ु ी- २४
अनुसच

सामुदायिक यिद्यालिमा अनलाईन अफलाईन सुयिधा यिस्तार काियका लागि यिद्यालिहरुले प्रस्ताि
पेश िने ढााँचा
क) पररचि
१. यिद्यालिको नामः
२. ठे िाना :

ईमेल ठे िानाः

३. प्रधानाध्िापकको नामः

सम्पकय नम्बरः

ख) काियक्रम सम्बन्धी यिस्तृत यििरण
१. जम्मा यिद्यार्थी सं खिाः
यिद्यार्थी

कक्षा ६

कक्षा ७

कक्षा ८

कक्षा ९

कक्षा १० जम्मा

औषत

यिद्यार्थी

यिद्यार्थी

सङ्खखिा

सङ्खखिा

छात्रा
छात्र
जम्मा

२. िैकल्पपक गसकाइ प्रकृिाका लागि यिद्यार्थीसाँि उपलव्ध सामग्री सम्बन्धी यििरण
यिद्यालिको अिस्र्था

बैकल्पपक गसकाइ प्रयक्रिामा यिद्यार्थीको सं लग्नता

यिद्यालमा सुचना

यिद्यालिमा

व्ििस्र्थापनको

उपलव्ध

सूचना

(भएको/नभएको)

प्रयिगधका

प्रयिगधका

उपकरण

पहुाँच

सञ्चार प्रयिगधको
अिस्र्था

हाल

सुचना

सामग्री एिम्
उपलव्धताको
यििरण

इन्टरनेट कम््िुटर/एन्रोइड टे गलगभजनमा
तर्था

मोिाइल भएको

पहुाँच भएका

सञ्चार

कनेल्टटगभटी

सङ्खखिा

साधनमा

तर अनलाईन

नभएका यिद्यार्थी
सं खिा

भएका

यिद्यार्थी
सं खिा

3. सुचना सञ्चार प्रयिगध प्रायिगधक जनशल्िको उपलव्धताको यििरण:

यिद्यार्थी

रे गडिो,

सबै

एफएम

यकगसमको

पहुाँच

भन्दा

रे गडिोमा

पहुाँच

भएका

बायहर

सङ्खखिा

यिद्यार्थी

यिद्यार्थी

रहे का

सङ्खखिा

4. अनलाईन अफलाईन सामग्री प्रिोि एिम् व्ििस्र्थापनको ददिोपनको िोजनाः
ाँ ाित रुपमा उपलेख िने)
5. यिद्यालिमा िैकल्पपक गसकाइका लागि हाल सञ्चालन भएका िगतयिगधहरु (बुद
6. कोगभड-१९ को महामारी सूरु भए पश्चात िैकल्पपक गसकाइका लागि कुनै स्रोतबाट काियक्रम तर्था
बजेट प्राप्त भएको भए सो सम्बन्धी यििरणः
७. लाभाल्न्ित हुने यिद्यार्थी सङ्खखिाः

लाभाल्न्ित हुने ल्शक्षक सङ्खखिाः

८. काियक्रम सञ्चालन पश्चात् प्राप्त हुने उपलव्धी :
9. ल्शक्षा, सं स्कृगत, यिज्ञान प्रयिगध तर्था सामाल्जक यिकास मन्त्रालि, िण्डकी प्रदे शले स्िीकृत िरे को
स्पेल्शयफकेसन बमोल्जम सामग्री व्ििस्र्थापन िनय र प्रचगलत कानुनको पररपालन िनय प्रगतबद्ध छौँ ।
प्रस्ताि पेश िने यिद्यालिको तफयबाट
प्र.अ.को र्थर:
हस्ताक्षरः
पदः

गमगतः

यिद्यालिको छापः

ु ी-२५
अनुसच
सामुदायिक यिद्यालिमा अनलाईन अफलाईन सुयिधा यिस्तारका लागि प्रस्ताि छनौट िने मापदण्ड
क्रसं.
१

२

सूचक
भौिोगलक क्षेत्र

यिद्यार्थी सङ्खखिा

पूणायङ्क
१०

प्राप्ताङ्क

कैयफित
िाउाँ पागलका भए १० अङ्क,
निरपागलका भए ६ अङ्क

१०

कक्षा ६-१० सम्ममा प्रगतकक्षा
औषत २० जना सम्म भएमा १०
र सो भन्दा कम यिद्यार्थी
भएकोमा 5 अंक

३

िैकल्पपक गसकाइका लागि

10

यिद्यार्थीको सहभागिता

ईन्टरनेट तर्था सुचना प्रयिगधका
साधनमा पहुाँच र अनलाईन

कनेल्टटगभटी नभएका यिद्यार्थी

सङ्खखिा प्रगतकक्षा औषत १५ जना
भन्दा बढी भएकामा १० र सो
भन्दा कम भएकोमा ५ अंक
४

अनलाईन अफलाईन सामग्री

५

यिद्यालिले पेश िरे को िोजनाको

५

सम्बल्न्धत स्र्थानीि तह तर्था

प्रिोिको दीिोपनको िोजना
५

सहलािनीको व्ििस्र्था

आधारमा अंक प्रदान िने

यिद्यालिको लिानीको प्रगतबद्धता
पेश भएकोमा ५ अंक, काियक्रम

कािायन्ििनको गसफाररस भएकोमा
२ अंक
६

िैकल्पपक गसकाइका लागि प्राप्त

५

अनुदान

कोगभड-१९ को महामारी पश्चात

कुनै सं स्र्था िा गनकािबाट अनुदान

प्राप्त निरे को भए ५ र प्राप्त िरे को
भए ३ अंक

७

समग्र प्रस्ताि मुपिाङ्कन

जम्मा

५
५०

पुनश्चः कम्तीमा २० अंक प्राप्त िने यिद्यालिलाई सगमगतले अनुदान प्राप्तीका लागि मन्त्रालि समक्ष
गसफाररस िनय सटनेछ ।

