
नपेाल सरकार 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय 

सूचना प्रविधि विभाग 
 

सूचना प्रविधि मैरी विद्यालय (Smart School) स्थापना, सञ्चालन तथा व्यिस्थापनको लाधग सामदुावयक 
माध्यधमक विद्यालयले पेश गने प्रस्तािको नमूना फारम 

 

विद्यालयको नाम: 

विद्यालयको ठेगाना:  प्रदेश: …………… …………. जिल्ला: ………………………  

 स्थानीय तहको नाम:……………….. ………… ……..……… िडा नं.: ………………. 

सञ्चाधलत कक्ााःकक्ा १-१०/ कक्ा १-१२  
कक्ागत विद्याथी सङ्खयााः 
कक्ा १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ िम्मा 
विद्याथी 
सङ्खया 

             

 

तहगत एिम ्विषयगत जशक्क सङ्खया 
तह नेपाली अङ्रिेी गजित विज्ञान सामाजिक कम््यटुर अन्त्य िम्मा 
आिारभतू         

माध्यधमक         

 

भौधतक पूिाािार: 

(क) भिनको प्रकार: 

पक्की  /  कच्ची 
(ख) सरुक्ा व्यिस्था 

a. विद्यालयको पररसर घेराबार गररएको / नगररएको 
b. घेराबार गररएको भए, पखााल / कााँडेतार / अन्त्याः…………… 

c. सरुक्ा गाडाको व्यिस्था भएको / नभएको 
(ग) कक्ा कोठा संखया: 
(घ) कम््यटुर प्रयोगशाला कोठा: 

भएको / नभएको 
(ङ) कम््यटुर प्रयोगशाला स्थापनाको लाधग उपलब्ि कोठा सङ्खया : (कम्तीमा २ िटा) 

a. कोठा नं १ को साइि: …………. वफट लम्िाई र …………… वफट चौडाइ 

b. कोठा नं १ को साइि: …………. वफट लम्िाई र …………… वफट चौडाइ 

c. सरुजक्त अिस्था 
i. पक्की भिनमा रहेको  / नरहेको 

ii. झ्याल ढोकामा चकुुल र चाबी लगाउने प्रबन्त्ि भएको / नभएको 



iii. कोठाको छानाको अिस्थााः पानी चवुहने /  नचवुहन े

iv. कोठाको धभत्ााः पक्की र ्लाष्टर गररएको / नगररएको 
(च) फधनाचरको व्यिस्थापन 

a. कम््यटुर ल्यािको लाधग टेिल कुसीको व्यिस्था भएको / नभएको 
नभएको भए व्यिस्थापन गना सक्ने / नसक्न े

b. भइूाँमा कापेवटङ्ग िा पाकेवटङ्गको व्यिस्था भएको / नभएको 
नभएको भए व्यिस्थापन गना सक्ने / नसक्न े

(छ) विद्यतुको धनयधमत आपूधतााः भएको / नभएको  

(ि) ब्रोडब्यान्त्ड इन्त्टरनेट कनेजक्टधभटीको व्यिस्थााः भएको / नभएको 
(झ) इन्त्टरनेट कनेजक्टधभटी भएको भए इन्त्टरनेट सेिा उपलब्ि गराइएको माध्यम (प्रविधि) र उपलब्ि 

इन्त्टरनेटको व्याण्डिीथ …………. 

(ञ) ब्रोडब्यान्त्ड इन्त्टरनेट कनेजक्टधभटीको व्यिस्थााःनभएको भए िडान गना सवकने / नसवकन े

(ट) उपलब्ि इन्त्टरनेट सेिा प्रदान गने संस्थाको नाम र सेिाको प्रकाराः…………………. 

(ठ) विद्यालयमा सूचना प्रविधिको विषय जशक्काः भएको / नभएको 
a. विषय जशक्क भए, जशक्कको योग्यता ………………………………………………. 

b. अन्त्य जशक्कहरूले सूचना प्रविधि सम्बन्त्िी ताधलम धलएको भए ताधलम धलएको अिधि र 
प्रकाराः ……………………………………………………….. 

c. कम््यटुर जशक्क नभएको भए, अन्त्य विषय जशक्कले सूचना प्रविधि सम्बन्त्िी ताधलम धलइ 
कायाक्रम सञ्चालन गना सक्न े/ नसक्ने  

(ड) प्रधतिद्धता सवहतको प्रस्तािना पर 

 

प्रस्तािना परको ढााँचा 
१) पषृ्ठभधूमाः (विद्यालयको सजङ्क्प्त पररचयाः एक पररच्छेद मारै) 

२) सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्त्िमा विद्यालयले हालसम्म गरेका प्रिद्धानात्मक कायाहरूाः (मखुय 
तीन बुाँदामा मारै) 

३) सरकारी धनकाय एिं अन्त्य संघ संस्थाहरुको सहयोगमा जशक्ामा सूचना प्रविधिको प्रयोग (ICT 

in Education) सम्बन्त्िी कुनै कायाक्रम सञ्चाधलत भएको भए सोको संजक्प्त वििरि 

४) कम््यटुर प्रयोगशाला स्थापना गनुाको उद्दशे्य (बुाँदामा) 
५) विद्यालयको तफा बाट गना सक्ने योगदानाः (कोठा तथा फधनाचर व्यिस्थापन गने प्रवक्रया एक 

अनचु्छेदमा) 
६) कायाान्त्ियन र ममात सम्भारका लाधग कायायोिनााः (थप स्रोत व्यिस्थापन र पररचालनको 

प्रवक्रया एक अनचु्छेदमा) 
७) कम््यटुर प्रयोगशालाको प्रयोगको कायायोिनााः कक्ा एिम ्विषय अनसुारको समय ताधलका र 

प्रयोगशालाको प्रभािकारी प्रयोगको योिना  

८) प्रधतिद्धता पराः 
a. विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतको प्रधतिद्धता सवहतको धनिाय प्रधत  



b. आिश्यकतानसुार आधथाक, भौधतक एिं दक् िनशजिको व्यिस्थापनको लाधग सहयोग 
गने तथा धनयधमत रुपमा अनगुमन, धनररक्ि गने प्रधतिद्धता सवहतको स्थानीय तह 
(गाउाँपाधलका/नगरपाधलका) को धसफाररस पर। 

९) अन्त्य थप (केही भए) ………………………………………………………………… 

 

(यो ढााँचामा आिेदन फाराम र प्रस्तािनापर तयार गरी विद्यालयको तफा बाट आधिकाररक सही 
छाप गरी इमेल (स्क्यान कवप) िा फ्याक्स िा सोझै विभागमा सूचना प्रकाशन भएको धमधतले 
१५ ददन धभर आइपगु्ने गरी पेश गनुापनेछ।) 


