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माध्यममक तह (कक्षा ११ र १२)  मि:शुल्क मशक्षा सम्बन्धी कार्यमिमि, २०७९ 

 

िगरकार्यपामिकाबाट स्वीकृत मममत : २०७९/०६/०८ 

 

प्रस्ताििा:-  शितगंगा नगरपाशिका अन्तगगत माध्यशमक तह (कक्षा ११ र १२) सञ्चाशित शिद्याियहरुमा 

शन:िुल्क शिक्षा व्यिस्थापन गरी नेपािको संशिधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा उले्लखित प्रते्यक 

नागररकिाई राज्यबाट आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अशनिायग र शन:िुल्क तथा माध्यशमक तहसम्मको 

शिक्षा शन:िुल्क पाउने हकिाई कायागन्वयन गनगको िाशग शितगंगा नगरपाशिकाको शिक्षा ऐन, २०७६ िे 

शिएको अशधकार प्रयोग गरी यो कायगशिशध बनाईएको छ । 

१.  संमक्षप्त िाम र प्रारम्भ 

क) यस कायगशिशधको नाम माध्यशमक तह (कक्षा ११ र १२) शन:िुल्क शिक्षा सम्बन्धी कायगशिशध, २०७९ सम्झनु 

पिगछ । 

ि) यो कायगशिशध शितगंगा नगरपाशिका भरी िागू हुनेछ । 

ग) यो कायगशिशध नगर कायगपाशिकाबाट स्वीकृत भएपशछ िागू हुनेछ । 

२.  पररभाषा 

शिषय िा प्रसंगिे अको अथग निागेमा यस कायगशिशधमा; 

क) “ऐन” भन्नािे शितगंगा नगरपाशिकाको शिक्षा ऐन, २०७६ िाई सम्झनु पिगछ । 

ि) “कायगपाशिका” भन्नािे शितगंगा नगरपाशिकाको कायगपाशिकािाई सम्झनु पिगछ । 

ग) “नगर शिक्षा सशमशत” भन्नािे नगर शिक्षा ऐन बमोशित गशित शितगंगा नगर शिक्षा सशमशत िाई सम्झनु 

पिगछ । 

घ) “िािा” भन्नािे शितगंगा नगरपाशिका शिक्षा, युिा तथा िेिकुि िािािाई सम्झनु पिगछ । 

ङ) “स्थानीय” तह भन्नािे शितगंगा नगरपाशिका सम्झनु पिगछ । 

 

३.  उदे्दश्य:  

       यो कायगशिशध िारी गनुगको उदे्दश्य िेहायअनुसार रहेको छ । 

               क) नेपािको संशिधान िे व्यिस्था गरेको  माध्यशमक तहको शिक्षा िाई शन:िुल्क बनाउनु, 

    



४. अपेक्षा  

         क) शितगंगा नगरपाशिका शभत्र सञ्चाशित माध्यशमक शिद्यािय (कक्षा ११ र १२) िाई शन:िुल्क बनाई 

 शिद्याथीको पहुुँच अशभिृखि गने, 

   ५.  बजेट र मसमा  

        क) शितगंगा नगरपाशिकाको नगर सभाबाट स्वीकृत बिेटको शसमा नै बिेटको शसमा हुनेछ । 

        ि) नगरसभाबाट अनुमोिन हुने गरी कायगपाशिकािे बिेट थप गनग सके्नछ । 

     ६. मि:शुल्क मशक्षाका आिारहरु: कक्षा ११ र १२ मा शन:िुल्क शिक्षा प्रिान गने आधारहरु िेहायका हुनेछन् । 

क) नेपाि सरकार बाट कक्षा ११ र १२ सञ्चािनको िाशग खस्वकृशत प्राप्त गरेको । 

ि) शिद्याियको शिद्याथी संख्या । 

ग) शिद्याियको मौिुिा िरबन्दी संख्या । 

घ) कक्षा ११ र १२ मा तोशकएको समयमा शिद्याियमा भनाग भएका शिद्याथी संख्या । 

ङ) शिद्याियहरुिे भनाग भएका शिद्याथीहरुको शििरण IEMIS मा अद्यािशधक गरेको रेकर्ग । 

 

७. अिुदाि सम्बन्धी व्यिस्था  

नगरपाशिकािे माध्यशमक तह कक्षा ११ र १२ सञ्चािन भएका शिद्याियहरुिाई तपशसिको अनुिान प्रिान 

गनेछ । 

७.१ मिद्यािर्को िामग एकमुष्ठ अिुदाि  

 नगरपाशिकािे कक्षा ११ र १२ सञ्चािन भएका शिद्याियहरुिाई एकमुष्ठ रुपमा अनुिान शिन 

सके्नछ । एकमुष्ठ अनुिानको रकम नगरकायगपाशिकािे शनणगय गरे बमोशिम हुनेछ ।  

७.२ मिद्याथी संख्याको आिारमा अिुदाि 

 नगरपाशिकािे कक्षा ११ र १२ सञ्चािन भएका शिद्याियहरुिाई शिद्याियिे iemis मा 

अद्यािशधक गरेको शिद्याथी संख्या र शिद्याियिे नगरपाशिकामा प्रमाशणत गरी पिाएको 

शिद्याथी संख्यािाई शभर्ाई शिद्याथी संख्याको आधारमा अनुिान शिन सके्नछ ।   

७.३ मशक्षक दरबन्दी सम्बन्धी व्यिस्था 

 नगरपाशिकािे शन:िुल्क शिक्षा प्रिान गने प्रयोिनाथग उच्च माध्यशमक तहमा २ िटा िरबन्दी 

प्राप्त गरेका शिद्याियहरुको िाशग १ िटा शिक्षक िरबन्दी थप गने र कुनै पशन िरबन्दी प्राप्त 

नगरेका शिद्याियको िाशग २ िटा िरबन्दी थप गनग सके्नछ । सोको शनणगय नगरकायगपाशिकािे 

गनेछ ।  



 

 नोट :- माशथ उले्लि गरेका अनुिान सम्बन्धी व्यिस्थाहरुमधे्य सबै अनुिान एकै पटक िागू गनग र आिश्यकताको 

आधारमा एक मात्र अनुिान कायागन्नियन गनग पशन सके्नछ । सो को शनणगय नगरकायगपाशिकािे गनेछ ।  

८. मिद्यािर्िे शुल्क मिि िपाउिे 

 नगरकायगपाशिकाबाट कायगशिशध पास भएको शमशतपशछ शन:िुल्क शिक्षा सम्बन्धी अनुिान प्राप्त 

गरेका शिद्याियहरुिे शिद्याथीहरुबाट कुनै पशन िीषगकमा िुल्क शिन पाउने छैनन् तर परीक्षा, 

रशिष्ट्र ेिन िुल्क र राज्यिाई शतनुगपने कर सम्बन्धी िुल्क भने शिद्याथी स्वयमिे नै बुझाउनु पनेछ । 

 कक्षा ११-१२ का पाठ्यपुस्तकको व्यिस्था शिद्याियमा पुस्तकािय स्थापना गरी आिश्यकता 

अनुसार शिद्याियिे गनेछ । 

९. अिुगमि सम्बन्धी व्यिस्था  

 कायगक्रमको अनुगमन शितगंगा नगरपाशिका, शिक्षा युिा तथा िेिकुि िािा बाट गररनेछ ।  

 सशचिािय हुने गरी अिुसूची १ अनुसार अनुगमन सशमशत हुनेछ । 

१०. िेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यिस्था  

 प्रते्यक िषग शिद्याियिे गने सामाशिक िेिापरीक्षण सुँगै यस अनुिानको पशन सा.िे.पा. हुनेछ । 

 नगरपाशिकाबाट प्राप्त हुने अनुिानको िेिापरीक्षण प्रते्यक िषग शिद्याियिे तोशकएको 

िेिापरीक्षकबाट गराउनु पनेछ । िेिापरीक्षण नगराउने शिद्याियहरुको अनुिान रोक्का हुनेछ ।  

११. बािा अड्काउ फुकाउ 

यस कायगशिशध अनुसारको कायागन्वयनमा केही बाधा अर््काउ परेमा नगर कायगपाशिकािे फुकाउन सके्नछ । 

 

  



 

अिुसूची - १ 

माध्यममक मशक्षा (कक्षा ११-१२) मि:शुल्क मशक्षा सम्बन्धी अिुगमि समममत देहार् बमोमजम हुिेछ । 

नगर प्रमुि - संयोिक 

नगर उप-प्रमुि - सिस्य 

प्र.प्र.अशधकृत - सिस्य 

सामाशिक शिकास सशमशतको संयेिक - सिस्य 

शिक्षा, युिा तथा िेिकुि िािा प्रमुि - सिस्य सशचि 
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