
       स्वीकृत मिमतिः२०७९/११/१६ गते 

 वालववकास विक्षक तथा ववद्यालय सहयोगी व्यवस्थापन काययवववि-२०७९ 

प्रस्तावनााः यस लङ्ु्गरी गाउँपामलकाका प्रारमभिक वालमवकास केन्द्र तथा कायाालयको व्यवस्थापनलाई चसु्त रामि 

वालवामलकाहरुको मिक्षा आर्ान गने आधारमिलालाई िर्बतु बनाउन िमुिका िेल्ने आवश्यक र्निमिको व्यवस्थापनलाई 

पारदिी बनाउद ै गाउँपामलकाको िैमक्षक गणुस्तर अमिवमृि गना प्रारमभिक वालमवकास मिक्षक किाचारीहरुको व्यवस्थापनिा 

एकरुपता कायि गना वाञ्छनीय िएकोल,े  स्थामनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) र्  को अमधकार प्रयोग गरी 

लङ्ु्गरी गाउँपामलकाले यो वालववकास विक्षक तथा ववद्यालय सहयोगी व्यवस्थापन काययवववि-२०७९  बनाई लाग ुगरेको 

छ ।  

 

 

परिच्छेद-१ 

प्रािवभिक 

१. संवक्षप्त नाम ि प्रािभिाः 

क. यो कायामवमधको नाि वालमवकास मिक्षक तथा मवद्यालय सहयोगी व्यवस्थापन कायामवमध-२०७९रहकेो छ। 

ि. यो कायामवमध कायापामलकाबाट मस्वकृत िएपमछ लाग ूहुनेछ । 

२. परििाषााः मवषय वा प्रसङ््गगले अको अथा नलागेिा यस कायामवमधिािः 

क. "आधारितू (मन.िा.मव.) तह" िन्द्नाले कक्षा ६-८ सञ्चालन िएको मवद्यालय सभझनपुछा । 

ि. "आधारितू (प्राथमिक) तह"िन्द्नाले कक्षा १ दमेि  कक्षा ५ सभि सञ्चालन िएको मवद्यालय सभझनपुछा। 

ग. "कायामवमध" िन्द्नाले मवद्यालय किाचारी तथा वालमवकास मिक्षक व्यवस्थापन कायामवमध-२०७९ सभझनपुछा । 

घ. "गाउँपामलका" िन्द्नाले लङ्ु्गरी गाउँपामलकालार्ा सभझनपुछा । 

ङ्ग. "प्रधानाध्यापक" िन्द्नाले मवद्यालयको िैमक्षक एवं प्रिासमनक प्रििुलार्ा सभझनपुछा । 

च. “प्रििु प्रिासकीय अमधकृत” िन्द्नाले लङ्ु्गरी गाउँपामलकाको प्रििु प्रिासकीय अमधकृत सभझनपुछा । 

छ. "िाध्यमिक तह" िन्द्नाले कक्षा ९-१० वा कक्षा ९-१२ सञ्चालन िएको मवद्यालय सभझनपुछा । 

र्. “वालमवकास मिक्षक” िन्द्नाले यस लङ्ु्गरी गाउँपामलकाबाट मनयमित अनदुान पाउने वालमवकास केन्द्रको मिक्षक 

सभझनपुछा । 

झ. “मवद्यालय किाचारी” िन्द्नाले यस कायामवमधअनसुार मनयिु हुने किाचारी सभझनपुछा । 

ञ. "मवद्यालय व्यवस्थापन समिमत" िन्द्नाले मवद्यालयको िैमक्षक गणुस्तर मवकासको लामग मनयिानसुार गठन िएको 

मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतलार्ा सभझनपुछा । 

ट. “मवद्यालय सहयोगी” िन्द्नाले यस लङ्ु्गरी गाउँपामलकाबाट मनयमित अनदुान पाउने मवद्यालय सहयोगी सभझनपुछा । 

ठ. "मिक्षक अमििावक संघ" िन्द्नाले मवद्यालयको िैमक्षक गुणस्तर मवकासको लामग मनयिानुसार गठन िएको मिक्षक 

अमििावक संघलार्ा सभझनपुछा । 



ड. "सभबमन्द्धत मनकाय" िन्द्नाले मवद्यालय, लङ्ु्गरी गाउँपामलका, मिक्षा मवकास तथा सिन्द्वय र्कार् रोल्पा, प्रदिे मिक्षा 

मनदिेनालय लमुभबमन प्रदिे, मिक्षा तथा िानव स्रोत मवकास केन्द्र र मिक्षासँग सभबमन्द्धत संघीय तथा प्रदिे 

िन्द्रालयलार्ा प्रसंग अनसुार सभझनपुछा । 

 

परिच्छेद-२ 

वनयुवि सभबवधि व्यवस्था 

 ३. दरिास्त आव्हानको सचूना प्रकामित गनुािन्द्दा अमघ मिक्षा िािाबाट दरवमन्द्द ररि रहकेो व्यहोरा प्रिामणत गराई मवज्ञापन गना 

अनिुमत मलएर िार प्रकृया बिोमर्ि करारिा मनयमुि प्रकृया अगामड बढाउन ुपने छ । 

४. पदपतूी गनाको लामग आवश्यक मववरण िलुार् १५ मदनको सावार्मनक सचूना सभिाव्य सबै िाध्ययिबाट प्रकािन गनुाका साथ ै

वडा कायाालय, सभबमन्द्धत मवद्यालय र गाउँपामलकाको सचुना पामटिा टाँस गने र ईच्छुक उभिेद्वारले अनसुचुी- १ बिोमर्िको 

ढाँचािा तोमकएको स्थानिा दरिास्त मदनपुनेछ । 

५. ररि पदिा व्यवस्थापन समिमतले मिक्षक छनौट समिमतको मसफाररसिा बमढिा एक िमैक्षक सरको लामग योग्यता पगेुको कुन ै

व्यमिलाई करारिा मनयमुि गना सक्नेछ । 

६. छनौट समिमतको मसफाररसिा सभबमन्द्धत मवद्यालयले मनयमुि गरेको र्ानकारी मिक्षा िािालार् मदनपुनेछ र मिक्षा िािाले 

मनयमुि सिथान गरी मवद्यालयलार् उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

७. यस कायामवमध बिोमर्ि प्रकृया नपयुाार् मवद्यालय सहयोगी तथा वालमवकास मिक्षक मनयमुि गरेिा त्यस्तो मनयमुि वदर गरी 

सभबमन्द्धत प्रधानाध्यापकलार् कारवामह गररनेछ । 

८. वालमवकास केन्द्र मिक्षकको लामग आवश्यक न्द्यनुति योग्यता दहेाय बिोमर्ि हुनेछ । 

   क. िान्द्यता प्राप्त मिक्षण संस्थाबाट प्रमवणता प्रिाणपर वा सो सरह तह उमिणा गरेको  

   ि. स्थामनय तथा सभबमन्द्धत ठाउँको िाषा बोल्न सक्ने िमहला । 

    ग. मववामहत र कुनै तहको अध्यापन अनिुमत पर प्राप्त गरेकोलार्  प्राथमिकता ।  

    घ. २१ वषा परुा िई ४० वषा ननाघेको  

९. कायाालय सहयोगीको लामग आवश्यक न्द्यनुति योग्यता 

 क. साधारण लेिपढ गना र्ानेको  

 ि. स्थामनय लार् मविेष राह्यता 

  ग. २१ वषा परुा िई ४० वषा ननाघेको 

 



१०. सािदुामयक मवद्यालयिा ररि बाल मवकास केन्द्र मिक्षक र मवद्यालय कायाालय सहयोगीको मनयमुिका लामग मवद्यालय 

व्यवस्थापन  समिमतिा मसफाररस गना तपमिल बिोमर्िको एक छनौट समिमत रहनेछ ।  

प्रििु प्रिासकीय अमधकृत वा मनर्ले तोकेको अमधकृत किाचारी  -  संयोर्क     

 मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतको अध्यक्ष                               -  सदस्य 

 स्थानीय तहिा समूचकृतिध्ये गाउँपामलका अध्यक्षले िनोमनत गरेको एक र्ना मवज्ञ    -  सदस्य 

 सभबमन्द्धत मवद्यालयको प्रधानाध्यापक                                      - सदस्य 

स्थामनय तहको मिक्षा िािा प्रििु                                  - सदस्य समचव 

परीक्षा सभबमन्द्ध काया गना छनौट समिमतले एक र्ना आिमन्द्रत किाचारी राख्न सक्नेछ । 

       िनोमनत सदस्यको पदावमध उभिेदवारलाई मनयुमिको लामग मसफाररस गरेपमछ स्वतिः सिाप्त हुनेछ । 

११. छनौट समिमतको समचवालय सभबमन्द्धत मवद्यालयिा रहनेछ तर मवद्यालयको अनरुोधिा प्रििु प्रिासकीय अमधकृतको 

स्वीकृमत मलएर स्थामनय तह वा अन्द्य कुनै पायक पने स्थानिा परीक्षा गराउन बाधा हुने छैन । 

१२. मवषय मवज्ञिः (१) स्थानीय तहिा सचुीकृत मवषय मवज्ञको सचूीिा रहकेो मिक्षकलाई वालमवकास तथा मवद्यालय सहयोगीको 

छनौट परीक्षाको मवषय मवज्ञको रुपिा छनौट गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोर्नको लामग गाउँपामलकाले मवषय मवज्ञिा सचूीकृत हुन उमचत सिय तोकी सावार्मनक सचूना प्रकािन 

गनेछ।  

१३. िामथ र्ुनसकैु कुरा लेमिएको िएता पमन एकै पटकिा मवद्यालय किाचारी करारिा छनौट सभबन्द्धी काया गनुापने िएिा छनौट 

समिमतका पदामधकारीहरुको संयिु बैठक बसी मलमित परीक्षा सभबमन्द्ध काया एकै स्थानिा सभपन्द्न गररनेछ िने अन्द्तवााताा र अमन्द्ति 

नमतर्ा प्रकािन सभबमन्द्ध काया मवद्यालयगत रुपिा गररनेछ । 

१५. आचािसंवहतााः 

क. प्रश्नपर मनिााण तथा उिरपमुस्तका पररक्षणिा संलग्न हुने मवषयमवज्ञले उि परीक्षा संचालन अवमधिर परीक्षा हलिा प्रवेि गना 

पाउने छैनन ्। 

ि.परीक्षाथीहरुले परीक्षा अवमधिर िोवार्ल मस्वच अफ गनुा पनेछ र तोमकएको स्थानिा परीक्षाको प्रश्नपर मनिााण दमेि परीक्षाको 

नमतर्ा सावार्मनक नहुन्द्रे्ल सभि छनौट समिमतिा रहकेा व्यमिहरुले िोवार्ल मस्वच अफ गनुापनेछ । 

ग. परीक्षा केन्द्रमिर प्रवेि गरेपमछ परीक्षािा संलग्न व्यमिहरुले परीक्षाथीहरुसंग र अन्द्य असभबमन्द्धत व्यमिहरुसंग िेटघाट र सभपका  

गना पाउने छैनन ्। 



घ. परीक्षा ियाामदत संयमित र मनष्पक्ष रुपिा संचालन गने गराउने िुख्य मर्भिेवारी छनौट समिमतको हुनेछ । 

ङ्ग. परीक्षािा आवश्यक स्टेिनरी सािानको व्यवस्था सभवमन्द्धत मवद्यालयले गनुापनेछ । 

च. छनौट समिमतिा रहकेा सबै सदस्यहरुको रोहवरिा मवषय मवज्ञले तोमकएको पाठ्यक्रिअनुसार प्रश्नपर तयार गनुापने छ र प्रश्नपर 

तयार िएपमछ छनौट समिमतका सदस्यहरुले अन्द्य असभबमन्द्धत व्यमिहरुसंग िेटघाट नगरी तत्काल परीक्षा संचालन गनुापने छ । 

छ. परीक्षाथीबाट उिर पमुस्तका हात परेपमछ तत्काल िािबमन्द्द गरेर प्र.अ.ले कोड न.ं रामि परीक्षण गना तोमकएको मवषयमवज्ञ लार् 

मदनपुने छ र मवषयमवज्ञले परीक्षण गरेर छनौट समिमतिा पेस गनुापनेछ ।  

१५ . पिीक्षाको पाठ्यक्रमाः वालमवकास मिक्षकको लामग मलर्ने परीक्षाको पाठ्यक्रि अनसुचूी- २ िा तोमकए बिोमर्ि हुनेछ 

िने मवद्यालय सहयोमगको लामग अनसुचूी- ३ बिोमर्ि हुनेछ । 

१६. वैकवपपक उभमेदवािले वनयुवि पाउनेाः छनौट समिमतले वालमवकास मिक्षक तथा मवद्यालय सहयोगी छनौट समिमतले 

मसफाररस  गरेको मिमतले सात मदन मिर मनयमुि मलर् मवद्यालयिा हामर्र हुन नआएिा वा मनयमुि पमछ १ वषा मिर मनर्ले रामर्नािा 

मदर् वा कुनै कारण पद ररि िएिा मवद्यालय व्यवस्थापन समिमतले वैकमल्पक सचूीको उभिेद्वारलार् मनयमुि गनेछ । 

१७. यस काययवववि बमोविम हुनेाः यस कायामवमधिा लेमिएका कुराहरु यसै कायामवमध बिोमर्ि र अन्द्य व्यवस्था प्रचमलत 

काननु बिोमर्ि हुनेछ । 

 यस कायामवमधिा र्नुसकैु कुरा लेमिएको िएतापमन कायामवमध स्वीकृत हुनिुन्द्दा अमघ मनयिानसुार मवज्ञापन िर् 

मनयिु िएका र प्रकृयािा रहकेा यसै कायामवमध अनसुार िएको िामननेछ । 

परिच्छेद-३ 

सेवा तथा सतयहरु 

 १८. पारिश्रवमक: यस कायामवमध अनसुार मनयिु िएको किाचारीहरुले मवद्यालयिा हामर्र िएको मिमत दमेि  प्रचमलत 

काननुअनसुार पाररश्रमिक िामसक वा रैिामसक रुपिा पाउनेछ िने छनौट कायाकालामग िमटने मवज्ञ तथा किाचारीलाई मवद्यालयबाट 

प्रचमलत िाईपार् आएको पाररश्रमिक उपलव्ध गराईनेछ । 

१९.  ववदााः (१) यस कायामवमधअनसुार मनयिु किाचाररले वषा िरीिा िैपरी मवदा ६ मदन, पवा मवदा ६ मदन, मवरािी मवदा १२ मदन 

पाउनेछ । 

           (२) उप दफा १ बिोमर्िको मवदा  अवमधको पाररश्रमिक परुा उपलब्ध गरार्ने छ।  

            (३) मवदा अमधकार निर्ा सहुमलयत िार हुनेछ । 

            (४) दफा २० बिोमर्िको कुनैपमन मवदा संमचत हुनेछैन । 

  



 

 

अनुसूची-१  

परिच्छिेद २ को दफा ४ सँग  सम्बन्धित  

वालववकास शिक्षक तथा कार्ाालर् सहर्ोगीको लागग आवेदन फािामको 
ढाँचा 

 

 

 

(क) उम्मदेवािले दिखास्त फािाम भिेको पद सम्बधिी ववविणः 
ववज्ञापन नं.  पदः 

(ख) उम्मेदवािको वैर्न्ततक ववविण :  

उम्मेदवािको नाम, थि (देवनागिीमा) 

(अंग्रेजी ठुलो अक्षिमा) 

नागरिकता नं. जािी गन ेन्जल्ला : शलङ्गः 

स्थार्ी ठेगाना (क) न्जल्ला: (ख) न.पा./गा.पा. वैवाहहक न्स्थततः 

(घ) टोल: (ङ) मागा/घि नं:  फोन नं. : 

पत्राचाि गन ेठेगानाः इ-मेल :  

बाबुको नाम, थि : 

आमाको नाम, थि : 

बाजेको नाम, थिः 

पतत/पत्नीको नाम, थिः 

आवश्र्क धरू्नतम र्ोग्र्ता भधदा मागथल्लो िैक्षक्षक र्ोग्र्ता (भएमा उल्लेख गने) 

 

जधमशमतत : (वव.स.ं)  मातभृाषाः हालको उमेि :  वषा  महहना 

(ग)  िकै्षक्षक र्ोग्र्ता सम्बधिी ववविण :  

 ववश्वववद्र्ालर्/वोर्ा/संस्था िैक्षक्षक उपागि संकार् शे्रणी/प्रततित मलू ववषर् 

िैक्षक्षक 
र्ोग्र्ता 

     

     

     

फोटो 



 उम्मेदवािको ल्र्ाप्च ेसहीछाप उम्मेदवािको 
दस्तखत 

शमतत : 

 

 

 

 

 

 

दार्ाँ  बार्ाँ  

(घ) संलग्न कागजातहरः 
(१) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणणत प्रततशलवप, 

(२) िैक्षक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको प्रमाणणत प्रततशलवप  

(३) वालववकास शिक्षकको हकमा उपलब्ि भएमा अध्र्ापन अनुमतत 

 पत्रको प्रततशलपी  
 

 

अनसुचूी २ 

पररच्छेद २ को दफा १६  संग सभबमन्द्धत 

वालववकास विक्षकको पिीक्षाको पाठ्यक्रम 

१. मिक्षाको पररचय 

क. मिक्षाको अथा, पररिाषा, स्वरुप, उद्दशे्य र कायाहरु 

२. मिक्षा िनोमवज्ञान 

क. मिक्षा िनोमवज्ञानको अथा, अवधारणा, आवश्यकता र िहत्व 

ि. िानव मवकासिःवमृि र मवकासको अवधारणा, चरण र मविेषताहरु 

ग. पवूावाल्यावस्थािः मविेषता, पररवतान र रुमचहरु 

३. मसकार् र उत्प्रेरणा 

क. मसकार्िः अथा, स्वरुप र प्रिाव पाने तत्वहरु 

ि. उत्प्रेरणािः अवधारणा, आवश्यकता र मवद्याथीिा उत्प्रेरणा र्गाउने उपायहरु 

४. िैक्षमणक योर्ना र मिक्षण मवमध  

क. िैक्षमणक योर्नािः अथा र आवश्यकता, वामषाक कायायोर्ना, वामषाक िैक्षमणक योर्ना, एकार् योर्ना र दमैनक 

पाठयोर्ना 

ि. मिक्षण मवमधिः मिक्षक केमन्द्रत मवमध, मवद्याथी केमन्द्रत मवमध र अन्द्तरकृयात्िक मवमध 

५. मवद्याथी िुल्याङ््गकन 

क. मनरन्द्तर मवद्याथी िलु्याङ््गकनिः अथा, आवश्यकता र प्रयोग 



६. िैमक्षक व्यवस्थापन र िैक्षमणक संगठन 

क. कक्षाकोठा व्यवस्थापनिः अवधारणा, आवश्यकता र िहत्व 

ि .िैक्षमणक संगठनिः कक्षा मिक्षण, वहुकक्षा मिक्षण,मवषय मिक्षण र मिश्रीत मिक्षण 

७ .मिक्षकको पेिागत मवकास र िैमक्षक अनसुन्द्धान 

क. असल मिक्षकका गुणहरु 

ि. कायािलुक अनसुन्द्धानिः उद्दशे्य र प्रयोग 

८. सचुना तथा सञ्चार प्रमवमध 

क. मिक्षण मसकार्िा सचुना तथा सञ्चार प्रमवमधको प्रयोग 

९. संमवधान, मिक्षा सभबन्द्धी ऐन तथा मनयिावमलहरु 

क. नेपालको संमवधानिा मिक्षा सभवन्द्धी व्यबस्था 

ि. मिक्षा ऐन, २०२८ तथा मिक्षा मनयिावमल, २०५९ िा प्राररभिक वालमवकास केन्द्र सभबन्द्धी व्यवस्था 

ग. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िा स्थानीय तहको मिक्षा सभबन्द्धी अमधकारहरु 

 

परीक्षाको मकमसििः सािान्द्य, मवषयगत र अन्द्तवााताा 

मवषय क्षेर पणूााङ््गक उमिणााङ््गक प्रश्न 

संख्या 

अंकिार परीक्षा प्रणाली सिय 

सािान्द्य 

परीक्षा 

४० २० २० २०× २ = ४० वस्तगुत 

वहुवैकमल्पक 

४५ मिनेट 

मवषयगत 

परीक्षा 

६० २४ ८ ४× १० = ४०  

४× ५ = २० 

मवषयगत २ घण्टा 

४५ मिनेट 

अन्द्तवााताा २५ १०   िौमिक  

 

वस्तगुत परीक्षाको पाठ्यक्रिको मवषयके्षर र अंकिार 

क्र सं मवषयक्षेर परीक्षाको 

मकमसि 

अंकिार प्रश्न संख्या सिय 

१ मिक्षाको पररचय  २ १ ४५ मिनेट 

२ मिक्षा िनोमवज्ञान ६ ३ 

३ मसकार् र उत्प्रेरणा ४ २ 

४ िैक्षमणक योर्ना र 

मिक्षण मवमध 

६ ३ 

५ मवद्याथी िुल्यांकन २ १ 



६ िैमक्षक व्यवस्थापन 

र िैक्षमणक संगठन 

६ ३ 

७ मिक्षकको पेिागत 

मवकास र िैमक्षक 

अनसुन्द्धान 

४ २ 

८ सचूना तथा संचार 

प्रमवमध 

२ १ 

९ संमवधान मिक्षा 

सभबमन्द्ध ऐन तथा 

मनयिावमलहरु 

८ ४ 

र्भिा ४० २० 

 

मवषयगत परीक्षाको पाठ्यक्रिको मवषयके्षर र अंकिार 

क्र सं मवषयक्षेर परीक्षा प्रणाली अंकिार प्रश्न संख्या सिय 

१ मिक्षाको पररचय मवषयगत १० 

 

१ 

 

२ घण्टा ४५ 

मिनेट २ मिक्षा िनोमवज्ञान 

३ मसकार् र उत्प्रेरणा ५ १ 

४ िैक्षमणक योर्ना र 

मिक्षण मवमध 

१० १ 

५ मवद्याथी िुल्यांकन ५ १ 

६ िैमक्षक व्यवस्थापन 

र िैक्षमणक संगठन 

१० १ 

७ मिक्षकको पेिागत 

मवकास र िैमक्षक 

अनसुन्द्धान 

१० १ 

८ सचूना तथा संचार 

प्रमवमध 

५ १ 

९ संमवधान मिक्षा 

सभबमन्द्ध ऐन तथा 

मनयिावमलहरु 

५ १ 



र्भिा ६० ८ 

 

 

 

अधतवायताय सभबवधि व्यवस्था 

१. अन्द्तवााताा वापत १२ अंक प्रदान गररनेछ । अंक प्रदान गदाा ३५ प्रमतित िन्द्दा कि र ७० प्रमतित िन्द्दा वमढ मदनपुन े

िएिा कारण िलुाउन ुपनेछ । 

२. न्द्यनुति योग्यता वापत प्रथि श्रेमणको लामग ३ अंक मद्वमतयको लामग २ र तमृतयको लामग १ अंक र िामथल्लो योग्यता 

वापत प्रथिको २ र मद्वमतयको लामग १ अंक प्रदान गररनेछ । अक्षरांक पिमतको लामग मर्मपए १.६ दमेि २ िन्द्दा कि, २ 

दमेि २.८ िन्द्दा कि र २.८ दमेि िामथको लामग क्रिििः १,२ र ३ अंक र िामथल्लो योग्यता वापत उल्लेमित िापदण्ड 

अनसुार बमढिा २ अंक प्रदान गररने छ ।  

३. िमहलाको हकिा अंक प्रदान गदाा सभबमन्द्धत वडाको स्थायी ठेगाना िएिा ४ अंक र सभबमन्द्धत वडा वामहर लङ्ु्गरी 

गाउँपामलकामिर स्थायी ठेगाना िए ३ अंक प्रदान गररनेछ । 

४. वालमवकास मिक्षक पदिा अनिुव वापत प्रत्येक वषाको १ अंकको दरले बमढिा २ अंक मदर्नेछ । 

५.वालमवकास मिक्षकको लामग मववामहत र अध्यापन अनिुमत पर िएिा १/१ अंकको दरले र्भिा २ अंक । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ववद्यालय सहयोगी छनौट पिीक्षाको लावग पाठ्यक्रम 

 

परीक्षाको मकमसििः अन्द्तवााताा  

 कायाालय संचालन, व्यवस्थापन, स्वास््य तथा सरसफाई, फार्ल व्यवस्थापन, मवद्यालय संचालन सिय 

 सभबमन्द्ध सािान्द्य र्ानकारी 

पणूााङ््गकिः ५०                                                                                      उमिणााङ्गकिः२० 

क्र सं  उभिेद्वारको नाि थर अन्द्तवााताा योग्यता स्थामनयता अनिुव  

  २५ १० १० ५  

 

अन्द्तवााताा सभबमन्द्ध व्यवस्था 

१. अन्द्तवााताा वापत २५ अंक प्रदान गररनेछ । अंक प्रदान गदाा ३५ प्रमतित िन्द्दा कि र ७० प्रमतित िन्द्दा वमढ मदनपुन े

िएिा कारण िलुाउन ुपनेछ । 

२. िामथल्लो योग्यता वापत आधारितू तह (कक्षा-८) उमिणाको लामग ५ अंक, एस. ई. ई. उमिणाको लागी ८ अंक र त्यस 

िन्द्दा िाथी सबै तहको लागी १० अंक प्रदान गररने छ ।  

३. स्थामनयता वापत अंक प्रदान गदाा सभबमन्द्धत वडाको स्थायी ठेगाना िएिा १० अंक र सभबमन्द्धत वडा वामहर लङ्ु्गरी 

गाउँपामलकामिर स्थायी ठेगाना िए ७ अंक प्रदान गररनेछ । 

४. कायाालय सहयोगी पदिा अनिुव वापत प्रत्येक वषाको १ अंकको दरले बमढिा ५ अंक मदर्नेछ । 

 

 

 

 

    

                                                                                                                    आज्ञाले 

धिारार् बढुा 

प्रििु प्रिासकीय अमधकृत 

 


