
सामदुाययक क्याम्ऩस गणुस्तर सदुृढीकरण सबऱीकरण अनदुान माऩदण्ड  ,  २०७६ 

क्रस खण्ड विसृ्तविकरण 
०१ ऩरयचम     प्रदेश सयकायको नीतत तथा कामयक्रभरे  साभदुातमक क्माम्ऩसहरुको  

विकास एिभ ् सदुृढीकयणका रागग प्रोत्साहन गने कामयक्रभराई  
ब्मफस्थथ, ऩायदशी य  नततजाभरूक फनाउन साभास्जक विकास 
भन्त्रारमफाट मो भाऩदण्ड जायी गरयएको हो। 

 

०२ उद्देश्म क) साभदुातमक क्माम्ऩसराई गणुथतय सदुृढढकयण सफलरकयण अनदुान 
ढदने आधाय  तनधाययण गनुय, 
ख) अनदुानको रागग आिश्मक ऩने प्रकृमा तनधाययण गनुय, 
ग)  अनदुान वितयण कामयराई ऩायदशी, जफापदेही य नततजाभरूक        

फनाउन ु। 
०३ न्त्मनूतभ शतयहरु  नेऩार सयकायको भान्त्मता प्राप्त विश्िविद्मारमफाट साभदुातमक 

क्माम्ऩसको रुऩभा सम्फन्त्धन प्राप्त गयी थनातक िा सो बन्त्दा 
भागथका कामयक्रभहरु सञ्चारन गयेका साभदुातमक क्माम्ऩस हुन ु
ऩने, 

 कूर विद्माथी सङ्ख्मा ५० िा सो बन्त्दा भागथ बएको क्माम्ऩस हुन ु
ऩने । 

०४ अनदुानफाट गनय 
सककने कामयक्रभ 

क) शकै्षऺक उन्त्नममनको रागग ऩेशागत ऺभता अलबिढृद्द 

 ख)  ICT ल्माफको व्मिथथाऩन य लशऺणभा प्रमोग 

 ग) ऩथुतकारमको विकास , E-Library, लशऺण साभग्री 
 घ) पतनयचय खरयद तथा कामायरम साभाग्री  खरयद 

०५  क्माम्ऩस छनोटको 
आधायहरु 

१. काययक्रम - १५ ऩणूायङ्क 

क) दईु िा दईु बन्त्दा फढी कामयक्रभ सॊचारन गयेको क्माम्ऩस  बए – 

१५ अङ्खक 

ख) एक भार कामयक्रभ  सञ्चारन गयेको क्माम्ऩस बए – १० अङ्खक 
२. विद्याथी सङ््या - १० ऩणूायङ्क 

क) १०० िा सो बन्त्दा भागथ विद्माथी सॊ् मा बएको क्माम्ऩस बए – 

१० अङ्खक   

ख) ५० देखख ९९ सम्भा विद्माथी सॊ् मा बएको क्माम्ऩस बए – ५ 
अङ्खक 

३. छात्रा भनायदर- १० ऩणूायङ्क  

क) कूर विद्माथी सॊ् माको ५० प्रततशत िा सो  बन्त्दा फढी 
छाराहरु अध्ममनयत बए – १० अङ्खक 



ख) कूर विद्माथी सॊ् माको ५० प्रततशत बन्त्दा कभ छाराहरु 
अध्ममनयत बए – ५ अङ्खक 

ग)  

४. भौगोलऱक क्षेत्र - १५ ऩणूायङ्क 

क) गाउॉऩालरका लबरको क्माम्ऩस बए  - १५ अङ्खक  

ख) नगयऩालरका लबरको क्माम्ऩस बए – १० अङ्खक  

ग) उऩभहानगयऩालरका/भहानगयवऩरका लबरको क्माम्ऩस बए 
– ५ अङ्खक  

०६ प्रथताि आह्िानको 
सचूना 

क) साभदुातमक क्माम्ऩस गणुथतय सदुृढढकयण सफलरकयण अनदुान 
रागग  प्रथताफ ऩेश गनय १५ ढदने साियजतनक सचूना प्रकाशन 
गने, 

ख) प्रथताि आह्िान सग ैप्रथतािको भलू्माङ्खकनको आधाय य शतयहरु  
लशऺा विकास तनदेशनारमको िेिसाइडभा सभेत प्रकालशत गने ।  

 

०७ 
सगुच प्रकाशन िदुा नॊ ४ को आधायभा छनोट बएका साभदुातमक क्माम्ऩसहरुको  

नाभािरी  तनदेशनारमको िोिसाइटभा प्रकालशत गरयने छ । 
िेिसाइडभा  प्रकालशत बएको  तीन ढदन ऩतछ सम्फस्न्त्धत 
क्माम्ऩसराई सम्झौताको रागग प्रराचाय गरयनेछ। 

०८ कामय प्रायम्ब छनौटभा ऩयेका क्माम्ऩसररे तनदेशनारमरे तोककएको म्माद लबर मस 
तनदेशनारमभा सम्झौता गयी सक्नऩुनेछ । तोककएको म्माद लबर 
सम्झौता गनय नआए त्मथतो क्माम्ऩसराई कामयक्रभ ढदन तनदेशनारम 
फाध्म हुनेछैन। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

सामुदाययक क्याम्ऩस गुणस्तर सुदृढीकरण सबऱीकरण अनुदान सम्बन्धी प्रस्तािको ढााँचा 

 

ऩररच्छेद १ ऩररचय खण्ड 

१.१ ऩररचय 

क)  क्माम्ऩसको नाभ् 

ठेगाना  

ख) क्माम्ऩस प्रभखुको नाभ्            भो न.् इभेर् 
ग) ऩरयमोजनाको नाभ् (भाऩदण्डको फदुा नॊ ४ भभा उल्रेखखत कामयक्रभ भध्मे कुन ैएक उल्रेख गने ) 

घ) ऩरयमोजनाको रागत 

ङ) ऩरयमोजनको खचयको स्रोत् 
च) ऩरयमोजना शरूु हुने लभतत् 
छ) ऩरयमोजना सम्ऩन्त्न लभतत् 

१.२. क्याम्ऩस ऩररचय 

क) क्माम्ऩस : क्माम्ऩसको थथाऩना कार देखख हार सम्भको अिथथा 

ख) शकै्षऺक उऩरस्ब्धको अिथथा  

ग फस्थतको साभास्जक नक्शा 

घ) उद्देश्म 

ङ) क्माम्ऩसको ितयभान अिथथा 

    जनशस्क्त 

    विद्माथी सॊ् मा  (छार य छारा खुराउन ुऩने) 

    शकै्षऺक उऩरस्ब्ध 

    बौततक अफथथा (बिन य कोठा सॊ् मा खुल्ने गयी) 

    विधुत जडान ि इरेस्क्िलसढटको अन्त्म ब्मफथथा 



 
 

ऩररच्छेद - दईु 

 ऩरयमोजना सॊचारन प्रकृमा 
२. १ कामय प्रकृम 

क.खरयद तथा तनभायणको प्रकृमा  

ख. साियस्जनक खरयद एन तनमभ अनुसायको प्रकृमा अनुसाय के कसयी गरयने हो उल्रेख 
गरयनु ऩने  

ग) क्माम्ऩस सॊचारक सलभततको तनणयम आढद  

२.२. कामयक्रभको प्रथताि :   

 कामयक्रभको औगचत्म  

२.३. खचय प्रणारी 

२.४ गुणथतय तनमन्त्रण ( थथानीम तहको प्राबफगधकफाट हुनुऩने सोको सुतनस्श्चतताको ऩर) 

२.५ कामयसम्ऩन्त्न प्रततफेदन ( विशषेऻ य सम्फस्न्त्धत िडा)  

२.६ साभास्जक ऩयीऺणको व्मिथथा  

२.७ सम्झौता अनुसायको तनकाशा य बुक्तानी प्रकृमा 

 

ऩरयच्छेद- ३ 

लशऺण लसकाइभा प्रमोग 

१. प्रमोग यणनीतत 

२. प्रत्मऺ राबास्न्त्ित विद्माथी सॊ्मा् 
३. अप्रत्मऺ राबास्न्त्ित विद्माथी सॊ्मा् 
४. प्रथतािभा सभाफेस हुनुऩने कागजातहरु 

 

ऩरयच्छेद- ४ 

१. प्रथतावित कामयक्रभको थऩेलसकपकेशन तथा रागत इस्टटभेट 

२. सोच तालरका  



 

 कुन विषमको रागग प्रथताि ऩेश गने सोही विषमका रागग विषमगत लशऺकको 
लसपारयसभा थऩेलसकपकेशन तमाय गयी या्ने  

 सम्फस्न्त्धत प्रविगधक तथा विऻफाट रागत इस्टटभेट तमाय गनय रगाई या्न े 

 


