प्रतिवेदनको अनुसच
ू ी ३ (क) सँग सम्बतधिि तनवेदन
तितििः
तवषयिः पुनववहाली सम्बधिा ।
श्रीिान् िहातनदेशकज्यू,
तशक्षा िथा िानव स्रोि तवकास के धर,
सानोठििी, भक्तपुर ।
प्रस्िुि तवषयिा तशक्षा िथा िानव स्रोि तवकास के धरबाट प्रकातशि सूचना बिोतिि प्रतिवेदनको अनुसूची
३ (क) बिोतिि पुनववहालीको लातग िपतसलको तववरण भरी िाग भएको आवश्यक कागिाि सतहि तनवेदन पेश
गरेको छु । तनयिानुसार पुनववहालीको आवश्यक प्रतिmया अगाति बढाइ पाउँ ।
िपतसलिः
अ) प्रतिवेदनको अनुसच
ू ी ३(क)िा उल्लेतिि तस.न.
उल्लेतिि क्र.सिः

आ) अनुसूची ३(क) िा

इ) अनुसूची ३(क) िा उल्लेतिि दिाव निः
भए ठरट तनवेदन निः

ई) अदालिको फै सला

१. तशक्षकको तसटरोल नम्बरिः
२. स्थायी तनयुतक्तको लातग
हालको स्थानीय िहिः

तसफाठरस भएको तिल्लािः

३. तनयुतक्त तलएको

४. तवस्थातपि हुनुपूवव कायवरि रहेको तवद्यालयको नाि र िे गानािः
५. नागठरकिाको आिारिा िधि तितििः
७. नागठरकिा िारी तितििः

६. नागठरकिा िारी तिल्लािः

८. सम्बतधिि िहको धयुनिि योग्यिािः
९. हाल रािनैतिक दलको कायवकाठरणी पदिा रहे वा नरहेकोिः (अ) रहेको
िह

(आ) नरहेको

(क) रािनैतिक दलको कायवकाठरणी पदिा रहेको भए कु न िहिािः (अ) स्थानीय िह
(इ) प्रदेश िह (ई) संतिय िह

(आ) तिल्ला

१०. तवस्थापनको अवतििा तनवाचन आयोग िाफव ि हुने तनवावचनिा तनवावतचि हुनु भएकोिः (अ) छ
छैन
(क) तनवावतचि भएको भए कु न िहिािः (अ) स्थानीय िह
(ई) संतिय िह

(आ) तिल्ला िह

(आ)

(इ) प्रदेश िह

(ि) तनवावतचि हुनु भएको हो भने शुरु तनवावतचि हुनु भएको तिति उल्लेि गनुवहोसिः
११. कु नै लाभको पद िारण गरेको वा नगरेकोिः (अ) लाभको पद िारण गरेको
िारण नगरेको
(क) लाभको पद िारण गरेको भए तिति उल्लेि गनुवहोसिः
१२. तनवृतिभरण वा उपदान प्राप्त गनुभ
व एको छ वा छैनिः (अ) छ

(आ) छैन

(आ) लाभको पद

(क) प्राप्त गनुव भएको छ भने कु न सुतविा प्राप्त गनुव भएको छ उल्लेि गनुह
व ोसिः
(ि) बुदाँ (क) अनुसारको सुतविा कतहले देति तलन शुरु गनवभयो तिति उल्लेि गनुह
व ोसिः
(ग) उपदान फफिाव गरेको भए

फफिाव गरेको तिति उल्लेि गनुवहोसिः

१३. सेवा प्रिातणि कागिाििः (अ) छ

(आ)छैन

(क) छ भने तशक्षक पेशािा तवस्थापन पूवव सेवा गरेको फदन, ितहना र वषव उल्लेि गनुवहोसिः
१४. तवस्थापन भएको वा िातगरबाट हटाइएको कागिाििः (अ) छ

(आ) छैन

िातथ उल्लेि भएको व्यहोरा ठिक साँचो हो, झुटा िहरे कानुन बिोतिि सहुँला बुझाउँ ला ।
तनवेदक
तशक्षकको नाििः
दस्ििििः
स्थायी िे गानािः
सम्पकव िोवाइल निः
इिेल िे गानािः
(सम्बतधिि तशक्षकको िृ त्यु भएको भए आवश्यक सुतविा प्राप्तीको लातग प्रचतलि कानुन बिोतिि तनिको नतिकको हकदारले िातथको तनवे दन र सो साथ
िपतसलको कागिाि सिेि साथै रािी पेश गनुवपनेछ।)
तनवेदन साथ िल उल्लेि भएको कागिािहरु तसलतसलेवर रुपिा साथै राति पेश गनुव पने छिः
क) स्थायी तनयुतक्त पत्रको प्रिातणि प्रतितलपी िथा तशक्षक सेवा आयोगबाट गठरएको तसफाठरस पत्रको प्रतितलपी ।
ि) तवद्यालयको सेवाबाट

तवस्थापन भएको तिति िुल्ने पत्र ।

ग) नागठरकिाको प्रिातणि प्रतितलपी ।
ि) िधितिति िुल्ने शै तक्षक योग्यिाको प्रिाणपत्रको प्रतितलपी ।
ङ) कु नै लाभको पद िारण गरे को भए उक्त पदिा तनयु तक्त भएको पत्रको

प्रिातणि प्रतितलपी वा लाभको पद िारण नगरे को भए सो को स्विोषणा पत्र ।

च) तशक्षा तवकास िथा सिधवय इकाइले तसफाठरस गरे को सेवा प्रिातणिको पत्र ।
छ) तनवृ तिभरण वा उपदान नतलएको स्विोषणाको पत्र ।
ि) सम्बतधिि तशक्षक आफु उपतस्थि भइ तनवे दन फदन नसक्ने भए आफु वसोवास गरे को स्थानीय िहको रोहवरिा हालसालै तिचे को फोटो सतहिको िधिुरीनािा ।

प्रतिवेदनको अनुसच
ू ी ३ (ि) सँग सम्बतधिि तनवेदन

तितििः
तवषयिः पदस्थापन िथा हातिरी सम्बधिा ।
श्रीिान् िहातनदेशकज्यू,
तशक्षा िथा िानव स्रोि तवकास के धर,
सानोठििी, भक्तपुर ।

प्रस्िुि तवषयिा तशक्षा िथा िानव स्रोि तवकास के धरबाट प्रकातशि सूचना बिोतिि प्रतिवेदनको अनुसच
ू ी
३ (ि) बिोतिि तनयुतक्त पत्र तलएका िर हातिर नभएकाहरुको लातग िपतसलको तववरण भरी िाग भएको
आवश्यक कागिाि सतहि तनवेदन पेश गरेको छु । तनयिानुसार पदस्थापना िथा हातिरीको आवश्यक प्रतिmया
अगाति बढाइ पाउँ ।
िपतसलिः
अ) प्रतिवेदनको अनुसच
ू ी ३(ि)िा उल्लेतिि तस.न.

आ) अनुसूची ३(ि) िा

उल्लेतिि क्र.सिः
इ) अनुसूची ३(ि) िा उल्लेतिि दिाव नं.
१. तशक्षकको तसटरोल
नम्बरिः
२. स्थायी तनयुतक्तको लातग

तसफाठरस भएको तिल्ला ःिः

३. तनयुतक्त तलएको

हालको स्थानीय िहिः
३. नागठरकिाको आिारिा िधि तितििः

४. नागठरकिा िारी तिल्लािः

५. नागठरकिा िारी तितििः
६. सम्बतधिि िहको धयुनिि योग्यिािः
७. हाल रािनैतिक दलको कायवकाठरणी पदिा रहे वा नरहेकोिः (अ) रहेको

(आ) नरहेको

(क) रािनैतिक दलको कायवकाठरणी पदिा रहेको भए कु न िहिािः (अ) स्थानीय िह
िह

(इ) प्रदेश िह

(आ) तिल्ला

(ई) संतिय िह

८. तवस्थापनको अवतििा तनवाचन आयोग िाफव ि हुने तनवावचनिा तनवावतचि हुनु भएकोिः (अ) छ
(क) तनवावतचि भएको भए कु न िहिािः (अ) स्थानीय िह

(आ) तिल्ला िह

(आ) छैन

(इ) प्रदेश िह

(ई) संतिय िह
(ि) तनवावतचि हुनु भएको हो भने शुरु तनवावतचि हुनु भएको तिति उल्लेि गनुवहोसिः
९. कु नै लाभको पद िारण गरेको वा नगरेकोिः (अ) लाभको पद िारण गरेको

(आ) लाभको पद

िारण नगरेको
(क) लाभको पद िारण गरेको भए तिति उल्लेि गनुवहोसिः
१०. तनवृतिभरण वा उपदान प्राप्त गनुभ
व एको छ वा छैन ःिः (अ) छ

(आ) छैन

(क) प्राप्त गनुव भएको छ भने कु न सुतविा प्राप्त गनुव भएको छ उल्लेि गनुह
व ोसिः
(ि) बुदाँ (क) अनुसारको सुतविा कतहले देति तलन शुरु गनवभयो तिति उल्लेि गनुह
व ोसिः
(ग) उपदान फफिाव गरेको भए

फफिाव गरेको तिति उल्लेि गनुवहोसिः

(क) छ भने तशक्षक पेशािा तवस्थापन पूवव सेवा गरेको फदन, ितहना र वषव उल्लेि गनुवहोसिः
११. तवस्थापन भएको वा िातगरबाट हटाइएको कागिाििः (अ) छ

(आ) छैन

िातथ उल्लेि भएको व्यहोरा ठिक साँचो हो, झुटा िहरे कानुन बिोतिि सहुँला बुझाउँ ला ।
तनवेदक
नाििः
दस्ििििः
स्थायी िे गानािः
सम्पकव िोवाइल नंिः

इिेल िे गानािः

तनवेदन साथ िल उल्लेि भएको कागिािहरु तसलतसलेवर रुपिा साथै राति पेश गनुवपनेछिः
क) स्थायी तनयुतक्त पत्र िथा तशक्षक सेवा आयेगबाट तसफाठरस भएको तिल्ला िुल्ने कागिािको प्रिातणि प्रतितलपी ।
ि) तनि तसफाठरस भएको तिल्लाको इकाइले तनि पदस्थापन वा हातिर नभएको भतन गरे को तसफाठरस ।
ग) तनयुतक्तको तसफाठरस भए पतछ कु नै लाभको पद िारण गरे को भए तनयुतक्त पत्रको प्रतितलपी वा कु नै लाभको पद िारण नगरे को भए स्विोषणा पत्र ।
ि) नागठरकिाको प्रतितलपी ।
ङ) सम्बतधिि िहको सेवा प्रवेश गदाव चातहने धयूनिि योग्यिाको प्रतितलपी ।
च) तवस्थापनको सियिा तनवृतिभरण पाउने कु नै सरकारी सेवािा रहेको भए तनवृतिभरण सुतविा वा उपदान तलएको छ वा छै न सोको स्विोषणा पत्र ।
छ) सम्बतधिि तशक्षक आफु उपतस्थि भइ तनवेदन फदन नसक्ने भए आफु वसोवास गरे को स्थानीय िहको रोहवरिा हालसालै तिचेको फोटो सतहिको िधिुरीनािा ।

प्रतिवेदनको अनुसच
ू ी ४ सँग सम्बतधिि तनवेदन
तितििः
तवषयिः तनवृतिभरण÷उपदान सुतविा सम्बधिा ।
श्रीिान् िहातनदेशकज्यू,
तशक्षा िथा िानव स्रोि तवकास के धर,
सानोठििी, भक्तपुर ।
प्रस्िुि तवषयिा तशक्षा िथा िानव स्रोि तवकास के धरबाट प्रकातशि सूचना बिोतिि प्रतिवेदनको अनुसच
ू ी
४ बिोतिि तनवृतिभरण÷उपदान सुतविाको लातग िपतसलको तववरण भरी िाग भएको आवश्यक कागिाि सतहि
तनवेदन पेश गरेको छु । तनयिानुसार

आवश्यक प्रतिmया अगाति बढाइ पाउँ ।

िपतसलिः
अ) प्रतिवेदनको अनुसच
ू ी ४ िा उल्लेतिि तस.न.

आ) अनुसूची ४ िा उल्लेतिि

िm.स.ःिः
इ) अनुसूची ४ िा उल्लेतिि दिाव नं.ःिः
१. तशक्षकको तसटरोल नम्बरिः
२. स्थायी तनयुतक्तको लातग
हालको स्थानीय िहिः

तसफाठरस भएको तिल्ला ःिः

३. तनयुतक्त तलएको

४. तवस्थातपि हुनुपूवव कायवरि रहेको तवद्यालयको नाि र िे गानािः
५. नागठरकिाको आिारिा िधि तितििः

६. नागठरकिा िारी तिल्लािः

७. नागठरकिा िारी तितििः
८. सम्बतधिि िहको धयुनिि योग्यिािः
९. हाल रािनैतिक दलको कायवकाठरणी पदिा रहे वा नरहेकोिः (अ) रहेको

(आ) नरहेको

(क) रािनैतिक दलको कायवकाठरणी पदिा रहेको भए कु न िहिािः (अ) स्थानीय िह
िह

(इ) प्रदेश िह

(आ) तिल्ला

(ई) संतिय िह

१०. तवस्थापनको अवतििा तनवाचन आयोग िाफव ि हुने तनवावचनिा तनवावतचि हुनु भएकोिः (अ) छ

(आ)

छैन
(क) तनवावतचि भएको भए कु न िहिािः (अ) स्थानीय िह

(आ) तिल्ला िह

(इ) प्रदेश िह

(ई) संतिय िह
(ि) तनवावतचि हुनु भएको हो भने शुरु तनवावतचि हुनु भएको तिति उल्लेि गनुवहोसिः
११. कु नै लाभको पद िारण गरेको वा नगरेकोिः (अ) लाभको पद िारण गरेको

(आ) लाभको पद

िारण नगरेको
(क) लाभको पद िारण गरेको भए तिति उल्लेि गनुवहोसिः
१२. तनवृतिभरण वा उपदान प्राप्त गनुभ
व एको छ वा छैन ःिः (अ) छ

(आ) छैन

(क) प्राप्त गनुव भएको छ भने कु न सुतविा प्राप्त गनुव भएको छ उल्लेि गनुह
व ोसिः
(ि) बुदाँ (क) अनुसारको सुतविा कतहले देति तलन शुरु गनवभयो तिति उल्लेि गनुह
व ोसिः
(ग) उपदान फफिाव गरेको भए
१३. सेवा प्रिातणि कागिाििः (अ) छ

फफिाव गरेको तिति उल्लेि गनुवहोसिः
(आ)छैन

(क) छ भने तशक्षक पेशािा तवस्थापन पूवव सेवा गरेको फदन, ितहना र वषव उल्लेि गनुवहोसिः
१४. तवस्थापन भएको वा िातगरबाट हटाइएको कागिाििः (अ) छ

(आ) छैन

िातथ उल्लेि भएको व्यहोरा ठिक साँचो हो, झुटा िहरे कानुन बिोतिि सहुँला बुझाउँ ला ।

तनवेदक
तशक्षकको नाििः
दस्ििििः
स्थायी िे गानािः
सम्पकव िोवाइल नंिः
इिेल िे गानािः

(सम्बतधिि तशक्षकको िृत्यु भएको भए प्रचतलि कानुन बिोतिि तनिको नतिकको हकदारले िातथको तनवेदन र सो साथ िपतसलको कागिाि सिेि साथै रािी पेश गनुवपनेछ ।)
तनवेदन साथ िल उल्लेि भएको कागिािहरु तसलतसलेवर रुपिा साथै राति पेश गनुवपनेछिः
क) िृिक तशक्षकको हकिा तनिको िृत्युदिावको प्रिाण पत्रको प्रतितलपी, र तनि सँगको नािा प्रिातणिको प्रतितलपी ।
ि) तशक्षकको तनयुतक्त पत्रको प्रिातणि प्रतितलपी ।
ग) कायवरि रहदाँ सम्िको सेवा अवति िुल्ने गरी तशक्षा तवकास िथा सिधवय इकाइले गरे को तसफाठरस पत्र ।
ि) नागठरकिाको प्रतितलपी ।
ङ) धयुनिि शैतक्षक योग्यिाको उिेर िुल्ने प्रिातणि कागिािको प्रतितलपी ।
च) िोफकएको अवति गणना गदाव तनवृतिभरण पाउने भए यस अति उपदान तलएको भए सो फफिाव गरे को पत्र ।
छ) सम्बतधिि तशक्षक आफु उपतस्थि भइ तनवेदन फदन नसक्ने भए आफु वसोवास गरे को स्थानीय िहको रोहवरिा हालसालै तिचेको फोटो सतहिको िधिुरीनािा ।

प्रतिवेदनको अनुसच
ू ी ५ सँग सम्बतधिि तनवेदन
तितििः
तवषयिः एकिुष्ठ आर्थवक सुतविा सम्बधिा ।
श्रीिान् िहातनदेशकज्यू,
तशक्षा िथा िानव स्रोि तवकास के धर, सानोठििी, भक्तपुर ।
प्रस्िुि तवषयिा तशक्षा िथा िानव स्रोि तवकास के धरबाट प्रकातशि सूचना बिोतिि प्रतिवेदनको अनुसच
ू ी
५ बिोतिि एकिुष्ठ आर्थवक सुतविाको लातग िपतसलको तववरण भरी िाग भएको आवश्यक कागिाि सतहि
तनवेदन पेश गरेको छु । तनयिानुसार आवश्यक प्रतिmया अगाति बढाइ पाउँ ।
िपतसलिः
अ) प्रतिवेदनको अनुसच
ू ी ५िा उल्लेतिि तस.न.

आ) अनुसूची ५ िा उल्लेतिि

िm.स.ःिः
इ) अनुसूची ५ िा उल्लेतिि दिाव नं.ःिः
१. अस्थायी तनयुतक्त तितििः
२. तनयुतक्त तलएको हालको स्थानीय िहिः
३. तवस्थातपि हुनुपूवव कायवरि रहेको तवद्यालयको नाि र िे गानािः
४. नागठरकिाको आिारिा िधि तितििः

५. नागठरकिा िारी तिल्लािः

६. नागठरकिा िारी तितििः
७. सम्बतधिि िहको धयुनिि योग्यिािः
८. हाल रािनैतिक दलको कायवकाठरणी पदिा रहे वा नरहेकोिः (अ) रहेको

(आ) नरहेको

(क) रािनैतिक दलको कायवकाठरणी पदिा रहेको भए कु न िहिािः (अ) स्थानीय िह
िह

(इ) प्रदेश िह

(आ) तिल्ला

(ई) संतिय िह

९. तवस्थापनको अवतििा तनवाचन आयोग िाफव ि हुने तनवावचनिा तनवावतचि हुनु भएकोिः (अ) छ

(आ) छैन

(क) तनवावतचि भएको भए कु न िहिािः (अ) स्थानीय िह

(आ) तिल्ला िह

(इ) प्रदेश िह

(ई) संतिय िह
(ि) तनवावतचि हुनु भएको हो भने शुरु तनवावतचि हुनु भएको तिति उल्लेि गनुवहोसिः
१०. कु नै लाभको पद िारण गरेको वा नगरेकोिः (अ) लाभको पद िारण गरेको

(आ) लाभको पद

िारण नगरेको
(क) लाभको पद िारण गरेको भए तिति उल्लेि गनुवहोसिः
११. तनवृतिभरण वा उपदान प्राप्त गनुभ
व एको छ वा छैन ःिः (अ) छ

(आ) छैन

(क) प्राप्त गनुव भएको छ भने कु न सुतविा प्राप्त गनुव भएको छ उल्लेि गनुह
व ोसिः
(ि) बुदाँ (क) अनुसारको सुतविा कतहले देति तलन शुरु गनवभयो तिति उल्लेि गनुह
व ोसिः
(ग) उपदान फफिाव गरेको भए

फफिाव गरेको तिति उल्लेि गनुवहोसिः

१२. सेवा प्रिातणि कागिाििः (अ) छ

(आ) छैन

(क) छ भने तशक्षक पेशािा तवस्थापन पूवव सेवा गरेको फदन, ितहना र वषव उल्लेि गनुवहोसिः
१३. तवस्थापन भएको वा िातगरबाट हटाइएको कागिाििः (अ) छ

(आ) छैन

िातथ उल्लेि भएको व्यहोरा ठिक साँचो हो, झुटा िहरे कानुन बिोतिि सहुँला बुझाउँ ला ।
तनवेदक
तशक्षकको नाििः
दस्ििििः
स्थायी िे गानािः
सम्पकव िोवाइल नंिः

इिेल िे गानािः

(सम्बतधिि तशक्षकको िृत्यु भएको भए प्रचतलि कानुन बिोतिि तनिको नतिकको हकदारले िातथको तनवेदन र
सो साथ िपतसलको कागिाि सिेि साथै रािी पेश गनुप
व नेछ ।)
तनवेदन साथ िल उल्लेि भएको कागिािहरु तसलतसलेवर रुपिा साथै राति पेश गनुप
व नेछिः
क) तनयुतक्त पत्रको प्रिातणि प्रतितलपी र कायवरि िह िुल्ने कागिाि ।
ि) नागठरकिाको प्रतितलपी ।
ग) तवस्थातपि भएको तवद्यालय रहेको तशक्षा तवकास िथा सिधवय इकाइले तवस्थापन हुनुपव
ू वको सेवाको
अवतछन्निा रहेको तसफाठरस ।
ि) सम्बतधिि तशक्षक आफु उपतस्थि भइ तनवेदन फदन नसक्ने भए आफु वसोवास गरेको स्थानीय िहको रोहवरिा
हालसालै तिचेको फोटो सतहिको िधिुरीनािा ।

स्व घोषणा पत्रः
श्रीमान् महाननर्देशक
नशक्षा तथा मानव स्रोत नवकास के न्द्र, सानोठिमी, भक्तपुर ।

नवषयः स्व-घोषणा पत्र ।
प्रस्तुत नवषयमा यस के न्द्रबाट नवस्थानपत नशक्षकको पुनस्थाापना तथा सेवा सुनवधाका लानि
प्रकानसत

सूचना

बमोनिमको

ननवेर्दनका

लानि

आवश्यक

तपनशलका

नवषयमा

म

……………….निल्ला………………………..िाउँ /निर…………………………अन्द्तिातको………………….…
…………………..नवद्यालयको
नशक्षण
सेवाबाट
नवस्थानपत
भएको
अवनधर्देनि
………………….हाल…………………….सम्म कु नै पनन लाभकारी पर्द वा सेवा सुनवधा नलए/
ननलएको स्व-घोषणा िर्दाछु । यदर्द यस घोषणाको नवपठरत नलएको िहरीए कानून बमोनिम
सहँला वुझाउला ।
तपनशलः
१. कु नै पनन रािनैनतक र्दलको कायाकारणी पर्दमा बसेकोः छु / छैन ।
यदर्द नलएको भए र्दलको नाम र पर्दः………………………………….
२. नेपाल सरकारको ननयुनक्त वा मनोननत भएर लाभको पर्दः छु / छैन ।
यदर्द नलएको भए संििनको नाम र पर्दः………………………………
३. नवस्थानपत भए पनछ ननवृतीभरण वा उपर्दान नलएकोः छु / छैन ।
यदर्द नलएको भए ननवृनतभरण नलन थालेको नमनत…………….. र सुनवधाको िम्मा रकमः
रु…………………
स्व-घोषणा िनेको
नामः
र्दस्तितः
िे िानाः
ईनत संवत २०७९ साल………..मनहना……..िते………………..रोि………..शुभमः

