
सामदुायिक क्िाम्पसको शैक्षिक गणुस्तर अभिवयृिका लाभग पूवााधार 
यवकास सहिोग कािाक्रम सञ्चालन भनदेक्षशका, २०७६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश सरकार 
प्रदेश नं. 5 

सामाक्षिक यवकास मन्त्रालि 

बटुवल, नपेाल 



 

2 
 

सामदुायिक क्िाम्पसको शैक्षिक गणुस्तर अभिवयृिका लाभग पूवााधार यवकास सहिोग 
कािाक्रम सञ्चालन भनदेक्षशका, २०७६ 

 प्रस्तावनााः 

प्रदेश भिरका सामदुायिक क्िाम्पसहरुको पूवााधारको यवकास गरी सामदुायिक क्िाम्पसलाई प्रभतष्पधी बनाई 
उच्च क्षशिाको गन्त्तव्िका रुपमा स्थायपत गदै सामदुायिक क्िाम्पसहरुको संस्थागत िमता र कािादिता 
अभिवृयि गनाका लाभग सामदुायिक क्िाम्पसहरुको िौभतक संरचना भनमााणमा सहिोग गनाका लाभग सामाक्षिक 
यवकास मन्त्रालि, प्रदेश नं. 5 ले िो भनदेक्षशका तिार गरेको छ। 

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्िाः (१) िो भनदेक्षशकाको नाम “सामदुायिक क्िाम्पसको शैक्षिक गणुस्तर अभिवृयिका 
लाभग पूवााधार यवकास सहिोग कािाक्रम सञ्चालन भनदेक्षशका, २०७६" रहेको छ। 

(2) िो भनदेक्षशका मन्त्रालिबाट स्वीकृत िएको भमभतदेक्षि लागू हनुेछ। 

2. पररिाषााः यवषि वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा िस भनदेक्षशकामा; 
(क) “प्रदेश” िन्नाले प्रदेश नं. 5 लाई सम्झन ुपदाछ। 

(ि) “मन्त्रालि” िन्नाले प्रदेशको सामाक्षिक यवकास मन्त्रालिलाई सम्झन ुपदाछ। 

(ग) “भनदेशनालि” िन्नाले प्रदेशको क्षशिा तथा सामाक्षिक यवकास भनदेशनालिलाई सम्झन ुपदाछ। 

(घ) “सामाक्षिक यवकास भिभििन कािाालि” िन्नाले िस मन्त्रालि मातहत क्षिल्लाक्षस्थत सामाक्षिक 
यवकास भिभििन कािाालिलाई सम्झन ुपदाछ। 

(ङ) “सामदुायिक क्िाम्पस” िन्नाले नेपालको कुनै यवश्वयवद्यालिबाट सम्बन्त्धन प्राप्त गरी समदुािद्वारा 
स्थापना गरी गैरनाफामूलक रुपमा सञ्चालन िएका क्िाम्पसहरुलाई सम्झन ुपदाछ। 

 

 (च) “मूल्िाङ्कन तथा छनौट सभमभत” िन्नाले दफा 4 बमोक्षिमको सभमभतलाई सम्झन ुपदाछ। 

(छ) "पूवााधार सहिोग" िन्नाले सामदुायिक क्िाम्पसको शैक्षिक गणुस्तर अभिवृयिमा सहिोग पिुााउन 
आवश्िक पने न्त्िूनतम पूवााधार िस्तै क्िाम्पस िवन भनमााण, प्रिोगशाला भनमााण, प्रिोगशालाका 
उपकरण तथा सामाग्री, छारावास िवन भनमााण, िवन ममात, कम्पाउण्ि वाल भनमााण, यवद्याथीका 
लाभग बस, सूचना तथा सञ्चार प्रयवभधका उपकरणहरु, पसु्तकालि एवम ्शौचालि स्थापना गना 
उपलब्ध गराइने यवत्तीि सहिोगलाई िनाउँछ । 

(ि) “भनदेक्षशका” िन्नाले सामदुायिक क्िाम्पसको शैक्षिक गणुस्तर अभिवृयिका लाभग पूवााधार यवकास 
सहिोग कािाक्रम सञ्चालन भनदेक्षशका, २०७६” लाई सम्झन ुपदाछ। 

(झ) “सामाक्षिक परीिण” िन्नाले िस भनदेक्षशका बमोक्षिम कािाक्रम सम्पन्न िएपभछ क्षिम्मेवार सभमभत वा 
अभधकारीले सभमभतका पदाभधकारीहरु, स्थानीि तहका प्रभतभनभधहरु, क्षशिक, अभििावक, यवद्याथी 
तथा कािाक्रमबाट प्रिायवत िनसमदुािलाई कािाक्रम सञ्चालन िएको स्थानमा िेला गराई 
कािाक्रमको आम्दानी, िचा, कािाक्रमबाट भनभमात संरचना र िररद िएका िौभतक वस्तकुो 
सावािभनकीकरण गरी त्िस उपर उपक्षस्थत व्िक्षिहरुको राि प्रभतयक्रिा भलन ेकािालाई बझुाउँदछ। 
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3. उद्दशे्िाः िस भनदेक्षशकाको उद्देश्िहरु देहािबमोक्षिम रहेका छन।् 

(क)  सामदुायिक क्िाम्पसको िौभतक पूवााधार यवकासमा सहिोग गने, 
(ि)  सामदुायिक क्िाम्पसको शैक्षिक गणुस्तर अभिवृयि गना सहिोग गने। 

4. मूल्िाङ्कन तथा छनौट सभमभताः (१) िस भनदेक्षशका बमोक्षिमको कािाक्रम सञ्चालनका लाभग भनदेशनालिमा 
पेश िएका प्रस्तावहरुको मूल्िाङ्कन गरी प्रस्ताव स्वीकृत गना देहाि बमोक्षिमको सभमभत रहनेछ:- 

(क)  भनदेशक, क्षशिा तथा सामाक्षिक यवकास भनदेशनालि    संिोिक 

(ि) अभधकृत प्रभतभनभध, उच्च क्षशिा महाशािा, सामाक्षिक यवकास मन्त्रालि     सदस्ि 

(ग) काननु अभधकृत, सामाक्षिक यवकास मन्त्रालि                           सदस्ि 

(घ) लेिा अभधकृत, क्षशिा तथा सामाक्षिक यवकास भनदेशनालि    सदस्ि 

(ङ) इक्षन्त्िनीिर, क्षशिा तथा सामाक्षिक यवकास भनदेशनालि     सदस्ि 

(च) उच्च क्षशिा तथा प्रायवभधक शािा प्रमिु, क्षशिा तथा सामाक्षिक यवकास भनदेशनालि सदस्ि सक्षचव 

(2) सभमभतले आवश्िक ठानेमा बैठकमा एक पटकमा बढीमा ३ िना यवषि यवज्ञलाई आमन्त्रण 

गनासक्नेछ। 

5. मूल्िाङ्कन तथा छनौट सभमभतको काम, कताव्ि र अभधकाराः मूल्िाङ्कन तथा छनौट सभमभतको काम, कताव्ि र 
अभधकार देहाि बमोक्षिम हनुछेन।् 

(क) सामदुायिक क्िाम्पसबाट प्राप्त प्रस्तावहरुमध्िे सहिोगका लाभग सम्िाव्ि क्िाम्पसको स्थलगत 
अनगुमन गरी सत्िापन गने। 

(ि) सामदुायिक क्िाम्पसबाट प्राप्त प्रस्तावहरु स्वीकृत मापदण्िको आधारमा मूल्िाङ्कन गने। 

(ग) सामदुायिक क्िाम्पसहरुलाई पूवााधार यवकास सहिोग उपलब्ध गराउन मापदण्िबमोक्षिम सहिोग 
रकम भनधाारण गने। 

(घ) क्िाम्पसलाई पूवााधार रकम भसफाररस गदाा दफा 6 को मापदण्िको अधीनमा रही कक्षम्तमा १ 
क्षिल्लामा १ क्िाम्पस पने गरी छनौट गने। 

(ङ) सामदुायिक क्िाम्पसलाई ददइने सहिोग रकम स्वीकृत गने। 

(च)  अनसूुची-2 बमोक्षिमको प्रावधानमा नबढ्ने गरी सहिोग रकम भनधाारण गने। 

6. मापदण्िाः िस भनदेक्षशका बमोक्षिम पूवााधार यवकास सहिोग प्राप्त गनाका लाभग सामदुायिक क्िाम्पसले 
देहािबमोक्षिमको न्त्िूनतम मापदण्ि परुा गरेको हनुपुनेछाः- 

(क) स्थापना िई कम्तीमा तीन शैक्षिक सर परुा गरेको सामदुायिक क्िाम्पस हनुपुने। 

(ि) पहािी क्षिल्लामा कम्तीमा 1०0 र तराईका क्षिल्लामा २00 यवद्याथी िएको क्िाम्पस हनुपुने। 

(ग) क्िाम्पसको आफ्नै िग्गा वा िोगाभधकार प्राप्त गरेको लालपिुाा वा भलित  हनुपुने। 
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(घ) यवषिगत िोग्िता पगेुका अध्िापक हनुपुने। 

(ङ) गत आभथाक वषा िन्त्दा अक्षघल्लो आभथाक वषा सम्मको लेिा परीिण प्रभतवेदन हनु ुपने। 

(च) क्िाम्पसलाई उपलब्ध गराइने अनदुान रकमको कम्तीमा १५ प्रभतशत लागत सहिाभगता 
क्िाम्पसबाट व्िहोने प्रभतबिता िएको हनुपुनेछ।मन्त्रालि वा अनदुानग्राही क्िाम्पस बाहेक अन्त्ि 
व्िक्षि वा संस्थाले लागत साझेदारी गने प्रभतवद्वता प्रस्ताव माग गदााका बित प्राप्त िएमा सोही 
बमोक्षिम लागत साझेदारीको अनपुात भनधाारण गनुापनेछ। 

(छ) िो भनिममा उल्लेक्षित मापदण्ि परुा गरेका सामदुायिक क्िाम्पसलाई अनसूुची-१ को मूल्िाङ्कनका 
आधारमा सबैिन्त्दा बढी अंक हाभसल गनेलाई कम्तीमा १ क्षिल्लामा १ क्िाम्पस पने गरी सहिोग 
रकम उपलब्ध गराउने।  

7. कागिाताः िस भनदेक्षशका बमोक्षिम पूवााधार यवकास सहिोग प्राप्त गनाका लाभग प्रस्ताव पेश गदाा देहाि 
बमोक्षिमको कागिात पेश गनुापनेछाः- 

(क) क्िाम्पस संचालक सभमभतको भनणािको प्रभतभलयप, 

(ि) सम्बक्षन्त्धत स्थानीि तहको भसफाररस पर, 

(ग) भनमााण गने कामको िौभतक परीमाण िलेुको यववरण, 

(घ) क्िाम्पस आफूले िटुाउने न्त्िनुतम १५%  लागत सहिाभगता गने प्रभतबिता सयहतको यवस्ततृ 
प्रस्ताव, 

(ङ) यवगत तीन वषाको संस्थाले प्राप्त गरेको शैक्षिक उपलक्षब्ध/नभतिा यववरण िलु्ने प्रमाण, 

(च) िग्गा धनी प्रमाणपिुाा वा िोगाभधकार पर वा सम्झौता पर। 

8. प्रस्तावाः (१) क्षशिा तथा सामाक्षिक यवकास भनदेशनालि वा सामाक्षिक यवकास भिभििन कािाालिले भनक्षित 
समि तोकी सामदुायिक क्िाम्पसहरुलाई गणुस्तर अभिवयृि गना पवुााधार यवकासको लाभग प्रस्ताव पेश गना 
आह्वान गनेछ।क्िाम्पसहरुले अनसूुची 3 बमोक्षिमको ढाँचामा प्रस्ताव पेश गनुापनेछ। 

(2) प्रस्ताव पेश गने सम्बन्त्धी सूचनामा प्रस्तावका साथ दफा 6 र 7 मा उल्लेि िएका कागिात र 
यववरणको व्िहोरा िलुाउनपुनेछ। 

(3)  प्रस्तायवत पूवााधार यवकासले सामदुायिक क्िाम्पसको गणुस्तर अभिवृयिमा के कसरी सहिोग 
पिुााउने हो, प्रस्तावमा उल्लेि गनुापनेछ। 

(४) प्रस्ताव पेश गदाा अनसूुची २ मा उल्लेक्षित पूवााधार यवकास सहिोग िेरहरुमध्िे आफ्नो 
संस्थालाई कुन िेरमा सहिोग आवश्िक हो सोहीमा केक्षन्त्ित हनुपुनेछ। 

(५) तोयकएको समिभिर प्राप्त प्रस्तावहरुमा माग िएका कागिात र यववरण रुि ुगरी माग बमोक्षिम 
िएमा दताा तथा स्वीकृत गरी राख्नपुनेछ। 
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(६) भनदेशकले वा सामाक्षिक यवकास भिभििन कािाालिलको कािाालि प्रमिुले तोयकएको म्िाद समाप्त 
हनुे ददनको कािाालि समिभिर प्राप्त प्रस्तावहरुको दताा रक्षिष्टरमा हस्तािर गरी भमभत, समि 
उल्लेि गरी बन्त्द गनुापनेछ। 

(7) पूवााधार भनमााण गदाा रायिि िवन संयहता पालना गरी भनमााण गनुापनेछ। 

(8) पूवााधार भनमााण गदाा नपेाल सरकारबाट स्वीकृत िवन भनमााण मापदण्िहरु पालना गनुापनेछ। 

9. कािाक्रम सञ्चालनका शताहरुाः सामदुायिक क्िाम्पसमा गणुस्तर अभिवृयिका लाभग प्राप्त सहिोगको प्रिोग 
देहािका शताबमोक्षिम गनुापने छाः- 

(क)  मूल्िाङ्कन तथा छनौट सभमभतबाट स्वीकृत िएको रकम िनु पूवााधार भनमााण गना  सहिोग उपलब्ध 
गराइएको हो सोही िेरमा िचा गनुापनेछ। 

(ि)  एउटै काममा दोहोरो स्रोत प्रिोग गना पाइने छैन, दोहोरो स्रोत प्रिोग गररएको पाइएमा वा रकम 
अभनिभमत तवरले िचा िएमा  क्षिम्मेवार पदाभधकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररनेछ 
र कारवाहीको लाभग सम्बक्षन्त्धत भनकािमा भसफाररस गररनेछ। 

(ग) भनदेक्षशका बमोक्षिमका कामका लाभग स्वदेशी तथा यवदेशी दात ृभनकािबाट आभथाक सहािता / 
अनदुान प्राप्त गरेको िए िलुाउन लगाई यवगत आ. व. हरुमा त्िस्तो अनदुान प्राप्त नगरेका 
संस्थाहरुलाई प्राथभमकता ददइनेछ। 

(घ)  माभथ उल्लेक्षित प्रावधानका अभतररि पूवााधार यवकास सहिोग प्राप्त गने क्िाम्पससँग सामाक्षिक 
यवकास भिभििन कािाालिले गने सम्झौतामा उल्लेक्षित व्िवस्थाहरु िसै भनदेक्षशका बमोक्षिम िएको 
माभननेछ। 

(ङ) क्िाम्पसहरुले भनमााण तथा िररद सम्बन्त्धी कािा गदाा सावािभनक िररद ऐन, 2063 तथा 
भनिमावली, 2064 पूणारुपमा पालना गनुापनेछ।  

10. प्रायवभधक सहिोगाः सामदुायिक क्िाम्पसको पूवााधार यवकासका लाभग प्राप्त सहिोग र साझेदारीको यहस्सा 
समेतबाट भनमााण हनु ेिौभतक पूवााधार भनमााणको लागत इक्षस्टमेट भनमााण गने, नक्सा भििाइन र रभनङ यवल 
उठाउने एवम ् कािासम्पन्न प्रभतवेदन तिार गने कािा भनदेशनालि वा सामाक्षिक यवकास भिभििन 
कािाालिबाट हनुेछ। 

11. सम्झौता तथा ििुानी सम्बन्त्धी व्िवस्थााः (१) पूवााधार यवकास सहिोगका लाभग छनौटमा परेका 
क्िाम्पसहरुसँग भनदेशनालिले यवकास गरेको ढाँचा बमोक्षिम सामाक्षिक यवकास भिभििन कािाालिबाट 
सम्झौता गनुापनेछ। 

(२) सम्झौता िएपभछ सम्बक्षन्त्धत स्थानीि तहलाई क्िाम्पस तथा सामाक्षिक यवकास भिभििन कािाालिले 
िानकारी गराउनपुनेछ। 

(३)  सम्झौता िए पिात कािा सञ्चालनको लाभग पेस्कीको रुपमा िम्मा रकमको एक भतहाइ , कािाक्रम 
सञ्चालनको क्रममा कािा प्रगभतको आधारमा दोस्रो यकस्ता  र कािा सम्पन्न प्रभतवेदन पिात अक्षन्त्तम 
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ििुानी गरी तीन यकस्तामा भनकासा ददन सयकनेछ। 

(४)  कािा सम्पन्न पिात सम्वक्षन्त्धत स्थानीि तहको प्रभतभनभधको उपक्षस्थभतमा सामाक्षिक परीिण  गरेको 
प्रभतवेदन, स्थानीि तहको भसफाररस र भनदेशनालि तथा सामाक्षिक यवकास भिभििन कािाालिको 
अनगुमन तथा प्रायवभधक सपुररवेिण समेतका आधारमा अक्षन्त्तम ििुानी सामाक्षिक यवकास भिभििन 
कािाालिले गनेछ। 

(५)  क्िाम्पसले आभथाक ऐन, भनिमावलीको प्रकृिा पूणा रुपले पालना गनुापनेछ । 

12. अनगुमनाः (1) सम्झौता अनसुारको पूवााधार यवकास अनगुमन भनदेशनालि तथा सामाक्षिक यवकास भिभििन 
कािाालिबाट हनुेछ।  

(2) सम्बक्षन्त्धत स्थानीि तह र क्षशिा यवकास तथा समन्त्वि इकाइलाई अनगुमनका लाभग अनरुोध गना 
सयकनछे र क्षशिा यवकास तथा समन्त्वि इकाइ वा स्थानीि तहको संिन्त्रबाट िएको अनगुमन प्रभतवेदनलाई 
अनगुमन प्रयक्रिाको अंगका रुपमा समावेश गररनछे। 

13. सामाक्षिक परीिणाः कािाक्रम सम्पन्न िएपभछ क्षिम्मेवार सभमभत वा अभधकारीले सभमभतका पदाभधकारीहरु, 
स्थानीि तहका प्रभतभनभधहरु, क्षशिक, अभििावक, यवद्याथी तथा कािाक्रमबाट प्रिायवत िनसमदुािलाई 
कािाक्रम सञ्चालन िएको स्थानमा िेला गराई कािाक्रमको आम्दानी-िचा, कािाक्रमबाट भनभमात संरचना र 
िररद िएका िौभतक वस्तकुो सावािभनकीकरण गरी त्िस उपर  उपक्षस्थत व्िक्षिहरुको राि प्रभतयक्रिा, 
यटप्पणी र सझुाव भलई सामाक्षिक परीिण प्रभतवेदन पेश गनुा पनेछ। 

14. कािाक्रमको िाचँपास तथा फरफारक:  कािाक्रमको िाँचपास भनदेशनालि वा सामाक्षिक यवकास भिभििन 
कािाालिबाट हनुछे।कािाक्रम सम्पन्न िएपभछ सामाक्षिक यवकास भिभििन कािाालिबाट िसको फरफारक 
गनुापनेछ। 

15. प्रचभलत कानून बमोक्षिम हनुाेः िस भनदेक्षशकामा उल्लेि िएको यवषिको हकमा िसै बमोक्षिम र अन्त्ि 
कुराको हकमा प्रचभलत कानून बमोक्षिम हनुछे। 

16. संशोधनाः मन्त्रालिले आवश्िक ठानमेा आन्त्तररक माभमला तथा कानून मन्त्रालि र आभथाक माभमला तथा 
िोिना मन्त्रालिको सहमभत भलइ िो भनदेक्षशका संशोधन गना सक्नेछ। 
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अनसूुची - 1 

मूल्िाङ्कनका आधारहरु 

 दफा 6 को उपदफा (छ) सँग सम्वक्षन्त्धत  

क्षिल्लााः-क्िाम्पसको नामाः-                        ठेगानााः-    
 

क्र.सं. यवषििेर पूणााङ्क प्राप्ताङ्क कैयफित 

1. यवगत 3 वषाको औसत नभतिा 

शून्त्ि िएमा: ०, 25% सम्म िए 4, 26-50% िए 8,  

५१%-७५% सम्म िए 12,७५% िन्त्दा माभथ िए 15, 

15   

2. पूणाकाभलन यवषिगत क्षशिक एक संकािमा 5िना िएमा, दईु 
संकािमा 7 िना िएमा, तीन संकािमा 10 िना िएमा 5, 
पूणाकाभलन क्षशिक निएमा ० पाउनछे। 

5   

3. आफ्नै स्वाभमत्वको िग्गा िएमा १५,  
िोगाभधकार प्राप्त िग्गा िएमा १०,  
 

15   

4. कूल यवद्याथी संख्िा तोयकएको न्त्िूनतम संख्िाको थप २५%   
िएमा ५, तोयकएको न्त्िूनतम संख्िाको थप २६% - 5०% 
सम्म िएमा ८, तोयकएको न्त्िूनतम संख्िाको थप ५१% - 
7५%सम्म िएमा १२, ७५% िन्त्दा बढी िएमा १५ 

15   

5. दभलत, मकु्षस्लम, अल्पसंख्िक िाभतको यवद्याथी संख्िा प्रभतशत 
कूल यवद्याथी संख्िाको 10% सम्म िए ५, 20%सम्म िए 
१०, सो िन्त्दा माभथ िए १५ 

15   

6.  िौगोलीक िरे – यहमाली िेर 15, पहािी िरे 10, 
तराई िेर 5, 

15   

७ लागत सहिाभगता २०-३०% िएमा मा ३  र सो िन्त्दा बढी 
िएमा  ५ 

५   

८ प्रस्तावको गणुस्तर  ५   

९ क्िाम्पसमा एक मार संकाि चलेको िए ३, एकिन्त्दा बढी 
संकाि चलेको िए ५ 

5   

10 गाउँपाभलकामा सञ्चाभलत क्िाम्पस िए ५, नगरपाभलकामा 
सञ्चाभलत क्िाम्पस िए 3 

5   

                   िम्मा  100   
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अनसूुची - २  

दफा 8 को उपदफा ४ सगँ सम्वक्षन्त्धत 

पूवााधार यवकास सहिोगका िेरहरु भनम्न अनसुार रहने छन।् 

भस. न. शीषाक अभधकतम सहिोग रकम कैयफित 

१. िवन वा छारावास ६0,00,000/-  

 

क्िाम्पसले प्रदेश 

सरकारबाट प्राप्त हनुे 

रकममा  न्त्िूनतम १५%  

रकम थप गरी कािा 

सम्पन्न गनुापने छ । 

3. ममात- िवनको वाल, िईु, 
रंगरोगन ,ढोका, झ्िाल, आदद, 

5,00,000/- 

4. सचुना तथा सञ्चार प्रयवभध 
सम्बन्त्धी सामग्री - कम्प्िटुर, 
यप्रन्त्टर, प्रोिेक्टर, फोटोकपी 
मेभसन 

10,00,000/- 

5.  यवद्याथीका लाभग बस   25,00,000/- 

  6. कम्पाउण्ि वाल  10,00,000/- 

7. प्रिोगशाला भनमााण, उपकरण 
तथा सामग्री िररद 

10,00,000/- 

८. पसु्तकालि  १,००,०००/- 

९. शौचालि ८,००,०००/- 
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अनसूुची - ३ 

पररिोिना प्रस्ताव फारम 

दफा 8 को उपदफा (१) सगँ सम्बक्षन्त्धत 

1. क्िाम्पसको नामाः- 
2. क्िाम्पसको ठेगानााः- 
3. क्षशिक यववरणाः-  

क्षशिकको नाम भनिकु्षि भमभत िोग्िता पूणाकालीन वा आकं्षशक 
1.     

2.     

िो ढाँचामा अलग यववरण पेश गनुा पनेछ। 

 

4. क्िाम्पसको िग्गा यववरणाः   

1. लालपिुाा िएको िग्गाको िेरफलाः 
2. िोगाभधकार िएको िग्गाको िेरफल; 
5. िौभतक अवस्था 
1. िेल मैदान;- 
2. किा कोठााः-  

3. पठनपाठनमा प्रिोग िएका किा कोठा संख्िााः- 
4. अन्त्ि प्रिोिनमा प्रिोग िएका कोठा संख्िााः- 
5. अन्त्ि कोठााः- 
6. प्रिोगशालााः-  

7. पसु्तकालिाः 
8. कम्पाउन्त्ि वालाः- 
9. सौचालिाः छाराः-              छारााः- 
6. यवद्याथी संख्िााः- गत ४ वषाको  संकािगत र तहगतको अलग यववरण पेश गने  

7. यवद्याथी नभतिााः गत ४ वषाको  संकािगत र तहगतको अलग यववरण पेश गने   
शैक्षिक सर  नभतिा 
1.   

2.   

3.   

4.   

  

8. माग गने कािाक्रम; 
9. दभलत, मकु्षस्लम, अल्पसंख्िक समदुािको यवद्याथी संख्िा  

10. अनमुाभनत कूल लागताः- 
11. क्िाम्पसले व्िहोने लागत सहिाभगता रकमाः- 
12. प्रस्तावनाको उदेश्िाः- 
13. प्रस्तावनामा आधाररत कािााः- 
14. कािािोिनााः-  

15. अपेक्षित नभतिााः- 
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16. िोक्षिमहरुाः- 
17. भनष्कषााः- 


