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नमुना  विद्यालय विकास एि+ सञ्चालन वनदेविका–२०७४ 

(पवहलो संिोधन, २०७५)  

 

प्रस्तािना 

सािमजवनक विद्यालयमा समान िवैक्षक पहुाँच, निीनतम सूचना प्रविवधको अवधकतम 

प्रयोगसवहत आधवुनक विक्षण विवधमार्म त िवैक्षक गणुस्तर तथा जिार्दहेी 

व्यिस्थापन सवुनवित गरी सुिासनका पक्षहरूलाई प्रभािकारी बनाई प्रितमनात्मक 

अभ्यासमार्म त ् विद्याथीहरूको वसकाइ उपलवधध उच्च बनाउाँद ै विद्यालयको भौवतक 

तथा िवैक्षक पक्षको विकास गद ै सािमजवनक विद्यालयलाई  अवभभािक तथा 

बालबावलकाको पवहलो रोजाइको विद्यालयको रुपमा विकास गनम तथा विद्यालय 

विक्षाको गणुस्तर अवभिवृद्धमा नेततृ्िदायी भवूमका खले्न सक्ने विद्यालयको 

आिश्यकता दवेखएकाले विद्यालय क्षेर विकास  योजनाको अिधारणाअनसुार नमनुा 

विद्यालयको छनौट, विकास, सञ्चालन तथा व्यिस्थापनलाई व्यिवस्थत गनम आिश्यक 

दवेखएकाले नेपाल सरकार, विक्षा विज्ञान तथा प्रविवध मन्त्रालयले विक्षा वनयमािली, 

२०५९(संसोधन सवहत) को  वनयम १९२ (ङ) ले वदएको अवधकार प्रयोग गरी यो 

वनदवेिका जारी गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

1
१. संवक्षप्त नाम र प्रारम्भः१.१ यो वनदवेिकाको नाम नमुना  विद्यालय विकास 

एिम ्सञ्चालन वनदेविका‚ २०७४ ( पविलो संिोधन‚२०७५) रहकेो छ । 

१.२ यो वनदवेिका तरुुन्त्त प्रारम्भ हुनेछ । 

१.३ यो वनदवेिका  छनौट भएका नमनुा विद्यालयहरूको  हकमा मार लाग ु  

हुनेछ ।  

                                                           
1
 ऩहिलो संशोधन, २०७५ बाट संशोधधत 
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पररच्छेद २ 

२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथम नलागेमा यो वनदवेिकामा 

२.१  "नमुना विद्यालय" भन्त्नाले यो वनदवेिका बमोवजम छनौट भई तोवकए 

अनसुारको भौवतक तथा िवैक्षक पिूामधार परूा भएका माध्यवमक 

विद्यालय  सम्झन ुपदमछ । 

२.२  "सािवजवनक िैवक्षक गुठी" भन्त्नाले विक्षा ऐन, २०२८(संसोधन 

सवहत) बमोवजम सािमजवनक िवैक्षक गठुीको रुपमा सञ्चावलत विद्यालय 

सम्झन ुपदमछ । 

२.३  "कायवसम्पादन करार" भन्त्नाले नमनुा विद्यालयका लावग छनौट भएका 

विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतका अध्यक्ष 

बीच भएको विद्यालय सधुार र व्यिस्थापन सम्बन्त्धी सम्झौतालाई सम्झन ु

पदमछ  । साथै यसले प्रधानाध्यापक  र विक्षक बीचको सम्झौतालाई समते 

जनाउनेछ । 

२.४  "प्रदेि " भन्त्नाले नेपालको संविधानको भाग ३४ धारा ३०६,(१) (च) मा 

उल्लेख भएअनसुारको प्रदिे सम्झन ुपदमछ । 

२.५  "स्थानीय तह" भन्त्नाले नेपालको संविधानको भाग ३४, धारा ३०६,(१) 

(ढ) मा उल्लेख भएअनुसारको स्थानीय तह सम्झन ुपदमछ । 

२.६  "प्रधानाध्यापक" भन्त्नाले यस वनदवेिकामा उल्लेख भएअनुसार  

करारमा वनयकु्त  भएका प्रधानाध्यापक सम्झन ुपदमछ ।  
2
२.७  .......... 

                                                           
2
 ऩहिलो संशोधन, २०७५ बाट झिकिएिो  
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पररच्छेद ३ 

ईदे्दश्य 

३.यो वनदवेिका जारी गनुमका उद्दशे्यहरू दहेायबमोवजम रहकेा छन ्: 

३.१  नमनुा विद्यालयको छनौट, विकास, सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका 

लावग  मागमदिमन  गनुम‚ 

३.२   गणुस्तरीय तथा समतामलूक विक्षामा बालबावलकाहरूको सहज 

पहुाँचको आधार तयार गनुम‚ 

३.३  विद्यालयको िासकीय प्रिन्त्धमा वििेष व्यिस्था गरी उच्च नवतजाका 

लावग प्रोत्साहन गनुम‚ 

३.४  गणुस्तरीय विक्षाका लावग विद्यालयहरू बीच प्रवतस्पधामत्मक िातािरण 

वसजमना गनुम‚ 

३.५   विद्यालयहरूको सक्षमतामा सुधार  गरी  रूपान्त्तरणको गवतलाई तीव्रता 

प्रदान गनुम । 

 

पररच्छेद ४ 

नमुना विद्यालय छनौटका अधार तथा प्रवयया 

3
४.१ नमनुा विद्यालय छनौटका आधारहरू दहेाय बमोवजम हुनेछन: 

 (क)  प्रत्येक स्थानीय तहमा क्रवमक रुपमा कवततमा एक नमनुा माध्यवमक 

विद्यालय सञ्चालन हुने गरी अनसुचूी २  अनसुारका सचूकका 

आधारमा विद्यालय छनौट गररनेछ ।  

 (ख)  नमनुा विद्यालय सञ्चालनका लावग छनौट भएका विद्यालयहरूको 

स्थलगत सिके्षण गरी िवैक्षक तथा भौवतक पिूााधार विकासका लावग 

                                                           
3
 ऩहिलो संशोधन, २०७५ बाट संशोधधत 
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गरुुयोजना तजुामा गररनेछ । गरुुयोजनाका आधारमा  क्रमि: ५ िर्ावभत्र 

नमनुा विद्यालयको रुपमा विकास गररनेछ । 

4
४.२  नमनुा विद्यालय छनौटका न्त्यनूतम ितमहरू दहेायबमोवजम  हुनेछन: 

यो वनदवेिकामा उल्लेख भएअनसुारको प्रवयया तथा मापदडकडका आधारमा नमनुा 

विद्यालय विकास गनम विद्यालय छनौटका लावग वनम्न पिूामधार हुनपुनेछ । 

क) माध्यवमक विद्यालय हुनपुने: माध्यवमक तह  सञ्चालन भएका  सािाजवनक 

माध्यवमक विद्यालय हुनपुने छ ।  

ख) पयामप्त जग्गा भएको हुनपुने: नमनुा विद्यालयका रुपमा विकास गना प्रचवलत 

मापदण्ड बमोवजमको भौवतक र  िवैक्षक पिूााधार वनमााणका लावग  विद्यालय 

हाता िा हाता नवजक रहकेो तराईमा भए न्यनूतम २ वबघा र वहमाल, पहाड 

तथा उपत्यका के्षत्रमा भए न्यनूतम १० रोपनी जग्गा हुन ुपनेछ ।  विद्यालयको 

हातासँग जोवडएको जग्गा बाहके अन्य जग्गाको हकमा बढीमा ५०० वमटर 

सतमको दरूीको जग्गालाई पवन मलू्याङ्कनमा कायम गररने छ ।  

ग) विद्यालय सरुवक्षत स्थानमा रहकेो हुनपुने: विद्यालयको भौगोवलक अिवस्थवत 

बाढी, पवहरो, भकू्षय लगायत प्राकृवतक प्रकोपका दृविले जोवखमपणूम स्थानमा 

नरहकेो हनुपुने छ । कुनै विद्यालय जोवखमपणूम स्थानमा छ िा छैन भन्त्ने वििाद 

उत्पन्त्न भएमा विक्षा विकास तथा समन्त्िय एकाइमले सोही तहको भवूमसम्बन्त्धी 

कायम गनम तोवकएको वनकायको प्राविवधकको  राय समतेका आधारमा वजल्ला 

दिैी प्रकोप उद्धार सवमवतसाँग परामिम गरी टुङ्गो लगाउनपुने छ ।  

घ) वलवखत प्रवतिद्धता र वसर्ाररस पेस गनुमपन:े सङ्घ, प्रदिे र स्थानीय तह 

लगायतका वनकायबाट समय समयमा प्राप्त हुने मागमदिमन अनरुुप कायम गनम 

विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको प्रवतबद्धता सवहतको वनणमय  पेस भएको  हुनु 

                                                           
4
 ऩहिलो संशोधन, २०७५ बाट संशोधधत 
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पनेछ । सम्बवन्त्धत स्थानीय तहबाट विद्यालयको विकास र सञ्चालनमा 

आिश्यक सहयोग र समन्त्िय गने वसर्ाररस पर विद्यालयले आिदेन साथ पेस 

गनुम पनेछ ।   

ङ) विद्याथी सङ््या: नमनुा विद्यालयका लावग छनौट हुने विद्यालयमा विक्षा 

वनयमािलीले तोके बमोवजमको कक्षागत न्यनूतम विद्याथी सङ््याको कुल 

योग पगुकेो हुनपुने छ । 

च) अन्त्य ितमहरुुः नमनुा विद्यालयको छनौटमा सहभागी हुन चाहने विद्यालयहरूले 

मावथ उवल्लवखत ितमहरूका अवतररक्त दहेायबमोवजमका  ितमहरू समते परूा  

गरेको हुनपुने छ । 

१) विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत गठन भई वययाविल रहकेो, 

२) विद्यालयले सामावजक परीक्षण र लेखा परीक्षण  बावषमक रुपमा तोवकएकै 

समयमा सम्पन्त्न गरेको, 

३) तोवकएको समयमा विद्यालयको त्याङ्क सम्बन्त्धीत वनकायमा  पेस 

गरेको  ।  

४. ३ छनौट प्रवयया  

5
४.३.१  नमनुा विद्यालय छनौटका लावग  दहेायबमोवजमका प्रवययाहरू अपनाइने छ : 

क)  विक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्रले इच्छुक विद्यालयहरूबाट आिदेन 

वदनको लावग  सािाजवनक सचूना प्रकािन गनेछ । 

ख)  तोवकएका न्यनूतम िता तथा मापदण्डहरू परूा गरेका विद्यालयले तोवकएको 

समय सीमावभत्र  सतबन्धीत  स्थानीय तहको वसफाररस सवहत विक्षा विकास 

तथा समन्िय इकाइमा मापनका लावग चावहने आिश्यक सतपणूा कागजात 

सवहत अनसुवूच १ को ढाँचामा वनिदेन पेस गनुा पनेछ  । 

                                                           
5
 ऩहिलो संशोधन, २०७५ बाट संशोधधत 
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ग)  विक्षा विकास तथा समन्िय इकाइले प्राप्त वनिदेनहरूको छानिीन गरी 

रीतपिूाक वनिदेन वदने विद्यालयको स्थलगत अनगुमन गने गराउने  र 

कायाालयको अवभलेख वभडाई अनसुचूी २ मा उवल्लवखत आधारमा प्रारवतभक 

मलू्याङ्कन गनुा पनेछ । 

घ) प्रारवतभक मलू्याङ्कन गररएका सबै विद्यालयहरूको प्राप्ताङ्कको समविगत 

तावलकासवहत प्रत्येक पावलकाबाट उच्चतम अङ्क प्राप्त गने बढीमा २ ओटा 

विद्यालयहरूको सक्कलै फाइल स्थानीय तहको वसफाररस सवहत विक्षा तथा 

मानि स्रोत विकास केन्रमा पठाउन ुपनेछ । 

ङ) मावथ िुदँा (घ) अनसुार प्राप्त फाइलहरू विक्षा तथा मानि स्रोत विकास 

केन्रले सतभि भएसतम प्रदिे विक्षा विकास वनदिेनालयका अवधकृतस्तरको 

प्रवतवनवध समाििे गरी प्रारवतभक मलू्याङ्कनको सत्यापन गराउन ुपनेछ ।  

च) सत्यापनमा स्थानीय तहगत रुपमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गरेको विद्यालयलाई 

छनौट गना  विक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्रले विक्षा विज्ञान तथा प्रविवध 

मन्त्रालयमा वसफाररस गनेछ । सत्यापनमा कुल प्राप्ताांकको फरक ३ अङ्क िा 

सो भन्दा कम भएमा दिु ैविद्यालयको नामािली  पठाइनेछ ।  ती मध्ये कुनै एक 

विद्यालयलाइ वनदिेक सवमवतले छनौट गना सक्नेछ ।  

छ) छनौट भएका विद्यालयको जानकारी विक्षा विकास तथा समन्िय इकाइमाफा त 

सतबवन्धत विद्यालयलाई वदनपुने छ ।   

ज) विद्यालय छनौट सतबन्धी उजरुी तथा गनुासोहरू सनुिुाइको व्यिस्था विक्षा 

विकास तथा समन्िय इकाईमाफा त अगावड बढाइने छ भने अवन्तम वनणाय 

विक्षा विज्ञान तथा प्रविवध मन्त्रालयको हुनेछ ।  
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6
४.४  छनौट भएका विद्यालयका विद्यालयिरूले ध्यान वदनुपने प्रवियागत 

कुरािरू  

क) आिदेन वदएको विद्यालयलाई नमनुा विद्यालयको रुपमा विकास गना छनौट 

भएको जानकारी छनौट गने वनकायले वदए पश्चात विद्यालय व्यिस्थापन 

सवमवत,  विक्षक अवभभाक सांघ र विक्षक स्टाफको सांयुक्त बैठक बसी यसै 

वनदवेिका बमोवजमका प्रवक्रया र आधारहरू तथा पवछ समय समयमा प्राप्त हुने 

मापदण्ड र वनदवेिका बमोवजम काम गने प्रवतबद्धतासवहतको वनणाय गराई 

स्थानीय तहमा पेस गनुापनेछ । 

ख) स्थानीय तहले विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको वनणाय समतेका आधारमा 

नमनुा विद्यालय सञ्चालन र व्यिस्थापन सतबन्धी यसै वनदवेिकामा उल्लेख 

भएको काया प्रवक्रयामा स्थानीय तहको सहमती रहकेो व्यहोराको पत्र विक्षा, 

विज्ञान तथा प्रविवध मन्त्रालयमा  लेखी पठाउन ुपनेछ  

ग) स्थानीय तहको सहमवत प्राप्त भएपवछ नमनुा विद्यालय सञ्चालनका लावग 

छनौट भएका विद्यालयहरूको स्थलगत सिके्षण गरी गराई  िवैक्षक तथा 

भौवतक पिूााधार विकासका लावग लागत अनमुान सवहतको एक गरुुयोजना 

तजुामा गनुा पनेछ । गरुुयोजनाका आधारमा ५ िर्ावभत्र नमनुा विद्यालयको 

रुपमा विकास गररनेछ । 

                                                           
6
 ऩहिलो संशोधन, २०७५ बाट संशोधधत 
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पररच्छेद ५ 

नमुना विद्यालयको पूिावधार विकास  

7
५.१ नमुना  विद्यालयका लावग अिश्यक िैवक्षक  पूिावधार 

क_  विद्यालय सञ्चालनका लावग आिश्यक पने सबै तह र विषयका तथा 

वििेष आिश्यकता भएका बालबावलकाका लावग समते तावलम प्राप्त 

विक्षकहरूको व्यिस्था गररनेछ । 

ख_  विक्षण वसकाइ प्रकृया अपनाउांदा आधवुनक विक्षण विवध र प्रविवध 

सवहतको विक्षण वसकाइ वक्रयाकलाप सञ्चालन गररनेछ । 

ग_  वििेर् आिश्यकता भएका बालबावलकाहरूलाई समते मध्यनजर गरी 

विक्षण वसकाइका लावग आिश्यक पने उपयकु्त र पयााप्त  वसकाइ सामग्रीको 

व्यिस्था गररनेछ ।  

8 ग१_  माध्यवमक तहमा विज्ञान विर्यका लावग पयााप्त सामग्रीसवहतको 

प्रयोगिाला भएको  हुनपुने छ । 

9 ग२_  सबै नमनुा विद्यालयले योजना अिवधवभत्र कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान 

विर्य सञ्चालन गनुा पनेछ । 

घ) आधारभतू तहका विद्याथीहरूका लावग पिूमव्यािसावयक सीपका 

अिसरहरू उपलधध गराईनेछ । 

                                                           
7
 ऩहिलो संशोधन, २०७५ बाट सशंोधधत 

8
 ऩहिलो संशोधन, २०७५ बाट थऩ  

9
 ऩहिलो संशोधन, २०७५ बाट थऩ  
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ङ) स्थानीय पाठ्ययम प्रारुपका आधारमा स्थानीय पररििे र आिश्यकता 

अनसुारका पाठ्ययम विद्यालय आरै्ले तयार गरी कायामन्त्ियनमा 

ल्याउन ुपनेछ  । 

च) विद्यालयले वसकाइ, व्यिस्थापन तथा प्रितमनात्मक कायमहरूको अनुभि 

आदान प्रदान गनम आफ्नो सेिा वभरका अन्त्य विद्यालयहरू बीच 

सञ्जाल वनमामण गनुम पनेछ  साथै अन्त्य नमनुा विद्यालयहरू बीच समेत 

सञ्जाल वनमामण गनम सक्नेछ । विद्यालयले विदिेवस्थत अन्त्य िवैक्षक 

संस्था िा विद्यालयहरूसाँग समते सहकायमका लावग सञ्जाल विस्तार गनम 

सक्नेछ । 

छ) विद्यालयले प्रत्येक िषम विद्याथी, विक्षक तथा अवभभािक सवहतको 

िवैक्षक अध्ययन, अिलोकन भ्रमण गराउन ुपनेछ । 

ज) विक्षण वसकाइमा सचूना प्रविवधको अवधकतम प्रयोग गनुमपने छ । गवणत 

विज्ञान जस्ता विषयमा सचूना तथा प्रविवधमा आधाररत अनलाइन 

अर्लाइन विद्यतुीय वसकाइ स्रोत सामग्रीहरूको प्रबन्त्ध गररनेछ ।  

झ) विद्यालयको आफ्नो अध्यािवधक िभे साइट र  विद्यतुीय सामावजक 

सञ्जाल हुनेछ । विद्यालयका सम्पणूम गवतविवध िभे साइट तथा यस्ता 

सञ्जाल मार्म त सािमजावनक गनुमपनेछ । 

ञ) विक्षण वसकाइ  वययाकलापका लावग पयामप्त  वसकाइ सामग्रीको 

व्यिस्था भएको हुनपुने छ । 

ट) विद्यालयले वनमामणात्मक र वनरन्त्तर मलू्याङ्कन पद्धवतलाई प्रभािकारी 

रुपमा लाग ूगनुमपनेछ । 

ठ) सबै नमनूा विद्यालयले योजना अिवधवभर कक्षा ११ र १२ को विज्ञान 

विषयको पठनपाठन सञ्चालन गनुमपने छ । 



नमनुा  विद्यालय विकास एि + सञ्चालन वनदेविका, २०७४ -;+zf]wg ;lxt_ 
 

10 

 

५.२  नमुना  विद्यालयक लावग अिश्यक भौवतक पूिावधारः नमनुा विद्यालयको 

लावग आिश्यक भौवतक पिूामधारहरू दहेायबमोवजम हुनेछ । पिूामधार परुा गदाम 

पाठ्ययम, प्रचवलत वनयम तथा मापदडकड अनसुार गनुमपनेछ ।  

क) विक्षण भिन तथा कक्षाकोठा:- बालमरैी, अपाङ्गमरैी, विपद ्

प्रवतरोधात्मक  साथै तोवकएको मापदडकड अनसुार कक्षाकोठाको सङ््या 

र पिूामधार उपलधध हुनेछ । आधवुनक विक्षण पद्ववत अनुसार विक्षण 

वसकाइ वययाकलाप सञ्चालन गनम सवकने गरी कक्षाकोठा व्यिवस्थत 

गररनेछ । प्रारवम्भक बालविक्षा sIffsf nflu बालमैरी रावरिय प्रारुप 

बमोवजमका पयामप्त खले तथा वसकाइ सामग्री सवहतको छुटै्ट कोठाको 

व्यिस्था हुनेछ ।  

ख) प्रिासवनक भिन:- प्रधानाध्यापक,  विक्षक एिम ् कममचारीका लावग 

छुटै्ट  प्रिासकीय भिन िा धलकको व्यिस्था हुनेछ  

ग) 10
अिासीय सुविधा:- विद्यालयको आिश्यकतानसुार अवधकतम 

दईुसय जना विद्याथीहरूका लावग आिासीय प्रिन्ध हुन ु उपयकु्त   

मावननेछ । छात्राबासमा बसी अध्ययन गने विद्याथीका लावग  प्रचवलत 

मापदण्ड अनसुारको आिासीय सवुिधा उपलब्ध गराइनेछ ।  

घ) पुस्तकालय:-  आधारभतू तह र माध्यवमक तहका  लावग सबै विषय 

क्षेर समवेटएका छुट्टाछुटै्ट पसु्तकालयको व्यिस्था हुनेछ ।  पसु्तकालयलाई 

यमि विद्यतुीय पसु्तकालयको रुपमा विकास गद ै लवगनेछ । 

पसु्तकालयमा  ल्याङग्िेज वकटको समते व्यिस्था हुनेछ । 

ङ) प्रयोगिाला:-  विज्ञान विषय अन्त्तगमत भौवतक विज्ञान, रसायन विज्ञान, 

जीिविज्ञान तथा प्राविवधक धारतर्म का विषय क्षेरअनसुार सबै 

                                                           
10

 ऩहिलो संशोधन, २०७५ बाट संशोधधत 
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विद्याथीहरूको सहज पहुाँच हुनेगरी छुट्टा छुटै्ट प्रयोगिालाको व्यिस्था   

हुनेछ । सचूना तथा सञ्चार प्रविवध प्रयोगिालामा  नेटिवकम ङको 

व्यिस्थासवहत प्रोजके्टर लगायतका उपकरण र कवम्तमा ४० सेट 

कम्यटुरको  व्यिस्था गररनेछ । 

च) विद्यालय संग्रहालय:- स्थानीय भगूोल र समदुायको अध्ययन गराउने 

हतेलेु कला, धमम, संस्कृवत, संस्कार, जीिनिैली, भषेभषुा, इवतहास, 

स्थानीय भौगवभमक िस्तहुरू र परम्परागत प्रविवध जस्ता स्थानीय पररििे 

झवल्कने गरी विद्यालयमा  एउटा संग्रहालय कक्षको व्यिस्था गररनेछ । 

छ) प्राथवमक ईपचार तथा परामिव कक्ष:- विद्याथीहरूको प्राथवमक 

उपचारका लावग आिश्यक स्िास््य सामग्रीसवहतको छुटै्ट प्राथवमक 

उपचार कक्षको व्यिस्था गररनेछ । स्िास््य सेिा उपलधध गराउन एकजना 

स्िास््य सहायकको व्यिस्था गररनेछ । विद्यालयस्तरमा प्राथवमक 

स्िास््य सेिाका बारेमा अवभभािक तथा विद्याथीहरूलाई वनरोधात्मक, 

उपचारात्मक एिम ् सचेतनामलूक स्िास््य सेिा उपलधध गराईनेछ । 

विद्याथीको आिश्यकतानसुार ह्वील चेयर र स्िेचर, प्राथवमक उपचार 

बाकस आवदको समेत व्यिस्था गररनेछ । साथै विद्याथीहरूको लावग 

िवैक्षक परामिम तथा मनोसामावजक परामिमका लावग परामिम कक्षको 

व्यिस्था गररनेछ । परामिमका लावग विद्यालयका  विक्षकहरूको  क्षमता 

विकास  गररनेछ ।  

ज) व्यािसावयक कायविाला कक्ष:- विद्यालयको आिश्यकताअनसुार 

विद्याथीहरूलाई विद्यालय तहदवेख नै व्यािसावयक सीपतर्म  उन्त्मखु 

गराउनका लावग स्थानीय सम्भाव्यतामा आधाररत विवभन्त्न पूिम 
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व्यािसावयक वययाकलापहरू सञ्चालन गररनेछ । यसका लावग एक छुटै्ट 

कायमिाला कक्षको व्यिस्था गररनेछ । 

झ) खानेपानी सरसफाआ तथा स्िच्छता सुविधा:- विद्यालयमा सबै 

विद्याथी तथा विक्षकहरूका लावग कवम्तमा ४० जना िरािर एउटा धारा 

हुने गरी सरुवक्षत भडकडारण सवहतको पयामप्त तथा स्िच्छ पानीको व्यिस्था 

गररनेछ । ४० जना विद्याथी बराबर एउटा हुने गरी छुट्टाछुटै्ट बालमरैी, 

लैङ्वगक मरैी, अपाङ्गमरैी िौचालय तथा िातािरण मरैी विद्यालयको 

व्यिस्था गररनेछ ।  

ञ) चमेना गृह :-विद्यालयको हातावभर एकपटकमा एकसय  जना 

विद्याथीले प्रयोग गनम सक्ने चमनेागहृको व्यिस्था गररनेछ । आिासीय 

भिनका लावग  भान्त्छाकोठा तथा खाना खाने कोठा छुट्टाछुटै्ट व्यिस्था 

गररनेछ । आिासीय रुपमा रहने विद्याथी तथा अन्त्य विद्याथीहरूका लावग 

स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने खाद्य सामग्री समते प्रयोग गरी सन्त्तवुलत तथा 

पोषणयकु्त खाना तथा खाजाको व्यिस्था हुनेछ । 

ट) ऄवडटोररयम हल:- विद्यालयस्तरमा हुने सभा सम्मेलन, सास्कृवतक 

कायमयम र आन्त्तररक खलेकुद (Indoor-game) लगायतका 

वययाकलापहरू सञ्चालनका लावग आिश्यकताअनसुार विद्यालयमा 

कवम्तमा दईुसय जना क्षमता भएको एक अवडटोररयम हलको व्यिस्था 

गररनेछ  । 

ठ) घेरािार तथा बगैचा:- विद्यालयको हातामा सरुवक्षत, बालमरैी र 

िातािरणमरैी घरेािार हुनेछ । विद्यालयको घरेािार हररत विद्यालयको 

अिधारणा प्रिद्धमन गने हुनु पनेछ । साथै विद्यालय हातामा करेसािारी तथा 
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रु्लबारी सवहतको बगैंचा हुनेछ । विद्यालयको हाताको कुल के्षरर्लको 

कवम्तमा बीस प्रवतित के्षर हररयाली के्षर हुनेछ । 

ड) खेलमैदान:- भवलिल, टेिलटेवनस र सम्पणूम विद्याथीहरूलाई एकैपटक 

एसेम्ली  गनम पगु्ने तथा सम्भि भएसम्म रु्टिल लगायतका अन्त्य खलेहरू 

खले्नका लावग उपयकु्त खेलमैदान हुनेछ ।  

ढ) िैकवपपक विदु्यतीय व्यिस्था:- विद्यालयमा सम्पणूम विद्यतुीय उपकरण 

वनरन्त्तर सञ्चालनका लावग आिश्यक िकैवल्पक उजाम प्रणालीको 

व्यिस्था गररनेछ ।  

५. ३  नमुना  विद्यालयको लावग अिश्यक सुिासनका पक्षहरू:  

५.३.१ नमनुा  विद्यालयको लावग आिश्यक सिुासनका पक्षहरू दहेाय बमोवजम 

हुनेछन ्:  

क) विद्यालयले विद्यालयको  विकास तथा व्यिस्थापनका लावग  गरुुयोजना 

तयार गनेछ । 

ख) विद्यालयको कक्षाकोठा, प्रयोगिाला, पसु्तकालय लगायत विद्यालय 

हातामा हुने सबै गवतविवधहरूको अनगुमन गनम सवकने गरी वसवस वटवभको 

व्यिस्था गररनेछ । विक्षक तथा कममचारीको हावजरी विद्यतुीय रुपमा गने 

व्यिस्था वमलाउनपुनेछ । 

ग)       ljBfnon] ljBfno सधुार of]hgf agfpg' kg]{5 / To;nfO{ 

x/]s jif{ cBfjlws uरी सोहीअनसुार विद्यालयको िावषमक कायमयम 

तथा िजटे तजुममा तथा कायामन्त्ियन गनुम पनेछ । 

घ) ljBfnon] ljBfno ;~rfng tyf Joj:yfkgsf nflu 

ljlgod tof/ u/L स्थानीय तहको lzIff sfo{fnयaf6 :jLs[t 

u/fO sfo{fGjog ug{' kg]{5 ।  
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ङ) विद्यालयले िवैक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्त्रबाट स्िीकृत  साधनका आधारमा 

िावषमक कायमसम्पादन अिस्थाको स्िमलू्याङ्कन गरी अवभभािक भलेा 

मार्म त सािमजावनक गनुमपनेछ । 

च) विद्यालयले तोवकए बमोवजम  सामावजक तथा लेखा परीक्षण गनुम पनेछ । 

छ) विद्यालयले प्रत्येक रैमावसक परीक्षाको वसकाइ उपलधधीको वििरण विक्षक 

अवभभािक बैठक गरी वितरण तथा विद्याथीहरूको वसकाइ उपलधधी 

सधुारका लावग परामिम वदन ुपनेछ । 

ज) विद्यालयको समग्र व्यिस्थापन हनेम अवधकार सम्पन्त्न छुटै्ट प्रधानाध्यापकको 

व्यिस्था हुनेछ । सहायक प्रधानाध्यापक तथा आिश्यकता अनसुार विषय 

प्रमखुको व्यिस्था प्रधानाध्यापकले तोकेअनसुार हुनेछ । 

झ) विद्यालयमा बालक्लब, स्काउट जवुनयर रेडयस सकम ल गठन गनुम पने छ ।  

ञ) विद्यालयले विपद ्व्यिस्थापन योजना बनाई  सोको कायामन्त्ियन गनुम पनेछ ।  

ट) विद्यालयका सि ै गवतविवधहरूमा अवभभािकहरूको पहुाँच, सहभागीता, 

पारदविमता, जिार्दवेहताको सुवनवितता गररनेछ  

५.३.२ विद्यालयले दहेायबमोजमका प्रवतिदेनहरू वनयवमत तथा आिवधक रुपमा  

सम्प्रेषण गनुमपनेछ । 

क) अवभभािक तथा विद्याथीलाई वदनपुने प्रत्येक विद्याथीको वसकाइ 

 उपलधधी सम्बन्त्धी प्रगवत वििरण, 

ख) अवभभािक भेलामा k]z ul/g] ljBfno k|ltj]bg, 

ग) लेखा परीक्षण k|ltj]bg, 

घ) सामावजक परीक्षण k|ltj]bg, 

ङ) विद्याथीको वसकाई उपलधधी र विद्यालयको कायमसम्पादन परीक्षणको  

 प्रवतिदेन, 
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च)     ;x tyf cltl/St lqmofsnfk सम्बन्त्धी k|ltj]bg, 

छ)     z}lIfs tYofª\s, 

ज)     ljBfno ljsf; गरुुof]hgf तथा विद्यालय सधुार योजनाको िावषमक 

sfo{fGjogsf] k|ltj]bg । 

५.४  यस पररच्छेदमा व्यिस्था भएबमोवजम विद्यालय विकासका लावग गरुुयोजना 

वनमामण विद्यालय  छनोट भएको छ मवहनावभर प्रारम्भ गररने छ । 
 

पररच्छेद -६ 

विद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 
11

६.१ नमनुा  विद्यालय विकासका लावग विद्यालय छनोट योजना, वनमााण तथा 

कायाान्यनमा  आिश्यक समन्यि र वनदिेनका लावग दहेाय  बमोवजमको नमनुा 

विद्यालय  वनदिेक  सवमवत रहनेछ : 

क) सवचि, विक्षा विज्ञान तथा प्रविवध मन्त्रालय -अध्यक्ष 

ख) सहसवचि¸योजना महािाखा¸ विक्षा¸ विज्ञान तथा प्रविवध मन्त्रालय - सदस्य 

ग) सहसवचि¸विद्यालय विक्षा महािाखा¸विक्षा¸ विज्ञान तथा प्रविवध    

     मन्त्रालय -सदस्य 

घ) महावनदिेक , विक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्र    -सदस्य 

ङ) महावनदिेक,पाठ्यक्रम विकास केन्र  - सदस्य 

च) प्रवतवनवध, रावरिय योजना आयोग - सदस्य 

छ) प्रवतवनवध,अथा मन्त्रालय - सदस्य 

ज) प्रवतवनवध¸ सांवघय मावमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालय -सदस्य 

झ) उपमहावनदिेक, िवैक्षक योजना तथा विकास महािाखा,  

 विक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्र  - सदस्य सवचि 

सवमवतको िठैकमा सतिवन्धत विर्यका विज्ञ एिम ्प्राविवधक काम हनेे व्यवक्तहरूलाई 

आमन्त्रण गना सवकनेछ । 

                                                           
11

 ऩहिलो संशोधन, २०७५ बाट संशोधधत 
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६.२  नमुना विद्यालय  वनदेिक  सवमवतको काम कततव्य र अवधकार  

देिायबमोवजम िुनेछ: 

क) नमनुा विद्यालय छनौट, विकास, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्धी 

नीवतगत व्यिस्था गने  तथा आिश्यक मागमदिमन गने । 

ख) नमनुा विद्यालयको विकासका लावग विवभन्त्न रावरिय तथा अन्त्तरावरिय 

सरकारी एिम ्गरैसरकारी संस्थाहरूसाँग समन्त्िय गने । 

ग) नमनुा विद्यालय सञ्चालनका लावग विद्यालय छनौटका आधार तय गने  

तथा मापदडकडहरूलाई समयानुकूल पररमाजमन गने । 

घ) नमनुा विद्यालय सञ्चालनका लावग विद्यालय छनोट गने र स्िीकृवत वदने । 

ङ) नमनुा विद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका लावग वनवित मापदडकड 

बमोवजम आिश्यक पने भौवतक तथा िवैक्षक पिूामधार विकासका लावग 

आवथमक स्रोतको व्यिस्था गने । 

च) नमनुा विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी िनाउन 

स्थानीय तहमा रहकेा सम्बन्त्धीत सवमवतहरू र अन्त्य सरोकारिाला 

वनकायहरूलाई आिश्यक वनदेिन वदने । 

छ) नमनुा विद्यालयहरूको वनयवमत अनगुमन तथा वनरीक्षण गरी¸ गराई 

आिश्यक वनदिेन वदने । 
 

12
६.३ (क) स्थानीय तिको भूवमका  

स्थानीय तह के्षत्रवभत्र सन्चालन हुने  नमनुा विद्यालयको व्यिस्थापन, रेखदखे र  

सञ्चालन गना स्थानीय तहको  भवूमका दहेाय बमोवजम हुने छ :  

क) आफ्नो क्षेत्र वभत्र सञ्चालन भएका विद्यालयहरूबाट नमनुा विद्यालय 

छनौटका लावग वसफाररस  गने । 

                                                           
12

 ऩहिलो संशोधन, २०७५ बाट संशोधधत 
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ख) नमनुा विद्यालयको िैवक्षक योजना सतबन्धी अवभलेख अध्यािवधक 

गराउने तथा त्यस्तो योजनाको  अनगुमन गरी सझुाि वदने ।  

ग) विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतलाई स्थानीय स्रोत साधनको पवहचान र 

पररचालनमा सहयोग परु् याउने  ।  

घ) गररबीको रेखामनुी रहकेा बालबावलकालाई विक्षामा सहभावगता गराउन 

आिश्यक व्यिस्था वमलाउने ।  

ङ) आफ्नो के्षत्रवभत्र सञ्चावलत नमनुा  विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको 

कायामा समन्िय गने र  विक्षाको गणुात्मक विकासका लावग विद्यालयको 

सपुररिके्षण, अनुगमन गरी प्रधानाध्यापक, विक्षक र व्यिस्थापन 

सवमवतलाई  आिश्यक वनदिेन वदने ।  

च) आफ्नो क्षेत्रवभत्र सञ्चावलत अन्य सािाजवनक  विद्यालयहरूलाई  नमनुा 

विद्यालयका रुपमा विकास गना अवभप्रेररत गने ।  

छ) छनोट भएको नमनुा विद्यालयको  गरुुयोजना स्िीकृवत¸कायाान्ियनका 

लावग स्रोत व्यिस्थापन  र कायाान्ियनको अनगुमन गने ।  

ज) विद्यालयस्तरीय अन्तर खेलकुद तथा अवतररक्त िवैक्षक कृयाकलापको 

सञ्चालन गराउने र सोका लावग विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गने । 

झ) नमनुा विद्यालय विकास तथा सञ्चालन सतबन्धमा स्थानीय तह र 

विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत बीच करार सतझतैा गने  

ञ) नमनुा विद्यालय विकास योजना कायाान्ियनका लावग सांघीय सरकारबाट 

प्राप्त रकम सतबन्धीत विद्यालयमा समय म ैवनकासा गने । 

ट)  स्थानीय तहले स्िीकृत योजनाको पररवधवभर रही संघीय िा प्रदिे 

सरकारले उपलधध गराएको अनदुानमा स्थानीय सरकारको स्रोत समेत 

समाििे गरी िवैक्षक र भौवतक पिूामधार विकास गनम गराउन सक्नेछ ।  
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13
६.३ (ख) विक्षा विकास तथा समन्िय इकाइको भूवमका 

क)  स्थानीय तहहरूलाई आिश्यक सचूना प्रिाह गने । 

ख)  विद्यालयहरूको वनिदेन सांकलन गने । 

ग)  वनिदेन प्राप्त विद्यालयहरूको  अनगुमन र मलू्याङ्कन गरी  उच्चतम 

अङ्क प्राप्त गने विद्यालयहरूको वििरण विक्षा तथा मानि स्रोत 

विकास केन्रमा पठाउने । 

घ)   छनौट भएका विद्यालयहरूको गरुुयोजना तयार गना तथा 

कायाान्ियनमा सहवजकरण गने । 

ª_  विद्यालय छनोटको क्रममा पना आएका उजरुी तथा गनुासो विक्षा 

तथा मानि स्रोत विकास केन्रमा पठाउने ।  

च   नमनुा विद्यालयहरूको समय समयमा अनगुमन गरी सतबन्धीत 

वनकायमा तोवकएको ढाँचामा प्रवतिदेन पठाउने ।  
  

६.४ विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत 

नमनुा विद्यालयको सञ्चालन रेखदखे र व्यिस्थापन गनमका लावग प्रचवलत विक्षा 

ऐन र वनयमािलीमा भएको व्यिस्था बमोवजमकै विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत 

रहने छ । सवमवतको काम कतमव्य र अवधकार विक्षा ऐन र वनयमािलीमा तोवकएको 

अवतररक्त दहेाय बमोवजम हुनेछ । 

क) यस वनदवेिकाको अनसुचूी ९ बमोवजम  करारमा प्रधानाध्यापक वनयवुक्त  

गन‚े  

ख) 14
विद्यालय विकासका लावग गरुुयोजना तयार गरी स्िीकृतीका लावग 

स्थानीय तहमा  पेस गने र स्िीकृत गरुूयोजनाको कायाान्ियन गन‚े 

                                                           
13

 ऩहिलो संशोधन, २०७५ बाट संशोधधत 
14

 ऩहिलो संशोधन, २०७५ बाट संशोधधत 
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ग) विद्यालयमा ररक्त रहकेो विक्षक दरिन्त्दीमा वनयवुक्त गदाम विद्याथी 

सङ््याको आधारमा  विषयगत  रुपमा विक्षक व्यिस्थापन गने‚  

घ) आफ्नो विद्यालयको िावषमक रुपमा स्िमलू्याङ्कन गरी विद्यालय सधुार 

योजना अद्याविधक  गने‚  

ङ) विद्याथी वसकाइका लावग आिश्यक प्रयोगात्मक स्रोत साधनको व्यिस्था 

गन‚े  

च) विद्यालय विकास तथा िवैक्षक गणुस्तर अवभिवृद्धका लावग  विवभन्त्न 

उपसवमवत बनाई वजम्मिेारी बााँडर्ााँड गने‚ 

छ) आिश्यकताअनसुार विद्याथी आिासको  सञ्चालन, रेखदखे  र 

व्यिस्थापन  गने‚  

ज) विद्यालयवभर विद्यालय स्िास््य कायमयम र प्राथवमक उपचारको व्यिस्था 

गन‚े  

झ) वनदवेिकामा तोवकए बमोवजम  िावषमक रुपमा सामावजक परीक्षण गने‚ 

ञ) भनाम भएका बालबावलकालाई वटकाई रा्ने िातािरण सजृना गने‚  

ट) विद्यालयमा प्राप्त हुने आिासीय छारिवृि,  विपन्त्न लवक्षत छारिवृि 

लगायतका विवभन्त्न  छारिवृि  वितरण गने । 
 

६. ५ खररद एकाइ सम्बन्त्धी व्यिस्था  

 विद्यालयलाई आिश्यक पने सामग्री खररदका लावग आवथमक प्रिासन सम्बन्त्धी 

प्रचवलत  काननू बमोवजम खररद एकाइ गठन गरी विद्यालय स्तरको खररद सम्बन्त्धी 

वनदवेिकामा भएको व्यिस्था बमोवजम गनुम पनेछ । उक्त सवमवतले आिश्यक परेमा 

थप कायमविवध आर्ैं ले तयार गनम सक्नेछ । 
 

६.६ विक्षक ऄवभभािक सङ्घ   

नमनुा विद्यालयमा विक्षा ऐन तथा वनयमािलीमा उल्लेख भए बमोवजम  विक्षक 

अवभभािक सङ्घ  रहने छ । 
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६.७ विद्याथी भनावका अधार 

६.७.१ विद्याथी भनावका लावग देहायको अधार वलइनेछ : 

क) विद्यालयको सेिा के्षर वभरका प्रारवम्भक बालविकास उमरे समहुको 

बालबावलकाका हकमा १५ वमनेटको पैदल दरुीसम्मका, 

ख) आधारभतू तहका उमरे समहुका बालबवलका ३० वमनेटको पैदल 

दरुीसम्मका,  

ग) माध्यवमक  तहका उमरे समहुका बालबवलका ६० वमनेटको पैदल 

दरुीसम्मका 

मावथ उल्लेख भए अनुसारका बालबावलकाहरूलाई अवनिायम रुपमा भनाम 

गनुम पनेछ । विद्यालयको क्षमताअनसुार थप विद्याथी भनाम गदाम प्रििे 

परीक्षा सञ्चालन गरी सोको आधारमा भनाम गनुमपनेछ ।  

६.७.२  अिासीय विद्याथी छनौटका अधार  

ऄ. कक्षा ६ दवेख मावथ अध्ययन गने विपन्त्न, वििषे प्रवतभािान र लवक्षत समहुका 

बालबावलकाका लावग आिासीय रुपमा पठन पाठनको व्यिस्था हुनेछ । 

दवैनक दईु घडकटाभन्त्दा बढी पैदल वहडेर विद्यालय जानु आउन ुपने विद्याथीहरू 

मध्येबाट  पचास प्रवतित छारा हुने गरी वनम्नानसुार छनौट गनुमपनेछ : 

क) आवथमक रुपमा विपन्त्नका लावग तीस प्रवतित‚   

ख) लवक्षत समहूका बालबावलकाहरूका लावग तीस प्रवतित ‚  

ग) अपाङ्गता भएका बालबावलकाहरू का लावग पााँच प्रवतित‚ 

घ) वििेष  प्रवतभािान बालबावलकाहरूका लावग पन्त्र प्रवतित  ।  

अ. दवैनक दईु घडकटाभन्त्दा कम पैदल वहडेर विद्यालय जान ुआउन ुपने विद्याथीहरू 

मध्येबाट विपन्त्न, वििेष प्रवतभािान र लवक्षत समहुका बालबावलकाका लावग  

बीस प्रवतित कोटा वनधामरण गनुमपनेछ । 



नमनुा  विद्यालय विकास एि + सञ्चालन वनदेविका, २०७४ -;+zf]wg ;lxt_ 
 

21 

 

६.७.३  छारिृविका लावग विद्याथी छनौटका अधार 

नमनुा विद्यालयले आिासीय छारिवृि उपलधध गराउन विद्याथी छनोट  

प्रयोजनका लावग विद्यालय छारिवृि  व्यिस्थापन वनदवेिका २०७३   बमोजम 

गनुमपनेछ  ।  

 

पररच्छेद-७ 

पाठ्ययम सम्बन्त्धी व्यिस्था 

७. नमनुा विद्यालयको पाठ्ययम सम्बन्त्धी व्यिस्था दहेायबमोवजम हुने छ । 

७.१ नेपाल सरकारबाट  स्िीकृत पाठ्ययम तथा पाठ्यपसु्तक प्रयोग गनुमपनेछ । 

 ७.२ रावरिय पाठ्ययम प्रारुपमा व्यिस्था भएका बहुविषय अध्ययनका लावग 

आिश्यक व्यिस्था वमलाई विज्ञान विषय समहू, प्राविवधक  तथा व्यािसावयक 

विषय समहू र भाषा विषय समहू लगायतका विषय समहूबाट छनौटको अिसर 

प्रदान गनुम पने छ । 
     

पररच्छेद-८ 

विक्षक तथा कमवचारी व्यिस्थापन 

८.नमनुा माध्यवमक विद्यालयमा विक्षक तथा कममचारी  व्यिस्था दहेायबमोवजम हुनेछ :  
15

८.१ प्रधानाध्यापक सम्बन्त्धी व्यिस्था :- 

प्रधानाध्यापकको व्यिस्था वनम्नानसुार हुनेछ: 

क) विद्यालयमा  एकजना पणूाकावलन प्रधानाध्यापक करारमा वनयवुक्त 

गररनेछ‚   

ख) विद्यालय विकास प्रस्ताि माग गरी उक्त प्रस्तािको मलू्याङ्कनका 

आधारमा प्रधानाध्यापक पदमा करार गररनेछ उक्त करारको अिवध 

पाँच िर्ाको हुनेछ‚  

                                                           
15

 ऩहिलो संशोधन, २०७५ बाट संशोधधत 
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ग) कायमसम्पादन  करारको ितमका आधारमा तीन र पााँच िषममा वनजको  

 मलू्याङ्कन गररनेछ । कायमसम्पादन सन्त्तोषजनक भएमा पनु: एक 

पटक करार अिवध थप गनम सवकनेछ । 

घ)  कायमसम्पादन सन्त्तोषजनक नभएमा  विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले 

करार सम्झौता भङ्ग  गरी पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर यसरी पदबाट 

हटाउन ुअवघ सर्ाइ  पेस गने मनावसि मौकाबाट बवन्त्चत गररने छैन । 

८.१.१  सेिा सवुिधा  

क) छनौट भएका प्रधानाध्यापकलाई वनजले खाइपाई आएको तलब स्केलको 

एक वतहाइ बरािरको रकम प्रधानाध्यापक भिा उपलधध गराइनेछ । साथै 

अन्त्य सवुिधाको हकमा विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको वनणमय बमोवजम 

हुनेछ ।  

ख) विक्षा वनयमािलीमा व्यिस्था भएअनसुार विदाको सवुिधा उपलधध 

गराईनेछ ।  

८.१.२ विद्यालय विकास प्रस्ताि मलू्याङ्कन सवमवत 

प्रधानाध्यापकमा करार वनयकु्त हुन चाहने व्यवक्तले तयार पानेविद्यालय विकास 

प्रस्तािको ढााँचा अनसुचूी ७ र प्रस्ताि मलू्याङ्कनको आधार अनसुचूी ८ 

बमोवजम हुनेछ । प्रस्ताि मलू्याङ्कनका लावग दहेायबमोवजमको एक छनोट 

सवमवत रहने छ  । 

क) विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतका अध्यक्षले तोकेको व्यवक्त        संयोजक 

ख) स्थानीय तहको विक्षा हनेे अवधकृत प्रवतवनवध,             सदस्य  

ग) विक्षा विकास तथा समन्िय इकाइबाट मनोवनत विज्ञ १ जना        सदस्य  

यस प्रयोजनका लावग विज्ञ भन्त्नाले न्त्यनूतम स्नातकोिर तह उिीणम गरी कवम्तमा 

स्नातक तहमा अध्यापनरत व्यवक्तलाई जनाउनेछ । 
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८.१.३ प्रधानाध्यापकको योग्यता र वनयुवि प्रवयया देहायबमोवजम हुनेछ 

अ) नमनुा माध्यवमक विद्यालय सञ्चालनका लावग वनयवुक्त गररने 

प्रधानाध्यपकको योग्यता दहेायबमोवजम हुनेछ । 

क) माध्यवमक तहमा कवम्तमा ५ िषम विक्षण अनुभि  भएको स्थायी विक्षक    

ख) स्नातकोिर तह उिीणम गरेको 

ग) उच्च नेततृ्ि क्षमता भएको  

घ) विद्यालय विक्षामा सचूना प्रविवधको प्रयोग सम्बन्त्धमा जानकार भएको  

ङ) 16
 विद्यालय विकास प्रस्ताि तथा ियैवक्तक वििरण सम्बन्त्धी अनसुचूी ७ 

बमोवजमको मलू्याङ्कनमा कवम्तमा ७० प्रवतित अङ्क ल्याएका 

मध्येबाट उच्चतम अङ्क प्राप्त गरेको । 

आ)  नमनुा विद्यालय सञ्चालनका लावग प्रधानाध्यापक वनयवुक्त गदाम दहेायका 

प्रवयया परुा गनुमपनेछ  

 क)  यस वनदवेिकामा व्यिस्था गररएको विद्यालय विकास प्रस्ताि 

मलू्याङ्कन सवमवतले विद्यालय विकास प्रस्ताि आह्वान गनुमपनेछ ।  

 ख)  प्रस्तािमा विद्यालयको विद्यमान िवैक्षक, आवथमक, भौवतक तथा 

मानिीय पक्षसाँग सम्बवन्त्धत वििरण संलग्न हुनपुनेछ । 

८.२ प्रधानाध्यापकको काम‚ कतवव्य र ऄवधकारः 

प्रचवलत  विक्षा ऐन तथा वनयमािलीमा तोवकएको काम कतमव्य र अवधकारका 

अवतररक्त दहेायका काम कतमव्य र अवधकार हुनेछन ्: 

क) विद्यालय सधुार योजना र िावषमक बजटे तथा कायमयम तयार गरी विद्यालय 

व्यिस्थापन सवमवतबाट स्िीकृत गराई कायामन्त्ियन गने, 

                                                           
16

 ऩहिलो संशोधन, २०७५ बाट संशोधधत 
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ख) विद्यालय छारािास रेखदखे, सञ्चालन र व्यिस्थापनका लावग प्रबन्त्ध 

वमलाउने,  

ग) विवभन्त्न उपसवमवतहरू, विषय प्रमखुहरू, सहायक प्रधानाध्यापक लगायत 

सरोकारिाला वनकायहरू बीच समन्त्िय गरी विद्यालय व्यिस्थापन 

सवमवतलाई वनयवमत जानकारी गराउने,  

घ) सम्भावित जोवखमहरूको पवहचान गरी न्त्यनूीकरणका लावग वययािील   

रहन,े 

ङ) विद्यालयको समग्र पक्षको अनगुमन योजना बनाई वनयवमत अनगुमन गने 

गराउने, 

च) विद्यालयका विक्षक तथा कममचारीहरूको सक्षमता अवभबवृद्धका लावग 

नतेतृ्िदायी भवूमका वनिामह गने, 

छ) विद्यालयका विक्षक तथा कममचारीहरूसाँग कायमसम्पादन करार गरी सोको 

मलू्याङकनका आधारमा प्रोत्साहन गन,े 

ज) विद्यालयका लावग खररद योजना वनमामण गरी कायामन्त्ियन गने गराउने, 

झ) प्रचवलत विक्षा ऐन, वनयम, वनदवेिका तथा विद्यालय विवनयमािलीमा 

भएका प्रािधानहरूको कायामन्त्ियनको सवुनवितता गने । 

८.३ विक्षक व्यिस्था 

८.३.१  विक्षा वनयमािलीमा व्यिस्था भएअनसुार  आधारभतू तहको कक्षा १- ५ 

सम्मको हकमा विद्याथी साँ्याको आधारमा कक्षा ६ -८ तथा माध्यवमक 

तहको हकमा तह,विषय र विद्याथी साँ्याको आधारमा  विक्षकको 

व्यिस्था गररनेछ । आधारभतू तह कक्षा ६ -८ र माध्यावमक तहको हकमा 

अाँग्रेजी, विज्ञान र गवणत विक्षकको सवुनवितता हुनपुनेछ । 

८.३.२ मावथ उल्लेख भएको विषयगत विक्षकका अवतररक्त विद्यालयको 

आिश्यकतानसुार दहेाय बमोवजमका विक्षक हुनेछन ्:  
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क) 17
 कत्यटुर/सचूना प्रविवध (ICT) विक्षक, 

ख) कला तथा संगीत विक्षक, 

ग) खलेकुद विक्षक,  

घ) प्रारवम्भक बालविकास सहजकताम/विक्षक । 

८.३.३  प्रवत कक्षा विद्याथी आकार ३० जनालाई मानी थप विक्षक व्यिस्थापन 

गनुम पने छ । यसरी थप गररएको विक्षक सेिा करारका हुनेछन ् ।  सेिा 

करारका विक्षकहरूको सेिा सवुिधा विद्यालय विवनयमािलीमा उल्लेख 

भएबमोवजम हुनेछ । 

८.३.४  सरकारी  स्रोतबाट अनदुान प्राप्त गने मौजदुा विक्षकहरूका हकमा कुनै 

विक्षक अन्त्यर जान चाहमेा सो अिसर प्रदान गने  । 

८.३.५  ररक्त हुन आएका पदमा विद्यालयले करारमा विक्षक वनयवुक्त गने । 

स्थायी विक्षक सरुिाका लावग विद्यालयले अनरुोध गरेमा स्थानीय तहले  

सोही अनसुार विक्षक व्यिस्थापन गनम सक्नेछ । 

८.३.६  एउटा कक्षामा  सामान्त्यतया ३० जना विद्याथी  हुनेछन ् ।   विद्याथी 

सङ््या ४५ िा सो भन्त्दा बढी  भएमा िगम  खोल्न ुपनेछ । थप विक्षक 

व्यिस्थापनका लावग  विद्याथी सङ््याको आधारमा एकमिु अनदुान 

उपलधध गराइने छ ।  

८.४ प्रिासवनक कमवचारी सम्बन्त्धी व्यिस्था  

नमनुा विद्यालयमा तपविल अनसुारका सेिा वलनका लावग  एकमषु्ठ अनदुान 

उपलधध गररनेछ । विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले सेिा करार मार्म त सेिाको 

व्यिस्था वमलाउनपुनेछ।  

क) लेखा तथा कायामलय व्यिस्थापन १ जना  
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ख) 18
......... 

ग) स्िास््य तथा परामिम सेिा  १ जना  

घ)  प्रयोगिाला व्यिस्थापन  १ जना  

ङ) पसु्तकालय व्यिस्थापन  १ जना 

छ)  सरुक्षा व्यिस्थापन  (कवम्तमा २ जनाबाट सरुक्षा सेिा वलने) 

ज)  आया सेिा (प्रारवम्भक बालविकासका लावग ) १ जना 

 यसरी कममचारीहरूको व्यिस्था गदाम विद्यालयले आिश्यकतानसुार कुन 

तहको रा्ने भन्त्ने वनणमय गनम सक्नेछ । तर त्यस्तो कममचारी राप. अन. प्रथम िा सो 

सरह भन्त्दा मावथको हुने छैन । 

८.५  छारािास  सम्बन्त्धी व्यिस्था 

८.५.१ सञ्चालन सम्बन्त्धी व्यिस्था 

क) छारािास िाडेन सेिाका लावग  छार र छारा छारािासका लावग परुुष र 

मवहला िाडेन १/१ जना को व्यिस्था गररनेछ  

िाडेनका लावग कायमरत विक्षकलाई नै थप वजम्मबेारी वदने साथै िाडेनको 

रुपमा कायमरत विक्षकलाई  वनिलु्क आिास तथा भोजनको  

सवुिधाउपलधध गराउने प्रिन्त्ध विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले गनम 

सक्नेछ । विद्यालयले  आिश्यकता महिसु गरेमा  छुटै्ट सहायक िाडेनको 

व्यिस्था गनम सक्नेछ । छारािासका आिासीय विद्याथीहरूलाई विहान, 

बेलकुा अवतररक्त समयमा अध्यापन गराउने व्यिस्था वमलाई विक्षकलाई  

विद्यालयको िावषमक कायमयममा उल्लेख भएअनुसार अवतररक्त 

सवुिधाको व्यिस्था  विद्यालयले गनम सक्नेछ ।  
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ख) भान्त्से सेिाका लावग छारािासमा रहने ५० विद्याथी बरािर १ जना भान्त्से 

को व्यिस्था हुनेछ । 

ग) आया सेिाका लावग छारािासमा िस्ने ५० जना विद्याथीका लावग १ 

जना आयाको व्यिस्था हुनेछ । 

घ) सरुक्षा सेिाका लावग मवहला र परुुष गरी २ जना सरुक्षा गाडमको व्यिस्था 

हुनेछ ।  

८.५.२ बाडेनको काम कतवव्य र ऄवधकार देहाय ऄनुसार हुनेछ; 

क) आिासीय विद्याथीहरूको आचार संवहता वनमामण  र पालना, 

ख) होस्टल सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका लावग  कायमविवध तजुममा गरी 

विव्यसबाट  स्िीकृत गराई कायामन्त्ियन  गने,  

ग) अवभभािकसाँग   छलर्ल गरी  अवतररक्त कक्षा सञ्चालनको व्यिस्था 

वमलाउन अवभभािक तथा  समाजसेिीबाट थप आथीक स्रोत जटुाउन,े  

घ) आिासीय विद्याथीहरूलाई कममयोगको माध्यमबाट स्िािलम्बी बनाउन 

करेसािारी, भान्त्सा, सरसर्ाइ लगायतका जीिनोयोगी वसप प्रिद्धमन गने 

र हरेक वदन योग प्रविक्षणको व्यिस्था गने,  

ङ) आिास व्यिस्थापनमा दवेखएको  समस्या र वनराकरणको योजना 

प्रधानाध्यापक समक्ष पेस गने,  

च) आिास सञ्चालनको लावग विव्यसले तोवकवदएको कायामदेि परुा  गने 

गराउन,े  

छ)  आिास व्यिस्थापनमा  खटाइएका कममचारीको कामको रेखदखे र 

मलू्याङ्कन  गन,े  
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ज) आिश्यक खाद्यसामाग्री व्यिस्थापनको उवचत  प्रबन्त्ध वमलाउने,   

झ) दवैनक खानाको तावलका वनधामरण गरी सो अनसुार गनम लगाउने,  

ञ) आिासमा खानाको गणुस्तर कायम गराउन अनुगमन  तथा मलू्याङ्कन 

गन,े  

ट) आिासमा विद्याथीको लावग अवतररक्त वसकाइ तथा  खलेकुद सामाग्री  

र मनोरञ्जनात्मक सामग्रीको समवुचत व्यिस्थापन र प्रभािकारी 

पररचालन गने,  

ठ) आिासीय विद्याथी छनोटमा प्रधानाध्यापक र विद्यालयलाई आिश्यक 

सहयोग गने‚  

ड) आिासीय विद्याथीका लावग प्रावथमक उपचारको व्यिस्था वमलाउने ।  

८.६ विक्षकसँग कायवसम्पादन करार 

प्रधानाध्यापकले वसकाइ उपलधधी िवृद्व प्रके्षपण सवहतको नवतजा खाकाका 

आधारमा विक्षकसाँग कायमसम्पादन करार गनुमपने छ । यसलाई विक्षकको 

कायमसम्पादन मलू्याङ्कन तथा प्रोत्साहनको आधार बनाइनेछ ।  

८.७ क्षमता विकास सम्बन्त्धी व्यिस्था 

 प्रधानाध्यापक तथा विक्षकहरूलाई पेिागत विकासका लावग तावलम 

लगायत विवभन्त्न कायमयमहरू सञ्चालन गरी नमनुा विद्यालय व्यिस्थापन, 

सञ्चालन तथा गणुस्तर अवभिवृद्व गनम क्षमता विकास गररनेछ । क्षमता विकास 

गनुमपिूम आिश्यकताको विशे्लषण गरी तावलम प्याकेज विकास गररनेछ । साथ ै

असल अभ्यास भएका विद्यालयहरूको अनभुि आदान प्रदान गनम अन्त्तर 

विद्यालय अिलोकन भ्रमण समते गराउन सवकने छ  
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८.८  विद्यालय ईपलब्धी मापन 

क) नमनुा विद्यालयको लावग छनौट भएको विद्यालयमा िवैक्षक गणुस्तर 

परीक्षण केन्त्र िा स्थानीय तहको विक्षा कायामलयबाट कायम सम्पादन 

परीक्षण र विद्याथी वसकाइ उपलवधध परीक्षण गरी आधार रेखा तयार 

गररनेछ‚  

ख)  उक्त आधार रेखाका लावग  िवैक्षक गणुस्तर  परीक्षण केन्त्रबाट विकास 

भएको परीक्षण साधन प्रयोग गररनेछ‚ 

ग) हरेक ३/३ िषममा  िवैक्षक गणुस्तर  परीक्षण केन्त्रबाट  विद्यालयको  कायम 

सम्पादन परीक्षण तथा विद्याथी वसकाइ उपलवधधको रावरिय स्तरमा  

मापन गररनेछ‚    

घ) िवैक्षक गणुस्तर  परीक्षण केन्त्रबाट विकास भएको परीक्षण साधन प्रयोग 

गरी विद्यालयले प्रत्येक िषम कायमसम्पादनको स्िमलू्याङ्कन गरी 

सािमजवनक गनुमपनेछ र सोको जानकारी िवैक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्त्रलाई 

समते वदनपुनेछ । 

८.९  प्रोत्साहन सुविधा  

 विद्यालयको कायमसम्पादन परीक्षण तथा विद्याथी वसकाइ उपलवधधको  

आधारमा प्रोत्साहन सवुिधा उपलधध गराइने छ । 

८.९.१ विक्षक तथा प्रधानाध्यापक 

 विद्यालयको कायमसम्पादन परीक्षण तथा विद्याथी वसकाइ उपलवधधका 

आधारमा दवेखएको नवतजालाई आधार मानी वनम्नानसुारको प्रोत्साहन  

सवुिधा वदइनेछ । 
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क) विद्यालयको कायम सम्पादनमा गत ३ िषमको  तलुनामा  ५ प्रवतितले  

िवृद्ध भएमा सम्बवन्त्धत विषय विक्षक एिम ् प्रधानाध्यापकलाई १ 

मवहनाको तलि बराबरको रकम प्रोत्साहन स्िरुप प्रदान गररनछे, 

ख) गत ३ िषमको उपलवधधमा िवृद्ध नभई यथाित रहमेा सम्बवन्त्धत 

प्रधानाध्यापक एिम ्विषय विक्षकलाई  सचेत गराइनेछ, 

ग) दोस्रो पटकका परीक्षणमा पवन तोवकएको िवैक्षक उपलवधधमा सधुार 

गनम नसकेमा सम्बवन्त्धत प्रधानाध्यापक/विषय विक्षकको करार भङ्ग 

गनम सवकनेछ । 

८.९.२ विद्यालय  

 विद्यालय अनदुान वनदवेिका २०७४ मा व्यिस्था भएअनसुार विद्यालयलाई 

कायमसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान उपलधध गराईनेछ । 
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पररच्छेद  ९ 

अवथवक व्यिस्थापन 

९. कोष सञ्चालन व्यिस्था 

९.१  प्रचवलत विक्षा ऐन तथा वनयमािलीमा भएको  व्यिस्थाअनसुारको विद्यालय 

कोष हुनेछ । नमनुा विद्यालय सञ्चालनका लावग प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकम 

उक्त कोषमा जम्मा हुनेछ । विद्यालयलाई प्राप्त हुने  सितम अनदुानहरू तोवकएको 

िीषमकमा तथा वनितम अनदुानहरू विद्यालयले कायमविवध बनाई  विद्यालय 

व्यिस्थापन सवमवतको वनणमयअनसुार खचम गनुमपनेछ । कोषको सञ्चालन 

प्रधानाध्यापक तथा विद्यालयको लेखा हनेे कममचारीको संयकु्त दस्तखतबाट 

हुनेछ । कोषको लेखापरीक्षण प्रचवलत काननूमा  व्यिस्था भएअनसुार हुनेछ । 

९.२ विद्यालय कोषमा दहेायबमोवजमका रकमहरू जम्मा हुनेछ  : 

९.२.१ सरकारी अनदुान 

तोवकएबमोवजमको कायमसम्पादन अिस्था भएका नमनुा विद्यालयहरूलाई 

विद्यालय अनदुान वितरण तथा सञ्चालन वनदवेिका, २०७४ बमोवजमको 

प्रोत्साहन अनदुान उपलधध गराईनेछ । 

क) ससतम आधारभतू अनदुान‚ 

ख) एकमषु्ठ अनदुान‚ 

ग) कायमसम्पानमा आधाररत अनदुान‚ 

घ) गरुुयोजना कायामन्त्ियनका लावग वदइने अनदुान । 

९.२.२ आन्त्तररक स्रोत 

क) अवभभािकबाट प्राप्त हुने सहयोग‚ 

ख) छारािास व्यिस्थापनका लावग सहयोग, 
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ग) आयमलूक कायमयम सञ्चालनबाट प्राप्त आम्दानी, 

घ) विद्यालयका पिूामधार, औजार,सेिासवुिधा उपयोग गनम वदए िापत प्राप्त 

हुने आम्दानी ।  

९.२.३ स्थानीय तहबाट प्राप्त हनुे अनदुान 

क) विद्यालयको विकास तथा सञ्चालनका लावग  स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने 

अनदुानहरू । 

९.२.४ दान दातव्य, चन्त्दा, उपहार 

क) विद्यालयको विकास तथा सञ्चालनका लावग व्यवक्त िा संस्थाबाट प्राप्त 

रकम‚ 

ख)  विद्यालयको अवभलेखमा जनाई आम्दानी बाधी रावखएका वजन्त्सी 

सामग्रीहरू ।  

९.२.५ अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त हुन ेरकम  

क) उवल्लवखत स्रोतबाहकेका सरकारी, गरैसरकारी तथा अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त 

हुने अनदुानहरू । 

 

पररच्छेद १० 

विविध 

१०.१ विद्यालयले आिश्यकतानसुार आवथमक व्यिस्थापन, विक्षक व्यिस्थापन, 

िकै्षवणक वययाकलाप व्यिस्थापन, छारािास व्यिस्थापन लगायतका विषयमा 

विवनयम बनाई  कायामन्त्ियन गनुमपनेछ । 
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१०.२ प्रदिे तहमा  विक्षा वनकाय स्थापना नभएसम्म  उक्त वनकायले  सम्पादन गने 

भनी तोवकएका कायमहरू विक्षा विभागले गनेछ । यसरी विक्षा विभागले गरेका 

कामहरूको उजरुी सनु्त्ने वनकाय विक्षा मन्त्रालय हुनेछ । साथै स्थानीय तहको 

विक्षा वनकायले सम्पादन गने भनी तोवकएका कायमहरू स्थानीय तह 

कायामन्त्ियन नहुन्त्जलेसम्म वजल्ला विक्षा कायामलयले गनेछ । 

१०.३  प्रचवलत विक्षा ऐन तथा वनयमािलीसाँग बावझएका प्रािधानहरूको हकमा उक्त 

ऐन तथा वनयमािली बमोवजम नै हुनेछ ।   

१०.४ विभागीय कायमिाही  

 प्रचवलत विक्षा ऐन तथा वनयमािली र यस वनदवेिकामा उल्लेख भए 

अनसुारको व्यिस्था विद्यालयले पालना नगरेमा सम्बवन्त्धत पदावधकारीलाई 

विभागीय कािामही तथा नमनुा विद्यालय सञ्चालनको कोटा खारेजी  समते हुन 

सक्नेछ । 

१०.५ खारेजी र बचाउ  

 क. नमनुा विद्यालय छनौटका आधारहरू‚ २०७३  तथा विद्यालय भौवतक 

पिूामधार विकास सम्बन्त्धी कायमविवध‚ २०७३ खारेज गररएको छ । 

 ख. यो वनदवेिका जारी हुन ु पिुम तयार भएको नमनुा विद्यालय छनौटका 

आधारहरू र नमनुा विद्यालय भौवतक पिूामधार विकास सम्बन्त्धी 

कायमविवध बमोवजम  भए गरेका कायमहरू यसै वनदवेिका बमोवजम भए 

गरेको मावननेछ । 

१०.६ यस वनदवेिकामा लेवखएका विषयमा कुनै वद्वविधा उत्पन्त्न भएमा मन्त्रालयले 

गरेको व्या्या अवन्त्तम हुनेछ । 
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ऄनुसूची ! 

नमुना माध्यवमक विद्यालय 5gf]6sf लावग lbOg] cfj]bg 

>L ufउाँ. gu/ lzIff िाखा . कायामलय 

==============  । 

  ljifo M  gd'gf ljBfno 5gf]6 ;DjGwdf . 

प्रस्ततु विषयमा=================sf] ldlt………….df प्रकावित सचूनाअनसुार 

z}lIfs ;q=================b]lv ===============ljBfnon] नमनुा  विद्यालय विकास 

एि + सञ्चालन वनदवेिका २०७४ (संिोधन सवहत)  मा tf]lsPsf Go'gtd ;t{x¿ 

k'/f u/]sf]] हुनाले gd'gf ljBfnosf] ?kdf 5gf]6 x'g दहेायcg';f/sf 

ljj/0f;lxt lgj]bg पेि गररएको  छ : 

tklzn 

ljBfnosf] ljj/0f 

!= ljBfnosf] gfd M 

@=7]ufgf M  

 =========================ufउाँkflnsf/gu/kflnsf ========j8f g+=  ===== 

==========ufpF / 6f]n  ================== kmf]g g+= ===================km\ofS; 

g+= =================== Od]n=================j]e ;fO6====================== । 

#=ljBfnoको lsl;d M 

 !_ सािमजवनक                   @_  ;fj{hlgs u'l7 

 ४_      सञ्चावलत कक्षा M=====  ५_  ljBfnosf] ljj/0f 
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य

स 
सूचक ljj/0f 

१ माध्यवमक 

तह ९- १२ 

मा पढाइ हुने 

विषयहरू  

क) lj1fg ljifo ;d'x :…………………… 
ख) jfl0fHo ljifo ;d'x:…………………… 
ग) dfgljsL ljifo ;d'x:…………………… 
घ) lzIff ljifo ;d'x:…………………… 
ङ) k|fljlws ljifo wf/ ;d'x:…………………… 
च) ========================================== 

२ विद्यालय 

साँग भएको 

जग्गा  

क) ========ljufx  

ख) ========/f]kgL  

३ विद्याथी 

;ª\Vof 

क) k'j{ k|fylds sIffsf] ljBfyL{ ;ª\Vof================== 
ख) आधारभतू तह कक्षा १–८ sf] विद्याथी ;ª\Vof ================ 
ग) माध्यवमक तह कक्षा ९–१२ को विद्याथी ;ª\Vof============= 

४ ljut tLg 

jif{sf] SEE/ 

SLC को 

नवतजा  

-k'/s k/LIff 

;lxt _ 

वििरण z}lIfs jif{ == z}lIfs jif{== z}lIfs jif{== 

;lDdlnt ;+ª\Vof    

उिीणम ÷GPA, 1.6 
eGbf a9L ;+ª\Vof 

   

gf]6 M SLC २०७२ र सोभन्त्दा पछाडीका SEE परीक्षाका विद्याथीको उिीणम 

प्रवतित गणना गदाम GPA  १.६ र सो भन्त्दा मावथ GPA  प्राप्त गने विद्याथीहरूको 

प्रवतितलाई आधार मान्त्ने । 

५ विद्यतु र 

इन्त्टरनटेको 

पह ाँच  

क. ljBfnodf /fli6«o jf :yfgLo k|zf/0faf6 ljB't 

cfk"lt{ Joj:yf ePsf], gePsf] =========== 

            िैकवल्पक उजामको व्यिस्था भएको, gePsf]=========== 

ख. ljBfnodf OG6/g]6 kxF'r EfPsf],gePsf] ============ 

६ विद्यालयको 

अिवस्थवत  

क. विद्यालय हातासम्म बाहै्र मवहना सिारी साधन पगु्नसक्न ेjf  
g;Sg] === 

ख. कच्ची jf klSs df]6/ af6f] ====================== 

ग.  सिारी साधन पगु्ने स्थानबाट विद्यालय सम्मको दरुी ========== 
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^ ;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx¿ 

१. ljBfnosf] gfddf ePsf] hUuf wgL k|df0fkq jf ;DjlGwt 

lgsfon] lbPsf] ef]uflwsf/ परको प्रमावणत प्रवतवलlk, 

२. ljBfno cg'dlt÷:jLs[tL÷;DaGwg kqको प्रमावणत प्रवतवलlk, 

३. विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको] k|ltj4tf ;lxtsf] lg0f{oको प्रमावणत 

प्रवतवलlk, 

४. :yfgLo txsf] l;kmfl/;, 

५. विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत u7g ;DaGwL a}7s k'l:tsfको प्रमावणत 

प्रवतवलlप, 

६. विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले प्रधानाध्यापक तोकेको a}7ssf] lg0f{य / 

lgo'lSt kqको प्रमावणत प्रवतवलlk, 

७. ut cfly{s jif{sf] n]vfk/LIf0f / ;fdflhs k/LIf0f k|ltj]bgको 

प्रमावणत प्रवतवलlप,  

८. cBfjlws ljBfno ;'wf/ of]hgfको प्रमावणत प्रवतवलlप, 

९. rfn' z}lIfs ;qdf e/]sf] z}lIfs tYofª\sf] प्रमावणत प्रवतवलlk, 

१०. ljkb hf]lvd gePsf] व्यहोरा खलुेको  lhNnf b}jL k|sf]k उद्वार 

;ldltsf] वसर्ाररस kq, 

११. s'g} ;fj{hlgs ljBfnox¿ o; ljBfnodf ufleg] ePdf 

uflePsf ljBfnoहरूsf] ljBfno Joj:yfkg ;ldlt / cleefjs 

e]nfsf] lg0{fosf] k|ltlnlk / ;DalGwt lzIff sfo{fnosf] kq, 

१२. cGo आिश्यक कागजातहरू । 
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अनसुचूी @19 

नमुना विद्यालय छनौटका लावग मूल्याङ्कनका आधार 

य.स ं सचूक 
ऄङ्क 

भार 
अङ्क गणना विवध 

१ माध्यवमक तह 

११ र १२ मा 

पढाइ हुन े

विषयहरू 

२० क) विज्ञान विर्य समहुको एकधार मात्र पढाइ हुन े

भएमा - १० अङ्क वदन े 

ख) विज्ञान विर्य समहु बाहके अन्य कुन ै दईु विर्य 

समहु ( जस्तै: िावणज्य विर्य समहु¸ विक्षा विर्य 

समहु) को पढाइ हुन ेभएमा - १० अङ्क  वदन े 

ग) विज्ञान विर्य समहु र अको कुनै एक विर्य समहु 

गरी दईु विर्य समहुको पढाइ  हुने भएमा -२० 

अङ्क वदने । 

२ विद्यालयसाँग 

भएको जग्गाको 

पयामप्तता 

२० 

 

क) मावथ पररच्छेद ४ को ४.२ (ख) बमोवजम 

तोवकएको वनमामणका लावग चावहने न्त्यनूतम 

जग्गाको लावग ५ अङ्क‚ 

ख) न्त्यनूतमभन्त्दा ५० प्रवतितसम्म बढी भएमा – १० 

अङ्क वदने‚ 

ग) न्त्यनूतम क्षरेर्लमा ५० प्रवतितभन्त्दा मावथ १०० 
प्रवतितसम्म बढी भएमा – १५ अङ्क वदन े

घ) न्त्यनूतम क्षेरर्लमा १०० प्रवतितभन्त्दा बढी 

भएमा – २० अङ्क वदन े। 

३ विद्यालय 

विद्याथी 

अनपुात 

१५ क) आधारभतू तह कक्षा १–८ र माध्यवमक तह कक्षा 

९–१२ को विद्यालय विद्याथी अनपुात अलग 

अलग गणना गने‚ 

ख) आधारभतू तहका लावग अवधकतम ५  अङ्क र 

माध्यवमक तहका लावग अवधकतम १० 

अङ्कसम्म वदने । 

                                                           
19

 ऩहिलो संशोधन, २०७५ बाट संशोधधत 
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ग) आधारभतू तहको वजल्लाको विद्यालय विद्याथी 

औसत अनपुात बराबर भएमा ३ अङ्क वदने‚ 

घ) आधारभतू तहको वजल्लाको विद्यालय विद्याथी 

औसत अनपुातभन्त्दा बढी भएमा ५ अङ्क वदने‚ 

ङ) माध्यवमक तहको वजल्लाको विद्यालय विद्याथी 
औसत अनपुात बराबर भएमा ५ अङ्क वदने‚ 

च) माध्यवमक तहको वजल्लाको विद्यालय विद्याथी 
औसत अनपुातभन्त्दा बढी भएमा १० अङ्क   

वदन े। 

४ SEE/SLC को 

नवतजा 

 

१५ क) नवतजाको गणना गदाम वनयवमत र मौका परीक्षा 
समेतमा उिीणम हुनलेाई आधार मानेर गने‚ 

ख) विद्यालयले पवछल्ला तीन िषमको औसतमा 

िावषमक ४० जना विद्याथी सहभागी गराएको 

हुनपुने छ‚ 

ग) यस खडकडको अङ्क गणना गनम ३ िषमको उिीणम 

प्रवतितलाई दहेायको सरू प्रयोग गरी औसत 

वनकाल्ने‚ 

घ) (१५ X पवहलो िषमको SEE/SLC को उिीणम 

%+ १५ X दोस्रो िषमको SEE/SLC को उिीणम 

%+ १५ X तेस्रो िषमको SEE/SLC को उिीणम 

%) भाग ३ =  हुन आउने अङ्क । 

नोट: SLC २०७२ र सोभन्त्दा पछवडका SEE परीक्षाका 

विद्याथीको उिीणम प्रवतित गणना गदाम GPA  १.६ र 

सोभन्त्दा मावथ GPA  प्राप्त गने विद्याथीहरूको 

प्रवतितलाई आधार मान्त्ने । 

५ स्थानीय 

समदुायमा 

विद्यतु र 

इन्त्टरनटेको 

पहुाँच भएको 

१० क) विद्यालय रहकेो स्थानीय समदुायमा रावरिय 

प्रसारणबाट िा स्थानीय प्रसारणबाट विद्यतु 

आपवूतमको व्यिस्था भएको िा विद्यालयमा 

िैकवल्पक उजामको प्रबन्त्ध भएमा– ५ अङ्क वदन े

ख) विद्यालय रहकेो स्थानीय तहमा इन्त्टरनेट 

सन्त्जालको पहुाँच पगुेको भएमा– ५ अङ्क वदन े
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६ विद्यालयको 

अिवस्थवत 

 

१५ (क)    नगर उन्मखु िा सहरीकरण भइा रहकेो स्थानमा 

विद्यालय अिवस्थत रहकेो भएमा –५ अङ्क   

वदने‚ 

(ख)  स्थानीय तहको सदरमकुाम िा स्थानीय तह 

वभत्रका अवधकाांि सरोकारिालाहरूको पायक 

पने स्थानमा विद्यालयको अिवस्थवत भएमा - 

१० अङ्क वदने‚ 

(ग )  मावथको दिैु अिस्था विद्यमान भएमा  १५ 

अङ्क वदने । 

७ विद्यालय गावभई 

सञ्चालन गन े

अिस्था 

% अङ्क भार-५ 

(क) नवजक रहकेो कुन ै एक विद्यालय गावभन े 

भएमा # अङ्क वदन े 

(ख) २ विद्यालय गावभन आएमा $ अङ्क  

(ग)  २  भन्त्दा बढी विद्यालय गावभन ेभएमा %     

        अङ्क  वदने । 

जम्मा १०० 

 

20 cg';"rL-#   ....... 

 

                                                           
20

 ऩहिलो संशोधन, २०७५ बाट झिकिएिो  



नमनुा  विद्यालय विकास एि + सञ्चालन वनदेविका, २०७४ -;+zf]wg ;lxt_ 
 

40 

 

ऄनुसूची ४ 

अिासीय छारबृविका लावग वनिेदन 

>L k|wfgfWofksHo",                               ldltM 

========================ljBfno 

========================== 

ljifo M आिासीय 5fqj[lt सम्िन्त्धमा . 

dxf]bo,  

प्रस्ततु विषयमा मलाई =======================भएको sf/0fn] 3/b]lv 

ljBfno;Dd दवैनक cfpg जान असहज ePsfn] o; ljBfnosf] 

cfjf;Lo ljBfyL{ sf]6fcGt/ut छनौटका लावग cg'/f]w ub{5' .      

       

 वनिदेक 

        
   ljBfyL{sf] x:tfIf/  M                                 

  gfdM  

  sIffM   

  7]ufgfM 

cleefjssf]  

gfd M 

x:tfIf/ M 

 

gf]6 M lgj]bgsf ;fy ;DalGwt स्थानीय तहको  l;kmfl/; k]z ug{' kg]{5 . 
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अनसुचूी ५ 

स्िास््य सेिा तथा प्राथवमक ईपचार कक्षमा हुनुपने न्त्यूनतम सामग्रीहरू 

१. ईपकरण  

वसन वििरण सङ््या 

१ कैची १ 

२ ट्िीजर १ 

३ नेल कटर ५ 

४ स्टील ग्लास १ 

५ प्लाविक बाटा २ 

६ नाप्ने वगलास १ 

७ र्ोरसेभ १ 

८ थमामवमटर २ 

९ टचम लाईट र व्यािी १ 

१० प्लाविक  मग १ 

११ साबनुको बट्टा १ 

१२ सानो कचौरा १ 
 

२. औषधीहरू 

वसन वििरण  सङ््या 

१ पारावसटामोल २० 

२ वभस्को(एडकटावसड)चक्की २० 

३ सेविवजन चक्की २० 

४ मिेोवनडाजोल चक्की २० 

५ मिेोक्याप्यारावमड चक्की(आाँखामा हाल्ने थोपा) ५ 

६ क्लोरोरामरे्वनकल  

७ निजीिन प्याकेट १० 
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मपहम तथा ऄन्त्य सामग्री 

८ पेवभडोन आयोवडन सोलसुन २ 

९ डोलोवर्न जेल २ 

१० नेस्पोररन मल्हम २ 

११ एडेवसभ व्यान्त्डेज २० 

१२ वनममलीकृत गज १० 

१३ एडेवसभ टेप ३ 

१४ कपास(कटन) १ 

१५ कटन व्यान्त्डेज ६ 

१६ मवेडकल ग्लोब २ 

१७ वडटोल साबनु १ 
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अनसुचूी ६ 

प्रयोगिालामा हुनुपने न्त्यूनतम सामग्रीहरू  

क. विज्ञान प्रयोगिाला 

Physical Lab Materials 

S.No. Items Specification Qty. 

1 Fil ppxxeFa vome/yxe ppxxeF   50 

2 msirv   50 

3 Light Tpye (प्रकाि नली)    
50 

4 SxinkF Spsing   50 

5 Avvetes 

 

 

 0-1 Amp Smallest 

Range 

50 

 1-5 Amp Smallest 

Range 

50 

6 Voxtvetes 

 

 

 0-1 Volt 
Smallest 

Range 

50 

 1-5 Volt Smallest 

Range 

50 

7 G/xm/novetes Smallest 

Range 

100 

8 Mendexeem mesiodic T/yxe   5 

9 Modesn mesiodic T/yxe   5 

10 ExectsoxFrir App/s/tpr (विद्यतु विच्छेदन सामग्री)  Set 5 

11 Tert Tpye  15ml 500 

12 Wopxff Bottxe   10 

13 G/r J/s   10 

14 DeximesF Tpye  Bundles 4 

15 Beehive shelf     10 

16 Thirtxe Fpnnex   10 

17 R/B Flask 250/500 ml 15 

18 Epsek/ C/n   2 

19 Spsing B/x/nce   5 
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S.No. Items Specification Qty. 

20 m/xv B/x/nce   2 

21 HFdsovetes   2 

22 L/ctovetes   2 

23 Cxinic/x Thesvovetes Laboratory 

10-150c 

5 

24 L/y Thesvovetes Alcohol 

Based 

5 

25 Max Min Thesvovetes   5 

26 Axcohox Thesvovetes   5 

27 Conmel Lenr   20 

28 Concave Lens 

 

20 

29 Ts/nrfosvesr   1 

30 pH rc/xe  Digital 5 

32 Texercope   2 

35 Litvpr m/pes Red/Blue 5+5 

36 Sprit Lamp Steel Base 10 

37 Newton Disk 

 

10 

38 Optical Bench 

 

10 

39 Dip Circle 

 

20 

40 Ohms law kit 

 

5 

41 Physical Balance 

 

5 

42 Beam Balance 

 

5 

43 Newton’s third law experiment device 

 

10 

44 Pascal law device 

 

10 

45 Voltage Regulator 1-12 V 20 

46 Model of Electric Meter 

 

5 

47 Copper Plate  

 

20 

48 Zinc Plate 

 

20 

49 Electric Bell Model 

 

5 

50 Dynamo 

 

20 

51 Battery Box 

 

50 

52 Jack for Battery Box 

 

250 

53 Multimeter 

 

10 

54 Oscilloscope 

 

5 

55 Spectrometer 

 

1 
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S.No. Items Specification Qty. 

56 Newton’s Ring Apparatus 

 

1 

57 Sodium Light 

 

10 

58 Photometer 

 

2 

59 Microwave or Hot Air Oven  

 

1 

60 Centrifuge Machine 

 

2 

61 Column Chromatography Tube 

 

3 

62 Chromatograph Slide 

 

10 

63 Refrigerator  

 

1 

 

Chemicals 

S.No. Items Specification 
Qty. 

1 HCL 

35-38% Assay 

98% 

2L 

2 H2SO4 Conc. 98% 2L 

3 Ni    

4 KCLO3  Assay 98% 500 gm 

5 NaNO2  Assay 98% 1 kg 

6 NH4CL   4 kg 

7 Ca(OH)2   5 kg 

8 CaCO3  Assay 98% 2 kg 

9 Na Metal  Assay 98% 200 gm 

10 Phenolphathalin (200ml and 500ml)  Assay 98% 1000ml 

11 Methyl Orange (200ml and 500ml)  Assay 98% 1000ml 

12 Zn metal 

 

1 kg 

13 HNO3 

 

2L 
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Charts 

S.No. Items Specification Qty. 

1 Virus    

2 Eye/Ear/Nose    

3 Heart    

4 Skeleton System    

5 Muscular System    

 

Slides 

S.No. Items Specification  

  Invertebrates    

 

Apparatus Lists for Practical 

S.No. Items Specification QTY. 

1 Oscillation Magnetometer    

2 Dip Circle    

3 Resonance Tube Appratus    

4 Travelling Microscope High Quality  

5 Searle's Appratus    

6 Plungers Appratus 

Having 

Spherometer 

 

7 

Newton's Law of Cooling Appratus with 

two small Calorimeters   

 

8 Fortins Barometer and Hypsometer    

9 Boyle's LawAppratus    

10 

Vernier Appratus for Young Modulus of 

Elasticity 

With least 

count 0.0 

 

11 Sp. Gravity Bottle    

12 

Set of appratus to determine the coefficient 

of friction between two surfaces. Smooth   
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inclined plane, Small wooden tray with 

metal protractor 

13 Logic gates operation board with diode    

14 Projector-1    
 

Books (PHYSICS)  

S.N. Name Publication Qty. 

1 Applied Physics  Tata Mc. Graw Hill  

2 University Physics 

John Wiley/ Tata Mc. 

Graw Hill 

 

3 Advanced Physics Cambridge  

4 A Text Book of Physics  vol-1 Surya Publication Indian  

5 A Text Book of Physics  vol-2 Surya Publication Indian  

6 Modern ABC of Physics vol-1 Surya Publication Indian  

7 Modern ABC of Physics vol-2 Surya Publication Indian  

8 Advanced Physics John Murry 
 

9 3000 Solved Problems in Physics Tata Mc. Graw Hill  

10 Concept of Physics vol-1 

Bharati Bhawan New 

Delhi 

 

11 Concept of Physics vol-2 

Bharati Bhawan New 

Delhi 

 

12 College Physics Tata Mc. Graw Hill  

13 Physics -XII and XII 

Vikas Publication New 

Delhi 

 

14 Physics -XII and XII 

S.Chand and Company, 

New Delhi 

 

15 A Text Book of Physics  vol-I 

S.Chand and Company, 

New Delhi 

 

16 A Text Book of Physics  vol-II 

S.Chand and Company, 

New Delhi 

 

17 Modern Physics vol-I and vol-II Thomson Brooks/Cole  
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18 New Millenium Physics  

s.Dines Nd Co, New 

Delhi  

 

19 

Resnick,  Halliday and Krane- I 

and II 

 

 

Apparatus Lists for Chemistry Practical  

S.No. Items Specification Qty. 

1 Burette-6 pieses 50ml 12 

2 Digital Balance 

Micro Scale/Mg 

Weighing 

2 

3 Funnel Glass   12 

4 Gas Preparation(Set)    

 - Beehive Self  
 

10 

 - Gas Jar  
 

10 

 -Water Trough 
 

10 

5 Ostwalds Viscometer    

6 Distillation Set    

-condenser 
 

10 

-retort 
 

10 

7 AgNO3  25g, 50g, 100g 15 

8 Reagent Bottles 

 

500ML 

9 Test Tube Brush  

 

1 Dozen 

10 Crusible with Lid 

 

2 Pieces 

11 Copper Wire Turnings   200gm 

12 Sodium Metal Assay 98% 200gm 

13 Ignition Tube   10 gross 

14 Sodium Nitroprusside Assay 98% 500gm 
 

Books (CHEMISTRY) 

S

N 
Name Publication Qty. 

1 Organic Chemistry Bahal and Bahal  

2 Conceptual Chemistry Practice Bhudipuran  
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3 Chemistry Vol-XI and XII Bhudipuran  

4 Chemistry Vol-XI and XII Ekta Prakashan  

5 Chemistry Vol-I,II and III Talejn Prakashan  

6   Chemistry Books Vol-XI and XII NCERT/India  

7 

Beginning Organic Chemistry (Vol I and 

II) Graham Patrik 

 

 

Books (BIOLOGY) 

SN Name Publication Qty. 

1 A Text Book of Biology Bahal and Bahal  

2 Modern Approach to Botany Surya 

Publication/India 

 

3 Biodiversity in Nepal Gftsman 

Press/Thailand 

 

4 Modern Approach to Zoology Surya 

Publication/India 

 

5 A Text Book of Biology -Vol II Himalaya 

Publishing/Delhi 

 

6 A Text Book of Botany -Vol I Vikas Publication 

New Delhi 

 

7 A Text Book of Botany -Vol II Vikas Publication 

New Delhi 

 

8 A Text Book of Botany -Vol III Vikas Publication 

New Delhi 

 

9 A Textbook of Vertebrate Zoology Willey Eastern/Delhi  

10 Intermediate Zoology S.Chand and 

Company, New 

Delhi 

 

11 Animal Physiology and Ecology S.Chand and 

Company, New 

Delhi 

 

12 Human Physiology and Anatomy Ross and Wilson  

ख. सूचना प्रविवध प्रयोगिाला 

Computer Laboratory 

SN Name Specification Qty. 

1 Desktop Computer   40 

2 Laptop   2 

3 Printer 

 

2 

4 Scanner   1 

5  Multimedia Speaker  

 

2 

6 LCD Projector 

 

2 

7 Photocopy  machine  1 
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ऄनुसूची-७ 

विद्यालय विकास प्रस्तािको ढाँचा 

१. पररचय   

२. दरूदृिी, लक्ष्य, उदशे्य   

३. विद्यालयको विद्यमान अिस्था 

 वनम्न सचुनामा आधाररत भई  विशे्लषण गने : 

क) सेिाक्षेरको जनसङ््या  

ख) विद्यालयको भौवतक अिस्था  

ग) विद्यालयको िवैक्षक अिस्था  

घ) विद्यालय समदुायको सम्बन्त्ध  

ङ) विद्यालयको आथीक अिस्था  

४. प्रस्तावित योजना ( रणनीवतक तथा कायमनीवत सवहत ) 

क) िवैक्षक  

ख) भौवतक  

ग) आवथमक  

घ) व्यिस्थापकीय  

५. िावषमक कायामन्त्ियन कायमयोजना  

क) आवथमक व्ययभार पने र नपने वययाकलापहरू समािेि गरी 

कायमयोजना प्रस्ततु गनुमपनेछ । 

६  संस्थागत क्षमता विकास  

क) जनिवक्त विकास 

ख) भौवतक संरचना विकास 
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ऄनुसूची ८ 

 प्रधानाध्यापक छनौट तथा मूपयाङ्कनको अधार 

१.  ियैवक्तक वििरण     ३० ऄङ्क 

न्त्यनूतम िवैक्षक योग्यता (प्रथम  श्रेणी भए १०,  

वद्वतीय श्रेणी ८ , ततृीय श्रेणी ६)    १० 

क) मावथल्लो िवैक्षक योग्यता िापत (प्रथम  श्रेणी ५ , वद्वतीय श्रेणी ३ , 

ततृीय श्रेणी २)      ५ 

ख) अनभुि  (प्रवत िषम १ अङ्कका दरले  )  १० 

ग) न्त्यनुतम  ३० कायमवदनको व्यिस्थापन तावलम िापत  

 (प्रथम  श्रेणी ५ , वद्वतीय श्रेणी ३ , ततृीय श्रेणी २) ५ 

२. विद्यालय विकास प्रस्ताि     ७० ऄङ्क 

क) दरूदृिी, लक्ष्य, उदशे्य      ५ 

ख) विद्यालयको विद्यमान अिस्थाको विशे्लषण    १० 

ग) प्रस्तावित विद्यालय विकास योजना  

(रणनीवत र कायमवनती सवहत)   ४० 

िवैक्षक        १५ 

भौवतक       ५ 

आवथमक       ५ 

व्यिस्थापकीय      १५ 

घ) िावषमक कायामन्त्ियन कायमयोजना    १० 

  ङ)  संस्थागत क्षमता विकास योजना   ५ 
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