माई नगरपालिका लिक्षक छनौट कार्यलिलि
माई नगरपालिका लिक्षा लनयमाविी, २०७४ को दफा ५४(४) को अधीनमा रही लिक्षक तथा कममचारी
छनौट कायमिाई व्यवलथथत गनम नगर कायमपालिकाको लमलत २०७४/१०/१० को लनर्मयिे यो कायमलवलध पाररत
गरी िागू गररएको छ ।
१. लनयम ५४(१) बमोलिमको लिक्षक तथा कममचारी छनौट सलमलतिाई सहयोग गनम लवज्ञ सचू ीबाट दईु
िना सम्म लवज्ञहरुको सहयोग लिन सलकनेछ ।
२. लवद्याियिे ररक्त रहेको दरवन्दीमा १५ लदनको म्याद लदई लवज्ञापन गनमु पनेछ । उक्त लवज्ञापन
नगरपालिकाको कायामिय, स्रोतके न्र र आफ्नो लवद्याियमा टााँस गनमु पनेछ । उक्त लवज्ञापन सामालिक
सञ्िाि िगायत यथासक्य थथानीय पत्रपलत्रका र एफ एम रे लियोमा समेतबाट प्रकािन/प्रसारर्
गनमपु नेछ ।
३. छनौट पररक्षा हुन पवू म कम्तीमा २ लदन अगावै उमेदवारहरुिाई िानकारी गराउनु पनेछ । सो को िालग
फोन सम्पकम , मोबाइि म्यासेि र सचू ना टााँसका सबै लवलध अलनवायम रुपमा अपनाउनु पनेछ । यलत
सचू ना हुदाँ ा हुदाँ ै पलन कोही उमेदवारको अनपु लथथलतका कारर् परीक्षा रोलकने छै न ।
४. उक्त पररक्षाको अनगु मन नगरपालिकािे गनम सक्नेछ ।
५. प्रश्नपत्र लनमामर् गदाम पाठ्यक्रमको क्षेत्र लनधामरर् गरी लचठ्ठा प्रर्ािीद्वारा प्रश्न पत्र लनमामर् गररनेछ ।
६. लिलित परीक्षा सचं ािन गदाम कोि लिकोि प्रर्ािी अपनाई उत्तर पलु थतका परीक्षर् गनमु पनेछ । छनौट
सलमलतमा रहेका प्रलतलनलधबाट कोि लिकोि गररनेछ ।
७. परीक्षािाई लनष्पक्ष र मयामलदत ढंिे संचािन गररनेछ ।
८. परीक्षा सलमलतिे उत्तर पलु थतका परीक्षर् गदाम बहु परीक्षकद्वारा परीक्षर् गराई औषत अंकिाई लिलित
परीक्षाको प्राप्ताङ्क मालननेछ ।
९. अन्तवामतामको िालग परीक्षा सलमलतिे कम्तीमा ३ िनाबाट अन्तवामताम संचािन गरी औषत प्राप्ताङ्क नै
अन्तवामताम वापतको प्राप्ताङ्क कायम गररनेछ ।
१०.
लिलित तथा अन्तवामताम (आवश्यकता अनसु ार प्रयोगात्मक )समेतको कूि प्राप्ताङ्कका
आधारमा उच्चतम अंक प्राप्त गनेिाई सफि र लनकतम अंक प्राप्त गने उमेदवारिाई वैकलपपक
उम्मेदवारको रुपमा लसफाररस गनमु पनेछ ।
११.
प्रारलम्िक बाि लिक्षा के न्रको लिक्षक/स.का. छनौट कायम गदाम समेत यसै कायमलवलधिाई मि
ू
आधार मान्नु पनेछ । अन्य आवश्यक कायमलवलध छनौट सलमलतिे तय गरी छनोट प्रकृ यािाई सहि र
मयामलदत बनाउन सक्नेछ ।
१२.
यो कायमलवलध िारी हुनु अलि लिक्षक तथा कममचारी करारमा लनयलु क्त सम्बन्धमा िएका काम
कारवाही यसै कायमलवलध बमोलिम िए गरे को मालननेछ ।

