रुम्बफनी सास्कृततक नगयऩातरका

विद्यारम खोल्ने अनुभततको रातग ददइने तनिेदन
श्रीभान् प्रभुख प्रशासकीम अतधकृतज्मू,
रुम्बफनी साॉस्कृततक नगयऩातरका
नगय कामयऩातरको कामायरम
भवहरिाय , रुऩन्दे ही ।

विषम् कऺा थऩ गयी विद्यारम सञ्चारन गने अनुभतत सबफन्धभा ।

भहोदम,
शैम्ऺक सत्र ………………… दे म्ख …………………. तहको कऺा…………थऩ गयी विद्यारमको आफ्नै आन्तरयक
स्रोतभा विद्यारम सञ्चारन गनय चाहेकोरे अनुभततको रातग दे हामका विियणहरु खुराई मो तनिेदन गये को छु ।
(क) विद्यारमको्
१. नाभ्

२. ठे गाना् रु.साॉ.न.ऩा. िडा नॊ. ………….. गाउॉ/टोर………………………………………

पोन/भोफाइर नॊ. ………………..........................................इभेर्.…………………………….
िेबसाइट् ………………………………………………………….

३. वकतसभ्

(१) साभुदावमक
(३) भदयसा

(२) सॊ स्थागत्

(अ) कबऩनी

(आ) शैम्ऺक गुठी

४. अनुभतत तरन चाहेको तह य सञ्चारन गने कऺा्
(ख) विद्यारमको रातग ऩूया गरयएको बौततक ऩूिायधाय्
१. बिनको्
(१) सॊ खमा्

(२) कच्ची/ऩक्की/अधय ऩक्की

(३) आफ्नै / फहारभा / साियजतनक

२. कोठाको विियण्
कोठाको

सॊ खमा

रबफाई

चौडाई

उचाई

झ्मार

ढोकाको
अिस्था

प्रकाश य

फत्तीको

प्रमोजन

अिस्था

३. पतनयचयको सॊ खमा्
(१) डेस्क्

(२) फेञ्च्

(३) टे फर्

(४) दयाज्

(५) भेच (कुची)

(६) अन्म्

४. खेरकूद भैदानको अिस्था य जग्गा योऩनी िा विगाहाभा्
५. शौचारमको सॊ खमा (१) छात्ररे प्रमोग गने्

(२) छात्रारे प्रमोग गने्
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कैवपमत

६. खानेऩानीको अिस्था्
७. ऩुस्तकारमको अिस्था तथा ऩुस्तकको सॊ खमा्
८. प्रमोगशारा्

साभग्ी्

९. सिायी साधनको विियण्–
१०. शैम्ऺक साभग्ीको विियण्–
(ग) विद्याथी सॊ खमा् (प्रस्तावित/हार बएको)
कऺा
सॊ खमा
(घ) म्शऺक सॊ खमा् (प्रस्तावित) (तनभावि य भाविको हकभा विषमगत म्शऺक सॊ खमा खुराउने)
(ङ) आतथयक विियण् (प्रस्तावित)
१. अचर सबऩम्त्त्
२. चर सबऩम्त्त्
३. िावषयक आबदानी्
४. आबदानीको स्रोत्
भातथ रेम्खएका विियणहरु ठीक साॉचो छ, झुट्टा ठहये कानून फभोम्जभ सहुॉरा फुझाउॉरा ।
तनिेदक्
विद्यारमको छाऩ

सही्
नाभ्
ठे गाना्
तभतत्

सॊरग्न गनुय ऩने कागजातहरु्
१. शैम्ऺक गुठीको विधान िा कबऩनीको प्रफन्धऩत्र तथा तनमभािरीको प्रतततरवऩ
२. जग्गा िा बिन बाडाभा तरने बए कबतीभा ऩाॉच िषयसबभको रातग घय िा जग्गाधनीरे फहारभा ददने सबफन्धभा
बएको कफुतरमतनाभा सबफन्धी ऩत्र ।
३. प्रस्तावित विद्यारमको ऺेत्रको शैम्ऺक नक्सा ।
४. सबफम्न्धत िडा कामायरमको तसपारयस ।
५. अम्घल्रो कऺाको अनुभतत ऩत्र
६. विद्यारम व्मिस्थाऩन सतभततको तनणयम
७. आतथयक स्रोत व्मिस्थाको प्रभाण
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