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प्रस्तािनााः 

विश्वव्यापी दिगो विकासको लक्ष्य अनरुुप सबै विद्यालयहरूमा आधारभतू 
खानेपानी, सरसफाइ र स्िच्छताको प्रािधान हनुपने गरी सूचकाङ्क तोकेको, 
नेपालको संविधानका भाग तीन मौधलक हकको धारा ३५ का उपधारा ४ 
ले प्रत्येक नागररकलाई स्िच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुुँचको हक 
सधुनश्चित गरेको र विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले गणुस्तरीय श्चिक्षाका लाधग 
विद्यालयमा स्िच्छ खानेपानी व्यिस्थापन, सरसफाइका सवुिधा र स्िच्छ 
िातािरणको आिश्यकतालाई महत्िपूणय पक्षको रूपमा धलएको सन्िभयमा सबै 
विद्यालयहरूमा खानेपानी र सरसफाइको सवुिधा एिम ्स्िच्छ िातािरणको 
विकास तथा प्रबयद्रघन गने काययमा एकरूपता ल्याई धसकाइ उपलश्चधध तथा 
िैश्चक्षक गणुस्तरमा सधुार गनय आिश्यक भएकोले, िहुबी नगरपाधलकाले 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को िफा ११ को उपिफा ७ 
बमोश्चजम नगर काययपाधलकाको धमधत @)&&÷)^÷!! को बैठकबाट यस 
“िहुबी नगरपाधलकाको विद्यालय खानपेानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता सम्बन्धी 
काययविधध २०७७” स्िीकृत गरी लागू गरेको छ । 

 

 

 

 



पररच्छेि १ 

संश्चक्षप्त नाम र पररभाषा 

१ संश्चक्षप्त नाम र प्रारम्भाः  

क) यो काययविधधको नाम “विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता 
सम्िन्धी काययविधध २०७७”रहेको छ । 

ख) यो काययविधध नगर काययपाधलकाले स्िीकृत गरी राजपत्रमा प्रकािन 
गरेको धमधतिेश्चख लागू हनुेछ। 

 

२ पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविधधमााः  
(क)  नगरपाधलका भन्नाले िहुबी नगरपाधलका भने्न बझु्नपुियछ।  
(ख)  विद्यालय भन्नाले यस नगरपाधलकामा रहेका सबै वकधसमका विद्यालय 

भने्न बझु्नपुियछ।  
(ग) श्चिक्षा सधमधत भन्नाले िहुबी नगरपाधलका स्तरीय श्चिक्षा सधमधत भन्न े

बझु्नपुियछ। 

(घ) सधमधत भन्नाले काययविधधको पररच्छेि ४ बमोश्चजम गदठत सधमधत भन्न े
बझु्नपुियछ। 

(ङ) प्रधानाध्यापक भन्नाले यो काययविधध लाग ुहनुे सम्बश्चन्धत विद्यालयको 
प्रधानाध्यापक भने्न बझु्नपुियछ। 

(च) “तारापद्धधत” भन्नाले विद्यालयमा विद्यमान खानेपानी रसरसफाइका 
सवुिधा, स्िच्छता अभ्यासको अिस्था, संस्थागत सदुृढीकरण र 
दिगोपनासुँग सम्बश्चन्धत तोवकएको सूचकहरूको आधारमा विद्यालयले 
स्िमूल्याङकन गरी विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतको धसफाररसमा 



गाउस्तरीय श्चिक्षा सधमधतले प्रमाणीकरण गरे अनसुार एक, िईु िा 
तीन तारामा िगीकरण गिाय खानेपानी, सरसफाइ र स्िच्छता 
प्रिद्र्धनलाइ स्तरीकृत गिै लैजाने पद्धधत भने्न बझु्नपुियछ। 

 

पररच्छेि २ 

लक्ष्य, उद्धशे्य तथा रणनीधत 

(क) लक्ष्याः  

विद्यालयमा दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता प्रिधयन 
गरी िैश्चक्षक उपलश्चधध बढाउन अनकूुल िातािरणको धसजयना 
गने ।  

(ख)  उदे्दश्यहरुाः  

अ. विद्यालयमा सबै बालबाधलकाहरुका लाधग अनकूुल हनु े
गरी खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छताका सूचक एिम 
मापिण्ड तयार गने,  

आ. तयार गररएका मापिण्ड कायायन्ियनका लाधग विधध, 

प्रविया र पद्घधतका विषयमा सहजीकरण गने,  

ई. विद्यालयमा स्िच्छ खानेपानीका व्यिस्थापन, सरसफाइका 
सवुिधा र स्िच्छ िातािरण तयार गनयका लाधग उपलधध स्रोत 
साधनका उपयोगमा विधभन्न धनकायहरुको भधूमका पवहचान 
एिम समन्ियका लाधग सहजीकरण गने ।  

 



(ग) रणनीधतहरुाः 

(क) विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्िच्छताका 
सिालहरूलाई संघीय, प्रािेश्चिक तथा स्थानीय तहका योजना 
प्रवियामा प्रिाहीकरण गने,  

(ख) विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्िच्छता प्रिद्र्धनका 
लाधग सरकारी, गैह् सरकारी, धनजी क्षेत्र र नागररक 
समाजका बीच समन्िय, सहकायय र साझेिारी गने,  

(ग) विद्यालय खानपेानी, सरसफाइ तथा स्िच्छताका विषयलाइ 
विद्यालय स्तरीय योजनामा समािेि गने,  

(घ) विद्यालय खानेपानी र सरसफाइका सवुिधा र स्िच्छता 
प्रिद्र्धनका लाधग धनरन्तर स्िमूल्याङकन पद्धधत अिलम्बन 
गने,  

(ङ) बाल क्लब, विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता 
समन्िय सधमधत र सराकारिालाहरुको क्षमता विकास गने,  

(च) विद्यालय खानपेानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता कायम गने 
काययलाइ धनयधमत धसकाइ वियाकलापसंग आबद्ध गने ।  

  



 

पररच्छेि ३ 

मापिण्ड सम्बश्चन्ध व्यिस्था 

विद्यालय खानपेानी सरसफाई तथा स्िच्छताका मापिण्डाः सबै विद्यालयहरुमा 
पानी, िौचालय, िातािरणीय सरसफाई, हररयाली िातािरण, स्िच्छता सवुिधा, 
स्िच्छता श्चिक्षा, मवहनािारी स्िच्छता व्यिस्थापन, संस्थागत व्यिस्था र 
दिगोपना, विपि जोश्चखम व्यिस्थापन, अनगुमन तथा जिाफिेवहताका आधार 
सवहतका मापिण्ड हनुेछ । विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छताका 
अिस्थालाई मूल्याङ्कन गरी िगीकरण गनय तारा पद्धधतलाइ आधार माधननेछ 
।  

पररच्छेि -४ 

िगीकरण सम्बश्चन्ध व्यिस्था  

(क) विद्यालयका िगीकरण अनसुचुी १ अनसुारका मापिण्डहरूका 
आधारमा गररनेछ । 

(ख) विद्यालयमा विद्यमान खानपेानी सरसफाई एिम स्िच्छताको अिस्था 
हेरी तोवकएका मापिण्डको आधारमा विद्यालयलाई उत्कृष्ठ, मध्यम र 
सधुारोन्मखु गरी तीन िगयमा िगीकरण गररनेछ ।  

(ग) यस काययविधधका आधारमा पवहचान भएका उत्कृष्ठ विद्यालयका लाधग 
तीन तारा, मध्यम अिस्थाका लाधग िईु तारा र सधुारोन्मखु अिस्थाका 
लाधग एक तारा सबैले िेख्न सक्ने ठाउुँमा प्रिियन गने व्यिस्था 
विद्यालयले धमलाउन ुपनेछ ।  



पररच्छेि -५ 

सधमधत सम्िन्धी व्यिस्था 

५. विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता समन्िय सधमधताः विद्यालयमा 
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता सम्िन्धी योजना तजुयमा, सञ्चालन, रेखिेख 
र व्यिस्थापनमा सहयोग गनयका लाधग प्रत्येक विद्यालयमा सम्िश्चन्धत विद्यालय 
व्यिस्थापन सधमधतको मातहतमा रहने गरी िेहायका सिस्य रहेका एक 
विद्यालय खानपेानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता समन्िय सधमधत रहनेछ।  

क. विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतको अध्यक्षले तोकेको सो सधमधतको सिस्य 
– अध्यक्ष  

ख. विद्यालयको प्रधानाध्यापक – सिस्य  

ग. श्चिक्षक अधभभािक सङ्घले आफूमध्येबाट छानी पठाएको एकजना मवहला 
सिस्य – सिस्य  

घ. विद्यालय सेिा क्षेत्रधभत्र रहेको स्िास्थ्यय सेिा प्रिायक संस्थाको प्रधतधनधध 
एकजना – सिस्य  

ङ. बाल क्लबका पिाधधकारीहरुले आफूमध्येबाट छानी पठाएको एकजना 
छात्रा सवहत िईुजना –सिस्य  

च. विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता सम्पकय  श्चिक्षक एकजना – 
सिस्य सश्चचि  

  



 

पररच्छेि -६ 

बैठक सम्िन्धी व्यिस्था 

६. बैठक सम्िन्धी व्यिस्थााः  

(क) सधमधतको बैठक िईु मवहनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ ।  

(ख) सधमधतको बैठक सधमधतका अध्यक्षका धनिेिनमा सिस्य सश्चचिले 
बोलाउनेछ ।  

(ग) समन्िय सधमधतको बैठकमा छलफल हनुे विषय सूची सिस्य सश्चचिले 
बैठक पूिय सिस्यहरुलाइ जानकारी गराउन पनेछ ।  

(घ) सधमधतमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रधतितभन्िा बढी सिस्यहरु 
उपश्चस्थत भएमा गणपरुक संख्या पगेुका माधननेछ ।  

(ङ) सधमधतको बैठकको अध्यक्षता सधमधतका अध्यक्षले गनेछ र धनजका 
अनपुश्चस्थधतमा बैठकमा उपश्चस्थत सिस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको 
सिस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

(च) सधमधतका बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनुेछ र मत बराबर भएमा 
बैठकका अध्यक्षता गने व्यश्चिले धनणाययक मत दिन सक्नेछ ।  

(छ) बैठक सम्बन्धी अन्य काययविधध सधमधत आफैले धनधायरण गरे बमोश्चजम 
हनुेछ ।  

 

 

 

 

 

 



पररच्छेि -७ 

सधमधतको काम कतयव्य एिं अधधकार 

     ७. सधमधतको काम कतयव्य र अधधकार  

(क) विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता सवुिधाहरूको 
सधुनश्चिधतताका लाधग सहभाधगतात्मक योजना तजुयमा र 
कायायन्ियन गने,  

(ख) विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता प्रिधयनका 
लाधग सरोकारिालाहरुसुँग समन्िय र सहकायय गने,  

(ग) विद्यालय सधुार योजनामा खानेपानी, सरसफाइ तथा 
स्िच्छताका वियाकलापहरू समािेि गराई स्िच्छताको 
अभ्यास गराउने िातािरण तयार गने,  

(घ) विद्यालयलाई मापिण्डको आधारमा उत्कृष्ट अिस्थामा 
पयुायउनका लाधग आिश्यक स्रोतहरूको खोजी र व्यिस्थापन 
गने,  

(ङ) विद्यालयका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता सवुिधाहरूको 
ममयत, सम्भार, रेखिेख र अनगुमन गने,  

(च) विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छताको स्िअनगुमन 
फाराम भरी विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतलाई उपलधध 
गराउने,  

(छ) विद्यालयलाई तीन तारायिु बनाउन र धनरन्तरता दिनका 
लाधग विद्यालय व्यिस्थापन, प्रिासन र बाल क्लबसुँग 
समन्िय गरी अन्य आिश्यक वियाकलापहरू गने ।  

 



पररच्छेि -८ 

स्िमूल्याङ्कन, िगीकरण र प्रमाणीकरण प्रविया सम्बश्चन्ध व्यिस्था 

८. विद्यालय स्िमूल्याङकन, िगीकरण र प्रमाणीकरण प्रवियााः  

(क) पररच्छेि ४मा उश्चल्लश्चखत सचुकहरूको आधारमा सधमधतले 
िैश्चक्षक सत्र सरुु भएको िईु मवहना धभत्र स्िमूल्याङ्कन 
गनुयपनेछ ।  

(ख) सधमधतले आफ्नो रायसवहत स्िमूल्यांकन फाराम विद्यालय 
व्यिस्थापन सधमधतमा पेि गनुयपनेछ ।  

(ग) विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतले आफ्नो रायसवहत स्िमूल्यांकन 
फाराम प्रमाश्चणकरणका लाधग नगरपाधलका स्तरीय श्चिक्षा 
सधमधत समक्ष पेि गनुयपनेछ ।  

(घ) नगरपाधलका स्तरीय श्चिक्षा सधमधतले विद्यालय खानेपानी, 
सरसफाइ तथा स्िच्छतामा प्राविधधक सवहतको धसफाररसमा 
तारा धनधायरण गनेछ ।  

(ङ) लगातार िइु पटकको बावषयक समीक्षामा कुन विद्यालयले तीन 
ताराको अिस्थालाई कायम राख्न सफल भएमा नगरपाधलका 
स्तरीय श्चिक्षा सधमधतले त्यस्ता विद्यालयलाई प्रोत्साहन स्िरुप 
परुस्कार प्रिान गनय सक्नेछ । 

 

  



पररच्छेि-९ 

क्षमता विकास तथा वित्तीय व्यिस्थापन सम्बश्चन्ध व्यिस्था 

९. अ. क्षमता विकासका वियाकलापाः  

अ. विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता प्रिद्र्धनका लाधग विधभन्न 
तहमा क्षमता विकासका िेहाय बमोश्चजमका वियाकलापहरु सञ्चालन 
हनुेछन।्  

(क) सङघीय तहका समन्ियमा विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ 
तथा स्िच्छता प्रिद्र्धनका लाधग नीधतगत विषयमा गोष्ठी, 
सेधमनारहरू आयोजना गररनेछ ।  

(ख)  प्रिेि तहको समन्ियमा सरकारी तथा गैर सरकारी धनकाय 
र सरोकारिालाहरूलाई विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा 
स्िच्छता प्रिद्र्धन सम्बन्धी धसकाइ आिान प्रिान, योजना 
तजुयमा तथा समन्िय गोष्ठी तथा सम्मेलनहरूको आयोजना 
गररनेछ ।  

(ग) स्थानीय तहको समन्ियमा सरकारी तथा गैर सरकारी 
धनकाय, नगरपाधलका स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा 
स्िच्छता समन्िय सधमधत, नगरपाधलकास्तरीय श्चिक्षा 
सधमधतका पिाधधकारीहरु, श्चिक्षक अधभभािक संघ र 
बालक्लब समेतलाई विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा 
स्िच्छता प्रिद्र्धन सम्बन्धी अधभमखुीकरण गोष्ठी सञ्चालन 
गररनेछ ।  



आ. वित्तीय व्यिस्थापन ःाः विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ लगायतका 
सवुिधाहरुको ममयत सम्भार एिं स्तर िवृद्ध गनय विद्यालयले धनम्न स्रोतहरूबाट 
छुटै्ट ममयत सम्भार कोषका व्यिस्था गनय सक्नेछ । 

(क) सङघ, प्रिेि तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम,  

(ख) संयिु राष्ट्र सङघीय धनकायहरू, िात ृ धनकायहरू र विकासका 
साझेिारहरूबाट धनयमानसुार प्राप्त सहयोग, ग.अन्य व्यश्चि िा 
धनकायहरूबाट प्राप्त िानिातधय, परुस्कार,  

(ग) विद्यालय स्ियंले संकलन तथा विधनयोजन गरेका रकम ।  

पररच्छेि ९को आ मा रहेको कोषबाट िेहाय बमोश्चजमका काययहरु गनय 
सवकनेछ।  

(क) विद्यालय खानपेानी तथा सरसफाइका सवुिधाहरूका ममयत 
सम्भार,  

(ख) सरसफाइ सामग्रीहरू (ब्रस, साबनु, हवपयक िा वफनले आदि) 
व्यिस्थापन,  

(ग) ममयत सम्भारका लाधग आिश्यक पने औजार तथा 
सामग्रीहरूका व्यिस्था लगायत अन्य आिश्यक काययहरु,  

(घ) अनसुशु्चच १ बमोश्चजमका सूचकहरुको आधारमा स्तरोन्नधतसुँःंग 
सम्िश्चन्धत काययहरु गने ।  

 

  



पररच्छेि १० 

विधभन्न धनकायहरुको समन्िय तथा भधूमका सम्बश्चन्ध व्यिस्था 

सबै विद्यालयहरूमा खानेपानी र सरसफाइका सवुिधा एिम स्िच्छता 
प्रिद्र्धनमा एकरूपता ल्याइ बालबाधलकाहरूको विद्यालयमा उपश्चस्थत हनु े
िरमा िवृद्ध गरी धसकाइ उपलश्चधध तथा िैश्चक्षक गणुस्तरमा सधुार गनय 
िेहायका धनकायहरुका धनम्नानसुारका भधूमका रहनछे। 

 

१०. अ. श्चिक्षा विभाग िा संघीय श्चिक्षा हेने धनकायबाट विद्यालय खानेपानी, 
सरसफाइ तथा स्िच्छता प्रिद्र्धनका लाधग बजेटको व्यिस्था गनय,खानेपानी, 
सरसफाइ तथा स्िच्छता सम्बन्धी अनसुन्धान, विकास तथा प्रभाि 
मूल्याङकनमा सहयोग गने, विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता 
सम्बन्धी सूचकहरुलाई िैश्चक्षक सूचना व्यिस्थापन प्रणालीमा आिद्ध हनु 
अनरुोध गने।  

 

आ. नगरपाधलका स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता समन्िय सधमधत :  

(क) नगरपाधलकालाई खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता 
प्रिद्र्धनका लाधग सो सम्बश्चन्ध कानून बनाउन, कायायन्ियन 
गनय अनरुोध गने,  

(ख) विद्यालय स्तरमा योजना तथा काययिम कायायन्ियनका लाधग 
बजेटका व्यिस्था गनय अनरुोध गने,,  

(ग) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता सम्बश्चन्ध सूचना तथा 
तथ्ययाङक व्यिस्थापन गने,  



(घ) विद्यालयहरूमा नगर श्चिक्षा सधमधत माफय त प्राप्त भएका 
तोवकएका मापिण्ड बमोश्चजम कमजोर िेश्चखएका 
विद्यालयहरुलाइ प्राथधमकताका आधारमा खानेपानी तथा 
सरसफाइका सवुिधाहरू धनमायणमा सहयोग गने,  

(ङ) विद्यालयहरूको अनगुमन, सपुररिेक्षण तथा काययसम्पािन 
मूल्याङकन गरी नगरपाधलका स्तरीय श्चिक्षा सधमधतलाइ 
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता सम्बश्चन्ध आिियक 
सझुािहरुका बारेमा जानकारी दिने,  

(च) श्चिक्षक र विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतहरूको क्षमता 
विकासमा सहयोग गने,  

(छ) नगरपाधलकालाइ खलुा दिसामिु र पूणय सरसफाइ उन्मखु 
क्षेत्र घोषणा गनुयभन्िा पवहला सब विद्यालयहरूमा खानेपानी 
सरसफाइ तथा स्िच्छताका सवुिधा भइ प्रयोग भएका 
अिस्थाको सधुनश्चितता गने,  

(ज) नगर श्चिक्षा सधमधतलाई आफ्नो नगरपाधलका क्षेत्रधभत्र 
सञ्चालन हनुे विद्यालयहरुमा विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ 
तथा स्िच्छताका वियाकलापहरूको व्यिस्थापन, रेखिेख, 

अनगुमन तथा मूल्यांकनका काम सो का लाधग आिश्यक 
सहयोग गनय, खानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता सम्िन्धी 
रणनीधतक योजना तयारी तथा बजेटका व्यिस्थापन गनय, 
सूचना, श्चिक्षा, संचारसुँग सम्बश्चन्धत श्रव्य दृष्य सामग्रीहरुको 
विकास तथा वितरणमा सहयोग गनय, नगरपाधलकालाई खलुा 
दिसामिु र पूण सरसफाइउन्मखु क्षेत्र घोषणा गनुयभन्िा 
पवहला सब विद्यालयहरूमा खानेपानी सरसफाइ तथा 



स्िच्छताका सवुिधा भइ प्रयोग भएका अिस्थाको सधुनश्चितता 
गनय, अनगुमन तथा मूल्याङकन गरी गराई तारा प्रमाणीकरण 
गनय, मापिण्ड परुा नभएका विद्यालयहरुका स्तर िवृद्धको लाधग 
आिश्यक बजेट व्यिस्थापन गनय नगरस्तरीय खानेपानी 
सरसफाइ तथा स्िच्छता समन्िय सधमधतलाइ सझुाि दिने 
काययका लाधग अनरुोध गने ।  

 

ई.विद्यालय व्यिस्थापन सधमधताः प्रत्येक विद्यालयमा श्चिक्षा ऐनमा उल्लेख भए 
बमोश्चजम गठन भएका विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतले विद्यालयमा खानेपानी, 
सरसफाइ तथा स्िच्छताका विmयाकलापहरू सञ्चालन, रेखिेख र व्यिस्थापन 
गनेछ : 

(क) योजना धनमायण, समन्िय, अनगुमन तथा सपुररिेक्षण 
गने,  

(ख) विद्यालयमा खानेपानी तथा सरसफाइका सवुिधाहरूका 
सधुनश्चित गने,  

(ग) कोष सङकलन तथा पररचालन गने,  

(घ) सधमधतले पेि गरेको स्िमूल्यांकन फाराम समीक्षा 
गरी प्रमाश्चणकरणका लाधग नगरस्तरीय श्चिक्षा सधमधत 
समक्ष पेि गने,  

(ङ) सधमधतल धसफाररस गरेको स्िमूल्यांकनमा 
आिश्यकता अनसुार पनुरिलोकनका लाधग सोही 
सधमधतमा पठाउन व्यिस्था गने,  



इ. प्रधानाध्यापक :  

(क) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता योजना तजुयमा, समन्िय, 

सञ्चार र कायायन्ियन गन सधमधतलाई सहयोग गने,  

(ख) सधमधतले तयार गरेको योजना तथा प्रस्तावित काययिमलाई 
विद्यालय स्तरीय योजनामा समािेि गने,  

(ग) खानेपानी र सरसफाइमा तीन ताराको अिस्था हाधसल गरी 
यसलाइ कायम राख्न आिश्यक व्यिस्था गने,  

(घ) विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता प्रिधयन सम्िन्धी 
अधतररि वियाकलापहरु सञ्चालन गने,  

(ङ) काययरत श्चिक्षकमध्ये उपलधध भएसम्म एक जना मवहला 
श्चिक्षकलाई विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता 
सम्पकय  श्चिक्षक तोक्न,े  

(च) विद्यालयल विषयसुँग सम्बन्धीत धनयधमत श्चिक्षण धसकाइ गिाय 
खानेपानी, सरसफाइ र स्िच्छता सम्बन्धी विषय समािेि गरी 
पठनपाठन गराउने व्यिस्था धमलाउने,  

उ. अधभभािक : 

(क) विद्यालयमा खानेपानी तथा सरसफाइका सवुिधाहरू धनमायण, 

ममयत सम्भार गन सहयोग गने,  

(ख) बालबाधलकाहरूलाइ जीिन पद्धधतक रूपमा स्िच्छकर 
आनीबानी अपनाउन उत्प्ररेरत गने ।  

 

 



    ऊ. विद्याथी बाल क्लब : 

(क) विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता योजना 
तजुयमा र कायायन्ियनमा सहयोग गने,  

(ख) उपयि स्िच्छकर आनीबानी अपनाउन र सहपाठीहरुलाई 
समेत अपनाउन उत्प्ररेरत गने,  

(ग) सफलताका कथाहरूका सङकलन र प्रिियन गने,  

(घ) घर, अधभभािक, सहपाठीहरू र समिुायलाइ उत्प्ररेरत गने ।  

ऐ. विकासका साझेिारहरू : 

(क) विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छताका लाधग 
आधथयक सहयोग गने,  

(ख) विपिका समयमा विद्यालय खानपेानी, सरसफाइ तथा 
स्िच्छताका लाधग मानिीय सहयोग उपलधध गराउन,  

(ग) क्षमता विकास तथा अनसुन्धानका लाधग सहयोग उपलधध 
गराउने,  

(घ) चेतनामूलक सामग्रीहरूको विकास र वितरणमा सहयोग गने,  

(ङ) राम्रा अभ्यासहरुको संकलन गरी छपाइ तथा वितरण गने ।  

 

पररच्छेि ११ 

विविध 

क. प्रमाश्चणकरण गने प्रविया ःाः सधमधतले िैश्चक्षक सत्र सरुु भएको िईु 
मवहनाधभत्र अनसूुश्चच १ अनसुारका सूचकहरुका आधारमा स्िमूल्याङन गरी 



रायसवहत नगरश्चिक्षा सधमधतमा प्रमाश्चणकरण लाधग विद्यालय व्यिस्थापन 
सधमधत समक्ष पेि गनुयपनेछ । प्राप्त प्रधतिेिन विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतल 
एक मवहनाधभत्र प्रमाश्चणकरणका लाधग नगर श्चिक्षा सधमधत समक्ष पठाउनपुनेछ 
। नगर श्चिक्षा सधमधतल अनगुमन मूल्याङकन गरी तारा धनधायरणको 
प्रमाणीकरण गनेछ । नगर श्चिक्षा सधमधतल सोका प्रधतिेिन नगरपाधलका 
स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता समन्िय सधमधतमा पठाउन पनेछ 
।  

ख. स्थानीय तहमा पेि गनुयपने ःाः सम्िश्चन्धत विद्यालयलल विद्यालय 
खानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता सम्िन्धमा आफूले प्रमाश्चणकरण पिात 
प्राप्त गरेको नधतजाका वििरण स्थानीय तहको श्चिक्षा हेने धनकायमा पठाउन 
पनेछ । 
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