प्रदे श सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा विकास निर्दे ििालय
गण्डकी प्रदे श, पोखरा
प्रथम पटक प्रकाशशत शमततिः २०७५/०९/१०

सच
ू ना नं १- प्राविधिक विद्यालयहरुमा ल्याब तथा उपकरण व्यिस्थापिका लाधि
प्रस्ताि आव्हाि सम्बन्िी सच
ू िा

गण्डकी प्रदे श शिरका सामद
ु ातयक विद्यालयहरुमध्ये प्राविधिक िार सञ्चालन गरे का विद्यालय र
प्राविधिक शशक्षा तथा व्यिसातयक ताशलम पररषद्बाट अनम
ु तत शलई Technical Secondary Education

Examination (TSEE) र डडप्लोमा तहको कक्षा सञ्चालन गरररहेको सामदु ातयक विद्यालयहरुमा प्रयोगशाला

एिम ् आिश्यक उपकरणहरुको उधचत व्यिस्थापन गरी शैक्षक्षक गण
ु स्तरलाई अशििद्
ृ धि गदै प्रततस्पिी

िनशजतत तयार गनन यस निर्दे शिालयको आ.ि. २०७५/७६ को स्िीकृत िावषनक कायनक्रम अनस
ु ार
प्राविधिक विद्यालयहरुमा ल्याब तथा उपकरण व्यिस्थापिका लाधि पुँज
ु ीित अिर्द
ु ाि उपलब्ि िराउिे

सम्बन्िी काययविधि, २०७५ बमोजिम यस प्रदे श शिर सञ्चाशलत उपयत
ुन तानस
ु ारका प्राविधिक विद्यालयहरुले
यो सच
ू ना प्रकाशन िएको शमततले ३० ददनशिर कायनविधिमा उल्लेख िए बमोजिम तनिानररत ढााँचामा

प्रस्ताि तयार गरी आिश्यक कागिातहरु सदहत प्रस्ताि सम्बजन्त्ित जिल्ला जस्थत शशक्षा विकास तथा
समन्त्िय इकाइ िा शशक्षा विकास तनदे शनालय, गण्डकी प्रदे शमा पेश गननका लाधग सम्बजन्त्ित सबैको
िानकारीका लाधग यो सच
ू ना प्रकाशशत गररएको छ ।

सच
ू ना नं २ - विद्यालय तथा बालसध
ु ारगह
ु र ल्याव, ववज्ञान
ृ को शौचालय, कम्प्यट
प्रयोगशाला व्यिस्थापिका लाधि प्रस्ताि आव्हाि सम्बन्िी सच
ू िा

गण्डकी प्रदे श शिरका सामुदातयक विद्यालयहरु तथा बालसुधारगह
ृ मा शौचालय, कम्प्युटर

ल्याव, ववज्ञान प्रयोगशालाको उधचत व्यिस्थापन गरी शैक्षक्षक गुणस्तरलाई अशििद्
ृ धि गदै

प्रततस्पिी िनशजतत तयार गनन यस निर्दे शिालयको आ.ि. २०७५/७६ को स्िीकृत िावषनक कायनक्रम
अनुसार सामुर्दानयक विद्यालय तथा बालसुधारगह
ृ रुमा शौचालय, कम्प्युटर ल्याव, ववज्ञान प्रयोगशाला

व्यिस्थापिका लाधि पुँज
ु ीित अिुर्दाि उपलब्ि िराउिे सम्बन्िी काययविधि, २०७५ बमोजिम यस

प्रदे श शिर सञ्चाशलत उपयत
ुन तानुसारका सामुर्दानयक विद्यालय तथा बालसुधारगह
ृ हरुले यो सूचना
प्रकाशन िएको शमततले ३० ददनशिर कायनविधिमा उल्लेख िए बमोजिम तनिानररत ढााँचामा प्रस्ताि
तयार गरी आिश्यक कागिातहरु सदहत प्रस्ताि सम्बजन्त्ित जिल्ला जस्थत शशक्षा विकास तथा
समन्त्िय इकाइ िा शशक्षा विकास तनदे शनालय, गण्डकी प्रदे शमा पेश गननका लाधग सम्बजन्त्ित
सबैको िानकारीका लाधग यो सच
ू ना प्रकाशशत गररएको छ ।

सच
ू ना नं ३- सामद
ु ाययक ससकाई केन्द्रमार्फत साक्षरता तथा यनरन्द्तर सशक्षा कायफक्रम
सञ्चालनका लाधि प्रस्ताि आव्हाि सम्बन्िी सच
ू िा

गण्डकी प्रदे श शिरका सामुदातयक ससकाइ केन्द्रहरुले आफ्िो सेवा क्षेत्र सित्रका निरक्षरहरुलाई साक्षर र
साक्षरहरुलाइ निरन्द्तर सशक्षा संचालि गरी

साक्षरता काययक्रमलाई

प्रिावकारी बिाउि

यस

निर्दे शिालयको आ.ि. २०७५/७६ को स्िीकृत िावषनक कायनक्रम अनस
ु ार सामुदाययक ससकाइकेन्द्र मार्फत

साक्षरता तथा यनरन्द्तर सशक्षा कायफक्रम संचालन सम्बन्िी काययविधि, २०७५ बमोजिम यस प्रदे श शिर
सञ्चाशलत उपयत
ुन तानस
ु ारका सामुर्दानयक ससकाइकेन्द्रहरुले यो सच
ू ना प्रकाशन िएको शमततले ३०
ददनशिर कायनविधिमा उल्लेख िए बमोजिम तनिानररत ढााँचामा प्रस्ताि तयार गरी आिश्यक कागिातहरु

सदहत प्रस्ताि सम्बजन्त्ित जिल्ला जस्थत शशक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइ िा शशक्षा विकास
तनदे शनालय, गण्डकी प्रदे शमा पेश गननका लाधग सम्बजन्त्ित सबैको िानकारीका लाधग यो सच
ू ना प्रकाशशत
गररएको छ ।

सच
ू ना नं ४- िैकल्ल्पक विद्यालय स्थापिा तथा सञ्चालिका लाधि प्रस्ताि आव्हाि
सम्बन्िी सच
ू िा

गण्डकी प्रदे श शिर विद्यालय शशक्षाको अिसरबाट बजञ्चत नागररकहरुलाई विद्यालय शशक्षाकै

पाठ्यक्रममा आिाररत िइ माध्यशमक शशक्षा परीक्षा (एसईई) सम्मको शैक्षक्षक योग्यता हाशसल गराउन
सञ्चालनमा रहे का विद्यालयहरुको सदृ
ु ढीकरण तथा व्यिस्थापन र नयााँ विद्यालयको स्थापना तथा
सञ्चालन गनन आधथनक िषन २०७५/७६ को बिेट कायानन्त्ियन गनन िैकल्ल्पक विद्यालय स्थापिा तथा
सञ्चालिका लाधि पुँज
ु ीित अिर्द
ु ाि उपलब्ि िराउिे सम्बन्िी काययविधि, २०७५ बमोजिम यस प्रदे श शिर

सञ्चाशलत उपयत
ुन तानस
ु ारका िैकजल्पक विद्यालयहरुले यो सच
ू ना प्रकाशन िएको शमततले ३० ददनशिर
कायनविधिमा उल्लेख िए बमोजिम तनिानररत ढााँचामा प्रस्ताि तयार गरी आिश्यक कागिातहरु सदहत

प्रस्ताि सामाजिक विकास मन्त्रालय, शशक्षा विकास तनदे शनालय गण्डकी प्रदे शमा पेश गननका लाधग
सम्बजन्त्ित सबैको िानकारीका लाधग यो सच
ू ना प्रकाशशत गररएको छ ।

सच
ू ना नं ५ - स्थायनय तहसंगको सहलगानीमा ग्रामीण क्षेत्रका सामर्द
ु ानयक आधारभत
ु
विद्यालयहरुमा सच
ू िा प्रविधिको प्रयोि एिम ् ई- लनियङ व्यिस्थापिका लाधि
प्रस्ताि आव्हाि सम्बन्िी सच
ू िा

गण्डकी प्रदे श शिरका ग्रामीण क्षेत्रका सामुदातयक आधारिुत विद्यालयहरुमा सूचना

प्रविधिको प्रयोग एवम ् E- Learning व्यिस्थापन गरी विद्याथीहरुको पठनपाठन एवम ् शशक्षण
शसकाइ क्रक्रयाकलापमा सुिार ल्याई गुणस्तरीय शशक्षा प्रदान गनन आिश्यक िएकोले ग्रामीण
क्षेत्रका आधारिुत सामुदातयक विद्यालयहरुको लाधग सूचना प्रविधिको व्यिस्थापन गनन यस

निर्दे शिालयको आ.ि. २०७५/७६ को स्िीकृत िावषनक कायनक्रम अनुसार ग्रामीण क्षेत्रका आधारभुत
सामुर्दानयक विद्यालयहरुको लाधि सूचिा प्रविधिको प्रयोि एिम ् ई- लनियङ व्यिस्थापि सम्बन्िी
काययविधि,

२०७५

बमोजिम

यस

प्रदे श

शिर

सञ्चाशलत

उपयत
ुन तानुसारका

विद्यालयहरुले यो सूचना प्रकाशन िएको शमततले ३० ददनशिर कायनविधिमा

सामुदातयक

उल्लेख िए बमोजिम तनिानररत ढााँचामा प्रस्ताि तयार गरी आिश्यक कागिातहरु सदहत
प्रस्ताि सम्बजन्त्ित जिल्लाको शशक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइ िा शशक्षा विकास तनदे शनालय,
गण्डकी प्रदे शमा पेश गननका लाधग सम्बजन्त्ित सबैको िानकारीका लाधग यो सच
ू ना प्रकाशशत
गररएको छ ।

सच
ू ना नं ६- स्थानीयतहमा संचासलत उत्कृष्टता हासील गरे का सामद
ु ाययक ससकाई
केन्द्रहरुको संस्थागत क्षमता ववस्तारका लाधि प्रस्ताि आव्हाि सम्बन्िी सच
ू िा

गण्डकी प्रर्दे श सित्रका सामुर्दानयक ससकाइ केन्द्रहरुले संस्थागत क्षमता ववकास गरी आफ्िो

सेवा क्षेत्र सित्रका ववसिन्द्ि शैक्षक्षक क्रक्रयाकलापहरुलाइ प्रिावकारी रुपमा संचालि गिय

यस

निर्दे शिालयको आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत वावषयक काययक्रम अिुसार सामुदाययक ससकाइ
केन्द्रको संस्थागत क्षमता ववस्तार सम्पबन्द्धी कायफववधध, २०७५ बमोजिम यस प्रर्दे श सित्र सञ्चासलत

उपयक्
ुय तािुसारका सामुर्दानयक ससकाइकेन्द्रहरुले यो सूचिा प्रकाशि िएको समनतले ३० दर्दिसित्र

काययववधधमा उल्लेख िए बमोजिम निधायररत ढााँचामा प्रस्ताव तयार गरी आवश्यक कागिातहरु
सदहत प्रस्ताव सम्बजन्द्धत जिल्ला जस्थत सशक्षा ववकास तथा समन्द्वय इकाइ वा सशक्षा ववकास
निर्दे शिालय, गण्डकी प्रर्दे शमा पेश गियका लाधग सम्बजन्द्धत सबैको िािकारीका लाधग यो
सूचिा प्रकासशत गररएको छ ।

सच
ू ना नं ७ - सामद
ु ाययक ववद्यालयमा संचासलत बालववकास केन्द्रहरुको स्तरोन्द्नयतका
लाधि प्रस्ताि आव्हाि सम्बन्िी सच
ू िा

गण्डकी प्रर्दे श सित्रका सामुर्दानयक ववद्यालयहरुमा संचासलत प्रारजम्िक बालववकास केन्द्रहरुको

स्तरोन्द्िती गरी बालबासलकाहरुको चौतर्फी ववकास गिे क्रक्रयाकलापहरुलाइ प्रिावकारी रुपमा संचालि
गिय यस निर्दे शिालयको आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत वावषयक काययक्रम अिुसार बालववकास
केन्द्रको स्तरोन्द्नयतका लाधग ददइने पुंजिगत अनुदान सम्पबन्द्धी कायफववधध, २०७५ बमोजिम यस प्रर्दे श
सित्र सञ्चासलत उपयक्
ुय तािुसारका सामुर्दानयक ववद्यालयहरुमा संचासलत बालववकास केन्द्रहरुले यो
सूचिा प्रकाशि िएको समनतले ३० दर्दिसित्र काययववधधमा उल्लेख िए बमोजिम निधायररत

ढााँचामा प्रस्ताव तयार गरी आवश्यक कागिातहरु सदहत प्रस्ताव सम्बजन्द्धत जिल्ला जस्थत
सशक्षा ववकास तथा समन्द्वय इकाइ वा सशक्षा ववकास निर्दे शिालय, गण्डकी प्रर्दे शमा पेश गियका
लाधग सम्बजन्द्धत सबैको िािकारीका लाधग यो सूचिा प्रकासशत गररएको छ ।

सच
ू ना नं ८ - प्रदे शस्तरमा संचासलत समावेशी सशक्षा संचालन गने सामद
ु ाययक

ववद्यालयहरुको क्षमता ववस्तार (दृजष्टववदहन,सस्
ु तश्रवण र वौद्धधक अपांगता भएकालाइ
शैक्षक्षक सामाग्री तथा उपकरण) को लाधग प्रस्ताव आव्हान सम्पबन्द्धी सच
ू ना

गण्डकी प्रर्दे श सित्रका अपाङ्गता िएका बालिाशलकाहरुलाई अपाङ्ग मैरी िातािरणमा पठनपाठन गराइ
विद्यालय शशक्षाको मल
ु प्रिाहमा समािेश गराउाँ दै शशक्षामा पहुाँच र शैक्षक्षक गण
ु स्तरलाई अशििद्
ृ धि गिे

क्रक्रयाकलापहरुलाइ प्रिावकारी रुपमा संचालि गिय यस निर्दे शिालयको आ.व. २०७५/७६ को
स्वीकृत वावषयक काययक्रम अिस
ु ानयक विद्यालयको क्षमता
ु ार समािेिी शिक्षा सञ्चालि ििे सामर्द
विस्तार

सम्िन्िी

काययविधि,२०७५

बमोजिम

यस

प्रर्दे श

सित्र

सञ्चासलत

उपयक्
ुय तािस
ु ारका

सामर्द
ु ानयक ववद्यालयहरुले यो सच
ू िा प्रकाशि िएको समनतले ३० दर्दिसित्र काययववधधमा उल्लेख

िए बमोजिम निधायररत ढााँचामा प्रस्ताव तयार गरी आवश्यक कागिातहरु सदहत प्रस्ताव
सम्बजन्द्धत जिल्ला जस्थत सशक्षा ववकास तथा समन्द्वय इकाइ वा सशक्षा ववकास निर्दे शिालय,
गण्डकी प्रर्दे शमा पेश गियका लाधग सम्बजन्द्धत सबैको िािकारीका लाधग यो सूचिा प्रकासशत
गररएको छ ।

माथी उल्लेखित सच
ू ना सम्पबन्द्धी थप िानकारीका लाधग सम्पपकफ
सामाजिक ववकास मन्द्त्रालयको वेवसाइट

mosd.gandaki.gov.np मा

लगइन गरी वा मन्द्त्रालयको

र्ोन नं. ०६१-४६७६७१ , ०६१-४६७६७२
वा

सशक्षा ववकास यनदे शनालय, गण्डकी प्रदे श, पोिराको र्ोन नं ०६१-५५०४६२ वा ०६१-५२८५७३ मा
सम्पपकफ गनफ सककने छ ।

