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नमुना  विद्यालय व्यिस्थापन वनदेविका, २०७४ 

प्रस्तािना 

सामदुाययक यिद्यालयमा समान शैयिक पह ुँच , निीनतम सचूना प्रयियधको ऄयधकतम प्रयोगसयहत अधयुनक यशिण 

यियधमार्फ त शैयिक गणुस्तर तथा जिार्दहेी व्यिस्थापन सयुनयित गरी सशुासनका पिहरूलाइ प्रभािकारी बनाइ 

प्रितफनात्मक ऄभ्यासमार्फ त् यिद्याथीहरूको यसकाआ ईपलयधध ईच्च बनाईुँद ैयिद्यालयको भौयतक तथा शैयिक पिको 

यिकास गद ैसामदुाययक यिद्यालयलाइ ऄयभभािक तथा बालबायलकाको पयहलो रोजाआको यिद्यालयको रूपमा 

यिकास गनफ तथा यिद्यालय यशिाको गणुस्तर ऄयभियृिमा नेततृ्िदायी भयूमका खेल्न सक्ने नमनुा यिद्यालयको 

अिश्यकता दयेखएकाले यिद्यालय िेत्र यिकास योजनाको ऄिधारणा ऄनसुार नमनुा यिद्यालयको छनौट , यिकास, 

सञ्चालन तथा व्यिस्थापनलाइ व्यियस्थत गनफ अिश्यक दयेखएकाले नेपाल सरकार , यशिा मन्त्त्रालयले यशिा 

यनयमािली, २०५९(संसोधन सयहत) को  यनयम १९२ (ङ) ले यदएको ऄयधकार प्रयोग गरी यो यनदयेशका जारी गरेको 

छ ।  

पररच्छेद -१ 

प्रारवभभक 

१. सवंिप्त नाम र प्रारभभः 

१.१ यो यनदयेशकाको नाम नमुना विद्यालय व्यिस्थापन वनदेविका, २०७४ रहकेो छ । 

१.२ यो यनदयेशका तुरुन्त्त प्रारम्भ ह न ेछ । 

१.३ यो यनदयेशका छनौट भएका नमनुा यिद्यालयहरूको  हकमा मात्र लाग ुह ने छ ।  

 

पररच्छेद-२ 

पररभाषा 

२. पररभाषाः यिषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथफ नलागेमा यो यनदयेशकामा,- 

२.१ "नमुना विद्यालय " भन्त्नाले यो यनदयेशका बमोयजम छनौट भइ तोयकए ऄनसुारको भौयतक तथा शैयिक 

पिूाफधार परूा भएका माध्ययमक यिद्यालय  सम्झन ुपदफछ । 

२.२ "सािवजवनक िैविक गुठी " भन्त्नाले यशिा ऐन , २० २८(संशोधन सयहत ) बमोयजम सािफजयनक शैयिक 

गठुीका रूपमा सञ्चायलत यिद्यालय सम्झन ुपदफछ ।  

२.३ "कायवसभपादन करार " भन्त्नाले नमनुा यिद्यालयका लायग छनौट भएका यिद्यालयका प्रधानाध्यापक र 

यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयतका ऄध्यि यबच भएको यिद्यालय सधुार र व्यिस्थापन सम्बन्त्धी सम्झौतालाइ 

सम्झन ुपदफछ । साथै यसले प्रधानाध्यापक र यशिक यबचको सम्झौतालाइ समेत जनाईनेछ । 

२.४ "प्रदेि" भन्त्नाले नेपालको संयिधानको भाग ३४ धारा ३०६ , (१) (च) मा ईल्लेख भएऄनसुारको प्रदशे 

सम्झन ुपदफछ । 
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२.५ "स्थानीय तह " भन्त्नाले नेपालको संयिधानको भाग ३४ धारा ३०६ , (१) (ढ) मा ईल्लेख भएऄनसुारको 

स्थानीय तह सम्झन ुपदफछ । 

२.६ "प्रधानाध्यापक" भन्त्नाले यस यनदयेशकामा ईल्लेख भएऄनसुार करारमा यनयकु्त भएका प्रधानाध्यापक 

सम्झन ुपदफछ ।  

२.७ "प्रदेि वििा वनकाय " भन्त्नाले प्रदशे तहमा यिद्यालय यशिा हनेे ईच्च शैयिक यनकायलाइ सम्झन ु  

पदफछ । 

पररच्छेद-३ 

ईदे्दश्य 

३. यो यनदयेशका जारी गनुफका ईद्दशे्यहरू दहेायबमोयजम रहकेा छन ्: 

३.१ नमनुा यिद्यालयको  छनौट, यिकास, सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका लायग मागफदशफन गनुफ, 

३.२  गणुस्तरीय तथा समतामलूक यशिामा बालबायलकाहरूको सहज पह ुँचको अधार तयार गनुफ, 

३.३ यिद्यालयको शासकीय प्रबन्त्धमा यिशेष व्यिस्था गरी ईच्च नयतजाका लायग प्रोत्साहन गनुफ, 

३.४ गणुस्तरीय यशिाका लायग यिद्यालयहरू यबच प्रयतस्पधाफत्मक िातािरण यसजफना गनुफ, 

३.५ यिद्यालयहरूको सिमतामा सधुार गरी रूपान्त्तरणको गयतलाइ तीव्रता प्रदान गनुफ । 

 

पररच्छेद-४ 

नमुना विद्यालय छनौटका अधार तथा प्रविया 

४. नमुना विद्यालय छनौटका अधार तथा प्रविया देहायबमोवजम हुनेछन:् 

४.१ नमुना विद्यालय छनौटका अधारहरू देहायबमोवजम हुनेछन:् 

(क) प्रत्येक स्थानीय तहमा क्रयमक रूपमा कम्तीमा एक नमनुा माध्ययमक यिद्यालय सञ्चालन ह ने गरी  

ऄनसुचूी-२ ऄनसुारका सचूकका अधारमा यिद्यालय छनौट गररने  छ । सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक 

एक ओटा नमनुा यिद्यालय छनौट तथा यिकास नभएसम्म सोही स्थानीय तहमा एक भन्त्दा बढी यिद्यालय 

छनौट गररने छैन । 

(ख) नमनुा यिद्यालय सञ्चालनका लायग छनौट भएका यिद्यालयहरूको स्थलगत सिेिण गरी शैयिक तथा 

भौयतक पिूाफधार यिकासका लायग गरुुयोजना तजुफमा गररने छ । गरुुयोजनाका अधारमा  तीन िषफयभत्र क्रमशः 

नमनुा यिद्यालयका रूपमा यिकास गररन ेछ । 
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४.२ नमुना विद्यालय छनौटका न्यूनतम सतवहरूः  

यो यनदयेशकामा ईल्लेख भएऄनसुारको प्रयक्रया तथा मापदण्डका अधारमा नमनुा यिद्यालय यिकास गनफ 

यिद्यालय छनौटका लायग यनम्न पिूाफधार ह नपुनेछः 

क) माध्ययमक यिद्यालय ह नपुने : प्रारयम्भक बालयशिा दयेख किा १२ सम्म सञ्चालन भएका सामदुाययक 

माध्ययमक यिद्यालय ह नपुन ेछ ।  

तर कुनै स्थानीय तहमा प्रारयम्भक बाल यशिा दयेख किा १२ सम्म सञ्चायलत यिद्यालय नमनुा यिद्यालय 

छनौटको अधार ऄन्त्तगफत नपरेमा प्रारयम्भक बालयशिा दयेख किा १० सम्म सञ्चायलत यिद्यालयलाइ यलन 

सयकने छ ।   

ख) पयाफप्त जग्गा भएको ह नपुने : नमनुा यिद्यालयको रूपमा यिकास गनफ  ऄनसुचूी ३ मा ईयल्लयखत भौयतक र 

शैयिक पिूाफधार यनमाफणका लायग यिद्यालय हातायभत्र िा हातासुँग जोयडएको तराइमा भए न्त्यनूतम दआुफ यबघा र 

यहमाली, पहाडी  तथा ईपत्यका िेत्रमा भए न्त्यनूतम दश रोपनी जग्गा ह नु पने छ । कारणिस स्थापना 

कालदयेख नै सािफजयनक िा ऐलानी जग्गामा यिद्यालय स्थापना भइ सञ्चालनमा रहकेो कुनै सामदुाययक 

माध्ययमक यिद्यालयको अफ्नै स्िायमत्िमा जग्गा नरहकेो ऄिस्थामा त्यस्ता यिद्यालयले सम्बयन्त्धत स्थानीय 

तहबाट भोगायधकार सम्बन्त्धी कागजात संलग्न गनुफपन ेछ ।    

ग) यिद्यालय सरुयित स्थानमा रहकेो ह नपुने : यिद्यालयको भौगोयलक ऄियस्थयत  बाढी, पयहरो, भिूय लगायत 

प्राकृयतक प्रकोपका दृयिले जोयखमपणूफ स्थानमा नरहकेो ह नपुने छ । कुनै यिद्यालय जोयखमपणूफ स्थानमा छ िा 

छैन भन्त्ने यििाद ईत्पन्त्न भएमा स्थानीय तहको यशिा कायाफलयले  सोही तहको भयूमसम्बन्त्धी कायफ गनफ 

तोयकएको यनकायको प्रायियधकको राय समेतका अधारमा दिैी प्रकोप ईद्दार सयमयतसुँग परामशफ गरी टुङ्गो 

लगाईनपुन ेछ ।  

घ) यलयखत प्रयतबिता र यसर्ाररस पेस  गनुफ पन:े सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय तह लगायतका यनका यबाट समय 

समयमा प्राप्त ह ने मागफदशफन ऄनरुूप  कायफ गनफ यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयतको प्रयतबिता सयहतको यनणफय  

पेस भएको ह नपुन ेछ । सम्बयन्त्धत स्थानीय तहबाट यिद्यालयको यिकास र सञ्चालनमा अिश्यक सहयोग र 

समन्त्िय गन ेयसर्ाररस पत्र यिद्यालयले अिेदन साथ पेस गनुफपन ेछ ।   

ङ) यिद्याथी सङ््या: नमनुा यिद्यालयका लायग छनौट ह ने यिद्यालयमा प्रारयम्भक बाल यशिा दयेख किा १२ 

सम्म यशिा यनयमािलीले तोके बमोयजमको किागत न्त्यनूतम यिद्याथी सङ््याको कुल योग पगुेको ह नपुने  

छ । 

च) ऄन्त्य सतफहरुः नमनुा यिद्यालयको छनौटमा सहभागी ह न चाहने यिद्यालयहरूल ेमायथ ईयल्लयखत सतफहरूका 

ऄयतररक्त दहेायबमोयजमका सतफहरू समेत परूा गरेको ह नपुन ेछः 

१) यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयत गठन भइ यक्रयाशील रहकेो, 

२) यिद्यालयले सामायजक परीिण र लेखा परीिण िायषफक रूपमा तोयकएकै समयमा सम्पन्त्न गरेको,  

३) तोयकएको समयमा यिद्यालयको तथ्याङ्क सम्बयन्त्धत यनकायमा पेस गरेको ।  
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४.३ छनौट प्रविया  

  ४.३.१ नमनुा यिद्यालय छनौटका लायग दहेायबमोयजमका प्रयक्रयाहरू ऄपनाआने छ : 

क) प्रदशे स्तरमा यिद्यालय यशिा हनेे ईच्च शैयिक यनकायले आच्छुक यिद्यालयहरूबाट अिेदन यदनका 

लायग सािफजयनक सचूना प्रकाशन गन ेछ । 

ख)  तोयकएका न्त्यनूतम स तफ तथा मापदण्ड हरू परूा गरेका यिद्यालयले तोयकएको समय सीमायभत्र 

सम्बयन्त्धत स्थानीय तहको यशिा कायाफलयमा मापनका लायग चायहने अिश्यक सम्पणूफ 

कागजातसयहत यनिेदन पेस गनुफपन ेछ  । 

ग) स्थानीय तहको यशिा कायाफलयले प्राप्त यनिेदनहरूको छानयिन गरी ररतपिूफक यनिेदन यदने 

यिद्यालयको स्थलगत ऄ नगुमन गने गराईने र कायाफलयको ऄयभलेख यभडाइ ऄनसुचूी-२ मा 

ईयल्लयखत अधारमा प्रारयम्भक मलू्याङ्कन गनुफपने छ ।  

घ) प्रारयम्भक मलू्याङ्कन गररएका सबै यिद्यालयहरूको प्राप्ताङ्कको समयिगत तायलकासयहत ईच्चतम 

ऄङ्क प्राप्त गने  बढीमा ३ ओटा यिद्यालयहरूको सक्कलै र्ायल गाईुँपायलका िा नगरपायलकाको 

यसर्ाररससयहत स्थानीय  तहको यशिा कायाफलयले तोयकएको समययभत्र पगु्ने गरी  प्रदशे यशिा 

मन्त्त्रालय िा यनकायमा पठाईनपुन ेछ ।  

ङ) मायथ बुुँदा (घ) ऄनसुार प्राप्त र्ाआल प्रदशे तहको यशिा यनकायबाट  स्थलगत ऄिलोकन गरी गराइ 

प्रारयम्भक मलू्याङ्कनको सत्यापन गरी ईच्चतम ऄङ्क प्राप्त गरेको यिद्यालयलाइ छनौट गन ेछ । 

च) प्रदशे तहको यशिा यनकायले छनौट भएका यिद्यालयको जानकारी स्थानीय यशिा कायाफलयमार्फ त 

सम्बयन्त्धत यिद्यालयलाइ यदनपुने छ ।   

छ) यिद्यालय छनौट सम्बन्त्धी ईजरुी तथा गनुासो सनु्त्ने यनकाय प्रदशे स्तरमा यिद्यालय यशिा हनेे ईच्च 

शैयिक यनकायको ह न ेछ ।  

 

पररच्छेद-५ 

नमुना विद्यालयको विकास 

५. नमुना विद्यालयका लावग अिश्यक  पूिावधार देहायबमोवजम हुनेछन ्: 

५.१ नमुना विद्यालयको लावग अिश्यक िैविक पूिावधारः नमनुा यिद्यालयका लायग अिश्यक शैयिक 

पिूाफधारहरू दहेाय बमोयजम ह नेछः 

क) यिद्यालय सञ्चालनका लायग अिश्यक पने सबै तह र यिषयका तथा यिशेष अिश्यकता भएका 

बालबायलकाका लायग समेत तायलम प्राप्त यशिकहरूको व्यिस्था गररने छ । 

ख) यशिण यसकाआ यक्रयाकलाप व्यिहार कुशल यसपमा अधाररत  ह ने छ । साथै पररयोजनामा अधाररत 

अधयुनक यशिण यियध र प्रयियधसयहतको यशिण यसकाआ यक्रयाकलाप सञ्चालन गररने छ । 
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ग) यिशेष अिश्यकता भएका बालबायलकाहरूलाइ समेत मध्यनजर गरी यशिण यसकाआका लायग अिश्यक 

पने ईपयकु्त र पयाफप्त शैयिक सामग्रीको व्यिस्था गररने छ ।  

घ) अधारभतू तहका यिद्याथीहरूका लायग पिूफव्यािसाययक यसपको ऄिसरहरू ईपलधध गराआने छ । 

ङ) स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूपको अधारमा स्थानीय पररिेश र अिश्यकता ऄनसुारको पाठ्यक्रम यिद्यालय 

अरै्ुँले तयार गरी कायाफन्त्ियनमा ल्याईनपुने छ  । 

च) यिद्यालयले यसकाआ , व्यिस्थापन तथा प्रितफनात्मक कायफहरूको ऄनभुि अदान प्रदान गनफ अफ्नो सेिा 

िेत्रयभत्रका ऄन्त्य यिद्यालयहरू यबच सञ्जाल यनमाफण गनुफपने छ साथै ऄन्त्य नमनुा यिद्यालयहरूयबचसमेत 

सञ्जाल यनमाफण गनफ सक्ने छ । यिद्यालयले यिदशेयस्थत ऄन्त्य शैयिक संस्था िा यिद्यालयहरूसुँग समेत 

सहकायफका लायग सञ्जाल यिस्तार गनफ सक्ने छ । 

छ) यिद्यालयले प्रत्येक िषफ यिद्याथी , यशिक तथा ऄयभभािकसयहतको शैयिक ऄध्ययन , ऄिलोकन भ्रमण 

गराईनपुने छ । 

ज) यशिण यसकाआमा सचूना प्रयियधको ऄयधकतम प्रयोग गनुफपने छ । 

झ) यिद्यालयको अफ्नो ऄद्याियधक िेब साआट र यिद्यतुीय सामायजक सञ्जाल  ह ने छ । यिद्यालयका सम्पणूफ 

गयतयियध िेब साआट तथा यस्ता सञ्जाल मार्फ त सािफजायनक गनुफपने छ । 

ञ) यशिण यसकाआ यक्रयाकलापका लायग पयाफप्त शैयिक सामग्रीको व्यिस्था भएको ह नपुने छ । 

 

५.२ नमुना विद्यालय का लावग अिश्यक भौवतक पूिावधारः  नमनुा यिद्यालयका लायग अिश्यक पिूाफधारहरू 

दहेायबमोयजम ह ने छ तर भौयतक पिूाफधार यिकास सम्बन्त्धी यियशयिकरण ऄनसुचूी -३ मा ईल्लेख भएऄनसुार 

ह ने छ । 

क) वििण भिन  तथा  किाकोठा: बालमैत्री, ऄपाङ्गमैत्री, यिपद ् प्रयतरोधात्मक साथै तोयकएको 

मापदण्डऄनसुार किाकोठाको सङ््या र पिूाफधार ईपलधध ह ने  छ ।  अधयुनक यशिण पियतऄनसुार 

यशिण यसकाआ यक्रयाकलाप सञ्चालन गनफ सयकने गरी किाकोठा व्यियस्थत गररने छ ।  प्रारयम्भक बाल  

यशिा किाका लायग बालमैत्री रायरिय प्रारुप बमोयजमको प्रयाफप्त खेल तथा यसकाआ सामग्री सयहतको छुटै्ट 

किाको व्यिस्था ह ने छ ।  

ख) प्रिासवनक भिन : प्रधानाध्यापक, यशिक ए िम ्कमफचारीको लायग छुटै्ट  कोठासयहतको प्रशासकीय 

भिनको व्यिस्था ह ने छ । 

ग) अिासीय सवुिधा: यिद्यालयको अिश्यकतानसुार न्त्यनूतम ्दइुसय जना यिद्याथीसम्मका लायग अिासीय 

प्रबन्त्ध यमलाआने छ ।  जसमा पचास प्रयतशत छात्राहरूका लायग अिासीय प्रबन्त्ध गनुफपने छ । छात्राबासमा 

बसी ऄध्ययन गने यिद्याथीका लायग यिद्यालय छात्रियृि व्यिस्थापन यनदयेशका , २०७३ र यिद्यालय 

छात्राबास व्यिस्थापन यनदयेशका, २०७१ ऄनसुारको अिासीय सयुिधा ईपलधध गराआने छ ।  
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घ) पुस्तकालय:  अधारभतू तह र माध्ययमक तहका लायग सबै यिषय िेत्र समेयटएको छुट्टाछुटै्ट पसु्तकालयको 

व्यिस्था ह ने छ । पसु्तकालयलाइ क्रमशः यिद्यु तीय पसु्तकालयको रूपमा यिकास गद ैलयगनेछ । 

पसु्तकालयमा ल्याङग्िेज यकटको समेत व्यिस्था ह ने छ । 

ङ) प्रयोगिाला: यिज्ञान यिषयऄन्त्तगफत भौयतक यिज्ञान , रसायन यिज्ञान , जीि यिज्ञान तथा प्रायियधक 

धारतर्फ का यिषय िेत्र ऄनसुार सबै यिद्याथीहरूको सहज पह ुँच ह ने गरी छुट्टाछुटै्ट प्रयोगशालाको व्यिस्था  

ह नेछ । सचूना तथा सञ्चार प्रयियध प्रयोगशालामा नेटियकफ ङको व्यिस्थासयहत प्रोजेक्टर लगायतका 

ईपकरण र कम्तीमा ४० सेट कम्यटुरको व्यिस्था गररने छ । 

च) विद्यालय सङ्रहालय: स्थानीय भगूोल र समदुायको ऄध्ययन गराईने हतेुले कला, धमफ, संस्कृयत, संस्कार, 

जीिनशैली, भेषभषुा , आयतहास , स्थानीय भौगयभफक िस्तुहरू र परम्परागत प्रयियध जस्ता स्थानीय पररिेश 

झयल्कने गरी यिद्यालय हातायभत्र एईटा सङ्ग्रहालयको व्यिस्था गररने छ । 

छ)  प्राथवमक ईपचार तथा परामिव कि : यिद्याथीहरूको प्राथयमक ईपचारका लायग अिश्यक स्िास्थ्य 

सामग्रीसयहतको छुटै्ट प्राथयमक ईपचार किको व्यिस्था गररने छ । स्िास्थ्य सेिा ईपलधध गराईन एक जना 

स्िास्थ्य सहायकको व्यिस्था गररने छ । यिद्यालय स्तरमा प्राथयमक स्िास्थ्य सेिाका िारेमा ऄयभभािक 

तथा यिद्याथीहरूलाइ यनरोधात्मक , ईपचारात्मक एिम ्सचेतनामलूक स्िास्थ्य सेिा ईपलधध गराआने छ । 

यिद्याथीको अिश्यकतानसुार यिल चेयर  र स्िेचर, प्राथयमक ईपचार बाकस अयदको समेत व्यिस्था गररने 

छ । साथै यिद्याथीहरूका लायग शैयिक  परामशफ तथा मनोसामायजक परामशफका लायग परामशफ किको 

व्यिस्था गररने छ । परामशफका लायग यिद्यालयका यशिकहरूको िमता यिकास गररने छ ।  

ज) व्यािसावयक कायविाला कि : यिद्यालयको अिश्यकताऄनसुार यिद्याथीहरूलाइ यिद्यालय तहदयेख नै 

व्यािसाययक यसपतर्फ  ईन्त्मखु गराईनका लायग स्थानीय सम्भाव्यतामा अधाररत यियभन्त्न पिूफ व्यािसाययक 

यक्रयाकलाप सञ्चालन गररने छ । यसका लायग एक छुटै्ट कायफशाला किको व्यिस्था गररने छ ।   

झ) खानेपानी सरसफाइ तथा स्िच्छतासभबन्धी सवुिधा: यिद्यालयमा सबै यिद्याथी तथा यशिकहरूका 

लायग कम्तीमा ४० जना बराबर एक धारा ह ने गरी सरुयित भण्डारणसयहत को पयाफप्त तथा स्िच्छ पानीको 

व्यिस्था गररने छ । ४० जना यिद्याथी बराबर एक ह ने गरी छुट्टाछुटै्ट बालमैत्री, लैङ्यगकमैत्री, ऄपाङ्गमैत्री 

शौचालय तथा िातािरण मैत्री  यिद्यालयको व्यिस्था गररने छ ।  

ञ) चमेना गृह : यिद्यालयको हातायभत्र  एकपटकमा एकसय जना यिद्याथीले प्रयोग गनफ सक्ने  चमेनागहृको 

व्यिस्था गररने छ । अिासीय भिनका लायग  भान्त्छाकोठा तथा खाना खाने कोठा छुट्टाछुटै्ट व्यिस्था गररने 

छ ।  अिासीय रूपमा रहने यिद्याथी तथा ऄन्त्य यिद्याथीहरूको लायग स्थानीयस्तरमा ईत्पादन ह ने खाद्य 

सामग्री समेत प्रयोग गरी सन्त्तुयलत तथा पोषणयकु्त खाना तथा खाजाको व्यिस्था ह ने छ । 
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ट) ऄवडटोररयम हल: यिद्यालयस्तरमा ह ने सभा सम्मेलन, सास्कृयतक कायफक्रम र Indoor-game लगायतका 

यक्रयाकलापहरू सञ्चालनका लायग अिश्यकता ऄनसुार यिद्यालयमा कम्तीमा दइुसय जना िमता भएको 

एक ऄयडटोररयम हलको व्यिस्था गररने छ । 

ठ) घेरािार तथा बगै ैँचा : यिद्यालयको हाता मा सरुयित , बालमैत्री र िातािरणमैत्री  घरेािार ह ने  छ । 

यिद्यालयको घरेािार हररत यिद्यालयको ऄिधारणा प्रििफन गने ह नपुने छ ।  साथै यिद्यालय हातामा 

करेसािारी तथा रू्लबारीसयहतको बगै ुँचा ह ने छ । यिद्यालयको हाताको कुल िेत्रर्लको कम्तीमा बीस 

प्रयतशत िेत्र हररयाली िेत्र ह ने छ । 

ड) खेलमैदान: भयलिल, टेबलटेयनस र  सम्पणूफ यिद्याथीहरूलाइ एकैपटक प्राथफना (एसेम्ली) गनफ पगु्ने तथा 

सम्भि भएसम्म रु्टिल लगायतका ऄन्त्य खेलहरू खेल्नका लायग ईपयकु्त खेलमैदान ह न ेछ ।  

ढ) िैकवपपक विदु्यतीय व्यिस्था : यिद्यालयमा सम्पणूफ यिद्यतुीय ईपकरण हरू यनरन्त्तर रूपमा सञ्चालनका 

लायग अिश्यक बैकयल्पक ईजाफ प्रणालीको व्यिस्था गररने छ ।  

५.३ नमुना  विद्यालयका लावग अिश्यक सिुासनका पिहरू :  

५.३.१ नमनुा  यिद्यालयका लायग अिश्यक सशुासनका पिहरू दहेायबमोयजम ह नेछन:् 

क) यिद्यालयले यिद्यालयको यिकास तथा व्यिस्थापनका लायग गरुुयोजना तयार गने छ । 

ख) यिद्यालयको किाकोठा , प्रयोगशाला , पसु्तकालय लगायत यिद्यालय हातामा ह ने सबै 

गयतयियधहरूको ऄनगुमन गनफ सयकने गरी यसयसयटभीको व्यिस्था गररने छ । यशिक तथा 

कमफचारीको हायजरी यिद्यतुीय रूपमा गने व्यिस्था यमलाईनपुने छ । 

ग) यिद्यालयले यिद्यालय सधुार योजना बनाईन ुपने छ र त्यसलाइ हरेक िषफ ऄद्याियधक गरी सोही 

ऄनसुार यिद्यालयको िायषफक कायफक्रम तथा बजेट तजुफमा तथा कायाफन्त्ियन गनुफ पने छ । 

घ) यिद्यालयले यिद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका लायग यियनयम तयार गरी स्थानीय तहको 

यशिा कायाफलयबाट स्िीकृत गराइ कायाफन्त्ियन गनुफपने छ । 

ङ) यिद्यालयले शैयिक गणुस्तर परीिण केन्त्रबाट स्िीकृत साधनका अधारमा िायषफक कायफसम्पादन 

ऄिस्थाको स्िमलू्याङ्कन गरी ऄयभभािक भेलामार्फ त् सािफजयनकीकरण गनुफपने छ । 

च) यिद्यालयले तोयकए बमोयजम सामायजक तथा लेखा परीिण गनुफपने छ । 

छ) यिद्यालयले प्रत्येक त्रैमायसक परीिाको यसकाआ ईपलयधधको यििरण यशिक ऄयभभािक बैठक गरी  

यितरण तथा यिद्याथीहरूको यसकाआ ईपलयधध सधुारका लायग परामशफ यदनपुने छ  । 

ज) यिद्यालयको समग्र व्यिस्थापन हनेफ ऄयधकार सम्पन्त्न छुटै्ट प्रधानाध्यापकको व्यिस्था ह ने छ । 

सहायक प्रधानाध्यापक तथा अिश्यकतानसुार यिषय प्रमखुको व्यिस्था प्रधानाध्यापकले 

तोकेऄनसुार ह ने छ । 

झ) यिद्यालयमा बाल क्लि, स्काईट जयुनयर रेडक्रस सकफ ल गठन गनुफपने छ ।  

ञ) यिद्यालयले यिपद ्व्यिस्थापन योजना बनाइ सोको कायाफन्त्ियन गनुफपने छ ।  
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ट) यिद्यालयका सबै गयतयियधहरूमा ऄयभभािकहरूको पह ुँच, सहभायगता, पारदयशफता, जिार्दयेहताको 

सयुनयितता गररने छ । 

 ५.३.२ यिद्यालयले दहेायबमोजमका प्रयतिेदनहरू यनययमत तथा अियधक रूपमा सम्पे्रषण गनुफपने छ । 

क) ऄयभभािक तथा यिद्याथीलाइ यदनपुने प्रत्येक यिद्याथीको यसकाआ ईपलयधध सम्बन्त्धी प्रगयत यििरण 

ख) ऄयभभािक भेलामा पेस गररने यिद्यालय प्रयतिेदन 

ग) लेखा परीिण k|ltj]bg 

घ) सामायजक परीिण k|ltj]bg 

ङ) यिद्याथीको यसकाआ ईपलयधध र यिद्यालयको कायफसम्पादन परीिणको प्रयतिेदन 

च) सह तथा ऄयतररक्त यक्रयाकलाप सम्बन्त्धी प्रयतिेदन 

छ) शैयिक तथ्याङ्क 

ज) यिद्यालय यिकास गरुुयोजना तथा यिद्यालय सधुार योजनाको िायषफक कायाफन्त्ियनको ऄिस्था 

प्रयतिेदन 

५.४ यस पररच्छेदमा व्यिस्था भएबमोयजम यिद्यालय यिकासका लायग गरुुयोजना यनमाफण यिद्यालय छनौट भएको 

छ(६) मयहनायभत्र सरुु गररने छ । 

पररच्छेद -६ 

विद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 

६. यिद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन दहेायबमोयजम ह नेछः 

६.१ नमुना विद्यालय प्रदेि वनदेिक  सवमवत 

क) प्रदशेस्तरमा स्थापना ह ने ईच्च शैयिक यनकायको प्रशासकीय प्रमखु  - ऄध्यि 

ख) प्रदशे ईद्योग िायणज्य सङ्घको एक जना प्रयतयनयध    - सदस्य 

ग) प्रदशे तहमा यक्रयाशील ऄयभभािक सङ्घमध्येबाट ऄध्यिले  

 मनोयनत गरेको एक जना प्रयतयनयध      - सदस्य  

घ) प्रदशे तहको जनस्िास्थ्य हनेे मन्त्त्रालयको एक जना प्रयतयनयध        - सदस्य 

ङ) प्रदशे तहको मयहला तथा बालबायलका हनेे मन्त्त्रालयको एक जना प्रयतयनयध - सदस्य 

च) प्रदशे तहको  सञ्चार हनेे मन्त्त्रालयको एक जना प्रयतयनयध   - सदस्य 

छ) प्रदशे तहको पाठ्यक्रम यिकास केन्त्रको एक जना प्रयतयनयध   - सदस्य 

ज) प्रदशे तहको परीिा बोडफको एक जना प्रयतयनयध    - सदस्य 

झ) प्रदशे तहको शैयिक जनशयक्त यिकास केन्त्रको एक जना प्रयतयनयध  - सदस्य  

ञ) प्रायियधक यशिा तथा व्यािसाययक तायलम पररषदक्ो अङ्यगक  

 प्रायियधक यशिालयको एक जना प्रयतयनयध    - सदस्य 

ट) प्रदशेस्तरमा स्थापना ह ने ईच्च शैयिक यनकायको शैयिक व्यिस्थापन हनेे सह सयचि - सदस्य सयचि 
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ईपयुफक्त ऄनसुारको सयमयतको बैठकमा नमनुा यिद्यालयका यि द्यालय व्यिस्थापन सयमयत ऄध्यि, प्रधानाध्यापक, 

यिषय यिज्ञ , गैरसरकारी सङ्स्था महासङ्घको यजल्ला प्रयतयनयध  लगायतका प्रयतयनयधलाइ अिश्यकता ऄनसुार 

अमन्त्त्रण गनफ सयकने छ ।   

ईपयुफक्त ऄनसुारको प्रदशेस्तीय सयमयत गठन नभए सम्म यनम्न ऄनसुारको केन्त्रीय नमनुा यिद्यालय यनदशेक सयमयत 

रहनेछः 

क) सयचि,यशिा मन्त्त्रालय - ऄध्यि 

ख) यशिा मन्त्त्रालयका सबै सहसयचिहरू - सदस्य 

ग) महायनदशेक, यशिा यिभाग - सदस्य 

घ) कायफकारी यनदशेक,शैयिक जनशयक्त यिकास केन्त्र  - सदस्य  

ङ) कायफकारी यनदशेक,पाठ्यक्रम यिकास केन्त्र  - सदस्य  

च) प्रयतयनयध,रायरिय योजना अयोग - सदस्य  

छ) प्रयतयनयध,ऄथफ मन्त्त्रालय - सदस्य  

ज) यनदशेक, केन्त्रीय अयोजना कायाफन्त्ियन आकाआ, यशिा मन्त्त्रालय - सदस्य  

झ) यनदशेक, शैयिक व्यिस्थापन  महाशाखा,यशिा यिभाग - सदस्य सयचि 

   

६.२ नमुना विद्यालय प्रदेि वनदेिक सवमवतको काम कतवव्य र ऄवधकार देहायबमोवजम हुनेछ: 

क) नमनुा यिद्यालय छनौट, यिकास, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्धी नीयतगत व्यिस्था गने तथा अिश्यक 

मागफदशफन गने । 

ख) नमनुा यिद्यालयको यिकासका लायग यियभन्त्न रायरिय तथा ऄन्त्तराफरयरिय सरकारी एिम ्गैरसरकारी 

संस्थाहरूसुँग समन्त्िय गने । 

ग) नमनुा यिद्यालय सञ्चालनका लायग यिद्यालय छनौटका अधार तय गने तथा मापदण्डहरूलाइ समयानकूुल 

पररमाजफन गने । 

घ) नमनुा यिद्यालय सञ्चालनका लायग यिद्यालय छनोट गने र स्िीकृयत यदने । 

ङ) नमनुा यिद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका लायग यनयित मापदण्डबमोयजम अिश्यक पने भौयतक तथा 

शैयिक पिूाफधार यिकासका लायग अयथफक स्रोतको व्यिस्था गने । 

च) नमनुा यिद्यालयको सञ्चालन तथा व्यिस्थापनलाइ प्रभािकारी बनाईन स्थानीय तहमा रहकेा सम्बयन्त्धत 

सयमयतहरू र ऄन्त्य सरोकारिाला यनकायहरूलाइ अिश्यक यनदशेन यदने । 

छ) नमनुा यिद्यालयहरूको यनययमत ऄनगुमन तथा यनरीिण गरी गराइ अिश्यक यनदशेन यदने । 
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६.३ स्थानीय तहको वििा कायावलयको भूवमका  

स्थानीय तह िेत्रयभत्र सञ्चालन ह ने नमनुा यिद्यालयको व्यिस्थापन , रेखदखे र स ञ्चालन गनफ स्थानीय तहको 

यशिा कायाफलयको भयूमका दहेायबमोयजम ह ने छः 

क) अफ्नो िेत्रयभत्र सञ्चालन भएका यिद्यालयहरूबाट नमनुा यिद्यालय छनौटका लायग यसर्ाररस गने । 

ख) नमनुा यिद्यालयको शैयिक योजना सम्बन्त्धी ऄयभलेख ऄद्याियधक गराईने तथा त्यस्तो योजनाको ऄनगुमन 

गरी सझुाि यदने ।  

ग) यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयतलाइ स्थानीय स्रोत साधनको पयहचान र पररचालनमा सहयोग पयुाफयईने ।  

घ) गररबीको रेखामयुन रहकेा बालबायलकाको यशिामा सहभायगता गराईन अिश्यक व्यिस्था यमलाईने ।  

ङ) अफ्नो िेत्रयभत्र सञ्चायलत नमनुा यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयतको कायफमा समन्त्िय गने र यशिाको 

गणुात्मक यिकासका लायग यिद्यालयको सपुररिेिण, ऄनगुमन गरी प्रधानाध्यापक, यशिक र व्यिस्थापन 

सयमयतलाइ अिश्यक यनदशेन यदने ।  

च) अफ्नो िेत्रयभत्र सञ्चायलत ऄन्त्य सामदुाययक यिद्यालयहरूलाइ नमनुा यिद्यालयका रूपमा यिकास गनफ 

ऄयभप्रेररत गने ।  

छ) छनोट भएको नमनुा यिद्यालयको यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयतलाइ गरुुयोजना यनमाफण गनफ लगाइ सो स्िीकृत 

गने र कायाफन्त्ियनका लायग स्रोत व्यिस्थापन र सो कायाफन्त्ियनको ऄनगुमन गने ।  

ज) यिद्यालयस्तरीय ऄन्त्तर खेलकुद तथा ऄयतररक्त शैयिक यक्रयाकलापको सञ्चालन गराईने र सोका लायग 

यिद्यालयहरूलाइ प्रोत्साहन गने । 

झ) नमनुा यिद्यालय यिकास तथा सञ्चालन सम्बन्त्धमा स्थानीय तह र यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयतयबच करार 

सम्झैता गने । 

 

६.४ विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत 

नमनुा यिद्यालयको सञ्चालन , रेखदखे र व्यिस्थापन गनफका लायग प्रचयलत यशिा ऐन र यनयमािलीमा भएको 

व्यिस्था बमोयजमकै यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयत रहने छ । प्रचयलत यशिा ऐन र यनयमािलीमा तोयकएको 

सयमयतको काम कतफव्य र ऄयधकारका ऄयतररक्त दहेाय बमोयजम ह ने छः 

क) यस यनदयेशकाको ऄनसुचूी ८ बमोयजम करारमा प्रधानाध्यापक यनययुक्त गने ।  

ख) यिद्यालय यिकासका लायग गरुुयोजना तयार गरी स्िीकृतीका लायग स्थानीय तहको यशिा कायाफलयमा पेस 

गने र गरुुयोजनाको कायाफन्त्ियन गने ।  

ग) यिद्यालयमा ररक्त रहकेो यशिक दरबन्त्दीमा यनययुक्त गदाफ यिद्याथी सङ््याको अधारमा  यिषयगत रूपमा 

यशिक व्यिस्थापन गने ।  

घ) अफ्नो यिद्यालयको िायषफक रूपमा स्िमलू्याङ्कन गरी यिद्यालय सधुार योजना ऄद्याियधक गने ।  

ङ) यिद्याथी यसकाआका लायग अिश्यक प्रयोगात्मक स्रोत साधनको व्यिस्था गने ।  
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च) यिद्यालय यिकास तथा शैयिक गणुस्तर ऄयभियृिका लायग यियभन्त्न ईपसयमयत बनाइ यजम्मेिारी बाुँडर्ाुँड 

गने । 

छ) अिश्यकता ऄनसुार यिद्याथी अिासको सञ्चालन, रेखदखे र व्यिस्थापन गने ।  

ज) यिद्यालययभत्र यिद्याथीहरूको यिद्यालय स्िास्थ्य कायफक्रम र प्राथयमक ईपचारको व्यिस्था गने ।  

झ) यनदयेशकामा तोयकएबमोयजम  िायषफक रूपमा सामायजक परीिण गने । 

ञ) भनाफ भएका बालबायलकालाइ यटकाइ रा्ने िातािरण यसजफना गने ।  

ट) यिद्यालयमा प्राप्त ह ने अिासीय छात्रियृि , यिपन्त्न लयित छात्राियृि लगायतका यियभन्त्न छात्रियृि यितरण 

गने । 

 

६.५ खररद इकाआ सभबन्धी व्यिस्था  

यिद्यालयलाइ अिश्यक पने सामाग्री खररदका लागी अयथफक प्रशासन सम्बन्त्धी प्रचयलत काननु बमोयजम खररद 

इकाआ गठन गरी यिद्यालय स्तरको खररद सम्बन्त्धी यनदयेशकामा भएको व्यिस्थाबमोयजम गनुफपने छ । ईक्त 

सयमयतले अिश्यक परेमा थप कायफयियध अर्ैं ले तयार गनफ सक्ने छ । 

 

६.६ वििक ऄवभभािक सङ्घ   

नमनुा यिद्यालयमा यशिा ऐन तथा यनयमािलीमा ईल्लेख भए बमोयजम यशिक ऄयभभािक सङ्घ रहने छ । 

 

६.७ विद्याथी भनावका अधार 

६.७.१ विद्याथी भनावका लावग देहायको अधार वलआने छ : 

क) यिद्यालयको सेिा िेत्रयभत्रका प्रारयम्भक बालयिकास ईमेर समहूको हकमा १५ यमनेटको पैदल 

दरुीसम्मका, 

ख) अधारभतू तहका ईमेर समहूका ३० यमनेटको पैदल दरुीसम्मका, 

ग) माध्ययमक तहका ईमेर समहूका ६० यमनेटको पैदल दरुीसम्मका । 

 ईपयुफक्त ऄनसुारका सेिा िेत्रका बालबायलकाहरूलाइ ऄयनिायफ रूपमा भनाफ गनुफपने छ । यिद्यालयको 

िमताऄनसुार थप यिद्याथी भनाफ गदाफ प्रिेश परीिा सञ्चालन गरी सोको अधारमा भनाफ गनुफपने छ ।  

 

 ६.७.२  अिासीय विद्याथी छनौटका अधार  

ऄ) किा ६ दयेख मायथ ऄध्ययन गने यिपन्त्न, यिशेष प्रयतभािान ्र लयित समहूका बालबायलकाको लायग 

अिासीय रूपमा पठन पाठनको व्यिस्था ह ने छ । दयैनक दइु घण्टा भन्त्दा बढी पैदल यहुँडेर यिद्यालय 

जान ुअईन ुपने यिद्याथीहरूमध्येबाट पचास प्रयतशत छात्रा ह ने गरी यनम्नानसुार छनौट गनुफपनेछ : 

क) अयथफक रूपमा यिपन्त्नका लायग यतस प्रयतशत  
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ख) लयित समहूका बालबायलकाहरूका लायग यतस प्रयतशत   

ग) ऄपाङ्ग बालबायलकाहरूका लायग पाुँच प्रयतशत 

घ) यिशेष प्रयतभािान ्बालबायलकाहरूका लायग पन्त्र प्रयतशत   

अ) दयैनक दइु घण्टा भन्त्दा कम पैदल यहडेर यिद्यालय जान ुअईन ुपने यिद्याथीहरू मध्येबाट यिपन्त्न, यिशेष 

      प्रयतभािान ्र लयित समहूका बालबायलकाको लायग यिस प्रयतशत कोटा यनधाफरण गनुफपने छ । 

 

 ६ .७.३  छात्रिृविका लावग विद्याथी छनौटका अधार 

नमनुा यिद्यालयले अिासीय छात्रियृि ईपलधध गराईन यिद्याथी छनोट  प्रयोजनका लायग यिद्यालय छात्रियृि 

व्यिस्थापन यनदयेशका, २०७३   बमोजम छनोट गनुफपन ेछ  ।  

  

पररच्छेद-७ 

पाठ्यिम सभबन्धी व्यिस्था 

७. नमनुा यिद्यालयको पाठ्यक्रम सम्बन्त्धी व्यिस्था दहेायबमोयजम ह ने छः 

७.१ नेपाल सरकारबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक प्रयोग गनुफपने छ ।  

 ७.२ रायरिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा व्यिस्था भएका बह यिषय ऄध्ययनका लायग अिश्यक व्यिस्था यमलाइ यिज्ञान 

यिषय समहू , प्रायियधक तथा व्यािसाययक यिषय समहू र भाषा यिषय समहूलगायतका यिषय समहूबाट 

छनौटको ऄिसर प्रदान गनुफपने छ । 

पररच्छेद-८ 

वििक तथा कमवचारी व्यिस्थापन 

८. नमनुा माध्ययमक यिद्यालयमा यशिक तथा कमफचारी व्यिस्था दहेायबमोयजम ह न ेछः 

८.१ प्रधानाध्यापक सभबन्धी व्यिस्था : 

 प्रधानाध्यापकको व्यिस्था यनम्नानसुार ह ने छ: 

क) व्यिस्थापकीय पिमात्र हनेे गरी एक जना पणूफकालीन प्रधानाध्यापक करारमा यनययुक्त गररने छ ।   

ख) करार ऄियध पाुँच िषफको ह ने छ ।  

ग) कायफसम्पादन करारको सतफका अधारमा यतन र पाुँच िषफमा यनजको मलू्याङ्कन गररने छ । कायफसम्पादन 

सन्त्तोषजनक भएमा पनु: एक पटक करार ऄियध थप गनफ सयकने छ । 

घ)  कायफसम्पादन सन्त्तोषजनक नभएमा यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयतले करार सम्झौता भङ्ग गरी पदबाट 

हटाईन सक्ने छ । तर यसरी पदबाट हटाईन ुऄयघ सर्ाआ पेस गने मनायसि मौकाबाट बयन्त्चत गररने छैन । 
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 ८.१.१  सेिा सवुिधा  

क) छनौट भएको प्रधानाध्यापकले खाआपाइ अएको तलब स्केलको एक यतहाआ बराबरको रकम 

प्रधानाध्यापक भिा ईपलधध गराआने छ । साथै ऄन्त्य सयुिधाको हकमा यिद्यालय व्यिस्थापन 

सयमयतको यनणफय बमोयजम ह ने छ ।  

ख) यशिा यनयमािलीमा व्यिस्था भएऄनसुारको यिदा सयुिधा ईपलधध गराआने छ ।  

 

८.१.२ विद्यालय विकास प्रस्ताि मूपयाकन सवमवत 

यिद्यालय यिकास प्रस्तािको ढाुँचा ऄनसुचूी ७ र प्रस्ताि मलू्याङ्कनको अधार ऄनसुचूी ८  

बमोयजम ह ने छ । प्रस्ताि मलू्याङ्कनका लायग दहेायबमोयजमको एक छनोट सयमयत रहने छः 

क) यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयतका ऄध्यिले तोकेको व्ययक्त    संयोजक  

ख) स्थानीय तहको यशिा हनेे ऄयधकृत प्रयतयनयध,     सदस्य  

ग) स्थानीय तहको यशिा कायाफलयबाट मनोयनत यिज्ञ १ जना    सदस्य  

यस प्रयोजनका लायग यिज्ञ भन्त्नाले न्त्यनूतम स्नातकोिर तह ईिीणफ गरी कम्तीमा स्नातक तहमा 

ऄध्यापनरत व्ययक्तलाइ जनाईने छ । 

 

८.१.३ प्रधानाध्यापकको योग्यता र वनयुवि प्रवियाः 

ऄ) नमनुा माध्ययमक यिद्यालय सञ्चालनका लायग  यनययुक्त गररने प्रधानाध्यपकको योग्यता 

दहेायबमोयजम ह ने छ । 

क) माध्ययमक तहमा कम्तीमा ५ िषफ यशिण ऄनभुि भएको स्थायी यशिक  

ख) स्नातकोिर तह ईिीणफ गरेको 

ग) ईच्च नेततृ्ि िमता भएको  

घ) यिद्यालय यशिामा सचूना प्रयियधको प्रयोग सम्बन्त्धमा जानकार भएको  

ङ)  ५५ िषफ ईमेर ननाघकेो   

च) यिद्यालय यिकास प्रस्ताि तथा िैययक्तक यििरण सम्बन्त्धी ऄनसुचूी ७ बमोयजमको 

मलू्याङ्कनमा कम्तीमा ७० प्रयतशत ऄङ्क ल्याएका मध्येबाट ईच्चतम ऄङ्क प्राप्त 

गरेको । 

अ) नमनुा यिद्यालय सञ्चालनका लायग प्रधानाध्यापक यनययुक्त गदाफ दहेायका प्रयक्रया परुा गनुफपने  

छः  

क) यस यनदयेशकामा व्यिस्था गररएको यिद्यालय यिकास प्रस्ताि  मलू्याकन सयमयतले 

यिद्यालय यिकास प्रस्ताि अिान गनुफपने छ ।  
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ख) प्रस्तािमा यिद्यालयको यिद्यमान शैयिक , अयथफक , भौयतक  तथा मानिीय पिसुँग 

सम्बयन्त्धत यििरण संलग्न ह नपुने छ । 

 

८.२ प्रधानाध्यापकको काम कतवव्य र ऄवधकार 

प्रचयलत यशिा ऐन तथा यनयमािलीमा तोयकएको काम कतफव्य र ऄयधकारका ऄयतररक्त दहेायका काम , कतफव्य 

र ऄयधकार ह ने छ्न:्  

क) यिद्यालय सधुार योजना र िायषफक बजेट तथा कायफक्रम तयार गरी यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयतबाट स्िीकृत 

गराइ कायाफन्त्ियन गने । 

ख) यिद्यालय छात्रािास रेखदखे, सञ्चालन र व्यिस्थापनका लायग प्रबन्त्ध यमलाईने । 

ग) यियभन्त्न ईपसयमयतहरू , यिषय प्रमखुहरू , सहायक प्रधानाध्यापकलगायत सरोकारिाला यनकायहरूयबच 

समन्त्िय गरी यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयतलाइ यनययमत जानकारी गराईने । 

घ) सम्भायित जोयखमहरूको पयहचान गरी न्त्यनूीकरणका लायग यक्रयाशील  रहने । 

ङ) यिद्यालयको समग्र पिको ऄनगुमन योजना बनाइ यनययमत ऄनगुमन गने गराईने । 

च) यिद्यालयका यशिक तथा कमफचारीहरूको सिमता ऄयभियृिफका लायग नेततृ्िदायी भयूमका यनिाफह गने । 

छ) यिद्यालयका यशिक तथा कमफचारीहरूसुँग कायफसम्पादन करार गरी सोको मलू्याङ्कनका अधारमा 

प्रोत्साहन गने । 

ज) यिद्यालयको लायग खररद योजना यनमाफण गरी कायाफन्त्ियन गने गराईने । 

झ) प्रचयलत यशिा  ऐन, यनयम , यनदयेशका तथा यिद्यालय यियनयमािलीमा भएका प्रािधानहरूको 

कायाफन्त्ियनको सयुनयितता गने ।  

 

८.३ वििक व्यिस्था 

८.३.१ यशिा यनयमािलीमा व्यिस्था भएऄनसुार अधारभतू तहको किा १ - ५ सम्मको हकमा यिद्याथी 

सङ््याको अधारमा र किा ६ -८ तथा माध्ययमक तहको हकमा तह , यिषय र यिद्याथी सङ््याको 

अधारमा  यशिकको व्यिस्था गररने छ । अधारभतू तह किा ६ -८ र माध्ययमक तहको हकमा 

ऄङ्गे्रजी, यिज्ञान र गयणत यशिकको सयुनयितता ह नपुने छ । 

८.३.२  मायथ ईल्लेख भएको यिषयगत यशिकको ऄयतररक्त यिद्यालयको अिश्यकतानसुार दहेायबमोयजमका 

यशिक ह नेछन:् 

क) कम््यटुर यशिक (ICT) 

ख) कला तथा सङ्गीत यशिक 

ग) खेलकुद यशिक  

घ) प्रारयम्भक बालयिकास सहजकताफ/यशिक 
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८.३.३ प्रयत किा यिद्याथी अकार ३० जनाला इ मानी थप यशिक व्यिस्थापन गनुफपने छ । यसरी थप गररएको 

यशिक सेिा करारका ह ने  छन ्। सेिा करारका यशिकहरूको सेिा सयुिधा  यिद्यालय यियनयमािलीमा 

ईल्लेख भएबमोयजम ह न ेछ । 

८.३.४ सरकारी स्रोतबाट ऄनदुान प्राप्त गने मौजदुा यशिकहरूका हकमा कु न ैयशिक ऄन्त्यत्र जान चाहमेा सो 

ऄिसर प्रदान गने  । 

८.३.५ ररक्त ह न अएका पदमा यिद्यालयले  करारमा यशिक यनययुक्त गने । स्थायी यशिक सरुिाका लायग 

यिद्यालयले ऄनरुोध गरेमा स्थानीय तहको यशिा कायाफलयले सोही ऄनसुार यशिक व्यिस्थापन गनफ सक्ने 

छ । 

८.३.६ एईटा किामा सामान्त्यतया ३० जना यिद्याथी ह न ेछन ्। यिद्याथी सङ््या ४५ िा सो भन्त्दा बढी भएमा िगफ 

खोल्न ुपन ेछ । थप यशिक व्यिस्थापनका लायग यिद्याथी सङ््याका अधारमा एकमिु ऄनदुान ईपलधध 

गराआने छ ।  

 

८.४ प्रिासवनक कमवचारी सभबन्धी व्यिस्था  

नमनुा यिद्यालयमा तपयसल ऄनसुारका सेिा यलनका लायग एकमषु्ठ ऄनदुान ईपलधध गररने छ । यिद्यालय 

व्यिस्थापन सयमयतले सेिा करार मार्फ त सेिाको व्यिस्था यमलाईनपुने छः  

क)  लेखा व्यिस्थापन (रापऄनं प्रथम सरह १)    

ख)  कायाफलय व्यिस्थापन (रापऄनं प्रथम सरह १)    

ग)  स्िास्थ्य तथा परामशफ सेिा (रापऄनं प्रथम सरह १) 

घ)  प्रयोगशाला व्यिस्थापन  (रापऄनं प्रथम सरह १) 

ङ)  पसु्तकालय व्यिस्थापन (रापऄनं प्रथम सरह १) 

छ)  सरुिा व्यिस्थापन  (कम्तीमा २ जनाबाट सरुिा सेिा यलन)े 

ज)  अया सेिा (प्रारयम्भक बालयिकासका लायग )  

 ईपयुफक्तानसुारका सेिा सेिा करार मार्फ त गनुफपने छ । 

 

८.५ छात्रािास सभबन्धी व्यिस्था 

८.५.१ सञ्चालन सभबन्धी व्यिस्था 

क) होस्टेल िाडेन  सेिाका लायग छात्र र छात्रा होस्टेलका लायग परुुष र मयहला िाडेन १ /१ जनाको 

व्यिस्था गररने छ । िाडेनका लायग कायफरत यशिकलाइ नै थप यजम्मेबारी यदने साथै िाडेनको रूपमा 

कायफरत यशिकलाइ यनशलु्क अिास तथा भोजनको सयुिधा ईपलधध गराईने  प्रबन्त्ध यिद्यालय 

व्यिस्थापन सयमयतले गनफ सक्ने छ  । यिद्यालयले अिश्यकता महससु गरेमा छुटै्ट सहायक िाडेनको 

व्यिस्था गनफ सक्ने छ । छात्रािासका अिासीय यिद्याथीहरूलाइ यिहान, बेलुका ऄयतररक्त समयमा 



नमुना विद्यालय व्यिस्थापन वनदेविका, २०७४ 

 

16 
 

ऄध्यापन गराईने व्यिस्था यमलाइ यशिकलाइ यिद्यालयको िायषफक कायफक्रममा ईल्लेख भए ऄनसुार 

ऄयतररक्त सयुिधाको व्यिस्था यिद्यालयले गनफ सक्ने छ ।  

ख) भान्त्से सेिाका लायग होस्टेलमा रहने ५० यिद्याथी बराबर १ जना भान्त्सेको व्यिस्था ह न ेछ । 

ग) अया सेिाका लायग होस्टेलमा बस्ने ५० जना यिद्याथीका लायग १ जना अयाको व्यिस्था ह न ेछ । 

घ) सरुिा सेिाका लायग मयहला र परुुष गरी २ जना सरुिा गाडफको व्यिस्था ह न ेछ ।  

 

८.५.२ िाडेनको काम कतवव्य र ऄवधकार देहायऄनुसार हुनेछः 

क) अिासीय यिद्याथीहरूको अचार संयहता यनमाफण र पालना, 

ख) होस्टल सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका लायग कायफयियध तजुफमा गरी यिद्यालय व्यिस्थापन 

सयमयतबाट स्िीकृत गराइ कायाफन्त्ियन गने ।  

ग) ऄयभभािकसुँग छलर्ल गरी ऄयतररक्त किा सञ्चालनको व्यिस्था यमलाईन ऄयभभािक तथा  

समाजसेिीबाट थप अयथफक स्रोत जटुाईने ।  

घ) अिासीय यिद्याथीहरूलाइ कमफयोगको माध्यमबाट स्िािलम्बी बनाईन करेसाबारी, भान्त्सा, 

सरसर्ाआ लगायतका जीिनोपयोगी यसप प्रििफन गने र हरेक यदन योग प्रयशिणको व्यिस्था गने , 

ङ) अिास व्यिस्थापनमा दयेखएको समस्या र यनराकरणको योजना प्रधानाध्यापक समि पेस गने,  

च) अिास सञ्चालनको लायग यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयतले तोयकयदएको कायाफदशे परुा  गने गराईने,  

छ)  अिास व्यिस्थापनमा खटाआएका कमफचारीको कामको रेखदखे र मलू्याङ्कन गने, 

ज) अिश्यक खाद्यसामाग्री व्यिस्थापनको ईयचत  प्रबन्त्ध यमलाईने,  

झ) दयैनक खानाको तायलका यनधाफरण गरी सो ऄनसुार गनफ लगाईने, 

ञ) अिासमा खानाको गणुस्तर कायम गराईन ऄनगुमन तथा मलु्याङ्कन गने, 

ट) अिासमा यिद्याथीका लायग ऄयतररक्त यसकाआ तथा खेलकुद सामाग्री र मनोरञ्जनात्मक सामाग्रीको 

समयुचत व्यिस्थापन र प्रभािकारी पररचालन गने,  

ठ) अिासीय यिद्याथी छनोटमा प्रधानाध्यापक र यिद्यालयलाइ अिश्यक सहयोग गने, 

ड) अिासीय यिद्याथीका लायग प्राथयमक ईपचारको व्यिस्था यमलाईने ।  

 

८.६ वििक सैँग कायवसभपादन करार  

प्रधानाध्यापकले यसकाआ ईपलयधध ियृि प्रिेपणसयहतको नयतजा खाकाका अधारमा यशिकसुँग कायफसम्पादन 

करार गनुफपने छ । यसलाइ यशिकको कायफसम्पादन मलू्याङ्कन तथा प्रोत्साहनको अधार बनाआने छ ।  
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८.७ िमता विकास सभबन्धी व्यिस्था 

 प्रधानाध्यापक तथा यशिकहरूलाइ पेसागत यिकासका लायग तायलम लगायत यियभन्त्न कायफक्रमहरू सञ्चालन 

गरी नमनुा यिद्यालय व्यिस्थापन, सञ्चालन तथा गणुस्तर ऄयभियृि गनफ िमता यिकास गररने छ । िमता यिकास 

गनुफपिूफ अिश्यकताको यिशे्लषण गरी तायलम ्याकेज यिकास गररने छ । साथै  ऄसल ऄभ्यास भएका 

यिद्यालयहरूको ऄनभुि अदान प्रदान गनफ ऄन्त्तर यिद्यालय ऄिलोकन भ्रमण समेत गराईन सयकने छ । 

 

८.८  विद्यालय ईपलवधधको मापन 

क) नमनुा यिद्यालयका लायग छनौट भएको यिद्यालयमा शैयिक गणुस्तर परीिण केन्त्र िा स्थानीय तह को 

यशिा कायाफलयबाट कायफ सम्पादन परीिण र यिद्याथी यसकाआ ईपलयधध परीिण गरी अधार रेखा तयार 

गररन ेछ ।  

ख)  ईक्त अधार रेखाका लायग शैयिक गणुस्तर परीिण केन्त्रबाट यिकास भएको परीिण साधन प्रयोग गररने 

छ । 

ग) हरेक ३ /३ िषफमा शैयिक गणुस्तर परीिण केन्त्रबाट यिद्यालयको कायफसम्पादन परीिण तथा यिद्याथी  

यसकाआ ईपलयधधको रायरिय स्तरमा मापन गररने छ ।  

घ) शैयिक गणुस्तर परीिण केन्त्रबाट यिकास भएको परीिण साधन प्रयोग गरी यिद्यालयले प्रत्येक िषफ 

कायफसम्पादनको स्िमलू्याङ्कन गरी सािफजयनकीकरण गनुफपने छ र सोको जानकारी शैयिक गणुस्तर परीिण 

केन्त्रलाइ समेत यदनपुने छ । 

 

८.९  प्रोत्साहन सवुिधा  

  यिद्यालयको कायफसम्पादन परीिण तथा यिद्याथी यसकाआ ईपलयधधको अधारमा  प्रोत्साहन सयुिधा ईपलधध 

गराआने छ । 

 

८.९.१ वििक तथा प्रधानाध्यापक 

यिद्यालयको कायफसम्पादन परीिण तथा यिद्याथी यसकाआ ईपलयधधको अधारमा दयेखएको नयतजालाइ 

अधार मानी यनम्नानसुारको प्रोत्साहन सयुिधा यदआने छः 

क) यिद्यालयको कायफ सम्पादनमा गत ३ िषफको तुलनामा ५ प्रयतशतले ियृि भएमा सम्बयन्त्धत यिषय 

यशिक एिम ्प्रधानाध्यापकलाइ एक मयहनाको तलि बराबरको रकम प्रोत्साहन स्िरुप प्रदान गररने 

छ । 

ख) गत ३ िषफको ईपलयधधमा ियृि नभइ यथाित रहमेा सम्बयन्त्धत प्र धानाध्यापक एिम ्यिषय 

यशिकलाइ सचेत गराआन ेछ, 
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ग) दोस्रो पटकका परीिणमा पयन तोयकएको शैयिक ईपलयधधमा सधुार गनफ नसकेमा सम्बयन्त्धत 

प्रऄ/यिषय यशिकको करार भङ्ग गनफ सयकने छ । 

८.९.२ विद्यालय  

यिद्यालय ऄनदुान यनदयेशका , २०७४ मा व्यिस्था भएऄनसुार यिद्यालयलाइ कायफसम्पादनमा अधाररत 

प्रोत्साहन ऄनदुान ईपलधध गराआने छ । 

 

पररच्छेद -९ 

अवथवक व्यिस्थापन 

९. कोष सञ्चालन व्यिस्था  

९.१ प्रचयलत यशिा ऐन तथा यनयमािलीमा भएको व्यिस्थाऄनसुारको यिद्यालय कोष ह ने  छ । नमनुा यिद्यालय 

सञ्चालनका लायग प्राप्त ह ने सबै प्रकारका रकम ईक्त कोषमा जम्मा ह ने  छ । यिद्यालयलाइ प्राप्त ह ने ससतफ 

ऄनदुानहरू तोयकएको शीषफकमा तथा यनसतफ ऄनदुानहरू यिद्यालयले कायफयियध बनाइ  यिद्यालय व्यिस्थापन 

सयमयतको यनणफयऄनसुार खचफ गनुफ पने छ  । कोषको सञ्चालन प्रधानाध्यापक तथा यिद्यालयको लेखा  हनेे 

कमफचारीको संयकु्त दस्तखतबाट ह नेछ । कोषको लेखापरीिण  प्रचयलत काननुमा व्यिस्था भए  ऄनसुार ह ने  

छ । 

९.२ विद्यालय कोषमा देहायबमोवजमका रकम जभमा हुनेछ  : 

९.२.१ सरकारी ऄनुदान 

तोयकएबमोयजमको कायफसम्पादन ऄिस्था भएका नमनुा यिद्यालयहरूलाइ यिद्यालय ऄनदुान यितरण 

तथा सञ्चालन यनदयेशका, २०७४ बमोयजम दहेायको प्रोत्साहन ऄनदुान ईपलधध गराआनेछः 

क) ससतफ अधारभतू ऄनदुान 

ख) एकमषु्ठ ऄनदुान 

ग) कायफसम्पानमा अधाररत ऄनदुान 

घ) गरुुयोजना कायाफन्त्ियनका लायग यदआने ऄनदुान 

 

९.२.२ अन्तररक स्रोत 

क) ऄयभभािकबाट प्राप्त ह ने सहयोग 

ख) होस्टेल व्यिस्थापनका लायग सहयोग 

ग) अयमलूक कायफक्रम सञ्चालनबाट प्राप्त अम्दानी 

घ) यिद्यालयका पिूाफधार, औजार,सेिा सयुिधा ईपयोग गनफ यदए िापत प्राप्त ह ने अम्दानी  
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९.२.३ स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने ऄनुदान 

क) यिद्यालयको यिकास तथा सञ्चालनका लायग  स्थानीय तहबाट प्राप्त ह ने ऄनदुानहरू 

 

९.२.४ दान दातव्य,चन्दा,ईपहार 

क)  यिद्यालयको यिकास तथा सञ्चालनका लायग व्ययक्त िा संस्थाबाट प्राप्त रकम 

ख)  यिद्यालयको ऄयभलेखमा जनाइ अम्दानी बाधी रायखएका यजन्त्सी सामाग्रीहरू  

९.२.५ ऄन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम  

क)  मायथ ईयल्लयखत स्रोतबाहकेका सरकारी,गैरसरकारी तथा ऄन्त्य स्रोतबाट प्राप्त ह ने ऄनदुानहरू 

 

पररच्छेद-१० 

विविध 

१०.१  यिद्यालयले अिश्यकतानसुार  अयथफक व्यिस्थापन , यशिक व्यिस्थापन , शैियणक यक्रयाकलाप 

व्यिस्थापन, छात्रािास व्यिस्थापन लगायतका यिषयमा यियनयम बनाइ कायाफन्त्ियन गनुफपने छ । 

१०.२  प्रदशे तहमा यशिा यनकाय स्थापना नभएसम्म ईक्त यनकायले सम्पादन गने भनी तोयकएका कायफहरू यशिा 

यिभागले गने छ । यसरी यशिा यिभागले गरेका कामहरूको ईजरुी सनु्त्ने यनकाय यशिा मन्त्त्रालय ह ने छ । 

साथै स्थानीय तहको यशिा यनकायले सम्पादन गने भनी तोयकएका कायफहरू स्थानीय तह कायाफन्त्ियन 

नभएसम्म यजल्ला यशिा कायाफलयले गने छ । 

१०.३   प्रचयलत यशिा ऐन तथा यनयमािलीसुँग बायझएका प्रािधानहरूको हकमा ईक्त ऐन तथा यनयमािली 

बमोयजम नै ह ने छ ।   

 

१०.४ विभागीय कारबाही  

प्रचयलत यशिा ऐन तथा यनयमािली र यस यनदयेशकामा ईल्लेख भएऄनसुारको व्यिस्था यिद्यालयले पालना 

नगरेमा सम्बयन्त्धत पदायधकारीलाइ यिभागीय का रबाही तथा नमनुा यिद्यालय सञ्चालनको कोटा खारेजी  

समेत ह न सक्ने छ । 

 

१०.५ खारेजी र िचाई  

क) नमनुा यिद्यालय छनौटका अधारहरू , २०७३ तथा यिद्यालय भौयतक पिूाफधार यिकास सम्बन्त्धी 

कायफयियध, २०७३ खारेज गररएको छ ।  
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ख)  यो यनदयेशका जारी ह न ुपिूफ तयार भएको नमनुा यिद्यालय छनौटका अधारहरू र नमनुा यिद्यालय भौयतक 

पिूाफधार यिकास सम्बन्त्धी कायफयियध बमोयजम भए गरेका कायफहरू यसै यनदयेशका बमोयजम भए गरेको 

मायनने छ । 

 

१०.६   यस यनदयेशकामा लेयखएका यिषयमा कुनै यियिधा ईत्पन्त्न भएमा मन्त्त्रालयले गरेको व्या्या ऄयन्त्तम ह ने छ । 
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ऄनुसचूी–! 

नमुना माध्यवमक विद्यालय छनौटका लावग वदआने अिेदन 

 

श्री गाईैँ/नगर वििा कायावलय 

=======================   । 

विषयः नमुना विद्यालय छनौट सभबन्धमा । 

 

प्रस्तुत यिषयमा =================sf] ldlt………….df प्रकायशत सचूनाऄनसुार z}lIfs ;q ================= 

b]lv =============== ljBfnon] नमुना  विद्यालय व्यिस्थापन वनदेविका, २०७४ मा तोयकएका न्त्यनूतम सतफहरू 

परुा गरेकाले नमनुा यिद्यालयको रूपमा छनौट ह न दहेायऄनसुारका यििरण सयहत यनिेदन गररएको छः   

 

तपवसल 

विद्यालयको वििरण 

1. यिद्यालयको नामः 

2. ठेगानाः 

====== ========== ========= गाईुँपायलका÷नगरपायलका÷ ======== िडा न ================== गाईुँ÷टोल 

================== र्ोनः =========================== फ्याक्स न =================== आमेल =======  ====== ======िेब साआट  

3. यिद्यालयको यकयसमः 

 १ _ सामदुाययक   २ _ सािफजयनक गठुी 

4. सञ्चायलत किाः ==================== 
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५ विद्यालयको वििरण 

ि.

स ं

सचूक ljj/0f 

१ माध्ययमक तह  

९- १२ मा पढाआ ह ने 

यिषयहरू  

क) यिज्ञान यिषय समहूः =========================== 

ख) िायणज्य यिषय समहूः =========================== 

ग) मानयिकी यिषय समहूः =========================== 

घ) यशिा यिषय समहूः =========================== 

ङ) प्रयियधक यिषय धार समहूः =========================== 

च)  =================== 

२ यिद्यालय सुँग भएको 

जग्गा  

क) ======== यिगाह िा ==============   रोपनी  

३ यिद्याथी ;ª\Vof क) पिूफ प्राथयमक किाको यिद्याथी सङ््या  =========================== 

ख) अधारभतू तह, किा १–८  को यिद्याथी सङ््या =========================== 

ग) माध्ययमक तह किा ९–१० को यिद्याथी सङ््या =========================== 

घ) माध्ययमक तह किा ११–१२ को यिद्याथी सङ््या =========================== 

 
४ ljut ltg jif{sf] 

SEE/SLC को 

नयतजा -k"/s 

k/LIff ;lxt _ 

 

यििरण z}lIfs jif{ == z}lIfs jif{== z}lIfs jif{== 

;lDdlnt ;ª\Vof    

ईिीणफ÷GPA, 1.6 

eGbf a9L ;ª\Vof 

   

gf]6 M SLC २०७२ र सोभन्त्दा पछायडका SEE परीिाका यिद्याथीको ईिीणफ प्रयतशत 

गणना गदाफ GPA  १ .६ र सो भन्त्दा मायथ GPA  प्राप्त गने यिद्याथीहरूको प्रयतशतलाइ 

अधार मान्त्ने । 

५ यिद्यतु र आन्त्टरनेटको 

पह ुँच  
क. ljBfnodf /fli6«o jf :yfgLo k|zf/0faf6 ljB't cfk"lt{ Joj:yf ePsf], 

 gePsf] =========== 

ख. बैकयल्पक ईजाफको व्यिस्था भएको, gePsf]=========== 

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

६ यिद्यालयको 

ऄियस्थयत  

 

क. यिद्यालय हातासम्म बाहै्र मयहना गाडी पगु्नसक्ने jf g;Sg] ==== 
ख. कच्ची jf kSsL df]6/ af6f] ============================= 

ग.  गाडी पगु्ने स्थानबाट यिद्यालयसम्मको दरुी ============= 
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६  स+लग्न गनुवपने कागजातहरू 

1. यिद्यालयको नाममा भएको जग्गा धनी प्रमाणपत्र िा सम्बयन्त्धत यनकायले यदएको भोगायधकार पत्रको 

प्रमायणत प्रयतयलयप 

2. यिद्यालय ऄनमुयत÷स्िीकृयत÷सम्िन्त्धन पत्रको प्रमायणत प्रयतयलयप 

3. यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयतको प्रयतिितासयहतको यनणफयको प्रमायणत प्रयतयलयप 

4. स्थानीय तहको यसर्ाररस 

5. यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयत गठन सम्बन्त्धी बैठक पयुस्तकाको प्रमायणत प्रयतयलयप 

6. यिद्यालय व्यिस्थापन सयमयतले प्रधानाध्यापक तोकेको बैठकको यनणफय र यनययुक्त पत्रको प्रमायणत प्रयतयलयप 

7. गत अयथफक िषफको लेखापरीिण र सामायजक परीिणको प्रयतिेदनको प्रमायणत प्रयतयलयप 

8. ऄद्याियधक यिद्यालय सधुार योजनाको प्रमायणत प्रयतयलयप 

9. चालु शैयिक सत्रमा भरेको शैयिक तथ्याङ्कको प्रमायणत प्रयतयलयप 

10. यिपद ्जोयखम नभएको व्यहोरा खलेुको यजल्ला दिैी प्रकोप ईिार सयमयतको यसर्ाररस पत्र 

11. कुनै सामदुाययक यिद्यालयहरू यस यिद्यालयमा गायभने भएमा गायभएका यिद्यालयहरूको यिद्यालय 

व्यिस्थापन सयमयत र ऄयभभािक भेलाको यनणफयको प्रयतयलयप र सम्बयन्त्धत यशिा कायाफलयको पत्र 

12. ऄन्त्य अिश्यक कागजातहरू 
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ऄनुसचूी –२  

नमुना विद्यालय मूपयाङ्कनका अधार 

ि.स ं सचूक ऄङ्क 

भार 

गणना  विवध 

१ माध्ययमक 

तह ११ र १२ 

मा पढाआ ह ने 

यिषयहरू 

२० क) यिज्ञान यिषय समहूको एकधार मात्र पढाआ ह ने भएमा – १० ऄङ्क यदने 

ख) यिज्ञान यिषय समहूबाहके ऄन्त्य कुनै दइु यिषय समहू (जस्तैः िायणज्य यिषय समहू , यशिा  

यिषय समहू) को पढाआ ह ने भएमा – १० ऄङ्क यदने  

ग) यिज्ञान यिषय समहू र ऄको कुनै एक यिषय समहू गरी दइु यिषय समहूको पढाआ ह ने भएमा – 

२० ऄङ्क यदने 

२ यिद्यालयसुँग 

भएको 

जग्गाको 

पयाफप्तता  

२० 

 

क) मायथ बुुँदा नं ४.१ (ख) बमोयजम तोयकएको यनमाफणका लायग चायहने न्त्यनूतम जग्गाका लायग 

५ ऄङ्क  

ख) न्त्यनूतमभन्त्दा ५० प्रयतशतसम्म बढी भएमा – १० ऄङ्क यदने  

ग) न्त्यनूतम िेत्रर्लमा ५० प्रयतशतभन्त्दा  मायथ १०० प्रयतशतसम्म बढी भएमा – १५ ऄङ्क 

यदन े

घ) न्त्यनूतम िेत्रर्लमा १०० प्रयतशतभन्त्दा बढी भएमा – २० ऄङ्क यदने  

३ यिद्यालय 

यिद्याथी 

ऄनपुात 

१५  क) अधारभतू तह किा १ –८ र माध्ययमक तह किा ९ –१२ को यिद्यालय यिद्याथी ऄनपुात 

ऄलग ऄलग गणना गने  

ख) अधारभतू तहका लायग ऄयधकतम ५  ऄङ्क र माध्ययमक तहका लायग ऄयधकतम १० 

ऄङ्कसम्म यदने । 

ग) अधारभतू तहको यजल्लाको यिद्यालय यिद्याथी औसत ऄनपुात बराबर भएमा ३ ऄङ्क यदने  

घ) अधारभतू तहको यजल्लाको यिद्यालय यिद्याथी औसत ऄनपुातभन्त्दा बढी भएमा ५ ऄङ्क 

यदन े

ङ) माध्ययमक तहको यजल्लाको यिद्यालय यिद्याथी औसत ऄनपुात बराबर भएमा ५ ऄङ्क यदने  

च) माध्ययमक तहको यजल्लाको यिद्यालय यिद्याथी औसत ऄनपुातभन्त्दा बढी भएमा १० ऄङ्क 

यदन े

४ SEE/SLC 

को नयतजा  

 

१५  क) नयतजाको गणना गदाफ यनययमत र मौका परीिा समेतमा ईिीणफ ह नेलाइ अधार मानेर गने  

ख) यिद्यालयले पयछल्ला यतन िषफको औसतमा िायषफक ४० जना यिद्याथी सहभागी गराएको 

ह नपुने छ  

ग) यस खण्डको ऄङ्क गणना गनफ यतन िषफको ईिीणफ प्रयतशतलाइ देहायको सतू्र प्रयोग गरी 

औसत यनकाल्ने  

घ) (१५ X पयहलो िषफको SEE/SLC को ईिीणफ % + १५ X दोस्रो िषफको  SEE/SLC को 

ईिीणफ % + १५ X तेस्रो िषफको SEE/SLC को ईिीणफ %) भाग ३ =  ह न अईने ऄङ्क  

नोट: SLC २०७२ र सोभन्त्दा पछयडका SEE परीिाका यिद्याथीको ईिीणफ प्रयतशत गणना गदाफ 

GPA  १.६ र सोभन्त्दा मायथ GPA  प्राप्त गने यिद्याथीहरूको प्रयतशतलाइ अधार मान्त्ने  
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ि.स ं सचूक ऄङ्क 

भार 

गणना  विवध 

५ स्थानीय 

समदुायमा 

यिद्यतु र 

आन्त्टरनेटको 

पह ुँच भएको  

१० क) यिद्यालय रहकेो स्थानीय समदुायमा रायरिय प्रसारणबाट िा स्थानीय प्रसारणबाट यिद्यतु  

अपयूतफको व्यिस्था भएको िा यिद्यालयमा िैकयल्पक ईजाफको प्रबन्त्ध भएमा– ५ ऄङ्क यदने  

ख) यिद्यालय रहकेो स्थानीय तहमा आन्त्टरनेट सन्त्जालको पह ुँच पगेुको भएमा– ५ ऄङ्क यदने  

६ यिद्यालयको 

ऄियस्थयत  

 

१५  क) यिद्यालय हातासम्म मोटर पगु्न सक्ने र नगर ईन्त्मखु िा सहरीकरण भ आरहकेो स्थानमा यिद्यालय 

ऄियस्थत रहकेो भएमा – १५ ऄङ्क यदने  

ख) यिद्यालय हाताबाट १५ यमनेटको पैदल दरुीमा मोटर पगु्न सक्ने र नगर ईन्त्मखु िा सहरीकरण 

भआरहकेो स्थानमा यिद्यालय ऄियस्थत रहकेो भएमा – १० ऄङ्क यदने  

ग) यिद्यालय हाताबाट ३० यमनेटदेयख १ घण्टासम्मको पैदल दरुीमा मोटर पगु्न सक्ने र नगर ईन्त्मखु 

िा सहरीकरण भआरहकेो स्थानमा यिद्यालय ऄियस्थत रहकेो भएमा – ५ ऄङ्क यदने  

७ यिद्यालय 

गायभइ 

सञ्चालन गने 

ऄिस्था 

५ क) नयजक रहकेो कुनै एक यिद्यालय गायभने भएमा ३ ऄङ्क यदने  

ख) नयजक रहकेो कुनै दआुफ यिद्यालय गायभने भएमा ४ ऄङ्क यदने  

ग) कुनै दआुफभन्त्दा बढी यिद्यालय गायभने भएमा ५ ऄङ्क यदने  

जभमा १०० 

 

  



नमुना विद्यालय व्यिस्थापन वनदेविका, २०७४ 

 

26 
 

ऄनुसचूी –३ 

नमुना विद्यालयमा हुनुपने भौवतक पूिावधार तथा विविष्टीकरण 

 SPACE 

REQUIREMENTS 

Leng

th 

(m) 

Typical 

No. 

Area 

(sq.m) 

Total 

area 

(sq.m) 

GON Intl 

Reference 

Reference 

1 Classroom        

a. ECD  2      

b. Basic (1-8) with 

each 1 section 

 8      

c. Secondary (9-12) 

with each 3 

section 

 12      

2 No of students 

per class 

    40-50 32-40 Ref1 

a  ECD  15    15-30 Ref1 

b Class 1 to 12        

i Himalayan Region  30      

ii Hilly region  35      

ii Terai Region  40      

3 Area per student        

i ECD   1.5   1.5-3 Ref1 

ii Basic pupils   1.0  0.75/0.9 1.8-2 Ref1 

iii Secondary pupils   1.25  1/1.2 1.8-2 Ref1 

3 Size        

a Class size for ECD  2 22.5 45    

b Class size for basic 

classroom 

 8 28.8 230.4 40 65 Ref1 

c Classroom size for 

secondary 

student 

 12 35.2 422.4 45 65 Ref1 

4 Total built up 

area for 

classroom 

   697.8    

5 Others        

a Circulation space    139.56    
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 SPACE 

REQUIREMENTS 

Leng

th 

(m) 

Typical 

No. 

Area 

(sq.m) 

Total 

area 

(sq.m) 

GON Intl 

Reference 

Reference 

b Stair width 2     1.25-2.5 Ref1 

c Room depth 7.2    7 7.2 Ref1 

d Room height 

(hill/mountain) 

2.75    2.75 2.75-3.6 Ref1 

e Room height 

(Terai) 

3.6    3.6   

f Escape route 

from staircase in 

straight line 

20     20 Ref1 

g Escape route not 

in straight line 

30     30 Ref1 

6 Toilet facility        

a Girls (4WC/2B)  4 15 60  15 sq.m 

per 100 

Ref1 

b Boys 

(2WC/6Urin/2B) 

 4 15 60  15 sq.m 

per 100 

Ref1 

c Differently abled  2 6.5 13  6.50 Ref2 

7 PARKING        

a Bus  1 39 39  12mx2.5

m 

Ref1 

b Car  2 12.5 25  1.8mx4.5

m 

Ref1 

c Motorbikes  10 3.00 30.00  0.75mx2.

25m 

Ref1 

d Cycles  20 1.50 30.00  0.6mx1.9

m 

Ref1 

e Circulation (20%)        

8 HOSTEL        

A GIRLS HOSTEL        

a Sleeping room  25 2.8 70 2.79 3.1 Ref1 

b Common room  1 1.4 35  1.4 Ref2 

c Hostel warden 

Bedroom 

 1 13 13  13 Ref2 

d Warden living  1 18 18  18 Ref2 

e Warden kitchen  1 8 8  8 Ref2 
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 SPACE 

REQUIREMENTS 

Leng

th 

(m) 

Typical 

No. 

Area 

(sq.m) 

Total 

area 

(sq.m) 

GON Intl 

Reference 

Reference 

f Warden toilet  1 3 3  3 Ref2 

g Entrance lobby  1 10 10  14 Ref1 

h Warden Office  1 8 8  7.4 Ref2 

i Kitchen  1 0.18 4.5  0.18 Ref2 

j Kitchen store  1 3.75 3.75  3.75 Ref1 

k Dining  1 0.7 17.5  0.7 Ref1 

l Washing area  1 11 11  11 Ref1 

m First Aid/Sewing  1 4 4    

n Luggage room  1 14 14  14 Ref1 

o Toilet (3 WC, 3 

Basin, 3 Shower) 

 1 20 20  19.3 Ref2 

p Circulation (20% 

of total area) 

       

B BOYS HOSTEL        

a Sleeping room  25 2.8 70 2.79 3.1 Ref1 

b Study room  1 1.4 35  1.4 Ref2 

c Hostel warden 

Bedroom 

 1 13 13  13 Ref2 

d Warden living  1 18 18  18 Ref2 

e Warden kitchen  1 8 8  8 Ref2 

f Warden toilet  1 3 3  3 Ref2 

g Entrance lobby  1 10 10  14 Ref1 

h Warden Office  1 8 8  7.4 Ref2 

i Kitchen  1 0.18 4.5  14.9 Ref2 

j Kitchen store  1 3.75 3.75  3.75 Ref1 

k Dining  1 0.7 17.5  0.7 Ref1 

l Washing area  1 11 11  11 Ref1 

m First Aid/Sewing  1 4 4    

n Luggage room  1 14 14  14 Ref1 

o Toilet (2WC, 

1Urinal, 3 

Shower, 3 Basin) 

 1 20 20  19.33 Ref2 

p Circulation (20% 

of total area) 
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 SPACE 

REQUIREMENTS 

Leng

th 

(m) 

Typical 

No. 

Area 

(sq.m) 

Total 

area 

(sq.m) 

GON Intl 

Reference 

Reference 

C ADMINISTRATIVE 

BLOCK 

       

a Principal room  1 25 25 25 28 Ref1 

b No of teachers 

(1:40) 

 35   1:46   

c Teachers room  1 2 70 90   

d Accounts  2 12.5 25 25 12.5-15 Ref1 

e Admin  2 12.5 25 25 12.5-15 Ref1 

f Department head  3 12.5 37.5  12.5-15 Ref1 

g Meeting Hall  20 1.5 30  80 Ref1 

h Reception  1 10 10  14 Ref1 

i Counselling room  1 9 9    

j Store  1 25 25    

k pantry  1 25 25    

l Ladies toilet  2 2.1 4.2  2.9 Ref1 

m Gents Toilet  2 2.9 5.8  2.1 Ref1 

n Circulation (20%)        

D Other facilities        

a Library        

i Area  67 0.35 23.45  0-35-0.55 Ref1 

ii Librarian office  1 8 8  12.5-15  

iii Book issue/return  4 5 20  5sqm per 

person 

 

iv Catalogue  1 10 10  20-40  

v Study area  10 2.5 25  2.5 Ref1 

vi E learning  7 2.5 16.8  2.5  

vii Girls (4WC/2B)  1 15 15  15 sqm 

per 100 

Ref1 

viii Boys 

(2WC/6Urin/2B) 

 1 15 15  15 sqm 

per 100 

Ref1 

ix Circulation (20%)        

b Laboratory        

i Lecture class  32 1 32 1/1.2 1.8-2 ref1 
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 SPACE 

REQUIREMENTS 

Leng

th 

(m) 

Typical 

No. 

Area 

(sq.m) 

Total 

area 

(sq.m) 

GON Intl 

Reference 

Reference 

ii Science Lab (upto 

Grade 8) 

 32 4 128 4 2.5 ref1 

iii Physics Lab 

(Grade 11-12) 

 32 4 128 4   

iv Chemistry Lab 

(Grade 11-12) 

 32 4 128 4   

v Biology Lab 

(Grade 11-12) 

 32 4 128 4   

vi Computer Lab 

(Grade 11-12) (if 

computer course) 

 18 2.4 43.2 2.4 4 ref1 

vii Computer Lab 

(Grade 1-10) 

 34 2.4 81.6 2.4 4 ref1 

c ART        

i Music Room  18 2.7 48 80 80 for 30 

p 

Ref1 

ii Art room  18 2.6 46  90 for 35 Ref1 

iii Ancillary room  1 35 35  35 Ref1 

d Health Facilities        

i First aid 

section/recovery 

Room 

 6 2.6 15.6  20 Ref1 

ii Staff  1 12.5 12.5  12.5-15 Ref1 

iii Store  1 3.75 3.75  3.75 Ref1 

iv Ladies toilet  2 2.9 5.8  2.9 Ref1 

v Gents Toilet  2 2.1 4.2  2.1 Ref1 

vi Circulation (20%)        

e Canteen        

i Kitchen  168 0.18 30.15  0.18 sq.m 

per pupil 

 

ii Kitchen store  1 10 10  14 Ref2 

iii Dining  168 0.7 117.25  0.7 Ref1 

iv Washing area  1 10 10  11 Ref1 

v Distribution area  1 20 20  40-60 Ref1 

vi Gents Toilet  1 2.1 2.1  2.1 Ref1 
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 SPACE 

REQUIREMENTS 

Leng

th 

(m) 

Typical 

No. 

Area 

(sq.m) 

Total 

area 

(sq.m) 

GON Intl 

Reference 

Reference 

vii Ladies toilet  1 2.9 2.9  2.9 Ref1 

viii Differently abled  1 6.5 6.5    

ix Circulation (20%)        

f Multi-purpose 

Hall 

       

i Hall  200 0.5 100 150 0.5 Ref1 

ii Girls toilet  2 15 30  15sqm for 

100p 

Ref1 

iii Boys toilet  2 15 30  15sqm for 

100p 

Ref1 

iv Differently abled  1 6.5 6.5    

v Circulation (20%)        

g Playground        

i Football  1  5390  5390  

ii Mini football  1  1375  1375  

iii Volleyball  1  286  286 ref1 

iv Basketball  1  366  366 ref1 

h Water Supply        

i Drinking water 

fountain 

 670  13  1 for 50 Naweed 

ii Treatment plant        

iii Water source        

iv Water tanks        

v Septic tank        

vi Soak pit        

vii Solid waste 

management 

       

viii Waste water 

management 

       

ix Drainage        

i Solar energy 

usage 

       

j Rain water 

harvesting 

       

k Fire extinguisher        
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GON: Government of Nepal standard 
Intl Ref:  Reference to International Standard 

Ref1: Ernst and Peter Neufert Architect's Data, 3rd Edition, Blackwell science, 
https://www.scribd.com/document/26599555/Neufert-3rd-Edition, accessed date: 23 Aug. 2016 

Ref2: Time-saver standards for building types, 2nd edition, McGraw hills international edition, 
https://www.scribd.com/doc/145414863/Time-Saver-Standards-Building-Types, accessed date: 
23 Aug. 2016 

 

A. Classrooms with Modern Pedagogy 

The space requirements for basic and secondary classes are different. From the various 

references, a space requirement per pupil is extracted. 

1. ECD – 1.5 sq.m per pupil 

2. Basic class (1-8 grade) – 1.0 sq.m per pupil 

3. Secondary class (9-12 grade) – 1.25 sq.m per pupil 

4. No of students per class -  30 students (Himalayan Region), 35 students     (Hilly 

Region), 40 students (Terai Region) 

5. Maximum distance from last row of benches to blackboard – 7m 

6. Minimum distance from first row of benches to blackboard – 2m 

7. Minimum width of door – 1.2 m (except toilets – 750mm) and minimum door height 

– 2 m  

8. Door open able inwards and outwards (swing door) 

9. Minimum corridor width – 1.5m excluding door opening, door lockers/storage 

(According to NBC code 206, for every 75 person, minimum corridor width 500mm) 

10. Minimum Staircase clear width – 2m (According to NBC code 206, for every  

person, minimum corridor width 500mm) 

11. Minimum staircase Tread – 250mm 

12. Maximum Staircase Riser – 175mm and maximum number of riser – 15 per flight 

13. Minimum Handrail Height – 900 mm 

14. Minimum headroom under staircase – 2m 

15. Maximum travel distance to exits – 30m (NBC 107) 

16. Circulation area – 20% of total area 

17. Minimum Room height – 2.75 m in hilly/mountain area and 3.6 in Terai area 

18. Lighting – 10% of floor area (on left or right of the seating pattern) 

19. Ventilation – 20% of floor area 

B. Toilets  

1. For every 100 pupil, minimum area for girls toilet (4 WC and 2 basins) – 15 sq.m 

2. For every 100 pupil, minimum area for boys toilet (2 WC, 6 urinals and 2 basins) – 

15 sq.m 

3. Differently abled toilet per person – 6.5 sq.m 

C. Hostels 

1. Sleeping room – 2.8 sq.m per person 
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2. Common room – 1.4 sq.m per person 

3. Warden apartment – 40 sq.m 

4. Lobby – 10 sq.m 

5. Kitchen – 0.18 sq.m per person 

6. Dining – 0.7 sq.m per person 

7. Store – 3.75 sq.m 

8. Luggage room – 14 sq.m 

9. Office – 8 sq.m 

D. Administrative Block 

1. Principal's Room – 25 sq.m 

2. Teacher's room – 2 sq.m per person 

3. Administrative room – 15 sq.m 

4. Accounts – 15 sq.m 

5. Department head – 12.5 sq.m per person 

6. Meeting Hall – 1.5 sq.m per person 

7. Counseling room – 9 sq.m 

8. Male staff toilet – 15 sq.m for 30 teachers 

9. Female staff toilet – 10 sq.m for 20 teachers 

E. Library 

1. Area – 10% of total pupil (2.4 sq.m per pupil) 

2. Office – 8 sq.m 

3. Book issue/return – 20 sq.m 

4. Catalogue – 10 sq.m 

5. Study area – 2 sq.m per pupil 

6. E-learning – 0.5% of total pupils (4-5 pupils) 

F. Laboratory 
1. Science Lab – 4 sq.m per pupil 

2. Computer lab – 2.4 sq.m per pupil 

3. Art room – 2.7 sq.m per pupil 

G. Health Facilities 
1. Recovery room -2.6 sq.m per pupil 

2. Staff – 8 sq.m 

3. Store – 3.75 sq.m 

H. Canteen 

1. Kitchen – 0.18 sq.m per pupil (25% of total pupil at a time) 

2. Store – 10 sq.m 

3. Dining – 0.7 sq.m per pupil 

4. Washing – 10 sq.m  

5. Distribution area – 20 sq.m 
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6. One ladies toilet – 2.9 sq.m 

7. One gents toilet – 2.1 sq.m 

8. One differently abled toilet – 6.5 sq.m 

I. Auditorium 
1. Hall – 0.5 sq.m per person 

2. Ladies toilet – 15 sq.m per 100 person 

3. Gents toilet – 15 sq.m per 100 person 

4. Differently abled toilet – 6.5 sq.m 

J. Drinking Water Facility 

 1. Fountain per 50 students  

K. Playground 

1. Football – 49mx110m (10-9-2-0) and 25m x 55m (2-11-1-0) 

2. Basketball – 366 sq.m (0-11-2-0) 

3. Volleyball – 286 sq.m (0-8-3-3) 

L. Parking 

1. Bus – 39 sq.m per bus 

2. Car – 12.5 sq.m per car 

3. Motorbike – 3 sq.m per bike 

4. Cycle – 1.5 sq.m per cycle 

M. Ramps 

1. Ramp shall be provided for the differently-abled person till ground floor.  

2. Access ramp for wheelchairs shall have gradients 1:12.  

3. Level platform after 1800mm flight 

4. Level platform shall be provided at tops and bends  

5. Minimum width of ramp – 1000mm 

6. Handrails shall be provided if the rise exceeds 600mm 

N. Parapet Heights 

1. Accessible roof, terraces and balconies shall have parapet 

2. Minimum height 1000m 
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ऄनुसचूी-४ 

अिासीय छात्रिृविको लावग वनिेदन 

 

यमयतः 

 

श्री प्रधानाध्यापकज्य ू

======= ========= ========= ========= विद्यालय 

 

 

 

ljifo M अिासीय छात्रिृवि सभबन्धमा ।  

महदेय,  

प्रस्तुत यिषयमा मलाआफ ======= ========= ========= =============== ========= ========= ========भएको कारणले 

घरदयेख यिद्यालयसम्म दयैनक अईन जान ऄसहज भएकाले यस यिद्यालयको अिासीय यिद्याथी कोटा ऄन्त्तगफत 

छनौटका लायग स्थानीय तहको यसर्ाररस सयहत ऄनरुोध गदफछु । 

 

वनिेदक 

यिद्याथीको हस्तािरः 

नामः 

किाः 

ठेगानाः 

 

ऄयभभािकको 

नामः 

हस्तािरः 

  

नोटः वनिेदनका साथ सभबवन्धत स्थानीय तहको वसफाररस पेस गनुवपने छ । 
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ऄनुसचूL - ५ 

स्िास््य सेिा तथा प्राथवमक ईपचार किमा हुनुपने न्यूनतम सामरीहरू 

१. ईपकरण  

यसन यििरण सङ््या 

१ कैची १ 

२ ट्िीजर १ 

३ नेल कटर ५ 

४ यस्टल ग्लास १ 

५ ्लायिक बाटा २ 

६ ना्ने यगलास १ 

७ र्ोरसेभ १ 

८ थमाफयमटर २ 

९ टचफ लाआट र धयािी १ 

१० ्लायिक  मग १ 

११ साबनुको बट्टा १ 

१२ सानो कचौरा १ 

 

२. औषधीहरू 

यसन यििरण  सङ््या 

१ ्यारायसटामोल २० 

२ यभस्को(एण्टायसड)चक्की २० 

३ सेयियजन चक्की २० 

४ मेिोयनडाजोल चक्की २० 

५ मेिोक्या्यारायमड चक्की(अुँखामा हाल्ने थोपा) ५ 

६ क्लोरोरामरे्यनकल  

७ निजीिन ्याकेट १० 

मपहम तथा ऄन्य सामरी 

८ पेयभडोन अयोयडन सोलुसन २ 

९ डोलोयर्न जेल २ 

१० नेस्पोररन मल्हम २ 

११ एडेयसभ व्यान्त्डेज २० 

१२ यनमफलीकृत गज १० 

१३ एडेयसभ टेप ३ 

१४ कपास(कटन) १ 

१५ कटन व्यान्त्डेज ६ 

१६ मेयडकल ग्लोब २ 

१७ यडटोल साबनु १ 
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ऄनुसचूी-६ 

प्रयोगिालामा हुनुपने न्यूनतम सामरीहरू 

(क) विज्ञान प्रयोगिाला 

Physical Lab Materials 
 

S.No. Items Specification Qty. 

1 yellup elbaevom /yellup xiF   50 

2 msirP   50 

3 Light Tube (प्रकाश नली)    50 

4 Slinky Spring   50 

5 Ammeter 

 

 

 0-1 Amp Smallest Range 50 

 1-5 Amp Smallest Range 50 

6 Voltmeter 

 

 

 0-1 Volt Smallest Range 50 

 1-5 Volt Smallest Range 50 

7 Galvanometer  Smallest Range 100 

8 Mendeleev Periodic Table   5 

9 Modern Periodic Table   5 

10 Electrolysis Apparatus (यिद्यतु यिच्छेदन सामग्री)    Set 5 

11 Test Tube  15ml 500 

12 Woulff Bottle   10 

13 Gas Jar   10 

14 Delivery Tube   Bundles 4 

15 यिट्टाआभ सले्र्    10 

16 Thistle Funnel    10 

17 R/B Flask 250/500 ml 15 

18 Eureka Can   2 

19 Spring Balance   5 

20 Palm Balance    2 

21 Hydrometer    2 

22 Lactometer   2 

23 Clinical Thermometer Laboratory 10-150c 5 

24 Lab Thermometer   Alcohol Based 5 

25 Max Min Thermometer   5 

26 Alcohol Thermometer    5 

27 Convex Lens   20 

28 Concave Lens 

 

20 

29 Transformers   1 
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S.No. Items Specification Qty. 

30 PH scale    Digital 5 

31 Telescope   2 

32 Litmus Paper   Red/Blue 5+5 

35 Sprit Lamp Steel Base 10 

36 Newton Disk 

 

10 

37 Optical Bench 

 

10 

38 Dip Circle 

 

20 

39 Ohms law kit 

 

5 

40 Physical Balance 

 

5 

41 Beam Balance 

 

5 

42 Newton’s third law experiment device 

 

10 

43 Pascal law device 

 

10 

44 Voltage Regulator 1-12 V 20 

45 Model of Electric Meter 

 

5 

46 Copper Plate  

 

20 

47 Zinc Plate 

 

20 

48 Electric Bell Model 

 

5 

49 Dynamo 

 

20 

50 Battery Box 

 

50 

51 Jack for Battery Box 

 

250 

52 Multimeter 

 

10 

53 Oscilloscope 

 

5 

54 Spectrometer 

 

1 

55 Newton’s Ring Apparatus 

 

1 

56 Sodium Light 

 

10 

57 Photometer 

 

2 

58 Microwave or Hot Air Oven  

 

1 

59 Centrifuge Machine 

 

2 

60 Column Chromatography Tube 

 

3 

61 Chromatograph Slide 

 

10 

62 Refrigerator  

 

1 
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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 

 

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  

 1 Invertebrates    

 

Apparatus Lists for Practical 

 

S.No. Items Specification QTY. 

1 Oscillation Magnetometer    
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S.No. Items Specification QTY. 

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 inclined 

plane, Small wooden tray with metal protractor   

 

13 Logic gates operation board with diode    

14 Projector-1    

 

Books (PHYSICS) 

 

S.No. 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  
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S.No. Name Publication 
Qty. 

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  

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) 

SN Name Publication 
Qty. 
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1 Organic Chemistry Bahal and Bahal  

2 Conceptual Chemistry Practice Bhudipuran  

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  

 

ग) सचूना 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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ऄनुसचुी-७ 

विद्यालय विकास प्रस्तािको ढाैँचा 

१. पररचय   

२. दूरदृवष्ट, लक्ष्य, ईदे्दश्य   

३. विद्यालयको विद्यमान ऄिस्था वनभन सचूनामा अधाररत भइ विशे्लषण गने : 

क) सेिािेत्रको जनसङ््या  

ख) यिद्यालयको भौयतक ऄिस्था  

ग) यिद्यालयको शैयिक ऄिस्था  

घ) यिद्यालय समदुायको सम्बन्त्ध  

ङ) यिद्यालयको अयथफक ऄिस्था  

४. प्रस्तावित योजना (रणनीवतक तथा कायवनीवतसवहत ) 

क) शैयिक  

ख) भौयतक  

ग) अयथफक  

घ) व्यिस्थापकीय  

५. िावषवक कायावन्ियन कायवयोजना  

क) अयथफक व्ययभार पने र नपने यक्रयाकलापहरू समािेश गरी कायफयोजना प्रस्तुत गनुफपने छ ।  

६  ससं्थागत िमता विकास  

क) जनशयक्त यिकास 

ख) भौयतक संरचना यिकास 
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ऄनुसचूी-८ 

प्रधानाध्यापक छनौट तथा मूपयाङ्कनका अधार 

 

१.  िैयविक वििरण          ३० ऄङ्क
  

क) न्त्यनूतम शैयिक योग्यता (प्रथम  श्रेणी -१०, यितीय श्रेणी -८, ततृीय श्रेणी -६)  १० 
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