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दूर शिक्षा प्रणालीबाट शिक्षक पेसागत विकास ताललम सञ्चालन कार्यविलि, २०७७ 
                                                    

प्रस्तािनााः  शिक्षक पेसागत विकासको प्रारूप, २०७२ अनसुार ताललम केन्द्रमा आिाररत आमन े सामने 
माध्र्म र विद्यालर्मा आिाररत पररर्ोजना पद्धलत समेतको ताललम पाठ्यक्रम सररनना कार्ायन्द्िर्नमा री ी 
आएकामा कोलिड-१९ को सङ्क्क्रमण लगार्तका कारणबाट आमन े सामने विलि र विद्यालर्मा आिाररत 
ताललमको पद्धलत कार्ायन्द्िर्नमा ल्र्ाउन कठिन ी नु े सन्द्दियमा दूर शिक्षाका विलिन्न माध्र्मको उपर्ोग गरी 
शिक्षक पेसागत विकास ताललम कार्यक्रमको सञ्चालन र प्रमाणीकरण गनय िाञ्छनीर् िएकोले, 
शिक्षा लनर्मािली २०५९ (सरसोिनसवी त) को लनर्म ७३ (क) ले ठदएको अलिकार प्रर्ोग गरी िैशक्षक 

जनिशि विकास पररषद्बाट र्ो कार्यविलि बनार्य लागू गररएको छ। 
 

पररच्छेद-१ 
प्रारशभिक 

१. सरशक्षप्त नाम र प्रारभिाः (१) र्स कार्यविलिको नाम “दूर शिक्षा प्रणालीबाट शिक्षक पेसागत विकास 
ताललम सञ्चालन कार्यविलि, २०७७” रीे को छ। 
(२) र्ो कार्यविलि स्िीकृत िएको लमलत देशि प्रारभि ी नुछे। 

२. पररिाषााः विषर् िा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेमा र्स कार्यविलिमााः- 
(क) “दूर शिक्षा प्रणाली” िन्नाले टेललफोन, रेलडर्ो, रेलडर्ो एफ.एम., टेलललिजन, अनलार्न तर्ा 

अफलार्नका माध्र्मबाट प्रदान गररने प्रणाली सभझनपुछय। 
(ि) “प्रमाणीकरण ताललम” िन्नाले स्र्ार्ी शिक्षकी रूलार्य प्रदान गररन े एक मवी ने सेिाकालीन 

ताललम सभझनपुछय। 
(ग) “मन्द्रालर्” िन्नाले नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तर्ा प्रविलि मन्द्रालर् सभझनपुछय। 
(घ) “विद्यालर्” िन्नाले प्रनललत काननु बमोशजम स्र्ापना िर्य सञ्चालन िएको सामदुावर्क विद्यालर् 

सभझनपुछय, सो िब्दले परभपरागत विद्यालर्लार्य समेत जनाउँछ। 
(ङ) “शिक्षक” िन्नाले विद्यालर्मा अध्र्ापन गने व्र्शि सभझनपुछय। 
(न) “शिक्षक पेसागत विकास” िन्नाले शिक्षकको पेसागत ज्ञान र लसपको अद्याििीकरण र 

सरमदृ्धीकरण िने्न बझु्नपुछय। 
(छ) “शिक्षा ताललम केन्द्र” िन्नाले प्रदेिस्तरीर् शिक्षा ताललम केन्द्र सभझनपुछय। 
(ज) “सङ्कट” िन्नाले कम सभिािना तर उच्न जोशिम बोकेको, समािानको विकल्पमा अन्द्र्ोल ी नु े

तर तत्कालीन रूपमा सभबोिन गनुयपने प्रकृलतको घटनालार्य बझु्नपुछय। 
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(झ) “स्िीकृत पाठ्यक्रम” िन्नाले िैशक्षक जनिशि विकास पररषदबाट स्िीकृत िएको पाठ्यक्रमलार्य 
सभझनपुछय। 

 
 

पररच्छेदाः २ 
सी िागी छनोट, ताललम सररनना तर्ा मूल्र्ाङ्कन 

३. सी िागी  छनोट  प्रवक्रर्ााः दूर शिक्षा प्रणालीबाट शिक्षक पेसागत विकास ताललम सञ्चालन गनय देी ार् 
बमोशजमका आिारी रू अिलभबन गररने छ। 
(क) ताललम अप्राप्त स्र्ार्ी शिक्षक ी नु ुपनेछ। 
(ि) शिक्षक पेसागत विकास (२०६६-२०७२) मा दरु्य िटा मोड्यलु पूरा गरेका शिक्षक ी नु ुपनेछ। 

नोटाः र्स अन्द्तगयत दरु्य िटा मोड्यलु सभपन्न गरेको शिक्षकको ी कमा र्स प्रणालीबाट प्रदान 
गररने प्रमाणीकरण शिक्षक ताललममा एक नरण मालनन ेछ।  

(ग) शिक्षक पेसागत विकास (२०७३-२०७७) मा एक नरण पूरा गरेको शिक्षक ी नु ुपनेछ।   
(घ) ताललममा सी िागी ी नु नाी ने शिक्षकी रू छनोट गने क्रममा शिक्षा ताललम केन्द्री रूले दूर शिक्षा 

प्रणालीको विलिन्न सािनी रू जस्तैाः टेललफोन, रेलडर्ो, रेलडर्ो एफ.एम., स्र्ानीर् परपलरका, 
केन्द्रको िेिसार्ट, फेसबकु पेज जस्ता माध्र्मको प्रर्ोग गनय सक्नेछन।् 

४. ताललमको सररननााः (१) ताललमको सररनना शिक्षक पेसागत विकासको प्रारूप २०७२ ले प्रदान गरेको 
सररनना अनसुार ी नुछे। 
(२) उपदफा (१) बमोशजम ताललम सञ्चालन गदाय प्रमाणीकरण ताललम एक मवी न ेी नुेछ।एक मवी न े
प्रमाणीकरण ताललम १५/१५ ठदनको दरु्य नरणमा सञ्चालन ी नुेछन।् 
(३) उपदफा (२) अन्द्तगयतको १५/१५ ठदनको दरु्य नरणलार्य दरु्य िण्डमा वििि गररएको छ।जस 
अन्द्तगयत प्रर्म िण्डलार्य १० ठदनको कार्यिार प्रदान गररएको छ िने दोस्रो िण्डलार्य ५ ठदनको 
कार्यिार प्रदान गररएको छ। 
(४) उपदफा (३) अन्द्तगयतको १० ठदने कार्यिार अन्द्तगयत सी िागी प्रशिक्षार्ीी रू ४५ घण्टाको 
समर्मा लसक्ने र लसकाउने कार्यमा सवक्रर् ी नुपुनेछ। दूर शिक्षाको विलिमाफय त ताललम सञ्चालन गदाय 
स्िाध्र्र्न र लसकार् अनिुि आदानप्रदान समेत समेवटन ेी ुँदा ताललमको अिलिमा लनकता प्रदान गनय 
सवकने छ र बढीमा एक िण्ड १५ ठदनमा सक्ने गरी व्र्िस्र्ापन गनय सवकने छ। 
(५) स्िअध्र्र्न िण्डमा सी िागी प्रशिक्षार्ीी रूले अनसूुनी १ मा उल्लेि गररएका आिारी रू अनसुार 
डार्री व्र्िस्र्ापन गरेको ी नु ुपनेछ। 
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(६) उपदफा (३) अन्द्तगयतको दोस्रो िण्डको ५ ठदने कार्यिार अन्द्तगयत ्सी िागी प्रशिक्षार्ीी रूले कुनै 
नारिटा पररर्ोजना कार्य/अनसुन्द्िानात्मक कार्य सञ्चालन गरी प्रलतिेदन तर्ार गनुयपने ी नु्द्छ, जनु 
ताललम सञ्चालनको क्रममा िा ताललम सञ्चालन पश्चात ् बढीमा १५ ठदनको अिलिलिर सभबशन्द्ित 
शिक्षा ताललम केन्द्रमा बझुाउन ु पनेछ।र्स सभबन्द्िी नमनुा कार्य र आिारी रू अनसूुनीमा २ मा 
उपलब्ि छ। 

५. ताललम सञ्चालन विलि/तररकााः दूर शिक्षा प्रणालीबाट शिक्षक पेसागत विकास ताललम सञ्चालन गदाय 
देी ार्का ताललम सञ्चालन विलि/तररकाी रू अिलभबन गनुय पनेछ। 
(क) अनलार्न तर्ा अफलार्न लसकार् सािनको प्रर्ोग 
(ि) लसकार् सामग्री अध्र्र्न तर्ा विश्लषेण 
(ग) अन्द्तरवक्रर्ा तर्ा छलफल 
(घ) सी िागी प्रस्ततुीकरण 
(ङ) प्रशिक्षक र प्रशिक्षार्ी माफय त ्िन ुयअल प्रस्ततुीकरण 
(न) अनिुिको आदानप्रदान र सी िागीी रूलाई पषृ्ठपोषण 

६. ताललमको विषर्िस्ताुः दूर शिक्षा प्रणालीबाट सञ्चालन गररने एक मवी ने प्रमाणीकरण ताललमको 
विषर्िस्त ु िैशक्षक जनिशि विकास पररषद्ले स्िीकृत गरेको शिक्षक पेसागत विकास कार्यक्रमको 
पाठ्यक्रमको आिारमा छनोट गनुय पनेछ। 

७. ताललम सञ्चालनको लालग सामग्रीाः ताललम सञ्चालनको क्रममा शिक्षा ताललम केन्द्रका प्रशिक्षक/रोस्टर 
प्रशिक्षकले ताललमको विषर्िस्तसुँग सभबशन्द्ित आफैँ  लनमायण गरेको सामग्री िा अन्द्र् प्रामाशणक 
स्रोतका सान्द्दलियक सामग्रीी रू प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सवकनेछ। 

८. सी िागी मूल्र्ाङ्कन 
(क) ताललमका सी िागी मूल्र्ाङ्कन १०० पूणायङ्कमा गनुय पनेछ। 
(ि) उपदफा (क) बमोशजम मूल्र्ाङ्कन गदाय प्रत्रे्क नरणको ताललमलार्य १०० पूणायङ्कमा मूल्र्ाङ्कन गरी 

५० पूणायङ्कमा रूपान्द्तरण गरी मूल्र्ाङ्कनको अलिलेि राख्नपुछय। 
(ग) उपदफा (ि) बमोशजम मूल्र्ाङ्कन गदाय लनिायररत सूनकमा आिाररत िर्य मूल्र्ाङ्कन गनुय पनेछ। 

मूल्र्ाङ्कनका लालग लनिायररत सूनकी रू अनसूुनी ३ मा उल्लेि गररएको छ। 
९. पररर्ोजना कार्य/अनसुन्द्िानात्मक कार्यको मूल्र्ाङ्कन 

सी िागी प्रशिक्षार्ीी रूले दोस्रो िण्डमा तर्ार पाररएको पररर्ोजना कार्य/अनसुन्द्िानात्मक कार्यलार्य 
लनिायररत सूनकी रूको आिारमा मूल्र्ाङ्कन गरी अलिलेि राख्न ुपनेछ।पररर्ोजना कार्य/अनसुन्द्िानात्मक 
कार्यको मूल्र्ाङ्कनका आिारी रू अनसूुनी ४ मा उल्लेि गररएको छ। 
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पररच्छेदाः ३ 
विलिन्न सरोकारिालाी रूको िलूमका 

 
१०. मन्द्रालर्को िलूमकााः दूर शिक्षा प्रणालीबाट शिक्षक पेसागत विकास ताललम सञ्चालनमा मन्द्रालर्को 

िलूमका देी ार् अनसुार ी नुछे। 
(क) ताललम कार्यक्रम सञ्चालन गनय स्रोत व्र्िस्र्ाको लालग आिश्र्क समन्द्िर् गने, 
(ि) ताललममा शिक्षकको सी ज पी ुँन, सान्द्दलियकता र गणुस्तर सलुनशश्चत गनय आिश्र्क लनदेिन ठदन,े 

११. शिक्षा तर्ा मानि स्रोत विकास केन्द्रको िलूमकााः दूर शिक्षा प्रणालीबाट शिक्षक पेसागत विकास 
ताललम सञ्चालनमा शिक्षा तर्ा मानि स्रोत विकास केन्द्रको िलूमका देी ार् अनसुार ी नुे छ। 
(क) प्रदेिस्तरीर् शिक्षा ताललम केन्द्रका प्रशिक्षक/रोस्टर प्रशिक्षकको क्षमता विकासको लालग  

प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गने, 
(ि) ताललम सञ्चालनको क्रममा अनगुमन तर्ा आिश्र्क प्राविलिक सी ार्ता उपलब्ि गराउन,े 
(ग) ताललम कार्यक्रमका लालग बजेटको व्र्िस्र्ापन सभबन्द्िी कार्य गने, 
(घ) ताललमको गणुस्तर कार्म गनय शिक्षा ताललम केन्द्री रूसँग समन्द्िर् गने, 
(ङ) विद्यालर्का स्र्ार्ी शिक्षकी रूको प्रमाणीकरण ताललम सञ्चालनको लालग आिश्र्क पाठ्यक्रम 

लनमायण गरी िैशक्षक जनिशि विकास पररषदद्वारा स्िीकृत गरार्य केन्द्रको िेबसार्टमा उपलब्ि 
गराउने, 

(न) ताललम प्राप्त शिक्षकी रूको लालग प्रमाणपरको व्र्िस्र्ा लमलाउन,े 
(छ) ताललमको स्तर अध्र्र्न गरी पररषद् समक्ष पेस गने, 

१२. स्र्ानीर् ती को िलूमकााः दूर शिक्षा प्रणालीबाट शिक्षक पेसागत विकास ताललम सञ्चालनमा स्र्ानीर् 
ती को िलूमका देी ार् अनसुार ी नुे छ। 
(क) ताललम अप्राप्त शिक्षकी रूको लालग ताललममा सी िागी ी नु प्रोत्सावी त गने, 
(ि) ताललम प्राप्त शिक्षकी रूको शिक्षण व्र्िी ारको अनगुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन गरी आिश्र्क पषृ्ठपोषण 

प्रदान गने, 
१३. शिक्षा ताललम केन्द्रको िलूमकााः दूर शिक्षा प्रणालीबाट शिक्षक पेसागत विकास ताललम सञ्चालनमा 

शिक्षा ताललम केन्द्रको िलूमका देी ार् अनसुार ी नु ेछ। 
(क) ताललम अप्राप्त शिक्षकी रूको नामािली सङ्कलन तर्ा ताललमको लालग सी िागी छनोट गनय स्र्ानीर् 

ती सँग समन्द्िर् गने, 
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(ि) ताललम सञ्चालन गदाय िैशक्षक जनिशि विकास पररषदबाट स्िीकृत िएको शिक्षक पेसागत 
विकास ताललम पाठ्यक्रमबाट र स्र्ानीर् आिश्र्कतालार्य समेत ध्र्ानमा रािी ताललम सञ्चालन 
गराउने, 

(ग) ताललम सञ्चालनलार्य सी िागीमिुी र अन्द्तवक्रय र्ात्मक बनाउन आिश्र्क िातािरण लनमायण गने, 
(घ) ताललम प्राप्त शिक्षकी रूको वििरण नसु्तदरुूस्त रािी शिक्षा तर्ा मानि स्रोत विकास केन्द्रमा 

लनर्लमत रूपमा उपलब्ि गराउन,े 
(ङ) ताललम प्राप्त शिक्षकी रूलार्य प्रमाणपर वितरण गने, 
(न) ताललम प्राप्त शिक्षकी रूको कक्षा शिक्षणको अिलोकन गरी आिश्र्क मारामा पषृ्ठपोषण प्रदान 

गदै शिक्षकलार्य ी ौसला प्रदान गरी पेसागत रूपमा उच्न मनोबल कार्म राख्न सी र्ोग गने, 
१४. प्रशिक्षक/रोस्टर प्रशिक्षकको िलूमकााः दूर शिक्षा प्रणालीबाट शिक्षक पेसागत विकास ताललम 

सञ्चालनमा प्रशिक्षक/रोष्टर प्रशिक्षकको िलूमका देी ार् अनसुार ी नुे छ। 
(क) ताललम सञ्चालन पूिय आिश्र्क सामग्रीको सलुनशश्चत गने, 
(ि) सी िागी प्रशिक्षार्ीी रूको स्िअध्र्र्न िण्डमा गनुयपने अध्र्र्नका लालग विषर्िस्त ुलगार्त अन्द्र् 

आिश्र्क सामग्रीी रूको व्र्िस्र्ा लमलाउन,े 
(ग) उपदफा (ि) बमोशजम सामग्रीको व्र्िस्र्ा गदाय लडशजटल रूपमा लेिरनना, प्रलतिेदन, र्पसु्तक, 

िेिललन्द्क, समस्र्ाी रू, सार्टी रू लगार्त अन्द्र् श्रव्र् दृष्र् सामग्रीी रूको उपर्ोग गने, 
(घ) सी िागी प्रशिक्षार्ीी रूलार्य स्िअध्र्र्न िण्डको लसकार् अनिुि तर्ा समालोननात्मक विनारी रू 

सी िागीी रूमा आदानप्रदान गने िातािरण लनमायण गररठदने, 
(ङ) सी िागी प्रशिक्षार्ीी रूको मूल्र्ाङ्कनको अलिलेि राख्न,े 

१५. विद्यालर्को िलूमकााः दूर शिक्षा प्रणालीबाट शिक्षक पेसागत विकास ताललम सञ्चालनमा विद्यालर्को 
िलूमका देी ार् अनसुार ी नुे छ। 
(क) शिक्षकको पेसागत विकासमा सी ार्ता प्रदान गने, 
(ि) ताललम अप्राप्त शिक्षकलार्य ताललममा सी िागीको लालग अनमुलत ठदन,े 
(ग) ताललम प्राप्त शिक्षकको िैक्षशणक व्र्िी ारको अिलोकन गरी आिश्र्क पषृ्ठपोषण प्रदान गने, 

१६. ताललममा सी िागी शिक्षकको िलूमकााः दूर शिक्षा प्रणालीबाट शिक्षक पेसागत विकास ताललम 
सञ्चालनमा ताललममा सी िागी शिक्षकको िलूमका देी ार् अनसुार ी नुे छ। 
(क) स्िअध्र्र्न िण्डमा लनर्लमत रूपमा अध्र्र्न सामग्रीी रूको अध्र्र्न गरी सोको डार्री लनमायण 

गने, 
(ि) लसकार् अनिुि आदानप्रदान िण्डमा सी िागी िर्य आफ्नो रननात्मक विनार प्रस्ततु गने, 
(ग) प्रविलिको प्रर्ोगमा ज्ञान तर्ा लसप बढाउन,े 
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(घ) पररर्ोजना कार्य/अनसुन्द्िानात्मक कार्य लनिायररत समर्मै सभपन्न गरी सभबशन्द्ित शिक्षा ताललम 
केन्द्रमा बझुाउन,े 
 
 
 

पररच्छेदाः ४ 
विविि 

१७. बािा अड्काउ फुकाउनाेः र्स कार्यविलिमा उशल्लशित कुनै व्र्िस्र्ाले ताललम सञ्चालन र 
प्रमाणीकरण सभबन्द्िमा बािा उत्पन्न गरेमा फुकाउन े अलिकार शिक्षा तर्ा मानि स्रोत विकास 
केन्द्रलाई ी नुे छ। 

१८. सरिोिन िा पररमाजयनाः र्स कार्यविलिको सरिोिन िा पररमाजयन गने अलिकार पररषद्लाई ी नुे छ। 
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अनसूुनी १ 
(दफा ४ को (५) सँग सभबशन्द्ित) 
डार्री व्र्िस्र्ापनका आिारी रु 

(डार्री व्र्िस्र्ापनमा उल्लेि गनुयपने विषर्िस्तीु रू) 
o प्रत्रे्क ठदन अध्र्र्न गररएको सामग्रीको नाम र लमलत उल्लेि गने, 
o अध्र्र्न गररएको सामग्री  कुन विषर्िस्तसुँग सभबशन्द्ित रीे को छ, सोको सलुनशश्चत गने, 
o सामग्रीको अध्र्र्नपश्चात ्मी त्त्िपूणय बुदँाी रू वटपोट गने, 
o वटपोट गररएका बुदँाी रूका आिारमा आफ्नो समालोननात्मक िारणा बुदँागत रूपमा उल्लेि 

गने, 
o सामग्रीमा उल्लेि िएका विषर्िस्तलेु विद्यार्ीको लसकार् र शिक्षक पेसागत विकासमा 

सी र्ोग कसरी गछय िने्न कुराको सभबन्द्ि िोज्न,े 
o डार्री प्रत्रे्क ठदन छुट्टा छुटै्ट Event को रूपमा तर्ार गने आठद, 
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अनसूुनी २ 
(दफा ४ को (६) सँग सभबशन्द्ित) 

पररर्ोजना कार्य/अनसुन्द्िानात्मक कार्यका विकल्प र आिारी रू 
प्रर्म विकल्पाः विद्यार्ीी रूको लसकार् सी जीकरण 

o आफू रीे को समदुार्मा रीे का विद्यार्ीी रूको सूनी लनमायण गने, 
o समदुार्मा लनाःिलु्क उपलब्ि ी नुे अनलार्न र अफलार्नका सािनी रू जस्तैाः पसु्तक, 

लेिरनना, परपलरका, आठद सूनी तर्ार गने, 
o अनलार्न र अफलार्नका सािनी रूको प्रर्ोग गरी विद्यार्ीी रूको लसकार् सी जीकरण गने, 
o लसकार् सी जीकरणका क्रममा देिा परेका राम्रा पक्षी रू र आर्परेका कठिनार्ी रू र 

समािानका लालग गररएका प्रर्ासी रूलार्य समेटी प्रलतिेदन तर्ार पाने, 
दोस्रो विकल्पाः सूक्ष्म अनसुन्द्िान लेि तर्ार 

o शिक्षण गदाय आर्परेका िा पेसागत जीिनको दौरानमा आर्परेका कुनै एक 
समस्र्ा/मदु्दा/प्रश्नलार्य पवी नान गरी छनोट गने, 

o छनोट गररएको समस्र्ासँग सभबशन्द्ित विलिन्न लेि, पसु्तक, लिलडर्ो, तर्ा अन्द्र् सान्द्दलियक 
सामग्रीी रूको सङ्कलन गने, 

o सङ्कललत सामग्रीी रूको अध्र्र्न, विश्लषेण तर्ा प्रलतलबभबन गरी एउटा अनसुन्द्िानात्मक लेि 
तर्ार पाने, 

तेस्रो विकल्पाः िैक्षशणक सामग्री लनमायण 
o आफूले अध्र्ापन गने कुनै एउटा कक्षाको एउटा विषर्को शिक्षणको लालग प्रर्ोग गनय सवकन े

सभिावित सामग्रीी रूको फेी ररस्त तर्ार गने, 
o सामग्रीी रूको फेी ररस्तबाट कुन कुन सामग्री श्रव्र् िा श्रव्र् दृष्र् ी नु ्िनी छुट्याउन,े 
o उि सामग्रीी रू मध्रे् कभतीमा कुनै पाँनिटा सामग्रीी रू लनमायण गने, 
o लनमायण पश्चात ्सामग्रीी रूको कक्षाकोिामा प्रर्ोग गने तररका (Classroom procedures) 

तर्ार गने, 
o समग्र कार्यप्रवक्रर्ा सवी तको एक प्रलतिेदन तर्ार पाने, 

नौर्ो विकल्पाः लडशजटल सामग्रीी रूको सङ्कलन र व्र्िस्र्ापन 
o आफूले अध्र्ापन गने कुनै एउटा विषर्सँग सभबशन्द्ित सभिावित लडशजटल सामग्रीी रूको 

फेी ररस्त तर्ार पाने, 
o फेी ररस्तबाट र्न्द्टरनेटको प्रर्ोग गरी सामग्रीी रूको सङ्कलन गने, 
o सङ्कललत सामग्रीी रूको प्रर्ोग र सोको व्र्िस्र्ापनको लालग के कस्ता कार्यप्रवक्रर्ाी रू 

अिलभबन गनय सवकन्द्छ। सो सवी तको एक प्रलतिेदन तर्ार पाने, 
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पानौँ विकल्पाः प्रलतलबशभबत लेि 
o सङ्कटको कारणले विद्यालर्ी रू बन्द्द िएको बेलामा आफू रीे को समदुार्मा विद्यार्ीी रूको 

वक्रर्ाकलापको अिलोकन गने, 
o विद्यार्ीी रूको वक्रर्ाकलाप प्रलत अलििािकी रूको व्र्िी ार तर्ा प्रलतवक्रर्ाी रू सङ्कलन गने, 
o समग्रमा विद्यार्ीी रूको वक्रर्ाकलाप र अलििािकको प्रलतवक्रर्ाको अिलोकन र अध्र्र्न 

पश्चात ्एक प्रलतलबभबात्मक लेि तर्ार पाने, 
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अनसूुनी ३ 
(दफा ८ सँग सभबशन्द्ित) 

सी िागी मूल्र्ाङ्कनका सूनकगत आिारी रू (एक नरणको लालग) 

क्र.स. सूनकी रू पूणायङ्क 
१ 

ता
लल
म 

अि
लि
क
ो 

ला
लग
  

डार्री व्र्िस्र्ापन ५ 
२ सी िालगता ३ 
३ छलफलमा गरेको र्ोगदान ५ 
४ लनर्लमतता र अनिुासन २ 
५ परीक्षा २५ 
६ 

ता
लल
म 

पश्च
ात
 ् पररर्ोजना कार्य/अनसुन्द्िानात्मक कार्य १० 
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अनसूुनी ४ 
(दफा ९ सँग सभबशन्द्ित) 

पररर्ोजना कार्य मूल्र्ाङ्कनका आिारी रू 

क्र.स. सूनकी रू 
१ प्रलतिेदनको समग्र स्िरूप र स्तरीर्ता 
२ प्राप्त पषृ्ठपोषणको आिारमा गररएको पररमाजयन  
३ तोवकएको लनकार्/पदालिकारीबाट गररएको प्रमाशणत  
४ अनसुन्द्िानको अिलिमा अध्र्र्न गररएका सामग्रीको सूनी 

 


