छाऽवृि

छाऽवृि

सम्बन्धी िनयमावली, २०६० लाई सं शोधन गनर् वाञ्छनीय भएकोले,

छाऽवृि

सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १० ले िदएको अिधकार ूयोग गरी नेपाल

सरकारले दे हायका िनयमह
१.

सम्बन्धी (छै ठ सं शोधन) िनयमावली, २०७२

सं िक्ष

बनाएको छ ।

नाम र ूारम्भ :

(१) यी िनयमह को नाम “छाऽवृि

िनयमावली, २०७२” रहे को छ ।

सम्बन्धी (छै ठौ◌ै◌ं सं शोधन)

(२) यो िनयमावली तु न्त ूारम्भ हुनेछ ।
२.

छाऽवृि

सम्बन्धी िनयमावली, २०६० को िनयम २ मा सं शोधन : छाऽवृि

िनयमावली, २०६० (यसपिछ “मूल िनयमावली” भिनएको) को िनयम २ को खण्ड (च) मा
रहे का “छनौट गनर्” भ े शब्दह

३.

सम्बन्धी

पिछ “िनयम १० बमोिजम” भ े शब्दह

थिपएका छन् ।

मूल िनयमावलीको िनयम ५ मा सं शोधन : मूल िनयमावलीको िनयम ५ मा दे हायको

ूितवन्धात्मक वाक्यांश थिपएको छ :–

“तर िनयम ३ को उपिनयम (१) बमोिजम आयोगले िववरण माग नगरे को वषर्मा
िशक्षा मन्ऽालयमा कुनै छाऽवृि

ूा

भएमा सो मन्ऽालयले ऐन तथा यस िनयमावली

बमोिजम उम्मे ार छनौट गरी अध्ययन वा तालीममा पठाउन सक्नेछ ।”
४.

मूल िनयमावलीको िनयम ७ मा संशोधन : मूल िनयमावलीको िनयम ७ को स ा दे हायको
िनयम ७ रािखएको छ :–

“७.

छाऽवृि

िनधार्रण सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार : छाऽवृि

काम, कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछ :–

िनधार्रण सिमितको

(क)

छाऽवृि

ूदान गन सम्बन्धमा नीित िनधार्रण गन,

(ख)

छाऽवृि

ूदान गनर् िविभ

(ग)

छाऽवृि को लािग उम्मेदवार छनौट सम्बन्धी आचार सं िहता

गन,

िनकायह

बीच समन्वय कायम

बनाई लागू गन,
(घ)

परीक्षाको

िववरण

ूा

गन

सम्बन्धमा

सम्बिन्धत

िव िव ालय तथा शैिक्षक सं ःथासँग आवँयक परामशर् र

समन्वय गन,
(ङ)
५.

छाऽवृि

सम्बन्धमा आवँयक अन्य काम गन, गराउने ।”

मूल िनयमावलीको िनयम ९ मा संशोधन : मूल िनयमावलीको िनयम ९ को स ा दे हायको
िनयम ९ रािखएको छ :–
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“९.

छनौट सिमितको काम, कर्तर्व्य र अिधकार :

छनौट सिमितको काम, कतर्व्य र

अिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछ :–
(क)

सम्बिन्धत िव िव ालय तथा शैिक्षक सं ःथाबाट िलइएको
परीक्षाको ूा ा

(ख)

सिहतको िववरण ूा

खण्ड (क) बमोिजमको ूा ा

गन,

र उम्मेदवारको शैिक्षक

योग्यता तथा आरक्षण सम्बन्धी ूमाणका आधारमा साधारण

तथा आरक्षण तफर्को योग्यताबम कायम गन,
(ग)

छाऽवृि मा

मनोनयनको

लािग

िशक्षा

मन्ऽालय

समक्ष

उम्मे ारको नाम िसफािरस गन,
(घ)

खण्ड (क) बमोिजमको िववरण उपलब्ध हुन नसकी खण्ड
(ख) बमोिजम योग्यताबम कायम गनर् नसिकने भएमा
त्यःतो

छाऽवृि मा

मनोनयनको

लािग

िनजामती

सम्बन्धी ूचिलत कानून बमोिजमको छाऽवृि

सेवा

बाँडफाँड

सिमितमा पठाउन वा अन्य उपयुक्त व्यवःथा गनर् िशक्षा
मन्ऽालय समक्ष िसफािरस गन,
(ङ)

छाऽवृि को

लािग

उम्मेदवार

छनौट

सं िहताको मःयौदा तयार गरी छाऽवृि
समक्ष पेश गन,
(च)

सम्बन्धी

आचार

िनधार्रण सिमित

छाऽवृि को लािग उम्मेदवार छनौट सम्बन्धी आचार सं िहता
उल्ल न गन व्यिक्त उपर आवँयक कारबाही गनर् िशक्षा
मन्ऽालय समक्ष िसफािरस गन,

(छ)

छाऽवृि

ूा

गन उम्मेदवार हुनको लािग चािहने न्यूनतम

योग्यता तोक्ने,

६.

(ज)

छाऽवृि

सम्बन्धमा िलइएको परीक्षाको अनुगमन गन,

(झ)

छाऽवृि

(ञ)

छाऽवृि मा उम्मेदवारको छनौट सम्बन्धी अन्य आवँयक

िनधार्रण

आवँयक कायर् गन,

सिमितले

िदएको

िनदशन

बमोिजम

कायर् गन, गराउने ।”

मूल िनयमावलीको िनयम १० मा सं शोधन : मूल िनयमावलीको िनयम १० को स ा दे हायको

िनयम १० रािखएको छ :–
“१०.

छाऽवृि को परीक्षा : (१) िशक्षा मन्ऽालयले छाऽवृि
गनर्को लािग समय तोकी छाऽवृि

उपलब्ध गराउने नेपालका िव िव ालय तथा

अन्य शैिक्षक सं ःथालाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।
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सम्बन्धी परीक्षा स ालन

(२) उपिनयम (१) बमोिजम लेखी आएमा त्यःतो िव िव ालय तथा अन्य
शैिक्षक सं ःथाले सो िवषयमा िशक्षा मन्ऽालयले तोकेको समयमा परीक्षा स ालन गनर्
वा त्यःतो समयमा आफ्नो िव िव ालय वा शैिक्षक सं ःथामा िव ाथीर् भनार्को लािग
ूवेश परीक्षा िलँदा छाऽवृि

गनर् सक्नेछ ।

ूयोजनका लािग समेत हुने गरी एउटै परीक्षा स ालन

तर एक शैिक्षक सऽको लािग एउटा िवषयमा एक भन्दा बढी परीक्षा

स ालन गनर् सिकने छै न ।”
७.

मूल िनयमावलीको िनयम ११ मा सं शोधन : मूल िनयमावलीको िनयम ११ को स ा दे हायको
िनयम ११ रािखएको छ :–
“११.

दरखाःत आव्हान गन : (१) छनौट सिमितले छाऽवृि मा छनौट गनर् योग्यताबम
कायम गन ूयोजनको लािग कम्तीमा सात िदनको म्याद िदई राि यःतरको पिऽकामा
सूचना ूकाशन गरी सम्बिन्धत व्यिक्तह बाट दरखाःत आव्हान गनछ ।
(२) उपिनयम (१) बमोिजमको सूचनामा दे हायका कुराह

खुलाउनु पनछ :–

(क)

परीक्षा िदएको िव िव ालय वा शैिक्षक सं ःथा,

(ख)

न्यूनतम शैिक्षक योग्यता,

(ग)

िनयम

(घ)

िववरण,

१०क.

बमोिजम

आरक्षण

गिरएको

छाऽवृि को

दरखाःत साथ पेश गनुर् पन िसफािरस तथा अन्य कागजात
सम्बन्धी िववरण,

८.

(ङ)

दरखाःतको ढा“चा र दरखाःत िदने ःथान,

(च)

दरखाःत दःतुर,

(छ)

दरखाःत िदने माध्यम,

(ज)

दरखाःत बुझाउन सिकने अिन्तम िदन र समय,

(झ)

दरखाःत सम्बन्धी अन्य आवँयक कुराह

मूल िनयमावलीको िनयम १२ मा सं शोधन :
(१)
(२ )

९.

मूल िनयमावलीको िनयम १२ को,–

उपिनयम (१) मा रहे का “िलइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन”
“छाऽवृि का लािग दरखाःत िदन”

।”

भ े शब्दह

भ े शब्दह को स ा

रािखएका छन् ।

उपिनयम (२) मा रहे का “िलइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन” भ े शब्दह को स ा
“दरखाःत िदन”

भ े शब्दह

रािखएका छन् ।

मूल िनयमावलीको िनयम १३ मा सं शोधन :
दे हायको िनयम १३ रािखएको छ :–
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मूल िनयमावलीको िनयम १३ को स ा

“१३.

दरखाःत बुझाउनु पन : िनयम ११ बमोिजम ूकािशत सूचना अनुसार दरखाःत िदन
चाहने व्यिक्तले सो सूचनामा तोिकएको दःतुर सिहत त्यःतो सूचनामा तोिकएको

म्यादिभऽ सोही िनयमको खण्ड (छ) बमोिजमको माध्यमबाट छनौट सिमितमा
दरखाःत बुझाउनु पनछ ।”
१०.

मूल िनयमावलीको िनयम १४ मा सं शोधन :
दे हायको िनयम १४ रािखएको छ :–

“१४.

मूल िनयमावलीको िनयम १४ को स ा

उम्मेदवार छनौट गन आधार : (१) छनौट सिमितले छाऽवृि को लािग उम्मेदवार
छनौट

गदार्

सम्बिन्धत

िव िव ालय तथा

शैिक्षक

सं ःथाले

िलएको

परीक्षाको

ूा ा लाई आधार िलनेछ ।
(२) उपिनयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन िवदे शी सरकार,
िनकाय वा शैिक्षक सं ःथाबाट ूा

छाऽवृि को लािग उम्मेदवार छनौट गदार् िऽभूवन

िव िव ालय वा सो अन्तगर्तको िशक्षण सं ःथाले िलएको परीक्षाको ूा ा लाई आधार
िलइनेछ ।

(३) यस िनयमावलीमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िचऽकला,

गायन, वा वादन, नृत्य, िसलाई जःता िवषयमा छाऽवृि को लािग उम्मेदवार छनौट

गदार् छनौट सिमितले छु ै आधार िनधार्रण गरी उम्मेदवार छनौट गनर् सक्नेछ ।”
११.

मूल िनयमावलीको िनयम १६ मा सं शोधन : मूल िनयमावलीको िनयम १६ को स ा दे हायको

िनयम १६ रािखएको छ :–
“१६

योग्यताबम कायम गन : (१) छनौट सिमितले छाऽवृि को लािग योग्यताबम कायम
गदार् शैिक्षक सं ःथागत र िवषयगत

पमा साधारण तथा आरक्षण समूहह को छु ाछु ै

योग्यताबम कायम गनछ ।

(२) उपिनयम (१) बमोिजम योग्यताबम कायम गन बममा कुनै व्यिक्तको
एकै िव िव ालय अन्तगर्तका दुई वा सो भन्दा बढी िशक्षण सं ःथाबाट परीक्षाको
ूा ा

ूा

भएको दे िखएमा सबै भन्दा बढी ूा ा लाई आधार मानी योग्यताबम

कायम गिरने छ ।
(३) उपिनयम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन िचिकत्सा
शा

र दन्त िचिकत्सा शा

उम्मेदवारले परीक्षामा ूा
वापतको अ

िवषयको ःनातको र तहको छाऽवृि को हकमा

गरे को अ मा िनयम १५ बमोिजमको कायर् अनुभव

जोडी योग्यताबम कायम गिरनेछ ।

(४) उपिनयम (१), (२) र (३) बमोिजम योग्यताबम कायम गदार् एक
भन्दा बढी उम्मेदवारह को अ
शैिक्षक योग्यताको ूा ा

बराबर हुन गएमा त्यःता उम्मेदवारह को न्यूनतम

ूितशतका आधारमा योग्यताबम कायम गिरनेछ ।

(५) छनौट सिमितले यस िनयम बमोिजम कायम गरे को योग्यताबम िशक्षा
मन्ऽालय समक्ष पेश गरी सावर्जिनक
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पमा ूकाशन गनुर् पनछ ।”

१२.

मूल िनयमावलीमा िनयम १६क. थप : मूल िनयमावलीको िनयम १६ पिछ दे हायको िनयम
१६क. थिपएको छ :–

“१६क.

छाऽवृि को लािग मनोनयन गनेर ्◌े : (१) िनयम १६ बमोिजम योग्यताबम
ूकाशन भए पिछ छनौट सिमितले त्यःतो योग्यताबममा रहे का उम्मेदवारलाई
आफ”ले अध्ययन गनर् चाहेको िवषय र िशक्षा मन्ऽालयलाई ूा

भएको छाऽवृि

िसट सं ख्याको अधीनमा रही िशक्षण सं ःथाको ूाथिमकताबम तोक्न कम्तीमा सात

िदनको म्याद िदई सावर्जिनक
(२)

उपिनयम

(१)

पमा सूचना ूकाशन गनुर् पनछ ।
बमोिजम

सूचना

ूकािशत

भए

पिछ

सम्बिन्धत

उम्मेदवारले छनौट सिमितले उपलव्ध गराएको फाराममा आफ”ले अध्ययन गनर्

चाहे को िवषय, िशक्षण सं ःथा वा मुलकको ूाथिमकताबम तोक्नु पनछ ।
(३) उपिनयम (२) बमोिजम ूाथिमकताबम ूा

भए पिछ छनौट सिमितले

िनयम १६ बमोिजमको योग्यताबमको आधारमा छाऽवृि को िवषय तथा ःवदे शको

हकमा सम्बिन्धत िशक्षण सं ःथा र िवदे शको हकमा सम्बिन्धत मुलकको नाम खुलाई
मुख्य तथा वैकिल्पक उम्मेदवारह को सूची ूकाशन गनुर् पनछ ।
(४) उपिनयम (३) बमोिजम सूची ूकाशन गदार् सम्बिन्धत उम्मेदवारले

सम्पकर् राख्नु पन अविध तथा दाबी िवरोध गनर् चाहने उम्मेदवारले दाबी िवरोध गनर्

पाउने समय समेत उल्लेख गनुर् पनछ ।

(५) उपिनयम (४) बमोिजमको अविध िभऽ कसैको दाबी िवरोध परे मा
छनौट सिमितले सो सम्बन्धमा आवँयक छानिवन गरी अिन्तम सूची तयार गरी
उम्मेदवार मनोनयनका लािग िशक्षा मन्ऽालय समक्ष पेश गनछ ।
(६) उपिनयम (५) बमोिजम उम्मेदवार मनोनयन गनर् िसफािरस ूा

भए

पिछ िशक्षा मन्ऽालयले सम्बिन्धत उम्मेदवारलाई छाऽवृि मा मनोनयन गनुर् पनछ ।
(७) उपिनयम (४) बमोिजमको अविध िभऽ मुख्य उम्मेदवार सम्पकर् गनर्
नआएमा वा िनजले अध्ययन गनर् नचाहे मा िशक्षा मन्ऽालयले वैकिल्पक उम्मेदवारलाई

योग्यताबमको आधारमा मनोनयन गनछ ।”
१३.

मूल िनयमावलीको िनयम १७ मा सं शोधन : मूल िनयमावलीको िनयम १७ को स ा दे हायको

िनयम १७ रािखएको छ :–
“१७.

योग्यताबम मान्य रहने अविध : (१) िनयम १६ बमोिजम ूकाशन गरे को
योग्यताबम छाऽवृि

उपलब्ध गराउने िव िव ालय वा शैिक्षक सं ःथाको एक

शैिक्षक सऽका लािग मान्य हुनेछ ।
(२) उपिनयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन िवदे शी सरकार,

िनकाय वा

शैिक्षक सं ःथाबाट ूा

छाऽवृि को हकमा िनयम १४ को उपिनयम (२)

बमोिजमको परीक्षाको योग्यताबम नितजा ूकाशन भएको िमितले एक वषर्सम्म मान्य
रहनेछ ।
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(३) यस िनयमावलीमा अन्यऽ जुन सुकै कुरा लेिखएको भएतापिन िशक्षा
मन्ऽालयबाट सं वत् २०७१ सालमा स ालन गिरएको परीक्षाबाट तयार भएको
योग्यताबम नितजा ूकाशन भएको िमितले एक बषर्सम्म मान्य रहनेछ ।
तर त्यःतो योग्यताबमको सूची कुनै िशक्षण सं ःथाको एक शैिक्षक सऽ भन्दा

बढी अविधको लािग मान्य रहने छै न ।”
१४.

मूल िनयमावलीको िनयम २६क.मा सं शोधन : मूल िनयमावलीको िनयम २६क.मा रहेका
“हुने परीक्षामा” भ े शब्दह

१५.

िझिकएका छन् ।

मूल िनयमावलीको िनयम २७क. मा सं शोधन :

मूल िनयमावलीको िनयम २७क. को,–

(१)

उपिनयम (१) मा रहेका “शुल्क” भ े शब्द पिछ “र िशक्षा मन्ऽालयले तोके

(२)

उपिनयम (१) पिछ दे हायको उपिनयम (१क) थिपएको छ :–

बमोिजमका कागजात” भ े शब्दह

थिपएका छन् ।

“(१क) िशक्षा मन्ऽालयले उपिनयम (१) बमोिजम ःवीकृितपऽको लािग िदइने

ु ीय माध्यमबाट समेत िलने व्यवःथा िमलाउन सक्नेछ ।”
िनवेदन िव त
(३)

उपिनयम (२) मा रहे का “उपिनयम (१)” भ े शव्दह को स ा “उपिनयम (१) वा
(१क)” भ े शव्दह

(४)
१६.

रािखएका छन् ।

उपिनयम (३) मा रहे का “उपिनयम (१)” भ े शव्दह को स ा “उपिनयम (१) वा
(१क)” भ े शव्दह

रािखएका छन् ।

मूल िनयमावलीमा िनयम २७घ. थप : मुल िनयमावलीको िनयम २७ग. पिछ दे हायको िनयम
२७घ. थिपएको छ :–
“२७घ. कागजात धुल्याउन सक्न◌े : (१) िशक्षा मन्ऽालयले छाऽवृि को लािग ूा

दरखाःत

र सो साथ सं लग्न कागजात तथा यो िनयम ूारम्भ हुन ु अिघ स ालन गिरएका
छाऽवृि

सम्बन्धी परीक्षासँग सम्बिन्धत कागजातह

योग्यताबम कायम भएको एक

बषर् पिछ ूचिलत कानून बमोिजम धुल्याउन सक्नेछ ।
(२) िशक्षा मन्ऽालयले ःवीकृितपऽको लािग िनयम २७क. को उपिनयम (१)
बमोिजम िनवेदकले पेश गरे का कागजात दुई वषर् पिछ ूचिलत कानून बमोिजम
धुल्याउन सक्नेछ ।
ु ीय अिभलेख पाँच वषर्सम्म सुरिक्षत राख्नु पनछ ।”
तर ःवीकृितपऽको िव त
१७.

मूल िनयमावलीको अनुसूचीमा सं शोधन :

मूल िनयमावलीको,–

(१)

अनुसूची–२ िझिकएको छ ।

(२)

अनुसूची–३ को खण्ड (छ), (ज), (झ), (ञ) र (ट) िझिकएका छन् ।

(३)

अनुसूची–५ मा रहे का “Scholarship Section” भ े शब्दह

िझिकएका छन् ।

(४)

अनुसूची–७ मा रहे का “Scholarship Section” भ े शब्दह

िझिकएका छन् ।
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१८.

पान्तर : मूल िनयमावलीको ठाउँ ठाउँमा रहे का “अपा ” भ े शब्दको स ा “अपा ता भएका
व्यिक्त” भ े शब्दह

१९.

राखी

पान्तर गिरएको छ ।

खारे जी : मूल िनयमावलीको िनयम १८ र १९ खारे ज गिरएका छन् ।
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