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गााँउपालिका क्षेत्र लित्रका उत्कृष्ट लिद्याियहरुिाइ 

शलैक्षक गणुस्तर िलृि सहयोग अनदुान काययक्रम 

कायायन्ियनको िालग प्रयोग गररन े  

सम्झौता फाराम 
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लशक्षा लिकास लनदशेनािय र  सामुदालयक लिद्याियको बीचमा गााँउपालिका क्षेत्र लित्रका उत्कृष्ट 

लिद्याियहरुिाइ शैलक्षक गुणस्तर िृलि सहयोग अनुदान काययक्रम कायायन्ियन सम्बन्धमा  िएको 

सम्झौता  
      आ. ि. २०७५/०७६ मा सामालिक लिकास मन्त्रािय, लशक्षा लिकास लनदशेनािय, प्रदशे न ५, िुटिििारा 

कायायन्ियन गररने गााँउपालिका क्षेत्र लित्रका उत्कृष्ट लिद्याियहरुिाइ शैलक्षक गुणस्तर िृलि सहयोग गनय चािु काययक्रम 

अन्तगयत ििेट लशर्यक न ७०५३७३५१  को खचय  लशर्यक  नं २५३११ मा प्राप्त अनुदान रु 500000। (अक्षरुपी पााँच 

िाख मात्र ।) काययक्रम कायायन्ियनको िालग  श्री लशक्षा लिकास लनदशेनािय प्रथम पक्ष र श्री 

……………………….,………………….. लिद्यािय, …………………. .लिल्िा ………………………………………….   गाउाँपालिका 

नगरपालिका उप महानगरपालिका …………………. िडा .....  ... दोस्रो पक्ष बीच  दहेायअनसुारको सतय रहने गरर यो 

सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी लियौ /ददयौ । इलत सम्ित २०७६।      ।    ।      मा शुिम् ।   

(क) प्रथम पक्ष लनदशेनाियिे पािन गनुयपने सतयहरु 

(१) लिद्याियिाई तोदकएको रकम उपिब्ध गराइ सो सम्बन्धी काययको लनयलमत रुपमा अनुगमन गनेछ । 

(२) लनदशेनाियिे लिद्याियको नाममा श्री  ===========================================================बैङ्क  =================शाखा कायायियमा 

रहेको लहसाि खाता नं ======================================================================= मा अनुदान रकमको पलहिो दकस्ता ६० 

प्रलतशत सम्झौता िएपलछ र कायय सम्पन्न पश्चात ४० प्रलतशत रकम गरी िम्मा रकम उपिब्ध गराईनेछ । 

(३) लिद्याियिाई उपिब्ध गराइएको अनुदान रकमको १० प्रलतसतमा नघटने गरी लिद्याियको योगदान दलेखने गरर 

सदपुयोगको सुलनलश्चतता िएपलछ मात्र अनुदानको पुरा रकम लनकासा गररनेछ । 

 (ख) दोस्रो पक्ष लिद्याियि ेपािन गनुयपने सतयहरु  

(१) लिद्याियि ेलिद्याियको आिश्यक्तानुसार प्रस्तािना तयार गनुयपनेछ। 

(२) यस लशर्यकिाट प्राप्त रकम लिद्याियको आिश्यक्तानुसार लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलतिे लनणयय गरर खचय गनुयपनेछ । 

(३) यस लशर्यकिाट िस्तु तथा सेिा खररद गदाय प्रचलित आर्थयक ऐन लनयमािलिको पुणय रुपमा पािना गनुयपनेछ   । 

(४) लिद्याियि ेयस लशर्यकिाट प्राप्त अनुदानको कायय सम्पन्न गरर  सोको प्रलतिेदनको फाईि  २०७६ साि िषे्ठ 

मसान्त लित्र अलनिायय रुपमा यस लनदशेनाियमा  पेश गनुयपनेछ । 

प्रथम पक्ष (लनदशेनािय) को तफय िाट                             दोस्रो पक्ष (लिद्यािय) को तफय िाट 

नाम :                                                     नाम :   

पद :                                                      पद :   प्रधानाध्यापक                                                      

हस्ताक्षर :                                                  हस्ताक्षर :                                                              

नाम :                                                    नाम :                                                                                                              

पद :                                                     पद :  लि व्य स अध्यक्ष्य                                                     

हस्ताक्षर :                                                 हस्ताक्षर :                                                                                                                    

 प्र. अ. को सम्पकय न.ं                                                 

       अध्यक्ष्यको सम्पकय नं.           


