
िजल्लाः ताप्लेजुङ

IEMIS कोडः

अस्थायी/करारः ....... राहातः ....... स्थायीः .........

�वद्यालय कमर्चार�/लेखाः ........ �वद्यालय सहयोगीः ........ बाल�वकास सहयोगीः........

पुण रुपमा 
भएको

आं�शक 
रुपमा भएको

प्रयोग 
नभएको कै�फयत

१ भवन संख्या

२ क�ाकोठा संख्या

३ I.C.T

४ �व�ान प्रयोगशाला

५ पुस्तकालय
�वद्यालयको िजन्सी 
अ�भलेख

६ शौचालय
७ �पउने पानी
८ खेलमैदान

पुण रुपमा 
भएको

आं�शक 
रुपमा भएको

प्रयोग 
नभएको कै�फयत

१
सामािजक लेखा 
प�र�ण

२ आ�थर्क लेखा प�र�ण

�नमार्ण 
भए/ 
नभएको

प्रयोगको अवस्था

क्र.स  �ववरण

पढाइ हुने क�ाः ................ दे�ख ................ सम्म

भौ�तक �ववरण

जम्मा �श�क संख्याः ............

स्थानीय तहः मैवाखोला गाउँपा�लका

�वद्यालयको नामः

अवलोकल �म�तः

�वद्यालयको ठेगानाः

प्रयोगको अवस्था
संख्या/भ
ए नभएकोवस्तुको �ववरणक्र.स

शै��क गुणस्तर व्यावस्थापन 

मैवाखोला गाउँपा�लका
गाउँकायर्पा�लकाको कायार्लय

�श�ा युवा तथा खैलकुद शाखा
�वद्यालय अनुगमन फारम २०७९।८०

�वद्यालयको �ववरण



३
�वद्यालय सुधार 
योजना

४ वा�षर्क कायर्ता�लका

५
दै�नक पाठ योजना 
(डायर�को प्रयोग)

६

तहगत  �वषयगत 
रूपमा पाठ्यक्रमको 
उपलब्धता

७
थप सामग्रीको व्यवस्था 
र प्रयोग

८

�वद्यालयमा 
पुस्तकालयको अवस्था 
र प्रयोग

९
स्थानीय पाठ्यक्रमको 
प्रयोग

१०

क�ागत\�वषयगत 
�सकाइ उपलिब्ध र ल� 
�कटानी प्रदशर्न

११
�श�ण सुधार योजना 
�नमार्ण र अध्याव�धक

१२

छुट्टै व्यविस्थत 
क�ास�हत प्रािम्भक 
बाल �श�ा क�ा 
सञ्चालन र 
व्यवस्थआपन

१३

�श�ण �सकाइका ला�ग 
�नय�मत क�ाकोठा 
व्यवस्थापन

१४
क�ाकोठामा �सकाइ 
सामग्रीको व्यवस्थापन

१५

क�ामा बुक कनर्र \ 
�सकाइ कुनाको 
व्यवस्था

१६

�श�कद्वारा वा�षर्क 
शै��णक योजना 
�नमार्ण

१७
�श�ण �सकाइमा 
�श�ण सामग्रीको प्रयोग

१८

�वद्याथ�लाई �नय�मत 
गहृकायर्का साथ 
पषृ्ठपोषणको व्यवस्था



१९

�वद्याथ� 
�क्रयाकलापको 
प्रदशर्नका ला�ग 
क�ाकोठामा प्रदशर्न 
पाट�को व्यवस्था

२०

�वशेष �सकाइ 
आवश्यकता भएका 
बालबा�लकाका ला�ग 
सहयोगको व्यवस्था

२१
आइ सीट� ल्याबको 
व्यवस्था

२२
�श�ण �सकाइमा ICT 
को प्रयोग

२३

�वद्यालयमा 
इन्टरनेटको व्यवस्था र 
�श�ण �सकाइमा प्रयोग

२४
 �व�ान प्रयोगशालाको 
व्यवस्था र प्रयोग

२५

प्रअबाट �शक�कको 
क�ा अवलोकन गर� 
पषृ्ठपोषण �दने 
व्यवस्था

२६

�श�क अनुपिस्थ�तमा 
�श�ण �सकाइको 
वैकिल्पक व्यवस्था

२७

�वद्याथ�को न�तजा 
अ�भलेख रिजष्टरमा 
रा� ेव्यवस्था

२८

क�ागत र �वषयगत 
पर�क�ाफल �वश्लेषण 
गन� व्यवस्था

२९

अ�भभावकको 
उपिस्थ�तमा 
�वद्याथ�को न�तजा 
�वतरण गन� व्यवस्था

३०

TST फाराम भर� 
गाउँपा�लकामा सोको 
समस्ट�गत फाराम 
बुझाउने गरेको

२१

�वद्याथ�को 
पोटर्फो�लयोको 
व्यवस्थापन



६ इकाई योजना

१

�वद्यालय व्यावस्थापन 
स�म�तको बैठक बस्ने 
गरेको

२

�श�क अ�भभावक 
संघको बैठक बस्ने 
गरेको

३ �श�क बैठक

४ अ�भभावक भेला

५ अ�त�रक्त �क्रयाकलाप

६ प�र�ा

१ छात्रव�ृ� �वतरण

२ �दवाखाजा

३ बाल क�ा व्यवस्थापन

४

जुन शीषर्कमा अनुदान 
छ उह� शीषर्कमा खचर् 
गरे नगरेको

५

बेरुजु फचर्योट गनर् 
पहल गरे नगरेको

६

�नय�मत लेखा पर��ण 
तथा सामािजक 
पर��ण भए नभएको

७
मसलन्द

८ पाठ्यपुस्तक �वतरण

कै�फयत

आवस्यकता 
अनुसार

क्र.स  �ववरण मा�सक आं�शक त्रैमा�सक आवस्यकता 
अनुसार

क्र.स �ववरण पुणर् गरेको
आं�शक 
गरेको नगरेको

नगरेको कै�फयत

आ�थर्क व्यवस्थापन

�वद्यालयका �व�वध व्यवास्थापन



९

क्र.स �ववरण
�नय�मत 
हुने

के�ह मात्र 
�नय�मत 
हुने

के�ह मात्र 
आं�शक हुने

�नय�मत 
नभएको कै�फयत

१ �श�क उपिस्थत

२ �वध्याथ� उपिस्थत

३ �दवाखाजा

४ क�ाकोठा सरसफाई

५ गुनासो सुनुवाई

६ अ�त�रक्त �क्रयाकलाप

७ �वद्यालय सरसफाई

क्र.स �ववरण
�नय�मत 
हुने

के�ह मात्र 
�नय�मत 
हुने

के�ह मात्र 
आं�शक हुने

�नय�मत 
नभएको कै�फयत

१

  
कमर्चार�हरूको 
पूणर् अ�भलेख 

२ इ�मस अध्याव�धक

३

�श�कहरूको अ�भलेख 
प्रमा�णत गराई रा� े
व्यवस्था

४
अ�ग्रम स्वीकृत गराई 
�वदामा बस्ने व्यवस्था

५

�श�क कमर्चार�को 
हािजर� अ�भलेख 
अध्याव�धक

६

अ�भभावकको नाम 
ठेगाना स�हतको 
अ�भलेख रा� ेव्यवस्था

७

�वद्याथ� स्वास्थ्य 
पोषण सम्बन्धी 
अ�भलेख

८
�चठ� पत्र चलानी र दतार् 
�कताब रा�े

�नय�मतता सम्बन्धी �ववरण

अ�भलेख व्यवस्थापन



९

�वद्यालयमा भनार् हुन 
नसकेका 
बालबा�लकाको लागत 
अध्याव�धक

�वद्याथ� �ववरण

क्र.स क�ा �वध्याथ� संख्या कै�फयत

१ बा.�व.के

२ १

३ २

४ ३

५ ४

६ ५

७ ६

८ ७

९ ८

१० ९

११ १०

१२ ११

१३ १२

१४ जम्मा

�वद्यालयमा भएका राम्रा प�

१

२

३

४

५

६



क्र.स
अनुगमन 
स�म�त हस्ता�र कै�फयत

१ संयोजक
२ सदस्य
३ सदस्य
४ सदस्य
५ सदस्य
६ सदस्य
७ सदस्य
८ सदस्य
९ सदस्य
१० सदस्य

पद

५

१

२

३

४

५

६

सधुार गनुर्पन� प�

१

२

३

४

६

अनुगमनकतार्

नाम

दे�खएका समस्याहरु
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