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स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालित सामदुालयक लवद्याियिाई खिेकुद तथा सगंीत लवशषे 

लवद्याियको रुपमा लवकास गने काययलवलि,२०७६ 

प्रस्तावना: सामुदालयक लवद्याियहरुमा पठनपाठन काययको अलतरिक्त लवद्याथीको रुची, चाहना ि 

इच्छा अनुसाि उनीहरुको शािीरिक तथा मानलसक लवकास गनयका िालग लवद्याियमा अध्यापन 

काययका अलतरिक्त खेिकूद तथा सांलगलतक मनोिञ्जन तथा किा संस्कृलतको जगेनाय गनय खुिकूद 

तथा संगीत लवशेष लवद्याियको रुपमा लवकास गनय बाञ्छनीय भएकोि,े 

लवलनयोजन ऐन २०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) िे ददएको अलिकाि प्रयोग गिी प्रदशे 

सिकाििे यो काययलवलि बनाएको छ । 

१. सलंिप्त नाम ि प्रािम्भ : (१)यो काययलवलिको नाम "स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालित 

सामुदालयक लवद्याियिाई खेिकुद तथा संगीत लवशेष लवद्याियको रुपमा लवकास गने काययलवि, 

२०७६" िहकेो छ ।  

 (२)यो काययलवलि तुिन्त प्रािम्भ हुनेछ । 

२. परिभाषााः  लवषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययलवलिमा,- 

  (क )"मन्रािय" भन्नािे सामालजक लवकास मन्रािय, गण्डकी प्रदशे सम्झनु पछय । 

 (ख)"लनदशेनािय" भन्नािे लशिा लवकास लनदशेनािय सम्झनु पछय । 

 (ग) "लनदशेक" भन्नािे लशिा लवकास लनदशेनाियको प्रमुख सम्झनु पछय । 

 (घ) "व्यवस्थापन सलमलत" भन्नािे सामुदालयक लवद्याियको सञ्चािन, िेखदखे ि 

व्यवस्थापन        गनयका िालग गरठत लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत सम्झनु पदयछ ।  

  (ङ) "सामुदालयक लवद्यािय" भन्नािे नेपाि सिकािबाट लनयलमत रुपमा अनुदान पाउने 

गिी       अनुमलत वा स्वीकृत लवद्याियहरुिाई सम्झनु पछय । 

 (च) “खेिकुद तथा संगीत लवशेष लवद्यािय” भन्नािे खेिकुद तथा संगीत लवषयिाई 

लवशेष          जोड ददइ पठनपाठन गिाउने लवद्यािय सम्झनु पछय । 

  (छ) "लनवायचन िेर " भन्नािे प्रदशे सभा सदस्य लनवायचन ऐन २०७४ को दफा २(ञ) 

      बमोलजको लनवायचन िेर  सम्झनु पछय । 

 (ज) "स्थानीय तह" भन्नािे गाउँपालिका ि नगिपालिका सम्झनु पछय । 

 

 ३. उद्देश्य: यस काययलवलिको उद्दशे्य दहेाय बमोलजम िहकेो छाः 

(क) कुनै लवद्याियको खेिकुद तथा संगीत लवशेष लवद्याियका रुपमा लवकास गने 

काययमा   सहयोग पु-याउने। 

(ख) खेिकुद तथा संगीत लवशेष लवद्याियका रुपमा लवकास गने काययमा सहजीकिण 

गद ैत्यस्ता  लवद्याियको संवियन ि प्रवियन गने। 

(ग) स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालित सामुदालयक लवद्याियिाई खेिकुद तथा 

संगीत लवशेष लवद्याियको रुपमा लवकास गने । 
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४. स्वीकृत बजेट तथा शीषयक: काययक्रम सञ्चािनका िालग काययक्रम क्रम संख्या ४४३७ खचय 

उपलशषयक नं. २६४१३ अन्तिगत कोड न ५.१.११.३ बाट खचय हुने गिी रु. 

१,४४,००,०००।- (एक किोड चवािीस िाख ) लवलनयोजन गरिएको छ । 

५. अनुदान िकम: यस काययक्रम अन्तगयत प्रदशे लनवायचन िेर अनुसाि एक लनवायचन िेर एक 

वटा लवद्यािय पने गिी छनोट भएका ३६ वटा सामुदालयक लवद्याियहरुमा प्रलत लवद्यािय  

अलिकतम रु.४,००,०००।(चाि िाख) िागत ईलिमेट तथा मूलयांकनका आिािमा अनुदान 

उपिब्ि गिाईनेछ । 

६. अनुदान उपिब्ि गिाउने लवलिाः(१) लनदशेनाियिे यस काययक्रमका िालग लनिायरित 

आिािहरु सलहत कम्तीमा ३० ददनको सावयजलनक सूचना वेभसाईट तथा िालियस्तिको 

पलरकामा अनुसूची १ बमोलजम प्रकाशन गिी प्रस्ताव आव्हान गनेछ ।  

 (२) सामुदालयक लवद्याियहरुिे व्यवस्थापन सलमलतको लनणयय संिग्न गिी लवस्तृत 

लवविण सलहतको प्रस्ताव अनुसूची २ बमोलजमको ढाँचामा सम्बलन्ित स्थानीय तहको 

लसफािीसका िालग स्थानीय तहमा पेश गनुय पनेछ । 

(३) स्थानीय तहिे आवश्यक कागजात सलहत सब ैलवद्याियको प्रस्ताव लसफािीस सलहत 

लशिा लवकास लनदशेनाियमा पठाउनु पनेछ । 

 (४) प्राप्त प्रस्तावको छनोटको िालग अनुसूची ३ वमोलजमको एक छनोट सलमलत 

िहनेछ ।   

 (५) छनोट सलमलतिे अनुसूची ४ बमोलजमको आिािमा प्रस्तावहरुको छनोट तथा 

अनुदान लनिायिण गनेछ ।  

 (६) स्वीकृत भएका प्रस्तावहरुको सूची मन्रािय तथा लनदशेनाियको वेवसाइट माफय त 

सूचना प्रकाशन गरिनेछ  । 

 (७) छनोट भएका लवद्याियगत स्वीकृत काययक्रम ि बजेट एकीन गिी सम्बलन्ित 

स्थानीय तहिाई अनुदानको अलख्तयािी ददने ि उक्त अलख्तयािी अनुसािको अनुदान िकम 

कायय प्रगलत मूलयांकनका आिािमा स्थानीय तहिे लवद्याियिाई भुक्तानी ददनछे । 

 (८) लवद्याियिे सम्वलन्ित स्थानीय तहसँग अनसूची ५ बमोलजमको ढाँचामा काययक्रम 

सम्झौता गिी कायायन्वयन गने ि कायय सम्झौता गिेको लमलतिे बढीमा १५ ददन लभर कायय 

प्रािम्भ गिी  सो को जानकािी लनदशेिायिाई ददनु पनेछ । 

 (९) स्थानीय तहिे अनुगमन तथा मूलयाङकन गिी अनुसूची ६  को ढाँचामा कायय 

सम्पन्न प्रगलतको प्रलतवेदन तयाि गिी एक प्रलत लनदशेनाियमा पठाउनु पने छ। 

(१०) प्राप्त बजेटको आन्तरिक  तथा अलन्तम िेखापिीिण गने दालयत्व स्थानीय तहको 

हुनेछ साथै काययक्रमको िखेांकन पािदर्शयता औलचत्यता प्रलतवेदनमा ि अनुगमनमा स्थालनय 

तहिाई सम्बलन्ित लवद्याियिे पूणय सहयोग गने दालयत्व िहनेछ  

७.   काययक्रमको अनगुमनाः काययक्रमको अनुगमन मन्रािय, लनदशेनािय ि स्थानीय तहबाट 

अनुसूची ७ बमोलजमको ढाँचामा गरिनेछ । 

८.   पेश गनुयपने कागजात : िकम भुक्तानीका िालग दहेाय बमोलजमका कागजातहरु पेश गनुय 

पनेछ:-  
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 क.  काययक्रमका फोटोहरु,    

 ख.  खचयका लबि भिपाईहरु, 

 ग.  काययसम्पन्न प्रलतवेदन,    

 घ.  आर्थयक प्रशासन सञ्चािन लनदलेशका अनुसािका अन्य कागजातहरु 

 ङ.  अन्य आवश्यक कागजातहरु 

९.   बािा अड्काउ फुकाउनाेः यस काययलवलिको कायायन्वयनमा कुनै बािा उत्पन्न भएमा 

मन्राियि े    त्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन सके्नछ । 

१०.   सशंोिनाः यस काययलवलिमा  मन्राियि ेआवश्यक संशोिन गनय सके्नछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची-१ 

(दफा ६(१) सँग सम्बलन्ित) 

खिेकुद तथा सगंीत लवशषे लवद्याियको रुपमा लवकास काययक्रमका िालग प्रस्ताव आव्हान 

गरिएको सचूनाको ढाचँा 

प्रथम पटक प्रकालशत लमलताः २०७६/......./..... 

गण्डकी प्रदशे लभरका सामुदालयक लवद्याियहरुको शैलिक गुणस्तििाई अलभवृलिका िालग 

सामुदालयक लवद्याियहरुि ेयस लनदशेनाियको आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत वार्षयक काययक्रम 

अनुसाि यस लनदशेनाियको स्वीकृत काययलवलि बमोलजम तपलसि अनुसािको काययक्रमका िालग 

यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतिे ३० ददनलभर काययलवलिमा उलिेख भए बमोलजम लनिायरित 

ढाँचामा प्रस्ताव तयाि गिी आवश्यक कागजातहरु सलहत लवद्याियिे प्रस्ताव लशिा लवकास 

लनदशेनािय, गण्डकी प्रदशेमा पेश गनयका िालग सम्बलन्ित सबैको जानकािीका िालग यो सूचना 

प्रकालशत गरिएको छ । 

क्र स काययक्रमको नाम काययक्रमको लवविण पेश गनुय पने 

कागजातहरु 

कैदफयत 

१ खेिकुद तथा संगीत लवशेष    
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लवद्याियको रुपमा लवकास 

     

     

     

 

यस सम्बन्िी थप जानकािीका िालग सम्पकय 

लशिा लवकास लनदशेनािय,  गण्डकी प्रदशे,पोखिामा सम्पकय गनय सदकने छ ।सम्पकय नं ०६१-

५५०४६२, 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची-२ 

(दफा ६(२) सँग सम्बलन्ित) 

काययक्रम प्रस्तावको ढाचँा 

श्री लशिा लवकास लनदशेनािय 

गण्डकी प्रदशे‚पोखिा। 

लवषयाः खेिकुद तथा संगीत लवशेष लवद्याियको रुपमा लवकास काययक्रम  सम्बन्िमा । 

प्रस्तुत लवषयमा तहाँ लनदशेनाियको आ. व. ०७६/७७ को वार्षयक काययक्रम अनुसाि यस 

प्रदशेको खेिकुद तथा संगीत लवशेष लवद्याियको रुपमा लवकास काययक्रम अनुसाि शैलिक सर 

०७६/७७ दलेख ....................................का िालग लनम्न शतय ि 

पूवायिाि सलहत छनौटका िालग दहेाय अनुसािका लवविण संिग्न िाखी यो आवेदन पेश गरिएको 

छ।  

लवद्याियको लवविणाः 

 नामाः  

ठेगाना  

लजलिााः  गा=पा=/न=पा=  वडा 

नं 

 

टोिाः  प्रिानाध्यापकको  
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नामाः 

मोवाइि नं  ईमेिाः  

लनवायचन िेर  संघीय लनवायचन िेर नं 

........   

प्रदशे लनवायचन िेर ............(क वा ख मध्ये एक 

उलिेख गने) 

(२)  लवद्याथीहरुको संख्या (जालतगत ि िैलगगक रुपमा) 

किा जम्मा दलित जनजाती कैदफयत 

 छारा छार जम्मा छारा छार जम्मा छारा छार जम्मा  

बाि लवकास           

१           

२           

३           

४           

५           

६           

७           

८           

९           

१०           

११           

१२           

कूि जम्मा           

 

३ लशिक दिवन्दी लवविणाः 

तह स्वीकृत दिवन्दी िाहत लनजी कूि जम्मा 

बाि लवकास     

प्राथलमक     

लनम्न 

माध्यलमक 

    

माध्यलमक     

उच्च मालव     

कूि     

लबषयगत लशिक/कमयचािी लवविण 
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लशिककोनाम योग्यता तह अध्यापनगनेलबषय प्रकाि(स्थायीअस्थायी/लनजी) तालिम कैदफयत 

प्राप्त अप्राप्त 

        

        

४.लबद्याियको भौलतक अबस्था 

क लवद्याियको जग्गा आफ्नै भएको नभएको भएको भए िेरफि.............िोपनीाः 

ख. भवन संख्या ि अवस्था/आवास भए सो को लवविण  आफ्नै भवन 

भएको/नभएको.....................(फोटो समेत संिग्न गने) 

ग. किाकोठा संख्या ि व्यवस्थापनको अवस्था 

.................................. 

घ.बाि लवकास केन्रका िालग किाकोठाको व्यवस्थापनाः 

ङ.बाि लवकास किाका िालग लशिण लसकाइ सामग्रीको अवस्थााः 

च.खेि मैदानको लवविण ............................. 

छ.संगीत तथा खेिकुद सम्बन्िी सामग्रीको व्यवस्थापनाःभएको/नभएको 

ज.प्रालवलिक लवद्याियको हकमा छुटै्ट लयावको व्यवस्थापनको अवस्थााः 

झ. कम्पाउन्डवािको अवस्था ...................... 

ञ.खानेपानीको अवस्था......................... 

ट. शैलिक सामग्रीको अवस्थााः पयायप्त/रठकै/ न्यून 

ठ.शौचािय सम्वलन्ि लवविणाः ( छारा/छार)....................... 

ड.पुस्तकािय........................... 

ढ. ममयत गनुयपने िेरहरु.............. 

ण.  लवद्युत ि पहुचँाः १.िालिय वा स्थानीय प्रसािणबाट लवद्युत आपुर्तय व्यवस्था 

भएको/नभएको 

२.बैकललपक उजायको व्यवस्था भएको/नभएको 

त. इन्टिनेटको पहुचँाःभएको/नभएको 

थ. यातायातको पहुचँाः 

१. लवद्याियको हाता सम्म बाह्र ैमलहना गाडी पुग्न सके्न/नसके्न 

२. मोटि बाटोको अवस्थााः कच्ची/पक्की 

३. गाडी पुग्ने स्थानबाट लवद्याियसम्मको दिुीाः 

द.सेवा िेर लभरका अन्य लवद्यािय संख्यााः............ 
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ि.लवज्ञान प्रयोगशािाको अवस्थााः पयायप्त/रठकै/नभएको 

न.कम््युटि लयावको अवस्थााः सब ैसामग्रीको संख्या खुलने गिी अवस्था उिेख गने 

गत तथा चािु आर्थयक वषयमा सोही प्रयोजनका िालग अन्य कुनै श्रोतबाट अनुदानप्राप्त 

भए/नभएको भएको भए िकम उलिेख गने 

५.नलतजा लवविण 

शैलिक 

सर 

सलम्मलित लवद्याथी संख्या उत्तीण/GPA १.६ भन्दा बढी भएको संख्या 

किा ५ किा ८ SEE किा ५ किा ८ SEE 

२०७३       

२०७४       

२०७५       

६.काययक्रमको संलिप्त लवविण  

(क) काययक्रमको नामाः खेिकुद तथा संगीत लवशेष लवद्याियको रुपमा लवकास 

(ख) आवश्यक पने िकम 

रु 

 अििमा  

(ग) बैंकको नामाः  खाता 

नं= 

 

(घ) काययक्रम सम्पन्न हुन 

िाग्ने अवलिाः 

 

७.काययक्रमको प्रस्ताव तयाि पादाय समावेश हुनु पने मुख्य लवविणहरुाः 

(क) काययक्रमको पृष्ठभूलमाः...........................  

................. ................... 

................................ .............. .............. 

......  

(ख) काययक्रमको औलचत्याः ...........................  

................. ................... 

................................ .............. .............. 

......  

(ग)काययक्रमको उद्दशे्याः...........................  ................. 

................... ................................ 

.............. .............. ......  

(घ)  मुख्य काययक्रम सञ्चािन हुने स्थानको अवस्थााः ...........................  

................. ................... 

................................ .............. .............. 

...... 

..............................................................

....................... 
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(ङ) लवद्याियमा थप गनुय पने शैलिक पूवायिािहरुको 

लवविणाः...........................  ................. 

................... ................................ 

.............. .............. ...... 

..............................................................

....................... 

(च) कायय सम्पन्न गनय गरिने 

दक्रयाकिापहरुाः.....................................................

.......... 

(छ) आशातीत उपिलब्िाः...........................  ................. 

................... ................................ 

.............. .............. ...... 

..............................................................

.......................  

(ज).कायययोजनााः- सम्बलन्ित काययक्रमसंग संिग्न दक्रयाकिापहरु, िागत अनुमान, इकाई, 

समयावलि, लजम्मेवािी तोदक तयाि गन े. 

 

प्रस्ताव पेश गने लवद्याियको तफय बाट     

प्रिानाध्यापक नामाः     लव.व्य.स. अध्यि नामाः  

   हस्ताििाः       हस्ताििाः                                          

लमलताः        लमलताः 

          

लवद्याियको छापाः 

 

 

संिग्न गनुयपने कागजातहरु  

(क) स्थानीय तहका प्रालवलिकको सहयोगमा (भौलतक लनमायण भएमा) तयाि गरिएको िागत 

इलिमेट ि कायययोजना 

(ख) स्थानीय तहिे अनगुमन, मुलयागकन गने प्रलतविता सलहतको लसफारिस पर 

(ग) लवद्यािय अनुमलत परको प्रलतलिपी 

(घ) व्यवस्थापन सलमलतको प्रलतविता सलहतको लनणयय 

(ङ) गत आर्थयक वषयको िेखापिीिण ि सामालजक पिीिणको प्रलतवेदनको प्रमालणत प्रलतलिलप 
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अनुसूची-३ 

(दफा ६(४) सँग सम्बलन्ित) 

काययक्रम तथा छनोट तथा  लसफरिस सलमलत 

प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरुको छनौट तथा अनुदान लनिायिण गनय लनदशेनाियमा दहेाय 

बमोलजमको एक सलमलत िहनेछ  

(क) लनदशेक, लशिा लवकास लनदशेनािय, गण्डकी प्रदशे                          

-संयोजक 

(ख) लशिा लवकास लनदशेनाियको योजना तथा काययक्रम शाखाका प्रमुख             

-सदस्य 

(ग) सामालजक लवकास मन्राियको अलिकृत प्रलतलनलि          - 

सदस्य 

(घ) आर्थयक मालमिा मन्राियको अलिकृत प्रलतलनलि                             

-सदस्य 

(ङ) लनदशेनाियको योजना तथा काययक्रम शाखाको अलिकृत        -सदस्य 

सलचव 

(१) छनौट सलमलतमा सयंोजकिे आवश्यकता अनुसाि थप लवज्ञहरु आमन्रण गनय सके्नछ । 

(२) छनौट सलमलतमा प्राप्त भएका प्रस्तावहरुिाई तोदकए/तयाि गरिएका मूलयागकनका आिाि 

तथा स्थिगत अनुगमनको प्रलतवेदनका आिािमा छनौट गिी स्वीकृलतका िालग लशिा लवकास 

लनदशेनाियमा पेश गनेछ । 

(३) स्वीकृत भएका प्रस्तावहरुको सूची सामालजक लवकास मन्रािय तथा लनदशेनाियको 

वेवसाइट माफय त तथा सम्वलन्ित स्थानीय तहिाई जानकािी  गिाइनेछ ि आवश्यक सहयोग 

लिन सदकनेछ । 

(४) वैठकको काययलवलि सलमलतिे लनिायिण गिे बमोलजम हुनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

अनुसूची-४ 

(दफा ६(५) सँग सम्बलन्ित) 

 

स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालित सामदुालयक लवद्याियाई खिेकूद तथा सगंीत लवशषे 

लवद्याियको रुपमा लवकास गने सम्बन्िी काययक्रमका िालग प्रस्ताव मलूयागकनका आिािहरु 

क्र.

स ं

सूचक पूणायगक प्राप्ता

गक 

कैदफयत 

१  संगीत/खेिकुद लशिक व्यस्थापन गिेको, २०  संगीत/खेिकुद लशिक भएमा 

२० नभएमा ० अक 

२ किाकोठा/स्थानको उपिव्िता, १५  उपिब्ि भएमा १५ अंक 

नभएमा ० अक 

३ भौगोलिक िेर १५  न.पा १०, गाउँपालिका १५ 

४ संगीत तथा खेिकुद सम्बन्िी सामग्रीको 

व्यवस्थापन 

२०  संगीत/खेिकुद सामग्री भएमा 

२० 

५ स्थानीय तहको साझेदािीको प्रलतविता  २०  सम्झौता बमोलजमको िकमको 

२० प्रलतशत िकम सलहतको 

लसफारिस-२० अंक १० 

प्रलतशत सम्म १० अंक िकम 

लबनाको लसफारिसमा-५ अंक  

६ िागत सलहतको कायययोजना  १०   

जम्मा  १००   

नोटाः कुि अंक मध्ये ४० अंक वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गने लवद्याियिाई छनौट सलमलतिे 

योग्यता सचूीका आिािमा स्वीकृतीका िालग लसफारिस गनेछ । 
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अनुसूची-६ 

(दफा ६(९) सँग सम्बलन्ित) 

कायय सम्पन्न प्रलतवदेनको ढाचँा 

लवद्याियको नामाः 

लजलिााः 

स्थानीय तहको नामाः 

काययक्रमको नामाः  

िागत अनुमानको कुि अंकाः 

िागत अनुमान भन्दा घटी वा बढी 

प्रलतशत  

काम सुरु भएको लमलताः 

काम सम्पन्न गनुयपने लमलताः 

काम सम्पन्न भएको लमलताः 

लस.नं

. 

काम

को 

लववि

ण 

एका

इ 

िागत  अनुमान 

बमोलजम 

खुद खचय भएको 

िकमको लवविण 

फिक कैदफय

त 

परिमा

ण 

द

ि 

ज

म्मा 

परिमा

ण 

द

ि 

ज

म्मा 

परिमा

ण 

द

ि 

ज

म्मा 

 

             

             

नोटाः कामको लवविण महिमा इलिमेटमा िेख ेबमोलजमको लवविण िेख्न े 

फिक महिमा इलिमेट भन्दा बढी भएमा (-) ि घटी भएमा (+) दलेखने गिी फिक अगक 

दखेाउने ।  

कैदफयत महिमा घटी वा बढी भएको मुख्य कािण साथै अन्य आवश्यकीय कुिा िेख्ने ।  

इलिमेट भन्दा बढी खचय भएको मुख्य कािण । 

स्वीकृत लडजाइन ि स्पेलसदफकेसन बमोलजम काम भएको छ भनी प्रमालणत गने । 

पद नाम, थि दस्तखत लमलत कायायियको छाप 

प्रालवलिक     

प्रिानाध्यापक     

लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको 

अध्यि 

    

 लनमायण/ स्थापनाका िालग अनुदानको लवविण 

स्रोतको प्रकाि अनुदान रु. खचय रु 

लशिा लवकास 

लनदेशनािय 

  

स्थानीय तह   

लवद्यािय   

अन्य   

जम्मा   
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सम्वलन्ित प्रशासकीय प्रमुख      



13 
 

अनुसूची-७ 

(दफा ७ सँग सम्बलन्ित) 

काययक्रम अनगुमन फािाम नमनूा 

(क) काययक्रमको नामाः  

(ख) कायायन्वयन गने लवद्याियाः 

(ग) लवद्याियको ठेगानााः 

(घ) लनदशेनाियबाट प्राप्त िकमाः 

(ङ) बजेट उपिब्ि गिाइएको लमलताः 

       प्रथम दकस्तााः                                               

दोस्रो दकस्तााः 

(च) काययक्रम शुरु लमलताः                                             

सम्पन्न लमलताः 

(छ) काययक्रम प्रगलत सम्बन्िी लवविणाः 
 

(ज) काययक्रम सञ्चािनका क्रममा दलेखएका समस्या, समािानका उपाय ि गरिएका प्रयासहरुाः 

(झ) सुझावहरुाः 

(ञ) काययक्रम कायायन्वयन गने लव.व्य. स. अध्यि ि प्रिानाध्यापकको प्रलतदक्रयााः 

    लव.व्य.स. अध्यिको िायाः 

    प्रिानाध्यापको िायाः 

(ट) अनुगमनकतायको िायाः 

(ठ) अनुगमनकतायकोाः 

(ड) लवद्याियको तफय बाट       

प्रिानाध्यापकको नाम                          अनुगमनकतायको 

नाम 

हस्ताििाः          हस्ताििाः   
                                         

लमलताः           लमलताः 

लवद्याियको छापाः 


