलििको अिस्थािा लशक्षा सलिलतिे बैकललपक सलुचिा ििकेा उम्िेदिाििाई लनर्कु्त गनय 

सक्नेछ : 

(क) लसफािीस गिेको उम्िेदिाििे लतस लदन लभत्र लनर्लुक्त नलिएिा  

(ख) लसफारिस गिेको उम्िेदिािको ितृ्र् ुभएिा, लनििे िालिनािा लदएिा, 

(ग) लनर्लुक्त पत्र बझेुको लिलतिे पन्र लदन लभत्र िालिि नभएिा  

ति लशक्षक तथा कियचािी छनौट सलिलतिे लसफारिस गिेको छ िलिना नाघेपलछ कुनै पलन बैकललपक 

उम्िेदिाििाई लशक्षा सलिलतिे लनर्कु्त गनय सक्ने छैन | 

(१६ ) लशक्षक  तथा कियचािी छनौट सलिलतका पदालधकािी िा लबषर् लबज्ञ ि उम्िेदिािका बीच काननुिे तोके 

अनसुािको नलिकको नाता सम्बन्ध ििकेो अिस्थािा उक्त नाता पने व्र्लक्त सलिलतिा ििने छैन |  

(१७ ) सलिलतका पदालधकािी िा लबषर् लबज्ञिे प्रलत बैठक बापत  रु १५०० (रु एक ििाि पाँच सर् िात्र) 

भन्दा बढी पारिश्रलिक लिन पाइने छैन | साथै र्सरि कािका सन्दभयिा ३ पटक भन्दा बढी बैठक बस्न पाइने 

छैन | ति प्रश्न पत्र लनिायण ि उत्तिपलुस्तका पिीक्षण बापत आधािभतू (१-८) ि िाध्र्लिक (९-१२) को िकिा 

क्रिशिः रु २,५००(रु दइु ििाि पाँच सर्) ि रु ३,००० (रु लतन ििाि िात्र) प्रलत लबज्ञ अलतरिक्त पािीश्रलिक 

लदन सलकनेछ | 

पररच्छेद ७  

सेवा करारमा यिक्षक यनियुक्त सम्बन्द्धी ब्िबस्था 

९ करारमा यिक्षक ,कममचारी यनिुयक्त : (१) गाउँपालिका लभत्र संचालित सािदुालर्क लबद्यािर्िरुिा 

नेपाि सिकािबाट स्िीकृत दिबन्दी अस्थार्ी किाि िाित ि सेिा किाि कोटा तोलकएबिोलिि रिक्त ििकेा 

लशक्षकिरुको लनर्लुक्त गनयका िागी इन्रािती गाउँपालिका लशक्षा शाखािे उक्त रिक्त लशक्षक तथा 

कियचािीिरुको सम्पणूय लिििण तर्ाि गिी गाउँपालिका लशक्षा सलिलत  सिक्ष पेश गनेछ | 

(२) गाउँपालिकािे आबश्र्क लशक्षक तथा कियचािी  पलूतयका िालग लबज्ञापन अव्िान गनेछ ि छनौट िुने सबै 

तिका लशक्षक ,कियचािीकिरुको पदािधी बढीिा एक बषयको कार्ि गनेछ | साथै कार्यसम्पादनको आधाििा 

लशक्षा सलिलतको लनणयर्िे किाि थप गनय िा नगनय सक्नेछ | र्स प्रलकर्ाबाट किाििा लनर्कु्त गरिएका 

लशक्षक,कियचािीको कार्यित दिबन्दीिा  स्थार्ी लशक्षक,कियचािीको ब्र्बस्था भई आएिा लनिसंगको किाि 

भंग भएको िालननेछ | 

(३) र्स कार्यलिलध बिोलििको प्रलक्रर्ा नपिुर्ाई लनर्कु्त भएका लशक्षकिरुको कुनै पलन तिब भत्ताको व्र्र् 

भाि गाउँपालिकािे व्र्िोने छैन | 



पररच्छेद ८  

यबयबध 

१० थपघट वा हेरफेर : (१) र्स कार्यलिलध कार्ायन्िर्नका क्रििा कुनै बाधा अििोध िा अस्पस्टता 

भएिा त्र्स्तो बाधा अड्चन फुकाउने प्रर्ोिनको िालग गाउँ कार्यपालिकािे र्स कार्यलिलधिा 

आबश्र्कता अनसुाि व्र्ाख्र्ा, थपघट ि संसोधन िा ििेफेि गनय सक्नेछ | साथै र्स कार्यलिलधिा उलिेख 

नभएका लिषर्का िकिा ईन्रािती गाउँपालिका लशक्षा ऐन २०७५ ि लशक्षक सेिा आर्ोगको 

लनर्िाििीिा भएको ब्र्बस्था अनसुाि िुनेछ | 

(२) र्स कार्यलिलधको पािना भए नभएकात्र अनगुिन गाउँपालिका अध्र्क्ष िा उपाध्र्क्ष बाट िुनेछ । 

     ११  खारेजी र बचाऊ : (१) र्स कार्यलिलधिा उलिेख भएका कुनै पलन प्राबधान प्रचलित ऐन, काननुसंग 

बालझएिा  बालझएको िदसम्ि स्ित खािेि िुनेछ | 

(२) ति र्स कार्यलिलधको िकिा र्सै कार्यलिलधिा उलिेख भए बिोलिि गनुय गिाउन ुपनेछ | 

 

 


