
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक तालीम परिषद् 

अनगुमन तथा सपुरििेक्षण काययविधि 

यो अनगुमन तथा सपुययवेक्षण काययववधि शिक्षालयमा सञ्चाशलत प्राववधिक तथा व्यावसाययक शिक्षा (वप्र-

डिप्लोमा, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह) काययक्रमहरुको अनगुमन तथा सपुययवेक्षण गने ववज्ञ/ पदाधिकारी/ 

कमयचारीहरूको सहजताको लाधग तयार गररएको हो । अनगुमन तथा सपुययवेक्षण काययमा सलंग्न ववज्ञ/ 

पदाधिकारी/ कमयचारीहरूले देहाय बमोजजम गनुयपनेछ । शिक्षालयहरूले स्व-मलूयांकन गनय पयन प्राववधिक 

शिक्षा तथा व्यावसाययक तालीम पररषद्बाट उपलब्ि गराइएको अनगुमन तथा सपुययवेक्षण फारम प्रयोग गनुय 

पनेछ । 

शिक्षालयहरूले स्ि-मलूयाांकन गरायाः 

१. आवश्यक फाराम सकंलन गने । 

२. मापदण्ि ६ "पाठ्यक्रमले तोके बमोजिमको पिूायिाि, सामाग्रीहरू ि प्रयोगात्मक अभ्यासको व्यिस्था" 

मलूयाङ्कन प्रत्येक काययक्रमको लाधग छुट्टा-छट्टै हने भएकोले सम्बजधित बबषयको पाठ्याक्रम, 

धयनूतम पवूायिार यनदेशिका लगायतका आवश्यक पने अधय कागजातहरू सकंलन गने । 

३. अनगुमन फाराममा शिक्षालयमा उपलव्ि ववज्ञको सहायता शलएर वववरणहरू भरी यथाययपरक ढंगले 

स्व-मलूयांकन गरी प्रत्येक काययक्रमको एक प्रयत आ्नो शिक्षालयमा  र एक प्रयत अनगुमनको 

समयमा अनगुमन टोलीलाई उपलब्ि गराउने । 

४. स्व-मलूयांकन पश्र्यात सिुाय गनुयपने कुराहरू यथाशसध्र सिुार गने । 

अनगुमन ि सपुरििके्षण टोलीले अनगुमन, सपुरििेक्षण ि मलूयाांकन  गनयिान ुअगाड ाः 

१. आवश्यक फाराम सकंलन गने । 

२. मापदण्ि ६ "पाठ्यक्रमले तोके बमोजिमको पिूायिाि, सामाग्रीहरू ि प्रयोगात्मक अभ्यासको व्यिस्था" 

मलूयाङ्कन प्रत्येक काययक्रमको लाधग छुट्टा-छुट्टै हुने भएकोले सम्बजधित बबषयको पाठ्याक्रम, 

धयनूतम पवूायिार यनदेशिका लगायतका आवश्यक पने अधय कागजातहरू सकंलन गने । 

 



अनगुमन, सपुरििेक्षण ि मलूयाांकन पय ाः 

५. स्थलगत भ्रमणगरी शिक्षालयमा न ैगएर प्रत्येक काययक्रमको लाधग शिक्षालयल ेगरेको स्व-मलूयांकन 

फाराम साथै प्रमाणको लाधग आवियक पने अधय कागजातहरू सकंलन गने । 

६. शिक्षालयले उपलब्ि गराएको स्व-मलूयांकन फाराम बमोजजम भए - नभएको रूजु गने । 

७. मापदण्िका कुन ैबुुँदाहरू शिक्षालयमा नभएको पाइएमा पषृ्ठपोषण तथा सिुारका उपायउरू सहहत 

प्राववधिक सर-सललाह हदने । 

८. मापदण्िमा  '*' धचधह लगाईएका बुुँदाहरू नभएमा  वा अनगुमन, सपुररवेक्षणको क्रममा पयायप्त 

प्रमाणहरू उपलव्ि हुन नसकेमा शिक्षालयलाई पनुःअनगुमन (Re-visit) को अवसर प्राप्तहुने 

जानकारी गराउने । 

९. शिक्षालयमा सचंाशलत प्रत्येक काययक्रमको लाधग छुट्टा-छुट्टै फाराम प्रयोग गने । 

१०. रूजु गररएको अनगुमन र सपुररवेक्षण फाराम साथै प्रमाणको लाधग आवश्यक पने अधय कागजातहरू 

समेत सलंग्न गरी पजञ्जका बनाई प्रयतवेदन तयार गने । 

११. अनगुमन र सपुररवेक्षण टोलीका सब ैसदस्यहरू साथै शिक्षालतको प्रयतयनधिले समेत प्रयतवेदनको 

हरेक पानामा सहहछाप गने । 

१२. अनगुमनमा गदाय टोलीले स्थलगत यनरीक्षणको साथ ैप्रशिक्षाथी, प्रशिक्षकहरूसुँग छुट्टा-छुट्टै 

अयनवायय तथा आवश्यक परेमा व्यवस्थापकहरूको समहूसुँग पयन अधतरकृया गरी स-प्रमाण प्रयतवेदन 

तयार गने । अधतरकृया गदाय शमहटङ्ग माइधयट तयार गरी प्रयतवेदन साथ सलंग्न गने । 

१३. अनगुमन,  सपुररवेक्षण र मलूयांकन फारामको " सम्बजधित शिक्षालयलाई पषृ्ठपोषण" पषृ्ठको 

छायाुँप्रयत सम्बजधित शिक्षालयलाई उपलब्ि गराउने । 

 

अनगुमन, सपुरििेक्षण ि मलूयाांकन पय  तयाि भएको प्रयतिेरन ि कागिातहरु सम्बजधित यनकायमा ७ दरन 

शभत्र पेि गने । 

 


