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अनगुमन कार्यविधि 

र्ो अनुगमन कार्यविधि धिक्षालर्मा सञ्चाधलत प्राविधिक तथा व्यािसावर्क धिक्षा (प्राविधिक 

एसएलसी, विप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह) कार्यक्रमहरुको अनुगमन गन े

विज्ञ/पदाधिकारी/कमयचारीहरूको सहजताको लावग तर्ार गररएको हो। अनुगमन कार्यमा संलग्न 

विज्ञ/पदाधिकारी/कमयचारीहरूले देहार् बमोधजम गनुय पनछे। धिक्षालर्हरूले स्व-मूल्ांकन गनय पवन 

प्राविधिक धिक्षा तथा व्यािसावर्क तालीम पररषद  बाट उपलब्ध गराइएको अनगुमन फाराम प्रर्ोग गनुय 

पनेछ।   

धिक्षालर्हरूल ेस्व-मलू्ाङ्कन गदाय: 

१. आिश्यक फाराम संकलन गने। 

२. मापदण्ड ६  “पाठ्यक्रमल े तोके बमोधजमको पिूायिार, सामाग्रीहरु र प्रर्ोगात्मक अभ्यासको 

व्यिस्था” मूल्ाङ्कन प्रत्यके कार्यक्रमको लावग छुट्टा-छुटै्ट हुन े भएकोले सम्बन्धित वबषर्को 

पाठ्यक्रम, न्यूनतम पूिायिार वनदेधिका लगार्तका आिश्यक पन ेअन्य कागजातहरू संकलन गने।  

३. अनुगमन फाराममा धिक्षालर्मा उपलब्ध विज्ञको सहार्ता धलएर वििरणहरू भरी र्थाथयपरक 

ढंगले स्व-मलू्ांकन गरी  प्रत्येक कार्यक्रमको एक प्रवत आफ्नो धिक्षालर्मा र एक प्रवत 

अनुगमनको समर्मा अनुगमन टोलीलाई उपलब्ध गराउने।  

४. स्व-मूल्ांकन पश्चात सिुार गनुय पने कुराहरू र्थाधसघ्र सुिार गने।   

अनगुमन टोलील ेअनगुमन तथा मलू्ाङ्कन गनय जान ुअगावि: 

१. आिश्यक फारामहरू संकलन गने। 

२. मापदण्ड ६  “पाठ्यक्रमल े तोके बमोधजमको पिूायिार, सामाग्रीहरु र प्रर्ोगात्मक अभ्यासको 

व्यिस्था” मूल्ाङ्कन प्रत्यके कार्यक्रमको लावग छुट्टा-छुटै्ट हुन े भएकोले सम्बन्धित वबषर्को 

पाठ्यक्रम, न्यूनतम पूिायिार वनदेधिका लगार्तका आिश्यक पने   अन्य कागजातहरू तर्ार गने।  
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अनगुमन तथा मलू्ाङ्कन गदायको बखत: 

३. स्थलगत भ्रमण गरी धिक्षालर्मा नै गएर प्रत्येक कार्यक्रमको लावग धिक्षालर्ले गरेको स्व-

मूल्ांकन फाराम साथै प्रमाणको लावग आिश्यक पन ेअन्य  कागजातहरु संकलन गन।े 

४. धिक्षालर्ल ेउपलब्ध गराएको स्व-मूल्ांकन फाराम बमोधजम भए-नभएको रुजु गने। 

५. मापदण्डका कुन ैबुुँ दाहरू धिक्षालर्मा नभएको पाइएमा पृष्ठपोषण तथा सुिारका उपार्हरू सवहत 

प्राविधिक सर-सल्लाह वदन।े  

६. मापदण्डमा * धचन्ह्र लगाईएका बुुँ दाहरु नभएमा िा अनुगमनको क्रममा पर्ायप्त प्रमाणहरु उपलब्ध 

हुन नसकेमा धिक्षालर्लाई  पुनःअनुगमन (Re-visit) को अिसर प्राप्त हुने जानकारी गराउने।    

७. धिक्षालर्मा सञ्चाधलत प्रत्यके कार्यक्रमको लावग छुट्टाछुटै्ट फाराम प्रर्ोग गने। 

८. रुजु गररएको अनुगमन फाराम साथै प्रमाणको लावग आिश्यक पने अन्य  कागजातहरु समेत 

संलग्न गरी पधिका बनाई प्रवतिदेन तर्ार गन।े  

९. अनुगमन टोलीका सब ैसदस्यहरु साथै धिक्षालर्को प्रवतवनधिले समते प्रवतिेदनका हरेक पानामा 

सहीछाप गने। 

१०. अनुगमन गदाय टोलील ेस्थलगत वनरीक्षणको साथ ै प्रधिक्षाथी, प्रधिक्षकहरूसुँ ग छुट्टाछुटै्ट अवनिार्य 

तथा आिश्यक परेमा व्यिस्थापकहरूको समूहसुँ ग  पवन अन्तरकृर्ा गरी स-प्रमाण प्रवतिदेन तर्ार 

गने। अन्तरकृर्ा गदाय वमवटङ्ग माइन्यटु तर्ार गरी प्रवतिेदन साथ संलग्न गने।  

११. अनुगमन तथा मलू्ाङ्कन फारामको “सम्बन्धित धिक्षालर्लाई पषृ्ठपोषण” पृष्ठको छार्ाप्रवत 

सम्बन्धित धिक्षालर्लाई उपलब्ध गराउने।  

अनगुमन तथा मलू्ाङ्कन पश्चात: 

१२. तर्ार गररएको प्रवतिदेन र आिश्यक कागजातहरू सम्बन्धित वनकार्मा ७ वदन धभत्र पेि गने।   

 

 


