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िश�क िनयुि� सम्बन्धी संि�� कायर्िविध, २०७५ 
 

गोरखा नगरपािलकाको िश�ा ऐन, २०७४ को दफा ३४ को उपदफा (७) ले िदएको अिधकार प्रयोग गरी नगर िश�ा सिमितले यो सि�� 
कायर्िविध बनाएको छ । 

प�रच्छेद- एक 
प्रारिम्भक 

१. सङ्ि�� नाम र प्रारम्भ : (१)  यस कायर्िविधको नाम 'िश�क िनयिु� सम्बन्धी सि�� कायर्विध, २०७५ ' रहकेो छ । 

(२)  यो कायर्िविध गोरखा नगरपािलका भर लाग ूह�नछे । 
(३)  यो कायर्िविध तु�न्त प्रारम्भ ह�नछे । 
 

२.  प�रभाषाः   

िवषय वा प्रसंगले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमा,– 
(क)  'ऐन' भन्नाले गोरखा नगरपािलकाको िश�ा ऐन, २०७४ लाई सम्झन ुपछर् । 
(ख)  'िश�क' भन्नाले सामदुाियक िवद्यालयको अध्यापक सम्झन ुपछर् । सो शब्दले स्वीकृत प्रा� दरवन्दीमा िनय�ु ह�ने अस्थायी र करार 
िश�क तथा बाल िश�ा िश�क समेतलाई जनाउन ेछ । 
(ग)  'सिमित ' भन्नाले िश�ा ऐनको दफा ३४ बमोिजमको िश�क छनौट सिमित सम्झन ुपछर् । सो सिमित गठन नह�दँासम्म यसै कायर्िविध 
बमोिजम गठन ह�ने िश�क छनौट सिमितलाई समते सम्झन ुपछर् । 
(घ) 'िव�' भन्नाले सिमितले सचूीकृत गरेको िवषयगत िवशेष� सम्झन ुपछर् । 
(ङ) 'अध्यापन अनमुित पत्र' भन्नाले िश�क सेवा आयोगले प्रचिलत काननू बमोिजम अध्यापन गनर् िदएको अनमुित पत्र सम्झन ुपछर् । 

 

प�रच्छेद- दुई 
िश�क छनौट सिमितको गठन 

३ सामदुाियक िवद्यालयमा स्वीकृत प्रा� दरवन्दी र थप िश�क अनदुान तथा बाल िश�ा िश�कको पदमा अस्थायी िनयिु�को लािग 
स्थानीय िश�ा अिधकारी सम� िसफा�रस गनर् एक अध्य� र दईु सदस्य रहकेो एक िश�क छनौट सिमितको गठन ह�न ेछ । 
४ सिमितका पदािधकारीह�को योग्यता िश�ा ऐन २०७४ को दफा ३४ (३) मा उल्लेख भए बमोिजम ह�न ेछ । 
५ सदस्यह�को िनयिु� नगर िश�ा सिमितले गन� छ । 
 

प�रच्छेद- तीन 
सिमितको बैठक तथा काम कतर्व्य र अिधकार सम्बन्धी व्यवस्था 

  
६ सिमितको बैठक सम्बन्धी कायर्िविध 

(१) सिमितको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नछे । 
(२) सिमितको बैठक अध्य�ले तोकेको स्थान, िमित र समयमा बस्नछे । 
(३) सिमितको बैठकको अध्य�ता अध्य�ले गन�छ र िनजको अनपुिस्थितमा बैठकमा उपिस्थत सदस्यह�ले आफूह�मध्येबाट छानेको 
सदस्यले बैठकको अध्य�ता गन� छ । 
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(४) सिमितको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रितशत भन्दा बढी सदस्यह� उपिस्थत भएमा सिमितको बैठकको लािग गणपरुक सङ्ख्या 
पगुेको मािनने छ । 
(५) सिमितको बैठकमा बह�मतको राय मान्य ह�नछे । मत बराबर भएमा बैठकको अध्य�ता गन� व्यि�ले मत िदन सक्न ेछ । 
(६) सिमितको बैठकको िनणर्य सिमितको बैठकको अध्य�ता गन� व्यि�द्वारा प्रमािणत गरी रािखने छ । 
(७) सिमितको बैठक सम्बन्धी कायर्िविध सिमित आफैले तोके बमोिजम ह�ने छ । 
 
७ सिमितको काम कतर्व्य र अिधकार सम्बन्धी व्यवस्था  

सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार दहेाय बमोिजम ह�न ेछ : 
(१) स्वीकृत दरबन्दी तथा थप िश�क अनदुान कोटाको �र� पदमा अस्थायी पदपिुतर्को लािग िव�ापन गन� ।  
(२)  िश�कह�को अस्थायी तथा करार िनयिु�को लािग परी�ा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य काम गन� । 
(३)  िश�कको अस्थायी वा करार िनयिु�को लािग िसफा�रस गन� । 
(४) उजरुी नपरेको अवस्थामा बाहके नितजा प्रकाशन भएको िमितले १ वषर्पिछ परी�ा सम्बन्धी कागजातह� धलु्याउने । 
(५) सिमितले गनुर् पनर् काम कावार्हीको बारेमा ऐन, िनयमावली तथा प्रचिलत काननू बमोिजम बमोिजम तादात्म्यता कायम गन� । 
 
 

प�रच्छेद- चार 
िश�क छनौट तथा िसफा�रस सम्बन्धी व्यवस्था 

८ पदपूितर्को माध्यम  (१) बाल िश�ा िश�क, प्राथिमक, िनम्न माध्यिमक र माध्यिमक िवद्यालयको ततृीय श्रेणीको 

िश�कह�को �र� पद खलुा प्रितयोिगताको माध्यमबाट पदपिूतर् ग�रने छ । 
 
९ िववरण उपलब्ध गराउनु पन�  

(१)  प्रत्येक िवद्यालयले िवद्यालयमा रहकेो स्वीकृत िश�क दरबन्दीको वा स्वीकृत थप िश�क अनदुानको िश�क दरवन्दी वा बाल 
िश�ा िश�क कोटाको �र� िववरण यो कायर्िविध जारी भएको िमितले सात िदन िभत्र र यस पिछ �र� ह�दा �र� भएको िमितले पाँच िदन िभत्र 
नगर िश�ा कायार्लयमा बझुाउन ुपन�छ । 
(२)  िवद्यालयले उपदफा (१) बमोिजम िववरण पठाउँदा, �र� दरवन्दीको तहगत र िवषयगत िववरण समेत खलुाउन ुपन� छ । 
(३) उप दफा (१) बमोिजमको िववरण प्रा� भएपिछ नगर िश�ा कायार्लयले िश�क छनौट सिमितमा दरवन्दी, थप िश�क अनदुान कोटा 
वा बाल िश�ा िश�क कोटा यिकन गरी तहगत र िवषयगत िववरण खलुाई िश�क पदपिुतर्को लािग िश�क छनौट सिमितमा यथािसघ्र लेखी 
पठाउन ुपन� छ । 
 
१० योग्यता र तािलम सम्बन्धी व्यवस्था  

िश�क पदको लािग िलइने परी�ामा सहभागी ह�न िश�क सेवा आयोग सम्बन्धी प्रचिलत काननू बमोिजम तोिकएको शिै�क योग्यता तथा 
तािलम प्रा� गरेको ह�न ुपन� छ । सो काननूमा कुन ैपदको योग्यता नतोिकएको भए सिमितले प्रचिलत िनद�िशकालाई आधार मानी तोके बमोिजम 
ह�ने छ । 
 
११ उमेद्वारको लािग अयोग्यता  

दहेायका व्यि�ह� अस्थायी िश�क पदमा उमेद्वार ह�नको लािग योग्य ह�न सक्ने छैन : 

• गैर नेपाली नाग�रक 

• १८ वषर् उमेर नपगुेको  
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• ४० वषर् उमेर परूा भएको  

• मगज िवगे्रको  

• नैितक पतन दिेखन फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरूदार ठह�रएको  

• भिवष्यमा सरकारी वा िश�क सेवाको लािग अयोग्य ठह�रने गरी सेवाबाट वखार्स्त ग�रएको  

• अध्यापन अनमुित पत्र निलएको  

• स्थायी िनयिु� भई  बहालवाला िश�कको �पमा काम ग�ररहकेो िश�क 

• सघीय काननूले अन्यथा गरेमा बाहके िश�क सेवा आयोग िनयमावली (नवौ सशोधन २०७१) २०५९ को िनयम ९ बमोिजम तािलम 
निलएको । 

 
१२ पाठ्यक्रम, परी�ण प्रणाली र मलू्याङ्कन प्रिक्रया 

(१) सिमितबाट िलइन ेपरी�ाको पाठ्यक्रम परी�ा प्रणाली र मलू्याङ्कन प्रिक्रया संघीय काननूमा अन्यथा भएमा बाहके िश�क सेवा 
आयोग िनयमावली २०५९ ले तोके बमोिजम ह�न ेछ । 
(२) िश�क सेवा आयोगले कुनै पदको लािग पाठ्यक्रम नतोकेको भए परी�ा सम्बन्धी संघीय र प्रादिेशक आयोग समतेले िमल्दा जलु्दा 
पदका लागी तोकेको पाठ्यक्रमलाई आधार मानी सिमितले पाठ्यक्रमको िवकास गन� छ । 
 
१३ िश�क सेवालाई समावेशी बनाइने  

(१) िवद्यालय िश�ण सेवालाई समावेशी बनाउन सामदुाियक िवद्यालयमा स्वीकृत प्रा� दरवन्दी र थप अनदुान कोटामा खलुा 
प्रितयोिगताबाट पिूतर् ह�ने िश�क तथा कमर्चारी पदमध्ये ४५ प्रितशत पद छुट्याइ सो प्रितशतलाई सतप्रितशत मानी दहेायका उमेद्वारह� वीचमा 
मात्र छुट्टाछुटै्ट प्रितस्पधार् गराई पदपिुतर् ग�रने छ: 

• मिहला  ३३ प्रितशत 

• आिदवासी जनजाती २७ प्रितशत 

• दिलत १० प्रितशत 

• अपाङ्ग ५ प्रितशत 

• अल्पसङ्ख्यक मिुस्लम ५ प्रितशत  

• संघीय काननू बमोिजम समावेशी समहूका लािग छुट्याइएको अन्य आरि�त समहू यस नगरपािलकाको जनसङ्ख्या बनावटबाट 
उपिस्थित नदिेखएकाले  समावेशी समहूकालािग छुट्याइएको बाक� पदह�  खलुा तफर्  थप गरी िव�ापन ग�रने छ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम प्रितशत िनधार्रण गदार् एक प्रितशत भन्दा कम घाताङ्क आएमा त्यस्तो घाताङ्क जनु समहूको हकमा घाताङ्क 
आएको हो सो लग� ैपिछको समहूमा सद� जान ेछ । 
(३) उपदफा (१) बमोिजम छुट््टयाइएको पदमा जनु पटक िव�ापन भएको हो सो पटक ह�न ेिव�ापनमा उपय�ु उमेद्वार उपलब्ध ह�न नसकेमा 
त्यस्तो पद अक� पटक ह�ने िव�ापनमा समावेश गनुर् पन�छ । 
(४) उपदफा (१) बमोिजमको प्रितशत बमोिजम पद सङ्ख्या िनधार्रण गदार् कुनै िववाद आएमा सिमितले गरेको िनणर्य अिन्तम ह�ने छ । 
 
१४ प्रितयोिगताको लािग िव�ापन गनुर् पन�  

(१) सिमितले �र� िश�क पदपिुतर् गनर् आवश्यक िववरण खलुाई स्थानीय पत्रपित्रका र अन्य सञ्चार माध्यमबाट किम्तमा १५ िदन े
िव�ापन गराउन ुपन�छ । 
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१५ दरखास्त बुझाउनु पन� : 

प्रितयोिगतामा  भाग िलन चाहन ेउमेदवारले तोिकएको दरखास्त फारम भरी सिमितले तोके बमोिजमको परी�ा दस्तुर दािखला गरेको िनस्सा 
सिहत िव�ापनमा तोिकएको स्थान र अिविधिभत्र दरखास्त फारम बझुाउन ुपन�छ । समाबेशी समहूमा दरखास्त वझुाउँदा प्रचिलत काननूमा 
तोिकए बमोिजम समावेशी समहु सम्बन्धी प्रमािणत कागजात समते पशे गनुर् पन�छ । 
 
१६ दरखास्तको  छानिवन र प्रवेशपत्र आिद सम्बन्धी व्यवस्था 

(१) दफा (१५) बमोिजम पनर् आएका दरखास्त छानिवन गदार् रीत पगुेको दिेखएमा सिमितले सम्बिन्धत उमदेवारलाई प्रवेश पत्र िदन ुपन�छ  
(२) सिमितले कुनै पिन दरखास्त शतर् राखी स्वीकृत गन� छैन । 
(३) यस कायर्िविध बमोिजम िब�ापन वा परी�ा रद्द ग�रएको अवस्थामा वा उमेद्वारको दरखास्त अस्वीकृत भएमा परी�ा दस्तरु िफतार् ह�न े
छ । तर दफा (२७) बमोिजम दरखास्त वा परी�ा रद्ध भएमा परी�ा दस्तुर िफतार् ह�न ेछैन । 
 
१७ स्वीकृत नामावलीको सचूी प्रकाशन गनुर् पन� : 

सिमितले दरखास्त िदन ेअिन्तम म्याद समा� भएपिछ दरखास्त स्वीकृत भएका सबै उमेद्वारह�को नामावलीको सचूी तयार  गरी सचूना पाटी र 
नगरपािलकाको वेभसाइटमा प्रकािशत गनुर् पन�छ । 
 
१८ परी�ा ह�ने िमित, समय र केन्द्र : यस कायर्िविध बमोिजम िलन ेपरी�ा, सिमितले तोकेको िमित, स्थान र समय र केन्द्रमा सञ्चालन 

ह�नेछ । 
 
१९ परी�ाको पूणार्ङ्क र उ�ीणार्ङ्क : (१) सिमितबाट िलइन ेप्रितयोिगतात्मक परी�ाको पणूार्ङ्क दहेाय अनसुार ह�नछे : 

क िलिखत परी�ाको अङ्क १०० अङ्क 
ख प्रयोगात्मक परी�ाको अङ्क २५ अङ्क 
ग अन्तरवातार्को २५ अङ्क 
(२) उपदफा (१) बमोिजम िलइने िलिखत परी�ा र प्रयोगात्मक परी�ाको उि�णार्ङ्क क्रमश: पैितस र दश अङ्क ह�नेछ । 
 
२० प्रयोगात्मक परी�ा : िवषयको प्रकृित हरेी आवश्यक ठानमेा मात्र सिमितले प्रयोगात्मक परी�ा िलने छ । 
 
२१ सफल उमेद्वारको सचूी प्रकाशन ग�रने:   

(१) िलिखत र प्रयोगात्मक परी�ा िलइएकोमा सो परी�ा समतेबाट उि�णर् भई सबै भन्दा बढी अङ्क प्रा� गन� उमेद्वारह�मध्येबाट दहेायको 
अनपुातमा उि�णर् उमेदवारह� थप गरी अन्तरवातार्को लािग उमेद्वारको नाम बणार्नकु्रम अनसुार प्रकाशन ग�रने छ । 
�र� पद सङ्ख्या       थप ह�न ेसङ्ख्या 
१-५        २ 
६-१०        ३ 
११ दिेख बढी       ४ 

तर अिन्तम क्रमसङख्यामा एक जना भन्दा बढी उमदे्वारले वरावर अङ्क प्रा� गरेमा त्यस्तो  सबै उमेद्वारको नाम प्रकाशन ग�रने छ । 
(२) िनयम १९(१) बमोिजम उ�ीणार्ङ्क प्रा� गन� उमेद्वार आवश्यक सङ्ख्यामा नभएमा जित जनाले उ�ीणार्ङ्क प्रा� गरेका छन त्यित 
उमेद्वारको नाम प्रकाशन ग�रन ेछ । 
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२२ अन्तरवातार्को  अङ्क 

अन्तवार्तार्को लािग छूट्याइएको  पिच्चस अङ्क दहेाय बमोिजम िदइने छ : 
(१) शैि�क योग्यता वापत सेवा प्रवेशको लािग तोिकएको शैि�क योग्यताको प्रथम श्रेणीको भए ३ अङ्क िद्वतीय अङ्को भए २ अङ्क 
र ततृीय श्रणेीको भए १ अङ्क तथा मािथल्लो शैि�क योग्यताको हकमा प्रथम िद्वतीय र ततृीय श्रेणीको अङ्कको लािग क्रमश २, १ र ०.५ 
प्रदान ग�रन ेछ । 
(२) अन्तरवातार् बापत बढीमा २० अङ्क । 

तर अन्तरवातार्मा अङ्क िददा कुन ैउमेद्वारलाई ७० प्रितशत भन्दा बढी र ३५ प्रितशत भन्दा कम अङ्क प्रदान गदार् त्यस्तो कारण 
खलुाउन ुपन�छ । 
 
२३ छुट अन्तवार्तार्  िलन सिकने : (१) अन्तवार्तार्को लािग छािनएको उमदे्वारले दहेायका कारण दखेाई अन्तरवातार् सम्पन्न भएको 

िमितले ३ िदन िभत्र अन्तरवातार्को लािग उपिस्थत ह�न नसकेको प्रमाण सिहत आफै वा वारेशनामा माफर् त िनवेदन िदएमा र सिमितले जाचवझु 
गदार् मनािसव दखेेमा अन्तरवातार् भएको िमितले ७ िदन िभत्र त्यस्तो छुट उमेदवारको अन्तरवातार् िलने व्यवस्था गनर् सक्न ेछ । 

• सरकारी कामको िसलिसलामा उपिस्थत ह�न नसकेमा  

• िक�रया बस्न ुपरेमा  

• सतु्केरी भएमा  

• अश� िवरामी भएको कुरा िचिकत्सकबाट प्रमािणत भएमा ( अस्पताल भनार् भइ उपचाररत भएको कागजात पेश गनुर् पन�) 

• भिवतव्य परेमा । 
 
२४ योग्यताक्रम प्रकािशत गनुर् पन� : 

सिमितले  िलिखत र प्रयोगात्मक परी�ा िलएको भए सो परी�ामा सफल भएका उमेद्वारले अन्तरवातार्मा प्रा� गरेको अङ्क जोडी 
सबै परी�ाबाट सफल भएका उमदे्वारको नाम िनयिु�को लािग िसफा�रस सिहत योग्यता क्रम प्रकािशत गनुर् पन�छ । त्यसरी िसफा�रस गदार् 
उपलब्ध भएसम्म �र� पद सङ्ख्याको १० प्रितशतले ह�न आउन ेसङ्ख्या वा १ मध्ये जनु बढी ह�न्छ, मा उमेद्वारको नाम बैकिल्पक सचूीमा 
राख्न ुपन�छ । 
 
२५ िश�कको िनयुि� : 

(१) दफा (२३) बमोिजम प्रकािशत योग्यताक्रममा आधा�रत भएर िनयिु�को लािग सिमितले नगर िश�ा कायार्लय सम� िव�ापन 
प्रकािशत भएको िमितले ३० िदन िभत्र िसफा�रस गनुर् पन�छ । 
(२)  नगर िश�ा कायार्लयले िसफा�रस प्रा� भएको िमितले ५ िदन िभत्र िनयिु�को लािग योग्यताक्रम अनसुार �र� स्थानमा सफल 
उमेद्वारलाई िवद्यालय छनौटको समते अवसर िदई ५ िदन ेसचूना प्रकािशत गन�छ । 
(३) उपदफा (२) अनसुार प्रा� भएको िवद्यालय छनौट फारमको आधारमा नगर िश�ा सिमितको िनणर्यानसुार स्थानीय िश�ा अिधकारीले 
सफल उमेदवारलाई बढीमा १ शैि�क सत्रको लािग िनय�ु गरी िवद्यालयमा पदस्थापन गन�छ । 
 
२६ बैकिल्पक उमेद्वारलाई िनयु� गनर् सक्ने : 

(१) िसफा�रस भएको व्यि� नगर िश�ा कायार्लयमा िनयिु� िलन पदस्थापना भएको िमितले १० िदन िभत्र सम्पकर् मा नआएमा वा िनयिु� 
पत्र बझेुको िमितले ७ िदन िभत्र खटाइएको िवद्यालयमा हािजर नभएमा,  
(२) िनयिु� पत्र िलन इन्कार गरेमा वा निलन ेिलिखत िनवेदन िदएमा र 
(३) िनयिु� बझेुको ३ मिहनािभत्र रािजनामा िदइ रािजनामा स्वीकृत भएमा । 
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२७ दरखास्त रद्द वा िसफा�रस वदर ह�न सक्ने : (१) कुनै उमेद्वारले झटुा िववरण िदएको प्रमािणत भएमा वा परी�ाको मयार्दा भङ्ग 

गरेमा वा त्यस्तो कायर् गन� उद्योग गरेमा सिमितले त्यस्तो उमेद्वारको दरखास्त रद्द गनर् वा परी�ा रद्द गनर् सक्नछे । 
(२) सिमितबाट िनयिु�को लािग िसफा�रस भएको कुनै उमेद्वारले िनयिु� िलन नपाउद ैिनज िसफा�रस ह�न नसक्ने कुनै प्रमािणक कारण 
उपलब्ध भएमा सिमितले त्यस्तो उमेद्वारको िसफा�रस बदर गनर् सक्न ेछ । 
(३) कुनै उमदे्वारले झटुो िववरण िदएको कुरा त्यस्तो उमेद्वार िसफा�रस ग�रएको पदमा िनयिु� भईसके पिछ जानकारी ह�न आएमा सिमितले 
िनजउपर िवभागीय कारवाहीको लािग सम्बिन्धत अिधकारी सम� लेिख पठाउन ुपन�छ । 

 
प�रच्छेद पाँच 

िविवध 
 
२८ गोप्य रहने :  सिमितले िलन ेपरी�ासँग सम्बिन्धत सबै प्रकारका अिभलेखह� गोप्य रहने छन ्। 
 
२९ परी�ा र िव�ापन रद्द गनर् सक्ने :  (१) परी�ा सञ्चालन ह�दाँका बखत परी�ा केन्द्रमा कुन ैप्रकारको गडवडी भएमा कुन ैबाधा 

अवरोध खडा भएमा वा परी�ा सञ्चालन  ह�न नसकेमा सिमितले सो िदनको परी�ा कारण जनाई रद्द गनर् सक्नेछ । 
 
३० िवशेष�को सेवा िलन सक्ने : (१) सिमितले आफ्नो कायर्सँग सम्बिन्धत िवषयमा आवश्यकतानसुार िवशेष� सेवा िलन सक्न ेछ  

(२) यसको लािग सिमितले प्रत्येक वषर् िवशेष� सचूी अध्याविधक गरी राख्न सक्ने छ । 
 
३१ पालना गनुर् पन�  :  िश�क छनौट सिमितले यस सम्बन्धमा िश�क सेवा आयोगको सामान्य मान्यता  र पाट्यक्रमको पालना गनुर् 

पन�छ । 
 
३२ िनद�िशका जारी गनर् सक्ने: सिमितले आफ्नो काम कारवाही सचुा�पले सञ्चालन गनर्को लािग ऐन र यस कायर्िविधको अधीनमा 

रही आवश्यक िनद�िशका जारी गनर् सक्ने छ । 
 
 
 

प्रमाणीकरण गन�को नाम थर :   राजनराज पन्त 

पद    :  नगर प्रमखु एव अध्य� नगर िश�ा सिमित 

िमित    :  २०७५/०१/२३ 

दस्तखत   : 

 
प्रमािणकरण िमित  २०७५/०१/२३ 
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