
कालिचोक गाउँपालिका 

सुनखानी, दोिखा 
 

स्मार्ट टर्भी र लमडास ई-क्िास सचंािनका िालग कालिन्चोक गाउँपालिका अन्तगटतका 

लिद्याियहरुि े

पशे गन ेप्रस्तािको नमनूा फारम 
 

विद्यालयको नाम:   

विद्यालयको ठेगाना:  …………… …………...........     िडा न.ं: ………………. 

सञ्चाललत कक्ााःकक्ा १ देखि...............सम्म   

 

१. कक्षागत विद्यार्थी सङ्खयााः 
कक्ा १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ सोभन्दा 

बढी   
जम्मा 

दलित/जनजालत/लपछलडएको   
िगटका लिद्यार्थी संख्या  

              

जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या               

 

२. तहगत एिं विषयगत शिक्षक सङ्खया 
तह नेपाली अङ्खरेजी गखित विज्ञान सामाजजक कम््यटुर अन्य जम्मा 
आधारभतू         

माध्यलमक         

सो भन्दा बढी 
(विश्िविद्यालय) 

        

 

३. विद्यालयमा रहेको  

क) कम्यटुर सं् या :............ ि) ल्यापटप पनन भए ल्यापटप सं् या 
:............ 

ग) साउण्ड लसस्टम रहेको/नरहेको:..................... 

४. कम्प्यटूर विषयको पढाई: 

क) भइरहेको/नभएको: …………. 

अननिायय/ऐजछिक: ………….   

     

५. कम्पयटुरबाट पढाई: 

क) भइरहेको/नभएको:........... 

ख) शमडास क्लास जडान भएको/नभएको:.......... 

भएको भए स्माटट टटभी िा शसधै कम्पयटुर/ल्यापटप बाट मात्र ै
भएको:........................................ 



 

६. भौततक पिूाटधार: 

(क) भिनको प्रकार (पक्कि/कच्ची) : ………….   

(ि) सरुक्ा व्यिस्र्था 
१. विद्यालयको पररसर घेराबार गररएको/नगररएको: ………….   

२. घेराबार गररएको भए, पिायल/कााँडतेार/अन्य: …………. 

३. सरुक्ा गाडयको व्यिस्र्था भएको/नभएको: ………….   

(ग) कक्ा कोठा सं् या: 
(घ) कम््यटुर प्रयोगशाला कोठा (भएको/ नभएको): ………….   

(ङ) कम््यटुर प्रयोगशाला स्र्थापनाको लागग उपलब्ध कोठा सङ्ख्या (कम्तीमा १ िटा) : ………….   

१. कोठा न ं१ को साइज: …………. फिट लम्िाई र …………… फिट चौडाइ 

२. सरुक्षक्त अिस्र्था 
i. पक्की भिनमा रहेको / नरहेको: …………. 

ii. झ्याल ढोकामा चकुुल र चाबी लगाउन ेप्रबन्ध भएको / नभएको: ………….   

iii. कोठाको िानाको अिस्र्थााः पानी चुहहने/ नचुहहने: …………. 

iv. कोठाको लभततााः पक्की र ्लाष्टर गररएको/नगररएको: …………. 

(च) िननयचरको व्यिस्र्थापन 

१. कम््यटुर ल्यािको लागग टेिल कुसीको व्यिस्र्था भएको/नभएको: …………. 

नभएको भए व्यिस्र्थापन गनय सक्ने/नसक्न:े …………. 

२. भइूाँमा कापेहटङ्खग िा पाकेहटङ्खगको व्यिस्र्था भएको/नभएको: …………. 

नभएको भए व्यिस्र्थापन गनय सक्ने/नसक्न:े …………. 

(ि) विद्यतुको आपनूतय भएको/नभएको : ………….   

(ज) ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेजक्टलभटीको व्यिस्र्था भएको/ नभएको: …………. 

(झ) इन्टरनेट कनेजक्टलभटी भएको भए इन्टरनेट सेिा उपलब्ध गराइएको माध्यम (प्रविगध) र उपलब्ध 
इन्टरनेटको व्याण्डिीर्थ …………. 

(ञ) उपलब्ध इन्टरनेट सेिा प्रदान गने ससं्र्थाको नाम  र सेिाको प्रकाराः…………………. 

(ट) लिद्याियमा कम्युर्र िा कम्युर्र सम्बलन्ि ज्ञान भएको लशक्षक भएको /नभएको: ………….  

१. लशक्षक भए, लशक्षकको नाम..........................योग्यता …………सम्पकय  
न…….................. 

२. अन्य लशक्कहरूले सचूना प्रविगध सम्बन्धी ताललम ललएको भए ताललम ललएको अिगध र 
प्रकाराः ……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(ठ) प्रनतिद्धता सहहतको प्रस्तािना पत्र 

 

प्रस्तािना पत्रको ढााँचा 
१) पषृ्ठभलूमाः (विद्यालयको सङ्खक्षक््त पररचयाः एक पररछिेद मात्र)ै 

२) सचूना प्रविगधको प्रयोग सम्बन्धमा विद्यालयल ेहालसम्म गरेका प्रिद्धयनातमक काययहरूाः 
(मु् य केहह बुाँदामा मात्र)ै 

३) सरकारी ननकाय एि ंअन्य सघं ससं्र्थाहरुको सहयोगमा लशक्ामा सचूना प्रविगधको 
प्रयोग (ICT in Education) सम्बन्धी कुन ैकाययक्रम सञ्चाललत भएको भए सोको सकं्षक््त 
वििरि 

४) प्रस्ताि माग गनुयको उद्देश्य (बुाँदामा) 
५) विद्यालयको तिय बाट  गनय सक्न ेयोगदानाः (कोठा तर्था िननयचर व्यिस्र्थापन गने 

प्रफक्रया एक अनछुिेदमा) 
६) कायायन्ियन र ममयत सम्भारका लागग कायययोजनााः (र्थप स्रोत व्यिस्र्थापन र 

पररचालनको प्रफक्रया एक अनछुिेदमा) 
७) कम््यटुर प्रयोगशालाको प्रयोगको कायययोजनााः कक्ा एिम ्विषय अनसुारको समय 

ताललका र प्रयोगशालाको प्रभािकारी प्रयोगको योजना  

८) प्रनतिद्धता पत्राः 
१. विद्यालय व्यिस्र्थापन सलमनतको प्रनतिद्धता सहहतको ननियय प्रनत  

२. प्रयोगशाला स्र्थापना भए पश्चात कम््यटुरबाट लमडास क्लास सचंालन गने 
प्रनतिद्दतापत्र |   

 

९) अन्य र्थप (केही भए) ………………………………………………………………… 

 

(यो ढााँचामा आिेदन िाराम र प्रस्तािना पत्र तयार गरी विद्यालयको तिय बाट 
आगधकाररक सही िाप गरी ईमेल (स्क्यान कवप) िा सोझै काललन्चोक गाउाँपाललकाको 
कायायलयमा सचूना प्रकाशन भएको लमनतल े१५ हदन लभत्र आइपगु्ने गरी पेश गनुयपनेि।) 


