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प्राविविक विद्यालयहरुलाइ प्रस्तािमा आिारित सहयोग 

अनदुान काययक्रम कायायन्ियनको लावग प्रयोग गरिन े  

सम्झौता फािाम 
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विक्षा विकास वनदिेनालय ि  सामुदावयक विद्यालयको बीचमा प्राविविक विद्यालयहरुलाइ प्रस्तािमा 

आिारित सहयोग अनुदान काययक्रम कायायन्ियन सम्बन्िमा  भएको सम्झौता  
 

 
      आ. ि. २०७५/०७६ मा सामाविक विकास मन्रालय, विक्षा विकास वनदिेनालय, प्रदिे न ५, िुटिलद्धािा 

कायायन्ियन गरिने गााँउपावलका क्षेर वभरका उत्कृष्ट विद्यालयहरुलाइ िैवक्षक गुणस्ति िृवद्ध सहयोग गनय चालु काययक्रम 

अन्तगयत ििेट विर्यक न ७०५३७३५१  को खचय  विर्यक  नं २५३११ मा प्राप्त अनुदान रु 2000000। (अक्षरुपी 

विस लाख मार ।) काययक्रम कायायन्ियनको लावग  श्री विक्षा विकास वनदिेनालय प्रथम पक्ष ि श्री 

……………………….,………………….. विद्यालय, …………………. .विल्ला ………………………………………….   गाउाँपावलका 

नगिपावलका उप महानगिपावलका …………………. िडा .....  ... दोस्रो पक्ष बीच  दहेायअनसुािको सतय िहने गरि यो 

सम्झौता परमा हस्ताक्षि गिी वलयौ /ददयौ । इवत सम्ित २०७६।      ।    ।      मा िुभम् ।   

(क) प्रथम पक्ष वनदिेनालयले पालन गनुयपने सतयहरु 

(१) विद्यालयलाई तोदकएको िकम उपलब्ि गिाइ सो सम्बन्िी काययको वनयवमत रुपमा अनुगमन गनेछ । 

(२) वनदिेनालयले विद्यालयको नाममा श्री  ===========================================================बैङ्क  =================िाखा कायायलयमा 

िहेको वहसाि खाता नं ======================================================================= मा अनुदान िकमको पवहलो दकस्ता ६० 

प्रवतित सम्झौता भएपवछ ि कायय सम्पन्न पश्चात ४० प्रवतित िकम गिी िम्मा िकम उपलब्ि गिाईनेछ । 

(३) विद्यालयलाई उपलब्ि गिाइएको अनुदान िकमको १० प्रवतसतमा नघटने गिी विद्यालयको योगदान दवेखने गरि 

सदपुयोगको सुवनवश्चतता भएपवछ मार अनुदानको पुिा िकम वनकासा गरिनेछ । 

 (ख) दोस्रो पक्ष विद्यालयल ेपालन गनुयपने सतयहरु  

(१) विद्यालयल ेविद्यालयको आिश्यक्तानुसाि प्रस्तािना तयाि गरि विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतिाट पारित गिाइ यस 

वनदिेनालयमा पेि गनुयपनेछ। 

(२) यस विर्यकिाट प्राप्त िकम विद्यालयको आिश्यक्तानुसाि प्राविविक विर्यको प्रयोगिाला व्यिस्थापना िा सो विर्य 

अध्ययन गन ेविद्यार्थयलाइ सहयोग पगु्ने अन्य काययमा खचय गनुयपनछे । 

(३) यस विर्यकिाट िस्तु तथा सेिा खरिद गदाय प्रचवलत आर्थयक ऐन वनयमािवलको पुणय रुपमा पालना गनुयपनेछ   । 

(४) विद्यालयल ेयस विर्यकिाट प्राप्त अनुदानको कायय सम्पन्न गरि  सोको प्रवतिेदनको फाईल  २०७६ साल िषे्ठ 

मसान्त वभर अवनिायय रुपमा यस वनदिेनालयमा  पेि गनुयपनेछ । 

प्रथम पक्ष (वनदिेनालय) को तफय िाट                             दोस्रो पक्ष (विद्यालय) को तफय िाट 

नाम :                                                     नाम :   

पद :                                                      पद :   प्रिानाध्यापक                                                      

हस्ताक्षि :                                                  हस्ताक्षि :                                                              

नाम :                                                    नाम :                                                                                                              

पद :                                                     पद :  वि व्य स अध्यक्ष्य                                                     

हस्ताक्षि :                                                 हस्ताक्षि :                                                                                                                    

 प्र. अ. को सम्पकय न.ं                                                 

       अध्यक्ष्यको सम्पकय नं.           


