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सामुदायिक यिद्यालिमा करारमा यिक्षक, यिद्यालि कममचारी र बाल यिकास सहजकर्ाम 

छनोट सम्बन्धी कािमयियध २०७९ 

 प्रस्र्ािना:- 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा विक्षा सम्बन्धी हकको व्यिस्था गररएको छ । धारा ५७ को उपधारा ४ 

मा स्थानीय तहको अवधकार अनसुचूी ८ मा आधारभतू र माध्यवमक विक्षा सम्बन्धी अवधकार स्थानीय तहलाई 

प्रदान गररएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ ज मा आधारभतू तथा माध्यवमक विक्षा 

सम्बन्धी विद्यालय स्थापना वनयमन, अनगुमन, गाभ्ने तथा सम्परू्ण व्यिस्थापन गने वजम्मा स्थानीय तहमा रहकेो छ। 

यसै गरी विक्षा वनयमािली २०५९ को वनयम ९७ मा करार विक्षक वनयवुि र पररच्छेद २३ मा सामदावयक विद्यालय 

कमणचारी सम्बन्धी व्यिस्था भएको र करारमा विक्षक वनयवुि गने अवधकार विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतमा वनवहत 

रहकेो छ । माध्यवमक तहसम्मको विक्षा सञ्चालन, वनयमन, स्रोत व्यिस्थापन लगायत सम्परू्ण वजम्मिेारी स्थानीय 

तहमा रहकेो ह ुँदा सामदुावयक विद्यालयमा ररि दरबन्दी तथा राहत अनदुान कोटामा करारमा विक्षक वनयवुिका 

साथै विद्यालय कमणचारी, बाल विकास सहजकताण, विक्षर् अनदुानमा विक्षक वनयवुि गनणका लावग विद्यालय 

व्यिस्थापन सवमवतलाई काननुी तथा प्राविवधक सहयोग गनण आिश्यक दवेिएकोले यो कायणविवध बनाइएको हो । 

 

पररच्छेद -१ 

प्रारयम्िक  

१) नाम र प्रारम्ि :- 

क)  यस कायणविवधको नामः “सामदुावयक विद्यालयमा करार विक्षक, विद्यालय कमणचारी र बाल विकास सहजकताण 

छनोट सम्बन्धी कायणविवध २०७९” रहने छ ।  

ि) यो कायणविवध वितगंगा नगरपावलकाको कायणपावलका बैठकले स्िीकृत गरेको वमवत दवेि लाग ूह नेछ । 

२) अर्म र पररिाषा:- विषय िा प्रसङ्गले अको अथण नलागमेा यस कायणविवधमा :- 

क) “ कायाणलय ” भन्नाले वितगगंा नगर कायणपावलकाको कायाणलयलाई जनाउने छ ।  

ि) “विक्षा, यिुा तथा िलेकुद िािा” भन्नाले वितगगंा नगरपावलकाको विक्षा, यिुा तथा िलेकुद िािालाई 

जनाउने छ ।  

ग) “वि. व्य. स.” भन्नाले सामदुावयक विद्यालयमा गठन भएको विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतलाई जनाउने छ । 

घ) “विद्यालय” भन्नाले बाल विकासदवेि कक्षा १२ सम्मको िवैक्षक संरचना अनसुार व्यिस्थापन भएको 

सामदुावयक विद्यालयलाई जनाउने छ । 

ङ) “छनोट सवमवत” भन्नाले विद्यालयमा ररि रहकेो दरबन्दी, राहत अनदुान कोटामा विक्षक, विद्यालय कमणचारी, 

बाल विकास सहजकताण, सामदुावयक वसकाइ केन्रका स.का. र विक्षर् अनदुानमा विक्षक वनयवुि गने प्रयोजनका 

लावग गठन भएको छनोट सवमवतलाई जनाउने छ ।  

च) “विषय वििेषज्ञ” भन्नाले आधारभतू तह र माध्यवमक तहसम्म विक्षक छनोट सम्बन्धी परीक्षा सञ्चालनका 

लावग यस नगरपावलकामा सचूीकृत भएका विषय वििषेज्ञको समहूलाई जनाउने छ ।  

छ) “प्रश्नपत्र बैङ्क” भन्नाले वितगंगा नगरपावलकाले विक्षक, विद्यालय कमणचारी र बाल विकास सहजकताण, 

सामदुावयक वसकाइ केन्रका पररचावलका र विक्षर् अनदुानमा विक्षक छनोट प्रयोजनका लावग प्रयोग गररने, विषय 

वििेषज्ञबाट वनमार्ण गरी भण्डारर् सवहतको प्रश्नहरूको सुँगालोलाई जनाउने छ । 

 



पररच्छेद-२ 

३) उदे्दश्ि:- िस कािमयियधको उदे्दश्ि यनम्नानुसार रहेको छ: 

क) सामदुावयक विद्यालयहरुमा ररि रहकेो दरबन्दी तथा राहत अनदुान कोटामा करारमा विक्षक, विद्यालय 

कमणचारी, बाल विकास सहजकताण, सामदुावयक वसकाइ केन्रका पररचावलका र विक्षर् अनदुानमा विक्षक वनयवुि 

गनणका लावग विक्षा ऐन २०२८, विक्षा वनयमािली, २०५९ तथा प्रचवलत काननु अनसुार गठन भएको विक्षक 

कमणचारी छनोट तथा वसफाररस गनणका लावग आिश्यक कानुनी तथा प्राविवधक सहयोग गने । 

 

पररच्छेद -३ 

४. अनुमयर्, यिक्षक छनोट सयमयर् गठन, यिज्ञापन र पाठ्िक्रम सम्बन्धी व्ििस्र्ा: 

४.१ अनुमयर्: 

क) सामदुावयक विद्यालयमा, अवनिायण अिकाि, स्िवेच्छक अिकाि, सरूिा िा अन्य कारर्बाट ररि रहकेो 

स्िीकृत दरबन्दी तथा राहत अनदुान कोटा, विद्यालय कमणचारी, बाल विकास सहयोगी कायणकताण, सामदुावयक 

वसकाइ केन्रका पररचावलका र विक्षर् अनदुानमा करारमा विक्षक वनयवुि गनणका लावग विद्यालय व्यिस्थापन 

सवमवतले ररि भएको कारर् जनाई विक्षक वनयवुिका लावग अनमुवत माग भएमा वितगंगा नगरपावलका विक्षा 

िािामा रहकेो विद्यालयगत विक्षक दरबन्दी तेररज अनसुार वठक भएमा विज्ञापनको लावग  नगरपावलकाल ेअनमुवत 

वदन सक्नेछ ।   

ि) अनमुवत प्रदान गदाण आधारभतू तह कक्षा १-५ मा विक्षा वनयमािली २०५९ को वनयम ९१ र आधारभतू तह 

(कक्षा ६-८) साथै माध्यवमक तहमा विषयगत रूपमा करारमा विक्षक वनयवुि गने गरी अनुमवत वदन ुपनेछ । 

४.२ यिक्षक, यिद्यालि कममचारी र बाल यिकास सहजकर्ाम छनोट सयमयर्सम्बन्धी व्ििस्र्ा: 

क) सामदुावयक विद्यालय ररि रहकेो दबन्दी तथा राहत अनदुान कोटामा विक्षक वनयुविका लावग छनोट गरी 

वसफाररस गनण प्रत्येक विद्यालयमा विक्षा ऐन, २०२८ र विक्षा वनयमािली, २०५९ अनसुार गठन भएको एक छनोट 

सवमवत ह नेछ ।  

ि) सामदुावयक विद्यालयमा ररि रहकेो विद्यालय कमणचारी, बाल विकास सहयोगी कायणकताण, सामदुावयक वसकाइ 

केन्रका पररचावलका र विक्षर् अनदुानमा विक्षक वनयवुिका लावग विद्यालयले बनाएको कायणविवध अनसुार 

नगरपावलका विक्षा िािाको कमणचारी रहने गरी बढीमा ३ (तीन) सदस्य रहकेो छनोट सवमवतबाट ह नेछ ।   

ग) दफा ४ को उपदफा ४.२ को (ि) बमोवजम छनोट गनण वबषय विज्ञको रुपमा सम्बवन्धत क्षेत्रमा विज्ञता भएको 

व्यविलाई विद्यालयको माग बमोवजम नगरपावलकाले िटाउन सक्नेछ । 

घ) उपदफा ४.२ (क) र (ि) बमोवजम गठन भएको छनोट सवमवतको पदािवध करार विक्षक तथा कमणचारी 

वसफाररस भएपछी स्ित: सवकनेछ ।  

४.३ यिज्ञापन सम्बन्धी व्ििस्र्ााः 

क) विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले करार विक्षक, कमणचारी र बालवबकास सहजकताण, सामदुावयक वसकाइ केन्रका 

पररचावलका र विक्षर् अनदुानमा विक्षक वनयवुिका लावग अनमुवत प्राप्त गरेपवछ वि.व्य.स. को बैठक बसी कवम्तमा 

१५ वदनको म्याद रािी विज्ञापन गनुण पनेछ ।  

ि) विज्ञापन स्थावनय रेवडयो, पत्र पवत्रका र सम्बवन्धत वनकायहरुबाट समते प्रकािन प्रसारर् गनुण पनेछ ।  

ग) विज्ञापन गदाण सचूनामा सम्परू्ण वििरर् िलुाई विज्ञापन गनुणपनेछ । 

 



४.४ पाठ्िक्रम सम्बन्धी व्ििस्र्ा: 

क) विक्षक पदमा वनयवुिको लावग परीक्षाको पाठ्यक्रम विक्षक सेिा आयोगले वनधाणरर् गरे बमोवजम ह नेछ ।  

ि) विद्यालय कमणचारी, बाल विकास सहजकताण, सामदुावयक वसकाइ केन्रका पररचावलका र विक्षर् अनदुानमा 

विक्षक वनयवुिका लावग पाठ्यक्रम तोवकए बमोवजम ह नेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

५. यिक्षक, कममचारी र बालयबकास सहजकर्ाम छनोट सम्बन्धी प्रकृिा: 

५.१ विक्षक, कमणचारी र सहजकताण छनोट वसफाररस सवमवतले छनोट गनण दहेाय बमोवजम प्रकृयाहरू अिलम्बन गनुण 

पनेछ : 

क) विक्षक, कमणचारी, बालविकास सहजकताण, सामदुावयक वसकाइ केन्रका पररचावलका र विक्षर् अनदुानमा छनोट 

गनण विद्यालयको प्र.अ. सदस्य सवचि भ ैकाम गने र छनोट सवमवतको सवचिालय विद्यालयमा रहनेेछ ।  

ि) विक्षक, कमणचारी, बालविकास सहजकताण, सामदुावयक वसकाइ केन्रका पररचावलका छनोट सम्बन्धी परीक्षा 

नगरपावलकामा ह नेछ । 

ग) विक्षक छनोट सवमवतले विक्षक छनोटका लावग वलइने वलवित तथा अन्तरिाताणको परीक्षा समाप्त भै प्रयोगात्मक 

परीक्षा वलन ुपरेमा विषय र पदको प्रकृवत हरेी प्रयोगिाला रहकेो स्थानमा वलन ुपनेछ । 

घ) विक्षक, कमणचारी र सहजकताण छनोट सवमवतको बैठक सम्बन्धी कायणविवध सो सवमवतले आफै वनधाणरर् ं गरे 

बमोवजम ह नेछ ।  

ङ) छनोट सवमवतमा रहने सदस्यहरूमध्ये कुनै उम्मदेिारको नातागोता पने भएमा उि सवमवतमा बस्न वमल्ने छैन ।  

च) कुनै पवन विक्षक, कमणचारी र सहजकताण पदका लावग वलइने पररक्षा दस्तरु विक्षक सेिा आयोगले वलने दस्तरु 

भन्दा बढी ह ने छैन ।  

छ) परीक्षाका लावग प्रयोग गररने प्रश्नपत्रहरू प्रश्नपत्र बैङ्कबाट आिश्यक विवध प्रकृया परुा गरी बस्तगुत, विषयगत र 

समहूगत रूपमा १/१ सेट नगरपावलकाको विक्षा, यिुा तथा िलेकुद िािा प्रमिु र विद्यालयले गठन गरेको छनोट 

सवमवतको रोहबरमा परीक्षा ह ने वदनको परीक्षा सरुु ह नभुन्दा १ घण्टा अगावड वनकाली परीक्षा सञ्चालन गररनेछ ।  

ज) विक्षक पदमा वलवित परीक्षाको प्रथम पत्रमा उत्तीर्ण भएका उमदेिारलाई दोस्रो पत्रको परीक्षामा समाििे ह न 

योग्य मावनन ेछ ।  

झ) वलवित परीक्षा समाप्त भ ैसकेपवछ उत्तरपवुस्तकाहरु कोवडङ, वडकोवडङ गरी २ जना विषय  विज्ञबाट परीक्षर् 

गराउन ुपनेछ ।  

ञ) दईु जना परीक्षकबाट परीक्षर् भएको उत्तर पवुस्तकाको प्राप्ताङ्कलाई औषतमा वनकाली नवतजा प्रकािन गनुणपने 

छ ।  

ट) परीक्षकले उत्तरपवुस्तका परीक्षर् गदाण अवनिायण रुपमा उत्तर कुवञ्जकाको प्रयोग गनुण पनेछ ।  

ठ) दिु ै परीक्षकले परीक्षर् गरेको उत्तर पवुस्तकामा ७.५ अंकभन्दा बढी अकं फरक (अन्तर) भएमा पनु: परीक्षर् 

गराउन ुपनेछ ।  

ड) मलु परीक्षकले परीक्षर् गरेको उत्तर पवुस्तकामा िकंा लागमेा अन्य विज्ञ बोलाई पनु: परीक्षर् गराउन ुपनेछ । 

ढ) विक्षक छनोटसम्बन्धी थप प्रकृया यस कायणविवधमा व्यिस्था भए बमोवजम ह नेछ । 



पररच्छेद -५ 

 ६. परीक्षा, अन्र्रिार्ाम र िोग्िर्ाक्रम सम्बन्धी र्प व्ििस्र्ा: 

क) वलवित, मवैिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सामान्यतया परीक्षा छनोट सवमवतले तोवकए बमोवजम ह नेछ ।  

ि) वलवित, अन्तिाणताण र प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन कपी परीक्षर् लगायतका थप प्रकृयाहरू तोवकए बमोवजम 

ह नेछ । 

ग) छनोट सवमवतले वबषयगत प्रकृवत हरेी वलवित, मौविक र प्रयोगात्मक परीक्षासमते वलन सक्नेछ तर 

उम्मदेिारलाई प्रभाि पाने िा छनोटसम्बन्धी वसवमत दायरा बनाई ब्यवि लवक्षत गने आधारहरु तय गनण वमल्ने छैन । 

घ) अन्तिाणताण वलदा कवम्तमा ३५% र बवढमा ७०% भन्दा घटीबढी अङ्क वदन पाइने छैन घटीबढी वदन ु परेमा 

कारर् िलुाउन ुपनेछ ।  

ङ) विक्षक वनयुविका लावग वसफाररस भएको उम्मदेिारहरूको योग्यताक्रम प्राप्ताङ्कको आधारमा प्रकािन गररनेछ 

र अवन्तम नवतजाको सचूी प्रकािन गदाण वनयवुिका लावग वसफाररस उम्मदेिार र कवम्तमा १ जना िकैवल्पक 

उम्मदेिारको वसफाररस गनुण पनेछ तर छनोट प्रकृयामा िकैवल्पक उम्मदेिार वसवफररस ह न नसकेमा नवतजा 

प्रकािनमा बाधा पने छैन । 

पररच्छेद-६ 

७. करारमा यिक्षक यनिुयिसम्बन्धी व्ििस्र्ााः - 

क) विक्षक छनोट सवमवतबाट वसफाररस भ ैआएको उम्मदेिारलाई विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले बढीमा १ (एक) 

िवैक्षक सत्रका लावग करारमा वनयवुि गनण सक्नेछ ।  

ि) यसरी वनयवुि गदाण सेिा सतण एि ंसवुिधासवहत उल्लेि गरी करार गराई वनयवुि गनुण पनेछ ।  

ग) करारमा वनयवुि गरेको विक्षकको फाइल अवभलेिीकरर् नगरपावलकाको विक्षा, यिुा तथा िलेकुद िािाबाट 

ह नछे ।  

घ) करारमा विक्षक वनयवुि भएको १(एक) िैवक्षक सत्र वभत्र पवन सो पदमा स्थायी पदपवूतण नभएमा विद्यालय 

व्यिस्थापन सवमवतले ६/६ मवहनाका लावग करार म्याद थप गनण सक्नेछ । यसरी म्याद थप भएको जानकारी 

नगरपावलकालाई सम्बवन्धत विद्यालयले वदनपुनेछ । 

पररच्छेद - ७ 

८. यिषियििेषज्ञ सम्बन्धी व्ििस्र्ा: 

८.१, यस कायणविवधको दफा ४ को उपदफा ४.२ मा व्यिस्था भएका विषय वििेषज्ञसम्बन्धी व्यिस्था दहेाय 

बमोवजम ह नेछ । 

क) विषय वििेषज्ञको सचूीकृत गनणका लावग प्रत्येक िषणको बैिाि मवहनामा सचूीकृत ह न चाहनेहरूका लावग 

कवम्तमा १५ (पन्र) वदने म्याद रािी नगरपावलकाले सचूना प्रकािन गनेछ ।  

ि) वििषेज्ञ सचूीकृत ह नका लावग तोवकएको योग्यता र सतण परुा गरेको ह न ुपनेछ ।  

ग) विषय वििेषज्ञ ३ (वतन) बषणका लावग सचूीकृत गररनेछ । 

८.२ विषय वििषेज्ञ ह नका लावग दहेाय बमोवजमको योग्यता पगुकेा व्यवि योग्य ह नेछन ्। 

क) माध्यवमक तह (९-१२) का लावग विज्ञ सचूीकृत ह न सम्बवन्धत तहमा ५ बषण स्थायी सेिा भ ै विक्षा िास्त्र 

अन्तगणत सम्बवन्धत वबषयमा स्नातकोत्तर गरेको ।  



ि) आधारभतू तह  लावग विज्ञ सवूचकृत ह न सम्बवन्धत तहमा ५ बषण स्थायी सेिा भ ै विक्षा िास्त्र अन्तगणत 

सम्बवन्धत वबषयमा स्नातक गरेको ।  

ग) वबषय विज्ञ सचूीकृत ह न चाहनेले जनु तहका लावग सचूीकृत ह न चाहकेो हो सोही तहका लावग वनिदेन वदन ु

पनेछ । 

८.३ वनयम ८.१ बमोवजम वनम्न माध्यवमक र माध्यवमक तहको  विषयगत परीक्षा सञ्चालन गदाण सम्बवन्धत 

विषयको वििषेज्ञ नगरपावलका वभत्र सचूीकृत नभएको अिस्थामा वजल्ला वभत्रका अन्य पावलकाका सचूीकृत 

विषय वििषेज्ञबाट छनोट गरी परीक्षा सञ्चालन गररनेछ ।  

 ८.४ वनयम ८.३ मा जनुसकैु कुरा लेविएको भए तापवन वजल्ला वभत्रका अन्य पावलकामा पवन सचूीकृत विषय 

वििेषज्ञ उपलब्ध नभएमा सम्बवन्धत विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका विज्ञलाई आमन्त्रर् गरी परीक्षा 

सञ्चालन गररनेछ । 

 

पररच्छेद -८ 

९. प्रश्नपत्र बैङ्कको व्ििस्र्ा: 

क) करारमा विक्षक वनयवुि प्रयोजनका लावग नगरपावलकाले प्रश्नपत्र बैक व्यिस्था गनेछ ।  

ि) प्रश्नपत्र बैङ्कमा यस नगरपावलकामा सचूीकृत भएका विषय विज्ञबाट विक्षक सेिा आयोगको पाठ्यक्रम 

अनसुार िस्तगुत एि ंविषयगत (समहूगत) रूपमा तयार गररनेछ ।  

ग) प्रश्नहरु समहूगत रुपमा अलग-अलग वनमाणर् गरी िामबन्दी र विलबन्दी गरी राख्ने व्यिस्था वमलाउन ुपनेछ ।  

घ) प्रश्नपत्र बैङ्कमा प्रत्येक तहको िस्तगुत एि ं विषयगतको संख्या कवम्तमा ५/५ सेट प्रश्नहरूको संगालो 

अध्यािवधक रूपमा रहनेछ ।  

ङ) प्रश्नहरू वनमाणर् भ ैसकेपवछ बन्दी िाममा कोवडङ् गरी राविनेछ ।  

च) प्रश्नपत्रहरू संकलन एि ंवनमाणर् गदाण कायणिालाको रूपमा िा व्यविगत सम्पकण बाट पवन गनण सवकने छ ।  

छ) प्रश्चनपत्र बैङ्कमा िामबन्दी थैलाबन्दी एि ं बाकस बन्दी गरी सोको मचुलु्का गरी इलाका प्रहरी कायाणलय 

ठाडामा राविनेछ ।  

ज) विक्षक छनोटका लावग प्रयोग भएका प्रश्नहरूबाहके अन्य प्रश्नहरू पनुः बन्द गरी राख्ने व्यिस्था गररनेछ । 

 झ) प्रश्नपत्रहरु विक्षा, यिुा तथा िलेकुद िािा प्रमिु, विक्षक छनोट सवमवत र प्रहरी प्रवतवनवधको रोहबरमा 

बैङ्कबाट वनकाल्ने र पनु: बन्द गररने छ । साथै नगर प्रमिु, उप प्रमिु र प्रमिु प्रिासकीय अवधकृतलाई आमन्त्रर् 

गनण सवकनेछ । 

 

पररच्छेद-९ 

यियिध: 

क) छनोट सवमवतले यस कायणविवध र वनर्णय बमोवजमको प्रवक्रया रीत नपु-याई विक्षक वनयिु गररएमा 

नगरपावलकाको प्रमिु प्रिासकीय अवधकृतले त्यसरी वनयुवि भएको ६ मवहनासम्म त्यस्तो वनर्णय बदर गनण िा 

आिश्यक कारबाहीका लावग नगरपावलका समक्ष वसफाररस गनण सक्नेछ ।  

ि) यस कायणविवधको पालना भए नभएको अनुगमन नगरपावलका एि ंनगर विक्षा सवमवतबाट ह नेछ । 



ग) यस कायणनविवध बमोवजम कायणसम्पादन गदाण कुनै विविधा िा बाधा उत्पन्न भएमा नगर विक्षा सवमवतको 

वसफाररस अनरुुप नगरकायणपावलकाबाट ह नेछ ।  

घ) परीक्षा संचालन अिवधभर नगरपावलकाको प्रमिु, उप-प्रमिु र प्रमिु प्रिासकीय अवधकृतबाट अनगुमन ह नेछ ।  

ङ) यस कायणविवधमा उल्लेि नभएका विषयका हकमा विक्षा ऐन २०२८ विक्षा वनयमािली २०५९ र विक्षक सेिा 

आयोगका वनयमािलीमा व्यिस्था भए बमोवजम ह नेछ ।  

च) यस कायणविवधमा उल्लेि भएका कुनै पवन प्रािधान प्रचवलत ऐन काननूसुँग बावझएमा बावझएको हदसम्म स्ितः 

िारेज भई प्रचवलत काननु बमोवजम ह नेछ । 
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