
   

 

 

गण्डकी प्रदेश प्रमखु शैक्षिक सधुार कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 
मापदण्ड, २०७९ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

आ.व. २०७९/०८० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश सरकार 

क्षशिा, संस्कृति, ववज्ञान प्रववतध िथा सामाक्षिक ववकास मन्रालर् 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल 

माननीर् मन्रीस्िरीर् तनर्यर्बाट तमति                                       
मा 207९/०५/२४  मा स्वीकृि । 
 



   

1 



खण्ड- एक: पररचर् िथा उद्दशे्र् 

1.1  पररचर्: 

प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति तनर्मको अविकार गदै सङ्घ र स्थानीर् िहसँग समन्वर् गरी आफ्ना कार्यक्रम 

कार्ायन्वर्न गदै आएको छ ।र्स प्रदेशमा सञ्चातलि शैक्षिक संस्थाहरुमा शैक्षिक पूवायधार ववकास एवम ्
स्िरउन्निी, क्षशिा िेरमा कार्यरि िनशक्षिको िमिा ववकास िथा ववद्याथी केक्षन्िि शैक्षिक वक्रर्ाकलाप 
सञ्चालन¸ सूचना प्रववतधको ववस्िार कार्यमा र्ोगदान परु् र्ाई सबैका लातग गरु्स्िरीर् क्षशिा सतुनक्षिि गदै 
सावयितनक क्षशिालाई अतििावक िथा ववद्याथीको रोिाइको थलो बनाउन प्रदेश प्रमखु शैक्षिक सधुार 
कार्यक्रमलाई प्रिावकारी र व्र्वक्षस्थि रूपमा कार्ायन्वर्न गनयका लातग प्रदेश सरकारबाट िारी िएको  बिेट 
िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सम्वन्धी एकीकृि कार्यववतध, २०७७ र गण्डकी प्रदेश प्रमखु शैक्षिक सधुार कार्यक्रम 
कार्ायन्वर्न कार्यववतध, 207८ को अतधनमा रही गण्डकी प्रदेश प्रमखु शैक्षिक सधुार कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 
मापदण्ड, 207९ स्वीकृि गरी कार्ायन्वर्न गररएको छ । 

1.2  उद्दशे्र्: 

क) शैक्षिक सधुारका लातग स्वीकृि गररएका कार्यक्रमहरु सहि र सरल िररकाले सम्पादन गने,  

ख) कार्यक्रम कार्ायन्वर्न मार्य ि क्षशिामा पहुँच र समर्ानकूुल शैक्षिक सवुवधा ववस्िार गने, 

ग)  कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा एकरुपिा र गरु्स्िररर्िा कार्म गने,  

घ) कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा आतथयक पारदक्षशयिा िथा तमिव्र्वर्िा कार्म गने । 

1.3  कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी  व्र्वस्था  
कार्यक्रम सञ्चालन गदाय प्रचतलि सावयितनक खररद सम्बन्धी काननु, आतथयक कार्यववतध िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व 
ऐन, २०७६, आतथयक कार्यववतध िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व तनर्मावली, २०७७  िथा प्रदेश सरकार, गण्डकी 
प्रदेशद्वारा स्वीकृि खचयको मापदण्ड,२०७५ एवम ्  गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा िारी कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 
सम्वन्धी एकीकृि कार्यववतध, २०७७ मा िएको व्र्वस्था बमोक्षिम हनुेछ । प्रचतलि काननुसँग र्ो मापदण्ड 
बाक्षिएमा बाक्षिएको हदसम्म प्रचतलि काननु लाग ुहनुेछ । 

1.4    कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गदाय ध्र्ान ददनपुने पिहरु: 

१. हरेक कार्यक्रमको िर्ारी िथा कार्ायन्वर्न गनुय पूवय र्स मापदण्ड राम्ररी अध्र्र्न गनुयपनेछ । 

२. र्स मापदण्डमा उक्षललक्षखि कुरालाई पालना गरी प्रिावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गने गराउन े
मखु्र् क्षिम्मवेारी कार्ायलर् प्रमखुको हनुेछ र कार्ायन्वर्नमा समन्वर्कारी ितूमका कार्यक्रमको 
क्षिम्मेवार व्र्क्षिको हनुेछ । 
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३. कार्यक्रम शरुु गनुय पूवय कार्ायलर्मा बैठक बसी कार्यक्रम सञ्चालन प्रवकर्ा, सहिागी संख्र्ा, श्रोि 
व्र्क्षि, सहिकिाय, कार्यक्रम सञ्चालन हनुे तमति, समर् र स्थान िथा अन्र् आवश्र्क वववरर् 
सवहिको तनर्यर् गराई कार्यक्रम सञ्चालनका लातग कार्ायलर् प्रमखुबाट पूवय स्वीकृि गराउन ु
पनेछ । 

४. र्स मापदण्ड अनसुार कार्यक्रम सञ्चालन गदाय गण्डकी प्रदेश सरकारबाट िारी िएका कार्यववतध, 

मापदण्ड र तनदेक्षशकाको हकमा सोही अनसुार र अन्र्को हकमा क्षशिा तबज्ञान िथा प्रववतध 
मन्रालर् िथा क्षशिा िथा मानव श्रोि ववकास केन्ि र सम्बक्षन्धि तनकार्बाट िारी िएका 
कार्यववतध, मापदण्ड र तनदेक्षशकालाई आधार मानी कार्यक्रम सञ्चालन गनुय पनेछ । 

५. कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लातग १५ ददनको सावयितनक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्िाव माग गररनछे 
। 

६. कार्यक्रम सञ्चालन गदाय िोवकएको चौमातसक तिर सञ्चालन गनुय पनेछ।   
७. सम्पाददि वक्रर्ाकलापको आन्िररक र वाह्य लेखा परीिर् गराउने दावर्त्व सम्बक्षन्धि कार्ायलर् 

प्रमखु र लेखा प्रमखुको हनुेछ। र्स कार्यमा सहर्ोग गनयको लातग सम्बक्षन्धि कमयचारी 
क्षिम्मेवार रहनछे ।  

८. गण्डकी प्रदेश, अथय मन्रालर्बाट िारी िएको बिेट कार्ायन्वर्न मागयदशयन, २०७९/८० को 
पूर्य पालना गनुयपनेछ । सावयितनक खचयमा तमिब्र्वर्िा र प्रिावकारीिा सम्बन्धी कार्म गने 
नीतिगि मागयदशयन २०७५ समेि अनशुरर् गनुयपनेछ ।  

९. र्स मापदण्ड बमोक्षिम गठन हनुे सतमतिको बैठक, खाना खािा व्र्वस्थापन, र्ािार्ाि खचय, 
आवास व्र्वस्थापन, दैतनक भ्रमर् खचय, मापदण्ड तनमायर्का क्रममा खचय हनुे खाना, खािा, बैठक 
लगार्ि आवश्र्किा अनसुारका कार्यका लातग बिेट व्र्वस्थापन गनय बाधा पगु्ने छैन । 

१०. र्स मापदण्डमा अन्र्र िेसकैु लेक्षखए िापतन स्वीकृि वावषयक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गदाय गराउँदा 
बिेटको पररतधतिर रही प्रचतलि सावयितनक खररद सम्बन्धी काननु, गण्डकी प्रदेश सरकारको 
खचय मापदण्ड २०७५, भ्रमर् खचय तनर्मावली २०६४ को पररधीतिर रही कार्यक्रम सञ्चालन 
गनुय पनेछ ।  

११. कार्यक्रमको मखु्र् मखु्र् उपलक्षव्ध र ववत्तीर् प्रगति मातसक रूपमा एवम ्िौतिक िथा ववत्तीर् 
प्रगति चौमातसक र वावषयक रुपमा िर्ार गनुय पनेछ । 

१२. र्स मापदण्डमा तनधायररि कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्नका लातग मन्रालर्ले मािहिका तनकार्लाई 
क्षिम्मेवारी ददन सक्नछे । 

१३. कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लातग संस्था छनौट गदाय चाल ुआ.व. मा दोहोरो नपने गरी छनौट एवम ्
कार्ायन्वर्न गनुयपने छ । िर ववपद्का कारर् पगेुको िति न्रू्नीकरर्, छारवृक्षत्त व्र्वस्था र 
न्रू्न तसकाइ उपलव्धी िएका ववद्यालर्मा सञ्चालन गररने अतिररि किाको सन्दियमा कार्यक्रम 
िथा बिेट ब्र्वस्था िएको कार्यक्रमको हकमा दोहोरो परेको मातनने छैन । 
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नोट : प्रचतलि आतथयक ऐन, तनर्मावली र कार्यववतध संशोधन वा िारी िएमा सोही बमोक्षिम कार्यक्रम 
सञ्चालन गनुयपने छ ।  
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खण्ड- दईु: वावषयक ववकास कार्यक्रम र कार्ायन्वर्न 

2.1  प्रारक्षम्िक बालववकास केन्िमा तसकाइ सामग्री व्र्वस्थापन गि आ.व.को ििुानी समेि 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
ववतनर्ोक्षिि विेट रु 

हिारमा चौमातसक अवतध 

 22522 केन्ि/ववद्यालर् 51 10200  पवहलो र दोस्रो  चौमातसक 
 

 

 शीषयक वववरर् 

१. पररचर् 

प्रारक्षम्िक बालववकास किाको मूल उद्देश्र् ववववध वकतसमका मनोरञ्जनात्मक 
वक्रर्ाकलापको माध्र्मद्वारा बालबातलकाको सवायिीर् ववकास गरी उनीहरूलाई 
किा -१ का लातग िर्ार गराउन ु हो । बाल ववकास किाको पाठ्यक्रम 
तनमायर् गदाय शारीररक, मानतसक, सामाक्षिक िथा सम्वेगात्मक पिहरुको 
ववकास गने उद्देश्र् राक्षखएको छ। बालवातलकाको अन्ितनयवहि िमिालाई 
पवहलर्ाएर उपर्िु ददशातिर प्रवावहि गनय उनीहरुलाई खेलदै तसक्न े
वािावरर्को सिृना गनयका लातग किाकोठामा पर्ायप्त शैक्षिक सामग्री 
व्र्वस्थापन गनय िरुरी छ । स्थानीर् स्िरमा तनतमयि सामग्रीहरु र विारबाट 
खरीद गररएका तसकाइ सामग्रीहरुको व्र्वस्थापन र प्रर्ोगबाट रमाइलो 
वािावरर्मा िीवनोपर्ोगी सीप तसकाउने र बालवातलकाको स्वास््र् िथा 
सरुिासँग सम्वक्षन्धि वैर्क्षिक िथा सामाक्षिक सीप ववकास गने एवम ् गि 
आ.व. २०७८/७९ को ििुानी समिे गनय र्ो मापदण्ड तनमायर् गररएको हो 
। 

२. कार्यक्रमको उद्दशे्र् 

वालववकास केन्िमा तसकाइ सामग्रीहरुको व्र्वस्था र प्रर्ोगबाट रमाइलो 
वािावरर्मा वालवातलकाको सवायविर् ववकास र किा १ का लातग िर्ारी 
गराउन ु।  

३. कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा 
संलग्न हनु ेमखु्र् तनकार् 

क्षशिा, संस्कृति, ववज्ञान प्रववतध िथा सामाक्षिक ववकास मन्रालर्, क्षशिा 
ववकास तनदेशनालर्, सामाक्षिक ववकास कार्ायलर्  र छनौटमा परेका 
वालववकास केन्ि/ववद्यालर्हरु  

४. बिेट वाँडर्ाँट 

•  बालववकास केन्िको प्रस्िाव मूलर्ाङ्कन एवम ्छनौट व्र्वस्थापन 

• बालववकास केन्ि शैक्षिक सामग्री व्र्वस्थापन अनदुान  

• गि आ.व. मा कार्यक्रम सम्पन्न िई र्ाइल पेश गरेको िर ििुानी हनु 
बाँकी रहेको ववद्यालर्लाई ििुानी 

५. सञ्चालन गररने वक्रर्ाकलाप 
प्रारक्षम्िक बालववकास केन्िहरुको तसकाइ सामग्री व्र्वस्थापन गनय आवश्र्क 
िएका ववद्यालर्हरु/समदुार्मा आधाररि वालववकास केन्िहरुसँग १५ ददनको 



   

5 



 शीषयक वववरर् 

सावयितनक सूचना प्रकाशन गरी अनसुचुी- १ को ढाँचामा प्रस्िाव माग 
गररनेछ । 

प्रस्िाव माग गदाय देहार् बमोक्षिमका ववद्यालर्/वालववकास केन्िहरुसगँ 
प्रस्िाव माग गररनेछः 
• बालववकास केन्ि वा आधारििू ववद्यालर्मा बालववकास केन्ि सञ्चालन 

िएका ववद्यालर्हरु, 

• आ.व. २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकार रािस्व र समानीकरर् 
अन्िगयिको कार्यक्रम िथा बिेटमा बालववकास केन्िको स्िरोन्निी 
कार्यका लातग बिेट व्र्वस्था निएका वालववकास केन्ि/ववद्यालर्हरु, 

ववद्यालर्हरुबाट प्राप्त प्रस्िावहरुको अनसूुची-२ बमोक्षिम मूलर्ाङ्कन एवम ्
छनौट गरी मन्रालर्का सक्षचव समि तसर्ाररस गने । 

प्रस्िावहरुको मूलर्ाङ्कन एवम ् छनौट कार्यका लातग मन्रालर्मा िपतसल 
बमोक्षिमको एक सतमति रहनेछ । 

१. शैक्षिक र्ोिना िथा ववज्ञान प्रववतध महाशाखा प्रमखु - संर्ोिक 

२. प्रशासन िथा र्ोिना महाशाखा-सदस्र् 

३. संर्ोिकले िोकेको ववषर् ववज्ञ - सदस्र् 

४. आतथयक प्रशासन शाखा प्रमखु- सदस्र् 

५. शाखा अतधकृि, शैक्षिक र्ोिना, अनसुन्धान िथा ि्र्ाङ्क शाखा - 
सदस्र् सक्षचव 

प्रस्िाव छनौटः प्रस्िाव छनौट सतमतिले प्राप्त प्रस्िावहरुको आवश्र्किा 
अनसुार अनगुमन एवम ् प्रस्िावहरुको अध्र्र्न गरी प्रस्िाव मूलर्ाङ्कन एवम ्
छनौट गरी मन्रालर्का सक्षचव समि पेश गनेछ । 

गि आ.व. २०७८/७९ मा मन्रालर्बाट स्वीकृि प्रारक्षम्िक वालववकास 
केन्िमा आवश्र्क पने तसकाइ सामग्री पवहचान र स्पेतसवर्केशन बमोक्षिम 
छनौट िएका बालववकास केन्ि/ववद्यालर्हरुले तसकाइ सामग्री व्र्वस्थापन 
गनुयपनेछ । 
अनदुान रकमको तसमाः  प्रति ववद्यालर् दईु लाख रुपैँर्ाका दरले अनदुान 
उपलव्ध गराउन े। 

अनदुान उपलव्ध गराउन सवकने कार्यक्रमहरुः 
• प्रारक्षम्िक बालतबकास केन्िको बसाइ व्र्वस्थापन सधुार (प्रारक्षम्िक 

बालववकास केन्िको राविर् न्रू्निम मापदण्ड, मागयदशयक पकु्षस्िका, 
२०६७) 
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 शीषयक वववरर् 

• किाकोठामा ववषर्गि कुनाहरुको तनमायर्, 

• ववद्याथी सङख्र्ाको अनपुािमा आवश्र्क शैक्षिक सामग्री थप गनय । 

• अनदुान रकमको कम्िीमा ८० प्रतिशि रकम शैक्षिक सामग्री 
व्र्वस्थापनका लातग लगानी गनुयपनेछ । 

छनौटमा परेका ववद्यालर्का लातग अतिमकु्षखकरर् कार्यक्रमः 
प्रारक्षम्िक बालववकास केन्िमा तसकाइ सामग्री व्र्वस्थापन अनदुान प्राप्तीका 
लातग स्वीकृि िएका बालववकास केन्िहरुका लातग एक ददनको 
अतिमखुीकरर् कार्यक्रम सञ्चालन गनय सवकने । 

प्रस्िावका साथमा ववद्यालर्हरुले पेश गनुयपने आवश्र्क कागिािहरुः 
o अनसूुची १ को ढाँचामा प्रस्िावपर 

o कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सम्बन्धमा ववद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिको 
तनर्यर् 

o सम्बक्षन्धि स्थानीर् िहको कार्यक्रममा दोहोरोपन नपरेको सम्बन्धमा 
स्पष्ट खलुाएको तसर्ाररस पर 

o ववद्यालर्/केन्ि व्र्वस्थापन सतमतिबाट स्वीकृि लागि अनमुान 

o स्थानीर् िहबाट प्रमाक्षर्ि ववद्याथी वववरर् 
गि आ.व. २०७८/०७९ मा कार्य सम्पन्न िई ििुानी हनु नसकेको 
ववद्यालर्ले प्रस्िाव पेश गनुयपने छैन । 

६. अपेक्षिि उपलव्धी • वालववकास केन्िको व्र्वस्थापन पिमा सधुार िई वालवातलकाको 
सवायविर् ववकासमा सहर्ोग पगु्ने। 

७. पेश गनुयपने कागिािहरु 

• ररि पूवयक गररएका खचयका वील िरपाइहरु 

• ववद्यालर् व्र्वस्थापन सतमति/केन्ि/किा व्र्वस्थापन सतमतिको खचय 
अनमुोदन र ििुानी मागको तनर्यर् 

• क्षिन्सी दाक्षखला ररपोटय  

• ििुानीका लातग स्थानीर् िहको तसर्ाररस 

• तसकाइ सामग्री व्र्वस्थापनको र्ोटाहरु 

• अनगुमन प्रतिवदेन 

८. अनगुमन गने तनकार् 
क्षशिा, संस्कृति, ववज्ञान प्रववतध िथा सामाक्षिक ववकास मन्रालर्, क्षशिा ववकास 
तनदेशनालर्, सम्वक्षन्धि स्थानीर् िह र सामाक्षिक ववकास कार्ायलर्हरु 
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2.2 आधारििु  ववद्यालर्मा ववज्ञान प्रर्ोगशाला स्थापना अनदुान 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
ववतनर्ोक्षिि विेट 

(रु.हिारमा) 
चौमातसक अवतध 

 22522 ववद्यालर् ५० 10000 पवहलो र दोस्रो चौमातसक 
 

 शीषयक वववरर् 

१. पररचर् 

आधारििू िहमा ववज्ञान प्रर्ोगशाला स्थापना िथा स्थापना िएका प्रर्ोगशालाहरुमा 
नपगु सामग्रीहरुको थप व्र्वस्थापन गरी व्र्वक्षस्थि प्रर्ोगशालाको रुपमा स्िरोन्निी गनय 
आवश्र्क छ । प्रर्ोगशालामा  नवीनिम ् प्रववतध र सामतग्र समेि व्र्वस्थापन गरी 
ववद्याथीहरुलाई तनर्तमि प्रर्ोगात्मक अभ्र्ासको उक्षचि अवसर सवहिको क्षशिर् 
तसकाइमा सहर्ोग परु् र्ाउन र्ो कार्यक्रम समावशे गररएको हो ।  

२. कार्यक्रमको 
उद्देश्र् 

प्रर्ोगशाला अद्यावतधक एवम ्आवश्र्क सामग्रीहरुको व्र्वस्थापन गरी ववद्याथीका लातग 
प्रर्ोगात्मक अभ्र्ास सवहिको तसकाइको अवसर बवृि गने । 

३. 
कार्यक्रम 
कार्ायन्वर्न गने 
तनकार् 

क्षशिा, संस्कृति, ववज्ञान प्रववतध िथा सामाक्षिक ववकास मन्रालर्, क्षशिा ववकास 
तनदेशनालर्, सामाक्षिक ववकास कार्ायलर्हरु,  छनौटमा परेका ववद्यालर्हरु 

४. बिेट वाँडर्ाँट 
• ववद्यालर्को प्रस्िाव मूलर्ाङ्कन एवम ्छनौटका लातग व्र्वस्थापन 

• ववद्यालर् अनदुान   

५. सञ्चालन गररन े
वक्रर्ाकलाप 

• सावयितनक सूचना मार्य ि १५ ददनको म्र्ाद राक्षख प्रस्िाव आव्हान गने । 
प्रस्िावपरको ढाँचा अनसुचुी- ३ मा उललेख िए बमोक्षिम हनुेछ । 

• कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लातग प्रस्िावहरु मूलर्ाङ्कन गरी मन्रालर्का सक्षचव समि 
तसर्ाररस गनयका लातग देहार् बमोक्षिमको प्रस्िाव¸ छनौट¸ मूलर्ाङ्कन िथा तसर्ाररस 
सतमति रहनेछ । प्रस्िाव मूलर्ाङ्कनका आधारहरु अनसूुची-४ मा उललेख िए 
बमोक्षिम हनुेछ । 

१. शैक्षिक र्ोिना िथा ववज्ञान प्रववतध महाशाखा प्रमखु- संर्ोिक 

२. र्ोिना िथा प्रशासन महाशाखा- सदस्र् 

३. संर्ोिकले िोकेको ववषर् ववज्ञ - सदस्र् 

४. आतथयक प्रशासन शाखा प्रमखु- सदस्र् 

५. शाखा अतधकृि, ववज्ञान प्रववतध र प्राववतधक िथा व्र्ावसावर्क क्षशिा शाखा- सदस्र् 
सक्षचव 

कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लातग ववद्यालर् छनौट गदाय देहार् बमोक्षिम ववद्यालर्हरु छनौट 
गनुयपने छ । 
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 शीषयक वववरर् 

१. आतधकाररक तनकार्वाट सम्वक्षन्धि िहको अनमुति स्वीकृति प्राप्त गरी किा 
१-८ सञ्चातलि ववद्यालर्, 

२. चाल ु आ.व.मा प्रदेश सरकार र सम्बक्षन्धि स्थानीर् िहबाट प्रर्ोगशाला 
सदुृढीकरर् कार्यका लातग छनौट िई अनदुान प्राप्त नगरेका ववद्यालर्हरु, 

३. अनदुान तसर्ाररस गदाय अनसुचुी-४ बमोक्षिमको न्रू्निम आधार पगेुका 
ववद्यालर्हरु मध्र्े िौगोतलक रुपमा समवेटने गरी तसर्ाररस गनुयपनेछ,  

४. गि आ.व. २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारबाट प्रर्ोगशाला 
सदुृढीकरर्/स्थापनाका लातग अनदुान उपलव्ध िएका ववद्यालर्हरुले प्रस्िाव 
पेश गनय पाइन ेछैन ्। 

अनदुान रकमको तसमाः प्रर्ोगशाला स्थापना/स्िरोन्निी कार्यका लातग प्रति ववद्यालर् २ 
लाख रुपैँर्ाका दरले अनदुान उपलव्ध गराइने छ । 

• कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लातग सम्िौिा 
• कार्यक्रम कार्ायन्वर्न अतिमकु्षखकरर् सञ्चालन 

• कार्यक्रम कार्यन्वर्न 

• प्रतिवदेन िर्ारी 
आ.व. २०७८/७९ मा मन्रालर्बाट स्वीकृि “आधारििू िहमा ववज्ञान प्रर्ोगशाला 
स्थापना अनदुान कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लातग स्पेक्षशवर्केशन, 2078” बमोक्षिम 
सामग्री िथा प्रर्ोगशाला व्र्वस्थापन गनुयपनेछ । 

 

६. अपेक्षिि उपलक्षव्ध • ववद्यालर्का प्रर्ोगशालाहरु स्थापना एवं सदुृढ हनुेछन । 

७. 
ववद्यालर्ले पेश 
गनुयपने 
कागिािहरु 

• ररि पूवयक गररएका खचयका वील िरपाइहरु 

• ववद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिको खचय अनमुोदन र ििुानी मागको तनर्यर् 

• क्षिन्सी दाक्षखला ररपोटय  

• ििुानीका लातग स्थानीर् िहको तसर्ाररस 

• प्रर्ोगशाला व्र्वस्थापनका र्ोटाहरु 

• अनगुमन प्रतिवदेन 

८. अनगुमन  
क्षशिा, संस्कृति, ववज्ञान प्रववतध िथा सामाक्षिक ववकास मन्रालर्, क्षशिा ववकास 
तनदेशनालर् र सामाक्षिक ववकास कार्ायलर्हरु 
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2.3 न्रू्न तसकाइ उपलक्षव्ध िएका ववज्ञान, गक्षर्ि र अङ्ग्ग्रिेी ववषर् (किा ८-१०) ववद्याथीहरुसँग प्रदेश प्रमखु 
कार्यक्रम गि आ.व. को ििुानी समेि 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
ववतनर्ोक्षिि विेट 

(रु.हिारमा) 
चौमातसक अवतध 

 22522 ववद्यालर् 75 7500 सबै चौमातसक 
 

 शीषयक वववरर् 

१. पररचर् 

सामदुावर्क ववद्यालर्मा अध्र्र्नरि ववतिन्न कारर्ले अपेक्षिि शैक्षिक उपलव्धी हातसल 
हनु नसकेका ववद्याथीहरुको शैक्षिक उपलव्धीस्िर अतिववृिका लातग ववद्यालर् समर्का 
अतिररि समर्मा पतन थप किा सञ्चालन गरी तसकाइ हनु नसकेका ववषर्वस्िहुरुलाई 
क्षशिर् तसकाई वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गनय आवश्र्क िएकोले र्ो कार्यक्रम समावेश गनय 
अवश्र्क छ। ववद्याथीहरुमा ववशेष गरी अंग्रिेी, गक्षर्ि र ववज्ञान िस्िा ववषर्मा न्रू्न 
तसकाइ उपलव्धी हनुे िएकाले उि ववषर्हरुको तसकाइ उपलव्धी वृवि गनय र गि 
आ.व. २०७८/७९ देक्षख हालसम्म तनर्तमि अतिररि किा सञ्चालन िई आएका िर 
ििुानी बाँकी रहेका ववद्यालर्को समेि रकम ििुानी गनय समावेश िएको र्स 
कार्यक्रमलाई सञ्चालन गनय र्ो मापदण्ड तनमायर् गररएको हो ।  

२. 
कार्यक्रमको 
उद्देश्र् 

• अंग्रिेी, गक्षर्ि र ववज्ञान ववषर्मा ववद्याथीमा बोक्षिलो ववषर्को रुपमा नहेरी रुचीको 
ववषर्को रुपमा ववकास गनुय । 

• अंग्रिेी, गक्षर्ि र ववज्ञान ववषर्मा शैक्षिक उपलव्धी दर बवृि गनुय । 

३. 

कार्यक्रम 
कार्ायन्वर्न गने 
तनकार् 

क्षशिा, संस्कृति, ववज्ञान प्रववतध िथा सामाक्षिक ववकास मन्रालर् र ववद्यालर्हरु 

४. बिेट वाँडर्ाँट 

• अतिररि किा सञ्चालन गने क्षशिकका लातग प्रति मवहना प्रति क्षशिक प्रोत्साहन 
रकमः 18000।–(प्रति मवहना ६ हिारका दरले)  

• ववद्यालर्का लातग मसलन्द व्र्वस्थापनः ४000।- एकमषु्ठ 

• स्थानीर् िहका लातग अनगुमन र्ािार्ाि खचय- 3000।– (३ पटकका लातग) 

• कार्यक्रम व्र्वस्थापन/संर्ोिन खचय प्र.अ. का लातग- ३०००।– (िीन मवहनाका 
लातग) 

• गि आ.व. २०७८/७९ मा र्स कार्यक्रमका लातग छनौट िई कार्य सम्पन्न गरी 
कागिाि पेश गरेका ववद्यालर्हरुलाई तनर्मानसुार ििुानी 

५. 
सञ्चालन गररन े
वक्रर्ाकलाप 

सूचना प्रकाशनः न्र्नु तसकाइ उपलव्धी िएका ववद्याथीहरुको तसकाइ उपलव्धीस्िर 
उकास्नका लातग अतिररि किा सञ्चालन गनय चाहन े ववद्यालर्हरुसँग कम्िीमा १५ 
ददनको सूचना प्रकाशन गरी प्रस्िाव माग गने । 
प्रस्िाव पेश गनेः अतिररि किा सञ्चालन गनय चाहन े ववद्यालर्ले सम्बक्षन्धि स्थानीर् 
िहको तसर्ाररस संलग्न गरी सक्कलै प्रस्िाव मन्रालर्मा पेश गनुयपनेछ । 
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 शीषयक वववरर् 

ववद्यालर् छनौट प्रवक्रर्ाः  

ववद्याथी सङ्ग्ख्र्ाः किा १-१० सम्म ४०० िना ववद्याथी वा सो िन्दा बढी ववद्याथी 
िएको माध्र्तमक ववद्यालर् ( कुनै स्थानीर् िहमा ४०० िना अध्र्र्न गने ववद्यालर् 
निएमा स्थानीर् िहले छनौट गरेको न्रू्न तसकाइ उपलक्षव्ध िएको माध्र्तमक 
ववद्यालर्) 

अतधकाशं ववद्याथी ववपन्न समदुार्, दतलि र िनिाति अध्र्र्न गने ववद्यालर् 

कार्यक्रम सञ्चालन अवतधः 

• अतिररि किा सञ्चालनको अवतध ३ मवहनाको हनुेछ । आ.व. 2078/079 मा 
कार्यक्रम सञ्चालनका लातग छनौट िई 1.5 मवहना किा सञ्चालन गरेका 
ववद्यालर्हरुले पनुः थप १.5 मवहना किा सञ्चालन सञ्चालन गनुयपनेछ िने स्थानीर् 
िहको सहर्ोगमा ववद्यालर्ले थप अवतधको किा सञ्चालन गनय सक्नछे । 

• चाल ुआ.व. मा छनौट हनुे ववद्यालर्ले मन्रालर्सँग सम्िौिा िएको तमतिले ३ 
मवहना सञ्चालन गनुयपनेछ । 

• ववद्यालर्मा अध्र्र्नरि ववद्याथीहरु मध्र्े तसकाइ उपलव्धी न्र्नु िएका, आतथयक 
रुपमा ववपन्न, दतलि, अपाििा िएका ववद्याथीहरु छनौट गरी अतिररि किा 
सञ्चालनको व्र्वस्था गनुयपने छ । 

• ववद्याथी छनौट गदाय सोवह किामा अध्र्ापन गने ववषर्गि क्षशिकले  न्र्नु तसकाइ 
उपलव्धी िएका लिीि समहुका न्रू्निम २० ववद्याथी छनौट गनुयपनेछ । 

• किा सञ्चालन ववद्यालर्मा उपलव्ध िौतिक संरचना र ववद्याथीहरुलाई उपर्िु 
समर् पवहचान गरी ववहान र बेलकुाको समर् तनधायरर् गरी किा सञ्चालन गनुय 
पनेछ । 

• किा सञ्चालन गदाय किा ८-१० किा सम्मका ववद्याथीका लातग सञ्चालन गनुय 
पनेछ । 

• एउटा ववषर्को एउटा किाका ववद्याथीका लातग एक ददनमा एक घण्टाको दरले 
किा सञ्चालन गनुय पने छ ।  

• िौतिक रुपमा उपक्षस्थि िई किा सञ्चालन गनय नसक्न ेअवस्था सिृना िएकोमा 
अनलाईन माध्र्मको प्रर्ोग गरी किा सञ्चालनको व्र्वस्था तमलाउन ुपनेछ । 

• किा मलुिः सम्बक्षन्धि ववषर्को आधारििु ज्ञान, सीपका लातग अतधकिम अभ्र्ास 
गराउन ुपनेछ । 

• एक िना क्षशिकले कक्षम्िमा १ घण्टाका दरले किा प्रतिददन सञ्चालन गनुयपनेछ । 

क्षिम्मेवारी बाडँर्ाडँः  
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 शीषयक वववरर् 

ववद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिः आफ्नो ववदर्ालर्मा अध्र्र्नरि अंग्रिेी, गक्षर्ि र ववज्ञान 
ववषर्मा कमिोर नतििा िएका बालबातलकाको लातग अतिररि किा सञ्चालन गरी 
शैक्षिक उपलव्धीस्िर उकास्ने कार्यको लातग ववद्यालर्मा उपर्िु वािावरर् िर्ार गनुय 
ववद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिको दावर्त्व हनुेछ । 

प्रधानाध्र्ापकः कार्यक्रमको सञ्चालन एवम ् व्र्वस्थापन र मातसक रुपमा सो कार्यको 
प्रतिवदेन सम्बक्षन्धि मन्रालर् र स्थानीर् िहमा पठाउने क्षिम्मवेारी प्रधानाध्र्ापकको 
हनुेछ । 

क्षशिकः ववद्याथीको तसकाई वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गने प्रर्ोिनका लातग ववद्यालर्ले 
सोवह ववद्यालर्मा अध्र्ापन गने क्षशिकलाई अतिररि किा सञ्चालनको क्षिम्मवेारी 
प्रदान गनुय पने छ िने िोवकए बमोक्षिम अतिररि किा सञ्चालन गरी ववद्याथीको 
शैक्षिक उपलव्धीस्िर उकास्न ुक्षशिकको दावर्त्व हनुेछ । 

स्थानीर् िहः कार्यक्रम अनगुमन गरी पषृ्ठपोषर् प्रदान गने र कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको 
समग्र प्रतिवदेन िर्ार गरी मन्रालर्मा पठाउने । 

मन्रालर्ः  

• स्थानीर् िहहरुबाट तसर्ाररस िई आएका न्रू्न तसकाइ उपलव्धी रहेका 
ववद्यालर्हरु छनौट गने  

• ववद्यालर्हरुसँग सम्िौिा गने । 

• बिेट व्र्वस्था गने । 

• आवश्र्किा अनसुार अनगुमन गने । 

• कार्यक्रमको समग्र प्रतिवेदन िर्ार गने । 

कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लातग प्रस्िावहरु मूलर्ाङ्कन गरी मन्रालर्का सक्षचव समि 
तसर्ाररस गनयका लातग देहार् बमोक्षिमको प्रस्िाव¸ मूलर्ाङ्कन छनौट िथा तसर्ाररस 
सतमति रहनेछ ।  

१. शैक्षिक र्ोिना िथा ववज्ञान प्रववतध महाशाखा प्रमखु- संर्ोिक  

२. तनदेशक क्षशिा ववकास तनदेशनालर् – सदस्र् 

३. र्ोिना िथा प्रशासन महाशाखा- सदस्र् 

४. आतथयक प्रशासन शाखा प्रमखु- सदस्र् 

५. शाखा अतधकृि, शैक्षिक र्ोिना, ि्र्ाङ्क िथा अनसुन्धान शाखा- सदस्र् सक्षचव 
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 शीषयक वववरर् 

सम्िौिा एवम ्अतिमखुीकरर्ः अतिररि किा सञ्चालन गनयका लातग छनौटमा परेका 
ववद्यालर्हरुसँग सम्िौिा गरी कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सम्बन्धमा अतिमकु्षखकरर् कार्यक्रम 
सञ्चालन गनुयपनेछ । 

६. अपेक्षिि उपलक्षव्ध • अंग्रिेी, गक्षर्ि र ववज्ञान ववषर्मा न्र्नु तसकाइ उपलव्धी िएका ववद्याथीहरुको 
तसकाइ उपलव्धी अतिवृवि हनुेछ । 

७. 

ववद्यालर्ले पेश 
गनुयपने 
कागिािहरु 

तनवेदन पेश गदाय संलग्न गनुयपने कागिािहरुः 
• ववद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिको तनर्यर् र माग तनवेदन सवहिको प्रस्िावपर 

• सम्बक्षन्धि स्थानीर् िहको तसर्ाररस 

• कार्यक्रम सञ्चालनमा स्थानीर् िह र प्रदेश सरकारको बिेट तबच दोहोरोपना नपने 
सम्बन्धमा ववद्यालर्को स्वघोषर्ा पर 

• सम्वक्षन्धि किाको शैक्षिक सर 2078 को ववषर्गि तसकाइ उपलक्षब्ध वववरर् 

ििुानी मागका लातग पेश गनुयपने काििािहरुः 
• ववद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिको खचय अनमुोदन र ििुानी मागको तनर्यर् सवहिको 

माग तनवदेन 

• अतिररि किामा सहिागी िएका ववद्याथी र क्षशिकको प्रमाक्षर्ि हाक्षिरी  

• तनर्मानसुार प्रोत्साहन ित्ता बिेुको िरपाई  

• कार्य सम्पन्न िएको सम्बन्धमा स्थानीर् िहको तसर्ाररस 

८. अनगुमन  क्षशिा, संस्कृति, ववज्ञान प्रववतध िथा सामाक्षिक ववकास मन्रालर्, क्षशिा ववकास 
तनदेशनालर् सामाक्षिक ववकास कार्ायलर्हरु, सम्बक्षन्धि स्थानीर् िहहरु 
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2.4  ववद्यालर्मा अनलाईन अर्लाईन सामग्री ववकास एवम ्प्रशारर् व्र्वस्थापन 

 खचय शीषयक इकाई लक्ष्र् 
ववतनर्ोक्षिि विेट 
(रु.हिारमा) 

चौमातसक अवतध 

 22522 पटक 1 17000 पवहलो र दोस्रो चौमातसक 

 शीषयक वववरर् 

१. पररचर् 

कोतिड-१९ लगार्िको महामारीका समर्मा पतन तनर्तमि तसकाइको अवसर सिृना 
गरी ववद्याथीहरुको तसकाइ िति न्रू्नीकरर्का लातग नपेाल सरकार क्षशिा, ववज्ञान िथा 
प्रववतध मन्रालर्ले स्वीकृि गरेका पाठ्यसामग्रीहरुको उच्चिम ् प्रर्ोग गनयका लातग 
ववद्यालर्हरुलाई सिम बनाउन गि आ.व २०७८/७९ मा ििुानी बाकँीको 
ििुानीका लातग समिेको कार्यक्रमलाई कार्ायन्वर्न गनय र्ो मापदण्ड तनमायर् गररएको 
हो । 

२. कार्यक्रमको 
उद्देश्र् 

तनरन्िर तसकाइको अवसर तसियना गने ।  

३. कार्यक्रम 
कार्ायन्वर्न गने  

क्षशिा, संस्कृति, ववज्ञान प्रववतध िथा सामाक्षिक ववकास मन्रालर्, क्षशिा ववकास 
तनदेशनालर् र सम्बक्षन्धि ववद्यालर्हरु 

४. बिेट वाँडर्ाँट 

− गि आ.व. २०७८/७९ मा छनौट िई ििुानीका लातग कागिाि पेश गरेका  
ववद्यालर्हरुलाई ििुानी 

− ववद्यालर्हरुमा अनलाईन िथा अर्लाईन सामग्रीहरु व्र्वस्थापन,  

− ICT लर्ाव सदुृढीकरर्  

− क्षशिकको िमिा ववकास,  

− सेवा परामशय,  

− कम््र्टुर ममयि 

५. 
सञ्चालन गररन े
वक्रर्ाकलाप 

• गि आ.व. २०७८/७९ मा छनौट िई ििुानीका लातग कागिाि पेश गरेका  
ववद्यालर्हरुलाई ििुानी गने 

• सूचना प्रकाशन गरी ववद्यालर्सँग प्रस्िाव माग गने, 

• ववद्यालर्ले प्रस्िाव पेश गदाय ववद्यालर्को िौतिक, शैक्षिक एवम ्सूचना 
प्रववतधसँग सम्बन्धी िानकारी समेि राख्न ुपनेछ,  

• प्रस्िाव मूलर्ाङ्कन गने, 

• प्रस्िाव मूलर्ाङ्कनका लातग मन्रालर्मा तनम्नानसुारको प्रस्िाव मूलर्ाङ्कन िथा 
छनौट सतमति रहनछे । उि सतमतिले पेश हनु आएका प्रस्िावको मूलर्ाङ्कन 
िथा छनौट गरी मन्रालर्का सक्षचव समि पेश गनुयपनेछ । 

क) शैक्षिक र्ोिना िथा ववज्ञान प्रववतध महाशाखा प्रमखु- संर्ोिक  

ख) तनदेशक, क्षशिा ववकास तनदेशनालर् - सदस्र् 

ग) गण्डकी ववश्वववद्यालर्को आइ टी कोअतडयनेटर (IT Coordinator) -सदस्र् 

घ) संर्ोिकले िोकेको माध्र्तमक ववद्यालर्को प्रधानाध्र्ापक १ िना- सदस्र् 
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ङ) शैक्षिक र्ोिना, ि्र्ाङ्क िथा अनसुन्धान शाखा अतधकृि-सदस्र् सक्षचव 

प्रस्िाव मूलर्ाङ्कन र ववद्यालर् छनौट सम्बन्धी आधारहरु सतमतिले तनधायरर् गरे 
बमोक्षिम हनुेछ । 

• छनौट िएका ववद्यालर्सँग मन्रालर्ले सम्िौिा गने 

• कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लातग ववद्यालर्हरुलाई अतिमखुीकरर् सञ्चालन गने, 
• मन्रालर्मा गि आ.व. २०७८/७९ मा सूचीकृि परामशयदािा संस्थासँग 

सम्िौिा गरी ववद्यालर्ले कार्यक्रम सञ्चालन गने, 

• अनगुमन एवम ्प्रतिवदेन । 

६. अपेक्षिि उपलव्धी • ववद्यालर्मा रुचीकर एवम ्ददगो तसकाइको लातग वािावरर् िर्ार हनुे, 
• क्षशिर् पितिको आधतुनकीकरर् मार्य ि ववद्याथीमा नवप्रवयिनको प्रवियन हनुे । 

७. पेश गनुयपने 
कागिािहरु 

• सम्िौिा 
• सामग्री खररद गने सतमतिको तनर्यर् 

• आवश्र्किा अनसुार कोटेशन 

• आवश्र्किा अनसुार िलुनात्मक िातलका-सतमतिको बैठकमा 
• कम दरमा सामग्री खररद गने संस्थासँग सामग्री खररद गने तनर्यर् 

• खररद आदेश 

• बील िरपाई 

• दाक्षखला प्रतिवेदन 

• खचय िएर निाने क्षिन्सीमा चढाएको  

• सतमतिको काम सम्पन्न र खचय अनमुोदनको तनर्यर् 

• कार्यक्रमसँग सम्बक्षन्धि र्ोटोहरु 

• अनगुमन प्रतिवदेन 

• तनकासाका लातग तनवेदन 

• बैँक खािा सम्बन्धी वववरर् 

• सावयितनक खररद ऐन, २०६३ िथा तनर्माली, २०६४ ले व्र्वस्था गरेका 
कागिािहरु 

८. अनगुमन  
क्षशिा, संस्कृति, ववज्ञान प्रववतध िथा समाक्षिक ववकास मन्रालर्, क्षशिा ववकास 
तनदेशनालर्, सम्बक्षन्धि स्थानीर् िहहरु 

 

 

 
 



   



अनसूुची- १ 
प्रारक्षम्िक बालववकास केन्िमा तसकाइ सामग्री व्र्वस्थापन अनदुानका लातग  

प्रस्िाव पेश गने ढाचँा 
 

क) ववद्यालर् सम्बन्धी वववरर् 

१. प्रारक्षम्िक बालववकास केन्ि/ववद्यालर्को नामः 
२. ठेगानाः     सम्पकय  नम्बरः 
३. इमले ठेगानाः 
४. सञ्चातलि किाः 
५. प्रधानाध्र्ापको नामः    सम्पकय  नम्बरः 
६. बालतबकास सहिकिायको नामः 
ख ) ववस्ििृ वववरर्ः 

बाल ववकासमा हाल सञ्चातलि किा संख्र्ा:  

अध्र्र्नरि बालबातलका संख्र्ाः 

 

किा बातलका बालक िम्मा 
    

    

    

      र्स पवुय शैक्षिक सामग्री थप एवम ्व्र्वस्थापन गररएको शैक्षिक सरः 

बालववकास केन्िको व्र्वस्थापन सधुारमा संलग्न तनकार्हरु र प्राप्त आतथयक स्रोि सम्बन्धी वववरर्ः 

ववद्यालर्/बालववकास केन्िमा उपलव्ध शैक्षिक सामग्रीको वववरर् 

क्र.सं. सामग्रीको वववरर् संख्र्ा/सेट ववद्याथी सङ्ग्ख्र्ाको िलुनामा 
पर्ायप्त/अपर्ायप्त 

१    

२    

 

थप सागग्री आवश्र्क पने िएमा कारर्ः 

आवश्र्क सामग्रीको वववरर् र लागि अनमुानः 



   



क्रस सामग्रीको नाम लागि मूलर् 

   

   

   

 

कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको कार्यर्ोिनाः 
क्रस गनुयपने कामहरु लाग्न ेसमर् मखु्र् क्षिम्मवेार 

    

    

 

कार्यक्रम कार्ायन्वर्नबाट प्राप्त हनुे मखु्र् उपलव्धीः 
 

प्रस्िाव पेश गने ववद्यालर्/बालववकास केन्िको िर्य बाट 

 नामः                                                 हस्िािरः 

 पदः प्रधानाध्र्ापक      तमतिः 

ववद्यालर्को छापः 



   



अनसुचुी- २ 

प्रारक्षम्िक बालववकास केन्िमा तसकाइ सामग्री व्र्वस्थापन अनदुानका लातग प्रस्िाब मूलर्ाङ्कनका आधारहरु 

 

क्रस आधार पूर्ायङ्क प्राप्ताङ्क व्र्ाख्र्ा 

१ ववद्याथी संख्र्ा १०  
20 िना िन्दा मातथ िए - १० अङ्क र सो िन्दा 
कम िए - ५ अङ्क 

२ िौगोतलक िरे १०  
गाउँपातलका िए १० अङ्क, नगरपातलका िए ७ 

अङ्क 

३ तसकाइ सामग्रीको उपलव्धिा २०  

ववद्याथी सङ्ग्ख्र्ाको आधारमा सामग्री थप गरी 
सधुार गनुयपने िएमा- २० अङ्क, ववद्याथी 
सङ्ग्ख्र्ाको आधारमा सामग्रीहरुको उपलव्धिा 
िएमा-१० अङ्क,  

४ प्रस्िाव मलुर्ाङ्कन १०   
िम्मा ५०   

 
नोटः मूलर्ाङ्कन सतमतिले २० अंक वा सो िन्दा बढी अंक प्राप्त गने ववद्यालर्/बालववकास केन्िलाई अनदुान 

प्रातप्तका लातग तसर्ाररस गनय सक्नेछ । 



   



  

अनसुचुी- ३ 

आधारििू ववद्यालर् (किा १-८/किा ६-८) मा ववज्ञान प्रर्ोगशाला सदुृढीकरर्  

अनदुान कार्यक्रम प्रस्िावको ढाचँा 
 

1. ववद्यालर्को वववरर्ः 

क. नाम 

ख. ठेगाना 

ग. क्षिलला 

घ. अनमुति ददने तनकार्:     किा अनमुति साल: 

ङ. प्र.अ. को नाम           च. सम्पकय  नम्बरः 

छ. इमले ठेगानाः 

ि. सञ्चातलि किाः 

ि. कार्यक्रमको संक्षिप्त वववरर्  

कार्यक्रमको नाम : आधारििू ववद्यालर्मा ववज्ञान प्रर्ोगशाला सदुृढीकर् अनदुान 

आवश्र्क रकम रु.                             अिरमाः    

बैङ्कको नाम र शाखाः 

खािा नं.       

2. कार्यक्रमसँग सम्बक्षन्धि मखु्र् वववरर्हरुः 
क)  कार्यक्रमको पषृ्ठितूम : (र्स पूवय प्रर्ोगशाला स्िरोन्निी सम्बन्धी कार्य कवहले, कसको 

सहर्ोगमा, कुन कुन कार्यहरु िएका तथए प्रष्ट खलुाउने) 
ख) र्ो आ.व. मा स्थानीर् िहबाट प्रर्ोगशाला सदुृढीकरर्का लातग अनदुान प्राप्त िएको/ 

निएकोः 
ग) कार्यक्रमको औक्षचत्र्  

घ)  कार्यक्रमको उद्देश्र्ः 

)घ(  किा ४ देक्षख ८ सम्म अध्र्र्न गने ववद्याथीहरुको वववरर् 

ववद्याथी  किा ४ किा ५ किा ६ किा ७ किा ८ 



   



छारा      

छार      

िम्मा      

 

ङ) प्रर्ोगशाला सदुृढीकरर्का लातग ववद्यालर्ले सम्पादन गने कामहरु   

च. प्राप्त हनुे मखु्र् उपलव्धी 

)४  संलग्न गनुयपने आवश्र्क कागिािहरु 

)क(  स्थानीर् िहको तसर्ाररस पर 

)ख(  किा सञ्चालनको अनमुिी पर 

)ग(  व्र्वस्थापन सतमतिको तनर्यर् 

घ. ववषर् क्षशिकको प्राववतधक लागि अनमुान 

५) ववद्यालर्मा प्रर्ोगशाला िएमा 

क्र.सं. प्रर्ोगशालामा िएका 
सामग्री सेट/संख्र्ा ववद्याथी सङ्ग्ख्र्ाको 

आधारमा पगु्ने/नपगु्न े

थप आवश्र्क 
पने संख्र्ा अनमुातनि रकम 

      

      

      

      

      

 

  

प्रस्िाव पेश गने ववद्यालर्को िर्य बाट 

नामः                                                 हस्िािरः 

पदः प्रधानाध्र्ापक      तमतिः 

ववद्यालर्को छापः 
 



   



अनसुचुी- ४ 

आधारििू ववद्यालर् (किा १-८/किा ६-८) मा ववज्ञान ववद्यालर्हरुलाई प्रर्ोगशाला सदुृढीकरर् अनदुान 
ववद्यालर् छनौटका आधारहरु 

 

क्र  .सं  सूचक पूर्ायङ्क प्राप्ताङ्क कैवर्र्ि 

१ अनमुति 

१०  प्रति वषय १ अंकका दरले बढीमा 
१० अंक 

२ िौगोतलक िरे 

१०  गाउँपातलका िए १० अङ्क, 
नगरपातलका िए ७ अङ्क 

३ लागि सवहिको कार्यर्ोिना 10   

४ ववद्याथी सङ्ग्ख्र्ा 
१०  प्रतिकिा औषि 3० िना सम्म 

िएमा १० र  सो िन्दा कम 
ववद्याथी िएकोमा ८ 

५ 
ववगि ३ वषय र्िा सोही प्रर्ोिनका लातग 
अन्र्  कुनै श्रोिबाट अनदुान प्राप्त नगरेको 
सम्बन्धी वववरर् 

5  कार्यक्रम प्राप्त निएको िए-5 
अङ्क 

कार्यक्रम प्राप्त िएकोमा-3 अङ्क  

६ समग्र प्रस्िाव मलुर्ाङ्कन ५   

िम्मा ५०   

नोटः कूल अंक मध्र्े न्रू्निम २० अंक वा सो िन्दा बढी अंक प्राप्त गने ववद्यालर्लाई छनौट सतमतिले र्ोग्र्िा 
सूचीका आधारमा स्वीकृतिका लातग तसर्ाररस गनेछ । 



   



अनसूुची- ५ 

न्रू्न तसकाइ उपलव्धी अतिवृवि गनयका लातग अतिररि किा सञ्चालन गनय चाहने ववद्यालर्ले  
प्रस्िाव पेश गने ढाचँा 

 

क) ववद्यालर् सम्बन्धी वववरर् 

१. ववद्यालर्को नामः 
२. ठेगानाः     सम्पकय  नम्बरः 
३. इमले ठेगानाः 
४. सञ्चातलि किाः 
५. प्रधानाध्र्ापको नामः    सम्पकय  नम्बरः 
ख ) ववस्ििृ वववरर्ः 

सञ्चातलि किा संख्र्ा:  

ववद्याथी  संख्र्ाः 
 

 

क्रस 
आधारििू िह माध्र्तमक िह 

छारा छार िम्मा छारा छार िम्मा 
       

       

2078/079 को शैक्षिक उपलव्धीः 

क्रस किा ८ किा 9 किा 10 

अंग्रिेी गक्षर्ि ववज्ञान अंग्रिेी गक्षर्ि ववज्ञान अंग्रिेी गक्षर्ि ववज्ञान 

          

 कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको कार्यर्ोिनाः 

क्रस गनुयपने कामहरु लाग्ने समर् मखु्र् क्षिम्मवेार 

    

    

 

कार्यक्रम कार्ायन्वर्नबाट प्राप्त हनुे मखु्र् उपलव्धीः 
प्रस्िाव पेश गने ववद्यालर्को िर्य बाट 

 नामः                                                 हस्िािरः 
पदः प्रधानाध्र्ापक  ववद्यालर्को छापः   तमतिः     



   



अनसूुची-६ 

न्रू्न तसकाइ उपलव्धी अतिवृवि गनयका लातग अतिररि किा सञ्चालन गने ववद्यालर्को प्रस्िाव छनौट गने 
आधारहरु 

क्रस छनौटका आधारहरु 
अंक 
वविािन 

कैवर्र्ि 

१ िौगोतलक िरे 1५ 
गाउँपातलका िए 1५ र नगरपातलका िए १० 
अंक 

२ स्थानीर् िहको सहकार्य १५ 

स्थानीर् िहले सहकार्य गने प्रतिबििा सवहिको 
तसर्ाररस िएमा 1५ र तसर्ाररस मार िएमा 
१० अंक 

3 ववद्याथी सङ्ग्ख्र्ा २0 

किा ८-10 सम्ममा प्रति किा औषि ववद्याथी  

40 िना सम्म २० अंक 

३० िन्दा बढी 40 िन्दा कम िए १५ 

 र 30 िन्दा कम ववद्याथी िएमा १० अंक 

िम्मा  ५०  

 

कुल अंकको ५0 प्रतिशि अंक प्राप्त गने ववद्यालर्लाई छनौट एवम ्तसर्ाररस सतमतिले किा सञ्चालन अनदुान 
प्रातप्तका लातग तसर्ाररस गनय सक्नेछ । 

 
 

  
 


