
निम्न माध्यनमक निक्षकमा स्थायी नियुनिका लानि निक्षक सवेा 
आयोिवाट नसफारिस भएका उम्मदेवािहरुलाई जरुिी सचूिा ।  

 

निम्न माध्यनमक तहमा रिि दिवन्दीमा स्थायी पदपूर्तिका लानि सानवकको पााँचओटै नवकास क्षेत्रवाट छिौट 
भै निक्षक सेवा आयोिबाट नसफारिस भै आएका नवनभन्न नवषयका कुल १५७४ जिा उमेदवािहरुलाई निक्षा, नवज्ञाि 
तथा प्रनवनि मन्त्रालयको नमनत २०७६।०५।१८ को निर्िय बमोनजम यस केन्रवाट सानवकको नवकास क्षेत्रित ि 
नवषयित आिािमा नियुनि तथा पदस्थापिा प्रयोजिका लानि नजल्लामा पठाउिु पि ेभएकोले उम्मेदवािले जाि 
चाहकेो नजल्लाको प्राथनमकताक्रम उल्लेखििी तोककएको ढााँचाको फािम भरि २०७६ भार ३१ ित े कायािलय 
समयनभत्र तोककएको इमेल वा यस केन्रको निक्षक व्यवस्थापि समन्वय िाखामा आइपुग्न ेििी पठाउिुहुि सम्वनन्ित 
सबैको जािकािीको लानि यो सूचिा प्रकानसत िरिएको छ । 

 

उम्मदेवािल ेफािम भदाि नवचािििुिपि ेकुिाहरु  
१) फािममा उल्लेख भएका सबै नवविर्हरु प्रष्ट बुनििेििी भिुि पि ेछ । 
२) फािममा उम्मेदवािले अनिवायिरुपमा दस्तखत ििेको हुिु पदिछ ।   
३) फािम िभि ेवा अपिुो नवविर् भि ेवा केिमेट ििेि िवुनििे ििी भि ेवा तेककएको समय नभत्र िभि ेपुिा 

नवविर् भिेपनि दस्तखत िििे उम्मेदवािहरुलाई अरु उम्मेदवािहरुले िोजेि बााँकी िहकेो नजल्लामा पठाइि े
छ ।  

४) फािम इमेलवाट पठाउि सककिे छ । यसिी इमलेवाट पठाउाँ दा दस्तखत ििेको फािम स््यानिङ िरि 
teachermgt.cehrd@gmail.com  मा पठाउिु पिे छ ।   

५) फािम  उम्मेदवाि आफै उपनस्थत भै बुिाउि वा अन्य व्यनि वा सािि माफि त पठाउि पनि सककिे छ । 
फ्या्सवाट पठाउि चाहिेहरुले यस केन्रको फ्या्स ि ं०१६६३१९७२ मा पठाउि सके्नछि ्। ति यसिी 
अन्य व्यनि वा साििवाट पठाउाँ दा तोककएको समयनभत्र पुिे िपुिेको यकीि िि े दानयत्व सम्वनन्ित 
व्यनिकै हुिछे ।  

६) निम्न माध्यनमक तहको स्वीकृत रिि दिवन्दीमा अस्थायी वा किािमा कायिित निक्षकको हकमा फािमको 
साथमा सम्वनन्ित एकाइल ेप्रमानर्त िरिकदएको पत्र, (क) ि (ख) वििको अपाङ्िता भएका व्यनिको हकमा 
परिचयपत्रको प्रनतनलपी ि नसफारिस सूचीमा उल्लेख भए भन्दा फिक स्थायी ठेिािा भएका मनहलाको 
हकमा िािरिकता वा नववाह दताि वा वसाइसिाइको प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप पनि साथैमा िानख अनिवायि 
रुपमा पिे ििुि पि ेछ । उल्लेख भएका कािजात पेि िभएमा फािममा लेखेकै भिमा मात्र त्यस नवषय उपि 
कुिै कािवाही िरििे छैि ।   

७) नजल्लामा रिि िहकेो नवषयित दिवन्दी नभत्र िही उम्मेदवािलाई नजल्ला पठाउिे प्राथनमकताका 
आिािहरु  क्रमिः देहाय बमोनजम हुिेछि् । 

१. निम्न माध्यनमक तहको स्वीकृत िुद्ध रिि पदमा अस्थायी वा किािमा कायिित व्यनिहरुः पिीक्षा 
कददााँको नमनतदेनख हालसम्म रिि दिवन्दीमा अस्थायी वा किािमा कायिित व्यनिहरुल े त्यही 
नवद्यालयमा जाि चाहमेा सम्वनन्ित नजल्लामा पठाउिे ििी । 

२. अपाङ्ता भएका व्यनिहरुः क ि ख वििको अपाङ्ता भएका व्यनिहरुको हकमा मात्र िोज्ि पाउिे 
ििी । 

३. मनहलाः (रिि पद उपलब्ि भएसम्म घिपायक नजल्ला पठाउिे ि सो िभएमा मनहलाहरु वीचको 
मेरिट ि उिीहरुको नजल्लाको प्राथनमकताको आिािमा पठाउि ेििी)  

४. अन्यः मानथ उल्लेख भए वाहके अन्यको हकमा एकीकृत योग्यता सूचीको क्रम ि उम्मेदवािहरुले  
िोजेको नजल्ला प्राथनमकताको आिािमा पठाउिे ििी । 

८) केन्रमा प्राप्त फािमहरुलाई सानवकको नवकासक्षेत्रित ि नवषयित रुपमा छुट्याइिे छ । यसिी छुट्याइ 
सकेपनछ प्रत्येक नवषयमा मानथ उल्लेख भए बमोनजम  ४ समूहमा वर्ििकिर् ििी नजल्लामा भएको रिि 
पदहरुको सीमानभत्र िही निक्षक सेवा आयोिको एकीकृत सूची ि उम्मेदवािले िोजेको नजल्लाको क्रमको 
आिािमा कुि नजल्लामा पठाउिे भन्न ेनिर्िय निक्षा तथा मािव स्रोत नवकास केन्रल ेििे छ ।  

९) यस नवषयमा थप कुिा बुझ्ि चाहमेा केन्रको फोि ि ं६६३१०७५ वा ६६३१९७१ मा सम्पकि  ििि सकु्नहुिेछ 
।  
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निक्षा तथा मािव स्रोत नवकास केन्र 

निम्न माध्यनमक निक्षकमा स्थायी नियुनिका लानि निक्षक सवेा 
आयोिवाट नसफारिस भएका उम्मदेवािहरुले भि ेफािम 

२०७६ भार 

(यो फमि भिुि पवूि सचूिामा कदइएका आिाि तथा निदिेिहरु िाम्रोसाँि अध्ययि ििुि होला) 
 
उम्मेदवािको िाम :        नलङ्ि : 

नवषयः              सानवकको नवकास क्षेत्रः 
िोल ि ं :              सम्पकि  फोि वा मोवाइल िम्वि  : 
       एकीकृत योग्यता क्रम ि.ं: 

अपाङ्िता भएको भए (क) वा  (ख) कुि श्रेर्ीको हो खुलाउिे : 
रिि दिवन्दीमा अस्थायी वा किािमा कायिित भए नवद्यालयको िाम, ठेिािा ि नजल्ला लेख्ेः    
मनहलाको हकमा नसफारिसमा भएको भन्दा फिक नजल्ला भए  हालको नजल्लाको िाम लेख्ेः  
आफूले िोजेको प्राथनमकता लेख्ुहोस (नसफारिस भएको सम्वनन्ित नवकास क्षेत्रको सबै नजल्लाको िाम 
प्राथनमकताका आिािमा लखे्ुहोस । १ िं ले सबैभन्दा पनहलो प्राथनमकता जिाउाँछ । उदाहिर्का लानि 
नजल्लाको प्राथनमकता क्रम मध्यमाञ्चलको हकमा १ दनेख १९ सम्म ि सुदिु पनिमाञ्चलको हकमा १ दनेख ९ 
सम्म हुन्छ ।  )  

प्राथनमकता क्रम  नजल्लाको िाम 
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दस्तखत  :       नमनतः  


