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प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक तालीम परिषद 

लुम्बिनी प्रदेश कार्ाालर् 

बुटिल-१२, नयााँगाऊाँ , रुपन्देही 

 

 

 

कार्ाक्रम संचालनको लागि अनुदान प्रस्तावना आवेदन 
फारम 

२०७८/०७९ 
 

 

 

 

 

 

 

 

अनुदान पेश िननेः 

विद्यालय/ शिक्षालयको नामः 
ठेगानाः 

प्राचायय/ प्रमुखको नामः 
फोन नं.: 
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ई-मेल ठेगानाः 
 
 

१. ववद्र्ालर्/शशक्षालर् सबिन्धी संक्षक्षप्त जानकार ेः 

क.विद्यालय/शिक्षालयको नामः 
ख.ठेगाना प्रदेिः 

न.पा./गा.पा.: 

िडा नं.: टोलः 
ग.प्राचाययको नाम ि सम्पकय  नं.:  

घ.विद्यालय व्यिस्थापन सशमयतको 
अध्यक्षको नाम ि सम्पकय  नं.: 

 

ङ.प्राविधिक काययक्रम संचालन भएको 
िषयः 

 

च.संचाशलत काययक्रम ि तह   

छ. विद्यालय/शिक्षालयको पान 
नं.(शलएको भए) 

 

ज.२०७८ आषाढ सम्म बैंक 
मौज्दात(बैंक स्टेटमटन्ट अनुसाि) 

रु. 

 

झ.चालु आधथयक िषयको लाधग 
स्स्िकृत िजेटः रु. 

आफ्नो आम्दान ःरु. 

अनुदान स्िरुप प्राप्त हुनेः रु. 

 

ञ. विद्यालय/शिक्षालयको गत 
आ.ि.को 

कुल आम्दान ःरु. 

कुल खचयःरु. 

कुल िचतःरु. 

 

ट.हाल सम्म परिषद कायायलयिाट 
प्राप्त अनुदान 

आ.ि.: प्राप्त िकम रु.: 

आ.ि.: प्राप्त िकम रु.: 

आ.ि.: प्राप्त िकम रु.: 

ठ.परिषद कायायलय िाहेक अन्यत्रिाट प्राप्त भएको अनुदानको विििणः 
संयघय सिकाििाट आ.ि.: प्राप्त िकम रु.: 

प्रदेि सिकाििाट आ.ि.: प्राप्त िकम रु.: 

स्थायनय सिकाििाट आ.ि.: प्राप्त िकम रु.: 

गैि सिकािी साँघ संस्थािाट आ.ि.: प्राप्त िकम रु.: 

अन्यिाट आ.ि.: प्राप्त िकम रु.: 
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२.भौततक पूवााधारको  वववरणेः 

क्र.सं. विििण परिमाण/संख्या ईकाई/नाप कैफफयत 

१ जग्गाको उपलब्िता(क्षेत्रफल)    

२ शिक्षण भिन    

३ कक्षा कोठा(प्राविधिक शिक्षा 
काययक्रमको लाधग) 

   

४ विज्ञान प्रयोगिाला    

५ कम्प्यूटि प्रयोगिाला    

६ काययिाला(विषय अनुसाि)    

७ प्रयोगात्मक अभ्यासको लाधग 
फफल्ड 

   

८ पुस्तकालय    

९ छात्रािास    

१० क्यास्न्टन    

११ ई-मेल/ ईन्टिनेटको व्यिस्था    

१२ खानेपान     

१३ िौचालय    

१४ खेल मदैान    

१५ सभा हल     

१६ प्रयोगात्मक अभ्यासको लाधग 
उद्योगसाँग सहकायय गनय सक्ने 
अिस्था 

   

१७ प्रयोगात्मक अभ्यासको लाधग 
सिकािी / गैि सिकािी  
कायायलयसाँग सहकायय गनय 
सक्ने अिस्था 

  
 
 
 

 

३.संचाशलत डिप्लोमा तहका कार्ाक्रमको अवस््ाेः 

क्र.सं. काययक्रम काययक्रम संचालन िरुु भएको 
िकै्षक्षक ित्र 

अध्ययनित विद्याथी 
संख्या 

उत्त णय 
संख्या 

१   पुरुषः महहलाः  
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२   पुरुषः महहलाः  

३   पुरुषः महहलाः  

४.संचाशलत वप्र-डिप्लोमा तहका कार्ाक्रको वववरणेः 

क्र.सं. काययक्रम काययक्रम संचालन िरुु 
भएको िकै्षक्षक ित्र 

अध्ययनित विद्याथी 
संख्या 

उत्त णय 
संख्या 

१   पुरुषः महहलाः  

२   पुरुषः महहलाः  

३   पुरुषः महहलाः  

 

५.छोटो अवगधको ताल मको वववरणेः 

क्र.सं. तालीमको नाम तालीम संचालन 
भएको िषय 

उत्पाहदत जनिस्क्त 

१   पुरुषः महहलाः 
२   पुरुषः महहलाः 
३   पुरुषः महहलाः 
४   पुरुषः महहलाः 
 

६. रोजिार को अवस््ाेः 

क्र.सं. काययक्रम िोजगािीको 
अिस्था(प्रयतितमा) 

कैफफयत 

    

    

    

    
 

७.कार्ारत जनशम्ततको वववरण(प्राववगधक कार्ाक्रमसँि सबिम्न्धत मात्र): 

क्र.सं. पद/स्जम्मेिािी नाम योग्यता सम्पकय  नं. 

१ प्रिानाध्यापक/प्राचायय    

२ काययक्रम संयोजक    

३ प्रशिक्षक    

४ प्रशिक्षक    
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५ प्रशिक्षक    

६ प्रशिक्षक    

७ सहायक प्रशिक्षक    

८ सहायक प्रशिक्षक    

९ सहायक प्रशिक्षक    

१० सहायक प्रशिक्षक    

११ स्टोि फकपि    

१२ लेखापाल    

१३ प्रिासन    

१४ पिीक्षा    

१५ कायायलय सहयोग     

 

८.चालु आ.व. मा िुणस्तर र् प्रशशक्षण प्रदान िना आवश्र्क पनन ्प मेशशन/औजार/उपकरण/शकै्षक्षक 
सामग्रीहरुको वववरण(आवश्र्क भए पाना ्प िना सककने): 

क्र.सं. विििण संख्या दि रु. जम्मा रु. कैफफयत 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

९.चालु आ.व. मा िुणस्तर र् प्रशशक्षणको लागि प्रशशक्षक/ कमाचार को तलाव/पाररश्रशमककक लागि माँि 
िररएका अनुदानको वववरणेः 

क्र.
सं. 

प्रशिक्षक/कमयचािीको 
नाम 

पद काययत 
काययक्रम 

माशसक 
तलि 

िावषयक 
तलि 

पान नं. बैंख 

खाता नं. 

सम्पकय  
नं. 
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१०. लेखा पर क्षण प्रततवेदन 

विद्यालय/शिक्षालयले आ.ि.२०७७/०७८ मा यस प्रदेि कायायलयसाँग सम्झौता गिी संचालन गिेका छोटो 
अिधिको तालीम काययक्रम ि िकै्षक्षक सामग्र  / औजाि/उपकिणको लाधग पाएका अनुदान िकम समेत 
उल्लेख भएको लेखा पिीक्षण प्रयतिेदन अयनिायय संलग्न गनुयपनेछ । 

 

माधथ उल्लेखखत सम्पूणय व्यहोिा सही / सााँचो भएको व्यहोिा प्रमाखणत गरिन्छ । 

दस्तखत दस्तखत  
 

कायायलयको छाप 
प्रिानाध्यापकको नामः वि.व्य.स.को नामः 
शमयतः शमयतः 
 

नोटेः प्रस्तावना फारम सा् ववद्र्ालर् / शशक्षालर्को पत्र, अनुदानको लागि सबिम्न्धत स््ातनर् तहको 
शसफाररस पत्र, कार्ाक्रम संचालन िनन प्रततवद्धता र अनुदान माँिको लागि ववद्र्ालर् / शशक्षालर् 
व्र्वस््ापन सशमततको तनणार्को प्रततशलपी र लेखा पर क्षण प्रततवेदन अतनवार्ा पेश िनुापननछ ।प्रस्तावना 
फारमको प्रत्रे्क पानामा प्रमुखको हस्ताक्षर र संस््ाको छाप हुनुपननछ । 


