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आदर्श विद्यालय विकास कायशक्रम कायशविवि २०७६ 

प्रस्तािनााः सामुदावयक विद्यालयमा अनुकुल रै्विक िातािरण वसर्शना गरी विद्यालयको समग्र 

पिको विकास गद ै विद्यालयलाई अवििािक तथा विद्याथीको पविलो रोर्ाइको रै्विक 

गन्तव्यकका रुपमा विकास गनश विद्यालयिरुमा योर्नािद्ध सुिारका कायशक्रम कायाशन्ियन गरी 

विद्यालयिरुलाई वर्िण वसकाइको  मूल थलोको रुपमा आदर्श विद्यालय स्थापना गनश बाञ्छनीय 

िएकोले, 

विवनयोर्न ऐन २०७६ को दफा ६ को उपदफा (१)ले ददएको अविकार प्रयोग गरी  प्रदरे् 

सरकारले यो कायशविवि बनाएको छ । 

१. सवंिप्त नाम र प्रारम्िाः (१)यो कायशविविको नाम आदर्श विद्यालय विकास कायशक्रम कायशविवि 

२०७६ रिकेो छ ।  

(२)यो कायशविवि तरुन्त प्रारम्ि हुनेछ । 

२. पररिाषााः विषय िा प्रसंगले अको अथश नलागेमा यस कायशविविमा,-  

(क )"मन्रालय" िन्नाले सामावर्क विकास मन्रालय, गण्डकी प्रदरे् सम्झनु पछश । 

(ख)"वनदरे्नालय" िन्नाले वर्िा विकास वनदरे्नालय सम्झनु पछश । 

(ग) "वनदरे्क" िन्नाले वर्िा विकास वनदरे्नालयको प्रमुख सम्झनु पछश ।  

(घ) "व्यकिस्थापन सवमवत" िन्नाले सामुदावयक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदखे र 

व्यकिस्थापन गनशका लावग गरित विद्यालय व्यकिस्थापन सवमवत सम्झनु पछश । 

(ङ) "सामुदावयक विद्यालय" िन्नाले नेपाल सरकारबाट वनयवमत रुपमा अनुदान पाउन े

गरी अनुमवत िा स्िीकृत विद्यालय सम्झनु पछश ।  

 (च) "वनिाशचन िेर " िन्नाले प्रदरे् सिा सदस्य वनिाशचन ऐन २०७४ को दफा २(ञ) 

बमोवर्को वनिाशचन िेर  सम्झनु पछश । 

(छ) "स्थानीय ति" िन्नाले गाउँपावलका र नगरपावलका सम्झनु पछश । 

(र्) "आदर्श विद्यालय "िन्नाले बालबावलकाको अन्तर्नशवित प्रवतिा प्रस्फुटन गद ै

बालमैरी बाताबरणमा नतैीकिान र र्ीिनोपयोगी सीप आर्शन गराउन सके्न 

सुवििायुक्त िौवतक पूिाशिार िएको विद्यालय सम्झन ुपछश। 

 

३.उद्देश्याः यस कायशक्रमको प्रमुख उद्धशे्य विद्यालयको रै्विक िातािरणमा योर्नािद्ध सुिार 

गरी बालबावलकािरुको सिाशवगगण विकासमा सियोग पुयाशउनु हुनेछ। 

४.स्िीकृत बर्टे तथा र्ीषशकाः कायशक्रम सञ्चालनका लावग कायशक्रम क्रम संख्या ४४२४ खचश 

उपवर्षशक नं. २२५२२ अन्तगशत कोड नं २.७.१३.२० बाट खचश हुने गरी रु. 

१,८०,००,०००। (एक करोड असी लाख ) विवनयोर्न गररएको छ । 

५. अनुदान उपलब्ि गराउने विविाः (१) वनदरे्नालयले यस कायशक्रमका लावग वनिाशररत 

आिारिरु सवित कम्तीमा ३० ददनको सािशर्वनक सूचना िेिसाईट तथा रावियस्तरको 

पवरकामा अनुसूची १ बमोवर्म प्रकार्न गरी प्रस्ताि आव्िान गनेछ ।  
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(२) सामुदावयक विद्यालयिरुले व्यकिस्थापन सवमवतको वनणशय संलग्न गरी विस्तृत वििरण 

सवितको प्रस्ताि अनुसचूी २ बमोवर्मको ढाँचामा सम्बवन्ित स्थानीय तिमा पेर् गनुश पनेछ 

। 

(३) स्थानीय तिले आिश्यक कागर्ात सवित सब ैविद्यालयको प्रस्ताि वसफारीस सवित 

वर्िा विकास वनदरे्नालयमा पिाउनु पनेछ। 

(४) प्राप्त प्रस्तािको छनोटको लावग अनुसूची ३ िमोवर्मको एक छनोट तथा वसफाररस 

सवमवत रिनेछ ।   

(५) छनोट तथा सवमवतले अनुसूची ४ बमोवर्मको आिारमा प्रस्ताििरुको छनोट तथा 

अनुदान वनिाशरण गने छ ।  

(६) स्िीकृत िएका प्रस्ताििरुको सूची मन्रालय तथा वनदरे्नालयको िेिसाइट माफश त 

सूचना प्रकार्न गररनेछ  । 

(७) छनोट िएका विद्यालयगत स्िीकृत कायशक्रम र बर्ेट एकीन गरी वनदरे्नालयल े

सम्बवन्ित स्थानीय तिलाई अनुदानको अवख्तयारी ददनेछ र उक्त अवख्तयारी अनुसारको 

अनुदान रकम कायश प्रगवत मूलयांकनका आिारमा स्थानीय तिले विद्यालयलाई िुक्तानी ददनेछ 

। 

(८) विद्यालयले सम्िवन्ित स्थानीय तिसँग अनसचूी ५ बमोवर्मको ढाँचामा कायशक्रम 

सम्झौता गरी कायाशन्ियन गने र कायश सम्झौता गरेको वमवतले बढीमा १५ ददन विर कायश 

प्रारम्ि गरी  सो को र्ानकारी वनदरे्नालयलाई ददनु पनेछ । 

(९) स्थानीय तिले अनगुमन तथा मूलयाङकन गरी अनुसूची ६  को ढाचँामा कायश 

सम्पन्न प्रगवतको प्रवतिेदन तयार गरी एक प्रवत वनदरे्नालयमा पिाउनु पने छ। 

(१०) प्राप्त बर्ेटको आन्तररक  तथा अवन्तम लेखापरीिण गने दावयत्ि स्थानीय तिको 

हुनेछ साथै कायशक्रमको लेखागकन, पारदर्र्शता, औवचत्यता, प्रवतिेदन र अनुगमनमा 

स्थानीय तिलाई सम्बवन्ित विद्यालयले पूणश सियोग गनुश पनेछ । 

(११)प्रत्येक प्रदरे् वनिाशचन िेरमा एक आदर्श विद्यालय सञ्चालन हुने गरी अविकतम रु. 

५,००,०००।(पाँचलाख मार) अनुदान रकम प्रदान गररनेछ। 

(१२) आदर्श विद्यालय कायशक्रमका लावग छनोट िएको विद्यालयलाई चालु आर्थशक िषशको 

अन्य कायशक्रम दोिोरो नपने गरी छनौट गररनेछ। 

६. कायशक्रमको अनगुमनाः कायशक्रमको अनुगमन मन्रालय , वनदरे्नालय र स्थानीय तिबाट 

अनुसूची ७ बमोवर्मको ढाँचामा गररनेछ । 

७. परे् गनुशपने कागर्ाताः रकम िुक्तानीका लावग दिेाय बमोवर्मका कागर्ात पेर् गनुशपनेछाः- 

क. कायशक्रमका फोटोिरु,    

ख. खचशका वबल िरपाईिरु, 

ग. कायशसम्पन्न प्रवतिेदन,    

घ. आर्थशक प्रर्ासन सञ्चालन वनदवेर्का अनुसारका अन्य कागर्ातिरु 
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ङ. अन्य आिश्यक कागर्ातिरु 

८. बािा अड्काउ फुकाउनाेः यस कायशविविको कायाशन्ियनमा कुनै बािा उत्पन्न िएमा 

मन्रालयले त्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन सके्नछ । 

९. सरं्ोिनाः यस कायशविविमा मन्रालयल ेआिश्यक संर्ोिन गनश सके्नछ । 
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अनुसूची-१ 

(दफा ५(१) सँग सम्बवन्ित) 

आदर्श  विद्यालय विकास कायशक्रमका लावग प्रस्ताि आव्िान गररएको सचूनाको ढाचँा 

प्रथम पटक प्रकावर्त वमवताः २०७६/......./..... 

गण्डकी प्रदरे् विरका सामुदावयक विद्यालयिरुको रै्विक गुणस्तरलाई अवििृवद्धका लावग 

सामुदावयक विद्यालयिरुल ेयस वनदरे्नालयको आ.ि. २०७६/७७ को स्िीकृत िार्षशक कायशक्रम 

अनुसार यस वनदरे्नालयको स्िीकृत कायशविवि बमोवर्म तपवसल अनुसारको कायशक्रमका लावग 

यो सूचना प्रकार्न िएको वमवतले ३० ददनविर कायशविविमा उललेख िए बमोवर्म वनिाशररत 

ढाँचामा प्रस्ताि तयार गरी आिश्यक कागर्ातिरु सवित विद्यालयले प्रस्ताि वर्िा विकास 

वनदरे्नालय, गण्डकी प्रदरे्मा पेर् गनशका लावग सम्बवन्ित सबैको र्ानकारीका लावग यो सूचना 

प्रकावर्त गररएको छ । 

क्र स कायशक्रमको नाम कायशक्रमको वििरण पेर् गनुश पने 

कागर्ातिरु 

कैदफयत 

१ आदर्श  विद्यालय विकास    

     

     

     

 

यस सम्बन्िी थप र्ानकारीका लावग सम्पकश 

वर्िा विकास वनदरे्नालय,  गण्डकी प्रदरे्,पोखरामा सम्पकश गनश सदकने छ ।सम्पकश नं ०६१-

५५०४६२, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची-२ 

(दफा ५(२) सँग सम्बवन्ित) 
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कायशक्रम प्रस्तािको ढाचँा 

श्री वर्िा विकास वनदरे्नालय 

गण्डकी प्रदरे्‚पोखरा। 

विषयाः आदर्श विद्यालय विकास कायशक्रम  सम्बन्िमा । 

प्रस्तुत विषयमा तिाँ वनदरे्नालयको आ. ि. ०७६/७७ को िार्षशक कायशक्रम अनुसार यस 

प्रदरे्को आदर्श विद्यालय विकास  कायशक्रम अनुसार रै्विक सर ०७६/७७ दवेख 

....................................का लावग वनम्न र्तश र पूिाशिार सवित 

छनौटका लावग दिेाय अनुसारका वििरण संलग्न राखी यो आिेदन पेर् गररएको छ।  

विद्यालयको वििरणाः 

 नामाः  

िेगाना  

वर्ललााः  गा=पा=/न=पा=  िडा 

नं 

 

टोलाः  प्रिानाध्यापकको 

नामाः 

 

मोिाइल नं  ईमेलाः  

वनिाशचन िेर  संघीय वनिाशचन िेर नं 

........   

प्रदरे् वनिाशचन िेर ............(क िा ख मध्ये एक 

उललेख गने) 

(२)  विद्याथीिरुको संख्या (र्ावतगत र लैवगगक रुपमा) 

किा र्म्मा दवलत र्नर्ाती कैदफयत 

 छारा छार र्म्मा छारा छार र्म्मा छारा छार र्म्मा  

बाल विकास           

१           

२           

३           

४           

५           

६           

७           

८           

९           

१०           

११           
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१२           

कूल र्म्मा           

 

३ वर्िक दरिन्दी वििरणाः 

ति स्िीकृत दरिन्दी राित वनर्ी कूल र्म्मा 

बाल विकास     

प्राथवमक     

वनम्न 

माध्यवमक 

    

माध्यवमक     

उच्च मावि     

कूल     

वबषयगत वर्िक/कमशचारी वििरण 

वर्िककोनाम योग्यता ति अध्यापनगनेवबषय प्रकार(स्थायीअस्थायी/वनर्ी) तावलम कैदफयत 

प्राप्त अप्राप्त 

        

        

४.वबद्यालयको िौवतक अबस्था 

क विद्यालयको र्ग्गा आफ्नै िएको निएको िएको िए िेरफल.............रोपनीाः 

ख. ििन संख्या र अिस्था/आिास िए सो को वििरण  आफ्नै ििन 

िएको/निएको.....................(फोटो समेत संलग्न गने) 

ग. किाकोिा संख्या र व्यकिस्थापनको अिस्था 

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

घ.बाल विकास केन्रका लावग किाकोिाको व्यकिस्थापनाः 

ङ.बाल विकास किाका लावग वर्िण वसकाइ सामग्रीको अिस्थााः 

च.खेल मैदानको वििरण ............................. 

छ.संगीत तथा खेलकुद सम्बन्िी सामग्रीको व्यकिस्थापनाःिएको/निएको 

र्.प्राविविक विद्यालयको िकमा छुटै्ट लयािको व्यकिस्थापनको अिस्थााः 

झ. कम्पाउन्डिालको अिस्था ...................... 

ञ.खानेपानीको अिस्था......................... 

ट. रै्विक सामग्रीको अिस्थााः पयाशप्त/रिकै/ न्यून 
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ि.र्ौचालय सम्िवन्ि वििरणाः ( छारा/छार)....................... 

ड.पुस्तकालय........................... 

ढ. ममशत गनुशपने िेरिरु.............. 

ण.  विद्युत र पहुचँाः १.राविय िा स्थानीय प्रसारणबाट विद्युत आपुर्तश व्यकिस्था 

िएको/निएको 

२.बैकवलपक उर्ाशको व्यकिस्था िएको/निएको 

त. इन्टरनेटको पहुचँाःिएको/निएको 

थ. यातायातको पहुचँाः 

१. विद्यालयको िाता सम्म बाह्र ैमविना गाडी पुग्न सके्न/नसके्न 

२. मोटर बाटोको अिस्थााः कच्ची/पक्की 

३. गाडी पुग्ने स्थानबाट विद्यालयसम्मको दरुीाः 

द.सेिा िेर विरका अन्य विद्यालय संख्यााः............ 

ि.विज्ञान प्रयोगर्ालाको अिस्थााः पयाशप्त/रिकै/निएको 

न.कम््युटर लयािको अिस्थााः सब ैसामग्रीको संख्या खुलने गरी अिस्था उलेख गने 

गत तथा चालु आर्थशक िषशमा सोिी प्रयोर्नका लावग अन्य कुनै श्रोतबाट अनुदानप्राप्त 

िए/निएको िएको िए रकम उललेख गने 

५.नवतर्ा वििरण 

रै्विक 

सर 

सवम्मवलत विद्याथी संख्या उत्तीण/GPA १.६ िन्दा बढी िएको संख्या 

किा ५ किा ८ SEE किा ५ किा ८ SEE 

२०७३       

२०७४       

२०७५       

६.कायशक्रमको संविप्त वििरण  

(क) कायशक्रमको नामाः आदर्श विद्यालय विकास 

(ख) आिश्यक पने रकम 

रु 

 अिरमा  

(ग) बैंकको नामाः  खाता 

नं= 

 

(घ) कायशक्रम सम्पन्न हुन 

लाग्ने अिविाः 
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७.कायशक्रमको प्रस्ताि तयार पादाश समािरे् हुन ुपन ेमखु्य वििरणिरुाः 

(क) कायशक्रमको पृष्ठिूवमाः...........................  

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

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

......  

(ख) कायशक्रमको औवचत्याः ...........................  

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

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

......  

(ग)कायशक्रमको उद्दशे्याः...........................  ................. 

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

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

(घ)  मुख्य कायशक्रम सञ्चालन हुने स्थानको अिस्थााः ...........................  

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

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

...... 

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

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

(ङ) विद्यालयमा थप गनुश पने रै्विक पूिाशिारिरुको 

वििरणाः...........................  ................. 

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

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

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

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

(च) कायश सम्पन्न गनश गररने 

दक्रयाकलापिरुाः.....................................................

.......... 

(छ) आर्ातीत उपलवब्िाः...........................  ................. 

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

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

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

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

(र्).कायशयोर्नााः- आदर्श विद्यालयसंग सम्बवन्ित दक्रयाकलापिरु नमूना विद्यालयको मापदन्डका 

आिारमा तयार गरी लागत अनुमान, इकाई, समयािवि, वर्म्मेिारी तोदक कायशयोर्ना तयार गन े

. 

 

झ. आदर्श विद्यालयका पिूाशिार र स्िरुप न्युनतम पूिाशिारिरु वनम्न िमोवर्म हुनेछनाः 

१.र्वैिक पूिाशिार 

योग्यता पुगेका तावलम प्राप्त वर्िकद्वारा पिनपािनको व्यकिस्था, 

वर्िणमा रै्विक सामग्री र सूचना प्रविविको सुवििा, 
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विरे्ष आिश्यकता िएका बालबावलकािरुका लावग उपयुक्त र प्रिािकारी वर्िण वसकाइ प्रदक्रया 

सञ्चालन, 

विद्यालयमा निीनतम रै्िवणक प्रविवि प्रयोगको व्यकिस्था, 

पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगर्ालाको व्यकिस्था, 

खेलकूद र सिकृयाकलाप सञ्चालनको व्यकिस्था, 

आदर्श विद्यालका विद्याथी, वर्िक र अवििािकका व्यकििारिरु वसकारुको आिश्यकता, चािनािरु 

एिम र्ीिनोपयोगी सीपसँग सम्बवन्ित हुनु पने  

२.विकास गद ैलान सदकने न्यनूतम िौवतक पिूाशिारिरु 

वर्िण ििन तथा किाकोिा 

स्तर अनुसारको फर्नशचर,प्रर्ासकी ििन,आिासीय सुवििा 

सूचना प्रविवि प्रयोगर्ाला 

प्राथवमक उपचार तथा परामर्श कि,खानेपानी तथा सरसफाई व्यकिस्था 

घेरािार र बगैचँा/ करेसािारी ,खेलमैदान। 

३.अन्य व्यकिस्था 

व्यकिस्थापकीय र सुर्ासनका पििरुको कायाशन्ियन, 

विद्यालयमा सरोकारिालािरुको आचारसंविता वनमाशण र कायाशन्ियन 

वनदरे्नालयले आदर्श विद्यालय सञ्चालन तथा व्यकिस्थापन वनदवेर्का तयार पाने। 

४ . सञ्चालन गररन ेसम्िावित र्वैिक दक्रयाकलापिरु 

विद्यालयमा न्युनतम िौवतक िातािरण सुिार, 

विद्यालय विकास गुरुयोर्ना वनमाशणमा सिवर्करण, 

विद्यालय व्यकिस्थापन सवमवतका पदाविकारीिरु र स्थानीय सरोकारिालािरुका लावग 

अविमुवखकरण, 

विद्यालय विकासका लावग गुरुयोर्ना तयारी, 

किाकोिा व्यकिस्थापनमा सियोग, 

रै्विक सामग्री वनमाशण र विकासमा सियोग, 

विषयगत वर्िणका लावग िाषा, गवणत, वबज्ञान,सामावर्क, सूचना प्रविवि प्रयोगर्ालाको विकास, 

पुस्तकालय स्थापना तथा पुस्तक थप, 

वर्िकिरुसंग कायशसम्पादन करार, 

सरोकारिालािरुको आचारसंविता वनमाशण र कायाशन्ियन, 

वर्िकिरुको िमता विकास, 
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स्थानीय तथा मातृिाषामा पाठ्यक्रमको विकास र प्रयोगमा सिवर्करण, 

सिदक्रयाकलाप योर्ना कायाशन्ियन, 

खेलकुद र सवगगतका लावग सामग्री व्यकिस्थापनका लावग सियोग 

 

 

प्रस्ताि पेर् गने विद्यालयको तफश बाट     

प्रिानाध्यापक नामाः     वि.व्यक.स. अध्यि नामाः  

   िस्तािराः       िस्तािराः                                          

वमवताः        वमवताः 

          

विद्यालयको छापाः 

 

सलंग्न गनुशपन ेकागर्ातिरु  

(क) स्थानीय तिका प्राविविकको सियोगमा (िौवतक वनमाशण िएमा) तयार गररएको लागत 

इविमेट र कायशयोर्ना 

(ख) स्थानीय तिले अनगुमन, मुलयागकन गने प्रवतिध्दता सवितको वसफाररस पर 

(ग) विद्यालय अनुमवत परको प्रवतवलपी 

(घ) व्यकिस्थापन सवमवतको प्रवतिद्धता सवितको वनणशय 

(ङ) गत आर्थशक िषशको लेखापरीिण र सामावर्क परीिणको प्रवतिेदनको प्रमावणत प्रवतवलवप 

(च) अद्यािविक विद्यालय सुिार योर्नाको प्रमावणत प्रवतवलवप (आदर्श विद्यालय कायशक्रमका 

लावग मार) 

 

अनुसूची-३ 

(दफा ५(४) सँग सम्बवन्ित) 

कायशक्रम छनोट तथा वसफररस सवमवत 

प्राप्त हुन आएका प्रस्ताििरुको छनौट तथा अनुदान वनिाशरण गनश वनदरे्नालयमा दिेाय 

बमोवर्मको एक सवमवत रिनेछ  

(क) वनदरे्क, वर्िा विकास वनदरे्नालय, गण्डकी प्रदरे्                          

-संयोर्क 

(ख) वर्िा विकास वनदरे्नालयको योर्ना तथा कायशक्रम र्ाखाका प्रमुख             

-सदस्य 
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(ग) सामावर्क विकास मन्रालयको अविकृत प्रवतवनवि          - 

सदस्य 

(घ) आर्थशक मावमला मन्रालयको अविकृत प्रवतवनवि                             

-सदस्य 

(ङ) वनदरे्नालयको योर्ना तथा कायशक्रम र्ाखाको अविकृत        -सदस्य 

सवचि 

(१) छनौट सवमवतमा सयंोर्कले आिश्यकता अनुसार थप विज्ञिरु आमन्रण गनश सके्नछ । 

(२) छनौट सवमवतमा प्राप्त िएका प्रस्ताििरुलाई तोदकए/तयार गररएका मूलयागकनका आिार 

तथा स्थलगत अनुगमनको प्रवतिेदनका आिारमा छनौट गरी स्िीकृवतका लावग वर्िा विकास 

वनदरे्नालयमा पेर् गनेछ । 

(३) स्िीकृत िएका प्रस्ताििरुको सूची सामावर्क विकास मन्रालय तथा वनदरे्नालयको 

िेिसाइट माफश त तथा सम्िवन्ित स्थानीय तिलाई र्ानकारी  गराइनेछ र आिश्यक सियोग 

वलन सदकनेछ । 

(४) िैिकको कायशविवि सवमवतले वनिाशरण गरे बमोवर्म हुनेछ ।  
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अनुसूची-४ 

(दफा ५(५) सँग सम्बवन्ित) 

प्रस्ताि मलूयागकनका आिारिरु 

आदर्श विद्यालय विकास कायशक्रम  विद्यालयिरुको प्रस्ताि मूलयागकनका आिारिरु 

क्र.

स ं

सचूक पणूाशङक प्राप्ता

गक 

कैदफयत 

१ विद्यालय अनुमवत 
१० 

 प्रवत िषश १ का दरले  

२ वर्िण वसकाइ सामग्रीको अिस्था 

२० 

 पयाशप्त-२० 

रिकै-१५ 

न्यून-१० 

३ वर्िक दरिन्दी 
५ 

 न्यूनतम दरिन्दी पाएकोमा ५ 

न्यूनतम दरिन्दी नपाएकोमा २ 

४ विद्याथी संख्या 

२० 

 न्युनतम औषत किागत विद्याथी सगख्या र्िरी 

िेरमा ३० र्ना र दगुशम तथा विमाली िेरमा २० 

र्ना िएमा २० अंक ५० प्रवतर्त िएमा १० अंक 

र त्यस िन्दा कम िएमा ० अंक 

५ किाकोिाको व्यकिस्थापन अिस्था 
५ 

 किाकोिाको सर्ािट पयाशप्तता 

६ आफ्नो ििन िएको १०  िएमा १० निएमा ० अंक 

७ िौगोवलक अिवस्थवत १०  गाउँपावलका १०, नगरपावलका ५ 

८ स्थानीय तिको आिश्यकता सवितको 

वसफाररस तथा लागत साझेदारी 

सुवनवितता  

 

२० 

 सम्झौता बमोवर्मको रकमको २० प्रवतर्त रकम 

सवितको वसफाररस-२० अकं १० प्रवतर्त सम्म 

१० अंक रकम वबनाको वसफाररसमा-५ अंक  

र्म्मा १००   

 

 

अनुसूची-५ 

(दफा ५(८) सँग सम्बवन्ित) 

कायशक्रम सम्झौताको ढाचँा 

वर्िा विकास वनदरे्नालय, गण्डकी 

प्रदरे्.............................................. स्थानीय ति 
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(र्सलाई यसपवछ पविलो पि िवनने छ ) र श्री 

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

..... ( र्सलाई यसपवछ दोस्रो पि िवनने छ ) बीच  वमवत २०७६/  /   मा 

आ..ि. ०७६/७७को वर्िा विकास वनदरे्नालय, गण्डकी प्रदरे्को िार्षशक कायशक्रममा समािेर् 

िएको आदर्श विद्यालय विकास कायशक्रमको सम्झौतापर । 

प्रथम पिल ेपालना गनुश पन ेर्तशिरु 

१.यस स्थानीय तिल े प्रदरे् सामावर्क विकास मन्रालय गण्डकी प्रदरे्,वर्िा विकास 

वनदरे्नालय माफश त आ.ि.०७६/०७७को िार्षशक कायशक्रम तथा बर्ेट कायाशन्ियनका सन्दिशमा 

यस स्थानीय तिलाई प्राप्त  आदर्श विद्यालय विकास कायशक्रम तफश को 

रु...................।–  (अिरुवप .............................मार 

।) दोस्रो पिको िैंक खातामा वनकासा गरी उपलव्ि गराउने छ। 

२. वनदरे्नालयिाट कायशक्रमको सन्दिशमा प्राप्त नीवत वनदरे्निरु प्रथम पिले दोश्रो पिलाई 

समयमा र्ानकारी गराउन ेछ। 

३. कायशक्रम संझौता पिात प्रथम पि अवख्तयारिालाले अनुदान रकमको २० प्रवतर्तले हुन 

आउने रकम पेश्की स्िरुप उपलव्ि गराउने र कायशप्रगवत तथा अनुगमन प्रवतिेदनका आिारमा 

बाँकी अनुदान रकम बढीमा तीन दकस्तामा उपलब्ि गराउने छ । 

४.प्रथम पिले कायशक्रमको अनुगमनका लावग मन्रालय,वनदरे्नालय तथा मातितका वनकायबाट 

र्ाने अनुगमनसँग सम्बवन्ित व्यकवक्तिरु समेतबाट दोस्रो पिलाईआिश्यक राय, सुझाि ददन सके्न 

छ। 

५.दोश्रो पिले सम्झौतामा उललेख िएका गरेका र्तशिरुमा कमर्ोरी दवेखएमा सुिारका लावग 

वनवित समय अिवि तोक्न सके्न छ। 

६.दोश्रो पिले सम्झौता िमोवर्म कायश नगरेमा कुनै पवन समयमा प्रथम पिले सम्झौता रद्ध 

गनश सके्न छ।पेश्की िापत ददएको रकम  वनयमािवल अनुसार असुल गररने छ । 

७.दोश्रो पिसंग समयािवि तोदक खचशको फाँटिारी सवित प्रगवत प्रवतिेदन माग गरी खचशको 

शे्रस्ता र्ाँच गने छ। 

८.पविलो दकस्ता उपलव्ि गराई सकेपवछ िाँकी दकस्ता वनकासा गदाश प्रगवत प्रवतिेदनका 

आिारमा वनकासा गर्नेछ । 

दोश्रो पिले पालना गनुश पने र्तशिरु 

१.सम्झौता िमोवर्मको कायशसम्झौता िएको वमवतले १५ ददन विर कायश प्रारम्िगनुश 

पनेछ।कायशक्रम सञ्चालन गदाश प्रचवलत आर्थशक ऐन वनयम तथा सािशर्वनक खरीद ऐन वनयमािली 

अनुसार गनुश पनेछ ।  

२.कायशक्रम प्रारम्ि िएको र्ानकारी प्रथम पिलाई गराउनु पनेछ । 

३.कायशक्रम प्रस्तािको बुँदा नं. ३ (च) मा उवललवखत दक्रयाकलापिरु वनिाशररत अिविविर  

कायशयोर्ना िनाई कायश सम्पन्न गनुश पनेछ ।  
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४.यो कायशक्रम सम्झौताको वमवतले िढीमा ३ मविना अिविसम्म सञ्चालन गरी सम्पन्न 

गरीनेछ।तोदकए िमोवर्मको समयािवि विर कायश सम्पन्न हुन नसकेमा प्रथम पिले सो िापत 

खचश वनकासा गनुश पने छैन। 

५.प्रथम पिले ददएको वनदरे्नलाई सञ्चालन प्रदक्रयामा समािेर् गद ैर्ाने छ। 

६.प्रथम पिलाई दोस्रो पिले खचशको फाँटिारी सवित कामको प्रगवत प्रवतिेदन िुझाउने छ। 

७. बाँकी दकस्ता रकम प्राप्त गनश अवघललो दकस्तामा उपलब्ि गराइएको रकमको खचशको विल 

िरपाई एिम् प्रगवत प्रवतिेदन पेर् गनुश पनेछ । 

प्रथम पिको तफश िाट  

नाम 

पद  

दस्तखत 

वमवत 

कायाशलयको छापाः 

 

दोश्रो पिको तफश बाट 

प्र अ को नाम 

दस्तखत 

वमवत  

अध्यिको नाम     

दस्तखत 

वमवत 

                                   विद्यालयको छापाः 

रोििराः 
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अनुसूची-६ 

(दफा ५(९) सँग सम्बवन्ित) 

कायश सम्पन्न प्रवतिदेनको ढाचँा 

विद्यालयको नामाः 

वर्ललााः 

स्थानीय तिको नामाः 

कायशक्रमको नामाः आदर्श विद्यालय विकास 

लागत अनुमानको कुल अंकाः 

लागत अनुमान िन्दा घटी िा बढी 

प्रवतर्त  

काम सुरु िएको वमवताः 

काम सम्पन्न गनुशपने वमवताः 

काम सम्पन्न िएको वमवताः 

वस.नं

. 

काम

को 

वििर

ण 

एका

इ 

लागत  अनुमान 

बमोवर्म 

खुद खचश िएको 

रकमको वििरण 

फरक कैदफय

त 

पररमा

ण 

द

र 

र्

म्मा 

पररमा

ण 

द

र 

र्

म्मा 

पररमा

ण 

द

र 

र्

म्मा 

 

             

             

नोटाः कामको वििरण मिलमा इविमेटमा लेख ेबमोवर्मको वििरण लेख्न े 

फरक मिलमा इविमेट िन्दा बढी िएमा (-) र घटी िएमा (+) दवेखने गरी फरक अगक 

दखेाउने ।  

कैदफयत मिलमा घटी िा बढी िएको मुख्य कारण साथै अन्य आिश्यकीय कुरा लेख्ने ।  

 वनमाशण/ स्थापनाका लावग अनुदानको 

वििरण 

स्रोतको प्रकार अनुदान रु. खचश रु 

वर्िा विकास 

वनदरे्नालय 

  

स्थानीय ति   

विद्यालय   

अन्य   

र्म्मा   
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इविमेट िन्दा बढी खचश िएको मुख्य कारण । 

स्िीकृत वडर्ाइन र स्पेवसदफकेसन बमोवर्म काम िएको छ िनी प्रमावणत गने । 

पद नाम, थर दस्तखत वमवत कायाशलयको छाप 

प्राविविक     

प्रिानाध्यापक     

विद्यालय व्यकिस्थापन सवमवतको 

अध्यि 

    

सम्िवन्ित प्रर्ासकीय प्रमुख      
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अनुसूची-६ 

(दफा ७ सँग सम्बवन्ित) 

कायशक्रम अनगुमन फाराम नमनूा 

(क) कायशक्रमको नामाः आदर्श विद्यालय विकास 

(ख) कायाशन्ियन गने विद्यालयाः 

(ग) विद्यालयको िेगानााः 

(घ) वनदरे्नालयबाट प्राप्त रकमाः 

(ङ) बर्ेट उपलब्ि गराइएको वमवताः 

       प्रथम दकस्तााः                                               

दोस्रो दकस्तााः 

(च) कायशक्रम रु्रु वमवताः                                             

सम्पन्न वमवताः 

(छ) कायशक्रम प्रगवत सम्बन्िी वििरणाः 

(र्) कायशक्रम सञ्चालनका क्रममा दवेखएका समस्या, समािानका उपाय र गररएका प्रयासिरुाः 

(झ) सुझाििरुाः 

(ञ) कायशक्रम कायाशन्ियन गने वि.व्यक. स. अध्यि र प्रिानाध्यापकको प्रवतदक्रयााः 

    वि.व्यक.स. अध्यिको रायाः 

    प्रिानाध्यापको रायाः 

(ट) अनुगमनकताशको रायाः 

(ि) अनुगमनकताशकोाः 

(ड) विद्यालयको तफश बाट       

प्रिानाध्यापकको नाम                          अनुगमनकताशको 

नाम 

िस्तािराः          िस्तािराः   

                                         

वमवताः           वमवताः 

विद्यालयको छापाः 
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प्रारम्भिक बालम्िकास केन्द्र स्थापनाका लाम्ि प ुँजीित अन दान कार्यम्िम्ि २०७६ 

प्रस्तािनााः बालबाम्लकाहरुको सिायङम्िण म्िकासका लाम्ि प्रदशे म्निायचन क्षेत्रित रुपमा नमूना 

प्रारम्भिक बालम्िकास केन्द्रको स्थापना,  सञ्चालन एिम् व्यिस्थापन िनय बाञ्छनीर् िएकोल,े 

म्िम्नर्ोजन ऐन २०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) ले ददएको अम्िकार प्रर्ोि िरी प्रदशे 

सरकारले र्ो कार्यम्िम्ि बनाएको छ । 

 

१. समं्क्षप्त नाम र प्रारभिाः (१)र्ो कार्यम्िम्िको नाम "प्रारम्भिक बालम्िकास केन्द्र स्थापनाका 

लाम्ि प ुँजीित अन दान कार्यम्िम्ि, २०७६" रहकेो छ ।  

(२)र्ो कार्यम्िम्ि त रन्द्त प्रारभि हुनेछ । 

२. पररिाषााः म्िषर् िा प्रसंिले अको अथय नलािेमा र्स कार्यम्िम्िमा,- 

(क) "मन्द्त्रालर्" िन्नाले सामाम्जक म्िकास मन्द्त्रालर्, िण्डकी प्रदशे सभझन  पछय । 

(ख) "म्नदशेनालर्" िन्नाले म्शक्षा म्िकास म्नदशेनालर् सभझन  पछय । 

(ि) "म्नदशेक" िन्नाले म्शक्षा म्िकास म्नदशेनालर्को प्रम ख सभझन  पछय । 

(घ) "व्यिस्थापन सम्मम्त" िन्नाले साम दाम्र्क म्िद्यालर् तथा प्रारम्भिक बालम्िकास 

केन्द्रको सञ्चालन, रेखदखे र व्यिस्थापन िनयका लाम्ि िरित व्यिस्थापन सम्मम्त 

सभझन  पछय ।  

(ङ) "साम दाम्र्क म्िद्यालर्" िन्नाले नेपाल सरकारबाट म्नर्म्मत रुपमा अन दान पाउन े

िरी अन मम्त िा स्िीकृत म्िद्यालर् सभझन  पछय ।  

(च) "प्रारम्भिक बालम्िकास केन्द्र" िन्नाले साम दाम्र्क म्िद्यालर् र सम दार्द्वारा सञ्चाम्लत 

बालम्िकास केन्द्र सभझन  पछय  

(छ) "म्निायचन क्षेत्र" िन्नाले प्रदशे सिा सदस्र् म्निायचन ऐन २०७४ को दफा २(ञ) 

बमोम्जको म्निायचन क्षेत्र सभझन  पछय । 

(ज) "स्थानीर् तह" िन्नाले िाउुँपाम्लका र निरपाम्लका सभझन  पछय । 

३.उद्देश्र्ाः र्स कार्यम्िम्िको उद्दशे्र् प्रारम्भिक बालम्िकास केन्द्रको िौम्तक तथा शैम्क्षक 

िातािरणमा र्ोजनािद्ध स िार िरी बालबाम्लकाहरुको सिायम्गिण म्िकासमा सहर्ोि प र्ायउन  

रहकेो छ । 

४. स्िीकृत बजटे तथा शीषयकाः कार्यक्रम सञ्चालनका लाम्ि कार्यक्रम क्रम संख्र्ा ४४३२ खचय 

उपम्शषयक नं. २६४१३ अन्द्तरित कोड न ५.१.११.१.२ बाट खचय हुने िरी रु. 

१,८०,००,००० (एक करोड असी लाख ) म्िम्नर्ोजन िररएको छ । 

५. अन दान रकमाः र्स कार्यक्रम अन्द्तियत प्रदशे म्निायचन क्षेत्र अन सार एक म्निायचन क्षेत्र एक 

प्रारम्भिक बालम्िकास केन्द्र पने िरी छनोट िएका ३६ िटा बालम्िकास केन्द्रहरुलाई 

अम्िकतम  रु.५,००,०००।(पाुँच लाख) लाित ईम्िमेट तथा मूलर्ांकनका आिारमा अन दान 

उपलब्ि िराइनेछ । 
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६.अन दान उपलब्ि िराउन े कार्यम्िम्िाः (१) म्नदशेनालर्ले र्स कार्यक्रमका लाम्ि म्निायररत 

आिारहरु सम्हत कभतीमा ३० ददनको साियजम्नक सूचना िेिसाईट तथा राम्िर्स्तरको 

पम्त्रकामा अन सूची १ बमोम्जम प्रकाशन िरी प्रस्ताि आव्हान िनेछ ।  

(२) र्स कार्यम्िम्ि बमोम्जम अन दान प्राप्त िनय बाल म्िकास केन्द्र सञ्चालन िरेका 

साम दाम्र्क म्िद्यालर्/ बाल म्िकास केन्द्रहरुले व्यिस्थापन सम्मम्तको म्नणयर् संलग्न िरी 

अन सूची २ बमोम्जमको ढाुँचामा प्रस्ताि सभबम्न्द्ित स्थानीर् तहमा पेश िन य पनेछ । 

(३) स्थानीर् तहले आिश्र्क कािजात सम्हत सब ै म्िद्यालर्/बाल म्िकास केन्द्रको 

प्रस्ताि म्सफारीस सम्हत म्नदशेनालर्मा पिाउन  पनेछ। 

(४) प्राप्त प्रस्तािको छनोटका लाम्ि अन सूची ३ बमोम्जमको एक छनोट तथा म्सफाररस 

सम्मम्त रहनेछ ।  

(५) छनोट तथा म्सफाररस सम्मम्तले अन सूची ४ बमोम्जमको आिारमा प्रस्तािहरको 

छनोट तथा अन दान म्निायरण िनेछ । 

(६) छनोट िएका म्िद्यालर्/बाल म्िकास केन्द्रित स्िीकृत कार्यक्रम र बजेट एकीन 

िरी म्नदशेनालर्ले सभबम्न्द्ित स्थानीर् तहलाई अम्ख्तर्ारी ददनेछ र उक्त अम्ख्तर्ारी 

अन सारको अन दान रकम कार्य प्रिम्त मूलर्ांकनका आिारमा स्थानीर् तहले म्िद्यालर्लाई 

ि क्तानी ददन  पनेछ । 

(७) म्िद्यालर्/बाल म्िकास केन्द्रले सभिम्न्द्ित स्थानीर् तहसुँि अन सचूी ५ बमोम्जमको 

ढाुँचामा सभझौता िरी कार्ायन्द्िर्न िने र कार्य सभझौता िरेको म्मम्तले बढीमा १५ ददन 

म्ित्र कार्य प्रारभि िरी  सो को जानकारी म्नदशेलार्लाई ददन पनेछ। 

(८) स्थानीर् तहले अन िमन तथा मूलर्ाङकन िरी अन सूची ६ को ढाुँचामा कार्य 

सभपन्न प्रिम्तको प्रम्तिेदन तर्ार िरी एक प्रम्त म्नदशेनालर्मा पिाउन  पनेछ । 

(९) प्राप्त बजेटको आन्द्तररक  तथा अम्न्द्तम लेखापरीक्षण िने दाम्र्त्ि स्थानीर् तहको 

हुनेछ साथै कार्यक्रमको लेखांकन,पारदर्शयता,औम्चत्र्ता, प्रम्तिेदनमा र अन िमनमा स्थानीर् 

तहलाई सभबम्न्द्ित म्िद्यालर्ले पूणय सहर्ोि िन यपनेछ ।  

(१०) र्ो कार्यक्रमका लाम्ि छनोट िएको म्िद्यालर्लाई चाल  आर्थयक िषयको अन्द्र् 

कार्यक्रम दोहोरो नपने िरी छनौट िन यपनेछ। 

७. कार्यक्रमको अन िमनाः कार्यक्रमको अन िमन मन्द्त्रालर् तथा म्नदशेनालर् र स्थानीर् तहबाट 

अन सूची ७ बमोम्जमको ढाुँचामा िररनेछ । 

८. पेश िन यपने कािजाताः रकम ि क्तानीका लाम्ि दहेार् बमोम्जमका कािजात पेश िन य पनेछाः- 

क. कार्यक्रमका फोटोहरु,    

ख. खचयका म्बल िरपाईहरु,  

ि. कार्यसभपन्न प्रम्तिेदन, 

घ. आर्थयक प्रशासन सञ्चालन म्नदमे्शका अन सारका अन्द्र् कािजातहरु   

ङ. अन्द्र् आिश्र्क कािजातहरु 
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९. बािा अड्काउ फ काउनाेः र्स कार्यम्िम्िको कार्ायन्द्िर्नमा क नै बािा उत्पन्न िएमा 

मन्द्त्रालर्ल ेत्र्स्तो बािा अड्काउ फ काउन सके्नछ । 

१०. सशंोिनाः र्स कार्यम्िम्िमा  मन्द्त्रालर्ल ेआिश्र्क संशोिन िनय सके्नछ । 
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अन सूची-१ 

(दफा ६(१) सुँि सभबम्न्द्ित) 

प्रारम्भिक बालम्िकास केन्द्र स्थापनाको लाम्ि प ुँजीित अन दान कार्यक्रमका लाम्ि प्रस्ताि आव्हान 

िररएको सचूनाको ढाुँचा 

प्रथम पटक प्रकाम्शत म्मम्ताः २०७६/......./..... 

िण्डकी प्रदशे म्ित्रका साम दाम्र्क म्िद्यालर्हरुको शैम्क्षक ि णस्तरलाई अम्ििृम्द्धका लाम्ि 

साम दाम्र्क म्िद्यालर्हरु/बाल म्िकास केन्द्र ल ेर्स म्नदशेनालर्को आ.ि. २०७६/७७ को 

स्िीकृत िार्षयक कार्यक्रम अन सार र्स म्नदशेनालर्को स्िीकृत कार्यम्िम्ि बमोम्जम तपम्सल 

अन सारको कार्यक्रमका लाम्ि र्ो सूचना प्रकाशन िएको म्मम्तले ३० ददनम्ित्र कार्यम्िम्िमा 

उललेख िए बमोम्जम म्निायररत ढाुँचामा प्रस्ताि तर्ार िरी आिश्र्क कािजातहरु सम्हत 

म्िद्यालर्ले प्रस्ताि म्शक्षा म्िकास म्नदशेनालर्, िण्डकी प्रदशेमा पेश िनयका लाम्ि सभबम्न्द्ित 

सबैको जानकारीका लाम्ि र्ो सूचना प्रकाम्शत िररएको छ । 

क्र स कार्यक्रमको नाम कार्यक्रमको म्ििरण पेश िन य पने 

कािजातहरु 

कैदफर्त 

 प्रारम्भिक बालम्िकास केन्द्र 

स्थापनाको लाम्ि प ुँजीित 

अन दान कार्यक्रमका 

   

     

     

     

 

र्स सभबन्द्िी थप जानकारीका लाम्ि सभपकय 

म्शक्षा म्िकास म्नदशेनालर्,  िण्डकी प्रदशे,पोखरामा सभपकय िनय सदकने छ ।सभपकय नं ०६१-

५५०४६२, 

 

 

 

अन सूची-२ 

(दफा ६(२) सुँि सभबम्न्द्ित) 

कार्यक्रम प्रस्तािको ढाुँचा 

श्री म्शक्षा म्िकास म्नदशेनालर् 

िण्डकी प्रदशे‚पोखरा। 
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म्िषर्ाः ..................कार्यक्रम  सभबन्द्िमा । 

प्रस्त त म्िषर्मा तहाुँ म्नदशेनालर्को आ. ि. ०७६/७७ को िार्षयक कार्यक्रम अन सार र्स 

प्रदशेको ................................................कार्यक्रम 

अन सार शैम्क्षक सत्र ०७६/७७ दमे्ख ....................................का 

लाम्ि म्नम्न शतय र पूिायिार सम्हत छनौटका लाम्ि दहेार् अन सारका म्ििरण संलग्न राखी र्ो 

आिेदन पेश िररएको छ।  

१.म्िद्यालर्/बालम्िकास केन्द्रको म्ििरणाः 

 नामाः  

िेिाना  

म्जललााः  िा=पा=/न=पा=  िडा 

नं 

 

टोलाः  प्रिानाध्र्ापकको 

नामाः 

 

मोिाइल नं  ईमेलाः  

म्निायचन क्षेत्र  संघीर् म्निायचन क्षेत्र नं 

........   

प्रदशे म्निायचन क्षेत्र ............(क िा ख मध्र्े एक 

उललेख िने) 

(२)  म्िद्याथीहरुको संख्र्ा (जाम्तित र लैम्गिक रुपमा) 

कक्षा जभमा दम्लत जनजाती कैदफर्त 

 छात्रा छात्र जभमा छात्रा छात्र जभमा छात्रा छात्र जभमा  

बाल म्िकास           

१           

२           

३           

४           

५           

कूल जभमा           

 

३ म्शक्षक दरिन्द्दी म्ििरणाः 

तह स्िीकृत दरिन्द्दी राहत म्नजी कूल जभमा 

बाल म्िकास     

प्राथम्मक     

कूल     
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म्बषर्ित म्शक्षक/कमयचारी म्ििरण 

म्शक्षकको 

नाम 

र्ोग्र्ता तह अध्र्ापन िने 

म्बषर् 

प्रकार(स्थार्ीअस्थार्ी/म्नजी) ताम्लम कैदफर्त 

प्राप्त अप्राप्त 

        

४.म्बद्यालर्/बालम्िकास केन्द्रको िौम्तक अबस्था 

क म्िद्यालर्को जग्िा आफ्नै िएको निएको िएको िए क्षेत्रफल.............रोपनीाः 

ख. ििन संख्र्ा र अिस्था/आिास िए सो को म्ििरण  आफ्नै ििन 

िएको/निएको.....................(फोटो समेत संलग्न िने) 

ि. कक्षाकोिा संख्र्ा र व्यिस्थापनको अिस्था 

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

घ.बाल म्िकास केन्द्रका लाम्ि कक्षाकोिाको व्यिस्थापनाः 

ङ.बाल म्िकास कक्षाका लाम्ि म्शक्षण म्सकाइ सामग्रीको अिस्थााः 

च.खेल मैदानको म्ििरण ............................. 

छ. कभपाउन्द्डिालको अिस्था ...................... 

ज.खानेपानीको अबस्था......................... 

झ. शैम्क्षक सामग्रीको अिस्थााः पर्ायप्त/रिकै/ न्द्र्ून 

ञ.शौचालर् सभिम्न्द्ि म्ििरणाः ( छात्रा/छात्र)....................... 

ट.प स्तकालर्........................... 

ि. ममयत िन यपने क्षेत्रहरु 

ड.  म्िद्य त र पहुुँचाः १.राम्िर् िा स्थानीर् प्रसारणबाट म्िद्य त आप र्तय व्यिस्था 

िएको/निएको 

  २.बैकम्लपक उजायको व्यिस्था िएको/निएको 

  ३. इन्द्टरनेटको पहुुँचाःिएको/निएको 

ढ. र्ातार्ातको पहुुँचाः 

 १. म्िद्यालर्को हाता सभम बाह्र ैमम्हना िाडी प ग्न सके्न/नसके्न 

 २. मोटर बाटोको अिस्थााः कच्ची/पक्की 

 ३. िाडी प ग्ने स्थानबाट म्िद्यालर्सभमको द रीाः 

ण.सेिा क्षेत्र म्ित्रका अन्द्र् म्िद्यालर् संख्र्ााः............ 

त.कभ्र् टर लर्ािको अिस्थााः सब ैसामग्रीको संख्र्ा ख लने िरी अिस्था उलेख िने 
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ित तथा चाल  आर्थयक िषयमा सोही प्रर्ोजनका लाम्ि अन्द्र् क नै श्रोतबाट अन दान प्राप्त 

िए/निएको िएको िए रकम उललेख िने 

५.कार्यक्रमको संम्क्षप्त म्ििरण  

(क) कार्यक्रमको नामाः  

(ख) आिश्र्क पने रकम 

रु 

 अक्षरमा  

(ि) बैंकको नामाः  खाता 

नं= 

 

(घ) कार्यक्रम सभपन्न हुन 

लाग्ने अिम्िाः 

 

६.कार्यक्रमको प्रस्ताि तर्ार पादाय समािेश हुन  पने म ख्र् म्ििरणहरुाः 

(क) कार्यक्रमको पृष्ठिूम्माः...........................  

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

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

(ख) कार्यक्रमको औम्चत्र्ाः ...........................  

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

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

(ि)कार्यक्रमको उद्दशे्र्ाः...........................  ................. 

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

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

(घ) म ख्र् कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानको अिस्थााः ...........................  

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

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

......  

(ङ) म्िद्यालर्मा थप िन य पने शैम्क्षक पूिायिारहरुको 

म्ििरणाः...........................  ................. 

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

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

(च) कार्य सभपन्न िनय िररने 

दक्रर्ाकलापहरुाः.....................................................

.......... 

(छ) आशातीत उपलम्ब्िाः...........................  ................. 

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

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

(ज).कार्यर्ोजनााः- सभबम्न्द्ित कार्यक्रमसंि संलग्न दक्रर्ाकलापहरु, लाित अन मान, इकाई, 

समर्ािम्ि, म्जभमेिारी तोदक तर्ार िन े. प्रारम्भिक बालम्िकास केन्द्र राम्िर् न्द्र्ूनतम मापदन्द्ड 

माियदशयक प म्स्तका २०६७ पूिायिार प रा िने िरी प्रस्ताि तथा कार्यर्ोजना तर्ार िने । 
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प्रस्ताि पेश िने म्िद्यालर्/बालम्िकास केन्द्रको तफय बाट     

प्रिानाध्र्ापक/सहजकतायको नामाः     म्ि.व्य.स. अध्र्क्ष नामाः

   

हस्ताक्षराः        हस्ताक्षराः                                          

म्मम्ताः         म्मम्ताः 

  

म्िद्यालर्को छापाः 

संलग्न िन यपने कािजातहरु  

(क) स्थानीर् तहका प्राम्िम्िकको सहर्ोिमा (िौम्तक म्नमायण िएमा) तर्ार िररएको लाित 

इम्िमेट र कार्यर्ोजना 

(ख) स्थानीर् तहले अन िमन, म लर्ागकन िने प्रम्तिद्धता सम्हतको म्सफाररस पत्र 

(ि) म्िद्यालर्/बालम्िकास केन्द्र संचालनको अन मम्त पत्रको प्रम्तम्लपी 

(घ) व्यिस्थापन सम्मम्तको प्रम्तिद्धता सम्हतको म्नणयर् 

(ङ) ित आर्थयक िषयको लेखापरीक्षण र सामाम्जक परीक्षणको प्रम्तिेदनको प्रमाम्णत प्रम्तम्लम्प  
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अन सूची-३ 

(दफा ६(४) सुँि सभबम्न्द्ित) 

कार्यक्रम छनोट तथा म्सफररस सम्मम्त 

प्राप्त हुन आएका प्रस्तािहरुको छनौट तथा अन दान म्निायरण िनय म्नदशेनालर्मा दहेार् 

बमोम्जमको एक सम्मम्त रहनेछ  

(क) म्नदशेक, म्शक्षा म्िकास म्नदशेनालर्, िण्डकी प्रदशे                          

-संर्ोजक 

(ख) म्शक्षा म्िकास म्नदशेनालर्को र्ोजना तथा कार्यक्रम शाखाका प्रम ख             

-सदस्र् 

(ि) सामाम्जक म्िकास मन्द्त्रालर्को अम्िकृत प्रम्तम्नम्ि          - 

सदस्र् 

(घ) आर्थयक माम्मला मन्द्त्रालर्को अम्िकृत प्रम्तम्नम्ि                             

-सदस्र् 

(ङ) म्नदशेनालर्को र्ोजना तथा कार्यक्रम शाखाको अम्िकृत        -सदस्र् 

सम्चि 

(१) छनौट सम्मम्तमा सरं्ोजकले आिश्र्कता अन सार थप म्िज्ञहरु आमन्द्त्रण िनय सके्नछ । 

(२) छनौट सम्मम्तमा प्राप्त िएका प्रस्तािहरुलाई तोदकए/तर्ार िररएका मूलर्ागकनका आिार 

तथा स्थलित अन िमनको प्रम्तिेदनका आिारमा छनौट िरी स्िीकृम्तका लाम्ि म्शक्षा म्िकास 

म्नदशेनालर्मा पेश िनेछ । 

(३) स्िीकृत िएका प्रस्तािहरुको सूची सामाम्जक म्िकास मन्द्त्रालर् तथा म्नदशेनालर्को 

िेिसाइट माफय त तथा सभिम्न्द्ित स्थानीर् तहलाई जानकारी  िराइनेछ र आिश्र्क सहर्ोि 

म्लन सदकनेछ । 

(४) िैिकको कार्यम्िम्ि सम्मम्तले म्निायरण िरे बमोम्जम हुनेछ ।  
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अन सूची-४ 

(दफा ६(५) सुँि सभबम्न्द्ित) 

प्रारम्भिक बालम्िकास केन्द्रको स्थापना लाम्ि ददईन ेप ुँजीित अन दान सभबन्द्िी कार्यक्रमका लाम्ि 

प्रस्ताि मलूर्ागकनका आिारहरु 

क्र.

स ं

सूचक पूणाय

गक 

प्राप्ता

गक 

कैदफर्त 

क िौिोम्लक अिम्स्थम्त 

 

१५  निरपाम्लका-५ 

िाउुँपाम्लका-१० 

ख  ४-५ उमेर समूहका बालबाम्लका 

 

२०  कम्भतमा १० जना 

बालबाम्लका िएमा  १० 

११ दमे्ख १५ जना िएमा 

१५ 

१६ दमे्ख माम्थ िएमा २० 

(म्हमाली िेिको हकमा उक्त 

संख्र्ाको आिा म्िद्याथी 

संख्र्ालाई आिार माम्नने) 

ि बालम्िकास केन्द्रको आफ्नो छ टै्ट कक्षाकोिा िएको 

 

१०  िएमा १० अंक र  निएमा 

० अंक 

घ कक्षाकोिाको व्यिस्थापन अिस्था 

 

५  राम्िर् न्द्र्ूनतम मापदन्द्ड 

माियदशयक प म्स्तका २०६७ 

अन सार िएमा ५ अन्द्र् 

अिस्थामा २ अक 

ङ  ताम्लम प्राप्त सहर्ोिी कार्यकताय म्नर् म्क्त िइ 

कार्यरत रहकेो 

 

१०  एक मम्हने ताम्लम िएमा १० 

अंक १६ ददने ताम्लम िएमा 

५ 

च  म्शक्षण म्सकाइ सामग्रीको अिस्था 

 

२०  पर्ायप्त िएमा २० मध्र्म १० 

अंक र न्द्र्ून िएमा ५ अंक 

छ स्थानीर् तहको लाित साझेदारी स म्नम्ित िएमा 

प्राथम्मकता ददइनेछ । 

 

२०  सभझौता बमोम्जमको रकमको 

२० प्रम्तशत रकम सम्हतको 

म्सफाररस-२० अंक १० 

प्रम्तशत सभम १० अंक रकम 

म्बनाको म्सफाररसमा-५ अंक 

 १००   
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नोटाः क ल अंक मध्र्े ४० अंक िा सो िन्द्दा बढी अंक प्राप्त िने म्िद्यालर्लाई छनौट सम्मम्तले 

र्ोग्र्ता सचूीका आिारमा स्िीकृतीका लाम्ि म्सफाररस िनेछ । 
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अन सूची-५ 

(दफा ६(७) सुँि सभबम्न्द्ित) 

कार्यक्रम सभझौताको ढाुँचा 

म्शक्षा म्िकास म्नदशेनालर्, िण्डकी 

प्रदशे/...................................स्थानीर् तह (जसलाई र्सपम्छ 

पम्हलो पक्ष िम्नने छ ) र श्री 

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

..... ( जसलाई र्सपम्छ दोस्रो पक्ष िम्नने छ ) बीच  म्मम्त २०७६/  /   मा 

आ..ि. ०७६/७७को म्शक्षा म्िकास म्नदशेनालर्, िण्डकी प्रदशेको िार्षयक कार्यक्रममा समािेश 

िएको............................................... कार्यक्रमको 

सभझौतापत्र । 

प्रथम पक्षले पालना िन य पने शतयहरु 

१.र्स स्थानीर् तहले प्रदशे सामाम्जक म्िकास मन्द्त्रालर् िण्डकी प्रदशे,म्शक्षा म्िकास 

म्नदशेनालर् माफय त आ.ि.०७६/०७७ को िार्षयक कार्यक्रम तथा बजेट कार्ायन्द्िर्नका सन्द्दियमा 

र्स स्थानीर् तहलाई प्राप्त  .......................................कार्यक्रम 

तफय कोरु...................।–  (अक्षरुम्प 

.............................मात्र ।) दोस्रो पक्षको िैंक खातामा म्नकासा िरी 

उपलव्ि िराउने छ। 

२.म्शक्षा म्िकास म्नदशेनालर्िाट कार्यक्रमको सन्द्दियमा प्राप्त नीम्त म्नदशेनहरु प्रथम पक्षले दोश्रो 

पक्षलाई समर्मा    जानकारी िराउने छ। 

३. कार्यक्रम संझौता पिात प्रथम पक्ष अम्ख्तर्ारिालाले अन दान रकमको २० प्रम्तशतले हुन 

आउने रकम पेश्की स्िरुप उपलव्ि िराउने र कार्यप्रिम्त तथा अन िमन प्रम्तिेदनका आिारमा 

बाुँकी अन दान रकम बढीमा तीन दकस्तामा उपलब्ि िराउने छ । 

४.प्रथमपक्षले कार्यक्रमको अन िमनका लाम्ि मन्द्त्रालर्,म्नदशेनालर् तथा मातहतका म्नकार्बाट 

जाने अन िमनसुँि सभबम्न्द्ित व्यम्क्तहरुसमेतबाट दोस्रो पक्षलाईआिश्र्क रार्, स झाि ददन सके्न छ। 

५.दोश्रो पक्षले सभझौतामा उललेख िएका िरेका शतयहरुमा कमजोरी दमे्खएमा स िारका लाम्ि 

म्नम्ित समर् अिम्ि तोक्न सके्न छ। 

६.दोश्रो पक्षले सभझौता िमोम्जम कार्य निरेमा क नै पम्न समर्मा प्रथम पक्षले सम्झौता रद्ध 

िनयसके्न छ।पेश्की िापत ददएको रकम  म्नर्मािम्ल अन सार अस ल िररने छ । 

७.दोश्रो पक्षसंि समर्ािम्ि तोदक खचयको फाुँटिारी सम्हत प्रिम्त प्रम्तिेदन माि िरी खचयको 

शे्रस्ता जाुँच िने छ। 

८.पम्हलो दकस्ता उपलव्ि िराई सके पम्छ िाुँकी दकस्ता म्नकासा िदाय प्रिम्त प्रम्तिेदनका 

आिारमा म्नकासा िर्नेछ। 

दोश्रो पक्षले पालना िन य पने शतयहरु 
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१.सभझौता िमोम्जमको कार्य सभझौता िएको म्मम्तले १५ ददन म्ित्र कार्य प्रारभि िन य 

पनेछ।कार्यक्रम सञ्चालन िदाय प्रचम्लत आर्थयक ऐन म्नर्म तथा साियजम्नक खरीद ऐन म्नर्मािली 

अन सार िन य पनेछ ।  

२.कार्यक्रम प्रारभि िएको जानकारी प्रथम पक्षलाई िराउन  पनेछ । 

३.कार्यक्रम प्रस्तािको ब ुँदा नं. ३ (च) मा उम्ललम्खत दक्रर्ाकलापहरु म्निायररत अिम्िम्ित्र  

कार्यर्ोजना िनाइ कार्य सभपन्न िन य पनेछ ।  

४.र्ो कार्यक्रम सभझौताको म्मम्तले िढीमा ३ मम्हना अिम्िसभम सञ्चालन िरी सभपन्न 

िरीनेछ।तोदकए िमोम्जमको समर्ािम्ि म्ित्र कार्य सभपन्न हुन नसकेमा प्रथम पक्षले सो िापत 

खचय म्नकासा िन य पने छैन। 

५.प्रथम पक्षले ददएको म्नदशेनलाई सञ्चालन प्रदक्रर्ामा समािेश िद ैजाने छ। 

६.प्रथम पक्षलाई दोस्रो पक्षले खचयको फाुँटिारी सम्हत कामको प्रिम्त प्रम्तिेदन ि झाउने छ। 

७. बाुँकी दकस्ता रकम प्राप्त िनय अम्घललो दकस्तामा उपलब्ि िराइएको रकमको खचयको म्िल 

िरपाई एिम् प्रिम्त प्रम्तिेदन पेश िन य पनेछ । 

प्रथम पक्षको तफय िाट  

नाम 

पद दस्तखत 

म्मम्त 

कार्ायलर्को छापाः 

 

दोश्रो पक्षको तफय बाट 

प्र अ को नाम 

दस्तखत 

म्मम्त  

अध्र्क्षको नाम     

दस्तखत 

म्मम्त 

                                   म्िद्यालर्को छापाः 

रोहिराः 

 

 

 

अन सूची-६ 

(दफा ६(८) सुँि सभबम्न्द्ित) 

 

कार्य सभपन्न प्रम्तिदेनको ढाुँचा 

म्िद्यालर्को नामाः 

 म्नमायण/ स्थापनाका लाम्ि अन दानको 

म्ििरण 
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म्जललााः 

स्थानीर् तहको नामाः 

कार्यक्रमको नामाः 

लाित अन मानको क ल अंकाः 

लाित अन मान िन्द्दा घटी िा बढी 

प्रम्तशत  

काम स रु िएको म्मम्ताः 

काम सभपन्न िन यपने म्मम्ताः 

काम सभपन्न िएको म्मम्ताः 

म्स.नं

. 

काम

को 

म्ििर

ण 

एका

इ 

लाित  अन मान 

बमोम्जम 

ख द खचय िएको 

रकमको म्ििरण 

फरक कैदफर्

त 

पररमा

ण 

द

र 

ज

भमा 

पररमा

ण 

द

र 

ज

भमा 

पररमा

ण 

द

र 

ज

भमा 

 

             

             

नोटाः कामको म्ििरण महलमा इम्िमेटमा लेख ेबमोम्जमको म्ििरण लेख्न े 

फरक महलमा इम्िमेट िन्द्दा बढी िएमा (-) र घटी िएमा (+) दमे्खने िरी फरक अगक 

दखेाउने ।  

कैदफर्त महलमा घटी िा बढी िएको म ख्र् कारण साथै अन्द्र् आिश्र्कीर् क रा लेख्ने ।  

इम्िमेट िन्द्दा बढी खचय िएको म ख्र् कारण । 

स्िीकृत म्डजाइन र स्पेम्सदफकेसन बमोम्जम काम िएको छ िनी प्रमाम्णत िने । 

पद नाम, थर दस्तखत म्मम्त कार्ायलर्को छाप 

प्राम्िम्िक     

प्रिानाध्र्ापक     

म्िद्यालर् व्यिस्थापन सम्मम्तको 

अध्र्क्ष 

    

सभिम्न्द्ित प्रशासकीर् प्रम ख      

स्रोतको प्रकार अन दान रु. खचय रु 

म्शक्षा म्िकास 

म्नदशेनालर् 

  

अन्द्र्   

जभमा   
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अन सूची-७ 

(दफा ७ सुँि सभबम्न्द्ित) 

कार्यक्रम अन िमन फाराम नमनूा 

(क) कार्यक्रमको नामाः 

(ख) कार्ायन्द्िर्न िने म्िद्यालर्ाः 

(ि) म्िद्यालर्को िेिानााः 

(घ) म्नदशेनालर्बाट प्राप्त रकमाः 

(ङ) बजेट उपलब्ि िराइएको म्मम्ताः 

       प्रथम दकस्तााः                                               

दोस्रो दकस्तााः 

(च) कार्यक्रम श रु म्मम्ताः                                             

सभपन्न म्मम्ताः 

(छ) कार्यक्रम प्रिम्त सभबन्द्िी म्ििरणाः 

 

(ज) कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा दमे्खएका समस्र्ा, समािानका उपार् र िररएका प्रर्ासहरुाः 

(झ) स झािहरुाः 

(ञ) कार्यक्रम कार्ायन्द्िर्न िने म्ि.व्य. स. अध्र्क्ष र प्रिानाध्र्ापकको प्रम्तदक्रर्ााः 

प्रिानाध्र्ापको रार्ाः  

म्ि.व्य.स. अध्र्क्षको रार्ाः 

(ट) अन िमनकतायको रार्ाः 

(ि) म्िद्यालर्को तफय बाट       

प्रिानाध्र्ापकको  नाम                          

अन िमनकतायको नाम 

हस्ताक्षराः            हस्ताक्षराः 

म्मम्ताः             म्मम्ताः 

म्िद्यालर्को छापाः 
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मागको आधारमा सामुदायिक यिद्यालि भौयिक सधुार कािय  (घरेािार, खानपेानी र ममयि 

सधुार लगािि) का लायग पुुँजीगि अनदुान कािययियध, २०७६ 

प्रस्िािनााः सामुदायिक यिद्यालिहरुलाई स्िच्छ�, सुन्दर, हररिालीिुक्त, मनमोहक, बालमैत्री, 

सुरयिि एिम् आकर्यक बनाई खानेपानी ,घेराबार र ममयि साथै ट्रस ििार गरी किा कोठा 

व्यिस्थापन मार्य ि यिद्याथीहरुको पठनपाठनलाई बालमैत्री िािािरणिाट यििण यसकाइ 

क्रििाकलापमा सुधार ल्िाई गुणस्िरीि यििा प्रदान गनय बाञ्छनीि भएकोले, 

यियनिोजन ऐन २०७६ को दर्ा ६ को उपदर्ा (१) ले क्रदएको अयधकार प्रिोग गरी प्रदिे 

सरकारले िो कािययियध बनाएको छ । 

१. सयंिप्त नाम र प्रारम्भाः (१)िो कािययियधको "नाम मागको आधारमा सामुदायिक यिद्यालि 

भौयिक सुधार कािय  (घेरािार, खानेपानी र ममयि सुधार लगािि) का लायग पुुँजीगि 

अनुदान कािययियध, २०७६"रहकेो छ ।  

(२)िो कािययियध िरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. पररभार्ााः यिर्ि िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा िस कािययियधमा,- 

(क) "मन्त्रालि" भन्नाले सामायजक यिकास मन्त्रालि, गण्डकी प्रदिे सम्झनु पछय । 

(ख) "यनदिेनालि" भन्नाले यििा यिकास यनदिेनालि सम्झनु पछय । 

(ग) "यनदिेक" भन्नाले यििा यिकास यनदिेनालिको प्रमुख सम्झनु पछय । 

(घ) "व्यिस्थापन सयमयि" भन्नाले सामुदायिक यिद्यालिको सञ्चालन, रेखदखे र 

व्यिस्थापन गनयका लायग गरठि यिद्यालि व्यिस्थापन सयमयि सम्झनु पछय ।  

(ङ) "सामुदायिक यिद्यालि" भन्नाले नेपाल सरकारबाट यनियमि रुपमा अनुदान पाउन े

गरी अनुमयि िा स्िीकृि यिद्यालि सम्झनु पछय ।  

(च) "स्थानीि िह" भन्नाले गाउुँपायलका र नगरपायलका सम्झनु पछय । 

(छ) "घेराबार" भन्नाले सामुदायिक यिद्यालिको िरीपरर रहकेो घेराबारलाई जनाउुँछ जस 

अन्िगयि पक्की�, कच्ची र िार जाली समेिलाई जनाउुँछ । 

(ज) "खानेपानी" भन्नाले सामुदायिक यिद्यालिमा उपलव्ध हुन ेस्िच्छ र न्िूनिम मापदण्ड 

िमोयजम यपउन िोग्ि पानी र यिद्यालिको अन्ि सरसर्ाइका लायग आिश्िक पन े

पानीलाई समेि जनाउुँछ । 

(झ) "ममयि" भन्नाले सामुदायिक यिद्यालिको किाकोठा भिन, िौचालि, कािायलि 

जस्िा भौयिक संरचनाहरुको ममयि िथा ट्रस यनमायण काियलाई  जनाउुँछ । 

३. उद्देश्िाः िस कािययियधको उद्दशे्ि दहेाि बमोयजम रहकेो छाः- 

(क) सामुदायिक यिद्यालिहरुमा स्िच्छ�, सुन्दर हररिालीिुक्त मनमोहक बालमैत्री 

सुरयिि र आकर्यक बनाउने, 

(ख) सामुदायिक यिद्यालिहरुमा स्िच्छ,सर्ा यपउने पानीको व्यिस्थापन गने र 



2 
 

(ग) मौजुदा यिद्यालि भिनहरुको ममयि संभार गरी सुरयिि बनाउने िथा ट्रस कोठा 

यिस्िार गने । 

 

४. स्िीकृि बजटे िथा िीर्यकाः काियिम सञ्चालनका लायग काियिम िम संख्िा ४४३४ खचय 

उपयिर्यक नं. २६४१३ अन्िरगि कोड न ५.१.११.१२ बाट खचय हुने गरी रु. 

७,२०,००,०००।-(साि करोड िीस लाख) यियनिोजन गररएको छ । 

५. अनदुान रकमाः िस काियिम अन्िगयि छनौट भएका सब ैिहका सामुदायिक यिद्यालिहरुलाई 

घेराबारको काियिमको लायग अयधकिम रु.५,००,०००।(पाुँच लाख), खानेपानी काियिमको 

लायग रु.२,००,०००।(दईु लाख) र ममयि सुधारका लायग लायग ५,००,०००।(पाुँच लाख) 

अनुदान उपलब्ध गराउने र यिद्याथी संख्िा अत्िायधक भै किा कोठा िा ट्रस यनमायण गनुय 

परेमा अयधकमि रु.१५,००,०००। (पन्र लाख) अनुदान उपलब्ध गराईनेछ । 

६.अनुदान उपलब्ध गराउने यियधाः(१) यनदिेनालिले िस काियिमका लायग यनधायररि आधारहरु 

सयहि कम्िीमा ३० क्रदनको साियजयनक सूचना िेभसाईट िथा रायििस्िरको पयत्रकामा 

अनुसूची १ बमोयजम प्रकािन गरी प्रस्िाि आव्हान गनेछ ।  

(२) सामुदायिक यिद्यालिहरुले व्यिस्थापन सयमयिको यनणयि संलग्न गरी यिस्िृि यििरण 

सयहिको प्रस्िाि अनुसूची २ बमोयजमको ढाुँचामा सम्बयन्धि स्थानीि िहमा पेि गनुय पनेछ । 

(३) स्थानीि िहले आिश्िक कागजाि सयहि सब ैयिद्यालिको प्रस्िाि यसर्ारीस सयहि 

यनदिेनालिमा पठाउने छ । 

(४) प्राप्त प्रस्िािको छनोटको लायग अनुसूची ३ िमोयजमको एक छनोट िथा यसर्ाररस 

सयमयि रहनेछ ।   

(५) छनोट िथा यसर्ाररस सयमयिले अनुसूची ४ बमोयजमको आधारमा प्रस्िािहरुको 

छनोट िथा अनुदान यनधायरण गने छ ।  

(६) स्िीकृि भएका प्रस्िािहरुको सूची मन्त्रालि िथा यनदिेनालिको िेिसाइट मार्य ि 

सूचना प्रकािन गररनेछ  । 

(७) छनोट भएका यिद्यालिगि स्िीकृि काियिम र बजेट एकीन गरी यनदिेनालिल े

सम्बयन्धि स्थानीि िहलाई अनुदानको अयख्ििारी क्रदनेछ र उक्त अयख्ििारी अनुसारको 

अनुदान रकम कािय प्रगयि मूल्िांकनका आधारमा स्थानीि िहले यिद्यालिलाई भुक्तानी 

क्रदनुपनेछ । 

(८) यिद्यालिले सम्ियन्धि स्थानीि िहसुँग अनसचूी ५ बमोयजमको ढाुँचामा काियिम 

सम्झौिा गरी कािायन्ििन गने र कािय सम्झौिा गरेको यमयिले बढीमा १५ क्रदन यभत्र कािय 

प्रारम्भ गरी  सो को जानकारी यनदिेलािलाई क्रदनु पनेछ । 

(९) स्थानीि िहले अनगुमन िथा मूल्िाङकन गरी अनुसूची ६  को ढाुँचामा कािय 

सम्पन्न प्रगयिको प्रयििेदन ििार गरी एक प्रयि यनदिेनालिमा पठाउनु पने छ। 

(१०) प्राप्त बजेटको आन्िररक  िथा अयन्िम लेखापरीिण गने दायित्ि सम्बयन्धि 

स्थानीि िहको हुनेछ साथै काियिमको लेखांकन,पारदर्ियिा,औयचत्ििा, प्रयििेदनमा र 

अनुगमनमा स्थानीि िहलाई सम्बयन्धि यिद्यालिले पूणय सहिोग गनुयपनेछ 
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(११) िो काियिमका लायग छनोट भएको यिद्यालिलाई चालु आर्थयक िर्यको अन्ि 

काियिम दोहोरो नपने गरी छनौट गनुयपनेछ। 

७. काियिमको अनगुमनाः काियिमको अनुगमन मन्त्रालि , यनदिेनालि र स्थानीि िहबाट 

अनुसूची ७ बमोयजमको ढाुँचामा गररनेछ । 

८. पेि गनुयपने कागजािाः रकम भुक्तानीका लायग दहेाि बमोयजमका कागजाि पेि गनुय पनेछाः- 

क. काियिमका र्ोटोहरु,    

ख. खचयका यबल भरपाईहरु,  

ग. काियसम्पन्न प्रयििेदन, 

घ. आर्थयक प्रिासन सञ्चालन यनदयेिका अनुसारका अन्ि कागजािहरु   

ङ. अन्ि आिश्िक कागजािहरु 

 

९. बाधा अड्काउ रु्काउनाेः िस कािययियधको कािायन्ििनमा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा 

मन्त्रालिल ेत्िस्िो बाधा अड्काउ रु्काउन सके्नछ । 

१०. सिंोधनाः िस कािययियधमा  मन्त्रालिल ेआिश्िक संिोधन गनय सके्नछ ।  
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अनुसूची-१ 

(दर्ा ६(१) सुँग सम्बयन्धि) 

मागको आधारमा सामुदायिक यिद्यालि भौयिक सधुार काियका लायग  प्रस्िाि आव्हान गररएको 

सचूनाको ढाुँचा 

प्रथम पटक प्रकायिि यमयिाः २०७६/......./..... 

गण्डकी प्रदिे यभत्रका सामुदायिक यिद्यालिहरुको िैयिक गुणस्िरलाई अयभिृयिका लायग 

सामुदायिक यिद्यालिहरुल ेिस यनदिेनालिको आ.ि. २०७६/७७ को स्िीकृि िार्र्यक काियिम 

अनुसार िस यनदिेनालिको स्िीकृि कािययियध बमोयजम िपयसल अनुसारको काियिमका लायग 

िो सूचना प्रकािन भएको यमयिले ३० क्रदनयभत्र कािययियधमा उल्लेख भए बमोयजम यनधायररि 

ढाुँचामा प्रस्िाि ििार गरी आिश्िक कागजािहरु सयहि यिद्यालिले प्रस्िाि यििा यिकास 

यनदिेनालि, गण्डकी प्रदिेमा पेि गनयका लायग सम्बयन्धि सबैको जानकारीका लायग िो सूचना 

प्रकायिि गररएको छ । 

ि स काियिमको नाम काियिमको 

यििरण 

पेि गनुय पने 

कागजािहरु 

कैक्रर्िि 

१ मागको आधारमा सामुदायिक 

यिद्यालि भौयिक 

सुधार(खानेपानी ममयि 

घेराबार लगािि) 

   

     

     

     

 

िस सम्बन्धी थप जानकारीका लायग सम्पकय 

यििा यिकास यनदिेनालि,  गण्डकी प्रदिे,पोखरामा सम्पकय गनय सक्रकने छ ।सम्पकय नं ०६१-

५५०४६२, 

 

 

 

 

अनुसूची-२ 

(दर्ा ६(२) सुँग सम्बयन्धि) 

काियिम प्रस्िािको ढाुँचा 

श्री यििा यिकास यनदिेनालि 

गण्डकी प्रदिे‚पोखरा। 
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यिर्िाः मागको आधारमा सामुदायिक यिद्यालि भौयिक सुधार(खानेपानी ममयि घेराबार 

लगािि)काियिम  सम्बन्धमा । 

प्रस्िुि यिर्िमा िहाुँ यनदिेनालिको आ. ि. ०७६/७७ को िार्र्यक काियिम अनुसार िस 

प्रदिेको ................................................. काियिम अनुसार िैयिक सत्र ०७६/७७ दयेख 

....................................का लायग यनम्न ििय र पूिायधार सयहि 

छनौटका लायग दहेाि अनुसारका यििरण संलग्न राखी िो आिेदन पेि गररएको छ।  

यिद्यालिको यििरणाः 

 नामाः  

ठेगाना  

यजल्लााः  गा=पा=/न=पा=  िडा 

नं 

 

टोलाः  प्रधानाध्िापकको 

नामाः 

 

मोिाइल नं  ईमेलाः  

यनिायचन िेत्र  संघीि यनिायचन िेत्र नं 

........   

प्रदिे यनिायचन िेत्र ............(क िा ख मध्िे एक 

उल्लेख गने) 

(२)  यिद्याथीहरुको संख्िा (जायिगि र लैयगगक रुपमा) 

किा जम्मा दयलि जनजािी कैक्रर्िि 

 छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा  

बाल यिकास           

१           

२           

३           

४           

५           

६           

७           

८           

९ 
         

धार अनुसार 

यिद्याथी यििरण 

उल्लेख गने 
१०           

११ 
         

संकाि र धार 

अनुसार यिद्याथी 

यििरण उल्लेख 

गने 

१२           

कूल जम्मा           

 

३ यििक दरिन्दी यििरणाः 

िह स्िीकृि दरिन्दी राहि यनजी कूल जम्मा 

बाल यिकास     

प्राथयमक     

यनम्न     
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माध्ियमक 

माध्ियमक     

उच्च मायि     

कूल     

यबर्िगि यििक/कमयचारी यििरण 

यििककोनाम िोग्ििा िह अध्िापनगनेयबर्ि प्रकार(स्थािीअस्थािी/यनजी) िायलम कैक्रर्िि 

प्राप्त अप्राप्त 

        

        

४.यबद्यालिको भौयिक अबस्था 

क यिद्यालिको जग्गा आफ्नै भएको नभएको भएको भए िेत्रर्ल.............रोपनीाः 

ख. भिन संख्िा र अिस्था/आिास भए सो को यििरण  आफ्नै भिन 

भएको/नभएको.....................(र्ोटो समेि संलग्न गने) 

ग. किाकोठा संख्िा र व्यिस्थापनको अिस्था 

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

घ.बाल यिकास केन्रका लायग किाकोठाको व्यिस्थापनाः 

ङ.बाल यिकास किाका लायग यििण यसकाइ सामग्रीको अिस्थााः 

च.खेल मैदानको यििरण ............................. 

छ.संगीि िथा खेलकुद सम्बन्धी सामग्रीको व्यिस्थापनाःभएको/नभएको 

ज.प्रायियधक यिद्यालिको हकमा छुटै्ट ल्िािको व्यिस्थापनको अिस्थााः 

झ. कम्पाउन्डिालको अिस्था ...................... 

ञ.खानेपानीको अिस्था......................... 

ट. िैयिक सामग्रीको अिस्थााः पिायप्त/रठकै/ न्िून 

ठ.िौचालि सम्ियन्ध यििरणाः ( छात्रा/छात्र)....................... 

ड.पुस्िकालि........................... 

ढ. ममयि गनुयपने िेत्रहरु.............. 

ण.  यिद्युि र पहुुँचाः १.रायिि िा स्थानीि प्रसारणबाट यिद्युि आपुर्िय व्यिस्था 

भएको/नभएको 

२.बैकयल्पक उजायको व्यिस्था भएको/नभएको 

ि. इन्टरनेटको पहुुँचाःभएको/नभएको 

थ. िािािािको पहुुँचाः 

१. यिद्यालिको हािा सम्म बाह्र ैमयहना गाडी पुग्न सके्न/नसके्न 

२. मोटर बाटोको अिस्थााः कच्ची/पक्की 

३. गाडी पुग्ने स्थानबाट यिद्यालिसम्मको दरुीाः 

द.सेिा िेत्र यभत्रका अन्ि यिद्यालि संख्िााः............ 

ध.यिज्ञान प्रिोगिालाको अिस्थााः पिायप्त/रठकै/नभएको 

न.कम््िुटर ल्िािको अिस्थााः सब ैसामग्रीको संख्िा खुल्ने गरी अिस्था उलेख गने 

गि िथा चालु आर्थयक िर्यमा सोही प्रिोजनका लायग अन्ि कुनै श्रोिबाट अनुदानप्राप्त 

भए/नभएको भएको भए रकम उल्लेख गने 

५.नयिजा यििरण 

िैयिक सयम्मयलि यिद्याथी संख्िा उत्तीण/GPA १.६ भन्दा बढी भएको संख्िा 
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सत्र किा ५ किा ८ SEE किा ५ किा ८ SEE 

२०७३       

२०७४       

२०७५       

६.काियिमको संयिप्त यििरण  

(क) काियिमको नामाः  

(ख) आिश्िक पने रकम 

रु 

 अिरमा  

(ग) बैंकको नामाः  खािा 

नं= 

 

(घ) काियिम सम्पन्न हुन 

लाग्ने अियधाः 

 

७.काियिमको प्रस्िाि ििार पादाय समािेि हुनु पने मुख्ि यििरणहरुाः 

(क) काियिमको पृष्ठभूयमाः...........................  

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

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

......  

(ख) काियिमको औयचत्िाः ...........................  

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

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

......  

(ग)काियिमको उद्दशे्िाः...........................  ................. 

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

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

(घ)  मुख्ि काियिम सञ्चालन हुने स्थानको अिस्थााः ...........................  

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

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

...... 

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

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

(ङ) यिद्यालिमा थप गनुय पने िैयिक पूिायधारहरुको 

यििरणाः...........................  ................. 

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

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

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

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

(च) कािय सम्पन्न गनय गररने 

क्रििाकलापहरुाः.....................................................

.......... 

(छ) आिािीि उपलयब्धाः...........................  ................. 

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

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

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

.......................  
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८.काियिोजनााः- सम्बयन्धि काियिमसंग संलग्न क्रििाकलापहरु, लागि अनुमान, इकाई, समिाियध, 

यजम्मेिारी िोक्रक ििार गने . 

 

प्रस्िाि पेि गने यिद्यालिको िर्य बाट     

प्रधानाध्िापक नामाः     यि.व्य.स. अध्िि नामाः  

   हस्िािराः       हस्िािराः                                          

यमयिाः        यमयिाः 

          

यिद्यालिको छापाः 

 

 

संलग्न गनुयपने कागजािहरु  

(क) स्थानीि िहका प्रायियधकको सहिोगमा (भौयिक यनमायण भएमा) ििार गररएको लागि 

इयिमेट र काियिोजना 

(ख) स्थानीि िहले अनगुमन, मुल्िागकन गने प्रयििििा सयहिको यसर्ाररस पत्र 

(ग) यिद्यालि अनुमयि पत्रको प्रयियलपी 

(घ) व्यिस्थापन सयमयिको प्रयििििा सयहिको यनणयि 

(ङ) गि आर्थयक िर्यको लेखापरीिण र सामायजक परीिणको प्रयििेदनको प्रमायणि प्रयियलयप 
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अनुसूची-३ 

(दर्ा ६(४) सुँग सम्बयन्धि) 

काियिम छनोट िथा यसर्ररस सयमयि 

प्राप्त हुन आएका प्रस्िािहरुको छनौट िथा अनुदान यनधायरण गनय यनदिेनालिमा दहेाि 

बमोयजमको एक सयमयि रहनेछ  

(क) यनदिेक, यििा यिकास यनदिेनालि, गण्डकी प्रदिे                          

-संिोजक 

(ख) यििा यिकास यनदिेनालिको िोजना िथा काियिम िाखाका प्रमुख             

-सदस्ि 

(ग) सामायजक यिकास मन्त्रालिको अयधकृि प्रयियनयध          - 

सदस्ि 

(घ) आर्थयक मायमला मन्त्रालिको अयधकृि प्रयियनयध                             

-सदस्ि 

(ङ) यनदिेनालिको िोजना िथा काियिम िाखाको अयधकृि        -सदस्ि 

सयचि 

(१) छनौट सयमयिमा सिंोजकले आिश्िकिा अनुसार थप यिज्ञहरु आमन्त्रण गनय सके्नछ । 

(२) छनौट सयमयिमा प्राप्त भएका प्रस्िािहरुलाई िोक्रकए/ििार गररएका मूल्िागकनका आधार 

िथा स्थलगि अनुगमनको प्रयििेदनका आधारमा छनौट गरी स्िीकृयिका लायग यििा यिकास 

यनदिेनालिमा पेि गनेछ । 

(३) स्िीकृि भएका प्रस्िािहरुको सूची सामायजक यिकास मन्त्रालि िथा यनदिेनालिको 

िेिसाइट मार्य ि िथा सम्ियन्धि स्थानीि िहलाई जानकारी  गराइनेछ र आिश्िक सहिोग 

यलन सक्रकनेछ । 

(४) िैठकको कािययियध सयमयिले यनधायरण गरे बमोयजम हुनेछ ।  
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अनुसूची-४ 

(दर्ा ६(५) सुँग सम्बयन्धि) 

प्रस्िाि मलू्िागकनका आधारहरु 

(क) सामुदायिक यिद्यालिहरुको लायग खानेपानी व्यिस्थापनका लायग प्रस्िाि मूल्िागकनका 

आधार छनोट सयमिले यिद्यालिले पेस गरेको प्रस्िािका आधारमा यनणयि गन ेछ । 

(ख) घेराबार व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रस्िाि मूल्िागकनका आधारहरु 

ि.

स ं

सूचक पूणायङक प्राप्ता

गक 

कैक्रर्िि 

१ यिद्यालिको क्रर्ल्डको नक्सा झल्कने र्ोटो 

सयहिको प्रस्िािना   

१५  गाउुँपायलका १५, नगरपायलका 

१० 

२ यिद्याथी सगख्िा 

२० 

 आधारभुि िहको प्रायि मा ६० 

जना भन्दा बढी यिद्याथी भएमा 

र मायि मा २०० भन्दा बढी 

भएमा २० अंक अन्ि अिस्थामा 

१० अंक 

३ प्रायियधकको लगि इयस्टमेट १५   

४ स्थलगि अनुगमन िथा आिश्िकिा पुयि 

हुने आधार 

१०   

५ स्थानीि िहको आिश्िकिा सयहिको 

यसर्ाररस िथा लागि साझेदारी 

सुयनयिििा 

२०  सम्झौिा बमोयजमको रकमको २० 

प्रयििि रकम सयहिको 

यसर्ाररस-२० अंक १० प्रयििि 

सम्म १० अंक रकम यबनाको 

यसर्ाररसमा-५ अंक  

६ पुरानो घेरबारको अिस्था २०  

 
घेरािार नै नभएकोलाई -२० 

सामान्ि घेरािार भएको िर निाुँ 

बनाउनु पनेलाई-१० 

जम्मा १००   

(ग) यिद्यालि ममयि सम्बन्धी प्रस्िाि मूल्िागकनका आधारहरु 

ि.स ं सूचक पूणायङक प्राप्तागक कैक्रर्िि 

१ यिद्यालिको क्रर्ल्डको नक्सा झल्कने 

र्ोटो सयहिको प्रस्िािना   

१५  गाउुँपायलका १५, 

नगरपायलका १० 

२ यिद्याथी सगख्िा 
२० 

  

३ प्रायियधकको लगि इयस्टमेट १५   

४ स्थलगि अनुगमन िथा आिश्िकिा पुयि 

हुने आधार 

१०   

५ स्थानीि िहको आिश्िकिा सयहिको 

यसर्ाररस िथा लागि साझेदारी 

सुयनयिििा 

२०  सम्झौिा बमोयजमको 

रकमको २० प्रयििि रकम 

सयहिको यसर्ाररस-२० 

अंक १० प्रयििि सम्म 

१० अंक रकम यबनाको 

यसर्ाररसमा-५ अंक  
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६ पुरानो भिनको अिस्था २०   

जम्मा १००   

नोटाः कुल अंक मध्िे ४० अंक िा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गने यिद्यालिलाई छनौट सयमयिले 

िोग्ििा सचूीका आधारमा स्िीकृिीका लायग यसर्ाररस गनेछ ।  
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अनुसूची-५ 

(दर्ा ६(७) सुँग सम्बयन्धि) 

काियिम सम्झौिाको ढाुँचा 

यििा यिकास यनदिेनालि, गण्डकी 

प्रदिे.............................................. स्थानीि िह 

(जसलाई िसपयछ पयहलो पि भयनने छ ) र श्री 

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

..... ( जसलाई िसपयछ दोस्रो पि भयनने छ ) बीच  यमयि २०७६/  /   मा 

आ..ि. ०७६/७७को यििा यिकास यनदिेनालि, गण्डकी प्रदिेको िार्र्यक काियिममा समािेि 

भएको ............................................. काियिमको सम्झौिापत्र । 

प्रथम पिले पालना गनुय पने िियहरु 

१.िस स्थानीि िहले प्रदिे सामायजक यिकास मन्त्रालि गण्डकी प्रदिे,यििा यिकास 

यनदिेनालि मार्य ि आ.ि.०७६/०७७को िार्र्यक काियिम िथा बजेट कािायन्ििनका सन्दभयमा 

िस स्थानीि िहलाई प्राप्त  आदिय यिद्यालि यिकास काियिम िर्य को 

रु...................।–  (अिरुयप .............................मात्र 

।) दोस्रो पिको िैंक खािामा यनकासा गरी उपलव्ध गराउने छ। 

२. यनदिेनालििाट काियिमको सन्दभयमा प्राप्त नीयि यनदिेनहरु प्रथम पिले दोश्रो पिलाई 

समिमा जानकारी गराउन ेछ। 

३. काियिम संझौिा पिाि प्रथम पि अयख्ििारिालाले अनुदान रकमको २० प्रयिििले हुन 

आउने रकम पेश्की स्िरुप उपलव्ध गराउने र काियप्रगयि िथा अनुगमन प्रयििेदनका आधारमा 

बाुँकी अनुदान रकम बढीमा िीन क्रकस्िामा उपलब्ध गराउने छ । 

४.प्रथम पिले काियिमको अनुगमनका लायग मन्त्रालि,यनदिेनालि िथा मािहिका यनकािबाट 

जाने अनुगमनसुँग सम्बयन्धि व्ययक्तहरु समेिबाट दोस्रो पिलाईआिश्िक राि, सुझाि क्रदन सके्न 

छ। 

५.दोश्रो पिले सम्झौिामा उल्लेख भएका गरेका िियहरुमा कमजोरी दयेखएमा सुधारका लायग 

यनयिि समि अियध िोक्न सके्न छ। 

६.दोश्रो पिले सम्झौिा िमोयजम कािय नगरेमा कुनै पयन समिमा प्रथम पिले सम्झौिा रि 

गनय सके्न छ।पेश्की िापि क्रदएको रकम  यनिमाियल अनुसार असुल गररने छ । 

७.दोश्रो पिसंग समिाियध िोक्रक खचयको र्ाुँटिारी सयहि प्रगयि प्रयििेदन माग गरी खचयको 

शे्रस्िा जाुँच गने छ। 

८.पयहलो क्रकस्िा उपलव्ध गराई सकेपयछ िाुँकी क्रकस्िा यनकासा गदाय प्रगयि प्रयििेदनका 

आधारमा यनकासा गर्नेछ। 
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दोश्रो पिले पालना गनुय पने िियहरु 

१.सम्झौिा िमोयजमको काियसम्झौिा भएको यमयिल े१५ क्रदन यभत्र कािय प्रारम्भगनुय पनेछ।काियिम 

सञ्चालन गदाय प्रचयलि आर्थयक ऐन यनिम िथा साियजयनक खरीद ऐन यनिमािली अनुसार गनुय 

पनेछ ।  

२.काियिम प्रारम्भ भएको जानकारी प्रथम पिलाई गराउनु पनेछ । 

३.काियिम प्रस्िािको बुुँदा नं. ३ (च) मा उयल्लयखि क्रििाकलापहरु यनधायररि अियधयभत्र  

काियिोजना िनाई कािय सम्पन्न गनुय पनेछ ।  

४.िो काियिम सम्झौिाको यमयिले िढीमा ३ मयहना अियधसम्म सञ्चालन गरी सम्पन्न 

गरीनेछ।िोक्रकए िमोयजमको समिाियध यभत्र कािय सम्पन्न हुन नसकेमा प्रथम पिले सो िापि खचय 

यनकासा गनुय पने छैन। 

५.प्रथम पिले क्रदएको यनदिेनलाई सञ्चालन प्रक्रििामा समािेि गद ैजाने छ। 

६.प्रथम पिलाई दोस्रो पिले खचयको र्ाुँटिारी सयहि कामको प्रगयि प्रयििेदन िुझाउने छ। 

७. बाुँकी क्रकस्िा रकम प्राप्त गनय अयघल्लो क्रकस्िामा उपलब्ध गराइएको रकमको खचयको यिल 

भरपाई एिम् प्रगयि प्रयििेदन पेि गनुय पनेछ । 

 

प्रथम पिको िर्य िाट  

नाम 

पद  

दस्िखि 

यमयि 

कािायलिको छापाः 

 

दोश्रो पिको िर्य बाट 

प्र अ को नाम 

दस्िखि 

यमयि  

अध्ििको नाम     

दस्िखि 

यमयि 

                                   यिद्यालिको छापाः 

 

 

 

रोहिराः 

 

 
 

अनुसूची-६ 

(दर्ा ६(८) सुँग सम्बयन्धि) 

कािय सम्पन्न प्रयििदेनको ढाुँचा 

 

 यनमायण/ स्थापनाका लायग अनुदानको यििरण 
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यिद्यालिको नामाः 

यजल्लााः 

स्थानीि िहको नामाः 

काियिमको नामाः  

लागि अनुमानको कुल अंकाः 

लागि अनुमान भन्दा घटी िा बढी प्रयििि

  

काम सुरु भएको यमयिाः 

काम सम्पन्न गनुयपने यमयिाः 

काम सम्पन्न भएको यमयिाः 

 

यस.नं. कामको 

यििरण 

एकाइ लागि  अनुमान 

बमोयजम 

खुद खचय भएको 

रकमको यििरण 

र्रक कैक्रर्िि 

पररमाण दर जम्मा पररमाण दर जम्मा पररमाण दर जम्मा  

             

             

 

नोटाः कामको यििरण महलमा इयिमेटमा लेखे बमोयजमको यििरण लेख्न े 

र्रक महलमा इयिमेट भन्दा बढी भएमा (-) र घटी भएमा (+) देयखने गरी र्रक अगक देखाउने ।  

कैक्रर्िि महलमा घटी िा बढी भएको मुख्ि कारण साथै अन्ि आिश्िकीि कुरा लेख्न े।  

इयिमेट भन्दा बढी खचय भएको मुख्ि कारण । 

स्िीकृि यडजाइन र स्पेयसक्रर्केसन बमोयजम काम भएको छ भनी प्रमायणि गने । 

 

पद नाम, थर दस्िखि यमयि कािायलिको छाप 

प्रायियधक     

प्रधानाध्िापक     

यिद्यालि व्यिस्थापन सयमयिको 

अध्िि 

    

सम्ियन्धि प्रिासकीि प्रमुख      

स्रोिको प्रकार अनुदान रु. खचय रु 

यििा यिकास यनदेिनालि   

स्थानीि िह   

यिद्यालि   

अन्ि   

जम्मा   
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अनुसूची-७ 

(दर्ा ७ सुँग सम्बयन्धि) 

काियिम अनगुमन र्ाराम नमनूा 

(क) काियिमको नामाः  

(ख) कािायन्ििन गने यिद्यालिाः 

(ग) यिद्यालिको ठेगानााः 

(घ) यनदिेनालिबाट प्राप्त रकमाः 

(ङ) बजेट उपलब्ध गराइएको यमयिाः 

       प्रथम क्रकस्िााः                                               

दोस्रो क्रकस्िााः 

(च) काियिम िुरु यमयिाः                                             

सम्पन्न यमयिाः 

(छ) काियिम प्रगयि सम्बन्धी यििरणाः 

 

(ज) काियिम सञ्चालनका िममा दयेखएका समस्िा, समाधानका उपाि र गररएका प्रिासहरुाः 

(झ) सुझािहरुाः 

(ञ) काियिम कािायन्ििन गने यि.व्य. स. अध्िि र प्रधानाध्िापकको प्रयिक्रििााः 

    यि.व्य.स. अध्ििको रािाः 

    प्रधानाध्िापको रािाः 

(ट) अनुगमनकिायको रािाः 

यिद्यालिको िर्य बाट       

प्रधानाध्िापकको नाम                          अनुगमनकिायको 

नाम 

हस्िािराः          हस्िािराः   

                                         

यमयिाः           यमयिाः 

यिद्यालिको छापाः 
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माध्यममक तह (कक्षा ११-१२) मा मिज्ञान मिषय अध्यापन गने सामुदामयक मिद्यालयलाई 

पुुँजीगत अनुदान(स्थलगत अनुगमनको आधारमा) कार्ििमध, २०७६ 
 

प्रस्तािनााः  कक्षा ११-१२ मा मिज्ञान मिषय सचंालन गने माध्यममक मिद्यालयहरुको  क्षमता 

मिकास (मिज्ञान प्रयोशाला, मिज्ञान मिषयसुँग सम्बमधधत उपकरण र सधदर्ि सामग्री) गरी  

शैमक्षक गुणस्तरलाई अमर्िृमि गनि बाञ्छनीय र्एकोले, 

मिमनयोजन ऐन २०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) ले ददएको अमधकार प्रयोग गरी प्रदशे 

सरकारले यो कायिमिमध बनाएको छ । 

१. समंक्षप्त नाम र प्रारम्र्ाः यो कायिमिमधको नाम "माध्यममक तह (कक्षा ११-१२) मा मिज्ञान 

मिषय अध्यापन गने सामुदामयक मिद्यालयलाई पुुँजीगत अनुदान(स्थलगत अनुगमनको 

आधारमा) कार्ििमध, २०७६" रहकेो छ ।  

(२)यो कायिमिमध तरुधत प्रारम्र् हुनेछ । 

२.पररर्ाषााः मिषय िा प्रसंगले अको अथि नलागेमा यस कायिमिमधमा,- 

(क) "मधरालय" र्न्नाले सामामजक मिकास मधरालय, गण्डकी प्रदशे सम्झनु पछि । 

(ख) "मनदशेनालय" र्न्नाले मशक्षा मिकास मनदशेनालय सम्झनु पछि । 

(ग)  "मनदशेक" र्न्नाले मशक्षा मिकास मनदशेनालयको प्रमुख सम्झनु पछि । 

(घ) "व्यिस्थापन समममत" र्न्नाले सामुदामयक मिद्यालयको सञ्चालन, रेखदखे र 

व्यिस्थापन गनिका लामग गरित मिद्यालय व्यिस्थापन समममत सम्झनु पछि ।  

(ङ) "सामुदामयक मिद्यालय" र्न्नाले नेपाल सरकारबाट मनयममत रुपमा अनुदान पाउन े

गरी कक्षा ११ र १२ को अनुममत िा स्िीकृत मिद्यालयहरुलाई सम्झनु पछि ।  

 (च) "प्रयोगशाला िा ल्याब" र्न्नाले मिद्यालयको कुन ै खास मिषयिस्तकुो प्रयोगात्मक 

दियाकलापद्वारा मशक्षण मसकाइ गररने मनयमधरत स्थान िा कोिालाई सम्झन ुपछि । 

(छ) "स्थानीय तह" र्न्नाले गाउुँपामलका र नगरपामलका सम्झनु पछि । 

 

३. उद्देश्याः यस कायििमको उिशे्य माध्यममक तह कक्षा ११-१२ मा मिज्ञान मिषय अध्यापन 

गराइरहकेा सामुदामयक मिद्यालयको संस्थागत क्षमता मिकास गने रहकेो छ । 

४. स्िीकृत बजटे तथा शीषिकाः कायििम सञ्चालनका लामग कायििम िम संख्या ४४३८ खचि 

उपमशषिक नं. २६४१३ अधतरगत खचि कोड नं. ५.१.११.९ बाट खचि हुन ेगरी रु. 

१,५४,००,००० (एक करोड चौिन्न लाख ) मिमनयोजन गररएको छ । 

५. अनदुान रकमाः यस कायििम अधतगित छनोट र्एका कक्षा ११ र १२ मा मिज्ञान मिषय 

सञ्चालन गरेका सामुदामयक मिद्यायहरुलाई प्रमत मिद्यालय अमधककत रु.५,००,०००।(पाुँच 

लाख) मूल्यांकन योग्यताका िमका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । 

६. अनुदान उपलब्ध गराउने मिमधाः (१) मनदशेनालयले यस कायििमका लामग मनधािररत 

आधारहरु समहत कम्तीमा ३० ददनको साििजमनक सूचना िेर्साईट तथा रामियस्तरको 

पमरकामा अनुसूची १ बमोमजम प्रकाशन गरी प्रस्ताि आव्हान गनेछ । 

(२) यस कायिमिमध बमोमजम पूुँमजगत अनुदान माग गने कक्षा ११ र १२ मा मिज्ञान 

मिषय अध्यापन गराइ रहकेा सामुदामयक मिद्यालयहरुले मिस्तृत मििरण समहतको अनुसूची 

२ बमोमजमको ढाुँचामा प्रस्ताि सम्बमधधत स्थानीय तहमा पेश गनुि पने छ । 

(३) प्राप्त र्एका सब ै प्रस्तािहरु आिश्यक कागजात र मसफारीस समहत सम्बमधधत 

स्थानीय तहले मनदशेनालयमा पिाउनु पनेछ । 

(४) प्राप्त प्रस्तािको छनोटको लामग अनुसूची ३ िमोमजमको एक छनोट तथा मसफाररस 

समममत रहनेछ ।   
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(५) छनोट तथा मसफाररस समममतले अनुसूची ४ बमोमजमको आधारमा प्रस्तािहरुको 

छनोट तथा अनुदान मनधािरण गने छ ।  

(६) मिद्यालयगत स्िीकृत कायििम र बजेट एकीन गरी मनदशेनालयल े सम्बमधधत 

स्थानीय तहलाई अनुदानको अमख्तयारी ददनेछ र उक्त अमख्तयारी अनुसारको अनुदान रकम 

कायि प्रगमत मूल्यांकनका आधारमा स्थानीय तहले मिद्यालयलाई र्ुक्तानी ददन ुपनेछ । 

(७) मिद्यालयले सम्िमधधत स्थानीय तहसुँग अनसचूी ५ बमोमजमको ढाुँचामा कायििम 

सम्झौता गरी कायािधियन गने र कायि सम्झौता गरेको मममतले बढीमा १५ ददन मर्र कायि 

प्रारम्र् गरी  सो को जानकारी मनदशेलायलाई ददनु पनेछ ।  

(८) प्राप्त बजेटको आधतररक  तथा अमधतम लेखापरीक्षण गने दामयत्ि स्थानीय तहको 

हुनेछ साथै कायििमको लखेांकन, पारदर्शिता, औमचत्यता, प्रमतिेदनमा र अनुगमनमा स्थानीय 

तहलाई सम्बमधधत मिद्यालयले पूणि सहयोग गनुिपनेछ। 

(९)  स्थानीय तहले अनुगमन तथा मूल्याङकन गरी अनुसूची ६  को ढाुँचामा कायि 

सम्पन्न प्रगमतको प्रमतिेदन तयार गरी एक प्रमत मनदशेनालयमा पिाउनु पनेछ। 

 

७.कायििमको अनगुमनाः कायििमको अनुगमन मधरालय , मनदशेनालय र सम्बमधधत स्थानीय 

तहबाट अनुसूची ७ बमोमजमको ढाुँचामा गररनेछ । 

८. पेश गनुिपने कागजाताः रकम र्ुक्तानीका लामग दहेाय बमोमजमका कागजात पेश गनुि पनेछाः- 

क. कायििमका फोटोहरु,    

ख. खचिका मबल र्रपाईहरु,  

ग. कायिसम्पन्न प्रमतिेदन, 

घ. आर्थिक प्रशासन सञ्चालन मनदमेशका अनुसारका अधय कागजातहरु।   

ङ. अधय आिश्यक कागजातहरु 

 

 

९. बाधा अड्काउ फुकाउनाेः यस कायिमिमधको कायािधियनमा कुनै बाधा उत्पन्न र्एमा 

मधरालयल ेत्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सके्नछ । 

१०. सशंोधनाः यस कायिमिमधमा मधरालयल ेआिश्यक संशोधन गनि सके्नछ । 
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अनुसूची-१ 

(दफा ६(१) सुँग सम्बमधधत) 

माध्यममक तह (कक्षा ११-१२) मा मिज्ञान मिषय अध्यापन गन ेसामुदामयक मिद्यालयलाई 

पुुँजीगत अनदुान कायििमका लामग प्रस्ताि आव्हान गररएको सचूनाको ढाुँचा 

प्रथम पटक प्रकामशत मममताः २०७६/......./..... 

गण्डकी प्रदशे मर्रका सामुदामयक मिद्यालयहरुको शैमक्षक गुणस्तरलाई अमर्िृमिका लामग 

सामुदामयक मिद्यालयहरुल ेयस मनदशेनालयको आ.ि. २०७६/७७ को स्िीकृत िार्षिक कायििम 

अनुसार यस मनदशेनालयको स्िीकृत कायिमिमध बमोमजम तपमसल अनुसारको कायििमका लामग 

यो सूचना प्रकाशन र्एको मममतले ३० ददनमर्र कायिमिमधमा उल्लेख र्ए बमोमजम मनधािररत 

ढाुँचामा प्रस्ताि तयार गरी आिश्यक कागजातहरु समहत मिद्यालयले प्रस्ताि मशक्षा मिकास 

मनदशेनालय, गण्डकी प्रदशेमा पेश गनिका लामग सम्बमधधत सबैको जानकारीका लामग यो सूचना 

प्रकामशत गररएको छ । 

ि स कायििमको नाम कायििमको मििरण पेश गनुि पने 

कागजातहरु 

कैदफयत 

१ माध्यममक तह (कक्षा ११-

१२) मा मिज्ञान मिषय 

अध्यापन गने सामुदामयक 

मिद्यालयलाई पुुँजीगत अनुदान 

   

     

     

     

 

यस सम्बधधी थप जानकारीका लामग सम्पकि 

मशक्षा मिकास मनदशेनालय,  गण्डकी प्रदशे,पोखरामा सम्पकि गनि सदकने छ ।सम्पकि नं ०६१-

५५०४६२, 
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अनुसूची-२ 

(दफा ६(२) सुँग सम्बमधधत) 

कायििम प्रस्तािको ढाुँचा 

श्री मशक्षा मिकास मनदशेनालय 

गण्डकी प्रदशे‚पोखरा। 

मिषयाः माध्यममक तह (कक्षा ११-१२) मा मिज्ञान मिषय अध्यापन गने सामुदामयक 

मिद्यालयलाई पुुँजीगत अनुदान कायििम  सम्बधधमा । 

प्रस्तुत मिषयमा तहाुँ मनदशेनालयको आ. ि. ०७६/७७ को िार्षिक कायििम अनुसार यस 

प्रदशेको माध्यममक तह (कक्षा ११-१२) मा मिज्ञान मिषय अध्यापन गने सामुदामयक 

मिद्यालयलाई पुुँजीगत अनुदान कायििम अनुसार शैमक्षक सर ०७६/७७ दमेख 

....................................का लामग मनम्न शति र पूिािधार समहत 

छनौटका लामग दहेाय अनुसारका मििरण संलग्न राखी यो आिेदन पेश गररएको छ।  

मिद्यालयको मििरणाः 

 नामाः  

िेगाना  

मजल्लााः  गा=पा=/न=पा=  िडा 

नं 

 

टोलाः  प्रधानाध्यापकको 

नामाः 

 

मोिाइल नं  ईमेलाः  

मनिािचन क्षेर  संघीय मनिािचन क्षेर नं 

........   

प्रदशे मनिािचन क्षेर ............(क िा ख मध्ये एक 

उल्लेख गने) 

(२)  मिद्याथीहरुको संख्या (जामतगत र लैमगगक रुपमा) 

कक्षा जम्मा दमलत जनजाती कैदफयत 

 छारा छार जम्मा छारा छार जम्मा छारा छार जम्मा  

११ 
         

मिज्ञान संकायका  

मिद्याथी मििरण 

उल्लेख गने 
१२ 

         
मिज्ञान संकायका  

मिद्याथी मििरण 

उल्लेख गने 
कूल जम्मा           

 

३ मशक्षक दरिधदी मििरणाः 

तह स्िीकृत दरिधदी राहत मनजी कूल जम्मा 

माध्यममक     

उच्च मामि     

कूल     

 

मबषयगत मशक्षक/कमिचारी मििरण 

मशक्षककोनाम योग्यता तह अध्यापनगनेमबषय प्रकार(स्थायीअस्थायी/मनजी) तामलम कैदफयत 

प्राप्त अप्राप्त 
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४.मबद्यालयको र्ौमतक अबस्था 

क मिद्यालयको जग्गा आफ्नै र्एको नर्एको र्एको र्ए क्षेरफल.............रोपनीाः 

ख. र्िन संख्या र अिस्था/आिास र्ए सो को मििरण  आफ्नै र्िन 

र्एको/नर्एको.....................(फोटो समेत संलग्न गने) 

ग. कक्षाकोिा संख्या र व्यिस्थापनको अिस्था 

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

घ.खेल मैदानको मििरण ............................. 

ङ. कम्पाउधडिालको अिस्था ...................... 

च.खानेपानीको अिस्था......................... 

छ. शैमक्षक सामग्रीको अिस्थााः पयािप्त/रिकै/ धयून 

ज.शौचालय सम्िमधध मििरणाः ( छारा/छार)....................... 

झ.पुस्तकालय........................... 

ञ. ममित गनुिपने क्षेरहरु.............. 

ट.  मिद्युत र पहुुँचाः १.रामिय िा स्थानीय प्रसारणबाट मिद्युत आपुर्ति व्यिस्था 

र्एको/नर्एको 

  २.बैकमल्पक उजािको व्यिस्था र्एको/नर्एको 

ि. इधटरनेटको पहुुँचाःर्एको/नर्एको 

ड. यातायातको पहुुँचाः 

 १. मिद्यालयको हाता सम्म बाह्र ैममहना गाडी पुग्न सके्न/नसके्न 

 २. मोटर बाटोको अिस्थााः कच्ची/पक्की 

 ३. गाडी पुग्ने स्थानबाट मिद्यालयसम्मको दरुीाः 

ढ.सेिा क्षेर मर्रका अधय मिद्यालय संख्यााः............ 

ण.मिज्ञान प्रयोगशालाको अिस्थााः पयािप्त/रिकै/नर्एको 

त.कम््युटर ल्यािको अिस्थााः सब ैसामग्रीको संख्या खुल्ने गरी अिस्था उलेख गने 

गत तथा चालु आर्थिक िषिमा सोही प्रयोजनका लामग अधय कुनै श्रोतबाट अनुदानप्राप्त 

र्ए/नर्एको र्एको र्ए रकम उल्लेख गने 

५.नमतजा मििरण 

शैमक्षक 

सर 

समम्ममलत मिद्याथी संख्या उत्तीण/GPA १.६ र्धदा बढी र्एको संख्या 

कक्षा ५ कक्षा ८ SEE कक्षा ५ कक्षा ८ SEE 

२०७३       

२०७४       

२०७५       

६.कायििमको संमक्षप्त मििरण  

(क) कायििमको नामाः  

(ख) आिश्यक पने रकम 

रु 

 अक्षरमा  

(ग) बैंकको नामाः  खाता 

नं= 

 

(घ) कायििम सम्पन्न हुन 

लाग्ने अिमधाः 

 

७.कायििमको प्रस्ताि तयार पादाि समािेश हुनु पने मुख्य मििरणहरुाः 
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(क) कायििमको पृष्ठर्ूममाः...........................  

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

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

(ख) कायििमको औमचत्याः ...........................  

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

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

(ग)कायििमको उद्दशे्याः...........................  ................. 

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

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

(घ)  मुख्य कायििम सञ्चालन हुने स्थानको अिस्थााः ...........................  

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

(ङ) मिद्यालयमा थप गनुि पने शैमक्षक पूिािधारहरुको 

मििरणाः...........................  ................. 

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

(च) कायि सम्पन्न गनि गररने 

दियाकलापहरुाः.....................................................

.......... 

(छ) आशातीत उपलमब्धाः...........................  ................. 

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

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

(ज)कायियोजनााः- सम्बमधधत कायििमसंग संलग्न दियाकलापहरु, लागत अनुमान, इकाई, 

समयािमध, मजम्मेिारी तोदक तयार गन े. 

 

प्रस्ताि पेश गने मिद्यालयको तफि बाट     

प्रधानाध्यापक नामाः     मि.व्य.स. अध्यक्ष नामाः  

   हस्ताक्षराः       हस्ताक्षराः                                          

मममताः        मममताः 

          

मिद्यालयको छापाः 

 

 

संलग्न गनुिपने कागजातहरु  

(क) स्थानीय तहका प्रामिमधकको सहयोगमा (र्ौमतक मनमािण र्एमा) तयार गररएको लागत 

इमिमेट र कायियोजना 

(ख) स्थानीय तहले अनगुमन, मुल्यागकन गने प्रमतिध्दता समहतको मसफाररस पर 

(ग) मिद्यालय अनुममत परको प्रमतमलपी 

(घ) व्यिस्थापन समममतको प्रमतििता समहतको मनणिय 

(ङ) गत आर्थिक िषिको लेखापरीक्षण र सामामजक परीक्षणको प्रमतिेदनको प्रमामणत प्रमतमलमप 
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अनुसूची-३ 

(दफा ६(४) सुँग सम्बमधधत) 

कायििम छनोट तथा  मसफररस समममत 

प्राप्त हुन आएका प्रस्तािहरुको छनौट तथा अनुदान मनधािरण गनि मनदशेनालयमा दहेाय 

बमोमजमको एक समममत रहनेछ  

(क) मनदशेक, मशक्षा मिकास मनदशेनालय, गण्डकी प्रदशे                          

-संयोजक 

(ख) मशक्षा मिकास मनदशेनालयको योजना तथा कायििम शाखाका प्रमुख             

-सदस्य 

(ग) सामामजक मिकास मधरालयको अमधकृत प्रमतमनमध          - 

सदस्य 

(घ) आर्थिक माममला मधरालयको अमधकृत प्रमतमनमध                             

-सदस्य 

(ङ) मनदशेनालयको योजना तथा कायििम शाखाको अमधकृत        -सदस्य 

समचि 

(१) छनौट समममतमा सयंोजकले आिश्यकता अनुसार थप मिज्ञहरु आमधरण गनि सके्नछ । 

(२) छनौट समममतमा प्राप्त र्एका प्रस्तािहरुलाई तोदकए/तयार गररएका मूल्यागकनका आधार 

तथा स्थलगत अनुगमनको प्रमतिेदनका आधारमा छनौट गरी स्िीकृमतका लामग मशक्षा मिकास 

मनदशेनालयमा पेश गनेछ । 

(३) स्िीकृत र्एका प्रस्तािहरुको सूची सामामजक मिकास मधरालय तथा मनदशेनालयको 

िेिसाइट माफि त तथा सम्िमधधत स्थानीय तहलाई जानकारी  गराइनेछ र आिश्यक सहयोग 

मलन सदकनेछ । 

(४) िैिकको कायिमिमध समममतले मनधािरण गरे बमोमजम हुनेछ ।  
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अनुसूची-४ 

(दफा ६(५) सुँग सम्बमधधत) 

माध्यममक तह (कक्षा ११-१२ ) मा मिज्ञान मिषय अध्यापन गने सामदुामयक मिद्यालयलाई 

पुुँजीगत अनदुानका लामग प्रस्ताि मलू्यागकनका आधारहरु 

ि.स ं सूचक पूणािगक प्राप्तागक कैदफयत 

१  कक्षा ११मा मिज्ञान मिषयको 

सम्बधधन/अनुममत प्राप्त गरी कक्षा 

सञ्चालन र्इरहकेो, 

१०  प्रत्येक िषिको १ का दरल े

िदढमा १० 

२ मिज्ञान ल्याबको लामग कोिा िा 

स्थानको उपलव्धता, 

१०   

३ र्ौगोमलक क्षेर १५  न.पा १०, गाउुँपामलका 

१५ 

४ कक्षा ११ र १२ का मिज्ञान मिषयका 

मिद्याथी संख्या 

२०  प्रमत मिद्याथी ०.४ 

अकका दरले अमधकत २० 

अक  

५ ल्यािको सुमिधा नर्एको मिद्यालय २०  ल्याि नर्एको २०, 

स्तरोन्नमत १५ 

६ स्थानीय तहको सहलगानीको प्रमतििता १५  सम्झौता बमोमजमको 

रकमको २० प्रमतशत 

रकम समहतको मसफाररस-

१५ अंक १० प्रमतशत 

सम्म १० अंक रकम 

मबनाको मसफाररसमा-५ 

अंक 

७ यस पूिि यस सम्िधधी िजेट नपरेको 

तथा  चालु आर्थिक िषिमा सोही 

प्रयोजनका लामग अधय कुनै श्रोतबाट 

अनुदान प्राप्त हुने अिस्था नरहकेो 

१०   

जम्मा  १००   

नोटाः कुल अंक मध्ये ४० अंक िा सो र्धदा बढी अंक प्राप्त गने मिद्यालयलाई छनौट समममतले 

योग्यता सचूीका आधारमा स्िीकृतीका लामग मसफाररस गनेछ । 
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अनुसूची-५ 

(दफा ६(७) सुँग सम्बमधधत) 

कायििम सम्झौताको ढाुँचा 

मशक्षा मिकास मनदशेनालय, गण्डकी 

प्रदशे.............................................. स्थानीय तह 

(जसलाई यसपमछ पमहलो पक्ष र्मनने छ ) र श्री 

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

..... ( जसलाई यसपमछ दोस्रो पक्ष र्मनने छ ) बीच  मममत २०७६/  /   मा 

आ..ि. ०७६/७७को मशक्षा मिकास मनदशेनालय, गण्डकी प्रदशेको िार्षिक कायििममा समािेश 

र्एको माध्यममक तह (कक्षा ११-१२ ) मामिज्ञान मिषय अध्यापन गने सामुदामयक 

मिद्यालयलाई पुुँजीगत अनुदान कायििमको सम्झौतापर । 

प्रथम पक्षले पालना गनुि पने शतिहरु 

१.यस स्थानीय तहले प्रदशे सामामजक मिकास मधरालय गण्डकी प्रदशे,मशक्षा मिकास 

मनदशेनालय माफि त आ.ि.०७६/०७७को िार्षिक कायििम तथा बजेट कायािधियनका सधदर्िमा 

यस स्थानीय तहलाई प्राप्त  आदशि मिद्यालय मिकास कायििम तफि को 

रु...................।–  (अक्षरुमप .............................मार 

।) दोस्रो पक्षको िैंक खातामा मनकासा गरी उपलव्ध गराउने छ। 

२. मनदशेनालयिाट कायििमको सधदर्िमा प्राप्त नीमत मनदशेनहरु प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षलाई 

समयमा जानकारी गराउन ेछ। 

३. कायििम संझौता पश्चात प्रथम पक्ष अमख्तयारिालाले अनुदान रकमको २० प्रमतशतले हुन 

आउने रकम पेश्की स्िरुप उपलव्ध गराउने र कायिप्रगमत तथा अनुगमन प्रमतिेदनका आधारमा 

बाुँकी अनुदान रकम बढीमा तीन दकस्तामा उपलब्ध गराउने छ । 

४.प्रथम पक्षले कायििमको अनुगमनका लामग मधरालय,मनदशेनालय तथा मातहतका मनकायबाट 

जाने अनुगमनसुँग सम्बमधधत व्यमक्तहरु समेतबाट दोस्रो पक्षलाईआिश्यक राय, सुझाि ददन सके्न 

छ। 

५.दोश्रो पक्षले सम्झौतामा उल्लेख र्एका गरेका शतिहरुमा कमजोरी दमेखएमा सुधारका लामग 

मनमश्चत समय अिमध तोक्न सके्न छ। 

६.दोश्रो पक्षले सम्झौता िमोमजम कायि नगरेमा कुनै पमन समयमा प्रथम पक्षले सम्झौता रि 

गनि सके्न छ।पेश्की िापत ददएको रकम  मनयमािमल अनुसार असुल गररने छ । 

७.दोश्रो पक्षसंग समयािमध तोदक खचिको फाुँटिारी समहत प्रगमत प्रमतिेदन माग गरी खचिको 

शे्रस्ता जाुँच गने छ। 

८.पमहलो दकस्ता उपलव्ध गराई सकेपमछ िाुँकी दकस्ता मनकासा गदाि प्रगमत प्रमतिेदनका 

आधारमा मनकासा गर्नेछ। 
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दोश्रो पक्षले पालना गनुि पने शतिहरु 

१.सम्झौता िमोमजमको कायिसम्झौता र्एको मममतल े१५ ददन मर्र कायि प्रारम्र्गनुि पनेछ।कायििम 

सञ्चालन गदाि प्रचमलत आर्थिक ऐन मनयम तथा साििजमनक खरीद ऐन मनयमािली अनुसार गनुि 

पनेछ ।  

२.कायििम प्रारम्र् र्एको जानकारी प्रथम पक्षलाई गराउनु पनेछ । 

३.कायििम प्रस्तािको बुुँदा नं. ३ (च) मा उमल्लमखत दियाकलापहरु मनधािररत अिमधमर्र  

कायियोजना िनाई कायि सम्पन्न गनुि पनेछ ।  

४.यो कायििम सम्झौताको मममतले िढीमा ३ ममहना अिमधसम्म सञ्चालन गरी सम्पन्न 

गरीनेछ।तोदकए िमोमजमको समयािमध मर्र कायि सम्पन्न हुन नसकेमा प्रथम पक्षले सो िापत खचि 

मनकासा गनुि पने छैन। 

५.प्रथम पक्षले ददएको मनदशेनलाई सञ्चालन प्रदियामा समािेश गद ैजाने छ। 

६.प्रथम पक्षलाई दोस्रो पक्षले खचिको फाुँटिारी समहत कामको प्रगमत प्रमतिेदन िुझाउने छ। 

७. बाुँकी दकस्ता रकम प्राप्त गनि अमघल्लो दकस्तामा उपलब्ध गराइएको रकमको खचिको मिल 

र्रपाई एिम् प्रगमत प्रमतिेदन पेश गनुि पनेछ । 

 

प्रथम पक्षको तफि िाट  

नाम 

पद  

दस्तखत 

मममत 

कायािलयको छापाः 

 

दोश्रो पक्षको तफि बाट 

प्र अ को नाम 

दस्तखत 

मममत  

अध्यक्षको नाम     

दस्तखत 

मममत 

                                   मिद्यालयको छापाः 

 

 

 

रोहिराः 

 

 
 

अनुसूची-६ 

(दफा ६(८) सुँग सम्बमधधत) 

कायि सम्पन्न प्रमतिदेनको ढाुँचा 

मिद्यालयको नामाः 

मनमािण/ स्थापनाका लामग अनुदानको मििरण 
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मजल्लााः 

स्थानीय तहको नामाः 

कायििमको नामाः  

लागत अनुमानको कुल अंकाः 

लागत अनुमान र्धदा घटी िा बढी प्रमतशत

  

काम सुरु र्एको मममताः 

काम सम्पन्न गनुिपने मममताः 

काम सम्पन्न र्एको मममताः 

 

मस.नं

. 

कामको 

मििर

ण 

एका

इ 

लागत  अनुमान 

बमोमजम 

खुद खचि र्एको 

रकमको मििरण 

फरक कैदफय

त 

पररमा

ण 

द

र 

ज

म्मा 

पररमा

ण 

द

र 

ज

म्मा 

पररमा

ण 

द

र 

ज

म्मा 

 

             

             

 

नोटाः कामको मििरण महलमा इमिमेटमा लेख ेबमोमजमको मििरण लेख्न े 

फरक महलमा इमिमेट र्धदा बढी र्एमा (-) र घटी र्एमा (+) दमेखने गरी फरक अगक 

दखेाउने ।  

कैदफयत महलमा घटी िा बढी र्एको मुख्य कारण साथै अधय आिश्यकीय कुरा लेख्न े।  

इमिमेट र्धदा बढी खचि र्एको मुख्य कारण । 

स्िीकृत मडजाइन र स्पेमसदफकेसन बमोमजम काम र्एको छ र्नी प्रमामणत गने । 

पद नाम, थर दस्तखत मममत कायािलयको छाप 

प्रामिमधक     

प्रधानाध्यापक     

मिद्यालय व्यिस्थापन समममतको 

अध्यक्ष 

    

सम्िमधधत प्रशासकीय प्रमुख      

स्रोतको प्रकार अनुदान रु. खचि रु 

मशक्षा मिकास 

मनदेशनालय 

  

स्थानीय तह   

मिद्यालय   

अधय   

जम्मा   
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अनुसूची-७ 

(दफा ७ सुँग सम्बमधधत) 

कायििम अनगुमन फाराम नमनूा 

(क) कायििमको नामाः  

(ख) कायािधियन गने मिद्यालयाः 

(ग) मिद्यालयको िेगानााः 

(घ) मनदशेनालयबाट प्राप्त रकमाः 

(ङ) बजेट उपलब्ध गराइएको मममताः 

       प्रथम दकस्तााः                                               

दोस्रो दकस्तााः 

(च) कायििम शुरु मममताः                                             

सम्पन्न मममताः 

(छ) कायििम प्रगमत सम्बधधी मििरणाः 

 

(ज) कायििम सञ्चालनका िममा दमेखएका समस्या, समाधानका उपाय र गररएका प्रयासहरुाः 

(झ) सुझािहरुाः 

(ञ) कायििम कायािधियन गने मि.व्य. स. अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकको प्रमतदियााः 

    मि.व्य.स. अध्यक्षको रायाः 

    प्रधानाध्यापको रायाः 

(ट) अनुगमनकतािको रायाः 

(ि) मिद्यालयको तफि बाट       

प्रधानाध्यापकको नाम                          अनुगमनकतािको 

नाम 

हस्ताक्षराः          हस्ताक्षराः   

                                         

मममताः           मममताः 

मिद्यालयको छापाः 
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स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालित सामदुालयक लवद्याियिाई खिेकुद तथा सगंीत लवशषे 

लवद्याियको रुपमा लवकास गने काययलवलि,२०७६ 

प्रस्तावना: सामुदालयक लवद्याियहरुमा पठनपाठन काययको अलतरिक्त लवद्याथीको रुची, चाहना ि 

इच्छा अनुसाि उनीहरुको शािीरिक तथा मानलसक लवकास गनयका िालग लवद्याियमा अध्यापन 

काययका अलतरिक्त खेिकूद तथा सांलगलतक मनोिञ्जन तथा किा संस्कृलतको जगेनाय गनय खुिकूद 

तथा संगीत लवशेष लवद्याियको रुपमा लवकास गनय बाञ्छनीय भएकोि,े 

लवलनयोजन ऐन २०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) िे ददएको अलिकाि प्रयोग गिी प्रदशे 

सिकाििे यो काययलवलि बनाएको छ । 

१. सलंिप्त नाम ि प्रािम्भ : (१)यो काययलवलिको नाम "स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालित 

सामुदालयक लवद्याियिाई खेिकुद तथा संगीत लवशेष लवद्याियको रुपमा लवकास गने काययलवि, 

२०७६" िहकेो छ ।  

 (२)यो काययलवलि तुिन्त प्रािम्भ हुनेछ । 

२. परिभाषााः  लवषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययलवलिमा,- 

  (क )"मन्रािय" भन्नािे सामालजक लवकास मन्रािय, गण्डकी प्रदशे सम्झनु पछय । 

 (ख)"लनदशेनािय" भन्नािे लशिा लवकास लनदशेनािय सम्झनु पछय । 

 (ग) "लनदशेक" भन्नािे लशिा लवकास लनदशेनाियको प्रमुख सम्झनु पछय । 

 (घ) "व्यवस्थापन सलमलत" भन्नािे सामुदालयक लवद्याियको सञ्चािन, िेखदखे ि 

व्यवस्थापन        गनयका िालग गरठत लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत सम्झनु पदयछ ।  

  (ङ) "सामुदालयक लवद्यािय" भन्नािे नेपाि सिकािबाट लनयलमत रुपमा अनुदान पाउने 

गिी       अनुमलत वा स्वीकृत लवद्याियहरुिाई सम्झनु पछय । 

 (च) “खेिकुद तथा संगीत लवशेष लवद्यािय” भन्नािे खेिकुद तथा संगीत लवषयिाई 

लवशेष          जोड ददइ पठनपाठन गिाउने लवद्यािय सम्झनु पछय । 

  (छ) "लनवायचन िेर " भन्नािे प्रदशे सभा सदस्य लनवायचन ऐन २०७४ को दफा २(ञ) 

      बमोलजको लनवायचन िेर  सम्झनु पछय । 

 (ज) "स्थानीय तह" भन्नािे गाउँपालिका ि नगिपालिका सम्झनु पछय । 

 

 ३. उद्देश्य: यस काययलवलिको उद्दशे्य दहेाय बमोलजम िहकेो छाः 

(क) कुनै लवद्याियको खेिकुद तथा संगीत लवशेष लवद्याियका रुपमा लवकास गने 

काययमा   सहयोग पु-याउने। 

(ख) खेिकुद तथा संगीत लवशेष लवद्याियका रुपमा लवकास गने काययमा सहजीकिण 

गद ैत्यस्ता  लवद्याियको संवियन ि प्रवियन गने। 

(ग) स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालित सामुदालयक लवद्याियिाई खेिकुद तथा 

संगीत लवशेष लवद्याियको रुपमा लवकास गने । 
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४. स्वीकृत बजेट तथा शीषयक: काययक्रम सञ्चािनका िालग काययक्रम क्रम संख्या ४४३७ खचय 

उपलशषयक नं. २६४१३ अन्तिगत कोड न ५.१.११.३ बाट खचय हुने गिी रु. 

१,४४,००,०००।- (एक किोड चवािीस िाख ) लवलनयोजन गरिएको छ । 

५. अनुदान िकम: यस काययक्रम अन्तगयत प्रदशे लनवायचन िेर अनुसाि एक लनवायचन िेर एक 

वटा लवद्यािय पने गिी छनोट भएका ३६ वटा सामुदालयक लवद्याियहरुमा प्रलत लवद्यािय  

अलिकतम रु.४,००,०००।(चाि िाख) िागत ईलिमेट तथा मूलयांकनका आिािमा अनुदान 

उपिब्ि गिाईनेछ । 

६. अनुदान उपिब्ि गिाउने लवलिाः(१) लनदशेनाियिे यस काययक्रमका िालग लनिायरित 

आिािहरु सलहत कम्तीमा ३० ददनको सावयजलनक सूचना वेभसाईट तथा िालियस्तिको 

पलरकामा अनुसूची १ बमोलजम प्रकाशन गिी प्रस्ताव आव्हान गनेछ ।  

 (२) सामुदालयक लवद्याियहरुिे व्यवस्थापन सलमलतको लनणयय संिग्न गिी लवस्तृत 

लवविण सलहतको प्रस्ताव अनुसूची २ बमोलजमको ढाँचामा सम्बलन्ित स्थानीय तहको 

लसफािीसका िालग स्थानीय तहमा पेश गनुय पनेछ । 

(३) स्थानीय तहिे आवश्यक कागजात सलहत सब ैलवद्याियको प्रस्ताव लसफािीस सलहत 

लशिा लवकास लनदशेनाियमा पठाउनु पनेछ । 

 (४) प्राप्त प्रस्तावको छनोटको िालग अनुसूची ३ वमोलजमको एक छनोट सलमलत 

िहनेछ ।   

 (५) छनोट सलमलतिे अनुसूची ४ बमोलजमको आिािमा प्रस्तावहरुको छनोट तथा 

अनुदान लनिायिण गनेछ ।  

 (६) स्वीकृत भएका प्रस्तावहरुको सूची मन्रािय तथा लनदशेनाियको वेवसाइट माफय त 

सूचना प्रकाशन गरिनेछ  । 

 (७) छनोट भएका लवद्याियगत स्वीकृत काययक्रम ि बजेट एकीन गिी सम्बलन्ित 

स्थानीय तहिाई अनुदानको अलख्तयािी ददने ि उक्त अलख्तयािी अनुसािको अनुदान िकम 

कायय प्रगलत मूलयांकनका आिािमा स्थानीय तहिे लवद्याियिाई भुक्तानी ददनछे । 

 (८) लवद्याियिे सम्वलन्ित स्थानीय तहसँग अनसूची ५ बमोलजमको ढाँचामा काययक्रम 

सम्झौता गिी कायायन्वयन गने ि कायय सम्झौता गिेको लमलतिे बढीमा १५ ददन लभर कायय 

प्रािम्भ गिी  सो को जानकािी लनदशेिायिाई ददनु पनेछ । 

 (९) स्थानीय तहिे अनुगमन तथा मूलयाङकन गिी अनुसूची ६  को ढाँचामा कायय 

सम्पन्न प्रगलतको प्रलतवेदन तयाि गिी एक प्रलत लनदशेनाियमा पठाउनु पने छ। 

(१०) प्राप्त बजेटको आन्तरिक  तथा अलन्तम िेखापिीिण गने दालयत्व स्थानीय तहको 

हुनेछ साथै काययक्रमको िखेांकन पािदर्शयता औलचत्यता प्रलतवेदनमा ि अनुगमनमा स्थालनय 

तहिाई सम्बलन्ित लवद्याियिे पूणय सहयोग गने दालयत्व िहनेछ  

७.   काययक्रमको अनगुमनाः काययक्रमको अनुगमन मन्रािय, लनदशेनािय ि स्थानीय तहबाट 

अनुसूची ७ बमोलजमको ढाँचामा गरिनेछ । 

८.   पेश गनुयपने कागजात : िकम भुक्तानीका िालग दहेाय बमोलजमका कागजातहरु पेश गनुय 

पनेछ:-  
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 क.  काययक्रमका फोटोहरु,    

 ख.  खचयका लबि भिपाईहरु, 

 ग.  काययसम्पन्न प्रलतवेदन,    

 घ.  आर्थयक प्रशासन सञ्चािन लनदलेशका अनुसािका अन्य कागजातहरु 

 ङ.  अन्य आवश्यक कागजातहरु 

९.   बािा अड्काउ फुकाउनाेः यस काययलवलिको कायायन्वयनमा कुनै बािा उत्पन्न भएमा 

मन्राियि े    त्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन सके्नछ । 

१०.   सशंोिनाः यस काययलवलिमा  मन्राियि ेआवश्यक संशोिन गनय सके्नछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची-१ 

(दफा ६(१) सँग सम्बलन्ित) 

खिेकुद तथा सगंीत लवशषे लवद्याियको रुपमा लवकास काययक्रमका िालग प्रस्ताव आव्हान 

गरिएको सचूनाको ढाचँा 

प्रथम पटक प्रकालशत लमलताः २०७६/......./..... 

गण्डकी प्रदशे लभरका सामुदालयक लवद्याियहरुको शैलिक गुणस्तििाई अलभवृलिका िालग 

सामुदालयक लवद्याियहरुि ेयस लनदशेनाियको आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत वार्षयक काययक्रम 

अनुसाि यस लनदशेनाियको स्वीकृत काययलवलि बमोलजम तपलसि अनुसािको काययक्रमका िालग 

यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतिे ३० ददनलभर काययलवलिमा उलिेख भए बमोलजम लनिायरित 

ढाँचामा प्रस्ताव तयाि गिी आवश्यक कागजातहरु सलहत लवद्याियिे प्रस्ताव लशिा लवकास 

लनदशेनािय, गण्डकी प्रदशेमा पेश गनयका िालग सम्बलन्ित सबैको जानकािीका िालग यो सूचना 

प्रकालशत गरिएको छ । 

क्र स काययक्रमको नाम काययक्रमको लवविण पेश गनुय पने 

कागजातहरु 

कैदफयत 

१ खेिकुद तथा संगीत लवशेष    
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लवद्याियको रुपमा लवकास 

     

     

     

 

यस सम्बन्िी थप जानकािीका िालग सम्पकय 

लशिा लवकास लनदशेनािय,  गण्डकी प्रदशे,पोखिामा सम्पकय गनय सदकने छ ।सम्पकय नं ०६१-

५५०४६२, 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची-२ 

(दफा ६(२) सँग सम्बलन्ित) 

काययक्रम प्रस्तावको ढाचँा 

श्री लशिा लवकास लनदशेनािय 

गण्डकी प्रदशे‚पोखिा। 

लवषयाः खेिकुद तथा संगीत लवशेष लवद्याियको रुपमा लवकास काययक्रम  सम्बन्िमा । 

प्रस्तुत लवषयमा तहाँ लनदशेनाियको आ. व. ०७६/७७ को वार्षयक काययक्रम अनुसाि यस 

प्रदशेको खेिकुद तथा संगीत लवशेष लवद्याियको रुपमा लवकास काययक्रम अनुसाि शैलिक सर 

०७६/७७ दलेख ....................................का िालग लनम्न शतय ि 

पूवायिाि सलहत छनौटका िालग दहेाय अनुसािका लवविण संिग्न िाखी यो आवेदन पेश गरिएको 

छ।  

लवद्याियको लवविणाः 

 नामाः  

ठेगाना  

लजलिााः  गा=पा=/न=पा=  वडा 

नं 

 

टोिाः  प्रिानाध्यापकको  
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नामाः 

मोवाइि नं  ईमेिाः  

लनवायचन िेर  संघीय लनवायचन िेर नं 

........   

प्रदशे लनवायचन िेर ............(क वा ख मध्ये एक 

उलिेख गने) 

(२)  लवद्याथीहरुको संख्या (जालतगत ि िैलगगक रुपमा) 

किा जम्मा दलित जनजाती कैदफयत 

 छारा छार जम्मा छारा छार जम्मा छारा छार जम्मा  

बाि लवकास           

१           

२           

३           

४           

५           

६           

७           

८           

९           

१०           

११           

१२           

कूि जम्मा           

 

३ लशिक दिवन्दी लवविणाः 

तह स्वीकृत दिवन्दी िाहत लनजी कूि जम्मा 

बाि लवकास     

प्राथलमक     

लनम्न 

माध्यलमक 

    

माध्यलमक     

उच्च मालव     

कूि     

लबषयगत लशिक/कमयचािी लवविण 
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लशिककोनाम योग्यता तह अध्यापनगनेलबषय प्रकाि(स्थायीअस्थायी/लनजी) तालिम कैदफयत 

प्राप्त अप्राप्त 

        

        

४.लबद्याियको भौलतक अबस्था 

क लवद्याियको जग्गा आफ्नै भएको नभएको भएको भए िेरफि.............िोपनीाः 

ख. भवन संख्या ि अवस्था/आवास भए सो को लवविण  आफ्नै भवन 

भएको/नभएको.....................(फोटो समेत संिग्न गने) 

ग. किाकोठा संख्या ि व्यवस्थापनको अवस्था 

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

घ.बाि लवकास केन्रका िालग किाकोठाको व्यवस्थापनाः 

ङ.बाि लवकास किाका िालग लशिण लसकाइ सामग्रीको अवस्थााः 

च.खेि मैदानको लवविण ............................. 

छ.संगीत तथा खेिकुद सम्बन्िी सामग्रीको व्यवस्थापनाःभएको/नभएको 

ज.प्रालवलिक लवद्याियको हकमा छुटै्ट लयावको व्यवस्थापनको अवस्थााः 

झ. कम्पाउन्डवािको अवस्था ...................... 

ञ.खानेपानीको अवस्था......................... 

ट. शैलिक सामग्रीको अवस्थााः पयायप्त/रठकै/ न्यून 

ठ.शौचािय सम्वलन्ि लवविणाः ( छारा/छार)....................... 

ड.पुस्तकािय........................... 

ढ. ममयत गनुयपने िेरहरु.............. 

ण.  लवद्युत ि पहुचँाः १.िालिय वा स्थानीय प्रसािणबाट लवद्युत आपुर्तय व्यवस्था 

भएको/नभएको 

२.बैकललपक उजायको व्यवस्था भएको/नभएको 

त. इन्टिनेटको पहुचँाःभएको/नभएको 

थ. यातायातको पहुचँाः 

१. लवद्याियको हाता सम्म बाह्र ैमलहना गाडी पुग्न सके्न/नसके्न 

२. मोटि बाटोको अवस्थााः कच्ची/पक्की 

३. गाडी पुग्ने स्थानबाट लवद्याियसम्मको दिुीाः 

द.सेवा िेर लभरका अन्य लवद्यािय संख्यााः............ 
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ि.लवज्ञान प्रयोगशािाको अवस्थााः पयायप्त/रठकै/नभएको 

न.कम््युटि लयावको अवस्थााः सब ैसामग्रीको संख्या खुलने गिी अवस्था उिेख गने 

गत तथा चािु आर्थयक वषयमा सोही प्रयोजनका िालग अन्य कुनै श्रोतबाट अनुदानप्राप्त 

भए/नभएको भएको भए िकम उलिेख गने 

५.नलतजा लवविण 

शैलिक 

सर 

सलम्मलित लवद्याथी संख्या उत्तीण/GPA १.६ भन्दा बढी भएको संख्या 

किा ५ किा ८ SEE किा ५ किा ८ SEE 

२०७३       

२०७४       

२०७५       

६.काययक्रमको संलिप्त लवविण  

(क) काययक्रमको नामाः खेिकुद तथा संगीत लवशेष लवद्याियको रुपमा लवकास 

(ख) आवश्यक पने िकम 

रु 

 अििमा  

(ग) बैंकको नामाः  खाता 

नं= 

 

(घ) काययक्रम सम्पन्न हुन 

िाग्ने अवलिाः 

 

७.काययक्रमको प्रस्ताव तयाि पादाय समावेश हुनु पने मुख्य लवविणहरुाः 

(क) काययक्रमको पृष्ठभूलमाः...........................  

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

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

......  

(ख) काययक्रमको औलचत्याः ...........................  

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

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

......  

(ग)काययक्रमको उद्दशे्याः...........................  ................. 

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

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

(घ)  मुख्य काययक्रम सञ्चािन हुने स्थानको अवस्थााः ...........................  

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

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

...... 

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

....................... 
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(ङ) लवद्याियमा थप गनुय पने शैलिक पूवायिािहरुको 

लवविणाः...........................  ................. 

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

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

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

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

(च) कायय सम्पन्न गनय गरिने 

दक्रयाकिापहरुाः.....................................................

.......... 

(छ) आशातीत उपिलब्िाः...........................  ................. 

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

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

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

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

(ज).कायययोजनााः- सम्बलन्ित काययक्रमसंग संिग्न दक्रयाकिापहरु, िागत अनुमान, इकाई, 

समयावलि, लजम्मेवािी तोदक तयाि गन े. 

 

प्रस्ताव पेश गने लवद्याियको तफय बाट     

प्रिानाध्यापक नामाः     लव.व्य.स. अध्यि नामाः  

   हस्ताििाः       हस्ताििाः                                          

लमलताः        लमलताः 

          

लवद्याियको छापाः 

 

 

संिग्न गनुयपने कागजातहरु  

(क) स्थानीय तहका प्रालवलिकको सहयोगमा (भौलतक लनमायण भएमा) तयाि गरिएको िागत 

इलिमेट ि कायययोजना 

(ख) स्थानीय तहिे अनगुमन, मुलयागकन गने प्रलतविता सलहतको लसफारिस पर 

(ग) लवद्यािय अनुमलत परको प्रलतलिपी 

(घ) व्यवस्थापन सलमलतको प्रलतविता सलहतको लनणयय 

(ङ) गत आर्थयक वषयको िेखापिीिण ि सामालजक पिीिणको प्रलतवेदनको प्रमालणत प्रलतलिलप 
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अनुसूची-३ 

(दफा ६(४) सँग सम्बलन्ित) 

काययक्रम तथा छनोट तथा  लसफरिस सलमलत 

प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरुको छनौट तथा अनुदान लनिायिण गनय लनदशेनाियमा दहेाय 

बमोलजमको एक सलमलत िहनेछ  

(क) लनदशेक, लशिा लवकास लनदशेनािय, गण्डकी प्रदशे                          

-संयोजक 

(ख) लशिा लवकास लनदशेनाियको योजना तथा काययक्रम शाखाका प्रमुख             

-सदस्य 

(ग) सामालजक लवकास मन्राियको अलिकृत प्रलतलनलि          - 

सदस्य 

(घ) आर्थयक मालमिा मन्राियको अलिकृत प्रलतलनलि                             

-सदस्य 

(ङ) लनदशेनाियको योजना तथा काययक्रम शाखाको अलिकृत        -सदस्य 

सलचव 

(१) छनौट सलमलतमा सयंोजकिे आवश्यकता अनुसाि थप लवज्ञहरु आमन्रण गनय सके्नछ । 

(२) छनौट सलमलतमा प्राप्त भएका प्रस्तावहरुिाई तोदकए/तयाि गरिएका मूलयागकनका आिाि 

तथा स्थिगत अनुगमनको प्रलतवेदनका आिािमा छनौट गिी स्वीकृलतका िालग लशिा लवकास 

लनदशेनाियमा पेश गनेछ । 

(३) स्वीकृत भएका प्रस्तावहरुको सूची सामालजक लवकास मन्रािय तथा लनदशेनाियको 

वेवसाइट माफय त तथा सम्वलन्ित स्थानीय तहिाई जानकािी  गिाइनेछ ि आवश्यक सहयोग 

लिन सदकनेछ । 

(४) वैठकको काययलवलि सलमलतिे लनिायिण गिे बमोलजम हुनेछ ।  
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अनुसूची-४ 

(दफा ६(५) सँग सम्बलन्ित) 

 

स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालित सामदुालयक लवद्याियाई खिेकूद तथा सगंीत लवशषे 

लवद्याियको रुपमा लवकास गने सम्बन्िी काययक्रमका िालग प्रस्ताव मलूयागकनका आिािहरु 

क्र.

स ं

सूचक पूणायगक प्राप्ता

गक 

कैदफयत 

१  संगीत/खेिकुद लशिक व्यस्थापन गिेको, २०  संगीत/खेिकुद लशिक भएमा 

२० नभएमा ० अक 

२ किाकोठा/स्थानको उपिव्िता, १५  उपिब्ि भएमा १५ अंक 

नभएमा ० अक 

३ भौगोलिक िेर १५  न.पा १०, गाउँपालिका १५ 

४ संगीत तथा खेिकुद सम्बन्िी सामग्रीको 

व्यवस्थापन 

२०  संगीत/खेिकुद सामग्री भएमा 

२० 

५ स्थानीय तहको साझेदािीको प्रलतविता  २०  सम्झौता बमोलजमको िकमको 

२० प्रलतशत िकम सलहतको 

लसफारिस-२० अंक १० 

प्रलतशत सम्म १० अंक िकम 

लबनाको लसफारिसमा-५ अंक  

६ िागत सलहतको कायययोजना  १०   

जम्मा  १००   

नोटाः कुि अंक मध्ये ४० अंक वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गने लवद्याियिाई छनौट सलमलतिे 

योग्यता सचूीका आिािमा स्वीकृतीका िालग लसफारिस गनेछ । 
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अनुसूची-६ 

(दफा ६(९) सँग सम्बलन्ित) 

कायय सम्पन्न प्रलतवदेनको ढाचँा 

लवद्याियको नामाः 

लजलिााः 

स्थानीय तहको नामाः 

काययक्रमको नामाः  

िागत अनुमानको कुि अंकाः 

िागत अनुमान भन्दा घटी वा बढी 

प्रलतशत  

काम सुरु भएको लमलताः 

काम सम्पन्न गनुयपने लमलताः 

काम सम्पन्न भएको लमलताः 

लस.नं

. 

काम

को 

लववि

ण 

एका

इ 

िागत  अनुमान 

बमोलजम 

खुद खचय भएको 

िकमको लवविण 

फिक कैदफय

त 

परिमा

ण 

द

ि 

ज

म्मा 

परिमा

ण 

द

ि 

ज

म्मा 

परिमा

ण 

द

ि 

ज

म्मा 

 

             

             

नोटाः कामको लवविण महिमा इलिमेटमा िेख ेबमोलजमको लवविण िेख्न े 

फिक महिमा इलिमेट भन्दा बढी भएमा (-) ि घटी भएमा (+) दलेखने गिी फिक अगक 

दखेाउने ।  

कैदफयत महिमा घटी वा बढी भएको मुख्य कािण साथै अन्य आवश्यकीय कुिा िेख्ने ।  

इलिमेट भन्दा बढी खचय भएको मुख्य कािण । 

स्वीकृत लडजाइन ि स्पेलसदफकेसन बमोलजम काम भएको छ भनी प्रमालणत गने । 

पद नाम, थि दस्तखत लमलत कायायियको छाप 

प्रालवलिक     

प्रिानाध्यापक     

लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको 

अध्यि 

    

 लनमायण/ स्थापनाका िालग अनुदानको लवविण 

स्रोतको प्रकाि अनुदान रु. खचय रु 

लशिा लवकास 

लनदेशनािय 

  

स्थानीय तह   

लवद्यािय   

अन्य   

जम्मा   
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सम्वलन्ित प्रशासकीय प्रमुख      
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अनुसूची-७ 

(दफा ७ सँग सम्बलन्ित) 

काययक्रम अनगुमन फािाम नमनूा 

(क) काययक्रमको नामाः  

(ख) कायायन्वयन गने लवद्याियाः 

(ग) लवद्याियको ठेगानााः 

(घ) लनदशेनाियबाट प्राप्त िकमाः 

(ङ) बजेट उपिब्ि गिाइएको लमलताः 

       प्रथम दकस्तााः                                               

दोस्रो दकस्तााः 

(च) काययक्रम शुरु लमलताः                                             

सम्पन्न लमलताः 

(छ) काययक्रम प्रगलत सम्बन्िी लवविणाः 
 

(ज) काययक्रम सञ्चािनका क्रममा दलेखएका समस्या, समािानका उपाय ि गरिएका प्रयासहरुाः 

(झ) सुझावहरुाः 

(ञ) काययक्रम कायायन्वयन गने लव.व्य. स. अध्यि ि प्रिानाध्यापकको प्रलतदक्रयााः 

    लव.व्य.स. अध्यिको िायाः 

    प्रिानाध्यापको िायाः 

(ट) अनुगमनकतायको िायाः 

(ठ) अनुगमनकतायकोाः 

(ड) लवद्याियको तफय बाट       

प्रिानाध्यापकको नाम                          अनुगमनकतायको 

नाम 

हस्ताििाः          हस्ताििाः   
                                         

लमलताः           लमलताः 

लवद्याियको छापाः 


