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�ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक ताल�म प�रषद् 

सामदुा�यक �व�ालयमा �ा�व�धक िशक्षा महाशाखा 
सानो�ठमी, भ�परु । 

सामदुा�यक �व�ालयमा �ा�व�धक िशक्षा कायर्�म संचालन भएका सामदुा�यक �व�ालयहरुबाट पूवार्धार सहयोगमा 

अनदुान (शैिक्षक उपकरण तथा औजार) मागका ला�ग तयार ग�रएको दरखास्त फाराम 

(१)  �व�ालय सम्बन्धी �ववरण:- 

क. �व�ालयको नाम:   

ख. ठेगाना:  

�देश:  

िजल्ला: 

गाउँ पा�लका/नगर पा�लका: 

सदरमकुामबाट .......�कलो�मटर...... तफर्  

मखु्य सडकबाट ..... �कलो�मटर �भ� 

वडा नं. : 

फोन नं. : 

सम्पकर्  व्यि�को मोवाईल 
नं. :  

ई-मेल 

फ्याक्स: 

ग. �व�ालयमा �ा�व�धक िशक्षा 
कायर्�म संचालन शरुु भएको 
वषर्: 

 

घ. �ाचायर्को नाम र फोन नं:   

ङ. �व�ालय व्यवस्थापन 
स�म�तका अध्यक्षको नाम र 
फोन नं: 

 

च. �व�ालयको खाता रहेको वैक 
र खाता नम्बर  

 

छ. २०७५ पौष मसान्तसम्मको 
वैक मौजात 

रु. 

ज. चाल ुआ�थर्क वषर्को अनमुा�नत बजेट  

�व�ालयको आफ्नै आम्दानी : 

अनदुान स्वरुप �ा� आम्दानी : 

गत वषर्को कूल आम्दानी: 

गत वषर्को कुल खचर्ः 

झ. प�रषद् बाट वा�षर्क रुपमा �ा� हदैु आएको अनदुान  

आ�थर्क वषर् २०७४।०७५  मा रु.   ... 

आ�थर्क वषर् २०७३।०७४ मा रु.   ... 

ञ. प�रषद् कायार्लयका अ�त�र� अन्य�बाट �ा� अनदुान 
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�ववरण आ�थर्क वषर् २०७५।०७६      
रु. 

आ�थर्क वषर् २०७४।०७५ 

रु. 

संघीय सरकारबाट �ा� अनदुान   

�देश सरकारबाट �ा� अनदुान   

स्थानीय सरकारबाट �ा� अनदुान   

सांसद �वकाश कोषबाट �ा� अनदुान   

गैह् सरकार� संस्था तथा अन्य   

 
 

 

 

 

(२) भौ�तक पवूार्धारको अवस्था/�ववरण:- 

�.स. �ववरण प�रमाण नाप कै�फयत 
१.  जग्गाको उपलब्धता (क्षे�फल)    

२.  िशक्षण भवन     

३.  कक्षा कोठा     

४.  �ा�व�धक िशक्षा कायर्�मले �योग गरेका 
कक्षा कोठा 

   

५.  �वज्ञान �योगशाला     

६.  पसु्तकालय    

७.  �योगात्मक अभ्यासका ला�ग कायर्शाला 
तथा शैिक्षक उपकरण 

   

८.  �योगात्मक अभ्यासका ला�ग जग्गा/जंगल    

९.  छा�ावास भवन (म�हला/परुुष)    

१०.  खाना तयार गनर् �कचन (क्यािन्टन)    

११.  खानेपानीको व्यवस्था    

१२.  शौचालय    

१३.  खेल मैदान    

१४.  अ�डटो�रयम हल    

१५.  वैकिल्पक �व�तुीय व्यवस्था      
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�.स. �ववरण प�रमाण नाप कै�फयत 
१६.  निजकमा रहेको उ�ोग र उ� उ�ोगसँग 

सहकायर् गनर् सक्ने अवस्था 

   

१७.  सम्बिन्धत �वषयमा �िशक्षण तथा 
�योगात्मक अभ्यासका ला�ग सहयोग �लन 
स�कने सरकार� कायार्लय 

   

१८.  निजकमा रहेको अस्पताल र उ� 
अस्पतालसँग सहकायर् गनर् सक्ने अवस्था 

   

१९.  थप कुनै भएमा    

(३) स�ा�लत �डप्लोमा/�माणप� तहका कायर्�महरुको अवस्था/�ववरण:- 

�.स. कायर्�म कायर्�म स�ालन 
भएको वषर् 

कायर्�ममा 
भनार् क्षमता 

हाल अध्ययनरत 
�िशक्षाथ�को संख्या 

हालसम्म उत्पा�दत 
जनशि� 

१.     म�हला:  

परुुष: 
म�हला:  

परुुष: 
२.     म�हला:  

परुुष: 
म�हला:  

परुुष: 
३.     म�हला:  

परुुष: 
म�हला:  

परुुष: 
 

(४) स�ा�लत �ा�व�धक एस.एल.सी. तहका कायर्�महरुको अवस्था/�ववरण:- 

�.स. कायर्�म कायर्�म स�ालन 
भएको वषर् 

कायर्�ममा 
भनार् क्षमता 

हाल अध्ययनरत 
�िशक्षाथ�को संख्या 

हालसम्म उत्पा�दत 
जनशि� 

१.     म�हला:  

परुुष: 
म�हला:  

परुुष: 
२.     म�हला:  

परुुष: 
म�हला:  

परुुष: 
३.     म�हला:  

परुुष: 
म�हला:  

परुुष: 
 

(५) स�ा�लत छोटो अव�धका ताल�म कायर्�महरुको अवस्था/�ववरण:- 

�.स. ताल�मको नाम ताल�म स�ालन 
भएको वषर् 

हालसम्म उत्पा�दत 
जनशि� 

कै�फयत 

१.    म�हला:  

परुुष: 
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�.स. ताल�मको नाम ताल�म स�ालन 
भएको वषर् 

हालसम्म उत्पा�दत 
जनशि� 

कै�फयत 

२.    म�हला:  

परुुष: 

 

३.    म�हला:  

परुुष: 

 

(६) कायर्रत जनशि�को �ववरण:- 

�.स. तह नाम योग्यता सम्पकर्  नम्बर 
१.  �धानध्यापक     

२.  कायर्�म संयोजक    

३.  �िशक्षक    

४.  �िशक्षक     

५.  �िशक्षक    

६.  �िशक्षक     

७.  �िशक्षक    

८.  सहायक �िशक्षक     

९.  सहायक �िशक्षक     

१०.  सहायक �िशक्षक     

११.  लेखापाल    

१२.  �शासन    

१३.  कायार्लय सहयो�ग    

नोट:  कायर्�ममा संलग्न सम्पूणर् जनशि�को �ववरण अ�नवायर् उल्लेख गनुर्पन�छ । 

(७) लेखा पर�क्षण ��तवेदन  

�व�ालयको आ व २०७३।०७४ को लेखा पर�क्षण ��तवेदन अ�नवायर् रुपमा संलग्न गनुर्पन�छ। 

उल्लेिखत व्यहोरा स�ह साँचो भएको �माणीत ग�रन्छ । 

दस्तखत :     

नाम   :                                         

�धानाध्यापक :    

�म�त   :    

                           

    

दस्तखत :  

नाम  :  

अध्यक्ष  :  

�म�त : 

 

 

 

�व�ालयको छाप 


