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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 
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(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 

 

 


