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8f]6L lhNnf, k|b]z g+= &, g]kfn
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efu @
:yfgLo ;/sf/
lbkfon l;nu9L gu/kflnsfsf] ;"rgf
lbkfon l;nu9L gu/kflnsfsf] sfo{kflnsfn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] lgodfjnL :yfgLo ;/sf/
;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf -#_ adf]lhd ;a{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf]nflu k|sfzg ul/Psf]
5.
;Djt\ @)&$ ;fnsf] lgodfjnL g+= )(
सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विBfलि स्थापना, अनुमयत, सञ्चालन र व्ििस्थापन
तथा यनिमन काियविधी, २०७४

प्रस्तावना ा : स्थानीि सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पररच्छे द ३ दफा ११ को )२( खण्ड मा

)ज(

ममोोजम २ डधारउुत र मा िामक ाम ाको भपखण्डसामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विBfलि

स्थापना, अनुमयत, सञ्चालन र व्ििस्थापन तथा यनिमन गने अधधकारको कािायन्ििन गनय सामुदायिक,

संस्थागत, गुठी र सहकारी विBfलि स्थापना, अनुमयत, सञ्चालन र व्ििस्थापन तथा यनिमन
काियविधी, २०७४ तिार गररएको छ ।

kl/R5]b–!

;+lIfKt gfd / k|f/De
१. सक्षिप्त

ाम र प्रारम्भ :

-!_ िस

काियविधीको नाम æसामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विBfलि

स्थापना, अनम
ु यत, सञ्चालन र व्ििस्थापन तथा यनिमन काियविधी २०७४ Æ रहे कोछ ।

-@_ िो

२. पररभाषा : बमषि

jf

काियविधी तुरुन्त लागु हुनेछ ।

प्रसंगले अको अथय नलागेमा िस काियविधीमा,

क. æकाियविधीÆ उन्नाले सामुदायिक, संस्थागत, गठ
ु ी र सहकारी विBfलि स्थापना, अनम
ु यत, सञ्चालन र
व्ििस्थापन तथा यनिमन काियविधी, २०७४ सम्झनु पदयछ ।

ख. æनगरपाालका Æ उन्नाले ददपािल ासलगढी नगरपाालका सम्झनु पदयछ ।

ग= æनगर प्रमुख र भप प्रमुख Æ उन्नाले ददपािल ासलगढी नगरपाालकाका नगर प्रमुख र भप प्रमुख
सम्झनु पदयछ ।

घ= æप्रमुख प्रमासकीि अधधकृतÆ उन्नाले ददपािल ासलगढी नगरपाालकको प|मुख प्रमासकीि अधधकृत
सम्झनु पदयछ .

ङ= æमन्रालि Æ उन्नाले ाम ा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्रालि सम्झनु पदयछ ।
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च.æतोककएको िा तोककए ममोोजमÆ उन्नाले िस काियविधी अन्तरगत मनेको यनिममा तोककएको िा
तोककए ममोोजम सम्झनु पदयछ ।

छ. æाम ा इकाई Æ उन्नाले ददपािल ासलगढी नगरपाालका अन्तरगत ाम ा हे ने इकाईलाइ{ सम्झनु
पदयछ।

kl/R5]b–@

ljBfno vf]Ng] cg'dlt jf :jLs[lt ;DaGwL Joj:yf
३. ववनाBfलय खोल् े अ म
ु तत वनाा स्वनाीकृतत सम्बन्धी व्यवनास्था : विBfलि खोल्ने अनम
ु यतको लाधग

b]xfocg';f/ यनमेदन

ददनु पने5

.

१. डधारउुत तह ( १-५ ), डधारउुत तह (६-८ ), मा िामक तह ( ९-१० ) र

मा िामक तह

( ११-१२ ) विBfलि खोल्न चाहनेले अनुमयतको लाधग मैक्ष क सर मुरु हुनुउन्दा कोम्तमा तीन
मदहना अगािै सम्मोन्धत िडाको ासफाररस सदहत अनस
ु ूची १ ममोोजमको ढााँचामा नगरपाालकामा
यनिेदन ददनु पनेछ ।

२. पुिय प्राथामक विBfलि खोल्न चाहनेले अनुमयतको लाधग मैक्ष क सर मुरु हुनुउन्दा कम्तीमा दई
ु
मदहना अगािै अनस
ु ूची २ ममोोजमको ढााँचामा सम्मोन्धत िडाको ासफाररस सदहत नगरपाालकामा
यनिेदन ददनु पनेछ ।

४. ववनाBfलय खोल् का लागि पूरा ि ु प े पूवनााुधार : विBfलि खोल्नका लाधग अनुसूची ३ ममोोजमको
पूिायधार पूरा गरे को हुनु पनेछ ।

५. ववनाBfलय खोल्
१.

अ ुमतत दि े :

विBfलि खोल्ने सम्मन्धमा कािय विधीको मुदााँ नं. ३ को १ ममोोजम यनिेदन परे मा ाम ा इकाईले

यनिेदन साथ प्राप्त कागजातहरु जााँचमुझ गनेछ र जााँचमुझ गदाय त्िसरी खोालने विBfलिको लाधग
मुदााँ नं. ४ ममोोजमको पूिायधार पूरा उएको दे खखएमा डधारउुत तह ( १-५ ), डधारउुत तह (६-८
), मा िामक तह ( ९-१० ) र मा िामक तह ( ११-१२ ) विBfलि खोल्न मैक्ष क सर मुरु हुनुउन्दा
तीस ददन अगािै अनस
ु ूची ४ ममोोजमको ढााँचामा नगरपाालकाले अनम
ु यत ददनेछ ।

२. कािय विधीको मुदााँ नं. ३ को २ ममोोजम यनिेदन परे मा ाम ा इकाईले यनिेदन साथ प्राप्त

कागजातहरु जााँचमुझ गनेछ र जााँचमुझ गदाय त्िसरी खोालने वि Bfलिको लाधग मुदााँ नं. ४

ममोोजमको पि
ू ायधार परू ा उएको दे खखएमा मैक्ष क सर मुरु हुनउ
ु न्दा तीस ददन अगािै अनस
ु ूची ५
ममोोजमको ढााँचामा नगरपाालकाले अनम
ु यत ददनेछ ।
६. ववनाBfलयले पाल ा ि ु प े शतुहरु : प्रचालत ऐन र यनिमािलीमा लेखखएदे खख माहे क विBfलिले
पालना गनप
ुय ने मतयहरु दे हाि ममोोजम हुनेछ ।
क) नेपाल सरकारमाट स्िीकृत पाठ्िक्रम र पाठ्िपुस्तक लागू गनप
ुय ने ।

ख) पाठ्िक्रम विकास केन्रको स्िीकृत बमना थप पाठ्िपुस्तक तथा पाठ्िसामग्री प्रिोग गनय नहुने ।
ग) राोटट«िता प्रयत डाँच डभने पाठ्िसामग्री उएको पाठ्िपुस्तक विBfलिमा अ िापन गनय, गराभन
नहुने ।
घ) नेपाल सरकारले तोकेको न्िूनतम तलम रकममा नघटाई ाम कलाई तलम ददनुपने ।

lbkfon l;nu9L gu/kflnsf, :yfgLo ;/sf/åf/f k|sflzt

2

jif{ M )!, c+s M)# , ;+Vof M )(, lbl;gkf, 8f]6L, :yfgLo /fhkq, efu M)@

ldltM @)&% a}zfv % ut] a'waf/

ङ) अाउउािकको मावषयक उेला गराई विBfलिको डिव्िि, मैक्ष क भपलोधध र अfगामी मैक्ष क
सरको काियक्रम पेम गनुय पनेछ ।

च) विBfलिको डिव्ििको लेखा राख्नु पनेछ ।
छ) विBfलिले गरे को लगानीको प्रमाणको अाउलेख राख्नु पनेछ ।
ज) नेपालको राोटट«ि एकता साियउौामकता तथा धाामयक सदहटणुतामा खलल पाने कुनै पयन

कक्रिाकलाप विBfलिमा हुन नददने ।
झ) विBfलिमा तोककएको ाम क संख्िामा नघटने गरी प्रचालत कानन
ु ममोोजम िोग्िता पुगेको
ाम कको व्ििसथा ामलाभने ।

ञ) विBfलिमा अयतररक्त बरmofकलाप तथा अन्ि काियक्रम सञ्चालन गनुय पने ।

ट) विBfलि तथा छारामासमा स्िस््िकर र नैयतक चररर यनमायणको िातािरण कािम गनय
डिश्िक व्ििस्था ामलाभनु पने ।

ठ) डिाासि विBfलिमा नगरपाालकाले तोककददए ममोोजम विBfथीका लाधग खाना तथा पौोटटक
डहारको गुणस्तर कािम गनुय पने ।

ड) डिाासि विBfलिले सुरुमा कोम्तमा दम प्रयतमत विBfथीलाई डिाासि सुबमधा पुरिाभनु पने ।
ढ) नगरपाालका, नगरपाालका ाम ा इकाईले ददएको यनदे मन अनुरुप काम गनुय पने ।
ण) अनुसूची ३ ममोोजमको पूिायधारहरु िथाित राख्नु पने ।

त) मन्रालि सो अन्तरगतका यनकािले तोककददए ममोोजमको ढााँचामा विBfलिको मैक्ष क त्िांक
तिार गरी नगर ाम ा इकाईमा पठाभने ।
७. मु ाफा

लल े िरी ववनाBfलय सञ्चाल

ि े सम्बन्धी व्यवनास्था : (१) कुनै सामाोजक, परोपकारी िा

कल्िाणकारी संस्थाले मुनाफा नालने भ2]श्ि राखख विBfलि सञ्चालन गनय चाहे मा नगरपाालकािाट
स्िीकृयत ालई साियजयनक मैक्ष क गुठी अन्तरगत विBfलि सञ्चालन गनय यनमेदन ददएमा त्िस्तो
विBfलिको अनम
ु यत र क ा थप सम्मन्धी काियबमधीको मुदा नं. ३,५ र १२ मा

भल्लेख उए

ममोोजम हुनेछ ।
(२) िस काियबमधीमा अन्िन्र जुनसुकै कुरा लेखखएको उएता पयन भप मुदााँ नं. १ ममोोजम
विBfलि सञ्चालन गनय पूरा गनुय पने पूिायधार

अनस
ु ूची ४ मा भल्लेख उएममोोजम हुनेछ ।

८. कम्प ी अन्तरित सञ्चाललत ववनाBfलयलाई शैक्षिक िुठी अन्तरित सञ्चाल

ि े सम्बन्धी व्यवनास्था :

(१) कम्पनी अन्तगयत सञ्चालन उएका कुनै विBfलिले मैक्ष क गुठी अन्तगयत सञ्चालन

गनय चाहनेले अनुमयतका लाधग अनुसूची ६ ममोोजम ढााँचामा नगरपाालकामा यनिेदन ददनुपनेछ ।

(२) भपमुदााँ नं. १ ममोोजम यनिेदन प्राप्त उएमा नगरपाालकाले ाम ा इकाईलाई त्िस्तो

विBfलिको जााँचमुझ गराई प्रयतमेदन पेम गनय लगाभनु पनेछ ।

(३) भपमुदााँ नं. २ ममोोजम प्रयतमेदन प्राप्त उएपयछ नगरपाालकाले यनिेदनसाथ प्राप्त

कागजात जााँचमुझ गरी त्िस्तो विBfलिलाई मैक्ष क गठ
ु ी अन्तगयत सञ्चालन गनय मनाासि दे खखएमा
गुठी अन्तगयत विBfलि सञ्चालन गनय अनुमयत ददनेछ ।

(४) कम्पनी अन्तरगत सञ्चाालत विBfलिलाई मैक्ष क गठ
ु ी अन्तरगत सञ्चालन गनय

ददइने अनुमयतको ढााँचा अनुसूची. ७ ममोोजम हुनेछ ।
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९. धरौटी राख्नु प े : (१) वि Bfलि खोल्न अनुमयत ालाँ दा वि Bfलि सञ्चालनको सुर णमापत दे हाि
ममोोजमको रकम धरौटीको रुपमा राख्नप
ु दयछ ।
विBfलिको तह
१. मा िामक विBfलिका लाधग

सामुदायिक विBfलि

एकलाख रुप}िााँ

संस्थागत विBfलि
दई
ु लाख रुप}िााँ

२. डधारउुत तह (६-८) विBfलिका

-

एकलाख पचासहजार रुप}िााँ

३. डधारउुत तह (१-५) विBfलिका

-

पचासहजार रुप}िााँ

लाधग
लाधग

तर काियबमधीको मुदााँ नं. ७ र यनजामती कमयचारी विBfलि खोल्दा धरौटी राख्नु पनेछैन ।
१०. धरौटी रकम मु2ती खातामा जम्मा ि े : (१) मुदााँ नं. १० ममोोजम राखखएको धरौटी मापतको रकम
नगरपाालकाले तोककददएको मैकमा विBfलिको नाममा मु2ती खाता खोली जम्मा गररनेछ ।

(२) भपमुदााँ नं. १ ममोोजम मैंकमा जम्मा गररएको रकममाट प्राप्त उएको धिाजको

रकम विBfलिको काममा खचय गनय सककनेछ ।

(३) भपमुदााँ नं. १ ममोोजमको खाताको सञ्चालन व्ििस्थापन सामयतले तोकेको व्िोक्त र

नगरपाालकाले तोकेको कमयचारीको सिुक्त दस्तखतमाट हुनेछ ।
११. शैक्षिक िुठीसम्बन्धी व्यवनास्था : (१) मैक्ष क गुठीको रुपमा विBfलि सञ्चालन गनय चाहनेले मैक्ष क
गुठीसम्मन्धी विधान मनाई नगरपाालकामा दताय गराभनु पनेछ ।

(२) मैक्ष क गुठीसम्मन्धी विधानमा दे हािका कुराहरु खुलाएको हुनप
ु नेछ ।
क) विBfलिको नाम र ठे गाना,
ख) मैक्ष क गुठीका संस्थापकको नाम र ठे गाना,

ग) मैक्ष क गुठीका गठ
ु ीिार तथा गठ
ु ीिारको मुख्िउई काम गने व्िोक्तको नाम, यनिुोक्त प्रकृिा र
काियकाल,

घ) गुठीिारको काम, कतयव्ि र अधधकार तथा यनजले पाभने सुबमधाहरु,

ङ) मैक्ष क गुठीमा रहे को घरजग्गा, डम्दानी, ऋण तथा अन्ि सम्पविको वििरण,
च) डिश्िक अन्ि कुराहरु ।

(३) साियजयनक मैक्ष क गठ
ु ीमा सम्मोन्धत विBfलिका संस्थापक, प्रधाना िापक र

नगरपाालकाले तोकेको व्िोक्त पदे न गुठीिार हुनेछ ।
(४) साियजयनक मैक्ष क गठ
ु ीमा कोम्तमा पााँचजना व्िोक्त पदे न गठ
ु ीिार हुनेछन ।
(५) साियजयनक मैक्ष क गुठीको गुठीिारमा सरकारी प्रयतयनधी, स्थायनि तहका प्रयतयनधी

र अाउउािकहरु म िेमाट कोम्तमा एक-एक जना सदस्ि राख्नुपदयछ ।
(६)

भपमुदााँ

नं. ५

ममोोजम

मैक्ष क

गुठीमा

प्रयतयनधीत्ि

गने

सरकारी

प्रयतयनधी

नगरपाालकामाट तोककनेछ ।
(७) िस काियबमधी ममोोजम स्थापना गररएको मैक्ष क गुठीले िस काियबमधी र अन्ि प्रचालत

कानन
ु ममोोजम डफ्नो कािय सञ्चालन गनेछ ।
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१२. ववनाBfलयको किा थप सम्बन्धी व्यवनास्था : (१) कुनै विBfलिले क ा थप गनय चाहे मा मैक्ष क सर

सुरु हुनुउन्दा कम्तीमा दई
ु मदहना अगािै नगरपाालकामा यनिेदन ददनुपनेछ ।
(२) भपमुदााँ नं. १ ममोोजम यनिेदन परे मा नगरपाालकाले थप हुने क ाका लाधग मुदााँ नं. ४
ममोोजमका पूिायधार पूरा उए िा नउएको सम्मन्धमा डिश्िक जााँचमुझ गनेछ र जााँचमुझ गदाय

पूिायधार पूरा उएको दे खखएमा मैक्ष क सर मुरु हुनुउन्दा अगािै प्रत्िेक िषय एकक ाको दरले क ा
थप गनय अनुमयत ददनुपनेछ ।
(३) विBfलि खोल्ने र क ा थपको अनुमयत ालदा यनम्नानुसारको रकम नगरपाालकाले

तोकेको खातामा जम्मा गनुय पनेछ ।
(क) मा िामक तह ( क ा ११-१२ ) रु ३०००।(ख) मा िामक तह ( क ा ९-१० ) रु २५००।(ग) डधारउुत तह (क ा ६-८ ) रु २०००।(घ) पुिय प्राथामक /मालविकास क ा र डधारउत
ु तह (क ा १-५ ) रु १५००।-

kl/R5]b–#

ljljw
!#= ;+/Ifsf] e"ldsf M -!_ j8fcWoIfn] cfkm\gf] j8f leqsf ljBfnosf] u'0f:t/Lo lzIffsf nflu k|d'v
;+/Ifssf] ?kdf sfo{ ug'{ u/fpg' kg]{5 .
-@_ gu/ If]q leqsf ljBfnosf] u'0f:t/Lo lzIffsf nflu k|dv
' ;+/Ifssf] ?kdf sfo{ ug'{
u/fpg] lhDd]jf/L gu/ k|d'vsf] x'g]5 .
!$= ;+zf]wg M o; sfo{ljlwdf yk36 ug]{ clwsf/ k|rlnt sfg'gsf] clwgdf /xL gu/sfo{kflnsfsf] x'g]5 .
!% = cg';"rLx? M
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अ ुसूची – १
ववनाBfलय खोल् े अ ुमततका लागि दिइ े त वनाेि
श्रीमान नगर प्रमुखज्िू
ददपािल ासलगढी नगरकाियपाालकाको कािायलि
ासलगढी, डोटी ।
विषि : विBfलि खोल्ने अनुमयत सम्मन्धमा ।
महोदि
मैक्ष क सर ……………….. दे खख …………………………………………. तहको विBfलि खोल्न चाहे कोले अनम
ु यतको
लाधग दे हािका वििरणहरु खुलाई िो यनिेदन गरे को छु ।
क) प्रस्ताववनात ववनाBfलयको
१ नाम :
२ ठे गाना: ददपािल ासलगढी नगरपाालका िडा नं. …….. गाभाँ /टोल …………………………………
फोन नं. ………………………………………………………………. फ्िाक्स नं. ………………………………….
३ ककासम :
(१) सामुदायिक (२) संस्थागत

(३) कम्पनी (४) मैक्ष क गुठी

४ अनम
ु यत ालन चाहे को तह र सञ्चालन गने क ा :
५ उविश्िमा सञ्चालन गनय चाहे को तह र क ा :
ख) प्रस्ताववनात ववनाBfलयको लागि पूरा िररएको भौततक पूवनााुधार :
१ उिन: क) संख्िा :

ख) कच्ची/पक्की/अधयपक्की

ग)

डफ्नै/महालमा/साियजयनक
२ कोठाको वििरण: कोठाको संख्िा:

लम्माइः

चौडाइः

भचाइः

झ्िालढोकाको अिस्थाः
प्रकाम र मिीको अिस्थाः

प्रिोजनः

३ फयनयचरको संख्िा :
१ डेस्क :

२ मेन्च:

३ टे मल:

४ दराज:

५ मेच:

६ अन्ि:

४ खेलकुद मैदानको अिस्था र जग्गा (रोपनी िा बमगाहामा ) :
५ मौचालिको संख्िा: १ छाराले प्रिोग गने:

२ छारले प्रिोग गने:

६ खानेपानीको अिस्था:
७ पुस्तकालिको अिस्था तथा पुस्तक संख्िा:
८ प्रिोगमाला:

सामग्री:

९ सिारी साधनको वििरण:
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१० मैक्ष क सामग्रीको वििरण:
ि ववनाBfथी संख्या: (प्रास्ताववनात)
क ा
संख्िा
घ लशिक संख्या: (प्रस्ताववनात)
ङ आगथुक ववनावनारण:
१ अचल सम्पवि:

चल सम्पवि २:

३ िावषयक डम्दानी:

४ डम्दानीको श्रोत:
माधथ लेखखएका वििरणहरु ठीक सााँचो छ, झट्
ाँ ा मुझाभाँ ला ।
ु टा ठहरे कानन
ु ममोोजम सहुल
यनिेदकको
सही:
नाम:
ठे गाना:
ामयत:
संलग्

ि प
ु े कािजातहरु:

१) मैक्ष क गुठीको विधान िा कम्पनीको प्रमन्धपर तथा यनिमािलीको प्रयतालवप ।
२) जग्गा िा उिन उाडामा ालने उए कम्तीमा पााँच िषयसम्मको लाधग घर िा जग्गाधनीले महालमा
ददने सम्मन्धमा उएको कमुालतनामा सम्मन्धी पर ।
३) प्रस्तावित विद्िालिको

ेरको मैक्ष क नक्सा ।

४) सम्मोन्धत नगर ाम ा सामयत िा नगरपाालका िा िडा कािायलिको ासफाररस ।
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अ ुसूची – २
लशशु ववनाकास किा /पूवनाु प्राथलमक ववनाBfलय/किा सञ्चाल का लागि दिइ े त वनाेि
श्रीमान नगर प्रमुखज्िू
ददपािल ासलगढी नगरकाियपाालकाको कािायलि
ासलगढी, डोटी ।
विषि : विBfलि खोल्ने अनुमयत सम्मन्धमा ।
महोदि
मैक्ष क सर ……………….. दे खख ाममु विकास क ा /पूिय प्राथामक विBfलि/क ा सञ्चालन गनय अनुमयत
पाभन अाउउािक तथा समुदाि/िा विBfलि व्ििस्थापन सामयतको ामयत …………………………………………….
को यनणयिानस
ु ार तपासलका वििरण र कागजात

संलग्न गरी िो यनिेदन गरे को छु/छौ ।

क) प्रस्ताववनात लशशु ववनाकास किा/ पूवनाु प्राथलमक ववनाBfलय/ किाको
१ नाम :

२ ठे गाना: ददपािल ासलगढी नगरपाालका िडा नं. …….. गाभाँ /टोल …………………………………
फोन नं. ………………………………………………………………. फ्िाक्स नं. ………………………………….
३ सेिा पुरिाइने मालमाालकाको संख्िा :
ख) सञ्चाल का लागि जजम्म्वनाारी लल े वनाा आब4ता दि े ववनाBfलयको:
१ नाम :
२ ठे गाना:
३ फोन नं.:
ि) प्रस्ताववनात ववनाBfलयको लागि पूरा िररएको भौततक पूवनााुधार :
१ उिन : क) कोठा :

ख) कच्ची/पक्की/अधयपक्की

ग)

डफ्नै/महालमा/साियजयनक
घ) केले मनेको
२ फयनयचरको संख्िा :
१ डेस्क :

२ मेन्च:

३ टे मल:

४ दराज:

५ मेच:

६ अन्ि:

३ खेलकुद मैदानको अिस्था र जग्गा: (रोपनी िा बमगाहामा )
४ मौचालिको अिस्था :
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इ) पानीको व्ििस्था उए नउएको

५ खानेपानीको अिस्था:
१ मोकेर ल्िाभने

२ धारामाट प्राप्त

३ प्रिाप्त/ अप्रिाप्त

६ पाठ्िसामग्रीहरु के-के छन :
७ डधथयक वििरण:
१ अचल सम्पवि:

चल सम्पवि २:

३ अन्ि :

८ डम्दानीको स्रोतको व्ििस्था कसरी ामलाइन्छ :
९ अन्ि कुनै वििरण उए भल्लेख गने :
माधथ लेखखएका वििरणहरु ठीक सााँचो छ, झुट्टा ठहरे कानुन ममोोजम सहुाँला मुझाभाँ ला ।
संस्थाको छाप

यनिेदकको
सही:
नाम:
ठे गाना:
ामयत:

संलग्

ि प
ु े कािजातहरु:

१) उिन खेलमैदान सम्मन्धी प्रमाण, कागजात र वििरण ।
२) संस्था दतायको प्रमाणपरको प्रयतालवप र यनिमानुसारको निीकरण र लेखापरी ण प्रयतिेदन ।
३) डपसी सहिोग र समूहमाट यनिेदन गररएको उए त्िस्तो समूहको मैठकको यनणयि ।
४) कुनै विBfलिसंग डम4 गरी सञ्चालन गनय खोोजएको उए सो विBfलिको ासफाररस ।
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अ ुसूची -३
ववनाBfलय खोल् को लागि चादह े पूवनााुधारहरु
१. क ाकोठाहरु सामान्ितिा नौ कफट भचाइको र घाम तथा पानीमाट मचाभ हुने ककासमको
हुनप
ु ने ।

२. क ागत

ेरफल पूिय प्राथामक र डधारउुत तह (क ा १-५) विBfलिको हकमा प्रयत विBfथी

०.७५ िगय ामटर तथा डधारउुत तह (क ा ६-८) र मा िामक तह (क ा ९-१२) विBfलिको

हकमा १.०० िगय ामटर उन्दा कम हुन नहुने ।
३. अ िापन गराइने क ाकोठामा हािाको प्रिाह, प्रकामको व्ििस्थाको साथै स्िस््ि हुनुपने ।
४. क ाकोठामा विBfथी संख्िाको डधारमा फयनयचरको व्ििस्था हुनप
ु ने ।
५. िथेटट स्िस््िकर खानेपानीको प्रमन्ध गनप
ुय ने ।

६. पूिय प्राथामक विBfलिमा माहे क अन्ि विBfलिमा छार छाराको लाधग अलग-अलग मौचालिको

व्ििस्था हुनप
ु ने ।
७. पाठ्िक्रम, पाठ्िपुस्तक, ाम क यनदे ामका सदहतको १ विBfथी मरामर कम्तीमा २ प्रयतका दरले
पुस्तक भपलधध उएको पुस्तकालि हुनुपने ।
८. ाम ण कक्रिाकलापका लाधग डिश्िककि मैक्ष क सामग्रीहरु जस्तै कालोपाटी, नक्सा, ग्लोम,

गखणतीि सामग्रीहरु हुनुपने ।
९. सम्पूणय विBfथीहरु एकैसाथ भाउन सक्ने कम्पाभण्ड हुनप
ु ने ।
१०. पूिय प्राथामक विBfलिमा घर मादहरका कक्रिाकलापहरु सञ्चालन गनय पुग्ने र अन्ि विBfलिका
लाधग उालमल खेल खेल्न ामल्नेसम्मको खेलमैदान र खेलसामग्रीको व्ििस्था हुनुपने ।
११. पाठ्िक्रम अनस
ु ारको विज्ञान सामग्रीको व्ििस्था हुनप
ु ने ।
१२. सामुदायिक विBfलिमा प्रत्िेक क ामा सामान्ितिा ४५ जना र संस्थागत विBfलिमा

सामान्ितिा २२ जना विBfथी हुनुपने र क ा थपको लाधग भक्त विBfथीसंख्िाको ५० प्रयतमत
विBfथी हुनुपने ।

१३. सामुदायिक विBfलिमा कम्तीमा दे हाि ममोोजमको ाम कको व्ििस्था हुनुपने :
मा िामक तह ५ जना
डधारउुत तह (क ा ६-८) ४ जना
डधारउुत तह (क ा १-५) ५ जना
डधारउुत तह (क ा १-३) ३ जना

पूिय प्राथामक विBfलिको लाधग २ जना

तर संस्थागत विBfलिमा क ा ाम क अनुपात १:१.४ हुनुपनेछ ।
१४. विBfलिको स्थािी डिस्रोत हुनप
ु ने ।
१५. विBfलिमा प्राथामक भपचार सामग्रीको व्ििस्था हुनुपने ।
१६. डिाासि विBfलिको लाधग डिास उिन हुनप
ु ने ।

१७. विBfलिको हाता कम्पाभण्डले घेररएको हुनप
ु ने ।
१८. उाडाको उिनमा विBfलि सञ्चालन गने उए कम्तीमा पााँच िषयको घरउाडा सम्मन्धी सम्झौता
उएको हुनप
ु ने ।
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अ ुसूची - ४
ववनाBfलय सञ्चाल

ि ु दिइ े अ ुमतत

श्री ………………………………………………………
………………………………………………………… ।
तपाईले विBfलि खोल्ने सम्मन्धमा ामयत …………………………………… मा ददनुउएको यनमेदन भपर
कारमाही हुाँदा काियबमधी २०७४ को मुदााँ नं. ४ ममोोजमको पूिायधार पुरा गरे को दे खखएकोले मैक्ष क
सर ………………. दे खख डधारउुत तह (क ा

) / मा िामक तह (क ा

)

क ासम्मको विBfलि सञ्चालन गनय िो अनुमयत ददइएको छ ।
काियलिको छाप

अनुमयत प्रदान गने

अधधकारीको
सही :
नाम :
पद :
ामयत :

अ ुसूची – ५
लशशु ववनाकास किा/ पूवनाु प्राथलमक ववनाBfलय/ किा सञ्चाल

ि ु दिइ े अ ुमतत

श्री ………………………………………………………
………………………………………………………… ।
तपाईले/ त्िस विBfलि/ संस्थाले ाममु विकास क ा/ पूिय प्राथामक विBfलि/ क ा खोल्ने
सम्मन्धमा िस ददपािल ासलगढी नगरपाालकामा ददनु उएको यनिेदन भपर कारमाही हुाँदा
मैक्ष क सर ………………. दे खख ाममु विकास क ा/ पूिय प्राथामक विBfलि/ क ा सञ्चालन गनय िो
अनम
ु यत ददइएको छ ।
काियलिको छाप

अनम
ु यत प्रदान गने

अधधकारीको
सही :
नाम :
पद :
ामयत :
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अ ुसूची – ६
शैक्षिक िुठी अन्तिुत ववनाBfलय सञ्चाल

ि ु दिइ े त वनाेि

श्रीमान नगर प्रमुखज्िू
ददपािल ासलगढी नगरकाियपाालकाको कािायलि
ासलगढी, डोटी ।
विषि : मैक्ष क गुठी अन्तगयत विBfलि सञ्चालन गनय पाभाँ ।
महोदि
मैले/ हामीले यनम्न विBfलि कम्पनी अन्तगयत सञ्चालन गरे कोमा सो विBfलि मैक्ष क गुठी अन्तगयत
सञ्चालन गनय चाहे कोले दे हािको वििरणहरु खुलाई िो यनिेदन गरे को छु/ छौ ।
क) विBfलिकोः
१ नाम :
२ ठे गाना: ददपािल ासलगढी नगरपाालका िडा नं. …….. गाभाँ /टोल …………………………………
फोन नं. ………………………………………………………………. फ्िाक्स नं. ………………………………….
ख) विBfलि सञ्चालन उएको ामयत :
ग) यनजी िा साियजयनक कुन मैक्ष क गुठी अन्तगयत विद्िालि सञ्चालन गनय चाहे को हो ? सो व्िहोरा :
घ) अन्ि डिश्िक कुराहरु
माधथ लेखखएका वििरणहरु ठीक सााँचो छ, झुट्टा ठहरे कानुन ममोोजम सहुाँला मुझाभाँ ला ।
यनिेदकको
सही:
नाम:
ठे गाना:
ामयत:
संलग्

ि प
ु े कािजातहरु:

१) कम्पनीको प्रमन्धपर तथा यनिमािलीको प्रयतालवप ।
२) मैक्ष क गुठीको रुपमा विBfलि सञ्चालन गनय कम्पनी रोजटटारको कािायलिको सहमयत पर ।
३) कम्पनीको सञ्चालक तथा व्ििस्थापन सामयतले गरे को यनणयि ।
४) प्रस्तावित मैक्ष क गठ
ु ीको विधान ।
५) यनिेदकको नागररकताको प्रयतालवप ।
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अ ुसूची – ७
शैक्षिक िुठी अन्तिुत ववनाBfलय सञ्चाल

ि ु दिइ े अ ुमतत

श्री ………………………………………………………
………………………………………………………… ।
त्िस विBfलिले ामयत …………………………………… मा ददनउ
ु एको यनमेदन भपर कारमाही हुाँदा िस
नगरपाालकाको ामयत ……………………………………………. को यनणयिानुसार त्िस विBfलिलाई मैक्ष क
गुठी (साियजयनक/ यनजी ) को रुपमा विBfलि सञ्चालन गनय िो अनुमयत ददइएको छ ।
काियलिको छाप

अनुमयत प्रदान गने

अधधकारीको
सही :
नाम :
पद :
ामयत :
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