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मुसिकोट नगरपासिकाको शिक्षा ऐन¸ २०७४ को दफा ३८ तथा
मुसिकोट नगरपासिका शिक्षा सनयमाविी¸ २०७४ को सनयम ५६ बमोशिम

मुसिकोट नगरपासिका

नगर कायाापासिकाबाट स्वीकृत भएको

मुसिकोट नगरपासिका शिक्षक तथा ववद्यािय कमाचारी
सनयुशि िम्बन्धी कायाववसध¸ २०७५

प्रस्तावना
मुसिकोट नगरपासिकाको शिक्षा ऐन¸ २०७४ को दफा ३८ र मुसिकोट नगरपासिका शिक्षा
सनयमाविी¸ २०७४ को सनयम ५६ को असधनमा रही मुसिकोट नगरपासिका अन्तगात

िामुदावयक ववद्याियमा नेपाि िरकारद्वारा स्वीकृत दरवन्दी¸ राहत अनुदान कोटा¸ बािववकाि
िहिकताा¸ नगरपासिकाको स्रोतबाट तिब भत्ता खाने पदमा सनयुि हुने शिक्षक¸ कमाचारी

तथा बािववकाि केन्रका िहिकतााहरुको करार तथा अस्थायी सनयुशि प्रवियािाई

व्यवशस्थत गनाको िासग मुसिकोट नगरपासिका¸ नगर कायापासिकािे यो कायाववसध बनाइ
िागू गरे को छ ।
१

िं शक्षप्त नाम¸ प्रारम्भ र प्रयोग

क

यो कायाववसधको नाम मुसिकोट नगरपासिका शिक्षक तथा कमाचारी सनयुशि िम्बन्धी

ख

यो कायाववसध मुसिकोट नगरपासिका अन्तगातका िामुदावयक ववद्यािय तथा वािववकाि

ग

यो कायाववसध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

घ

यो कायाववसध िामुदावयक ववद्याियका ववद्यािय िहयोगी¸ ववद्यािय िहायक¸ बािववकाि

कायाववसध¸ २०७५ रहे को छ ।

केन्रहरुमा हुने अस्थायी तथा करार सनयुशि िम्बन्धी प्रयोिनमा िागू हुनेछ ।

िहिकताा¸ प्राथसमक तहदे शख माध्यसमक तहिम्म नेपाि िरकार वा नगरपासिकाको

स्रोतबाट तिब भत्ता पाउने गरी स्वीकृत दरवन्दी¸ स्थायी¸ अस्थायी¸ करार¸ पररयोिना
तथा

राहत

अनुदानकोटा

तथा

स्वयमिे वकको

रुपमा

सनयुि

कमाचारीहरुको सनयुशिको िासग प्रयोग हुनेछ ।

हुने

शिक्षक

२

पररभाषा

क

'ऐन' भन्नािे मुसिकोट नगरपासिका शिक्षा ऐन¸ २०७४ िम्झनुपछा । िाथै ऐन भन्नािे
िं शघय शिक्षा ऐन तथा प्रादे शिक शिक्षा ऐन िमेतिाई िनाउनेछ ।
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ख

'सनयमाविी' भन्नािे मुसिकोट नगरपासिका शिक्षा सनयमाविी¸ २०७४ िम्झनुपछा ।
िाथै सनयमाविी भन्नािे प्रचसित िं शघय शिक्षा सनयमाविी तथा प्रादे शिक शिक्षा
सनयमाविीिाई िमेत िनाउनेछ ।

ग

'शिक्षक िे वा आयोग' भन्नािे िं घीय कानू न अनुिार गठित शिक्षक िे वा आयोग
िम्झनु पछा । यो िब्दिे प्रादे शिक स्तरमा शिक्षक िे वा आयोग गिन भएमा िो
आयोगिाई िमेत िनाउनेछ ।

घ

'शिक्षा िाखा' भन्नािे मुसिकोट नगरपासिका अन्तगातको शिक्षा¸ युवा तथा खे िकुद

ङ

'कायाववसध' भन्नािे मुसिकोट नगरपासिका शिक्षक तथा कमाचारी सनयुशि िम्बन्धी

िाखा िम्झनुपछा ।

कायाववसध¸ २०७५ िम्झनुपछा ।

पररच्छे द एक
नेपाि िरकारबाट स्वीकृत तथा राहत अनुदान कोटामा
शिक्षक कमाचारी सनयुशि िम्बन्धी व्यवस्था
१.१ नेपाि िरकारको स्रोतबाट पाररश्रसमक पाउने पदमा करारमा शिक्षक सनयुिी िम्बन्धी
व्यवस्थााः (१) दरवन्दीमा स्थायी शिक्षक सनयुशि हुन निकी तत्काि करारमा शिक्षक

सनयुशि गनुा पने भएमा व्यवस्थापन िसमसतिे शिक्षा असधकृत माफात शिक्षक िे वा
आयोगबाट करारमा शिक्षक सनयुशिको िासग प्रकाशित भएको िू ची माग गनुा पने छ
। िुशचमा िुशचकृत भएको मुसिकोट नगरपासिकामा बिोबाि गने शिक्षकिाई
प्राथसमकता ठदईनेछ ।
(२)

उपसनयम (१) बमोशिम माग गरे को िू ची प्राप्त भए पसछ िू चीमा रहे का

उम्मेदवारमध्ये व्यवस्थापन िसमसतिे बढीमा एक िैशक्षक ित्रको िासग करारमा
शिक्षक सनयुशि गना िक्नेछ ।
१.२ सनयम १.१ बमोशिम आयोगबाट प्रकाशित िू चीमा करारका िासग कुनै उम्मेदवार

नरहे मा वा िू चीमा िमावेि भएका उम्मेदवारिे शिक्षक पदमा सनयुि हुन सनवेदन
नठदएमा व्यवस्थापन िसमसतिे १.३ बमोशिमको शिक्षक छनौट िसमसतको सिफाररिमा
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बढीमा एक िैशक्षक ित्रको िासग योग्यता पुगेको व्यशििाई करारमा शिक्षक सनयुशि
गना िक्नेछ ।

१.३ शिक्षक तथा कमाचारी छनौट िसमसत : (१) िामुदावयक ववद्याियमा नेपाि िरकारद्वारा
स्वीकृत दरवन्दी र राहत/अनुदान कोटामा करारमा शिक्षक र ववद्यािय कमाचारी तथा

बािववकाि िहिकताा सनयुशिका िासग सिफाररि गना प्रत्येक ववद्याियमा दे हाय
वमोशिमको एक शिक्षक तथा कमाचारी छनौट िसमसत रहनेछ :
(क)

ववद्यािय व्यवस्थापन िसमसतको अध्यक्ष वा सनििे तोकेको िो िसमसतको िदस्य

अध्यक्ष

(ख) िम्बशन्धत क्षेत्रको ववद्यािय सनरीक्षक वा शिक्षा असधकृत
(ग) नगरपासिकािे तोकेको वविेषज्ञ १ िना
(घ) प्रधानाध्यापक

िदस्य
िदस्य

िदस्य–िशचव

(२) शिक्षक तथा कमाचारी छनौट िसमसतको िशचवािय िम्बशन्धत ववद्याियमा रहनेछ ।
सनयम १.३ बमोशिमको िसमसतिे शिक्षक कमाचारी सनयुशि गदाा अविम्वन गनुप
ा ने प्रविया :
(क) शिक्षक, कमाचारी तथा बािववकाि िहिकताा सनयुशि गदाा शिक्षा िाखाबाट दरवन्दी
ररि रहे को व्यहोरा प्रमाशित गराई अनुमसत सिएर ववषय समल्ने गरी मात्र करारमा
शिक्षक तथा कमाचारी सनयुशि गना िवकनेछ ।

(ख) शिक्षक, कमाचारी तथा बािववकाि िहिकताा सनयुशि गना कम्तीमा पन्र ठदनको
िावािसनक िू चना िम्भाव्य िवै माध्यमवाट प्रकािन गनुक
ा ा िाथै वडा कायाािय, नगर

कायापासिका र िम्बशन्धत ववद्यािय िमेतमा त्यस्तो िू चना टााँस्नु पने छ । यस्तो
िू चना मुसिकोट नगरपासिकाको वेविाइटमा िमेत राख्ने व्यवस्था समिाउनु पने छ ।

(ग) शिक्षक, कमाचारी तथा बािववकाि िहिकताा पदमा सनयुि हुन सनवेदन ठदने
उम्मेदवारिे आफ्नो िैशक्षक योग्यता, नेपािी नागररकताको प्रमािपत्र सनवेदन िाथ पेि
गनुा पने छ ।

(घ) प्राप्त हुन आएका सनवेदन, प्रमािपत्र र िम्बशन्धत वववरिहरु िम्बशन्धत ववद्याियिे

शिक्षा िाखामा उपिब्ध गराउनु पने र िाखािे आफु िमक्ष पेि भएका वववरिहरु
नगर शिक्षा िसमसतको अध्यक्ष िमक्ष पेि गनुप
ा ने छ ।
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(ङ) शिक्षा िाखाको परामिा र अध्यक्षको सनदे िनमा ववद्याियिे कशम्तमा ३ ठदनको अवसध
तोकी सिशखत परीक्षाको समसत तय गरी िम्बशन्धत उम्मेदवारहरुिाई िू शचत गनुप
ा ने छ
।

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

अन्य आवश्यक कायाववसध सनयम १.३ बमोशिम गठित िसमसतको सनिाय अनुिार हुनेछ
।

(छ) १.३ बमोशिम गठित िसमसतको सिफाररिमा ववद्याियिे यि सनयम बमोशिम करारमा

शिक्षक¸ कमाचारी तथा बािववकाि िहिकताा सनयुि गरी िोको असभिे खीकरिको
िासग शिक्षा िाखािाई िानकारी ठदनु पने छ र शिक्षा िाखािे िोको असभिे ख राखे को
प्रमाि ववद्याियिाई ठदनु पने छ ।

(ि) सनयम १.२ मा िुनिुकै कुरा िे शखएको भए तापसन करारमा शिक्षक तथा कमाचारी

सनयुि भएको एक िैशक्षक ित्रिम्म पसन ररि पदमा सनयमानुिार स्थायी पद पूसता
नभएमा व्यवस्थापन िसमसतिे करारको म्याद थप गना िक्नेछ । ववद्याियिे प्रत्येक
िैशक्षक ित्रको िुरुमा उि म्याद थपेको पत्र असभिे खीकरिको िासग शिक्षा िाखा
िमक्ष पेि गनुप
ा ने छ ।

(झ) यि सनयम वमोशिमको प्रविया नपुयााइ शिक्षक¸ कमाचारी तथा बािववकाि िहिकताा
सनयुशि

गरे मा

नगर

शिक्षा

िसमसतबाट

त्यस्तो

प्रधानाध्यापकिाई ववभागीय कारबाही गररनेछ ।
(ञ)

सनयुशि

बदर

गरी

िम्बशन्धत

ववद्याियमा नेपाि िरकारको स्रोतबाट तिब भत्ता पाउने िुनिुकै प्रकारका शिक्षक¸
ववद्यािय िहायक¸ ववद्यािय िहयोगी तथा बािववकाि िहिकताा सनयुशिमा यो
प्रविया अविम्वन गनुप
ा नेछ ।

पररच्छे द दुई
नगरपासिकाको स्रोतबाट पाररश्रसमक पाउने स्वयमिेवक शिक्षक¸ कमाचारीमा
सनयुशि िम्बन्धी व्यवस्था
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२.१ नगरपािवकाको

नगरपासिकाद्धारा

स्रोतबाट
सििाना

सनयुशि

गररएको

हुने

शिक्षक

स्वयमिे वक

कमाचारी

करार

छनौट

िसमसत

शिक्षक, कमाचारी

:
तथा

बािववकाि िहिकताा पदमा सनयुशिका िासग सिफाररि गना नगरपासिकामा दे हायको
शिक्षक तथा कमाचारी छनौट िसमसत रहनेछ ।
क) कायापासिकािे मनोनीत गरे को व्यशि

अध्यक्ष

ग) छनौट िसमसतिे तोकेको वविेषज्ञ दुई िना

िदस्य

ख) प्रमुख प्रिािकीय असधकृत

िशचव

घ) शिक्षा असधकृत

िदस्य

िदस्य–

२.२ ववज्ञापन प्रकािन तथा दरखास्त िंकिन िम्बन्धी प्रविया
क

नगरपासिकाबाट बावषाक रुपमा स्वीकृत बिेटको पररसधमा रही िुन्य दरवन्दी रहे का

वा िबैभन्दा कम दरवन्दी रहे का ववद्याियहरु एवकन गरी ववद्याथी िं ख्यािाई िमेत
आधार मानी शिक्षा िाखाको परामिामा नगर शिक्षा िसमसतबाट ववद्याियगत, ववषयगत
कोटा र पाररश्रसमक दर सनधाारि हुनपु नेछ ।

ख

शिक्षा िाखािे नगर शिक्षा िसमसतबाट सनधाारि गररएको कोटा र ववषयको असधनमा

रही नगर शिक्षा िसमसतको सनिाय अनुिार कशम्तमा १५ ठदने िू चना/ववज्ञापन प्रकािन
गनुप
ा ने छ । उि िू चना नगरपासिकाको वेविाइट र िम्भव अन्य िं चार माध्यमबाट
प्रकािन गनुप
ा ने छ ।

ग

तोवकएको म्यादसभत्र पेि हुन आएका दरखास्तहरु शिक्षा िाखामा िं किन गरी,

घ

कायारत तथा अन्य प्राप्त दरखास्तहरुको कुनै वववरि फरक पारी पेि गरे को

कागिात रुिु गरी प्रबेिपत्र उपिब्ध गराउनु पने छ ।

िम्बन्धमा छानववन गना कोही किैको कुनै दावी ववरोध भएमा सिशखत परीक्षा िं चािन
पुव ा नै सिशखत िानकारी ठदनको िासग नगरपासिकाको वेबिाइटबाट उम्मेदवारहरुको
नामनामेिीको वववरि िावािसनक गनुप
ा नेछ ।

ङ

प्रकाशित िू चनाको िम्बन्धमा कुनै वववरिमा त्र ुटी भएमा छनौट िसमसतिे आवश्यक

छानववन गरी उम्मेदवारहरुको अशन्तम नामाविी स्वीकृत गने छ । उम्मेदवारहरुको
योग्यता तथा अयोग्यताको िम्बन्धमा छनौट िसमसतिे गरे को सनिाय अशन्तम हुनेछ ।
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२.३ परीक्षा िंचािन िम्बन्धी प्रविया
क

नगर शिक्षा िसमसतिे तोकेको केन्र¸ समसत र िमयमा परीक्षा िं चािन हुनेछ ।

ख

परीक्षा िं चािनको िममा आवश्यक पने कमाचारी तथा अन्य व्यवस्था नगर शिक्षा
िसमसतिे सनिाय गरे बमोशिम हुनेछ ।

२.३ प्रश्नपत्र सनमााि िम्बन्धी प्रविया
क ववषयगत प्रश्न सनमाािको िासग शिक्षा िाखामा रहे को असभिे ख अनुिार ववषयगत

शिक्षकहरुबाट नगर शिक्षा िसमसतका अध्यक्षबाट रयान्डमिी गोिा तानी परीक्षा
ु न्दा ३ ठदन अशघ आवश्यक मात्रामा रोष्टरको नामाविी छनौट
िं चािन हुनभ
गररनेछ ।

ख सनयुि भएका रोष्टरहरुिाई शिक्षा िाखामा गोप्य रुपमा बोिाइ शिक्षक िेवा
आयोगको तत्काि कायम पाठ्यिम अनुिार प्रसत रोष्टर ३ प्रसतका दरिे ववषयगत

प्रश्नपत्रको प्रश्न बकक (Question Bank) सनमााि गना िगाइनेछ । सत प्रश्नपत्रहरु
तत्काि सििबन्दी गरी शिक्षा िसमसतका अध्यक्षिं ग गोप्य र िुरशक्षत रुपमा

ु न्दा अशघल्िो ठदन सत प्रश्नपत्रहरुमध्ये छनौट
राख्नुपने छ । परीक्षा िं चािन हुनभ
ाँ ा शचम्िे र
िसमसतका अध्यक्षिे कुनै प्रश्नपत्रहरुका खाम छ्याि म्याि पारी आख

एकिे ट प्रश्नपत्र रयान्डमिी तानी शिक्षा िसमसतका अध्यक्ष र शिक्षा िाखाको
रोहबरमा खोिी मोडरे िन गनुप
ा ने भएमा िो िमेत गरी टाइप गनुप
ा ने भएमा

तत्काि गरी आवश्यक मात्रामा छपाइ तथा फोटोकपी गरी तत्काि खामवन्दी
गरी शिक्षा िसमसतका अध्यक्षको रोहवरमा िुरशक्षत राख्नुपने छ । परीक्षा िं चािन

ु न्दा २ घन्टा अशघ मात्र प्रश्नपत्रहरु िम्बशन्धत केन्राध्यक्षिाई शिम्मा िगाउनु
हुनभ
पने छ ।

ग शिक्षक िे वा आयोगको तत्काि कायम पाठ्यिम अनुिार वस्तुगत प्रश्न पत्र
सनमााि िम्बन्धमा २.१ बमोशिम गठित िसमसतको सनिाय अनुिार शिक्षा िाखाको

ु न्दा अशघल्िो ठदन प्रसत तह कशम्तमा ५ िे ट हुनेगरी
नेतत्ृ वमा परीक्षा िं चािन हुनभ
प्रश्न बकक (Question Bank) सनमााि र सििवन्दी गरी गोप्य रुपमा शिक्षा िसमसतका

ु न्दा ३ घन्टा अशघ वस्तुगत
अध्यक्षको रोहबरमा राख्नुपने छ । परीक्षा िं चािन हुनभ

प्रश्नपत्रहरुिाई तहगत रुपमा छ्यािसमि पारी शिक्षा िसमसतका अध्यक्ष र शिक्षा
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ाँ ा बन्द गरी रयान्डमिी एक
िाखाको रोहबरमा छनौट िसमसतका अध्यक्षिे आख

िे ट तान्न िगाइ प्यावकङ्ग खोिी मोडरे िन गनुप
ा ने भएमा तत्काि गरी टाइप

गनुप
ा ने भएमा टाइप गरी आवश्यक मात्रामा छपाइ तथा फोटोकपी गरी परीक्षा
िं चािन हुन ु २ घन्टा अशघ िम्बशन्धत केन्राध्यक्षिाई उपिब्ध गराउनु पने छ ।

घ ववषयगत र वस्तुगत प्रश्नपत्र मोडरे िन¸ टाइप¸ फोटोकपी¸ छपाइ तथा प्यावकङ्ग
कायामा िं िग्न हुने कमाचारीहरुिे परीक्षा िुरु नहुदािम्म छनौट िसमसतका
पदाधीकारी बाहे क अन्यिं ग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष िम्पका गना पाइने छै न ।

सनिहरुिे उि अवसधभर मोबाइि फोन तथा अन्य िन्चार माध्यमको प्रयोग गना
पाइने छै न ।

२.४ उत्तरपुशस्तका परीक्षि िम्बन्धमा
क ववषयगत परीक्षाका उत्तरपुशस्तकाहरु प्राप्त भएपसछ शिक्षा िसमसतका अध्यक्षको
रोहबरमा शिक्षा िाखािे पवहिो कोड कायम गने छ ।

ख शिक्षा िसमसतका अध्यक्षको रोहबरमा छनौट िसमसतका अध्यक्षिे दोस्रो कोड

कायम गने छ । त्यिपसछ नगर शिक्षा िसमसतिे सनिाय गरे अनुिारको स्थानमा
नगर शिक्षा िसमसतबाट सनयुि भएका रोष्टरबाट उत्तरपुशस्तका परीक्षि गराइनेछ ।

ग पवहिो कोड कायम गने िे दोस्रो कोड र दोस्रो कोड कायम गने िे पवहिो कोड
कायम िम्बन्धी कायामा िहभागी हुन पाइने छै न ।

ग वस्तुगत

परीक्षाको

उत्तरपुशस्तका

पररक्षि

िम्बन्धमा

२.१

बमोशिम

गठित

िसमसतको सनिाय अनुिार आवश्यक उत्तरकुशन्िका बनाई छनौट िसमसतका िबै

पदासधकारीहरुको िामूवहक िहभासगतामा परीक्षि गरी तत्काि असभिे खीकरि
गनुप
ा ने छ ।
घ सिशखत ववषयगत र वस्तुगतको प्राप्ताङ्क िोडे र छनौट िसमसतको सनिाय अनुिार
सिशखत परीक्षाको नसतिा प्रकािन गररनेछ ।

२.५ अन्तवााताा िम्बन्धमा
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क अन्तवााताा वापत पाउने अङ्कभार शिक्षक िे वा आयोग सनयमाविी, २०५७ अनुिार
कायम गररनेछ ।

ख २.५. क बमोशिम नम्बर कायम गदाा आन्तररक प्रसतयोसगताको हकमा िम्बशन्धत

तहमा कायारत रहे को भए खुिा र आन्तररक दुवैमा एक बषाको आधा नम्बरका
दरिे बढीमा ५ नम्बर प्रदान गने गरी छु ट्याइनेछ ।

ग अन्तवााताा छनौट िसमसतिे तोकेको समसत र स्थानमा हुनेछ ।
घ सिशखत र मौशखकबाट उच्चतम अंक िवहत उत्तीिा हुने उम्मेदवारहरुको नामाविी
छनौट िसमसतिे नगर शिक्षा िसमसतमा पिाउनु पने छ ।

२.६ सिफाररि र सनयुशि िम्बन्धमा
क ववज्ञापन तथा िू चना अनुिार नगरपासिकाको स्रोतबाट पाररश्रसमक पाउने पदमा
सिशखत तथा मौशखक परीक्षाबाट उत्तीिा भइ सिफाररि गररएका स्वमिेवक

शिक्षक¸ कमाचारी तथा बािववकाि िहिकतााहरुको सनयुशि ववद्यािय¸ पद¸ तह¸
श्रे िी¸ ववषय¸ अवसध¸ पाररश्रसमक िगायत अन्य िे वा िताहरु िमेत तोकी शिक्षा
िसमसतको सनिाय अनुिार शिक्षा िाखािे गने छ ।
२.७ बैकशल्पक उम्मेदवार सनयुशि िम्बन्धमा
क सनदे शिकाको २.६ अनुिार सनयुशिको िासग सिफाररि भएका उम्मेदवारिे िू चनामा
प्रकाशित अवसधसभत्र सनयुशि नबुझेमा वा सनयुशि बुझेको ७ ठदनसभत्र ववद्याियमा

हािरर नभएमा शिक्षा िसमसतको सनिायअनुिार वैकशल्पक उम्मेदवारिाई सनयुशि
गररनेछ ।
२.८ पद ररि भएमा
क नगरपासिकाको स्रोतबाट सनयुशि हुने स्वयमिे वक शिक्षकको िासग बावषाक रुपमा

सिइएको कोटामा कुनै कारििे उि कोटा ररि भएमा वा नगरपासिकाबाट
सिइएको परीक्षाबाट कुनै उम्मेदवार छनौट हुन निकेकमा उि कोटामा मुसिकोट

नगरपासिका शिक्षा सनयमाविी २०७४ को सनयम ५६.१ बमोशिम गठित
िसमसतबाट िावािसनक िू चना प्रकािन गरी ववद्याियगत रुपमा परीक्षा िं चािन
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गरी सनयुशिको िासग नगर शिक्षा िसमसत िमक्ष सिफाररि गरी कायाववसधको २.६
बमोशिम सनयुशि गररनेछ ।

पररच्छे द तीन

परीक्षामा िंिग्नहरुको िेवा िुववधा िम्बन्धमा
३.१ मासथ

उल्िे शखत

परीक्षा

िं चािन

तथा

व्यवस्थापन

िम्बन्धी

कायामा

िं िग्न

पदासधकारीहरु तथा कमाचारीहरुिे तपसिि बमेशिमको िे वा िुववधा पाउनेछन्
क पदासधकारी बैिक भत्ता प्रसत बैिक

रु १५००/-

ग वस्तुगत प्रश्न सनमााि प्रसत िे ट

रु २०००/-

ख ववषयगत प्रश्न सनमााि रोष्टर प्रसत िे ट

रु १५००/-

ङ उत्तरपुशस्तका पररक्षि ववषयगत प्रसत उपु

रु ३०/-

च वस्तुगत उत्तरपुशस्तका पररक्षि प्रसत उपु

रु २०/-

छ ववषयगत प्रश्नपत्र टाइप प्रसत िे ट

रु ५००/-

ि वस्तुगत प्रश्नपत्र टाइप प्रसत िे ट
घ

िसमसतको

बैिक

आवश्यकता

रु १५००/-

अनुिार

बस्नेछ

।

बैिकमा

शिक्षा

िसमसतका

पदासधकारी¸ स्रोतव्यशि र िामाशिक ववकाि िसमसतका िं योिकिाई आमन्त्रि गना
िवकनेछ । आमशन्त्रत पदासधकारीहरुिे पदासधकारी िरहको भत्ता पाउने छन् ।
३.२ परीक्षामा िं िग्न हुने कमाचारीिे पाउने िे वा िुववधा
क।

केन्राध्यक्ष (राप तृतीय वा िो िरह)

ख। िहायक केन्रध्यक्ष (राप अनं प्रथम वा िो िरह)
ग। सनररक्षक

घ। कायाािय िहयोगी

रु १५००/रु १२००/-

रु १०००/-

रु ३००/-

३.३ अनुगमनमा खवटएका पदासधकारीिे पाउने िे वा िुववधा
प्रसत ठदन एकमुष्ट

रु २०००/-

३.४ अन्तवाातााकारिे पाउने िे वा िुववधा
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प्रसत सिफ्ट एकमुष्ट

रु १०००/-

पररच्छे द चार
ववववध
४।१ परीक्षा िं चािनको िममा आवश्यक पने मििन्द िामग्री¸ उत्तरपुशस्तका छपाइ
िगायतको वन्दोवस्त नगर शिक्षा िसमसतको सनिाय अनुिार शिक्षा िाखािे गने छ ।

४।२ परीक्षा

िं चािन¸

उत्तर

पुशस्तका

छपाइ¸

उत्तरपुशस्तका

परीक्षि

िगायत

मासथ

उल्िे शखत ववसभन्न िीषाकमा भएको खचा परीक्षा दस्तुर वापत उिे को रकमबाट
व्यहोररनेछ ।

परीक्षा दस्तुरबाट खचा नपुग भएमा बांकी खचा ववद्याियिे िं चािन गरे को परीक्षा
भएमा

िम्बशन्धत

ववद्याियिे

र

नगरपासिकािे

नगरपासिकािे िो खचा व्यहोनुप
ा ने छ ।

िं चािन

गरे को

परीक्षा

भएमा

४।३ िं िोधन
यो कायाववसधमा पररमािान र िुधार गनुप
ा ने भएमा तत्काि कायम नगर शिक्षा
िसमसतको बैिकको सनिाय अनुिार आवश्यक िं िोधन गना िवकनेछ ।
४।४ ब्याख्या
यो कायाववसधको प्रयोगमा ठदववधा उत्पन्न भएमा मुसिकोट नगरपासिका¸ नगर शिक्षा
िसमसतिे गरे को व्याख्या अशन्तम हुनेछ ।

***
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