
 

स्थानीय राजपत्र 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका, काठमाण्डौद्वारा प्रकाशित 

खण्डः १)  काठमाण्डौ,  फागनु १९ गते, २०७४ साि संख्या: ४ 

भाग २ 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका 
नगर काययपालिका कायायियको सूचना 

 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका विद्यािय स्थापना तथा 
सञ्चािन अनमुलत सम्बन्धी काययविलध, २०७४ 

 
प्रस्तािनाःनेपािको संविधानको अनसूुची-८को 
क्रमसंख्या८,स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४को 
दफा ११को उपदफा (२) को खण्ड (ज) बमोशजम 
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शिक्षा सम्बन्धीअलधकारको कायायन्ियन गनय गोकरे्णश्वर 
नगरपालिकालभत्र  सञ्चािन हनुे, खोल्ने विद्याियको  
अनमुलत िा स्िीकृलत, कक्षा थप, विद्याियको 
नामाकरर्ण,विद्यािय साने,गाभ्ने नाम पररितयन गने, 
स्िालमत्ि पररितयन िा बन्द गने सम्बन्धमा आिश्यक 
व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोिे, 

गोकरे्णश्वर नगरपालिकाको प्रिासकीय काययविलध 
(लनयलमत गने) ऐन, २०७४ को दफा ४ िे ददएको 
अलधकार प्रयोग गरी गोकरे्णश्वर नगर काययपालिकािे 
देहायको काययविलध बनाएको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

1. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः(१) यस काययविलधको 
नाम"गोकरे्णश्वर नगरपालिका विद्यािय स्थापना 
तथा सञ्चािन अनमुलत सम्बन्धी 
काययविलध,२०७४"रहेको छ। 

(२) यो काययविलध तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

2. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा 
यस काययविलधमा,- 

(क)"अनमुलत" भन्नािे गोकरे्णश्वर 
नगरपालिका लभत्र सञ्चािन हनु े
विद्याियको स्थापना गने िा खोल्ने,  
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कक्षा थप, विद्याियको नामाकरर्ण, 
विद्यािय साने, गाभ्ने नाम पररितयन 
गने, स्िालमत्ि पररितयन िा बन्द गने 
अनमुलत सम्झन ुपछय। 

(ख) "काययपालिका" भन्नािे गोकरे्णश्वर 
नगर काययपालिका सम्झन ुपछय । 

(ग) "नगरपालिका" भन्नािे गोकरे्णश्वर 
नगर पालिका सम्झन ुपछय । 

(घ) "शिक्षा िाखा" भन्नािे नगरपालिका 
अन्तरगतको शिक्षा यिुा तथा 
खेिकुद िाखा सम्झन ुपछय। 

(ङ) "सलमलत" भन्नािे नगरपालिकाको 
नगर शिक्षा सलमलत सम्झन ुपछय। 

 

पररच्छेद-२ 

विद्यािय खोल्ने अनमुलत सम्बन्धी व्यिस्था 
3. विद्यािय खोल्ने अनमुलतको िालग लनिेदन ददन ु

पने:कसैिे विद्यािय खोल्न चाहेमा िडा 
सलमलतको लसफाररस लिई िैशक्षकसत्र िरुु 
हनुभुन्दा कम्तीमा दरु्य मवहना अगािै अनसूुची-१ 
बमोशजमको ढााँचामा नगर काययपालिकाको 
कायायिय, शिक्षािाखामा लनिेदन ददन ुपनेछ। 
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4. विद्यािय खोल्नको िालग पूिायधारपूरा गनुय पने : 
विद्यािय खोल्नको िालग अनसूुची-२ बमोशजमको  
पूिायधार पूरा गरेको हनुपुनेछ।  

5. विद्यािय खोल्न अनमुलत ददने:(१) दफा ३ 
बमोशजम विद्यािय खोल्ने अनमुलतको िालग 
लनिेदन परेमा  शिक्षा अलधकृतिे लनिेदन साथ 
प्राप्त कागजातहरु र विद्यािय खोल्ने ठाउाँको 
स्थिगत जााँचबझु गनेछ। त्यसरी जााँचबझु गदाय 
प्रस्तावित विद्याियको िालग दफा४बमोशजमको 
पूिायधार पूरा भएको देशखएमा आधारभतू 
विद्याियको हकमा िैशक्षकसत्र सरुु हनुभुन्दा दि 
ददन अगािै र माध्यलमक विद्याियको हकमा 
िैशक्षक सत्र िरुु हनुभुन्दा कम्तीमा पन्र ददन 
अगािै आफ्नो राय सवहतको प्रलतिेदन 
सलमलतसमक्ष पेि गनुयपनेछ। 

(२)उपलनयम (१) बमोशजम पेिहनु 
आएको प्रलतिेदन अनसुार सलमलतको बैठकबाट 
अनमुलत ददने लसफाररस सभएमा शिक्षा 
अलधकृतिेसलमलतको लसफाररससवहत लनर्णययको 
िालग नगर  कायायपालिका समक्ष पठाउन ु
पनेछ। 
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(३) उपलनयम (२) बमोशजम प्राप्त 
लसफाररस मनालसब देशखएमा 
काययपालिकािेलनिेदकिार्य विद्यािय खोल्न 
अनसूुची-३ बमोशजमको ढााँचामा अनमुलत ददन 
सक्नेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम विद्यािय 
खोल्ने अनमुलत ददाँदा िैशक्षकसत्र सरुु 
हनुभुन्दाअगािै ददन ुपनेछ। 

(५) उपलनयम (३) बमोशजम विद्यािय 
खोल्ने अनमुलत ददाँदा विद्यािय नक्साङ्कन, 
स्कुिको क्षेत्रर शिक्षा सलमलतिे लनधायरर्ण गरेको 
िडाको िालग विद्याियको अलधकतम सङ्खख्याको 
अधीनमा रही ददन ुपनेछ। 

(६)विद्यािय खोल्न ेअनमुलतददाँदा आधारभतू 
तहको कक्षा एक  र माध्यलमक  तहको कक्षा 
नौको िालगमात्र अनमुलत ददर्नेछ।  

(७) कसैिे यस काययविलध विपरीत 
अनमुलत ददएको िा प्राप्त गरेको पार्एमा नगर 
काययपालिकािे छानलबन गरी त्यस्तो अनमुलत 
जनुसकैु बखत रद्द गनय सक्नेछ।  त्यस्तो 
अनमुलतको लसफाररस गने र अनमुलत प्रदान गने 



खण्ड: १)    स्थानीय राजपत्र    भाग २     लमलत: २०७४।११।१९ 

 

6 
 

पदालधकारी तथा कमयचारीिाई प्रचलित 
कानूनबमोशजम कारबाही गररनेछ। 

6. ितय पािना गनुय पने: यस काययविलध बमोशजम 
अनमुलत प्राप्त विद्याियिे देहाय बमोशजमका 
ितयहरूको पािन गनुय पनेछ:- 

(क)नेपाि सरकारिा प्रदेि सरकारबाट 
स्िीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक 
िागू गनुय पने,  

(ख)सलमलतको स्िीकृलत नलिई थप 
पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्री प्रयोग 
गनय नहनुे,  

(ग)रावियता प्रलत आाँच आउने पाठ्यसामग्री 
भएको पाठ्यपसु्तक अध्यापन गनय, 
गराउन नहनुे,  

(घ)विद्याियमा बािमैत्री, अपाङ्गमैत्री, तथा 
िैवङ्गक मैत्री िातािरर्ण सजृना गनुय 
पने, 

(ङ)अलभभािकको िावषयक भेिा गराई 
विद्याियको आयव्यय, िैशक्षक 
उपिशधध,आगामी िैशक्षक सत्रको 
काययक्रमको जानकारी गराउन ुपने,  
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(च) विद्याियको आय व्ययको िेखा राख्न ु
पने,  

(छ)विद्याियिे गरेको िगानीको अलभिेख 
राख्न ुपने,  

(ज)विद्याियमा नेपािको राविय 
एकता,साियभौलमकता, जातीय, क्षेत्रीय, 
भावषक, िैवङ्गक, सामाशजक तथा 
धालमयक सवहष्र्णतुामा खिि पाने कुन ै
पलन वक्रयाकिाप हनु नददने,  

(झ)सामदुावयक विद्याियिे काययपालिकािे 
तोकेको सङ्खख्याको अधीनमा रही 
शिक्षक सेिा आयोगको लसफाररस 
अनसुार शिक्षक लनयशुि गनुयपने,  

(ञ) विद्याियमा लनयलमत रुपमा 
पररयोजना कायय, सामाशजक 
सेिा,अलतररि वक्रयाकिाप, तथा  
अन्य काययक्रम सञ्चािन गनुय पने,  

(ट) विद्यािय तथा छात्रािासमा स्िस्थकर,  
सत्य लनष्ठार नैलतक चररत्र लनमायर्ण, 

उद्यमिीिता प्रिर्द्यन, सामाशजक 
सदभाि प्रिर्द्यन तथा सामाशजक 
विकृलत(बािवििाह, लनरक्षरता, 
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छाउपडी, दहेज, बोक्साबोक्सी, 
छुिाछुत जालतगत उच-नीचता, 
छोरीमालथको विभेद आदद) 
उन्मूिनको िातािरर्ण कायम गनय 
स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी 
आिश्यक  व्यिस्था लमिाउने,  

(ठ)आिासीय विद्याियमा सलमलतिे 
लनधायरर्ण गरे बमोशजम विद्याथीको  
िालग खाना तथा पौविक आहारको 
गरु्णस्तर कायम गनुय पने,  

(ड) नगरसभािे पाररत गरेका कानून तथा 
िैशक्षक नीलतको अधीनमा रही काम 
गनुयपने, 

(ढ) यस काययविलध बमोशजम पूरा गनुय पने 
पूिायधारहरू कायम राख्न ु पने र 
विद्याथी सङ्खख्याका आधारमा 
पूिायधारको विस्तार तथा स्तर िवृर्द् 
गनुयपने, 

(र्ण)संघ िा प्रदेि सरकारको शिक्षा 
मन्त्राियिा शिक्षा विभाग र 
नगरपालिकाको शिक्षा िाखािे 
लनधायरर्ण गरेको ढााँचामा विद्याियिे 
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िैशक्षक तथ्याङ्क तयार गरी िैशक्षक 
सत्र सवकएको पन्र ददनलभत्र 
नगरपालिकाको शिक्षा िाखामा 
पठाउन ुपने,   

(त)विद्याियिे विद्याथीको िालग प्रयोग गने 
सिारी साधन प्रचलित कानून 
बमोशजमको मापदण्ड अनरुुप 
परीक्षर्ण गररएको हनु ुपने,  

(थ)भकूम्प प्रलतरोधक  विद्याियको भिन 
तथा  तोवकएको मापदण्ड अनरुुप 
कक्षाकोठा सफा तथा सरुशक्षत राख्न ु
पने,  

(द)विद्याियिे प्रत्येक िषय 
सामाशजकपरीक्षर्णर िेखापरीक्षर्णगराई 
त्यसको प्रलतिेदन नगरपालिकाको 
शिक्षा िाखामा पठाउन ुपने, 

(ध)पूिय प्राथलमक विद्यािय,संस्थागत 
विद्यािय अन्तरगत सञ्चािन हनुे 
लनजी िैशक्षक गठुी र साियजलनक 
िैशक्षक गठुीको विधान नगर 
प्रमखुबाट प्रमाशर्णत गरेको हनुपुने । 
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7. विद्यािय खोल्न स्िीकृलत प्रदान गने: (१) दफा 
५को बमोशजमअनमुलत प्राप्त आधारभतू तथा 
माध्यलमक विद्याियिे स्िीकृलतको िालग अनसूुची-४ 
बमोशजमको ढााँचामा शिक्षा िाखामाफय त सलमलतमा 
लनिेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपलनयम (१) बमोशजमलनिेदन प्राप्त 
भएमा सलमलतिे त्यस्तो विद्याियको सम्बन्धमा 
जााँचबझु गरी िा गराई त्यसको प्रलतिेदन पेि 
गनय शिक्षािाखािार्य आदेि ददन सक्नेछ।  

(३)उपदफा (२) बमोशजमप्राप्त 
प्रलतिेदनबाट दफा६ बमोशजमको ितयहरू  पूरा 
गरेको देशखएमा सलमलतिे लसफाररस सवहत 
लनर्णययका िालग काययपालिका समक्ष पेि गनुय 
पनेछ। यसरी प्राप्त लसफाररस काययपालिकाबाट 
शस्िकृत भएमा शिक्षा िाखािे दफा६ बमोशजमको 
ितयहरूको अधीनमा रही त्यस्तो विद्याियिाई 
अनसूुची-५ बमोशजमको ढााँचामा स्िीकृलत प्रदान 
गनुय पनेछ। 

   

8. मातभृाषामा शिक्षा ददन ेविद्याियको अनमुलत तथा 
स्िीकृलत सम्बन्धी व्यिस्था: (१) यस 
काययविलधमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए 
तापलन आधारभतू तहसम्म मातभृाषामा शिक्षा 
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ददने विद्याियको अनमुलत तथा स्िीकृलत सम्बन्धी 
प्रवक्रया यसै काययविलध बमोशजम हनुेछ। 

(२) नगरपालिकािे एकि भाषाभाषी 
विद्याियमा मातभृााषामा  शिक्षा ददने, दद्वभाषी 
विद्याियमा दिैु भाषामा शिक्षा ददने र िहभुाषी 
विद्याियमा भावषक स्थानान्तरर्णको नीलत अपनाई 
बािबालिकाहरुिाई उनीहरुको मातभृाषाबाट 
नेपािी िा अाँग्रजेी भाषामा सहज रुपमा 
पठनपाठन गने व्यिस्था गनेछ। 

(३) एकि िा दद्वभाषी विद्याियका 
अलभभािकिे चाहेमा भावषक स्थानान्तरर्ण गनय र 
सबै खािे भाषाभाषीिाई एकअकायको भाषा, लिवप 
तथा संस्कृलत लसक्न एिं लसकाउन प्रोत्सावहत 
गररनेछ । 

(४) यस काययविलधमा अन्यत्र जनुसकैु 
कुरा िेशखएको भए तापलन आधारभतू तहभन्दा 
मालथ मातभृाषामा शिक्षा ददने विद्याियको 
अनमुलत तथा स्िीकृलत सम्बन्धी प्रवक्रया र 
मापदण्ड संघ िा प्रदेि सरकारिे लनधायरर्ण गरे 
बमोशजमहनुेछ । 

 

9. मनुाफा नलिने विद्यािय सञ्चािन सम्बन्धी 
व्यिस्थाः(१)गरुुकुि,आश्रम,मदरसा, गमु्बा िा 
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गोन्पा समेतका सामाशजक, परोपकारी िा 
कल्यार्णकारी संस्थािे विद्यािय सञ्चािन गनय 
लनिेदन ददने िगायत त्यस्तो विद्याियको 
अनमुलत, स्िीकृलत र कक्षा थप सम्बन्धी व्यिस्था 
यसै काययविलधमा उल्िेख भए बमोशजमहनुेछ ।  

(२) यस काययविलधमा अन्यत्र जनुसकैु 
कुरा िेशखएको भए तापलन उपलनयम (१) 
बमोशजमविद्यािय सञ्चािन गनय पूरा गनुय पने 
पूिायधार अनसूुची-६ मा उल्िेख भएबमोशजम 
हनुेछ। 

(३) गरुुकुि,आश्रम, मदरसा, गमु्बा िा 
गोन्पा समेतका सामाशजक, परोपकारी िा 
कल्यार्णकारी संस्थािे सञ्चािन गने शिक्षा 
सम्बन्धी नीलत, पाठ्यक्रम, त्यस्ता संस्थािाई ददन े
अनदुान तथा समन्िय सम्बन्धी व्यिस्था संघ िा 
प्रदेि सरकार शिक्षा मन्त्राियिे लनधायरर्ण 
गरेबमोशजम हनुेछ। 

 

10. कम्पनी ऐन अन्तगयत सञ्चालित विद्याियिाई 
िैशक्षक गठुी अन्तगयत सञ्चािन गने सम्बन्धी 
व्यिस्थाM(१) कम्पनी ऐन अन्तगयत सञ्चािन 
भएको कुनै विद्यािय िैशक्षक गठुी अन्तगयत 
सञ्चािन गनय चाहनेिे सोको अनमुलतको िालग 
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अनसूुची-७ बमोशजमको ढााँचामा  शिक्षा 
िाखासमक्ष लनिेदन ददनपुनेछ ।  

(२) उपलनयम (१) बमोशजमलनिेदन प्राप्त 
भएमा शिक्षा अलधकृत िा लनरीक्षकद्वारा त्यस्तो 
विद्याियको जााँचबझु गराई त्यसको प्रलतिेदन 
पेि गनय िगाउन ुपनेछ।  

(३) उपलनयम (२) बमोशजमप्रलतिेदन प्राप्त 
भएपलछ उि प्रलतिेदन र लनिेदनसाथ प्राप्त 
कागजात जााँचबझु गदाय त्यस्तो विद्याियिाई 
िैशक्षक गठुी अन्तगयत सञ्चािन गनय मनालसब 
देखेमा शिक्षा सलमलतमा लसफाररस पेि गनुय 
पनेछ। प्राप्त प्रलतिेदनको आधारमा नगर शिक्षा 
सलमलतिे लनर्णयय गरी काययपालिका समक्ष पेि 
गनुय पनेछ । 

(४) उपलनयम (३) बमोशजमप्राप्त लसफाररस 
जााँचबझु गदाय उपयिु देशखएमा काययपालिकािे 
त्यस्तो विद्याियिाई िैशक्षक गठुी अन्तगयत 
सञ्चािन गनय अनसूुची-८ बमोशजमको ढााँचामा 
अनमुलत ददनेछ । 

(५) यस कावययविलधमा अन्यत्र जनुसकैु 
कुरा िेशखएको भए तापलन नेपाि सरकार िा 
प्रदेि सकारकोपूिय स्िीकृलत नलिई विदेिी 
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शिक्षर्ण संस्थासाँग सम्बन्धन गरी विद्यािय खोल्न े
अनमुलत िा स्िीकृलत ददर्यन ेछैन। 

 

11. पवहिेदताय भएका विद्यािय सम्बन्धी व्यिस्था 
:(१) यस काययविलधमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
िेशखएको भए तापलन यो काययविलध प्रारम्भ हनुअुशघ 
प्रचलित कानून बमोशजम दताय भर्य सञ्चािनमा 
रहेका विद्याियहरु यसै काययविलध  
बमोशजमसञ्चािन भएका मालननेछन।् 

तर यस अशघ सञ्चािनमा भएका 
विद्याियिेशिक्षािाखािे तोकेको ढााँचामा वििरर्ण 
र कागजपत्र पेि गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा(१) बमोशजमवििरर्ण प्राप्त 
भएपलछ शिक्षा िाखािे यस काययविलध  
बमोशजमसञ्चािन गनय सक्ने िा नसक्ने र सक्ने 
भए गनुय पने सधुारको खाका सवहत प्रलतिेदन 
पेि गनुय पनेछ।   

(३) उपदफा (२) बमोशजम प्राप्त प्रलतिेदन 
समेतको आधारमा शिक्षा िाखािे सञ्चािन 
अनमुलत ददन नसवकने भए सोको कारर्ण र 
सवकने भए विद्याियिे पािना गनुय पनेितयहरूको 
वििरर्ण सलमलत समक्ष सवहत लसफाररस पेि 
गनेछ। 
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(४)उपदफा (३) बमोशजम 
काययपालिकाबाट अनमुलत ददने लनर्णयय भएमा सो 
लनर्णयय बमोशजम शिक्षािाखा प्रमखुिे अनसूुची-८ 
बमोशजमको ढााँचामा विद्याियिाईदताय प्रमार्णपत्र 
ददनपुनेछ।  

 

12. धरौटी राख्न ु पनेःयस काययविलध बमोशजम 
संस्थागत विद्यािय खोल्ने अनमुलत लिाँदा 
विद्यािय सञ्चािनको सरुक्षर्ण बापत देहाय 
बमोशजमको रकम धरौटीको रूपमा राख्न ुपनेछ:- 

(क)माध्यलमक विद्यािय कक्षा १ देशख 
कक्षा १२ को िालग शिक्षा 
सलमलतिेतोके बमोशजम, 

(ख)माध्यलमक विद्यािय कक्षा १ देशख  
कक्षा १० को िालग पााँच िाख 
रूपैयााँ, 

(ग)आधारभतू विद्यािय कक्षा १ देशख 
कक्षा ८ को िालग तीन िाख 
रूपैयााँ,  

(घ)आधारभतू विद्यािय कक्षा १ देशख 
कक्षा ५  को िालग दईु िाख  
रूपैयााँ,  
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(ङ) बाि शिक्षा िा पूिय प्राथलमक 
विद्याियको िालग एक िाख 
रूपैयााँ। 

तर,  
(१)दफा ८ बमोशजमविद्यािय 

सञ्चािन गने अनमुलत लिाँदा 
धरौटीराख्न ुपने छैन ।  

(२)वििेष आिश्यकता भएका 
विद्याथीका िालग िा लसमान्तकृत 
क्षेत्रमा विद्यािय 
खोल्दाकाययपालिकािे लनधायरर्णगरेको 
मापदण्ड बमोशजमधरौटी छुट ददन 
सवकनेछ। 

 

13. धरौटी रकम जम्मा गररने : (१) विद्याियिे 
दफा १२ बमोशजमको बझुाएको धरौटी बापतको 
रकम नगरपालिकािे तोवकददएको बैंकमा 
विद्याियको नाममा मदु्दती खाता खोिी जम्मा 
गररनेछ। 

(२)उपदफा(१)बमोशजम बैंकमा जम्मा 
भएको धयाज रकम विद्यािय विकासका काममा 
खचय गनय सवकने छ। 
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(३)उपदफा(१)बमोशजम खाताको  
सञ्चािन विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतिे तोकेको 
व्यशि र नगरपालिकािे तोकेको िेखाअलधकृत 
िा िेखापाि कमयचारीको संयिु दस्तखतबाट 
हनुेछ। 

14. सरकारी अनदुानमा सञ्चालित विद्याियको 
सम्बन्धमा: साियजलनक िैशक्षक गठुी तथा नेपाि 
सरकारिे अनदुान ददने लनजामती, सैलनक, नपेाि 
प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बि,नेपाि र िहीद 
प्रलतष्ठानद्वारा सञ्चालित विद्याियको लनयमनको 
िालग संघ िा प्रदेि सरकार िा शिक्षा 
मन्त्राियिे छुटै्ट काययविलध बनाउन सक्नेछ । 

 

15. विद्याियको कक्षा थप गनय सवकने : (१) कुन ै
विद्याियिे कक्षा थप गनय चाहेमा िैशक्षकसत्र 
सरुु हनुभुन्दा कम्तीमा दईु मवहना अगािै शिक्षा 
िाखासमक्ष लनिेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोशजमलनिेदन परेमा 
शिक्षा िाखािे थप हनु ेकक्षाको िालग दफा ४ 
बमोशजमको पूिायधार पूरा भए िा नभएको 
सम्बन्धमा आिश्यक जााँचबझु गरी सलमलतसमक्ष 
प्रलतिेदन पेि गनेछ। सलमलतिे प्राप्त प्रलतिेदन 
मनालसब देखेमा लनर्णययका िालग 
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काययपालिकासमक्ष लसफाररस गनुय पनेछ। 
सलमलतिे गरेको लसफाररस समेतको आधारमा 
काययपालिकािे लनर्णयय गरी त्यस्तो विद्याियिार्य 
कक्षा थप गने अनमुलत ददन सक्नेछ । त्यसरी 
अनमुलत ददाँदा  िैशक्षकसत्र सरुु हनु ु अगािै 
अनमुलत ददन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा 
िेशखएको भए तापलन प्राविलधक शिक्षा प्रदान गने 
बाहेक अन्य विद्याियको कक्षा एघार र बाह्रको 
कक्षा थप र विषय थप गने अनमुलत संघ िा 
प्रदेि सरकारको सम्बशन्धत मन्त्राियबाट 
स्िीकृत मापदण्डका आधारमा सलमलतको 
लसफाररसमा  काययपालिकािे ददनेछ। 

 

पररच्छेद-२ 

विद्याियको  नामकरर्ण सम्बन्धी व्यिस्था 
16. विद्याियको नामकरर्ण :(१) समाज तथा रािको 

िालग उल्िेखनीय योगदान गने िा ऐलतहालसक 
व्यशि, देिी देिता, तीथयस्थि िा प्राकृलतक 
सम्पदा आददको नामबाट नेपािीपन झल्कने गरी 
विद्याियको नामकरर्ण गनुयपनेछ । 

तर यो काययविलध प्रारम्भ हनुभुन्दा अगािै 
यस काययविलध विपरीत नामाकरर्ण भै सकेका 
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विद्याियको हकमा यो काययविलध प्रारम्भ 
भएपलछको दोश्रो िैशक्षक ित्रको िरुु हनुभुन्दा 
अशघ शिक्षा िाखाबाट शस्िकृलत लिर्य  
पनुःनामाकरर्ण गनुयपनेछ । 

(२) कुनै संस्थागत विद्याियिे आफ्नो 
नाममा “पशधिक’’िधद जोड्न चाहेमा कम्तीमा 
दि प्रलतित विद्याथी पूर्णय छात्रिशृिमा अध्ययनरत 
रहेको हनुपुनेछ। 

(३) कुनै संस्थागत विद्याियिे आफ्नो 
नाममा “नेिनि’’िधद जोड्न चाहेमा कम्तीमा 
पन्र शजल्िाका  विद्याथी अध्ययनरत रहेको 
हनुपुनेछ। 

(४) कुनै संस्थागत विद्याियिे आफ्नो 
नाममा “र्न्टरनेिनि’’िधद जोड्न चाहेमा 
त्यस्तो विद्याियमा कम्तीमा दि प्रलतित 
संख्यामा विदेिी विद्याथी अध्ययन गरेको 
हनुपुनेछ। 

(५)विद्याियको नामको 
अन्तमा“विद्यािय’’,“स्कुि’’िा  “पाठिािा’’िधद  
जोलडएको हनुपुनेछ। 

(६) यो काययविलध प्रारम्भ हनुअुगािै 
उपदफा (२),(३),(४) िा (५) बमोशजमका 
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िधदहरू जोलडई नामाकरर्ण भै सकेका 
विद्याियको हकमा यो काययविलध प्रारम्भ भएको 
दोश्रो िैशक्षक सत्रको िरुु देशखनै िागू हनुे गरी 
पनुः नामाकरर्ण  गनुय पनेछ ।  

(७) प्राविलधक शिक्षा सञ्चािन गनय अनमुलत 
पाएको सामदुावयक विद्याियिे आफ्नो 
विद्याियको नामको पछालड कोिमा प्राविलधक 
शिक्षा सञ्चािन गनय अनमुलत प्राप्त विद्यािय भनी 
िेख्न ुपनेछ। 

(८) नयााँ खोलिने विद्याियको नामकरर्ण 
आफ्नो नामबाट गनय चाहने व्यशििे देहाय 
बमोशजमको रकममा नघट्ने गरी नगरपालिकािे 
तोवकददएको रकम बराबरको नगद,घर िा जग्गा 
विद्याियको नामकरर्ण गने प्रयोजनको िालग भनी 
एकमिु विद्याियिाई सहयोग गरेमा सो 
विद्याियको नामकरर्ण त्यस्तो व्यशिको नामबाट 
गनय सवकनेछ:- 

(क) माध्यलमक विद्याियको िालग 
पचास िाख रूपैयााँ िा सो 
मूल्य बराबरको घर िा जग्गा,   
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(ख) आधारभतू विद्याियका िालग 
पैंतीस िाख रूपैयााँ िा सो 
मूल्य बराबरको घर िा जग्गा,   

(९)विद्याियको कम्पाउण्डसाँग जोलडएको 
जग्गा विद्याियिाई सहयोग गरेमा त्यस्तो 
सहयोग गने व्यशिको नामबाट विद्याियको 
नामकरर्ण गनय पवहिो प्राथलमकता ददन 
सवकनेछ। 

(१०) पवहिे नामकरर्ण भईसकेको 
विद्याियको नामसाँग जोडेर विद्याियको 
नामकरर्ण गनय चाहने व्यशििे उपदफा  (८) 
बमोशजमको रकम िा सो बराबरको घर िा 
जग्गा विद्याियिाई सहयोग गरी पवहिेको नाम 
पछालड आफूिे प्रस्ताि गरेको नाम जोड्न 
सक्नेछ। 

(११) एउटै पररिार िा छुट्टाछुटै्ट 
पररिारका एकभन्दा बढी व्यशििे उपदफा (८) 
बमोशजमको रकम िा घर िा जग्गा 
विद्याियिाई प्रदान गरेमा त्यस्ता व्यशिहरूको 
सहमलतमा बढीमा दईुजनासम्मको नामबाट 
विद्याियको नामकरर्ण गनय र अन्य व्यशिको 
नाम विद्याियमा देशखने गरी राख्न सवकनेछ।  
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(१२) उपदफा (८) र (९) मा जनुसकैु 
कुरा िेशखएको भए तापलन कुनै व्यशि, स्मारक 
िा ऐलतहालसक िस्तकुो नामबाट विद्याियको 
नामकरर्ण भएको विद्याियिाई कसैिे जलतसकैु 
रकम िा घर िा जग्गा सहयोग गरे पलन त्यस्तो 
विद्याियको नामकरर्ण पररितयन गररने छैन।  

तरत्यस्तो विद्याियिाई कुनै व्यशििे 
कक्षा कोठा थप गनय, पसु्तकािय भिन िा 
छात्राबास लनमायर्ण गनय रकम सहयोग गरेमा 
त्यस्तो कोठा िा भिनमा सो रकम प्रदान गने 
व्यशिको नामबाट नामकरर्ण गनय सवकनेछ ।  

(१३) यस लनयम बमोशजमविद्याियको 
नामकरर्ण नगर काययपालिकािे गनेछ। 

 

पररच्छेद-३ 

विद्याियसाने, गाभ्ने, नाम पररितयन िा बन्द 
गने सम्बन्धी व्यिस्था 

17. विद्याियसाने,गाभ्ने नाम पररितयन गने  िा बन्द 
गने:(१) शिक्षा अलधकृतिे सलमलतको लसफाररस र 
नगर काययपालिकाको लनर्णयय बमोशजम देहायका 
कायय गनय सक्नेछ:- 
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(क)नगरलभत्र सञ्चािन भर्रहेका 
कुनै विद्यािय नगरलभत्रका 
एक स्थानबाट अको स्थानमा 
सानय,  

(ख)काठमाडौँ शजल्िालभत्र सञ्चािन 
भर्रहेका कुनै विद्यािय 
नगरपालिकालभत्रका अन्य कुन ै
ठाउाँमा स्थानान्तरर्ण गनय , 

(ग)नगरलभत्रसञ्चािन भर्रहेका कुन ै
विद्यािय नगरपालिका 
बावहरअको स्थानमा  
स्थानान्तरर्ण गनय, 

(घ)विद्याियको नाम पररितयन गनय, 
(ङ)दईु िा दईुभन्दा बढी विद्यािय 

गाभी एउटा कायम गनय, 
(च)संस्थागत विद्याियको स्िालमत्ि 

पररितयन गनय, 
(छ) विद्यािय बन्द गनय ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा 
िेशखएको भए तापलन सो उपदफाको खण्ड (ङ) 
बमोशजमदईु िा दईुभन्दा बढी विद्यािय गाभी 
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एउटा कायम गनय र खण्ड (छ) बमोशजम 
विद्यािय बन्द गने कायय सलमलतको लसफाररस र 
काययपालिकाको लनर्णयय बमोजम नगरसभा 
स्िीकृलतमा मात्र गनय सवकनेछ। 

18. विद्याियको तह िा कक्षा घटाउन सवकने :(१) 
कुनै विद्यािय गाभ्ने िा बन्द गने अिस्था 
विद्यमान रहेको भए तापलन विद्यािय गाभ्न िा 
बन्द गने आधार औशचत्यपूर्णय नदेशखएमा 
सलमलतको लसफाररसमा कायायपालिकािे त्यस्तो 
विद्याियकोमालथल्िोतह िा कक्षा घटाउन 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) मा उल्िेशखत काययहरु 
शिक्षाअलधकृत िा विद्यािय लनरीक्षकको स्थिगत 
लनरीक्षर्ण प्रलतिेदन पश्चात कारबाही प्रवक्रया 
प्रारम्भ हनुेछ l  
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अनसूुची-१ 

(दफा ३ साँग सम्बशन्धत) 
विद्यािय खोल्ने अनमुलतको िालग ददर्ने लनिेदन 

 

श्री  शिक्षा अलधकृतज्यू, 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका, 
जोरपाटी, काठमाण्डौ,प्रदेि नं. ३,। 

 

विषय : विद्यािय खोल्ने अनमुलत सम्बन्धमा । 

 

महोदय, 

 

िैशक्षकसत्र ............... देशख 
...................... तहको विद्यािय खोल्न 
चाहेकोिे अनमुलतको िालग देहायका वििरर्णहरु 
खिुाई यो लनिेदन गरेको छु/ छौं। 

(क)प्रस्तावित विद्याियको वििरर्ण: 
१. नामः 

२. ठेगानाः ............. नगरपालिका िडा 
नं. .....  

गाउाँ/टोि=====...........== 
 फोनः ...... फ्याक्स नं. .......... 

३. विद्याियको वकलसमः 
 (अ) सामदुावयक  
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(आ) संस्थागत:    
        (र्) लनजी िैशक्षक गठुी      

(र्य) साियजलनक िैशक्षक गठुी 
४. अनमुलत लिन चाहेको तह र सञ्चािन 

गने कक्षाः 
५. भविष्यमा सञ्चािन गनय चाहेको तह र 

कक्षाः 
(ख) प्रस्तावित विद्याियको िालग आिश्यक भौलतक 

पूिायधार: 
१. भिनको M 
 (अ) संख्याः (आ) कच्ची िा पक्की िा अधय 
पक्की 
 (र्) आफ्नै / बहािमा / साियजलनकः 

२. कक्षा कोठाको वििरर्णः 
 

कोठा
को 
स
ङ्खख्या 

िम्बा
ई 

चौडाई उचा
ई 

झ्याि 
ढोकाको 
अिस्था  

प्रकाि 
बिीको 
अिस्था 

प्रयोज
न 

कै
वफ
य
त 
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३.फलनयचरको संख्याः 
(१) डेस्कः ===== (२) बेञ्च ====== (३) टेबि ==== 
(४) दराज====   (५) मेच ====  (६) अन्य : 

४. खेिकुद मैदानको अिस्था र जग्गाः (रोपनी िा 
विगाहामा) 

 ==== 

५.िौचाियको सङ्खख्या :(१) छात्रिे प्रयोग गनेः 
(क) िौचाियसङ्खख्या M ==== (ख) यरुीनिसङ्खख्या 
========    

(२) छात्रािे प्रयोग गनेः(क) िौचाियसङ्खख्या M 

====  -v_    (ख) यरुीनिसङ्खख्या==== 
(३)शिक्षक स्टाफप्रयोग गनेिौचाियसङ्खख्या ======== 

६.खानेपानीको अिस्थाःिदु्घ कसरी पाररएको छः 
(क) 
(ख) 
(ग) 

७.पसु्तकाियको अिस्था तथा पसु्तकको संख्याः  
८.प्रयोगिािाःभएको÷नभएको। भएको भएसामग्रीको 
वििरर्ण 

(क) 
(ख) 
(ग) 

९. सिारी साधनको वििरर्णः 
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(क) 
(ख) 

१०. िैशक्षक सामग्रीको वििरर्णः 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 

११.विद्याथी संख्याः (अनमुालत माग गने कक्षाको मात्र 
प्रस्तावित) 
 

क
क्षा 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

स
ङ्खख्या 

            

      
    

१२. शिक्षक संख्याः (प्रस्तावित)अिग्गै पानामा 
समािेि गने । लनयशुि र िैशक्षक योग्यताका 
प्रमाशर्णत प्रमार्णपत्रहरु 

१३. आलथयक वििरर्णः  (प्रस्तावित) 
 (क) अचि सम्पशिः 
 (ख) चि सम्पशिः 
 (ग) िावषयक आम्दानीः 
 (घ) आम्दानीको स्रोतः 
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अन्य विस्ततृ वििरर्ण भए अिग्गै पानामा 
समािेि गने । 

मालथ िेशखएका वििरर्ण हरु ठीक सााँचो छ, झटु्टा 
ठहरे कानून बमोशजमसहुाँिा बझुाउाँिा । 

 लनिेदकको– 

 सहीः 
 नामः 
 ठेगानाः 
 लमलतः 

संिग्न गनुय पने कागजातहरु : 
(१) गठुी अन्तगयत विद्यािय सञ्चािन गने भए 

िैशक्षक गठुीको विधानकोप्रमाशर्णत 
प्रलतलिवप, 

(२)जग्गा िा भिन भाडामा लिने भए कम्तीमा 
पााँच िषयसम्मको िालग घर िा जग्गाधनीिे 
बहािमा ददने सम्बन्धमा भएको 
कबलुियतनामा सम्बन्धी पत्र, 

(३)प्रस्तावित विद्याियको क्षेत्रको िैशक्षक नक्सा, 
(४)सम्बशन्धत िडासलमलतको लसफाररसपत्र । 
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अनसूुची-२ 

(दफा ४ साँग सम्बशन्धत) 
विद्यािय खोल्नको िालग चावहने पूिायधार 

1. कक्षा कोठाहरू सामान्यतया नौ वफट उचाईको 
र घाम तथापानीबाट बचाउ हनुे वकलसमको 
हनुपुने, 

2. कक्षागत क्षेत्रफि आधारभतू विद्याियको 
हकमा प्रलत विद्याथी ०.७५ िगय मीटर तथा 
माध्यलमक विद्याियको हकमा १ िगय 
मीटरभन्दा कम हनु नहनुे,  

3. अध्यापन गरार्ने कक्षा कोठामा हािाको प्रिाह, 

प्रकािको व्यिस्थाको साथै स्िस्थ हनुपुने,  

4. कक्षा कोठामा विद्याथी सङ्खख्याको आधारमा 
फलनयचरको व्यिस्था हनुपुने,  

5. यथेि स्िस्थकर खानेपानीको प्रबन्ध गनुयपने,  

6. प्रारशम्भक बाि शिक्षा केन्र िा पूियप्राथलमक 
विद्यािय बाहेक अन्य विद्याियमा छात्र 
छात्राको िालग अिग अिग िौचाियको  
व्यिस्था हनुपुने र प्रत्येक थप ५० जना 
विद्याथीको िालग एक कम्पाटयमेन्ट थप हनुपुने,  

7. पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, शिक्षक लनदेशिका 
सवहतको १ विद्याथीबराबर कम्तीमा २ प्रलतका 
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दरिे पसु्तक उपिधध भएको पसु्तकािय 
हनुपुने,  

8. शिक्षर्ण वक्रयाकिापको िालग आिश्यकीय 
िैशक्षक सामग्रीहरू जस्तै- सेतोपाटी,कािोपाटी, 
नक्सा, ग्िोब, गशर्णतीय सामग्री आदद हनु ुपने,  

9. सम्पूर्णय विद्याथीहरू एकैसाथ उलभन सक्ने मैदान 
हनु ुपने,  

10. प्रारशम्भक िाि शिक्षा केन्र÷पूिय प्राथलमक 
विद्याियमा घर बावहरका वक्रयाकिापहरू 
सञ्चािन गनय पगु्न े र अन्य विद्याियका िालग 
भलिबि खेल्न लमल्नेसम्मको खेि मैदानको 
व्यिस्था र खेि सामग्रीको व्यिस्था हनुपुने,  

11. पाठ्यक्रम अनसुारको विज्ञान सामग्रीको 
व्यिस्था हनुपुने,  

12. सामदुावयक विद्याियमा प्रत्येक कक्षामा 
सामान्यतया ४०र संस्थागत विद्याियमा 
सामान्यता प्रलतकक्षा कम्तीमा १५ जना देशख 
बढीमा ४० जना सम्म र औसतमा तेिीस जना 
विद्याथी हनुपुनेछ । 

13. सामदुावयक विद्याियमा कम्तीमा देहाय 
बमोशजमको शिक्षकको व्यिस्था हनुपुनेः–  
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(क) माध्यलमक तहको ०–१२ 
कक्षाका िालग -१६जना 
(ख) माध्यलमक तहको ०–१० 
कक्षाका िालग-१४ जना  
(ग) आधारभतू तहको ०–८ 

कक्षाका िालग   -९ जना  
(घ)आधारभतू तहको ०–५ 

कक्षाको िालग     -४ जना  
(ङ) बाि शिक्षा÷ 

पूियप्राथलमककक्षाको िालग    
-२ जना  

तर संस्थागत विद्याियमा कक्षा 
शिक्षक अनपुात न्यूनतम 
१:१.५ हनुपुनेछ।  

14. विद्याियको स्थायी आय स्रोत हनुपुने,  

15. विद्याियमा प्राथलमक उपचार सामग्रीको 
व्यिस्था हनुपुने,  

16. आिासीय विद्याियको िालग आिास भिन 
हनुपुने,  

17. विद्याियको हाता पखायि िा बारिे घेररएको 
हनुपुने,  
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18. भाडाको भिनमा विद्याियको सञ्चािन गने भए 
कम्तीमा पााँच िषय घर भाडा सम्बन्धी सम्झौता 
भएको हनुपुने, 

19. विद्याियमा बािमैत्री अपाङ्गता मैत्री तथा 
िातािरर्ण मैत्री हनुपुने । 
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अनसूुची-३ 

(दफा ५साँग सम्बशन्धत) 
विद्यािय सञ्चािन गनय ददर्ने अनमुलतपत्रको ढााँचा 

 

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

 

तपााँईिे  विद्यािय खोल्ने सम्बन्धमालमलत............मा 
ददन ु भएको लनिेदन उपर कारबाही हुाँदा"गोकरे्णश्वर 
नगरपालिका विद्यािय सञ्चािन तथा व्यिस्थापन 
अनमुलत सम्बन्धी काययविलध,२०७४"को 
दफा४बमोशजमको पूिायधार पूरा गरेको देशखएकोिे नगर 
काययपालिका / नगर शिक्षा सलमलतको लमलत  ....... 
............ को लनर्णयय अनसुार िैशक्षक सत्र 
................... देशख  आधारभतू/माध्यलमक 
तहको.............कक्षासम्मको विद्यािय सञ्चािन गनय 
यो अनमुलतपत्रप्रदान गररएकोछ ।   

 

कायायियको छाप     

स्िीकृलत प्रदान गने अलधकारीको,- 
सही : 
नामः 
पदः 
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लमलतः  
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अनसूुची-४ 

(दफा ७ साँग सम्बशन्धत) 
विद्याियको स्िीकृलतको िालग ददर्ने लनिेदनको 

ढााँचा 
 

श्री  शिक्षा अलधकृतज्यू, 

शिक्षा िाखा, 
गोकरे्णश्वर नगरपालिका, 
जोरपाटी, काठमाण्डौ, प्रदेि नं. ३,। 

 

विषयः विद्याियको स्िीकृलत सम्बन्धमा 
। 

 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका नगर शिक्षा 
सलमलतकोलमलत..............को लनर्णययानसुार अनमुलत लिर्य 
खोलिएको यस विद्यािय सञ्चािनको स्िीकृलत पाउन 
लनम्न वििरर्णहरू खिुाई यो लनिेदन गरेको छु ।   

(क) विद्याियको : 
१. नाम : .......... 
२. ठेगाना :    ..........नगरपालिका िडा 

नं. .....  गाउाँ/टोि ........... फोन 
नं. ........ .... फ्याक्स नं.  

३. अनमुलत प्राप्त गरेको तह र लमलत : 
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(क) आधारभतू तह लमलतः...... 
(ख) माध्यलमक तह  लमलत :.......  
(ग) विद्याियको भौलतक अिस्था : 

१. भिनको : 
(क) सङ्खख्या : (ख) 

कच्ची/पक्की/अधयपक्की  
(ग) 
आफ्नै/बहािमा/साियजलनक  

२. कोठाको वििरर्ण : 
३. फलनयचरको संख्याः 

(क)डेक्स:  (ख) बेञ्च:   (ग) 
टेबिु: (घ) दराज: (ङ) मेच: 
 (च) अन्य: 

४. खेिकुद मैदानको अिस्था र 
जग्गा (रोपनी िा विगाहामा)  

५. िौचाियको सङ्खख्या : 
मवहिा÷परुुष  
६. खानेपानीको अिस्था : 
७. पसु्तकाियको अिस्था : 
८. प्रयोगिािाको अिस्थाः 
९.सिारी साधनको वििरर्ण : 
१०. िैशक्षक सामाग्रीको वििरर्ण : 
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(घ) विद्याथी समािेि : ...(कक्षागत 
रूपमा) अिग्गै पानामा  समािेि 
गनुय पने) 

(ङ) शिक्षकको सङ्खख्या र वििरर्ण : 
(अिग्गै पानामा  समािेि गनुय 
पने) 

(च) आलथयक शस्थलतः 
१. अचि सम्पशि  
२. चि सम्पशि  
३. िावषयक आम्दानी  
४. आम्दानीको स्रोत  

मालथ िेशखएको व्यहोरा ठीक सााँचो छ, झठु्ठा 
ठहरे कानूनबमोशजम सहुाँिा बझुाउाँिा ।  

 विद्याियको छाप  
लनिेदकको,-   

सहीः     
      नाम :  
ठेगाना : 
लमलत : 
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अनसूुची-५ 

(दफा ७ को उपदफा (३) साँग सम्बशन्धत) 
विद्याियको स्िीकृलत सम्बन्धमा 

 

श्री.......................विद्यािय 

 

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

 त्यस विद्याियबाट लमलत.................................मा 
विद्यािय स्िीकृत गने सम्बन्धमा ददएको लनिेदन उपर 
कारबाही हुाँदा गोकरे्णश्वर नगरपालिका विद्यािय 
सञ्चािन तथा व्यिस्थापन अनमुलत सम्बन्धी 
काययविलध,२०७४कोदफा ६बमोशजमका ितयहरू पािन 
गरेको देशखएकोिे कक्षा.........देशख कक्षा.........सम्म 
शिक्षा प्रदान गनय स्िीकृलत प्रदान गररएको छ। 

 

कायायियको छाप 

 

स्िीकृलत प्रदान गने 
अलधकारीको,–  
सही : 
नामः 
पदः 
लमलतः 
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अनसूुची-६ 

(दफा ९ को उपदफा (२) साँग सम्बशन्धत) 
मनुाफा नलिने गरी विद्यािय सञ्चािन गनय पूरा गनुय 

पने पूिायधार 
 

१.  प्रलत कक्षा न्यूनतम ११ जना विद्याथी हनुपुने, 
२. विद्याथीिाई आिश्यक पने कक्षा कोठा, फलनयचर, 

वपउने पानी, खेि मैदान तथा पसु्तकाियको 
पयायप्त व्यिस्था भएको हनुपुने, 

३. आिश्यक शिक्षकको व्यिस्था भएको हनुपुने, 

४. पाठ्यक्रम विकास केन्रिे लनधायरर्ण गरे 
बमोशजमका लसकार्य उपिधधी पूरा हनुे गरी 
विद्यािय शिक्षर्ण लसकार्यकाययक्रमको तजुयमा 
गररएको हनुपुने, 

५. संघ िा प्रदेि सरकार िा शिक्षा मन्त्रािय 
/नगर पालिकािे तोके बमोशजमअन्य पूिायधार 
पूरा भएको हनु ुपने ।  
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अनसूुची-७ 

(दफा १० को उपदफा (१) साँग सम्बशन्धत) 
कम्पनी अन्तगयत सञ्चालित विद्याियिाई िैशक्षक 
गठुीअन्तरगत  सञ्चािन गनय ददने लनिेदनको 

ढााँचा 
श्री  शिक्षा अलधकृतज्यू, 

शिक्षा यिुा तथा खेिकुद िाखा, 
गोकरे्णश्वर नगरपालिका जोरपाटी,काठमाण्डौ, प्रदेि नं. 
३। 

 

विषय: िैशक्षक गठुी अन्तगयत विद्यािय सञ्चािन 
गनय पाऊाँ । 

 

महोदय,  

मैिे /हामीिे लनम्न विद्यािय कम्पनी अन्तगयत 
सञ्चािन गरेकोमा सो विद्यािय िैशक्षक गठुी अन्तगयत 
सञ्चािन गनय चाहेकोिे देहायका वििरर्णहरु खिुाई यो 
लनिेदन गरेको छु÷छौ। 

१.विद्याियको : 
(क) नाम : 
(ख) ठेगाना.............नगरपालिका िडा 

नं ..... 
२.  विद्यािय सञ्चािन भएको लमलत : 
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३. लनजी िा साियजलनक कुन िैशक्षक गठुी 
अन्तगयत विद्यािय सञ्चािन गनय चाहेको हो 
?सो व्यहोरा : 

४.  अन्य आिश्यक कुराहरु : 
मालथ िेशखएका वििरर्णहरु ठीक सााँचो छ झटु्ठा 
ठहरे कानून बमोशजमसहुाँिा बझुााँउिा । 

लनिेदककोनामः 
सही :    

ठेगाना :   

लमलत : 
लनिेदन साथ संिग्न गनुय पने कागजातहरु : 
(१) िैशक्षक गठुीको रुपमा विद्यािय सञ्चािन 

गनय आपशि नभएको कम्पनी रशजिारको 
कायायियको पत्र, 

(२) कम्पनीका सञ्चािक तथा व्यिस्थापन 
सलमलतको लनर्णयय , 

(३) कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा लनयमाििीको 
प्रलतलिवप, 

(४) प्रस्तावित िैशक्षक गठुीको विधान, 
(५) लनिेदकको नागररकताको प्रमार्णपत्रको 

प्रमाशर्णत प्रलतलिवप । 
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अनसूुची-८ 

(दफा १० को उपदफा (४) साँग सम्बशन्धत) 
कम्पनी अन्तगयत  विद्याियिाई सञ्चालित िैशक्षक गठुी  
सञ्चािन गनय ददर्ने अनमुलत िा स्िीकृलतपत्रको ढााँचा 

 

श्री .....................विद्यािय 

.......................... 
विषय: िैशक्षक गठुी अन्तगयत विद्यािय सञ्चािन 

गने  अनमुलत िा स्िीकृलत । 

 

त्यस विद्याियिे लमलत...................... 
मा िैशक्षकगठुी (साियजलनक/लनजी) अन्तगयत 
सञ्चािन गने अनमुलत िा स्िीकृलतको िालग  
ददएको लनिेदन उपर कारबाही हुाँदा 
......................को लमलत .......को 
लनर्णययानसुार त्यस विद्याियिाई िैशक्षकगठुी 
(साियजलनक/लनजी) को रुपमा सञ्चािन गनय 
अनमुलत िा स्िीकृलत प्रदान गररएको छ ।  

कायायियको छाप :  

अनमुलत िा  स्िीकृलत प्रदान गने अलधकारीको,- 
   सही : 

नाम : 
पद : 
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कायायिय : 
लमलत : 

 
 

स्िीकृत  लमलतः २०७४÷ ११÷०९ 

आज्ञािे, 
                                        lbks sf]O{/fnf        

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 


