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                   सामुदायिक यिद्यालिमा यिषिगत प्रिोगशाला यिमााण मापदण्ड,२०७६ 

क्रस  खण्ड  यिस्तृयतकरण 

०१ पररचि यशक्षा यिकास यिदेशिालिको आ.ब २०७६।७७ को लायग स्िीकृत कािाक्रम 

अिुसार सामुदायिक माध्ियमक यिद्यालिमा यिषिगत प्रिोगशाला यिमााण गिाका 

बजेट यियििोजिा भए अिुसार कािाक्रमलाई पारदशी र  ब्िबयस्ित बिाउिे 

अयभप्रािले िो मापडण्डको ब्िबस्िा गररएको हो। 

०२ उदे्दश्ि िो मापडण्डको उदे्दश्ि यिम्नािुसार रहकेो छ। 

1.  माध्ियमक यिद्यालिको लायग यिषिगत गिे यिद्यालिको पयहचाि गि,े 

2. माध्ियमक यिद्यालिको लायग यिषिगत प्रिोगशाला यितरणको मापदण्ड 

यिर्ाारण गि,े 

3. मापदण्ड अिुसार छिोट भएका यिद्यालिलाई यिषिगत प्रिोगशाला 

स्िापिका लायग अिुदाि प्रदाि गिे  

०३ न्िूितम 

शताहरु 

1. माध्ियमक यिद्यालि हुिुपिे,  

2. यिज्ञाि प्रिोगशाला िभएका यिद्यालिले यिज्ञाि प्रिोगशालाको लायग 

प्रस्ताि पेश गिुा पि,े  

3. यिद्यालिले अलग्गै प्रिोगशालाको लायग कक्षा कोठाको व्यिस्िा गरेको यि 

व्य स यिणाि संलग्न हुि ुपि े। 

०४ यिद्यालि 

छिोटको 

आर्ारहरु 

1. माध्ियमक यिद्यालि - १० पणूााङ्क 

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

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

2. यिद्यािी सङ््िा - १० पणूााङ्क 

क) ३०० भन्दा मायि यिद्यािी सं्िा भएको यिद्यालि भए – १० अङ्क   

ख) ३०० सम्म यिद्यािी सं्िा भएको यिद्यालि भए – ७ अङ्क 

3. छात्रा भिाादर- १० पणूााङ्क  

क) कूल यिद्यािी सं्िाको ५० प्रयतशत भन्दा बढी छात्राहरु अध्िििरत 

भए – १० अङ्क 

ख) कूल यिद्यािी सं्िाको ५० प्रयतशत सम्म छात्राहरु अध्िििरत भए – 

७ अङ्क 

4. भौगोयलक क्षते्र - १५ पणूााङ्क 

क) गाउँपायलकामा यिद्यालि भए  - १५ अङ्क  

ख) िगरपायलकामा यिद्याि भए – १२ अङ्क  

ग) उपमहािगरपायलका/महािगरयपलकामा यिद्यालि भए – १० अङ्क 
 

5. SEE को ियतजा - ५ पणूााङ्क 

क) तीि िषाको SEE को ियतजाको औषत GPA २:०० िा सो  भन्दा 

बढी भए -१५ अङ्क  

ख) तीि िषाको SEE को ियतजाको औषत GPA २:०० भन्दा कमी भए -

३ अङ्क   

०५ प्रस्ताि 

आह्िािको 

सूचिा 

क) माध्ियमक यिद्यालिको लायग यिषिगत प्रिोगशालाको लायग  प्रस्ताब पेश 

गिा १५ ददिे सािाजयिक सूचिा प्रकाशि गिे । 

ख) प्रस्ताि आह्िाि सगै प्रस्तािको मूल्िाङ्किको मापडण्ड, आर्ार र शताहरु  

यशक्षा यिकास यिदेशिालिको िेिसाइडमा समेत प्रकायशत गिे  
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०६ सुयच 

प्रकाशि 

िुदा िं ४ को आर्ारमा छिोट भएका यिद्यालिहरु िामािली  यिदेशिालिको 

िोिसाइटमा प्रकायशत गररि ेछ । िेिसाइडमा  प्रकायशत भएको  तीि ददि पयछ 

सम्बयन्र्त यिद्यालिलाई सम्झौताको लायग प्रत्राचार गररिेछ। 

०७ अिुदाि 

रकम 

छिोट भएका यिद्यालिलाई प्रयत यिद्यालि रु दश लाखका दरले अिुदाि ददईिे छ 

। 

०८ कािा 

प्रारम्भ 

छिौटमा परेका यिद्यालिले यिदेशिालिले तोदकएको म्िाद यभत्र िस यिदेशिालिमा 

सम्झौता गरी सकु्न पिेछ । तोदकएको म्िाद यभत्र सम्झौता गिा िआए त्िस्तो 

यिद्यालिालाई कािाक्रम ददि यिदेशिालि बाध्ि हुिछैेि। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यिषिगत प्रिोगशाला यिमााण प्रस्ताि 

 

पररच्छेद १ पररचि खण्ड 

१.१ पररचि 

क)  यिद्यालिको िामः 

ठेगािा  

ख) प्रर्ािाध्िापकको िामः            मो ि्. इमेलः 

ग) पररिोजिाको िामः 

घ) पररिोजिाको लागत 
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ङ) पररिोजिको खचाको स्रोतः 

च) पररिोजिा शूरु हुिे यमयतः 

छ) पररिोजिा सम्पन्न यमयतः 

१.२. यिद्यालि पररचि 

क) यिद्यालि : यिद्यालिको स्िापिा काल देयख हाल सम्मको अिस्िा 

ख) शैयक्षक उपलयब्र्को अिस्िा  

ग बयस्तको सामायजक िक्शा 

घ) उदे्दश्ि 

ङ) यिद्यालिको ितामाि अिस्िा 

    जिशयि 

    यिद्यािी सं्िा 

    शैयक्षक उपलयब्र् (यिगत तीि िषाको SEE को ियतजाको औषत GPA उल्लेख गिे र ग्रडे लेजर 

संलग्न गिुा पिे । 

    भौयतक अबस्िा (भिि र कोठा सं्िा खुल्िे गरी) 

    यिर्ुत जडाि ि इलेयक्ियसरटको अन्ि ब्िबस्िा 

 

पररच्छेद - दईु 

 पररिोजिा संचालि प्रकृिा 

२. १ कािा प्रकृि 

क.खररद तिा यिमााणको प्रकृिा  

ख. सािायजिक खररद एि यििम अिुसारको प्रकृिा अिुसार के कसरी गररि ेहो उल्लेख 

गररिु पिे  

ग) यि व्य स को यिणाि आदद  

२.२. यिषि प्रिोगशालाको प्रस्ताि :  

 यिज्ञाि प्रिोगशाला िभएका यिद्यालिले यिज्ञाि प्रिोगशालाको प्रस्ताि पेश गिुा पिे  

 यिज्ञाि प्रिोगशाला भएका यिद्यालिहरुल ेभाषागत यिषि, सामायजक, गयणत यिषिको लायग 

प्रस्ताि पेश गिे   

२.३. खचा प्रणाली 

२.४ गुणस्तर यििन्त्रण ( स्िािीि तहको प्रायबयर्कबाट हुिुपिे सोको सुयियितताको पत्र) 
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२.५ कािासम्पन्न प्रयतबेदि ( यिशेषज्ञ र सम्बयन्र्त िडा)  

२.६ सम्झौता अिसुारको यिकाशा र भुिािी प्रकृिा 

 

पररच्छेद- ३ 

यशक्षण यसकाइमा प्रिोग 
1. प्रिोग रणिीयत 

2. प्रत्िक्ष लाभायन्ित यिद्यािी सं्िाः 

3. अप्रत्िक्ष लाभायन्ित यिद्यािी सं्िाः 

4. प्रस्तािमा समाबेस हुिुपिे कागजातहरु 

 

पररच्छेद- ४ 

              प्रिोगशालाको औजार/सामयग्रको यिबरण (स्पेयसदिकेशि) लागत इयिमेट  

 

 कुि यिषिको लायग प्रस्ताि पेश गिे सोही यिषिका लायग यिषिगत यशक्षकको यसिाररसमा 

स्पेयसदिकेशि तिार गरी राख्ने  

 सम्बयन्र्त प्रयियर्क तिा यिज्ञबाट लागत इयिमेट तिार गिा लगाई राख्ने  
 

उदाहरणको लायग सामायजक यिषिको स्पेयसदिकेशि तल रायखएको छ । 
 ल्िापटप १ 

 डेस्कटप १ 

 टेप रेकडार-१ 

 िेपाल पोयलरटकल र रोड्को गाइड 

 िेपालको िक्शा (भौयतक) 

 Nepal winter rainfall,tempreture, Isobars and prevailing minds 

 Nepal Political and tourist  road guide 

 World political  

 World physical and economic 

 सामायजक शब्दकोष 

 Graph board 

 Smart board 

 सामायजक इिकाटाा 

 िेपालको भेषभुषा झल्काउिे तयस्िर 

 Metrological instruments; thermometer,compass 

 Local governments 

 National symbol 

 Physical features of earth 

 Major revolution of Nepal 

 Constitution of Nepal 
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िोट : प्रस्ताि साि पेश गिुापि ेकागजातहरु  

 िो िषा िस दकयसमको कािा ददइएको छैि भन्ने ब्िहोराको स्िािीि तहको यसिारीस 

 िो िषा िस दकयसमको कािा ददइएको छैि भन्ने ब्िहोराको यशक्षा यिकास समन्िि इकाइको यसिारीस 

 यिद्यालि व्यिस्िापि सयमयतको यिणािका प्रयतयलपी  

 


