
 

स्थानीय राजपत्र 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका, काठमाण्डौद्वारा 
प्रकाशित 

खण्डः २)  काठमाण्डौ,  बैिाख  ९ गते    
२०७५ साि संख्या: & 

भाग २ 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका 
नगर काययपालिका कायायियको सूचना 

गोकरे्णश्वरनगरपालिकापूर्यप्राथलमक 
वर्द्याियस्थापना, सञ्चािन तथा 
व्यर्स्थापनकाययवर्लि,२०७५ 
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प्रस्तार्नाःनेपािको संवर्िानको अनसूुची ८ 
कोक्रमसंख्या ८, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 
२०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड 
(ज) सँग सम्बशधित वर्षय कायायधर्यन गने सम्बधिमा 
गोकरे्णश्वर नगरपालिका क्षेत्रलभत्र पूर्यप्राथलमक वर्द्यािय 
स्थापना,सञ्चािन र व्यर्स्थापन गरी पूर्य प्राथलमक 
कक्षाहरु मा एकरुपता ल्याउने,पूर्यप्राथलमक वर्द्याियको 
गरु्णात्मक सिुार गने, अनगुमन मूल्याङ्कन प्रर्णािीिाई 
संस्थागत तथा पूर्यप्राथलमक वर्द्याियसँग गोकरे्णश्वर 
नगरपालिकाको समधर्य, सहयोग र संस्थागत सम्बधि 
स्थावपत गनय र्ाञ्छनीय भएकोिे, 

गोकरे्णश्वर नगरपालिकाको प्रिासकीय काययवर्लि 
(लनयलमत गने) ऐन, २०७४ को दफा ४ िे ददएको 
अलिकार प्रयोग गरी गोकरे्णश्वर नगर काययपालिकािे 
देहायको काययवर्लि बनाएको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

1. संशक्षप्तनामरप्रारम्भ: (१) यो काययवर्लि को नाम 
“गोकरे्णश्वर नगरपालिका पूर्यप्राथलमक वर्द्यािय 
स्थापना, सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन 
काययवर्लि,२०७५” रहेकोछ। 
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(२)यो काययवर्लि गोकरे्णश्वर नगरपालिका 
नगरकाययपालिकाबाट स्र्ीकृतभएको लमलतदेशख 
प्रारम्भ हनुेछ। 

2. पररभाषाःवर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा 
यस काययवर्लिमा,- 

(क)"ऐन"भन्नािे स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन २०७४ 
"सम्झनपुदयछ। 

(ख)"पूर्यप्राथलमक वर्द्यािय नीलत" 
भन्नािे संघ र्ा प्रदेि र्ा यस 
नगरपालिकाको सरकारिे 
पाररत गरी कायायधर्यमा 
आउने काययक्रम तथा 
काययवर्लििार्य समेतजनाउँछ। 

(ग) "नगरपालिका"भन्नािे गोकरे्णश्वर 
नगरपालिका कायायिय 
सम्झनपुदयछ। 

(घ) "शिक्षा िाखा"भन्नािेगोकरे्णश्वर 
नगरपालिकाको शिक्षा, यरु्ा 
तथा खेिकुद िाखा 
सम्झनपुदयछ। 
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(ङ) "शिक्षा सलमलत" भन्नािे 
नगरपालिकाको नगर शिक्षा 
सलमलत सम्झन ुपदछय। 

(च)"वर्द्यािय" भन्नािे कक्षा एक 
भधदा मलुन सामाधयतः 
५र्षयमलुनका बािबालिकाको 
िालग वर्लभन्न प्रकारका 
लसकार्यका कक्षासञ्चािन गने 
वकण्डरगाडेन, मण्टेश्वरी, बाि 
शिक्षा, बािवर्कास केधर 
जस्ता पूर्यप्राथलमक वर्द्यािय 
सम्झनपुछय र सो िब्दिे 
पूर्यप्राथलमक वर्द्यािय 
अधतगयतका वर्लभन्न तहिार्य 
समेत जनाउँछ। 

(छ) "सलमलत" भन्नािे पूर्यप्राथलमक 
वर्द्यािय अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन सलमलत 
सम्झनपुदयछ। 

(ज) "स्थानीय सरकार" भन्नािे 
गोकरे्णश्वर नगरकाययपालिका 
सम्झन ुपदयछ। 
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पररच्छेद-२ 
अनमुलत सम्बधिी व्यर्स्था 

3. अनमुलतका िालग लनरे्दन ददनपुने: 
(१) नेपाि सरकार र्ा प्रदेि सरकार र्ा 
स्थानीय तह बाहेक कसैिे नगरपालिका क्षेत्रलभत्र 
वर्द्यािय सञ्चािन गनय चाहेमा आर्श्यक 
कागजात वर्र्रर्ण सवहत अनसूुची-१बमोशजमको 
ढाँचामा सोही अनसूुचीमा उल्िेख 
गररएबमोशजमका कागजात वर्र्रर्ण र सम्बशधित 
र्डा कायायियको लसफाररस सवहत मंलसर मसाधत 
लभत्र नगरपालिकामा लनरे्दन ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम लसफाररस 
गदाय सम्बशधित र्डा अध्यक्षिे उक्त लनरे्दन 
अनसुार भौलतक पूर्ायिार एरं् अधय उपयकु्तताको 
वर्षयमा स्थिगत अनगुमन गरी र्ा गरार्य र्डा 
सलमलतको लनर्णयय सवहत नगरपालिकामा लसफाररस 
गनुयपनेछ । 

4. अनमुलत ददने: (१) दफा ३ बमोशजमलनरे्दनप्राप्त 
भएमा शिक्षा िाखाको प्रमखु र्ा अलिकृतिेत्यस्तो 
वर्द्यािय प्रस्तार् गररएको स्थानको स्थिगत 
लनरीक्षर्ण गरी गराई अनसूुची-२ बमोशजमका 
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पूर्ायिारहरु भए नभएको यवकन गरी सोको 
प्रलतरे्दन नगरपालिकामा पेि गनुयपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त प्रलतरे्दन 
अनसुार अनमुलत ददन मनालसब देशखएमा 
अनमुलतको िालग शिक्षा िाखा माफय त शिक्षा 
सलमलत मा िेखी पठाउनपुनेछ। शिक्षा सलमलतको 
लनर्णयय बमोशजम शिक्षा िाखािे बसधत पञ्चमी 
अगारै् अनसूुची-३ बमोशजमको ढाँचा मा वर्द्यािय 
सञ्चािनको अनमुलत ददन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजमअनमुलत ददन ु
अशघ नगरपालिकािे सम्बशधित वर्द्याियिार्य 
अनसूुची-४बमोशजमको िरौटी तथा दतायिलु्क 
दाशखि गनय िगाउने छ। यस्ता संस्थािे 
अनमुलत लिई शिि ु स्याहार केधरपलन सञ्चािन 
गनय पाउने छ। यस सम्बशधि काययवर्लि र िाग्ने 
दस्तरु नगर शिक्षा सलमलतिे तोकेबमोशजम हनुेछ 
। 

(४)अनमुती ददन ु भधदा अगाडी शिक्षा 
िाखािे वर्द्याियबाट अनसूुची-५बमोशजमको 
प्रलतर्द्धता पत्रपेिगनय िगाउने छ र त्यस्तो 
प्रलतर्द्धतापत्र प्राप्त भएपलछमात्र अनमुलतपत्र प्रदान 
गनुयपनेछ। 
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5. वर्द्याियकोनामाकरर्ण: वर्द्याियको रुपमा 
सञ्चािन हनुे सबैप्रकारका शििसु्याहार केधर, 

वकण्डर गाडेन, मण्टेश्वरी, बािवर्कास केधर र्ा 
बाि शिक्षा को नामाकरर्ण गदाय राविय महत्र्को, 
भौगोलिक, िालमयक र्ा ऐलतहालसक स्थि, राविय 
वर्भलूत, राविय र्ा अधतरायविय व्यशक्तत्र्को नाम, 

शिक्षा क्षेत्र मा महत्र् पूर्णययोगदान गरेको 
शिक्षाप्रमेी, तथा सञ्चािक संस्था आददको नामबाट 
सञ्चािन गने गरीनामाकरर्ण गनुयपनेछ। वर्द्यािय 
दताय भर्सकेको नाममा अको वर्द्यािय दताय हनु 
सक्नेछैन। 

6. पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री:(१) पूर्य प्राथलमक 
कक्षाका बािबालिकामा अधतरलनवहत प्रलतभाको 
वर्कास गरी उनीहरुिाई आत्मवर्श्वासी, 
स्र्ालभमानी, सहयोगी, सरुशक्षत महससुगने तथा 
स्र्ािम्बी बनाउन आर्श्यक र्ातार्रर्णको 
वर्कास गने वकलसमको संघीय, प्रदेि र्ा स्थानीय 
सरकारबाट स्र्ीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक 
हनुपुनेछ। 

(२) वर्द्याियिे प्रयोग गने थप 
पाठ्यसामग्री, पाठ्यपसु्तक तथा लसकाई वर्लि 
नगर शिक्षा सलमलतिे स्र्ीकृत गरेको हनुपुनेछ। 
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(३) हरेक वर्द्याियिे सबै वक्रयाकिापहरु 
समेटी र्ावषयक क्यािेण्डरर कायययोजना अलनर्ायय 
रुपमा लनमायर्ण गरी िैशक्षक सत्र िरुुभएको 
एकमवहनालभत्र शिक्षा सलमलतबाट स्र्ीकृत गरार्य 
कायायधर्यन गनुयपनेछ । 

(४) वर्द्याियिे सामाधयतया पूर्यप्राथलमक 
तहका बािबालिकािाई प्रारशम्भक बािवर्कासका 
कक्षामा िारीररक, मानलसक, सामाशजक र 
संरे्गात्मक वर्कासका वक्रयाकिाप सञ्चािन 
गनुयपनेछ।नेपाि सरकार,शिक्षा तथा वर्ज्ञान 
प्रवर्लि मधत्रािय तथा शिक्षा िाखाबाट जारी 
प्रारशम्भक बािवर्कास ददग्दियनमा आिाररतभई 
पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याउनपुनेछ। 

7. वर्द्यािय सञ्चािन को समय: (१) िलनर्ार र 
अधय सार्यजलनक लबदाको ददनबाहेक अधय ददनमा 
वर्द्यािय सञ्चािन हनुेछ। स्थानीय र्ातार्रर्ण 
अनसुार वर्द्याियको लनर्णयय बमोशजम र्ा स्थानीय 
सरकारको लनर्णयय बमोशजम एकै पटक र्ा पटक 
पटक गरी र्षयमा बढीमा तीसददन वर्द्यािय 
बधदहनु सक्नेछ।वर्द्याियिे लबदाको ददन 
प्रमखुव्यर्स्थापक, सहजकताय र कमयचारीिाई 
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तालिम (पनुतायजगी र्ा वर्षयगत) ददने प्रबधि 
गनुयपनेछ। 

(२) सार्यजलनक लबदाको ददनबाहेक दैलनक 
सामाधयत ३ देशख ४ घण्टा वर्द्यािय सञ्चािन 
गनुयपनेछ।बािबालिकाको उमेर समूह अनसुार 
बािमैत्री लसकाईको वक्रयाकिाप सञ्चािन 
गनुयपनेछ। 

8. पूर्यप्राथलमक तह तथा बािमैत्रीपूर्ायिार 
:(१) वर्द्याियको प्िे ग्रपु, नसयरी, वकधडरगाडेन, 
आदद जस्ता उमेर अनसुारको तहगत व्यर्स्था 
शिक्षा िाखािे स्र्ीकृत गरेबमोशजम हनुेछ।  

(२)प्रस्तावर्त वर्द्याियिे अनसूुची-२ मा 
उल्िेशखत सूचकहरुमा उल्िेख भएबमोशजमका 
बािमैत्रीपूर्ायिार अलनर्ायय पूरागरेको 
हनुपुनेछ।अधय पूर्ायिार सलमलतिे लनिायरर्ण गरे 
बमोशजम हनुेछ। 

9. वर्द्याियकोमापदण्ड:(१) वर्द्याियिे शिक्षा तथा 
वर्ज्ञान प्रवर्लि मधत्रािय, शिक्षा तथा मानर् स्रोत 
केधर एरं् गोकरे्णश्वर नगरपालिकािे लनिायरर्ण 
गरेको धयूनतम मापदण्ड सवहत देहायका थप 
मापदण्डको पलन पािना गनुयपनेछ:- 
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(क) वर्द्यािय बािबलिकाको 
घरबाटनशजक एरं् समाजको 
प्रत्यक्ष लनगरानी पगु्न े र 
र्ातार्रर्णीय रुपिे सरुशक्षत 
स्थानमा हनुपुने, 

(ख) कोठा बािबालिकाको स्र्ास््य 
अनकूुि तापक्रम भएको 
हनुपुने, 

(ग)वर्द्यािय सञ्चािन गने भर्नको 
चारैलतर खिुा र अधय घरन 
जोलडएको िाधत, उज्यािो तथा 
दोहोरो हार्ा आदान प्रदान हनु 
सक्ने र झ्यािमा लग्रिराखेको 
हनुपुने, 

(घ) कोठा को क्षेत्रफि 
बािबालिकाको िालग स्र्तधत्र 
रुपिे बस्न, चल्न, खेल्न तथा 
सतु्न पगु्न े हनुकुो साथै भर्न 
मापयायप्त पावकय ङ सवुर्िा, 
स्थानीय मालनसकोो िालग 
सहज तररकािे आर्तजार्त 
गने मागय भएको र वर्द्यािय 
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भर्न आसपासमा पेट्रोिपम्प, 

मखु्यसडक, बसपाकय ,खिुामञ्च, 

र्ाचनािय, किकारखाना तथा 
ट्रावफक जोशखम नभएको 
स्थिमा हनुपुने, 

(ङ) वर्द्याियर्नार,पोखरी, लभर, 

खोिा, फोहोरसंकिनकेधर, 

बसपाकय , ध्र्नीप्रदषुक 
उद्योगिधदा, हर्ार्य मैदानबाट 
कम्तीमा ३००मीटरदूरीमा 
िाधत र सरुशक्षत र्ातार्रर्णमा 
हनुपुने, 

(च) ३ र्षयमलुनका बािबालिकाको 
िालग अलनर्ायय भरँु्तिा र४, 
५र्षयकाबािबालिकाको िालग 
बढीमा पवहिोतल्िा सम्ममा 
कक्षा कोठा सञ्चािन हनुपुने र 
सहज तररकािे तिमालथ 
आर्तजार्त गनयसक्ने भयायङ 
हनुपुने, 

(छ) भर्निे ओगटेको जलमनको 
भागको कम्तीमा दईुलतहाई 
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खािी जलमन खेि मैदान को 
रुपमा हनुपुने, 

(ज)िौचािय बािबालिकाको उमेर 
सहुाउँदो हनुपुने, 
बािबलिकाको सङ्खख्या 
अनसुार र बािबालिकाको 
िालग छुट्टाछुटै्टहनुकुो साथै 
अलनर्ायय साबनु, रुमाि, पानी 
ट्र्ार्िेटपेपर, लनयलमत 
सफासगु्घर गने सरसामान 
तथा लनयलमत सरसफाई गने 
प्रबधि हनुपुने, 

(झ) प्रत्येक कक्षाकोठामा कम्तीमा 
५जनाको४र्टा सानोसानो 
समूह र१५देशख २० जना 
बािबालिकाको ठूिोएक समूह 
स्र्तधत्र रुपिे बस्न, चल्न, 

खेल्न,नाच्न, घेरामा बसेर 
छिफि गनय उपयकु्त 
ठाउँरहेको हनुपुने, 

(ञ) प्रत्येक कक्षाकोठामा उपयकु्त 
िैशक्षक सामग्री, लसकाई 
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सामग्री, पाठ्यपसु्तक (शचत्र 
अंवकत कम्तीमा ५० पसु्तक 
सवहत अधय पसु्तक), 
बािबालिकाको व्यशक्तगत 
सामान छुट्टाछुु् टै्ट राख्नगेरी 
र ु् याकको  प्रबधि 
गरेकोहनुपुने, 

(ट) बािबालिकािे तयार गरेको 
िैशक्षक सामग्री तथा 
कृयाकिाप सबै बािबालिकािे 
देख्नगेरी बािबालिकाको 
आखँाको िेर्िमा लभत्तामा 
टाँस्नपुनेछ।लभत्ता मा 
राशखएको पाटीको आकार र 
झधुडार्ने स्थान 
बािर्ालिकाको सहज पहुँचमा 
हनुपुने, 

(ठ) लसकाईको िालग प्रयोग गने 
पोष्टर या शचत्र राख्नको िालग 
बािबालिकाको आखँाको 
उचाईमा रहनेगरी एउटा नरम 
पाटीको व्यर्स्था हनुपुने, 
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(ड) बािबालिकाको िालग पयायप्त 
खेि सामग्री कक्षामानै हनुपुने, 

(ढ) कायायिय कोठा, कपडा फेने 
कोठा, लबरामी आराम कक्ष, 

प्राथलमक उपचार कक्ष, नहुाउन े
कोठा, कपडािनु,े भाँडामाझ्ने, 
खानापकाउने जस्ता भौलतक 
संरचना भर्न लभत्र अिग्ग ै
हनुपुने, 

(र्ण) हातहलतयार, औषलि, वकटनािक 
औषलि तथा बािबालिकाको 
िालग हालनकारक हनु े संरचना 
उनीहरुको पहुँच नहनुे गरी 
राख्नपुने, 

(त) लसकाई को माध्यम अलभनय, 

खेिकुद, मनोरञ्जन, लसजयनात्मक 
वक्रयाकिाप, स्र्ािम्बन 
लसकाई, वर्ज्ञान लसकाई, तथा 
अभ्यास जनक आर्श्यक 
लसकाई सामग्री प्रत्येक 
कक्षाकोठामा व्यर्स्था गनुयपने, 
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(थ) कक्षा कोठा को लसकाईको 
माध्यम, गीत, कथा, शचत्र, 

अधयवक्रयािाप उमेर समूह 
अनसुारको दैलनक 
काययतालिकाको प्रबधि साथै 
खेि, बािगीत, कथा, कुराकानी, 
अर्िोकन, शचत्र, नाटक जस्ता 
वक्रयाकिापबाट अर्िारर्णागत 
रुपमा स्पष्ट गररनपुने,  

(द) प्राथलमक उपचारको िालग 
आर्श्यक औषलि, स्र्ास््य 
चौकीबाट उपिर्ब्ि गराईने 
लनयलमत स्र्ास््य सेर्ा 
सलुनशित गररनकुो साथै खाजा 
तथा खाना उपिब्ि गराउने 
,बार अनसुारको स्र्स्थ तथा 
स्र्ास््य बियक खाना खाजाको 
वर्र्रर्ण (उमेरअनसुार) यवकन 
गरी अलभभार्क समेतिाई 
उपिब्ि गराउनपुने, 

(ि) बािबालिका िाई लसकाई 
वक्रया किापमा सक्रीय 
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सहभागी गराउन र्ास्तवर्क ता 
झल्काउने खािका पतुिी, 
ब्िक, मालनस, पि,ु घर, चरा, 
स्र्ास््यचौकी, वर्द्यािय, टाँक, 

तनुा, चेन, तराज,ु माटो, र्ािरु्ा, 
काठकाटुक्रा, कागजका 
टुक्राहरु, फूि, भाँडार्तयन, 

िगुाफाटा, बाजागाजा, 
सागसब्जी, फिफूि, माछा, 
भाधछाका सामान, रबरबि, 

बाँसका टुक्रा, मकैकोखोस्टा, 
वर्लभन्न वकलसमका गेडागडुीका 
लबयाँ, नररर्िको खपडा, 
िप्सीका लबयँा आदद 
खेिौनाको लनयलमत प्रयोग गने 
व्यर्स्था लमिाउनपुने, 

(न) भनायपशुस्तका, दैलनक हाशजर 
पशुस्तका (कमयचारी र 
बािबालिकाको िालग अिग 
अिग), बैठकपशुस्तका, स्र्ास््य 
पशुस्तका, प्रत्येक बािबालिका 
को िालग र शिक्षक 
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कमयचारीको िालग एक एक 
र्टा व्यशक्तगत फार्ि तथा 
पूर्यिेखन अभ्यासपुु्शस्तका 
हनुकुो साथै अलभभार्क तथा 
अनगुमनकतायको िालग 
अिगअिग आगधतकु तथा 
लनरीक्षर्ण पशुस्तका अलनर्ायय 
रुपमा राख्नपुने, 

(प) बािर्ालिकािाई खेल्न उपयुकु्त 
खेिसामग्रीहरु जस्तै:शचप्िेटी, 
टायरटनेि, वढवकच्याउँ, वपङ, 

भरयाङ्ग, बिहरु, शस्कवपङ, र 
घेरािे बारेको चौर, बोटवर्रुर्ा, 
फूिबारी भएको बगैंचा हनुपुने, 

(फ) अनसूुची- ६ बमोशजमको 
ढाँचामा वर्द्याथीको अलभिेख 
राख्न,े आम्दानी खचय अलभिेख, 

वर्द्याथी प्रगलत अलभिेख, तथा 
अधय अलभिेखहरु व्यर्शस्थत 
रुपमा राख्न ेप्रबधि गररनपुने, 

(ब) बािर्ालिकाहरु बीच एक 
आपसमा सबैसँग समान 
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लमत्रर्त सम्बधि राख्न हरेक 
ददन फरक-फरक समूहमा 
बस्ने, खेल्ने, लसक्न े र्ातार्रर्ण 
बनाई सबै सँगसबैको 
घिुलमि, ससुम्र्धि र सहयोगी 
बनाउने काययक्रम हनुपुने, 

(भ) वर्द्याियिे अनसूुची-७ 
बमोशजमको ढाँचा मा 
चौमालसक प्रगती प्रलतरे्दन 
तयार गरी अलभिेख राख्नरे 
प्रत्येक चार/चार मवहना मा 
शिक्षा अलिकृत र्ा स्रोतव्यशक्त 
माफय त शिक्षा िाखामा पेि 
गनुयपने र शिक्षा िाखािे सो 
प्रलतरे्दन शिक्षा सलमलत मा 
पेि गनुयपने, 

(म) प्रत्येक र्षयको िैशक्षक काययक्रम 
प्रारम्भ हनुपुूर्य काययरत 
जनिशक्तिे कम्तीमा 
तीनददनको पनुतायजगी तालिम 
लिने व्यर्स्था वर्द्याियिेन ै
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लमिार्य त्यसको अलभिेख 
राख्नपुने, 

(य) वर्द्याियको फोहोर मैिा तथा 
ढिव्यर्स्थापनको तररका 
फाहोर मैिा व्यर्स्थापन 
प्रचलित कानूनबमोशजम 
नगरपालिका िे तोके 
बमोशजमको हनुपुने र  वर्द्यािय 
पररसरमा वर्पद् पदायको बखत 
समेत सरुशक्षत हनु े तररका को 
प्रबधि हनुपुने, 

(र) बािबालिका सहजकताय र्ा 
बाि शिक्षकको लनयशुक्तको 
अनपुात वर्द्याियमा भनाय 
भएका बािर्ालिका को उमेर 
र सङ्खख्याका आिारमा     
गनुयपने र सामाधयतः 
बािशिक्षक र्ा सहजकतायको 
संख्याको अनपुात सामदुावयक 
वर्द्याियको सरह हनु ुपने, 

(२) सामदुावयक वर्द्याियमा बाि शिक्षक 
र्ा सहजकताय लनयशुक्त गदाय पूर्यप्राथलमक 
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वर्द्याियमा भनाय भएका बािबालिकाको उमेर र 
सङ्खख्याकोो अनपुातमा  बाि शिक्षक र्ा 
सहजकताय लनयकु्त गनुयपनेछ।सामाधयतः 
बािशिक्षक र्ा सहजकताय र बािर्ालिकाको 
संख्याको अनपुात२०:१हनुपुनेछ। वर्द्याियमा 
एक जना आयाको  व्यर्स्था गनुय पनेछ। 

(३)सामदुावयक वर्द्याियमा पूर्यप्राथलमक 
वर्द्याियको काययक्रम धयूनतम दईु र्षयको 
हनुपुनेछ। 

(४)वर्द्याियिे र्डा, शिक्षा िाखा र्ा 
नगरपालिकािे मागे बमोशजम त्यांक िगायतका 
वर्र्रर्ण अलनर्ायय सम्बशधित िाखामा ददन ु
पनेछ। वर्र्रर्ण नददएमा वर्द्यािय खारेज गरी 
प्रचलित कानूनबमोशजम कारबाही हनुेछ। 

(५) वर्द्याियको िैशक्षक सत्र रै्िाखएक 
गते देशख चैत्र मसाधत सम्मको हनुेछ l 
अक्षरारम्भ बसधत पञ्चमीबाट गनय सवकधछ l 
अक्षरारम्भ बसधत पञ्चमी देशख चैत्र मसाधतसम्म 
अलभभार्कसँग कुनै प्रकारको शिक्षर्ण िलु्क लिन 
पार्ने छैन। 
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10. दैलनकगनुयपनेनयूनतमवक्रयाकिाप:(१) वर्द्याियिे 
प्रत्येक ददन कम्तीमा लनम्न वक्रयाकिाप अलनर्ायय 
रुपमा गनुयपनेछ:- 

(क) बािबलिकािाई धयानो स्र्ागत, 
(ख) सरसफाई अर्िोकन तथा 

सरसफाई कायय, 
(ग) व्यायाम, 
(घ) प्राथयना, 
(ङ) ददसावपसाब गराउन,े 
(च) सामवुहक चाि, 
(छ) हाशजरी, 
(ज) गीत, कथा, अलभनय, लसजयनात्मक 

चाि, बािर्ालिकाहरु को 
मौलिक वक्रयाकिाप, 

(झ) पनुरार्िोकन र्ा ठूिो समूह 
मा छिफि, 

(ञ) पूर्यसाक्षरता र्ा पूर्यिेखन 
वक्रयाकिाप, 

(ट) सामूवहक स्र्तधत्रखेि, समूह 
खेि र स्र्ार्िम्र्न सीप 
वर्कास खेि, बावहरी खेि,  
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(ठ) समयमा खाजा तथा खाना 
खरु्ाउने, 

(ड) स्र्ीकृत पसु्तक तथा 
पाठ्यसामग्रीको प्रयोग,  

(ढ) आरामकक्ष, 
(र्ण) माता वपता र गरुुप्रलत आभारी 

हनुे लसकार्य, 
(त) लबदार्य गीत आदद। 

(२) उपदफा (१) मा िेशखएदेशख बाहेक 
थपवक्रयाकिाप गराउने पूर्य प्राथलमक वर्द्याियिे 
दफा २२ बमोशजमको वर्लनयमार्िी र्ा 
काययवर्लि मा उक्त वक्रयाकिापको सूची 
उल्िेखगरी शिक्षा िाखाबाट स्र्ीकृत 
गराउनपुनेछ। 

11. जनिशक्तसम्बधिीव्यर्स्था:(१)वर्द्याियमा 
अध्यापन गने शिक्षकिार्य बािशिक्षक र्ा 
सहजकताय भलननेछ। वर्द्याियिे जनिशक्त 
व्यर्स्थापन सम्बधिी काययवर्लि तयार गरी शिक्षा 
िाखाबाट स्र्ीकृत गराएर मात्र पदपूलतय गनुय 
पनेछ। जनिशक्त पदपूलतय सलमलतमा वर्द्यािय 
शिक्षा अलिकृत अलनर्ायय हनुपुने व्यर्स्था गनुय 



खण्डः २) स्थानीय राजपत्र  भाग २ लमलत: २०७५।१।९ 

23 
 

पनेछ।वर्द्याियिे सामाधयतः सार्यजलनक सूचना 
माफय त आरे्दन माग गरी प्रलत स्पिायत्मक 
वर्लिबाट योग्य, अनभुर्ी र दक्षजनिशक्त को 
पदपूलतय गनुयपनेछ।स्थानीयमवहिा, दलित, जनजाती 
तथा अपाङ्गता भएकािाई छनौटमा वर्िेष 
प्राथलमकता ददनपुनेछ।परू्यप्राथलमक वर्द्याियमा 
जनिशक्त लनयकु्त गदाय कम्तीमा एक र्षयको काम 
गने कबलुियत गराई करार लनयकु्त 
गनुयपनेछ।बािशिक्षक र्ा सहजकताय र आयाको 
छनोट र्ा लनयशुक्तका िालग सात ददनको सूचना 
प्रकािन गनुयपनेछ। 

(२) बािशिक्षक र्ा सहजकताय र आयाको 
छनौट गनय प्रमखु सञ्चािक, वप्रशधसपि, 
अध्यक्ष,शिक्षा अलिकृत र्ा स्रोतव्यशक्त सदस्य र 
एक जना वर्षय वर्िेषज्ञ गरी धयूनतम तीन 
सदस्य भएको छनौट सलमलत गठन गनुय पनेछ । 
सो  सलमलतिे बािशिक्षक र्ा सहजकताय र आया 
छनौट गरी सोको   जानकारी शिक्षािाखािाई 
ददन ुपनेछ। 

(३)वर्द्याियको प्रमखु सञ्चािक तथा 
व्यर्स्थापक शिक्षा वर्षयमा कम्तीमा१२ कक्षा 
उत्तीर्णय र्ा सो सरहको िैशक्षक योग्यता प्राप्त गरी 
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कम्तीमा सोह्रददन (प्रलतददन८घण्टाका दरिे 
कम्तीमा १२८ घण्टा) को पूर्यप्राथलमक वर्द्यािय 
र वर्षय र्स्त ु सम्बधिी तालिम प्राप्त गरेको 
हनुपुनेछ।अधय सहजकताय शिक्षा वर्षयमा 
कम्तीमा कक्षा१०उत्तीर्णयगरी कम्तीमा पाँचददनको 
(प्रलतददन ८घण्टाका दरिे ४० घण्टाको) 
वर्षयगत तालिम प्राप्त गरेको हनुपुनेछ। 

(४) वर्द्याियको सञ्चािक तथा 
व्यर्स्थापक, सहजकताय र आया सहयोगीमा 
प्रत्येक बािबालिकािाई समान रुपिे माया र 
राम्रो व्यर्हार गने, आर्श्यकता अनसुार सहयोग 
गने रूशचभएका, बािबालिकाको स्र्ास््य अर्स्था, 
मनोवर्ज्ञान, रूशच र आर्श्यकता बझु्न सक्ने 
सीपमूिक, कथा, गीत, कवर्ता भन्न तथा नतृ्य गनय 
जाने्न, नेपािी संस्कार, संस्कृलत, जात्रापर्य, चाडर्ाड 
बझेुको, बािर्ालिकाहरुको िारीररक, मानलसक, 

संरे्गात्मक वर्कासिाई सहयोगी बन्नसक्ने क्षमता 
भएको मदृभुाषी, पेिा प्रलत आस्थार्ान, अनिुालसत, 

सदाचारी, सच्चररत्र जस्ता आर्श्यक योग्यता 
हनुपुनेछ। 

(५)कामकाजमा िगार्एका जनिशक्तिाई 
लनयशुक्त पत्र र धयूनतम तिब, भत्ता, सवुर्िा 
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वर्द्याियको काययवर्लि र्ा वर्लनयमार्िीमा 
उल्िेख भएबमोशजम हनुपुनेछ। 

12. वर्द्यािय व्यर्स्थापन सलमलत:(१)वर्द्यािय 
सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन गनय लनम्न बमोशजमको 
वर्द्यािय व्यर्स्थापन सलमलतगठन गनुय पनेछ:- 

(क) संस्थापक र्ा िगानीकतायहरु 
मध्येबाट 
िगानी कतायको लसफाररसमा 
शिक्षा अलिकृतिे 
मनोनीत गरेकोव्यशक्त          
   -अध्यक्ष 

(ख)अलभभार्कहरु मध्येबाट 
कम्तीमा एक जना मवहिा 
सवहत वर्द्यािय व्यर्स्थापन 
सलमलतिे मनोनीत  
गरेका दरु्य जना  
   -सदस्य 

(ग) सम्बशधित र्डाको र्डा अध्यक्ष 
   -सदस्य 

(घ)शिक्षा अलिकृत  
   -सदस्य 
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(ङ) स्रोत व्यशक्त    
   -सदस्य 

(च)प्रमखु व्यर्स्थापक, बािशिक्षक 
र्ा सहजकताय   
  -सदस्य-सशचर् 

(२) वर्द्यािय सञ्चािन सम्बधि मा 
नीलतगत लनर्णयय गने, अनमुलत अनसुार वर्द्यािय 
सञ्चािन गने सम्पूर्णय शजम्मेर्ारी वर्द्यािय 
व्यर्स्थापन सलमलतको हनुेछ।सलमलतिे यो 
काययवर्लि तथा समय समयमा उपिब्ि गरार्ने 
लनदेिन वर्परीत नहनुे गरी आफ्नो काययवर्लि 
आफै बनाई वर्द्यािय सञ्चािन गनुयपनेछ।यो 
काययवर्लि तथा समयसमयमा हनुेलनदेिनको 
पािनागनुय वर्द्यािय व्यर्स्थापन सलमलतको मखु्य 
कतयव्य हनुेछ। 

(३) व्यर्स्थापन सलमलतिे वर्द्याियको 
िैशक्षक गरु्णस्तरर्वृद्ध िगायतका काययक्रम 
भएकाबैठकमा बाि शिक्षक र्ा सहजकतायिाई 
आमधत्रर्ण गनुयपनेछ। 

 
पररच्छेद—३ 
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अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बधिी व्यर्स्था 
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सममतत: (१) यस 
काययवर्लि बमोशजम अनमुलत प्राप्त वर्द्याियिे अनमुलत 
बमोशजम वर्द्यािय सञ्चािन गरे, नगरेको सम्बधिमा 
लनयलमत रुपमा अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गनय देहाय 
बमोशजम अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सलमलत गठन 
गररएको छ:- 

(क) नगरपालिकाको उपप्रमखु -संयोजक 

(ख)सम्बशधित र्डाअध्यक्ष    -सदस्य 

(ग) िाखा शिक्षाको अलिकृत  -सदस्य-सशचर् 
(२) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सलमलतको 

बैठक प्रत्येक र्षय कम्तीमा चार पटक 
बस्नेछ।एक बैठक र अको बैठकको बीचको 
समयाधतर चार मवहना भधदा बढी हनुेछैन। 

(२) बैठकका िालग संयोजक सवहत 
बहमुत सदस्य उपशस्थत भएमा गर्णपरुक सङ्खख्या 
पगेुको मालननेछ। 

(३) सलमलतको बैठक सम्बधिी अधय 
काययवर्लि सलमलत आफैँिे लनिायरर्ण गरे बमोशजम 
हनुेछ।त्यस्तो काययवर्लि बनाउँदा ऐन तथा शिक्षा 
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सम्बधिी प्रचलित कानून प्रलत कुि नहनुे गरी 
बनाउन ुपनेछ। 

(४)सलमलतका पदालिकारीको बैठक तथा 
अनगुमन बापत बैठक भत्ता तथा अधय सवुर्िा 
नगरपालिकाको लनयमानसुार हनुेछ। 

13. सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार:(१) 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सलमलतको काम, कतयव्य 
र अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछ:- 

(क) वर्द्यािय सञ्चािन व्यर्स्थापन 
सम्बधिी आर्श्यक वर्षयगत 
काययवर्लि, मापदण्ड, 

काययवर्लिहरु तयार गने र 
िागू गराउने, 

(ख)वर्द्याियको समय समयमा 
अनगुमन गरी यस काययवर्लििे 
लनदेशित गरे बमोशजम सञ्चािन 
व्यर्स्थाप नभए नभएको 
मूल्याङ्कन गरी काययवर्लि 
अनरुुप गने र्ा 
गराउने।अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन फारमको ढाँचा 
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अनसूुची-८ मा उल्िेख भए 
बमोशजम हनुेछ। 

(ग) वर्द्याियिे सञ्चािन अनमुलत 
प्राप्त गदाय गररएका लिशखत 
प्रलतबद्धता पूरागरे र्ा नगरेको 
अनगुमन मूल्याङ्कन गरी 
कायायधर्यन गराउन,े 

(घ)अनगुमन गदाय अलनयलमत भएको, 
बािमैत्री पूर्ायिार पूरा 
नगरेको, र्ातार्रर्णमैत्री 
नभएको, अपाङ्गमैत्री नभएको, 
धयूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको 
पार्एमा कारबाही गने। 

(२) सलमलतिे यो काययवर्लि कायायधर्यन 
भएनभएको बेिाबेिामा अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
गरीप्रलतरे्दन तयार गरी नगरपालिका समक्ष पेि 
गनुयपनेछ। 

(३) प्रलत रे्दन, शिक्षा सम्बधिी 
नीलतलनदेिन र अधय सझुार् कायायधर्यन गनय 
नगरपालिकािे सलमलत िाई लनदेिन 
ददनसक्नेछ। 
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(४)सलमलतिे बैठक तथा अनगुमन मा 
आर्श्यकता अनसुार वर्द्यािय व्यर्स्थापन 
सलमलत का पदालिकारी तथा अधय वर्षय 
वर्ज्ञसमेतिाई आमधत्रर्ण गनयसक्नेछ। 

(५) वर्द्याियको अनगुमन गदाय 
अलभभार्क, शिक्षक, कमयचारी तथा वर्द्याथी 
समेतको िारर्णा बझु्न अलभमत फारम को प्रयोग 
गरी र्ा नगरी सो बाट प्राप्त जानकारी समेतिाई 
आिारमानी वर्द्यािय िाई सिुार गनय सलमलत िे 
लनदेिन ददनसक्नेछ। 

14. प्रलतरे्दन पेि गनुयपने: नगरपालिकाबाट यस 
काययवर्लि बमोशजम अनमुलत प्राप्त गरी सञ्चालित 
वर्द्याियिे प्रत्येक चार मवहनामा चौमालसक 
प्रलतरे्दन तथा एक र्षय पूरा भएपलछ अनसूुची-९ 
बमोशजमको  ढाँचामा र्ावषयक प्रलतरे्दन तयार गरी 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सलमलत मा पेि 
गनुयपनेछ।सलमलतिे प्राप्त प्रलतरे्दन सम्बधिमा 
अध्ययन वर्श्लषेर्ण गरी शिक्षा िाखािाई वर्र्रर्ण 
अद्यार्लिक गनय लनदेिनददने र आर्श्यकता 
अनसुार वर्द्याियिाई यस काययवर्लि बमोशजम कुन ै
कायय गनय र्ा नगनय समेत लनदेिन ददनसक्नेछ। 
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पररच्छेद-४ 

वर्वर्ि 

15. बाि क्िब गठन गने: वर्द्याियिे बािबलिकाको 
सर्ायवङ्गर्णवहत तथा वर्कास गनय र 
सामाशजकउत्तरदावयत्र् महससु गराउन सामवुहक 
वक्रयाकिाप सञ्चािन गनय, र्ातार्रर्ण संरक्षर्ण, 

सरसफाई तथा सहयोगी भार्ना जागतृ गराउन 
बािक्िब गठन गरी बािबालिकाको अलतररक्त 
वर्कासगनय,गराउन सक्नेछ। 

16. नगरपालिकािे सहयोग, सम्मान र्ा परुस्कृत गनय 
सक्ने:नगरपालिकािे यस काययवर्लिको 
पूर्णयपररपािना गरी धयून िलु्कमा गरु्णस्तरीय 
लसकाई काययक्रम सञ्चािन गनेउत्कृष्ट 
पूर्यप्राथलमक वर्द्यािय र्ा सहयोग गने 
व्यर्स्थापन सलमलत, शिक्षक र्ा वर्द्याियिाई 
शिक्षा ददर्स र्ा कुनै सधदभय पारेर सम्मान गनय, 
परुस्कृत गनय र्ा जनुसकैु वकलसमको आलथयक 
तथा प्रावर्लिक सहयोग गनय सक्नेछ। 

17. असहाय, अपाङ्ग, टुहरुा बािबालिकािाई सहयोग 
गनुयपनेः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र सञ्चािन हनु े
वर्द्याियिे अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सलमलतको 
लसफाररस अनसुार अलतवर्पन्न, वपछलडएका, अपाङ्ग 
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र्ा टुहरुा बािबालिकािाई लसफाररस अनसुारको 
सहयोग अलनर्ायय रूपमा उिब्ि गराई आफ्नो 
िैशक्षक काययक्रममा सहभागी गराउनपुनेछ।कुि 
बािबालिकाको कम्तीमा पाँच प्रलतित 
बािबालिकािाई यसप्रकृलतको सहयोग उपिब्ि 
गराउनपुनेछ। 

18. खाता सञ्चािन:वर्द्याियिे वर्द्यािय व्यर्स्थापन 
सलमलतको अध्यक्ष र सदस्य सशचर्को संयकु्त 
नाममा खाता सञ्चािन गनुयपनेछ।वर्द्याियिे 
आय, व्यय र मौज्दात रकमको 
अद्यार्लिकअलभिेख राखी पारदशियता कायम 
गनुयपनेछ। 

19. िेखा परीक्षर्ण गराउनपुने: वर्द्याियिे प्रत्येक पौष 
मसाधत लभत्र नगरपालिकािे शिक्षा िाखा माफय त 
खटाएको अलिकार प्राप्त िेखापरीक्षकबाट 
वर्द्याियको आलथयक कारोबारको िेखापरीक्षर्ण 
गराईसोको प्रलतरे्दन शिक्षा िाखामा पेि 
गनुयपनेछ। 

20. वर्द्याियको स्थान तथा भर्न स्थानाधतरर्ण गनय 
स्र्ीकृलत लिनपुनेः वर्द्याियको स्थान सानुयपने 
भएमा सानुयपने कारर्ण, सने भर्न मा हाि 
वर्द्याियमा रहेका बािबालिकािाई प्रलतकूि 
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असर नपने व्यहोरा समेत खिुार्य कम्तीमा दरु्य 
मवहना अगारै् नगरपालिकाको सम्बशधित र्डा 
कायायियमा लनरे्दन ददई र्डा कायायियबाट सबै 
मापदण्ड र भौलतक परू्ायिार जाँचगरी यस 
काययवर्लि बमोशजम हनुेभएमा मात्र शिक्षा िाखािे 
वर्द्यािय सानय र्ा भर्न उपयोग गनय स्र्ीकृत 
ददनेछ। 

21. वर्लनयमार्िी जारी गनुयपने: वर्द्याियिे संस्थामा 
काययगने सबै जनिशक्तको पद, योग्यता, सेर्ा, 
सवुर्िा, बढुर्ा, आचरर्ण, तालिम, काययअर्लि, र्ावषयक 
तथा मालसक लबदा, स्र्ास््य सवुर्िा, बीमा सवुर्िा, 
काययवर्र्रर्ण, सेर्ाको सरुक्षा अर्काि कोष तथा 
अधय सवुर्िा, पूर्य प्राथलमक वर्द्यािय सञ्चािन र 
व्यर्स्थापन का अधय प्रबधि समेत उल्िेख गरी 
यो काययवर्लिको प्रलतकूि नहनुेगरी वर्लनयमार्िी 
र्ा काययवर्लि तयार गरी शिक्षा िाखाको स्र्ीकृत 
भएपलछ अलनर्ायय िागू गनुयपनेछ। 

22. लनयलमत बैठकः वर्द्याियमा सहजकताय, कमयचारी, 
पूर्यप्राथलमक वर्द्यािय व्यर्स्थापन सलमलत र 
अलभभार्क बीच लनयलमत रुपमा कम्तीमा 
तै्रमालसक रुपमा बैठक अलनर्ायय गनुयपनेछ।यस 
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वकलसमको बैठकको वर्र्रर्ण प्रगलत प्रलतरे्दनमा 
खिुाउन ुपनेछ। 

23. िलु्क लिन पाउने: संघीय र्ा प्रदेि र्ा स्थानीय 
सरकारबाट अनदुान पाउने गरी सञ्चािन भएको 
बाहेकका वर्द्याियिे नगरपालिकाबाट स्र्ीकृत 
भए अनसुार मात्र िलु्क लिन पाउनेछनु्।िलु्क 
प्रस्तार् नगरपालिकाको शिक्षा अलिकृतको 
उपशस्थलतमा बसेको वर्द्यािय व्यर्स्थापन 
सलमलतको बैठकिे लनर्णयय गरी िैशक्षक सत्र िरुु 
हनुभुधदा दरु्य मवहना अगाडी नगरपालिकामा पेि 
गनुयपनेछ। 

24. दण्ड सजाय: सलमलतिे ददएको प्रलतरे्दन अनसुार 
छानलबन गदाय अनमुलत नलिई र्ा अनमुलत लिएर 
पलन िापरबाही गरेको, र्दलनयत गरेको र्ा 
बािमैत्री पूर्ायिार पूरा नभएको, धयूनतम मापदण्ड 
पूरा नभएको तथा प्रलतबद्धता पूरा नगरेको 
देशखएमा लनशित समय तोकी काययवर्लि पािना 
गनय लनदेिन ददन सवकनछे।यसरी लनदेिन ददई 
उपिव्ि गराएको समय सीमा लभत्र पलन सिुार 
नगरेमा कसूरको मात्रा हेरी 
१०,०००देशख२५,०००रुपैयाँसम्मको जररबाना 
र्ा दताय खारेज गने सम्मको कारबाही 
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हनुेछ।दण्ड ददने अलिकार शिक्षा िाखाको 
लसफाररसमा नगरपालिकाको हनुेछ। 

25. काययवर्लि बमोशजम गनुयपनेःयो काययवर्लि जारी 
भई िागू हनु ु पूर्य नगरपालिका क्षेत्रलभत्र को 
ठेगाना राखी कानून बमोशजम अनमुलत प्राप्त गरी 
सञ्चालित सबै पूर्यप्राथलमक वर्द्याियय सै 
काययवर्लििे तोकेबमोशजम सञ्चालित हनु तीन 
मवहनाको समय ददर्य नर्ीकरर्णको िलु्क लिर्य 
नर्ीकरर्ण गररनेछ ।सो समय लभत्र काययवर्लि 
बमोशजम नभए यस पूर्य प्राप्त अनमुलत अको 
िैशक्षक सत्रको रै्िाख देशख नर्ीकरर्ण गररन े
छैन।यस काययवर्लि बमोशजम सञ्चािन गनय 
गराउन सबै वर्द्याियिाई शिक्षा िाखा बाट 
पत्राचार गनुयपनेछ। 

26. बािा अड्काउ फुकाउने अलिकार: यस 
काययवर्लििे व्यर्स्था गरेको कुन ै प्रार्िान 
कायायधर्यन गनय बािाअडकाउ फुकाउन 
परेमानगर काययपालिकािे आर्श्यकता अनसुार 
बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ। 

27. वर्लभन्न सलमलत गठन गनय सवकने:यस काययवर्लििे 
व्यर्स्था गरेको कुनै प्रार्िानिार्य थप व्यर्शस्थत 
गनय साथै मापदण्ड, िलु्क, अनगुमन,कारबाही 
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िगायतका वर्वर्ि पक्षमा सझुार् पेि गरी 
कायायधर्यन गनय शिक्षा सलमलतिे वर्लभन्न 
सलमलतहरु गठन गनय सक्नेछ। त्यसरी गदठत 
सलमलतिे ददएको सझुार्िार्य शिक्षा सलमलतको 
लसफाररसमा नगरपालिकािे जनुसकैु बखत 
कायायधर्यनमा ल्याउन सक्नेछ। 

28. सरकारी अनदुानमा सञ्चालित पूर्यप्राथलमक 
वर्द्यािय सम्बधिमा: अधय काययवर्लिमा जनुसकैु 
कुरा िेशखएको भए तापलन सरकारी अनदुानबाट 
सञ्चालित बािवर्कास केधर पलन यसै 
काययवर्लिर्ाट सञ्चालित हनुेछनु्। 

 तर अनमुलत र्ा नर्ीकरर्ण सम्बधिी कुन ै
िलु्क िाग्ने छैन।सरकारी अनदुान प्राप्त हो भने्न 
प्रमाशर्णत शिक्षा िाखािे गनेछ। यसरी सञ्चािन 
भएको र्ा हनुे वर्द्याियिार्य नगरपालिकािे 
तोवकएबमोशजम अनदुान ददन सक्नेछ। 

29. गठुी र्ा सहकारीबाट मात्र सञ्चािन गनय अनमुलत 
ददनेःयस काययवर्लिमा अधयत्र जनुसकैु कुरा 
उल्िेख गररएको भए तापलन पूर्यप्राथलमक 
वर्द्याियको सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन  गठुी र्ा 
सहकारीबाट मात्र हनुे गरी अनमुती ददर्नेछ। 
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गठुी र्ा सहकारीको वर्िान नगरप्रमखुबाट 
प्रमाशर्णत गरे बमोशजम हनुेछ। 

30. वर्लनयम र्ा मापदण्ड र्नाउन सक्ने: 
नगरपालिकािे पूर्य प्राथलमक वर्द्यािय सञ्चािन 
तथा व्यर्स्थापन िगायतका सम्बधिमा वर्लनयम 
र्ा मापदण्ड बनार्य िागू गनय सक्नेछ। 

31. संिोिनगनयसक्ने:यसकाययवर्लिमाभएकाकुनैवर्षयमा
संिोिन गनुय पने भएमा ऐनकोदफा११खण्ड 
(ज), प्रदेि र संघको प्रचलित कानून वर्परीत 
नहनुे गरी शिक्षा सलमलतको बैठकबसी संिोिनको 
लसफाररस गनेछ।उक्त लसफाररस िाई नगर 
काययपालिकािे स्र्ीकृत गरी संिोिन 
गनयसक्नेछ। 

32. सलमलतको लनर्णयय बमोशजम हनुे: (१) 
नगरपालिका क्षेत्रलभत्र सञ्चािन हनुे,खोल्ने 
वर्द्याियको अनमुलत र्ा स्र्ीकृलत नामकरर्ण, साने, 
गाभ्ने, नाम पररर्तयन गने र्ा बधद गने सम्बशधि 
कायय शिक्षा सलमलत लनर्णयय बमोशजम गररने छ।  

(२) उपदफा (१) मा उल्िेख गररए देशख 
बाहेक सलमलतिे वर्द्याियस्थापना तथा सञ्चािन 
अनमुलत सम्बधिीकाययवर्लि, २०७४ बमोशजम र 
नेपािको संवर्िान, ऐन तथा लनयमार्िीिे 
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तोकेको वर्द्याियको अनमुलत र्ा स्र्ीकृलत 
नामाकरर्ण, साने, गाभ्ने नाम पररर्तयन गने र्ा 
बधद गने सम्बधिी अधय काययहरु समेत गनेछ। 

33. संघ तथा प्रदेि कानून बमोशजम हनुे: यस 
काययवर्लिमा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन 
यस काययवर्लिमा उल्िेख गररएका वर्षयमा संघ 
तथा प्रदेि कानून जारी भएमा सो कानूनमा 
िेशखए बमोशजम हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

(लनयम३सँगसम्बशधित) 
पूर्यप्राथलमक वर्द्यािय सञ्चािन का िालग ददर्ने 

लनरे्दनको ढाँचा 
लमलत ……… 

श्रीगोकरे्णश्वर नगरपालिकाको कायायिय,  

जोरपाटी, काठमाडौं। 
 

वर्षयः पूर्यप्राथलमक वर्द्यािय सञ्चािन गनय अनमुलत 
पाउँ। 

िैशक्षकसत्र............ देशख शिि ु स्याहार 
केधर/ वकण्डर गाडेन/मण्टेश्वरीपूर्यप्राथलमक 
वर्द्यािय/ बाि शिक्षा सञ्चािन गनय अनमुलत 
पाउन अलभभार्क/समदुाय/पूर्यप्राथलमक वर्द्यािय 
व्यर्स्थापन सलमलत को लमलत ............. को 
लनर्णयय अनसुार तपलसिका वर्र्रर्ण र कागजात 
संिग्न गरी यो लनरे्दन पिे गरेकोछु/छौ। 

1. प्रस्तावर्त वर्द्याियको, - 
(क)नामः ................................... 
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(ख)ठेगानाः...........र्डानं.......सडकको
नाम:..........................घरनं....
.टोि: .............फोननं.:...... 

(ग) सेर्ा परु ु्याउने बािबालिकाको 
सङ्खख्या (उमेर समूह 
समेत).......................... 

2. सञ्चािनको िालग सहमलत ददन े नशजकको२ 
र्टा पूर्यप्राथलमक वर्द्याियको,  

(क) नामः...............................  

 ठेगानाः ........ फोन न.........                                                 

(ख) नामः .......................... 
(ग) ठेगानाः ..........फोननं............. 

3. पूर्यप्राथलमक वर्द्यािय सञ्चािनको िालग 
शजम्मेर्ारी लिने व्यशक्त र्ासंघ सस्थाको 
वर्र्रर्णः 

(क) नामः............ठेगानाः .......फोन 
नं.........                                               

(ख) नामः ...... ठेगानाः .......... 
फोननं........ 

4. प्रस्तावर्त पूर्य प्राथलमक वर्द्याियको भौलतक 
पूर्ायिारहरुः 
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(क) भर्नः........................... 
(अ) कोठा ................ 

(आ) कच्ची/पक्की 
(र्) केबाटबनेको 

..............(ई) भाडा, 
आफ्नै र्ा सार्यजलनक 

(ख) फलनयचरको वर्र्रर्णः 
................................. 

(ग) खेिकुद मैदानको क्षते्रफि...... 
(अ) आफ्न ै
(आ) भाडामा 
(र्) सार्यजलनक 
(ई) अधय 

(घ) िौचाियको अर्स्थाः 
(१) भर्न सङ्खख्या 
(२) कोठा सङ्खख्या 
(३) कच्ची/पक्की 
(४) पानीको व्यर्स्थाः 
(५) सरसफार्यको व्यर्स्थाः 

(ङ) खानेपानीको व्यर्स्थाः 
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5. पाठ्य साम्रगीको व्यर्स्थाः 
(क) 
(ख)  

(ग) 
(घ)  

6. आलथयक वर्र्रर्णः 
(क) अचिसम्पलतः 
(ख) चिसम्पलतः 
(ग) अधयः 

7. आम्दानीको स्रोतको व्यर्स्थाः 
8. अधय कुनै वर्र्रर्ण भएः 
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अनमुलतको िालग ददने लनरे्दनसाथ संिग्न गनुयपने 
कागजातहरु 

1. आफूिे बािबलिकािाई उपिब्ि गराउन 
प्रस्तार् गरेका सेर्ासवुर्िाहरु उल्िेख 
भएको कागजात, 

2. आफूिे सञ्चािन गने पूर्यप्राथलमक 
वर्द्याियमा भनाय हनु आउन े
बािबालिकाहरुको उमेर समूह। 

3. अलभभार्कहरु सँग गररएको छिफि र 
बैठकको लनर्णययको प्रलतलिवप, 

4. शिक्षा तथा वर्ज्ञान प्रवर्लि मधत्रािय, शिक्षा 
वर्भाग र गोकरे्णश्वर नगरपालिकािे 
लनिायरर्ण गरेको धयूनतम मापदण्ड 
बमोशजमको भर्न लभत्र र भर्न बावहर 
बािबालिकाहरु िाई उपिब्ि गरार्ने 
सवुर्िा तथा लसकार्य प्रकृयाको वर्र्रर्ण, 

5. ध्र्लनप्रदषुर्ण, लछमेकीहरुबाट हनुसक्ने 
प्रदषुर्ण तथा अर्रोि, फोहोरमैिा 
व्यर्स्थापन, ढिलनकास प्रबधि आदद बारे 
व्यर्स्थापकीय योजना र त्यस बाट 
प्रलतकूि प्रभार् नपने सलुनशितता, 
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6. पूर्यप्राथलमक वर्द्यािय सञ्चािन गने स्थान 
को वर्र्रर्ण, 

7. प्रस्तावर्त पूर्यप्राथलमक वर्द्याियकोवर्िान 
र्ा काययवर्लिकोप्रलतलिवप, 

8. पढ्ने बािर्ालिका , सहजकताय र 
शिक्षकको वर्र्रर्ण, 

9. सञ्चािकहरुको नागररकताको छाँयाप्रलत, 
10. कम्पनी माफय त पूर्य प्राथलमक वर्द्यािय 

सञ्चािन गने भए कम्पनीको प्रबधि पत्र र 
लनयमार्िीको छाँयाप्रलत, 

11. सहकारी माफय त सञ्चािन गने हो भने 
संस्थाको वर्लनयमार्िीको छाँयाप्रलत, र 
डीलभजन सहकारी कायायियको सहमलतपत्र, 

12. कम्पनी बाहेक प्रचलित नेपाि कानून 
बमोशजम अधय कुनै लनकाय र्ा संस्थाबाट 
पूर्यप्राथलमक वर्द्यािय सञ्चािन गने उद्धेश्य 
राखी दताय र्ा अनमुलत लिएको भए सो 
सम्बधिी कागजातहरुको छायाप्रलत, 

13. आफ्नो घरजग्गामा पूर्यप्राथलमक वर्द्यािय 
सञ्चािन गने भएमा जग्गािनी प्रमार्णपूजाय 
प्रमार्णपत्र र पाररत नक्सा  तथा लनमायर्ण 
सम्पन्न प्रमार्णपत्रकोछाँयाप्रलत, 
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14. घर भाडामा लिर्यवर्द्यािय सञ्चािन गने 
भएमा कम्तीमापाँच र्षयसम्मको िालग घर 
िनीसँग घरभाडाको करार सम्झौता गरेको 
कागजात, 

15. बािबालिका सम्बधिी प्रचलित  ऐन, लनमय 
तथा अधय कानून वर्परीत कायय नगररने, 
बािवहँसा, िोषर्ण, अपरािहनुनददने, 
बािमनोवर्ज्ञानवर्परीतकाययनगररन,ेयातनानदद
र्ने,बािमनोवर्ज्ञानमाआिाररतबािवर्कासिा
ईप्रर्ियनगनयतालिमप्राप्तजनिशक्तपररचािनगरी
वर्द्याियसञ्चािनगनेछुभने्नप्रलतर्द्धतापत्र, 

16. वर्द्यािय सञ्चािन गनय िाग्ने कुि खचय 
(पूजँीगत िगानी, ममयत संभारखचय, 
सञ्चािनखचय, सरुशक्षतकोषको व्यर्स्था) 
उल्िेख गरी तयार गररएको वर्त्तीय 
वर्र्रर्णपत्र। सञ्चािन खचय अधतरगतभाडा, 
िैशक्षकसामग्री, 
प्रिासलनकखचयतथाकमयचारीकोपाररश्रलमकख
चयकोअिगअिगवर्र्रर्णउल्िेखगनुयपने, 

17. वर्द्याियमा काम गने जनिशक्त र 
उनीहरुको िैशक्षक योग्यता र वर्षयगत 
तालिम लिएको प्रमार्णपत्रको छाँयाप्रलत, 
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18. स्र्ीकृलत माग गररएकै प्रकार र प्रकृलतका 
पूर्यप्राथलमक वर्द्यािय र्रपर भए कम्तीमा 
२ र्टा नशजकको वर्द्याियको नाम र 
सञ्चािन भएको स्थानको नक्सा सवहतको 
वर्र्रर्ण, 

19. बािमैत्रीपूर्ायिारसूचकहरुकोवर्र्रर्ण, 

धयूनतममापदण्ड, 

वर्द्याियसञ्चािनगररनेभर्नतथाअधयसंरचना
सरुशक्षतरहेकोव्यहोराकोर्शधजलनयरर्ार्शधजलन
यररङ्गपरामियसेर्ाप्रदायकसंस्थाकोलसफाररसप
त्रतथासोव्यहोराझल्काउनेफोटोहरु। 

 
वर्द्याियकोछाप 

 
लनरे्दकको,- 
सही....... 
नाम............................ 
ठेगानाः......................... 
फोननं............लमलत 
............... 
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अनसूुची-२ 

(दफा ४कोउपदफा (१) सँगसम्बशधित) 
पूर्यप्राथलमक वर्द्याियको िालग आर्श्यक पूर्ायिार 

1. कक्षाकोठासामाधयतयानौफीटउचार्कोरघा
मतथापानीबाटबचाउहनुेवकलसमकोबािमै
त्रीहनुपुने, 

2. कक्षागतक्षेत्रफिप्रलतवर्द्याथी 
एकर्गयमीटरभधदाकमहनुनहनु,े 

3. अध्यापनगरार्नेकक्षाकोठामाहार्ाकोप्रर्ाह
, प्रकासकोव्यर्स्थाकोसाथैउशचतसरसफार्य 
स्र्स्थर्ातार्रर्णहनुपुने, 

4. बािबालिकाबस्नकािालगचकटीतथाकापेट
कोसमशुचतव्यर्स्थाहनुपुने, 

5. बािबालिकािाईिेखपढगनयउशचतभरँु्टेबि
रआरामरमनोरञ्जनगनयउशचतसामग्रीकोव्यर्
स्थाहनुपुने, 

6. बािबालिकाकािालगखेिकुदरिैशक्षकसाम्र
गीकोव्यर्स्थाहनुपुने,   

7. पयायप्तरस्र्स्थकरखानेपानीकोप्रबधिहनुपुने,  

8. उपयकु्तस्थानमाबािबालिकाकाजतु्ता, 
झोिारवटवफन,खाजाकोबट्टाराख्नरेयाक, 
दराजकोव्यर्स्थाहनुपुने,  
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9. एउटाकक्षाकोठामाबढीमाबीसजनाबािबा
लिकामात्रराख्नवे्यर्स्थाहनुपुने, 

10. मखु्यवर्षयहरुकािालगआर्श्यक िैशक्षक 
सामग्रीहरुसवहतकोछुट्टाछुटै्टवर्षयगतकुना
कोव्यर्स्थागरेकोहनुपुने,  

11. शिक्षर्णवक्रयाकिापसञ्चािनकािालगिैशक्षक
लभते्तपाटीरअधयिैशक्षकसामग्रीहरुप्रदियन 
पाटीकोव्यर्स्थाहनुपुने , 

12. वर्द्याियपररसरकोघेरा 
बारसरुक्षाप्रबधिहनुपुने , 

13. र्ावषयकिैशक्षकपात्रोरसूचनापाटीकोप्रबधिहु
नपुने, 

14. भकूम्प प्रलतरोिक भर्न हनुपुने । 
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अनसूुची-३ 

(दफा ४कोउपदफा (२) सँगसम्बशधित) 
अनमुलतपत्रको ढाँचा 

वर्षय:अनमुलतपत्र सम्बधिमा । 

श्री ................................... 
.................  

तपाईिेशििसु्याहारकेधर/वकण्डरगाडेन/मण्टे
श्वरी/पूर्यप्राथलमक वर्द्यािय 
बािशिक्षाकोकक्षासञ्चािनगनेसम्बधिमायसगोकरे्ण
श्वरनगरपालिकामाददनभुएकोलनरे्दनउपरकारबाहीहुँ
दा“गोकरे्णश्वरनगरपालिकाकोपूर्यप्राथलमक 
वर्द्याियस्थापना, सञ्चािन तथा 
व्यर्स्थापनकाययवर्लि२०७५” 

अनसुारकोपूर्ायिारपूरागरेको हनुािे 
िैशक्षकसत्र........देशखिागूहनुेगरीगोकरे्णश्वर 
नगरपालिकार्डानं. ........शस्थत 
......................ठाँउको 
.....................सडकमाजोलडएकोघरनं.........को
घरमापूर्यप्राथलमक 
वर्द्याियसञ्चािनगनययसनगरपालिकालमलत............
........लनर्णययबमोशजम यो 
अनमुलतपत्रप्रदानगररएकोछ। 
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अनमुलतपत्रप्रदानगनेअलिकारीकोसही........................... 
नामः........................................ 
पद............................. 
लमलतः............................. 
कायायियकोछाप 
 

बोिाथयःश्रीवर्द्यािय स्रोतकेधर, गोकरे्णश्वर। 

     :श्री ...र्डा कायायिय गोकरे्णश्वर नगरपालिका । 
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अनसूुची-४ 

(दफा ४कोउपदफा (३) सँगसम्बशधित) 
िरौटीतथादस्तरु 

१. िरौटीराख्नपुनेअर्स्थामा िरौटी रकमरु. 
१,००,०००। 

   (एक िाख रुपैया)ँ 
२. दताय िलु्क रु.५०००।-(पाँच हजार रुपैयाँ ) 
३. नर्ीकरर्ण िलु्क (प्रत्येकबषय) रु.३,०००।- (तीन 

हजार रुपैयाँ ) 

  



खण्डः २) स्थानीय राजपत्र  भाग २ लमलत: २०७५।१।९ 

53 
 

अनसूुची-५ 

(दफा ४ को उपदफा (४) सँगसम्बशधित) 
 प्रलतबद्धतापत्र 

म/हामी...................................................
......लनम्नप्रलतबद्धताहरुपूर्णयरुपमापािनागनेछु/छौ
। 

1. पूर्यप्राथलमक 
वर्द्याियसँगसम्बशधितऐनतथालनयमरपूर्यप्राथ
लमक वर्द्याियसञ्चािन तथा 
व्यर्स्थापनकाययवर्लि,२०७५कोपूर्णयरुपमापा
िनागनेछु। 

2. गोकरे्णश्वर 
नगरपालिकािेसमयसमयमासम्बशधितसलमलत
माफय तददएकोलनदेिनहरु, 

सझुार्हरुतथापररपत्र, 

पत्राचारहरुकोपूर्णयपािनागनेछु। 

3. प्रत्येकर्षयअनसूुची-
४मातोवकएबमोशजमकोदस्तरुबझुाईपूर्यप्राथलम
क वर्द्याियनर्ीकरर्णगनयमञ्जुरछु। 

4. पूर्यप्राथलमक 
वर्द्याियकाजनिशक्तकोक्षमतावर्स्ताररिैशक्ष
कगरु्णस्तरबवृद्धगनेकाययगनेछु। 



खण्डः २) स्थानीय राजपत्र  भाग २ लमलत: २०७५।१।९ 

54 
 

प्रमखु व्यर्स्थापकको दस्तखतः............... 
नामः..................... 
लमलतः.................... 
छाप                  
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अनसूुची-६ 

(दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड 
(फ)सँगसम्बशधित) 

वर्द्याथीको अलभिेख फारामकोढाँचा 
1. बािबालिकाकोनामः 

................................. 
2. बािबालिकाको बरु्ाकोनामः 

......................... 
सम्पकय नं. .............................. 
र्मेिठेगाना ................................ 

3. बािबालिकाको आमाकोनाम................ 
. 
सम्पकय नं. .................................. 
र्मेिठेगाना................................. 

4. बािबालिकाको जधमलमलत 
..................... 

5. स्थायीठेगाना ............................... 
6. हािकोठेगाना.......................... 
7. पूर्यप्राथलमक वर्द्याियभनायलमलत 

.............. 
8. भनायभएकोकक्षा ................ 
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9. बािबालिकाकोलनयलमतस्र्ास््यपरीक्षर्णगने
खासशचवकत्सकभएलनजको 
नाम.................. 
ठेगाना.................................... 
फोन नं. .......... 

10. बािबालिकाकोरुशच/अरुशचकोवर्षय: 
 (क)   रूचीः 
 (ख) अरूचीः 

11. कुनैवर्िेषस्र्ास््यसमस्यारोगभएसोसम्र्धिी
व्यहोरा....................................... 

उपयुयक्तवर्र्रर्णदठकसाँचोहोझटुोु्टा 
ठहरेकानूनबमोशजम सहुँिाबझुाउँिा भनीपूर्य 
प्राथलमक वर्द्याियमाभनायगराउने,- 
अलभभार्कको नामः............. 
बािबालिकासँगकोनाताः ........... 
हस्ताक्षरः............... ठेगाना......... 
फोननं......... लमलतः............. 
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अनसूुची-७ 

(दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (भ) 
सँगसम्बशधित) 

नगरपालिकामापेि गने चौमालसकप्रलतरे्दनको ढाँचा 
1. पूर्यप्राथलमक वर्द्याियकोनामः .......... 

ठेगानाः .......................... 

2. प्रमखुव्यर्स्थापककोनामः.......... 
3. सम्पकय नं.......................... 
4. प्रलतरे्दनपेिगरेकोलमलतः ................... 
5. वर्द्याथीसङ्खख्याः .......... 
6. कक्षावर्र्रर्ण .............................. 
7. वर्द्याियकोभौलतकवर्र्रर्णः 

(क) भर्नः- (१) आफ्नै  (२) भाडामा 

(ख) जम्माआय ........................... 

(ग) जम्माव्यय .......................... 

8. जनिशक्त वर्र्रर्ण: 

(क) तालिमप्राप्तसहजकताय 
...................... 
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(ख) तालिमप्राप्तआयाः ........................ 

(ग) अधय ................................ 

9. असिुगररनेिलु्कहरुतथाउपिब्िगरार्नेसेर्ा
सवुर्िासम्बधिीवर्र्रर्णः 

प्रलतरे्दककोनामः ......................... 

हस्ताक्षरः ............................. 
लमलतः 

  



खण्डः २) स्थानीय राजपत्र  भाग २ लमलत: २०७५।१।९ 

59 
 

अनसूुची-८ 

(दफा १४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) 
सँगसम्बशधित) 

पूर्यप्राथलमक वर्द्याियअनगुमनफारामकोढाँचा 
1. अनगुमनगररएकोपूर्यप्राथलमक वर्द्याियको 

नामः 
2. वर्द्याियकोठेगानाः 
3. प्रमखुव्यर्स्थापककोनामः 
4. सम्पकय  फोन नं.     
5. अनगुमन लमलतः 
6. अनगुमनवर्र्रर्णः 

(क) सरुशक्षतबािमैत्रीपूर्यप्राथलमक 
वर्द्याियभर्नः 

(ख) उपयकु्तकक्षाकोठाः 
(ग)  वपउनयोग्यखानपेानीः 
(घ)  बािउपयोगीफलनयचरः 
(ङ)  उपयकु्तखेिमैदानः 
(च)  उमेरअनसुारकोखेिसामग्रीः 
(छ) पोषर्णयकु्तखानाखाजाकोव्यर्स्थाः 
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(ज) 
स्र्ास््यपरीक्षर्णसम्बधिोीउपयकु्त
व्यर्स्थाः 

(झ) बािपसु्तकाियकोव्यर्स्थाः 
(ञ) 

तालिमप्राप्तशिक्षकतथाआयाकोव्यर्
स्थाः 

(ट) धयूनतममापदण्डहरुः 
(अ)........ 
(आ)....... 
(र्)........ 
(ई)....... 
(उ)...... 

7. खेिमैदानकोक्षेत्रफिरअर्स्थाः 
(क) आफ्न(ैख) भाडामा(ग) 

सार्यजलनक(घ) अधय 

8. िौचाियकोअर्स्थाः 
(क)सङ्खख्याः(ख) कच्ची÷पक्की:. 
(ग)पानीकोव्यर्स्थाः 
(घ)सरसफार्कोअर्स्था: 
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9. खानेपानीकोव्यर्स्थाः 
(क) बोकेरल्याउने (ख) िाराबाट (ग) 

बोटि(लमनेरि) जार (घ) 
पयायप्तर्ाअपयायप्त 

10. पाठ्यसामग्री/ लसकाईसामग्री/ 
सधदभयसामग्रीहरुकोअर्स्थाः 

(क)............. 
(ख)........... 
(ग)............. 
(घ)............ 

11. आलथयकवर्र्रर्णः 
(क)चिसम्पलत....... 
(ख)अचिसम्पलत................ 
(ग) 
अधयः..........................................
................................................
................................................
................................................
................................................
...................................... 
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12. आम्दानीकोस्रोतहरुः............................
...................................... 

13. बािमैत्रीपूर्ायिार 

(क).... 
(ख).... 
(ग) .... 

14. पूर्यप्राथलमक वर्द्याियकोधयूनतममापदण्डः 
(क).... 
(ख).... 
(ग).... 
(घ).... 

15. अधयकुनैवर्र्रर्णहरुभएः 
मालथउल्िेशखतवर्र्रर्णहरूठीकछनु्।झठुाठह

रेकानून बमोशजमसहुँिा/बझुाउोँिाभनीसही गने,- 
व्यर्स्थापककोनाम: …………………...... 
पद ................  हस्ताक्षर  .......... 

 
संस्थाकोछाप 
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अनगुमनकतायको 
नामः...................................... 
पद ....................................... 
लमलतः......................................... 

नोट: अनगुमनतथामूल्याङ्कनकाक्रममा 
देशखएकायसकाययवर्लिप्रलतकुिकाकुनतै्य,त्याङ्क
र्ाअर्स्थाफेिापरेमार्ाअलतगरु्णात्मकरहेमायसवर्र्र
र्णमाथपढाँचाबनाईउल्िेखगनयर्ाबुदँागतरुपमाव्यहो
राखिुाउनसवकनेछ।प्रलतरे्दनमाअनगुमनमूल्याङ्कन
गनेसलमलतकासदस्यहरुिेनामिेखीहस्ताक्षरगरीपेि
गनुयपनेछ।) 
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अनसूुची-९ 

(दफा १५सँगसम्बशधित) 
नगरपालिकामापेि गने र्ावषयकप्रलतरे्दनको ढाँचा 

िैशक्षक सत्र .......को र्ावषयकप्रलतरे्दन 
1. पूर्य प्राथलमक वर्द्याियकोनामः .......... 

ठेगानाः .......................... 

2. प्रमखुव्यर्स्थापककोनामः.......... 
3. सम्पकय नं.......................... 
4. प्रलतरे्दनपेिगरेकोलमलतः ................... 
5. वर्द्याथीसङ्खख्याः .......... 
6. कक्षावर्र्रर्ण .............................. 
7. वर्द्याियकोभौलतकवर्र्रर्णः 

(क) भर्नः- (अ) आफ्नै  (आ) भाडामा 

(ख) जम्माआय ........................... 

(ग) जम्माव्यय .......................... 

8. जनिशक्त वर्र्रर्ण: 

(क) तालिमप्राप्तसहजकताय 
...................... 
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(ख) तालिमप्राप्तआयाः 
........................ 

(ग) अधय ................................ 

9. असिुगररनेिलु्कतथाउपिब्िगरार्नेसेर्ासवुर्
िासम्बधिीवर्र्रर्णः 

प्रलतरे्दककोनामः ......................... 

हस्ताक्षरः ............................. 
लमलतः 

स्र्ीकृत लमलतः२०७५/०१/०९ आज्ञािे, 
             lbks sf]O/fnf 

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 

 


