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सामुदायिक यिद्यालिमा आइयसटि ल्िाब,स्मािट बोर्ट र इ लाइबे्ररीको स्थापना सम्बन्धी मापर्ण्र्, २०७६ 

क्रस खण्र्  यिस्तृयतकरण 

०१ पटरचि यिक्षा यिकास यनदेिनालिको आ.ब २०७६।७७ को लायि स्िीकृत कािटक्रम 

अनुसार सामुदायिक माध्ियमक यिद्यालिमा आइयसटि ल्िाि,इ-लाइबे्ररी र स्मािट 

बोर्टको स्थापना िनटका बजेि यियनिोजना भए अनुसार कािटक्रमलाई पारदिी,  

ब्िबयस्थत र नयतजा मूलक बनाउने अयभप्रािले िो मापर्ण्र्को ब्िबस्था िटरएको 

हो। 

०२ उदे्दश्ि िो मापर्ण्र्को उदे्दश्ि यनम्नानुसार रहकेो छ: 

1. आइयसटि ल्िाि,इ-लाइबे्ररी र स्मािट बोर्टको स्थापना िने  यिद्यालिको 

पयहचान िन,े 

2. आइयसटि ल्िाि,इ-लाइबे्ररी र स्मािट बोर्टको स्थापना िने यिद्यालि 

छनौिको मापर्ण्र् यनधाटरण िन,े 

3. मापदण्र् अनुसार छनोि भएका यिद्यालिलाई आइयसटि ल्िाि,इ-लाइबे्ररी 

र स्मािट बोर्टको व्यिस्था िनटका लायि अनदुान प्रदान िन े। 

०३ न्िूनतम 

ितटहरु 

1. माध्ियमक तह सम्मा संचायलत यिद्यालि हुनपुन,े  

2. यिद्यालिमा यिद्धुतको पुिेको र जर्ान िरेको हुनु पन,े  

3. यिद्धुत नपुिेको स्थानमा बैकयल्पत व्यिस्था भएको हुन ुपन,े  

4. यिद्यालिले कम््िूिर यिक्षक र  ICT प्रिोििालाको लायि कक्षा कोठाको 

व्यिस्था िरेको यि व्य स यनणटि संलग्न हुन ुपने । 

०४ यिद्यालि 

छनोिको 

आधारहरु 

1. माध्ियमक यिद्यालि - १० पणूाटङ्क 

क) कक्षा १ देयख १२ सञ्चालन भएको भए – १० अङ्क 

ख) कक्षा १ देयख १० सम्म सञ्चालन भएको भए – ७ अङ्क 

2. यिद्याथी सङ््िा - १० पणूाटङ्क 

क) ३०० िा सो भन्दा मायथ यिद्याथी सं्िा भएको यिद्यालि भए – 

१० अङ्क   

ख) ३०० भन्दा कम यिद्याथी सं्िा भएको यिद्यालि भए – ७ अङ्क 

3. छात्रा भनाटदर- १० पणूाटङ्क  

क) कूल यिद्याथी सं्िाको ५० प्रयतित िा सो  भन्दा बढी छात्राहरु 

अध्ििनरत भए – १० अङ्क 

ख) कूल यिद्याथी सं्िाको ५० प्रयतित भन्दा कम छात्राहरु अध्ििनरत 

भए – ७ अङ्क 

4. भौिोयलक क्षते्र - १५ पणूाटङ्क 

क) िाउँपायलकाको यिद्यालि भए  - १५ अङ्क  

ख) निरपायलकाको यिद्याि भए – १२ अङ्क  

ि) उपमहानिरपायलका/महानिरयपलकाको यिद्यालि भए – १० अङ्क 

5. SEE को नयतजा - ५ पणूाटङ्क 

क) यिित तीन िर्टको SEE को नयतजाको और्त GPA २:०० िा सो  

भन्दा बढी भए -१५ अङ्क  

ख) यिित तीन िर्टको SEE को नयतजाको और्त GPA २:०० भन्दा कमी 

भए -३ अङ्क   
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०५ प्रस्ताि 

आह्िानको 

सूचना 

क) माध्ियमक यिद्यालिको लायि आइयसटि ल्िाि,इ-लाइबे्ररी र स्मािट बोर्टको 

स्थापना िनटका  लायि  प्रस्ताब पेि िनट १५ ददने सािटजयनक सूचना 

प्रकािन िन,े 

ख) प्रस्ताि आह्िान सिै प्रस्तािको मूल्िाङ्कनको मापर्ण्र्, आधार र ितटहरु  

यिक्षा यिकास यनदेिनालिको िेिसाइर्मा समेत प्रकायित िन े।  

०६ सुयच प्रकािन िुदा नं ४ को आधारमा छनोि भएका यिद्यालिहरु नामािली  यनदेिनालिको 

िोिसाइिमा प्रकायित िटरन ेछ । िोिसाइर्मा  प्रकायित भएको  तीन ददन 

पयछ सम्बयन्धत यिद्यालिलाई सम्झौताको लायि प्रत्राचार िटरनछे। 

०७ अनुदान रकम छनोि भएका यिद्यालिलाई आइयसटि ल्िाि,इ-लाइबे्ररी र स्मािट बोर्टको स्थापना 

िनट सम्झौता िरी प्रयत यिद्यालि रु पन्र लाखका दरले अनुदान रकम यनकासा 

ददईने छ  । 

०८ कािट प्रारम्भ छनौिमा परेका यिद्यालिले यनदेिनालिले तोदकएको म्िाद यभत्र िस 

यनदेिनालिमा सम्झौता िरी सकु्न पनेछ । तोदकएको म्िाद यभत्र सम्झौता िनट 

नआए त्िस्तो यिद्यालिालाई कािटक्रम ददन यनदेिनालि बाध्ि हुनेछैन। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सामुदायिक यिद्यालिमा आइयसटि ल्िाब,स्मािट बोर्ट र इ लाइब्रेरीको स्थापना सम्बन्धी 

प्रस्ताि 

 

पटरच्छेद १ पटरचि खण्र् 

१.१ पटरचि 

क)  यिद्यालिको नामः 
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ठेिाना  

ख) प्रधानाध्िापकको नामः            मो न्. इमेलः 

ि) पटरिोजनाको नामः 

घ) पटरिोजनाको लाित 

ङ) पटरिोजनको खचटको स्रोतः 

च) पटरिोजना िूरु हुने यमयतः 

छ) पटरिोजना सम्पन्न यमयतः 

१.२. यिद्यालि पटरचि 

क) यिद्यालि : यिद्यालिको स्थापना काल देयख हाल सम्मको अिस्था 

ख) िैयक्षक उपलयब्धको अिस्था  

ि बयस्तको सामायजक नक्िा 

घ) उदे्दश्ि 

ङ) यिद्यालिको ितटमान अिस्था 

    जनियि 

    यिद्याथी सं्िा 

    िैयक्षक उपलयब्ध 

    भौयतक अबस्था (भिन र कोठा सं्िा खुल्ने िरी) 

    यिधुत जर्ान ि इलेयक्ियसटिको अन्ि ब्िबस्था 

 

पटरच्छेद - दईु 

 पटरिोजना संचालन प्रकृिा 

२. १ कािट प्रकृि 

क.खटरद तथा यनमाटणको प्रकृिा  

ख. सािटयजनक खटरद एन यनिम अनुसारको प्रकृिा अनुसार के कसरी िटरन ेहो उल्लेख 

िटरनु पने  

ि) यि व्य स को यनणटि आदद  

२.२. यिर्ि प्रिोििालाको प्रस्ताि :  

 यिज्ञान प्रिोििाला नभएका यिद्यालिले यिज्ञान प्रिोििालाको प्रस्ताि पेि िनुट पने  

 यिज्ञान प्रिोििाला भएका यिद्यालिहरुले भार्ाित यिर्ि, सामायजक, ियणत यिर्िको लायि 

प्रस्ताि पेि िने   
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२.३. खचट प्रणाली 

२.४ िुणस्तर यनिन्त्रण ( स्थानीि तहको प्रायबयधकबाि हुनुपने सोको सुयनयितताको पत्र) 

२.५ कािटसम्पन्न प्रयतबेदन ( यििेर्ज्ञ र सम्बयन्धत िर्ा)  

२.६ सम्झौता अनसुारको यनकािा र भुिानी प्रकृिा 

 

पटरच्छेद- ३ 

यिक्षण यसकाइमा प्रिोि 

1. प्रिोि रणनीयत 

2. प्रत्िक्ष लाभायन्ित यिद्याथी सं्िाः 

3. अप्रत्िक्ष लाभायन्ित यिद्याथी सं्िाः 

4. प्रस्तािमा समाबेस हुनुपने कािजातहरु 

 
 
 
 
 

पटरच्छेद- ४ 
             

       प्रिोििालाको औजार/सामयिको यिबरण (स्पेयसदिकेिन) लाित इयिमेि  

 

 कुन यिर्िको लायि प्रस्ताि पेि िने सोही यिर्िका लायि यिर्िित यिक्षकको यसिाटरसमा 

स्पेयसदिकेिन तिार िरी राख्ने  

 सम्बयन्धत प्रयियधक तथा यिज्ञबाि लाित इयिमेि तिार िनट लिाई राख्ने  
 

नोि : प्रस्ताि साथ पेि िनुटपन ेकािजातहरु  

 िो िर्ट िस दकयसमको कािट ददइएको छैन भन्ने ब्िहोराको स्थानीि तहको यसिारीस 

 प्रस्तायित कािटक्रमा यिक्षा यिकास समन्िि इकाइबाि कािटक्रम प्राप्त भए नभएको यसिारीस 

 यिद्यालि व्यिस्थापन सयमयतको यनणटिका प्रयतयलपी  

 
 


