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भाग – २
आठराई त्रिवेणी गाउँ पालिका

नेपािको संत्रबिानको िारा २२६(१) वमोन्जमको आठराई त्रिवेणी गाउँ पालिकाको गाउँ काययपालिकािे
बनाएको ति िेखिए बमोन्जमको काययववधिहरु सवयसािारणको जानकारीको िाधग प्रकाशन गररएको छ l

सम्वत ् २०७५ को काययववधि
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ववद्यािय काययसम्पादन ननदे लशका २०७५

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पररच्छे द ३ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड ‘ज’ िा

उल्ललखखि आधारभि
ू र िाध्यमिक मिक्षा सम्बन्धी अधधकारहरुको कायाान्वयन गना र ववद्यालयलाई

स्वसञ्चालन, व्यवस्थापन िथा तनयिन गरी िैक्षक्षक गण
ु स्िर सध
ु ार गना यस गाउँ पामलकाको प्रिासकीय
कायाववधध(तनयमिि गने) ऐन २०७५ को दफा ४ र मिक्षा तनयिावली २०७५ को तनयि ३७ ले ददएको

अधधकार प्रयोग गरी आठराई त्रिवेणी गाउँ कायापामलकाले ववद्यालय कायासम्पादन तनदे मिका २०७५’ जारी
गरी लागू गरे को छ ।
पररच्छे द १
प्रारन्म्भक

१.

२.

संक्षक्षप्ि नाि र प्रारम्भ
रहे को छ ।

संक्षिप्त नाम र पररभाषा

(१) यो तनदे मिककाको नाि “ववद्यालय कायासम्पादन तनदे मिका २०७५"

२) यो तनदे मिका आठराई त्रिवेणी गाउँ पामलका क्षेिभर लागू हुनेछ ।
३) यो तनदे मिका िरु
ु न्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

पररभाषा ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस तनदे मिकािा –

क)

“ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन

ख)

“कायापामलका” भन्नाले आठराई त्रिवेणी गाउँ पामलकाको गाउँ कायापामलकालाई सम्झनु पछा ।

ग)
घ)
ङ)

च)

छ)
ज)
झ)
ञ)
ट)

ठ)
ड)

ढ)

मिक्षा ऐनलाई सिेि बझ
ु ाउनेछ ।

ऐन २०७४ लाई

सम्झनु पछा र सो िब्दले प्रचमलि

“गाउँ पामलका” भन्नाले नेपालको संववधान बिोल्जि गठन भएको गाउँ पामलका सम्झनु पछा ।

“मिक्षा अधधकृि” भन्नाले गाउँ पामलकाको मिक्षा िाखािा काि गना िोककएको अधधकृिलाई सम्झनु
पछा ।

“श्रोिव्यल्ति” भन्नाले ववद्यालयको िैक्षक्षक गण
ु स्िर अमभवद्
ृ धधका लाधग प्राववधधक सहयोग गना
िोककएको व्यल्ति सम्झनु पछा ।

“प्रधानाध्यापक” भन्नाले कानन
ू बिोल्जि तनयत
ु ि ववद्यालयको प्रधानाध्यापक सम्झनु पछा ।
“अध्यक्ष” भन्नाले गाउँ पामलकाको अध्यक्षलाई सम्झनु पछा ।

“प्रिख
ु प्रिासकीय अधधकृि” भन्नाले गाउँ पामलकाको प्रिख
ु कायाकारी अधधकृिलाई सम्झनु
पछा ।

“व्यवस्थापन समिति” भन्नाले
समिति सम्झनु पछा ।

प्रचमलि कानन
ू बिोल्जि गठन भएको ववद्यालय व्यवस्थापन

“िन्िालय” भन्नाले नेपाल सरकार, मिक्षा ववज्ञान िथा प्रववधध िन्िालय सम्झनु पछा ।

“मिक्षा िाखा” भन्नाले गाउँ पामलकािा रहे को मिक्षा हे ने ववभाग÷िाखा वा ईकाईलाई सम्झनु पछा ।
“िैक्षक्षक सि” भन्नाले ववद्यालयिा अध्ययन अध्यापन गराइने वावषाक अवधध सम्झनु पछा ।

“संस्थागि ववद्यालय” भन्नाले तनजी लगानीिा संचालन गने गरी अनि
ु ति पाई स्थावपि
ववद्यालयलाई सम्झनु पछा ।
“अमभभावक” भन्नाले
सम्झनु पछा ।

ववद्याथीको बाब,ु आिा,बाजे,बजै िथा तनजको संरक्षण गने व्यल्तिलाई
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पररच्छे द २

काययसम्पादन सम्झौताका सच
ु कहरु

गाउँ पालिका र ववद्याियका प्रिानाध्यापकबीच हुने काययसम्पादन सम्झौताका सच
ु कहरु
३.गाउँ पामलका र ववद्यालका प्रधानाध्यापकबीच तनम्न सच
ु कहरूका अधारिा कायासम्पा∕दन सम्झौिा
हुनेछ।उति सच
ु कहरूको कायाान्वयन गने गराउने दातयत्व गाउँ पामलका,ववद्यालय व्यवस्थापन समिि र
प्रधानाध्यापकको हुनेछ।
सूचक
नं.

सूचकको नाम

सूचकको
पूर्ााङ्क

१
२
३
४

बार्षाक योजनाको ननमाार् र प्रयोग गरे को
दैननक काया योजना ननमाार् र प्रयोग गरे गराएको
निक्षक बैठक बसी िैनक्षक सुधारका लानग ननर्ाय गरी कायाान्वयन गरे को
नब.ब्य.स.बैठक बसी िैनक्षक सुधारका लानग ननर्ाय गरी कायाान्वयन गरे को

५
३
६
६

५
६
७

३
६
३

१८
१९

नबध्यालयको आयोजनामा निक्षकलाई क्षमता नबकास तानलम।स्रोत कक्षा सञ्चालन गरे को
प्रअबाट निक्षकको कक्षा निक्षर्को सुपरीबेक्षर् गरे को र पृष्ठपोषर् ददएको
निक्षक अनििावक संघको बैठक बसाइ िैनक्षक सुधारका लानग ननर्ाय गराइ कायाान्वयन
गरे गराएको
परीक्षाफलको नबश्लेिर् गरी गराइ पृष्ठपोषर् गरे गराएको
नबध्यालयको बार्षाक ददवसमा अनघल्लो वषाको नसकाइ उपलब्धीमा औसतमा सबोतम
अंक ल्याउने निक्षकलाइ सम्मान ∕पुरस्कृ त र नसकाइ उपलब्धी औसतमा न्यूनतम अंक
ल्याउने निक्षकलाई चेतावनी सनित सुधारका लानग पृष्ठपोषर् ददएको
तोदकएको ढााँचा र समयमा सामानजक परीक्षर् गरी अनििावक िेलामा प्रस्तुत गररएको
सुिासन र पारदर्िाता कायम गरे गराएको
अनिलेख ब्यबस्थापन गरे को
लेखा परीक्षर् गरे गराएको
बेरुजु फर्ायौट गरे गराएको
नबध्यालय िाता सफा र स्वच्र् बनाएको
नबध्यालय सुधार योजनाको कायाान्वयन गरे को
नबधालय खुलेको ददनको ९० प्रनतित वा सो िन्दा बढी ददन औसत उनपनस्थनत उपनस्थत
िएको
नसकाइ आदान प्रदान गरे को
नबध्यालयको औसत नसकाइ उपलब्धी मापन गरी लक्षय िानसल गरे को

२०

सेवाक्षेिमभिको सिद
ु ायिा सचेिनािल
ू क कायाक्रि सञ्चालन गरे को

२

८
९

१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

२१
२२

५
३

४
३
३
२
२
३
५
५
२
२५

वावषाकरुपिा ववद्यालयिा एक पटक ववद्याथीको स्वास््य परीक्षण गरे

२

नवद्यालयमा पुस्तकालय व्यवस्थापन र प्रयोगको गरे गराएको

२

गराएको

जम्मा

१००
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४.दफा ३ बमोनजमका सूचकको ब्याख्या, मापन नबनध र पुष्टयाई ाँ ननम्न आधारिरुबाट गररनेर्।
सूचक नं. सो को ब्याख्या

ाँ ा आधारिरु
पुष्टयाईक

मापन नबनध

कृ याकलाप
ननमाार् बार्षाक योजनाको ननमाार् गरी लागू गरे को िए अनतररक्त
पुरा अंक ददने
सनितको ननर्मात बार्षाक
प्रयोग गरे को
योजनाको कपी
दैननक
काया
२.दैननक काया योजना ननमाार् र दैननक काया योजनाको ननमाार् गरी लागू गरे को ननर्मात
िए पुरा अंक ददने
योजनाको कपी
प्रयोग गरे गराएको
३.निक्षक बैठक बसी िैनक्षक प्रत्येक मनिना कम्तीमा १ पटक निक्षक बैठक निक्षक बैठकको अनिलेख
सुधारका लानग ननर्ाय गरी बसी िैनक्षक सुधारका लानग ननर्ाय गरी पुनस्तका
कायाान्वयन गरे को िए पुरा अंक, १२
कायाान्वयन गरे को
१.बार्षाक

योजनाको

मनिनालाई पूर्ााङक मानी जनत वटा बैठक बसी
ननर्ाय गरी कायाान्वयन गरे को र् सो ० ∕५
अंकका दरले प्राप्त हुने अंक
४.नब.ब्य.स.बैठक बसी िैनक्षक प्रत्येक २ मनिना कम्तीमा १ पटक नब.ब्य.स. बैठकको अनिलेख
सुधारका लानग ननर्ाय गरी नब.ब्य.स.बैठक बसी िैनक्षक सुधारका लानग पुनस्तका
कायाान्वयन गरे को
ननर्ाय गरी कायाान्वयन गरे को िए पुरा अंक,
अन्यमा ६ मनिनालाई पूर्ााङक मानी जनत वटा
बैठक बसी ननर्ाय गरी कायाान्वयन गरे को र् सो
० ∕५ का दरले वषामा प्राप्त हुने अंक ददने
५.नबध्यालयको
आयोजनामा नबध्यालयले आवश्यकता अनुसार कम्तीमा तानलममा उपनस्थत निक्षकको
निक्षकलाई क्षमता नबकास तानलम वषामा १ पटक निक्षकलाई क्षमता नबकास
तानलम।स्रोत कक्षा सञ्चालन गरे को िए पुरा अनिलेख पुनस्तका
∕स्रोत कक्षा सञ्चालन गरे को
अंक ददने
६.निक्षकको कक्षा निक्षर्को प्र.अ.ले २ मनिनामा १ पटक कम्तीमा पने गरी प्र.अ.को
सुपरीबेक्षर्
सुपरीबेक्षर् गरे को र पृष्ठपोषर् प्रत्येक निक्षकको कक्षा निक्षर्को सुपरीबेक्षर् लगबुक(अनुसूची-१)
ददएको
गरे को र पृष्ठपोषर् ददएको िए पुरा अंक ददने
अन्यमा ६ मनिनालाई पूर्ााङक मानी जनत
पटकसुपरीबेक्षर् गरी पृष्ठपोषर् ददएको र् िने
सोवापत प्राप्त हुने ० ∕५ अंकका दरले ददने
७.निक्षक अनििावक संघको बैठक प्रत्येक ३ मनिनामा कम्तीमा १ पटक निक्षक निक्षक अनििावक संघको
बसाइ िैनक्षक सुधारका लानग अनििावक संघको बैठक बसी िैनक्षक सुधारका बैठकको अनिलेख पुनस्तका
ननर्ाय गराइ कायाान्वयन गरे लानग ननर्ाय गरी कायाान्वयन गरे को िए पुरा
अंक, अन्यमा ४ मनिनालाई पूर्ााङक मानी
गराएको
जनत वटा बैठक बसी ननर्ाय गरी कायाान्वयन
गरे को र् सो बराबर प्राप्त हुने अंक ददने
८.अनििावक िेलामा नबधालयका प्र.अ.लेअनन्तम परीक्षा सदकएपनर् सबै नबषय प्र.अ. सनित निक्षक बैठकको
बालबानलकाको नसकाइको स्तर र
िैनक्षक गनतनबनधको जानकारी र
र्लफल गरी गराइ ननर्ाय
गराएको

निक्षकसाँग बालबानलकाको नसकाइको स्तर र उपनस्थनत पुनस्तका र सो मा
िैनक्षक गनतनबनधको बारे मा र्लफल गरी उनल्लनखत ननर्ाय तथा
नब.ब्य.स.को बैठकद्वारा नसकाइ उपलब्धीको प्र.अ.सनित
निक्षक
र

बारे मा आवश्यक ननर्ाय गरी अनििावकलाई नब.ब्य.स.को
बैठकको
जानकारी गराएको िए पूरा अंक ददने
उपनस्थनत पुनस्तका र सो मा
उनल्लनखत ननर्ाय
९.नबध्यालयको बार्षाक ददवसमा नब.ब्य.स.को बैठकद्वारा अनघल्लो वषाको नसकाइ नब.ब्य.स.को बैठकको ननर्ाय
गत वषाको नसकाइ उपलब्धीमा उपलब्धीमा औसतमा सबोतम अंक ल्याउने कपी
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औसतमा सबोतम अंक ल्याउने
निक्षकलाइ सम्मान ∕पुरस्कृ त र
नसकाइ उपलब्धी
औसतमा
न्यूनतम अंक ल्याउने निक्षकलाई
चेतावनी सनित सुधारका लानग
पृष्ठपोषर् ददएको

निक्षकलाइ सम्मान
∕पुरस्कृ त र नसकाइ
उपलब्धी औसतमा न्यूनतम अंक ल्याउने
कम्तीमा १।१ निक्षकलाई चेतावनी सनित
सुधारका लानग पृष्ठपोषर् ददने ननर्ाय गरी
ननर्ाय कायाान्वयन गरे मा पुरा अंक ददने(कक्षा
५-१२ को अंग्रेजी,गनर्त र नबज्ञान नबषयको
िकमा १० अंक कममा समेत अरु सरि
मूल्यांकन गना सदकने)

१०.तोदकएको ढााँचा र समयमा तोदकएको ढााँचा र समयमा सामानजक परीक्षर् ननर्मात सामानजक परीक्षर्
,अनििावक
सामानजक
परीक्षर्
गरी गरी अनििावक िेलामा प्रस्तुत गरे को िए पुरा प्रनतवेदन
अं
क
ददने
अनििावक
िेलामा
प्रस्तुत
िेलाको उपनस्थनत र प्रस्तुत
गररएको
गरे को ब्यिोरा
११.सुिासन र पारदर्िाता कायम नबध्यालयको वार्षाक आय ब्यय र र्ात्रवृनि वार्षाक आय ब्यय र
नवतरर् गरे को िीषाकगत नववरर् अनििावक र्ात्रवृनि नवतरर् गरे को
गरे गराएको
िेलामा गराएको िए पुरा अंक ददने,कु नै एक िीषाकगत नववरर्सनितको
िेलाको
मात्रको जानकारी गराएको िए आधा अंक ददने अनििावक
उपनस्थनत
गत
बषा
क
ो
आम्दानी
र
खचा
क
ो
नववरर्
दु
रु
स्त
चार वटाकै अनिलेख खाता
१२.अनिलेख ब्यबस्थापन गरे को
राखेको अनिलेख,र्ात्रबृनि पाउने र्ात्र
र्ात्राको
संख्या
र
रकम
सनितको
अनिलेख,नबरामी नबदा नलने निक्षकको नबबरर्

सनित नबदा प्रमानर्त अनिलेख, दैननक नवद्याथी
िानजरी पुनस्तकाको ननयनमत प्रयोग तथा
अनिलेख अद्यावनधक गरे को, पाठ्यपुस्तक प्राप्त
गने नबध्याथीको अनिलेख दुरुस्त राखेको िए
पुरा अंक ददने,अन्यको िकमा ४ वटा
अनिलेखलाई ितप्रनतित मानी जनतवटाको
अनिलेख ब्यबस्थापन िएको र्,त्यनत नै
प्रनतितले हुन आउने अंक ददने
गत बषाको लेखा परीक्षर् गराएको िए पुरा लेखा परीक्षर् प्रनतवदन
१३.लेखा परीक्षर् गरे गराएको
अंकददने
१४.बेरुजु फर्ायौट गरे गराएको
बेरुजु फर्ायौट पूर्ा गरे को िए पुरा अंक,आधा लेखा परीक्षर् प्रनतवदनमा
उनल्लनखत बेरुजु फर्ायौटको
गराएको िए आधा अंक ददने
नवबरर्
१५.नबध्यालय िाता सफा र नबध्यालयको खेल मैदान,िौचालय,कक्षा कोठा नबध्यालयको अवलोकनवाट
स्वच्र् बनाएको
१६.नबध्यालय सुधार

सफा राखेको िए पुरा अंक ददने
रिेको
योजना नबध्यालय सुधार योजना कायाान्वयन गरे को िए कायाान्वयनमा
पुरा अंक ददने
नबध्यालय सुधार योजना

कायाान्वयनको अबस्था
१७. नबध्यालय खुलेको ददनको नबधालय खुलेको ददनको ९० प्रनतित वा सो िानजरी अनिलेख
९० प्रनतित वा सो िन्दा बढी िन्दा बढी ददन नबध्यालयमा प्र.अ.को औसत
उपनस्थनत िएको िए पुरा अंक ददने
ददन औसत उनपनस्थनत िएको
१८.नसकाइ आदान प्रदान गरे को

आफ्नो नवध्यालयका आवश्यक सबै वा के िी के के र किााँ नसकाइ आदान
निक्षकलाई ननजकै को राम्रो नबध्यालयमा बषामा प्रदान गररयो सो पुनष्ट हुने
कम्तीमा १पटक लनग नसकाइ आदान प्रदान कागज
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गरे मा पुरा अंक ददने
१९.नबधालयको औसत नसकाइ समग्र नबषयको नसकाइ उपलब्धी*
उपलब्धी मापन गरर लक्ष्य िानसल
गरे को

२०.सेवाक्षेिमभिको
सचेिनािल
ू क

सञ्चालन गरे को

२१.वावषाकरुपिा
एक

पटक

नबध्यालयले
तयार
गरी,निक्षा अनधकृ त वा श्रोत

ब्यनक्तले प्रमानर्त गरे को
नसकाइ
उपलनब्ध
फाराम(अनुसूनच-२)
सिद
ु ायिा बषािा कम्िीिा १ वटा सिद
ु ायिा कायाक्रमको नाम,सञ्चानलत
स्थान,सििागी
संख्या
कायाक्रि आधाररि सचेिनािल
ु क कायाक्रि(लैंधगक
िएको अनिलेख
दहंसा त्रबरुध्द,जेष्ठ नागररकको स्याहार
सम्बन्धी,िहािारी आदद)सञ्चालन गरे को
भए परु ा अंक ददने

ववद्यालयिा त्रबध्यालयको पाठ्यक्रििा आधाररि रहे र स्वास््य परीक्षण गरे को
ववद्याथीको प्रत्येक कक्षाका सवै त्रबध्याथीको कम्िीिा कक्षागि ररपोटा

स्वास््य परीक्षण गरे को

१ पटक सम्बल्न्धि त्रबषय मिक्षकद्वारा
परीक्षण गराएको भए परु ा अंक ददने

२२.नवद्यालयमा
पुस्तकालय नवद्यालयमा पुस्तकालय व्यवस्थापन र प्रयोगको पुस्तकालय र सो को प्रयोग
व्यवस्थापन र प्रयोगको गरे को
गरे को िए पुरा अंक ददने
खाता

*

(क) कक्षा १-३ को िकमा ७० प्रनतित वा सो िन्दा बढी िएमा पुरा अंक, ६०-६९=९ प्रनतित िएमा ६० प्रनतित
अंक र ५०-५९=९ प्रनतित िएमा ५० प्रनतित अंक ददने ।
(ख) कक्षा ४-५ को िकमा ६० प्रनतित वा सो िन्दा बढी िएमा पुरा अंक, ५०-५९=९ प्रनतित िएमा ६० प्रनतित
अंक र ४५-४९=९ प्रनतित िएमा ५० प्रनतित अंक ददने ।
(ग) कक्षा ६-८ को िकमा ५५ प्रनतित वा सो िन्दा बढी िएमा पुरा अंक, ५०-५४=९ प्रनतित िएमा ६० प्रनतित
अंक र ४५-४९=९ प्रनतित िएमा ५० प्रनतित अंक ददने ।
(घ) कक्षा९-१२ को िकमा ५० प्रनतित वा सो िन्दा बढी िएमा पुरा अंक, ४५-४९ =९ प्रनतित िएमा ६०
प्रनतित अंक र ४०-४४=९ प्रनतित िएमा ५० प्रनतित अंक ददने ।
(कक्षा ५-१२ को अंग्रज
े ी,गनर्त र नबज्ञान नबषयको िकमा १० अंक कममा समेत अरु सरि मूल्यांकन गना सदकने)

५. क) दफा ३ अनस
ु ारको िैक्षक्षक उपलब्धी प्राप्ि गना गाउँ पामलकाका प्रिख
ु प्रिासकीय अधधकृिले

ववद्यालयका प्रधानाध्यापकसंग दफा ४ अनस
ु ारको सच
ू कका अधारिा गाउँ पामलकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,

सम्बल्न्धि वडाका वडाध्यक्ष, मिक्षा अधधकृि/स्रोि व्यल्ति र ववद्यालय व्यवस्थापन समितिको
अध्यक्षको रोहवरिा कायासम्पादन सम्झौिा गनुा पनेछ ।

ख) दफा ३ (क) अनस
ु ारको सम्झौिा िैक्षक्षक सि िरु
ु हुनभ
ु न्दा कम्िीिा १ िदहना अतघ (पदहलो
पटकलाई) गनुा पनेछ ।

ग) सम्झौिा पश्चाि गाउँ वपलकाले ववद्यालयको प्रधानाध्यापक र ववद्यालय व्यवस्थापन समितिको
अध्यक्षलाइा यो आदे ि कायाान्वयन गना पदहलो पटकलाइा अमभिख
ू ीकरण गराउनु पनेछ ।

घ) कुनै कारणले सम्झौिा भए पश्चाि प्रधानाध्यापक पररविान भएिा पदहलेको प्रधानाध्यापकले गरे को
सम्झौिा नै वहालवालाको हकिा सिेि लागु हुनेछ र सो को जानकारी पदहलेको प्रधानाध्यापले
बहालवालालाइा गराउनु पनेछ ।
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ङ) कायासम्पादन िल
ू याङ्कन गना गाउँ पामलकाले मिक्षा अधधकृि/स्रोि व्यल्तिको संयोजकत्विा प्रिख
ु

प्रिासकीय अधधकृिले िोकेको एक जना किाचारी सदहि दइु ा सदस्यीय समिति गठन गरी िैक्षक्षक सि
सिाप्िीको ४ (चार) िदहना मभि प्रत्येक ववद्यालयिा पठाउने छ । समितिले िल
ू याङ्कन गने

कायाादेि पाएको ४५ (पैंिामलस) ददन मभि िल
ू याङ्कन प्रतिवेदन अनस
ु धू च ५ िा उल्ललखखि ढाँचािा
गाउँ पामलकािा सल्फारल्ि सहल्ि पेि गर्नु पर्नेछ ।

च) िल
ू यांकन समितिले पेि गरे को प्रतिवेदन उपर गाउँ मिक्षा समितििा छलफल गनप
ुा नेछ। गाउँ मिक्षा
समितििा छलफल गरी उति प्रतिवेदन सझ
ु ाव सदहि कायाान्वयनका लाधग गाउँ कायापामलकािा पेि
गनप
ुा नेछ। गाउँ मिक्षा समितिले पेि गरे को प्रतिवेदन उपर गाउँ गाउँ कायापामलकािा छलफल
गनप
ुा नेछ। प्रतिवेदनिा उल्ललखखि कुनै त्रबध्यालयको िैक्षक्षक उपलब्धीका सम्बन्धिा िंका

लागेिा∕उजुरी परे िा गाउँ कायापामलकाले छुट्टै िल
ू यांकन समिति गठन गरी त्यस्िा त्रबध्यालयको
पन
ु :िल
ू यांकन गना गराउन सतनेछ।

छ) िल
ू यांकनबाट प्राप्ि तनष्कषाका आधारिा गाउँ कायापामलकाले त्रबध्यालयहरुलाई अनस
ु धू च ६ िा
उल्ललखखि आधारिा बगीकरण गनेछ।

ज) बगीकरणिा उत्कृष्ठ ठहररएका िीन त्रबध्यालयहरुलाई गाउँ पामलकाको स्थापना ददवसको अवसरिा

तनम्नानस
ु ार परु स्कृि गररनेछ।िल
ू यांकन समितिले उत्कृष्ठ िीन ववध्यालयको नाि सिेि अनस
ु धू च ६
का साथ पेि गनप
ुा नेछ।

-प्रथि हुने त्रबध्यालयलाइ रु.२,००,०००।–र सम्िान पि
-दोश्रो हुने त्रबध्यालयलाइ रु.१,५०,०००।- र सम्िान पि
-िेश्रो हुने त्रबध्यालयलाइ रु.१,००,०००।- र सम्िान पि

झ) दफा ५ (ज) िा उल्ललखखि परु स्कार प्राप्ि गने त्रबध्यालयले परु स्कार रकिको ५० प्रतििि रकि

त्रब.ब्य.स.को तनणाय गराइ मिक्षकको क्षििा त्रबकासिा खचा गनप
ुा नेछ र बाँकी ५० प्रतििि ररकि

मिक्षकलाई िह िथा श्रेणी अनस
ु ार प्रोत्साहन स्वरुप वविरण गनप
ुा नेछ।यी दव
ु ै िीषकाको रकि खचाको
जानकारी र त्रबल भपााइ गाउँ पामलकािा पेि गनप
ुा नेछ।

ञ) मसकाइ उपलब्धी स्िर किजोर रहे का त्रबध्यालयलाई गाउँ पामलकाले पदहलो पटकलाई चेिावनी

ददनेछ।दोश्रो बषा पतन सो त्रबध्यालयको मसकाइ उपलब्धी स्िर किजोर नै रहे िा त्रबध्यालयलाई

गाउँ पामलकाले दोश्रो पटक पन
ु :चेिावनी ददनेछ। िेश्रो बषा पतन सो त्रबध्यालयको मसकाइ उपलब्धी स्िर
किजोर नै रहे िा त्रबध्यालयको नाि र सबै मिक्षकको नाि रे डडयो र पि पत्रिकिा साबाजतनक
गररनेछ र प्रचमलि कानन
ू अनस
ु ार त्रबध्यालयको प्र.अ.पररबिान िथा कि उपलब्धी प्राप्ि गने
मिक्षकको सरुवा प्रकृया अगाडड बढाइनेछ।

६. प्रधानाध्यापक र ववद्यालका मिक्षकबीच तनम्न सच
ू कहरूका अधारिा कायासम्पादन सम्झौिा

हुनेछ। उति सच
ू कहरूको कायाान्वयन गने गराउने दातयत्व गाउँ पामलका, ववद्यालय व्यवस्थापन
समिति,प्रधानाध्यापक र मिक्षकको हुनेछ।िैक्षक्षक उपलब्धी प्राप्ि गना ववध्यालयका प्रधानाध्यापकसंग
सम्वल्न्धि ववध्यालयका मिक्षकले तनम्न सच
ु कहरुका अधारिा सम्बल्न्धि वडाका वडाध्यक्ष, मिक्षा

अधधकृि/स्रोि व्यल्ति र ववद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको रोहवरिा कायासम्पादन सम्झौिा
गनुा पनेछ ।
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सूचक नं.

सूचकको नाम

सूचकको पूर्ााङ्क

१
२
३
४
५
६

बार्षाक िैक्षनर्क योजनाको ननमाार् गरे को
प्रत्येक निक्षकद्वारा दैननक पाठयोजनाको ननमाार् र प्रयोग गरे को
िैक्षक सामग्री प्रयोग गरे को
र्लफल र अन्तरकृ यात्मक निक्षर् गरे को
बैयनक्तक निन्नतामा आधाररत सियोगात्मक निक्षर् गरे को
गृिकाया ददएको,जााँचेको र पृष्ठपोषर् गरे को

१०
१०
५
५
५
१०

७

निक्षर्मा ननयनमत पुनबाल(प्रोत्सािन,िौसला) प्रयोग गरे को

२

८
९
१०
११
१२

नबगत १ बषामा कायामूलक अनुसन्धान गरे को
निक्षर् सुधार योजना कायाान्वयन गरे को
प्रश्न पत्र ननमाार्मा नबनिनष्टकरर् तानलकाको प्रयोग गरे को
उिरकु निका ननमाार् गरी सो का आधारमा उिर पुनस्तका परीक्षर् गरे को
पररक्षाको ननतजा प्रकािन गदाा नबधाथी अनििावकलाई जानकारी ददई
लब्धाङ्क पत्र नबतरर् गरे को
नबध्यालयका अन्य कृ याकलापमा सियोग गरे को
नबध्यालय खुलेको ददनको ८५ प्रनतित वा सो िन्दा बढी ददन नबध्यालयमा
उपनस्थत िएको
नसकाइ उपलब्धी मापन

३
५
५
५
५

१३
१४
१५
१६

ववद्याथीके दै तनक उपल्स्थति अद्यावधधक गरे को

जम्मा

२
३
२५
५
१००

७. दफा ६ बमोनजमका सूचकको ब्याख्या, मापन नबनध र पुष्टयाई ाँ ननम्न आधारिरुबाट गररनेर् ।
सूचक नं. सो को ब्याख्या

ाँ ा आधारिरु
पुष्टयाईक

मापन नबनध

१.प्रत्येक नबषय निक्षकले आफ्नो १) बनाउनुपने नबषयको बार्षाक िैक्षनर्क १) दैननक निक्षर् घण्टीको संख्या र
दैननक कायातानलकामा परे को योजनाको ननमाार् गरे मा सो लाई पूर्ााङक ननमाार् िएको नबषयगत
प्रत्येक नबषयको बार्षाक िैक्षनर्क मानी जनत वटा नबषयको योजना बनाएको िैक्षनर्क योजनाको संख्या
योजनाको ननमाार् गरे को
र् सो को हुन आउने अंक ददने
२.प्रत्येक नबषय निक्षकले आफ्नो १)
दैननक कायातानलकामा
प्रत्येक
नबषयको
पाठयोजनाको ननमाार् र
गरे को
३.नबषय
निक्षकले

बार्षाक

बनाउनुपने नबषयको दैननक पाठ १) दैननक घण्टीको संख्या र ननमाार्

परे को योजनाको ननमाार् गरे मा सो लाई पूर्ााङक िएको दैननकपाठ योजनाको संख्या वा
दैननक मानी जनत वटा नबषयको योजना बनाएको प्रत्येक निक्षकले निक्षर् गनुप
ा ने समग्र
प्रयोग र् सो को हुन आउने अंक ददने
नबषयको
नसकाइ
उपलब्धीका
आधारमा अंक ददने *
प्रत्येक १) निक्षर् गनुानप
ु ने नबषयको दैननक पाठ १) दैननक घण्टीको संख्या र ननर्मात

घण्टीमा िैनक्षक सामग्री प्रयोग योजनाको
ननमाार्मा
उनल्लनखत दैननकपाठ योजनामा प्रयोग गने
गरे को
बोर्ा,पाठ्यपुस्तक आदद बािेक अन्य िननएको िैनक्षक सामग्री संख्यावा
सम्बनन्धत िैनक्षक सामग्री प्रयोग गरे को सूचक नं.२ को जस्तै पुष्ट्याईं िएमा
पुनष्ट िएमा सो लाई पूर्ााङक मानी जनत सोिी बमोनजम यसमा पनन अंक प्रदान
वटा पाठ र नबषयको पाठ योजना बनाएको गना सदकने
सो को हुन आउने अंक ददने
घण्टीमा दैननक पाठ योजनामा उनल्लनखत समूि १) दैननक घण्टीको संख्या र ननर्मात
र्लफल र अन्तरकृ यात्मक निक्षर् नबिाजन, तथा नबध्याथी के नन्ित कु नै दैननकपाठ योजनामा प्रयोग गने
गरे को
नबनधको उल्लेख गरे को पुनष्ट िएमा सो िननएको निक्षर् नबनध र निक्षर्
४.निक्षकले

प्रत्येक
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लाई पूर्ााङक मानी जनत वटा पाठ प्रकृ या वा सूचक नं.२ को जस्तै
योजनामा र्लफल र अन्तरकृ या गररएको पुष्ट्याईं िएमा सोिी बमोनजम यसमा
देनखन्र् वा प्र.अ.को नसफाररि अनुसार पनन अंक प्रदान गना सदकने
पुष्टी हुन्र्,सो पूर्ााङ्क मानी सो को हुन
५.कमजोर र नबिेष आवश्यकता

आउने अंक ददने
कक्षागत तथा नबषयगतरुपमा अनन्तम
परीक्षामा उच्च र न्यून अंक प्राप्त गने
नबध्याथीको अन्तर ३० प्रनतित िन्दा कम
रिेको िए ५ अंक,३०.१ देनख ४० प्रनतित

िएका नबध्याथीलाई बैयनक्तक
निन्नतामा
आधाररत
समतामूलक सियोगात्मक निक्षर्
गरे को
सम्म िए ३ अंक र ४०.१ देनख ५०
प्रनतित सम्म अन्तर िए १ अंक प्रदान गने
६.गृिकाया ददएको,जााँचेको र नबध्याथीको उिर पुनस्तका मा नबषय
निक्षकले उल्लेख गरे को नमनत वा नबषय
पृष्ठपोषर् गरे को
निक्षकले बार्षाक लगबुकमा उनल्लनखत
गृिकाया संख्या

७.निक्षर्मा

ननयनमत

पुनबाल(प्रोत्सािन,िौसला) प्रयोग
गरे को

८.नबगत १ बषामा कायामूलक
अनुसन्धान गरे को
९.निक्षर्

सुधार

कायाान्वयन गरे को

योजना

कक्षागत
तथा
नबषयगतरुपमा
नबषयगत निक्षकले ननतजा नबश्लेिर्
गरी निक्षक र प्र.अ.दुबैले प्रमानर्त
गरे को कागज

नबध्याथीको उिर पुनस्तकामा नबषय
निक्षकले उल्लेख गरे को नमनत वा
नबषय निक्षकले बार्षाक लगबुकमा
उनल्लनखत गृिकाया वा सूचक नं.२ को
जस्तै पुष्ट्याईं िएमा सोिी बमोनजम
यसमा पनन अंक प्रदान गना सदकने
निक्षा अनधकृ त वा श्रोत ब्यनक्त वा प्र.अ.ले निक्षा अनधकृ त वा श्रोत ब्यनक्त वा
ननरीक्षर्को क्रममा निक्षर्मा पुनबाल प्रयोग प्र.अ.ले ननरीक्षर्को क्रममा निक्षर्मा
गरे को िनी पुष्टी गररददएमा
पुनबाल प्रयोग गरे को िनी पुष्टी
गररददएको नसफाररस पत्र वा सूचक
नं.२ को जस्तै पुष्ट्याईं िएमा सोिी
बमोनजम यसमा पनन अंक प्रदान गना
सदकने
१ निक्षकले १ कायामूलक अनुसन्धान गरे को प्रत्येक निक्षकले कु नै एक नबषयसाँग
प्रनत िए पुरा अंक ददने
सम्बनन्धत असल अभ्यासका बारे मा
गरे को कायामूलक अनुसन्धान पत्र
प्रत्येक नबषय निक्षकले आफू ले निक्षर् प्रत्येक नबषय निक्षकले आफू ले निक्षर्
गनुापने नबषयिरुको निक्षर् सुधार योजना गनुापने नबषयिरुको निक्षर् सुधार
कायाान्वयन गरे को िए(निक्षर् गनुापने योजना अध्याबनधक गरी कायाान्वयन
नबषयलाई ित्प्रनतित मानी कायाान्वयन गरे को देनखने कागज

गने योजना संख्याकोआधारमा हुने अंक
प्रदान गने)
१०.प्रश्न
पत्र
ननमाार्मा एक निक्षकले निक्षर् गने जम्मा नबषय नबनिनष्टकरर् तानलकामा उल्लेख िए
नबनिनष्टकरर् तानलकाको प्रयोग संख्यालाई ितनतित मानी जनत नबषयको अनुसार सबै ज्ञान ति र दकनसमका
प्रश्न पत्र सो तानलका अनुसार ननमाार् प्रश्नपत्र ननमाार् गरे को प्रश्नपत्र संख्या
गरे को
िएको र्,सोिी अनुसार प्राप्त हुने अंक ददने
११.उिरकु निका ननमाार् गरी एक निक्षकले निक्षर् गने जम्मा नबषय नबषयगतरुपमा प्रश्नानुसार
सो का आधारमा उिर पुनस्तका संख्यालाई ित्प्रनतित मानी जनत नबषयका गररएको उिरकु निका संख्या
उिरकु निका ननमाार् िएको र् ,सोिी
परीक्षर् गरे को
अनुसार प्राप्त हुने अंक
१२.पररक्षाको ननतजा प्रकािन कक्षा निक्षकले एक िैनक्षक सत्रमा कम्तीमा
गदाा नबधाथी अनििावकलाई ३ वटा परीक्षाको लब्धाङ्क पत्र तयार गरी
जानकारी ददई लब्धाङ्क पत्र ५० प्रनतित िन्दा बढी कक्षागत रुपमा
अनििावकलाई जानकारी गराएको िए
नबतरर् गरे को
पूरा अंक र १ वटा परीक्षाको मात्र
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तयार

कक्षा निक्षकले एक िैनक्षक सत्रमा
कम्तीमा ३ वटा परीक्षाको लब्धाङ्क
पत्र तयार गरे को प्रनत र अनििावकको
उपनस्थनत संख्या

लब्धाङ्क पत्र तयार गरी २५-४९ प्रनतित
सम्म अनििावकलाई जानकारी गराएको
िए आधा अंक ददने
१३.नबध्यालयका
अन्य नबध्यालयका अन्य कृ याकलाप जस्तै नबध्यालयका अन्य कृ याकलापमा
अनतररक्त
कृ याकलाप,
नबधालयको सियोग गरे को िनी प्र.अ.ले ददएको
कृ याकलापमा सियोग गरे को
पूबााधार ननमाार् आददमा सियोग गरे को नसफाररि पत्र
िए पुरा अंक ददने
१४.नबध्यालय खुलेको ददनको नबध्यालय खुलेको ददनको ८५ प्रनतित वा नबध्यालया िएको निक्षक िानजरी
८५ प्रनतित वा सो िन्दा बढी सो िन्दा बढी ददन नबध्यालयमा निक्षकको खाता
ददन नबध्यालयमा उपनस्थत उपनस्थत िएको िए पुरा अंक ददने
िएको
१५.नसकाइ उपलब्धी मापन

निक्षकले आफू ले निक्षर् गनुापने
सबै निक्षकले तयार गरी प्र.अ.,निक्षा
नवषयको औसत नसकाइ उपलब्धीका अनधकृ त वा श्रोत ब्यनक्तले प्रमानर्त
आधारमा अंक ददने *
गरे को नसकाइ उपलनब्ध फाराम
१६ववद्याथीके दै तनक हाल्जरी यसपव
ू ा िात्कालीन मिक्षा ववभागले दैननक िानजरी पुनस्तका
अद्यावधधक गरे को

िोकेको

ववद्याथीको

पल्ु स्िकाको

प्रयोग

दै तनक
र

हाल्जरी

त्यसिा

उल्ललखखि वववरण अद्यावधधक गरे को

*(क)

कक्षा १-३ को िकमा ७० प्रनतित वा सो िन्दा बढी िएमा पुरा अंक, ६०-६९=९ प्रनतित िएमा ६० प्रनतित
अंक र ५०-५९=९ प्रनतित िएमा ५० प्रनतित अंक ददने ।

(ख) कक्षा ४-५ को िकमा ६० प्रनतित वा सो िन्दा बढी िएमा पुरा अंक, ५०-५९=९ प्रनतित िएमा ६० प्रनतित
अंक र ४५-४९=९ प्रनतित िएमा ५० प्रनतित अंक ददने ।
(ग) कक्षा ६-८ को िकमा ५५ प्रनतित वा सो िन्दा बढी िएमा पुरा अंक, ५०-५४=९ प्रनतित िएमा ६० प्रनतित
अंक र ४५-४९=९ प्रनतित िएमा ५० प्रनतित अंक ददने ।
(घ) कक्षा९-१२ को िकमा ५० प्रनतित वा सो िन्दा बढी िएमा पुरा अंक, ४५-४९ =९ प्रनतित िएमा ६० प्रनतित
अंक र ४०-४४=९ प्रनतित िएमा ५० प्रनतित अंक ददने ।
(कक्षा ५-१२ को अंग्रज
े ी,गनर्त र नबज्ञान नबषयको िकमा १० अंक कममा समेत अरु सरि मूल्यांकन गना सदकने)
८. क) िल
ू यांकन समितिले दफा३(ङ)अनस
ु ार नै अनस
ु च
ू ी ७ िा उल्ललखखि ढाँचािा प्रत्येक मिक्षकले

मिक्षण गरे को मसकाइ उपलब्धीको बावषाक िल
ू यांकन गनेछ।मसकाइ उपलब्धी स्िर सवैभन्दा बढी

रहे का (िहगि रुपिा १।१जना पने गरी)मिक्षकलाई परु स्कृि गना गाउँ मिक्षा समितििा प्रतिवेदन
सदहि मसफाररि गनेछ।

ख) िल
ू यांकन समितिले पेि गरे को प्रतिवेदन उपर गाउँ मिक्षा समितििा छलफल गरी कायाान्वयनका
लाधग गाउँ कायापामलकािा मसफाररि गनप
ुा नेछ।गाउँ मिक्षा समितिले पेि गरे को प्रतिवेदन उपर
गाउँ कायापामलकािा छलफल गनप
ुा नेछ। कुनै मिक्षकको मसकाइ उपलब्धीका सम्बन्धिा िंका

लागेिा।उजरु ी परे िा गाउँ कायापामलकाले छुट्टै िल
ू यांकन समिति गठन गरी त्यस्िा त्रबध्यालयको
पन
ु :िल
ू यांकन गना गराउन सतनेछ।

ग) िल
ू यांकनबाट प्राप्ि तनष्कषाका आधारिा गाउँ कायापामलकाले सवैभन्दा बढी िैक्षक्षक उपलब्धी
हामसल गने प्रत्येक त्रबध्यालयको प्रत्येक िहको१∕१ जना मिक्षकलाई गाउँ पामलकाको स्थापना
ददवसको अवसरिा नगद रु.१,०००।–र सम्िान पि सदहि परु स्कृि गनेछ ( कक्षा ५-१२ को
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अंग्रेजी,गनर्त र नबज्ञान नबषयको िकमा १० अंक कममा समेत अरु सरि मूल्यांकन गना सदकने)। िर उपलब्धी
स्िर किजोर र सािान्य प्राप्ि गने मिक्षक र दफा(५)(ज)बिोल्जि प्रथि,दोश्रो र िेश्रो हुने
त्रबध्यालयका मिक्षकहरुलाई यस दफा बिोल्जि प्राप्ि हुने परु स्कार प्रदान गररने छै न।

घ) मसकाइ उपलब्धी स्िर किजोर रहे का त्रबध्यालयका मिक्षकलाई गाउँ पामलकाले पदहलो पटकलाई
चेिावनी ददनेछ।दोश्रो बषा पतन सो मिक्षकको मसकाइ उपलब्धी स्िर किजोर नै रहे िा उति

मिक्षकलाई गाउँ पामलकाले दोश्रो पटक पन
ु :चेिावनी ददनेछ। िेश्रो बषा पतन उति मिक्षकको मसकाइ
उपलब्धी स्िर किजोर नै रहे िा मिक्षकको नाि रे डडयो र पि पत्रिकिा साबाजतनक गनेछ र
प्रचमलि कानन
ू अनस
ु ार सरुवा प्रकृया अगाडड बढाइनेछ।
पररच्छे द– ३
ववववि

९. ल्जम्िेवार रहने

(क) प्रधानाध्यापक स्थानीय िह, अमभभावक एवं ववद्याथीप्रति ल्जम्िेवार हुनेछ ।
ख) मिक्षक एवं किाचारी ववध्यालक
ु ो कािका लाधग प्रधानाध्यापकप्रति ल्जम्िेवार हुनेछन ् । तनजहरुले
गण
ु स्िरीय मिक्षाका लाधग गाउँ पामलका, मिक्षा अधधकृि ÷ स्रोिव्यल्तिले प्रचमलि कानन
ू बिोल्जि
ददएका तनदे िन पालना गनुा पनेछ । अपेक्षक्षि िैक्षक्षक उपलल्व्धका लाधग मिक्षकहरुले
प्रधानाध्यापकसँग सहकाया गनप
ुा नेछ ।

ग) ववद्याथीलाई अपेक्षक्षि िैक्षक्षक उपलल्व्ध हामसल हुने गरी मसकाउने र दटकाउने दातयत्व
प्रधानाध्यापक र मिक्षकहरुको हुनेछ ।

घ) कुनै अमभभावक वा संरक्षकले ववद्यालय जाने उिेरका वालबामलकालाई ववद्यालय पठाउन अटे र
गरे िा तनजलाई गाउँ पामलकाबाट प्रदान गररने सेवा सवु वधाहरुबाट बल्न्चि गना सककनेछ ।

ङ) संस्थागि त्रबध्यालयको हकिा गाउँ पामलकाले छुट्टै तनदा रमिका जारी गरी लागू गनेछ।

च) यस तनदे मिकािा उल्ललखखि कायाका लाधग आवश्यक प्राववधधक िथा आधथाक सहयोग जुटाउने
प्रिख
ु दातयत्व गाउँ पामलकाको हुनेछ ।

पररच्छे द ४

ननदे लशका िागह
ु ु ने
१०. यो निर्दे निका तत्काल जारी हुिे छ। यस तनदे मिकाअनस
ु ार स्वीकृि कायासम्पादन सच
ू कहरुको कायाान्वयन
िैक्षक्षक सि २०७५।०७६ को िरु
ु िदहना दे खख नै गररनेछ।गाउँ पामलकाले पदहलो पटकलाई २०७५ साल
चैि िसान्ि मभि प्रधानाध्यापकसँग र २०७६ साल बैिाख िसान्िमभि प्रधानाध्यापकले सम्वल्न्धि
मिक्षकसँग कायासम्पादन संझौिा गररसतनप
ु नेछ।

पररच्छे द ५

बािा अड्काउ फुकाउने अधिकार
११. यस तनदे मिका कायाान्वयनको मिलमिलािा कुनै बाधा अड्काउ परे िा सो सम्बन्धिा आबश्यक पने
ब्याख्या गने र आदे ि ददने अधधकार गाउँ पामलकायापामलकािा तनहीि रहनेछ।
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पररच्छे द ५

बचाउ तथा जारी लमनत

१२. यस तनदे मिकािा लेखखए जति यसै बिोल्जि र यसिा नलेखखएका अन्य व्यवस्था प्रचमलि कानन
ु
बिोजि हुनेछ ।
१३. यो तनदे मिका ववक्रि सम्वि ् २०७५ साल िंसीर िदहना २५ गिे िंगलबार जारी गररएको छ।
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अनस
ु धू च-१

दफा ४(६) बिोल्जि प्र.अ.ले त्रबषय मिक्षकको कक्षा सप
ु ररबेक्षण गरे को लगबक
ु

मस.नं. मिक्षकको नाि थर

त्रबषय

िदहना िदहना

िदहना िदहना

िदहना िदहना

कैकफयि

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
निध्यालयको िाम:-श्री........................................आ.नि. ∕िा.वव.आ.त्रि.....
प्रधानाध्यापकको नाि:-श्री...................................................
दस्िखि..............................................
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मिक्षकको नाि:-............................
ववषय:-

अनस
ु धू च-२
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अनुसूची-३

दफा ५ (क) बमोन्जम गाउँ पालिका र ववद्याियका प्रिानाध्यापकबीचको काययसम्पादन सम्झौता पि

गाउँ पामलका र ववद्यालयका प्रधानाध्यापकबीच तनम्न सूचकहरुका आधारिा कायासम्पादन सम्झौिा गररनेछ।कायासम्पादन सम्झौिालाई दफा

५ विोल्जि कायाान्वयन गनुा गराउनु ववध्यालय र गाउँ पामलकाको किाव्य हुनेछ।आठराइा त्रिवेणी गाउँ कायापामलकाको कायाालय,( यसपतछ
पदहलो पक्ष भतनएको)र आठराइा त्रिवेणी गाउँ पामलका .......... ल्स्थि श्री. . . . . . . . . . . . . . आ. वव. /िा.वव. . . ....(यसपतछ दोश्रो पक्ष भतनएको)का बीच
आठराइा त्रिवेणी गाउँ पामलकाद्वारा जारी ववध्यालय कायासम्पादन तनदे मिका २०७५ िा भएका व्यवस्थाहरु कायाान्वयन गना गराउन िन्जरु
भएकाले यो करारको संझौिा गरी एक/एक प्रति आपसिा बखु झ मलयौं ददयौं।

१. कामकाज सम्बधिमा: दोस्रो पक्षले आफुलाई िोककएको यसैसाथ संलग्न काया वववरण(सूचकहरु)अनस
ु ारको काया गनुा पनेछ ।

२. उत्प्प्रेरणा सम्बधिमा : पदहलो पक्षले यस तनदे मिकािा उल्ललखखि उत्प्रेरणाका उपकरणहरु दोश्रो पक्षको काया सम्पादन िूलयांकनिा प्रयोग
गनेछ।

३. करार अवधििः पदहलो पटक करार गरे पतछ यो करार संस्थागि रुपिा तनरन्िर कायि हुनेछ।
४. काययसम्पादन मूलयांकनिः पदहलो पक्षले दोस्रो पक्षको काया सम्पादन िूलयांकन सालवसाली गनेछ।
५. प्रचलित कानन
ू िागू हुनेिः यस संझौिािा उललेख नभएको कुरा प्रचमलि नेपाल कानन
ू बिोल्जि हुनेछ

सूचक
नं.

सूचकको नाम

१
२
३
४

बार्षाक योजनाको ननमाार् र प्रयोग गरेको
दैननक काया योजना ननमाार् र प्रयोग गरे गराएको
निक्षक बैठक बसी िैनक्षक सुधारका लानग ननर्ाय गरी कायाान्वयन गरेको

५
६
७

नबध्यालयको आयोजनामा निक्षकलाई क्षमता नबकास तानलम।स्रोत कक्षा सञ्चालन गरेको
प्रअबाट निक्षकको कक्षा निक्षर्को सुपरीबेक्षर् गरेको र पृष्ठपोषर् ददएको
निक्षक अनििावक संघको बैठक बसाइ िैनक्षक सुधारका लानग ननर्ाय गराइ कायाान्वयन गरे
गराएको
परीक्षाफलको नबश्लेिर् गरी गराइ पृष्ठपोषर् गरे गराएको

३
६
३

३

१०
११
१२
१३
१४
१५

नबध्यालयको बार्षाक ददवसमा अनघल्लो वषाको नसकाइ उपलब्धीमा औसतमा सबोतम अंक ल्याउने
निक्षकलाइ सम्मान।पुरस्कृ त र नसकाइ उपलब्धी औसतमा न्यूनतम अंक ल्याउने निक्षकलाई
चेतावनी सनित सुधारका लानग पृष्ठपोषर् ददएको
तोदकएको ढााँचा र समयमा सामानजक परीक्षर् गरी अनििावक िेलामा प्रस्तुत गररएको
सुिासन र पारदर्िाता कायम गरे गराएको
अनिलेख ब्यबस्थापन गरेको
लेखा परीक्षर् गरे गराएको
बेरुजु फर्ायौट गरे गराएको
नबध्यालय िाता सफा र स्वच्र् बनाएको

१६

नबध्यालय सुधार योजनाको कायाान्वयन गरेको

५

१७

नबधालय खुलक
े ो ददनको ९० प्रनतित वा सो िन्दा बढी ददन औसत उनपनस्थनत उपनस्थत िएको

५

१८
१९

नसकाइ आदान प्रदान गरे को
नबध्यालयको औसत नसकाइ उपलब्धी मापन गरी लक्षय िानसल गरे को

२
२५

२०

सेवाक्षेिमभिको सिुदायिा सचेिनािूलक कायाक्रि सञ्चालन गरे को

२

वावषाकरुपिा ववद्यालयिा एक पटक ववद्याथीको स्वास््य परीक्षण गरे को

२

नवद्यालयमा पुस्तकालय व्यवस्थापन र प्रयोगको गरेको

२

८
९

२१
२२

पष्ु ट्याईंका आधारहरु

३
६
६

नब.ब्य.स.बैठक बसी िैनक्षक सुधारका लानग ननर्ाय गरी कायाान्वयन गरेको

जम्मा

५

$
३
३
२
२
३

१००

श्री
प्र.अ.श्री

।

सूचकको
पूर्ााङ्क
%

आ.वव. ∕िा.वव.को िफावाट
द

गाउँ पामलका कायाालयको िफावाट
प्र.प्र.अ.श्री

रोहवर

रोहवर

वव.व्य.स.अध्यक्ष श्री

गा.पा.अध्यक्ष श्री

गा.पा.उपाध्यक्ष श्री

वडाध्यक्ष श्री

मि.अ. ∕श्रो.व्य.श्री
ववध्यालयको छाप

कायाालयको छाप
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द

प्राप्िांक

कैकफयि

अनुसूची ४

दफा ६ बिोल्जि प्र.अ. र मिक्षकबीचको कायासम्पादन सम्झौिा पि
ववद्यालयका प्रधानाध्यापक मिक्षकबीच तनम्न सच
ू कहरुका आधारिा एक मिक्षकले मिक्षण गनप
ुा ने सवै ववषयको कायासम्पादन सम्झौिा

गररनेछ।कायासम्पादन सम्झौिालाई दफा ६ विोल्जि कायाान्वयन गनुा गराउनु ववध्यालय,प्र.अ.,मिक्षक र गाउँ पामलकाको किाव्य हुनेछ।
आठराइा
त्रिवेणी
गाउँ पामलका
..........
ल्स्थि
श्री. . . . . . . . . . . . . . आ. वव.
/िा.वव. . . ....का
प्रधानाध्यापक
श्री..................................................................... ,( यसपतछ पदहलो पक्ष भतनएको)र आठराइा त्रिवेणी गाउँ पामलका .......... ल्स्थि सोही आ. वव.

/िा.वव.का मिक्षक श्री................................................. (यसपतछ दोश्रो पक्ष भतनएको)काबीच आठराइा त्रिवेणी गाउँ पामलकाद्वारा जारी ववध्यालय
कायासम्पादन

तनदे मिका

२०७५

िा

भएका

व्यवस्थाहरु

कायाान्वयन

गना

गराउन

िन्जरु

भएकाले.........................................................................................................................................................................................
.....ववषयहरुको यो करारको संझौिा गरी एक/एकप्रति आपसिा बखु झ मलयौं ददयौं।
१.

कामकाज सम्बधिमा:दोस्रो पक्षले आफुलाई िोककएको यसैसाथ संलग्न काया वववरण(सूचकहरु)अनस
ु ारको काया गनुा पनेछ ।

२.

उत्प्प्रेरणा सम्बधिमा :पदहलो पक्षले यस तनदे मिकािा उल्ललखखि उत्प्रेरणाका उपकरणहरु दोश्रो पक्षको काया सम्पादन िूलयांकनिा

३.

करार अवधििःपदहलो पटक करार गरे पतछ यो करार संस्थागि रुपिा तनरन्िर कायि हुनेछ।ववषय पररविान िथा थप भएिा पन
ु :
संझौिा गनप
ुा नेछ।

४.
५.

गाउँ पामलकासँगको सिन्वयिा प्रयोग गनेछ।

काययसम्पादन मूलयांकनिःपदहलो पक्ष सदहि गाउँ पामलकाले दोस्रो पक्षको काया सम्पादन िूलयांकन सालवसाली गनेछ।

प्रचलित कानन
ू िागू हुनेिः यस संझौिािा उललेख नभएको कुरा प्रचमलि नेपाल कानन
ू बिोल्जि हुनेछ ।

सूचक
नं.

सूचकको नाम

सूचकको
पूर्ााङ्क

१
२
३
४
५
६

बार्षाक िैक्षनर्क योजनाको ननमाार् गरेको
प्रत्येक निक्षकद्वारा दैननक पाठयोजनाको ननमाार् र प्रयोग गरे को
िैक्षक सामग्री प्रयोग गरेको
र्लफल र अन्तरकृ यात्मक निक्षर् गरे को
बैयनक्तक निन्नतामा आधाररत सियोगात्मक निक्षर् गरे को
गृिकाया ददएको,जााँचेको र पृष्ठपोषर् गरेको

१०
१०
५
५
५
१०

७

निक्षर्मा ननयनमत पुनबाल(प्रोत्सािन,िौसला) प्रयोग गरेको

२

८
९
१०
११
१२

नबगत १ बषामा कायामूलक अनुसन्धान गरेको
निक्षर् सुधार योजना कायाान्वयन गरेको
प्रश्न पत्र ननमाार्मा नबनिनष्टकरर् तानलकाको प्रयोग गरेको
उिरकु निका ननमाार् गरी सो का आधारमा उिर पुनस्तका परीक्षर् गरे को
पररक्षाको ननतजा प्रकािन गदाा नबधाथी अनििावकलाई जानकारी ददई
लब्धाङ्क पत्र नबतरर् गरेको
नबध्यालयका अन्य कृ याकलापमा सियोग गरे को

३
५
५
५
५

नबध्यालय खुलक
े ो ददनको ८५ प्रनतित वा सो िन्दा बढी ददन नबध्यालयमा
उपनस्थत िएको
नसकाइ उपलब्धी मापन
ववद्याथीके दै तनक उपल्स्थति अद्यावधधक गरे को

३

१३
१४
१५
१६
जम्मा
श्री

पुष्ट्याईंका आधारहरु

२

२५
५
१००

आ.वव. ∕िा.वव.को िफावाट

मिक्षकको िफावाट

प्र.अ.श्री

मिक्षक श्री

रोहवर

रोहवर

वव.व्य.स.अध्यक्ष श्री

वडाध्यक्ष श्री

मि.अ. ∕श्रो.व्य.श्री

ववध्यालयको छाप
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प्राप्िांक

कैकफयि

अनुसूधच ५

दफा ५(ङ) सँग सम्बन्धित मूलयांकन फारम

ववध्यालयको नाि:- श्री....................... आ.वव. ∕िा.वव.आ.त्रि....

प्र.अ.को नाि...........................................................

सूचक
नं.

सूचकको नाम

सूचकको
पूर्ााङ्क

१
२
३
४

बार्षाक योजनाको ननमाार् र प्रयोग गरे को
दैननक काया योजना ननमाार् र प्रयोग गरे गराएको
निक्षक बैठक बसी िैनक्षक सुधारका लानग ननर्ाय गरी कायाान्वयन गरे को
नब.ब्य.स.बैठक बसी िैनक्षक सुधारका लानग ननर्ाय गरी कायाान्वयन गरे को

५
३
६
६

५
६
७

नबध्यालयको आयोजनामा निक्षकलाई क्षमता नबकास तानलम।स्रोत कक्षा सञ्चालन गरे को
प्रअबाट निक्षकको कक्षा निक्षर्को सुपरीबेक्षर् गरे को र पृष्ठपोषर् ददएको
निक्षक अनििावक संघको बैठक बसाइ िैनक्षक सुधारका लानग ननर्ाय गराइ कायाान्वयन
गरे गराएको
परीक्षाफलको नबश्लेिर् गरी गराइ पृष्ठपोषर् गरे गराएको

३
६
३

३

१०
११
१२
१३
१४

नबध्यालयको बार्षाक ददवसमा अनघल्लो वषाको नसकाइ उपलब्धीमा औसतमा सबोतम
अंक ल्याउने निक्षकलाइ सम्मान।पुरस्कृ त र नसकाइ उपलब्धी औसतमा न्यूनतम अंक
ल्याउने निक्षकलाई चेतावनी सनित सुधारका लानग पृष्ठपोषर् ददएको
तोदकएको ढााँचा र समयमा सामानजक परीक्षर् गरी अनििावक िेलामा प्रस्तुत गररएको
सुिासन र पारदर्िाता कायम गरे गराएको
अनिलेख ब्यबस्थापन गरे को
लेखा परीक्षर् गरे गराएको
बेरुजु फर्ायौट गरे गराएको

१५

नबध्यालय िाता सफा र स्वच्र् बनाएको

३

१६

नबध्यालय सुधार योजनाको कायाान्वयन गरे को

५

१७

५

१८

नबधालय खुलेको ददनको ९० प्रनतित वा सो िन्दा बढी ददन औसत उनपनस्थनत उपनस्थत
िएको
नसकाइ आदान प्रदान गरे को

१९

नबध्यालयको औसत नसकाइ उपलब्धी मापन गरी लक्षय िानसल गरे को

२५

२०

सेवाक्षेिमभिको सिुदायिा सचेिनािूलक कायाक्रि सञ्चालन गरे को

२

वावषाकरुपिा ववद्यालयिा एक पटक ववद्याथीको स्वास््य परीक्षण गरे को

२

नवद्यालयमा पुस्तकालय व्यवस्थापन र प्रयोगको गरे को

२

८
९

२१
२२
जम्मा

पुष्ट्याईंका आधारहरु

प्राप्िांक

५

४
३
३
२
२

२

१००

मूल्यांकन सनमनतको थप राय,सुझाव िए
......................................................................====================================================..........................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
मूल्यांकन सनमनतको संयोजकको
नाम:दस्तखत
नमनत:-

मूल्यांकन सनमनतको सदस्यको
नाम:दस्तखत
नमनत:-
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कैकफयि

अनुसूधच ६

दफा ५ (छ) सँग सम्बन्धित लसकाइ उपिब्िी स्तरको बगीकरण फाराम

क्र.सं.

त्रबध्यालयको नाि

ववध्यालयले प्राप्ि गरे को प्राप्िांक स्िर
१.किजोर

२.सािान्य

१

३.उत्ति

कैनियत

४.उत्कृष्ठ

२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
स्तर निर्धारणकध आर्धरहरु
क) कमजोर:-४० प्रनतित भन्दा तल
ग) उत्तम:-६०.१ प्रनतित र्दे खख ८० प्रनतितसम्म

ख) सामान्य:-४०.१ प्रनतित र्दे खख ६० प्रनतितसम्म
घ) उत्कृष्ठ:-८०.१ प्रनतित भन्दा मानि

मूल्यांकन सनमनतको थप राय,सुझाव िए................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
मूल्यांकन सनमनतको संयोजकको
नाम:दस्तखत
नमनत:-

मूल्यांकन सनमनतको सदस्यको
नाम:दस्तखत
नमनत:-
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अनुसूधच ७

दफा ८ (क) सँग सम्बन्धित मूलयांकन फाराम

ववध्यालयको नाि:-श्री..............................आ.वव.।िा.वव.आ.त्रि...................................................................
मिक्षकको नाि:-.................................................................ववषय..........................................................

सूचक
नं.

सूचकको नाम

सूचकको
पूर्ााङ्क

१
२

बार्षाक िैक्षनर्क योजनाको ननमाार् गरे को
प्रत्येक निक्षकद्वारा दैननक पाठयोजनाको ननमाार् र प्रयोग
गरे को
िैक्षक सामग्री प्रयोग गरे को
र्लफल र अन्तरकृ यात्मक निक्षर् गरे को
बैयनक्तक निन्नतामा आधाररत सियोगात्मक निक्षर् गरे को

१०
१०

३
४
५
६

गृिकाया ददएको,जााँचेको र पृष्ठपोषर् गरे को

५
५
५
१०

७

निक्षर्मा ननयनमत पुनबाल(प्रोत्सािन,िौसला) प्रयोग गरे को

२

८
९
१०
११

नबगत १ बषामा कायामूलक अनुसन्धान गरे को
निक्षर् सुधार योजना कायाान्वयन गरे को
प्रश्न पत्र ननमाार्मा नबनिनष्टकरर् तानलकाको प्रयोग गरे को
उिरकु निका ननमाार् गरी सो का आधारमा उिर पुनस्तका
परीक्षर् गरे को
पररक्षाको ननतजा प्रकािन गदाा नबधाथी अनििावकलाई
जानकारी ददई लब्धाङ्क पत्र नबतरर् गरे को
नबध्यालयका अन्य कृ याकलापमा सियोग गरे को

३
५
५
५

नबध्यालय खुलेको ददनको ८५ प्रनतित वा सो िन्दा बढी ददन
नबध्यालयमा उपनस्थत िएको
नसकाइ उपलब्धी मापन
ववद्याथीको दै तनक उपल्स्थति अद्यावधधक गरे को

३

१२
१३
१४
१५
१६
जम्मा

पष्ु ट्याईंका आधारहरु

प्राप्िांक

कैकफयि

५
२

२५
५
१००

मूल्यांकन सनमनतको थप राय,सुझाव िए
................................................................................................ ...........................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
मूल्यांकन सनमनतको संयोजकको
नाम:दस्तखत
नमनत:-

मूल्यांकन सनमनतको सदस्यको
नाम:दस्तखत
नमनत:-

आज्ञािे,

k|dfl0fs/0f ldlt M @)&%÷)*÷@%

रुद्र प्रसाद धयौपाने
प्रमुि प्रशासकीय अधिकृत
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