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lzIfs 5gf}6 k/LIff ;~rfng काययविबि, २०७९ 

 

प्रस्तािना: 

     नेपालको संवििानको िारा ३१ िा उल्लेणखत णिक्षा सम्िन्िी हक उपिारा (१)प्रत्येक नागररकलाई 
आिारभतु णिक्षािा पहँचको हक हनुेछ।उपिारा (२)प्रत्येक नागररकलाई राज्यिाट आिारभतु तह सम्िको 
णिक्षा अबनिाययर बन:िलु्क तथा िाध्यबिक तह सम्िको णिक्षा बन:िलु्क पाउने हक हनुेछ।उपिारा(३)अपाङ्गता 
भएका र आबथयक रुपले विपन्न नागररकलाई काननु ििोणजि बनिलु्क णिक्षा पाउने हक हनुेछ।उपिारा(४) 
दृष्टीविवहन नागररकलाई बे्रलबलवप तथा िवहरा र स्िर िा िोलाई सम्िन्िी अपाङ्गता भएका नागररकलाई सांकेबतक 
भाषाको िाध्यििाट काननु ििोणजि बन:िलु्क णिक्षा पाउने हक हनुेछ।उपिारा (५) नेपालिा िसोिास गने 
प्रत्येक नेपालली सिदुायलाई काननु ििोणजि िातभृाषािा णिक्षा पाउने र त्यसका लाबग विद्यालय तथा िैणक्षक 
संस्था खोल्न ेर संचालन गने हक हनुछे।संवििान प्रदत्त णिक्षा सम्िन्िी यस्तै अबिकारलाई सबुनणस्चतता प्रदान 
गनय णिक्षक छनौट परीक्षालाई व्यिणस्थत र ियायददत िनाई योग्य एिि ्सक्षि जनिक्तीको छनौट गरी णिक्षाको 
गिुस्तर अबभिदृ्दी गनय र सािदुावयक विद्यालयिा प्रिानाध्यापक, करार णिक्षक िा नीणज स्रोत णिक्षक बनयकु्तीका 
लाबग बसफाररस गनय सिदुायद्वारा संचाबलत विद्यालयिा सािदुावयक णिक्षक अन्य णिक्षक तथा प्रिानाध्यापकको 
बनयकु्तीका त्यसरी बनयकु्ती भएका णिक्षकको िढुिाका लाबग बसफाररस गनय नेपालको संवििान २०७२ िा 
उल्लेख भएको णिक्षा सम्िन्िी व्यिस्था, णिक्षा एन २०२८ को (निौँ संिोिन)तथा बनयिािली २०५९ संिोिन 
सवहत को बनयि १९२ खण्ड(इ)ले ददएको अबिकार प्रयोग गरी णिक्षक छनौट परीक्षा संचालन काययविबि 
२०७९ िाबलका गाउँपाबलका म्याग्दी अन्तगयतका सम्पिुय सािदुावयक विद्यालयहरुिा लाग ुहनुे गरी िाबलका 
गाउँपाबलकाको बिबत 2079।04।24 गतेको िैठकले यो काययविबि जारी गरेको छ। 
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पररच्छेद-१ 

संणक्षप्त नाि र प्रारम्भ: 
१.१ यस काययविबिको नाि णिक्षक छनौट परीक्षा संचालन काययविबि २०७९ रहेको छ। 

१.२ यो काययविबि िाबलका गाउँपाबलकाको काययपाबलका िैठकले स्िीकृत गरेको बिबत देखी लाग ुहनुछे। 

२.पररभाषा: 

 विषय िा प्रसंगले अको अथय नलगेिा यस काययविबििा  

१. विद्यालय भन्नाले कक्षा १-१२ सम्िको िैणक्षक संरचनालाई सम्झनपुदयछ। 
२. विषय वििषेज्ञ भन्नाले आिारभतु तह कक्षा १-८ र िाध्यबिक तह ९-१२ सम्ि णिक्षक छनौट परीक्षा 

संचालनका लाबग यस गाउँपाबलकािाट सणुचकृत भएका प्राथबिक, बनम्न िाध्यबिक, िाध्यबिक तहका 
णिक्षकहरु सम्झनपुदयछ। 

३. गाउँपाबलका भन्नाले िाबलका गाउँपाबलका सम्झनपुदयछ। 
४. विद्यालय कियचारी भन्नाले विद्यालय सहयोगी, विद्यालय सहायक िा णिक्षक िाहेक विद्यालयिा बनयबित 

रुपिा हाणजर भइ तलि भत्ता बलने अन्य कियचारी सम्झनपुदयछ। 
५. सबिबत भन्नाले णिक्षक छनौट सबिबतलाई सम्झनपुदयछ। 
६. णिक्षक भन्नाले िालबिकास कक्षा देणख कक्षा १२ सम्ि अध्यापनका लिबग खवटएको व्यणक्तलाई 

सम्झनपुदयछ। 

पररच्छेद-२ 
णिक्षक छनौट सबिबतको संरचना 

२.१ सािदुावयक विद्यालयिा प्रिानाध्यापक करार णिक्षक िा बनजी स्रोत णिक्षक बनयणुक्तका लाबग बसफाररस 
गनय सिदुायद्वारा संचाबलत विद्यालयिा सािदुावयक णिक्षक अन्य णिक्षक तथा प्रिानाध्यापकको बनयणुक्त र त्यसरी 
बनयणुक्त भएका णिक्षकको िढुिाको लाबग बसफाररस गनय िा संस्थागत विद्यालयिा  स्थायी णिक्षकको बनयणुक्तका 
लाबग बसफाररस गनय प्रत्येक विद्यालयिा देिाय ििोणजिको एक णिक्षक छनौट सबिबत रहनेछ। 

क) विद्यालय व्यिस्थापन सबिबतको अध्यक्ष िा बनजले तोकेको सो सबिबतको सदस्य-संयोजक 

ख) सम्िणन्ित गाउँपाबलकाको णिक्षा िाखाको प्रिखु-सदस्य 
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ग)िाध्यबिक तहको णिक्षक छनौट गनुयपरेिा सम्िणन्ित तहको दि िवहन ेताबलि िा सो सरह ताबलि हाबसल 
गरी विषय विज्ञिा सणुचकृत व्यणक्तहरु िध्येिाट उपलब्ि भएसम्ि १ जना िवहला सिेतको प्रबतबनबित्ि हनुे गरी 
व्यिस्थापन सबिबतले िनोबनत गरेको २ जना विषय वििेषज्ञ-सदस्य 

घ)सम्िणन्ित विद्यालयको प्रिानाध्यापक-सदस्य सणचि 

 

 

 

 

 

                       

पररच्छेद-३ 
णिक्षक र प्रिानाध्यापक छनौट सम्िन्िी प्रविया 

३.१ प्रिानाध्यापकको बनयणुक्तको लाबग बसफाररस गनय िसेको पररच्छेद २ ििोणजिको णिक्षक छनौट सबिबतको 
िैठकिा सो विद्यालयको प्रिानाध्यापक उिेदिार भएिा उपलब्ि भएसम्ि िररष्ठति ् णिक्षकलाई सम्िणन्ित 
विद्यालय व्यिस्थापन सबिबतले सदस्य सणचि भई कािकाज गनय तोक्नछे। 

३.२ सािदुावयक विद्यालयिा १ िात्र णिक्षक रहेको र नीज स्ियि ्नै उम्िेदिार हनुे अिस्थािा सम्िणन्ित 
विद्यालय व्यिस्थापन सबिबतको बसफाररसिा गाउँपाबलकाको णिक्षा प्रिखुले अन्य विद्यालयको प्रिानाध्यापकलाई 
सदस्य सणचि भई कािकाज गनय तोक्नेछ। 

३.३ उपबनयि २.१ ििोणजिका िनोबनत सदस्यको पदािबि णिक्षक छनौट प्रविया परुा गरी विद्यालय 
व्यिस्थापन सबिबत सिक्ष णिक्षक बनयणुक्तका लाबग बसफाररस नगरेसम्ि हनुेछ। 

३.४ णिक्षक छनौट सबिबतको सणचिालय सम्िणन्ित विद्यालय िा णिक्षक छनौट सबिबतले तोकेको स्थानिा 
हनुेछ। 

३.५ णिक्षक छनौट सबिबतले णिक्षक छनौटका लाबग बलइने बलणखत परीक्षा तथा अन्तिायताय सबिबतले तोकेको 
स्थानिा हनुेछ तर प्राविबिक िारका विषय अध्यापन गने णिक्षक प्रणिक्षक छनौट गदाय प्रयोगातिक परीक्षा 
सम्िणन्ित विषयको प्रयोगिाला (Lab) भएको स्थानिा राख्नपुनेछ। 
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३.६ विषय वििेषज्ञ छनौट गदाय तोवकएको योग्यता पगेुका व्यणक्तहरुको गाउँपाबलकािाट स्िीकृत विषय वििेषज्ञ 
सचुीिाट गोलाप्रथा िाट छनौट गररनेछ। 

३.७ णिक्षक छनौट सबिबतको िैठक सम्िन्िी काययविबि सो सबिबतले तोकेििोणजि हनुेछ। 

३.८ सम्िणन्ित विद्यालयको णिक्षकलाई विषय वििेषज्ञको रुपिा िनोबनत गनय पाईने छैन, साथै गोलाप्रथािा 
सिेत सहभागी गराइन ेछैन । 

३.९ विषय वििेषज्ञको लाबग गाउँपाबलकाले प्रत्येक िैणक्षक सत्रको िरुुिा आिेदन गनय सक्नेछ र विषय 
वििेषज्ञको सणुचलाई अद्यािबिक गररनेछ। 

३.१० गाउँपाबलकािाट स्िीकृत गररएको यस काययविबि णिक्षक छनोट सबिबतले पिुयरुपिा पालना गनुयपनेछ। 

३.११ विषय वििेषज्ञको सचुीिा सचुीकृत हनुका लाबग ईच्छुक व्यणक्तले आयोगले बनिायरि गरेको पाठ्यिि 
अनसुारका सम्िणन्ित तह तथा विषयको २/२ उत्तरकुणिका सवहतको प्रश्नपत्र यस गाउँपाबलकािा िझुाउनपुनेछ। 

३.१२ विषय वििषेज्ञद्वारा बनबियत प्रश्नपत्रलाई प्रिखु प्रिासवकय अबिकृतले आिश्यकता अनसुार सम्िणन्ित 
विषयको विषय वििेषज्ञ सिेतको सहयोग बलएर िोडेरेिन गरी प्रश्नपत्रलाई अणन्ति रुप ददई णिलिन्दी गरेर 
प्रश्नपत्र िैंकिा राख्नछे।उक्त िोडेरेिन गदाय लाग्ने खचय गाउँपाबलकािाट बनयिानसुार व्यिस्था गररनेछ। 

३.१३ कुनै विद्यालयिा णिक्षक विद्यालय कियचारी प्रिानाध्यापक दरिन्दी ररक्त हनु गएिा र बनजीस्रोत णिक्षकको 
व्यिस्था गनुय परेिा बनजीको हकिा तलि स्रोतको सिेत आकंलन गरी गाउँपाबलकािाट अनिुबतपत्र प्राप्त गरी 
खलुा प्रबतस्पिायका लाबग १५ ददनको सचुना ददई सम्िणन्ित विद्यालयले विद्यालयको सचुना पाटी गाउँपाबलकाको 
कायायलय साियजबनक स्थान तथा स्थाबनय पत्रपबत्रकािा सचुना प्रकािन गरी सो को िचुलु्का भरपाई बलएर 
विज्ञापन प्रकािन गनुयपनेछ। 

३.१४ उपबनयि ३.१३ अनसुारको विज्ञापन आिश्यकता अनसुार प्रकािन गररनेछ। 

३.१५ दरखास्त प्राप्त भई सकेपबछ छानविन गरी ररत पगेुको दरखास्तलाई दताय गरी दरखास्तिालालाई प्रिेिपत्र 
प्रदान गनुयपनेछ।साथै स्िीकृत नािािलीको सचुी टाँस गरी उम्िेदिारलाई बलणखत तथा अन्तरिातायको बिबत 
सिेत जानकारी गराउनपुनेछ। 

३.१६ दरखास्त िलु्क णिक्षक सेिा आयोगले तोके भन्दा िढी हनुेछैन। 
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पररच्छेद-४ 
बलणखत परीक्षा,अन्तरिाताय र योग्यतािि सम्िन्िी व्यिस्था 

४.१ पररच्छेद ३ िा व्यिस्था भए अनसुार णिक्षक छनौट सबिबतले परीक्षा बिबत सिय र केन्र तोक्न ेर परीक्षा 
संचालन गने कायय गनेछ। 

४.२ सबिबतले बलने बलणखत परीक्षाको पिुायङ्क िस्तगुत १००, विषयगत १००, अन्तरिाताय २५, र आिश्यकता 
अनसुार प्रयोगात्िक परीक्षा २५ अंकको हनुेछ।बलणखत परीक्षाको उत्तीिायङ्क ४० प्रबतित हनुेछ। 

४.३ गाउँपाबलकाको प्रिखु प्रिासवकय अबिकृतको णजम्िािा रहेको प्रश्नपत्र िैंकिाट णिक्षा अबिकृत िा सो 
काि गनय तोवकएको कम्तीिा अबिकृतस्तरको कियचारीको रोहिरिा प्रिानाध्यापक र छनौट सबिबतको संयोजकले 
परीक्षा हनुभुन्दा अगाडी बसलिन्दी खाि छनौट गनेछन।् 

४.४ उपबनयि ४.३ अनसुारको प्रश्नपत्र अबिकृत स्तरको प्रबतबनबिको रोहिरिा गोप्यरुपिा फोटोकपी गरी 
परीक्षा संचालन गनुयपनेछ।परीक्षा संचालन गनय विषय वििेषज्ञको उपणस्थबत अबनिायय हनुेछैन। 

४.५ गाउँपाबलकाको णिक्षा अबिकृत िा सो काि गनय तोवकएको कियचारीद्वारा उत्तरपणुस्तका गोप्य कोड नम्िर 
कायि गरी बनजकै रोहिरिा सम्िणन्ित परीक्षा केन्रको हाता बभत्र सम्िणन्ित विषय वििेषज्ञद्वारा उत्तर पणुस्तका 
परीक्षि गराईनेछ । 

४.६ अन्तरिातायको अंक विभाजन गदाय णिक्षक सेिा आयोगले स्थायी णिक्षक छनौटका लाबग तोके अनसुार 
हनुेछ।सािान्यतया अन्तरिातायिा ३५ प्रबतित भन्दा कि र ७० प्रबतित भन्दा कढी अंक ददन पाईन ेछैन।सो 
भन्दा िढी िा घटी ददन ुपरेिा सिै सदस्यले कारि खलुाई िचुलु्का गनुयपनेछ। 

४.७ विषयको प्रकृबत हेरी आिश्यक ठानिेा सबिबतले प्रयोगात्िक परीक्षा बलनछे। तर बलणखत परीक्षा अगाडी 
िा अन्तरिाताय पछाडी प्रयोगात्िक परीक्षा बलन पाईने छैन। 

४.८ बलणखत िौणखक र आिश्यकता अनसुार प्रयोगात्िक परीक्षा सिेत बलईसकेपछी उत्तीिय सिैभन्दा िढी अंक 
प्राप्त गने उम्िेदिार िध्येिाट आिश्यक संखया भन्दा कम्तीिा एक बतहाई उम्िेदिारको नाि थप गरी 
अन्तरिातायको लाबग उम्िेदिारको ििायन ुििअनसुार नाि प्रकािन गररनछे।तर अणन्ति िि संखयािा १ जना 
भन्दा िढी उम्िेदिारले िरािर अंक प्राप्त गरेिा त्यस्तो सिै उम्िेदिारको नाि प्रकािन गररनेछ। 

४.९ उपबनयि ४.२ ििोणजि उत्तीिायङ्क प्राप्त गने उम्िेदिार आिश्यक संखयािा नभएिा जबत जनाले उत्तीिायङ्क 
प्राप्त गरेका छन ्त्यबतनै उम्िेदिारको नाि प्रकािन गररनेछ। 

४.१० णिक्षक छनौट सबिबतले बलणखत आिश्यकता अनसुार प्रयोगात्िक परीक्षा अन्तरिाताय परीक्षािाट सिैभन्दा 
िढी अंक प्राप्त गने उम्िेदिारको नाि बनयणुक्तको लाबग बसफाररस गनुयपनेछ।यसरी परीिाि प्रकािन गदाय दोस्रो 
िढी अंक प्राप्त गने उम्िेदिारको नाि िैकणल्पक सूचीिा राख्नपुनेछ। 
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४.11 णिक्षक छनौट सबिबतले बसफाररस गरेका उम्िेदिारलाई विद्यालय व्यिस्थापन सबिबतले बनयणुक्त गरी सो 
को जानकारी गाउँपाबलकाको णिक्षा िाखािा ददनपुनेछ। 

४.12 देहायको अिस्थािा विद्यालय व्यिस्थापन सबिबतले िैकणल्पक सचुीिा रहेका उम्िेदिारलाई बनयणुक्त गनय 
सक्नेछ। 

क) बसफाररस गरेको उम्िेदिारले १५ ददन बभत्र बनयणुक्त नबलएिा। 
ख) बसफाररस गरेको उम्िेदिारको ितृ्य ुभएिा, बनजले राणजनािा ददएिा। 
ग) बनयणुक्तपत्र िझेुको बिबतले ७ ददन बभत्र हाणजर नभएिा। 
तर णिक्षक छनौट सबिबतले बसफाररस गरेको बिबतले १ िषय नाघेपबछ कुनैपबन िैकणल्पक उम्िेदिारलाई 
विद्यालय व्यिस्थापन सबिबतले बनयणुक्त गनेछैन। 

४.१३ बनयि ४.12 ििोणजि बनयणुक्त भएको िैकणल्पक उम्िेदिारको जानकारी सम्िणन्ित विद्यालय व्यिस्थापन 
सबिबतले गाउँपाबलकालाई ददनपुनेछ। 

४.14 णिक्षक छनौट सम्िन्िी सम्पिुय बनिययहरु बनियय पणुस्तकािा अबनिायय रुपिा लेणखएको हनुपुनेछ। 

४.15 छनौट सबिबतका पदाबिकारी िा विषय विज्ञ र उम्िेदिारका बिचिा काननुले तोके अनसुारको नाता 
सम्िन्ि रहेको अिस्थािा उक्त नाता पने व्यणक्त सबिबतिा रहनेछैन। 

४.16 सबिबतका पदाबिकारी िा विषय विज्ञले प्रबत िैठक रु.१००० का दरले िढीिा ३ िटा िैठकको 
पाररश्रबिक बलन पाउनछेन।्तर उत्तर पणुस्तका परीक्षि प्रश्नपत्र बनिायि िापत अबतररक्त पाररश्रबिक बलन 
सवकनछे। 

४.17 परीक्षा सम्िन्िी तोवकएको सम्पिुय खचयको व्यिस्था सम्िणन्ित विद्यालयले गनुयपनेछ। 

 
 

पररच्छेद-५ 
करारिा णिक्षक बनयणुक्त सम्िन्िी व्यिस्था 

५.1 गाउँपाबलकािाट दरिन्दी ररक्त रहेको व्यहोरा प्रिाणित गराई अनिुबत बलएर िात्र करारिा णिक्षक 
बनयणुक्तका लाबग विज्ञापन गनय सवकने छ।आिारभतु ६-८ र िाध्यबिक ९-१२ िा विषय बिल्नेगरी िात्र 
करारिा णिक्षक बनयणुक्त गनय सवकनछे। 

५.2 विद्यालय व्यिस्थापन सबिबतले णिक्षक छनौट सबिबतको बसफाररसिा िढीिा १ िैणक्षक सत्रका लाबग कुनै 
व्यणक्तलाई करारिा णिक्षक बनयणुक्त गनय सक्नेछ। 
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५.३ करारिा णिक्षक बनयणुक्त भएको १ िैणक्षक सत्र बभत्र पबन सो पदिा स्थायी पद पबुतय नभएिा विद्यालय 
व्यिस्थापन सबिबतले यसरी पदपबुतय नभएसम्िका लाबग १ पटकिा ६ िवहना निढाई करारको म्याद थप गनय 
सक्नेछ।यसरी म्याद थपेको जानकारी विद्यालयले गाउँपाबलकालाई ददनपुनेछ। 

५.४ यस काययविबि ििोणजिको प्रविया नपयुायई णिक्षक विद्यालय कियचारी बनयणुक्त गररएिा गाउँपाबलकाको 
णिक्षा हेने अबिकारीले त्यसरी बनयणुक्त भएको ६ िवहनासम्ि त्यस्तो बनियय िदर गनय िा आिश्यक कारिाही 
गनय गाउँपाबलका सिक्ष बसफाररस गनय सक्नछे। 

पररच्छेद-६ 
विविि 

६.1 यस काययविबि ििोणजि कायय सम्पादन गदाय कुनै द्ववुििा िा िािा उत्पन्न भएिा गाउँपाबलकाको बनियय 
अनसुार हनुेछ। 

६.2 यस काययविबििा उल्लेख नभएका विषयको हकिा णिक्षा ऐन २०२८(निौं संिोिन) णिक्षा बनयिािली 
२०५९ र णिक्षक सेिा आयोग बनयिािलीिा व्यिस्था भए अनसुार हनुछे। 

६.3 यस काययविबििा उल्लेख भएका कुनैपबन प्राििान प्रचबलत ऐन काननुसंग िाणझएिा िाणझएको हदसम्ि 
स्ित:खारेज हनुेछ। 

६.4 यस काययविबिलाई िाबलका गाउँकाययपाबलकाको दईु बतहाई िहिुतिाट आिश्यक संिोिन िा खारेजी गनय 
सवकनछे।  

 

काययपाबलकािाट प्रिाणित 
बिबतिः२०७९।०४।२४ 

आज्ञाले,  

             नाि: हेिराज काफ्ले  

                  प्रिखु प्रिसकीय अबिकृत 

 


