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(नेपाल सरकार,शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको धमधत २०७९÷०१÷१५ को  मा. मन्त्रीस्तरीय धनर्णयानसुार स्िीकृत) 
 

परम्परागत शिक्षर् संस्था (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) मापदण्ड‚२०७९ 

 

प्रस्तािनााः मलुकुमा आफ्नै मौधलक पविचानका साथ परम्परागत रूपमा विद्यालय तिसम्म सञ्चालन िुुँदै 
आएका गरुुकुल/आश्रम, गोन्त्पा/वििार तथा मदरसाजस्ता परम्परागत शिक्षर् संस्थालाई राविय प्रर्ालीमा 
आबद्ध गरी प्रभािकारीरूपमा सञ्चालन‚ व्यिस्थापन तथा धनयमन गनण र यी शिक्षर् संस्थालाई प्रदान 
गररने अनदुानलाई प्रभािकारी बनाई परम्परागत िैशक्षक प्रर्ालीको संरक्षर् गनण िाञ्छनीय भएकाले‚ 

अधनिायण तथा धनाःिलु्क शिक्षासम्बन्त्िी ऎन‚ २०७५को दफा ४१ ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी 
शिक्षा‚ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो मापदण्ड बनाएको छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारशम्भक 

१. सशषक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१)यस मापदण्डको नाम “परम्परागत शिक्षर् संस्था (सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन) मापदण्ड‚२०७९” रिेको छ।  

(२) यो मापदण्ड मन्त्रालयबाट स्िीकृत भएको धमधतबाट लाग ुिनु ेछ। 

२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथण नलागेमा यस मापदण्डमााः 
(क) “अनमुधत” भन्नाले परम्परागत शिक्षर् संस्था खोल्न िा सञ्चाधलत शिक्षर् संस्थामा कक्षा 

थप गनण ददएको अस्थायी स्िीकृधतलाई जनाउुँछ । 

(ख) “ऐन” भन्नाले अधनिायण तथा धनाःिलु्क शिक्षासम्बन्त्िी ऎन‚ २०७५ लाई सम्झनपुछण। 

(ग) “केन्त्र” भन्नाले शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्र सम्झनपुछण । 

(घ) “धनयमािली” भन्नाले अधनिायण तथा धनाःिलु्क शिक्षासम्बन्त्िी धनयमािली‚ २०७७ लाई 
सम्झनपुछण । 

(ङ) “परम्परागत शिक्षर् संस्था” भन्नाले गरुुकुल/आश्रम, गोन्त्पा/वििार तथा मदरसाजस्ता 
परम्परागत शिक्षा प्रदान गनण सामदुावयक िा िैशक्षक गठुीको रूपमा अनमुधत िा स्िीकृधत 
प्राप्त गरी सञ्चालनमा रिेका शिक्षर् संस्थालाई जनाउुँछ। 

(च) “परम्परागत शिक्षा” भन्नाले परम्परागत शिक्षर् संस्थाबाट सञ्चाधलत िाधमणक प्रकृधतका 
गरुुकुल/आश्रम, गोन्त्पा/वििार र मदरसाबाट ददइने शिक्षालाई जनाउुँछ ।   

 

(छ) “पाठ्यक्रम ”भन्नाले पाठ्यक्रम विकास केन्त्रबाट स्िीकृत पाठ्यक्रमलाई जनाउुँछ । 

(ज) "मन्त्रालय” भन्नाले शिक्षा‚ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्झनपुछण । 

(झ) “सधमधत” भन्नाले  दफा १७ बमोशजमको समन्त्िय सधमधत सम्झनपुछण । 

३. परम्परागत शिक्षर् संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालनका आिार:-परम्परागत शिक्षर् संस्थाको स्थापना 
तथा सञ्चालनका आिार देिायबमोशजम िनुे छन ्: 
(क) परम्परागतरूपमा सञ्चालन िुुँदै आएका िैशक्षक कायणक्रम तथा शिक्षालाई संरक्षर् गनुण‚ 
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(ख) परम्परागत शिक्षा प्रदान गने शिक्षर् संस्थाको सञ्चालन तथा व्यिस्थापनलाई समयानकूुल 
बनाई त्यस्ता शिक्षर् संस्थाबाट सञ्चालन िुुँदै आएका िैशक्षक कायणक्रमलाई शिक्षा 
प्रर्ालीको मूलिारमा ल्याउन‚ु 

(ग) परम्परागत शिक्षाको मौधलक स्िरूपलाई कायम राख्दै पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक, शिक्षक 
ताधलम, विद्याथी मूल्याङ्कनको व्यिस्थापन गनुण‚ 

(घ) परम्परागत शिक्षा प्रदान गने शिक्षर् संस्थाबाट ददइने शिक्षालाई राविय मापदण्डअनसुार 
औपचाररक शिक्षाको समकक्षी बनाउन‚ु 

(ङ) परम्परागत शिक्षा प्रदान गने शिक्षर् संस्थालाई उपलब्ि िनुे अनदुानलाई व्यिशस्थत 
गनुण‚ 

(च) स्थानीय तिबाट प्रदान िनुे अनमुधत‚स्िीकृधत तथा धनयमनलाई व्यिशस्थत गनुण‚ 
(छ) परम्परागत शिक्षालाई जीिनोपयोगी तथा चरररप्रिान शिक्षाका रूपमा विकधसत गनुण‚ 
(ज) परम्परागत तथा स्थानीय ज्ञान‚धसप र प्रविधिको सम्िद्धणन र संरक्षर् गदै बैज्ञाधनक खोज 

र अनसुन्त्िानबाट प्रधतपाददत निीनतम प्रविधिलाई मलुकुको समग्र विकास प्रवक्रयामा 
उपयोग गनुण‚ 

(झ) सिभाधगतात्मकरूपमा शिक्षर् संस्थाको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गरी आधथणक अनिुासन 
कायम गनुण, 

 

पररच्छेद – २ 

शिक्षर् संस्थाको अनमुधत तथा कक्षा थपसम्बन्त्िी व्यिस्था  

 

४․शिक्षर् संस्था सञ्चालन गनण अनमुधत धलनपुने:(१)कसैले पधन ऐन तथा प्रचधलत काननुबमोशजम 
अनमुधत प्राप्त नगरी परम्परागत शिक्षा प्रदान गने शिक्षर् संस्था स्थापना र सञ्चालन गनुण िुुँदैन। 

(२) परम्परागत शिक्षा प्रदान गने शिक्षर् संस्था स्थापना र सञ्चालन गनण चािन ेव्यशिले ऐन‚ 
धनयमािली तथा स्थानीय तिको काननुमा व्यिस्था भएबमोशजम स्थानीय तिले स्रोतको 
सधुनशितताको आिारसवित ददएको अनमुधत प्राप्त गरेको िनुपुने छ । 

(३) यो मापदण्ड लाग ुिनुपूुिण अनमुधत प्राप्त गरी परम्परागत शिक्षा प्रदान गने शिक्षर् संस्थाले 
आफ्नो वििरर् सम्बशन्त्ित स्थानीय तिमा पेस गरी अद्यािधिक गरेको िनुपुने छ । 

(४) उपदफा ३ बमोशजमको वििरर् स्थानीय तिबाट प्रमाशर्त भएपधछको प्रधत शिक्षा विकास 
तथा समन्त्िय इकाईमाफण त केन्त्रमा पठाउनपुने छ ।  

(५) शिक्षर् संस्थाको अनमुधतका लाधग अनसूुचीमा उल्लेख भए बमोशजमको भौधतक पूिाणिारिरू 
पूरा भएको िनुपुने छ । 
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  ५․परम्परागत शिक्षा प्रदान गने शिक्षर्संस्थाको अनमुधतका आिार:(१)परम्परागत शिक्षा प्रदान गनण 
प्राप्त धनिेदनका सम्बन्त्िमा सम्बशन्त्ित स्थानीय तिले अन्त्य कुराका अधतररि शिक्षर् संस्थाको 
नक्साङ्कनलाई समेत आिार धलनपुने छ ।  

(२)कुनै शिक्षर् संस्था िैशक्षक गठुीको रूपमा सञ्चालन गनुणपने भए धनिेदनका साथै स्िीकृत वििान, 
शिक्षर् संस्था नक्साङ्कन र सम्बशन्त्ित िडाको धसफाररससवित प्रचधलत काननुबमोशजम िैशक्षक 
गठुीको रूपमा दताण गरी कक्षा सञ्चालन गनण सवकन ेछ । 

 
 

६․परम्परागत शिक्षा प्रदान गने शिक्षर्संस्थाको कक्षा थपसम्बन्त्िी व्यिस्था: (१) शिक्षर् संस्थाले ऐन 
तथा प्रचधलत काननुबमोशजम कक्षा थपको अनमुधत प्राप्त नगरी कक्षा थप गनण तथा त्यस्तो थप 
कक्षाको सञ्चालन गनुण िुुँदैन। 

(२) परम्परागत शिक्षा प्रदान गनण सञ्चाधलत शिक्षर् संस्थाले ऐन‚ धनयमािली तथा स्थानीय 
तिको काननुमा व्यिस्था भएबमोशजमका कागजात संलग्न गरी सम्बशन्त्ित स्थानीय तिमा 
कक्षा थपका लाधग धनिेदन गरी अनमुधत प्राप्त गरेको िनुपुने छ । 

(३) शिक्षर् संस्थाको कक्षा थपका लाधग अनसूुचीमा उल्लेख भए बमोशजमको भौधतक 
पूिाणिारिरू पूरा भएको िनुपुने छ । 

 

पररच्छेद – ३ 

परम्परागत शिक्षर् संस्था सञ्चालनसम्बन्त्िी व्यिस्था  

 

७․परम्परागत शिक्षर् संस्थाको सञ्चालनसम्बन्त्िी व्यिस्थााः(१) परम्परागत शिक्षर् संस्थाको सञ्चालनका 
लाधग शिक्षर् संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतको गठन गनुणपने छ । 

(२) परम्परागत शिक्षर् संस्थाको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतमा रिने सदस्यिरू स्थानीय तिको 
काननुमा व्यिस्था भएबमोशजम िनुे छ ।  

(३)परम्परागत शिक्षर् संस्थाको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतले सम्बशन्त्ित िाधमणक प्रकृधतका 
गरुुकुल/आश्रम, गोन्त्पा/वििार र मदरसासुँग सम्िशन्त्ित विषयका कुनै एक जना विज्ञलाई शिक्षर् 
संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतको बैठकमा आमन्त्रर् गनण सक्ने छ । 

(४) िैशक्षक गठुीको रूपमा सञ्चालन भएका र िैशक्षक गठुीको रूपमा सञ्चालन िनु चािने परम्परागत 
शिक्षर् संस्थाको सञ्चालन एिम ्व्यिस्थापन शिक्षर् संस्थाको वििानमा व्यिस्था भएबमोशजम िनुे 
छ ।  

८․पाठ्यक्रम‚ पाठ्यसामग्री तथा मूल्याङ्कनसम्बन्त्िी व्यिस्थााः(१) परम्परागत शिक्षर् संस्थाको सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन सधमधतले राविय पाठ्यक्रम प्रारूपमा तोवकएबमोशजमका विषयका विकल्पिरूमध्येका 
पाठ्यपसु्तकका साथै संस्थाको प्रकृधतअनसुार िाधमणक तथा सांस्कृधतक मित्त्ि राख्न ेविषयलाई समेत 
समािेि गरी पठनपाठनको व्यिस्था गनुणपने छ । 
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 (२) शिक्षर् संस्थामा िनुे विद्याथी मूल्याङ्कन राविय पाठ्यक्रम प्रारूपले तोकेबमोशजम िनुे छ।आिारभतू 
तिको अशन्त्तम परीक्षा स्थानीय ति र माध्यधमक तिको परीक्षाको सञ्चालन एिम ्व्यिस्थापन राविय 
परीक्षा बोडणले तोकेबमोशजम गनुणपने छ । 

(३) शिक्षर् संस्थाले पाठ्यक्रम विकास केन्त्रबाट स्िीकृत गरेको पाठ्यसामग्री र स्थानीय तिबाट 
स्िीकृधत धलएका स्थानीय विषय तथा िाधमणक विषयिरूका थप पाठ्यसामग्री अध्यापन गनुणगराउनपुने छ 
। 

(४) स्थानीय तिबाट अनगुमन धनरीक्षर् गदाण पाठ्यक्रम‚ पाठ्पसु्तक एिम ्पाठ्यसामग्रीको प्रयोगको 
अिस्थासमेत समािेि गनुणपने छ । 

९․परम्परागत शिक्षर् संस्थाको धबदासम्बन्त्िी व्यिस्थााः (१)परम्परागत शिक्षर् संस्थाले आफ्नो रीधत 
परम्पराअनसुार चाडिाड मनाउन िषे िा विउुँदे धबदाबाट कट्टा िनुे गरी आिश्यकताबमोशजम स्थानीय 
पिणिरूमा सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतबाट धनर्णय गराई धबदा ददन सक्ने छ । यसरी ददएको 
धबदाको जानकारी सम्बशन्त्ित स्थाधनय तिलाई गराउनपुने छ । 

(२) परम्परागत शिक्षर् संस्थाले आफ्नो िाधमणक प्रकृधतअनसुार िधनिारबािेक अन्त्य ददन धबदा ददनपुने 
भएमा ददन सवकने र सोको सट्टा िधनिार पठनपाठन गराउनपुने छ । 

 

पररच्छेद-४ 

अनदुानसम्बन्त्िी व्यिस्था 
 

१०․अनदुानसम्बन्त्िी व्यिस्था: (१) परम्परागत शिक्षा प्रदान गनण स्थावपत शिक्षर् संस्थामा सञ्चाधलत 
कक्षा‚ विद्याथी सषख्या‚ पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक र भौगोधलक अिशस्थधतका आिारमा केन्त्रको 
धसफाररसमा नेपाल सरकारबाट त्यस्ता शिक्षर् संस्थालाई धनशित रकम अनदुानस्िरूप उपलब्ि 
गराउन सवकने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम अनदुान माग गने शिक्षर् संस्थाले देिायबमोशजमका सतणिरू पूरा गरेको 
िनुपुने छ:₋ 

(क) सामदुावयक िा सािणजधनक िैशक्षक गठुीको रूपमा अनमुधत िा स्िीकृधतप्राप्त गरी धनयधमत 
रूपमा सञ्चालन भएको‚ 
(ख) विद्यमान ऐन, धनयमािली तथा यस मापदण्डबमोशजम सञ्चालन भएको‚ 
(ग) चाल ु िैशक्षक सरसवित गत िैशक्षक सरको िैशक्षक तथ्याङ्क भरी अधनिायण रूपमा समयमै 
सम्बशन्त्ित धनकायमा पेस गरेको‚ 
(घ) शिक्षर् संस्थाको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधत गठन भएको‚ 
(ङ) भनाण भएका बालबाधलकाको कम्तीमा पचित्तर प्रधतित धनयधमत उपशस्थधत भएको‚ 
(च) पाठ्यक्रम विकास केन्त्रबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीसमेतको प्रयोग गरेको‚ 
(छ) शिक्षर् संस्थाले सामाशजक परीक्षर् गराएको‚ 



 

5 

 

(ज) शिक्षर् संस्थाले प्रचधलत काननु तथा वििानअनसुार सूचीकृत लेखा परीक्षकबाट आयव्ययको 
लेखा परीक्षर् गराएको‚ 
(झ) शिक्षर् संस्थाले दैधनक पठनपाठनको अधतररि विद्याथीिरूलाई अधतररि वक्रयाकलापको 
कायणक्रममा सिभागी गराएको   
(३) कक्षागत आिारमा पाठ्यक्रममा आिाररत भई पठनपाठन गने शिक्षर् संस्थालाई िावषणक 
रूपमा प्रदान गररने अनदुानका आिारिरू देिायबमोशजम िनुेछन:्₋ 

(क) आिारभतू ति कक्षा १₋५ तथा कक्षा ६₋८ सम्मको कक्षा सञ्चालन गने शिक्षर् संस्थालाई 
प्रदान गररन ेअनदुानका आिार: 

(अ) मन्त्रालयबाट स्िीकृत भएको कायणक्रम कायाणन्त्ियन पशुस्तकामा उल्लेख भएबमोशजम शिक्षर् 
संस्थालाई दरबन्त्दी िा राित अनदुान कोटाको सोिीबमोशजम र दरबन्त्दी िा राित अनदुान कोटा 
अपगु भएकोमा िा सो कोटा नभएका अिस्थामा शिक्षर् सियोग अनदुान रकम प्रदान गररने छ 
।  

(आ) शिक्षर् संस्थालाई ससतण अनदुानअन्त्तगणत धनाःिलु्क पाठ्यपसु्तक‚ प्रधतविद्याथी लागतका 
आिारमा शिक्षर् धसकाइ सामग्री व्यिस्थापन‚ अध्ययनरत विद्याथीिरूको लाधग छारिशृत्त‚ ददिा 
खाजा‚ छारािरूका लाधग धनाःिलु्क स्याधनटरी प्याडसवितका िीषणकमा एकै विद्याथीलाई सोिी 
िीषणकमा दोिोरो नपने गरी अनदुान प्रदान गररने छ । 

(इ)  शिक्षर् संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन अनदुानअन्त्तगणत सञ्चालन तथा व्यिस्थापन अनदुान‚ 
शिक्षर् संस्था सिुार योजना धनमाणर् तथा अद्यािधिक‚ सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतका 
पदाधिकारीिरूको क्षमता विकासका लाधग अन्त्तवक्रण या‚ अधभभािक शिक्षा सञ्चालन‚ अधतररि 
वक्रयाकलाप सञ्चालन‚ सामाशजक परीक्षर् तथा आधथणक लेखा परीक्षर्‚ विद्याथी ररपोटण काडण‚ 
विद्यालय तथ्याङ्क व्यिस्थापनलगायतका िीषणकिरूमा मन्त्रालयबाट स्िीकृत भएको कायणक्रम 
कायाणन्त्ियन पशुस्तकामा उल्लेख गरेबमोशजमको एकमषु्ठ अनदुान प्रदान गनण सवकने छ । 

(ई)  प्रधत विद्याथी लागतका आिारमा ददइने अनदुानबािेक अन्त्य ससतण अनदुान प्राप्त गनण कक्षा १-

३ सम्ममा कम्तीमा १५ जना‚ कक्षा १-५ सम्ममा कम्तीमा २५ जना र कक्षा ६₋८ सम्ममा 
कम्तीमा २० जना विद्याथी अध्ययनरत भएको िनुपुने छ । 

(ख) माध्यधमक तिअन्त्तगणत कक्षा ९–१० को कायणक्रम सञ्चालन गने शिक्षर् संस्थालाई अनदुान: 

(अ) मन्त्रालयबाट स्िीकृत भएको कायणक्रम कायाणन्त्ियन पशुस्तकामा उल्लेख भएबमोशजम शिक्षर् 
संस्थालाई दरबन्त्दी िा राित अनदुान कोटाको सोिीबमोशजम र दरबन्त्दी िा राित अनदुान कोटा अपगु 
भएकामा िा सो कोटा नभएका अिस्थामा शिक्षर् सियोग अनदुान रकम प्रदान गररने छ ।  

 (आ) शिक्षर् संस्थालाई ससतण अनदुानअन्त्तगणत धनाःिलु्क पाठ्यपसु्तक‚ प्रधतविद्याथी लागतका आिारमा 
शिक्षर् धसकाइ सामग्री व्यिस्थापन‚ अध्ययनरत विद्याथीिरूको लाधग छारिशृत्त‚ छारािरूका लाधग 
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धनाःिलु्क स्याधनटरी प्याड सवितका िीषणकमा एकै व्यशिलाई सोिी िीषणकमा दोिोरो नपने गरी अनदुान 
प्रदान गररने छ । 

(इ)  शिक्षर् संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन अनदुानअन्त्तगणत सञ्चालन तथा व्यिस्थापन अनदुान‚ शिक्षर् 
संस्था सिुार योजना धनमाणर् तथा अद्यािधिक‚ सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतका पदाधिकारीिरूको 
क्षमता विकासका लाधग अन्त्तवक्रण या‚ अधभभािक शिक्षा सञ्चालन‚ अधतररि वक्रयाकलाप सञ्चालन‚ 
सामाशजक परीक्षर् तथा आधथणक लेखा परीक्षर्‚ विद्याथी ररपोटण काडण‚ शिक्षर् संस्था तथ्याङ्क 
व्यिस्थापनलगायतका िीषणकिरूमा मन्त्रालयबाट स्िीकृत भएको कायणक्रम कायाणन्त्ियन पशुस्तकामा 
उल्लेख गरेबमोशजमको एकमषु्ठ अनदुान प्रदान गररने छ । 

(ई)  प्रधतविद्याथी लागतका आिारमा ददइने अनदुानबािेक अन्त्य ससतण अनदुान प्राप्त गनण कक्षा ९-१० 
सम्ममा कम्तीमा १५ जना विद्याथी अध्ययनरत भएको िनुपुने छ । 

 

(ग) माध्यधमक तिअन्त्तगणत कक्षा ११–१२ सञ्चाधलत शिक्षर् संस्थालाई अनदुान: 
(अ) मन्त्रालयबाट स्िीकृत भएको कायणक्रम कायाणन्त्ियन पशुस्तकामा उल्लेख भएबमोशजम शिक्षर् 
संस्थालाई दरबन्त्दी िा राित अनदुान कोटाको सोिीबमोशजम र दरबन्त्दी िा राित अनदुान कोटा अपगु 
भएकामा िा सो कोटा नभएका अिस्थामा शिक्षर् सियोग अनदुान रकम प्रदान गररने छ ।  

 (आ)  शिक्षर् संस्थालाई ससतण अनदुानअन्त्तगणत धनाःिलु्क पाठ्यपसु्तक‚ प्रधतविद्याथी लागतका आिारमा 
शिक्षर् धसकाइ सामग्री व्यिस्थापन‚ अध्ययनरत विद्याथीिरूको लाधग छारिशृत्त‚ छारािरूका लाधग 
धनाःिलु्क स्याधनटरी प्याडसवितका िीषणकमा एकै व्यशिलाई सोिी िीषणकमा दोिोरो नपने गरी अनदुान 
प्रदान गररने छ । 

(इ)  शिक्षर् संस्था सञ्चालन तथा व्यिस्थापन अनदुानअन्त्तगणत सञ्चालन तथा व्यिस्थापन अनदुान‚ शिक्षर् 
संस्था सिुार योजना धनमाणर् तथा अद्यािधिक‚ सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतका पदाधिकारीिरूको 
क्षमता विकासका लाधग अन्त्तवक्रण या‚ अधभभािक शिक्षा सञ्चालन‚ अधतररि वक्रयाकलाप सञ्चालन‚ 
सामाशजक परीक्षर् तथा आधथणक लेखा परीक्षर्‚ विद्याथी ररपोटण काडण‚ शिक्षर् संस्था तथ्याङ्क 
व्यिस्थापनलगायतका िीषणकिरूमा मन्त्रालयबाट स्िीकृत भएको कायणक्रम कायाणन्त्ियन पशुस्तकामा 
उल्लेख गरेबमोशजमको एकमषु्ठ अनदुान प्रदान गररने छ । 

(ई)  प्रधतविद्याथी लागतका आिारमा ददइने अनदुानबािेक अन्त्य ससतण अनदुान प्राप्त गनण कक्षा ११-१२ 
सम्ममा कम्तीमा १५ जना विद्याथी अध्ययनरत भएको िनुपुने छ । 

(४)  परम्परागत प्रकृधतका शिक्षर् संस्था िा सािणजधनक िैशक्षक गठुीअन्त्तगणत कक्षा १-५,कक्षा ६-८ र 
माध्यधमक तिअन्त्तगणत कक्षा ९-१० र कक्षा ११-१२ एउटै शिक्षर् संस्थामा सञ्चालन भएको भए र 
यस मापदण्डबमोशजम तोवकएको विद्याथी रिेको अिस्थामा सो शिक्षर् संस्थाले माधथ उपदफा (३) को 
खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोशजमको तिगतरूपमा अनदुान पाउने छ । 

(५)  अनमुधत प्राप्त गरी सञ्चालन भएको शिक्षर् संस्थालाई भौधतक पूिाणिार विकासका लाधग 
आिश्यकताका आिारमा अनदुान ददन सवकने छ । 
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(६)  यस दफामा अन्त्यर जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापधन अनमुधत प्राप्त गरेका शिक्षर् संस्थालाई 
साझेदारीमा आिाररत भै नेपाल सरकार तथा प्रदेि सरकारबाट अनदुान उपलब्ि गराउन सवकने 
छ । 

११․अन्त्य सामदुावयक विद्यालय सरिअनदुान उपलब्ि िनु सक्न:े(१)प्रचधलत काननुबमोशजम अनमुधत िा 
स्िीकृत प्राप्त गरी सामदुावयक विद्यालयका रूपमा सञ्चालन भई आएका परम्परागत शिक्षा प्रदान 
गने शिक्षर् संस्थालाई अन्त्य सामदुावयक विद्यालयलाई उपलब्ि भएसरि अनदुान उपलब्ि गराउन 
सवकने छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोशजम अनदुान माग गने शिक्षर् संस्था िा विद्यालयले अनदान माग गनुणपूिण 
सामदुावयक विद्यालयसरिको प्रवक्रया पूरा गरेको िनुपुने छ ।   

१२․अनदुान उपलब्ि निनु े : (१)अनमुधत नधलई सञ्चालनमा रिेका िा अनमुधत धलएर पधन समयमै 
िैशक्षक तथ्याङ्क नभरेका शिक्षर् संस्थालाई कुनै पधन अनदुान उपलव्ि गराइने छैन । 

(२) पाठ्यक्रम विकास केन्त्रबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक प्रयोग नगने शिक्षर् संस्थालाई 
कुनै पधन अनदुान उपलब्ि गराइने छैन ।  

१३․स्िीकृधतधबना विदेिी सियोग धलन निनु:े (१) नेपाल सरकार अथण मन्त्रालयको पूिण स्िीकृधतधबना 
कुनै शिक्षर् संस्थाले विदेिी व्यशि‚ संघ‚ संस्था‚ एजेन्त्सी िा राििरूबाट कुनै पधन वकधसमको 
नगद िा शजन्त्सी सिायता प्राप्त गनुण िुुँदैन ।  

(२)कुनै शिक्षर् संस्थाले विदेिी व्यशि‚सङ्घ‚ संस्था‚ एजेन्त्सी िा राििरूबाट कुनै वकधसमको नगद 
िा शजन्त्सी सिायता प्राप्त गनण िा कुनै सियोगका लाधग सम्झौता गनुणपने भएमा सम्बशन्त्ित स्थानीय 
तिमाफण त मन्त्रालयको धसफाररसमा नेपाल सरकार अथण मन्त्रालयको पूिण स्िीकृधत धलनपुने छ 
।  

 

 

पररच्छेद– ५ 
 

शिक्षक धनयशुिसम्बन्त्िी व्यिस्था 
 

१४.  शिक्षक धनयशुिसम्बन्त्िी व्यिस्थााः(१)शिक्षर् संस्थामा अध्यापन गने शिक्षकको धनयशुि सम्बशन्त्ित 
स्थानीय तिको स्िीकृधतमा सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतबाट गनुणपने छ । 

(२) पाठ्यक्रम विकास केन्त्रबाट स्िीकृत पाठ्यक्रमको अध्यापन गने शिक्षक प्रचधलत काननुबमोशजम 
योग्यता पगेुको िनुपुने छ । 

           तर परम्परागत ज्ञान एिम ्विशिष्टीकृत सेिाको शिक्षर् गनण स्रोत व्यशि आिश्यक भएमा 
सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतको धनर्णयबाट आंशिक समय शिक्षर् गने गरी त्यस्तो व्यशिको 
व्यिस्था गनण सवकने छ ।  
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(३) उपदफा (१) बमोशजम शिक्षक धनयशुि गनण योग्यता तथा अनभुि धनिाणरर् गरी प्रधतस्पिाणत्मक 
प्रवक्रयाबमोशजम छनोट गनुणपने छ । 

 

१५• करार गनुणपने:(१) दफा १४ बमोशजम शिक्षक छनोट भइसकेपधछ धनजसुँग करार गरी अध्यापन 
गराउनपुने छ । 

(२) शिक्षर् संस्थामा अध्यापन गने शिक्षकको सेिा सतण र सवुििासम्बन्त्िी व्यिस्था करार परमा 
उल्लेख भएबमोशजम िनुे छ । 

 

 

 पररच्छेद—६ 

शिक्षक ताधलमसम्बन्त्िी ब्यिस्था  

 

१६.शिक्षक ताधलमसम्बन्त्िी व्यिस्था:(१)शिक्षर् संस्थाका विद्यालय शिक्षातफण का विषयिरू अध्यापन गने 
शिक्षक शिक्षा ताधलम केन्त्रबाट सञ्चालन िनुे ताधलममा सिभागी िनु सक्ने छन।्  

(२) सम्बशन्त्ित स्थानीय तिबाट शिक्षर् संस्थामा कायणरत शिक्षक एिम ्अन्त्य व्यशिलाई शिक्षर् संस्था 
केशन्त्रत छोटो अिधिका ताधलम व्यिस्थापन एिम ्सञ्चालन गनण सवकने छ । 

(३) स्थानीय तिबाट सञ्चालन िनुे छोटो अिधिका ताधलमको पाठ्यक्रम एिम ्ताधलम सामग्री स्थानीय 
तिले धनिाणरर् गरेबमोशजम िनुे छ । 

 

 

 

पररच्छेद—७ 
समन्त्िय सधमधतसम्बन्त्िी ब्यिस्था  

 

 

१७. समन्त्िय सधमधतसम्बन्त्िी व्यिस्था:₋(१)नेपालमा सञ्चालन भइरिेका परम्परागत शिक्षर् संस्थालाई 
व्यिशस्थत गनण तथा सो सम्बन्त्िमा आिश्यक व्यिस्था गनण केन्त्रमा एक परम्परागत शिक्षा 
समन्त्िय सधमधत रिने छ ।  

(२)परम्परागत शिक्षा समन्त्िय सधमधतको गठन देिायबमोशजम िनुे छ: 

(क) केन्त्रको मिाधनदेिक                                                संयोजक 

(ख) मिाधनदेिक,पाठ्यक्रम विकास केन्त्र            सदस्य 

(ग) उपमिाधनदेिक‚केन्त्र सम्बशन्त्ित मिािाखा             सदस्य 

(घ) प्रधतधनधि,सङ्घीय माधमला तथा सामान्त्य प्रिासन मन्त्रालय               सदस्य 

(ङ) प्रधतधनधि, संस्कृधत पयणटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय                    सदस्य 

(च) प्रधतधनधि, मन्त्रालय                                                                    सदस्य 
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(छ)गरुुकुल/आश्रम,गोन्त्पा/ वििार र मदरसा शिक्षा सञ्चालन गरररिेका शिक्षर् संस्थाको प्रधतधनधित्ि िनु े
गरी सधमधतबाट मनोनीत दईु दईु जनाका दरले सधमधतबाट मनोनीत  छ जना        सदस्य 

(ज)धनदेिक‚केन्त्र सम्बशन्त्ित िाखा                                          सदस्य सशचि 

(३) उपदफा (३)को खण्ड (छ)बमोशजम मनोनीत सदस्यिरूको पदािधि बढीमा चार िषणको िनुे छ। 

(४) उपदफा (३)को खण्ड (छ)बमोशजम मनोनीत िनु नेपाली नागररक‚ कम्तीमा २५ िषण उमेर पूरा 
भएको‚ परम्परागत शिक्षासम्बन्त्िी ज्ञान, अनभुि तथा दक्षता भएको र परम्परागत शिक्षाको विकास, 

उत्थान र मूलप्रिािीकरर्मा योगदान पयुाणएको व्यशि िनुपुने छ । 
 

(५) मनोनीत सदस्यले परम्परागत शिक्षाको अवित िनुे गरी कुनै कायण गरेमा िा धनजको कारर् 
परम्परागत शिक्षाको विकासमा असर पने देशखएमा िा धनज सदस्यमा रविरिन उपयिु नभएमा सधमधतले 
जनुसकैु बखत पदबाट िटाउन सक्ने छ ।तर त्यसरी पदबाट िटाउनअुशघ धनजलाई मनाधसि मावफकको 
सफाइको मौका ददनपुने छ । 

(६) सधमधतले आिश्यकताअनसुार परम्परागत शिक्षा सञ्चालन गने शिक्षर् संस्थाका प्रधतधनधि तथा 
सम्बशन्त्ित क्षेरका अन्त्य व्यशिलाई आमन्त्रर् गनण सक्न ेछ । 

(७) सधमधतको बैठकसम्बन्त्िी कायणविधि सधमधत आफैँ ले धनिाणरर् गरेबमोशजम िनुे छ। 

(८) सधमधतको सशचिालय केन्त्रमा रिने छ। 

१८.सधमधतको काम,कतणव्य र अधिकार: सधमधतको काम,कतणव्य र अधिकार देिायबमोशजम िनुे छ: 

(क) परम्परागत शिक्षासम्बन्त्िी नीधतधनिाणरर् गनण मन्त्रालयलाई सियोग गने, 

(ख) गरुुकुल/आश्रम,गोन्त्पा/वििार र मदरसामा स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीको प्रयोग 
गनेगराउने, 

(ग) गरुुकुल/आश्रम,गोन्त्पा/वििार र मदरसामा विद्याथी सषख्याको आिारमा अनदुान रकमका आिार 
र मापदण्ड तजुणमा गने,  

(घ) गरुुकुल/आश्रम,गोन्त्पा/वििार र मदरसाजस्ता शिक्षर् संस्थामा सम्बशन्त्ित संस्थाको प्रकृधतबमोशजम 
थप पाठ्यसामग्री प्रयोगको सम्बन्त्िमा नीधत धनिाणरर् गनण मन्त्रालयलाई धसफाररस गने‚ 

(ङ) परम्परागत शिक्षर् संस्था सञ्चालन गने संस्थािरूको धबचमा सविष्र्तुा‚समन्त्िय‚सिकायण र 
सिजीकरर् गने, 

(च) परम्परागत शिक्षाको सम्बन्त्िमा मूलप्रिािीकरर्‚ समकक्षता तथा मूल्याषनका सम्बन्त्िमा 
आिश्यक सझुाि ददने‚ 

(छ) प्रदेि‚ स्थानीय ति तथा शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइसुँग परम्परागत शिक्षर् संस्थाको 
सञ्चालन‚ व्यिस्थापन तथा अनदुानका विषयमा आिश्यक समन्त्िय गने 

(ज) मन्त्रालयले तोकेबमोशजमका अन्त्य कायणिरू गने  

 

१९.सधमधत सदस्यको सवुििााः(१) सधमधतका संयोजक तथा सदस्यले बैठक बसेको ददनको अथण 
मन्त्रालयद्वारा धनिाणरर् गररएबमोशजमको बैठक भत्ता प्राप्त गने छन ्। 
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(२) काठमाण्डौं उपत्यका बाविरका सधमधतका मनोनीत सदस्यले बैठकमा सिभागी िनु आउुँदा र जाुँदा 
नेपाल सरकारको राजपरावङ्कत दद्वतीय शे्रर्ीको अधिकृतले प्राप्त गरेसरिको धनयमानसुार  िनुे दैधनक 
तथा भ्रमर् भत्ता खचणसमेत पाउने छन ्। 

(३) सधमधतका सदस्यिरूले उपदफा (१) र (२) बािेक अन्त्य कुनै सवुििा दािी गनण सक्ने छैनन ्।  
 
 

२०. वििरर् अद्यािधिक गनुणपने:(१) परम्परागत शिक्षा प्रदान गने शिक्षर् संस्थाको अद्यािधिक वििरर् 
केन्त्रमा रिने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको वििरर्को आिारमा केन्त्रले देिायबमोशजमका कायणसमेत गनुणपने छ:₋ 

(क) परम्परागत शिक्षर् संस्थालाई उपलब्ि गराउनपुने अनदुान र शिक्षर् संस्थाको वििरर् अद्यािधिक 
गने, 

(ख) स्थानीय तिगत रूपमा कायणक्रम धनमाणर् गरी अनदुान उपलब्ि गराउने, 
(ग) प्राप्त उपलशब्ि तथा कायाणन्त्ियन अिस्थाको अनगुमन गने गराउने, 
(घ) परम्परागत शिक्षर् संस्थालाई वितरर् गररने अनदुानलाई व्यिशस्थत गनण समन्त्िय गने‚ 
(ङ) शजल्लागत प्रधतिेदन धलई समवष्टगत वििरर् तयार पाने, 

(च) शिक्षा विकास तथा समन्त्िय एकाइिरूलाई आिश्यक धनदेिन ददन‚े 
(छ) परम्परागत शिक्षर् संस्थािरूको सम्बन्त्िमा आिश्यक सिजीकरर् गने  

 

 

 

पररच्छेद – ८ 

विविि 

 
 

 

२१. शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइबाट सिशजकरर् गनुणपने:(१)परम्परागत शिक्षामा आिाररत भई 
अध्यापन िनुे शिक्षर् संस्थाका सम्बन्त्िमा शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्रले माग गरेको 
वििरर् सम्बशन्त्ित स्थानीय तिसुँगको समन्त्ियमा शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइबाट उपलब्ि 
गराउनपुने छ । 

(२) उपदफा (१)बमोशजम वििरर्सम्बन्त्िी कायण गदाण देिायबमोशजम कायण गनुणपने छ: 

(क) अनमुधत प्राप्त शिक्षर् संस्था‚ शिक्षक तथा विद्याथीको वििरर् तयार गरी अद्यािधिक गने, 

(ख) आिश्यकताअनसुार स्थानीय तिसुँग समन्त्िय गने र शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्रमा 
वििरर् अद्यािधिक गरी पठाउने‚ 

(ग) स्थानीय तिसुँगको समन्त्िय र सिकायणमा शिक्षर् संस्थािरूको अनगुमन सपुररिेक्षर् गने  

(३) शिक्षर् संस्थाको आिश्यकता तथा उपयोधगताका विषयमा सम्बशन्त्ित स्थानीय तिसुँग समन्त्िय गरी 
समस्या समािानको लाधग समन्त्िय गनुणपने छ ।  
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२२.रूपान्त्तरर् गनण सवकन े:(१) यस मापदण्ड जारी िनुअुशघ िाधमणक प्रकृधतको िैकशल्पक शिक्षा सञ्चालन 
गने गरी अनमुधत पाएका शिक्षर् संस्थाले सािणजधनक िैशक्षक गठुीको रूपमा रुपान्त्तरर् िनु चािेमा यो 
मापदण्ड प्रारम्भ भएका धमधतले दईु िषणधभर सम्बशन्त्ित व्यिस्थापन सधमधतबाट धनर्णय गराई सम्बशन्त्ित 
स्थानीय तिमा धनिेदन ददन सक्ने छन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थानीय तिले प्राप्त धनिेदनको जाुँचिझु गरी स्थानीय काननुबमोशजम शिक्षा 
सधमधतबाट धनर्णय गराई सािणजधनक िैशक्षक गठुीको रूपमा विद्यालय सञ्चालन गनण अनमुधत ददन सक्ने 
छ। 
 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको रूपान्त्तरर्सम्बन्त्िी अनमुधत‚ कारबािी तथा धनर्णयसम्बन्त्िी अन्त्य व्यिस्था 
स्थानीय काननुबमोशजम िनुे छ । 

२३.मापदण्डमा संिोिन:(१)मन्त्रालयले मापदण्डमा आिश्यकताअनसुार संिोिन गनण सक्ने छ। 

(२) यस मापदण्डमा उल्लेख भएका विषयिरू यसैबमोशजम र अन्त्य कुरािरू प्रचधलत काननुबमोशजम 
िनुे छन ्।  

२४.खारेजी र बचाउ : (१) देिायका धनदेशिका तथा सञ्चालनसम्बन्त्िी व्यिस्था खारेज गररएका छन ्

 (क) राविय मदरसा शिक्षा व्यिस्थापन पररषद् र सञ्चालनसम्बन्त्िी व्यिस्था, २०६९‚ 

  (ख) िाधमणक प्रकृधतका सामदुावयक विद्यालयलाई अध्यापन व्यिस्थापन कायणमा सियोगका लाधग  

  एकमषु्ठ अनदुान कायाणन्त्ियन धनदेशिका–२०६९,  

(२) उपदफा (१)बमोशजम खारेज गररएका सञ्चालनसम्बन्त्िी व्यिस्था तथा धनदेशिकाबमोशजम भएगरेका 
कायणिरू यसै मापदण्डबमोशजम भए गरेको माधनने छ । 
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अनसूुची  

(दफा ४ को उपदफा (५)र दफा ६ को उपदफा (३)सुँग सम्बशन्त्ित) 

 

परम्परागत  शिक्षर् संस्था सञ्चालन गनण पूरा गनुणपने पूिाणिारिरू 

१. कक्षाकोठािरू सामान्त्यतयाः नौ वफटको उचाइको र घाम तथा पानीबाट बचाउ िनुे वकधसमको 
िनुपुनेछ। 

२. अध्यापन गराइने कक्षा कोठमा िािाको प्रिाि‚ प्रकािको व्यिस्था साथै स्िस्थ िनुपुने छ । 

३. कक्षागत क्षेरफल कक्षा १ देशख कक्षा ५ सम्म ०. ७५ िगणधमटर र कक्षा ६ देशख कक्षा १० 
सम्म १ िगणधमटर िनुपुनेछ । 

४. प्रधतकक्षा न्त्यूनतम११जना विद्याथी िनुपुनेछ। 

५. विद्याथीलाई आिश्यक पने कक्षाकोठा, फधनणचर, वपउन े पानी खेलमैदान, िौचालय तथा 
पसु्तकालयको पयाणप्त व्यिस्था भएको िनुपुनेछ । 

६. आिश्यक शिक्षकको व्यिस्था भएको िनुपुनेछ । 

७. पाठ्यक्रम विकास केन्त्रले धनिाणरर् गरेबमोशजमका धसकाइ उपलशब्ििरू पूरा िनुे गरी 
शिक्षर्धसकाइ कायणक्रमको तजुणमा गररएको िनुपुनेछ । 

८. भाडाको भिनमा विद्यालय सञ्चालन गनुणपने भए कम्तीमा पधन पाुँच िषणको घरभाडासम्बन्त्िी 
सम्झौता भएको िनुपुनेछ । 

९. विद्यालय सञ्चालनका लाधग धनयधमत आधथणक स्रोत प्राप्त िनुे धनकाय िा सस्थाको प्रधतबद्धता िा 
सम्झौता िा आिय पर पेस गनुणपछण ।  

१०. अन्त्य आिश्यक पूिाणिार पूरा भएको िनुपुनेछ। 

११. परम्परागत शिक्षर् संस्थाको प्रकृधत तथा सञ्चालनका आिार बमोशजम िास्त्रीय  शिक्षा िा 
तत्सम्बन्त्िी आिश्यक पने िातािरर्  िा भैधतक पूिाणिार विकास भएको िनुपुनेछ । 

 

 

 


