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 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ 

 िपेाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

   २०५७/०७/२४ 

संिोधि गिे नियमहरु 

१. शिक्षक सेवा आयोग (पहहलो संिोधि) नियमावली, २०५९  २०५९/०२/१३ 

२. शिक्षक सेवा आयोग (दोश्रो संिोधि) नियमावली, २०५९  २०६०/०२/०९ 

३. शिक्षक सेवा आयोग (तेस्रो संिोधि) नियमावली, २०६०  २०६०/१२/१६ 

४. शिक्षक सेवा आयोग (चौथो संिोधि) नियमावली, २०६६  २०६६/०७/२३ 

५. शिक्षक सेवा आयोग (पााँचौँ संिोधि) नियमावली, २०६७  २०६७/१०/०९ 

६. शिक्षक सेवा आयोग (छैठौं संिोधि) नियमावली, २०६८  २०६८/०३/०६ 

७. शिक्षक सेवा आयोग (सातौँ संिोधि) नियमावली, २०६९  २०६९/०९/०२ 

८. शिक्षक सेवा आयोग (आठौँ संिोधि) नियमावली, २०७०  २०७०/०३/०३ 

९. शिक्षक सेवा आयोग (िवौँ संिोधि) नियमावली, २०७१  २०७१/१०/२६ 

१०. शिक्षक सेवा आयोग (दिौँ संिोधि) नियमावली, २०७६  २०७६/०६/१३ 

 

शिक्षा ऐि, २०२८ को दफा १९ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले 
देहायका नियमहरू बिाएको छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारशभिक 
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१. संशक्षप्त िाम र प्रारभिः (१) यी नियमहरूको िाम “शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, 
२०५७” रहेको छ ।  

(२) यो नियमावली तरुुन्त प्रारभि हिुेछ ।  

२. पररिाषाः हवषय वा प्रसंगले अको अथथ िलागेमा यस नियमावलीमा,– 

(क) “ऐि” िन्नाले शिक्षा ऐि, २०२८ सभझि ुपछथ । 

(ख) “मन्त्रालय” िन्नाले ◊शिक्षा, हवज्ञाि तथा प्रहवनध मन्त्रालय सभझि ु  
पछथ ।  

पररच्छेद – २ 

आयोगको बैठक तथा काम, कतथव्य र अनधकार सभबन्धी व्यवस्था 

३. आयोगको बैठक सभबन्धी कायथहवनधः (१) आयोगको बैठक आवश्यकता अिसुार बस्िेछ । 

(२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको स्थाि, नमनत र समयमा बस्िेछ ।  

(३) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गिेछ र निजको अिपुशस्थनतमा बैठकमा 
उपशस्थत सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छािेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गिेछ ।  

(४) आयोगको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रनतित िन्दा बढी सदस्यहरू उपशस्थत 
िएमा आयोगको बैठकको लानग गणपरुक संख्या पगेुको मानििेछ ।  

(५) आयोगको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हिुछे र मत बराबर िएमा बैठकमा 
अध्यक्षता गिे व्यशिले निणाथयक मत ददि सक्िेछ ।  

(६) आयोगको बैठकको निणथय आयोगको बैठकको अध्यक्षतामा गिे व्यशिद्वारा 
प्रमाशणत गरी राशखिेछ ।  

(७) आयोगको बैठक सभबन्धी अन्य कायथहवनध आयोग आफैले निधाथरण गरे बमोशजम 
हिुेछ ।  

                                                           
◊  दिौं संिोधिद्बारा संिोनधत ।  
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४. आयोगको काम, कतथव्य र अनधकारः आयोगको काम, कतथव्य र अनधकार देहाय बमोशजम 
हिुेछः 

(क) शिक्षकको स्थायी नियशुि तथा बढुवाको लानग नसफाररस गिे, 

(क१) हवद्यालयमा अध्यापि गिथ चाहिे व्यशिलाई अध्यापि अिमुनत पत्र 
ददिे, 

 (क२) अध्यापि अिमुनतपत्रको लानग नलइिे परीक्षाको पाठ्यक्रम निधाथरण 
गिे तथा परीक्षा सभबन्धी कायथ गिे, 

(ख) शिक्षकको सेवा, ितथ र सहुवधा सभबन्धी हवषयमा मन्त्रालयलाई सझुाव 
ददिे, 

(ग) शिक्षकको नियशुि तथा बढुवाको लानग नलइिे परीक्षाको पाठ्यक्रम 
निधाथरण गिे तथा परीक्षा सभबन्धी अन्य कायथ गिे, 

¥(ग१) उजूरी परेको अवस्थामा बाहेक िनतजा प्रकािि िएको एक वषथपनछ 
परीक्षा सभबन्धी कागजात धलु्याउिे, 

(घ) ऐि वा यस नियमावली बमोशजम आयोगले गिुथ पिे काम कारवाहीको 
हवषयमा आवश्यकता अिसुार निरीक्षण तथा जााँचबझु गिे ।  

५. आयोगलाई उपलव्ध गराउि ुपिेः आयोग गठि हिु ुअशघ शिक्षकको नियशुि तथा बढुवाको 
सभबन्धमा िए गरेका सभपूणथ कागजातहरू सभबशन्धत निकायले आयोगलाई उपलव्ध गराउि ु
पिेछ । 

६. बााँकी कारवाही पूरा गिुथ पिेः आयोग गठि हिु िन्दा अशघ शिक्षकको नियशुि तथा बढुवाको 
सभबन्धमा बााँकी रहेका काम कारवाही आयोगले ऐि तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को 
अनधिमा रही पूरा गिुथ पिेछ ।  

                                                           
  पहहलो संिोधिद्वारा थप । 

¥  िवौं संिोधिद्बारा थप । 
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पररच्छेद – ३ 

अध्यापि अिमुनत पत्र तथा शिक्षक नियशुिको नसफाररस सभबन्धी व्यवस्था 

६क. अध्यापि अिमुनत पत्र सभबन्धी व्यवस्थाः (१) आयोगले अध्यापि अिमुनतपत्र ददि ेप्रयोजिको 
लानग ...... नलशखत परीक्षा सञ्चालि गिुथ पिेछ । त्यस्तो परीक्षा प्राथनमक, निभि माध्यनमक 
र माध्यनमक तहका शिक्षकको लानग छुट्टा छुटै्ट सञ्चालि गिुथ पिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम आयोगले नलशखत परीक्षाको लानग दरखास्त बझुाउि ु
पिे समयावनध, दरखास्त दस्तरु, दरखास्त बझुाउिे स्थाि, परीक्षा सञ्चालि हिुे नमनत, समय र 
केन्र समेत उल्लेख गरी सावथजनिक रुपमा सूचिा प्रकािि गिुथ पिेछ ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजमको परीक्षामा सशभमनलत हिु चाहिे व्यशिले सो 
सूचिामा तोहकएको स्थािमा दरखास्त बझुाउि ुपिेछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोशजम परेको दरखास्त छािवीि गदाथ ररत पगेुको देशखएमा 
आयोगले दरखास्तवालालाई परीक्षामा सशभमनलत हिुको लानग प्रवेिपत्र ददि ुपिेछ ।  

(५) उपनियम (१) बमोशजम सञ्चालि हिुे नलशखत परीक्षाको पूणाथङ्क एक सय र 
उत्तीणाथङ्क #पचास हिुेछ ।  

(६) उपनियम (१) बमोशजम संचानलत परीक्षामा सफल हिुे व्यशिलाई आयोगले 
अिसूुची–२ बमोशजमको ढााँचामा स्थायी अध्यापि अिमुनत पत्र ददिेछ ।  

(७) उपनियम (१) बमोशजमको परीक्षा सभबन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले तोके 
बमोशजम हिुेछ ।  

                                                           
  पहहलो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  पहहलो संिोधिद्वारा थप । 

  दोस्रो संिोधिद्वारा शझहकएको । 
#  िवौं संिोधिद्बारा संिोनधत ।  
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(८) आयोगले शजल्ला शिक्षा कायाथलयबाट शिक्षकहरूको हववरण माग गरी 
हवद्यालयमा कायथरत शिक्षकलाई अिसूुची–२ बमोशजमको ढााँचामा अस्थायी अध्यापि अिमुनत 
पत्र ददि ुपिेछ ।  

६ख. बहालवाला शिक्षकलाई ददइि ेअध्यापि अिमुनत पत्र सभबन्धी व्यवस्थाः (१) नियम ६क. मा 
जिुसकैु कुरा लेशखएको िएता पनि आयोगले देहायका शिक्षक मध्ये माध्यनमक हवद्यालय 
तथा निभि माध्यनमक हवद्यालयको प्रधािाध्यापकका लानग शजल्ला शिक्षा अनधकारी र 
प्राथनमक हवद्यालयको प्रधािाध्यापक तथा अन्य सबै हकनसमका शिक्षकका लानग शजल्ला शिक्षा 
अनधकारी वा निजले तोकेको अनधकृतबाट कक्षा अवलोकि वा यस्तै अन्य प्रयोगात्मक परीक्षा 
नलि लगाई त्यस्तो शिक्षकलाई अिसूुची–२ बमोशजमको ढााँचामा स्थायी अध्यापि अिमुनत 
पत्र ददिेछः 

#(क) यो खण्ड प्रारभि हुाँदाका बखत बहाल रहेका स्थायी शिक्षकमध्ये कुिै 
कारणले स्थायी अध्यापि अिमुनतपत्र नलि िसकेका शिक्षक, 

(ख) यो नियम प्रारभि हिु ु अशघ स्थायी शिक्षक पदको लानग िएको 
परीक्षामा सफल िई यो नियम प्रारभि िएपनछ नियिु हिुे शिक्षक । 

 ........... 

ϡ (ग)  पिुः बहाली िएको स्थायी शिक्षक, 

ϡ (घ)  खण्ड (क) प्रारभि हुाँदाका बखत स्थायी शिक्षक िई कुिै कारणले 
अध्यापिपत्र नलि िसकेका शिक्षक । 

 (२) .........  

 (३) .......  

                                                           
  पहहलो संिोधिद्वारा थप । 

  दोस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
#  िवौं संिोधिद्बारा संिोनधत ।  
  दोस्रो संिोधिद्वारा शझहकएको । 
ϡ  पााँचौँ संिोधिद्वारा थप । 
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६ग. अध्यापि अिमुनत पत्र सभबन्धी हविषे व्यवस्थाः यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा 
लेशखएको िए तापनि आयोगले शिक्षक नियशुिको लानग न्यूितम योग्यता पगेुका तर नियम 
९ बमोशजमको तालीम िनलएका व्यशिलाई शिक्षक पदमा अस्थायी नियशुि गिे प्रयोजिको 
लानग अन्तवाथताथ नलई सो अन्तवाथताथमा सफल िएमा अिसूुची–२ बमोशजमको ढााँचामा 
अस्थायी अध्यापि अिमुनत पत्र ददि सक्िेछ । 

  तर त्यस्तो अध्यापि अिमुनत पत्र आयोगबाट स्थायी अध्यापि अिमुनत पत्रका लानग 
पहहलो पटक नलइएको परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित िएपनछ रद्द हिुेछ ।  

६घ. अध्यापि अिमुनत पत्र नलिको लानग उभमेदवार हिु िसक्िःे (१) देहायको व्यशि अध्यापि 
अिमुनतपत्रको लानग नलइि ेपरीक्षामा उभमेदवार हिु सक्िेछैिः– 

(क) गैर िेपाली िागररक, 

(ख) १८ वषथ उमेर िपगेुको, 

(ग) मगज नबगेे्रको, 

(घ) िैनतक पति देशखिे फौजदारी अनियोगमा अदालतबाट कसरुदार 
ठहररएको, 

(ङ)  िहवष्यमा सरकारी िोकरी वा शिक्षक सेवाको लानग अयोग्य ठहररि े
गरी सेवाबाट बखाथस्त गररएको, 

(च) नियम ९ बमोशजमको िैशक्षक योग्यता ििएको, 

(छ) नियम ९ बमोशजमको तानलम िनलएको । 

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) र (छ) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि 
देहायको व्यशि यो उपनियम प्रारभि िएपनछ अध्यापि अिमुनतपत्रको लानग नलईिे पहहलो 
परीक्षामा उभमेदवार हिु सक्िेछः– 

                                                           
  पहहलो संिोधिद्वारा थप । 

  दोस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
  तेस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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#(क) सभबते् २०५७ साल कानतथक चौबीस गते िन्दा अशघ शिक्षक पदमा 
नियशुि पाई यो खण्ड प्रारभि हिु ुअशघ कभतीमा चौध वषथ अध्यापि 
गरेका गैर िेपाली िागररक, 

(ख) सभबते् २०५२ सालमा प्रकाशित हवज्ञापि बमोशजम स्थायी रुपमा 
शिक्षकको पद पूनतथ हुाँदा अस्थायी शिक्षकबाट हट्ि गएको व्यशि, 

(ग) यो नियम प्रारभि हुाँदाका बखत अस्थायी शिक्षकको हैनसयतले 
कशभतमा १ वषथदेशख काम गरररहेको व्यशि । 

ϡ(२क) उपनियम (१) को खण्ड (च) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि 
सभबशन्धत हवषयमा स्िातकोत्तर तह उत्तीणथ गरेको व्यशि माध्यनमक हवद्यालयको शिक्षकको 
अध्यापि अिमुनतपत्रको लानग नलइिे परीक्षामा उभमेदवार हिु सक्िेछ । 

तर त्यस्तो व्यशिले सेवा िरुु गरेको दईु वषथनित्र तालीम िनलएमा निजले प्राप्त 
गरेको अध्यापि अिमुनतपत्र स्वतः रद्द हिुेछ । 

 उपनियम (१) को खण्ड (छ) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि सभवते् (३) ع
२०६३ साल मंसीर ५ गतेिन्दा अशघ शिक्षक पदमा नियशुि िई यो उपनियम प्रारभि 
हुाँदाका बखतसभम निरन्तर रूपमा काम गरररहेको शिक्षक यो उपनियम प्रारभि िएपनछ 
अध्यापि अिमुनतपत्रको लानग नलइिे पहहलो परीक्षामा उभमेदवार हिु सक्िेछ ।  

तर त्यस्तो शिक्षकले # सभवते् २०७५ साल कानतथक २२ गतेनित्र तानलम िनलएमा 
निजले प्राप्त गरेको अध्यापि अिमुनतपत्र स्वतः रद्द हिुेछ । 

ð६ङ. अध्यापि अिमुनत पत्र नलएको मानििःे मानथल्लो तहको अध्यापि अिमुनत पत्र नलएको 
व्यशिले तल्लो तहको शिक्षक पदमा उभमेदवार हिु यस नियमावली बमोशजम अध्यापि 
अिमुनत पत्र नलएको मानििेछ । 

                                                           
#  िवौं संिोधिद्बारा संिोनधत ।  
ϡ  पााँचौँ संिोधिद्वारा थप । 
 चौथो संिोधिद्वारा थप।  ع
ð  दोस्रो संिोधिद्धारा थप । 
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ϡ६च. दगुथम क्षते्रका हवद्यालयमा पठि पाठि गिथ अस्थायी अध्यापि अिमुनतपत्र ददि सक्िःे (१) 
ऐिको दफा ११ ङ. को उपदफा (६क) बमोशजम हवज्ञाि, गशणत वा अंग्रजेी हवषयमा 
अध्यापि अिमुनतपत्र नलएको व्यशि उपलब्ध ििई दगुथम क्षेत्रका हवद्यालयमा त्यस्तो हवषय 
पठि पाठि हिु िसक्िे िएमा आयोगले नियम ९ बमोशजमको तालीम िनलएको िए तापनि 
न्यूितम िैशक्षक योग्यता पगेुका व्यशिहरूमध्येबाट अस्थायी अध्यापि अिमुनतपत्रको लानग 
दरखास्त आव्हाि गिथ सक्िेछ । 

 (२)  उपनियम (१) बमोशजम दरखास्त ददिे व्यशिहरूको आयोगले अन्तरवाताथ 
नलई अन्तरवाताथमा उत्तीणथ हिुे व्यशिलाई दगुथम क्षेत्रका हवद्यालयमा मात्र अध्यापि गिथ 
पाउिे गरी अस्थायी अिमुनतपत्र ददि सक्िेछ । 

 स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजिको लानग “दगुथम क्षेत्र” िन्नाले मन्त्रालयको दगुथम क्षेत्र ििी 
तोकेको कुिै शजल्ला, गाउाँ हवकास सनमनत वा हवद्यालय रहेको क्षेत्रलाई जिाउिेछ । 

७. पदपूनतथको माध्यमः  प्राथनमक, निभि माध्यनमक र माध्यनमक हवद्यालयको ततृीय शे्रणीको ररि 
पद खलुा प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाको माध्यमबाट र दद्वतीय र प्रथम शे्रणीको ररि पद 
बढुवाको माध्यमबाट पूनतथ गररिेछ ।  

#८. हववरण उपलब्ध गराउि ु पिे: (१) प्रत्येक शजल्ला शिक्षा कायाथलयले शजल्लानित्रका 
सामदुाहयक हवद्यालयमा रहेको स्वीकृत ररि दरबन्दीको हववरण प्रत्येक छ महहिामा शिक्षा 
हविागमा पठाउि ुपिेछ । 

   (२) उपनियम (१) बमोशजमको हववरण पठाउाँदा शजल्ला शिक्षा कायाथलयले कुि 
हवद्यालयको कुि कुि तह र हवषयगत दरबन्दी ररि रहेको छ सो समेत खलुाउि ुपिेछ । 

   (३) उपनियम (१) बमोशजमको हववरण प्राप्त िएपनछ शिक्षा हविागले कुल ररि 
दरबन्दी ररि रहेको हवद्यालय, तह र हवषयगत हववरण खलुाई शिक्षक पदपूनतथको लानग दईु 
महहिानित्र आयोगमा लेखी पठाउि ुपिेछ ।  

                                                           
ϡ  पााँचौँ संिोधिद्वारा थप । 
#  िवौं संिोधिद्बारा संिोनधत ।  
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९. योग्यता तथा तालीम सभबन्धी व्यवस्थाः (१) अध्यापि अिमुनत पत्र वा शिक्षक पदको लानग 
नलइिे परीक्षामा उभमेदवार हिु देहाय बमोशजमको िैशक्षक योग्यता तथा तालीम प्राप्त गरेको 
हिु ुपिेछः– 

(क)  प्राथनमक हवद्यालयको शिक्षकको लानग माध्यनमक शिक्षा उत्तीणथ वा सो 
सरहको परीक्षा उत्तीणथ गरी शिक्षा हवषयमा कभतीमा दि महहिे वा 
सो सरहको तालीम नलएको वा माध्यनमक शिक्षा उत्तीणथ परीक्षामा 
चारसय पूणाथङ्कको शिक्षा हवषय नलई सो परीक्षा उत्तीणथ गरेको, 

(ख) निभि माध्यनमक हवद्यालयको शिक्षकको लानग सभबशन्धत हवषयमा 
प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीणथ गरी शिक्षा 
हवषयमा कभतीमा दि महहिे तालीम नलएको, 

(ग) माध्यनमक हवद्यालयको शिक्षकको लानग सभबशन्धत हवषयमा स्िातक 
तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीणथ गरी शिक्षा हवषयमा कभतीमा दि 
महहिे तानलम नलएको, 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि सो उपनियम बमोशजम 
तानलम िनलएका महहला #वा अपाङ्गता िएका व्यशि यो उपनियम प्रारभि िएपनछ अध्यापि 
अिमुनतपत्र वा शिक्षक पदको लानग हिुे पहहलो परीक्षामा उभमेदवार हिु सक्िेछ । 

(३) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि कुिै व्यशिले शिक्षा 
िास्त्र तफथ  सोही उपनियममा उशल्लशखत योग्यता प्राप्त गरेको िए यस नियमको प्रयोजिको 
लानग तालीम नलएको मानििेछ ।  

(४) तल्लो तहको हवद्यालयको शिक्षकले मानथल्लो तहको तालीम नलएको िए यस 
नियमको प्रयोजिको लानग तालीम नलएको मानििेछ । 

                                                           
  पहहलो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  तेस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

#  िवौं संिोधिद्बारा संिोनधत ।  
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ϡ(५) उपनियम (१) को खण्ड (क) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि यो 
नियम प्रारभि हिु अशघ स्वीकृत स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा अस्थायी नियशुि िई सेवामा 
रहेका शिक्षकहरूको हकमा बाहेक संवते् २०६८ साल श्रावण १ गतेदेशख प्राथनमक तहको 
शिक्षकको लानग प्रहवणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीणथ िगरेको व्यशि 
उभमेदवार हिु सक्िे छैि । 

ϡ(६)  उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि कुिै 
व्यशिले दईु सय पूणाथङ्कको शिक्षा सभबन्धी हवषय नलई प्रहवणता प्रमाणपत्र तह वा सो 
सरहको परीक्षा उत्तीणथ गरेको िए तालीम आवश्यक पिे छैि । 

¥(७) उपनियम (१) को खण्ड (ग) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि हवज्ञाि, 

गशणत, अंग्रजेी, लेखा, कभ्यूटर, नसनिल इशन्जनियररङ्ग, इलेशक्िकल इशन्जनियररङ्ग, पिपुालि वा 
वाली हवज्ञाि हवषयमा स्िातक गरेका व्यशिले सो खण्ड बमोशजमको तालीम िनलए पनि 
माध्यनमक तहको अध्यापि अिमुनतपत्र वा शिक्षक पदको लानग नलइिे परीक्षामा उभमेदवार 
हिु सक्िेछ । 

¥ (८) उपनियम (७) बमोशजम उभमेदवार िएको व्यशि शिक्षक पदमा नियशुि िएमा 
निजले त्यसरी नियशुि िएको पााँच वषथनित्र शिक्षा हवषयमा कभतीमा दि महहिा वा सो 
सरहको तालीम नलइसक्ि ुपिेछ । 

¥(९) उपनियम (८) बमोशजमको तालीम िनलएको शिक्षकले त्यस्तो तालीम 
िनलएसभम बढुवाको लानग उभमेदवार हिु सक्िे छै्रि । 

१०. उभमेदवारको लानग अयोग्यताः देहायका व्यशिहरू शिक्षक पदमा उभमेदवार हिुको लानग 
योग्य हिु सक्िे छैििे्ः 

(क) गैर िेपाली िागररक, 

                                                           
ϡ  पााँचौँ संिोधिद्वारा थप । 
  छैठौँ संिोधिद्वारा संिोनधत । 

¥  िवौं संिोधिद्बारा थप । 
¥  िवौं संिोधिद्बारा थप । 
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(ख) १८ वषथ उमेर िपगेुको, 

(ग)  ४० वषथ उमेर पूरा िएको, 

(घ) मगज नबग्रकेो, 

(ङ) िैनतक पति देशखिे फौज्दारी अनियोगमा अदालतबाट कसूरदार 
ठहररएको, 

(च) िहवष्यमा सरकारी िोकरी वा शिक्षक सेवाको लानग अयोग्य ठहररि े
गरी सेवाबाट बखाथस्त गररएको, 

 (च१) अध्यापि अिमुनत पत्र िनलएको, 

(छ) नियम ९ बमोशजमको तानलम िनलएको, 

  तर देहायका अवस्थामा शिक्षक पदमा उभमेदवार हिु खण्ड 
(ग) वा (छ) ले वाधा पयुाथएको मानििे छैिः 

(१) यो उपखण्ड प्रारभि हुाँदाका बखत कशभतमा एक वषथसभम 
अस्थायी शिक्षकको रुपमा काम गरररहेको व्यशि वा सभबते् 
२०५२ सालमा प्रकाशित हवज्ञापि बमोशजम स्थायी रुपमा 
शिक्षक पदपूनतथ हुाँदा अस्थायी शिक्षकबाट हट्ि गएको व्यशि 
यो उपखण्ड प्रारभि िएपनछ हिुे पहहलो हवज्ञापि अन्तगथतको 
परीक्षामा उभमेदवार हिु, 

(२) स्थायी नियशुि िई बहालवाला शिक्षकको रुपमा काम 
गरररहेको शिक्षकलाई उभमेदवार हिु, 

(३) ........... 

                                                           
  पहहलो संिोधिद्वारा थप । 

  तेस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  पहहलो संिोधिद्वारा शझहकएको। 
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११. पाठ्यक्रम, परीक्षण प्रणाली तथा मूल्याङ्कि प्रकृयाः (१) आयोगबाट नलइिे परीक्षाको पाठ्यक्रम, 

परीक्षण प्रणाली तथा मूल्याङ्कि प्रकृया आयोगले तोके बमोशजम हिुेछ ।  

(२) उपनियम (१) को प्रयोजिको लानग आयोगले हविेषज्ञ सहहतको सनमनत गठि 
गिथ सक्िेछ ।  

(३) आयोगले निधाथररत पाठ्यक्रममा कुिै संिोधि गरेमा परीक्षाको नमनत िन्दा 
तीि महहिा अगावै त्यसको सूचिा प्रकािि गिुथ पिेछ ।  

ϡ११क. शिक्षक सेवालाई समावेिी बिाउि ुपिेः (१) शिक्षक सेवालाई समावेिी बिाउि सामदुाहयक 
हवद्यालयमा िेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा खलु्ला प्रनतयोनगताद्वारा पूनतथ हिुे शिक्षक 
पदमध्ये पैंतालीस प्रनतित पद छुट्याई सो प्रनतितलाई ित प्रनतित मािी देहायका 
उभमेदवारहरू बीचमा मात्र छुट्टाछुटै्ट प्रनतस्पधाथ गराई पदपूनतथ गररिेछ:– 

(क) महहला      – तेत्तीस प्रनतित 

(ख) आददवासी/जिजानत    – सत्ताईस प्रनतित 

(ग) तराई–मधेिमा बसोबास गिे मधेिी, 

 आददवासी/जिजानत, दनलत, हपछडा वगथ  

 वा अल्पसंख्यक मसुलमाि समदुाय  – बाईस प्रनतित 

(घ) दनलत      – िौ प्रनतित 

(ङ) अपाङ्ग      – पााँच प्रनतित 

(च) हपछनडएको क्षेत्र    – चार प्रनतित 

 स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजिको लानग,– 

(१) “आददवासी/जिजानत, मधेिी, दनलत, हपछडा वगथ वा अल्पसंख्यक 
मसुलमाि” िन्नाले आनथथक र सामाशजक रुपमा पछानड परेका 

                                                           
ϡ  पााँचौँ संिोधिद्वारा थप । 
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आददवासी/जिजानत, मधेिी, दनलत, हपछडा वगथ वा अल्पसंख्यक 
मसुलमाि सभझि ुपछथ । 

(२) “हपछनडएको क्षेत्र” िन्नाले अछाम, कानलकोट, जाजरकोट, जभुला, 
डोल्पा, बझाङ्ग, बाजरुा, मगु ुर हभुला शजल्ला सभझि ुपछथ । 

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोशजम महहलाको लानग छुट्टयाइएको तेत्तीस 
प्रनतित स्थाि मध्ये तीि प्रनतित स्थाि दनलत समदुायका महहला र दईु प्रनतित स्थाि 
मशुस्लम समदुायका महहलाका लानग छुट्टयाउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) को खण्ड (ख), (ग) वा (घ) बमोशजम उभमेदवार हिुे व्यशिले 
कुिै एक पदको लानग िएको हवज्ञापिमा कुिै एक खण्डको समदुायको उभमेदवारको रुपमा 
मात्र प्रनतस्पधाथ गिथ सक्िेछ । 

 तर महहलाको हकमा यो व्यवस्था लागू हिुे छैि । 

(४) उपनियम (१) बमोशजम प्रनतित निधाथरण गदाथ एक प्रनतितिन्दा कम घतांक 
(फ्याक्िि) आएमा त्यस्तो घतांक जिु समूहको हकमा घतांक आएको हो सोिन्दा लगतै्त 
पनछको समूहमा सदै जािेछ । 

(५) उपनियम (१) बमोशजम छुट्टयाइएको पदमा जिु वषथको लानग हवज्ञापि िएको 
हो सो वषथ हिुे हवज्ञापिमा उपयिु उभमेदवार उपलब्ध हिु िसकेमा त्यस्तो पद अको वषथ 
हिुे हवज्ञापिमा समावेि गिुथ पिेछ । 

(६) उपनियम (५) बमोशजम हवज्ञापि गदाथ पनि उपयिु उभमेदवार उपलब्ध हिु 
िसकेमा त्यस्तो पद सोही वषथ खलु्ला प्रनतयोनगताद्वारा पूनतथ हिुे पदमा समावेि गिुथ पिेछ । 

(७) उपनियम (१) बमोशजम निधाथरण गररएको प्रनतितद्वारा पदपूनतथ गिे व्यवस्था 
प्रत्येक दि वषथमा पिुरावलोकि गिुथ पिेछ । 

(८) उपनियम (१) को प्रयोजिको लानग आनथथक तथा सामाशजक रुपमा पछानड 
परेका आददवासी/जिजानत, मधेिी, दनलत, हपछडा वगथ वा अल्पसंख्यक मसुलमाि समदुायको 
हववरण िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी तोके बमोशजम हिुेछ । 
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(९) उपनियम (१) बमोशजमको प्रनतित बमोशजम पद संख्या निधाथरण गदाथ कुिै 
हववाद आएमा आयोगले गरेको निणथय अशन्तम हिुेछ । 

ϡ११.ख. पदसंख्या निधाथरण गिेः (१) नियम ८ बमोशजम #शिक्षा तथा मािव स्रोत हवकास केन्रबाट 
ररि दरबन्दीको हववरण प्राप्त िएपनछ आयोगले ररि पदमध्ये खलु्ला प्रनतयोनगता, 
कायथक्षमताको मूल्याङ्कि, आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाद्वारा पूनतथ हिुे प्रनतितको आधारमा 
पदसंख्या निधाथरण गिेछ । 

(२)  उपनियम (१) बमोशजम खलु्ला प्रनतयोनगताद्वारा पूनतथ हिुे पदसंख्या निधाथरण 
गदाथ नियम ११क. बमोशजम पूनतथ हिुे पदसंख्या समेत निधाथरण गिुथ पिेछ । 

१२. प्रनतयोनगताको लानग हवज्ञापि गिुथ पिेः (१) आयोगले ररि शिक्षक पदपूनतथ गिथ आवश्यक 
हववरण खलुाई राहियस्तरको पत्रपनत्रकाको माध्यमबाट हवज्ञापि गराउि ु पिेछ । यसरी 
हवज्ञापि गदाथ #प्राथनमक तहको हकमा शजल्लागत र निभि माध्यनमक तथा माध्यनमक तहको 
हकमा प्रदेिस्तरमा हवज्ञापि गिुथ पिेछ । 

  (१क) आयोगले शिक्षक नियशुिलाई व्यवशस्थत गिथ हवनिन्न चरणमा हवज्ञापि गिथ 
सक्िेछ । 

  (१ख) उपनियम (१क) बमोशजम हवज्ञापि गदाथ आयोगले पहहलो चरणमा िेपाल 
सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा संवते् २०६३ साल वैिाख ११ गतेदेशख ररि रहेको 
शिक्षक पदको हवज्ञापि गिथ सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम हवज्ञापि गदाथ ऐिको दफा ११च. को उपदफा (१) को 
खण्ड (ग) मा उल्लेशखत परीक्षाको तररकाहरू मध्ये कुि कुि तररकाद्वारा प्रनतयोनगता हिु ेहो 
सो समेत खलुाउि ुपिेछ ।  

                                                           
ϡ  पााँचौँ संिोधिद्वारा थप । 
#  िवौं संिोधिद्बारा संिोनधत ।  
  दिौँ संिोधिद्बारा संिोनधत । 
  सातौँ संिोधिद्धारा थप । 
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(३) उपनियम (१) बमोशजम हवज्ञापि गदाथ दरखास्त पेि गिुथ पिे भयाद 
सामान्यतया तीस ददिमा िघटाई तोक्ि ुपिेछ ।  

१३. दरखास्त बझुाउि ु पिेः प्रनतयोनगतामा िाग नलि चाहिे उभमेदवारले आयोगबाट निधाथररत 
दरखास्त फाराम िरी आयोगले तोकेको बमोशजमको परीक्षा दस्तरु दाशखला गरेको निस्सा 
सहहत हवज्ञापिमा तोहकएको स्थाि र अवनधनित्र दरखास्त फाराम बझुाउि ुपिेछ ।  

ϡ१३क. समावेि पदमा दरखास्त बझुाउि े आधारः नियम ११क. बमोशजम छुट्टयाइएका पदमा 
दरखास्त ददंदा देहायका आधारमा ददि ुपिेछ:– 

(क) आददवासी/जिजानतको सभबन्धमा िेपाल आददवासी/जिजानत उत्थाि 
राहिय प्रनतष्ठाि ऐि, २०५८ मा सूचीकृत िएको जानतको हकमा सोही 
सूचीको आधारमा र सो ऐिमा सूचीकृत िएको जानतनित्र एक िन्दा 
बढी थर िएमा सभबशन्धत स्थािीय निकायको प्रमखुको नसफाररसमा 
प्रमखु शजल्ला अनधकारीबाट त्यसरी सूचीकृत िएको जानतनित्रको थर 
हो ििी प्रमाशणत िएको आधारमा, 

(ख) तराई–मधेिमा बसोबास गिे मधेिी, आददवासी/जिजानत, दनलत, हपछडा 
वगथ वा अल्पसंख्यक मसुलमाि समदुायका सभबन्धमा िेपाल सरकारले 
िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी तोके बमोशजमको संस्थाबाट 
तराई–मधेिमा बसोबास गिे मधेिी, आददवासी/जिजानत, दनलत, हपछडा 
वगथ वा अल्पसंख्यक मसुलमाि समदुाय ििी प्रमाशणत िएको र 
त्यसरी ितोहकएसभम सभबशन्धत स्थािीय निकायको प्रमखुको 
नसफाररसमा प्रमखु शजल्ला अनधकारीबाट तराई–मधेिमा बसोबास गिे 
मधेिी, आददवासी/जिजानत, दनलत, हपछडा वगथ वा अल्पसंख्यक 
मसुलमाि समदुाय ििी प्रमाशणत िएको आधारमा, 

(ग) दनलतमा सभबन्धमा राहिय दनलत आयोगबाट सूचीकृत िएको जानतको 
हकमा सोही सूचीको आधारमा र सो आयोगबाट सूचीकृत िएको 

                                                           
ϡ  पााँचौँ संिोधिद्वारा थप । 
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जानतनित्र एक िन्दा बढी थर िएमा सभबशन्धत स्थािीय निकायको 
प्रमखुको नसफाररसमा प्रमखु शजल्ला अनधकारीबाट त्यसरी सूचीकृत 
िएको जानत नित्रको थर ििी प्रमाशणत िएको आधारमा, 

 (घ) अपाङ्गता िएको व्यशिको हकमा स्थािीय तहबाट प्राप्त अपाङ्गताको 
पररचयपत्रको आधारमा, 

(ङ) हपछनडएको क्षेत्रको सभबन्धमा हवज्ञापि िएको शजल्लामा स्थायी 
बसोबास उल्लेख गरी सभबशन्धत शजल्लाबाट प्राप्त गरेको 
िागररकताको प्रमाणपत्र तथा सभबशन्धत गाउाँ हवकास सनमनत वा 
िगरपानलकाबाट दरखास्त ददंदाका वखतसभम सोही स्थािमा स्थायी 
बसोबास िएको ििी प्रमाशणत िएको आधारमा । 

१४. दरखास्तको छािवीि प्रवेि पत्र आदद सभबन्धी व्यवस्थाः (१)  नियम १३ बमोशजम पिथ 
आएका दरखास्त छािवीि गदाथ रीत पगेुको देशखएमा आयोगले सभबशन्धत उभमेदवारलाई 
प्रवेिपत्र ददि ु पिेछ ।  

(२) आयोगले सामान्यतया कुिै पनि दरखास्त ितथ राखी स्वीकृत गिे छैि ।  

(३) यस नियमावली बमोशजम हवज्ञापि वा परीक्षा रद्द गररएमा वा उभमेदवारको 
दरखास्त अस्वीकृत िएमा उभमेदवारले बझुाएको परीक्षा दस्तरु हफताथ हिुेछ ।  

  तर नियम २६ बमोशजम दरखास्त रद्द िएमा परीक्षा दस्तरु हफताथ हिुे छैि ।  

१५. स्वीकृत िामावलीको सूची टााँस गिुथ पिेः आयोगले दरखास्त ददिे अशन्तम भयाद समाप्त 
िएपनछ दरखास्त स्वीकृत िएका सबै उभमेदवारको िामावलीको सूची तयार गरी सूचिा 
पाटीमा टााँस गिुथ पिेछ ।  

१६. परीक्षा हिु े नमनत, समय र केन्रः यस नियमावली बमोशजम नलिे परीक्षा आयोगले तोकेको 
नमनत, समय र केन्रमा सञ्चालि हिुेछ ।  

                                                           
  दिौँ संिोधिद्बारा संिोनधत । 
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१७. परीक्षाको स्तरः यस नियमावली बमोशजम नलइिे परीक्षाको स्तर आयोगले तोके बमोशजम 
हिुेछ । 

१८. परीक्षाको पूणाथङ्क र उत्तीणाथङ्क: (१) आयोगबाट नलइिे प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाको पूणाथङ्क देहाय 
बमोशजम हिुेछ:– 

(क) नलशखत परीक्षा: 

(१) सामान्य परीक्षा   –१०० अङ्क, 

(२)  हवषयगत परीक्षा  –१०० अङ्क, 

(ख)  प्रयोगात्मक परीक्षा   –२५ अङ्क, 

(ग)  अन्तवाथताथ    –२५ अङ्क । 

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोशजमको सामान्य परीक्षाको उत्तीणाथङ्क पचास 
अङ्क, हवषयगत परीक्षाको उत्तीणाथङ्क चालीस अङ्क र खण्ड (ख) बमोशजमको परीक्षाको उत्तीणाथङ्क 
दि अङ्क हिुेछ । 

(३) उपनियम (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) बमोशजमको सामान्य परीक्षामा 
उत्तीणथ हिुे उभमेदवार मात्र सोही खण्डको उपखण्ड (२) बमोशजमको हवषयगत परीक्षामा 
सहिागी हिु पाउिेछ । 

(४) आयोगले उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोशजमको नलशखत परीक्षाको ितीजा 
प्रकािि गदाथ सामान्य परीक्षामा प्राप्त अङ्कको पचास प्रनतित  र हवषयगत परीक्षामा प्राप्त अङ्क 
जोडी हिुे कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा गिेछ ।  

(५) उपनियम (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) बमोशजमको सामान्य परीक्षाको 
हकनसम बस्तगुत हिुेछ । 

१९. प्रयोगात्मक परीक्षाः (१)हवषयको प्रकृनत हेरी आवश्यक ठािेमा आयोगले प्रयोगात्मक परीक्षा 
नलिेछ । 

                                                           
  दिौँ संिोधिद्बारा संिोनधत । 
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(२) प्रयोगात्मक परीक्षा नलाँदा आयोगले सभबशन्धत उभमेदवारलाई त्यस्तो परीक्षाको 
लानग साधि उपलब्ध िएको अन्य कुिै कायाथलय वा संस्थामा पठाउि सक्िेछ । त्यसरी 
प्रयोगात्मक परीक्षा नलाँदा आयोगले सभबशन्धत हवषयको हविेषज्ञको समेत सहयोग नलि 
सक्िेछ ।  

२०. सफल उभमेदवारको सूची प्रकािि गररिःे (१) नलशखत र प्रयोगात्मक परीक्षा नलइएकोमा सो 
परीक्षा समेतबाट उत्तीणथ िई सबैिन्दा बढी अङ्क प्राप्त गिे उभमेदवारहरू मध्येबाट देहायको 
अिपुातमा उत्तीणथ उभमेदवारहरू थप गरी अन्तरवाताथको लानग उभमेदवारको िाम वणाथिकु्रम 
अिसुार प्रकािि गररिेछः 

 ररि पद संख्या  थप हिुे संख्या 

 १ देशख ५   २ 

 ६ देशख १०   ३ 

 ११ देशख १५   ४ 

 १६ देशख २०   ५ 

 २१ देशख २५   ६ 

 २६ देशख ३०   ७ 

 ३१ देशख ३५   ८ 

 ३६ देशख ४०   ९ 

 ४१ र सो िन्दा माथी  २० प्रनतित  

  तर अशन्तम क्रमसंख्यामा एक जिा िन्दा बढी उभमेदवारले बराबर अङ्क प्राप्त गरेमा 
त्यस्तो सबै उभमेदवारको िाम प्रकािि गररिेछ ।  
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(२) नियम १८ बमोशजम उत्तीणाथङ्क प्राप्त गिे उभमेदवार आवश्यक संख्यामा 
ििएमा जनत जिाले उत्तीणाथङ्क प्राप्त गरेका छिे् त्यनत उभमेदवारको िाम प्रकािि   गररिेछ 
।  

(३) आयोगले नलशखत परीक्षाको िनतजा प्रकािि गदाथ समाि स्तरका हवनिन्न 
पदका लानग एउटै समयमा िएको निन्दा निन्दै शिक्षक पदको िनतजा प्रकाशित िामावलीमा 
परेको मध्ये जनतजिा उभमेदवारको िाम अको पदको िनतजा प्रकाििमा परेको छ त्यनतकै 
संख्यामा थप उभमेदवारको िाम समावेि गरी िनतजा प्रकािि गिुथ पिेछ ।  

(४) आयोगले नलशखत परीक्षाको िनतजा प्रकािि गदाथ कुिै उभमेदवार समाि 
शे्रणीको वा सोिन्दा मानथल्लो शे्रणी वा पदमा पहहले िै नसफाररस िइसकेको िए नलशखत 
परीक्षाको िनतजाबाट त्यस्तो उभमेदवारको िाम हटाउि ुपिेछ । 

(५) उपनियम (१) बमोशजम िाम प्रकािि गदाथ अन्तवाथता हिुे नमनत, समय र 
स्थाि समेत खलुाउि ुपिेछ ।  

२१. अन्तवाथताथ सभबन्धी व्यवस्थाः (१)  नियम २० बमोशजम प्रकाशित सूचिामा उल्लेशखत 
उभमेदवारको अन्तवाथताथ नलिको लानग आयोगले सभबशन्धत क्षेत्रका हविेषज्ञ सहहत रहेको 
कभतीमा तीि सदस्यीय अन्तवाथताथ सनमनत गठि गिेछ ।  

(२) अन्तवाथताथ सनमनतको बैठक सभबन्धी कायथहवनध आयोगले तोके बमोशजम   

हिुेछ । 

२२. अन्तवाथताथको अङ्क: अन्तवाथताथको लानग छुट्याइएको पच्चीस अङ्क देहाय बमोशजम ददइिेछ:- 

# (क) अििुव वापत सोही तहको अस्थायी वा राहत अिदुाि कोटा 
अन्तगथतको शिक्षकको रुपमा काम गरे वापत प्रत्येक वषथको िून्य 
दिमलव पााँच अङ्कका दरले बढीमा पााँच अङ्क,  

                                                           
#  िवौं संिोधिद्बारा संिोनधत ।  
  दिौँ संिोधिद्बारा संिोनधत । 
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  तर आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाद्वारा हिुे बढुवामा 
अस्थायी वा राहत अिदुाि कोटा अन्तगथतको शिक्षकको रुपमा काम 
गरे वापतको अङ्क ददइिे छैि । 

 स्पष्टीकरण: यस नियमको प्रयोजिको लानग “राहत अिदुाि कोटा 
अन्तगथतको शिक्षक” िन्नाले िेपाल सरकारले हवद्यालयलाई उपलब्ध 
गराएको राहत अिदुाि कोटा अन्तगथत नियिु िएको शिक्षक सभझि ु
पछथ । 

 (ख) िैशक्षक योग्यता बापत सेवा प्रवेिको लानग तोहकएको िैशक्षक 
योग्यताको प्रथम शे्रणी िए तीि र दद्वतीय शे्रणी िए दईु अङ्क र सेवा 
प्रवेिको लानग तोहकएको िैशक्षक योग्यता िन्दा एक तह मानथल्लो 
िैशक्षक योग्यताको प्रथम शे्रणी िए दईु र दद्वतीय शे्रणी िए एक अङ्क, 

(ग) अन्तवाथताथ वापत बढीमा  पन्र अङ्क, 

  तर अन्तवाथताथको अङ्क ददंदा कुिै उभमेदवारलाई ७० प्रनतित 
िन्दा बढी र ३५ प्रनतित िन्दा कम ददि ुपिे िएमा त्यस्तो िभबर 
ददि ुपिे स्पष्ट कारण खलुाउि ुपिेछ ।  

२३. छुट अन्तवाथताथ नलि सक्िःे अन्तवाथताथको निनमत्त छानिएको उभमेदवारले देहायका कारण 
देखाई अन्तवाथताथ सभपन्न िएको नमनतले दि ददि नित्र अन्तवाथताथको लानग उपशस्थत हिु 
िसकेको प्रमाण सहहत निवेदि ददएमा र जााँचबझु गदाथ मिानसव देशखएमा आयोगले अन्तवाथताथ 
िएको नमनतले पन्र ददि नित्र त्यस्तो छुट उभमेदवारको अन्तवाथताथ नलि सक्िछेः 

(क) िहवतव्य परेमा, 

(ख) सरकारी कामको कारणबाट उपशस्थत हिु िसकेमा, 

(ग) हकररया बस्ि ुपरेमा, 

                                                           
  दिौँ संिोधिद्बारा संिोनधत । 



www.lawcommission.gov.np 

21 
 

(घ) सतु्केरी िएमा, 

(ङ) अिि नबरामी िएको कुरा शचहकत्सकबाट प्रमाशणत िएमा ।  

स्पष्टीकरण:  िहवतव्य िन्नाले बाढी, पैह्रो गई बाटो बन्द हिु ु आदद 
 कारणलाई जिाउिेछ । 

२४. योग्यताक्रम प्रकाशित गिेः (१) आयोगले नलशखत र प्रयोगात्मक परीक्षा नलएको िए सो 
परीक्षामा सफल िएका उभमेदवारले अन्तरवाताथमा प्राप्त गरेको अङ्क जोडी सबै परीक्षाबाट 
सफल िएका उभमेदवारको िाम नियशुिको लानग नसफाररस सहहत योग्यताक्रम प्रकाशित गिुथ 
पिेछ । त्यसरी नसफाररस गदाथ उपलब्ध िएसभम ररि पद संख्याको दि प्रनतितले हिु े
संख्या उभमेदवारको िाम ֎वैकशल्पक सूचीमा राख्न ुपिेछ ।  

# (२) एक िन्दा बढी तहमा सफल हिुे उभमेदवारलाई मानथल्लो तहको लानग मात्र 
नसफाररस गररिेछ । 

#  (३) आयोगले आफूले सञ्चालि गरेको परीक्षामा स्थायी नियशुिका लानग नसफाररस 
ििएका उभमेदवारहरू मध्येबाट करारमा शिक्षक नियशुि गिे प्रयोजिको लानग नसफाररस 
गररएको पद संख्याको आधारमा  प्राथनमक तहमा ित प्रनतित र निभि माध्यनमक तथा 
माध्यनमक तहमा हवज्ञापि िएको पदको दोब्बर सङ्खख्यामा छुटै्ट योग्यताक्रम अिसुारको सूची 
प्रकािि गिेछ । 

#(४)  उपनियम (३) बमोशजमको सूची प्रकािि गदाथ खलुा प्रनतयोनगता तफथ का 
बैकशल्पक उभमेदवारलाई पहहलो प्राथनमकतामा राशखिेछ । 

ϡ (५)  उपनियम (३) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि सोही तहमा पिुः 
हवज्ञापि िई उभमेदवार नसफाररस िएमा अशघल्लो वैकशल्पक उभमेदवारको सूची स्वतः रद्द 
हिुेछ । 

                                                           
֎  पााँचौ संिोधिद्वारा संिोनधत । 
#  िवौं संिोधिद्बारा संिोनधत ।  
  दिौँ संिोधिद्बारा संिोनधत । 
ϡ  पााँचौँ संिोधिद्वारा थप । 
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२५. बैकशल्पक उभमेदवारलाई नियिु गिथ सक्िःे (१) शजल्ला शिक्षा अनधकारीले देहायका 
अवस्थामा वैकशल्पक सूचीमा रहेका उभमेदवारलाई योग्यता क्रमािसुार नियशुि गिथ सक्िेछः  

֎(क) नसफाररस गररएको उभमेदवारले सभबशन्धत शजल्ला शिक्षा कायाथलयबाट 
नियशुिको लानग सावथजनिक सूचिा प्रकाशित गरेको नमनतले तीस 
ददिनित्र नियशुि िनलएमा, 

(ख) नसफाररस गररएको उभमेदवारको मतृ्य ुिई निजले राशजिामा ददई वा 
मानथल्लो तहको पदमा नियशुि नलएको कारण परीक्षणकाल नितै्र पद 
ररि हिु आएमा, 

(ग) नियशुि पत्र ददएको नमनतले तीस ददिनित्र पदस्थापि गररएको 
हवद्यालयमा हाशजर ििएमा । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम वैकशल्पक उभमेदवारलाई नियिु गरेकोमा शजल्ला शिक्षा 
अनधकारीले त्यसको जािकारी तरुुन्त आयोगलाई ददि ुपिेछ ।  

(३) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि आयोगले नसफाररस गरेको 
एक वषथ िाघेपनछ कुिै पनि वैकशल्पक उभमेदवारलाई नियशुि गररिे छैि । 

२६. दरखास्त रद्द वा नसफाररस बदर हिु सक्िःे (१) कुिै उभमेदवारले झठु्ठा हववरण ददएको 
प्रमाशणत िएमा वा परीक्षाको मयाथदा िङ्ग गरेमा वा त्यस्तो कायथ गिे उद्योग गरेमा आयोगले 
त्यस्तो उभमेदवारको दरखास्त रद्द गिथ सक्िेछ ।  

(२) आयोगबाट नियशुिको लानग नसफाररस िएको कुिै उभमेदवारले नियशुि नलि 
िपाउाँदै निज नसफाररस हिु िसक्िे कुिै प्रमाशणक कारण उपलब्ध िएमा आयोगले त्यस्तो 
उभमेदवारको नसफाररस बदर गिथ सक्िेछ । 

(३) कुिै उभमेदवारले िठुो हववरण ददएको कुरा त्यस्तो उभमेदवार नसफाररस 
गररएको पदमा नियशुि िई सकेपनछ थाहा हिु आएमा आयोगले निज उपर हविागीय 
कारवाहीको लानग सभबशन्धत अनधकारी समक्ष लेखी पठाउि ुपिेछ ।  

                                                           
֎  पााँचौ संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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पररच्छेद – ४ 

बढुवा सभबन्धी व्यवस्था 

२७. बढुवाको निनमत्त सभिाव्य उभमेदवार बन्न सक्िःे बढुवाको लानग उभमेदवार हिु सभबशन्धत 
शे्रणीको तहमा पााँच िैशक्षक सत्रको िोकरी अवनध पूरा गरेको स्थायी शिक्षक हिु ुपिेछ ।  

  तर देहायको अवस्थामा देहायको अवनधिर कुिै पनि शिक्षक बढुवाको लानग 
उभमेदवार हिु पाउिे छैिः 

(क)  निलभबि िएकोमा निलभबि िएको अवनधिर, 

(ख) बढुवा रोक्का गररएकोमा रोक्का िएको अवनधिर, 

(ग) तल्लो पदमा घटुवा गरेकोमा घटुवा िएको नमनतले दईु वषथसभम, 

(घ)  तलब बहृद्ध (ग्रडे) रोक्का िएकोमा रोक्का िएको नमनतले एक      

वषथसभम । 

२८. बढुवाको लानग पद निधाथरण र बढुवाको आधारः (१)  प्राथनमक, निभि माध्यनमक र 
माध्यनमक तहको प्रथम र दद्वतीय शे्रणीको ररि पदहरू मध्ये २५ प्रनतित आन्तररक 
प्रनतयोनगतात्मक परीक्षा र ७५ प्रनतित कायथ सभपादि मूल्यांकि आधारमा बढुवाद्वारा पूनतथ 
गररिेछ ।  

֎(२) आयोगले शिक्षकलाई बढुवाको लानग नसफाररस गदाथ निजको कायथ क्षमताको 
आधारमा गिेछ र शिक्षकको कायथ क्षमताको मूल्याङ्कि गदाथ देहाय बमोशजम बढीमा १०० 
अङ्क ददइिेछ:– 

(क) िोकरीको ज्येष्ठता वापात  ३५ 

(ख) िैशक्षक योग्यता वापत   २० 

(ग) तालीम वापत    १० 

                                                           
֎  पााँचौ संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(घ) कायथ सभपादिलाई देहाय बमोशजम हविाजि गररिेछ:– 

(१)  अध्यापि गरेको सभबशन्धत हवषयमा हवद्याथीले  

 प्राप्त गरेको उपलशब्ध वापत     १५ 

(२)  शिक्षण कायथसाँग सभबशन्धत हवषयमा  

 अिसुन्धाि गरे वापत      ५ 

(३)  हविेष शजभमेवारी वापत     ५ 

(४)  कायथ सभपादिको आधारमा सपुरीवेक्षक  

 र पिुरावलोकि सनमनतले गरेको मलु्याङ्कि वापत  १० 

(३) आयोगले उपनियम (२) बमोशजम मूल्यांकि गरी सबैिन्दा बढी अङ्क प्राप्त गिे 
शिक्षकलाई सबैिन्दा पहहले बढुवाको लानग नसफाररस गिुथ पिेछ । समाि अङ्क प्राप्त गिे 
शिक्षकको हकमा िोकरीको जेष्ठताको आधारमा बढुवाको लानग नसफाररस गररिेछ ।  

֎२९. िोकरीको जेष्ठताः (१) ज्येष्ठता वापत अङ्क प्रदाि गदाथ सभबशन्धत तहमा स्थायी नियशुि िई 
अध्यापि गरेको िए प्रत्येक वषथको २.५ अङ्कका दरले र अस्थायी नियशुि िई अध्यापि 
गरेको िए प्रत्येक वषथको १.२५ अङ्कका दरले बढीमा ३५ अङ्क प्रदाि गररिछे । 

   तर 

(१) महहला, दनलत र अपांग िए एक वषथ अििुव थप गरी ३५ अङ्कमा 
िबढ्िे गरी सोही अिपुातमा अङ्क प्रदाि गररिेछ । 

(२) एक िैशक्षक सत्र िन्दा कम अवनधको चािचिु महहिा वा ददिको 
लानग समािपुानतक हहसावले अङ्क ददइिेछ । 

(३) गयल िएको वा असाधारण हवदा वा वेतलबी हवदामा बसेको 
अवनधको अङ्क ददइिे छैि । 

                                                           
֎  पााँचौ संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(२) कायथ सभपादि मूल्याङ्किको आधारमा बढुवा गिे प्रयोजिको लानग स्थायी सेवा 
बीचमा टुटेको िए सो अवनध कट्टा गरी बााँकी गरेको अवनध समेत गणिा गररिेछ । 

तर तलव िपाउिे गरी हवद्यालयमा अिपुशस्थत रहेको अवनधलाई काम गरेको अवनध 
मानििे छैि ।  

֎३०. िैशक्षक योग्यताः (१) शिक्षकलाई िैशक्षक योग्यता वापत अङ्क प्रदाि गदाथ सेवा प्रवेिका लानग 
तोहकएको न्यूितम िैशक्षक योग्यता वापत प्रथम शे्रणीको लानग १५ अङ्क, दद्वतीय शे्रणीको 
लानग १३ अङ्क र ततृीय शे्रणीको लानग ११ अङ्क ददइिेछ । 

(२) न्यूितम िैशक्षक योग्यता िन्दा मानथको िैशक्षक उपानध हानसल गरेको िए 
एक िैशक्षक िैशक्षक उपानधसभमको लानग प्रथम शे्रणीको लानग ५ अङ्क, दद्वतीय शे्रणीको लानग 
४ अङ्क र ततृीय शे्रणीको लानग ३ अङ्क ददइिेछ । 

(३) कुिै शिक्षकले न्यूितम िैशक्षक योग्यता िन्दा मानथल्लो एक िन्दा बढी 
उपानध हानसल गरेको िएमा शिक्षकले रोजेको कुिै एक उपानधको मात्र अङ्क ददइिेछ । 

(४) शे्रणी िखलेुको िैशक्षक योग्यता वापत दद्वतीय शे्रणीको अङ्क ददइिेछ । 

֎३१. तानलमः (१) सभबशन्धत तह वा सो िन्दा मानथल्लो स्तरको शिक्षा शिक्षणसाँग सभबशन्धत दि 
महहिा वा सो िन्दा बढी अवनधको मान्यता प्राप्त तालीम प्राप्त गरेको वा प्राथनमक शिक्षकको 
हकमा ४०० पूणाथङ्कको शिक्षा हवषय नलई प्रवेशिका परीक्षा उत्तीणथ गरेकोमा तालीम वापत 
#प्रथम, दद्वतीय र ततृीय शे्रणीको लानग क्रमि: अङ्क ७, ६ र ५ अङ्क ददइिेछ । 

(२) शे्रणी िखलेुको तालीम प्राप्त दद्वतीय शे्रणीको अङ्क ददइिेछ । 

(३) शिक्षा हवषय नलई प्रहवणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह, स्िातक तह वा 
स्तािकोत्तर तह उत्तीणथ गरेको सभबशन्धत तहको शिक्षकलाई # तालीम वापत ७ अङ्क ििाघ्ि े
गरी न्यूितम योग्यता र तालीम वापतको दवैु अङ्क ददइिेछ ।  

                                                           
֎  पााँचौ संिोधिद्वारा संिोनधत । 
#  िवौं संिोधिद्बारा संिोनधत ।  
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¥ (४) सभबशन्धत तह वा शे्रणीका लानग तोहकएको पेिागत हवकास सभबन्धी कभतीमा 
एक महहिे सेवाकालीि तालीम प्राप्त शिक्षकलाई शे्रणीका आधारमा प्रथम, दद्वतीय र ततृीय 
शे्रणी वापत क्रमिः ३, २ र १ अङ्क ददइिेछ ।  

¥(५) उपनियम (४) बमोशजमको सेवाकालीि तालीमको लानग शिक्षकलाई मिोियि 
गदाथ वररष्ठताको आधारमा गररिेछ । 

֎३२. कायथ सभपादिः शिक्षकको कायथ सभपादि मूल्याङ्किगिथ अिसूुची–१ बमोशजमको कायथ सभपादि 
मूल्याङ्कि फाराम प्रयोग गररिेछ । 

ϡ३२क. अध्यापि गरेको सभबशन्धत हवषयमा हवद्याथीले प्राप्त गरेको उपलशब्धः (१) अध्यापि गरेको 
सभबशन्धत हवषयमा हवद्याथीले प्राप्त गरेको उपलशब्ध वापत १५ अङ्कमा िबढ्िे गरी प्रनत वषथ 
बढीमा तीि अङ्कका दरले देहायका आधारमा पनछल्लो पााँच वषथको अङ्क गणिा गररिेछ:– 

अध्यापि गरेको हवषयको कक्षागत औसत उत्तीणथ प्रनतित  

सभबशन्धत हवषयको िौगोनलक इकाईको औसत उत्तीणथ प्रनतित 

    ×३  

  स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजिको लानग,– 

(१) “अध्यापि गरेको हवषय” िन्नाले साप्ताहहक रुपमा सबैिन्दा बढी 
साप्ताहहक घण्टी (के्रनडट आवर) पढाएको हवषयलाई सभझि ुपछथ र 
सो िब्दले कुिै शिक्षकको त्यसरी पढाएको हवषय एकिन्दा बढी िए 
सभबशन्धत शिक्षकले रोजेको हवषयलाई जिाउाँछ । 

(२) “िौगोनलक इकाई” िन्नाले स्रोत केन्र सभझि ुपछथ । 

(२)  उपनियम (१) बमोशजम हहसाव गदाथ कुिै िौगोनलक इकाइको औसत उत्तीणथ 
प्रनतित ४० िन्दा कम िएमा ४० अङ्क मानििेछ । 

                                                           
¥  िवौं संिोधिद्बारा थप । 
֎  पााँचौ संिोधिद्वारा संिोनधत । 
ϡ  पााँचौँ संिोधिद्वारा थप । 
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(३) उपनियम (१) बमोशजम हहसाव गदाथ हवद्याथीले कक्षा ३ वा ५ को उपलशब्ध 
परीक्षा, कक्षा ८ को शजल्लास्तरीय परीक्षा, प्रवेशिका वा उच्च माध्यनमक परीक्षामा प्राप्त गरेको 
औसत अङ्कलाई आधार मान्नु पिेछ । 

(४) कुिै शिक्षकले कक्षा ३, ५, ८, १० वा १२ मा अध्यापि िगरी प्राथनमक, निभि 
माध्यनमक, माध्यनमक वा उच्च माध्यनमक तहका अन्य कक्षामा अध्यापि गरेको िए पनि 
कक्षा ३, ५, ८ प्रवेशिका वा उच्च माध्यनमक परीक्षालाई आधार मािी अङ्क गणिा गिुथ पिेछ 
। 

(५) अपाङ्गलाई मात्र अध्यापि गिे शिक्षकको हकमा हवद्याथीले प्राप्त गरेको औसत 
अङ्कलाई ५० ले िाग गरी ३ ले गणुि गरेर वाहषथक अङ्क निकाल्ि ुपिेछ । 

तर त्यस्तो अङ्क ३ िन्दा बढी हिुे छैि । 

(६) स्रोत व्यशिको रुपमा काम गिे गरी खहटएको शिक्षकको हकमा आफ्िो 
क्षेत्रनित्रका हवद्यालयले कक्षा ३, ५, ८ प्रवेशिका वा उच्च माध्यनमक परीक्षामा प्राप्त गरेको 
समग्र औसत अङ्कलाई ५० ले िाग गरी ३ ले गणुि गरेर वाहषथक अङ्क निकाल्ि ुपिेछ । 

(७) कुिै शिक्षकको िैशक्षक सत्रको बीचमा सरुवा िई हवद्यालयमा कायथरत अवनध छ 
महहिािन्दा कम िएमा निजले ५ महहिा िन्दा बढी अवनध काम गरेको हवद्यालयको 
िनतजालाई आधार मािी अङ्क प्रदाि गररिेछ ।” 

ϡ३२ख. शिक्षण कायथसाँग सभबशन्धत हवषयमा अिसुन्धािः (१) शिक्षकलाई निजले अध्यापि गरेको 
हवषयमा शिक्षण सधुारको लानग अिसुन्धाि गरी प्रनतवेदि तयार गरे वापत प्रत्येक वषथ १ 
अङ्कका दरले बढीमा ५ अङ्क ददइिेछ । 

 (२) उपनियम (१) बमोशजमको प्रनतवेदि शिक्षकको हकमा प्रधािाध्यापक र 
प्रधािाध्यापकको हकमा सभबशन्धत स्थािीय तहको शिक्षा हेिे प्रमखुले प्रमाशणत गिुथ पिेछ । 

                                                           
ϡ  पााँचौँ संिोधिद्वारा थप । 
  दिौँ संिोधिद्बारा संिोनधत । 
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ϡ ३२ग.हविषे शजभमेवारीः (१) हवद्यालयको प्रधािाध्यापक, सहायक प्रधािाध्यापक, अनतररि 
हक्रयाकलाप संयोजक जस्तो हविेष शजभमेवारी नलएका शिक्षकलाई प्रत्येक वषथ १ का दरले 
बढीमा ५ अङ्क ददइिेछ । 

(२) हविेष शजभमेवारी वापतको अङ्क ददंदा पूरै वषथ काम िगरेको शिक्षकको हकमा 
काम गरेको अवनधको समािपुानतक हहसाबले अङ्क ददइिेछ । 

ϡ ३२घ.कायथ सभपादिको आधारमा सपुरीवेक्षक र पिुरावलोकि सनमनतले गरेको मलु्याङ्किः (१) 
शिक्षकको कायथ सभपादि मूल्याङ्कि वापत देहायको अङ्क ददइिेछ:– 

  (क) सपुरीवेक्षकले ददि सक्िे अनधकतम छ अङ्क, 

  (ख) पिुरावलोकि सनमनतले ददि सक्िे अनधकतम चार अङ्क । 

 (२)  शिक्षकको कायथसभपादि मूल्याङ्कि देहायका अनधकारीबाट हिुेछ:–  

(क) सपुरीवेक्षक         –सभबशन्धत हवद्यालयको प्रधािाध्यापक 

(ख) पिुरावलोकि सनमनत:–  

    (अ) सभबशन्धत स्थािीय तहको शिक्षा हेिे प्रमखु              –सदस्य 

    (आ) सभबशन्धत शजल्लाको शिक्षा हवकास तथा समन्वय 

     इकाई प्रमखु                 –सदस्य 

     (इ) सभबशन्धत हवद्यालयको प्रधािाध्यापक       –सदस्य 

(३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि प्रधािाध्यापक, 

प्रधािाध्यापकसाँग समाि शे्रणीको शिक्षक र प्रधािाध्यापक िन्दा मानथल्लो शे्रणीको शिक्षकको 
कायथसभपादि मूल्याङ्कि देहायका अनधकारीबाट हिुेछ:– 

(क) सपुरीवेक्षक   –सभबशन्धत स्थािीय तहको शिक्षा हेिे प्रमखु 

                                                           
ϡ  पााँचौँ संिोधिद्वारा थप । 
  दिौँ संिोधिद्बारा संिोनधत । 
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(ख) पिुरावलोकि सनमनत:– 

     (अ) सभबशन्धत स्थािीय तहको शिक्षा हेिे प्रमखु    –सदस्य 

      (आ) सभबशन्धत शजल्लाको शिक्षा हवकास तथा समन्वय 

      इकाई प्रमखु                 –सदस्य 

     (इ) हवद्यालय व्यवस्थापि सनमनतको अध्यक्ष                  –सदस्य 

(३क) उपनियम (२) र (३) बमोशजमको पिुरावलोकि सनमनतको अध्यक्षता 
सनमनतका सदस्यहरूमध्ये वररष्ठतमे् अनधकृतले गिेछ । 

(४) कुिै कारणले हवद्यालय व्यवस्थापि सनमनतको अध्यक्षको पद ररि िएमा 
अध्यक्षको काम गिे व्यशिले सोही व्यहोरा जिाई पिुरावलोकि सनमनतको सदस्य िई काम 
गिुथ पिेछ । 

(५) कायथ सभपादि मूल्याङ्किको प्रयोजिको निनमत्त अङ्क गणिा गदाथ यो उपनियम 
प्रारभि िएपनछ हिुे पहहलो हवज्ञापिमा पनछल्लो एक वषथको कायथ सभपादि मूल्याङ्कि 
फारामको अङ्क हहसाब गररिेछ र त्यसपनछ दोस्रो वषथमा हिुे हवज्ञापिमा दईु वषथको, तेस्रो र 
चौथो वषथमा क्रमिः तीि र चार वषथको औसत अङ्क गणिा गररिेछ । 

(६) कायथ सभपादि मूल्याङ्कि फारामको खण्ड (घ) गो्य रुपमा ििुथ पिेछ । 

(७) सभबशन्धत शिक्षकले िैशक्षक सत्र िरुु िएको नमनतले तीस ददिनित्र कायथ 
सभपादि मूल्याङ्कि फाराममा आफूले ििुथ पिे हववरण िरी सभबशन्धत हवद्यालयमा दताथ गरी 
प्रधािाध्यापकलाई बझुाउि ुपिेछ । 

(८) उपनियम (७) बमोशजम प्राप्त कायथ सभपादि मूल्याङ्कि फारम प्राप्त िएमा 
प्रधािाध्यापक आफैं  सपुरीवेक्षक िए पन्र ददिनित्र मूल्याङ्किका लानग शजल्ला शिक्षा 
कायाथलयमा पठाउि ुपिेछ । प्रधािाध्यापक आफू सपुरीवेक्षक ििएमा त्यस्तो फाराम सात 
ददिनित्र सपुरीवेक्षक समक्ष पठाउि ुपिेछ । 
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(९) पिुरावलोकि सनमनतले आफू समक्ष प्राप्त िएको कायथ सभपादि मूल्याङ्कि 
फाराम िैशक्षक सत्र िरुु िएको नमनतले िब्बे ददिनित्र मूल्याङ्कि गरी सक्ि ुपिेछ । 

(९क) यो नियम प्रारभि हुाँदाका बखत कुिै शिक्षकको कायथसभपादि मूल्याङ्कि हिु 
बााँकी रहेको िए आयोगको पूवथ स्वीकृनत नलई यो उपनियम प्रारभि िएको नमनतले छ महहिा 
नित्रमा यो नियम प्रारभि हिु ु अशघ कायम रहेको कायथ सभपादि मूल्याङ्कि बापत पाउि े
अङ्कको आधारमा मूल्याङ्कि गरी सक्ि ुपिेछ । 

(१०) निधाथररत अवनधनित्र कायथ सभपादि मूल्याङ्कि फाराम िरी पेि िगिे शिक्षक, 

समयमा मूल्याङ्कि िगिे सपुरीवेक्षक तथा पिुरावलोकि सनमनतका पदानधकारीहरू उपर 
अशख्तयारवालाले हविागीय कारबाही गिुथ पिेछ । 

तर काव ु बाहहरको पररशस्थनत परी निधाे्थररत अवनधनित्र कायथ सभपादि मूल्याङ्कि 
फाराम पेि गिथ वा मूल्याङ्कि गिथ िसहकएको कारण खोली सभबशन्धत प्रदेिमा रहेको शिक्षा 
हवकास निदेििालयको निदेिकलाई जािकारी गराएमा र त्यस्तो कारण मिानसब देशखएमा 
त्यस्तो निदेिकले िैशक्षक सत्र िरुु िएको छ महहिानित्र यस नियमको अधीिमा रही त्यस्तो 
कायथ सभपादि मूल्याङ्कि फाराम पेि गिथ लगाउि वा कायथ सभपादि मूल्याङ्कि गिथ वा 
गराउि सक्िेछ । 

(११) एक िैशक्षक सत्रिन्दा लामो अवनध हवदा वा काजमा बस्िे शिक्षकको कायथ 
सभपादि मूल्याङ्कि निज हवद्यालयमा कायथरत रहाँदाको पहहल्लो िैशक्षक सत्रमा पाएको अङ्क 
बराबर हिुे गरी गणिा गररिेछ । 

(१२) पिुरावलोकि सनमनतबाट कायथ सभपादि मूल्याङ्कि िईसकेपनछ सभबशन्धत 
शिक्षकले निजले प्राप्त गरेको कायथ सभपादि मूल्याङ्किको वापतको अङ्क हेिथ निवेदि ददएमा 
शजल्ला शिक्षा अनधकारीले निजलाई त्यस्तो अङ्कबारे जािकारी ददि ुपिेछ । 

तर पिुरावलोकि सनमनतले ददएको अङ्क जािकारी ददइिे छैि । 
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 (१३) कुिै शिक्षकलाई सपुरीवेक्षकले गरेको मूल्याङ्किमा शचत्त िबझेुमा उपनियम 
(१२) बमोशजम जािकारी पाएको नमनतले सात ददिनित्र शचत्त िबझु्िकुो ठोस आधार र 
कारण सहहत त्यस्तो शिक्षकले सभबशन्धत प्रदेिमा रहेको शिक्षा हवकास निदेििालयको 
निदेिक  समक्ष उजूरी ददि सक्िेछ । 

(१४) उपनियम (१३) बमोशजम उजूरी प्राप्त िएमा त्यस्तो उजूरी प्राप्त िएको 
नमनतले एक महहिानित्र सभबशन्धत प्रदेिमा रहेको शिक्षा हवकास निदेििालयको निदेिकले 
त्यस्तो उजूरीमा आवश्यक छािबीि गिेछ र उजूरी छािबीि गदाथ उजूरी मिानसब देशखएमा 
सभबशन्धत सपुरीवेक्षक र पिुरावलोकि सनमनतका सदस्यसाँग समेत परामिथ गरी  त्यस्तो 
कायथसभपादि मूल्याङ्कि फाराममा प्राप्त अङ्क संिोधि गिथ सक्िेछ ।  

(१५) उपनियम (१४) बमोशजम संिोधि गरेको निणथयको प्रनतनलहप सोही कायथ 
सभपादि मूल्याङ्कि फारामसाँग ित्थी गरी राख्न ुपिेछ । 

३३. बढुवा िामावलीको प्रकाििः आयोगले बढुवाका लानग नसफाररस िएका शिक्षकहरूको 
िामावली सावथजनिक रुपमा प्रकािि गिुथ पिेछ । सो िामावलीमा सबैिन्दा न्यूितम अङ्क 
प्राप्त गिे शिक्षकले प्राप्त गरेको अङ्क समेत उल्लेख गिुथ पिेछ । त्यसरी बढुवा नसफाररसको 
िामावली प्रकािि िएपनछ सभबशन्धत कुिै उभमेदवारले आफूले प्राप्त गरेको अङ्क हेिे इच्छा 
गरेमा कायथ सभपादि मूल्याङ्कि वाहेक अन्य आधारहरू वापत निजले प्राप्त गरेको अङ्क 
निजलाई हेिथ ददि ुपिेछ ।  

३४. बढुवा नसफाररस उपरको उजरुी र पिुरावलोकिः (१) नियम ३३ बमोशजम नसफाररस िएको 
बढुवा िामावलीको सूचीमा िाम समावेि िहिुे शिक्षकले सो बढुवा निणथय उपर उजरुी ददि 
चाहेमा बढुवा िामावली प्रकािि िएको नमनतले ३५ ददि नित्र आयोग समक्ष स्पष्ट आधार र 
प्रमाणहरू उल्लेख गरी उजरुी ददि सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम पिथ आएको उजरुी उपर आयोगले उजरुी गिे भयाद 
समाप्त िएको नमनतले सामान्यतया िब्वे ददिनित्र पिुरावलोकि गरी निणथय ददि ुपिेछ ।  
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(३) उपनियम (२) बमोशजम पिुरावलोकि गदाथ पहहले प्रकाशित बढुवा 
नसफाररसको िामावलीमा संिोधि गिुथ पिे देशखएमा सोको निणथय गरी आयोगले संिोनधत 
बढुवा नसफाररसको िामावली प्रकाशित गिुथ पिेछ । 

ϡ(४) उपनियम (१) बमोशजम पिथ आएको उजूरी झटु्टा ठहररएमा उजूरी पनछ हिु े
बढुवामा त्यस्तो उजूरीकताथको पहहलो पटकको उजूरी िए २ अङ्क र दोस्रो पटकको उजूरी 
िए ३ अङ्क घटाइिेछ । 

ϡ (५) उपनियम (४) बमोशजम िएको कारबाहीको सूचिा सभबशन्धत शिक्षक तथा 
सभबशन्धत शिक्षक कायथरत रहेको शजल्ला शिक्षा कायाथलयलाई ददि ुपिेछ । 

३५. बढुवा नमनत र बढुवा नियशुिः (१) नियम ३३ बमोशजम बढुवा िामावली प्रकाशित 
िएपनछ बढुवाको उजरुीको प्रयोजिको लानग सो िामावली प्रकाशित िएको नमनतबाट पैंतीस 
ददिसभम बढुवा नसफाररि पाउिे उभमेदवारलाई बढुवा नियशुि िददई प्रनतक्षा सूचीमा 
राशखिेछ । सो बढुवा नसफाररस उपर उजरुी िपरेमा सो िामावली प्रकाशित िएको नमनतले 
छत्तीसौं ददिको नमनतबाट बढुवा हिुे शे्रणीको जेष्ठता कायम हिुे गरी नियशुि ददि ुपिेछ ।  

(२) बढुवा नसफाररस उपर उजरुी परेमा देहाय बमोशजम जेष्ठता नमनत कायम गरी 
नियशुि ददि ुपिेछः 

(क)  नियम ३४ को उपनियम (३) बमोशजम बढुवा नसफाररसको िामावलीमा 
संिोधि गिे निणथय िएमा सो बमोशजम संिोनधत िामावली प्रकािि िएको 
नमनतदेशख, 

(ख) उजरुी खारेज िएमा वा आयोगको पहहलेको नसफाररस िै कायम िएमा पहहलो 
पटकको बढुवा नसफाररस प्रकाशित िएको नमनतले छत्तीसौं ददिदेशख ।  

३६. आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाद्वारा बढुवाको लानग हवज्ञापिः नियम २८ बमोशजम 
छुट्याइएको प्रनतित अिरुुप आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाद्वारा हिुे बढुवाद्वारा पूनतथ गिुथ 
पिे पदको लानग आयोगले सभबशन्धत उभमेदवारले थाहा पाउिे गरी हवज्ञापि प्रकाशित गिुथ 
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पिेछ । सो हवज्ञापिमा बढुवा हिुे पदको संख्या, आवश्यक िैशक्षक योग्यता एवं सेवा अवनध 
दरखास्त बझुाउिे ठाउाँ तथा अशन्तम नमनत, जााँच हिुे ठाउाँ र आवश्यक अन्य हववरण समेत 
उल्लेख गिुथ पिेछ ।  

३७. आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीक्षामा बढुवाको आधारः आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाको 
आधार देहाय बमोशजम हिुेछः 

(क)  नलशखत परीक्षा 
(ख) अन्तरवाताथ 

३८. परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा बढुवा नसफाररस सभबन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) आन्तररक 
प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम आयोगले तोके बमोशजम हिुेछ ।  

(२) शिक्षकलाई आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा गदाथ नलइिे नलशखत 
परीक्षा र अन्तरवाताथको अङ्क हविाजि तथा अन्य व्यवस्था खलु्ला प्रनतयोनगतात्मक परीक्षा 
सरह हिुेछ । त्यसरी अन्तवाथताथको अङ्क हविाजि गदाथ शिक्षकलाई अििुव वापत प्रत्येक 
वषथको एक अङ्कका दरले बढीमा दि अङ्क ददइिेछ ।  

३९. बढुवा सभबन्धी हविषे व्यवस्थाः (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िए 
तापनि कुिै पनि तहकोशे्रणीमा शिक्षक पदमा स्थायी नियशुि िई सोही तहको सोही शे्रणीबाट 
निवतृ्तिरण पाउिे गरी अनिवायथ अवकाि पाउिे शिक्षकलाई एक महीिा अगावै सोही तहको 
मानथल्लो शे्रणीमा बढुवा गिथको लानग आयोगले नसफाररस गिेछ ।  

 (२) उपनियम (१) बमोशजम अवकाि पाउिे शिक्षकले आपूmले अवकाि पाउिे 
नमनतिन्दा छ महहिा अगावै आवश्यक कागजात संलग्ि गरी सभबशन्धत शजल्ला शिक्षा 
कायाथलयमा निवेदि ददि ुपिेछ ।  

 (२क) उपनियम (२) बमोशजम प्राप्त िएको निवेदि सहहतको कागजात छािवीि गदाथ 
निवेदि ददिे शिक्षकलाई बढुवा गिथ नमल्िे देशखएमा शजल्ला शिक्षा अनधकारीले त्यस्तो शिक्षक 
अवकाि हिुिुन्दा िब्वे ददि अगावै आयोगमा सो निवेदि पठाउि ुपिेछ ।  
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 (२ख) उपनियम (२क) बमोशजमको प्राप्त िएको निवेदि सहहतको कागजात छािवीि 
गदाथ निवेदि ददिे शिक्षकलाई बढुवा गिथ उपयिु देशखएमा आयोगले त्यस्तो शिक्षकलाई 
उपनियम (१) बमोशजम बढुवा गिथ सभबशन्धत शजल्ला शिक्षा कायाथलयमा नसफाररस गिुथ पिेछ 
।  

 (२ग) उपनियम (२ख) बमोशजम आयोगबाट नसफाररस िई आएमा शजल्ला शिक्षा 
अनधकारीले निवेदि ददिे शिक्षकलाई अवकाि हिुिुन्दा एक महहिा अशघ सोही तहको एक 
तह मानथको शे्रणीमा बढुवा गिुथ पिेछ । 

(३)  उपनियम (१) बमोशजम बढुवा गदाथ स्वतः हविेष पद नसजथिा िएको मानििेछ 
र त्यस्तो शिक्षकले सेवाबाट अवकाि पाएपनछ सो बढुवा िएको पद स्वतः खारेज िई 
साहवक पद कायम रहिेछ ।  

ϡ (४) यस नियम बमोशजम बढुवा हिु कुिै शिक्षकले निवेदि िददएको िए तापनि 
त्यस्तो शिक्षकसाँग सभबशन्धत कागजातको आधारमा आयोगले बढुवाका लानग नसफाररस 
गरेको शिक्षकलाई शिक्षक हकताबखािाले एक शे्रणी मानथको तलब रकमबाट हहसाब गरी 
निवशृत्तिरण निधाथरण गिुथ पिेछ ।  

ϡ३९क. कायथ सभपादि तथा अििुवको मूल्याङ्किद्वारा गररि ेबढुवा सभबन्धी हविषे व्यवस्थाः (१) यस 
नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि देहायको शे्रणीका पदमा कभतीमा 
देहाय बमोशजमको सेवा अवनध पूरा गरेका शिक्षकले सेवा प्रवेि गदाथ निधाथररत आवश्यक 
न्यूितम िैशक्षक योग्यता िन्दा मानथल्लो िैशक्षक योग्यता सेवा प्रवेि हिु ुिन्दा अशघ वा पनछ 
प्राप्त गरेको िए त्यस्तो शिक्षकलाई एक शे्रणी मानथको पदमा बढुवा गररिेछ:– 

 (क) प्राथनमक ततृीय शे्रणी    –१० वषथ 

  (ख) प्राथनमक दद्वतीय वा निभि माध्यनमक 

   ततृीय शे्रणी     – १२ वषथ 

                                                           
  पहहलो संिोधिद्वारा थप । 

ϡ  पााँचौँ संिोधिद्वारा थप । 
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  (ग) निभि माध्यनमक दद्वतीय वा माध्यनमक 

   ततृीय शे्रणी     – १५ वषथ 

  (घ) माध्यनमक दद्वतीय शे्रणी    – १८ वषथ 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि प्राथनमक, निभि माध्यनमक 
र माध्यनमक तहका दद्वतीय र ततृीय शे्रणीका शिक्षकले एउटै शे्रणीको स्थायी पदमा क्रमिः 
१३, १५ र १८ वषथ वा सो िन्दा बढी सेवा अवनध पूरा गरी सेवा प्रवेिका वखत निधाथररत 
हवषयमा न्यूितम िैशक्षक योग्यता प्राप्त गरेको िए त्यस्तो शिक्षकलाई एक शे्रणी मानथको 
पदमा बढुवा गररिेछ । 

(३) उपनियम (१) र (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि प्राथनमक, निभि 
माध्यनमक र माध्यनमक तहको प्रथम शे्रणीको शिक्षक र देहायको अवस्थामा कुिै पनि 
शिक्षक बढुवा हिु सक्िे छैि:– 

(क) नियम २७ को प्रनतबन्धात्मक वाक्ांिको अवस्थामा, 

 (ख) शिक्षकले नियम २८ को उपनियम (२) को खण्ड (घ) को उपखण्ड 
(४) बमोशजमको मूल्याङ्कि वा िैशक्षक सत्र २०६५ वा २०६६ को 
कायथ सभपादि मूल्याङ्किमध्ये कुिै एकमा कभतीमा पचहत्तर प्रनतित 
अङ्क प्राप्त िगरेको अवस्थामा । 

(४) उपनियम (१) वा (२) बमोशजम बढुवा गररएको शिक्षकको अनिलेख आयोगले 
अद्यावनधक गरी सोको जािकारी शिक्षक हकताबखािालाई समेत ददि ुपिेछ । 

(५) यस नियम बमोशजम बढुवा िएको शिक्षक जिुसकैु कारणले सेवाबाट अवकाि 
िएमा वा निज मानथल्लो पदमा बढुवा िएमा निजको पद सभबशन्धत तहको ततृीय शे्रणीमा 
कायम हिुेछ । 

                                                           
  छैठौ संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(६) यस नियम बमोशजमको बढुवा एक पटकको लानग मात्र गररिेछ र आयोगले 
बढुवा सभबन्धी कायथ संवते् २०६८ साल चैत्र मसान्त नमत्र सभपन्न गिुथ पिेछ । 

(७) कायथसभपादि तथा अििुवको मूल्याङ्किद्वारा गररिे बढुवाको दरखास्त आव्हाि 
गिे, िनतजा प्रकािि गिे प्रकृया र अवनध, बढुवा उपरको उजूरीको कायथहवनध सभबन्धी अन्य 
व्यवस्था आयोगले निधाथरण गरे बमोशजम हिुेछ । 

पररच्छेद – ५ 

आनथथक कायथहवनध सभबन्धी 

४०. खाता सञ्चालि सभबन्धी व्यवस्थाः सशचवालयको खाताको सञ्चालि आयोगको नियन्त्रण र 
रेखदेखमा रही आयोगको प्रिासकीय प्रमखु र लेखा सभबन्धी कायथ गिथ तोहकएको मखु्य 
कमथचारीको संयिु दस्तखतबाट हिुेछ ।  

४१. िगदी शजन्सी सभबन्धी शे्रस्ताको शजभमेवारीः सशचवालयको िगदी, शजन्सी, राजश्व, धरौटी सभबन्धी 
शे्रस्ता अद्यावनधक राख्न ेवा राख्न लगाउिे दाहयत्व आयोगको प्रिासकीय प्रमखुको हिुेछ ।  

४२. आनथथक ऐि नियमको प्रहक्रया पूरा गिुथ पिेः आयोगको िाममा हवनियोशजत रकम खचथ गदाथ 
आयोगले िेपाल सरकारको प्रचनलत आनथथक ऐि नियमको प्रहक्रया पालिा गिुथ पिेछ ।  

पररच्छेद – ६ 

हवहवध 

४३. अमयाथददत कायथ गरेमाः आयोगद्वारा संचानलत परीक्षामा कुिै उभमेदवारले अमयाथददत कायथ 
गरेमा वा त्यस्तो कायथ गिे उद्योग गरेमा निजलाई आयोगले सो परीक्षाबाट निष्कािि गिथ 
सक्िेछ ।  

४४. गो्य रहिःे आयोगले नलिे परीक्षासाँग सभबशन्धत सबै प्रकारका अनिलेखहरू गो्य रहिे    

छिे् ।  



www.lawcommission.gov.np 

37 
 

४५. परीक्षा र हवज्ञापि रद्द गिथ सक्िःे (१) परीक्षा सञ्चालि हुाँदाका बखत परीक्षा केन्रमा कुिै 
प्रकारको गडबडी िएमा, कुिै बाधा अवरोध खडा िएमा वा परीक्षा सञ्चालि हिु िसकेमा 
आयोगले सो ददिको परीक्षा कारण जिाई रद्द गिथ सक्िेछ ।  

(२) कुिै पनि परीक्षामा अनियनमतता िएमा आयोगले त्यसको कारण जिाई सोसाँग 
सभबशन्धत हवज्ञापि रद्द गिथ सक्िेछ ।  

४६. निरीक्षण गिथ सक्िःे (१) आयोगले तोके बमोशजम शजभमेवारी पूरा गरे िगरेको सभबन्धमा 
आयोगले सभबशन्धत निकायको आवश्यकता अिसुार निरीक्षण गिथ गराउि सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम निरीक्षण गदाथ आयोगले सभुपेको शजभमेवारी अिरुुप 
काम कारवाही िएको िदेशखएमा सभबशन्धत कमथचारीलाई हविागीय कारवाहीको लानग 
मन्त्रालयमा नसफाररस गिथ सक्िेछ ।  

४७. हविषेज्ञको सेवा नलि सक्िःे आयोगले आफ्िो कायथसंग सभबशन्धत हवषयमा स्वीकृत बजेटको 
अनधिमा रही मन्त्रालयको स्वीकृनत नलई हविेषज्ञको सेवा नलि सक्िेछ ।  

४८. आयोगबाट पाररश्रनमक पाउि सक्िःे आयोगको काम गिथ आयोगद्वारा नियिु व्यशि वा 
गदठत सनमनतका सदस्यले अथथ मन्त्रालयबाट स्वीकृत िए बमोशजम पाररश्रनमक पाउि 
सक्िेछिे् । 

४९. नबदा सभबन्धी व्यवस्थाः (१) अध्यक्ष र सदस्यले िेपाल सरकारको राजपत्राहङ्कत हवशिष्ट 
शे्रणीका कमथचारीले पाए सरहको नबदाको सहुवधा पाउिे छिे् ।  

(२) अध्यक्षले आफ्िो हवदा र काज आफै स्वीकृत गिथसक्िेछ र सदस्यले नबदा र 
काज नलाँदा अध्यक्षको स्वीकृनत नलि ुपिेछ ।  

५०. हववरण उपलब्ध गराउि ुपिेः ऐि र यस नियमावली बमोशजम आयोगले माग गरेका अनिलेख 
वा हववरणहरू सभबशन्ध्त निकायले आयोगलाई उपलब्ध गराउि ुपिेछ ।  

५१. कायथ सभपादि मूल्याङ्कि फाराम उपलव्ध गराउि ुपिेः कायथ सभपादि मूल्याङ्किको आधारमा 
हिुे बढुवाको लानग सभिाव्य उभमेदवारहरूको व्यशिगत हववरण र कायथ सभपादि मूल्याङ्कि 
फाराम सभबशन्धत निकायले आयोगलाई उपलव्ध गराउि ुपिेछ ।  
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५२. यसै नियमावली बमोशजम हिुःे यो नियमावलीमा लेशखए जनत कुरामा यसै नियमावली बमोशजम 
र अन्यमा शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोशजम हिुेछ ।  

५३. कायथहवनध निधाथरण गिेः यस नियमावलीमा व्यवस्था िए देशख वाहेक आयोगबाट गररि ुपिे 
काम कारवाही व्यवशस्थत गिथ आयोगले ऐि र यस नियमावली प्रनतकूल िहिुे गरी कायथहवनध 
निधाथरण गिथ सक्िेछ ।  

५४. निदेशिका जारी गिथ सक्िःे आयोगले आफ्िो काम कारवाही सचुारु रुपले सञ्चालि गिथको 
लानग ऐि र यस नियमावलीको अनधिमा रही आवश्यक निदेशिका जारी गिथ सक्िेछ ।  

५४क. अिसूुचीमा संिोधि: मन्त्रालयले िपेाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी अिसूुचीमा  
आवश्यकता अिसुार हेरफेर तथा संिोधि गिथ सक्िेछ । 

५५. खारेजीः शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम २२, २३, २४, २५, २५क, २६, २७, ४४, ४९, 

५०, ५१, ५२, ५२ क. ५२ ख., ५२ ग. र ९४ तथा अिसूुची ५ खारेज गररएका छिे् ।  

 

 

  

                                                           
  दिौँ संिोधिद्बारा थप। 
 रष्टव्यः (१) शिक्षक सेवा आयोग (पहहलो संिोधि) नियमावली, २०५९ द्वारा रुपान्तर िएका िव्दहरूः-  

   “राहिय शिक्षक सेवा आयोग” को सट्टा “शिक्षक सेवा आयोग” । 

(२) शिक्षक सेवा आयोग (दोश्रो संिोधि) नियमावली, २०५९ द्वारा रुपान्तर िएका िव्दहरूः  

  “शिक्षा नियमावली, २०४९” को सट्टा “शिक्षा नियमावली, २०५९” । 

(३) केही िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रुपान्तर गररएका िब्दहरु:- 

                 “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” ।  

(४) शिक्षक सेवा आयोग (दिौँ संिोधि) नियमावली, २०७६ द्वारा रुपान्तर गररएका िव्दहरूः- 
(क)  “शजल्ला शिक्षा कायाथलय” को सट्टा “शिक्षा हवकास तथा समन्वय इकाई” । 

(ख)  “शजल्ला शिक्षा अनधकारी” को सट्टा “शिक्षा हवकास तथा समन्वय इकाई प्रमखु” । 

(ग)  “शिक्षा हविाग” को सट्टा “शिक्षा तथा मािव स्रोत हवकास केन्र”। 

(घ) “अपाङ्ग” को सट्टा “अपाङ्गता िएको व्यशि”। 

(ङ)  “स्थािीय निकाय“ को सट्टा “स्थािीय तह“ । 

(च)  “गाउाँ हवकास सनमनत“ को सट्टा “गाउाँपानलका“। 
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अिसूुची– १ 

(नियम ३२ साँग सभबशन्धत) 

शिक्षकको कायथसभपादि मूल्याङ्कि फाराम 

का.स.मू. फाराम दताथ िं.                     दताथ नमनत:        दताथ िएको हवद्यालयः 

शिक्षक/प्रधािाध्यापकको िाम थरः 

शिक्षक संकेत िं.:    तहः   शे्रणीः 

हवद्यालयको िाम, ठेगािाः 

मूल्याङ्कि अवनधः ................................. देशख ....................................... सभम 

खण्ड क 

  १. अध्यापि गरेको सभबशन्धत हवषयमा हवद्याथीले प्राप्त गरेको उपलशब्ध  वाहषथक पूणाथङ्क ःः ३ 

(क) अध्यापि गरेको तहः      

(ख) अध्यापि गरेको कक्षाः 

(ग)    अध्यापि गरेका हवषयः  

(घ) आधार नलइएको परीक्षाः  

(१) कक्षा ३ को उपलशब्ध परीक्षा: 

(२) कक्षा ५ को उपलशब्ध परीक्षा: 

(३) कक्षा ८ को आधारितू शिक्षा उत्तीणथ परीक्षा: 

(४) कक्षा १० को माध्यानमक शिक्षा परीक्षा (सेकेन्डरी एजकेुिि एक्जानमिेिि): 

(५) कक्षा ११ र १२ को माध्यानमक शिक्षा उत्तीणथ परीक्षा: 
                                                           
  दिौँ संिोधिद्बारा संिोनधत । 



www.lawcommission.gov.np 

40 
 

(६) अपाङ्खता िएका हवद्याथीको परीक्षा: 

(७) अन्यः 

  (ङ) सभबशन्धत हवषयको परीक्षामा हवद्याथीहरूले प्राप्त गरेको औषत 
अङ्कः................................... 

(च) अध्यापि गरेको हवषयको कक्षागत औसत उतीणथ प्रनतित  

 सभवशन्धत हवषयको िौगोनलक इकाइको औसत उतीणथ प्रनतित  × ३ 

           शिक्षकले प्राप्त गरेको अङ्क:  

नसफाररस गिे         प्रमाशणत गिे 

प्रधािाध्यापकको दस्तखत:    स्थािीय तहको शिक्षा हेिे प्रमखुको दस्तखत:  

िाम थर:                 िाम थर:   

पद:        पद: 

संकेत िं:       संकेत िं : 

नमनत:       नमनत:                    
     

आफूले अध्यापि गरेको  हवद्याथीले प्राप्त गरेको परीक्षाफल अिसुार गणिा िएको छ ििी 
दस्तखत गिे सभबशन्धत शिक्षकको दस्तखत: ................................... 

खण्ड ख 

२. शिक्षण कायथसाँग सभबशन्धत अिसुन्धािको हववरण             वाहषथक पूणाथङ्कः १ 

    (क)  अिसुन्धाि गररएको हवषयको संशक्षप्त व्यहोराः 

    (ख)  अिसुन्धािबाट प्राप्त निष्कषथको संशक्षप्त व्यहोराः 

    (ग)  संलग्ि गररएको प्रनतवेदिको पषृ्ठ संख्याः 
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    (घ) शिक्षकले प्राप्त गरेको अङ्क:   

(शिक्षण कायथसाँग सभबशन्धत हवषयमा अिसुन्धाि गरी प्रनतवेदि पेि िएको हो ििी)   

  

नसफाररस गिे      प्रमाशणत गिे  

प्रधािाध्यापकको दस्तखत:     स्थािीय तहको शिक्षा हेिे प्रमखुको दस्तखत: 

िाम थर:               िाम थर:   पद:  

संकेत िं:     संकेत िं: 

नमनत:                      नमनत:  

खण्ड ग 

   ३.  हविेष शजभमेवारी हववरण       वाहषथक पूणाथङ्क: १                                                             

(क) प्रधािाध्यापक   ............. देशख .............. सभम     

(ख) सहायक प्रधािाध्यापक  ............. देशख .............. सभम    

(ग) हविेष शिक्षा शिक्षक   ............. देशख .............. सभम    

(घ) वगथ शिक्षक     ............. देशख .............. सभम     

(ङ)   बहवुगथ शिक्षक   ............. देशख .............. सभम    

(च) हवद्याथी–परामिथ तथा सल्लाह सेवा संयोजक...... देशख ........... सभम  

(छ) संगीत, गायि र ितृ्य संयोजक  ............. देशख .............. सभम    

(ज) खेलकुद संयोजक     ............. देशख .............. सभम      

(झ) अनतररि हक्रयाकलाप संयोजक   ............. देशख .............. सभम   

(ञ) परीक्षा र हवद्याथी मूल्याङ्कि संयोजक  ........ देशख .............. सभम   
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(ट) हवद्यालय समदुाय सभबन्ध संयोजक   ......... देशख .............. सभम    

(ठ)   अन्य   ................................. देशख ........................... सभम            

 

       शिक्षकले प्राप्त गरेको अङ्क:             

नसफाररस गिे      प्रमाशणत गिे  

प्रधािाध्यापकको दस्तखत:    स्थािीय तहको शिक्षा हेिे प्रमखुको दस्तखत:  

िाम थर:               िाम थर:   पद:  

संकेत िं:     संकेत िं: 

नमनत:                      नमनत:  
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खण्ड–घ 

४. कायथ सभपादिको आधारमा सपुरीवेक्षक र पिुरावलोकि सनमनतको मूल्याङ्कि 

  

क्र.सं. मूल्याङ्किका आधारहरू  सपुरीवेक्षक (छ अङ्क) पिुरावलोकि सनमनत (चार अङ्क) 

 अनतउत्तम 

(०.७५) 

उत्तम 

(०.६०) 

सामान्य 

(०.४५) 

न्यूि 

(०.३०) 

अनतउत्तम 

(०.५०) 

उत्तम 

(०.४०) 

सामान्य 

(०.३०) 

न्यूि 

(०.२०) 

1.  हवषयवस्तकुो ज्ञाि         

2.  शिक्षण पेिा प्रनतको निष्ठा, 
लगििीलता र आचारसंहहताको 
पालिा 

        

3.  हवद्यालयको िैशक्षक गणुस्तर प्रनत 
देखाउिे तदारुखता, उत्तरदाहयत्व 
बहि र शजभमेवारी  बोध 

        

4.  अध्यापि हवनध र सीपको प्रयोग         

5.  हवद्यालय समय, कक्षा कोठा समयको 
पालिा, सदपुयोग तथा कक्षा 
व्यवस्थापि र सञ्चालि 

        

6.  अनतररि हक्रयाकलाप प्रनत सहक्रयता 
एवं संलग्िता  

        

7.  िैशक्षक सामग्री संकलि, निमाथण र 
प्रयोग 
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8.  हवद्याथीको प्रगनतको अध्यावनधक 
अनिलेख राख्न ेर अनििावकहरूलाई 
जािकारी गराउिे 

        

प्रत्येक महलको जभमा    

जभमा अङ्क:                                    अक्षरमाः जभमा अङ्क:                    अक्षरमाः     

सपुरीवेक्षक र पिुरावलोकि सनमनतले ददएको जोड्दा हिु आउिे कुल अङ्क:         अक्षरमा: 
कैहफयत: 

 

सपुरीवेक्षकको  

िाम: 

पद: 

संकेत िं. 
दस्तखत: 

नमनत: 

 

 

पिुरावलोकि सनमनत  

१   िाम:  

    पद:                  दस्तखत: 

    संकेत िं.              नमनत: 

२   िाम:  

    पद:                  दस्तखत: 

    संकेत िं.              नमनत: 

३  िाम: 

    पदः                   दस्तखत: 

   संकेत िं.               नमनत: 
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प्रमाणपत्र िं. 

अिसूुची – २ 

 

 

नियम ६क. ६ख. र ६ग. साँग सभबशन्धत 

स्थायी /अस्थायी / अध्यापि अिमुनतपत्र 

 

शिक्षक सेवा आयोगको नमनत ....................... को छोरा/ छोरी ................... शजल्ला 
.......................... म.ि.पा. / उप म.ि.पा. / ि.पा. / गा.हव.स. वडा िं. ............. टोल 
/ गाउाँमा बस्िे श्री / सशु्री / श्रीमती ................................ लाई ..................... तहको 
हवद्यालयमा अध्यापि गिथ यो स्थायी / अस्थायी / अध्यापि अिमुनतपत्र ददइएको छ । 

 

अध्यापि अिमुनतपत्र ददिकेो – 

        सही:  

कायाथलयको छाप      िाम: 

         पद: 

         कायाथलय: 

         नमनत: 

                                                           
  पहहलो संिोधिद्वारा थप । 

फोटो 


