नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण
कमलादी, काठमाड ौँ
सूचना प्रधिधि प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यिस्थापनको लाधग सामुदाधयक माध्यधमक धिद्यालयले
पेश गने प्रस्तािको नमूना फारम
विद्यालयको नाम: .......................................
विद्यालयको ठे गाना: प्रदे श: …………… …………. जिल्ला: ……………………… संघीय संसद ननिााचन क्षेत्र नं: .........
स्थानीय तहको नाम:……………….. ………… ……..……… िडा नं.: ……………….
सञ्चाललत कक्षााःकक्षा १-१२/सो भन्दा बढी ........................सम्म
१. कक्षागत विद्याथी सङ्खयााः
कक्षा

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

सोभन्दा िम्मा
बढी

दललत/िनिानत/विछडडएको
िगाका विद्याथी संख्या

िम्मा विद्याथी सङ्खख्या
२. तहगत एिं विषयगत शिक्षक सङ्खया
तह

नेिाली

अङ्खरेिी

गणित

विज्ञान

सामाजिक

आधारभत
ू

कम््यट
ु र

अन्य

िम्मा

माध्यलमक
सो भन्दा बढी
(विश्िविद्यालय)
३. कम्पट
ु र विषयको पढाई:
क) भइरहे को/नभएको: ………….
अननिाया/ऐजछछक: ………….
४. भौततक पि
ू ााधार:
(क) भिनको प्रकार (िजकक/कछची) : ………….
(ख) सरु क्षा व्यिस्था
१. विद्यालयको िररसर घेराबार गररएको/नगररएको: ………….
२. घेराबार गररएको भए, िखााल/कााँडत
े ार / अन्य: ………….
३. सरु क्षा गाडाको व्यिस्था भएको/नभएको: ………….
(ग) कक्षा कोठा संख्या:
(घ) कम््यट
ु र प्रयोगशाला कोठा (भएको/ नभएको): ………….
(ङ) कम््यट
ु र प्रयोगशाला स्थािनाको लागग उिलब्ध कोठा सङ्खख्या (कम्तीमा १ िटा) : ………….

१. कोठा नं १ को साइि: …………. फिट लम्िाई र …………… फिट चौडाइ
२. सरु क्षक्षत अिस्था
i. िककी भिनमा रहे को / नरहे को: ………….
ii. झ्याल ढोकामा चक
ु ु ल र चाबी लगाउने प्रबन्ध भएको / नभएको: ………….
iii. कोठाको छानाको अिस्थााः िानी चुहहने/ नचुहहने: ………….
iv. कोठाको लभत्ााः िककी र ्लाष्टर गररएको/नगररएको: ………….
(च) िननाचरको व्यिस्थािन
१. कम््यट
ु र ल्यािको लागग टे िल कुसीको व्यिस्था भएको/नभएको: ………….
नभएको भए व्यिस्थािन गना सकने/नसकने: ………….
२. भइ
ू ाँमा कािेहटङ्खग िा िाकेहटङ्खगको व्यिस्था भएको/नभएको: ………….
नभएको भए व्यिस्थािन गना सकने/नसकने: ………….
(छ) विद्यत
ु को आिनू ता भएको/नभएको : ………….
(ि) ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेजकटलभटीको व्यिस्था भएको/ नभएको: ………….
(झ) इन्टरनेट कनेजकटलभटी भएको भए इन्टरनेट सेिा उिलब्ध गराइएको माध्यम (प्रविगध) र उिलब्ध
इन्टरनेटको व्याण्डिीथ ………….
(ञ) उिलब्ध इन्टरनेट सेिा प्रदान गने संस्थाको नाम र सेिाको प्रकाराः………………….
(ट) विद्यालयमा सच
ू ना प्रविगधको विषय लशक्षक भएको /नभएको: ………….
१. विषय लशक्षक भए, लशक्षकको योग्यता ……………………………………………….
२. अन्य लशक्षकहरूले सच
ू ना प्रविगध सम्बन्धी ताललम ललएको भए ताललम ललएको अिगध र
प्रकाराः ………………………………………………………..
३. कम््यट
ु र लशक्षक नभएको भए, आन्तररक िा अन्य श्रोतबाट कम््यट
ु र लशक्षक (विज्ञान
विषयमा कजम्तमा १२ कक्षा उत्ीिा गरी कजम्तमा ३ महहनाको कम््यट
ु र विषयमा
ताललम ललएको िा कम््यट
ु र विज्ञानमा कजम्तमा १२ कक्षा िा सो सरहको अध्ययन
गरे को) राख्न सकने/नसकने: ………….
(ठ) प्रनतिद्धता सहहतको प्रस्तािना ित्र
प्रस्तािना पत्रको ढााँचा
१) िष्ृ ठभलू माः (विद्यालयको सङ्खक्षक्ष्त िररचयाः एक िररछछे द मात्रै)
२) सच
ू ना प्रविगधको प्रयोग सम्बन्धमा विद्यालयले हालसम्म गरे का प्रिद्ाधनात्मक कायाहरूाः
(मख्
ु य तीन बाँद
ु ामा मात्रै)
३) सरकारी ननकाय एिं अन्य संघ संस्थाहरुको सहयोगमा लशक्षामा सच
ू ना प्रविगधको प्रयोग
(ICT in Education) सम्बन्धी कुनै कायाक्रम सञ्चाललत भएको भए सोको संक्षक्ष्त वििरि
४) कम््यट
ु र प्रयोगशाला स्थािना गनक
ुा ो उद्दे श्य (बाँद
ु ामा)
५) विद्यालयको तिाबाट गना सकने योगदानाः (कोठा तथा िननाचर व्यिस्थािन गने प्रफक्रया
एक अनछ
ु छे दमा)

६) कायाान्ियन र ममात सम्भारका लागग कायायोिनााः (थि स्रोत व्यिस्थािन र
िररचालनको प्रफक्रया एक अनछ
ु छे दमा)
७) कम््यट
ु र प्रयोगशालाको प्रयोगको कायायोिनााः कक्षा एिम ् विषय अनस
ु ारको समय
ताललका र प्रयोगशालाको प्रभािकारी प्रयोगको योिना
८) प्रनतिद्धता ित्राः
१. विद्यालय व्यिस्थािन सलमनतको प्रनतिद्धता सहहतको ननिाय प्रनत
२. आिश्यकतानस
ु ार आगथाक, भौनतक एिं दक्ष िनशजकतको व्यिस्थािनको लागग
सहयोग गने तथा ननयलमत रुिमा अनग
ु मन, ननररक्षि गने प्रनतिद्धता सहहतको
स्थानीय तह (गाउाँ िाललका/नगरिाललका) को लसिाररस ित्र।
३. प्रयोगशाला स्थािना भए िश्चात कम््यट
ु र विषयको(अननिाया/ऐजछछक)िढाई हुने
प्रनतिद्दताित्र |

९) अन्य थि (केही भए) …………………………………………………………………
(यो

ढााँचामा

आिेदन

िाराम

र

प्रस्तािना

ित्र

तयार

गरी

विद्यालयको

तिाबाट

आगधकाररक सही छाि गरी ईमेल (स्कयान कवि) िा फ्याकस िा सोझै नेिाल दरू संचार
प्रागधकरिमा
गनि
ुा नेछ।)

सच
ू ना

प्रकाशन

भएको

लमनतले

१५

हदन

लभत्र

आइिग्ु ने

गरी

िेश

