
 

1 
 

प्राविविक विद्यालयहरुमा व्यिस्थापनका लावि अनुदान कार्ििवि २०७६ 

प्रस्तािनााः व्यिहारिक, जीिनोपयोिी एिं व्यिसावयक विक्षा प्रदान ििी िोजिाि प्रिर्द्िन िनि 

प्राविविक तथा व्यिसावयक कायिक्रम सञ्चालन भैिहकेा विद्यालयहरुमा प्रयोििाला एिं आिश्यक 

उपकिणहरुको उवित व्यिस्थापन िद ै िैवक्षक िुणस्तिलाई अवभिृवर्द् ििी प्रवतष्पिी जनिवि 

तयाि िनि बाञ्छनीय भएकोले, 

विवनयोजन ऐन २०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) ले ददएको अविकाि प्रयोि ििी प्रदिे 

सिकािले यो कायिविवि बनाएको छ । 

१. सवंक्षप्त नाम ि प्रािम्भाः (१) यस कायिविविको नाम "प्राविविक विद्यालयहरुमा व्यिस्थापनका 

लावि अनुदान कार्ििवि, २०७६" िहकेो छ ।  

(२) यो कायिविवि तिुन्त प्रािम्भ हुनेछ । 

२. परिभाषााः विषय िा प्रसंिले अको अथि नलािेमा यस कायिविविमा,- 

 (क ) "मन्रालय" भन्नाले सामावजक विकास मन्रालय, िण्डकी प्रदिे सम्झनु पछि । 

(ख) "वनदिेनालय" भन्नाले विक्षा विकास वनदिेनालय सम्झनु पछि । 

(ि) "वनदिेक" भन्नाले विक्षा विकास वनदिेनालयको प्रमुख सम्झनु पछि । 

(घ) "व्यिस्थापन सवमवत" भन्नाले सामुदावयक विद्यालयको सञ्चालन, िेखदखे ि 

व्यिस्थापन िनिका लावि िरित विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत सम्झनु पछि ।  

(ङ) "सामुदावयक विद्यालय" भन्नाले नेपाल सिकािबाट वनयवमत रुपमा अनुदान पाउन े

ििी अनुमवत प्राप्त िा स्िीकृत विद्यालयहरुलाई सम्झनु पछि ।  

(ि) "प्राविविक विद्यालय" भन्नाले सामुदावयक विद्यालयमा प्राविविक िाि सञ्चालन ििेका 

विद्यालय ि प्राविविक विक्षा तथा व्यिसावयक तावलम परिषद्बाट अनुमवत वलई 

Technical Secondary Education Examination (TSEE) ि वडप्लोमा तहको कक्षा 

सञ्चालन िरििहकेा सामुदावयक विद्यालयलाई सम्झन ुपछि । 

(छ)"प्रयोििाला िा ल्याब" भन्नाले प्राविविक विद्यालयको कुनै खास विषयिस्तुको 

प्रयोिात्मक दक्रयाकलापद्वािा विक्षण वसकाइ िरिन े वनयवन्रत स्थान िा कोिालाई 

सम्झनु पछि । 

 (ज) "स्थानीय तह" भन्नाले िाउँपावलका ि नििपावलकालाई सम्झनु पछि । 

 

३. उद्दशे्याः यस कायिविविको उद्दशे्य वनयमानुसाि अनुमवत तथा स्िीकृवत वलई प्राविविक िाि 

सञ्चालन ििेका विद्यालय ि प्राविविक विक्षा तथा व्यिसावयक तावलम परिषद्बाट अनुमवत 

वलई Technical Secondary Education Examination (TSEE) ि वडप्लोमा तहको कक्षा 

सञ्चालन िरििहकेा सामुदावयक विद्यालयमा िैवक्षक उपकिणहरुको व्यिस्थापन ििी विक्षण 

वसकाइलाई प्रभािकािी बनाउनु िहकेो छ । 
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४. स्िीकृत बजटे तथा िीषिकाः कायिक्रम सञ्चालनका लावि कायिक्रम क्रम संख्या ४४३३ खिि 

उपविषिक न.ं २६४१३ अन्तिित कोड न ५.१.११.११ बाट खिि हुने ििी रु. 

३६,०००,०० (छत्तीस लाख ) विवनयोजन िरिएको छ । 

५. अनदुान िकमाः यस कायिक्रम अन्तिित छनोट भएका विद्यालयहरुलाई प्रवत विद्यालय 

अविकतम रु.४,००,०००।(िाि लाख) कम्प्युटि उपकिण तथा प्राविविक िािसंि सम्बवन्ित 

ल्याि सामग्री खरिदको लावि लाित ईविमेट तथा मूल्यांकनका आिािमा अनुदान उपलब्ि 

ििाइनेछ । 

६. अनुदान उपलब्ि ििाउने विविाः(१) वनदिेनालयले यस कायिक्रमका लावि वनिािरित 

आिािहरु सवहत कम्तीमा ३० ददनको साििजवनक सूिना िेभसाईट तथा िावियस्तिको 

पवरकामा अनुसूिी १ बमोवजम प्रकािन ििी प्रस्ताि आव्हान िनेछ। 

(२) यस कायिविवि बमोवजम अनुदान प्राप्त िनि प्राविविक विद्यालयहरुल ेअनुसूिी २ 

बमोवजमको ढाँिामा सम्बवन्ित स्थानीय तहमा प्रस्ताि पेि िनुि पनेछ । 

(३) प्राप्त भएका प्रस्तािहरु स्थानीय तहले सबै विद्यालयहरुको नामािली सवहत एकमुष्ठ 

रुपमा वसफािीस ि आिश्यक कािजात सवहतको फाइल वनदिेनालयमा पिाउनु पनेछ । 

(४) प्राप्त  प्रस्तािहरुको छनोटका लावि अनसुूिी ३ बमोवजमको  छनोट तथा 

वसफारिस सवमवत िहनेछ ।  

(५) छनोट तथा वसफारिस सवमवतले अनुसूिी ४ बमोवजमको आिािमा प्रस्तािहरुको 

छनोट तथा अनुदान वनिाििण िनेछ । 

(६) छनोट भएका विद्यालयित स्िीकृत कायिक्रम ि बजेट एकीन ििी वनदिेनालयल े

सम्बवन्ित स्थानीय तहलाई अनुदानको अवख्तयािी ददनेछ ि उि अवख्तयािी अनुसािको 

अनुदान िकम कायि प्रिवत मूल्यांकनका आिािमा स्थानीय तहले विद्यालयलाई भुिानी ददन े

छ। 

(७) विद्यालयले सम्िवन्ित स्थानीय तहसँि अनुसिूी ५ बमोवजमको ढाँिामा सम्झौता 

ििी कायािन्ियन िने ि सम्झौता ििेको वमवतले बढीमा १५ ददन वभर कायि प्रािम्भ ििी  

सो को जानकािी वनदिेलायलाई ददनु पनेछ। 

(८) स्थानीय तहले अनुिमन तथा मूल्याङकन ििी अनुसूिी ६ को ढाँिामा कायि 

सम्पन्न प्रिवतको प्रवतिेदन तयाि ििी एक प्रवत वनदिेनालयमा पिाउनुपनिछ। 

(९) प्राप्त बजेटको आन्तरिक  तथा अवन्तम लेखापिीक्षण िने दावयत्ि सम्बवन्ित 

स्थानीय तहको हुनेछ साथै कायिक्रमको लेखांकन, पािदर्ििता, औवित्यता, प्रवतिेदन ि 

अनुिमनमा स्थानीय तहलाई सम्बवन्ित विद्यालयले पूणि सहयोि िनुिपनेछ। 

(१०) यो कायिक्रमका लावि छनोट भएको विद्यालयलाई िालु आर्थिक िषिको अन्य 

कायिक्रम दोहोिो नपने ििी छनौट िनुिपनेछ। 

७. कायिक्रमको अनिुमनाः कायिक्रमको अनुिमन मन्रालय, वनदिेनालय तथा सम्बवन्ित स्थानीय 

तहबाट अनुसूिी ७ बमोवजमको ढाँिामा िरिनेछ । 

८. पेि िनुिपने कािजाताः िकम भुिानीका लावि दहेाय बमोवजमका कािजात पेि िनुि पनेछाः- 
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क. कायिक्रमका फोटोहरु,    

ख. खििका वबल भिपाईहरु,  

ि. कायिसम्पन्न प्रवतिेदन, 

घ. आर्थिक प्रिासन सञ्चालन वनदवेिका अनुसािका अन्य कािजातहरु।   

ङ. अन्य आिश्यक कािजातहरु 

९. बािा अड्काउ फुकाउनाेः यस कायिविविको कायािन्ियनमा कुनै बािा उत्पन्न भएमा 

मन्रालयल ेत्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन सके्नछ । 

१०. सिंोिनाः यस कायिविविमा मन्रालयल ेआिश्यक संिोिन िनि सके्नछ ।  
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अनुसूिी-१ 

(दफा ६(१) सँि सम्बवन्ित) 

प्राविविक विद्यालयहरुमा व्यिस्थापनको लावि अनुदान कायिक्रमका लावि प्रस्ताि आव्हान 

िरिएको सूिनाको ढाँिा 

प्रथम पटक प्रकावित वमवताः २०७६/......./..... 

िण्डकी प्रदिे वभरका सामुदावयक विद्यालयहरुको िैवक्षक िुणस्तिलाई अवभिृवर्द्का लावि 

सामुदावयक प्राविविक विद्यालयहरुले यस वनदिेनालयको आ.ि. २०७६/७७ को स्िीकृत 

िार्षिक कायिक्रम अनुसाि यस वनदिेनालयको स्िीकृत कायिविवि बमोवजम तपवसल अनुसािको 

कायिक्रमका लावि यो सूिना प्रकािन भएको वमवतल े३० ददनवभर कायिविविमा उल्लेख भए 

बमोवजम वनिािरित ढाँिामा प्रस्ताि तयाि ििी आिश्यक कािजातहरु सवहत विद्यालयले प्रस्ताि 

विक्षा विकास वनदिेनालय, िण्डकी प्रदिेमा पेि िनिका लावि सम्बवन्ित सबैको जानकािीका 

लावि यो सूिना प्रकावित िरिएको छ । 

क्र स कायिक्रमको नाम कायिक्रमको विििण पेि िनुि पने 

कािजातहरु 

कैदफयत 

 प्राविविक विद्यालयहरुमा 

व्यिस्थापनको लावि अनुदान 

   

     

     

     

 

यस सम्बन्िी थप जानकािीका लावि सम्पकि 

विक्षा विकास वनदिेनालय,  िण्डकी प्रदिे,पोखिामा सम्पकि िनि सदकने छ ।सम्पकि नं ०६१-

५५०४६२, 

 

 

 

 

अनुसूिी-२ 

(दफा ६(२) सँि सम्बवन्ित) 

कायिक्रम प्रस्तािको ढािँा 

श्री विक्षा विकास वनदिेनालय 

िण्डकी प्रदिे‚पोखिा। 
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विषयाः ..................कायिक्रम  सम्बन्िमा । 

प्रस्तुत विषयमा तहाँ वनदिेनालयको आ. ि. ०७६/७७ को िार्षिक कायिक्रम अनुसाि यस 

प्रदिेको ................................................कायिक्रम 

अनुसाि िैवक्षक सर ०७६/७७ दवेख ....................................का 

लावि वनम्न िति ि पूिाििाि सवहत छनौटका लावि दहेाय अनुसािका विििण संलग्न िाखी यो 

आिेदन पेि िरिएको छ  

विद्यालयको विििणाः 

 नामाः  

िेिाना  

वजल्लााः  िा=पा=/न=पा=  िडा 

नं 

 

टोलाः  प्रिानाध्यापकको 

नामाः 

 

मोिाइल नं  ईमेलाः  

वनिाििन क्षेर  संघीय वनिाििन क्षेर नं 

........   

प्रदिे वनिाििन क्षेर ............(क िा ख मध्ये एक 

उल्लेख िने) 

(२)  विद्याथीहरुको संख्या(जावतित ि लैवगिक रुपमा) 

कक्षा जम्मा दवलत जनजाती कैदफयत 

 छारा छार जम्मा छारा छार जम्मा छारा छार जम्मा  

बाल विकास           

१           

२           

३           

४           

५           

६           

७           

८           

९ 

         

िाि अनुसाि 

विद्याथी विििण 

उल्लेख िने 

१०           
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११ 

         

संकाय ि िाि 

अनुसाि विद्याथी 

विििण उल्लेख 

िने 

१२           

कूल जम्मा           

 

३ विक्षक दििन्दी विििणाः 

तह स्िीकृत दििन्दी िाहत वनजी कूल जम्मा 

बाल विकास     

प्राथवमक     

वनम्न 

माध्यवमक 

    

माध्यवमक     

उच्च मावि     

कूल     

वबषयित विक्षक/कमििािी विििण 

विक्षककोनाम योग्यता तह अध्यापनिनेवबषय प्रकाि(स्थायीअस्थायी/वनजी) तावलम कैदफयत 

प्राप्त अप्राप्त 

        

        

४.वबद्यालयको भौवतक अबस्था 

क विद्यालयको जग्िा आफ्नै भएको नभएको भएको भए क्षेरफल.............िोपनीाः 

ख. भिन संख्या ि अिस्था/आिास भए सो को विििण  आफ्नै भिन 

भएको/नभएको.....................(फोटो समेत संलग्न िने) 

ि. कक्षाकोिा संख्या ि व्यिस्थापनको अिस्था 

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

घ.खेल मैदानको विििण ............................. 

ङ.प्राविविक विद्यालयको हकमा छुटै्ट ल्यािको व्यिस्थापनको अिस्थााः 

ि. कम्पाउन्डिालको अिस्था ...................... 

छ.खानेपानीको अबस्था......................... 
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ज. िैवक्षक सामग्रीको अिस्थााः पयािप्त/रिकै/ न्यून 

झ.िौिालय सम्िवन्ि विििणाः ( छारा/छार)....................... 

ञ.पुस्तकालय........................... 

ट. ममित िनुिपने क्षेरहरु 

ि.  विद्युत ि पहुिँाः १.िाविय िा स्थानीय प्रसािणबाट विद्युत आपुर्ति व्यिस्था 

भएको/नभएको 

  २.बैकवल्पक उजािको व्यिस्था भएको/नभएको 

  ३. इन्टिनेटको पहुिँाःभएको/नभएको 

ड. यातायातको पहुिँाः 

 १. विद्यालयको हाता सम्म बाह्र ैमवहना िाडी पुग्न सके्न/नसके्न 

 २. मोटि बाटोको अिस्थााः कच्ची/पक्की 

 ३. िाडी पुग्ने स्थानबाट विद्यालयसम्मको दिुीाः 

ढ.सेिा क्षेर वभरका अन्य विद्यालय संख्यााः.............विज्ञान प्रयोििालाको अिस्थााः 

पयािप्त/रिकै/नभएको 

ण.कम्प्युटि ल्यािको अिस्थााः सब ैसामग्रीको संख्या खुल्ने ििी अिस्था उलेख िने 

ित तथा िालु आर्थिक िषिमा सोही प्रयोजनका लावि अन्य कुनै श्रोतबाट अनुदान प्राप्त 

भए/नभएको भएको भए िकम उल्लेख िने 

५.नवतजा विििण 

िैवक्षक 

सर 

सवम्मवलत विद्याथी संख्या उत्तीण/GPA १.६ भन्दा बढी भएको संख्या 

कक्षा ५ कक्षा ८ SEE कक्षा ५ कक्षा ८ SEE 

२०७३       

२०७४       

२०७५       

६.कायिक्रमको संवक्षप्त विििण  

(क) कायिक्रमको नामाः  

(ख) आिश्यक पने िकम 

रु 

 अक्षिमा  

(ि) बैंकको नामाः  खाता 

नं= 

 

(घ) कायिक्रम सम्पन्न हुन  
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लाग्ने अिविाः 
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७.कायिक्रमको प्रस्ताि तयाि पादाि समािेि हुनु पने मुख्य विििणहरुाः 

(क) कायिक्रमको पृष्ठभूवमाः...........................  

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

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

......  

(ख) कायिक्रमको औवित्याः ...........................  

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

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

......  

(ि)कायिक्रमको उद्दशे्याः...........................  ................. 

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

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

 (घ)  मुख्य कायिक्रम सञ्चालन हुने स्थानको अिस्थााः 

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

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

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

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

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

(ङ) विद्यालयमा थप िनुि पने िैवक्षक पूिाििािहरुको 

विििणाः...........................  ................. 

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

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

(ि) कायि सम्पन्न िनि िरिने 

दक्रयाकलापहरुाः.....................................................

.......... 

(छ) आिातीत उपलवब्िाः...........................  ................. 

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

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

(ज)कायियोजनााः- सम्बवन्ित कायिक्रमसंि संलग्न दक्रयाकलापहरु, लाित अनुमान, इकाई, 

समयािवि, वजम्मेिािी तोदक तयाि िन े. 

 

प्रस्ताि पेि िने विद्यालयको तफि बाट     

प्रिानाध्यापक नामाः     वि.व्य.स. अध्यक्ष नामाः  

   हस्ताक्षिाः       हस्ताक्षिाः                                          

वमवताः        वमवताः 

          

विद्यालयको छापाः 
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संलग्न िनुिपने कािजातहरु  

(क) स्थानीय तहका प्राविविकको सहयोिमा (भौवतक वनमािण भएमा) तयाि िरिएको लाित 

इविमेट ि कायियोजना 

(ख) स्थानीय तहले अनिुमन, मुल्यागकन िने प्रवतिर्द्ता सवहतको वसफारिस पर 

(ि) विद्यालय अनुमवत परको प्रवतवलपी 

(घ) व्यिस्थापन सवमवतको प्रवतिर्द्ता सवहतको वनणिय 

(ङ) ित आर्थिक िषिको लेखापिीक्षण ि सामावजक पिीक्षणको प्रवतिेदनको प्रमावणत प्रवतवलवप 
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अनुसूिी-३ 

(दफा ६(४) सँि सम्बवन्ित) 

कायिक्रम छनोट तथा वसफरिस सवमवत 

प्राप्त हुन आएका प्रस्तािहरुको छनौट तथा अनुदान वनिाििण िनि वनदिेनालयमा दहेाय 

बमोवजमको एक सवमवत िहनेछ  

(क) वनदिेक, विक्षा विकास वनदिेनालय, िण्डकी प्रदिे                          

-संयोजक 

(ख) विक्षा विकास वनदिेनालयको योजना तथा कायिक्रम िाखाका प्रमुख             

-सदस्य 

(ि) सामावजक विकास मन्रालयको अविकृत प्रवतवनवि          - 

सदस्य 

(घ) आर्थिक मावमला मन्रालयको अविकृत प्रवतवनवि                             

-सदस्य 

(ङ) वनदिेनालयको योजना तथा कायिक्रम िाखाको अविकृत        -सदस्य 

सविि 

(१) छनौट सवमवतमा सयंोजकले आिश्यकता अनुसाि थप विज्ञहरु आमन्रण िनि सके्नछ । 

(२) छनौट सवमवतमा प्राप्त भएका प्रस्तािहरुलाई तोदकए/तयाि िरिएका मूल्यागकनका आिाि 

तथा स्थलित अनुिमनको प्रवतिेदनका आिािमा छनौट ििी स्िीकृवतका लावि विक्षा विकास 

वनदिेनालयमा पेि िनेछ । 

(३) स्िीकृत भएका प्रस्तािहरुको सूिी सामावजक विकास मन्रालय तथा वनदिेनालयको 

िेिसाइट माफि त तथा सम्िवन्ित स्थानीय तहलाई जानकािी  ििाइनेछ ि आिश्यक सहयोि 

वलन सदकनेछ । 

(४) िैिकको कायिविवि सवमवतले वनिाििण ििे बमोवजम हुनेछ ।  
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अनुसूिी-४ 

(दफा ६(५) सँि सम्बवन्ित) 

प्राविविक विद्यालयहरुमा ल्याब तथा उपकिण व्यिस्थापनका लावि प्रस्ताि मलू्यागकनका 

आिािहरु 

क्र.स ं सूिक पूणािगक प्राप्तागक कैदफयत 

१ सम्बन्िन/अनुमवत प्राप्त ििी कक्षा 

सञ्चालन भइिहकेो, 

१०  प्रवत िषि २ अंकका दिल े

२ ल्याबको लावि कोिा िा स्थानको 

उपलव्िता, 

१५  विषय अनुसािको कोिा 

भएमा १५ अंक एक मार 

कोिा भएमा १० अंक ि 

अन्य अिस्थामा ० अंक 

३ भौिोवलक क्षेर २०  न.पा १५, िाउँपावलका 

२० 

४ ल्यािको सुवििा नभएको विद्यालय १५  ल्याि नभएको १५, 

स्तिोन्नवत १० 

५ स्थानीय तह∕विद्यालयको सहलिानीको 

प्रवतिर्द्ता 

१०  सम्झौता बमोवजमको 

िकमको २० प्रवतित 

िकम सवहतको वसफारिस-

१० अंक १० प्रवतित 

सम्म ५ अंक िकम 

वबनाको वसफारिसमा-३ 

अंक 

६ लाित सवहतको कायियोजना  १०   

७ ित तथा िालु आर्थिक िषिमा सोही 

प्रयोजनका लावि अन्य कुनै श्रोतबाट 

अनुदान प्राप्त नभएको 

१०   

८ प्राविविक तफि कक्षा ९-१२ को 

विद्याथी संख्या 

 

१०  प्रवत कक्षा औसत ३० 

सम्म भएमा ६ अंक 

३१-४० सम्म ८ अंक 

४१ दवेख मावथ १० अंक 

जम्मा  १००   

नोटाः कुल अंक मध्ये ४० अंक िा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त िने विद्यालयलाई छनौट सवमवतले 

योग्यता सिूीका आिािमा स्िीकृतीका लावि वसफारिस िनेछ । 
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14 
 

अनुसूिी-५ 

(दफा ६(६) सँि सम्बवन्ित) 

कायिक्रम सम्झौताको ढािँा 

विक्षा विकास वनदिेनालय, िण्डकी 

प्रदिे/..............................................स्थानीय तह 

(जसलाई यसपवछ पवहलो पक्ष भवनने छ ) ि श्री 

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

..... ( जसलाई यसपवछ दोस्रो पक्ष भवनने छ ) बीि  वमवत २०७६/  /   मा 

आ..ि. ०७६/७७को विक्षा विकास वनदिेनालय, िण्डकी प्रदिेको िार्षिक कायिक्रममा समािेि 

भएको............................................... कायिक्रमको 

सम्झौतापर । 

प्रथम पक्षले पालना िनुि पने ितिहरु 

१.यस स्थानीय तहले प्रदिे सामावजक विकास मन्रालय िण्डकी प्रदिे,विक्षा विकास 

वनदिेनालय माफि त आ.ि.०७६/०७७ को िार्षिक कायिक्रम तथा बजेट कायािन्ियनका सन्दभिमा 

यस स्थानीय तहलाई प्राप्त  .......................................कायिक्रम 

तफि कोरु...................।–  (अक्षरुवप 

.............................मार ।) दोस्रो पक्षको िैंक खातामा वनकासा ििी 

उपलव्ि ििाउने छ। 

२.विक्षा विकास वनदिेनालयिाट कायिक्रमको सन्दभिमा प्राप्त नीवत वनदिेनहरु प्रथम पक्षले दोश्रो 

पक्षलाई समयमा    जानकािी ििाउने छ। 

३. कायिक्रम संझौता पश्चात प्रथम पक्ष अवख्तयाििालाले अनुदान िकमको २० प्रवतितले हुन 

आउने िकम पेश्की स्िरुप उपलव्ि ििाउने ि कायिप्रिवत तथा अनुिमन प्रवतिेदनका आिािमा 

बाँकी अनुदान िकम बढीमा तीन दकस्तामा उपलब्ि ििाउने छ । 

४.प्रथमपक्षले कायिक्रमको अनुिमनका लावि मन्रालय,वनदिेनालय तथा मातहतका वनकायबाट 

जाने अनुिमनसँि सम्बवन्ित व्यविहरुसमेतबाट दोस्रो पक्षलाईआिश्यक िाय, सझुाि ददन सके्न छ। 

५.दोश्रो पक्षले सम्झौतामा उल्लेख भएका ििेका ितिहरुमा कमजोिी दवेखएमा सुिािका लावि 

वनवश्चत समय अिवि तोक्न सके्न छ। 

६.दोश्रो पक्षले सम्झौता िमोवजम कायि नििेमा कुनै पवन समयमा प्रथम पक्षले सम्झौता िर्द् 

िनिसके्न छ।पेश्की िापत ददएको िकम  वनयमािवल अनुसाि असुल िरिने छ । 

७.दोश्रो पक्षसंि समयािवि तोदक खििको फाँटिािी सवहत प्रिवत प्रवतिेदन माि ििी खििको 

शे्रस्ता जाँि िने छ। 

८.पवहलो दकस्ता उपलव्ि ििाई सके पवछ िाँकी दकस्ता वनकासा िदाि प्रिवत प्रवतिेदनका 

आिािमा वनकासा िि्नेछ।
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दोश्रो पक्षले पालना िनुि पने ितिहरु 

१.सम्झौता िमोवजमको कायि सम्झौता भएको वमवतले १५ ददन वभर कायि प्रािम्भ िनुि 

पनेछ।कायिक्रम सञ्चालन िदाि प्रिवलत आर्थिक ऐन वनयम तथा साििजवनक खिीद ऐन वनयमािली 

अनुसाि िनुि पनेछ ।  

२.कायिक्रम प्रािम्भ भएको जानकािी प्रथम पक्षलाई ििाउनु पनेछ । 

३.कायिक्रम प्रस्तािको बुँदा नं. ३ (ि) मा उवल्लवखत दक्रयाकलापहरु वनिािरित अिविवभर  कायि 

योजना िनाइ कायि सम्पन्न िनुि पनेछ ।  

४.यो कायिक्रम सम्झौताको वमवतले िढीमा ३ मवहना अिविसम्म सञ्चालन ििी सम्पन्न 

ििीनेछ।तोदकए िमोवजमको समयािवि वभर कायि सम्पन्न हुन नसकेमा प्रथम पक्षले सो िापत खिि 

वनकासा िनुि पने छैन। 

५.प्रथम पक्षले ददएको वनदिेनलाई सञ्चालन प्रदक्रयामा समािेि िद ैजाने छ। 

६.प्रथम पक्षलाई दोस्रो पक्षले खििको फाँटिािी सवहत कामको प्रिवत प्रवतिेदन िुझाउने छ। 

७. बाँकी दकस्ता िकम प्राप्त िनि अवघल्लो दकस्तामा उपलब्ि ििाइएको िकमको खििको विल 

भिपाई एिम् प्रिवत प्रवतिेदन पेि िनुि पनेछ । 

प्रथम पक्षको तफि िाट  

नाम 

पद दस्तखत 

वमवत 

कायािलयको छापाः 

 

दोश्रो पक्षको तफि बाट 

प्र अ को नाम 

दस्तखत 

वमवत  

अध्यक्षको नाम     

दस्तखत 

वमवत 

                                   विद्यालयको छापाः 

िोहििाः 

 

 

 

अनुसूिी-६ 
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(दफा ६(७) सँि सम्बवन्ित) 

कायि सम्पन्न प्रवतिदेनको ढािँा 

विद्यालयको नामाः 

वजल्लााः 

स्थानीय तहको नामाः 

कायिक्रमको नामाः 

लाित अनुमानको कुल अंकाः 

लाित अनुमान भन्दा घटी िा बढी प्रवतित

  

काम सुरु भएको वमवताः 

काम सम्पन्न िनुिपने वमवताः 

काम सम्पन्न भएको वमवताः 

वस.नं

. 

कामको 

वििि

ण 

एका

इ 

लाित  अनुमान 

बमोवजम 

खुद खिि भएको 

िकमको विििण 

फिक कैदफय

त 

परिमा

ण 

द

ि 

ज

म्मा 

परिमा

ण 

द

ि 

ज

म्मा 

परिमा

ण 

द

ि 

ज

म्मा 

 

             

             

नोटाः कामको विििण महलमा इविमेटमा लेख ेबमोवजमको विििण लेख्न े 

फिक महलमा इविमेट भन्दा बढी भएमा (-) ि घटी भएमा (+) दवेखने ििी फिक अगक 

दखेाउने ।  

कैदफयत महलमा घटी िा बढी भएको मुख्य कािण साथै अन्य आिश्यकीय कुिा लेख्न े।  

इविमेट भन्दा बढी खिि भएको मुख्य कािण । 

स्िीकृत वडजाइन ि स्पेवसदफकेसन बमोवजम काम भएको छ भनी प्रमावणत िने । 

 

पद नाम, थि दस्तखत वमवत कायािलयको छाप 

प्राविविक     

प्रिानाध्यापक     

 वनमािण/ स्थापनाका लावि अनुदानको 

विििण 

स्रोतको प्रकाि अनुदान रु. खिि रु 

विक्षा विकास 

वनदिेनालय 

  

अन्य   

जम्मा   
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विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको 

अध्यक्ष 

    

सम्िवन्ित प्रिासकीय प्रमुख      
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अनुसूिी-७ 

(दफा ७ सँि सम्बवन्ित) 

कायिक्रम अनिुमन फािाम नमनूा 

(क) कायिक्रमको नामाः 

(ख) कायािन्ियन िने विद्यालयाः 

(ि) विद्यालयको िेिानााः 

(घ) वनदेिनालयबाट प्राप्त िकमाः 

(ङ) बजेट उपलब्ि ििाइएको वमवताः 

       प्रथम दकस्तााः                                               दोस्रो दकस्तााः 

(ि) कायिक्रम िुरु वमवताः                                             सम्पन्न वमवताः 

(छ) कायिक्रम प्रिवत सम्बन्िी विििणाः 

(ज) कायिक्रम सञ्चालनका क्रममा देवखएका समस्या, समािानका उपाय ि िरिएका प्रयासहरुाः 

(झ) सुझािहरुाः 

(ञ) कायिक्रम कायािन्ियन िने वि.व्य. स. अध्यक्ष ि प्रिानाध्यापकको प्रवतदक्रयााः 

    वि.व्य.स. अध्यक्षको िायाः 

    प्रिानाध्यापको िायाः 

(ट) अनुिमनकतािको िायाः 

(ि) विद्यालयको तफि बाट       

प्रिानाध्यापकको नाम                            अनुिमनकतािको 

नाम 

हस्ताक्षिाः          हस्ताक्षिाः 

वमवताः           वमवताः 

विद्यालयको छापाः 


