
स्थानीय शिक्षण शिकाआ ऄनुदान व्यवस्थापन काययशवशध,२०७९ 

स्वीकृत शमशतः२०७९।०४।३१ 

प्रस्तावनःःसामदुाययक अधारभतू तथा माद्यायमक यिद्यालयमा यिषयगत यिक्षकको ईपलब्धतामा बयृि गरी यिद्याथीको यसकाआ 

ईपलयब्धमा ऄपयेक्षत सधुार गन ेईद्दशे्यले यिक्षा क्षेत्र यिकास काययक्रमले लयक्षत गरे ऄनसुार  स्थानीय यिक्षण यसकाआ ऄनदुान यितरण 

तथा यिक्षक व्यिस्थापनलाइ व्यियस्थत गनय िाञ्छनीय भएकोले  भमू े गाईँपायलकाको यिक्षा ऐन,२०७४ को दफा ३७ ले यदएको 

ऄयधकार प्रयोग गरी भमू ेगाई काययपायलकाले यो कायययियध बनाइ लाग ूगरेकोछ । 

पररच्छेद-एक 

प्रारशभभक 

१) संयक्षप्त नाम र प्रारम्भः(१) यो कायययियधको नाम " भमू ेगाईँपायलकाको स्थानीय यिक्षण यसकाआ ऄनदुान 

व्यिस्थापन कायययियध,२०७९" रहकेो छ । 

                            (२) यो कायययियध स्िीकृत भएको यमयत दयेि लाग ूहुनेछ । 

२) पररभाषाः यिषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागमेा यस कायययियधमा, 

                (क)"ऄनमुयत" भन्नाले भमूे यिक्षा ऐन,२०७४ तथा यनयमािली,२०७४ ऄनसुार तोयकएको यनकायले 

यदएको स्िीकृयत िा ऄनमुयत समझ्न ुपदयछ । साथै सो िब्दले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ ऄनसुार स्थानीय 

तहले यदएको ऄनमुयतलाइ समेत जनाईँछ । 

(ि) "ऐन" भन्नाले भमू ेयिक्षा ऐन,२०७४ सम्झन ुपछय । 

(ग) "िािा" भन्नाले भमू ेगाईँ पायलका,गाईँकाययपायलका ऄन्तरगत रहकेो यिक्षा,यिुा तथा िलेकुद िािा सम्झन ु

पदयछ । 

(घ) "दरबन्दी" भन्नाले संघीय सरकारबाट यिद्यालयलाइ प्राप्त स्िीकृत यिक्षक दरबन्दी जनाईँछ र सो िब्दले राहत 

ऄनदुान कोटालाइ समते जनाईँछ । 

(ङ) "यनयमािली" भन्नाले भमू ेयिक्षा यनयमािली,२०७४ सम्झन ुपदयछ । 

(च) "अधारभतू यिद्यालय" भन्नाले प्रारयम्भक बाल यिक्षा दयेि कक्षा ८ सम्मा सञ्चालन भएको यिद्यालय सम्झन ु

पदयछ र सो िब्दले प्रारयम्भक बाल यिक्षा दयेि कक्षा ३, प्रारयम्भक बाल यिक्षा दयेि कक्षा ५ समतेलाइ जनाईँछ । 

(छ) "माद्यायमक यिद्यालय " भन्नाले प्रारयम्भक बाल यिक्षा दयेि कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएको यिद्यालय सम्झन ु

पदयछ र सो िब्दले प्रारयम्भक बाल यिक्षा दयेि कक्षा १० सम्मा सञ्चालन भएको यिद्यालयलाइ समेत जनाईँछ । 

(च) "यिक्षण यसकाआ ऄनदुान" भन्नाले अधारभतू तथा माद्यायमक तहमा यिक्षक ऄभािलाइ कम गनयका लायग प्रयत 

यिक्षकका दरले िायषयक एकमषु्ठ ुपपमा यिद्यालयलाइ यदआन ेिसतय ऄनदुान सम्झन ुपदयछ ।  

(छ)" सयमयत" भन्नाले भमू ेगाईँपायलका स्तरीय भमूे यिक्षा ऐन,२०७४  तथा यनयमािली,२०७४ को पररच्छेद  

-४ यनयम २४ ऄनुुपप गयठत  गाईँ यिक्षा सयमयतलाइ सम्झन ुपदयछ । 

(ज)"गाईँकाययपायलका"भन्नाले भमूे गाईँ काययपायलकालाइ  सम्झन ुपदयछ । 

 

 

 



 

पररच्छेद-दुइ 

शवद्यालय छनौट तथा शिक्षण शिकाआ ऄनुदान शवतरण 

३. यिद्यालय छनौटका ऄधारहुपःयिक्षण यसकाआ ऄनदुान यितरणका लायग यिद्यालय छनौटका अधारहुप 

दहेायबमोयजम हुनेछनः 

(क) यनयमािलीले तोके ऄनसुारको तहगत यिक्षक दरबन्दी नभएको हुन ुपने । 

 (ि) यनयमािलीले तोक ऄनसुार अधारभतू तहको कक्षा ३,५,  र ८ र माद्यायमक तहको ९ र १० मा न्यनू्तम ्यिद्याथी 

संख्या पगुेको हुनपुने । 

(ग) ऄयघल्लो  िैयक्षक ित्रसम्म यिद्याथीको  तहगत यसकाआ ईपलब्धी न्यनू्तम ६०%   हुन ुपन े। 

(घ)यनयमािली ऄनसुार यिक्षक ऄयभभािक संघ र यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयतको गठन भएको हुन ुपन े। 

(ङ) यिद्यालयले यनययमत यनयमानसुार समायजक परीक्षण गरेको हुनपुने । 

(च) यिद्यालयले ऄयघल्लो अयथयक िषयको लेिा परीक्षण गरेको हुन ुपने । 

(छ) यिद्यालयले यिक्षक तथा यिद्याथीले पालना गनुय पने ऄचारसंयहता यनमायण गरी लाग ूगरेको हुन ुपने । 

(ज) यिद्यालयले यनययमत यिद्यालय सधुार योजना यनयमानसुार ऄध्याियधक गरी लाग ूगरेको हुन ुपन े। 

 (ञ) यिद्यालयले यनययमत ुपपमा तोयकएको समय यभत्र  एयककृत ियैक्षक व्यिस्थापन सचूना प्रणाली ऄध्याियधक 

गरेको हुन ुपने । 

  

४) शवद्यालय छनौट प्रशियाः(१) भमू ेगाईँ यिक्षा सयमयतले स्िीकृत  यिक्षण यसकाआ ऄनदुान दरबन्दी यभत्र रही 

अफ्नो क्षेत्रयभत्र रहकेो अधारभतू तथा माद्यायमक यिद्यालयहुप मध्यबेाट दफा ३ को अधारमा  यिद्यालयको सयूच  

तयार गनुय पनेछ । 

                                     (२) ईपदफा (१) ऄनसुारको सचूी तयार गदाय यनयमािलीले तोके ऄनसुारको  यिक्षक 

दरबन्दी  संख्या नपगु यिद्यालयहुपमध्ये यिक्षक यिद्याथी ऄनपुात र भगौयलक ऄिस्थाका अधारमा  प्राथयमकताक्रम 

तोकी तयार गनुय पने हुन्छ ।  

                                    (३) सयमयतले स्िीकृत यिक्षण ऄनदुानको संख्यानसुार ईपदफा (२) बमोयजम तयार भएको 

प्राथयमकता सचूीको ऄधारमा यिद्यालय छनौट गनुय पदयछ । 

                                    (४) ईपदफा (३) बमोयजम यिद्यालय छनौट गदाय  यिद्याथी सङ्ख्या ऄनसुार यिक्षक 

दरबन्दी  नभएको यिद्यालयलाइ छनौट गनुय पनेछ । 

५.शिक्षण शिकाआ ऄनुदान ईपलब्ध गराआनेः (१) स्िीकृत बजेटको परीयधयभत्र रही  यिद्यालयमा  यिक्षण यसकाआ 

ऄनदुान ईपलब्ध गराआनछे । 

                                                          (२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेयिएको भएता पयन दरबन्दी यमलान 

तथा यितरण काययबाट यनयमािलीमा तोयकएको  सङ्ख्यमा यिक्षक दरबन्दी पयूतय भएको यिद्यालयमा यिक्षण यसकाआ 

ऄनदुान ईपलब्ध गराइने छैन । तर यनयमािलीमा तोयकएको संख्या भन्दा कम यिक्षक दरबन्दी भए बाँकी यिक्षण 

यसकाआ ऄनदुान संख्या बराबरको ऄनदुान ईपलब्ध गराईन बाधा पगु्न ेछैन । 

६)शिक्षण शिकाआ ऄनुदान शवतरणः(१) सयमयतले स्िीकृत यिक्षण यसकाआ ऄनदुानको अधारमा यनयमािली 

ऄनसुार तहगत यिक्षक दरबन्दी संख्या िनू्य भएका यिद्यालयलाइ बढीमा  तीन  िटासम्म,कुनै एक दरबन्दी भएका 



यिद्यालयलाइ २ िटासम्म र कुन ैदइु दरबन्दी भएका यिद्यालयलाइ  १ िटासम्म यिक्षण ऄनदुान बराबरको रकम 

ईपलब्ध गराईन सयकनछे । 

                       (२) ईपदफा (१) ऄनसुार यिक्षण यसकाआ ऄनदुान यितरण गदाय  समते कोटा बाँकी भएमा सोही 

तहगत यिद्याथी संख्याका अधारमा यिक्षक दरबन्दी नपगू भएका यिद्यालयहुपलाइ प्राथयमकताका अधारमा ईपलब्ध 

गराईन सयकनेछ । 

                         (३) ईपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा ईल्लेि भएता पयन संघीय यिक्षण यसकाआ ऄनदुान प्राप्त 

यिद्यालयहुपलाइ अिश्यक्ताका ऄधारमा बढीमा १ िटासम्म यिक्षण यसकाआ ऄनदुान ईपलब्ध गराईन सयकनेछ । 

 

                                      

पररच्छेद-तीन 

शिक्षक शनयुशि र िेवा ितय िभबन्धी व्यवस्था 

 

७)शिक्षक भनाय िभबन्धी व्यवस्थाः यिद्यालयले ईपलब्ध यिक्षण यसकाआ ऄनदुानमा यिक्षण सेिा करारमा यलदा 

दहेाय ऄनसुार गनुय पनेछ । 

                                            (क) सम्बयन्धत तहका यिषयगत यिक्षक दोहोरो नपन ेगरी  प्रचयलत ऐन तथा 

यनयमािलीमा ईल्लेि भए ऄनसुारको यिधी तथा  प्रयक्रयको अधारमा गनुयपछय ।  

                                

                                             (ि) छनौट भएका यिक्षकलाइ यिद्यालयले  ऄनसुचूी-३ बमोयजमको ढाँचामा 

बढीमा एक िैयक्षक िषयका लायग करार सम्झोता गनय सयकनछे। 

                                              (ग) यिद्यालयमा अगामी  िैयक्षक िषयहुपका लायग यिक्षण यसकाआ ऄनदुान कोटा 

प्राप्त हुन ेसयुनश्चतता भएको ऄिस्थामा मात्र यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयतले ऄनसुचूी-५ बमोयजमको  यिक्षण 

काययसम्पादन मलू्याङ्कनका ऄधारमा यसै कायययियध ऄनुुपप यिक्षण सेिा करारमा यलआएको यिक्षकको प्राथयमकता 

यदइ न्यनूतम ्७० प्रयतित ऄंक प्राप्त गन ेयिक्षकलाइ पनुः यिक्षण सेिा करार गनय सक्नछे । 

८)शिक्षकको िेवा ितय िशुवधाः यस कायययियध ऄनसुार यिक्षण यसकाआ ऄनदुान कोटामा छनौट भएका यिक्षकले 

दहेाय ऄनसुारको सयुिधा पाईनेछन ्। 

                                             (क) अधारभतू (प्रारयम्भक बाल यिक्षा दयेि कक्षा ५) तहको यिक्षण यसकाआ 

ऄनदुानमा छनौट भएको यिक्षकले मायसक ुप.२०,०००।- करार समझौता बमोयजमको  पाररश्रयमक सयुिधा । 

                                            (ि) अधारभत (प्रारयम्भक बाल यिक्षा दयेि कक्षा ८) तहको यिक्षण ऄनदुानमा 

छनौट भएको यिक्षकले मायसक ुप.२२,०००।-करार समझौता बमोयजमको पाररश्रयमक सयुिधा । 

                                           (ग) माद्यायमक तहको यिक्षण ऄनदुानमा छनौट भएको यिक्षकले मायसक 

ुप.२५,०००।- करार समझौता बमोयजम  पाररश्रयमक सयुिधा । 

                                          (घ) कायययियध बमोयजमको करार सेिा यदने यिक्षकले भमू ेसरकारकले राजपत्रमा 

प्रकायित गरेको  साियजयनक यबदा बाहके भमू ेयिक्षा यनयमािलीमा तोयकए ऄनसुारको भपैरी यबदा, पिय यबदा,यकररया 

यबदा,प्रसयुत यबदा र प्रसयुत स्याहार यबदा मात्र पाईनेछ । यबदा ऄयधकार नभइ सहुयलयत मात्र हुने । 

                                          (ङ) यस कायययियध ऄनसुार यनययुक्त भएको यिक्षकले सेिा करारमा  ईल्लेयित भन्दा 

थप सयुिधा दाबी गनय पाईन ेछैन । 



९)करार िमझौता रद्द हुनेः (१) दहेायको ऄिस्था भएमा यिद्यालयले जनुसकैु बित सम्बयन्धत यिक्षकको करार 

समझौता रद्द गनय सक्नेछ । 

                                (क) यबना सचूना लगातार १५ पन्र यदन भन्दा बढी यिद्यालयमा ऄनईुपयस्थत भएमा , 

                                 (ि) करार सम्झौतामा ईल्लेि गररएका ितयहुप पालना नगरेमा , 

                                (ग) यिद्यालयले तोकेको ऄन्य कायय सन्तोषजनक ुपपले नगरेमा , 

                                (घ) ऄचारसंयहताको पालना नगरेमा । 

                             (२) ईपदफा (१) बमोयजम करार सम्झौता रद्द गदाय यिक्षकलाइ प्रचयलत काननू ऄनसुार मनायसब 

मायफकको मौका नयदइ सेिाबाट हटाईन पाआने छैन । 

 

पररच्छेद-चार 

शवशभन्न शनकायको भूशमका 

१०) गाईँ शिक्षा िशमशतः यसकाआ यसकाआ ऄनदुान लायग यिद्यालय छनौट तथा ऄनदुान यितरणमा  सयमयत भयूमका 

दहेायबमोयजम हुनेछ ।                                       

                                        (क)   यिक्षण यसकाआ ऄनदुान कोटाका लायग प्राप्त बजेटको पररयधयभत्र रही तहगत 

कोटा यनधायरण गन,े                                     

                                         (ि)    दफा ४ ऄनसुार यिद्यालयहुपको प्राथयमकताक्रमको सचूी बमोयजम यिद्यालय 

छनौट गन,े 

                 

११)शिक्षा,युवा तथा खेलकुद िाखाःयिक्षण यसकाआ ऄनदुान लायग यिद्यालय छनौट तथा ऄनदुान यितरणमा 

यिक्षा,यिूा तथा िेलकुद िािाको भयूमका दहेायबमोयजम हुनछे । 

                                              (क)  तोयकएको ऄधार बमोयजम  यिक्षण यसकाआ ऄनदुान प्राप्त गने यिद्यालयको 

यििरण गाईँ यिक्षा सयमयतमा छनौटका लायग पेि गने, 

                                             (ि) यिक्षण यसकाआ ऄनदुान कोटामा यिक्षक भनाय गनयका लायग यिद्यालयलाइ 

पत्राचार गन ेर अिश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईने, 

                                              (ग) यिद्यालयलाइ यिक्षण यसकाआ ऄनदुान कोटामा यिक्षक भनायको लायग 

प्रायबयधक सहयोग ईपलब्ध गराईन,े 

                                              (घ) छनौटमा परेका यिद्यालयलाइ यिक्षण यसकाआऄनदुान कोटा ऄनसुार एकमषु्ट 

रकम      यनकासाका लायग यसफाररस गने , 

                                               (ङ) यिक्षण यसकाआ सधुारका लायग यिद्यालय सँग समन्िय गन,े 

                                              (च) यिक्षण यसकाआ ऄनदुान व्यिस्थापन सम्बन्धमा भए गरेका कारबाहीको 

यिषयमा सयमयतलाइ जानकारी गराईने , 

                                             (छ) छनौट तथा भनाय भएका यिक्षकहुपको ऄयभलेि तयार गरी राख्ने,  

                                              (ज)ऄिश्यक्तानसुार ऄन्य काययहुप गन/ेगराईने । 

 

 



१२) शवद्यालय व्यवस्थापन िशमशतः यिक्षण यसकाआ ऄनदुान लायग यिद्यालय छनौट तथा व्यिस्थापनमा  यिद्यालय 

व्यिस्थापन सयमयतको भयूमका दहेायबमोयजम हुनेछः 

                                                      (क) प्रचयलत काननु बमोयजम यिक्षण सेिा करारमा यलन,े 

                                                      (ि) छनौट भएका यिक्षकको काम कारिाहीको बारेमा समय-समयमा 

ऄनगुमन गने तथा काययसम्पादन मलू्याङ्कन गन,े 

                                                     (ग) यिक्षण यसकाआ ऄनदुान व्यिस्थापन सम्बन्धमा भए गरेका काम 

कारिाहीको यिषयमा यिक्षा,यिुा तथा िलेकुद िािालाइ जानकारी पठाईन,े 

                                                     (घ) यिक्षण सहयोग ऄनदुानको सम्बन्धमा अिश्यक सहयोग,ऄनगुमन र 

सहजीकरण गन,े 

                                                     (ङ) अिश्यकतानसुार ऄन्य काययहुप गनय/गराईने । 

 

१३)शवद्यालयको भशूमकाः यिक्षण यसकाआ ऄनदुान लायग यिद्यालय छनौटमा यिद्यालयको भयूमका दहेायबमोयजम 

हुनेछः 

                                   (क) प्रचयलत यनयमािली ऄनसुार यिक्षक यनययूक्तको व्यिस्था यमलाईन,े 

                                    (ि) छनौट भएका यिक्षकको करार समझौता गने, 

                                    (ग) करार समझौतामा ईल्लेि भए ऄनसुारको सयुिधा ईपलब्ध गराईन,े 

                                    (घ) यिक्षा,यिूा तथा िलेकुद िािाले यदएको यनदिेानसुार गन/ेगराईने । 

   

पररच्छेद-पाँच 

शवशवध 

१४) थप सयुिधा ईपलब्ध गराईन सयकनेः यस कायययियध ऄनसुार भनाय तथा छनौट भएको यिक्षकलाइ यिद्यालयले 

अफ्नै श्रोतबाट थप सयुिधा ईपलब्ध गराईन सक्नेछ । 

१५) कायययियधको व्याख्या गनय सक्नेः कायययियधमा ईल्लेि भएका व्यिस्थाहुपले काम कारिाहीमा ऄस्पष्टता यसजयना 

भएमा कायययियधको ममय तथा प्रचयलत काननुको प्रयतकुल नहुने  गरी अिश्यक व्याख्या गने ऄयधकार 

गाईँकाययपायलकामा हुनेछ ।  

१६) प्रचयलत काननु बमोयजम हुनःेयस कायययियधमा लेयिएका यिषयहुप यसै कायययियध ऄनसुार हुने छन ्र यसमा 

ईल्लेि नभएको यिषयहुपको हकमा प्रचयलत काननु ऄनसुार हुनेछ । 

१७)  संिोधनः यस कायययियधलाइ समयनकुुल पररितयन, पररमाजयन िा िंसोधन गनुय परेमा गाईँकाययपायलकाले गनय 

सक्नेछ ।





 

ऄनुिचूी-१ 

 यिक्षण  यसकाआ ऄनदुान  संख्या यनधायरण तथा प्राथयमकीकरणका ऄधार 

क्र.सं. प्राथयमयकरणका सचूक पणूायङ्क प्राप्ताङ्क ऄंक यदन ेऄधार 

१ कक्षागत यिद्याथी संख्या(३,५,८,९ र 

१०) 

 

२०  क) न्यनूतम ्भए १० ऄंक, 

ि) १०%ले बयढ भएमा १५ ऄंक र 

ग)  २०% भन्दा बढी भएमा २० ऄंक  

२  

यिद्यालय व्यिस्थापन 

१०  क) यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयत र पररचालन ५ 

ि) यिक्षक ऄयभभािक संघ गठन र 

पररचालन 

३ 

ग) बालकल्बको गठन तथा पररचालन २ 

३ यिद्यालयको िायषयक िैयक्षक योजना 

 

१५  क) िायषयक कायययोजनाको यनमायण तथा 

काययन्ियन 

१० 

ि) िायषयक िकै्षयणक योजनाको यनमायण तथा 

काययन्ियन 

१० 

४ यिद्यालय सधुार योजना 

 

१०  (क) यिद्यालय सधुार योजनाको यनमायण र 

िायषयक ऄद्याियधकरण 

५ 

(ि)यिद्यालय सधुार योजनाका ऄधारमा िायषयक 

यिद्यालय कायय योजनाको यनमायण र काययन्ियन 

५ 

५ तहगत यसकाआ ईपलयब्ध 

 

१५  क) न्यनूतम ्६०% भए १० 

ि) ६०%--८०% भए १३ 

ग) ८०% भन्दा बढी भए १५ 

६ सिुासन र पारदयियता 

 

१०  क) यनययमत ुपपमा सामायजक परीक्षण गरर 

प्रयतिेदन बझुाएमा 

५ 

ि) यनययमत ुपपमा लेिा पररक्षण गरी 

प्रयतिेदन बझुाएमा 

३ 

ग) यिद्याथी,यिक्षक अचारसंयहत यनमायण र 

प्रयोग 

२ 

७  

न्यनूतम ्यसकाआ िातािरण(यिद्यालय 

सपुररिेक्षकले ऄंक प्रदान गने) 

१०  क) पाठ्यक्रमले यनधायररत गरेका ईद्दशे्य परुा 

हुने गरी ऄयतररक्त यक्रयाक्लापको 

सञ्चालन  

५ 

ि) िैयक्षक समाग्रीको ईपलब्धता र प्रयोग ३ 

ग) लैङयगक मतै्री  र बालमतै्री िातािरणको 

यिकास 

२ 

 

८ 

यिद्यालय यिपद जोयिम न्ययूनकरण 

र व्यिस्थपन योजना 

१०  क) यिद्यालय यिपद जोयिम न्ययूनकरण र 

व्यिस्थपन योजनाको यनमायण र प्रयतिेदन 

बझुाएमा 

१० 

९ जम्मा १००    

नोटःयिद्यालयले यस ऄनसुचूी बमोयजमको मलू्याङ्कन गदाय न्यनूतम ्५०% ऄंक प्राप्त गनुय पनेछ । 

 

 



ऄनुिचूी-२ 

यिज्ञापनको ढाँचा 

 

विऻाऩन आव्ह्रान सम्फन्धध सूचना 

प्रथभ ऩटक प्रकान्ित सूचना २०...../..../...... 

             विद्यारम व्ह्मिस्थाऩन समभमतको फैठकको मभमत २०..../...../..... को मनर्णमानसुाय मस विद्यारमभा 
रयक्त यहेको न्िऺर् मसकाई अनदुानकोटाभा स्थानीम न्िऺर् मसकाइ अनदुान व्ह्मिस्थाऩन कामणविमध,२०७९ फभोन्जभ गनण 
देहाम फभोन्जभका ऩद/तह य संख्माभा सेिा गनण इच्छुक व्ह्मन्क्तहरूराई आिेदन आव्ह्रान गरयएको छ । मोग्मता ऩगुेका 
इच्छुक नेऩारी नागरयकहरूरे मो सूचना प्रकान्ित बएको १५ (ऩधर) ददनमबत्र कामाणरम सभमभा तोवकएका सम्ऩूर्ण 
कागजात संरग्न याखी दयखास्त  ददनहुनु सम्फन्धधत सफैको रामग मो  सूचना प्रकािन गरयएको छ ।  

तऩमसर् 
विऻाऩन नं. ऩद/तह तह विषम संख्मा धमूनतभ िैन्ऺक मोग्मता आिेदन दस्तयु 

..... .... ..... .... ..... ....... ....... 

 

१. आिेदन ददन ेस्थान्(विद्यारमको नाभ य ्ठेगाना) । 

२. आिेदनका साथ  संरग्न गनुण ऩने  कागजातहरू् व्ह्मन्क्तगत विियर्, िैन्ऺक मोग्मताका प्रमतमरऩी, चारयमत्रक 
प्रभार्ऩत्र, नेऩारी नागरयकताको प्रभार्ऩत्रको प्रमतमरऩी, अनबुिको प्रभान्र्त प्रमतमरऩी, (सफै कागजातको 
प्रमतमरऩी ऩछामडऩवि उम्भेदिाय स्िमंरे हस्ताऺय गयेको हनुऩुने) । 

३. दयखास्त दस्तयु फझुाउन ेस्थान् विद्यारमभा मतयेको नगदी यमसद िा मसवटजन इधटयनेिनर फैंक मर. बभेू िाखा 
न्स्थत खाता नं. (.....) (विद्यारमको नाभ.) भा यकभ जम्भा गयेको सक्करै बौचय कामाणरमभा ऩेि गनुण ऩनेछ । 

४. दयखास्त पायाभ् विद्यारमको िेफसाईट www.bhumemun.gov.np िा  विद्यारमफाट प्राप्त गनण सवकने छ । 

५. दयखास्त ददन ेअन्धतभ मभमत् २०.../..../....  गते कामाणरम सभममबत्र । 

६. उभेय् आधाबतू तहको रामग १८ िषण ऩयुा बई ४० िषण ननाघेको य भाध्मामभक तहको रमग २१ िषण ऩयुा बई 
४० फषण ननाघेको हनुऩुनेछ । 

७. सवुिधा् स्थानीम न्िऺर् मसकाई अनदुान व्ह्मिस्थाऩन कामणविमध, २०७९ फभोन्जभ । 

८. छनौटको वकमसभ् मरन्खत ऩरयऺा य अधतयिाताण य आिश्मकता अनसुाय प्रमोगात्भक । 

९. थऩ जानकायी्- विद्यारमको सम्ऩकण  नं. तथा विद्यारमको web site…………….. 

 

वि.व्ह्म.स.अध्मऺ                                                          प्रधानाधाऩक 

नाभ्-                                                                  नाभ्- 

ऩद्-                                                                   ऩद्- 

दस्तखत्-                                                              दस्तखत्- 

http://www.bhumemun.gov.np/


 

            ऄनुिचूी-३ 

करार सम्झौताको ढाँचा 

श्री....................... शवद्यालय तथा ऄनुदान शिक्षक श्री .....................बीच भएको करारनामा 

 

श्री..............................शवद्यालय रुकुम (पूवय) (यसपयछ पयहलो पक्ष भयनएको) ....,...., शनवािी श्री ............  (यसपयछ दोस्रो पक्ष 

भयनएको) बीच दहेायका ितयहुपको ऄधीनमा रही दोस्रो पक्षले पयहलो पक्षलाइ सेिा ईपलब्ध गराईन मञ् जरु भइ यो सम्झौता गरी एक/एक प्रयत 

एक अपसमा बझुी यलयौं यदयौं । 

1. शजभमेवारीः दोस्रो पक्षले पयहलो पक्षको अिश्यकतानसुार िटाएको स्थान र समयमा ऄनदुान  यिक्षकको ुपपमा काययरत भइ काम 

गनुय पने छ । 

2. काम गनुयपने स्थान र िमयः साियजयनक यबदाको यदन बाहके ऄन्य यदनहुपमा भमूे गाईँपायलका िडा नं. ....  श्री 

...............शवद्यालय भूमे-......, ........ रुकुम (पूवय)मा प्रध्यानाध्यापकको मातहतमा रही  िटाआएको स्थानमा  तोयकएको 

यजम्मेिारी यनिायह गनुयपनेछ।  

3. िभझौता ऄवशधः करार सेिा ऄियध यमयत .............. गतेबाट लाग ूभइ ............... सम्म कायम रहनेछ। दोस्रो पक्षले िारीररक िा 

मानयसक ऄस्िस्थताको कारण सेिा ईपलब्ध गराईन ऄसमथय भएमा िा काययसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा िा पालन गनुयपने 

अचारणहुप पालना नगरेमा सम्झौता तुुपन्त रि गररनेछ । यस्तो ऄिस्थामा सम्झौताको बुँदा नं. ८ अकयषयत हुने छैन। 

4. पाररश्रशमकः यस करारनामा बमोयजम सेिा प्रदान गरेिापत कायायलयबाट हायजरी प्रमायणत भएपयछ पयहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाइ 

अधारभतू (प्रायम्भक बालयिक्षा दिेी कक्षा ५) / अधारभतू (प्रायम्भक बालयिक्षा दिेी कक्षा ८) / माध्ययमक तहको पाररश्रयमक ुप. 

.................../- (ऄक्षुपपी................) मायसक ुपपमा प्रदान गनेछ। सम्झौतामा ईल्लेि भएभन्दा बढी रकमको दािी दोस्रो पक्षले गनय 

पाईने छैन ।  

5. अचरणः दोस्रो पक्षले सेिा सम्बन्धी प्रचयलत काननूमा व्यिस्था भएका अचरण सम्बन्धी कुराहुप पालना गनुयपनेछ । कानून बमोयजम 

गोप्य राख् नपुने गोप्य कुरा िा कागजात कुनै ऄनायधकृत व्ययक्त िा संस्थालाइ ईपलब्ध गराएको प्रमायणत भएमा सेिाबाट हटाइ 

क्षयतपयूतय दोस्रो पक्षले पयहलो पक्षलाइ यदनपुनेछ । दोस्रो पक्षले यिद्यालयको चल ऄचल सम्पयिको नोक्सानी िा यहनायमना गरेमा सोको 

क्षयतपयूतय िा हानी नोक्सानीको यबगो दोस्रो पक्षले पयहलो पक्षलाइ यदनपुनेछ।  

6. थप िेवा िशुवधाः दोस्रो पक्षले मायसक ुपपमा साियजयनक यिदाको यदनबाहके ुपज ुहायजरको अधारमा िषय भरीमा भमूेको स्थानीय 

यिक्षण यसकाआ ऄनदुान व्यिस्थापन कायययियध, २०७९ को पररच्छेद-३ को दफा ८ (घ) मा ईल्लेयित यिदा पाईनेछ । सो कायययियधमा 

ईल्लेि भए बमोयजमको भन्दा बढी यिदा यलएमा पाररश्रयमकबाट कट्टा गररनेछ । 

7. िमझदारीः प्रथम पक्ष र दोस्रो पक्षबीच यस सम्झौतासँग सम्बयन्धत यिषयमा यििाद ईत्पन्न भएमा अपसी सहमयतद्वारा यििाद 

समाधान गररनेछ।  

8. िभझौता भङ्गः सम्झौता भङ्ग गनुय परेमा पयहलो पक्षले कम्तीमा ७ यदन र दोस्रो पक्षले कम्तीमा १ मयहना ऄगायड यलयित ुपपमा 

सचूना यदनपुनेछ।  

पशहलो पक्ष                 दोस्रो पक्ष 

नामः                                                                                                                            नाम,थरः 

 ठेगानाः                                                                                                                        पदः प्रधानाध्यापक  

हस्ताक्षरः                                                                                                             हस्ताक्षरः   

                                                                                                                                                                                                    

    कायायलयः श्री ......................यिद्यालय ुपकुम (पूिय)    

                                                                           शमशतः ................ 



 

 

ऄनुिचूी-४ 

यनययूक्तको ढाँचा 

प. ि.ं:  )यनययूक्त(..........  

च.नं.:                                                 शमशतः  ...............  

 

शवषयः शनयूशि  ।  

श्री  .................  

  ....................  

तपाइलाइ यि शवद्यालयको शवज्ञानपन नं........./......अधारभूत तथा माद्याशमक ऄनुदान करार शिक्षक/पदको लाशग शिक्षक छनौट िशमशतको 

शमशत.........को शिफाररि तथा शवद्यालय व्यवस्थापन िशमशतको शमशत ..........को शनणययानुिार देहायको पदमा शनयुि गररएको छ। 

प्रधानाध्यापकको ऄशधनमा रशह कायायशववरणमा तोशकएको र अश्यकतानुिार थप शजभमेवारी िमेत प्रभावकारी रुपमा शनवायह गनुयहोला । 

 

ऄनुदान करार शिक्षक पदका लाशग शिफाररि भइ शनयुि हुनुभएकोमा हाशदयक बधाइ छ ।  

पदः ऄनदुान करार यिक्षक 

तह अधारभतू/ /माध्ययमक  

शवषय ............. 

पाररश्रशमकः करार सम्झौतामा ईल्लेि भए ऄनसुार । 

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                     हस्ताक्षरः 

                          नाम           

                         पदः   - प्रधानाध्यापक  

   

बोधाथयः 

श्री भमेू गाईँपायलका,यिक्षा,यिुा तथा िेलकुद िािा 

श्री ......नं . िडा कायायलय  भमेू गाईँपायलका ुपकुम) ,पिूय) 

 

 

  



ऄनुिचूी-५ 

काययसम्पादन मलू्याङ्कन फारम ढाँचा 

क्र.

स. मलू्याङ्कनका अधारहुप 

पणूाय

ङ्क 

ऄंक यदने अधारहुप 

प्राप्ता

ङ्क कैयफयत 

ऄयतईिम(

१०)  

ईिम(

६) 

समान्य(

४) 

न्यून(

२) 

१ ऄध्यापन गरेको सम्बयन्धत यिषयमा यिद्याथीको प्राप्त गरेको ईपल्बधी १०           

७०% िा 

सोभन्दा 

माथी=ऄयतई

िम, 

६०%-६९ = 

ईिम 

 ५०%-५९% 

=समान्य 

  ५०% भन्दा 

कम =न्यून 

२ यिषण पेिा प्रयत यनष्ठा, लगनयिलता र अचारसंयहताको पालना १०           

 ३ िटै सूचक 

परुा भएमा 

ऄयतईिम 

  कुनै दइु 

भएमा ईिम , 

कुनै एक 

भएमा समान्य 

कुनै पयन 

सूचकमा 

सन्तषु्टी नभए 

नयून  

३ यिक्षक कायय संग सम्बयन्धत ऄनसुुन्धान १०           

 

ऄयतईिम=४ 

िटा 

ईिम=३ 

समान्य=२ 

नयून=१ 

 

४ 

यिद्यालयको ियैक्षक गणुस्तर प्रयत देिाईने तदाुपपता, ईिरदायीत्ि बहन 

र यजम्मिेारी बोध १०           

३ िटै सूचक 

परुा भएमा 

ऄयतईिम 

  कुनै दइु 

भएमा ईिम , 

कुनै एक 

भएमा समान्य 

कुनै पयन 

सूचकमा 

सन्तषु्टी नभए 

नयून 

५ यिषय िस्तकुो ज्ञान १०            

६ ऄध्यापन यियध र सीपको प्रयोग  १०            

७ कक्षा व्यिस्थापन र सञ्चालन १०            

८ िैयक्षक समाग्री संकलन, यनमायण र प्रयोग १०           

३ िटै सूचक 

परुा भएमा 



ऄयतईिम 

  कुनै दइु 

भएमा ईिम , 

कुनै एक 

भएमा समान्य 

कुनै पयन 

सूचकमा 

सन्तषु्टी नभए 

नयून 

९ यििेष यजम्मिेारी बहन १०            

१० ऄयतररक्त यक्रयाकलाप प्रयत सयक्रयाता एिं संलग्नता १०            

जम्मा १००            

 

 


