
अित�र� िक्रयाकलापह� 
�ुल समयअिघ र पिछ ग�रने िक्रयाकलापह�

शु� िलन सिकने 
अिधकतम रकम

आट� �ब $45.00
�ा�/अक� �� ा 
      िनद�शन $175.00
      वा�य� भाडा व�ुको लागत
चेस �ब $25.00
�ायर/स�ीत �ब $45.00
नृ� �ब $45.00
ना� / �ेज कु्र �ब $45.00
िवदेशी भाषा �ब $140.00
STEM �ब $100.00

अ� अित�र� / खेलकुद �बह� $50.00
�ा�सबािहरका अ� काय�क्रमह�मा भना� (प्रचिलत िबक्री करबाहेक)  �ुल खुल्ने िनयिमत िदनबाहेक $60.00

अिधकतम शु� सीमा $400.00
यो रकम प्र�ेक शैि�क वष�का लािग िव�ाथ�ले ितनु�पन� वा �े�ापूव�क ���गत �पमा कोष स�लन गनु�पन� अिधकतम रकम हो ।  अिधकतम शु� सीमा वा�य� भाडा र िक�रगाट�न एकेडेमीमा 
लाग �ँदैन ।

यो शु� तािलका अिप्रल 12, 2022 मा गे्रनाइट बोड� अफ एजुकेसनले �ीकृत गरेको िथयो ।

गे्रनाइट �ुल िड����

2022-2023 प्राथिमक �ुलको शु� तािलका 
शु� रकम र खच� योजनाह� - यस तािलकामा सूचीब� ग�रएका सबै शु�ह� �ुलले उ���खत गितिविध, क�ा, समूह वा टोलीमा सहभागी �नका लािग प्रित िव�ाथ� शु� िलन स�े िश�ा बोड��ारा �ीकृत अिधकतम रकम �न् । 
िव�ाथ� शु�बाट �ने खच�का प्रकारह�मा सहायक कम�चारी लागत, शैि�क सेवाह�, कम�चारी प्रिश�ण, �ावसाियक सेवाह�, प्रािविधक सेवाह�, िव�ाथ�को भ्रमण, िव�ापन सेवाह�, मुद्रण सेवाह�, िक्रयाकलाप तथा िव�ाथ�का 
लािग सामग्रीह�, िव�ाथ�को खाना, प्रािविधक सामग्री, उपकरण तथा संस्थागत सु�ढीकरण र �बको ब�ौता शु� समावेश �न्छन् । प्र�ेक �ुलका िविश� आव�कताह� र तजु�मा ग�रएका िवशेष योजनाह�का कारण योजनाब� 
खच�ह� काय�क्रम तथा �ुलअनुसार फरक-फरक �न्छन् । दता� गनु�अिघ, प्र�ेक �ुलमा हरेक काय�क्रमका लािग प्रधाना�ापक�ारा �ीकृत शु� रकम र स���त खच� योजनाह� schoolfees.graniteschools.org मा अनलाइन 
प्रकािशत �न्छन् । िव�ृत शु� तथा खच� योजनास��ी िववरणका लािग अिभभावकह�लाई उनीह�को �ुलको शु� तािलका हेन� प्रो�ािहत ग�रन्छ । पूव�-परी�ण गनु�पन� �ुलका िक्रयाकलापह�का लािग शु�ह� मू�ा�न 
गनु�अिघ सहभागीह�को छनोट गनु� पन� �न्छ। सबै शु�ह�मा छुट लागू �न्छ ।

छुट न�ने शु�ह�को तािलका - बोड�ले िड����को स�ि�मा भएको �ित र अनुशासन िनयमह�को उ��न गरेबापत ज�रवाना असुल्ने अिधकार िदएको छ ।  प्रशासिनक ज�रवानामा �ुल�ारा प्रायोिजत िक्रयाकलापह�मा ग�रने 
सहभािगता समावेश नगन� �नाले यी ज�रवानाह� यस शु� तािलकाको स�ा बोड�ले �ीकृत गरेका छुट न�ने शु�ह�को अनुसूचीमा अ� छुट न�ने शु�ह�मा सूचीकृत ग�रएको छ ।
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