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प्रथम पटक प्रकाशशत शमततिः २०७५/०९/१० 

सचूिा िं १ प्राविधिक विद्यालयहरुमा ल्याब तथा उपकरण व्यिस्थापिका 
लाधि प्रस्ताि आव्हाि सम्बन्िी सचूिा 

गण्डकी प्रदेश शिरका सामदुातयक विद्यालयहरुमध्ये प्राविधिक िार सञ्चालन गरेका विद्यालय र 
प्राविधिक शशक्षा तथा व्यिसातयक ताशलम पररषद्बाट अनमुतत शलई Technical Secondary Education 

Examination (TSEE) र डडप्लोमा तहको कक्षा सञ्चालन गरररहेको सामदुातयक विद्यालयहरुमा प्रयोगशाला 
एिम ्आिश्यक उपकरणहरुको उधचत व्यिस्थापन गरी शकै्षक्षक गणुस्तरलाई अशििदृ्धि गदै प्रततस्पिी 
िनशजतत तयार गनन यस तनदेशनालयको आ.ि. २०७५/७६ को स्िीकृत िावषनक कायनक्रम अनसुार 
प्राविधिक विद्यालयहरुमा ल्याब तथा उपकरण व्यिस्थापिका लाधि प ुँजीित अि र्दाि उपलब्ि िराउिे 
सम्बन्िी काययविधि, २०७५ बमोजिम यस प्रदेश शिर सञ्चाशलत उपयुनततानसुारका प्राविधिक 
विद्यालयहरुले यो सचूना प्रकाशन िएको शमततल े ३० ददनशिर कायनविधिमा उल्लेख िए बमोजिम 
तनिानररत ढााँचामा प्रस्ताि तयार गरी आिश्यक कागिातहरु सदहत प्रस्ताि सम्बजन्त्ित जिल्ला जस्थत 
शशक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइ िा शशक्षा विकास तनदेशनालय, गण्डकी प्रदेशमा पेश गननका लाधग 
सम्बजन्त्ित सबकैो िानकारीका लाधग यो सचूना प्रकाशशत गररएको छ । 

 

सचूिा िं २  विद्यालय तथा बालस िारिहृको िौचालय, कम््य टर ल्याि, 

विज्ञाि प्रयोििाला व्यिस्थापिका लाधि प्रस्ताि आव्हाि सम्बन्िी सचूिा 
 गण्डकी प्रदेश शिरका सामुदातयक विद्यालयहरु तथा बालसुिारगहृमा िौचालय, कम््य टर 
ल्याि, विज्ञाि प्रयोििालाको उधचत व्यिस्थापन गरी शैक्षक्षक गुणस्तरलाई अशििदृ्धि गदै 
प्रततस्पिी िनशजतत तयार गनन यस तनदेशनालयको आ.ि. २०७५/७६ को स्िीकृत िावषनक 
कायनक्रम अनुसार सामुदातयक विद्यालय तथा बालस िारिहृरुमा िौचालय, कम््य टर ल्याि, 

विज्ञाि प्रयोििाला व्यिस्थापिका लाधि प ुँजीित अि र्दाि उपलब्ि िराउिे सम्बन्िी काययविधि, 

२०७५ बमोजिम यस प्रदेश शिर सञ्चाशलत उपयुनततानुसारका सामुदातयक विद्यालय तथा 
बालसुिारगहृहरुले यो सूचना प्रकाशन िएको शमततले ३० ददनशिर कायनविधिमा उल्लेख िए 
बमोजिम तनिानररत ढााँचामा प्रस्ताि तयार गरी आिश्यक कागिातहरु सदहत प्रस्ताि 
सम्बजन्त्ित जिल्ला जस्थत शशक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइ िा शशक्षा विकास तनदेशनालय, 

गण्डकी प्रदेशमा पेश गननका लाधग सम्बजन्त्ित सबैको िानकारीका लाधग यो सूचना प्रकाशशत 
गररएको छ । 

 

 

 



 

सचूिा िं ३ साम र्दानयक शसकाई केन्रमार्य त साक्षरता तथा निरन्तर शिक्षा 
काययक्रम सञ्चालिका लाधि प्रस्ताि आव्हाि सम्बन्िी सचूिा 
गण्डकी प्रदेश शिरका सामुदातयक शसकाइ केन्त्रहरुले आफ्नो सेिा क्षेर शिरका तनरक्षरहरुलाई 
साक्षर र साक्षरहरुलाइ तनरन्त्तर शशक्षा संचालन गरी साक्षरता कायनक्रमलाई प्रिािकारी बनाउन 
यस तनदेशनालयको आ.ि. २०७५/७६ को स्िीकृत िावषनक कायनक्रम अनसुार साम र्दानयक 
शसकाइकेन्र मार्य त साक्षरता तथा निरन्तर शिक्षा काययक्रम संचालि सम्बन्िी काययविधि, २०७५ 
बमोजिम यस प्रदेश शिर सञ्चाशलत उपयुनततानसुारका सामुदातयक शसकाइकेन्त्रहरुले यो सचूना 
प्रकाशन िएको शमततल े ३० ददनशिर कायनविधिमा उल्लेख िए बमोजिम तनिानररत ढााँचामा प्रस्ताि 
तयार गरी आिश्यक कागिातहरु सदहत प्रस्ताि सम्बजन्त्ित जिल्ला जस्थत शशक्षा विकास तथा समन्त्िय 
इकाइ िा शशक्षा विकास तनदेशनालय, गण्डकी प्रदेशमा पेश गननका लाधग सम्बजन्त्ित सबकैो िानकारीका 
लाधग यो सचूना प्रकाशशत गररएको छ । 

 

सचूिा िं ४ िकैल्ल्पक विद्यालय स्थापिा तथा सञ्चालिका लाधि प्रस्ताि 
आव्हाि सम्बन्िी सचूिा 
 

गण्डकी प्रदेश शिर विद्यालय शशक्षाको अिसरबाट बजञ्चत नागररकहरुलाई विद्यालय शशक्षाकै 
पाठ्यक्रममा आिाररत िइ माध्यशमक शशक्षा परीक्षा (एसईई) सम्मको शकै्षक्षक योग्यता हाशसल गराउन 
सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुको सदुृढीकरण तथा व्यिस्थापन र नयााँ विद्यालयको स्थापना तथा 
सञ्चालन गनन आधथनक िषन २०७५/७६ को बिेट कायानन्त्ियन गनन िकैल्ल्पक विद्यालय स्थापिा तथा 
सञ्चालिका लाधि प ुँजीित अि र्दाि उपलब्ि िराउिे सम्बन्िी काययविधि, २०७५ बमोजिम यस प्रदेश 
शिर सञ्चाशलत उपयुनततानसुारका िकैजल्पक विद्यालयहरुले यो सचूना प्रकाशन िएको शमततल े ३० 
ददनशिर कायनविधिमा उल्लखे िए बमोजिम तनिानररत ढााँचामा प्रस्ताि तयार गरी आिश्यक कागिातहरु 
सदहत प्रस्ताि सामाजिक विकास मन्त्रालय, शशक्षा विकास तनदेशनालय गण्डकी प्रदेशमा पेश गननका 
लाधग सम्बजन्त्ित सबकैो िानकारीका लाधग यो सचूना प्रकाशशत गररएको छ । 

 

सचूिा िं ५  स्थानिय तहसंिको सहलिािीमा ग्रामीण के्षत्रका साम र्दानयक 
आिारभ त विद्यालयहरुमा सचूिा प्रविधिको प्रयोि एिम ्ई लनियङ 
व्यिस्थापिका लाधि प्रस्ताि आव्हाि सम्बन्िी सचूिा 

गण्डकी प्रदेश शिरका ग्रामीण क्षेरका सामुदातयक आिारिुत विद्यालयहरुमा सूचना 
प्रविधिको प्रयोग एिम ्E- Learning व्यिस्थापन गरी विद्याथीहरुको पठनपाठन एिम ् शशक्षण 
शसकाइ क्रक्रयाकलापमा सुिार ल्याई गुणस्तरीय शशक्षा प्रदान गनन आिश्यक िएकोले ग्रामीण 
क्षेरका आिारिुत सामुदातयक विद्यालयहरुको लाधग सूचना प्रविधिको व्यिस्थापन गनन यस 
तनदेशनालयको आ.ि. २०७५/७६ को स्िीकृत िावषनक कायनक्रम अनुसार ग्रामीण क्षेत्रका 
आिारभ त साम र्दानयक विद्यालयहरुको लाधि सूचिा प्रविधिको प्रयोि एिम ् ई लनियङ 
व्यिस्थापि सम्बन्िी काययविधि, २०७५ बमोजिम यस प्रदेश शिर सञ्चाशलत उपयुनततानुसारका 
सामुदातयक विद्यालयहरुले यो सूचना प्रकाशन िएको शमततले ३० ददनशिर कायनविधिमा  



 

 

उल्लेख िए बमोजिम तनिानररत ढााँचामा प्रस्ताि तयार गरी आिश्यक कागिातहरु 
सदहत प्रस्ताि सम्बजन्त्ित जिल्लाको शशक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइ िा शशक्षा विकास 
तनदेशनालय, गण्डकी प्रदेशमा पेश गननका लाधग सम्बजन्त्ित सबैको िानकारीका लाधग यो 
सूचना प्रकाशशत गररएको छ । 

 

सचूिा िं ६ स्थािीयतहमा संचाशलत उत्कृष्टता हासील िरेका साम र्दानयक 
शसकाई केन्रहरुको संस्थाित क्षमता विस्तारका लाधि प्रस्ताि आव्हाि सम्बन्िी 
सचूिा 
 गण्डकी प्रदेश शिरका सामुदातयक शसकाइ केन्त्रहरुले संस्थागत क्षमता विकास गरी 
आफ्नो सेिा क्षेर शिरका विशिन्त्न शैक्षक्षक क्रक्रयाकलापहरुलाइ प्रिािकारी रुपमा संचालन गनन 
यस तनदेशनालयको आ.ि. २०७५/७६ को स्िीकृत िावषनक कायनक्रम अनुसार साम र्दानयक 
शसकाइ केन्रको संस्थाित क्षमता विस्तार सम्बन्िी काययविधि, २०७५ बमोजिम यस प्रदेश शिर 
सञ्चाशलत उपयुनततानुसारका सामुदातयक शसकाइकेन्त्रहरुले यो सूचना प्रकाशन िएको शमततले 
३० ददनशिर कायनविधिमा उल्लेख िए बमोजिम तनिानररत ढााँचामा प्रस्ताि तयार गरी आिश्यक 
कागिातहरु सदहत प्रस्ताि सम्बजन्त्ित जिल्ला जस्थत शशक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइ िा 
शशक्षा विकास तनदेशनालय, गण्डकी प्रदेशमा पेश गननका लाधग सम्बजन्त्ित सबैको िानकारीका 
लाधग यो सूचना प्रकाशशत गररएको छ ।  

सचूिा िं ७  साम र्दानयक विद्यालयमा संचाशलत बालविकास केन्रहरुको 
स्तरोन्िनतका लाधि प्रस्ताि आव्हाि सम्बन्िी सचूिा 
 गण्डकी प्रदेश शिरका सामुदातयक विद्यालयहरुमा संचाशलत प्रारजम्िक बालविकास केन्त्रहरुको 
स्तरोन्त्नती गरी बालबाशलकाहरुको चौतर्फी विकास गने क्रक्रयाकलापहरुलाइ प्रिािकारी रुपमा 
संचालन गनन यस तनदेशनालयको आ.ि. २०७५/७६ को स्िीकृत िावषनक कायनक्रम अनुसार 
बालविकास केन्रको स्तरोन्िनतका लाधि दर्दइिे प ंल्जित अि र्दाि सम्बन्िी काययविधि, २०७५ 
बमोजिम यस प्रदेश शिर सञ्चाशलत उपयुनततानुसारका सामुदातयक विद्यालयहरुमा संचाशलत 
बालविकास केन्त्रहरुले यो सूचना प्रकाशन िएको शमततले ३० ददनशिर कायनविधिमा उल्लेख 
िए बमोजिम तनिानररत ढााँचामा प्रस्ताि तयार गरी आिश्यक कागिातहरु सदहत प्रस्ताि 
सम्बजन्त्ित जिल्ला जस्थत शशक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइ िा शशक्षा विकास तनदेशनालय, 

गण्डकी प्रदेशमा पेश गननका लाधग सम्बजन्त्ित सबैको िानकारीका लाधग यो सूचना प्रकाशशत 
गररएको छ ।  

सचूिा िं ८  प्ररे्दिस्तरमा संचाशलत समािेिी शिक्षा संचालि ििे साम र्दानयक 
विद्यालयहरुको क्षमता विस्तार (दृल्ष्टविदहि,स स्तश्रिण र िौद्धिक अपािंता 
भएकालाइ िकै्षक्षक सामाग्री तथा उपकरण) को लाधि प्रस्ताि आव्हाि सम्बन्िी 
सचूिा 



  

 

गण्डकी प्रदेश शिरका अपाङ्गता िएका बालिाशलकाहरुलाई अपाङ्ग मरैी िातािरणमा पठनपाठन 
गराइ विद्यालय शशक्षाको मलु प्रिाहमा समािेश गराउाँ दै शशक्षामा पहुाँच र शकै्षक्षक गणुस्तरलाई 
अशििदृ्धि  गने क्रक्रयाकलापहरुलाइ प्रिािकारी रुपमा संचालन गनन यस तनदेशनालयको आ.ि. 
२०७५/७६ को स्िीकृत िावषनक कायनक्रम अनुसार समािेिी शिक्षा सञ्चालि ििे साम र्दानयक 
विद्यालयको क्षमता विस्तार सम्िन्िी काययविधि,२०७५ बमोजिम यस प्रदेश शिर सञ्चाशलत 
उपयुनततानुसारका सामुदातयक विद्यालयहरुले यो सूचना प्रकाशन िएको शमततले ३० ददनशिर 
कायनविधिमा उल्लेख िए बमोजिम तनिानररत ढााँचामा प्रस्ताि तयार गरी आिश्यक कागिातहरु 
सदहत प्रस्ताि सम्बजन्त्ित जिल्ला जस्थत शशक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइ िा शशक्षा विकास 
तनदेशनालय, गण्डकी प्रदेशमा पेश गननका लाधग सम्बजन्त्ित सबैको िानकारीका लाधग यो 
सूचना प्रकाशशत गररएको छ ।  

माथी उल्लखेित सचूिा सम्बन्िी थप जािकारीका लाधि सम्पकय  

सामाल्जक विकास मन्त्रालयको िेिसाइट mosd.gandaki.gov.np मा लिइि िरी िा मन्त्रालयको  

 र्ोि ि.ं ०६१४६७६७१ , ०६१४६७६७२  

िा 

शिक्षा विकास निरे्दििालय,  िण्डकी प्ररे्दि,  पोिराको र्ोि ि ं०६१५५०४६२ िा ०६१५२८५७३ 
मा सम्पकय  ििय सककिे छ । 

 


