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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 । 
  



3 
 

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 



6 
 

(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 

 

 

 
  



7 
 

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 

 

 

 
 


