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z'esfdgf ;Gb]z

लिक्ा, रवुा तथा खलेकुद िाखाको कार्यक्रम अनसुार "कोहलपरु िलैक्क झलक-
२०७८" को दोस्ो अङ्क प्रकािन भएकोमा म अतरनत हल््यत छु । दोस्ो अङ्क 
प्रकालित हुनलेु िलैक्क झलक प्रकािन गनने कार्यको लनरनतरता हालसल भएको छ । 

िलैक्क झलकको प्रसततु अङ्कमा कोहलपरु नगरपाललकाको समग्र अवसथाको 
लववरण समलेटएको छ । िलैक्क इलतहास र िलैक्क सङ्घ/ संसथाहरुको आिारभतू 
लववरणहरु लदइएको छ । सङ्घीर तथा सथानीर लिक्ास्बनिी नीलत, ऐन तथा केही 
कार्यलवलिहरु समते समावेि गररएकf 5g\ । रसबाट सथानीर सरोकारवालाहरुमा 
िलैक्क लववरण तथा नीलतहरु स्बनिमा ्ानकारी हुने छ । रसैगरी लवद्ालरमा गएका 
अनदुान रकमहरुको लववरण पलन रालखएको छ । रसबाट पारदलि्यता र सचूना ्सता 
सिुासनका पक्हरुलाई कारम गन्य मद्दत पगुनेछ भनने मलेै लवश्ास ललएको छु ।

कोलभड-१९ दोस्ो लहरको संत्ास र कारा्यलर कामको वरसतताका अलतररक्त समरको 
सदपुरोग गरी िलैक्क झलकको प्रकािन गनु्यभएकोमा लिक्ा िाखाका प्रमखु लगारत 
सबै कम्यचारीहरुलाई िनरवाद लदन चाहनछु । िलैक्क झलक प्रकािन गददै ्ाने 
कार्यक्रमले आगामी व््यहरुमा समते लनरनतरता पाउने नै छ भनने आिा गद्यछु । 

लटुबहादरु रावत 
नगर प्रमखु

कोहलपरु नगरपाललका, बाँके
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कोहलपरु नगरपाललका, नगरकार्यपाललकाको लिक्ा, रवुा तथा खलेकुद िाखाले 
कोहलपरुको िलैक्क लसथलतलाई उ्ागर गनने िलैक्क झलक-२०७८ प्रकािन 
गरेकोमा िाखालाई बिाइ तथा िनरवाद लदन चाहनछु । 

िलैक्क झलक प्रकािनको लनरलमतता हुन ुराम्ो कुरा हो । रसले कोहलपरुको िलैक्क 
लसथलत लववरण उपलबि ePsf] छ । रसबाट सरोकारवालाहरुलाई नगरपाललकाको 
अद्ावलिक िलैक्क लसथलतका बारेमा ्ानकारी ललन मद्दत गननेछ भनने मलाई 
लागेको छ । 

िलैक्क झलकको प्रकािनले लवद्ालर लिक्ाको बारेमा नीलत लनमा्यण गन्य, अनगुमन 
र लनरमन गन्य महतवपणू्य लनवा्यह गद्यछ । अलहलेको स "चना र ्ानकारीको रगुमा 
नगरपाललकासँग सहकार्य गनने  सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघ/संसथाहरुका लालग 
समते िलैक्क झलकको दोस्ो अङ्क उपरोगी बनन सकछ eGg] dnfO{ ljZjf; 
5 . साथै आगामी व््यमा समते रसै गरी िलैक्क झलकको प्रकािनले लनरलमतता 
पाउँद ै्ाने ck]Iff JoQm ub{5' . 

;~h's'df/L rf}w/L
gu/ pk–k|d'v

sf]xnk'/ gu/kflnsf
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िलैक्क झलकको प्रकािन गनने कार्यले सिुासनको एउटा पक्लाई स्बोिन 
गद्यछ । रसले पारदलि्यता र ्वाफदलेहता कारम गन्य  सहरोग गद्यछ । माग 
नगरीकनै सरोकारवालाहरुलाई सचूना उपलबि हुनछ । िलैक्क सिुासन र लवद्ालर 
प्रभावकाररताका सचूकहरु साव्य्लनक हुनछन ्  । रसले सथानीर तहको िलैक्क 
इलतहासको संरक्ण र स्बर््यन गछ्य । 

रो कार्यथलोमा हालसल गरेको अनभुवलाई रचनातमक कार्यमा सङ्गठन गनने एक 
तररका पलन हो । रस अथ्यमा कोहलपरु नगरपाललका, नगरकार्यपाललकाको एक 
िाखाको रुपमा रहकेो लिक्ा, रवुा तथा खलेकुद िाखाले िलैक्क झलक-२०७८ 
प्रकािन गनने ्मकको गनु्य प्रिसंनीर कार्य हो ।

रसको झलकमा कोहलपरुको समग्र िलैक्क लसथलतको तथराङ्क प्रसतलुत र लवशे््ण 
गररएको छ । साथै लवद्ालरका लालग आवशरक पनने आलेख तथा नीलतगत 
सामग्रीहरु समते समलेटएका छन ्। आिा छ, री सामग्रीहरु लवद्ालर तथा िलैक्क 
सरोकारवालाहरुका लालग उपरोगी हुनेछन ्। 

कोलभड-१९ को लकडाउनको अपठेरो वातावरणमा समते अहोरात् खटेर िलैक्क 
झलक-२०७८ प्रकािन गन्य सक्म हुन ुभएकोमा लिक्ा, रवुा तथा खलेकुद िाखाका 
प्रमखु तथा सबै कम्यचारीहरुलाई हालद्यक बिाइ लदन चाहनछु । साथै आगामी व््यमा 
समते रसको लनरनतरताको लालग िभुकामना वरक्त गन्य चाहनछु ।

छलवलाल नेपाली
प्रमखु प्रिासकीर अलिकृत

sf]xnk'/ gukflnsf, lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf

z}lIfs emns @)&* ª



z'esfdgf Û

कोहलपरु नगरपाललका, लिक्ा रवुा तथा खलेकुद िाखाले आफनो वाल््यक कार्यक्रम 
अनसुार िलैक्क झलकको दोस्ो अङ्क प्रकािन गरी लनरनतरता प्रदान गन्य सफल 
भएकोमा लिक्ा िाखालाई हालद्यक बिाई लदन चाहनछु । 

रस नगरपाललकामा रहकेा सबै सामदुालरक तथा संसथागत लवद्ालरहरुको िलैक्क 
लववरण तथा कोहलपरुको समग्र िलैक्क लसथलत समलेटएको एउटा सनदभ्य सामग्रीको 
अभाव खलटकएको लथरो । िलैक्क झलक पलहलो अङ्कले तरो अभावलाई परूा 
गरको । अब रो दोस्ो अङ्कले पलहलो अङ्कमा छुटेका केही कुराहरुलाई समटेन 
मद्दत गन्य सहरोग पगुने लवश्ास ललएको छु । 

मलूत: लवद्ालरका आिारभतू िलैक्क तथराङ्क र केही नीलतगत ्ानकारीहरु 
समलेटएको प्रसततु िलैक्क झलक लवद्ालरका प्रिानाधरापक, लिक्क तथा सबै 
सरोकारवालाका लालग  एक सङ्ग्रहणीर स्ोत सामग्री सामग्री बनने छ भनने मलाई 
लागेको छ । 

कोरोना-१९ दोस्ो लहरको महामारीमा समते समर वरवसथापन गरी रस झलक तरार 
गन्य ्ट्ुनहुुने लिक्ा, रवुा तथा खलेकुद िाखाका कम्यचारी तथा स्बर् सबैलाई 
हालद्यक िनरवाद वरक्त गन्य चाहनछु । 

                                gf/fo0fL cf]nL
                               ;+of]hs

                               sf]xnk'/ gu/kflnsf
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दुई शबद
सचुना र पारदलि्यता सिुासनका ततवहरु हुन ् । सचुनाले ्ानकारी उपलबि हुनछ । ्ानकारी उपलबि 
भएपलछ सेवा प्रदारक संसथाबाट कसरी काम भइरहकेो छ भनने कुरा सरोकारवालाहरुलाई थाहा हुनछ । 
आफूले प्रवाह गरेको सेवा सलुविाका बारेमा सरोकारवालाहरुलाई ् ानकारी गराउन ुपनने दालरतव साव्य्लनक 
सेवा प्रदारक लनकारहरुको पलन हो । रसबाट सेवाग्राहीहरुले समरम ैप्राप्त गनु्य पनने सचूना उपलबि गन्य मद्दत 
पलन गद्यछ ।  
लवद्ालरहरुले सङ्घीर र प्रदिे सरकार तथा सथानीर तहबाट लवलभनन लि््यकहरुमा ब्ेट र कार्यक्रमहरु 
प्राप्त गद्यछन ्। लवद्ालरले पलन आफूलाई प्राप्त सीलमत ब्ेटलाई अलिकतम सदपुरोग गन्य आवशरक हुनछ । 
रसतै आलथ्यक अनिुासन कारम गन्य तोलकएको िी््यकमा प्रचललत न्स्य र सीमाको अलिनमा रहरे मात् खच्य 
गनु्यपनने प्राविान छ । रसरी लनकासा गररएको रकम खच्य गदा्य प्रचललत लिक्ा ऐन, लनरमावली, आलथ्यक ऐन 
लनरमावली, साव्य्लनक खररद ऐन लनरमावली र लवद्ालर क्ेत् लवकास कार्यक्रम कारा्यनवरन लनदनेलिका 
र लिक्ा, लवज्ान तथा प्रलवलि मनत्ालर, लिक्ा तथा मानवस्ोत लवकास केनद्रबाट ्ारी गररएका कार्यक्रम 
कारा्यनवरन पलुसतका, लनदनेिन तथा पररपत्हरुलाई आिार माननपुनने हुनछ । लनरमानसुार खच्य गरी आर वरर 
लववरण दरुुसत राखी तोलकएको समरमा आलथ्यक लेखा परीक्ण गनु्यपनने हुनछ । तरसैगरी तोलकएको िी््यक 
र प्रलक्ररा अनसुार खच्य भएको छ लक छैन भनी सामाल्क परीक्ण पलन गनु्यपनने प्राविान रहकेो छ । री सबै 
लवद्ालरहरुको दालरतवमा पनने कुराहरु हुन ्। 
रसै कुरालाई धरानमा राखी लवद्ालरहरुलाई लनकासा गररएका लवलभनन लकलसमका अनदुान रकमहरुको 
्ानकारी गराउन र लनकासा रकमलाई कार्यक्रम कारा्यनवरनमा लनलतगत सह्ीकरण गन्य कोहलपरु 
नगरपाललका तथा  लिक्ा रवुा तथा खलेकुद िाखा हरदम प्ररतनिील रहकेो छ । रसका लालग कार्यलवलि, 
पत्ाचार, परामि्य, लवद्ालर अनगुमन भ्रमण, बैठक तथा अनौपचाररक कुराकानी आलदका माधरमबाट 
लवद्ालरहरुलाई सह्ीकरण गन्य लवलभनन प्ररासहरु गररँद ैआएका छन ्। 
रसै सनदभ्यमा रस लिक्ा, रवुा तथा खलेकुद िाखाले िलैक्क सत् २०७७ को अनतर तथा आ.व. 
२०७७/७८ को तेस्ो चौमालसक अवलिस्ममा लवद्ालर र रस िाखामा स्पनन गररएका लक्रराकलापहरु 
र लतनको उपललबि लववरण सरोकारवालाहरुमा ्ानकारी होस ् र लवद्ालरलाई समते आगामी लदनका 
लालग माग्यदि्यनका रुपमा उपरोग बनोस ्भनने अलभप्रारले केही सनदभ्य सामग्रीहरु सलहत रस “कोहलपरु 
िलैक्क झलक, २०७८” प्रकािन गररएको छ ।
प्रसततु झलक तरार गदा्य लववरण, नीलतगत प्राविान तथा सनदभ्य सामग्रीहरुलाई तथरगत रुपमा राखने प्ररास 
गररएको  छ । तैपलन प्रसतलुतका क्रममा केही लव्रवसतगुत तथा भा्ािलैीगत त्लुटहरु भएका हुन सकछन ्। 
तरसता कमी कम्ोरीहरुलाई औलँराई लदएर र रचनातमक सझुाव लदएर आगामी लदनमा सिुार गनने अवसर 
लदन ुहुनेछ भनने अपेक्ा ललएको छु ।
अनतमा, रसको प्रकािनमा ्ानकारी र लववरण उपलबि गराई सहरोग गनु्यहुने रस िाखाका स्पणू्य 
कम्यचारी, लवद्ालरका प्रिानाधरापक तथा सरोकारवाला महानभुावहरुप्रलत हालद्यक आभार वरक्त गद्यछु ।

अननतकुमार पौड्राल
लिक्ा प्रमखु (उपसलचव/ अलिकृत दिौ)ँ 
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कोहलपुर नगरपाक्लकाको सङ्क्षिप्त क्िनारी

१.  भौगोक्लक क््थिक्ि, षिषेत्रफल र क्समाना : संलघर लोकतालनत्क गणतनत् नेपालको नराँ प्रिासलनक 
संरचना अनसुार कोहलपरु नगरपाललका प्रदिे नं. ५ को बाँके ल्ललामा पद्यछ । पथृवीको गोलार््यका 
आिारमा कोहलपरु नगरपाललका २८ लडग्री ७ लमनेट १२ सेकेणड दलेख १८ लमनेट ५४ सेकेणड 
उत्तरी अक्ांस तथा ८१ लडग्री ३८ लमनेट २४ सेकेणड दलेख ८१ लडग्री ४९ लमनेट ५१.६ सेकेणड पवूथी 
दिेानतरमा रहकेो छ । रो नगरपाललका नेपालको मधरपलचिम तराई क्ेत्मा पद्यछ । नगरपाललकाको 
कुल क्ेत्फल १८४.२६ वग्य की.मी. छ । कोहलपरु नगरपाललकाको पवू्यमा राप्तीसोनारी गाउँपाललका, 
पलचिममा बै्नाथ गाउँपाललका, उत्तरमा सलरान ल्ललाको चरेु पहाड शृखंला र दलक्णमा 
्ानकी गाउँपाललका र नेपालगञ् उपमहानगरपाललका पद्यछ । बाँके ल्ललाको सदरमकुाम िहर 
नेपालगञ् दलेख १० की.मी. उत्तरपरटि रहकेो कोहलपरु नगरपाललका सालवकमा भरेी अञचल तथा 
मधरपलचिमाञचल लवकास क्ेत्मा पद्यथरो ।

२.  कोहलपुरको नामाकरण : रस नगरपाललकाको नाम तेल पेलने कोलबाट भएको हो भनने लवश्ास 
छ । कोल भनेको तेलहन ्सतै तोरी, आलस आलद पेलेर तेल उतपादन गनने काठैकाठले बनेको घरेल ु
रनत् हो । 

३.  नगरपाक्लकाको सथापना : लवं. स. २०७१ वैिाख २५ गतेको नेपाल सरकार मलनत्परर्दको लनण्यर 
बमोल्म औपचाररक रुपमा सालवकको कोहलपरु गालवस, रझनेा गालवस /  समसेरगन् गालवस 
ufleP/ sf]xnk›/ gu/kflnsf :yfkgf ePsf] xf] .

४.  प्रशासक्नक क्वभाजन : कोहलपरु नगरपाललका सङ्घीर लोकतालनत्क गणतनत् नेपाल, प्रदिे नं. 
५ को बाँके ल्ललामा पद्यछ । रस नगरपाललकामा ््मा १५ वटा वडाहरु रहकेा छन ्। लनवा्यचन 
क्ेत् लवभा्नका आिारमा कोहलपरु प्रदिे नं. ५ को लनवा्यचन क्ेत् नं. १ को ख तथा प्रलतलनlw-सभा 
लनवा्यचनको क्ेत् नं. १ मा पद्यछ ।

५.  जनसङ्ख्ा र जनजाक्ि समुदा् : कोहलपरु नगरप्रोफाइल-२०७४ मा लदइएको घरिरुी सवनेक्ण, 
२०७३ को लववरण अनसुार कोहलपरु नगरपाललकामा कुल घरपररवार १७,६८९ तथा कुल 
्नसङ्खरा ८७,३०० रहकेो छ । औसत ्नसङ्खरा वलृर् दर ३.५३ प्रलतित छ ।  ्ालत समदुारका 
आिारमा कोहलपरुमा कुल ्नसङ्खरामधरे पहाडी दललत (११ प्रलतित), मिसेी दललत (२.२ 
प्रलतित), पहाडी ्न्ालत तथा आलदबासी (९.८ प्रलतित), मिसेी ्न्ालत तथा आलदबासी 
(२६.९ प्रलतित), पहाडी ब्ा्हण/क्ेत्ी/ ठकुरी/ सनरासी (४३.६ प्रलतित), मिसेी ब््हण/  क्त्ी/ 
रा्पतु (२ प्रलतित), मलुसलम (२.७ प्रलतित), पहाडी अनर(०.५ प्रलतित), मिसेी अनर (१.३ 
प्रलतित) ्ालत लगारत खलटक, लचडीमार आलद्सता लोपानमखु तथा सीमानतकृत समदुारका 
मालनसहरु बसोबास गद्यछन ् । lj=;+= @)&& sf] 3/w'/Lsf] ;j]{If0f cGt/ut sf]xnk'/ 
gu/kflnsfn] s'n hg;+Vof !,)),&@* -dlxnf%@*#% / k'?if $&*(#_ /x]sf] 5 . 
sf]xnk'/ gu/kflnsfsf] hg3gTj %%&-&! /x]sf] 5 .

६.  भाराभारी समुदा्: कोहलपरु नगर प्रोफाइल अनसुार कोहलपरु नगरपाललकाको कुल 
्नसङ्खरामधरे नेपाली भा्ी ६९.२४ प्रलतित, थारु २४.५१ प्रलतित, अवलि ४.७ प्रलतित, लहनदी 
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१.१ प्रलतित र मगरखाम, मलैथली, डोटेली, गरुुङ, भोटे र अनर १ प्रलतितभनदा कम रहकेा छन ्।

७.  हावापानी : रस क्ेत्को हावापानी उपोषण कलटबनिीर (subtropical) क्ेत्मा पद्यछ । रस 
नगरपाललका क्ेत्को अलिकतम तापक्रम लग्रषम ऋतमुा ४६ लडग्री र नरनूतम तापक्रम लहउँदमा ४ लडग्री 
सेललसरसस्म पगुछ । रहाँ वाल््यक सरदर व्ा्य १९१२ dL=dL= हुने गद्यछ । सापेलक्त आद्रता औ्त 
७१.४ प्रलतित रहनछ ।

८.  ्ािा्ाि : कोहलपरुबाट नेपालगन्, कणा्यली प्रदिे, पलचिमको लसमाना कनचनपरु गड्डाचौकी र 
पवू्यमा बटुवल, नारारणघाट हुदँ ैकाठमाडौलगारत पवूथी नेपालका लवलभनन िहरहरु ् ाने पककी सडक 
रातारातको सलुविा छ । रहाँबाट सखुनेत ८५ लकलोलमटर,  महनेद्रनगर २०० लकलोलमटर र काठमाडौ 
५३५ लकलोलमटरको दरूीमा पद्यछन ् । कोहलपरुमा पवू्यपलचिम महनेद्र रा्माग्य तथा नेपालगन्बाट 
सखुनेत हुदँ ैकणा्यली प्रदिे ्ाने रतन रा्माग्य लमलने चारवटा बाटोको लमलनलवनद ु(चौराह) रहकेो छ । 
तरसैले कोहलपरुलाई रातारात सलुविाका लहसाबले महनेद्र रा्माग्यबाट सदुरु पलचिम तथा कणा्यली 
प्रदिे ्ाने प्रवेिद्ारका रुपमा ललइनछ । कोहलपरु नगरपाललका क्ेत्लभत् समते एक ठाउँबाट अकको 
ठाउँ ्ानका लालग बाहै्र मलहना मोटरगाडी चलने सडक माग्यहरु छन ्। रहाँबाट १३ लकलोलमटर दरूीमा 
नेपालगन् एअरपोट्य रहकेो छ । रस एअरपोट्यबाट काठमाडौ र कणा्यली तथा सदुरुपलचिम प्रदिेका 
पहाडी ल्ललाहरुमा ्ाने हवाइ्हा्हरु चलदछन ् । कोहलपरुमा दगु्यम पहाडी ल्ललाहरुबाट 
लबरामी लराउन र आपतकालीन उद्दार कार्यका लालग हलेीपराडहरु रहकेा छन ्।

९.  नदीनाला िथिा िालिलै्ा : रस नगरपाललका क्ेत्को कररब ६० लकलोलमटर क्ेत्मा डुडुवाखोला, 
लकरणनाला, सानो डुडुवानाला, इटानाला, रोहीणीखोला, रानीघाट लगारतका खोलाहरु बगने गद्यछन ्। 
भतैूरा ताल, ्ोरत्त ेटपपर, ्ोरत्त ेलसमसार क्ेत् र ताल रस नगरपाललकामा रहकेा तातलैराहरु हुन ्।

१०.  धाक्म्षक ्थिलहरु : कोहलपरु िालम्यक लवलवितारकु्त िहर हो । रहाँ िालम्यक सलहषणतुा झलकाउने 
लवलभनन िमा्यवल्बीहरुको िालम्यक सथलहरु रहकेा छन ् । रस नगरपाललकामा काललका मलनदर, 
लिवमलनदर, मनकामना मलनदर, लिवालर, रािाकृषण मलनदर, वैषणोदवेी मलनदर, ्गननाथ लकरण 
भवानी, राम्ानकी मलनदर, रानीघाट मलनदर लगारतका द््यनौ ँ लहनद ूिम्यवाल्बीहरुका मलनदरहरु 
छन ् । लवललभस्य चच्य, बेथेल चच्य, गेचिमी चच्य आलद लक्रलचिरन िम्यवाल्बीहरुका प्रमखु चच्यहरु  
हुन ्।  ् हालमरा मलस्द, ् हाँलमरा कादरी आलद रहाँका मलुसलम िम्यवाल्बीहरुका िालम्यक सथलहरु 
हुन ्।  साथै रहाँ बरु् िम्यवाल्बीहरुको बौर् सतपु पलन रहकेो छ ।

११.  खषेल मैदान : रहाँ फरालकला खले मदैानहरु रहकेा छन ्। अनतररालषरिर लक्रकेट मदैान, तेह्र लबघा 
फुटबल मदैान, कोहलपरु ब्ारलसथत िलहद मञच आलद रहाँका मखुर खले मदैानहरु हुन ्। रसबाहके 
केही माधरलमक लवद्ालरहरुमा समते प्रिसतै फरालकला खले मदैानहरु रहकेा छन ्।

१२. उपलबध सरकारी सषेवा िथिा सकु्वधा :  कोहलपरु सलुविारकु्त आिलुनक िहरका रुपमा लवकलसत 
हुदँ ैगइरहकेो नगरपाललका हो । रहाँ नगर कार्यपाललकाको कारा्यलर, नगरकार्यपाललकाका िाखा 
कारा्यलर र वडाकारा्यलरहरु रहकेा छन ्। रहाँ सङ्घीर सरकार र प्रदिे सरकारका लवलभनन क्ेत्ीर 
कारा्यलर र सरकारी संसथानहरु रहकेा छन ् । इलाका प्रिासन, पर्यटन कारा्यलर, इलाका प्रहरी 
कारा्यलर, क्ेत्ीर रिालफक प्रहरी कारा्यलर, सिस्त्र प्रहरी गण, नेपाली सेनाको मधरपलचिम पतृना 
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ताललम लिक्ालर, उचच माधरलमक लिक्ा परर्द,् आनतररक रा्सव अनसुनिान कारा्यलर, बाँके 
रालषरिर लनकुञ्, सवासथर चौकी र आरवुनेद औ्िालर रहाँका प्रमखु सरकारी कारा्यलरहरु हुन ्। 
नेपाल राषरि बैङ्कको क्ेत्ीर भवन लनमा्यणािीन अवसथामा रहकेो छ ।

१३.  सङ्घी् िथिा प्रदषेश सरकारका का्ा्षल्हरु: इलाका प्रिासन कारा्यलर, इलाका प्रहरी 
कारा्यलर, /fli6«o cg';Gwfg sfof{no, रालषरिर परीक्ा बोड्य, प्रलवलिक तथा वरावसालरक 
ताललम परर्दक्ो क्ेत्ीर कारा्यलर, बाँके राषरिीर लनकुञ् रहाँ रहकेा सङ्घीर सरकारका 
कारा्यलरहरु हुन ्। प्रदिे सरकारको k|b]z ;/sf/sf] पर्यटन बोड्यको कार्यलर रहकेो छ ।

१४.  सरकारी सं् थिानहरु : नेपाल लवद्तु प्रालिकरण, नेपाल टेलीकम, नेपाल टेलललभ्न क्ेत्ीर प्रिारण 
सेवा, गोरखापत् संसथान क्ेत्ीर कारा्यलर, रालषरिर वालणजर बैङ्क, नेपाल बैङ्क लललमटेड, कृल् 
लवकास बैङ्क आलद रस नगरपाललकामा रहकेा प्रमखु सरकारी संसथानहरु हुन ्।

१५.  खानषेपानी: कोहलपरु साना िहर खानेपानी आरो्ना, लवराट खानेपानी आरो्ना नगरपाललकामा 
सञचाललत खानेपानी आरो्नाहरु हुन ् । री आरो्नाहरुले नगरपाललकामा भलूमगत पानी तानेर 
पाइपमाफ्य त ्खानेपानी उपलबि गराएका छन ्।

१६.  ्वा््थ् सषेवा : कोहलपरु नगरपाललकामा एक वटा मलेडकल कले्, ३ वटा सवासथर चौकी, ३ 
वटा लन्ी असपताल, १ आरवुनेद औ्िालरहरु रहकेा छन ्। हालै कोहलपरु नगरपाललकाबाट १५ 
ियैराको एक कोलभड असपताल लनमा्यण भई सञचालनमा आएको छ ।

१७.  क्वदु्ि र सञिार माध्म : रस नगरपाललकाका प्रार: सबै वडाका िहर-ब्ार र ग्रामीण बसतीहरुमा 
नेपाल लवद्तु प्रालिकरणको केलनद्रर प्रिारणबाट लवद्तु सेवा उपलबि छ । नगरपाललकाको प्रार: सबै 
ब्ार क्ेत्मा नेपाल टेलीकमबाट लेनडलाइन, लप्रपेड र पोसटपेड मोबाइल फोन सेवा तथा एडीएसएल 
इनटरनेट सेवा उपलबि छ । एलसेलबाट टेलीकमबाट लप्रपेड मोबाइल फोन सेवा तथा डाटा इनटरनेट 
सेवा उपलबि छ । रसका अलतररक्त कोहलपरुमा अलपटकल फाइबरबाट घर अलफसहरुमा इनटरनेट 
उपलबि गराउने सेवा प्रदारक क्पनीहरु समते रहकेा छन ्। नेपालको आलिकाररक तथा सरकारी 
रालषरिर दलैनक समाचारपत् गोरखापत् दलैनकको पलचिमाञचल संसकरण कोहलपरुबाट नै प्रकालित 
हुनछ । रसैगरी कालनतपरु, नागररक नरु्  पलचिम टुडे, समाचारपत् दलैनक, नराँ पलत्का दलैनक हरेक लदन 
लबहान उपलबि हुने रालषरिर पलत्काहरु हुन ्। लमसन टुडे, रगुरान दलैनक रहाँका सथानीर ब्ारबाट 
प्रकालित हुने प्रचललत पलत्काहरु हुन ्। 

१८.  रषेक्ि्ो प्रसारण सषेवा : कोहलपरुमा रेलडरो नेपालको केलनद्रर तथा क्ेत्ीर लमलडरम वेभ (५७६ 
लकलो ह््य  सखुनेत)  तथा एफएम (१०० मगेाह््य चमरेे डाँडा) प्रसारण सेवा सनुन सलकनछ ।  रसका 
अलतररक्त कोहलपरु एफएम (१०१.२ मगेाह््य), प्रलतबोि एफएम (१०२.४ मगेाह््य) र रेलडरो लमसन 
(१०३.५ मगेाह््य) ले सथानीर सतरमा िहरबासीका लालग रालषरिर, सथानीर र अनतररालषरिर समाचार, 
मनोरञ्न, अनतरवाता्य, सथानीर गलतलवलिका लाइभ ररपोट्यङ, िलैक्क तथा सामदुालरक ्ागरणका 
कार्यक्रम तथा वरापार-वरवसार प्रबर््यनका लवज्ापनहरु प्रसारण गनने गद्यछन ् । री प्रसारणहरु 
स्बलनित रेलडरोबाट लनलम्यत इनटरनेट वेबसाइट तथा सामाल्क सञ्ालका ललङ्कहरुमाफ्य त ्समते 
सनुन सलकनछ । 
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१९.  टषेक्लक्भजन प्रसारण सषेवा : कोहलपरुमा नेपाल टेलललभ्नको क्ेत्ीर प्रसारण केनद्र रहकेो छ । 
रस प्रसारण केनद्रबाट नेपाल टेलललभ्नको केलनद्रर प्रसारण लगारत कोहलपरु टीभी नामक अलगगै 
चरानलबाट समते शवरदृशर कार्यक्रमहरु प्रसारण हुनछ । री प्रसारणहरु इटरनेटलगारत सथानीर 
टेलललभ्न केबलु सेवा र लडस सेवामाफ्य त ्लटभीमा हने्य र सनुन सलकनछ । 

२०. कोहलपुर गौरवका आ्ोजनाहरु: चपपरगौडी घईुराबारी अनतरप्रदिे सडक, कभड्य हल, 
अनतरालषरिर लक्रकेट मदैान, भर-ुटावर, घनटाघर, लसटी-हल, लामो दरूीको बसपाक्य , ररङ रोड, 
आिलुनक बििाला, डुडुवा कररडोर, बाल असपताल, १५-िरैाको आिारभतू असपताल, आकाि े
पलु, लवद्तुीर िवदाह गहृ, ढल र फोहोरमलैा तथा लदिा्नर पदाथ्यको प्रिोिन केनद्रलाई कोहलपरु 
नगरपाललकाको नगर गौरवको आरो्नाका रुपमा हरेक व््यको नीलत, ब्ेट र कार्यक्रममा समटेने 
गररएको छ । उक्त आरो्नाले कोहलपरु नगरपाललका क्ेत्को समग्र लवकासका लालग रुपानतरणकारी 
भलूमका लनवा्यह गनने भएकाले रसलाई गेम चने्र प्रो्ेकटको रुपमा समते ललइएको छ ।

२१. समुह र सञजाल :  रस कोहलपरु नगरपाललकामा रालषरिर प्रारल्भक कक्ा पढाइ कार्यक्रमको टोल 
पढाइ समहु, ललक्त वग्य सञ्ाल, बाल सञ्ाल, बाल कलब, सामदुालरक वन उपभोक्ता सलमलत, 
सथानीर रवुा कलब, आमा समहु, बचत तथा सवावल्वन, दारी गराङ आलद ्सता सङ्गलठत तथा 
सङ्गलठत समहुहरू सामाल्क सेवाका लवलभनन स्बलनित कार्यहरुमा लक्ररािील छन ्। रसका साथै 
रस नगरपाललकामा सिुासन, सथानीर िासन, सामाल्क मलेलमलाप लगारतका लवलभनन लव्रगत 
क्ेत्मा लवलभनन गैरसरकारी संघसंसथाहरूले लवलभनन लवकास लनमा्यण तथा सचतेीकरण स्बनिी कार्य 
गरररहको पाइनछ ।  

२२.= कोक्भि-१९ अ्थिा्ी अ्पिाल: गत आलथ्यक व््य दलेख लवश् महामारीको रुपमा फैललएको 
कोलभड–१९ र रसबाट बाट लसल््यत असह् पररलसथलत तथा बनदाबनदीबाट दिे परूानै लरमा फक्य ने 
अवसथामा रहकेो बेला पनुः कोलभड–१९ को दोस्ो लहर झनै भरावह रुपमा दखेा परेको छ । दोस्ो 
लहरको सङ्क्रमणबाट लसङ्गो दिे प्रभालवत हुदँा बाँके ल्लला दिेकै िरैे सङ्क्रलमतहरु भएको 
ल्लला हुन पगुरो । रसको प्रभावबाट कोहलपरु नगरपाललका पलन बचन सकेन । बाँके ल्ललाका ८ 
वटा सथानीर तहहरुमधरे दोस्ो सथानमा िरैे सङ्क्रलमत भएको क्ेत्मा कोहलपरु नगरपाललका रहन 
गरो । एककासी वलृर् भएको कोलभड–१९ को दोस्ो लहरको सङ्क्रमणबाट सङ्क्रलमत लबरामीहरुको 
लालग असपतालमा  बेड, अलकस्न, आई.सी.र.ु, भलेनटलेटर, पी.सी.आर. परीक्णलगारत अनर 
अतरावशरकीर सवासथर सेवाहरुको अभाव ्सता समसराहरुको सामना गनु्य परेको लथरो । उक्त 
लवपदक्ो सामना गन्यका लालग सङ्घीर र प्रदिे सरकार तथा सथानीर तहको संरकु्त प्ररासमा कोहलपरु 
नगरपाललका वडा नं.२ मा रहकेो सामदुालरक आरवुनेद तथा प्राकृलतक असपताललाई  कोलभड-१९ 
असपतालका रुपमा सथापना गररएको छ । रस असपतालको संरक्कमा नगरप्रमखु रहने प्राविान छ । 
असपताल प्रमखु नमप्रसाद िमा्य हुनहुुनछ । रस असपतालमा हाल १९ वटा बेडहरु उपलबि छन ्। रस 
असपतालमा एक ्ना डाकटर, लतन ्ना सटाफ नस्य र एक ्ना कारा्यलर सहरोगी रहकेा छन ्। रस 
असपतालले हालस्म ७,३३२ ्नाको लपलसआर र एलनट्ेन परीक्ण गरेको छ । रस असपतालको 
रेकड्य अनसुार ४५ ्ना कोलभड-१९ का गल्भर लबरामीहरुले उपचार सेवा पाएका छन ्। 
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@#= ्ुवा िथिा खषेलकुद : रस नगरपाललका क्ेत् लभत् १० वटा रवुा कलबहरु लक्ररालिल 
रहकेा छन,ु ्समा ७७७ ्ना रवुाहरु आबर् रहकेा छन ्। रसै गरी नगर क्ेत्मा २८ वटा 
बालकलबहरु गठन भई लक्ररालिल रहकेा छन ्। उक्त कलबहरुमा ५२७ ्ना बालबाललका 
आवर् रहकेा छन ्र सो मधरे बाललकाका अनपुात ५८ प्रलतित रहकेो छ । नगर क्ेत् लभत् वडा 
नं. ११ मा लक्रकेट खलेमदैान र वडा न्बर १३ रानीघाटमा खलेमदैान रहकेो छ । रसै गरी नगर 
क्ेत्को लवलभनन ७ सथानमा खलेकुद, मनोरञ्न सथलहरु रहकेा छन ्। 

@$= सिूना, सिंार िथिा प्रक्वक्ध : नगरपाललका क्ेत्मा लराणडलाइन टेललफोन लाइन संखरा 
२६५६, एलडएस सेवा ७९९, ल्एसएस पोष्टपेड मोबाइल १६६५, ल्एसएस, लप्रपेड मोबाइल 
५१४९० र सकाई लप्रपेड मोबाइल ६८२४ रहकेो छ । नगरपाललका बालसनदा कूल घरपररवार 
मधरे ८३ प्रलतितसँग टेलललभ्न, ३१ प्रलतित घरपररवारसँग क्परटुर र १३ प्रलतितसँग 
इनटरनेट सेवाको पहुचँ उपलबि रहकेो छ । नगरपाललकाको १५ वटै वडा कारा्यलरहरुमा 
इनटरनेट सेवा उपलबि रहकेो छ । नगरपाललकाको रझनेा, कोहलपरु, स्िरेगञ् समते ३ 
वटा सवासथर संसथामा मा मात् इनटरनेट रहकेो छ भने ६ वटा माद्ालमक लवद्ालरमा इनटरनेट 
सलुविा उपलबि रहकेो छ । नगर कार्यपाललका कारा्यलमा दता्य चलानी, वरवसार दता्य, 
रा्सव, लेखा, ्ीलनस, कम्यचारी वरवसथापन प्रणाली, इएचएमआईएस, इएमआइस, संसथा 
दता्यको क्परटुर सफटवरर उपलबि रहकेो छ । नगरपाललकाको आफनै इनटरएलकटभ वेवसाइट 
तथा मोबाइल एपस ्रहकेो र सो माफ्य त सचूनाहरु लनरलमत रुपमा अद्ावलिक भरैहकेो छ । 

@%= कोक्भ8- १९ िथिा क्वपb\ व्व्थिापन : रस नगरपाललका क्ेत्मा लवलभनन लवपद 
्ोलखमहरु मधरे हुरीवतास, आगलागी, बाढी, सडक दघु्यटना, भकु्प र सप्यदिंको असर 
प्रमखु रुपमा दलेखएका छन ्। उपरोक्त लवपद ्ोलखमहरुमा हाल लवश्वरापी महामारीको रुपमा 
रहकेो कोलभड-१९ को असर मखुर हुन गएको छ । लवपदको रोकथाम तथा पवू्य तरारी, 
प्रलतकार्य र पनुःसथापना तथा पनुःला्यभ स्बनिी नीलतगत र वरवहाररक रुपमा स्बोिनको 
लालग नगरपाललकामा नगरसतरी लवपद वरवसथापन सलमलत गठन भएको छ भने सथानीर 
आपतकाललन कार्यसंचालन केनद्र सथापना भई संचालनमा रहकेो छ । नगरपाललकाको 
संवेदनलिल क्ेत्मा डुवान र चट्राङ्गको लालग प "व्य सचूना रनत् ्डान गररएको छ । 

 लवपद प्रलतकार्यको लालग नेपाल रेडक्रस सह्ीकरणमा नगरपाललकाको लवपद प्रलतकार्य 
रो्ना लनमा्यण भएको छ । प्रतरेक वडाहरुमा रेडक्रसकमथी तथा सवरंसेवकको रुपमा पररचालन 
गररएको छ । कोलभड-१९ महामारीको रोकथाम, लनरनत्णको लालग कोलभड असपतालको 
लनमा्यण भउको छ । नगरपाललका र रेडक्रसको समनवरमा कवारेनटाईन र आइसोलेिन 
वाड्यको वरवसथापन गररएको छ । ्लवारु् नर प्रकोप रोकथाम र लनरनत्णका लालग मौसमी 
करालेनडर तरार गरी साव्य्लनक गररएको छ । 
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@^= समभावना : भौगोेललक, आवासीर, वरावसालरक र िलैक्क संगमसथलको रुपमा लवकासः 
पलचिम नेपालको रणनीलतक महतवको सथानमा अवलसथत रस नगरपाललकाले भौगोललक, 
आवालसर, वरावसालरक र िलैक्क संगमसथलको लविे् ता वोकेको छ । रो नगरपाललका 
्ैलवक लवलविता र संरक्णको दृलष्टकोणले महतवपणू्य बाँँके रालषरि् लनकुञ्सँग ्ोलडएको र 
अनतरालषरिर रुपमा पररलचत बलद्यरा रालषरिर लनकुञ् सलमपमा रहकेो छ । प्रदिे नं. ५ र कणा्यली 
प्रदिेको प्रवेिर्ारको रुपमा समते रहकेो हुदँा रसलाई प्रदिे तथा नेपालकै नमनूा आवासीर 
र वरासालरक केनद्रको रुपमा लवकास गनने संभावना रहकेो छ । तसथ्य उपरोक्त लविे् ता अनसुार 
रस नगरपाललकालाई नेपालको एक नमनूाा भौगोललक, आवालसर, वरावसालरक र िलैक्क 
िहरको रुपमा लवकास गररनेछ ।

@&= सम््ा िथिा िुनौिी : साक्र gu/kflnsf घोल्त रस :yfgLo txdf गणुसतरीर, 
वरवसालरक र ्ीवपरोगी लिक्ा प्रदान गनने सामदुालरक लवद्ालरहरु लवकास हुन सकेको 
छैन । समदुारको ्नसंखराको आिारमा सामदुालरक लवद्ालरको समानपुालतक लवतरण हुन 
नसकेको अवसथा छ । रस नगरका s]xL लवद्ालरमा लवद्ाथथी लिक्क अनपुात cem} उपरकु्त 
रहकेो छैन भने लवद्ाथथी संखरा अनसुार लिक्कको वरवसथा गनु्य पनने yk आवशरकता 
रहकेो छ । लिक्ाको क्ेत्मा ठुलो सं्भावना बोकेको रस नगरमा २ वटा मात् लवद्ालरमा 
प्रालवलिक लिक्ा तथा वरावसालरक ताललम सञचालन हुन ुअकको समसराको रुपमा दलेखएको 
छ । लवद्ालरमा छात्ा मतै्ी िौचालरको वरवसथा, सेलनटरी पराडको वरवसथा र बाल तथा 
अपांगमतै्ी पवुा्यिारको वरवसथा नभएका कारण प्रारः ्सो लवद्ालरमा afलमतै्ी संरचना र 
लसकाई लाग ूहुन ] सलकरहकेो छैन । 

 लवद्ालर छोड्ने दर लदनप्रलत लदन बढ्न,ु afललवकास केनद्रहरुमा afलमतै्ी लसकाई तथा 
खलेक"द र मनोरञ्नको लालग पवूा्यिार र सलुविा उपलबि नहुन,ु वडासतरमा सामदुालरक 
लसकाइ केनद्रको सथापना हुन नसकन ु पलन चनुौतीको रुपमा रहकेो दलेखनछ । आफना 
बालबाललकाको िलैक्क लसथलतका बारेमा अलवभावकहरुमा रथोलचत चासो नभएका 
कारण लवद्ाथथीमा लिक्ाप्रलत नकारातमक सोच र अनिुालसत लवxLनता अवसथा समते 
दलेखन थालेको छ । लवद्ालर वरवसथापन सलमलत तथा लिक्कबीच सझुबझु तथा समझदारी 
लनमा्यणमा कलठनाई रहकेो र प्रिानाधरापक तथा लिक्क बीच तहगत बेमलेका कारण 
िलैक्क वातावरणमा सिुार हुन सकेको छैन । लिक्क तथा लवद्ाथथीको लनरलमतता, लवज्ान 
प्ररोगिाला, क्परटुर, लिक्क र स"चना प्रलवलि सािनहरुको उपलबिता, पसुतकालरको 
अभाव, िलैक्क संग्रालर सथापना नहुन ुर अलतररक्त लक्रराकलापमा लनरलमतताको कमीका 
कारण गणुसतरीर लिक्ामा नकारातमक प्रभाव परररहकेो छ । भएको तथा ब्ार र समरको 
माग अनसुारको ्ीवनपरोगी, वरवसालरक र रो्गारमलूक पाठ्रक्रम तथा िलैक्क प्रणाली 
अनसुार पठनपाठन नहुदँा k9fO{ 3f8]/ /f]huf/L lt/ nfUg]sf] ;+Vofdf sdL cfpg 
;s]sf] 5}g .
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कोहलपुरको समग्र शैक्षिक क््थिक्ि

१.  क्वद्ाल् ्थिापनाको शैक्षिक इक्िहास: कोहलपरु नगरपाललकामा सव्यप्रथम सथापना भएको 
लवद्ालर हालको लत्भवुन माधरलमक लवद्ालर नै हो । रस लवद्ालरको सथापना लव.स.ं २०१६ 
मा लिक्ापे्रमी  हररप्रसाद रावतको अगवुाइमा चटार गाउँको खलुा चौरको एक खरको झपु्रोमा ने.रा.
प्राथलमक लवद्ालर सञचालन भएको लथरो । रालषरिर लिक्ा पर्लत रो्ना २०२८ सालबाट िरुु 
भएता पलन बाँके ल्ललामा लव.स.ं २०२९ सालदलेख लाग ूभरो । तरसपलछ लव.स.ं २०३२ सालमा 
रस लवद्ालरलाई अलहले भएको सथान (कोहलपरु नगरपाललका वाड्य नं ११ लसथत नेपालगञ् रोड) 
मा सारररो । रसपलछ रो मालव लव.स. २०३४ सालमा लनमालव र २०३४ सालमा माधरलमक लवद्ालर 
भएको हो । 

रसै गरी हालको लक्मी मालव लव.स.ं २०१६ सालमा सालवक रझनेा गाउँ पञचारतको वाड्य नं. ४ 
बद्यहवा लसथत लपपलको बटुामलुन पढाइ िरुु गरी ने.रा.प्राथलमक लवद्ालरको नामबाट सथापना भएको 
लथरो । छोटेलाल थारु रस लवद्ालरका संसथापक अधरक् हुन ् । पलछ लव.स.ं २०५६ सालमा रो 
लवद्ालर लन्नमाधरलमक बनरो र लक्मी लनमालव नामाकरण गरररो र लव.सं २०६३ सालमा मालव 
भरो । लवद्ालरहरुको सथापना सालको कालक्रम हदेा्य रसपलछ लव.स.ं २०१८ सालमा ्नता मालव 
मटैहवा सथापना भरो । लगभग १० व््यको लामो समरपलछ लव.स.ं २०२८ मा राम मालव र २०२९ 
मा सरसवती मालव सथापना भए । अकको ८ व््यपलछ लव.स.ं २०३७ मा खडगवार र २०४० मा ने.रा.
नामले दईुवटा लवद्ालरहरु सथापना भए । लव.स.ं २०४० दलेख २०५० को दिकमा ११ वटा र लव.स.ं 
२०५१ दलेख २०६० साल बीचको १० व््यको अवलिमा ८ वटा लवद्ालरहरु सथापना भए । रसतै 
लव.स.ं २०६१ र ६३ सालमा एक वटा गठुी र दईुवटा सामदुालरक, २०६४ मा ३ वटा र २०७५ मा 
एक लवद्ालरको सथापना भए । रसरी हदेा्य लव.स.ं २०४०-५० र २०५०-६० को दईुवटा दिकमा १८ 
वटा लवद्ालरहरु सथापनाको लालग सबै भनदा उव्यर समर भएको पाइनछ । ् ्मा ५९ व््यको अलविमा 
कुल लमलाएर ३० वटा सामदुालरक र एक वटा गठुी लवद्ालर सथापना भएको पाइनछ । उक्त ३१ वटा 
लवद्ालरहरुमधरे २०१६ दलेख २०६१ सालबीचमा सथापना भएका १२ वटा लवद्ालरहरु माधरलमक 
भएका छन ्। २०४० दलेख २०५८ सालबीच सथापना भएका ६ वटा लवद्ालरहरु लन्नमाधरलमक 
भएका छन ्। लव.स.ं २०४४ दलेख २०६४ साल बीचमा खलेुका बाँकी १२ वटा लवद्ालरहरु २० 
व््यको अवलिमा प्राथलमक तहम ैरथावत ्रहकेो दलेखनछ । कोहलपरुमा लवद्ालरको सथापनाको ५९ 
व््य लामो िलैक्क इलतहासमा तलुनातमक रुपमा सामदुालरक लवद्ालरहरुले अपेलक्त लवकास गन्य 
अझ ैिरैे काम गन्य बाँकी दलेखनछ ।

२.  सामुदाक््क क्वद्ाल् : कोहलपरु नगरपाललका क्ेत्मा कुल ३० वटा सामदुालरक लवद्ालरहरु 
छन ्। रसमधरे २८ वटा लवद्ालर अनतरगत ८१ वटा बाललवकास केनद्रहरु छन ्। कक्ा १ दलेख १२ 
स्म पठनपाठन हुने ५ वटा र कक्ा १ दलेख १० स्म पठनपाठन हुने ६ वटा सामदुालरक माधरलमक 
लवद्ालरहरु छन ्। रसै गरी कक्ा १ दलेख ८ स्म पठनपाठन हुने ७ वटा आिारभतू लवद्ालरहरु 
र  कक्ा १ दलेख ५ स्म पढाइ हुने १२  वटा सामदुालरक प्राथलमक लवद्ालरहरु रहकेा छन ्।  उक्त 
लवद्ालरहरुमा बाललवकास तहदलेख कक्ा १२ स्म कुल 15976 ्ना लवद्ाथथीहरु अधररनरत  
छन ्। सथारी, असथारी, राहत तथा नगरपाललका अनदुान समते गरी कुल ३७६ ्ना लिक्क, ११ 

sf]xnk'/ gukflnsf, lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf

z}lIfs emns @)&* 19



्ना लेखा कम्यचारी र २८ ्ना कारा्यलर सहरोगीहरु कार्यरत रहकेा छन ्।

क्र.

स.ं
िह छात्रा छात्र जममा क्शषिक

लषेखा 
कम्षिारी

का्ा्षल् 
सह्ोगी

१ बाललवकास ^!! ^!^ !@@& *! ) ०

२ कक्ा १-५ @%#$ @#*@ $(!^ !%! ) ११

३ कक्ा ६-८ @@@$ !(^& $!(! %# ) ६

४ कक्ा ९-१० !^(& !#&* #)&% @$ !! ११

५ कक्ा ११-१२ !$^) !!#& @%(& !# ) ०

 ््मा *$(^ &$*) !%(&^ #@@ !! २८

$. खुला क्वद्ाल् : लवलभनन कारणले बीचमैा पढाइ छाडेर लवद्ालर बालहर रहकेा तर पलछ 
लवद्ालरको औपचाररक लिक्ालाई लनरनतरता लदन चाहने लवलभनन उमरेका वरलक्तरुका लालग 
सञचालन गररने लवद्ालर नै खलुा लवद्ालर हो । खलुा लवद्ालबाट प्रदान गररने लिक्ालाई खलुा 
लिक्ा पलन भलननछ । रसता लवद्ालरमा पढने वरलक्तहरुले आफनो दलैनक पेसा वरवसार गददै घरैमा 
बसेर लिक्ा आ््यन गन्य पाउँछन ् र कक्ा ८ र एस.ई को परीक्ा समते लदन पाउँछन ् । रो एउटा 
वैकललपक लिक्ा प्रणाली पलन हो । रसतो लिक्ाले एकै पटकमा िरैे ्नाको ललक्त समहुलाई समट्ेन 
सकछ । रो कम खलच्यलो हुनछ । पढनेहरुले पलन आआफ्रनो समर, लसकाइ गलत, क्मता र फूस्यद 
अनसुार पढन पाउँछन ्। नेपालमा हाल ८४ वटा खलुा लवद्ालहरु सञचालनमा रहकेा छन ्। रालषरिर 
लिक्ा नीलत, २०७५ मा खलुा लिक्ाको अवसर लवसतार गनने रणनीलत छ । कोहलपरुको लत्भवुन 
माधरलमक लवद्ालरमा खलुा लिक्ा सञचालनमा रहकेो छ ।  नेपालमा लव.स.ं २०७३ मा खलुा 
लवश्लवद्ालरको समते सथापना भएको छ ।

%. साषिरिा क््थिक्ि :  कोहलपरु साक्र नगरपाललका हो । समग्रमा  नगरपाललकाको कुल ९०,९५६ 
्नसङ्खराको १५ दलेख ६० व््य उमरे समहूका ५,६०६ लनरक्रमधरे २७३७ ्नाले मापदणड 
अनसुारका ५० प्रलतितभनदा बढी सक्मताहरु हालसल गरी नगरपाललकाको कुल साक्रता ९६.८५ 
प्रलतित पगुेको र उक्त उमरे समहूका सनसङ्राको साक्रता प्रलतित ९५ प्रलततभनदा बढी भएमा 
साक्र नगरपाललका घो्णा गनने नीलतगत वरवसथा भए अनसुार लमलत २०७६ ्ेठ ३१ गतेका लदन 
कोहलपरु साक्र नगरपाललका घो्णा गररएको लथरो ।  साक्र नगरपाललका घो्णाको तथराङ्क 
अनसुार वडा नं. १ मा ९९.२४,  वडा नं. २ मा ९८.९७, वडा नं. ३ मा ९६.९६, वडा नं. ४ मा ९२.९७, 
वडा नं. ५ मा ९७.६८,  वडा नं. ६ मा ९९.४०, वडा नं. ७ मा ९६.२३ र वडा नं. ८ मा ९४.३० 
प्रलतित ्नसङ्खरा साक्र रहकेा छन ्। रसैगरी वडा नं. ९ मा ९८.७०,  वडा नं. १० मा ९६.४८, 
वडा नं. ११ मा ९६.२२, वडा नं. १२ मा ९६.९३, वडा नं. १३ मा ९६.००, वडा नं. १४ मा प्रलतित 
९१.०० र वडा नं. १५ मा ९९.६१ प्रलतित ्नसङ्खरा साक्र छन ्। रसपलछ ९५ प्रलतितभनदाबढी 
साक्र हुन बाँकी वडाका र नगरपाललकाका सबै उमरे समहूका लनरक्र ्नसङ्खरालाई साक्र गराउने 
लविे्  कार्यक्रम सञचालन गनने रो्ना रहकेो छ ।
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7.  क्वश्वक्वद्ाल् िहको क्शषिा : वागेश्री बहुमखुी करा्पस कोहलपरुमा रहकेो एक मात् 
मधरपलचिमाञचल लवश्लवद्ालरको एक आङ्लगक करा्पस हो । कक्ा ११ दलेख सनातकोत्तर 
तहस्म पठनपाठन हुने उक्त करा्पसमा हाल १३५० ्ना लवद्ाथथीहरु अधररनरत छन ्। 

*. प्राक्वक्धक क्शषिा र व्वसाक््क िाक्लम : लक्मी माधरलमक लवद्ालरमा १५८ ्ना कृल् 
लव्रमा प्रालवलिक िार सञचालन भएको छ । गोखा्य रनुाइटेड इङ्ललस लमलडरम सकुल (माधरलमक 
लवद्ालर) मा सनातक तहको वन लवज्ान सङ्कार सञचालनमा छ । दईुवटा सामदुालरक माधरलमक 
लवद्ालर (लत्भवुन मालव र ज्ानजरोलत मालव) हरुमा सी.टी.ई.भी.टी.का १८ मलहने र ३ व्ने प्रालवलिक 
लिक्ा तथा वरावसालरक ताललमका कार्यक्रमहरु सञचालनमा रहकेा छन ्।

साधारण िथिा प्राक्वक्धक धारिफ्ष को उचि क्शषिा प्रदा्क सं् थिाहरु

क्र.
सं.

िलैक्क संसथाको 
नाम

वडा िार
पठपाठन हुने लवद्ाथथी सङ्खरा

तह मखुर लव्र छात्ा छात् ््मा
१ बागेश्री ब. करा्पस ११ सािारण सनातकोत्तर लि. र वर. ९४० ५२३ १४६३
२ नेपालगन् म.े 

कले् कोहलपरु
११ प्रालवलिक सनातक मलेडकल 

साइनस
NA NA ६१०

३ नेपालगन् नलस्यङ 
करा्पस 
(लड्य बरु् 
ए्केुसनल ए. लल)

११ प्रालवलिक प्रमाणपत् नलस्यङ ११९ ० ११९
४ प्रालवलिक लब.एस.सी नलस्यङ ७ ० ७

५ गोरखा रनुाइटेड क. २ सािारण सनातक लवज्ान २२५ १७५ ४००
६ डाइनालमक ब. करा ११ सािारण सनातक अ. नेपाली १४६ ७२ २२०
७ कोहलपरु मोडेल क. ११ सािारण सनातकोत्तर वरवसथापन ३९३ २६० ६५३
८ नरवुागेश्री ए. क. ११ सािारण सनातक वरवसथापन ३४० १२३ ४६३
९ लड्यबरु् नलस्यङ क ११ प्रालवलिक प्रमाणपत् नलस्यङ १२० ० १२०

१० एभरेसट टे. कले् ११ प्रालवलिक इलडएफ क. इडीएफ ३० २५ ५५
११ वाइड नले् 

टेलकनकल कले्
११ प्रालवलिक NA क्परटुर

 इडीएफ
NA NA NA

१२ नोबेल टेलकनकल क.
 एनड मलेडकल 
साइनस कले्

११ प्रालवलिक NA क्परटुर
 इडीएफ

४९ ४४ ९३

१३ लनडेड टेलकनकल 
कले्

११ प्रालवलिक क्परटुर
 बेलसक  र 
इडीएफ

क्परटुर
 इडीएफ

२६ ७ ३३

१४ एनलडइपी टे.कले् ११ प्रालवलिक इडीएफ क. इडीएफ २५ ३८ ६३
१५ एभरेसट टे.क्े् ११ प्रालवलिक इडीएफ क. इडीएफ ३० २५ ५५
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^. क्नजीषिषेत्रबाट सञिाक्लि सं् थिागि क्वद्ाल् : लन्ी क्ेत्बाट पले ग्रपु तथा मलनटसोरी लवलिका 
पवू्यप्राथलमक तहका ९ वटा, कक्ा १-८ वटा र कक्ा १-१० वटा गरी कुल ५५ वटा लवद्ालरहरु 
सञचालनमा रहकेा छन ्। अनमुलत पाएका ३ वटा लवद्ालरहरु स्पक्य मा रहकेा छैनन ्। रीमधरे ५२ 
वटामा नस्यरी र के्ी कक्ा, ५ वटा कक्ा २ स्म, ३ वटामा कक्ा  ३ स्म, १४ वटामा कक्ा ५ स्म, 
एक वटामा कक्ा ७ स्म, ३ वटामा कक्ा ८ स्म, २४ वटामा कक्ा  १० स्म र ७ वटामा कक्ा १२ 
स्म पठनपाठन हुनछ। उक्त लवद्ालरमा पवू्यप्राथलमक तहमा $)** ्ना, कक्ा १ दलेख ५ स्ममा 
$*&$ ्ना, कक्ा ६ दलेख ८ स्ममा #$&( ्ना, कक्ा ९ र १० मा !&@# ्ना, कक्ा ११ र १२ 
मा !%(% ्ना कुल !%&%( ्ना लवद्ाथथीहरु अधररनरत छन ्। 

  बालअक्धकारका ४ वटा प्रकार

१.  बाँचन पाउनषे अक्धकार (Right to survival) : ्ीवनको सतर,  सवासथर उपचार, 
पो्ण, लपउने पानी, आलद । 

२.  क्वकास गन्ष पाउनषे अक्धकार (Right to development): सवा्यङ्गीण क्ेत्को 
लवकास गन्य पाउने । 

३.  सरंषिण पाउनषे अक्धकार (Right to protection): ्ोलखमपणू्य िो्णरकु्त र 
अमानवीर वरवहारबाट सरुलक्त हुन पाउने । 

४.  सहभागी हुन पाउनषे (Right to participation): लवचार राखन पाउने, िलैक्क 
सामाल्क र पाररवाररक लनण्यरमा सहभागी हुन पाउने ।

सङ्घी् र प्रदषेश सरकार िथिा ्थिानी् िहमा शैक्षिक प्रशासनको सरंिना 

सलविानको अनसुचूी ५ मा संघको ३५ वटा अलिकारको सचूी छ । अनसुचूी ६ मा प्रदिेको 
२१ वटा अलिकारको सचूी छ । अनसुचूी ७ मा संघ र प्रदिेका साझा अलिकारको सचूी 
उललेख छ । प्रदिेका री अलिकारहरु प्ररोग गन्य प्रदिे तहमा सामाल्क लवकास मनत्ालर, 
लिक्ा लवकास लनदनेिनालर र लिक्ा ताललम केनद्रहरु रहकेा छन ् ।  संलविानको िारा ५७, 
उपिारा ४ अनसुचूी ८ मा सथानीर तहलाई प्रदान गररएको अलिकारको सचूी छ । उक्त सचूी 
अनसुार सथानीर सरकार सञचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (्) मा आिारभतू तथा 
माधरलमक लिक्ाअनतरगत २३ वटा काम कत्यवर र अलिकारहरु तोलकएका छन ्। ती काम, 
कत्यवर र अलिकारहरुलाई कारा्यनवरन गन्यका लालग सथानीर तहका लिक्ा स्बनिी िाखामा 
रहने गरी लिक्ा हनेने अलिकृत तथा प्रालवलिक सहारकहरुको दरबनदी र संखरा तोलकएको छ ।
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आधारभूि िह (कषिा १-८) वाक्र्षक मूल्ाङ्कनको क्वर्गि नक्िजा सारांश

ग्रषेि नषेपाली

अ
ङ्

ग्रषेज
ी

गक्णि क्वज्ान

स
ाम

ाक्ज
क पषेसा 

व्वसा् 
प्रक्वक्ध

्वा््थ् 
र 

शारीररक क
मप

्ुट
र

ऐक्चछक 
गक्णि

नैक्िक 
क्शषिा

A+ 93 192 257 178 182 237 219 229 7 203

A 599 531 290 376 497 542 430 466 10 508

B+ 644 535 367 412 655 493 558 692 6 570

B 493 630 475 695 515 533 478 464 3 714

C+ 302 278 534 477 334 375 496 308 1 285

C 218 177 423 210 163 153 158 163 0 65

D+ 0 6 3 1 3 15 10 0 0 4

D 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

््मा 2349 2349 2349 2349 2349 2349 2349 2322 27 2349

क्शषिा शाखालषे आ.व. २०७७/७८ मा गरषेका कषे ही मुख् का ््षहरु

!=  सबै सामदुालरक लवद्ालरका लिक्कहरुको दरबनदी लमलान गररएको
@= लिक्क सङ्खरा नपगुेको लवद्ालरमा नगर अनदुानबाट लिक्क वरवसथापन गररएको
#= सबै बाललवकास केनद्रका लिक्कहरुलाई पाँच लदने बालमतै्ी लसकाइस्बनिी आिारभतू ताललम प्रदान गररएको
$+ सालवकको स्ोतकेनद्र रहकेो भवनलाई वाइफाइ र सभाहल सलहतको लिक्क केनद्र बनाइएको
%= पाँचवटै लव्रगत लसकाइ केनद्रहरुमा कार्यिाला गरी प्रश्नपत् बैङ्क लनमा्यण गररएको
^= बाललवकास केनद्रहरुलाई बालमतै्ी लसकाइ सामग्री प्रदान गररएको
&= रस व््य तीन वटाबाट बाललवकास केनद्रको सतरोननलत कार्य िरुु गररएको
*= सबै आिारभतू (प्राथलमक) लवद्ालरहरुलाई क्परटुर लवतरण गररएको
(= कार्यलवलि लनमा्यण गरी कक्ा-८ को वाल््यक मलूराङ्कन गररएको
!)= IEMIS का आिारमा कक्ा-८ को वाल््यक नलत्ा प्रकािन गररएको 
!!= कक्ा थप, लवद्ालर सथानानतरण तथा नामाकरण स्बनिी कार्यलविी लनमा्यण गररएको
!@= दललत मकु्त कमरैा अलत लवपनन र लोपोनमखु लवद्ाथथीहरुलाई झोला लवतरण गररएको
!#= IEMIS तथराङ्कका आिारमा लवद्ालरहरुमा रकम लनकासा गररएको
!$= आिारभतू तह सतरीर वकृ्ततवकला प्रलतरोलगता सञचालन गररएको
!%= मरेरकप रलनङ्ग लिलड खलेकुद प्रलतरोलगता स्पनन गररएको
!^= रवुा प्रलतभा पलहचान कार्यक्रम अनतग्यत खलुा लवचार लेखन सञचालन गररएको
!&= िलैक्क झलकको दोस्ो अङ्क प्रकािन गररएको
!*= िाखाबाट डाररी  प्रकािन गररएको
!(= कारा्यलरमा लवद्ालर लववरणको फलेकस लप्रनट प्रदि्यन गररएको
@)= लवद्ालर अनगुमन र प्रलतवेदनका आिारमा लवद्ालर र पठनपाठन सञचालन स्बनिी नीलतहरु बनाइएको
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नषेपालमा क्शषिाको वि्षमान अव्थिा
(आक्थि्षक सववेषिण, २०७७/७८ अनुसार)

क्शषिा

नेपालको संलविानले लिक्ालाई मौललक हकको रुपमा सवीकार गरी प्रतरेक नागररकलाई आिारभतू लिक्ामा 
पहुचँको अलनवार्य वरवसथा गरेको छ । ज्ानमा आिाररत समा् लनमा्यणको माधरमबाट लदगो लवकास र आलथ्यक 
समलृर्का लालग लिक्ालाई महतवपणू्य औ्ारको रुपमा सवीकररएको छ । लिक्ालाई वरावसालरक, लसपमलूक, 
रो्गारीमलूक तथा ् ीवनोपरोगी बनाउन लिक्ा क्ेत्मा सिुारका कार्यक्रम कारा्यनवरन गररँद ैआएको छ । पन्धौ ँ
रो्नाले गणुसतरीर लिक्ा माफ्य त ्लस््यनिील, दक्, प्रलतसपिथी, उतपादनिील र नवप्रवत्यनिील मानवस्ोतको 
लवकास गनने लक्र ललएको छ ।

आलथ्यक व््य २०७७/७८ मा लिक्ाक्ेत्को कुल मलूर अलभवलृर् (GVA) को वलृर्दर गत आलथ्यक व््यको 
३.२ प्रलतितको तलुनामा सीमानत वलृर् भई ३.६ प्रलतित हुने अनमुान छ । चाल ुआलथ्यक व््यमा कुल मलूर 
अलभवलृर्मा लिक्ा क्ेत्को रोगदान ८.०५ प्रलतित रहकेो अनमुान छ ।  आलथ्यक व््य २०७६/७७ मा रसतो 
रोगदान ८.३५ प्रलतित रहकेो लथरो ।

अलनवार्य तथा लन:िलुक लिक्ास्बनिी लनरमावली, २०७७ ्ारी भएको छ । सङ्घीर सवरुप अनसुार िलैक्क 
संरचनाको पररवलत्यत नाम तथा कोलभड-१९ र रसतै प्रकृलतका महामारीको अवसथालाई समतेका लालग लिक्ा 
लनरमावली, २०५९ को नवौ ँसंिोिन गररएको छ । िलैक्क व््य २०७७ दलेख कक्ा ११ को नराँ पाठ्रक्रम 
कारा्यनवरनमा लराइएको छ ।

क्वद्ाल्मा भना्ष

िलैक्क व््य २०७७ मा प्राथलमक तह (कक्ा १-५) को खदु भना्यदर ९७.४ प्रलतित, आिारभतू तह (कक्ा १-८) 
को ९४.७ प्रलतित र माधरलमक तह (कक्ा ९-१२) को ५१.२ प्रलतित रहकेो छ । िलैक्क व््य २०७६ मा रसतो 
भना्यदर क्रमि: ९७.१, ९३.४ र ४६.६ प्रलतित रहकेो लथरो । 

िलैक्क व््य २०७७ मा कक्ा १ मा खदु प्रवेि दर (भना्य हुने उमरे ५ व््य परूा भएका) ९७.३ प्रलतित रहकेो छ । 
कक्ा ८ स्मको लटकाउ दर ८२.२ प्रलतित, कक्ा १० स्मको लटकाउदर ६४.६ प्रलतित र कक्ा १२ स्मको 
लटकाउ दर २९.२ प्रलतित रहकेो छ भने िलैक्क व््य २०७६ मा कक्ा १ मा खदु प्रवेि दर (भना्य हुने उमरे ५ व््य 
परूा भएका) ९६.९ प्रलतित रहकेो लथरो । कक्ा १० स्मको लटकाउ दर ६०.३ प्रलतित र कक्ा १२ स्मको 
लटकाउ दर २४.० प्रलतित रहकेो लथरो ।

साषिरिा

६ व््यमालथको साक्रता दर ७८ प्रलतित पगुेको छ भने १५ व््यमालथको साक्रता दर ५८ प्रलतित रहकेो छ । 
तरसैगरी १५ दलेख २४ वल््य उमरे समहूको साक्रता दर ८८.६ प्रलतित रहकेो छ । 

मक्हला क्शषिकको अनुपाि

पलछलला व््यहरुमा कुल लिक्कमा मलहला लिक्कको अनपुात बढद ैगएको भएपलन माधरलमक तहमा रसतो 
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अनपुात तलुनातमक रुपमा नरनू रहकेो छ । आिारभतू तहमा कुल लिक्कमधरे मलहला लिक्कको अनपुात 
४६.६ प्रलतित रिकेो छ भने माधरलमक तहमा रसतो अनपुात २०.७ प्रलतित रहकेो छ ।

क्वद्ाल् सङ्ख्ा

िलैक्क व््य २०७७ मा नेपालमा कुल ३५ ह्ार ६ सर ७४ लवद्ालर रहकेा छन ््समधरे आिारभट्ठत तह 
(कक्ा १-५) सञचाललत लवद्ालर ३५ ह्ार ४ सर ४५, आिारभतू तह (कक्ा ६-८) सञचाललत १६ ह्ार ८ 
सर ४७ र आिारभतू (कक्ा १-८) सञचाललत लवद्ालर ३५ ह्ार ६ सर ४४ रहकेा छन ्। रसैगरी माधरलमक 
तह (कक्ा ९-१२) सञचाललत ११ ह्ार १ सर ८ लवद्ालर मधरे ४ ह्ार १ सर ८७ लवद्ालरमा कक्ा ११ 
र १२ सञचालन भएको छ । 

प्रदिेअनसुार ललु्बनी प्रदिेमा ् ्मा ५७२८ लवद्ालरहरु रहकेा छन ्। सञचाललत तह अनसुार कक्ा आिारभतू 
(कक्ा १-५) तह ५७२७ वटा, आिारभतू (कक्ा ६-८) तह २६६७ वटा, आिारभतू (कक्ा १-८) तह ५७४७ 
वटा, माधरलमक (कक्ा ९-१०) तह १६५५ वटा, माधरलमक (कक्ा ११-१२) तह ६४४ वटा र माधरलमक (कक्ा 
९-१२) तह १६८२ वटा सञचाललत छन ्। 

प्रदिेगत रुपमा सबैभनदा बढी लवद्ालर वागमलत प्रदिेमा १९.८ प्रलतित र सबैभनदा कम कणा्यली प्रदिेमा ८.९ 
प्रलतित रहकेो छ । रसै गरी प्रदिे नं. १, प्रदिे नं. २, गणडकी, ललु्बनी, र सदुरू पलचिम प्रदिेमा क्रमि: १९.५, 
११.७, १२.२, १६.१ र ११.९ प्रलतित लवद्ालर रहकेा छन ्। 

िलैक्क व््य २०७७ मा कुल ३५ ह्ार ६ सर ७४ लवद्ालर मधरे सामदुालरक लवद्ालर २७ ह्ार ८ सर १३, 
संसथागत लवद्ालर ६ ह्ार ७ सर ३२ र िालम्यक लवद्ालर १,१२९ रहकेा छन ्। लवद्ालर प्रकारको अनपुात 
सामदुालरक ७८ प्रलतित, संसथागत १९ प्रलतित र िालम्यक ३ प्रलतित रहकेो छ ।

क्वद्ाल् प्रकार अनुसारका क्वद्ाल्को क्ववरण

तह र प्रकार अनसुारका लवद्ालर सामदुालरक संसथागत िालम्यक ््मा तह

१ आिारभतू तह कक्ा १-५ २७७९८ ६५४४ ११०३ ३५४४५
२ आिारभतू तह कक्ा ६-८ १२०७१ ४६४६ १३० १६८४७
३ आिारभतू तह कक्ा १-८ २७९५० ६५६५ ११२९ ३५६४४
४ माधरलमक तह कक्ा ९-१० ७२०० ३६२४ ३९ १०८६३
५ माधरलमक तह कक्ा ११-१२ ३२६८ ९१३ ६ ४१८७
६ माधरलमक तह कक्ा ९-१२ ७२०० ३८६९ ३९ १११०८

््मा २७८१३ ६७३२ ११२९ ३५६७४

क्शषिक क्ववरण र अनुपाि

िलैक्क व््य २०७७ मा सामदुालरक र संसथागत लवद्ालरमा गरी कुल ३ लाख २० ह्ार ५ सर ७६ लिक्कमधरे 
परुु् र मलहला लिक्क क्रमि: ६०.५ प्रलतित र ३९.५ प्रलतित रहकेा छन ्।
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सामुदाक््क र सं् थिागि क्वद्ाल्मा का ््षरि क्शषिक क्ववरण

िह
सामुदाक््क क्वद्ाल् सं् थिागि क्वद्ाल् कुल
मक्हला पुरुर मक्हला पुरुर मक्हला पुरुर जममा

आिारभतू तह 
(कक्ा १-५)

६६५४७ ८३६४६ २८९०३ २२२०० ९५४५० १०५८४६ २०१२९६

आिारभतू तह 
(कक्ा ६-८)

९६२९ २८९८९ ८४७५ ८७८८ १८१०४ ३७७७७ ५५८८१

माधरलमक तह 
(कक्ा ९-१०)

५१६५ २२१५७ ४४९७ १२६२७ ९६६२ ३४७८४ ४४४४६

माधरलमक तह 
(कक्ा ११-१२)

२७०० ११२७७ ८४९ ४१२७ ३५४९ १५४०४ १८९५३

््मा ८४०४१ १४६०६९ ४२७२४ ४७७४२ १२६७६५ १९३८११ ३२०५७६

प्रक्ि क्वद्ाल् क्वद्ाथिथी अनुपाि 

िलैक्क व््य २०७७ मा सामदुालरक लवद्ालरमा प्रलत लवद्ालर लवद्ाथथी अनपुात आिारभतू तह (कक्ा 
१-५), आिारभतू तह (कक्ा ६-८), माधरलमक तह (कक्ा ९-१०) र माधरलमक तह (कक्ा ११-१२) मा 
क्रमि: ९१, ११३, ११५ र १३५ रहकेो छ । ललु्बनी प्रदिेमा क्रमि: १०३, १२८, १२७, १५६ रहकेो 
छ । रसैगरी ललु्बनी प्रदिेमा तहगत लिक्क लवद्ाथथी अनपुात क्रमि: २६, ५३, ४३ र ७५ रहकेो छ ।

माधरलमक तहका कुल लिक्कमधरे मलहला लिक्क २०.८ प्रलतित रहकेोमा रसतो सङ्खरा १९.० प्रलतित 
र संसथागत तफ्य  २४.२ प्रलतित रहकेो छ । सबै प्रकारका लवद्ालरमा कार्यरत कुल लिक्क सङ्खरामा 
लैङ्लगक सचुकाङ्क आिारभतू तह (कक्ा १-८) मा ०.७९ र माधरलमक तह (कक्ा ९-१२) मा ०.२६ 
रहकेो छ ।  

क्शषिकको प्रदषेशगि क्ववरण

सामदुालरक लवद्ालरमा कार्यरत सथारी, असथारी र राहत तफ्य का समते गरी स्पणू्य लिक्कको प्रदिेगत 
लववरण लवशे््ण गदा्य सबैभनदा बढी लहससा प्रदिे नं. १ मा १९.८ प्रलतित र सबैभनदा कम कणा्यली 
प्रदिेमा ८.१ प्रलतित रहकेो छ । ललु्बनी प्रदिेमा आिारभतू तह (कक्ा १-५) मा सथारी ११८४७, 
असथारी ५६४ र राहत ३६१०, आिारभतू तह (कक्ा ६-८) मा सथारी २२४९, असथारी १८५ र राहत 
१४७८, माधरलमक तह (कक्ा ९-१०) मा सथारी १८९१, असथारी ४५३ र राहत १००३ र  माधरलमक तह 
(कक्ा ११-१२) मा सथारी ०, असथारी ३३४ र राहत ७६४ रहकेा छन ्। दिेमा कुल १५६१७६ ्नामधरे 
१०२३६४ सथारी, १०७७० असथारी र ४३०४२ राहत लिक्कहरु रहकेा छन ्। उललललखत सङ्खरा नेपाल 
सरकारबाट तलब भत्ता उपलबि गराइएका लिक्कहरुको मात् हो ।

sf]xnk'/ gukflnsf, lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf

z}lIfs emns @)&* 28



क्वद्ाथिथी सङ्ख्ा क्ववरण

िलैक्क व््य २०७७ मा आिारभतू तहको कक्ा १-८ मा ५३ लाख ३७ ह्ार ६ सर ९४ लवद्ाथथी 
अधररनरत रहकेा छन ्। रसैगरी रस िलैक्क व््यमा माधरलमक तह (कक्ा ९-१०) मा १० लाख ६४ ह्ार 
७ सर ४४ लवद्ाथथी रहकेा छन ््नु  िलैक्क व््यको भनदा १.०२ प्रलतितले बढी हो । 

तलुनातमक रुपमा आिारभतू तह (कक्ा १-५) को लवद्ाथथी सङ्खरा लनरनतर घटदो क्रममा रहकेो छ । 
्नसङ्खरा वलृर्दर नरनू हुदँ ैगएको र चाल ुिलैक्क व््यको िरुुका ३ मलहना लवद्ालर पणू्य रुपमा र तरसपलछ 
केही मलहना आलंिक रुपमा बनद भएका कारण समते िलैक्क व््य २०७७ मा कुल लवद्ाथथी सङ्खरामा 
सोको प्रभाव दलेखएको छ ।

खुद भना्षदर

िलैक्क व््य २०७७ मा आिारभतू तह कक्ा १ दलेख ५ (५-९ व््य उमरे समहूका लवद्ाथथी) को खदु भना्यदर 
९७.४ प्रलतित, आिारभतू तह कक्ा १ दलेख ८ (५-१२ व््य उमरे समहूका लवद्ाथथी) को खदु भना्यदर 
९४.४ प्रलतित र माधरलमक तह कक्ा ९ दलेख १२ (१३ दलेख १६ व््य उमरे समहू)को ५१.२ प्रलतित रहकेो 
छ । कक्ा ९-१० स्म ७०.८ प्रलतित रहकेो खदु भना्यदर कक्ा ११-१२ मा ठुलो लगरावट आई ३१.५ 
प्रलतित रहकेो छ । रसबाट तोलकएकै उमरेमा अधररनलाई लनरनतरता लदने लवद्ाथथीको सङ्खरा नरनू रहकेो 
दलेखनछ ।

िलैक्क व््य २०७७ मा प्रदिेगत रुपमा हदेा्य आिारभतू तह (कक्ा १-५) को खदु भना्यदर सबै प्रदिेमा 
९७.४ प्रलतितभनदा मालथ रहकेो छ । आिारभतू तह (कक्ा ६-८) मा औसत खदु भना्यदर ९१.९ प्रलतित 
रहकेो र प्रदिे नं. २ मा रसतो दर ७४.७ प्रलतित मात् रहकेोले रस प्रदिेमा तोलकएको उमरे समहूमा कक्ा 
६ दलेख ८ पढने लवद्ाथथी कम रहकेो दलेखएको छ । ललु्बलन र काण्यली प्रदिेमा पलन रसतो भना्यदर क्रमि: 
९३.८ प्रलतित र ९२.५ प्रलतित रहकेाले लवद्ाथथी लटकाइ राखन थप महेनत र कुिलतापवू्यक कार्य गनु्यपनने 
दलेखएको छ । 

ललु्बनी प्रदिेमा आिारभतू तह (कक्ा १-५) मा लवद्ाथथी खदु भना्यदर ९७.४ प्रलतित, आिारभतू तह 
(कक्ा ६-८) मा ९३.८ प्रलतित, आिारभतू तह (कक्ा १-८) मा ९५.६ प्रलतित रहकेो छ । रसतै माधरलमक 
तह (कक्ा ९-१०) मा ६८.१ प्रलतित, माधरलमक तह (कक्ा ११-१२) मा ३१.७ प्रलतित र माधरलमक तह 
(कक्ा ९-१२) मा ४९.९ प्रलतित लवद्ाथथी खदु भना्यदर रहकेो छ ।

प्रारक्मभक बालक्वकास क्शषिा

िलैक्क व््य २०७७ मा ३० ह्ार २ सर २ सामदुालरक र ६ ह्ार ५ सर १० संसथागत गरी ््मा ३६ 
ह्ार ७ सर १२ बाललवकास केनद्र तथा पवू्य प्राथलमक कक्ाहरु सञचालनमा रहकेा छन ्। सरकारी एवम ्
लन्ीसतरबाट गररएका प्ररासको फलसवरुप प्रारल्भक बाललवकासको कुल भना्यदर ८७.६ प्रलतित पगुेको 
ट । िलैक् व््य २०७६ मा कक्ा १ मा भना्य भएका बालबाललकामधरे बाललवकास केनद्रको अनभुव ललएका 
बालबाललकाको सङ्खरा ६८.६ प्रलतित रहकेोमा िलैक्क व््य २०७७ मा रसतो प्रलतित  ७०.२ प्रलतित 
रहकेो छ । 
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अपाङ्गिा भएका बालबाक्लकाका लाक्ग समावषेशी क्शषिा

िलैक्क व््य २०७७ मा अपाङ्गता भएका बालबाललकालाई लिक्ामा पहुचँ अलभवलृर् गन्य ३३ वटा 
लविे्  लवद्ालर, २३ एकीकृत लवद्ालर, ३८० स्ोत कक्ाको वरवसथा र दृलष्टस्बनिी अपाङ्गता भएका 
वरलक्तका लालग लन:िलुक रुपमा ब्ले पाठ्रपसुतक उपलबि गराउने र साङ्केलतक भा्ा एवम ्अनर लसकाइ 
सामग्री लवकास र लवतरण गनने कार्यक्रम सञचालन भएकाछन ्। 

िलैक्क व््य २०७७ २०७७ मा आिारभतू तह तथा माधरलमक तफ्य  आवासीर एवम ् गैह्रआवासीर 
छात्वलृत्त माफ्य त ्५२ ह्ार ६ सर ३ अपाङ्गता भएका बालबाललका लवद्ालर लिक्ामा समलेटएका छन ्। 
रसैगरी अपाङ्गता भएका लवद्ाथथी अधररनरत लवद्ालरलाई अनदुान (दृलष्टलवहीन लवद्ालर, बलहरा कक्ा 
सञचाललत लवद्ालर) कार्यक्रम अनतरगत १२ लवद्ालर सञचालनमा रहकेा छन ्।

क्वज्ान िथिा सिूना प्रक्वक्ध

मलुकुभर सञचाललत २७ ह्ार ८ सर १३ सामदुालरक लवद्ालरमधरे ११ ह्ार ३ सर ६६ अथा्यत ्४०.९ 
प्रलतित लवद्ालरहरुमा क्परटुर सलुविा पगुेको छ । रसमधरे ६ ह्ार ६ सर ७६ लवद्ालरहरुले लिक्ण 
लसकाइमा सचुना प्रलवलिको प्ररोग गददै आएका छन ्।आलथ्यक व््य २०७७/७८ को फागनुस्म  १,०१२ 
माधरलमक लवद्ालरमा सचूना प्रलवलि प्ररोगिाला   (आइ.सी.टी. लराब ) सथापना भएको छ ।

क्वद्ाल् / k|wfgfWofkssf] gfd

   != माध्क्मक िह (कषिा १-१२) सञिाक्लि क्वद्ाल्हरु
क्र. 
सं

क्वद्ाल् टोल विा
्थिापना 

साल
प्रधानाधाध्पक

१ लक्मी मालव बद्यहवा २ २०१६ िम्यरा् रेगमी
२ सगरमाथा ज्ानपञु् मालव रझनेा ४ २०५२ लदपक मलल
३ लत्भवुन मालव लवद्ानगर १० २०१६ दवेका थापा
४ ज्ानजरोलत मालव चपरगौडी १२ २०४१ लवनोद ल्साल
५ राम मालव बै्नाथपरु १४ २०२८ ्ैरद अहमद खाँ

 
@=माध्क्मक िह (कषिा १-१०) सञिाक्लि क्वद्ाल्हरु

क्र.सं क्वद्ाल् टोल विा
्थिापना 

साल
प्रधानाध्ापक

१ कृषण मालव कौलिलानगर १ २०५० लवरेनद्र कुमार मलल

२ ्नज्ानजरोलत मालव कौलिलानगर १ २०४६ एकदवे पनथी

३ ्नता मालव मटैहवा ३ २०१८ चनद्रबहादरु खत्ी

४ लसर्ाथ्य आलव रझनेा ५ २०४६ रन्ना राना
५ सरसवती मालव लपपरी ८ २०२९ वेगबहादरु थापा
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६ ज्ानजरोलत मालव बलगरा ११ २०५० गोलवनदरा् शषे्ठ

७ ने.रा.मालव खड्गवार १३ २०३७ आननद प्रसाद भटिराई

८ कोहलपरु मालव (गठुी) टाउनपलान ११ २०६१ खमुरा् रमाली

 
#= आधारभूि िह (कषिा १-८) सञिाक्लि क्वद्ाल्हरु

क्र.सं क्वद्ाल् टोल विा ्थिापना  साल प्रधानाध्ापक

 १ ्नचतेना प्रालव गोहवा ४ २०५२ छलवलाल क्ेत्ी
२ ने. रा. आलव लखनवार ७ २०४३ ते्बहादरु खत्ी
३ ने. रा. आलव चटार १० २०४६ ्गतपाल थारु
४ बाललिक्ा आलव  भरैरा १३ २०५० लललारा् ओली
५ ने. रा. आलव चननहवा १५ २०५८ भो्ेनद्र खत्ी
६ ने. रा. आलव चौिरररा १५ २०४० ्रकृषण रादव

$= प्राथिक्मक िह (कषिा १-५समम) सञिाक्लि क्वद्ाल्हरु
क्र.
सं

क्वद्ाल् टोल विा
्थिापना 

साल
प्रधानाध्ापक

१ मलुक्त प्रालव मलुक्तनगर २ २०६० सषुमा थापा
२ लिविलक्त प्रालव पे्रम नगर २ २०५९ बद्रीनाथ सापकोटा
३ लहमालर मदरसा गररब नवा् बेडनपरु ३ २०५८ ्डाननद पौडेल
४ बाललिक्ा प्रालव र्गढवा ७ २०५१ रामवचन वमा्य
५ ्नजरोलत प्रालव झणडहवा ९ २०४४ गोलवनद लमश
६ मदरसा रमातलु उलमु झणडहवा ९ २०६४ मो अ्ी् साही
७ लवद्ाजरोलत प्रालव चपरगौडी १२ २०६४ दगुा्य काकथी
८ रा.्ा.रा.कृ. प्रालव चपरगौडी १२ २०७५ लतलकप्रसाद दाहाल
९ ने. रा. प्रालव लसमरी १३ २०४८ हसत बहादरु खत्ी

१० ने. रा. प्रालव ढोडपवूा्य १४ २०५३ लससराम रादव
११ रािाकृषण प्रालव अकलघरवा १४ २०६३ रा्ेि गपु्ता
१२ लस््यनाबाल प्रालव लस््यनाटोल १४ २०६४ कलपना वली

सथानीर सरकार सञचालन ऐन, २०७६ को प्रसतावनामा सथानीर तहमा र नरालरक अभरासलाई 
संसथागत गनने  उललेख छ । उक्त ऐनको िारा ४७ को १ (छ) मा नरालरक सलमलतलाई नाबालक 
छोराछोरीलाई लिक्ालदक्ा नलदएको लव्र हनेने अलिकार क्ेत् प्रदान गरेको छ ।
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सामुदाक््क क्वद्ाल्हरुको क्वद्ाथिथी सङ्ख्ा  

क्स

नं. क्वद्ाल्को नाम विा

इक्सिी कषिा १-५ कषिा ६-८ कषिा ९-१० कषिा ११-१२ कुल जममा

छ
ात्र

ा

छ
ात्र

छ
ात्र

ा

छ
ात्र

छ
ात्र

ा

छ
ात्र

छ
ात्र

ा

छ
ात्र

छ
ात्र

ा

छ
ात्र

छ
ात्र

ा

छ
ात्र

ज
मम

ा

१ राम माक्व १४ १४ १२ ११५ १२९ १९७ १८७ १५२ ११० ८१ ५७ ५५९ ४९५ १०५४

२ लत्भवुन मालव १० ३१ २६ ९३ ९७ २२७ २२२ ३९१ ४०५ ५६७ ५७३ १३०९ १३२३ २६३२

३ ज्ानजरोलत मालव चपर १२ २५ ३० ११३ १३० २१६ २०१ २०६ १८४ ३४८ २७८ ९०८ ८२३ १७३१

४ लक्मी मालव २ १७ २४ २५७ २४२ ३५१ २७८ २७४ २०६ २९८ १४८ ११९७ ८९८ २०९५

५ सगरमाथा ज्ा मालव ४ १६ २४ १०४ ९८ १४७ १६५ १२३ ९७ १३६ ८१ ५२६ ४६५ ९९१

६ कृषण मालव १ २३ ३६ १४१ १२९ २०७ १५९ १२४ ७० ० ० ४९५ ३९४ ८८९

७ ्नज्ाजरोलत मालव १ ३२ ३७ १०३ ७६ ११५ ११८ ६८ ७२ ० ० ३१८ ३०३ ६२१

८ ्नता मालव ३ १३ १६ ५४ ५६ ४७ ४९ ७० ४८ ० ० १८४ १६९ ३५३

९ नेरा मालव लनबवुा १२ ६१ ४२ १७९ १४९ १३२ १२७ ८१ ७९ ० ० ४५३ ३९७ ८५०

१० ज्ानजरोलत मालव ब. ११ ९ ७ १२८ ९१ १२१ ८९ ७८ ४६ ० ० ३३६ २२३ ५६९

११ सरसवलत मालव ८ ४५ ३५ ११२ १०६ १५३ १२३ १०४ ४९ ० ० ४१४ ३१३ ७२७

१२ लसर्ाथ्य मालव ५ १८ १६ ७४ ६६ ५७ ३१ २६ १२ ० ० १७५ १२५ ३००

१३ नेराल रालषरिर आलव १० २६ २२ ७६ ८८ ६१ ६० ० ० ० ० १६३ १७० ३३३

१४ नेराल रालषरिर आलव ७ ४० ३७ ६४ ६२ ५६ ५४ ० ० ० ० १६० १५३ ३१३

१५ बाललिक्ा आलव १३ २२ १३ ७५ ८० ५२ ४५ ० ० ० ० १४९ १३८ २८७

१६ नेपाल रालषरिर आलव १४ १७ १४ ५९ ५९ २७ २३ ० ० ० ० १०३ ९३ १९६

१७ नेपाल रालषरिर आलव १४ २० २० ६१ ८० ३६ २६ ० ० ० ० ११७ १२६ २४३

१८ ्नचतेना आलव १४ १६ २५ ७२ ६४ २२ १० ० ० ० ० ११० ९९ २०९

१९ बाल प्रालव १४ ० ० ४४ ३९ ० ० ० ० ० ० ४४ ३९ ८३

२० ्नजरोलत प्रालव ९ ३१ ४६ ६४ ५४ ० ० ० ० ० ० ९५ १०० १९५
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१८ ्न चतेना प्राथलमक लवद्ालर गोहवा  रररा् हलवुाई ९८५८०८०८५६

१९ मलुक्त आिारभतू लवद्ालर मलुक्तनगर  रा्ाराम थारु ९८६६०६९९२०

२० लिव िलक्त प्राथलमक लवद्ालर पे्रमनगर  लवरेनद्र कुमार बसनेत ९८४८२६५८४४

२१ लहमालर मदरसा गररब नवा्, बेडनपरु  नबाब अलल बेडुवा ९८६८१६४६४०

२२ ्नजरोलत प्राथलमक लवद्ालर झनडहवा  दराराम अलहर ९८००५८९९३४

२३ ने.रा. प्राथलमक लवद्ालर लसमरी  लबर बहादरु वली ९८४४८२३८७२

२४ बाल लिक्ा प्राथलमक लवद्ालर र्गढवा  लोक बहादरु खड्का ९८०२०९७७८९

२५ लवद्ाजरोलत प्राथलमक लवद्ालर चपरगौडी  मोतीराम ्ैसी ९८२२५६७२७२

२६ ने.रा.प्राथलमक लवद्ालर ढोडपवूा्य गरुुचरण खलटक ९८४८०५४४०६

२७ रािाकृषण प्राथलमक लवद्ालर अकलघरवा लकिनु कुमार अलहर ९८४८११०४६३

२८ सृ् ना बाल प्राथलमक लवद्ालर लस््यनाटोल  लालमणी सारु ९८६४९०३४६९

२९ मदरसा रमातलुउलमु, झनडहवा  छबबल अलल नट ९८२२४८५०३९

३० राम्ानकी रािाकृषण लवद्ालर चपरगौडी गोलबनद ढकाल ९८४८१७२०११
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नषेपाल सरकारको वाक्र्षक नीक्ि िथिा का ््षक्रम, २०७८/७९ (क्शषिा समबनधी )

१. सबै नेपालीलाई दिेभक्त, भलवषरप्रलत आिावान,् सभर, ससुंसकृत, रोगर, प्रलतसपिथी, उद्मिील 
र आतम लवश्ासी नागररक बनाउने रस सरकारको लिक्ा नीलत हो । रालषरिर आवशरकता र 
अनतररालषरिर अवसरका आिारमा ्निलक्तको उतपादन गररनेछ । रालषरिर रोगरता प्रारुपको ढाँचा 
कारा्यनवरनमा लराइनेछ ।

२. आगामी आलथ्यक व््यमा साक्र नेपाल घो्णा गररनेछ ।

३. लवकास लनमा्यण र सामाल्क सेवाका क्ेत्मा लविे् ज् लविे् ज् ्निलक्तको अभाव रहकेो छ । 
आवशरक ्निलक्त लवकासका लालग कृल् तथा वन, परा्यवरण, लवज्ान तथा प्रलवलि, लचलकतसा, 
आरवुनेद, पर्यटन, इलन्लनरररङ, आलट्यलफलसरल इनटेलल्ेनस, सरुुङ प्रलवलि तथा रक इलन्लनरररङ, 
खलन् अनवे्ण, ्ललवद्तु, नवीकरणीर उ्ा्यलगारतका लवलिष्टीकृत लविामा उचच लिक्ा 
उपलबि गराउने वरवसथा लमलाइनेछ ।

४. लवश्लवद्ालरहरुको अधररन अधरापनलाई अनसुनिानमा आिाररत बनाइनेछ । लवज्ान 
प्रलवलिस्बनिी उचच लिक्ालाई अनसुनिानमखुी बनाइनेछ । अनसुनिानको गणुसतर सलुनलचित गनने 
संरनत् लवकास गररनेछ ।

५. सवदिेम ै लवज्ान र प्रलवलिको क्ेत्मा अनतररालषरिरसतरको अधररन अधरापन र अनसुनिान 
गन्य सकने लवश्लवद्ालरको रुपमा मदन भणडारी लवज्ान तथा प्रलवलि लवश्लवद्ालर सथापना र 
सञचालनका लालग आवशरक पवूा्यिार लनमा्यणका कार्यहरु लतब् रुपमा अलघ बढाइनेछ ।

६. लत्भवुन लवश्लवद्ालरको संरचनागत र अनर आवशरक सिुार गरी िलैक्क गणुसतर वलृर् गररनेछ । 
लवश्लवद्ालरका पाठ्रक्रमलाई समरसापेक् बनाइनेछ । रस लवश्लवद्ालरअनतग्यतका अनसुनिान 
केनद्रहरुलाई सदुृढ गरी लवलिलष्टकृत अनसुनिान केद््दद्रको रुपमा लवकास गररनेछ ।

७. मदनभणडारी प्राद्ौलगक लवश्लवद्ालर र रोगमारा आरवुनेद लवश्लवद्ालर र रोगमारा आरवुनेद 
लवश्लवद्ालर सथापना र सञचालनका लालग आवशरक तरारी परूा गररनेछ ।

८. लचनौ ँआफनो माटो, बनाऔ ँआफनै दिे अलभरान सञचालन गरी सनातकोत्तर रवुाहरुलाई लवकास 
लनमा्यण तथा िलैक्क लवकास स्बनिी काममा मलुकुभर पररचालन गररनेछ ।

९. दईु व््यको अवलिमा लवद्ालरबालहर रहकेा २ लाख ७० ह्ार बालबाललकालाई लवद्ालर 
भना्य गररएको छ । लवद्ालर उमरेका सबै बालबाललका लवद्ालरमा हुने सलुनलचित गररनेछ । 
«बालबाललकालाई लवद्ालर लराऔ ँर पढाइमा लटकाऔ»ँ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई 
सबै लवद्ाथथीले कल्तमा माधरलमक तह परूा गनने वरवसथा लमलाइनेछ । 

१०. राषरिपलत िलैक्क सिुार कार्यक्रममाफ्य त ्लिक्ण संसथाको भौलतक पवूा्यिार तथा लसकाइ सलुविामा 
सिुार गररनेछ । रस कार्यक्रममा वैज्ालनक अनसुनिान, प्रलवलिको लवकास तथा नवप्रवत्यन एवं 
बौलधदक प्रलतभाहरुलाई प्रोतसाहन लगारतका कार्यहरु समावेि गररनेछ । नराँ प्रलवलि र ज्ानको 
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लवकास एवं लवसतारका लालग अनकूुल वातावरण लस््यना गरी लगानी वलृर् गररनेछ । साव्य्लनक 
लवद्ालरहरुलाई गणुसतरीर लिक्ाको केनद्र बनाइनेछ । साव्य्लनक लवद्ालरको समग्र सिुारका 
लालग साव्य्लनक लवद्ालर सबलीकरण दिक २०७६-८५ अलभरान सञचालन गररनेछ । 
लवद्ालर तथा लिक्ण संसथाहरुको नकसाङ्कन गरी भगूोल र नरनूतम लवद्ाथथी सङ्खराको 
आिारमा समारो्न गररनेछ । गणुसतरीर लिक्ाकाक लालग लवद्ालरमा रोगर, दक् र लिक्ण 
पेसामा प्रलतबर् लिक्कको आपलूत्य, लवकास र पररचालन गररनेछ ।

११. लवद्ालर सतरमा लवज्ान लिक्ालाई प्रभावकारी र रुलचकर बनाउन वैज्ालनक लसकाइ लवलिमा ्ोड 
लदइनेछ । लवज्ान अधररन केनद्रहरुको सथापना गररनेछ । 

१२. प्रा.लव.लिक ्निलक्तको अभाव हटाउन प्रा.लव.लिक लिक्ा लवसतार गररनेछ । नेपालभर ६ सर 
७ सथानीर तहमा प्रा.लव.लिक तथा वरावसालरक लिक्ाको लवसतार गररएको छ । आगामी तीन 
व््यलभत्मा सबै सामदुालरक लवद्ालर तथा प्रा.लव.लिक लवद्ालरलाई पवूा्यिारस्पनन लिक्ण 
संसथाका रुपमा लवकास गररनेछ ।

१३. लवद्ालर तहको पाठ्रक्रममा नेपालको गौरव, संसकृलत, सभरता र मलूर मानरता, रालषरिर एकताको 
स्वर््यन एवं नागररकको कत्यवर बोिका लव्रहरु समावेि गररनेछ ।

१४. पाँच व््यमलुनका बालबाललकाको सवा्यङ्गीण लवकासका लालग सथानीर तहमा प्रारल्भक 
बाललवकास कार्यक्रम सञचालन गन्य प्रोतसाहन गररनेछ । 

१५. लवद्तुीर लिक्ण सामग्री उतपादन गरी अनलाइन लिक्ा प्रदान गनने वरवसथा लमलाइनेछ । सबै 
साव्य्लनक माधरलमक लवद्ालर र करा्पसमा सचूना प्रलवलि प्ररोगिाला र उचच गलतको इनटरनेट 
सलुविा परुा्यइनेछ । 

१६. रालषरिर लिक्ा नीलत, २०७६ र रालषरिर लवज्ान तथा नव प्रवत्यन नीलत, २०७६ को समरानकूुल 
पररमा््यन गददै कारा्यनवरन गररनेछ । 

कोहलपुर नगरपाक्लकाको वाक्र्षक नीक्ि िथिा का ््षक्रम-२०७८/७९ मा क्शषिा नीक्ि

@=  क्शषिा नीक्ि

२.१  लिक्ा क्ेत्मा भएका उललेखनीर कार्यहरुलाई लनरनतरता लददँ ैआवशरकतानसुार लिक्ास्बनिी 
नीलत, ऐन, लनरम, िलैक्क रो्ना र कार्यलवलिहरु लनमा्यण र अद्ावलिक गररनेछ ।

२.२  लवद्ालर सथापना, कक्ा थप, सथानानतरण, नामाकरण, वगथीकरण र लवद्ालर गाभने नीलतलाई 
थप वरवलसथत गररनेछ । मगेा लवद्ालर तथा ठूला लवद्ालरको अविारणा सलहतको िलैक्क 
हब लवकास-बहृत ्गरुुरो्ना लनमा्यण गररनेछ ।

२.३  अलनवार्य तथा लन:िलुक आिारभतू लिक्ा नीलतलाई माधरलमक तहस्म क्रमि: लनरनतरता 
लदइने छ । लवद्ालर लिक्ामा लराउने, लटकाउने र लसकाउने कार्यक्रम सञचालन गररनेछ ।
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२.४  बाल लवकास र कक्ा १ मा ित प्रलतित लवद्ाथथी भना्य गररनेछ । "एक वडा-एक नमनुा 
बाललवकास केनद्र" अलभरान सञचालन गररने छ । बाललवकास केनद्रहरुको समारो्न र 
सतरोननलत गररने छ । बाललवकास केनद्रका लिक्कहरुको क्मता लवकास गररनेछ । नेपाल 
सरकारले तोके बमोल्मको पाररशलमक उपलबि गरनाउने नीलत ललइनेछ ।

२.५  बाललकाहरुका लालग ्ीवनोपरोगी लसप लिक्ा, िलैक्क मनेटररङ, परीक्ा नलत्ा सिुारका 
लालग मक टेसट र लवपनन बाललकाहरुलाई िलैक्क सामग्री तथा लवद्ालर िलुक सहरोग 
कार्यक्रम सञचालन गररनेछ । अलतररक्त लक्रराकलाप तथा प्रलतभा पलहचानका कार्यक्रमहरुलाई 
समावेिी र तहगत रुपमा सञचालन गररनेछ ।

२.६ उतकृष्ट नलत्ा लराएका लवद्ालरहरुमा कार्यरत लिक्क तथा कम्यचारीहरुबाट अनर 
लवद्ालरहरुमा अनभुव आदान प्रदान गनने कार्यक्रम सञचालन गररनेछ ।

२.७  कोहलपरुको िलैक्क लवकासका लालग प्रलतवेदन पेस गन्य िलैक्क सरोकारवालाहरुलाई दिेका 
चलच्यत केही लवद्ालर तथा प्रालवलिक िारका लवद्ालरहरुको अवलोकन भ्रमण गराइने छ ।

२.८  सबै लवद्ालरहरुमा पानीसलहतको िौचालर, पररवत्यन गहृ, प्रालथमक उपचार तथा आराम 
कक्, िदु्द र तातो-लचसो खानेपानी, लवपद ्वरवसथापन र आकलसमक सवासथर सरुक्ाका लालग 
तोलकएको (डेलडकेटेड) सथान र आिारभतू स्ोत सािनहरुको वरवसथा गररनेछ ।

२.९  सामदुालरक लसकाइ केनद्रलाई समदुारमा सथापना गरी लक्ररािील बनाइने छ । साक्र 
्नसङ्खरा वलृर् गन्य वडा लिक्ा सलमलत हरुलाई ल््मवेार बनाइनेछ ।

२.१० सालवकको स्ोत केनद्रलाई लिक्क केनद्रका रुपमा लवकास गददै ललगनेछ । लवगत दईु व््यदलेख 
सञचालनमा रहकेा ५ वटा लव्रगत लसकाइ केनद्रहरुमा पेसागत लवकासका कार्यक्रमहरु थप 
गररनेछ ।

२.११  कोहलपरु माधरलमक लवद्ालरलाई नगर लवद्ालर (metro school) को रुपमा सवालमतव 
ललन आवशरक कार्य प्रार्भ गररनेछ ।

२.१२  अपाङ्गता भएका बालबाललका तथा लविे्  संरक्णको आवशरकता भएका 
बालबाललकाहरुलाई लवद्ालर लिक्ामा लनरनतर पहुचँ प्रदान गन्यका लालग समावेिी लिक्ा 
नीलत ्ारी गरी कारा्यनवरनमा लराइनेछ । अपाङ्गता भएका लवद्ाथथीहरुलाई आवशरकताका 
आिारमा सहारक सामग्री र स्ोतसामग्रीहरु लवतरण गररनेछ । अपाङ्गता लवद्ाथथी लेखा्ोखा 
केनद्रलाई सङ्गठनातमक रुपमा सदुृढीकरण गररनेछ ।

२.१३  "सचूनाप्रलवलि रकु्त लिक्कसँग मरेर" कार्यमक्रम लाग ू गररनेछ । लवद्ालर र लिक्कलाई 
वैकललपक माधरमको लिक्ाका आवशरक पनने आइलसटी उपकरण, इनटरनेट सेवा र सचूना 
प्रलवलिका उपकरणहरु उपलबि गराइनेछ । कोलभड-१९ का कारण प्रतरक् लवलिबाट पठनपाठन 
हुन नसकने अवसथामा वैकललपक माधरमबाट पठनपाठन गन्यका लालग आवशरक भौलतक 
सलुविा उपलबि गराइनेछ । लिक्क र लवद्ालर कम्यचारीका लालग सचूना प्रलवलिमा क्मता 
लवकासका कार्यक्रम सञचालन गररनेछ । वैकललपक माधरमबाट लिक्णको सिुारका लालग 
सबै ५ वटा लव्रगत लसकाइ केनद्रहरुबाट एक एक वटा लव्रगत लक्ररातमक अनसुनिानहरु 
गररनेछ ।
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२.१४  संसथागत लवद्ालरको सथानीर छाता सङ्गठनमाफ्य त ् अलतररक्त लक्रराकलाप र लिक्कको 
क्मता लवकासका कार्यक्रमहरु सञचालन गररनेछ । लन्ीक्ेत्हरुसँग सहकार्य गरी नगरसतरीर 
बहुलव्रक प्ररोगिाला तथा ्रलु्रम लनमा्यणका लालग गरुु रो्ना लनमा्यण गररनेछ ।

२.१५  "लवपनन बालबाललकासँग उपमरेर" कार्यक्रम माफ्य त ् लवद्ालर आफँैले पढाइ िलुक वरहोनने 
गरी लवपनन र बेरो्गार अलभभावकहरुमधरेबाट नगरपाललकाको कोटामा हरेक व््य एक बालक 
र एक बाललकालाई प्रतरेक संसथागत लवद्ालरमा लन:िलुक पढन पाउने वरवसथा गररनेछ ।

२.१६  कोहलपरुलसथत नेपालगन् मलेडकल कले्बाट एम.बी.बी.एस. डाकटर तथा मलहला नस्य 
छात्वलृत्तमा पढन पाउने वरवसथाका लालग "एक डाकटर, एक नस्य" कार्यक्रम सञचालन 
गररनेछ ।

२.१७  सनातकोत्तर तहमा "सचूना तथा प्रलवलिमा आिाररत लवद्ालर लिक्ा" लव्र िी््यकमा प्रालज्क 
अनसुनिान (research) गनने एक ्ना मलहला तथा एक ्ना परुु् लिक्कलाई छात्वलृत्त रकम 
प्रदान गररनेछ ।

२.१८  फूलबारी र फलफूलरकु्त बगैचँा, हररत तथा सफासगुघर लवद्ालरका लालग "नगर हररत 
लवद्ालर" कार्यक्रम सञचालन गररनेछ । लवद्ालरको वाल््यक उतसवको अवसरमा लवद्ालर, 
बाटो लकनार तथा आसपासका खलुा साव्य्लनक सथलहरुमा वकृ्रोपण गन्य प्रोतसाहन गररनेछ ।

२.१९  संसथागत लवद्ालरका संसथापकहरुसँग समनवर गरी संसथागत लवद्ालरहरुमा कार्यरत लिक्क 
कम्यचारीहरुको िलैक्क रोगरता, कार्यरत तह र ल््मवेारीका आिारमा नरनूतम पाररशलमक 
लनिा्यरण गरी एकरुपता कारम गररनेछ ।

२.२०  बाललवकास, आिारभतू र माधरलमक तहका उतकृष्ट लवद्ालरलाई नगरपाललकाबाट स्मान 
गररनेछ । लवद्ालर लवकासमा लनवा्यह गरेको भलूमकका आिारमा सामदुालरक लवद्ालरका एक 
्ना प्रिानाधरापकलाई परुसकृत गररनेछ ।

२.२१  लवद्ालरमा लन्ीस्ोतमा कार्यरत लिक्कहरुको समसरा समािानका लालग सझुाव सलहतको 
प्रलतवेदन पेस गन्य एक कार्यदलको गठन गररनेछ । 

२.२२ आिारभतू र माधरलमक तहमा "एक लवद्ालर-एक खलेकुद" लिक्क र "एक लवद्ालर-एक 
सवासथर कमथी" को वरवसथा गररनेछ ।

२.२३  संसथागत लवद्ालरमा कार्यरत लिक्कहरुको नरनूतम तलब तथा पाररशलमक प्रचललत 
शम ऐन बमोल्म लाग ू गररनेछ । हाल सञचालनमा रहकेा पवू्य प्राथलमक तहका संसथागत 
लवद्ालरहरुलाई लिि ु हरेचाह केनद्रका रुपमा पररणत गरी पणू्य रुपले बालमतै्ी बनाइनेछ । 
संसथागत लवद्ालरका संसथापक, लिक्क तथा लवद्ालर कम्यचारीहरुलाई समते पेसागत 
क्मता लवकासका अवसरहरुमा समावेि गररनेछ ।

३.  ्ुवा िथिा खषेलक"द नीक्ि

३.१  सवसथ, लिलक्त, समावेिी, ससुंसकृत र सभर समा्को लस््यनाका लालग नगरक्ेत्मा रहकेा सबै 
वग्यका रवुाको सनतलुलत लवकासको नीलत ललइने छ ।
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३.२  कभड्य हल, खलेकुद मदैान, लक्रकेट मदैान लगारत अनर खलेकुद पवूा्यिारहरुको लनमा्यण गररने 
छ । नगर खलेकुद लवकास सलमतमाफ्य त ्नगर प्रमखु मरेरकप खलेकुद प्रलतरोलगता, राषरिपलत 
रलनङलसलड छनौट प्रलतरोलगता, उपमरेर कप लक्रकेट लगारत सथानीर खले प्रलतरोलगता 
सञचालन गररनेछ ।

३.३  लवज्ान, खलेकुद, भा्ा, सालहतर कला र सङ्गीतको लवकासमा रोगदान परुा्यउने रवुावग्यलाई 
स्मान गररने छ र थप रचनातमक कार्यहरु गन्यका लालग प्रोतसाहनका कार्यक्रमहरु लराइनेछ ।

३.४  रवुाहरुको क्मता अलभवलृर् गरी अनिुालसत, उद्मलिल र नैलतकवान ्बनाउने कार्यक्रमहरु 
सञचालन गररनेछ । समा्को आलथ्यक, सामाल्क र सांसकृलतक रुपानतरणमा रवुाको साथ्यक 
सहभालगताका लालग रवुा ललक्त कार्यक्रम सञचालन गररने छ । उचच सीपको आवशरकता 
भएका तथा वैदलेिक रो्गारीबाट फलक्य एका रवुाहरुको सीपलाई प्ररोग गरी सथानीर सतरमा 
नै सवरो्गारका अवसरहरु लस््यना गररनेछ ।

३.५  नगर क्ेत्का पाँच व््यदलेख पलचचस व््य उमरे समहूका सबै लवद्ाथथीहरुलाई सकाउटमा समालहत 
गरी अनिुालसत, सवावल्बी र सवंरसेवीभावको भावना ्ागतृ गराई नगरको लवकासमा 
अग्रसर बनाइने छ । 

३.६  रवुा तथा साना वरवसारी सवरो्गार को्, बीऊ-पूँ्ी को्, सहुललरतपणू्य क्ा्य लगारत 
अनर क्ा्य ललन सकने प्रालवलिक र वरावसालरक सीप प्रदान गरी “एक घर, एक रोजगार” 
को नीलतलाई परूा गन्य रवुा सवरो्गार कार्यक्रम सञचालन गररने छ ।

३.७  “लागू औरध दूव ््षसनीमुक्त हाम्ो रहर, शाक्नि र सद्ाव्ुक्त कोहलपुर नगर”  भनने 
नारा सलहत लाग ूऔ्ि दवूर्यसनी लवरुर्को अलभरान सञचालन गररने छ । रवुा सलक्ररताका 
लालग वडासतरीर रवुा कलबहरु तथा नगरसतरीर रवुा सञ्ाल गठन गरी नमनूा रवुा संसदको 
अभरास गररने छ ।

वैकललपक माधरम भनेको अनलाइन मात् होइन, अफलाइन पलन हो । ्सतो लक रेलडरो, लटभी, 
क्परटुरमा बनाइएको नोट, अलडरो र लभलडरो रेकड्य र डाउनलोड गररएका सामग्रीहरु अफलाइन 
माधरम हुन ् । पाठ्रपसुतक, नोटबकु, पाठको नोट, ब्ारमा पाइने सनदभ्य सामग्री आलद पलन 
अफलाइन माधरमहरु हुन ् । रसका लालग लिक्कहरुले पाठको बुँदागत लववरण, वराखरा, 
उदाहरण, लचत्, ताललका, अभरास, नमनुा उत्तर, सारांि आलदको नोट तरार गरी सामाल्क 
सञचालमा रालखलदन सकछन ्वा लवद्ाथथीले पाउने गरी फोटोकपी लवतरण गन्य सकछन ्।  रसता 
सामग्रीहरुलाई लवद्ाथथीले घरैमा बसेर वा काम गदा्यगददै आफँैले अधररन गनने सकछन ्। घरको 
काम गददै अलडरो िलैक्क सामग्री सनुन सकछन ्। अलभभावकहरुले बालबाललकाहरुका लालग 
अवसथा अनसुार घरमा छुटैि पढने ठाउँ र समरको वरवसथा गररलदन सकछन ्। रसतो ठाउँलाई 
पढाइ कुना भनौ ँ अलहलेलाई । तरसैले लवद्ालरले वैकललपक माधरमको लिक्ण लसकाइ 
सह्ीकरण रो्नामा सवाधररन र घरको पढाइ कुनालाई समावेि गनु्य पद्यछ ।
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कोहलपुर नगरपाक्लकाको आवक्धक ्ोजना, २०७५/७६-२०८१/८२ मा क्शषिाको 
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विा ्िरमा शैक्षिक प्रशासनको सरंिना
सथानीर सरकार सञचालन ऐन, २०७४ को दफा १२ (ग) ले लवकास कार्य अनतग्यत लिक्ा स्बनिी वडा सलमलतको काम 
कत्यवर र अलिकार तोकेको छ । ्समा बाल उद्ानको वरवसथा गनने, अनौपचाररक लिक्ा कार्यक्रम, लिि ुसराहार तथा 
प्रारल्भक बाललवकास केनद्र सञचालन र वरवसथापन गनने, पसुतकालर, वाचनालर, सामदुालरक लसकाइ केनद्र, बालकलब 
तथा बाल सञ्ालको सञचालन र वरवसथापन गनने काम, कत्यवर र अलिकारहरु रहकेा छन ्। तरसतै दफा १२ (ङ) मा 
आिारभतू लवद्ालर खोलन लसफाररस गनने, लवद्ालरको कक्ा थप गन्य लसफाररस गनने, र लवद्ालरको ठाउँ सारी गन्य 
लसफाररस गनने अलिकार लदइएको छ । 
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@= मकु्त कमरैा उचच लिक्ा छात्वलृत्त सित्य अनदुान (लक्रराकलाप नं. ७.२.१.१)

क्र.सं.  िलैक्क संसथा दर सङ्खरा लवलनरोल्त ब्ेट
१ वागेश्री बहुमखुी करा्पस कोहलपरु ५००० २ ्ना १००००

#= लवद्ालर लिक्ा छात्वलृत्त सित्य अनदुान (लक्रराकलाप नं. ७.२.२.१)

क्र. सं. अधररनरत लवद्ालर वडा
अपाङ्गता 
छात्वलृत्त

मकु्त क्लहरी 
छात्वलृत्त

लसमानतकृत 
छात्वलृत्त

१ राम मा लव बै्नाथपरु १४ ० ० ४५००
१ लत्भवुन मा लव कोहलपरु १० ४०५००० ६८०० ०
२ लक्मी मा.लव. बद्यहवा २ १६००० २४८०० ०
३ ्नता मा.लव. मटैहवा ३ ३००० ० ०
५ ने.रा.आ.लव. लखनवार ७ ९००० ० ०
६ मलुक्त प्रा. लव. मलुक्तनगर २ ५००० ० ०
८ ्नचतेना आ.लव. गोहवा ४ ३००० ० ०
९ ्नज्ानजरोलत मा.लव. १ १७००० ० ०

११ ने रा प्रा लव लसमरी १३ ५००० ० ०
१३ बाल लिक्ा आ लव भरैरा १३ ५००० ० ०
१४ ने.रा. आ. लव. चटार १० १४००० ७५०० ०
१५ सरसवलत मा.लव. लपपरी ८ १५००० ० ०

!^ hgHof]lt df=lj= aluoff १० %),))) ० ०

$= साव्य्लनक लवद्ालरका कक्ा १-१० को लनिलुक पाठ्रपसुतक अनदुान

क्र.
सं.

लवद्ालरको नाम वडा
थप २५% पापकुो 

््मा रकम
अलतररक्त लव्रको 

््मा रकम
१ राम मा लव बै्नाथपरु १४ 141361 33552

२ लत्भवुन मा लव कोहलपरु १० 214194 99208

३ ज्ानजरोलत मा.लव.चपरगौडी १२ 162873 50474

४ लक्मी मा.लव. बद्यहवा २ 247581 72634

५ सगरमाथा ज्ा.मा.लव. सवतनत्नगर ४ 115021 31362

६ कृषण मा.लव. कौलिलानगर १ 131351 24372

७ ्नज्ानजरोलत मा.लव. कौलिलानगर १ 86012 19156
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८ ्नता मा.लव. मटैहवा ३ 47470 16122

९ ने.रा.मा.लव. लनबवुा खड्कवार १२ 113329 22918

१० ज्ानजरोलत मा.लव. बलगरा ११ 84261 15563

११ सरसवती मा.लव.लपपरी ८ 102729 18824

१२ लसर्ाथ्य आ.लव. रझनेा ५ 40249 5434

१३ ने.रा.आ.लव. चटार १० 44225 0

१४ ने.रा.आ.लव. ७ 37880 0

१५ बाल लिक्ा आ.लव. भरैरा १३ 38929 0

१६ ने.रा.आ.लव. १४ 24668 0

१७ ने.रा.आ.लव. १४ 30153 0

१८ ्नचतेना प्रा.लव. गोहवा १४ 22217 0

१९ बाल प्रा.लव.  र्गढवा १४ 10678 0

२० ्नजरोलत प्रा.लव. झणडहवा ९ 14901 0

२१ ने.रा.प्रा.लव. लसमरी १३ 15748 0

२२ ने.रा.प्रा.लव. १४ 23843 0

२३ मलुक्त प्रा.लव. मलुक्तनगर २ 11483 0

२४ लिविलक्त प्रा.लव. प्रेमनगर २ 13618 0

२५ लवद्ाजरोलत प्रा.लव. चपरगौडी १२ 7164 0

२६ लस््यना बाल प्रा.लव. लस््यनाटोल १४ 13235 0

२७ मदरसा लहमालर गररब नवा्.बेडनपरु ९ 13912 0

२८ रािाकृषणप्रा.लव. अकलघरवा १४ 14395 0

२९ मदरसा रहमातलु उलमु ९ 11347 0

३० राम्ानकी रािाकृषण प्रा.लव. १२ 5246 0

 %= लव्रगत लिक्क लसकाइ केनद्र कार्यिाला सञचालन अनदुान

क्र.सं. लवद्ालरको नाम ठेगाना वडा लव्र कार्य रकम
१ राम  मा.लव. हवलदारपरु १४ अङ्गरे्ी प्रश्नपत् 

लनमा्यण
२००००

२ ज्ानजरोलत मा.लव. चपरगौडी १२ लवज्ान २००००
३ लक्मी मा.लव. बद्यहवा २ नेपाली २००००
४ ्नज्ानजरोलत मा.लव. कौलिलानगर १ गलणत २००००
५ ्नता मा.लव. मटैहवा ३ सामाल्क २००००
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^  खलुा लिक्ा तथा स्ोतकक्ा (दृलष्टलवहीन) सञचालन अनदुान रकम

क्र.सं. लवद्ालरको नाम ठेगाना वडा खलुा लिक्ा स्ोतकक्ा
१ लत्भवुन माधरलमक लवद्ालर १० 232000 ६०५००

& आिारभतू तह (कक्ा १-८) र माधरलमक तह (कक्ा ९-१२) का लिक्क लवद्ालरका काम्यचारीको 
तलब भत्ता

क्र. सं लवद्ालरको नाम आिारभतू माधरलमक  कम्यचारी नगर अनदुान

! ज्ानजरोलत मा.लव.चपरगौडी 3880025 3142138 503000 106000

२ राम  मा.लव. हवलदारपरु 5436140 4900815 559000 479000

३ लत्भवुन मा.लव., कोहलपरु 5477145 3967570 619000 140000

४ लक्मी मा.लव. बद्यहवा 6322900 4436981 531000 430500

५ सगरमाथा मा.लव. सवतनत्नगर 3250748 3219898 443000 430500

६ ्नज्ानजरोलत मा.लव. कौ. 710186 3503370 607000 430500

७ कृषण मा.लव. कौलिलानगर 651597 2647823 611500 654500

८ ने.रा.मा.लव. लनबवुा खड्कवार 377146 2481489 563000 588265

९ ज्ानजरोलत मा.लव. बलगरा 527516 3676627 787500 430500

१० ्नता मा.लव. मटैहवा 203036 2453237 663000 430500

११ सरसवती मा.लव.लपपरी 203036 2695363 883000 770000

१२ कोहलपरु माधरलमक लवद्ालर 204536 1775639 418000 214000

१३ लसर्ाथ्य आ.लव. रझनेा 0 2044860 519500 339500

१४ ने.रा.आ.लव. चटार 0 1905264 401500 339500

१५ बाल लिक्ा आ.लव. भरैरा 0 1151536 195500 339500

१६ ने.रा.आ.लव. लखनवार 0 1672606 313500 339500

१७ ने.रा.आ.लव. चौिरीरा 0 1468362 283500 339500

१८ ने.रा.आ.लव. चननहवा 0 1064920 259500 125500

१९ ्नजरोलत प्रा.लव. झणडहवा 0 1041652 188500 0

२० बाल प्रा.लव.  र्गढवा 0 1227414 300500 0

२१ ्नचतेना प्रा.लव. गोहवा 0 1123049 244500 0

२२ ने.रा.प्रा.लव. लसमरी 0 1179783 186500 0

२३ सृ् ना बाल प्रा.लव. सृ् नाटोल 0 907730 244500 0

२४ ने.रा.प्रा.लव.  ढोडपरुवा 0 992781 214500 0

२५ लवद्ाजरोलत प्रा.लव. चपरगौडी 0 752925 156500 0
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२६ मलुक्त प्रा.लव. मलुक्तनगर 0 1023563 244500 0

२७ लिविलक्त प्रा.लव. प्रेमनगर 0 815195 186500 0

२८ मदरसा लहमालर गररब नवा्.बेडनपरु 0 784683 214500 0

२९ रािाकृषणप्रा.लव. अकलघरवा 0 0 140500 203360

३० मदरसा रहमातलु उलमु 0 0 30000 118850

३१ राम्ानकी रािाकृषण प्रा  लव 0 0 0 0

३२ ज्ानोदर सामदुालरक पसुतकालर 0 0 94000 0

  ््मा 27244011 58057271 11606500 7249475

*= लदवा खा्ा, लन:िलुक पाठ्रपसुतक, ईल्आरपी नरनुतम पराके् कोलभड लसरु् ी इनटरनेट, 
बाललवकास सामग्री र कक्ा १-२ लवद्ालर सञचालन अनदुान

क्र. 
सं.

लवद्ालरको नाम वडा
लदवा  
खा्ा

लन;िलुक
पाठ्रपसुतक

ईल्आरपी 
नरनूतम

कोलभड, 
लसरु् ी
इनटरनेट

बाललवकास 
सामग्री

लवद्ालर 
सञचालन

१ राम मालव १४ ७५७६५ ४२४०८४ ९००० ३२०१७५ १३००० ३००००

२ लत्भवुन मालव १० १८६६० ६४२५८१ ९००० ८४०५२५ २८५०० ३००००

३ ज्ानजरोलत मालव चपर १२ ८१०७५ ४८८६१९ ९००० ५४१४५० २७५०० ३००००

४ लक्मी मालव २ १२१२०० ७४२७४२ ९००० ६४६२५० २०५०० ३००००

५ सगरमाथा ज्ा मालव ४ ६१५६० ३४५०६२ ९००० ३०४२०० २०००० ३००००

६ कृषण मालव १ ९१९३५ ३९४०५२ ९००० २६४९२५ २९५०० २५०००

७ ्नज्ाजरोलत मालव १ ५५८४५ २५८०३५ ९००० १८२७०० ३४५०० २५०००

८ ्नता मालव ३ २८९२० १४२४११ ९००० १०३७२५ १४५०० २५०००

९ नेरा मालव लनबवुा १२ १४८५७५ ३३९९८६ ९००० २४१७५० ५१५०० २५०००

१० ज्ानजरोलत मालव बलगरा ११ ६१८६० २५२७८४ ९००० १७०३०० ८००० २५०००

११ सरसवलत मालव ८ ९५५२० ३०८१८७ ९००० २०९९०० ४०००० २५०००

१२ लसर्ाथ्य मालव ५ ० १२०७४८ ९००० ८२६२५ १७००० २५०००

१३ नेराल रालषरिर आलव १० ६२४३० १३२६७४ ९००० १०२४७५ २४००० २००००

१४ नेराल रालषरिर आलव ७ ६६४२० ११३६४१ ९००० ९५३५० ३८५०० २००००

१५ बाललिक्ा आलव १३ ५३१७५ ११६७८८ ९००० ८८९०० १७५०० २००००

१६ नेपाल रालषरिर आलव १४ ३३६३० ७४००४ ९००० ६२७०० १५५०० २००००

१७ नेपाल रालषरिर आलव १४ ४३४८५ ९०४५८ ९००० ७४६०० २०००० २००००

१८ ्नचतेना आलव १४ ४१४९० ६६६५० ९००० ६४१७५ २०५०० २००००

१९ बाल प्रालव १४ २४६७५ ३२०३४ ९००० ३११०० ० १५०००

२० ्नजरोलत प्रालव ९ ४०९८० ४४७०३ ९००० ५५००० ३८५०० १५०००

२१ नेरा रालषरिर प्रालव १३ ७२७८० ४७२४५ ९००० ५०२७५ १७००० १५०००
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२२ नेराल रालषरिर प्रालव १४ ५९४०० ७१५३० ९००० ६२६२५ १५५०० १५०००

२३ मलुक्त प्रालव २ ३५०२५ ३४४५० ९००० ४२३७५ १५५०० १५०००

२४ लिविलक्त प्रालव २ ४५३६० ४०८५४ ९००० ४१०७५ १२५०० १५०००

२५ लवद्ाजरोलत प्रालव १२ २००८५ २१४९३ ९००० २८८०० ५००० १५०००

२६ लस््यना बाल प्रालव १४ ३५६५५ ३९७०६ ९००० ४३८२५ १४००० १५०००

२७ लहमालर मदरसा ग. न. ९ ३८६१० ४१७३६ ९००० ४९१७५ २५५०० १५०००

२८ रािाकृषण प्रालव १४ ३६७८० ४३१८६ ९००० ४३८७५ १३००० १५०००

२९ मदरासा रहमातलु उलमु ९ ३१५०० ३४०४२ ९००० ५८५५० १७५०० १५०००

३० राम्ानकी राकृ प्रालव १२ १५७३९ ९००० १९८०० ० १५०००

 ््मा  १५८२३९५ ५५२०२२२ २७००००० ४९२३२०० ६१३५०० ६२५०००

(=  नमनूा बाल लवकास सथापना बाल लवकास केनद्रको सतरोननलत

क्र.सं. लवद्ालर वा बा लव के को नाम प्रसतालवत कार्यक्रम लवलनरोल्त ब्ेट

१ लिविलक्त प्रा लव कोहलपरु-२ नमनूा बा लव के २५००००

२ कृषण माधरलमक लवद्ालर, कृषण बाल लवकास 
केनद्र कोहलपरु-१

बालवके सतरोननलत १३००००

३ लसर्ाथ्य मा लव रझनेा, प्रभात बाल लवकास 
केनद्र कोहलपरु-५

िलैक्क सामग्री 
खररद

५००००

  ््मा  ४३००००

!)= कक्ा ११-१२ मा अधररनरत लवद्ाथथीहरुका लालग पसुतकालरमा आिाररत पाठ्रपसुतक 
अनदुान

क्र.सं. लवद्ालर वडा दर ब्ेट

१ राम मालव हवलदारपरु १४ ५००० ५०००

२ लत्भवुन मालव कोहलपरु १० ५००० ५०००

३ ज्ानजरोलत मालव चपरगौडी १२ ५००० ५०००

४ लक्मी मालव बद्यहवा 2 ५००० ५०००

५ सगरमाथा ज्ा मालव रझनेा 4 ५००० ५०००

््मा २५०००० २५००००
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!!=  आइलसटी तथा लवज्ान लराब

क्र.सं. लवद्ालरको नाम वाड्य नं कार्यक्रम ््मा अनदुान
१ कृषण मालव कौलिलानगर १ आइलसटी ६५००००
२ ज्ानजरोलत मालव बलगरा ११ आइलसटी ६५००००
३ लसर्ाथ्य आलव रझनेा ५ लवज्ान प्ररोगिाला ६५००००
४ नेपाल रालषरिर आलव चटार १० आइलसटी ६५००००
५ बाललिक्ा आलव भरैरा १३ आइलसटी ६५००००
६ नेपाल रालषरिर आलव चननहवा १४ आइलसटी ६५००००
७ नेपाल रालषरिर आलव चौिरररा १४ आइलसटी ६५००००
 ््मा   ४५५००००

!@=  लिक्ण सहरोग अनदुानको तलब भत्ता

क्र सं लवद्ालरको नाम तह शणेी तलब सकेल मलहना ््मा 
१ ्नता मालव मटैहवा  मा लव ततृीर ३५९९० १२ ४३१८८०

२ ज्ान जरोलत मा लव बलगरा  मा लव ततृीर ३५९९० १२ ४३१८८०

३ सरसवती मा.लव. लपपरी लन मा लव ततृीर २८२०० १२ ३३८४००

४ बाल लिक्ा आ लव भरैरा लन मा लव ततृीर २८२०० १२ ३३८४००

५ ने रा आ लव चौिरररा लन मा लव ततृीर २८२०० १२ ३३८४००

६ ने रा आ लव चटार लन मा लव ततृीर २८२०० १२ ३३८४००

७ ने रा आ लव लखनवार लन मा लव ततृीर २८२०० १२ ३३८४००

८ ने रा  आ लव चननहवा लन मा लव ततृीर २८२०० १२ ३३८४००

९ लसर्ाथ्य मा लव रझनेा लन मा लव ततृीर २८२०० १२ ३३८४००

 कुल ््मा     ३२३२५६०

!#= गठुी तथा पर्परागत लवद्ालरलाई अनदुान

क्र सं लवद्ालरको नाम वडा नं ब्ेट रकम

१ कोहलपरु माधरलमक लवद्ालर ११ ७१५०००

२ राम्ानकी रािाकृषण संसकृत गरुुकुल १२ २४१०००

३ मदरसा रहमातलु उलमु झणडहवा ९ २४१०००

््मा ११९७०००
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!$. प्रालवलिक िार संचाललत लवद्ालरका लालग प्रलत लवद्ाथथी लागत अनदुान

क्र. 
सं.

लवद्ालरको नाम वडा नं
लवद्ाथथी 
सङ्खरा

कुल ब्ेट पेसकी पलछ ्ाने

१ लक्मी माधरलमक लव. २ १६६ २४४९०००० १८००००० ६९००००

!%. लवद्ालर बाल लबकास लिक्कहरुको लवत्तीर समानीकरणको लिक्क प्रोतसाहन भत्ता अनदुान

क्र.
सं

लवद्ालरको नाम
बाललवकास

लिक्क सङ्खरा
दर ््मा

१ राम मा.लव. बै्नाथपरु २ १२००० २४०००
२ लत्भवुन मा.लव. कोहलपरु ४ १२००० ४८०००
३ ज्ानजरोलत मा.लव. चपरगौडी ४ १२००० ४८०००
४ लक्मी मा.लव. बद्यहवा ३ १२००० ३६०००
५ सगरमाथा ज्ानपनु् मा.लव. २ १२००० २४०००
६ ्न ज्ानजरोलत मा.लव.कौलिलानगर ४ १२००० ४८०००
७ कृषण  मा.लव. कौलिलानगर ३ १२००० ३६०००
८ ने.रा. मा.लव. लनबवुा खड्कवार ६ १२००० ७२०००
९ ज्ानजरोलत मा.लव.,बलगरा ५ १२००० ६००००

१० ्नता मा.लव. मटैहवा २ १२००० २४०००
११ सरसवती मा.लव. लपपरी ७ १२००० ८४०००
१२ लसर्ाथ्य आ.लव.,रझनेा ६ १२००० ७२०००
१३ बाल लिक्ा आ.लव. भरैरा १ १२००० १२०००
१४ ने.रा.  आ.लव. लखनवार ३ १२००० ३६०००
१५ ने.रा.  आ.लव.,चटार ४ १२००० ४८०००
१६ ने.रा. आ.लव. चौिरीरा २ १२००० २४०००
१७ ने.रा. आ.लव. चननहवा २ १२००० २४०००
१८ ्नचतेना आ लव गोहवा २ १२००० २४०००
१९ मलुक्त प्रा.लव. मलुक्तनगर २ १२००० २४०००
२० लिविलक्त प्रा.लव. प्रेमनगर २ १२००० २४०००
२१ लहमालर मदरसा गररव नवा् १ १२००० १२०००
२२ ्नजरोलत प्रा.लव. झणडहवा ४ १२००० ४८०००
२३ ने.रा. प्रा.लव. लसमरी २ १२००० २४०००
२४ लबद्ाजरोलत प्रा.लव.चपरगौडी १ १२००० १२०००
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२५ ने.रा. प्रा.लव. ढोडपरुवा १ १२००० १२०००
२६ रािाकृषण प्रा.लव. २ १२००० १२०००
२७ लस््यना बाल प्रा.लव. २ १२००० १२०००
२८ मदरसा रहमातलु उलमु १ १२००० १२०००
२९ ज्ानकुञ् पसुतकालर बाललवकास १ १२००० १२०००

जममा ८१ १२००० ९७२००

!^. आिारभतू तहका लवद्ालरहरुका लालग क्परटुर खररद- समानीकरण अनदुान 

     -k|lt ljBfno ?= %),)))÷– sf b/n] hDdf ?= ^,)),)))÷–_

qm=;+= ljBfnosf] gfd qm ;+= ljBfnosf] gfd

! d'lQm k|f=lj=, d'lQmgu/ & lxdfno db/;f k|f=lj=

@ lzjzlQm k|f=lj= * afnlzIff k|f=lj= /hu9jf

# hgHof]lt df=lj= emG8xjf ( g]=/f=k|f=lj= l;d/L

$ /fwfs[i0f k|f=lj= csn3/jf !) g]=/f=k|f=lj= 9f]8k'/jf

% g]/f= cf=lj=, rf}wl/of !! l;h{gf k|f=lj= l;h{gf6f]n

^ g]=/f=cf=lj=, nvgjf/ !@ afnHof]lt k|f=lj= rKk/uf}8L

!&. छात्ाहरुलाई लनिलुक सरालनटरी पराड अनदुान

क्र. 

स.ं
अनुदान पाउनषे क्वद्ाल्को नाम

छात्रा 

सङ्ख्ा

जममा रकम

(प्रक्ि क्पस रु ८)
१  लत्भवुन  मा.लव.,लवद्ानगर ८६ ६६३५५२
२  ज्ानजरोलत  मा.लव.,बलगरा १९६ १५०५२८
३  ज्ानजरोलत  मा.लव.,चपपरगौडी ७७० ५९१३६०
४  सगरमाथा ज्ानपञु्  मा.लव.,रझनेा ४४५ ४११७६०
५  लक्मी मा.लव.,बद्यहवा ५२९ ४०६२७२
६  ्नज्ानजरोलत मा.लव.,कौलिलानगर १८५ १४२०८०
७  ्नता मा.लव. मटैहवा ११९ ९१३९२
८  नेपाल रालषरिर  मा.लव. खडगवार २२० १६८९६०
९  लसद्दाथ्य  मा.लव. रझनेा ८१ ६२२०८

१०  सरसवती  मा.लव.,लपपरी २५९ १९८९१२

११  कृषण  मा.लव. कौलिलानगर ३२१ २४६५२८

sf]xnk'/ gukflnsf, lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf

z}lIfs emns @)&* 55



१२  राम  मा.लव.,हवलदारपरु ४५६ ३५०२०८

१३  नेपाल रालषरिर आ.लव. चौिरररा ३३ २५३४४

१४  नेपाल रालषरिर आ.लव. चटार ५६ ४३००८

१५  नेपाल रालषरिर आ.लव. चननहवा २४ १८४३२

१६  नेपाल रालषरिर आ.लव.,लखनवार ५७ ४३७७६

१७  बाललिक्ा आ.लव.,भरैरा ५१ ३९१६८

१८  ्नचतेना आ.लव.,गोहवा २३ १७६६४

१९  कोहलपरु  मा.लव.,टाउनपलान ६८ ५२२२४

!*= मखुरमनत्ी u|fdL0f लवकास तथा रो्गार कार्यक्रम- लवद्ाथथीको लालग झोला सहरोग

मखुरमनत्ी ग्रालमण लवकास तथा रो्गार कार्यक्रमबाट लवद्ाथथीका लालग झोला सहरोग कार्यक्रम 
अनतरगत सामदुालरक लवद्ालरका आिारभतू तहमा अधररन गनने मकु्तकमरैा समदुारका १६० ्ना, 
दललतका २०११ ्ना, अलतलवपननका १९०२ ्ना र लोपोनमखुका १८ ्ना गरी ््मा ५०० ्ना 
बालबाललकाहरुलाई लवद्ालरमाफ्य त ्झोला लवतरण गररएको छ ।

क्र.स लवद्ालरको नाम ठेगाना झोला संखरा
१ राम माधरलमक लवद्ालर बै्नाथपरु २५
२ लत्भवुन मा.लव. कोनपा -१० कोहलपरु २०
३ ज्ान जरोलत माधरलमक लवद्ालर चपरगौडी २५
४ ज्ान जरोलत माधरलमक लवद्ालर बलगरा २०
५ ने.रा.माधरलमक लवद्ालर लनववुा ३०
६ ्न ज्ानजरोलत मालव कौलिलानगर ३०
७ कृषण माधरलमक लवद्ालर कौलिलानगर २५
८ लक्मी माधरलमक लवद्ालर बद्यवा २५
९ सगरमाथा ज्ानपञु् मालव कोहलपरु २०

१० ्नता माधरलमक लवद्ालर मटैहवा १०
११ सरसवलत माधरलमक लवद्ालर लपपरी २५
१२ लसर्ाथ्य आिारभतू लवद्ालर रझनेा १५
१३ बाल लिक्ा आ.लव.  भरैरा १३ भरैरा १५
१४ ने.रा.आिारभतू लवद्ालर लखनवार १५
१५ ने.रा.आिारभतू लवद्ालर चटार १५
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१६ ने.रा. आिारभतू लवद्ालर चौिरीरा १५
१७ ने.रा.आिारभतू लवद्ालर चननहवा १०
१८ ्न चतेना प्राथलमक लवद्ालर गोहवा १०
१९ मलुक्त प्राथलमक लवद्ालर मलुक्तनगर १५
२० लिव िलक्त प्राथलमक लवद्ालर पे्रमनगर १५
२१ लहमालर मदरसा गररब नवा्, बेडनपरु १०
२२ ्नजरोलत प्राथलमक लवद्ालर झनडहवा १५
२३ ने.रा. प्राथलमक लवद्ालर लसमरी १५
२४ बाल लिक्ा प्राथलमक लवद्ालर र्गढवा १०
२५ लवद्ाजरोलत प्राथलमक लवद्ालर चपरगौडी १०
२६ ने.रा.प्राथलमक लवद्ालर ढोडपवूा्य १५
२७ रािाकृषण प्राथलमक लवद्ालर अकलघरवा १५
२८ सृ् ना बाल प्राथलमक लवद्ालर लस््यनाटोल १५
२९ राम्ानकी संसकृत लवद्ालर चपरगौडी ८
३० मदरसा रमातलुउलमु, झनडहवा ७

 ््मा ५००

!(= d'VodGqL u|fdL0f ljsf; tyf /f]huf/ sfo{qmd M 
  ljBfnonfO{ lj1fg k|of]uzfnf Nofj ljt/0f

! hgtf df=lj= d}6xjf j8f g+= @ ?= $,^),)))÷–

 
क्शषिक दरबनदी क्मलान: प्रक्क्र्ा र नक्िजा

पररि्

लिक्क दरबनदी लमलान लिक्क-लवद्ाथथी अनपुात र लवद्ालरको भौगोललक तथा ्ानसाङ्लखरक  
लवतरणको आवशरकताका आिारमा गररने लिक्क वरवसथापन को कार्य हो । लवद्ालरमा रहकेो लव्रगत 
लिक्कको सनतलुलत लवतरणलाई कारम गनने  कार्य हो । लिक्क दरबनदी लमलान प्रलत लवद्ालर तथा प्रलत 
लवद्ाथथी लागतलाई समते समारो्न गनने कार्य पलन हो । सीलमत स्ोतसािन र ्निलक्तबाट लवद्ालर 
वरवसथापन गन्यका लालग समते लिक्क दबनदी गररन ुआवशरक हुनछ । रो एक पटक गरेर सलकने कुरा 
होइन । कुनै अवलिमा पटक पटक गरररहन आवशरक हुनछ । लिक्क दरबनदी लमलानले घर पारक वा आफू 
अनकूुलको लवद्ालरमा गएर लिक्ण सेवालाई प्रभावकारी बनाउने अवसर समेत प्राप्त हुनछ । 
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नीक्िगि व्व्थिा

सथानीर सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ ् को बुँदा ११ मा लिक्क दरबनदी लमलान सथानीर 
तहले गनने वरवसथा छ । उक्त वरवसथालाई सथानीर तहमा कारा्यनवरन गन्य कोहलपरु नगरपाललकाले लिक्क 
दरबनदी लमलान कार्यलवलि २०७६ (संिोिन सलहत) ्ारी गररो । रसैगरी  लिक्ा, लवज्ान तथा प्रलवलि 
मनत्ालरको लमलत २०७६ माघ १२ गतेको माननीर मनत्ीसतरीर लनण्यरबाट सवीकृत भएको लिक्क दरबनदी 
(लमलान तथा वरवसथापन) कार्यलवलि, २०७६  तथा लिक्ा तथा मानव स्ोत लवकास केनद्र सानोलठमी 
भक्तपरुको लमलत २०७७ भाद्र २९ को च. नं. १९ तथा २०७७ असो् ११ को च. नं. २९ को पत्बाट समते 
दरबनदी लमलान तथा पनुलव्यतरणका स्बनिमा नीलतगत प्राविानहरु ्ारी भएका लथए । लरनै नीलतहरुका 
आिारमा कोहलपरु नगरपाललका क्ेत्मा रहकेा लवद्ालरहरुको दरबनदी लमलान गररएको लथरो ।

दरबनदी क्मलानको आवश्किा

कोहलपरु नगरपाललकामा लव.सं. २०१६ सालदलेख लवद्ालरहरु सथापना हुदँ ै आएको इलतहास छ । 
हालस्ममा ३० वटा सामदुालरक लवद्ालरहरु सञचालनमा आएका छन ्। लवद्ालर सथापना कालको 
समरदलेख हालस्म ती सबै लवद्ालरहरुमा सरकारी अनदुानबाट तलब भत्ता खाने गरी सथारी, असथारी, 
राहत, सटिा, लिक्ण सिुार अनदुान आलद लवलभनन लकलसमका लिक्कहरु लनरकु्त भई सेवारत रहकेा छन ्। 
ती लवद्ालरहरुमा लिक्कहरुको दरबनदी प्रालप्त र वरवसथापन ्े ्सरी भए पलन कोहलपरु नगरबासीकै 
बालबाललकाहरुका लिक्ाका लालग भए । रो एउटा राम्ो कुरा लथरो । तर लवलवि कारणले लवद्ाहरुको 
तहगत र सङ्खरातमक लवतरण सनतलुलत बनाउन सलकएको लथएन । लिक्कको तहगत र सङ्खरातमक 
लवतरण समते सनतलुलत भएको लथएन । रसले गदा्य लवद्ालरको पठनपाठनलाई वरवलसथत गन्य िरैे 
लवद्ालरहरुलाई कलठन भइरहकैे लथरो । pQm समसराको समािानको लालग एउटा भरपदको, प्रभावकारी र 
अलपकालीन रणनीलतक हसतक्ेप गन्य आवशरक भइसकेको लथरो । तरो हसतक्ेप भनेको भनेको लिक्क 
दरबनदीको लमलान नै लथरो । तर रो २०१६ सालदलेख रता लिक्ाको इलतहासमा ६२ व््यको िलैक्क 
इलतहासमा सथानीर सतरमा कुनै पलन प्रकारको  लिक्क दरबनदी लमलान हुन सलकरहकेो लथएन । रसले गदा्य  
लवद्ालरहरुमा अनावशरक वररभार हुने गरी लवलभनन लकलसमले लिक्कहरुको लनरलुक्त गनने र लिक्कहरुको 
पेसागत काम, कत्यवर र ल््मवेारी स्बनिमा द्नद् लस््यना हुने आलद्सता लवलभनन लकलसमका समसराहरु 
आइरहकेा लथए । तरसैले लवद्ालरमा दलेखएको लिक्कहरुको असमानपुालतक लवतरणलाई वैज्ालनक 
लकलसमले वरवसथापन गन्य आवशरक भसैकेको लथरो । 

क्शषिक दरबनदी क्मलान k|lqmof

मालथ उललेख भएका सथानीर आवशरकता र नीलतगत वरवसथाका आिारमा कोहलपरु नगरपाललकाले 
िलैक्क व््य २०७७ मा कोहलपरु नगरपाललका अनतरगतका सामदुालरक  लवद्ालरमा लिक्क दरबनदी 
लमलानको कार्य परूा गरेको xf] । रसका लालग कोहलपरु नगरपाललकाले लिक्क दरबनदी लमलानका लालग 
मापदणड तरार गरेको लथरो । लिक्क दरबनदी लमलानको सथानीर कार्यलवलिले तोके बमोल्म लिक्ा िाखा 
प्रमखु अननत कुमार पौड्रालको संरो्कतवमा नेपाल लिक्क महासंघका नगर अधरक् रामप्रसाद चापागाई,ँ 
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प्रिानाधरापकका तफ्य बाट लवनोद िमा्य ल्साल र ्गतपाल थारु, पेसागत घटकका तफ्य बाट लदपक कुमार 
मलल,  लवनोद कुमार भटिराई, गीता ढकाल सदसर र लिक्ा िाखाका लिक्ा अलिकृत रलवलाल लम्ार, 
;b:o ;lrj रहकेो लिक्क दरबनदी लमलान कार्यदलको गठन गररएको लथरो । लिक्कहरुका लालग 
लवद्ालर छनौट फारामहरु तरार गरी ्ारी गररएको लथरो । प्रा.लव. तहका १५३ ्ना, आिारभतू तहका 
४७ ्ना, मा.लव.,तहका ३४ ्ना र सालवक उमा.लव. का १३ ्ना गरी ््मा २४७ ्ना लिक्कहरुले 
लवद्ालर छनौट फारामहरु भरी पेस भएका लथए । उक्त फारामहरुमा लिक्कहरुबाट अलभवरक्त आिर, 
लवद्ालरको आवशरकता (organizational need) तथा सथानीर सरकारको प्रणालीगत (system 
need) आवशरकताका आिारमा नेपाल सरकारको नीलतअनरुुप आिारमा दरबनदी लमलानका आिारहरु 
तर गरी लिक्क दरबनदी लमलान गररएको लथरो ।

क्शषिक दरबनदी क्मलानको मुख् नीक्ि

सबै सामदुालरक लवद्ालरमा तह अनसुार कल्तमा पलन एक ्ना सथारी लिक्कको दरबनदी कारम गनने, 
लिक्क लवद्ाथथी अनपुातका आिारमा लवद्ालरमा तहगत तथा लव्रगत लिक्क दरबनदी कारम गनने, 
सथारी, असथारी, राहत तथा लिक्ण सिुार सहरोग अनदुान, नगर अनदुानलाई मौ्दुा दरबनदीका रुपमा 
गणना गनने, उक्त बमोल्मका दरबनदी बाहकेका आवशरक पनने दरबनदीलाई नगरपाललकाले वरवसथा गनु्यपनने 
थप दरबनदीका रुपमा गणना गनने र प्राथलमक तहमा बढी दलेखएको १८ ्नाको दबनदीलाई लिक्कको 
मालथललो तहको िलैक्क रोगरताका आिारमा कक्ा ६-८ वा कक्ा ९-१० तहमा रहकेो अपगु दरबनदीमा 
गाभने सोच-लवचारलाई लिक्क दरबनदी लमलानको मखुर नीलतको रुपमा अपनाइएको लथरो । 

िरणगि का ््ष

लिक्क दरबनदी लमलानलाई दईु चरणमा परूा गररएको लथरो । पलहलो चरणमा लिक्क दरबनदी लमलानको 
नीलत अनसुार मौ्दुा र लमलान गनु्यपनने लवद्ालरगत तहगत र लव्रगत लिक्कहरुको दरबनदी र सङ्खरा 
एलकन गरी नगरलिक्ा सलमलतमाफ्य त ्कार्यपाललकामा अनमुोदनका लालग पेस भएको लथरो । कार्यपाललकाबाट 
अनमुोदन भएपचिात ् सलमलतलाई दोस्ो चरणको कारा्यदिे प्राप्त भरो । दोस्ो चरणमा लिक्कहरुबाट 
लवद्ालर छनौट फाराम भराई प्राप्त फारामहरुको अधररन लवशे््णका आिारमा लवद्ालरगत तहगत र 
लव्रगत लिक्कहरुको दरबनदी र सङ्खरा मतुालबक लवद्ालरमा खटाइने लिक्कको लिक्कको नामवाली 
लसफाररस सलहतको अलनतम प्रलतवेदन तरार गरी दरबनदी लमलानको दोस्ो तथा अलनतम चरणको कार्य 
स्पनन भरो ।   कोहलपरु नगरपाललकाको कारा्यदिे बमोल्म तथा कोहलपरु नगरपाललका लिक्क दरबनदी 
लमलान कार्यलवलि, २०७६ (संिोिन सलहत) बमोल्म गलठत कार्यदलले कार्यिाला बैठक गरी लवद्मान 
लनरम काननू, स्बलनित लनकारबाट ्ारी गररएका नीलतहरुका आिारमा मौ्दुा लिक्क सङ्खरा तथा 
दरबनदी लमलानपलछको लवद्ालरगत रुपमा प्रसतालवत ताललका लनमा्यण गरी लिक्क दरबनदी लमलानको 
पलहलो तथा दोस्ो चरणका सबै कार्यहरु स्पनन गररो । रस प्रलतवेदले लवद्ालरगत रुपमा लमलान 
गररएका लिक्कहरुको सङ्गठन ढाँचा तथा लमलान गररएका लिक्कहरुको नामावली लववरण एकीन गरेको  
लथरो । 
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क्शषिक दरबनदी क्मलानअक्घ र पक्छको िहगि क््थिक्ि

क्र .
सं:

तह दरबनदी लमलान हुन ुअलघ दरबनदी लमलानपलछ

सथारी असथारी राहत लििअु नअ सथारी असथारी राहत लििअु नअ

१ कक्ा १-५ 110 2 74 - 2 90 2 57 - 2

२ कक्ा ६-८ 15 - 23 7 7 27 - 39 7 7

३ कक्ा ९-१० 16 - 13 2 8 25 - 14 2 8

४ कक्ा ११-१२ - - - 13 - - - - 13 -

््मा 122 2 110 22 17 142 2 110 22 17

नक्िजा : नगर कार्यपाललकाबाट पाररत भएपलछको कारा्यदिेका आिारमा लवद्ालरमा लिक्कहरु खटाउने 
कार्य समते परूा भरो । रसबाट व््षदँलेख लिक्क अभावको समसरा झलेलरहकेा लवद्ालरहरुमा तहगत 
लिक्क उपलबि भएका छन ् । सबै तहका लवद्ालरमा कल्तमा एक ्ना नरनूतम िलैक्क रोगरता प्राप्त 
सथारी लिक्कको  वरवसथा भएको छ । लिक्क लवद्ालरको लव्रगत दरबनदीको अनमले स्बनिी 
समसराहरु कम भएका छन ्। िरैे लिक्कहरुको घरपारक सरुवा भएको छ । txut lgo'lQmsf] रोगरता 
प्राप्त र क्मतावान ् लिक्कलाई लवद्ालरमा नेततृव स्हालने अवसर प्राप्त भएको छ । रसबाट कोहलपरु 

नगरपाललकामा लवद्ालरको िलैक्क पवूा्यिार सदुृढ बनाउन ठूलो मद्दत पगुेको छ । 

लिक्क दरबनदी लमलानको सारांि : प्राथलमक तह

क्र.
सं.

लववरण
प्राथलमक तह

सथारी असथारी राहत लििअु नअ ््मा

१
सालवक लवद्ालरमा रहकेा लिक्क 72 3 54 0 2 131

२
अकको लवद्ालरमा खलटएर गएका लिक्क 17 0 20 0 0 37

३
मालथललो तहमा समारो्न गररएका लिक्क 0 0 0 0 0 0

४
न पा ले थप गनु्य पनने लिक्क 0 0 0 0 0 0

  ््मा
89 3 74 0 2 168
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लिक्क दरबनदी लमलानको सारांि : लन्नमाधरलमक तह

क्र.
सं.

लववरण
लन्न मालव तह

सथारी असथारी राहत लििअु नअ ््मा

१ सालवक लवद्ालरमा रहकेा लिक्क 9 0 21 7 7 44

२ अकको लवद्ालरमा खलटएर गएका लिक्क 6 0 2 0 0 8

३ मालथललो तहमा समारो्न गररएका लिक्क 11 0 17 0 0 28

४ न पा ले थप गनु्य पनने लिक्क 0 0 0 0 4 4

  ््मा 26 0 40 7 11 84

लिक्क दरबनदी लमलानको सारांि: माधरलमक उचच माधरलमक र तीनै तहको ््मा

क्र.
सं.

लववरण
मालव तह

उमालव
््मा

सथारी असथारी राहत लििअु नअ ््मा
१ सालवक लव रहकेा लिक्क 7 0 12 2 7 28 13 216

२ अकको लवद्ालरमा खलटएर 
गएका लिक्क

8 1 1 0 1 11 0 56

३ मालथललो तहमा समारो्न 
गररएका लिक्क

9 0 1 0 0 10 0 38

४ न पा ले थप गनु्य पनने लिक्क 0 0 0 0 8 8 0 12

  ््मा 24 1 14 2 16 57 13 322

कोहलपुर नगरपाक्लका क्शषिा ऐन, २०७६

प्रसतावनाः कोहलपरु नगरको समग्र लवकास, लोकतालनत्क गणतनत्ातमक िासन वरवसथा अनकूुल 
सथानीर नागररकहरुको सदाचार लनमा्यण तथा समरानकूुल ज्ानको वलृर्का लालग िलैक्क सतरको 
असमानतालाई नरनूीकरण गरी लिक्ाको गणुसतरीरतामा पहुचँ कारम गन्य नगर क्ेत्लभत् सथापना 
भई, सञचालन भइरहकेा र सथापना हुने लवद्ालरको वरवसथापकीर सिुार गन्य समर पररलसथलत 
अनकूुल हुने  ज्ान, सीप, प्रलवलि तथा मानवमलूर सलहतको िलैक्क लवकास गन्य वाञछनीर 
भएकाले कोहलपरु नगरपाललकाको सभाले नषेपालको सकं्वधानको िारा २२६ को उपिारा (१) 
ले अनसुचूी-८ र अनसुचूी-९ बमोल्मको सचुीमा नगरसभाले उललललखत लव्रमा काननु बनाउन 
सकने वरवसथा भए बमोल्म सथानीर सरकार सञचालन ऐन, २०७६ को दफा ११ को उपदफा (१)
् ले लदएको अलिकार प्ररोग गरी रो ऐन बनाएको छ । 
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पररचछषेद- १

प्रारक्मभक सकं्षिप्त नाम र पररभारा

१.  सकं्षिप्त नाम, क्व्िार र प्रारमभ 

(क)  रस ऐनको नाम “कोहलपरु  नगरपाललका लिक्ा ऐन, २०७६” रहकेो छ । 

(ख)  रो ऐन कोहलपरु नगरपाललका क्ेत्भर लाग ूहुनेछ ।

(ग)  रो ऐन कोहलपरु नगरपाललकाको रा्पत्मा प्रकािन भएपलछ लाग ूहुनेछ । 

२.  पररभाराः लव्र वा प्रसङ्गले अकको अथ्य नलागेमा रस ऐनमा 

(क)  “नगरपाललका” भननाले कोहलपरु  नगरपाललका बझुन ुपननेछ । 

(ख)  “कार्य पाललका” भननाले कोहलपरु नगरपाललकाको नगर कार्यपाललकालाई स्झन ु पछ्य ।

(ग)  “नगर सभा” भननाले कोहलपरु  नगरपाललकाको नगरसभालाई बझुन ुपननेछ । 

(घ)    “तह” भननाले लवद्ालरको आिारभतू तथा माधरलमक तह बझुन ुपननेछ ।

(ङ)   “लवद्ालर लिक्ा” भननाले आिारभतू र माधरलमक दवुै तहको लिक्ा बझुन ुपननेछ । 

(च)   “आिारभतू लिक्ा” भननाले प्रारल्भक बाल लवकास लिक्ादलेख कक्ा आठस्म लदइने लिक्ा 
बझुन ुपननेछ । तरसतो लिक्ा लदने लवद्ालरलाई आिारभतू लवद्ालर भलननेछ । 

(छ)   “माधरलमक लिक्ा” भननाले कक्ा नौदलेख बाह्रस्म लदइने लिक्ा बझुन ुपननेछ । तरसतो लिक्ा लदने 
लवद्ालरलाई माधरलमक लवद्ालर भलननेछ ।

(झ)  “औपचाररक लिक्ा” भननाले लवद्ालरमा भना्य गरी रालषरिर पाठ्रक्रमले लनिा्यरण गरेको कार्यक्रम 
अनसुार लवद्ालरबाट प्रदान गररने कक्ागत तथा तहगत लिक्ा बझुन ुपननेछ ।

(ञ)  “अनौपचाररक लिक्ा” भननाले लवद्ालरमा भना्य भई औपचाररक लिक्ा हालसल गन्य नसकनेलाई 
लदइने लिक्ा बझुन ुपननेछ ।

(ट)  “लविे्  लिक्ा ” भननाले दृलष्टलवहीन, बलहरा, अलटजम, बौलर्क अपाङ्गता, ससुतशवण वा 
अलतअिक्त िारीररक अपाङ्गता भएका बालबाललकालाई लदइने लविे्  प्रबनि गरी प्रदान गररने 
लिक्ा बझुन ुपननेछ ।

(ठ)  ‘‘लनरनतर लिक्ा”  भननाले साक्रोत्तर कक्ाको लिक्ा परूा गररसकेका वरलक्तलाई लदइने लिक्ा 
स्झन ुपद्यछ ।

(ड)  “अलभभावक” भननाले लवद्ालरमा अधररनरत लवद्ाथथीको अलभभावक भनी लवद्ालरको 
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अलभलेखमा ्लनएको वरलक्त स्झन ुपछ्य र सो िबदले लवद्ाथथीको बाब,ु आमा, बा्े वा बजरै र 
तरसता अलभभावक नभएका लवद्ाथथीको हकमा ल्लला/इलाका प्रिासन कारा्यलरबाट संरक्कतव 
प्रदान गरेको भनने वरहोराको प्रमालणत पत् लवद्ालरमा पेस गरेको वरलक्त वा संसथालाई समते बझुन ु
पननेछ ।

(ढ)  “अलभभावक लिक्ा” भननाले बालबाललकाहरुको लिक्ालदक्ा, सवासथर, पो्ण र सरफाइ, सरुक्ा 
तथा हरेचाह स्बनिमा लदइने अलभमखुीकरण ताललम वा सचतेीकरण कार्यक्रम वा छलफल वा 
भटेघाट वा सवाधररन कार्य बझुन ुपननेछ ।

 (ण)  “समावेिी लिक्ा” भननाले दृलष्टवीलहन, नरनू दृलष्टरकूत्त, बलहरा, ससुत शवण, अलटजम, बौलर्क, 
िारीररक वा अनर अपाङ्गता  भएका बालबाललकालाई लनरलमत िलैक्क पर्लतको अिीनमा 
रही लदइने लिक्ा तथा सामाल्क, आलथ्यक वा भौगोललक कारणबाट पछालड पाररएका वरलक्तलाई 
लवभदेरलहत वातावरणमा लदइने लिक्ा बझुन ुपननेछ ।

(त)  “प्रालवलिक तथा वरवसालरक लिक्ा” भननाले प्रालवलिक ज्ान, सीप, दक्ता तथा लब्रवसतकुो 
लसकाइ गरी प्रलवलि र वरवसारको लिक्ा प्रदान गन्य कक्ा नौदलेख कक्ा बाह्रस्म अधरापन गराइने 
लिक्ालाई बझुन ुपननेछ । 

(थ)  “सामदुालरक लवद्ालर” भननाले समदुारको पहलमा सथापना गररएको नाफारलहत प्रकृलतको नेपाल 
सरकारबाट लनरलमत रूपमा अनदुान पाउने गरी अनमुलत वा सवीकृलतप्राप्त लवद्ालर स्झन ुपछ्य । 

(द)  “संसथागत लवद्ालर” भननाले वरलक्त वा संसथा वा समदुारको पहलमा सथापना गररएका 
संघीर, प्रादलेिक वा सथानीर सरकारबाट बाट लनरलमत रूपमा अनदुान नपाउने गरी अनमुलत वा 
सवीकृलतप्राप्त लवद्ालर बझुन ुपननेछ ।

(ि)  “िलैक्क गठुी” भननाले लवद्ालर सञचालन गन्यका लालग कुनै वरलक्त वा समदुारले नाफा आ््यन 
नगनने उद्दशेरलेसथापना गरेको साव्य्लनक वा लन्ी गठुी बझुन ुपननेछ । 

(न)  “नगर लिक्ा प्रमखु” भननाले नगरपाललकालभत् सथानीर तहको लिक्ा सञचालन, वरवसथापन, 
लनरमन, लनदनेिन, अनगुमन र मलूराङकन गनने तथा ऐन बमोल्म तोलकएका कार्य गन्य नेपाल 
सरकारले खटाएको कम्यचारी बझुन ुपननेछ । 

(प)  “लिक्क केनद्र” भननाले नगरपाललकालभत् रहकेा लवद्ालरहरुको समहू बनाई पारक पनने लवद्ालरमा 
कारा्यलर रहनेगरी लिक्ाको पेसागत कार्यक्रम र गलतलवलिहरु सञचालन हुने सालवकको स्ोत केनद्र 
भनने बझुनपुछ्य । 

(फ)  “केनद्र संरो्क” भननाले लिक्क केनद्रको प्रमखु पदमा लनरकु्त भएका वरलक्तलाई बझुन ुपननेछ । 

(ब)  “कम्यचारी” भननाले सामदुालरक लवद्ालरमा कार्यरत लिक्क बाहकेका अनर कम्यचारी बझुन ु
पननेछ । 

(भ)  “अनमुलत” भननाले नेपाल सरकार वा नगरपाललकाले सथारी सवीकृलत प्रदान गरी नसकेको कुनै 
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तोलकएको ठाउँ वा क्ेत्मा लवद्ालर खोलन वा कक्ा थप गन्य लदइएको असथारी सवीकृलतलाई 
्नाउँछ ।

(म) “सवीकृलत” भननाले तोलकए बमोल्मको सत्य परुा गरेको लवद्ालरलाई नेपाल सरकार वा 
नगरपाललकाले लदएको सथारी सवीकृलतलाई ्नाउँछ ।

(र)  “प्रारल्भक बाल लवकास लिक्ा” भननाले तीन व््य उमरे परूा भई पाँच व््य उमरे परूा नगरेका  
बालबाललकाहरूलाई कक्ा एकमा प्रवेि गनु्यभनदा अगालड मनोरञ्नातमक लवलिबाट 
बालबाललकाको सवा्यङ्गीण लवकासका लालग सामदुालरक र संसथागत रुपमा लदइने प्रारल्भक 
बाल लवकास लिक्ा बझुन ुपननेछ र सो िबदले नस्यरी वा के्ी वा रस पररभा्ाले समटेेको उमरेका 
बालबाललकाहरुलाई लदइने मनटेसोरी लिक्ा समते बझुन ुपद्यछ ।

(र)  ‘‘प्रारल्भक बाल लवकास केनद्र” भननाले तीन दलेख चार व््य उमरे परूा भएका बालबाललकाको 
लालग  िारीररक, मानलसक र बौलर्क लवकास गन्य सञचाललत प्रारल्भक पवू्य प्राथलमक लवद्ालर 
वा बाल लवकास केनद्र वा लिि ुलवकास केनद्र वा लिि ुकक्ा वा नस्यरी कक्ा वा मनटेसोरी सकुल वा 
लकनडर गाटनेन आलद नामले सञचाललत लिक्ा केनद्र स्झन ुपछ्य ।

(ल)  “सथारी आवासीर अनमुलत” भननाले लवदिेी मलुकुले कुनै सत्य तोकी वा सो मलुकुमा सथारी 
रूपमा बसोबास गन्य पाउने गरी नेपाली नागररकलाई उपलबि गराएको डाईभलस्यटी इलमग्रेनट लभसा, 
परमानेनट रेल्डेनट लभसा वा ग्रीन काड्य स्झन ुपद्यछ र सो िबदले नेपाली नागररकलाई लवदिेमा 
सथारथी रूपमा बसोबास गन्य लदइएको ्नुसकैु नामको सथारी आवासीर अनमुलतसमतेलाई 
्नाउँछ । 

(व)  “आवासीर लवद्ालर” भननाले नेपाल सरकार वा नगरपाललकाले आवासीर लवद्ालरको रूपमा 
सवीकृलत प्रदान गररएको लवद्ालरलाई ्नाउँछ ।

(ि)  ‘‘नमनूा लवद्ालर” भननाले नमनुा लवद्ालर लवकास एवं सञचालन लनदनेलिका, २०७४ पलहलो 
संिोिन (२०७५ सलहत) पररचछेद २ को दफा २.१ बमोल्मको लवद्ालर बझुन ुपननेछ ।

(्)  ‘‘सथानीर” भननाले कोहलपरु नगरक्ेत् मानवस्ोत, भौगोललक वातावरण तथा स्पदासँग 
स्बलनित बझुन ुपननेछ ।

(ह)   ‘‘लवद्ालरबालहर हुने अधरापन सेवा” भननाले लन्ी क्ेत्को संसथा (इलनसटचरटु) बाट लवद्ाथथीका 
लालग प्रदान गररने िलैक्क परामि्य सेवा, ट्रसुन, कोलचङ कलास, लस््यनातमक कला, भा्ा लिक्ण 
आलद लव्रको कक्ा बझुन ुपननेछ ।

(क्)   “लिक्क” भननाले लवद्ालरको अधरापक स्झन ु पछ्य र सो िबदले प्रिानाधरापक समतेलाई 
्नाउँछ ।

(त्)   “नरालरक सलमलत” भननाले संलविानको िारा २१७ बमोल्म उपप्रमखुको संरो्कतवमा गलठत 
नगरपाललकाको नरालरक सलमलत बझुन ुपननेछ ।

sf]xnk'/ gukflnsf, lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf

z}lIfs emns @)&* 64



(ज्)   “लन:िलुक लिक्ा” भननाले लवद्ालर वा िलैक्क संसथाले लवद्ाथथी वा अलभभावकबाट कुनै पलन 
िी््यकमा कुनै पलन िलुक असलु नगरी लदइने लिक्ालाई स्झन ुपछ्य ।

(ज्१)  “सामदुालरक लसकाइ केनद्र” भननाले समदुारसतरमा सञचालन गररने आ्ीवन लसकाइ, अधररन, 
अनसुनिान र लसप लसकाई लगारतका काम गनने केनद्रलाई  स्झन ुपछ्य ।

(ज्२)  “लवद्ालरको समारो्न” भननाले लवद्ालर गाभने वा ठाउँ सानने वा नाम पररवत्यन गन्य वा बनद गनने 
वा तह वा कक्ा थपने वा घटाउने कार्य बझुनपुछ्य ।

(ज्३)  “तोलकएको” वा “तोलकए बमोल्म” भननाले रस ऐन अनतग्यत बनेका लनरम वा कार्यलविमा 
तोलकएको वा तोलकए बमोल्म स्झन ुपछ्य ।

पररचछषेद-२

प्रारक्मभक बाल क्वकास िथिा बाल क्शषिा, आधारभूि क्शषिा, अक्भभावक क्शषिा, 
अनौपिाररक क्शषिा, खुला िथिा वैकक्लपक क्नरनिर क्सकाइ, सामुदाक््क क्सकाइ 

र क्वशषेर क्शषिा समबनधी व्व्थिा

१.  औपिाररक क्शषिा िथिा अनौपिाररक क्शषिा: नगरपाललका क्ेत्लभत् बसोबास गनने सबै 
नागररकका लालग औपचाररक लिक्ा तथा अनौपचाररक लिक्ा उपलबि हुनेछ ।

२.  औपिाररक क्शषिा : (१) तीन व््य परुा भएका बालबाललकाका लालग लिि ुलवकास केनद्र र चार 
व््य परुा भएका बालबाललकाका लालग पवू्य प्राथलमक लिक्ा सलहतको प्रारल्भक बाल लवकास 
केनद्र, पाँच व््य उमरे परूा भएका बालबाललकाका लालग कक्ा  एक दलेख उमरेअनसुार क्रमिः कक्ा  
आठ स्मको आिारभतू लवद्ालर लिक्ा तथा तेह्र व््य उमरे परूा भएका बालबाललकाका लालग 
कक्ा नौ दलेख उमरे अनसुार क्रमिः कक्ा बाह्र स्मको माधरलमक लवद्ालर लिक्ा प्रदान गनु्य 
पननेछ । रसतो लिक्ा औपचाररक हुनेछ ।

(२)  उपदफा (१) बमोल्मको माधरलमक लिक्ा सािारण माधरलमक लिक्ा, संसकृत माधरलमक लिक्ा र 
प्रालवलिक तथा वरावसालरक लिक्ा तीन प्रकारको हुनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोल्मको प्रालवलिक तथा वरावसालरक माधरलमक लिक्ामा वरावहाररक तथा 
प्ररोगातमक अभरासका लालग एक व््य अवलि थप हुने छ । 

३.  अनौपिाररक क्शषिाको व्व्थिा: (१) नगरपाललकाले लवद्ालरमा भना्य भई लनरनतर रुपमा 
लिक्ा हालसल गन्य नसकनेहरुका लालग अनौपचाररक लिक्ा प्रणाली माफ्य त ्प्रौढ लिक्ा, साक्रोत्तर 
र लनरनतर लिक्ाको वरवसथा गनु्यपनने छ । नगरपाललकाले रसतो लिक्ाका लालग आवशरकता 
अनसुारको लवलि अपनाउन सकने छ । 

४.  क्वशषेर क्शषिाको व्व्थिा: (१) नगरपाललकाले दृलष्टलवहीन, बलहरा, अलटजम, बौलर्क अपाङ्गता, 
ससुत शवण वा अलत अिक्त िारीररक अपाङ्गता भएका बालबाललकालाई एकीकृत कक्ा वा छुटैि 
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लवद्ालरमा राखी लविे्  प्रकार र लनलचित माधरमबाट लिक्ा लदने गरी लविे्  लिक्ाको वरवसथा 
लमलाउन ुपनने छ ।

(२)  दफा (१) को प्ररो्नका लालग नगरपाललकाले कुनै खास लवद्ालरलाई लविे्  लिक्ा लदने छुटैि 
लवद्ालरका रुपमा छनौट गन्य सकने छ ।  

५.  प्रारक्मभक बाल क्वकास क्शषिा : (१) नगरपाललका क्ेत्मा रहकेा पाँच ब््यमलुनका 
बालबाललकाहरूलाई मनोरञ्नातमक लवलिवबाट िारीररक, मानलसक, सामाल्क, संवेगातमक 
लवकासका लालग प्रारल्भक बाल लवकास लिक्ा प्रदान गन्य सकनेछ । (२) उपदफा (१) बमोल्मको 
लिक्ा  तीन व््य परूा भएका बालबाललकाका लालग लिि ु लवकास केनद्र र चार व््य परूा भएका 
बालबाललकाका लालग पवू्य प्राथलमक लिक्ा प्रदान गररनेछ । (३) प्रारल्भक बाल लवकास लिक्ा 
सामदुालरक तथा संसथागत रुपमा लदइने छ । (४) उपदफा (१) बमोल्मको लिक्ा सञचालन गनने 
लवद्ालर वा संसथाको सथापना, सञचालन प्रलक्ररा, लिक्ण लवलि तथा मापदणड तोलकए बमोल्म 
हुनेछ ।

६.  आधारभूि क्शषिा: (१) नगरपाललका क्ेत्मा बसोबास गनने नागररकका हरेक पाँच व््य उमरे 
परूा भएका बालबाललकाका लालग कक्ा एक दलेख उमरेअनसुार क्रमिः कक्ा आठस्म को 
आिारभतू लवद्ालर लिक्ा, सामदुालरक लवद्ालरमाफ्य त ्आिारभतू लिक्ा प्रदान गनु्य पननेछ । (२) 
उपदफा (१) बमोल्मको लिक्ा प्रचललत ऐन लनरम बमोल्म सामदुालरक तथा संसथागत तथा 
वैकललपक लवद्ालरबाट प्रदान गररने छ । (३) सामदुालरक तथा वैकललपक लवद्ालरबाट प्रदान 
गररने आिारभतू लिक्ा अलनवार्य र लन:िलुक हुनेछ । (४) उपदफा (२) र (३) बमोल्मको लिक्ा 
सञचालन गनने लवद्ालर वा संसथाको अनर वरवसथा तथा मापदणड स्बनिमा प्रचललत सङ्घीर 
काननु तथा नगरपाललकाबाट तोलकए बमोल्म हुनेछ ।

७.  माध्क्मक क्शषिा: (१) नगरपाललका क्ेत्मा बसोबास गनने तेह्र व््य उमरे परूा भएका बालबाललकाका 
लालग कक्ा नौ दलेख उमरे अनसुार क्रमिः कक्ा बाह्र स्मको माधरलमक लवद्ालर लिक्ा प्रदान 
गनु्यपननेछ ।

८.  क्शषिाको माध्म: (१) लवद्ालरमा लिक्ाको माधरम नेपाली वा अङ्ग्रे्ी वा दवुै हुनेछ । (२) 
उपदफा (१) ्नुसकैु कुरा लेलखएको भएता पलन प्रारल्भक बाललवकास कक्ा दलेख कक्ा पाँचस्म 
लवद्ाथथीको मातभृा्ामा लदन सलकनेछ । (३) भा्ा लव्र अधरापन गराउँदा लिक्ाको माधरम सोही 
भा्ामा नै हुनेछ तर  गैर नेपाली नागररकले लवद्ालरमा अधररन गदा्य लन्ले चाहमेा अलनवार्य 
नेपाली लव्रको सटिा  अनर कुनै भा्ा लव्र अधररन गन्य सकनेछ ।

९.  अक्भभावक क्शषिा: (१) अलभभावकलाई बालबाललकाको लिक्ालदक्ा, सवासथर, पो्ण, सरफाइ, 
सरुक्ा तथा हरेचाह स्बनिमा अलभभावक लिक्ा प्रदान गनु्यपननेछ । (२) उपदफा (१) बमोल्मको 
लिक्ा अनौपचाररक लिक्ा लवलिबाट प्रदान गररनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोल्मको लिक्ाको 
वरवसथा प्रचललत मापदणड तथा कार्यलवलिबाट तोलकए बमोल्म हुनेछ ।

१०.  अनौपिाररक क्शषिा: (१) लवद्ालरमा भना्य भई लनरनतर रुपमा औपचाररक लिक्ा हालसल गन्य 
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नसकने वरलक्तलाई आवशकतानसुर प्रौढ लिक्ा, साक्रोत्तर लिक्ा, लनरनतर लिक्ाको वरवसथा 
लमलाउन ु पननेछ । (२) उपदफा (१) बमोल्मको लिक्ा प्रदान गन्यका लालग नगरपाललकाले 
तोलकएको मापदणड परूा गनने लवद्ालर वा संसथालाई अनमुलत प्रदान गन्यसकने छ । (३) उपदफा (१) 
बमोल्मको लिक्ाको पवूा्यिार, लवलि, ढाँचा, प्रकार, पाठ्रक्रम तथा सामग्री सङ्घीर नीलत-लनरम 
तथा नगरपाललकाबाट तोलकए बमोल्म हुनेछ । 

११.  खुला िथिा वैकक्लपक क्नरनिर क्सकाइ: (१) लवद्ालरमा भना्य भई औपचाररक लिक्ा हालसल 
गन्य नसकेका वरलक्तहरुलाई औपचाररक लिक्ाको मलू प्रवाहमा लराउन वरलक्तलाई खलुा/दरू 
लिक्ा तथा वैकललपक लिक्ा तथा लनरनतर लसकाइका अवसरहरु प्रदान गनु्यपननेछ । (२) उपदफा (१) 
बमोल्मको लिक्ा प्रदान गन्यका लालग नगरपाललकाले तोलकएको मापदणड परूा गनने लवद्ालर वा 
संसथालाई अनमुलत प्रदान गन्यसकने छ । (३) उपदफा (१) बमोल्मको लिक्ाको पवूा्यिार, लवलि, 
ढाँचा, प्रकार, पाठ्रक्रम तथा सामग्री सङ्घीर नीलत-लनरम तथा नगरपाललकाबाट तोलकए बमोल्म 
हुनेछ । 

१२.  सामुदाक््क क्सकाइ: (१) नगरपाललकाले समदुारमा साक्रता, साक्रोत्तर लिक्ा, लनरनतर 
लिक्ा, अलभभावक लिक्ा, आमा समहू लिक्ा, घरेल ुतथा वरावसालरक सीपको लवकासका लालग 
सामदुालरक लसकाइका अवसरहरु प्रदान गननेछ । (२) उपदफा (१) बमोल्मको लसकाइको अवसर 
प्रदान गन्य सामदुालरक लसकाइ केनद्रलाई सञचालन र पररचालन गन्य सकनेछ । (३) सामदुालरक 
लसकाइ केनद्रको सथापना, पवूा्यिार, सञचालन र पररचालन तोलकए बमोल्म हुनेछ ।

१३.  क्वशषेर िथिा समावषेशी क्शषिा: (१) नगरपाललकाले दृलष्टलवहीन, बलहरा, अलटजम, बौलर्क 
अपाङ्गता, ससुत शवण वा अलत अिक्त िारीररक अपाङ्गता भएका बालबाललकालाई एकीकृत 
रुपमा वा छुटैि समहूमा राखी लविे्  प्रकार र लनलचित माधरमबाट लविे्  तथा समावेिी लिक्ा लदने 
वरवसथा लमलाउन ुपनने छ ।  (२) नगरपाललकाले कुनै सामदुालरक लवद्ालरमा लविे्  लिक्ा तथा 
समावेिी लिक्ाको वरवसथा  गन्य सकनेछ ।  (३) दृलष्टलवहीन, नरनू दृलष्टरकु्त, पणू्य दृलष्टलवहीन, बलहरा, 
ससुत शवण, अलटजम, बौलर्क अपाङ्गता तथा शवण-दृलष्टलवहीन भएका बालबाललकाको लालग 
पाठ्रक्रम, पाठ्र पसुतक र लिक्ण लसकाइ र मलूराङ्कन प्रणालीमा फरक वरवसथा गन्यसलकने छ । 
(५) उपदफा (१) बमोल्मको लिक्ा नीलत, पवूा्यिार, वरवसथापन, सञचालन प्रलक्ररा, लिक्क तथा 
कम्यचारीको लनरलुक्त, तरसतो लिक्ा लदने लवद्ालर वा संसथालाई प्रदान गररने सलुविा र अनदुान 
तोलकए बमोल्म हुनेछ । (६) दरू लिक्ा, लविे्  लिक्ा र समावेिी लिक्ाको सञचालन सािारण 
लिक्ा सरहहुने छ । (७) नगरपाललकाले तोलकएको मापदणड परूा गनने लवद्ालरलाई लविे्  लिक्ा 
तथा समावेिी लिक्ा सञचालन गन्यका लालग अनमुलत प्रदान गन्यसकने छ । 

१४.  नीक्ि बनाउनषे, कानून क्नमा्षण गनवे, मापदणि ि्ार गनवे, ् ोजना िजु्षमा गनवे, का्ा्षनव्न गनवे, 
अनुगमन गनवे, मूल्ांकन गनवे र क्न्मन गनवे: सथानीर सरकार सञचालन ऐन, ७६ को दफा ११ 
ले तोकेको काम, कत्यवर र अलिकार बमोल्म आिारभतू तथा माधरलमक लिक्ा स्बनिमा नीलत 
बनाउने, काननू लनमा्यण गनने, मापदणड तरार गनने, रो्ना त्ु्यमा गनने, कारा्यनवरन गनने, अनगुमन गनने, 
मलूरांकन गनने र लनरमन गनने कार्य नगरकार्यपाललकाको ऐन, लनरम तथा कार्यलवलि बमोल्म हुनेछ । 
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पररचछषेद–3

सामुदाक््क सं् थिागि गुठी सहकारी क्वद्ाल्को ्थिापना, अनुमक्ि, सञिालन, 
व्व्थिापन िथिा क्न्मन समबनधी व्व्थिा

१५. क्वद्ाल्को ्थिापना:  (१) सथानीर आवशरकताका आिारमा नगरपाललकामा रहकेा नेपाली 
नागररक वा सथानीर समदुार वा संसथाले प्रचललत काननू बमोल्म सामदुालरक, संसथागत, गठुी, 
सहकारी बाल लवकास केनद्र, लवद्ालर तथा लिक्ण संसथा सथापना गन्य सकनेछन ्। (२) उपदफा 
(१) बमोल्मको लवद्ालर सथापना गनने कार्यलवलि तोलकए बमोल्म हुनेछ ।

१६.  क्वद्ाल्को ्थिापना गनवे अनुमक्ि िथिा ्वीकृक्ि : (१) कुनै समदुार, वरलक्त वा संसथाले 
नराँ प्रारल्भक बाल लवकास केनद्र वा लवद्ालर सथापना गन्य वा लवद्ालरले तह वा कक्ा थप गन्य 
आवशरक दखेमेा अनमुलतका लालग वडा सलमलतको लसफाररस सलहत िलैक्क सत् सरुु हुनभुनदा 
क्तीमा तीन मलहना अगावै नगर कार्यपाललकाको कारा्यलर, लिक्ा िाखामा लनवेदन लदनपुनने 
छ । (२) उपदफा (१) बमोल्मको लवद्ालर अनमुलत तथा सवीकृलत स्बनिी वरवसथा तोलकए 
बमोल्म हुनेछ ।

१७.  सहकारी अनिरगि क्वद्ाल् सञिालन गनवे अनुमक्िः (१) क्पनी वा गठुी अनतरगत 
सञचाललत लवद्ालरहरु सहकारी अनतरगत सञचालन गन्य चाहमेा लिक्ा सलमलतको लनण्यर 
बमोल्म नगरपाललकाले सञचालन अनमुलत लदन सकनेछ ।  (२) सहकारी अनतग्यत लवद्ालर 
संचालन गनने संबनिी कार्यलवलि तोके बमोल्म हुनेछ   

पररचछषेद- $

प्राक्वक्धक क्शषिा िथिा व्ावसाक््क िाक्लमको ्ोजना िजु्षमा, सञिालन, अनुमक्ि, 
अनुगमन, मूल्ांकन र क्न्मन समबनधी व्व्थिा

१८.  प्राक्वक्धक िथिा व्ावसाक््क िाक्लमको ्ोजना: (१) लिक्ालाई वैज्ालनक, प्रालवलिक, 
वरावसालरक, सीपमलूक, रो्गारमलूक एवं ्नमखुी बनाउन नगरपाललकाले आवशरकता 
अनसुार प्रचललत काननु बमोल्म प्रालवलिक तथा वरावसालरक ताललमको अलपकालीन तथा 
दीघ्यकालीन रो्ना त्ु्यमा गन्य सकनेछ । (२) उपदफा (१) बमोल्मको रो्ना त्ु्यमा प्रलक्ररा 
कार्यलवलिबाट लनिा्यरण गररएबमोल्म हुनेछ ।

१९.  प्रक्वक्धक वा व्ावसाक््क िाक्लमको सञिालन: : (१) नगरपाललकाले आिारभतू तहको 
लिक्ा परूा गरेको नागररकलाई प्रचललत काननु बमोल्म माधरलमक लिक्ा वा सो सरहको 
प्रालवलिक वा वरावसालरक ताललम प्रदान गन्य सकनेछ । (२) दफा (१७) बमोल्म ताललमको रो्ना 
तथा प्रचललत काननु बमोल्म सथापना गररएका प्रलवलिक वा वरवसालरक ताललम प्रदारक संसथा 
वा लिक्ालरले प्रालवलिक तथा वरावसालरक ताललम सञचालन गन्य सकनेछ । (३) उपदफा (२) 
बमोल्मको लिक्ण संसथा वा लवद्ालर सञचालन गनु्य अलघ तरसतो लिक्ण संसथा वा लिक्ालरमा 
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रस ऐनमा उललेख भएका पवूा्यिारका अलतररक्त प्रचललत नमनुा बमोल्मका अनर मापदणड र ित्य 
परूा गनु्य पननेछ ।  (४) उपदफा (२) मा ्नुसकैु कुरा लेलखएको भएतापलन नगरपाललकाबाट अनमुती 
प्राप्त गरी कुनै पलन वरलक्तले प्रालवलिक तथा वरवसालरक संसथा वा लवद्ालर सथापना गन्य सकनेछ । 
तर तरसतो वरलक्तले तरसतो लिक्ण संसथा वा लवद्ालर सथापना गनु्य अलघ उपदफा (२) वमोल्मका 
पवूा्यिार, ित्य तथा मापदणड परूा गनु्य पननेछ । (५) रालषरिर लवकास तथा सथानीर तहको लवकासको 
लालग कुनै खास लविाको प्रालवलिक वा वरवसालरक मानव संिोिन वा लविे् ज् आवशरक 
दलेखएमा नगरपाललकाले तोलकए अवलिलभत् तरसतो सिोिन र लविे् त् उतपादन गन्य कुनै खास 
लिक्ण संसथालाई लनदनेिन लदन सकनेछ ।  (६) उपदफा (५) बमोल्म लनदनेिन लदएकोमा प्रचललत 
काननूमा ्नुसकैु कुरा लेलखएको भए तापलन तोलकएको अवलिलभत् तरसतो मानव संिोिन वा 
लविे् ज् उतपादन गनु्य तरसतो लिक्ण संसथाको कत्यवर हुनेछ । (७) लिक्ण संसथाले उपदफा (५) 
बमोल्मको मानव संिोिन उतपादन गन्य वा तरसतो संिािन उतपादन गनने आवशरक फराकलटी 
वा लिक्ण संसथाको संसथागत क्मता लवकास गन्य आवशरक अनदुान रकम माग गरी तरसको 
परररो्ना लववरण सलहत नगरपाललकासँग अनरुोि गन्य सकनेछ ।  (८) उपदफा (५) बमोल्म रकम 
माग भएकोमा नगरपाललकाले सथलगत अधररन अवलोकनका आिारमा प्राप्त रार सझुावका 
आभारमा आवशरकता अनसुार उपरकु्त रकम स्बलनित लिक्ण संसथालाई उपलबि गराउन 
सकनेछ । तरसतो अवलोकन कार्यका लालग सथलगत अधररन सलमलत गठन गन्य सकनेछ ।

२०.  प्राक्वक्धक िथिा व्ावसाक््क क्शषिाको अनुमक्ि एवम ्रद् गनवे समबनधी क्वशषेर व्व्थिा: 
(१) नगरपाललकाले प्रालवलिक तथा वरावसालरक लिक्ा तथा ताललमका लालग स्बनिन लदने 
अलिकार प्राप्त लनकारबाट तोलकएको मापदणड र सो लनकारको स्बनिनका आिारमा मापदणड 
परूा गनने लवद्ालर वा संसथालाई कुनै लव्रमा प्रालवलिक तथा वरावसालरक लिक्ा सञचालन गन्य 
अनमुलत लदन सकने छ । (२)  उपदफा (१) अनसुार अनमुलत प्राप्त लवद्ालर वा संसथाले  सनतो््नक 
रुपमा  तोलकएका कार्य  नगरेमा नगरपाललकाले  तरसतो अनमुलत रद्द गन्यसकने छ । तर अनमुलत रद्द 
गनु्यअलघ तरसता संसथालाई सफाइको मौका लदनपुनने छ ।

पररचछषेद-  %

मािृभारामा क्शषिा क्दनषे क्वद्ाल्को अनुमक्ि अनुगमन िथिा क्न्मन समबनधी व्व्थिा

२१.  मािृभारामा क्शषिा क्दनषे क्वद्ाल्को अनुमक्ि : (१) नगरपाललकाले आिारभतू तहस्म 
मातभृा्ामा लिक्ा लदने लवद्ालरको सथापना र सञचालनका लालग अनमुलत तथा सवीकृलत लदन 
सकनेछ । रसतो अनमुलत स्बनिी प्रलक्ररा ऐनको दफा १५ बमोल्म हुनेछ । (२) दफा (१) बमोल्म 
अनमुलत लदइएका लवद्ालरले एकल भा्ाभा्ी लवद्ालरमा मातभृाा्ामा लिक्ा लदने, द्ीभा्ी 
लवद्ालरमा दवुै भा्ामा लिक्ा लदने र बहुभा्ी लवद्ालरमा भाल्क सथानानतरणको नीलत अपनाई 
बालबाललकाहरुलाई उनीहरुको मातभृा्ाबाट नेपाली वा अङ्ग्रे्ी भा्ामा सह् रुपमा लाने 
वरवसथा गनु्य पननेछ । (३) एकल वा द्ीभा्ी लवद्ालरका अलभभावकले चाहमेा तरहाँ पलन भाल्क 
सथानानतरणको नीलत अपनाउन ुपननेछ । सबै खाले भा्ाभा्ीलाई एकअका्यको भा्ा, लललप तथा 
संसकृलत लसकन एवं लसकाउन प्रोतसालहत गनु्य पननेछ ।  (४) रस ऐनमा ्नुसकैु कुरा लेलखएको भए 
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तापलन आिारभतू तह भनदा मालथ मातभृा्ामा लिक्ा लदने लवद्ालरको अनमुलत तथा सवीकृलत 
स्बनिी प्रलक्ररा र मापदणड संघीर लिक्ा मनत्ालरले लनिा्यरण गरे बमोल्म हुनेछ ।

पररचछषेद -  ^

गाक्भएका वा बनद भएका क्वद्ाल्हरुको समपक्ति व्व्थिापन समबनधी व्व्थिा

२२.  क्वद्ाल् सान्ष, गाभनषे, नाम पररवि्षन गन्ष वा बनद गनवे: (१) नगरपाललकाले सञचालन भइरहकेा 
कुनै लवद्ालरलाई एक सथानबाट अकको सथानमा सान्य वा दईु वा दईुभनदा बढी लवद्ालरलाई गाभी 
एउटा लवद्ालर कारम गन्य वा लवद्ालरको नाम पररवत्यन गन्य वा लवद्ालर बनद गन्य वा तोलकएको 
ठाउँ वा क्ेत्मा लवद्ालर खोलन वा लवद्ालरमा कक्ा थप वा तह थप गरी सञचालन गन्य अनमुलत 
लदनसकने छ । (२) कुनै लवद्ालर गाभने आिार औलचतरपणू्य नदलेखएमा नगर लिक्ा सलमलतले तरसतो 
लवद्ालरको मालथललो तह वा कक्ा घटाउन सकने छ । (३) कुनै लवद्ालर अकको लवद्ालरमा गालभने 
भएमा तरसतो लवद्ालरको चल अचल स्पलत्त, फलन्यचर, पाठ्रपसुतक, पाठ्रसामग्री लगारतका 
अनर िलैक्क सामग्रीको लववरण अद्ावलिक गरी गालभए पचिात अलसततवमा रहने लवद्ालरको 
हसतानानतरण एवम ्ल्नसी दालखला गरी अलभलेखमा आ्दानी बाँधनपुनने छ । 

२३.  गाक्भएका वा बनद भएका क्वद्ाल्को समपक्तिः (१) सामदुालरक लवद्ालरको हकभोगमा 
रहकेो स्पलत्त साव्य्लनक स्पलत्त मालननेछ । रस ऐन बमोल्म अनमुलत वा सवीकृलत रद्द गररएको 
वा कुनै लवद्ालरमा गालभएको सामदुालरक लवद्ालरको स्पलत्त नगरपाललकाले अनर लवद्ालरको 
काममा प्ररोगमा नआउने भएमा नगरपाललकाको लनण्यर अनसुार उपरोग गररेनेछ । (२) िलैक्क 
गठुी अन्तगत सञचाललत संसथागत लवद्ालरको स्पलत्त सोही लवद्ालरको नाममा रहनेछ । कुनै 
लवद्ालर साव्य्लनक िलैक्क गठुीको रुपमा सञचालन गररएकोमा तरसतो लवद्ालरको स्पलत्त 
साव्य्लनक स्पलत्त मालननेछ र तरसतो स्पलत्तको सवरुप पररवत्यन गन्य पाइने  छैन । (३) क्पनी 
अनतग्यत सञचाललत संसथागत लवद्ालरको स्पलत्त सोही क्पनीको नाममा रहनेछ  (४) संसथागत 
लवद्ालरले कुनै वरलक्त वा संघ संसथासँग दान दातवरको रूपमा कुनै लकलसमको चल, अचल 
स्पलत्त प्राप्त गनु्य अलघ नगरपाललकामा ्ानकारी लदन ुपननेछ । तर लवदिेी वरलक्त वा संघ संसथाबाट 
तरसरी चल, अचल स्पलत्त प्राप्त गनु्य अलघ सङ्घीर सरकारको पवू्य सवीकृलत ललन ुपननेछ । (५) 
उपदफा (४) बमोल्म प्राप्त गरेको स्पलत्त सङ्घीर सरकारको सवीकृलतबेगर बेचलबखन गन्य पाइने 
छैन । 

पररचछषेद- &

नगर क्शषिा सक्मक्ि गठन िथिा व्व्थिापन समबनधी व्व्थिा

२४.  नगर क्शषिा सक्मक्िः (१) नगरपाललका क्ेत्लभत् सञचालन हुने लवद्ालरको रेखदखे, समनवर र 
वरवसथापन गनने कामका लालग दहेार बमोल्मको एघार सदसरीर नगर लिक्ा सलमलत रहने छः 

(क)  नगरपाललकाका प्रमखु –अधरक्

(ख)  pk k|d'v–;b:o
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(ग)  प्रमखु प्रिासकीर अलिकृत वा लन्ले तोकेको एक ्ना अलिकृत कम्यचारी–सदसर

(घ)  सामाल्क लवकास सलमलतका संरो्क –सदसर

(ङ)  नगर कार्यपाललकाका सभा सदसरहरु मधरेबाट एक ्ना दललत मलहला सलहत एक ्ना –सदसर

(च)  सामदुालरक लवद्ालरका प्रिानाधरापकहरु मधरेबाट प्रतरेक व््य पररवत्यन हुने गरी नगर प्रमखुले 
तोकेको एक ्ना प्रिानाधरापक – सदसर

(छ)  नगरपाललकाका अलभभावक सङ्घका तफ्य बाट प्रतरेक व््य पररवत्यन हुने गरी नगर प्रमखुले तोकेको 
एक ्ना प्रिानाधरापक – सदसर

(्)  गठुी वा पर्परागत िालम्यक लवद्ालरका वरवसथापन सलमलतका पदालिकारीका तफ्य बाट प्रतरेक व््य 
पररवत्यन हुने गरी नगर प्रमखुले तोकेको एक ्ना प्रिानाधरापक – सदसर

(झ)  लिक्क महासंघको नगर अधरक् k|ltlglw एक ्ना – सदसर 

(ञ)  नगरपाललकामा रहकेा लविे्  लिक्ा, समावेिी लिक्ा वा लविे्  लिक्ा वा स्ोत कक्ा सञचालन 
गनने लवद्ालर वा अपाङ्गता स्बनिी लिक्ण संसथाका तफ्य बाट प्रतरेक व््य पररवत्यन हुने गरी नगर 
प्रमखुले तोकेको अपाङ्गता भएका वरलक्त एक ्ना –सदसर

(ट)  ;+:yfut ljBfnosf] k|ltlglwd'ns ;+Vof -lqm;f_ af6 k|To]s jif{ kl/jt{g x'g] u/L 
k|d'v jf cWoIfn] tf]s]sf] k|ltlglw Ps hgf–;b:o 

7_ नगर लिक्ा प्रमखु – सदसर सलचव

(२)  सलमलतका पदने सदसरबाहके मनोलनत सदसर प्रतरेक व््य पररवत्यन हुनेछन ्। 

(३)  उपदफा (१) अनतग्यतका मनोलनत तथा अनर सदसरहरूले आफनो पदीर आचरण पालन नगरेको 
अवसथामा ्नुसकैु समरमा पलन हटाउन वा बखा्यसत गन्य सलकनेछ । तर तरसरी हटाउँदा वा बखा्यसत 
गनु्य पलहले मनालसब मालफकको सफाइ लदने अवसर प्रदान गररनेछ । रसरी हटाए उपर लचत्त नबझुमेा 
नरालरक सलमलतमा उ्रुी लागनेछ । 

(४)  नगर लिक्ा सलमलतको काम, कत्यवर र अलिकार र बैठक स्बनिी कार्यलवलि तोलकएबमोल्म 
हुनेछ ।

२५.  विा क्शषिा सक्मक्ि : (१) नगरपाललकाका प्रतरेक वडामा दहेार बमोल्मको वडा लिक्ा सलमलत 
गठन हुनेछः 

(क)  स्बलनित वडाका वडाधरक् –संरो्क 

(ख)  वडा सलमलतका सदसरहरू मधरेबाट वडा सलमलतको बैठकले तोकेको b'O{् ना –सदसर 

(ग)  ;ldltsf ;+of]hsn] tf]s]sf] अगवुा लवद्ालरका प्रिानाधरापक एक ्ना –सदसर 

(घ)  लवद्ालर वरवसथापन सलमलतका अधरक्हरू मधरेबाट एक्ना सदसर –सदसर 

(ङ)  स्बलनित वडालभत्का लिक्ापे्रमीहरू मधरेबाट एक्ना मलहला सलहत दईु ्ना –सदसर 
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(च)  ;+:yfks ljBfnosf ;+:yfks ;~rfns / lk|lG;kn dWo]af6 Ps hgf–;b:o

5_ स्बलनित वडामा कार्यरत वडा सलचव –सदसर सलचव 

(२)  वडा लिक्ा सलमलतको काम, कत्यवर र अलिकार तथा अनर वरवसथा तोलकए बमोल्म हुनेछ ।

पररचछषेद-  *

क्वद्ाल् व्व्थिापन सक्मक्ि गठन िथिा व्व्थिापन समबनधी व्व्थिा

२६. सामुदाक््क क्वद्ाल् व्व्थिापन सक्मक्ि गठन : (१) सामदुालरक लवद्ालरको सञचालन, 
रेखदखे र वरवसथापन गन्यको लालग प्रतरेक लवद्ालरमा दहेारका सदसरहरू रहकेो एक लवद्ालर 
वरवसथापन सलमलत रहनेछः

(क)  अलभभावकले आफूमधरेबाटछानी पठाएका दईु ्ना मलहला सलहत चार ्ना - सदसर

(ख)  नगरपाललकाको स्बलनित वडाको वडाधरक् वा वडा सलमलतका सदसरहरुमधरेबाट सो वडा 
सलमलतले मनोनरन गरेको एक ्ना –सदसर 

(ग)  लवद्ालरका संसथापक,  सथानीर बलुर््ीवी, लिक्ापे्रमी, लवद्ालरलाई लनरनतर दि व््यदलेख 
सहरोग गनने वा लवद्ालरलाई दि लाख वा सोभनदा बढी नगद वा ल्नसी सहरोग गरेका 
वरलक्तहरुमधरेबाट लवद्ालर वरवसथापन सलमलतले मनोलनत गरेको एक ्ना मलहला सलहत दइु 
्ना  – सदसर 

(घ)   लिक्कहरूले आफूहरू मधरेबाट छानी पठाएको लिक्क  प्रलतलनलि एक ्ना  –सदसर 

(ङ)  लवद्ालरका प्रिानाधरापक   –सदसर सलचव 

(२)  लवद्ालर सतरीर बालकलबले मनोनरन गरेको एक छात् र एक्ना छात्ा गरी दईु ्ना आमलनत्त 
सदसर हुनेछन । 

(३)   प्रालवलिक तथा वरवसालरक लव्रमा अधररन वा ताललम गराइने माधरलमक लवद्ालरको 
वरवसथापन सलमलतमा उद्ोग वालणजर संघका दईु्ना प्रलतलनलि सदसर रहनेछन ।  (४) लविे्  लिक्ा 
सञचालन गनने लवद्ालरको वरवसथापन सलमलतमा क्तीमा चाललस प्रलतित सदसरहरु अपाङ्गता 
भएका वरलक्तको अलभभावक र समावेिी लिक्ा वा स्ोतकक्ा सञचालन गनने लवद्ालरको 
वरवसथापन सलमलतमा क्तीमा एक्ना अपाङ्गता भएका वरलक्त सदसर हुनेछन ।  (५)  लवद्ालर 
वरवसथापन सलमलतका सदसरहरुले उपदफा १ को खणड (क), (ख) वा (ग) बमोल्मका सदसरहरु 
मधरेबाट छानेको सदसर सो सलमलतको अधरक् हुनेछ ।  (६) लवद्ालर वरवसथापन सलमलतको 
अधरक् छनौट नभएस्मका लालग वा अधरक्को अनपुलसथलतमा सो सलमलतको ्ेष्ठ सदसरले सो 
सलमलतको अधरक्ता गननेछ ।  (७)  लवद्मान वरवसथापन सलमलतको ्राद लसलर्न ुभनदा क्तीमा 
एक मलहना अगावै नराँ वरवसथापन सलमलतको गठन बहालवाला वरवसथापन सलमलतले गनु्य पननेछ । 
रसो हुन नसकेमा वा वरवसथापन सलमलतको गठन लववालदत भएमा तोलकए बमोल्म वरवसथापन 
सलमलतको गठन नगरपाललकाले गननेछ । (८) नगरपाललकाका लिक्ा अलिकृत/लवद्ालर 
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लनरीक्कलाई लवद्ालर वरवसथापन सलमलतको बैठकमा पर्यवेक्कका रुपमा आमनत्ण गररनेछ । 
(९) वरवसथापन सलमलत गठन स्बनिी अनर प्रलक्ररा तोलकए बमोल्म हुनेछ । 

२७.  सं् थिागि क्वद्ाल् व्व्थिापन सक्मक्ि गठन : (१)  संसथागत लवद्ालरको सञचालन, 
रेखदखे र वरवसथापन गन्यका लालग प्रतरेक लवद्ालरमा दहेारका सदसरहरू रहकेो एक लवद्ालर 
वरवसथापन सलमलत रहनेछः

(क)  लवद्ालरका संसथापक वा लगालनकता्यहरू मधरे क्तीमा सनातक तह उत्तीण्य गरेको वरलक्तबाट  
लवद्ालरको लसफाररसमा नगर प्रमखुले मनोलनत गरेको   वरलक्त  – अधरक् 

(ख)  सथानीर लिक्ा प्रेमी वा समा्सेवीहरुमधरेबाट नगरपाललकाले मनोलनत गरेको एक ्ना– सदसर

(ग)   नगर पाललकाका लिक्ा अलिकृत-– सदसर

(घ)  स्बलनित लवद्ालरको लिक्कहरूले आफूहरू मधरेबाट छानी पठाएको एक्ना लिक्क – सदसर  

(ङ)  लवद्ालरको प्रिानाधरापक  – सदसर सलचव    

२८.  सामुदाक््क िथिा सं् थिागि क्वद्ाल् व्व्थिापन सक्मक्िको पदावक्ध र अन् थिप कुरा: 
(१) सामदुालरक तथा संसथागत लवद्ालर वरवसथापन सलमलतमा छालनएका वा मनोनीत अधरक् 
वा सदसरको पदावलि तीन व््यको हुनेछ ।  तरसता अधरक् वा सदसरले आफनो पद अनसुारको 
आचरण नगरेको दलेखएमा तरसरी छानने वा मनोनरन गनने अलभभावक, पदालिकारी वा लनकारले 
लन्लाई ्नुसकैु बखत पदबाट हटाउन सकनेछ । तर तरसरी पदबाट हटाउन ुअलघ लन्लाई आफनो 
सफाइ पेस गनने मौकाबाट वलञचत गररने छैन । (२) वरवसथापन सलमलतका सदसरको रा्ीनामा 
सो सलमलतका अधरक्ले र वरवसथापन सलमलतका अधरक्को रा्ीनामा स्बलनितवरवसथापन 
सलमलतले सवीकृत गननेछ ।  (३) सामदुालरक तथा संसथागत लवद्ालरको लवद्ालर वरवसथापन 
सलमलतको काम, कत्यवर र अलिकार तोलकए बमोल्म हुनेछ । 

२९.   क्वद्ाल् व्व्थिापन सक्मक्िको क्वगठन : (१) कुनै लवद्ालरको लवद्ालर वरवसथापन 
सलमलतले तोलकएको ल््मवेारी परूा गन्य नसकेमा सोको कारण खलुाइ नगरपाललकाले तरसतो 
लवद्ालर वरवसथापन सलमलतलाई तोलकएको प्रलक्ररा परु ्राइ लवघटन गन्य सकनेछ । तर तरसरी 
लवघटन गनु्य अलघ लवद्ालर वरवसथापन सलमलतलाई आफनो सफाई पेि गनने मनालसब मौका लदन ु
पननेछ । (२)  उपदफा (१) बमोल्म लवद्ालर वरवसथापन सलमलत लवघटन भएपलछ अकको लवद्ालर 
वरवसथापन सलमलत गठन नभएस्म वा अनर कुनै कारणले लवद्ालर वरवसथापन सलमलत गठन 
नभएस्म लवद्ालर वरवसथापन सलमलतको काम गन्य नगरपाललकाले एक असथारी लवद्ालर 
वरवसथापन सलमलत गठन गन्य  सकनेछ ।

३०.  व्व्थिापन सक्मक्िको अध्षि र सद्् हुन नसकनषे : दहेारको वरलक्त वरवसथापन सलमलतको 
अधरक् र सदसर हुन सकने छैन:  

(क)    गैर नेपाली नागररक,    
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(ख)   पचचीस व््य उमरे परूा नभएको,      

(ग)    प्रचललत काननु बमोल्म कालो सचूीमा परेको,

(घ)    नैलतक पतन दलेखने फौ्दारी अलभरोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहररएको ,

(ङ)    अनर लवद्ालरको वरवसथापन सलमलतको अधरक् वा सदसर पदमा रहकेो

(च)   नगरपाललका लभत्को कुनै अकको लवद्ालरमा लिक्क पदमा बहाल रहकेो (राखने लक नराखने)

पररचछषेद-  (

क्वद्ाल्को नामाकरण समबनधी व्व्थिा

३१.  क्वद्ाल्को नामाकरणः (१) समा् तथा राषरिकै लालग उललेखनीर रोगदान गनने वा ऐलतहालसक 
वरलक्त, दवेी दवेता, तीथ्यसथल वा प्राकृलतक स्पदा आलदको नामबाट नेपालीपन झलकने गरी 
लवद्ालरको नामाकरण गनु्यपननेछ । लवद्ालरको नामको अनतमा तह र तहपलछ “लवद्ालर” 
िबद रालखएको हुनपुननेछ । (२) संसथागत लवद्ालरले आफनो नाममा “पलबलक’’ िबद ्ोड्न 
चाहमेा कल्तमा एक लतहाई लवद्ाथथी पणू्य छात्वलृत्तमा अधररनरत रहकेो हुनपुननेछ । कुनै संसथागत 
लवद्ालरले आफनो नाममा “नेसनल’’ िबद ्ोड्न चाहमेा नेपालको क्तीमा २५ ल्ललाका 
लवद्ाथथी अधररनरत रहकेो हुनपुननेछ र कुनै संसथागत लवद्ालरले आफनो नाममा “इनटरनेिनल’’ 
िबद ् ोड्न चाहमेा कल्तमा एक लतहाई संखरामा लवदिेी लवद्ाथथी अधररनरत हुनपुननेछ । संसथागत 
लवद्ालरको नामको अनतमा “लवद्ालर”, “सकूल” वा “पाठिाला” िबद ् ोलडएको हुनपुननेछ ।  (३) 
लवद्ालरको लेटर पराड तथा साइन बोड्यमा लवद्ालरको परूा नामको तल दोस्ो हरफमा सञचाललत 
कक्ा खलुने गरी कोष्ठमा कक्ा दलेख स्म उललेख गनु्यपननेछ । (४) प्रालवलिक लिक्ा सञचालन गन्य 
अनमुलत पाएको सामदुालरक लवद्ालरले आफनो लवद्ालरको नामको पछालड कोष्टकमा प्रालवलिक 
लिक्ा सञचालन गन्य अनमुलत प्राप्त लवद्ालर भनी थप गन्य सकनेछ । (५) तर रो उपदफा लाग ू
हुन ुअगावै रस दफा लवपररतका िबदहरु ्ोलडई नामाकरण भ ैसकेका लवद्ालरको हकमा रो 
ऐन्ारी भएपलछको दोस्ो िलैक्क ित्को सरुु दलेख नै लाग ूहुने गरी उपरकु्त वरवसथा पालना वा 
पनुना्यमाकरण गनु्य पनने छ । (६) आिारभतू लिक्ा र माधरलमक लिक्ा सञचालन लवद्ालरले आफनो 
साइन बोड्य वा लेटर पराडमा लवद्ालरको परूा नामको तल कोष्टकमा सञचाललत कक्ा दलेख-स्म 
(्सतै: कक्ा १-८) खलुाउन ुपननेछ । (७) लवद्ालरको नामाकरण स्बनिी थप वरवसथा तोलकए 
बमोल्म हुनेछ ।

पररचछषेद- !)

सामुदाक््क क्वद्ाल्को जगगाको ्वाक्मतव, समपक्तिको अक्भलषेख, सरंषिण र 
व्व्थिापन समबनधी व्व्थिा

३२.  सामुदाक््क क्वद्ाल्को जगगाको ्वाक्मतव: (१) रो ऐन प्रार्भ हुदँाको बखत लवद्ालरको 
सवालमतव वा हक भोगमा रहकेो वा रो ऐन प्रार्भ भएपलछ लवद्ालरले प्राप्त गरेको स्पणू्य ्गगा-
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्मीन वा चल-अचल स्पलत लवद्ालरको स्पलत मालनने छ । सामदुालरक लवद्ालरको हकभोगमा 
रहकेो ्गगा-्मीन तथा स्पलत्त साव्य्लनक स्पलत्त मालननेछ । नेपाल सरकारको सवीकृलत लबना 
लवद्ालरको चल, अचल स्पलत लवद्ालरको कुनै लकलसमले हक छाडी कसैलाई लदनसलकने 
छैन । िलैक्क गठुी अनतग्यत सञचाललत संसथागत लवद्ालरको स्पलत्त सोही लवद्ालरको नाममा 
रहनेछ । क्पनी अनतग्यत सञचाललत संसथागत लवद्ालरको स्पलत्त सोही क्पनीको सवालमतवमा 
राखन ुपननेछ ।

३३.  सामुदाक््क क्वद्ाल्को समपक्तिको अक्भलषेख: (१) लवद्ालरको नाममा रहकेो स्पणू्य चल 
अचल स्पलत्तको सरुक्ा गनने र स्बलनित लनकारबाट समरम ैअलभलेख प्रमालणत गराई सरुलक्त 
राखने प्रमखु दालरतव वरवसथापन सलमलत र प्रिानाधरापकको हुनेछ (२) सामदुालरक लवद्ालरको 
नाममा रहकेो उपदफा (१) बमोल्मको स्पलत्तको लववरण लिक्ा िाखामा पठाउन ुपननेछ र सोको 
लगत सङ्कलन तथा अधरावलिक तथा साव्य्लनक गनने ल््मवेारी लिक्ा िाखाको रहनेछ । 

३४.  सामुदाक््क क्वद्ाल्को जगगाको सरंषिण र व्व्थिापन: (१) नगर कार्यपाललकाको पवू्य 
लसवकृलत नललई साव्य्लनक लवद्ालरको नाममा रहकेो ्गगा लबक्री वा लितो राखन वा सटिापटिा 
गन्य पाइने छैन । (२) रस ऐन बमोल्म अनमुलत वा सवीकृलत रर् गररएको वा कुनै लवद्ालरमा 
गालभएको सामदुालरक लवद्ालरको स्पलत्त अनर लवद्ालरको काममा प्ररोगमा नआउने भएमा 
नगरपाललकाले सामदुालरक वा साव्य्लनक लहतका अनर कार्यमा प्ररोग गन्य वा प्रचललत काननु 
बमोल्म बेचलबखन गरी प्राप्त भएको रकम स्बलनित नगरपाललकाको लिक्ा को्मा ््मा 
गन्य सकनेछ । (३) मनालसब कारण परी लवद्ालरको स्पलत बेचलवखन वा सटिा पटिा गनु्य परेमा 
लसकृलतको लालग स्बलनित लवद्ालरले तरसको कारण खलुाई वडा कारा्यलरको लसफाररस सलहत 
नगर पाललकामा अनरुोि गन्य सकनेछ । (४) संसथागत लवद्ालरले कुनै वरलक्त वा संघ संसथबाट 
दानदातवरको रुपमा कुनै लकलसमको चल, अचल स्पलत्त प्राप्त गनु्य अलघ नगरपाललकाको सवीकृलत 
ललन ुपननेछ । (५) नगरपाललकाको सवीकृलतमा प्राप्त गरेको स्पलत्त नगरपाललकाको सवीकृलतबेगर 
बेचलवखन गन्य पाइनेछैन ।

३५.  क्वद्ाल्लाई छुट र सकु्वधाः (१) नगरपाललकामा सामदुालरक लवद्ालर र िलैक्क गठुीको 
रुपमा सञचाललत संसथागत लवद्ालरको नाममा ्नुसकैु ललखत पाररत गदा्य रल्षरेिसन दसतरु 
लागनेछैन । (२) उपदफा (१) मा लेलखएको वाहके अनर लवद्ालरको नाममा कुनै ललखत पाररत 
गदा्य नग।पाललकाले तोकेबमोल्मको आिारमा रल्षरेििन दसतरु लागनेछ । (३) सामदुालरक 
लवद्ालर र िलैक्क गठुीको रुपमा सञचाललत संसथागत लवद्ालरलाई लदइने अनर छुट र सलुविा 
तोलकएबमोल्म हुनेछ । 

पररचछषेद-  !!

क्वद्ाल्को गुण्िर अक्भवकृ्धि समबनधी व्व्थिा िथिा पाठ््पु्िकको क्विरण

३६.  क्शषिाको गुण्िर अक्भवकृ्धि : (१) कुनै पलन लवद्ालर वा लिक्ण संसथाले गणुसतरीर लिक्ा 
प्रदान गनु्य आफनो प्रमखु ल््मवेारी रहकेो कुरा बोि गरी प्रचललत काननू बमोल्म लवद्ालर वा 
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लिक्ण संसथा सञचालन गनु्य पननेछ र लिक्ण मतै्ी वातावरणमा सह् रुपमा पठन पाठन हुने गरी 
वरवसथा लमलाउन ुपननेछ ।  (२) उपदफा (१) बमोल्मको लिक्ा प्रदान गन्य आवशरक भौलतक तथा 
िलैक्क पवूा्यिार, मानव स्ोत तथा अनर आवशरक सलुविा ्टुाउने वा वरवसथा गनने ल््मवेारी 
स्बलनित लवद्ालर तथा लिक्ण संसथाका सञचालकको हुनेछ । (३) उपदपा (१) बमोल्म पठन-
पाठन गदा्य वा गराउँदा स्बलनित लव्रको प्रकृलत अनसुार सामदुालरक कार्य, खो्-अनसुनिान, 
पसुतकालर-भ्रमण, प्ररोगिाला परीक्ण वा वरावहाररक-अभरास ्सता सलक्रर लसकाइका 
माधरम समते अपनाउन ु पननेछ । (४) लवद्ालर वा लिक्ण संसथाले उपलबि स्ोत र सािनको 
अलिकतम पररचालन गरी लवना भदेभाव सबै लवद्ाथथीलाई गणुसतरीर लिक्ा, िलैक्क सलुविा तथा 
उपचारातमक लिक्णका वैकललपक अवसरहरु उपलबि गराउन ुपननेछ ।   (५) लवद्ालर वा लिक्ण 
संसथाले प्रतरेक व््य िलैक्क करालेणडर प्रकािन गरी सोही अनसुार लवद्ाथथी भना्य गनने, पठनपाठन 
सचुारु गनने, अलतररक्त लक्रराकलापहरु सञचालन गनने, सिुारातमक तथा लनण्यरातमक मलूराङ्कन 
गनने, परीक्ाफल प्रकािन गनने  र नलत्ाको लवशे््णका कार्यहरु सञचालन गनु्यपननेछ ।   (६) 
लवद्ालरमा गणुसतरीर लिक्ाको मापदणड तथा ित्यहरु कारा्यनवरन गन्यका लालग लिक्ा िाखाले 
लवद्ालरका प्रिानाधरापक तथा प्रिानाधरापकले लिक्कहरुलाई करार स्झौता गराउन सकनेछ ।  
(७) मनालसव कारणलबना उपदफा (८) बमोल्मको करार बमोल्म कार्य स्पादन हुन नसकेमा 
स्बलनित लवद्ालर वा लिक्ण संसथाको प्रमखु ल््मवेार हुनेछ । (९) गणुसतरीर लिक्ाको मानक 
तथा तरसको मलूरांकनका मापदणड तथा ित्यहरु तोलकएको बमोल्म हुनेछ ।  (१०) लवद्ालर 
लिक्ण संसथाको ल््मवेारी तथा कार्य स्पादन करार स्बनिी अनर वरवसथा तोलकए बमोल्म 
हुनेछ ।  

३७.  शैक्षिक गुण्िर िथिा क्सकाइ उपलक्बध मापन समबनधी व्व्थिाः (१) लवद्ालरले प्रतरेक 
िलैक्क सत्को पलहलो मलहनालभत् अलघललो िलैक्क सत्को परीक्ाफलको लवशे््ण गरी नगर 
लिक्ा सलमलत समक् सझुाव सलहतको प्रलतवेदन पेस गनु्यपनने छ ।  (२) नगर लिक्ा सलमलतले उपदफा 
(१) बमोल्म प्राप्त लवशे््णको अधररन गरी िलैक्क गणुसतर बढोत्तरीका लालग आवशरक 
सिुारको प्रलक्ररा अगालड बढाउनपुनने छ । (३) उपदफा (२) बमोल्मको प्रलक्ररा कार्यलवलिमा 
तोलकए बमोल्म हुनेछ ।

३८.  पाठ््पु्िकको प्र्ोग : (१) लवद्ालरले नेपाल सरकारले तोकेको पाठ्रक्रम बमोल्म अपेलक्त 
लसकाइ उपललबि हालसल हुने गरी अधररन अधरापन गराउन ुपननेछ । (२) लवद्ालरमा पठनपाठन 
हुने पाठ्रपसुतकको प्ररोग प्रचललत काननु र पाठ्रक्रम बमोल्म हुने छ । (३)  नगरपाललकाले 
सङ्घीर र प्रदिे काननु बमोल्म आफनो लवलिष्ट आवशरकता अनसुारको सथानीर पाठ्रक्रम वा 
परूक अधररन सामग्री वा स्ोत सामग्री तरार गरी पठनपाठन गराउन सकने छ । सो प्ररो्नका लालग 
नगरपाललकाले सथानीर पाठ्रक्रम लवकास केनद्र सथापना गरी तरसतो सामग्री लवकास गन्य सकनेछ । 
(४) सथानीर पाठ्रक्रम लवकास स्बनिी अनर वरवसथा तोलकए बमोल्म हुनेछ ।

३९.  बहुपाठ््पु्िकको प्र्ोगः (१) नगरपाललकाले लवद्ालर तहको पाठ्रक्रमअनसुार 
नेपाली, अङ्ग्रे्ी, संसकृत र अनर  सथानीर भा्ामा समते लवलभनन लव्र र लवलभनन प्रकारका 
पाठ्रपसुतकको लवकास गरी पठनपाठनमा चरनको अवसर वलृर् गन्य सकनेछ । (२) उपदफा 
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(१) लालग नगरपाललकाले बहुपाठ्रपसुतक नीलत कारा्यनवरन गनने वरवसथा लमलाउने छ । (३) 
बहुपाठ्रपसुतक नीलत कारा्यनवरनका लालग केनद्रले छुटैि कार्यलवलि ्ारी गनने छ ।

४०.  पाठ््पु्िकको क्विरण: (१) समरम ैपाठ्रपसुतक लवतरण वरवसथापनमा समनवर गनने दालरतव 
नगरपाललकाको हुनेछ । (२) नगरपाललकाले लवद्ालरलाई पाठ्रपसुतकवापत अनदुानका रूपमा 
उपलवि गराएको एकमषु्ठ रकमबाट लवद्ालरले िलैक्क सत्को प्रार्भम ै उपरकु्त अवसर पारी 
अलभभावकहरूलाई भलेा गराई पाठ्रपसुतक वरवसथापन गनु्य पननेछ । (३) उपदफा ( २) अनसुार 
पाठ्रपसुतक लवतरण गदा्य नेपाल सरकारले लनिलुक पाठ्रपसुतक पाउने भनी तोकेअनसुारका 
कक्ामा भना्य भएका सबै लवद्ाथथीलाई सेटमा नै लनिलुक पाठ्रपसुतक उपलबि गराउन ुपननेछ । (४)  
लवद्ालरले लवद्ाथथीहरूलाई नराँ पाठ्रपसुतक लवतरण गनु्यभनदा पलहले अलघललो व््य लन्हरूलाई 
लवतररत पाठ्रपसुतकहरू लफता्य ललई उपरोग गन्य रोगर पसुतकहरू पसुतकालर वा पसुतक कुना 
(book corner) मा राखने वरवसथा लमलाउन ुपनने छ । (५)  लवद्ालरले पाठ्रपसुतक लवतरण गरेको 
लववरण िलैक्क सत् िरुु भएको दईु मलहनालभत् साव्य्लनक सचूना टाँस गरी सरोकारवालालाई 
्ानकारी गराउन ु पनने छ । रसतो सचूनामा पाठ्रपसुतकको लालग प्राप्त रकम, पसुतक खरीदको 
लववरण, (लवके्रताको नाम र सथान समते), परुाना पसुतक लफता्यको लववरणसमते हुनपुननेछ र तरसको 
एकप्रलत लिक्ा िाखामा पठाउन ुपनने छ । (६) उपदफा (२) र (३)  मा उललललखत प्ररो्नका लालग 
नगरपाललकाले स्बलनित कारा्यलरमा िलैक्क सत् सरुु हुन ुभनदा एक मलहना अगावै सामदुालरक 
लवद्ालरहरुमा अलघललो िलैक्क सत्को वाल््यक परीक्ामा सहभागी भएका लवद्ाथथी सङ्खरालाई 
आिार मानी सामदुालरक लवद्ालरहरूको खातामा  एकमषु्ट अनदुान लनकासा गररसकने वरवसथा 
लमलाउन ुपनने छ । (७) लवद्ाथथीबाट लफता्य ललइएका प्ररोग गन्य रोगर पसुतकहरु पसुतकालर तथा 
पसुतक कुनामा राखने वरवसथा लमलाउने र ्ीण्य भएका पसुतक तथा अनर सामग्री लिक्ा िाखाका 
अलिकृत, लवद्ालर वरवसथापन सलमलत र लिक्क अलभभावक संघको रोहबरमा लनण्यर गराई 
िलुराउने वरवसथा गन्य सलकनेछ । 

पररचछषेद- !@

सामुदाक््क क्वद्ाल्को क्शषिक िथिा कम्षिारीको दरबनदी क्मलान समबनधी व्व्थिा

४१.  क्शषिक िथिा कम्षिारीको दरबनदी क्मलान : (१) नगरपाललकाले नगर पाललकाको कार्यक्ेत्मा 
रहकेा लवद्ालरका सथारी, असथारी करार, राहत तथा नगरपाललकाको अनदुानमा लनरकु्त 
लिक्कहरुको दरबनदी लमलान गन्य सकनेछ । (२) उपदफा (१)  को प्ररो्नका लालग नगर लिक्ा 
सलमलतले प्रतरेक लवद्ालरमा लनरलमत रुपमा अधररन गनने लवद्ाथथी सङ्खरा र लव्रका आिारमा 
आवशरक मापदणडसलहत तोलकए बमोल्म लवद्ाथथी/लिक्क अनपुात लनिा्यरण गनु्य पननेछ । (३) 
दरबनदी लमलानको समरमा नगर लिक्ा सलमलतले नगर पाललकाको कार्यक्ेत्मा रहकेा लवद्ालरका 
सथारी, असथारी करार, राहत तथा नगरपाललकाको अनदुानमा लनरकु्त लिक्कहरुको सरुवा वा 
का् सरुवा गन्य सकनेछ । (४) सामदुालरक लवद्ालरको लिक्क तथा कम्यचारीको दरबनदी लमलान 
स्बनिी थप वरवसथा कार्यलवलिमा तोलकए बमोल्म हुनेछ ।
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पररचछषेद-  !#

क्वद्ाल्को नकसाङ्कन समा्ोजन िथिा क्न्मन समबनधी व्व्थिा

४२.  क्वद्ाल्को नकसाङ्कन : (१) नगरपाललकाले स्बलनित वडा लिक्ा सलमलतको लसफाररस तथा 
नगर लिक्ा सलमलतको लनण्यर बमोल्म लवद्ालरको सेवाक्ेत्को नकसाङ्कन गन्य सकनेछ । (२) 
लवद्ालरको सेवाक्ेत्को आिार र प्रलक्ररा तोलकए बमोल्म हुनेछ ।

४३.  क्वद्ाल्को समा्ोजन, अनुमक्ि र ्वीकृक्ि: (१) नगरपाललकाले स्बलनित वडा लिक्ा 
सलमलतको लसफाररसमा नगर लिक्ा सलमलतको लनण्यर बमोल्म सञचालनमा रहकेा लवद्ालरहरूलाई 
दरुी, लवद्ाथथी सङ्खरा, गणुसतरीरता, सञचालन क्मताको आिारमा गाभन, तह वा कक्ा घटाउन 
वा एक ठाउँबाट अकको ठाउँमा सान्य वा आवशरक नभएको परा्यप्त आिार भएमा बनद गन्य वा 
आवशरक क्ेत्मा खोलन वा कक्ा थप गरी सञचालन गन्य अनमुलत वा सवीकृलत लदन वा नाम 
पररवत्यन गन्य सकनेछ । (२)  उपदफा (१) बमोल्म गालभएका वा बनद गररएका लवद्ालरको 
स्पलत्तको वरवसथापन तोलकए बमोल्म हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोल्मको वरवसथाको आिार 
र प्रलक्ररा तोलकए बमोल्म हुनेछ । 

पररचछषेद- !$

सामुदाक््क क्वद्ाल्को शैक्षिक पूवा्षधार क्नमा्षण, मम्षि समभार, सञिालन र 
व्व्थिापन समबनधी व्व्थिा

४४.  सामुदाक््क क्वद्ाल्को शैक्षिक पूवा्षधार क्नमा्षण मम्षि समभार तथा व्व्थिापन: (१) 
लवद्ालर वा लिक्ण संसथा सथापना र सञचालन गदा्य लवद्ालर वा लिक्ण संसथा सञचालन गनु्य 
अलघ आवशरक भवन तथा अनर भौलतक पवूा्यिार संरचनाको वरवसथा गनु्य पननेछ । (२) उपदफा 
(१) बमोल्मको सलुविा अनतरगत लवद्ालर वा लिक्ण संसथाले प्ररोग गनने लिक्ाको सतर तथा 
प्रकृलत अनसुार उपरकु्त लवज्ान तथा भा्ा प्ररोगिाला, सङ्ग्रहालर, वरावहाररक लिक्ाको लालग 
कार्यिाला, लवद्तु आपलूत्य तथा लवतरण, सचूना प्रलवलि, शवरदृशर उपकरण, मलेिन तथा औचारको 
प्रबनि हुन ुपननेछ ।  (३) उपदफा (१) बमोल्मको पवूा्यिार लवद्ालरको तह, भौगोललक वातावरण, 
लवद्ाथथीको उमरे र सङ्खरा, अधररन अधरापन हुने लव्र, समावेलिता तथा समसामलरक 
आवशरकता अनकूुल हुनपुनने छ ।  (४) उपदफा (१) बमोल्मको सलुविा तथा पवूा्यिार लवद्ालर 
वा लिक्ण संसथामा कार्यरत लिक्क वा कम्यचारी, अधररनरत लवद्ाथथी वा लवद्ालर वा लिक्ण 
संसथा भ्रमण गनने आगनतकुले लवद्ालरमा लन:िलुक र सह्ै प्ररोग गन्य पाउने वरवसथा हुन ुपननेछ । 
(५) लवद्ालरले आफनो सवालमतव रहकेो हाता वा ्गगा्लमनमा कुनै लकलसमको भौलतक पवूा्यिार 
लनमा्यण गनु्यअलघ नगर कार्यपाललकाको  सवीकृलत ललनपुनने छ । (६) लवद्ालरको पवूा्यिारको, 
संरचना, मापदणड तथा मम्यत स्भार स्बनिी अनर वरवसथा तोलकए बमोल्म हुनेछ । 

sf]xnk'/ gukflnsf, lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf

z}lIfs emns @)&* 78



पररचछषेद- !%

आधारभूि िहको परीषिा सञिालन, अनुगमन िथिा व्व्थिापन समबनधी व्व्थिा
४५.  परीषिा सञिालन, अनुगमन िथिा व्व्थिापन:  (१) आिारभतू तह (कक्ा ८) उत्तीण्य 

परीक्ाको सञचालन, वरवसथापन, अनगुमन, लनरमन, नलत्ा प्रकािन तथा अलभलेख वरवसथापन 
नगर कार्यपाललकाबाट सवीकृत कार्यलवलि तथा मापदणड बमोल्म गलठत सलमलतले गननेछ । (२) 
उपदफा (१) बाहकेका कक्ाहरुको परीक्ा सञचालन सलमलतले लनिा्यरण गरेको मापदणड बमोल्म 
लवद्ालर वरवसथापन सलमलतको लनदनेिनमा प्रिानाधरापकले गननेछ । (३) नगरपाललका क्ेत्लभत्का 
लवद्ालरहरुमा आिारभतू तहको परीक्ा सञचालन तथा समनवरको लालग गठन गनु्यपनने परीक्ा 
सलमलत तथा अनर वरवसथा तोलकएबमोल्म हुनेछ ।

४६.  सं् थिागि क्वद्ाल्लषे परीषिा शुलक वापिको रकम जममा गनु्ष पनवेः (१) उपदफा (४४) 
बमोल्मको परीक्ा गदा्य नगर लिक्ा सलमलतले तोके बमोल्मको िलुक स्बलनित संसथागत 
लवद्ालरले सथानीर सलञचत को्मा ््मा गनु्य पननेछ ।  (२) संसथागत लवद्ालरले तोलकएको 
रल्षरेिसन, परीक्ा तथा प्रमाणपत् वापतको लवद्ाथथीहरुबाट ललएको िलुक पररक्ा सञचालन गनने 
लनकारको खातामा ््मा गरी लिक्ा िाखामा तरसको ्ानकारी लदन ुपननेछ ।

पररचछषेद- !^

क्वद्ाथिथीको क्सकाइ उपलक्बधको परीषिण र व्व्थिापन

४७.  क्वद्ाथिथीको क्सकाइ उपलक्बधको परीषिण : (१) लवद्ाथथीकको लसकाइ सतर मापन, लिक्ाको 
प्रभावकाररताको लेखा्ोखा र गणुसतर सिुार तथा समता अलभवलृर्का लालग नगरपाललकामा 
रहकेा लवद्ालरका सबै तह र कक्ाका लवद्ाथथीहरुको लसकाइ उपललबि परीक्ण गररनेछ । (२) 
लिक्ण लसकाइमा सिुारका लालग पषृ्ठपो्ण प्रदान गनु्य, लवद्ाथथीको तह र रोगरता प्रमालणत गनु्य 
र लवद्ाथथीको लसकाइ उपललबिमा आएको पररवत्यन र प्रवलृत्त अधररन गनु्य लसकाइ उपललबि 
परीक्णको मखुर उद्दशेर हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोल्मको कार्यका स्बनिी अनर 
वरवसथा, परीक्ण लवलि र प्रलक्ररा तोलकए बमोल्म हुनेछ । 

पररचछषेद-  !&

क्नशुलक क्शषिा,  क्वद्ाथिथी प्रोतसाहन िथिा छात्रवकृ्तिको व्व्थिापन समबनधी व्व्थिा

४८.  क्न:शुलक क्शषिा : (१)  सामदुालरक लवद्ालरहरुबाट प्रदान गररने माधरलमक तहस्मको लिक्ा 
लन:िलुक र आिारभतू तहस्मको लिक्ा अलनवार्य र लन:िलुक हुनेछ । (२) लन:िलुक लिक्ा 
स्बनिी थप वरवसथा र प्रलक्ररा प्रचललत ऐन लनरम तथा कार्यलवलिबाट तोलकए बमोल्म हुनेछ । 
(३) संसथागत लवद्ालरहरूले संसथागत लवद्ालर मापदणड तथा सञचालन लनदनेलिका, २०६९  
बमोल्मको प्रलक्ररा परूा गरी भना्य भएका कुल लवद्ाथथी सङ्खराको क्तीमा दि प्रलतितमा नघट्ने 
गरी आलथ्यक रुपमा लवपनन, अपाङ्ग, मलहला, दललत वा ्न्ालत लवद्ाथथीलाई छात्वलृत्त उपलबि 
गराउन ुपननेछ । (४) उपदफा (३) बमोल्म छात्वलृत्तका लालग लवद्ाथथी छनौट गन्य लवद्ालरले एउटा 
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लवद्ाथथी छनौट सलमलत गठन गनु्य पननेछ । (५) प्रतरेक लवद्ालरले आफूले उपलबि गराएको आिार 
सलहतको छात्वलृत्तको लववरण नगर लिक्ा सलमलतमा पेस गनु्यपननेछ ।

४९. क्वद्ाथिथी प्रोतसाहन : (१) नगरपाललकाले सामदुालरक लवद्ालरमा अधररनरत लवद्ाथथीहरुलाई 
लवद्ालरमा लटकाउन र उनीहरुको पढाइ लेखाइमा प्रोतसाहनका लालग पढाइलेखाइ र खलेकुदका 
सामग्रीको लवतरण, प्ररोगिाला र खलेकुदको भौलतक पवूा्यिार लनमा्यण, सचुना प्रलवलिका 
उपकरणमा पहुचँ, सवासथर परामि्य र उपचार तथा  आलथ्यक रुपमा लवपनन र अपाङ्गता भएका 
पररवारका बालबाललकाहरुलाई छात्वलृत्त र लदवा खा्ाको वरवसथा गन्य सकनेछ । (२) उपदफा (१) 
बमोल्मको लवद्ाथथी प्रोतसाहनको वरवसथा र प्रलक्ररा तोलकए बमोल्म हुनेछ । 

पररचछषेद- !*

ट््ुसन कोक्िङ ज्िा क्वद्ाल्बाक्हर हुनषे अध्ापन सषेवाको अनुमक्ि िथिा क्न्मन 
समबनधी व्व्थिा

५०.  क्वद्ाल्बाक्हर हुनषे अध्ापन सषेवाको अनुमक्ि : (१) कोहलपरु नगरपाललकालभत् कसैले पलन 
अनमुलत नललई लवद्ालर बालहर आमने-सामने वा दरू लिक्ा वा अनलाइन-अफलाइन लवलिमा 
सञचालन हुने िलैक्क परामि्य सेवा, लब््कोस्य, कोलचङ कलास, ट्रसुन सेनटर, भा्ा कक्ा, 
पेसागत सेवाको छनौट स्बनिी परीक्ाको पवू्यतरारी कक्ा, लस््यनातमक कलास्बनिी पाठिाला, 
होसटल, खलेकुद र अनर कुनै पलन प्रकारका अधरापन सेवा वा सहरोग केनद्र वा िलैक्क संसथा 
सञचालन गन्य पाउने छैन । (२)  कसैले उपदफा (१) बमोल्मको अधरापन सेवा तथा िलैक्क संसथा 
सञचालन गन्य वडा कारा्यलरको लसफाररस सलहत लिक्ा िाखामा लनवेदन लदएमा  नगरपाललकाले 
सो स्बनिमा आवशरक ्ाँचबझु गरी लनवेदकलाई ित्य तोकी तरसतो अधरापन सेवा प्रदान गनने 
अनमुलत सकनेछ । (३) दफा (२) बमोल्मका लवद्ालर बालहर सञचालन हुने अधरापन सेवा वा 
सहरोग केनद्र सञचालन गन्य चाहने वा रसअलघ नगरपाललकामा दता्य भई वा नभई सञचालनमा 
रहकेा सबै संसथाहरुले िलैक्क सत् िरुु हुनभुनदा दईु मलहना अगावै कक्ा सञचालन स्बनिी 
प्रसताव सलहत तोलकएको ढाँचामा लिक्ा िाखामा लनवेदन लदन ुपननेछ । (४) दफा (१) मा उललललखत 
िलैक्क संसथाहरुले अनमुलत ललई सके पलछ प्रतरेक व््य लेखा परीक्ण गराई नवीकरण गनु्य पननेछ । 
(५) दफा (१) बमोल्मका िलैक्क केनद्र सञचालन गनने संसथाले ललनपुनने अनमुलत स्बनिी थप 
वरवसथा कार्यलवलिबाट तोलकए बमोल्म हुनेछ ।

पररचछषेद - !(

्थिानी् ्िरको शैक्षिक ज्ान सीप र प्रक्वक्धको सरंषिण, प्रबधि्षन र ्िरीकरण समबनधी व्व्थिा

५१.  ्थिानी् ्िरको शैक्षिक ज्ान सीप र प्रक्वक्धको पक्हिान: (१) कोहलपरु नगरपाललका क्ेत्मा 
रहकेा सथानीर तथा पर्परागत ज्ान र सीपहरुको पलहचान गरी लवद्ालरमा सथानीर पाठ्रक्रम वा 
पाठ्सामग्री वा परूक अधररन सामग्रीका रुपमा लवकास गन्य सकनेछ । (२) उपदफा (१) बमोल्म 
तरार हुने ज्ान, लसप र प्रलवलि स्बनिी पाठ्रसामग्री ्ीवनोपरोगी, वरावहाररक, सचूनामलूक र 
नागररकको बौलर्क तथा समग्र वरलक्ततव लवकास गनने प्रकृलतको हुन ुपननेछ । (३) उपदफा (१) र 
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(२) बमोल्म तरार गररएको सामग्रीलाई लवद्ालर लिक्ा वा अनौपचाररक लिक्ामा पठनपाठनका 
लालग प्ररोग गन्य गराउन सलकने छ । (३) दफा (१) स्बनिमा दफा (३८) को उपदफा (४) बमोल्म 
गठन हुने सथानीर पाठ्रक्रम लवकास केनद्रको सथानीर सतरको िलैक्क ज्ान सीप र प्रलवलिको 
संरक्ण, प्रबर््यन र सतरीकरण स्बनिी कार्यलवलिले वरवसथा गरेबमोल्म हुनेछ । 

पररचछषेद- @)

्थिानी् पु्िकाल् र वािनाल्को सञिालन र व्व्थिापन समबनधी व्व्थिा

५२.  ्थिानी् पु्िकाल् र वािनाल्को ्थिापना : (१) नगरपाललकाका नागररकहरुमा पठन 
संसकृलतको लवकास गन्य र ्ीवन पर्यनत लसकाइलाई सघाउन नगरपाललकमा एक सलुविा स्पनन 
सथानीर पसुतकालरको सथापना  गन्य सकनेछ । (२) प्रतरेक वडामा एक, एक वटा एक सलुविा 
स्पनन वाचनालरको सथापना गन्य सकनेछ । (३) रो ऐन ्ारी हुनभुनदा पलहले सथापना भएका 
पसुतकालरहरुलाई आिलुनकीकरणका लालग आवशरकता हरेी अनदुान लदन सकनेछ । (४) 
पसुतकालरको सथापना सञचालन तथा उपदफा (३) बमोल्मको अनदुान स्बनिी वरवसथा 
नगरपाललकाको कार्यलवलि बमोल्म हुनेछ ।

पररचछषेद- @!

माध्क्मक िहसममको शैक्षिक का ््षक्रमको समनव् र  क्न्मन समबनधी व्व्थिा

५३.  माध्क्मक िहसममको शैक्षिक का ््षक्रमको समनव् र क्न्मन : (१) नगरपाललकाले प्रचललत 
काननु बमोल्म लिक्ा सलमलत, लवद्ालर वरसथापन सलमलत, लवद्ालरहरुलाई लनदनेिन लदन सकनेछ 
। (२) उपदफा (२) बमोल्म लदइएको लददनेिनको पालना गनु्य लिक्ा सलमलत र लवद्ालर वरवसथापन 
सलमलतको कत्यवर हुनेछ । (३) नगरपाललका क्ेत्मा सञचाललत सबै सामदुालरक तथा संसथागत 
लवद्ालर, प्रारल्भक बाल लवकास केनद्र, लवद्ालर बालहर सञचालन हुने अधरापन सेवा केनद्र तथा 
पसुतकालरहरुले नगरपाललकासँग स्पक्य  र समनवरमा रही कार्य गनु्य पननेछ । (२) नगरपाललकाले 
उपदफा (१) बमोल्मका संसथाहरुमा सञचालन हुने िलैक्क कार्यक्रमको कारा्यनवरन स्बनिमा 
दहेार बमोल्म समनवर र लनरमन गन्य सकनेछ : \

!=_ लववाद तथा समसरा समािनमा समनवर र सह्ीकरण गन्य । 

@=_ सङ्घीर तथा प्रदिे लनकारहरुबाट सञचालन हुने कार्यक्रममा समनवर र सह्ीकरण गन्य । 

#=_ कार्यक्रमहरुको नीलत, लनरम त्ु्यमा गन्य, कार्यलवलि तथा मापदणड ्ारी गन्य ।

(३)  रो ऐन र अनतरगत बनेका लनरमावली, कार्यलवलि, मापदणड र नगरपाललका वा स्बलनित 
पदालिकारीले लदएको लनदनेिन वा पररपत् लवपररत काम गरेमा तरसतो लवद्ालर वा िलैक्क 
संसथालाई प्रदान गररएको अनमुलत वा सवीकृलत रद्द गन्य सकनेछ ।
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पररचछषेद-२१

सामुदाक््क क्वद्ाल्लाई क्दनषे अनुदान िथिा सोको बजषेट व्व्थिापन,  क्वद्ाल्को 
आ्व््को लषेखा अनुशासन का्म, अनुगमन र क्न्मन समबनधी व्व्थिा

५४.  सामुदाक््क क्वद्ाल्लाई क्दनषे अनुदान प्रक्क्र्ा: (१) नेपाल सरकार वा प्रदिे सरकार वा 
नगरपाललकाबाट लवद्ालरको लागी प्राप्त रकम नगर कार्यपाललकाले वाल््यक कार्यक्रममा सवीकृत 
गराई अनदुानका रुपमा लवद्ालरको संलचत को्मा पठाउने वरवसथा लमलाउने छ । (२) तरसतो 
अनदुान बाँफाँड गनने आिार तोलकएबमोल्म हुनेछ । (३) लवद्ालरको पवूा्यिार लवकास गनने 
प्ररो्नका लालग नगर कार्यपाललकाले ित्य तोकी साव्य्लनक िलैक्क गठुी अनतग्यत सञचाललत 
लवद्ालरलाई समते अनदुान लदन सकनेछ । (४) नगरपाललकाले आवशरक ठानेमा कुनै पलन 
सामदुालरक लवद्ालरलाई ससत्य वा लनित्य अनदुान उपलबि गराउन सकनेछ । (५) लवद्ालरलाई 
प्राप्त रकम ्नु कामको लालग खच्य गन्य लनकासा भएको हो सोही काममा मात् खच्य गनु्य पननेछ । खच्य 
हुन नसकेको रकमको बारेमा लिक्ा िाखालाई ्ानकारी गराउन ुपननेछ । लवद्ालरले तोलकएको 
अवलिस्म िलैक्क गणुसतर कारम गन्य नसकेमा तरसतो लवद्ालरलाई लददँ ै आएको अनदुान 
रकममा तोलकए बमोल्म  कटौती गन्यसलकने छ । (६) वाल््यक कार्यक्रम तथा ब्ेट कारा्यनवरनका 
लालग नगरपाललकाले कार्यक्रम कारा्यनवरन लनदनेलिका र खच्य गनने आिार (न्स्य) ्ारी गन्य सकनेछ 
। लवद्ालरले तरसतो लनदनेलिकाको पालना गरी खच्य गनु्यपननेछ । (७) लवद्ालरको को्, अनदुान, 
िलुक तथा छात्वलृत्त, लवद्ालर स्पलत्त, लवद्ालरलाइ छुट र सलुविा स्बनिी अनर वरवसथा 
तोलकए बमोल्म हुनेछ ।

५५.  क्वद्ाल्को आ्व््को लषेखा र अनुशासन: (१) लवद्ालरले प्रचललत काननूको अलिनमा 
रही दोहोरो लेखा प्रणाली लसर्ानत अनसुार वाल््यक आरवररको लेखा राखन ु पननेछ । लेखा 
अनसुासन कारम गनु्य हरेक लवद्ालरको कत्यवर हुनेछ ।  (२)  लवद्ालरको आर, वरर र स्पलत्तको 
आनतररक तथा अलनतम लेखापरीक्ण, बेरु् ू अलभलेख, बेरु् ू फछ्रौट र स्परीक्ण स्बनिी 
वरवसथा तोलकए बमोल्म हुने छ ।  

५६.  क्शषिा क्वकास कोर: (१) सामदुालरक लवद्ालरको भौलतक पवूा्यिार लवकासमा सहरोग परुा्यउन 
तथा तरसता लवद्ारलरमा िलैक्क गणुसतर अलभवलृर् गन्य नगरपाललकामा एउटा नगर लिक्ा 
लवकास को् रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोल्मको को्मा दहेारका रकमहरू रहने छनः् 

(क)  नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

(ख)  प्रदिे सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

(ग)  नगरपाललकाबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

(घ)  संसथागत लवद्ालरबाट प्राप्त लवद्ालरको वाल््यक कुल आ्दानीमधरे तोलकए बमोल्मको रकम, 

(ङ)  चनदाबाट प्राप्त रकम, 

(च)  अनर स्ोतबाट प्राप्त रकम ।
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५७.  कोर सञिालक सक्मक्िः (१)  को् सञचालक सलमलत तोलकए बमोल्म हुनेछ । (२) उपदफा 
(१) बमोल्मको सञचालक सलमलतको काम, कत्यवर, अलिकार तथा बैठक स्बनिी कार्यलवलि 
तोलकए बमोल्म हुनेछ । 

५८.  क्वद्ाल् कोरः (१) प्रतरेक लवद्ालरमा एउटा लवद्ालर को् रहनेछ, ्समा दहेार बमोल्मका 
स्ोतबाट प्राप्त रकम सो को्मा दालखल हुनेछः 

(क)  नेपाल सरकार, प्रदिे सरकार र नगरपाललकाबाट प्राप्त अनदुान रकम, (ख) नगरपाललकाकोलिक्ा 
को्बाट प्राप्त अनदुान, (ग) िलुक तथा सहरोगबाट प्राप्त रकम, (घ) चनदा वा दान दातवरबाट 
प्राप्त रकम, (ङ) अनर स्ोतबाट प्राप्त रकम, (२) उपदफा (१)  बमोल्मको को्को सञचालन र 
लेखापरीक्ण तथा सामाल्क परीक्ण तोलकए बमोल्म हुनेछ । 

५९.  अनुदानको व्व्थिाः (१) रो ऐन प्रार्भ हुदँाका बखत लददं ैआएको अनदुान रकममा कटौती 
नहुने गरी तोलकएको िी््यक स्ोत र अनपुात तथा मापदणडका आिारमा नगरपाललकाले समदुालरक 
लवद्ालरलाई अनदुान लदनेछ । तर कुनै लवद्ालरले तोलकएको िलैक्कसतर कारम गन्य नसकेमा 
तरसता लवद्ालरलाई लदइदँ ै आएको अनदुान रकममा तोलकए बमोल्म कटौती गन्य सलकनेछ । 
(२) समदुालरक लवद्ालरलाई तोलकएबमोल्म अनदुान उपलबि गराउनेछ । (३) उपदफा (१) र 
(२) मा ्नुसकैु कुरा लेलखएता पलन मनुाफा कमाउने उद्दशेर नललई सञचाललत साव्यलनक गलुठलाई 
नगरपाललका ता अनर कुनै पलन सरकारी तथा गैरसरकारी लनकारबाट अनदुान प्राप्त गन्य बािा 
पननेछैन । तर तरसतो अनदुान प्राप्त गनु्यअलघ नगरपाललकाको अनमुलत ललनपुननेछ 

६०. प्रारक्मभक बाल क्वकास कषे नद्रलाई अनुदान : नगरपाललकाले प्रारल्भक बाललवकासकेनद्रलाई 
तोलकएबमोल्मको अनदुान रकम लदन सकनेछ । 

६१.  शुलक समवनधी व्व्थिाः (१) नेपाल सरकारले लनःिलुक लिक्ा घो्णा गरेको लवद्ालर 
लिक्ाका लालग सामदुालरक लवद्ालरले लवद्ाथथीहरूबाट कुनै पलन लकलसमको िलुक ललन 
पाउनेछैन । (२) उपदफा (१) मा ्नुसकैु कुरा लेलखएको भएतापलन कुनै अलभभावकले आफनो 
इचछाले लदएको दान, उपहार, चनदा वा सहरोग सामदुालरक लवद्ालरले ललन सकनेछ । (३) 
सबै बाल बाललकाहरूलाई आिारभतू तहस्मको लिक्ा अलनवार्य र लनःिलुक तथा माधरलमक 
तहस्म लनःिलुक लिक्ा प्रदान गन्यका लालग नगरपाललकाले आवशरक स्ोतको वरवसथा 
गननेछ । (४) उपदफा (१) बमोल्म लनःिलुक लिक्ा घो्णा गरेको लवद्ालर लिक्ाबाहके 
अनर लवद्ालर लिक्ामा अधररन गनने लवद्ाथथीसँग िलुक तोलकएको आिारमा लनिा्यरण  
गररनेछ । (५) लवद्ालरले लवद्ाथथीहरूलाई कुनै कक्ामा भना्य गदा्य एकपटक भना्य िलुक ललइसकेपलछ 
पनुः सोही लवद्ालरकोअकको कक्ामा भना्य गन्यका लालग कुनै लकलसमको िलुक ललन पाउने छैन । 
(६) लवद्ालरले आफनो भौलतक संरचना लनमा्यण गन्यका लालग लवद्ाथथीहरुसँग कुनै लकलसमको 
िलुक ललन पाउनेछैन । (७) संसथागत लवद्ालरले लवद्ाथथीसँग ललन पाउने िलुक नगरपाललकाबाट 
सवीकृत गराई लनिा्यरण गनु्य पननेछ । तरसरी िलुक लनिा्यरण स्बनिमा सवीकृलत लददंा नगरपाललकाले 
लवद्ालरले उपलबि गराएको सलुविाको आिारमा लदनेछ । (८)  कुनै लवद्ालरले रस ऐन लवपरीत 
लवद्ाथथीसँग कुनै िलुक ललएमा नगरपाललकाले तरसतो िलुक स्बलनित लवद्ाथथीलाई लफता्य गन्य 
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लगाउन ुपननेछ । (९) रस ऐन लवपरीत िलुक ललने लवद्ालरलाई नगरपाललकाले पचचीस ह्ार 
रूपैराँस्म ्ररवाना गन्य सकनेछ ।

पररचछषेद-२२

क्शषिण क्सकाइ, क्शषिक र कम्षिारीको िाक्लम िथिा षिमिा क्वकास समबनधी व्व्थिा

६२.  क्शषिण क्सकाइको न्ुनिम क्शषिण अवक्धः (१) कुनै पलन लवद्ालर वा लिक्ण संसथामा पठन 
हुने लिक्ण अवलि लवद्ालरमा भए कल्तमा दईु सर बीस लदन र लिक्ण संसथामा भए प्रचललत 
काननुमा वरवसथा भए बमोल्म हुनेछ ।  तर दलैनक लिक्ण अवलि तोलकए बमोल्म हुनेछ । (२) 
उपदफा (१) बमोल्मको समरावलिस्म लवद्ालर वा लिक्ण संसथामा पठन पाठनको वरवसथा 
लमलाउने, लवद्ालर वा लिक्ण संसथा सञचालन गनने वा गराउने र तरसको अनगुमन गनने ल््मवेारी 
लवद्ालर भए स्बलनित सथानीर तह र लिक्ण संसथा भए स्बलनित लिक्ण संसथाको प्रमखुको 
हुनेछ ।

६३.  क्शषिक र कम्षिारीको िाक्लम िथिा षिमिा क्वकास : (१) लिक्क र कम्यचारीको पेसागत 
क्मता लवकासका लालग ताललम तथा प्रलिक्ण स्बनिी वरवसथा लिक्ा स्बनिी सङ्घीर तथा 
प्रदिेका काननूले वरवसथा गरे अनरुुप हुनेछ । (२) नगरपाललका क्ेलत्भत् रहकेा लवद्ालरका 
लिक्क र कम्यचारीहरुको पेसागत ताललम तथा क्मता लवकासका लालग नगरपाललकामा सालवकको 
स्ोतकेनद्रको सटिा एक लिक्क केनद्र रहनेछ । (३) उपदफा (२) बमोल्मको लिक्क केनद्रको सथापना, 
सञचालन र वरवसथापन कार्यलवलिबाट तोलकएबमोल्म हुनेछ । (४) रस दफाले नगरपाललकाका 
लिक्कलाई सवीकृत वाल््यक कार्यक्रम बमोल्मका कुनै पलन प्रकारको ताललम लदन बािा पनने छैन ।

६४.  क्वद्ाल्का कम्षिारी:  (१) लवद्ालरमा लिक्क बाहके आवशरक संखरामा कम्यचारी रहने 
छन ्।  (२) उपदफा (१) बमोल्म कम्यचारी खलुा प्रलतसपिा्यबाट प्रचललत काननु तथा कार्यलवलि 
बमोल्म स्बलनित लवद्ालरबाट लनरलुक्त हुनेछन ्। (३) उपदफा (२) बमोल्म लनरकु्त कम्यचारीको 
पाररशलमक, सलुविा र सेवाका ित्य सथानीर तहले बनाएका काननू बमोल्म हुनेछन ्।  तर तरसता 
कम्यचारीको पाररशलमक नेपाल सरकारले लनिा्यरण गरेको नरनूतम पाररशलमक भनदा कम हुन सकने 
छैन ।

६५.  क्शषिकलाई अन् काममा लगाउन नहुनषे: (१)  सामदुालरक लवद्ालरलको लिक्कलाई लिक्ा 
प्रदान गनने वा लवद्ालर प्रिासलनक स्बनिी कममा बाहके अनर काममा लगाउन हुदँनै । (२) 
उपदफा (१) मा ्नुसकैु कुरा लेलखएको भएतापलन लवद्ालरको पठन पाठनमा बािा नपनने गरी 
नेपाल सरकार वा नगरपाललकाले तोकेको अनर कुनै काममा खटाउन सलकनेछ । 

६६.  अध्ापन अनुमक्िपत्रः (१)  लवद्ालरमा लनरकु्त हुन तोलकए बमोल्मको अधरापन अनमुलतपत् 
ललएका वरलक्त मात् लिक्क पदमा उ्मदेवार हुन रोगर हुनेछन ्।

६७.  क्शषिकको पषेशागि महासघंसमबनधी व्व्थिाः (१)  सामदुालरक लवद्ालरका लिक्कहरूको 
पेिागत हकलहतको स्बनिमा कार्य गन्य नगर क्ेत्लभत् तोलकए बमोल्मको साझा सङ्गठनको 
रुपमा  एक लिक्क महासङ्घ रहनेछ ।  

sf]xnk'/ gukflnsf, lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf

z}lIfs emns @)&* 84



पररचछषेद– @$

क्वक्वध 

७१.  नाबालक छोराछोरीलाई क्शषिाक्दषिा : (१) हरेक नाबालक छोराछोरीका लालग लवद्ालर 
लिक्ा अलनवार्य हुनेछ । (२)  नाबालक छोराछोरीलाई लिक्ा लवद्ालर लिक्ामा भना्य गराउन ुहरेक 
अलभभावकको कत्यवर हुनेछ । (३)  कसैले नाबालक छोराछोरीलाई लिक्ालदक्ा नलदएको लव्र हनेने 
नरालरक अलिकार सथानीर सरकार सञचालन ऐन, २०७४ मा तोलकए बमोल्म हुनेछ ।

७२.  क्नदवेक्शका िथिा का ््षक्वक्ध वा मापदणि बनाउनषे अक्धकारः (१) नगरपाललकाले रो ऐन तथा 
रस ऐन अनतग्यत बनेको लनरमावलीको अिीनमा रही आवशरक लनदनेलिका वा कार्यलवलि वा 
मापदणड बनाई लाग ूगन्य सकनेछ । (२) उपदफा (१) बमोल्म बनाएको लनदनेलिका नगरपाललकाले 
साव्य्लनक गनु्य पननेछ ।

७३.  बाधा अिकाउ फुकाउनषे अक्धकारः (१) रस ऐनको उद्दशेर कारा्यनवरन गन्य कुनै बािा अड्काउ 
परेमा नगरपाललकाले तरसतो बािा अड्काउ हटाउन आदिे ्ारी गन्य सकनेछ र तरसतो आदिे रसै 
ऐनमा परे सरह मालननेछ । 

६८.  ्थिा्ी आवासी् अनुमक्ि क्लन नहुनषेः  (१) सामदुालरक लवद्ालरमा कार्यरत लिक्क वा 
कम्यचारीहरूले कुनै पलन दिेको सथारी आवासीर अनमुलत ललन वा तरसतो अनमुलत प्राप्त गन्यको 
लालग आवेदन लदन हुदँनै । (२) सथारी आवासीर अनमुलत ललएका तथा ललन आवेदन लदने लिक्क 
वा कम्यचारीहरूलाई लदइने दणड तथा स्ार प्रचललत काननुमा तोलकए बमोल्म हुनेछ ।

६९.  शैक्षिक ्ोग्िाः (१) कसैले पलन कुनै पलन वहानामा तोलकएको िलैक्क रोगरता तथा मापदणड 
परूा नगरी लवद्ालरको लिक्क, कम्यचारी एवम ्बालललवकास केनद्रको सहरोगी कार्यकता्य भई कार्य 
गनु्यहुदँनै । (२) लवद्ालरको लिक्क, कम्यचारी एवम ्बालललवकास केनद्रको सहरोगी कार्यकता्यको 
िलैक्क रोगरता प्रचललत काननुमा तोलकएबमोल्म हुनेछ । 

पररचछषेद-२३

अक्िररक्त शैक्षिक क्क्र्ाकलापको सञिालन समबनधी व्व्थिा

७०.  अक्िररक्त शैक्षिक क्क्र्ाकलापको सञिालन : (१) लवद्ालरहरूले लनरलमत रुपमा 
लवद्ाथथीमा अनतरलनलहत प्रलतभालाई प्रसफुटन गराउन सहरोग पगुने लकलसमका सह तथा अलतररक्त 
लक्रराकलापहरु सञचालन गनु्यपनने छ । (२) सहलक्रराकलापहरु दलैनक पठनपाठनको लव्रवसतमुा 
आिाररत हुन ु पननेछ । (३) लवद्ालरहरूले प्रतरेक िकु्रबार अपराह्न पलछको समरमा अलतररक्त 
लक्रराकलाप सञचालन गनु्य पननेछ । (२) नगर कार्यपाललकाले वाल््यक कार्यक्रममा समावेि गरी 
अनतर लवद्ालरहरु बीचमा प्रलतसपिा्यतमक  अलतररक्त  लक्रराकलाप सचालन गनु्य पननेछ ।  (३) 
अनतर लवद्ालर प्रलतसपिा्यतमक अलतररक्त लक्रराकलाप सञचालन स्बनिी थप वरवसथा तोलकए 
बमोल्महुने छ ।
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७४.  बिाउ र लागू नहुनषेः (१) रो ऐन वा रस ऐनअनतग्यत बनेका लनरममा लेलखए्लत कुरामा सोही 
बमोल्म र नलेलखएको कुरामा प्रचललत काननु बमोल्म हुनेछ । (२) रस ऐनमा लेलखएको कुनै 
कुराले पलन लवद्ालरको स्पलत्त लहनालमना गरेको कसरुमा भ्रष्टाचार लनवारण ऐन, २०५९ अनतग्यत 
कार्यवाही चलाउन बािा पनने छैन । (३) संलविान, सङ्घीर र प्रादलेिक काननुसँग बालझएको रस 
ऐनका दफा र उपदफाहरू बालझएको हदस्म सवतः लनलषक्रर हुनेछ । (४) रसअलघ काननु बमोल्म 
लनरकु्त लिक्क कम्यचारीहरूलाई नेपाल सरकारले लदइँद ैआएको सलुविामा कुनै लकलसमको कटौती 
गररनेछैन । तर रो वरवसथाले काननु बमोल्म दणड, स्ार तथा कार्यवाही गन्य बािा पननेछैन । 

आधारभूि िह (कषिा-८) क्वद्ाथिथी मूल्ाङ्कन िथिा नक्िजा प्रकाशन का ््षक्वक्ध, २०७८

प्र्िावना 
दिेमा पनु: फैललएको नराँ भरेरएनट सलहतको कोलभड-१९ को सङ्क्रमण र महामारीका कारण आिारभतू 
तह (कक्ा-८) को लललखत परीक्ा प्रतरक् उपलसथलतमा सञचालन हुनसकने अवसथा नदलेखएको र चाल ु
िलैक्क सत्को अनतरस्ममा महामारी कारम रहने अवसथा दलेखएको हुदँा लवद्ाथथीहरुको िलैक्क  सत् 
तथा सवासथर सरुक्ा समतेलाई मधरन्र गरी स्बलनित लवद्ालरबाट लवद्ाथथीहरुको वाल््यक मलूराङ्कन 
गरी प्रमाणीकरण तथा शेणीकरण (सतरीकरण) गनने, नलत्ा प्रकािन गनने र प्रमाणपत् प्रदान गनने कार्यलाई 
थप वरवलसथत गन्य वाञछनीर भएकाले कोहलपरु नगरपाललकाको नगरकार्यपाललकाले कोहलपुर 
नगरपाक्लकाको प्रशासकी् का ््षक्वक्ध क्न्क्मि गनवे ऐन २०७४ को उपदफा (४) को (१) बमोल्म 
सथानीर सरकार सञचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (१) ् ले लदएको अलिकार प्ररोग गरी 
रो कार्यलवलि बनाई ्ारी गररएको छ । 

पररचछषेद-१: प्रारक्मभक

१  सकं्षिप्त नाम र प्रारमभः (१) रस कार्यलवलिको नाम "आधारभूि िह (कषिा-८) क्वद्ाथिथी 
मूल्ाङ्कन िथिा नक्िजा प्रकाशन का ््षक्वक्ध, २०७८" रहकेो छ ।

(२)  रो कार्यलवलि िलैक्क सत् २०७७ को आिारभतू तह (कक्ा-८) को वाल््यक परीक्ा लदने 
परीक्ाथथीहरुका लालग लाग ूहुनेछ ।

(३)  रो कार्यलवलि कार्यपाललकाबाट सवीकृत भएको लमलतदलेख प्रार्भ हुनेछ ।

२  पररभाराः लव्र वा प्रसङ्गले अकको अथ्य नलागेमा रस कार्यलवलिमा 

(क) “मूल्ाङ्कन समनव् सक्मक्ि” भननाले रस कार्यलवलिको दफा ३ बमोल्म गलठत सलमलत 
स्झनपुछ्य ।

(ख) "नक्िजा ि्ारी सक्मक्ि" भननाले भननाले रस कार्यलवलिको दफा ४ बमोल्म गलठत सलमलत 
स्झनपुछ्य ।
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(ग)  “क्वद्ाथिथी मूल्ाङ्कन सक्मक्ि” भननाले रस कार्यलवलि बमोल्म स्बलनित लवद्ालरले गरेको 
कक्ा-८ का लवद्ाथथीहरुको प्राप्ताङ्क सलहत अलनतम मलूराङ्कन प्रमालणत गरी लसफाररस गनने दफा 
४ बमोल्म गलठत सलमलत स्झनपुछ्य ।

(घ)  "क्शषिा शाखा" प्रमखु भननाले कोहलपरु नगरपाललकाको लिक्ा, रवुा तथा खलेकुद िाखाको 
प्रमखु स्झनपुछ्य ।

(ङ)  "क्शषिा अक्धकृि" भननाले कोहलपरु नगरपाललकाको लिक्ा, रवुा तथा खलेकुद िाखामा 
कार्यरत लिक्ा सेवाको अलिकृत सतरको कम्यचारी स्झनपुछ्य ।

(च)  “क्वर् क्शषिक” भननाले कक्ा-८ मा स्बलनित लव्र अधरापन गराउने लिक्क स्झनपुछ्य ।

(छ)  “क्वद्ाथिथी” भननाले २०७७ को आिारभतू तह (कक्ा-८) को परीक्ामा सहभागी हुन रोगर 
लवद्ाथथीहरु स्झनपुछ्य ।

(्)   “पाठ््क्रम” भननाले रालषरिर पाठ्रक्रम लवकास तथा मलूराङ्कन परर्द ्तथा नेपाल सरकारद्ारा 
सवीकृत कक्ा-८ को पाठ्रक्रम स्झनपुछ्य ।

(झ)  "सैधिाक्निक मूल्ाङ्कन" भननाले पाठ्रक्रमले तोके बमोल्मका लव्रवसतहुरुको परीक्ण 
गन्यका लालग लवद्ाथथीको भौलतक वा अभौलतक उपलसथलत (अनलाइन/अफलाइन लवलि) मा 
सञचालन गररने त्ैमालसक, अि्यवाल््यक वा तरसतै कुनै समरावलिको फरकमा सञचालन गररने 
लललखत परीक्ा स्झनपुछ्य । सैर्ालनतक मलूराङ्कन भननाले बाह् मलूराङ्कनलाई समते ् नाउनेछ ।

(ञ)  "प्र्ोगातमक मूल्ाङ्कन" भननाले पाठ्रक्रमले प्ररोगातमक परीक्ाका लालग भनी तोके 
बमोल्मका लव्रवसत ुर पणूा्यङ्क अनसुार लवद्ाथथीको लसप परीक्ण गन्यका लालग सञचालन गररने 
वरावहाररक परीक्ा स्झनपुछ्य ।

(ट)  "आनिररक मूल्ाङ्कन" भननाले भौलतक वा अभौलतक उपलसथलतमा सञचालन गररने लललखत 
तथा प्ररोगातमक परीक्ाबाहकेका अनर सािनहरु प्ररोग गरी प्रतरक् अवलोकन वा तथराङ्क 
सङ्कलनको अधररन लवशे््णबाट गररने सैर्ालनतक मलूराङ्कन खणड अनतरगत गररने 
मलूराङ्कन स्झनपुछ्य ।

(ठ)  "श्षेणीकरण" वा “्िरीकृि अङ्क (Grade Point)” भननाले अक्राङ्कन पर्लत 
कारा्यनवरन कार्यलवलि, २०७२ (संिोिनसलहत) बमोल्म लवद्ाथथीलने हालसल गरेको लसकाइ सतरको 
ग्रेड लनिा्यरण भनने स्झनपुछ्य ।
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पररचछषेद-२: सक्मक्ि गठन र मुख् का ््ष

३   मूल्ाङ्कन समनव् सक्मक्ि: 

(क)  नगर लिक्ा सलमलत प्रमखु- अधरक्

(ख)  नगरपाललकाका उपमरेर – सदसर

(ग)  प्रमखु प्रिासकीर अलिकृत– सदसर

(घ)  सामाल्क लवकास सलमलतका संरो्क– सदसर

(ङ)  स्बलनित इलाका प्रिासन कारा्यलरका प्रमखु– सदसर

(च)  स्बलनित इलाका प्रहरी कारा्यलरका प्रमखु– सदसर

(छ)  लिक्ा िाखाको प्रमखु सलमलतका सदसर-सलचव

३.१  सक्मक्िको काम, कि्षव् र अक्धकार 

(क)  कक्ा-८ को मलूराङ्कन नलत्ा प्रकािन गन्य लनदनेिन गनु्य

(ख)  लवद्ालरहरुमा हुने वाल््यक मलूराङ्कनको अनगुमन गनु्य

(ग)  नलत्ा तरारी सलमलत र लवद्ाथथी मलूराङ्कन सलमलतलाई आवशरक लनदनेिन लदनु

३.२  सक्िवाल् रहनषे: उक्त सलमलतको सलचवालर लिक्ा िाखामा रहनेछ । 

३.३  का ््षक्वक्ध बनाउन सकनषे: सलमलतले थप लव्रमा आफँैले कार्यलवलि बनाउन सकनेछ ।

४  नक्िजा ि्ारी सक्मक्ि: 

(क)  लिक्ा िाखाका प्रमखु-संरो्क

(ख)  नगरप्रमखुबाट मनोलनत सामदुालरक लवद्ालरका माधरलमक तहका प्रिानाधरापक एक्ना -सदसर

(ग)  लिक्ा िाखा प्रमखुले तोकेको िाखाको अलिकृत कम्यचारी एक्ना -सदसर

(घ)  लिक्ा िाखा प्रमखुले तोकेको सामदुालरक लवद्ालर आिारभतू तहको लिक्क एक्ना-सदसर 

(ङ) संसथागत लवद्ालरका छाता सङ्गठन लक्रसाले छनौट गरी पठाएको लिक्क एक्ना -सदसर 

(च)  िाखामा परीक्ा हनेने कम्यचारी-सदसर सलचव

(छ)  िाखाका अलिकृत कम्यचारीहरु आमलनत्त रहनेछन ्। 
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४.१  सक्मक्िको काम, कि्षव् र उतिरदाक््तव:

(क)  लवद्ालरहरुबाट अनसुचूी-४ बमोल्मको मलूराङ्कनको समलष्टगत प्राप्ताङ्क ताललका सङ्कलन गनु्य

(ख)  मलूराङ्कन स्बनिी गोपर काग्ातहरुको वरवसथापन गनु्य र नलत्ा प्रकािनका स्पणू्य कार्यहरु गनु्य

४.१  क्शषिा शाखामा पषेस गनवे: नलत्ा तरारी सलमलतले नलत्ाको अलनतम प्रलतवेदन लिक्ा िाखामा 
पेस गननेछ ।

४.२  सक्िवाल् क्शषिा शाखामा रहनषे: सलमलतको सलचवालर लिक्ा िाखामा रहनेछ । 

४.३  का ््षक्वक्ध बनाउन सकनषे: सलमलतले थप लव्रमा आफँैले कार्यलवलि बनाउन सकनेछ ।

५  क्वद्ाथिथी मूल्ाङ्कन सक्मक्ि :

(क)  लवद्ालरका प्रिानाधरापक-संरो्क

(ख)  लिक्ा िाखाका अलिकृत वा कम्यचारी एक ्ना-सदसर

(ग)  वररष्ठतम ्लिक्क एक ्ना-सदसर

(घ)  कक्ा-८ को कक्ालिक्क एक ्ना-सदसर

(ङ)  प्रिानाधरापकले तोकेको प्रिासलनक काम गनने लिक्क वा लवद्ालर कम्यचारी एक ्ना-सदसर

५.१ काम, कि्षव् र उतिरदाक््तव: 

(क)  लव्रगत लिक्कबाट भरी कक्ालिक्कबाट रु् ूभई आएको अनसुचूी-३ बमोल्मको लव्रगत 
प्राप्ताङ्क लववरण एलकन गनु्य, 

(ख)  अनसुचूी-३ बमोल्मको लव्रगत प्राप्ताङ्कलाई अनसुचूी-४ बमोल्म समलष्टगत प्राप्ताङ्क 
ताललकामा चढाई लिक्ा िाखामा रु् ूएवम ्प्रमालणत गरी पठाउन ु

५.२  सक्िवाल् रहनषे: सलमलतको सलचवालर प्रिानाधरापकको कार्यकक्मा रहनेछ ।

५.३  का ््षक्वक्ध बनाउन सकनषे: सलमलतले थप लव्रमा आफँैले कार्यलवलि बनाउन सकनेछ ।

पररचछषेद-३: क्वद्ाथिथी मूल्ाङ्कन प्रक्क्र्ा

६  प्रवषेशपत्र नपाएका क्वद्ाथिथीलाई मूल्ाङ्कनमा सक्ममक्लि नगराउनषे: परीक्ा आवेदन फाराम 
भरेका, परीक्ा दसतरु बझुाएका लस्बोल न्बर कारम भएका र लवद्ालरमा पठपाठन भएको कुल 
लदनको नरनूतम ७५% लदन उपलसथत भएका लवद्ाथथीहरुको मात् मलूराङ्कन वापतको अङ्क 
पठाउने ।
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७  क्वद्ाथिथीहरुको वाक्र्षक मूल्ाङ्कन: लवद्ालरमा सञचाललत कार्यक्रम अनसुार 
(सािारण/संसकृत) लवद्ाथथीहरुको सङ्खरा एलकन गरी दहेार बमोल्म लव्रगत रुपमा सैर्ालनतक,  
प्ररोगातमक र आनतररक मलूराङ्कनको प्राप्तांक लववरण तरार गनने ।

&=!.  सैधिाक्निक मूल्ाङ्कनः प्ररोगातमक परीक्ाको अङ्कबाहकेको पणूा्यङ्कलाई १००% मानी 
तरसबाट बाह् मलूराङ्कनमा कुल ८० प्रलतित पणूा्यङ्क कारम गनने । लवद्ालरले ललएको पलहलो 
त्ैमालसक र अि्यवाल््यक परीक्ा बाह् मलूराङ्कन हुने । बाह् मलूराङ्कनलाई तोलकएको कुल 
पणूा्यङ्कको ४०% त्ैमालसकको र ६०% अि्यवाल््यकको पणूा्यङ्क हुने । 

&=२.  आनिररक मूल्ाङ्कन: प्ररोगातमक परीक्ाको अङ्कबाहकेको पणूा्यङ्कलाई १००% मानी 
तरसबाट आनतररक मलूराङ्कनमा कुल २० प्रलतित पणूा्यङ्क कारम गनने ।  लवद्ालरमा लवद्ाथथीको 
दलैनक हा्ीरी, गहृकार्य, परररो्ना कार्यहरुको सङ्खरा, कक्ा र सामलुहक कार्यहरुमा प्रदि्यन 
गरेको नेततृव क्मता, रेलडरो पाठिाला, टेलललभ्न लिक्ण र भचु्यअल अनलाइन/ अफलाइन कक्ा 
आलदमा सहभालगता, अनलाइन अफलाइन माधरमबाट सोलिएका प्रश्नहरुको उत्तर लदने लसपको 
मलूराङ्कन आनतररक मलूराङ्कन हुने । लवद्ालरले ललएको पलहलो त्ैमालसक र अि्यवाल््यक परीक्ा 
बाह् मलूराङ्कन हुने । आनतररक मलूराङ्कनलाई तोलकएको कुल पणूा्यङ्कको ४०% त्ैमालसकको  
र ६०% अि्यवाल््यकको पणूा्यङ्क हुने ।

&=३  प्र्ोगातमक मूल्ाङ्कनः प्ररोगातमक परीक्ा हुने लव्रमा पाठ्रक्रमले तोकेको प्रलतित अनसुार 
पलहलो त्ैमालसक र अि्यवाल््यक परीक्ामा प्ररोगातमक मलूराङ्कन हुने । प्ररोगातमक मलूराङ्कनलाई 
तोलकएको कुल पणूा्यङ्कको ४०% त्ैमालसकको  र ६०% अि्यवाल््यकको पणूा्यङ्क हुने । बाह् र 
आनतररक मलूराङ्कन र प्ररोगातमकबाट त्ैमालसकमा ४०% र अि्यवाल््यकमा ६०% पणूा्यङ्कका 
आिारमा प्राप्ताङ्क प्रदान गनने ।  

८  प्राप्ताङ्क िाक्लकामा प्रक्वक्टि र अक्निमीकरण 

*=! अनसुचूी-३ बमोल्मको ढाँचामा लवद्ालरमा स्बलनित लव्रका लिक्कले लव्रगत प्राप्ताङ्क 
ताललका तरार गरी लवद्ालरको मलूराङ्कन सलमलत समक् पेस गनने । 

*=@ लवद्ालरको मलूराङ्कन सलमलतले अनसुचूी-४ बमोल्म लवद्ाथथी मलूराङ्कनको समलष्टगत 
ताललका तरार गरी प्रमालणत गनने । मलूराङ्कन सलमलतले अनसुचूीमा माग भएका सबै लववरणहरु 
अलनवार्य रुपमा भनने । 

*=# आनतररक मलूराङ्कनका लालग प्ररोग भएको काग्ात प्रमाणहरु माग गररएको बखतमा उपलबि 
हुने गरी सरुलक्त रुपमा राखने ।

*=$ ताललकामा प्राप्तांक चढाउँदा लवद्ाथथीहरुको लस्बोल न्बरको बढ्दो क्रममा चढाउने । 
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*=% सैर्ालनतक  र प्ररोगातमक लव्र र आनतररक मलूराङ्कन मा लवद्ाथथीको प्राप्ताङ्क छुटिा छुटैि 
उललेख गरी दईु प्रलत समलष्टगत लववरण  तरार गनने । 

*=^ मलूराङ्कन सलमलतले तरार गरेको प्राप्तांक लववरण लिक्ा िाखाले उपलबि गराए बमोल्मको 
लवद्तुीर (अनलाइन/अफलाइन) मा प्रलवलष्ट (Entry) गनने । 

*=& प्राप्ताङ्क ताललका भरी लववरण तरार भएपलछ मलूराङ्कन सलमलतका सबै सदसरहरुले हसताक्र गरी 
तोलकएको समरलभत् लवद्ालरको  छाप समते लगाई दईु प्रलत लिक्ा िाखामा बझुाउने । 

*=* सो मधरे एक प्रलत िाखाबाट  प्रमालणत गराई प्रिानाधरापकले लवद्ालरमा अलभलेखको रुपमा 
राखने । 

*=( मलूराङ्कन सलमलतले लिक्ा िाखामा पेस गनने प्राप्ताङ्क ताललकाको कुनै पलन लववरणलाई 
नसचराउने, केरमटे नगनने र लटपेकस प्ररोग नगनने । 

*=!) लिक्ा िाखामा पेि गररएको परीक्ा आवेदन फारम अनसुारको लस्बोल न्बर, नाम, थर र 
्नमलमलत  रु् ुगरी रलकन गनने । रलद फरक पन्य गएको पाइएमा भएको र हुनपुनने वरहोरा उललेख गरी 
िाखामा पत्ाचार गनने । 

*=!! परीक्ाफल प्रकािन नभएस्म लवद्ालरले मलूराङ्कन लववरण गोपर राखने ।

*=!@ लवद्ालरले तरार गरेको अलनतम मलूराङ्कनलाई iemis.doe.gov.np मा रहकेो आफनो वेब-
पे्बाट Achievement File डाउनलोड गरी सोही फाइलमा इनरिी गनने, सेभ गन्य र वेबसाइटमा 
अपलोड गरी सोको हाड्यकपी लप्रनटमा मलूराङ्कन सलमलतका सबै पदालिकारीहरुको दसतखत, नाम, 
पद र लमलत उललेख गरी लवद्ालरको छाप सलहतको प्रमालणत प्राप्ताङ्क ताललका िाखामा पठाउने ।

*=!# लवद्ालरको मलूराङ्कन सलमलतले पठाएको लववरण झठुा ठहरेमा वा गलत लववरण पेि गरेको 
पाइएमा सोको काननू बमोल्म  ्वाफदहेी मलूराङ्कन सलमलत सवरम ्हुनेछ ।

९  नक्िजा प्रकाशन गनवे: नलत्ा तरारी सलमलतले लवद्ालरहरुबाट प्रमालणत गररएका समलष्टगत 
मलूराङ्कन ताललका सङ्कलन गननेछ र नलत्ा प्रकािन गनने छ ।

१०  सिूना बमोक्जमको सम्ावक्ध क्भत्र िोक्कएको का ््ष गनु्षपनवे:  लिक्ा िाखाले गरेको सचूना 
बमोल्मको समरावलि लभत् लवद्ाथथी मलूराङ्कन सलमलतले तोलकएको कार्य स्पनन गनु्यपननेछ ।

११  उतिरपुक््िकाको परीषिण र समपरीषिण अङ्कमा गररनषे: प्रतरेक लव्रको उत्तरपलुसतकाको 
परीक्ण र समपरीक्ण अङ्कमा गररनेछ । 

१२   श्षेणीकरण गनु्षपनवे : लिक्ा िखाले सो लव्रगत प्राप्ताङ्कलाई अक्र ग्रेडमा र सबै लव्रको कुल 
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्ोडलाई ्ी.पी.ए. मा रुपानतरण गननेछ । अक्राङ्कन पर्लत कारा्यनवरन कार्यलवलि, २०७२ को 
दफा ३ को उपदफा ३.१.१ र ३.१.२ बमोल्म ग्रेड तथा ्ी.पी.ए. लनिा्यरण गनु्यपननेछ ।

१३  उतिीण्ष/ अनुतिीण्षको व्व्थिा नरहनषे: प्रमाणपत्मा उत्तीण्य अनतु्तीण्यको वरवसथा रहने छैन । सोको 
सटिा लव्रगत ग्रेड तथा समग्रमा ्ी.पी.ए. लदइने छ । लवद्ाथथीहरुले प्राप्त गरेको ग्रेड तथा समग्रमा 
्ी.पी.ए. को वराखरा ग्रेडलसटको पषृ्ठमा उललेख गररनेछ ।

१४  क्शषिा शाखाको काम, कि्षव् र उतिरदाक््तव 

!$=!  लवद्ालरहरुबाट प्राप्त मलूराङ्कन ताललकाको प्रमालणत सककल लववरणसँग  लवद्तुीर माधरमबाट 
पठाइएको लवद्ालरगत लववरण रु् ुगनने ।

!$=@  लवद्ालरबाट प्राप्त लवद्ाथथीको लववरण र लिक्ा िाखामा रहकेो परीक्ा आवेदन अलभलेखसँग लमले 
नलमलेको रु् ुगनने ।

!$=#  अनसुचूी अनसुारको प्रमालणत लववरण बमोल्म सैर्ालनतक  र प्ररोगातमक दवुै खणडको पणूा्यङ्क 
र प्राप्ताङ्क रु् ुगरी एलकन गनने ।

!$=$ लवद्ाथथीले प्राप्त गरेको प्राप्तांकलाई अक्राङ्कन पर्लत कारा्यनवरन कार्यलवलि, २०७२ (संिोिन 
सलहत) बमोल्म रुपानतरण गनने ।

!$=%  उपदफा (४) बमोल्म रुपानतररत लववरणलाई रु् ुगनने ।

!$=^  उपदफा (५) बमोल्म रु् ुभएकोअलनतम लववरण नलत्ा प्रकािनको लालग नलत्ा लिक्ा सलमलत 
समक् लसफाररस गनने ।

!$=& नगर लिक्ा सलमलतबाट पाररत नलत्ालाई वैकललपक माधरमका प्रलवलिबाट प्रकािन गनने ।

!$=* लवद्ालरहरुलाई नलत्ाको सारांि पठाउने र नलत्ा प्रकािन गन्य ्ानकारी लदने ।

!$=(  स्बलनित लवद्ालरलाई ले्र र ग्रेडलसट उपलबि गराउने ।

पररचछषेद-३: क्वक्वध

१५  मूल्ाङ्कन िथिा नक्िजा प्रकाशन खि्ष: वाल््यक मलूराङ्कन तथा नलत्ा तरारी स्बनिी 
प्रिासलनक तथा प्रालवलि खच्यको वरवसथा कोहलपरु नगरपाललका, नगरकार्यपाललकाको 
लनण्यरबमोल्म हुनेछ ।

१६  तु्रक्ट सच्ाउनषे: नलत्ा प्रकािनमा प्रालवलिक कारणबाट कुनै त्लुट भएमा वा नलत्ा सथलगत भएमा 
वा नलत्ा छुट भएमा स्बलनित  लवद्ालरको लसफाररस सलहत नलत्ा प्रकािन भएको लमलतले 
पैलँतस लदन लभत् लिक्ा िाखामा लनवेदन लदनपुननेछ । प्राप्त लनवेदन बमोल्म अलभलेख रु् ू गरी 
िाखाले आवशरक कारवाही गनु्यपननेछ ।
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१७  ्सवर्ष नहुनषे: नलत्ा प्रकािन पचिात पनुरकोग गराउने, उत्तरपलुसतका हनेने, पनुः परीक्ण गराउने र 
परुक ग्रेडवलृर् परीक्ा सञचालन स्बनिी कार्य रस व््य हुने छैन ।

१८  बाधा अि्काउ फुकाउनषे: रस कार्यलवलिको कारा्यनवरनमा कुनै बािा अड्काउ आइपरेमा नगर 
लिक्ा सलमलतले बािा अड्काउ फुकाउन सकनेछ ।

१९  सशंोधन र खारषेज गनवे अक्धकार: रो कार्यलवलि संिोिन गनने र खारे् गनने अलिकार नगर 
कार्यपाललकामा रहनेछ ।

j}slNks dfWod eg]sf] s] xf] 
वैकललपक माधरम भनेको अनलाइन मात् होइन, अफलाइन पलन हो । ्सतो लक रेलडरो, लटभी, क्परटुरमा 
बनाइएको नोट, अलडरो र लभलडरो रेकड्य र डाउनलोड गररएका सामग्रीहरु अफलाइन माधरम हुन ् । 
पाठ्रपसुतक, नोटबकु, पाठको नोट, ब्ारमा पाइने सनदभ्य सामग्री आलद पलन अफलाइन माधरमहरु हुन ् । 
रसका लालग लिक्कहरुले पाठको बुँदागत लववरण, वराखरा, उदाहरण, लचत्, ताललका, अभरास, नमनुा उत्तर, 
सारांि आलदको नोट तरार गरी सामाल्क सञचालमा रालखलदन सकछन ्वा लवद्ाथथीले पाउने गरी फोटोकपी 
लवतरण गन्य सकछन ् ।  रसता सामग्रीहरुलाई लवद्ाथथीले घरैमा बसेर वा काम गदा्यगददै आफँैले अधररन गनने 
सकछन ्। घरको काम गददै अलडरो िलैक्क सामग्री सनुन सकछन ्। अलभभावकहरुले बालबाललकाहरुका लालग 
अवसथा अनसुार घरमा छुटैि पढने ठाउँ र समरको वरवसथा गररलदन सकछन ्। रसतो ठाउँलाई पढाइ कुना भनौ ँ
अलहलेलाई । तरसैले लवद्ालरले वैकललपक माधरमको लिक्ण लसकाइ सह्ीकरण रो्नामा सवाधररन र 
घरको पढाइ कुनालाई समावेि गनु्य पद्यछ ।

नगर क्शषिा सक्मक्िका पदाक्धकारीज्ूहरु

क्र.स.ं नाम थिर पद का्ा्षल्/सं् थिा/सङ्गठन
१ नगर प्रमखु शी लटु बहादरु रावत अधरक् कोहलपरु नगरपाललका
२ उपप्रमखु शी सञ्कुुमारी चौिरी सदसर कोहलपरु नगरपाललका
३ प्र.प्र.अ. शी छलवलाल नेपाली सदसर कोहलपरु नगरपाललका
४ सा.लव.स. संरो्क शी नारारणी वली सदसर कोहलपरु नगरपाललका
५ कार्यपाललका सदसर शी भीम नेपाली सदसर कोहलपरु नगरपाललका
६ कार्यपाललका सदसर शी गीता सनुार सदसर कोहलपरु नगरपाललका
७ नगर अधरक् शी रामप्रसाद चापागाई सदसर नेपाल लिक्क महासङ्घ
८ गठुी लवद्ालर प्रलतलनलि  शी नारारण प्र. 

ल्साल
सदसर कोहलपरु माधरलमक लवद्ालर

९ प्रिानाधरापक शी वीरेनद्र कुमार मलल सदसर कृषण मालव कौलिलानगर
१० अधरक् शी लिवप्रसाद डाँगी सदसर कोहलपरु क्ेत् संसथागत 

लवद्ालर सङ्गठन  (लक्रसा)
११ लिक्ा िाखा प्रमखु शी अननतकुमार 

पौड्राल
सदसर सलचव लिक्ा रवुा तथा खलेकुद 

िाखा
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अनसुचूी-१

परीक्ा आवेदनको ढाँचा

KOHALPUR MUNICIPALITY
OFFICE OF MUNICIPAL EXECUTIVE 

EDUCATION, YOUTH AND SPORTS SECTION 
KOHALPUR, BANKE DISTRICT

LUMBINI PROVINCE, NEPAL

ANNUAL BASIC LEVEL EDUCATION (GRADE-8) EVALUATION- 2021 AD

EXAMINEE REGISTRAION FORM

Student’s 
Photo
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अनसुचूी-२
प्रवेिपत्को ढाँचा

KOHALPUR MUNICIPALITY
OFFICE OF MUNICIPAL EXECUTIVE

EDUCATION, YOUTH AND SPORTS SECTION
KOHALPUR, BANKE DISTRICT
LUMBINI PROVINCE, NEPAL

ANNUAL BASIC LEVEL EDUCATION (GRADE-8) EVALUATION- 2021 AD
Examination Admission Card

Registration Number School ID:…

1. Name of the 
school:

……… Basic/ Secondary School, Kohalpur Munici-
pality

Ward 
No.: 

2. Type of 
school: 

Community 
(…)

Guthi (…) Institutional (Pvt) (…)

4. Name of the 
Student:

……….

First Name Middle Name Last Name

………..……. .........................

5. Gender: Male (…) Female (…) Others(…)

S. No. Subjects
Date of Examination (BS) Remarks

yyyy mm dd

01 Nepali 

02 English

03 Mathematics

04 Social Studies

05 Science

06 Health and Ph.Ed.

07
Occupation, Busi-
ness and Tech.

08 Moral Education

09
Optional Subject 
(…………..)

…………….                           ………………                           ……………
Student's Signature                Date of Issue:                             Head Teacher
Education Officer

Student’s 
Photo
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अनसुचूी-३

आिारभतू तह (कक्ा-८) वाल््यक मलूराङ्कन

क्वर्गि प्राप्ताङ्क िाक्लका

 लव्रको नाम: ………………  लव्र कोड: ………… लवद्ालर कोड: ……………

 लवद्ालरको परूा नाम: ………….. गाउँ/टोल:……… पाललका :…………. वडा नं…….. 

 परीक्ा दसतरु बझुाएको लवद्ाथथी सङ्खरा: …………………. 

क्र
 स

ं

लस
्ब

ोल
 नं

.

ना
म 

थर

लल
ङ्ग

सैर्ालनतक (७५%)

प्रर
ोग

ातम
क

  
(२

५%
)

््मा

ग्रेडबाह् (६०) *
आनतररक  
(१५)**

१०
०%

अ
ि्य 

वा
ल्

्यक
 १

५ 
(२

५ 
क

ो ६
०%

)

त्ैम
ालस

क
  (

६०
 

क
ो ४

०%
)#

अ
ि्य 

वा
ल्

्यक
 

(६
० 

क
ो ६

०%
)

त्ैम
ालस

क
 ६

 (१
५ 

क
ो ४

०%
)

अ
ि्य 

वा
ल्

्यक
 ९

  
(१

५ 
क

ो ६
०%

)

त्ैम
ालस

क
 १

० 
(२

५ 
क

ो ४
०%

)

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

नोट: लवद्ालरको मलूराङ्कन सलमलतले तरार गनने वाल््यक मलूराङ्कनको समलष्टगत ताललकामा सैर्ालनतक 
महलमा रस ताललकाको महल नं. ५, ६.७, र ८ को ््मा प्राप्ताड्क चढाउने । रसैगरी प्ररोगातमक महलमा 
रस ताललकाको महल नं. ९ र १० को ््मा प्ररोगातमक अङ्क चढाउने । (*७५ को ८०%=६० र **७५ 
को २०% =१५, बाह् र आनतररक मलूराङ्कन र प्ररोगातमकबाट त्ैमालसकमा ४०% र अि्यवाल््यकमा 
६०% पणूा्यङ्क कारम गनने ।  )

तरार गनने लव्र लिक्कको सही ……………...

नाम: …………………………..

लवद्ाथथी मलूराङ्कन सलमलतसमक् पेस गरेको लमलत: 
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अ
नसु

चूी
-४

आ
िा

रभ
तू 

तह
 (क

क्
ा-८

) व
ाल्

्यक
 म

लूर
ाङ्

क
न

वा
क्र

्षक
 मू

ल्
ाङ्

क
नक

ो स
मक्

टिग
ि 

िा
क्ल

क
ा

लव
द्ा

ल
र 

क
ोड

: …
…

…
…

…
…

.
लव

द्ा
ल

रक
ो प

रूा 
ना

म:
 …

…
…

…
…

…
…

…
.. 

गा
उँ/

टो
ल

:…
…

…
…

…
…

 प
ालल

क
ा :

…
…

…
.…

…
. व

डा
 नं

…
…

.. 
पर

ीक्
ा द

सत
रु ब

झुा
एक

ो ल
वद्

ाथ
थी स

ङ्ख
रा

: …
…

…
…

…
…

…
.

क्र
.

स ं.

लस्बोल नं.

लवद्ाथथीको नाम थर

्नम लमलत साल/मलहना/गते

ललङ्ग
लव

्र
हरु

््मा

नलत्ा (्ी.पी.ए.मा)

नेपाली

अङ्ग्रे्ी

गलणत

सामाल्क अधररन र 
्नसङ्खरा लिक्ा

लवज्ान तथा 

वातावरण

सवासथर तथा

 िारीररक लिक्ा

नैलतक 

लिक्ा

पेसा, वरवसार र

 प्रलवलि लिक्ा

क्परटुर

सै
प्र

सै
प्र

सै
प्र

सै
प्र

सै
प्र

सै
प्र

सै
प्र

सै
प्र

सै
प्र

८०
०

७५
२५

७५
२५

१०
०

०
७५

२५
७५

२५
३०

२०
२५

 २
५

५०
५०

५०
५०

१
२

३
४

५
६

७
८

९
१०

११
१२

१३
१४

१५
१६

१७
१८

१९
२०

२१
२२

२३
२४

२५

१ २
सै-

सैर्
ालन

तक
 प्र

-प्र
रो

गा
तम

क
तर

ार 
गन

नेक
ो स

ही
 

 
 

रु्
 ूग

ननेक
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अनुसिूी ३ को उदाहरण

क्वर्गि क्शषिकलषे दषेहा्बमोक्जम प्राप्ताङ्क िाक्लका ि्ार गनवे

लव्रहरु:  नेपाली, अङ्ग्रे्ी, सामाल्क अधररन र लवज्ान  । पणूा्यङ्क १०० (सैर्ालनतक ७५ र प्ररोगातमक २५ 
अङ्क का लालग) 

क्र
 स

ं

लस
्ब

ल
 नं

.

ना
म 

थर
 

लल
ङ्ग

सैर्ालनतक (७५)
प्ररोगातमक  

(२५) ््
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नल
त्

ा
(ग्र

ेड)बा
ह्

 (६
०) आनतररक  

(१५)

१०
०

अ
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ल्

्यक
 (१

५)

त्ैम
ालस

क
 (२

४)

अ
ि्य 

वा
ल्

्यक
 

(३
६)

त्ैम
ालस

क
 (६

)

अ
ि्य 

वा
ल्

्यक
 (९

)

त्ैम
ालस

क
 (१

०)
१ २ ३ ४

५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

१ ११ कखग म १२ ३० ३ ८ ८ १२ ७३ B+

लव्रहरु: क्परटुर र पेसा वरवसार । पणूा्यङ्क १०० (सैर्ालनतक ५० र प्ररोगातमक ५० अङ्क का लालग)

क्र
 स

ं

लस
्ब

ल
 नं

.

ना
म 

थर
 

लल
ङ्ग

सैर्ालनतक (५०)
प्ररोगातमक  

(५०)
््मा

नलत्ा

(ग्रेड)

बाह् (४०) आनतररक (१०) १००

अि्य 
वाल््यक 
(३०) 

त्ैम
ालस

क
 (१

६)

अ
ि्य 

वा
ल्

्यक
 

(२
४)

त्ैम
ालस

क
 (४

)

अि्य 
वाल््यक 

(६)

त्ैमालसक 
(२०)

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

१ २२ चछ् म १३ २२ ३ ४ १८ २७ ८७ A
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लव्र:  नैलतक लिक्ा ।  पणूा्यङ्क ५० (सैर्ालनतक २५ र प्ररोगातमक २५ अङ्क  का लालग)
क्र

स

लस
्ब

ल
 नं

.

ना
म 

थर
 

लल
ङ्ग

सैर्ालनतक (२५)
प्ररोगातमक  

(२५)
््मा

नलत्ा
(ग्रेड)

बाह् (२०) आनतररक (५) ५०
अि्य 

वाल््यक 
(१५)त्ैम

ालस
क

 
(८

)

अि्य 
वाल््यक 
(१२) त्ैम

ालस
क

 
(२

)

अि्य 
वाल््यक 

(३) त्ैम
ालस

क
 

(१
०)

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

१ ३३ टठड पु ४ १० २ २ ८ १३ ३९ B+

लव्र: सवासथर िारीररक । पणूा्यङ् ५० (सैर्ालनतक ३० र प्ररोगातमक २० अङ्कका लालग)

क्र
 स

ं

लस
्ब

ल
 नं

.

ना
म 

थर
 

लल
ङ्ग

सैर्ालनतक (३०)
प्ररोगातमक  

(२०)
््मा

नलत्ा

(ग्रेड)

बाह् (२४) आनतररक (६) ५०

अि्य 
वाल््यक 
(१२)त्ैम

ालस
क

 
(१

०)

अ
ि्य 

वा
ल्

्यक
 

(१
४)

त्ैम
ालस

क
 (२

)

अि्य 
वाल््यक 

(४)

त्ैमालसक 
(८)

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

१ ४४ तथद पु ६ १३ २ ३ ६ १० ४० B+

लव्र: गलणत र ओपीटी गलणत । पणूा्यङ्क १०० (प्ररोगातमक ० अङ्कका लालग)

क्र
 स

ं
लस

्ब
ल

 नं
.

ना
म 

थर
 

लल
ङ्ग

सैर्ालनतक (१००)
प्ररोगातमक  

(०)
््मा

नलत्ा

(ग्रेड)

बाह् (८०) आनतररक (२०) १००

अि्य 
वाल््यक 

…त्ैम
ालस

क
 

(३
२)

अि्य 
वाल््यक 
(४८) त्ैम

ालस
क

 
(८

)

अि्य 
वाल््यक 
(१२)

त्ैमालसक 
….

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

१ ५५ पफब पु २८ ४८ ६ १० ० ० ९२ A+

नोट: लवद्ालरको मलूराङ्कन सलमलतले तरार गनने समलष्टगत फाराममा सैर्ालनतक महलमा रस ताललकाको महल 
नं. ५, ६.७, र ८ को ््मा प्राप्ताड्क चढाउने । रसैगरी प्ररोगातमक महलमा रस ताललकाको महल नं. ९ र १० को 
््मा प्ररोगातमक अङ्क चढाउने । 
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अनुसिूी-५

श्षेणीकरण (ग्रषेि क्नधा्षरण) िाक्लका

अक्राङ्कन पर्लत कारा्यनवरन कार्यलवलि, २०७२ (संिोिनसलहत) को दफा ३.१ बमोल्म

!= ९० र सोभनदा मालथ ‘ए पलस’– ४.० (अलत उत्तम)

@= ८० र सोभनदा मालथ (९० भनदा कम) ‘ए’– ३.६ (उत्तम )

#= ७० र सोभनदा मालथ (८० भनदा कम) ‘बी पलस’– ३.२ (िरैे राम्ो)

$= ६० र सोभनदा मालथ (७० भनदा कम) ‘बी’– २.८ (राम्ो)

%= ५० र सोभनदा मालथ (६० भनदा कम ‘सी पलस’– २.४ (सनतो््नक)

^= ४० र सोभनदा मालथ (५० भनदा कम) ‘सी’– २.० (सवीकार्य)

&= ३० र सोभनदा मालथ (४० भनदा कम) ‘डी पलस’– १.६ (आलंिक सवीकार्य)

*= २० र सोभनदा मालथ (३० भनदा कम) ‘डी’– १.२ (अपरा्यप्त)

(= २० भनदा कम ‘इ’– ०.८  (िरैे अपरा्यप्त)
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अनसुचूी-६

प्रमाणपत्को ढाँचा

KOHALPUR MUNICIPALITYOFFICE OF MUNICIPAL EXECUTIVE 

EDUCATION, YOUTH AND SPORTS SECTION
KOHALPUR, BANKE DISTRICT

LUMBINI PROVINCE, NEPAL

ANNUAL BASIC LEVEL EDUCATION (GRADE-8) EVALUATION-2021AD

CERTIFICATE

This is to certify that Mr./Ms. ……………………...........................
..........…………. of ……………………............………….. School, 
…….......…….......…….. has completed Annual Basic Level           
Education (Grade-8) Evaluation in the year …....................….. 
A.D. with …...............…… Grade Point Average (GPA). His/ her 
date of birth is …...........…………. (B.S.) / …………......……… 
(A.D.) according to school record.

………. ……………..
Prepared by  Date of Issue: Education Section Chief

Student’s 
Photo
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अनसुचूी-७
ग्रेडलिट (GRADE SHEET) को ढाँचा

KOHALPUR MUNICIPALITY 

OFFICE OF MUNICIPAL EXECUTIVE 

EDUCATION, YOUTH AND SPORTS SECTION
KOHALPUR, BANKE DISTRICT

LUMBINI PROVINCE, NEPAL

ANNUAL BASIC LEVEL EDUCATION (GRADE-8) EVALUATION-2021 AD

GRADE-SHEET

THE GRADE SECURED BY …….............……… DATE OF BIRTH………. (B.S.) / ……… (AD) FATHER'S 
NAME ……….. MOTHER'S NAME ………. SYMBOL No …………………... CERTIFICATE NO ……….. 
OF ………………….. SCHOOL ……… IN THE ANNUAL BASIC LEVEL EDUCATION (GRADE-8) 

EVALUATION OF ARE GIVEN BELOW.

Se
ria

l N
um

.

SCHOOL SUBJECTS

C
R

ED
IT

  
H

O
U

R OBTAINED 
GRADE

FI
N

A
L 

G
R

A
D

E

G
R

A
D

E 
PO

IN
T

R
EM

A
R

K
S

TH PR

01 Nepali 

02 English

03 Mathematics

04 Social Studies

05 Science

06 Health and Physical Education

07 Occupation, Business and Technology

08 Moral Education

09 Opt...

GRADE POINT AVERAGE TOTAL (GPA)

1. One credit hour equals 32 clock hours.
2. TH : Theory, PR : Practocal                 2. Ab* : Absent
T* : Theory grade missing       P* : Practical grade missing
TP* : Theory and practical grade missing   # : Subject(s) appeared in the supplementary 

examination

………. ……….. ……………..

Prepared by Date of Issue: …… Checked by Education Section Chief
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क्वद्ाल्को बाल सरंषिण नीक्ि, २०७८ (नमुनाsf nflu_
लवद्ालरबाट पाररत लमलत 

लिक्ा, रवुा तथा खलेकुद िाखामा पेस गरेको लमलत

sf]xnk'/ नगरपाललका, नगरकार्यपाललकाबाट अनमुोदन लमलत

क. क्वर् प्रवषेश

१.  लिक्ा बालबाललकाको आिारभतू अलिकार हो । नेपालको संलविान (२०७२) को िारा ३१(२) ले 
प्रतरेक नागररकलाई राजरबाट आिारभतू तहस्मको लिक्ा अलनवार्य र लनःिलुक तथा माधरालमक 
तहस्मको लिक्ा लनःिलुक पाउने हक प्रतराभतू गरेको छ । तरसै गरर संलविानको िारा ३९(७) ले 
कुनै पलन बालबाललकालाई घर लवद्ालर वा अनर ्नुसकैु सथान र अवसथामा िारीररक, मानलसक 
वा अनर कुनै लकलसमको रातना लदन नपाइने वरवसथा गरेको छ ।

 बालबाललकाको लिक्ाको अलिकारलाई मतू्यरुप लदने काम मलूतः लवद्ालरको हो । लवद्ालर 
औपचाररक लिक्ा प्राप्त गनने सथान हुनको अलावा बालबाललकाले आफना अलिकार तथा 
कत्यवरहरुलाई बझुने एवं लतनको पररपलूत्यका लालग अभरास गनने सथान समते हो । अलिकारमखुी 
अविारणाबाट लवशे््ण गदा्य लिक्ा वा लवद्ालरमा बालबाललकाको पहुचँले मात्ै उनीहरुको 
लिक्ाको अलिकार पणू्य हुन सकदनै । बालबाललका पढ्ने लवद्ालरको लसकारु केलनद्रत लिक्ण 
लसकाई लवलि, लिक्क लवद्ाथथीको स्बनि एवं एकअका्यलाई गनने स्मान, बालअनकुुल एवं 
बालमतै्ी िलैक्क वातावरण तथा समदुारको सहभालगताले मात्ै सही अथ्यमा बालबाललकाको 
लिक्ाको अलिकारलाई सलुनलचित गद्यछ ।

२.  रस सनदभ्यमा कोहलपरु नगरपाललका, वडा नं. ……. लसथत शी …………….. ljBfnon]  
त्ु्यमा u/]sf] रस बालसंरक्ण नीलतले बालबाललका मालथ हुने वा हुन सकने दवुर्यवहारहरुको 
रोकथाम गन्य, बालसंरक्ण एवं बालअलिकार सलुनलचित गन्य संसथागतरुपमा प्रलतबर्ता वरक्त गद्यछ । 

 रस दसतावे्मा बालसंरक्णका लालग लवद्ालरको तहमा आवशरक नीलत र प्रलक्रराहरु तर 
गररएका छन ्। रो बालसंरक्ण नीलत मलूतः बालबाललकासँग स्बलनित रालषरिर नीलत एवं काननू 
तथा बालबाललकाको हकअलिकार सँग स्बलनित अनतरालषरिर महासलनिहरुका लसर्ानत तथा 
प्राविानहरुलाई आिार मानी बनाइएको हो । 

 संरकु्त राषरिघीर बालअलिकार स्बनिी महासलनि, १९८९ को खासगरी भदेभावबाट संरक्ण (िारा 
२) बालबाललकाको सवकोत्तम लहत (िारा ३), दवुर्यवहार तथा िो्णबाट संरक्ण (िारा ३२ दलेख 
३६ स्म) लगारतका प्राविानहरुको कारा्यनवरलाई रस नीलतले लविे्  ्ोड लदएको छ । तरसरी नै 
बालबाललका स्बनिी रालषरिर नीलत, २०६९ को उद्दशेरमा “सबै लकलसमका िारीररक वा मानलसक 
लहसंा, क्लत वा दवुर्यवहार, पररतराग, उपेक्ा, िो्ण वा रौनदवुर्यवहारबाट बालबाललकाको 
संरक्ण गनने”(७.१) र बालबाललका प्रलतको लवभदे अनतर गनने (७.२) भनने वरवसथा रहकेो छ । 
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रस बालसंरक्ण नीलत त्ु्यमा तथा कारा्यनवरन गरी रस लवद्ालरले बालदवुर्यवहार लवरुर् आफनो 
संसथागत िारण साव्य्लनक गद्यछ ।

ख.  बाल सरंषिण नीक्िको औक्ित्

३.  बालरकाल मानव ् ीवनको सबैभनदा महतवपणू्य समर हो । बालरकालमा भोगेका अनभुव र लसकेका 
लसकाइले नै बालबाललका वरसर भएपलछ कसतो वरलक्त बननेछन ्भनने कुराको लनिा्यरण गद्यछ । 
बालबाललकाले बालरकालको महतवपणू्य समर लवद्ालरमा लवताउने हुनाले तरहाँबाट उनीहरुले 
्ीवनपर्यनत उपरोगी कुराहरु लसकदछन ् तसथ्य, बालबाललकाले लवद्ालरमा ्लत सकारातमक 
अनभुव र लसकाई पाउँछन,् तरलत नै उनीहरुले वरसक ्ीवनको हरेक पक्मा सकारातमक रोगदान 
परुा्यउन सकदछन । तरसता महतवपणू्य लसकाई र अनभुवहरु प्रदान गनने काममा लविे् तः लिक्कहरु 
वा लवद्ालरले उपलबि गराएको उतपे्ररक अवसर अलन दवुर्यवहार मकु्त वातावरणको रोगदान रहनछ 
तरसैले पलन लवद्ालर र लिक्क लगारत अनर लवद्ालरसँग स्बलनित वरलक्तहरु बालबाललकाको 
्ीवनको लिलपकार समते हुन ् । अकको तफ्य , रलद लवद्ालरले बालबाललकाको हकअलिकार, 
स्मान, सरुक्ा र संरक्णको प्रतराभलूत गन्य सकेन भने बालबाललकाको अनभुव र लसकाइमा समते 
नकारातमक असर पगुन सकदछ । तरसतो नकारातमक असर लवद्ालरमा रहदा मात् नभएर लन्को 
्ीवनभर रहनछ ।

४.  रलद बालसंरक्ण लवरुर्का कुनै दवुर्यवहार बालबाललका मालथ हुन गएमा लवद्ालर तरसतो 
अवसथालाई स्बोिन गन्य प्रलतवर् रहने छ । कुनै घटना घटेमा तरसको सचूना ्ानकारी वा 
उ्रुी कहाँ र कसलाई गनने तथा तरसतो अवसथामा पीलडत वा प्रभालवत बालक वा बाललका र 
उनको पररवारलाई कसरी सहरोग अलन संरक्ण गनने भनने लवलि र प्रलक्ररा सपष्ट हुनपुद्यछ । तरसरी नै 
पीलडकलाई कारवाहीका लालग के कसतो प्रलक्ररा अगालड बढाउने भनने स्बनिमा पलन लवद्ालरसँग 
स्बर् सबै स्ग र सपष्ट हुन ु्रुरी छ । रसै सनदभ्यमा लवद्ालरमा बालबाललका मालथ हुन सकने 
स्भालवत दवुर्यवहारलाई नरलूनकरण गददै बालबाललकाको लवद्ालर ्ीवन सकारातमक अनभुव र 
लसकाइपणू्य बनाउन मद्दत गना्यका लालगमाग्यलनदनेि गन्य प्रसततु बाल संरक्ण नीलत लाग ूगररएको हो 

ग.  पररभारा

!%=! बाल सरंषिणः बालबाललका मालथ हुने सबै प्रकारका दवुर्यवहार, िो्ण, बेवासता वा हलेचके्राइ,ँ 
लहसंा र भदेभाव आदीबाट उनीहरुलाई ्ोगाउन ुबालसंरक्ण हो । तरसरी नै बालबाललकामालथ हुने 
वा हुनसकने सबै खालका लनरोल्त तथा अलनरोल्त हालन तथा नोकसानीबाट उनीहरुलाई ्ोगाउन 
गररने काम तथा कारा्यनवरन गररएका सबै लक्रराकलापहरुलाई समग्रमा बालसंरक्ण भलननछ । 
बालसंरक्ण अनतग्यत दवुर्यवहारबाट पीलडत वा प्रभालवत बालबाललकालाई गररने आवशरक सहरोग 
तथा उपचार समतेका कार्य पद्यछन ्।

!%=@ बाल सरंषिण नीक्िः बालबाललका मालथ हुने वा हुन सकने दवुर्यवहार रोकने ल््मवेारी ललन तथा 
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उनीहरुलाई दवुर्यवहारबाट ्ोगाउन गररने समग्र कार्य तथा लक्रराकलापहरुलाई बालसंरक्ण नीलत 
भलननछ । रस अनतग्यत दवुर्यवहारमा परेका बालक वा बाललकालाई उपलबि गराइने आवशरक 
सहरोग तथा उपचार समते पद्यछन ्।

!%=# बालबाक्लकाः संरकु्त राषरिसंघीर बालअलिकार स्बनिी महासलनि, १९८९ को िारा १ मा 
रालषरिर काननूमा वरसकताको उमरे अनरथा तोलकएकोमा बाहके बालबाललका भननाले १८ व््य 
मलूनका प्रतरेक मानवलाई स्झनपुद्यछ भलनएको छ । रस बालसंरक्ण नीलतको सनदभ्यमा १८ व््य 
मलूनका सबै वरलक्तलाई बालबाललका मालनएको छ ।

!%=$ दुव ््षवहार: अनरथा बराखरा गररएको अवसथामा बाहके रस दसतावे्मा दवुर्यवहार भननाले 
भदेभाव, दवुर्यवहार, िो्ण, रातना तथा लहसंा र वेवासथा वा हलेचक्रराइ ँसमते सबै प्रकारका हानी 
भनी बझुनपुद्यछ । रस बालसंरक्ण नीलतका सनदभ्यमा दवुर्यवहार लाई बालबाललका मालथ हुने कुनै 
पलन प्रकारका हानीलाई समटेेने बहृत िबद (अ्ब्लेा टम्य) को रुपमा प्ररोग गररएको छ ।

!%=% बाल दुव ््षवहारः िारीररक, रौन्नर, भावानातमक दवुर्यवहार तथा वेवासता लगारत बालबाललका 
मालथ हुने कुनै पलन प्रकारका हानीहरुलाई बालदवुर्यवहार भलननछ । रस अनतग्यत बालबाललका मालथ 
हुने सबै खालका िो्ण तथा भदेभाव समते पद्यछन ्।

!%=^ ्ौन दुव ््षवहारः दरुाचारीको आफनो रौनसखु वा रौनलहसंा वा रौन स्बनिी अनर प्ररो्नका 
लालग बालबाललका मालथ कुनै पलन प्रकारले गररने रौनकार्य वा लक्रराकलाप वा वरवहारलाई 
रौनदवुर्यवहार भलननछ । िरैे ्सो अवसथामा बालबाललकाले लवश्ास गरेका वरलक्तले नै उनीहरु 
मालथ रौनदवुर्यवहार गरेको पाइनछ ।

!%=& शोरणः वरलक्तगत फाइदा वा नाफाका लालग बालक वा बाललकालाई अनलुचत वरवहार गनु्य, 
दवुर्यवहार गनु्य वा उनीहरुको अवसथाको दरुुपरोग गनु्य िो्ण हो । उदाहरणको लालग काननूले 
तोकेको उमरे नपगुेका बालबाललकालाई ्ोलखमपणू्य वा काननूले लन्िे गरेका काम गन्य उनीहरुलाई 
बाधर पानु्य बालशम िो्ण हो ।

!%=* बषेवा्िा वा हषेलिक््ाइःँ बाबआुमा वा हरेचाहकता्यले बालबाललकाको हरेचाह गनने उपार, ज्ान 
र सेवाहरुमा पहुचँ बढाउन सकने अवसथा हुदाँहुद ैपलन बालबाललकाको िारीररक र भावनातमक 
आवशरकताहरु परूा नगनु्य भनेको बेवासता वा हलेचके्राइ ँहो ।

घ.  बाल सरंषिण नीक्िको उद्षेश्

५.  रस बालसंरक्ण नीलतको प्रमखु उद्दशेर लवद्ालरमा बालबाललका मालथ हुने सबै प्रकारका भदेभाव, 
दवुर्यवहार, िो्ण, रातना र लहसंा, वेवासता वा हलेचक्राइ ँलगारतका ्ोलखम तथा हालननोकसानी 
बाट बालबाललकाको संरक्ण गनु्य रहकेो छ । रस नीलतका अनर उद्दशेरहरु दहेार अनसुार रहकेा छन ्

क)  बालबाललकालाई आफनो हकअलिकार र कत्यवरप्रलत ्ागरुक बनाउन,

sf]xnk'/ gukflnsf, lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf

z}lIfs emns @)&* 105



ख)  लवद्ालरको भौलतक, सामाल्क तथा लिक्ण लसकाइ वातावरण भर रलहत तथा बाल सलुभ बनाई 
लसकाइ उपललबि दर वलृर् गन्य,

ग)  लवद्ालरमा हुनसकने स्भालवत सबै प्रकारका िारीररक, मानलसक, रौनदवुर्यवहार तथा 
वेवासता्सता घटनाको रोकथाम तथा स्वोिन गनने कार्यलवलि तर गरी तरसता घटनालाई रथासकर 
लछटो समािान गन्यका लालग संरचना तरार गनने र तरसलाई सलक्रर रुपमा पररचालन गनने,

घ) कुलत, दवु्रसन तथा कुनै पलन प्रकारको लहसंातमक लक्रराकलापबाट मकु्त भई बालबाललकालाई 
वरलक्ततव लवकासको अवसर प्रदान गन्य,

ङ)  आपतकाललन अवसथाहरु (बाढी, पलहरो, आगलागी, भकु्प आलद) मा बालबाललकाको संरक्ण 
गन्य,

च)  लवद्ालरसँग स्बलनित स्पणू्य सरोकारवालालाई बालसंरक्णका लव्रमा चतेना बढाई 
बालबाललकालाई भदेभाव, दवुर्यवहार, िो्ण, रातना तथा लहसंा र डरत्ास वा दणडस्ारबाट 
संरक्ण गनने,

छ)  लवद्ालरको बालसंरक्ण नीलतमा तर भएका आचार संलहता स्बलनित सबैले पालना गरेको 
सलुनलचित गनने ।

ङ.  बाल सरंषिण नीक्िका षिषेत्रहरु

६.  रस बालसंरक्ण नीलत लवद्ालरसँग स्बर् दहेारका वरलक्तहरुको हकमा अलनवार्य रुपमा लाग ूहुनेछ:

क) लवद्ालरका प्रिानाधरापक/प्राचार्य तथा स्पणू्य लिक्कहरु,

ख)  लवद्ालरका अनर कम्यचारी तथा सवरंसेवकहरु,

ग)  लवद्ालर वरवसथापन सलमलत तथा लिक्क अलभभावक संघका पदालिकारी तथा सदसरहरु,

घ)  लवद्ालरमा कुनै पलन काम वा कार्यक्रमको अवलोकन, लनरीक्ण गन्य आउने अलिकारी, आगनतकु, 
पत्कार तथा अनसुनिानकता्यहरु

ङ)  लवद्ालरमा अधररनरत सबै लवद्ाथथीहरु,

ि.  बाल सरंषिणमा क्वद्ाल्को प्रक्िबधििा

७.  बालबाललकाको हकअलिकार स्मान गददै प्रसततु बालसंरक्ण नीलत माफ्य त रस लवद्ालर दहेारको 
प्रलतवर्ता वरक्त गद्यछः

क)  लवद्ालरको अनभुव हरेक बालबाललकाको ्ीवनको लालग एकदम ैमहतवपणू्य अनभुव हुने हुनाले 
तरसलाई सदवै सकारातमक बनाउन ुपद्यछ,

ख)  बालबाललका मालथ हुन सकने िारीररक एवं मानलसक भदेभाव, दवुर्यवहार, रौनदवुर्यवहार, िो्ण, 
रातना वा लहसंा लगारतका ्ोलखम घटाउने वा लनमु्यल पानने ल््मवेारी लवद्ालरले वहन गद्यछ,

ग)  लवद्ालरमा बालकलव सथापना गरी बालबाललकालाई सचते गराउन बालदवुर्यवहारका कारण 
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अवसरका बारेमा खलुा छलफल चलाउने तथा रसता घटनाको रोकथाम तथा स्वोिन सँग 
स्बलनित सबै लक्रराकलापमा बालबाललकालाई सहभालगता गराइनछ,

घ)  लवद्ालरमा उ्रुी/गनुासो पेलटकाको वरवसथा गरी आएका गनुासोहरु मालथ आलिकारीक वरलक्तले 
आवलद्करुपमा उलचत स्वोिन तथा कावा्यही गद्यछ,

ङ)  लवद्ालरमा बालबाललका मालथ भएका कुनै पलन भदेभाव, दवुर्यवहार, िो्ण, रातना तथा लहसंा, 
वेवासथा वा हलेचक्राइ ँ लगारतका अनर हालनहरुको स्वोिनको क्रममा िनुर सहनिीलताको 
लसर्ानत आतमसात गद्यछ ।

छ.  का्ा्षनव्न रणनीक्ि

८.  लवद्ालरमा बालबाललका मालथ हुन सकने सबै प्रकारका दवुर्यवहार अनतरका लालग बालबाललका 
स्बनिी ऐन, २०७५ बालबाललका स्बनिी नीलत, २०६९ बालअलिकार स्बनिी महासलनि 
लगारतका बालअलिकार सँग स्बलनित सबै रालषरिर तथा अनतरा्यलष्टर काननूको पररलि लभत् रही 
लवद्ालर सँग स्बर् सबै वरलक्तहरुको सहभालगतामा रस बालसंरक्ण नीलत कारा्यनवरको लालग 
दहेार अनसुारको रणनीलत बनाई अगालड बलढनेछः

क)  लवद्ालर सँग स्बर् तथा रस नीलतको क्ेत्ले ओगटेका स्पणू्य वरलक्तहरुलाई रस नीलतबारे 
अलभमखुीकरण गरी ्ानकारी गराइनेछ र बालदवुर्यवहार रोकथाम गन्यका लालग वरलक्तगत तथा 
पदीर हलैसरतमा उनीहरुले वहन गनु्यपनने दालरतव, ल््मवेारीहरु तथा कत्यवरबारे सपष्ट हुने अवसर 
लदइनेछ,

ख)  बालदवुर्यवहार तथा अनर कुनै पलन गनुासाहरु उ्रुी गन्यका लालग सबैको पहुचँ पगुने गरर लवद्ालरमा 
एक उ्रुी/गनुासो पेलटकाको सथापना गररनेछ । सो उ्रुी/गनुासो पेलटकाको सनुवुाई तथा रस नीलत 
सँग स्बलनित लक्रराकलापहरु गना्यका लालग लवद्ालरमा बालसंरक्ण स्पक्य  वरलक्त (फोकल 
पस्यन) को रुपमा कुनै लिक्कलाई लनरकु्त गररनेछ,

ग)  बालबाललका मालथ दवुर्यवहार भएमा सोको स्बनिमा सचूना लदने प्रलक्रराबारे लवद्ालर सँग 
स्बलनित सबैलाई ्ानकारी गराइनेछ,

घ)  बालदवुर्यवहारको घटनाबारे उ्रुी परेमा वा सचूना पाएमा तरसबारे आवशरक छानबीन गन्य र सोको 
वरवसथापन गन्यका लालग लवद्ालर लभत् एक लनलचित संरचनाको सथापना गररनेछ,

ङ)  लवद्ालरको सचूनापाटी तथा प्रतरेक कक्ाकोठामा रस बालसंरक्ण नीलतको एक एक प्रलत सबैले 
दखेने ठाउँमा राखनपुद्यछ,

च)  लवद्ालरमा सथारी वा असथारी रुपमा आउने स्पणू्य लिक्क तथा कम्यचारी, आगनतकु, लनरीक्क, 
सवरंसेवक तथा अनसुनिानकता्य एवं रस नीलतले समट्ेने सबै वरलक्तहरुलाई रस नीलतको बारेमा 
्ानकारी लदई रस नीलतको पणू्य पररपालनको प्रलतबर्ताका साथ हसताक्र गन्य लगाइनेछ,

छ)  रस लवद्ालरमा बालअलिकारको पणू्य कारा्यनवरन तथा अभरासको लालग बालकलवको गठन 
गररनेछ र बालअलिकार र बालसंरक्ण स्बनिी लवलवि लव्रवसतलुाई समटेेर लवद्ालरमा समर 
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समरमा अलतररक्त लक्रराकलाप संचालन गररनेछ ।

ज.  क्वद्ाल्सगँ समबधि व्क्क्तहरुलषे गनु्षपनवे र गन्ष नहुनषे आिारण र व्वहार

९.  क्वद्ाल्का प्रधानाध्ापक, क्शषिक िथिा कम्षिारीलषे गनु्षपनवे  र गन्ष नहुनषे आिरण र 
व्वहार

९.१  गनु्षपनवे आिरण िथिा व्वहार

क)  बालबाललकासँग सि ैलमठो र उतसाह्नक कुरा गददै सकारातमक, सनेहपणू्य र आपसी स्मानपणू्य 
वरवहार गनने,

ख)  कक्ा कोठामा लसकाइ वातावरण लवद्ाथथीमतै्ी बनाउन प्ररतन गनने र लसकाइ प्रलक्ररा सहभालगतामलूक 
बनाउने प्ररतन गनने,

ग)  कक्ाकोठामा आफूले पढाएको कुरा सबै लवद्ाथथीले बझुकेो सलुनलचित गनने,

घ)  रलद कुनै लवद्ाथथीले नबझुकेो कुरा सोधन चाहमेा तरसलाई मौका लदई तरसको स्बोिन गनने,

ङ)  लवद्ाथथीहरुलाई लिक्ा तथा लसकाइको महतव बझुाई कक्ाकोठामा प्रलतसपिा्यतमक वातावरणको 
सटिा वरावहाररक लिक्ा प्रदान गनने,

च)  बालबाललकाको गनुासो झकको नमानी सनुने र तरसको लनराकरण गनने,

छ)  आवलिक रुपमा कक्ालिक्क वा अनर कुनै लिक्कले कक्ाका हरेक लवद्ाथथी सँग वैरलक्तक बैठक 
राखी उनीहरुका उपलबिी, वरलक्तगत वा पढाइसँग स्बलनित समसरा, भावी रो्नाहरु वा अनर 
कुनै पलन लव्रमा छलफल गनने र कुनै समसरा भए आफनै पहल वा अरु कसैको सहरोगबाट तरसको 
स्वोिन समते गनने तर रस क्रममा लवद्ाथथीको गोपलनरता कारम राखने,

्)  आवलिक रुपमा अलभभावकसँग लतनका बालबाललकाको प्रगलतबारे बैठक राखने, कुनै बैठक 
लवद्ालरम ैअलभभावक बोलाएर गन्य सलकनछ भने कुनै बैठक लिक्कले घरभटे गरी समते गनने,

झ)  रलद लवद्ाथथीलाई रात बसनेगरर कुनै कार्यक्रम, ताललममा भाग ललन पठाउनपुरेमा बालक सँग परुु् 
तथा बाललका सँग मलहला लिक्क वा अलभभावक नै साथ पठाउने, एवं

ञ)  आफनो ज्ान तथा सीपहरुलाई अद्ावलिक राखने र लवद्ाथथीलाई समते ल्ज्ास ुहुन र अनवे्ण गन्य 
पे्रररत गरररहने ।

९.२  गन्ष नहुनषे आिरण िथिा व्वहार

क)  अनिुासनको नाममा लवद्ाथथीलाई कुनै पलन प्रकारको िारीररक वा मानलसक दणडस्ार, 

ख)  लिक्क तथा अनर कम्यचारी र लवद्ाथथीबीच कुनै पलन प्रकारको अनौपचाररक वा वरलक्तगत स्बनि,

ग)  ्ालत, उमरे, ललंग, िारीररक अवसथा, िम्य, रौलनकता वा रा्नीलतक आसथाका आिारमा 
लवद्ाथथीलाई भदेभावपणू्य वरवहार,
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घ)  बालबाललकालाई असवभालवक तररकाले अगँालो मानने, ्वाइ ँखाने, िाप मानने, समुसु् राउने वा 
छुने, तथा उनीहरुसँग िारीररक वा रौन स्बनि राखने ्सता कुनै पलन प्रकारका रौनदवुर्यवहार 
झललकने वरवहार

ङ)  आफू लवरुर् लवद्ाथथीको उ्रुी नै परेका अवसथामा पलन ती लवद्ाथथीहरुसँग ररसइवी राखने खालको 
वरवहार ।

१०.  क्वद्ाल् व्व्थिापन सक्मक्ि वा क्शषिक अक्भभावक सघंलषे गनु्षपनवे  र गन्ष नहुनषे आिरण 
र व्वहार

१०.१  गनु्षपनवे आिरण र व्वहार

क)  बालबाललकाको लक्रराकलापहरुमा समर समरमा उपलसथत भई अवलोकन गनने,

ख)  बालसंरक्ण रकु्त भौलतक संरचनाको लालग आलथ्यक स्ोत ्टुाउने,

ग)  समरसमरमा अलभभावक भेला गराई ्नचतेना ्गाई सचते गराउने

घ)  अनिुासनहीन लिक्क, कम्यचारी तथा बालबाललकालाई कावा्यही गन्य लनण्यर ललने, एवं

ङ)  सलमलतको लनरलमत बैठकमा लवद्ालरको उ्रुी÷गनुासो पेलटकामा परेका उ्रुी तथा लतनको 
स्वोिनका लालग ललइएका कदमहरुको बारेमा बालसंरक्ण केनद्रलवनद ुलिक्कसँग ्ानकारी ललने 
र तरसको प्रभावकारीताको मलूरांकन गनने ।

च)  लवचमा पढाइ छाडी बसनेहरुलाई लवद्ालर पढाउन सहरोग गनने,

छ)  लवद्ालर क्ेत् लभत्को वातावरणलाई बालबाललका अनकुुल बनाउन आवशरक सहरोग गनने ।

१०.२  गन्ष नहुनषे आिरण र व्वहार

क)  लवद्ाथथीहरुसँग कुनै पलन प्रकारको अनौपचाररक वा वरलक्तगत स्बनि,

ख)  ्ालत, उमरे, ललंग, िारीररक अवसथा, िम्य, रौलनकता वा रा्नीलतक आसथाका आिारमा 
लवद्ाथथीलाई भदेभावपणू्य वरवहार, एवं

ग)  बालबाललकालाई असवभालवक तररकाले अगँालो मानने, ्वाइ ँखाने, िाप मानने, समुसु् राउने वा 
छुने, तथा उनीहरुसँग िारीररक वा रौन स्बनि राखने ्सता कुनै पलन प्रकारका रौनदवुर्यवहार 
झललकने वरवहार । 

११.  क्वद्ाथिथीहरुका लाक्ग लाक्ग गनु्षपनवे  र गन्ष नहुनषे आिरण र व्वहार

११.१  गनु्षपनवे आिरण र व्वहार

क)  लवद्ालरमा लनरलमत र समरम ैउपलसथत भई लवद्ालरका लनरमहरुमो पणू्य पररपालना गनने,

ख)  लवद्ालरको लनिा्यररत पोिाकको स्मान गददै लवद्ालर आउँदा सि ैसफा लवद्ालर पोिाक लगाएर 
आउने,
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ग)  लवद्ालरमा लिक्कवग्य तथा आफू भनदा ठूलालाई स्मान गददै साना लवद्ाथथी एवं साथीहरु सँग 
आतमीर वरवहार गनने,

घ)  लवद्ालर हाता तथा कक्ाकोठा सवचछ र सफा राखने,

ङ)  लवद्ाथथीले आफनो लसकाइ पणू्यरुपमा उपललबिमलूक बनाउन आफूले नबझुकेा पाठहरु लिक्कलाई 
सोधनकुा साथसाथै लवद्ाथथी लवद्ाथथीलवच समते लसकाइ आदानप्रदान गनने वातावरण तरार गनने,

च)  लवद्ाथथीलाई कसैले लोभलालच, ि्की वा डर त्ास दखेाएमा लबना डर, संकोच तरुुनत आफनो 
लिक्क तथा प्रिानाधरापकलाई ्ानकारी लदने,

छ)  कुनै पलन प्रकारको बालसंरक्णसँग स्बलनित कार्यको ्ानकारी पाएमा बालसंरक्ण केनद्रलवनद ु
लिक्कलाई ् ानकारी गराउने वा गोपलनरता कामर गन्य चाहमेा उ्रुी/गनुासो पेलटकामा उ्रुी लेखरे 
खसालने,

्)  कुनै वरलक्तको वरवहारलाई अवलोकन गरी मात् लवश्ास गनने तथा आफूलाई मन नपनने कुनै पलन 
प्रकारको वरवहार भएमा चपु लागेर नबसी तरसको प्रलतकार एवं उ्रुी गनने,

झ)  बालकलवमा सहभागी भई बालअलिकारको प्रवद््रिन तथा बालसंरक्णको लव्रमा छलफल, 
अनतरलक्ररा, प्रलतरोलगता तथा अनर कार्यक्रमहरु गनने, एवं

ञ)  लवद्ाथथीहरुले आफूले ्ानेका बालअलिकार तथा बालसंरक्ण सँग स्बलनित ्ानकारीहरु अरु 
साथीसँगी, आमाबाब,ु भाइबलहनी, नाताकुटु्व तथा लछमकेीलाई ्ानकारी गराई सहरोग गनने 

११.२ लाक्ग गनु्षपनवे  र गन्ष नहुनषे आिरण र व्वहार

क)  आफनै, आफूभनदा साना तथा ठुला कक्ाका साथी तथा अनर लवद्ाथथीहरुप्रलत कुनै पलन प्रकारको 
डर, ि्की वा हपेाइपणू्य वरवहार (bullying)

ख) अनर लवद्ाथथीहरुसँग झ ैझगडा तथा लहसंा

ग)  लवद्ालरका लिक्क तथा अनर कम्यचारीहरु सँग कुनै पलन प्रकारको अनौपचाररक वा वरलक्तगत 
स्बनि,

घ)  ्ालत, उमरे, ललंग, िारीररक अवसथा, िम्य, रौलनकता वा रा्नीलतक आसथाका आिारमा 
भदेभावपणू्य वरवहार, एवं

ङ)  अनर लवद्ाथथीहरुप्रलत कुनै पलन प्रकारको दवुर्यवहार । 

१२. क्वद्ाथिथीसगँ समबधि आगनिुक, अनुसनधानकिा्ष, ्व्ंसषेवक िथिा अन् व्क्क्तहरुलषे गनु्षपनवे  
र गन्ष नहुनषे आिरण र व्वहार

१२.१ गनु्षपनवे आिरण िथिा व्वहार

क)  लवद्ालरको बालसंरक्ण नीलतलाई स्मान तथा अनसुरण गनने,

ख)  लवद्ाथथीहरु सँग स्मानपणू्य वरवहार गनने ।
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१२.२ गन्ष नहुनषे आिरण र व्वहार

क)  ्ालत, उमरे, ललंग, िारीररक अवसथा, िम्य, रौलनकता वा रा्नीलतक आसथाका आिारमा 
लवद्ाथथीलाई भदेभावपणू्य वरवहार,

ख)  बालबाललकालाई असवभालवक तररकाले अगँालो मानने, ्वाइ ँखाने, िाप मानने, समुसु् राउने वा छुने 
तथा उनीहरुसँग िारीररक वा रौन स्बनि राखने ्सता कुनै पलन प्रकारका रौन दवुर्यवहार झललकने 
वरवहार,

ग)  बालबाललका सँग कुनै पलन प्रकारको छलफल गदा्य उनीहरुलाई मन नपनने वा असह् लागने र 
उनीहरुको भावनामा ठेस पगुने वरवहार,

घ)  लवद्ाथथीहरु सँग कुनै पलन प्रकारको अनौपचाररक वा वरलक्तगत स्बनि ।

झ.  उजुरी िथिा समबोधन सं् नत्र

१३.  बाल संरक्ण नीलतसँग स्बलनित कुनै पलन लक्रराकलापहरु गन्यको लालग ल््मवेार वरलक्तको रुपमा 
एक केनद्रलवनद ुलिक्क (फोकल पस्यन) लनरकु्त गररनेछ । सो केनद्रलवनद ुलिक्कले बालसंरक्ण तथा 
रस नीलत सँग स्बलनित सचूना ् ानकारी सबै माझ परुा्यउन, आचारसंलहतामा हसताक्र गराउन तथा 
उ्रुी तथा गनुासोहरुको स्वोिनमा संरो्कको भलूमका लनवा्यह गननेछ ।

१४. बाल संरक्णसँग स्बलनित उ्रुी तथा गनुासोहरु संकलन गना्यका लालग लवद्ालरमा एउटा 
उ्रुी÷गनुासो पेलटका रालखनेछ । सो उ्रुी/गनुासो पेलटका लवद्ालरका सबै लवद्ाथथीले दखेने तथा 
पहुचँ पगुने ठाउँमा रालखनेछ । भननकुो तातपर्य, उ्रुी/गनुासो पेलटका कुनै लिक्क, प्रिानाधरापक वा 
अनर कम्यचारीको कोठामा नराखी रा साव्य्लनक ठाउँमा (ता लक कसले खसालेको हो भनने कुराको 
कसैले खराल नराखोस)् वा गोपर ठाउँमा (खसालेको कसैले नदखेने गरी) रालखनेछ ।

१५. बाल संरक्ण स्बनिी कुनै पलन उ्रुीको स्वोिन गना्यका लालग तीन सदसरीर बालसंरक्ण सलमलत 
गठन गररनेछ । सलमलतमा एक ्ना मलहला सदसर हुन ुअलनवार्य हुनछ । सो सलमलतमा लवद्ालर 
वरवसथापन सलमलतको तफ्य बाट एक प्रलतलनलि, लिक्क अलभभावक सलमलतको तफ्य बाट एक 
प्रलतलनलि तथा बालसंरक्ण केनद्रलवनद ुलिक्क सदसर सलचवको रुपमा रहनेछन ्। रसतो सलमलतमा 
आवशरकता अनसुार बालकलवका तफ्य बाट एक्ना बालक र एक्ना बाललकालाई आमलनत्त 
सदसरको रुपमा राखन सलकनेछ ।

१६. बाल संरक्ण सलमलतका सबै सदसरको उपलसथलतमा साप्तालहक रुपमा सो उ्रुी÷गनुासो पेलटका 
खोललनेछ । सलमलतले उ्रुी/गनुासो पेलटकाको परेका उ्रुीहरुको प्राथलमकीकरण तथा वगथीकरण 
गरी लतनीहरुलाई अलत ग्भीर, ग्भीर र कम ग्भीर गरी वलग्यकरण गररनेछ । रस क्रममा अलत ग्भीर 
प्रकृलतको उ्रुीको स्वोिनको लालग बाह् तथा लविे् ज्हरु एवं वरवसारीहरुको पलन आवशरकता 
पन्य सकने हुनाले बालसंरक्ण सलमलतको रसतो प्रकारको उ्रुीमा समनवरकता्यको भलूमका रहनछ ।

१७.  बाल संरक्ण सलमलतकै कोही सदसरको लवरुर्मा कुनै उ्रुी परेको छ भने सो सदसर सो सलमलतबाट 
तरुुनतै लनलल्बत हुनेछ र अकको प्रलतलनलि सदसर सलहतको सलमलतबाट रसतो उ्रुीको स्वोिन 
गररनेछ ।
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१८.  बाल संरक्ण सलमलतले गरेको कावा्यही लचत्त नबझुमेा दहेारका वरलक्त वा लनकार समक् अलपल गन्य 
सलकनेछः

क) लवद्ालर वरवसथापन सलमलतका अधरक्/लिक्क अलभभावक संघका अधरक्

ख)  सामाल्क लवकास सलमलतका संरो्क

ग)  नगरपाललकाको लिक्ा रवुा तथा खलेकुद िाखा र मलहला तथा बालबाललका िाखा र वडा 
कारा्यलरहरु,

घ)  नल्कको प्रहरी कारा्यलर,

ङ)  बाल हलेपलाइन (१०९८) एवं बालबाललका खो्तलास तथा समनवर केनद्र (१०४)

च)  हलेलो सरकार (१६६००११००००)

छ)  ल्लला प्रिासन कारा्यलर 

ञ.  बालसरंषिण नीक्िको अनुमोदन, जानकारी, प्रक्शषिण िथिा का्ा्षनव्न

१९.  रस बालसंरक्ण नीलतको ्ानकारी सबैस्म परुा्यई तरसको अनमुोदन र संसोिन समतेका लालग 
कार्यक्रम तथा प्रलिक्ण दहेार अनसुार गररनेछः

क)  सबै लवद्ाथथी तथा आगनतकुहरुको ्ानकारीको लालग हरेक कक्ाकोठा तथा लवद्ालर हातालभत् 
अनर दईुवटा साव्य्लनक सथानमा बालसंरक्ण नीलतको प्रलत राखन लगाउने,

ख)  लवद्ालरको लबहानी सभा तथा अलभभावक भलेाहरुमा रस नीलतको बारेमा ्ानकारी लदने,

ग)  लिक्क तथा कम्यचारी, लवद्ालर वरवसथापन सलमलत, लिक्क अलभभावक संघ एवं बालकलबको 
बैठकमा रस नीलतको बारेमा अलभमखुीकरण तथा अनतरलक्ररा गनने,

घ)  बालसंरक्ण सलमलतले मालसक रुपमा आफनो कामको समीक्ा गनने,

ङ)  व््यमा दईु पटक सरोकारवालाहरुको भलेा बोलाई सलमलतको समीक्ा प्रलतवेदन मालथ छलफल गनने,

च)  नीलत कारा्यनवरनमा दखेा परेका समसरा तथा अनर वरवहाररक पक्लाई सिुार गन्यका लालग 
सरोकारवालाबीच छलफल र अनतलक्ररा गरी लवद्ालर वरवसथापन सलमलतबाट पास गरी संिोिन 
गनने । 

ट.  अद्ावधीकरण

क)  व््यमा एक पटक वा आवशरकतानसुार साझदेार संसथा र  सरोकारवालाहरुको भलेा बोलाई  
लवद्ालरको बाल संरक्ण नीलत, २०७८ को  समीक्ा गररने छ

ख)  साझदेार संसथा र  सरोकारवालाहरुको भलेाबाट  लवद्ालरको बाल संरक्ण नीलत, २०७८ संिोिन 
वा पररमा््यन गन्य सलकनेछ ।

sf]xnk'/ gukflnsf, lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvf

z}lIfs emns @)&* 112



ठ.  का ््ष्ोजना
क्वद्ाल्को बाल सरंषिण नीक्ि का्ा्षनव्न ्ोजना, २०७८

क्वद्ाल्को नाम: ………………………….. ठषेगाना: ………………

क्र 
सं

लक्रराकलाप लववरण
लमलत

सहभागी प्रलतफल नलत्ा
ल््मवेार 

वरलक्त
ब्ेट 
रकम

अनगुमन 
सचूकदलेख स्म

१

२

३

४

५

६

लवद्ालरमा कार्यरो्ना पाररत भएको लमलतः 

-SAC Nepal sf] k|fljlws ;xof]udf lgld{t_
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शैक्षिक हब कोहलपुर  : अवधारणा पत्रको प्र्िाव (म््ौदा)

!= हब (HUB) कषे  हो 
•	 The central part of a wheel (चककाको केनद्र)
•	 A point where many routes meet (िरैे बाटोहरु भटे हुने लवनद)ु 
•	 the effective centre of an activity, region, or network (कुनै लक्रराकलाप क्ेत् वा 

सञ्ालको केनद्र) 
•	 संसथागत हबहरु ्सतै लमलडरा हब, आई.टी. हब, लफलमी हब, ताललम हब, आलद ।

@= शैक्षिक हब कषे  हो 
•	 िलैक्क हब भनेको लिक्ाको केनद्र, लवद्ालर वा लिक्ालरहरुको मखुर केनद्रलबनद ु वा 

सङ्गमसथल हो ।
•	 िलैक्क हब बनाउने भनेको वररपररका र टाढाका सथानहरुबाट आएर बसने र िलैक्क रोगरता 

हालसल गनने ठाउँ बनाउन ुहो । 
•	 लिक्ामा हब बनाउने भनेको सथानीर, सवदिेी  र लवदिेी लवद्ाथथी, लिक्क तथा प्रालज्क 

वरलक्तहरु अधररन अधरापनका लालग आउन र बसन रुचाउने ठाउँ बनाउन ुपछ्य भनेको हो । 
•	 रो दीघ्यकालीन सोच सलहतको लिक्ामा लगानी पलन हो । 
•	 लवकास मानवका लालग हो । तर लवकासका लालग मानव संसािन नभइ नहुने कुरा पलन हो । 

ठुलो संखरामा र छोटो समरमा िरेे लकलसमका  मानव संसािन लवकास गन्य िलैक्क हबहरु 
आवशरक पद्यछन ्।

•	 रसले लिक्ामा गररने लगानीलाई लदगो र लमतवररी बनाउँछ । 
#= शैक्षिक हबका ्वरुपहरु 

•	 कुनै एउटा बहुद्दिेीर िलैक्क संसथाले आफूलाई एक िलैक्क हबका रुपमा प्रसततु गन्य सकछ ।
•	 कुनै एक सथानीर तह वा िहरले सथानीर वा क्ेत्ीर सतरको एक िलैक्क हबका रुपमा प्रसततु 

गन्य सकछ । 
•	 कुनै एक प्रानत वा प्रदिेले प्रदिे सतरको एक िलैक्क हबका रुपमा प्रसततु गन्य सकछ । 
•	 एउटा दिे ैपलन अनतरराषरिीर सतरको िलैक्क हबका रुपमा प्रसततु हुन सकछ ।
•	 तर री सबै प्रकारका हबहरु एककासी सथालपत हुन सकदनैन ्। रसका लालग दीघ्यकालीन सोच, 

लनरनतरको प्ररतन तथा सरोकारवालाहरुको समथ्यन र सहरोग आवशरक हुनछ ।
$= शैक्षिक हबको अभ्ास 

•	 परुाना िलैक्क हबका केही उदाहरणहरु
–	 नेपालका गरुुकूल गु् बा मदरसा आलद ्सता िालम्यक तथा पर्परागत लवद्ालरहरु
–	 भो्परुको लदङला, तनहुकँो दवेघाट आलद
–	 भारतमा रहकेा नालनदा, दहेरादनु, दाल््यललङ, वाराणिी, cflb .
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•	 आिलुनक िलैक्क हब
–	 भारतको रा्सथान िलैक्क हब, बैंगलोर आइ.टी. तथा नस्यका लालग हब, 
–	 बंगलादिे ससतो मलेडकल कले्का लालग हब ,
–	 चीन ससतो मलेडकल लिक्ा र टेकनोलो्ीका लालग हब,
–	 थाइलैनड दलक्णपवूथी एलिराकै िलैक्क हब बनने लाइनमा छ,
–	 लसंगापरु लसंगै दिे प्रालवलिक लिक्ाको हबका रुपमा सथालपत छ,
–	 असरेिललराका मखुर िहरहरु लवलभनन प्रकारका लिक्ा लदने कले् र लवश्लवद्ालर भएको हब ,
–	 र.ुके.(बेलारत) का लवलभनन िहरमा रहकेा लवश्सतरीर लिक्ा लदने कले् र लवश्लवद्ालरहरु,
–	 सं.रा.अमरेरका लवलभनन राजर र िहरमा रहकेा कले् र लवश्लवद्ालरहरु

%= सनदभ्ष 
•	 कोहलपरु नगरपाललकाले िलैक्क हब नगर बनाउने सोच लराएको सनदभ्यमा कोहलपरु 

नगरपाललकाको लिक्ा रवुा तथा खलेकुद िाखाले रो अविारणा पत् प्रसताव सवरुप लराएको 
हो ।

^= नक्िजा 
•	 कोहलपरु “बहुसकंा् शैक्षिक कषे नद्रक्वनदुको शहर” का रुपमा सथालपत हुनेछ ।

&= प्रभाव
•	 आउँछन,् पढछन,् रमाउँछन ्र शमब्ारमा लबकछन ् ।
•	 पढन ्ाने भए कोहलपरु ्ाने भनद ैआउँछन ्।
•	 रो्ेको खो्ेको लिक्ा कोहलपरुमा पाइनछ भनने अविारणाको lवकास हुनछ ।

*= उपलक्बध 
•	 उचचतम लसकाइ उपललबि हालसल हुने
•	 रो्गारको ब्ारमा सह्ै लबकने
•	 आतमस्मान र गौरवको परररो्ना हुने
•	 िलैक्क गनतवरको थलो बनने
•	 लवदलेिने क्रममा कमी आउने
•	 ज्ानमा आिाररत अथ्यतनत्को लवकास हुने 
•	 रसारलनक तथा वारमुणडलीर प्रदु् ण रलहत उद्ोगका रुपमा दलेखने
•	 सथानीरहरुमा गौरवको भावना ्ागतृ हुने 

(= प्रक्िफल 
•	 लवद्ालरहरुको भौलतक तथा िलैक्क पवूा्यिार सदुृढ हुने
•	 लिक्कहरुको काम गनने मनोबल र उतसाहमा अलभवलृर् हुने
•	 एक लवद्ालर एक लवलिष्टीकरण सथापना हुने
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•	 लवद्ाथथी संखरामा वलृर् हुने
•	 लवद्ाथथीहरुलाई अधररन गन्य चाहकेो संकार र लवद्ालर छनोट गनने अवसर प्राप्त हुने

!) =रणक्नक्ि र का ््षनीक्ि 
रणनीलत १. प्रबोिीकरण 

•	 िलैक्क स्मलेन गनने 
•	 नलत्ा शृखंला लवकास गनने 
•	 आदि्य नारा तर गनने 
•	 ब्ोसर लनमा्यण गनने

रणनीलत २. समथ्यन, सहरोग र भलूमका 
•	 साझा ए्ेनडा (्नप्रलतलनलि, सबै पेसा र समदुारका ्नता)
•	 सचतेीकरण 
•	 ्नसहभालगता 
•	 प्रलतबर्ता
•	 संघीर, प्रदिे तथा सथानीर सरकारका लनकार, ्नप्रलतलनलि, सामदुालरक तथा संसथागत 

लवद्ालर, लिक्क, अलभभावक, नालगरक समा् आलद सबैको भलूमका पलहचान गनने 
रणनीलत ३. िलैक्क नीलत तथा पवूा्यिार 

•	 लनरक्रता उनमलून र लनरनतर लिक्ा कार्यक्रम 
•	 ित प्रलतित भना्य र लवद्ालर छाडने प्रवतृ्तीमा नरनूीकरण 
•	 उचच ग्रेडमा उत्तीण्य गनने लवद्ाथथीको संखरामा लनरनतर वलृर् 
•	 लिक्कहरुको उचचतम प्रालज्क तथा पेसागत रोगरता 
•	 लवद्ालर समारो्न 
•	 अधररन अनसुनिान ्ीवनोपरोगी सीप तथा उद्मिीलतामा आिाररत लिक्ा पर्लत 
•	 उचच मालव तथा उचच लिक्ामा लवद्ालरगत तथा कले्गत सकार लवतरण 
•	 भरचरअुल कक्ा, अनलाइन तथा दरू लिक्ा लवलि 
•	 िलैक्क सामग्रीले स्पनन तथा प्ररोगातमक कक्ाहरु 
•	 समावेिी, बालमतै्ी लिक्ा 
•	 वैकललपक लिक्ाका लवलि 
•	 बालशमको उनमलून 
•	 प्रालवलिक लिक्ा र उचच लिक्ामा अनतरा्यलषरिरसतरका लवलभनन िलैक्क कार्यक्रमहरु सञचालन 

गनने 
•	 लवदिेमा पढाइ हुने कोस्य र तरहाँ सञचालन हुने िलैक्क कार्यक्रम लराउने (फे्रनचाइ्)
•	 उचच लिक्ापलछ केही सेलेकटेडलाई ्ब-पलेसमनेटमा सहरोग 
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•	 लवद्ाथथीहरुलाई सवदिेी तथा लवदिेी टप कले्मा लसफाररस 
•	 लवपनन तथा ्ेहनेदार लवद्ाथथीका लालग छात्वलृत्तको वरवसथा 
•	 अपाङ्गमतै्ी भौलतक तथा िलैक्क वातावरण 
•	 अधररन तथा अभरास केनद्र (Study Hubs) 
•	 आइ टी र लडल्टल लडसपलेरकु्त कक्ाकोठा
•	 छापाका सामग्रीरकु्त कक्ाकोठा 

रणनीलत ४. लवद्ालर तथा ्निलक्त वरवसथापन 
•	 लवद्ालरहरुको छनोट र प्रलतबर्ता प्रालप्त 
•	 आवशरकतामा आिाररत आवलिक लिक्क दरबनदी लमलान 
•	 वडाहरुमा लिक्कहरुको समानपुालतक लवतरण र आवलिक सरुवा 
•	 सेवाकालीन अधररन र ताललमको अवसर 
•	 लवद्ालर लवकास प्रसतावका आिारमा छनौट भएका अलिकार स्पनन प्रिानाधरापक 
•	 समकालीन आवशरकतानसुार आफूलाई अद्ावलिक गन्य नसकने लिक्कलाई फूस्यद वा 

वैकललपक वरवसथा 
•	 आगनतकु लविे् ज् र स्ोतवरलक्तहरुको वरवसथा 
•	 लवज् र परामि्यदाताहरुको लनरलुक्त 
•	 खरालतप्राप्त लवदिेी कले्का लिक्कहरुबाट लिक्णको वरवसथा 
•	 क्मता लवकासका कार्यक्रम
•	 लवद्ाथथी लिक्क कम्यचारीलाई बीमा सलुविा
•	 आनतररक सरुक्ा प्रबनि 

रणनीलत ५. भौलतक पवूा्यिारको लवकास र सदुृढीकरण 
•	 परूाना लड्ाइनका र काम नलागने भवनलाई हटाउँद ै्ाने 
•	 मलटी परपो् तथा बहुतले भवन बनाउन लमलने ्ग हाली भवन लनमा्यण िरुु गनने 
•	 लवद्ालरको खाली ्गगामा ्थाभावी भवन बनाउने कार्य रोकने 
•	 बीग सकुलको अविारणा लराउने 
•	 लनरनतर उपलबि हुने खानेपानी 
•	 सलुविारकु्त बालहरी र एटेच िौचालर 
•	 लवद्ालरमा सलुविारकु्त कक्ाकोठाहरु 
•	 कुलर एसी एटेच िौचालरको प्रबनि गददै ्ाने 
•	 लवद्ालरमा रङिाला पोखरी पाक्य  आलदको वरवसथा गनने 
•	 िलैक्क पर्यटन र गनतवरको थलो बनाउने 
•	 हरेक लवद्ालरमा प्राथलमक उपचार तथा सवासथरकमथी उपलबि गनने 
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•	 सवासथर परीक्णको वरवसथा गनने 
•	 रातारातका सािन ्सतै सकुल बस ्ीप बाइक आलदको वरवसथा गददै ्ाने 
•	 करानटीन तथा सभाहलहरुको वरवसथा गनने 
•	 पसुतकालर, ्रलु्रम तथा लव्रगत प्ररोगिालाहरु 
•	 संगीतिाला तथा वराराम हलहरु 
•	 खलेकुद र अनर अलतररक्त लक्रराकलापहरु 
•	 सचुना प्रलवलिका लहसाबले सलुविा स्पनन बनाउने 
•	 लनरनतर लवद्तु आपलूत्यको वरवसथा गनने 
•	 होसटलको वरवसथा
•	 अपाङगमतै्ी भौलतक सलुविा 

रणनीलत ६. िलैक्क रो्नाहरुको पनुरावलोकन पनुलनेखन तथा अद्ाविीकरण 
•	 लवद्ालर सिुार रो्नाको पनुरावलोकन तथा अद्ाविीकरण 
•	 लवद्ालरहरुको सिुाररएको वाल््यक कार्यरो्ना 
•	 लिक्कहरुको वाल््यक लव्रगत लिक्ण रो्ना 
•	 लिक्कहरुको दलैनक लिक्ण नोट वा रो्ना 

रणनीलत ७. संवाद र सहकार्य 
•	 सामदुालरक तथा संसथागत लवद्ालरहरुसँग सहकार्य 
•	 उद्ोग वालणजर संघ (रातारात, होटल, कलकारखाना र फराकरिी) सँग सहकार्य 
•	 प्रालवलिक लिक्ालरहरुसँग सहकार्य 
•	 सवदिेी तथा लवदिेी लवश् लवद्ालरहरुसँग सहकार्य 
•	 सथानीर रो्गारदाताहरुसँग सहकार्य (लवपननहरुलाई पढाइपलछ लगत्तै रो्गारीका लालग)
•	 असपताल लगारत सामदुालरक संघ संसथाहरुसँग सहकार्य 
•	 सञचार माधरमहरुसँग सहकार्य 
•	 लवदिेी लवश् लवद्ालरहरुसँग लसिा स्बनि र सहकार्य (फे्रनचाइ्) 

रणनीलत ८. समनवर 
•	 संघीर तथा प्रदिे सरकार तथा आसपासका सथानीर सरकारसँग समनवर र समथ्यन ्टुाउने 
•	 संघीर सरकारका लनकारसहरुसँग समनवर 
•	 पेसागत संघ संगठनहरुसँग समनवर 
•	 लवलभनन रा्लनलतक दल तथा समदुारहरु 

रणनीलत ९ डकुमनेटेसन 
•	 आवशरकता पलहचानका लालग अनसुनिान गनने
•	 गरुुरो्ना लवकास गनने
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•	 डीपीआर तरारी गनने
•	 कार्यलवलि लवकास गनने

रणनीलत १०. अनर 
•	 तदथ्य सलमलतको गठन गनने 
•	 सलचवालरको सथापना गनने
•	 सलचवालरको लालग ब्ेट वरवसथा गनने 
•	 आलथ्यक स्ोतका लालग दात ृतथा सहरोगी लनकारहरुको पलहचान र पहल गनने 

!!= कोहलपुरमा ्थिापना गररनषे शैक्षिक हबका क्वशषेरिाहरु 
•	 मापदणड बमोल्मका लवद्ालरहरु
•	 वरावहाररक र गणुसतरीर लिक्ा
•	 िलैक्क गनतवर
•	 सलुविारकु्त िलैक्क वातावरण
•	 उचचतम िलैक्क नलत्ा र लसकाइ उपललबि
•	 रो्गारी र ब्ारको मागमा आिाररत लिक्ा
•	 ताललम प्राप्त र पणू्य प्रालज्क रोगरता प्राप्त लिक्कहरुबाट लिक्ण
•	 अनतररालषरिर कोस्य र लिक्ा प्रणालीको उपलबिता 
•	 अलभभावक र लवद्ाथथीहरुको सनतलुष्ट
•	 लवद्ाथथीका लालग रो्ाइको उत्तम लवकलप
•	 लवलभनन दिेका िलैक्क संसथाहरुसँग अनतररालषरिर स्बनि सथालपत िलैक्क संसथाहरु

!@= समभावना 
•	 सवारत्त तथा अलिकार स्पनन सथानीर सरकार
•	 लवसततृ भौगोललक क्ेत् तथा ्नसांलखरक पषृ्ठभलूम
•	 तलुनातमक रुपमा ससतो मलूरको ब्ार 
•	 तलुनातमक रुपमा उपरकु्त हावापानी
•	 हवाइ तथा सथल रातारातको सलुविा
•	 सथलगत परररो्ना कार्य र अधररन अनसुनिानका लालग उपरकु्त भौगोललक तथा सामाल्क 

वातावरणको लवलविता
•	 लबदा मनाउन उपरकु्त पर्यटकीर सथलहरु
•	 सथानीर कृल् उप्
•	 गणुसतरीर लिक्ाप्रलत बढदो माग
•	 लिक्ामा लगानी गनने ततपरता
•	 लछमकेी लमत् राषरि ्ानेआउने सलुविा 
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•	 लगानीकता्यहरुको ततपरता
•	 सामदुालरक लवद्ालरहरुको भौलतक पवूा्यिार
•	 संसथागत लवद्ालरहरुको क्मता र िलैक्क तथा भौलतक पवूा्यिार
•	 सामाल्क ्ैलवक तथा भौगोललक लवलविता 

!#= िुनौिी
•	 सथानीर सरकारसँग हुने नरनू आलथ्यक ब्ेट
•	 लवद्ालरमा रहकेा कम्ोर भवन र परुातन भौलतक सलुविा
•	 ्नचतेनाको कमी
•	 सवदिेी लिक्ामा लवश्ासको संकट 
•	 सामाल्क तथा रा्नीलतक लखचातानी र पवूा्यग्रह 
•	 प्रलतबर्ता र इचछािलक्तको कमी
•	 चोक ब्ारमखुी प्रवलृत्त 
•	 अपनतवको कमी
•	 केनद्रीर अलसथर िलैक्क नीलत
•	 तीन तहका सरकारबीच िलैक्क तथा आलथ्यक अलिकारको अनरोलता

                                                                                                तरारकता्य: 
                                                                                       अननतकुमार पौड्राल
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