
पÖुतकालय Öथापना तथा ÊयवÖथापन(फिनªिसङ, िकताब खåरद तथा इª पÖुतकालय समेत) अनुदानका लािग 
छनौट भएका िवīालयहŁमा कायªøम स¼चालनका लािग गåरएको 

सÌझौता पý 

    अमरगढी नगरपािलका नगर कायªपािलकाको कायाªलय डडेÐधरुाको सशतª अनदुान तफª  आ.व. २०७६/०७७ मा 
Öवीकृत िवīालय ±ेý िवकास कायªøमको िøयाकलाप नं. 2.7.13.13 को माÅयम बाट पÖुतकालय Öथापना तथा  
ÓयवÖथापनका लािग फिनªिसङ, िकताब खåरद तथा इª पÖुतकालय खरीद कायªøम संचालनका लािग छनोट भएको 
िवīालय ®ी .......................................................................... डडेÐधरुा र अमरगढी नगरपािलका डडेÐधरुा 

बीच दहेायबमोिजम कायª गन¥ गराउने गरी यो सÌझौता गåरएको छ  । 

१. कायªøमका लािग अमरगढी नगरपािलका, नगर कायªपािलकाको कायाªलय डडेÐधरुाले िवīालयलाई आ. व. ०७६/०७७ 
मा Ł. ६५००००।- (Ł. छ लाख पचास हजार माý ) अनदुान उपलÊध गराउने छ । 

२. अमरगढी नगरपािलका, नगर कायªपािलकाको कायाªलय डडेÐधरुाले उपलÊध गराउने अनदुान कुल Ł. ६५००००।- (Ł. छ 
लाख पचास हजार माý) सÌझौता भए पĲात िवīालयको नाममा रा. बा. बैकँ डडेÐधरुा िÖथत चÐती िहसाबमा एकमĶु वा 
िकÖतागत Łपमा तÂकाल िनकासा गåरने छ । 

३. िवīालयले  नगरपािलकाबाट िवīालयको खातामा  िनकासा भएको रकम Ł. ६५००००।- (Ł. छ लाख पचास हजार 
माý) बाट Öपेिसिफकेशन बमोिजम ÿचिलत आिथªक ऐन िनयमको पåरिधमा रही लाइªāेरी ÓयवÖथापनको लािग िकताब खåरद 
तथा फिनªचर र ö याक, बसाइ ÓयवÖथापनको लािग कुसê, टेबल लगायतका सामाúीहŁ खåरद/िनमाªण एव ंिफि³सङ गनुªपन¥ छ । 
खåरद गदाª िव.Óय.स. को िनणªय अिनवायª हòनपुन¥ छ । 

४. बँुदा नं. ३ अनसुार सामúीहŁ खåरद/िनमाªण गरेर िवīालयमा ÓयवÖथापन गåरसकेपिछ न.पा.को िश±ा शाखा माफª त 
अनगुमन गराइ सो को ÿितवदेन, खåरद भएका पÖुतक एवम ्सामúीहłको सचूी, फोटोहł, िबल भपाªइ र िव.Óय.स. िनणªय को 
ÿमािणत छायाँ ÿित संलµन गरी न.पा.को कायाªलयमा २०७७ असार १५ गते िभý अिनवायª Łपमा पेश गनुª पन¥ छ ।  

५. सामाúी खåरद गदाª पöु याउन ुपन¥  ÿकृया  नपöु याइ अिनयिमतता भएमा वा तोिकएका कागजातहŁ समयमा नै कायाªलयमा 
पेश नभइ अिÆतम लेखा पåर±ण बाट बेŁज ु औÐँयाएकोमा सो को असलुउपर सÌबिÆधत  िवīालयको ÿ.अ. बाट गåरने छ । 

उपयुªĉानुसार कायª गनª मÆजरु छु भनी हÖता±र गन¥ः 

 

िवīालयको तफª बाट                                                                               कायाªलयको तफª बाट 

    

         

 

  

िवīालयको तफª बाट  

ÿधानाÅयापकको नाम, थर: .......................... 

दÖतखत : 

िमित : ................ 

कायाªलयको तफª बाट 

ÿ. ÿ. अिधकृतको नाम, थर : ..................... 

दÖतखत : 

िमित : ................ 

कायाªलयको छापः िव.Óय.स. अÅय±को नाम,थर: .......................... 

दÖतखत : 

िमित : ................ 

िवīालयको छापः 
रहोवरको नामः 

हÖता±रः 

पदः 



िश±ण िसकाइमा ICT को ÿयोग ( कÌÈयुटर,इÆटरनेट, कने³टीिभटी Equipment तथा Kits खåरद )अनुदान 
कायªøमका लािग छनौट भएका िवīालयहŁमा कायªøम संचालनका लािग गåरएको 

सÌझौता पý 

अमरगढी नगरपािलका नगर कायªपािलकाको कायाªलय डडेÐधरुाको सशतª अनदुान तफª  आ.व. २०७६/०७७ मा Öवीकृत 
िवīालय ±ेý िवकास कायªøमको िøयकलाप नं. 2.7.13.13 िश±ण िसकाकइमा ICT को ÿयोग (कÌÈयटुर, इÆटरनटे 
कन³ेटीिभटी, Equipment तथा Kits खåरद) अनदुान कायªøम संचालनका लािग छनौट भएको िवīालय ®ी 

...................................................................................... डडेÐधरुा र अमरगढी नगरपािलका डडेÐधरुा बीच देहाय 

बमोिजमका कायª गन¥ गराउने गरी यो सÌझौता गåरएको छ । 

१. कायªøमका लािग अमरगढी नगरपािलका नगर कायªपािलकाको कायाªलय डडेÐधरुाले िवīालयलाई आ.व .२०७६/०७७ 
मा Ł. ६५००००।- (Ł. छ लाख पचास हजार माý ) अनदुान उपलÊध गराउने छ । 

२. अमरगढी नगरपािलका नगर कायªपािलकाको कायाªलय डडेÐधरुाले उपलÊध गराउने अनदुान कुल Ł. ६५००००।- (Ł. छ 
लाख पचास हजार माý) सÌझौता भए पĲात िवīालयको नाममा रा. बा. बैकँ डडेÐधरुा िÖथत चÐती िहसाबमा एकमĶु वा 
िकÖतागत Łपमा तÂकाल िनकासा गåरने छ । 

३. िवīालयले नगरपािलकाबाट िवīालयको खातामा िनकासा भएको रकम Ł. ६५००००।- (Ł. छ लाख पचास हजार) बाट 
Öपेसीिफकेशन बमोिजम ÿचिलत आिथªक ऐन िनयमको पåरिधमा रही कÌÈयटुर, उपकरण, सÉटवयेर, िवīतुीय अÆतिøª याÂमक 
®Óय-ŀÔय िसकाइ सामúी, इÆटरनेट कन³ेटीिभटी, Equipments तथा Kits खåरद र आवÔयक फिनªचर िनमाªण एवम ्
िफि³सङको कायªसमते गनुªपन¥छ । खåरद/िनमाªण गदाª िव. Óय. स. को िनणªय अिनवायª हòनपुन¥ छ । 

४. बँुदा नं. ३ अनसुार सामúीहŁ खåरद/िनमाªण गरेर िवīालयमा ÓयवÖथापन गåरसकेपिछ न.पा.को िश±ा शाखा माफª त 
अनगुमन गराइ सो को ÿितवदेन, खåरद भएका सामúीहłको सूची र फोटो, िबल भपाªइ र िव.Óय.स. िनणªय को ÿमािणत छायाँ 
ÿित संलµन गरी न.पा.को कायाªलयमा २०७७ असार १५ गते िभý अिनवायª Łपमा पेश गनुª पन¥ छ । 

५. सामाúी खåरद गदाª पöु याउन ुपन¥  ÿकृया  नपöु याइ अिनयिमतता भएमा वा तोिकएका कागजातहŁ समयमा नै कायाªलयमा 
पेश नभइ अिÆतम लेखा पåर±ण बाट बेŁज ु औÐँयाएकोमा सो को असलुउपर सÌबिÆधत  िवīालयको ÿ.अ. बाट गåरने छ । 

उपयुªĉानुसार कायª गनª मÆजरु छ भनी हÖता±र गन¥ः 

 

िवīालयको तफª बाट                                                                               कायाªलयको तफª बाट 

    

         

  

िवīालयको तफª बाट  

ÿधानाÅयापकको नाम, थर: .......................... 

दÖतखत : 

िमित : ................ 

कायाªलयको तफª बाट 

ÿ. ÿ. अिधकृतको नाम, थर : ..................... 

दÖतखत : 

िमित : ................ 

कायाªलयको छापः िव.Óय.स. अÅय±को नाम,थर: .......................... 

दÖतखत : 

िमित : ................ 

िवīालयको छापः 

रहोवरको नामः 

हÖता±रः 

पदः 



िव²ान ÿयोगशाला अनुदान कायªøमका लािग छनौट भएका िवīालयहŁमा कायªøम स¼चालनका लािग 
गåरएको 

सÌझौता पý 

                अमरगढी नगरपािलका नगर कायªपािलकाको कायाªलय डडेÐधरुाको सशतª अनदुान तफª  आ.व .२०७६/०७७ मा 
Öवीकृत िवīालय ±ेý िवकास कायªøमको िøयाकलाप नं. 2.7.13.13 को  िव²ान ÿयोगशाला ÓयवÖथापनका लािग 
अनदुान कायªøम संचालनका लािग छनौट भएको िवīालय ®ी ................................................................... 

डडेÐधरुा र अमरगढी नगरपािलका  डडेÐधरुा िबच  देहाय बमोिजमका कायª गन¥ गराउने गरी यो सÌझौता गåरएको छ । 

१. कायªøमका लािग यस अमरगढी नगरपािलका नगर कायªपािलकाको कायाªलय डडेÐधरुाले िवīालयलाई आ.व. 
२०७६/०७७ मा Ł. ६५००००।- (Ł. छ लाख पचास हजार माý) अनदुान उपलÊध गराउने छ । 

२. अमरगढी नगरपािलका नगर कायªपािलकाको कायाªलय डडेÐधरुाले उपलÊध गराउने अनदुान कुल Ł. ६५००००।- (Ł. छ 
लाख पचास हजार माý) लाइª सÌझौता भए पĲात िवīालयको नाममा रा.बा. बैकँ डडेÐधरुा िÖथत चÐती िहसाबमा एकमĶु 
वा िकÖतागत Łपमा तÂकाल िनकासा गåरने छ । 

३. िवīालयले नगरपािलका बाट िवīालयको खातामा िनकासा भएको रकम Ł. ६५००००।- (Ł. छ लाख पचास हजार माý) 
बाट ÿचिलत आिथªक ऐन िनयमको पåरिधमा रही िव²ान ÿयोगशाला ÓयवÖथापनका लािग नमनुा िवīालय स¼चालन 

िनद¥िशका २०७४ ले तोकेको मापदÁडका आधारमा नगरपािलकाबाट उपलÊध गराइएको Öपेसीिफकेशन बमोिजम  िव²ान 
ÿयोगशाला ÓयवÖथापन गनुª पन¥ छ । ÓयवÖथापन गदाª िव.Óय.स.को िनणªय अिनवायª हòन ुपन¥ छ । 

४. बँुदा नं. ३ अनसुार सामúीहŁ खåरद/िनमाªण गरेर िवīालयमा ÓयवÖथापन गåरसकेपिछ न.पा.को िश±ा शाखा माफª त 
अनगुमन गराइ सो को ÿितवदेन, खåरद भएका सामúीहłको सूची र फोटो, िबल भपाªइ र िव.Óय.स. िनणªय को ÿमािणत छायाँ 
ÿित संलµन गरी न.पा.को कायाªलयमा २०७७ असार १५ गते िभý अिनवायª Łपमा पेश गनुª पन¥ छ । 

५. सामाúी खåरद गदाª पöु याउन ुपन¥  ÿकृया  नपöु याइ अिनयिमतता भएमा वा तोिकएका कागजातहŁ समयमा नै कायाªलयमा 
पेश नभइ अिÆतम लेखा पåर±ण बाट बेŁज ु औÐँयाएकोमा सो को असलुउपर सÌबिÆधत  िवīालयको ÿ.अ. बाट गåरने छ । 

उपयुªĉानुसार कायª गनª मÆजरु छ भनी हÖता±र गन¥ः 

 

िवīालयको तफª बाट                                                                               कायाªलयको तफª बाट 

    

         

 

िवīालयको तफª बाट  

ÿधानाÅयापकको नाम, थर: .......................... 

दÖतखत : 

िमित : ................ 

कायाªलयको तफª बाट 

ÿ. ÿ. अिधकृतको नाम, थर : ..................... 

दÖतखत : 

िमित : ................ 

कायाªलयको छापः िव.Óय.स. अÅय±को नाम,थर: .......................... 

दÖतखत : 

िमित : ................ 

िवīालयको छापः रहोवरको नामः 

हÖता±रः 

पदः 


