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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 । 

  



 

4 
 

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 

 


