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ठाकुरबाबा नगरपामिका
ठाकुरबाबा नगरपामिका शैक्षिक विकास कोष पररचािन सम्बक्षधि काययविमि, २०७८
प्रस्िािनााः
ठाकुरबाबा नगरपामिका िेत्रमित्र सञ्चामिि क्याम्पस िथा सािुदावयक विद्याियहरुको शैक्षिक
गुणस्िर िथा िौमिक पूिायिार मनिायणका िामग शैक्षिक विकास कोष पररचािन गनय िाञ्छमनय िएकािे

"ठाकुरबाबा नगरपामिकाको प्रशासकीय काययविमि (मनयमिि गने) ऐन २०७५" को दफा ४ को अमिनिा
रही यो काययविमि बनाईएको छ ।
१. सं क्षिप्त नाि र प्रारम्िाः
क) यस काययविमिको नाि “ठाकुरबाबा नगरपामिका शैक्षिक विकास कोष पररचािन सम्बक्षधि काययविमि,
२०७८” रहेको छ ।
ख) यो काययविमि ठाकुरबाबा नगरपामिकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकाशन िएको मिमि दे क्षख िागू
हुनेछ।
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२. पररिाषााः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययविमििााःक) "नगरपामिका" िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिकाको कायायिय, सै निार बर्दययािाई सम्झनु पदयछ ।
ख) "काययविमि" िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिका शैक्षिक विकास कोष पररचािन सम्बक्षधि काययविमि,
२०७८ सम्झनु पदयछ ।
ग) "शाखा" िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिकाको क्षशिा युिा िथा खेिकुद शाखािाई सम्झनु पदयछ।
घ) "कोष" िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिकाको शैक्षिक विकास कोषिाई सम्झनु पदयछ ।

ङ) “विद्यािय” िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिका अधिगयि सञ्चामिि सािुदावयक विद्याियहरुिाई सम्झनु
पदयछ ।

च) “क्याम्पस” िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिका िेत्रमित्र रहे का सािुदावयक क्याम्पसिाई सम्झनु
पदयछ ।

छ) “समिमि” िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिकाको नगर क्षशिा समिमििाई सम्झनु पदयछ ।
३. उद्देश्य: यस काययविमि मनम्न बिोक्षजिका उद्देश्यहरुिा केक्षधिि रहनेछ ।
(क) सिुदायको िगानीबाट स्थावपि सािुदावयक क्याम्पसहरुको शैक्षिक गुणस्िर र आिारिूि िौमिक
व्यिस्थापनका िामग क्याम्पसहरुिाई सहयोग गने ।
(ख) सािुदावयक विद्याियहरुको शैक्षिक िथा िौमिक विकास गरी गुणस्िरीय क्षशिा प्रदान गनय िथा
विद्यािय विकास गनय रकि प्रदान गने ।
(ग) शैक्षिक िेत्रिा नयााँ कायय थािनी गने, मसजयनात्िक कायय गने, शैक्षिक गुणस्िर विकासिा
उल्िेखनीय प्रगमि गने विद्याियहरुिाई प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गने ।

(घ) विमिन्न सं घसं स्थािे यस कोषको रकिसाँग साझेदारी गरी शैक्षिक विकासिा योगदान गने ।
(ङ) विपन्न सिुदायको क्षशिािा पहुाँच िृवििा सहयोग गने ।

४. कोषको व्यिस्थााः शैक्षिक विकास कोषिा दे हाय बिोक्षजिको रकि जम्िा गररनेछ ।
(क) नगरपामिकाद्वारा मिइएको शैक्षिक सुिार कोष बापिको रकि ।
(ख) अधय कुनै स्रोिबाट प्राप्त हुने रकि ।
५. कोष पररचािन सम्बधिी व्यिस्था: यस कोषिा जम्िा िएको रकिको पररचािन िथा वििरणको कायय
यस काययविमि बिोक्षजि ठाकुरबाबा नगरपामिकाको नगर क्षशिा समिमििे गनेछ ।
६. कोषको वििरण:
(क) यस कोषिा जम्िा िएको रकि ५० प्रमिशि शैक्षिक सुिार र ५० प्रमिशि िौमिक
पूिायिारिफय खचय गने गरी वििरण गररनेछ ।
(ख) कुि वििरण गररने रकिको बढीिा ५० प्रमिशि रकि क्याम्पसहरुिाई विद्याथी सङ्खख्या,
सञ्चामिि सङ्काय र िह िथा शैक्षिक विकास प्रस्िािका आिारिा वििरण गररनेछ ।
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(ग) कुि रकिको ५० प्रमिशि रकि सािुदावयक विद्याियहरुको िौमिक िथा शैक्षिक गुणस्िर
विकासका िामग वििरण गररनेछ ।
(घ) िोवकएको प्राथयमिकिा र प्रस्िाविि सुिारका योजनाहरु उपयुक्त नदे क्षखएिा िोवकएको
प्रमिशििा रकि वििरण गनय बाध्य िएको िामनने छै न ।
(ङ) कोषको रकि मिन चाहने क्याम्पस िथा विद्याियहरुिे अनुसूची-१ बिोक्षजिको ढााँचािा
मनिेदन पेश गनुय पनेछ ।
(च) कोषको रकि मिन चाहने क्याम्पस िथा विद्यािय सं ग अनुसूची-2 बिोक्षजिको ढााँचािा
आिश्यकिा अनुसारका शियहरु थप गरर सम्झौिा गररनेछ ।
७. रकि वििरण गदाय िपमसिको पििाई िुख्य आिार िान्नु पनेछ ।
क) शैक्षिक गुणस्िका िामग बनाउनु पने िौमिक विकासका काि िथा िियि सुिार गनुप
य ने अिस्था
ख) विद्याथीको पहुाँच िृवि गनय िथा विद्याथीहरुको अनुकुििाका िामग यािायािका सािनको व्यिस्थापन
गनय आिश्यक िएिा ।
ग) पठनपाठन व्यिस्थापन र शैक्षिक गुणस्िर सुिार गनय ।
घ) विद्याियको धयून आयस्रोिका कारण विद्यािय सञ्चािन िथा व्यिस्थापन गनय गाह्रो िएको
विद्याियहरुको पवहचान ।
ङ) विद्याथी सङ्खख्या बढाउन ।
च) क्याम्पसिाई प्रदान गररने रकि क्याम्पसको िौमिक विकास, िििा विकास, शैिक्षणक प्रिधि र
क्षशिण सािग्रीिा खचय गने गरी प्रदान गने िर क्षशिक कियचारीको ििब ित्तािा खचय गनय
नपाइने।
८. आमथयक व्यिस्थापन िथा कायय सम्पन्निा प्रमििेदन:
क) कोषबाट रकि पाउने विद्यािय िथा क्याम्पसहरुिे मनयिानुसार खचय गरी सािाक्षजक पररिण प्रमििेदन
सवहि िावषयक िेखा पररिण प्रमििेदन यस कोष पररचािन समिमििा पेश गनुप
य नेछ ।
ख)

रकि मनकास िई कायय सम्पन्न िए पमछ कायय प्रगमि वििरण खचयका मबि िरपाईहरुको
प्रिाक्षणि प्रमिमिवप क्षशिा, युिा िथा खेिकुद शाखािा अमनिायय पेश गनुप
य ने ।

ग)

कोषको रकि अनुदान पाउने क्षशिण सं स्थािे कोषको रकििे पारे को सकारात्िक प्रिािको
प्रमििेदन पेश गनुप
य ने ।

९. विविि:
(क) बैठकका मनणययहरु अमििेख गरी राक्षखनेछ ।
(ग) कोषको रकि मनणयय िएको क्षशिण सं स्थािे सूचना पाएको १५ र्दनमित्र सम्झौिा गरी कायय
प्रारम्ि गनुय पनेछ । कायय प्रारम्ि गनय नसक्नेको हकिा अको क्षशिण सं स्थािाई उक्त कोषको
रकि उपिब्ि गराउन सवकनेछ ।

खण्ड: 4

सं ख्या: १६

मिमि: २०७8।08।20

१०. बािा अड्काउ फुकाउ र खारे जी:

(क) यस काययविमिको कायायधियनिा कुनै पमन वकमसिको बािा अड्चन आईपरे िा सोको सिािान
ठाकुरबाबा नगरपामिकाको नगरकाययपामिकाबाट हुनछ
े ।

(ख) यस काययविमि सङ्घीय सरकार, प्रदे श सरकार र ठाकुरबाबा नगरपामिकाको कुनै मनयि कानुनसाँग
बाक्षझएिा स्ििाः खारे ज हुनेछ ।
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अनुसूची -१

(काययविमिको दफा 6(ङ) साँग सम्बक्षधिि)
मनिेदनको ढााँचा
मिमिाः20......।.....।......

श्री ठाकुरबाबा नगरपामिका
सैनिार बर्दयया

मबषयाः शैक्षिक विकास कोषको रकि उपिब्ि गराईर्दने सम्बधििा ।
प्रस्िुि विषयिा "ठाकुरबाबा

नगरपामिका शैक्षिक विकास कोष पररचािन सम्बक्षधि काययविमि,

२०७८" बिोक्षजि मिमि २०७...।.....।...... को सूचना अनुसार शैक्षिक विकास कोषको रकिबाट
िपमसि बिोक्षजिका काययक्रिहरु सं चािन गनय यो प्रस्िािना पेश गररएको छ ।
िपमसि
१. विद्यािय/ क्याम्पसको नाि:
२. सम्पकय नं.:

४. कुि विद्याथी सङ्खख्यााः

६. प्राविमिक िफयका विद्याथी सङ्खख्या:
८. विद्याियको जग्गाको वििरण:

३. ठे गाना:

५. प्राविमिक विषयिफय सञ्चामिि काययक्रिाः

७. काययरि जनशक्षक्तको वििरण:

योजना प्रस्िािनाको ढााँचा
१. काययक्रिको नािाः

२. काययक्रिको दीघयकािीन उद्देश्याः
३. अिमिाः

४. प्रस्िाविि काययक्रिको सं क्षिप्त वििरणाः

५. उिेश्य प्रामप्तका िामग सं चािन गररने वक्रयाकिापहरुको वििरण:
६. स्रोि र सािन:

(क) विद्याियको साझेदारी:

(ख) अधय मनकायको साझेदारी
७. अपेक्षिि उपिक्षब्ि
८. जोक्षखिहरु:

९. काययक्रि कायायधियन कायययोजना:
10. प्रमिबििा:

काययक्रिका िामग रकि प्राप्त िएिा िएिा पेश गररएको प्रस्िािना बिोक्षजि बिोक्षजि उल्िेक्षखि कायय

गनेछौं। प्रस्िाविि कायययोजना बिोक्षजि कायय नगरे िा ठाकुरबाबा नगरपामिकाबाट प्राप्त अनुदान रकि प्रचमिि

ाँ ा/बुझाउाँिा
व्याजसवहि वफिाय गने प्रमिबििा व्यक्त गदयछौं । यसिा िेक्षखए बिोक्षजि निएिा कानुन बिोक्षजि सहुि
।

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

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

प्रिानाध्यापक

वि.व्य.स. अध्यि
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ु ी-2
अनुसच

(काययविमिको दफा 6 (च) साँग सम्बक्षधिि)
सम्झौिा पत्रको ढााँचा

ठाकुरबाबा नगरपामिका सै निार बर्दयया र काययक्रि सञ्चािन गने ...................... विद्याियबीच िएको
सम्झौिापत्र
ठाकुरबाबा

नगरपामिका

सै निार

बर्दयया

(यसपमछ

प्रथि

पि

िमनएको)

...................विद्यािय/क्याम्पस (यसपमछ दोस्रो पि िमनएको) बीच दे हायिा उल्िेक्षखि शियहरुको
अमिनिा रही शैक्षिक विकास कोषबाट काययक्रि सञ्चािन गनयका िामग सहिमि कायि गरी यो दुईपिीय
सम्झौिा गररएको छ ।
सम्झौिाका शियहरुाः

१. काययक्रि सञ्चािनको क्रििा दोस्रो पििे " ठाकुरबाबा नगरपामिका शैक्षिक विकास कोष पररचािन
सम्बक्षधि काययविमि, २०७८" िा िएका व्यिस्थाहरुको पूणय पािना गनुय गराउनु पनेछ ।
२. प्रथि पिद्वारा प्रदान गररएको अनुदान क्षस्िकृि शीषयकिानै खचय गनुय दोस्रो पिको कियव्य हुनेछ।
३. काययक्रि सञ्चािनको क्रििा प्रथि पििे दोस्रो पिको अनुगिन िथा सुझाि र्दन सक्नेछ ।
४. अनुदान रकिको दुरुपयोग हुन नर्दनको िामग दोस्रो पििे आिश्यक व्यिस्था मििाउने र प्रथि
पििे त्यसिा आिश्यक सहयोग गनेछ ।
५. काययक्रि सञ्चािन गने सधदियिा कुनै सिस्या दे खा परे िा दुिै पिबीच सहिमि कायि गरी यस
सम्झौिा पत्रिा आिश्यक पररिाजयन गनय सवकनेछ । दोस्रो पििे चौिामसक रुपिा प्रगमि प्रमििेदन
पेश गनुप
य नेछ ।
६. प्रथि पििे दोस्रो पििाई एकिुष्ठ रु. ............... (अिरुपी ........... िात्र) विद्याियको खािािा
उपिब्ि गराउनेछ ।
७. यस सम्झौिापत्रिा उल्िेख निएका विषयिा "ठाकुरबाबा नगरपामिका शैक्षिक विकास कोष पररचािन
सम्बक्षधि काययविमि, २०७८" बिोक्षजि हुनेछ ।
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