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खानीखोला गाउँपाललकाको करार लिक्षक, बाल लिकास केन्द्रका स.का. र लिद्यालय कर्मचारी लनयलुि गने सम्बलन्द्ि 

कायमलिलि- २०७७ 

गाउँ कायमपाललकाबाट स्िीकृत लर्लतुः- २०७७/९/११ 

प्रर्ाणीकरण लर्लतुः- २०७७/१२/२१ 

 लिद्यालय तहको ररि दरबन्द्दीर्ा लिक्षक सेिा आयोगबाट तत्काल स्थायी पदपलूतम हुन नसकेको अिस्थार्ा 

लिद्यालयको पठनपाठनर्ा उत्पन्द्न अबरोि हटाउने अलिप्रायले करार लिक्षक छनौट गने कायमलाई थप व्यिलस्थत, 

पारदिी, लिश्वसनीय, र्यामलदत र लनष्पक्ष बनाउन लिद्यालय व्यिस्थापन सलर्लतको सरे्त सहिालगता रहने गरर लिद्यालय 

तहर्ा करारर्ा लिक्षक छनौट कायमर्ा आिश्यकतानसुार उपयोग गने गरी खानीखोला गाउँ कायमपाललकाले करार लिक्षक 

लनयलुि कायमलिलि- २०७७ तयार गरी लाग ुगरेको छ । 

उदेश्यहरुः 

लिद्यालयर्ा तत्काललन र्ानिीय स्रोतको आिश्यकता परुा गनुम, 

१. लिक्षक छनौट कायमलाई व्यिलस्थत, पारदिी, लिश्वसनीय, र्यामलदत, लनष्पक्ष तथा लर्तव्ययी बनाउन,ु 

२. एउटै सर्यर्ा एउटै प्रश्नपत्रद्धारा एक िन्द्दा बढी लिद्यालयको पररक्षा संचालन गनुम, 

३. स्थानीय तहको सहिालगतार्ा लिक्षक छनौट गनुम, 

छनौट तथा सिफारिि प्रसियाुः 

१. लिद्यालय व्यिस्थापन सलर्लतले ररि दरबन्द्दीको पदपलुतमको लालग व्यिस्थापन सलर्लतको लनणमय सलहत 

चौर्ालसक रपर्ा अनसुचूी-१ अनसुारको र्ाग फारर् िरी गाउँ कायमपाललकाको कायामलयको लिक्षा िाखार्ा 

पेि गनुम पनेछ । यसरी र्ाग फारार् पेि गदाम नै सम्बलन्द्ित लिद्यालयको तफम बाट दफा २ को उपदफा (ग) अनसुार 

छनौट सलर्लतर्ा रहने सदस्यहरको लििरण सरे्त पेि गनुमपनेछ । 

२. लिक्षा तथा खेलकुद िाखाले गाउँ लिक्षा सलर्लतर्ा अनुर्लतका लालग पेि गनुम पनेछ । गाउँ लिक्षा सलर्लतले 

र्ागको आिश्यकता र औलचत्य लाई सरे्त ध्यानर्ा राखी ७ लदन लित्र स्िीकृलत लदने िा नलदने लनणमय लदनपुनेछ 

। लिद्यालय व्यिस्थापन सलर्लतको र्ाग अस्िीकृत िएर्ा सोको जानकारी ३ लदनलित्र गाउँ लिक्षा सलर्लतको 

सलचिले सम्बलन्द्ित लिद्यालयलाई लदन ुपनेछ । लिद्यालय व्यिस्थापन सलर्लतको र्ाग स्िीकृत िएर्ा लिक्षक 

छनौट सलर्लतको  सलचिले लिक्षा तथा खेलकुद िाखा र्ाफम त कलम्तर्ा सात (७) लदने लिज्ञापन प्रकालित 

गनुमपनेछ । सो लिज्ञापनको एक प्रलत गाउँ कायमपाललकाको कायामलयर्ा, सम्बलन्द्ित लिद्यालय, सम्बलन्द्ित िडा 

कायामलय र स्थानीय सािमजालनक स्थलर्ा टाँस गनुमपनेछ । 

३. lzIfssf] lgo'lQmM -!_  ljBfnodf sfod ePsf] l/Qm b/jGbL lzIfs kbdf s/f/ lgo'lQmsf] Joj:yf 

b]xfo jdf]lhdsf] 5gf}6 ;ldltaf6 x'g]]5 M 

 -s_ ;DalGwt ljBfnosf] ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf िा 

     ljBfno Joj:yfkg सलर्लतले तोकेको सदस्य         — ;+of]hs  



   -v_ laifout /f]i6/ dWo]af6 ufpF lzIff ;ldltsf] cWoIfn] tf]s]sf]] ljifo lj1 Ps hgf — ;b:o 

   -u_ ufpFkflnsfsf] lzIff clws[t/शाखा प्रमुख     — ;b:o  

   -3_ ;DalGwt ljBfnosf] k|wfgfWofks      —;b:o ;lrj  

-@_ ;ldltsf] cfkm\gf] sfo{ljlw ufpF lzIff ;ldltn] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . आिश्यकता अनुसार गाउँलिक्षा 

सलर्लतका सदस्य र्ध्येिाट एक जना र्नोलनत गनम सक्नेछ ।  

 

खण्ड (ग) अनसुारको सदस्यको पदािलि छ र्लहना सम्र् रहनेछ । प्रत्येक छ र्लहनार्ा चलिय प्रणाली अनसुार गाउँ 

लिक्षा सलर्लतले तोक्नपुनेछ । 

४. पररक्षा संचालन तथा व्यिस्थापन गनम छनौट सलर्लतका सदस्यहर र्ध्येबाट एक जनाको संयोजकत्िर्ा पररक्षा 

सञ्चालन हुने स्थलको लिद्यालयको प्रिानध्यापक सदस्य सलचि रहने गरी बलढर्ा तीन सदस्य रहने गरी पररक्षा 

संचालन तथा व्यिस्थापन उपसलर्लत गठन गनम सक्नेछ । 

५. आिेदकले लिज्ञापनर्ा तोकेको दस्तरु बझुाई तोलकएको सर्यलित्र सम्िलन्द्ित लिद्यालय िा लिक्षा तथा खेलकुद 

िाखार्ा रीतपिूमक आिेदन लदन सक्नेछ । पररक्षाथीलाई लिक्षा तथा खेलकुद िाखाले व्यलिगत लििरण सलहत 

रोल नं.कायर् गरी पासपोटम साइजको फोटो टाँसी प्रिेिपत्र उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

६. पररक्षा लर्लत तोक्दा एक िन्द्दा बढी लिद्यालयको तह र लिषयको प्रकृलत लर्लेर्ा एकै लर्लत, सर्य र स्थानर्ा 

तोक्न ुपनेछ । एक िन्द्दा बढी लिद्यालयको पररक्षा संचालन हुदाँ उपलब्ि लिज्ञहरबाट उि पररक्षा संचालनका 

सम्पणूम प्रलियाहरर्ा सार्लूहक सहिालगता रहनेछ । 

७. छनौट सलर्लतले छनौट कायमलाई थप प्रिािकारी बनाउन र स्थानीय िडाको सरे्त सहिालगता रहने गरी लिक्षा 

लनयर्ािली २०७४ को लनयर् ५४ को (१) बर्ोलजर्को लिक्षक छनौट सलर्लतर्ा पयमिेक्षकको रपर्ा सम्बलन्द्ित 

िडाको िडा अध्यक्षलाई आर्लन्द्त्रत गनम सलकनेछ र लिक्षक छनौटको पररक्षा सम्बलन्द्ि कार्को लालग आिश्यक 

पने कर्मचारी लिक्षा तथा खेलकुद िाखाले व्यिस्थापन गनुम पनेछ । 

८. परीक्षाको अनगुर्न लनरीक्षण गाउँपाललका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष गाउँ लिक्षा सलर्लत तथा सार्ालजक लिकास 

सलर्लतका पदालिकारी बाट हुन सक्नेछ । 

९. परीक्षाको गोपलनयता र र्यामदालाई ख्याल गरर छनौट सलर्लतले कलम्तर्ा तीन जना सम्बलन्द्ित लिषयलिज्ञबाट 

लिक्षक सेिा आयोगले तोकेको पाठ्यिर् बर्ोलजर्को कच्चा प्रश्नपत्र र उत्तर कुलन्द्जका संकलन गरर कच्चा 

प्रश्न पत्र तयार गने बाहकेको एक जना सम्बलन्द्ित लिषयका लिज्ञबाट लिक्षक सेिा आयोगले तोकेको पाठ्यिर् 

बर्ोलजर्को लिषयिस्तलुाई अलग-अलग लिषमकर्ा लििाजन गरर तयार गरर गराई लिलबन्द्दी गनुम गराउन ुपनेछ 

। गाउँपाललकार्ा प्रश्नहरको संगालो (Question Bank) तयार िइसकेपलछ सोको प्रयोग गरी आगार्ी पररक्षा 

संञ्चालन गने गराउने । यो कायमलिलि स्िीकृत िइसकेपलछको करार लिक्षक, स.का. र कर्मचारीको पदपलूतमर्ा 

लाग ुहुनेछ । सोिन्द्दा अलिको पदपलूतम यसै कायमलिलि अनसुार िए गरेको र्ालननेछ । 

१०.  पररक्षा संचालन तथा व्यिस्थापन उपसलर्लतका संयोजकले उपसलर्लतका सदस्यहरको रोहबरर्ा 

पररक्षाथीहरको संख्याको आिारर्ा कलम्तर्ा १ िटा बढीर्ा ५ िटा नबढ्ने गरर प्रश्नपत्र छपाई आिश्यकता 



अनसुारका पोका तयार गरर लिलबन्द्दी गराउन ुपनेछ र तोलकएको सर्यर्ा लललखत पररक्षा संचालन गनुम गराउन ु

पनेछ । 

११. पररक्षा संचालन तथा व्यिस्थापन सलर्लतले पररक्षा संचालन गनम गराउँदा ४० जना सम्र् पररक्षाथीका लालग एक 

केन्द्र कायर् गरी एक केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष एक, लनररक्षक दईु जना, व्यिस्थापक एक जना  र 

कायामलय सहयोगी एक जना, एक पररक्षा स्थलका लालग बढीर्ा सात जना सरुक्षाकर्ीहरको एक सर्हु 

व्यिस्थापन गनुमपनेछ । 

१२.  लललखत परीक्षा सर्ाप्त िएपलछ परीक्षाको कुन ैपलन कायमर्ा संग्लन निएको कर्मचारीद्धारा उत्तरपलुस्तका कोलडङ 

गराई उपलब्ि लिज्ञहरको कम्तीर्ा २ जनाको एक सर्हु बनाई एउटा उत्तरपलुस्तका कलम्तर्ा २ लिज्ञ सर्हूबाट 

परीक्षण गराउने । कुनै लिज्ञ सर्ूहबाट पररक्षण गदाम एक उम्रे्दिारको प्राप्ताङ्कर्ा दि (१०) प्रलतित िन्द्दा बढी 

फरक परेर्ा तत्काल सोही सर्हूलाई पनुुःपरीक्षण गनम लगाई प्राप्ताङ्कको औसत लनकाली कोलडङ गने 

व्यलिलाई नै उत्तरपलुस्तका लडकोलडङ गनम लगाई लनयर्ानुसार लललखत पररक्षाको नलतजा प्रकािन गने र 

अन्द्तिामताम संचालन गने लजम्रे्िारी खानीखोला गाउँपाललकाको लिक्षा लनयर्ािली २०७४ को लनयर् ५४ को 

(१) बर्ोलजर् छनौट सलर्लतको हुनेछ । 

१३.  प्रथर् चरणको बस्तगुत पररक्षा गराउने उि पररक्षाको नलतजा प्राप्त िए पलछ लिषयगत लललखत पररक्षा ललइ 

उलतणम िए पलछ कोड लडकोड गने कर्मचारी बाहकेका सदस्यहरले लिक्षक सेिा आयोगले तोकेको र्ापदण्ड 

अनसुार १० पणूामङ्कको अन्द्तिामताम संचालन गरी प्राप्ताङ्को औषत लनकाली नलतजा छनौट सलर्लतर्ा पेि गनुम 

पनेछ । 

१४. लललखत पररक्षाको प्राप्ताङ्क, अन्द्तिामतामको प्राप्ताङ्क र िैलक्षक योग्यता बापतको अंकसरे्तका आिारर्ा 

कोलडङ लडकोलडङको लजम्र्ेिारी ललएको कर्मचारीद्धारा अलन्द्तर् नलतजा तयार गरी लिक्षक छनौट सलर्लतर्ा 

पेि गने र छनौट सलर्लतले अलन्द्तर् नलतजा प्रकािन गरी सम्बलन्द्ित लिद्यालय व्यिस्थापन सलर्लतलाई 

लनयलुिका लालग पररक्षाको नलतजा सलहत पठाउन ु पनेछ । लललखत पररक्षाको नलतजा िणामनिुर् अनसुार र 

अलन्द्तर् नलतजा योग्यतािर्का आिारर्ा प्रकालित गररनेछ । 

१५. पररक्षाथी संख्या २० जना िन्द्दा बढी िएर्ा र एकै लदनर्ा अलन्द्तर् नलतजा प्रकालित गनम नसलकने िनी छनौट 

सलर्लतले लनणमय गरेर्ा लललखत पररक्षाको उत्तरपलुस्तका लनयर्ानसुार लसलबन्द्दी गरी सरुलक्षत गनुम पनेछ । 

१६. कुनै पलन लिद्यालयर्ा नेपाल सरकारको सलुििा प्राप्त कायमरत लिक्षकले सर्ान तहर्ा आिेदन लदई पररक्षार्ा 

सारे्ल हुन पाउने छैन तर कायमरत लिद्यालयबाट लनजले आफ्नो राजीनार्ा स्िीकृत िएको प्रर्ाण पेि गरेर्ा 

पररक्षार्ा सारे्ल हुन बािा पने छैन । 

१७. कसैले बदुाँ नं.१६ को उल्लिन गरी पररक्षार्ा सारे्ल िई उत्तीणम िएको प्रर्ालणत िएर्ा लनजको लसफाररस बदर 

गरी बैकलल्पक उम्र्ेदिारलाई लसफाररस गररनेछ । 

१८. यसरर लसफाररस गररएका उम्रे्दिार लाई ७ लदन लित्र लिद्यालय व्यिस्थापन सलर्लतले अनुसूची -५ को ढाचाँर्ा 

लनयिुी लदई पठनपाठनर्ा संग्लन गराउन ुपनेछ र सोको जानकारी गाउँपाललकाको लिक्षा िाखार्ा गराउनु पनेछ।  



१९. उि अिलिलित्र लिद्यालय व्यिस्थापन सलर्लतले लनयलुि लदई पठनपाठनर्ा संग्लन नगराएर्ा गाउँ 

कायमपाललकाको कायामलयबाट लनयर्ानसुार लनयलुि लदई पठनपाठनका लालग सम्बलन्द्ित लिद्यालयर्ा पठाईनेछ 

। लनजलाई हालजर गराई पठनपाठनर्ा संग्लन गराउने कतमव्य सम्बलन्द्ित लिद्यालयको प्रिानाध्यापकको हुनेछ । 

तोलकएको सर्यलित्र लिद्यालयर्ा हालजर नगराएर्ा दरबन्द्दी सलहत आिश्यकता अनसुार अन्द्य लिद्यालयर्ा 

पठाउन सलकनेछ । 

२०. लसफाररस गररएको उम्रे्दिारले तोलकएको सर्यािलिलित्र लनयलुि नबझेुर्ा िा लनयलुि िएको ६ र्लहनालित्र 

राजीनार्ा लदएर्ा िा अन्द्य कारणले उि पद ररि िएर्ा छनौट सलर्लतले अलन्द्तर् नलतजा प्रकािन गदाम 

िैकलल्पक सचूीर्ा रहकेो उम्रे्दिारलाई योग्यतािर्का आिारर्ा लनयलुि गनम सक्नेछ । 

२१. कुनै व्यलिले प्रश्नपत्रको गोपलनयता िंग गरेको िा गनम लगाएको, पररक्षाको पररणार् फेरबदल गरेको िा गनम 

लगाएको सम्बलन्द्ित आिश्यक कागजात च्याते िा नष्ट गरे गराएको प्रर्ालणत िएर्ा प्रचललत ऐन लनयर्ानसुार 

कारबाही हुनेछ । 

२२. करार लिक्षक, स.का. र कर्मचारी लनयलुि सम्बन्द्िर्ा प्रचललत नीलत, लनयर् एिं लनदलेिका बर्ोलजर् कुनै पररितमन 

िएर्ा सोलह बर्ोलजर् हुनेछ । 

२३. लिद्यालयगत रपर्ा िएको लिज्ञापनको पदपलूतम कायम सर्ाप्त िए पश्चात लिक्षा लनयर्ािली २०७४ को लनयर् 

५४ को (१) अनसुारको सलर्लतले करारर्ा पदपलूतम प्रयोजनका लालग लिक्षक सेिा आयोगले तोकेको पाठ्यिर् 

एिं यो कायमलिलि अन्द्तगमत रहरे पररक्षा संचालन गरर अस्थायी करार सचूी प्रकािन गनम तफम  लनयर्न गनम सक्नेछ। 

२४. लिद्यालयर्ा करार लिक्षक लनयुलि, बाल लबकास केन्द्रका स.का.तथा लिद्यालयका कर्मचारी लनयलुि सम्बन्द्िर्ा 

यस कायम लिलिर्ा उल्लेख िएका लिषयहरर्ा यसै अनसुार हुनेछ । उल्लेख गनम छुट िएका लिषयहरका हकर्ा 

नेपाल लिक्षक सेिा आयोगका स्थालपत लिलि तथा र्ान्द्यता अनसुार हुनेछन ्।  

२५. करार लिक्षकको लालग अनसुलूच १ अनसुारको दरखास्त फारर् िरर सम्िलन्द्ित लिद्यालय िा गाउपाललकाको 

लिक्षा तथा खेलकुद िाखार्ा तोलकएको दस्तरुको नगलद रलसद िा सम्िलन्द्ित लिद्यालयको नेपाल एसलिआई 

बैक खानीखोला िाखार्ा रहकेो खातार्ा जम्र्ा गरेको िैचर पेि गरे पलछ र्ात्र दरखास्त लस्िकृत गनुम पनेछ । 

२६. प्रिेि पत्र लिना पररक्षार्ा सार्ेल गराइने छैन ।  

२७.  उल्लेलखत पररक्षा गराउन पररक्षा हुन ुिन्द्दा पलहले लिज्ञ तथा प्रलतलनिी गाउपाललकार्ा र्ाग गनुम पनेछ । यसरी 

र्ाग िए अनुसार गाउपाललकाले लिज्ञ तथा लिक्षा िाखा प्रर्ुखले तोके पलछ र्ात्र पररक्षा संचालन गनुम पने छ। 

अन्द्य लनकायिाट लिलन तथा प्रलतलनिी राखी पररक्षा संचालन िएर्ा गाउपाललकाले अर्ान्द्य िा रद्ध गनम सक्ने र 

त्यसरी पररक्षा गराइ लिक्षकको तलि ित्ता गाउपाललकाले लनकासा गने छैन । 

२८.  गाउपाललकार्ा लिक्षा के्षत्रको अलिकृत स्तरको कर्मचारी निएर्ा तोलकएको अलिकृत स्तरका कर्मचारीलाइ 

कायम गनम सक्ने छन ्। 

२९. उल्लेलखत पररक्षा संचालन गनम लिक्षा ऐन लनयर्ािली र गाउपाललकाको लिक्षा ऐन लनयर्ानसुार  प्रा.लब. र 

र्ा.लब. तहको लिज्ञ छनौट गरर नार्ािलल प्रकािन गने पनेछ ।  लिद्यालयले र्ाग गरे अनसुार छनौट िएका 



लिज्ञहरलाइ गोला प्रथाद्धारा प्राथलर्कताका आिारर्ा छनौट गरर र्ाग िएको लिद्यालयलाइ जानकारी गराउनु 

पनेछ । 

 

आसथिक कायि प्रणाली 

१. पररक्षा संचालनको आलथमक कारोबारको लेखा तथा लेखा पररक्षण प्रचललत नेपाल काननू अनसुार हुनेछ । 

२. पररक्षा संचालनसँग सम्बलन्द्ित खचम दहेाय अनसुार हुनेछुः- 

क. छनौट सलर्लत तथा पररक्षा व्यिस्थापन सलर्लतको बैठक ित्ता प्रलत बैठक प्रलत व्यलि र.७००।०० 

ख. प्रलत लदनका लालग लचया खाजा खचम र.१५००।०० नबढ्ने गरी, 

ग. कच्चा प्रश्न पत्र तयार गदाम - प्रलत सेट र.१५००।००, 

ि. र्ोडरेसन गरर अलन्द्तर् प्रश्न पत्र तयार गदाम प्रलत लिषय एकर्ुष्ट र.१०००।००, 

ङ. पररक्षा संचालनका लालग प्रलत लसफ्ट - केन्द्राध्यक्ष का लालग र.६५०।००, सहायक केन्द्राध्यक्षका लालग 

र.४००।००, लनररक्षकका लालग र.३००।००, सहयोगीका लालग र.१५०।००, व्यिस्थापकका लालग 

र.४५०।००, 

च. उत्तर पलुस्तका कोलडङ तथा लडकोलडङ गदाम प्रलत उत्तर पलुस्तका का लालग र.२।००, उत्तरपुलस्तका संख्या 

५० िन्द्दा कर् िएर्ा एकर्षु्ट र.१००।०० 

छ. पररक्षा संचालन प्रलिया संग्लन छनौट सलर्लत तथा व्यिस्थापन उपसलर्लतका सदस्य तथा अनगुर्न 

कतामका लालग प्रलत लसफ्ट र.१०००।०० 

ज. उत्तर पलुस्तका पररक्षण गदाम लिषयगत प्रलत उत्तर पलुस्तका पररक्षणका लालग र.२५, िस्तगुत उत्तर पलुस्तका 

पररक्षण गदाम २० िन्द्दा कर् िएर्ा एकर्षु्ट र.५००।०० 

झ. अन्द्तिामताम सलर्लतका सदस्यहरका लालग प्रलत लसफ्ट ित्ता र.१०००।०० 

ञ. र्ाथी उल्लेलखत रकर् लिद्यालय आफैले पररक्षा गराइर्ा लाग ु हुनेछैन । गाउपाललका स्तररय एलककृत 

पररक्षार्ा र्ात्र लाग ुहुनेछ । 

 

आचाििंसहता 

क. पररक्षा संचालनका लालग केन्द्राध्यक्ष र लनरीक्षक पररक्षा सलर्लतले तोकेबर्ोलजर् हुनेछ । प्रश्नपत्र लनर्ामण तथा 

उत्तरपलुस्तका पररक्षणर्ा संग्लन हुने पदालिकारीहरले उि पररक्षा संचालन अिलििर पररक्षा हलर्ा प्रिेि गनम 

पाउने छैनन ्। 

ख. तोलकएको स्थानर्ा पररक्षाको प्रश्न लनर्ामण दलेख पररक्षाको नलतजा सािमजालनक नहुन्द्जेलसम्र् छनौट सलर्लतर्ा 

संग्लन सलर्लतका लजम्रे्िार व्यलिहरले र्ोबाइल फोन लस्िच अफ गनुमपनेछ र व्यिस्थापन कायमर्ा संग्लन 

कर्मचारीले आिश्यकतानसुार र्ोबाइल फोन प्रयोग गनम सलकनेछ । पररक्षाथीले िने पररक्षा अिलििर र्ोबाइल 

फोन लस्िच अफ गनुमपनेछ । 



ग. पररक्षा केन्द्र लित्र प्रिेि गररसकेपलछ पररक्षार्ा संग्लन व्यलिहरले पररक्षाथीसँग र अन्द्य असम्बलन्द्ित व्यलिहरसँग 

व्यलिगत िेटिाट र सम्पकम  गनम पाउने  छैन । 

ि. पररक्षा र्यामलदत, संयलर्त र लनष्पक्ष रपर्ा संचालन गने र गराउने र्खु्य लजम्रे्िारी लिक्षक छनौट सलर्लतको हुनेछ। 

ङ. पररक्षा केन्द्रको सरुक्षाको व्यिस्था लर्लाउने दालयत्ि छनौट सलर्लतको हुनेछ । 

च. तोलकएको पररक्षा केन्द्रलाई चार लकल्ला कायर् गरर पररक्षा प्रलिया आरम्ि िई सकेपलछ नलतजा सािमजालनक 

नहुन्द्जेल पररक्षासँग असम्बलन्द्ित व्यलिहरलाई उि स्थानर्ा प्रिेि लनषेि गररनेछ । 

छ. पररक्षाथीले प्रयोग गने उत्तरपलुस्तका र लेख्ने र्सीर्ा एकरपता हुनपुनेछ र सबै पररक्षाथीलाई सम्बलन्द्ित लिद्यालयले 

अलनिायम रपर्ा उत्तरपलुस्तका र कलर् उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

ज. परीक्षार्ा अिालञ्छत लियाकलाप हुन नलदन बाह्य हस्तके्षप र प्रिाि पने कुनै गलतलिलि िएर्ा लिद्यालय व्यिस्थापन 

सलर्लतका अध्यक्ष िा गाउँ लिक्षा प्रर्खु एिं सरुक्षा लनकायलाई जानकारी गराउनपुनेछ । 

झ. पररक्षार्ा संग्लन लिज्ञ, सदस्य र अलिकृतबाट अलनयलर्त कायम िएको प्रर्ालणत िएर्ा त्यस्तो कायम गने अलिकृत 

र लिज्ञ सदस्यहरलाई लिज्ञको सूचीबाट हटाई लििागीय एिं लनयर्ानसुार गाउँ कायमपाललकाले कारबाही सरे्त गनेछ 

। अलनयलर्त कायम िएको प्रर्ालणत िएर्ा उि पररक्षा रद्द हुनेछ र पनुुः पररक्षाको प्रलिया अगालड बढाउन ुपनेछ । 

ञ. पररक्षार्ा लिक्षा तथा खेलकुद िाखाले आिश्यकता अनसुार सरुक्षा व्यिस्था लर्लाउन ुपनेछ । 

ट. यो कायमलबलि संलियप्रदिे ऐन लनयर्ािली कायमलबलिसंग बालझएर्ा बालझएको हदसम्र् स्ितुः खारेज हुनेछ । 

 

 

  



अनसूुची - १ 
 दरखास्त फारामको ढााँचा) 

vfgLvf]nf गाउपालिका 
...............................लिद्यािय......... 

खानीखोिा  
 

करारको िालग दरखास्त फाराम 
(क) वैयक्तिक वववरण 

 नाम थर
  

(देवनागरीमा)  
(अंग्रजेी ठूिो अक्षरमा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने क्तजल्िा : लमलत : 
स्थायी ठेगाना क) क्तजल्िा ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा नं 
 घ) टोि : ङ) मागग/घर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार गने ठेगाना : ईमेि 
िािकुो नाम, थर : जन्म लमलत :             (वव.सं.मा)              (ईक्तस्व संवतमा) 
िाजेको नाम, थर : हािको उमेर :             वर्ग            मवहना 

(ख) शैक्तक्षक योग्यता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िालग चावहने आवश्यक न्यूनतम शैक्तक्षक योग्यता/तालिम मात्र उल्िेख गने) 

आवश्यक न्यूनतम योग्यता ववश्वववद्यािय/िोडग/तालिम ददन ेसंस्था शैक्तक्षक उपालि/तालिम  संकाय शे्रणी/प्रलतशत मूि ववर्य 
शैक्तक्षक योग्यता      

     
तालिम      

(ग) अनभुव सम्िन्िी वववरण  

कायागिय पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवलि 

देक्तख सम्म 
       
       

मैिे यस दरखास्तमा खिुाएका सम्पूणग वववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त िझुाएको पदको सूचनाको िालग अयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढााँटे वा 
िकुाएको ठहररएमा प्रचलित कानून िमोक्तजम सहनछुे/िझुाउनछुे । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा यस दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्िेक्तखत सिै शतग 
तथा लनयमहरु पािना गनग मन्जरु गदगछु । साथै करारमा उल्िेक्तखत शतगहरु पूणग रुपमा पािना गनेछु र करारको समयभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाग कक्तम्तमा ३ मवहनाको 
पूवग सूचना ददई कायागियमा लनवेदन ददनेछु । 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दायााँ िायााँ 
 
 

 

लमलत: 

कायागियिे भनेेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखतेः 
लमलत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 
लमलत : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेक्तखत िगायत लनम्नलिक्तखत कागजातहरु अलनवायग रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाक्तणत गरी पेश गनुग पनेछ । 

हािसािै क्तखचेको 
पासपोटग साईजको परैु 
मखुाकृलत देक्तखन े
फोटो यहााँ टास्न ेर 
फोटो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदवारिे 
दस्तखत 



 

खानीखोला गाउँपाललका 

...........................लबद्यालय.......... 

काभ्रेपलाञ्चोक 

किाि सिक्षक पदको प्रवेिपत्र 

परिक्षासथिले भने 

(क) नार्, थर :                                                             (ग) तह: 

(ख) पद:                                                                     (ि) उम्र्देिारको दस्तखत नर्नूा: 

 

गाउँ कायिपासलकाको कायािलयले भने 

यस लबद्यालयबाट ललइने उि पदको परीक्षार्ा तपाईलाई सलम्र्ललत हनुे अनुर्लत लदइएको छ । लिज्ञापनर्ा तोलकएको ितम नपगुेको ठहर 

िएर्ा जनुसकैु अिस्थार्ा पलन यो अनुर्लत रद्द हनुेछ ।  

रोल नम्बर:...............................................                                                                               

............................................ 

        (कर्मचारीको दस्तखत)                                                                                                  (लिद्यालयको छाप) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

खानीखोला गाउँपाललका 

...................लिद्यालय........... 

    काभ्रेपलाञ्चोक 

बाग्र्ती प्रदिे, नेपाल 

किाि सिक्षक पदको प्रवेिपत्र 

परिक्षासथिले भने 

(क) नार्, थर :                                                             (ग) तह: 

(ख) पद:                                                                     (ि) उम्र्ेदिारको दस्तखत नर्नूा: 

गाउँ कायिपासलकाको कायािलयले भने 

यस लबद्यालयबाट ललइने उि पदको परीक्षार्ा तपाईलाई सलम्र्ललत हनुे अनुर्लत लदइएको छ । लिज्ञापनर्ा तोलकएको ितम नपगुेको ठहर 

िएर्ा जनुसकैु अिस्थार्ा पलन यो अनुर्लत रद्द हनुेछ ।  

रोल नम्बर:...............................................                                                                               ............        

(कर्मचारीको दस्तखत)                                                                                                  ((लिद्यालयको छाप) 

पासपोटम साइजको 

फोटो 

पासपोटम साइजको 

फोटो 



 

अनसुचूी-२ 

(खानीखोला गाउँपाललकाको करार लिक्षक, बाल लिकास केन्द्रका स.का. र लिद्यालय कर्मचारी लनयलुि गने 

सम्बन्द्िी कायमलििी - २०७७ को दफा २ को (१) सँग सम्बलन्द्ित) 

करार लिक्षक लनयलुिका लालग र्ाग फारार्को नर्नूा 

श्री .................................................................................................. लिद्यालय 

खानीखोला गाउँपाललका िडा .................................. , ............................. 

लर्लतुः- २०७.../ ..... / ...... 

लिषयुः- करार लिक्षक लनयलुि सम्बन्द्िर्ा । 

श्री खानीखोला गाउँ कायमपाललकाको कायामलय 

    लिक्षा तथा खेलकुद िाखा । 

प्रस्ततु लिषयर्ा यस लिद्यालयको तपलसलर्ा उल्लेलखत लििरण सलह करार लिक्षक लनयलुिका लालग लिद्यालय 

व्यिस्थापन सलर्लतको लर्लत २०७..../...../...... को लनणमयको प्रलतललपी पाना ............ यसै साथ संग्लन राखी 

पठाएको व्यहोरा अनरुोि छ । 

तपलसलुः- 

१. करार लिक्षक र्ाग गररएको तहुः- 

२. लिषयुः- 

३. र्ाग गररएको तहको स्िीकृत दरबन्द्दी संख्याुः- 

४. र्ाग गररएको तहको दरबन्द्दी पदपलूतम संख्या (स्थायी, करार आदी बाट)- 

५. र्ाग गररएको लिषयको स्िीकृत दरबन्द्दी संख्याुः- 

६. र्ाग गररएको लिषय लिक्षक दरबन्द्दी पदपलूतम संख्याुः- 

७. लिद्यालयको कुल लिक्षक दरबन्द्दीको अिस्थाुः- स्िीकृत दरबन्द्दी संख्याुः- .................. ररि दरबन्द्दी 

संख्याुः- ............................................. 

८. लिद्यालयको तहगत लिद्याथी संख्याुः-  

क. पिूम प्राथलर्क तहुः-                छात्र ..............    छात्रा ................. जम्र्ा ................................. 

ख. कक्षा १-५ सम्र्कोुः-             छात्र ..............    छात्रा ................. जम्र्ा ................................. 

ग. कक्षा ६-८ सम्र्कोुः-             छात्र ..............    छात्रा ................. जम्र्ा ................................. 

ि. कक्षा ९-१० सम्र्कोुः-           छात्र ..............    छात्रा ................. जम्र्ा ................................. 

ङ. कक्षा ११-१२ सम्र्कोुः-         छात्र ..............    छात्रा ................. जम्र्ा ................................. 

च. कूल लिद्याथी संख्याुः-        छात्र ..............    छात्रा ................. जम्र्ा ................................. 


