
प्राबविविक तथा ब्यबसावयक िार (CTEVT बाट सम्बन्िन विई) सञ्चावित सामुदावयक विद्याियहरुिाई 

प्रयोशािा सामग्री खररद अनदुान मापडण्ड 

६७०२ 

क्रस खण्ड  विस्तृवतकरण 

७१ पररचय वशक्षा विकास वनदेशनाियको आ.ब ६७०२।०० को िावि स्िीकृत काययक्रम 

अनुसार प्राबविविक तथा ब्यबसावयक िार (CTEVT बाट सम्बन्िन विई) 

सञ्चावित सामुदावयक विद्याियहरुिाई प्रयोशािा सामग्री खररद अनुदान ददन 

बजेट विवनयोजना भए अनुसार काययक्रमिाई पारदशी,  ब्यबवस्थत र नवतजामूिक 

बनाउने अवभप्रायिे यो मापडण्डको ब्यबस्था िररएको हो। 

७६ उदे्दश्य यो मापडण्डको उदे्दश्य वनम्नानुसार रहकेो छ: 

१) प्रयोशािा सामग्री आिश्यक भएका प्राविविक िार सञ्चावित 

विद्याियहरुको पवहचान िन,े 

६) प्रयोशािा सामग्री आिश्यक भएका प्राविविक िार सञ्चावित 

विद्याियहरुको वितरणको मापडण्ड वनिायरण िन,े 

३) मापदण्ड अनुसार छनोट भएका विद्याियिाई प्रयोिशािा सामाग्री 

खररदका िावि अनदुान प्रदान िने । 
 

७३ न्यूनतम शतयहरु 1. CTEVT बाट अनुमती विई ३ िर्षे प्राविविक तथा व्यिसावयक वशक्षा 

संचावित सामुदावयक माध्यवमक विद्यािय हुनु पने, 

2. शैवक्षक सत्र ६७०५ सम्म अनुमवत िा सम्िन्िन प्राप्त  िरी काययक्रम 

सञ्चािन भएको विद्यािय हुन ुपन,े 

3. CTEVT बाट यस भन्दा पवहिे प्रयोिशािाका िावि अनदुान प्राप्त 

निरेको विद्यािय हुन ुपन,े   

4. विद्याियिे अिग्िै प्रयोिशािाको िावि कक्षा कोठाको व्यिस्था हुन ु

पने र सोको व्यिस्थापन िावि वि व्य स वनणयय हुनुपन े। 

७४ विद्यािय 

छनोटको 

आिारहरु 

1. सचंावित काययक्रम - ५ पणूायङ्क 

क) दईु िा दईु भन्दा बढी काययक्रम संचावित विद्यािय भएमा – ५ 

अङ्क 

ख) एक मात्र काययक्रम संचावित विद्यािय भए – ३ अङ्क 

2. विद्याथी सङ््या - १७ पणूायङ्क 

क) १७७ िा सो भन्दा मावथ विद्याथी सं्या भएको विद्यािय भए 

– १७ अङ्क   

ख) १७७ भन्दा कम विद्याथी सं्या भएको विद्यािय भए – ० 

अङ्क 

3. छात्रा भनायदर- १७ पणूायङ्क  

क) कूि विद्याथी सं्याको ५७ प्रवतशत िा सो  भन्दा बढी 

छात्राहरु अध्ययनरत भए – १७ अङ्क 

ख) कूि विद्याथी सं्याको ५७ प्रवतशत भन्दा कम छात्राहरु 

अध्ययनरत भए – ० अङ्क 

4. भौिोविक क्षते्र - १५ पणूायङ्क 

क) िाउँपाविकामा विद्यािय भए  - १५ अङ्क  

ख) निरपाविकामा विद्याय भए – १६ अङ्क  



ि) उपमहानिरपाविका/महानिरवपिकामा विद्यािय भए – १७ 

अङ्क 

5. नवतजा - १७ पणूायङ्क 

क) तीन िर्षयको उत्तीणय प्रवतशत २७ िा सो भन्दा बढी भए -१७ 

अङ्क  

ख) तीन िर्षयको उत्तीणय प्रवतशत २७ भन्दा कम भए -० अङ्क  

७५ प्रस्ताि 

आह्िानको 

सूचना 

क) प्रयोिशािाको िावि  प्रस्ताब पेश िनय १५ ददने साियजवनक सूचना 

प्रकाशन िने । 

ख) प्रस्ताि आह्िान सिै प्रस्तािको मूल्याङ्कनको मापडण्ड, आिार र 

शतयहरु  वशक्षा विकास वनदेशनाियको िेिसाइडमा समेत प्रकावशत िने  

७२ सुवच प्रकाशन िुदा नं ४ को आिारमा छनोट भएका विद्याियहरु नामाििी  वनदेशनाियको 

िोिसाइटमा प्रकावशत िररन ेछ । िेिसाइडमा  प्रकावशत भएको  तीन पवछ 

सम्बवन्ित विद्याियिाई सम्झौताको िावि प्रत्राचार िररनेछ। 

७० अनुदान रकम छनोट भएका विद्याियिाई प्रवत विद्यािय रु दश िाखका दरिे अनुदान ददईन े

छ । 

७८ कायय प्रारम्भ छनौटमा परेका विद्याियिे वनदेशनाियिे तोदकएको म्याद वभत्र यस 

वनदेशनाियमा सम्झौता िरी सकु्न पनेछ । तोदकएको वभत्र सम्झौता िनय नआए 

त्यस्तो विद्याियािाई काययक्रम ददन वनदेशनािय बाध्य हुनेछैन। 
 

 

 

 

 

प्राबविविक तथा ब्यबसावयक िार (CTEVT बाट सम्बन्िन विई) सञ्चावित सामदुावयक 

विद्याियहरुिाई प्रयोशािा सामग्री खररदको प्रस्तािना  

पररच्छेद १ पररचय खण्ड 

१.१ पररचय 

क)  विद्याियको नामः 

ठेिाना  

ख) प्रिानाध्यापकको नामः            मो न्. इमेिः 

ि) पररयोजनाको नामः 

घ) पररयोजनाको िाित 

ङ) पररयोजनको खचयको स्रोतः 

च) पररयोजना शूरु हुने वमवतः 

छ) पररयोजना सम्पन्न वमवतः 

१.६. विद्यािय पररचय 



क) विद्यािय : विद्याियको स्थापना काि देवख हाि सम्मको अिस्था कुन कुन िर्षय के के काययक्रम 

संचािनको िावि अनुमवत प्राप्त भएको हो सो उल्िेख िने र अनु सूचीमा काययक्रम संचािनको CTEVT बाट 

अनुमवत पत्रको प्रवतविपी समेत राख्न े। 

ख) शैवक्षक उपिवब्िको अिस्था  

ि बवस्तको सामावजक नक्शा 

घ) उदे्दश्य 

ङ) विद्याियको ितयमान अिस्था 

    जनशवि 

    विद्याथी सं्या 

  शैवक्षक उपिवब्ि ( विित ३ िर्षयको परीक्षाको विश्लेर्षण िरी माकय िेजर समते संिग्न      

िनुयपने । 

    भौवतक अबस्था (भिन र कोठा सं्या खुल्ने िरी)    

 वििुत जडान ि इिेवक्िवसरटको अन्य ब्यबस्था 

पररच्छेद - दईु 

 पररयोजना संचािन प्रकृया 

६. १ कायय प्रकृय 

क.खररद तथा वनमायणको प्रकृया  

ख. साियवजनक खररद एन वनयम अनुसारको प्रकृया अनुसार के कसरी िररन ेहो उल्िेख 

िररनु पने  

ि) वि व्य स को वनणयय आदद  

६.६. प्रयोिशािाको प्रस्ताि :  

६.३. खचय प्रणािी 

६.४ िुणस्तर वनयन्त्रण ( स्थानीय तहको प्रावबविकबाट हुनुपने सोको सुवनवितताको पत्र) 

६.५ सामावजक परीक्षण  

६.२ काययसम्पन्न प्रवतबेदन ( विशेर्षज्ञ र सम्बवन्ित िडा)  

६.० सम्झौता अनसुारको वनकाशा र भुिानी प्रकृया 

पररच्छेद- ३ 

वशक्षण वसकाइमा प्रयोि 

1. प्रयोि रणनीवत 



2. प्रत्यक्ष िाभावन्ित विद्याथी सं्याः 

3. अप्रत्यक्ष िाभावन्ित विद्याथी सं्याः 

4. प्रस्तािमा समाबेस हुनुपने कािजातहरु 

पररच्छेद- ४ 

              प्रयोिशािाको स्पेवसदिकेशन र िाित इविमेट  
 

 कुन  कुन विर्षयको िावि प्रस्ताि पेश िने सोही विर्षयका िावि विर्षयित वशक्षकको 

वसिाररसमा स्पेवसदिकेशन तयार िरी राख्ने  

 सम्बवन्ित प्रविविक तथा विज्ञबाट िाित इविमेट तयार िनय ििाई राख्ने  


