सूर्योदर्य राजपत्र
सूर्योदर्य नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित
खण्ड (२) फिक्कि, इिाम, १ नं. प्रदे ि, नेपाि, वैिाख २७ गते, २०७५ साि, सं ख्र्या १

भाग –२
ने पालको सं विधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोविम गठन भएको यस सू योदय
नगरपावलकाको नगर कायय पावलकाले बनाएको तल ले विए बमोविमको कायय विवध, वनदे विका
सिय साधारणको िानकारीका लावग प्रकािन गररएको छ ।

सूर्योदर्य नगरपालिका को पर्ययटन प्रवर्द्यन बोडय स्थापना तथा
सं चािन सम्बन्धी कार्ययफवलध २०७५

नगर कार्ययपालिकाबाट स्वीकृत लमलत : २०७५/०१/२५

प्रमाणीकरण लमलत : २०७५/०१/२६

प्रस्तावनााः- सूर्योदर्य नगरपालिका क्षेत्रको प्राकृलतक, ऐलतहालसक, सांस्कृलतक तथा पुराताशववक
सम्पदा एवम् वातावरणको सं रक्षण गदै र्यस नगर क्षेत्रलभत्र छररएर रहे का पर्ययटनसँग
सम्बशन्धत स्थान, सं स्कृलतहरुिाई व्र्यवशस्थत गनय, पर्ययटन सं चािकहरु र पर्ययटन
व्र्यवसार्यको फवकास, फवस्तार, एवम् प्रबर्द्यन गरी राफिर्य तथा अन्तराफिर्य रुपमा र्यस
नगरपालिकािाई एक आकर्यक, भरपदो पर्ययटन गन्तव्र्य स्थिको रुपमा फवकलसत गरे र
स्थानीर्य उवपादनबाट स्वदे िी तथा फवदे िी मुद्रा आजयन र स्वरोजगारका अवसरहरुको
सृजनामा अलधकतम वृफर्द् गनयका लनलमत्त सूर्योदर्य नगरपालिकाको पर्ययटन प्रवर्द्यन बोडयको
स्थापना तथा सं चािन सम्बन्धी व्र्यवस्था गनय वान्छलनर्य भएकोिे नगर कार्ययपालिकािे
र्यो कार्ययफवलध तर्यार गरी स्वीकृत गरे को छ ।
पररच्छे द-१
१. सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भ :- (१) र्यस कार्ययफवलध को नाम "सूर्योदर्य नगरपालिकाको पर्ययटन
प्रवर्द्यन बोडय स्थापना तथा सञ्चािन सम्बशन्ध कार्यय फवलध २०७५" रहे को छ।
(२) र्यो कार्ययफवलध नगरकार्ययपालिका बाट शस्वकृत भएपलछ िागु हुनेछ ।
२. पररभार्ााः- फवर्र्य वा प्रसं ग िे अको अथय निागेमा र्यस कार्ययफवलधमा,
(क) "बोडय" भन्नािे र्यस कार्ययफवलधको दिा ९ बमोशजम गठित कार्ययकारी सलमलतिाई सम्झनु
पनेछ ।
(ख) "अध्र्यक्ष" भन्नािे बोडयको कार्ययसलमलतको अध्र्यक्षिाई सम्झनु पनेछ ।
(ग) "उपाध्र्यक्ष" भन्नािे बोडयको कार्ययसलमलतको उपाध्र्यक्षिाई सम्झनु पनेछ ।
(घ) "सदस्र्य" भन्नािे बोडयको कार्ययसलमलतको सदस्र्यिाई सम्झनु पनेछ ।
(ङ) "पर्ययटक" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिका भन्दा बाफहर स्वदे ि तथा फवदे ि बाट सूर्योदर्य
नगरपालिकामा भ्रमणमा आउने तथा गैर नेपािी नागररकिाई सम्झनु पदयछ ।
(च) "पर्ययटन व्र्यवसार्य" भन्नािेाः१.

पर्ययटकहरुको िालग राफिर्य अन्तराफिर्य पररवहनको सेवा पुर्यायउने कारोबार

२.

पर्ययटकहरुिाई नगरक्षेत्र लभत्र वा बाफहर कुनै पलन स्थानको पूणय वा आंशिक रुपमा
पररवहन, बसोबास, भ्रमणको व्र्यवस्था, रे ष्टुरेन्ट सेवा, दृष्र्याविोकन, पथ प्रदयिन,
पदर्यात्रा तथा अन्र्य साहलसक एवम् मनोरञ्जनावमक सेवा पुर्यायउने र सो वापत स्वदे िी
तथा फवदे िी मुद्रा आजयन गने प्रकृलतका कारोबार

३.

पर्ययटकहरुिाई पूणय वा आंशिक रुपमा खुद्रा वस्तुहरु फवक्री गने कारोबार

४.

उपखण्ड १,२,३ बमोशजम कारोबार गरी पर्ययटकहरुिाई आकफर्यत गनयको लनलमत्त पूणय
वा आंशिक रुपमा किा सं स्कृलतको प्रस्तुलत वा अन्र्य कुनै प्रदिनी, आर्योजना, मेिा,
प्रचार प्रसार अलभर्यान सं चािन गने कार्ययिाई समेत सम्झनु पदयछ ।
पररच्छे द-२
बोडयको स्थापना र व्र्यवस्था

३. बोडयको स्थापनााः- (१) सूर्योदर्य नगरपालिकािाई राफिर्य तथा अन्तराफिर्य जगतमा एक
आकर्यक पर्ययटन स्थिको रुपमा स्थाफपत गनय पर्ययटकीर्य स्थिहरुको फवकास गरी
पर्ययटन व्र्यवसार्यको फवकास, फवस्तार तथा प्रवर्द्यनका िालग "सूर्योदर्य नगरपालिका
पर्ययटन प्रवर्द्यन बोडय" नामक एउटा बोडय स्थापना गररएको छ ।
(२) बोडयको मुख्र्य कार्यायिर्य सूर्योदर्य नगरपालिका लभत्र रहनेछ र आवश्र्यकता अनुसार
नेपाि राज्र्य लभत्र वा वाफहर जुन सुकै िाँउमा खोल्न सफकने छ ।
४. बोडय स्विालसत सं स्था हुनेाः- (१) बोडय अफवलछन्न उत्तरालधकारीवािा एक स्विालसत र
सं गठित सं स्था हुनेछ ।
(२) बोडयको काम कावायही का िालग अनुसशु च १ अनुसारको आफ्नो छु ट्टै हुनेछ ।
(३) बोडयिे व्र्यशि सरह चि अचि सम्पतीको प्राप्त गने, उपर्योग गने, वेच फवखन गनय वा
कुनै फकलसमिे व्र्यवस्थापन गनय सफकन्छ ।
(४) बोडयिे व्र्यिी सरह आफ्नो नाम वाट उजुर गनय र बोडय उपर पलन सोफह नामबाट
उजुर गनय सफकनेछ ।
५. बोडयको उद्देश्र्याः- बोडयको उद्देश्र्य लनम्न बमोशजम हुनेछ ।
(१) सूर्योदर्य नगरपालिकािाई एक आकर्यक पर्ययटक स्थिको रुपमा फवकलसत गरर राफिर्य
तथा अन्तराफिर्य रुपमा पररशचत गराउने ।

(२) नगर क्षेत्रको प्राकृलतक तथा सास्कृलतक सम्पदा एवम् वातावरणको सं रक्षण र सम्वर्द्यन
गदै पर्ययटन व्र्यवसार्यको फवकास, फवस्तार र प्रवर्द्यन गने ।
(३) पर्ययटन व्र्यवसार्यको फवकास, फवस्तार र प्रबर्द्यनद्वारा स्थालनर्य उवपादन तथा स्थालनर्य
आजयनमा अलभवृफर्द् गरर बढीभन्दा बढी रोजगारीका अवसरहरुको सृजना गने ।
(४) सूर्योदर्य नगरपालिकािाई सुरशक्षत, भरपदो, तथा आकर्यक पर्ययटन स्थिको रुपमा
फवकलसत गरी राफिर्य तथा अन्तराफिर्य पर्ययटन समुदार्यमा र्यस नगरको छफविाई उच्च
एवम् मर्यायठदत ढं गबाट स्थाफपत गने ।
(५) पर्ययटकहरुिाई गुणावमक सेवा प्रदान गनय पर्ययटन व्र्यवसार्यमा दे खापरे का समस्र्याहरुको
ु क अनुसन्धान गने,
लनराकरणका उपार्यहरु पत्ता िगाउन आवश्र्यकता अनुसार कार्ययमि
गराउने ।
(६) नगर क्षेत्रलभत्र पर्ययटन फवकासका गठित सं घसं स्थाहरुको छाता सं गिनको रुपमा रही
एकीकृत रुपमा पर्ययटन फवकास गनय सघाउ पुर्यायउने ।
६. बोडयको काम, कतयव्र्य र अलधकाराः- बोडयको काम, कतयव्र्य र अलधकार दे हार्य बमोशजम
हुनेछाः(१) पर्ययटन व्र्यवसार्य सँग सम्बशन्धत कुनै पलन कारोबार गनयका लनलमत्त नगरपालिकाको
स्वीकृलत लिई कुनै पलन व्र्यशि, सं स्था वा लनकार्यको प्रलतलनलधको है लसर्यतिे कार्यय गने
।
(२) पर्ययटन व्र्यवसार्यको स्थापना, सुधार, फवकास, फवस्तार, प्रबर्द्यन तथा सं रक्षण गने
सम्बन्धमा पूवायधार फवकास, पर्ययटन सेवा, सुफवधा, फवस्तार, जनिशि फवकास र पर्ययटन
स्थिहरुको पर्यायवरण सं रक्षण गने कार्यय समेतका सम्बन्धमा आवश्र्यक कार्ययक्रम तजुम
य ा
गरी कार्यायन्वर्यन गने, गराउने ।
(३) पर्ययटकहरुका

िालग सुफवधा बृफर्द् गने कार्ययक्रमको तजुम
य ा गने कार्ययमा सं िग्न भै

सूर्योदर्य नगरपालिका िाई एक आकर्यक पर्ययटन स्थिको रुपमा फवकलसत गने ।
(४) पर्ययटकहरुिाई सेवा प्रदान गने व्र्यशि,सं स्था वा लनकारर्यहरुको फक्रर्याकिापहरुमा
समन्वर्यन गने, गराउने

(५) पर्ययटन व्र्यवसार्यको फवकास र फवस्तारको िालग आवश्र्यक पने प्राफवलधक एंव फवशत्तर्य
आधारहरु तर्यार पारी सोही अनुसार पर्ययटन फवकाससँग सम्बशन्धत कार्ययक्रमहरु
कार्यायन्वर्यन गने, गराउने ।
(६) पर्ययटन व्र्यवसार्यको फवकास, फवस्तार र पबर्द्यन गनयको िालग पर्ययटन सम्बन्धी फवफवध
फक्रर्याकिापहरुमा लनशज क्षेत्रको सहभालगतािाई अलधकतम मात्रमा प्रोवसाफहत गने,
गराउने ।
(७) पर्ययटन सं ग सम्बशन्धत फवद्यमान भौलतक पूवायधारहरुको व्र्यवशस्थत र प्रभावकारी ढं गिे
उपर्योग गरी पर्ययटनकहरुिाई नगरपालिकाको धालमयक र सास्कृलतक महववका स्थिहरु
तथा मनोरम प्राकृलतक सौन्दर्ययको दृश्र्याविोकन गराउन लनजी क्षेत्रिाई उवप्रेररत गने
।
(८) नगरपालिकािाई एक साहलसक तथा आकर्यक पर्ययटन केन्द्रको रुपमा फवकलसत गदै
िैजाने र फक्रर्याकिापहरुिाई मौलिक सं स्कृलतक र परम्परामा प्रलतकुि असर नपने
गरी नगरपालिकाका फवलभन्न भागहरुमा सन्चािन गने, गराउने र वर्यस्ता साहलसक
पर्ययटन सम्बन्धी कृर्याकिापहरु सं चानि गनय लनजी क्षेत्रिाई प्रोवसाफहत गने ।
(९) राफिर्य तथा अन्तराफिर्य सभा-सम्मेिन,व्र्यापार मेिा, सांस्कृलतक तथा र्युवा महोवसव,
खेिकुद प्रलतर्योलगता िगार्यत अन्र्य रचनावमक तथा प्रबर्द्यनावमक पर्ययटकीर्य उवपादनसँग
सम्बशन्धत फक्रर्याकिापहरु आिैिे सञ्चािन गने र लनजी क्षेत्रिाई समेत वर्यस्ता
फक्रर्याकिापहरु सं चािन गनय प्रोवसाफहत गने ।
(१०) ऐलतहालसक महवव भएका स्थिहरु तथा मि मशन्दर, गुम्बाहरुको सं रक्षण सम्बन्धी
फवफवध फक्रर्याकिामरुमा स्थानीर्य जनसमुदार्यको सहभालगतािाई अलधकतम मात्रामा
प्रोवसाफहत गने ।
(११) पर्ययटन पूवध
य ार तथा सुफवधाहरुको सुदृफढकरणगदै नर्याँ पर्ययटन स्थिहरुको फवकास
गदाय पलन खास गरर ग्रालमण पर्ययटन स्थिहरुको फवकारिाई प्राथलमकता ठदने र ग्रालमण
पर्ययटन फवकासका फवफवध कार्ययक्रमहरु सं चािन गनय स्थानीर्य ग्रालमण समुदार्यिाई
उवप्रररत गने ।
(१२) नर्याँ पर्ययटन स्थिको पूवायधार लनमायण र फवकासमा िगालन पररचािन गने, गराउने।

(१३) धालमयक लतथयस्थिहरुको सं रक्षण तथा सम्बर्द्यन गरी धामीक पर्ययटनको फवकास गनयको
िालग धालमयक तथा सास्कृलतक महववका स्थिहरुमा पर्ययटकहरु बढी आकफर्यत हुने
गरी सुफवधाहरु फवस्तार गनुक
य ो साथै र्यस्ता स्थिहरुिाई अन्तराफिर्य धालमयक केन्द्रको
रुपमा फवकलसत गने, गराउने ।
(१४) स्थालनर्य तथा अन्तराफिर्य पर्ययटन उद्गगम बजारहरुमा प्रलतस्पधायवमक रुपमा पर्ययटन
प्रबर्द्यन गरी सूर्योदर्यनगरपालिका िाई फवश्वको एक प्रमुख पर्ययटन केन्द्रको रुपमा
फवकलसत गने, गराउने ।
(१५) वन्र्यजन्तु अविोकन जस्ता पर्ययटनको फवकास र प्रबर्द्यन गने ।
(१६) पर्ययटन जनचेतनाको

िालग फवलभन्न तहमा प्रचार, प्रसार कार्ययक्रमहरु तजुम
य ा गरी

कार्यायन्वर्यन गने, गराउने ।
(१७) पर्ययटन व्र्यवसार्यीहरुबाट पर्ययटकिाई प्रदान गररने सेवा तथा सुफवधाहरुिाई स्तरीर्य
बनाई पर्ययटकहरुको सुरक्षाको

िालग समेत फविेर् व्र्यवस्था गने ।

(१८) पर्ययटन सेवा र सुफवधाहरुको गुणस्तर बृफर्द् गनयको िालग पर्ययटन व्र्यवसार्यीहरुिाई
आ-आफ्नो व्र्यावसाफर्यक सं घहरु माियत आचार सं फहता िागु गराउने ।
(१९) पर्ययटन व्र्यवसार्यमा सं िग्न रहेका व्र्यशि वा सं स्थाहरुिाई प्राफवलधक ज्ञान पशिक्षण
तथा प्राफवलधक सहर्योग प्रदान गने सम्बन्धमा आवश्र्यक तालिम तथा प्रशिक्षण ठदने
कार्ययमा सहर्योग पुर्यायउने ।
(२०) पर्ययटन व्र्यवसार्यको फवकास गनयको

िालग नगरपालिका र नगरपालिकाबाट गठित

पर्ययटक सलमलतहरुिाई समर्य समर्यमा आवश्र्यक सुझाव तथा परामिय ठदने ।
(२१) पर्ययटन व्र्यवसार्य सँग सम्वशन्धत लनकार्यहरुिे अपनाउनु पने गुणस्तरिाई लनर्यलमत
गरी वर्यस्तो गुणावमक सेवा प्रदान नगने लनकार्यहरुिाई पचयलित कानुन बमोशजम
कारवाही चिाउनको लनलमत्त नगरपालिकािाई अनुरोध गने ।
(२२) पर्ययटक तथा पर्ययटन व्र्यवसाफर्यिाई पर्ययटनसँग सम्बशन्धत फवर्र्यहरुका सम्बन्धमा
आवश्र्यक सेवा तथा परामिय प्रदान गने, गराउने ।
(२३) पर्ययटन प्रबर्द्यन, पूवायधार फवकास, पर्ययटन सेवा ,सुफवधा फवस्तार गनयको िालग
नगरपालिका तथा अन्र्य सरकारी स्वालमवर्य भएको सं स्था वा गैर सरकारी सं स्थाबाट
प्राप्त भएको रकम सोही कार्यय गनयको िालग खचय गने ।

(२४) पर्ययटकहरुिाई आवश्र्यक सेवा तथा सुफवधा उपिब्ध गराउनको िालग सहर्योग गरी
आन्तररक पर्ययटनको फवकासमा सहर्योग पुर्यायउने ।
(२५) पर्ययटन व्र्यवसार्यमा सं िग्न रहेका कुनै पलन सं गठित सं स्थाको िेर्यर वा लधतोपत्र
खररद गने वा प्राप्त गने ।

(२६) पर्ययटन प्रबर्द्यनमा सहर्योग पुर्यायउने कारोबारमा पूजी ीँ िगानी गने ।
(२७) बोडयको उद्देश्र्य पुलतयको िालग नगरपालिकाको प्रचलित लनर्यम अनुसार स्वीकृलत लिई
फवदे िी वा अन्तराफिर्य सं घ सं स्थाहरुसं ग सम्झौता गने ।
(२८) बोडयको बाफर्यक कार्ययक्रम सञ्चािन गनय आवश्र्यक बजेट स्वीकृत गने ।
(२९) पर्ययटन व्र्यवसार्यको फवकास, फवस्तार र प्रवर्द्यन सम्बन्धी अन्र्य आवश्र्यक कार्ययहरु
गने, गराउने ।
७. बोडयिे आवश्र्यक से वा िुल्क लिन सक्ने : बोडयिे पर्ययटक तथा पर्ययटन व्र्यवसार्यहरूिाई
प्रवर्यक्ष वा अप्रवर्यक्ष रूपमा प्रदान गरे का परामिय तथा सेवा वापत तोफकए बमोशजमका
सेवा िुल्क लिन सक्नेछ ।
८. बोडयिे आलथयक स्रोत जुटाउन सक्ने : बोडयिे आफ्नो कार्ययक्रम सञ्चािन गनयका लनलमत्त
प्रचलित कानूनको अलधनमा रही नेपाि सरकार, सरकारी स्वालमवव भएका सं स्था,
गैरसरकारी सं स्था, फवदे िी सरकार, अन्तरायफिर्य सं स्था वा लनकार्यबाट ऋण, अनुदान, दान
दातव्र्य वा उपहार िगार्यत आवश्र्यक आलथयक स्रोत जुटाउन सक्नेछ ।
पररच्छे द – ३
कार्ययकारी सलमलतको गिन तथा काम, कतयव्र्य र अलधकार
९. सलमलतको गिन : (१) बोडयको उद्देश्र्य प्रालप्तका िालग आवश्र्यक कार्ययक्रमहरू सुव्र्यवशस्थत
रूपिे सञ्चािन गनय, गराउन र बोडयका सम्पूणय काम कारवाहीहरूका रे खदख तथा
प्रबन्ध गनयका िालग एक कार्ययकारी सलमलतको गिन हुनेछ ।
(२) सलमलतमा दे हार्यका सदस्र्यहरू रहनेछनाः–
(क) नगर प्रमुख
अध्र्यक्ष
(ख) खण्ड (ग) बमोशजम मनोलनत सदस्र्यहरू मध्र्येबाट बोडयका सदस्र्यहरूिे छानेका
सदस्र्य एकजना –उपाध्र्यक्ष

-

(ग) पर्ययटन प्रवर्द्यन गने कार्ययमा सं िग्न रहेका पर्ययटन व्र्यवसार्यी, पर्ययटन तथा प्राकृलतक
एवम् सांस्कृलतक सम्पदासं ग सम्बशन्धत फविेर्ज्ञहरू मध्र्येबाट नगर कार्ययपालिकािे दिा
१० का अधीनमा रही मनालनत गरे का ५ जना

- सदस्र्य

(घ) आलथयक फवकास सलमलतको सं र्योजक

-

सदस्र्य
(ङ) आलथयक फवकास सलमलतको सदस्र्य सशचव
– सदस्र्य–सशचव
(३) सलमलतिे आवश्र्यक दे खेमा कुनै स्वदे िी फविेर्ज्ञ, सल्िाहकार वा पर्ययटन व्र्यवसार्यसँग
सम्बशन्धत िब्ध प्रलतफित व्र्यशििाई सलमलतको बैिकमा पर्ययवेक्षकका रूपमा भाग लिन
आमन्त्रण गनय सक्नेछ ।
१०. सलमलतको बैिक र लनणयर्य : (१) सलमलतका बैिक कम्तीमा दुई मफहनामा एक पटक
अध्र्यक्षिे तोकेका लमलत, समर्य र स्थानमा बस्नेछ ।तर अध्र्यक्षिे चाहेमा सो भन्दा
अगाव पलन सलमलतका बैिक बोिाउन सक्नेछ ।
(२) उपदिा (१) मा जुनसुकै कुरा िेशखएका भए तापलन एक लतहाई सदस्र्यहरूिे सलमलतको
बैिक बोिाउनका िालग लिशखत रूपमा माग गरे मा तीस ठदनलभत्र सलमलतिे सदस्र्य–
सशचविे अध्र्यक्षका स्वीकृलत लिई सलमलतको बैिक बोिाउनु पनेछ।
(३) सलमलतका सदस्र्य–सशचविे सलमलतका बैिक बस्ने सूचनाका साथमा बैिकमा छििि
हुन फवर्र्यहरूको सूची बैिक बस्नुभन्दा २४ घण्टा अगावै सदस्र्यहरूिाई उपिब्ध
गराउनु पनेछ ।
(४) सलमलतको बैिकको अध्र्यक्षता अध्र्यक्षिे गनेछ र लनजको अनुपशस्थलतमा उपाध्र्यक्षिे
बैिकको अध्र्यक्षता गनेछ । अध्र्यक्ष र उपाध्र्यक्ष दुबैको अनुपशस्थलतमा सदस्र्यहरूिे
आिूमध्र्येबाट छानेका सदस्र्यिे बैिकको अध्र्यक्षता गनेछ ।
(५) सलमलतका कूि सदस्र्य सं ख्र्याको पचास प्रलतित सदस्र्यहरू उपशस्थत भएमा सलमलतका
बैिकका िालग गणपूरक सं ख्र्या पुगेको मालननेछ ।
(६) सलमलतका बैिकमा बहुमतको रार्य मान्र्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैिकका अध्र्यक्षता
गने व्र्यशििे लनणायर्यक मत ठदनेछ ।
(७) सलमलतका लनणर्य सलमलतका सदस्र्य–सशचवद्वारा प्रमाशणत गररनेछ ।

(८) सलमलतका बैिक सम्बन्धी अन्र्य कार्ययफवलध सलमलत आिैिे लनधायरण गरे बमोशजम हुनेछ
।
११. सलमलतको काम, कतयव्र्य र अलधकार : (१) र्यस कार्ययफवलधको अधीनमा रही बोडयिे
गनुप
य ने सम्पूणय काम कारवाहीहरू गनय तथा बोडयिाई प्राप्त सम्पूणय अलधकारहरूको
प्रर्योग तथा कतयव्र्यको पािना गनुय सलमलतको कतयव्र्य हुनेछ ।
(२) उपदिा (१) मा उशल्िशखत काम, कतयव्र्यका अलतररि बोडयका उद्देश्र्य प्रालप्तका िालग
आवश्र्यक पने अन्र्य कार्ययहरू गनुय सलमलतको कतयव्र्य हुनेछ ।
१२. उपसलमलत गिन गनय सक्ने : (१) सलमलतिे आफ्ना कार्यय सञ्चािन गनयका िालग
आवश्र्यकतानुसार उपसलमलतहरू गिन गनय सक्नेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोशजम गठित उपसलमलतहरूको काम, कतयव्र्य, अलधकार, कार्ययक्षेत्र तथा
कार्ययफवलध सलमलतिे तोके बमोशजम हुनेछ ।
पररच्छे द – ५
कोर् र िेखापरीक्षण
१३. बोडयको कोर् : (१) बोडयको आफ्नो एउटा छु ट्टै कोर् हुनेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोशजमका कोर्मा दे हार्यका रकमहरू रहनेछन्:–
(क) नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्र्य रकम ।
(ख) फवदे िी सरकार वा राफिर्य वा अन्तरायफष्टर्य सं घ, सं स्थाबाट प्राप्त सहर्योग, अनुदान वा ऋण
।
(ग) स्वदे िी तथा फवदे िी सं घ सं स्था वा व्र्यशिबाट प्राप्त दान दातव्र्य वा उपहार ।
(घ) पर्ययटन व्र्यवसार्यमा सं िग्न रहेका सं घ, सं स्था वा व्र्यशिबाट प्राप्त सहर्याग अनुदान वा
उपहार ।
(ङ) पर्ययटक तथा पर्ययटन व्र्यवसार्यीहरूिाई पर्ययटनसँग सम्बशन्धत फवर्र्यहरूका सम्बन्धमा
प्रदान गरे का सेवा तथा परामिय वापत प्राप्त गरे का सेवा िुल्क ।
(च) अन्र्य कुन स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) फवदे िी सरकार, अन्तरायफिर्य सं घ, सं स्था वा फवदे िी सं घ, सं स्था वा व्र्यशिबाट कुन पलन
फकलसमका सहर्योग, अनुदान, ऋण, दान, दातव्र्य वा उपहार लिनु अगावै बोडयिे नगर
कार्ययपालिका माियत नेपाि सरकारको स्वीकृलत लिनु पनेछ ।

(४) बोडयका तियबाट गररने सम्पूणय खचय उपदिा (१) बमोशजमको कोर्मा जम्मा भएको
रकमबाट व्र्यहोररनेछ ।
(५) बोडयको कोर्को सञ्चािन तोफकएबमोशजम हुनेछ ।
१४. िेखा र िेखापरीक्षण :(१) बोडयको आर्य व्र्यर्यको िेखा नेपाि सरकारिे अपनाएका
िेखा प्रणािी बमोशजम राशखनेछ ।
(२) बोडयका िेखापरीक्षण महािेखा परीक्षक वा लनजिे तोकेका कुनै िेखापरीक्षकबाट हुनेछ
।
(३) िेखापरीक्षकिे बाडयको वाफर्यक कारोबारको शस्थलत, वासिात, िाभ, हानी र अन्र्य
हरफहसावका सम्बन्धमा आफ्नो प्रलतवेदन तर्यार गरी सलमलत समक्ष पेि गनेछ ।
पररच्छे द – ६
फवफवध
१५. बोडयको वाफर्यक नीलत तथा कार्ययक्रम पाररत गराउनु पने : बोडयको वाफर्यक नीलत तथा
कार्ययक्रम नगर सभाबाट पाररत गराउनु पनेछ ।
१६. बोडयको लसिाररि वा सल्िाह लिन सक्ने :- (१) कसैिे पर्ययटन व्र्यवसार्यसँग सम्बशन्धत
कुनै व्र्यवसार्य सञ्चािन गनय अनुमलतका लनलमत्त नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यमा
लनवेदन गरे मा नगर कार्ययपालिकािे अनुमलत प्रदान गनुय अगावै बोडयका लसिाररि वा
सल्िाह लिन सक्नेछ ।
(२) कसैिे होटि सञ्चािन गनय अनुमलतका लनलमत्त नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यमा लनवेदन
गरे मा नगर कार्ययपालिकािे होटि स्थापना तथा सञ्चािन गनय अनुमलत ठदनुपूव य बोडयको
लसिाररि वा सल्िाह लिन सक्नेछ ।
१७. नगरपालिकािे अनुदान ठदन सक्ने : (१) नगरपालिकािे बोडयिाई आवश्र्यक रकम
अनुदानका रूपमा ठदन सक्नेछ ।
(२) उपदिा (१) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन बोडय आफ्ना कार्ययक्रम सञ्चािन
गनय आलथयक रूपमा सक्षम भइसकेको छ भन्ने नगरपालिकािाई फवश्वास गनय सक्ने
पर्यायप्त कारण भएमा नगरपालिकािे र्यस्तो अनुदान रकम प्रदान गनय बाध्र्य हुने छै न।
१८. वाफर्यक प्रलतवेदन : (१) बोडयको काम कारवाहीको वाफर्यक प्रलतवेदन प्रवर्येक आलथयक
वर्य समाप्त भएको लमलतिे तीन मफहनालभत्र आलथयक फवकास सलमलत समक्ष प्रस्तुत गनुय

पनेछ र र्यस्ता प्रलतवेदनका एकप्रलत नगर कार्ययपालिकािाई समेत उपिब्ध गराउनु
पनेछ ।
(२) बोडयको वाफर्यक प्रलतवेदन प्रवर्येक वर्य सावयजलनक रूपमा प्रकािन गनुय पनेछ ।
१९. अलधकार प्रवर्यार्योजन : (१) सलमलतिे आिूिाई प्राप्त अलधकारहरूमध्र्ये कुनै वा सबै
अलधकार आवश्र्यकतानुसार कुनै सदस्र्य, उपसलमलत वा प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृतिाई
प्रवर्यार्योजन गनय सक्नेछ ।
(२) प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृतिे आिूिाई प्राप्त अलधकारहरू मध्र्ये कुनै वा सबै अलधकार
आवश्र्यकतानुसार बोडयको कुनै अलधकृत कमयचारीिाई प्रवर्यार्योजन गनय सक्नेछ ।
२०. बैिक भत्ता : सदस्र्यहरूिे सलमलतको बैिकमा भाग लिएबापत तोफकएबमोशजमको
बैिक भत्ता पाउने छन् ।
२१. नगरपालिकासँग सम्पकय : बोडयिे नगरपालिकामा सम्पकय राख्दा नगर कार्ययपालिकाको
कार्यायिर्य माियत राख्नु पनेछ ।

सूर्योदर्य नगरपालिकाको करार शिक्षक, बाि फवकास केन्द्रका स.का. र फवद्यािर्य
कमयचारी लनर्युशि गने सम्बशन्ध कार्ययफवलध – २०७५

नगर कार्ययपालिकाबाट स्वीकृत लमलत : २०७५/०१/२५
प्रमाणीकरण लमलत : २०७५/०१/२६

फवद्यािर्य तहको ररि दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आर्योगबाट तवकाि स्थार्यी पदपूलतय हुन

नसकेको अवस्थामा फवद्यािर्यको पिनपािनमा उवपन्न अबरोध हटाउने अलभप्रार्यिे करार
शिक्षक छनौट गने कार्ययिाई थप व्र्यवशस्थत, पारदिी, फवश्वसनीर्य, मर्यायठदत र लनष्पक्ष
बनाउन फवद्यािर्य व्र्यवस्थापन सलमलतको समेत सहभालगता रहने गरर फवद्यािर्य तहमा
करारमा शिक्षक छनौट कार्ययमा आवश्र्यकतानुसार उपर्योग गने गरी सूर्योदर्य नगर
कार्ययपालिकािे करार शिक्षक लनर्युशि कार्ययफवलध - २०७५ तर्यार गरर िागु गरे को छ
।
१.
(१)

उद्देश्र्यहरुाः
फवद्यािर्यमा तवकािीन मानवीर्य स्रोतको आवश्र्यकता पूरा गनु,य

(२) शिक्षक छनौट कार्ययिाई व्र्यवशस्थत, पारदिी, फवश्वसनीर्य, मर्यायठदत, लनष्पक्ष तथा
लमतव्र्यर्यी बनाउनु,
(३) एउटै समर्यमा एउटै प्रश्नपत्रद्वारा एक भन्दा बढी फवद्यािर्यको परीक्षा सं चािन गनु,य
(४) स्थानीर्य तहको सहभालगतामा शिक्षक छनौट गनु,य
२.

छनौट तथा लसिाररस प्रफक्रर्यााः

(१) फवद्यािर्य व्र्यवस्थापन सलमलतिे ररि दरबन्दीको पदपूलतयको िालग व्र्यावस्थापन सलमलतको
लनणयर्य सफहत चौमालसक रुपमा अनुसूची - १ अनुसारको माग िाराम भरी नगर
कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यको शिक्षा िाखामा पेि गनुय पनेछ । र्यसरी माग िाराम
पेि गदाय नै सम्बशन्धत फवद्यािर्यको तियबाट दिा २ को उपदिा (ग) अनुसार छनौट
सलमलतमा रहने सदस्र्यको फववरण समेत पेि गनुप
य नेछ ।
(२) शिक्षा िाखािे नगर शिक्षा सलमलतमा अनुमलतका िालग पेि गनुय पनेछ । नगर शिक्षा
सलमलतिे मागको आवश्कर्यता र औशचवर्य िाई समेतिई ध्र्यानमा राखी ७ ठदन लभत्र
स्वीकृलत ठदने वा नठदने लनणयर्य ठदनुपनेछ । फवद्यािर्य व्र्यवस्थापन सलमलतको माग

अस्वीकृत भएका सोको जानकारी ३ ठदनलभत्र नगर शिक्षा सलमलतको सशचविे सम्बशन्धत
फवद्यािर्यिाई ठदनु पनेछ । फवद्यािर्य व्र्यवस्थापन सलमलतको माग स्वीकृत भएका नगर
शिक्षा सलमलतको सशचविे शिक्षा िाखा माियत १५ ठदने फवज्ञापन प्रकाशित गनुप
य नेछ
। सो फवज्ञापनको एक प्रलत नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यमा, सम्बशन्धत फवद्यािर्य,
सम्बशन्धत वडा कार्यायिर्य र स्थानीर्य सावयजलनक स्थिमा टाँस गनुप
य नेछ ।
(३) करार शिक्षक छनौटका िालग दे हार्य अनुसारको एक छनौट तथा लसिाररस सलमलत
रहनेछ ।
(क) प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृत

- अध्र्यक्ष

(ख)

- सदस्र्य

नगर शिक्षा िाखा प्रमुख

(ग) पदपूलतय गनुप
य ने फवद्यािर्यहरुको व्र्यवस्थापन सलमलतका अध्र्यक्षहरु मध्र्येबाट नगर
शिक्षा सलमलतिे तोकेको व्र्यवस्थापन सलमलतका अध्र्यक्षहरु दुई जना
- सदस्र्य
(घ) सामाशजक फवकास सलमलतिे तोकेको एक जना सदस्र्य - सदस्र्य
(ङ)

नगर शिक्षा सलमलतिे तोकेको शिक्षाफवद् एक जना

- सदस्र्य

(च) शिक्षा िाखाको कमयचारी / स्रोत व्र्यशि - सदस्र्य सशचव
खण्ड (ग) अनुसारको सदस्र्यको पदावलध छ मफहना सम्म रहनेछ । प्रवर्येक छ मफहनामा
चक्रीर्य प्रणािी अनुसार नगर शिक्षा सलमलतिे तोक्नुपनेछ ।
(४) पररक्षा सं चािन तथा व्र्यवस्थापन गनय छनौट सलमलतका सदस्र्यहरू मध्र्येबाट एक
जनाको सं र्योजकववमा परीक्षा सञ्चािन हुने स्थिको फवद्यािर्यर्यको प्रधानाध्र्यापक सदस्र्य
रहने गरी बफढमा तीन सदस्र्य रहने गरी पररक्षा सं चािन तथा व्र्यवस्थापन उपसलमलत
गिन गनय सक्नेछ ।
(५) आवेदकिे फवज्ञापनमा तोकेको दस्तुर बुझाई तोफकएको समर्यलभत्र शिक्षा िाखामा
रीतपूवक
य आवेदन ठदन सक्नेछ । परीक्षाथीिाई शिक्षा िाखािे व्र्यशिगत फववरण
सफहत रोि नं. कार्यम गरी पासपोटय साइजको िोटो टाँसी प्रवेिपत्र उपिब्ध
गराउनुपनेछ ।

(६) परीक्षा लमलत तोक्दा एक भन्दा बढी फवद्यािर्यको तह र फवर्र्यको प्रकृलत लमिेमा एकै
लमलत, समर्य र स्थानमा तोक्नु पनेछ । एकभन्दा बढी फवद्यािर्यको परीक्षा सं चािन
हुँदा उपिब्ध फवज्ञहरुबाट उि परीक्षा सं चािनका सम्पूणय प्रफक्रर्याहरुमा सामूफहक
सहभालगता रहनेछ ।
(७)

छनौट सलमलतिे छनौट कार्ययिाई थप प्रभावकारी बनाउन र स्थानीर्य वडाको समेत
सहभालगता रहने गरी शिक्षा लनर्यमाविी २०७४ को लनर्यम ५४ को (१) बमोशजमको
शिक्षक छनौट सलमलतमा पर्ययवेक्षकको रुपमा सम्बशन्धत वडाको वडाध्र्यक्षिाई
आमशन्त्रत गनय सफकनेछ र शिक्षक छनौटको परीक्षा सम्बन्धी कामको िालग आवश्र्यक
पने कमयचारी शिक्षा िाखािे व्र्यवस्थापन गनुय पनेछ ।

(८)

परीक्षाको अनुगमन लनरीक्षण नगर प्रमुख, नगर शिक्षा सलमलत तथा सामाशजक फवकास
सलमलतका पदालधकारी बाट हुन सक्नेछ ।

(९) परीक्षाको गोपलनर्यता र मर्यायदािाई ख्र्याि गरर छनौट सलमलतिे कशम्तमा तीन जना
सम्बशन्धत फवर्र्यफवज्ञबाट शिक्षक सेवा आर्योगिे तोकेको पाठ्यक्रम बमोशजमको कच्चा
प्रश्नपत्र र उत्तर कुशन्जका सं किन गरर कच्चा प्रश्न पत्र तर्यार गने बाहेकको एक जना
सम्बशन्धत लबर्र्यका फवज्ञवाट शिक्षक सेवा आर्योगिे तोकेको पाठ्यक्रम बमोशजमको
फवर्र्यवस्तुिाई अिग-अिग िीर्यकमा फवभाजन गरी तर्यार गरर गराएका प्रश्नहरु बाट
समानुपालतक रुपमा समावेि हुने गरर प्रश्नपत्रको अशन्तम रुप तर्यार गरर गराई
शििवन्दी गनुय गराउनु पनेछ । नगरपालिकामा प्रश्नहरुको सं गािो (Question Bank)
तर्यार भइसकेपलछ सोको प्रर्योग गरी आगामी परीक्षा सञ्चािन गने गराउने । र्यो
कार्ययफवलध स्वीकृत भइसकेपलछको करार शिक्षक, स.का. र कमयचारीको पदपूलतयमा िागु
हुनेछ । सोभन्दा अशघको पदपूलतय र्यसै कार्ययफवलध अनुसार भएगरे को मालननेछ ।
(१०) पररक्षा

सं चािन

तथा

व्र्यवस्थापन

उपसलमलतका

सं र्योजकिे

उपसलमलतका

सदस्र्यहरुको रोहवरमा पररक्षाथीहरुको सं ख्र्याको आधारमा कशम्तमा १ वटा बढीमा ५
वटा भन्दा नबढ्ने गरर प्रश्नपत्र छपाई आवश्र्यकता अनुसारका पोका तर्यार गरी

शििबन्दी गराउनु पनेछ र तोफकएको समर्यमा लिशखत पररक्षा सं चािन गनुय गराउनु
पनेछ ।
(११) पररक्षा सं चािन तथा व्र्यवस्थापन सलमलतिे पररक्षा सं चािन गदाय गराउँ दा ४० जना
सम्म पररक्षाथीका िालग एक केन्द्र कार्यम गरी एक केन्द्राध्र्यक्ष, सहार्यक केन्द्राध्र्यक्ष
एक, लनरीक्षक दुई जना, व्र्यवस्थापक एक जना र कार्यायिर्य सहर्योगी एक जना, एक
पररक्षा स्थिका िालग बढीमा सात जना सुरक्षाकमीहरुको एक समुह व्र्यवस्थापन
गनुप
य नेछ ।
(१२) लिशखत परीक्षा समाप्त भएपलछ परीक्षाको कुनै पलन कार्ययमा सं िग्न नभएको
कमयचारीद्वारा उत्तरपुशस्तका कोलडङ गराई उपिब्ध फवज्ञहरुको कम्तीमा २ जनाको
एक समूह बनाई एउटा उत्तरपुशस्तका कम्तीमा २ फवज्ञ समूहबाट परीक्षण गराउने ।
कुनै फवज्ञ समूहबाट परीक्षण गदाय एक उम्मेदवारको प्राप्ताङ्कमा १० (दि) प्रलतित
भन्दा बढी िरक परे मा तवकाि सोही समूहिाई पुनाः परीक्षण गनय िगाइ प्राप्ताङ्कको
औसत लनकािी कोलडङ गने व्र्यशििाई नै उत्तरपुशस्तका लडकोलडङ गनय िगाई
लनर्यमानुसार लिशखत परीक्षाको नलतजा प्रकािन गने र अन्तवायताय सं चािन गने शजम्मेवारी
सूर्योदर्य नगरपालिकाको शिक्षा लनर्यमाविी २०७४ को लनर्यम ५४ को (१) बमोशजम
छनौट सलमलतको हुनेछ ।
(१३) कोड लडकोड गने कमयचारी बाहेकका सदस्र्यहरुिे शिक्षक सेवा आर्योगिे तोकेको
मापदण्ड अनुसार १० पूणायङ्कको अन्तवायताय सं चािन गरी प्राप्ताङ्कको और्त लनकािी
नलतजा छनौट सलमलतमा पेि गनुय पनेछ ।
(१४) लिशखत परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अन्तवायतायको प्राप्ताङ्क र िैशक्षक र्योग्र्यता बापतको
अंकसमेतका आधारमा कोलडङ लडकोलडङको शजम्मेवारी लिएको कमयचारीद्वारा अशन्तम
नलतजा तर्यार गरी शिक्षक छनौट सलमलतमा पेि गने र छनौट सलमलतिे अशन्तम नलतजा
प्रकािन गरी सम्बशन्धत फवद्यािर्य व्र्यवस्थापन सलमलतिाई लनर्युशिका िालग परीक्षाको
ु म अनुसार र अशन्तम
नलतजा सफहत पिाउनु पनेछ । लिशखत परीक्षाको नलतजा वणायनक्र
नलतजा र्योग्र्यताक्रमका आधारमा प्रकाशित गररनेछ ।

(१५) परीक्षाथी सं ख्र्या २० जना भन्दा बढी भएमा र एकै ठदनमा अशन्तम नलतजा प्रकाशित
गनय नसफकने भनी छनौट सलमलतिे लनणयर्य गरे मा लिशखत परीक्षाको उत्तरपुशस्तका
लनर्यमानुसार लसिबन्दी गरी सुरशक्षत गनुय पनेछ ।
(१६) कुनै पलन फवद्यािर्यमा नेपाि सरकारको सुफवधा प्राप्त कार्ययरत शिक्षकिे समान तहमा
आवेदन ठदई परीक्षामा सामेि हुन पाउने छै न

तर कार्ययरत फवद्यािर्यबाट लनजिे

आफ्नो राजीनामा स्वीकृत भएको प्रमाण पेि गरे मा परीक्षामा सामेि हुन बाधा पने
छै न ।
ँ ा नं. १६ को उल्िं घन गरी परीक्षामा सामेि भई उत्तीणय भएको प्रमाशणत
(१७) कसैिे बुद
भएमा लनजको लसिाररस बदर गरी वैकशल्पक उम्मेदवारिाई लसिाररस गररनेछ ।
(१८) र्यसरी लसिाररस गररएका उम्मेदवार िाई ७ ठदन लभत्र फवद्यािर्य व्र्यवस्थापन
सलमलतिे अनुसूची - ५ को ढाँचामा लनर्युिी ठदई पिनपािनमा सं िग्न गराउनु पनेछ
र सोको जानकारी नगरपालिकाको शिक्षा िाखामा गराउनु पनेछ ।
(१९) उि अबलधलभत्र फवद्यािर्य व्र्यवस्थापन सलमलतिे लनर्युशि ठदई पिनपािनमा सं िग्न
नगराएमा नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यबाट लनर्यमानुसार लनर्युशि ठदई पिनपािनका
िालग सम्बशन्धत फवद्यािर्यमा पिाइनेछ । लनजिाई हाशजर गराई पिनपािनमा सं िग्न
गराउने कतयव्र्य सम्बशन्धत फवद्यािर्यको प्रधानाध्र्यापकको हुनेछ । तोफकएको समर्यलभत्र
फवद्यािर्यमा हाशजर नगराएमा दरबन्दी सफहत आवश्र्यकता अनुसार अन्र्य फवद्यािर्यमा
पिाउन सफकनेछ ।
(२०) लसिाररस गररएको उम्मेदवारिे तोफकएको समर्यावलधलभत्र लनर्युशि नबुझेमा वा
लनर्युशि भएको ६ मफहनालभत्र राजीनामा ठदएमा वा अन्र्य कारणिे उि पद ररि
भएमा छनौट सलमलतिे अशन्तम नलतजा प्रकािन गदाय वैकशल्पक सूचीमा रहे को
उम्मेदवारिाई र्योग्र्यताक्रमका आधारमा लनर्युशि गनय सक्नेछ ।
(२१) कुनै व्र्यशििे प्रश्नपत्रको गोपनीर्यता भं ग गरे को वा गनय िगाएको, परीक्षाको पररणाम
िेरबदि गरे को वा गनय िगाएको, सम्बशन्धत आवश्र्यक कागजात च्र्याते वा नष्ट गरे
गराएको प्रमाशणत भएमा प्रचलित ऐन लनर्यमानुसार कारवाही हुनेछ ।

(२२) करार शिक्षक, स.का. र कमयचारी लनर्युशि सम्बन्धमा प्रचलित नीलत, लनर्यम एवं
लनदे शिका बमोशजम कुनै पररवतयन भएमा सोफह बमोशजम हुनेछ ।
(२३) फवद्यािर्यगत रुपमा भएको फवज्ञापनको पदपूलतय कार्यय समाप्त भए पश्चात् शिक्षा
लनर्यमाविी २०७४ को लनर्यम ५४ को (१) अनुसारको सलमलतिे करारमा पदपूलतय
प्रर्योजनका िालग शिक्षक सेवा आर्योगिे तोकेको पाठ्यक्रम एवं र्यो कार्ययफवलध अन्तगयत
रहेर परीक्षा सं चािन गरी अस्थार्यी करार सूची प्रकािन गनय तिय लनर्यमन गनय सक्नेछ
।
(२४) फवद्यािर्यमा करार शिक्षक लनर्युशि, बाि फवकास केन्द्रका स.का. तथा फवद्यािर्यका
कमयचारी लनर्युशि सम्बन्धमा र्यस कार्यय फवलधमा उल्िेख भएका लबर्र्यहरूमा र्यसै अनुसार
हुनेछ । उल्िेख गनय छु ट भएका लबर्र्यहरूका हकमा नेपाि शिक्षा सेवा आर्योगका
स्थाफपत फवधी तथा मान्र्यता अनुसार हुनेछन् ।
३.

आलथयक कार्यय प्रणािी

(१) पररक्षा सं चािनको आलथयक कारोवारको िेखा तथा िेखा पररक्षण प्रचलित नेपाि
कानून अनुसार हुनेछ ।
(२) पररक्षा सं चािनसँग सम्बशन्धत खचय दे हार्य अनुसार हुनेछाः(क) छनौट सलमलत तथा परीक्षा व्र्यवस्थापन सलमलतको बैिक भत्ता प्रलत बैिक प्रलत
व्र्यशि रू. ७००।००
(ख)

प्रलत ठदनका िालग शचर्या खाजा खचय रु. १५००।०० नबढ्ने गरी,

(ग) कच्चा प्रश्न पत्र तर्यार गदाय - प्रलत सेट रु. १५००।००,
(घ) मोडरे सन गरर अशन्तम प्रश्न पत्र तर्यार गदाय प्रलत फवर्र्य एकमुष्ट रू. १०००।००,
(ङ)

पररक्षा सं चािनका िालग प्रलत लसफ्ट - केन्द्राध्र्यक्ष का िालग रु. ६५०।००,
सहार्यक केन्द्राध्र्यक्षका िालग रु. ४००।००, लनरीक्षकका िालग रू. ३००।००,
सहर्योगीका िालग रू. १५०।००, व्र्यवस्थापकका िालग रु. ४५०।००,

(च) उत्तर पुशस्तका कोलडङ तथा लडकोलडङ गदाय प्रलत उत्तर पुशस्तका का िालग रु.
२।०० , उत्तरपुशस्तका सं ख्र्या ५० भन्दा कम भएमा एकमुष्ट रु १००।००

(छ)

पररक्षा सं चािन प्रफक्रर्या सं िग्न छनौट सलमलत तथा व्र्यवस्थापन उपसलमलतका
सदस्र्य तथा अनुगमन कतायका िालग प्रलत लसफ्ट रु. १०००।००

(ज)

उत्तर पुशस्तका पररक्षण गदाय लबर्र्यगत प्रलत उत्तर पुशस्तका पररक्षणका िालग रू.
२५, वस्तुगत उत्तर पुशस्तका पररक्षण गदाय २० भन्दा कम भएमा एकमुष्ट रू.
५००।००

(झ) अन्तरवाताय सलमलतका सदस्र्यहरूका िालग प्रलत लसफ्ट भत्ता रु. १०००।००
४.

आचार सं फहता

क. परीक्षा सं चािनका िालग केन्द्राध्र्यक्ष र लनरीक्षक परीक्षा सलमलतिे तोकेबमोशजम हुनेछ
। प्रश्नपत्र लनमायण तथा उत्तरपुशस्तका परीक्षणमा सं िग्न हुने पदालधकारीहरुिे उि
परीक्षा सं चािन अवलधभर परीक्षा हिमा प्रवेि गनय पाउने छै नन् ।
ख.

तोफकएको स्थानमा परीक्षाको प्रश्न लनमायण दे शख परीक्षाको नलतजा सावयजलनक
नहुन्जेिसम्म छनौट सलमलतमा सं िग्न सलमलतका शजम्मेवार व्र्यशिहरुिे मोबाइि िोन
शस्वच अि गनुप
य नेछ र व्र्यवस्थापन कार्ययमा सं िग्न कमयचारीिे आवश्र्यकतानुसार
मोबाइि िोन प्रर्योग गनय सफकनेछ । परीक्षाथीिे भने परीक्षा अवलधभर मोबाइि िोन
शस्वच अि गनुप
य नेछ ।

ग.

परीक्षा केन्द्र लभत्र प्रवेि गररसकेपलछ परीक्षामा सं िग्न व्र्यशिहरुिे परीक्षाथीसँग र
अन्र्य असम्बशन्धत व्र्यशिहरुसँग व्र्यशिगत भेटघाट र सम्पकय गनय पाउने छै नन् ।

घ.

परीक्षा मर्यायठदत, सं र्यलमत र लनष्पक्ष रुपमा सं चािन गने गराउने मुख्र्य शजम्मेवारी
शिक्षक छनौट सलमलतको हुनेछ ।

ङ.

परीक्षा केन्द्रको सुरक्षाको व्र्यवस्था लमिाउने दाफर्यवव छनौट सलमलतको हुनेछ ।

च.

तोफकएको परीक्षा केन्द्रिाई चार फकल्िा कार्यम गरी परीक्षा प्रफक्रर्या आरम्भ भई
सकेपलछ नलतजा सावयजलनक नहुन्जेि परीक्षासँग असम्बशन्धत व्र्यशिहरुिाई उि
स्थानमा प्रवेि लनर्ेध गररनेछ ।

छ.

परीक्षाथीिे प्रर्योग गने उत्तरपुशस्तका र िेख्ने मसीमा एकरुपता हुनपु नेछ र सबै
परीक्षाथीिाई सम्बशन्धत फवद्यािर्यिे अलनवार्यय रुपमा उत्तरपुशस्तका र किम उपिब्ध
गराउनुपनेछ ।

ज.

परीक्षामा अवाशछछत फक्रर्याकिाप हुन नठदन बाह्र्य हस्तक्षेप र प्रभाव पने कुनै गलतफवलध
भएमा फवद्यािर्य व्र्यवस्थापन सलमलतका अध्र्यक्ष वा नगर शिक्षा सलमलतका सदस्र्य
सशचविे तवकाि वर्यसको जानकारी सामाशजक फवकास सलमलतका सं र्योजक, नगर प्रमुख
एवं सुरक्षा लनकार्यिाई जानकारी गराउनुपनेछ ।

झ.

परीक्षामा सं िग्न फवज्ञ, सदस्र्य र अलधकृतबाट अलनर्यलमत कार्यय भएको प्रमाणीत भएमा
वर्यस्तो कार्यय गने अलधकृत र फवज्ञ सदस्र्यहरुिाई फवज्ञको सूचीबाट हटाई फवभागीर्य एवं
लनर्यमानुसार नगर कार्ययपालिकािे कारवाहीसमेत गनेछ । अलनर्यलमत कार्यय भएको
प्रमाशणत भएमा उि परीक्षा रद्द हुनेछ र पुनाः परीक्षाको प्रफक्रर्या अगालड बढाउनुपनेछ।

अनुसूची – १

(सूर्योदर्य नगरपालिकाको करार शिक्षक, बाि फवकास केन्द्रका स.का. र फवद्यािर्य
कमयचारी लनर्युशि गने सम्बशन्ध कार्ययफवलध – २०७५ को दिा २को (१) सं ग
सम्बन्धीत)
करार शिक्षक लनर्युशिका िालग माग िारामको नमूना
श्री ............................................................... फवद्यािर्य
सूर्योदर्य नगरपालिका वडा - …………., .................
लमलताः- २०७.. / ........../ ......
लबर्र्याः- करार शिक्षक लनर्युशि सम्बन्धमा ।
श्री सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्य
शिक्षा िाखा,
प्रस्तुत लबर्र्यमा र्यस फवद्यािर्यको तपलसिमा उल्िेशखत फववरण सफह कारार शिक्षक लनर्युशिका
िालग फवद्यािर्य व्र्यवस्थापन सलमलतको लमलत २०७ ... / ...../ .... को लनणयर्यको
प्रलतलिफप पाना .......... र्यसै साथ सं िग्न राखी पिाएको व्र्यहोरा अनुरोधछ
तपसीिाः१.

करार शिक्षक माग गररएको तहाः-

२.

लबर्र्याः-

३.

माग गररएको तहको शस्वकृत दरबन्दी सं ख्र्यााः-

४.

माग गररएको तहको दरबन्दी पदपूलतय सं ख्र्या (स्थार्यी, करार आठद बाट)-

५.

माग गररएको लबर्र्यको शस्वकृत दरवन्दी सं ख्र्यााः-

६.

माग गररएको लबर्र्य शिक्षक दरबन्दी पदपूलतय सं ख्र्या ;-

७.

फवद्यािर्यको कूि शिक्षक दरवन्दीको अवस्थााः- शस्वकृत दरबन्दी सं ख्र्यााः................... ररि दरवन्दी सं ख्र्यााः- .......

८.

लबद्यािर्यको तहगत फवद्याथी सं ख्र्यााः-

(क) पूव य प्राथलमक तहाः-

छात्र ........... छात्रा ............ जम्मा ............

(ख)

छात्र ........... छात्रा ........... जम्मा .............

कक्षा १-५ सम्मकोाः-

(ग) कक्षा ६-८ सम्मकोाः-

छात्र ........

छात्रा ..........

(घ) कक्षा ९-१० सम्मकोाः-

छात्र ........... छात्रा .........

जम्मा -.................
जम्मा -.................

(ङ) कक्षा ११-१२ सम्मकोाः- छात्र .......... छात्रा ..........

जम्मा -...........

(च) कूि फवद्याथी सं ख्र्यााः-

जम्मा..............

छात्र .........छात्रा .......

आज्ञाले
राजेन्द्र भट्टराई
प्रमख
ु प्रशासकीय अधिकृ त

