
 

 

 

 

 

 

रूपा गाउँपालिका 
कास्की जिल्िा, गण्डकी प्रदेश, नपेाि 

रूपा गाउँपालिका रािपत्र 

गाउँ कार्यपालिकाद्वारा प्रकाजशत 
खण्डः  ४   संखर्ाः  १३   लिलतः २०७७/१०/०४ 

 

भाग – २ 

 

रूपा गाउँपालिकाको जशक्षकसगँ साझेदारीिा प्रविलििैत्री जशक्षाको 
िालग एक जशक्षक एक ल्र्ापटप कार्यविलि, २०७७ 
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रूपा गाउँपालिकाको जशक्षकसँग साझेदारीिा प्रविलििैत्री जशक्षाको 

िालग एक जशक्षक एक ल्र्ापटप कार्यविलि, २०७७ 

 

प्रस्तािना 
रुपा गाउँपालिकािाई शैजक्षक हिको रुपिा विकास गने नीलत अनरुुप 
एक् काइसौं शताब्दीको जशक्षाको आिार प्रविलिपूर्य जशक्षाको उपहार भन्ने 
नाराका साथ जशक्षकहरुसँगको िागत साझेदारीिा एक जशक्षक एक 
ल्र्ापटप उपिब्ि गराई जशक्षाको गरु्स्तर अलभिवृि गने अलभप्रार्िे रुपा 
गाउँपालिकाको आ ि २०७७।०७८ को बिेट िार्य त ् आिलुनक 
प्रविलिको विकास गनय खोजिएको हो । हािको विषि पररजस्थलतिा 
िैकजल्पक िाध्र्िबाट जशक्षर् लसकाइ  सहिीकरर्का िालग 
जशक्षकहरुिाई प्रविलिपूर्य बनाउन आिश्र्क रहेको छ । एक् काइसौं 
शताब्दीको िाग र आिश्र्कतािाई सम्बोिन गरी जशक्षािा गरु्ात्िक 
उपिजब्ि हालसि गने उद्देश्र्िे, कार्यक्रिहरुिाइ लितव्र्र्ी, पारदशी र 
प्रभािकारी तलु्र्ाइ अलिकति प्रलतर्ि प्राप्त गनय आिश्र्क भएकोिे, रूपा 
गाउँपालिकाको प्रशासकीर् कार्यविलि (लनर्लित गने) ऐन, २०७५ दर्ा 
४ िे ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी रूपा गाउँ कार्यपालिकािे लिलत २०७७ 
पसु २६ को लनर्यर्अनसुार देहार्का लनर्िहरु िनाएको छ । 

 १) संजक्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) र्ो कार्यविलिको नाि रूपा 
गाउँपालिकाको जशक्षकसँग साझेदारीिा प्रविलििैत्री जशक्षाको िालग एक 
जशक्षक एक ल्र्ापटप कार्यविलि, २०७७ रहेको छ । 

(२) र्ो कार्यविलि स्िीकृत भएको लिलतदेजख प्रारम्भ हनुे छ । 

२. पररभाषाः विषर् िा प्रसङ् गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यविलििा  

गाउँपालिका भन्नािे रुपा गाउँपालिकािाई सम्झन ुपछय । 
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विद्यािर् भन्नािे रुपा गाउँपालिका लभत्र सञ् चािनिा रहेका सािदुावर्क 
विद्यािर्िाई सम्झन ुपछय । 

व्र्िस्थापन सलिलत भन्नािे सािदुावर्क विद्यािर्को सञ् चािन रेखदेख र 
व्र्िस्थापन गनयका िालग लनर्िानसुार गदित विद्यािर् व्र्िस्थापन सलिलत 
सम्झन ुपछय ।  

जशक्षक भन्नािे सािदुावर्क विद्यािर्िा अध्र्ापन गराउने बािविकास 
सहिकताय, जशक्षक (लनिी स्रोत सिेत) र प्रिानाध्र्ापक सिेत सम्झन ु
पछय । 

विद्याथी भन्नािे रुपा गाउँपालिका लभत्रका सािदुावर्क विद्यािर्िा 
अध्र्र्नरत विद्यालथयहरुिाई सम्झन ुपछय । 

३. सूचना प्रकाशनः (१) जशक्षकहरुसँगको साझेदारीिा ल्र्ापटप खररद 
गनयका िालग १५ ददनको साियिलनक सूचना प्रकाशन गरी जशक्षकहरुसँग 
तोवकएका कागिात सवहत िाग लनिेदन आह्वान गररने छ ।  

(२) उपदर्ा (१) बिोजििको सूचना गाउँपालिकाको िेिसाइटिा राजखने 
छ । 

(३) लनिेदनको ढाँचा अनसूुची _ १ बिोजिि हनुे छ । 
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िालग एक जशक्षक एक ल्र्ापटप कार्यविलि, २०७७ 

 

४. ल्र्ापटप खररदका शतयहरुः  जशक्षकिे साझेदारीिा ल्र्ापटप खररदका 
िालग पािन गनुयपने शतयहरु अनसूुची २ बिोजिि हनुेछन ्। 

५. लनिेदन छनौट र स्िीकृलतः (१) प्राप्त हनु आएका लनिेदनहरुको 
छनौट गनय गाउँपालिकािा देहार् बिोजििको एक छनौट तथा लसर्ाररस 
सलिलत रहने छ । 

क) जशक्षा, र्िुा तथा खेिकुद शाखाको प्रिखु     _ संर्ोिक 

ख) आलथयक प्रशासन शाखाको अलिकृत       _ सदस्र् 

ग) गाउँपालिकाको िाध्र्लिक विद्यािर्को जशक्षक प्रलतलनलि    _ 
सदस्र् 

छनौट सलिलतिा संर्ोिकिे आिश्र्कता अनसुार थप विज्ञ आिन्त्त्रर् गनय 
सक्ने छ । 

१.उपदर्ा (१) बिोजििका लनिेदनहरुको छनौट तथा िूल्र्ाङ्कनका 
िापदण्डहरु अनसूुची ३ बिोजिि हनुे छन ्। 

२. प्राप्त भएका लनिेदनहरु छनौट गरी स्िीकृलतका िालग प्रिखु प्रशासकीर् 
अलिकृत सिक्ष पेश गने छ ।  

३.  उपदर्ा (२) बिोजिि स्िीकृत भएका जशक्षकहरुको सूची 
गाउँपालिकाको िेिसाइट िार्य त ्साियिलनक गररने छ । 
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६. ल्र्ापटपको गरु्स्तरः ल्र्ापटपको गरु्स्तर तथा िापदण्ड अनसूुची ४ 
बिोजिि हनुेछ । 

७. अनदुान रकि सम्बन्त्ििाः साझेदारी िापतको रकि छनौट भएको 
गरु्स्तर तथा िापदण्डका आिारिा विद्यािर्िे जशक्षर् लसकाइ 
सहिीकरर्िा प्रर्ोग भएको भन्ने पत्र तथा भ्र्ाटिा दताय भएको वििका 
आिारिा प्रलत जशक्षक १५ हिारका दरिे विद्यािर्को खातािा लनकाशा 
गररने छ । 

८. कार्यक्रि अनगुिन प्रलतिेदनः कार्यक्रिको अनगुिन जशक्षा, र्िुा तथा 
खेिकुद शाखाबाट हनुे छ । 

९. बािा अड्काउ रु्काउने अलिकारः  र्स कार्यविलिको कार्ायन्त्िर्निा 
कुनै बािा उत्पन्न भएिा रुपा गाउँ कार्यपालिकािे त्र्स्तो बािा अड्काउ 
रु्काउन सक्ने छ । 

१०. संशोिन तथा हेररे्रः र्स कार्यविलििा संशोिन एिि ्हेररे्र गनय 
आिश्र्क िानेिा गाउँ कार्यपालिकािे संशोिन गनय सक्ने छ ।  
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अनसूुची १ 

दर्ा ३ (३) सँग सम्बजन्त्ित 

लनिेदनको ढाँचा 
       लिलतः 

श्रीिान ्जशक्षा, र्िुा तथा खेिकुद शाखा प्रिखुज्रू्, 

रुपा गाउँपालिका, कास्की । 

विषर्ः साझेदारीिा ल्र्ापटप खररद सम्बन्त्ििा । 

प्रस्ततु विषर्िा रुपा गाउँपालिकाको स्िीकृत जशक्षकसँगको साझेदारीिा 
प्रविलििैत्री जशक्षाको िालग एक जशक्षक एक ल्र्ापटप कार्यविलि, २०७७ 
बिोजिि ल्र्ापटप खररद गरी विद्याथीको लसकाइ उपिजब्ि िवृि गनय 
जशक्षर् लसकाइ सहिीकरर्िा टेिा पगु्ने गरी उपर्ोग गने प्रलतििता 
व्र्क्त गदै सो अनसुारको ल्र्ापटप खररद गनय इच्छुक भएकािे तोवकएका 
कागिातहरु सवहत र्ो लनिेदन पेश गरेको छु । 

लनिेदक जशक्षकको हस्ताक्षर 

लनिेदक जशक्षकको व्र्जक्तगत वििरर् 

नाि, थरः      सङ् केत नम्बरः     

नागररक िगानी कोष नम्बरः    लबिािेख नम्बरः 
स्थार्ी िेगानाः प्रदेशः    जिल्िाः  स्थानीर् तहः    िडाः 

बाबकुो नािः      आिाको नािः 
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िोबाईि नम्बरः 
जशक्षकको लनर्जुक्त लिलतः 
अलनिार्य अिककाश हनु ेलिलतः 
लनर्जुक्त लिएको तह र शे्रर्ीः 
लनर्जुक्तको प्रकारः 
स्थार्ी 
अस्थार्ी  करार  राहत  लनिी 
विद्यािर्को वििरर्ः 
विद्यािर्को नािः       विद्यािर्को IEMIS कोडः 
िेगानाः       सम्पकय  नम्बरः 
संिग्न गनुयपने कागिातहरुः 
(१) नेपािी नागररकताको प्रिार्पत्रको प्रलतलिवप  
(२) लनर्जुक्तपत्रको प्रिाजर्त प्रलतलिवप 

(३) विद्यािर् व्र्िस्थापन सलिलतको बैिकको लनर्यर् प्रलतलिवप 

(४) विद्यािर्को लसर्ाररस पत्र 
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अनसूुची २ 

दर्ा ४ सँग सम्बजन्त्ित 

   ल्र्ापटप खररदका 
शतयहरु 

 

१. िाभग्राही जशक्षक रुपा गाउँपालिकालभत्रका सािदुावर्क विद्यािर्िा 
अध्र्ापनरत हनुपुने छ । 

२. खररद गरेको ल्र्ापटप अलनिर्य रुपिा जशक्षर् लसकाइ सहिीकरर् 
कार्यिा प्रर्ोग तथा उपर्ोग भएको हनुपुने छ । 

३. जशक्षकिे साझेदारीिा ल्र्ापटप खररद गरेको लिलतिे कम्तीिा २ 
िषय लभत्रिा सरुिा भई अन्त्र् पालिका िा जिल्िािा गएिा िा स्िेजच्छक 
िा अलनिार्य अिकाश भएिा साझेदारी बापतको रकि विद्यािर्िा 
वर्ताय गरी सो को बैङ्क भौचर सवहतको िानकारी गाउँपालिकािा ददन ु
पने छ ।  
४. ल्र्ापटप िरितका िालग सम्बि जशक्षक नै जिम्िेिार हनुेछ । 
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अनसूुची ३ 

दर्ा ६ सँग सम्बजन्त्ित 

लनिेदन छनौट तथा िूल्र्ाङ्कनका िापदण्ड 

 

 

१. तोवकएका कागिपत्रहरु (जशक्षकको लनिेदन, विव्र्स लनर्यर् तथा 
विद्यािर्को लसर्ाररस) उपिब्ि भए नभएको । 

२. उपिब्ि बिेट र िाग लनिेदन बिोजिि बिेटको पर्ायप्तता । 

३. िाग लनिेदन बढी हनु आएिा विद्यािर्गत संखर्ा लनिायरर् गने । 

 

अनसूुची ४ 

दर्ा ५ (१) सँग सम्बजन्त्ित 

ल्र्ापटपको गरु्स्तर तथा िापदण्ड 

 

 

Technical Specification for Laptop Computer 

Option 1 

 Display: 15.6-inch  

 Resolution: FHD (1920 x 1080 pixels) 

 CPU: 10th Gen  i3 Processor 
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 GPU: UHD Graphics 

 RAM: 4GB DDR4 or Higher 

 Storage: 500 GB/1TB or 256GB SSD or Higher 

 Webcam: HD webcam with digital 

microphone 

 Audio: speakers with Waves Maxx Audio 

 Ports: USB, HDMI, RJ45, microSD card reader, 

power 

 Connectivity: Wi-Fi, Bluetooth 

 O/S: Windows 10 

 Warranty: one Year or above in Parts and 

Service. 

Option 2 

 Display: 14-inch  

 Resolution: FHD (1920 x 1080 pixels) 

 CPU: 10th Gen i3 processor  

 GPU: UHD Graphics 
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11 
रूपा गाउँपालिकाको जशक्षकसँग साझेदारीिा प्रविलििैत्री जशक्षाको 

िालग एक जशक्षक एक ल्र्ापटप कार्यविलि, २०७७ 

 

 RAM: 4GB DDR4 

 Storage: 500 GB/1TB HDD or 256GB SSD or 

Higher 

 Webcam: HD webcam with digital 

microphone 

 Audio: Dual stereo speakers 

 Ports: USB, HDMI, RJ45, microSD card reader, 

power 

 Connectivity: Wi-Fi, Bluetooth 

 O/S: Windows 10 

 Warranty: one Year or above in Parts and 

Service. 

 

Option 3 

 Display: 14-inch Anti-Glare screen or Higher 

 Resolution: FHD (1920 x 1080 pixels) or 

Higher 
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12 
रूपा गाउँपालिकाको जशक्षकसँग साझेदारीिा प्रविलििैत्री जशक्षाको 

िालग एक जशक्षक एक ल्र्ापटप कार्यविलि, २०७७ 

 

 CPU: 10th gen  i3 processor or Higher 

 GPU: HD Graphics  

 RAM: 4GB DDR4 or Higher 

 Storage: 128GB SDD or Higher 

 Webcam: HD webcam with single digital 

microphone 

 Audio: 2W stereo speakers, Combo Audio 

Jack 

 Ports: With USB Port, HDMI Port, microSD 

card reader, power Port 

 Connectivity: Wi-Fi, Bluetooth 

 O/S: Windows 10 

 Warranty: one Year or above in Parts and 

Service. 

Option 4 

 Display: 15.6-inch Anti-Glare screen 

 Resolution: HD (1366 x 768 pixels) 
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13 
रूपा गाउँपालिकाको जशक्षकसँग साझेदारीिा प्रविलििैत्री जशक्षाको 

िालग एक जशक्षक एक ल्र्ापटप कार्यविलि, २०७७ 

 

 CPU: 10th gen  i5 processor or Higher 

 GPU: UHD Graphics  

 RAM: 4GB DDR4 or Higher 

 Storage: 500 GB/1TB HDD or 256GB SSD or 

Higher 

 Webcam: HD webcam with digital 

microphone 

 Audio: stereo speakers with Waves 

MaxxAudio, Combo Audio Jack 

 Ports: USB, RJ45, HDMI, power 

 Battery: minimum 3 cell or Similar 

 Connectivity:  Wi-Fi, Bluetooth 

 O/S: Windows 10 

 Warranty: one Year or above in Parts and 

Service. 

 

आज्ञाले  

  प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 

 


