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३. विगत ३ िर्ष यता नपेाल सरकार, प्रदेश सरकार, शशक्षा विकास तथा समन्िय इकाइ, गलु्मीदरबार गाउँपाललका 
िा विलिन्न दात ृलनकाय िा व्यशिबाट प्राप्त अनदुान/आयोजना/ कायषक्रम वििरण 

 

क्र.सं. अनदुानका के्षत्रहरु अनदुान ददन ेलनकाय िा व्यशि अनदुान रकम कैवियत 

आ.ि.०७3/७४     

     

    

आ.ि.०७4/७5     

    

 

 

   

आ.ि.०७5/७6     

    

    

आ.ब.076/77     

    

    

 

४. िौलतक पूिाषधार: 

१. ििनको प्रकार (पदि/कच्ची): …………. 

२. सरुक्षा व्यिस्था 
(क) विद्यालयको पररसर घेराबार गररएको/नगररएको: …………. 

(ख) घेराबार गररएको िए, पखाषल/काँडेतार / अन्य: …………. 

(ग) सरुक्षा गाडषको व्यिस्था िएको/निएको: …………. 

३. कक्षा कोठा संख्या: 
(क) सूचना प्रविलध व्यिस्थापन/ पसु्तकालय/ विज्ञान प्रयोगशालाको लालग उपलब्ध कोठा  सङ्खख्या : 

…………. 

   (ख) कोठाको साइज: …………. विट लम्िाई र …………… विट चौडाइ 



(ग) सरुशक्षत अिस्था 
i. पिी ििनमा रहेको / नरहेको: …………. 

ii. झ्याल ढोकामा चकुुल र चाबी लगाउने प्रबन्ध िएको / निएको: …………. 

iii. कोठाको छानाको अिस्थााः पानी चवुहन/ेनचवुहन:े …………. 

iv. कोठाको लित्ााः पिी र प्लाष्टर गररएको/नगररएको: …………. 

  ४. िलनषचरको व्यिस्थापन 

  ५. कम्प्यटुर ल्यािको लालग टेिल कुसीको व्यिस्था िएको/निएको: …………. 

निएको िए व्यिस्थापन गनष सक्न/ेनसक्न:े …………. 

  ६. विद्यतुको आपूलतष िएको/निएको: …………. 

(क) इन्टरनेट कनेशक्टलिटीको व्यिस्था िएको/ निएको: …………. 

(ख)  इन्टरनेट कनेशक्टलिटी िएको िए इन्टरनेट सेिा उपलब्ध गराइएको माध्यम (प्रविलध) 
र      उपलब्ध इन्टरनेटको व्याण्डिीथ …………. 

  ७. विद्यालयमा सूचना प्रविलधको ज्ञान िएको शशक्षकको अिस्था: 
     (क) विद्यालयमा सूचना प्रविलधको विर्य शशक्षक िएको /निएको: …………. 

   विर्य शशक्षक िए, शशक्षकको योग्यता ………………………………………………. 

(ग) अन्य शशक्षकहरूले सूचना प्रविलध सम्बन्धी ताललम ललएको िए ताललम ललएको अिलध      

र प्रकाराः ……………………………………………………….. 

 

(घ) कम्प्यटुर शशक्षक निएको िए, आन्तररक िा अन्य श्रोतबाट कम्प्यटुर शशक्षक (कशम्तमा १२ कक्षा 
उत्ीणष गरी कशम्तमा ३ मवहनाको कम्प्यटुर विर्यमा ताललम ललएको िा कम्प्यटुर विज्ञानमा 
कशम्तमा १२ कक्षा िा सोसरहको अध्ययन गरेको) राख्न सक्ने/नसक्न:े …………. 

 

५. संलग्न गनुषपने आिश्यक कागजातहरु: 
(क) विद्यालय व्यिस्थापन सलमलतको प्रलतिद्धता सवहतको लनणषय प्रलतललपी,  

(ख) िडा कायाषलयको लसिाररस पत्र, 

(ग) विद्यालयको पत्र  
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