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मसुिकोट नगरपासिका सिक्षक तथा सिद्यािय कममचारी 

सनयसुि िम्बन्धी कायमसिसध¸ २०७५ 
ििंत ्२०७५ िािको कायमसिसध न ं१ 

 

प्रस्तािना मुसिकोट नगरपासिकाको सिक्षा ऐन¸ २०७४ को दफा ३८ र 

मुसिकोट नगरपासिका सिक्षा सनयमाििी¸ २०७४ को सनयम ५६ को 

असधनमा रही मुसिकोट नगरपासिका अन्तगमत िामुदासयक सिद्याियमा 

नेपाि िरकारद्वारा स्िीकृत दरिन्दी¸ राहत अनुदान कोटा¸ बािसिकाि 

िहजकताम̧  नगरपासिकाको स्रोतबाट तिब भत्ता खाने पदमा सनयुि हुन े

सिक्षक¸ कममचारी तथा बािसिकाि केन्रका िहजकतामहरुको करार तथा 
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अस्थायी सनयुसि प्रक्रियािाई व्यिसस्थत गनमको िासग मुसिकोट 

नगरपासिका¸ नगर सिक्षा िसमसतिे यो कायमसिसध बनाइ िागू गरेको छ ।  
 

१ िसंक्षप्त नाम¸ प्रारम्भ र प्रयोग 
 

क यो कायमसिसधको नाम मुसिकोट नगरपासिका सिक्षक तथा कममचारी 

सनयुसि िम्बन्धी कायमसिसध¸ २०७५ रहकेो छ । 

ख यो कायमसिसध मुसिकोट नगरपासिका अन्तगमतका िामुदासयक 

सिद्यािय तथा िािसिकाि केन्रहरुमा हुने अस्थायी तथा करार 

सनयुसि िम्बन्धी प्रयोजनमा िागू हुनेछ ।  

ग यो कायमसिसध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

घ यो कायमसिसध िामुदासयक सिद्याियका सिद्यािय िहयोगी¸ सिद्यािय 

िहायक¸ बािसिकाि िहजकताम̧  प्राथसमक तहदसेख माध्यसमक 

तहिम्म नेपाि िरकार िा नगरपासिकाको स्रोतबाट तिब भत्ता 

पाउने गरी स्िीकृत दरिन्दी¸ स्थायी¸ अस्थायी¸ करार¸ पररयोजना 

तथा राहत अनुदानकोटा तथा स्ियमिेिकको रुपमा सनयुि हुन े

सिक्षक कममचारीहरुको सनयुसिको िासग प्रयोग हुनेछ । 
 

२ पररभारा  
 

क 'ऐन' भन्नािे मुसिकोट नगरपासिका सिक्षा ऐन¸ २०७४ िम्झनुपछम । 

िाथै ऐन भन्नािे िंसघय सिक्षा ऐन तथा प्रादसेिक सिक्षा ऐन 

िमेतिाई जनाउनेछ ।  

ख 'सनयमाििी' भन्नािे मुसिकोट नगरपासिका सिक्षा सनयमाििी¸ 

२०७४ िम्झनुपछम । िाथै सनयमाििी भन्नािे प्रचसित िंसघय सिक्षा 

सनयमाििी तथा प्रादसेिक सिक्षा सनयमाििीिाई िमेत जनाउनेछ ।  

ग 'सिक्षक िेिा आयोग' भन्नािे िंघीय काननू अनुिार गरित सिक्षक 

िेिा आयोग िम्झन ुपछम । यो िब्दिे प्रादसेिक स्तरमा सिक्षक िेिा 

आयोग गिन भएमा िो आयोगिाई िमेत जनाउनेछ । 

घ 'सिक्षा िाखा' भन्नािे मुसिकोट नगरपासिका अन्तगमतको सिक्षा¸ युिा 

तथा खेिकुद िाखा िम्झनुपछम ।  



मसुिकोट नगरपासिका सिक्षक तथा सिद्यािय कममचारी सनयसुि िम्बन्धी कायमसिसध¸ २०७५ 

3 

 

ङ 'कायमसिसध' भन्नािे मुसिकोट नगरपासिका सिक्षक तथा कममचारी 

सनयुसि िम्बन्धी कायमसिसध¸ २०७५ िम्झनुपछम । 
 
 

पररच्छेद एक 
 

नपेाि िरकारबाट स्िीकृत तथा राहत अनदुान कोटामा  

सिक्षक  कममचारी सनयसुि िम्बन्धी व्यिस्था 
 

१ .१  नेपाि िरकारको स्रोतबाट पाररश्रसमक पाउने पदमा करारमा सिक्षक 

सनयुिी िम्बन्धी व्यिस्थााः (१ )दरिन्दीमा स्थायी सिक्षक सनयुसि 

हुन निकी त काि करारमा सिक्षक सनयुसि गनुम पनी भएमा 

व्यिस्थापन िसमसतिे सिक्षा असधकृत माफम त सिक्षक िेिा आयोगबाट 

करारमा सिक्षक सनयुसिको िासग प्रकासित भएको िचूी माग गनुम 

पनीछ । िुसचमा िुसचकृत भएको मुसिकोट नगरपासिकामा बिोबाि 

गनी सिक्षकिाई प्राथसमकता क्रदईनेछ ।  
 

 (२)  उपसनयम (१ )बमोसजम माग गरेको िूची प्राप्त भए पसछ िूचीमा 

रहकेा उम्मेदिारमध्ये व्यिस्थापन िसमसति े बरीमा एक िैसक्षक 

ित््रको िासग करारमा सिक्षक सनयुसि गनम िके्नछ ।  
 

१ .२  सनयम १ .१ बमोसजम आयोगबाट प्रकासित िूचीमा करारका िासग 

कुनै उम्मेदिार नरहमेा िा िूचीमा िमािेि भएका उम्मेदिारि े

सिक्षक पदमा सनयुि हुन सनिेदन नक्रदएमा व्यिस्थापन िसमसति े

१.३ बमोसजमको सिक्षक छननट िसमसतको सिफार स्िमा बरीमा एक 

िैसक्षक ित्रको िासग योग्यता पुगेको व्यसििाई करारमा सिक्षक 

सनयुसि गनम िके्नछ । 
 

१ .३  सिक्षक तथा कममचारी छननट िसमसत :  (१ )िामुदासयक सिद्याियमा 

नेपाि िरकारद्वारा स्िीकृत दरिन्दी र राहत/अनुदान कोटामा 

करारमा सिक्षक र सिद्यािय कममचारी तथा बािसिकाि िहजकताम 
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सनयुसिका िासग सिफाररि गनम प्र येक सिद्याियमा दहेाय 

िमोसजमको एक सिक्षक तथा कममचारी छननट िसमसत रहनेछ : 
 

(क)  सिद्यािय व्यिस्थापन िसमसतको अध्यक्ष िा सनजिे तोकेको िो 

िसमसतको िदस्य अध्यक्ष  

(ख)  िम्बसन्धत क्षेत्रको सिद्यािय सनरीक्षक िा सिक्षा असधकृत िदस्य 

(ग )  नगरपासिकािे तोकेको सििेरज्ञ १ जना िदस्य 

(घ)  प्रधानाध्यापक िदस्य–िसचि 
 

(२ )  सिक्षक तथा कममचारी छननट िसमसतको िसचिािय िम्बसन्धत 

सिद्याियमा रहनेछ । 
 

सनयम १ .३ बमोसजमको िसमसति ेसिक्षक कममचारी सनयसुि गदाम अििम्िन 

गनुमपनी प्रक्रिया : 
 

(क)  सिक्षक, कममचारी तथा बािसिकाि िहजकताम सनयुसि गदाम सिक्षा 

िाखाबाट दरिन्दी ररि रहकेो व्यहोरा प्रमासित गराई अनुमसत 

सिएर सिरय समल्न ेगरी मात्र करारमा सिक्षक तथा कममचारी सनयुसि 

गनम िक्रकनेछ । 
 

(ख)  सिक्षक, कममचारी तथा बािसिकाि िहजकताम सनयुसि गनम कम्तीमा 

पन्र क्रदनको िािमजसनक िचूना िम्भाव्य ििै माध्यमिाट प्रकािन 

गनुमका िाथै िडा कायामिय, नगर कायमपासिका र िम्बसन्धत सिद्यािय 

िमेतमा  यस्तो िूचना टााँस्नु पनीछ । यस्तो िूचना मुसिकोट 

नगरपासिकाको िेििाइटमा िमेत राख्ने व्यिस्था समिाउनु पनी छ । 
 

(ग)  सिक्षक, कममचारी तथा बािसिकाि िहजकताम पदमा सनयुि हुन 

सनिेदन क्रदने उम्मेदिारिे आफ्नो िैसक्षक योग्यता, नेपािी 

नागररकताको प्रमािपत्र सनिेदन िाथ पेि गनुम पनीछ ।  
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(घ)  प्राप्त हुन आएका सनिेदन, प्रमािपत्र र िम्बसन्धत सििरिहरु 

िम्बसन्धत सिद्याियिे सिक्षा िाखामा उपिब्ध गराउनु पनी र 

िाखािे आफु िमक्ष पेि भएका सििरिहरु  नगर सिक्षा िसमसतको 

अध्यक्ष िमक्ष पेि गनुमपनीछ । 
 

(ङ)  सिक्षा िाखाको परामिम र अध्यक्षको सनदीिनमा सिद्याियिे कसम्तमा 

३ क्रदनको अिसध तोकी सिसखत परीक्षाको समसत तय गरी िम्बसन्धत 

उम्मेदिारहरुिाई िूसचत गनुमपनीछ ।  
 

(च)  उि परीक्षाको केन्र नगरपासिकामा हुनेछ । परीक्षा िंचािन, प्रश्नपत्र 

सनमामि िगायत अन्य आिश्यक कायमसिसध सनयम १ .३ बमोसजम 

गरित िसमसतको सनिमय अनुिार हुनेछ ।  
 

(छ)  १ .३ बमोसजम गरित िसमसतको सिफाररिमा सिद्याियि ेयि सनयम 

बमोसजम करारमा सिक्षक¸ कममचारी तथा बािसिकाि िहजकताम 

सनयुि गरी िोको असभिेखीकरिको िासग सिक्षा िाखािाई 

जानकारी क्रदन ुपनीछ र सिक्षा िाखािे िोको असभिेख राखेको प्रमाि 

सिद्याियिाई क्रदनु पनीछ ।  
 

(ज)  सनयम १ .२ मा जुनिकैु कुरा िेसखएको भए तापसन करारमा सिक्षक 

तथा कममचारी सनयक्ुत भएको एक िैसक्षक ित्रिम्म पसन ररि पदमा 

सनयमानुिार स्थायी पद पूर्तम नभएमा व्यिस्थापन िसमसतिे करारको 

म्याद थप गनम िके्नछ । सिद्याियिे प्र येक िैसक्षक ित्रको िुरुमा उि 

म्याद थपेको पत्र असभिेखीकरिको िासग सिक्षा िाखा िमक्ष पेि 

गनुमपनीछ । 
 

(झ)  यि सनयम िमोसजमको प्रक्रिया नपुयामइ सिक्षक¸ कममचारी तथा 

बािसिकाि िहजकताम सनयुसि गरेमा नगर सिक्षा िसमसतबाट  यस्तो 

सनयुसि बदर गरी िम्बसन्धत प्रधानाध्यापकिाई सिभागीय कारबाही 

गररनेछ । 
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(ञ)  सिद्याियमा नेपाि िरकारको स्रोतबाट तिब भत्ता पाउने जुनिकैु 

प्रकारका सिक्षक¸ सिद्यािय िहायक¸ सिद्यािय िहयोगी तथा 

बािसिकाि िहजकताम सनयुसिमा यो प्रक्रिया अििम्िन गनुमपनीछ । 
 

पररच्छेद दईु 
 

नगरपासिकाको स्रोतबाट पाररश्रसमक पाउन ेस्ियमििेक सिक्षक¸ 

कममचारीमा सनयसुि िम्बन्धी व्यिस्था 
 

 २ .१  नगरपािक्रकाको स्रोतबाट सनयसुि हुन े सिक्षक कममचारी छननट 

िसमसत : नगरपासिकाद्धारा सिजमना गररएको स्ियमिेिक करार 

सिक्षक, कममचारी तथा बािसिकाि िहजकताम पदमा सनयुसिका िासग 

सिफाररि गनम नगरपासिकामा दहेायको सिक्षक तथा कममचारी छननट 

िसमसत रहनेछ । 
 

क) कायमपासिकािे मनोनीत गरेको व्यसि                 अध्यक्ष 

ख) प्रमुख प्रिािकीय असधकृत                                   िदस्य 

ग) छननट िसमसतिे तोकेको सििेरज्ञ दईु जना          िदस्य 

घ) सिक्षा असधकृत                                                िदस्य–िसचि 
 

२ .२  सिज्ञापन प्रकािन तथा दरखास्त िकंिन िम्बन्धी प्रक्रिया 
 

क नगरपासिकाबाट बार्रमक रुपमा स्िीकृत बजेटको पररसधमा रही िुन्य 

दरिन्दी रहकेा िा िबैभन्दा कम दरिन्दी रहकेा सिद्याियहरु एक्रकन 

गरी सिद्याथस िंायािाई िमेत आधार मानी सिक्षा िाखाको 

परामिममा नगर सिक्षा िसमसतबाट सिदय्ाियगत, सिरयगत कोटा र 

पाररश्रसमक दर सनधामरि हुनपुनीछ ।  
 

ख सिक्षा िाखािे नगर सिक्षा िसमसतबाट सनधामरि गररएको कोटा र 

सिरयको असधनमा रही नगर सिक्षा िसमसतको सनिमय अनुिार 

कसम्तमा १५ क्रदन ेिूचना /सिज्ञापन प्रकािन गनुमपनीछ । उि िूचना 
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नगरपासिकाको िेििाइट र िम्भि अन्य िंचार माध्यमबाट प्रकािन 

गनुमपनीछ ।  
 

ग तोक्रकएको म्यादसभत्र पेि हुन आएका दरखास्तहरु सिक्षा िाखामा 

िंकिन गरी, कागजात रुजु गरी प्रबेिपत्र उपिब्ध गराउनु पनीछ ।  
 

घ कायमरत तथा अन्य प्राप्त दरखास्तहरुको कुन ैसििरि फरक पारी पेि 

गरेको िम्बन्धमा छानसिन गनम कोही किैको कुन ैदािी सिरोध भएमा 

सिसखत परीक्षा िचंािन पुिम न ै सिसखत जानकारी क्रदनको िासग 

नगरपासिकाको िेबिाइटबाट उम्मेदिारहरुको नामनामेिीको 

सििरि िािमजसनक गनुमपनीछ । 
 

ङ प्रकासित िूचन्ाको िम्बन्धमा कुन ै सििरिमा त्रुटी भएमा छननट 

िसमसतिे आिश्यक छानसिन गरी उम्मेदिारहरुको असन्तम नामाििी 

स्िीकृत गनीछ । उम्मेदिारहरुको योग्यता तथा अयोग्यताको 

िम्बन्धमा छननट िसमसतिे गरेको सनिमय असन्तम हुनेछ ।   
 

२ .३  परीक्षा िचंािन िम्बन्धी प्रक्रिया 
 

क नगर सिक्षा िसमसतिे तोकेको केन्र¸ समसत र िमयमा परीक्षा िंचािन 

हुनेछ ।  

ख परीक्षा िंचािनको िममा आिश्यक पनी कममचारी तथा अन्य व्यिस्था 

नगर सिक्षा िसमसतिे सनिमय गरे बमोसजम हुनेछ ।  
 

२ .३  प्रश्नपत्र सनमामि िम्बन्धी प्रक्रिया 

 क सिरयगत प्रश्न सनमामिको िासग सिक्षा िाखामा रहकेो असभिेख 

अनुिार सिरयगत सिक्षकहरुबाट नगर सिक्षा िसमसतका 

अध्यक्षबाट रयान्डमिी गोिा तानी परीक्षा िंचािन हुनभुन्दा ३ 

क्रदन असघ आिश्यक मात्रामा रोष्टरको नामाििी छननट गररनेछ ।  
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 ख सनयुि भएका रोष्टरहरुिाई सिक्षा िाखामा गोष्टय रुपमा बोिाइ 

सिक्षक िेिा आयोगको त काि कायम पाठ्यिम अनिुार प्रसत 

रोष्टर ३ प्रसतका दरिे सिरयगत प्रश्नपत्रको प्रश्न बैंक (Question 

Bank) सनमामि गनम िगाइनछे । सत प्रश्नपत्रहरु त काि सििबन्दी 

गरी सिक्षा िसमसतका अध्यक्षिंग गोष्टय र िुरसक्षत रुपमा 

राख्नुपनीछ । परीक्षा िंचािन हुनुभन्दा असघल्िो क्रदन सत 

प्रश्नपत्रहरुमध्ये छननट िसमसतका अध्यक्षिे कुनै प्रश्नपत्रहरुका 

खाम छ्याि म्याि पारी आाँखा सचम्िेर एकिेट प्रश्नपत्र 

रयान्डमिी तानी सिक्षा िसमसतका अध्यक्ष र सिक्षा िाखाको 

रोहबरमा खोिी मोडरेिन गनुमपनी भएमा िो िमेत गरी टाइप 

गनुमपनी भएमा त काि गरी आिश्यक मात्रामा छपाइ तथा 

फोटोकपी गरी त काि खामिन्दी गरी सिक्षा िसमसतका 

अध्यक्षको रोहिरमा िुरसक्षत राख्नुपनीछ । परीक्षा िंचािन 

हुनुभन्दा २ घन्टा असघ मात्र प्रश्नपत्रहरु िम्बसन्धत केन्राध्यक्षिाई 

सजम्मा िगाउनु पनीछ ।  
 

 ग सिक्षक िेिा आयोगको त काि कायम पाठ्यिम अनुिार िस्तुगत 

प्रश्न पत्र सनमामि िम्बन्धमा २ .१ बमोसजम गरित िसमसतको 

सनिमय अनुिार सिक्षा िाखाको नेतृ िमा परीक्षा िंचािन 

हुनुभन्दा असघल्िो क्रदन प्रसत तह कसम्तमा ५ िेट हुनेगरी प्रश्न बैंक 

(Question Bank) सनमामि र सिििन्दी गरी गोष्टय रुपमा सिक्षा 

िसमसतका अध्यक्षको रोहबरमा राख्नुपनीछ । परीक्षा िंचािन 

हुनुभन्दा ३ घन्टा असघ िस्तुगत प्रश्नपत्रहरुिाई तहगत रुपमा 

छ्यािसमि पारी सिक्षा िसमसतका अध्यक्ष र सिक्षा िाखाको 

रोहबरमा छननट िसमसतका अध्यक्षिे आाँखा बन्द गरी रयान्डमिी 

एक िेट तान्न िगाइ ष्टयाक्रकङ्ग खोिी मोडरेिन गनुमपनी भएमा 

त काि गरी टाइप गनुमपनी भएमा टाइप गरी आिश्यक मात्रामा 

छपाइ तथा फोटोकपी गरी परीक्षा िचंािन हुनु २ घन्टा असघ 

िम्बसन्धत केन्राध्यक्षिाई उपिब्ध गराउनु पनीछ ।  
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 घ सिरयगत र िस्तुगत प्रश्नपत्र मोडरेिन¸ टाइप¸ फोटोकपी¸ छपाइ 

तथा ष्टयाक्रकङ्ग कायममा ििंग्न हुने कममचारीहरुिे परीक्षा िुरु 

नहुदािम्म छननट िसमसतका पदाधीकारी बाहके अन्यिंग प्र यक्ष 

िा अप्र यक्ष िम्पकम  गनम पाइने छैन । सनजहरुिे उि अिसधभर 

मोबाइि फोन तथा अन्य िन्चार माध्यमको प्रयोग गनम पाइन े

छैन । 
 

२ .४  उत्तरपसुस्तका परीक्षि िम्बन्धमा 

 क सिरयगत परीक्षाका उत्तरपुसस्तकाहरु प्राप्त भएपसछ सिक्षा 

िसमसतका अध्यक्षको रोहबरमा सिक्षा िाखािे पसहिो कोड 

कायम गनीछ ।  

 ख सिक्षा िसमसतका अध्यक्षको रोहबरमा छननट िसमसतका अध्यक्षिे 

दोस्रो कोड कायम गनीछ ।  यिपसछ नगर सिक्षा िम स्सति े

सनिमय गरे अनुिारको स्थानमा नगर सिक्षा िसमसतबाट सनयुि 

भएका रोष्टरबाट उत्तरपुसस्तका परीक्षि गराइनेछ ।  

 ग पसहिो कोड कायम गनीि ेदोस्रो कोड र दोस्रो कोड कायम गनीिे 

पसहिो कोड कायम िम्बन्धी कायममा िहभागी हुन पाइने छैन ।  

 ग िस्तुगत परीक्षाको उत् तरपुसस्तका पररक्षि िम्बन्धमा २ .१ 

बमोसजम गरित िसमसतको सनिमय अनुिार आिश्यक 

उत्तरकुसन्जका बनाई छननट िसमसतका िबै पदासधकारीहरुको 

िामूसहक िहभासगतामा परीक्षि गरी त काि असभिखेीकरि 

गनुमपनीछ ।  

 घ सिसखत सिरयगत र िस्तुगतको प्राप्ताङ्क जोडरे छननट 

िसमसतको सनिमय अनुिार सिसखत परीक्षाको नसतजा प्रकािन 

गररनेछ ।  
 

२ .५  अन्तिामताम िम्बन्धमा 

 क अन्तिामताम िापत पाउने अङ्कभार सिक्षक िेिा आयोग 

सनयमाििी, २०५७ अनुिार कायम गररनेछ ।  

 ख २ .५ .क बमोसजम नम्बर कायम गदाम आन्तररक प्रसतयोसगताको 

हकमा िम्बसन्धत तहमा कायमरत रहकेो भए खुिा र आन्तररक 
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दिुैमा एक बरमको आधा नम्बरका दरिे बरीमा ५ नम्बर प्रदान 

गनीगरी छुछाइनेछ ।  

 ग अन्तिामताम छननट िसमसतिे तोकेको समसत र स्थानमा हुनेछ ।  

 घ सिसखत र मनसखकबाट उच्चतम अंक िसहत उत्तीिम हुन े

उम्मेदिारहरुको नामाििी छननट िसमसतिे नगर सिक्षा 

िसमसतमा पिाउनु पनीछ ।  

२ .६  सिफाररि र सनयसुि िम्बन्धमा 

 क सिज्ञापन तथा िूचना अनुिार नगरपासिकाको स्रोतबाट 

पाररश्रसमक पाउने पदमा सिसखत तथा मनसखक परीक्षाबाट 

उत्तीिम भइ सिफाररि गररएका स्िमिेिक सिक्षक¸ कममचारी तथा 

बािसिकाि िहजकतामहरुको सनयुसि सिद्यािय¸ पद¸ तह¸ शे्रिी¸ 

सिरय¸ अिसध¸ पाररश्रसमक िगायत अन्य िेिा ितमहरु िमेत 

तोकी सिक्षा िसमसतको सनिमय अनुिार सिक्षा िाखािे गनीछ ।  

२.७ बकैसल्पक उम्मदेिार सनयसुि िम्बन्धमा 

 क सनदीसिकाको २ .६ अनुिार सनयुसिको िासग सिफाररि भएका 

उम्मेदिारिे िूचनामा प्रकासित अिसधसभत्र सनयुसि नबझुेमा िा 

सनयुसि बुझेको ७ क्रदनसभत्र सिद्याियमा हाजरर नभएमा सिक्षा 

िसमसतको सनिमयअनुिार िैकसल्पक उम्मेदिारिाई सनयुसि 

गररनेछ ।  

२.८ पद ररि भएमा  

 क नगरपासिकाको स्रोतबाट सनयुसि हुन े स्ियमिेिक सिक्षकको 

िासग बार्रमक रुपमा सिइएको कोटामा कुनै कारििे उि कोटा 

ररि भएमा िा नगरपासिकाबाट सिइएको परीक्षाबाट कुन ै

उम्मेदिार छननट हुन निकेकमा उि कोटामा मुसिकोट 

नगरपासिका सिक्षा सनयमाििी २०७४ को सनयम ५६ .१ 

बमोसजम गरित िसमसतबाट िािमजसनक िूचना प्रकािन गरी 

सिद्याियगत रुपमा परीक्षा िंचािन गरी सनयुसिको िासग नगर 

सिक्षा िसमसत िमक्ष सिफाररि गरी कायमसिसधको २.६ बमोसजम 

सनयुसि गररनेछ । 
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पररच्छेद तीन 

परीक्षामा ििंग्नहरुको ििेा िसुिधा िम्बन्धमा 
 

३.१ मासथ उल्िेसखत परीक्षा िचंािन तथा व्यिस्थापन िम्बन्धी कायममा 

िंिग्न पदासधकारीहरु तथा कममचारीहरुिे तपसिि बमेसजमको िेिा 

िुसिधा पाउनेछन ्

 क पदासधकारी बैिक भत्ता प्रसत बैिक रु १५०० /- 

 ख सिरयगत प्रश्न सनमामि रोष्टर प्रसत िेट  रु १५०० /- 

 ग िस्तुगत प्रश्न सनमामि प्रसत िटे रु २०००/- 

 ङ उत्तरपुसस्तका पररक्षि सिरयगत प्रसत उपु रु ३० /- 

 च िस्तुगत उत्तरपुसस्तका पररक्षि प्रसत उपु रु २० /- 

 छ सिरयगत प्रश्नपत्र टाइप प्रसत िेट रु ५०० /-  

 ज िस्तुगत प्रश्नपत्र टाइप प्रसत िेट रु १५०० /- 

घ िसमसतको बैिक आिश्यकता अनुिार बस्नेछ । बैिकमा सिक््रा 

िसमसतका पदासधकारी¸ स्रोतव्यसि र िामासजक सिकाि िसमसतका 

िंयोजकिाई आमन्त्रि गनम िक्रकनेछ । आमसन्त्रत पदासधकारीहरुि े

पदासधकारी िरहको भत्ता पाउने छन् । 

३.२ परीक्षामा िंिग्न हुने कममचारीिे पाउने िेिा िुसिधा 

 क। केन्राध्यक्ष (राप तृतीय िा िो िरह)  रु १५००/- 

 ख। िहायक केन्रध्यक्ष (राप अनं प्रथम िा िो िरह)  १२०० /- 

 ग। सनररक्षक      रु १००० /- 

 घ। कायामिय िहयोगी    रु ३००/- 

३.३ अनुगमनमा खरटएका पदासधकारीि े पाउने िेिा िुसिधाप्रसत क्रदन 

एकमुष्ट      रु २०००/- 

३.४ अन्तिामतामकारिे पाउने िेिा िुसिधा एकमुष्ट   रु १०००/- 
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पररच्छेद चार 

सिसिध 

४।१ परीक्षा िचंािनको िममा आिश्यक पनी मििन्द िामरी¸ 

उत्तरपुसस्तका छपाइ िगायतको िन्दोिस्त नगर सिक्षा िसमसतको 

सनिमय अनुिार सिक्षा िाखािे गनीछ । 

४।२ परीक्षा िंचािन¸ उत्तर पुसस्तका छपाइ¸ उत्तरपुसस्तका परीक्षि 

िगायत मासथ उल्िेसखत सिसभन्न िीरमकमा भएको खचम परीक्षा दस्तरु 

िापत उिेको रकमबाट व्यहोररनेछ ।  

 परीक्षा दस्तुरबाट खचम नपुग भएमा बांकी खचम सिद्याियिे िंचािन 

गरेको परीक्षा भएमा िम्बसन्धत सिद्याियिे र नगरपासिकािे 

िंचािन गरेको परीक्  भएमा नगरपासिकािे िो खचम व्यहोनुमपनीछ । 

४।३ ििंोधन  

 यो कायमसिसधमा पररमाजमन र िुधार गनुमपनी भएमा त काि कायम 

नगर सिक्षा िसमसतको बैिकको सनिमय अनुिार आिश्यक िंिोधन गनम 

िक्रकनेछ । 

४।४ ब्यााया  

 यो कायमसिसधको प्रयोगमा क्रदसिधा उ पन्न भएमा मुसिकोट 

नगरपासिका¸ नगर सिक्षा िसमसतिे गरेको व्यााया असन्तम हुनेछ । 
 

cf1fn], 

      dfwj k|zfb zdf{ 
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