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कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनको आधायभा गरयन ेशिऺक ऩदको फढुवा सम्फन्धी कामयववधध, २०७९ 

 

साभदुावमक ववद्यारमभा कामययत शिऺकको कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनका आधायभा हनुे फढुवा सम्फन्धी कामयराई 
धनमधभत, फस्तगुत य व्मवशस्थत गने उद्देश्मरे शिऺक सेवा आमोग धनमभावरी २०५७ को धनमभ ५३ को अधधकाय 
प्रमोग गयी शिऺक सेवा आमोगरे देहाम फभोशजभको कामयववधध धनधाययण गयेको छ । 

 

ऩरयच् छेद १ 

प्रायशम्बक 

१.१ सशषऺप् त नाभ य प्रायम्ब 

    (क) मस कामयववधधको नाभ æकामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनको आधायभा गरयने शिऺक ऩदको फढुवा सम्फन्धी  
कामयववधध,  २०७९Æ  रहेकोछ । 

        (ख) मो कामयववधध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

१.२ ऩरयबाषा 
ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस धनदेशिकाभा 

(क) “ऐन” बन् नारे शिऺा ऐन (सॊिोधनसवहत) २०२८, सम्झनऩुदयछ । 
(ख) “धनमभावरीÆ बन् नारे प्रसङ्ग अनसुाय शिऺा धनमभावरी (सॊिोधनसवहत) २०५९, य शिऺक सेवा 

आमोग धनमभावरी (सॊिोधनसवहत) २०५७, सम्झनऩुदयछ । 
(ग)  “भन्रारम“ बन् नारे शिऺािववऻान तथा प्रववधध भन्रारम सम्झनऩुदयछ । 
(घ) “आमोग” बन् नारे शिऺक सेवा आमोग सम्झनऩुदयछ । 
(ङ) “धनदेिनारम” बन् नारे शिऺा ववकास धनदेिनारमराई सम्झनऩुदयछ । 
 (च) æइकाइ” बन् नारे शिऺा ववकास तथा सभन्वम इकाइ सम्झनऩुदयछ 
 (छ) “शिऺा अधधकृत” बन् नारे स्थानीम तह वा शिऺा ववकास तथा सभन्वम इकाइका शिऺा 

अधधकृतराई फझुाउॉदछ ि 
 (ज) “शिऺा प्रभखु” बन् नारे स्थानीम तहको शिऺा हेने प्रभखु वा शिऺा ववकास तथा सभन्वम इकाइ 

प्रभखुराई फझुाउदछ   
 (झ) “धसपारयस सधभधत” बन्नारे शिऺक सेवा आमोग कामय सञ् चारन कामयववधध २०७८ को दपा 

७४(१) अनसुाय गठठत वढुवा धसपरयस सधभधत सम्झनऩुदयछ । 
  

ऩरयच्छेद २ 

अङ्क गणना सम्फन्धी व्मवस्था 
 

२.१ िैशऺक उऩाधधको अङ्क गणनााः  

(क) ववदेिी शिऺण सॊस्थाहरुफाट हाधसर गयेको िैशऺक उऩाधधराई ऩाठ्यक्रभ ववकास 
केन्ररे उऩरब्ध गयाएको उऩाधधको तह य शे्रणी सम्फन्धी सभकऺताको आधायभा 
अङ्क गणना गरयनेछ ।  
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(ख) अऺयाङ्कन ऩद्धधत (रेटयग्रधेडङ) अनसुाय िैशऺक प्रभाणऩर ऩेि गनेको हकभा 
अनसूुची १ फभोशजभ शे्रणी कामभ गरयनछे । 

(ग) सम्फत ्२०६८ आषाढ भसान्तसम्भभा धनमकु्त बएका प्राथधभक तहको शिऺकको 
न्मूनतभ िैशऺक मोग्मता एसएरसी (भाध्मधभक ऩयीऺा कऺा १०) वा सो सयह य 
२०६८ श्रावण १ ऩधछ धनमकु्त प्राथधभक तहको शिऺकको न्मूनतभ िैशऺक 
मोग्मता भाध्मधभक शिऺा उत्तीणय ऩयीऺा (कऺा १२) वा सो सयहराई आधाय 
भानी अङ्क गणना गरयनछे । 

(घ) १ वषे ववएड् वा एभए्ड् मोग्मता हाधसर गयेका उम्भेदवायको हकभा धनजरे सोही 
मोग्मताराई आधाय भान् न चाहेभा मोग्मता य ताधरभ दफैु गणना हनुेछ ।  

(ङ) प्राथधभक तहको १० भवहने शिऺक ताधरभ ऩूया गरयसकेऩधछ तत्काधरन 
उच्चभाध्मधभक शिऺा ऩरयषद अन्तगयतको वविेष ऩाठ्यक्रभ (कोसय) ऩूया गयेका 
शिऺकहरुरे ऩेि गयेको ट्रान्सवक्रप्टको आधायभा सो उऩाधधराई भाधथल्रो िैशऺक 
मोग्मताको भान्मता ठदई दोश्रो शे्रणी फयाफयको अङ्क ठदइनछे । 

 
 

 

२.२ ताधरभको अङ्क गणनााः  

(क)  िैशऺक जनिशक्त ववकास केन्रफाट धरएको १० भवहने सेवाकारीन ताधरभ, ऩूवय 
सेवाकारीन ताधरभ य वटवऩडी ताधरभको एकीकृत प्रभाणऩरका आधायभा अङ्क गणना 
गने । 

(ख)    भान्मता प्राप्त स्वेदिी वा ववदेिी धनकामफाट हाधसर गयेको ताधरभको अङ्क गणना 
साववकको िैशऺक जनिशक्त ववकास केन्र वा हारको शिऺा ववकास तथा भानव 
स्रोत ववकास केन्रफाट प्रभाणीकयण बएका आधायभा गने । 

(ग)    शिऺकको ऩेिागत ववकास ताधरभ वाऩत प्रथभ¸ ठितीम य ततृीम शे्रणीको क्रभि: 
३¸२ य १ अङ्क प्रदान गने य शे्रणी नखरेुको ताधरभ वाऩत दोश्रो शे्रणी फयाफयको 
अङ्क ठदने । 

२.३ सेवा अवधधको अङ्क गणनााः 
(क)    ऩनुाः अस्थाथी वा कयायभा  धनमशुक्त धरएका शिऺकका हकभा ऩधछल्रो ऩटक धनमशुक्त 

बएको धभधतदेशख भार सेवा वाऩतको अङ्क गणना गने । 

(ख)   अस्थामी सेवा फाऩत अङ्क गणना गदाय अस्थामी धनमशुक्तऩरको प्रधतधरवऩ वा धनमशुक्त 
सभथयन ऩर वा ऩदस्थाऩनऩर वा सम्फशन्धत शिऺा ववकास तथा सभन्वम इकाइ 

प्रभखुरे प्रभाशणत गयेको सेवा धनयन्तयताको कागजातराई आधाय भाने्न । अस्थामी 
धनमशुक्त धभधत य शिऺा ववकास तथा सभन्वम इकाइरे प्रभाशणत गयीठदएको सेवा 
धनयन्तयताको धभधत पयक ऩयेभा ऩधछल्रो धभधतराई भान्मता ठदने ।  

(ग)    एउटा शजल्राको ववद्यारमभा अस्थामी धनमशुक्त ऩाई सोही शजल्राको अन्म ववद्यारमभा 
सरुवा बएका शिऺकको सेवा अवधध गणना गदाय अस्थामी धनमशुक्तऩर, सरुवाऩर, 
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यभानाऩर, वा हाशजयी बएको जानकायीऩर य सम्फशन्धत शिऺा ववकास तथा सभन्वम 
इकाइ प्रभखुरे गयेको सेवा प्रभाशणतको प्रधतधरवऩको आधायभा गने । 

(घ) स्रोतव्मशक्त वा प्रशिऺकको रुऩभा काजभा गएका शिऺकहरुको हकभा ऩदाधधकाय  
यहेको तह य शे्रणीको भार सेवा अवधध गणना गने । 

 

२.४ कामय सम्ऩादन वाऩतको अङ्क गणनााः  

(क)   फढुवाको राधग उम्भेदवाय हनु चाहनेरे आफ्नो ऩदाधधकाय यहेको ववद्यारमभा प्रत्मेक 
वषयको वैिाख १ गते देशख सोही भवहनाको ३० गतेसम्भ अशघल्रो िैशऺक सरको 
कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ दताय गयाएका हनु ु ऩनेछ । तय वैिाख ३० गते 
सावयजधनक ववदा ऩयेभा रगतै्त कामायरम खरेुको ठदन दताय गयाएको कामयसम्ऩादन 
भूल्माङ्कन पायाभराई भान्मता ठदइनेछ । 

                                 (ख)     नेऩार सयकाय शिऺाि ववऻान तथा प्रववधध भन्रारमको धनणयम फभोशजभ िैशऺक सरको 
सभम पयक बएकोभा सो फभोशजभ य शिऺक सेवा आमोगको धनणयमफाट कामयसम्ऩादन 
भूल्माङ्कन पायाभ बने सभम तोवकएकोभा सोही फभोशजभ नै कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन 
पायाभ बने सभम य भूल्माङ्कन अवधध भाधनने छ । 

    (अ) िैशऺक वषय २०७७ को िैशऺक सर २०७८ जेठ भसान्तसम्भ    

तोवकएको कायण िैशऺक सर २०७७ को कासभू पायाभ बने सभम 
२०७८ असाय १गते देशख ३० गते सम्भ कामभ बएको ।  

                            (आ)  िैशऺक सर २०७६ को कासभू पायाभ बने सभम कोयोना प्रबावका 
कायण २०७७ वैिाख १ देशख ३० गते सम्भको सभमका अधतरयक्त 
श्रावण १५देशख बार १२ सम्भ थऩ गरयएको।  

(ग)  स्रोतव्मशक्त वा प्रशिऺकको रुऩभा कामययत शिऺकरे कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ 
आफ्नो ऩदाधधकाय यहेको ववद्यारमभा तोवकएको सभमधबर दताय गयाएको बए भान्मता 
ठदने । 

(घ) कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभको शियभा दताय नॊ य दताय धभधत केयभेट बएको बए 
भान्मता नठदने तय सम्फशन्धत शिऺकरे दस्तखत गने स्थानभा धभधत स्ऩस्ट उल्रेख 
गयेको य उक्त धभधत तोवकएकै म्माद धबरको यहेछ बने दताय धभधत केयभेट बए ऩधन 
भान्मता ठदने । त्मस फाहेक अन्म खण्डभा केयभेट बएको ठाउॉभा धसपारयस वा 
प्रभाशणत गनेरे सही गयेको बएभा भान्मता ठदने । 

(ङ)    कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनका खण्ड )क( , (ख) य (ग) भा धसपारयस य प्रभाशणत गने व्मशक्त 
एउटै बएभा सो खण्डको अङ्क गणना नगने ।  

      तय मस कामयववधधभा जनु सकैु कुया रेशखएको बएता ऩधन खण्ड )क( , (ख) य (ग) भध्मे 
कशम्तभा कुनै एक खण्ड वा अरग खण्डभा धसपारयस कताय य प्रभाशणत कताय पयक 
पयक ऩदाधधकायी बएको अवस्थाभा तीनै खण्डको अङ्क गणना गने । धसपारयस य 
प्रभाशणत गने ऩदाधधकायी सम्फन्धी व्मवस्था अनसूुची २ फभोशजभ हनुेछ । 
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(च)  कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभको खण्ड (क) भा सम्फशन्धत शिऺकरे दस्तखत गयेको  

नऩाइएभा सो खण्डको अङ्क गणना नगने । 

(छ)  ताधरभ केन्रभा काजभा यहेका शिऺकको कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनको खण्ड क( ,) (ख) य 
(ग)  भा या. ऩ. ततृीम शे्रणीका प्रशिऺक य वरयष्ठ प्रशिऺकरे प्रभाशणत गयेभा अङ्क गणना गने 
।  

(ज) शिऺक सेवा आमोगको धभधत २०७१।०८।२४ को धनणयम अनसुाय ताधरभ केन्रभा 
काजभा यहेका शिऺकको धसकाइ उऩरशब्ध गणना धनजरे सो िैशऺक सरभा ठदएको 
ताधरभको औसत उऩरशब्धको आधायभा गने । 

(झ)   फढुवा धसपारयस सधभधतरे कुनै उम्भेदवायको कुनै वषयको कासभू पायाभ पेरा नऩायेभा 
उम्भेदवायरे सो पायाभ बये नबयेको एवकन गने ।मठद धनजरे धनमभानसुाय कासभू 
पायाभ बयेको, तत्काधरन शजशिकाभा सो कासभू दताय बएको य शिववधनभा सभेत चरानी 
गयेको ववषमभा सधभधत ववश्वस्त बएभा सो वषयको औषत अङ्क प्रदान गने । 

(ञ)  कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनको दताय हुॉदा सार, भवहना, गते उल्रेख बएको तय भूल्माङ्कन अवधध 
नखरेुको कासभूराई अशघल्रो वषयको कासभू भानी अङ्क गणना गने । 

 

२.५ ऩयुाना अधबरेखको भान्मता सम्फन्धी 
(क) अशघल्रा ववऻाऩनभा उम्भेदवाय बइ अधबरेख कामभ बइसकेका उम्भेदवायको अशघल्रा 

फढुवा धसपारयस सधभधत य आमोगभा कामभ बएको अधबरेखराई भान्मता ठदने । 

 

(ख) ऩनुयावरोकनको क्रभभा आमोगभा कामभ बएको अधबरेखफाट फढुवा धसपारयस सधभधतरे 
अङ्क गणना उताय गने । 

 

ऩरयच्छेदाः ३ 

ववववध 

 

३.१ धनमभावरीरे तोकेको ढाॉचा फाहेकका कासभू पायाभराई भान्मता नठदने ।  

३.२ दताय धभधत बएका तय ववद्यारमभा दताय नबएका कासभू पायाभराई भान्मता नठदने ।  

३.३ शिऺकरे कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ ववद्यारमको धनमधभत दताय वकताफभा दताय गयेको बए भार भान्मता 
ठदने । 

३.४ स्थानीम तहभा काजभा यहेका शिऺकहरुको कामय सम्ऩादन भूल्माङ्कन आपू ऩदाधधकाय यहेकै ववद्यारमभा दताय 
गयेको बए भान्मता ठदन े।     

 ३.५धसपारयस/प्रभाशणत गने व्मशक्तको नाभ, ऩद, दस्तखत अधनवामय हनुऩुने य एक व्मशक्तको नाभ, ऩद, दस्तखत 
केयभेट गयी एकबन्दा फढी व्मशक्तको नाभ, ऩद, दस्तखत गयी केयभेट गयेको ठाउॉभा हस्ताऺय गयी 
धसपारयि/प्रभाशणत बएभा अङ्क गणना  गने ।  

३.६ कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभको खण्ड क( , (ख) य (ग)  को अङ्क प्रदान गने स्थानभा केयभेट गयेभा वा अङ्क 
प्रदान गने भहरभा (- वा *) गयेभा सो वाऩतको अङ्क गणना नगने ।  
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३.७ कासभू पायाभको खण्ड (घ) भा सऩुयीवेऺकरे अङ्क ठदएको तय दस्तखत नगयेको बएता ऩधन धनज सऩुयीवेऺक 
ऩनुयावरोकन सधभधत सभेतभा यही दस्तखत गयेको बए अङ्क गणना गने । ऩनुयावरोकन सधभधतको भहरभा 
कशम्तभा दईु जनाको दस्तखत नबए अङ्क गणना नगने । 

३.८ धनम्नभाध्मधभक तह वद्धतीम शे्रणीभा स्थामी धनमशुक्त धरएका शिऺकहरुको मोग्मता स्नातक तह वा सो सयहको 
गणना गने ।  

३.९ खण्ड (क, (ख) य (ग) भा कुनै ऩदाधधकायीरे दस्तखत¸ नाभ¸ ऩद¸ सङ्केत नॊ. उल्रेख गनुयऩनेभा दस्तखत भार 
बएभा सो खण्डभा धसपारयस वा प्रभाशणत बएको नभाधनने । तय कुनै एक खण्डभा भार बएऩधन दस्तखत 
बएको ऩदाधधकायीको नाभ¸ ऩद¸ सङ्केत नॊ. उल्रेख बएभा सो खण्डभा सभेत अङ्क गणना गने ।  

३.१० आमोगको धभधत २०७४।३।१ को धनणयमानसुाय शिऺकहरुको ७५ प्रधतित फढुवा सम्फशन्ध कामयका राधग 
सम्फशन्धत फढुवा धसपारयस सधभधतफाट कासभ ुपाइर भूल्माङ्कन गदाय फढुवा हनुे शिऺकहरुको धनमशुक्त ऩरि 
ताधरभका प्रभाणऩरि मोग्मताका प्रभाशणत प्रधतधरवऩ य सम्फशन्धत वषयका कासभ ुपायभभा रुज ुगनय सधभधत 
तथा आमोगवाट फढुवा सम्फन्धी कामयका राधग खवटएका कभयचायीरे यातो भधस प्रमोग गयी कैवपमत उल्रेख 
गनुय ऩने अवस्थाभा कैवपमत उल्रेख गनुयऩने छ तय अन्म भसीको प्रमोग गयी कुनै भहरभा केयभेट नगयी 
भूल्माङ्कन गनय सक्ने छ ।  

३.११ फाधा अडकाउ पुकाउनेाः आमोगरे मस कामायववधधको कामायन्वमनभा कुनै फाधा अडकाउ बएभा फाधा 
अडकाउ पुकाउन सक्नेछ । 

३.१२ खायेजी य फचाउाः  

        (क)   कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनको आधायभा गरयने शिऺक ऩदको फढुवा सम्फन्धी कामयववधध, २०७४ खायेज 
गरयएको छ  

(ख)  कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनको आधायभा गरयन ेशिऺक ऩदको फढुवा सम्फन्धी कामयववधध, २०७४ फभोशजभ 
बए गयेका काभ कायफाही मस कामयववधध फभोशजभ बए गयेको भाधननेछ ।  
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अनसूुची १ 

 -दपा नॊ २=१-ख_ सॊग सम्फशन्धत_ 
अऺयाङ्कन ऩद्दधत -रेटयग्रधेडङ्ग_ राई शे्रणीभा रुऩान्तयण गने आधाय  

 

धस=नॊ  स्तयीकृत अङ्क -GPA_ शे्रणी 
१ ४=० प्रथभ 

२ ३=६ 

३ ३=२ 

४ २=८ ठितीम 

५ २=४ 

६ २=० ततृीम 

७ १=६ 
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अनसूुची २ 

 -दपा नॊ २=४ -ङ_ सॉग सम्फशन्धत_ 
कासभभुा भूल्माङ्कन गने ऩदाधधकायीहरु -२०७३ि२०७४ य २०७५ को हकभा_ 

क कासभकुो खण्ड -क_ -ख_ य -ग_ को धसपारयस य प्रभाशणत गने ।  
धस नॊ कसको  कसरे धसपारयस गने कसरे प्रभाशणत गने  
१ शिऺक प्रधानाध्माऩक ;|f]tJolSt 
२ प्रधानाध्माऩक स्रोतव्मशक्त ljBfno lg/LIfs 
३ स्रोतव्मशक्त ववद्यारम धनयीऺक शजल्रा शिऺा अधधकायी 

 

ख  शिऺक य प्रधानाध्माऩक सभान शे्रणीको वा प्रधानाध्माऩकबन्दा शिऺक भाधथल्रो शे्रणीको बएको वा कुनै 
ववद्यारमको प्रधानाध्माऩकको शजम्भेवायी अस्थामी वा कयाय शिऺकरे सम्हारेको अवस्थाभा धसपारयस य प्रभाशणत गने 
अधधकायी  

धस नॊ कसको  कसरे धसपारयस गने कसरे प्रभाशणत गने  
१ प्राथधभक शिऺक स्रोतव्मशक्त ljBfno lg/LIfs 
२ धनम्नभाध्मधभक शिऺक स्रोतव्मशक्त ljBfno lg/LIfs 
३ भाध्मधभक शिऺक ववद्यारम धनयीऺक शजल्रा शिऺा अधधकायी 

 

ग कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन गने सऩुयीवेऺक य ऩनुयावरोकन सधभधत 

धस नॊ तह सऩुयीवेऺक ऩनुयावरोकन सधभधत 

१ प्राथधभक शिऺक प्रधानाध्माऩक प्रधानाध्माऩकि स्रोतव्मशक्त य ववद्यारम 
धनयीऺक  

२ प्राथधभक तहभा प्र अ 
सभान शे्रणी वा प्र अ 
बन्दा भाधथल्रो शे्रशणको 
शिऺक बएभा  

स्रोतव्मशक्त स्रोतव्मशक्ति ववद्यारम धनयीऺक य 
ववद्यारम व्वस्थाऩन सधभधतका अध्मऺ  

३ प्राथधभक तहको 
प्रधानाध्माऩक 

स्रोतव्मशक्त स्रोतव्मशक्ति ववद्यारम धनयीऺक य 
ववद्यारम व्वस्थाऩन सधभधतका अध्मऺ 

४ धनम्नभाध्मधभक शिऺक  प्रधानाध्माऩक प्रधानाध्माऩक स्रोतव्मशक्ति ववद्यारम 
धनयीऺक  

५ धनम्नभाध्मधभक तहभा प्र 
अ सभान शे्रणी वा प्र अ 
बन्दा भाधथल्रो शे्रणीको 
शिऺक बएभा  

स्रोतव्मशक्त ववद्यारम धनयीऺकि  ववद्यारम 
व्वस्थाऩन सधभधतका अध्मऺ य 
शजल्रा शिऺा अधधकायी 

६ धनम्नभाध्मधभक तहको 
प्रधानाध्माऩक 

ववद्यारम 
धनयीऺक 

ववद्यारम धनयीऺकि  ववद्यारम 
व्वस्थाऩन सधभधतका अध्मऺ य 
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शजल्रा शिऺा अधधकायी 
७ भाध्मधभक शिऺक प्रधानाध्माऩक प्रधानाध्माऩकि स्रोतव्मशक्त य ववद्यारम 

धनयीऺक 
८ भाध्मधभक तहभा प्र अ 

सभान शे्रणी वा प्र अ 
बन्दा भाधथल्रो शे्रणीको 
शिऺक बएभा 

ववद्यारम 
धनयीऺक 

ववद्यारम धनयीऺकि  ववद्यारम 
व्वस्थाऩन सधभधतका अध्मऺ य 
शजल्रा शिऺा अधधकायी 

९ भाध्मधभक तहको 
प्रधानाध्माऩक  

ववद्यारम 
धनयीऺक 

ववद्यारम धनयीऺकि  ववद्यारम 
व्वस्थाऩन सधभधतका अध्मऺ य 
शजल्रा शिऺा अधधकायी 

१० स्रोतव्मशक्त -प्रशिऺक 
सभेत_ 

ववद्यारम 
धनयीऺक 

ववद्यारम धनयीऺकि शजल्रा शिऺा 
अधधकायीरे तोकेको अधधकृत य 
शजल्रा शिऺा अधधकायी 

 

 

   कासभभुा भूल्माङ्कन गने ऩदाधधकायीहरु -२०७४ य २०७५ को शिऺक सेवा आमोग धनमभावरी दिौं 
सॊिोधन अनरुुऩ य २०७६ि २०७७ को हकभा _ 
क कासभकुो खण्ड -क_ को १को -च_ को धसपारयस य प्रभाशणत गने 

 

धस नॊ कसको धसपारयस गने प्रभाशणत गने 

१ शिऺक प्रधानाध्माऩक शिऺा अधधकृत 
२ प्रधानाध्माऩक वा प्र अ सयह वा उऩल्रो तह 

य शे्रणीको शिऺक  
शिऺा अधधकृत शिऺा प्रभखु 

 

ख कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन गने सऩुयीवेऺक य ऩनुयावरोकन सधभधत 

 

धस नॊ तह सऩुयीवेऺक ऩनुयावरोकन सधभधत 

१ शिऺक प्रधानाध्माऩक प्रधानाध्माऩकि स्थानीमतहको 
शिऺा हेने प्रभखु य शिऺा ववकास 
तथा सभन्वम इकाइ प्रभखु  

२ प्रधानाध्माऩक वा प्र अ 
सयह वा भाधथल्रो तह य 
शे्रणीको शिऺक  

स्थानीम तहको शिऺा 
हेने प्रभखु  

ववद्यारम व्मवस्थाऩन सधभधतका 
अध्मऺि स्थानीमतहको शिऺा हेने 
प्रभखु य शिऺा ववकास तथा 
सभन्वम इकाइ प्रभखु 

 


