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नमुना  िव ालय िवकास एव + स चालन िनदिशका 

(पिहलो संशोधन) २०७५ 

तावना 

सावजिनक िव ालयमा समान शिै क पहचँ, नवीनतम सूचना िविधको अिधकतम योगसिहत आधिुनक िश ण 

िविधमाफत शिै क गणु तर तथा जवाफदहेी यव थापन सुिनि त गरी सुशासनका प ह लाई भावकारी बनाई 

वतना मक अ यासमाफत् िव ाथ ह को िसकाइ उपलि ध उ च बनाउँद ैिव ालयको भौितक तथा शिै क प को 

िवकास गद सावजिनक िव ालयलाई  अिभभावक तथा बालबािलकाको पिहलो रोजाइको िव ालयको पमा 

िवकास गन तथा िव ालय िश ाको गणु तर अिभविृ मा नेतृ वदायी भिूमका खे न स ने िव ालयको आव यकता 

दिेखएकाले िव ालय े  िवकास  योजनाको अवधारणा अनुसार नमनुा िव ालयको छनौट, िवकास, स चालन तथा 

यव थापनलाई यवि थत गन आव यक देिखएकाले नेपाल सरकार, िश ा िव ान तथा िविध म ालयले िश ा 

िनयमावली, २०५९(संसोधन सिहत) को  िनयम १९२ (ङ) ले िदएको अिधकार योग गरी यो िनदिशका जारी गरेको 

छ ।  

प र छेद १ 
1१. संि  नाम र ार भः१.१ यो िनदिशकाको नाम नमुना  िव ालय िवकास एव+म ्स चालन िनदिशका        

( पिहलो संशोधन) २०७५ रहकेो छ । 

१.२ यो िनदिशका तु त ार भ हनेछ । 

१.३ यो िनदिशका  छनौट भएका नमनुा िव ालयह को  हकमा मा  लाग ुहनेछ ।  

 
प र छेद २ 

२. प रभाषाः िवषय वा सङ्गले अक  अथ नलागेमा यो िनदिशकामा 

२.१ "नमुना िव ालय" भ नाले यो िनदिशका बमोिजम छनौट भई तोिकए अनसुारको भौितक तथा शिै क 

पवूाधार परूा भएका मा यिमक िव ालय  स झन ुपदछ । 
२.२ "सावजिनक शैि क गुठी" भ नाले िश ा ऐन, २०२८(संसोधन सिहत) बमोिजम सावजिनक शिै क 

गठुीको पमा स चािलत िव ालय स झन ुपदछ । 
२.३ "कायस पादन करार" भ नाले नमनुा िव ालयका लािग छनौट भएका िव ालयका धाना यापक र 

िव ालय यव थापन सिमितका अ य  िवच िबच भएको िव ालय सधुार र यब थापन स ब धी 

                                                           
1 प हलो संशोधन, २०७५ बाट संशो धत 
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संझौतालाई स झन ुपदछ  । साथै यसले धाना यापक  र िश क बीचको स झौतालाई समेत जनाउनेछ 

। 
२.४ " देश " भ नाले नेपालको संिवधानको भाग ३४ धारा ३०६,(१)(च) मा उ लेख भएअनसुारको दशे 

स झन ुपदछ । 
२.५ " थानीय तह" भ नाले नेपालको संिवधानको भाग ३४ धारा ३०६,(१)(ढ) मा उ लेख भएअनसुारको 

थानीय तह स झन ुपदछ । 
२.६ " धाना यापक" भ नाले यस िनदिशकामा उ लेख भए  अनसुार  करारमा िनयु   भएका 

धाना यापक स झन ुपदछ ।  
2२. ७ .......... 

प र छेद ३ 

उ े य 

३.यो िनदिशका जारी गनकुा उ े यह  दहेायबमोिजम रहकेा छन ्: 

३.१ नमनुा िव ालयको  छनौट, िवकास, स चालन तथा यव थापनका लािग  मागदशन  गन ु

३.२  गणु तरीय तथा समतामलूक िश ामा बालबािलकाह को सहज पहचँको आधार तयार गन ु 

३.३ िव ालयको शासक य व धमा िवशेष यव था गरी उ च नितजाका लािग ो साहन गन ु

३.४ गणु तरीय िश ाका लािग िव ालयह  िबच ित पधा मक वातावरण िसजना गन ु 

३.५  िव ालयह को स मतामा सधुार  गरी  पा तरणको गितलाई ित ता दान गन ु 

 
प र छेद ४ 

नमुना िव ालय छनौटका आधार तथा ि या 
3४.१ नमनुा िव ालय छनौटका आधारह  देहाय बमोिजम हनेछन: 

(क) येक थानीय तहमा िमक पमा कि तमा एक नमनुा मा यिमक िव ालय स चालन हने गरी अनसुचुी २  

अनसुारका सचूकका आधारमा िव ालय छनौट ग रनेछ ।  

(ख) नमनुा िव ालय स चालनका लािग छनौट भएका िव ालयह को थलगत सव ण गरी शिै क तथा भौितक 

पवूाधार िवकासका लािग गु  योजना तजमुा गरीनेछ । गु  योजनाका आधारमा  मश ५ बषिभ  नमनुा 

िव ालयको पमा िवकास ग रनेछ । 
4४.२  नमनुा िव ालय छनौटका यनूतम शतह  देहायबमोिजम  हनेछन: 

                                                           
2 प हलो संशोधन, २०७५ बाट झ कएको  
3 प हलो संशोधन, २०७५ बाट संशो धत 
4 प हलो संशोधन, २०७५ बाट संशो धत 
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यो िनदिशकामा उ लेख भएअनसुारको ि या तथा मापद डका आधारमा नमनुा िव ालय िवकास गन 

िव ालय छनौटका लािग िन न पवूाधार हनपुनछ । 

क) मा यिमक िव ालय हनपुन: मा यिमक तह  स चालन भएका  सावजिनक मा यिमक िव ालय हनपुन छ ।  

ख) पया  ज गा भएको हनपुन: नमनुा िव ालयको पमा िवकास गन चिलत मापद ड बमोिजमको भौितक र  

शिै क पवूाधार िनमाणका लािग  िव ालय हाता वा हाता निजक रहकेो तराईमा भए यनूतम २ िबघा र 

िहमाली, पहाड तथा उप यका े मा भए यनूतम १० रोपनी ज गा हन ु पनछ ।  िव ालयको हातासंग 

जोिडएको ज गा बाहके अ य ज गाको हकमा बढीमा ५०० िमटर स मको दरुीको ज गालाई पिन मू यांकनमा 

कायम ग रने छ ।  

ग) िव ालय सरुि त थानमा रहकेो हनपुन: िव ालयको भौगोिलक अवि थित बाढी, पिहरो,भू य लगायत 

ाकृितक कोपका ि ले जोिखमपूण थानमा नरहकेो हनपुन छ । कुनै िब ालय जोिखमपूण थानमा छ वा 

छैन भ ने िववाद उ प न भएमा थानीय तहको िश ा िवकास तथा सम वय एकाइ कायालयले सोही तहको 

भिूमस ब धी काय गन तोिकएको िनकायको ािविधकको  राय समतेका आधारमा िज ला दवैी कोप उ ार 

सिमितसंग परामश गरी टुङ्गो लगाउनुपन छ ।  

घ) िलिखत ितब ता र िसफा रस पेस गनपुन: सङ्घ, दशे र थानीय तह लगायतका िनकायबाट समय 

समयमा ा  हने मागदशन अनु प काय गन िव ालय यव थापन सिमितको ितब ता सिहतको िनणय  

पेस भएको  हन ुपनछ । स बि धत थानीय तहबाट िव ालयको िवकास र स चालनमा आव यक सहयोग र 

सम वय गन िसफा रस प  िव ालयले आवदेन साथ पेस गन ुपनछ ।   

ङ) िव ाथ  सङ् या:  नमनुा िव ालयका लािग छनौट हने िव ालयमा िश ा िनयमावलीले तोके बमोिजमको 

क ागत यनूतम िव ाथ  सङ् याको कुल योग पगुकेो हनपुन छ । 

च) अ य शतह ः  नमनुा िव ालयको छनौटमा सहभागी हन चाहने िव ालयह ले मािथ उि लिखत शतह का 

अित र  देहायबमोिजमका  शतह  समेत परूा  गरेको हनपुन छ । 

१) िव ालय यव थापन सिमित गठन भई ि यािशल रहकेो, 

२) िव ालयले सामािजक परी ण र लेखा परी ण  बािषक पमा तोिकएकै समयमा स प न गरेको, 

३) तोिकएको समयमा िव ालयको त याङ्क स बि धत िनकायमा  पेस गरेको  ।  

४. ३ छनौट ि या  
5४.३.१  नमनुा िव ालय छनौटका लािग  देहायबमोिजमका ि याह  अपनाइने छ : 

क)  िश ा तथा मानव ोत िवकास के ले इ छुक िव ालयह बाट आवदेन िदनको लािग  सावजिनक सचूना 

काशन गनछ । 

                                                           
5 प हलो संशोधन, २०७५ बाट संशो धत 
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ख)  तोिकएका यनूतम शत तथा मापद डह  परूा गरेका िव ालयले तोिकएको समय सीमािभ   स बि धत  

थानीय तहको िसफा रस सिहत िश ा िवकास तथा सम वय इकाइमा मापनका लािग चािहने आव यक 

स पणू कागजात सिहतअनसुिूच १ को ढाँचामा िनवेदन पेस गन ुपनछ  । 

ग)  िश ा िवकास तथा सम वय इकाइले ा  िनवदेनह को छानवीन गरी रीतपूवक िनवेदन िदने िव ालयको 

थलगत अनगुमन गन गराउने  र कायालयको अिभलेख िभडाई  अनसुचूी २ मा उि लिखत आधारमा 

ारि भक मू याङ्कन गनपुनछ  

घ) ारि भक मू याङ्कन ग रएका सबै िव ालयह को ा ाङ्कको समि गत तािलका सिहत येक 

पािलकाबाट उ चतम अङ्क ा  गन बढीमा २ ओटा िव ालयह को स कलै फाइल थानीय तहको 

िसफा रस सिहत िश ा तथा मानव ोत िवकास के मा पठाउनु पनछ । 

ङ) मािथ वुँदा (घ) अनसुार ा  फाइलह  िश ा तथा मानव ोत िवकास के ले स भव भए स म दशे िश ा 

िवकास िनदशनालयका अिधकृत तरको ितिनिध समावेश गरी ारि भक मू याङ्कनको स यापन गराउनु 

पनछ ।  

च) स यापनमा थानीय तहगत पमा उ चतम अङ्क ा  गरेको िव ालयलाइ छनौट गन  िश ा तथा मानव 

ोत िवकास के ले िश ा िव ान तथा िविध म ालयमा िसफा रस गनछ । स यापनमा कुल ा ांकको 

फरक ३ अकं वा सो भ दा कम भएमा दवु ै िव ालयको नामावली  पठाइनेछ ।  ित म ये कुनै एक 

िव ालयलाइ िनदशक सिमितले छनौट गन स नेछ ।  

छ) छनौट भएका िव ालयको जानकारी िश ा िवकास तथा सम वय इकाइमाफत स बि धत िव ालयलाई 

िदनुपन छ ।   

ज) िव ालय छनौट स ब धी उजरुी तथा गनुासोह  सनूवुाईको यव था िश ा िवकास तथा सम वय इकाई 

माफत अगािड बढाइने छ भने अि तम िनणय िश ा िव ान तथा िविध म ालयको हनेछ ।  

 
6४.४  छनौट भएका िव ालयका िव ालयह ले यान िदनपुन यागत कुराह   

क) आवदेन िदएको िव ालयलाई नमनुा िव ालयको पमा िवकास गन छनौट भएको जानकारी छनौट गन 

िनकायले िदए प ात िव ालय यव थापन सिमत,  िश क अिभभाक संघ र िश क टाफको संयु  बैठक 

बसी यसै िनदिशका बमोिजमका ि या र आधारह  तथा पिछ समय समयमा ा  हने मापद ड र िनदिशका 

बमोिजम काम गन ितब तासिहतको िनणय गराइ थानीय तहमा पेस गनपुनछ । 

ख) थानीय तहले िव ालय यव थापन सिमितको िनणय समतेका आधारमा नमनुा िव ालय स चालन र 

यव थापन स ब धी यसै िनदिशकामा उ लेख भएको काय ि यामा थानीय तहको सहमती रहकेो 

यहोराको प  िश ा, िव ान तथा िविध म ालयमा  लेिख पठाउनु पनछ  
                                                           
6 प हलो संशोधन, २०७५ बाट संशो धत 
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ग) थानीय तहको सहमित ा  भएपिछ नमनुा िव ालय स चालनका लािग छनौट भएका िव ालयह को 

थलगत सव ण गरी गराई  शिै क तथा भौितक पवूाधार िवकासका लािग लागत अनुमान सिहतको एक 

गु योजना तजमुा गन ु पनछ । गु  योजनाका आधारमा ५ बषिभ  गन नमनुा िव ालयको पमा िवकास 

ग रनेछ । 
प र छेद ५ 

नमुना िव ालयको पूवाधार िवकास  

7५.१ नमुना  िव ालयको लािग आव यक शैि क  पूवाधार 

क_ िव ालय स चालनका लािग आव यक पन सबै तह र िवषयका तथा िवशेष आव यकता भएका 

बालबािलकाका लािग समेत तािलम ा  िश कह को यव था ग रनेछ । 

ख_ िश ण िसकाइ कृया अपनाउंदा आधिुनक िश ण िविध र िविध सिहतको िश ण िसकाइ 

ि याकलाप स चालन ग रनेछ । 

ग_ िवशेष आव यकता भएका बालबािलकाह लाई समते म यनजर गरी िश ण िसकाइका लािग आव यक 

पन उपयु  र पया   िसकाइ साम ीको यव था ग रनेछ ।  

8u=१ मा यिमक तहमा िव ान िवषयका लािग या  साम ीसिहतको योगशालाको भएको  हनपुन छ । 
9 ग २ सबै नमनुा िव ालयले योजना अविधिभ  क ा ११ र १२ मा िव ान िवषय संचालन गनु पन छ । 

घ) आधारभतू तहका िव ाथ ह को लािग पवू यावसाियक सीपको अवसरह  उपल ध गराईनेछ । 

ङ) थानीय पाठ्य म ा पको आधारमा थानीय प रवशे र आव यकता अनुसारको पाठ्य म िव ालय 

आफैले तयार गरी काया वयनमा याउन ुपनछ  । 
च) िव ालयले िसकाई, यव थापन तथा वतना मक कायह को अनभुव आदान दान गन आ नो सेवा 

िभ का अ य िव ालयह  िवच स जाल िनमाण गन ुपनछ  साथै अ य नमनुा िव ालयह  िवच समते 

स जाल िनमाण गन स नेछ । िव ालयले िवदेशि थत अ य शिै क सं था वा िव ालयह सँग समते 

सहकायका लािग स जाल िव तार गन स नेछ । 
छ) िव ालयले येक वष िव ाथ , िश क तथा अिभभावक सिहतको शिै क अ ययन, अवलोकन 

मण गराउन ुपनछ । 

ज) िश ण िसकाइमा सचूना िविधको अिधकतम योग गनपुन छ । गिणत िव ान ज ता िवषयमा सूचना 

तथा िविधमा आधा रत अनलाइन अफलाइन िव तुीय िसकाइ ोत साम ीको ब ध ग रनेछ ।  
                                                           
7 प हलो संशोधन, २०७५ बाट संशो धत 
8 प हलो संशोधन, २०७५ बाट थप  
9 प हलो संशोधन, २०७५ बाट थप  
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झ) िव ालयको आ नो अ याविधक वेभ साइट र  िव तुीय सामािजक स जाल हनेछ । िव ालयका 

स पणू गितिविध वेभ साईट तथा य ता स जाल माफत सावजािनक गनुपनछ । 

ञ) िश ण िसकाइ  ि याकलापका लािग पया   िसकाइ साम ीको यव था भएको हनपुन छ । 

ट) िव ालयले िनमाणा मक र िनर तर मू यांकनलाइ भावकारी पमा लाग ूगनपुनछ । 

ठ) सबै नमनूा िव ालयले योजना अविधिभ  क ा ११ र १२ को िव ान िवषयको पठनपाठन स चालन 

गनपुन छ । 
५.२  नमुना  िव ालयको लािग आव यक भौितक पूवाधारः नमनुा  िव ालयको लािग आव यक 

भौितकपवूाधारह  देहाय बमोिजम हनेछ । पवूाधार परुा गदा पाठ्य म, चिलत िनयम तथा मापद ड अनसुार 

गनपुनछ ।  

क) िश ण भवन तथा क ाकोठा:-बालमै ी, अपाङ्गमै ी, िवपद ् ितरोधा मक  साथै तोिकएको मापद ड 

अनसुार क ाकोठाको सङ् या र पवूाधार उपल ध हनेछ । आधुिनक िश ण प ित अनसुार िश ण 

िसकाई ि याकलाप स चालन गन सिकने गरी क ाकोठा यवि थत ग रनेछ । ारि भक बालिश ा 

sIffsf nflu बालमै ी राि य ा प बमोिजमको पया  खले तथा िसकाइ साम ी सिहतको  छु  ै

कोठाको यव था हनेछ ।  
ख) शासिनकभवन:- धाना यापक, िश क एवम ्कमचारीको लािग छु ै  शासक य भवन वा लकको 

यव था हनेछ  
ग) 10आवासीय सुिवधा :- िव ालयको आव यकतानुसार अिधकतम दईुसय जना िव ाथ ह का  लािग 

आवासीय व ध हन ु उपयु  मािननेछ । छा ाबासमा बसी अ ययन गन िव ाथ को लािग  चिलत 

मापद ड अनसुारको आवासीय सिुवधा उपल ध गराइनेछ ।  
घ) पु तकालय:- आधारभतू तह र मा यिमक तहका  लािग सबै िवषय े  समिेटएको छु ाछु ै 

पु तकालयको यव था हनेछ ।  पु तकालयलाई मश िव तुीय पु तकालयको पमा िवकास गद 

लिगनेछ । पु तकालयमा याङ वेज िकटको समते यव था हनेछ । 
ङ) योगशाला:-  िव ान िवषय अ तगत भौितक िव ान, रसायन िव ान, जीव िव ान तथा ािविधक 

धार तफका  िवषय े  अनसुार  सबै िव ाथ ह को सहज पहचँ हनेगरी  छु ा छु ै योगशालाको यव था  

हनेछ । सचूना तथा स चार िविध  योगशालामा  नेटविकङको यव था सिहत ोजे टर लगायतका 

उपकरण  र  कि तमा ४० सेट क यटुरको  यव था ग रनेछ । 

                                                           
10 प हलो संशोधन, २०७५ बाट संशो धत 
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च) िव ालय सं हालय:- थानीय भगूोल र समदुायको अ ययन गराउने हतेलु े कला, धम, सं कृित, 

सं कार, जीवनशलैी, भषेभषुा, इितहास, थानीय भौगिभक व तुह  र परंपरागत िविध ज ता थानीय 

प रवशे झि कने गरी िव ालयमा  एउटा सं हालय क को यव था ग रनेछ । 
छ)  ाथिमक उपचार तथा परामश क   :-िव ाथ ह को ाथिमक उपचारका लािग  आव यक 

वा य साम ी सिहतको छु ै ाथिमक उपचार क को यव था ग रनेछ । वा य सेवा उपल ध गराउन 

एक जना वा य सहायकको यव था ग रनेछ । िव ालय तरमा ाथिमक वा य सेवाका वारेमा 
अिभभावक तथा िव ाथ ह लाई िनरोधा मक, उपचारा मक एवम ्सचेतनामलूक वा य सेवा उपल ध 

गराईनेछ । िव ाथ को आव यकतानुसार ील चेयर र ेचर, ाथिमक उपचार बा स  आिदको समते 

यव था ग रनेछ । साथै िव ाथ ह को लािग शिै कपरामश तथा मनोसामािजक परामशका लािग परामश 

क को यव था ग रनेछ । परामशका लािग िव ालयका  िश कह को  मता िवकास  ग रनेछ ।  
ज) यावसाियक कायशाला क  :-िव ालयको आव यकता अनसुार िव ाथ ह लाई िव ालय 

तहदिेख नै यावसाियक सीप तफ उ मखु गराउनका लािग थानीय स भा यतामा आधा रत िविभ न पवू 

यावसाियक ि याकलाप स चालन ग रनेछ । जसका लािग एक छु ै कायशाला क को यव था ग रनेछ  
झ) खानेपानी सरसफाई तथा व छता सुिवधा :-िव ालयमा सबै िव ाथ  तथा िश कह को लािग 

कि तमा ४० जना वरावर १ धारा हने गरी सुरि त भ डारण सिहतको पया  तथा व छ पानीको यव था 
ग रनेछ । ४० जना िव ाथ  वरावर १ हने गरी छु ाछु ै बालमै ी, लैङ्िगक मै ी,अपाङ्गमै ी शौचालय  

तथा वातावरण मै ी  िव ालयको यव था ग रनेछ ।  
ञ) चमेना गृह :-िव ालयको हातािभ  एकपटकमा एकसय  जना िव ाथ ले योग गन स ने चमनेागहृको 

यव था ग रनेछ । आवासीय भवनका लािग  भा छाकोठा तथा खाना खाने कोठा छु ाछु ै यव था 

ग रनेछ ।आवासीय पमा रहने िव ाथ  तथा अ य िव ाथ ह को लािग थानीय तरमा उ पादन हने खा  

साम ी समते योग गरी स तुिलत तथा पोषणयु  खाना तथा खाजाको यव था हनेछ । 
ट) अिडटो रयम हल :-िव ालय तरमा हने सभा स मलेन, सा कृितक काय म र Indoor-game 

लगायतका ि याकलापह  स चालनका लािग आव यकता अनसुार िव ालयमा कि तमा दईुसय जना 

मता भएको एक अिडटो रयम हलको यव था ग रनेछ  
ठ) घेरावार तथा बगैचा :- िव ालयको हातामा सरुि त, बालमै ी र वातावरणमै ी घेरावार हनेछ । 

िव ालयको घेरावार ह रत िव ालयको अवधारणा व न गन हन ु पनछ । साथै िव ालय हातामा 

करेसावारी तथा फुलबारी सिहतको बगचैा हनेछ । िव ालयको हाताको कुल े फलको कि तमा बीस 

ितशत े  ह रयाली े  हनेछ । 
ड) खेलमैदान:-भिलवल, टेवलटेिनस रस पणू िव ाथ ह लाई एकैपटक एसे ली  गन पु ने तथा स भव 

भएस म फुटवल लगायतका अ य खलेह  खे नका लािग उपयु  खलेमदैान हनेछ ।  
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ढ) बैकि पक िव ुतीय यव था:-िव ालयमा स पणू िव तुीय उपकरण िनर तर स चालनका लािग 

अव यक बैकि पक उजा णालीको यव था ग रनेछ ।  
५. ३  नमुना  िव ालयको लािग आव यक सुशासनका प ह :  

५.३.१ नमनुा  िव ालयको लािग आव यक सशुासनका प ह  देहाय बमोिजम हनेछन - 

क) िव ालयले िव ालयको  िवकास तथा यव थापनका लािग  गु  योजना तयार गनछ । 
ख) िव ालयको क ाकोठा, योगशाला, पु तकालय लगायत िव ालय हातामा हने सबै गितिविधह को 

अनगुमन गन सिकने गरी िसिसिटिभको यव था ग रनेछ । िश क तथा कमचारीको हािजरी िव तुीय पमा 

गन यव था िमलाउनपुनछ । 

ग) ljBfnon] ljBfno सधुारof]hgf agfpg' kg]{ 5 / To;nfO{ x/]s jif{ cBfjlws uरी सोही 

अनसुार िव ालयको वािषक काय म तथा वजटे तजमुा तथा काया वयन गन ुपनछ । 

घ) ljBfnon] ljBfno ;~rfng tyf Joj:yfkgsf nflu ljlgod tof/ u/L थािनय तहको 

lzIff sfo{fnयaf6 :jLs[t u/fO sfo{fGjog ug{' kg]{5 ।  

ङ) िव ालयले शिै क गणु तर परी ण के बाट वीकृत  साधनका आधारमा वािषक कायस पादन 

अव थाको वमू याँकन गरी अिभभावक भेला माफत सावजािनकरण गनुपनछ । 

च) िव ालयले तोिकए बमोिजम  सामािजक तथा लेखा परी ण गन ुपनछ । 

छ) िव ालयले येक ैमािसक परी ाको िसकाई उपल धीको िववरण िश क अिभभावक बैठक ग र  िवतरण 

तथा िव याथ ह को िसकाइ उपल धी सधुारका लािग परामश िदन ुपनछ । 

ज) िव ालयको सम  यव थापन हने अिधकार स प न छु ै धाना यापकको यव था हनेछ । सहायक 

धाना यापक तथा अवाशयाकता अनसुार िवषय मखुको यव था धाना यापकल ेतोकेअनसुार हनेछ । 

झ) िव ालयमा बाल लब, काउट जिुनयर रेड स सकल गठन गनु पन छ ।  

ञ) िव ालयले िवपद ् यव थापन योजना बनाइ  सोको काया वयन गन ुपनछ ।  
ट) िव ालयका सव ैगितिविधह मा अिभभावकह को पहचँ, सहभागीता, पारदिशता, जवाफदेिहताको 

सिुनि तता गरीनेछ  

५.३.२ िव ालयले दहेायबमोजमका ितवदेनह  िनयिमत तथा आविधक पमा  स ेषण गनपुनछ । 

क) अिभभावक तथा िव ाथ लाई िदनपुन   येक िव ाथ को िसकाई उपल धी स ब धी गित िववरण 

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

ग) लेखा परी ण k|ltj]bg 

घ) सामािजक परी ण k|ltj]bg 

ङ) िव ाथ को िसकाई उपल धी र िव ालयको कायस पादन परी णको ितवदेन 

च) ;x tyf cltl/St lqmofsnfk स ब धी k|ltj]bg 
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छ) z}lIfs tYofª\s 
ज) ljBfno ljsf; गु  of]hgf तथा िव ालय सधुार योजनाको वािषक sfo{fGjogsf] k|ltj]bg 

५.४  यस प र छेदमा यव था भएबमोिजम िव ालय िवकासका लािग गु योजना िनमाण िव ालय  छनोट भएको छ 

मिहनािभ   शु  ग रने छ । 

 

 

 
प र छेद -६ 

िव ालय स चालन तथा यव थापन 
11६.१ नमनूा  िव ालय िवकासका लािग िव ालय छनोट योजना, िनमाण तथा काया यनमा  आव यक सम यव र 

िनदशनका लािग देहाय  बमोिजमको नमनुा िव ालय  िनदशक  सिमित रहनेछ : 

क) सिचव, िश ा िव ान तथा िविध म ालय

 - अ य  

ख) सहसिचव¸योजना महाशाखा¸िश ा¸ िव ान 

तथा िविध म ालय  - सद य 

ग) सहसिचव¸िव ालय िश ा 

महाशाखा¸िश ा¸ िव ान तथा िविध म ालय -सद य 

घ) महािनदशक , िश ा तथा मानव ोत 

िवकास के   -सद य 

ङ) महािनदशक,पाठ्य म िवकास के  

 -  सद य 

च) ितिनिध, राि य योजना आयोग -  सद य 

छ) ितिनिध,अथ म ालय -  सद य 

ज) ितिनिध¸ संिघय मािमला तथा सामा य 

शासन म ालय -सद य 

झ) उपमहािनदशक, शिै क योजना तथा िवकास 

महाशाखा,  

िश ा तथा मानव ोत िवकास के   - सद य सिचव 
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सिमितको वठैकमा स वि धत िवषयका िव  एवम ् ािविधक काम हने यि ह लाई आम ण गन सिकनेछ । 

६.२ नमुना िव ालय  िनदशक  सिमितको काम कत य र अिधकार देहायबमोिजम हनेछ: 

क) नमनुा िव ालय छनौट, िवकास, स चालन तथा यव थापन स बि ध नीितगत यव था गन  तथा आव यक 

मागदशन गन । 

ख) नमनुा िव ालयको िवकासका लािग िविभ न राि य तथा अ तराि य सरकारी एवम ्गरैसरकारी सं थाह संग 

सम वय गन । 

ग) नमनुा िव ालय स चालनका लािग िव ालय छनौटका आधार तय गन  तथा मापद डह लाई समयानकूुल 

प रमाजन गन । 

घ) नमनुा िव ालय स चालनका लािग िव ालय छनोट गन र वीकृित िदने । 

ङ) नमनुा िव ालय स चालन तथा यव थापनका लािग िनि त मापद ड बमोिजम आव यक पन भौितक तथा 

शिै क पवूाधार िवकासका लािग आिथक ोतको यव था गन । 

च) नमनुा िव ालयको स चालन तथा यव थापनलाई भावकारी वनाउन थानीय तहमा रहकेा स बि धत 

सिमितह  र अ य सरोकारवाला िनकायह लाई आव यक िनदशन िदने । 

छ) नमनुा िव ालयह को िनयिमत अनगुमन तथा िनरी ण गरी गराई आव यक िनदशन िदने । 

 
12६.३ (क) थानीय तहको भूिमका  

थानीय तह े िभ  स चालन हने  नमनुा िव ालयको यव थापन, रेखदखे र  स चालन गन थानीय तहको  

भिूमका दहेाय बमोिजम हने छ :  

क) आ नो े  िभ  स चालन भएका िव ालयह बाट नमनुा िव ालय छनौटका लािग िसफा रस  गन । 

ख) नमनुा िव ालयको शिै क योजना स ब धी अिभलेख अ याविधक गराउने तथा य तो योजनाको  

अनगुमन गरी सुझाव िदने ।  

ग) िव ालय यव थापन सिमितलाई थानीय ोत साधनको पिहचान र प रचालनमा सहयोग पु  याउने  ।  

घ) ग रबीको रेखामनुी रहकेा बालबािलकालाई िश ामा सहभािगता गराउन आव यक यव था िमलाउने ।  

ङ) आ नो े िभ  स चािलत नमनुा  िव ालय यव थापन सिमितको कायमा सम वय गन र  िश ाको 

गणुा मक िवकासका लािग िव ालयको सपु रवे ण, अनगुमन गरी धाना यापक, िश क र यव थापन 

सिमितलाई  आव यक िनदशन िदने ।  

च) आ नो े िभ  स चािलत अ य सावजिनक  िव ालयह लाई  नमनुा िव ालयका पमा िवकास गन 

अिभ े रत गन ।  
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छ) छनोट भएको नमनुा िव ालयको  गु योजना वीकृित¸काया वयनका लािग ोत यव थापन  र 

काया वयनको अनगुमन गन ।  

ज) िव ालय तरीय अ तर खलेकुद तथा अित र  शिै क कृयाकलापको स चालन गराउने र सोका लािग 

िव ालयह लाई ो साहन गन । 

झ) नमनुा िव ालय िवकास तथा स चालन स ब धमा थानीय तह र िव ालय यव थापन सिमित िबच 

करार स झैता गन  

ञ) नमनूा िव ालय िवकास योजना काया वयनका लािग संघीय सरकारबाट ा  रकम स बि धत िव ालयमा 

समय म ैिनकासा गन । 

ट)  थानीय तहल े वीकृत योजनाको प रिधिभ  रही संघीय वा दशे सरकारल ेउपल ध गराएको अनदुानमा 

थानीय सरकारको ोत समते समावशे गरी शिै क र भैितक पवूाधार िवकास गन गराउन स नेछ ।  
 

13६.३ (ख) िश ा िवकास तथा सम वय इकाइको भूिमका 

क) थानीय तहह लाई आव यक सचूना वाह गन । 

ख) िव ालयह को िनवदेन संकलन गन । 

ग) िनवदेन ा  िव ालयह को  अनगुमन र मू याङ्कन गरी  उ चतम अङ्क ा  गन िव ालयह को 

िववरण िश ा तथा मानव ोत िवकास के मा पठाउने । 

घ)  छनौट भएका िव ालयह को गु योजना तयार गन तथा काया वयनमा सहिजकरण गन । 

ª_ िव ालय छनोटको ममा पन आएका उजरुी तथा गनुासो िश ा तथा मानव ोत िवकास के मा 

पठाउने ।  

च  नमनुा िव ालयह को समय समयमा अनुगमन गरी स बि धत िनकायमा तोिकएको ढाँचामा ितवदेन 

पठाउने ।  
  

६.४ िव ालय यव थापन सिमित 

नमनुा िव ालयको स चालन रेखदेख र यव थापन गनका लािग चिलत िश ा ऐन र िनयमावलीमा भएको 

यव था बमोिजमकै िव ालय यव थापन सिमित रहने छ । सिमितको काम कत य र अिधकार िश ा ऐन र 

िनयमावलीमा तोिकएको अित र  देहाय बमोिजम हनेछ । 

क) यस िनदिशकाको अनसुचूी ९ बमोिजम  करारमा धाना यापक िनयिु   गन ।  
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ख) 14िव ालय िवकासका लािग गु योजना तयार गरी वीकृतीका लािग थानीय तहमा  पेस गन र वीकृत गु  

योजनाको काया वयन गन । 

ग) िव ालयमा र  रहकेो िश क दरव दीमा िनयिु  गदा िव ाथ  स याको आधारमा  िवषयगत  पमा 

िश क यव थापन गन ।  

घ) आ नो िव ालयको वािषक पमा वमू याङ्कन गरी   िव ालय सधुार योजना अ ािवधक  गन ।  

ङ) िव ाथ  िसकाइका लािग आव यक योगा मक ोत साधनको यव था गन ।  

च) िव ालय िवकास तथा शिै क गणु तर अिभविृ कालािग  िविभ न उपसिमित बनाइ िज मेवारी बाँडफाँड 

गन  

छ) आव यकता अनुसार िव ाथ  आवासको  स चालन, रेखदखे  र यव थापन  गन ।  

ज) िव ालयिभ   िव ाथ ह को िव ालय वा य काय म र ाथिमक उपचारको यव था गन ।  

झ) िनदिशकामा तोिकए बमोिजम  वािषक पमा सामािजक परी ण गन । 

ञ) भना भएका बालबािलकालाई िटकाई रा ने वातावरण सजृना गन ।  

ट) िव ालयमा ा  हने आवासीय छा विृ ,  िवप न लि त छा ाविृ  लगायतका िविभ न  छा विृ   िवतरण 

गन । 

 
६. ५ ख रद एकाई स ब धी यव था  

 िव ालयलाई आव यक पन सामा ी ख रदका लागी आिथक शासन स ब धी चिलत  काननू बमोिजम  

ख रद एकाइ गठन ग र िव ालय तरको ख रद स बि ध िनदिशकामा भएको यव था बमोिजम गनु पन छ । उ  

सिमितले आव यक परेमा थप कायिविध आफले तयार गन स ने छ । 

 
६.६ िश क अिभभावक सङ्घ   

नमनुा िव ालयमा िश ा ऐन तथा िनयमावलीमा उ लेख भए बमोिजम  िश क अिभभावक सङ्घ  रहने छ । 

 
६.७ िव ाथ  भनाका आधार 

६.७.१ िव ाथ  भनाका लािग देहायको आधार िलईनेछ : 

क) िव ालयको सेवा े  िभ का ारि भक बालिवकास उमरे समहुको हकमा १५ िमनेटको पैदल दरुी 

स मका, 

ख) आधारभतू तहका उमरे समहुका ३० िमनेटको पैदल दरुी स मका, 

ग) मा यिमक  तहका उमेर समहुका ६० िमनेटको पैदल दरुी स मका  
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उपरो  अनसुारका बालबािलकाह लाई अिनवाय पमा भना गन ुपनछ । िव ालयको मता अनसुार थप 

िव ाथ  भना गदा वशे परी ा स चालन गरी सोको आधारमा भना गनपुनछ ।  
६.७.२  आवासीय िव ाथ  छनौटका आधार  

अ. क ा ६ दिेख माथी अ ययन गन िवप न, िवशषे ितभावान र लि त समहुका बालबािलकाको लािग 

आवासीय पमा  पठन पाठनको यव था हनेछ । दिैनक दईु घ टा भ दा वढी पदैल िहडेर िव ालय जानु आउनु पन 

िव ाथ ह  म येबाट  पचास ितशत छा ा हने गरी िन नानुसार छनौट गनपुनछ : 

क) आिथक पमा िवप नका लािग ितस ितशत   

ख) लि त समहूका बालबािलकाह का लािग तीस ितशत   

ग) अपाङ्ग बालबािलकाह  का लािग पाँच ितशत 

घ) िवशेष  ितभावान बालबािलकाह का लािग प  ितशत   
आ. दिैनक दईु घ टा भ दा कम पैदल िहडेर िव ालय जान ुआउन ुपन िव ाथ ह म येबाट िवप न, िवशेष 

ितभावान र लि त समहुका बालबािलकाको लािग  िवस ितशत कोटा िनधारण गनपुनछ । 
६.७.३  छा वृ ीका लािग िव ाथ  छनौटका आधार 

नमनुा िव ालयले आवासीय छा विृ  उपल ध गराउन िव ाथ  छनोट  योजनकालािग िव ालय छा वृ ी  

यव थापन िनदिशका २०७३   बमोजम छनोट गनपुनछ  ।  

 

 

 
प र छेद-७ 

पाठ्य म स बि ध यव था 

७. नमनुा िव यालयको पठ्य म स बि ध यव था देहाय बमोिजम हने छ । 

७.१ नेपाल सरकारबाट  वीकृत पाठ्य म तथा पाठ्यपु तक योग गनपुनछ । 

 ७.२ राि य पाठ्य म ा पमा यव था भएका बहिवषय अ ययनका लािग आव यक यव था िमलाई िव ान 

िवषय समहू, ािविधक  तथा यावसाियक िवषय समहू र भाषा िवषय समहू लगायतका िवषय समहूबाट 

छनौटको अवसर दान गन ुपन छ । 

       
प र छेद-८ 

िश क तथा कमचारी यव थापन 

८.नमनुा मा यिमक िव ालयमा िश क तथा कमचारी  यव था देहायबमोिजम हनेछ । 
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15८.१ धाना यापक स बि ध यव था :- 

धाना यापकको यव था िन नानुसार हनेछ: 

क) िव ालयमा  एक जना पणूकािलन धाना यापक करारमा िनयिु  ग रनेछ ।   

ख) िव ालय िवकास ताव माग गरी उ  तावको मू यांकनका आधारमा धाना यापक पदमा करार 

ग रनेछ र उ  करारको अविध पाँच वषको हनेछ ।  

ग) कायस पादन  करारको शतका आधारमा ितन र पाँच वषमा िनजको मु यांकन ग रनेछ । कायस पादन 

स तोषजनक भएमा पनु एक पटक करार अविध थप गन सिकनेछ । 

घ)  कायस पादन स तोषजनक नभएमा  िव ालय यव थापन सिमितले करार स झौता भगं  गरी पदबाट 

हटाउन स नेछ । तर यसरी पदबाट हटाउन ुअिघ सफाइ  पेस गन मनािसव मौकाबाट बि चत ग रने छैन । 
८.१.१  सेवा सिुवधा  

क) छनौट भएको धाना यापकले खाइपाई आएको तलब केलको एक ितहाइ बरावरको रकम 

धाना यापक भ ा उपल ध गराइनेछ । साथै अ य सिुवधाको हकमा िव ालय यव थापन सिमितको 

िनणय बमोिजम हनेछ ।  

ख) िश ा िनयमावलीमा यव था भएअनसुार िवदाको  सिुवधा उपल ध गराईनेछ ।  
८.१.२ िव ालय िवकास ताव मू यांकन सिमित 

धाना यापकमा करार िनयु  हन चाहने यि ले तयार पानिव ालय िवकास तावको ढाँचा अनसुचूी ७ र 

ताव मू याङ्कनको आधार अनसुचूी ८ बमोिजम हनेछ । ताव मू याङ्कनका लािग दहेायबमोिजमको एक 

छनोट सिमित रहने छ  । 

क) िव ालय यव थापन सिमितका अ य ले तोकेको यि      संयोजक 

ख) थानीय तहको िश ा हने अिधकृत ितिनिध,      सद य  

ग) िश ा िवकास तथा सम वय इकाइबाट मनोिनत िव  १ जना      सद य  

यस योजनका लािग िव  भ नाले यनूतम नातको र तह उ ीण गरी कि तमा नातक तहमा अ यापनरत 

यि लाई जनाउनेछ । 

 
८.१.३ धाना यापकको यो यता र िनयुि  ि या देहायबमोिजम हनेछ 

अ) नमनुा मा यिमक िव ालय स चालनका लािग िनयिु  ग रने धाना यपकको यो यता देहायबमोिजम हनेछ । 

क) मा यिमक तहमा कि तमा ५ वष िश ण अनुभव  भएको थायी िश क    

ख) नातको र तह उ ीण गरेको 

ग) उ च नेतृ व मता भएको  

                                                           
15 प हलो संशोधन, २०७५ बाट संशो धत 



नमनुा  िव ालय िवकास एव + स चालन िनदिशका, २०७४ -klxnf] ;+;f]wg_, २०७५ 
 

 

15 
 

घ) िव ालय िश ामा सूचना िविधको योग स ब धमा जानकार भएको  

ङ) िव ालय िवकास ताव तथा वयैि क िववरण स ब धी अनसुचुी ७ बमोिजमको मू याकनमा कि तमा 

७० ितशत अकं याएका म येबाट उ चतम अंक ा  गरेको । 

आ)  नमनुा िव ालय स चालनका लागी  धाना यापक िनयिु  गदा देहायका ि या परुा गनपुनछ  

 क) यस िनदिशकामा यव था ग रएको िव ालय िवकास ताव मू याकन सिमितले िव ालय िवकास 

ताव आ ान गनपुनछ ।  

 ख) तावमा िव ालयको िव मान शिै क,आिथक,भौितक तथा मानवीय प संग स वि ध िववरण संल न 

हनपुनछ । 

 
८.२ धाना यापकको काम कत य र अिधकार 

चिलत  िश ा ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएको काम कत य र अिधकारका अित र  देहायका काम कत य र 

अिधकार हनेछन् । 

क) िव ालय सधुार योजना र वािषक बजटे तथा काय म तयार गरी िव ालय यव थापन सिमितबाट वीकृत 

गराई काया वयन गन । 

ख) िव ालय छा ावास  रेखदेख, स चालन र यव थापनको लािग ब ध िमलाउने  

ग) िविभ न उपसिमितह , िवषय मखुह , सहायक धाना यापक लगायत सरोकारवाला िनकायह  िबच 

सम वय गरी िव ालय यव थापन सिमितलाई िनयिमत जानकारी गराउने  

घ) स भािवत जोिखमह को पिहचान गरी यनूीकरणका लािग ि याशील रहने । 

ङ) िव ालयको सम  प को अनुगमन योजना बनाई िनयिमत अनगुमन गन गराउने । 

च) िव ालयका िश क तथा कमचारीह को स मता अिभबिृ का लािग नेतृ वदायी भिूमका िनवाह गन । 

छ) िव ालयका िश क तथा कमचारीह संग कायस पादन करार गरी सोको मू याङकनका आधारमा ो साहन 

गन । 

ज) िव ालयको लािग ख रद योजना िनमाण गरी काया वयन गन गराउने । 

झ) चिलत िश ा ऐन, िनयम, िनदिशका तथा िव ालय िविनयमावलीमा भएका ावधानह को काया वयनको 

सिुनि तता गन । 

 
८.३ िश क यव था 

८.३.१ िश ा िनयमावलीमा यव था भएअनसुार  आधारभतू तहको क ा १- ५ स मको हकमा िव ाथ  

सँ याको आधारमा क ा ६ -८ तथा मा यिमक तहको हकमा तह,िवषय र िव ाथ  सँ याको आधारमा  

िश कको यव था ग रनेछ । आधारभतू तह क ा ६ -८ र मा यािमक तहको हकमा अँ ेजी, िव ान र 
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गिणत िश कको सिुनि तता हनपुनछ । 
८.३.२ मािथ उ लेख भएको िवषयगत िश कको  अित र   िव ालयको आव यतानुसार दहेाय बमोिजमका 

िश क हनेछन्   

क) 16क यटुर/सचूना िविध (ICT) िश क, 

ख) कला तथा संगीत िश क, 

ग) खलेकुद िश क,  

घ) ारि भक बालिवकास सहजकता/िश क । 
८.३.३ ित क ा िव ाथ  आकार ३० जनालाई मानी थप िश क यव थापन गन ुपन छ । यसरी थप ग रएको 

िश क सेवा करारका हनेछन् ।  सेवा करारका िश कह को सेवा सुिवधा िव ालय िविनयमावलीमा उ लेख 

भएबमोिजम हनेछ । 
८.३.४ सरकारी  ोतबाट अनुदान ा  गन मौजदुा िश कह का हकमा कुनै िश क अ य  जान चाहमेा सो अवसर 

दान गन  । 
८.३.५ र  हन आएका पदमा िव ालयले करारमा िश क िनयुि  गन । थायी िश क स वाका लािग 

िव ालयले अनरुोध गरेमा थानीय तहले  सोही अनसुार िश क यव थापन गन स नेछ । 
८.३.६ एउटा क ामा  सामा यतया ३० जना िव ाथ   हनेछन् ।   िव ाथ  स या ४५ वा सो भ दा बढी  भएमा 

वग  खो न ुपनछ । थप िश क यव थापनका लािग  िव ाथ  स याको आधारमा एकमु  अनदुान उपल ध 

गराइने छ ।  
८.४ शासिनक कमचारी स बि ध यव था  

नमनुा िव ालयमा तपिशल अनसुारका सेवा िलनका लािग  एकमु  अनदुान उपल ध ग रनेछ । िव ालय 

यव थापन सिमितले सेवा करार माफत सेवाको यव था िमलाउनपुनछ।  

क) लेखा तथा कायालय यव थापन १ जना  

ख) 17......... 

ग) वा य तथा परामश सेवा  १ जना  

घ)  योगशाला यव थापन  १ जना  

ङ) पु तकालय यव थापन  १ जना 

छ)  सरु ा यव थापन  (कि तमा २ जनाबाट सरु ा सेवा िलने) 
ज)  आया सेवा ( ारि भक बालिवकासका लािग ) १ जना 

                                                           
16 प हलो संशोधन, २०७५ बाट संशो धत 
17 प हलो संशोधन, २०७५ बाट झ कएको  
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 यसरी कमचारीह को यव था गदा िव ालयले आव यकतानसुार कुन तहको रा ने भ ने िनणय गन स नेछ 

। तर य तो कमचारी राप. अन. थम वा सो सरह भ दा मािथको हने छैन । 
 

८.५  छा ावास  स बि ध यव था 

८.५.१ स चालन स ब धी यव था 

क) हो टेल वाडन सेवाका लािग  छा  र छा ा हो टेलका लािग पु ष र मिहला वाडन १/१ जना को 

यव था ग रनेछ  

वाडनका लािग कायरत िश कलाई नै थप िज मबेारी िदने साथै वाडनको पमा कायरत िश कलाई  

िनशु क आवास तथा भोजनको  सिुवधाउपल ध गराउने व ध िव ालय यव थापन सिमितले गन 

स नेछ । िव ालयले  आव यकता महशसु गरेमा  छु ै सहायक वाडनको यव था गन स नेछ । 

छा ावासका आवासीय िव ाथ ह लाई िवहान, बेलकुा अित र  समयमा अ यापन गराउने यव था 

िमलाई िश कलाई  िव ालयको वािषक काय ममा उ लेख भए अनसुार अित र  सुिवधाको 

यव था  िव ालयले गन स नेछ ।  

ख) भा से सेवाका लािग हो टेलमा रहने ५० िव ाथ  बरावर १ जना भा से को यव था हनेछ । 

ग) आया सेवाका लािग हो टेलमा व ने ५० जना िव ाथ का लािग १ जना आयाको यव था हनेछ । 

घ) सरु ा सेवाका लािग मिहला र पु ष गरी २ जना सरु ा गाडको यव था हनेछ ।  

 
८.५.२ बाडनको काम कत य र अिधकार देहाय अनुसार हनेछ; 

क) आवासीय िव ाथ ह को आचार संिहता िनमाण  र पालना, 

ख) हो टल स चालन तथा यव थापनका लागी  कायिवधी तजमुा गरी िव यसबाट  वीकृत गराइ 

काया वयन  गन ।  

ग) अिभभावकसँग   छलफल गरी  अित र  क ा स चालनको यव था िमलाउन अिभभावक तथा  

समाजसेवीबाट थप आथ क ोत जटुाउने ।  

घ) आवासीय िव ाथ ह लाई कमयोगको मा यमबाट  वावल बी बनाउन करेसावारी, भा सा, सरसफाइ 

लगायतका जीवनोयोगी िसप व न गन र हरेक िदन योग िश णको यव था गन ।  

ङ) आवास यव थापनमा देिखएको  सम या र िनराकरणको योजना अ सम  पेस गन ,  

च) आवास स चालनको लागी िव यसले तोिकिदएको कायादेश परुा  गन गराउने ,  

छ)  आवास यव थापनमा  खटाइएका कमचारीको कामको रेखदखे र मु यांकन  गन ।  

ज) आव यक खा सामा ी यव थापनको उिचत  ब ध िमलाउने ।  

झ) दिैनक खानाको तािलका िनधारण गरी सो अनसुार गन लगाउने ।  



18 
 

 

ञ) आवासमा खानाको गणु तर कायम गराउन अनुगमन  तथा मु यांकन गन ।  

ट) आवासमा िव ाथ को लागी अित र  िसकाइ तथा  खेलकुद सामा ी  र मनोर जना मक सामा ीको 

समिुचत   यव थापन र भावकारी प रचालन गन ,  

ठ) आवासीय िव ाथ  छनोटमा अ र िव ालयलाई आव यक सहयोग गन ।  

ड) आवासीय िव ाथ को लागी ािथमक उपचारको यव था िमलाउने  
८.६ िश क संग कायस पादन करार 

धाना यापकल े िसकाई उपल धी विृ  ेपण सिहतको नितजा खाकाका आधारमा िश क संग 

कायस पादन करार गनपुन छ ।यसलाई िश कको कायस पादन मू याकन तथा ो साहनको आधार 

वनाइनेछ ।  
८.७ मता िवकास स बि ध यव था 

 धाना यापक तथा िश कह लाई पेशागत िवकासका लािग तािलम लगायत िविभ न काय मह  

स चालन गरी नमनुा िव ालय यव थापन,स चालन तथा गणु तर अिभविृ  गन मता िवकास ग रनेछ । 

मता िवकास गनुपवु आव यकताको िव ेषण ग र तािलम याकेज िवकास ग रनेछ । साथै असल अ यास 

भएका िव ालयह को अनुभव आदान दान गन अ तर िव ालय अवलोकन मण समते गराउन सिकने छ  
८.८  िव ालय उपल धीको मापन 

क) नमनुा िव ालयको लािग छनौट भएको िव ालयमा शिै क गणु तर परी ण के  वा थानीय तहको 

िश ा कायालयबाट काय स पादन परी ण र िव ाथ   िसकाइ उपलि ध परी ण गरी आधार रेखा तयार 

गरीनेछ ।  

ख)  उ  आधार रेखाका लािग  शैि क गणु तर  परी ण के बाट िवकास भएको परी ण साधन योग 

ग रनेछ । 

ग) हरेक ३/३ वषमा  शिै क गणु तर  परी ण के बाट  िव ालयको  काय स पादन  परी ण तथा 

िव ाथ   िसकाई उपलि धको राि य तरमा  मापन ग रनेछ  ।  

घ) शिै क गणु तर  परी ण के बाट िवकास भएको परी ण साधन योग गरी िव ालयले येक वष 

कायस पादनको वमू याँकन गरी सावजािनकरण गनपुनछ  र सो को जानकारी शिै क गणु तर परी ण 

के लाई समेत िदनपुनछ । 
८.९  ो साहन सुिवधा  

 िव ालयको कायस पादन परी ण तथा िव ाथ   िसकाई उपलि धको  आधारमा ो साहन सिुवधा उपल ध 

गराइने छ । 
८.९.१ िश क तथा धाना यापक 
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 िव ालयको कायस पादन परी ण तथा िव ाथ   िसकाई उपलि धको  आधारमा दिेखएको नितजालाई  

आधार मानी  िन नानुसारको  ो साहन  सिुवधा िदइनेछ । 

क) िव ालयको काय स पादनमा गत ३ वषको  तुलनामा  ५ ितशतले  विृ  भएमा स बि धत   िवषय 

िश क एवम ् अ लाई १ मिहनाको तलव बराबरको रकम ो साहन व प दान ग रनेछ । 

ख) गत ३ वषको उपलि धमा विृ  नभइ यथावत रहमेा  स बि धत अ एवम ्िवषय िश कलाई  सचेत 

गराइनेछ, 

ग) दो ो पटकका परी णमा पिन तोिकएको शिै क उपलि धमा सधुार गन नसकेमा स बि धत अ/िवषय 

िश कको करार भगं गन सिकनेछ । 
८.९.२ िव ालय  

 िव ालय अनदुान िनदिशका २०७४ मा यव था भएअनसुार िव ालयलाई कायस पादनमा आधा रत 

ो साहन अनदुान उपल ध गराईनेछ । 
प र छेद  ९ 

आिथक यव थापन 

९. कोष स चालन यव था 

९.१  चिलत िश ा ऐन तथा िनयमावलीमा भएको  यव था अनसुारको िव ालय कोष हनेछ । नमनुा िव ालय 

स चालनका लािग ा  हने सबै कारका रकम उ  कोषमा ज मा हनेछ । िव ालयलाई ा  हने  सशत अनदुानह  

तोिकएको िशषकमा तथा िनशत अनदुानह  िव ालयले कायिविध बनाई  िव ालय यव थापन सिमितको  िनणय 

अनसुार खच गनपुनछ । कोषको स चालन धाना यापक तथा िव ालयको लेखा हने कमचारीको संयु  

द तखतबाट हनेछ । कोषको लेखापरी ण चिलत काननूमा  यव था भएअनसुार हनेछ । 
९.२ िव ालय कोषमा दहेायबमोिजमका रकमह  ज मा हनेछ  : 

९.२.१ सरकारी अनुदान 

तोिकएबमोिजमको कायस पादन अव था भएका नमनुा िव ालयह लाई िव ालय अनदुान िवतरण तथा 

स चालन  िनदिशका, २०७४ बमोिजमको ो साहन अनदुान उपल ध गराईनेछ । 

क) ससत आधारभतू अनदुान 

ख) एकमु  अनदुान 

ग) कायस पानमा आधा रत अनदुान 

घ) गु  योजना काया वयनका लािग िदइने अनदुान 
९.२.२ आ त रक ोत 

क) अिभभावकबाट ा  हने सहयोग 

ख) हो टेल यव थापनका लािग सहयोग 
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ग) आयमलूक काय म स चालनबाट ा  आ दानी 

घ) िव ालयका पवूाधार, औजार,सेवासिुवधा उपयोग गन िदए वापत ा  हने आ दानी  
९.२.३ थानीय तहबाट ा  हने अनुदान 

क) िव ालयको िवकास तथा स चालनका लािग  थानीय तहबाट ा  हने अनदुानह  
९.२.४ दान दात य,च दा,उपहार 

क) िव ालयको िवकास तथा स चालनका लािग यि  वा सं थाबाट ा  रकम 

ख)  िव ालयको अिभलेखमा जनाई आ दानी बाधी रािखएका िज सी सामा ीह   
९.२.५ अ य ोतबाट ा  हने रकम  

क) मािथ उि लिखत ोतबाहकेका सरकारी,गरैसरकारी तथा अ य ोतबाट ा  हने अनदुानह  
 

प र छेद १० 

िविवध 

१०.१ िव ालयले आव यकतानसुार आिथक यव थापन,िश क यव थापन,शै िणक ि याकलाप 

यव थापन,छा ावास यव थापन लगायतका िवषयमा िविनयम बनाई  काया वयन गनपुनछ । 
१०.२ दशे तहमा  िश ा िनकाय थापना नभएस म  उ  िनकायले  स पादन गन भनी तोिकएका कायह   िश ा 

िवभागले गनछ । यसरी िश ा िवभागल ेगरेका कामह को उजरुी सु ने िनकाय िश ा म ालय हनेछ । साथै 

थानीय तहको िश ा िनकायले स पादन गन भिन तोिकएका कायह  थानीय तह काया वयन नह जेल स म 

िज ला िश ा कायालयले गनछ । 
१०.३  चिलत िश ा ऐन तथा िनयमावली सँग बािझएका ावधानह को हकमा उ  ऐन तथा िनयमावली बमोिजम 

नै हनेछ ।   
१०.४ िवभागीय कायवाही  

चिलत िश ा ऐन तथा िनयमावली र यस िनदिशकामा उ लेख भएअनसुारको यव था  िव ालयले पालना 

नगरेमा स वि धत पदािधकारीलाई िवभागीय कावाही तथा नमनुा िव ालय स चालनको कोटा खारेजी  समते 

हन स नेछ । 
१०.५ खारेजी र वचाउ  

क. नमनुा िव ालय छनौटका आधारह  २०७३  तथा िव ालय भौितक पवूाधार िवकास स बि ध कायिविध 

२०७३ खारेज ग रएको छ । 

ख. यो िनदिशका जारी हन ुपवु तयार भएको नमनुा िव ालय छनौटका आधारह  र  नमनुा िव ालय भौितक 

पवूाधार िवकास स ब धी कायिविध बमोिजम  भए गरेका कायह  यसै िनदिशका बमोिजम भए गरेको 

मािननेछ । 
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१०.६ यस िनदिशकामा लेिखएका िवषयमा कुनै ि िवधा उ प न भएमा म ालयले गरेको या या अि तम हनेछ । 
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अनुसूची ! 

नमनुा मा यिमक िव ालय 5gf]6sf लािग lbOg] cfj]bg 

>Lufउँ. gu/ lzIff शाखा . कायालय 

==============  । 

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

 

तुत िवषयमा=================sf] ldlt………….df कािशत सूचनाअनसुार z}lIfs 

;q=================b]lv ===============ljBfnon] नमुना िव ालय यव थापन िनदिशका २०७४ मा tf]lsPsf 

Go'gtd ;t{x? k'/f u/]sf]n] gd'gf ljBfnosf] ?kdf 5gf]6 x'g दहेायcg';f/sf ljj/0f;lxt 

lgj]bg ग रएको  छ : 

tklzn 
ljBfnosf] ljj/0f 
!= ljBfnosf] gfd M 

@=7]ufgf M  

 =========================ufउँkflnsf .gu/kflnsf ========j8f g==================ufpF . 6f]n  

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

 kmf]g M============================km\ofS; g+= =================== Od]n=================j]e 
;fO6====================== 

#=ljBfnoको lsl;d M 

 !_ ;fd'bflos                   @_ ;fj{hlgs u'l7   

४ स चािलत क ा M====== 

 

५ ljBfnosf] ljj/0f 

सं सूचक ljj/0f 

१ मा यिमक तह ९- 
१२ मा पढाइ हने 

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

२ िव ालय सँग 
भएको ज गा  

क) ========ljufx  

ख) ========/f]kgL  
३ िव ाथ  ;ª\Vof क) k'j{ k|fylds sIffsf] ljBfyL{ ;ª\Vof================== 

ख) आधारभतू तह क ा १–८ sf] िव ाथ  ;ª\Vof ================= 

ग) मा यिमक तह क ा ९–१२ को िव ाथ ;ª\Vof============= 

४ ljut ltg 
jif{sf] 
SEE/SLC को 

नितजा-k'/s 

k/LIff ;lxt _ 

 

िववरण z}lIfs jif{ == z}lIfs jif{== z}lIfs jif{== 

;lDdlnt 
;+ª\Vof 

   

उ ीण ÷GPA, 

1.6 eGbf a9L 
;+ª\Vof 

   

gf]6 M SLC २०७२ र सोभ दा पछाडीका SEE परी ाका िव ाथ को उ ीण 
ितशत गणना गदा GPA  १.६ र सो भ दा मािथ GPA  ा  गन िव ाथ ह को 
ितशतलाई आधार मा ने । 

५ िव तु र 
इ टरनेटको पहचँ  

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

       वकैि पक उजाको यव था भएको, gePsf]=========== 

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

६ िव ालयको 
अवि थित  

 

क. िव ालय हातास म बा ै मिहना गाडी पु नस ने jf g;Sg] ==== 
ख. क ची jf klSs df]6/ af6f] ============================= 

ग.  गाडी पु ने थानबाट िव ालय स मको दरुी ============= 
^ ;+nUg ug{' kg]{ sfuhftx? 

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

ef]uflwsf/ प  को मािणत ितिलlk, 

२. ljBfno cg'dlt÷:jLs[lt÷;DjGwg kq को मािणत ितिलlk, 
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३. िव ालय यव थापन सिमितको ] k|ltj4tf ;lxtsf] lg0f{o को मािणत ितिलlk 

४. :yfgLo txsf] l;kmfl/; 

५. िव ालय यव थापन सिमित  u7g ;DjlGw j}7s k'l:tsfको मािणत ितिलपी 

६. िव ालय यव थापन सिमितले धाना यापक तोकेको j}7ssf] lg0f{य / lgo'lSt kqको 

मािणत ितिलlk 

७. ut cfly{s jif{sf] n]vfk/LIf0f / ;dflhs k/LIf0fsf] k|ltj]bgको मािणत ितिलपी  

८. cBfjlws ljBfno ;'wf/ of]hgf को मािणत ितिलlप, 

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

१०. ljkb hf]lvd gePsf] यहोरा खलेुको  lhNnf b}lj k|sf]k उ ार ;ldltsf] िसफा रस kq, 

११. s'g} ;fd'bflos ljBfnox? o; ljBfnodf ufleg] ePdf uflePsf ljBfnoह sf] 

ljBfno Joj:yfkg ;ldlt / cleefjs e]nfsf] lg0{fosf] k|ltlnlk / ;DalGwt 
lzIff sfo{fnosf] kq, 

१२. cGo आव यक कागजातह  । 
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अनसुचूी @18 
नमनुा िव ालय छनौटका लािग मू याङ्कनका आधार 

.सं सूचक अङ्क भार अङ्क गणना िविध 

१ मा यािमक तह ११ र 
१२ मा पढाइ हने 
िवषयह  

२० क) िव ान िवषय समहुको एकधार मा  पढाइ हने भएमा - १० 
अङ्क िदने  

ख) िव ान िवषय समहु बाहके अ य कुनै दईु िवषय समहु ( ज त:ै 
वािण य िवषय समहु¸ िश ा िवषय समहु) को पढाइ हने भएमा - 
१० अङ्क  िदने  

ग) िव ान िवषय समहु र अक  कुनै एक िवषय समहु गरी दईु िवषय 
समहुको पढाइ  हने भएमा -२० अङ्क िदने । 

२ िव ालयसँग भएको 
ज गाको पया ता 

२० 
 

क) मािथ प र छेद ४ को ४.२ (ख) बमोिजम तोिकएको िनमाणका 
लािग चािहने यनूतम ज गाको लािग ५ अङ्क 

ख) यनूतमभ दा ५० ितशतस म बढी भएमा – १० अङ्क िदने 
ग) यनूतम े फलमा ५० ितशतभ दा मािथ १०० ितशतस म 

बढी भएमा – १५ अङ्क िदने 
घ) यनूतम े फलमा १०० ितशतभ दा बढी भएमा – २० अङ्क 

िदन े
३ िव ालय िव ाथ  

अनपुात 
१५ क) आधारभतू तह क ा १–८ र मा यिमक तह क ा ९–१२ को 

िव ालय िव ाथ  अनपुात अलग अलग गणना गन 
ख) आधारभतू तहका लािग अिधकतम ५  अङ्क र मा यिमक 

तहका लािग अिधकतम १० अङ्कस म िदने । 
ग) आधारभतू तहको िज लाको िव ालय िव ाथ  औसत अनुपात 

बराबर भएमा ३ अङ्क िदने 
घ) आधारभतू तहको िज लाको िव ालय िव ाथ  औसत 

अनपुातभ दा बढी भएमा ५ अङ्क िदने 
ङ) मा यिमक तहको िज लाको िव ालय िव ाथ  औसत अनुपात 

बराबर भएमा ५ अङ्क िदने 
च) मा यिमक तहको िज लाको िव ालय िव ाथ  औसत 

अनपुातभ दा बढी भएमा १० अङ्क िदने 
४ SEE/SLC को १५ क) नितजाको गणना गदा िनयिमत र मौका परी ा समतेमा उ ीण 

                                                           
18 प हलो संशोधन, २०७५ बाट संशो धत 
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नितजा 
 

हनेलाई आधार मानेर गन । 
ख) िव ालयले पिछ ला ितन वषको औसतमा वािषक ४० जना 

िव ाथ  सहभागी गराएको हनुपन छ 
ग) यस ख डको अङ्क गणना गन ३ वषको उ ीण ितशतलाई 

दहेायको सू  योग गरी औसत िनका ने । 
घ) (१५ X पिहलो वषको SEE/SLC को उ ीण %+ १५ X दो ो 

वषको SEE/SLC को उ ीण %+ १५ X ते ो वषको 
SEE/SLC को उ ीण %) भाग ३ =  हन आउने अङ्क । 

नोट:SLC २०७२ र सोभ दा पछिडका SEE परी ाका िव ाथ को 
उ ीण ितशत गणना गदा GPA  १.६ र सोभ दा मािथ GPA  

ा  गन िव ाथ ह को ितशतलाई आधार मा ने । 
५ थानीय समदुायमा 

िव तु र इ टरनेटको 
पहचँ भएको 

१० क) िव ालय रहकेो थानीय समदुायमा राि य सारणबाट वा 
थानीय सारणबाट िव तु आपिूतको यव था भएको वा 

िव ालयमा वकैि पक उजाको ब ध भएमा– ५ अङ्क िदने 
ख) िव ालय रहकेो थानीय तहमा इ टरनेट स जालको पहचँ पगुकेो 

भएमा– ५ अङ्क िदने 
६ िव ालयको 

अवि थित 
 

१५ (क) नगर उ मखु वा सहरीकरण भइ रहकेो थानमा िव ालय 
अवि थत रहकेो भएमा –५ अङ्क िदने । 

(ख) थानीय तहको सदरमकुाम वा थानीय तह िभ का अिधकांश 
सरोकारवालाह को पायक पन थानमा िव ालयको अवि थित 
भएमा - १० अङ्क िदने । 

ग मािथको दवुै अव था िव मान भएमा  १५ अकं 
७ िव ालय गािभई 

स चालन गन 
अव था 

% अङ्क भार-५ 
(क) निजक रहकेो कुनै एक िव ालय गािभने भएमा # अङ्क िदने  
(ख) २ िव ालय गािभन आएमा $ अकं  
(ग)२  भ दा वढी िव ालय गािभनेभएमा % अङ्क िदने । 

ज मा १०० 
 

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

 

                                                           
19 प हलो संशोधन, २०७५ बाट झ कएको  
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अनुसूची ४ 

आवासीय छा बिृ को लािग िनवेदन 

 

>L k|wfgfWofksHo",                                       ldltM 
========================ljBfno 
========================== 

ljifo M आवासीय 5fqj[lt स व धमा . 

dxf]bo,  
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अनसुचूी ५ 

वा य सेवा तथा ाथिमक उपचार क मा हनपुन यनूतम साम ीह  

 
१. उपकरण  

िसन िववरण सङ् या 
१ कैची १ 
२ ट्वीजर १ 
३ नेल कटर ५ 
४ टील लास १ 
५ लाि क बाटा २ 
६ ना ने िगलास १ 
७ फोरसेभ १ 
८ थमािमटर २ 
९ टच लाईट र या ी १ 
१० लाि क  मग १ 
११ साबनुको ब ा १ 
१२ सानो कचौरा १ 
 
२. औषधीह  

िसन िववरण  सङ् या 
१ यारािसटामोल २० 
२ िभ को(ए टािसड)च क  २० 
३ सेि िजन च क  २० 
४ मे ोिनडाजोल च क  २० 
५ मे ो या यारािमड च क (आखँामा हा ने 

थोपा) 
५ 

६ लोरोरामफेिनकल  
७ नवजीवन याकेट १० 

म हम तथा अ य साम ी 

८ पेिभडोन आयोिडन सोलसुन २ 
९ डोलोिफन जेल २ 
१० ने पो रन म हम २ 
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११ एडेिसभ या डेज २० 
१२ िनमिलकृत गज १० 
१३ एडेिसभ टेप ३ 
१४ कपास(कटन) १ 
१५ कटन या डेज ६ 
१६ मिेडकल लोब २ 
१७ िडटोल साबुन १ 
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अनसुचुी ६ 

योगशालामा हनपुन यनूतम साम ीह   

क. िव ान योगशाला 

Physical Lab Materials 
S.No. Items Specification Qty. 

1 Fix pulley/ moveable pulley   50 
2 Prism   50 
3 Light Tube ( काश नली)    50 
4 Slinky Spring   50 
5 Ammeter  

 0-1 Amp Smallest Range 50 
 1-5 Amp Smallest Range 50 

6 Voltmeter  
 0-1 Volt Smallest Range 50 
 1-5 Volt Smallest Range 50 

7 Galvanometer Smallest Range 100 
8 Mendeleev Periodic Table   5 
9 Modern Periodic Table   5 

10 Electrolysis Apparatus (िव तुिव छेदनसाम ी)  Set 5 
11 Test Tube  15ml 500 
12 Woulff Bottle   10 
13 Gas Jar   10 
14 Delivery Tube  Bundles 4 
15 िव ाइभसे फ   10 
16 Thistle Funnel   10 
17 R/B Flask 250/500 ml 15 
18 Eureka Can   2 
19 Spring Balance   5 
20 Palm Balance   2 
21 Hydrometer   2 
22 Lactometer   2 
23 Clinical Thermometer Laboratory 10-150c 5 
24 Lab Thermometer Alcohol Based 5 
25 Max Min Thermometer   5 
26 Alcohol Thermometer   5 
27 Convex Lens   20 
28 Concave Lens 20 
29 Transformers   1 
30 pH scale  Digital 5 
32 Telescope   2 
35 Litmus Paper Red/Blue 5+5 
36 Sprit Lamp Steel Base 10 



नमनुा  िव ालय िवकास एव + स चालन िनदिशका, २०७४ -klxnf] ;+;f]wg_, २०७५ 
 

 

31 
 

S.No. Items Specification Qty. 
37 Newton Disk 10 
38 Optical Bench 10 
39 Dip Circle 20 
40 Ohms law kit 5 
41 Physical Balance 5 
42 Beam Balance 5 
43 Newton’s third law experiment device 10 
44 Pascal law device 10 
45 Voltage Regulator 1-12 V 20 
46 Model of Electric Meter 5 
47 Copper Plate  20 
48 Zinc Plate 20 
49 Electric Bell Model 5 
50 Dynamo 20 
51 Battery Box 50 
52 Jack for Battery Box 250 
53 Multimeter 10 
54 Oscilloscope 5 
55 Spectrometer 1 
56 Newton’s Ring Apparatus 1 
57 Sodium Light 10 
58 Photometer 2 
59 Microwave or Hot Air Oven  1 
60 Centrifuge Machine 2 
61 Column Chromatography Tube 3 
62 Chromatograph Slide 10 
63 Refrigerator  1 

 
Chemicals 

S.No. Items Specification Qty. 

1 HCL 35-38% Assay 98% 2L 

2 H2SO4 Conc. 98% 2L 

3 Ni    

4 KCLO3  Assay 98% 500 gm 

5 NaNO2  Assay 98% 1 kg 

6 NH4CL   4 kg 

7 Ca(OH)2   5 kg 

8 CaCO3  Assay 98% 2 kg 

9 Na Metal  Assay 98% 200 gm 
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10 Phenolphathalin (200ml and 500ml)  Assay 98% 1000ml 
11 Methyl Orange (200ml and 500ml)  Assay 98% 1000ml 
12 Zn metal 1 kg 
13 HNO3 2L 

Charts 

S.No. Items Specification Qty. 

1 Virus    
2 Eye/Ear/Nose    
3 Heart    
4 Skeleton System    
5 Muscular System    

 

Slides 
S.No. Items Specification  

  Invertebrates    

Apparatus Lists for Practical 

S.No. Items Specification QTY. 

1 Oscillation Magnetometer    
2 Dip Circle    
3 Resonance Tube Appratus    
4 Travelling Microscope High Quality  
5 Searle's Appratus    

6 Plungers Appratus Having Spherometer  

7 
Newton's Law of Cooling Appratus with 
two small Calorimeters   

 

8 Fortins Barometer and Hypsometer    
9 Boyle's LawAppratus    

10 
Vernier Appratus for Young Modulus of 
Elasticity With least count 0.0 

 

11 Sp. Gravity Bottle    

12 

Set of appratus to determine the 
coefficient of friction between two 
surfaces. Smooth inclined plane, Small 
wooden tray with metal protractor   

 

13 Logic gates operation board with diode    
14 Projector-1    

Books(PHYSICS)  
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S.No. Name Publication Qty. 

1 Applied Physics  Tata Mc. Graw Hill  

2 University Physics 
John Wiley/ Tata Mc. 
Graw Hill 

 

3 Advanced Physics Cambridge  

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

 

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

 

6 Modern ABC of Physics vol-1 
Surya Publication 
Indian 

 

7 Modern ABC of Physics vol-2 
Surya Publication 
Indian 

 

8 Advanced Physics John Murry  
9 3000 Solved Problems in Physics Tata Mc. Graw Hill  

10 Concept of Physics vol-1 
Bharati Bhawan New 
Delhi 

 

11 Concept of Physics vol-2 
Bharati Bhawan New 
Delhi 

 

12 College Physics Tata Mc. Graw Hill  

13 Physics -XII and XII 
Vikas Publication 
New Delhi 

 

14 Physics -XII and XII 
S.Chand and 
Company, New Delhi 

 

15 A Text Book of Physics  vol-I 
S.Chand and 
Company, New Delhi 

 

16 A Text Book of Physics  vol-II 
S.Chand and 
Company, New Delhi 

 

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

18 New Millenium Physics  
s.Dines Nd Co, New 
Delhi  

 

19 Resnick,  Halliday and Krane- I and II  

Apparatus Lists for Chemistry Practical  

S.No. Items Specification Qty. 

1 Burette-6 pieses 50ml 12 

2 Digital Balance 
Micro Scale/Mg 
Weighing 

2 

3 Funnel Glass   12 
4 Gas Preparation(Set)    
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 - Beehive Self  
 

10 
 - Gas Jar  

 
10 

 -Water Trough 
 

10 
5 Ostwalds Viscometer    
6 Distillation Set    

-condenser 
 

10 
-retort 

 
10 

7 AgNO3  25g, 50g, 100g 15 

8 Reagent Bottles 500ML 
9 Test Tube Brush  1 Dozen 

10 Crusible with Lid 2 Pieces 
11 Copper Wire Turnings   200gm 
12 Sodium Metal Assay 98% 200gm 
13 Ignition Tube   10 gross 
14 Sodium Nitroprusside Assay 98% 500gm 

 
Books(CHEMISTRY) 

SN Name Publication Qty. 

1 Organic Chemistry Bahal and Bahal  
2 Conceptual Chemistry Practice Bhudipuran  
3   Chemistry Vol-XI and XII Bhudipuran  
4   Chemistry Vol-XI and XII Ekta Prakashan  
5   Chemistry Vol-I,II and III Talejn Prakashan  
6   Chemistry Books Vol-XI and XII NCERT/India  

7 
Beginning Organic Chemistry (Vol I and 
II) Graham Patrik 

 

 
Books(BIOLOGY) 

SN Name Publication Qty. 
1 A Text Book of Biology Bahal and Bahal  
2 Modern Approach to Botany Surya Publication/India  
3 Biodiversity in Nepal Gftsman Press/Thailand  
4 Modern Approach to Zoology Surya Publication/India  
5 A Text Book of Biology -Vol II Himalaya  
6 A Text Book of Botany -Vol I Vikas Publication New  
7 A Text Book of Botany -Vol II Vikas Publication New  
8 A Text Book of Botany -Vol III Vikas Publication New  
9 A Textbook of Vertebrate Zoology Willey Eastern/Delhi  

10 Intermediate Zoology S.Chand and Company,  
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11 Animal Physiology and Ecology S.Chand and Company,  
12 Human Physiology and Anatomy Ross and Wilson  

 
ख. सूचना िविध योगशाला 

Computer Laboratory 

SN Name Specification Qty. 

1 Desktop Computer   40 
2 Laptop   2 
3 Printer 2 
4 Scanner   1 
5  Multimedia Speaker  2 
6 LCD Projector 2 
7 Photocopy  machine  1 
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अनुसुची-७ 

िव ालय िवकास तावको ढाँचा 

१. प रचय   

२. दरू ी, ल य, उदे य   

३. िव ालयको िव मान अव था 

 िन न सचुनामा आधा रत भई  िव ेषण गन : 

क) सेवा े को जनस या  

ख) िव ालयको भौितक अव था  

ग) िव ालयको शिै क अव था  

घ) िव ालय समदुायको स ब ध  

ङ) िव ालयको आथ क अव था  

४. तािवत योजना ( रणनीितक तथा कायनीित सिहत ) 

क) शिै क  

ख) भौितक  

ग) आथ क  

घ) यव थापक य  

५. वािषक काया वयन काययोजना  

क) आिथक ययभार पन र नपन ि याकलापह  समावशे गरी काययोजना तुत गनपुनछ । 

६  सं थागत मता िवकास  

क) जनशि  िवकास 

ख) भौितक संरचना िवकास 
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अनुसुची ८ 

 धाना यापक छनौट तथा मु यांकनको आधार 

 
१.  वयैि क िववरण        ३० अङ्क  

क) यनूतम शिै क यो यता ( थम  ेणी भए १०, ि तीय ेणी ८ , ततृीय ेणी ६)  १० 

ख) मािथ लो शिै क यो यता वापत ( थम  ेणी ५ , ि तीय ेणी ३ , ततृीय ेणी २)  ५ 

ग) अनभुव  ( ित वष १ अंकका दरले  )      १० 

घ) यनुतम  ३० कायिदनको यव थापन तािलम वापत  

 ( थम  ेणी ५ , ि तीय ेणी ३ , ततृीय ेणी २)     ५ 

 
२. िव ालय िवकास ताव        ७० अङ्क 

क) दरू ी, ल य, उदे य          ५ 

ख) िव ालयको िव मान अव थाको िव ेषण        १० 

ग) तािवत िव ालय िवकास योजना (रणनीित र कायिनती सिहत)   ४० 

शिै क      १५ 

भौितक     ५ 

आथ क     ५ 

यव थापक य    १५ 

घ) वािषक काया वयन काययोजना        १० 
  ङ)  सं थागत मता िवकास योजना       ५ 


