
 

 

 

�व�ालय कम�चार� �यव�थापनका ला�ग तयार ग�रएको �व�नयम, २०७४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

काय�पा�लकाबाट �वीकृत �म�तः- २०७४/०9/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बंगलाचलु� गाउँपा�लका 

क�मरेचौर, दाङ 

  



��तावना 

 सरकारले सबै �व�ालयह�का ला�ग �व�ालय कम�चार� उपल�ध गराउन 2066/067 बाट �व�ालय 

अनदुान �दने र यस अनदुानलाई 2067/068 मा दो�बर गद� �मशः दरब�द� अनसुारको अनदुान �दन ेनी�त 

अन�ुप �व�ालय �े� सधुार योजनामा �व�ालय �यव�थापन अनदुानको छु�ै िशष�क �नधा�रण गर� �व�ालय 

कम�चार�को �यव�थापनका ला�ग स�ुनि� चतनता �दान गरेको छ । �व�ालय कम�चार�को सेवाको स�ुनि� चतता 

एवम ् यो�यतम �यि�को �व�ालय कम�चार�मा �वेशको अवसर समेतका ला�ग िश�ा �नयमावल�, 2059 को 

�नयम 192 अनसुार सामदुा�यक �व�ालयमा कम�चार� �व�ालय �यव�थापन अनदुान �ा� त भएकोले �व�ालय 

कम�चार�को �व�नयम बनाई बंगलाचलु� गाउँपा�लकाबाट �वीकृत गर� जार� ग�रएको छ ।  

प�र�छेद १ 

संि�� त नाम र �ार�भ 

1.1 �व�ालय एक साव�ज�नक सं�था हो । िश�ा ��त सबै सरोकारवालाको ब�दो �ची सँगै �व�ालयह�को 

िज�मेवार� बढदै गएको छ । बढदो िज�मेवार�लाई िश�कले मा� वहन गन� नस�ने अव�था एकातफ�  छ भने 

अक�तफ�  आधारभतु तहस�म �नःश�ुक भएको अव�थामा �व�ालयकै �ोतबाट छु�ै कम�चार� �यव�था गन� समेत 

नस�कने अव�था रहेको छ । �व�ालय एक साव�ज�नक �नकाय भएकाले यसका �शास�नक �यव�थालाई च�ुत, 

�यवि�थत र जवाफदेह� समेत बनाउन ुअप�रहाय� छ । �व�ालय कम�चार�को �यव�थापनका ला�ग �व�ालयले 

अनदुान समेत �ा� त गर� सकेकोले बालबा�लकाले �व�ालयमा �ा� त हनेु अनदुानलाई उपयोग गर� आव� यक पन� 

यो�य कम�चार� �यव�थापन गन� बा�छनीय भएकोले, 

1.1.1 यस �व�नयमको नाम �व�ालय कम�चार� �यव�थापन गन� �व�नयम, 2074 रहेको छ ।  

1.1.2 यो �व�नयम बंगलाचलु� गाउँकाय�पा�लकाको बैठकबाट तयार भई सो काय�पा�लकाबाट �वीकृत �म�तबाट 

�ार�भ भएको मा�ननेछ ।  

1.2 प�रभाषाः 

�वषय वा �संगले अक� अथ� नलागेमा यस �व�नयममा 

 �व�ालय �यव�थापन अनदुान भ�ाले �व�ालय कम�चार�को �यव�थापन गन� गाउँपा�लकाले उपल�ध 

गराएको अनदुानलाई स�झन ुपद�छ ।  

 �व�ालय कम�चार� भ�ाले िश�ण ��याकलापमा सहभागी नहनेु �वलालयका �शास�नक कम�चार�लाई 

जनाउने छ । सो श�दले �वलालयका सहयोगीलाई समेत जनाउने छ ।  

 प�रवार भ�ाले कम�चार�सँग एकासंगोलमा ब�ने �नज आफैले पालनपोषण गनु�पन� प�त, प� नी, छोरा, छोर�, 

धम�प�ुी, अ�ववा�हत छोर� वा धम�प�ुी, बाब,ु आमा वा सौतेनी आमा स�झन ुपद�छ । सो श�दले प�ुष 

कम�चार�को हकमा �नजको बाजे ब�यै र म�हला कम�चार�को हकमा �नजको सास ु ससरुालाई समेत 

जनाउँछ ।  

 छनौट स�म�त भ�ाले �व�ालय कम�चार� छनौट गन� गठन भएको स�म�तलाई स�झन ुपद�छ ।  

 करार भ�ाले �नि� चत शत� र �समा तोक� �नय�ुी हनेु ���यालाई स�झन ुपद�छ ।  

२. कम�चार�को पद �सज�ना एवं काय�योजना तयार 



 गाउँपा�लका काया�लयबाट �ा� त भएको �व�ालय �यव�थापन अनदुानबाट �व�ालयलाई आव� यक पद 

�सज�ना गर� सोको पदपतु�का ला�ग �न�न अनसुारको ढाँचामा काय�योजना तयार गनु� पन�छ ।  

छनौट स�म�त गन भएको �म�तः- 

�व�ापन गन� �म�तः- 

�लिखत पर��ा संचालन र पर��ाफल �काशन गन� �म�तः- 

अ�तवा�ता� तथा �योगा�मक पर��ा संचालन �म�तः- 

अ�तम नतीजा �काशन तथा �नय�ुी गन� �म�तः- 

 

३. छनौट स�म�त 

कम�चार� �यव�थापन गन� देहाय बमोिजम कम�चार� छनौट स�म�त रहने छ ।  

क) �व�ालय �यव�थापन स�मतको अ�य�       सद�य 

ख) स�बि�धत �व�ालय हेन� �वलालय �नर��क वा �मखु �शास�कय अ�धकृतले तोकेको �ा�व�धक अ�धकृत  

सद�य 

ग) �व�ालय सहायक कम�चार� �नय�ुी गन� क�तीमा �नातक गरेको अ�धकृत �तरको कम�चार�, मा�य�मक 

�थायी िश�क र �ोत�य�ी म�येबाट स�भव भएस�म एकजना म�हना पन�गर� २ जना �वशेष�   सद�य 

घ) स�बि�धत �व�ालयको �धाना�यापक        सद�य सिचव 

नोटः �व.�य.स. बाट �वशेष� मनो�नत गदा� (ग) मा उि�लिखत सद�य म�ये १ जना क��यूटर स�ब�धी �ान 

भएको हनु ुपन�छ ।  

�व�ालय सहयोगी (प�रचर) �नयिु�का ला�ग �व�ालय �यव�थापन स�म�तको अ�य� संयोजक, स�बि�धत 

�ोतके��को �ोत�य�ी सद�य र �व�ालय �.अ. सद�य सिचव रहेको एक छनौट स�म�त रहन ेछ । �व�ालय 

सहयोगीको छनौट प�र�ाको अनगुमन स�बि�धत �व�ालय �नर��क वा गाउँपा�लकाको अ�धकृत �तरको 

कम�चार�बाट गराइने छ । छनौट स�म�तले छनौट पर��ा संचालन गन� र �नयिु�का ला�ग �व�ालय �यव�थापन 

स�म�तमा �सफा�रस गन�स�मको काय� गन�छ ।  

 

४. �व�ापन �काशन 

क) �व�ालय कम�चार� पदपतु�का ला�ग �व�ापन गदा� 15 �दनको समयावधी राखी �थानीय वा रा��य दै�नक 

प�प��कामा �व�ापन �कािशत गर� सोको सूचना �व�ालय रहेको गाउँपा�लका, �वा��य चौक�, निजकको 

�व�ालय, �ोतके�� र िज.िश.का.को सूचना पाट�मा अ�नवाय� �पमा टाँस गर� मचु�ुका बनाई रा� नपुन�छ ।  

ख) �व�ालय कम�चार�का ला�ग 

 १. �व�ालय सहायक कम�चार�को ला�ग  

 18 वष� उमेर परुा भएको 

 35 वष� ननाघेको तर म�हलाको हकमा ४० वष� ननाघेको 

 कुनै फौजदार� अ�भयोग नलागेको 

 नेपाल� नाग�रक 

 �यव�थापन संकाय तफ�  ��वणता �माण प� तह वा सो सरह उि�ण� 



 मगज न�ब��एको 

 �नरो�गताको �माण प� 

 क��यूटर स�ब�धी आधारभतु �ान भएको 

२. �व�ालय सहयोगी (प�रचर) 

 18 वष� उमेर परुा भएको 

 35 वष� ननाघेको तर म�हलाको हकमा ४० वष� ननाघेको 

 कुनै फौजदार� अ�भयोग नलागेको 

 नेपाल� नाग�रक 

 �यव�थापन संकाय तफ�  ��वणता �माण प� तह वा सो सरह उि�ण� 

 मगज न�ब��एको 

 �नरो�गताको �माण प� 

ग) �व�ालय कम�चार� छनौटका ला�ग �व�ापन गदा� आवेदन द�तरु वापत �व�ालय सहयोगीको ला�ग 

�.150।–  (एक सय पचास) र �व�ालय सहायक कम�चार�का ला�ग �.400।–  (चार सय) नबढाई �लन 

स�कनेछ ।  

घ) प�र�ा के��ः- �व�ालय कम�चार� छनौटमा �लइने पर��ाको के�� �ोतके�� वा गाउँपा�लकाको के��मा 

रहनेछ ।  

 

५. पर��ा संचालन एवं �� नप�को तयार� ढाचँा 

क) पर��ा लोकसेवा आयोगले �नधा�रण गरेको पा��मको ढाँचा समेतलाई म�यनजर गर� 100 (80+20 

�वषयगत र व�तगुत) पूणा��को �लिखत, 25 पूणा��को क��यूटर स�ब�धी �योगा�मक र 25 पूणा��को अ�तवा�ता� 

रहने छ । �व�ालय सहयोगीको छनौट गदा� 25 पूणा��को अ�तवा�ता� मा� �लइनेछ । ��येक �वशेष�ह�बाट 

�वषयअनसुार एक सेट �� नह� तयार ग�रने छ । �यसर� तयार पा�रएका �भ� �भ� �� नह�का सेट म�येबाट 

��तयो�गता�मक पर��ाको पा��मका सबै �े� स�म�टन ेगर� कम�चार� छनौट स�म�तका अ�य� र स�बि�धत 

�व�ालयका �धाना�यापकको रोहवरमा �वशेष� र गाउँपा�लकाको ��त�न�ध समेतबाट �भ�दा�भ�दै उ� सेट 

�� नह� मोडरेसन गर� अि�तम�प �दइनेछ । यसर� मोडरेसन गर� छनौट गर�एका �� नह�लाई अि�तम मानी 

पर��ा �लने �यव�था �मलाइने छ । �लिखत पर��ाको समयावधी 3.00 घ�टा र उि�णा�� 50 हनेुछ । 

 

6. न�तजा �काशन 

 �लिखत पर��ा स�कए लगतै गाउँपा�लका काया�लयको ��त�न�धबाट गो�य त�रकाले उ�रपिु�तका को�डङ 

गन� र पर��ण काय� �वषय �वशेष�बाट गराउने �यव�था �मलाइने छ । �नजामती सेवा �नयमावल�, 

2050 ले तोकेको सं�याको आधारमा वणा�न�ुम अनसुार �लिखत पर��ामा सफल उ�मेदवारको 

नामावल� �काशन ग�रने छ ।  

 �लिखत पर��ामा सफल उ�मेदवारह�को क��यूटर स�ब�धी �योगा�मक पर��ा �लइने छ ।  

 अ�तवा�ता� स�प� नभएस�म �लिखत र �योगा�मक पर��ाको �ा� ता� काया�लय ��त�न�धसँग गो�य रहनेछ 

। काया�लय अ�तवा�ता�मा ब�न पाइने छैन ।  



 अ�तवा�ता� �योजनका ला�ग 25 पूणा��लाई �न�नानसुार अ� �दान गन�, 

o �यूनतम शैि�क यो�यता वापत ब�ढमा 3 अ� 

o �थम �ेणीलाई 3 अ�, ��तीय �ेणी सरहलाई 2 अ� र ततृीय �ेणीलाई 1 अ� 

o मा�थ�लो शैि�क यो�यता वापत बढ�मा २ अ� 

o �थम �ेणीलाई 2 अ�, �ीतीय �ेणीलाई 1.5 अ� र ततृीय �ेणीलाई १ अ� 

o अ�तवा�ता� वापत बढ�मा 20 अ� 

 अ�तवा�ता�मा उ�मेदवारलाई बढ�मा 70 ��तशत र घट�मा 35 ��तशत अ� �दान गनु�पन� छ र सो अ� 

भ�दा बढ� वा घट� अ� �दन ुपरेमा सोको �वशेष कारण खुलाउन ुपन�छ ।  

 अ�तवा�ता�को �ाप ् ता� �ाप ् त भएप�छ �लिखत र �योगा�मक पर��ाको �ा� ता� समेत जोडी �ा� ता�को 

आधारमा सबैभ�दा बढ� अ� �ा� त गन� सफल उ�मेदवारको नाम र वैकि�पक उ�मेदवारको समेत 

नामावल� �काशन ग�रने छ ।  

 सफल उ�मेदवारलाई �नयिु�का ला�ग कम�चार� छनौट स�म�तले �व�ालय �यव�थापन स�म�तलाई 

�सफा�रस गन� छ ।  

 �लिखत पर��ाको उ�रपिु�तका, अ�तवा�ता� र �योगा�मक �ा� ता� फाराम, सम��गत �ा� ता� िशलब�द� 

गर� कि�तमा एक वष�स�म सरुि�त रा� ने र छनौट स�म�तको �नण�य गो�य रा� न ु�.अ. को �मखु दा�य�व 

हनेुछ भने उ�रपिु�तका पर��ण लगायतका प�मा पूण� गो�यता र �न�प�ताको ��याभतुी गनु� �व�ालय 

�यव�थापन स�म�त र छनौट स�म�तको िज�मेवार� हनेुछ ।  

�व�ालय कम�चार�को �नय�ुी 

 कम�चार� छनौट स�म�तबाट �नयिु�का ला�ग �सफा�रश भएको उ�मेदवारलाई �व�ालय �यव�थापन 

स�म�तले ७ �दन�भ� �नय�ुी �दइस�न ुपन�छ । �सफा�रश भएको उ�मेदवारले �नयिु�को सूचना �कािशत 

भएको �म�तले 7 �दन�भ� �नय�ुी �लइस�न ुपन�छ । सो �याद�भ� �नय�ुी प� न�लएमा वा �नय�ुी प� 

�लएको 7 �दन�भ� �व�ालयमा हािजर नभएमा वा सो समय�भ� �य�तो उ�मेदवारको म�ृय ुभई सो पद 

�र� भएमा �व�ालय �यव�थापन स�म�तले वैकि�पक सूचीमा रहेका उ�मेदवारलाई यो�यता�मअनसुार 

�नय�ुी गन�छ । छनौट भएको उ�मेदवारले १ म�हना�भ� पद छोडेमा प�न वैकि�पक उ�मेदवारलाई 

यो�यता�मानसुार �नय�ुी ग�रने छ ।  

 छनौट स�म�तबाट �सफा�रश भएको कम�चार�लाई करारनामा गराई १ वष�को ला�ग �व�ालय �यव�थापन 

स�म�तको �नण�यबाट करार �नय�ुी ग�रने छ ।  

 �नजको काम स�तोषजनक देिखएमा करार अवधी �मशः 1/1 वष�का दरले थप गद� ल�गनेछ तर 

�नजको काम स�तोषजनक नभएमा जनुसकैु समयमा हटाउन स�कनेछ तर �नजलाई सफाई पेश गन� मौका 

�दइनेछ ।  

 �नय�ुी हनेु कम�चार�ले पाउने सेवा शत� र स�ुवधा करारनामा र �नय�ुी प�मा उ�लेख भए अनसुार हनेुछ 

।  

 �नय�ुी हनेु कम�चार�को वैयि�क फाइल 2/2 ��तका दरले तयार गर� 1 ��त �वलालयमा र 1 ��त 

गाउँपा�लकामा रािखनेछ ।  



कम�चार�को सेवा शत� र स�ुवधा 

तलब भ�ा 

 नेपाल सरकारले उपल�ध गराएको �व�ालय �यव�थापन अनदुान नै कम�चार�को तलब भ�ाको �ोत 

हनेुछ। �व�ालयलाई �ा� त अनदुानलाई 13 ले भाग गदा� हनेु रकम भ�दा कम हनेु गर� तलबभ�ा �नधा�रण 

ग�रने छैन । नेपाल सरकारबाट अनदुान थप भए अनसुार नै तलबभ�ा समेत थप ग�रनेछ । 

�बदा 

 �व�ालय कम�चार�को �वदा िश�कले पाउने सरह नै हनेुछ । तर नेपाल सरकारबाट स�ुवधा पाउने गर� 

�नयम नी�त बनेमा �व�ालय �यव�थापन स�म�तले स�ुवधा उपल�ध गराउने छ ।  

�हतकोष 

 �व�ालय कम�चार�को भावी जीवनलाई �यान �दएर �व�ालय �यव�थापन स�म�तले �नजले पाउने तलबको 

कि�तमा ५ ��तशत क�ा गर� �व�ालयको कुनै आ�त�रक �ोत भए �व�ालय �यव�थापन स�म�तको �नण�यबाट 

�व�ालयले समेत सोह� अनपुातमा थप गर�सरकार� बैक वा क वग�को वािण�य बैकमा �व�ालय कम�चार� र �.अ. 

संय�ु द�तखतबाट �व�ालय कम�चार� �हतकोष बचत खाता संचालन गन� स�नेछ । सेवाबाट �नव�ृ हुँदा �नजको 

ज�मा रकम एकम�ु �दइने छ ।  

�व�वध 

 यस �व�नयममा छुट भएका कुराह� सरकारबाट �नण�य भए अनसुार �नजामती सेवा �नयमावल�, िश�क 

सेवा आयोग, िश�ा �नयमावल� र �देश िश�ा काया�लयबाट �ा� त एवं �नद�शन अनसुार हनेुछ ।  

 यो �व�नयमावल� गाउँपा�लकाबाट जार� भएप�छ मा� पदपूतक� ���या अगा�ड बढाइने छ । 

 आव� यकता अनसुार गाउँपा�लकाले �च�लत ऐन �नयमको ��तकुल नहनेु गर� �व�नयम संशोधन गन� 

स�कनेछ । सोको �नण�य गाउँपा�लकाको दईु �तहाई बहमुतबाट हनेुछ ।  

 

अनसुचुी 1 

क) छनौट स�म�त गठन �म�तः- 

ख) �व�ापन गन� �म�तः- 

ग) �लिखत पर��ा संचालन �म�तः- 

घ) �लिखत न�तजा �काशन �म�तः- 

ङ) अ�तवा�ता�/�योगा�मक पर��ा संचालन �म�तः- 

च) अि�तम न�तजा �काशन �म�तः- 

छ) �नयिु� गन� �म�तः- 

 




