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पनुर्ावस नगरपामलकाको 
पूर्व प्राथमिक वर्द्यालय व्यर्स्थापन मनरे्दशिका, २०७५ 

कायवपामलकाबाट पाररत मिमतिः-२०७४/१२/१९ 

प्रस्तार्ना 
पूर्व प्राथमिक वर्द्यालय स्थापना, सन्चालन र व्यर्स्थापन गरीपूर्व प्राथमिक कक्षाहरुिा एकरुपता ल्याउने, वर्द्यालयको 
गणुात्िक सधुार गने, अनगुिन िूल्याङ्कन प्रणालीलाई संस्थागत गने तथा पूर्व प्राथमिक वर्द्यालय सञ्चालनको आधारभतू 
िापर्दण्ड मनधावरण गनव आर्श्यक भएकोले  पुनर्वास नगरपामलकाको औ बैठकको मनणवय अनसुारयो पूर्व प्राथमिक 
वर्द्यालय व्यर्स्थापन मनरे्दशिका, २०७५ तर्ुविा गरी लागू गररएको छ । 

 

 

पररच्छेर्द– १ 

प्रारशभभक 

 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारभभ– (१) यो मनरे्दशिकाको नाि “पूर्व प्राथमिक वर्द्यालय व्यर्स्थापन मनरे्दशिका, २०७५” रहेको छ 
। 

(२) यो मनरे्दशिका  पुनर्वास नगरपामलका नगरकायवपामलकाको बैठकबाट स्र्ीकृत भएको मिमतरे्दशि लागू हनुेछ । 

 

२. पररभाषािः वर्षय र्ा प्रसंगले अको अथव नलागेिा– 
(क) “वर्द्यालय”भन्नाले कक्षा एक भन्र्दा िमुन सािान्यतिः ६ बषव िमुनका बालर्ामलकाहरुको िारीररक,सािाशर्क, 

संरे्गात्िक र र्ौविक वर्काि लगायत सर्ावङ्गीण वर्कािका लामग संचालन गररनेसबै प्रकारका मसकाO कक्षाका 
साथै मसिसु्याहार केन्र, वकण्डर गाडेन, िण्टेश्वरी र्स्ताबालवर्कास केन्र सिेतलाई वर्द्यालय सभझन ुपर्दवछ । 

(ि) “समिमत”भन्नाले पूर्व प्राथमिक वर्द्यालय अनगुिन तथा िलु्याङ्कन समिमत सभझन ुपर्दवछ । 
(ग) “िािा” भन्नाले नगरपामलकाको शिक्षा िािा सभझन ुपर्दवछ। 
(घ) “प्रििु प्रिासकीय अमधकृत” भन्नाले नगरपामलकाको प्रििु प्रिासकीय अमधकृत सभझन ुपर्दवछ । 
(ङ) “ब्यबस्थापन समिमत” भन्नाले पूर्व प्राथमिक मबध्यालय सन्चालन तथा ब्यबस्थापन गनव गठन भएको समिमत 

सभझन ुपर्दवछ । 

 

पररच्छेर्द – २ 

वर्द्यालय स्थापना तथा संचालन 

 

३. वर्द्यालय िोल्न अनिुमतका लामग मनरे्र्दन दर्दनपुने – (१)  पुनर्वास नगरपामलकाले बाहेक कसैले आफ्नो क्षेत्रमभत्र 
वर्द्यालय संचालन गनव चाहेिा तोवकएको वर्र्रण िलुाई अनसुचुी– १ को ढााँचािा नगरकायवपामलकाको कायावलयिा 
मनरे्र्दन दर्दन ुपनेछ । िैशक्षक सत्रिरुु हनु ुभन्र्दा कशभतिा ४ िवहना अगारै् मनरे्र्दन दर्दई अनिुमत मलन ुपनेछ । 
मनरे्र्दकले आफ्नो मनरे्र्दनिा मनभन कुरा िलुाईएको हनुपुनेछ :– 

(क) आफूले बालर्ामलकालाई उपलव्ध गराउन प्रस्तार् गरेको सेर्ा सवुर्धाहरु । 

(ि) आफूले संचालन गने वर्द्यालयिा भनाव हनु आउने बालर्ामलकाहरुको उिेर सिूह । 

(ग) अमभभार्कहरुसाँगको छलफल बैठक तथा मनर्हरुको अपेक्षा । 

(घ) भर्नमभत्र र भर्न बावहर (Indoor and Outdoor) बालर्ामलकाहरुलाई उपलव्ध गराईनेसवुर्धा तथा 
मसकाई प्रकृया । 
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(ङ) ध्र्नी प्रर्दषुण, मछिेकीहरुबाट हनु सक्ने प्रर्दषुण तथा अर्रोध, फोहोरिैला व्यर्स्थापन, ढलमनकास 
प्रर्न्ध, सरुशक्षत र्ातार्रण आदर्द बारे व्यर्स्थापकीय योर्ना र त्यसबाट प्रमतकुल प्रभार् 
नपनेसमुनशितता । 

(२) उपमनयि (१) बिोशर्ि मनरे्र्दन परेिा कायावलयले सभबशन्धत र्डाकायावलयिा तीन दर्दनमभत्र पठाइ 
र्डाकायावलयले सो मनरे्र्दन उपर १० दर्दनमभत्ररे्दहाय बिोशर्िको कारबाही गनुवपनेछ । 

(क) वर्द्यालय िोल्न प्रस्तावर्त भर्न तथा भर्न पररसरको भौमतक अर्शस्थमत, आर्श्यकबालिैत्री पूर्ावधार, 
वर्द्यालयका लामग आर्श्यक िापर्दण्डहरु भए÷ नभएको स्थलगतमनररक्षण अर्लोकन गरी प्रमतरे्र्दन 
तयार गनुवपनेछ । 

(ि) प्रस्तावर्त भर्न तथा भर्न पररसरको बातार्रण, वर्द्यालय सञ्चालनको लामग उपयकु्तरहे÷नरहेको तथा 
प्रस्तावर्त वर्द्यालय सञ्चालन गनव पयावप्त स्थान रहे ÷नरहेको अर्स्थािलुाउन ुपनेछ । 

(ग) प्रस्तावर्त वर्द्यालय सञ्चालन गने भर्नसभि आर्त– र्ार्त गने बाटोको अर्स्था, सरुक्षाव्यर्स्था तथा 
फोहोरिैला व्यर्स्थापन र ढल मनकासको प्रर्न्ध गरे ÷नगरेको स्पष्टउल्लेि गनुव पनेछ । 

(घ) सिग्र िैशक्षक र्ातार्रण भए÷ नभएको आदर्द व्यहोरा वर्श्लषेण गनुव पनेछ । 

(३)उपमनयि (२) बिोशर्ि स्थलगत अनगुिन मनरीक्षणबाट प्रस्तावर्त भर्न तथा भर्न पररसरवर्द्यालय सञ्चालन 
गनव उपयकु्त रे्दशिएिा प्रमतरे्र्दन सवहतको मसफाररस कायावलयिा लेशिपठाउनपुनेछ । 

(४) उपमनयि (३) बिोशर्ि मसफाररस सवहतको प्रमतरे्र्दन पठाउाँर्दा मनरे्र्दकले पेि गरेका मनयि ४ िाउल्लेशित 
मनरे्र्दन सवहतका सभपूणव कागर्ातहरु सिेत साथै रािी फाइल िडा गरी पठाउनपुनेछ । 

(५) उपमनयि (१) का वर्मभन्न िण्डहरुिा उल्लेशित अर्स्थाहरु गणुस्तरहीन भएिा र्ा वर्द्यालयसञ्चालन गनव 
उपयकु्त नभएिा सोवह व्यहोरा िलुाई कायावलयिा उपमनयि (४) बिोशर्ि पठाउन ुपनेछ। 

 

४. मनरे्र्दकले पेि गनुव पने कागर्ातहरु– वर्द्यालय संचालनको स्र्ीकृमत मलन चाहने मनयि ३ अनसुारका मनरे्र्दकहरुले 
रे्दहाय बिोशर्िको कागर्ात सवहत मनरे्र्दन पेि गनुवपनेछ : 

(क) सञ्चालकको नागररकताको छााँयाप्रमत 

(ि) सहकारी िाफव त संचालन गने हो भन े संस्थाको वर्मनयिार्लीको छााँयाप्रमत र मडमभर्नसहकारी 
कायावलयको सहिमत –पत्र । 

(u) प्रचमलत नेपाल कानून बिोशर्ि अन्य कुनै मनकाय र्ा संस्थाबाट वर्द्यालयसञ्चालन गने उद्देश्य रािी 
र्दताव र्ा अनिुमत मलएको भए सो सभबन्धी कागर्ातकोछााँयाप्रमत । 

(3) आफ्नो घर र्ग्गािा वर्द्यालय संचालन गने हो भने र्.ध. प्रिाण परु्ाव, नक्सा प्रिाणपत्र रपाररत नक्सा 
र मनिावण सभपन्न प्रिाणपत्रको छााँयाप्रमत । 

(ª) बालर्ामलका सभबशन्ध ऐन, मनयि तथा अन्य कानूनहरु वर्पररत कायव नगररने, बालवहंसा,िोषण, अपरााध 
हनु नदर्दने, बालिनोवर्ज्ञान वर्पररत कायव नगररने, यातना नदर्दइने, पूर्वबालिनोवर्ज्ञानिा आधाररत बाल 
वर्कासलाई प्रर्धवन गनव तामलि प्राप्त र्निशक्त पररचालनगरी वर्द्यालय संचालन गनेछु भन्ने प्रमतबिता 
–पत्र । 

(r) वर्द्यालय संचालन गनव लाग्ने कुल िचव (पूाँशर्गत लगानी, ििवत संभार िचव, संचालन िचव,कोष स्थापना) 
उल्लेि गरी तयार गररएको वर्शिय वर्र्रण– पत्र । संचालन िचव अन्तरगतभाडा, िैशक्षक सािाग्री, 
प्रिासमनक िचव तथा किवचारी िचवहरुको अलग –अलग वर्र्रणउल्लेि गनुवपनेछ । 

(छ) वर्द्यालयिा काि गने र्निशक्तहरु र उनीहरुले वर्षयगत तामलि मलएको प्रिाणपत्रहरुकोछााँया प्रमत 
। 
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(र्) स्र्ीकृमत िाग गररएकै प्रकार र प्रकृमतका वर्द्यालय र्रपर भए कशभतिा २ र्टा नशर्कको वर्द्यालयको 
सहमित पत्र, नाि र सञ्चालन भएको स्थानको नक्सा सवहतको वर्र्रण । 

(झ) बालिैत्री पूर्ावधार सूचकहरुको वर्र्रण, न्यूनति िापर्दण्ड, वर्द्यालय संचालन गररन े भर्नतथा अन्य 
संरचनाहरु सरुशक्षत रहेको व्यहोराको इशन्र्मनयर र्ा इशन्र्मनयररङ्ग पराििव सेर्ाप्रर्दायक संस्थाको 
शिफाररस पत्र तथा सो व्यहोरा झल्काउने फोटोहरु 

(ञ) मनभन प्रमतर्िताहरु परुा गनव प्रमतर्ि छु भन्ने व्यहोराको प्रमतबिता –पत्र 

 (अ) परु्व प्राथमिक वर्द्यालय व्यर्स्थापन मनरे्दशिका, २०७४ पूणव रुपिा पालनागरी वर्द्यालय 
संचालन गनेछु भन्ने प्रमतर्िता 

 (आ) सिय –सियिा समिमत िाफव त दर्दएका मनरे्दिनहरु तथा पररपत्र, पत्राचारकोपूणव पालना 
गनेछु भन्ने प्रमतर्िता 

(इ) अनगुिन तथा िूल्याङ्कन समिमतले अनगुिन िूल्याङ्कनका क्रििा दर्दइने मनरे्दिन,सझुार्हरु पालना 
गनेछु भन्ने प्रमतर्िता 

(ई) हरेक र्षव तोवकए र्िोशर्िको कर र्दस्तरु बझुाई वर्द्यालय नवर्करण गनव िञ्जुर छुभन्ने 
प्रमतर्िता 

(उ) वर्द्यालय संचालनको क्रििा प्रत्येक र्षव क्षिता वर्स्तार तथा स्तरोन्नती गरै्द लानेछुभन्ने 
प्रमतर्िता 

(ऊ) भवर्ष्यिा र्ारी हनुे वर्द्यालय सभर्न्धी कानून, सरकारी तथा नगरपामलकाको वर्द्यालयसभर्न्धी 
मनणवयलाई पररपालना गनेछु भन्ने प्रमतर्िता 

(ट) भर्न र्ग्गा बहालिा मलई सञ्चालन गने भए घर बहाल कर मतरेको रमसर्दको छााँयाप्रमत । 

(ठ) घर धनीसाँग भएको बहाल, भर्नको मनिावण सभपन्न प्रिाणपत्र लगायतका सभझौताकोप्रमतमलपीहरु 

(ड) वर्द्यालय संचालन गनव प्रस्तावर्त भर्निा वर्द्यालय संचालन गनव सााँधसाँमधयारको आपशिनगरेको पत्र । 
यस्तो पत्र तत्काल पेि गनव नसकेिा र्डा कायावलयबाट सभबशन्धत साँमधयारहरुलाई पत्राचार गरी 
वर्द्यालय सञ्चालन गनव आपशि नभएको व्यहोरा प्राप्त गनुवपनेछ। 

(ढ) वर्द्यालय सञ्चालकहरुको र्दईु–र्दईु प्रमत पासपोटव साईर्को फोटो 
(ण) प्रस्तावर्त िलु्क र उपलव्ध गराउने सवुर्धाहरुको लागत वर्र्रण । 

 

५. वर्द्यालय सञ्चालन गनव अनिुमत दर्दन ुपने – सभबशन्धत र्डा कायावलयबाट पेि गरेको  अर्लोकन मनरीक्षणकोप्रमतरे्र्दन 
सवहतको मसफाररस प्राप्त भएपमछ र्दि दर्दनमभत्र अनसूुची–२ बिोशर्िको वर्द्यालय सञ्चालनकोअनिुमत दर्दनपुनेछ । 
तर यस मनरे्दशिकाको मनयि ३ (५) बिोशर्िको र्डाको मसफाररसको हकिा भनेभौमतक पूर्ावधार तथा गणुस्तरिा 
उल्लेख्य सधुार भएको प्रमतरे्र्दन प्राप्त नभएसभि इर्ार्त दर्दइनेछैन। 

 वर्द्यालय संचालन गनव इर्ार्त दर्दर्दा मनभन कुरालाई आधार िान्नु पनेछ : 
(क) बालर्ामलकाको आर्ासबाट वर्द्यालय १५ रे्दशि ३० मिनेटको र्दरुीिा हनु ुपनेछ । 

(ि) बालिैत्री पूर्ावधार हनु ुपनेछ । 

(ग) र्डाबाट प्राप्त प्रमतरे्र्दनिा वर्द्यालय संचालन गनव उपयकु्त छ भन्ने रे्दशिन ुपनेछ । 

(घ) तोवकए बिोशर्िको योग्यता पगुेका तामलि प्राप्त र्निशक्त हनु ुपनेछ । 

(ङ) मनयि ४ िा उल्लेशित कागर्ातहरु पेि गरेको हनु ुपनेछ । 

(च) तोवकएका न्यूनति िापर्दण्ड पूरा गरेको र पूरा गने प्रमतर्िता र्नाएको हनुपुनेछ । 
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(छ) नगरपामलकाले  तोवकदर्दएको धरौटी िातािा रु=५००००।रकि धरौटी र्भिा गरेको भौचर संलग्न 
हनुपुने छ । 

 

६. वर्द्यालयको नािाकरण– पूर्व प्राथमिक वर्द्यालयको नािाकरण गर्दाव राविय िहत्र्को भौगोमलक,धामिवक र्ा ऐमतहामसक 
स्थल, राविय वर्भमूत , राविय र्ा अन्तराविय व्यशक्तत्र्को नाि, शिक्षा क्षेत्रिािहत्पूणव योगर्दान गरेको शिक्षाप्रिेी तथा 
संचालक संस्था आदर्दको नािबाट संचालन गने गरी नािाकरणगनुव पनेछ । वर्द्यालय र्दताव भई सकेको नाििा 
अको वर्द्यालय र्दताव हनु सक्नेछैन । 

७. पाठ्यक्रि र पाठ्यपसु्तक सभर्न्धी व्यर्स्था–पूर्व प्राथमिक कक्षाका बालर्ामलकािाअन्तरमनवहत प्रमतभाको वर्कास गरी 
उनीहरुलाई आत्िवर्श्वासी, स्र्ामभिानी, सहयोगी, नैमतकर्ान, आफूलाईसरुशक्षत िहससु गने तथा स्र्ार्लभर्ी बनाउन 
आर्श्यक र्ातार्रणको वर्कास गने वकमसिकोपाठ्यक्रि÷ पशुस्तका हनुपुनेछ । सािान्यतिः पूर्व प्राथमिक तहका 
बालर्ामलकालाई प्रारशभभकबालवर्कासका कक्षाहरुिा िारीररक, िानमसक, सािाशर्क र संरे्गात्िक वर्कासका 
वक्रयाकलापहरुसंचालन गनुवपनेछ। नेपाल सरकार शिक्षा वर्भागबाट र्ारी प्रारशभभक बालवर्कास दर्दग्र्दिवनिा 
आधाररतभई पाठ्क्क्रि प्रयोग गनुवपनेछ । 

८. पाठ्य सािग्री, पाठ्यपसु्तक तथा मसकाई वर्मध स्र्ीकृत हनुपुने– वर्द्यालयले प्रयोग गनेपाठ्यसािाग्री, पाठ्यपसु्तक तथा 
मसकाई वर्मध उल्लेशित र्ावषवक क्यालेण्डर सवहतको वर्स्ततृ वर्र्रणिैशक्षक सत्र सभुारभभ हनु ुअगारै् अनगुिन तथा 
िूल्याङ्खन समिमतिा पेि गरी सो को मसफाररसिा प्रििु प्रिासकीय अमधकृतबाट शस्र्कृत हनुपुनेछ। वर्ना स्र्ीकृमत 
वर्द्यालयले कुनै पाठ्यसािग्री, पाठ्यपसु्तक तथा मसकाई वक्रयाकलाप संचालन गनवपाउन े छैन । समिमतले नेपाल 
सरकार शिक्षा वर्भाग पाठ्यक्रि वर्कास केन्रबाट तयार गररएको पाठ्यक्रि प्रारुपमभत्र रही त्यसको प्रमतकुलनहनुे 
गरी पाठ्य सािाग्री, पाठ्यपसु्तक तथा मसकाई वर्मध स्र्ीकृत गनुवपनेछ । 

 

९. वर्द्यालय िलु्न ेसिय – िमनर्ार र अन्य वर्र्दाको दर्दन बाहेक र्षविा र्ढीिा १० दर्दन वर्द्यालयबन्र्द हनु सक्नेछ । 
१० दर्दन िध्ये कशभतिा ३ दर्दन प्र.अ.÷शिक्षक÷किवचारीहरुलाई तामलि (पूनवतार्गीर्ा वर्षयगत) उपलव्ध गराउन े
प्रर्न्ध वर्द्यालयतफव बाट नै गनुवपनेछ । 

१०. बालिैत्री पूर्ावधारहरु–प्रस्तावर्त वर्द्यालयहरुले अनसुशुच–३ िा उल्लेशित सचुकहरुिा उल्लेिभए र्िोशर्िका मनभन 
बालिैत्री पूर्ावधारहरु अमनर्ायव पूरा गरेको हनुपुनेछ :– 

(क) िलुा कक्षा कोठा र वर्द्याथीहरुको उिेर सिूहलाई आराि हनुे गरी तयार गररएको 
उपयकु्तफमनवचरको पूर्ावधार । 

(ि) वर्द्यालय भर्न बावहर तथा मभत्र सरुक्षा तथा स्र्ास््य सवुर्धाको पयावप्त व्यर्स्था । 

(ग) वर्द्याथीहरुको उिेर र तह अनसुारको वर्द्यालय पररसर मभत्र िेल िैर्दान ÷िेलसािाग्रीहरुको व्यर्स्था 
। 

(घ) वर्द्याथीको उिेर, संख्या तथा तह अनसुारको आराि तथा वर्श्राि कक्ष । 

(ङ) वर्द्यालय पररसर मभत्र पोषणयूक्त िानेकुरा, ििु वपउनेपानी र बालिैत्री िौचालयकोपयावप्तता । 

(च) कशभतिा िध्यि तहको स्र्ास््यकिीबाट मनयमित स्र्ास््य परीक्षण गने व्यर्स्था । 

(र्) बाल पसु्तकालयको व्यर्स्था साथै प्रत्येक कक्षा कोठािा कशभतिा ५० र्टा शचत्र सवहतकोपसु्तक, 

अन्य पसु्तक राख्न ेप्रर्न्ध । 

(झ) वर्द्यालयको लामग यस मनरे्दशिकाको मनयि ११ ले तोकेको न्यूनति िापर्दण्ड । 

११. वर्द्यालयको न्यूनति िापर्दण्ड– पूर्व प्राथमिक वर्द्यालयको न्यूनति िापर्दण्ड रे्दहाय बिोशर्िहनुपुनेछ :– 
(क) वर्द्यालय र्ालर्ामलकाको घरबाट १५–३० मिनेटको पहुंचिा हनुपुनेछ । 
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(ि) कशभतिा प्रमत बालबामलकाको लामग २.०० र्गवमिटर क्षेत्रफलको कोठा र ८ वफट उचाई,उज्यालो 
ढोका भएको ताला लगाउन मिल्ने कोठा हनुपुनेछ । 

(ग) कोठा बालर्ामलकाको स्र्ास््य अनकुुल तापक्रि भएको हनु ु पनेछ साथै वर्द्यालय संचालनगने 
भर्नको चारैतफव  िलुा र अन्य घर नर्ोमडएको िान्त, उज्यालो तथा र्दोहोरो हार्ाबहन गनव सक्न े
हनु ुपनेछ । झ्यालिा मग्रल रािेको हनुपुनेछ । 

(घ) कोठाको क्षेत्रफल र्ालर्ामलकाको लामग स्र्तन्त्र रुपले बस्न, चल्न, िेल्न तथा सतु्न पगु्नेहनुकुा साथै 
भर्निा पयावप्त पावकव ङ सवुर्धा, स्थानीय िामनसहरुका लामग सहर् तररकालेआर्त र्ार्त गनव िागव 
भएको हनु ु पनेछ । वर्द्यालय भर्न आसपासिा पेट्रोल पभप, िखु्यसडक, बसपाकव , िलुािञ्च, 

र्ाचनालय, कलकारिाना तथा ट्रावफक र्ोशिि नभएकोस्थलिा हनुपुनेछ । 

(ङ) वर्द्यालय पररसर िलुा इनार, पोिरी, मभर, िोला, फोहोर संकलन केन्र, बसपाकव , ध्र्नीप्रर्दषुक उद्योग 
धन्र्दाबाट ५०० मिटर बावहर हनुका साथै भर्निा अग्नीमनयन्त्रक उपकरण सिेत हनुपुनेछ । 

(च) ३ र्षव िमुनका बालर्ामलकाको लामग अमनर्ायवतिः भ ुाँइतला, ३ रे्ददर्द ४ बषव सभिका 
बालर्ामलकाकोलामग बवढिा पवहलो तला, ४ रे्दशि ५ बषवका सभिका बालबामलकाका लामग र्ढीिा 
र्दोस्रो तला सभििा कक्षाकोठासंचालन हनुपुने साथै सहर् तररकाले तलिामथ आर्त –र्ार्त गनव 
सक्ने भ¥याङहनुपुनेछ । 

(छ) भर्नले ओगटेको र्मिनको भागको कशभतिा र्दईु मतहाइ िामल र्मिन िेलिैर्दानको रुपिाहनुपुनेछ 
। 

(र्) बालर्ामलकाको उिेर सहुाउाँर्दो िौचालय हनु ु पनेछ । िौचालय र्ालर्ामलकाको संख्या अनसुार 
पयावप्त हनु ुपनेछ । सौचालयिा अमनर्ायवतिः साबनु,रुिाल, पानी,ट्र्ाइलेट पेपर,मनयमित सफा सगु्घर 
गने सरसािानहरु तथा मनयमित सरसफाई गने प्रबन्ध हनुपुनेछ । 

(झ) प्रत्येक कक्षा कोठािा कशभतिा ५ र्नाको ५ र्टा सानो सानो सिूह र २० रे्दशि २५ र्ना 
बालबामलकाको ठूलो सिूहलाई स्र्तन्त्र रुपले बस्न, चल्न, िेल्न, नाच्न, घेरािा र्सेर छलफल गनव 
उपयकु्त ठाउाँ रहेको हनु ु पनेछ । कोठा सफा, सरुशक्षत, आकषवक र सशर्लैवहंडडलु गनव सवकने 
हनुपुनेछ । 

(ञ) प्रत्येक कक्षा कोठािा उपयकु्त िैशक्षक सािाग्री, मसकाई सािग्री, पाठ्यपसु्तक(शचत्र अंवकतकशभतिा 
५० पसु्तक सवहत अन्य पसु्तकहरु), र्ालर्ामलकाको व्यशक्तगत सािान छुट्टा छुटै्ट राख्न ेगरी ¥याकको 
प्रर्न्ध गरेको हनुपुनेछ । 

(ट) बालर्ामलकाले तयार पारेका वक्रयाकलापहरु सबै केटाकेटीले रे्दख्न े गरी बालर्ामलकाको आाँिाको 
लेर्लिा मभिािा टााँस्न ु पनेछ । पाटीको साईर् तथा झणु्याइने स्थान बालर्ामलकाको सहर् 
पहुाँचिा हनुपुनेछ । 

(ठ) मसकाईको लामग प्रयोग गने पोष्टर या शचत्र राख्नको लामग बालर्ामलकाको आाँिाको उचाईिा रहने 
गरी एउटा नरि पाटीको व्यर्स्था हनुपुनेछ । 

(ड) बालर्ामलकाको लामग आर्श्यक िेल सािाग्री कक्षािा नै हनुपुनेछ । 

(ढ) कक्षा कोठा मभत्रका मभिाहरुिा वर्षयर्स्त ुसभबशन्धत पोष्टरहरु टााँस्ने व्यर्स्था हनुपुनेछ । 

(ण) बालर्ामलकालाई भूाँइको शचसो र फोहोरले असर नपने गरी बसाईको लामग गशुन्र÷ नरिचकटी 
÷फल्याक ÷कापेटको व्यर्स्था गररएको हनुपुनेछ । 

(त) कायावलय कोठा, कपडा फेने कोठा, वर्रािी आराि कक्ष, प्राथमिक उपचार कक्ष, नहुाउनेकोठा, कपडा 
धनुे, भााँडा िाझ्ने, िाना पकाउने र्स्ता भौमतक संरचनाहरु भर्न मभत्रअलग्गै हनु ु पनेछ । 
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हातहमतयार, औषधी, वकटनािक औषधीहरु तथा र्ालर्ामलकाको लामगहामनकारक हनुे संरचनाहरु 
उमनहरुको पहाँुुच नहनुे गरी राख्न ुपनेछ । 

(थ) बालर्ामलकाहरु एक अकावसभि सहरै् पगु्न मिल्ने र वहंडडलु गनव मिल्ने गरी बस्ने, िेल्ने,सतु्न े
व्यर्स्था गररएको हनुपुनेछ । 

(र्द) प्रत्येक कक्षा कोठािा रहने पसु्तक तथा पाठ्यसािग्रीिा बाल कथा, कवर्ता, शचत्रात्िक अंकतथा 
अक्षरको ज्ञान हनुे पशुस्तका, फलावटन बोडव, चराचरुुवङ्ग, पिपंुशक्ष, िामनसको िूमतवआदर्द हनु ुपनेछ। 

(ध) मसकाईको िाध्यि अमभनय, िेलकुर्द, िनोरञ्जन, मसर्वनात्िक वक्रयाकलाप, स्र्ार्लभर्नमसकाई, वर्ज्ञान 
मसकाई, तथा अभ्यासर्नक आर्श्यक मसकाई सािग्री प्रत्येक कक्षाकोठािा व्यर्स्था गनुवपनेछ । 

(न) कक्षा कोठाको मसकाईको िाध्यि, गीत, कथा, शचत्र, अन्य वक्रयाकलाप उिेर सिूहअनसुारको रै्दमनक 
कायवतामलकाको प्रर्न्ध गररन ु पर्दवछ साथै िेल, बाल गीत, कथा,कुराकानी, अर्लोकन, शचत्र, नाटक 
र्स्ता वक्रयाकलापबाट अर्धारणागत रुपिा स्पष्टगररनपुर्दवछ । 

(प) प्रत्येक बालर्ामलकाको लामग पगु्र्दो सफा र िदु्द सरुशक्षत वपउने पानी, सरसफाइको लामगपयावप्त पानी, 
प्राथमिक उपचारको लामग आर्श्यक औषमधहरु, स्र्ास््य चौकीबाट उपलव्ध गराईने मनयमित 
स्र्ास््य सेर्ा समुनशित गररन ु पर्दवछ । िार्ा तथा िाना उपलव्ध गराउनेबार अनसुारको स्र्स्थ 
तथा स्र्ास््यर्धवक िाना िार्ाको वर्र्रण(उिेर अनसुार) यवकनगरी अमभभार्क सिेतलाई उपलव्ध 
गराउनपुनेछ । 

(फ) बालर्ामलकालाई मसकाई वक्रयाकलापिा सवक्रय सहभागी गराउन र्ास्तवर्कता झल्काउने िालका 
पूतली,व्लक, िान्छे, पि,ु घर,चरा, स्र्ास््य चौकी, वर्द्यालय, टााँक, तनुा, चेन,तरार्,ु स्केल, िाटो, र्ालरु्ा, 
काठका टुक्रा, कागर्ातका टुक्रा, फूल, भााँडा र्तवन,लगुाफाटा, बार्ागार्ा, सागसब्र्ी, फलफूल, िाछा, 
भान्छाका सािानहरु, रबर बल, बांसका टुक्राहरु, िकैको िोयाहरु, वर्मभन्न वकमसिका मबयााँहरु, 

नररर्लको िपडा,लप्सीका वर्या तथा स्थानीय स्तरिा पाईने लागत नलाग्ने तथा कि लागत लाग्ने 
िेलौनाहरुको मनयमित प्रयोग गने व्यर्स्था मिलाउनपुनेछ । 

(ब) भनाव पशुस्तका, रै्दमनक हाशर्र पशुस्तका(किवचारी र र्ालर्ामलकाको लामग),बैठक पशुस्तका,स्र्ास््य 
पशुस्तका, प्रत्येक बालर्ामलकाको लामग र शिक्षक किवचारीहरुको लामग १÷१ र्टाव्यशक्तगत फाइल 
तथा पूर्व लेिन अभ्यास पशुस्तका हनु ुपनेछ । अमभभार्कहरुको लामगआगिन तथा सझुार् पशुस्तका, 
वर्िेष घटना रेकडव पशुस्तका, बालर्ामलकाको उचाई तथातौल नापर्ााँच पशुस्तका तथा अमभभार्क 
सभपकव  वर्र्रण पशुस्तका अलग अलगै रहनपुनेछ । 

(भ) बालर्ामलकालाई िेल्न उपयकु्त वकमसिको बाह्य िेल सािाग्रीहरु र्स्तै शचप्लेटी, टायरको टनेल, 

वढवकच्याउाँ ,वपङ, शचप्लेटी, भ¥याङ, बलहरु, शस्कवपङ, आदर्द हनु ु पनेछ । घेराले बारेको चौर, बोट 
वर्रुर्ा,फूलबारी भएको बगैचा हनुपुनेछ । 

(ि) वर्द्याथी रेकडव, आभर्दानी िचव रेकडव, वर्द्याथी प्रगमत अमभलेि तथा अन्य रेकडवहरु व्यर्शस्थतरुपिा 
राख्न ेप्रर्न्ध गररनपुनेछ । 

(य) वर्द्यालयिा कायव गने र्निशक्तिा वप्रशन्सपल प्रारशभभक र्ाल वर्कास वर्षयिा कशभतिा+२ गरेको र्ा 
सरहको िैशक्षक योग्यता प्राप्तगरी िैशक्षक र्निशक्त वर्कास केन्रले तामलि पाठ्यक्रििा आधाररत 
१६ दर्दन (प्रमत दर्दन ८ घण्टा) को तामलि प्राप्त गरेको हनु ुपनेछ भने अन्य शिक्षकहरु कशभतिा 
SEE उशिणव गरी ७ दर्दनको (प्रमत दर्दन ८ घण्टा) को तामलि प्राप्त हनु ु पनेछ । सहर्कतावको 
हकिा भने कशभतिा १० कक्षा उशिणव भई ५ कायव दर्दन (प्रमत दर्दन ८ घण्टा)को तामलि प्राप्त हनु ु
पनेछ । प्रत्येक बालर्ामलकालाई सिान रुपले िाया र राम्रो व्यर्हारगने, आर्श्यकता अनसुार 
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सहयोग गनव हरर्दि तत्पर रहने, प्रत्येक बालर्ामलकाको लामगसरुशक्षत िहससु गराउन सक्ने, िायाल ु
तर्रले नम्र व्यर्हार गने रुशच भएका,बालर्ामलकाको स्र्ास््य अर्स्था, िनोवर्ज्ञान, रुशच र 
आर्श्यकता बझु्न सक्नेबालसवक्रयतालाई बढुर्ा दर्दने, अमभभार्कसाँग अन्तरवक्रया गनव रुशच राख्न,े 

मसकाईसािाग्रीहरुको उशचत प्रयोग गनव सक्ने सीपिूलक, कथा, गीत, कवर्ता भन्न तथा नतृ्य गनवर्ान्ने, 
नेपाली संस्कार, साँस्कृमत, र्ात्रापर्व, चाडबाड बझेुको, बालर्ामलकाको िारीररक,िानमसक, संरे्गात्िक 
वर्कासलाई सहयोगी बन्न सक्ने क्षिता भएको िरृ्दभुाषी, पेिाप्रमतआस्थार्ान, अनिुामसत, सर्दाचारी, 
सच्चररत्र भएको न्यूनति अनभुर् र सीपलाईर्निशक्तको बान्छनीय योग्यता िामननेछ । मनयकु्त 
र्निशक्तलाई मनयशुक्तपत्र र न्यूनतितलर् सवुर्धा दर्दनपुनेछ । 

(र) बालर्ामलकाहरु र्ीचिा एकआपसिा सबै –सबैसाँग सिान मित्रर्त सभर्न्ध राख्न हरेक दर्दनफरक –

फरक सिूहिा बस्ने, िेल्ने, मसक्ने र्ातार्रण बनाई सबैसाँग सबैको घलुमिल,ससुभबन्ध र सहयोगी 
बनाउने कायवक्रि हनुपुनेछ । 

(ल) वर्द्यालयको िामसक प्रगमत प्रमतरे्र्दन तोवकएको ढााँचािा तयार गरी प्रिाणीत गराई राख्नपे्रर्न्ध 
हनुपुनेछ । 

(र्) प्रत्येक र्षवको िैशक्षक कायवक्रि प्रारभभ हनुपूुर्व कायवरत र्निशक्तले कशभतिा ३ दर्दनकोपूनवतार्गी 
तामलि अमनर्ायव मलएको हनु ुपनेछ । यस्तो तामलिको प्रर्न्ध वर्द्यालयले नैगनुवपनेछ । 

(ि) फोहोरिैला तथा ढल व्यर्स्थापनको तररका फोहोरिैला व्यर्स्थापन ऐन तथा मनयिअनसुार 
नगरपामलकाले तोके बिोशर्िको हनुेछ । वर्द्यालय पररसर वर्पर्द पर्दावको बित सिेतसरुशक्षत हनुे 
तररकाले प्रर्शन्धत हनुपुनेछ । 

-ष_  प्रत्येक कक्षािा वर्षयगत मसकाइ कुनाको व्यर्स्था सािग्री सवहत गनुव पनेछ । 
(स) भाडािा घर मलई वर्द्यालय संचालन गने भएिा कशभतिा ५ र्षवको र्हाल संझौता गरेकोहनुपुनेछ । 

१२. अमनर्ायवतिः रै्दमनक गनुवपने न्यूनति वक्रयाकलाप– वर्द्यालयले प्रत्येक दर्दन कशभतिा मनभन वक्रयाकलापहरु अमनर्ायव गनुव 
पनेछ :– 

(क) बालर्ामलकालाई न्यानो स्र्ागत  
(ि) सरसफाई अर्लोकन तथा सरसफाई  
(ग) व्यायाि  
(घ) प्राथवना  
(ङ) िौचालयको प्रयोग 

(च) गोलो घेरा 
(छ) हाशर्री  
(र्) गीत, कथा, अमभनय,सरृ्नात्िक चाल, बालर्ामलकाहरुको िौमलक वक्रयाकलाप  
(झ) पूनरार्लोकन ÷ठूलो सिूहिाछलफल  
(ञ) पूर्व साक्षरता ÷पूर्व लेिन वक्रयाकलाप  
(ट) सािूवहक स्र्तन्त्र िेल, सिूह िेल रस्र्ार्लभर्न सीप वर्कास िेल, बावहरी िेल,  

(ठ) िार्ा तथा िाना सिय  
(ड) पसु्तक तथापाठ्यसािाग्रीको प्रयोग,  

(ढ) आराि सिय र कक्ष 

(ण) िातावपता र गरुुप्रमत आभारी हनुे मसकाई  
(त) वर्र्दाई गीत आदर्द ।  
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 यस बाहेक थप वक्रयाकलाप गने हो भन े मनयि २७ बिोशर्िको वर्मनयािर्लीिा उल्लेि गरी 
स्र्ीकृत गराउन ुपनेछ । 

१३. वर्द्यालय संचालन हनु ेसिय र प्रमत कक्षा बालर्ामलका संख्या– वर्द्यालय सार्वर्मनकवर्र्दाको दर्दन बाहेक सािान्यतिः 
दर्दनको ४ घण्टा संचालन गनुव पनेछ । बालर्ामलकाको उिेर सिूहअनसुार मसकाईको वक्रयाकलाप केशन्रत हनुेछ 
। यस सभर्शन्ध व्यर्स्था बालर्ामलका शिक्षक अनपुातिाउल्लेि गरे बिोशर्ि हनुेछ । वर्द्यालयको प्रमत कक्षा 
बवढिा २५ र्नासभि बालर्ामलका हनु सक्नेछन ्। 

१४. बालर्ामलका शिक्षक अनपुात – वर्द्यालयिा भनाव भएका बालर्ामलकाहरुको उिेर र संख्याकाआधारिा शिक्षक 
सहर्कताव मनयकु्त गनुव पनेछ । शिक्षक सहर्कताव अनपुात मनभन बिोशर्ि हनुेछ :– 

बालर्ामलकाको 
उिेरसिूह 

वर्द्याथी संख्या 
(अमधकति) 

न्यूनति शिक्षक÷ 

सहर्कताव 
मसकाई वक्रयाकलापको 

केन्रवर्न्र्द ु

३ बषव भन्र्दा िनुी ६ १÷१ 
स्याहार केन्र (पोषण, स्र्ास््य,सरसफाई) 

३ र्षव–४ र्षव १२ १÷१ िारीररक तथा िानमसकवर्कास 

४ र्षव – ५ र्षव १५ १÷१ 

सािाशर्क तथा संरे्गात्िकवर्कास, सरृ्निीलता 
वर्कास (सर्ावङ्गीणवर्कास) 

 

१५. र्निशक्त पर्दपूमतव सभबन्धी व्यर्स्था– वर्द्यालयले सािान्यतिः सार्वर्मनक सूचना िाफव तआरे्र्दन िाग गरी प्रमतस्पधावबाट 
योग्य, अनभुर्ी र र्दक्ष र्निशक्तको पर्दपूमतव गनुव पनेछ । सार्वर्मनकप्रमतस्पधावबाट छनौट नगररएका कायवरत 
र्निशक्तहरुिा तोवकएको न्यूनति योग्यता पूगेको हनु ुपनेछ ।स्थानीय िवहला तथा अपाङ्गहरुलाई छनौटिा वर्िेष 
प्राथमिकता दर्दन ुपनेछ । योग्यता साँगसाँगै सेर्ाकोितव र सवुर्धा सिेत उल्लेशित हनु ुपनेछ । कशभतिा १ र्षव 
काि गने कर्मुलयत गराई र्निशक्तमनयकु्त गनुव पनेछ । 

 

१६. वर्द्यालय व्यर्स्थापन समिमत– पूर्व प्राथमिक वर्द्यालय संचालन ÷व्यर्स्थापन गनव मनभनबिोशर्िको वर्द्यालय 
व्यर्स्थापन समिमत गठन गनुव पनेछ:- 

क) लगानीकताव िध्येबाट नगरपामलकाले िनोनीत १ र्ना – अध्यक्ष 
ि) र्डा समिमतबाट िनोमनत १र्ना  = सर्दस्य 

ि) अमभभार्क िध्येबाट वर्व्यसले िनोनीत १र्ना  –सर्दस्य 

ग) शिक्षक प्रमतमनमध १ र्ना  – सर्दस्य 

घ) प्रधानाध्यापक  – सर्दस्य सशचर् 

वर्द्यालय संचालन सभर्न्धिा नीमतगत मनणवय गने, अनिुमत अनसुार वर्द्यालय संचालन गने सभपूणव शर्भिेर्ारी 
वर्द्यालय व्यर्स्थापन समिमतको हनुेछ । समिमतले यो मनरे्दशिका तथा सिय सियिा उपलव्धगराईने मनरे्दिन 
वर्पररत नहनुे गरी आफ्नो कायववर्धी आफैं  र्नाई वर्द्यालय संचालन गनुव पनेछ ।  

 

पररच्छेर्द – ३ 

अनगुिन तथा िूल्याङ्कन सभबन्धी व्यर्स्था 
 

१७. अनगुिन तथा िूल्याङ्कन समिमत– अनिुमत प्राप्त वर्द्यालयले अनिुमत बिोशर्ि वर्द्यालय संचालन गरे ÷नगरेको 
सभर्न्धिा मनयमित रुपिा अनगुिन तथा िूल्याङ्कन गनव वर्द्यालय अनगुिनतथा िूल्याङ्कन समिमत गठन गररनेछ । 

(क) अनगुिन तथा िूल्याङ्कन समिमतको गठन रे्दहाय बिोशर्ि हनुेछ : 
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(अ) नगर कायवपामलकाको सािाशर्क समिमतको संयोर्क – संयोर्क 

(आ) प्रिासन िािाको प्रििु – सर्दस्य 

(इ) शर्ल्ला बालकल्याण समिमतको अमधकृत स्तरको प्रमतमनमध  – सर्दस्य 

(ई) शिक्षा िािाको प्रििु –सर्दस्य सशचर् 

समिमतिा सभबशन्धत र्डाका र्डा सशचर् सिेत आिशन्त्रत सर्दस्य रहनेछन ्। 

(ि) अनगुिन तथा िूल्याङ्कन समिमतको बैठक प्रत्येक बषव कशभतिा ५ पटक बस्नेछ । एकबैठक र अको 
बैठकको बीचिा तीन िवहना भन्र्दा बढीको फरक हनुे छैन । 

(ग) बैठकका लामग ५१ प्रमतित सर्दस्य उपशस्थत भएिा गणपरुक संख्या पगुेको िामननेछ । 

(घ) समिमतको बैठक सभर्न्धी अन्य कायववर्मध समिमत आाँफैले मनधावरण गरे बिोशर्ि हनुेछ ।कायववर्मध प्रचमलत 
कानून प्रमतकुल हनुे छैन । बैठकबापत बैठक भिा मनयिानसुार दर्दईने छ  

(ङ) समिमतले यो मनरे्दशिका कायावन्र्यन गराउने छ र अनगुिन तथा िूल्याङ्कन प्रमतरे्र्दन तयारगरी नगरपामलका 
सिक्ष पेि गनुव पनेछ । प्रमतरे्र्दनले मसफाररस गरेका अन्य सझुार्हरुकायावन्र्यन गनव नगरपावफकाले 
समिमतलाई मनरे्दिन दर्दन सक्नेछ । 

(च) अनगुिन समिमतिा आर्श्यकता अनसुार वर्द्यालय व्यर्स्थापन समिमतका पर्दामधकारीहरुतथा अन्य वर्षय वर्ज्ञ 
सिेतलाई आिन्त्रण गरी रै्ठक गनव सक्नेछ । 

(छ) वर्द्यालय अनगुिन गर्दाव अमभभार्क, शिक्षक, किवचारी तथा वर्द्याथी सिेतका अमभितफारिको प्रयोग गरी र्ा 
नगरी सोबाट प्राप्त र्ानकारी सिेतलाई आधार िामनवर्द्यालयलाई सधुार गनव मनरे्दिन दर्दन सक्नेछ । 

 

१८. समिमतको काि, कतवव्य र अमधकार– अनगुिन तथा िूल्याङ्कन समिमतको काि, कतवव्य रअमधकार मनभनानसुार हनुेछ 
:- 
क) वर्द्यालय संचालन व्यर्स्थापन सभबन्धी आर्श्यक वर्षयगत कायववर्मध, िापर्दण्ड,मनरे्दशिकाहरु तयार गने र 

लागू गराउन े। 

ि) वर्द्यालयहरुको सिय सियिा अनगुिन गरी यस मनरे्दशिकाले मनरे्दशित गरेबिोशर्िसंचालन व्यर्स्थापन भए 
नभएको िूल्याङ्कन गरी मनरे्दशिका अनरुुप गने ÷गराउने ।अनगुिन िूल्याङ्कनको ढााँचा अनसूुची –५ िा 
उल्लेि भए बिोशर्ि हनुेछ । 

ग) अन्य मनकायसाँग सिन्र्यात्िक कायव गने । 

घ) वर्द्यालयले संचालन अनिुमत प्राप्त गर्दाव गररएका मलशित प्रमतर्िता पूरा गरे ÷नगरेकोअनगुिन िूल्याङ्कन गरी 
कायावन्र्यन गराउने । 

ङ) अनगुिन गर्दाव अमनयमित भएको, बालिैत्री पूर्ावधार पूरा नगरेको, र्ातार्रणिैत्री नभएको,अपाङ्गिैत्री नभएको, 
न्यूनति िापर्दण्ड पूरा नगरेको पाईएिा कारर्ाही गने । 

च) अनगुिन समिमतले आर्श्वयकता अनसुार प्रमतरे्र्दन तयार गरी मसफाररि गनव सक्ने । 

छ) सियानकुुल पाठ्यक्रि, िैशक्षक सािाग्री, मसकाई वर्मधिा सधुार तथा पररर्तवन गनुव पनेभए मसफाररस गने । 

 

१९. प्रमतरे्र्दन पेि गनुवपने–नगरपामलकाबाट अनिुमत प्राप्त गरी संचामलत वर्द्यालयहरुले  चौिामसक प्रमतरे्र्दन तथा बावषवक 
प्रमतरे्र्दन अनगुिन तथा िूल्याङ्कन समिमतिा पेिगनुवपनेछ । समिमतले प्रमतरे्र्दन सभबन्धिा अध्ययन वर्श्लषेण गरी 
िािालाई वर्र्रण अद्यार्मधक गनवमनरे्दिन दर्दनेछ साथै आर्श्यकता अनसुार वर्द्यालयलाई यस मनरे्दशिका बिोशर्ि 
कुनै कायव गनव र्ानगनव सिेत मनरे्दिन दर्दन सक्नेछ । प्रमतरे्र्दनको ढााँचा अनसूुची – ६ िा उल्लेि गरेबिोशर्ि 
हनुेछ । 
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पररच्छेर्द –४ 

वर्वर्ध 

 

२०. सझुार् मनरे्दिन पालना गनुवपने– वर्द्यालयले अनिुमत मलर्दा प्रमतर्िता र्नाए अनरुुप वर्द्यालय संचालन भए नभएको 
अनगुिन तथा िूल्याङ्कन समिमतबाट मनयमित तथा आकशस्िक रुपिा अनगुिन, सपुरीरे्क्षण तथापनुरार्लोकन 
गररनेछ । अनगुिन सपेुरीरे्क्षण पिात समिमतले दर्दएको मनरे्दिन ÷ सझुार् वर्द्यालयलेपालना गनुव पनेछ । 

२१. नगरपामलकाले सहयोग, सभिान र्ा परुस्कृत गनव सक्न–ेयस मनरे्दशिकाकोपूणव पररपालना गरी न्यून िलु्किा गणुस्तरीय 
मसकाई कायवक्रि संचालन गने उत्कृष्ट पूर्व प्राथमिकवर्द्यालयलाई नगरपामलकाले वर्िेष दर्दर्स / शिक्षा दर्दर्स र्ा 
कुनै सन्र्दभव पारेर सभिान गनव, परुस्कृत गनवर्ा र्नुसकैु वकमसिको आमथवक तथा प्रावर्मधक सहयोग गनव सक्नछे । 

२२.असहाय ÷अपाङ्ग÷टुहरुा बालर्ामलकालाई सहयोग गनुव पने –नगरपामलका क्षेत्रमभत्र संचालन हनुेपूर्व प्राथमिक वर्द्यालयले 
समिमतको शिफाररस अनरुुप अमत वर्पन्न, वपछमडएका , अपाङ्ग र्ा टुहरुाबालर्ामलकालाई शिफाररस अनसुारको 
सहयोग उपलव्ध गराई आफ्नो िैशक्षक कायवक्रििा सहभागीगराउन ुपनेछ । सािान्यतिः कूल बालर्ामलकाको ५ 
प्रमतित बालर्ामलकालाई यस प्रकृमतको सहयोगउपलव्ध गराउनपुनेछ । 

२३. बैंक िाता संचालन– वर्द्यालयको अध्यक्ष र सर्दस्य सशचर्को संयकु्त नाििा बैंक िातासंचालन गनुवपनेछ । 
वर्द्यालयले आय, व्यय र िौज्र्दात रकिको अद्यार्मधक रेकडव रािी पारर्दशिवताकायि गनुवपनेछ । 

२४. लेिा परीक्षण गराउन ु पने– प्रत्येक आ.र्. सवकएको ९० दर्दन मभत्र कानून बिोशर्िकोअमधकार प्राप्त लेिा 
परीक्षकबाट लेिा परीक्षण गराई लेिापररक्षण प्रमतरे्र्दन नगरपामलकािा पेि गनुवपनेछ । 

२५. वर्द्यालय भर्न फेनुवपरे स्र्ीकृमत मलनपुने– वर्द्यालय भर्न सनुव परेिा सनुव पने कारण, सनेभर्निा हाल वर्द्यालयिा 
रहेका बालर्ामलकालाई प्रमतकुल असर नपने व्यहोरा सिेत सभर्शन्धत र्डाकायावलयिा मनरे्र्दन दर्दई र्डाले सबै 
िापर्दण्ड र भौमतक पूर्ावधार र्ााँच गरी यस मनरे्दशिका बिोशर्िहनुे भएिा िात्र वर्भागलाई वर्द्यालय सनव र्ा थप 
भर्न उपयोग (Extension) गनव स्र्ीकृतदर्दईनेछ ।भर्नको भौमतक अर्स्था उपयकु्त छ भन्ने वर्षयिा वर्षय वर्ज्ञ, 

ईशन्र्मनयर र्ा पराििव सेर्ा प्रर्दायकसंस्थाले स्थलगत मनरीक्षण तथा अध्ययन मबश्लषेण गरी यस मनरे्दशिकाले 
तोकेका न्यूनति पूर्ावधार तथाभौमतक अर्स्था रहेको व्यहोराको शिफाररस पत्र अमनर्ायवतिः पेि गनुव पनेछ । यस्तो 
शिफाररस दर्दन ु पूर्वढल व्यर्स्थापन, स्र्च्छ र स्र्स्थ बातार्रण, प्रर्दषुण रवहत र्ा मनयशन्त्रत र्ातार्रण, 

उद्योग,कलकारिाना, बसपाकव , पेट्रोल पभप, र्ाचनालय, िलु्ला िञ्च, िूल सडक आदर्द वर्द्यालय भर्नआसपासिा 
नरहेको र त्यसबाट नकारात्िक प्रभार् नपने अर्स्था, आर्श्यक भौमतक पूर्ावधार, न्यूनतििापर्दण्ड पूरा गरेको र्ा 
गनव सक्ने संभार्ना, भर्न संरचना, भकूभप प्रमतरोधात्िक भएको, अग्नीमनयन्त्रण उपकरण, प्रस्तावर्त बालर्ामलका 
संख्याको लामग वर्द्यालयको क्षेत्रफल पगु्ने, न्यूनतिसवुर्धाहरु उपलव्ध गराउने स्थलहरु रहेको आदर्द उल्लेि हनु ु
पनेछ । वर्द्यालय भर्न फेनुवभन्र्दा कशभतिा१ िवहना अगारै् सभपूणव अमभभार्कहरुलाई र्ानकारी गराउनपुनेछ । 

२६. वर्मनयिार्ली र्ारी गनुव पने– हरेक वर्द्यालयले संस्थािा कायव गने सरै् र्निशक्तहरुको पर्द,योग्यता, सेर्ा, सवुर्धा, 
र्ढुर्ा,आचरण, तामलि, कायव अर्धी, र्ावषवक तथा िामसक वर्र्दा, स्र्ास््यसवुर्धा, र्ीिा सवुर्धा, कायववर्र्रण, सेर्ाको 
सरुक्षा,अर्काि कोष तथा अन्य सवुर्धा, वर्द्यालय संचालनव्यर्स्थापनका अन्य प्रबन्धहरुसिेत उल्लेि गरी 
वर्मनयिार्ली र्ारी गरी लागू गनुवपनेछ । यस्तो वर्मनयिार्ली यो मनरे्दशिका प्रमतकुल हनुे छै्रन ्र लागू भएको १ 
िवहनामभत्र शिक्षा िािािा पेि गनुवपनेछ । 

२७. मनयमित बैठक– पूर्व प्राथमिक वर्द्यालयिा शिक्क, किवचारीहरु, व्यर्स्थापन समिमत रअवर्भार्कहरु र्ीच सकेसभि 
िामसक रुपिा र कशभतिा तै्रिामसक रुपिा बैठक गनुव पनेछ । यससभर्शन्ध वर्र्रण प्रगमत प्रमतरे्र्दनिा िलुाउन ु
पनेछ । 
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२८. िलु्क मलन पाउन–े वर्द्यालयहरुले नगरपामलकाबाट स्र्ीकृती भए अनसुार िात्र िलु्क मलन पाउनेछन।्यस्तो िलु्क 
मनधावरण गर्दाव वर्द्यालयले प्रत्येक बषवको िाघ िसान्तमभत्र र्दईु मतहाई अमभभार्कको सहिमतिा िलु्क प्रस्तर् गरी 
नगरपामलकािा पेि गने र नगरपामलकाबाट  स्र्ीकृमत  गरे बिोशर्िको िात्र िलु्क मलन पाउने छ । 

२९. र्दताव तथा नर्ीकरण िलु्क– वर्द्यालय र्दताव तथा नर्ीकरण िलु्क सभबन्धिा नगरपामलकाले मनधावरण गरे बिोशर्ि 
हनुेछ। 

३०. र्दण्ड सर्ाय– अनगुिन तथा िूल्याङ्कन समिमतले दर्दएको प्रमतरे्र्दन अनसुार छानवर्न गर्दावअनिुमत नमलई र्ा अनिुमत 
मलएर पमन लापरबाही गरेको, बर्दमनयत गरेको र्ा बालिैत्री पूर्ावधार पूरानगरेको, न्यूनति िापर्दण्ड पूरा नभएको 
तथा प्रमतबिता पूरा नगरेको रे्दशिएिा मनशित सिय तोकीयो मनरे्दशिका पालना गनव मनरे्दिन दर्दन सवकनेछ । 
यसरी उपलव्ध गराएको सियमभत्र पमन सधुारनगरेिा कसरुको िात्रा अनसुार एकहर्ार रे्दशि पन्र हर्ार रुपैया 
सभिको र्ररर्ाना र्ा र्दताव िारेशर् गनेसभिको कारर्ाही हनुेछ । 

३१. यस मनरे्दशिका बिोशर्ि गनुव पने– यो मनरे्दशिका र्ारी भई लागू भएको मिमतले तीन िवहनामभत्रिा नगरपामलका 
क्षेत्रमभत्र संचामलत सबै पूर्व प्राथमिक वर्द्यालयहरु यसै मनरे्दशिकाले तोके बिोशर्ि संचालन हनु ु पनेछ । सो 
बिोशर्ि नभए यस पूर्व प्राप्त अनिुमत अको िैशक्षक सत्रबाट नर्ीकरण गररनेछैन । यस मनरे्दशिका बिोशर्ि 
संचालन गनव गराउन सबै पूर्व प्राथमिक वर्द्यालयहरुलाई शिक्षा िािाबाट पत्राचार गनुव पनेछ । 

३२. बाधा अडकाउ फुकाउन ेअमधकार– यस मनरे्दशिकाले व्यर्स्था गरेको कुनै प्रार्धान कायावन्र्यन गनव बाधा अडकाउ 
फुकाउन परेिा नगरपामलकाले आर्श्यकता अनसुार बाधा अडकाउ फुकाउनसक्नेछ । 

३३. संिोधन गनव सक्न–ेयस मनरे्दशिकािा भएका कुनै वर्षयिा संिोधन गनुव पने आर्श्यकता िहिसु भएिा प्रचमलत 
कानून वर्पररत नहनुे गरी समिमतको बैठक बसी िंसोधनको मसफाररस गनेछ। सोमसफाररस नगरपामलकाले 
स्र्ीकृत गरी संिोधन हनुेछ । 
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अनसूुची – १ 

(मनयि ३ संग सभर्शन्धत) 
मबद्यालय सञ्चालनका लामग दर्दइन ेमनरे्र्दन 

 

श्री  पुनर्वास नगरपामलका 
नगरकायवपामलकाको कायावलय 
कञ्चनपरु । 

वर्षय : पूर्व प्राथमिक वर्द्यालय सञ्चालन गनव अनिुमत पाउाँ । 

िैशक्षक सत्र ................रे्दशि शिि ु स्याहार केन्र÷वकन्डर काडेन÷िन्टेस्र्री वर्द्यालय सञ्चालनगनव अनिुमत पाउन 
अमभभार्क÷सिरु्दाय÷वर्द्यालय व्यर्स्थापन समिमतको मिमत...........कोमनणवयअनसुार तपमसलका वर्र्रण र कागर्ात संलग्न 
गरी यो मनरे्र्दन पेस गरेको छु÷छौं । 

क) प्रस्तावर्त वर्द्यालयको, 
१. नाि : 
२. ठेगाना : र्डा नं. 

सडक नाि : ..........................घर नं.: .................... टोल............................. 
फोन नं............................... 

३. सेर्ा प¥ुयाईने बालबामलकाको संख्या(उिेर सिूह सिेत) : 
ि) सञ्चालनका लामग सहिमत दर्दने नशर्कका २ वर्द्यालयको, 

नाि : 
ठेगाना : 
फोन नं. : 

ग) प्रस्तावर्त वर्द्यालयको भौमतक पूर्ावधारहरु : 
१. भर्न 

अ) कोठा  आ) कच्ची÷पक्की 
इ) के ले बनेको  इ) भाडा ÷ आफ्नै ÷ सार्वर्मनक 

२) फमनवचरको वर्र्रण : 
अ) 
आ) 
इ) 
ई) 

३. िेलकुर्द िैर्दानको क्षेत्रफल 

अ) आफ्नै 

आ) भाडािा र्ा सार्वर्मनक 

इ) अन्य 

४. िौचालयको व्यर्स्था 
अ) संख्या 
आ) कच्ची ÷पक्की 
इ) पानीको व्यर्स्था 
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५. िानेपानीको व्यर्स्था : 
अ) बोकेर ल्याउने 
आ) धाराबाट÷मिनेरल (बोटल÷ र्ार) 
इ) पयावप्त ÷अपयावप्त 

६. पाठ्यसािग्री÷मसकाई सािाग्री के के छन ्: 
अ) 
आ) 
इ) 
ई) 

७. आमथवक वर्र्रण 

अ) अचल सभपशि 

आ) चल सभपशि 

इ) अन्य 

८. आभर्दानीको स्रोतको व्यर्स्था कसरी मिलाइन्छ : 
९. बालिैत्री परु्ावधारहरु (र्ुाँर्दागत रुपिा): 
१०.वर्द्यालयको न्यूनति िापर्दण्ड(र्ुाँर्दागत रुपिा): 
११.अन्य कुनै वर्र्रणहरु भएिः 
 

िामथ लेशिएको वर्र्रण ठीक छन ्÷झठुा ठहरेिा काननु बिोशर्ि सहुाँला ÷ बझुाउाँला । 

संस्थाको छाप मनरे्र्दकको सही 
नाि : 
ठेगाना : 
मिमत : 
संलग्न कागर्ात 

मनयि ४ िा उल्लेशित कागर्ातहरु पेि गनुवपनेछ । 

 

अनसूुशच – २ 

(मनयि ५ साँग सभर्शन्धत) 
शिि ुस्याहार केन्र ÷वकन्डर गाडेन÷िन्टेस्र्री÷ पूर्व प्राथमिक वर्द्यालयका कक्षा सञ्चालन गनव दर्दईन े

अनिुमतपत्र 

 

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

 पुनर्वास नगरपामलका र्डा नं..............     ,      ............... मसन्धपुाल्चोक । 

 

तपाईले शिि ु स्याहार केन्र ÷वकन्डर गाडेन÷िन्टेस्र्री÷ पूर्व प्राथमिक वर्द्यालयका कक्षा सञ्चालनगने सभबन्धिा यस  
पुनर्वास नगरपामलकािा दर्दन ुभएको मनरे्र्दन उपर कारबाही हुाँर्दा यस नगरपामलकाको परु्व प्राथमिक वर्द्यालय व्यर्स्थापन 
मनरे्दशिका, २०७४ अनसुारको पूर्ावधारपूरा गरेको र यसनगरपामलकाको नक्सांक्निा परेकोले मिमत.............रे्दशि लागू 
हनुे गरी   पुनर्वास नगरपामलकार्डा नं. ............शस्थत ................ठाउाँको.......................सडकिा र्ोमडएको घर 
नं. ......को घरिावर्द्यालय सञ्चालन गनव यस कायावलयको मिमत..............को मनणवयअनसुार अनिुमत प्रर्दान गररएको छ। 
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कायावलयको छाप  प्रििु प्रिासकीय अमधकृत 

 सवह : 
 नाि : 
 मिमत : 
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अनसूुची – ३ 

(मनयि १० संग सभर्शन्धत) 
बालिैत्री पूर्ावधारका सूचकहरु 

 

१. वर्द्यालयको न्यूनति िापर्दण्डले तोके बिोशर्ि िलुा कक्षा कोठा ÷ उपयकु्त फमनवचर÷कक्षा कोठामभत्रको भौमतक 
अर्शस्थमत, उिेर अनसुारको फमनवचर, नाच्ने,िेल्ने,सतु्न ेप्रर्न्ध,भर्नको तल्ला तथाकक्षा संचालन सभर्न्धी व्यर्स्था 

२. वर्द्यालय भर्न सरुक्षा अर्स्था 
३. िेल िैर्दान ÷िेल सािग्री 
४. प्रधानाध्यापक÷ शिक्षक ÷ सहर्कताव÷आया÷सरुक्षाकिीको योग्यता तथा तामलि सभर्न्धी वर्र्रण 

५. आराि कक्ष÷उपचार कक्ष, 

६. पोषण÷िानेपानी÷िौचालय 

७. स्र्ास््य परीक्षण सभबन्धी व्यर्स्था 
८. बाल पसु्तकालय÷पाठ्यसािाग्री ÷मसकाई सािग्री सवहतको प्रर्न्ध 

९. बावषवक क्यालेण्डर ÷ सूचनापाटी 
१०. बालर्ामलकाको आर्ासबाट वर्द्यालयको र्दरुी 
११. भर्नको क्षेत्रफल,उचाई र प्रमतकक्षा वर्द्याथीको संख्या 
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अनसूुची –४ 

(मनयि ११(ब) साँग सभर्शन्धत) 
वर्द्यालय र्दताव फारिको ढााँचा 

 

बालर्ामलकाको नाि : 
बरु्ाको नाि : सभपकव  नं. : इिेल : 
आिाको नाि : सभपकव  नं. : इिेल : 
र्न्ि मिमत : 
स्थायी ठेगाना : 
हालको ठेगाना : 
वर्द्यालय भनाव मिमत : 
भनाव हनुे कक्षा : 
बालर्ामलकाको मनयमित स्र्ास््य पररक्षण गने िास शचवकत्सक भए मनर्को नाि,ठेगाना र फोन नं.: 
बालर्ामलकाको रुची तथा अरुचीको वर्षय : 
कुनै वर्िेष स्र्ास््य सिस्या या रोग भए सो व्यहोरा : 
उपरोक्त वर्र्रण दठक सााँचो हो झटु्टा ठहरे कानून बिोशर्ि सहाँुुला बझुाउाँला 
 

वर्द्यालय भनाव गराउन ेअमभभार्क 

नाि : 
बालर्ामलकासाँगको नाता : 
ठेगाना : 
फोन नं. : 
मिमत : 
  



18 

 

अनसूुची –५ 

(मनयि १८ साँग सभर्शन्धत) 
वर्द्यालय अनगुिन फारिको ढााँचा 

 

१. अनगुिन गररएको वर्द्यालयको नाि : 
२. वर्द्यालयको ठेगाना : 
३. प्रधानाध्यापकको नाि : 
४. सभपकव  नभर्र : 
५. अनगुिन मिमत : 

अनगुिन वर्र्रण 

सरुशक्षतबा
लिैत्री 
वर्द्यालय
भर्न 

उपयकु्तक
क्षाकोठा 

वपउन 
योग्यिा
नेपानी 

बालउपयो
गीफमनवचर 

उपयकु्त
िेल 
िैर्दान 

उिेरअनु
सारको 
िेल 

सािाग्री 

पोषणयकु्त 
िानािार्ा
कोव्यर्स्था 

स्र्ास््यपरी
क्षणसभबशन्ध 
उपयकु्त 

व्यर्स्था 

बालपु
स्तकाल

य 

तामलि 
प्राप्तशि
क्षक 
तथाआ
याको 
व्यर्
स्था 

न्यनुत
ि 

िापर्द
ण्डहरु 

 

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

                      

                      

 

अनगुिन िूल्याङ्कनका क्रििा रे्दशिएका यस मनरे्दशिका प्रमतकुलका कुनै त्य त्याङ्क र्ा अर्स्था फेलापरेिा र्ा अमत 
गणुात्िक रहेिा यस वर्र्रणिा थप ढााँचा र्नाई उल्लेि गनव र्ा र्ाुँ ुर्दागत रुपिा व्यहोरािलुाउन सवकनेछ । 
प्रमतरे्र्दनिा अनगुिन िूल्याङ्कन गने समिमतका सर्दस्यहरुले नाि लेिी हस्ताक्षर गरीपेि गनुवपनेछ । 
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अनसूुची –६ 

(मनयि १९ साँग सभर्शन्धत) 
 पुनर्वास नगरपामलकािा पेि गरेको चौिामसक प्रमतरे्र्दन 

 

१. वर्द्यालयको नाि : 
२. वर्द्यालयको ठेगाना : 
३. प्रधानाध्यापकको नाि : 
४. सभपकव  नभर्र : 
५. प्रमतरे्र्दन पेि गरेको मिमत : 
६.वर्द्याथी संख्या : 
७. कक्षा वर्र्रण : 
८. वर्द्यालयको भौमतक वर्र्रण : 

(क) भर्न – (अ) आफ्नै  (आ) भाडािा 
(ि) र्भिा आय 

(ग) र्भिा व्यय 

९. िानर् संसाधन वर्र्रण : 
(क) तामलि प्राप्त शिक्षक, सहर्कताव 
(ि) तामलि प्राप्त आया 
(ग) अन्य 

१०. असलु गररने िलु्कहरु तथा उपलव्ध गराईने सेर्ा सवुर्धा सभर्न्धी वर्र्रण : 
 

         प्रमतरे्र्दक 

मिमत : नाि : 
 हस्ताक्षर : 


