
को-क�रकुलर / एक्स्ट्रा-क�रकुलर कोसर् तथा �क्रयाकलाप शुल्क 
(प्र�त शै��क वषर् । सबै सम्भा�वत कोष सङ्कलन तथा पाठ्यक्रम शल्कहरू समावेश 

   
 

खेलकद शल्क 
�लन �मल्ने अ�धकतम 

 
 

पाठ्यक्रम तथा �क्रयाकलाप शल्क 
�लन �मल्ने  
अ�धकतम शल्क 

 

�व�शष्ट शीषर्क कोसर् शुल्क -  उपरोक्त पाठ्यक्रम शुल्क बाहेक, लागू हुने भएसम्म �निश्चत शीषर्कहरू वापत �नम्न शुल्कहरू 
लगाउन स�कने छ । .................. 
उपकरण भाडा(सङ्गीत वाद्यवादन बाहेक)                                                                 $35.00    वकर् बुक / इजाजतपत्र शुल्क 

 

ग्रेनाइट स्कुल �डिस्ट्रक्ट 

2021-2022 जु�नयर हाई (�नम्न-माध्य�मक) तह �वद्यालय शुल्क ता�लका 
 

शलु्क रकम र खचर् योजना - यस ता�लकामा सूचीबद्ध सबै शुल्कहरू �श�ा बोडर्ल ेअनुमोदन गरेको नामां�कत ग�त�व�ध, क�ा, समूह वा टोल�मा भाग �लनको ला�ग स्कूलले हरेक �वद्याथ�बाट �लन �मल्ने अ�धकतम शुल्क हुन ्। �वद्याथ� शुल्क रकमबाट ग�रने खचर्का 
प्रकारहरूमा सहायक कमर्चार� खचर्, शै��क सवेाहरू, कमर्चार� प्र�श�ण, व्यावसा�यक सवेाहरू, प्रा�व�धक सवेाहरू, �वद्याथ� भ्रमण, �व�ापन सेवाहरू, मुद्रण सेवाहरू, ग�त�व�ध तथा �वद्याथ�लाई चा�हने सामग्री, �वद्याथ�को खाना, प्र�व�ध सामग्री, उपकरण तथा संस्थागत 
वदृ्�ध/�बस्तार र क्लब बक्यौता पदर्छन ्। योजनाबद्ध खचर्हरू हरेक स्कुलका पथृक आवश्यकता र ग�रएका �वशषे योजनाहरूका कारण हरेक कायर्क्रम र स्कुलमा �नभर्र हुन्छन ्। दतार् गनुर् अ�घ, हरेक �वद्यालयमा प्रत्येक प्रोग्रामको ला�ग प्रधानाध्यापकल ेस्वीकृत गरेका शुल्क 
रकम र सम्बिन्धत खचर् योजनाहरू schoolfees.graniteschools.org मा अनलाइन प्रका�शत छन ्। अ�भभावकहरूलाई �वस्ततृ शुल्क र खचर् योजना �ववरणको बारेमा उनीहरूको स्कुलको शुल्क ता�लकामा अध्ययन गनर् प्रोत्सा�हत ग�रन्छ । पवूर्-पर��ा (ट्राइआउट) समावेश 
भएका स्कुल ग�त�व�धहरूको हकमा, शुल्क �नधार्रण गनुर् अ�घ सहभागीहरूको छनोट ग�रनुपदर्छ । 

 
स्कुल कायर्क्रम शुल्क 

 
�लन �मल्ने अ�धकतम 

शुल्क 

 
�लन �मल्ने अ�धकतम 

शुल्क 

आधारभूत नाम दतार् (सबै �वद्याथ�हरू)                                                                                              $49.00    के्र�डट �रकभर� (प्र�त 0.25 एकाइ के्र�डटको शुल्क)                                                                                $45.00 

अनलाइन कोसर् (प्र�त 0.25 एकाइ के्र�डटको शुल्क)                                                                         $30.00    उपचारात्मक क�ा (प्र�त क�ा)                                                                                                              $10.00 
 

स्कुल प्रायोिजत प्रवेश शुल्क 
(प्र�त �वद्याथ� / प्र�त कायर्क्रम) 

 
�लन �मल्ने अ�धकतम 

शुल्क 

 

�लन �मल्ने अ�धकतम 

शुल्क 

स्कुल नृत्य                                                                                                          $5.00    स्कुल नाटक, कन्सटर् र साङ्गी�तक कायर्क्रम                                                                               $10.00 
क्याम्पस बा�हरका अन्य कायर्क्रमहरूमा प्रवेश  (प्रच�लत �बक्र� कर बाहेक)                            $60.00 

 

पाठ्यक्रम कोसर् शुल्क 
(प्र�त सेमेस्टर कोसर्) 
General Course Fees 

 

�लन �मल्ने अ�धकतम 

शुल्क 

 

�लन �मल्ने अ�धकतम 

शुल्क 

दृश्य कला                                                                                                                 $40.00    अङ्गे्रजी                                                                                                                              $10.00 

�शल्प, रेखा�चत्र, �चत्रकार�, फोटोग्राफ�,                                                                                    सङ्गीत (गैर-प्रदशर्न समूह) लगायत                                                                                                             $25.00 

म�ूतर्कला, कला इ�तहास, आ�द                                                                                                                              वाद्यवादन भाडामा (प�हलो वाद्यवादन)                                                                                                    $75.00 

क्या�रयर र प्रा�व�धक �श�ा  प�रचयात्मक क�ा                                                               $15.00          उपकरण भाडामा (प्र�त थप उपकरण)                                                                                  $10.00 

अन्य क्या�रयर र प्रा�व�धक �श�ा                                                                       $40.00    शार��रक �श�ा 
कृ�ष, व्यवसाय, FACS,आ�द �वषयगत �ेत्र लगायत                                                                                            अन क्याम्पस कोसर्                                                                                                      $10.00 

स्वास्थ्य �व�ान, सचूना प्र�व�ध, द� तथा प्रा�व�धक,                                                                                               अफ क्याम्पस कोसर्                                                                                                      $80.00 

र प्र�व�ध र इिन्ज�नय�रङ                                                                                                                 इिन्टगे्रटेड साइन्स (एक�कृत �व�ान)                                                                                                           
$15.00 

नतृ्य                                                                                                                      $15.00          जीव�व�ान, रसायन �व�ान, पथृ्वी �व�ान, भौ�तक शास्त्र, आ�द लगायत पदर्छन ्

नाटक / स्टेज कू्र क्लब                                                                                                $15.00 
 
 

$25.00 
 
 
 
 

बास्केटबल $100.00  कलेज तत्परता $60.00 
�चयर (तेस्रो प�द्वारा सञ्चा�लत प्रमा�णत �श�वर लगायत पदर्छ) $600.00  AVID, ल्या�टनोज इन एक्सन, प्या�स�फकबासी र समान पाठ्यक्रमहरू लगायत पदर्छन ्  
क्रस कन्ट्र� $60.00  नतृ्य प्रदशर्न समूहहरू (तेस्रो प�द्वारा सञ्चा�लत डे क्याम्प लगायत पदर्छन)् $400.00 
सकर (फटबल) $60.00  वाद�ववाद $60.00 
ट्र्याक $60.00  गे्रनाइट ज�नयर यथ �सम्फोनी $60.00 
भ�लबल $60.00  सङ्गीत प्रदशर्न समूहहरू ब्यान्ड, अक� स्ट्रा र क्वायर लगायत पदर्छन ् $150.00 
कस्ती $100.00  उपकरण भाडा (य�द आवश्यक परेमा) $75.00 
स्कल इन्ट्रामुरल - मा�थ सचूीबद्ध छैन $20.00  �वद्याथ� सरकार� / क्लब अ�धकार�हरू $275.00 
   नाट्य / सङ्गीत उत्पादन (प्रत्य� प्रस्तोताहरूको ला�ग प्र�त कायर्क्रम) $100.00 
   क्लब बक्यौता  
कोच / सल्लाहकारद्वारा सञ्चा�लत �डिस्ट्रक्ट �श�वरहरू $50.00  स्कल क्लबहरू $30.00 
   थप प्रान्तीय / रािष्ट्रय सदस्यता (सदस्यता शुल्क) $35.00 
ओभरनाइट �वद्याथ� भ्रमण (प्र�त भ्रमण) 
(अ�धकतम शल्कमा सब ैसम्भा�वत कोष सङ्कलन समावेश ग�रएको छ) 

   �लन �मल्ने अ�धकतम 

शल्क 
ओभरनाइट �वद्याथ� भ्रमण (स्वीकृत भौगो�लक �ेत्र�भत्र)    $1,200.00 
ओभरनाइट �वद्याथ� भ्रमण सम्बन्धी सबै अनरुोधहरू प्रधानाध्यापक, �नद�शक र सहायक �नर��कबाट स्वीकृत हुनपुदर्छ । 

 
अ�धकतम शुल्क सीमा                                                                                                                                                                                                 $1,250.00 
यो रकम एक जना �वद्याथ�ल ेहरेक शै��क वषर्मा भुक्तानी गनुर्पन� वा स्वेच्छापूवर्क व्यिक्तगत कोष सङ्कलन गनुर्पन� अ�धकतम रकम हो ।  यो अ�धकतम शुल्क सीमा 3 वटा को-क�रकुलर / एक्स्ट्रा-क�रकुलर �क्रयाकलापहरू सम्मका ला�ग लाग ूहुन्छ । 

यो सीमाभन्दा बढ� �क्रयाकलापहरूमा भाग �लन े�वद्याथ�हरूल ेयी अ�त�रक्त �क्रयाकलापहरूका ला�ग पूणर् शुल्क रकम �तनुर्पन� हुन सक्दछ । अ�धकतम शुल्क सीमा ओभरनाइट �वद्याथ� यात्रा, स्कुलद्वारा प्रायोिजत प्रवेश शुल्क र अ�नवायर् सामू�हक कोष 

सङ्कलनमा लाग ूहँुदैन । 

 
छुट �दन न�मल्न ेशुल्क ता�लका - बोडर्ल े�डिस्ट्रक्टको सम्प��मा भएको ��त र अनुशासन �नयमहरूको उल्लंघन गरे वापतको ज�रवाना �लने व्यवस्था गरेको छ ।  प्रशास�नक दण्डले स्कुल प्रायोिजत ग�त�व�धहरूमा भाग �लएको नदेखाउन ेहुनाले, यी 

ज�रवानाहरू शुल्क ता�लकामा भन्दा प�न बोडर्ले अनमुोदन गरेको छुट गनर् न�मल्ने शुल्कहरू अन्तगर्त अन्य छुट गनर् न�मल्ने शुल्कमा रा�खएको छ । 

यटुा सं�हता  53G-6-704 र यटुा प्रशासन सं�हता R277-494 बमोिजम, अ�त�रक्त (एक्स्ट्रा-क�रकुलर) �क्रयाकलापहरूमा भाग �लने सबै होम स्कुल, �नजी स्कुल र चाटर्र स्कुलका �वद्याथ�हरूल ेमा�थका प्रच�लत �क्रयाकलाप-�वशेष शुल्क (हरू) �तनुर् पन� 

छ । चाटर्र स्कुलमा पढ्ने र अ�त�रक्त �क्रयाकलापमा भाग �लन े�वद्याथ�हरूको हकमा, भनार् भएको चाटर्र स्कूलले प�न �वद्याथ�ल े�क्रयाकलापमा भाग �लइरहेको स्कूललाई एक पटकको वा�षर्क स्कुल सहभा�गता शुल्क $49.00 �तनुर्पदर्छ । 
................. त्यस्ता �वद्याथ�हरूल ेआधारभतू दतार् शुल्क �तनुर्पन� छैन । 

srb2/ 22/2021 


