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रतुवामाई नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्

स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन २०७४ जो दफा १०२ को
उपदफा

२

बमोजजम

कार्यपालिकािे पाररत गरे को

यिक्षक/

कममचारी

सवयसाधारणको

रतुवामाई

नगरपालिका

नगर

सामुदायिक यिद्यालिमा करारमा
यििुयिसम्बन्धी कािमयियध, २०७७

जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ ।

[2]

सामुदायिक यिद्यालिमा करारमा यिक्षक/ कममचारी यििुयिसम्बन्धी
कािमयियध, २०७७
सामदु ायिक यिद्यालिको स्िीकृ त दरबन्दी ,अनदु ान, नगरपायलकाको स्रोतबाट तलब भत्ता खाने
पदमा यनियु ि हुने करारमा यिक्षक, कममचारी तथा बाल यिकास सहजकतामहरुको यनियु ि
सम्बन्धी प्रकृ िालाई व्िियस्थत र मिामयदत बनाउन रतुिामाई नगरपायलका आधारभतू तथा
माध्ियमक यिक्षा ऐन (संिोधन सयहत ) २०७६ को दफा ५६ को उपदफा (२) ले यदइएको
अयधकार प्रिोग गरी नगर कािमपायलकाले िो कािमयियध जारी गरे को छ ।
पररच्छे द -एक
प्रारयम्िक
१. सयं क्षप्त िाम र प्रारम्िः (१) िस कािमयियधको नाम “सामदु ायिक यिद्यालिमा करारमा
यिक्षक/ कममचारी यनियु ि सम्बन्धी कािमयियध २०७७” रहेको छ ।
(२) िो कािमयियध रतिु ामाई नगरपायलका क्षेत्र भर लागु हुनेछ ।
(३) िो कािमयिध तुरुन्त लागु हुनछे ।
२. पररिाषाः यिषि िा प्रसङ्गले अको अथम नलागेमा िस कािमयियधमााः(क) “नगरपायलका” भन्नाले रतुिामाई नगरपायलका सम्झनु पछम ।
(ख) "ऐन" भन्नाले रतिु ामाई नगरपायलकाको आधारभतू तथा माध्ियमक यिक्षा ऐन २०७६
सम्झनु पदमछ।
(ग) "प्रमख
ु | "भन्नाले रतुिामाई नगरपायलकाको प्रमख
ु लाई सम्झनपु दमछ ।
(घ) "प्रमख
ु प्रिासकीि अयधकृ त" भन्नाले रतुिामाई नगरपायलकाको प्रमख
ु प्रिासकीि
अयधकृ तलाई सम्झनपु दमछ ।
(ङ) "यिक्षा िाखा" भन्नाले रतुिामाई नगरपायलको यिक्षा हेने यिक्षा िाखालाई सम्झनु पदमछ।
(च) "िाखा प्रमख
ु " भन्नाले यिक्षा िाखाको प्रमख
ु को यजम्मेिारी सम्हाल्न तोयकएको
कममचारी सम्झनपु दमछ ।
(छ) "यिक्षा अयधकृ त" भन्नाले यिक्षा िाखामा कािमरत अयधकृ त स्तरको कममचारी
सम्झनपु दमछ ।
(ज) "सयमयत "भन्नाले आधारभतू तथा माध्ियमक यिक्षा ऐनको दफा ४२ बमोयजमको
यिक्षक/ कममचारी छनौट सयमयत सम्झनु पदमछ ।
(झ) "यिषि यिषेिज्ञ" भन्नाले ऐन बमोयजम सयू चकृ त यिषि यििेषज्ञलाई सम्झनपु दमछु ।
(ञ) "यिक्षक" भन्नाले सामदु ायिक यिद्यालिको अध्िापक लाई सम्झनु पदमछ सो िब्दले बाल
यिकासका सहिोगी कािमकतामलाई समेत जनाउदछ ।
[3]

(ट) “सामदु ायिक यबद्यालि” भन्नाले समदु ािको पहलमा स्थापना गररएको नाफा रयहत
प्रकृ यतका नेपाल सरकारबाट यनियमत रुपमा अनदु ान पाउने अनमु यत िा स्िीकृ यत पाएको
यिद्यालि सम्झनु पछम ।
(ठ) “यबद्यालि कममचारी” भन्नाले सामदु ायिक यिद्यालिमा कािमरत यिक्षक बाहेक अन्ि
कममचारी सम्झनु पछम ।
(ड) "तोयकएको िा तोयकए" बमोयजम भन्नाले िस कािमयियध अन्तगमत बनेका यनिमहरुमा
तोयकएको ब्िहोरा सम्झनु पछम ।
(ढ) "यिद्यालि व्ििस्थापन सयमयत" भन्नाले यिक्षा ऐनको दफा १९ बमोयजम गयठत सयमयत
सम्झनु पछम ।
पररच्छे द - दुई
यिक्षक छिौट सयमयि
३. आधारभतू तथा माध्ियमक यिक्षा ऐन २०७६ बमोयजम देहाि बमोयजमको यिक्षक/
कममचारी छनौट सयमयत रहने छ ।
क. प्रमख
ु प्रिासकीि अयधकृ त - अध्िक्ष
ख. यिक्षा िाखा प्रमख
ु - सदस्ि
ग. यिक्षा अयधकृ त िा प्रिासन िाखाको प्रमख
ु - सदस्ि सयचि

४.

५.

(१)
(२)
(३)
(४)

पररच्छे द - िीि
सयमयिको बैठक िथा काम किमव्ि र अयधकार सम्बन्धी व्ििस्था
सयमयिको िैठक सम्बन्धी कािमयियधः (१) सयमयतको िैठक आिश्िकता अनसु ार
बस्नेछ ।
(२) सयमयतको िैठक अध्िक्षले तोके को स्थान यमयत र समिमा बस्नेछ ।
(३) सयमतको बैठकको यनर्मि सयमयतको अध्िक्षता गने व्ियि द्वारा प्रमायर्त गररनेछ ।
(४) सयमयतको बैठक सम्बन्धी कािमयियध सयमयत आफै ले तोके बमोयजम हुने छ ।
सयमयिको काम किमव्ि र अयधकार सम्बन्धी व्ििस्थाः सयमयतको काम कतमव्ि र
अयधकार देहाि बमोयजम हुनेछाः
स्िीकृ त दरबन्दी तथा अनदु ान कोटाका ररि यिक्षक/ कममचारी पदमा करार पदपतु ीको
लायग यिज्ञापन गने।
यिक्षक/कममचारी छनौट लायग परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काम गने ।
यिक्षक/ कममचारी छनौटका लायग यलने परीक्षाको परीक्षा दस्तुर यनधामरर् गने ।
यिक्षक /कममचारी छनौट गरी करार यनियु िको लायग यसफाररस गने ।
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(५) नयतजा प्रकासन भएको यमयतले १ िषम सम्म परीक्षा सम्बयन्धत कागजात गोप्ि राख्ने ।
(६) सयमयतले गनमु पने काम कािमिाहीको बारे मा ऐन यनिमािली तथा प्रचयलत काननु बमोयजम
तादाम्िता कािम गने ।

६.
७.

(२)
(३)
८.

९.

१०.

११.

पररच्छे द - चार
यिक्षक /कममचारी छिौट परीक्षा सम्बन्धी व्ििस्था
पदपिु ीको माध्िमः (१) सामदु ायिक यिद्यालिमा ररि दरबन्दी तथा अनदु ान कोटाका
पदहरु खल्ु ला प्रयतिोयगतात्मक माध्िम द्वारा पदपतु ी गररनेछ ।
यििरण उपलब्ध गराउिु पिनः (१) प्रत्िेक सामदु ायिक यिद्यालिमा रहेको स्िीकृ त
दरबन्दी िा अनदु ान कोटामा ररि रहेको यिक्षक / कममचारीको यििरर् ररि भएको यमयत
७ (सात) यदन यभत्र नगरपायलकाको यिक्षा िाखामा बझु ाउनु पनेछ ।
यिद्यालिले उपदफा (१) बमोयजम यििरर् पठाउँदा ररि दरबन्दी तथा अनदु ान कोटा,
तहगत र यिषिगत यििरर् समेत खल
ु ाउनु पनेछ ।
उपदफा (१) बमोयजमको यििरर् प्राप्त भए पयछ दरबन्दी, अनदु ान, यिक्षक, कममचारी, तह
र यिषि ियकन गरी पदपयु तमको लायग यिक्षा िाखाले छनौट सयमयतमा यििरर् पठाउनु
पनेछ ।
िोग्ििा र िायलम सम्बन्धी व्ििस्थाः (१)यिक्षक/ कममचारी छनौटका लायग यलइने
परीक्षामा सहभागी हुन यिक्षा ऐनले तोके को िैयक्षक िोग्िता तथा तायलम प्राप्त गरे को हुनु
पनेछ । सो काननु मा कुनै पदका लायग िोग्िता र तायलम नतोयकएको भए प्रचयलत
काननु का आधारमा सयमयतले तोके बमोयजम हुनछ
े ।
पाठ्िक्रम, परीक्षण प्रणाली र मुल्िाङ्कि प्रकृिाः ( १)यिक्षक कममचारीका लायग
यलइने परीक्षाको पाठ्िक्रम, परीक्षा प्रर्ाली र मल्ु िाङ्कन प्रकृ िा यिक्षा सेिा आिोग तथा
यिक्षा ऐनमा तोके बमोयजम हुनछ
े ।
(२) यिक्षक सेिा आिोग तथा यिक्षा ऐनमा कुनै पदको लायग पाठ्िक्रम नतोके को भए
प्रचयलत काननु का आधारमा सयमयतले यनधामरर् गरे बमोयजमको पाठ्िक्रम हुनछ
े ।
प्रयििोयगिाका लायग यिज्ञापि गिमु पिनः (१)यिक्षक/ कममचारी छनौट सयमयतले
यिक्षा िाखाबाट प्राप्त ररि यिक्षक/ कममचारी पदपतु ी गनम आिश्िक यििरर् खल
ु ाई
स्थानीि पत्रपयत्रका िा सचू ना पाटी िा िेभसाईटको माध्िमबाट कयम्तमा १५
(पन्र)यदनको म्िाद राखी यिद्यालिगत रुपमा यिज्ञापन गराउनु पनेछ।
दरखास्ि बझ
ु ाउिु पिनः (१) प्रयतिोयगतामा भाग यलन चाहाने उम्मेद्वारले तोयकएको
दरखास्त फारम भरी सयमयतले तोके बमोयजमको दस्तुर दायखला गरे को यनस्सा सयहतको
यिज्ञापनमा तोयकएको स्थान र अयियध यभत्र दरखास्त फारम बझु ाउनु पनेछ ।
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१२. दरखास्िको छाियिि र प्रिेिपत्र आयद सम्बन्धी व्ििस्थाः (१)दफा (११)
बमोयजम मा पनम आएका दरखास्त उपर छानयिन गदाम रीत पगु ेको देयखएमा सयमयतले
सम्बयन्धत उम्मेद्वारलाई प्रिेिपत्र यदनु पनेछ ।
(२) सयमयतले कुनै पयन दरखास्त ितम राखी स्िीकृ त गने छै न ।
(३) िस कािमयियध बमोयजम यिज्ञापन िा परीक्षा रद्ध गररएको अिस्थामा िा उम्मेद्वारको
दरखास्त अस्िीकृ त भएमा परीक्षा दस्तुर यफताम हुने छ। तर दफा २० बमोयजम दरखास्त
रद्ध भएमा परीक्षा दस्तरु यफताम हुने छै न ।
१३. स्िीकृि िामािलीको सयू च प्रकािि गिमु पिनः (१ )सयमयतले दरखास्त यदने अयन्तम
म्िाद समाप्त भए पयछ दरखास्त स्िीकृ त भएका सबै उम्मेद्वारहरुको नामािाली सचू ी
सचू ना पाटीमा टाँस गनमु पनेछ ।
१४. परीक्षा हुिे यमयि समि र स्थािः (१) िस कािमयियध बमोयजम सञ्चालन हुने परीक्षा
सयमयतले तोके को यमयत, समि र स्थानमा सञ्चालन हुनछ
े ।
१५. परीक्षाको पूणामङ्क र उत्तीणामङ्कः ( १) यिक्षक/ कममचारीका लायग यलइने परीक्षाको
पर्ू ामङ्क र उत्तीर्ामङ्क यिक्षा सेिा आिोगले तोके बमोयजम हुनेछ ।
(२) यिक्षक सेिा आिोग तथा यिक्षा ऐनमा कुनै पदको लायग पाठ्िक्रममा नतोके को भए
प्रचयलत काननु का आधारमा सयमयतले यनधामरर् गरे बमोयजमको पर्ू ामङ्क र उत्तीर्ामङ्क
हुनेछ ।
पररच्छे द - पााँच
यिक्षक/ कममचारी यसफाररस र यििुयि सम्बन्धी व्ििस्थाः
१६. करार सयू चका यिक्षकहरुको यसफाररसः (१) सामदु ायिक यिद्यालिको स्िीकृ त
दरबन्दी तथा राहत अनदु ान कोटाको ररि यिक्षक पदमा यिक्षक कममचारी छनौट
सयमयतद्वारा गररएको खल्ु ला प्रयतिोयगतात्मक पदको यिज्ञापनमा यिक्षक सेिा आिोगबाट
प्रकायित करार सचू ीमा रहेका उम्मेद्वारहरुले तोयकएका कागजातहरु सयहत यिज्ञापन
भएको ७ (सात) यदन यभत्र दरखास्त यदनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोयजमको उम्मेद्वारको दरखास्त पनम आएमा यिक्षक/ कममचारी छनौट
सयमयतले उम्मेद्वारहरुले पेि गरे का कागजातहरु आिश्िक जाँच बझु गरी करार यनियु िका
लायग नगरपायलकामा यसफाररस गरी पठाउनु पनेछ ।
१७. सफल उम्मेद्वारहरुको यसफाररसः (१ ) दफा १६ को उपदफा (१) बमोयजमका कुनै
उम्मेद्वारको दरखास्त नपरे मा सयमयतले यलयखत र प्रिोगात्मक परीक्षा यलइएको भए सो
परीक्षामा सफल भएका उम्मेद्वारहरुले अन्तरबाताममा प्राप्त गरे को अंक जोडी सबै परीक्षामा
सफल भएका उम्मेद्वारहरुको नाम यनियु िको लायग यसफाररस सयहत िोग्िता क्रम
प्रकायसत गनमु पने छ । त्िसरी यसफाररस गदाम उपलब्ध भए सम्म ररि पद संख्िाको १०
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१८.

१९.

२०.

२१.

२२.

प्रयतिले हुन आउने संख्िा िा १ (एक ) पद मध्िे जनु बयढ हुन्छ सो उम्मेद्वारको नाम
बैकयल्पक सयू चमा राख्नु पनेछ ।
(२ ) दफा १७ बमोयजम प्रकायित िोग्िता क्रममा आधारमा सफल उम्मेद्वारहरुलाई
सयमयतले नगरपायलकामा यिज्ञापन अनसु ार करार यनियु िका लायग यसफाररस गरी पठाउनु
पनेछ ।
यिक्षक/ कममचारीको यिियु िः (१)यिक्षक/ कममचारी छनौट सयमयतले यसफाररस गरे का
यिक्षक/ कममचारीलाई नगरपायलकाले करारमा यनियु ि गरी कामकाज लगाउनु पनेछ ।
(२) यिद्यालिले यिक्षक कममचारीलाई हायजर गराई सो को जानकारी नगरापायलका र
सम्बयन्धत यिक्षा यिकास तथा समन्िि इकाइलाई गराउनु पनेछ।
(३) यिक्षक सेिाबाट स्थािी यनिि
ु ी भई आएमा करारमा यनियु ि भएको यिक्षक जनु सक
ुै
बेला सेिाबाट अिकास हुनेछ ।
बैकयल्पक उम्मेद्वारलाई यििुयि गिम सकिेः (१ ) यसफाररस भएको उम्मेद्वारले
यसफाररस भएको ७ (सात)यदन यभत्र करारमा यनियु ि नयलएमा िा यनियु ि यलई हायजर
नभएमा बैकयल्पक उम्मेद्वारलाई करारमा यनियु िका लायग सयमयतले नगरपायलकामा
यसफाररस गरी पठाउने छ ।
(२) नगरपायलकाले यनियु ि गरी पठाएको बैकयल्पक उम्मेद्वारलाई सम्बयन्धत यिद्यालिले
हायजर गराई कामकाज लगाउनु पनेछ ।
दरखास्ि रद्ध िा यसफाररस बदर हुि सकिेः (१ ) कुनै उम्मेद्नारले झटु ा यििरर् यदएको
प्रमायर्त भएमा िा परीक्षा मिामदा भङ्ग गरे मा िा त्िस्तो कािम गने उद्योग गरे मा सयमयतले
त्िस्तो उम्मेद्वारको दरखास्त रद्ध गनम िा परीक्षा रद्ध गनम सक्नेछ ।
(२) सयमयतबाट यनियु िको लायग यसफाररस भएको कुनै उम्मेद्वारले यनियु ि यलन नपाउदै
यनज यसफाररस हुन नसक्ने कुनै प्रमायर्क कारर् उपलब्ध भएमा सयमयतले त्िस्तो
उम्मेद्नारको यसफाररस बदर गनम सक्नेछ ।
पररच्छे द - छ
यििेषज्ञ सम्बन्धी व्ििस्था
यििेषज्ञको सेिा यलि सकिेः (१) सामदु ायिक यिद्यालिमा ररि यिक्षक/कममचारी
पदको परीक्षा सञ्चालनका लायग आिश्िक मात्रामा सयमयतले यिषि यििेषज्ञ प्रिोग
गनेछ । यिषि यििेषज्ञको िोग्िता र सचू ीकृ त सम्बन्धी व्ििस्था यिक्षा ऐनले तोके
बमोयजम हुनछ
े ।
यिषि यििेषज्ञ छिौट सम्बन्धी व्ििस्थाः (१) यिक्षक/ कममचारी छौटनको लायग
यलइने खल
ु ा प्रयतिोयगतात्मक परीक्षा सञ्चालन गनम सयमयतले रतुिामाई नगरपायलकामा
सयू चकृ त भएका यिषि यििेषज्ञहरुलाई आिश्िक मात्रामा छनौट गनेछ ।
[7]

(२) उपदफा (१) बमोयजम रतुिामाई नगरपायलकामा सयू चकृ त यिषि यििेषज्ञ सम्बयन्धत

२३.
२४.

२५.
२६.
२७.

२८.

यिषिको उपलब्ध हुन नसके मा यिक्षा ऐनले तोके बमोयजमको िोग्िता परु ा भएको यिषि
यििेषज्ञलाई सयमयतले अन्ि नगरपायलकाबाट छनौट गरी यििेषज्ञ सेिा यलन सक्नेछ ।
पररच्छे द- साि
यियिध
गोप्ि रहिेः (१) सयमयतले यलने परीक्षा सम्बयन्धत सिै प्रकारका अयभलेख गोप्ि रहने
छन।्
परीक्षा र यिज्ञापि रद्ध गिम सकिेः (१) परीक्षा सञ्चालन हुदँ ाका बखत परीक्षा के न्रमा
कुनै प्रकारको गडबडी भएमा कुनै बाधा अिरोध खडा भएमा िा परीक्षा सञ्चालन हुन
नसके मा सयमयतले सो यदनको परीक्षा कारर् जनाइ रद्ध गनम सक्नेछ ।
िस कािमयियध बमोयिम हुिेः (१)िस कािमयियधमा लेयखएका कुराहरु िसै बमोयजम
हुने छन नलेयखएका कुराहरु प्रचयलत नेपाल काननु बमोयजम हुनेछन ।
कािमयियधको व्िाखिाः (१)िस कािमयियधको व्िाख्िा नगर कािमपायलकाले गरे
बमोयजम हुने छ ।
यििम िारी गिम सकिेः (१) सयमयतले आफ्नो काम कािमिाहीलाई सचु ारु रुपले
सञ्चालन गनमको लायग ऐन र कािमयियधको अयधनमा रही आिश्िक यनिम जारी गनम
सक्नेछ ।
बाधा, अड्काउ फुकाउः (१) िस कािमयियधको कािामन्ििनमा कुनै बाधा, अड्काउ
फुकाउ परे मा नगर कािमपायलकाले बाधा अड्काउ फुकाउने छ ।
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