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संस्थागत विद्मारम शलु्क ननधाायण भाऩदण्ड 
ननदेशशका  २०७२ 

प्रस्तािना 
सॊस्थागत विद्मारमभा शुल्क ननधाायण तथा भाऩदण्ड सम्फन्धी विद्मभान कानुनी व्मिस्थाको 
अनतरयक्त विभबन्न ऩऺभा थऩ स्ऩष्ट ऩाना आिश्मक बएको य शुल्कको व्मिहारयक 
कामाान्िमन गना गयाउन सहज फनाउने अभबप्रामरे सयोकायिारा ननकामहरूको सहबागगताभा 
ननमभािरी २०५९ को ननमभ १९२ ङ रे ददएको अगधकाय प्रमोग गयी भशऺा  भन्रारमद्िाया मो 
ननदेभशका ननभााण गयी जायी गरयएको छ  । 
१. सङ्क्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब  

१.१ मो ननदेभशकाको नाभ संस्थागत विद्मारमको शुल्क ननधाायण तथा भाऩदण्ड ननदेशशका 
२०७२ यहेको छ । 

१.२ मो ननदेभशका भशऺा भन्रारमफाट स्िीकृत बएऩनछ तुरुन्त रागु हुनेछ । 
२. ऩरयबाषा : विषम िा प्रसङ्क्गरे अको अथा नरागेभा मो ननदेशशकाभा  

२.१ "भन्रारम" बन्नारे भशऺा भन्रारमराई सम्झनु ऩदाछ । 
 २.२ "विबाग" बन्नारे भशऺा विबागराई सम्झनु ऩदाछ । 
२.३ "ऺेरीम भशऺा ननदेशनारम " बन्नारे ऩाॉच ैविकास ऺेरभा यहेका ऺेरीम  भशऺा 

ननदेशनारमराई सम्झनु ऩदाछ । 
२.४  "भशऺा ऐन तथा भशऺा ननमभािरी " बन्नारे भशऺा ऐन २०२८ (सम्सोधन सदहत) य 

भशऺा ननमभािरी बन्नारे भशऺा ननमभािरी २०५९ (सम्सोधन सदहत )राई सम्झनु  
ऩदाछ । 

२.५  "ननदेभशका" बन्नारे  भशऺा भन्रारमद्िाया स्िीकृतबई जायी गरयएको संस्थागत 
विद्मारम भाऩदण्ड  तथा सञ्चारन ननदेशशका २०६९ राई सम्झनु ऩदाछ । 

२.६  "विद्माथी सङ्गठन " बन्नारे  कानुनफभोजजभ याजष्िम भान्मता प्राप्त विद्माथी 
सङ्गठनराई सम्झनु ऩदाछ । 

२.७  "अभबबािक सॊघहरू " बन्नारे भशऺा ऐन तथा भशऺा ननमभािरी अनुसाय गदठत 
सभभनतराई सम्झनु ऩदाछ । 

२.८  "कय कामाारम" बन्नारे प्रचभरत कानुन अनुसाय याजश्ि सङ्करन गने कामाारमराई 
सम्झनु ऩनेछ। 
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२.९ "अभबबािक–भशऺक सबा  (Parent -Teachers' House )" बन्नारे  सम्फजन्धत 
विद्मारमका अभबबािकयहरू य भशऺकहरू सजम्भभरत बेराराई सम्झनु ऩनेछ ।  

३. उदे्दश्म : सॊस्थागत विद्मारमहरूरे विद्माथीहरूफाट उठाउने शुल्कराई व्मिजस्थत गयी   
  व्मािहारयकरुऩभा कामाान्िमन गयाई ऩायदशीता कामभ गनुा मसको भुख्म उदे्दश्म 
  यहेको छ । 
४.  विद्मारमको न्मूनतभ भाऩदण्ड  

४.१ प्रत्मेक विद्मारमफाट तोककएको न्मनूतभ गणुस्तयको भशऺा उऩरव्ध हुने अिस्थाराई 
सनुनजश्चत गरयन ुऩछा । 

४.२ हार सञ्चारनभा यहेका प्रत्मेक विद्मारमराई मस भाऩदण्ड बन्दा उच्चस्तयको शकै्षऺक 
ऩिूााधाय, भसकाइ सवुिधा य व्मिस्थाऩकीम प्र फन्धसदहत विद्मारम सञ्चारन गने अगधकाय 
य सवुिधा यहन्छ । 

४.३ हारसम्भ सञ्चारनभा यहेका विद्मारमहरूको ननधाारयत न्मनूतभ भाऩदण्ड  ३ िर्ा भबर ऩयुा 
गनुाऩनेछ ।  उक्त अिगधभबर ऩनन भाऩदण्ड ऩयुा नगने विद्मारमराई सभम सदहतको 
विकल्ऩ ददएय विद्मारम गाभ्ने प्रकिमाभा रगगने गयी सचूना प्रकाशन गरयनेछ ।  

४.५ विद्मारमको न्मनूतभ ्भाऩदण्ड (Minimum School Standard) तर उल्रेख गयेफभोजजभ  
हुने छ ।  

विद्मारमको न्मनूतभ ्भाऩदण्ड (Minimum School Standard) 

ि.सॊ ऩिूााधाय भाऩदण्ड 
 क. विद्मारम सञ्चारन तथा जनशजक्त व्मिस्था 
१ विद्मारम सञ्चारन 

सॊमन्र 
भशऺा ऐन , भशऺा ननमभािरी , सॊस्थागत विद्मारम भाऩदण्ड 
तथा सञ्चारन ननदेभशका  य विद्मारम विननमभािरीको 
अधीनभा यहेय भार विद्मारमका प्रत्मेक गनतविगध सञ्चारन 
बएको हुन ुऩने । 

२ जनशजक्त प्रकाय विद्मारमभा १ जना प्रधानाध्माऩकसदहत भशऺकहरू य 
आिश्मक सङ्ख्माभा प्रशासननक सहामक कभाचायीको ऩदनाभ 
बएका जनशजक्तभार कामायत यहनऩुने ।  

३ भशऺक सङ्ख्मा प्रनत कऺा १ : १.४ का दयरे भशऺक सङ्ख्मा हुन ुऩने । 
विद्माथी सङ्ख्माको आधायभा १:२२ बन्दा कभ हुन नहुने। 

४ भशऺकको न्मनूतभ 
मोग्मता 

भशऺक सेिा आमोग ननमभािरी २०५७ फभोजजभको तहगत 
भशऺकको न्मनूतभ मोग्मता हुन ुऩने । ननमजुक्त ऩरको विियण 
जजल्रा भशऺा कामाारमभा अद्मािगधक गरयएको हुन ुऩने । 
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ि.सॊ ऩिूााधाय भाऩदण्ड 
५ स्थामी ननमजुक्त भशऺा ननमभािरी , २०५९ को ननमभ १०५ (क) फभोजजभको 

विद्मारम विननमभािरीको अधीनभा यही भशऺकको ननमजुक्त 
गयेको हुन ुऩने । 
 

६ भशऺक 
कभाचायीहरूको   
तरफ बत्ता 

नेऩार सयकायरे सयकायी अनदुान अन्तगात कामायत भशऺक 
कभाचायीका रागग तोकेको सयकायी स्केर नघट्नेगयी तरफ 
बत्ता फङै्क सवुिधा बएको स्थानभा फङै्क खाता भापा त 
बकु्तानी गयेको हुन ुऩने । 

७ विद्माथी ऩयाभशा 
कऺा 

विद्माथीको भनोिऻैाननक सभस्माराई फझुेय ऩयाभशा उऩरव्ध 
गयाउनका रागग विद्माथी ऩयाभसा कऺाको व्मिस्था बएको 
हुनऩुने । 

 ख. भसकाइ सवुिधा व्मिस्था 
८ जग्गा य घयको  

स्िाभभत्ि 
विद्मारमको नाभभा आफ्नो नाभको जग्गा  य घय िा कम्तीभा 
५ िर्ाको घय बाडाका रागग जग्गा/घय धनीबफच  विगधित ्
सम्झौता बएको । ५ िर्ा ऩनछ आफ्न ैजग्गा  / घय खरयदको 
मोजना फनाएको य विद्मारम सॊचारककै रगानी भा खरयदको 
प्रकिमा प्रस्ट्माइएको हुन ुऩने । 

९ जग्गाको ऺेरपर विद्मारम बिन िाहेक एकै ऩटक कम्तीभा सफ ैविद्माथीका 
रागग assembly सञ्चारन गना य  कम्तीभा व्माडभभन्टन य 
बभरिर खेल्न ऩगु्ने ऩमााप्त जभभन हुनऩुने । 

१० विद्मारमहाता सयुक्षऺत, सपा सगु्घय य हरयमारीमकु्त हुन ुऩने । 
११ कऺागत विद्माथी 

सङ्ख्मा 
प्रत्मेक कऺाभा कम्तीभा २२ जना य फढीभा ४४ जना 
विद्माथी  औसतभा ३३ जना विद्माथी हुन ुऩनेछ । 

१२ कऺा कोठा कम्तीभा आधायबतू तहको हकभा १ .० िगा भभटय य 
भाद्मभभक तहको हकभा प्रनत विद्माथी १ .२ िगा भभटय 
ऺेरपर ऩगु्ने गयी प्रत्मेक कऺा कोठाको साइज हुन ुऩने य  
सञ्चाभरत कऺा य ऐजच्छक विर्म सभेतराई ऩगु्ने छुट्टाछुटै्ट 
प्रकाश तथा हािा ओहोय दोहोय गना सक्ने कऺा कोठा हुन ुऩने 
। 

१३ कोठाको उचाइ विद्मारमरे आफ्न ैजग्गाभा घय ननभााण गदाा कम्तीभा दहभारी 
ऺेरभा ८ पुट , उऩत्मकाभा ९ पुट य तयाइभा १० पुट  उचाइ 
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ि.सॊ ऩिूााधाय भाऩदण्ड 
बएको कऺा कोठा हुनऩुने । प्रत्मेक कऺा कोठाभा २ िटा 
प्रिेशद्िाय हुन ुऩने । 

१४ बिनको गणुस्तय सयकायद्िाया ननधाारयत बिन भाऩदण्डका आधायभा नक्साऩास 
य बकूम्ऩ प्रनतयोधात्भक तथा प्रत्मेक कोठाभा जविरचेमयको 
ऩहुॉच ऩगु्ने गयी  अऩाङ्ग भरैी बिनको  ननभााण बएको हुन ु 
ऩने । 

१५ प्रशासननक 
प्रमोजनका कोठा 

कम्तीभा प्रधानाध्माऩक कामाकऺ,  भशऺक स्टापकऺ, प्रशासन 
य रेखाकऺ , ऩसु्तकारम य िाचनारम कऺ , स्टोयकोठा य  
प्रमोगशारा कऺका रागग छुट्टा छुटै्ट कोठाको व्मिस्था बएको 
हुनऩुने । 

१६ खानेऩानी व्मिस्था सफ ै विद्माथीहरूका रागग ऩमााप्त य स्िच्छ वऩउने ऩानी 
उऩरव्ध गयाउन सक्ने गयी धाया य ऩानी ट्माङ्कीको व्मिस्था 
बएको हुनऩुने । 

१७ शौचारम य सपाइ 
व्मिस्था 

कम्तीभा ५० विद्माथी फयाफय ऩानीको धाया जडडत १ शौचारम 
य मरुयनर छार छाराको रागग छुट्टा छुटै्ट ऩगु्ने गयी उऩरव्ध  
हुनऩुने । 

१८ पननाचय विद्माथीको उभेय सहुाउॉ दो हुने गयी  उचाइका हकभा आधायबतू 
तहभा १६ ' २२' य भाध्मभभक तहभा २२ '२६' इन्च य चौडाइ 
कम्तीभा १५' इन्च बएको  फने्च डसे्क हुनऩुने । 

१९ फकुमाा क/फकु कनाय सफ ैविद्माथीरे प्रमोग गना ऩाउने गयी प्रत्मेक कऺा कोठाभा 
आिश्मक सङ्ख्माका फकुमााेेक/फकु कनाय उऩरव्ध हुन ुऩने । 

२० कम्प्मटुय ल्माफ कम्तीभा एक ऩटक प्रमोग गदाा २ विद्माथी फयाफय १ 
कम्प्मटुय ऩगु्ने गयी कम्प्मटुय विर्म भशऺण य सफ ै
विद्माथीराई कम्प्मटुय साऺयता कऺा सञ्चारन गना ऩमााप्त 
सङ्ख्माभा कम्प्मटुय , वप्रन्टय य  LCD projector सदहतको 
computer lab हुनऩुने । 

२१ प्रमोगशारा विऻान रगामतका प्राविगधक य व्मािसानमक विर्म भशऺणका 
रागग सफ ैविद्माथीरे कामाशारा सञ्चारन गना ऩगु्ने 
उऩकयणसदहतको प्रमोगशारा हुनऩुने । 

२२ ऩसु्तकारम विद्मारमभा ऩठनऩाठन हुने सफ ैकऺाका सफ ैविर्महरूसॉग 
सम्फजन्धत भशऺक य विद्माथीका रागग उऩमोगी कम्तीभा 



5 
 

ि.सॊ ऩिूााधाय भाऩदण्ड 
आधायबतू तहभा १००० थान य भाध्मभभक तहको विद्मारमभा 
१५०० थान सन्दबा साभग्रीहरूको सङ्करनसदहतको ऩसु्तकारम 
हुनऩुने । 

२३ उऩचाय कऺ विद्माथी तथा भशऺकहरूका रागग साभान्म स्िास््मोऩचाय गना 
और्गध, उऩकयण य जनशजक्त सदहतको उऩचाय कऺ हुनऩुने । 

 ग. भशऺण भसकाइ तथा भलू्माङ्कनका भाऩदण्ड 
२४ ऩाठ्मिभ  नेऩार सयकाय भशऺा भन्रारमद्िाया स्िीकृत ऩाठ्मिभ राग ु

गयेको हुनऩुने । 
२५ ऩाठ्मऩसु्तक ऩाठ्मिभ विकास केन्रद्िाया जायी  / स्िीकृत गरयएको 

विर्मगत ऩाठ्मऩसु्तक राग ुगयेको हुनऩुने । 
 

२६ थऩ ऩाठ्म साभग्री  
(reference 
materials) 

ऩाठ्मिभ विकास केन्ररे थऩ ऩाठ्म साभग्रीको रूऩभा स्िीकृत 
सन्दबा साभग्री (additional text book) प्रमोग बएको हुनऩुने 
। थऩ ऩाठ्मसाभग्री प्रमोग गदाा तह अनसुाय , विद्माथीको उभेय 
य ऩरयऩक्िता जस्ता भनोिऻैाननक ऩऺराई सभेत ध्मानभा 
याखेय सङ्ख्मा एककन गनुा ऩने । 

२७ भशऺक सहमोगी 
साभग्री  

भशऺककारागग विर्मगत रूऩभा तमाय गयेको सहमोगी साभग्री  
(teachers' guide book) व्मिस्था हुनऩुने । 

२८ िावर्ाक ऩठनऩाठन 
ताभरका 

ऩाठ्मिभरे ननधाायण गयेअनसुाय िर्ाभा २२० ददन विद्मारम 
सञ्चारन य १९२ ददन खुद ऩठनऩाठन सञ्चारन बएको 
हुनऩुने । 

२९ कऺागत ऩयीऺा ऩाठ्मिभरे तोकेअनसुाय प्रत्मेक विर्मभा रभैाभसक , अधा 
िावर्ाक य िावर्ाक ऩयीऺा विर्मगत भशऺकफाट प्रश्नऩर ननभााण 
गयी विद्मारमभ ैसञ्चारन गने साथै ननभााणात्भक य 
ननणामात्भक (formative and summative) दिु ैप्रकायका  
भलू्माङ्कनका साधनहरू प्रमोग गयेको हुनऩुने । 

३० आधायबतू तह 
उत्तीणा ऩयीऺा 
(कऺा–८ को 
जजल्रास्तयीम 
ऩयीऺा ) 

ननम्न भाध्मभभक भशऺा उत्तीणा सभभनतरे तोके अनसुाय 
जजल्रा भशऺा कामाारमरे आधायबतू तहको अन्त्मभा भरइने 
ऩयीऺा सञ्चारन गयेको हुन ुऩने । 
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ि.सॊ ऩिूााधाय भाऩदण्ड 
३१ कऺा–३ य ५ को 

भसकाइ उऩरजधध 
ऩयीऺण 

प्रत्मेक विद्मारमरे प्रत्मेक िर्ाको िावर्ाक ऩयीऺा सम्ऩन्न 
बएको १ भदहना भबर स्रोतकेन्ररे नभनुाका रूऩभा अथिा सफ ै
विद्माथी सभेटेय सञ्चारन गने कऺा  –३ य ५ को भसकाइ 
उऩरजधध ऩयीऺाभा विद्माथी सहबागी गयाउने । 

३२ शकै्षऺक उऩागधको 
प्रभाण ऩर 

प्रत्मेक विद्मारमरे िावर्ाक ऩयीऺाको ननतजा प्रकाशन सम्ऩन्न 
गनाा साथ प्रत्मेक विद्माथीराई शकै्षऺक प्रभाण ऩर  अननिामा 
प्रदान गने तथा विद्मारम छाडये अन्मर जाने विद्माथीहरुराई 
अननिामा रुऩभा स्थानान्तयण प्रभाण ऩर प्रदान गने । 

 

नोट : विद्मारमभा सञ्चारन गरयने आिास सुविधाको भाऩदण्ड सॊस्थागत विद्मारम भाऩदण्ड तथा 
सञ्चारन ननदेभशकाभा तोककए फभोजजभ हुने । 

५.  खचाऺ ेत्र सीभाङ्क्कन य शुल्कदयको ननधाायण 

विद्मारमराई  अभबबािकफाट शलु्कस्िरूऩ प्राप्त हुने यकभ य सञ्चारकका रगानीफाट उऩरव्ध 
फजेटको खचा व्मिस्थाराई  ऩायदशी तलु्माउन तरको ताभरका फभोजजभको खचा ऺेर राग ुगनुा 
ऩनेछ य मसकैा आधायभा विद्माथीहरूफाट भरइने भाभसक शलु्क ननधाायण गनुा  
ऩनेछ । 

 

 

 

ि. 
सॊ 

खचाऺ ेर अनऩुात % 

१ भशऺक कभाचायीको तरफबत्ता तथा अन्म कल्माणकायी सवुिधा व्मिस्था ६० 

२ विद्माथी छारिजृत्त (ग्राभभण भशऺा विकास कोर् रगामत प्रशासननक 
व्मिस्थाराई मस ैअन्तगात यहने गयी) 

९.५ 

३ घयबाडा, फङै्ककजााको व्माज, १४ 

४ शकै्षऺक विकास कामािभ (प्रविगध, उऩकयण, ऩसु्तकारम आदद) व्मिस्था  ७ 

५ सॊस्थागत विकास (रगानन प्रनतपर सभेत) ९.५ 

 जम्भा  १०० 
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६. शुल्क शीषाकको सीभाङ्क्कन 

विद्मारमहरूभा सङ्करन गरयने शलु्कको शीर्ाकहरूराई सीभाङ्ककत गयी देहामअनसुायको 
अगधकतभ शलु्क शीर्ाकको दामया तोककएको  छ ।  कुन ैऩनन विद्मारमहरूरे मसबन्दा अन्म 
शीर्ाकभा शलु्क सङ्करन कामा ननर्गेधत हुनेछ । 

ि. सॊ शलु्क शीर्ाक भाऩदण्ड 

१ भाभसक ऩढाइ 
शलु्क 

कऺा कोठाभा ऩठन ऩाठनसञ्चारन गना , शकै्षऺक कामा 
सञ्चारन, भशऺक एिभ कभाचायीहरूको तरफबत्ता िाऩत । 

२ िावर्ाक शलु्क  खेरकुद, अनतरयक्त किमाकराऩ , प्रमोगशारा, विद्मारम बिन 
भभात, ऩसु्तकारम य प्राथभभक उऩचाय िाऩत । 

३ बनाा शलु्क  विद्माथीको यजजस्िेशन, व्मजक्तगत प्रोपामर अद्मािगधकीकयण, 
बनाा पायाभ छऩाइ आदद िाऩत । 

४ धयौटी शलु्क  विद्मारम अिगधबय विद्माथीरे नतनुाऩने कुन ैफक्मौता हुन  
गएभा त्मसको सयुऺण फाऩत (कपताा हुने गयी) । 

५ ऩयीऺा शलु्क रभैाभसक, अधािावर्ाक, िावर्ाक रगामतका ऩयीऺा सञ्चारन तथा 
ननतजा तमायी रगामतका मोजना कामा सञ्चारन फाऩत । 

६ कम्प्मटुय शलु्क कम्प्मटुय विर्म भशऺण , कम्प्मटुय साऺयता कोसा स ञ्चारन, 
कम्प्मटुय भभात फाऩत  । 

७ स्थानान्तयण 
प्रभाणऩर शलु्क 

प्रभाणऩर छऩाइ य वितयण फाऩत   

८ विशरे् प्रभशऺण 
शलु्क 

जुडो, भासार आटा , ऩौडी , गामन , नतृ्म , खेरकुद , सङ्गीत य 
सादहजत्मक किमाकराऩको प्रभशऺण तथा विभबन्न प्रकायका 
ताभरभ प्रभशऺण ऩारयश्रभभक फाऩत । 

९ आिास शलु्क  आिासीम विद्माथीको रागग भसयक , विछ्मौना खयीद , आिास 
सयसपाइ, खानेऩानी, बफजुरी, खाना तथा खाजा य सयुऺा  
फाऩत । 

१० बोजन शलु्क विद्मारम आिासभा नयहने तय विहानी एिभ ददउसोको 
खानाखाजा विद्मारमभ ैखाने विद्माथीहरूका रागग । 

११ ऩरयिहन शलु्क विद्माथीराई घयफाट विद्मारम सम्भ रजैान / ऩमुाामउनका 
रागग प्रमोग गरयने सिायी साधनको इन्धन , चारकको 
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ि. सॊ शलु्क शीर्ाक भाऩदण्ड 

ऩारयश्रभभक तथा भभात खचा फाऩत । 

१२ शकै्षऺक भ्रभण  विद्माथीको व्मिहारयक ऻान अभबिवृिका रागग अन्तय–
विद्मारम भ्रभण , ऩमाटकीम ऺेर भ्रभण तथा internship 
सञ्चारन फाऩत । 

१३ अन्तय विद्मारम 
प्रनतमोगगता 
सञ्चारन 

विद्माथीको फौविक तथा शायीरयक विकासका रागग उऩमोगी 
प्रनतमोगगता सञ्चारन फाऩत ।  

१४ शकै्षऺक साभग्री 
शलु्क 

कऺा भशऺणका रागग आिश्मक ऩने छऩा इ य श्रव्म -दृश्मजस्ता 
साभग्री खरयद फाऩत  

 

 ७. शुल्क गणना कामाविधध  

भाभसक शलु्क ननधाायणको रागग विद्मारमरे िावर्ाक कामािभ य फजेट तमाय गदाा शलु्क दय 
आॉकरन (Fee estimate) तमाय गनुा ऩनेछ । भाभसक शलु्क गणनाको रागग देहामअनसुाय 
गयी प्रत्मेक शकै्षऺक सरको ऩौर् भसान्तसम्भ शलु्क आॉकरन तमाय गयी भशऺक अभबबािक 
बेराभा ऩेस गनुा ऩनेछ। मस कामाको रागग खचा ऺेर सीभाङ्कनका आधायभा   देहामअनसुाय 
भाभसक शलु्क ननधाायण विगध  प्रमोग गरयएको हुन ुऩनेछ । 

क. भाऩदण्डभा तोककएफभोजजभ विद्मारमको भशऺक तथा कभाचायीको १३ भदहनाको तरफ 
खचाको जम्भा दहसाि (नेऩार सयकायरे उऩरव्ध गयाए सयह) 

ख.  भशऺक कभाचायीराई कल्माणकायी सवुिधा फाऩत "क" को जम्भा मोगको १८ प्रनतशतरे हुन 
आउने यकभ । 

ग. (क+ख) को कुर मोगराई ६० प्रनतशत भान्ने  
घ. फाॉकी ४० प्रनतशत भध्मे 
अ. ८ प्रनतशत छारिजृत्त १.५ प्रनतशत ग्राभीण भशऺा विकास कोर् गयी जम्भा ९.५ प्रनतशत 
आ. शकै्षऺक विकास कामािभ , (प्रविगध उऩकयण ,  ऩसु्तकारम ) आददभा ७ प्रनतशत , घयबाडा 

फङै्क कजााको धमाज १४ प्रनतशत , सॊस्थागत विकास रगानी प्रनतपर सभेत ९ .५ प्रनतशत 
जम्भा ३०.५ प्रनतशत 

ङ. प्रनत विद्माथी िावर्ाक रागत ननकाल्ने :-  
(१) प्रनत कऺा औसत विद्माथी सङ्ख्मा बन्दा फढी विद्माथी बएभा ग य  घ को कुर मोगराई 

जम्भा विद्माथी सङ्ख्मा रे बाग गने ।  
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(२) प्रनत कऺा औसत विद्माथी सङ्ख्मा बन्दा घटी विद्माथी बएभा  ग य घ को कुर मोगराई 
जम्भा कऺा  X ३३ (औसत विद्माथी सङ्ख्मा) रे बाग गने ।  

च. प्रनत विद्माथी िावर्ाक रागतराई १२ रे बाग गदाा हुन आउने अङ्कराई भाभसक शलु्क 
कामभ गने । 

छ. अन्म शलु्कको सम्फन्धभा :  
अ. आिास शलु्क: विद्मारमरे ऩेस गयेको आिास सञ्चारन कामािभ / मोजनाराई आिासीम 

विद्माथीहरूको अभबबािक को २/३ बेरारे अनभुोदन गयेको हुने ।  
आ. ददिा बोजन तथा खाजा शलु्क :  सोही सेिा उऩबोग गने अभबबािकको बेरारे ऩारयत गनुा 

ऩनेछ । 
इ. ऩरयिहन शलु्क :- ऩरयिहन सेिा उऩबोग गने विद्माथीको अभबबािकको बेरा य 

विद्मारमबफच बएको सहभनत अनरुूऩ हुनेछ । 
ई. विशरे् प्रभशऺण शलु्क गणना गदाा विद्मारमरे आिश्मक शलु्क प्रस्ताि गयी उक्त सवुिधा 

उऩबोग गने विद्माथीहरूको कम्तीभा ऩनन दइुनतहाइ अभबबािकहरूको बेराफाट ऩारयत गनुा 
ऩनेछ। 

८. शुल्कको अनुभोदन तथा स्िीकृनत विधध 

देहामको विगध अनसुाय  विद्मारम तथा सम्फजन्धत ननकामरे   शलु्क ननधाायणको आॉकरन 
अभ्मास, अनभुोदन तथा स्िीकृनत गनुा ऩनेछ । 

ि.सॊ. विियण विगध 

१ शलु्क 
आॉकरन 
अभ्मास 

 मस ैननदेभशका फभोजजभ  तोककएको शलु्क शीर्ाक सीभाङ्कन , खचाऺ ेर 
सीभाङ्कन, विद्मारमको िावर्ाक कामािभ तथा फजेट य भशऺा 
ननमभािरीको अनसुचूी–२२ को व्मिस्थाराई आधाय भानी प्रत्मेक विद्मारमरे 
कऺागत शलु्क दय आॉकरन भङ्भसय भसान्त सम्भ तमाय गने । 

२ शलु्क 
दय 
आॉकरन 
ऩेस गने 

 विद्मारमर े भशऺक अभबबािक सङ्घ सभेतको उऩजस्थनतभा अभबबािक–
भशऺक सबा (Parent-Teachers' House) आमोजना गने य त्मस 
सबाभा विद्मारमरे आॉकरन गयेको शलु्क दयराई शलु्क प्रस्तािका 
रूऩभा ऩौर् ऩदहरो हप्तासम्भ ऩेस गने । 

 विद्माथी सङ्ख्मा फढी बएका कायण एकै ऩटक विद्मारमस्तय कै सबा 
सञ्चारन गना सम्बि नबएभा कऺागत िा तहगत सबा सञ्चारन गने । 

३ शलु्कअ
नभुोदन 
य 
प्रस्ताि 

 विद्मारमरे आमोजना गयेको भशऺक अभबबािक सङ्घ सभेतको सबारे 
विद्मारमरे आॉकरन गयेको शलु्क प्रस्तािराई विद्मारमको अनघल्रो 
िर्ाबरयको सम्ऩणूा कायोफायको साभाजजक ऩयीऺण (social audit) य 
प्रस्ताि गरयएको शलु्कको खचा ऺेर सभेतका आधायभा विश्रेर्ण गयी 
अनभुोदन गने । 
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ि.सॊ. विियण विगध 

ऩेस गने  अभबबािक भशऺक सबाफाट अनभुोददत शलु्क प्रस्ताि स्िीकृनतको रागग 
ऩौर् तसे्रो हप्तासम्भ जजल्रा भशऺा कामाारमभा ऩेस गने । 

४ शलु्कको 
स्िीकृनत  

 जजल्रा भशऺा कामाारमरे विद्मारमरे ऩेस गयेको भाभसक शलु्क दय 
प्रस्ताि य अन्म शलु्क दय प्रस्ताि भशऺा ननमभािरीको अनसुचूी २२ ख 
को उऩखण्ड ३ को विगध प्रमोग गयी तमाय गयेको हो होइन एककन गने , 
उक्त प्रस्ताि तमाय गदाा फुॉदा ५ को खचा ऺेर सीभाङ्कन भभरे नभभरेको, 
भशऺक कभाचायीको सङ्ख्मा तोककएको भाऩदण्डफभोजजभ बए नबएको 
एककन गने य उगचत देखखएभा ऩेस बएको प्रस्तािराई भशऺा 
ननमभािरीको ननमभ १४५ क . को  (ख) अनसुाय गदठत सभभनतको 
ऩयाभशाभा चैर दोस्रो हप्ताभबर स्िीकृनत प्रदान गने । 

 जजल्रा भशऺा कामाारमरे विद्मारमरे ऩेस गयेकोअन्म शलु्कको प्रस्ताि 
विद्मारमरे ददने सेिा , सेिा उऩबोग गने विद्माथी सङ्ख्मा य त्मसभा 
राग्ने रागत खचाको अध्ममन विश्रेर्ण गयी प्रनत विद्माथी रागत खचा 
सोही सेिा उऩबोग गने विद्मागथाको अशबबािक बेराभा प्रस्ताि गयी २/३ 
अशबबािकफाट अनभुोदन बए नबएको  एककन गयी भशऺा ननमभािरीको 
ननमभ १४५क. को  (ख) अनसुाय गदठत सभभनतको ऩयाभशाभा चैर दोस्रो 
हप्ताभबर स्िीकृनत प्रदान गने । 

५ शलु्कदय 
जायी 
तथा 
राग ुय 
सािाजनन
क गने 

 

 प्रत्मेक विद्मारमरे विद्माथीफाट भरने शीर्ाकगत शलु्क विियण सफरेै 
देख्ने गयी flex print िा स्थामी शलु्क विियण सचूना ऩाटी तमायगयी 
विद्मारमको भखु्म द्िायभा सािाजननक गनुा ऩनेछ । साथै िेब साइट 
बएको विद्मारमरे अननिामारूऩभा आफ्नो विद्मारमको िेब साइटभा 
सभेत याख्न ुऩनेछ। मो कामा जजल्रा भशऺा कामाारमफाट शलु्कको 
स्िीकृनत भरएको १ हप्ताभबर गयाइ सक्न ुऩनेछ। 

 जजल्रा भशऺा कामाारमरे प्रत्मेक विद्मारमको कऺागत रूऩभा शकै्षऺक 
सर सभेत खुल्ने गयी शीर्ाकगत शलु्क सीभा उल्रेख गरयएको शलु्कको  
विियण कामाारमफाट प्रकाभशत हुने ननमभभत फरेुदटनभा प्रकाशन गनुा 
ऩनेछ। 

 

९. िावषाक कामाक्रभ तथा फजेट ननभााण  

९.१ प्रत्मेक विद्मारमरे शलु्क ननधाायणको आधाय दस्तािेजको रूऩभा िावर्ाक कामािभ तथा फजेट 
(annual budget) तमाय गनुा ऩनेछ । 
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९.२ कामािभ तथा फजेट दस्तािेज तमाय गदाा कम्तीभा खचाऺ ेर सीभाङ्कन , शलु्क शीर्ाक 
सीभाङ्कन, अनघल्रो शकै्षऺक सरको खचा विश्रेर्ण य स्रोत प्रऺेऩणराई ऩणूारूऩभा आधाय 
फनाउन ुऩनेछ । 

१०. शुल्कका आधाय देहामअनुसाय हुनेछ :  

क.  भाभसक शलु्कका आधाय : - सीभाङ्ककत खचा ऺेर भा उजल्रखखत य विश्रेवर्त खचा न ै
भाभसक शलु्कका आधाय हुन ्। 

ख. अन्म शलु्कका आधाय : - भाभसक शलु्क य भाभसक शलु्कको आधायभा ननधाारयत हुने 
शीर्ाकगत शलु्क फाहेकको शीर्ाकको कामािभ सञ्चारन फाऩतको खचा । 

 (अन्म शलु्क बन्नारे भाभसक ऩढाइ शलु्क य सो शलु्कराई आधाय भानी ननधाायण गरयने 
फाहेकका शलु्कहरू सम्झनऩुदाछ ।) 

११. छात्रितृ्तत वितयणको प्रक्रक्रमा य आधाय ननम्नानुसाय हुनेछ  :  

क.  सॊस्थागत विद्मारमरे प्रदान गनुा ऩने १० प्रनतशत विद्माथीका रागग छारिजृत्त सॊस्थागत  
विद्मारम भाऩदण्ड तथा सञ्चारन ननदेशशका २०६९ भा बएको व्मिस्था अनरुूऩ हुनेछ ।  

ख.  छारिजृत्तको प्रकिमा ऩयुा नगयी कुन ैऩनन विद्माथीराई विद्मारमरे उऩरव्ध गयाएको 
सहुभरमतराई छारिजृत्तभा गणना गना ऩाइने छैन । 

१२.  कय बुक्तानन  व्मिस्था 

१२.१  प्रत्मेक विद्मारमरे तोककएको अिगधभबर प्रचभरत काननु अनसुाय हुन आउने कयको 
यकभ सम्फजन्धत कय कामाारम सभऺ फझुाउन ुऩनेछ । विद्मारमरे मसयी कय फझुाउॉ दा 
जजल्रा भशऺा कामाारमफाट प्रभाखणत गये को िावर्ाक रेखा ऩयीऺण प्रनतिेदनराई 
अननिामारुऩभा ऩेस गनुा ऩनेछ । 

१२.२  मस प्रमोजनका रागग कय कामाारमरे ऩनन जजल्रा भशऺा कामाारमफाट प्रभाखणत गयी 
ऩठाएको िावर्ाक रेखा ऩयीऺण प्रनतिेदनराई आधाय फनाउन ुऩनेछ । 

१३. आधथाक रेखा ऩयीऺण व्मिस्था : 

प्रत्मेक विद्मारमरे आगथाक िर्ा बकु्तान हुनासाथ विद्मारमरे भसपारयस गयेको भध्मेफाट 
जजल्रा भशऺा कामाारमरे ननमकु्त गयेको रेखा ऩयीऺकफाट भार सम्ऩणूा आगथाक कायोिायको 
रेखा ऩयीऺण (financial audit) गयाउन ुऩनेछ । रेखा ऩयीऺकरे रेखा ऩयीऺण सम्ऩन्न गयी 
त्मसको प्रनतिेदन जजल्रा भशऺा कामाारम य सम्फजन्धत विद्मारम सभऺ ऩेस गनुाऩनेछ । 

१४. शुल्क असुरी प्रािधान य भाऩदण्ड देहामअनुसाय हुनेछ । 
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१४.१ शुल्क शीषाक य भाऩदण्ड विियण 

क्रस ं शीषाक भाऩदण्ड विियण 

(१) भाभसक ऩढाइ 
शलु्क 

१ िर्ाभा१२ भदहनाको स्िीकृत भाभसक शलु्क 

(२) बनाा शलु्क बनाा हुॉदा एक ऩटक भार जुन कऺाभा बनाा  हुने हो सोही  
कऺाको स्िीकृत भाभसक शलु्कको १ भदहनाको शलु्क  

(३) ऩयीऺा शलु्क  प्रत्मेक कऺाको रागग स्िीकृत भाभसक ऩढाइ शलु्कको ५० 
प्रनतशत भा  नफढाइकन िावर्ाक िा ककस्ताभा भरन ुऩनेछ। 
ऩयीऺाको भाऩदण्डभा सञ्चाभरत सम्ऩणूा खचा य स्थानान्तयण 
प्रभाण ऩर छऩाइ फाऩतको खचा मसभैबर सभेट्न ुऩनेछ।  

(४) शकै्षऺक साभग्री 
शलु्क 

शकै्षऺक साभग्री फाऩत भाभसक ऩढाइ शलु्कको १० प्रनतशत भार 
िर्ाभा एक ऩटक भरन ऩाइनेछ । मस शीर्ाकभा उठाइएको 
यकभको ७०  %  सोही कऺाको रागग आिश्मक शकै्षऺक 
साभग्रीभा खचा गनुा ऩनेछ। फाॉकी ३० %  यकभको कुर 
विद्माथीको कुर मोग अङ्कको हुन आउने यकभ स्थामी 
प्रकृनतको शकै्षऺक साभग्रीभा खचा गनुा ऩनेछ। 

(५) िावर्ाक शलु्क २ भदहनाको स्िीकृत भाभसक शलु्क फयाियको यकभ । 

१४.२ िावषाक शुल्क को खचा विियण  : िावर्ाक शुल्कको यकभ खचा  गदाा देहामको शीर्ाकहरूभा 
 तोककए फभोजजभ खचा गनुा ऩनेछ ।  

विद्मारमको 
तह 

खेरकुद अनतरयक्त 
किमाकराऩ 

प्रमोगशारा ऩुस्तकारम बिन रगामत 
बोनतक भभात 

प्राथभभक 
उऩचाय 

ऩूिा प्रा वि ३० % १५% ५% ५% २०% २५% 

प्राथभभक २०% २०% १०% १०% २५% १५% 

ननम्न 
भाध्मभभक 

१५% २०% १५% १५% २५% १०% 

भाध्मभभक १२% १२% २३% २३% २०% १०% 
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१४.३ अन्म शुल्क :  
अन्म शुल्कको हकभा देहामफभोत्जभ गनुा ऩनेछ ।  

क. यजजस्िेशन तथा एस, एर, सी आिेदन शलु्क नेऩार सयकायरे तोके बन्दा फढी भरन ऩाइने छैन 
य जजल्रास्तयीम ऩयीऺा शलु्क उक्त ऩयीऺा सभभनतरे ननधाायण गये बन्दा फढी भरन ऩाइने  
छैन । 

ख. स्थानान्तयण प्रभाणऩर भरई आउने विद्माथीराई प्रिेश ऩयीऺा िाऩत फढीभा रु १०० य पायाभ 
शलु्क फाऩत रु २५ सम्भ शलु्क भरन सककने छ । 

ग. आिास व्मिस्थाऩनको शलु्क ननधाायण गदाा आिासीम विद्माथीहरूको अभबबािक य 
विद्मारमकाबफच बएको सहभनत अनसुाय हुने छ । मस प्रमोजनका रागग विद्मारमरे 
आिासीम विद्माथीहरूको अभबबािक बेराफाट ऩारयत गयाउन ुऩनेछ । 

घ. ददिा बोजन तथा खाजा शलु्क सोही सेिा उऩबोग गने अभबबािकको बेरारे ऩारयत गनुा ऩनेछ। 
ङ. ऩरयिहन शलु्क ऩरयिहन सेिा उऩबोग गने विद्माथीको अभबबािकको बेरा को दइु नतहाइ 

बेराफाट ऩारयत गनुा ऩनेछ । 
च. विशरे् प्रभशऺण शलु्क गणना गदाा विद्मारमरे आिश्मक शलु्क प्रस्ताि गयी उक्त सवुिधा 

उऩबोग गने विद्माथीहरूको कम्तीभा ऩनन दइुनतहाइ अभबबािकहरूको बेराफाट ऩारयत गनुा 
ऩनेछ । 

१५. ऩारना गनुा ऩने थऩ सताहरू 
    उजल्रखखत फाहेक देहामका सताहरू शलु्क भाऩदण्ड ननदेभशकाभा राग ुहुनेछन ्। 
क. नमाॉ विद्मारम खोल्नेको हकभा मस ैननदेभशकाभा उल्रेखखत विद्मारमको न्मनूतभ  भाऩदण्ड 

ऩयुा नगयी विद्मारम खोल्ने अनभुनत ददइने छैन ।  
ख. अनभुनत भरइ सञ्चारन बएका य कऺा / तह थऩको प्रकिमाभा यहेका  विद्मारमहरूको हकभा 

सभेत मस ैननदेभशकाभा उल्रेखखत विद्मारमको न्मनूतभ  भाऩदण्ड प्रािधान ऩयुा नगयी कऺा  / 
तह थऩ अनभुनत ददइने छैन । 

ग. कुन ैननजश्चत तहको ऩणूा अनभुनत भर ई सञ्चारन बएका सि ैविद्मारमहरूरे मो प्रािधान 
प्रायम्ब बएको भभनतरे ३ िर्ा भबर ऩयुा गयी सक्न ुऩनेछ । 

घ. भागथ (ग) भा तोककएको सभमािगध ऩयुा हुन ६ भदहना अनघ सम्भभा तोककएको भाऩदण्ड ऩयुा 
हुने सम्बािना नदेखखएभा ननमभानसुाय अको विद्मारमसॊग गाभबने िा कम्ऩनी फन्दको प्रकिमा 
प्रायम्ब गयी शकै्षऺक सर सरुु हुन ु१५ ददन अनघ गाभ्ने िा िन्द गने  सनुनजश्चतता गनुा ऩने य 
सोको जानकायी अभबबािक, भशऺक य विद्माथीहरू रगामत सयोकायिाराहरूराई ददन ुऩनेछ । 

ङ. कऺागत विद्माथी सङ्ख्माको हकभा भशऺा ननमभािरीरे तोके फभोजजभ अनन िामारूऩभा ऩयुा 
बएको हुन ुऩनेछ ।  

च. भशऺण भसकाइ तथा भलू्माङ्कनका भाऩदण्ड सि ैसॊस्थागत विद्मारमभा राग ुहुनेछ । 
छ. आगथाक कायोिाय ऩायदभशाता भाऩदण्डको ऩणूारूऩभा ऩारना बएको हुन ुऩनेछ । 
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ज. सीभाङ्ककत शलु्कशीर्ाक फाहेकको शलु्क शीर्ाक य सीभाङ्ककत शलु्क शीर्ाक को भाऩदण्ड 
फाहेकको प्रमोजनभा शलु्क भरन ऩाइने छैन । 

झ. विद्मारमको रागग तोककएको न्मनूतभ भाऩदण्ड तोककएको अिगधभबर  ऩयुा बएको हो बनी  
अभबबािक भशऺक सबाभा विद्मारमरे विद्मारमको न्मनूतभ भाऩदण्ड प्रनतिेदन ऩेस गनुा 
ऩनेछ य  अभबबािक भशऺक सबारे सो प्रनतिेदन आिश्मक जाॉचफझु गयी प्रभाखणत गनुा  
ऩनेछ । 

ञ. अभबबािक भशऺक सबारे आिश्मक जाॉचफझु गयी प्रभाखणत गयेको प्रनतिेदनभा स्रोत व्मजक्त / 
विद्मारम ननयीऺकरे अननिामारूऩभा दस्तखत गनुा ऩनेछ । 

ट. तोककएको प्रकिमा तोककएको सभमािगध भबर ऩयुा नगयी शलु्क भरने कामाराई ऩणूारूऩभा अिधै 
भाननने छ । 

ठ. सयकायीरगानीभा  कुन ैव्मजक्त सङ्घ सॊस्था िा सयकायी िा गयैसयकायी ननकामफाट सहमोग  
प्राप्त बएका (जग्गा बिन भशऺक दयिन्दी शकै्षऺक साभग्री पननाचय आदद ) जस्ता सािाजननक 
शकै्षऺक गदुठद्िाया सञ्चाभरत विद्मारमको शलु्क सॊयचना तमाय गदाा िास्तविक आम्दानी य 
खचाको विश्रेर्णको आधायभा भार शलु्क सॊयचना तमाय गनुा ऩनेछ । 

१६. दण्ड सजाम सम्फन्धी प्रािधान 
(१)कुन ैविद्मारमरे मो शलु्क भाऩदण्ड ननदेभशकाभा बएको व्मिस्थाको उर ङ्घन हुने गयी कामा गयेभा 
भशऺा ऐन ननमभभा बएको दण्ड सजाम सम्फन्धी कामािाहीको  अनतरयक्त देहामअनसुायको कामािाही 
गरयनेछ । 

क. प्रथभ ऩटक कसयुको भारा हेयी रु. २५००० सम्भ सम्भ जरयिाना गने । 
ख. दोस्रो ऩटक विद्मारमको अनभुनत स्िीकृनत यि गने । 
ग. शलु्कको आधाय य प्रकिमा भाऩदण्ड ऩयुा नगयी शलु्क भरने कामाराई ऩणूा रूऩभा अिधैाननक 

भानी प्रचभरत ऐन ननमभानसुाय कामाफाही गरयनेछ । 

(२) मस दपाफभोजजभ कामािाही गनुा अनघ उगचत सपाइ ऩेस गने भौका ददइनेछ । 

१७. त्जम्भेिायी  य जिापदेही बूशभका सम्फन्धी प्रािधान 
क. विद्मारम 

1= तोककएको सभमभा विद्मारमको रागग तोककएको भाऩदण्ड ऩयुा गनुा , 
2= अभबबािक–भशऺक सबा (Parent-Teachers' House) आमोजना गनुा , 
3= विद्मारमको िावर्ाक कामािभ तथा फजेट ननभााण गनुा य अभबबािक–भशऺक सबाभा ऩेस 

गनुा , 
4= अनघल्रो िर्ाको खचाको साभाजजक ऩयीऺण गयाइ प्रनतिेदन भरन ु, 
5= आगाभी शकै्षऺक सरको रागग आॉकरन गयेको शलु्क दयराई शलु्क प्रस्तािका रूऩभा 

सबाभा ऩेस गनुा , 
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6= भाऩदण्डभा तोककएको प्रकिमा ऩयुा गयी शलु्क प्रस्ताि तमाय गनुाऩने य अभबबािक–भशऺक 
सबा फाट अनभुोदन य स्िीकृनत गयाउन ु, 

7= भाऩदण्डभा तोककएको प्रािधान य प्रकिमा ऩयुा गयी तोककएको सभमभा जजल्रा भशऺा 
कामाारमफाट स्िीकृनत भरन ु, 

8= शलु्क विियण ऩायदभशाताको भाऩदण्ड ऩयुा गनुा । 
 

ख. विद्माथी सङ्क्गठनहरू 
1= शलु्कको भाऩदण्ड य विद्मारमको शकै्षऺक किमाकराऩिभोजजभ विद्मारम सञ्चारन बएको 

नऩाइएभा सोको जानकायी सम्फजन्धत जजल्रा भशऺा कामाारमभा गयाउन ु। 
2= शलु्क भाऩदण्ड कामाान्िमनको शीरशीराभा अनगुभन टोरीराई आिश्मक सहमोग गनुा । 
3= शलु्क ननधाायण प्रकिमाभा अभबबािकहरूराई सम्फजन्धत विद्मारमभा सहबागी हुन पे्ररयत 

गनुा । 
4= अगधकाय प्राप्त ननकामको सॊमोजनभा आिश्मकता अनसुाय अननुभन गनुा । 

ग. शशऺक मूननमन 
1= विद्मारमरे तमाय गने िावर्ाक कामािभ तथा फजेट ननभााणभा विद्मारमराई आिश्मक 

सहमोग गनुा , 
2= भशऺक विद्माथी अभबबाकको सॊमकु्त बेरारे आचाय सॊदहता तमाय गनुा य सोको ऩारन 

गनुा गयाउन ु, 
3= भशऺक ननमजुक्त य सेिा सवुिधा विर्मभा विद्मारमरे भशऺा ऐन ननमभको ऩारन नगयेको 

ऩाइएभा जजल्रा भशऺा कामाारमराई जानकायी उऩरधध गयाउन ु, 
4= अगधकायको दािी य कताव्म ऩारना राई सभन्िमात्भक तरयकारे कामाान्िमन गना 

विद्मारमराई सहमोग गनुा । 
घ. अशबबािकहरू 

1= विद्मारमरे आमोजना गयेको अभबबािक भशऺक सबाभा सहबागी बई अगधल्रो िर्ाको 
खचाको विश्रेर्णको आधायभाकऺागत शलु्क प्रस्ताि अनभुोदन य  स्िीकृत गनुा । 

2= बोजन, आिास व्मिस्थाऩन , विशरे् प्रभशऺण य ऩरयिहनभा विद्मारमद्िाया गरयएको 
व्मिस्थाऩनको अनगुभन तथा ननयीऺण गयी विद्मारमराई सझुाि ददन ती सवुिधा प्रमोग 
गने विद्माथीका अभबबािकहरू भध्मेफाट कम्तीभा ५ जनाको अनगुभन सभभनत फनाई 
कम्तीभा भदहनाभा एक ऩटक ननयीऺण तथा अनगुभन गयी विद्मारमराई सझुाि ददन ु। 

3= अभबबािक बेराफाट विद्मारमभा अभबबािक सङ्घ गठन गनुा य सो सङ्घरे विद्मारमको 
किमाकराऩहरू भाऩदण्ड फभोजजभ सञ्चाभरत बए नबएको सम्फन्धभा कम्तीभा भदहनाभा 
१ ऩटक अनगुभन गयी विद्मारमराई सधुायका रागग सझुाि ददन ु। 
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4= विद्मारमरे गयेको अनघल्रो िर्ाको खचाको साभाजजक ऩयीऺण गयी विद्मारमराई 
प्रनतिेदन ददन ु। 

ङ. अशबबािक सङ्क्घहरू ( त्जल्रा स्तय ) 
1= प्रत्मेक विद्मारमभा भशऺक अभबबािक सङ्घ गठन गना पे्ररयत गनुा । 
2= शलु्क ननधाायणको रागग विद्मारमरे आमोजना गयेको अभबबािक भशऺक सबाभा सि ै

अभबबािकराई उऩजस्थत गयाउन विद्मारमको भशऺक अभबबािक सङ्घराई ननदेशन गनुा 
। 

3= विद्मारम भशऺक अभबबािक सङ्घ य विद्मारमका अभबबािहरूरे विद्मारमको विविध 
प्रकायको व्मिस्थाऩकीम ऩऺभा गयेको गनुासाको स म्फन्धभा सम्फजन्धत ननकामहरूभा 
छड्के ननयीऺण गयी मथाथा प्रनतिेदन केन्रीम अभबबािक सङ्घ य जजल्रा भशऺा 
कामाारमराई उऩरधध गयाउन ु। 

4= विद्मारमहरूरे सञ्चारन गयेको शकै्षऺक तथा अन्म कामािभहरूको फायेभा सधुाय ल्माउन 
जजल्रा भशऺा कामाारमराई याम सझुाि उऩरधध गयाउन ु। 

च. अशबबािक सङ्क्घहरू (केन्रीम स्तय ) 
1= विद्मारमको भाऩदण्डको अनगुभन , शलु्क ननधाायण , विद्मारमरे सञ्चारन गने 

कामािभहरू, विद्मारमको साभाजजक ऩरयऺण जस्ता कामाभा विद्मारमराई सहमोग गना 
प्रत्मेक विद्मारमभा भशऺक अभबबािक सङ्घ गठन गना , ननधाारयत भाऩदण्ड फभोजजभ 
विद्मारमरे प्रस्ताि गयेको शलु्क अनभुोदन सबाभा सम्फजन्धत विद्मारमको स फ ै
अभबबािकराई सहबागी गयाउन जजल्रा अभबबािक सङ्घराई ननदेशन ददन ु। 

2= विद्मारमका अभबबािकहरू, विद्मारमको भशऺक अभबबािक सङ्घ य जजल्रा अभबबािक 
सङ्घका ऩदागधकायीहरूराई शलु्क ननधाायण प्रकिमाभा अभबबािकको जजम्भेिायी य 
बभूभकाको विर्मभा सचेतना जगाउन ु। 

3= शलु्क अभ्मास रगामत विद्मारमभा ऩाइएका सभस्माहरूभा  जजल्रा अभबबािक सङ्घको 
सझुािराई सभेटी नीनत ननभााण गना केन्रीम शलु्क व्मिस्थाऩन तथा अनगुभन 
सभभनतराई सझुाि ददन ु। 

छ. शशऺकहरू 
1= विद्मारम विननमभािरी अनसुाय ननमभभत उऩजस्थत बई ऩठन ऩाठन गयाउने । 
2= विद्मारमभा भशऺक अभबबािक सङ्घ गठनभा सहमोग गने । 
3= शलु्क ननधाायण प्रकिमाभा विद्मारमराई आिश्मक सहमोग गने । 
4= ननमजुक्त ऩर सम्फन्धभा , आिश्मक सेिा सवुिधा तोककए फभोजजभ उऩरव्ध बए नबएको 

सम्फन्धभा, जजल्रा भशऺा कामाारमभा जानकायी गयाउने । 
5= विद्माररमभा सञ्चाभरत शकै्षऺक कामािभभा सधुाय ल्माउन थऩ सझुाि य सहमोग प्रदान 

गने । 
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ज. स्रोतव्मत्क्त/ विद्मारम ननयीऺक 
1= भाऩदण्ड अनरुूऩ शलु्क ननधाायणको प्रकिमाभा विद्मारमराई सहमोग गने । 
2= विद्मारमरे तोककएको भाऩदण्ड ऩयुा गये नगयेको अनगुभन गने । 
3= स्रोत केन्ररे स्रोत केन्रबरयको य विद्मारम ननयीऺकरे ननयीऺण ऺेरबरयको  सॊस्थागत 

विद्मारमहरूको विद्मारमगत शलु्क विियण तमाय गने । 
4= स्िीकृत शलु्क विियण राग ुगना रगाउने , अनगुभन गने , अन्मथा ऩाइएभा कामािाहीको 

रागग भसपारयस गने । 
5= सि ैसॊस्थागत विद्मारमहरूभा भशऺक अभबबािक सङ्घ गठन गना रगाउने , शलु्क 

ननधाायण प्रकिमाभा अभबबािकरे ननिााह गने भहत्िऩणूा बभूभकाको विर्मभा अभबबािकभा 
सचेतना जगाउने । 

6= अनगुभन प्रणारीराई ननयन्तय सदुृढ य विश्िाभसरो फनाउन सयोकायिाराहरू सजम्भभरत 
अनगुभन सभभनत गठन गने  मसको सभन्िम स्रोत व्मजक्तरे गने । 

7= िस्तनुनष्ठ अनगुभन सचूकको आधायभा विद्मारमहरूको अनगुभन गयी जजल्रा भशऺा 
कामाारमभा प्रनतिेदन ददने । 

8= सॊस्थागत विद्मारमको प्र अ राई स्रोतकेन्र स्तयीम प्र अ फठैकभा अनन िामा सहबागी 
गयाउन ु। 

9= शलु्क ननधाायणको सम्फन्धभा बएको फठैक , बेरा आददभा विद्मारम ननयीऺक / स्रोत 
व्मजक्त उऩजस्थत बई गरयएको ननणाम भशऺा ऐन , ननमभािरी , ननदेभशका य भाऩदण्ड 
तथा ननदेभशकाभा बएको व्मिस्थाफभोजजभ बए नबएको विर्मभा जिापदेही फन्न ुऩने । 

 
झ. ननजी विद्मारमहरूको छाता सङ्क्गठनहरू 

1= आफ्नो सञ्जारभापा त ्आफ्ना सदस्म विद्मारमहरूराई विद्मारमको रागग तोककएको 
भाऩदण्ड तोककएको सभमभ ैऩयुा गना रगाउन ु। 

2= आफ्नो सञ्जारभापा त ्आफ्ना सदस्म विद्मारमहरूराई स्रोतकेन्र स्तयीम प्र अ फठैकभा 
सहबागी हुन ननदेशन ददन ु। 

3= आफ्नो सञ्जारभापा त ्आफ्ना सदस्म विद्मारमहरूराई तोककएको भाऩदण्डको आधायभा 
शलु्क ननधाायणसॊग सम्फजन्धत विगध य प्रकिमा अऩनाई तोककएको सभमभा शलु्कदय 
अनभुोदन य स्िीकृनत गयाइ राग ुगना पे्ररयत गनुा । 

4= आफ्नो सञ्जारभापा त ्शलु्क ननमभभन गना अनगुभन दटभराई सहमोग गनुा । 
ञ. त्जल्रा शशऺा कामाारम 

1= जजल्रा जस्थत भशऺक अभबबािक सङ्घ , ननजी विद्मारमहरूको छाता सॊगठन , विद्मारम 
ननयीऺक य स्रोत व्मजक्तहरूको सॊमकु्त गोष्ठी गयी शलु्क ननधाायण प्रकिमाको विर्मभा 
अभबभखुीकयण गने । 
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2= विद्मारमरे स्िीकृनतको रागग ऩेस गयेको शलु्क प्रस्ताि तोककएको भाऩदण्ड य प्रकिमा ऩयुा 
बए नबएको एककन गने । 

3= तोककएको भाऩदण्ड अनरुूऩको प्रकिमा ऩयुा गयी विद्मारमरे ऩेस गयेको शलु्क प्रस्ताि 
स्िीकृत गने य राग ुगना स्िीकृनत प्रदान गने । 

4= विद्मारमरे सञ्चारन गयेको कामािभहरू , विद्मारम भाऩदण्ड य शलु्क असरुी प्रकिमाको 
छड्के अनगुभन गने । 

5= अनभभुन प्रणारीराई ननयन्तय सदुृढ य विश्िाभसरो फनाउन सयोकायिाराहरू सजम्भभरत 
अनगुभन सभभनत गठन गने । 

6= िस्तनुनष्ठ अनगुभन सचूकको आधायभा विद्मारमहरूको अनगुभन गयी भाभसक प्रनतिेदन 
ऺेरीम भशऺा ननदेशनारमराई  ददने ।  

7= अनगुभन गदाा ऩाइएका सभस्माहरूको ननयाकयण गने य गयाउन ऩहर गने । 
ट. ऺेत्रीम शशऺा ननदेशनारम 

1= जजल्रा भशऺा कामाारमहरूराई आिश्मक ननदेशनहरू ददने । 
2= जजल्रा भशऺा कामाारमरे मससम्फन्धी गयेको काभको अनगुभन गयी सोको प्रनतिेदन भशऺा 

विबागराई उऩरव्तध गयाउने ।  
3= आिश्मक ठाननएका सॊस्थागत विद्मारमहरूको छड्के ननयीऺण गयी ऩाइएका सभस्माहरूको 

ननयाकयण गना जजल्रा भशऺा कामाारमराई ननदेशन ददने । 
4= शलु्क भाऩदण्ड य शलु्क प्रकिमाको सम्िन्धभा जजल्राहरूफाट प्राप्त सझुाि तथा 

प्रनतकिमाराई सभेटी आफ्नो याम प्रनतकिमा भशऺा विबागभा ऩठाउने । 
ठ. शशऺा विबाग 

1= आश्मकताअनसुाय विद्मारम, स्रोत केन्र य जजल्रा भशऺा कामाारमहरूको काभ कायिाहीको 
अनगुभन गयी आिश्मक ननदेशन ददने । 

2= शलु्क भाऩदण्ड य शलु्क प्रकिमाको सम्िन्धभा जजल्रा भशऺा कामाारम य ऺेरीम भशऺा 
ननदेशनारमहरूफाट प्राप्त प्रनतकिमा तथा अन्म सयोकायिाराहरूफाट प्राप्त सझुाि केन्रीम 
शलु्क व्मिस्थाऩन तथाअनगुभन सभभनतभा  ऩेस गयी उक्त सभभनतको फठैकको ननणाम 
फभोजजभ गने । 

3= िस्तगुत अनगुभन सचूक पायाभको विकास गयी केन्रीम शलु्क व्मिस्थाऩन तथा अनगुभन 
सभभनतफाट ऩारयत गयाउने  य ऩारयत अनगुभन पायाभको प्रमोग गयाउने । 

4= अनगुभन य अनगुभन फाट प्राप्त हुने सचूनाभा एकरूऩता ल्माउने ।  
१८. विविध  :  

१. मस ननदेभशकाभा सभाफेश नबएका विर्मिसतुहरूको कामा सम्ऩादन भशऺा ऐन २०२८ (सम्शोधन 
सदहत), भशऺा ननमभािरी २०५९ (सम्शोधन सदहत ) य सॊस्थागत विद्मारम भाऩदण्ड तथा 
सञ्चारन ननदेभशका २०६९ राई आधाय भानी कामा सम्ऩादन गनुा ऩनेछ । 


