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बाग २ 

गोकणेश्वय नगयऩालरका  
नगय कामयऩालरका कामायरमको 

सूचना  
 

गोकणेश्वय नगयऩालरका विद्यारम स्थाऩना तथा 
सञ्चारन अनभुलत सम्फन्धी कामयविलध, २०७४ 

d
"N
o
 
?
 
@
)
.–
 



v08M !_ :yfgLo /fhkq  पागनु १९ गते  ,  @)&$ ;fn    ;+VofM $ 

2 
 

प्रस्तािना् नेऩारको सॊविधानको अनसूुची-८ को 
क्रभसॊख्मा ८, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ 
को दपा ११ को उऩदपा (२) को खण्ड (ज) 
फभोजजभ जिऺा सम्फन्धी अलधकायको कामायन्िमन गनय 
गोकणेश्वय नगयऩालरकालबत्र  सञ्चारन हनेु, खोल्ने 
विद्यारमको  अनभुलत िा स्िीकृलत, कऺा थऩ, 
विद्यारमको नाभाकयण, विद्यारम साने, गाभ्ने नाभ 
ऩरयितयन गने, स्िालभत्ि ऩरयितयन िा फन्द गने 
सम्फन्धभा आिश्मक व्मिस्था गनय िाञ्छनीम बएकोरे, 

गोकणेश्वय नगयऩालरकाको प्रिासकीम कामयविलध 
(लनमलभत गने) ऐन, २०७४ को दपा ४ रे ददएको 
अलधकाय प्रमोग गयी गोकणेश्वय नगय कामयऩालरकारे 
देहामको कामयविलध फनाएको छ। 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायजम्बक 

1. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयविलधको 
नाभ "गोकणेश्वय नगयऩालरका विद्यारम स्थाऩना 
तथा सञ्चारन अनभुलत सम्फन्धी कामयविलध, 
२०७४" यहेको छ। 

(२) मो कामयविलध तरुुन्त प्रायम्ब हनेुछ । 

2. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा 
मस कामयविलधभा,- 
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(क) "अनभुलत" बन्नारे गोकणेश्वय 
नगयऩालरकालबत्र सञ्चारन हनेु 
विद्यारमको स्थाऩना गने िा खोल्ने,  
कऺा थऩ, विद्यारमको नाभाकयण, 
विद्यारम साने, गाभ्ने नाभ ऩरयितयन 
गने, स्िालभत्ि ऩरयितयन िा फन्द गने 
अनभुलत सम्झन ुऩछय। 

(ख) "कामयऩालरका" बन्नारे गोकणेश्वय 
नगय कामयऩालरका सम्झन ुऩछय । 

(ग) "नगयऩालरका" बन्नारे गोकणेश्वय 
नगय ऩालरका सम्झन ुऩछय । 

(घ) "जिऺा िाखा" बन्नारे नगयऩालरका 
अन्तयगतको जिऺा मिुा तथा 
खेरकुद िाखा सम्झन ुऩछय। 

(ङ) "सलभलत" बन्नारे नगयऩालरकाको 
नगय जिऺा सलभलत सम्झन ुऩछय। 

 

ऩरयच्छेद-२ 

विद्यारम खोल्ने अनभुलत सम्फन्धी व्मिस्था 
3. विद्यारम खोल्ने अनभुलतको रालग लनिेदन ददन ु

ऩने: कसैरे विद्यारम खोल्न चाहेभा िडा 
सलभलतको लसपारयस लरई िैजऺकसत्र िरुु 
हनुबुन्दा कम्तीभा दइुय भवहना अगािै अनसूुची-१ 
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फभोजजभको ढाॉचाभा नगय कामयऩालरकाको 
कामायरम, जिऺा िाखाभा लनिेदन ददन ुऩनेछ। 

4. विद्यारम खोल्नको रालग ऩूिायधाय ऩयूा गनुय ऩने : 
विद्यारम खोल्नको रालग अनसूुची-२ फभोजजभको  
ऩूिायधाय ऩूया गयेको हनुऩुनेछ।   

5. विद्यारम खोल्न अनभुलत ददने: (१) दपा ३ 
फभोजजभ विद्यारम खोल्ने अनभुलतको रालग 
लनिेदन ऩयेभा  जिऺा अलधकृतरे लनिेदन साथ 
प्राप्त कागजातहरु य विद्यारम खोल्ने ठाउॉको 
स्थरगत जाॉचफझु गनेछ। त्मसयी जाॉचफझु गदाय 
प्रस्तावित विद्यारमको रालग दपा ४ फभोजजभको 
ऩूिायधाय ऩूया बएको देजखएभा आधायबतू 
विद्यारमको हकभा िैजऺकसत्र सरुु हनुबुन्दा दि 
ददन अगािै य भाध्मलभक विद्यारमको हकभा 
िैजऺक सत्र िरुु हनुबुन्दा कम्तीभा ऩन्र ददन 
अगािै आफ्नो याम सवहतको प्रलतिेदन 
सलभलतसभऺ ऩेि गनुयऩनेछ। 

(२) उऩलनमभ (१) फभोजजभ ऩेिहनु 
आएको प्रलतिेदन अनसुाय सलभलतको फैठकफाट 
अनभुलत ददने लसपारयस सबएभा जिऺा अलधकृतरे 
सलभलतको लसपारयस सवहत लनणयमको रालग नगय  
कामायऩालरका सभऺ ऩठाउन ुऩनेछ। 
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(३) उऩलनमभ (२) फभोजजभ प्राप्त 
लसपारयस भनालसफ देजखएभा कामयऩालरकारे 
लनिेदकराइय विद्यारम खोल्न अनसूुची-३ 
फभोजजभको ढाॉचाभा अनभुलत ददन सक्नेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ विद्यारम 
खोल्ने अनभुलत ददॉदा िैजऺकसत्र सरुु हनुबुन्दा 
अगािै ददन ुऩनेछ। 

(५) उऩलनमभ (३) फभोजजभ  विद्यारम 
खोल्ने अनभुलत ददॉदा विद्यारम नक्साङ्कन, 
स्कुरको ऺेत्र य जिऺा सलभलतरे लनधाययण गयेको 
िडाको रालग विद्यारमको अलधकतभ सङ्खख्माको 
अधीनभा यही ददन ुऩनेछ। 

(६) विद्यारम खोल्ने अनभुलत ददॉदा 
आधायबतू तहको कऺा एक  य भाध्मलभक  
तहको कऺा नौको रालगभात्र अनभुलत ददइनेछ।   

 (७) कसैरे मस कामयविलध विऩयीत 
अनभुलत ददएको िा प्राप्त गयेको ऩाइएभा नगय 
कामयऩालरकारे छानलफन गयी त्मस्तो अनभुलत 
जनुसकैु फखत यद्द गनय सक्नेछ।  त्मस्तो 
अनभुलतको लसपारयस गने य अनभुलत प्रदान गने 
ऩदालधकायी तथा कभयचायीराई प्रचलरत 
कानूनफभोजजभ कायफाही गरयनेछ। 
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6. ितय ऩारना गनुय ऩने: मस कामयविलध फभोजजभ 
अनभुलतप्राप्त विद्यारमरे देहाम फभोजजभका 
ितयहरूको ऩारन गनुय ऩनेछ:- 

(क) नेऩार सयकाय िा प्रदेि सयकायफाट 
स्िीकृत ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩसु्तक 
रागू गनुय ऩने,  

(ख) सलभलतको स्िीकृलत नलरई थऩ 
ऩाठ्यऩसु्तक तथा ऩाठ्यसाभग्री प्रमोग 
गनय नहनेु,  

(ग) याविमता प्रलत आॉच आउने 
ऩाठ्यसाभग्री बएको ऩाठ्यऩसु्तक 
अध्माऩन गनय, गयाउन नहनेु,  

(घ) विद्यारमभा फारभैत्री, अऩाङ्गभैत्री, तथा 
रैवङ्गक भैत्री िाताियण सृजना गनुय 
ऩने,  

(ङ) अलबबािकको िावषयक बेरा गयाई 
विद्यारमको आमव्मम, िैजऺक 
उऩरजधध, आगाभी िैजऺक सत्रको 
कामयक्रभको जानकायी गयाउन ुऩने,  

(च)  विद्यारमको आम व्ममको रेखा 
याख्न ुऩने,  
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(छ) विद्यारमरे गयेको रगानीको अलबरेख 
याख्न ुऩने,  

(ज) विद्यारमभा नेऩारको याविम एकता, 
साियबौलभकता, जातीम, ऺेत्रीम, 
बावषक, रैवङ्गक, साभाजजक तथा  
धालभयक सवहष्णतुाभा खरर ऩाने कुनै 
ऩलन वक्रमाकराऩ हनु नददने,  

(झ) साभदुावमक विद्यारमरे  
कामयऩालरकारे तोकेको सङ्खख्माको 
अधीनभा यही जिऺक सेिा आमोगको 
लसपारयस अनसुाय जिऺक लनमजुि 
गनुयऩने,  

(ञ) विद्यारमभा लनमलभत रुऩभा 
ऩरयमोजना कामय, साभाजजक सेिा, 
अलतरयि वक्रमाकराऩ, तथा  अन्म 
कामयक्रभ सञ्चारन गनुय ऩने,  

(ट) विद्यारम तथा छात्रािासभा स्िस्थकय,  
सत्म लनष्ठा य नैलतक चरयत्र लनभायण, 

उद्यभिीरता प्रिर्द्यन, साभाजजक 
सदबाि प्रिर्द्यन तथा साभाजजक 
विकृलत (फारवििाह, लनयऺयता, 
छाउऩडी, दहेज, फोक्सा फोक्सी, 



v08M !_ :yfgLo /fhkq  पागनु १९ गते  ,  @)&$ ;fn    ;+VofM $ 

8 
 

छुिाछुत जालतगत उच-नीचता, छोयी 
भालथको विबेद आदद) उन्भूरनको 
िाताियण कामभ गनय स्थानीम 
ऩाठ्यक्रभ तमाय गयी आिश्मक  
व्मिस्था लभराउने,   

(ठ) आिासीम विद्यारमभा सलभलतरे 
लनधाययण गये फभोजजभ विद्याथीको  
रालग खाना तथा ऩौविक आहायको 
गणुस्तय कामभ गनुय ऩने,  

(ड) नगय सबारे ऩारयत गयेका कानून 
तथा िैजऺक नीलतको अधीनभा यही 
काभ गनुयऩने, 

(ढ) मस कामयविलध फभोजजभ ऩूया गनुय ऩने 
ऩूिायधायहरू कामभ याख्न ु ऩने य 
विद्याथी सङ्खख्माका आधायभा 
ऩूिायधायको विस्ताय तथा स्तय िवृर्द् 
गनुयऩने, 

(ण) सॊघ िा प्रदेि सयकायको जिऺा 
भन्त्रारम िा जिऺा विबाग य 
नगयऩालरकाको जिऺा िाखारे 
लनधाययण गयेको ढाॉचाभा विद्यारमरे 
िैजऺक तथ्माङ्क तमाय गयी िैजऺक 
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सत्र सवकएको ऩन्र ददनलबत्र 
नगयऩालरकाको जिऺा िाखाभा 
ऩठाउन ुऩने,   

(त) विद्यारमरे विद्याथीको रालग प्रमोग 
गने सिायी साधन प्रचलरत कानून 
फभोजजभको भाऩदण्ड अनरुुऩ 
ऩयीऺण गरयएको हनु ुऩने,  

(थ) बकूम्ऩ प्रलतयोधक  विद्यारमको बिन 
तथा  तोवकएको भाऩदण्ड अनरुुऩ 
कऺाकोठा सपा तथा सयुजऺत याख्न ु
ऩने,  

(द) विद्यारमरे प्रत्मेक िषय साभाजजक 
ऩयीऺण य रेखाऩयीऺण गयाई 
त्मसको प्रलतिेदन नगयऩालरकाको 
जिऺा िाखाभा ऩठाउन ुऩने,  

(ध) ऩूिय प्राथलभक विद्यारम, सॊस्थागत 
विद्यारम अन्तयगत सञ्चारन हनेु 
लनजी िैजऺक गठुी य साियजलनक 
िैजऺक गठुीको विधान नगय 
प्रभखुफाट प्रभाजणत गयेको हनुऩुने । 

 

7. विद्यारम खोल्न स्िीकृलत प्रदान गने: (१) दपा ५ 
को फभोजजभ अनभुलत प्राप्त आधायबतू तथा 
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भाध्मलभक विद्यारमरे स्िीकृलतको रालग अनसूुची-४ 
फभोजजभको ढाॉचाभा जिऺा िाखाभापय त सलभलतभा 
लनिेदन ददन ुऩनेछ। 

(२) उऩलनमभ (१) फभोजजभ लनिेदन प्राप्त 
बएभा सलभलतरे त्मस्तो विद्यारमको सम्फन्धभा 
जाॉचफझु गयी िा गयाई त्मसको प्रलतिेदन ऩेि 
गनय जिऺा िाखाराइय आदेि ददन सक्नेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ प्राप्त 
प्रलतिेदनफाट  दपा ६  फभोजजभको ितयहरू  
ऩूया गयेको देजखएभा सलभलतरे लसपारयस सवहत 
लनणयमका रालग  कामयऩालरका  सभऺ ऩेि गनुय 
ऩनेछ। मसयी प्राप्त लसपारयस कामयऩालरकाफाट 
जस्िकृत बएभा जिऺा िाखारे  दपा ६ 
फभोजजभको ितयहरूको अधीनभा यही त्मस्तो 
विद्यारमराई अनसूुची-५ फभोजजभको ढाॉचाभा 
स्िीकृलत प्रदान गनुय ऩनेछ।    

    
8. भातबृाषाभा जिऺा ददने विद्यारमको अनभुलत तथा 

स्िीकृलत सम्फन्धी व्मिस्था: (१) मस 
कामयविलधभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बए 
ताऩलन आधायबतू तहसम्भ भातबृाषाभा जिऺा 
ददने विद्यारमको अनभुलत तथा स्िीकृलत सम्फन्धी 
प्रवक्रमा मसै कामयविलध  फभोजजभ हनेुछ। 
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(२) नगयऩालरकारे एकर बाषाबाषी 
विद्यारमभा भातबृाााषाभा  जिऺा ददने, दिबाषी 
विद्यारमभा दिैु बाषाभा जिऺा ददने य िहबुाषी 
विद्यारमभा बावषक स्थानान्तयणको नीलत अऩनाई 
फारफालरकाहरुराई उनीहरुको भातबृाषाफाट 
नेऩारी िा अॉग्रजेी बाषाभा सहज रुऩभा 
ऩठनऩाठन गने व्मिस्था गनेछ। 

(३) एकर िा दिबाषी विद्यारमका 
अलबबािकरे चाहेभा बावषक स्थानान्तयण गनय य 
सफै खारे बाषाबाषीराई एकअकायको बाषा, लरवऩ 
तथा सॊस्कृलत लसक्न एिॊ लसकाउन प्रोत्सावहत 
गरयनेछ । 

(४) मस कामयविलधभा अन्मत्र जनुसकैु 
कुया रेजखएको बए ताऩलन आधायबतू तहबन्दा 
भालथ भातबृाषाभा जिऺा ददने विद्यारमको 
अनभुलत तथा स्िीकृलत सम्फन्धी प्रवक्रमा य 
भाऩदण्ड सॊघ िा प्रदेि सयकायरे लनधाययण गये 
फभोजजभ हनेुछ । 

  
9. भनुापा नलरने विद्यारम सञ्चारन सम्फन्धी 

व्मिस्था् (१) गरुुकुर, आश्रभ, भदयसा, गमु्फा 
िा गोन्ऩा सभेतका साभाजजक, ऩयोऩकायी िा 
कल्माणकायी सॊस्थारे विद्यारम सञ्चारन गनय 
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लनिेदन ददने रगामत त्मस्तो विद्यारमको 
अनभुलत, स्िीकृलत य कऺा थऩ सम्फन्धी व्मिस्था 
मसै कामयविलधभा उल्रेख बए फभोजजभ हनेुछ ।  

(२) मस कामयविलधभा अन्मत्र जनुसकैु 
कुया रेजखएको बए ताऩलन उऩलनमभ (१) 
फभोजजभ विद्यारम सञ्चारन गनय ऩूया गनुय ऩने 
ऩूिायधाय अनसूुची-६ भा उल्रेख बएफभोजजभ 
हनेुछ। 

(३) गरुुकुर, आश्रभ, भदयसा, गमु्फा िा 
गोन्ऩा सभेतका साभाजजक, ऩयोऩकायी िा 
कल्माणकायी सॊस्थारे सञ्चारन गने जिऺा 
सम्फन्धी नीलत, ऩाठ्यक्रभ, त्मस्ता सॊस्थाराई ददने 
अनदुान तथा सभन्िम सम्फन्धी व्मिस्था सॊघ िा 
प्रदेि सयकाय जिऺा भन्त्रारमरे लनधाययण 
गयेफभोजजभ हनेुछ। 

 

10. कम्ऩनी ऐन अन्तगयत सञ्चालरत विद्यारमराई 
िैजऺक गठुी अन्तगयत सञ्चारन गने सम्फन्धी 
व्मिस्थाM (१) कम्ऩनी ऐन अन्तगयत सञ्चारन 
बएको कुनै विद्यारम िैजऺक गठुी अन्तगयत 
सञ्चारन गनय चाहनेरे सोको अनभुलतको रालग 
अनसूुची-७ फभोजजभको ढाॉचाभा  जिऺा िाखा 
सभऺ लनिेदन ददनऩुनेछ ।  
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(२) उऩलनमभ (१) फभोजजभ लनिेदन प्राप्त 
बएभा जिऺा अलधकृत िा लनयीऺकिाया त्मस्तो 
विद्यारमको जाॉचफझु गयाई त्मसको प्रलतिेदन 
ऩेि गनय रगाउन ुऩनेछ।  

(३) उऩलनमभ (२) फभोजजभ प्रलतिेदन 
प्राप्त बएऩलछ उि प्रलतिेदन य लनिेदनसाथ प्राप्त 
कागजात जाॉचफझु गदाय त्मस्तो विद्यारमराई 
िैजऺक गठुी अन्तगयत सञ्चारन गनय भनालसफ 
देखेभा जिऺा सलभलतभा लसपारयस ऩेि गनुय 
ऩनेछ। प्राप्त प्रलतिेदनको आधायभा नगय जिऺा 
सलभलतरे लनणयम गयी कामयऩालरका सभऺ ऩेि 
गनुय ऩनेछ । 

(४) उऩलनमभ (३) फभोजजभ प्राप्त 
लसपारयस जाॉचफझु गदाय उऩमिु देजखएभा 
कामयऩालरकारे त्मस्तो विद्यारमराई िैजऺक गठुी 
अन्तगयत सञ्चारन गनय अनसूुची-८ फभोजजभको 
ढाॉचाभा अनभुलत ददनेछ ।  

(५) मस कावमयविलधभा अन्मत्र जनुसकैु 
कुया रेजखएको बए ताऩलन नेऩार सयकाय िा 
प्रदेि सकायको ऩूिय स्िीकृलत नलरई विदेिी 
जिऺण सॊस्थासॉग सम्फन्धन गयी विद्यारम खोल्ने 
अनभुलत िा स्िीकृलत ददइयने छैन। 
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11. ऩवहरे दताय बएका विद्यारम सम्फन्धी व्मिस्था : 
(१) मस कामयविलधभा अन्मत्र जनुसकैु कुया 
रेजखएको बए ताऩलन मो कामयविलध प्रायम्ब हनुअुजघ 
प्रचलरत कानून फभोजजभ दताय बइय सञ्चारनभा 
यहेका विद्यारमहरु मसै कामयविलध  फभोजजभ 
सञ्चारन बएका भालननेछन।् 

तय मस अजघ सञ्चारनभा बएका 
विद्यारमरे जिऺा िाखारे तोकेको ढाॉचाभा 
विियण य कागजऩत्र ऩेि गनुय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ विियण प्राप्त 
बएऩलछ जिऺा िाखारे मस कामयविलध  फभोजजभ 
सञ्चारन गनय सक्ने िा नसक्ने य सक्ने बए गनुय 
ऩने सधुायको खाका सवहत प्रलतिेदन ऩेि गनुय 
ऩनेछ।   

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ प्राप्त प्रलतिेदन 
सभेतको आधायभा जिऺा िाखारे सञ्चारन 
अनभुलत ददन नसवकने बए सोको कायण य 
सवकने बए विद्यारमरे ऩारना गनुय ऩने 
ितयहरूको विियण  सलभलत सभऺ सवहत 
लसपारयस ऩेि गनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ 
कामयऩालरकाफाट अनभुलत ददने लनणयम बएभा सो 
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लनणयम फभोजजभ जिऺा िाखा प्रभखुरे अनसूुची-८ 
फभोजजभको ढाॉचाभा विद्यारमराई दताय प्रभाणऩत्र 
ददन ुऩनेछ।  

  
12. धयौटी याख्न ु ऩने्  मस कामयविलध फभोजजभ 

सॊस्थागत विद्यारम खोल्ने अनभुलत लरॉदा 
विद्यारम सञ्चारनको सयुऺण फाऩत देहाम 
फभोजजभको यकभ धयौटीको रूऩभा याख्न ुऩनेछ:- 

(क) भाध्मलभक विद्यारम कऺा १ देजख 
कऺा १२ को रालग जिऺा सलभलतरे 
तोके फभोजजभ, 

(ख) भाध्मलभक विद्यारम कऺा १ देजख  
कऺा १० को रालग ऩाॉच राख 
रूऩैमाॉ, 

(ग) आधायबतू विद्यारम कऺा १ देजख 
कऺा ८ को रालग तीन राख 
रूऩैमाॉ,  

(घ) आधायबतू विद्यारम कऺा १ देजख 
कऺा ५  को रालग दईु राख  
रूऩैमाॉ,  

(ङ) फार जिऺा िा ऩूिय प्राथलभक 
विद्यारमको रालग एक राख रूऩैमाॉ 
। 
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   तय,  
(१) दपा ८ फभोजजभ 

विद्यारम सञ्चारन गने अनभुलत लरॉदा 
धयौटी याख्न ुऩने छैन ।  

(२) वििेष आिश्मकता 
बएका विद्याथीका रालग िा 
लसभान्तकृत ऺेत्रभा विद्यारम खोल्दा 
कामयऩालरकारे लनधाययण गयेको 
भाऩदण्ड फभोजजभ धयौटी छुट ददन 
सवकनेछ। 

 

13. धयौटी यकभ जम्भा गरयने : (१) विद्यारमरे 
दपा १२ फभोजजभको फझुाएको धयौटी फाऩतको 
यकभ नगयऩालरकारे तोवकददएको फैंकभा 
विद्यारमको नाभभा भदु्दती खाता खोरी जम्भा 
गरयनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ फैंकभा जम्भा 
बएको धमाज यकभ विद्यारम विकासका काभभा 
खचय गनय सवकने छ।  

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ खाताको  
सञ्चारन विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतरे तोकेको 
व्मजि य नगयऩालरकारे तोकेको रेखा अलधकृत 
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िा रेखाऩार कभयचायीको सॊमिु दस्तखतफाट 
हनेुछ।  

14. सयकायी अनदुानभा सञ्चालरत विद्यारमको 
सम्फन्धभा: साियजलनक िैजऺक गठुी तथा नेऩार 
सयकायरे अनदुान ददने लनजाभती, सैलनक, नेऩार 
प्रहयी, सिस्त्र प्रहयी फर,नेऩार य िहीद 
प्रलतष्ठानिाया सञ्चालरत विद्यारमको लनमभनको 
रालग सॊघ िा प्रदेि सयकाय िा जिऺा 
भन्त्रारमरे छुटै्ट कामयविलध फनाउन सक्नेछ । 

 

15. विद्यारमको कऺा थऩ गनय सवकने : (१) कुनै 
विद्यारमरे कऺा थऩ गनय चाहेभा िैजऺकसत्र 
सरुु हनुबुन्दा कम्तीभा दईु भवहना अगािै जिऺा 
िाखा सभऺ लनिेदन ददन ुऩनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोजजभ लनिेदन 
ऩयेभा जिऺा िाखारे थऩ हनेु कऺाको रालग 
दपा ४ फभोजजभको ऩूिायधाय ऩूया बए िा 
नबएको सम्फन्धभा आिश्मक जाॉचफझु गयी 
सलभलतसभऺ प्रलतिेदन ऩेि गनेछ। सलभलतरे 
प्राप्त प्रलतिेदन भनालसफ देखेभा लनणयमका रालग 
कामयऩालरकासभऺ लसपारयस गनुय ऩनेछ। 
सलभलतरे गयेको लसपारयस सभेतको आधायभा 
कामयऩालरकारे लनणयम गयी त्मस्तो विद्यारमराइय 
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कऺा थऩ गने अनभुलत ददन सक्नेछ । त्मसयी 
अनभुलत ददॉदा  िैजऺक सत्र सरुु हनु ु अगािै 
अनभुलत ददन ुऩनेछ।  

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया 
रेजखएको बए ताऩलन प्राविलधक जिऺा  प्रदान 
गने फाहेक अन्म विद्यारमको कऺा एघाय य 
फाह्रको कऺा  थऩ य विषम थऩ गने अनभुलत 
सॊघ िा प्रदेि सयकायको   सम्फजन्धत 
भन्त्रारमफाट स्िीकृत भाऩदण्डका आधायभा 
सलभलतको लसपारयसभा  कामयऩालरकारे  ददनेछ। 

 

ऩरयच्छेद-२ 

विद्यारमको  नाभकयण सम्फन्धी व्मिस्था 
16. विद्यारमको नाभकयण : (१) सभाज तथा यािको 

रालग उल्रेखनीम मोगदान गने िा ऐलतहालसक 
व्मजि, देिी देिता, तीथयस्थर िा प्राकृलतक 
सम्ऩदा आददको नाभफाट नेऩारीऩन झल्कने गयी 
विद्यारमको नाभकयण गनुयऩनेछ । 

तय मो कामयविलध प्रायम्ब हनुबुन्दा अगािै 
मस कामयविलध विऩयीत नाभाकयण बै सकेका 
विद्यारमको हकभा मो कामयविलध प्रायम्ब 
बएऩलछको दोश्रो िैजऺक ित्रको िरुु हनुबुन्दा 
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अजघ जिऺा िाखाफाट जस्िकृलत लरइय  
ऩनु्नाभाकयण गनुयऩनेछ । 

(२) कुनै सॊस्थागत विद्यारमरे आफ्नो 
नाभभा “ऩजधरक’’ िधद जोड्न चाहेभा कम्तीभा 
दि प्रलतित विद्याथी ऩूणय छात्रिजृिभा अध्ममनयत 
यहेको हनुऩुनेछ। 

(३) कुनै सॊस्थागत विद्यारमरे आफ्नो 
नाभभा “नेिनर’’ िधद जोड्न चाहेभा कम्तीभा 
ऩन्र जजल्राका  विद्याथी अध्ममनयत यहेको 
हनुऩुनेछ। 

(४) कुनै सॊस्थागत विद्यारमरे आफ्नो 
नाभभा “इन्टयनेिनर’’ िधद जोड्न चाहेभा 
त्मस्तो विद्यारमभा कम्तीभा दि प्रलतित 
सॊख्माभा विदेिी विद्याथी अध्ममन गयेको हनु ु

ऩनेछ। 

(५) विद्यारमको नाभको अन्तभा 
“विद्यारम’’, “स्कुर’’िा  “ऩाठिारा’’ िधद  
जोलडएको हनुऩुनेछ। 

(६) मो कामयविलध प्रायम्ब हनुअुगािै 
उऩदपा (२), (३), (४) िा (५) फभोजजभका 
िधदहरू जोलडई नाभाकयण बै सकेका 
विद्यारमको हकभा मो कामयविलध प्रायम्ब बएको 
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दोश्रो िैजऺक सत्रको िरुु देजखनै रागू हनेु गयी 
ऩनु् नाभाकयण  गनुय ऩनेछ ।  

(७) प्राविलधक जिऺा सञ्चारन गनय अनभुलत 
ऩाएको साभदुावमक विद्यारमरे आफ्नो 
विद्यारमको नाभको ऩछालड कोिभा प्राविलधक 
जिऺा सञ्चारन गनय अनभुलत प्राप्त विद्यारम बनी 
रेख्न ुऩनेछ। 

(८) नमाॉ खोलरने विद्यारमको नाभकयण 
आफ्नो नाभफाट गनय चाहने व्मजिरे देहाम 
फभोजजभको यकभभा नघट्ने गयी नगयऩालरकारे 
तोवकददएको यकभ फयाफयको नगद, घय िा 
जग्गा विद्यारमको नाभकयण गने प्रमोजनको 
रालग बनी एकभिु विद्यारमराई सहमोग गयेभा 
सो विद्यारमको नाभकयण त्मस्तो व्मजिको 
नाभफाट गनय सवकनेछ:- 

(क) भाध्मलभक विद्यारमको रालग 
ऩचास राख रूऩैमाॉ िा सो  
भूल्म फयाफयको  घय िा 
जग्गा,   

(ख) आधायबतू विद्यारमका रालग 
ऩैंतीस राख रूऩैमाॉ िा सो 
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भूल्म फयाफयको  घय िा 
जग्गा,    

(९) विद्यारमको कम्ऩाउण्डसॉग जोलडएको 
जग्गा विद्यारमराई सहमोग गयेभा त्मस्तो 
सहमोग गने व्मजिको नाभफाट विद्यारमको 
नाभकयण गनय ऩवहरो प्राथलभकता ददन 
सवकनेछ। 

(१०) ऩवहरे नाभकयण बईसकेको 
विद्यारमको नाभसॉग जोडेय विद्यारमको 
नाभकयण गनय चाहने व्मजिरे उऩदपा  (८) 
फभोजजभको यकभ िा सो फयाफयको घय िा 
जग्गा विद्यारमराई सहमोग गयी ऩवहरेको नाभ 
ऩछालड आपूरे प्रस्ताि गयेको नाभ जोड्न 
सक्नेछ। 

(११) एउटै ऩरयिाय िा छुट्टाछुटै्ट 
ऩरयिायका एकबन्दा फढी व्मजिरे उऩदपा (८) 
फभोजजभको यकभ िा घय िा जग्गा 
विद्यारमराई प्रदान गयेभा त्मस्ता व्मजिहरूको 
सहभलतभा फढीभा दईु जनासम्भको नाभफाट 
विद्यारमको नाभकयण गनय य अन्म व्मजिको 
नाभ विद्यारमभा देजखने गयी याख्न सवकनेछ।  
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(१२) उऩदपा (८) य (९) भा जनुसकैु 
कुया रेजखएको बए ताऩलन कुनै व्मजि, स्भायक 
िा ऐलतहालसक िस्तकुो नाभफाट विद्यारमको 
नाभकयण बएको विद्यारमराई कसैरे जलतसकैु 
यकभ िा घय िा जग्गा सहमोग गये ऩलन त्मस्तो 
विद्यारमको नाभकयण ऩरयितयन गरयने छैन।  

तय त्मस्तो विद्यारमराई कुनै व्मजिरे 
कऺा कोठा थऩ गनय, ऩसु्तकारम बिन िा 
छात्राफास लनभायण गनय यकभ सहमोग गयेभा 
त्मस्तो कोठा िा बिनभा सो यकभ प्रदान गने 
व्मजिको नाभफाट नाभकयण गनय सवकनेछ ।  

(१३) मस लनमभ फभोजजभ विद्यारमको 
नाभकयण नगय कामयऩालरकारे गनेछ। 

 

ऩरयच्छेद-३ 

विद्यारम साने, गाभ्ने, नाभ ऩरयितयन िा फन्द 
गने सम्फन्धी व्मिस्था 

17. विद्यारम साने, गाभ्ने नाभ ऩरयितयन गने  िा फन्द 
गने: (१) जिऺा अलधकृतरे सलभलतको लसपारयस 
य नगय कामयऩालरकाको लनणयम फभोजजभ देहामका 
कामय गनय सक्नेछ:- 
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(क) नगयलबत्र सञ्चारन बइयहेका 
कुनै विद्यारम नगयलबत्रका 
एक स्थानफाट अको स्थानभा 
सानय,  

(ख) काठभाडौँ जजल्रालबत्र सञ्चारन 
बइयहेका कुनै विद्यारम 
नगयऩालरकालबत्रका अन्म कुनै 
ठाउॉभा स्थानान्तयण गनय , 

(ग)  नगयलबत्र सञ्चारन बइयहेका 
कुनै विद्यारम नगयऩालरका 
फावहय अको स्थानभा  
स्थानान्तयण गनय, 

(घ)  विद्यारमको नाभ ऩरयितयन गनय, 
(ङ)  दईु िा दईुबन्दा फढी विद्यारम 

गाबी एउटा कामभ गनय, 
(च)  सॊस्थागत विद्यारमको स्िालभत्ि 

ऩरयितयन गनय, 
(छ)  विद्यारम फन्द गनय ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया 
रेजखएको बए ताऩलन सो उऩदपाको खण्ड (ङ) 
फभोजजभ दईु िा दईुबन्दा फढी विद्यारम गाबी 
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एउटा कामभ गनय य खण्ड (छ) फभोजजभ 
विद्यारम फन्द गने कामय सलभलतको लसपारयस य 
कामयऩालरकाको लनणयम फभोजभ नगयसबा 
स्िीकृलतभा भात्र गनय सवकनेछ।  

18. विद्यारमको तह िा कऺा घटाउन सवकने : (१) 
कुनै विद्यारम गाभ्ने िा फन्द गने अिस्था 
विद्यभान यहेको बए ताऩलन विद्यारम गाभ्न िा 
फन्द गने आधाय औजचत्मऩूणय नदेजखएभा 
सलभलतको लसपारयसभा कामायऩालरकारे त्मस्तो 
विद्यारमको भालथल्रो तह िा कऺा घटाउन 
सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) भा उल्रेजखत कामयहरु 
जिऺा अलधकृत िा विद्यारम लनयीऺकको 
स्थरगत लनयीऺण प्रलतिेदन ऩश्चात कायफाही 
प्रवक्रमा प्रायम्ब हनेुछ l  
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अनसूुची-१ 

(दपा ३ सॉग सम्फजन्धत) 
विद्यारम खोल्ने अनभुलतको रालग ददइने लनिेदन 

 

श्री  जिऺा अलधकृतज्मू, 

गोकणेश्वय नगयऩालरका, 
जोयऩाटी, काठभाण्डौ, प्रदेि नॊ. ३,  । 

 

विषम : विद्यारम खोल्ने अनभुलत सम्फन्धभा । 

 

भहोदम, 

 

िैजऺकसत्र ............... देजख 
...................... तहको विद्यारम खोल्न 
चाहेकोरे अनभुलतको रालग देहामका विियणहरु 
खुराई मो लनिेदन गयेको छु/ छौं । 

(क) प्रस्तावित विद्यारमको विियण: 
१. नाभ् 

   २. ठेगाना् ............. नगयऩालरका िडा 
नॊ. .....   

   गाउॉ/टोर =====...........== 
 पोन् ...... फ्माक्स नॊ. ..........  

 ३. विद्यारमको वकलसभ् 
 (अ) साभदुावमक  
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 (आ) सॊस्थागत:    
              (इ) लनजी िैजऺक गठुी      

  (इय) साियजलनक िैजऺक गठुी 
४. अनभुलत लरन चाहेको तह य सञ्चारन 

गने कऺा् 
५. बविष्मभा सञ्चारन गनय चाहेको तह य 

कऺा् 
(ख) प्रस्तावित विद्यारमको रालग आिश्मक बौलतक 

ऩूिायधाय : 
१. बिनको M 
 (अ) सॊख्मा् (आ) कच्ची िा ऩक्की िा अधय 
ऩक्की 
 (इ) आफ्नै / फहारभा / साियजलनक्   

   २. कऺा कोठाको विियण् 
 

कोठा
को 
सङ्खख्मा 

र
म्फाई 

चौ
डाई 

उचा
ई 

झ्मार 
ढोकाको 
अिस्था  

प्रकाि 
फिीको 
अिस्था 

प्र
मो
जन 

कैवप
मत 
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३. पलनयचयको सॊख्मा् 
(१) डेस्क् ===== (२) फेञ्च ====== (३) टेफर ==== 
(४) दयाज====   (५) भेच ====  (६) अन्म : 

 ४. खेरकुद भैदानको अिस्था य जग्गा् (योऩनी िा 
विगाहाभा) 

 ==== 

 ५. िौचारमको सङ्खख्मा : (१) छात्ररे प्रमोग गने्       
(क) िौचारम सङ्खख्मा M ==== (ख) मयुीनर 
सङ्खख्मा ========         

(२) छात्रारे प्रमोग गने्(क) िौचारम सङ्खख्मा M 
====  -v_    (ख) मयुीनर  सङ्खख्मा==== 

 (३) जिऺक स्टाप प्रमोग गने िौचारम सङ्खख्मा 
======== 

६. खानेऩानीको अिस्था् िदु्घ कसयी ऩारयएको छ्  
  (क) 
  (ख) 
  (ग) 

७. ऩसु्तकारमको अिस्था तथा ऩसु्तकको सॊख्मा्  
८. प्रमोगिारा् बएको÷नबएको। बएको बए साभग्रीको 
विियण 

(क) 
(ख) 
(ग) 
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९. सिायी साधनको विियण् 
(क) 
(ख) 

१०. िैजऺक साभग्रीको विियण् 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 

११.विद्याथी सॊख्मा् (अनभुालत भाग गने कऺाको भात्र 
प्रस्तावित) 
 

कऺा ! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

स
ङ्खख्मा 

            

      
    

१२. जिऺक सॊख्मा् (प्रस्तावित) अरग्गै ऩानाभा 
सभािेि गने । लनमजुि य िैजऺक मोग्मताका 
प्रभाजणत प्रभाणऩत्रहरु 

१३. आलथयक विियण्  (प्रस्तावित) 
 (क) अचर सम्ऩजि् 
 (ख) चर सम्ऩजि् 
 (ग) िावषयक आम्दानी् 
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 (घ) आम्दानीको स्रोत् 
अन्म विस्ततृ विियण बए अरग्गै ऩानाभा 

सभािेि गने । 

भालथ रेजखएका विियण हरु ठीक साॉचो छ, झटु्टा 
ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा फझुाउॉरा । 

 लनिेदकको– 

 सही् 
 नाभ् 
 ठेगाना् 
 लभलत् 

सॊरग्न गनुय ऩने कागजातहरु : 
(१)  गठुी अन्तगयत विद्यारम सञ्चारन गने बए 

िैजऺक गठुीको विधानको प्रभाजणत 
प्रलतलरवऩ, 

(२) जग्गा िा बिन बाडाभा लरने बए कम्तीभा 
ऩाॉच िषयसम्भको रालग घय िा जग्गाधनीरे 
फहारभा ददने सम्फन्धभा बएको 
कफलुरमतनाभा सम्फन्धी ऩत्र, 

(३) प्रस्तावित विद्यारमको ऺेत्रको िैजऺक 
नक्सा, 

(४) सम्फजन्धत िडा सलभलतको लसपारयसऩत्र । 
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अनसूुची-२ 

(दपा ४ सॉग सम्फजन्धत) 
विद्यारम खोल्नको रालग चावहने ऩिूायधाय 

1. कऺा कोठाहरू साभान्मतमा नौ वपट उचाईको 
य घाभ तथा ऩानीफाट फचाउ हनेु वकलसभको 
हनुऩुने, 

2. कऺागत ऺेत्रपर आधायबतू विद्यारमको 
हकभा प्रलत विद्याथी  ०.७५ िगय भीटय तथा 
भाध्मलभक विद्यारमको हकभा १ िगय   
भीटयबन्दा कभ हनु नहनेु,  

3. अध्माऩन गयाइने कऺा कोठाभा हािाको प्रिाह, 

प्रकािको   व्मिस्थाको साथै स्िस्थ हनुऩुने,  

4. कऺा कोठाभा विद्याथी सङ्खख्माको आधायभा 
पलनयचयको व्मिस्था हनुऩुने,  

5. मथेि स्िस्थकय खानेऩानीको प्रफन्ध गनुयऩने,  

6. प्रायजम्बक फार जिऺा केन्र िा ऩूियप्राथलभक 
विद्यारम फाहेक अन्म विद्यारमभा छात्र 
छात्राको रालग अरग अरग िौचारमको  
व्मिस्था हनुऩुने य प्रत्मेक थऩ ५० जना 
विद्याथीको रालग एक कम्ऩाटयभेन्ट थऩ हनुऩुने,  

7. ऩाठ्यक्रभ, ऩाठ्यसाभग्री, जिऺक लनदेजिका 
सवहतको १ विद्याथी फयाफय कम्तीभा २ 
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प्रलतका दयरे ऩसु्तक उऩरधध बएको 
ऩसु्तकारम हनुऩुने,  

8. जिऺण वक्रमाकराऩको रालग आिश्मकीम 
िैजऺक साभग्रीहरू जस्तै- सेतोऩाटी,कारोऩाटी, 
नक्सा, ग्रोफ, गजणतीम साभग्री आदद हनु ुऩने,  

9. सम्ऩूणय विद्याथीहरू एकैसाथ उलबन सक्ने भैदान 
हनु ुऩने,  

10. प्रायजम्बक िार जिऺा केन्र÷ ऩूिय प्राथलभक 
विद्यारमभा घय फावहयका वक्रमाकराऩहरू 
सञ्चारन गनय ऩगु्ने य अन्म विद्यारमका रालग 
बलरफर खेल्न लभल्नेसम्भको खेर भैदानको 
व्मिस्था य खेर साभग्रीको व्मिस्था हनुऩुने,  

11. ऩाठ्यक्रभ अनसुायको विऻान साभग्रीको 
व्मिस्था हनुऩुने,  

12. साभदुावमक विद्यारमभा प्रत्मेक कऺाभा 
साभान्मतमा ४० य सॊस्थागत विद्यारमभा 
साभान्मता प्रलतकऺा कम्तीभा १५ जना देजख 
फढीभा ४० जना सम्भ य औसतभा तेिीस जना 
विद्याथी हनुऩुनेछ । 

13. साभदुावमक विद्यारमभा कम्तीभा देहाम 
फभोजजभको जिऺकको व्मिस्था हनुऩुने्–  
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(क) भाध्मलभक तहको ०–१२ 
कऺाका रालग -१६जना 
(ख) भाध्मलभक तहको ०–१० 
कऺाका रालग-१४ जना  
(ग) आधायबतू तहको ०–८ 

कऺाका रालग     -९ जना  
(घ) आधायबतू तहको ०–५ 

कऺाको रालग     -४ जना  
(ङ) फार जिऺा÷ 

ऩूियप्राथलभककऺाको रालग      
-२ जना  

तय सॊस्थागत विद्यारमभा कऺा 
जिऺक अनऩुात न्मूनतभ 
१:१.५ हनुऩुनेछ।  

14. विद्यारमको स्थामी आम स्रोत हनुऩुने,  

15. विद्यारमभा प्राथलभक उऩचाय साभग्रीको 
व्मिस्था हनुऩुने,  

16. आिासीम विद्यारमको रालग आिास बिन 
हनुऩुने,  

17. विद्यारमको हाता ऩखायर िा फायरे घेरयएको 
हनुऩुने,  
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18. बाडाको बिनभा विद्यारमको सञ्चारन गने बए 
कम्तीभा ऩाॉच  िषय घय बाडा सम्फन्धी सम्झौता 
बएको हनुऩुने, 

19. विद्यारमभा फारभैत्री अऩाङ्गता भैत्री तथा 
िाताियण भैत्री हनुऩुने । 
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अनसूुची-३ 

(दपा ५ सॉग सम्फजन्धत) 
विद्यारम सञ्चारन गनय ददइने अनभुलतऩत्रको ढाॉचा 

 

श्री  ..............................  
          

 

तऩाॉईरे  विद्यारम खोल्ने सम्फन्धभा लभलत............ भा 
ददन ु बएको लनिेदन उऩय कायफाही हुॉदा "गोकणेश्वय 
नगयऩालरका विद्यारम सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन 
अनभुलत सम्फन्धी कामयविलध, २०७४"  को दपा ४ 
फभोजजभको ऩूिायधाय ऩूया गयेको देजखएकोरे  नगय 
कामयऩालरका / नगय जिऺा सलभलतको लभलत  ....... 
............ को लनणयम अनसुाय िैजऺक सत्र 
................... देजख  आधायबतू/ भाध्मलभक तहको 
..... ........कऺा सम्भको विद्यारम सञ्चारन गनय मो 
अनभुलतऩत्र प्रदान गरयएको छ ।   

 

कामायरमको छाऩ     

स्िीकृलत प्रदान गने अलधकायीको,-  
सही : 
नाभ् 
ऩद् 
लभलत् 
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अनसूुची-४ 

(दपा ७ सॉग सम्फजन्धत) 
विद्यारमको स्िीकृलतको रालग ददइने लनिेदनको 

ढाॉचा 
 

श्री  जिऺा अलधकृत ज्मू, 

जिऺा िाखा, 
गोकणेश्वय नगयऩालरका, 
जोयऩाटी, काठभाण्डौ, प्रदेि नॊ. ३,  । 

 

विषम् विद्यारमको स्िीकृलत सम्फन्धभा 
। 

 

गोकणेश्वय नगयऩालरका नगय जिऺा सलभलतको 
लभलत..............    को लनणयमानसुाय अनभुलत लरइय 
खोलरएको मस विद्यारम सञ्चारनको स्िीकृलत ऩाउन 
लनम्न विियणहरू खुराई मो लनिेदन गयेको छु ।   

(क) विद्यारमको : 
१. नाभ : .......... 
२. ठेगाना :    ..........नगयऩालरका िडा 

नॊ. .....  गाउॉ/टोर ...........  पोन 
नॊ. ........ .... फ्माक्स नॊ.  
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३. अनभुलत प्राप्त गयेको तह य लभलत : 
(क) आधायबतू तह    

लभलत्......   
(ख) भाध्मलभक तह   लभलत :.......  
(ग) विद्यारमको बौलतक अिस्था : 

१. बिनको : 
(क) सङ्खख्मा :    (ख) 

कच्ची/ ऩक्की/ अधयऩक्की  
(ग) 
आफ्नै/फहारभा/साियजलनक  

२. कोठाको विियण : 
३. पलनयचयको सॊख्मा् 

(क) डेक्स:  (ख) फेञ्च:   
(ग) टेफरु:    (घ) दयाज:    
(ङ) भेच:   
 (च) अन्म:  

४. खेरकुद भैदानको अिस्था य 
जग्गा (योऩनी िा विगाहाभा)  

५. िौचारमको सङ्खख्मा :      
भवहरा÷ऩरुुष  
६. खानेऩानीको अिस्था : 
७. ऩसु्तकारमको अिस्था : 
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८. प्रमोगिाराको अिस्था् 
९.सिायी साधनको विियण : 
१०. िैजऺक साभाग्रीको विियण : 

(घ) विद्याथी सभािेि : ...(कऺागत 
रूऩभा) अरग्गै ऩानाभा  सभािेि 
गनुय ऩने)  

(ङ) जिऺकको सङ्खख्मा य विियण : 
(अरग्गै ऩानाभा  सभािेि गनुय 
ऩने) 

(च) आलथयक जस्थलत् 
१. अचर सम्ऩजि  
२. चर सम्ऩजि  
३. िावषयक आम्दानी  
४. आम्दानीको स्रोत  

भालथ रेजखएको व्महोया ठीक साॉचो छ, झठु्ठा 
ठहये कानूनफभोजजभ सहुॉरा फझुाउॉरा ।                                   
विद्यारमको छाऩ  

लनिेदकको,-    

सही्      
नाभ :  
ठेगाना : 
लभलत : 
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अनसूुची-५ 

(दपा ७ को उऩदपा (३) सॉग सम्फजन्धत) 
विद्यारमको स्िीकृलत सम्फन्धभा 

 

श्री....................... विद्यारम  

 

........................  
 

 त्मस विद्यारमफाट लभलत.................................भा 
विद्यारम स्िीकृत गने सम्फन्धभा ददएको लनिेदन उऩय 
कायफाही हुॉदा गोकणेश्वय नगयऩालरका विद्यारम 
सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन अनभुलत सम्फन्धी कामयविलध, 
२०७४ को दपा ६ फभोजजभका ितयहरू ऩारन गयेको 
देजखएकोरे कऺा.........देजख कऺा.........सम्भ जिऺा 
प्रदान गनय स्िीकृलत प्रदान गरयएको छ। 

 

कामायरमको छाऩ 

 

स्िीकृलत प्रदान गने 
अलधकायीको,–  
सही : 
नाभ् 
ऩद् 
लभलत् 
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अनसूुची-६ 

(दपा ९ को उऩदपा (२) सॉग सम्फजन्धत) 
भनुापा नलरने गयी विद्यारम सञ्चारन गनय ऩूया गनुय ऩने 

ऩूिायधाय 
 

१.  प्रलत कऺा न्मूनतभ ११ जना विद्याथी हनुऩुने, 
२. विद्याथीराई आिश्मक ऩने कऺा कोठा, पलनयचय, 

वऩउने ऩानी, खेर भैदान तथा ऩसु्तकारमको 
ऩमायप्त व्मिस्था बएको हनुऩुने, 

३. आिश्मक जिऺकको व्मिस्था बएको हनुऩुने, 

४. ऩाठ्यक्रभ विकास केन्ररे लनधाययण गये 
फभोजजभका लसकाइय उऩरधधी ऩूया हनेु गयी 
विद्यारम जिऺण लसकाइय कामयक्रभको तजुयभा 
गरयएको हनुऩुने, 

५. सॊघ िा प्रदेि सयकाय िा जिऺा भन्त्रारम / 
नगय ऩालरकारे तोके फभोजजभ अन्म ऩूिायधाय 
ऩूया बएको हनु ुऩने ।  
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अनसूुची-७ 

(दपा १० को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्धत) 
कम्ऩनी अन्तगयत सञ्चालरत विद्यारमराई िैजऺक 
गठुी अन्तयगत  सञ्चारन गनय ददने लनिेदनको 

ढाॉचा 
श्री  जिऺा अलधकृतज्मू, 

जिऺा मिुा तथा खेरकुद िाखा, 
गोकणेश्वय नगयऩालरका जोयऩाटी, काठभाण्डौ, प्रदेि नॊ. 
३। 

 

विषम: िैजऺक गठुी अन्तगयत विद्यारम सञ्चारन 
गनय ऩाऊॉ । 

 

भहोदम,  

भैरे / हाभीरे लनम्न विद्यारम कम्ऩनी अन्तगयत 
सञ्चारन गयेकोभा सो विद्यारम िैजऺक गठुी अन्तगयत 
सञ्चारन गनय चाहेकोरे देहामका विियणहरु खुराई मो 
लनिेदन गयेको छु÷छौ। 

१.विद्यारमको : 
(क) नाभ : 
(ख) ठेगाना.............नगयऩालरका िडा 

नॊ ..... 
२.  विद्यारम सञ्चारन बएको लभलत : 
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३. लनजी िा साियजलनक कुन िैजऺक गठुी 
अन्तगयत विद्यारम सञ्चारन गनय चाहेको हो 
? सो व्महोया : 

४.  अन्म आिश्मक कुयाहरु : 
भालथ रेजखएका विियणहरु ठीक साॉचो छ झटु्ठा 
ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा फझुाॉउरा । 

लनिेदकको नाभ् 
सही :    

ठेगाना :                
लभलत : 

लनिेदन साथ सॊरग्न गनुय ऩने कागजातहरु : 
(१) िैजऺक गठुीको रुऩभा विद्यारम सञ्चारन 

गनय आऩजि नबएको  कम्ऩनी यजजिायको 
कामायरमको ऩत्र, 

(२) कम्ऩनीका सञ्चारक तथा व्मिस्थाऩन 
सलभलतको लनणयम , 

(३) कम्ऩनीको प्रफन्धऩत्र तथा लनमभािरीको 
प्रलतलरवऩ, 

(४) प्रस्तावित िैजऺक गठुीको विधान, 
(५) लनिेदकको नागरयकताको प्रभाणऩत्रको 

प्रभाजणत प्रलतलरवऩ । 
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अनसूुची-८ 

(दपा १० को उऩदपा (४) सॉग सम्फजन्धत) 
कम्ऩनी अन्तगयत  विद्यारमराई सञ्चालरत िैजऺक गठुी  
सञ्चारन गनय ददइने अनभुलत िा स्िीकृलतऩत्रको ढाॉचा 

 

 
 
श्री .....................विद्यारम 

........... ...............  
 

 
विषम: िैजऺक गठुी अन्तगयत विद्यारम सञ्चारन 

गने  अनभुलत िा स्िीकृलत । 

 

 
त्मस विद्यारमरे लभलत.......... ............ 

भा िैजऺक गठुी (साियजलनक/ लनजी) अन्तगयत 
सञ्चारन गने अनभुलत िा स्िीकृलतको रालग  
ददएको लनिेदन उऩय कायफाही हुॉदा 
......................को लभलत ....... को 
लनणयमानसुाय त्मस विद्यारमराई िैजऺक गठुी 
(साियजलनक/ लनजी) को रुऩभा सञ्चारन गनय 
अनभुलत िा स्िीकृलत प्रदान गरयएको छ ।  
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कामायरमको छाऩ :  

अनभुलत िा  स्िीकृलत प्रदान गने अलधकायीको,-  
   सही : 

नाभ : 
ऩद : 
कामायरम : 
लभलत : 

                                
 

स्िीकृत  लभलत् २०७४÷ ११÷19 

आऻारे, 
                    lbks sf]O{/fnf 

 

प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 


