नेऩार सयकाय

शिऺा भन्त्रारम

जजल्रा शिऺा कामाारम सन
ु सयी

नागरयक वडाऩर (citizen Charter)
जजल्रा शिऺा कामाारम, सन
ु सयीफाट प्रदान गरयने सेवा सवु वधा, प्रक्रिमा, सेवािल्
ु क, सभमावधध य दायमत्व

ि.सॊ.

काभको वववयण

१.

ववद्मारम खोल्न/
स्वीकृती प्रदान
गने

प्रक्रिमा / ऩेि गनऩ
ुा ने कागजातहरु

िाखा / पाॉट

सभमावधध

ववद्मारम खोल्न चाहनेरे अनभ
ु तीका राधग

ववद्मारम
प्रिासन

प्राथशभक य

प्राथशभक/यनम्न भाध्मशभक/भाध्मशभक

िैक्षऺक सर सुरु हुनब
ु न्त्दा कभतीभा ३ भहहना
अगावै गाॉउ शिऺा सशभयत वा नगयऩारीकाको

शसपारयस सहहत शिऺा यनमभावरी २०५९ को
अनस
ु ुची

१

वभोजजभको

ढाॉचाभा

यनम्न

कागजातहरु सहहत यनवेदन ऩेि गनऩ
ुा ने छ ।
१) साभद
ु ायमक ववद्मारमको हकभा्

(क) सेवा ऺेरको अशबबावकहरुको बेरा गयाई

ववद्मारम आवश्मक बएको प्रभाण ऩेि गनऩ
ुा ने
।

(ख) कऺा १ भा बनाा हुने ववद्माथीहरुको वावु
आभाको नाभ, ठे गाना सहहतको सूची ऩेि
गनऩ
ुा ने ।

(ग) नजजकैका २ वटा साभुदायमक ववद्मारमको
सहभती ऩेि गनऩ
ुा ने ।

(घ) ववद्मारमको जग्गा ऐरानी वा ऩती हुन
नहुने अनभ
ु ती ऩाएको शभयतरे १ भहहनाबर

ववद्मारमको नाभभा जग्गा यजजष्ट्रे िन गरयहदने

बन्त्ने जग्गाधनीको कवर
ु ीमत यनवेदन साथ हुनु
ऩने ।

(ङ) एक ववद्मारमफाट अको ववद्मारमको ऩैदर
दयु ी कम्तीभा आधा घण्टा बन्त्दा कभ हुने
जस्थती बएभा अनभ
ु ती हदन कामाारम वाध्म

हुने छै न ।
(च) अध्माऩन अुनभती ऩर प्राप्त व्मजततराई

भार शिऺकको रुऩभा यनमजु तत गनऩ
ुा ने बएकोरे

यनम्नभाध्मशभक
ववद्मारमको

हकभा िैक्षऺक

सर सुरु हुनब
ु न्त्दा
३० हदन अगावै
भा.वव. तहको
हकभा

िैक्षऺकसर सुरु
हुनब
ु न्त्दा २
भहहना अगावै
जजल्रा शिऺा

सशभयतको याम

सहहत यनवेदनहरु
ऺेरीम शिऺा

यनदे िक सभऺ
ऩठाइने छ ।

दस्तयु

प्रमोजन

सॊस्थागत दव
ै ो
ु क

साभूदायमक

साभुदायमक य

सॊस्थागत य

हकभा रु.

दव
ै े यनवेदन
ु र

१,०००। भार ।
साभुदायमक

भा.वव.को राधग
धयौटी रु.

१,००,०००।

रुऩैमा, यन.भा

.वव.य प्रा.वव.को
राधग धयौटी

आवश्मक नऩने
।

सॊस्थागत

ववद्मारमको

हकभा धयौटी

प्रा.वव.को राधग
रु. ५०,०००।,

यन.भा.वव. तहको
राधग रु.

१,५०,०००।,

भा.वव. तहको
राधग रु.

२,००,०००।
सॊस्थागत

ववद्मारमरे

अध्माऩन अुनभती ऩरको पोटोकऩी सॊरग्न

अनभ
ु ती ऩर

२) सॊस्थागत

प्रयतकऺा दस्तुय

गनऩ
ुा ने ।

ववद्मारमको हकभा्

(क) िैक्षऺक गठ
ु ीको ववधान वा कम्ऩनीको
प्रवन्त्धऩर वा यनमभावरीको प्रयतशरवऩ

(ख) कम्ऩनी यजजष्ट्टाय कामाारमभा कम्ऩनी दताा
बएको प्रभाणऩर

(ग) सफबन्त्दा नजजकका २ वटा सॊस्थागत
ववद्मारमको सहभती

(घ) जग्गा वा बवन बाॉडाभा रीने बए कम्तीभा
५ वर्ा सम्भका राधग घय वा जग्गाधनीरे

वहारभा हदने सम्फन्त्धभा बएको कवर
ु ीमतनाभा
सम्फन्त्धी ऩर

प्राप्त गदाा

फझ
ु ाउनऩ
ु ने ।
प्रा.वव. प्रयत
कऺा रु.
१,०००।,

यन.भा.वव. तह
प्रयतकऺा

रु.१,५००।,

भा.वव. तह
प्रयतकऺा

रु.२,०००।

दस्तुय जजल्रा
शिऺा

सशभयतको
या.फा.फैकॊ,
इनरुवाभा

यहे को खाता

नॊ. ख ६/०८
भा जम्भा

गये को सतकर
बौचय ऩेि
गनऩ
ुा ने ।

अनभ
ु तीको

राधग धयौटी

वाऩत भुद्दती

खाताभा नगद
जम्भा गये को

सतकर बौचय
ऩेि गनऩ
ुा ने ।

कैक्रपमत

(ङ) ववद्मारमको ववनीमभ (School
Charters)ऩेि गनऩ
ुा नेछ ।

(च) ववद्मारमको ऩञ्चववर्ाम मोजना अयनवामा
रुऩरे सॊरग्न गनऩ
ुा नेछ ।

(छ) कऺागत शिऺक वववयण, िुल्क वववयण,
२.

कऺा थऩ (अऩ
ग्रेडडङ्ग

सम्फन्त्धभा)

ऩाठ्मऩस्
ु तक वववयणहरु ऩेि गनऩ
ुा ने ।
कऺा

थऩ

(अऩ

ग्रेडडङ्ग

सम्फन्त्धभा)

कुनै ऩयन ववद्मारमरे कऺा थऩ

गना चाहे भा िैक्षऺक सर सुरु हुनु बन्त्दा २
भहहना अगावै गा.वव.स / न.ऩा. को शसपारयस

ववद्मारम

प्रिासन पाॉट

िैक्षऺक सर सरु
ु

हुनु बन्त्दा अगावै

यनवेदन दस्तयु

,,

रु. १,०००।

धयौटी– याखेको

भद्द
ु ती यशसदको

सहहत शिऺा यनमभावशर २०५९ को अनस
ु ुधच १

पोटोकऩी ऩेि

फभोजजभको ढाॉचाभा यनम्न कागजातहरु सहहत

गनऩ
ुा ने साथै

यनवेदन ऩेि गनुा ऩने छ ।

प्रयतकऺा दस्तुय

१) साभुदायमक ववद्मारमको हकभा्

प्रा.वव. को रु.

क) कऺा थऩ गनुा ऩने औधचत्म सहहतको

१,०००। ,

वव.व्मा.स. को यनणाम प्रयतशरवऩ ।

यन.भा.वव. रु.

ख) तल्रो कऺाको अनभ
ु यत ऩरको प्रयतशरवऩ ।

१,५००। , भा.वव.

ग) जग्गाधनी प्रभाण ऩज
ु ाा (कम्तीभा ३ कठ्ठा

रु. २,,०००।

)ववद्मारमको नाभभा बएको हुनु ऩने ।
घ) कऺा २ सञ्चारन गना ३ कोठा ,३ कऺा
सञ्चारनका राधग ४ कोठा ,कऺा ४

सञ्चारनका राधग ५ कोठा य कऺा ५

सञ्चारनका राधग ६कोठा बएको बवन हुनऩ
ु ने
छ । फारववकास केन्त्र (-ECD) बए त्मसको
राधग अरग्गै कोठाको व्मवस्था गनऩ
ुा नेछ ।

ङ) प्रत्मेक कऺाभा साभान्त्मतमा ५० ववद्माथी
हुनु ऩनेछ ।
च) बवन कम्तीभा शसभेन्त्टको खम्फा प्रमोग

बएको य हटनको छानो रगाएको हुनु ऩने साथै
ववद्मारमको हाता कम्ऩाउण्डरे घेरयएको हुनु
ऩनेछ ।

छ) यछभेकी २ वटा साभद
ू ायमक ववद्मारमको
शसपारयस ऩेि गनऩ
ुा ने छ ।

ज) भा.वव. तहभा कम्तीभा ५ जना, यन.भा.वव.
तहभा ४ जना य प्राथशभक तहभा ३ जना

अध्माऩन अनभ
ु ती प्राप्त शिऺकहरुको व्मवस्था
बएको हुनु ऩनेछ ।
झ) ववद्माथीको राधग खेर भैदान, स्वस्थकय
खानेऩानीका प्रवन्त्ध य ववद्माथी सॊख्माको

आधायभा पयनाचयको व्मवस्था बएको हुनु ऩनेछ
।
ञ) उऩमत
ुा त ऩव
ू ााधायहरु ऩयु ा नबएको÷नहुने
स्थीयतभा कऺा थऩ अुनभती हदन कामाारम
,,

वाध्म हुनेछैन ।

२) सॊस्थागत ववद्मारमको हकभा्

सॊस्थागत ववद्मारमरे कऺा थऩ गदाा सॊरग्न
गनुा ऩने कागजातहरु

क) कम्ऩनी दताा, प्रभाणऩर, प्रवन्त्धऩर,
यनमभावरी

ख) २ वटा सॊस्थागत ववद्मारमको सहभती

ग) ५ वर्े घयबाडाको सम्झौता (वहारभा बए)

घ) ववद्मारमको ववयनमभ (School Charters)
ङ) ऩञ्चववर्ाम मोजना

,,

,,

सरुवा हुन रु.
१,०००। य
जजल्रान्त्तय

सरुवा हुन रु.
२,,०००। दस्तुय
फझ
ु ाउनऩ
ु ने ।

,,

च) कऺागत शिऺक वववयण, िुल्क वववयण य
ऩाठ्मऩस्
ु तक वववयण

छ) तल्रो कऺाको अनभ
ु ती

ज) धयौटी (भुद्दती यशसद) को छाॉमाकऩी
झ) कयचत
ु ता प्रभाणऩर

ञ) भुद्दती खाता नवीकयण गरयएको हुनऩ
ु ने ना
ट) अडडट प्रयतवेदनको छाॉमाकऩी
ठ) ऩा.नॊ. दतााको प्रभाणऩर

ड) गा.वव.स/न.ऩा. को शसपारयस

ढ) ऩाठ्मि ववकासकेन्त्र फाट सच
ू ीकृत बएको
ऩाठ्मऩस्
ु तकको प्रमोग बएको हुनऩ
ु ने ।
ण) शिऺक स्थामी अध्माऩन अुनभती ऩर
प्राप्त बएको हुनु ऩने ।
त) प्रत्मेक कऺाभा कम्तीभा न्त्मन
ु तभ २२

अयनवामा य अधधकतभ ४४ जना य और्त ३३
जना ववद्माथी हुनु ऩने ।
थ) सम्ऩण
ू ा ववद्माथी एकै साथ उबीन सतने

कम्ऩाउण्ड िैक्षऺक साभाग्री, कारोऩाहट, नतसा,
ग्रोव य गणणतीम साभाग्री हुनु ऩने छ ।
द) ववद्माथीको राधग खेरभैदान स्वस््मकय
खानेऩानीको प्रवन्त्ध य ववद्माथी सॊख्माको

आधायभा पयनाचयको व्मवस्था हुनु ऩने छ ।
ध) उऩमत
ुा त ऩव
ू ााधाय ऩयु ा नबएको÷नहुने
स्थीयतभा कऺा थऩ अुनभती हदन कामाारम
३.

सरुवा / जजल्रान्त्तय
सरुवा सम्फन्त्धभा

वाध्म हुने छै न ।

सरुवा बई चाहे को ववद्मारम व्मवस्थाऩन
सशभयतको सहभती य छोड्न चाहे को

ववद्मारमको व्मवस्थाऩन सशभयतको सहभती
सहहत शिऺा यनमभावरीको

ववद्मारम

प्रिासन पाॉट

काभको प्रकृती

हे यी १५ हदन शबर

अनस
ु ूची १७

अशबरेखीकयण

जजल्रा शिऺा

तह रु. ३००। ,

खाता नॊ. ख

दस्तुय प्रा.वव.

यन.भा.वव. तह

वभोजजभको ढाॉचाभा यनवेदन ऩेि गनऩ
ुा ने छ ।

रु. ४००। ,

– जजल्रान्त्तय सरुवाको हकभा सम्फन्त्धीत

भा.वव. तह रु.

जजल्राको जजल्रा शिऺा अधधकायीको

५००।

जजल्रान्त्तय सरुवा सहभती सभेत सॊरग्न

सशभयतको

६/०८ भा यकभ
जम्भा गये को

सतकर बौचय
ऩेि गनऩ
ुा ने ।

गनऩ
ुा ने छ ।

– स्थामी यनमजु तत बएको एक वर्ा नऩग
ु ेको य
अयनवामा हुन १ वर्ा सो बन्त्दा कभ अवधध
फाॉक्रक यहे को शिऺकराई शिऺकराई एक

जजल्राफाट अको जजल्राभा सरुवा गरयने छै न ।
४.

कयायभा शिऺक

ववद्मारमरे कयायभा शिऺक यनमजु तत गदाा

सम्फन्त्धभा

यहे को व्महोया प्रभाणणत गयाएय भार शिऺा

यनमजु तत

जजल्रा शिऺा कामाारमफाट दयवन्त्दी रयतत

ववद्मारम

प्रिासन पाॉट

यनमभावरी २०५९ को यनमभ ९७ वभोजजभको

उऩदान सम्फन्त्धभा

अवकास प्राप्त/याजजनाभा हदने शिऺकरे शिऺा

यनमभावरी २०५९ को अनस
ु च
ू ी १८ वभोजजभको
ढाॉचाभा यनवजृ त्तबयण अधधकाय ऩर भागपायाभ
सहहत सुरु स्थामी यनमजु तत बए दे णख सरुवा,
यभाना य अवकास सम्भका सम्ऩण
ू ा

कागजातहरुका साथै ववद्मारमका शसपारयस
सहहतको २ प्रती पामर तमाय गयी ऩेि

खाता नॊ. ख

६/०८ भा यकभ
जम्भा गये को

राधग कयायभा

ववऻाऩन प्रकाशित गनऩ
ुा ने य वढीभा एक

िैक्षऺक सरको राधग कयायभा यनमजु तत गरयने ।

प्रकाशित गनऩ
ुा ने

सशभयतको

िैक्षऺक सरको

जज.शि.का. भा ऩेि गनऩ
ुा ने छ । १५ हदनको

यनवत्ृ तशबयण

जजल्रा शिऺा

ववऻाऩन

य वढीभा एक

प्रक्रिमाहरु ऩयु ा गयी अशबरखीकयणको राधग

५.

१५ हदनको

सतकर बौचय

यनमजु तत गरयने ।
ववद्मारम

प्रिासन पाॉट

ऩेि गनऩ
ुा ने ।

काभको प्रकृती

वैठक बत्ता

हदन शबर

राधग जजल्रा

हे यी वढीभा ७

प्रमोजनको

शिऺा सशभयत
सन
ु सयीको ख

६/०८ भा यकभ
जम्भा गये को

गनऩ
ृा ने।

६.

सेवा अवधी गणना
सम्फन्त्धभा

सतकर बौचय
ऩेि गनऩ
ुा ने ।

मोजना ऩव
ा ो सेवा अवधध गणना्
ू क

काभको प्रकृत्ती

यनमजु तत ऩरहरुका आधायभा शिऺा यनमभावरी

शबर

मोजना ऩव
ा ो
ू ा ग्रेड खाएको ऩर/मोजना ऩव
ू क

२०५९ को यनमभ ११४ ख वभोजजभको नोकयी

हे यी १५ हदन

रु. २,०००।

अवधी यनधाायण शसपारयस सशभयतको यनणामफाट
ववद्मारम शिऺक क्रकताफखाना ताॉहाचर भा
शसपारयस ऩठाउने ।
७.

जग्गा यजजष्ट्रे िन

८.

िैक्षऺक साभाग्री

सम्फन्त्धी शसपारयस

तथा सन्त्दबा

साभाग्री ववतयण

ववद्मारमको यनवेदन सहहत सम्फन्त्धीत

गा.वव.स.को शसपारयस जग्गाधनी ऩज
ु ाा य
जग्गादाताको भञ्जयु ीनाभा ।

शिऺा ववबाग/ऩाठ्मिभ ववकासकेन्त्र/भाधथल्रो
यनकाम तथा मस कामाारमफाट उऩरब्ध बए

प्रिासन तथा

सोही हदन

स्टोय पाॉट

ववद्मारमको भाग

सम्ऩत्ती पाॉट

अनस
ु ाय ।

अनस
ु ाय

प्रभाणऩर फाऩत
रु. ३००।

प्रभाणऩर

प्रयतशरवऩ फाऩत
रु. ३००।

९.

प्रभाणऩर

प्रभाणणत/प्रयतशरवऩ

सम्फन्त्धीत व्मजततको यनवेदन य दस्तयु यतये को
नगदी यशसद, तथा फैङ्क बौचय, ववद्मारमको

ऩयीऺा पाॉट

सोही हदन

शसपारयस ऩर य रयजल्ट शसटको प्रभाणणत
प्रयतशरवऩ ।

जन्त्भशभयत

जजल्रा स्तयीम

नाभथय वाऩत

सशभयतको

वाऩत रु. ३००।
रु. ३००।

ठे गाना वाऩत रु.
३००।

१०.

नाभ, थय,

ववद्मारमको शसपारयस ऩर, जन्त्भदतौ प्रभाणऩर,

ठे गाना सच्माउने

शसपरयसऩर य ववद्मारमको सतकर नयतजा

जन्त्भशभयत य

(कऺा ८ को राधग
भार)

फाफक
ु ो नागरयतताको प्रयतशरवऩ, गा.वव.स.को

ऩयीऺा पाॉट

सोही हदन

कामाारमको

खाता ऩयीऺा

याजश्व शिर्ाक

(Mark Ledger) ।

रु. १५०।

ऩयीऺा

च.हह.नॊ. ८१९
भा जम्भा

गये को फैङ्क
बौचय

जजल्रा स्तयीम
ऩयीऺा

सशभयतको

च.हह.नॊ. ८१९
भा जम्भा

गये को फैङ्क
बौचय

११.

१२.

कऺा १० को

कऺा ८ उत्तीणा गये को जजल्रा स्तयीम

बयाउने

साईजको ३ प्रती पोटो ।

यजजष्ट्रे िन पायाभ

ऩयीऺाको प्रभाणऩरको पोटाकऩी य ऩासऩोटा

SLC आवेदन

यनमशभत ववद्माथीको हकभा यजजष्ट्रे िन

बयाउने

अयघल्रो वर्ाहरुको अनत्ु तीणा रब्धाॊकऩरका

पायाभ बने

अधाकहिको प्रयतशरऩी य एतजाम्प्टे डको हकभा

ऩयीऺा पाॉट

ऩयीऺा पाॉट

ऩ.यन.का. फाट

यनमशभत तपा

क १११२२

सूचना वभोजजभ

जम्भा १७०।

वाऩत

गो.ऩ.भा प्रकाशित
सोही हदन

अयतरयतत

भाधथल्रो

यकभ सोधबनाा

जन्त्भदताा सभेत ऩेि गने । प्र.अ.फाट बफर

तथा

प्राप्त बएऩयछ

प्रभाणणत बएको हुनु ऩने ।

क्रिमाकराऩ
अनौऩचारयक
शिऺा पाॉट

यनकामफाट यकभ
यनकासा हदने

१४.

छारवत्ृ ती ववतयण

दरीत छारवत
ृ ीको हकभा तहगत रुऩभा EMIS

मोजना तथा

सशभयतको

१५.

अनौऩचारयक

जजल्रा अनौऩचारयक शिऺा सशभयतको

मोजना तथा

सशभयतको

वव.यन./ स्रोतव्मजततको शसपारयस य ववद्मारमरे

ववद्मारम

शिऺाको कोटा
ववतयण

१६.

शिऺक ताशरभ

रयऩोटा का आधायभा प्रदान गरयने ।
यनणामानस
ु ाय

(१५०) क १ १

(आवेदन

साझा प्रकािनको अधधकृत वविेताफाट खरयद

गयी ववर बऩााइ भाकारेजय य कऺा १ को राधग

याजश्व खाता

च.हह.नॊ. ८१९।

प्राथशभक तहको
ऩाठ्मऩस्
ु तकको

यजजष्ट्रिन

१२२ य २०

प्रयतशरवऩ सॊरग्न याखी ववद्मारमफाट एकभष्ट्ु ठ
बयी बयाइ ऩेि गने ।

१३.

१५०। य २० गयी

त्माङ्क पाॉट
त्माङ्क पाॉट

यनणामानस
ु य ।
यनणामानस
ु ाय ।
कामाारमको

पायाभ दस्तुय)

१७.

िैक्षऺक त्माङ्क
ववतयण तथा
सङ्करन

१८.

ऩर सभेत सॊरग्न याखी ऩेि गनऩ
ुा ने ।

प्रिासन पाॉट

स्रोतव्मजतत भापात प्रत्मेक ववद्मारमभा

त्माङ्क पाॉट

िैक्षऺक सर सुरु बएको २ भहहना शबर

त्माङ्क पायाभ ववतयण गयी स्रोतकेन्त्र भापात न

जेष्ट्ठ ७ य चैर
२३ गते

जज.शि.का.भा ऩेि गने ।

ववद्मारम अनद
ु ान

अयघल्रो चौभाशसकको तरव बऩााइ हाजजयी

(चौभाशसक)

बत्ता भाग पायाभ सहहत स्रोतव्मजतता तथा

यनकासा

मोजना तथा

यनणामानस
ु ाय ।

सञ्चमकोर् दाणखरा, ववभा यकभ हे यी तरव,

रेखा पाॉट

प्रथभ् बार दोश्ो्

काभको प्रकृती

भाघ तेश्ो् जेष्ट्ठ

ववद्मारम प्रिासन पाॉट दयफन्त्दी प्रभाणणत गयी
ऩेि गने ।

१९.

शिऺकहरुको

ववद्मारम व्मवस्थाऩन सशभयतको शसपारयस

ववद्मारम

२०.

जनगुनासो तथा

यनमभानस
ु ायको यनवेदन, आवश्मक प्रभाणहरु

नोडर अधधकृत

असाधायण ववदा
उजयु ी सम्फन्त्धी

तथा सभफन्त्धीत शिऺकहरुको यनवेदन

प्रिासन पाॉट

हे यी ७ हदन शबर

कायफाहह

जजल्रा शिऺा कामाारम
सन
ु सयी

