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बिद्यालय िाबिरका अध्यापन तथा ताबलम प्रबिक्षण  

कायय संचालन सम्िन्धी बनर्दबेिका¸ २०७५ 
सवंत ्२०७५ सालको बनर्देबिका न ं२ 

प्रस्तावना :मुबसकोट नगरपाबलकाको बिक्षा ऐन¸ २०७४ को २८ 

कायायन्वयनको लाबग र्दफा ३८ को अबधनमा रिी मुबसकोट नगरपाबलका 

अन्तगयत ट्युिन¸ कोबचङ्ग¸ बिज कोर्य¸ बिक्षक सेवा¸ लोक सेवा तयारी कक्षा¸ 

बवबिन्न िैबक्षक कोर्यको लाबग पूवय तयारी कक्षा¸ परामिय सेवा¸ िार्ा बिक्षण¸ 

छोटो अवबधका ताबलम¸ खेलकूर्द, प्रबिक्षण लगायत बवद्यालय िाबिर हुन े

अध्यापन¸ ताबलम तथा प्रबिर्ण काययलाई व्यवबस्थत गनयको लाबग मुबसकोट 

नगरपाबलका¸ नगर काययपाबलकाले यो बनर्दबेिका िनाइ लागू गरेको छ ।  
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पररच्छेर्द एक  

प्रारबम्िक 
 

१ सबंक्षप्त नाम¸ प्रारम्ि र प्रयोग 
 

क यो बनर्दबेिकाको नाम मुबसकोट नगरपाबलका बिद्यालय िाबिरका 

अध्यापन तथा ताबलम प्रबिक्षण कायय संचालन सम्िन्धी बनर्दबेिका¸ 

२०७५ रिकेो छ । 
  

ख यो बनर्दबेिका मुबसकोट नगरपाबलका बित्र सचंालन हुन े ट्युिन¸ 

कोबचङ्ग¸ बिज कोर्य¸ बिक्षक सेवा¸ लोक सेवा तयारी कक्षा¸ बवबिन्न 

िैबक्षक कोर्यको लाबग पूवय तयारी कक्षा¸ परामिय सेवा¸ िार्ा बिक्षण¸ 

छोटो अवबधका ताबलम¸ खेलकूर्द, प्रबिक्षण लगायत बवद्यालय िाबिर 

हुने अध्यापन¸ ताबलम तथा प्रबिक्षण कायय सम्िन्धी प्रयोजनमा लागू 

हुनेछ ।  
 

ग यो बनर्दबेिका तुरुन्त प्रारम्ि हुनेछ ।  
 

२ पररिार्ा  
 

क 'ऐन' िन्नाले मुबसकोट नगरपाबलका बिक्षा ऐन¸ २०७४ सम्झनुपछय । 

सो िब्र्दले ऐन िन्नाले संबिय बिक्षा ऐन तथा प्रार्दबेिक बिक्षा ऐन 

तथा सम्िबन्धत बवर्य क्षेत्रसगं सम्िबन्धत प्रचबलत ऐनलाई समेत 

जनाउनेछ । 
 

ख 'नगरपाबलका' िन्नाले मुबसकोट नगरपाबलका¸ रुकुम पबिम¸ कणायली 

प्रर्दिे¸ नेपाललाई सम्झनु पछय ।  
  

ि 'बिक्षा िाखा' िन्नाले मुबसकोट नगरपाबलका अन्तगयतको बिक्षा¸ युवा 

तथा खेलकुर्द िाखा सम्झनुपछय ।  
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ङ 'बनर्दबेिका' िन्नाले मुबसकोट नगरपाबलका बिद्यालय िाबिर अध्यापन 

तथा ताबलम प्रबिक्षण कायय संचालन सम्िन्धी बनर्दबेिका¸ २०७५ 
 

च 'बवद्याथी' िन्नाले बवद्यालय िाबिर अध्यापन तथा ताबलम प्रबिक्षणमा 

सििागी िइ अध्ययन गने बवद्याथी सम्झनु पछय । यो िब्र्दल े

बवद्यालय समयिन्र्दा िाबिर बवद्यालयमा ट्युिन¸ कोबचङ्ग अध्ययन 

गने बवद्यालयमा अध्ययनरत िालिाबलकालाई समेत सम्झनुपछय । 
 

छ 'संस्था' िन्नाले बवद्यालय िाबिर अध्यापन तथा ताबलम प्रबिक्षण 

संचालन गने इबन्टच्युट¸ ताबलम केन्र¸ फमय¸ कम्पनी वा संस्थालाई 

सम्झनु पछय । 
 

ज 'सेवा' िन्नाले बवद्यालय िाबिर अध्यापन तथा ताबलम प्रबिक्षण 

संचालन गने फमय¸ कम्पनी वा संस्थालले दर्दने सेवा सम्झनु पछय । 
 

झ 'सिजकताय' िन्नाले बवद्यालय िाबिर अध्यापन तथा ताबलम प्रबिक्षण 

संचालन गने इबन्टच्युट,  ताबलम केन्र¸ फमय¸ कम्पनी वा संस्थामा 

पूणयकालीन वा आंबिक रुपमा आवद्ध रिकेा सम्िबन्धत बवर्य वा 

क्षेत्रमा योग्यता प्राप्त प्रबिक्षकलाई सम्झनुपछय । 
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पररच्छेर्द र्दईु 

उद्देश्य 
 

२।१ बनर्दबेिकाको उद्दशे्य : यस बनर्दबेिकाको उद्दशे्य र्दिेायिमोबजमको 

हुनेछ 
 

क ट्युिन¸ कोबचङ्ग¸ बिज कोर्य¸ बिक्षक सेवा¸ लोक सेवा तयारी कक्षा¸ 

बवबिन्न िैबक्षक कोर्यको लाबग पूवय तयारी कक्षा¸ परामिय सेवा¸ िार्ा 

बिक्षण¸ छोटो अवबधका ताबलम¸ प्रबिक्षण लगायत बवद्यालय िाबिर 

हुने अध्यापन¸ ताबलम तथा प्रबिक्षण काययलाई व्यवबस्थत, सरल, 

सिज,  िरपर्दो¸ गुणस्तरीय एवं पारर्दिी रुपमा संचालन तथा 

व्यवस्थापनको लाबग अनुमबत तथा बनयमन गने¸ 

ख ट्यूिन¸ कोबचङ्ग¸ िैबक्षक परामिय, पूवय तयारी कक्षा¸ ताबलम तथा 

प्रबिक्षण लगायतका काययमा संलग्न संस्थालाई मयायदर्दत¸ अनुिाबसत¸ 

पुवायधारयुक्त र गुणस्तरीय िनाउन प्रोत्सािन गर्द ै प्रिावकारी रुपमा 

व्यवस्थापन गन,े 

ग नगर पाबलका स्तरमा सचंाबलत संस्था र सो सम्िन्धी काययमा 

प्रिावकारी समन्वय तथा सिजीकरण गन,े 

ि संस्था तथा सिजकतायिरुको क्षमता अबिवृबद्ध गने । 
 

पररच्छेर्द तीन 

स्वीकृबत र अनमुबत 
  

३।१ स्वीकृबत (१) बिद्यालय िाबिर अध्यापन तथा ताबलम प्रबिक्षण कायय 

संचालन गनय चािने संस्थाले यस बनर्दबेिका िमोबजम नगर बिक्षा 

सबमबतिाट स्वीकृती बलनुपनछे । 
 

 (२) उपर्दफा (१) िमोबजम स्वीकृबतका लाबग र्दिेायका कागजातिरू 

संलग्नराखी अनुसूची १ िमोबजमको ढााँचामा नगर प्रमुख एवम् 

नगर बिक्षा सबमबतका अध्यक्ष समक्ष बनवेर्दन दर्दनुपनेछ । 
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 (३) उपर्दफा (२) िमोबजम बनवेर्दन प्राप्त िएमा बिक्षा सबमबतका 

अध्यक्षले उक्त बनवेर्दन अनसुार िए निएको स्थलगत अवलोकन 

समेत गरी बिक्षा सबमबतको िैठकमा प्रस्ताव पेि गनयको लाबग 

बिक्षा िाखा समक्ष पठाउनेछ । 
 

 स्वीकृबतको लाबग बनवेर्दनसाथ संलग्न गनुयपने कागजातिरु 
 

(क) फमय वा कम्पनीको स्वीकृत प्रवन्ध पत्र तथा बनयमावलीको 

प्रमाबणत प्रबतबलबप, 

(ख)  सञ्चालकिरूको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रबतबलबप, 

(ग) स्थायी लेखा प्रमाण पत्रको प्रबतबलबप, 

(ि)  कबम्तमा र्दईु जना सिजकतायको प्रमाणपत्र, 

(ङ)  कबम्तमा २ वर्यको लाबग िर िाडामा बलएको सम्झौता पत्रको 

प्रबतबलबप, 

(च)  संस्थाको नाममा खातासञ्चालनमा रिकेोव्यिोराकोसम्िबन्धत 

िैंकको बसफाररस पत्र, 

(छ)  संस्थाले संचालन गने काययक्रम¸ प्रर्दान गने सेवा सुबवधा, 

लबक्षत समुि¸  काययप्रदक्रया, लागत¸ िुल्क¸ सिजकताय 

पाररश्रबमक¸ पूवायधार खुलाइएको बववरण, 

(झ)   सिजकताय तथा प्रबिक्षकिरूको योग्यता खुलेको 

प्रमाणपत्रिरूको प्रबतबलबप सबितको बववरण, 

(ञ)  सिजकताय कुनै संि संस्था वा सरकारी सेवामा रिकेो िए पाटय 

टाइम सेवाको लाबग बविागीय स्वीकृबत पत्रको प्रबतबलपी¸ 

(ट)  नगर बिक्षा सबमबतले तोके अनुसार र्दस्तरु िुझाएको रबसर्द । 
 

 ३।२ यस बनर्दबेिका जारी हुन ु पूवय सञ्चालनमा रिकेा िैबक्षक इबन्टच्युट, 

ट्िुिन कोबचङ्ग सेन्टर, परामिय, पूवय तयारी कक्षा¸ ताबलम तथा 

प्रबिक्षण लगायतका कायय सञ्चालन गने संस्थाल े यस बनर्दबेिका 

िमोबजम नगर बिक्षा सबमबतको बनणयय अनुसार जारी सूचनाको 

म्यार्दबित्र सेवा सञ्चालन गनय स्वीकृबत बलनुपने छ । 
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३।३ नेपाल सरकारका अन्य बनकाय¸ प्रबतष्ठान¸ पररर्र्द¸ संस्थान¸ सरकारी 

तथा गैरसरकारी कायायलयिाट अनुमबत बलएका संस्थाल े

नगरपाबलका बित्र यस बनर्दबेिका िमोबजम सेवा सचंालनको लाबग 

अनुमबत बलनुपनेछ ।  
 

 ३।४ स्वीकृती पत्र दर्दन सके्न  
 

३।४।१ कुनै संस्थाल ेपेि गरेको बनवरे्दन तथा कागजातिरू जााँचिुझ 

गर्दाय उक्त संस्था माग िमोबजमको सेवा सञ्चालन गनय सक्षम 

छ िने्न र्दबेखएमा नगर बिक्षा सबमबतको बनणयय अनसुार 

काययक्रम संचालनको लाबग आवश्यक ितयिरु समेत तोकी 

बिक्षा िाखाले संस्था सञ्चालन गनय अनसुुची २ िमोबजमको 

ढााँचामा स्वीकृबत पत्र दर्दन सके्नछ । 
 

३।४।२ स्वीकृबत पत्रको अवबध एक वर्यको हुनेछ । स्वीकृबत पत्र प्राप्त 

गरेको संस्थाल ेपुनः स्वीकृबतपत्र िमोबजमको काम कारवािी 

जारी राख्ने िएमा पूवय स्वीकृबतको अवबध  समाप्त हुनिुन्र्दा 

कबम्तमा पन्र दर्दन अगावै बनम्न कागजातिरूका साथ बिक्षा 

िाखामा स्वीकृबत नबवकरणको लाबग बनवेर्दन दर्दनु पनेछ 
 

  (क) पबछल्लो एक वर्यको कामको बवस्तृत बववरण, 

  (ख) पबछल्लो एक वर्यको लेखा परीक्षण प्रबतवेर्दन,  

  (ग)  संस्थाले प्रर्दान गने सेवा, कायय प्रदक्रया¸ लागत समेत 

खुलाइएको बववरण, 

  (ि)  संस्था र्दताय नवीकरण िएको प्रमाणपत्र¸ 

  (ङ) संस्थाले संचालन गरेको काययक्रमिाट लािाबन्वत समूिको 

बवस्तृत बववरण¸ 

  (च) नगर बिक्षा सबमबतले तोकेअनुसार िार्र्यक लािांि र 

नबवकरण िुल्क िुझाएको रबसर्द । 
   

 ३।५ स्वीकृबत पत्र रद्द हुने अवस्था 
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 ३।५।१ ट्िूिन¸ कोबचङ्ग¸ िैबक्षक परामिय, पूवय तयारी कक्षा¸ 

ताबलम तथा प्रबिक्षण लगायतका कायय सञ्चालन गने 

संस्थाले बलएको स्वीकृबत र्दिेायको अवस्थामा रद्ध हुनेछ  
 

(क) सम्िबन्धत संस्थाले स्वीकृबत पत्र रद्द गरी पाउाँ  िनी बनवेर्दन 

दर्दएमा, 

(ख) पररच्छेर्द ४ िमोबजमका ितयिरू उल्लङ्िन गरेको पाइएमा, 

(ग) संस्थाले झुट्ठा एवं िर्दबयतपूणय तवरिाट गलत ढङ्गले सेवा 

प्रर्दान गरेको प्रमाबणत िएमा, 

(ि) सेवा प्रर्दान गर्दाय गररएको सम्झौतामा बनधायररत िुल्क िन्र्दा 

िढी बलएको पाइएमा, 

(ङ) संस्थाको र्दताय खारेज िएमा, 

(च) संस्था सञ्चालन गने संस्था बविटन िएमा, 

(छ) संस्था सञ्चालन गने फमय वा कम्पनी बलदिडिेन िएको 

प्रमाबणत िएमा, 

(ज) मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको बनकायको नीबत 

बनर्दिेनिरूको उल्लङ्िन गरेमा, 

(ञ) नगर बिक्षा सबमबतले दर्दएको बनर्दिेन पालना नगरेमा¸ 

(ट) तोदकए िमोबजमका पुवायधार र  गुणस्तर पालना नगरेमा¸ 
 

 ३।५।२ ३।५।१ िमोबजम संस्थाको स्वीकृती रद्ध गर्दाय कबम्तमा १५ 

दर्दने बलबखत स्पष्टीकरण सोधी संस्थालाई सफाइ तथा 

स्पष्टीकरणको मौका दर्दइनेछ । संस्था र्दताय रद्धको बनणयय 

नगर बिक्षा सबमबतको बनणयय अनुसार हुनेछ । 
 

पररच्छेर्द चार 
 

ससं्था सचंालनको क्रममा पालना गनुयपन ेसवेा ितयिरु 
  

४।१ संस्थाले र्दिेायका न्युनतम ितयिरू पालना गनुय पने छ 
 

(क) संस्थाको लाबग छुटै्ट कायायलयको व्यवस्था हुनुपन े
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(ख) संस्थाको ठेगाना तथा सम्पकय  टेबलफोन, इमेल समेत स्पष्ट 

खुलेको हुनु पन े

(ग) संस्थाले आफूलाई प्रर्दान गररएको अबधकारको क्षेत्र बित्र कायय 

गनुयपने 

(ि) योग्यता पुगेको आबधकाररक व्यबक्तिाट मात्र कक्षा तथा 

प्रबिक्षण सेवा प्रर्दान गनुयपने, 

(ङ) नेपाली नागररक िािके अरुलाई प्रबिक्षक रुपमा कामकाज 

गराउनु पने िए सोको सम्िबन्धत बनकायिाट अबिम अनुमबत 

बलइ नगरपाबलकालाई जानकारी दर्दनुपने¸  

(च) सेवा िुल्क पूणय रुपमा पारर्दिी हुनुपने¸  

(छ) सेवािािीसाँग बलबखत सम्झौता गरेर मात्र कायय थालनी 

गनुयपने¸ 

(ज) भ्रामक,  अबनबित,  अपुष्ट र आधारिीन बवर्यमा  सल्लाि,  

सुझाव,  परामिय,  प्रबिक्षण  दर्दन  र प्रकािन एवम् प्रसारण 

नगन,े  

(झ) अनुमबत पत्र प्रर्दान गने बनकायको अनुमबत प्राप्त गरेर मात्र 

कक्षा सञ्चालन गनुयपने, 

(ञ) संस्थामा पयायप्त मानवीय स्रोत लगायत िौबतक पूवायधार, 

बिक्षण सामिी एवं पुस्तकालयको सुबवधा हुनुपन,े 

(ट)  संस्थाको स्थायी लेखा प्रमाण पत्र, संस्था र्दताय प्रमाण पत्र, 

संस्थािाट प्रर्दान गररने सवेा, काययप्रदक्रया र लागत समेत 

खुलाई सिैले स्पष्ट रुपमा र्दखे्ने गरी कायायलयमा राख्नुपने, 

(ञ) काययक्रमको िुरु र समापनको अवसरमा नगरपाबलकाको 

प्रबतबनबध अबनवायय रुपमा उपबस्थत िएको हुनुपने¸ 

(ट)  काययक्रम संचालनको क्रममा नगरपाबलकािाट दर्दइएको 

मनाबसव सुझाव पालना गनुयपने¸ 

(ठ) काययक्रम समापन पिात बवद्याथीिरुलाई अबनवायय रुपमा 

प्रमाण पत्रको व्यवस्था गनुयपने¸  

(ड) नगरपाबलकाको बसफाररसमा कूल सििागीको १० प्रबतितमा 

निढ्नेगरी नगर बिक्षा सबमबतिाट बसफाररस गररएका 
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बवपन्न¸ बसमान्तकृत¸ र्दबलत तथा द्वन्र्दबपबडत समुर्दायका 

बवद्याथीको लाबग बनिुल्क सवेा प्रर्दान गनुयपने । 

(ढ) बवद्यालयमा अध्ययनरत िालिाबलकािरुलाई बवद्यालय 

समयिन्र्दा िाबिर अबतररक्त कक्षा तथा कोबचङ्ग सचंालन 

गनुयपरेमा सम्िबन्धत बवद्यालय व्यवस्थापन सबमबतको बनणयय 

सबित नगरपाबलकाको पुवय स्वीकृती बलएर बनर्दबेिकाका 

मापर्दन्ड र प्रचबलत काननूको अबधनमा रिी संचालन गनय 

सदकनेछ । साथै उक्त काययमा सररक हुने सिजकतायिरुल े

प्रचबलत काननू अनुसार सम्िबन्धत बनकायिाट बविागीय 

स्वीकृती समेत बलनुपनेछ ।  
 

४।२ सम्झौता गनुयपने संस्थाले बवद्याथी वा अबििावकसंग बनम्न बववरण 

खुलाई सम्झौता गनुय पनेछ 
  

(क) संस्थाको नाम,  बवर्य र ति खुलेको हुनु पन,े  

(ख) के कबत िुल्क वा वार्र्यक आवश्यक खचय पने िो सो खुलेको हुन ु

पने, 

(ग) बवद्याथीिरूले पेि गनुयपने कागजातिरू,  

(ि) सेवा िुल्क एवम् अन्य केिी िए सो समेत खुलाउनु पने । 
 

४।३ संस्थाले अफनो सेवा सम्िन्धी प्रचार प्रसार गर्दाय र्दिेायका ितयिरू 

पालना गनुयपने 
 

(क) भ्रामक, अबनबित, अपुष्ट र आधारिीन कुरा राखी प्रचारप्रसार 

तथा बवज्ञापन गनय नहुन,े 

(ख) आफ्नो प्रचार सामिीमा संस्थाको र्दताय नं., अनुमबत न.ं, सम्पकय  

ठेगाना स्पष्ट खुलेको हुनुपने 

(ग) आफूले प्रर्दान गने सेवाको बवर्य¸ अवबध, उपाबध, मान्यता, 

स्तर बनधायरण आदर्द स्पष्ट खुलाउनु पने । 
 

४।४ सेवा बलनको लाबग बवद्याथीिरुले र्दिेायका कुरािरु पालना गनुयपनेछ 
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(क) आफूले  सेवा  बलन  चािकेो  संस्थाको वैधाबनकता सुबनबित 

गनुयपने, 

(ख) प्रबिक्षकको योग्यताको िारेमा सुबनबित हुनुपन,े 

(ग) आफ्ना प्रमाण पत्रिरू तथा आफूसंग सम्िबन्धत यथाथय 

बववरणिरू पेि गनुयपने, 

(ि) आफुले सेवा बलन चािकेो बवर्य, अवबध, उपाबध, स्तर 

बनधायरण, उपाबध समकक्षता, लागत (धरौटी, आवेर्दन िुल्क,  

प्रवेि िुल्क, धरौटी दफताय प्रदक्रया, आवास खचय¸ बनवायि खचय, 

यातायात¸ पुस्तकालय िुल्क आदर्द) स्पष्ट खुलाएर संस्थासंग 

बलबखत सम्झौता गनुयपने वा संस्थाको आबधकाररक सिी छाप 

िएको रबसर्द बलएर मात्र िुल्क िुझाउनुपने, 

(ङ) सम्झौता िमोबजमको लागत विन गनुयपने । 
 

४।५ प्रचबलत कानूनको अबधनमा रिी सम्िबन्धत बवर्य र क्षेत्र अनुसार 

सिजकताय वा प्रबिक्षकको न्यूनतम योग्यता सम्िबन्धत संस्था र 

नगरपाबलकाको समन्वयमा तपबसल िमोबजम हुनेछ  
 

(क) सम्िबन्धत बवर्यमा कबम्तमा स्नातक वा सो सरि उत्तीणय 

िएको, 

(ख) सम्िबन्धत बवर्यमा सरकारी तथा गैरसरकारी मान्यताप्राप्त 

संि संस्थािाट कबम्तमा ६ मबिनाको ताबलम बलएको वा 

सम्िबन्धत बवर्य क्षेत्रमा ५ िर्यिन्र्दा िढी अनुिव िाबसल 

गरेको । 
 

पररच्छेर्द पााँच 

बवबवध 
 

५।१ लेखा परीक्षण गराउन ु पन े : सेवा सञ्चालन गने संस्थाले प्रचबलत 

कानूनमा तोदकए अनसुार लखेापरीक्षण गराउनु पनेछ । 
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५।२ बनरीक्षण अनुगमन : सम्िबन्धत बनकाय वा नगरपाबलकाले संस्थाको 

बनरीक्षण अनुगमन गनय सके्नछ । बनररक्षण अनुगमनको क्रममा दर्दइएका 

मनाबसव सुझाविरु संस्थाले पालना गनुयपने छ । 
 

५।३ प्रचबलत कानूनको पालना गनुयपने : संस्थाले यो बनर्दबेिकामा 

उल्लेबखत कुरािरुका अलावा नेपाल सरकार¸ प्रर्दिे सरकार र 

स्थानीय सरकारिाट जारी तथा लागू गररएका प्रचबलत काननूको 

अक्षरि: पालना गनुयपनेछ । 
 

५।४ बनर्दिेन दर्दनसके्न : नेपाल सरकार वा सम्िबन्धत सरकारी बनकायले 

संस्था सचंालनको क्रममा बनर्दिेन दर्दनसके्नछ । ती बनर्दिेन पालना 

गनुय संस्थाको कतयव्य हुनेछ ।  
 

५।५ समन्वय गने : संस्थाले नगरपाबलकासंग समन्वय गर्दाय नगरपाबलका 

अन्तगयतको बिक्षा िाखा माफय त गनुयपने । 
 

५।६ िाधा अड्काउ फुकाउने : यो बनर्दबेिका कायायन्वयनको क्रममा कुन ै

िाधा अड्काउ परेमा संस्थासंगको समन्वय र परामियलाई समेत 

आधार मानी नगर बिक्षा सबमबतले िाधा अड्काउ फुकाउनेछ ।  
 

५।७ ब्याख्या र संिोधन : बनर्दबेिकाको ब्याख्या नगर बिक्षा सबमबतले गरे 

अनुसार हुनेछ । बनर्दबेिकामा संिोधन गनुयपरेमा नगर बिक्षा 

सबमबतले गनय सके्नछ । 
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अनसुचूी  एक 
 

स्वीकृबत पत्रको लाबग दर्दइन ेबनवरे्दनको ढााँचा 
 

बमबत : ……….. 

श्रीमान् नगर प्रमुखज्यू, 

मुबसकोट नगरपाबलका¸ रुकुम पबिम 

कणायली¸ प्रर्दिे नेपाल । 
 

बवर्य : बिद्यालय िाबिरका अध्यापन तथा ताबलम प्रबिक्षण कायय 

सचंालनको लाबग स्वीकृती पाउाँ  । 
 

मिोर्दय, 
 

 यस मुबसकोट नगरपाबलकाको क्षेत्र बित्र तपबसल िमोबजमको 

बिद्यालय िाबिरका अध्यापन तथा ताबलम प्रबिक्षण कायय संचालनको 

तपबसल िमोबजमका कागजात सबित स्वीकृती पाउाँ  िनी यो बनवेर्दि पेि 

गररएको छ ।  
 

 बनवेर्दकको 
 

नामथर :  

ठेगाना  : 

सम्पकय  टेबलफोन तथा इमेल :   
 

संलग्न कागजातिरु 
 

(क)  संस्थाको स्वीकृत प्रवन्ध पत्र तथा बनयमावलीको प्रमाबणत 

प्रबतबलबप, 

(ख)  सञ्चालकिरूको बनणयय र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रबतबलबप, 

(ग)  स्थायी लेखा प्रमाणपत्र, 
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(ि)  आवश्यक सिजकताय/प्रबिक्षकको करार सम्झौता र 

प्रमाणपत्र सबितको बववरण¸ 

(ङ)  सेवा संचालनसंग सम्िबन्धत बनकायिाट बलइएको अनुमबत 

पत्रको प्रबतबलपी¸ 

(च)  कबम्तमा २ वर्यको लाबग िर िाडामा बलएको सम्झौता 

पत्रको प्रबतबलबप, 

(छ)  संस्थाको नाममा खाता सञ्चालनमा रिकेो सम्िबन्धत िैंकको 

बसफाररस पत्र, 

(ज)  संस्थाले प्रर्दान गने सेवा सुबवधा, सेवा संचालनको स्थान¸ 

काययप्रदक्रया¸ बलइने िुल्क¸ लागत¸ लािाबन्वत संख्या¸ बवर्य 

क्षेत्र समेत खुलाइएको बववरण¸ 

(झ) लेखापररक्षण प्रबतवेर्दन¸ कर तथा िुल्क िुझाएको प्रमाण । 

आदर्द । 
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अनसुचूी र्दईु  (स्वीकृबत पत्र) 
मुबसकोट नगरपाबलका 

नगर काययपाबलकाको कायायलय 

बिक्षा, युवा तथा खेलकूर्द िाखा 
रुकुम (पबिम) 

कणायली प्रर्दिे नेपाल 
प.स. … … 

च.न. … …                                       बमबत : … … … … … 
 

बवर्य : स्वीकृबत दर्दइएको सम्िन्धमा । 

श्री ...................................................., 

......................................................... । 

प्रस्तुत बवर्यमा त्यस … … … … … .. ल ेबमबत .................... मा दर्दएको बनवेर्दन उपर 

कारावािी हुाँर्दा यस बनर्देबिका¸ नेपाल सरकारका प्रचबलत कानून¸ सम्िबन्धत बवर्य 

क्षेत्रसंग सम्िबन्धत बनकायको नीबत¸ बनर्देिन र मापर्दन्ड समेत पालना गने गरी 

तपबसल िमोबजमको अवबधको लाबग बिद्यालय िाबिरका अध्यापन तथा ताबलम 

प्रबिक्षण कायय संचालन गनय नगर बिक्षा सबमबतको बमबत … … … … … … … … … को 

बनणयय अनुसार यो स्वीकृती पत्र दर्दइएको छ । 
 
 

                                     स्वीकृती प्रर्दान गनकेो  

                                                           िस्ताक्षर : … … … … … … … 

                                                          नाम    : … … … … … … … 

 पर्द   : … … … … … … …  

 बमबत : … … … … … … 
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