शाखा प्रयोजनः
दर्ता न.ं
दर्ता मिमर्िः
दर्ता गने किाचतरीको हस्र्तक्षरिः

श्रीमान् नगरप्रमुखज्यू
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
थिी काठमाण्डौ ।

विषय: प्रारम्भिक िाि विकास केन्द्र सञ्चािन गनन अनुमलि पाऊँ।
शैम्िक सत्र २०७९ दे म्ख प्रारम्भिक िाि विकास केन्द्र सञ्चािन गनन अनुमलि पाउन अलििािक िथा समुदाय िा सञ्चािन
सलमलिको लमलि........................................को लनर्नयानुसार िपलसिका वििरर् र कागजाि सं िग्न गरी यो लनिेदन पेश
गरे कोछु /छौं।
(क) प्रस्िाविि प्रारम्भिक िाि विकास केन्द्र /किाको,
(१) नाम:–

(२) ठे गाना:– कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका िडानं..................टोि.....................फोनं..........
(३) सेिा पुयानइने बाि बालिकाको सङ्ख्या:
(४) वकलसमः(आ) सं स्थागिः (१) सािनजलनक शैम्िक गुठी

(२) लनजी शैम्िक गुठी

(ख) सञ्चािनका िालग म्जभमेिारी लिने िा आबद्धिा िा सहलमि ददने विद्याियको,
(१) नाम:–

(१) नाम:–

(२) ठे गाना:–

(२) ठे गाना:–

(३)फोनं.:–

(३)फोनं.:–

(ग) प्रस्िाविि प्रारम्भिक िाि विकास केन्द्रको िौलिक पूिानधारहरू,
(१) ििन:

(अ) कोठा सङ्ख्या
(इ) बनािट केिे बनेको

(आ)

कच्ची/पक्की

(ई) िाडा/आफ्नै/सािनजलनक

(२) फलननचरको वििरर्:
(अ)
(आ)
(इ)
(ई)

(३) खेिकुद मैदानको िेत्रफि:
(अ) आफ्नै

(आ) िाडामा सािनजलनक
(इ) अन्द्य
(४) शौचाियको अिस्था:
(अ) सङ्ख्या

(आ) कच्ची/पक्की
(इ) पानीको व्यिस्था िए निएको
(५) खानेपानीको अिस्था: (अ) जार वफल्टर (आ) धाराबाट प्राप्त (इ) पयानप्त/अपयानप्त
(६) उपिब्ध पाठ्य सामग्री:
(अ)
(आ)
(इ)
(ई)
(७) आलथनक वििरर्:
(अ) अचि सभपम्ि
(आ) चि सभपम्ि

(इ) अन्द्य
(८) आभदानीको स्रोिको व्यिस्थाः
(९) अन्द्य कुनै वििरर् िए् उल्िेख गने:
1) सं स्थागि विद्याियको हकमा सं स्थापक र सं चािकहरूको नाम नामेसी वििरर्

र नागररकिाको प्रमार् पत्रको स्ियम्

प्रमाम्र्ि प्रलि सभिग्न गने।
क्र सं

नाम थर

पद

नागररकिा नं

नागररकिा जारी म्जल्िा र लमलि

सं पकन नं

हस्िािर

१
२
३
४
५
६
७

नगरपालिकाबाट स्थिगि लनरीिर् िइ ररि पुगम
न अनुमलि पत्र प्राप्त हुने िएकोिे अनुमलि पत्र प्राप्त निएसभम
े ा मात्र ररि पूिक

प्रारम्भिक बाि विकास केन्द्र सञ्चािन गने छै न /छै नौ। मालथ िे म्खएका वििरर्हरू ठीक साँचो छ, झुठ्ठा ठहरे कानून

बमोम्जम सहुँिा बुझाउँिा िलन सवहछाप गरी लनिेदन पेस गनेः
लनिेदकको सही:–
सं स्थाको नाम:–
सं स्थाको छाप:–
ठे गाना:–
लमलि:–
सं िग्न कागजाि:

1) शैम्िक गुठीको विधानको प्रलिलिवप, किा थप माग गने कभपनीको हकमा कभपनी प्रिन्द्धपत्र/विलनयम/ लनयमाििी
(प्रमाम्र्ि लनस्सा सवहि) कभपनी अद्यािलधक गररएको पत्र।
2) जग्गा िा ििन िाडामा लिने िए कभिीमा पाँच िषनसभमको िालग घर िा जग्गाधनीिे बहािमा ददने सभबन्द्धमा िएको
कबुलियिनामा सभबन्द्धी पत्र।
3) प्रस्िाविि विद्याियको िेत्रको शैम्िक नक्सा (नम्जकका दुई विद्यािय दे म्खने गरी)।
4) सभबम्न्द्धि िडा म्शिा सलमलिको लसफाररस र लसफाररस दस्िुर लिरे को नगदी रलसद।
5) ििन खेि मैदान सभबन्द्धी प्रमार् कागजाि र वििरर्।
6) सं स्थािाट सञ्चािन गने िएमा सं स्था दिानको प्रमार्पत्रको प्रलिलिवप र लनयमानुसारको निीकरर्र िेखापरीिर् प्रलििेदन।
7) आपसी सहयोग समूहबाट लनिेदन गररएको िए त्यस्िो समूहको िैठकको लनर्नय।

8) कुनै विद्याियसँगको आिद्ध गरी सञ्चािन गनन खोम्जएको िए सो विद्याियको लसफाररस।

प्रारम्भिक बाि विकास केन्द्र सञ्चािन गननको िालग चावहने पूिानधारहरू

(क) किाकोठाहरू सामान्द्यिया नौ वफट उचाइँको र घाम िथा पानीबाट बचाउ हुने बािमैत्री हुन ु पने,
(ख) किागि िेत्रफि प्रलिविद्याथी १.०० िगनमीटर िन्द्दा कम हुन नहुने,

(ग) अध्यापन गराइने किा कोठामा हािाको प्रिाह, प्रकाशको व्यिस्थाको साथै स्िस्थ हुन ु पने,

(घ) किा कोठा, आराम कि एिम् सयन किमा विद्याथी सङ्ख्याको आधारमा फलननचर एिम् अन्द्य सामग्रीको
व्यिस्था हुन ु पने,

(ङ) यथेष्ट स्िस्थकर खानेपानीको प्रिन्द्ध गनुन पने,

(च) पानी सवहिको शौचाियको व्यिस्था हुन ु पने,

(छ) नेपाि सरकारबाट स्िीकृि पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्रीसवहिको पुस्िकािय हुन ु पने,

(ज) बािबालिकाको सिानविर् विकास एिम् लसकाइ सहजीकरर्का िालग आिश्यकीय सामग्रीहरूको व्यिस्था हुन ु
पने,

(झ) प्रारम्भिक िािम्शिा केन्द्रमा लित्र र बावहरका वक्रयाकिापहरू सञ्चािन गनन पुग्ने कोठा एिम् खेि मैदान र
खेि सामग्रीको व्यिस्था हुन ु पने,

(ञ) प्रारम्भिक बाि लबकास केन्द्रको िालग कम्भिमा २ जना सहजकिान म्शिक र १ जना आयाको व्यिस्था हुन ु
पने

(ट) िाडाको ििनमा विद्याियको सञ्चािन गने िए कभिीमा पाँच बषनको घरिाडा सभबन्द्धी सभझौिा िएको हुन ु
पने,

(ठ) प्राथलमक उपचार सामग्रीको व्यिस्था हुन ु पने,

(ड) आिासीय विद्याियको िालग आिास ििन हुन ु पने,
(ढ) विद्याियको हािा कभपाउण्डिे घेररएको हुन ु पने,

(र्) नेपाि सरकारिे िोके अनुरूप स्िास्थ िथा सरसफाइका मापदण्ड पुरा गरे को हुनपु ने,

(ि) िाडाको ििनमा विद्याियको सञ्चािन गने िए कभिीमा पाँच बषनको घरिाडा सभबन्द्धी सभझौिा िएको हुन ु
पने,

(थ) प्रचलिि कानूनिे िोकेका अन्द्य पूिानधारहरू समेि पुरा िएको हुन ु पने।

