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;+:yfut ljBfno ;~rfng ;DaGwL dfkb08, @)&$ 

k|:tfjgf M g]kfnsf] ;+ljwfgsf] cg';"rL * / ( tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ 

adf]lhd :yfgLo txnfO{ tf]lsPsf] cfwf/e"t tyf dfWoflds lzIff ;DaGwL clwsf/ sfof{Gjog 

ug{ ;+:yfut ljBfno ;+rfng ;DaGwL dfkb08 agfpg af~5lgo ePsf]n] cf7lj;sf]6 gu/ 

sfo{kflnsfn] of] dfkb08 agfPsf] 5 . 

!= ;+lIfKt gfd, lj:tf/ / k|f/De M-!_ of] sfo{ljlwsf] gfd ;+:yfut ljBfno ;~rfng ;DaGwL 

dfkb08, @)&$ /x]sf] 5 . 

-@_ of] dfkb08 t'?Gt nfu" x'g]5 . 

@= kl/efiff M -!_ laifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf,– 

-s_ æP]gÆ eGgfn] gu/ lzIff P]g, @)&$ ;Demg' k5{ . 

-v_  ælgodfjnLÆ eGgfn] gu/ lzIff lgodfjnL, @)&$ सम्झनु पर्छ  . 
-u_  æsfo{kflnsfÆ eGgfn] cf7lj;sf]6 gu/ sfo{kflnsf ;Demg' k5{ . 

-3_ ægu/kflnsfÆ eGgfn] cf7lj;sf]6 gu/kflnsf ;Demg' k5{ . 

-ª_ æ;efÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f @@# adf]lhdsf] आठविसकोट gu/;ef ;Demg' 

k5{ . 

-r_  æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfgnfO{ ;Demg' k5{ .  

#= dfkb08 k"/f ug'{kg]{ M -!_ sf]xL s;}n] ;+:yfut ljBfno ;+rfng ug{ rfx]df gu/ lzIff P]g, 

@)&$ / lgodfjnL, @)&$ df pNn]v ePsf zt{x?sf cltl/Qm b]xfosf dfkb08x? k"/f ug'{ 

kनेर् .  

 -s_ ;+:yfut ljBfnodf /xg] lzIfsx? अङ्ग्रेजी भाषाको राम्रो ज्ञान भएका, अङ्ग्रेजी भाषामा 
राम्रोसँग/अध्ययन अध्यापन गनछ तथा गराउन सक्ने र सम्बन्धित विषयमा योग्यता पगेुका 
हुनुपनेर् । शिक्षकहरुको ननयुन्क्त नगर शिक्षा ननयमािली, २०७४ अनुसार खलुा प्रनतस्पिाछको 
आिारमा मात्र हुनेर् । 

-v_ ३० शमनेट िा सो भधदा कमको पैदल दरूीमा सामुदानयक िा संस्थागत विद्यालय भएमा सो 
स्थानमा संस्थागत विद्यालय संचालन गनछ पाईने रै्न । ३० शमनेट भधदा बढिको पैदल 
दरूीमा संस्थागत विद्यालय संचालन गनछ सम्बन्धित स्थानमा रहेका विद्यालयहरुको अनुमनत 
आिश्यक पनेर् । 

(ग) सामुदानयक विद्यालयमा अध्यापन गराईरहेका कुनै पनन शिक्षकहरुले संस्थागत विद्यालयमा 
अध्यापन गराउन पाउने रै्नन ्। 

(घ) संस्थागत विद्यालयहरुले नगरसभाबाट पाररत आर्थछक ऐन अनुसारको राजश्ि नगरपाशलकामा 
दाखखला गनुछ पनेर् । नगरपाशलकाले तोके बमोन्जमको दरमा मात्र विद्याथीहरुबाट िुल्क शलन 
पाईनेर् । 

(ङ) संस्थागत विद्यालयहरुको लेखा पररक्षण नगरपाशलकाले तोकेको लेखा पररक्षकबाट हुनेर् ।  

(च) नगरपाशलकाको अनुमनतविना कुनै पनन प्रकारका विद्यालय संचालन गनछ पाईने रै्न ्। 
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(र्) कुनै पनन प्रकारको सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने गरी ननयुक्त भएको व्यन्क्त संस्थागत 
विद्यालयको संचालक हुन पाउने रै्न ।  

(ज) सािछजननक गुठी िा ननजी गुठी िा सहकारी मार्छ तमात्र संस्थागत विद्यालय संचालन गनुछ 
पनेर् ।  

तर त्यस्तो गुठी िा सहकारीमा कुनै पनन कमछचारी, शिक्षक िा सरकारी कोष िा सािछजननक 
संस्थानबाट पाररश्रशमक पाउने गरी ननयुक्त भएको व्यक्ती संस्थापक िा सदस्य रहन पाउने 
रै्न ्। 

(झ) संस्थागत विद्यालयको पठनपाठनको भाषा अङ्ग्रेजीमात्र हुनेर् । 

(ञ) आिासीय सुवििा सढहतको संस्थागत विद्यालय संचालनको लार्ग र्ात्र र र्ात्राहरुको लार्ग    
रु्ट्टारु्ट्टै भिन िा ब्लक भएको अत्यािनूनक सुवििा सढहतको भौनतक संरचना हुनु पनेर् । 
(ट) माध्याशमक तह िा आिारभूत तहको कुनै मार्थल्लो कक्षामात्र संचालन गने गरी संस्थागत  
विद्यालय संचालन गनछ पाईने रै्न । संस्थागत विद्यालयको संचालन नसछरीदेखख नै गनुछ पनेर् । 

(ठ) प्रारन्म्भक िाल विकास(नसछरी, एल.के.जी., यु.के.जी.) र आिारभूत तह संचालन नगरी  
माध्याशमक तह संचालन गनछ अनुमनत ढदईने रै्न ्।  
(ड) संस्थागत विद्यालयमा अध्यापन गने शिक्षकहरुलाई प्रचशलत स्केलमा तलब भत्ता उपलब्ि 
गराउनु पनेर् । 
$= दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था M कोही कसैले मार्थ खण्ड ३ मा उल्लेख भएका मापदण्ड पूरा 

नगरी संस्थागत विद्यालय संचालन गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जररिाना गररनेर् । 
५. मशक्षा कर लगाउने : संस्थागत विद्यालयमा पिाउने अशभभािकलाई नगरसभाको ननणछयानुसार 

शिक्षा कर लगाईनेर् । 
६. छात्रवतृ्ति नपाउन े: संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरररहेको िा गरेको विद्याथीलाई संघीय 

सरकार िा प्रदेि सरकार िा नगरपाशलकाबाट प्रदान गररने र्ात्रिवृत्त उपलब्ि हुने रै्न । 
७. नमनुा त्तवद्यालय सञ्चालन गनन सककने : नगरपाशलकाले ननन्ज क्षेत्रसँग साझदेारी गरी नगर 

कायछपाशलकाको ननणछयानुसार नगरस्तररय नमूना विद्यालय सञ्चालन गनछ सक्नेर् । नमूना 
विद्यालय सञ्चालन सम्बधिी कायछविर्ि नगर कायछपाशलकाले तोके बमोन्जम हुनेर् । 

८. अनुमति खारेज गनन सककने : नगरपाशलकाको प्रचशलत शिक्षा नीनत िा मापदण्ड विपररत 
संचाशलत संस्थागत विद्यालयहरुको अनुमनत यस अनघ जहाँसुकैबाट अनुमनत शलएको भएता 
पनन जुनसुकै िखत खारेज िा रद्द गनछ सककने र् । 
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