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 िश ा िनयमावली २०५९ िनयम १४५ को उपिनयम १ तथा महाल मी नगरपािलकाको िश ा ऐन २०७६ र कायिविध बमोिजम तयार ग रएको 

महाल मी नगरपािलका लिलतपरु 
सं थागत िव ालय वग करणका आधारह  

िव ालयको नामः         ठेगानाः 
ि सीपलको नामः         स चािलत क ा र तहः 
िव ालयको कारः क पनी दता भएको/गुठी(िनजी/सावजािनक)    Email ID:  
IEMIS ID:          स पक नः        
 
१. िव ालयको भौितक सुिवधा (३० अङ्क)  

सं सूचक यथाथ िववरण 
तर 

तर िनधारणका आधार माण संकलनका आधार 
१००% ७५% ५०% २५% 

१ िव ालय 
हाताको े फल 
(३) 

१. ...  .........रोपनी/िवघा/वगमीटर/आना 
२. िव ालयको वािम वमा भएको 
३. भाडामा स चालन भएको 

३ २.२५ १.५ ०.७५ 

१. कि तमा ५०० जना िव ाथ ह का लािग यूनतम ्३ रोपनी ज गासिहतको 
े  भए १०० ितशत अंक 

२. कि तमा ५०० जना िव ाथ ह का लािग यूनतम ्२ रोपनी ज गासिहतको 
े  भए ७५ ितशत अंक 

३. भवन र क तीमा ाथना गन आगँन भए ५० ितशत अंङ्क 
४. भवन मा  भएको हाता नभएको २५ ितशत अंक 

१. ज गा धनी लालपुजा 
२. िव ालय भवनको न सा 

२ क ाकोठाको 
उपल धता र 

योग (३) 

१. पठन पाठन गनपुन क ा सं याः........... 
२. उपल ध क ा कोठा सं याः............. 
३. योग भएको क ाकोठा सङ् या........... 

 
३ २.२५ १.५ ०.७५ 

१. क तीमा ५०० जना िव ाथ ह का लािग पया  क ाकोठा उपल ध भएको 
र अ र िश कह को बे लाबे लै कोठा भएमा १०० ितशत अङ्क 

२. क तीमा ४०० िव ाथ ह को लािग पया  क ाकोठा उपल ध भएको र अ 
र िश कह को बे लाबे लै कोठा भए ७५ ितशत अङ्क 

३. क तीमा ३०० िव ाथ ह को लािग पया  क ाकोठा उपल ध भएको भए 
५० ितशत अङ्क 

४. ३०० भ दा कम िव ाथ ह को लािग बे लाबे लै क ाकोठा उपल ध भएको 
भए २५ ितशत अंक 

१. IEMIS 
२. अवलोकन 
३. क ागत िव ाथ  

सं याको मािणत 
अिभलेख 

३ भवन र 
क ाकोठाको 
गुण तर (२) 

१. भकु प ितरोधी भवन सं याः 
२.  याम भएका क ाकोठा सं याः............. 
३. प क  क ा कोठा सं याः.................. 
४. क ची क ाकोठा सं याः............. 
५. याल ढोका नभएका क ाकोठा सं या................ 

२ १.५ १.० ०.५ 

१. सबै भवन भकू प ितरोधी भई सबै क ा कोठा वातावरणीय ि कोणले  
व छ र सुरि त भई २५ ितशत क ाकोठामा  याम भएको भए १०० 
ितशत अंक 

२. सबै भवन र क ा कोठा भकू प ितरोधी भई सरुि त र केही क ाकोठामा 
मा   याम भएको भए ७५ ितशत अंक 

१. अवलोकन 
२. इि जिनय रङ 

अिडट 
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सं सूचक यथाथ िववरण 
तर 

तर िनधारणका आधार माण संकलनका आधार 
१००% ७५% ५०% २५% 

३. सबै क ाकोठाह  भकु पीय ि कोणले सरुि त भई व छ वातावरण भए 
५० ितशत अंक 

४. सबै क ा कोठा क ची भए २५ ितशत अंक 
४ फिनचर (२) १. डे क / वे च सं या............................जोर 

२. गलैचा................. 
३. कापट 
४. कुसन............. 

२ १.५ १.० ०.५ 

१. कि तमा ५०० िव ाथ का लािग उमेर अनुसार अलग अलग पु तक रा ने 
 याक सिहतको फिनचर भए १०० ितशत अङ्क 

२. कि तमा ४०० िव ाथ का लािग उमेर अनुसार अलग अलग पु तक रा ने 
 याक सिहतको फिनचर भए ७५ ितशत अङ्क 

३. कि तमा ३०० िव ाथ का लािग पु ने फिनचर भए ५० ितशत अङ्क 
४. केही िव ाथ लाई फिनचरको अभाव भए २५ ितशत अंक 

१. अवलोकन 

५  िवजुली (सौय 
उजा अ य 

ोतबाट 
उपल ध हन 
स ने (१)  

१. भएको 
..................... 
............................ 

२. नभएको 
१ ०.७५ ०.५० ०.२५ 

१. क ाकोठा लगायत सबैितर िव ुत जडान भएको भए १०० ितशत अंक 
२. योगशाला र केही क ाकोठामा मा  िव ुत जडान भएको भए ५० 

ितशत अंक 
३. कायालयमा मा  जडान भएको भए २५ ितशत अंक 

१. अवलोकन 

६ क पाउ डको 
यव था (१) 

१. घेरावार तथा क पाउ डको िववरण 
....................................................... 
....................................................... 

२. नभएको 

१ ०.७५ ०.५० ०.२५ 

१. प क  क पाउ ड सिहतको ब द गन ढोका भए १०० ितशत अंक 
२. सामा य घेरावारा (काठ, वास तार वा िमि त) भए ५० ितशत 
३. आिशक घेरावारा भएको भए २५ ितशत अंक 

१. अवलोकन 

७  शौचालय र 
पया  पानीको 
यव था (२) 

१.  उपल ध शौचालय िववरण ज मा..... 
छा ा.................... 
छा ः..................... 

२. अपाङ्गमै ी शौचालय सं या............ २ १.५ १.० ०.५ 

१. येक १०० छा  र छा ाका लािग अलग अलग अपाङ्गमै ी सिहतको 
शौचालय भई यानीटरी याड यव थापन गन थान र सामा ी सिहत 
पया  पानीको यव था भएको भए १०० ितशत अंक 

२. ित २०० छा ा र छा को लािग अलग अलग शौचालय भई सफा भएको र 
पया  पानीको यव था भए ७५ ितशत अंक 

३. छा ा र छा को लािग अलग अलग शौचालय भइ पानी यव था भए ५० 
ितशत अंक 

१. अवलोकन 

८ िपउने पानीको 
उपल धता (२) 

१. युरोगाडको सं या......... 

२ १.५ १.० ०.५ 

१. युरोगाड सिहतको बालमै ी तथा अपाङ्गमै ी संरचना भएको धारा र पया  
पानीको यव था भए १०० ितशत अंक 

२. युरोगाड सिहतको पया  िपउने पानीको यव था भए ७५ ितशत अंक 
३. िपउने पानीको यव था भएको तर अपया  भएमा ५० ितशत अंङ्क 

१. अवलोकन 

९  क युटर, 
इ टरनेटको 
उपल धता र  

१. क युटर सं या............ 
२. यापटप सं या............... 
३. ि टर................. 

२ १.५ १.० ०.५ 
४. २५ वा सो भ दा कम िव ाथ का लािग हरेक क ामा िसकाइ स टवेयर 

तथा इ टरनेट सिहत िश ण भए १०० ितशत अंक 
५. २६ देिख ५० िव ाथ का लािग १ क युटर भई इ टरनेट योग सिहत 

१. मािणत िज सी 
अिभलेख 

२. योगको अवलोकन 
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सं सूचक यथाथ िववरण 
तर 

तर िनधारणका आधार माण संकलनका आधार 
१००% ७५% ५०% २५% 

योग (२) ४. फोटोकपी मेिसन.................. 
५. ोजे टर सं याः.............. 
६. िसकाइ स टवेयरह .......... 

िश ण भए ७५ ितशत अकं 
१. ५० देिख १०० जना स म िव ाथ का लािग १ क युटर िश ण भए ५० 

ितशत अंक  
६. ७ िदनमा युनतम ्३ वटा क ा क युटर/ यापटपको योग गरी िश ण भए 

२५ ितशत अंक 
१०  पु तकालय 

/बुक कनरको 
उपल धता (२) 

१. पु तकालय भएको/नभएको 
२. बुक कनर भएको /नभएको 
३. पु तक सं या............................ 
४. पु तकालय/ बुक कनर नभएको २ १.५ १.० ०.५ 

१. बुक कनर र पु तक पु तकालय दवैु भइ िनयिमत पमा खु ने तथा इ-
पु तकालयको समेत यव था भएको १०० ितशत अंक 

२. बुक कनर र पु तकालय दवैु भएको भए ७५ ितशत अकं 
३. बुक कनर र पु तकालय म ये कुनै एक मा  भएको भए ५० ितशत अंक 
४. केही पु तक मा  भएको भए २५ ितशत अंक 

१. पु तकको सिूच 
२. लगबुक 
३. पु तकालय काड 
४. पु तकालय स चालन 

माइ युट 
५. पु तकालय सञचालन 

िनदिशका 
११  खेलकुद साम ी 

(२) 
१. उपल ध साम ीको नाम 

............................................ 
............................................ 
............................................ २ १.५ १.० ०.५ 

१. १० भ दा बढी कारका खेल साम ी उपल ध भई िनयिमत स चालनमा 
आएको भए १०० ितशत अंक 

२. ६ देिख १० कारको साम ी भइ िनयिमत स चालनमा आएको भए ७५ 
ितशत अंक 

३. क तीमा ३ देिख ५ कारको साम ी उपल ध भइ िनयिमत स चालनमा 
आएको भए ५० ितशत अंक 

४. क तीमा ३ देिख ५ कारको साम ी उपल ध भए २५ ितशत अंक 

१. सिूच 
२. िज सी दािखला 

अिभलेख 

१२ चमेना गहृको 
उपल धता (२) 

१. िव ालय हतामा भएको 
२. नभएको 

२ १.५ १.० ०.५ 

१. िनयिमत खु ने, सरसफाइ भएको र व यकर खाना उपल ध भए १०० 
ितशत अंक 

२. िनयिमत खु ने र सरसफाइ भएको भए ७५ ितशत अंङ्क 
३. िनयिमत खु ने तर सरसफाइ पया  नभएको भए ५० ितशत अंङ्क 

१. अवलोकन 

१३ सवारी साधनको 
यव था (१) 

१. सवारी साधन सं या........... 

१ ०.७५ ०.५० ०.२५ 

१. ५० ितशत िव ाथ का लािग िव ालयको आ नै सवारी साधन भइ 
तोिकएको रङको योग भएमा १०० ितशत अंक 

२. ४० ितशत िव ाथ का लािग आ नै सवारी साधन भइ तोिकएको रङको 
योग भए ७५ ितशत अंक 

३. ३० िव ाथ  स मका लािग आ नै सवारी साधन भएको तर सब ैतोिकएको 
रङको  नभएमा ५० ितशत अंक 

४. भाडामा भए २५ ितशत अंक 

१. सचूी 
२. िज सी दािखला 

अिभलेख 
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सं सूचक यथाथ िववरण 
तर 

तर िनधारणका आधार माण संकलनका आधार 
१००% ७५% ५०% २५% 

१४ योगशाला (२) १. योगशाला भएको भए कुन िवषयसंग स बि धत छ ? 
िवषय................................... 

२ १.५ १.० ०.५ 

१. एक पटकमा एउटा क ा/वगका िव ाथ ले अलग अलग योग गन स ने 
िवषयगत योगशाला भइ योगमा याएको भए १०० ितशत अंक 

२. एक पटकमा ४/५ जनाको समहूमा समहूगत पमा काय गन स ने गरी 
िवषयगत पमा उपयोगमा याइएको भए ७५ ितशत अंक 

३. केही िवषयको मा  योगशाला भएको भए ५० ितशत अंक 
४. योगशाला नभएको भए ० ितशत अंक 

मािणत योगशालाका 
ति वरह  
 

१५ शैि क 
साम ीको 
उपल धता र 

योग (२) 

१. शैि क साम ीको िववरण.......... 
२. पया /अपया  

२ १.५ १.० ०.५ 

१. िश क, िव ाथ ारा सबै िवषयको Low Cost र No Cost Material 
ारा िनयिमत पमा िनमाण, संकलन, योग र यव थापन गरेको भए १०० 
ितशत अंक 

२. िश क, िव ाथ ारा धेरै िवषयको Low Cost र No Cost Material ारा 
िनयिमत पमा िनमाण, संकलन, योग र यव थापन गरेको भए ७५ ितशत 
अंक 

३. िश क, िव ाथ ारा मु य िवषयको मा  शैि क साम ी िनमाण र योग  
गरेको भए ५० ितशत अंक 

४. किहलेकाली िनमाण गन र योग गन भए २५ ितशत अंङ्क 

१. सचूी 
२. मािणत िज सी 

दािखला अिभलेख 
३. शैि क सामा ीको 

ति वरह  

१६ सभाक  (१) १. सभाक को मता 

१ ०.७५ ०.५० ०.२५ 

१. ५० ितशत भ दा बढी िव ाथ ह  एउटै सभाहलमा राखी काय म 
स चालन गन स न ेभएमा १०० ितशत अंक 

२. ४० ितशत भ दा बढी िव ाथ ह  एउटै सभाहलमा राखी काय म 
स चालन गन स ने भएमा ७५ ितशत अंक 

३. ३० ितशत भ दा कम िव ाथ ह  एउटै सभाहलमा राखी काय म 
स चालन गन स ने भएमा ५० ितशत अंक 

१. अवलोकन 

 
 
२. िश कको द ता (२० अङ्क) 

सं सूचक यथाथ िववरण 
तर 

तर िनधारणका आधार कैिफयत 
१००% ७५% ५०% २५% 

१ क ा र 
िवषयको 
अनुपातमा 

१. ज मा िश क सं या........ 
२. ज मा क ा सं या..............(वग समेत ३ २.२५ १.५ ०.७५ 

१. Teaching Staff  क तीमा २५ जना भ दा बढी भएमा १०० ितशत अंक 
२. Teaching Staff  क तीमा २० -२५ भएमा भएमा ७५ ितशत अंक 
३. क तीमा क ा बराबर िश क सं या भएमा ५० ितशत अंक 

१.  िश कह को 
नामनामेसी 

२. क ागत िव ाथ  
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सं सूचक यथाथ िववरण 
तर 

तर िनधारणका आधार कैिफयत 
१००% ७५% ५०% २५% 

िश क 
उपल धता (३) 

४. क ा भ दा केही कम िश क सं या भएमा २५ ितशत अङ्ंक िववरण 

२. िश कको 
यो यता (३) 

१. ज मा िश क सं या........ 
२. यूनतम् यो यता भएका िश क सं या....... 
३. मािथ लो यो यता भएका िश क सं या........... 

३ २.२५ १.५ ०.७५ 

१.  मािथ लो यो याता भएका िश क सं या क तीमा ५० ितशत वा सो भ दा 
बढी भएमा १०० ितशत अंक 

२. मािथ लो यो यता भएका िश क सं या क तीमा २५ देिख ४९ ितशत भएमा 
७५ ितशत अकं 

३. सबै िश क यूनतम यो यता भएको भए ५० ितशत अंक 
४. यूनतम ्यो यता नभएका िश क समते भएमा २५ ितशत अंक 

१. िश कह को 
यि गत 

अिभलेख 

३. तािलम ा  
िश कको 
यव था (२) 

१. ज मा िश क सं या............ 
२. तािलम ा  िश कको सं या 

........................ 
२ १.५ १.० ०.५ 

१. शत ितशत तािलम ा  िश कको सं या भएमा १०० ितशत अंक 
२. कि तमा ७५ ितशत भ दा मािथ तािलम ा  िश क भएमा ७५ ितशत अंक 
३. कि तमा ५० ितशत भ दा मािथ िश क तािलम ा  भएमा ५० ितशत  
४. ४९ ितशत भ दा कम तािलम ा  िश क भएमा २५ ितशत अंङ्क 

१. िश कह को 
यि गत 

अिभलेख 

४ लैङ्िगक 
अनुपात (२) 

१. मिहला िश कको सं या........... 
२. पु ष िश कको सं या.................. 

(पूव ाथिमक समते) 

२ १.५ १.० ०.५ 

१. मिहला िश क र पु ष िश कको अनुपात ०.५० भ दा बढी भएमा १०० 
ितशत अंक 

२. मिहला िश क र पु ष िश कको अनुपात ० .४० देिख ०.४९ स म भएमा ७५ 
ितशत अंक 

३. मिहला िश क र पु ष िश कको अनुपात ० .२० देिख ०.३९ स म भएमा ५० 
ितशत अंक 

४. मिहला िश क र पु ष िश कको अनुपात ० .२० भ दा कम भएमा २५ ितशत 
अंक 

१. िश कह को 
नामावली 

५. प रयोजना काय 
/ योगा मक 
काय स चालन 
(४) 

१. वषभ रमा गरेको प रयोजना / योगा मक काय 
सं या........... 

२. नगरपािलकाले तयार गरेको प रयोजना काय 
िनदिशकाको योगको अव था....... 

४ ३ २ १ 

१. वषभ रमा सबै िवषयको कि तमा ४/४ वटा योगा मक/प रयोजना काय गरेको 
भए १०० ितशत अकं 

२. वषभ रमा सबै िवषयको कि तमा ३/३ वटा योगा मक/प रयोजना काय गरेको 
भए १०० ितशत अकं 

३. वषभ रमा कि तमा सबै िवषयको २/२ वटा प रयोजना काय गरेको भए ५० 
ितशत अंक 

४. वषभ रमा सबै िवषयको १/१ वटा भ दा कम प रयोजना काय गरेको भए २५ 
ितशत अंक 

१. प रयोजना काय 
देिखने फोटोह  
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सं सूचक यथाथ िववरण 
तर 

तर िनधारणका आधार कैिफयत 
१००% ७५% ५०% २५% 

६. िश कमा 
सचूना िविध 
स बि ध ान र 

योग (४) 

१. ज मा िश क सं या.................. 
२. सचूना, िविध (इमेल, इ टरनेट, ICT ) को योग 

गरी िश ण िसकाइ गन िश क 
सं या................... 

४ ३ २ १ 

१. ५० ितशत वा सो भ दा बढी िश कमा य तो द ता भएमा १०० ितशत अंक 
२. ४० देिख ५० ितशत िश कसँग य तो ान भएमा ७५ ितशत अंक 
३. २५ देिख ४० ितशत िश कमा य तो ान भएमा ५० ितशत अंक 
४. २५ ितशत भ दा कम ितशत िश कमा य तो द ता भएमा २५ ितशत अंक 

१. अवलोकन 

७ िश कलाई 
सिुवधा र काय 
िववरण खलुाई 
िनयुि प  (२) 

१. ज मा िश कको सं या.......... 
२. सिुवधा र काय िववरण खुलाई िदएको िनयुि  प  

भएका िश क सं या 
२ १.५ १.० ०.५ 

१. िदएको भए १०० ितशत अंक 
२. निदएको भए ० ितशत अंक 

१. िनयुि  प को 
ितिलिपह  

 
 
 

३. िव ाथ  सं या (१० अङ्क) 

सं सूचक यथाथ िववरण 
तर 

तर िनधारणका आधार कैिफयत १००% ७५% ५०% २५% 

१ िव ाथ  सं या 
(६) 

१. ज मा िव ाथ  सं या................. 

६ ४.५ ३ १.५ 

१. ५०० वा सो भ दा बढी िव ाथ  भए १०० ितशत अंक 
२. ३५० देिख ४९९ स म िव ाथ  सं या भए ७५ ितशत अंङ्क 
३. २५० देिख ३४९ स म िव ाथ  सं या भए  ५० ितशत अंक 
४. २४९ भ दा कम भए २५ ितशत अंक 

१. िव ाथ ह को 
क ागत 
िववरण 

२. िश क िव ाथ  
अनुपात (२) 

१. ज मा िव ाथ  सं या................ 
२. ज मा िश क सं या.............. 

२ १.५ १.० ०.५ 

१. िश क िव ाथ  अनुपात १:२२ भए १०० ितशत अंक 
२. िश क िव ाथ  अनुपात १:३३ भए ७५ ितशत अंक 
३. िश क िव ाथ  अनुपात १:४४ भए ५० ितशत अंक 
४. सो भ दा बढी भए २५ ितशत अंक 

 

३. छा ाको 
ितशत (२) 

१. ज मा िव ाथ  सं या....................... 
२. छा ा िव ाथ  सं या.......................... 

३. छा ाको ितशत.................. 
२ १.५ १.० ०.५ 

१. ४५ ितशत भ दा बढी छा ा भए १०० ितशत अंक 
२. ३५ देिख ४५ ितशत स म छा ा भए ७५ ितशत अंक 
३. २५ देिख ३५ ितशत स म छा ा भए ५० ितशत अंक 
४. २५ ितशत भ दा कम भए २५ ितशत अंक 
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४. शैि क उपलि ध (२० अङ्क) 

सं सूचक यथाथ िववरण 
तर 

तर िनधारणका आधार कैिफयत 
१००% ७५% ५०% २५% 

१ तहको शु  क ामा भना 
भएका म ये सो तह पुरा 
गन िव ाथ  ितशत (६) 

२. अिघ लो ५ शैि क स को ाथिमक 
तहको क ा १ मा भना भएका सं या...... 

३. ाथिमक तह पुरा गन ितशत........  
६ ४.५ ३.० १.५ 

१. ५ वष अिघ शु  क ामा भना भएका म ये शत ितशतले ाथिमक दर पुरा गरेको भए 
१०० ितशत अकं 

२. सो भ दा कम ितशतले ाथिमक तह पुरा गरेको भए जित ितशतले पुरा गरेका छन् 
यित ितशतले हन आउने अंक 

 नितजा 
अिभलेख 

२ क ा दोहो  याउने ितशत 
(२) 

१. अिघ लो शैि क स को ज मा िव ाथ  
सं या..... 

२. क ा दोहो  याउने ितशत 
२ १.५ १.० ०.५ 

१. क ा दोहो  याउने ितशत नभएमा १०० ितशत अंक 
२.  १-५ ितशत क ा दोहो  याउते भए ७५ ितशत अंक 
३. ६-१० ितशत क ा दोहो  याउते भए ५० ितशत अंक 
४. १० ितशत भ दा बढी क ा दोहो  याउते भए ५० ितशत अकं 

 नितजा 
अिभलेख 

३. क ा छाड्ने ितशत (२) १. अिघ लो शैि क स को ज मा िव ाथ  
सं या..... 

२. क ा छाड्ने ितशत 
२ १.५ १.० ०.५ 

१. क ा छाड्ने ितशत नभएमा १०० ितशत अंक 
२.  १-८ ितशत क ा दोहो  याउते भए ७५ ितशत अंक 
३. ९-१२ ितशत क ा दोहो  याउते भए ५० ितशत अंक 
४. १३ भ दा बढी ितशत क ा दोहो  याउते भए २५ ितशत अकं 

 नितजा 
अिभलेख 

४ आधारभतू तहमा उ ीण 
ितशत (५) 

१. क ा ८ को अि तम परी ाको नितजा 
A+………..,  A………….. 
B+…………..,B……......... 
C+……………,  C…………. 

    

१. कुल िव ाथ को २० ितशत भ दा मािथले A+ याएमा १०० ितशत अंक  
२. कुल िव ाथ को १५ ितशत भ दा मािथले A+ याएमा ७५ ितशत अंक 
३. कुल िव ाथ को १० ितशत भ दा मािथले A+ याएमा ५० ितशत अंक  
४. कुल िव ाथ को ५ ितशत भ दा कमले A+ याएमा २५ ितशत अंक 

नितजा 
अिभलेख 

५ SEE मा उ ीण ितशत 
(५) 

२. SEE को नितजा 
A+………..,  A………….. 
B+…………..,B……......... 
C+……………,  C…………. 

    

५. कुल िव ाथ को २० ितशत भ दा मािथले A+ याएमा १०० ितशत अंक  
६. कुल िव ाथ को १५ ितशत भ दा मािथले A+ याएमा ७५ ितशत अंक 
७. कुल िव ाथ को १० ितशत भ दा मािथले A+ याएमा ५० ितशत अंक  
८. कुल िव ाथ को ५ ितशत भ दा कमले A+ याएमा २५ ितशत अंक 

नितजा 
अिभलेख 

 
 

५. आिथक यव थापन (१० अङ्क) 

सं सूचक यथाथ िववरण 
तर 

तर िनधारणका आधार कैिफयत 
१००% ७५% ५०% २५% 

१ िव ालयको कुल 
खचमा तलवमा 
खच भएको ितशत 
(३) 

१. िव ालयको अिघ लो आ.व. को ज मा खच 
....................................... 

२. तलवमा खच भएको ................................................. 
३. तलवमा खच भएको ितशत................ 

३ २.२५ १.५ ०.७५ 

१. िव ालयको कुल खचम ये तलवमा ६० ितशत भ दा बढी भए स म खच भए 
१०० ितशत अंक 

२. ५५ देिख ५९ ितशतस म खच भए ७५ ितशत अंक 
३. ५० देिख ५४ ितशतस म खच भए ५० ितशत अंक 
४. ५० भ दा कम भए २५ ितशत अंक 

 लेखाप र ण 
ितवेदन 
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सं सूचक यथाथ िववरण 
तर 

तर िनधारणका आधार कैिफयत 
१००% ७५% ५०% २५% 

२. िव ालयको कुल 
खचमा शैि क 
साम ीमा खच 
भएको ितशत (१) 

१. िव ालयको अिघ लो आ.व. को ज मा खच 
....................................... 

२. शैि क साम ीमा खच भएको 
................................................. 

३. शैि क साम ीमा खच भएको ितशत................ 

१ ०.७५ ०.५ ०.२५ 

१. िव ालयको कुल खचमा १० ितशत भ दा बढी खच भए १०० ितशत अंक 
२. िव ालयको कुल खचमा ५-१० ितशत खच भए ५० ितशत अंक 

लेखाप र ण 
ितवेदन 

३. िव ालयको कुल 
खचमा ममत 
सधुारमा खच भएको 

ितशत (१) 

१. िव ालयको अिघ लो आ.व. को ज मा खच 
....................................... 

२. ममतमा खच भएको 
................................................. 

३. ममतमा खच भएको ितशत................ 

१ ०.७५ ०.५ ०.२५ 

१. िव ालयको कुल खचमा १० ितशत भ दा बढी खच भए १०० ितशत अंक 
२. िव ालयको कुल खचमा ५-१० ितशत खच भए ५० ितशत अंक 

लेखाप र ण 
ितवेदन 

४. छा विृ मा खच 
ितशत (३) 

१. िव ालयको अिघ लो आ.व. को ज मा खच 
....................................... 

२. छा विृतमा खच भएको 
.............................................. 

३. छा विृतमा खच भएको ितशत................ 

३ २.२५ १.५ ०.७५ 

१. १० ितशत उपल ध गराएको भए १०० ितशत अकं 
२. सो भ दा कम भए ० ितशत अंक 

छा विृत 
उपल ध 
गराएको 
िववरण 

 
 

६. शैि क यव थापन (१० अङ्क) 

सं सूचक यथाथ िववरण 
तर 

तर िनधारणका आधार कैिफयत 
१००% ७५% ५०% २५% 

१ िव ालय यव थापन 
सिमित (२) 

१. बैठक सं या.............. 
२. बैठक िमित 

२ १.५ १.० ०.५ 

१. िनयमानुसार पूण भई क तीमा २ मिहनामा १ पटक शैि क गुण तर स बि ध 
बैठक बसी िनणय काया वयन भए १०० ितशत अंक 

२. िनयमानुसार पूण भई क तीमा ३ मिहनामा १ पटक शैि क गुण तर स बि ध 
बैठक बसी िनणय काया वयन भए ७५ ितशत अंक 

३. िनयमानुसार पूण भई क तीमा बषमा २ पटक शैि क गुण तर स बि ध बैठक 
बसी िनणय भए ५० ितशत अंक 

४. बषमा २ पटक भ दा कम बैठक भए २५ ितशत अंक 

 बैठकको िनणयको 
ितिलिप 

२. िश क अिभभावक संघ 
(१) 

१. बैठक सं या.............. 
२. बैठक िमित 

१ ०.७५ ०.५ ०.२५ 

१. िनयमानुसार पूण भई क तीमा ३ मिहनामा १ पटक शैि क गुण तर स बि ध 
बैठक बसी िनणय काया वयन भए १०० ितशत अंक 

२. िनयमानुसार पूण भई वषमा क तीमा २ पटक शैि क गुण तर स बि ध बैठक 
बसी िनणय काया वयन भए ५० ितशत अंक 

बैठकको िनणयको 
ितिलिप 
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सं सूचक यथाथ िववरण 
तर 

तर िनधारणका आधार कैिफयत 
१००% ७५% ५०% २५% 

३. िनयमानुसार पूण भई क तीमा बषमा १ पटक शैि क गुण तर स बि ध बैठक 
बसी िनणय काय वयन भए २५ ितशत अंक 

 
३. िश क तथा कमचारी 

िविनयमावली िनमाण र 
काया वयन (१) 

१. िश क सं या............. 
२. अिभलेख सं या.............. १ ०.७५ ०.५ ०.२५ 

१. सबै िश क तथा कमचारीह को सवेा शत र सुिवधाका लािग कमचारी 
िविनयमावली तजमुा गरी सो बमोिजम काया वयन भए १०० ितशत अकं 

२. िविनयमावली तजमुा नभएको भए ० ितशत अंक 

अिभलेख 

४. शैि क याले डरको योग 
र सो बमोिजमको योजना 
िनमाण गरी योगमा 
याएको (२) 

१. शैि क योजना िव यसबाट पा रत 
िमित.............. 

२ १.५ १.० ०.५ 

१. नगरपािलकाको शैि क याले डर बमोिजम बािषक याले डर िनमाण गरी 
लागू गरेको भए १०० ितशत अंक 

२. िव ालयले बािषक याले डर िनमाण गरी लागू गरेको भए ७५ ितशत अंक 

१. शैि क योजना 
२. िव यस 

िनणयको 
ितिलिप 

५ नगरपािलकाले आयोजना 
गरेको काय ममा 
सहभािगता र सम वय (२) 

 
२ १.५ १.० ०.५ 

१. शत ितशत काय ममा सहभािगता भए १०० ितशत अंक 
२. सो भ दा कम ितशत भए जित ितशतले सहभागी भएको छ सोही ितशतले 

हन आउने अंक 

१. छलफल 

६ शैि क त याँङ्क 
अ ाविधक (२) 

 

२ १.५ १.० ०.५ 

१. IEMIS तथा अ य त याँङ्कह  िव ालयमा अ ाविधक गरी तोिकएको 
समयिभ  पेश गरेको भए १०० ितशत अंक 

२. IEMIS तथा अ य त याँङ्कह  िव ालयमा अ ाविधक गरेको तर तोिकएको 
समयिभ  पेश नगरेको भए ५० ितशत अंक 

३. त याँङ्कहर सही पमा नभरेको र समयमा पेश नगरेको भएमा ० ितशत अंक 

१. छलफल 

 

 

..................        ...................           ................... 
    तयार गन             जु गन                   मािणत गन      
 

 

िव ालयको छाप 


