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स्थानीय राजपत्र 

खैरहनी नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित  

खण्ड (४) शितवन, कालतिक २८, २०७७ साि अंक ४ 
 

भाग ३ 

खैरहनी नगरपालिका  

नगरकायिपालिकाको कायाििय  

स्थानीय सरकार संिािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) बमोशजम 

खैरहनी नगर कायिपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको मापदण्ड 
सविसाधारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ | 

संवत ्२०७७ को कायिववलध नं. ४ 

 
 

ववद्याथी लसकाइ सहजीकरण वियाकिाप सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 

प्रस्तावनााः राविय पाठ्यिम प्रारुपिे लनर्दिि गरेका लसकाइ उपिशधधहरु हालसि गनि र ववद्यािय उमेरका 
बािबालिकािाई समदुाय वा ववद्याियमा रहेको लसकाइ केन्रमा राखी पररवेि अनकुि लसक्ने वातावरण 
लसजिना गरी लसकाइमा सहजीकरण गनि, कोलभड-१९ सङ्क्िामक रोगको कारण अवरुद्ध रहेको 
ववद्याियको लनयलमत पठन पाठन सिुारु गनि, साक्षात्कार, दरु तथा खिुा शिक्षाको माध्यमिाई तत्कािका 
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िालग लसकाइ सहजीकरणको माध्यमको रुपमा प्रयोग गरी शिक्षण लसकाइ कायििाई लनरन्तरता कायम 
गदै प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन बाञ्छनीय भएकोिे खैरहनी नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७४ को 
दफा ३८ िे र्दएको अलधकार प्रयोगगरी खैरहनी नगरपालिका नगर कायिपालिकािे यो मापदण्ड बनाई 
िागू गरेको छ । 

१.संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः(१) यस मापदण्डको नाम "ववद्याथी लसकाइ सहजीकरण वियाकिाप सम्बन्धी 
मापदण्ड,२०७७" रहेको छ । 

(२) यो मापदण्ड नगर कायिपालिकाबाट शस्वकृत भएको लमलत देशख प्रारम्भ हनुछे । 

२.पररभाषााः लबषय या प्रसङगिे अको अथि निागेमा यस मापदण्डमााः 
(क) 'ऐन' भन्नािे स्थानीय सरकार संञ्चािन ऐन,२०७४ सम्झन ुपदिछ । 

(ख) 'नगरपालिका' भन्नािे खैरहनी नगरपालिका सम्झन ुपदिछ । 

(ग) 'वडा' भन्नािे खैरहनी नगरपालिकाको सबै वडािाई सम्झन ुपदिछ । 

(घ) 'लबधाथी' भन्नािे औपिाररक अनौपिाररक रुपमा अध्ययनरत  वा ववद्यािय जाने उमेरका ववद्यािय 
बावहर रहेका बािबालिका सम्झन ुपछि । 

(ङ) 'लबद्यािय' भन्नािे प्रिलित कानून बमोशजम स्थापना भई संिािन भएको सामदुावयक र संस्थागत 
ववद्यािय वा साविजलनक र लनजी िगानीका ववद्यािय सम्झनपुछि र सो िधदिे परम्परागत लबद्याियिाई 
समेत जनाउँछ ।  

(ि) 'शिक्षक' भन्नािे ववद्यािको अध्यापक सम्झनपुदिछ र सो िधदिे प्रधानाध्यापकिाई समेत जनाउँदछ 
। 

(छ) 'लसकाइ सहजीकरण' भन्नािे कोलभड-१९ वा यस्तै प्रकारको माहामारी वा ववपद् जस्ता कारणिे 
लनयलमत पठनपाठन गनि कर्ठन भएको वा हनुे अवस्थामा रेलडयो, एफ.एम रेलडयो, टेलिलभजन, अनिाइन 
पररयोजना कायिहरु, स्व अध्ययन, दरु तथा खिुा शिक्षा िगायतका बैकशपपक माध्यमबाट अध्ययन 
अध्यापन सिुारु राख्न ेलबलध र प्रविया सम्झन ुपदिछ । 

(ज) 'लसकाइ केन्र' भन्नािे ववद्यािय बावहर वा ववद्यािय लभत्र सरुशक्षत मापदण्ड अपनाई समय लनधािरण 
गरी लनशित संख्यामा शिक्षक ववद्याथी उपशस्थत भई साक्षात्काररुपमा लसकाइ सहजीकरण गररने केन्र 
सम्झन ुपदिछ । 

 

३. उद्दशे्याः यस मापदण्डको उदेश्य देहाय बमोशजम रहेको छाः 
(क) शिक्षण लसकाइ वियाकिापिाई लनयलमत तथा भयरवहत ढंगिे संिािन गनि, 
(ख) सामदुावयक तथा संस्थागत ववद्याियहरु लनयलमत तथा सरुशक्षत रुपमा संिािन गनि, 
(ग) कोरोना भाइरसको जोशखमिाइ न्यूलनकरण गदै िैशक्षक संस्थाहरुको िैशक्षक सत्र खेरजान नर्दन, 

(घ) लसकाइ केन्र स्थापना गरी सहजरुपमा लबद्याथीहरुको पठनपाठन गनि पाउने हकिाई सलुनशित गनि, 
(ङ) लनधािररत समयमै पाठ्यिम र पाठ्यवस्तिेु लनधािरण गरेको उद्धेश्य र ववषयवस्त ुपरुा गरी मपुयाकंन 
गनि, 
(ि) ववषम पररशस्थलतमा लसकाइ सहजीकरणिाई सहजरुपमा अगाडी बढाउन सरोकारवािािाई शजम्मेवार 
बनाउन । 
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४. कायििम सञ्चािन प्रवियााः 
(क) सबै ववद्याियहरुिे वडा कायािियको संयोजनमा लबद्यािय व्यवस्थापन सलमलत, शिक्षक अलभभावक 

संघ, अलभभावक, शिक्षक, स्थानीय स्वास््य संस्था, स्थानीय क्िव, टोि ववकास संस्था, 
आमासमूह सवहतको सरोकारवािाहरुसंग राय परामिि गरी लबद्यािय तथा लसकाइ केन्र 
सञ्चािनको लिशखत प्रलतवद्धता जाहेर गने । 

(ख) ववद्यािय वा समदुायमा रहेका साविजलनक स्थििाई लसकाइ केन्रको रुपमा प्रयोग गने । 

(ग) अलभभावकहरु संग सहजीकरण गरी कवलुियत गराएर  मात्र ववद्याथीिाई लसकाइ केन्रमा 
उपशस्थत गराउने । 

(घ) ववद्याियबाट लसकाइ सहजीकरणको कायियोजना लनमािण गने, ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलतबाट 
स्वीकृत गराई कायािन्वयन तहमा िैजाने र उक्त कायि योजना नगरपालिका समेत पेिगने । 

(ङ) समय समयमा सरोकारवािाहरुको वैठक बसी कायििम सञ्चािन प्रवियाको मूपयाङ्कन गने र 
सधुार गनुि पने भएमा वैठक बसी आवश्यक लनणिय लिने । 

(ि) संिमणको अवस्था बढेमा वा अन्य असामान्य शस्थलत सजृना भएमा मालथपिो लनकायिे र्दएको 
लनदेिनको पणुि पािना गने गराउने ।  

(छ) संिमणको अवस्था सामान्य बनेमा प्राप्त हनुे लनदेिनको आधारमा ववद्याियमा शिक्षक ववद्याथी 
उपशस्थत भई प्रतक्ष माध्यमबाट कक्षा सञ्चािन गनि सवकने । 

(ज) लसकाइ केन्रमा ववद्याथीको उपशस्थलतमा गररने लसकाइ सहजीकरण बाहेक अनिाइन शिक्षा, 
भि ुिअि कक्षा रेलडयो, वट.लभ. बाट र्दइने शिक्षाका साथै अन्य उपयकु्त माध्यमबाट सहजीकरणको 
प्रविया अगाडी बढाउन सवकने । 

(झ) पाठ्यिम र पाठ्यवस्त ु अनसुार लसकाइ सहजीकरण प्रवियािाइ अझ व्यवशस्थत गरी अगाडी 
बढाउन ु पने महिसु भएमा ववद्याियिे लनणिय गरी ववदाको र्दन पलन लसकाइ सहजीकरण 
प्रवियािाई अगाडी बढाउन सक्नेछ । 

५.ववद्याथी लसकाइ सहजीकरणप्रवियााः 
(क)  तहगत रुपमा ववद्याथी ववभाजन गरेर लसकाइ केन्रमा बोिाउने । 

(ख)  जोर ववजोर रोि नम्वर अनसुार ववद्याथी ववभाजन गरी उपशस्थत गराउने । 

(ग) लसफ्ट अनसुार ववद्याथी ववभाजन गरी उपशस्थत गराउने । 

(घ) र्दन फरक पारी ववद्याथी उपशस्थत गराउने ।  

(ङ) समय लनधािरण गरी फरक फरक समयमा ववद्याथी उपशस्थत गराउने । 

(ि) बढीमा ३ घण्टाको लसफ्ट सञ्चािन गने र एक देशख अको लसफ्टको समयान्तर कशम्तमा 
१घण्टाको हनु ुपने । 

(छ) ववद्याथी संख्याको अवस्थाको मूपयाङ्कन गरी हप्तामा परैुर्दन वा आंशिक र्दनमात्र पलन उपशस्थत 
गराउन सक्ने 

(ज) पूवि प्राथलमक तहका बािबालिकाहरुिाई होमस्कूलिङको कायििम सञ्चािन गरी सहजीकरण गनि 
सवकने । 
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६.ववद्यािय वा लसकाइ केन्रमा अपनाउन ुपने सरुक्षात्मक उपायहरुाः 
(क)  ववद्यािय सरसफाइ गने, आवश्यक परेमा सेलनटाइज गने िौिािय, खानेपानी टंकी, धाराको सफाइ 

गने,    कक्षाकोठा  सरसफाइ गने, वावहरी वातावरण सफा राखी ववद्यािय सफाई भएको 
सलुनशित गने । 

(ख)  थमििगनको व्यवस्था गरी शिक्षक र ववद्याथी ववद्यािय वा लसकाइ केन्र प्रवेि गदाि तापिम नाप 
गने । 

(ग)  ज्वरो आएको रुघाखोकी िागेको शिक्षक ववद्याथीिाई ववद्यािय वा लसकाइ केन्र प्रवेि गनि 
नर्दने । 

(घ) ववद्यािय वा लसकाइ केन्र प्रवेि गदाि शिक्षक ववद्याथीिे अलनवायि रुपमा माक्स प्रयोग गनुिपने । 

(ङ) ववद्यािय वा लसकाइ केन्रमा सावनु पानीको व्यवस्था गरी अलनवायि रुपमा हात धनुे र धनु 
िगाउने । 

(ि) ववद्याियमा सेलनटाइजरको व्यवस्था गरी कक्षागत रुपमा उपिव्ध गराउने र वियाकिाप सञ्चािन 
पूवि र समालप्त पछी शिक्षक ववद्याथीिाई अलनवायि रुपमा सेलनटाइजर प्रयोग गनि िगाउने । 

(छ) एक वेन्िमा बढीमा २ जना सम्म ववद्याथी राखी लनधािररत दरुी कायम गने र एउटा कोठामा 
बढीमा १५-२० जना सम्म ववद्याथी हनुे गरी बसाई व्यवस्थापन लमिाउने । 

(ज) िौिाियमा लभडभाड नगराउने पािै पािो िौिािय जाने आउने गरी व्यवस्था लमिाउने । 

(झ)  कम्पाउण्ड लभत्र वा बावहर लभड भाड हनु नर्दने । 

(ञ) क्याशन्टन नखोपन,े खाजा खानै पने भए घरबाटै पयाउने गरर व्यवस्थापन लमिाउने । 

(ट) प्राथिना नगराउने, अलतररक्त वियाकिापको कुनै कायििम सञ्चािन नगराउने, वटवफन र लमलन 
वटवफन नगने । 

(ठ) सहज पररशस्थलत नबने सम्म ववद्यािय लभत्र वा बावहर कोशिङ टू्यसनको कायििम सञ्चािन नगने 
। 

(ड) ववद्यािय बावहर िना िटपट वेच्न नर्दने, जङ्कफुड प्रयोग गनि नर्दने । 

(ढ) साना बािबालिकािाई अलभभावकिे पयाउने िैजाने व्यवस्था लमिाउने र ठुिा ववद्याथीहरुिाई 
साथीहरुसंग घिुलमि हनु नर्दई एक्िा एक्िै आउन ेजाने व्यवस्था लमिाउने । 

(ण) कक्षाको समाप्ती र िरुुवातको बाँकी समयमा कक्षा कोठा सफा गरर लनमिलिकरण गने । 

(त) ववद्याथी आवत जावत गनि वसको प्रयोग गनुि पने भएमा वसमा रहेको लसट क्षमताको पिास 
प्रलतित मात्र ववद्याथी राख्न े र वस लभत्र कोलभड-१९ का सरुक्षात्मक उपायहरु सवै अविम्वन 
गनुिपने । साथै ववद्याथी ओसार पसार गरीसकेपछी वसिाई लनमििीकरण गनुि पने । 

(थ) कामको लसिलसिामा ववद्यािय प्रवेि गने जो कोहीिाई पलन सवै सरुक्षात्मक उपायहरु अलनवायि 
रुपमा अविम्वन गनि िगाउने । 

(द) वप.लस.आर को नलतजा पोजेवटभ आएका शिक्षक, ववद्याथी, अलभभावक वा सरोकारवािा जो कोहीिाई 
पलन नेगेवटभ नलतजा प्राप्त नहदुा सम्म ववद्यािय प्रवेि नगने नगराउने । 

(ध) मालथ उपिेशखत सरुक्षाका ववकपप बाहेक अन्य ववकपप भए सो समेत प्रयोग गने । 
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(न) उशपखत वुदँाहरु कडाइका साथ कायािन्वयन गराउन ववद्यािय प्रिासन, ववद्यािय व्यवस्थापन 
सलमलत, शिक्षक अलभभावक संघ सजक रहने । 

७.शिक्षण लसकाई वियाकिाप सञ्चािन, मूपयाङ्कन र प्रमाशणकरणाः 
(क) ववद्याियबाट ववद्याथी लसकाइ सहजीकरण र मूपयाङ्कनको कायियोजना सवहतको बावषिक क्यािेण्डर 

लनमािण गरी ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको वैठकबाट स्वीकृत गराई तत्काि कायािन्वयनमा 
पयाउने साथै साप्तावहक र मालसक समय तालिका तयार गरी प्रकािन गने । 

(ख)  पाठ्क्िम ववकास केन्रबाट समायोशजत गररएको पाठ्यवस्त ु प्राप्तगरी शिक्षकहरुिाई उपिव्ध 
गराउने र ववद्याियबाट समेत पाठ्यवस्तमुा समायोशजत गनुि पने भए ववषय शिक्षकको 
सहभालगतामा सो समेत गरी लसकाइ सामाग्री ववकास गरेर लसकाई सहजीकरण प्रवियािाई अगालड 
बढाउने । 

(ग) प्रयोगात्मक र पररयोजना कायि गनुि पने ववषयमा सरुक्षात्मक उपायहरु अविम्वन गरी कायि 
सञ्चािन गने र मूपयाङ्कन गने । 

(घ) ववद्याथीिे वैकशपपक दरु शिक्षा वा प्रतक्ष साक्षात्कार िगायतका ववलभन्न ववलध प्रविया र 
माध्ययमबाट लसकेका लसकाइिाई सम्बशन्धत ववषय शिक्षक र ववद्याियिे मूपयाङ्कन अलभिेशखकरण 
नलतजा प्रकािन र प्रमाशणकरण गने गरी आवश्यक व्यवस्था लमिाउन ुपने ।                                                         

(ङ) ववद्याथीिे लसकेका कुराको मूपयाङकन गने, मूपयाङ्कन ववलध अविम्वन गदाि ववद्याथीिाई 
उपिारात्मक शिक्षण लसकाइको व्यवस्था गरी ववद्याथीहरुको कायिसञ्चवयका वनाई गनि सवकन ेसाथै 
प्रयोगात्मक कायि, पररयोजना कायि वा समानान्तर प्रश्नपत्र वा अन्य उपयकु्त ववलधको समेत प्रयोग 
गने । 

(ि) आवश्यक्ता अनसुार वकि लसट लनमािण गरी ववद्यािय माफि त ववद्याथीहरुिाई ववतरण गने । 

(छ) ववलभन्न लनकायबाट आलधकारीक रुपमा ववकास गरी वेभ साइटहरुमा राशखएका वैकशपपक शिक्षण 
लसकाइ सामाग्रीहरुको शिक्षक तथा ववद्याियबाट खोजी गरी अवश्यक्ता अनसुार ववद्याथीहरुिाई 
ववतरण गने । 

(ज) ववद्यािय तथा शिक्षकहरुबाट अनिाइन र अफिाइनका सामाग्री खोजी एवम लनमािण गरी 
ववद्याथीिाई उपिव्ध गराउने र सामाग्री खोजीमा ववद्याथीिाई सहजीकरण गने साथै सामाग्री 
प्राप्तहनुे पोटििहरुको बारेमा ववद्याथीिाई जानकारी गराउने । 

(झ) रेलडयो वट.लभ.बाट प्रसारण हनुे पाठ्यसामाग्रीको प्रसारण समयतालिका ववद्याथीिाई उपिव्ध गराउने 
र कायििममा सहभागी हनु अलभप्ररेरत गने । 

(ञ) केन्रबाट लनमािण गररएका वैकशपपक शिक्षण लसकाइ सामाग्रीहरु प्राप्त गरी आवश्यक्ता अनसुार 
ववद्याथीहरुिाई उपिव्ध गराउने । 

(ट) उपिेशखत वुदँाहरु बाहेक लसकाइ सहजीकरण र मूपयाङ्कन प्रवियामा अविम्वन गनि सवकने अन्य 
उशित ववकपपहरु ववद्याियिे आफै लनमािण गरी प्रयोग गनि सक्ने । 
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९.ववद्याियको भलूमकााः 
(क) ववद्याथी भनािको कायििम सम्पन्न गने ववद्याथी अलभिेशखकरण गरी एवकन गने र तोवकएको 

समयावलध लभत्र सम्वशन्धत लनकायमा ववद्याथी अलभिेख अध्यावलधक गराउने ।  
(ख) ववद्याथी लसकाइ सहजीकरणिाई सहज रुपमा अगाडी बढाउन कायि योजना लनमािण गरर 

कायािन्वयन गराउने । 

(ग) ववद्यािय र लसकाइ केन्रमा कोलभड १९ को सिमणबाट बच्ने सबै सरुक्षात्मक उपायहरु 
अविम्वन गराउने । 

(घ) शिक्षकिाइ लनयलमत ववद्याियमा उपशस्थत गराउने । 

(ङ) लसकाइ सहशजकरणका िालग आवश्यक पने िैशक्षक सामाग्री लनमािण र खोशज गनि शिक्षकिाइ 
प्रोत्सावहत गने र सोका िालग अवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था लमिाउने । 

(ि) मालथपिो लनकायबाट प्राप्त लनदेिनिाई पूणिरुपमा कायािन्वयन गने गराउने । 

(छ) ववद्यािय वा समदुायमा लसकाइ केन्र सञ्चािन गदाि सम्वशन्धत वडा कायाििय, स्थानीय संघ संस्था 
संग समन्वय गरी आवश्यक लनणिय लिने र अलभभावकको िालग सिेतनामूिक कायििम सञ्चािन 
गने । 

(ज) ववद्याियको िालग आवश्यक पने स्रोत र साधन प्राप्ती र पररिािनका सम्बन्धमा मालथपिो लनकाय 
तथा सरोकारवािासंग सहशजकरण र समन्वय गने । 

(झ) ववद्याियमा शिक्षक ववद्याथीमा रोगको संिमण देशखएमा वा सोको कारणबाट जवटि पररशस्थलत 
लसजिना भएमा वडा कायाििय संग समन्वय गरी सरोकारवािाहरुको समेत राय सपिाह लिइ 
आवश्यक लनणिय लिने । 

(ञ) ववद्याियहरुिे केन्र सञ्चािन पूवि ववद्याथी तथा अलभभावकिाई समय तालिका सवहतको केन्र 
सञ्चािनको जानकारी अलनवायिरुपमा गराउन ुपने । 

(ट) आकशस्मक स्वास््य सेवा प्रदान गनिको िालग ववद्याियिे ववद्यािय हाता लभत्र सेवा प्रदान हनुे गरर 
प्राथलमक उपिारको व्यवस्था लमिाउन ुपने । 

१०.वडा कायािियको भलूमकााः 
(क) ववद्यािय वा समदुायमा सञ्चािन हनुे लसकाइ केन्र सञ्चािन र व्यवस्थापनमा आवश्यक सहजीकरण 

गने । 

(ख) ववद्यािय र लसकाइ केन्र सञ्चािनमा आवश्यक लनणिय लिदा संयोजकको भलूमकामा रही 
ववद्यािय,ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र सरोकारवािाहरुको राय सपिाह लिन े। 

(ग) शिक्षक ववद्याथीमा रोगको संिमण दर बढेमा वा जवटि पररशस्थलत लसजिना भएमा ववद्यािय, 
ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र सरोकारवािा र नगरपालिकाको समेत राय सपिाह लिइ आवश्यक 
लनणिय लिने । 

(घ) ववद्याियम र लसकाइ केन्रमा कोलभड-१९ को सबै सरुक्षात्मक उपायहरु अविम्वन गनि िगाउने 
र सोको अनगुमन गने । 
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(ङ) ववद्यािय सञ्चािनको लनयलमतता, स्रोत र साधनको पहुँि र प्रयोगको अवस्थाको अनगुमन गरी 
जानकारी लिने र समय समयमा नगरपालिकासंग समन्वय गरी ववद्यािय सञ्चािन अवस्थाको 
जानकारी गराउने । 

११.नगरपालिकाको भलूमकााः 
(क) ववद्यािय वा समदुायमा लसकाइ केन्र सञ्चािनमा पयाउन वडा कायाििय, ववद्यािय र ववद्यािय 

व्यवस्थापन सलमतिाई सहयोग गने । 

(ख) ववद्याियबाट त्याङ्क संकिन गरी अध्यावलधक गने, ववद्याथी संख्या एवकन गने र ववद्याियिाई 
िैशक्षक सूिना व्यवस्थापन गनि िगाउने । 

(ग) ववद्यािय र लसकाइ केन्रमा कोलभड-१९ को सरुक्षाका सबै उपायहरु अविम्वन गनि िगाउने र 
केन्रमा आवश्यक पने थमििगन, सेलनटाइजर, माक्स, सावनु िगायतका सामाग्री खररद तथा 
िैशक्षक समाग्री र स्टेिनरी सामाग्री खररदका िालग आवश्यक सहयोग गने । 

(घ) नगरस्तरीय बावषिक िैशक्षक क्यािेण्डर लनमािण गरी ववद्याियिाई उपिव्ध गराउने । 

(ङ) ववषयगत सलमलत माफि त पाठ्यवस्त ुसमायोजन गनि िगाई ववद्याियिाई उपिव्ध गराउने । 

(ि) वकि लसट तयार गनि िगाई छपाई गने, वैकशपपक लसकाइका सामाग्रीहरु प्राप्त गरी छपाई गने र 
ववद्याियिाई ववतरण गने । 

(छ) अनिाइन सहजीकरणका िालग आवश्यक पने पयापटप, डेस्कटप, प्रोजेक्टर नभएका ववद्याियिाई 
सामाग्री खररदका िालग आवश्यक सहयोग गने । 

(ज) नेट सवुवधा नभएका ववद्याियमा नेट जडानको िालग आवश्यक सहयोग गने । 

(झ) शिक्षकिाई कम््यूटर र अनिाइन सञ्चािनको सीप हालसि गराउन प्रशिक्षण कायििम सञ्चािन 
गने । 

(ञ) ववद्यािय वा लसकाइ केन्र सञ्चािनमा कोलभड-१९ को कारण वा ववषम पररशस्थलतको कारण 
असहज पररशस्थलत लसजिना भएमा वतिमान अवस्थाको मपुयाङ्कन गरी आवश्यक लनणिय लिन े। 

(ट) अनगुमन सयन्त्र लनमािणगरी अनगुमनको दायरा बढाउने,ववद्यािय वा केन्र सञ्चािनको अवस्था 
मूपयाङ्कन गरी कायििमिाई पररमाजिन गदै िैजाने । 

(ठ) संस्थागत ववद्याियिे लिन पाउने िपुक प्रिलित कानूनको अलधनमा रही लनधािरण गने । 

१२.प्रमाशणकरण र कायािन्वयनाः(क) यो कायिववलध नगरपालिकाको नगर कायिपालिकाबाट स्वीकृत भई 
नगर प्रमखुबाट प्रमाशणकरण हस्ताक्षर भए पिात िागू हनुेछ। 

१३ बाशझएमा अमान्य हनुाेः (क) यस मापदण्ड वा अन्यन्त्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन ववद्याथी 
लसकाइ सहजीकरण लनदेशिका,२०७७ तथा प्रिलित ऐन कानून स्पि उपिेख भएको व्यबस्था र 
प्राबधानहरुको हकमा सोही बमोशजम हनुेछ । 

   


