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राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली, २०७६
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०७६।०३।१६
शिक्षा ऐि, २०२८ को दफा १९ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले
दे हायका नियमहरु बिाएको छ ।
1.

संशक्षप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरुको िाम “राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली,
२०७६” रहेको

छ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।
2.

पररभाषा : ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अर्ड िलागेमा यस नियमावलीमा,(क) “ऐि” भन्नाले शिक्षा ऐि, २०२८ सम्झिु पछड ।
(ख) "बोर्डको अध्यक्ष" भन्नाले ऐिको दफा ४क. बमोशजम नियुक्त भएको
बोर्डको अध्यक्ष सम्झिु पछड ।
(ग) "मन्त्रालय" भन्नाले िेपाल सरकार, शिक्षा, ष्ट्रवज्ञाि तर्ा प्रष्ट्रवनि मन्त्रालय
सम्झिु

3.

पछड ।

बोर्डको काम, कतडव्य र अनिकार : ऐिमा उशललशखत काम, कतडव्य र अनिकारका
अनतररक्त बोर्डको अन्य काम, कतडव्य र अनिकार दे हाय बमोशजम हुिेछ :(क) परीक्षा प्रणालीमा दे शखएका समस्याको अिुसन्िाि तर्ा मूलयाङकि गरी
सुिारको लानग कायडक्रम स्वीकृत गिे,
(ख) बोर्डलाई आवश्यक पिे जििशक्तको व्यवस्र्ा नमलाउिे,
(ग) बोर्डका

लानग

आवश्यक

कमडचारीको

दरबन्दी

स्वीकृनतका

मन्त्रालयमा पेि गिे,
(घ) बोर्डको अनभले ख अिुसार प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गिे, गराउिे,

1

लानग

www.lawcommission.gov.np

(ङ) बोर्डका कमडचारीहरुको सेवा, ितड र सुष्ट्रविा सम्बन्िी ष्ट्रवनियम बिार्ड
स्वीकृनतका लानग मन्त्रालयमा पेि गिे,
(च) बोर्ड सम्बन्िी अन्य आवश्यक कायड गिे ।
4.

बोर्डको बैठक सम्बन्िी कायडष्ट्रवनि : (१) बोर्डको बैठक आवश्यकता अिुसार बोर्डको
अध्यक्षले तोकेको नमनत, समय र स्र्ािमा बस्िेछ ।
(२) बोर्डको सदस्य-सशचवले बोर्डको बैठकमा छलफल हुिे ष्ट्रवषयको कायडसूची
सष्ट्रहतको सूचिा बोर्डका सबै सदस्यहरुलाई बैठक बस्िुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा
अगावै ददिु पिेछ ।
(३) बोर्डमा कायम रहे को सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रनतितभन्दा बढी सदस्यहरु
उपशस्र्त भएमा बोर्डको बैठकको लानग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानििेछ ।
(४) बोर्डको बैठकको अध्यक्षता बोर्डको अध्यक्षले र निजको अिुपशस्र्नतमा
बोर्डको उपाध्यक्षले गिेछ ।
(५) बोर्डको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुिेछ र मत बराबर भएमा बैठकको
अध्यक्षता गिे व्यशक्तले निणाडयक मत ददिेछ ।
(६) बोर्डको बैठकको निणडय बोर्डको अध्यक्ष र बोर्डको सदस्य-सशचवको
हस्ताक्षरद्वारा प्रमाशणत गररिेछ ।

5.

बोर्डको अध्यक्षको काम, कतडव्य र अनिकार : (१) बोर्डको अध्यक्षको काम, कतडव्य र
अनिकार दे हाय बमोशजम हुिेछ :(क)

बोर्डको अलपकालीि र दीघडकालीि िीनत, योजिा र कायडक्रम
तजुम
ड ा गिे, गराउिे,

(ख)

बोर्डसँग सम्बद्ध स्वदे िी, ष्ट्रवदे िी, सरकारी एवं गैरसरकारी सं स्र्ा वा
व्यशक्तसँग समन्वय कायम गिे, गराउिे,
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(ग)

बोर्ड

अन्तगडत

सञ्चानलत

परीक्षा

सम्बन्िी

योजिा

तर्ा

कायडक्रमहरुको प्रगनत मूलयाङकि गिे, गराउिे,
(घ)

बोर्डबाट सञ्चानलत परीक्षाहरुको अिुगमि तर्ा निरीक्षण गिे,
गराउिे,

(ङ)

बोर्ड समक्ष पेि गिे प्रस्तावहरु तयार गिड लगाउिे,

(च)

बोर्डको वाष्ट्रषक
ड प्रनतवेदि तयार गिड लगाउिे ।

(२) बोर्डको अध्यक्षले आफुलाई प्राप्त अनिकारमध्ये आवश्यकता अिुसार केही
अनिकार बोर्डका सदस्य-सशचव वा बोर्डका अनिकृत कमडचारीलाई प्रत्यायोजि गिड
सक्िेछ ।
6.

बोर्डको सदस्य-सशचवको काम, कतडव्य र अनिकार : (१) बोर्डको सदस्य-सशचवको काम,
कतडव्य र अनिकार दे हाय बमोशजम हुिेछ :(क)

बोर्डमा पेि हुिे प्रस्तावहरु तयार गिे,

(ख)

बोर्डबाट भएका निणडयहरु कायाडन्वयि गिे ,

(ग)

बोर्डको अिुमानित वाष्ट्रषक
ड आय, व्यय र कायडक्रम तयार गरी पेि
गिे,

(घ)

बोर्डको कोष पररचालि, सम्पशिको व्यवस्र्ा, सं रक्षण र सञ्चालि
सम्बन्िी आवश्यक कायड गिे गराउिे,

(ङ)

बोर्डको वाष्ट्रषक
ड
आनर्डक ष्ट्रववरण तयार गिे

र ले खापरीक्षण

गराउिे,
(च)

बोर्डले तोके बमोशजम अन्य कायडहरु गिे, गराउिे ।

(२) बोर्डको सदस्य-सशचवले आफूलाई प्राप्त अनिकारमध्ये आवश्यकता अिुसार
केही अनिकार बोर्डका अनिकृत कमडचारीलाई प्रत्यायोजि गिड सक्िेछ ।
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७.

बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुि िसक्िे : दे हायको व्यशक्त बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्त
हुि सक्िे छै ि :(क)

गैरिेपाली िागररक,

(ख)

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मािव बेचनबखि तर्ा ओसार पसार,
लागू औषि नबक्री ष्ट्रवतरण वा ओसार पसार, सम्पशि िुद्धीकरण,
राहदािी

दुरुपयोग,

अपहरण

वा

िैनतक

पति

दे शखिे

अन्य

फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको,
(ग)

भष्ट्रवष्यमा सरकारी वा सावडजनिक सं स्र्ाको सेवाको निनमि अयोग्य
ठहररिे गरी पदबाट बखाडस्त गिे गरी ष्ट्रवभागीय सजाय पाएको,

८.

(घ)

ु को स्र्ायी आवासीय अिुमनत प्राप्त गरे को,
कुिै ष्ट्रवदे िी मुलक

(ङ)

प्रचनलत कािूि बमोशजम कालो सूचीमा परे को,

(च)

दामासाहीमा परे को, वा

(छ)

मािनसक सन्तुलि ठीक िभएको ।

बोर्डको अध्यक्षको पद ररक्त हुिे अवस्र्ा : बोर्डको अध्यक्षको पद दे हायको अवस्र्ामा

ररक्त हुिेछः(क)

निजको पदावनि पूरा भएमा,

(ख)

निजले पेि गरे को राजीिामा िेपाल सरकारले स्वीकृत गरे मा,

(ग)

ऐिको दफा ४क. को उपदफा (५) बमोशजम निजलाई पदबाट
हटार्एमा,

(घ)

निजमा नियम ७ बमोशजमको कुिै अयोग्यता रहे को भएमा, वा

(ङ)

निजको मृत्यु भएमा ।
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९.

बोर्डको अध्यक्षको पाररश्रनमक, सेवा ितड तर्ा सुष्ट्रविा : (१) बोर्डको अध्यक्षले आफ्िो
पदमा बहाली गरे को ददिदे शख िेपाल सरकारको ष्ट्रवशिष्ट श्रे णीले पाए सरहको पाररश्रनमक
पाउिेछ ।
तर िेपाल सरकार वा िेपाल सरकारको अनिकांि स्वानमत्व भएको वा िेपाल
सरकारबाट अिुदाि प्राप्त सावडजनिक निकायबाट निवृिभरण पार्रहे को व्यशक्त बोर्डको
अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएमा निजले पाउिे निवृिभरण वा यस नियम बमोशजमको
पाररश्रनमकमध्ये निजले रोजेको कुिै एक मात्र पाउिेछ ।
(२) बोर्डको अध्यक्षले दे हाय बमोशजमको नबदा पाउिेछ :(क)

घर नबदा : सावडजनिक नबदा बाहे क काम गरे को अवनिको बाह्र
ददिको एक ददिका दरले ,

(ख)

नबरामी नबदा : प्रत्येक वषड बाह्र ददि,

(ग)

भै परी आउिे तर्ा पवड नबदा : प्रत्येक वषड बाह्र ददि,

(घ)

ष्ट्रकररया नबदा : बोर्डको अध्यक्षले कुल िमड अिुसार आफैं ष्ट्रकररया
बस्िु परे मा वा निजको बाबुआमा, बाजेबज्यै, छोराछोरी, सासू
ससुरा, पनत वा पत्नीको मृत्यु भएमा पन्र ददि,

(ङ)

प्रसुनत नबदा : बोर्डको अध्यक्ष गभडवती भएमा निजले सुत्केरीको
अशघ वा पनछ गरी अन्ठािब्बे ददि,

(च)

प्रसुनत स्याहार नबदा : बोर्डको अध्यक्षको पत्नी सुत्केरी भएमा पन्र
ददि,
तर यस्तो नबदा सेवा अवनिभरमा दुर्ड पटकभन्दा बढी
पाउिे

छै ि ।

(३) बोर्डको अध्यक्षले उपनियम (२) को खण्र् (घ) बमोशजमको नबदा बसेपनछ
कायाडलयमा हाशजर भएको पन्र ददिनभत्र मृत व्यशक्तको मृत्यु दताड प्रमाणपत्र तर्ा मृत
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व्यशक्तसँगको िाता प्रमाशणत कागजात र सोही उपनियमको खण्र् (ङ) र (च) बमोशजमको
नबदा बसेकोमा कायाडलयमा हाशजर भएको तीि मष्ट्रहिानभत्र बच्चाको जन्मदताड प्रमाणपत्र
बोर्डको केन्रीय कायाडलयमा पेि गिुड पिेछ ।
(४) उपनियम (२) को खण्र् (क) र (ख) बमोशजम बोर्डको अध्यक्षले नबदा
उपयोग गरे को िभएमा त्यस्तो उपयोग िगरे को नबदाको रकम मानसक तलबको
अिुपातमा चैत मसान्तमा

पाउिेछ ।

(५) उपनियम (२) को खण्र् (घ), (ङ) र (च) बमोशजम बोर्डको अध्यक्षले नबदा
बस्दा पूरा तलब पाउिेछ र त्यस्तो नबदा सशञ्चत गिड पाउिे छै ि ।
(६) बोर्डको अध्यक्षले मिाउिे मु्य चार्पवडमा एक मष्ट्रहिाको पाररश्रनमक
बराबरको रकम चार्पवड खचड बापत पाउिेछ ।
(७) बोर्डको अध्यक्षले खार्पाई आएको मानसक पाररश्रनमकको पन्र ददि
बराबरको रकम प्रत्येक वषड औषिी उपचार खचड बापत पाउिेछ ।
(८) उपनियम (२) को खण्र् (ग) बमोशजमको नबदा बोर्डको अध्यक्ष आफैंले
नलि सक्िेछ र अन्य नबदाहरू मन्त्रालयले स्वीकृत गिेछ ।
ु को भ्रमणमा जािु
(९) बोर्डको कामको नसलनसलामा बोर्डको अध्यक्ष ष्ट्रवदे िी मुलक
परे मा बोर्डको नसफाररसमा मन्त्रालयको स्वीकृनत नलिु पिेछ ।
(१०) बोर्डको अध्यक्षले बोर्डको कामको नसलनसलामा िेपालनभत्र वा ष्ट्रवदे िी
ु को भ्रमण गदाड िेपाल सरकारको ष्ट्रवशिष्ट श्रे णीको कमडचारीले पाए सरहको दै निक
मुलक
तर्ा भ्रमण भिा पाउिेछ ।
१०.

छािनबि सनमनत : (१) ऐिको दफा ४क. को उपदफा (५) बमोशजम बोर्डको अध्यक्षले
आफ्िो पदीय शजम्मेवारी र्मान्दारीपूवक
ड पूरा िगरे को सम्बन्िमा छािनबि गरी नसफाररस
गिड दे हाय बमोशजमको छािनबि सनमनत रहिेछ :(क) प्रिािमन्त्री तर्ा मशन्त्रपररषद्को कायाडलयका सशचवहरूमध्ये
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मु्य सशचवले तोकेको सशचव

-सं योजक

(ख) सहन्यायानिवक्ता, महान्यायानिवक्ताको कायाडलय

-सदस्य

(ग) सहसशचव, मन्त्रालय

-सदस्य ।

(२) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतको कायाडवनि त्यस्तो सनमनत गठि गदाडका
बखत िेपाल सरकारले नििाडरण गरे बमोशजम हुिेछ ।
(३) ऐिको दफा ४क. को उपदफा (५) बमोशजम बोर्डको मिोनित सदस्यले
आफ्िो पदीय शजम्मेवारी र्मान्दारीपूवक
ड पूरा िगरे को सम्बन्िमा छािनबि गरी नसफाररस
गिड दे हाय बमोशजमको छािनबि सनमनत रहिेछ :(क) सहसशचव, मन्त्रालय

-सं योजक

(ख) उपन्यायानिवक्ता, महान्यायानिवक्ताको कायाडलय

-सदस्य

(ग) कािूि अनिकृत, मन्त्रालय

-सदस्य ।

(४) उपनियम (३) बमोशजमको सनमनतको कायाडवनि त्यस्तो सनमनत गठि गदाडका
बखत मन्त्रालयले नििाडरण गरे बमोशजम हुिेछ ।
(५) उपनियम (१) र (३) बमोशजमको सनमनतको बैठक लगायतका अन्य
कायडष्ट्रवनि सम्बशन्ित सनमनत आफैंले नििाडरण गरे बमोशजम हुिेछ ।
११.

सहमनत नलिुपिे : यस नियमावलीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले शखएको भए तापनि बोर्डले
िेपाल सरकारलाई आनर्डक दाष्ट्रयत्व पिे ष्ट्रवषयमा कुिै कारोबार गदाड अर्ड मन्त्रालयको
पूव ड सहमनत नलई िेपाल सरकारको प्रचनलत आनर्डक ऐि नियम बमोशजमको प्रष्ट्रक्रया पूरा
गिुड पिेछ ।

१२.

खारे जी र बचाउ : (१) उच्च माध्यनमक शिक्षा नियमावली, २०५२ खारे ज गररएको
छ ।
(२) उच्च माध्यनमक शिक्षा नियमावली, २०५२ बमोशजम भए गरे का काम
कारबाहीहरु यसै नियमावली बमोशजम भए गरे को मानििेछ ।
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(३) यो नियमावली प्रारम्भ हुि ु अशघ ऐिको अिीिमा रही बोर्डबाट भए गरे का
काम कारबाहीहरु यसै नियमावली बमोशजम भए गरे को मानििेछ ।
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