
 

 

पनुर्वास नगरपवलिकवको 
ट्युसन कोच िंग जस्तव वर्द्यविय बवविर िनु ेअध्यवपन सेर्वको अनमुती तथव लनयमन 

सम्बन्धी कवयावर्धी २०७५ 

कवयापवलिकवबवट पवररत लमलतिः-२०७५।०५।१० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पनुर्वास नगरपवलिकव 
नगर कवयापवलिकवको कवयवािय 

पनुर्वास,कञ्चनपरु  

७ न प्रदेश, नपेवि 

 

 

 



टु्यसन,कोच िंग जस्तव वर्द्यविय बवविर िनु ेअध्यवपन सेर्वको अनमुती तथव लनयमन सम्बन्धी 
कवयावर्धी २०७५ 

कवयापवलिकवबवट पवररत लमलतिः-२०७५।०५।१० 

 

प्रस्तवर्नव:  

      गणुस्तररय चशक्षव प्रदवन गने उद्धेश्यिे वर्द्यवथी तथव अलििवर्कको  विनविवइ सियोग 
पयुवाउनकव िवलग खोलिएकव टु्यसन,कोच िंग तथव वर्द्यविय बवविर िनु े जस्तै वर्लिन्न प्रलतयोलगतवकव 
तयवरी कक्षव अध्यवपन सेर्वको कक्षविवइ  कवननुी दवयरवमव ल्यवइ ब्यर्चस्थत रुपिे ब्यर्स्थवपन र 
सञ्चविन गना आर्श्यक िएको िदुव स्थवलनय सरकवर सञ्चविन ऐन २०७४ को पररच्छेद ३ दफव 
११ ज(१७) िे ददएको अलधकवर प्रयोग गरी पनुर्वास नगरपवलिकविे यो कवयावर्लध बनवएको छ । 

 

पररच््द १ 

प्रवरचम्िक 

१ सिंचक्षप्त नवम र प्रवरम्ि :   

(१) यो लनदेचशकवको नवम “ट्युसन कोच िंग जस्तव वर्द्यविय बवविर िनेु अध्यवपन सेर्वको अनमुती 
तथव लनयमन सम्बन्धी कवयावर्धी २०७५” रिेको छ । 

(२) यो कवयावर्लध नगर कवयापवलिकवबवट स्र्ीकृत िएपलछ तरुुन्त िवग ुिनेुछ । 

२ पररिवषव: 
वर्षय र प्रसिंगिे अको अथा निवगेमव यस कवयावर्लधमव, 

(१) “नगरपवलिकव” िन्नविे पनुर्वास नगरपवलिकव सम्झन ुपदाछ । 

(२)  æP]gÆ eGgfn] :yfgLo ;/sf/ ;~rfng ug{ ag]sf] P]g @)&$ nfO{ ;Demg' k5{ . 
(३) æk|d'v k|zf;lso clws[tÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{ 

;Demg' k5{ . 

(४) “टु्यसन सेन्टर (चशक्षण सियोग केन्र)” िन्नविे कुनै पलन ब्यक्ती र्व सिंस्थविे वर्द्यवथीको 
पठनपवठनमव सियोग पयुवाउने उद्धेश्यिे खोलिएको चशक्षण गने सिंस्थविवइ सम्झन ुपदाछ । 

(५) “कोच िंग कक्षव” िन्नविे वर्द्यवियमव अध्ययन नगरेकव र्व वर् ैमव अध्ययन छोडेकव र पनु: 

अध्ययन गना  विने बविबवलिकविरुकव िवलग वर्द्यमवन पवठ्यक्रमिवइ आधवर मवलन शैचक्षक 
कवयाक्रम सञ्चविनवथा कुनै पलन ब्यक्ती र्व सिंस्थविे खोलिएको चशक्षण गने सिंस्थविवइ सम्झन ु
पदाछ । 

(६) “वर्द्यविय बवविर िनेु अध्यवपन सेर्व” िन्नविे वर्लिन्न प्रलतयोलगतवत्मक (छनौट) परीक्षवकव िवलग 
तयवरी गरवउन चशक्षण गने कवयाक्रमिवइ सम्झन ुपदाछ । 

(७) सञ्चविक िन्नविे ट्युसन तथव कोच िंग कक्षव र वर्द्यविय बवविर िनेु अध्यवपन सेर्वको सञ्चविन 
गने ब्यक्ती र्व सिंस्थविवइ जनवउछ । 

(८) लनरीक्षक िन्नविे नगरपवलिकवको आधवरितू तथव मवध्यलमक चशक्षव शवखवमव कवयारत शवखव 
प्रमखु िलन सम्झन ुपदाछ । 



(९) केन्र िन्नविे ट्युसन,कोच िंग तथव वर्द्यविय बवविर िनेु अध्यवपन सेर्व सञ्चविन गने सिंस्थविवइ 
सम्झन ुपदाछ । 

 

 

पररच्छेद २ 

टु्यसन,कोच िंग जस्तव वर्द्यविय बवविर िनु ेअध्यवपन सेर्वको अनमुती सम्बन्धी ब्र्स्थव 
 

३ अनमुती सम्बन्धी ब्यर्स्थव 
(१) कुनै ब्यक्ती र्व सिंस्थविे टु्यसन केन्र,कोच िंग कक्षव तथव वर्द्यविय बवविर िनुे अध्यवपन सेर्व 

सञ्चविन गना  विेमव सवमवन्यतयव शैचक्षक सत्र समवप्त िनु ुिन्दव कचम्तमव ३ मविनव अगवडी कक्षव 
सञ्चविन सम्बन्धी प्रस्तवर् ( सञ्चविनको उद्धेश्य,िौलतक पूर्वाधवर, िर्न, कक्षव कोठवको उपयकु्ततव 
,शैचक्षक सवमग्री, फलना र, खवनेपवनी,शौ वियको ब्यस्थव, चशक्षक, सञ्चविन गने स्थवन आदद)  उल्िेख 
गरी तोवकएको ढव वमव अनसूु ी १ बमोचजम नगरपवलिकव समक्ष लनरे्दन पेश गनुा पनेछ । 

 
(२) नगरपवलिकविे प्रवप्त लनरे्दनकव सम्बन्धमव लनरीक्षकबवट स्थिगत जव बझु गरी तोवकएको पूर्वाधवर 

परुव िएको अर्स्थवमव अनसूु ी २ बमोचजम अनमुती प्रदवन गनुापने छ । 

 

(३) अनमुती मवग गरेकव टु्यसन केन्र,कोच िंग कक्षव तथव वर्द्यविय बवविर िनुे अध्यवपन सेर्व कक्षव 
सञ्चविनको िवलग स्थिगत लनरीक्षणबवट तोवकएको पूर्वाधवर परुव िएको देचखएमव अनमुती प्रदवन गदवा 
टु्यसन केन्रकव िवलग रु २५००० (अक्षरेपी पच् ीस िजवर), कोच िंग कक्षव सञ्चविनकव िवलग रु 
२५०००(अक्षरेपी पच् ीस िजवर) र वर्द्यविय बवविर िनुे अध्यवपन सेर्व कक्षव सञ्चविन गना रु 
५०००० (अक्षरेपी प वस िजवर), रकम सरुक्षण र्वफत धरौटी स्र्रुप रवख्न ुपनेछ । यसरी रवखेको 
धरौटी रकम मदु्धती खवतवमव रवख्न ु पनेछ । सो खवतवको सञ्चविन प्रमखु प्रशवसवकय अलधकृतिे 
तोकेको कमा वरी र सञ्चविकको सयकु्त दस्तखतबवट िनुेछ । यसरी धरौटी रवचखएको रकम 
सञ्चवलित सिंस्थव बन्द गनुा पने िएमव सञ्चविकको लनरे्दन प्रवप्त िएमव लनयमवनसुवर सम्बचन्धत 
सञ्चविकिवइ वफतवा गररनछे । 

 
(४) सञ्चविनमव रिेको केन्रिे प्रत्येक आलथाक र्षाको आय-ब्ययको िेखव परीक्षण रचजष्टडा िेखव 

परीक्षकबवट गरवइ प्रत्येक र्षाको आचिन मसवन्त सम्म लनयमवनसुवर नवर्करण गनुा पने छ । 

 

(५) कुनै अनमुती प्रवप्त केन्रको नवम सिंग लमल्न े गरी पनु: अको सिंस्थव दतवा गना नगरपवलिकवबवट 
अनमुती प्रदवन गररने छैन । जनु स्थवनकव िवलग अनमुती ददइएको िो सोिी स्थवनमव मवत्र केन्र 
सञ्चविन गनुा पने छ । 

 

 

(६) नगरपवलिकवबवट लनयमवनसुवर अनमुती लिइ सञ्चविनमव रिेकव दइु र्व दइु िन्दव बढी केन्रिरुिे 
सिंस्थव गविी एउटै कवयम गना  विेमव र्व सववर्कको नवम पररर्तान गना  विेमव र्व वर्शेष पररचस्थलत 



उत्पन्न िइ सववर्कको स्थवनबवट अन्यत्र सवनुा पने िएमव सम्बचन्धत र्डव कवयवाियको लसफवररसमव 
नगरपवलिकवबवट अनमुती लिइ गना सवकने छ । 

 

(५) अनमुती लिइ सञ्चविनमव रिेकव केन्रिरुको वर्र्रण नगरपवलिकविे अद्यवर्लधक गरवइ रवख्न ुपनेछ । 

 

पररच्छेद ३ 

वर्द्यवथीको नवम दतवा, परीक्षव र अलििेख सम्बन्धी ब्यर्स्थव 
४ वर्द्यवथीको नवम दतवा परीक्षव र अलििेख रवख्न ुपने 

 (१) केन्रमव अध्ययन गना आउने वर्द्यवथीिरुिे अलनर्वया रुपमव िनवा फवरवम⁄आरे्दन फवरवम िरी 
लनयमवनसुवर िनवा िनु ुपने । 

(२) िनवा िनु आउने वर्द्यवथीिे कचम्तमव पलन आफु जनु तिको परीक्षवको िवलग अध्ययन गना िविेको िो 
त्यस िन्दव २ कक्षव तिको कक्षव उचिणा गरेको प्रमवणपत्र िनवा फरवम सिंगै पेश गनुा पने छ । 

(३) मवध्यलमक चशक्षव परीक्षव तथव अन्य प्रलतयोलगतवत्मक परीक्षवमव सििवलग िनुे वर्द्यवथीिरुको िकमव 
सम्बचन्धत परीक्षव लिने सिंस्थविे िरवउने रचजषे्टसन र आरे्दन फवरवम लत परीक्षव सञ्चविन गने 
लनकवयिे तोके अनसुवर नै िनुेछ । 

(४) केन्रमव अध्ययन गना आउने वर्द्यवथीिरुको ब्यचक्तगत वर्र्रण सम्बचन्धत केन्रिे नै वर्द्यवथीिरुबवट 
िनवा फवरवमव प्रवर्ष्टी गना िगवइ समष्टीगत रुपमव वर्र्रण तयवर गरी अलनर्वया रुपमव अलििेख रवख्न ु
पनेछ । 

पररच्छेद ४ 

शलु्क सम्बन्धी ब्यर्स्थव 
५ शलु्क सम्बन्धी ब्यर्स्थव 
 सम्बचन्धत सिंस्थविे वर्द्यवथीिरुसिंग लिने शलु्कको प्रस्तवर् पनुर्वास नगरपवलिकवमव पेश गरी 

नगरपवलिकवबवट स्र्ीकृत गरे बमोचजमको रकम मवत्र लिन ुपने छ र अन्य  ब्यर्स्थवपनकव िवलग 
िवग्ने ख ा नगर चशक्षव सलमलतबवट तोवकए बमोचजम िनुेछ ।  

६ लन:शलु्क चशक्षण सम्बन्धी ब्यर्स्थव 
नगरपवलिकविे लसफवररस गरेकव अपविंग मवििव दलित तथव गररर्ीको रेखवमनुी रिेकव 
ब्यक्तीिवइ कूि वर्द्यवथी सिंख्यवको ५ प्रलतशत वर्द्यवथीिवइ सम्बचन्धत सिंस्थविे लन:शलु्क 
पढवउन ुपनेछ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



पररच्छेद ५ 

चशक्षक सम्बन्धी ब्यर्स्थव 
 
 

६ चशक्षक सम्बन्धी ब्यर्स्थव 
(१) टु्यसन केन्र,कोच िंग कक्षव तथव वर्द्यविय बवविर िनुे अध्यवपन सेर्व केन्रको प्रमखुको शैचक्षक 

योग्यतव न्यनुतम स्नवतक ति उचिणा गरेको िनुपुदाछ । 

(२) चशक्षकको शैचक्षक योग्यतव सम्बचन्धत तिको सम्बचन्धत वर्षयको चशक्षकको िवलग तोवकएको शैचक्षक 
योग्यतव िनुपुनेछ । 

(३) सञ्चविकिे करवरनवमव गरी आर्श्यकतव अनसुवर चशक्षकको ब्यर्स्थव गनुा पनेछ । सो करवरनवमव 
उल्िेख िए बमोचजमको रकम सम्बचन्धत चशक्षकिवइ उपिब्ध गरवउन ुपने छ । 

 

पररच्छेद ६ 

दण्ड सजवय सम्बन्धी ब्यर्स्थव 
 
 

७ दण्ड सजवय 

(१) यस कवयावर्लधमव उल्िेचखत शतािरु पविनव नगरेमव चशक्षव ऐन २०२८ बमोचजम कवरबविी िनुेछ । 

(२) कुनै सञ्चविकिे केन्र सञ्चविन गदवा लनयमवनसुवर कक्षव सञ्चविन नगरी ठगी बेपिव िएमव प्र लित कवननु 
बमोचजम कवरबविीकव िवलग नगरपवलिकविे चजल्िव प्रशवसन कवयवाियिवइ िेचख पठवउन ुपनेछ । 

 
 

पररच्छेद ७ 

वर्वर्ध 

(१) कुनै पलन टु्यसन केन्र, कोच िंग कक्षव तथव वर्द्यविय बवविर िनुे अध्यवपन सेर्व केन्रिे सवमदुववयक 
वर्द्यविको िर्न प्रयोग गना पवइने छैन । 

(२) कक्षव सञ्चविन अनगुमन लनरीक्षण नगरपवलिकव ,नगर चशक्षव सलमलतबवट समय समयमव गररने छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



अनसूु ी १ 

(दफव ३ को उपदफव १ सिंग सम्बचन्धत) 

 
टु्यसन केन्र,कोच िंग कक्षव तथव वर्द्यविय बवविर िनु ेअध्यवपन सेर्व केन्र खोल्नकव िवलग ददइने लनरे्दन 

 

लमलत……………………. 

श्रीमवन प्रमखु प्रशवसवकय अलधकृत ज्यू । 

पनुर्वास नगरपवलिकव कञ्चनपरु । 

 

वर्षयिः टु्यसन केन्र⁄कोच िंग कक्षव ⁄ वर्द्यविय बवविर िनुे अध्यवपन सेर्व केन्र खोल्न अनमुती पवउ । 

 

dxf]bo, 

    z}]lIfs ;q============  b]lv b]xfo adf]lhdsf] ट्युसन केन्र⁄कोच िंग कक्षव ⁄ वर्द्यविय 
बवविर िनु ेअध्यवपन सेर्व केन्र  ;~rfng ug{ rfx]sfn]  cg'dltsf nflu b]xfo 

adf]lhdsf  ljj/0fx? v'nfO of] lgj]bg >Ldfg ;dIf k]z ub{5' . 

 

gfdM============================================================================================== 

7]ufgfM=     lhNnf=s~rgk'/================k'g{jf; gu/kflnsf j8f g+====== 

१ sIff ;~rfng x'g] tx / ljifoM 

tx sIff ljifox? 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

२ sIff ;~rfng x'g] ;doM 

३ sIff ;~rfng x'g] :yfgM 

४ ef}lts k"jf{wf/M 

ejg tyf sIffsf]7f ;+VofM         

-s_ kmlg{r/sf] ljj/0f 

!=8]:s=======              @=a]Gr==========    #= 6]an======            $=b/fh==============  

%=cGo============ 

 

 



-v_ zf}rfnosf] Aoj:yf           

5 eg] ;+Vof===================                                                           

5}g 

-u_ vfg]kflgsf] Aoj:yf  eP gePsf]M 

-3_ k':tsfnosf]  Aoj:yfM    5        k':ts ;+Vof========                                

5}g 

५ z}lIfs ;fdu|Lx?sf] ljj/0fM 

qm; ljj/0f ;+Vof qm; ljj/0f ;+Vof 

!   &   

@   *   

#   (   

$   !)   

%   !!   

^   !@   

६ z'Ns ;DaGwL ljj/0fM 

qm; tx÷sIff dfl;s 

z'Ns 

s}lkmot 

    

    

    

    

    

७ lzIfsx?sf] ljj/0fM 

qm; gfd of]Uotf tflnd cWofkg ug{] tx 

÷sIff 

ljifo s}lkmot 

!       

@       

#       

$       

%       

^       

&       

       

 



८ ;~rfnsx?sf] ljj/0fM 

qm=;+= gfd 7]ufgf gful/stf  g+ s}lkmot 

     

     

     

     

     

     

 

;+:yfsf] clws[t k'FhLM  ?=================================================== 

 

                                                     lgj]bssf] 

                                                  gfdM 

                                                      x:tfIf/ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

;+:yfsf] 5fk 

 



अनसूु ी २ 

(दफव ३ को उपदफव २ सिंग सम्बचन्धत) 

 

टु्यसन केन्र,कोच िंग कक्षव तथव वर्द्यविय बवविर िनु ेअध्यवपन सेर्व केन्र खोल्नकव िवलग ददइने अनमुती 
 
 
 
 

लमलत……………………. 

 

वर्षयिः ट्युसन केन्र⁄कोच िंग कक्षव ⁄ वर्द्यविय बवविर िनु ेअध्यवपन सेर्व केन्र खोल्न अनमुती सम्बन्धमव  । 

 

श्री…………………………………………. 

……………………………………………… 
 

      तपवइिे/त्यस सिंस्थविे लमलत ……………………….मव टु्यसन केन्र⁄कोच िंग कक्षव ⁄ वर्द्यविय बवविर िनु े
अध्यवपन सेर्व केन्र खोल्न अनमुती पवउ  िने्न सम्बन्धमव ददइएको लनरे्दन उपर कवरबविी िदुव यस 
कवयवाियको       लमलत ……………….को लनणाय बमोचजम पनुर्वास नगरपवलिकव र्डव न ………  मव 
श्री………………………………………………………केन्र सञ्चविन गना यो अनमुती प्रदवन गररएको छ । 

 
 
 

कवयवाियको छवप         

                                                         अनमुती प्रदवन गने अलधकवरीको 
                                                          दस्तखतिः 
                                                          नवमिः  

                                                          पदिः 
                                                          कवयवाियको नवमिः 
                                                          लमलतिः 

 
 

 

 


