
घोयाही उऩभहानगयऩालरका शिऺा,मवुा तथा खेरकूद भहािाखा,दाङको जरूयी सूचना 

िैशऺक सत्र २०७६ भा मस उऩभानगयऩालरका ऺेत्र लबत्र नमाॉ ववद्यारम खोल्न तथा तह वा कऺा थऩ गनन 
इच्छुक व्मशि तथा सॊस्थाहरुरे तऩलसरभा उल्रेशखत कागजातहरुसवहत तोवकएको ढाॉचाभा देहामको लभलत 
लबत्र मस भहािाखाभा आवेदन दतान गनुनहनु जानकायी गयाइन्छ । साथै तोवकएको सभम सीभा लबत्र प्राप्त 
नबएको लनवेदन उऩय कुनै कायवाही नगरयने व्महोया सभेत मसै सूचनाद्वाया जानकायी गयाइन्छ । 

िैशऺक सत्र २०७६ भा ववद्यारमको कऺा/तह थऩका रालग ऩेि गनुन ऩनन् 

१. िै.सत्र सरुू हनुबुन्दा कम्तीभा २ भवहना (२०७५ भाघ भसान्त लबत्र ) लबत्रभा ववव्मसको लनणनम 
सवहतको तोवकएको ढाॉचाभा लनवेदन ऩेि गनुन ऩनन । 

२. ववद्यारम वा थऩ कऺा आवश्मक यहेको बने्न सम्वशन्धत वडा सलभलतको लनणनम सवहतको वडा 
लसपारयस ऩत्र । 

३. िैशऺक गठुी अन्तयगत बएभा ववधान स्वीकृत गरयएको ऩत्रको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ य कम्ऩनी अन्तयगत 
बएभा कम्ऩनीको प्रभाण ऩत्र य प्रवन्ध ऩत्र तथा लनमभावरीको प्रलतलरवऩ।(सॊस्थागतको हकभा ) 

४. सॊस्था दतान प्रभाणऩत्रको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ य कय वझुाएको वववयण । 

५. कऺा/तह थऩ बएभा अशघल्रो कऺा/तह थऩको अनभुलत ऩत्रको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ । 

६. िैशऺक सत्र २०७५ को EMIS वववयण । 

७. शिऺक/कभनचायीको िैशऺक मोग्मताको प्रलतलरवऩहरु । 

८. जग्गा/बाडाभा बए कम्तीभा ५ वर्नको सम्झौता ऩत्रको कागजातहरु य ऺेत्रपरको वववयण य आफ्नै 
बवन बएभा ववद्यारमको नाभको रारऩूजान य घयको नक्साको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ। 

९. बाडाभा बए वहार कय लतयेको यलसद । 

१०. नशजकको २ वटा साभदुावमक ववद्यारमहरुको ववव्मसको लनणनम सवहतको सक्करै सहभलत ऩत्र । 

११. नशजकको ववद्यारमसॉगको ऩैदर दयुी ३० लभनेट वा दयुी २ वकलभ बन्दा कभ नबएको बनी सम्फशन्धत 
वडा लसपारयस ऩत्र । 

१२. आगाभी िैशऺक सत्रको रालग अलबबावक बेराको दईु लतहाइ वहभुतरे ऩारयत प्रस्ताववत िलु्क 
वववयणको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ । 

१३. कशम्तभा ३ वर्न लनजी स्रोतफाट सन्चारन गनन ववव्मसको प्रलतवद्धता (साभदुावमकको हकभा भात्र )। 

१४. प्रस्ताववत ववद्यारमको िैशऺक नक्सा । 

१५. चार ुिैशऺक सत्रको रालग ववतयण गरयएको छात्रवशृिको वववयण । 

१६. ववद्यारमभा बएको ऩसु्तक,ऩाठ्यक्रभको वववयण य ववद्यारमरे ऩठन ऩाठन गयाउने ऩाठ्यक्रभ ववकास  
केन्रद्वाया सूचीकृत ऩाठ्यऩसु्तकको वववयण। 

१७. ववद्यारमको नाभभा ववद्याथी आवत जावत गनन प्रमोग गनन सवायी साधन बए सोको यङ य नाभ देशखने 
गयी शखचेको सवायी साधनको पोटो । 



१८. शिऺक लनमशुि ऩत्र,लनजहरुको नागरयकता,मोग्मता ,अध्माऩन अनभुलत ऩत्रको  प्रभाशणत प्रलतलरवऩ । 

१९. शिऺक कभनचायीको सेवा सवुवधा सम्वन्धी ववलनमभावरी । 

२०. ववद्यारमको खचन व्महोनन स्रोतको व्मवस्थाको वववयण । 

२१. गत आवको रेखा  ऩयीऺणको प्रलतवेदन य ववद्यारमको सन्चारन गनन गठुी/कम्ऩनीको स्थामी रेखा 
नम्वयको प्रभाणऩत्रको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ । 

२२. अनभुलत ऩूवन ववद्यारम सन्चारन य अनभुलत नऩाएको थऩ कऺा सन्चारन नगयेको य गयेको ऩाइएभा 
अनभुलत प्रवक्रमा खायेज गयेभा ववद्यारमको सहभलत यहेको ऩत्र य सो अनसुायको ववव्मसको लनणनमको प्रभाशणत 
प्रलतलरवऩ । 

२३. लनवेदन दस्तयु ।(वपतान नहनुे गयी प्रावव एक हजाय/ आवव एक हजाय/ भावव २ हजाय) 

२४. लनयीऺण प्रलतवेदन । 

 

अनभुलत लरने सभमभा ऩेि गनुन ऩनन कागजातहरु् 
 

१. सॊस्थागतको हकभा ने.फै. लर./या.फा.लर./कृ.वव.वै. भध्मे कुनै एकभा भाववको हकभा २ राख 
/आववका रालग १ राख ५० हजाय य प्राववको रालग ५० हजाय सयुऺण धयौटी यकभ याशखएको भदु्दती 
काडनको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ । 

२. अनभुलतको रालग प्राववको १५ हजाय, आववको २० हजाय य भाववको २५ हजाय अनभुलत दस्तयु ।( 
सॊस्थागतको हकभा भात्र) (घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको ने.फै.लर. भा यहेको स्थानीम ववकास कोर्को खाता 
नॊ ०२७०३००००००००५००९००३ भा यकभ जम्भा गयेको बौचय) 

 

नोट् सम्फशन्धत कामानरमफाट हनुे लनयीऺणको क्रभभा उल्रेशखत सवै कागजातहरु देखाउन ुऩननछ । 

 



िैशऺक सत्र २०७६ भा नमाॉ ववद्यारम सञ्चारन तथा खोल्न लनवेदन साथ ऩेि गनुन ऩनन् 
१. िैशऺक सत्र सरुु हनुबुन्दा कम्तीभा ३ भवहना (२०७५ ऩौर् भसान्त लबत्र) अगालड ववव्मसको लनणनम 

सवहतको तोवकएको ढाॉचाभा लनवेदन ऩेि गनुन ऩनन । 

२. ववद्यारम खोल्न ुऩनन सम्फन्धभा सम्वशन्धत वडा सलभलतको लनणनम सवहतको वडा लसपारयस ऩत्र । 

३. िैशऺक गठुी को ववधान स्वीकृत गरयएको ऩत्र य ववधानको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ । (सॊस्थागतको हकभा ) 

४. जग्गा/बाडाभा बए कम्तीभा ५ वर्नको सम्झौता ऩत्रको कागजातहरु य ऺेत्रपरको वववयण य आफ्नै बवन 
बएभा ववद्यारमको नाभको रारऩूजान य घयको नक्साको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ। 

५. ववद्यारमको सन्चारन गनन गठुीको स्थामी रेखा नम्वयको प्रभाणऩत्रको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ । 

६. सॊस्था दतान प्रभाणऩत्रको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ य कय वझुाएको वववयण । 

७. नशजकका २ वटा साभदुावमक ववद्यारमहरुको ववव्मसको लनणनमसवहतको सक्करै सहभलत ऩत्र । 

८. नशजकको ववद्यारमसॉगको ऩैदर दयुी ३० लभनेट वा दयुी २ वकलभ बन्दा कभ नबएको बनी सम्फशन्धत वडा 
लसपारयस ऩत्र । 

९. प्रस्ताववत िलु्क वववयण तथा सेवा वववयण। 

१०. प्रस्ताववत ववद्यारमको िैशऺक नक्सा । 

११. लनवेदन दस्तयु वझुाएको यलसद ।(वपतान नहनुे गयी प्रावव  एक हजाय /आवव एक हजाय /भावव  २ 
हजाय ) 

१२. सेवाभूरक रुऩभा सन्चारन गनन प्रलतवद्धता ऩत्र । 

१३. ववद्यारमको खचन व्महोनन स्रोतको व्मवस्थाको वववयण । 

१४. अनभुलत ऩूवन ववद्यारम सन्चारन नगयेको य गयेको ऩाइएभा अनभुलत प्रवक्रमा खायेज गयेभा गठुीको 
सहभलत यहेको ऩत्र य सो अनसुायको  लनणनमको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ । 

१५. लनयीऺण प्रलतवेदन । 

नोट् िैशऺक गठुी अन्तयगत ववद्यारम सन्चारन गनन चाहनेरे िैशऺक सत्र सरुु हनु ुबन्दा कम्तीभा ३ भवहना 
अगालड िैशऺक गठुी सम्फन्धी ववधान वनाइ उऩभहानगयऩालरकाभा स्वीकृतको रालग ऩेि गनुन ऩननछ । 

अनभुलत लरने सभमभा ऩेि गनुन ऩनन कागजातहरु् 
१. सॊस्थागतको हकभा ने.फै. लर./या.फा.लर./कृ.वव.वै. भध्मे कुनै एकभा भाववको हकभा २ राख /आववका 

रालग १ राख ५० हजाय य प्राववको रालग ५० हजाय सयुऺण धयौटी यकभ याशखएको भदु्दती काडनको 
प्रभाशणत प्रलतलरवऩ । 

२. अनभुलतको रालग प्राववको १५ हजाय, आववको २० हजाय य भाववको २५ हजाय अनभुलत दस्तयु ।( 
सॊस्थागतको हकभा भात्र) (घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको ने.फै.लर. भा यहेको स्थानीम ववकास कोर्को 
खाता नॊ ०२७०३००००००००५००९००३ भा यकभ जम्भा गयेको बौचय) 

३. शिऺक लनमशुि ऩत्र,लनजहरुको नागरयकता,मोग्मता ,अध्माऩन अनभुलत ऩत्रको  प्रभाशणत प्रलतलरवऩ । 

४. ववद्यारमभा बएको ऩसु्तक,ऩाठ्यक्रभको वववयण य ववद्यारमरे ऩठन ऩाठन गयाउने ऩाठ्यक्रभ ववकास  
केन्रद्वाया सूचीकृत ऩाठ्यऩसु्तकको वववयण। 



५. शिऺक कभनचायीको सेवा सवुवधा सम्वन्धी ववलनमभावरी । 

नोट् सम्फशन्धत कामानरमफाट हनुे लनयीऺणको क्रभभा उल्रेशखत सवै कागजातहरु देखाउन ुऩननछ । 



नमाॉ भन्टेश्वयी/ऩूवनप्राथलभक ववद्यारम सन्चारनको रालग ऩेि गनुन ऩनन कागजातहरु् 
१. िैशऺक सत्र सरुु हनुबुन्दा कम्तीभा २ भवहना ( २०७५ भाघ भसान्त ) लबत्रभा तोवकएको 

ढाॉचाभा लनवेदन । 

२. सञ्चारकहरुको नागरयकताको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ ।  

३. िैशऺक गठुीको स्वीकृत ववधान।(लनजीको हकभा ) 

४. िैशऺक गठुी /सॊस्था दतानको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ  य कय वझुाएको वववयण । 

५. प्रस्ताववत सेवा य ववलबन्न प्रकायका िीर्नकगत िलु्कको वववयण । 

६. जग्गा/बाडाभा बए कम्तीभा ५ वर्नको सम्झौता ऩत्रको कागजातहरु य ऺेत्रपरको वववयण तथा 
आफ्नै बवन बएभा सॊस्थाको नाभको रारऩूजान य घयको नक्साको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ। 

७. नशजकको कम्तीभा २ वटा  साभदुावमक िैशऺक सॊस्था/ववद्यारमहरुको ववव्मसको लनणनमसवहतको 
सक्करै सहभलत ऩत्र । 

८. नशजकको ववद्यारमसॉगको ऩैदर दयुी १५ लभनेट वा दयुी १ वकलभ बन्दा कभ नबएको बनी 
सम्फशन्धत वडा लसपारयस ऩत्र । 

९. खोल्न उऩमिु यहेको बनी सम्फशन्धत वडा सलभलतको लसपारयस सवहतको वडा लसपारयस ऩत्र । 

१०. खचन व्मवस्थाऩनको स्रोत । 

११. प्रस्ताववत ववद्यारम/सॊस्थाको िैशऺक नक्सा । 

१२. लनवेदन दस्तयु वझुाएको यलसद ।(वपतान नहनुे गयी एक हजाय ) 

१३. लनयीऺण प्रलतवेदन । 

१४. अनभुलत ऩूवन ववद्यारम/भन्टेश्वयी सन्चारन नगयेको य गयेको ऩाइएभा अनभुलत प्रवक्रमा खायेज 
गयेभा सॊस्थाको सहभलत यहेको ऩत्र य सो अनसुायको  लनणनमको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ । 

अनभुलतको सभमभा ऩेि गनुन ऩनन कागजातहरु् 
१. रू १५ हजाय अनभुलत िलु्क यलसद ।(घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको ने.फै.लर. भा यहेको स्थानीम 

ववकास कोर्को खाता नॊ ०२७०३००००००००५००९००३ भा यकभ जम्भा गयेको बौचय) 

२. शिऺक कभनचायी सम्फन्धी सॊस्थाको ववलनमभावरीको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ ।  

३. सहजकतान तथा शिऺकहरुको िैशऺक मोग्मता/नागरयकताको प्रभाणऩत्र/तालरभको प्रभाशणत 
प्रलतलरवऩहरु । 

४. व्मवस्थाऩन सलभलतको ऩदालधकायीहरुको वववयण। 

५. केन्र/ववद्यारमभा यहेको कम्प्यमूटय/ऩसु्तकारम तथा ICT को साभग्रीहरूको वववयण । 

नोट्   

१. िैशऺक गठुीको ववधान िैशऺक सत्र सरुू हनु ुबन्दा कशम्तभा ३ भवहना अगालड स्वीकृलतको रालग उऩभहानगयभा ऩेि गनुन 
ऩननछ ।) 

२. सम्फशन्धत कामानरमफाट हनुे लनयीऺणको क्रभभा उल्रेशखत सवै कागजातहरु देखाउन ुऩननछ । 

 



 


