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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 ।  



2 
 

(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 



7 
 

ि.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 

 


