प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्
अनुगमन फािाम
अनुगमनको उद्दे श्यहरू:
१. प्राविधिक तथा व्यािसाविक धिक्षा एं ि तालीमको गुणस्तर कािम राधि धिक्षालिको लगानी, िैधक्षक वििाकलाप, प्रवतफल, तथा
प्रभाबलाई वनिवमत तथा व्यिस्थित गनन।
२. सूचना तथा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराई सापेधक्षक सुिारको प्रत्याभूत गनन।
३. पारदधिनता तथा सामाधिक िबाफदे वहता अधभबृवि गरी सुिासन प्रबिनन गने कािनमा मद्दत पुर्िाउन।
वनदेिन:
िो फाराम धिक्षालिमा प्राविधिक तथा व्यािसाविक धिक्षा (प्रा. एसएलसी, विप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह) कािनिमहरुको अनुगमन
गननको लावग तिार गररएको हो। िो फाराम धिक्षालिहरूले स्व-मूल्ांकन गनन पवन प्रिोग गनन सक्नेछन्। अनुगमन गने
विज्ञ/पदाधिकारी/कमनचारीले िो फाराममा भनन पने सम्पूणन वििरणहरु िलगत भ्रमण गरी कािनिलमा स्पष्टसँ ग भनुनका साथै प्रमाणको
लावग आिश्यक पने अन्य कागिातहरु िसै फाराम साथ सं लग्न गरी पधिका समेत बनाई सम्बस्थित वनकािमा तोवकएको समि धभत्र पेि
गनुन पनेछ।
अनुगमनको प्रकार:-

□वनिवमत

□आकस्थिक

अनुगमन आकस्थिक भए सोको कारण:
अधिल्लो अनुगमन गररएको वमवत:
प्राविधिक धिक्षालि सम्बिी वििरण:क. प्राविधिक धिक्षालिको नाम:
ि. धिक्षालिको प्रकारः

□आं वगक □सामुदाविक/सरकारी

□साझेदारी

□ वनिी

ग. प्राचािन/प्रिानाध्यापकको नाम र फोन नं :
घ. सञ्चालक/व्यििापन सवमवतको अध्यक्षको नाम:
ङ. कोअविननेटर/सम्पकन व्यविको नाम र फोन नं :

च. सञ्चाधलत प्राविधिक तथा व्यािसाविक विषि/कािनिमहरु:
विप्लोमा/प्रमाणपत्र तह

प्राविधिक एसएलसी तह

प्रदे ि:

ििा नं . :

धिल्ला:

फोन नं . :

गाउँ पाधलका/नगर पाधलका:

सम्पकन व्यविको मोिाईल नं . :

पत्राचार गने ठे गाना:

ई-मेल/फ्याक्स:

छ. ठे गाना:
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१. मापदण्ड १: भौवतक पूिानिार
ि.
सं .
१.

आिार/वििरण

छ

छै न

कै वफित (छै न भने के -के
छै न उल्लेि गने )

धिक्षालि भिन [िान्त, स्वच्छ िातािरण िुि, िुल्ला भाग भएको र पिानलले घेररएको]
*कक्षाकोठा: प्रवत विद्याथी ०.७५ बगन मीटर

२.

(३ िषे कािनिमको लावग कस्थततमा ३ िटा कक्षा कोठा र प्राविधिक एसएलसीको लावग कस्थततमा १
कोठा प्रवत कािनिमको लावग)

३.
४.
५.

कक्षाकोठामा Multimedia: प्राविधिक एसएलसीकोलावग: १ (प्रवत कािनिम) र
प्रमाणपत्र/विप्लोमा तहकोलावग: प्रत्येक कक्षा कोठामा हुनुपने।
प्रत्येक कक्षाकोठामा white/black board र प्रिोगात्मक अभ्यासको लावग skill lab पाठ्यिम
अनुसार भएको
कक्षाकोठाको सरसफाई र प्रकाि, भेधिलेिन र तापिमको अििा: कक्षाकोठा सफा, िैधक्षक
सामाग्रीहरु व्यिस्थित र सुरधक्षत तरीकाले राधिएको।

६.

िुि वपउने पानी

७.

विद्युत तथा विद्युतको िैकस्थिक व्यििा

८.

चमेना गृह: व्यिस्थित (मेनु प्रदिनन गररएको, सफा र िाने/िस्ने ठाउँ भएको)

९.

इिरनेट/फोन/फोटोकपी मेधिन

१०. पठन पाठनकोलावग उपिुि िेक्स-िेन्च
११. प्रधिक्षक/कमनचारीहरुलाई बस्न र काम गनन पिानप्त िान (प्रवत व्यवि कस्थततमा २ िगन वमटर)
१२.

१३.

१४.

१५.

१६.

िौचालि (सफा; पिानप्त पानीको व्यििा साथै मवहला र पुरुष कोलावग छु ट्टा छु ट्टै हुने गरी १:२०
को अनुपातमा)
पुस्तकालि: एक कािनिमको लावग कततीमा ४० िगन वमटर क्षेत्रफल र एउटा भन्दा बढी कािनिम
सञ्चालन हुने भएमा थप कािनिमको लावग १५ िगन वमटर थप क्षेत्रफल।
पुस्तकालिमा अध्यिन कक्षको व्यििा: एक चौथाई प्रधिक्षाथी एकै साथ बसेर अध्यिन गनन
पुग्ने।
पुस्तकालिमा पाठ्यिममा उल्लेि भए बमोधिमका पाठ्यपुस्तकहरु: प्रत्येक विषिको लावग
विद्याथी सं ख्याको कततीमा ५० प्रवतित पाठ्यपुस्तकको व्यििा।
पुस्तकालिमा Reference Book, Manual का साथै पत्र पवत्रकाहरु र िुलवे टनहरुको पिानप्त
व्यििा।

१७. पुस्तकालि कस्थततमा पवन १ घण्टा कक्षा समि बाहेक िुला राख्ने व्यििा।

१८. पुस्तकालिमा आिश्यक फवननचर, दराि, कु सी, र्िाकको व्यििा।

१९.

२०.

धिक्षालिमा िेलकु दका वनस्थतत आिश्यक िेल मैदान (भधलिल, बास्के टिल, व्यािवमण्टन र
टे िलटे वनस मध्ये कततीमा एउटा Outdoor िा Indoor कोटन ) को व्यििा
प्राविधिक धिक्षालिमा प्राथवमक उपचारको लावग सुवििा र सुरक्षा (व्यविगत, कािनिल, औिार
तथा उपकरण) को अििा।
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२. मापदण्ड २: मानि सं िािन (प्रधिक्षण तथा प्रिासवनक कमनचारीहरुको व्यििा)
ि.
सं .

कै वफित

आिार/वििरण

छ

छै न

(छै न भने के -के छैन
उल्लेि गने)

प्राचािन/प्रिानाध्यापक:
विप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको लावग: सं िामा सञ्ञाधलत प्राविधिक विषिमा स्नातक तह उविणन गरी
५ िषनको कािन अनुभि िा स्नातकोिर उविणन
१.

प्राविधिक एसएलसीको लावग: सं िामा सञ्ञाधलत प्राविधिक विषिमा प्रमाणपत्र िा विप्लोमा तह
उविणन गरी ५ िषनको कािन अनुभि िा स्नातक तह उविणन
नोट:
•

प्राचािन/प्रिानाध्यापकको लावग छु ट्टै कािन कक्षको व्यििा भएको हुनुपने छ।

* कािनिम सं िोिक:
विप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको लावग: सम्वस्थित विषिमा स्नातक तह उविणन गरी ३ िषनको कािन
२.

अनुभि िा स्नातकोिर उविणन
प्राविधिक एसएलसीको लावग: सम्वस्थित विषिमा प्रमाणपत्र िा विप्लोमा तह उविणन गरी ३
िषनको कािन अनुभि िा स्नातक तह उविणन
नोटः कािनिम सं िोिक पूणक
न ाधलन हुन पनेछ।
* प्रधिक्षक (१:१०):
विप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको लावग: सम्वस्थित विषिमा कस्थततमा स्नातक तह उविणन

३.

प्राविधिक एसएलसीको लावग: सम्वस्थित विषिमा कस्थततमा प्रमाणपत्र िा विप्लोमा तह उविणन
नोटः प्रधिक्षकहरु कस्थततमा ५० प्रवतित पूणक
न ाधलन र व्यििा भए अनुसार सम्वस्थित व्यािसावि
पररषद्को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुन पनेछ।

४.
५.
६.

७.

८.

९.

प्रधिक्षण/कािनिाला सहािक (१):
कस्थततमा १० वदने क्षमता अधभिृवि तालीम [प्रधिक्षण प्रधिक्षक तालीम (IS/TOT) िा
व्यािसाविक दक्षता तालीम (OSU)] प्राप्त प्रधिक्षक प्रवत कािनिम कस्थततमा १ िना
प्रधिक्षक तथा प्रिासवनक कमनचारीहरुसँ गको वनिवमत िैठक (िषनको कस्थततमा ४ पटक)
प्रधिक्षकहरुको कािन सम्पादन मूल्ांकन पारदिी ढंगले गने गररएको (प्रधिक्षाथीहरुको पृष्ठपोषण
र अन्य सूचकका आिारमा तिार गरीएको फाराम प्रिोग गरी)

प्रधिक्षक तथा कमनचारीहरुलाई कािन सम्पादनको आिारमा प्रोत्सावहत गने प्रणालीको प्रमाण

प्रधिक्षकहरुको वटकाउ दर (Retention rate)
नोटः कस्थततमा ७५% प्रधिक्षकहरुले एक िैधक्षक सत्र सम्म अध्यापन गरेको हुन पने।
सहिोगी कमनचारीहरुको व्यििा (लाईव्रेररिन, ररिेप्सवनष्ट, लेिा तथा प्रिासवनक कमनचारी,

१०. कािानलि सहिोगी आवद)
नोट: सोिपुछ कक्ष र लेिा/प्रिासन कक्ष छु ट्टै हुनु पनेछ।
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३. मापदण्ड ३: सं िागत व्यििापन तथा िोिना
कै वफित
ि.सं .

आिार/वििरण

छ

छै न

(छै न भने के -के छै न उल्लेि
गने)

१.

िावषनक बिेट तथा िोिना (प्रधिक्षणको लावग बिेटको व्यििा)

२.

धिक्षालिको ५ िषे रणनीवतक िोिना र िावषनक कािन िोिना तिार गरी लागु

३.

धिक्षालि सञ्चालन सम्विी नीवत र कमनचारी सम्विी विवनिमािली/ वनदेधिका तिार
गरी लागु

िावषनक उपलस्थब्धको ग्रावफकल स्वरुपमा प्राचािन कक्ष तथा धिक्षालि हातामा प्रदिनन
४.

५.

६.

गररएको (Bar or Pie Diagram showing no.of applicants, enrollment, sex,
disadvantaged groups, dropouts and graduates per year and the
records of free ship and scholarships)

धिक्षालिको सं गठनात्मक ढाँ चा तिार गरी प्राचािन कक्षमा प्रदिनन
प्रत्येक कमनचारीलाई कािन विभािन र वट.ओ.आर (Job description and Terms of
Reference) प्रदान

७.

* िुल्क सं रचना पररषद्ले तोके बमोधिम

८.

िावषनक प्रगती प्रवतिेदन पररषद् िा पररषद् को प्रदे ि कािानलिमा पेि गरेको

९.

धिक्षालि सञ्चालक सवमवतको िैठक िषनमा कस्थततमा १ पटक बसेको

१०.

व्यििापन सवमवतको िैठक िषनमा कस्थततमा ४ पटक बसेको (कस्थततमा १ पटकको
िैठकमा १ िना पररषद् प्रवतवनधि हुनपने )

११.

धिक्षालिको नाममा बैंक िाता सञ्चालन र िुल्क बैङ्क माफनत धलएको हुनुपने।

१२.

धिस्थि व्यििापन तथा अधभलेि

१३.

नागरीक ििापत्र र सुझाि-पेवटका दे धिने िानमा

१४.

अधिकार प्राप्त व्यविको अनुपस्थिवतमा अधिकार प्रत्यािोिन सम्विी व्यििा

१५.

अधिल्लो अनुगमनबाट प्राप्त पृष्ठपोषण कािानन्विनको अििा
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४. मापदण्ड ४: प्रधिक्षण तथा धसकाई
ि.
सं .

आिार/वििरण

१.

धिक्षालिको िैधक्षक क्यालेण्डर तिारी तथा प्रिोग

२.

* विषिगत िावषनक प्रधिक्षण कािनिोिना तिारी तथा प्रिोग

३.

प्रत्येक विषिको पाठ-िोिना र िैधक्षक सामाग्री वनमानण तथा प्रिोग

४.

प्रधिक्षण लग बुक तिारी

५.

प्रधिक्षाथीको हाधिरी व्यििापन

६.

सैिास्थन्तक तथा प्रिोगात्मक आन्तररक परीक्षा सञ्चालन तथा अधभलेधिकरण

७.

सैिास्थन्तक तथा प्रिोगात्मक विषिको धसफ्ट प्लान (Shift Plan) तिार गरी प्रिोग गने

८.

९.
१०.

११.

१२.

१३.

१४.

१५.

छ

छै न

कै वफित
(छै न भने के -के छै न उल्लेि गने)

कािनिाला/प्रिोगिाला तथा स्थस्कल ल्ाि रुम (Skill Lab Room) को सामाग्रीहरुको
प्रभािकारी उपिोग तथा व्यििापन (प्रिोगात्मक अभ्यास लगबुकको प्रिोग)
प्रधिक्षाथीको पृष्ठपोषणको आिारमा सुिारको पहल
विषि सम्विी अवतररि सह-कृ िाकलापको व्यििा
(िस्तै: हाधिरीििाफ, िवित्वकला, वनिि लेिन, सीप प्रदिनन प्रवतिोवगता आवद)
उद्यमधिलता विकास सम्विी प्रधिक्षण (श्रोत व्यवि/विज्ञसँ गको छलफल)
समुदाि/उद्योग व्यिसाि, सम्वस्थित कािानलि र अन्य सरोकारिालाहरुसँ ग आधिकारीक
सम्वि कािम गरेको अििा

* पाठ्यिममा उल्लेधित प्रिोगात्मक तथा सैिास्थन्तक विषिको िे विट आिर अनुसार
प्रधिक्षण

महत्वपूणन सूचना तथा िानकारीहरु सूचना पावटमा टाँ स गने व्यििा (िस्तै: कक्षा
ताधलका, पररषद् द्वारा िारी आिश्यक िानकारीहरु)

पाठ्यिममा आिाररत िैधक्षक भ्रमण
प्रिोगात्मक कािनको लावग मूल्ांकन औिारको वनमानण, प्रिोग तथा अधभलेधिकरण

१६.
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५. मापदण्ड ५: प्रधिक्षाथीहरुको सहि अििा र अनुसिान तथा विकास
ि.
सं .

आिार/वििरण

१.

प्रधिक्षाथीहरुलाई भनान पश्च्यात अधभमुधिकरण प्रदान

२.

आिश्यकता अनुसार प्रधिक्षाथीहरुलाई अवतररि कक्षाको व्यििा

छ

छै न

कै वफित
(छै न भने के -के छै न उल्लेि गने)

प्लेसमेि र काउस्थिधलङ्ग इकाई
३.

४.

(Placement and Counceling unit)को गठन तथा सञ्चालन

*

पररषद्को वनिमानुसार छात्रिृविको व्यििा

धिक्षालि व्यििापन र िैधक्षक सुवििाहरु प्रवत प्रधिक्षाथीहरुको सन्तुष्टी
५.

नोटः अनुगमन टोलीले प्रधिक्षाथीहरुसँ ग अन्तरवििा गरेको आिारमा

६.

प्रधिक्षाथीहरुको िर प-आउट दर (५ प्रवतित भन्दा कम हुनु पने)
प्रधिक्षाथी वदधक्षत दर (Successful graduate rate)

७.

नोटः गत िषनको तुलनामा िृिी भएमा अङ्क वदने।

टरे सर स्टवि (Tracer Study) गने व्यििा, टरेसर स्टविको प्रवतिेदन र वदधक्षत
८.

(Graduate ) हरुको रोिगारी अधभलेि
अनुसिान र विकासको लावग धिक्षालिमा बिेटको व्यििा

९.

१०.

धिक्षालिद्वारा वनिवमत रुपमा िुलवे टन/ब्रोसर/पवत्रका प्रकािन गने व्यििा

११.

प्रधिक्षाथीहरुका लावग विषिसँ ग सम्वस्थित सेिा/क्याम्पको व्यििा
विषि सम्विी प्रदिननीको आिोिना िा सहभावगता

१२.
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सम्वधित धिक्षालिलाई पृष्ठपोषण
प्राविधिक धिक्षालिको नाम:
ठे गानाः
कािनिमको नाम:
सूझाि (Recommendation)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

अनुगमन वमवतः
अनुगमन टोलीको तफनबाट

धिक्षालिको तफनबाट

टोली प्रमुिको नाम तथा हस्ताक्षर:

धिक्षालि प्रमुिको नाम तथा हस्ताक्षर:

सदस्यहरुः
•
•
•

धिक्षालि प्रवतवनधिहरुः
•
•
•
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स्व-मूल्ांकन/अनुगमनको सारांि/प्रवतिेदन
प्राविधिक धिक्षालिको नाम:

ठे गानाः

स्व-मूल्ांकनकतान/अनुगमन टोलीको वटप्पणी:-

कािनिमः
कािनिम सम्बिन प्राप्त वमवत:

कािनिम सञ्चालन सुरू वमवत:

सं िेदनिील मापदण्डहरू
ि.सं .

आिार/वििरण

छ

छै न

कै वफित

*कक्षाकोठा: प्रवत विद्याथी ०.७५ बगन मीटर
१.

(३ िषे कािनिमको लावग कस्थततमा ३ िटा कक्षा कोठा र प्राविधिक
एसएलसीको लावग कस्थततमा १ कोठा प्रवत कािनिमको लावग)

* कािनिम सं िोिक:
विप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको लावग: सम्वस्थित विषिमा स्नातक तह उविणन
२.

गरी ३ िषनको कािन अनुभि िा स्नातकोिर उविणन
प्राविधिक एसएलसीको लावग: सम्वस्थित विषिमा प्रमाणपत्र िा
विप्लोमा तह उविणन गरी ३ िषनको कािन अनुभि िा स्नातक तह उविणन
नोटः कािनिम सं िोिक पूणक
न ाधलन हुन पनेछ।
* प्रधिक्षक (१:१०):
विप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको लावग: सम्वस्थित विषिमा कस्थततमा स्नातक
तह उविणन

३.

प्राविधिक एसएलसीको लावग: सम्वस्थित विषिमा कस्थततमा प्रमाणपत्र िा
विप्लोमा तह उविणन
नोटः प्रधिक्षकहरु कस्थततमा ५० प्रवतित पूणनकाधलन र व्यििा भए
अनुसार सम्वस्थित व्यािसावि पररषद् को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुन
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ि.सं .

आिार/वििरण

छ

छै न

कै वफित

पनेछ।
४.

* िुल्क सं रचना पररषद् ले तोके बमोधिम

५.

* विषिगत िावषनक प्रधिक्षण कािनिोिना तिारी तथा प्रिोग

६.
७.

* पाठ्यिममा उल्लेधित प्रिोगात्मक तथा सैिास्थन्तक विषिको िे विट
आिर अनुसार प्रधिक्षण
*

पररषद् को वनिमानुसार छात्रिृविको व्यििा

*मापदण्ड ६:
८.

पाठ्यिमले तोके बमोधिमको पूिानिार, सामाग्रीहरु र

प्रिोगात्मक अभ्यासको व्यििा” मा सं िेदनिील (Critical) भवन तोवकएका
आिार/वििरणहरू

नोटः मापदण्डमा * धचन्ह्र लगाईएका बुँ दाहरुमा अनुगमनको िममा पिानप्त प्रमाणहरु उपलब्ध हुन नसके मा धिक्षालिलाई पुनःअनुगमन (Re-visit)
को अिसर प्रदान गरीने छ र उि अििामा पवन सुिार नभएमा कारिाहीको धसफारीि गररने छ। पररषद् कािानलिले सामान्य अििामा सोही
टोलीलाई पुनःअनुगमन (Re-visit) गनन वनदे िन वदनेछ।

प्राविधिक धिक्षा तथा व्यािसाविक तालीम पररषद्लाई सुझािः
______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

स्व-मूल्ांकनकतान िा धिक्षालि प्रमुि/प्रवतवनधि

अनुगमन टोलीको वििरण

नाम तथा हस्ताक्षर:

टोली प्रमुिको नाम तथा हस्ताक्षर:

पद तथा श्रेणी:

पद तथा श्रेणी:

कािनरत कािानलि/महािािा

कािनरत कािानलि/महािािा

सम्पकन फोन नं .:

सम्पकन फोन नं .:

नाम तथा हस्ताक्षर:

टोली सदस्यको नाम तथा हस्ताक्षर:

पद तथा श्रेणी:

पद तथा श्रेणी:

कािनरत कािानलि/महािािा

कािनरत कािानलि/महािािा

सम्पकन फोन नं .:

सम्पकन फोन नं .:

नाम तथा हस्ताक्षर:

विषिविज्ञको नाम तथा हस्ताक्षर:

पद तथा श्रेणी:

पद तथा श्रेणी:

कािनरत कािानलि/महािािा

कािनरत कािानलि/महािािा

सम्पकन फोन नं .:

सम्पकन फोन नं .:
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अनुसूची १: प्रधिक्षाथी तथा प्रधिक्षकहरूको िानकारी
हाल सम्म वदधक्षत प्रधिक्षाथीहरूको अधभलेि
बषन

पुरुष

मवहला

िम्मा प्रधिक्षाथी

कै वफित

पुरुष

मवहला

िम्मा प्रधिक्षाथी

कै वफित

पुरुष

मवहला

िम्मा प्रधिक्षाथी सं ख्या

कै वफित

प्रमाणपत्र तह/विप्लोमा तह प्रथम िषन
प्रमाणपत्र तह/विप्लोमा तह दोस्रो िषन
प्रमाणपत्र तह/विप्लोमा तह तेस्रो िषन
वटएसएलसी
गत िैधक्षक िषनमा वदधक्षत प्रधिक्षाथीहरूको अधभलेि (प्रवतितमा)
बषन
प्रमाणपत्र तह/विप्लोमा तह प्रथम िषन
प्रमाणपत्र तह/विप्लोमा तह दोस्रो िषन
प्रमाणपत्र तह/विप्लोमा तह तेस्रो िषन
वटएसएलसी
अध्यिनरत प्रधिक्षाथीहरूको अधभलेि
बषन
प्रमाणपत्र तह/विप्लोमा तह प्रथम िषन
प्रमाणपत्र तह/विप्लोमा तह दोस्रो िषन
प्रमाणपत्र तह/विप्लोमा तह तेस्रो िषन
वटएसएलसी
कािनरत प्रधिक्षकहरूको अधभलेि
ि.
सं .

प्रधिक्षकको नाम

वनिुवि वमवत

पद

िैधक्षक िोग्यता

पूणक
न ाधलन/आं धिक
Full time/Part time
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मापदण्ड ६: पाठ्यिमले तोके बमोधिमको पूिानिार, सामाग्रीहरु र प्रिोगात्मक अभ्यासको व्यििा
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