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सूर्योदर्य नगरपालिकाको करार शिक्षक, बाि विकास केन्द्रका स.का. र विद्यािर्य कर्मचारी लनर्यशुि गने 
सम्बन्द्धी कार्यमविलध – २०७५ 

नगर कार्यमपालिकाबाट स्िीकृत लर्लत : २०७५/०१/२५ 

प्रर्ाणीकरण लर्लत : २०७५/०१/२६ 
विद्यािर्य तहको ररि दरबन्द्दीर्ा शिक्षक सेिा आर्योगबाट तत्काि स्थार्यी पदपूलतम हनु नसकेको अिस्थार्ा 

विद्यािर्यको पठनपाठनर्ा उत्पन्न अबरोध हटाउने अलिप्रार्यिे करार शिक्षक छनौट गने कार्यमिाई थप व्र्यिशस्थत, 
पारदिी, विश्वसनीर्य, र्र्यामददत र लनष्पक्ष बनाउन विद्यािर्य व्र्यिस्थापन सलर्लतको सर्ते सहिालगता रहने गरर विद्यािर्य 
तहर्ा करारर्ा शिक्षक छनौट कार्यमर्ा आिश्र्यकतानसुार उपर्योग गने गरी सूर्योदर्य नगर कार्यमपालिकािे करार शिक्षक 
लनर्यशुि कार्यमविलध - २०७५ तर्यार गरर िाग ुगरेको छ । 

 उद्दशे्र्यहरुः 
(१)     विद्यािर्यर्ा तत्कािीन र्ानिीर्य स्रोतको आिश्र्यकता पूरा गनुम,  

(२) शिक्षक छनौट कार्यमिाई व्र्यिशस्थत, पारदिी, विश्वसनीर्य, र्र्यामददत, लनष्पक्ष तथा लर्तव्र्यर्यी बनाउन,ु 
(३) एउटै सर्र्यर्ा एउटै प्रश्नपत्रद्वारा एक िन्द्दा बढी विद्यािर्यको परीक्षा संचािन गनुम, 
(४) स्थानीर्य तहको सहिालगतार्ा शिक्षक छनौट गनुम, 
छनौट तथा लसफाररस प्रविर्याुः 

(१) विद्यािर्य व्र्यिस्थापन सलर्लतिे ररि दरबन्द्दीको पदपूलतमको िालग व्र्यािस्थापन सलर्लतको लनणमर्य सवहत 
चौर्ालसक रपर्ा अनसूुची - १ अनसुारको र्ाग फारार् िरी नगर कार्यमपालिकाको कार्यामिर्यको शिक्षा 
िाखार्ा पेि गनुम पनेछ । र्यसरी र्ाग फारार् पेि गदाम नै सम्बशन्द्धत विद्यािर्यको तफम बाट दफा २ को 
उपदफा (ग) अनसुार छनौट सलर्लतर्ा रहने सदस्र्यको वििरण सर्ेत पेि गनुमपनेछ । 

(२) शिक्षा िाखािे नगर शिक्षा सलर्लतर्ा अनरु्लतका िालग पेि गनुम पनेछ । नगर शिक्षा सलर्लतिे र्ागको 
आिश्कर्यता र औशचत्र्य िाई सर्तेिई ध्र्यानर्ा राखी ७ ददन लित्र स्िीकृलत ददने िा नददने लनणमर्य 
ददनपुनेछ । विद्यािर्य व्र्यिस्थापन सलर्लतको र्ाग अस्िीकृत िएका सोको जानकारी ३ ददनलित्र नगर 
शिक्षा सलर्लतको सशचििे सम्बशन्द्धत विद्यािर्यिाई ददन ु पनेछ । विद्यािर्य व्र्यिस्थापन सलर्लतको र्ाग 
स्िीकृत िएर्ा नगर शिक्षा सलर्लतको सशचििे शिक्षा िाखा र्ाफम त १५ ददने विज्ञापन प्रकाशित गनुमपनेछ 
। सो विज्ञापनको एक प्रलत नगर कार्यमपालिकाको कार्यामिर्यर्ा, सम्बशन्द्धत विद्यािर्य, सम्बशन्द्धत िडा 
कार्यामिर्य र स्थानीर्य सािमजलनक स्थिर्ा टााँस गनुमपनेछ ।  

(३) करार शिक्षक छनौटका िालग देहार्य अनसुारको एक छनौट तथा लसफाररस सलर्लत रहनेछ । 

(क)  प्रर्खु प्रिासकीर्य अलधकृत   - अध्र्यक्ष 

(ख)  नगर शिक्षा िाखा प्रर्खु    - सदस्र्य 

(ग) पदपूलतम गनुमपने विद्यािर्यहरको व्र्यिस्थापन सलर्लतका अध्र्यक्षहर र्ध्र्येबाट नगर शिक्षा सलर्लतिे 
तोकेको व्र्यिस्थापन सलर्लतका अध्र्यक्षहर दईु जना   - सदस्र्य 

(घ) सार्ाशजक विकास सलर्लतिे तोकेको एक जना सदस्र्य - सदस्र्य 

(ङ)  नगर शिक्षा सलर्लतिे तोकेको शिक्षाविद् एक जना - सदस्र्य 

(च) शिक्षा िाखाको कर्मचारी / स्रोत व्र्यशि - सदस्र्य सशचि 
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खण्ड (ग) अनसुारको सदस्र्यको पदािलध छ र्वहना सम्र् रहनेछ । प्रत्र्येक छ र्वहनार्ा चिीर्य 
प्रणािी अनसुार नगर शिक्षा सलर्लतिे तोक्नपुनेछ । 

(४) पररक्षा संचािन तथा व्र्यिस्थापन गनम छनौट सलर्लतका सदस्र्यहरू र्ध्र्येबाट एक जनाको संर्योजकत्िर्ा 
परीक्षा सञ्चािन हनुे स्थिको विद्यािर्यर्यको प्रधानाध्र्यापक सदस्र्य रहने गरी बवढर्ा तीन सदस्र्य रहने गरी 
पररक्षा संचािन तथा व्र्यिस्थापन उपसलर्लत गठन गनम सक्नेछ । 

(५) आिदेकिे विज्ञापनर्ा तोकेको दस्तरु बझुाई तोवकएको सर्र्यलित्र शिक्षा िाखार्ा रीतपूिमक आिेदन ददन 
सक्नेछ । परीक्षाथीिाई शिक्षा िाखािे व्र्यशिगत वििरण सवहत रोि नं. कार्यर् गरी पासपोटम साइजको 
फोटो टााँसी प्रििेपत्र उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

(६) परीक्षा लर्लत तोक्दा एक िन्द्दा बढी विद्यािर्यको तह र विषर्यको प्रकृलत लर्िेर्ा एकै लर्लत, सर्र्य र 
स्थानर्ा तोक्न ुपनेछ । एकिन्द्दा बढी विद्यािर्यको परीक्षा संचािन हुाँदा उपिब्ध विज्ञहरबाट उि परीक्षा 
संचािनका सम्पूणम प्रविर्याहरर्ा सारू्वहक सहिालगता रहनेछ ।  

(७)  छनौट सलर्लतिे छनौट कार्यमिाई थप प्रिािकारी बनाउन र स्थानीर्य िडाको सर्ते सहिालगता रहन ेगरी 
शिक्षा लनर्यर्ाििी २०७४ को लनर्यर् ५४ को (१) बर्ोशजर्को शिक्षक छनौट सलर्लतर्ा पर्यमिेक्षकको 
रपर्ा सम्बशन्द्धत िडाको िडाध्र्यक्षिाई आर्शन्द्त्रत गनम सवकनेछ र शिक्षक छनौटको परीक्षा सम्बन्द्धी 
कार्को िालग आिश्र्यक पने कर्मचारी शिक्षा िाखािे व्र्यिस्थापन गनुम पनेछ ।  

(८)  परीक्षाको अनगुर्न लनरीक्षण नगर प्रर्खु, नगर शिक्षा सलर्लत तथा सार्ाशजक विकास सलर्लतका पदालधकारी 
बाट हनु सक्नेछ । 

(९) परीक्षाको गोपलनर्यता र र्र्यामदािाई ख्र्याि गरर छनौट सलर्लतिे कशम्तर्ा तीन जना सम्बशन्द्धत विषर्यविज्ञबाट 
शिक्षक सेिा आर्योगिे तोकेको पाठ्यिर् बर्ोशजर्को कच्चा प्रश्नपत्र र उत्तर कुशन्द्जका संकिन गरर कच्चा 
प्रश्न पत्र तर्यार गने बाहेकको एक जना सम्बशन्द्धत लबषर्यका विज्ञिाट शिक्षक सेिा आर्योगिे तोकेको 
पाठ्यिर् बर्ोशजर्को विषर्यिस्तिुाई अिग-अिग िीषमकर्ा वििाजन गरी तर्यार गरर गराएका प्रश्नहर बाट 
सर्ानपुालतक रपर्ा सर्ाििे हनुे गरर प्रश्नपत्रको अशन्द्तर् रप तर्यार गरर गराई शिििन्द्दी गनुम गराउन ु
पनेछ । नगरपालिकार्ा प्रश्नहरको संगािो (Question Bank) तर्यार िइसकेपलछ सोको प्रर्योग गरी आगार्ी 
परीक्षा सञ्चािन गने गराउन े। र्यो कार्यमविलध स्िीकृत िइसकेपलछको करार शिक्षक, स.का. र कर्मचारीको 
पदपूलतमर्ा िाग ुहनुछे । सोिन्द्दा अशघको पदपूलतम र्यसै कार्यमविलध अनसुार िएगरेको र्ालननेछ । 

(१०)  पररक्षा संचािन तथा व्र्यिस्थापन उपसलर्लतका संर्योजकिे उपसलर्लतका सदस्र्यहरको रोहिरर्ा 
पररक्षाथीहरको संख्र्याको आधारर्ा कशम्तर्ा १ िटा बढीर्ा ५ िटा िन्द्दा नबढ्न े गरर प्रश्नपत्र छपाई 
आिश्र्यकता अनसुारका पोका तर्यार गरी शििबन्द्दी गराउन ुपनेछ र तोवकएको सर्र्यर्ा लिशखत पररक्षा 
संचािन गनुम गराउन ुपनेछ । 

(११)  पररक्षा संचािन तथा व्र्यिस्थापन सलर्लतिे पररक्षा संचािन गदाम गराउाँदा ४० जना सम्र् 
पररक्षाथीका िालग एक केन्द्र कार्यर् गरी एक केन्द्राध्र्यक्ष, सहार्यक केन्द्राध्र्यक्ष एक, लनरीक्षक दईु जना, 
व्र्यिस्थापक एक जना र कार्यामिर्य सहर्योगी एक जना, एक पररक्षा स्थिका िालग बढीर्ा सात जना 
सरुक्षाकर्ीहरको एक सर्हु व्र्यिस्थापन गनुमपनेछ । 
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(१२)  लिशखत परीक्षा सर्ाप्त िएपलछ परीक्षाको कुन ै पलन कार्यमर्ा संिग्न निएको कर्मचारीद्वारा 
उत्तरपशुस्तका कोलडङ गराई उपिब्ध विज्ञहरको कम्तीर्ा २ जनाको एक सरू्ह बनाई एउटा 
उत्तरपशुस्तका कम्तीर्ा २ विज्ञ सरू्हबाट परीक्षण गराउने । कुन ै विज्ञ सरू्हबाट परीक्षण गदाम एक 
उम्र्देिारको प्राप्ताङ्कर्ा १० (दि) प्रलतित िन्द्दा बढी फरक परेर्ा तत्काि सोही सरू्हिाई पनुुः परीक्षण 
गनम िगाइ प्राप्ताङ्कको औसत लनकािी कोलडङ गने व्र्यशििाई न ै उत्तरपशुस्तका लडकोलडङ गनम िगाई 
लनर्यर्ानसुार लिशखत परीक्षाको नलतजा प्रकािन गने र अन्द्तिामताम संचािन गने शजम्र्िेारी सूर्योदर्य 
नगरपालिकाको शिक्षा लनर्यर्ाििी २०७४ को लनर्यर् ५४ को (१) बर्ोशजर् छनौट सलर्लतको हनुेछ । 

(१३)  कोड लडकोड गने कर्मचारी बाहेकका सदस्र्यहरिे शिक्षक सेिा आर्योगिे तोकेको र्ापदण्ड अनसुार 
१० पूणामङ्कको अन्द्तिामताम संचािन गरी प्राप्ताङ्कको औषत लनकािी नलतजा छनौट सलर्लतर्ा पेि गनुम पनेछ 
। 

(१४)  लिशखत परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अन्द्तिामतामको प्राप्ताङ्क र िैशक्षक र्योग्र्यता बापतको अंकसर्ेतका आधारर्ा 
कोलडङ लडकोलडङको शजम्र्िेारी लिएको कर्मचारीद्वारा अशन्द्तर् नलतजा तर्यार गरी शिक्षक छनौट सलर्लतर्ा 
पेि गने र छनौट सलर्लतिे अशन्द्तर् नलतजा प्रकािन गरी सम्बशन्द्धत विद्यािर्य व्र्यिस्थापन सलर्लतिाई 
लनर्यशुिका िालग परीक्षाको नलतजा सवहत पठाउन ुपनेछ । लिशखत परीक्षाको नलतजा िणामनिुर् अनसुार र 
अशन्द्तर् नलतजा र्योग्र्यतािर्का आधारर्ा प्रकाशित गररनछे । 

(१५)  परीक्षाथी संख्र्या २० जना िन्द्दा बढी िएर्ा र एकै ददनर्ा अशन्द्तर् नलतजा प्रकाशित गनम नसवकन े
िनी छनौट सलर्लतिे लनणमर्य गरेर्ा लिशखत परीक्षाको उत्तरपशुस्तका लनर्यर्ानसुार लसिबन्द्दी गरी सरुशक्षत 
गनुम पनेछ ।  

(१६) कुनै पलन विद्यािर्यर्ा नेपाि सरकारको सवुिधा प्राप्त कार्यमरत शिक्षकिे सर्ान तहर्ा आिदेन ददई 
परीक्षार्ा सार्िे हनु पाउन े छैन  तर कार्यमरत विद्यािर्यबाट लनजिे आफ्नो राजीनार्ा स्िीकृत िएको 
प्रर्ाण पेि गरेर्ा परीक्षार्ा सार्ेि हनु बाधा पने छैन । 

(१७)  कसैिे बुाँदा नं. १६ को उल्िंघन गरी परीक्षार्ा सार्िे िई उत्तीणम िएको प्रर्ाशणत िएर्ा लनजको 
लसफाररस बदर गरी िैकशल्पक उम्र्देिारिाई लसफाररस गररनेछ । 

(१८)  र्यसरी लसफाररस गररएका उम्र्ेदिार िाई ७ ददन लित्र विद्यािर्य व्र्यिस्थापन सलर्लतिे अनसूुची - ५ 
को ढााँचार्ा लनर्यिुी ददई  पठनपाठनर्ा संिग्न गराउन ुपनेछ र सोको जानकारी नगरपालिकाको शिक्षा 
िाखार्ा गराउन ुपनेछ ।  

(१९)  उि अबलधलित्र विद्यािर्य व्र्यिस्थापन सलर्लतिे लनर्यशुि ददई पठनपाठनर्ा संिग्न नगराएर्ा नगर 
कार्यमपालिकाको कार्यामिर्यबाट लनर्यर्ानसुार लनर्यशुि ददई पठनपाठनका िालग सम्बशन्द्धत विद्यािर्यर्ा 
पठाइनछे । लनजिाई हाशजर गराई पठनपाठनर्ा संिग्न गराउन े कतमव्र्य सम्बशन्द्धत विद्यािर्यको 
प्रधानाध्र्यापकको हनुेछ । तोवकएको सर्र्यलित्र विद्यािर्यर्ा हाशजर नगराएर्ा दरबन्द्दी सवहत आिश्र्यकता 
अनसुार अन्द्र्य विद्यािर्यर्ा पठाउन सवकनेछ । 
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(२०)  लसफाररस गररएको उम्र्ेदिारिे तोवकएको सर्र्यािलधलित्र लनर्यशुि नबझेुर्ा िा लनर्यशुि िएको ६ 
र्वहनालित्र राजीनार्ा ददएर्ा िा अन्द्र्य कारणिे उि पद ररि िएर्ा छनौट सलर्लतिे अशन्द्तर् नलतजा 
प्रकािन गदाम िैकशल्पक सूचीर्ा रहेको उम्र्देिारिाई र्योग्र्यतािर्का आधारर्ा लनर्यशुि गनम सक्नेछ । 

(२१) कुनै व्र्यशििे प्रश्नपत्रको गोपनीर्यता िंग गरेको िा गनम िगाएको, परीक्षाको पररणार् फेरबदि गरेको 
िा गनम िगाएको, सम्बशन्द्धत आिश्र्यक कागजात च्र्याते िा नष्ट गरे गराएको प्रर्ाशणत िएर्ा प्रचलित ऐन 
लनर्यर्ानसुार कारिाही हनुेछ । 

(२२)  करार शिक्षक, स.का. र कर्मचारी लनर्यशुि सम्बन्द्धर्ा प्रचलित नीलत, लनर्यर् एिं लनदेशिका बर्ोशजर् 
कुनै पररितमन िएर्ा सोवह बर्ोशजर् हनुेछ । 

(२३)  विद्यािर्यगत रपर्ा िएको विज्ञापनको पदपूलतम कार्यम सर्ाप्त िए पश्चात ् शिक्षा लनर्यर्ाििी २०७४ 
को लनर्यर् ५४ को (१) अनसुारको सलर्लतिे करारर्ा पदपूलतम प्रर्योजनका िालग शिक्षक सेिा आर्योगिे 
तोकेको पाठ्यिर् एिं र्यो कार्यमविलध अन्द्तगमत रहेर परीक्षा संचािन गरी अस्थार्यी करार सूची प्रकािन गनम 
तफम  लनर्यर्न गनम सक्नेछ । 

(२४)  विद्यािर्यर्ा करार शिक्षक लनर्यशुि, बाि विकास केन्द्रका स.का. तथा विद्यािर्यका कर्मचारी लनर्यशुि 
सम्बन्द्धर्ा र्यस कार्यम विलधर्ा उल्िेख िएका लबषर्यहरूर्ा र्यसै अनसुार हनुेछ । उल्िेख गनम छुट िएका 
लबषर्यहरूका हकर्ा नेपाि शिक्षा सेिा आर्योगका स्थावपत विधी तथा र्ान्द्र्यता अनसुार हनुेछन ्। 

आलथमक कार्यम प्रणािी  

(१) पररक्षा संचािनको आलथमक कारोिारको िेखा तथा िेखा पररक्षण प्रचलित नेपाि कानून अनसुार हनुेछ । 

(२) पररक्षा संचािनसाँग सम्बशन्द्धत खचम देहार्य अनसुार हनुेछुः-  

(क) छनौट सलर्लत तथा परीक्षा व्र्यिस्थापन सलर्लतको बैठक ित्ता प्रलत बैठक प्रलत व्र्यशि रू. 
७००।०० 

(ख)  प्रलत ददनका िालग शचर्या खाजा खचम र. १५००।०० नबढ्ने गरी, 
(ग) कच्चा प्रश्न पत्र तर्यार गदाम - प्रलत सेट र. १५००।००,  

(घ) र्ोडरेसन गरर अशन्द्तर् प्रश्न पत्र तर्यार गदाम प्रलत विषर्य एकर्षु्ट रू. १०००।००,  

(ङ)  पररक्षा संचािनका िालग प्रलत लसफ्ट - केन्द्राध्र्यक्ष का िालग र. ६५०।००, सहार्यक 
केन्द्राध्र्यक्षका िालग र. ४००।००, लनरीक्षकका िालग रू. ३००।००, सहर्योगीका िालग रू. 
१५०।००, व्र्यिस्थापकका िालग र. ४५०।००,  

(च) उत्तर पशुस्तका कोलडङ तथा लडकोलडङ गदाम प्रलत उत्तर पशुस्तका का िालग र. २।०० , 
उत्तरपशुस्तका संख्र्या ५० िन्द्दा कर् िएर्ा एकर्षु्ट र १००।०० 

(छ)  पररक्षा संचािन प्रविर्या संिग्न छनौट सलर्लत तथा व्र्यिस्थापन उपसलर्लतका सदस्र्य तथा अनगुर्न 
कतामका िालग प्रलत लसफ्ट र. १०००।०० 

(ज)  उत्तर पशुस्तका पररक्षण गदाम लबषर्यगत प्रलत उत्तर पशुस्तका पररक्षणका िालग रू. २५, िस्तगुत उत्तर 
पशुस्तका पररक्षण गदाम २० िन्द्दा कर् िएर्ा एकर्षु्ट रू. ५००।००  

(झ) अन्द्तरिाताम सलर्लतका सदस्र्यहरूका िालग प्रलत लसफ्ट ित्ता र. १०००।०० 
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आचारसंवहता  

क. परीक्षा संचािनका िालग केन्द्राध्र्यक्ष र लनरीक्षक परीक्षा सलर्लतिे तोकेबर्ोशजर् हनुेछ । प्रश्नपत्र लनर्ामण तथा 
उत्तरपशुस्तका परीक्षणर्ा संिग्न हनुे पदालधकारीहरिे उि परीक्षा संचािन अिलधिर परीक्षा हिर्ा प्रिेि गनम 
पाउने छैनन ्।  

ख. तोवकएको स्थानर्ा परीक्षाको प्रश्न लनर्ामण देशख परीक्षाको नलतजा सािमजलनक नहनु्द्जेिसम्र् छनौट सलर्लतर्ा 
संिग्न सलर्लतका शजम्र्ेिार व्र्यशिहरिे र्ोबाइि फोन शस्िच अफ गनुमपनेछ र व्र्यिस्थापन कार्यमर्ा संिग्न 
कर्मचारीिे आिश्र्यकतानसुार र्ोबाइि फोन प्रर्योग गनम सवकनछे । परीक्षाथीिे िने परीक्षा अिलधिर 
र्ोबाइि फोन शस्िच अफ गनुमपनेछ । 

ग. परीक्षा केन्द्र लित्र प्रििे गररसकेपलछ परीक्षार्ा संिग्न व्र्यशिहरिे परीक्षाथीसाँग र अन्द्र्य असम्बशन्द्धत 
व्र्यशिहरसाँग व्र्यशिगत िेटघाट र सम्पकम  गनम पाउने छैनन ्। 

घ. परीक्षा र्र्यामददत, संर्यलर्त र लनष्पक्ष रपर्ा संचािन गने गराउने र्खु्र्य शजम्र्िेारी शिक्षक छनौट सलर्लतको 
हनुेछ । 

ङ. परीक्षा केन्द्रको सरुक्षाको व्र्यिस्था लर्िाउने दावर्यत्ि छनौट सलर्लतको हनुेछ । 

च. तोवकएको परीक्षा केन्द्रिाई चार वकल्िा कार्यर् गरी परीक्षा प्रविर्या आरम्ि िई सकेपलछ नलतजा सािमजलनक 
नहनु्द्जिे परीक्षासाँग असम्बशन्द्धत व्र्यशिहरिाई उि स्थानर्ा प्रििे लनषेध गररनेछ । 

छ. परीक्षाथीिे प्रर्योग गने उत्तरपशुस्तका र िेख्न े र्सीर्ा एकरपता हनुपुनेछ र सबै परीक्षाथीिाई सम्बशन्द्धत 
विद्यािर्यिे अलनिार्यम रपर्ा उत्तरपशुस् तका र किर् उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

ज. परीक्षार्ा अिाशछछत विर्याकिाप हनु नददन बाह् र्य हस्तके्षप र प्रिाि पने कुनै गलतविलध िएर्ा विद्यािर्य 
व्र्यिस्थापन सलर्लतका अध्र्यक्ष िा नगर शिक्षा सलर्लतका सदस्र्य सशचििे तत्काि त्र्यसको जानकारी सार्ाशजक 
विकास सलर्लतका संर्योजक, नगर प्रर्खु एिं सरुक्षा लनकार्यिाई जानकारी गराउनपुनेछ । 

झ. परीक्षार्ा संिग्न विज्ञ, सदस्र्य र अलधकृतबाट अलनर्यलर्त कार्यम िएको प्रर्ाणीत िएर्ा त्र्यस्तो कार्यम गने 
अलधकृत र विज्ञ सदस्र्यहरिाई विज्ञको सूचीबाट हटाई वििागीर्य एिं लनर्यर्ानसुार नगर कार्यमपालिकािे 
कारिाहीसर्ते गनेछ । अलनर्यलर्त कार्यम िएको प्रर्ाशणत िएर्ा उि परीक्षा रद्द हनुेछ र पनुुः परीक्षाको 
प्रविर्या अगालड बढाउनपुनेछ । 
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अनसूुची - १ 

(सूर्योदर्य नगरपालिकाको करार शिक्षक, बाि विकास केन्द्रका स.का. र विद्यािर्य कर्मचारी लनर्यशुि गने सम्बन्द्धी 

कार्यमविलध - २०७५ को दफा २को (१) संग सम्बन्द्धीत) 

करार शिक्षक लनर्यशुिका िालग र्ाग फारार्को नरू्ना 

श्री ............................................................... विद्यािर्य 

सूर्योदर्य नगरपालिका िडा - …………., ................. 

लर्लतुः- २०७.. / ........../ ...... 

लबषर्युः- करार शिक्षक लनर्यशुि सम्बन्द्धर्ा । 

श्री सूर्योदर्य नगर कार्यमपालिकाको कार्यामिर्य 

     शिक्षा िाखा, 
प्रस्ततु लबषर्यर्ा र्यस विद्यािर्यको तपलसिर्ा उशल्िशखत वििरण सवह कारार शिक्षक लनर्यशुिका िालग विद्यािर्य 
व्र्यिस्थापन सलर्लतको लर्लत २०७ ... / ...../ .... को लनणमर्यको प्रलतलिवप पाना .......... र्यसै साथ संिग्न राखी 
पठाएको व्र्यहोरा अनरुोधछ  

तपसीिुः- 

१. करार शिक्षक र्ाग गररएको तहुः-  

२. लबषर्युः- 

३. र्ाग गररएको तहको स्िीकृत दरबन्द्दी संख्र्याुः- 

४. र्ाग गररएको तहको दरबन्द्दी पदपूलतम संख्र्या (स्थार्यी, करार आदद बाट)- 

५. र्ाग गररएको लबषर्यको स्िीकृत दरिन्द्दी संख्र्याुः- 

६. र्ाग गररएको लबषर्य शिक्षक दरबन्द्दी पदपूलतम संख्र्या ;- 

७. विद्यािर्यको कूि शिक्षक दरिन्द्दीको अिस्थाुः- स्िीकृत दरबन्द्दी संख्र्याुः- ................... ररि दरिन्द्दी संख्र्याुः- 
....... 

८. लबद्यािर्यको तहगत विद्यालथम संख्र्याुः-  

(क) पूिम प्राथलर्क तहुः-  छात्र ................ छात्रा ............... जम्र्ा 
.................. 

(ख)  कक्षा १-५ सम्र्कोुः-  छात्र .................  छात्रा ...............  जम्र्ा 
.................. 

(ग) कक्षा ६-८ सम्र्कोुः-  छात्र .................  छात्रा ..............  जम्र्ा -................. 
(घ) कक्षा ९-१० सम्र्कोुः-  छात्र .................  छात्रा ..............  जम्र्ा -................. 
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(ङ) कक्षा ११-१२ सम्र्कोुः-  छात्र .................  छात्रा ..............  जम्र्ा -................. 
(च) कूि विद्याथी संख्र्याुः-  छात्र ............... छात्रा ................ जम्र्ा .................. 

 


