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             प्रस्ताव पशे गर्ने सम्बन्धी सूचर्ना 
           

प्रथम पटक प्रकाशशत शमशत M२०७६।८।५ 

आर्थिक वर्ि २०७६।७७ मा  यस शर्नर्दशेर्नालय मार्ि त तपशसलमा उल्लेशित कायिक्रमका लाशग सामुर्दाशयक शवद्यालयलाई अर्नुर्दार्न दर्दर्ने 

कायिक्रम रहेकोले प्रर्दशे र्नं ३ शित्रका उक्त कायिक्रम आवश्यक पर्ने सामुर्दाशयक माध्यशमक शवद्यालयले उल्लेशित कायिक्रमहरु मध्ये एक 

शवद्यालयले एउटा कायिक्रमका लाशग मात्र हुर्ने गरी यो सूचर्ना प्रकाशशत िएको शमशतले १५ दर्दर्न शित्र यस शर्नर्दशेर्नालयमा प्रस्ताव पेश 

गर्नुि हुर्न जार्नकारीको लाशग यो सूचर्ना प्रकाशशत गररएको छ ।  

तपशसल 

शस र्न ं कायिक्रमको र्नाम प्रस्ताव साथ पेश गर्नुि पर्ने काजजातहरु 

१ सामुर्दाशयक शवद्यालयमा  

शवर्यगत प्रयोगशाला शर्नमािण 

 कक्षा गत शवद्याथी शववरण –-छात्र/ छात्रा िुल्र्ने गरी_ 

 शैशक्षक सत्र २०७३,२०७४ र २०७५ को SEE को  ग्रेड लेजर र तीर्नै वर्िको प्राप्त 

और्त GPA  

 यस दकशसकमको कायिक्रमका लाशग  अन्य कुर्नै शर्नकायबाट रकम प्राप्त िए र्निएको 

र रकम प्राप्त गरेको िए कुर्न शर्नकायबाट कशत रकम प्राप्त िएको हो सो समेत उल्लेि 

गर्ने 

  शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइ र स्थार्नीय तहको शसर्ाररस पत्र 

२ सामुर्दाशयक शवद्यालयमा e-

library, Smart Board तथा 

ICT Lab स्थापर्ना 

 कक्षा गत शवद्याथी शववरण -छात्र/ छात्रा िुल्र्ने गरी_ 

 शैशक्षक सत्र २०७३,२०७४ र २०७५ को SEE को  ग्रेड लेजर र  तीर्नै वर्िको प्राप्त 

और्त GPA  

 यस दकशसकमको कायिक्रमका लाशग  अन्य कुर्नै शर्नकायबाट रकम प्राप्त िए र्नएको र 

रकम प्राप्त गरेको िए कुर्न शर्नकायबाट कशत रकम प्राप्त िएको हो सो समेत उल्लेि 

गर्ने 

  शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइ र स्थार्नीय तहको शसर्ाररस पत्र 

३ प्राशवशधक तथा व्यवसाशयक धार 

-तीर्न वरे् शडप्लोमा वा प्रमाण 

पत्र_ सञ्चाशलत शवद्यालयलाई 

प्रयोगशाला सामाग्री िररर्द 

अर्नुर्दार्न  

 कक्षा गत शवद्याथी शववरण -छात्र/ छात्रा िुल्र्ने गरी_ 

 प्राशवशधक तथा व्यवसाशयक धार -तीर्न वरे् शडप्लोमा वा प्रमाण पत्र_ को सञ्चाशलत 

कायिक्रम र कायिक्रम संचालर्न गर्नि प्राप्त अर्नुमशत पत्र 

 आरु्ले संचालर्न गरेको प्राशवशधक तथा व्यावसाशयक कायिक्रम शैशक्षक सत्र 

२०७३,२०७४ र २०७५ को तीर्न वरे् शडप्लोमा वा प्रमाण पत्रको  उतीणि प्रशतशत 

र माकि  लेजर 

 यस दकशसकमको कायिक्रमका लाशग  अन्य कुर्नै शर्नकायबाट रकम प्राप्त िए र्निएको 

र रकम प्राप्त गरेको िए कुर्न शर्नकायबाट कशत रकम प्राप्त िएको हो सो समेत उल्लेि 

गर्ने 

 शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइ र स्थार्नीय तहको शसर्ाररस पत्र 

पुर्नश्च M१=  प्रस्तावको ढााँचा, कायिक्रम छर्नोटका मापर्दण्ड लगायतका शववरणहरु शशक्षा शवकास शर्नर्देशर्नालय,प्रर्देश र्नं ३ , 

हटेौडाको website: cred.gov.np मा हरे्नि सदकर्न ेछ । 



२=सामाशजक शवकास मन्त्रालयमा शर्नवेर्दर्न पशे गरेका शवद्यालयहरुको हकमा मन्त्रालयबाट प्रशेर्त पत्र र सोका कागजात 

अर्नुसार कायिवाही हुर्ने छ । 


