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ु ायामण नगयऩालरका ऩूर् व प्राथलभक वर्द्यारम व्मर्स्थाऩन लनदे शिका,
चाॉगन
२०७6
ऩूर् व प्राथलभक वर्द्यारम स्थाऩना, सन्चारन य व्मर्स्थाऩन गयीऩूर् व प्राथलभक कऺाहरुभा
एकरुऩता ल्माउने, वर्द्यारमको गुणात्भक सुधाय गने, अनुगभन भूल्माङ्कनप्रणारीराई
सॊ स्थागत गने तथा ऩूर् व प्राथलभक वर्द्यारम सञ्चारनको आधायबूत भाऩदण्ड लनधावयण
गनव आर्श्मक बएकोरे rfFu'gf/fo0f नगयऩालरकाको ५४

औ कामवऩालरका

लनणवम अनुसाय मो ऩूर् व प्राथलभक वर्द्यारम व्मर्स्थाऩन लनदे शिका, २०७६

फैठकको
तजुभ
व ा गयी

रागू गरयएको छ ।
ऩरयच्छे द– १
प्रायशभबक
१.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायभब– (१) मो लनदे शिकाको नाभ “ऩूर् व प्राथलभक वर्द्यारम
व्मर्स्थाऩनलनदे शिका, २०७६”यहेको छ ।
(२)

मो

लनदे शिका

ु ायामणा
चाॊगन

नगयऩालरका

फैठकफाट स्र्ीकृत बएको लभलतदे शि रागू हुनेछ ।
1

नगयकामवऩालरकाको

२.

ऩरयबाषा् वर्षम र्ा प्रसॊ गरे अको अथव नरागेभा–
(क)

“वर्द्यारम” बन्नारे कऺा एक बन्दा भुलन साभान्मत् ६ फषव भुलनका
फारर्ालरकाहरुको िायीरयक,साभाशजक, सॊ र्ेगात्भक य र्ौविक वर्काि

रगामत सर्ावङ्गीण वर्कािका रालग सॊ चारन गरयनेसफै प्रकायका लसकाO
कऺाका
(ि)

साथै

लसिुस्माहाय

केन्र,

वकण्डय

गाडे न,

भण्टे श्वयी

जस्ताफारवर्कास केन्र सभेतराई वर्द्यारम सभझनु ऩदवछ ।

“सलभलत”बन्नारे ऩूर् व प्राथलभक वर्द्यारम अनुगभन तथा भुल्माङ्कन सलभलत
सभझनु ऩदवछ ।

(ग)

“िािा” बन्नारे नगयऩालरकाको शिऺा िािा सभझनु ऩदवछ।

(घ)

“प्रभुि प्रिासकीम अलधकृत” बन्नारे नगयऩालरकाको प्रभुि प्रिासकीम

(ङ)

“ब्मफस्थाऩन सलभलत” बन्नारे ऩूर् व प्राथलभक लफध्मारम सन्चारन तथा

अलधकृत सभझनु ऩदवछ ।

ब्मफस्थाऩन गनव गठन बएको सलभलत सभझनु ऩदवछ ।
ऩरयच्छे द – २
वर्द्यारम स्थाऩना तथा सॊ चारन
३.

वर्द्यारम

िोल्न

अनुभलतका

रालग

लनर्ेदन

ददनुऩने

– (१)

ु ायामण
चाॊगन

नगयऩालरकारे फाहेक कसै रे आफ्नो ऺेत्रलबत्र वर्द्यारम सॊ चारन गनव चाहेभा
तोवकएको

वर्र्यण

िुराई

ु ी– १ को
अनुसच

ढाॉचाभा नगयकामवऩालरकाको

कामावरमभा लनर्ेदन ददनु ऩनेछ । िैशऺक सत्रिुरु हुन ु बन्दा कशभतभा ४
भवहना अगार्ै लनर्ेदन ददई अनुभलत लरनु ऩनेछ । लनर्ेदकरे आफ्नो लनर्ेदनभा
लनभन कुया िुराईएको हुनऩु नेछ :–
(क)

आपूरे

फारर्ालरकाराई

उऩरव्ध

गयाउन

प्रस्तार्

गये को

सेर्ा

सुवर्धाहरु ।

(ि) आपूरे सॊ चारन गने वर्द्यारमभा बनाव हुन आउने फारर्ालरकाहरुको
उभेय सभूह ।

(ग) अलबबार्कहरुसॉगको छरपर फैठक तथा लनजहरुको अऩेऺा ।
(घ) बर्नलबत्र य बर्न फावहय (Indoor and Outdoor) फारर्ालरकाहरुराई
उऩरव्ध गयाईनेसवु र्धा तथा लसकाई प्रकृमा ।
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(ङ) ध्र्नी प्रदुषण, लछभेकीहरुफाट हुन सक्ने प्रदुषण तथा अर्योध, पोहोयभैरा
व्मर्स्थाऩन,

ढरलनकास

प्रर्न्ध,

सुयशऺत

र्ातार्यण

आदद

व्मर्स्थाऩकीम मोजना य त्मसफाट प्रलतकुर प्रबार् नऩनेसलु नशितता ।

फाये

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ लनर्ेदन ऩये भा कामावरमरे सभफशन्धत
र्डाकामावरमभा तीन ददनलबत्र ऩठाइ र्डाकामावरमरे सो लनर्ेदन उऩय १०
ददनलबत्रदे हाम फभोशजभको कायफाही गनुऩ
व नेछ ।
(क)

वर्द्यारम िोल्न प्रस्तावर्त बर्न तथा बर्न ऩरयसयको बौलतक अर्शस्थलत,
आर्श्मक फारभैत्री ऩूर्ावधाय, वर्द्यारमका रालग आर्श्मक भाऩदण्डहरु
बए÷

नबएको

स्थरगतलनरयऺण

अर्रोकन

गयी

प्रलतर्ेदन

तमाय

गनुऩ
व नेछ ।
(ि)

प्रस्तावर्त बर्न तथा बर्न ऩरयसयको फातार्यण, वर्द्यारम सञ्चारनको
रालग उऩमुक्तयहे ÷नयहेको तथा प्रस्तावर्त वर्द्यारम सञ्चारन गनव ऩमावप्त
स्थान यहे ÷नयहेको अर्स्थािुराउनु ऩनेछ ।

(ग)

प्रस्तावर्त वर्द्यारम सञ्चारन गने बर्नसभभ आर्त– जार्त गने फाटोको
अर्स्था, सुयऺाव्मर्स्था तथा पोहोयभै रा व्मर्स्थाऩन य ढर लनकासको
प्रर्न्ध गये ÷नगये को स्ऩष्टउल्रे ि गनुव ऩनेछ ।

(घ)

सभग्र िैशऺक र्ातार्यण बए÷ नबएको आदद व्महोया वर्श्लेषण गनुव
ऩनेछ ।
(३)उऩलनमभ (२) फभोशजभ स्थरगत अनुगभन लनयीऺणफाट प्रस्तावर्त

बर्न तथा बर्न ऩरयसयवर्द्यारम सञ्चारन गनव उऩमुक्त दे शिएभा प्रलतर्ेदन
सवहतको लसपारयस कामावरमभा रेशिऩठाउनुऩनेछ ।

(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभ लसपारयस सवहतको प्रलतर्ेदन ऩठाउॉदा

लनर्ेदकरे

ऩेि

गये का

लनमभ

४ भाउल्रेशित

लनर्ेदन

सवहतका

सभऩूणव

कागजातहरु सभेत साथै यािी पाइर िडा गयी ऩठाउनुऩनेछ ।
(५) उऩलनमभ (१) का वर्लबन्न िण्डहरुभा उल्रेशित अर्स्थाहरु
गुणस्तयहीन बएभा र्ा वर्द्यारमसञ्चारन गनव उऩमुक्त नबएभा सोवह व्महोया
िुराई कामावरमभा उऩलनमभ (४) फभोशजभ ऩठाउनु ऩनेछ।
४.

लनर्ेदकरे ऩेि गनुव ऩने कागजातहरु– वर्द्यारम सॊ चारनको स्र्ीकृलत लरन चाहने
लनमभ ३ अनुसायका लनर्ेदकहरुरे दे हाम फभोशजभको कागजात सवहत लनर्ेदन
ऩेि गनुऩ
व नेछ :
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(क) सञ्चारकको नागरयकताको छाॉमाप्रलत
(ि) सहकायी भापवत सॊ चारन गने हो बने सॊ स्थाको वर्लनमभार्रीको छाॉमाप्रलत
य लडलबजनसहकायी कामावरमको सहभलत –ऩत्र ।

(ग) प्रचलरत नेऩार कानून फभोशजभ अन्म कुनै लनकाम र्ा सॊ स्थाफाट
वर्द्यारमसञ्चारन गने उद्देश्म यािी दताव र्ा अनुभलत लरएको बए सो
सभफन्धी कागजातकोछाॉमाप्रलत ।
(घ) आफ्नो घय जग्गाभा वर्द्यारम सॊ चारन गने हो बने ज.ध. प्रभाण ऩुजाव,
नक्सा

प्रभाणऩत्र

यऩारयत

नक्सा

य

लनभावण

सभऩन्न

प्रभाणऩत्रको

छाॉमाप्रलत ।
(ङ) फारर्ालरका सभफशन्ध ऐन, लनमभ तथा अन्म कानूनहरु वर्ऩरयत कामव
नगरयने, फारवहॊ सा,िोषण, अऩयाााध हुन नददने, फारभनोवर्ऻान वर्ऩरयत कामव
नगरयने, मातना नददइने, ऩूर्फ
व ारभनोवर्ऻानभा आधारयत फार वर्कासराई

प्रर्धवन गनव तालरभ प्राप्त जनिशक्त ऩरयचारनगयी वर्द्यारम सॊ चारन गनेछु
बन्ने प्रलतफिता –ऩत्र ।

(च) वर्द्यारम सॊ चारन गनव राग्ने कुर िचव (ऩूशॉ जगत रगानी, भभवत सॊ बाय
िचव, सॊ चारन िचव,कोष स्थाऩना) उल्रेि गयी तमाय गरयएको वर्शिम
वर्र्यण– ऩत्र । सॊ चारन िचव अन्तयगतबाडा, िैशऺक साभाग्री, प्रिासलनक
िचव तथा कभवचायी िचवहरुको अरग –अरग वर्र्यणउल्रेि गनुऩ
व नेछ ।
(छ) वर्द्यारमभा काभ गने जनिशक्तहरु य उनीहरुरे वर्षमगत तालरभ लरएको
प्रभाणऩत्रहरुकोछाॉमा प्रलत ।

(ज) स्र्ीकृलत भाग गरयएकै प्रकाय य प्रकृलतका वर्द्यारम र्यऩय बए कशभतभा २
र्टा नशजकको वर्द्यारमको सहलभत ऩत्र, नाभ य सञ्चारन बएको स्थानको
नक्सा सवहतको वर्र्यण ।
(झ) फारभैत्री ऩूर्ावधाय सूचकहरुको वर्र्यण, न्मूनतभ भाऩदण्ड, वर्द्यारम
सॊ चारन गरयने बर्नतथा अन्म सॊ यचनाहरु सुयशऺत यहेको व्महोयाको
इशन्जलनमय र्ा इशन्जलनमरयङ्ग ऩयाभिव सेर्ाप्रदामक सॊ स्थाको शिपारयस ऩत्र
तथा सो व्महोया झल्काउने पोटोहरु
(ञ) लनभन प्रलतर्िताहरु ऩुया गनव प्रलतर्ि छु बन्ने व्महोयाको प्रलतफिता –ऩत्र
(अ) ऩुर् व प्राथलभक वर्द्यारम व्मर्स्थाऩन लनदे शिका, २०७४ ऩूणव रुऩभा
ऩारनागयी वर्द्यारम सॊ चारन गनेछु बन्ने प्रलतर्िता
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(आ) सभम –सभमभा सलभलत भापवत ददएका लनदे िनहरु तथा ऩरयऩत्र,
ऩत्राचायकोऩूणव ऩारना गनेछु बन्ने प्रलतर्िता

(इ) अनुगभन तथा भूल्माङ्कन सलभलतरे अनुगभन भूल्माङ्कनका क्रभभा
ददइने लनदे िन,सुझार्हरु ऩारना गनेछु बन्ने प्रलतर्िता

(ई) हये क र्षव तोवकए र्भोशजभको कय दस्तुय फुझाई वर्द्यारम नवर्कयण
गनव भञ्जुय छु बन्ने प्रलतर्िता
(उ) वर्द्यारम सॊ चारनको क्रभभा प्रत्मेक र्षव ऺभता वर्स्ताय तथा
स्तयोन्नती गदै रानेछुबन्ने प्रलतर्िता

(ऊ) बवर्ष्मभा

जायी

हुने

वर्द्यारम

सभर्न्धी

कानून, सयकायी

तथा

नगयऩालरकाको वर्द्यारमसभर्न्धी लनणवमराई ऩरयऩारना गनेछु बन्ने
प्रलतर्िता

(ट) बर्न जग्गा फहारभा लरई सञ्चारन गने बए घय फहार कय लतये को
यलसदको छाॉमाप्रलत ।

(ठ) घय धनीसॉग बएको फहार, बर्नको लनभावण सभऩन्न प्रभाणऩत्र रगामतका
सभझौताकोप्रलतलरऩीहरु
(ड)

वर्द्यारम

सॊ चारन

गनव

प्रस्तावर्त

बर्नभा

वर्द्यारम

सॊ चारन

गनव

साॉधसॉलधमायको आऩशिनगये को ऩत्र । मस्तो ऩत्र तत्कार ऩेि गनव
नसकेभा र्डा कामावरमफाट सभफशन्धत सॉलधमायहरुराई ऩत्राचाय गयी
वर्द्यारम सञ्चारन गनव आऩशि नबएको व्महोया प्राप्त गनुऩ
व नेछ।

(ढ) वर्द्यारम सञ्चारकहरुको दुई–दुई प्रलत ऩासऩोटव साईजको पोटो
(ण) प्रस्तावर्त िुल्क य उऩरव्ध गयाउने सुवर्धाहरुको रागत वर्र्यण ।
५.

वर्द्यारम सञ्चारन गनव अनुभलत ददनु ऩने – सभफशन्धत र्डा कामावरमफाट ऩेि
गये को

अर्रोकन लनयीऺणकोप्रलतर्ेदन सवहतको लसपारयस प्राप्त बएऩलछ दि

ददनलबत्र अनुसूची–२ फभोशजभको वर्द्यारम सञ्चारनकोअनुभलत ददनुऩनेछ । तय
मस लनदे शिकाको लनमभ ३ (५) फभोशजभको र्डाको लसपारयसको हकभा
बनेबौलतक ऩूर्ावधाय तथा गुणस्तयभा उल्रेख्म सुधाय बएको प्रलतर्ेदन प्राप्त
नबएसभभ इजाजत ददइनेछैन।

वर्द्यारम सॊ चारन गनव इजाजत दददा लनभन कुयाराई आधाय भान्नु ऩनेछ :

(क) फारर्ालरकाको आर्ासफाट वर्द्यारम १५ दे शि ३० लभनेटको दुयीभा हुन ु
ऩनेछ ।
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(ि) फारभैत्री ऩूर्ावधाय हुन ु ऩनेछ ।
(ग) र्डाफाट प्राप्त प्रलतर्ेदनभा वर्द्यारम सॊ चारन गनव उऩमुक्त छ बन्ने दे शिनु
ऩनेछ ।

(घ) तोवकए फभोशजभको मोग्मता ऩुगेका तालरभ प्राप्त जनिशक्त हुन ु ऩनेछ ।
(ङ) लनमभ ४ भा उल्रेशित कागजातहरु ऩेि गये को हुन ु ऩनेछ ।

(च) तोवकएका न्मूनतभ भाऩदण्ड ऩूया गये को य ऩूया गने प्रलतर्िता जनाएको
हुनऩु नेछ ।

(छ) नगयऩालरकारे

तोवकददएको धयौटी िाताभा रु=५००००।यकभ धयौटी

जभभा गये को बौचय सॊ रग्न हुनऩु ने छ ।

६.

वर्द्यारमको नाभाकयण– ऩूर् व प्राथलभक वर्द्यारमको नाभाकयण गदाव याविम
भहत्र्को बौगोलरक,धालभवक र्ा ऐलतहालसक स्थर, याविम वर्बूलत , याविम र्ा
अन्तयाविम व्मशक्तत्र्को नाभ, शिऺा ऺेत्रभाभहत्ऩूणव मोगदान गये को शिऺाप्रेभी
तथा सॊ चारक सॊ स्था आददको नाभफाट सॊ चारन गने गयी नाभाकयणगनुव
ऩनेछ । वर्द्यारम दताव बई सकेको नाभभा अको वर्द्यारम दताव हुन
सक्नेछैन ।

७.

ऩाठ्यक्रभ

य

ऩाठ्यऩुस्तक

सभर्न्धी

व्मर्स्था–ऩूर् व

प्राथलभक

कऺाका

फारर्ालरकाभाअन्तयलनवहत प्रलतबाको वर्कास गयी उनीहरुराई आत्भवर्श्वासी,
स्र्ालबभानी, सहमोगी, नैलतकर्ान, आपूराईसुयशऺत भहसुस गने तथा स्र्ार्रभर्ी

फनाउन आर्श्मक र्ातार्यणको वर्कास गने वकलसभकोऩाठ्यक्रभ÷ ऩुशस्तका

हुनऩु नेछ । साभान्मत् ऩूर् व प्राथलभक तहका फारर्ालरकाराई प्रायशभबक
फारवर्कासका

कऺाहरुभा

िायीरयक, भानलसक, साभाशजक

य

सॊ र्ेगात्भक

वर्कासका वक्रमाकराऩहरुसॊ चारन गनुऩ
व नेछ। नेऩार सयकाय शिऺा वर्बागफाट
जायी प्रायशभबक फारवर्कास ददग्दिवनभा आधारयतबई ऩाठ्क्क्रभ प्रमोग गनुव
ऩनेछ ।
८.

ऩाठ्य साभग्री, ऩाठ्यऩुस्तक तथा लसकाई वर्लध स्र्ीकृत हुनऩु ने–वर्द्यारमरे प्रमोग
गनेऩाठ्यसाभाग्री, ऩाठ्यऩुस्तक तथा लसकाई वर्लध उल्रेशित र्ावषवक क्मारेण्डय
सवहतको वर्स्तृत वर्र्यणिैशऺक सत्र सुबायभब हुन ु अगार्ै अनुगभन तथा
भूल्माङ्खन

सलभलतभा

ऩेि

गयी

सो

को

लसपारयसभा

प्रभुि

प्रिासकीम

अलधकृतफाट शस्र्कृत हुनऩु नेछ। वर्ना स्र्ीकृलत वर्द्यारमरे कुनै ऩाठ्यसाभग्री,
ऩाठ्यऩुस्तक तथा लसकाई वक्रमाकराऩ सॊ चारन गनवऩाउने छै न । सलभलतरे
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नेऩार सयकाय शिऺा वर्बाग ऩाठ्यक्रभ वर्कास केन्रफाट तमाय गरयएको

ऩाठ्यक्रभ प्रारुऩलबत्र यही त्मसको प्रलतकुरनहुने गयी ऩाठ्य साभाग्री, ऩाठ्यऩुस्तक
तथा लसकाई वर्लध स्र्ीकृत गनुऩ
व नेछ ।
९.

वर्द्यारम िुल्ने सभम – िलनर्ाय य अन्म वर्दाको ददन फाहेक र्षवभा र्ढीभा १५
ददन

वर्द्यारमफन्द

हुन

सक्नेछ

प्र.अ.÷शिऺक÷कभवचायीहरुराई

।

तालरभ

१५

ददन

(ऩूनत
व ाजगीर्ा

गयाउने प्रर्न्ध वर्द्यारमतपवफाट नै गनुऩ
व नेछ ।
१०.

फारभैत्री

ऩूर्ावधायहरु–प्रस्तावर्त

भध्मे

वर्द्यारमहरुरे

कशभतभा
वर्षमगत)

अनुसशु च–३

भा

३

ददन

उऩरव्ध
उल्रेशित

सुचकहरुभा उल्रेिबए र्भोशजभका लनभन फारभैत्री ऩूर्ावधायहरु अलनर्ामव ऩूया
गये को हुनऩु नेछ :–

(क) िुरा कऺा कोठा य वर्द्याथॉहरुको उभेय सभूहराई आयाभ हुने गयी
तमाय गरयएको उऩमुक्तपलनवचयको ऩूर्ावधाय ।

(ि) वर्द्यारम बर्न फावहय तथा लबत्र सुयऺा तथा स्र्ास््म सुवर्धाको ऩमावप्त
व्मर्स्था ।
(ग) वर्द्याथॉहरुको उभेय य तह अनुसायको वर्द्यारम ऩरयसय लबत्र िेर भैदान
÷िेरसाभाग्रीहरुको व्मर्स्था ।
(घ) वर्द्याथॉको उभेय, सॊ ख्मा तथा तह अनुसायको आयाभ तथा वर्श्राभ कऺ ।

(ङ) वर्द्यारम ऩरयसय लबत्र ऩोषणमूक्त िानेकुया, िुि वऩउनेऩानी य फारभैत्री
िौचारमकोऩमावप्तता ।
(च) कशभतभा भध्मभ तहको स्र्ास््मकभॉफाट लनमलभत स्र्ास््म ऩयीऺण गने
व्मर्स्था ।
(ज) फार ऩुस्तकारमको व्मर्स्था साथै प्रत्मेक कऺा कोठाभा कशभतभा ५०
र्टा शचत्र सवहतकोऩुस्तक, अन्म ऩुस्तक याख्ने प्रर्न्ध ।
(झ) वर्द्यारमको रालग मस लनदे शिकाको लनमभ ११ रे तोकेको न्मूनतभ
भाऩदण्ड ।

११.

वर्द्यारमको न्मूनतभ भाऩदण्ड– ऩूर् व प्राथलभक वर्द्यारमको न्मूनतभ भाऩदण्ड
दे हाम फभोशजभहुनऩु नेछ :–

(क) वर्द्यारम र्ारर्ालरकाको घयफाट १५–३० लभनेटको ऩहुॊचभा हुनऩु नेछ ।
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(ि) कशभतभा प्रलत फारफालरकाको रालग २.०० र्गवलभटय ऺेत्रपरको कोठा
य ८ वपट उचाई,उज्मारो ढोका बएको तारा रगाउन लभल्ने कोठा
हुनऩु नेछ ।

(ग) कोठा फारर्ालरकाको स्र्ास््म अनुकुर ताऩक्रभ बएको हुन ु ऩनेछ साथै
वर्द्यारम सॊ चारनगने बर्नको चायै तपव िुरा य अन्म घय नजोलडएको
िान्त, उज्मारो तथा दोहोयो हार्ाफहन गनव सक्ने हुन ु ऩनेछ । झ्मारभा
लग्रर यािेको हुनऩु नेछ ।

(घ) कोठाको ऺेत्रपर र्ारर्ालरकाको रालग स्र्तन्त्र रुऩरे फस्न, चल्न, िेल्न

ु ा साथै बर्नभा ऩमावप्त ऩावकवङ सुवर्धा, स्थानीम
तथा सुत्न ऩुग्नेहन
ु क

भालनसहरुका रालग सहज तरयकारेआर्त जार्त गनव भागव बएको हुन ु
ऩनेछ । वर्द्यारम बर्न आसऩासभा ऩेट्रोर ऩभऩ, भुख्मसडक, फसऩाकव,
िुराभञ्च, र्ाचनारम, करकायिाना तथा ट्रावपक जोशिभ नबएकोस्थरभा
हुनऩु नेछ ।

(ङ) वर्द्यारम ऩरयसय िुरा इनाय, ऩोियी, लबय, िोरा, पोहोय सॊ करन केन्र,
फसऩाकव, ध्र्नीप्रदुषक उद्योग धन्दाफाट ५०० लभटय फावहय हुनका साथै
बर्नभा अग्नीलनमन्त्रक उऩकयण सभेत हुनऩु नेछ ।

(च) ३ र्षव भुलनका फारर्ालरकाको रालग अलनर्ामवत् बइुॉ तरा, ३ दे दद ४ फषव
सभभका फारर्ालरकाकोरालग फवढभा ऩवहरो तरा, ४ दे शि ५ फषवका
सभभका

फारफालरकाका

रालग

र्ढीभा

दोस्रो

तरा

सभभभा

कऺाकोठासॊ चारन हुनऩु ने साथै सहज तरयकारे तरभालथ आर्त –जार्त
गनव सक्ने ब¥माङहुनऩु नेछ ।

(छ) बर्नरे ओगटे को जलभनको बागको कशभतभा दुई लतहाइ िालर जलभन
िेरभैदानको रुऩभाहुनऩु नेछ ।

(ज) फारर्ालरकाको
र्ारर्ालरकाको

उभेय

सुहाउॉदो

सॊ ख्मा

अनुसाय

िौचारम
ऩमावप्त

हुन ु ऩनेछ

हुन ु

ऩनेछ

।
।

िौचारम
सौचारमभा

अलनर्ामवत् साफुन,रुभार, ऩानी,ट्र्ाइरेट ऩेऩय,लनमलभत सपा सुग्घय गने
सयसाभानहरु तथा लनमलभत सयसपाई गने प्रफन्ध हुनऩु नेछ ।

(झ) प्रत्मेक कऺा कोठाभा कशभतभा ५ जनाको ५ र्टा सानो सानो सभूह य
२० दे शि २५ जना फारफालरकाको ठू रो सभूहराई स्र्तन्त्र रुऩरे फस्न,

चल्न, िेल्न, नाच्न, घेयाभा र्से य छरपर गनव उऩमुक्त ठाउॉ यहेको हुन ु
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ऩनेछ । कोठा सपा, सुयशऺत, आकषवक य सशजरै वहॊ डडुर गनव सवकने
हुनऩु नेछ ।
(ञ)

प्रत्मेक

कऺा

कोठाभा

उऩमुक्त

िैशऺक

साभाग्री, लसकाई

साभग्री,

ऩाठ्यऩुस्तक(शचत्र अॊ वकतकशभतभा ५० ऩुस्तक सवहत अन्म ऩुस्तकहरु),
र्ारर्ालरकाको व्मशक्तगत साभान छु ट्टा छु ट्टै याख्ने गयी ¥माकको प्रर्न्ध
गये को हुनऩु नेछ ।

(ट) फारर्ालरकारे तमाय ऩाये का वक्रमाकराऩहरु सफै केटाकेटीरे दे ख्ने गयी
ॉ ाको रेर्रभा लबिाभा टाॉस्नु ऩनेछ । ऩाटीको साईज
फारर्ालरकाको आि
तथा झुण्याइने स्थान फारर्ालरकाको सहज ऩहुॉचभा हुनऩु नेछ ।

(ठ) लसकाईको रालग प्रमोग गने ऩोष्टय मा शचत्र याख्नको रालग फारर्ालरकाको
ॉ ाको उचाईभा यहने गयी एउटा नयभ ऩाटीको व्मर्स्था हुनऩु नेछ ।
आि

(ड) फारर्ालरकाको रालग आर्श्मक िेर साभाग्री कऺाभा नै हुनऩु नेछ ।

(ढ) कऺा कोठा लबत्रका लबिाहरुभा वर्षमर्स्तु सभफशन्धत ऩोष्टयहरु टाॉस्ने
व्मर्स्था हुनऩु नेछ ।

(ण) फारर्ालरकाराई बूॉइको शचसो य पोहोयरे असय नऩने गयी फसाईको
रालग

गुशन्र÷ नयभचकटी

÷पल्माक

हुनऩु नेछ ।

÷काऩेटको

व्मर्स्था

गरयएको

(त) कामावरम कोठा, कऩडा पेने कोठा, वर्याभी आयाभ कऺ, प्राथलभक उऩचाय
कऺ, नुहाउनेकोठा, कऩडा धुने, बाॉडा भाझ्ने, िाना ऩकाउने जस्ता बौलतक
सॊ यचनाहरु

वकटनािक

बर्न

लबत्रअरग्गै

औषधीहरु

तथा

हुन ु

ऩनेछ

।

र्ारर्ालरकाको

हातहलतमाय, औषधी,

रालगहालनकायक

सॊ यचनाहरु उलनहरुको ऩहॉाुच नहुने गयी याख्नु ऩनेछ ।

हुने

(थ) फारर्ालरकाहरु एक अकावसभभ सहजै ऩुग्न लभल्ने य वहॊ डडुर गनव लभल्ने
गयी फस्ने, िेल्ने,सुत्ने व्मर्स्था गरयएको हुनऩु नेछ ।

(द) प्रत्मेक कऺा कोठाभा यहने ऩुस्तक तथा ऩाठ्यसाभग्रीभा फार कथा,
कवर्ता, शचत्रात्भक अॊ कतथा अऺयको ऻान हुने ऩुशस्तका, परावटन फोडव,
चयाच ुरुवङ्ग, ऩिुऩॊशऺ, भालनसको भूलतवआदद हुन ु ऩनेछ।

(ध) लसकाईको भाध्मभ अलबनम, िेरकुद, भनोयञ्जन, लसजवनात्भक वक्रमाकराऩ,
स्र्ार्रभर्नलसकाई, वर्ऻान लसकाई, तथा अभ्मासजनक आर्श्मक लसकाई
साभग्री प्रत्मेक कऺाकोठाभा व्मर्स्था गनुऩ
व नेछ ।
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(न) कऺा कोठाको लसकाईको भाध्मभ, गीत, कथा, शचत्र, अन्म वक्रमाकराऩ
उभेय सभूहअनुसायको दै लनक कामवतालरकाको प्रर्न्ध गरयनु ऩदवछ साथै
िेर,

फार

गीत,

कथा,कुयाकानी,

अर्रोकन,

शचत्र,

नाटक

जस्ता

वक्रमाकराऩफाट अर्धायणागत रुऩभा स्ऩष्टगरयनुऩदवछ ।
(ऩ) प्रत्मेक फारर्ालरकाको रालग ऩुग्दो सपा य िुद्द सुयशऺत वऩउने ऩानी,
सयसपाइको रालगऩमावप्त ऩानी, प्राथलभक उऩचायको रालग आर्श्मक
औषलधहरु, स्र्ास््म चौकीफाट उऩरव्ध गयाईने लनमलभत स्र्ास््म सेर्ा
सुलनशित गरयनु ऩदवछ । िाजा

तथा

िाना उऩरव्ध

गयाउनेफाय

अनुसायको स्र्स्थ तथा स्र्ास््मर्धवक िाना िाजाको वर्र्यण(उभेय
अनुसाय) मवकनगयी अलबबार्क सभेतराई उऩरव्ध गयाउनुऩनेछ ।
(प) फारर्ालरकाराई

लसकाई

वक्रमाकराऩभा

सवक्रम

सहबागी

गयाउन

र्ास्तवर्कता झल्काउने िारका ऩूतरी,व्रक, भान्छे , ऩिु, घय,चया, स्र्ास््म
चौकी, वर्द्यारम, टाॉक, तुना, चेन,तयाजु, स्केर, भाटो, र्ारुर्ा, काठका टु क्रा,

कागजातका टु क्रा, पूर, बाॉडा र्तवन,रुगापाटा, फाजागाजा, सागसब्जी,
परपूर, भाछा, बान्छाका साभानहरु, यफय फर, फाॊसका टु क्राहरु, भकैको

िोमाहरु, वर्लबन्न वकलसभका लफमाॉहरु, नरयर्रको िऩडा,रप्सीका वर्मा
तथा स्थानीम स्तयभा ऩाईने रागत नराग्ने तथा कभ रागत राग्ने
िेरौनाहरुको लनमलभत प्रमोग गने व्मर्स्था लभराउनुऩनेछ ।
(फ)

बनाव

ऩुशस्तका, दै लनक

हाशजय

ऩुशस्तका(कभवचायी

य

र्ारर्ालरकाको

रालग),फैठक ऩुशस्तका,स्र्ास््म ऩुशस्तका, प्रत्मेक फारर्ालरकाको रालग य
शिऺक कभवचायीहरुको रालग १÷१ र्टाव्मशक्तगत पाइर तथा ऩूर् व
रेिन अभ्मास ऩुशस्तका हुन ु ऩनेछ । अलबबार्कहरुको रालगआगभन

तथा सुझार् ऩुशस्तका, वर्िेष घटना ये कडव ऩुशस्तका, फारर्ालरकाको उचाई
तथातौर नाऩजाॉच ऩुशस्तका तथा अलबबार्क सभऩकव वर्र्यण ऩुशस्तका
अरग अरगै यहनुऩनेछ ।
(ब) फारर्ालरकाराई िेल्न उऩमुक्त वकलसभको फाह्य िेर साभाग्रीहरु जस्तै

शचप्रेटी, टामयको टनेर, वढवकच्माउॉ,वऩङ, शचप्रेटी, ब¥माङ, फरहरु, शस्कवऩङ,
आदद हुन ु ऩनेछ । घेयारे फाये को चौय, फोट वर्रुर्ा,पूरफायी बएको
फगैचा हुनऩु नेछ ।

10

(भ) वर्द्याथॉ ये कडव, आभदानी िचव ये कडव, वर्द्याथॉ प्रगलत अलबरेि तथा अन्म
ये कडवहरु व्मर्शस्थतरुऩभा याख्ने प्रर्न्ध गरयनुऩनेछ ।
(म) वर्द्यारमभा कामव गने जनिशक्तभा वप्रशन्सऩर प्रायशभबक र्ार वर्कास
वर्षमभा कशभतभा +२ गये को र्ा सयहको िैशऺक मोग्मता प्राप्तगयी
िैशऺक जनिशक्त वर्कास केन्ररे तालरभ ऩाठ्यक्रभभा आधारयत १६

ददन (प्रलत ददन ८ घण्टा) को तालरभ प्राप्त गये को हुन ु ऩनेछ बने अन्म
शिऺकहरु कशभतभा SEE उशिणव गयी ७ ददनको (प्रलत ददन ८ घण्टा) को
तालरभ प्राप्त हुन ु ऩनेछ । सहजकतावको हकभा बने कशभतभा १० कऺा

उशिणव बई ५ कामव ददन (प्रलत ददन ८ घण्टा)को तालरभ प्राप्त हुन ु
ऩनेछ

।

प्रत्मेक

फारर्ालरकाराई

सभान

रुऩरे

भामा

य

याम्रो

व्मर्हायगने, आर्श्मकता अनुसाय सहमोग गनव हयदभ तत्ऩय यहने, प्रत्मेक
फारर्ालरकाको रालगसुयशऺत भहसुस गयाउन सक्ने, भामारु तर्यरे नम्र
व्मर्हाय गने रुशच बएका, फारर्ालरकाको स्र्ास््म अर्स्था, भनोवर्ऻान,
रुशच

य

आर्श्मकता

फुझ्न

सक्नेफारसवक्रमताराई

फढु र्ा

ददने,

अलबबार्कसॉग अन्तयवक्रमा गनव रुशच याख्ने, लसकाईसाभाग्रीहरुको उशचत
प्रमोग गनव सक्ने सीऩभूरक, कथा, गीत, कवर्ता बन्न तथा नृत्म गनवजान्ने,
नेऩारी सॊ स्काय, सॉस्कृलत, जात्राऩर्व, चाडफाड फुझेको, फारर्ालरकाको
िायीरयक, भानलसक, सॊ र्ेगात्भक वर्कासराई सहमोगी फन्न सक्ने ऺभता
ु ाषी, ऩेिाप्रलतआस्थार्ान, अनुिालसत, सदाचायी, सच्चरयत्र बएको
बएको भृदब

न्मूनतभ अनुबर् य सीऩराईजनिशक्तको फान्छनीम मोग्मता भालननेछ ।
लनमुक्त जनिशक्तराई लनमुशक्तऩत्र य न्मूनतभतरर् सुवर्धा ददनुऩनेछ ।
(य)

फारर्ालरकाहरु

र्ीचभा

एकआऩसभा

सफै

–सफैसॉग

सभान

लभत्रर्त

सभर्न्ध याख्न हये क ददनपयक –पयक सभूहभा फस्ने, िेल्ने, लसक्ने

र्ातार्यण फनाई सफैसॉग सफैको घुरलभर,सुसभफन्ध य सहमोगी फनाउने
कामवक्रभ हुनऩु नेछ ।

(र) वर्द्यारमको भालसक प्रगलत प्रलतर्ेदन तोवकएको ढाॉचाभा तमाय गयी
प्रभाणीत गयाई याख्नेप्रर्न्ध हुनऩु नेछ ।

(र्) प्रत्मेक र्षवको िैशऺक कामवक्रभ प्रायभब हुनऩु ूर् व कामवयत जनिशक्तरे

कशभतभा ३ ददनकोऩूनत
व ाजगी तालरभ अलनर्ामव लरएको हुन ु ऩनेछ ।
मस्तो तालरभको प्रर्न्ध वर्द्यारमरे नैगनुऩ
व नेछ ।
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(ि) पोहोयभै रा तथा ढर व्मर्स्थाऩनको तरयका पोहोयभैरा व्मर्स्थाऩन ऐन
तथा लनमभअनुसाय नगयऩालरकारे तोके फभोशजभको हुनेछ । वर्द्यारम

ऩरयसय वर्ऩद ऩदावको फित सभेतसुयशऺत हुने तरयकारे प्रर्शन्धत हुन ु
ऩनेछ ।

-ष_

प्रत्मेक कऺाभा वर्षमगत लसकाइ कुनाको व्मर्स्था साभग्री सवहत गनुव ऩनेछ ।

(स) बाडाभा घय लरई वर्द्यारम सॊ चारन गने बएभा कशभतभा ५ र्षवको र्हार
सॊ झौता गये कोहुनऩु नेछ ।

१२.

अलनर्ामवत् दै लनक गनुऩ
व ने न्मूनतभ वक्रमाकराऩ– वर्द्यारमरे प्रत्मेक ददन कशभतभा
लनभन वक्रमाकराऩहरु अलनर्ामव गनुव ऩनेछ :–
(क) फारर्ालरकाराई न्मानो स्र्ागत
(ि) सयसपाई अर्रोकन तथा सयसपाई
(ग) व्मामाभ
(घ) प्राथवना
(ङ) िौचारमको प्रमोग
(च) गोरो घेया
(छ) हाशजयी
(ज) गीत,

कथा,

अलबनम,सृजनात्भक

चार,

फारर्ालरकाहरुको

भौलरक

वक्रमाकराऩ
(झ) ऩूनयार्रोकन ÷ठू रो सभूहभाछरपर
(ञ) ऩूर् व साऺयता ÷ऩूर् व रेिन वक्रमाकराऩ
(ट) साभूवहक स्र्तन्त्र िेर, सभूह िेर यस्र्ार्रभर्न सीऩ वर्कास िेर, फावहयी
िेर,
(ठ) िाजा तथा िाना सभम
(ड) ऩुस्तक तथाऩाठ्यसाभाग्रीको प्रमोग,
(ढ) आयाभ सभम य कऺ
(ण) भातावऩता य गुरुप्रलत आबायी हुने लसकाई
(त) वर्दाई गीत आदद ।
मस

फाहेक

थऩ

वक्रमाकराऩ

गने

हो

बने

लनमभ

वर्लनमाभर्रीभा उल्रेि गयी स्र्ीकृत गयाउनु ऩनेछ ।
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२७

फभोशजभको

१३. वर्द्यारम सॊ चारन हुने सभम य प्रलत कऺा फारर्ालरका सॊ ख्मा– वर्द्यारम

सार्वजलनकवर्दाको ददन फाहेक साभान्मत् ददनको ४ घण्टा सॊ चारन गनुव
ऩनेछ । फारर्ालरकाको उभेय सभूहअनुसाय लसकाईको वक्रमाकराऩ केशन्रत
हुनेछ । मस सभर्शन्ध व्मर्स्था फारर्ालरका शिऺक अनुऩातभाउल्रे ि गये

फभोशजभ हुनछ
े । वर्द्यारमको प्रलत कऺा फवढभा २५ जनासभभ फारर्ालरका
हुन सक्नेछन् ।
१४.

फारर्ालरका शिऺक अनुऩात – वर्द्यारमभा बनाव बएका फारर्ालरकाहरुको उभेय
य सॊ ख्माकाआधायभा शिऺक सहजकताव लनमुक्त गनुव ऩनेछ । शिऺक सहजकताव
अनुऩात लनभन फभोशजभ हुनेछ :–
फारर्ालरकाको
उभेयसभूह
३ फषव बन्दा
भुनी
३ र्षव–४ र्षव
४ र्षव – ५
र्षव

१५.

वर्द्याथॉ

न्मूनतभ

सॊ ख्मा

शिऺक÷

(अलधकतभ)

सहजकताव

६

१÷१

१२

१÷१

१५

१÷१

लसकाई वक्रमाकराऩको
केन्रवर्न्दु
स्माहाय केन्र’ (ऩोषण, स्र्ास््म,
सयसपाई)

िायीरयक तथा भानलसक वर्कास
साभाशजक तथा सॊ र्ेगात्भक

वर्कास, सृजनिीरता वर्कास
(सर्ावङ्गीण वर्कास)

जनिशक्त ऩदऩूलतव सभफन्धी व्मर्स्था– वर्द्यारमरे साभान्मत् सार्वजलनक सूचना
भापवतआर्ेदन भाग गयी प्रलतस्ऩधावफाट मोग्म, अनुबर्ी य दऺ जनिशक्तको
ऩदऩूलतव गनुव ऩनेछ । सार्वजलनकप्रलतस्ऩधावफाट छनौट नगरयएका कामवयत
जनिशक्तहरुभा तोवकएको न्मूनतभ मोग्मता ऩूगेको हुन ु ऩनेछ ।स्थानीम भवहरा

तथा अऩाङ्गहरुराई छनौटभा वर्िेष प्राथलभकता ददनु ऩनेछ । मोग्मता सॉगसॉगै
सेर्ाकोितव य सुवर्धा सभेत उल्रेशित हुन ु ऩनेछ । कशभतभा १ र्षव काभ गने
कर्ुलरमत गयाई जनिशक्तलनमुक्त गनुव ऩनेछ ।
१६.

वर्द्यारम व्मर्स्थाऩन सलभलत– ऩूर् व प्राथलभक वर्द्यारम सॊ चारन ÷व्मर्स्थाऩन गनव
लनभनफभोशजभको वर्द्यारम व्मर्स्थाऩन सलभलत गठन गनुव ऩनेछ:क) रगानीकताव भध्मेफाट नगयऩालरकारे भनोनीत १ जना

– अध्मऺ

ि) र्डा सलभलतफाट भनोलनत १जना

– सदस्म
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ि) अलबबार्क भध्मेफाट वर्व्मसरे भनोनीत १जना

– सदस्म

ग) शिऺक प्रलतलनलध १ जना

– सदस्म

घ) प्रधानाध्माऩक
– सदस्म सशचर्
वर्द्यारम सॊ चारन सभर्न्धभा नीलतगत लनणवम गने, अनुभलत अनुसाय वर्द्यारम
सॊ चारन गने सभऩूणव शजभभेर्ायी वर्द्यारम व्मर्स्थाऩन सलभलतको हुनेछ ।
सलभलतरे मो लनदे शिका तथा सभम सभमभा उऩरव्धगयाईने लनदे िन वर्ऩरयत
नहुने गयी आफ्नो कामववर्धी आपैं र्नाई वर्द्यारम सॊ चारन गनुव ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द – ३
अनुगभन तथा भूल्माङ्कन सभफन्धी व्मर्स्था
१७.

अनुगभन तथा भूल्माङ्कन सलभलत– अनुभलत प्राप्त वर्द्यारमरे अनुभलत फभोशजभ
वर्द्यारमसॊ चारन गये

÷नगये को सभर्न्धभा लनमलभत रुऩभा अनुगभन तथा

भूल्माङ्कन गनव वर्द्यारम अनुगभनतथा भूल्माङ्कन सलभलत गठन गरयनेछ ।
(क) अनुगभन तथा भूल्माङ्कन सलभलतको गठन दे हाम फभोशजभ हुनेछ :
(अ) नगय कामवऩालरकाको साभाशजक सलभलतको सॊ मोजक
(आ) प्रिासनिािाको प्रभुि

– सॊ मोजक

(इ) शजल्रा फारकल्माण सलभलतको अलधकृत स्तयको प्रलतलनलध
(ई) शिऺा िािाको प्रभुि

– सदस्म
– सदस्म

–सदस्म सशचर्

सलभलतभा सभफशन्धत र्डाका र्डा सशचर् सभेत आभशन्त्रत सदस्म यहनेछन् ।
(ि) अनुगभन तथा भूल्माङ्कन सलभलतको फैठक प्रत्मेक फषव कशभतभा ५ ऩटक
फस्नेछ । एकफैठक य अको फैठकको फीचभा तीन भवहना बन्दा फढीको
पयक हुने छै न ।

(ग) फैठकका रालग ५१ प्रलतित सदस्म उऩशस्थत बएभा गणऩुयक सॊ ख्मा
ऩुगेको भालननेछ ।

ॉ ै रे लनधावयण गये
(घ) सलभलतको फैठक सभर्न्धी अन्म कामववर्लध सलभलत आप

फभोशजभ हुनेछ ।कामववर्लध प्रचलरत कानून प्रलतकुर हुने छै न ।
फैठकफाऩत फैठक बिा लनमभानुसाय ददईने छ

(ङ) सलभलतरे मो लनदे शिका कामावन्र्मन गयाउने छ य अनुगभन तथा भूल्माङ्कन
प्रलतर्ेदन तमायगयी नगयऩालरका सभऺ ऩेि गनुव ऩनेछ । प्रलतर्ेदनरे
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लसपारयस

गये का

अन्म

सुझार्हरुकामावन्र्मन

गनव

नगयऩावपकारे

सलभलतराई लनदे िन ददन सक्नेछ ।
(च) अनुगभन सलभलतभा आर्श्मकता अनुसाय वर्द्यारम व्मर्स्थाऩन सलभलतका
ऩदालधकायीहरुतथा अन्म वर्षम वर्ऻ सभेतराई आभन्त्रण गयी र्ैठक गनव
सक्नेछ ।
(छ) वर्द्यारम अनुगभन गदाव अलबबार्क, शिऺक, कभवचायी तथा वर्द्याथॉ
सभेतका अलबभतपायभको प्रमोग गयी र्ा नगयी सोफाट प्राप्त जानकायी
सभेतराई आधाय भालनवर्द्यारमराई सुधाय गनव लनदे िन ददन सक्नेछ ।
१८.

सलभलतको काभ, कतवव्म य अलधकाय– अनुगभन तथा भूल्माङ्कन सलभलतको काभ,
कतवव्म यअलधकाय लनभनानुसाय हुनछ
े :-

क)

वर्द्यारम सॊ चारन व्मर्स्थाऩन सभफन्धी आर्श्मक वर्षमगत कामववर्लध,
भाऩदण्ड,लनदे शिकाहरु तमाय गने य रागू गयाउने ।

ि)

वर्द्यारमहरुको सभम सभमभा अनुगभन गयी मस लनदे शिकारे लनदे शित
गये फभोशजभसॊ चारन व्मर्स्थाऩन बए नबएको भूल्माङ्कन गयी लनदे शिका

अनुरुऩ गने ÷गयाउने ।अनुगभन भूल्माङ्कनको ढाॉचा अनुसूची –५ भा
ग)
घ)

उल्रेि बए फभोशजभ हुनेछ ।

अन्म लनकामसॉग सभन्र्मात्भक कामव गने ।
वर्द्यारमरे सॊ चारन अनुभलत प्राप्त गदाव गरयएका लरशित प्रलतर्िता ऩूया
गये ÷नगये कोअनुगभन भूल्माङ्कन गयी कामावन्र्मन गयाउने ।

ङ)

अनुगभन

गदाव

अलनमलभत

बएको, फारभैत्री

ऩूर्ावधाय

ऩूया

नगये को,

र्ातार्यणभैत्री नबएको,अऩाङ्गभैत्री नबएको, न्मूनतभ भाऩदण्ड ऩूया नगये को
ऩाईएभा कायर्ाही गने ।
च)

अनुगभन सलभलतरे आर्श्वमकता अनुसाय प्रलतर्ेदन तमाय गयी लसपारयि
गनव सक्ने ।

छ)

सभमानुकुर ऩाठ्यक्रभ, िैशऺक साभाग्री, लसकाई वर्लधभा सुधाय तथा
ऩरयर्तवन गनुव ऩनेबए लसपारयस गने ।

१९. प्रलतर्ेदन ऩेि गनुऩ
व ने–नगयऩालरकाफाट अनुभलत प्राप्त गयी सॊ चालरत वर्द्यारमहरुरे
चौभालसक प्रलतर्ेदन तथा फावषवक प्रलतर्ेदन अनुगभन तथा भूल्माङ्कन सलभलतभा
ऩेिगनुऩ
व नेछ । सलभलतरे प्रलतर्ेदन सभफन्धभा अध्ममन वर्श्लेषण गयी िािाराई

वर्र्यण अद्यार्लधक गनवलनदे िन ददनेछ साथै आर्श्मकता अनुसाय वर्द्यारमराई
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मस लनदे शिका फभोशजभ कुनै कामव गनव र्ानगनव सभेत लनदे िन ददन सक्नेछ ।
प्रलतर्ेदनको ढाॉचा अनुसूची – ६ भा उल्रेि गये फभोशजभ हुनेछ ।
ऩरयच्छे द –४
वर्वर्ध
२०. सुझार् लनदे िन ऩारना गनुऩ
व ने– वर्द्यारमरे अनुभलत लरदा प्रलतर्िता जनाए अनुरुऩ
वर्द्यारम सॊ चारन बए नबएको अनुगभन तथा भूल्माङ्कन सलभलतफाट लनमलभत
तथा आकशस्भक रुऩभा अनुगभन, सुऩयीर्ेऺण तथाऩुनयार्रोकन गरयनेछ ।
अनुगभन सुऩेयीर्ेऺण ऩिात सलभलतरे ददएको लनदे िन ÷ सुझार् वर्द्यारमरेऩारना
गनुव ऩनेछ ।
२१.

नगयऩालरकारे सहमोग, सभभान र्ा ऩुयस्कृत गनव सक्ने–मस लनदे शिकाकोऩूणव
ऩरयऩारना गयी न्मून िुल्कभा गुणस्तयीम लसकाई कामवक्रभ सॊ चारन गने

उत्कृष्ट ऩूर् व प्राथलभकवर्द्यारमराई नगयऩालरकारे वर्िेष ददर्स / शिऺा ददर्स
र्ा कुनै सन्दबव ऩाये य सभभान गनव, ऩुयस्कृत गनवर्ा जुनसुकै वकलसभको आलथवक
तथा प्रावर्लधक सहमोग गनव सक्नेछ ।
२२.

असहाम ÷अऩाङ्ग÷टुहयु ा फारर्ालरकाराई सहमोग गनुव ऩने –नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र

सॊ चारन हुनेऩूर् व प्राथलभक वर्द्यारमरे सलभलतको शिपारयस अनुरुऩ अलत वर्ऩन्न,
वऩछलडएका , अऩाङ्ग र्ा टु हयु ाफारर्ालरकाराई शिपारयस अनुसायको सहमोग
उऩरव्ध

गयाई

आफ्नो

िैशऺक

कामवक्रभभा

सहबागीगयाउनु

ऩनेछ

।

साभान्मत् कूर फारर्ालरकाको ५ प्रलतित फारर्ालरकाराई मस प्रकृलतको
सहमोगउऩरव्ध गयाउनुऩनेछ ।
२३.

ु
फैंक िाता सॊ चारन– वर्द्यारमको अध्मऺ य सदस्म सशचर्को सॊ मक्त
नाभभा
फैं क िातासॊ चारन गनुऩ
व नेछ । वर्द्यारमरे आम, व्मम य भौज्दात यकभको
अद्यार्लधक ये कडव यािी ऩायदशिवताकामभ गनुऩ
व नेछ ।

२४.

रेिा ऩयीऺण गयाउनु ऩने– प्रत्मेक आ.र्. सवकएको ९० ददन लबत्र कानून
फभोशजभकोअलधकाय प्राप्त रेिा ऩयीऺकफाट रेिा ऩयीऺण गयाई रेिाऩरयऺण
प्रलतर्ेदन नगयऩालरकाभा ऩेि गनुऩ
व नेछ ।

२५.

वर्द्यारम बर्न पेनुऩ
व ये स्र्ीकृलत लरनुऩने– वर्द्यारम बर्न सनुव ऩये भा सनुव ऩने

कायण, सनेबर्नभा हार वर्द्यारमभा यहेका फारर्ालरकाराई प्रलतकुर असय
नऩने व्महोया सभेत सभर्शन्धत र्डाकामावरमभा लनर्ेदन ददई र्डारे सफै
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भाऩदण्ड य बौलतक ऩूर्ावधाय जाॉच गयी मस लनदे शिका फभोशजभहुने बएभा भात्र
वर्बागराई

वर्द्यारम

सनव

र्ा

थऩ

बर्न

उऩमोग

(Extension)

गनव

स्र्ीकृतददईनेछ ।बर्नको बौलतक अर्स्था उऩमुक्त छ बन्ने वर्षमभा वर्षम
वर्ऻ, ईशन्जलनमय र्ा ऩयाभिव सेर्ा प्रदामकसॊ स्थारे स्थरगत लनयीऺण तथा

अध्ममन लफश्लेषण गयी मस लनदे शिकारे तोकेका न्मूनतभ ऩूर्ावधाय तथाबौलतक

अर्स्था यहेको व्महोयाको शिपारयस ऩत्र अलनर्ामवत् ऩेि गनुव ऩनेछ । मस्तो
शिपारयस ददनु ऩूर्ढ
व र व्मर्स्थाऩन, स्र्च्छ य स्र्स्थ फातार्यण, प्रदुषण यवहत र्ा
लनमशन्त्रत र्ातार्यण, उद्योग,करकायिाना, फसऩाकव, ऩेट्रोर ऩभऩ, र्ाचनारम,
िुल्रा भञ्च, भूर सडक आदद वर्द्यारम बर्नआसऩासभा नयहेको य त्मसफाट
नकायात्भक प्रबार् नऩने अर्स्था, आर्श्मक बौलतक ऩूर्ावधाय, न्मूनतभभाऩदण्ड
ऩूया गये को र्ा गनव सक्ने सॊ बार्ना, बर्न सॊ यचना, बूकभऩ प्रलतयोधात्भक बएको,
अग्नीलनमन्त्रण उऩकयण, प्रस्तावर्त फारर्ालरका सॊ ख्माको रालग वर्द्यारमको
ऺेत्रपर ऩुग्ने, न्मूनतभसुवर्धाहरु उऩरव्ध गयाउने स्थरहरु यहेको आदद

उल्रेि हुन ु ऩनेछ । वर्द्यारम बर्न पेनुब
व न्दा कशभतभा१ भवहना अगार्ै
सभऩूणव अलबबार्कहरुराई जानकायी गयाउनुऩनेछ ।
२६.

वर्लनमभार्री जायी गनुव ऩने– हये क वर्द्यारमरे सॊ स्थाभा कामव गने सर्ै
जनिशक्तहरुको ऩद,मोग्मता, सेर्ा, सुवर्धा, र्ढु र्ा,आचयण, तालरभ, कामव अर्धी,
र्ावषवक तथा भालसक वर्दा, स्र्ास््मसुवर्धा, र्ीभा सुवर्धा, कामववर्र्यण, सेर्ाको
सुयऺा,अर्काि कोष तथा अन्म सुवर्धा, वर्द्यारम सॊ चारनव्मर्स्थाऩनका अन्म
प्रफन्धहरुसभेत उल्रेि गयी वर्लनमभार्री जायी गयी रागू गनुऩ
व नेछ । मस्तो
वर्लनमभार्री मो लनदे शिका प्रलतकुर हुने छ्रै न् य रागू बएको १ भवहनालबत्र
शिऺा िािाभा ऩेि गनुऩ
व नेछ ।

२७.

लनमलभत फैठक– ऩूर् व प्राथलभक वर्द्यारमभा शिक्क, कभवचायीहरु, व्मर्स्थाऩन
सलभलत यअवर्बार्कहरु र्ीच सकेसभभ भालसक रुऩभा य कशभतभा त्रैभालसक

रुऩभा फैठक गनुव ऩनेछ । मससभर्शन्ध वर्र्यण प्रगलत प्रलतर्ेदनभा िुराउनु
ऩनेछ ।
२८.

िुल्क लरन ऩाउने– वर्द्यारमहरुरे नगयऩालरकाफाट स्र्ीकृती बए अनुसाय भात्र
िुल्क लरन ऩाउनेछन्।मस्तो िुल्क लनधावयण गदाव वर्द्यारमरे प्रत्मेक फषवको
भाघ भसान्तलबत्र दुई लतहाई अलबबार्कको सहभलतभा िुल्क प्रस्तर् गयी
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नगयऩालरकाभा ऩेि गने य नगयऩालरकाफाट

स्र्ीकृलत

गये फभोशजभको भात्र

िुल्क लरन ऩाउने छ ।
२९.
३०.

दताव तथा नर्ीकयण िुल्क– वर्द्यारम दताव तथा नर्ीकयण िुल्क सभफन्धभा
नगयऩालरकारे लनधावयण गये फभोशजभ हुनेछ।

दण्ड सजाम– अनुगभन तथा भूल्माङ्कन सलभलतरे ददएको प्रलतर्ेदन अनुसाय
छानवर्न गदावअनुभलत नलरई र्ा अनुभलत लरएय ऩलन राऩयफाही गये को, फदलनमत
गये को र्ा फारभैत्री ऩूर्ावधाय ऩूयानगये को, न्मूनतभ भाऩदण्ड ऩूया नबएको तथा
प्रलतफिता ऩूया नगये को दे शिएभा लनशित सभम तोकीमो लनदे शिका ऩारना गनव
लनदे िन ददन सवकनेछ । मसयी उऩरव्ध गयाएको सभमलबत्र ऩलन सुधायनगये भा
कसुयको भात्रा अनुसाय एकहजाय दे शि ऩन्र हजाय रुऩैमा सभभको जरयर्ाना र्ा

३१.

दताव िाये शज गनेसभभको कायर्ाही हुनेछ ।

मस लनदे शिका फभोशजभ गनुव ऩने– मो लनदे शिका जायी बई रागू बएको लभलतरे
तीन

भवहनालबत्रभा

नगयऩालरका

ऺेत्रलबत्र

सॊ चालरत

सफै

ऩूर् व

प्राथलभक

वर्द्यारमहरु मसै लनदे शिकारे तोके फभोशजभ सॊ चारन हुन ु ऩनेछ । सो
फभोशजभ नबए मस ऩूर् व प्राप्त अनुभलत अको िैशऺक सत्रफाट नर्ीकयण
गरयनेछैन । मस लनदे शिका फभोशजभ सॊ चारन गनव गयाउन सफै ऩूर् व प्राथलभक
वर्द्यारमहरुराई शिऺा िािाफाट ऩत्राचाय गनुव ऩनेछ ।
३२.

फाधा अडकाउ पुकाउने अलधकाय– मस लनदे शिकारे व्मर्स्था गये को कुनै
प्रार्धान कामावन्र्मन गनव फाधा अडकाउ पुकाउन ऩये भा नगयऩालरकारे
आर्श्मकता अनुसाय फाधा अडकाउ पुकाउनसक्नेछ ।

३३.

सॊ िोधन गनव सक्ने–मस लनदे शिकाभा बएका कुनै वर्षमभा सॊ िोधन गनुव ऩने
आर्श्मकता भहिुस बएभा प्रचलरत कानून वर्ऩरयत नहुने गयी सलभलतको फैठक

फसी िॊसोधनको लसपारयस गनेछ। सोलसपारयस नगयऩालरकारे स्र्ीकृत गयी
सॊ िोधन हुनेछ ।
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अनुसूची – १
(लनमभ ३ सॊ ग सभर्शन्धत)
लफद्यारम सञ्चारनका रालग ददइने लनर्ेदन
ु ायामणा नगयऩालरका
श्री चाॊगन
नगयकामवऩालरकाको कामावरम
कटु न्जे,बक्तऩुय ।
वर्षम :ऩूर् व प्राथलभक वर्द्यारम सञ्चारन गनव अनुभलत ऩाउॉ ।
िैशऺक सत्र ................दे शि शििु स्माहाय केन्र÷वकन्डय काडे न÷भन्टे स्र्यी वर्द्यारम
सञ्चारनगनव

अनुभलत

ऩाउन

अलबबार्क÷सभुदाम÷वर्द्यारम

व्मर्स्थाऩन

सलभलतको

लभलत...........कोलनणवमअनुसाय तऩलसरका वर्र्यण य कागजात सॊ रग्न गयी मो लनर्ेदन
ऩेस गये को छु ÷छौं ।
क) प्रस्तावर्त वर्द्यारमको,
१. नाभ :
२. ठे गाना : र्डा नॊ.
सडक

नाभ

:

..........................घय

नॊ.:

....................

टोर.................................................पोन नॊ...............................
३. सेर्ा ऩु¥माईने फारफालरकाको सॊ ख्मा(उभेय सभूह सभेत) :
ि) सञ्चारनका रालग सहभलत ददने नशजकका २ वर्द्यारमको,
नाभ :
ठे गाना :
पोन नॊ. :
ग) प्रस्तावर्त वर्द्यारमको बौलतक ऩूर्ावधायहरु :
१. बर्न
अ) कोठा

आ) कच्ची÷ऩक्की

इ) के रे फनेको

इ) बाडा ÷ आफ्नै ÷ सार्वजलनक
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२) पलनवचयको वर्र्यण :
अ)
आ)
इ)
ई)

३. िेरकुद भैदानको ऺेत्रपर
अ) आफ्नै
आ) बाडाभा र्ा सार्वजलनक
इ) अन्म
४. िौचारमको व्मर्स्था
अ) सॊ ख्मा
आ) कच्ची ÷ऩक्की
इ) ऩानीको व्मर्स्था
५. िानेऩानीको व्मर्स्था :
अ) फोकेय ल्माउने

आ) धायाफाट÷लभनेयर (फोटर÷ जाय)
इ) ऩमावप्त ÷अऩमावप्त
६. ऩाठ्यसाभग्री÷लसकाई साभाग्री के के छन् :
अ)

आ)
इ)
ई)
७. आलथवक वर्र्यण
अ) अचर सभऩशि
आ) चर सभऩशि
इ) अन्म
८. आभदानीको स्रोतको व्मर्स्था कसयी लभराइन्छ :
ॉ ागत रुऩभा):
९. फारभैत्री ऩुर्ावधायहरु (र्ुद

ॉ ागत रुऩभा):
१०.वर्द्यारमको न्मूनतभ भाऩदण्ड(र्ुद
११.अन्म कुनै वर्र्यणहरु बए्
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भालथ रेशिएको वर्र्यण ठीक छन् ÷झुठा ठहये भा कानुन फभोशजभ सहुॉरा ÷
फुझाउॉरा ।

सॊ स्थाको छाऩ लनर्ेदकको सही
नाभ :
ठे गाना :
लभलत :
सॊ रग्न कागजात
लनमभ ४ भा उल्रेशित कागजातहरु ऩेि गनुऩ
व नेछ ।
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अनुसूशच – २

(लनमभ ५ सॉग सभर्शन्धत)
शििु स्माहाय केन्र ÷वकन्डय गाडे न÷भन्टे स्र्यी÷ ऩूर् व प्राथलभक वर्द्यारमका कऺा सञ्चारन
गनव ददईने अनुभलतऩत्र

श्री...... ........................................................... ।

ु ायामणा नगयऩालरका र्डा नॊ.............., ............... बक्तऩुय ।
चाॊगन
तऩाईरे शििु स्माहाय केन्र ÷वकन्डय गाडे न÷भन्टे स्र्यी÷ ऩूर् व प्राथलभक वर्द्यारमका
कऺा सञ्चारनगने सभफन्धभा मस सुमलव फनामक नगयऩालरकाभा ददनु बएको लनर्ेदन
उऩय कायफाही हुॉदा मस नगयऩालरकाको ऩुर् व प्राथलभक वर्द्यारम व्मर्स्थाऩन लनदे शिका,
२०७५ अनुसायको ऩूर्ावधायऩूया गये को य मसनगयऩालरकाको नक्साॊक्नभा ऩये कोरे
लभलत.............दे शि रागू हुने गयी

सुमलव फनामक नगयऩालरकार्डा नॊ. ............शस्थत

................ठाउॉको.......................सडकभा
घयभावर्द्यारम

सञ्चारन

गनव

मस

कामावरमको

जोलडएको

घय

लभलत..............को

नॊ.

......को

लनणवमअनुसाय

अनुभलत प्रदान गरयएको छ।
प्रभुि प्रिासकीम अलधकृत

कामावरमको छाऩ

सवह :
नाभ :
लभलत :
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अनुसूची – ३
(लनमभ १० सॊ ग सभर्शन्धत)
फारभैत्री ऩूर्ावधायका सूचकहरु
१.

वर्द्यारमको न्मूनतभ भाऩदण्डरे तोके फभोशजभ िुरा कऺा कोठा ÷ उऩमुक्त
पलनवचय÷कऺा

कोठालबत्रको

बौलतक

अर्शस्थलत, उभेय

अनुसायको

पलनवचय,

नाच्ने,िेल्ने,सुत्ने प्रर्न्ध,बर्नको तल्रा तथाकऺा सॊ चारन सभर्न्धी व्मर्स्था
२.

वर्द्यारम बर्न सुयऺा अर्स्था

३.

िेर भैदान ÷िेर साभग्री

४.

प्रधानाध्माऩक÷ शिऺक ÷ सहजकताव÷आमा÷सुयऺाकभॉको मोग्मता तथा तालरभ
सभर्न्धी वर्र्यण

५.

आयाभ कऺ÷उऩचाय कऺ,

६.

ऩोषण÷िानेऩानी÷िौचारम

७.

स्र्ास््म ऩयीऺण सभफन्धी व्मर्स्था

८.

फार ऩुस्तकारम÷ऩाठ्यसाभाग्री ÷लसकाई साभग्री सवहतको प्रर्न्ध

९.

फावषवक क्मारेण्डय ÷ सूचनाऩाटी

१०. फारर्ालरकाको आर्ासफाट वर्द्यारमको दुयी
११. बर्नको ऺेत्रपर,उचाई य प्रलतकऺा वर्द्याथॉको सॊ ख्मा
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अनुसूची –४

(लनमभ ११(फ) सॉग सभर्शन्धत)
वर्द्यारम दताव पायभको ढाॉचा
फारर्ालरकाको नाभ :
फुर्ाको नाभ :

सभऩकव नॊ. :

इभेर :

आभाको नाभ :

सभऩकव नॊ. :

इभेर :

जन्भ लभलत :
स्थामी ठे गाना :
हारको ठे गाना :
वर्द्यारम बनाव लभलत :
बनाव हुने कऺा :
फारर्ालरकाको

लनमलभत

स्र्ास््म

ऩरयऺण

गने

िास

शचवकत्सक

बए

नाभ,ठे गाना य पोन नॊ.:
फारर्ालरकाको रुची तथा अरुचीको वर्षम :
कुनै वर्िेष स्र्ास््म सभस्मा मा योग बए सो व्महोया :
उऩयोक्त वर्र्यण दठक साॉचो हो झुट्टा ठहये कानून फभोशजभ सहॉाुरा फुझाउॉरा
वर्द्यारम बनाव गयाउने अलबबार्क
नाभ :

फारर्ालरकासॉगको नाता :
ठे गाना :
पोन नॊ. :
लभलत :
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लनजको

अनुसूची –५

(लनमभ १८ सॉग सभर्शन्धत)
वर्द्यारम अनुगभन पायभको ढाॉचा
१. अनुगभन गरयएको वर्द्यारमको नाभ :
२. वर्द्यारमको ठे गाना :
३. प्रधानाध्माऩकको नाभ :
४. सभऩकव नभर्य :
५. अनुगभन लभलत :
अनुगभन वर्र्यण
सुयशऺत
फारभैत्री
वर्द्यारमबर्न
छ

छै न

उऩमुक्त

वऩउन मोग्म

फारउऩमोगी

उऩमुक्त

कऺाकोठा

िानेऩानी

पलनवचय

िे र भैदान

छ

छ

छै न

छै न

छ

छै न

छ

छै न

उभेय

ऩोषणमुक्त

स्र्ास््मऩयीऺण

अनुसायको

िानािाजाको

सभफशन्ध उऩमुक्त

िे र साभाग्री

व्मर्स्था

व्मर्स्था

छ

छै न

छ

छै न

छ

छै न

तालरभ
फार

प्राप्तशिऺक

ऩुस्तकारम

तथाआमाको

छ

छ

न्मुनतभ
भाऩदण्डहरु

व्मर्स्था
छै न

छै न

छ

छै न

अनुगभन भूल्माङ्कनका क्रभभा दे शिएका मस लनदे शिका प्रलतकुरका कुनै त्म त्माङ्क र्ा अर्स्था पेराऩये भा र्ा अलत गुणात्भक
ॉ ागत रुऩभा व्महोयािुराउन सवकनेछ । प्रलतर्ेदनभा अनुगभन भूल्माङ्कन
यहेभा मस वर्र्यणभा थऩ ढाॉचा र्नाई उल्रेि गनव र्ा र्ुद
गने सलभलतका सदस्महरुरे नाभ रेिी हस्ताऺय गयीऩेि गनुऩ
व नेछ ।
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अनुसूची –६

(लनमभ १९ सॉग सभर्शन्धत)
नगयऩालरकाभा ऩेि गये को चौभालसक प्रलतर्ेदन
१. वर्द्यारमको नाभ :
२. वर्द्यारमको ठे गाना :
३. प्रधानाध्माऩकको नाभ :
४. सभऩकव नभर्य :
५. प्रलतर्ेदन ऩेि गये को लभलत :
६.वर्द्याथॉ सॊ ख्मा :
७. कऺा वर्र्यण :
८. वर्द्यारमको बौलतक वर्र्यण :
(क) बर्न – (अ) आफ्नै

(आ) बाडाभा

(ि) जभभा आम
(ग) जभभा व्मम
९. भानर् सॊ साधन वर्र्यण :
(क) तालरभ प्राप्त शिऺक, सहजकताव
(ि) तालरभ प्राप्त आमा
(ग) अन्म
१०. असुर गरयने िुल्कहरु तथा उऩरव्ध गयाईने सेर्ा सुवर्धा सभर्न्धी वर्र्यण :
प्रलतर्ेदक
लभलत :

नाभ :
हस्ताऺय :

cf1fn]
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