
 

 
 

 

 

 

 

 

 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड: 2        संख्या: 7       लमलि: 2076/02/11 

भाग -2 
 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपरु 
नगरपालिकाको नगर काययपालिकािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको काययविलि 

सियसािारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ। 

 

रामपरु नगरपालिकाको 
पूिय प्राथलमक विद्यािय व्यिस्थापन काययविलि,२०७६ 
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प्रस्िािना:- रामपरु नगरपालिका क्षेत्रलभत्र पूिय प्राथलमक विद्यािय स्थापना, संचािन र व्यिस्थापन गरी 
पूिय प्राथलमक कक्षाहरुमा एकरुपिा ल्याउन,े विद्याियको गणुात्मक सिुार गने, अनगुमन मूल्याङ्कन 
प्रणािीिाई संस्थागि गने िथा पूिय प्राथलमक विद्याियसँग रामपरु नगरपालिको समन्िय, सहयोग र 
संस्थागि सम्िन्ि स्थावपि गनय आिश्यक भएकोिे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा 
१०२ बमोजजम यो पूिय प्राथलमक विद्यािय व्यिस्थापन काययविलि, २०७६ िजुयमा गरी िागू गररएको 
छ। 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारजम्भक 

1. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ :- 

1. यो काययविलिको नाम “पूिय प्राथलमक विद्यािय व्यिस्थापन काययविलि, २०७६” रहेको छ। 

2. यो काययविलि काययपालिकाबाट स्िीकृि भएको लमलि देजख िागू हनुेछ। 

2. पररभाषााः विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा,  

क) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ सम्झनपुदयछ ।   

ख) “नगरपालिका” भन्नािे रामपरु नगरपालिका सम्झन ुपदयछ ।  

ग) “शाखा” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको जशक्षा शाखा सम्झन ुपदयछ । 

घ) “प्रमखु" भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको जशक्षा शाखा प्रमखु सम्झन ुपदयछ।  

ङ) “लनरीक्षक "भन्नािे विद्यािय लनरीक्षण िथा सपुररिेक्षण गनय िोवकएको व्यजि सम्झन ुपदयछ।  

च) “विद्यािय” भन्नािे यस काययविलि िमोजजम कक्षा एक भन्दा ििको िह सामान्यिाः ५ बषय 
मलुनका बाििालिकाहरुको शारीररक, सामाजजक, संिेगात्मक र िौविक विकास िगायि 
सिायङ्गीण विकासका िालग संचािन गररने सबै प्रकारका लसकाई कक्षाका साथै जशश ुस्याहार 
केन्र, वकण्डर गाडेन, मन्टेश्वरी जस्िा बािविकास केन्र समेििाई सम्झन ुपदयछ । 

छ) “सलमलि"भन्नािे पूिय प्राथलमक विद्यािय अनगुमन िथा मलु्याङ्कन सलमलि सम्झन ुपदयछ । 

 

पररच्छेद- २ 

विद्यािय स्थापना िथा संचािन 

3. विद्यािय खोल्न अनमुलिका िालग लनिेदन ददनुयपने- 
1. संजघय सरकारिे बाहेक कसैिे रामपरु नगरपालिका क्षेत्र लभत्र विद्यािय संचािन गनय चाहेमा 

िोवकएको वििरण खिुाई अनसुचुी १ को ढाँचामा नगरपालिकाको सम्बजन्िि िडा कायायियको 
लसफाररससाथ नगरपालिकाको कायायियमा लनिेदन ददनपुनेछ । शैजक्षक सत्र शरुु हनु ुभन्दा 
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कजम्िमा २ मवहना अगािै लनिेदन ददई अनमुलि लिनपुनेछ । आफ्नो लनिेदनमा लनम्न कुरा 
खिुाईएको हनुपुनेछ :- 

क) आफूिे बाििालिकािाई उपिब्ि गराउन प्रस्िाि गरेको सेिा सवुििाहरु। 

ख) आफूिे संचािन गने विद्याियमा भनाय हनु आउने बाििालिकाहरुको उमेर समूह। 

ग) अलभभािकहरुसँगको छिफि िा बैठकको प्रमाजणि प्रलिलिपी िथा लनजहरुको अपेक्षा। 

घ) भिनलभत्र र भिन बावहर बाििालिकाहरुिाई उपिब्ि गराईने सवुििा िथा लसकाई 
प्रकृया। 

ङ) ध्िनी प्रदषुण, लछमेकीहरुबाट हनु सक्ने प्रदषुण िथा अिरोि र फोहोरमैिा व्यिस्थापन, 

ढि लनकासको प्रिन्ि िगायिको व्यिस्थापकीय योजना र त्यसबाट प्रलिकूि प्रभाि 
नपने सलुनजिििा।  

च) नगरपालिकािे िोकेका अन्य मापदण्डहरु ।  

2. उपलनयम (१) बमोजजम लनिेदन परेमा प्रमखुिे लनिेदन उपर १० ददनलभत्र देहाय बमोजजमको 
अध्ययन गरी प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि समक्ष पेश गनेछ ।  

क) विद्यािय खोल्न प्रस्िाविि भिन िथा भौलिक अिजस्थलि, आिश्यक बािमैत्री पूिायिार, 
विद्याियका िालग आिश्यक मापदण्डहरु भए/नभएको स्थिगि लनरीक्षण अििोकन 
गरी प्रलििेदन ियार गनुयपने छ। 

ख) प्रस्िाविि भिन िथा भिन पररसरको बािािरण विद्यािय सञ्चािनको िालग उपयिु 
रहे/नरहेको िथा प्रस्िाविि विद्यािय सञ्चािन गनय पयायप्त स्थान रहे/नरहेको अिस्था 
खिुाउनपुनेछ।  

ग) प्रस्िाविि विद्यािय सञ्चािन गने भिनसम्म आिि-जािि गने बाटोको अिस्था, सरुक्षा 
व्यिस्था िथा फोहोरमैिा व्यिस्थापन र ढि लनकासको प्रिन्ि गरे/नगरेको स्पष्ट 
उल्िेख गनुयपनेछ। 

घ) समग्र शैजक्षक िािािरण भए/नभएको आदद व्यहोरा विश्लषेण गनुय पनेछ । 

3. उपलनयम (२) बमोजजमको स्थिगि अनगुमन लनरीक्षणबाट प्रस्िाविि भिन िथा भिन पररसर 
विद्यािय सञ्चािन गनय उपयिु देजखएमा प्रलििेदन सवहिको लसफाररस प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृििे काययपालिका िैठकमा पेश गनुयपनेछ ।  

4. उपलनयम (३) बमोजजम लसफाररस सवहिको प्रलििेदन ियार गदाय लनिेदकिे पेश गरेका लनयम 
४ मा उल्िेजखि लनिेदन सवहिका सम्पूणय कागजािहरु संिग्न गनुयपनेछ ।  
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5. उपलनयम (१) का विलभन्न खण्डहरुमा उल्िेजखि अिस्थाहरु गणुस्िरवहन भएमा िा विद्यािय 
सञ्चािन गनय उपयिु नभएमा सोवह व्यहोरा खिुाई प्रलििेदन पेश गनुयपनेछ।  

4. लनिेदकिे पेश गनुय पने कागजािहरु:- विद्यािय संचािनको अनमुलि लिन चाहनेिे लनम्न बमोजजमको 
कागजाि सवहि लनिेदन पेश गनुयपनेछ :  

क) सञ्चािकको नागररकिाको प्रमाजणि प्रलिलिपी।  

ख) कम्पनी माफय ि विद्यािय सञ्चािन गने भए कम्पनीको प्रिन्िपत्रको प्रमाजणि छाँयाप्रलि।  

ग) सहकारी माफय ि संचािन गने हो भने संस्थाको विलनयमाििीको छाँयाकपी र लडलभजन 
सहकारी कायायियको सहमलि-पत्र ।  

घ) कम्पनी बाहेक प्रचलिि नपेाि कानून बमोजजम अन्य कुनै लनकाय िा संस्थाबाट विद्यािय 
सञ्चािन गने उदे्दश्य राखी अनमुलि लिएको भए सो सम्िन्िी कागजािको छाँयाप्रलि ।  

ङ) विद्यािय संचािन गने स्थानको जग्गा िनी प्रमाण पजुाय, नक्सा प्रमाणपत्र, पाररि नक्सा 
र लनमायण सम्पन्न प्रमाणपत्रको छाँयाप्रलि ।  

च) बाििालिका सम्बजन्ि ऐन, लनयम िथा अन्य कानूनहरु विपररि कायय नगररन,े बािवहंसा, 
शोषण, अपराि हनु नददन,े बािमनोविज्ञान विपररि कायय नगररन,े यािना नददइने, पूिय 
बािमनोविज्ञानमा आिाररि बाि विकासिाई प्रिियन गनय िालिम प्राप्त जनशजि 
पररचािन गरी विद्यािय संचािन गनेछ भन्ने प्रलिबििा-पत्र ।  

छ) विद्यािय संचािन गनय िाग्ने कुि (खचय पूजँजगि िगानी, ममयि संभार खचय, संचािन, 

खचय कोष स्थापना) उल्िेख गरी ियार गररएको विजिय वििरण- पत्र । संचािन खचय 
अन्िरगि भाडा, शैजक्षक सामाग्री, प्रशासलनक खचय िथा कमयचारी खचयहरुको अिग 
वििरण उल्िेख गनुयपनेछ।  

ज) भाडामा संचािन गने भए घरिनीसँगको सम्झौिापत्रको छायाँप्रलि एिं िहािकर 
िझुाएको रलसदको प्रलिलिपी।  

झ) विद्याियमा काम गने जनशजिहरु र उनीहरुिे विषयगि िालिम लिएको 
प्रमाणपत्रहरुको छाँया प्रलि।  

ञ) अनमुलि माग गररएकै प्रकार र प्रकृलिका विद्यािय िरपर कजम्िमा २ िटा नजजकको 
विद्याियको नाम,सहमलि पत्र र सञ्चािन भएको स्थानको नक्सा सवहिको वििरण ।   

ट) बािमैत्री पूिायिार सूचकहरुको वििरण, न्यूनिम मापदण्ड, विद्यािय संचािन गररने भिन 
िथा अन्य संरचनाहरु सरुजक्षि रहेको व्यहोराको इजन्जलनयर िा इजन्जलनयररङ्ग परामशय 
सेिा प्रदायक संस्थाको लसफाररस पत्र िथा सो व्यहोरा झल्काउने फोटोहरु । 
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ठ) लनम्न प्रलििििाहरु परुा गनय प्रलििि छु भने्न व्यहोराको प्रलिबििापत्राः  

1. रामपरु नगरपालिकाको पिुय प्राथलमक विद्यािय व्यिस्थापन काययविलि, २०७६ पूणय 
रुपमा पािना गरी विद्यािय संचािन गनेछु ,  

2. नगरपालिकािे समय-समयमा सलमलि माफय ि ददएका लनदेशन एिं पररपत्रहरुको,पूणय 
पािना गनेछु ,   

3. सलमलििे अनगुमन मूल्याङ्कनका क्रममा ददइने लनदेशन, सझुािहरु पािना गनेछु ,  

4. हरेक िषय िोवकए िमोजजमको कर दस्िरु बझुाई विद्यािय नविकरण गनय मञ्जुर छु , 

5. विद्यािय संचािनको क्रममा प्रत्येक िषय क्षमिा विस्िार िथा स्िरोन्निी गदै िानेछ ,  

6. भविष्यमा जारी हनुे विद्यािय सम्िन्िी कानून, सरकारी िथा नगरपालिकाको विद्यािय 
सम्िन्िी लनणययिाई पररपािना गनेछु ,   

ड) भिन जग्गा बहािमा लिई सञ्चािन गने भए घर बहाि कर लिरेकोको रलसद छाँयाप्रलि ।  

ढ) घर िनीसँग भएको बहाि, भिनको लनमायण सम्पन्न प्रमाणपत्र िगायिका सम्झौिाको 
प्रलिलिपीहरु। 

ण) विद्यािय संचािन गनय प्रस्िाविि भिनमा विद्यािय संचािन गनय साँिसँलियारिािािे 
आपजि नगरेको पत्र ,यस्िो पत्र ित्काि पेश गनय नसकेमा िडा कायायियबाट सम्बजन्िि 
सँलियारहरुिाई पत्राचार गरी विद्यािय सञ्चािन गनय आपजि नभएको व्यहोरा प्राप्त 
गनुयपनेछ।  

ि) विद्यािय सञ्चािकहरुको दईु-दईुप्रलि पासपोटय साईजको फोटो।  

थ) प्रस्िाविि शलु्क र उपिब्ि गराउने सवुििाहरुको िागि वििरण ।  

5. विद्यािय सञ्चािन गनय अनमुलि ददनपुने :- लनिेदकको लनिेदन र लनजिे लनिेदन साथ पेश गरेको 
कागजािहरु संिग्न गरी लनरीक्षकको लनरीक्षण प्रलििेदन सवहि प्राप्त लनिेदन िथा काययपालिकाको 
लनणययको आिारमा प्रमखु प्रशासकीय अलिकृििे अनसूुची-२ बमोजजम विद्यािय सञ्चािनको अनमुलि 
ददन सक्नेछ । विद्यािय संचािन गनय अनमुलि दददा लनम्न कुरािाई आिार मानु्न पनेछ : 

क) बाििालिकाको आिासबाट विद्यािय बवढमा २० लमनेटको पैदि दरुीमा हनु ुपनेछ ।  

ख) बािमैत्री पूिायिार हनु ुपनेछ।  

ग) िडाबाट प्राप्त लसफारीसमा विद्यािय संचािन गनय उपयिु छ भने्न व्यहोरा स्पष्ट वकटान 
हनुपुनेछ। 

घ) िोवकए बमोजजमको योग्यिा पगेुका िालिम प्राप्त जनशजि हनुपुनेछ । 

ङ) लनयम ४ मा उल्िेजखि कागजािहरु पेश गरेको हनुपुनेछ ।  
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च) िोवकएका न्यूनिम मापदण्ड पूरा गने प्रलििििा जनाएको हनुपुनेछ ।  

6. विद्याियको नामाकरण :- पूिय प्राथलमक विद्याियको नामाकरण गदाय राविय महत्िको भौगोलिक, 

िालमयक िा ऐलिहालसक स्थि, राविय विभलूि,राविय िा अन्िराविय व्यजित्िको नाम, जशक्षा क्षेत्रमा 
महत्पूणय योगदान गरेको जशक्षाप्रमेी िथा संचािक संस्था आददको नामबाट संचािन नामाकरण गने 
गरी गनुय पनेछ । दिाय भई सकेको विद्याियको नाममा अको विद्यािय दिाय हनु सक्ने  

7. पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्िक सम्िन्िी व्यिस्था :- पूिय प्राथलमक कक्षाका बाििालिकामा अन्िरलनवहि 
प्रलिभाको विकास गरी उनीहरुिाई आत्मविश्वासी, स्िालभमानी, सहयोगी, आफूिाई सरुजक्षि महससु 
गने िथा स्िाििम्िी बनाउन आिश्यक िािािरणको विकास गने वकलसमको पाठ्यकम/ पजुस्िका 
हनु ुपनेछ । सामान्यिाः पूिय प्राथलमक िहका बाििालिकािाई प्रारजम्भक बािविकासका कक्षाहरुमा 
शाररररक, मानलसक, सामाजजक र संिेगात्मक विकासका वकयाकिापहरु संचािन गनुय पनेछ । नेपाि 
सरकार जशक्षा िथा मानि स्रोि विकास केन्रबाट जारी प्रारजम्भक बािविकास ददग्दशयनमा आिाररि 
भई पाठ्यक्रम प्रयोग गनुयपनेछ। 

8. पाठ्यसामग्री, पाठ्यपसु्िक िथा लसकाई विलि स्िीकृि हनुपुनुय :- विद्याियिे प्रयोग गने पाठ्यपसु्िक 
िथा लसकाई विलि उल्िेजखि िावषयक क्यािेण्डर सवहिको विस्ििृ वििरण शैजक्षक सत्र सभुारम्भ हनु ु
अगािै अनगुमन िथा मूल्याङ्कन सलमलिमा पेश गरी जस्िकृि भएको हनुपनेछ । विना जस्िकृि 
विद्याियिे कुनै सामग्री, पाठ्यपसु्िक िथा लसकाई वकयाकिाप संचािन गनय पाउनेछैन । सलमलििे 
जशक्षा िथा मानि स्रोि विकास केन्रबाट ियार गररएका पाठ्यक्रम प्रारुपलभत्र रही त्यसको प्रलिकूि 
नहनुे गरी पाठ्यसामग्री, पाठ्यपसु्िक िथा लसकाई विलि जस्िकृि गनुयपनेछ ।  

9. विद्यािय खलु्न ेसमय :- विद्यािय १० देजख ४ सम्म संचािन गनुयपने छ । शलनिार र अन्य 
साियजलनक विदाको ददन बाहेक िषयमा ५० ददन विद्यािय बन्द हनु सक्नेछ।  

10. बािमैत्री पूिायिारहरु :- प्रस्िाविि विद्याियहरुिे अनसूुजच-३ मा उल्िेजखि सचुकहरुमा उल्िेख भए 
िमोजजमका लनम्न बािमैत्री पूिायिारहरु अलनिायय पूरा गरेको हनुपुनेछ:- 

क)  खिुा कक्षा कोठा र विद्याथीहरुको उमेर समूहिाई आराम हनुे गरी ियार गररएको 
उपयिु फलनयचरको पूिायिार। 

ख) विद्यािय भिन िावहर िथा लभत्र सरुक्षा िथा स्िास््य सवुििाको पयायप्त व्यिस्था ।  

ग) विद्याथीहरुको उमेर र िह अनसुारको विद्यािय पररसर लभत्र खेि मैदान /खेि 
सामाग्रीहरुको व्यिस्था।  

घ) विद्याथीको उमेर, संख्या िथा िह अनसुारको आराम िथा विश्राम कक्ष ।  
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ङ) विद्यािय पररसर लभत्र पोषणयिु खानेकुरा, शिु वपउने पानी र िािमैत्री शौचाियको 
पयायप्तिा।  

11. विद्याियको न्यूनिम मापदण्ड :- पूिय प्राथलमक विद्याियको न्यूनिम मापदण्ड देहाय िमोजजम 
हनुपुनेछ- :  

क) विद्यािय िाििालिकाको घरिाट िवढमा २० लमनेटको दूरीमा हनुपुनेछ ।  

ख) कजम्िमा प्रलि िाििालिकाको िालग २.०० िगयलमटर क्षेत्रफिको कोठा र ८ वफट 
उचाई, उज्यािो ढोका भएको िािा िगाउन लमल्ने, कोठा सफा, सरुजक्षि, सजजिै वहडडुि 
गनय सवकने हनुपुदयछ ।  

ग) कोठा िाििालिकाको स्िास््य अनकुुि िापक्रम भएको साथै विद्यािय संचािन गने 
भिनको चारैिफय  खिुा र अन्य घर नजोलडएको शान्ि, उज्यािो िथा दोहोरो हािा िहन 
गनय सक्ने हनु ुपनेछ । झ्यािमा लग्रि राखेको हनुपुनेछ ।  

घ) कोठाको क्षेत्रफि िाििालिकाको िालग स्ििन्त्र रुपिे िस्न, चल्न, खेल्न िथा सतु्न 
पगु्ने हनुकुा साथै भिनमा पयायप्त पावकय ङ सवुििा स्थानीय मालनसहरुका िालग सहज 
िररकािे आिि जािि गनय मागय भएको हनुपुनेछ । विद्यािय भिन आसपासमा पेट्रोि 
पम्प, मखु्य सडक, बसपाकय , खिुामञ्च, िाचनािय, किकारखाना हनुहुदैुन िथा ट्रावफक 
जोजखम नभएको स्थिमा हनुपुनेछ।  

ङ) विद्यािय पररसर खिुा इनार, पोखरी, लभर, खोिा, फोहोर संकिन केन्र, बसपाकय , ध्िनी 
प्रदषुक उद्योग िन्दा, हिाइमैदानबाट ५०० लमटर बावहर हनुका साथै भिनमा सकेसम्म 
अग्नी लनयन्त्रक उपकरण हनुपुने छ । 

च) ३ िषय मलुनका बाििालिकाको िालग अलनिाययिाः मुइँििा, ४-५ बषयका बाििालिकाको 
िालग बवढमा पवहिो ििा सम्ममा कक्षाकोठा संचािन हनुपुने साथै सहज िररकािे 
ििमालथ आिि -जािि गनय सक्ने भयङ हनुपुनेछ । 

छ) भिनिे ओगटेको जलमनको भागको कजम्िमा दईु लिहाइ खालि जलमन खेिमैदानको 
रुपमा हनुपुनेछ।   

ज) बािमैलत्र शौचािय हनुपुनेछ । शौचािय िाििालिकाको संख्या अनसुार पयायप्त हनु ु
पनेछ । शौचाियमा साबनु,रुमाि, पानी,ट्िाइिेट पेपर, लनयलमि सफा सगु्घर गने 
सरसामानहरु र लनयलमि सरसफाई गने प्रबन्ि हनुपुनेछ ।  
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झ) प्रत्येक कक्षा कोठामा उपयिु शैजक्षक सामग्री,लसकाई सामग्री,पाठ्यपसु्िक(जचत्र अंवकि 
कजम्िमा ५० पसु्िक सवहि अन्य पसु्िकहरु) िाििालिकाको, व्यजिगि सामान छुट्टाछुटै्ट 
राख्न ेगरी याकको प्रिन्ि गरेको हनु ुपनेछ।  

ञ) बाििालिकाको िालग आिश्यक खेि सामाग्री कक्षामा नै हनु ुपनेछ।  

ट) बाििालिकािाई पूइँको जचसो र फोहोरिे असर नपने गरी बसाईको िालग गजुन्र/ नरम 
/ चकटी / फल्याक / कापेटको व्यिस्था गररएको हनु ुपनेछ।  

ठ) प्रत्येक बाििालिकाको िालग पगु्दो सफा र शिु सरुजक्षि वपउने पानी, सरसफाइको 
िालग पयायप्त पानी, प्राथलमक उपचारको िागी आिश्यक औषलिहरु, स्िास््य चौकीबाट 
उपिब्ि गराईने लनयलमि स्िास््य सेिा सलुनजिि गररन ुपदयछ खाजा िथा खाना उपिब्ि 
गराउने उमेर अनसुारको स्िस्थ िथा स्िास््यिियक खाना खाजाको वििरण (उमेर 
अनसुार) यवकन गरी अलभभािक समेििाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

ड) बाििालिकािाई लसकाई वक्रयाकिापमा सवक्रय सहभागी गराउन िास्िविकिा झल्काउने 
खािका पिुिी,व्िक,मान्छे, पश,ु घर,चरा, स्िास््य चौकी, विद्यािय, टाँक, िनुा, चेन, िराज,ु 

स्केि, माटो, िाििुा, काठका टुका, कागजािका टुका, फूि, भाँडा िियन, िगुाफाटा, 
बाजागाजा, सागसब्जी, फिफूि, माछा, भान्छाका सामानहरु, रबर बि, बाँसका टुकाहरु, 

मकैको खोस्टाहरु, विलभन्न वकलसमका लबयाँहरु,िप्सीका वियाँ आदद खेिौनाहरुको 
लनयलमि प्रयोग गने व्यिस्था लमिाउनपुनेछ।  

ढ) बाििालिकािाई खेल्न उपयिु खेि सामाग्रीहरु जस्िै जचप्िेटी, टायरको टनेि, 

वढवकच्याउँ, वपङ, जचप्िेटी, भयङ, बिहरु, जस्कवपङ, आदद हनु ु पनेछ । घेरािे बारेको 
िोटविरुिा,चौर,फूिबारी भएको बगैचा हनुपुनेछ ।  

ण) विद्याथी रेकडय,आम्दानी खचय रेकडय, विद्याथी प्रगलि अलभिेख िथा अन्य रेकडयहरु 
व्यिजस्थि रुपमा राख्न ेप्रिन्ि गररनपुने छ। 

ि) विद्याियमा कायय गने जनशजिमा वप्रजन्सपि कजम्िमा +२ सरहको शैजक्षक योग्यिा 
प्राप्त गरी १६ ददन (प्रलि ददन ८ घण्टा) को िालिम प्राप्त गरेको हनु ुपनेछ भने अन्य 
जशक्षकहरु कजम्िमा एस.एि.लस.िा एस.इ.इ.उजिणय गरी ५ ददनको(प्रलि ददन ८ 
घण्टा)िालिम प्राप्त हनु ुपनेछ । सहजकिायको हकमा भने कजम्िमा १० कक्षा उजिणय 
भई ५ कायय(प्रलिददन ददन ८ घण्टा)को िालिम प्राप्त हनुपुनेछ । लनयिु जनशजििाई 
लनयिुी पत्र र न्यूनिम ििि सवुििा ददनपुनेछ।   
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थ) बाििालिकाहरु िीचमा एकआपसमा सबै-सबैसँग समान लमत्रिि सम्िन्ि राख्न हरेक 
ददन फरक -फरक समूहमा बस्ने, खेल्न,े लसक्ने िािािरण बनाई सबैसँग सबैको घिुलमि, 

ससुम्बन्ि र सहयोगी बनाउने काययक्रम हनुपुनेछ।   

द) विद्याियको मालसक प्रगलि प्रलििेदन िोवकएको ढाँचामा ियार गरी प्रमाजणि गराई राख्न े
प्रिन्ि हनुपुनेछ।  

ि) फोहोरमैिा िथा ढि व्यिस्थापनको िररका फोहोरमैिा व्यिस्थापन ऐन िथा लनयम 
अनसुार नगरपालिकािे िोके बमोजजमको हनुेछ । विद्यािय पररसरलभत्र विपद पदायको 
बखि समेि सरुजक्षि हनुे िररकािे प्रिजन्िि हनुपुनेछ ।  

न) भाडामा घर लिई विद्यािय संचािन गने भएमा कजम्िमा ५ िषय िहाि संझौिा गरेको 
हनुपुनेछ।  

12. अलनिायय :   दैलनक गनुयपने न्यूनिम वकयाकिाप-विद्याियिे प्रत्येक ददन कजम्िमा लनम्न वकयाकिापहरु 
अलनिायय गनुयपनेछ- : 

क) बाििालिकािाई न्यानो स्िागि,  

ख) सरसफाई अििोकन िथा सरसफाई,  

ग) व्यायाम,  

घ) प्राथयना,  
ङ) ददसा वपसाि गराउने,   

च) घेरा समय,  

छ) हाजजरी,  
ज) गीि, कथा, अलभनय, सजृनात्मक चाि, बाििालिकाहरुको मौलिक वकयाकिाप,   

झ) पनुराििोकन / ठूिो समूहमा छिफि,  

ञ) पूिय साक्षरिा /पूिय िेखन वकयाकिाप, 

ट) सामूवहक स्ििन्त्र खेि, समूह खेि र स्िाििम्िन सीप विकास खेि, बावहरी खेि, 

ठ) खाजा खाना समय,  

ड) पसु्िक िथा पाठ्यसामाग्रीको प्रयोग,  

ढ) आराम कक्ष,   

ण) मािावपिा र गरुुप्रलि आभारी हनुे लसकाई,   

ि) विदाई गीि आदद गराउन ुपनेछ ।  
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13. विद्यािय संचािन हनु ेसमय र प्रलि कक्षा बाििालिका संख्या :- विद्यािय साियजलनक विदाको ददन 
बाहेक सामान्यिाः ददनको ४ घण्टा संचािन गनुय पनेछ । बाििालिकाको उमेर समूह अनसुार 
लसकाईको वकयाकिाप केजन्रि हनुेछ । यस सम्िजन्ि व्यिस्था िाििालिका जशक्षक अनपुािमा 
उल्िेख गरे बमोजजम हनुेछ । विद्याियमा प्रलि कक्षा बवढमा १५ जनासम्म िाििालिका हनु 
सक्नेछन।्  

14. बाििालिका जशक्षक अनपुाि :- विद्याियमा भनाय भएका िाििालिकाहरुको उमेर र संख्याका 
आिारमा जशक्षक /सहजकिाय लनयिु गनुयपनेछ । जशक्षक/सहजकिाय र विद्याथीको अनपुाि १:१५ 
हनुपुनेछ।  

15. जनशजि पदपूलिय सम्िजन्ि व्यिस्था:- साियजलनक रुपमा आिेदन माग गरी प्रलिस्पिायबाट योग्य,अनभुिी 
र दक्ष जनशजि पदपूलि गनुयपनेछ । 

16. विद्यािय व्यिस्थापन सलमलि :- पूिय प्राथलमक विद्यािय संचािन /व्यिस्थापन गनय लनम्न - 
बमोजजमको विद्यािय व्यिस्थापन सलमलि गठन गनुयपनेछ: 

क) िगानीकिाय मध्येबाट १ जना      अध्यक्ष  

ख) अलभभािक मध्येबाट २ जना (कजम्िमा १जना मवहिा)   सदस्य  

ग) जशक्षक प्रलिलनलि १ जना      सदस्य  

घ) प्रिानाध्यापक       सदस्य सजचि 

 

 

पररच्छेद-३ 

अनगुमन िथा मूल्याङ्कन सम्बन्िी व्यिस्था 
17. अनगुमन िथा मूल्याङ्कन सलमलि - अनमुलि प्राप्त विद्याियिे अनमुलि बमोजजम विद्यािय संचािन 

गरे/नगरेको सम्िन्िमा लनयलमि रुपमा अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गनय विद्यािय अनगुमन िथा 
मूल्याङ्कन सलमलि गठन गररनेछ।  

क) अनगुमन िथा मूल्याङ्कन सलमलिको गठन देहाय बमोजजम हनुेछ; 

1. जशक्षा सलमलि अध्यक्ष        संयोजक  

2. प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि       सदस्य   

3. सामाजजक विकास सलमलि संयोजक      सदस्य  

4. नगरपालिकाको िेखा शाखा प्रमखु     सदस्य 

5. जशक्षा शाखाको अलिकृि स्िरको प्रलिलनिी    सदस्य  
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ख) अनगुमन िथा मूल्याङ्कन सलमलिको बैठक प्रत्येक बषय कजम्िमा ३ पटक बस्नेछ । एक 
बैठक रअको बैठकको बीचमा चार मवहना भन्दा बढीको फरक हनुे छैन ।  

ग) बैठकका िालग ५१ प्रलिशि सदस्य उपजस्थि भएमा गणपरुक संख्या पगेुको मालननेछ।  

घ) सलमलिको बैठक सम्िन्िी अन्य काययविलि सलमलि आफैँिे लनिायरण गरे बमोजजम हनुेछ । 
काययविलि स्थानीय सरकार संचािन ऐन र प्रचलिि कानून प्रलिकुि हनुेछैन । बैठक बापि 
बैठक भिा िथा अन्य सवुििा नगरपालिकाको लनयमानसुार हनुेछ ।  

ङ) सलमलििे यो काययविलि कायायन्ियन गराउन अनगुमन िथा मूल्याङ्कन प्रलििेदन ियार गरी  
नगरपालिका समक्ष पेश गनुय पनेछ । प्रलििेदनिे लसफाररस गरेका सझुािहरु कायायन्ियन 
गनय नगरपालिकािे सलमलििाई लनदेशन ददन सक्नेछ।  

च) अनगुमन सलमलिमा आिश्यकिा अनसुार विद्यािय व्यिस्थापन सलमलिका पदालिकारीहरु िथा 
अन्य विषय विज्ञ समेििाई आमन्त्रण गरी िैठक गनय सवकनेछ।  

छ) विद्यािय अनगुमन गदाय अलभभािक, जशक्षक, कमयचारी िथा विद्याथी समेिको सहभागी गराई 
अनगुमन फारमको प्रयोग गरी सो बाट प्राप्त जानकारी समेििाई आिार मालन विद्याियिाई 
सिुार गनय लनदेशन ददन सवकनेछ । 

18. सलमलिको काम, कियव्य र अलिकार :- अनगुमन िथा मूल्याङ्कन सलमलिको काम, कियव्य र अलिकार 
लनम्नानसुार हनुेछ- :  

क) विद्यािय संचािन व्यिस्थापन सम्बन्िी आिश्यक विषयगि काययविलि, मापदण्ड, लनदेजशकाहरु 
ियार गने र िागू गराउने।  

ख) विद्याियहरुको समय समयमा अनगुमन गरी यस काययविलििे लनदेजशि गरे बमोजजम संचािन 
व्यिस्थापन भए नभएको मूल्याङ्कन गरी काययविलि अनरुुप गने/गराउने । अनगुमन 
मूल्याङ्कनको ढाँचा अनसूुची-५मा उल्िेख भए बमोजजम हनुेछ ।  

ग) अन्य लनकायसँग समन्ियात्मक कायय गने ।  

घ) विद्याियिे संचािन अनमुलि प्राप्त गदाय गररएका लिजखि प्रलििििा पूरा गरे/नगरेको अनगुमन 
मूल्याङ्कन गरी कायायन्ियन गराउने ।  

ङ) अपाङ्गमैत्री नभएको, न्यूनिम मापदण्ड पूरा नगरेको पाईएमा कारिाही गने ।  

च) समयानकुुि पाठ्यकम, शैजक्षक सामाग्री, लसकाई विलिमा सिुार िथा पररिियन गनुयपने भए 
लसफाररस गने।  

19. प्रलििेदन पेश गनुयपने:- नगरपालिकाबाट अनमुलि प्राप्त गरी संचालिि विद्याियहरुिे प्रत्येक ४/४ 
मवहनाको चौमालसक प्रलििेदन िथा बावषयक प्रलििेदन अनगुमन िथा मूल्याङ्कन सलमलिमा पेश 
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गनुयपनेछ।सलमलििे प्रलििेदन सम्बन्िमा विश्लषेण अध्ययन गरी शाखािाई वििरण अद्यािलिक गनय 
लनदेशन ददनेछ साथै आिश्यकिा अनसुार विद्याियिाई यस काययविलि बमोजजम कुनै कायय गनय िा 
नगनय समेि लनदेशन ददन सक्नेछ । प्रलििेदनको ढाँचा- ६ अनसूुचीमा उल्िेख गरे िमोजजम हनुेछ। 

 

पररच्छेद-४ 

विविि 

20. सझुाि लनदेशन पािना गने:- विद्याियिे अनमुलि लिदा प्रलििििा जनाए अनरुुप विद्यािय संचािन 
भए नभएको सलमलिबाट लनयलमि िथा आकजस्मक रुपमा अनगुमन, सपुरीिेक्षण िथा पनुराििोकन 
गररनेछ । अनगुमन सपेुरीिेक्षण सलमलििे ददएको लनदेशन/सझुाि विद्याियिे पािना गनुय पनेछ ।  

21. िाि क्ििहरु गठन गने विद्याियहरुिे बाििालिकाको सिायवङ्गण वहि विकास गनय िथा सामाजजक 
उिरदावयत्ि महसशु गराउन िािािरण संरक्षण, सरसफाई िथा सहयोगी भािना जागिृ गराउन 
िािक्ििहरु गठन गरी बाििालिकाको अलिररि विकास गनय/गराउन सवकनेछ।  

22. रामपरु नगरपालिकािे सहयोग, सम्मान िा परुस्कृि गनय सक्न:े- यस काययविलिको पूणय पररपािना 
गरी न्यून शलु्कमा गणुस्िरीय लसकाई काययक्रम संचािन गने उत्कृष्ट पूिय प्राथालमक विद्याियिाई 
नगरपालिकािे नगर ददिस/जशक्षा ददिस िा कुनै सन्दभय पारेर सम्मान गनय, परुस्कृि गनय िा जनुसकैु 
वकलसमको आलथयक िथा प्राविलिक सहयोग गनय सक्नेछ।  

23. असहाय /अपाङ्ग / टुहरुा बाििालिकािाई सहयोग गने:- नगरपालिका क्षेत्रलभत्र संचािन हनुे पूिय 
प्राथलमक विद्याियिे सलमलिको लसफाररस अनरुुप अलि विपन्न, वपछलडएका, अपाङ्ग िा टुहरुा 
बाििालिकािाई लसफाररस अनसुारको सहयोग उपिब्ि गराई आफ्नो शैजक्षक काययक्रममा सहभागी 
गराउन ुपनेछ । सामान्यिाः कूि बाििालिकाको ५% बाििालिकािाई यस प्रकृलिको सहयोग 
उपिब्ि गराउनपुनेछ ।   

24. बैंक खािा संचािन:- विद्याियको अध्यक्ष र सदस्य-सजचिको संयिु नाममा बैंक खािा संचािन 
गनुयपनेछ । विद्याियिे आय, व्यय र मौज्दाि रकमको अद्यािलिक रेकडय राखी पारदजशयिा कायम 
गनुयपनेछ।  

25. िेखा परीक्षण गराउन ुपने:- प्रत्येक आ.ि. सवकएको ९० ददन लभत्र कानून बमोजजमको अलिकार 
प्राप्त िेखा परीक्षकबाट िेखा परीक्षण गराई िेखापररक्षण प्रलििेदन जशक्षा शाखामा पेश गनुयपनेछ। 
विद्यािय भिन फेनुयपरे स्िीकृलि लिनपुने विद्यािय भिन सनुय परेमा सनुय पने कारण, सने भिनमा 
हाि विद्याियमा रहेका बाििालिकािाई प्रलिकुि असर नपने समेि व्यहोरा सम्िजन्िि िडा 
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कायायियमा लनिेदन ददई िडािे सबै मापदण्ड र भौलिक पूिायिार जाँच गरी यस काययविलि बमोजजम 
हनुे भएमा मात्र विद्यािय सनय िा थप उपयोग गनय स्िीकृि ददईनेछ ।  

26. लनयलमि बैठक :- पूिय प्राथलमक विद्याियमा जशक्षक, कमयचारीहरु, व्यिस्थापन सलमलि र अलभभािकहरु 
िीच सकेसम्म मालसक रुपमा र कजम्िमा तै्रमालसक रुपमा बैठक गनुयपनेछ । यस सम्िजन्ि वििरण 
प्रगलि प्रलििेदनमा खिुाउन ुपनेछ।  

27. शलु्क लिन पाउन:े- विद्याियहरुिे नगरपालिकाबाट स्िीकृि गराएर मात्र शलु्क लिन पाउनेछन। 

28. दिाय िथा निीकरण शलु्क :- विद्यािय दिाय िथा निीकरण शलु्क सम्बन्िमा नगरपालिकािे लनिायरण 
गरे बमोजजम हनुेछ ।  

29. दण्ड सजाय :- अनगुमन िथा मूल्याङ्कन सलमलििे ददएको प्रलििेदन अनसुार छानविन गदाय अनमुलि 
नलिई िा अनमुलि लिएर पलन िापरबाही गरेको, बदलनयि गरेको िा बािमैत्री पूिायिार पूरा नगरेको, 
न्यूनिम मापदण्ड पूरा नभएको िथा प्रलिबििा पूरा नगरेको लनजिि देजखएमा समय िोकी यो 
काययविलि पािना गनय लनदेशन ददन सवकनेछ । यसरी उपिब्ि गराएको समयलभत्र पलन सिुार 
नगरेमा कसरुको मात्रा अनसुार १,०००। देजख १५,०००। रुपैया सम्मको जररिाना िा दिाय 
खारेज गने सम्मको कारिाही हनुेछ ।  

30. यस काययविलि बमोजजम गनुय :- यो काययविलि जारी भई िागू भएको लमलििे ६ मवहना लभत्रमा 
नगरपालिका क्षेत्रलभत्र संचालिि सबै पूिय प्राथलमक विद्याियहरु यसै काययविलििे िोके बमोजजम 
संचािन हनुपुनेछ । सो बमोजजम नभए यस पूिय प्राप्त अनमुलि अको शैजक्षक सत्रबाट निीकरण 
गरीने छैन । यस काययविलि बमोजजम संचािन गनय गराउन सबै पूिय प्राथलमक विद्याियहरुिाई 
शाखाबाट पत्राचार गनुयपनेछ।  

31. बािा अडकाउ फुकाउन ेअलिकार:- यस काययविलििे व्यिस्था गरेको कुनै प्राििान कायायन्ियन गनय 
बािा अड्काउ फुकाउन परेमा काययपालिकािे आिश्यकिा अनसुार बािा अडकाउ फकाउन 
सक्नेछ।  

32. संशोिन गनय सक्न-ेयस काययविलिमा भएका कुनै विषयमा संशोिन गनुय आिश्यकिा पने महशसु 
भएमा स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४,प्रचलिि जशक्षा ऐन िथा लनयमाििी विपररि नहनु ेगरी 
सलमलिको बैठक बसी संसोिनको लसफाररश गनेछ । सो लसफाररस काययपालिकािाट स्िीकृि भएपलछ 
संशोिन गरी िागू हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

(लनयम ३ संग सम्िजन्िि) 
लबद्यािय सञ्चािनका िालग ददइन ेलनिेदन 

श्रीमान जशक्षा शाखा प्रमखु ज्यू,  

   रामपरु नगरपालिका, पाल्पा। 

 

विषय : पूिय प्राथलमक विद्यािय सञ्चािन गनय अनमुलि पाउँ । 

 

शैजक्षक सत्र .............. देजख जशश ुस्याहार केन्र/वकन्डर काडेन/मन्टेस्िरी विद्यािय सञ्चािन गनय 
अनमुलि पाउन अलभभािक/समदुाय/विद्यािय व्यिस्थापन सलमलिको लमलि ......................को लनणयय 
अनसुार िपलसिका वििरण र कागजाि संिग्न गरी यो लनिेदन पेस गरेको छु/छौं ।  

क) प्रस्िाविि विद्याियको,  
1. नाम :  

2. ठेगाना :        िडा नं. :  

सडक नाम : ........................... घर नं.: ................... टोि ................. 
फोन नं. : .....................................................  

3. सेिा परु् याईने बािबालिकाको संख्या (उमेर समूह समेि) :  

ख) सञ्चािनका िालग सहमलि ददने नजजकका २ विद्याियको, 
नाम :        ठेगाना : 
फोन नं. :   

ग) प्रस्िाविि विद्याियको भौलिक पूिायिारहरु : १.  

1. भिनाः  

 कोठा 
 कच्ची/पक्की  

 के िे बनेको 
 भाडा / आफ्नै / साियजलनक  

2. फलनयचरको वििरण : 
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3. खेिकुद मैदानको क्षेत्रफिाः  

 आफ्नै 

 भाडामा िा साियजलनक  

 अन्य  

4. शौचाियको व्यिस्थााः  

 संख्या 
 कच्ची/पक्की  

 पानीको व्यिस्था  

5. खानेपानीको व्यिस्था :  

 बोकेर ल्याउने आ)  

 िारािाट/लमनेरि(बोटि/जार)  

 पयायप्त /अपयायप्त  

6. पाठ्यसामग्री/लसकाई सामाग्री के के छन:् 
  

  

  

  
 

7. आलथयक वििरण  

 अचि सम्पजि  

 चि सम्पजि  

 अन्य  

8. आम्दानीको स्रोिको व्यिस्था कसरी लमिाइन्छ :  

9. बािमैत्री पिुायिारहरु (बुंदागि रुपमााः)  

10. विद्याियको न्यूनिम मापदण्ड(बुंदागि रुपमा):  

11. अन्य कुनै वििरणहरु भए: 
 

 

मालथ िेजखएको वििरण ठीक छन ्/झठुा ठहरेमा काननु बमोजजम सहुिँा/बझुाउँिा। 

संस्थाको छाप                   लनिेदकको  

       सही  

       नाम :  

       ठेगाना : 
       लमलि :  

संिग्न कागजाि  

लनयम ४ मा उल्िेजखि कागजािहरु पेश गनुयपनेछ । 
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अनसूुजच- २ 

(लनयम ५ सँग सम्िजन्िि) 
जशश स्याहार केन्र /वकन्डर गाडेन /मन्टेस्िरी/ पिय प्राथलमक विद्यािय कक्षा सञ्चािन गन 

ददईन ेअनमुलिपत्र 

श्री ........................................................ 
   ........................................................ । 

 

   िपाईिे जशश ुस्याहार केन्र /वकन्डर गाडेन/मन्टेस्िरी/ पूिय प्राथलमक विद्यािय कक्षा सञ्चािन 
गने सम्बन्िमा यस नगरपालिका कायायियमा ददन ु भएको लनिेदन उपर कारबाही हुँदा रामपरु 
नगरपालिका पिुय प्राथलमक विद्यािय व्यिस्थापन काययविलि, २०७६ अनसुारको पूिायिार पूरा गरेको र 
यस नगरपालिकाको नक्सांकनमा परेकोिे लमलि ....................देजख िागू हनु ेगरी िडा नं. ...... 
जस्थि .............................. ठाउँको .............................. सडकमा जोलडएको घर नं. .......... 
को घरमा विद्यािय सञ्चािन गनय काययपालिकाको लमलि ............................ को लनणयय अनसार 
अनमलि प्रदान गररएको छ।  

कायायियको छाप     अनमुलि प्रदान गने अलिकारीको  

सवह : 
नाम : 
पद : 
लमलि : 
 

 

 

बोिाथय  

श्री जशक्षा विकास िथा समन्िय इकाई  

   िानसेन, पाल्पा। 
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अनसूुची-३ 

(लनयम १० संग सम्िजन्िि) 
बािमैत्री पूिायिारका सूचकहरु 

1. विद्याियको न्यूनिम मापदण्डिे िोके बमोजजम खिुा कक्षा कोठा /उपयिु फलनयचर/कक्षा 
कोठा लभत्रको भौलिक अिजस्थलि, उमेर अनसुारको फलनयचर,नाच्न,ेखेल्न,ेसत्न े भिनको प्रिन्ि 
िल्िा िथा कक्षा संचािन सम्िन्िी व्यिस्था 

2. विद्यािय भिन सरुक्षा अिस्था  

3. खेि मैदान/खेि सामग्री  

4. प्रिानाध्यापक/जशक्षक/सहजकिाय/आया/सरुक्षाकमीको योग्यिा िथा िालिम सम्िन्िी वििरण 

5. आराम कक्ष/उपचार कक्ष,  

6. पोषण/खानेपानी/शौचािय  

7. स्िास््य परीक्षण सम्बन्िी व्यिस्था  

8. बाि पसु्िकािय/पाठ्यसामाग्री/लसकाई सामग्री सवहिको प्रिन्ि  

9. बावषयक क्यािेण्डर/ सूचनापाटी  

10. बाििालिकाको आिासबाट विद्याियको दरुी  

11. भिनको क्षेत्रफि,उचाई र प्रलिकक्षा विद्याथीको संख्या 
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अनसूुची-४ 

(लनयम ११(ण) सगँ सम्िजन्िि) 
विद्याियमा विद्याथी भनाय फारमको ढाचँा 

बाििालिकाको नाम : 
बिुाको नाम :    

सम्पकय  नं. :      इमेि: 
आमाको नाम : 
सम्पकय  नं. :      इमेिाः 
जन्म लमलि : 
स्थायी ठेगानााः       हािको ठेगानााः 
विद्यािय भनाय लमलिाः 
भनाय हनुे कक्षााः 
बाििालिकाको लनयलमि स्िास््य पररक्षण गने खास जचवकत्सक भए लनजको नाम,ठेगाना र फोन नं.: 
बाििालिकाको रुची िथा अरुचीको विषय :  

कुनै विशेष स्िास््य समस्या या रोग भए सो व्यहोरा :  

उपरोि वििरण दठक साँचो हो झटु्टा ठहरे बमोजजम कानून सहुँिा बझुाउँिा 
 

        विद्यािय भनाय गराउने अलभभािक 

नाम : 
बाििालिकासँगको नािा : 
ठेगाना : 
फोन नं. : 
लमलि : 
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अनसूुची-५ 

(लनयम १८,'ख' सगँ सम्िजन्िि) 
विद्यािय अनगुमन फारमको ढाचँा 

1. अनगुमन गररएको विद्याियको नामाः  

2. विद्याियको ठेगाना:  

3. प्रिानाध्यापकको नाम:  

4. सम्पकय  नम्िराः  

5. अनगुमन लमलि: 
अनगुमन वििरण 

सरुजक्षि 
बािमैत्री 
विद्यािय 
भिन 

उपयिु 
कक्षाकोठा 

वपउन 
योग्य 

खानेपानी 

बाि 
उपयोगी 
फलनयचर 

उपयिु 
खेि 
सामग्री 

पोषणयिु 
खाना 

खाजाको 
व्यिस्था 

स्िास््य 
परीक्षण 
सम्बन्िी 
उपयिु 
व्यिस्था 

बाि 
पसु्िकािय 

िालिम 
प्राप्त 

जशक्षक 
िथा 

आयाको 
व्यिस्था 

िालिम 
प्राप्त 

जशक्षक 
िथा 

आयाको 
व्यिस्था  

छ छैन छ छैन छ छैन छ छैन छ छैन छ छैन छ छैन छ छैन छ छैन छ छैन 

 

अनगुमन मूल्याङ्कनका क्रममा देजखएका यस काययविलि प्रलिकुिका कुनै ि्य ि्याङ्क िा अिस्था फेिा 
परेमा िा अलि गणुात्मक रहेमा यस वििरणमा थप ढाँचा िनाई उल्िेख गनय िा बुंदागि रुपमा व्यहोरा 
खिुाउन सवकनेछ । प्रलििेदनमा अनगुमन मूल्याङ्कन गने सलमलिका सदस्यहरुिे नाम िेखी हस्िाक्षर 
गरी पेश गनुयपनेछ। 
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अनसूुची-६ 

(लनयम १९ सगँ सम्बजन्िि) 
रामपरु नगरपालिकामा पेश गरेको चौमालसक प्रलििेदन 

1. विद्याियको नाम:  

2. विद्याियको ठेगाना:  

3. प्रिानाध्यापकको नाम:  

4. सम्पकय  नम्बराः  

5. प्रलििेदन पेश गरेको : लमलि  

6. विद्याथी संख्या:  

7. कक्षा वििरण :  

8. विद्याियको भौलिक वििरण:  

(क) भिन - (अ) आफ्नै   (आ) भाडामा 
 (ख) जम्मा आय 

 (ग) जम्मा व्यय  

9. मानि संसािन वििरण:  

(क) िालिम प्राप्त जशक्षक, सहजकिाय  

(ख) िालिम प्राप्त आया 
 (ग) अन्य  

10. असिु गररने शलु्कहरु िथा उपिब्ि गराईने सेिा सवुििा सम्िन्िी :वििरण 

 

 प्रलििेदक 

नाम : 
हस्िाक्षर : 
लमलि : 

 

प्रमाजणकरण लमलि: 2076/02/11 

आज्ञािे 

  (बाबरुाम अयायि) 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि 


