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शिक्षामा मलु प्रवाशिकरणका लाशि मदरसा/िमु्बा/िुरुकुल/आश्रम र वकैशपिक शवद्यालय अनदुान 

काययशवशि २०७६ 

प्रस्तावना: मदरसा, िुम्बा, िुरुकुल, आश्रम र वैकशपिक शवद्यालयिरुलाई िैशक्षक प्रणालीको 

मुलिारमा पयाई िरम्िराित िैशक्षक ब्यवस्थालाई सुदढृ तथा संस्थाित िरी राशिय मािदण्ड 

अनुसार औिचाररक शिक्षाको लाशि समकक्षी बनाउनका लाशि श्रोत उिलब्ि िराइ 

बालबाशलकािरुलको समानरुिले शसक्न िाउने अवस्था सुशनशित िनय वाञ्छनीय भएकोले, 

शवशनयोजन ऐन २०७६ को दफा ६ को उिदफा (१) ले ददएको अशिकार प्रयोि िरी प्रदिे 

सरकारले यो काययशवशि बनाएको छ । 

१. सशंक्षप्त नाम र प्रारम्भ (१) यो काययशवशिको नाम "शिक्षामा मुल प्रवाशिकरणका लाशि 

मदरसा/िुम्बा/िुरुकुल/आश्रम र वैकशपिक शवद्यालय अनुदान काययशवशि, २०७६"रिकेो छ ।  

(२)यो काययशवशि तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. िररभाषााः शवषय वा प्रसंिले अको अथय नलािेमा यस काययशवशिमा,- 

(क) "मन्रालय" भन्नाले सामाशजक शवकास मन्रालय, िण्डकी प्रदिे सम्झनु िछय । 

(ख) "शनदिेनालय" भन्नाले शिक्षा शवकास शनदिेनालय सम्झनु िछय । 

 (ि) "शनदिेक" भन्नाले शिक्षा शवकास शनदिेनालयको प्रमुख सम्झनु िछय । 

 (घ) "व्यवस्थािन सशमशत" भन्नाले िार्मयक प्रकृशतका शवद्यालयिरु तथा बैकशपिक 

शवद्यालयको सञ्चालन तथा ब्यवस्थािनका लाशि िठन भएको ब्यवस्थािन सशमशत 

सम्झनु िछय।  

 (ङ) "मदरिा, िुम्बा, िुरुकुल, आश्रम " भन्नाले नेिाल सरकारबाट सामुदाशयक 

शवद्यालयको रुिमा अनुमशत वा स्वीकृशत प्राप्त िरी सञ्चाशलत सब ैतिका िार्मयक 

प्रकृशतका शवद्यालयलाई जनाउँछ। 

(च) "बैकशपिक शवद्यालय" भन्नाले शवद्यालय शिक्षाको अवसरबाट बशञ्चच 

नािररकिरुलाई शवद्यालय शिक्षा कै िाठ्यक्रममा आिाररत भई माध्यशमक शिक्षा 

िरीक्षा सम्मको िैशक्षक योग्यता िाशसल िराउन अनुमशत प्राप्त सामदुाशयक 

शवद्यालय सम्झनुिछय । 

(छ) "स्थानीय ति" भन्नाले िाउँिाशलका  र निरिाशलका सम्झनु िछय। 

 

३. काययक्रमको उद्दशे्याः यस काययशवशिको उद्दशे्य दिेाय बमोशजम रिकेो छाः- 

 (क) अनुमशत वा स्वीकृशत प्राप्त िरी सञ्चालनमा रिकेा मदरसा, िमु्बा, िुरुकुल, 

आश्रम र वैकशपिक शवद्यालयलाई िैशक्षक प्रणालीको मुलिारमा पयाई सुदढृ तथा 

संस्थाित िने । 

 (ख) अनुदान रकम उिलब्ि िराइ अध्ययनरत सब ै बालबाशलकािरुले समानरुिल े

शसक्न िाउने अवस्था सुशनशित िने। 
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 (ि) मदरिा/िुम्बा/िुरुकुल/आश्रम र बैकशपिक शवद्यालयिरुको िैशक्षक तथा भौशतक 

िूवायिार सुदढृ िने । 

 

४.स्वीकृत बजटे तथा िीषयक: काययक्रम सञ्चालनका लाशि काययक्रम क्रम संख्या ४४३६ खचय 

उिशिषयक न.ं २६४१३ अन्तरित कोड न ५.१.११.२५ बाट खचय हुने िरी रु. 

११,०,००,०००।-(एक करोड दि लाख) शवशनयोजन िररएको छ । 

५. अनदुान रकम : यस काययक्रम अन्तियत छनैट भएका सब ैतिका मदरसा िुम्बा, िुरुकुल , 

आश्रमिरुलाई तथा वैकशपिक शवद्यालयको लाशि  अशिककत रु.५,००,०००।(िाँच लाख) 

लाित ईशिमेट तथा मूपयांकनका आिारमा अनुदान उिलब्ि िराउने । 

६. अनदुान उिलब्ि िराउन े शवशि:  (१) शनदिेनालयले यस काययक्रमका लाशि शनिायररत 

आिारिरु सशित कम्तीमा ३० ददनको सावयजशनक सूचना वेभसाईट तथा राशियस्तरको 

िशरकामा अनुसूची-१ बमोशजम प्रकािन िरी प्रस्ताव आव्िान िनेछ ।  

(२) मदरसा/िुम्बा/िुरुकुल/आश्रम र बैकशपिक शवद्यालयिरुले व्यवस्थािन सशमशतको 

शनणयय संलग्न िरी शवस्तृत शववरण सशितको प्रस्ताव अनुसूची-२ बमोशजमको ढाँचामा 

सम्बशन्ित स्थानीय तिमा िेि िनुय िनेछ । 

(३) स्थानीय तिले आवश्यक कािजात सशित सब ैशवद्यालयको प्रस्ताव शसफारीस सशित 

शिक्षा शवकास शनदिेनालयमा िठाउनु िनेछ । 

(४) प्राप्त प्रस्तावको छनोटको लाशि अनुसूची-३ वमोशजमको एक छनोट तथा शसफाररस 

सशमशत रिनेछ ।   

(५) छनोट सशमशतले अनुसूची-४ बमोशजमको आिारमा प्रस्ताविरुको छनोट तथा 

अनुदान शनिायरण िने छ ।  

(६) स्वीकृत भएका प्रस्ताविरुको सूची मन्रालय तथा शनदिेनालयको वेवसाइट माफय त 

सूचना प्रकािन िररनेछ  । 

(७) छनोट भएका शवद्यालयित स्वीकृत काययक्रम र बजेट एकीन िरी शनदिेनालयल े

सम्बशन्ित स्थानीय तिलाई अनुदानको अशख्तयारी ददनेछ र उक्त अशख्तयारी अनुसारको 

अनुदान रकम कायय प्रिशत मूपयांकनका आिारमा स्थानीय तिले शवद्यालयलाई भुक्तानी 

ददनुिनेछ । 

(८) शवद्यालयले सम्वशन्ित स्थानीय तिसँि अनसचूी-५ बमोशजमको ढाँचामा काययक्रम 

सम्झौता िरी कायायन्वयन िने र कायय सम्झौता िरेको शमशतले बढीमा १५ ददन शभर कायय 

प्रारम्भ िरी  सो को जानकारी शनदिेनालयलाई ददनु िनेछ । 

(९) स्थानीय तिले अनुिमन तथा मूपयाङकन िरी अनुसूची-६  को ढाँचामा कायय 

सम्िन्न प्रिशतको प्रशतवेदन तयार िरी एक प्रशत शनदिेनालयमा िठाउनु िने छ। 

(१०) प्राप्त बजेटको आन्तररक  तथा अशन्तम लेखािरीक्षण िने दाशयत्व सम्बशन्ित 

स्थानीय तिको हुनेछ साथै काययक्रमको लेखांकन, िारदर्ियता, औशचत्यता, प्रशतवेदनमा र 

अनुिमनमा स्थानीय तिलाई सम्बशन्ित शवद्यालयले िूणय सियोि िनुयिने छ । 
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७. काययक्रमको अनिुमनाः- काययक्रमको अनुिमन मन्रालय , शनदिेनालय र स्थानीय तिबाट 

अनुसूची ७ बमोशजमको ढाँचामा िररनेछ । 

८. िेि िनुयिने कािजात:  रकम भुक्तानीका लाशि दिेाय बमोशजमका कािजातिरु िेि िनुय 

िनेछ:-   

क. काययक्रमका फोटोिरु,   

ख. खचयका शबल भरिाईिरु, 

ि. काययसम्िन्न प्रशतवेदन,    

घ. आर्थयक प्रिासन सञ्चालन शनदशेिका अनुसारका अन्य कािजातिरु, 

ङ. अन्य आवश्यक कािजातिरु 

९.  बािा अड्काउ फुकाउनाेः यस काययशवशिको कायायन्वयनमा कुनै बािा उत्िन्न भएमा मन्रालयले 

त्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन सके्नछ। 

१०. सिंोिनाः यस काययशवशिमा मन्रालयल ेआवश्यक संिोिन िनय सके्नछ । 
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अनुसूची-१ 

(दफा ६(१) सँि सम्बशन्ित) 

शिक्षामा मलू प्रवाशिकरणको लाशि मदरसा/िमु्बा/िुरुकुल/आश्रम र बकैशपिक शवद्यालय अनदुान 

काययक्रमका लाशि प्रस्ताव आव्िान िररएको सचूनाको ढाचँा 

प्रथम िटक प्रकाशित शमशताः २०७६/......./..... 

िण्डकी प्रदिे शभरका मदरसा/िुम्बा/िुरुकुल/आश्रम र बैकशपिक शवद्यालयको िैशक्षक िुणस्तरलाई 

अशभवृशिका लाशि शवद्यालयिरुले यस शनदिेनालयको आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत वार्षयक 

काययक्रम अनुसार यस शनदिेनालयको स्वीकृत काययशवशि बमोशजम तिशसल अनुसारको काययक्रमका 

लाशि यो सूचना प्रकािन भएको शमशतले ३० ददनशभर काययशवशिमा उपलेख भए बमोशजम 

शनिायररत ढाँचामा प्रस्ताव तयार िरी आवश्यक कािजातिरु सशित शवद्यालयले प्रस्ताव शिक्षा 

शवकास शनदिेनालय, िण्डकी प्रदिेमा िेि िनयका लाशि सम्बशन्ित सबैको जानकारीका लाशि यो 

सूचना प्रकाशित िररएको छ । 

क्र स काययक्रमको नाम काययक्रमको 

शववरण 

िेि िनुय िने 

कािजातिरु 

कैदफयत 

१ शिक्षामा मूल प्रवाशिकरणको 

लाशि 

मदरसा/िुम्बा/िुरुकुल/आश्रम र 

बैकशपिक शवद्यालय अनुदान 

   

     

     

     

 

यस सम्बन्िी थि जानकारीका लाशि सम्िकय 

शिक्षा शवकास शनदिेनालय,  िण्डकी प्रदिे,िोखरामा सम्िकय िनय सदकने छ ।सम्िकय नं ०६१-

५५०४६२, 

 

 



5 
 

अनुसूची-२ 

(दफा ६(२) सँि सम्बशन्ित) 

काययक्रम प्रस्तावको ढाचँा 

श्री शिक्षा शवकास शनदिेनालय 

िण्डकी प्रदिे‚िोखरा। 

शवषयाः शिक्षामा मूल प्रवाशिकरणको लाशि मदरसा/िुम्बा/िुरुकुल/आश्रम र बैकशपिक शवद्यालय 

अनुदान काययक्रम  सम्बन्िमा । 

प्रस्तुत शवषयमा तिाँ शनदिेनालयको आ. व. ०७६/७७ को वार्षयक काययक्रम अनुसार यस 

प्रदिेको शिक्षामा मूल प्रवाशिकरणको लाशि मदरसा/िुम्बा/िुरुकुल/आश्रम र बैकशपिक शवद्यालय 

अनुदान  काययक्रम अनुसार िैशक्षक सर ०७६/७७ दशेख 

....................................का लाशि शनम्न ितय र िूवायिार सशित 

छनौटका लाशि दिेाय अनुसारका शववरण संलग्न राखी यो आवेदन िेि िररएको छ।  

मदरसा/िुम्बा/िुरुकुल/आश्रम र बैकशपिक शवद्यालयको शववरणाः 

 नामाः  

ठेिाना  

शजपलााः  िा=िा=/न=िा=  वडा 

नं 

 

टोलाः  प्रिानाध्यािकको 

नामाः 

 

मोवाइल नं  ईमेलाः  

शनवायचन क्षेर  संघीय शनवायचन क्षेर नं 

........   

प्रदिे शनवायचन क्षेर ............(क वा ख मध्ये एक 

उपलेख िने) 

(२)  शवद्याथीिरुको संख्या (जाशतित र लैशगिक रुिमा) 

कक्षा जम्मा दशलत जनजाती कैदफयत 

 छारा छार जम्मा छारा छार जम्मा छारा छार जम्मा  

बाल शवकास           

१           

२           

३           

४           

५           

६           

७           



6 
 

८           

९           

१०           

कूल जम्मा           

 

३ शिक्षक दरवन्दी शववरणाः 

ति स्वीकृत दरवन्दी राित शनजी कूल जम्मा 

बाल शवकास     

प्राथशमक     

शनम्न 

माध्यशमक 

    

माध्यशमक     

उच्च माशव     

कूल     

शबषयित शिक्षक/कमयचारी शववरण 

शिक्षककोनाम योग्यता ति अध्यािनिनेशबषय प्रकार(स्थायीअस्थायी/शनजी) ताशलम कैदफयत 

प्राप्त अप्राप्त 

        

        

४.शबद्यालयको भौशतक अबस्था 

क शवद्यालयको जग्िा आफ्नै भएको नभएको भएको भए क्षेरफल.............रोिनीाः 

ख. भवन संख्या र अवस्था/आवास भए सो को शववरण  आफ्नै भवन 

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

ि. कक्षाकोठा संख्या र व्यवस्थािनको अवस्था 

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

घ.खेल मैदानको शववरण ............................. 

ङ. कम्िाउन्डवालको अवस्था ...................... 

च.खानेिानीको अवस्था......................... 

छ. िैशक्षक सामग्रीको अवस्थााः ियायप्त/रठकै/ न्यून 

ज.िौचालय सम्वशन्ि शववरणाः ( छारा/छार)....................... 

झ.िुस्तकालय........................... 
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ञ. ममयत िनुयिने क्षेरिरु.............. 

ट.  शवद्युत र िहुचँाः १.राशिय वा स्थानीय प्रसारणबाट शवद्युत आिुर्तय व्यवस्था 

भएको/नभएको 

२.बैकशपिक उजायको व्यवस्था भएको/नभएको 

ठ. इन्टरनेटको िहुचँाःभएको/नभएको 

ड. यातायातको िहुचँाः 

 १. शवद्यालयको िाता सम्म बाह्र ैमशिना िाडी िुग्न सके्न/नसके्न 

 २. मोटर बाटोको अवस्थााः कच्ची/िक्की 

 ३. िाडी िुग्ने स्थानबाट शवद्यालयसम्मको दरुीाः 

ढ.सेवा क्षेर शभरका अन्य शवद्यालय संख्यााः............ 

ण.कम््युटर पयावको अवस्थााः सब ैसामग्रीको संख्या खुपने िरी अवस्था उलेख िने 

ित तथा चालु आर्थयक वषयमा सोिी प्रयोजनका लाशि अन्य कुनै श्रोतबाट अनुदानप्राप्त 

भए/नभएको भएको भए रकम उपलेख िने 

५.नशतजा शववरण 

िैशक्षक 

सर 

सशम्मशलत शवद्याथी संख्या उत्तीण/GPA १.६ भन्दा बढी भएको संख्या 

कक्षा ५ कक्षा ८ SEE कक्षा ५ कक्षा ८ SEE 

२०७३       

२०७४       

२०७५       

६.काययक्रमको संशक्षप्त शववरण  

(क) काययक्रमको नामाः  

(ख) आवश्यक िने रकम 

रु 

 अक्षरमा  

(ि) बैंकको नामाः  खाता 

नं= 

 

(घ) काययक्रम सम्िन्न हुन 

लाग्ने अवशिाः 

 

७.काययक्रमको प्रस्ताव तयार िादाय समाविे हुन ुिन ेमखु्य शववरणिरुाः 

(क) काययक्रमको िृष्ठभूशमाः...........................  

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

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

......  
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(ख) काययक्रमको औशचत्याः ...........................  

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

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

......  

(ि)काययक्रमको उद्दशे्याः...........................  ................. 

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

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

(घ)  मुख्य काययक्रम सञ्चालन हुने स्थानको अवस्थााः ...........................  

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

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

...... 

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

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

(ङ) शवद्यालयमा थि िनुय िने िैशक्षक िूवायिारिरुको 

शववरणाः...........................  ................. 

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

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

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

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

(च) कायय सम्िन्न िनय िररने 

दक्रयाकलाििरुाः.....................................................

.......... 

(छ) आिातीत उिलशब्िाः...........................  ................. 

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

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

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

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

(ज).कायययोजनााः- सम्बशन्ित काययक्रमसंि संलग्न दक्रयाकलाििरु, लाित अनुमान, इकाई, 

समयावशि, शजम्मेवारी तोदक तयार िन े. 

 

 

प्रस्ताव िेि िने शवद्यालयको तफय बाट     

प्रिानाध्यािक नामाः     शव.व्य.स. अध्यक्ष नामाः  

   िस्ताक्षराः       िस्ताक्षराः                                          

शमशताः        शमशताः 

      

शवद्यालयको छािाः 

सलंग्न िनुयिन ेकािजातिरु  
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(क) स्थानीय तिका प्राशवशिकको सियोिमा (भौशतक शनमायण भएमा) तयार िररएको लाित 

इशिमेट र कायययोजना 

(ख) स्थानीय तिले अनिुमन, मुपयागकन िने प्रशतवध्दता सशितको शसफाररस िर 

(ि) शवद्यालय अनुमशत िरको प्रशतशलिी 

(घ) व्यवस्थािन सशमशतको प्रशतविता सशितको शनणयय 

(ङ) ित आर्थयक वषयको लेखािरीक्षण र सामाशजक िरीक्षणको प्रशतवेदनको प्रमाशणत प्रशतशलशि 
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अनुसूची-३ 

(दफा ६(४) सँि सम्बशन्ित) 

काययक्रम छनोट तथा शसफररस सशमशत 

प्राप्त हुन आएका प्रस्ताविरुको छनौट तथा अनुदान शनिायरण िनय शनदिेनालयमा दिेाय 

बमोशजमको एक सशमशत रिनेछ  

(क) शनदिेक, शिक्षा शवकास शनदिेनालय, िण्डकी प्रदिे                          

-संयोजक 

(ख) शिक्षा शवकास शनदिेनालयको योजना तथा काययक्रम िाखाका प्रमुख             

-सदस्य 

(ि) सामाशजक शवकास मन्रालयको अशिकृत प्रशतशनशि          - 

सदस्य 

(घ) आर्थयक माशमला मन्रालयको अशिकृत प्रशतशनशि                             

-सदस्य 

(ङ) शनदिेनालयको योजना तथा काययक्रम िाखाको अशिकृत        -सदस्य 

सशचव 

(१) छनौट सशमशतमा सयंोजकले आवश्यकता अनुसार थि शवज्ञिरु आमन्रण िनय सके्नछ । 

(२) छनौट सशमशतमा प्राप्त भएका प्रस्ताविरुलाई तोदकए/तयार िररएका मूपयागकनका आिार 

तथा स्थलित अनुिमनको प्रशतवेदनका आिारमा छनौट िरी स्वीकृशतका लाशि शिक्षा शवकास 

शनदिेनालयमा िेि िनेछ । 

(३) स्वीकृत भएका प्रस्ताविरुको सूची सामाशजक शवकास मन्रालय तथा शनदिेनालयको 

वेवसाइट माफय त तथा सम्वशन्ित स्थानीय तिलाई जानकारी  िराइनेछ र आवश्यक सियोि 

शलन सदकनेछ । 

(४) वैठकको काययशवशि सशमशतले शनिायरण िरे बमोशजम हुनेछ ।  
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अनुसूची-४ 

(दफा ६(५) सँि सम्बशन्ित) 

प्रस्ताव मपूयागकनका आिारिरु 

शिक्षामा मूल प्रवाशिकरणका लाशि मदरिा/िुम्बा/िुरुकुल/आश्रम र बैकशपिक शवद्यालयिरुको 

प्रस्ताव मूपयागकनका आिारिरु 

क्र.

स ं

सचूक िूणायङ

क 

प्राप्ता

गक 

कैदफयत 

१ शवद्यालय अनुमशत 
१० 

 प्रशत वषय १ का दरले  

२ शिक्षण शसकाइ सामग्रीको अवस्था २०   

३ शिक्षक दरवन्दी  

५ 

 दरवन्दी निाएकोमा ५ 

दरवन्दी िाएकोमा दरवन्दी अनुसार 

कम 

४ शवद्याथी संख्या 

२० 

 प्रशत कक्षा औषत न्यूनतम १० 

जना भएमा २० 

कम भएमा १० 

५ कक्षाकोठाको व्यवस्थािन अवस्था 
५ 

  

६ आफ्नो भवन भएको/ नभएको १०   

७ भौिोशलक अवशस्थशत १०  िाउँिाशलका १०, निरिाशलका ५ 

८ स्थानीय तिको आवश्यकता सशितको 

शसफाररस तथा लाित साझेदारी 

सुशनशितता  
 

२० 

 सम्झौता बमोशजमको रकमको २० 

प्रशतित रकम सशितको शसफाररस-

२० अंक १० प्रशतित सम्म १० 

अंक रकम शबनाको शसफाररसमा-५ 

अंक  

जम्मा १००   

नोटाः कुल अंक मध्ये ४० अंक वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त िने शवद्यालयलाई छनौट सशमशतले 

योग्यता सचूीका आिारमा स्वीकृतीका लाशि शसफाररस िनेछ । 

 
 

 

 

अनुसूची-५ 

(दफा ६(८) सँि सम्बशन्ित) 

काययक्रम सम्झौताको ढाचँा 

शिक्षा शवकास शनदिेनालय, िण्डकी 

प्रदिे.............................................. स्थानीय ति 

(जसलाई यसिशछ िशिलो िक्ष भशनने छ ) र श्री 

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

..... ( जसलाई यसिशछ दोस्रो िक्ष भशनने छ ) बीच  शमशत २०७६/  /   मा 
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आ..व. ०७६/७७को शिक्षा शवकास शनदिेनालय, िण्डकी प्रदिेको वार्षयक काययक्रममा समावेि 

भएको ..................... काययक्रमको सम्झौतािर । 

प्रथम िक्षले िालना िनुय िने ितयिरु 

१.यस स्थानीय तिले प्रदिे सामाशजक शवकास मन्रालय िण्डकी प्रदिे,शिक्षा शवकास 

शनदिेनालय माफय त आ.व.०७६/०७७को वार्षयक काययक्रम तथा बजेट कायायन्वयनका सन्दभयमा 

यस स्थानीय तिलाई प्राप्त  आदिय शवद्यालय शवकास काययक्रम तफय को 

रु...................।–  (अक्षरुशि .............................मार 

।) दोस्रो िक्षको वैंक खातामा शनकासा िरी उिलव्ि िराउने छ। 

२. शनदिेनालयवाट काययक्रमको सन्दभयमा प्राप्त नीशत शनदिेनिरु प्रथम िक्षले दोश्रो िक्षलाई 

समयमा जानकारी िराउन ेछ। 

३. काययक्रम संझौता ििात प्रथम िक्ष अशख्तयारवालाले अनुदान रकमको २० प्रशतितले हुन 

आउने रकम िेश्की स्वरुि उिलव्ि िराउने र काययप्रिशत तथा अनुिमन प्रशतवेदनका आिारमा 

बाँकी अनुदान रकम बढीमा तीन दकस्तामा उिलब्ि िराउने छ । 

४.प्रथम िक्षले काययक्रमको अनुिमनका लाशि मन्रालय,शनदिेनालय तथा मातितका शनकायबाट 

जाने अनुिमनसँि सम्बशन्ित व्यशक्तिरु समेतबाट दोस्रो िक्षलाईआवश्यक राय, सुझाव ददन सके्न 

छ। 

५.दोश्रो िक्षले सम्झौतामा उपलेख भएका िरेका ितयिरुमा कमजोरी दशेखएमा सुिारका लाशि 

शनशित समय अवशि तोक्न सके्न छ। 

६.दोश्रो िक्षले सम्झौता वमोशजम कायय निरेमा कुनै िशन समयमा प्रथम िक्षले सम्झौता रि 

िनय सके्न छ।िेश्की वाित ददएको रकम  शनयमावशल अनुसार असुल िररने छ । 

७.दोश्रो िक्षसंि समयावशि तोदक खचयको फाँटवारी सशित प्रिशत प्रशतवेदन माि िरी खचयको 

शे्रस्ता जाँच िने छ। 

८.िशिलो दकस्ता उिलव्ि िराई सकेिशछ वाँकी दकस्ता शनकासा िदाय प्रिशत प्रशतवेदनका 

आिारमा शनकासा िर्नेछ। 

दोश्रो िक्षले िालना िनुय िने ितयिरु 

१.सम्झौता वमोशजमको काययसम्झौता भएको शमशतल े१५ ददन शभर कायय प्रारम्भिनुय 

िनेछ।काययक्रम सञ्चालन िदाय प्रचशलत आर्थयक ऐन शनयम तथा सावयजशनक खरीद ऐन शनयमावली 

अनुसार िनुय िनेछ ।  

२.काययक्रम प्रारम्भ भएको जानकारी प्रथम िक्षलाई िराउनु िनेछ । 

३.काययक्रम प्रस्तावको बुँदा नं. ३ (च) मा उशपलशखत दक्रयाकलाििरु शनिायररत अवशिशभर  

कायययोजना वनाई कायय सम्िन्न िनुय िनेछ ।  

४.यो काययक्रम सम्झौताको शमशतले वढीमा ३ मशिना अवशिसम्म सञ्चालन िरी सम्िन्न 

िरीनेछ।तोदकए वमोशजमको समयावशि शभर कायय सम्िन्न हुन नसकेमा प्रथम िक्षले सो वाित 

खचय शनकासा िनुय िने छैन। 

५.प्रथम िक्षले ददएको शनदिेनलाई सञ्चालन प्रदक्रयामा समावेि िद ैजाने छ। 

६.प्रथम िक्षलाई दोस्रो िक्षले खचयको फाँटवारी सशित कामको प्रिशत प्रशतवेदन वुझाउने छ। 
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७. बाँकी दकस्ता रकम प्राप्त िनय अशघपलो दकस्तामा उिलब्ि िराइएको रकमको खचयको शवल 

भरिाई एवम् प्रिशत प्रशतवेदन िेि िनुय िनेछ । 

 

प्रथम िक्षको तफय वाट  

नाम 

िद  

दस्तखत 

शमशत 

कायायलयको छािाः 

 

दोश्रो िक्षको तफय बाट 

प्र अ को नाम 

दस्तखत 

शमशत  

अध्यक्षको नाम     

दस्तखत 

शमशत 

                                   शवद्यालयको छािाः 

 

 

 

रोिवराः 

 

 

अनुसूची-६ 

(दफा ६(झ) सँि सम्बशन्ित) 

कायय सम्िन्न प्रशतवदेनको ढाचँा 

शवद्यालयको नामाः 

शजपलााः 

स्थानीय तिको नामाः 

काययक्रमको नामाः  

लाित अनुमानको कुल अंकाः 

लाित अनुमान भन्दा घटी वा बढी 

प्रशतित  

काम सुरु भएको शमशताः 

काम सम्िन्न िनुयिने शमशताः 

काम सम्िन्न भएको शमशताः 

शस

.

नं

. 

का

म

को

 

शव

व

र

ण 

ए

का

इ 

लाित  

अनुमान 

बमोशज

म 

खुद 

खचय 

भएको 

रकमको 

शववरण 

फरक कै

दफ

य

त 

ि

रर

मा

ण 

द

र 

ज

म्मा 

ि

रर

मा

ण 

द

र 

ज

म्मा 

ि

रर

मा

ण 

द

र 

ज

म्मा 

 

 शनमायण/ स्थािनाका लाशि अनुदानको शववरण 

स्रोतको प्रकार अनुदान रु. खचय रु 

शिक्षा शवकास 

शनदेिनालय 

  

स्थानीय ति   

शवद्यालय   

अन्य   

जम्मा   
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नोटाः कामको शववरण मिलमा इशिमेटमा लेख ेबमोशजमको शववरण लेख्न े 

फरक मिलमा इशिमेट भन्दा बढी भएमा (-) र घटी भएमा (+) दशेखने िरी फरक अगक 

दखेाउने ।  

कैदफयत मिलमा घटी वा बढी भएको मुख्य कारण साथै अन्य आवश्यकीय कुरा लेख्ने ।  

इशिमेट भन्दा बढी खचय भएको मुख्य कारण । 

स्वीकृत शडजाइन र स्िेशसदफकेसन बमोशजम काम भएको छ भनी प्रमाशणत िने । 

िद नाम, थर दस्तखत शमशत कायायलयको छाि 

प्राशवशिक     

प्रिानाध्यािक     

शवद्यालय व्यवस्थािन सशमशतको 

अध्यक्ष 

    

सम्वशन्ित प्रिासकीय प्रमुख      
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अनुसूची-७ 

(दफा ७ सँि सम्बशन्ित) 

काययक्रम अनिुमन फाराम नमनूा 

(क) काययक्रमको नामाः  

(ख) कायायन्वयन िने शवद्यालयाः 

(ि) शवद्यालयको ठेिानााः 

(घ) शनदिेनालयबाट प्राप्त रकमाः 

(ङ) बजेट उिलब्ि िराइएको शमशताः 

       प्रथम दकस्तााः                                               

दोस्रो दकस्तााः 

(च) काययक्रम िुरु शमशताः                                             

सम्िन्न शमशताः 

(छ) काययक्रम प्रिशत सम्बन्िी शववरणाः 

 

(ज) काययक्रम सञ्चालनका क्रममा दशेखएका समस्या, समािानका उिाय र िररएका प्रयासिरुाः 

(झ) सुझाविरुाः 

(ञ) काययक्रम कायायन्वयन िने शव.व्य. स. अध्यक्ष र प्रिानाध्यािकको प्रशतदक्रयााः 

    शव.व्य.स. अध्यक्षको रायाः 

    प्रिानाध्यािको रायाः 

(ट) अनुिमनकतायको रायाः 

(ठ) अनुिमनकतायकोाः 

(ड) शवद्यालयको तफय बाट       

प्रिानाध्यािकको नाम                          अनुिमनकतायको 

नाम 

िस्ताक्षराः          िस्ताक्षराः   

   

शमशताः           शमशताः 

शवद्यालयको छािाः 


