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Part One
1.

INTRODUCTION

Over the years there has been phenomenal success brought by the Non-Formal Education
and Continuing Education programmes and Community Learning Centre. These programmes have led to the success in realizing the national education mission of enhancing
literacy and promoting continuous and lifelong learning to youth and adults who have
missed the opportunity for formal education.
Since its inception, the NFE and CE programmes have benefited about 170,000 and
10,972 learners respectively. In 2014, there were 8,079 NFE learners and 2,096 CE learners across 20 Dzongkhags and four Thromdes. Due to growth and diversification of learners and the programme, a need was felt to develop comprehensive and uniform guidelines
to further streamline and strengthen these programmes. The NFE Impact Assessment
(2008) also highlighted the need to review the NFE Guidelines developed in1996.
This guideline is divided into four parts. Part one covers introduction, rationale, scope
and definitions; Part two provides a comprehensive information and guideline on NFE
programme; Part three provides a comprehensive  information  and  guideline  on  CE
programme; and Part four on CLC.

Operational Guidelines for NFCE Programmes

1

དགོས་དོན།

༢

འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་རིང་ལུ་ མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་དང་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ དེ་ལས་ཨིང་ལིཤི་གི་བཟའ་ཁ་
འཐུང་ཁའི་ སློབ་སྦྱོང་གི་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ ལས་སྣ་མ་འདྲ་པོའི་ཐོག་ལས་ མངོན་གསལ་
ཆེ་བའི་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བཞིན་དུ་ཡོད། དེ་འབད་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ད་རེས་ཀྱི་མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་

ཡོན་ཅན་གྱི་གནས་ཚད་ཁར་ལྷོད་ཡོད་པའི་དུས་ལུ་ ལུགས་མཐུན་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་སྐབས་ ལེན་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོད་

མི་ ན་གཞོན་དང་ ན་ལོན་ཚུའི་དོན་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་གི་དགོས་མཁོ་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་དང་ མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ དེ་ལས་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་
འདི་ གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་སྦེ་ཐོན་ཏེ་ཡོད།

གོ་སྐབས་/འོས་འབབ།

༣

ལག་ལེན་ལམ་སྟོན་འདི་གིས་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལུ་བརྟེན་ ཁེ་ཕན་སྤྱོད་མི་ རྒྱུན་འཐོན་གྱི་
སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་གྱི་སྤུས་ཚད་དང་ གནས་ཚད་ཚུ་ དུས་མཐུན་ལེགས་སྒྱུར་གྱི་ཐོག་ལས་ གོང་
འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་གྱི་

འགན་དབང་དང་འགན་འཁྲི་ཚུ་

གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ལས་རིམ་དེ་ཚུའི་འགྲོ་ལུགས་ཚུ་ ལས་སྣའི་གོང་འཕེལ་དང་ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་འགྲོས་དང་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༠༨ ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཕན་གནོད་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱབ་སྣོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་དང་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ གཙོ་བོ་ར་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ དམིགས་
གཏད་བསྐྱེད་ནི་:

༣.༡ ལུགས་མཐུན་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་སྐབས་ ལེན་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོད་མི་ ན་གཞོན་དང་ ན་ལོན་ཚུ་ལུ་ དུས་རྒྱུན་
མཁོ་བའི་ འབྲི་ལྷག་དང་

ཨང་རྩིས་ཤེས་ཡོན་ཚུ་བྱིན་ནི།

༣.༢ སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ཤེས་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ ཤོ་མཚུངས་འབད་འབྲེལ་མཐུན་ བཟོ་ཚུགས་པའི་གོ་
སྐབས་སྤྲོད་དེ་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ སྦྱང་ནིའི་རེ་འདོད་ཡོདཔ་བཟོ་ནི།

༣.༣ མི་ཚེའི་འཚོ་ཐབས་ཡར་དྲག་གི་དོན་ལས་ རང་སྟོབས་ཀྱི་ཁྱད་རྩལ་དང་ རིག་རྩལ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ཐབས་ལུ་ ལག་
རྩལ་སྦྱོང་བརྡར། ལམ་སྲོལ་དང་ རང་ལུགས་སྲོལ་ཁྱུན་གྱི་ཤེས་ཡོན་ ལས་རིམ་གྱི་གོ་སྐབས་བཟོ་ནི།
༢

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

2 RATIONALE
Over a decade there has been significant growth and diversification into a number of
programmes with the introduction of post literacy programmes, CLC, CE and functional
English course. However, with the society becoming more knowledge-based, there is an
urgent need to strengthen NFE, CLC and CE programmes to effectively cater and address
the learning needs and skills development of those who have missed the formal education
system.

3 SCOPE
This guideline defines the mandate and responsibilities of Non-formal and Continuing
Education Division in order to enhance the quality and standards of each programme
for its ever growing beneficiaries. Each programme’s modality has been reviewed in the
light of its growth and development, and also based on the recommendations of the NFE
Impact Assessment (2008).

NFCED shall mainly focus on the following:
3.1

Provide functional literacy and numeracy skills to youth and adults who have
missed the formal education.

3.2

Provide opportunity to aspiring learners to continue their education and be inte
grated into the mainstream education.

3.3

Provide avenues for basic vocational, cultural and traditional education pro
gramme for enhancing self-learning and skills to improve their livelihood.

Operational Guidelines for NFCE Programmes
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དབང་ཁྱབ་གཞི་བཀོད།
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་འཕོ་མཐུད་བཀོད་ཚོགས།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་བཀོད་ཚོགས།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།

ན་ལོ
་དང་ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོ
ན་ལས་ཁུངས།
ན་ལོན
ན་དང་མཐོ
་རིམ་ཤེས་ཡོ
ན་ལས་ཁུངས།

འབྲུག་སོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ།

གཞི་རྟེན་དང་འཕོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན།

རོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ།

མངའ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ།

(སོབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ལྟེ་བའི་ཚོགས་ཆུང་)

འཕོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

༣

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

རྒེད་འོག

འཕོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

Governing Structure

NFCED
BOARD
NFE BOARD

DAHE

REC

BCSEA

NFCED

DZONGKHAG/THROMDE

PARENT SCHOOL
(SMB/LNFC)

CL Centre
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GEWOG

CE Centre
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༤.༡

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་འདི་ ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེན་གྱི་ཁྲི་འཛིན་ཐོག་ འབྲེལ་ཡོད་ གལ་
གནད་ཅན་ཚུ་ལུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ ལམ་སྟོན་འབད་ནི་དང་། གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ སྲིད་བྱུས་

དང་འབྲེལ་བའི་ བརྡ་སྟོན་དང་ གནང་བ་ཚུ་བྱིན་ནི་ཨིན། གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་འདི་ ལག་ལེན་

འཐབ་མི་ ལས་སྡེ་ཨིནམ་ལས་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ལས་རིམ་ཚུ་ སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགན་ཁག་འབག་
ཞིནམ་ལས་ འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།
༤.༢ རྫོང་ཁག་/ ཁྲོམ་སྡེའི་གནས་ཚད།

རྫོང་ཁག་དང་ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁོང་རའི་ཁྱབ་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ གཞི་རྟེན་
ཤེས་ཡོན་གྱི་ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་དགོ།
༤.༣

རྒེད་འོག་/ སློབ་གྲྭའི་གནས་ཚད།

རྒེད་འོག་དང་ སློབ་གྲྭའི་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁག/་ཁྲོམ་སྡེ་དང་
མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
༥.༡ མིང་གི་གོ་དོན།
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ཟེར་མི་འདི་ ལུགས་མཐུན་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་སྐབས་ལེན་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོད་མི་ ན་གཞོན་དང་

ན་ལོན་ཚུ་ལུ་ དུས་རྒྱུན་མཁོ་བའི་འབྲི་ལྷག་དང་། ཨང་རྩིས་ཤེས་ཡོན་གྱི་རིག་རྩལ་བྱིན་ནིའི་ དམིགས་གཏད་སྐྱེད་པའི་

ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་སྣ་ཅིག་ཨིན། ལས་རིམ་འདི་ སྐྱེས་ལོ་ ༡༥ ཡན་ཆད་འབད་མི་ ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་སྟབས་
མ་འགྲིགས་པར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ ཁོང་རའི་མི་ཚེ་ནང་ གོ་ཆོདཔ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་
ལུ་ གཞི་རྟེན་གྱི་འབྲི་ལྷག་དང་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་འགྲུབ་ཚུགསཔ་འབད་
སྒྲིག་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་འདི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཚོད་དང་ས་
ཁོངས་ཚུ་ཡང་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་བཏུབ་པའི་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་གི་ལས་རིམ་ཅིག་ཨིན།
༤

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

4.1 National Level
At the National level, NFE shall be guided by a Board comprising of key stakeholders
chaired by the Education Secretary. The Board shall provide directives and approvals on
policy matters for NFE programmes. NFCED, as the implementing agency, shall facilitate and coordinate NFE programmes and take lead role in formulating the NFE policies
and programmes as and when need arises.
4.2 Dzongkhag/ Thromde Level
The Dzongkhag/Thromde Education sector shall oversee the planning, management,
monitoring and support for the NFE programmes in line with this guideline within their
jurisdiction.

4.3 Gewog/School level
The Gewog/School administration through the Local NFE Committee (LNFEC) and in
collaboration with the Dzongkhag/Thromde shall implement the NFE programmes.

5.1

Non-Formal Education (NFE)

Non-Formal Education is an educational activity which is targeted at providing functional literacy and numeracy skills to youth and adults who have missed the formal education system. It is designed to meet the learning needs of educationally disadvantaged
persons, aged 15 years and above through basic literacy and life skills programmes, and
to enhance their capacity to be productive. The NFE programme is flexible in terms of
organization, time, and place.
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༥.༢ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་འདི་ སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་མཐར་བཀལ་མ་ཚུགས་མི་ ན་གཞོན་དང་ན་ལོན་ཚུ་གིས་
མི་ཚེའི་ལྷབ་སྦྱང་དང་ གཡོག་གི་མདུན་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལས་ ཁོང་རའི་ཤེས་ཡོན་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་
ནིའི་ལས་རིམ་ཅིག་ཨིན། ལས་རིམ་འདིའི་ དུས་ཚོད་ཡང་ ཕྱི་རུའི་སློབ་ཁང་གི་ཐོག་ལས་བྱིནམ་ཨིན།
༥.༣ མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ཟེར་མི་འདི་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ས་གནས་ནང་ལུ་ ཁ་སྐོང་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་

མཐར་འཁྱོལ་ཚར་མི་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་དང་། འབྲི་ལྷག་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ རང་སྟོབས་ཀྱི་ཁྱད་རྩལ་རྒྱ་
སྐྱེད་ཀྱི་གོ་སྐབས་ ཐོབ་པ་གིས་མ་དོ་བར་ གཞི་རྟེན་ལག་རྩལ་སྦྱོང་བརྡར་དང་། དེ་ལས་ ལམ་སྲོལ་དང་ རང་ལུགས་
སྲོལ་ཁྱུན་གྱི་ཤེས་ཡོན་བྱིན་ཚུགས་པའི་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།
༥.༤ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན།

འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་པའི་མི་ཚེའི་གནས་ཚད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྫོང་ཁ་
དང་ ཨིང་ལིཤི་ དེ་ལས་ ལྷོ་མཚམས་དང་ གཞན་ཡང་སྐད་ཡིག་ག་ཅིའི་ནང་འབད་རུང་ ཡིག་ཆ་ཐུང་སུ་རེ་ བྲི་ནི་དང་
ལྷག་ཚུགས་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཡོདཔ་བཟོ་ཚུགས་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན་མས།

༦

མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད།

NFE-		

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན།

CLC-		

མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

CE-		

DDC-		
GNH-		
LNFECNFEI -

NFCEDMoE
༥

-

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན།

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས།

ས་གནས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚོགས།
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་པ།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན།
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

5.2 Continuing Education (CE)
Continuing Education is a lifelong learning and career enhancement programme offered
to youth and adults, who could not complete their school education, to continue their
further education. This programme is provided through evening classes.
5.3 Community Learning Centre (CLC)
Community Learning Centre is a local educational centre, which is usually set up and
managed by the local people to provide avenues for basic vocational, cultural and traditional education programme to NFE learners who completed their post literacy course
and neo-literates, besides providing avenues for enhancing self-learning.

Literacy

5.4

Literacy is defined as the ability to read and write a short text in Dzongkha, English,
Lhotsham, or any other language (Bhutan Living Standards Survey, 2012).
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Acronym

NFE-

Non-Formal Education

CE-

Continuing Education

CLC-

Community Learning Centre

DDC-

Dzongkha Development Commission

GNH

Gross National Happiness

LNFEC-

Local Non-Formal Education Committee

NFEI-

Non-Formal Education Instructor

NFCED-

Non-Formal and Continuing Education Division

MoE-

Ministry of Education
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DAHE -

ན་ལོན་དང་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས།

EMIS -

ཤེས་རིག་འཛིན་སྐྱོང་གནད་སྡུད་ལམ་ལུགས།

SMB NWAB-

CDEO DEO CTEO TEO

-

REC

-

SDF

-

CEC

-

BCSEASUPW HSS

-

TLM EMD -

༦

སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཚོགས།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུའི་གཞི་ཚོགས།
རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།
རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན།

ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།
ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན།

འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ།
རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།

མི་སྡེ་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ཞབས་ཏོག།
སློབ་གྲྭའི་ཕན་བདེ་མ་དངུལ།
འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།
སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས།

ཤེས་རིག་ལྟ་རྟོག་སྡེ་ཚན།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

DAHE -

Department of Adult and Higer Educatioon

EMIS-

Education Management Information System

NWAB -

National Women Assocition of Bhutan

SMB-

School Management Board

CDEO-

Chief Dzongkhag Education Officer

DEO-

Dzongkhag Education Officer

CTEO-

Chief Thromde Education Office

TEO-

Thromde Education Officer

BCSEA-

Bhutan Council for School Education and Assessment

REC-

Royal Education Council

SUPW-

Socially Useful Productive Work

SDF-

School Development Fund

HSS-

Higher Secondary School

CEC-

Continuing Education Centre

TLM-

Teaching Learning Material

EMD-

Education Monitoring Division
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རྒྱབ་ཁུངས།

༡.

༉

བམ་ཚན་གཉིས་པ། གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་འདི་ འགོ་དང་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུའི་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ འབྲུག་པའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་

ལུ་ རྫོང་ཁའི་གཞི་རྟེན་རིག་རྩལ་བྱིན་ཐབས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༠ ལུ་འགོ་བཙུགས་ནུག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་

འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་གྱི་ འགོ་ཁྲིད་དང་། གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་
ལས་རིམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༢ ལས་༡༩༩༣ ཚུན་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
སྟེ་སྡོད་ནུག། ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ལས་རིམ་འདི་ ཡོངས་གྲགས་དང་ ལྷབ་མི་མང་སུ་ཐོནམ་ལས་ ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ མངའ་འོག་ལུ་བཙུགས་ནིའི་ འོས་འབབ་ཡོདཔ་འབད་ ཐུགས་བཞེད་གནང་ནུག།

དེ་འབདཝ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༤ ལས་༡༩༩༦ ཚུན་ ལས་རིམ་འདི་ དེ་བསྒང་གི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ མངའ་

འོག་ སློབ་གྲྭའི་ཞིབ་དཔྱད་ཡིག་ཚང་དང་། མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་འབད་སྡོད་ནུག། ལྷབ་མི་གྱངས་ཁ་
མང་མི་དང་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ མི་ཚེའི་རིང་ལུ་ ལྷབ་ནིའི་གོ་སྐབས་ མི་རིགས་དྲག་ཞན་གྱི་དབྱེ་བ་
མེད་པར་བྱིན་ཐབས་དང་། ཐ་ན་དམིགས་བསལ་གྱི་གྲོགས་རམ་དགོ་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་བྱིན་ཐབས་ལུ་
ལས་རིམ་འདི་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དགོཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ ལུ་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། ན་ལོན་དང་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཡར་སེང་འབད་ནུག།

༢.

༢.༡

ལས་དོན།

ཤེས་ཡོན་སྦྱང་མ་ཚུགས་པར་ལུས་མི་ ན་གཞོན་དང་ ན་ལོན་ཚུ་ལུ་ འབྲི་ལྷག་དང་ཨང་རྩིས་ཤེས་ཡོན་ བྱིན་
ཚུགས།

༢.༢

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ན་ལོན་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཚད་གཞི་ཡར་སེང་གཏང་ཚུགས།

༢.༤

རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས།

༢.༣
༢.༥

༧

ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡོན་དང་ མི་ཚེའི་རིང་ ལྷབ་ནིའི་ལས་རིམ་བྱིན་ཚུགས།
མི་སྡེའི་བློ་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ གོ་སྐབས་བྱིན་ཚུགས།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

PART TWO
                            NON-FORMAL EDUCATION (NFE)
1.

Background

Non-Formal Education was initially started by the National Women Association of Bhutan (NWAB) in 1990 to offer basic Dzongkha skills to women. Dzongkha Development
Commission (DDC) as the lead agency for the promotion of Dzongkha and NFE programme being predominantly in Dzongkha, NFE programme was coordinated by the
DDC from 1992 to 1993. However, with the growing popularity of the programme and
learners over the years, it was felt that the programme be appropriately placed under the
Department of Education (DoE). The programme was then attached to the then Inspectorate of School with a separate section from 1994 to March 1996. With the growing
number of learners and the need to expand the programme to enhance literacy and access
to lifelong learning opportunities for all sections of the population including those with
special needs, NFE section was upgraded to Non-Formal and Continuing Education Division (NFCED) in 2004 under the Department of Adult and Higher Education (DAHE),
Ministry of Education (MoE).

2.
2.1

Objectives
Provide functional literacy and numeracy to youth and adults who have missed

            the formal education.
2.2

Increase the adult literacy rate in the Kingdom.

2.3

Provide post literacy and life-long learning programme.

2.4

Promote the national language, Dzongkha.

2.5

Provide a platform for promoting community vitality
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༣.

༣.༡
༣.༢
༣.༣

༣.༤
༣.༥
༣.༦
༣.༧
༣.༨

༣.༩

ཐབས་བྱུས།

རྫོང་ཁག་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཁག་ལས་ཕར་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་མི་འབོར་ ངོས་འཛིན་ལུ་འབྲི་ལྷག་ཤེས་
ཡོན་གྱི་གྲངས་རྩིས་བཏོན་ནི།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ག་ར་གིས་ གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་འབད་ འཐོབ་ཐབས་
ལུ་ རྫོང་ཁག་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང་ ཐབས་བྱུས་དང་ལྡན་པའི་འཆར་གཞི་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།
གསར་བཙུགས་དང་ རང་བཞག་གི་དོན་ལུ་

གོ་བརྡ་དང་ སྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི།

འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ རྩ་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ དགོས་མཁོ་ཚུ་ དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་
གཞི་རྩ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ གསར་སྒྲུབ་འབད་ནི།

མ་འོངས་པའི་མཐའ་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་ གསར་
འཚོལ་འབད་ནི།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་གི་ དགོས་མཁོ་ལྡན་པའི་ཐབས་བྱུས་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་
བརྩིས་ཏེ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་བཟོ་ནི།
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་གྱི་

ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།

གནས་རིམ་ག་རའི་ནང་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་དང་། ལྟ་རྟོག་འབད་ནིའི་

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ སློབ་སྦྱོང་དང་ ལག་ཁྱེར་ དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཚད་ལྡན་བཟོ་ནི།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་དང་ འཆར་གཞི། འཛིན་སྐྱོང་། ལྟ་རྟོག་ཚུ་ ནུས་ལྡན་འབྱུང་ཐབས་ལུ་ ཤེས་
རིག་འཛིན་སྐྱོང་བརྡ་དོན་ལམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ གནད་སྡུད་གཞི་མཛོད་འབད་ནི།

༤. ལཱ་དང་འགན་ཁུར།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ ཕན་ནུས་ཅན་འབད་འགྱོ་ཐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་སྡེ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་
ཡོངས་ལུ་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར།

༨

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

3. Strategies
3.1

Carry out literacy mapping in Dzongkhag/Thromde wise to ascertain the illiterate   
population.

3.2

Institute a strategic planning at the Dzongkhag/Thromde level to ensure
equitable access to

3.3

NFE services.

Strengthen advocacy and awareness programmes to enhance enrollment and
retention.

3.4      Develop an appropriate curriculum materials based on need/demand, incorporating
          GNH values and principles.
3.5       Explore and strengthen collaboration and partnership among relevant stakeholders  
           for further opportunities.
3.6

Develop a strategic need-based capacity building programme for NFE Instructors
including online trainings.

3.7

Institute a system of regular monitoring and evaluation for all NFE programmes
at all levels.

3.8

Standardize the assessment of learning and certification of NFE courses.

3.9

Integrate the NFE database into EMIS to facilitate efficient planning, monitoring
and management of NFEprogramme.

4. Roles and responsibilities

For the effective implementation of NFE programmes, the roles and responsibilities of
the implementing agencies and its relevant stakeholders shall be as follows:

Operational Guidelines for NFCE Programmes

8

༤.༡

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ལུ།

༤.༡.༡

འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་དང་ སྐུལ་བསྒྲགས་་འབད་དེ་ ཡར་སེང་

༤.༡.༢

དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ སྒྲིག་བཀོད་འབད་ནི་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ གཞི་རྟེན་དང་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་གྱིས:

༤.༡.༣

འབད་དགོ།

ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་ཚད་དང་ འཐུས་མིའི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ བཟོ་དགོ།

༤.༡.༤ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་དང་ རྩ་གཞུང་གོང་འཕེལ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་ བཀོད་
༤.༡.༥

༤.༡.༦

ཚོགས་དང་། འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ལས་གནང་བ་ལེན་ཏེ་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ འབད་དགོ།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་བདག་སྐྱོང་ལས་འགན་འབག་དགོ།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ སློབ་སྟོན་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་
ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༤.༡.༧

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ ལས་རིམ་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ རྫོང་ཁག་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ སྙན་ཞུ་

༤.༡.༨

ལས་རིམ་ སྣ་ཁག་མ་འདྲཝ་ བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་འབྲེལ་ཡོད་དང་ སྡོམ་རོགས་ཚུ་དང་

༤.༡.༩

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ ལས་རིམ་ དུས་མཐུན་ཐོག་ ངེས་བདེན་ འབད་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་ཚུ་ ལོ་

ཕུལ་དགོ།

མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།

བསྟར་ཤེས་རིག་གི་གནད་སྡུད་ནང་ བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ།

༤.༢

རྫོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེའི་གནས་ཚད་ལུ།

༤.༢.༡

འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ ཡར་སེང་འབད་དགོ།

རྫོང་ཁག་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་གིས:
༤.༢.༢
༤.༢.༣
༩

ལྟེ་བ་ཡོད་པའི་ མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་དང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་གྱི་ འཆར་
དངུལ་དང་འཆར་གཞི་བཟོ་དགོ།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ལྟེ་བ་ གཞི་བཙུགས་དང་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

4.1

National Level

NFCED, MoE shall:
4.1.1

Promote awareness and execute advocacy programmes on the importance of
literacy.

4.1.2   Coordinate the formulation/review of policy and programme as and when required.
4.1.3

Formulate Terms of Reference (ToR) for the Committee and code of conduct for  

           the members.
4.1.4

Review and develop NFE curriculum and teaching learning materials in collabo
ration with relevant agencies and seek approval from NFE Board.

4.1.5

Function as the Secretariat to the NFE Board.

4.1.6

Coordinate capacity building of NFE Instructors and relevant officials.

4.1.7

Monitor and support NFE programmes and provide feedback to the Dzong
khag/Thromde.

4.1.8

Collaborate with relevant stakeholders and partners on delivery of various
programmes.

4.1.9

Maintain accurate and up-to-date data related to NFE and publish in the
Annual Education Statistics.

4.2

Dzongkhag/ Thromde Level

The Dzongkhag/Thromde Education Office shall:
4.2.1

Promote awareness on the importance of literacy.

4.2.2

Plan and budget NFE programmes in consultation with the parent schools/NFE
centres.

4.2.3

Approve the establishment of NFE centres based on feasibility in line with Five
Year Plans.
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༤.༢.༤ ལྟ་རྟོག་གི་ཐོག་ལས་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ དུས་རྒྱུན་ལོ་ཕྱེད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ནང་
༤.༢.༥
༤༢.༦
༤.༢.༧
༤.༢.༨

༤.༢.༩

ལས་ གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ སྡེ་ཚན་ནང་ཕུལ་དགོ།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ ལྟེ་བ་དང་ མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ལུ་ ཁྱད་རིག་དང་ བདག་སྐྱོང་གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་
དགོ།

རྫོང་ཁག་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་གནས་ཚད་ནང་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ ལྷབ་མི་ཚུ་གི་ གནད་སྡུད་གཞི་མཛོད་ཚུ་རྒྱུན་
སྐྱོང་འབད་དགོ།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ སློབ་སྟོན་པའི་ མི་སྟོབས་གསར་བཙུགས་དང་ འབྲེལ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་ འཐབ་དགོ།

ལྟེ་བའི་ནང་ སློབ་སྟོན་དང་ ལྷབ་སྦྱང་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ དུས་ཚོད་གུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་
དགོ།

ལྟེ་བ་ སྒོ་བསྡམ་དགོཔ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས་འབད་
ནི་ཨིན་མིའི་ནང་ སྤོ་བཤུད་འབད་དགོ།

༤.༢.༡༠ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་ རྫོང་ཁག་ཕན་ཚུན་དང་ ནང་འཁོད་ཀྱི་གནས་སོར་གཏང་དགོ་པ་ཅིན་
འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ།

༤.༣

རྒེད་འོག་གི་གནས་ཚད་ནང་།

༤.༣.༡

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་ཞིན་ན་ མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཅིག་ ཁྲི་འཛིན་འབད་ ངོས་

༤.༣.༢

འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་དང་ སྐུལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ ཡར་སེང་

མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས།

༤.༣.༣

འཛིན་འབད་དགོ།
འབད་དགོ།

དང་འདོད་ཅན་གྱི་ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྟེ་བ་གསརཔ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་
འབད་དེ་ ཁག་ཆེ་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།

༤.༣.༤ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ རྩ་གཞུང་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་རིམ་ཚུ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ཞིནམ་ལས་ ལག་
ལེན་འཐབ་དགོ།

༡༠

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

4.2.4

Monitor and submit compiled reports of the parent schools on a regular basis to
the NFCED half yearly.

4.2.5

Provide professional and administrative support to the NFE Centre and parent
schools.

4.2.6

Maintain the NFE Learners’ database at the Dzongkhag/Thromde level.

4.2.7

Recruit, deploy and oversee the management of NFE Instructors and other human
resource matters.

4.2.8

Procure and ensure timely supply of teaching learning materials to the Centres.

4.2.9

Reallocate resources when Centres are no longer functioning or closed.

4.2.10 Coordinate the inter and intra Dzongkha level transfers of NFE Instructors in
consultation with relevant agencies

4.3

Gewog Level

The local leader shall:
4.3.1    Form  NFE Committee and identify the Chairperson from relevant Local
Goverment leaders.
4.3.2

Promote awareness and execute advocacy programmes on the importance of literacy.

4.3.3

Identify interested learners vis-à-vis new Centres to be established and provide
necessary support.

4.3.4

Plan and implement NFE programmes as per the NFE curriculum guidelines.

Operational Guidelines for NFCE Programmes
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༤.༣.༥
༤.༣.༦

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ དུས་ཚོད་ཁར་ སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་དང་ ཅ་ཆས་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་

འབད་དགོ།

རྒེད་འོག་གི་གནས་ཚད་ནང་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྦྱང་འབད་མིའི་ གནད་སྡུད་གཞི་མཛོད་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་

འབད་དེ་ རྫོང་ཁག་དང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།

༤.༣.༧

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟེ་བ་ཚུ་ ལེགས་ཤོ མ་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ལྟ་རྟོག་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་

༤.༤

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་།

འབད་དགོ།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ ཕན་ནུས་ཅན་འབད་འགྱོ་ཐབས་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ ཡོདཔ་བཟོ་
དགོ།

༤.༤.༡ ཁྲི་འཛིན། རྒཔོ་ ཡང་ན་ ངོ་ཚབ། དྲག་པོའི་ལྟེ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ རུ་ཁག་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ཨིན་
པ་ཅིན་ ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུས་མི།

༤.༤.༢ འཐུས་མིའི་དྲུང་ཆེན།

མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན།

༤.༤.༣ འཐུས་མི། གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་སྟོན་པ་དང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མིའི་སླ་ལས་ ངོ་ཚབ་གཉིས།

ཚོགས་ཆུང་གིས:
ཀ

ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་དང་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ སྒྲིག་བཀོད་འབད་དགོ།

ག

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟེ་བ་ འོས་ལྡན་འབད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།

ཁ

ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཡར་སེང་དང་ གཏན་བཞག་གི་དོན་ལུ་ ཐབས་བྱུས་སྒྲིག་བཀོད་འབད་དགོ།

ང

ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ གྲོས་བཅུད་དང་བསྟུན་ དང་ལེན་
འབད་དགོ།

ཅ

ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ སློབ་ཚན་མཇུག་བསྡུ་བའི་ ལག་ཁྱེར་བྱིན་དགོ།

༡༡

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

4.3.5 Support the NFE Centres through timely delivery of the teaching learning materials   
and equipment.
4.3.6

Maintain the NFE Learners’ database at the Gewog level and share with the  

            Dzongkhag and Ministry of Education.
4.3.7

Monitor and provide necessary support for the smooth functioning of the NFE
Centres.

4.4 NFE Committee
For effective implementation of the NFE programmes, a committee comprising the following members should be formed.
4.4.1

Chairperson: Gup or his nominee/ Head of the Wing or Deputy in case of Armed    

            Forces/Thuemi  in case of Thromde
4.4.2

Member Secretary:  Parent school Principal

4.4.3

Members: NFE Instructor and two learners’ representative

The committee shall
a.

Formulate code of conduct, ethics and rules for the learners.

b.

Formulate strategies to enhance enrollment and retention of learners.

c.

Provide support for smooth functioning of the NFE Centres.

d.

Document the minutes of meeting and take appropriate actions on resolutions.

e.

Award course completion certificate to the learners.
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༤.༥

མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་གནས་ཚད་ནང་།

༤.༥.༡

འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་དང་ སྐུལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ ཡར་སེང་

༤.༥.༢

རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་

དབུ་འཛིན་ཚུ་གིས:

༤.༥.༣

འབད་དགོ།

གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་དགོ།

རྒེད་འོག་ནང་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

༤.༥.༤ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ དུས་ཚོད་ཁར་ སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་དང་ ཅ་ཆས་ཚུ་ངེས་གཏན་བྱིན་ཏེ་
༤.༥.༥

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

ལྟེ་བའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ ཕུལ་དགོ།

༤.༥.༦ རྒེད་འོག་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཕན་ཐབས་འབད་དེ་
འཐུས་མིའི་དྲུང་ཆེན་གྱི་འགན་འཁྲི་འབག་དགོ

༤.༥.༧་ འཐུས་མིའི་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ཐོ་བཞག་སྟེ་ གྲོས་བཅུད་ལྟར་དུ་ ལག་ལེན་འཕྲོ་མཐུད་འབད་
དགོ།

༤.༥.༨ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོགས་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་འཐོབ་ནིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།
༤.༥.༩ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ ལས་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་ལུ་ འཆར་དངུལ་དང་འཆར་གཞི་བཟོ་ནིའི་ནང་
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

༤.༥.༡༠ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ སློབ་སྟོན་པ་ གསར་རྙིང་གི་བར་ནའི་ མཛོད་ཐོ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ རྩིས་སྤྲོད་ཀྱི་རིམ་པ་
ཚུ་ ཚུལ་མཐུནའབད་བཟོ་དགོ།

༤.༥.༡༡ སློབ་གྲྭའི་གནས་ཚད་ཀྱི་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་སྦྱོང་བརྡར་དང་ གལ་ཆེ་བའི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ གཞི་རྟེན་
ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་དགོ།

༤.༥.༡༢ ལྟེ་བ་ སྒོ་བསྡམ་དགོཔ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས་འབད་
ནི་ཨིན་མིའི་ནང་སྤོ་བཤུད་འབད་དགོ།

༡༢

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

4.5 Parent School Level
The principal shall:
4.5.1

Promote awareness and execute advocacy programmes on the importance of
literacy.

4.5.2

Provide Professional Development services for NFE Instructors in consultation
with the  Dzongkhag/Thromde.

4.5.3

Support the Gewog in the establishment of NFE centres

4.5.4

Ensure timely provision of teaching learning material to the NFE Centres.

4.5.5

Compile and submit the centre report to the Dzongkhag/Thromde.

4.5.6

Facilitate the formation of NFE committee in collaboration with the Gewog and
function as the Member Secretary.

4.5.7

Document the minutes of committee meetings and follow up on the resolutions.

4.5.8

Ensure timely payment of remuneration to the NFE Instructors.

4.5.9

Support the Gewog in planning and budgeting for the NFE programmes.

4.5.10 Ensure proper inventory management and handing-taking over between outgoing
and incoming NFE Instructors.
4.5.11 Engage the NFE Instructors in relevant school-based professional development
programmes and important school functions.
4.5.12 Reallocate resources when centres are no longer functioning or closed.
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༤.༥.༡༣ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ སློབ་སྟོན་པའི་ ངལ་གསོའི་ཐོ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་བཞག་དགོ།

༤.༥.༡༤ ལྟ་རྟོག་གི་ཐོག་ལས་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་མི་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་ རྫོང་ཁག་ནང་
ཕུལདགོ།

༤.༥.༡༥ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ སློབ་སྟོན་པའི་སྐོར་ལས་ གནས་ཐོ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ རྫོང་ཁག་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ནང་
ཕུལ་དགོ།

༤.༦

༤.༦.༡
༤.༦.༢

༤.༦.༣

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་པ་གིས:

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་གིས: འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གོ་
བརྡ་དང་ སྐུལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ ཡར་སེང་འབད་དགོ།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ ལག་ལེན་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་སྟོན་ ཕན་ནུས་ཅན་འབད་འབྱུང་ཐབས་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་དང་འབྲེལ་བའི་ མཁོ་ཆས་
ཚུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ ལོ་འཁོར་དང་ ཉིན་བསྟར་འཆར་གཞི་ བཟོ་དགོ།

༤.༦.༤ 	བྱ་སྟབས་བདེ་བའི་ ལྷབ་སྦྱང་གི་གནས་སྟངས་བཟོ་དགོ།
༤.༦.༥

༤.༦.༦

ལྷབ་སྦྱང་པ་ཚུ་ ན་ལོན་འབད་བརྩིས་ཏེ་ ན་ལོན་ལྷབ་སྦྱང་གི་གཞི་རྩ་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

སློབ་སྟོན་གྱི་དུས་ཚོད་འདི་ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ལས་ སྤེནམ་ཚུན་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་གི་ སྟབས་

བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ལུ་ སློབ་སྟོན་དུས་ཚོད་ ཉུང་ཤོས་ ཆུ་ཚོད་༣ དང་ ཁ་
སྐོང་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ལུ། (རྫོང་ཁ་དང་ཨིང་སྐད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ ༢ ལུ་ སློབ་སྟོན་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༡ དང་

༤.༦.༧
༤.༦.༨

༤.༦.༩

༡༣

སྐར་མ་ ༣༠ རེ་འབད་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོཔ་ཨིན་)

དུས་རྒྱུན་དུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ལེགས་བཅོས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ཏེ་
ཐོ་དེབ་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ།

སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་ མངའ་ཁོངས་དབུ་འཛིན་ལུ་ མཁོ་མངག་འབད་དགོ།

སློབ་ཁང་ནང་ སློབ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ ངེས་པར་མཁོ་བའི་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་བཟོ་སྟེ་ མཁོ་མངག་འབད་
ཞིནམ་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཆོགཔ་འབད་བཞག་དགོ།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

4.5.13 Maintain leave records of NFE Instructors properly.
4.5.14 Monitor and submit compiled reports from NFE centre on a regular basis to the
Dzongkhag.
4.5.15 Maintain and submit Instructors’ profile (annexure VIII) to Dzongkhag/Thromde

4.6

The NFEIs shall:

4.6.1

Promote awareness and execute advocacy programmes on the importance of
literacy.

4.6.2

Implement NFE programmes as per the guidelines.

4.6.3

Prepare annual and daily lesson plans with relevant teaching
learning materials for effective delivery and implementation of the NFE programme.

4.6.4

Create a conducive learning environment.

4.6.5

Treat learners as adults and practice adult learning principles at all times.

4.6.6

Conduct classes for a minimum of 3 hours for Basic Literacy and 3 hours for
Post Literacy (1 hour 30 minutes each for Dzongkha and English) daily from
Monday to Friday or at the convenience of the learners

4.6.7

Carry out regular assessment, maintain record, and provide remedial support
where necessary.

4.6.8

Prepare timely requisition for teaching learning materials and submit it to parent
school principal.

4.6.9

Make all necessary arrangements and ensure the availability of teaching learning
materials for the class.
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༤.༦.༡༠ ལྟེ་བའི་ནང་ སློབ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་དགོ་པའི་ སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་དང་ ཅ་ཆས་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ མཛོད་
ཐོ་བཞག་དགོ།

༤.༦.༡༡ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ སློབ་སྟོན་པ་ གསར་རྙིང་གི་བར་ནའི་ མཛོད་ཐོ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ རྩིས་སྤྲོད་ཀྱི་རིམ་པ་
ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་བཟོ་སྟེ་འདྲ་གཅིག་

མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ དབུ་འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ།

༤.༦.༡༢ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ སློབ་སྟོན་པའི་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ལྟར་དུ་ ནང་འཁོད་མཐུན་འབྲེལ་དང་ དུས་ཚོད་

གཟུང་ནི། གྱོན་ཆས་དང་ ལས་འགན་ཚུ་ ལག་ལེན་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ འབད་དགོ་པའི་ཁར་ སྨྱོ་རྫས་ཀྱི་

རིགས་ རྩ་ལས་སྤྱོད་མི་ཆོག།

༤.༦.༡༣ ལྟེ་བའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་ མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ལུ་ཕུལ་དགོ།

༤.༦.༡༤ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་གི་ གནས་ཐོ་དང་ ཐོ་དེབ་སྙན་ཞུ། རྩ་གཞུང་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ ཟླ་རིམ་
བཞིན་ མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ལུ་ ཕུལ་དགོ།

༤.༦.༡༥ གཞི༌རྟེན༌ཤེས༌ཡན
ོ ༌ལྷབ༌སྦྱང་འབད་མི༌ཚུ༌གིས༌ རྩོམ༌རིག༌དང༌ལམ༌སྲོལ༌ལས༌རིམ༌ འགོ༌འདྲེན༌འཐབ༌སྟེ༌ཡར༌སེང༌
གཏང༌ནི།

༤.༦.༡༦ ལྟེ་བ་ནང་ གནས་སྟངས་ཆ་མཉམ་གྱི་ནང་ལུ་ ལཱ་འགན་ཚུ་ འགན་འཁྲི་འབག་སྟེ་འབད་དགོ།

༤.༦.༡༧ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་གི་ སློབ་ཚན་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ལུ་ ཕུལ་དགོ།
༤.༦.༡༨ སློབ་ཚན་མཇུག་བསྡུ་བའི་ དུས་སྟོན་དང་ལས་རིམ་གཞན་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༤.༦.༡༩ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་ གཡོག་ནང་འཛུལ་བའི་ཉིན་མ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཉུང་ཤོས་ ལོ་

གཅིག་གི་རིང་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོ། གལ་སྲིད་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་ དགོངསམ་ཞུ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཟླཝ་

གཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་ མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་ ཟླ་ངོ་དེའི་རིང་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོ། གོང་འཁོད་
གནས་ཡུན་ལས་ འགལ་སོང་པ་ཅིན་ ཟླ་ངོ་དེའི་ དངུལ་ཕོགས་མི་འཐོབ།

༡༤

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

4.6.10 Maintain proper inventory of teaching learning materials and equipment of the
centre.
4.6.11 Ensure a proper inventory management and handing-taking over between outgo
       ing and incoming NFE Instructors, and submit a copy to the parent school principal.
4.6.12 Abide by the NFEI’s code of conduct and ethics on interpersonal relationship,
punctuality, dress code, conformity to guidelines, and refrain from the use of sub
stances.
4.6.13 Submit a monthly Centre report to the parent school.
4.6.14 Maintain and submit the learners’ profile attendance report and syllabus coverage on a monthly basis to the parent school.
4.6.15 Promote and conduct cultural and literary activities for NFE learners.
4.6.16 Be responsible and accountable for all matters of the centre.
4.6.17 Submit course completion report to parent school.
4.6.18 Organize course completion and other ceremonies.
4.6.19 NFE Instructor shall serve a minimum of one year from the date of appointment.    
              If they wish to discontinue their service, they must serve at least one month notice
            in advance to the parent school. Failing to do so, they shall be liable for payment
           of basic pay for the stipulated period.
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༤.༧

ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་གིས:

༤.༧.༢

ལས་སྣ་ག་རའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ་དང་ དུས་ཚོད་གཟུང་དགོ།

༤..༧.༡
༤.༧.༣

འགན་ལེན་ཡི་གུ་ལུ་གནས་དགོ།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་སྟོན་པ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།

༤.༧.༤ དོན་མེད་ཀྱི་ ངལ་གསོ་དང་ ཆད་སྡོད་ནི་ཚུ་སྤང་དགོ།
༤.༧.༥

སློབ་ཚན་ཚུ་ དུས་ཚོད་བཟོ་མིའི་ནང་འཁོད་ མཇུག་བསྡུ་དགོ།

༤.༧.༧

འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་དང་ སྐུལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ།

༤.༧.༦
༤.༧.༨

ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ བཏོན་དགོ།

ལྟེ་བ་སོ་སོའི་ནང་ འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཧེ་མའི་ མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་ བདེན་སྦྱོར་འབད་

ཡོད་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ (གནས་སོར་ལག་ཁྱེར་) ཚུ་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཆོག།

༥.

ངལ་གསོའི་འཐོབ་དབང་།

༥.༡.༡

མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་དང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཐོག་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱིར་བཏང་ངལ་གསོ་ ཟླཝ་

༥.༡

༥.༡.༢

༥.༡.༣

༥.༡.༤
༥.༢

༥.༢.༡

སློབ་སྟོན་པ།

གཅིག་གི་འཐོབ་ལམ་ཡོད།

སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོ་ཞག་གྲངས་༤༥།
ཕའི་ངལ་གསོ་ ཉིནམ་༥།

རང་གི་ ཐད་ཀར་ཉེ་ཚན་གྱི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མྱ་ངན་ངལ་གསོ་ ཉིན་གྲངས་༢༡།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི།

མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབ་འཛིན་་དང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཐོག་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱིར་བཏང་

ངལ་གསོ་ ཟླཝ་གཅིག་གི་འཐོབ་ལམ་ཡོད།

༡༥

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

4.7 Learners
The Learners shall:
4.7.1 Abide by the letter of undertaking.
4.7.2 Be punctual and participate in activities
4.7.3 Cooperate with the NFE Instructor.
4.7.4.Minimize unnecessary leave and absenteeism.
4.7.5.Complete the course within the stipulated duration.
4.7.6.Exhibit appropriate behaviour and conduct.
4.7.7 Carry out advocacy programme on the importance of literacy.
4.7.8 Get admission in the new place of residence after providing necessary documents
(Transfer Certificate) from earlier centre endorsed by parent school.

5.

Leave Entitlement

5.1

Instructors

5.1.1

General leave of one month in a year depending on the learners’ needs and in
consultation with the principal of the parent school.

5.1.2

Maternity leave of 45 days

5.1.3

Paternity leave of 5 days.

5.1.4

Bereavement leave (direct dependents) of 21 days

5.2

Learners

5.2.1

General leave of one month in a year depending on their needs and in consultation

with the principal of the parent school
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༦.

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་གསརཔ་གཞི་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་

གསརཔ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ད་

གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་དགོ།

ཤོ་མཚུངས་དང་ཚད་ལྡན་་འབད་

བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

༦.༡

ལྟེ་བ་གསརཔ་གཞི་འཛུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་གིས་ གཡུས་སྒོ་དང་སྤྱི་འོག་ནང་ལས་ འབྲི་ལྷག་

༦.༢

ལྟེ་བ་གསརཔ་རེའི་ནང་ ལྷབ་མི་༨དང་ ཡང་ན་དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་དགོ།

༦.༣

༦.༤
༦.༥
༦.༦

ཤེས་ཡོན་གྱི་ཁྱབ་ཚད་བལྟ་སྟེ་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་ ལྷབ་སྦྱང་པ་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ།

ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་གིས་ ལྟེ་བ་གསརཔ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་
ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ གྲོས་འཆར་ཚུ་ མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ལུ་བཙུགས་ཏེ་
ཞིན་ན་ རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ཕུལ་དགོ།

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་

རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེའི་ཡིག་ཚང་གིས་ གྲོས་འཆར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཆ་འཇོག་གནང་ཞིནམ་ལས་ གཞི་རྟེན་
ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་སྟོན་པ་ གསར་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལས་ འཆར་གཞི་བརྩམ་དགོ།

རྫོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེའི་ཡིག་ཚང་གིས་ མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ལུ་ ལྟེ་བ་གསར་བཙུགས་དང་ སློབ་
སྟོན་པ་བསྐོ་བཞག་གི་བཀའ་རྒྱ་གནང་དགོ།

རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་ལས་ ལྟེ་བ་གསར་བཙུགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་ མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་
འཛིན་གྱིས་ རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ ལག་ལེན་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྟེ་བ་གཞི་
བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབད་དགོ།

༧.

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་སྟོན་པ་བཙག་འཐུ།

རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེའི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་སྟོན་པ་ གསར་
བཙུགས་འབད་དགོ།

མི་ངོམ་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གདམ་འཐུ་འབད་དགོ:

༡༦

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

6.

Establishment of New NFE Centre

To ensure a uniform and standardized approach for the establishment of new NFE centre, following guidelines shall be observed.
6.1 The Gewog concerned shall carry out literacy mapping at Chiwog and village
      levels, and   identify potential learners vis-à-vis the establishment of a new Centre.
6.2 A new Center must have 8 or more learners.
6.3  The proposal for a new Centre with detailed information must be submitted by the  
       local leader to parent school principal for review and onward submission to the
       Dzongkhag/Thromde Education Office.
6.4   The Dzongkhag/Thromde Education Office shall review the proposal and process  
        for approval from Dzongkhag//Thromde, and plan for recruitment of NFEI.
6.5   The Dzongkhag/Thromde Education Office shall convey the formal approval of
        NFE Centre and appointment of NFEI to the parent school.
6.6   After receiving approval from Dzongkhag/Thromde, the parent school principal,
        in consultation with the Dzongkhag/Thromde, shall facilitate the establishment and
        operation of NFE Centre as per the guidelines.

7.

Recruitment of NFE Instructor

The Dzongkhag/Thromde Human Resource Committee shall recruit NFEI(s) as per the
recruitment procedures in place. Candidates shall be selected based on the following
criteria.
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༧.༡

ཚད་གཞི།

༧.༡.༡

འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ཅིག་ཨིན་དགོ།

༧.༡.༣

འབྲུག་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་ལག་ཁྱེར་ཆོས་རྒྱུགས། (སློབ་རིམ་༡༢པ་) ནང་ལས་ རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐུགས་

མི་ངོ་ཚུ་
༧.༡.༢

༧.༡.༤
༧.༡.༥

ཉུང་མཐའ་སློབ་རིམ་༡༢ པ་མཐར་འཁྱོལ་གྱི་ལག་ཁྱེར་ཡོད་མི་དགོ།

ཉུང་ཤོས་ བརྒྱ་དཔྱ་༦༠% དང་ ཨིང་སྐད་ནང་ བརྒྱ་དཔྱ་༤༥% ཐོབ་མི་དགོ།

གཡོག་ནང་འཛུལ་བའི་སྐབས་ ལོ་ཚད་༡༨ དང་ ༤༠ འི་ བར་ན་ འབད་མི་དགོ།

རྫོང་ཁ་དང་ཨིང་སྐད་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ སླབ་ནི་དང་བྲི་ནི་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་དགོ།

༧.༡.༦

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ ས་ཁོངས་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ ལཱ་འབད་ཆོག་ཆོ་ ཡོད་མི་ཅིག་དགོ།

༧.༢

ཡིག་ཆ་དགོཔ།

༧.༡.༧

ཉེས་སྤྱོད་ནང་གྲལ་གཏོགས་མེད་མི་ཅིག་དགོ།

འོས་འབབ་ཡོད་པའི་བཙག་འཐུ་དང་ བསྐོ་བཞག་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ མི་ངོ་ཚུ་གིས་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་
བཙུགས་དགོ།
༧.༢.༡

ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་འདྲ།

༧.༢.༣

སློབ་གྲྭ་ལས་ ཐོན་པའི་ ལག་ཁྱེར/སྤྱོད་ལམ་ལག་ཁྱེར།

༧.༢.༢

༧.༢.༤
༧.༢.༥

༧.༢.༦
༧.༢.༧

༡༧

སློབ་རིམ་ ༡༢ པ་མཐར་འཁྱོལ་བའི་ ལག་ཁྱེར་དང་སྐུགས་ཤོག།
ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ ཉེན་སྲུང་ལག་ཁྱེར།
ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ གསོ་བའི་ འཕྲོད་བསྟེན་ལག་ཁྱེར།
གཟེངས་འཐོན་ལག་ཁྱེར། (ཡོད་པ་ཅིན་)

ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར། (གཡོག་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་)

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

7.1

Criteria

A candidate must:

7.1.1

Be a Bhutanese National.

7.1.2

Possess a minimum qualification of Class XII passed certificate.

7.1.3

Have obtained a minimum of 60% in Dzongkha and 45% in English in Class
XII result (BHSCE).

7.1.4

Be at least 18 years and not older than 40 years on the date of appointment.

7.1.5

Have a good command in both spoken and written Dzongkha and English.

7.1.6

Be willing to work in any location of the NFE Centres.

7.1.7

Have a clean record.

7.2

Documents required

A candidate must furnish the following documents to be eligible for selection and appointment.
7.2.1

Copy of valid Citizenship ID card

7.2.2

Class XII passed certificate and mark sheet

7.2.3

School leaving certificate.

7.2.4

Valid Online Security Clearance

7.2.5

Valid Medical Fitness Certificate

7.2.6

Merit certificates (if any)

7.2.7

No Objection Certificate, if employed
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༧.༣

གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ།

གདམ་འཐུ་འབད་མི་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་ ལཱ་དང་འགན་འཁྲི་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་
རྫོང་ཁག་དང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འོས་ལྡན་གྱི་ གོམས་འདྲིས་དང་ འགན་སྤྲོད་སློབ་སྦྱོང་བྱིན་དགོ། གོམས་འདྲིས་གཞན་
གྱིས་མ་དོ་བར་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་དགོ།
༧.༣.༡ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་རྩ་གཞུང་།

༧.༣.༢ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།
༧.༣.༣ ལྟེ་བའི་དོན་ལུ་བརྡ་དོན་དང་ གྲ་སྒྲིག།

༧.༣.༤ འགན་ལེན་ཡིག་ཆ་གུ་མིང་རྟགས་བཀོད་ནི།

མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་ལམ་སྟོན།

༨.

གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ནང་ ལྷབ་སྦྱང་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཡོདཔ་འབད་
བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཐོག་བཀྲམ་དགོ།
༨.༡

མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་གིས་ ཡིག་འབྲི་མཁོ་ཆས་དང་ ཅ་ཆས་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ མཁོ་མངག་འབད་མིའི་ཐོ་

༨.༢

རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་གིས་ ཡིག་འབྲི་མཁོ་ཆས་དང་ ཅ་ཆས་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ཉོ་སྟེ་ གཞི་

༨.༣
༨.༤
༨.༥

༡༨

དང་འཁྲིལ་ཏེ རྫོང་ཁག/་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དགོ།
རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དགོ།

སློབ་སྦྱོང་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་སྔ་གོང་ལས་ ལྟེ་བའི་ནང་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ ཡིག་འབྲི་མཁོ་ཆས་དང་ ཅ་
ཆས་ཚུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་འདི་ རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་ ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་གི་ འགན་ཁག་ཨིན།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ནང་ ངེས་པར་མཁོ་བའི་ ཡིག་འབྲི་མཁོ་ཆས་ སྟོང་པ་འབད་བཀྲམ་ནི་འདི་ ལམ་
སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་དང་དུས་སུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ སློབ་དེབ་ཚུ་ ཉུང་མཐའ་ ལོ་ངོ་ ༣ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

7.3

Orientation programme

The selected NFE Instructors must be given proper orientation and induction by the concerned Dzongkhag/Thromde Education Office to familiarize on their roles and responsibilities. The orientation, besides others, must highlight on the following.
7.3.1

NFE curriculum

7.3.2

Operational Guidelines for NFE programme

7.3.3

Information and preparedness for the Centre

7.3.4

Sign Under taking letter

8. Guidelines on supply
To ensure timely supply and availability of teaching learning materials in the Centre, the
following procedures shall be observed.
8.1

The parent school shall submit the requisition to the Dzongkhag/Thromde for
supply of stationery and other required materials from the list for the centre

8.2

The Dzongkhag/Thromde Education Office shall procure required stationery and
supply to NFE centres.

8.3

The Dzongkhag/Thromde Education Office shall be responsible for supplying
necessary teaching learning materials and stationery items to the Centre prior to
the starting the course.

8.4

The supply of free stationery to NFE Centre shall be guided by the list of items
provided which shall be revised from time to time.

8.5

The NFE textbooks must be used for a minimum of three years.
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ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞབས་ཏོག།

༩.

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ ཕན་ནུས་ཅན་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ ཚད་ལྡན་
ལག་ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། (ཟུར་སྦྲགས་ཀྱི་དབྱེ་ཚད་ལྟར་)
ཨང་།

མཁོ་ཆས།

དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི།

དམིགས་གཏད་སྡེ་ཚན་ཚན།

ལྟ་རྟོག་ལན་གྲངས།

༡

ལག་ཆས་ ཀ་པ།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུན་ཤེས་

རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་

ལོ་བསྟར་བཞིན།

རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་

མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན།

ལོ་འཁོར་ལུ་ཚར་༢རེ།

ཡོན་སྡེ་ཚན།

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག

དཔོན།

༢

ལག་ཆས་ ཁ་པ།

༣

ལག་ཆས་ ག་པ།

མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ།

སློབ་སྟོན་དང་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་

ལོ་འཁོར་ལུ་ཚར་༢རེ།

༤

ལག་ཆས་ ང་པ།

མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ།

སློབ་སྟོན་དང་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་

ལོ་འཁོར་ལུ་ཚར་༢རེ།

འགོ་དཔོན།

བའི་འཛིན་སྐྱོང་པ།
བའི་འཛིན་སྐྱོང་པ།

༡༠.

ལྟ་རྟོག་ལམ་ལུགས།

༡༠.༡

ལོ་འཁོར་འཆར་གཞིའི་ནང་ ལྟ་སྐོར་གྱི་ལས་འཆར་ཚུ་ མཉམ་སྡེབ་འབད་དགོ།

༡༠.༣

ལྟ་སྐོར་གྱི་སྐོར་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལུ་ སྔ་གོང་ལས་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ།

ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ལས་ ཁེ་ཕན་རྒྱ་ཆེཝ་འབད་འབྱུང་ཐབས་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ།
༡༠.༢

༡༠.༤
༡༠.༥

༡༠.༦

༡༡.

ལྟ་སྐོར་གྱི་དོན་ལུ་ སྔ་གོང་ལས་གནང་བ་ལེན་དགོ།

ལྟ་སྐོར་འབད་མི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཉེར་མཁོའི་ལག་ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྟ་སྐོར་འབད་ཞིནམ་ལས་
ངེས་བདེན་གྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བསམ་ལན་གྱི་དོན་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ།

སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་ གྲོས་ཚོགས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ལྟ་རྟོག་གི་མཐོང་སྣང་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་དགོ།

ཤེས་རིག་ལྟ་རྟོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སློབ་གྲྭ་ལྟ་སྐོར་འབད་བའི་སྐབས་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ཡང་ ལྟ་རྟོག་
འབད་དགོ།

སློབ་སྟོན་པ་གནས་སོར།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་ རྫོང་ཁག་གི་བར་ན་ གནས་སོར་སྐབས་ ལམ་ལུགས་ཚུལ་མཐུན་བསྟར་སྤྱོད་
ཀྱི་ཐོག་ལས་བཏང་པའི་ ཡི་གུ་འདྲ་གཅིག་ གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་ནང་གཏང་དགོ།
༡༩

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

11

Monitoring, Evaluation and Support Services

In order to ensure effective implementation of NFE programme, the following four standard tools shall be used (rubrics given in Annexure).
Sl. No.

Tools

Evaluator

Target

Frequency

1

Tool A

NFCED,MoE

DEO/TEO

Annually

2

Tool B
Tool C

4

Tool D

Parent School

Parent School
Principal
Instructor/CLC
Manager
Instructor/CLC
Manager

Biannually

3

Dzongkhag/Thromde
Education Officer
Local Leaders

Biannually
Biannually

10. Monitoring Procedures
In order to derive maximum benefits from the Monitoring and Evaluation, the following
are recommended.
10.1

Incorporate visit schedule in the annual plan

10.2

Seek prior approval for monitoring visits

10.3

Inform stakeholders in advance about the visit schedule

10.4

Visiting Official shall use relevant tools during the visits and
submit the reports to the concerned authority for necessary guid
ance and feedback

10.5

Conduct pre and post conference and share the observations

10.6

EMD shall monitor NFE centres while monitoring the schools

11. Transfer of Instructors
Transfer of NFEI between Dzongkhags should be done in proper coordination, with
copies sent to the NFCED.
Operational Guidelines for NFCE Programmes
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རྒྱབ་ཁུངས།

༡

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་

བམ་ཚན་གསུམ་པ།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན།

ལུགས་མཐུན་སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོད་མི་

ན་

ལོན་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ཤེས་ཚད་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་བྱིན་ཐབས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལུ་གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འདི་ འབྲིང་རིམ་གོང་མ་ (སློབ་རིམ་ ༡༠ པ་དང་ ༡༢) པའི་ཤེས་

ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ལུ་ མི་ཚེའི་ཡུན་གྱི་ལྷབ་སྦྱང་དང་ ཚེ་གཡོག་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་བྱིན་ཐབས་ལུ་
དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་སྒྲིག་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཅིག་ཨིན།

ལས་རིམ་འདི་ མོ་བཏབ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ འགོ་དང་པ་ར་ ཐིམ་ཕུག་སྐལ་སྐྱིད་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མའི་ནང་ལུ་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་དེ་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ཚུ་ དེ་བསྒང་གི་ཞི་གཡོག་གནས་ལུགས་ལེགས་སྒྱུར་
གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ཡང་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཡོདཔ་ད་བསྟུན་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུའི་ཤེས་ཚད་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དགོཔ་སྦེ་བྱུང་
ཡོདཔ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ འི་ནང་འཁོད་ལུ་ བུམ་ཐང་། ཆུ་ཁ། ཧཱ། སྤ་རོ། པདྨ་དགའ་ཚལ། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། བསམ་
རྩེ། གསར་སྤང་། ཐིམ་ཕུག། རྩི་རང་། དང་ དབང་འདུས། བཅས་རྫོང་ཁག་དང་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུའི་ནང་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་
ཡོན་ལྟེ་བ་ ༡༧ བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ བསྡོམས་ཀྱིས་ མི་གྲངས་ ༡༠༩༧༢ ལུ་ ཤེས་
ཚད་རྒྱ་སྐྱེད་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་མདུན་ལམ་གོང་འཕེལ་བཏང་ཚུགས་ཏེ་ཡོད།

ལས་དོན:

༢

༢.༡ ན་གཞོན་དང་ན་ལོན་ཚུ་ལུ་ མི་ཚེའི་ཡུན་གྱི་ལྷབ་སྦྱང་གོ་སྐབས་བྱིན་ཚུགས་དགོ།

༢.༢ ན་གཞོན་དང་ན་ལོན་ཚུ་ལུ་ ཤེས་ཚད་རྒྱ་སྐྱེད་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་མདུན་ལམ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་གོ་སྐབས་
བྱིན་ཚུགས་དགོ།

༣

ཐབས་བྱུས།

༣.༡ གཞུང་དབང་དང་སྒེར་སྡེའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལས་ཕར་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟེ་བ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་
ཕན་གྲོགས་བྱིན་ནི།

༣.༢ ན་ལོན་ཚུ་གིས་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལུ་ རེ་འདོད་སྐྱེད་ཚུགས་པའི་དོན་ལུ་ ཐབས་རིག་ཚུ་གསར་འཚོལ་
༢༠

འབད་དེ་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

PART THREE     CONTINUING EDUCATION (CE)
1.

Background

The Continuing Education programme was introduced in February 2006 to provide opportunity to adults who could not complete their school education to upgrade their academic qualification. CE programme is aimed at encouraging lifelong learning and career
enhancement for those who were not able to complete their secondary education (Class
X and XII).
As a pilot programme, it was first launched at Kelki Higher Secondary School in Thimphu. The provision for such  programme was also emphasized by the Civil Service Reform
then, which required qualification up-gradation. Due to its popularity, the programme
was expanded to other Dzongkhags in the subsequent years, along with the introduction
of Dzongkha Rigzhung in Thimphu in 2012.
As of 2014, there were 17 CE centres spread in Dzongkhags/Thromde, namely Bumthang,
Chukha, Haa, Paro, Pemagatshel, Samdrupjongkhar, Samtse, Sarpang, Thimphu, Tsirang, and Wangdue. The programme has benefited more than 10,972 learners since its
inception in advancing their academic qualification and career.
2.

Objectives:

2.1

Provide lifelong learning opportunities to youth and adults.

2.2

Provide opportunities to advance career and academic qualification for youth
and adults.

3

Strategies

3.1.

Facilitate the establishment of CE Centres both in public and private schools.

3.2.

Explore and provide support to aspiring adult learners for CE programme.
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༣.༣ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་ལུ་ རྒན་རིམ་སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་
ནི།

༣.༤ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟེ་བ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ལུགས་མཐུན་སློབ་གྲྭ་དང་ཤོ་མཚུངས་འབད་ སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་
རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི།

༤

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ གཞི་འཛུགས་ཀྱི་བྱ་རིམ།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ཚུ་ འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ་དང་ ཡང་ན་ གཙུག་སྡེ་ཚུའི་ནང་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་
ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ:

༤.༡ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཁ་གསལ་ཚུ་ རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་ ཡིག་ཚང་ནང་

བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བཙུགས་ཞིན་ན་ དེ་ལས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་
ཡོན་སྡེ་ཚན་ལུ་ཕུལ་དགོ།

༤.༢ གྲོས་འབུལ་དང་ དེའི་རྒྱབ་སྣོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ གཞི་རྟེན་དང་ འཕྲོ་མཐུད་

ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འོས་འབབ་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ ཞིབ་འཇུག་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། ཞིབ་འཇུག་གི་

སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་ འོས་འབབ་དང་ དགོས་མཁོ་ཚུ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད་ཚེ་ གྲོས་འབུལ་བཙུགས་མི་ལུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་
ཁག་གི་ཧོངས་ལས་གནང་བ་གནང་ནི།

༤.༣ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་ཁང་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེན་མར་ གྲོས་འབུལ་བཙུགས་མི་གིས་ ཤེས་རིག་
ལྷན་ཁག་དང་ ཅིག་ཁར་ མོས་མཐུན་འགན་ཡིག་གུ་ མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ།

༤.༤ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་སྔ་གོང་ལས་ ལྟེ་བ་གིས་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་སློབ་སྟོན་ མཁོ་ཆས་ཚུ་
གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།

༤.༥ ལྟེ་བ་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ནང་ཡོད་པའི་ སློབ་གྲྭའི་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ སྲིད་བྱུས་གུ་གནས་དགོ།

༤.༦ ལྟེ་བ་ཚུ་གིས་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་སློབ་གྲྭའི་ དབུ་འཛིན་དེ་ ཁྲི་འཛིན་འབད་བའི་གུ་ སློབ་སྦྱོང་པའི་
ངོ་ཚབ་འཐུས་མི་ཚུ་ཡང་ཡོད་པའི་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་རེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་
དགོ།

༢༡

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

3.3.

Provide professional training to CE tutors on andragogy.

3.4.

Support with Teaching and learning materials to the CE Centres at par with regu
lar school.

4         Procedure for the establishment of CE Centre
CE centres shall be established in Higher Secondary schools/Institutes in adherence to
the following:
4.1. Submit a detailed proposal to the Dzongkhag/Thromde Education Office for review   
       and further submission to the NFCED, Ministry of Education.
4.2. Based on the proposal and recommendations, the Ministry of Education (NFCED)
       shall conduct a feasibility study. Upon verification of the feasibility and fulfilling
        the requirements, the Ministry of Education shall convey approval to the proponent.
4.3. The proponent shall sign a Memorandum of Understanding with the Ministry of
        Education before the start of the CE classes.  
4.4.   The centre shall make necessary arrangements for all teaching learning materials
         prior to the start of the CE class
4.5.   All centres shall comply with the existing school admission policy in force.
4.6    The centre shall establish CE management committee with learners’ representa         tion, chaired by the principal of the CE centre.
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༥ སློབ་ཚན།

སློབ་སྦྱོང་ཚུ་ཡང་:
༥.༡

༥.༢

༦

༦.༡

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལས་ གནང་བ་གྲོལ་ཡོད་པའི་ གྲོས་འཆར་ལས་མ་འགལཝ་ཅིག་དགོ།

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ། རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་
ཚོགས་སྡེ་ཚུའི་རྩ་གཞུང་དང་དབྱེ་ཞིབ་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལུ་ གནས་དགོ།

འཛུལ་ཞུགས།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ཚུ་གིས་ སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ གསར་བཙུགས་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ སློབ་ཁང་གི་ བཤོང་
ཚད་དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས། དེ་ལས་ སློབ་སྟོན་པའི་ཁ་གྲངས་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་བཙུགས་དགོ།

༦.༢

སློབ་རིམ་ ༩ པ་ལས་ ༡༢ ཚུན་ ལྟེ་བ་རེའི་ནང་སློབ་སྦྱོང་པ་ ༤༠༠ ལས་ལྷག་སྟེ་བཙུགས་ནི་མི་འོང་།

༧

འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

༦.༣

༧.༡

༧.༢

སློབ་ཁང་ནང་ མི་གྲངས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་འདི་ སློབ་ཁང་རེའི་ནང་ སློབ་སྦྱོང་པ་ ༣༦ ལས་ལྷག་ནི་མི་འོང་།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་གྱི་སློབ་རིམ་༡༡ པའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མི་ངོམ་དེ་ལུ་ འབྲུག་སློབ་
གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་ སློབ་རིམ་ ༡༠ པ་དང་ ཡང་ན་ དེ་དང་དོ་མཉམ་གྱི་ མཐར་
འཁྱོལ་གྲུབ་འབྲས་ཅན་ཅིག་དགོ་པའི་ཁར་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་བཤོལ་མཚམས་ཡོདཔ་ཅིག་དགོ།

སློབ་རིམ་ ༡༠ པ་དང་ ༡༢ པ་མཐར་མ་འཁྱོལ་མི་དང་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ བཤོལ་མཚམས་མ་དགོ་
པའི་ཐོག་ལས་ མཐར་མ་འཁྱོལ་བའི་ སློབ་སྡེ་དེའི་ནང་ར་བཙུགས་དགོ། དེ་དང་ཅིག་ཁར་ མཐར་མ་འཁྱོལ་མི་
དང་ ལྷན་ཐབས་ ཟེར་བའི་གནས་རིམ་ཚུ་ འཛུལ་ཞུགས་ཐོ་བཀོད་ནང་ ཁ་གསལ་འབད་འཁོད་དགོ།

༧.༢.༡ སློབ་རིམ་༡༠ པ་དང་ ༡༢ པ་ མཐར་མ་འཁྱོལ་མི་དང་

ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལས་ འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་

རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ བཅའ་ཡིག་ལམ་ལུགས་ལྟར་ གནས་ཡུན་ལོ་ངོ་
༢ ཀྱི་བར་མཚམས་ལུ་གནས་དགོ།

༢༢

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

5

Courses

The courses offered shall:
5.1.

Be based on the proposal approved by the Ministry of Education.

5.2.

Adhere to the curriculum and assessment policy of the Bhutan Council for School  

  

Examinations and Assessment (BCSEA), the Royal Education Council (REC),
and the Ministry of Education.

6

Enrollment

6.1.

CE Centre shall enroll candidates based on the intake capacity, infrastructure and
faculty available.

6.2.

The total enrollment shall not exceed 400 learners (classes IX-XII) at each centre.

6.3.

The class size shall not exceed a total of 36 learners.

7

Enrollment criteria

7.1.

For admission into CE programme in Class XI, the candidate must have passed
Class X (BCSEA or equivalent) and maintained a gap of at least two years.

7.2.

Class X and XII failed and supplementary candidates can be admitted in the same
class without any gap, but ‘failed’ and ‘supplementary’ status must be reflected
clearly in the admission registration.

7.2.1  Class X and XII failed and Supplementary candidates should abide by two years’   
course  mandate as spelled out in BCSEA’s Rules and Regulations for the conduct
of Examinations.
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༧.༢.༢ དེ་འབདཝ་ད་ མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་སློབ་ཚན་ཚུ་ སྔར་བཞིན་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནི་མ་གཏོགས་ སྒྱུར་
༧.༢.༣
༧.༣

༧.༤

བཅོས་འབད་མི་ཆོག།

མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ སློབ་ཚན་སྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ བློ་འདོད་རེ་བསྐྱེད་དེ་འཐོན་ཚེ་ སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༡ པ་ལས
གོ་རིམ་བཞིན་བསྐྱར་ལོག་འབད་དགོ།

སློབ་རིམ་ ༡༠ པ་དང་ ༡༢ པ་མཐར་མ་འཁྱོལ་མི་ འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་
ནང་སྒེར་གྱི་མི་ངོ་འབད་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་གནས་རིམ་ཚུ་ ཤོ་མཚུངས་
འབད་ར་འཐོབ་དགོ།

སློབ་རིམ་༩ པའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་དོན་ལས་ མི་ངོམ་ལུ་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐུགས་ཁྲམ་སྟོན་ནི་མེད་ཚེ་རྫོང་ཁའི་
ཆོས་ཚན་གྱི་ནང་ལུ་ འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ། འཛུལ་ཞུགས་ཆོས་རྒྱུགས་དེ་
ཡང་མོས་མཐུན་འགན་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཟུར་སྦྲགས་ ༢ པ་ལྟར་དུ་ ན་ལོན་དང་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་

ཁུངས་དང་ འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲེན་
༧.༥

འཐབ་དགོ།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་བདེན་དཔྱད་དེ་ཡང་ གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་དང་ འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭ་
ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་གཉིས་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ལོ་བསྟར་སྤྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༧.༥.༡ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ལས་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་སྐབས་ འབྲེལ་ཡོད་ཤེས་ཚད་སྐུགས་ཁྲམ་དང་ ངོ་
སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ་ཚུ་དགོ།

༧.༥.༢ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ལུ་ སློབ་རིམ་༩ པའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་སྐབས་ སྐྱེས་ལོ་༡༨ ལོན་
ཡོདཔ་དགོ།

༧.༦ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་མི་ཚུའི་ བདེན་དཔྱད་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ འཛུལ་

ཞུགས་ཀྱི་ ཐོ་ཆ་ཚང་འབད་ སྤྱི་ཟླ་ ༥ པའི་བདུན་ཕྲག་དང་པའི་ནང་ལུ་ གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་
ཚན་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། འདི་གི་དོན་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཛུལ་ཞུགས་འདི་ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ ཟླ་

༧.༧

༧.༨

༢༣

མཇུག་ལས་ མཇུག་བསྡུ་དགོ།

འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རིམ་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་ལས་བརྟེན་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་མི་ངོ་ཚུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དོན་ལས་

འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭ་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་ནང་ ཐོ་བཀོད་མ་གྲུབ་པ་ཅིན་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་
ལྟེ་བ་ཚུ་གིས་ འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་ ལོག་སྟེ་སྤྲོད་དགོ།

ལྟེ་བ་ཚུ་གིས་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བའི་ཡང་བསྐྱར་གྱི་དྲན་སྐུལ་ལུ་ གཞིར་བཞག་ཐོག་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་
འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་འདི་ཆ་མེད་གཏང་ནི།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

7.2.2

However, these candidates are required to maintain the continuity in same stream,
subjects and course.

7.2.3

Candidates opting to change the stream/subject/course should start from
classes IX and XI respectively

7.3.

Class X and XII failed candidates registered with BCSEA as ‘private candidates’
shall be eligible for enrollment with the same registration status.

7.4.

Candidates without academic transcripts may sit for entrance exam in Dzongkha
for admission into class IX. The entrance exam shall be administered jointly by
the DAHE and BCSEA as per the CE for MoU given in Annexure II.

7.5.

Verification of CE shall be done jointly by BCSEA and NFCED in May.

7.5.1. Candidates seeking admission in  C.E programme must submit relevant academic
transcripts and CID copy at the time of admission.
7.5.2

Candidates seeking admission in class IX must attain 18 years of age at the time  
of admission.

7.6

The admission for all C.E candidates should close by April end and the complete
list of candidates to be submitted to NFCED by May 1st week to  process  for

            verification and submission to relevant stakeholders.     
7.7

CE Centre shall reimburse fees to CE candidate if they do not get registered in
BCSEA to write exams due to admission lapses.

7.8

Based on the repeated notification for offenses, the CE Centre shall be closed by
the Ministry of Education.
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སློབ་ཁང་གི་དུས་ཚོད་དང་ འཛོམས་ཐོ།

༨

༨.༡ བདུན་ཕྲག་གཅིག་ནང་ གཟའ་མིག་དམར་ལས་ སྤེནམ་ཚུན་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་ཁང་ཚུ་ ལུགས་
མཐུན་སློབ་གྲྭའི་སློབ་དུས་གྲོལ་བའི་ཤུལ་ལས་ ཉུང་མཐའ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༢ རེ་དང་ བདུན་མཐའི་གཟའ་
ཉིམ་ལུ་ ཆུ་ཚོད་ ༥ རེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༨.༢ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྷབ་སྦྱང་པ་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་བཀོད་
ཚོགས་ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་ཆོག་ནིའི་ དོན་ལུ་ འཛོམས་ཐོའི་བརྒྱ་དཔྱ་ཉུང་མཐའ་ ༧༠% ངེས་པར་དུ་དགོ།

༨.༣ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ས་གནས་ཀྱི་ ངལ་གསོའི་སྐབས་ལུ་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ དུས་རྒྱུན་སློབ་སྟོན་ཚུ་ངེས་པར་དུ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཆོས་རྒྱུགས་དང་ལག་ཁྱེར།

༩

༩.༡ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་པ་ག་ར་གིས་ ལུགས་མཐུན་གྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ ནང་འཁོད་ དབྱེ་
ཞིབ། མི་སྡེ་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ཞབས་ཏོག་ (SUPW) ཞུ་བའི་སྐུགས་ཡང་འཐོབ་དགོ།

༩.༢ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྦྱང་པ་ག་ར་གིས་ འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་བཀོད་

རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལུགས་མཐུན་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཤོ་མཚུངས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་དགོ།

༩.༣ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྦྱང་པ་ཚུ་གིས་ འབྲུག་ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་ཏེ་མཐར་
འཁྱོལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་

འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་ཧོངས་ལས་ ཆ་

འཇོག་གི་ངོས་འཛིན་གནང་དགོ།
༡༠

ཟུར་ཆོས་ཀྱི་གླ་འཐུས་དང་ རྩིས་ཁྲ།

༡༠.༡ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྦྱང་པ་ཚུ་གིས་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡོད་པའི་སློབ་སྟོན་གྱི་འཐུས་ལས་ ལོ་ངོ་རེའི་
འཐུས་ཚུ་ འདྲ་མཉམ་དཔྱ་བགོའི་ཐོག་ལས་ ཤོ་གཉིས་འབད་བཏབ་དགོ།

༡༠.༢ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གིས་ ཐོ་བཀོད་དང་ གཞན་ཡང་འཐུས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་སློབ་ཕྲུག་
ཚུ་དང་ཤོ་མཚུངས་འབད་སྤྲོད་དགོ།

༢༤

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

8

Class timing and attendance

8.1.  The classes will be conducted after school hours for a minimum of two hours on
        week days and five hours during the weekends.
8.2.   The CE learners must meet a minimum of 70% class attendance to be eligible
          for the Board Examination.
8.3.    Classes must be conducted on all days except on National and local holidays.

9

Examination and certification

9.1.    All CE learners shall write the formal examination papers including the internal
assessment and SUPW.

9.2.    All CE learners shall sit for examinations along with the regular students as per
          the examination schedule of the BCSEA.
9.3.    BCSEA shall certify the CE learners as appropriate upon completion of the Board    
Examination.

10

Tuition Fees and Charges

10.1. CE learners shall pay the approved tuition fee for a year in two equal installments.
10.2. CE learners shall pay registration and other fees at par with the regular students.
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༡༠.༣ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་པ་ཚུའི་ སློབ་སྟོན་གྱི་འཐུས་ཚུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེའི་གནས་ཡུན་གུ་རྩིས་ རྐྱབ་
སྟེ་སྤྲོད་དགོ།

༡༠.༤ གཞུང་དབང་གི་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ་ཚུ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལས་བརྟེན་བྱུང་བའི་མ་

དངུལ་དང་ ཟད་རྩིས་ཚུ་ སློབ་གྲྭའི་ཕན་བདེ་མ་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་བཞག་དགོ།

༡༡ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར།
འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་

འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ལས་སྣའི་འགན་ཁུར་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ།

༡༡.༡ སྤྱིར་བཏང་གི་བྱ་རིམ།

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ལྟེ་བ་ཚུའི་ནང་ ལྟ་རྟོག་གི་ཐོག་ལས་ ལམ་སྟོན་
དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ:

༡༡.༡.༡ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་
ཚུ་བྱིན་ནིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

༡༡.༡.༢ འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་ལམ་སྟོན་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱིར་བཏང་

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྦྱང་པ་ཚུའི་ བརྟག་དཔྱད་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ཡང་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༡༡.༡.༣ འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་རིམ་ ༩ པའི་
ནང་འཛུལ་ནི་ཨིན་མི་ཚུ་ལུ་ འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབད་དགོ།

༡༡.༢ ལྟེ་བའི་འགོ་ཁྲིདཔ་གིས།

༡༡.༢.༡ ལྟེ་བའི་ནང་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་གྱི་སྤྱིར་བཏང་འཛིན་སྐྱོང་དང་ སློབ་སྟོན་ལས་རིམ་ཚུ་བྱ་སྟབས་
མ་བདེཝ་མེདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

༡༡.༢.༢ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུའི་སྒྲིག་གཞི་དང་ ལམ་ལུགས་ཚུ་བཟོ་
དགོ།

༢༥

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

10.3.

CE Tutors shall be paid for their tutoring services on an hourly basis.

10.4.

The fund raised through CE and expenditure thereof should be accounted in the
SDF in case of the Public HSS.

11 Roles and responsibilities of CE Centre.
The management of CE Centre shall be undertaken by various stakeholders as per the job
responsibilities given below:

11.1. General
The NFCED, Ministry of Education shall monitor the Centres to ensure compliance to
the policies and guidelines.
11.1.1 The Ministry of Education shall facilitate professional development programmes
for the tutors where necessary.
11.1.2 The BCSEA shall carry out assessment and evaluation of the learners along with
the regular students as per its policy guidelines.
11.1.3 The BCSEA shall facilitate the conduct of entrance examination for the enroll            ment of candidates into class IX.

11.2.

Centre Head

11.2.1 Ensure overall management and smooth functioning of the CE programme in the
Centre.
11.2.2 Formulate rules and regulations for CE candidates based on the guidelines for CE
Centre.
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༡༡.༢.༣ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ ལྷབ་སྦྱང་པ་ཚུ་ལུ་ སྒྲིག་གཞི་དང་ ལམ་ལུགས་ཚུའི་སྐོར་ལས་ གོམས་འདྲིས་
བྱིན་དགོ།

༡༡.༢.༤ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་ཚོད་རེའུ་མིག་ བཟོ་ནིའི་འགོ་འདྲེན་འབད་དགོ།
༡༡.༢.༥ ཆོས་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་ འཚོལ་ཏེ་བཙུགས་དགོ།

༡༡.༢.༦ སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་སློབ་ཁང་ནང་མ་ལྷོདཔ་ད་ ངོ་ཚབ་ཀྱི་སློབ་སྟོན་པ་གཏང་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།
༡༡.༢.༧ སློབ་གྲྭའི་གནས་ཚད་ཁར་ ཚོགས་ཆུང་ཅིག་བཟོ་ཐོག་ལས་
ལས་ལྟ་རྟོག་ཚུ་འབད་དེ་

ལས་རིམ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལམ་སྟོན་ དེ་

དུས་ཚོད་ཁར་སྙན་ཞུ་དང་རྒྱབ་སྣོན་ཚུ་བྱིན་ཚུགས་དགོ

༡༡.༢.༨ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཚུ་ སེལ་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ སློབ་སྟོན་པ་དང་ལྷབ་སྦྱང་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་དུས་
ཐོག་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་འཚོགས་དགོ།

༡༡.༢.༩ སློབ་སྟོན་པ་མ་ལང་པའི་གནས་སྟངས་རེ་ཤར་ཚེ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་གླ་སྤྲོད་དེ་ ཟུར་འཐེབ་
འབད་ལེན་རུང་བཏུབ།

༡༡.༢.༡༠ སློབ་ཁང་གི་གནས་ཡུན་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་ ལམ་ལུགས་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

༡༡.༢.༡༡ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་གྱིས་ ལུགས་མཐུན་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཁང་གི་ འགྲོ་སྟངས་ལུ་ཐོ་མ་ཕོགཔ་ངེས་
བརྟན་བཟོ་དགོ།

༡༡.༢.༡༢ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ རྩིས་ཁྲ་ཚུ་དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཚོགས་ལུ་ ལོ་བསྟར་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ཁ་གསལ་འབད་བཞག་དགོ།

༡༡.༢.༡༣ སློབ་སྦྱོང་པ་ལུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ སློབ་དེབ་དང་རྒྱབ་རྟེན་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།

༡༡.༢.༡༤ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ དཔེ་མཛོད་དང་ གཞན་ཡང་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་སྤྱོད་
ནིའི་གོ་སྐབས་བཟོ་བྱིན་དགོ།

༡༡.༢.༡༥ སྤྱིར་བཏང་སློབ་ཕྲུག་དང་ཤོ་མཚུངས་འབད་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ཤོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་པའི་
དྲན་ཐོ་ཚུ་ བཞག་ཐོག་ལས་ དགོས་མཁོ་འཐོནམ་ད་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ཕུལ་དགོ།

༡༡.༢.༡༦ ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་ ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་དང་ ལམ་སྟོན་ཚུ་ལུ་ གནས་ཡོདཔ་
ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

༢༦

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

11.2.3 Orient learners on the rules and regulations of the CE Centre.
11.2.4 Initiate the preparation of time table in line with the guidelines.
11.2.5 Assign relevant and competent subject tutors.
11.2.6 Arrange substitute tutors when the concerned tutor is absent.
11.2.7 Form committee at the school level to support/guide/monitor the programme for
timely report and feedback.
11.2.8 Convene regular Committee meeting with the tutors and learners to discuss issues
            and constraints.
11.2.9 Competent tutors may be hired in case of inadequate tutors.
11.2.10   Ensure proper discipline and decorum during the class hours.
11.2.11  Ensure that CE programme does not hinder the conduct of formal classes.
11.2.12  Maintain an up-to-date CE accounts and submit annual report to the School
Management Board, and keep proper record for auditing.
11.2.13   Make necessary arrangements for textbooks and other references for the learners
11.2.14   Provide access to library and other educational facilities of the Centre.
11.2.15  Maintain, record, and submit report as required using the same standard format
              as for regular students.
11.2.16 Ensure adherence to all educational policies and guidelines in place.
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༡༡.༣

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་གིས།

༡༡.༣.༡ རང་སོའི་ཆོས་ཚན་སློབ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ ལོ་འཁོར་དང་ཉིན་བསྟར་སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་ཞིན་ན་ ལྟེ་
བའི་འགོ་ཁྲིདཔ་/ འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ཆ་འཇོག་འབད་བཅུག་དགོ།

༡༡.༣.༢ རང་སོ་ལུ་ཐོབ་ཡོད་པའི་སློབ་ཁང་ནང་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སློབ་སྟོན་འབད་
ཚུགས་དགོ།

༡༡.༣.༣ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་ འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེའི་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་དགོས་
མཁོ་ལྟར་དུ་ ལྷབ་སྦྱང་གི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ གནས་ཐོ་ཚུ་བཞག་ཚུགས་དགོ།

༡༡.༣.༤ རང་སོའི་སློབ་ཁང་གི་ འཛོམས་དེབ་ཀྱི་ཐོ་བཞག་ཚུགས་དགོ།

༡༡.༣.༥ དུས་རྒྱུན་དུ་ལྷབ་སྦྱང་པའི་ འབད་བརྩོན་དང་ལག་ལེན་ཚུ་ལྟ་རྟོག་འབད་ཐོག་ལས་ གལ་ཆེ་བའི་བསམ་ལན་
ཚུ་བྱིན་ཚུགས་དགོ།

༡༡.༣.༦ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྦྱང་པ་ཚུ་ལུ་ ན་ལོན་གྱི་ལྷབ་སྦྱང་པ་ཨིན་པའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ཏེ་ མཐུན་འབྲེལ་
ལེགས་ཤོམ་འབད་བཞག་ཚུགས་དགོ།

༡༡.༤

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྦྱང་པ་ཚུ་གིས།

༡༡.༤.༡ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་ཁང་ནང་ དུས་རྒྱུན་དུ་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ ལོ་འཁོར་གྱི་སློབ་དུས་གཅིག་
ནང་འཛོམ་ཐོ་ ཉུང་མཐའ་བརྒྱ་ཆ་༧༠% འཐོབ་དགོ།

༡༡.༤.༢ ལྟེ་བའི་སྒྲིག་གཞི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གནས་དགོ།

༡༡.༤.༣ སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་དང་མཐུན་ལམ་ཟབ་ཏོག་ཏོ་འབད་བཞག་དགོ།
༡༡.༤.༤

ཆོས་ཚན་/སློབ་ཚན་གྱི་དགོས་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལཱ་འགན་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་འབད་དགོ།

༡༡.༤.༥: ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ལྡནམ་སྦེ་འབད་ཚུགས་དགོ།

༢༧

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

11.3

CE Tutors

11.3.1 Shall prepare annual and daily lesson plans for all teaching subjects and approved
by the Centre Head/Coordinator.
11.3.2 Shall teach classes as assigned and based on the approved lesson plan.
11.3.3 Shall assess and maintain records of the learners as required by the Ministry of
Education and BCSEA.
11.3.4 Shall maintain proper attendance record for all classes
11.3.5 Shall monitor the performance of the learners on  a regular  basis  and  provide
necessary feedback.
11.3.6 Shall establish  good rapport with  CE learners by treating them as adults.

11.4

CE Learners.

11.4.1 Shall attend CE classes regularly and secure a minimum attendance of 70% in
one academic year.
11.4.2 Shall comply with the rules and regulations of the Centre.
11.4.3 Shall maintain  cordial and healthy relationship with the tutors.
11.4.4 Shall complete all assignments on time as required by the subject/course.
11.4.5 Shall maintain a proper decorum and code of conduct and ethics.
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༡ རྒྱབ་ཁུངས།

བམ་ཚན་ བཞི་པ།

མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་འདི་ འགོ་དང་པ་ར་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ གི་ལོ་ལུ་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ སྡོམ་མཁར། གཞལམ་སྒང་

རྫོང་ཁག་ པཱན་བང་། བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ མོ ་ཤི། ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ བསམ་ཆོས་གླིང་དང་། མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་

གླིང་མེད་ཐང་ལུ་འབད་ ལྟེ་བ་ལྔའི་ནང་ལུ་ སློབ་སྦྱོང་པ་ ༡༠༠ དེ་ཅིག་འབད་ འགོ་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༠༣ ལུ་ མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ ༡༩ དང་ སློབ་སྦྱོང་པ་ ༢༣༨ ལུ་ཡར་སེང་ཡར་སོང་ནུག།
ལྟེ་བ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་དང་

མཁོ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དང་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཤེས་རིག་དང་ཚན་

རིག་ལམ་སྲོལ་ལས་སྡེ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨ་ལོའི་གློ་བུར་མ་དངུལ་གཉིས་ལས་གནང་ཡོད། ལས་རིམ་ནང་ལུ་ སྦྱོང་ཚན་
འཚེམ་བཟོ་དང་ འཚེམ་འདྲུབ། ཐགས་བཟོ་དང་ཤིང་བཟོ། བཅས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ལག་ཤེས་རིག་རྩལ་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོར་

བཏོན་ནུག། མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལམ་སྟོན་ལག་དེབ་ཅིག་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ལུ་འབད་བཟོ་ཡོད་
པའི་ཁར་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་འདི་ སློབ་གྲྭ་བཤོལ་བཞག་ཡོད་པའི་ན་གཞོན་དང་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་མི་ ཨ་ནེམོ། སྒོམ་ཆེན།

དགེ་སློང་། ཚུ་གིས་ ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྦྱོང་ཚན་མཐར་ཕྱིན་པའི་དོན་ལུ་ མི་ཚེའི་ཡུན་ལུ་ལྷབ་སྦྱང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་སའི་ས་ཁོངས་ཅིག་ཨིན།

ལས་རིམ་འདི་གིས་ འབྲི་ལྷག་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལུ་ དམིགས་གཏད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་མི་ཚེ་
ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ ཤེས་ཡོན་སྣ་ཚོགས་བྱིན་ཚུགས་ནི་ཨིན། མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་

ལས་སྣ་ཁག་གི་ནང་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་ གསོ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ། ཤེས་
རིག་དང་ཚོང་འབྲེལ།

ལ་སོགས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

འདི་འབདཝ་ལས་

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་དང་ ན་ལོན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལས་བྱུང་བའི་ མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ཚུ་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་
འཕེལ་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་འབད་ ཚོར་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན།

༢༨

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

					

PART FOUR

COMMUNITY LEARNING CENTRE (CLC)
1.

Background

Community Learning Centre was initiated in 2000 with the establishment of five centres, namely Domkhar (Lhuentse), Panbang (Zhemgang), Moshi (Trashigang), Samcholing (Trongsa) and Lingmethang (Mongar), with a total of about 100 learners, which
increased to 19 CLCs with 238 learners in 2003. The construction of Centre, procurement
and supply of materials were supported by UNESCO and UNICEF. The programmes
mainly offer basic vocational skills such as tailoring, embroidery, weaving, and carpentry.
A guidebook for CLC was developed in Dzongkha in 2003 and reviewed in 2011.

The CLC is the focal point for conducting various lifelong learning activities for Post Literacy Course graduates, out-of-school youth, and literate adults including nuns, monks
and lay monks. It provides various learning opportunities for community development
and improving the quality of life, with a focus on literacy and continuing education. The
activities organized by CLCs cover a wide range of community-based development programmes in health, agriculture, education and entrepreneurial skills consistent with the
local needs. Therefore, the CLCs are increasingly seen as important initiatives for socioeconomic development through non-formal education and adult learning.

Operational Guidelines for NFCE Programmes

28

༢ ལས་དོན།

༢.༡ དམིགས་གཏད་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ མི་ཚེའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ བྱིན་སའི་ཞབས་ཏོག་གི་ལྟེ་བ་ཅིག་འབད་ཕྱག་ཞུ་
དགོ།

༢.༢ ས་གནས་ནང་གི་ དམིགས་གཏད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ གཞི་རྟེན་ལག་ཤེས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ སྦྱང་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ་
བཟོ་དགོ།

༢.༣ མི་ཚེའི་རིག་པ་དང་ འཚོ་སྐྱོང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་གྱི་ཐོག་ལས་ མི་སྡེ་ལུ་དལ་དབང་སྤྲོད་དེ་ མི་ཚེའི་ གནས་
ལུགས་ ཀྱི་སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་བཟོ་དགོ།

༢.༤ མི་སྡེའི་སྟོབས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་དང་ ས་གནས་ཀྱི་ཐབས་རིག། མི་སྡེའི་འབྲེལ་བ་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་སའི་
གནས་སྟངས་བཟོ་ཚུགས་དགོ།

༣

ཐབས་བྱུས།

༣.༡ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ཚུའི་ཐོག་ལས་ མཐུན་རྐྱེན་བརྗེ་སོར་དང་སྤྱོད་ལུགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འགོ་བཙུགས་ནི།

༣.༢ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་ཚེའི་སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་གི་ཕན་ཐབས་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི།
༣.༣ ཁྱབ་ཚད་ཆེ་བའི་ས་ཁོངས་ཚུའི་ནང་ལས་ཕར་ མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་དང་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི།
༣.༤ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ཡོད་པའི་ མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ཚོགས་ཆུང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།
༣.༥ དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་བར་མའི་ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་བརྩམ་ནི།

༣.༦ སློབ་སྦྱོང་གི་རྩ་གཞུང་བརྩམ་ནི། ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ དེ་ལས་ ངོས་
འཛིན་ལག་ཁྱེར་བྱིན་ནི།

༣.༧ མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་གོ་བརྡ་དང་ སྐུལ་བསྒྲགས་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།

༣.༨ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཐོག་ལས་ དམིགས་གཏད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་དང་གཞི་
རྟེན་ལག་ཤེས་ རིག་རྩལ་གཉིས་ཆ་ར་བྱིན་ནི།

༢༩

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

2.

Objectives

2.1.

Serve as the Centre for providing lifelong learning activities for all target groups.

2.2.

Create opportunities and access to basic vocational skills for the target groups in
the community.

2.3.

Empower the community through life skills and livelihood education programmes
and enhance the quality of living standards of the community.

2.4.

Provide a platform for social interaction, sharing of local wisdom, and promoting
community vitality.

3.

Strategies

3.1.

Institute a resource sharing and utilization mechanism through the CLCs.

3.2.

Identify the skills required that would supplement and enhance the quality of rural
life.

3.3.

Strengthen and expand the CLCs in strategic places.

3.4.

Establish the CLC management committee comprising relevant stakeholders.

3.5.

Formulate the short term, medium term and long term plans and programmes.

3.6.

Develop curriculum, institute monitoring and evaluation mechanism, and certification of courses.

3.7.

Create awareness and execute advocacy programmes on the importance of
Community Learning programmes.

3.8.

Liaise with relevant agencies and provide both entrepreneurial and basic

           vocational skills to the target group.
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༣.༩

༢.༡༠

༣.༡༡

ཁས་བླངས་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཞིན་ན་ མི་སྡེའི་སྟོབས་ཤུགས་སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་ནི།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་གཞི་རྟེན་གནད་སྡུད་ཚུ་ ཤེས་རིག་འཛིན་སྐྱོང་བརྡ་དོན་ལམ་ལུགས་ནང་ འབྲེལ་

མཐུན་འབད་ཞིན་ན་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ཚུའི་ འཆར་གཞི་དང་ལྟ་རྟོག་ དེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་
ཚུ་ཚུལ་མཐུན་བཟོ་ནི།

ཚེ་ཡུན་ཤེས་ཡོན་རྒྱ་སྐྱེད་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་སྐུལ་མ་འབད་ནི།

༤ ལཱ་དང་འགན་ཁུར།

ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ཅིག་འབད་འོང་ཐབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ འཐུས་མི་ཚུ་འོང་དགོ།
ཀ

ཁྲི་འཛིན་: རྒཔོ་ ཡང་ན་ ངོ་ཚབ། དྲག་པོའི་ལྟེ་བ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ རུ་ཁག་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཁྲོམ་སྡེ་

ཁ

ཚོགས་ཆུང་དྲུང་ཆེན་:

ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུས་མི།

ག

མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན།

འཐུས་མི་: མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མིའི་སླ་ལས་ ངོ་ཚབ་གཉིས།

༤.༡

༤.༡.༡
༤.༡.༢

༤.༡.༣

ཚོགས་ཆུང་གིས་:

ལོ་འཁོར་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་གཉིས་དང་ གཞན་ཡང་ དགོས་མཁོ་འཐོན་ཚེ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་དགོ།

སྡེ་རིམ་གསར་པའི་ལྷབ་སྦྱང་པ་ གསར་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ།
ལོ་འཁོར་སློབ་དུས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལས་སྣའི་ཟླ་ཐོ་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ།

༤.༡.༤ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ཡུན་བརྟན་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འོས་འབབ་ཚུ་གསར་འཚོལ་འབད་དགོ།
༤.༡.༥

འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འབུལ་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་དགོ།

༤.༡.༧

ལྷབ་སྦྱང་པ་ལྷབ་འཕྲོ་བཤོལ་མི་དང་ ཡང་ན་ སློབ་ཁང་ནང་ཆད་ལུས་མི་ཚུ་ མར་ཕབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཉེ་བར་མཁོ་

༤.༡.༦

༤༡.༨
༣༠

ནང་འཁུལ་གྱི་མ་དངུལ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ སྤྱོད་དབང་བྱིན་དགོ།
བའི་བར་འབྲེལ་ཚུ་འབད་དགོ།

སློབ་སྦྱོང་པ་ལུ་ ལག་ཁྱེར་གནང་ནིའི་དུས་སྟོན་དང་ དུས་སྟོན་གཞན་ཚུ་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

3.9.

Promote voluntarism and strengthen community vitality.

3.10.

Integrate the CLC database into EMIS to facilitate proper planning, monitoring
and management of CLCs.

3.11.

Leverage on ICT to promote and enhance lifelong learning.

4.

Roles and responsibilities

For effective implementation of the Community learning Centre  programmes, a committee comprising the following members should be formed:
A

Chairperson: Gup or his nominee/ Head of the Wing or Deputy in case of Armed
Forces/Thuemi  in case of Thromde

B

Member Secretary:  Parent school Principal

C

Members: CLC Manager  and two learners’ representative

4.1

The Committee shall

4.1.1

Conduct the management meeting twice a year and as and when required.

4.1. 2 Endorse the admission of identified learners in the succeeding cohort.
4.1.3

Endorse the calendar of activities for the year.

4.1.4

Provide support and explore possibility to sustain the CLC.

4.1.5

Verify the budget proposals.

4.1.6

Approve internal funds, if any.

4.1.7

Provide necessary interventions to reduce dropouts or absenteeism of learners.

4.1.8

Coordinate the certificate award ceremonies to learners and other events.
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༤.༢

༤.༢.༡

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་ གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་ཁུར་:

མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནི་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡར་སེང་
གཏང་ནི།

༤༢.༢ དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་བར་མའི་ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་བརྩམ་ནི།

༤.༢.༣ ལག་ལེན་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྟོན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་བྱིན་ནི།

༤.༢.༤ ལས་རིམ་ཚུ་བྱ་སྟབས་བདེ་བའི་ཐོག་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཚུགས་པའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་འཚོལ་སྒྲུབ་
འབད་དེ་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ཚུ་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི།

༤.༢.༥ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་རྩ་གཞུང་བརྩམ་ནི་དང་ སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་སྟེ་ ལས་རིམ་རྒྱ་སྐྱེད་
འབད་ནི།

༤.༢.༦ ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་གྱི་ ལམ་ལུགས་བཙུགས་ནི།

༤.༢.༧ དགོས་མཁོ་འཐོན་ཚེ་ སྲིད་བྱུས་དང་ལས་རིམ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ/གསར་བཟོ་འབད་
ནིའི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།

༤.༢.༨ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཐོག་ལས་ དམིགས་གཏད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་དང་
གཞི་རྟེན་ལག་ཤེས་རིག་རྩལ་་གཉིས་ཆ་ར་བྱིན་ནི།

༤.༢.༩ འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་དང་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིདཔ། དེ་ལས་དབུ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་གི་ལས་རིམ་ཚུ་
བརྩམ་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།

༤.༣

༤.༣.༡

རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་གིས་:

མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་དང་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་ ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་དགོ།

༤.༣.༢ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འདྲ་མཉམ་འབད་སྤྱོད་དབང་ཡོདཔ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལམ་སྟོན་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེའི་གནས་ཚད་ཁར་ ཐབས་རིག་ཅན་གྱི་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནིའི་ལམ་ལུགས་འགོ་

༤.༣.༣

༣༡

བཙུགས་དགོ།

འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཚན་དང་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེའི་གནས་ཚད་ཁར་ ལས་རིམ་འདི་
དར་ཁྱབ་གཏང་ནིའི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

4.2

NFCED in CLC

4.2.1

Promote awareness and execute advocacy programmes on the importance of
CLC.

4.2.2

Formulate short term, medium term and long term plan and programmes.

4.2.3

Provide policy level directives and support for implementation.

4.2.4   Mobilize funds and distribute to CLCs for smooth implementation of the pro-   
grammes.
4.2.5

Develop CLC curriculum, teaching learning materials and plan for expansion of
the programme.

4.2.6

Institutionalize a monitoring and evaluation mechanism.

4.2.7

Coordinate the formulation/review of policy and programme matters as and when
required.

4.2.8

Liaise with the relevant agencies and provide  both  entrepreneurial  and  basic

           vocational skills to the target group.
4.2.9    Organize and conduct capacity building for managers, local leaders and principals.

4.3

Dzongkhag/Thromde

4.3.1

Carry out awareness and advocacy on the importance of CLC programmes.

4.3.2

Institute a strategic planning at the Dzongkhag/Thromde level in line with the
guidelines to ensure equitable access to CLC services.

4.3.3

Coordinate with the relevant sectors to promote the programme at the Dzonkhag/

            Thromde level
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༤.༣.༤ གྲོས་འཆར་གསརཔ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེའི་གནས་ཚད་ཁར་ གནང་བའི་དོན་ལུ་
༤.༣.༥
༤.༣.༦

ཕུལ་ནི་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནང་བ་ཞུ་དགོ།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་ གསར་བཙུགས་དང་ རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེའི་ནང་འཁོད་ གནས་སོར་གཏང་
ནི་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལོ་འཁོར་གྱི་ཟུང་འཐོན་སྙན་ཞུ་ ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་གི་ཐོག་ལས་
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་གཞི་རྟེན་ དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་ལུ་ཕུལ་དགོ།

༤.༣.༧ འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་དང་ གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ ངོས་འཛིན་
༤.༣.༨
༤.༣.༩
༤.༣.༡༠
༤.༣.༡༡

གྱི་རྒྱབ་སྣོན་འབད་བྱིན་དགོ།

མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་/མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ཚུ་དང་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འཆར་
དངུལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་བརྩམ་དགོ།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་ནང་ མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་
འཛིན་ལུ་མཉམ་རུབ་འབད་དགོ།

རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེའི་གནས་ཚད་ཀྱི་མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་གྱི་དགོས་མཁོ་ དབྱེ་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་
ལུ་མཉམ་རུབ་འབད་དགོ

ལྷབ་སྦྱང་པ་ཚུ་ སློབ་ཁང་ནང་མ་འོང་པར་སྡོད་ནི་དང་ སློབ་ཁང་བཤོལ་ཏེ་བཞག་ནི་ཚུ་ མར་ཕབ་ཀྱི་དོན་ལུ་

ཐབས་ལམ་གསར་འཚོལ་འབད་དགོ།

༤.༣.༡༢ ལྟ་རྟོག་གི་སྐབས་ལུ་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
ཞིན་ན་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་བསྐྱར་གསོ་འབད་དགོ།

༤.༣.༡༣ རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེའི་གནས་ཚད་ལུ་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ གཞི་རྟེན་གནད་སྡུད་ཚུ་ དུས་མཐུན་རྒྱུན་སྐྱོང་
འབད་དགོ།

༤.༤

མངའ་འཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གྱིས་:

༤.༤.༡ མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནི་དང་ སྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡར་སེང་
གཏང་དགོ།

༤.༤.༢ མི་སྡེ་དང་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་དམ་ཟབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་ལྷབ་སྦྱང་པ་
གསརཔ་དང་ ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་གསར་བཙུགས་འབད་ནི་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཉེར་མཁོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་

༣༢

དགོ།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

4.3.4

Review new

proposals and process for approval from Dzongkhag/Thromde,

and convey the formal approval.
4.3.5

Coordinate the recruitment and intra-Dzongkhag/Thgromde transfer of CLC
managers.

4.3.6    Monitor and submit compiled biannual reports on CLCs to the Ministry of Educa            tion through the NFCED.
4.3.7 Identify and recommend managers for appropriate trainings and recognitions.
4.3.8

Plan and budget CLC programmes in consultation with the parent schools/CLCs.

4.3.9

Assist parent school principal in CLC resource mobilization and sharing.

4.3.10 Assist in conducting training need assessments for communities at the district
level.
4.3.11 Explore strategies to reduce absenteeism and dropouts in the centre.
4.3.12 Review the CLC’s operation during monitoring and accordingly reallocate its
resources.
4.3.13 Maintain an up-to-date CLC database at the Dzongkhag/Thromde level.

4.4

Parent School Principal

4.4.1

Promote awareness and advocacy on the importance of CLC.

4.4.2

Identify potential learners vis-à-vis new centres to be established, and provide
necessary support in close coordination with the community and local leaders.
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༤.༤.༣ ས་གནས་ཀྱི་རྒེད་འོག་དང་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ཚོགས་ཆུང་ གཞི་བཙུགས་
འབད་ནིའི་སྣ་ཁྲིད་འབད་ནི་དང་ ཚོགས་ཆུང་གི་དྲུང་ཆེན་འབད་ཕྱག་ཞུ་དགོ།

༤.༤.༤ ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་རིམ་ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ནང་ལུ་ཕན་གྲོགས་འབད་དགོ།
༤.༤.༥
༤.༥.༦

ལྷབ་སྦྱང་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་མཁོ་

མངག་གི་ཐོ་ཡིག་བཙུགས་དགོ།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལོ་འཁོར་གྱི་ཟུང་འཐོན་སྙན་ཞུ་ ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་
ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་དགོ།

༤.༤.༧ ལྟེ་བའི་དུས་མཐུན་གྱི་ གནས་ཐོ་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་བཞག་དགོ།

༤.༤.༨ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ནང་ ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་ཞིན་ན་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།

༤.༤.༩ ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ སྤུས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ འཛིན་སྐྱོང་པ་གི་ལཱ་
ཤུལ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།

༤.༤.༡༠ འཛིན་སྐྱོང་པ་གསར་རྙིང་སོར་བའི་སྐབས་ རྩིས་སྤྲོད་ལེན་ནང་ ཅ་ཆས་དང་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཡོདཔ་
ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

༤.༤.༡༡ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ གྲོས་བཅུད་ལྟར་དུ་
དང་ལེན་འབད་དགོ།

༤.༤.༡༢ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ འཛིན་སྐྱོང་པ་གི་ ངལ་གསོའི་ཐོ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་བཞག་དགོ།
༤.༤.༡༣ ལག་ཁྱེར་གྱི་དུས་སྟོན་དང་ ལས་རིམ་གཞན་ཚུ་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༤.༥

༤.༥.༡
༤.༥.༢
༤.༥.༣
༣༣

ས་གནས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་ (རྒཔོ་/དམངས་མི་/འཐུས་མི་/ཚོགས་པ་) གིས་:

མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནི་དང་ སྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ ཡར་སེང་
གཏང་དགོ།

དང་འདོད་ཅན་གྱི་ལྷབ་སྦྱང་པ་གསརཔ་དང་ ལྟེ་བ་གསར་བཙུགས་འབད་ནི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཉེར་

མཁོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།

རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་ལས་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ གསར་བཙུགས་ཀྱི་གནང་བ་ཞུ་དགོ།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

4.4.3

Facilitate the formation of CLC Committee in collaboration with the Gewog and
function as a Member Secretary.

4.4.4

Facilitate implementation of the programme in line with the guidelines.

4.4.5   Coordinate, verify and submit the requisition for learning materials to the Dzong-   
           khag/ Thromde.
4.4.6    Monitor and submit compiled biannual reports on CLCs to Dzongkhag Education
            Office.
4.4.7

Maintain an up-to-date profiles and information of Centres.

4.4.8

Carry out monitoring and evaluation of CLC and provide support services.

4.4.9

Evaluate the performance of CLC Manager based on the quality of programme
conducted.

4.4.10 Ensure proper inventory management and handing-taking over between outgoing
and incoming CLC Managers.
4.4.11 Document the minutes of CLC Committee meetings and follow up on the
resolutions.
4.4.12 Maintain proper leave records of the CLC manager.
4.4.13 Coordinate the certificate award ceremonies and other events.

4.5

Local leaders (Gup/Mangmi/Thuemi/Tshogpa)

4.5.1

Promote awareness and advocacy on the importance of CLCs.

4.5.2

Identify potential learners vis-à-vis new centres to be established, and provide
necessary support.

4.5.3

Seek approval of the Dzongkhag/Thromde for the establishment of a new CLC.
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༤.༥.༤
༤.༥.༥

གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པའི་ དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་བར་མའི་ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་བརྩམ་དགོ།

ལྷབ་སྦྱང་པ་ཚུ་གིས་ སློབ་ཚན་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ནང་དོན་ཚུ་ ཚུལ་ལྡན་འབད་སློབ་སྦྱོང་འབད་ཡོདཔ་
ངེས་བདེན་བཟོ་དགོ།

༤.༥.༦: ནམ་རང་འབད་རུང་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་རེ་འཚོགསཔ་ད་ བཅའ་མར་
གཏོགས་དགོ།

༤.༥.༧: སློབ་དེབ་དང་ འབྲི་ལྷག་མཁོ་ཆས་དང་ གཞན་ཡང་ཉེར་མཁོའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ བདེ་ཞིབ་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་
༤.༥.༨

༤.༦

༤.༦.༡
༤.༦.༢

༤.༦.༣

ནིའི་ནང་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་པ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

ལག་ཁྱེར་གྱི་དུས་སྟོན་དང་ ལས་རིམ་གཞན་ཚུའི་ནང་ འགན་ཁག་ལེན་དགོ།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་:

མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནི་དང་ སྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡར་སེང་
གཏང་དགོ།

ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ལས་རིམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ལས་རིམ་ཚུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་འབད་འགྱོ་ཐབས་ལུ་ འོས་འབབ་ཆེ་བའི་སློབ་སྟོན་མཁོ་
ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལོ་འཁོར་དང་ཉིན་བསྟར་ འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་དགོ།

༤.༦.༤ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ འོས་མཐུན་གྱི་ལྷབ་སྦྱང་གནས་སྟངས་བཟོ་དགོ།
༤.༦.༥

མཐུན་རྐྱེན་དང་ སྤྱོད་ཐངས་ལམ་ལུགས་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་པ་ཚུ་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ་འགོ་

༤.༦.༦

ལྷབ་སྦྱང་པ་ཚུ་ ན་ལོན་འབད་བརྩིས་ཏེ་ ན་ལོན་ལྷབ་སྦྱང་གི་གཞི་རྩ་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

༤.༦.༧
༤.༦.༨

༤.༦.༩

འདྲེན་འཐབ་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷབ་སྦྱང་པའི་འབད་བརྩོན་བྱ་རིམ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།

སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་མཁོ་མངགས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་བཟོ་སྟེ་ མངའ་ཁོངས་གྲྭའི་ དབུ་འཛིན་ལུ་ཕུལ་
དགོ།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་སློབ་སྟོན་གྱི་མཁོ་ཆས་དང་ ཅ་ཆས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོ་བཀོད་བཞག་དགོ།

༤.༦.༡༠ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ འཛིན་སྐྱོང་པ་གསར་རྙིང་སོར་བའི་སྐབས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་རྩིས་སྤྲོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ངེས་
༣༤

བདེན་འབད་བཟོ་སྟེ་ འདྲ་གཅིག་མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་ དབུ་འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

4.5.4

Formulate short term, medium term and long term plans accordingly.

4.5.5

Ensure that the learners duly complete the course enrolled for.

4.5.6

Participate in committee meetings as and when necessary.

4.5.7    Support the CLC Manager in providing accommodation, transportation of mate            rials, stationery, and textbooks.
4.5.8

Take part in the certificate award ceremonies and other events.

4.6

CLC Manager:

4.6.1

Promote awareness and advocacy on the importance of CLCs.

4.6.2

Implement the CLC programmes as per the guidelines.

4.6.3

Prepare annual and daily lesson plans with relevant teaching learning materials
for effective implementation of the CLC programme.

4.6.4

Create conducive learning environment and ensure safety.

4.6.5

Conduct an orientation on the facilities and user education to the learners.

4.6.6

Treat learners as adults and practice adult learning principles at all times.

4.6.7

Asses the performance of the learners as per the assessment guideline.

4.6.8

Prepare  timely requisition for teaching learning materials and submit to the
parent school principal.

4.6.9

Maintain a proper inventory of teaching learning materials and equipment of the
CLC.

4.6.10 Ensure proper handing-taking between outgoing and incoming CLC managers
           and submit a copy to parent school principal.
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༤.༦.༡༡ དུས་ཚོད་གཟུང་ནི་དང་གྱོན་ཆས་གྱོན་ཐངས་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ལམ་སྟོན་དང་མཐུན་པ་འབད་

འཛིན་སྐྱོང་

པའི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གུ་གནས་དགོ་པའི་ཁར་ སྨྱོ་རྫས་ལོངས་སྤྱོད་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལས་འཛེམ་དགོ།

༤.༦.༡༢ སློབ་སྦྱོང་པའི་འཛོམས་ཐོའི་སྙན་ཞུ་དང་ རྩ་གཞུང་སློབ་སྟོན་གྱི་གོ་རིམ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་བཟོ་སྟེ་
མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ལུ་ཕུལ་དགོ།

༤.༦.༡༣ ལྟེ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུའི་ ཉེན་ཁ་དང་འགན་འཁྲི་འབག་དགོ།
༤.༦.༡༤ ལམ་སྲོལ་དང་ རྩོམ་རིག་གི་ལས་སྣ་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ།

༤.༦.༡༥ སློབ་སྦྱོང་མཇུག་བསྡུའི་དུས་སྟོན་དང་ ལས་རིམ་གཞན་ཚུ་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༤.༦.༡༦ ཡིག་འགྲུལ་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་རིགས། ཞལ་འཛོམས་དང་སྦྱོང་བརྡར། སྦྱོང་བརྡར་མཐར་ཕྱིན་མིའི་ཁ་གྲངས་
དང་ ཁེ་ཕན་སྤྱོད་མིའི་གནས་ཐོ་ཚུ་དང་ དེ་ལས་འཛིན་སྐྱོང་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐོར་ལས་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཁ་གསལ་
འབད་བཟོ་བཞག་དགོ།

༤.༦.༡༧ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ཚུའི་ལག་ལེན་ཡུན་བརྟན་གྱི་དོན་ལུ་ འོང་འབབ་བཟོ་ནིའི་ལས་སྣ་ཚུ་བརྩམ་དགོ།

༤.༧ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ལྷབ་སྦྱང་པ་:
ལྷབ་སྦྱང་པ་ཚུ་གིས།

༤.༧.༡

འགན་ལེན་ཡི་གུ་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་གནས་དགོ།

༤.༧.༣

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་བཞག་དགོ།

༤.༨.༢

ལས་སྣ་ག་རའི་ནང་ལུ་ དུས་ཚོད་ཁར་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ།

༤.༧.༤ གལ་ཅན་མེན་པའི་ངལ་གསོ་ཞུ་ནི་དང་ སློབ་ཁང་ནང་ ཆད་ ལུས་ནི་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་དགོ།
༤.༧.༥

ལྷབ་སྦྱང་གི་སློབ་ཚན་ཚུ་ སློབ་སྦྱོང་གི་གནས་ཡུན་ནང་ལུ་ར་ མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་དགོ།

༤.༧.༧

ལས་རིམ་གྱི་གོ་བརྡ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་དགོ།

༤.༧.༦
༤.༧.༨

༣༥

དུས་རྒྱུན་ར་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་ཐོག་ལུ་ གནས་ཚུགས་དགོ།
མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ གྲོས་ཆོད་ལུ་ཆ་གནས་དང་ གུས་ཞབས་བསྐྱེད་དགོ།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

4.6.11 Abide by the Managers code of conduct and ethics on punctuality, dress code,
conformity to guidelines, and refrain from the use of substance.
4.6.12 Maintain and submit the learners’ attendance report and syllabus coverage on a
monthly basis to the parent school.
4.6.13 Be responsible and accountable for all matters of the centre.
4.6.14 Promote cultural and literary activities.
4.6.15 Organize the course completion ceremonies and other events.
4.6.16 Maintain proper documents pertaining to correspondences, supplies, meetings,
trainings, number of graduates and profiles of beneficiaries and manager(s), etc.
4.8.17 Initiate income generating activities for sustaining the operation of CLCs.

4.7     CLC Learners Learners shall:
4.7.1

Abide by the letter of undertaking.

4.7.2

Be punctual and participate in all activities.

4.7.3

Cooperate with the CLC Manager.

4.7.4

Minimize unnecessary leave and absenteeism.

4.7.5

Complete the course within the stipulated course duration.

4.7.6

Exhibit an appropriate behaviour and conduct at all times.

4.7.7

Carry out advocacy programmes.

4.7.8

Respect the decision taken by the CLC Committee.
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༥. མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ གཞི་འཛུགས།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་ཚུ་

རྒེད་འོག་གི་རྒཔོ་དང་ མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་

སྦྱོང་བརྡར་དགོས་མཁོ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་
དེ་ལས་

རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་བརྒྱུད་དེ་

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ གཞི་རྟེན་དང་ན་ལོན་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་ལུ་གནང་བའི་དོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།

༥.༡ གྲོས་འབུལ་གྱི་ནང་ལུ་འགན་ལེན་ཡི་གུའི་ནང་ སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གིས་མིང་རྟགས་བཀོད་བཀོདཔ་ཡང་དགོ།
༥.༢ ལྟེ་བ་གསརཔ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ ཉུང་མཐའ་ལྷབ་སྦྱང་པ་ ༨ ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་དགོ།

༥.༣ གྲོས་འབུལ་ བཙུགས་ཡོད་པའི་་ལྟེ་བ་འདི་ ས་གནས་ཀྱི་སྦུག་ནང་ཡོད་པའི་ སློབ་གྲྭ། རྒེད་འོག་ལྟེ་བ། རང་

བཞིན་སླར་འབྱུང་འཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་འབད་རུང་ ཡང་ན་ མི་སྡེ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་
པའི་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་གསར་པའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ ཆགས་ཡོདཔ་འབད་དགོ།

༥.༤ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་གསརཔ་འབད་ འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ འགོ་འབྱེད་འབད་ནི་གྲ་སྒྲིག་འགྱོཝ་ད་བསྟུན་
ཅ་ཆས་དང་མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ཚུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ གཞི་རྟེན་དང་ན་ལོན་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་གྱིས་བཀྲམ་
སྤེལ་འབད་དགོ།

༥.༥ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ཚུའི་ལག་ལེན་ཡུན་བརྟན་གྱི་དོན་ལུ་ འོང་འབབ་བཟོ་ནིའི་ལས་སྣ་ཚུ་བརྩམ་དགོ།

༦. མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་པ་གདམ་འཐུ་དང་བསྐོ་བཞག་:

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་པ་འདི་ ཁག་འབག་ལཱ་འགན་གྱི་ཐོག་ལུ་ གསར་བཙུགས་འབད་ནི། ཁོང་ལུ་ གཤམ་
གསལ་གྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཚང་དགོ།
༦.༡ ཚད་གཞི་:
༦་༡་༡

ཤེས་ཚད་ཉུང་མཐའ་ ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པའི་བཟོ་རིག་སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཅིག་

༦.༡.༢

འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ཅིག་ཨིན་དགོ།

༦.༡.༣

༦.༡.༤
༦.༡.༥

༦.༡.༦

༣༦

ལས་སློབ་སྦྱོང་མཐར་འཁྱོལ་ཡོད་མི་ཅིག་དགོ།

གཡོག་ནང་འཛུལ་བའི་སྐབས་ ལོ་ཚད་༡༨ དང་ ༤༠ འི་ བར་ན་ འབད་མི་དགོ།

རྫོང་ཁ་དང་ཨིང་སྐད་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ སླབ་ནི་དང་འབྲི་ནི་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་དགོ།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ས་ཁོངས་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ ལཱ་འབད་ཆོག་ཆོ་ ཡོད་མི་ཅིག་དགོ།
ཉེས་སྤྱོད་ནང་གྲལ་གཏོགས་མེད་མི་ཅིག་དགོ།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

5   Establishment of CLC
The proposal for establishment of CLC shall be submitted along with the training needs
assessment to NFCED, MoE for approval through the Gup, parent school principal and
Dzongkhag/Thromde Education Office.
5.1

Proposal must include a copy of letter of undertaking signed by the learners.

5.2

A new centre must have 8 or more learners.

5.3

The proposed centre should be centrally located either at the existing facilities (in
school, Gewog centre, RNR Centre) or at a new CLC constructed through
community initiative.

5.4

The equipment and other resources for starting a CLC will be supplied by the
NFCED, MoE when the centre is ready.

5.5

Initiate income generating activities for sustaining the operation of CLCs.

6.

Recruitment of CLC Manager

The CLC Manager shall be recruited on contract service. They shall fulfill the following
criteria.
6.1

Criteria

6.1.1

Possess a minimum qualification of a Certificate Course from any technical

            training institute approved by the Ministry of Labour and Human Resources.
6.1.2

Be a Bhutanese national

6.1.3    Must be at least 18 years of age and not older than 40 years on the date of appointment
6.1.4

Have  good command in both spoken and written Dzongkha and English.

6.1.5

Be willing to serve in any location of the CLC.

6.1.6

Should have a clean record.
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༦.༢

ཡིག་ཆ་དགོཔ་:

༦.༢.༡

ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ།

༦.༢.༢	སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ལས་འཐོན་པའི་ལག་ཁྱེར།
༦.༢.༣

ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ལས་ སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་གྱི་ མཐར་འཁྱོལ་ལག་ཁྱེར་དང་ སྐུགས་

༦.༢.༤

ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར།

༦.༢.༥

༦.༢.༦
༦.༢.༧
༦.༢.༨

ཤོག།

ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ གསོ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལག་ཁྱེར།
གཟེངས་འཐོན་ལག་ཁྱེར་རེ་ཡོད་རུང་།

ལཱ་གཡོག་ཡོད་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར།

ཧེ་མར་ལཱ་གཡོག་ནང་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ གསར་བཙུགས་/འགན་གྲོལ་གྱི་བཀའ་རྒྱ།

༧. སྤྱིར་བཏང་འཛིན་སྐྱོང་།
ལྟེ་བ་གིས་:

༧.༡ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་བཟོ་དགོ།

༧.༢ ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལོ་འཁོར་འཆར་གཞི་དང་འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འབུལ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེའི་
ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་ནང་ཕུལ་དགོ།

༧.༣ གཟའ་མིག་དམར་ལས་སྤེནམ་ཚུན་ ཉུང་མཐའ་ཆུ་ཚོད་ ༣ གྱི་རིང་ལཱ་འབད་དགོ།
༧.༤ བྱ་སྟབས་བདེ་བའི་ ལྷབ་སྦྱང་གི་གནས་སྟངས་དང་ ཉེན་སྲུང་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ།

༧.༥ མཐུན་རྐྱེན་དང་སྤྱོད་ཐངས་ ལམ་ལུགས་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་པ་ཚུ་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་དགོ།

༧.༦ འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་འགོ་ཁྲིད་ཐོག་ལས་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ སྒྲིག་གཞི་བཟོ་དགོ།

༧.༧ དུས་རྒྱུན་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་ཐོག་ལུ་ གནས་དགོ།

༧.༨ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ག་ར་ མངའ་ཁོངས་་སློབ་གྲྭའི་ དབུ་འཛིན་ལས་བརྒྱུད་དེ་ གཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ།
༧.༩ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་དང་ཅ་ཆས་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ།
༣༧

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

6.2 Documents required
6.2.1

Copy of valid Citizenship ID card

6.2.2

Institute leaving certificate

6.2.3

Pass certificate and mark sheet of a Certificate Programme from an authorized
training institute

6.2.4

Valid Online Security Clearance

6.2.5

Valid Medical Fitness certificate

6.2.6

Merit certificates, if any

6.2.7

No Objection Certificate, if employed

6.2.8

Relieving/appointment orders (if previously employed)

7.

General Management

The Centre shall
7.1

Constitute a CLC Management Committee.

7.2

Prepare the annual work plan and budget proposal as per the guidelines and
submit to Dzongkhag/Thromde Education Office.

7.3

Operate at least three hours daily from Monday to Friday.

7.4

Create conducive learning atmosphere and ensure safety.

7.5

Conduct orientation on the facilities and user education to the learners.

7.6

Develop CLC norms spearheaded by the Manager.

7.7

Observe  proper decorum and code of conduct and ethics at all times.

7.8

Have all correspondences routed through the parent school principal

7.9

Ensure a proper inventory of teaching learning materials and equipment of the
CLC.
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༧.༡༠ ལས་རིམ་དང་དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ཚུ། ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་རིགས། ཞལ་འཛོམས་དང་
སྦྱོང་བརྡར། སྦྱོང་བརྡར་མཐར་ཕྱིན་མིའི་ ཁ་གྲངས་དང་འཛོམས་ཐོ། ཁེ་ཕན་སྤྱོད་མི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུའི་

གནས་ཐོ་བཅས་ ཁ་གསལ་གྱི་ཐོ་བཀོད་བཞག་དགོ།

༧.༡༡ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ལག་ཆས་དང་ འགན་དབང་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷབ་སྦྱང་གི་འཐོན་འབྲས་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།
༧.༡༢ ལྟ་རྟོག་འབྲི་ཤོག་ལྟར་དུ་ མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་གིས་ ལྟ་རྟོག་འབད་ཐོག་ལས་ ལོ་འཁོར་ལུ་སྙན་ཞུ་ཐེངས་༣
རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ཕུལ་དགོ།

༧.༡༣ རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་གིས་ ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ ལོ་འཁོར་ལུ་སྙན་ཞུ་ཐེངས་ ༢ རེ་ཤེས་རིག་ལྷན་
ཁག་གི་ གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་ལུ་ཕུལ་དགོ།

༧.༡༤ ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་པ་ གསར་བཙུགས་དང་ རང་བཞག་འབད་བཞག་ཐབས་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་
ཐབས་བྱུས་ གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ།

༨.

ཅ་ཆས་འཛིན་སྐྱོང་:

༨.༡ ཅ་ཆས་དང་མཐུན་རྐྱེན་ག་ར་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ འཛིན་སྐྱོང་པ་གི་བདག་འཛིན་འོག་ལུ་བཞག་དགོ།

༨.༢ ལྷབ་སྦྱང་པ་ཚུ་གིས་ ཅ་ཆས་ཚུ་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་པའི་ལྟ་རྟོག་གི་འོག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
༨.༣ དུས་རྒྱུན་ ཅ་ཆས་ཚུ་ གཟབ་གཟབ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཁར་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཚུལ་མཐུན་འབད་དགོ།

༨.༤ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་ལཱ་ཆུང་བ་ཚུ་ ལྟེ་བ་གིས་རང་འབད་དགོ་ནི་ཨིན་རུང་ གལ་སྲིད་ལྟེ་བ་གིས་ཟད་འགྲོ་གཏང་མ་

ཚུགས་པའི་ རྒྱུན་སྐྱོང་བཅོ་ཁའི་ལཱ་རིགས་འཐོན་པ་ཅིན་ སྔོན་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་འབུལ་ ཁ་གསལ་འབད་

བཟོ་ཞིན་ན་ མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་དང་ རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་བརྒྱུད་དེ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་
གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་ལུ་ཕུལ་དགོ།

༨.༥ ལྟེ་བ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགསཔ་དང་ ཡང་ན་ སྒོ་བསྡམ་ད་པ་ཅིན་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ དེ་ཁའི་མཐུན་རྐྱེན་
དང་ ཅ་ཆས་ཚུ་ ས་གནས་གཞན་ཁར་སྤོ་བཤུད་འབད་དགོ།

༩.

དཔེ་མཛོད་:

༩.༡ དཔེ་མཛོད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ག་ར་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་པའི་བདག་འཛིན་འོག་ལུ་བཞག་སྟེ་ ཐོ་བཀོད་
ཚུལ་མཐུན་འབད་བཟོ་བཞག་དགོ།

༣༨

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

7.10

Maintain proper records of all programmes, assessments, correspondences,

             suplies, meetings, trainings, number of graduates and their attendance, and profiles
of beneficiaries and manager.
7.11

Assess the learning outcomes as per the assessment tools and mandates.

7.12

Parent school to monitor and submit the report to the Dzongkhag/Thromde as per
the prescribed format thrice a year

7.13

Dzongkhag/Thromde Education Office to monitor and submit the report to the
NFCED, Ministry of Education twice a year.

7.14

8

Develop strategies to enhance internal efficiency, enrollment and retention.

Equipment management:

8.1     All the equipment and resources shall be under the safe custody of the CLC Manager.
8.2     Learners shall use the equipment under the supervision of the CLC Manager.
8.3     The equipment must be handled with care and maintained properly at all times.
8.4     Minor maintenance must be carried out by the Centre. In case, where the centre
          cannot meet the  expenses, a detailed proposal along with cost estimates
           should be submitted to the NFCED, MoE through the parent school and the Dzong          khag/Thromde Education Office.
8.5     The equipment and resources of the CLC shall be reallocated, when the centre is
no longer operational or closed.

9

Library

9.1     All the library resources shall be under the safe custody of the CLC Manager who
          will maintain proper stock records.
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༩.༢ ཀི་དེབ་ཚུའི་རིམ་སྒྲིག་ཚུལ་ལྡན་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་དང་ འཆང་སྤྱོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་བྱིན་ནི། དེ་ལས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་
དུ་ དུས་མཐུན་རྩིས་ཐོ་བཞག་ནི་ཚུ་འབད་དགོ།

༩.༣ དཔེ་མཛོད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ འཆང་སྤྱོད་འབད་ནིའི་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་དགོ།

༩.༤ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ལག་ལེན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་བསྟུན་ཏེ་ དཔེ་མཛོད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་ མི་སྡེ་གིས་སྤྱོད་
དབང་ཡོདཔ་འབད་བཞག་དགོ།

༡༠.

མཁོ་སྒྲུབ་དང་བཀྲམ་སྤེལ།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་

མངའ་ཁོངས་་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་

ལམ་

སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཅ་ཆས་དང་ཡིག་འབྲི་མཁོ་ཆས། དཔེ་མཛོད་ཀི་དེབ་དང་ མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ཚུ་མཁོ་མངག་གི་ཐོ་
ཡིག་བཟོ་སྟེ་ རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་བརྒྱུད་དེ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་
ཡོན་སྡེ་ཚན་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ནང་འཁོད་ཕུལ་དགོ།

༡༡.

ལས་རིམ་བཀོད་རིས་:

༡༡.༡ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་:

(འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ཚོགས་པའི་ སྙན་ཞུ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ) མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ཟེར་མི་འདི་ འབྲེལ་མཐུན་

དང་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ མི་ངོ་གཅིག་གིས་ རང་སོའི་ཉིན་བསྟར་གྱི་མི་ཚེའི་ནང་གི་ དགོས་མཁོ་དང་གདོང་ལེན་ཚུ་ལུ་
ཁེ་ཕན་ཅན་འབད་ངོས་ལེན་འབད་ཚུགས་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན་མས། འོག་གི་མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་
ཚུ་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་མི་ཚུ་ བཟོ་རིག་ལག་ཤེས་ཀྱི་ལས་རིམ་བརྩམས་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་བཙུགས་ཐབས་འབད་དགོ།
༡. རང་ངོ་ཤེས་ནི།

༢. བྱམས་སེམས་བསྐྱེད་ནི།

༣. གྲོས་ཐག་གཅད་ནི།

༤. དཀའ་ངལ་བསལ་ནི།

༥. གོ་བརྡ་གསལ་བའི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལན། ༦. མི་སྡེའི་མཐུན་ལམ། ༧. མནོ་རིག་སྤྱངས་དྲགས།

མཁས་དྲགས། ༩. འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་དང་འཁྲིལ་ཚུགས་ནི་དང་། ༡༠. ཚ་གྱང་འབག་ཚུགས་ནི།

༣༩

༨. དཔྱད་རིག་

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

9.2

Ensure proper arrangement of the books, provide user education, and regularly
update the stock.

9.3

Formulate norms for the use of library resources.

9.4

Library resources may be made accessible to the community as per CLC user
norms.

10.

Procurement and Supply

The CLC Manager, in coordination with the parent school Principal, shall prepare the
requisition for equipment, stationery, library books, and other resources in line with
the guidelines and submit to the NFCED, MoE by November through the Dzongkhag/
Thromde Education Office.

11.

Programme outline

11.1

Life Skill Education

The life skill education refers to “Abilities for adaptive and positive behaviours that enables individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life”
(WHO, 1993). Appropriate life skills from the following shall be infused in the planned
vocational programme.

1. Self-Awareness   2. Empathy  3.   Decision Making  4.  Problem Solving 5. Effective
Communication      6. Interpersonal relations  7. Creative Thinking 8. Critical Thinking   
9. Coping with Emotions and      10. Coping with Stress.
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༡༡.༢ རྩོམ་རིག་གི་ལས་རིམ་:

རྩོམ་རིག་གི་སློབ་ཚན་ནང་ལུ་ གཏང་ཡིག་གི་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ཚུ་དང་ ཞུ་ཡིག། སྙན་གསོལ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས། དེ་

ལས་ འབའ་གན་ཚུ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ངོ་སྤྲོད་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག་གི་སློབ་སྟོན་ལུ་ དམིགས་
གཏད་བསྐྱེད་ནི།

ལས་རིམ་འདི་ནང་ལྷབ་སྦྱང་པ་ཚུ་ ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡོན་མཐར་ཕྱིན་མི་ཚུ་འབད་བ་ལས་བརྟེན་ ལས་རིམ་འདི་ནང་ལུ་ འབྲི་
ནི་ ལྷག་ནི་དང་ རང་སྟོབས་ཀྱི་ལྷབ་སྦྱང་རིག་རྩལ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ཚུ་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་ནི་ཨིན། འོས་འབབ་ཡོད་
པའི་ ལྷག་རིག་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
i. སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན།

ii. ལུས་འབྲེལ་ལས་བརྟེན་པའི་ནད་གཞི་ ཨེཆ་ཨའི་བི་ ཨེདྲིསི་དང་ འདོད་སྤྱོད་ལས་བརྟེན་པའི་ན་ཚ།
iii. སྨྱོ་རྫས་དང་སྨྱོ་ཆང་ལོག་སྤྱོད།

iv. བཟའ་ཚང་དང་མི་སྡེའི་མཐུན་འབྲེལ་ནང་ལུ་རྩུབ་སྤྱོད།
v. ཕོ་མོའི་འདྲ་མཉམ་དང་ ཨམ་སྲུའི་དབང་ཆ།
vi. འགྲོ་བ་མིའི་དབང་ཆ།

vii. གསོ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ ཟས་བཅུད།

viii. ཨ་ལོའི་གཅེས་སྐྱོང་གོང་འཕེལ་གྱི་ ཕ་མའི་སྐྱོང་བཞག་ལས་རིམ།
ix. ཁ་ཐུན་དང་ དྲན་ཤེས་བརྟན་ཐབས།
x. རྩིས་ཁྲ་དང་ ཀི་དེབ་བཞག་ཐངས།
xi. ཨང་རྩིས་དང་འཇལ་ཚད།

xii. ཡིག་འགྲུལ། (ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག་)
xiii. ལྷག་ནི་དང་འབྲི་ནིའི་ལས་རིམ།
xiv. རྩིས་མཐོང་ཤེས་ཡོན།
xv. བརྡ་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན།

xvi. གསར་འཐོན་གྱི་དོན་ཚན།

དྲན་གསོ་: ཤེས་ཡོན་ཡོད་པའི་ལྷབ་སྦྱང་པ་ (དཔེར་ན་ ཞི་གཡོགཔ་) བཟུམ་ལུ་ ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག་མ་སྟོན་རུང་
བཏུབ།

༤༠

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

11.2 Literary Programme:
The literary course shall focus the teaching of Yigkur Namzha. This includes introduction
to different forms of letter writing, application, note-sheet, announcements, and preparation of affidavit.
Since the learners have completed post literacy course, the emphasis in this programme
shall be on improving reading, writing, and building on their self-learning skills. Suggestive reading materials are given below.
i.

Reproductive Health

ii.

HIV/AIDS & STI

iii.

Drugs and Alcohol Abuse

iv.

Violence in relationship to families and communities

v.

Gender Equality and Women Empowerment

vi.

Human Rights

vii.

Health, Hygiene and Nutrition

viii.

ECCD Parenting Programme

ix.

Prayers and Mindfulness

x.

Accounting and Book Keeping

xi.

Calculation and Measurement

xii.

Correspondences (Yikur Namzha)

xiii.

Reading and writing programme

xiv.

Value Education

xv.

Media literacy

xvi.

Emerging topics.

Note: For literate learners (such as civil servants), Yigkur Namzha may not be taught.
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༡༡.༣ བཟོ་རིག་ལག་ཤེས་ཀྱི་ལས་རིམ་:

རྩོམ་རིག་དང་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་གྱིས་མ་དོ་བར་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་གིས་ འོག་གི་ཐིག་སྒྲོམ་ ༡ པའི་ནང་གི་ བཟོ་རིག་ལག་ཤེས་ཀྱི་

ལས་རིམ་ཚུ་ལས་ ཉུང་མཐའ་ ༢ དེ་ཅིག་གདམ་ཁའི་ཐོག་ལས་འགོ་བཙུགས་དགོ་ནི་ཨིན། ལས་རིམ་འདི་བཟུམ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་

དགོས་མཁོའི་དབྱེ་ཞིབ་་དང་མཐུན་སྦེ་འབད་ཞིན་ན་ རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་གིས་ བདེན་དཔྱད་དང་ རྒྱབ་སྣོན་ཚུ་གནང་སྟེ་ དེ་
ལས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་ལུ་ཕུལ་དགོ།
ཐིག་སྒྲོམ་ ༡ པ། ལས་རིམ་ཚུའི་ཐོ།
ཨང་

ལས་རིམ་ཚུའི་དབྱེ་བ།

༡

ཚེམ་བཟློ།

༣

ཆུ་དུང་གི་རིག་རྩལ།

༢

༤
༥

༦

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ ལས་སྡེ།

དབྱེ་རིམ་དང་པའི་ སློབ་ཚན།

གློག་མེ་བཙུགས་ནིའི་རིག་རྩལ།
ཐགས་བཟློ།

ཤ་མུ་འཛུགས་སྐྱོང་།
ཤིང་བཟློ་:

ཀ་: རང་ལུགས་ཀྱི་བཟློ་སྐྲུན་དང་།
ཁ་: ཁྱིམ་ཆས་བཟློ་ནི།

དབྱེ་རིམ་གཉིས་པའི་ སློབ་ཚན།

༡

ཚློད་སྲེ་ལྡུམ་ར་བཟློ་ཐངས།

༣

ཀེ་བ་གི་ཁབ་ཟས་བཟློ་ཐངས།

༢

༤
༥

༦
༧
༨

༩

དྲན་གསློ
དྲན་གསོ
་: ་:

ངང་ལག་གི་ཁབ་ཟས་བཟློ་ཐངས།
སྐྱ་བཏློག་ནིའི་རིག་རྩལ།
བཞེས་སྒོ་བཟློ་ཐངས།

དྲན་རྟེན་གྱི་འཐློན་སྐྱེད་བཟློ་ཐངས།

སྦ་དང་སྤ་ཚར་གྱི་འཐློན་སྐྱེད་བཟློ་ཐངས།
ཤིང་ཚློན་གཏང་ཐངས།

གློག་རིག་གི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡློན།

མི་སྡེའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློསློབབ་ཚན་ཚུ་
༡. ༡. མི་སྡེའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
་ཚན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་
བསྐྱར་ཞིབ་དང་སྒྱུར་བཅོས་ཚུ་འབད་རུང་འཐུས།
སྒྱུར་བཅོས་ཚུ་འབད་རུང་འཐུས།

་ཚན་ལྷབ་སྦྱང་གི་ གནས་ཡུན་ཐད་ཁར་
གནས་ཡུན་ཐད་ཁར་ སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ལམ་སྟོ
ན་ནང་འཁོད་དེ་ཡོ
ད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འགྱོ་དགོ།
༢. ༢. སློསློ
བབ་ཚན་ལྷབ་སྦྱང་གི་
སྦྱློང་བརྡར་གྱི་ལམ་སློ
ན་ནང་ འཁོད་དེ་ཡློ
ད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འགྱོ་དགོ།
༤༡

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

11.3. Vocational Programmes
In addition to the literary and life skills programme, the CLC shall have the option
to introduce at least two vocational programmes from the list given below (Table 1).
Introduction of any such programme should have detailed needs assessment carried out
and submitted to the NFCED, MoE, duly verified and recommended by the Dzongkhag/
Thromde Education Office.
Table 1: List of Programmes
Sl.

Types of programme

Supporting Agency

Category One Course
1

Tailoring

2
3

House wiring
Plumbing

4

Weaving

5

Mushroom cultivation

6

Carpentry
(a) traditional construction and
(b) furniture
Category Two Course

1

Kitchen gardening

2

Banana chips production

3

Potato chips production

4
5

Hair dressing
Cooking

6

Souvenir production

7

Bamboo and cane products

8

Painting- ‘Shing Tshen’

9

Basic computer literacy course

Notes:
Notes:
1. The courses may be reviewed or changed based on the needs of the community.
1. The courses may be reviewed or changed based on the needs of the community.
he duration
of the course shall be dictated by the respective training manuals
2.. The duration of the course shall be dictated by the respective training manuals.
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བམ་ཚན་ ལྔ་པ།
				
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འབྲི་ཤོ ག་དབྱེ་ཁག།
ཨང་།
༡

༢

༣

༤
༥

༦

འབྲི་ཤོག་གི་དབྱེ་བ།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་མའི་ཁ་གསལ་དང་ དང་འདོད་
ཅན་གྱི་ལྷབ་སྦྱང་འབད་མིའི་ཐོ།

ཟུར་སྦྲགས་ཀྱི་ཨང་།
ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ཀ་

འཛུལ་ཞུགས་འབྲི་ཤོག

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ཁ་

ལྟེ་བའི་གནས་ཐོ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ཅ་

ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་འབྲི་ཤོག།
སློབ་སྟོན་པའི་གནས་ཐོ།
ལྷབ་སྦྱང་པའི་གནས་ཐོ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ག་
ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ཆ་

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ཇ་

༧

འགན་ལེན་ཡི་གུ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ཉ་

༨

མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཐོ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ཏ་

༩

གཞི་རིམ་རྩ་གཞུང་གི་དུས་ཡུན་དཔྱ་བགོ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ཐ་

༡༡

ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་གི་དུས་ཡུན་དཔྱ་བགོ།

༡༠
༡༣
༡༣

༡༤

༡༥
༡༦

༡༧
༡༨
༡༩
༢༠

༤༢

ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་གི་དུས་ཡུན་དཔྱ་བགོ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ད་

ལོ་འཁོར་འཆར་གཞིའི་བཀོད་ཁྲམ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/པ་

ཟླ་རིམ་སྙན་ཞུའི་བཀོད་ཁྲམ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ན་

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ཕ་

ད་ལྟོའི་ཡོད་མི་གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྦྱང་པ་དང་ ཟུར་སྦྲགས་ ༡/བ་
གཞི་རིམ་ལྷབ་སྦྱང་ལྟེ་བའི་ལོ་འཁོར་ ཟུང་འཐོན་
གྱི་སྙན་ཞུ།

དྲན་གསོ།

རྒཔོ་གིས་བཀང་ཞིནམ་ལས་ མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་
འཛིན་གྱིས་ཆ་འཇོག་འབད་དགོཔ།
རྒཔོ་གིས་བཀང་ནི།

མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གྱིས་བཀང་ནི།
སློབ་སྟོན་པ་གིས་བཀང་ནི།

མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གྱིས་བཞག་དགོཔ།

སློབ་སྟོན་པ་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་ བདག་འཛིན་འབད་
ནི།

རྫོང་ཁག/ཁྲོམ། མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གྱིས་
བདག་འཛིན་འབད་ནི།

མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་དང་སློབ་སྟོན་པ་གིས་ལག་
ལེན་འཐབ་ནི།

སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ།
སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ།
སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ།
སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ།
སློབ་སྟོན་པའི་དྲན་གསོ།

རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་ ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་
དེ་ གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་ལུ་ཕུལ་དགོ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/མ་

རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་ ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་

ད་ལྟོའི་ཡོད་མི་གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྦྱང་པ་དང་ ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ཙ་

རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་ ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་

ལོ་འཁོར་ཟུང་འཐོན་གྱི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་མཇུག་
བསྡུའི་སྙན་ཞུ།

ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྦྱང་ ལྟེ་བའི་ལོ་འཁོར་
ཟུང་འཐོན་གྱི་སྙན་ཞུ།

དེ་ གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་ལུ་ཕུལ་དགོ།
དེ་ གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་ལུ་ཕུལ་དགོ།

ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡོན་མཇུག་བསྡུའི་ ཟུང་འཐོན་གྱི་

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ཚ་

རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་ ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་

གཞི་རིམ་དང་ཁ་སྐོང་གི་ སློབ་ཚན་མཇུག་བསྡུའི་

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ཛ་

སློབ་སྟོན་པ་གིས་བཀང་སྟེ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི།

སློབ་སྟོན་པའི་ཁ་གསལ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ཝ་

རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་ ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བསྡུ་སྒྲིག་

ལྷབ་སྦྱང་པའི་གནས་སོར་ལག་ཁྱེར།

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ཞ་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་ལུ་སྤྲོད་ནི།

སྙན་ཞུ།
སྙན་ཞུ།

དེ་ གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་ལུ་ཕུལ་དགོ།

འབད་ནི།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

					Part Five		
Checklist form(s) for the Non-Formal Education Centre (NFEC)
Sl,No.

Types of form

ANNEX.

Remarks

1

ANNEX.1/A

2
3
4
5

Details of the learners/
Need assessment
Admission form
Opening Proposal form
Centre Profile
Instructor’s Profile

ANNEX.1/B
ANNEX.1/C
ANNEX.1/D
ANNEX.1/E

6

Learner’s Profile

ANNEX.1/F

To be filled up by the Gup  and endorsed
by the Principal
To be filled up by the Gup
To be filled up by the Parent School
To be filled up by the Instructors
To be compile and maintained by the
Parent School
To be compiled and maintained by the
Instructors

7

Undertaking letter

ANNEX.1/G

8

Supply list

ANNEX.1/H

9

Time allocation BLC topic ANNEX.1/I

10

12

Time allocation of PLC
topic (Dzongkha)
Time allocation of PLC
topic (English)
Annual plan format

ANNEX.1/L

13

Monthly reporting format

ANNEX.1/M

14

BLC  Existing learner’s
ANNEX.1/N
report
BLC Completion report
ANNEX.1/O
form
PLC existing report format ANNEX.1/P

11

15
16
17
18
19
20

ANNEX.1/J
ANNEX.1/K

BLC Course completion
report
PLC Course completion
report
Instructor’s details

ANNEX.1/Q

Transfer Certificate of
leaners

ANNEX.1/T

ANNEX.1/R
ANNEX.1/S

Operational Guidelines for NFCE Programmes

To be maintained by School and Dzongkha/Thromde
To be used by all stakeholders
For reference of Instructors and Parent
School Principal
For reference of Instructors and Parent
School Principal
For reference of Instructors and Parent
School Principal
For reference of Instructors and Parent
School Principal
To be used and maintained Instructors
To be complied by the DEO/TEO and
submit to NFCED
To be complied by the DEO/TEO and
submit to NFCED
To be complied by the DEO/TEO and
submit to NFCED
To be complied by the DEO/TEO and
submit to NFCED
To be used and filled by the Instructors
To be complied  and maintained by the
DEO/TEO
To be used by the Instructor/Principal
and issued to learner
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གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།
ལྷབ་སྦྱང་ལུ་སྤྲོ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཁ་གསལ/ དགོས་མཁོ་དབྱེ་ཞིབ།

ཟུར་སྦྲགས་
༡/ ཀ
ཟུར་སྦྲགས་
༡ ཀ།

ལྷབ་སྦྱང་ལུ་སོ་བ་ཡོད(རྒཔོ
་མི་ཚུའི་ཁ་གསལ་/
དགོས་མཁོ་དབྱེ་ཞིབ།
					
་གིས་བཀང་ནི་)
(རྒཔོ་གིས་བཀང་ནི་)

རྒེད༌འོག༌གི༌མིང༌།
སྤྱི༌འོག༌གི༌མིང༌།

མངའ་ཁོངས་་སོབ་གྲྭའི་མིང་།

ལྷབ་སྦྱང་ལུ་འོས་ཚད་ཅན་གྱི་མི་གྲངས།

ཕོ།

མོ།

སོམ།

རོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ།
ཨང་།

མིང་།

ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ།

(ཕོ/ མོ)

སྐྱེས་ལོ།

གཡུས།

མིང་རྟགས།

དྲན་གསོ། ལྷབ་མིའི་བརྟག་ཞིབ་འདི་ རྒེད་འོག་དང་སྤྱི་འོག་གིས་འབད་དགོ།
གྲ་སྒྲིག་འབད་མི།

དྲན་གསོ: ལྷབ་མིའི་བརྟག་ཞིབ་འདི་ རྒེད་འོག་དང་ སྤྱི་འོག་གིས་ འབད་དགོ།
(མིང་རྟགས)

གྲ་སྒྲིག་འབད་མི།							
རྒཔོ།

བདེན་སྦྱོར་འབད་མི།

(མིང་རྟགས)

བདེན་དཔྱད་འབད་མི།
དབུ་འཛིན།

སྤྱི་ཚེས་ …………………..
མིང་རྟགས།							

སྤྱི་ཚེས་…………………..
མིང་རྟགས།

རྒཔོ།

དབུ་འཛིན།

						

དབྱིན་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་				
༤༣

དབྱིན་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX. 1 /A

        ANNEX. 1 /A
NON-FORMAL
EDUCATION
CENTRE
NON-FORMAL EDUCATION CENTRE
Details
Detailsofofthe
theInterested
InterestedLearners/Need
Learners/NeedAssessment
Assessment
filledby
bythe
Gup)
(To(To
bebefilled
Gup)
Name of the Gewog:
Name of the Chiwog:
Name of the Parent Principal:
Estimated number of eligible learners:

Male:

Female:

Total:

Dzongkhag/Thromde:
Sl. No

Name

Sl.No.

Name

Gender
Age
(Male/Female)

Gender

Village

Age

Village

Signature

Signature

Note:
Survey of learners to be carried out by Gewog and Chiwog.

Prepared by:                                                                            Verified by:

(Signature)     

(Signature)             

Gup								Principal			
Date: ...................................			
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གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

					

(རྒཔོ་གིས་བཀང་ནི་)

					

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ ཁ

འཛུལ་ཞུགས་བཀོད་ཤོག།

མིང་: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
མིང་ཐོ་ཕུལ་བའི་ཟླ་ཚེས་ :
ཨང་།

.......................................................སློབ་སྦྱོང་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་ : .........................

མིང་།

ངོ་སྤྲོད་ཨང་། ཨ་པ/ཨའི་
གི་མིང་།

གཡུས།

རྒེད་འོག

རྫོང་ཁག

མིང་རྟགས།

གྲ་སྒྲིག་འབད་མི་:							

བདེན་དཔྱད་འབད་མི་:		

(མིང་རྟགས་)

(མིང་རྟགས་)

							

རྒཔོ།

དབུ་འཛིན།

དབྱིན་ཚེས: ……………………..

དབྱིན་ཚེས: ……………………

༤༤

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX. 1/B
NON-FORMAL EDUCATION CENTRE
				ADMISSION FORM
           (To be filled up by the Gup)
Name …………………………………………………………………………………...
Date of list submission: ...................................Course commencement date: .................
Sl. No.

Name

CID No. Father’s Village
Mother’s
Name

Gewog

Prepared by:							

(Signature)								

Dzongkhag

Signature

Verified by:

(Signature)

GUP									Principal
Date: ……………………..							

Operational Guidelines for NFCE Programmes
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ཟུར་སྦྲགས་ ༡ ག།

									
					
				
				
གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ལྟེ་བའི་མིང་:

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ ག

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོ
ན་ལྟེ་བ།

གཞི་བཙུགས༌གྲོས་འབུལ༌འབྲི༌ཤོག།
གཞི་བཙུགས༌གྲོས་འབུལ༌འབྲི༌ཤོ
ག།

(མངའ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་གིས་བཀང་ནི་)
(མངའ་ཁོངས་སློ
བ་གྲྭ་གིས་བཀང་ནི་)

མངའ་ཁོངས་་སོབ་གྲྭའི་མིང་:
རྒེད་འོག་:
རོང་ཁག་/ ཁྲོམ་སྡེ་:
ལྷབ་་སྦྱང་པའི་མི་གྲངས་སྔོན་རྩིས་:

ཕོ།

མོ།

སོམ།

གྲོས་འབུལ་ཕུལ་མི:
༡- རྒཔོ་གི་མིང:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
༢- མིང་རྟགས:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
༣- སྤྱི་ཚེས:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
བདེན་དཔྱད་འབད་མི:
༤- དབུ་འཛིན་གྱི་མིང:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
༥- མིང་རྟགས:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
༦- སྤྱི་ཚེས:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
བདེན་སྦྱོར་གནང་མི:

ཆ་འཇོག་གནང་མི།

(རོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་)

(རོང་བདག་/ཁྲོམ་དཔོན་)

དྲན་གསོ།
དྲན་གསོ།
ལྷབ་སྦྱང་ལུ་སྤྲོ
་བ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་དང་ བཅས་འབད་ཕུལ་དགོ།
ལྷབ་སྦྱང་ལུ་སོ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་དང་ བཅསཔ་འབད་ཕུལ་དགོ།
༤༥

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX. 1/C
ANNEX. 1/C
NONFORMAL
EDUCATION
NONFORMAL
EDUCATIONCENTRE
CENTRE
Opening Proposal Form
(To beOpening
filled byProposal
the parentForm
school)

        (To be filled by the parent school)
Name of the proposed Centre:
Name of the parent school:
Gewog:
Dzongkhag/Thromde:
Estimated Total Number of Learners:

Male:

Female:

Total:

Proposed by:
1. Name of the GUP: …………………………………………………………
2. Signature:
3. Date:

……………………………………………………………
……………………………………………………………………

Verified by:
4. Name of the PRINCIPAL:
5. Signature :
6. Date:

………………………………………………

……………………………………………………………..
…………………………………………………………………

Endorsed by:

(Dzongkhag/Thromde Education Officer)

Approved by:

(Dzongda/Thrompon)

Note:
Note:To be supplemented by “Details of the Interested Learners”
To be supplemented by “Details of the Interested Learners”
Operational Guidelines for NFCE Programmes
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ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ ང་

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།
ལྟེ་བའི་གནས་ཐོ།

༡.

ལྟེ་བའི་མིང་

༢.

(སློབ་སྟོན་པ་གིས་བཀང་ནི་)

མངའ་ཁོངས་ཀྱི-					

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

ཀ. སློབ་གྲྭའི་མིང་: .......................................................................................................................
ཁ. དབུ་འཛིན་གྱི་མིང་:

༣.

རྒེད་འོག་:

༥.

གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས།

༤.
༦.

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

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

རྫོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེ་: ....................................................................................................................................

(ཉིནམ/ ཟླཝ/ ལོ) ........................................................................

སློབ་སྟོན་པའི་མིང་: ................................................................... ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་............................................

༧.

བསྐོ་བཞག་གི་ཟླ་ཚེས་།

༨

ལྷབ་སྦྱང་པའི་ཁ་གྱངས།
ཕོ།

༩.

ཐུན་ཚན་དུས་ཡུན། -

༤༦

ཉིནམ/ ཟླཝ/ ལོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

མོ།

ཆུ་ཚོད: ………………

སྡོམ།

ལས་ ………………

ཚུན།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX. 1/D
NON-FORMAL EDUCATION CENTRE
Centre Profile
(To be filled by the instructor)
1.

Name of the Centre: ………………………………………………….

2.

Name of the(a)

Parent school: ……………………………………….....

(b)

Principal:

……………………………………….....

3.

Gewog:

………………………..........................................................

4.

Dzongkhag/Thromde: …………………………………………………...

5.

Date of establishment (dd/mm/yy): ………………………..................

6.

Name of Instructor:

7.

Date of initial appointment: ………………………................................

…………………………… ......Gender: …….......

8.
Number of learners:
Male
Female

9.

Session timing-

Total

From: ……………  to ……………  
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༡༠.

སློབ་སྦྱོང་ བྱིན་དོ་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ:

༡༡. ད་ལྟོའི་སློབ་ཚན་གྱི་མིང་།

འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས།

ཀ-

མཇུག་བསྡུའི་ཚེས་གྲངས།

ཁ-

ག-

༡༢. མཐར་འཁྱོལ་འཐོན་རིམ་གྱངས་ཁ།
སྤྱི་ལོ།

༡༣.

འཐོན་རིམ་གྱི་གྱངས་ཁ།

ལྟེ་བའི་ས་གནས:

སློབ་གྲྭའི་ནང་འཁོད། རྒེད་འོག་གི་ཡིག་ཚང་ནང་། ཡང་ན་ གཞན་ཁར་ཨིན་ན་ (ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་)

...................................................................................................................................................................................................
༡༤.

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་:

དབུ་འཛིན་: ......................................................

སྤྱིར་བཏང་གི་བསམ་འཆར:

སློབ་སྟོན་པ་: ...........................................................

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

............................................................................................................................................................................................................
སློབ་སྟོན་པའི་མིང་:
མིང་རྟགས་:
ཟླ་ཚེས་:

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

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

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

མངའ་ཁོངས་ སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གྱི་མིང་:

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

མིང་རྟགས་: ..............................................................................................................................................................................
ཟླ་ཚེས་: ...................................................................................................................................................................................
༤༧

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

10.

Details of courses offered currently:

11. Name of the current course

Start Date

End Date

abc12. Number of batches completed:
Year

No. of Batchess

13.

Location of the centre:
Within the school infrastructure/Gewog structure/Others(specify)
14.
Contact No:
Principal: …………..………….
Instructors: ……………..……….
General Comments: .....................................................................................................
......................................................................................................................................
Name of the Instructor: ...............................................................................................
Signature: .........................................................................………………………….
Date: ………………................................... ……………………………………....
Name of the Parent School Principal: ........................................................................
Signature: …………………………...........................................................................
Date: ……………….................................................................................................
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གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ ཅ

སློབ་སྟོན་པའི་གནས་ཐོ།

༡.

སློབ་སྟོན་པའི་མིང་ : ............................................................................... ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ: .....................................

༣.

སྐྱེ་ཚེས་:

༢.

མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ : ................................................................................................................................

༤.

		

ཤེས་ཚད་ : སློབ་རིམ་:

༥.

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

འགོ་ཐོག་ལཱ་གཡོག་བསྐོ་བཞག་གི་ཟླ་ཚེས་: ....................................................................................................

༦.

ད་ལྟོའི་ལྟེ་བ་ནང་ འཛུལ་བའི་ཟླ་ཚེས་: ............................................................................................................

༧.

གཏན་འཇགས་ཁ་བྱང་:

གུང་ཨང་: ..................................... ཁྲམ་ཨང་: ..............................................
གཡུས་: ......................................... རྒེད་འོག: ..............................................

དྲུང་ཁག: ....................................

རྫོང་ཁག: .....................................

༡. གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་མིང་ : .......................................................................................................................
༢. རྒེད་འོག་ :

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

༣. རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་: .................................................................................................................................................

༤. བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ : ..............................................................................................................................................

སྤྱིར་བཏང་བསམ་འཆར་: .........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................
སློབ་སྟོན་པའི་མིང་:
མིང་རྟགས་:
ཟླ་ཚེས་:

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

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

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

མངའ་ཁོངས་ སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གྱི་མིང་:

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

མིང་རྟགས་: ................................................................................................................................................................................................

ཟླ་ཚེས་: .......................................................................................................................................................................................................

༤༨

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX.1/E
NON-FORMAL EDUCATION CENTRE
Instructor’s Profile
1.

Name of the Instructor: ………………………… .......Gender:.……................

2.

Citizenship ID card No: …………………………............................................

3.

Date of birth:

4.

Qualification: Academic: …………….………...….. ......................................

5.

Date of initial appointment:………………………….....................................

6.

Date of joining the current centre:………………….......................................

7.

Permanent Address:

………………..............................................................

House no: ……………………..

Thram no:………….. Dungkhag:……………..

Village: …………………….. Gewog:…………….. Dzongkhag:……………............

8.

Name of the NFE Centre:

……………. .....................................................

9.

Gewog:

10.

Dzongkhag/Thromde: ……………….............................................................

11.

Contact No:

………………………………...................................................

…………………….................................................................

General Comments: ......................................................................................................
.......................................................................................................................................
Name of the Instructor:    ..............................................................................................
Signature:

………………………….........................................................................

Date: ………………...........................................…………………………………….
Name of the Parent School Principal:  ..........................................................................
Signature:

…………………………..........................................................................

Date: ..................................................................................................………………..
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					གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

					

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ ཆ

ལྷབ་སྦྱང་པའི་གནས་ཐོ།

༡.

ལྷབ་སྦྱང་པའི་མིང: ................................................................................

༣.

སྐྱེ་ཚེས་: ........................................................................................................................................................................

༢.

ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ: ..................................

མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་: ...............................................................................................................................

༤.
༥.

འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས: ................................................................

གཏན་འཇགས་ཁ་བྱང་:

འཛུལ་ཞུགས་ཨང་: .............................

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

གུང་ཨང་: ........................................................... ཁྲམ་ཨང་: ................................... དྲུང་ཁག: ...................................

གཡུས་: ................................................... རྒེད་འོག: ........................................... རྫོང་ཁག: ........................................
༦.

འགན་ལེན་ཡི་གུ:

༧.

ཡོད/ མེད།

ལྷབ་ནིའི་སློབ་ཚན་གྱི་དབྱེ་ཁག་:

ཀ - .............................................................................................................................................................................................
ཁ - .............................................................................................................................................................................................
༨.

འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་: ................................................................................................................

སྤྱི་བཏང་བསམ་འཆར།

..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
ལྷབ་སྦྱང་པའི་མིང་: ....................................................................................................................................................................
མིང་རྟགས་:
ཟླ་ཚེས་:

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

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

སློབ་སྟོན་པའི་མིང་: ...................................................................................................................................................................

མིང་རྟགས་: ................................................................................................................................................................................
ཟླ་ཚེས་: ......................................................................................................................................................................................
༤༩

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

			NON-FORMAL EDUCATION CENTRE

ANNEX. 1/F

Learner’s Profile

1.
2.
3.
4.
5.

Name of the Learner: …………………………….……… Gender: ……..
Citizenship ID card No: ………………………….........................
Date of birth:………………..
Date of admission:………………….. Admission no: …………..
Permanent Address:

House no:  ........................………Thram no: .......………….   Dungkhag:……………..
Village: …………….. .........Gewog: ....……………............ Dzongkhag:……………..
6.

Letter of undertaking signed: YES / NO

7.
Types of course attending:
a - ..................................................................................................................................
b -  ...............................................................…………………………………………...
8.
Contact No: …………………………………..................................................
General Comments: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Name of the Learner:    ..................................................................................................
Signature:
………………………….........................................................................
Date:
……………….......................................................................................
..
Name of the Instructor:   ...............................................................................................
Signature:
…………………………........................................................................
Date: ………………..................................................................................................
  /.
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ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ ཇ

					གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།
༡.

					

འགན་ལེན་ཡིག་ཆ།

མིང་: ....................................................................................................................

༢.

གཡུས /སྡོད་གནས: ..............................................................................................

རྫོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེ: ............................................................................................

༣.

སྐྱེས་ཚེས:

ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ:

ཕོ་ (

)

མོ་ (

)

རྒེད་འོག: ......................................................................

ཁྲམ་ཨང་: ........................... གུང་ཨང་: .........................

ཉིནམ: [ .......................................] ཟླཝ: [.......................................] སྤྱི་ལོ: [ .............................................]

མི་ཁུངས: .................................................................................................... ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང: ......................................................................

༤.

ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཡོད་པའི་ལཱ་གཡོག: ......................................................................................................................................................................

༥.

ཡིག་འགྲུལ་ཁ་བྱང་:

༧.

བཟའ་ཚང་ནང་མིའི་ཁ་གསལ: ................................................................................................................................................................................

༦.

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་:

ཀ་ ཨ་པ།

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

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

མིང་།

མི་ཁུངས།

ལས་འགན།

ཁ་བྱང་།

ཁ་ ཨའི།
ག་ གཉེན་གྲོགས།
༨. ང་གིས་ :
ཀ་

ཉེས་འགེལ་གྱི་ལཱ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་འབདཝ་མེད།

ག་

གཡོག་གི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་ཚུ་ གཡོ་སྒྱུ་འབད་ བཙུགས་བཙུགསཔ་མེད།

ཁ་

གཡོག་གི་དོན་ལུ་ དྲུང་འཚོ་མཁས་མཆོག་ལས་ གཟུགས་ཁམས་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་ ལག་ཁྱེར་འབག་ནི་ཡོད།

ང་

ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྫུས་མ་བཟོ་བཟོཝ་མེད།

ཅ་

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ སློབ་སྟོན་པའི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ལྟར་ མི་སྡེ་དང་མཐུན་འབྲེལ། དུས་ཚོད་གཟུང་ནི་ གྱོན་ཆས་ལ་སོགས་

པའི་ ལམ་སྟོན་ག་ར་ ཤོ་སྙོམས་འབད་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ནི་དང་། ཚུལ་མིན་སྨྱོ་རྫས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚུ་ལས་ འཛེམ་དགོ་པའི་
དང་ལེན་ཕུལཝ་ཨིན།
༥༠

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

                                 
   ANNEX. 1/G
		
NON-FORMAL EDUCATION CENTRE

					Undertaking Letter
1.

Full Name: .............................................     Sex: M  (     )         F  (      )

2.

Village/Thromde: …………………………………Gewog:  ............................

        

Dzongkhag:……………………Thram No:………………House No: ..............

3.

Date of Birth:     Day: [..................]  Month  [....................] Year [.................]

Nationality: ……………….. Citizenship ID No………………………………………
4.

Post Applied for:   ..............................................................................................

5.

Mailing Address: ..............................................................................................

6.

Contact Tel.No:

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

7.

Family Details:

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

Name

Nationality

Occupation

Address

Father
Mother
Spouse

8.  I have:
a.

Not been convicted of a criminal offence;

b.

Not been medically unfit for employment by a competent medical doctor;

c.

Not intentionally provided false information in the application for employment;

d.  

Not furnished fake documents.

e.   

Abide by the NFEI’s code of conduct and ethics on interpersonal relationship,     

           punctuality, dress code, conformity to guidelines, and refrain from the use of su
bstances
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ཆ་

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ སློབ་སྟོན་པ་འབད་ འཛུལ་བའི་ཉིནམ་ལས་བརྩིས་ཏེ་ ཉུང་ཤོས་ངོ་ལོ་གཅིག་གི་རིང་

ཕྱག་ཞུ་ནི་དང་། གལ་སྲིད་ ལས་འགན་འདི་ལས་ དགོངསམ་ཞུ་དགོ་པའི་གནད་དོན་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཟླཝ་གཅིག་གི་
ཧེ་མ་ལས་ མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་དང་། ལམ་ལུགས་དེ་ལས་ འགལ་སོང་པ་ཅིན་ དུས་ཡུན་
འདི་གི་ ཉེས་ཆད་ ང་རའི་དངུལ་ཕོགས་འཐོབ་ཚད་ལས་ ལོག་ བཏབ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ སེམས་ཁར་ཡོད།
༩. ཁས་ལེན་:

ད་རིས་ང་གིས་ ནཱ་ལུ་ཕུལ་མི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ དྲང་བདེན་འབད་ ཆ་ཚང་ཕུལཝ་ཨིནམ་ལས། ག་

དེམ་ཅིག་འབད་ གནས་ཚུལ་འདི་ཚུ་ རྫུས་མ་དང་ཁྲིམས་ལས་འགལ་བ་སོགས་འཐོན་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་དང་ ཁྲོམ་
སྡེ་གིས་ ང་ལུ་ཉེས་ཆད་བཀལ་ཆོགཔ་དང་ གཡོག་ལས་ དགོངས་ཕོག་ གཏང་ཆོག་པའི་ངག་བརྗོད་ཕུལཝ་ཨིན།

ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མིའི་ མིང་རྟགས། ................................. ཁྲིམས་རྟགས། ..............................
སྤྱི་ཚེས་: ....................................................................................

༥༡

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

f.   

I shall serve as NFE Instructor for a minimum of one year from the date of ap-

pointment. If I wish to discontinue my service, I shall serve at least one month notice in
advance to the parent school. Failing to do so, I shall be liable for payment of basic pay
for the stipulated period.

9.

Declaration: I hereby declare that the information given herein is true and com-

plete to the best of my knowledge. In the event of detection of false or misleading information, I understand that the Dzongkhag/Thromde shall withdraw/terminate my service.

Signature of Applicant    ......................(Affix Legal Stamp)..........................

Date: ..............................................................................................................
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གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཐོ།

ཨང་།

ཅ་དངོས།

མང་ཚད/ མང་ཉུང་།

༢

ཚོན་སྨྱུག

༡༢

༤

ཤོག་གུ།

རིལམ་༢ (Ream)

༡

༣
༥

༦

ས་སྨྱུག

ཤོག་བྱང་།
ལྟབ་ལྕགས།

ལྟབ་ཁབ།

སྒམ་༡༠

༡

སྐམ་༥

མ་ཡིག་ཐིག་ཅནམ་དེབ་སྟུག།

༡

༩

དྲཱོའིང་པཱིན། (Drawing pin)

སྒམ་༣

༡༠
༡༡

འཛོམ་ཐོ་མ་ཡིག་དེབ།
ཡིག་སྣོད་ལེབ་ཏེམ།

གྱིམ་ཙེ།

༡
༥

ཆ་༢

༡༢

སྤྱིན།

༡༤

འབྲི་དེབ། ཨང་ ༨ ཅན་མ། (No. 8) ༢

༡༣
༡༥

༡༦

༥༢

སྦྱར་ཤོག

པི་སི།

ཡིག་ཀྲེག།

དྲན་གསོ།

༡༠

༧

༨

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ ཉ

དམ་སྦྱིས་༡
༡

༢

༢

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

                  

ANNEX 1/H

NON-FOMAL EDUCATION CENTRE
Supply List
Sl.No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Item
Chalks
Marker pen assorted
Chart paper assorted
Paper
Stapler
Staples
Bound ruled register
Attendance register
Drawing pin
Flat files
Scissors
Glue
Cello tape
Note book. no. 8

Quantity
10 boxes
12 no
10 pieces
2 Ream
1 no
5 boxes
1 no
1 no
3 packets
5 no
2 pairs
1 bottle
1 no
2 no

15
16

Oencil
Eraser

2 no
2 no
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ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ ཏ།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་རྩ་གཞུང་།

དེབ་རིམ་དང་པ།

གཞི་རིམ་དེབ་རིམ་དང་པ་ལས་གསུམ་པ་ཚུན་གྱི་ ཐུན་ཚན་དང་ཆུ་ཚོད་དཔྱ་བགོ།

སོན་ཚན་རིམ༌ཨང་།

སོན་ཚན་གྱི་མིང་།

༢

ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ།

༡

༣

༤
༥

༦
༧
༨

༩

༡༠
༡༡

དེབ་རིམ་གཉིས་པ།

སྦྱར་བྱ་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག།

ཐུན་ཚན།

ཆུ་ཚོད།

༢

༦

༣༢

ཨ་ལོ་ལུ་ཨའི་གི་ཨོམ།

༣

༩༦
༩

གཉེན་མ་ཧ།

༤

༡༢

འཐུང་ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ།

༥

༡༥

སྨན་ཁབ་བཙུགས།

༤

༡༢

ཟས་བཅུད་ཅན།

༦

༡༨

ཐ་དམ་ཚིག།

༦

༡༨

དུ་ཉུང་ཐབ།

༦

མཐའ་འཁོར་ཧིང་སངས་ས།
ནགས་ཚལ་བདག་འཛིན།

༦
སོམ།

༥

༡༨
༡༨
༡༥

༧༩

༢༣༧

༡༢

ཁྱིམ་ནང་བཟའ་ཚང་ཉུང་སུ་དགའ།

༤

༡༢

༡༤

ཟས་བཅུད་ཅན།

༧

༢༡

༡༣
༡༥

༡༦
༡༧
༡༨

༡༩
༢༠
༢༡

༥༣

ཨ་ལོའི་ཨའི་གི་འཕོད་བསྟེན།

༦

གཙང་སྦྲ།

༨

༢༤

༨

༢༤

༨

༢༤

༨

༢༤

ཚོད་ཞིང་ལྡུམ་ར།

༩

ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ།

༩

ལག་བཟོ།

༨

བྱ་གསོ་སྐྱོང་།
དངུལ་ཐོག།

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ།

སོམ།

༡༨

༧༥

༢༧
༢༧

༢༤
༢༢༥

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

དེབ་རིམ་གསུམ་པ།
༢༢

ཀུན་དང་མཐུན་ལམ།

༢

༦

༢༣

ས་བཅུད་ལུ་ཕན་པའི་ལུད།

༢

༦

༢༥

རང་བཞིན་གནས་སྟངས།

༤

༡༢

ཤ་མུ་དང་ཉ་ཁག་ཅུང་།

༥

༡༥

༢༤
༢༦
༢༧
༢༨

༢༩
༣༠
༣༡

༣༢

༣༣

༣༤
༣༥

མི་རློབས་ཤེས་ཡློན།

༣

གཙང་སྦྲ་འཕློད་བསྟེན་དང་ཆོས།

༥

ཨེཆ་ཨའི་བི་ཨེཌིསི་དང་འབྲེལ་བའི་མི་ཚེ་བསྐྱལ་ཐབས་ལམ་སྟློན།

༢

༩

༡༥
༦

སྒོ་ནློར་གསློ་སྐྱོང་།

༤

༡༢

འབྲི་ལྷག་གི་དགོས་པ་དང་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དཔེ་བཀོད།

༤

༡༢

ང་བཅས་རའི་ལམ་ལུགས།

༤

ས་ཡློམ།

༢

ཆུ་རུད་བཀག་ཐབས།

༢

ཡློངས་ཁྱབ་ཚ་རིམས།

ནགས་ཚལ་དང་ཁྱིམ་མེ་རྐྱེན་ལས་སྲུང་སྐྱོབ།

༢

༡༢
༦
༦
༦

སློམ།

༥

༤༦

༡༨

ཡློངས་སློམ།

༢༠༠

༦༠༠

༡༣༨

གཞི་རིམ་ཤེས་ཡློན་གྱི་ དེབ་རིམ་ཁག་གསུམ་ སློབ་སྟློན་འབད་ནིའི་དློན་ལུ་ གཟའ་དང་ཆུ་ཚློད་ཚུ་ཡང་ :


གཟའ་མིག་དམར་ལས་ སྤེནཔ་ཚུན།



ཐུན་ཚན་རེ་ལུ་ ཆུ་ཚློད་༣ རེ་འབད།



ལློ་འཁོར་ལུ་སློབ་སྟློན་ ཐུན་ཚན་ཡློངས་སློམ་༢༠༠ དགོ།



དུས་ཡུན་ ཆུ་ཚློད་ ༦༠༠ དགོ།

Operational Guidelines for NFCE Programmes

53

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ ཐ།
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།
									
				
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོ
གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོནན་ལྟེ་བ།
་གྱི་རྩ་གཞུང་།

ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ ཐ།

				ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡོན་གྱི་དེབ་རིམ་དང་པ་ལས་གསུམ་པ་ཚུན་གྱི་
གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་རྩ་གཞུང་།
ཐུན་ཚན་དང་ཆུ་ཚོད་དཔྱ་བགོ།
ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡོན་གྱི་དེབ་རིམ་དང་པ་ལས་གསུམ་པ་ཚུན་གྱི་ ཐུན་ཚན་དང་ཆུ་ཚོད་དཔྱ་བགོ།

དེབ་རིམ་དང་པ།

སོན་ཚན་རིམ་ཨང་

སོན་ཚན་གྱི་མིང་།

སོབ་སོན་ཐུན་ཚན།

ཆུ་ཚོད།

༢

སོ་རྫས་ཀེ་ཧང་།

༤

༦

༡

༣

༤
༥

༦
༧
༨

ཚ་རིམས་དང་གློ་ནད་བཀག་ཐབས།
ཆང་གི་ཉེས་དམིགས།

༤

མི་ཚེ་འགོ་བཙུགས།

༤

ནགས་ཚལ་རང་གི་ཚེ་སོག།

༤

བྱཱ་གི་འཐོན་སྐྱེད་ལེགས་ཤོམ།

༤

བྱ་གསོ་སྐྱོང་།

༤

ཀརྨ་ལམ་འགྲུལ་དང་པ།

༤

༦
༦
༦
༦
༦
༦
༦

༩

ཀརྨ་ལམ་འགྲུལ་གཉིས་པ།

༤

༦

༡༡

རང་གཡུས་ཟམ་པའི་འོག་ལུ་ཨིན་རུང་དགའ།

༤

༦

༡༠
༡༢

༡༣

༡༤
༡༥

༡༦

ཀརྨ་ལམ་འགྲུལ་གསུམ་པ།

༤

ཕོ་མོ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ལཱ།

༤

ཨང་རྩིས།

༤

རོ་ལོ་ཟ་མི།

༤

ཤ་མུ་གསོ་སྐྱོང་།

ཡུན་བརྟན་ས་གཞི་འཛིན་སྐྱོང་།

དེབ་རིམ་གཉིས་པ།

སོམ།

༦
༦
༦
༦

༤

༦

༦༤

༩༦

༤

༦

༡༧

ནད་གཞི་ཨེཆ་ཨའི་ཝི།ཨདྲེས་བཀག་ཐབས་ལམ་སོན།

༤

༦

༡༩

མི་སྡེའི་ཆུ་མིག་གི་ས་ཁོངས་འཛིན་སྐྱོང་།

༤

༦

༡༨

༢༠
༢༡

༢༢

༢༣
༥༤

༤

ཆུ་འདི་ང་བཅས་རའི་ཚེ་སོག་ཨིན།
འཛམ་གླིང་ཆགས་ཚུལ།

སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཐངས་ལམ་སོན།
ཨང་རྩིས།

ཤིང་མཐུད་ཐངས།

༥
༥

༤
༤
༤

༧.༥
༧.༥
༦
༦
༦

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

༢༤

ཨ་ལོའི་འཕོད་བསྟེན་དོན་ལུ་བཞེས་སྒོ་ལེགས་ཤོམ།

༥

༧.༥

༢༦

ནང་འཁོད་ཀྱི་རྩུབ་སོད།

༥

༧.༥

༢༥

ཨ་ལོ་དང་ཨའི་གི་ཉེན་སྲུང་།

༢༧

༥

འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་དང་མི་རྩིས།

༢༨

༥

གསལ་སྒྲོན་གྱི་དགའ་སྐྱིད།

༢༩

༦

༤

ཁྱི་འུག་པ་བཀྲིས།

དེབ་རིམ་གསུམ་པ།

༦

༤

ཨང་རྩིས།

༣༡

༧.༥

༤

བཟའ་ཚང་ཁ་འབྱལ་བའི་དཀའ་ངལ།

༣༠

༧.༥

སོམ།

༦

༤

༦

༦༦

༩༩

༣༢

སྐྱེ་ནུས་ཀྱི་བསླབ་བྱ།

༥

༧.༥

༣༤

སོ་རྫས་ཀྱིས་མི་ཚེ་འཕོ་བརླག།

༥

༧.༥

༣༣

ཕམ་གིས་ཨ་ལོ་ན་སྨིན་སྐྱོང་ཐངས།

༣༥

༤

བད་ཀན་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སོན།

༣༦

༤

ཨང་རྩིས།

༣༧

༦

༤

བོ་སེམས་འགྱུར་བ།

༤༧

༦

༤

ཨང་རྩིས།

༤༦

༦

༤

གསོག་འཇོག་སྡེ་ཚན།

༤༥

༦

༤

ངན་ལྷད་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་བཀག་ཚུགས།

༤༤

༡༠.༥

༤

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས།

༤༣

༧.༥

༧

ཕག་དོག།

༤༢

༦

༥

གཟའ་སྐར་ཚེས་གྲངས་རྩིས་དེབ།

༤༡

༦

༤

ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་དབང་ཆ།

༤༠

༦

༤

ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་།

༣༩

༦

༤

སྐྱེ་རྒྱུན་འཕོད་བསྟེན།

༣༨

༦

ནོར་རིགས་གསོ་སྐྱོང་དང་རྩ་ཆག་འཛིན་སྐྱོང་།

༦

༤
སོམ།

ཡོངས་སོམ།

༤

༦
༧༠

༢༠༠

༦

༡༠༥

༣༠༠

ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ དེབ་རིམ་ཁག་གསུམ་ སློབ་སོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཟའ་དང་ཆུ་ཚོད་ཚུ་ཡང་ :
ཁ་སྐོང་
ཤེས་ཡོན་གྱི་ དེབ་རིམ་ཁག་གསུམ་ སློབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཟའ་དང་ཆུ་ཚོད་ཚུ་ཡང་ :

•



•

 ལོ་འཁོར་ལུ་སློ
ཐུན་ཚན་རེ་ལུ་
ད་ ༡ དང་
སྐར་མ་
རེ་འབད།
བ་སྟོནཆུ་ཚོ
་ ཐུན་ཚན་ཡོ
ངས་སྡོ
མ་༢༠༠༣༠དགོ།

•
•

གཟའ་མིག་དམར་ལས་
སྤེནཔ་ཚུན།
གཟའ་མིག་དམར་ལས་ སྤེནཔ་ཚུན།

ཐུན་ཚན་རེ་ལུ་ ཆུ་ཚོད་ ༡ དང་ སྐར་མ་ ༣༠ རེ་འབད།
དུས་ཡུན་ ཆུ་ཚོད་ ༣༠༠ དགོ།

Operational Guidelines for NFCE Programmes

54

									

ཟུར་སྦྲགས་ ༡ ད

          

    NON-FORMAL EDUCATION CENTRE
   
NFE FUNCTIONAL ENGLISH CURRICULLUM FOR PLC
BASIC LEVEL
Theme 1: My Home and Community
Lesson Topic
Duration in days
Duration in hours
Remarks
1

Greetings and
Courtesies
Personal Introduction
My Family
My Body

2
3
4
5

4

6

3

4.5

4
5
16

6
7.5
24 hours

Theme 1: My Farm and Environment.
Lesson

Topic

Duration in days

Duration in hours

1

Days of the week

4

6

2
3
4

Comparisons
Action Words
Signs and symbols
The twelve
months
Preposition of
Place and location
Units Measurements

5
3
2

7.5
4.5
3

3

4.5

2

3

21

3

5
6
7

Remarks

31 hrs 30

༥༥

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

LEVEL 1
Theme 1: My Home and Community
Lesson

Topic

Duration in days

Duration in hours

1
2
3
4
5
6

My family
Parenting
Sunday Market
Eating Out
Travel
Safe Home

4
3
3
4
4
3

6
4.5
4.5
6
6
4.5

Remarks

Theme 2: Our Farm and Environment.
Lesson

Topic

Duration in days

Duration in hours

1
2

Our farm
Seasons

8
3
11

12
4.5
16 hrs 30 Minutes

Remarks

Theme 3: Health and Hygiene
Lesson

Topic

Duration in days

Duration in hours

1

Safe Drinking
Water
Immunization

3

4.5

3
6

4.5
9 hrs

Duration in days

Duration in hours

3

4.5

3
6

4.5
9 hrs

2

Theme 4: My country
Lesson Topic
1
2

Safe Drinking
Water
Immunization
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Remarks

Remarks
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LEVEL 3.
Theme 1: My Home and My Community
Lesson

Topic

1

Family Cel4
ebration (Tshechu)
My Memorable 4
Diwali
Invitation
4
Cards
12

2
3

Duration in days

Duration in hours

Remarks

6
6
6
18 hrs

Theme 2: My Farm and My Environment
Lesson

Topic

1

Human Wild6
life Conflicts
Aum Taumo’s 3
Maize field
Waste Manage- 5
ment
14

2
3

Duration in days

Theme: Health, Hygiene and Nutrition
Lesson Topic
Duration in days
1
2
3

༥༦

Maternal
4
Health Care
Pema’s Diet
4
and Healthy
Habits
HIV/AIDS and 4
pre-natal care
12

Duration in hours

Remarks

9
4.5
7.5
21 hrs
Duration in hours

Remarks

6
6
6
18hrs
གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

Theme 4: My Country.
Lesson

Topic

Duration in days

Duration in hours

1

Citizenship
(Voting)
The Rights of
the childs
Filling up
forms
Democracy

5

7.5

3

4.5

8

12

5
21

7.5
31 hrs 30 Minutes

2
3

Remarks

Theme 5: Media and Communication.
Lesson

Topic

Duration in days

Duration in hours

1
2

Print Media
Advertisement
in Newspaper

3
3

4.5
4.5

6

9 hrs

Level
Basic
Level 1
Level 2
Level 3

No. of days
37
47
51
65
200 days
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No. of Hours
55hr. 30 min
70 hrs30 min
76hrs30 min
97 hr30 min
300 hrs
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ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ ན།
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

སྤྱི་ལོ་:…………………ལོའི་ ལོ་འཁོར་འཆར་གཞི།
སོབ་ཚན་:

སྤྱི་ཟླ།

…………………………..

སྦྱོང་ལཱ།

དྲན་གསོ།

གྲ་སྒྲིག་འབད་མི: ……………………

བདེན་སྦྱོར་འབད་མི: ……………………

(མིང་རྟགས་) ……………………

(མིང་རྟགས་) …………………………

(སོབ་སོན་པ་)

(དབུ་འཛིན་)

སྤྱི་ཚེས: …………………………

སྤྱི་ཚེས: ……………………

18

༥༧

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX.1/L

NON-FORMAL EDUCATION CENTRE
Annual Plan for year ……………
Course …………………………..
Months

Activities

Remarks

Prepared by: ……………………………

Verified by: ………………………..

(Signature) ……………………………….

(Signature) …………………………

Instructor

Principal

Date: ………………………………

Date: ……………………………….
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ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ པ།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

ཟླ་རིམ་སྙན་ཞུ་བཀོད་ཤོག།

(སོབ་སོན་པ་གིས་བཀང་ནི་)

༡.

སྤྱི་ཟླ: ………………………………………………………………………………………………………………

༣.

སོབ་སོན་པའི་མིང་:………………………………………………………………………………………………

ལྟེ་བའི་མིང་:………………………………………………………………………………………………………

༢.

མངའ་ཁོངས་་སོབ་གྲྭ:……………………………………………………………………………………………

༤.

༥.

ལྷབ་སྦྱང་པ་ མི་གྲངས:

༧.

འདས་པའི་སོབ་ཚན་གྱི་ཁ་

༼ཕོ:་་་་་་་་་་་་་་་་་་མོ:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སོམ:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽

སོབ་ཚན: …………………………………………………………………………………………………………

༦.

གསལ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

སོབ་སོན་གྱི་ཉིན་གྲངས:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་སོམ:

ཕོ།

གཞི་རྟེན་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན།

མོ།

སོམ།

ཁ་སྐོང་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན།

དབྱེ་རིམ་ ༢ ཀྱི་ལྷབ་སྦྱང་འབད་མིའི་
གྱངས་ཁ་…

ཀ) ཟླཝ་འདི་ནང་བརྒྱ་དཔྱ་ ༡༠༠ ཡོད་ཐོ།

གཞི་རྟེན་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན
ཕོ།

མོ།

སོམ།

ཁ་སྐོང་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན
ཕོ།

མོ།

སོམ།

སྤྱི་སོམ།
ཕོ།

མོ།

སོམ།

ཁ) ཟླཝ་འདི་ནང་ ཆད་སོད་མིའི་ཐོ།
༨ བསམ་འཆར་གཞན:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
གྲ་སྒྲིག་འབད་མི:
(མིང་རྟགས་) ………………………………
སོབ་སོན་པ།

སྤྱི་ཚེས:………………………

བདེན་སྦྱོར་འབད་མི:
(མིང་རྟགས་) …………………………………
དབུ་འཛིན།

སྤྱི་ཚེས:……………………………………………

19

༥༨

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX. I/M
NON-FORMAL EDUCATION CENTRE
Monthly Reporting Form
(To be used by Instructors)
1. Report for the month of: ………………………………………..
2. Name of Centre: ………………………………………………..
3. Name of Instructor ……………………………………………..
4. Parent School: ………………………………………………….
5. No. of learners: Male Female Total
6. Course: ………………………………..……
7. Description of course delivered: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………
No. of working days: …….............
Total Number of Learners
Male

Female

Total

Basic Literacy Course
Post Literacy Course
Number of Learners Basic Literacy Course Post Literacy Course
who were…
Male Female Total Male Female Total
(a) 100% present during
the month
(b) Absent during the
whole month

GRAND TOTAL
Male

Female Total

17. Any other comments:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Prepared by:

Verified by:

…………………
(Signature)
Instructor
Date: ………………..

…………………
(Signature)
PRINCIPAL
Date: …………………..

Operational Guidelines for NFCE Programmes
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ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ ཕ།
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

ད་ལོ་ཡོད་མི་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྦྱང་པ་དང་ གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་ས་ ལྟེ་བའི་ལོ་འཁོར་ཟུང་འཐོན་སྙན་ཞུ།

ཨང་

ལྟེ་བའི་མིང་།

(རོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི་)

-------------------------------------------

མངའ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ།

རྒེད་
འོག

གཞི་

རིམ།

སྡེ་ཚན་
རིམ་

འཐོན་

གྱངས་ཁ།

འགོ་བཙུགས་ཟླ་ཚེས།

རོང་ཁག་/ ཁྲོམ་སྡེའི་མིང་:

གཞི་འཛུགས་སྐབས་ཀྱི་
མི་གྲངས།

ཕོ
་

མོ་

སོམ།

ལྷབ་འཕོ་བཤོལ་བཞག་
པའི་མི་གྲངས།

ཕོ་

མོ་

སོམ།

ད་ལོ་ཡོད་པའི་མི་གྲངས།
ཕོ་

མོ་

སོམ།

སོབ་ཚན་ཁྱབ་
ཚད།

20

༥༩

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX.I/N
NON-FORMAL EDUCATION CENTRE
Biannual report on existing NFE learners and Centers of BLC
(To be compiled by DEO/TEO)
Name of Dzongkhag
Sl.
No.

Name
Centre

of

Parent
School

……………………………………………
Geog

BLC

No.
Of
batch

Operational Guidelines for NFCE Programmes

Date
Started

Initial
Enrolment
M

F

Dropout
Enrollment
T

M

F

Existing
Enrollment
T

M

F

T

Unit
Cover
ed
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ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ བ།
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

ལོ་འཁོར་ཟུང་འཐོན་གྱི་ གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ།

(རོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི་)

མིང་།

མངའ་

ཁོངས་སོབ་
གྲྭ།

རྒེད་འོག

ཁ་

སྐོང་།

སྡེ་ཚན་
རིམ་

འཐོན་

གྱངས་ཁ།

ཟླཚེས།

ཨང་

ལྟེ་བའི་

འགོ་བཙུགས་

རོང་ཁག/ ་ཁྲོམ་སྡེའི་མིང་: ………………………………………………………………
གཞི་འཛུགས་སྐབས་ཀྱི་
མི་གྲངས།

ཕོ་

མོ་

སོམ།

ལྷབ་འཕོ་བཤོལ་བཞག་པའི་
མི་གྲངས།

ཕོ་

མོ་

སོམ།

ད་ལོ་ཡོད་པའི་མི་གྲངས།

ཕོ་

མོ་

སོམ།

སོབ་ཚན་ཁྱབ་
ཚད།

21

༦༠

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX.I/O
NON-FORMAL EDUCATION CENTRE
Biannual report on Completion of BLC
(to be compiled by DEO/TEO)
Name of Dzongkhag
Sl.
No.

Name
Centre

of

Parent
School

……………………………………………
BLC

Date
Started

Initial
Enrolment
M
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F

Dropout
Enrollment
T

M

F

Existing
Enrollment
T

M

F

Date
of
Completion
T

Name of
the
instructor
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ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ མ།
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

ད་ལོ་ཡོད་མི་ ཁ་སྐོང་་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྦྱང་པ་དང་ ལྟེ་བའི་ལོ་འཁོར་ཟུང་འཐོན་སྙན་ཞུ།
(རོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི་)

རོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེའི་མིང་: …………………………………………………………………………………

ཨང་

ལྟེ་བའི་
མིང་།

མངའ་

ཁོངས་སོབ་
གྲྭ།

རྒེད་འོག

ཁ་

སྐོང་།

སྡེ་ཚན་
རིམ་

འཐོན་

གྱངས་ཁ།

འགོ་

བཙུགས་
ཟླཚེས།

གཞི་འཛུགས་འབདཝ་

ཐོན་འགྱོ་མིའི་ཐོ།

ད་གི་ཐོ།

ཕོ་

མོ
་

སོམ།

ཕོ་

མོ་

སོམ།

ད་ལོ་ཡོད་མི་གི་ཐོ།
ཕོ་

མོ་

སོམ།

སོབ་ཚན་ཁྱབ་
ཚད།

22

༦༡

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX. I/P
NON-FORMAL EDUCATION CENTRE
Biannual report on existing learners and Centers of PLC
(To be compiled by DEO/TEO)
Name of Dzongkhag
Sl.
No.

Name
Centre

of

Parent
School

Geog

……………………………………………
PLC

No.
Of
batch

Date
Started

Initial
Enrolment
M
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F

Dropout
Enrollment
T

M

F

Existing
Enrollment
T

M

F

T

Unit
Cover
ed
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ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ ཙ།
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

ལོ་འཁོར་ཟུང་འཐོན་གྱི་ ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡོན་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ། མཇུག་བསྡུའི་སྤྱི་ལོ་-------------------------(རོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི་)

ལྟེ་བའི་

ཨང་

མིང་།

མངའ་

ཁོངས་སོབ་
གྲྭ།

………………………………………………………………………………………………………
སྡེ་ཚན་

རྒེད་འོག

ཁ་སྐོང་

ཤེས་ཡོན།

རིམ་

འཐོན་

གྱངས་
ཁ།

འགོ་བཙུགས་ཟླཚེས།

རོང་ཁག/ ་ཁྲོམ་སྡེའི་མིང་:

གཞི་འཛུགས་སྐབས་
ཀྱི་མི་གྲངས།

ཕོ་

མོ་

སོམ།

ལྷབ་འཕོ་བཤོལ་བཞག་པའི་
མི་གྲངས།

ཕོ་

མོ་

སོམ།

ད་ལོ་ཡོད་པའི་མི་གྲངས།

ཕོ་

མོ་

སོམ།

མཇུག་

བསྡུའི་ཟླ་
ཚེས།

སོབ་སོན་

པའི་མིང་།

23

༦༢

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX.I/ Q
NON-FORMAL EDUCATION CENTRE
Biannual report on Completion of PLC (completed in the year ………….)
( to be compiled by DEO/TEO)
Name of Dzongkhag
Sl.
No.

Name
Centre

of

Parent
School

PLC

……………………………………………………………
Date
Started

Initial
Enrolment
M
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F

Dropout
Enrollment
T

M

F

Existing
Enrollment
T

M

F

Date
of
Completion
T

Name of
the
instructor
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ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ ཚ།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

སོབ་སྦྱོང་མཐར་འཁྱོལ་སྙན་ཞུ།

(སོབ་སོན་པ་གིས་བཀང་ནི་)

སྤྱི་ལོ:………………………

ལྟེ་བའི་མིང་:

…………………………………………..

སོབ་སོན་པའི་མིང:་

…………………………………………..

མངའ་ཁོངས་་སོབ་གྲྭའི་མིང:

…………………………………………

རྒེད་འོག:

…………………………………………..

རོངང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ:

…………………………………………..

མཇུག་བསྡུའི་ཁ་གསལ་:
ཨང་

སོབ་ཚན།

༡

འགོ་བཙུགས་
ཟླཚེས།

གཞི་འཛུགས་སྐབས་ཀྱི་མི་

མོ་

གྲངས།

ཕོ་

སོམ།

ལྷབ་འཕོ་བཤོལ་བཞག་པའི་མི་
གྲངས།

མོ་

ཕོ་

སོམ།

མཐར་འཁྱོལ་གྲུབ་མི།

མོ་

ཕོ་

སོམ།

མཇུག་

བསྡུའི་ཟླ་
ཚེས།

༢

གྲ་སྒྲིག་འབད་མི་ :
(མིང་རྟགས་)
སོབ་སོན་པ།
སྤྱི་ཚེས:

24
༦༣

…………………

…………………

བདེན་དཔྱད་འབད་མི་ :
(མིང་རྟགས་)

…………………

དབུ་འཛིན།
སྤྱི་ཚེས:

…………………

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX.I/R

NON-FORMAL EDUCATION CENTRE
Course Completion Report
( to be filled by instructor)
Year ……….
Name of the Centre:

…………………………………………..

Name of the Instructor:

………………………………………….

Name of the parent school:

………………………………………….

Gewog:

………………………………………….

Dzongkhag/Thromde:

………………………………………….

Completion details:
Sl.
No. Course
1

Date started

Enrolled
M F T

Dropout
M F

T

Completed
M F T

Date
of
Completion

2

Prepared by:

Verified by:

…………………
(Signature)
INSTRUCTOR

…………………
(Signature)
PRINCIPAL

Date:…………………

Date:…………………
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ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ ཛ།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།
སོབ་སོན་པའི་སྐོར་ལས་ ལོ་འཁོར་ཟུང་འཐོན་སྙན་ཞུ།
(རོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི་)
རོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེའི་མིང་:
ཨང་

སོབ་སོན་པའི་
མིང་།

……………………………………………
ཕོ་མོའི་
དབྱེ་བ།

ཤེས་ཚད།

ལཱ་གཡོག་ནང་ འགོ་
ཐོག་བསྐོ་བཞག་གི་ཟླ་
ཚེས།

ད་ལོའི་ལྟེ་བ་ནང་འཛུལ་
བའི་ཟླ་ཚེས།

ལྟེ་བའི་མིང་།

རྒེད་འོག།

མངའ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ།

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་།

25

༦༤

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX.I/S
NON-FORMAL EDUCATION
Biannual report on Instructor’s detail
( to be compiled by DEO/TEO)
Name of Dzongkhag
Sl.
No.

Name
of
Instructor

Sex

……………………………………………
Qualification

Date of Initial
Appointment

Operational Guidelines for NFCE Programmes

Date of joining
present centre

Name of
centre

the

Gewog

Parent
School

Contact No.
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ཟུར་སྦྲགས་ ༡/ ཝ།
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་མི་ཚུ་གི་ གནས་སོར་ལག་ཁྱེར།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་མི་………...……………………….……..འདི་གིས་

གྲྭ………...……………………….

/

/

ལས་

/

མཇུག་བསྡུ་/ལྷབ་པའི་བསྒང་ ཡོད་མི་གིས་

/

སྤྱི་ཚེས་

ནང་ཡོད་པའི་

མངའ་ཁོངས་སོབ་

………...……………………….……..ལྟེ་བ་ནང་

ཚུན་ གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་/ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡོན་གྱི་སོབ་སྦྱོང་འབད་དེ་ དེབ༌རིམ༌
/

/

ལུ་ ལྟེ་བ་འདི་ལས་ དགོངས་ཞུ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་ལུ།

སྤྱི་་ཚེས་

………...………པ་

མོ་/ཁོའི་ ཁ་གསལ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིན :
སྐྱེ་ཚེས་

མི་ཁུངས་ :

:

གཡུས་ :

རྒེད་འོག་ :

རོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་ :

གནས་སོར་འགྱོ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
སོབ་སོན་པ།

མིང་ :

…………………………………………

མིང་རྟགས་ :

དབྱིན་ཚེས་ :

…………………………………

…………………………………

དབུ་འཛིན།

མིང་ :

……………………………………

མིང་རྟགས་ : .................................................

དབྱིན་ཚེས་ : ……………………………………

སོབ་གྲྭའི་ཐིའུ།

26

༦༥
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ANNEX.I/T
NON-FORMAL EDUCATION
Transfer Certificate of NFE learner
This is to certify that ………...……………………….……..NFE learner of …………….…….…
NFE centre under……………………………….…………….Parent School, was in this centre
from
………………………to …………..…………for the Basic Literacy Course/ Post Literacy
Courses
and completed level………………… has hereby left this centre on ………………….
His/Her details are as follows:
Date of Birth
Nationality:
Village:
Gewog
Dzongkhag/Thormde
Reason for transfer:

INSTRUCTOR

PRINCIPAL

Name:

Name:

Signature:

Signature:

Date:

Date:

SCHOOL SEAL
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65

			
ཨང་།
༡

༢

༣

༤
༥

༦

༦༦

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འབྲི་ཤོག་དབྱེ་ཁག།

འབྲི་ཤོག་གི་དབྱེ་བ།

ཟུར་སྦྲགས།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས་གྲོས་འབུལ་ ཟུར་སྦྲགས་༢/ ཀ་
འབྲི་ཤོག

འཛུལ་ཞུགས་འབྲི་ཤོག

ཟུར་སྦྲགས་ ༢/ ཁ་

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་གྱི་བདེན་དཔྱད།

ཟུར་སྦྲགས་ ༢/ ང་

མོས་མཐུན་གན་ཡིག
ལྟེ་བའི་གནས་ཐོ།

ལོ་འཁོར་ཟུང་འཐོན་གྱི་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་
སྦྱང་པའི་སྙན་ཞུ།

དྲན་གསོ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༢/ ག་
ཟུར་སྦྲགས་ ༢/ ཅ་
ཟུར་སྦྲགས་ ༢/ ཆ་

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

                    Checklist form for the Continuing Education Centre (CEC)
Sl.No.
1
2
3
4
5
6

Types of form
CE Proposal form
Admission form
MoU
Verification of CE
Centre Profile
Biannual report of CE students

Operational Guidelines for NFCE Programmes

ANNEX.
ANNEX.2/A
ANNEX.2/B
ANNEX.2/C
ANNEX.2/D
ANNEX.2/E
ANNEX.2/F

Remarks

66

ཟུར་སྦྲགས་ ༢/ ཀ
འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལས་རིམ།

གཞི་བཙུགས་གྲོས་འབུལ་འབྲི་ཤྲོག

(འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་གིས་བཀང་ནི་)
༡ གྲོས་འབུལ་བཙུགས་མི་ལྟེ་བ་གི་མིང་ :
༢ ལྟེ་བའི་འགོ་འདྲེན་པའི་མིང་ :
༣ རྲོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་ :

༤ སྲོབ་ཕྲུག་ཁ་གྲངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་ :

ཕྲོ་:

༥ སྲོབ་ཚན་གྲོས་འབུལ་བཙུགས་ཡྲོད་མི : (རྟགས་བཀལ་གནང་)
༦ སྲོབ་རིམ :

མྲོ་:

སྲོམ་ :

ཚན་རིག།

ཚྲོང་རིག།

རིག་གཞུང་།

༡༠ པ་

༡༠ པ་

༡༠ པ་

༡༠ པ་

༡༢ པ་

༡༢ པ་

༡༢ པ་

༡༢ པ་

ནང་རིག།
༩ པ་

༩ པ་

༡༡ པ་
༧ སྲོབ་སྲོན་པའི་གྱངས་ཁ་ :
(སྲོབ་སྲོན་པའི་
བཙུགས་དགོ)

ཁྱད་ཡྲོན་ཐྲོ་

༨ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས།

བཀང་ཤྲོག་འདི་དང་མཉམ་སྦྲགས་འབད་

(རྟགས་བཀལ་གནང་)

(གཞི་རྟེན་ཁོ་ཆས་ཀྱི་ ཁ་གསལ་ཐྲོ་ཅིག་ ཟུར་སྦྲགས་འབད་བཙུགས་དགོ་པའི་
ཁར་ མཐུན་རྐྱེན་ གཞན་ཡང་ཡྲོད་པ་ཅིན་ དེའི་ནང་ལུ་བཙུགས་དགོ་)

༩ ཁ་གྲངས།

༩ པ་

༡༡ པ་

སྲོབ་སྲོན་པའི་གྱངས་ཁ།

……………

༩ པ་

༡༡ པ་

སྲོབ་སྲོན་པའི་གྱངས་ཁ།

༡༡ པ་

སྲོབ་སྲོན་པའི་གྱངས་ཁ།

སྲོབ་སྲོན་པའི་གྱངས་ཁ།

…………… …………… ……………

བྱ་སབས་བདེ་བའི་ སྲོབ་ཁང་།

ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་

དཔེ་མཛྲོད་ཁང་།

བརྡ་དྲོན་འཕྲུལ་རིག་ཁང་།

འདུག་

འདུག་

འདུག

འདུག་

མིན་འདུག་

ཁང་།

མིན་འདུག་

་

མིན་འདུག་

མིན་འདུག་

༡༠་གྲོས་འབུལ་ལྟར་གྱི་ སྲོབ་སྲོན་གྱི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ :
གྲོས་འབུལ་བཙུགས་མི་ :
༡.

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མིའི་མིང་/སྦྱིན་བདག་

༢. . དབུ་འཛིན་གྱི་མིང་

…………………………………

……………………………..

མིང་རྟགས་ :

མིང་རྟགས་ :

སྤྱི་ཚེས་ : ………………………………………

སྤྱི་ཚེས་ :

…………………………………

བདེན་དཔྱད་འབད་མི་ :
(རྲོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་ ཤེས་རིག་འགྲོ་དཔྲོན་
རྲོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་ ཤེས་རིག་འགྲོ་དཔྲོན་གྱི་མིང་ : ……………………………
མིང་རྟགས་ : ……………………………
སྤྱི་ཚེས་ : ……………………………
བདེན་སྲོར་གནང་མི།

(རྲོང་བདག་/ཁྲོམ་དཔྲོན་)
དྲན་ཐྲོ་ :

འྲོག་གི་རྒྱབ་སྲོན་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་བཙུགས་དགོ :

-

༦༧

སྲོབ་ཁང་ཕྱི་ནང་གི་ མཐུན་རྐྱེན་ཁ་གསལ།
འཐུས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དང་་འགྲོ་སྲོང་།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX. 2/ A
CONTINUING EDUCATION PROGRAM
Opening Proposal Form
(To be filled by CE Centre)
1.Name of the proposed centre.
2. Name of the Centre head
3. Dzongkhag/Thromde:
4. Estimated total Number of students:

Male:

Female:

Total:

5. Course proposed: (Please tick)

Arts

Science

Commerce Rigzhung

6. Level of class

IX
X
XI
XII

IX
X
XI
XII

IX
X
XI
XII

IX
X
XI
XII

Library

ICT room

Yes

Yes

7.Number of tutors:
(CV of tutors to be with the form)
8. Infrastructure (Please tick )

Conducive Science
classroom. laboratory
(Please
attach
details
of
the Yes No
Yes No
infrastructure and mention any others)
9. Quantity

No

No

10. Proposed tuition fees per student
Proposed by:
1. Name of the Proponent/Proprietor:………………………..2. Name of the Principal:……………
Signature:

Signature:

Date:

Date:

Verified by
(Dzongkhag/Thromde Education Officer)
Name of the DEO/TEO: ……………………………
Signature: ……………………………
Date:

Endorsed by:
(Dzongdag/Thrompon)

Note:

To be supplemented by the following documents:
- Details of the physical ambiences and facilities
- Structure of fees and expenditure
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ཟུར་སྦྲགས་ ༢/ ཁ
འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལས་རིམ།
འཛུལ་ཞུགས་འབྲི་ཤྲོག།

(དབུ་འཛིན་གྱིས་བཀང་ནི་)

ལྟེ་བའི་མིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
སྲོབ་སྲོན་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས་: ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཨང་།

མིང་།

ངོ་སྲོད་ལག་ཁྱེར་
ཨང་།

ཕམ་གི་མིང་།

གཡུས།

རྒེད་འྲོག།

རྲོང་ཁག།

འཛུལ་ཞུགས་སྲོབ་རིམ།

སྲོབ་ཚན་དང་འདྲོད།

མིང་རྟགས།

གྲ་སྒྲིག་འབད་མི་ :
(མིང་རྟགས)

དབུ་འཛིན་།

སྤྱི་ཚེས་: …………………….

༦༨

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX. 2/ B

CONTINUING EDUCATION PROGRAM
ADMISSION FORM
(To be filled by the Principal)
Name of the centre
……………………………………………………………
Class commencement date:
…………………………………………………..
Sl. No

Name

CID.No.

Name of parents

Village

Gewog

Dzongkhag

Class admitted

Course opted

Signature

Prepared by:

(Signature)
Principal
Date: …………………….
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ཟུར་སྦྲགས་ ༢/ ག
ད་ལྟྲོ་ཡྲོད་པའི་ སྒེར་སྡེའི་སྲོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་ གཞི་འཛུགས་འབད་ཐངས་ཀྱི་ མྲོས་མཐུན་འགན་ཡིག།
༉ ད་ལྟྲོ་ཡྲོད་པའི་ སྒེར་སྡེའི་སྲོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ འབྲུག་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་ གཞི་བཙུགས་འབད་སྲོལ་ཡྲོདཔ་
བཞིན་ སྤྱི་ལྲོ་་་་་་་་་་་་་་་་་ལྲོའི་ དབྱིན་ཟླ་་་་་་་་་པའི་དབྱིན་ཚེས་་་་་་་་་ལུ་ ན་ལྲོན་དང་ མཐྲོ་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་ལས་ཁུངས་དང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཇོ་
བདག་གཉིས་

ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་འཛྲོམས་ཏེ་

མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་སྐོར་

འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་བཟྲོ་ཡྲོད།

གྲོས་བསྟུན་གནང་པའི་རྗེས་སུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་ལུ་

འཕྲོ་

གནང་བ་གྲུབ་པའི་ སྙན་གསྲོལ་ཡིག་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་མ་དང་

མྲོས་མཐུན་འགན་ཡིག་འདི་ འབྲེལ་ཡྲོད་ལས་འགན་དང་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་བཀའ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ ཁ་ཐུག་ལས་ ཤེས་རིག་
ལྷན་ཁག་ ན་ལྲོན་དང་མཐྲོ་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ མདྲོ་ཆེན་མཆོག་གིས་ ངོ་ཚབ་ འབད་དེ་ སྲོབ་གྲྭའི་ཇོ་བདག་ ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་དང་གཅིག་ཁར་ ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་འབད་ འགན་ཡིག་ བཟྲོ་དྲོན་དེ་ཡང་།

སྡེ་ཚན་ཀ༽ སྤྱིར་བཏང་།

༡-

སྲོབ་གྲྭའི་ཇོ་བདག་གིས་ ད་ལྟྲོ་ཡྲོད་མི་ ཁོང་རའི་སྲོབ་གྲྭ་ནང་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་ གཞི་བཙུགས་ འབད་ཐངས་འདི་

༢-

སྲོབ་གྲྭའི་ཇོ་བདག་གིས་ མཐུན་རྐྱེན་དང་མི་སྲོབས་དགོས་མཁོའི་རིགས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་ འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་ལས་ར་

༣-

དང་མཐྲོ་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བཀྲམ་ཡྲོད་པའི་ ལམ་སྲོན་དང་ འཁྲིལ་དགོཔ་ ཨིན།

ན་ལྲོན་

ཚུལ་མཐུན་འབད་ དགོཔ་ཨིན།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་གིས་ ཤེས་ཡྲོན་གྱི་གནས་ཚད་འདི་ གཞུང་གི་སྲོབ་གྲྭ་དང་འདྲ་མཉམ་དང་ ཡང་ན་ དེ་བ་ཡང་ ལྷག་པའི་ཤེས་
ཡྲོན་བྱིན་ ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།

༤-

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་ ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དུས་དང་དུས་སུ་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ ལྟེ་བ་འདི་ནང་ གནས་ཚད་

༥-

ན་ལྲོན་དང་མཐྲོ་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་ལས་ཁུངས་ལས་ གནང་བ་མེད་པར་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་ ཇོ་བདག་གི་ བདག་དབང་སྲོར་མི་ཆོག།

༦༧༨-

༩-

༡༠-

༦༩

ཞིབ་འཇུག་ལ་སྲོགས་པའི་ དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་ཆོག།

ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ཡྲོད་པའི་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་རིམ་ཚུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ འྲོག་གི་ ཤེས་རིག་ལྟ་རྟྲོག་འགོ་དཔྲོན་

དང་གཞན་ཡང་ འབྲེལ་ཡྲོད་ལས་སྡེ། དེ་ལས་ ན་ལྲོན་དང་ མཐྲོ་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་ ལས་ཁུངས་ཚུ་གིས་ ལྟ་རྟྲོག་འབད་དགོཔ་ཨིན།
འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་ཚུ་གིས་

སྲོབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡྲོན་ལས་ཁུངས་དང་

ན་ལྲོན་དང་མཐྲོ་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

འཐབ་པའི་ ལཱ་ཚུ་ནང་ སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་ཕུལ་དགོཔ་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ སྙན་ཞུ་ཅིག་འབད་བརྩིས་ཏེ་ ཕུལ་དགོཔ་ཨིན།

འགོ་འདྲེན་

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་ཚུ་གིས་ མི་སྡེ་དང་ རྒྱལ༌ཡྲོངས་ འབྲུག་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་དང་ འགལ་བའི་ ལས་རིམ་ཚུ་བརྩམ་མི་ཆོག།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་ཇོ་བདག་གིས་ ལྟེ་བའི་མིང་ཐྲོག་གུ་ དངུལ་ཁང་ཅིག་ནང་ རྩིས་ཐྲོ་སྲོ་སྲོ་འབད་ར་ བཟྲོ་དགོ། ལྟེ་བ་འདི་དང་
འབྲེལ་བའི་ འྲོང་འབབ་དང་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ དངུལ་རྩིས་དེ་ལས་ བརྒྱུད་དེ་འགྱོ་དགོ་པའི་ ལམ་ལུགས་བཟྲོ་དགོཔ་དང་། རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ དྭངས་
གསལ་འབད་བཞག་སྟེ་ འྲོས་འབབ་ཅན་གྱི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ བལྟ་དགོ་རུང་སྲོན་ཆོགཔ་འབད་ བཞག་དགོ།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་གིས་ ཁྲལ་རིགས་ག་ར་ འབྲུག་གཞུང་གི་ འྲོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་གྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྲོད་དགོཔ་
ཨིན།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX.2/ C
CONTINUING EDUCATION PROGRAM
Memorandum of Understanding for establishing CE Centre
In pursuance to the Royal Government’s Policy to establish continuing Education Centers in the
existing school, the Department of Adult and Higher Education and the Proprietor/Proponent
of…………………………….. School, hereinafter referred to as “the Proprietor/ Proponent of CE
Centre” have signed this memorandum of Understanding (MoU) on the…..day of the………Month of
the…………Year corresponding to………………………………..with regards to the establishment of
the CE Centre, in……….………………school,
This MoU is signed between the Royal Government of Bhutan, duly represented by the Director,
Department of Adult and Higher Education, Ministry of Education authorized conclude this MoU
byvirtueorthedecisionoftheRoyalGovernmentofBhutanandMr.……………………………………….dul
y represented by its proprietor/proponent, domiciled in………………………….. Bhutan and
authorized to conclude this MoU.
Section A: GENERAL
1. The proprietor/proponent shall follow the guidelines for the establishment of Continuing
Education Centrein his/her existing school issued by the Department of Adult and Higher
Education, MoE.
2. The proprietor/proponent shall ensure that all the minimum requirements in terms to both
facilities andhuman resources are in place prior to the starting of the Continuing Education
Centre.
3. The CE centre shall provide and maintain education of a standard equal to or better than
thatprovided by the government/private schools.
4. The Department of School Education (Education Monitoring Division) shall assessthe standard
of education in the CE centre from time to time.
5. The ownership of the CE centre shall not be transferred without approval from the Department
ofAdult and Higher Education.
6. The Continuing Education activities in the CE centre shall be subject to inspection by
theEducation Monitoring Division of the Department of School Education and bydesignated
representative/s of the Department of Adult and Higher Education.
7. The CE centre shall provide any information as part of regular reports or for specific
studiesconducted by the Department of School Education/Department of Adult and Higher
Education.
8. The CE centre shall not engage in any activities, which are anti-social or against the
nationalinterest and the policy of the Royal Government of Bhutan.
9.
The proprietor/proponent shall maintain a separate bank account for the Continuing Education.
All receiptsand expenditures should be transacted through the bank account and proper records
maintainedand made available to the appropriate authorities as and when required.
10. The CE centre shall pay all the taxes as per prevailing rules and regulations of the
RoyalGovernment of Bhutan.
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༡༡-

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་གིས་ གཞུང་སྒེར་གྱི་སྲོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་བཟུམ་ སྲོབ་དེབ་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ཤེས་རིག་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་སྲོན་བཀོད་རྒྱ་

༡༢-

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ གཞུང་སྒེར་སྲོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡྲོད་པའི་ འབྲུག་གཞུང་ ཤེས་རིག་ལྷན་

༡༣-

(EPGI) གི་ ཤེས་རིག་མཁོ་ཆས་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

སྲོང་པ་འབད་བཀྲམ་དགོཔ་ཨིན།

ཁག་གི་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་གི་ མངའ་འྲོག་ལུ་ཨིན།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་
འཁྲིལ་དགོཔ་ཨིན།

སྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་རིགས་ཚུ་

ན་ལྲོན་དང་མཐྲོ་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་

ལས་ཁུངས་དང་

རྩ་གཞུང་དང་དབྱེ་ཞིབ༌ལམ༌ལུགས།
༡༤-

འཕྲོ༌མཐུད༌ཤེས༌ཡྲོན༌ལྟེ༌བའི༌ རྩ༌གཞུང༌དང༌ དབྱེ༌ཞིབ༌འབད་ཐངས་ཚུ༌ སྲོབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡྲོན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡྲོད་པའི་ ལམ་ལུགས་

༡༥-

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁ་སྐོང་སྲོང་ཚན་དང་ ལས་རིམ་གསར་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ ག་ཅི་ར་ཡྲོད་རུང་ དེ་ཚུ་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་

༡༦-

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ འབྲུག་གི་སྲོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་ བརྟག་ཞིབ་ཚྲོགས་སྡེའི་ནང་ ཐྲོ་བཀོད་འབད་དེ་ རྒྱལ་ཡྲོངས་གནས་ཚད་

ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་དགོཔ་ཨིན།

ལས་ གནང་བ་ལེན་ཏེ་ བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།

ཀྱི་ ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་བཅུག་དགོཔ་དང་། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ ཚྲོགས་སྡེ་དེ་གི་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་ཨིན།

འཛུལ་ཞུགས།
༡༧༡༨-

༡༩-

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་ནང་འཛུལ་མི་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་ངོ་མ་ཨིན་དགོ།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་ སྲོབ་རིམ་༩ པའི་ནང་ འཛུལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ སྲོབ་རིམ་༨ པ་ མཐར་འཁྱོལ་ཡྲོད་པའི་ ལག་ཁྱེར་དང་། སྲོབ་རིམ་༡༡ པའི་

ནང་འཛུལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ སྲོབ་རིམ་༡༠ པ་ མཐར་འཁྱོལ་གྱི་ ལག་ཁྱེར་ཚུ་ དགོཔ་ཨིན།

གཞན་ཁ་ལས་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་འདི་ནང་ གནས་སྲོར་འྲོང་དགོཔ་འཐྲོན་མི་ཚུ་ འབྲེལ་ཡྲོད་ཡིག་ཆ་ ཆ་ཚང་བཏྲོན་དགོཔ་ཨིན།

ཤེས་ཡྲོན་གྱི་འཐུས།
༢༠༢༡༢༢-

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་ ཤེས་ཡྲོན་གྱི་འཐུས་འདི་ ན་ལྲོན་དང་མཐྲོ་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་ལས་ཁུངས་དང་ ལྟེ་བའི་ཇོ་བདག་གཉིས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐྲོག་ལས་

གཏན་འཁེལ་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོ།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་ ཤེས་ཡྲོན་གྱི་འཐུས་འདི་ ལྲོ་གཅིག་ལུ་ཐེངས་གཉིས་འབད་ལེན་དགོཔ་ཨིན། འཐུས་དེ་ནང་ སྲོད་དགོཔ་ག་ར་ ཚང་སྟེ་འྲོང་

དགོཔ་དང་། དེ་ལས་བརྒལ་ཏེ་ མ་དངུལ་གཞན་ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཆོག།

འཐུས་ཡར་སེང་འབད་དགོཔ་འཐྲོན་པ་ཅིན་ ན་ལྲོན་དང་མཐྲོ་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་ལས་ཁུངས་ལས་ གནང་བ་ལེན་དགོཔ་དང་། འཐུས་ཡར་སེང་དེ་ཡང་ གཞི་

བཙུགས་འབད་དེ་ ལྲོ་ངོ་གཉིས་དང་ གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་ དཀའ་ངལ་སྲོམ་འབད་ར་ འཐྲོན་པ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་ ཡར་སེང་འབད་ནིའི་ གནང་བ་ཞུ་
དགོཔ་ཨིན།

ཕྱིའི་མཐུན་རྐྱེན།
༢༣-

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་གིས་ ས་གོ་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ ལམ་སྲོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་ལང་ལངམ་འབད་ར་ བྱིན་དགོཔ་ཨིན།

༢༤-

སྲོབ་ཁང་གི་ཤྲོང་ཚད་ སྲོབ་ཕྲུག་༣༦ རེ་ལུ་ སྲོབ་དཔྲོན་རེ་གི་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ ལྟེ་བའི་ལས་བྱེདཔ་བཙུགས་དགོཔ་དང་། དེ་ཡང་ དུས་དང་དུས་སུ་ བསྐྱར་

ལས་བྱེདཔ།

༢༥-

༢༦༢༧-

༧༠

ཞིབ་འབད་དགོ།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་ནང་ ན་ལྲོན་དང་མཐྲོ་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ལམ་སྲོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤེས་ཡྲོན་དང་ ཁྱད་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་

གཉིས་ཆ་ར་ཚང་པའི་ སྲོབ་དཔྲོན་ཚུ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། སྲོབ་དཔྲོན་ཚུ་གི་ གླ་ཡྲོན་ཚུ་ཡང་ ལྟེ་བའི་འཐུས་མི་ཚུ་ ལྷན་འཛྲོམས་ཐྲོག་ལས་བཟྲོ་སྟེ་ ཆུ་

ཚྲོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྲོད་དགོཔ་ཨིན།

འབྲེལ་ཡྲོད་ཆོས་ཚན་མཁས་མཆོག་ཚུ་ ལས་སྡེ་ག་ཅིའི་ནང་ལས་ཡང་ བཙུགས་ཆོག་ནི་ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་ལུ་ རྒན་ཤྲོས་ཚུ་ལུ་ སྲོབ་སྲོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་
ཉམས་མྲོང་ཡྲོད་མི་ཚུ་དགོཔ་ཨིན།

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ བཙུགས་ཆོག་ནི་ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ ཕྱི་མི་ནང་བསྐྱོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ བཙུགས་དགོཔ་
ཨིན།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

11.

12.

13.

The CE centre shall be provide textbooks for CE students free of cost as in government/Private
schools and under the same terms of conditions that are spelt out in the Education
PolicyGuidelines and instructions.
The CE centre shall be governed by rules and regulations applicable to
government/privateschools. All rules and regulations as well as Education/Department of Adult
and Higher Education.
Any changes relating to the Continuing Education shall require prior approval from the
Department of Adult and Higher Education, MoE.

CURRICULUM and ASSESSMNET/EXAMINATIONS
14. The Continuing Education shall follow the same existing curriculum prescribed by
theDepartment of School Education, MoE.
15. Any Continuing Education related additional courses and activities to be introduced in the
CECentre must receive prior approval from the Ministry of Education.
16. The CE centre shall register its students for National Level examinations with the Bhutan
Boardof Examinations and shall follow all the rules and regulations prescribed by the BCSEA.
ADMISSION
17. All candidates for enrolment of Continuing Education shall be bona-fide Bhutanese citizens
only.
18. Admission to Continuing Education needs to be Class VIII pass certified for admission to Class
IX.
19. Admission of transfer candidates shall be subjected to production of complete documents.
FEES
20. The fees shall be fixed jointly by the proprietor/proponent and the Department of Adult and
Higher Education and approved by the Ministry of Education.
21. The fees shall be collected biannually. These fees shall be all-inclusive and shall not be
subjected to any other collections.
22. Any increase in the fees shall require prior approval from the Department of Adult and Higher
Education. The fees shall be revised only if there is a genuine need after every 2 to 3 years.
PHYSICAL FACILITIES
23. The CE centre shall provide adequate space and facilities as per the guidelines for its
establishment.
STAFF
24. There shall be a minimum staffing support as per the standard class size of 1:36 and as revised
from time to time.
25. The CE centre will employ only competent tutors who are professionally and academically
qualified as prescribed by the Department of Ault and Higher Education. The tutors should be
paid on an hourly basis at the rates fixed by the respective CE centre.
26. Subject specialists as tutors may be recruited from any organizations. However, he/she must
have adequate experience in teaching adults.
27. Expatriate staff may be recruited according to the prevailing government rules and regulations.
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༢༨འཛིན་སྐྱོང་།
༢༩-

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་ སྲོབ་དཔྲོན་ཚུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ རང་སྲོའི་འབྲེལ་ཡྲོད་ཆོས་ཚན་གྱི་

གཡྲོག་ཐྲོག་སྲོབ་སྲོང་དང་ ལས་རིམ་ སྲོང་བརྡར་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏྲོགས་ཆོག།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་འདི་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཚྲོགས་ཀྱིས་སྐྱོང་དགོཔ་དང་། བཀོད་ཚྲོགས་དེའི་ འཐུས་མི་ཚུ་ཡང་།

-

-

-

ཁྲི་འཛིན། ལྟེ་བའི་ཇོ་བདག།

འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན། འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་འགོ་འཛིན་པ།

འཐུས་མི་གཞན། སྲོབ་དཔྲོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་གཅིག། ཤེས་རིག་འགོ་དཔྲོན་གཅིག། ན་ལྲོན་དང་ མཐྲོ་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་ལས་ཁུངས་ལས་གཅིག། སྲོབ་

ཕྲུག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཐུས་མི་གཉིས།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་འདིའི་ ལཱ་དང་ལས་རིམ་ ཤེས་ཡྲོན་གྱི་སྤུས་ཚད་ཚུ་ ལེགས་ཤྲོམ་འགྱོ་ཐབས་ལུ་ བཀོད་ཚྲོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ ལྲོ་རེ་ལུ་
ཉུང་ཤྲོས་ ཐེངས་གཉིས་རེ་འཚྲོགས་དགོཔ་ཨིན།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཚྲོགས་ཀྱིས་ལས་འགན་དེ་ཡང་།
-

-

-

-

-

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ བཀོད་ཡྲོད་པའི་ སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དྲོ་ཡྲོད་མེད་ལྟ་ནི།

སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ ཤེས་ཡྲོན་གྱི་ཞབས་ཏྲོག་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་བྱིན་ཏེ་ ཡྲོད་མེད་ལྟ་ནི།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ལྟེ་བའི་ནང་ སྲོབ་ཕྲུག་ལེན་ནིའི་འྲོས་འབབ་དང་ འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ གྲོས་འཆར་དང་ ལམ་སྲོན་བྱིན་ནི།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ལྟེ་བའི་ ཤེས་ཡྲོན་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ལྟེ་བའི་ནང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཡྲོད་མེད་བལྟ་སྟེ་ དེ་བསྟུན་གྱི་ དང་ལེན་འབད་ནི།

འགན་ལེན་གཞན།
༣༠-

༣༡-

༣༢-

༣༣-

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་གིས་ སྲོབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ཐྲོ་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་ བཞག་དགོ།

འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ཚརཝ་ཅིག་

སྲོབ་ཕྲུག་དང་སྲོབ་དཔྲོན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་

ན༌ལྲོན༌དང༌མཐྲོ༌རིམ༌ཤེས༌ཡྲོན༌ལས༌ཁུངས༌ནང༌ གཏང༌དགོ།

ཁ་བྱང་ཚུ་

ཁ་གསལ་འབད་བྲིས་ཏེ་

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ལྟེ་བ་འདི་ ན༌ལྲོན༌དང༌མཐྲོ༌རིམ༌ཤེས༌ཡྲོན༌ལས༌ཁུངས༌ལས་ གནང་བ་མེད་པར་ སྒོ་བསམ་མི་ཆོག། གལ་སྲིད་བསམ་དགོཔ་འཐྲོན་པ་

ཅིན་ ལྲོ་གཅིག་གི་སྔ་གོང་ལས་ར་ ན༌ལྲོན༌དང༌མཐྲོ༌རིམ༌ཤེས༌ཡྲོན༌ལས༌ཁུངས༌ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ ཤེས་ཡྲོན་འཕྲོ་མཐུད་ལྷབ་ནིའི་

ནང་ ཐྲོ་ཕྲོག་བཅུག་ནི་མི་འྲོང་།

མྲོས་མཐུན་འགན་ཡིག་གི་ ནང་དྲོན་དང་འགལ་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཉེས་སྲོད་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་ མྲོས་མཐུན་འགན་ཡིག་དང་།

ཆོག་ཐམ་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་དང་ དེ་བསྟུན་གྱི་ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་ གཞུང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ འཁྲིལ་ ཕྱག་ཞུ་དགོ།

༣༤-

མྲོས་མཐུན་འགན་ཡིག་གི་ ནང་དྲོན་དང་འགལ་བའི་ གནད་དྲོན་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ན་ལྲོན་དང་མཐྲོ་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་ གྲོས་ཐག་འདི་ ཆ་གནས་

༣༥-

མྲོས་མཐུན་འགན་ཡིག་གི་གནས་ཡུན་འདི་ མིང་རྟགས་བཀོད་པའི་ ཉིནམ་ལས་བརྩིས་ཏེ་ ལྲོ་ལྔའི་རིང་ལུ་ཨིནམ་དང་ ལྲོ་ལྔའི་ཤུལ་ལས་ མྲོས་མཐུན་

༣༦-

འགན་ཡིག་གི་ གནས་ཡུན་བསྐྱར་གསྲོ་དེ་ཡང་ འདས་པའི་ལྲོ་ལྔའི་རིང་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་འདི་ནང་ མྲོས་མཐུན་འགན་ཡིག་གི་ ནང་དྲོན་

ཡྲོད་པའི་ མཐའ་དཔྱད་གྲོས་ཆོད་འབད་ བརྩི་དགོཔ་ཨིན།
འགན་ཡིག་འདི་ བསྐྱར་གསྲོ་འབད་དགོ།

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཐྲོན་ཡི་ག་ དེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འབད་ནི་ཨིན།

སྡེ་ཚན་ཁ༽ དམིགས་བསལ།
༣༧-

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་

༣༨-

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་ནང་ གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་དང་ ས་ཁོངས་ཀྱི་ ལྡང་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྲིད་རིག་ ཚྲོང་རིག་ ཚན་རིག་གི་

༧༡

སྲོབ་དུས་ཀྱི་དུས་ཚྲོད་འདི་

སྤྱིར་བཏང་སྲོབ་གྲྭ་ཚུ་གི་

སྲོབ་དུས་འགོ་བཙུགས་དང་

མཇུག་བསྡུའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་

འཁྲིལ་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཐུན་ཚན་མང་ཉུང་དང་ དུས་ཚྲོད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ སྤྱིར་བཏང་སྲོབ་གྲྭ་དང་ མ་འདྲཝ་འབད་འཐྲོན་འྲོང་།

དང་ལམ་སྲོལ་ རིག་གཞུང་ ཆོས་ཚན་ཚུ་ ལྷབ་ནིའི་ སྲོབ་ཚན་ཚུ་དགོཔ་ཨིན།

སྐད་ཡིག་

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

28.

Tutors from the CE centers can participate in relevant
programmes/workshops organized by the Ministry of Education.

in-country,

in-service

MANAGEMENT
29. The CE centre shall be governed by a Continuing Education Management Board comprising of
the following:
 President: Proprietor/Proponent
 Member Secretary: Head of the CE centre
 Other members: One tutor representative, DEO/TEO, DAHE and 2 senior CE students’
representatives.
 The Board must at least meet twice a year to ensure smooth functioning and quality learning by
CE students.

The Continuing Education Management Board shall be responsible for:
 Ensuring proper implementation of the policy and guidelines issued by the Ministry of
Education.
 Ensuring quality services.
 Recommending the intake capacity of Continuing Education students and admission modality.
 Reviewing the progress and performance of CE centre.
 Ensuring proper discipline in the CE centre and taking appropriate action when necessary.
OTHER CONDITIONS
30. The CE centre shall maintain individual records of the Continuing Education students.
31. The CE centre shall submit students and tutor’s personnel details to the NFCED as soon as the
admissions are finalized.
32. The CE centre shall not close without prior approval from the Department of Adult and Higher
Education. Closure of the centre by either party (Proprietor of Department of Adult and Higher
Education) shall require one year’s notice and adequate provisions should be made for the
candidates affected.
33. Contravention of any of the terms and conditions set under MoU may amount to termination of
the MoU on the Continuing Education.
34. The decision of the Department of Adult and Higher Education shall be final and binding in
case of dispute on the interpretation of any of the terms and conditions.
35. The MoU shall be effective for a period of 5 years from the date of its signing after which it
shall be subjected to renewal.
36. The renewal of the MoU shall be based upon the performance of the CE centre and adherence
to the terms and conditions of the MoU.
SECTION B: SPECIFIC
37. The CE programme shall commence and end at the same time as that of regular schools in the
academic year, while the study time and number of instructional hours is different from regular
schools.
38. The CE centre shall have arts/commerce/science stream subject to availability ofequipment and
infrastructure.
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༣༩༤༠-

༤༡-

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་ནང་ ལྷབ་མི་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ འཐུས་འདི་ ལྲོ་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༡༠,༠༠༠/- སྲོང་ཕག(བཅུ་ཐམ་) རེ་འབད་ བཞག་དགོཔ་

ཨིན།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་ནང་ སྲོབ་རིམ་ ༩ པ་ལས་ ༡༢ པ་ཚུན་ ལྷབ་ནིའི་ གོ་སྐབས་ཡྲོད་དགོ།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་ནང་ གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་དང་ ས་ཁོངས་ཀྱི་ ལྡང་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ལེན་ཆོག་ནི་ཨིན་རུང་ སྲོབ་ཕྲུག་

ཡྲོངས་བསྲོམས་༤༠༠ ལས་ལྷག་ནི་མི་འྲོང་།

གོང་འཁོད་ནང་དྲོན་ཚུ་ ན་ལྲོན་དང་མཐྲོ་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་ལས་ཁུངས་དང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཇོ་བདག་གཉིས་ཀྱིས་ གཤམ་གསལ་རྒྱབ་མི་ཚུ་ འཛྲོམས་

ཐྲོག་ལས་ ཁས་ལེན་ཡྲོད་པ་བཅས་ ཐིམ་ཕུག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ས་གོ་ནང་འབད་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་ མྲོས་མཐུན་འགན་ཡིག་འདི་ལེགས་

པར་བཟྲོས་གྲུབ།

(མདྲོ་ཆེན་)

ན་ལྲོན་དང་མཐྲོ་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་ལས་ཁུངས།

(ལས་རིམ་གཙྲོ་འཛིན་འགོ་དཔྲོན་)

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་སྡེ་ཚན།

༧༢

ངོ་མིང་ : ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ཇོ་བདག: ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ངོ་མིང་:

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

དཔང་པོ་: ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

39.
40.
41.

The yearly fees for a Continuing Education student for one academic year is fixed at10,000/Per annum.
The CE centre shall have classes IX to XII only.
The CE centre shall enroll the learners based on the intake capacity and available infrastructure
without exceeding the maximum ceiling of 400 students.

IN WITHNESS WHEREOF the Department of Adult and Higher Education (DAHE) and the
Proprietor/proponent of……………………………………have duly signed this agreement at Thimphu
on……………………

Director
(DAHE, MoE )

Mr./Mrs ……………………………
Proprietor/Proponent

Affix legal stamp

Witnessed by:
(Chief Prpgramme Officer)
NFCED

Affix legal stamp

Witnessed by:
(Chief Programme Officer)
NFCED
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ཟུར་སྦྲགས་ ༢/ ང

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལས་རིམ།
ལྟེ་བའི་གནས་ཐྲོ།

༡.

(དབུ་འཛིན་གྱིས་བཀང་དགོཔ་)

ལྟེ་བའི་མིང་་ : ……………………………………………………………………………………………………

༢. དབུ་འཛིན་གྱི་མིང་: …………………………………………………………………… བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་: ………………………………
༣. རྒེད་འྲོག་: ………………………………………………………………………………
༤. རྲོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་:
༥.

…………………………………………………………………

གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས་ : (ཚེས་ ………………. ཟླཝ་………………

༦. ལྟེ་བའི་ས་གནས་ :…………………………………………………………………
༧. སྲོབ་ཕྲུག་གི་གྱངས་ཁ:

ཕྲོ་ [

]

མོ་

[

]

སོམ་

སྤྱི་ལྲོ་ …………………………… )
[

]

༨. སྲོབ་སྲོན་དུས་ཚྲོད་ : ཆུ་ཚྲོད་…………………………………… ལས་ ………………………………… ཚུན།

༩. ད་ལྟྲོ་ སྲོབ་སྲོན་འབད་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ སྲོབ་ཚན་གྱི་ཁ་གསལ་:
སྲོབ་ཚན།
ཕྲོ་

(ཀ) ནང་རིག

དགུ་པ།
མྲོ་

སྡོཾམ།

ཕྲོ་

བཅུ་པ།
མྲོ་

སྲོབ་རིམ།
སྡོཾམ།

བཅུ་གཅིག་པ།
ཕྲོ་

མྲོ་

སྡོཾམ།

བཅུ་གཉིས་པ།
ཕྲོ་

མྲོ་

ཡྲོངས་
སྡོཾམ།

སྲོམ།

(ཁ) ཚྲོང་རིག

(ག) ཚན་རིག

(ང) རིག་གཞུང་།
༡༠.

མཇུག་བསྡུའི་འཐྲོན་རིམ་གྱི་གྱངས་ཁ་ :

༡༡.

སྤྱིར་བཏང་བསམ་འཆར་……………………………………………………………… ………………………………………

སྤྱི་ལྲོ།

འབྲི་ཤྲོག་བཀང་སྟེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་མི་:

དབུ་འཛིན་གྱི་མིང་: …………………………………………………………………………………
སྤྱི་ཚེས་ …………………………………………………………

༧༣

འཐྲོན་རིམ་གྱི་གྱངས་ཁ།

མིང་རྟགས་……………………………………………

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX. 2/ D

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CONTINUING EDUCATION PROGRAM
Centre Profile
Name of the Centre: ……………………………………………………………………..
Name of the Principal: …………………………………… Contact no:………………..
Gewog: ………………………………………………………
Dzongkhag/Thromde:
………………………
Date of establishment: (dd/ ………………. mm/……………… yy ……. ……… )
Location of the centre:……………..
Number of students: Male: [
] Female: [
] Total: [
]

8. Class timing:
From………………………… to………………………………….
9. Details of courses offered currently:
Course(s) offered
(a)
(b)
(c)
(d)

Arts
Commerce
Science
Rigzhung

M

IX
X
F T M F

Classes
XI
T M F

T

XII
M F

T

Grand
total

10. Number of batches completed:
Year
No. of Batches

11. General comments……………………………………………………………… ……………..
Filled and maintained by:

Name of the Principal: …………………………….

Signature……………………….

Date ……………………………
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ཟུར་སྦྲགས་ ༢/ ཅ

										

ཟུར་སྦྲགས་ ༢/ ཅ

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལས་རིམ།
ལྟེ་བ་བདེན་དཔྱད་ཀྱི་ཐོ།

ལྟེ་བ་བདེན་དཔྱད་ཀྱི་དྲན་ཐྲོ།

(གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་དང་ འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་གཉིས་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་)

(གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་སྡེ་ཚན་དང་ འབྲུག་སྲོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚྲོགས་གཉིས་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི)

༡.

ལྟེ་བའི་མིང་ :

འགོ་བཙུགས་ཟླ་ཚེས་:
(སྲོབ་དུས་ཀྱི་ལྲོ་)

༢.

རྲོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ:

༤.

སྲོབ་སྲོན་པའི་གྱངས་ཁ་:

ཕྲོ།

སྲོབ་སྲོན་དུས་ཚྲོད་

ཆུ་ཚྲོད་ ………………..ལས་……………………………..ཚུན།

༣.

དབུ་འཛིན་གྱི་མིང་:

༥.

མྲོ།

༦. སྲོབ་སྲོང་འབད་བའི་བསྒང་ཡྲོད་པའི་ སྲོབ་ཕྲུག་གི་གྱངས་ཁ།
སྲོབ་ཚན།

ཕྲོ་

(ཀ) ནང་རིག

དགུ་པ།
མྲོ་

སྡོཾམ།

ཕྲོ་

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་:

བཅུ་པ།
མྲོ་

སྲོམ།

སྲོབ་རིམ།
སྡོཾམ།

བཅུ་གཅིག་པ།

བཅུ་གཉིས་པ།

གནས་སངས།

ལེགས་བཅོས་

ཕྲོ་

མྲོ་

སྡོཾམ།

ཕྲོ་

མྲོ་

ཡྲོངས་སྲོམ།

སྡོཾམ།

(ཁ) ཚྲོང་རིག
(ག) ཚན་རིག

(ང་) རིག་གཞུང་།

ཀ
༡

༢

༧༤

བདེན་དཔྱད་ཀྱི་ཐོ།

ཕྱིའི་མཐུན་རྐྱེན།
འྲོས་མཐུན་སྲོབ་ཁང་དང་ ནང་ཆས་ལངམ།
དཔེ་མཛྲོད།
གཞན།

ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་

འབད་དགོཔ།

དྲན་གསྲོ།

མཐུན་རྐྱེན་

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX.2/ E
CONTINUING EDUCATION PROGRAM
Centre verification checklist
(To be used by NFCED and BCSEA)

1

Name of the centre:

Start date:
(Academic
year)

2

Dzongkhag/Thromde:

3

Name of the Principal:

4

Number of tutors:

Male

5

Class timing

From………………..To……………………………..

Contact no:
Female

Total

6. Number of existing students
Course(s) offered

IX
X
M F T M F

(a) Arts

Classes
XI
T M F

T

XII
M F

Grand total
T

(b) Commerce
(c) Science
(d) Rigzhung

No

Facilities

A

Physical Facilities

1.

Conducive
furniture

2.

Library, Science lab and other facilities

classroom

Present
with
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adequate

Need
Remarks
improvement
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ཁ
༡

༢
༣
༤

ག
༡

༢

ང
༡

༢

༣

ཅ
༡

༢

ཆ
༡

༢
ཇ
༡

འཛིན་སྐྱོང་།

སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བའི་ སྒྲིག་གཞི་་དང་
ལམ་ལུགས་ཀྱི་ གོམས་འདྲིས།

ཆོས་ཚན་སྲོབ་སྲོན་པ་ ཉམས་མྲོང་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་འཚྲོལ་
ནི།

ལག་ལེན་ལམ་སྲོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཚྲོགས་གཞི་བཙུགས།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་གྱི་

སྲོབ་དེབ་དང་ ཉེར་མཁོའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ མ་ལང་ལངམ།
སྲོང་ཚན།

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལས་ གནང་བ་གནང་ཡྲོད་མི་ལྟར།

འབྲུག་གི་སྲོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚྲོགས་སྡེ་དང་

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚྲོགས་སྡེ། དེ་ལས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་
གི་ རྩ་གཞུང་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ ལུ་གནས་ནི།
ཐྲོ་ཡིག།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ དུས་མཐུན་བཟྲོ་སྟེ་

རྩིས་

དཔྱད་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ སྲོབ་གྲྭའི་བཀོད་ཚྲོགས་ནང་ བཙུགས་ནི།
ལྟེ་བ་དང་ སྲོབ་ཕྲུག་་གི་ གནས་ཐྲོ།
སྲོབ་དེབ་བཀྲམ་སྤེལ།

སྲོབ་སྲོན་དུས་ཚྲོད་དང་ འཛྲོམ་ཐྲོ།

ཉིན་བསར་ ཉུང་ཤྲོས་ ཆུ་ཚྲོད་༢ དང་ བདུན་ཕྲག་མཇུག་ལུ་
མདུན་ཕག་མཇུག་ལུ་
ཆུ་ཚྲོད་༥ །

སྲོབ་ཕྲུག་གི་་ འཛྲོམས་ཐྲོ་རྒྱུན་སྐྱོང་།
འཛུལ་ཞུགས།

སྲོབ་ཕྲུག་གསར་བཙུགས་འབདཝ་ད་ ཡྲོངས་སྲོམ་༤༠༠ ལས་
ལྷག་ནི་མི་འྲོང་།

སྲོབ་ཁང་གི་རྒྱ་ཚད་ སྲོབ་ཕྲུག་ ༡:༣༦ ལས་ལྷག་སྟེ་ བཙུགས་
ནི་མི་འྲོང་།

འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལས་རིམ་གྱི་

སྲོབ་རིམ་༡༡

པའི་ནང་

འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ མི་ངོམ་དེ་ལུ་ འབྲུག་སྲོབ་གྲྭའི་ཆོས་
རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚྲོགས་སྡེའི་

སྲོབ་རིམ་བཅུ་པ་དང་

ཡང་ན་ དེ་དང་དྲོ་མཉམ་གྱི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་དགོ་པའི་
ཁར་

དགོ།
༧༥

ཉུང་མཐའ་ལྲོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་བཤྲོལ་མཚམས་ཡྲོདཔ་ཅིག་

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

B

Management

1

Orient students on the rules and regulations
of the CE centre.

2.

Assign relevant and competent subject
tutors

3.

C

Form CE Management Board as spelled out
in the “Operational Guidelines”.
Textbooks and necessary materials readily
available.
Courses

1

As approved by the MoE

2

Adhere to the curriculum and assessment
policy of the BCSEA, REC and MoE.

D

Records

1
2

Maintain up- to- date CE accounts and
submit to the School Management Board for
auditing.
Centre and Student profile

3

Supply of textbooks

E

Class timing & Attendance

1

Minimum two hours daily and five hours on
weekends.

2

Maintain attendance of the students

F

Enrollment

1

Total enrollment shall not exceed 400
students.

2

The class size shall not exceed 1:36
students.

G

Enrolment criteria

1

For admission into CE programme in Class
XI, the candidate must have passed Class X
(BCSEA) or equivalent) and maintained a
gap of at least two years.

4
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༢

སྲོབ་༡༠ པ་དང་༡༢ པ་ མཐར་མ་འཁྱོལ་མི་ ཁ་སྐོང་སྲོབ་
སྲོང་འབད་མི་ཚུ་ལུ་

བཤྲོལ་མཚམས་མ་དགོ་པའི་ཐྲོག་ལས་

མཐར་མ་འཁྱོལ་བའི་སྲོབ་སྡེ་དེའི་ནང་ར་བཙུགས་དགོ། དེ་དང་
ཅིག་ཁར་ མཐར་འཁྱོལ་མ་གྲུབ་པའི་ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡྲོན་ ཟེར་
བའི་གནས་རིམ་ཚུ་

༣

འབད་འཁོད་དགོ

འཛུལ་ཞུགས་ཐྲོ་བཀོད་ནང་ཁ་གསལ་

སྲོབ་རིམ་༡༠ པ་དང་༡༢ པ་མཐར་མ་འཁྱོལ་བར་ ལྷན་ཐབས་
ཀྱི་སྲོབ་ཕྲུག་འབད་འཛུལ་མི་ཚུ་
བརྟག་ཞིབ་ཚྲོགས་སྡེའི་

འབྲུག་ཆོས་རྒྱུགས་དང་

སྒྲིག་གཞི་དང་ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་

སྔ་མའི་ཆོས་ཚན་དང་སྲོབ་རིག་དབྱེ་ཁག་གི་ནང་ འཛུལ་ཞུགས་
ཀྱི་ཐྲོ་བཀོད་གནས་རིམ་ཚུ་ ཤྲོ་མཚུངས་འབད་ར་ཐྲོབ་དགོ།

མི་ངོམ་ རང་སྲོའི་ཆོས་ཚན་དང་སྲོབ་རིག་དབྱེ་ཁག་སྲོར་འདྲོད་
ཡྲོད་མི་ཚུ་ སྲོབ་རིམ་ ༩ པ་དང་ ༡༡ པ་ གཉིས་ལས་བཙར་
༤

ཏེ་རང་ལྷབ་དགོ།

རིག་གཞུང་ སྲོབ་རིམ་༩ པའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་དྲོན་ལས་
མི་ངོམ་དེ་གིས་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐུགས་ཁྲམ་སྲོན་ནི་མེད་ཚེ་ རྲོང་
ཁའི་ཆོས་ཚན་གྱི་ནང་ལུ་

༥

བཅའ་མར་གཏྲོགས་དགོ།

སྲོབ་རིམ་ག་ཅིའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་ཨིན་རུང་ དགོས་
མཁོའི་ཡིག་ཆ་ དཔེར་ན་ ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་དང་ ངོ་སྲོད་
ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ་ཚུ་

༦
༧

འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་

ཚངམ་འབད་བཙུགས་དགོ།

ག་ར་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་

སྲོབ་རིམ་༩ པའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་དྲོན་ལས་ མི་ངོམ་འདི་

སྲོབ་ཕྲུག་གསར་བཙུགས་ཀྱི་དུས་ཚྲོད་ལུ་ སྐྱེ་ལྲོ་༡༨ ལང་དགོ།

སྲོབ་རིམ་ ༡༠ པ་དང་ ༡༢ པ་མཐར་མ་འཁྱོལ་བར་ འབྲུག་
གི་སྲོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚྲོགས་སྡེ་ནང་
གྱི་མི་ངོ་འབད་ཐྲོ་བཀོད་འབད་ཡྲོད་མི་ཚུ་

སྲོབ་རིམ་༡༠

སྒེར་
པ་

དང་༡༢ པའི་ནང་ཧེ་མའི་ཐྲོ་བཀོད་ གནས་རིམ་གུ་ར་འཛུལ་
ཞུགས་འབད་ཆོག།

སྤྱིར་བཏང་བསམ་འཆར: ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

(༡) མིང་དང་ མིང་རྟགས: ……………………

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་སྡེ་ཚན།

བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་ ཟླ་ཚེས:

༧༦

མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐྲོག་ལས་ བདེན་དཔྱད་གནང་མི:

(༢) མིང་དང་ མིང་རྟགས: ………………………

འབྲུག་གི་སྲོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚྲོགས་སྡེ།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

2

3

4

5

6
7

Class X and XII failed and supplementary
candidates are admitted in the same class
without any gap, but ‘failed’ and
‘supplementary’ status are reflected clearly
in the admission registration.
Class X and XII failed and supplementary
candidates are admitted in compliance to
two years’ course mandate as spelled out in
BCSEA’s Rules and Regulations for the
conduct of Examinations with the continuity
in the same stream, subjects and course.
Candidates
opting
to
change
the
stream/subject/course should start from
classes IX and XI respectively.
Entrance exam in Dzongkha are conducted
for those candidates without academic
transcripts in admission to class IX
(Rigzhung)
All relevant documents such as academic
transcripts and a copy of CID are submitted
by candidates seeking admission in all class
levels at the time of admission.
Candidates seeking admission in class IX
must attain 18 years age at the time of
admission.
Class X & XII failed candidates registered
with BCSEA as private candidate shall be
eligible for enrollment with the same
registration status.

General
Observation:
………………………………………………………………………………………………..

Jointly Verified by:
………………………………………
(1) Name and Signature
NFCED

…………………………………………..
(2) Name and Signature
BCSEA

Verification date:
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ཟུར་སྦྲགས་ ༢/ ཆ

འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལས་རིམ།

ད་ལྟྲོའི་ལྷབ་སང་འབད་སྲོ་ཕྲུག་ཚུའི་ ལྲོ་འཁོར་ཟུང་འཐྲོན་སྙན་ཞུ།

(འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡྲོན་ལྟེ་བ་གིས་ ལྲོ་འཁོར་སྲོབ་དུས་ཀྱི་ འགོ་མཇུག་གཉིས་ལུ་བཀང་སྟེ་ཕུལ་ནི)

སྲོབ་གྲྭའི་མིང: ……………………………………………………………………………

དབུ་འཛིན་གྱི་མིང་: ……………………………………………………………………
རྲོང་ཁག / ཁྲོམ་སྡེ: ……………………………………
ཕུལ་བའི་ཟླ་ཚེས: …………………………………………

༡

ནང་རིག་

༢

ཚྲོང་རིག་

༣

ཚན་རིག་

ཕྲོ་

མྲོ་

མྲོ་

ཕྲོ་

སྲོམ།

༡༢ པ།
སྲོམ།

༡༡ པ།
སྲོམ།

ཕྲོ་

མྲོ་

མྲོ་

༡༠ པ།
སྲོམ།

༩ པ།
སྲོམ།
ཕྲོ་

སྲོམ།
ཕྲོ་

ཕྲོ་

ད་ལྟྲོ་ཡྲོད་པའི་མི་གྲངས།

༡༢ པ།

མྲོ་

སྲོམ།

ཕྲོ་

ཕྲོ་

༡༡ པ།

མྲོ་

སྲོམ།

༡༠ པ།

མྲོ་

ཕྲོ་

ཕྲོ་

༩ པ།

མྲོ་
སྲོམ།

༡༢ པ།

མྲོ་
སྲོམ།

ཕྲོ་

མྲོ་

ཕྲོ་

སྲོབ་ཚན།

༡༡ པ།
སྲོམ།

༡༠ པ།
སྲོམ།

༩ པ།

མྲོ་

སྲོབ་རིམ།

ལྷབ་འཕྲོ་བཤྲོལ་བཞག་པའི་མི་གྲངས།

མྲོ་

གཞི་འཛུགས་སྐབས་ཀྱི་མི་གྲངས།

༤ རིག་

གཞུང་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི:
……………………
(དབུ་འཛིན་)

༧༧

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX.2/ F

CONTINUING EDUCATION PROGRAM
Biannual report on existing CE students

(To be filled and submitted by the C.E centre in the beginning and at the end of the Academic year)

Name of the School: …………………………………….
Name of the Principal: …………………………………
Dzongkhag/Thromde: ………………………………….
Submission date:……………….......
Initial Enrolment
Course
1

Arts

2

Comm
erce
Science

3
4

Drop out

IX
X
XI
XII
IX
X
XI
XII
M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F

Existing enrolment
IX
T M

F T

X
M

F

T

XI
XII
M F T M F

T

Rigzhu
ng

Submitted by:
Principal
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མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འབྲི་ཤོ ག་དབྱེ་ཁག།

ཨང་།

འབྲི་ཤོག་གི་དབྱེ་བ།

ཟུར་སྦྲགས་གི་ཨང་།

དྲན་གསོ།

༢

ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གྲོས་འབུལ་འབྲི་ཤོག།

ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ཁ་

མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་དང་ རྒཔོ་

༡

འཛུལ་ཞུགས་འབྲི་ཤོག།

ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ཀ་

རྒཔོ་གིས་བཀང་ནི།

གིས་བཀང་ཞིན་ན་ ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱི་
ལྟེ་བའི་གནས་ཐོ།

༣

ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ག་

༤

འཛིན་སྐྱོང་པའི་གནས་ཐོ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ང་

༦

གན་ལེན་ཡི་གུ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ཆ་

༥

ལྷབ་སྦྱང་པའི་གནས་ཐོ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ཅ་

༧

མཁོ་ཆས་དང་ལག་ཆས་ཀྱི་ཐོ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ཇ་

༩

རྩོམ་རིག།

ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ཏ་

༨

ལག་ཆས་རིག་རྩལ་གྱི་སྦྱོང་ཚན།

༡༠
༡༡
༡༢
༡༣

ཟླ་རིམ་སྙན་ཞུ།
ད་ལྟོ་ཡོད་མི་ ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་ས་ལྟེ་བའི་ལོ་
འཁོར་ཟུང་འཐོན་གྱི་སྙན་ཞུ།

ལོ་འཁོར་ཟུང་འཐོན་གྱི་ ཁ་སྐོང་ཤེས་ཡོན་མཇུག་
བསྡུའི་སྙན་ཞུ།

མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ཉ་

ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ཐ་
ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ད་
ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ན་
ཟུར་སྦྲགས་ ༣/པ་

ཡིག་ཚང་ནང་བཙུགས་ནི།

འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་
འཛིན་གྱིས་བཀང་ནི།

མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གྱིས་བཀང་ནི།
འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི།

རྫོང་ཁག་/ཁྲོམསྡེ་དང་ སློབ་གྲྭ་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་
འབད་ནི།

འཛིན་སྐྱོང་པའི་དྲན་གསོ།
འཛིན་སྐྱོང་པའི་དྲན་གསོ།
འཛིན་སྐྱོང་པའི་དྲན་གསོ།

འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་དང་བདག་འཛིན་
འབད་ནི།

རྫོང་ཁག་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་
གྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི།

རྫོང་ཁག་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་
གྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི།

རྫོང་ཁག་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་
གྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི།

༧༨

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

Checklist form for the Community Learning Centre (CLC)
Sl. No. Types of form
1
Admission form
2

Opening Proposal Form

ANNEX.
ANNEX.3/A

Remarks
To be prepared/ filled by

ANNEX.3/B

the Gup
To be proposed by the
Principal and Gup to sub-

3

Centre Profile

ANNEX.3/C

mit the DEO office
To be filled up by  the
Manager and Parent Prin-

4
5
6

Manager’s Profile
Learner’s Profile
Undertaking letter

ANNEX.3/D

cipal
To be filled up by the

ANNEX.3/E

Parents Principal
To be maintained the by

ANNEX.3/F

Manager
To be maintained the by
School and Dzongkha/

7
8
9
10

List of Materials and equipment
Vocational Curriculum  (Course)
Literary  (Literacy)
Monthly Report

ANNEX.3/G
ANNEX.3/H
ANNEX.3/I
ANNEX.3/J

Thromde
Reference for Manager
Reference for Manager
Reference for Manager
To be compiled and main-

ANNEX.3/K

tained by the Manager
To be compiled by the
DEO/TEO
To be compiled by the

11

Biannual report on existing

12

learners and Centers of CLC
Biannual report on Completion

ANNEX.3/L

13

of the CLC
Completion Report

DEO/TEO
ANNEX.3/M To be compiled by the
DEO/TEO
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མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

					

(རྒཔོ་གིས་བཀང་ནི་)

					
ལྟེ་བའི་མིང་:
ཨང་།

ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ ཀ།

འཛུལ་ཞུགས་འབྲི་ཤོག།

…………………………………………………………………… མིང་ཐོ་ཕུལ་བའི་ཟླ་ཚེས: ...............................

མིང་།

ཁ་སྐོང་ཤེས་
ཡོན་ལྷབ་
སྦྱང་པ /
དགེ་སློང་/
སློབ་རིམ /
ཞི་གཡོགཔ་
བགྲེསཔ།

ངོ་སྤྲོད་ལག་
ཁྱེར་ཨང་

ཨ་པ /ཨའི་ གཡུས།
གི་མིང་།

རྒེད་འོག།

རྫོང་ཁག།

གྲ་སྒྲིག་འབད་མི།							

བདེན་དཔྱད་འབད་མི།

(མིང་རྟགས་)						

(མིང་རྟགས་)

སྤྱི་ཚེས: …………………					

སྤྱི་ཚེས: ………………

མིང་རྟགས།

										

རྒཔོ།							

༧༩

དབུ་འཛིན།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

								

			

ANNEX. 3/A

COMMUNITY LEARNING CENTRE		

					ADMISSION FORM
    

          (To be filled by the Gup)

Name of the centre: ……………………………………………………………………………………………
Date of list submission: ..............................................................................

Sl.No.

Name

PLC/
monk/
class/
retired
Civil
servant

CID No.

Father’s/
Mother’s
name

Village

Gewog

Dzongkhag

Signature

Prepared by:
Verified by:
										
(Signature)

(Signature)

Gup 									PRINCIPAL
Date:…………………						Date:………………

Operational Guidelines for NFCE Programmes

79

ཟུར་སྦྲགས། ༣/ ཁ།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

གཞི་འཛུགས་བཀོད་ཤོག།

གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོད་པའི་ ལྟེ་བའི་མིང་:

(མངའ་ཁོངས་་སོབ་གྲྭ་གིས་བཀང་ནི་)

མངའ་ཁོངས་སོབ་གྲྭའི་མིང་:
རྒེད་འོག་:
རོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་:
དགོས་མཁོ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་:

ཡོད་/མེད།

ཡོད་པ་ཅིན། ནམ་འབད་ཡི་ག། སྤྱི་ཚེས་ : ………

ལྷབ་མི་འོས་འབབ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཐོ་:

ཕོ་ :

མོ་ :

གྲོས་འདེབས་ བཙུགས་ཡོད་པའི་ སོབ་ཚན་ཚུ་ཡང་་:

དབྱེ་ཁག་༡ པ:

……..

དབྱེ་ཁག་༢ པ::

སོམ་ :

……

སོབ་ཚན་ ………………

……..

སོབ་ཚན་ ………………

གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་ :

༡. དབུ་འཛིན་གྱི་མིང་ : ……………………………………………………………

༢. མིང་རྟགས་ : ………………………………………………………………………

༣. སྤྱི་ཚེས་ : ……………………………………………………………………………
༡. རྒཔོ་གི་མིང་ : ………………………………………………………………………

༢. མིང་རྟགས་ : …………………………………………………………………………

༣. སྤྱི་ཚེས་ :

………………………………………………………………………….

བདེན་དཔྱད་གནང་མི་:

(རོང་ཁག་་/ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་)

(རོང་བདག་/ཁྲོམ་དཔོན་)

དྲན་གསོ།

རོང་ཁག་/ ཁྲོམ་སྡེ་ ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་གིས་ མི་སྡེའི་ནང་ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་དང་ དགོས་མཁོ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ ཞིབ་འཚོལ་ཚུ་ འབད་ནི་གི་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ སོད་

ཐོག་ལས་ ལས་རིམ་གཞི་འཛུགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ ་དང་ལེན་འབད་དགོ།

༨༠

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

        ANNEX.  3/B

COMMUNITY LEARNING CENTRE
Opening Proposal Form
COMMUNITY LEARNING CENTRE
     (To be filled
by the
parentForm
school)
Opening
Proposal

ANNEX. 3/B

(To be filled by the parent school)

Name of the proposed centre:
Name of the parent school:
Gewog:
Dzongkhag/Thromde:
Need assessment done:
Estimated number of eligible
learners:
Proposed Courses:

Yes/No
Male
……….

Date of study if YES: ………………..
Female

Total

………….

………

Category 1

Course: ………………………

Category 2

Course: …………………….

Proposed by:
1.
2.
3.

Name of the PRINCIPAL: ……………………………………………………
Signature:
……………………………………
Date:
……………………………………

1.
2.
3.

Name of the GUP: …………………………………
Signature:
……………………………………
Date:
…………………………………

Endorsed by:
(DZONGKHAG/THROMDE EDUCATION OFFICER)
(DZONGDAG/THROMPON)

Note:
The Dzongkhag/Thromde Office shall initiate and delegate responsibility of carrying out advocacy programmes and
need studies in a community and accordingly process for establishment
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									 ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ ག
མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།
ལྟེ་བའི་གནས་ཐོ།

(འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་བཀང་ནི་)

༡.

ལྟེ་བའི་མིང་ ....................................................................................................................................................................

༢.

མངའ་ཁོངས་ཀྱི-					

		

ཀ. སློབ་གྲྭའི་མིང་:

		

ཁ. དབུ་འཛིན་གྱི་མིང་: .......................................................................................................................

༣.

རྒེད་འོག་:

༥.

གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས།

༤.
༦.
༧.

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

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

རྫོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེ་:

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

འཛིན་སྐྱོང་པའི་མིང་:

................................................................... ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་............................................

(ཉིནམ/ ཟླཝ/ ལོ) ................................................................................

འགོ་ཐོག་ལཱ་གཡོག་བསྐོ་བཞག་གི་ཟླ་ཚེས་།

༨

ལྷབ་སྦྱང་པའི་ཁ་གྱངས།

ཕོ།
༩.

༡༠.

ཉིནམ/ ཟླཝ/ ལོ།

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

མོ།

ཐུན་ཚན་དུས་ཡུན། - ཆུ་ཚོད: ………………
སློབ་སྦྱོང་བྱིན་དོ་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ:

ད་ལྟོའི་སློབ་ཚན་གྱི་མིང་།		
ཀ) .........................................................
ཁ) .........................................................
ག) ........................................................

སྡོམ།

ལས་ ………………

ཚུན།

འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས།		

མཇུག་བསྡུའི་ཟླ་ཚེས།

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

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

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

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

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

༡༡. མཐར་འཁྱོལ་འཐོན་རིམ་གྱངས་ཁ: ……………

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

༡༢. ལྟེ་བའི་ས་གནས: 		

༡༣. སློབ་གྲྭའི་ནང་འཁོད /རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ནང་ / ཡང་ན་ ས་གནས་གཞན་ཁར་ཨིན་
༡༤. བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་:

དབུ་འཛིན:

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

……………

(ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་)

འཛིན་སྐྱོང་པ:

……………………

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

གྲ་སྒྲིག་འབད་མི: ......................................................................		

བདེན་དཔྱད་འབད་མི: ..................................................................

(མིང་རྟགས་)					

(མིང་རྟགས་)

སྤྱི་ཚེས: ......................................				

སྤྱི་ཚེས: ...............................................

འཛིན་སྐྱོང་པ།					
༨༡

དབུ་འཛིན།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX. 3/C
COMMUNITY LEARNING CENTRE
                                                              Centre Profile
                                                (To be filled by the CLC Manager)
1.

Name of the Centre:

2.

Name of the-

………………………………………………….

(a)

Parent school:

……………………………………….......

(b)

Principal:

……………………………………….......

3.

Gewog:

4.

Dzongkhag/Thromde:

5.

Date of establishment (dd/mm/yy): ………………………..............................

6.

Name of the Manager:

7.

Date of initial appointment:

8.

Number of learners:

Male

………………………....................................................................
………………………………………………….....
…………………………… ......Gender: ……........
………………………................................

Female

Total

9.
Session timing- From: ……………  to ……………  
10.
Details of the courses currently:
Name of the current course
Start Date
End Date
(a)
…………………………......
…………..
………….....
(b)
…………………………….
…………..
………….....
(c)
……………………….........
…………..
………….....
11.
Number of batches completed:
…………………………………
12.
Location of the centre:
…………………………………
13.
Within the school infrastructure/Gewog/structures. Others(Specif
14.
Contact No.
Principal:
………………...................... Manager: ………………
Prepared by: ……………………………………..

Verified: ………………………….

(Signature)
(Signature)
MANAGER						PRINCIPAL
Date: ……………					Date: …......……….
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༡.

འཛིན་སྐྱོང་པའི་མིང་ :

༣.

སྐྱེ་ཚེས་:

༢.

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ ང་།

འཛིན་སྐྱོང་པའི་གནས་ཐོ།

(མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གྱིས་བཀང་ནི)

........................................................................ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ:

ཕོ་ [

] མོ་ [

མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ : ........................................................................................................................

༤.

ཀ)
ཁ)

༥.

༦.

ཤེས་ཚད་ :

]

(ཉིནམ / ཟླཝ / སྤྱི་ལོ) ........................................................................................................

སློབ་རིག (སློབ་རིམ) :

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

ཁྱད་རིག : .....................................................................................................................................................

འགོ་ཐོག་ལཱ་གཡོག་བསྐོ་བཞག་གི་ཟླ་ཚེས་: .....................................................................................................
ད་ལྟོའི་ལྟེ་བ་ནང་ འཛུལ་བའི་ཟླ་ཚེས་: ............................................................................................................

༧.

གཏན་འཇགས་ཁ་བྱང་:

གུང་ཨང་: ........................................... ཁྲམ་ཨང་: ............................. དྲུང་ཁག: ........................................
གཡུས་: ..........................................
༨.

༩.

རྒེད་འོག: ............................

རྫོང་ཁག: ......................................

ལྟེ་བའི་མིང་ : ....................................................................................................................................................
རྒེད་འོག་ :

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

༡༠. རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་: ...........................................................................................................................................
༡༡. བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ : ........................................................................................................................................
གྲ་སྒྲིག་འབད་མི:

བདེན་དཔྱད་འབད་མི:

……………

(མིང་རྟགས༌)

མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན།

(མིང་རྟགས༌)

རྫོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན།

སྤྱི་ཚེས: .................................							

༨༢

སྤྱི་ཚེས: ...........................

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

      ANNEX. 3/D
			
COMMUNITY LEARNING CENTRE			
            Manager’s Profile
       (To be filled by the Parent school principal)
1.
Name of the Manager: …………………………..... Gender: M [     ]  F [    ]
2.
C ID : …………………………................................
3.
Date of birth (DD/MM/YYYY) : ……………….....
4.
Qualification:
(a): Academic:  ......................................................................
(b) Professional:  ...................................................................
5.
Date of initial appointment: …………………………
6.
Date of joining the current centre: …………………..
7.
Permanent Address:
House no: ……………………..     Thram no: ………….. Dungkhag: ……………..
Village: …………………….. ....    Gewog: …………….. Dzongkhag: ……………..
8.
9.
10.
11.

Name of the Centre: ……………............................................................
Gewog: ………………………………...............................................
Dzongkhag/Thromde: ………………....................................................
Contact No: ……………………..........................................................

Prepared by:

Verified by:

……………………..					………………….
(Signature)
(Signature)
Parent School Principal
Dzongkhag/Thromdey Education Officer
Date: ……………….. ....			
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ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ ཅ

					
མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།
					
ལྷབ་སྦྱང་པའི་གནས་ཐོ།
				
(ལྷབ་སྦྱང་པ་གིས་བཀང་ནི་)
༡.
ལྷབ་སྦྱང་པའི་མིང: ............................................................... ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ: ཕོ་ [
] མོ་ [
]
༢.
མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་: ................................................................................................................
༣.
སྐྱེ་ཚེས་: .........................................................................................................................................................
༤.
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་མི:
ཨིན/མེན ཡང་ན་ གཞན་ ཨིན་ན་ (ཁ་གསལ་བཀོད་):
..........................................................................................................................................................................................
༥.
འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས: .............................................................. འཛུལ་ཞུགས་ཨང་: ..................................
༦.
གཏན་འཇགས་ཁ་བྱང་:
གུང་ཨང་: ....................................
ཁྲམ་ཨང་: ................................ དྲུང་ཁག: ................................
གཡུས་: ......................................
རྒེད་འོག: ................................... རྫོང་ཁག: ...............................
༧.
འགན་ལེན་ཡི་གུ:
ཡོད / མེད།
༨.
ལྷབ་ནིའི་སློབ་ཚན་གྱི་དབྱེ་ཁག་:
(ཀ)
.............................................................................................................
(ཁ)
.............................................................................................................
(ག)
.............................................................................................................
༩.

འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་: .......................................................................................

གྲ་སྒྲིག་འབད་མི:
.....................................				
(མིང་རྟགས་)
ལྷབ་སྦྱང་པ།

༨༣

བདེན་དཔྱད་འབད་མི:
..................................
(མིང་རྟགས་)
འཛིན་སྐྱོང་པ།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

         ANNEX.3/E
			

1.
2.

COMMUNITY LEARNING CENTRE
     CLC Learner’s Profile
(To be filled by the learners)

Name of the Learner: ……………………………. Gender: M [    ] F [     ]
Citizenship ID card No: …………………………...............................

3.
4.

Date of birth:    ……………….............................................................
Graduates of NFE: YES/NO  Others (Specify): ...................................
..............................................................................................................
5.
Date of admission: .................................... Admission no: ..................
6.
Permanent Address:
House no: ……………..
Thram no: ……………….Dungkhag: ………………..
Village: ………………..
Gewog: ………………….Dzongkhag: ……………….
7.
8.
        
        
         
9.

Letter of undertaking signed: YES / NO
Types of course attending:
(a) …………………………………………...
(b) …………………………………………...
(c) ………………………………………
Contact No: …………………………………

Prepared by:

Verified by:

…………………….					……………………..
(Signature)
(Signature)
LEARNER						MANAGER
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མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།
					
འགན་ལེན་ཡིག་ཆ།
			
(མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་བཀང་ནི་)
༡.

མིང་: ................................................................

༢.

ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ:

གཡུས /སྡོད་གནས: .....................................................................

རྫོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེ: ..................................................

༣.

སྐྱེས་ཚེས:

༤.

ཉིནམ: [

] ཟླཝ:

མི་ཁུངས: ................................................................

]

]

མོ་ [

]

རྒེད་འོག: .....................................................

ཁྲམ་ཨང་: ………………… གུང་ཨང་: …………………
སྤྱི་ལོ་

[

]

ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང: ..........................................................

ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཡོད་པའི་ལཱ་གཡོག: ............................................................................

༥.

ཡིག་འགྲུལ་ཁ་བྱང་:

༧.

བཟའ་ཚང་ནང་མིའི་ཁ་གསལ:

༦.

[

ཕོ་ [

ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ ཆ།

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་:

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

མིང་།

ཨ་པ།

མི་ཁུངས།

ལས་འགན།

ཁ་བྱང་།

ཨའི།

གཉེན་གྲོགས།
༨. ང་གིས་ :
ཀ་
ཉེས་འགེལ་གྱི་ལཱ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་འབདཝ་མེད།
ཁ་
གཡོག་གི་དོན་ལུ་ དྲུང་འཚོ་མཁས་མཆོག་ལས་ གཟུགས་ཁམས་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་ ལག་ཁྱེར་འབག་ནི་ཡོད།
ག་
གཡོག་གི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་ཚུ་ གཡོ་སྒྱུ་འབད་ བཙུགས་བཙུགསཔ་མེད།
ང་
ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྫུས་མ་བཟོ་བཟོཝ་མེད།
ཅ་
མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ལྟར་ མི་སྡེ་དང་མཐུན་འབྲེལ། དུས་ཚོད་གཟུང་ནི་ གྱོན་ཆས་ལ་སོགས་པའི་ལམ་
སྟོན་ག་ར་ ཤོ་སྙོམས་འབད་ རྒྱབ་རྟེན་འབད་ནི་དང་། ཚུལ་མིན་སྨྱོ་རྫས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚུ་ལས་ འཛེམ་ཚུགས་པའི་དང་ལེན་
ཕུལཝ་ཨིན།
ཆ་
མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ འཛིན་སྐྱོང་པ་འབད་ འཛུལ་བའི་ཉིནམ་ལས་བརྩིས་ཏེ་ ཉུང་ཤོས་ངོ་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ ཕྱག་ཞུ་ནི་དང།
གལ་སྲིད་ ལས་འགན་འདི་ལས་ དགོངསམ་ཞུ་དགོ་པའི་གནད་དོན་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཟླཝ་གཅིག་གི་ ཧེ་མ་ལས་ མངའ་ཁོངས་
སློབ་གྲྭ་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་དང་། ལམ་ལུགས་དེ་ལས་ འགལ་སོང་པ་ཅིན་ དུས་ཡུན་དེའི་ ཉེས་ཆད་ ང་རའི་དངུལ་ཕོགས་
འཐོབ་ཚད་ལས་ ལོག་ བཏབ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ སེམས་ཁར་ཡོད།
༩.
ཁས་ལེན་: ད་རིས་ང་གིས་ ནཱ་ལུ་ཕུལ་མི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ དྲང་བདེན་འབད་ ཆ་ཚང་ཕུལཝ་ཨིནམ་ལས། ག་དེམ་ཅིག་འབད་
གནས་ཚུལ་འདི་ཚུ་ རྫུས་མ་དང་ཁྲིམས་ལས་འགལ་བ་ སོགས་འཐོན་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ང་ལུ་ཉེས་ཆད་བཀལ་
ཆོགཔ་དང་ གཡོག་ལས་ དགོངས་ཕོག་ གཏང་ཆོག་པའི་ངག་བརྗོད་ཕུལཝ་ཨིན།
ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མིའི་ མིང་རྟགས། ............................................(ཁྲིམས་རྟགས་) ...........................................
༨༤

སྤྱི་ཚེས་: ...............................................
གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

        (ANNEX.3/F)
				
COMMUNITY LEARNING CENTRE
					 Undertaking Letter
(To be filled by the CLC Manager)
1.  Full Name: ………………………….........          Sex: M  [     ]      F [    ]
2.  Village/Place of Residence: …………………………Gewog: ......................
     Dzongkhag/ Thromde:……………………Thram No: …………House No: ……….
3.  Date of Birth:     Day  [       ]      Month [      ]                Year  [          ]
Nationality:………………........    Citizenship ID No.   .......................................
4.

Post Applied for:…………………………................................................

5.

Mailing Address:………………….......................6.

7.

Family Details: ...........................................................................................................................
Name
Nationality
Occupation
Address

Contact Tel.No:…………………………

Father
Mother
Spouse
8.  I have:
a.

Not been convicted of a criminal offence;

b.

Not been medically unfit for employment by a competent medical doctor;

c.

Not intentionally provided false information in the application for employment;

d.  

Not furnished fake documents.

e.   

Abide by the CLC’s code of conduct and ethics on interpersonal relationship,     

          

Punctuality, dress code, conformity to guidelines, and refrain from the use of  substances

f.   

I shall serve as CLC manager for a minimum of one year from the date of appointment. If I wish
to discontinue my service, I shall serve at least one month notice in advance to the parent school.
Failing to do so, I shall be liable for payment of basic pay for the stipulated period.

9.

Declaration: I hereby declare that the information given herein is true and complete to the best of
my knowledge. In the event of detection of false or misleading information, I understand that the
Dzongkhag/Thromde shall withdraw/terminate my service.

             Date: Signature of Applicant .......................(Affix Legal Stamp).....................
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མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།
མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཐོ།
མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་དོན་ལས་ མཁོ་ཆས་དང་ལག་ཆས།
ཨང་།

ལག་ཆས།

ཨང་།

མཁོ་ཆས།

༡

ཐིག་ཤིང་།

༡

ས་སྨྱུག།

༣

གྱིམ་ཙེ།

༣

རྨ་ གི་སྤུ་རས།

༢

༤
༥

༦

༧
༨

༩

འཇལ་ཐག།
འཕྲུལ་ཚེམ་གྱི་ཅ་ཆས།
དབུར་ཏི།
རྐང་ཁྲི།

འབྲི་ཁྲི།

གློ་བུར་སྨན་བཅོས་ཅ་ཆས།

༥

༦

༧
༨

ཀ་བལ།
སྨྱུ་གུ།

ལཱ་གི་སྒྲིག་གོ།
འཕྲུལ་སྣུམ།
གཟེར།

༩

སྐུདཔ།

སྦྱིས་ལི་ཆུང་བ།

༡༡

ཐགཔ།

གྱི་ཅུང་།

༡༢

ཉེན་སྲུང་ཅ་ཆས།

༡༣

༤

ཁ་རས།

སོག་ལེ།

༡༠
༡༡

༢

༡༠
༡༢

ཁ་ཤ།

ཤོག་གུ།

༡༤

རྭ་ཐོཝ།

ཉེན་སྲུང་ལག་དེབ།

༡༣

པི་སི།

༡༥

བྱང་ཤིང་།

༡༥

གོས་ཆེན།

༡༧

འཕྱལ་ལྕགས་དང་ བསྡམ་ལྕགས།

༡༧

སྨན་རྩེ།

༡༨

འཕྱལ་ལྕགས།

༡༨

སྲུང་སྐུད།

༡༩

སྐམ་པ།

༡༩

ཤིང་སྤྱིན།

༢༠

མགུ་ཤིང་མཇུག་ཤིང་།

༢༡

ཏོག།

༢༢

འབྲི་ཁྲི་ཁེབས།

༢༣

ཆུ།

༡༦

༨༥

བརྡ་བྱང་།

༡༤

༡༦

ཟུར་སྦྲགས། ༣/ ཇ

ཐིག་ཐག།
སོལ་མོ།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

             

(ANNEX.3/G

				COMMUNITY LEARNING CENTRE
				
SUPPLY LIST FOR CLC
				
Equipments and materials for CLC
Sl.No. Equipments and materials Sl.No. Materials
1
Ruler
1
Chalk
2
Measuring tap
2
Cloth piece
3
Scissor
3
Bandage
4
Sewing machine
4
Cotton
5
Cloth Iron
5
Pen
6
Chair
6
Assemble list
7
Table
7
Sewing Machine oil
8
First Aid tools
8
Bolts and nuts
9
Saw
9
Thread
10
Knife
10
Cloth piece
11
Wood plane
11
Rope
12
Safety equipments
12
Paper
13
Hammer
13
Pencil
14
Safety manuals
14
Measuring rope
15
16

Chalkboard
Sign Board

15
16

Brocade
Coal

17

Range and screw driver

17

Mean- tse

18

Range

18

Sung-kep( for use in Kuthang)

19

Pliers

19

Adhesive for wood

20
21

Gu-shing & Ju-shing (to be used in
Kuthang)
Tog (to used at the end of Kuthang)

22

Table cloth

23

Water
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ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ ཉ།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།
ལག་ཤེས་རིག་རྩལ།

སྤྱི་ལོ་ ……………………………………………………

(མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་བཀང་ནི་)

ཟླཝ།

ལོའི་ ལོ་འཁོར་འཆར་གཞི།
ལས་སྣ།

དྲན་གསོ།

གྲ་སྒྲིག་འབད་མི : ……………………………

གྲ་སྒྲིག་འབད་མི།

				
………………………………..

(མིང་རྟགས་)
(མིང་རྟགས་)				
འཛིན་སྐྱོང་པ།
འཛིན་སྐྱོང་པ།

སྤྱི་ཚེས: ………………

བདེན་དཔྱད་འབད་མི:……………………………

བདེན་དཔྱད་འབད་མི།

…………………………………

		(མིང་རྟགས་)

སྤྱི་ཚེས: ………………………………					
.

༨༦

དབུ་འཛིན།

(མིང་རྟགས་)
དབུ་འཛིན།

སྤྱི་ཚེས:………………………

སྤྱི་ཚེས:………………………

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

(ANNEX.3/H)

COMMUNITY LEARNING CENTRE
VOCATIONAL SKILLS
(To be filled by the CLC Manager)
Annual Plan for year ……………….
Months
Activities

Remark

Prepared by:
Prepared
by:								Verified by:
Verified by:
				
(Signature)

(Signature)

MANAGER
(Signature)						

PRINCIPAL
(Signature)
Date: …………………..

Date: ………………

MANAGER								PRINCIPAL
Date: ………………							
Date: …………………

Operational Guidelines for NFCE Programmes

86

									
					

					
			

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ ཏ
ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ ཉ།

འབྲི་ལྷག།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

(མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་
འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི་)
ལག་ཤེས་རིག་རྩལ།

(མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་བཀང་ནི་)
སྤྱི་ལོ་ ………………. ལོའི་ ལོ་འཁོར་འཆར་གཞི།
སྤྱི་ལོ་ ……………………………………………………
ཟླཝ།

ལོའི་ ལོ་འཁོར་འཆར་གཞི།
ལས་སྣ།

གྲ་སྒྲིག་འབད་མི : ……………………………

གྲ་སྒྲིག་འབད་མི།

………………………………..
				

(མིང་རྟགས་)
(མིང་རྟགས་)				
		
འཛིན་སྐྱོང་པ།
འཛིན་སྐྱོང་པ།
སྤྱི་ཚེས: ………………
སྤྱི་ཚེས:
………………………………					
.

༨༧

དྲན་གསོ།

བདེན་དཔྱད་འབད་མི:……………………………

བདེན་དཔྱད་འབད་མི།

…………………………………

(མིང་རྟགས་)
དབུ་འཛིན།
སྤྱི་ཚེས:………………………
སྤྱི་ཚེས:………………………

(མིང་རྟགས་)
དབུ་འཛིན།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX. 3/I
COMMUNITY LEARNING CENTRE
LITERACY
(To be prepared by the CLC Manager)
COMMUNITY LEARNING CENTRE
VOCATIONAL SKILLS
Annual Plan for year .....................................................................
(To be filled by the CLC Manager)
Annual Plan for year ……………….
Months
Activities

Prepared by:
Prepared by:

(Signature)
(Signature)
MANAGER
MANAGER							
Date: ………………
Date: ………………						
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(ANNEX.3/H)

Remark

Verified by:
Verified by:

         (Signature)
(Signature)
PRINCIPAL
PRINCIPAL
Date: …………………..
Date: ………………….
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སྤྱི་ཟླ::

༣.

འཛིན་སྐྱོང་པའི་མིང་:

༤.

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

ཟླ་རིམ་སྙན་ཞུའི་འབྲི་ཤོག།

(མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་བཀང་ནི་)

༡.

༢.

ཟུར་སྦྲགས། ༣/ ཐ

.............................................................. པའི་སྙན་ཞུ།

ལྟེ་བའི་མིང་:

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

མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ:

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

༥.

ལྷབ་སྦྱང་པ་ མི་གྲངས:

༧.

སློབ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ སློབ་ཚན་གྱི་བཅུད་དོན: ................................................................................................................

༦.

སློབ་ཚན་

ཕོ། [

]

མོ།

[

]

སྡོམ།

{

]

༡ པ། : ..................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
༨.

༩.

སློབ་ཚན་

༢ པ། : .....................................................................................................................................................................

.

སློབ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ སློབ་ཚན་གྱི་བཅུད་དོན: ...................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
༡༠.
༡༡.

སློབ་ཚན་

༣ པ། :: .................................................................................................................................................................

སློབ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ སློབ་ཚན་གྱི་བཅུད་དོན: .................................................................................................................

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

༡༢. འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་ སློབ་ཚན་གྱི་ཁ་གསལ: ...............................................................................................................................

༡༣. སློབ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ སློབ་ཚན་གྱི་བཅུད་དོན: ....................................................................................................................
༡༤. སློབ་སྟོན་གྱི་ཉིན་གྲངས:

[

]

༡༥. འཛིན་སྐྱོང་པ་ ངལ་གསོ་ ཡང་ན་ ཆད་ ལུས་ཡོད་པའི་ ཉིན་གྲངས : [

༡༦.
ཀ
ཁ

ག

ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ལས།

ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༡༠༠ ཚང་སྒྲིག་

ཕོ།

]

མོ།

སྡོམ།

ཡོད་མི།

ཟླཝ་ཧྲིལ་བུམ་ ཆད་འབད་སྡོད་མི།

ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་ ཆད་འབད་སྡོད་མི།

༡༧. བསམ་འཆར་གཞན་ ........................................................................................................................................................................
གྲ་སྒྲིག་འབད་མི: 							
(མིང་རྟགས་)						
འཛིན་སྐྱོང་པ།					
༨༨

བདེན་དཔྱད་འབད་མི:
(མིང་རྟགས་)
དབུ་འཛིན།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

									
ANNEX.3/J
			
COMMUNITY LEARNING CENTRE
Monthly Reporting Form
(To be used by the CLC Manager)
1. Report for the month of: .............................................................................................
2. Name of Centre:
...................................................................................................
3. Name of Manager: ...................................................................................................
4. Parent School:           ..................................................................................................
5. No. of learners: Male [       ]  Female [       ] Total [      ]
6. Course 1: ...................................................................................................................
7. Description of course delivered: ...............................................................................
8. Course 2:
………………………………………………………………………
9. Description of course delivered: …………………………………………………
10. Course 3: …………………………………………………………………………
11. Description of course delivered: …………………………………………………
12. Details of literacy courses:
................................................................................
13. Description of course delivered: ............................................................................
14. No. of working days:
........................................................................................
15. Number of days the manager was on leave or absent: [        ]
16.
a.
b.

Number of Learners who were
100% present during the month
Absent during the whole month

c.

Absent few days during the month

Male

Femal Total

17. Any other coment: …………………………………………………………………
Prepared by:

Verified by:

							
(Signature)……………………

( Signature)

MANAGER					
			
Date of Submission: ………………………………		
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ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ ད

མི་སྡེ་ལྷབ་སྦྱང་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ནང་ཡོད་པའི་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་དང་ ལྟེ་བའི ལོ་འཁོར་ཟུང་འཐོ
ན་སྙན་ཞུ།
ཟུར་སྦྲགས་
༣/ ད།

			
ཨང་

རོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེའི་མིང་

ལྟེ་བའི་མིང་།

མངའ་

ཁོངས་

སོབ་གྲྭ།

༨༩

(རྫོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི་)
མི་སྡེ་ལྷབ་སྦྱང་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ནང་ཡོད་པའི་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་དང་ ལྟེ་བའི ལོ་འཁོར་ཟུང་འཐོན་སྙན་ཞུ།
(རོང་ཁག/ ་ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི)

……………………………………………

རྒེད་

འོག།

སྡེ་ཚན་
རིམ་

འཐོན་

གྱངས་ཁ།

འགོ་བཙུགས་
ཟླ་ཚེས།

གཞི་འཛུགས་འབདཝ་

ཐོན་འགྱོ་མིའི་ཐོ།

ད་གི་ཐོ།

ཕོ་

མོ་

སོམ།

ཕོ་

མོ་

སོམ།

ད་ལོ་ཡོད་མི་གི་ཐོ།
ཕོ་

མོ་

སོབ་ཚན་

ཁྱབ་ཚད།

སོམ།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX.  3/K
		
COMMUNITY LEARNIG EDUCATION CENTRE
Biannual report on existing learners and Centers of CLC
  (To be compiled by the DEO/TEO)
ANNEX. 3/K
Name of Dzongkhag/Thromde:    ……………………………………………
COMMUNITY LEARNIG EDUCATION CENTRE
Sl.
No
.

Biannual report on existing learners and Centers of CLC
(To be compiled by the DEO/TEO)
Name of Dzongkhag/Thromde ……………………………………………
Name of Parent Gew CL
No.
of Date
Initial
Dropout
Centre
School og
C
batch
Started
Enrolment
Enrollment
M

Operational Guidelines for NFCE Programmes
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ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ ན

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་ མཇུག་བསྡུའི་ ལོ་འཁོར་ཟུང་འཐོན་སྙན་ཞུ། (མཇུག་བསྡུའི་ སྤྱི་ལོ་ …………………… )
			

རྫོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེའི་མིང་

(རྫོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི)

ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ ན།

..........................................................................................................................................
མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོང་ མཇུག་བསྡུའི་ ལོ་འཁོར་ཟུང་འཐོན་སྙན་ཞུ།

ཨང་

རོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེའི་མིང་

ལྟེ་བའི་མིང་།

མངའ་

ཁོངས་

སོབ་གྲྭ།

༩༠

(མཇུག་བསྡུའི་ སྤྱི་ལོ་

(རོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི)

……………………………………………

རྒེད་འོག།

འགོ་བཙུགས་ཟླ་
ཚེས།

གཞི་འཛུགས་

ཐོན་འགྱོ་མིའི་ཐོ།

འབདཝ་ད་གི་ཐོ།
ཕོ་

མོ
་

སོམ།

ཕོ་

མོ་

སོམ།

…… )

ད་ལོ་ཡོད་མི་གི་ཐོ།

ཕོ་

མོ་

སོམ།

མཇུག་

བསྡུའི་ཟླ་
ཚེས།

འཛིན་

སྐྱོང་པའི་
མིང་།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

       ANNEX.  3/ L
			COMMUNITY LEARING CENTRE
Biannual report on Completion of the CLC (completed in the year ……)
(To be compiled by the DEO/TEO)
ANNEX. 3/ L
Name of Dzongkhag/Thromde:  ……………………………………………
COMMUNITY LEARING CENTRE
Biannual report on Completion of the CLC (completed in the year ……)
		
Sl.
No.

Name of Dzongkhag/Thromde

Name of
Centre

Parent
School

Gewog

(To be compiled by the DEO/TEO)
……………………………………………

Date
Started

Initial
Enrolment
M
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F

Dropout
Enrollment

T M

F

Existing

Date
of
Completion

Enrollment
T

M

F

Name of the
Manager

T
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མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ སློབ་ཚན།

						

མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ།

						
				

ལྟེ་བའི་མིང་:

འཛིན་སྐྱོང་པའི་མིང་:

ཟུར་སྦྲགས་ ༣/ པ།

སྤྱི་ལོ་

………………

(མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ བཀང་ནི་)
ཟུར་སྦྲགས་ ༣/པ།

………………………………………………………………………………………………………………
མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ སོབ་ཚན།

མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ།
………………………………………………………………………………………………………………
སྤྱི་ལོ་

……………………

མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་མིང་: …………………………………………………………………………………………………………
(མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ བཀང་ནི་)

རྒེད་འོལྟེ་བའི་མིང་:
ག:		

འཛིན་སྐྱོང་པའི་མིང་:

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

རྫོང་ཁག/
ཁྲོམ་སྡེ:
མངའ་ཁོངས་སོབ་གྲྭའི་མིང་:

………………………………………………………………………………………………………………

རོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེ:

……………………………………………………………………………………………………………

རྒེད་འོག:

མཇུག་བསྡུའི་ཁ་གསལ:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

མཇུག་བསྡུའི་ཁ་གསལ:

ཨང་

སོབ་ཚན།

འགོ་བཙུགས་ཟླ་ཚེས།

འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཐོ།

ཕོ་

མོ་

སོམ།

འཐོན་འགྱོ་མིའི་ཐོ།

ཕོ་

མོ་

སོམ།

མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་ཐོ།

ཕོ་

མོ་

སོམ།

མཇུག་བསྡུའི་
ཟླ་ཚེས།

༡
༢

གྲ་སྒྲིག་འབད་མི།

གྲ་སྒྲིག་འབད་མི:

(མིང་རྟགས་)
(མིང་རྟགས་)
འཛིན་སྐྱོང་པ།
འཛིན་སྐྱོང་པ།
སྤྱི་ཚེས: ……………………						
སྤྱི་ཚེས: ……………………

							
							
							

༩༡

བདེན་དཔྱད་འབད་མི:
(མིང་རྟགས་)

དབུ་འཛིན།

བདེན་དཔྱད་འབད་མི།

སྤྱི་ཚེས: ……………………

(མིང་རྟགས་)
དབུ་འཛིན།
སྤྱི་ཚེས: ……………………

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

     ANNEX.  3/M
			
COMMUNITY LEARNING CENTRE COURSE
					Completion Report
					Year ……….
(To be filled by the CLC Manager)
Name of the Centre: ……………………………………………………………….
ANNEX. 3/M
Name of the Manager: ………………………………………………………………..
COMMUNITY LEARNING CENTRE COURSE

Name of the parent school: …………………………………………………………..
Completion Report
Year ……….
Gewog:
…………………………………………………………………………
(To be filled by the CLC Manager)
Name of the Centre: ……………………………………………………………….
Dzongkhag/Thromde:
…………………………………………………………………
Name of the Manager: ………………………………………………………………..
Name of the parent school: …………………………………………………………..
Gewog:
…………………………………………………………………………
Completion
details:
Dzongkhag/Thromde: …………………………………………………………………
Completion details:
Sl. No.

Course

Date
started

Enrolled
M

F

T

Dropout
M

F

Completed
T

M

F

T

Date of
Completion

1

2

Prepared by:

Verified by:

Prepared by:
(Signature)
MANAGER
(Signature)
Date: …………………

(Signature)
PRINCIPAL
Date: …………………

MANAGER
Date: …………………
                                         

Verified by:

					
							
					
					

(Signature)
PRINCIPAL
Date: …………………
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བམ་ཚན་ དྲུག་པ།

ཀ༽ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་གྱི་ ལྟ་རྟོག་ལག་ཆས་དང་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་ཚད།།

ཨང་།

དབྱེ་ཁག།

ཟུར་སྦྲགས།

དྲན་གསོ།

༡

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལམ་རིམ་གྱི་ལྟ་རྟོག་ལམ་ལུགས།

ཟུར་སྦྲགས་ ༤/ཀ་

འབྲེལ་ཡོད་ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་གི་དྲན་ཐོ།

༢

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལྟ་རྟོག་ལག་ཆས་ (ཀ) པའི་དབྱེ་ཁག་

ཟུར་སྦྲགས་ ༤/ཁ་

ལྷན་ཁག་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

༣

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལྟ་རྟོག་ལག་ཆས་ (ཁ) པའི་དབྱེ་

ཟུར་སྦྲགས་ ༤/ག་

རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་

༤

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལྟ་རྟོག་ལག་ཆས་ (ག) པའི་དབྱེ་ཁག་

ཟུར་སྦྲགས་ ༤/ང་

མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

༥

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལྟ་རྟོག་ལག་ཆས་ (ང་) པའི་དབྱེ་ཁག་

ཟུར་སྦྲགས་ ༤/ཅ་

མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

དྲན་གསོ།

དང་དབྱེ་ཚད།

ཁག་དང་དབྱེ་ཚད།
དང་དབྱེ་ཚད།
དང་དབྱེ་ཚད།

ཁ༽ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལྟ་རྟོག་ལག་ཆས་དང་

ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་ཚད།།

ཨང་།

དབྱེ་ཁག།

ཟུར་སྦྲགས།

༡

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལྟ་རྟོག་ལག་ཆས་ (ཀ) པའི་དབྱེ་ཁག་དང་

ཟུར་སྦྲགས་ ༥/ཀ་

ལྷན་ཁག་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

༢

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལྟ་རྟོག་ལག་ཆས་ (ཁ) པའི་དབྱེ་ཁག་

ཟུར་སྦྲགས་ ༥/ཁ་

རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་

༣

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལྟ་རྟོག་ལག་ཆས་ (ག) པའི་དབྱེ་ཁག་དང་

ཟུར་སྦྲགས་ ༥/ག་

མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

༤

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལྟ་རྟོག་ལག་ཆས་ (ང་) པའི་དབྱེ་ཁག་དང་

ཟུར་སྦྲགས་ ༥/ང་

མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

དབྱེ་ཚད།

དང་དབྱེ་ཚད།
དབྱེ་ཚད།

༩༢

དབྱེ་ཚད།

ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

					Part Six
A)      Tools and Assessment for NFE Centre

Sl. No.

Type of Areas and Rubrics

ANNEX.

Remarks

1

Rational of Monitoring Tools

ANNEX. 4/A

Reference for evaluator

2

NFE Monitor Tools A- Assessment areas

ANNEX. 4/B

To be used by the MoE

ANNEX. 4/B

To be used by the DEO/TEO

and Rubrics
3

NFE Monitor Tools B- Assessment areas
and Rubrics

4

NFE Monitor Tools C- Assessment areas and Rubrics

ANNEX. 4/B

To be used by the Local
leader

5

NFE Monitor Tools C- Assessment areas

ANNEX. 4/B

To be used by the Parent School.

and Rubrics

B)      Tools and Assessment for Community learning centre
Sl. No.

Type of Areas and Rubrics

ANNEX.

Remarks

1

CLC Monitor Tools A- Assessment areas

ANNEX. 5/A

To be used by the MoE

ANNEX. 5/B

To be used by the DEO/TEO

and Rubrics
2

CLC Monitor Tools B- Assessment areas
and Rubrics

3

CLC Monitor Tools C- Assessment areas and Rubrics

ANNEX. 5/C

To be used by the Local leader

4

CLC Monitor Tools C- Assessment areas

ANNEX. 5/D

To be used by the Parent School.

and Rubrics
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དགོས་དོན།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ ལྟ་རྟོག་ལམ་ལུགས།

ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་སྔ་གོང་ལས་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ཚུལ་
མཐུན་གྱི་ལྟ་རྟོག་ལམ་ལུགས་ཅིག་མེད་པར་ སློབ་སྦྱོང་པའི་ལྷབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས་དང་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟེ་བ་ དེ་

ལས་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟེ་བ་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་ཡོད། ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལྟ་རྟོག་ལམ་ལུགས་
མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ ལྟེ་བ་ཚུ་ འཇོན་ཐངས་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ ཧ་མ་གོ་བར་དོགས་ཟོན་གྱི་ངང་ལུ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ ལྟ་རྟོག་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདི་ ལྷག་
པར་དུ་གལ་གནད་ཆེ་བའི་

དགོས་མཁོ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད།

ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་

ལྟ་རྟོག་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་

འབད་ནི་འདི་གིས་ ལྟ་རྟོག་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ལྟེ་བའི་བྱ་རིམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ངོ་བདེ་བའི་ཁར་ ལྟེ་བ་ཚུ་
ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཚུགས།
དགོས་པ།

ལྟ་རྟོག་གི་ལག་ཆས་ཡིག་ཆའི་དགོས་པ་ཡང་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ཨིན: ལྟ་རྟོག་གི་ལག་ཆས་ཚུ་ ཆ་ཤས་བཞི་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད་:
ལག་ཆས་(ཀ་) : རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེའི་དོན་ལུ།
ལག་ཆས་(ཁ་) : སློབ་གྲྭའི་དོན་ལུ།

ལག་ཆས་(ག་) : རྒེད་འོག་གི་དོན་ལུ།

ལག་ཆས་(ང་) : སློབ་སྟོན་པ་གི་དོན་ལུ།
•

ལྟ་རྟོག་གི་ལག་ཆས་ཚུ་གིས་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ཁ་གསལ་གྱི་བརྡ་དོན་བྱིན་ཚུགས།

•

ལྟ་རྟོག་གི་ལག་ཆས་ཚུ་གིས་ སློབ་རིག་དང་བདག་སྐྱོང་ དེ་ལས་ གནས་ཐོ་ཚུ་གིས་གཙོས་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་

ཀྱི་མཐོང་སྣང་སྟོན་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཚུགས།

ལྟ་རྟོག་གི་ལག་ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཚུ་ཡང་:
ལག་ཆས་ཚུ་ནང་ གཤམ་གསལ་ ལྟ་རྟོག་གི་གནད་དོན་གཙོ་ཅན་ཚུ་ཡོད་:
༡.

འཆར་གཞི་དང་སློབ་སྟོན།

༣.

ཐོ་ཡིག།

༢.

འཛིན་སྐྱོང་།

༤.
༥.

༦.

ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར།

ཐོ་བཀོད་བཞག་ཐངས།
དབྱེ་ཞིབ།།

༩༣

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

			

NFE Monitoring Tools Rationale

The non- formal education, since its inception way back into the decade has the absence
of a proper monitoring system to assess the learning outcome of the learners as well as
the performance of the NFE centre and the CLC. The absence of a proper monitoring
system questions the performance and efficiency of thecentre. Therefore, the urgency for
the requirement to institute an efficient monitoring system in the NFE system was felt.
The presence of a monitoring system would also enable the monitoring officers to assess
the performance of thecentre as well as to enable the centers to perform self – assessment.

Purpose
The purpose of the monitoring tool(s) is as underneath: The monitoring tools are being divided into 4 parts: - Tool A: - For Dzongkhag/Thromde    Tool B: -For chool
Tool C: - For Gewog  Tool
D: - For instructors
•    The monitoring tools will provide detailed information about the NFE centre.
•    The tools focus from a wholesome perspective – academic, administrative, and the
      profile as well.
Key operational area of the Monitoring tools
The tools has the following key operational areas
1.

Planning and teaching

2.

Management

3.

Records

4.

Professional support

5.

Maintaining Record

6.

Assessment
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༧.

མི་སྡེའི་སྟོབས་ཤུགས།

༨.

སློབ་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་།

ལྟ་རྟོག་གི་ལག་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན།

༡. ལག་ཆས་ཚུ་གཤམ་གསལ་གྱི་བཀོད་ཁྲམ་ལྟར་དུ་བཀང་དགོ།
ཨང་།

མཁོ་ཆས།

དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི།

༡

ལག་ཆས་ ཀ་

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། གཞི་རྟེན་ རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་

ལོ་འཁོར་ལུ་ཐེངས་རེ།

༢

ལག་ཆས་ ཁ་

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། གཞི་རྟེན་ མངའ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན།

ལོ་འཁོར་ལུ་ཐེངས༢རེ།

དང་ན་ལོན་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན།

དམིགས་གཏད་སྡེ་ཚན་ཚན།

དཔོན།

དང་ན་ལོན་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན།

ལྟ་རྟོག་ལན་གྲངས།

རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་
༣

ལག་ཆས་ ག་

འགོ་དཔོན།

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། གཞི་རྟེན་ ས་གནས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིདཔ།

དང་ན་ལོན་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན།

ལོ་འཁོར་ལུ་ཐེངས་༢རེ།

རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་
༤

ལག་ཆས་ ང་

འགོ་དཔོན།

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། གཞི་རྟེན་ སློབ་སྟོན་པ་/མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་

དང་ན་ལོན་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན།
རྫོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་

འཛིན་སྐྱོང་པ།

ལོ་འཁོར་ལུ་ཐེངས་༢རེ།

འགོ་དཔོན། མངའ་ཁོངས་སློབ་

ལྟ་རྟོག་གི་བྱ་རིམ།

གྲྭའི་དབུ་འཛིན།

ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ ཁེ་ཕན་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་འབད་འོང་ཐབས་ལུ་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་
ངོས་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ དྲན་སྐུལ་འབདཝ་ཨིན་:
ཀ་:

ལྟ་སྐོར་ལས་འཆར་ཚུ་ ལོ་འཁོར་གྱི་འཆར་གཞིའི་ནང་བཙུགས་དགོ།

ག་:

འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ ལྟ་སྐོར་ལས་འཆར་གྱི་སྐོར་ལས་ སྔ་གོང་ལས་བརྡ་སྐུལ་འབད་དགོ།

ཁ་:

༩༤

ལྟ་རྟོག་འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྔ་གོང་ལས་གནང་བ་ཞུ་དགོ།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

7.

Community vitality

8.

Management of classroom

Guidelines for the use of monitoring tools
1.  The tools should be filled as per the following schedule: Sl. No.

Tools

Evaluator

Target

Frequency

1

Tool A

NFCED,MoE

DEO/TEO

Annually

2

Tool B

NFCED,MoE, DEO/
TEO

Parent School
Principal

Biannually

3

Tool C

NFCED,MoE DEO/TEO Local Leaders

Biannually

4

Tool D

NFCED,MoE DEO/
TEO, Parent School
Principal

Biannually

Instructor/CLC
Manager

Monitoring Procedures
In order to derive maximum benefits from the Monitoring and Evaluation, the following
are recommended.
a.     Incorporate the visit schedule in the annual plan
b.

Seek prior approval for monitoring visits

c.      Inform stakeholders in advance about the visit schedule
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ང་:

ཅ་:
ཆ་:

རང་སོའི་འགོ་དཔོན་དང་དབང་འཛིན་ཚུ་ལས་ ཉེར་མཁོའི་ལམ་སྟོན་དང་བཀའ་སློབ་ཚུ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྟ་

རྟོག་འབད་མི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལྟ་རྟོག་གི་ལག་ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ།

སྔ་ཕྱིའི་གྲོས་བསྟུན་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ལྟ་རྟོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ།

ཤེས་རིག་ལྟ་རྟོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ལྟ་རྟོག་འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་སྐབས་ སློབ་གྲྭ་དང་གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་
གཉིས་ཆ་རང་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ།

ལེགས་ཉེས་ཚད་རྟགས་:

༡. མི་ངོམ་དང་ ལྟེ་བ་/རྫོང་ཁག་/སློབ་གྲྭ་ ག་ལུ་ཡང་ བརྡ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་བའི་དང་ལེན་མེད་པའི་ཁར་ བརྡ་སྟོན་

དང་བསྟུན་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཉིན་བསྟར་གྱི་སྒྲིག་གཞི་འབད་ར་མེདཔ་མ་ཚད་ ཐ་ན་ ལྟེ་བའི་ནང་ལྟ་རྟོག་འབད་མི་
འདི་ལུ་ར་ སྣང་བ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྐུགས་ ༡ འཐོབ་ནི།

༢. མི་ངོམ་དང་སློབ་ཁང་ལ་ལོའི་ནང་ བརྡ་སྟོན་འདི་ཡོད་པའི་གུ་ རེ་ཚེ་སྐབས་ སློབ་གྲྭའི་ནང་ལུ་ཡང་ཡོདཔ། ཨིན་རུང་

བརྡ་སྟོན་འདི་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ ཡང་ན་ ཡང་བསྐྱར་གྱི་དང་ལེན་མེད་པའི་གུ་ སློབ་ཁང་དང་མི་ངོམ་ མང་ཤོས་དང་ ཡང་

ན་ སློབ་གྲྭ་གིས་བརྡ་སྟོན་འདི་དང་འཁྲིལ་བའི་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་མེདཔ། བརྡ་སྟོན་འདི་ དམིགས་བསལ་བྱ་རིམ་ཅིག་
སྦེ་ འབདཝ་མ་གཏོགས་ སྒྲིག་གཞི་འབད་མེད་པ་ཅིན་ སྐུགས་ ༢ འཐོབ།

༣. བརྡ་སྟོན་འདི་ མི་ངོམ་དང་སློབ་ཁང་མང་ཤོས་ལུ་ར་ཡོད་པའི་གུ་ སློབ་གྲྭའི་ནང་ཡང་ ཧ་ལམ་དུས་རྒྱུན་དུ་ར་ དང་

ལེན་ཡོདཔ། བརྡ་སྟོན་འདི་སློབ་གྲྭའི་ནང་ དམིགས་བསལ་བྱ་རིམ་ཅིག་འབད་མེན་པར་ སྒྲིག་གཞི་འབད་ར་ཡོད་པ་ཅིན་
སྐུགས་ ༣ འཐོབ།

༤. བརྡ་སྟོན་འདི་མི་ངོམ་དང་སློབ་ཁང་ག་རའི་ནང་ དང་ལེན་ཡོདཔ་འབད་མཐོང་པའི་ཁར་ སློབ་གྲྭའི་ནང་ཡང་ དུས་

རྒྱུན་དུ་དང་ལེན་ཡོདཔ། ལྟ་སྐོར་པ་ག་གིས་ར་འབད་རུང་ ཁྱད་ཆོས་འདི་དང་ལྡནམ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་འབད་ཡོད་
པ་ཅིན་ སྐུགས་ ༤ འཐོབ།
༩༥

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

d.

Visiting Official shall use relevant tools during the visits and submi the reports to
the concerned authority for necessary guidance and feedback.

e.

Conduct pre and post conference and share the observations.

f.

EMSSD shall monitor both the school and NFE Centres during their monitoring
visit(s)

Rating Key:
1.   The indicator is seldom or never found in the individual, and the centre/Dzongkhag/
school. It is not a day-to-day norm, nor is it an impression that people would take away
from a visit to the centre.

2.   The indicator is found in some individuals, classes, and sometimes in the school. It is
not regular or frequent – most classes and individuals or the school do not demonstrate
this. It is the exception, not the norm.

3.   The indicator is found in most individuals, classes and at most of the times throughout
the school. This is the norm in the school – not the exception.

4.     This indicator is found in all individuals, classes and throughout the school at all
times. Any visitor to the school will recognize this quality
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ཟུར་སྦྲགས་ ༤ / ཀ
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

ལག་ཆས་ ཀ།
༡.

༢.

༣.

(ལྷན་ཁག་གིས་བཀང་ནི་)

རོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེའི་མིང་: ……………………………………………………………………………………………………………

རྒེད་འོག་གྱངས་ཁ་:

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

ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེབའི་ཁ་གྱངས་

(ཀ) སོབ་སོན་པའི་གྱངས་ཁ:

(ཁ) ད་ལྟོ་ལྷབ་སང་འབད་མིའི་ཐོ:

ཕོ་ [……………] མོ་ […………………]

གཞི་རིམ་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན།
ཕོ།

༤.

༥.

རོང་ཁག་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་གནས་ཐོ།

མོ།

སོམ།

ཁ་སྐོང་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན།
ཕོ།

མོ།

སོམ་ […………………]

སོམ།

ཡོངས་སོམ།
ཕོ།

མོ།

སོམ།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ཁ་གྱངས།
ཁ་སྐོང་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན།

སོབ་གྲྭ་བཤོལ་བཞག་པའི་

གཞན་ཡང་། ཞི་གཡོགཔ། དགེ་སོང། སྒོམཆེན།

ཡོངས་སོམ།

ཕོ།

ཕོ།

ཕོ།

ཕོ།

མོ།

སོམ།

སོབ་ཕྲུག།

མོ།

སོམ།

ཨ་ནིམ།

མོ།

སོམ།

མོ།

སོམ།

དུས་ཅི་ལོའི་ནང་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ གསར་བཙུགས་འབད་ནིའི་དམིགས་འཆར་གྱི་གྱངས་ཁ་;་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ལག་ཆས་ ཀ : རོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེའི་དབྱེ་ཞིབ།
ཨང་།
༡

༢

གཞི་དོན།

ཀ འཆར་གཞི།

ལོ་འཁོར་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ ལྟ་རོག་འཆར་གཞི།
ཁ་ འཛིན་སྐྱོང་།

འཆར་གཞི་ལྟར་དུ་ ལོ་འཁོར་ལུ་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལྟ་སྐོར་ཐེངས་གཉིས།

༣

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་གྱི་ བརྡ་སྐུལ།

༤
༥

༦

༩༦

དྲན་གསོ།

རོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེ། རྒེད་འོག་དང་ སྤྱི་འོག་ཚུ་གིས་ གཞི་རྟེན་ཤོས་ཡོན་ལས་རིམ་སྤེལ་ནིའི་འཆར་གཞི།

༡

༢

ཚད་རགས།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོན་པའི་བཙག་འཐུ།

ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ མི་སྡེ་འི་ཧོངས་ལས་ (མཁོ་ཆས་དང་ས་གོའི་བདེ་ཐབས་འབད་ནི་ཚུ་ནང་) རྒྱབ་སྐྱོར་
དང་གྲལ་གཏོགས།

སོང་བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུ།

(ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས) ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ སོང་བརྡར།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX. 4/ A

NON-FORMAL CENTRE
Tool A: Dzongkhag & Thromde Profile
(To be filled by the Ministry)
1. Name of the Dzongkhag/Thromde : ……………….…………..
2. Number of Gewogs
: ……………….…………..
3. Number of existing NFE Centre
: ……………….…………..
(a) Number of Instructors
:M[
] F [
] Total [

]

(b) Number of existing learners:
Basic Literacy Course
M
F Total

Post Literacy Course
M F
Total

Grand Total
M F
Total

4. Number of Community Learning Centre:
Post Literacy
Course
M F Total

Out of School
youth
M F Total

Other(s) Civil servants/ lay
monks/ monks/nuns
M
F
Total

Grand
Total
M F

Total

5. Projected number of NFE Centers to be opened in the current year:
………………………………………………………………………….
Tool A: Assessment of Dzongkhag/Thromde
Sl. No

Areas
A.

Plan for Up- scaling NFE programme by
Dzongkhag/Thromde, Gewog and Chiwog.

2

Annual NFE monitoring plan.
B.
Management

1

Visit to NFE centres as per plan – twice a year.

2
3

Recruitment of NFE Instructors.
Advocacy on NFE programme.

4

Community involvement/support in the programme
(provision of space, materials, etc.).
Nomination for trainings.

6

Remarks

Planning

1

5

Rating

Conduct of trainings in a year.
(By MoE & other agencies).
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༧

མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ།

༩

ལེགས་འཐོན་ངོས་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ།

༨

༡༠
༡

༢

༣

༤
༥

ལག་ཁྱེར་གནང་ནི།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོན་པའི་ གནས་སོར།
ག་ ཐོ་བཀོད།

(ཅ་ཆས་ དཔེ་མཛོད། སོབ་སོན་མཁོ་ཆས་ལ་སོགས་པའི) མཛོད་ཐོ།

(.ཟླ་རིམ་སྙན་ཞུ། གྲངས་རྩིས།་ མཐར་འཁྱོལ། ལྟ་རོག་) ཚུའི་་ཐོ་བཀོད།
མཁོ་ཆས་ཚུའི་ མཁོ་མངག།
ལྟེ་བའི་གནས་ཐོ།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོན་པའི་ གནས་ཐོ།

སྤྱིར་བཏང་བསམ་འཆར། ………………………………………………………………………………………………………..……

རོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་ ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱི་མིང་།

ལྟ་རོག་འགོ་དཔོན་གྱི་མིང་།

མིང་རགས། ………………………………………

མིང་རགས: ……………………………

སྤྱི་ཚེས་: …………………………………………

སྤྱི་ཚེས: ………………………………

༦. གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟ་རོག་ལག་ཆས་ (ཀ) གི་ དབྱེ་ཚད།
ཨང་།

གཞི་དོན།

༡

རོང་ཁག/

འོག་དང་

ཁྲོམ་སྡེ།

རྒེད་

སྤྱི་འོག་ཚུ་གིས་

༡

༢

འཆར་གཞི་མེདཔ།

འཆར་གཞི་ཡོད་རུང་ དམིགས་

གཞི་རྟེན་ཤོས་ཡོན་ལས་
༢

༡

༩༧

རིམ་སྤེལ་ནིའི་འཆར་གཞི།

ལོ་འཁོར་

གཞི་རྟེན་ཤེས་

ཡོན་ ལྟ་རོག་འཆར་གཞི།

འཆར་གཞི་ལྟར་དུ་
འཁོར་ལུ་

ལོ་

གཞི་རྟེན་ཤེས་

འཆར་གཞི་མེདཔ།

ལྟ་སྐོར་གྱི་འཆར་གཞི་
མེདཔ།

ཀ) འཆར་གཞི།

གཏད་ མེདཔ།

༣
འཆར་གཞི་
རུང་

བཟོ་ཡོད་

དམིགས་གཏད་

ཆུང་སོཔ་ཨིནམ།

འཆར་གཞི་ཡོད་རུང་ དམིགས་

འཆར་གཞི་བཟོ་སྟེ་

སྟེ་མེདཔ།

བཅསཔ་འབད་ཡོདཔ།

བསལ་དུས་ཚོད་རེའུ་མིག་བཟོ་

ཁ) འཛིན་སྐྱོང་།

འཆར་གཞི་ཡོད་རུང་ལྟ་སྐོར་མ་
འབད་ མ་ཚུགསཔ།

དུས་ཚོད་རེའུ་མིག་དང་

༤

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས།

འཆར་གཞི་བཟོ་སྟེ་

འཆར་གཞིའི་ཡིག་ཆས་

དམིགས་གཏད་ལོགས་
སུ་འབད་
ཡོདཔ།

བསྐྱེད་དོ་

འཆར་གཞི་བཟོ་སྟེ་

དམིགས་བསལ་དུས་
ཚོད་རེའུ་མིག་དང་

འཆར་གཞིའི་ཡིག་ཆས་
ཚུ་ལྟ་ནི།

བཅསཔ་འབད་ཡོདཔ།

འཆར་གཞི་བཟོ་ཡོདཔ་

འཆར་གཞི་དང་

འབད་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

དང་ཐེངས་ ༡ ལྟ་སྐོར་

ཚུ་ལྟ་ནི།

འཁྲིལ་ཏེ་ལྟ་སྐོར་

ཡིག་ཆས་དང་གྲོས་
འཆར་ལྟ་ནི།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

7

Supply of materials.

8
9
10

Award of certificates.
Recognition mechanism.
Transfer of NFEI.
C. Records

1

Inventories (equipment, library, TLM, etc.).

2
3

Reports
(monthly, statistical, completion, monitoring, etc.).
Requisition for materials.

4

Centre profile.

5

NFE instructor profile.

General Comments: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Name of the Dzongkhag/Thromde Education Officer :
Signature:

Name of the Monitoring Officer:
Signature: ………………………….

………………………….

Date: ………………..

Date: ………………..

Rubrics for NFE monitoring tool A

SL.
No.
1

2

1

Areas

1

2

3

4

A. Planning

How to
use

Plan for upscaling NFE
programme/T
hromde,
Gewog and
Chiwog.
Annual NFE
monitoring
plan

No plan

Plan
developed
but lacks
focus.

Plan
developed
less focus

Plan
developed
with specific
focus.

Study plan
documents

No plan

Plan
Plan
developed
developed
but lacks
with time
specific time frame
frame.
B. Management

Plan
developed
with specific
time frame

Study the plan
documents

Visit to NFE

No plan to

Has a plan

Visited as per

Documentation

Operational Guidelines for NFCE Programmes

Has a plan
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ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལྟ་སྐོར་ཐེངས་
གཉིས།

༢

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོན་
པའི་བཙག་འཐུ།

༣

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་
གྱི་ བརྡ་སྐུལ།

༤

ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་

མི་སྡེ་

འི་ཧོངས་ལས་ (མཁོ་ཆས་

དང་ས་གོའི་བདེ་ཐབས་
འབད་ནི་ཚུ་ནང་)

དགོས་མཁོ་དང་ཚད་གཞི་དང་

ཚད་གཞི་དང་

ཡོདཔ།

ཡོདཔ།

མཁོ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་

འགོ་འདྲེན་མ་ འཐབ་

གོ་བ་བརྡ་སོད་ཐེངས་གཅིག་

འཁྲིལ་བར་ བཙུགས་

པ།

གྲལ་གཏོགས་མེདཔ།

མ་འཁྲིལ་

བར་བཙུགས་

སོང་བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་

ཚད་གཞི་མེདཔ།

གདམ་འཐུ།

འཁྲིལ་

ཏེ་ཨིན་རུང་

དགོས་

བཙུགས་ཡོདཔ།
གོ་བ་བརྡ་སོད་

འབད་ཡོདཔ།

རིམ་ཐེངས་

ལས་

༢

འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ།

ཚར་རེ་གཉིས་རེ་གྲལ་གཏོགས་
འབད་ བཅུག་ཡོདཔ།

ཚར་གསུམ་བཞི་

རེ་

གྲལ་གཏོགས་

འབད་

བཅུག་ ཡོདཔ།

རྒྱབ་

སྐྱོར་དང་གྲལ་གཏོགས།

༥

ལམ་ལུགས་དང་མ་

ཚད་གཞི་བཟོ་ཡོད་རུང་

དེ་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ནི་མེདཔ།

གདམ་འཐུ་

མང་ཤོས་

ར་ ཚད་གཞི་བཟོ་ཡོད་

མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

(ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་
ལས་སྡེ་གཞན་གྱིས)

གཅིག་གི་ནང་ལུ་
བརྡར།

༧

ལོ་

སོང་

མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ།

༨

ལག་ཁྱེར་གནང་ནི།

སོང་བརྡར་
འདྲེན་

ཚུགསཔ།

འགོ་

འཐབ་མ་

བཀྲམ་ར་མ་

པར་ ཡོདཔ།

བཀྲམ་

རོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་
ལྟེ་བ་གཅིག་ནང་
འཛོམས་ཡོདཔ།

༩

ལེགས་འཐོན་ངོས་འཛིན་གྱི་
ཐབས་ལམ།

༩༨

ག་ནི་ཡང་མེདཔ།

སོང་བརྡར་་ཚར་རེ་གཉིས་རེ་
འགོ་འདྲེན་ འཐབ་ཡོདཔ།

བཀྲམ་ཡོད་རུང་ མ་ལངམ་དང་
དུས་ཚོད་ལུ་བཀྲམ་མ་ཚུགསཔ།
རོང་ཁག/་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ལྟེ་བ་

གཉིས་ནང་ འཛོམས་ཡོདཔ།

དུམ་གྲ་རེ་བརྩམས་
ལག་ལེན་
ཡོདཔ།

ཡོད་རུང་

མ་འཐབ་པར་

གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
བཙུགས་ཡོདཔ།
གོ་བ་བརྡ་སོད་

ལས་

རིམ་ ཐེངས་ ༣ ལས་
ལྷག་སྟེ་

འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ཡོདཔ།

ཚར་ ༥ ལས་ལྷག་སྟེ་
གྲལ་གཏོགས་འབད་
བཅུག་ཡོདཔ།

ཡིག་ཆས་ཚུ་བརག་
ཞིབ་་འབད་ནི།

བརག་ཞིབ་འབད་ནི་

དང་ཁེ་ཕན་བྱུང་པའི་མི་
སྡེ་དང་མཉམ་

ལན་འབད་ནི།

ཐོག་ལས་འབད་ནི།

ཡིག་ཆས་ཚུ་བརག་

འཐུ་ དམ་དམ་འབད་

ཕན་བྱུང་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གདམ་

ཞིབ་ འབད་ནི་དང་ཁེ་

པའི་མི་སྡེ་

དང་མཉམ་འདྲི་ལན་

འབད་ནི།

སོང་བརྡར་ཚར་གསུམ་

སོང་བརྡར་ཚར་

འཐབ་ཡོདཔ།

འདྲེན་འཐབ་ ཡོདཔ།

ནང་ཞིབ་དཔྱད་འབད་

དུས་ཚོད་ཁར་ ལངམ་

སྒྲུབ་བྱེད་བདེན་དཔྱད་

བཞི་རེ་འགོ་འདྲེན་

ལངམ་འབད་
ཡོད་རུང་

བཀྲམ་

དུས་ཚོད་

ཁར་བཀྲམ་མ་ཚུགསཔ།

ལས་ལྷག་སྟེ་

ལྔ་

འདྲི་

འདྲི་ལན་དང་ཡིག་ཆས་

ཚད་གཞི་བཟོ་ཡོད་མི་

འབད་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།
༦

དགོས་མཁོ་དང་ཚད་

འགོ་

འབད་ བཀྲམ་ཡོདཔ།

རོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ལྟེ་

རོང་ཁག/་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་

ཅིག་ནང་འཛོམས་

འཛོམས་ཡོདཔ།

བ་གཉིས་ལས་ལྷགཔ་
ཡོདཔ།

ལྟེ་བ་ག་རའི་ནང་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་

ངོས་འཛིན་ཐབས་

ཅིག་

ཡོདཔ།

རུང་དུས་རྒྱུན་གྱི་སོལ་
ཚུགསཔ།

འབད་བཟོ་མ་

ལམ་གྱི་སོལ་བཙུགས་

ཡིག་ཆས་བརག་ཞིབ་
དང་

ལྟེ་བ་ལ་ལུ་ཅིག་

ནི།

འབད་ནི་དང་ཐོ་བཀོད་་
མ་ཡིག་ལྟ་ནི།

ཡིག་ཆས་ལྟ་ནི་དང་ ལྟེ་
བ་བརག་དཔྱད་འབད་
ནི།

ཡིག་ཆས་ལྟ་ནི་དང་ ལྟེ་
བ་བརག་ཞིབ་འབད་ནི།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

centers as per
plan –twice a
year

visit

2

Recruitment
of NFE
instructors

Recruited
without
proper
procedures

3

Advocacy on
NFE
programme

4

Community
No
involvement/s involvement
upport in the
programme
(provision of
space,
materials etc)
Nomination
No criteria
for trainings

6

Conduct of
No training
trainings in a conducted
year (By MoE
and other
agencies)

Conducted
one to two
trainings

7

Supply of
materials

Never
supplied

8

Award of
certificates

Dzongkhag/
Thromde
participated
in one
center

9

Recognition
mechanism.

None

5

but not
visited

and visited
once

the plan

and feedback.

Recruited as
per the
criteria but
not as per the
requirement.
Two
awareness
programmes
conducted.

Recruited as
per the
criteria and
requirement.

Study the
documents.

One to two
instances

Three to four
instances.

Five or more
instances

Interviews and
documentation.

Criteria
developed
but not
followed

Criteria
developed
and followed
most of the
time
Conducted
three to four
trainings

Criteria
developed
and strictly
followed all
the time.
Conducted
five or more
trainings

Documentation
s and interview
with the
stakeholders

Supplied but
inadequate
and not in
time
Dzongkhag
/Thromde
participated
in two
centers

Supplied
inadequately
but in time

Supplied
adequately
and in time.

Evidences
verification/sto
ck entries

Dzongkhag/T
hromde
participated
in more than
two centers

Dzongkhag/T
hromde
participated
in all centers

Documentation
s and random
field
verification.

A few
initiatives
but not
implemented

Initiatives
taken but not
a regular
feature

Recognition
mechanism
instituted

Documentation
s and random
field
verification

Recruited,
but not as
per the
criteria and
requirement.
Not initiated One
awareness
programme
conducted

Operational Guidelines for NFCE Programmes

Three or more Study records
awareness
and interview
programme
stakeholders.
conducted

Documentation
s and random
field
verification
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༡༠

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོན་
པའི་ གནས་སོར།

བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་
མེདཔ།

ལམ་ལུགས་གཏན་

གཏན་

མེདཔ།

གནས་ཚད་ལྡན་
ལམ་ལུགས་

པའི་

བཟོ་སྟེ་

གནས་སོར་གནད་དོན་

མང་ཤོས་ནང་ར་ ལག་

༡

(ཅ་ཆས་ དཔེ་མཛོད། སོབ་
སོན་མཁོ་ཆས་ལ་སོགས་

ཐོ་ཡིག་མེདཔ།

པའི) མཛོད་ཐོ།
༢

(.ཟླ་རིམ་སྙན་ཞུ།

གྲངས་

རྩིས།་ མཐར་འཁྱོལ། ལྟ་

ཐོ་ཡིག་མེདཔ།

རོག་) ཚུའི་་ཐོ་བཀོད།
༣

མཁོ་ཆས་ཚུའི་ མཁོ་མངག།

༤

ལྟེ་བའི་གནས་ཐོ།

༥

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོན་
པའི་ གནས་ཐོ།

མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐོ་ནམ་
ཡང་མ་ཕུལཝ།

གནས་ཐོ་མེདཔ།

གནས་ཐོ་མེདཔ།

ག་

ལེན་ འཐབ་ཡོདཔ།

ཐོ་ཡིག།

ཐོ་ཡིག་ཡོད་རུང་རྒྱབ་ཁུངས་
ཡིག་ཆས་ མེདཔ།

སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡོད་རུང་

རྒྱབ་

ཁུངས་ཡིག་ཆ་མེདཔ།

ཐོ་ཕུལ་ཡོད་རུང་

དང་དུས་ཚོད་ཁར་ཕུལ་མ་
ཚུགསཔ།

གནས་ཐོ་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་
ཆ་ཚངམ་འབད་མེདཔ།

གནས་ཐོ་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་
ཆ་ཚངམ་འབད་མེདཔ།

གནས་སོར་གནད་དོན་
ག་རའི་ནང་ལག་ལེན་
འཐབ་ཡོདཔ།

མཛོད་ཁང་གི་ཐོ་ཚུ་

དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་

དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་

མཐུན་འབད་ཡོད་རུང་
མེདཔ།

སྙན་ཞུ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་

འབད་བཞག་ཡོད་རུང་
མེདཔ།

སྙན་ཞུ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་
གྱི་སྒོ་ལས་

ཡོདཔ།

ཡོདཔ།

ཚངམ་འབད་ཕུལ་

ཆ་

ཐོ་ཡིག་དང་ཡིག་ཆས་

ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི།

ཡིག་ཆས་དང་ཐོ་བཀོད་
མ་ཡིག་བདེན་དཔྱད་
འབད་ ནི།

གནས་ཐོ་ཚུ་སྒྲིག་

བཀོད་ དང་འཁྲིལ་ཏེ་

བཟོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཁ་

གནས་ཐོ་བདེན་དཔྱད་
འབད་ནི།

སྐོང་གནད་སྡུད་དང་

གནས་ཐོ་ཚུ་སྒྲིག་བཀོད་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་
ཡོདཔ།

དུས་

མཐུན་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ།

ཚུགསཔ།

དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་

ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི།

ཡོདཔ།

དུས་ཚོད་ཁར་

གནས་ཐོ་ཚུ་སྒྲིག་བཀོད་

ཐོ་ཡིག་དང་ཡིག་ཆས་

ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་

ཐོ་ཕུལ་ཡོད་རུང་ དུས་
ཚོད་ཁར་ཕུལ་མ་

ཡིག་ཆས་ལྟ་ནི།

ལམ་ལུགས་བཟོ་སྟེ་

མཛོད་ཁང་གི་ཐོ་ཚུ་ཚུལ་

དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་
མ་ཚངམ་

གནས་ཚད་ལྡན་པའི་

བཅསཔ་འབད་ཡོདཔ།
གནས་ཐོ་ཚུ་སྒྲིག་

བཀོད་ དང་འཁྲིལ་ཏེ་

བཟོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཁ་

གནས་ཐོ་བདེན་དཔྱད་
འབད་ནི།

སྐོང་གནད་སྡུད་དང་

བཅསཔ་འབད་ཡོདཔ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༤ / ཁ

༩༩

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

10

Transfer of
NFEI

No
procedures

1

Inventories
(Equipment,
library, TLM,
etc)

No records

2

Reports
(monthly,
statistical,
completion,
monitoring,
etc)
Requisition
for materials

No records

4

Center profile

No profile

5

NFE
instructor
profile

No profile

3

Never
submitted

Inconsistent
procedures

Standard
procedures
followed in
most cases.
C. Records
Records
Records
maintained,
maintained
but no proper with proper
supporting
documentatio
documents.
ns, but not
updated
Records
Records
maintained
maintained
without
proper
proper
documentatio
supporting
ns, but not
documents
updated
Submitted,
Submitted,
but
but not in
incomplete
time
and not in
time
Profiles
Profiles
maintained
maintained as
but
per the
incomplete.
format.
Profiles
maintained
but
incomplete
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Profiles
maintained as
per the
format.

Standard
procedures
followed all
the time

Documentation

Up to date
records
maintained
with proper
documentatio
ns.
Up to date
records
maintained
with proper
documentatio
n
Timely and
complete
submission

Check records
and documents.

Profiles
maintained as
per the
format, with
additional
initiatives.
Profiles
maintained as
per the
format, with
additional
initiatives.

Profile
verification

Check records
and documents

Evidences
verification/sto
ck entries.

Profile
verification.
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གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

ལག་ཆས་ཁ།

ཟུར་སྦྲགས་ ༤/ ཁ

སོབ་གྲྭ་གི་དོན་ལུ།

(རོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་ ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་)
༡. མངའ་ཁོངས་སོབ་གྲྭའི་མིང་ : ……………………………………
༢. རྒེད་འོག་གི་མིང་

: ……………………………………

༣. ད་ལྟོ་སོབ་གྲྭ་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཡོད་པའི་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་གྱངས་ཁ་ : …………………………
༤. གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོན་པའི་གྱངས་ཁ། ཕོ: [………………] མོ:
༥.

ད་ལྟོ་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་མིའི་ཁྱངས་ཁ།
སོབ་ཚན།

(ཀ) གཞི་རིམ་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན།

[………………]

སོམ: [………………]

ཕོ།

མོ།

སོམ།

(ཁ) ཁ་སྐོང་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན།
(ག) མི་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།
(ང) གཞན།

༦. ལོ་འདི་ནང་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ འགོ་འབྱེད་འབད་ནིའི་ གྲོས་འཆར་བརྩམས་ཡོད་པའི་གྱངས་ཁ: ……………………

༧. ལག་ཆས་ ཁ : མངའ་ཁོངས་སོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གྱི་ དབྱེ་ཞིབ།
ཨང་།

༡

༢

༣

༤
༥

༦
༡

༢
༡༠༠

གཞི་དོན།
ཀ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་བདག་སྐྱོང་།

ཚད་

རགས།

དྲན་གསོ།

ལོ་འཁོར་ལུ་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ཚུའི་ནང་ ལྟ་སྐོར།
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོན་པའི་ཉིན་ཐོ།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས།
ལས་རིམ་དར་ཁྱབ།

མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་ལམ་སོན།
ཁ་ ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར།

སོབ་ཁང་ལྟ་རོག། (བྱ་སབས་བདེ་བའི་ལྟེ་བ་མ་འདྲཝ་ཚུའི་ནང་ ལྟ་སྐོར་་)
སོབ་སོན་འཆར་གཞི་ལྟ་རོག། དབྱེ་ཞིབ། བསམ་ལན་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX. 4/ B

NON-FORMAL CENTRE
Tool B: For School
(To be used by Dzongkhags/Thromde Education Officers)
1. Name of the Parent School : ……………………………………..
2. Name of Gewog
: ……………………………………..
3. Number of Existing NFE Centres attached to the school: …………
4. Number of NFEIs:

Male: [

] Female: [

] Total: [

]

5. Number of existing learners
(a)
(b)
(c)
(d)

Course
BLC
PLC
CLC
Other (s)

Male

Female

Total

6. Proposed Number of NFE Centers to be opened in the current year: ………

7. Tool B: Assessment of Parent School Principal

Sl.
No.
1
2
3
4
5
6
1
2

Areas
A. Management and Administration
Visits to NFE centres in a year.
NFEI’s attendance.
NFE committee meetings.
Advocacy programme.
Supply of materials.
Operational guidelines for NFE centres.
B. Professional Support
Classroom Observation.
(Visit different centres wherever possible).
Monitoring of lesson plan, assessment, feedback and
support.
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Rating

Remark
s
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༣

ལོ་འཁོར་ལུ་ སོབ་སོན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལམ་སོན།

༤

སོབ་སོན་པ་ཚུ་ལུ་ འོས་བབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སོབ་གྲྭའི་གནས་ཚདཀྱི་ ་ཁྱད་

༥

རྒྱལ་ཁབ་་ཕྱི་ནང་གཉིས་ནང་ སོང་བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་བཙག་འཐུ།

༡

༢

༣

༤
༥

རིག་སོང་བརྡར།

ག་ ཐོ་བཀོད་རྒྱུན་སྐྱོང་།

(ཅ་ཆས་ དཔེ་མཛོད་ སོབ་སོན་མཁོ་ཆས་) ལ་སོགས་པའི་མཛོད་ཐོ།
ཟླ་རིམ་གནད་སྡུད། མཐར་འཁྱོལ། ལྟ་རོག) ཚུའི་སྙན་ཞུ།
མཁོ་ཆས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མཁོ་མངག།
ལྟེ་བའི་གནས་ཐོ།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ སོབ་སོན་པའི་གནས་ཐོ།

སྤྱིར་བཏང་གྲོས་འཆར :

…………………………………………………………………………………………………

མངའ་ཁོངས་སོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གྱི་མིང་:

ལྟ་རོག་འགོ་དཔོན་གྱི་མིང་:

མིང་རགས། ………………………………………

མིང་རགས། ……………………………

སྤྱི་ཚེས : …………………………………………

ཨ

ང་
༡

སྤྱི་ཚེས : ……………………………

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟ་རོག་ལག་ཆས་ (ཁ) གི་ དབྱེ་ཚད།
གཞི་དོན།

༡

༢

ལོ་འཁོར་ལུ་ གཞི་རྟེན་ཤེས་

མ་པ་ལས་མ་

ཚར་གཅིག་འབད་དེ་

ཡོན་ལྟེ་བ་ཚུའི་ནང་ ལྟ་སྐོར།

འབདཝ།

༣

བསམ་ལན་བྱིན་ཡོདཔ།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོན་

ཐོ་བཞག་བཞགཔ་

ཐོ་

༣

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་

ཚོགས་ཏེ་་མེདཔ།

ཚར་གཅིག་ཚོགས་ཡོད་

༤

༥

ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས།
ལས་རིམ་དར་ཁྱབ།

མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ།

༡༠༡

མེདཔ།

འགོ་འདྲེན་འཐབ་
སྟེ་མེདཔ།

རྒྱུན་མཐུད་འབད་

བཞག་སྟེ་མེདཔ།

རུང་ ཐོ་བཀོད་མེདཔ།
གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས།

ཚར་གཉིས་འབད་དེ་

ཚར་གསུམ་འབད་དེ་

ཡིག་ཆ་བཞག་ཐངས་དང་།

ཞིབ་འཇུག་ཡང་འབད་དེ་

ཞིབ་འཇུག་ཡང་འབད་དེ་

བདེན་དཔྱད་འབད་ནི།

ཀ་ བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་།

༢

པའི་ཉིན་ཐོ།

༤

ཚར་

གཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཡོདཔ།

བསམ་ལན་བྱིན་པའི་ཁར་
ཡོདཔ།

ཐོ་རྒྱུན་མཐུད་འབད་ར་
བཞག་ཡོདཔ།

ཚར་གཅིག་ཚོགས་ཏེ་ ཐོ་
བཀོད་ཡང་ཡོདཔ།

གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ ཚར་
གཉིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཡོདཔ།

མ་པ་ལས་བཀྲམ་

བཀྲམ་ཡོད་རུང་ མ་ལངམ་

ལངམ་འབད་བཀྲམ་སྤེལ་

མེདཔ།

བཀྲམ།

ཚོད་གུ་མ་བཀྲམ།

སྤེལ་འབད་དེ་

དང་

དུས་ཚོད་གུ་མ་

འབད་ཡོད་རུང་

དུས་

བསམ་ལན་བྱིན་པའི་ཁར་
ཡོདཔ།

ཐོ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ར་
བཞག་སྟེ་ཡོདཔ།

ཚར་གཉིས་ཚོགས་ཏེ་
བཀོད་ཡང་ཡོདཔ།

གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་

ཡིག་ཆ་ལྟ་ནི།
ཐོ་

ཡིག་ཆ་བཞག་ཐངས་དང་

ཚར་

ཐོ་བཀོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལྟ་ནི།

གསུམ་དང་ ཡང་ན་ དེ་
ལས་མངམ་འབད་་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ།

ལངམ་འབད་དུས་ཚོད་གུ་
བཀྲམ་ཡོདཔ།

ག་ཚུདཔ་འབད་ ས་ཁོངས་

ཐོ་བཀོད་ལྟ་ནི།

འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་དང་
འདྲི་ལན་འབད་ནི།

མཁོ་ཆས་མཛོད་ཁང་གི་ཐོ་
བདེན་དཔྱད་འབད་ནི།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

3

Guidance on teaching learning strategies provided in a
year.
4
Inclusion of instructors in relevant SBIP's.
5
Nomination for training (in-country/ex-country).
c. C. Maintaining Records
1
Inventories (equipment, library, TLM, etc.).
2
3
4
5.

Reports
(monthly, statistical, completion, monitoring, etc.).
Requisition for materials.
Centre profile.
NFE instructor profile.

General Comments: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………
Name of the Parent School Principal:
Signature: ………………………….

……………………………………
Name of the Monitoring Officer:
Signature: ………………………….
Date: ………………..

Date: ………………..
Rubrics for NFE monitoring tool B
Sl.N
Areas
1
2
3
4
o
A. Management and Administration
1
Visits to NFE
Never
Once and
Twice and
Thrice and
centers in a year
provided
provided
provided
feedback
feedback and feedback
follow up
and follow
up
2
NFEI’S
Not
Maintained
Maintained
Well
attendance
maintain but irregular regularly.
maintained
ed
3
NFE committee
Not
Once but no
Once with
Twice with
meetings
conducte proper
proper
proper
d
records
records
records
4
Advocacy
Not
One
Two
Three or
programme
initiated awareness
awareness
more
programme
programmes awareness’s
conducted
conducted
programmes
conducted
5
Supply of
Never
Supplied but Supplied
Supplied
materials
supplied inadequate
adequately,
adequately
and not in
but not in
and in time
time
time

Operational Guidelines for NFCE Programmes

How to
use
Documentation
and random field
verification
Check records
Documentation
and records
Study records
and interview
stakeholders
Evidences
verification/stock
entries
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༦

༡

༢

༣

༤

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་

དོན་ལུ་ ལག་ལེན་ལམ་སོན།

བཟོ་ཡོད་རུང་
མ་འཐབ།

ནང་ ལྟ་སྐོར)

པ།

བྱེད་ཡོདཔ།

ཤུལ།

སོབ་སོན་འཆར་གཞི་ལྟ་རོག།
དབྱེ་ཞིབ།

རྒྱབ་སྐྱོར།

བསམ་ལན་དང་

ལོ་འཁོར་ལུ་

སོབ་སོན་

ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལམ་སོན།

སོབ་སོན་པ་ཚུ་ལུ་ འོས་བབ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་

སོབ་གྲྭའི་

བརྡར།

རྒྱལ་ཁབ་་ཕྱི་ནང་གཉིས་ནང་
སོང་བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་བཙག་

སོན་མཁོ་ཆས)
པའི་མཛོད་ཐོ།

ལ་སོགས་

ཞུ།

མངག།

མཁོ་

བར་ན་འབད་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་

བར་ན་འབད་ཡོད་པའི་

མ་པ་ལས་མ་

སྒྲུབ་བྱེད་གཅིག་ཡོདཔ།

སྒྲུབ་བྱེད་གཉིས་ཡོདཔ།

མ་པ་ལས་མ་

སྒྲུབ་བྱེད་གཅིག་ཡོདཔ།

སྒྲུབ་བྱེད་གཉིས་ཡོདཔ།

འབདཝ།

འབདཝ།

མ་པ་ལས་མ་
འབདཝ།

སྒྲུབ་བྱེད་གཅིག་ཡོདཔ།

ཚད་གཞི་མེདཔ།

ཚད་གཞི་བཟོ་ཡོད་རུང་ དེ་
དང་མ་འཁྲིལཝ།
ག་

ཐོ་བཀོད་དེ་མེདཔ།

ཐོ་བཀོད་དེ་མེདཔ།

མཁོ་མངག་མ་པ་
ལས་

མེདཔ།

སྒྲུབ་བྱེད་གཉིས་ཡོདཔ།

བཟོ་སྟེ་ལེགས་ཤོམ་འབད་

ཡིག་ཆ་དང་ཐོ་བཀོད།

ཚར་ལྔ་ལས་ལྷགཔ་འབད་

སོབ་ཁང་ལྟ་རོག།

ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ།

འབད་ཡོད་པའི་ཤུལ།

སྒྲུབ་བྱེད་གསུམ་དང་ ཡང་
ན་

དེ་ལས་མངམ་འབད་

ཡོདཔ།

སྒྲུབ་བྱེད་གསུམ་དང་ ཡང་
ན་

དེ་ལས་མངམ་འབད་

ཡོདཔ།

སྒྲུབ་བྱེད་གསུམ་དང་ ཡང་
ན་

འབད་དེ་

རུང་།

རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་

ཆ་ཚུ་ངེས་བདེན་མེདཔ།
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་
རུང་།

རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་

ཆ་ཚུ་ངེས་བདེན་མེདཔ།
མཁོ་མངག་འབད་ཡོད་
རུང་།
ཁར་

ཁ་གསལ་མེད་པའི་

འབདཝ།

དུས་ཚོད་གུ་མ་

ཐོ་

སོབ་སོན་

དེ་ལས་མངམ་འབད་

གཅིག་ཁར་འདྲི་ལན།

ཐོ་བཀོད། སོབ་སོན་པ་དང་
དབུ་འཛིན་དང་ཅིག་ཁར་
འདྲི་ལན།

ཐོ་བཀོད། སོབ་སོན་པ་དང་
དབུ་འཛིན་དང་ཅིག་ཁར་
འདྲི་ལན།

ཐོ་བཀོད། སོབ་སོན་པ་དང་
དབུ་འཛིན་དང་ཅིག་ཁར་
འདྲི་ལན།

ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ཧ་ལམ་

ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ཨ་རག་ར་

ཐོ་བཀོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལྟ་ནི།

འཐབ་ཡོདཔ།

འཐབ་ཡོདཔ།

འདྲི་ལན།

ཨ་རག་ར་ལག་ལེན་

ཐོ་བཀོད་བཞག་ཐངས།

ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་

བཀོད་ཡིག་ཆ།

པ་དང་དབུ་འཛིན་དང་

ཡོདཔ།

མཐར་

འཁྱོལ། ལྟ་རོག) ཚུའི་སྙན་

མཁོ་ཆས་ཀྱི་དོན་ལུ་

༡༠༢

ཁ་ ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར།

ཚར་གསུམ་ལས་ལྔ་གི་

ཟླ་རིམ་གནད་སྡུད།

༣

ཧ་ལམ་ཅིག་

ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ།

ཚར་གཅིག་ལས་གསུམ་གྱི་

འབད༌འབདཝ༌མེད

(ཅ་ཆས་ དཔེ་མཛོད་ སོབ་

༢

བཟོ་སྟེ་

མ་པ་ལས་

བདེ་བའི་ལྟེ་བ་མ་འདྲཝ་ཚུའི་

འཐུ།

༡

ལག་ལེན་

སོབ་ཁང་ལྟ་རོག། (བྱ་སབས་

གནས་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་རིག་སོང་
༥

མ་བཟོཝ།

ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ངེས་
བདེན་ཡིག་ཆ་དང་

བཅསཔ་འབད་ཡོད་རུང་།

དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་མེདཔ།

ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ངེས་
བདེན་ཡིག་ཆ་དང་

བཅསཔ་འབད་ཡོད་རུང་།

དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་མེདཔ།

དམ་དམ་འབད་ལག་ལེན་

ཐོ་བཀོད་དུས་མཐུན་བཟོ་
ཡོད་པའི་ཁར་

ཚུལ་མཐུན་བཞག་ཡོདཔ།
ཐོ་བཀོད་དུས་མཐུན་བཟོ་
ཡོད་པའི་ཁར་

ཚུལ་མཐུན་འབད་

འབདཝ།

ཡོདཔ།

དུས་ཚོད་གུ་མ་

ཡིག་ཆ་

ཚུལ་མཐུན་བཞག་ཡོདཔ།

མཁོ་མངག་འབད་ཡོད་
རུང་

ཡིག་ཆ་

དུས་

ཚོད་གུ་ མཁོ་མངག་འབད་

འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་དང་

ཐོ་བཀོད་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལྟ་
ནི།

ཐོ་བཀོད་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལྟ་
ནི།

སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ མཛོད་

ཁང་གི་ཐོ་བདེན་དཔྱད་
འབད་ནི།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

6

Operational
guidelines for
NFE centres

Not
develope
d

Developed
Developed
but not
and partially
implemented implemented
B. Professional support

Developed
Documents and
and fully
records
implemented

1

Classroom
observation.
(Visit different
centre’s
wherever
possible)
Monitoring of
lesson plan,
assessment,
feedback and
support
Guidance on
teaching learning
strategies
provided in a
year
Inclusion of
instructors in
relevant SBIP’S

Never

One to three
evidences

More than
five
evidences

Never

One evidence Two
evidences

Three or
more
evidences

Never

Once

Twice

Thrice or
more

Record and
interactions with
principal and
instructors

Never

Once

Twice

Thrice or
more

5

Nomination for
training (in
country/excountry)

No
criteria

Criteria
developed
but not
followed

Record and
interactions with
principal and
instructors.
Documentation
and interviews
with the
stakeholders.

1

Inventories
(equipments,
library, TLM
etc)

No
records

Records
maintained,
but no proper
supporting
documents.

2

Reports.
(monthly,
statistical,
completion,
monitoring)

No
records

3

Requisition for
materials.

Never
submitte
d

Records
maintained
without
proper
supporting
documents.
Submitted,
but
incomplete
and not in
time

2

3

4

Four to five
evidences

Criteria
developed
and followed
most of the
time.
C. Maintaining Records

Operational Guidelines for NFCE Programmes

Records
maintained,
with proper
documentatio
ns, but not
updated
Records
maintained
with proper
documentatio
ns, but not
updated
Submitted
but not in
time

Criteria
developed
and strictly
followed all
the time
Up to date
records
maintained
with proper
documentati
ons
Up to date
records
maintained
with proper
documentati
ons
Timely and
complete
submission

Classroom
observation and
record. Interview
with the
instructors/princi
pals
Records/
Interactions with
instructors and
principal

Check records
and documents

Check records
and documents.

Evidences
verification/stock
entries.
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ལྟེ་བའི་གནས་ཐོ།

གནས་ཐོ་མེདཔ།

རུང་

མེདཔ།

༤

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་
སོན་པའི་གནས་ཐོ།

༥

གནས་ཐོ་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད་

སོབ་

གནས་ཐོ་མེདཔ།

ཆ་ཚངམ་འབད་

མེདཔ།

དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་ཡོདཔ།

གནས་ཐོ་ཚུ་སྒྲིག་བཀོད་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་
པའི་ཁར་

བཟོ་ཡོད་

ཁ་སྐོང་གནད་

གནས་ཐོ་བདེན་དཔྱད་
འབད་ནི།

སྡུད་དང་བཅསཔ་འབད་

གནས་ཐོ་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད་
རུང་

གནས་ཐོ་ཚུ་སྒྲིག་བཀོད་

ཆ་ཚངམ་འབད་

གནས་ཐོ་ཚུ་སྒྲིག་བཀོད་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་ཡོདཔ།

ཡོདཔ།

གནས་ཐོ་ཚུ་སྒྲིག་བཀོད་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་
པའི་ཁར་

བཟོ་ཡོད་

ཁ་སྐོང་གནད་

གནས་ཐོ་བདེན་དཔྱད་
འབད་ནི།

སྡུད་དང་བཅསཔ་འབད་

ཡོདཔ།

༡༠༣

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

4

Center profile

No
profile

Profile
maintained
but
incomplete.

Profile
maintained
as per the
format

5

NFE instructors
profile

No
profile

Profile
maintained
but
incomplete

Profile
maintained
as per the
format.

Operational Guidelines for NFCE Programmes

Profile
maintained
as per the
format, with
additional
initiatives.
Profile
maintained
as per the
format, with
additional
initiatives.

Profile
verification

Profile
verification.
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ཟུར་སྦྲགས་ ༤/ ག

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

ལག་ཆས་ ག་ རྒེད་འོག་གི་དོན་ལུ།

(ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན། དབུ་འཛིན། ལྷན་ཁག་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་)

༡ རྫོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེ་གི་མིང་་: ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༢ རྒེད་འོག་གི་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༣ ལྟེ་བའི་མིང་: ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༤ ལྷབ་སྦྱང་པའི་གྱངས་ཁ: ཕོ་ (
༥ སློབ་ཚན་གྱི་དབྱེ་བ་:
ཀ)
ཁ)

ག)

)

མོ་ (

)

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

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

ལག་ཆས་ ག་ རྒེད་འོག་གི་འགོ་ཁྲིད་པའི་དབྱེ་ཞིབ།
ཨང་།

གཞི་དོན།

ཚད་རྟགས།

དྲན་གསོ།

ཀ བདག་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར།
༡

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས།

༢

གོ་བརྡའི་ལས་རིམ།

༣

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན།

༤

འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་རིམ་ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་ནང་ (ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་ ཤེས་

༥

མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་ལྷབ་མིའི་གྱངས་ཁའི་ཐོ་བཀོད།

༦

ལོ་འཁོར་ལུ་མཁོ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་རྒྱབ་སྐྱོར།

༧

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར།

༨

ཡིག་འབྲེལ་གྱི་ཐོ།

ཡོན་མེད་མི་) ན་ལོན་གྲངས་རྩིས་ ལོ་དང་ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་བཅས།

སྤྱིར་བཏང་གྲོས་འཆར། ...........................................................................................................................................................................................................................
མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིད་པའི་མིང་།								

ལྟ་རྟོག་འགོ་དཔོན་གྱི་མིང་།

མིང་རྟགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་							

མིང་རྟགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་							
༡༠༤

སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

NON-FORMAL CENTRE
Tool C: For Gewog
(To be used by Education Officers, Principals and Ministry)
1. Name of the Dzongkhag /Thromde:
2. Name of the Gewog:
3. No. of Centres:

……………………………………
……………………………………
…………………………………….

4. No. of learners

Female

Male

ANNEX. 4/C

Total

5. Type of Course
(a). …………………………………………………………………
(b). …………………………………………………………………
(c). …………………………………………………………………
Tool C: ASSESSMENT OF LOCAL LEADERS:
Sl. No
1
2
3
4
5
6
7
8

Areas

Rating

Remarks

A. Administration and Support
Establishment of NFE centres.
Advocacy programme.
Chair NFE Committee meeting.
Literacy status (literate & illiterate) of the adult
population of the Gewog (age and gender wise).
Records of the number of centers and learners in
community.
Support provided to transport materials in a year.
Support and participation in the NFE programme.
Record of the correspondences.

General Comments: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….
Name of the Local Leader:
Signature: ………………………….
Date: ………………...
Operational Guidelines for NFCE Programmes

……………………………………
Name of the Monitoring Officer:
Signature: ………………………….
Date: ………………...
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གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟ་རོག་ལག་ཆས་ (ག) གི་ དབྱེ་ཚད།
ཨང་

གཞི་དོན།

༡

༢

༣

༡

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས།

འཆར་གཞི་མེདཔ།

འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་
ཡོད་རུང་

ཀ.

བདག་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར།

འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་

རོང་

ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ མ་
༢

གོ་བརྡའི་ལས་རིམ།

༣

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་
འཛོམས་ཀྱི་ ཁྲི་འཛིན།

༤

འགན་ཁག་ར་

མ་

འབགཔ།

ཞལ་

འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་རིམ་ཤེས་ནིའི་

དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་ནང་ (ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་

འགོ་འདྲེན་ར་

མ་

འཐབ་།

སྒྲུབ་བྱེད་མེདཔ།

ཤེས་ཡོན་མེད་མི་) གི་ ན་ལོན་གྲངས་རྩིས་
ལོ་དང་ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་བཅསཔ།

༥

མི་སྡེ་ནང་ལུ་

ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་དང་ལྷབ་མིའི་

གྱངས་ཁ་གི་ཐོ་བཀོད།

ཐོ་ཡིག་མེདཔ།

ཕུལ་བར་ཡོདཔ།

༤

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས།

འཆར་གཞི་བརྩམས་ཚར་

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་

ལྟེ་བ་དང་འཆར་གཞི་ཡིག་

ཕུལ་ཡོདཔ།.

འབད་ཡོདཔ།.

ནི།

ཐོ་བཀོད་རེམ་གཉིསམ་བདེན་

ཏེ་

རོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་

གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་

གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཚར་

གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་

ཅིག་འགོ་འདྲེན་

འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ།

འགོ་འདྲེན་འཐབ་

ཚར་གཅིག་འགོ་

ཚར་གཅིག་འགོ་འདྲེན་

རུང་ ཐོ་བཀོད་ཚུལ་

མཐུན་ཡོདཔ།

ཚར་གཅིག་གཉིས་
འཐབ་ཡོདཔ།

འདྲེན་འཐབ་ཡོད་
མཐུན་མེདཔ།

གསུམ་བཞི་ཅིག་འགོ་

འཐབ་སྟེ་

ཐོ་བཀོད་ཚུལ

ཐོ་ཡིག་ཆ་ཤས་ཙམ་

ཐོ་ཡིག་མང་ཤོས་ར་ཡོདཔ།

ལྟེ་བའི་ཐོ་ཡིག་ཚང་

ལྟེ་བའི་ཐོ་ཡིག་ཚང་སྒྲིག་

ཅིག་ཡོདཔ།

སྒྲིག་མེདཔ།

ཡོདཔ།

༦

ལོ་འཁོར་ལུ་ མཁོ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་རྒྱབ་སྐྱོར།

མ་པ་ལས་

རྒྱབ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚར་གཅིག་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚར་གཉིས་

༧

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ནང་

མ་པ་ལས་

གྲལ་

གྲལ་གཏོགས་དང་

གྲལ་གཏོགས་དང་

གཏོགས་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར།

༨

ཡིག་འབྲེལ་གྱི་ཐོ།

༡༠༥

གྲལ་

སྐྱོར་མེདཔ།

གཏོགས་དང་ རྒྱབ་
སྐྱོར་མེདཔ།

ཐོ་བཀོད་མ་པ་ལས་
མེདཔ།

ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས་

འབད་ཡོདཔ།

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚར་གཅིག་
འབད་ཡོདཔ།

ཐོ་བཀོད་ཆ་ཤས་
ཙམ་ཅིག་ཡོདཔ།

སྐྱོར་ཚར་གཉིས་འབད་

རྒྱབ་

ཡོདཔ།

འབད་ཡོད་རུང་

མཐུན་འབད་མེདཔ།

ཡོདཔ།

ཚར་གཉིས་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ཐོ་

ཚུལ་

ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་

དཔྱད་འབད་ནི།

ཡིག་ཆ་དང་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ལྟ་ནི།

བཀོད་ཚུལ་མཐུན་
ཡོདཔ།.

.ཐོ་ཡིག་ག་ར་ཡོདཔ།

ཡིག་ཆ་བདེན་དཔྱད་

ལྟེ་བ་་དང་

ཡིག་ཆ་བདེན་དཔྱད་

ལྷབ་

སང་པའི་ཐོ་ཡིག་ཆ་
ཚང་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

མང་ཤོས་ར་ཐོ་བཀོད་

ཚར་ལྔ་ལས་ལྷག་སྟེ་

ཆས་

འབད་ནི།

འབད་ནི།

ཨ་རག་ར་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཡིག་ཆ་བདེན་དཔྱད་

ཨ་རག་ར་

ཡིག་ཆ་བདེན་དཔྱད་

འབད་ཡོདཔ།

གྲལ་

གཏོགས་དང་ རྒྱབ་
སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ།
ཐོ་བབཀོད་དུས་
མཐུན་ཡོདཔ།

འབད་ནི།
འབད་ནི།

ཡིག་ཆ་བདེན་དཔྱད་
འབད་ནི།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

Rubrics for NFE Monitoring Tool C.
Sl.No
Areas
1
1

Establishment
of NFE centers

2

Advocacy
programme

3

Chair NFE
committee
meeting
Literacy status
(literate &
illiterate) of the
adult population
of the Gewog
(age and gender
wise).
Records of the
number of
centers and
learners.
Support
provided to
transport
materials in a
year
Support and
participation in
Programme

4

5

6

7

8

2

3

A. Administration and support
Plan development
Plan
initiated but not
developed
submitted to
and
Dzongkhag/Thromde submitted to
Dzongkhag/
Thromde
No
One to two
Three or
initiatives. awareness programs four
carried out.
awareness
programmes
carried out
Not
Once, but no proper Once with
conducted records
proper
records
No
Partial record
Most record
evidence
available
available
No plan

No
records

Incomplete record of
centers

Complete
record of
centers

Never

Once

Twice

Never

Once

Twice

A few records

Records
available,
but not
maintained

Record of the
Never
correspondences

Operational Guidelines for NFCE Programmes

4

How to asses

NFE center
established

Verify with
plan
documents and
center

More than
five
awareness
programs
carried out
Twice with
proper
records
All record
available

Study records
and random
field
verification

Complete
records of
centers and
learners.
Supported
all the time

Documentation
and field
verification.

Supported
and
participated
all the time
Record
maintained
up to date

Documentation
and field
verification

Documentation
and records
Documentation
and field
verification

Documentation
and field
verification.

Documentation
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ཟུར་སྦྲགས་ ༤/ ང་
གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

ལག་ཆས་ ང་། སོབ་སོན་པའི་དོན་ལས།

(ལྷན་ཁག། རོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན། ས་གནས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ སོབ་གྲྭའི་དབང་འཛིན་གྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་)
༡.

སོབ་སོན་པའི་མིང:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱེས་ཚེས:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཤེས་ཚད:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

༢.

ཉམས་མོང་: (ལོ་ཚད) ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

༤.

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

༦.

མངའ་ཁོངས་་སོབ་གྲྭ:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

༣.
༥.

༧.

སོང་བརྡར་འབད:

ཡོད: [

]

མེད: [

]

འགོ་ཐོག་ལཱ་གཡོག་བསྐོ་བཞག་གི་ཚེས་གྲངས: ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ལྟེ་བའི་མིང་:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

རོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒེད་འོག:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་འོག་:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

༨.

གཞི་བཙུགས་ཁ་གསལ།

༡༠.

ལྟ་རོག་སྐབས་ ལྷབ་སྦྱང་པ་ངོ་ཡོད་ཀྱི་གྱངས་ཁ: ཕོ: [……………] མོ: [………………] སོམ: […………]

༩.

༡༡.

༡༢.

༡༣.

༡༤.

༡༥.

ཚེས:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟླཝ:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ལོ:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

འགོ་བཙུགས་སྐབས་ལྷབ་སྦྱང་པའི་གྱངས་ཁ:

ཕོ: [……………] མོ: [………………] སོམ: […………]

མཐར་འཁྱོལ་རིམ་འཐོན་གྱི་གྱངས་ཁ། (ལོ་བསར་བཞིན་དུ་)
སྤྱི་ལོ།

སོབ་སོན་གྱི་དུས་ཚོད།

དྲོ་པ།
ཕྱི་རུ།

མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་ རིམ་འཐོན་གྱི་གྱངས་ཁ།

ཆུ་ཚོད:
ཆུ་ཚོད:

……………… ལས་ ………………. ཚུན།
……………… ལས་ ………………. ཚུན།

སོབ་སོན་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

དོན་ཚན་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ:

དམིགས་གཏད་ཀྱི་མཇུག་བསྡུའི་ཚེས་གྲངས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ད་ལྟོའི་སོབ་ཚན།

རགས་བཀལ།

གཞི་རིམ་ [

]

ལག་ཆས་ ང : གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ སོབ་སོན་པའི་ དབྱེ་ཞིབ།

ཨང་
༡

༢

༣

༤
༥

༦

༡༠༦

ཁ་སྐོང [

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

]

གཞི་དོན།

ཚད་རགས།

དྲན་གསོ།

ཀ་ སོབ་སོན་དང་འཆར་གཞི།

ལོ་འཁོར་འཆར་གཞི་དང་རྩ་གཞུང་ཁྱབ་ཚད།

ཉིན་བསར་སོབ་སོན་འཆར་གཞི་དང་བཅའ་སྒྲིག།
རྩ་གཞུང་དང་ལམ་སོན་གི་ཤེས་ཡོན།

འོས་བབ་ལྡན་པའི་སོབ་སོན་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད།
.སོབ་སོན་བྱ་རིམ་ནང་་ལྷབ་མི་ཚུ་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ།

.རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་འཆར་གཞི་ནང་འབྲེལ་བཙུགས།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX. 4/D

NON-FORMAL CENTRE
Tool D: For Instructor
(To be used by Ministry/DEO/TEO/Local leaders and school authority)

1. Name of the Instructor: …………… Date of Birth: ……………. Qualification: ……....
2. Experience (years): ………………………………
3. Training availed: Yes
No:
Dt. Date of Appointment: …..…….
4. Contact No.: ………………………………
5. Name of the centre: ………………………….
6. Name of the parent school: …………………….
7. Name of Gewog/Thromde: …………… Chiwog: …………
8. Establishment: Date: …… Month: ……Year: ………
9. No. of Learners enrolled: Male: [
] Female: [
] Total: [ ]
10. No. of Learners enrolled: Male: [
] Female: [
] Total: [ ]
11.

No. of Batches completed (year wise):
Year
No. of Batches completed

12. Instructional Timing
Morning ……………….. to ……………….
Evening ……………….. to ……………….
13. Course start date: ………………………. Unit covered: ………………….
14. Expected date of completion: …………………………….
15. Present course (Tick): BLC / PLC
Tool D: ASSESSMENT OF NFE INSTRUCTOR:
Sl. No.

Areas

Rating

Remarks

A. Planning and Teaching
1

Yearly Plan and syllabus coverage.

2

Daily lesson planning & preparation.

3

Knowledge of syllabus and guides.

4
5

Evidences of the use of appropriate TLMs.
Involvement of the learners in the teaching – learning
process.
Incorporate GNH values in the lesson.

6

Operational Guidelines for NFCE Programmes

106

༡

༢
༡

༢

༣
༤
༥

༡

༢
༡

༢

༣

༤
༥

ཁ༽

དབྱེ་ཞིབ།

དབྱེ་ཞིབ་ཐོ།

ལྷབ་མིའི་་ཤེས་ཚད་ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ལྟ་རོག་འབད་བའི་སྒྲུབ་བྱེད།
ག༽ མི་སྡེའི་སོབས་ཤུགས།

ལྷབ་སང་པ་དང་ དབུ་འཛིན་ ས་གནས་ཀྱི་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་དང་ མཐུན་འབྲེལ།
ལོ་འཁོར་ལུ་གོ་བ་བརྡ་སོདཀྱི་་ལས་རིམ།

འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་རིམ་ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་ནང་ (ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་ ཤེས་ཡོན་མེད་མི་)
གི་ ན་ལོན་གྲངས་རྩིས་ ལོ་དང་ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་བཅསཔ།
སོབ་སོན་པའི་ཀུན་སོད་རྣམ་གཞག།
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།

ང༽ སོབ་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་།

ལྷབ་སང་གནས་སངས། (སོབ་ཁང་སྒྲིག་བཀོད། གཙང་སྦྲ། གློག་མེའི་མཐུན་རྐྱེན།ལྷབ་སོན་མཁོ་ཆས།)
སོབ་སོན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་རིག།
ཅ༽ ཐོ་བཞག་ཐངས།

ཐོ་ཡིག།༼མཁོ་ཆས། སོབ་དེབ། དཔེ་མཛོད། ལྷན་ཐབས་ལྷག་དེབ་དང་ སོབ་སོན་མཁོ་ཆས་ཚུ།
སྙན་ཞུ།༼ཟླ་རིམ། མཇུག་བསྡུ། གཞི་བཙུགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་སོགས༽
ལྟེ་བ་དང་ལྷབ་སང་པའི་གནས་ཐོ།
ལྷབ་སང་པའི་ཉིན་ཐོ།

སོད་ལེན། (ལྟེ་བ་དང་ དེ་ནང་གི་ ལྷབ་སོན་མཁོ་ཆས་ ཅ་ཆས་ལ་སོགས་པ།)

སྤྱིར་བཏང་གྲོས་འཆར། …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
སོབ་སོན་པའི་མིང་: ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ལྟ་རོག་འགོ་དཔོན་གྱི་མིང: ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

མིང་རགས་:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

མིང་རགས:་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

སྤྱི་ཚེས: ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

སྤྱི་ཚེས་: ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟ་རོག་ལག་ཆས་ (ང་) གི་ དབྱེ་ཚད།
ཨང་
༡

གཞི་དོན།

༡

ཀ༽ འཆར་གཞི་དང་སོབ་སོན།
ལོ་འཁོར་འཆར་གཞི་དང་
རྩ་གཞུང་ཁྱབ་ཚད།

བཟོ་བཟོཝ་
མེདཔ།

༢

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས།

༣

༤

བཟོ་སྟེ་ཡོད་རུང་

སོང་ལཱ་དང་དུས་

སོང་ལཱ་དང་དུས་ཚོདཚུ་

ལོ་འཁོར་འཆར་

ཚོད་ཚུ་ཁ་གསལ་

འབད་བཀོད་དེ་ཡོད་

གསལ་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་

ཚད་ལྟ་ནི།

སོང་ལཱ་དང་

འབད་མེདཔ།

དུས་

ཚོད་ཁ་གསལ་
རུང་

ལས་

ཆ་ཤས་ཅིག་

ལག་ལེན་

ལམ་སོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཁ་

ལག་ལེན་ཡང་འཐབ་ཡོདཔ།

གཞི་དང་

རྩ་གཞུང་ཁྱབ་

འཐབ་མ་ཚུགསཔ།།

༡༠༧

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

1.
2
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
4
5

B. Assessment
Assessment records.
Evidences of the monitoring of learners’ progress.
C. Community vitality
Relationship with the, learners, principal, and the local
leaders.
Advocacy programmes in a year.
Literacy status (literate & illiterate) of the adult
population of the community (age and gender wise).
Instructors’ code of conduct.
Submission of reports.
D. Management of Classroom
Learning environment (class room setting, cleanliness,
lighting, & TLM).
Proficiency of pedagogy.
E. Maintaining Records
Inventories (equipment, textbooks, library/supplementary
books & TLMs).
Reports
(monthly: completion, establishment, etc.).
Centre and Learners’ profile.
Learners’ attendance.
Handing & taking
(centre, TLMs, Equipment, Furniture, etc.).

General Comments: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
Name of the Instructor:

……………………………………
Name of the Monitoring Officer:
Signature: ………………………….

Signature: ………………………….

Date: ………………..

Date: ………………..
Rubrics for NFE monitoring Tool :D

Sl.No

Areas

1

Yearly plan
and
syllabus
coverage.

1

2

3

A. Planning an Teaching
Not prepared Prepared
Prepared
implemente with clear
d, but not
activities,
adequate.
timeline
partially
implemente
d.

Operational Guidelines for NFCE Programmes

4
Prepared with
clear activities
and proper
timeline and
implemented
as per the
guidelines.

How to
use
Check the
yearly plan,
and syllabus
coverage.
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༢

ཉིན་བསར་སོབ་སོན་

འཆར་གཞི་དང་བཅའ་
སྒྲིག།

༣

༤

རྩ་གཞུང་དང་ལམ་སོན་
གི་ཤེས་ཡོན།

འོས་བབ་ལྡན་པའི་སོབ་

སོན་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་

འཐབ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད།
༥

.སོབ་སོན་བྱ་རིམ་ནང་་
ལྷབ་མི་ཚུ་བཅའ་མར་
གཏོགས་ཡོདཔ།

༦

བཟོ་བཟོཝ་
མེདཔ།

གསལ་སོན་
མེདཔ།

སྒྲུབ་བྱེད་
མེདཔ།

དོན་ཚུ་ཁ་གསལ་

བཟོ་ཡོདཔ།

ལེན་ཡང་འཐབ་ཡོདཔ།

གསལ་སོན་ཨ་ཙི་རེ་

རྩ་གཞུང་གི་ནང་

རྩ་གཞུང་གི་ནང་དོན་ཚུ་

འབད་ནི་ཡོདཔ།

ཡོདཔ།

འབད་མེདཔ།
ཡོདཔ།

སོབ་སོན་མཁོ་ཆས་
ལག་ལེན་འཐབ་

གྲལ་གཏོགས་

མེདཔ། (0%).

མཐུན་མེདཔ།

ཚུལ་

ལྷབ་མི་དག་པ་ཅིག་
གྲལ་གཏོགས་

ཡོདཔ། (༢༥ %).

རྒྱལ་ཡོངས་

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

མཐོང་འཆར་གཞི་ནང་

དཔལ་འཛོམས་

ཀྱི་རྩིས་མཐོང་བཀོད་

དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་

ཁ༽

དགའ་སྐྱིད་

ཀྱི་རྩིས་མཐོང་
བཀོད་དེ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་
ཡོད་རུང་ལག་ལེན་
མེདཔ་

ཐོ་བཀོད་
མེདཔ།.

ལྷབ་མིའི་་ཤེས་ཚད་ཡར་

ལྷབ་མིའི་ཤེས་

འབད་བའི་སྒྲུབ་བྱེད།

གི་

དྲག་གི་དོན་ལུ་ལྟ་རོག་

དོན་ཚུ་ གསལ་སོན་
སོབ་སོན་མཁོ་ཆས་

ཁ་

གསལ་འབད་བཙུགས་ཏེ་

ལག་

ལེགས་

ཤོམ་འབད་གསལ་སོན་འབད་

སོབ་སོན་འཆར་གཞི་ཐོ་
བཀོད་ལྟ་ནི།

སོབ་སོན་པ་དང་དྲི་བ་དྲིས་
ལན་དང་སོབ་ཁང་ལྟ་རོག།

སོབ་སོན་མཁོ་ཆས་ལངམ་འབད།

སོབ་སོན་མཁོ་ཆས་རྒྱུན་

ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ།

བྱེད་ཚུ་ལྟ་ནི།

ལྷབ་མི་བརྒྱ་ཆ་

ལྷབ་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥% ལས་ལྷག་

སོབ་ཁང་ལྟ་རོག་

སྟེ་་ཧུ་རི་རི་འབད་

གཏོགས་ཡོདཔ།.

འཆར་གཞི་ཚུ་ལྟ་ནི།

ལག་ལེན་ཚུལ་

མཐུན་འབད་འཐབ་
ཡོདཔ།

༥༠% ལས་ ལྷག་
གྲལ་གཏོགས་
ཡོདཔ།

གསར་འཚོལ་དང་ཚུལ་མཐུན་

སྟེ་ཧུ་རི་རི་འབད་བཅའ་མར་

སྐྱོང་འབད་ཡོད་པའི་ སྒྲུབ་

ལྷབ་

མིའི་ཐོ་བཀོད་ ཉིན་བསར་

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་

.སོབ་ཁང་ལྟ་རོག། ,འཆར་

ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ཁ་

འཁོད་དེ་བསར་སོད་འབད་ཡོདཔ

ལྷབ་མི་ཚུ་གི་བྱ་སོད་ངང་

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐོ་ལྟ་ནི།

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་
གསལ་བཁོད་དེ་
ཡོད་རུང་

ཅིག་ལས་

འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ཁ་གསལ་

ཆ་ཤས་

ལེན་འཐབ་མ་

དབྱེ་ཞིབ།

དབྱེ་ཞིབ་ཐོ།

ལཱ་ཚུ་ཡོདཔ་འབད་

གཞི།

སོབ་སོན་པ་དང་

ཚུལ་ཚུ་ལྟ་ནི།

ལག་

ཚུགསཔ།

ཚད་ཡར་དྲག་

ལྟ་རོག་

འབད་འབདཝ་
མེདཔ།

༡༠༨

ལས་དོན་དང་སོང་ལཱ་ཚུ་

ལས་

ཡོད་རུང་

མེདཔ།

༢

ལས་དོན་དང་སོང་

སོང་ལཱ་དང་

.རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་

འབྲེལ་བཙུགས།

༡

བཟོ་སྟེ་ཡོད་རུང་

དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་

དབྱེ་ཞིབ་བསར་སོད་

དབྱེ་ཞིབ་བསར་སོད་ཚུལ་མཐུན་

འོས་ལྡན་མེདཔ།

མཐུན་ཡོདཔ།

ཡོདཔ།

ཡོད་རུང་ ཐོ་བཀོད་
ལྷབ་མིའི་ཤེས་ཚད་

ཡར་དྲག་གི་ལྟ་རོག་
འབད་དེ་ཡོདཔ།

འབད་དེ་་ཐོ་ཚུལ་

ལྷབ་མིའི་ཤེས་ཚད་

ཡར་དྲག་གི་ལྟ་རོག་

འབད་དེ་བསམ་ལན་
བྱིན་ཡོདཔ།

འབད་དེ་

ཞིབ་འཇུག་ཡང་འབད་

ལྷབ་མིའི་ཤེས་ཚད་ཡར་དྲག་གི་ལྟ་

.ལྷབ་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་

ཡོད་པའི་ཁར་

ལུགས་དང་ཟུར་འཐེབ་

རོག་འབད་དེ་

བསམ་ལན་བྱིན་
ཟུར་འཐེབ་སོབ་

སོན་ཡང་འབད་ཡོདཔ།

ཡར་བསྐྱེད་འབྱུང་ཡོད་
སོབ་སོན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ལྟ་
ནི།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

2

Daily
lesson
planning
and
preparation
Knowledge
of syllabus
and guides

Not prepared Prepared,
but not
adequate.
Does not
Demonstrate

Partially
demonstrate
s

4

Evidences
of the use
appropriate
TLMs

No evidence

TLM used
but not
adequate

5

Involvemen
t of the
learners in
the teaching
learning
process.
Inappropria
te GNH
values in
the process.

Not involved A few
(0%)
learners are
actively
involved
(25%).

More than
50% are
activity
involved

GNG values
not
mentioned

GNH values
explicitly
mentioned
partially
implemente
d.

3

6

GNH values
mentioned
but not
implemente
d

Prepared
with
objectives
and
activities
Demonstrate
s adequate
knowledge
of contents
of the
syllabus.
TLM used is
adequate
and
relevant.

Prepared, with Check the
objectives,
lesson plan
activities and record.
implemented
Demonstrates Interview the
excellent
instructor, class
knowledge of observation
contents of the
syllabus.
TLM used is
adequate,
relevant
creatively
implemented.
More than 75
% of the
learners are
actively
involved

Evidences of
TLM
maintained

GNH values
mentioned and
implemented
explicitly.

Observe
classroom,
lesson plan,
and behavior
patterns of
learners’
instructors.

Assessment
implemented
with
appropriate
follow-ups
Monitoring of
learners’
progress
carried out
with feedback
and remedial
measures

Check
assessment
records.

B. Assessment
1

Assessment
records

No records

2

Evidences
of the
monitoring
of learners’
progress

No
monitoring
learners
progress
carried out

Assessment
implemente
d but no
proper
records.
Monitoring
of learners’
progress
carried out
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Assessment
implemente
d with
proper
records.
Monitoring
of learners’
progress
carried out
with
feedback.

Class
observation,
learners records
daily lesson
and plan.

Individual
record of the
learners’
progress, and
evidences of
remedial
measures
taken.
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༢

སོབ་སོན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་
ཁྱད་རིག།

ཅ༽ ཐོ་བཞག་ཐངས།

༡

ཐོ་ཡིག།(མཁོ་ཆས། སོབ་
དེབ། དཔེ་མཛོད། ལྷན་

ཐབས་ལྷག་དེབ་དང་

སོབ་སོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་)

༢

སྙན་ཞུ།

མཇུག་བསྡུ།

(ཟླ་རིམ།

བཙུགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་

གཞི་

སོགས་)

༣

ལྟེ་བ་དང་ལྷབ་སང་པའི་
གནས་ཐོ།

༤

༥

ལྷབ་སང་པའི་ཉིན་ཐོ།

སོད་ལེན། (ལྟེ་བ་དང་ དེ་
ནང་གི་

ཆས་
པ་)

༡༠༩

ལྷབ་སོན་མཁོ་

ཅ་ཆས་ལ་སོགས་

སྒྲུབ་བྱེད་ག་ནི་
ཡང་མེདཔ།

དུམ་གྲ་རེ་འགྲེམ་

དུམ་གྲ་རེ་འགྲེམ་

ཐབས་ལམ་ལེ་ཤ་

ལག་ལེན་ལེགས་

ཁར་ ལག་ལེན་ཡང་

ཡང་ལེགས་ཤོམ་འབད་འཐབ་

སོན་འབད་ཡོད་རུང་

མེདཔ།

ཐོ་བཀོད་
མེདཔ།

གནས་ཐོ་
མེདཔ།

མ་ཡིག་བཟོ་སྟེ་
མེདཔ།

ཧ་གོ་ར་མ་
གོཝ།

འབད་ཡོད་པའི་ཁར་

འགྲེམ་སོན་

ལག་ལེན་

ཤོམ་མ་འཐབ་པར་

འཐབ་ཡོདཔ།

ཐོ་བཀོད་ཡོད་རུང་

ཐོ་བཀོད་དང་ཡིག་

ཐོ་བཀོད་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་པའི་

སྣོན་ཡིག་ཆ་མེདཔ

ཡོདཔ་ཨིན་རུང་དུས་

འབད་ཡོདཔ།

ཡོདཔ།
ཐོ་བཀོད་

སོན་འབད་ཡོད་པའི་

ཚུལ་མཐུན་དང་རྒྱབ་

ཐོ་བཀོད་ཡོད་རུང་

ཚུལ་མཐུན་དང་རྒྱབ་
སྣོན་ཡིག་ཆ་མེདཔ
གནས་ཐོ་ཡོད་དེ་

འབད་རུང་ཆ་ཚང་
མེདཔ།

མ་ཡིག་བཟོ་སྟེ་ཡོད་
རུང་

མཐུནམེདཔ།
ཧ་གོ་ཡོད་རུང་

ཚུལ་

ཡིག་ཆས་བཞག་སྟེ་
མེདཔ།

ཆ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་

མཐུན་འབད་མེདཔ།

ཡོདཔ།

ཁར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་དུས་མཐུན་

ཐོ་བཀོད་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་པའི་

ཡོདཔ་ཨིན་རུང་དུས་

འབད་ཡོདཔ།

མཐུན་འབད་མེདཔ།

ཁར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་དུས་མཐུན་

གནས་ཐོ་ཚུ་སྒྲིག་

གནས་ཐོ་ཚུ་སྒྲིག་བཀོད་དང་

ཡོདཔ།

ཀྱི་གནད་སྡུད་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ།

བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
མ་ཡིག་ཚུལ་མཐུན་

བཟོ་སྟེ་ ཉིན་བསར་

འཁྲིལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷན་ཐབས་
ཚུལ་མཐུན་དང་

ཉིན་བསར་

བཞིན་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཁར་

བཞིན་ལག་ལེན་

ཟླ་རིམ་གྱི་ཡོད་ཐོ་དང་ཆད་ཐོ་ཚུ་གི་

ཡིག་ཆས་བཞག་སྟེ་

ཡིག་ཆ་ཚུ་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་

འཐབ་ཡོདཔ།
ཡོད་རུང་

འབད་མེདཔ།

ཆ་ཚང་

ལོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོདཔ།
ཏེ་

ཡོདཔ།

ལྟ་རོག་འབད་ནི་དང་ དབུ་

འཛིན་ སོབ་སོན་པ་ དང་
ལྷབ་སང་འབད་མི་ཚུ་དང་
འདྲི་ལན་འབད་ནི།

ཐོ་བཀོད་དང་ཡིག་
ཆ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་

སོབ་ཁང་་དང་འཆར་གཞི་

ཚུལ་མཐུན་འབད་བཞག་་

ཐོ་བཀོད་དང་ཡིག་ཆ་ལྟ་ནི།

ཐོ་བཀོད་དང་ཡིག་ཆ་ལྟ་ནི།

གནས་ཐོའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་
བརག་ཞིབ་འབད་ནི།

གནད་སྡུད་བདེན་དཔྱད་
འབད་ནི།

ཐོ་བཀོད་མ་ཡིག་ཚུ་

བརག་ཞིབ་འབད་ནི།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

2

Proficiency
of
pedagogy

1

Inventories No records.
equipment,
textbooks,
library/supp
lementary
books and
TLMs.
Reports
No records.
(monthly:
completion,
establishme
nt

2

No
evidences

3

Center and
learners
profile.

No profile

4

Learners
attendance

Not
maintained

5

Handing
Not aware
and taking
(center,
TLMs
Equipments
, furniture
etc.)

Demonstrat Demonstrate
ed some
d some
skills but
skills and
not
implemente
implemente d effectively
d effectively
E. Maintaining records

Demonstrated
a variety of
skills and
implemented
effectively

Class room
observation,
lesson plan,
interview with
instructors/prin
cipal/learners.

Records
maintained,
but no
proper
supporting
documents.

Records
maintained
with proper
documentati
ons, but not
up date.

Up to date
records
maintained
with proper
documentatio
ns.

Check records
and documents.

Records
maintained
without
proper
supporting
documents.
Profiles
maintained
but
incomplete.

Records
maintained
with proper
documentati
ons, but not
updated.
Profiles
maintained
as per the
format

Check records
and documents.

Maintained
but not
properly
Aware but
no
documents.

Maintained
regularly

Up to date
records
maintained
with proper
documentatio
n.
Profiles
maintained as
per the format,
with
additional
initiatives.
Well
maintained
Documents
maintained as
per the
standard
format.

Check records.
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Documents
maintained
but
incomplete.

Profile
verification

Check records
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ཟུར་སྦྲགས་
ཟུར༌སྦྲགས༌༢/
ཀ ༥/ ཀ

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

ལག་ཆས་ ཀ་ : རོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེའི་དོན་ལས།
༡.

རོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་གི་མིང་

༢.

……………………………………………..

ད་ལོ་ཡོད་པའི་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་གྱངས་ཁ : …………………………………

༣.

༤.

:

(ལྷན་ཁག་གིས་བཀང་ནི་)

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གྱི་གྱངས་ཁ:

ད་ལོ་ལྷབ་མིའི་གྱངས་ཁ་ :

ཕོ་[……………]

སོབ་ཚན།

མོ་ [……………] སོམ་ […………………]

ཕོ།

མོ།

སོམ།

(ཀ) ཁ་སྐོང་ལྷབ་ཚར་མི་ :
(ཁ) གཞན།

ལག་ཆས་ ཀ : རོང་ཁག/ ཁྲོམ་སྡེའི་དབྱེ་ཞིབ།
ཨང་།

ཀ་ འཆར་གཞི་དང་འཛིན་སྐྱོང་།

གཞི་དོན།

༡

ལོ་འཁོར་མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ལ་རྟོག་འཆར་གཞི།

༣

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལས་རིམ་གྱི་བརྡ་སྐུལ།

༢

༤

༥

༦

ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ མི་སྡེའི་ཧོངས་ལས་ (མཁོ་ཆས་དང་ས་གོའི་བདེ་ཐབས་འབད་ནི་ཚུ་ནང་) རྒྱབ་
སྐྱོར་དང་གྲལ་གཏོགས།

མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ།

ངོས་འཛིན་ཐབས་ལམ།
ཁ་ ཐོ་བཀོད།

(ཅ་ཆས། དཔེ་མཛོད། སོབ་སོན་མཁོ་ཆས།) ལ་སོགས་པའི་ མཛོད་ཐོ།

༣

མཁོ་ཆས་ མཁོ་མངག།

༤

དྲན་གསོ།

འཆར་གཞི་ལར་དུ་ ལོ་འཁོར་ལུ་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལ་སྐོར་ཐེངས་གཉིས།

༡

༢

ཚད་རྟགས།

(ཟླ་རིམ། གྲངས་རྩིས། མཇུག་བསྡུ། ལ་རྟོག ) ལ་སོགས་པའི་ སྙན་ཞུ།
ལྟེ་བའི་གནས་ཐོ།

སྤྱིར་བཏང་བསམ་འཆར་ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
རོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱི་མིང་: …………………………………

ལ་ཞིབ་འགོ་དཔནོ་གྱི་མིང་ :…………………………………

མིང་རྟགས་ :

མིང་རྟགས་ : ……………………………………………………

…………………………………

དབྱིན་ཚེས་ : ………………………………

༡༡༠

1

དབྱིན་ཚེས་ : ……………………………………………………

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX. 5/ A

COMMUNITY LEARNING CENTRE
Tool A: For Dzongkhag/Thromde
(To be filled by Ministry)
1.
2.
3.
4.

Name of the Dzongkhag/Thromde………………………………………………..
Number of Existing CLC Centre …………………………………………………….
Number of CLC Managers: Male: […………] Female: [………..] Total: [………]
Number of Existing Learners:
Course
(a) PLC Graduates:

Male

Female

Total

(b) Other(s)
Tool A: Assessment of Dzongkhag/Thromde
Sl.No Areas
A. Planning and Management
1
Annual CLC Monitoring Plan
2
Visit of CLC as per Plan- twice a year
3
Advocacy on CLC Programme
4
Community involvement/ support in the Programme (meetings,
provision of space , materials, etc)
5
Supply of materials.
6
Recognition mechanism
B. Records
1
Inventories (equipment, library, TLM, etc..).
2
Reports (monthly, statistical, completion, monitoring, etc.)
3
4

Rating

Total

Requisition for materials
Centre Profile

General Comments: ……………………………………………………………… ……………
…………………………………………………………………………………………

Name of the Dzongkhag/Thromde Education
Officer

Name of the Monitoring Officer

Signature…………………

Signature…………………………………

Date: ………………

Date: …………….
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མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལག་ཆས་ (ཀ) གི་དབྱེ་ཚད།
ཨང་

གཞི་དོན།
ལོ་འཁོར་མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་
ལ་རྟོག་འཆར་གཞི།

༡

འཆར་གཞི་ལར་དུ་ ལོ་འཁོར་
ལུ་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་

༢

ལ་སྐོར་ཐེངས་གཉིས།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལས་
རིམ་གྱི་བརྡ་སྐུལ།

༣

ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ མི་སྡེའི་
༤

ཧོངས་ལས་ (མཁོ་ཆས་དང་

༡

ཀ་

འཆར་གཞི་མེདཔ།

རུང་ དུས་ཚོད་རེའུ་
མིག་ཁ་གསལ་དང་

གཏན་འཁེལ་མེདཔ།

ལ་སྐོར་འབད་ནིའི་

འཆར་གཞི་ར་མེདཔ།

ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་

༥

༡

མཛོད་ཐོ།

ཐོ་བཀོད་མེདཔ།

བསྡུ། ལ་རྟོག ) ལ་སོགས་

༢

པའི་ སྙན་ཞུ།

འཆར་གཞི་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་

འབད་ཡོདཔ།

ལ་སྐོར་

གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་

གསུམ་ལས་ལྷག་སྟེ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་

ཡོདཔ།

ཡིག་ཆ་དང་ངོས་ལེན་

བསམ་འཆར་ཚུ་ལ་ནི།

ཡིག་ཆ་ལ་ནི་དང་།

འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་དང་
འདྲི་ལན།

འདྲི་ལན།

བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་

དག་པ་ཅིག་བཟོ་ཡོད་

གསུམ་བཞི་ཅིག་

བཀྲམ་སྤེལ་ལངམ་སྦེ་
འབད་དེ་ཡོད་རུང་

དུས་ཚོད་ལུ་མ་ལྷོདཔ།

ངོས་འཛིན་ཐབས་ལམ་
བཟོ་སྟེ་ཡོད་རུང་

དུས་རྒྱུན་དང་ལེན་

ལས་ལྷག་སྟེ་འབད་

བཀྲམ་སྤེལ་ལངམ་

འབད་ དུས་ཚོད་ཁར་

འབད་ཡོདཔ།

ངོས་འཛིན་ཐབས་ལམ་
གཞི་བཙུགས་འབད་
ཡོདཔ།

མེདཔ།

ཐོ་བཀོད།

ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་

ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་

ཐོ་བཀོད་དུས་མཐུན་

ཡིག་ཆ་ཚུལ་མཐུན་

མཐུན་ཡོད་རུང་ དུས་

ཡིག་ཆ་ཚུལ་མཐུན་

ཡོད་རུང་

རྒྱབ་རྟེན་

ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་
ཐོ་བཀོད་མེདཔ།

འཁེལ་འབད་ཡོདཔ།

ཡོདཔ།

མེདཔ།

(ཟླ་རིམ། གྲངས་རྩིས། མཇུག་

ཚུ་ལ་ནི།

འབད་ཡོདཔ།

འཐབ།

སོན་མཁོ་ཆས།) ལ་སོགས་པའི་

གསལ་དང་ གཏན་

འབད་ཡོདཔ།

རུང་ ལག་ལེན་མ་

(ཅ་ཆས། དཔེ་མཛོད། སོབ་

ཚོད་རེའུ་མིག་ཁ་

འཆར་གཞིའི་ཡིག་ཆ་

ཡིག་ཆ་ལ་ནི་དང་།

ངོས་འཛིན་ཐབས་ལམ་

ཁ་

འཐབ་ཡོདཔ།

འཆར་གཞི་ དུས་

གྲལ་གཏོགས་ཚར་ལྔ་

ལྷོདཔ།

༦

གཉིས་འགོ་འདྲེན་

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས།

གྲལ་གཏོགས་ཚར་

ཡོད་རུང་ མ་ལངམ་

མེདཔ།

གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་

༤

གྲལ་གཏོགས་ཚར་

དང་ དུས་ཚོད་ལུ་མ་

ངོས་འཛིན་ཐབས་ལམ།

ལ་སྐོར་ཚར་གཅིག་
ཚུགསཔ།

གཅིག་གཉིས་ཅིག་

མ་འབདཝ།

གཞི་བཟོ་ཡོདཔ།

ལས་འབད་མ་

འཐབ་ཡོདཔ།

བཀྲམ་སྤེལ་མ་པ་ལས་

དང་སྦྲགས་ཏེ་འཆར་

མེདཔ།

གཅིག་འགོ་འདྲེན་

གྲལ་གཏོགས་མེདཔ།

དུས་ཚོད་རེའུ་མིག་

འཆར་གཞི་ཡོད་རུང་

གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་

འཐབ་སྟེ་མེདཔ།

༣

འཆར་གཞི་ཡོད་རུང་
ལ་སྐོར་འབད་དེ་

ཚུ་ནང་) རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གྲལ་
མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ།

འཆར་གཞི་དང་འཛིན་སྐྱོང་།

འཆར་གཞི་བཟོ་ཡོད་

ས་གོའི་བདེ་ཐབས་འབད་ནི་
གཏོགས།

༢

ཡོད་རུང་ རྒྱབ་རྟེན་
ཡིག་ཆ་ཚུལ་ལྡན་
མེདཔ།

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུལ་
མཐུན་བཟོ་སྟེ་མེདཔ།
ཐོ་བཀོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་

ཚུལ་ལྡན་འབད་ཡོད་

རུང་ དུས་མཐུན་བཟོ་
སྟེ་མེདཔ།

བཟོ་ཡོད་པའི་ཁར་
འབད་ཡོདཔ།

ཐོ་བཀོད་དུས་མཐུན་
བཟོ་ཡོད་པའི་ཁར་

ཡིག་ཆ་ཚུལ་མཐུན་
འབད་ཡོདཔ།

འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་དང་

སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་

མཁོ་ཆས་ཀྱི་མ་ཡིག་

བདེན་དཔྱད་འབད་ནི།

ཡིག་ཆ་དང་ དྲི་ལན་
གྱི་ཐོག་ལས་་བདེན་
དཔྱད་འབད་ནི།

ཐོ་བཀོད་དང་ཡིག་ཆ་
ཚུ་ལ་ནི།

ཐོ་བཀོད་དང་ཡིག་ཆ་
ཚུ་ལ་ནི།

2
༡༡༡

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

Rubrics for CLC monitoring tool :A
Sl.N Areas
1
2
3
4
o
A. Planning and management
1
Annual CLC No plan
Plan
Plan
Plan
Monitoring
developed
developed
developed
Plan
but lacks
with time
with specific
specific
frame
time frame
time frame
2
Visit of CLC No plan to
Has a plan
Has a plan
Visited as per
as per Plan- visit
but not
and visited
the plan
twice a year
visited
once
3
Advocacy
Not
One
Two
Three or more
on
CLC initiated
awareness
awareness
awareness
Programme
programme programmes
programs
conducted
conducted
conducted
4
Community No
One to two
Three to four
Five or more
involvement involvemen instances
instances
instances
/ support in t
the
Programme
(meetings,
provision of
space
,
materials,
etc)
5
Supply of Never
Supplied,
Supplied
Supplied
materials.
supplied
but
adequately but adequately
inadequate
not in time
and in time
and not in
time
6
Recognition None
A few
Initiatives
Recognition
mechanism
initiatives
taken but not
mechanism
but not
a regular
instituted
implemente feature
d
B. Records
1

Inventories
No records
(equipment,
library, TLM,
etc..).

Records
maintained,
but no proper
supporting
documents.

2

Reports
(monthly,
statistical,
completion,
monitoring,
etc.)

Records
maintained
without
proper
supporting
documents.

No records
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Records
mentioned with
proper
documentations
, but not
updated
Records
maintained
with proper
documentations
, but not
updated.

How to use
Study the plan
documents

Documentation
and feedback
Study records
and interview
stakeholders
Interviews and
documentation

Evidences
Verification/stoc
k entries
Documentations
and random field
verification

Up to date
records
maintained
with the proper
documentations

Check records and
documents

Up to date
records
maintained
with proper
documentations
.

Check records and
documents
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མཁོ་ཆས་ མཁོ་མངག།
༣

མཁོ་མངག་མ་པ་ལས་
འབད་དེ་མེདཔ།

ལྟེ་བའི་གནས་ཐོ།
༤

3 ༡༡༢

གནས་ཐོ་མེདཔ།

མཁོ་མངག་འབད་དེ་

ཡོད་རུང་ ཁ་གསལ་

མེདཔ་དང་ དུས་ཚོད་
གུ་མ་ཚུདཔ།

གནས་ཐོ་ཡོད་རུང་

ཆ་ཚང་མེདཔ།

མཁོ་མངག་འབད་

དུས་ཚོད་གུ་ཆ་ཚང་

སྒྲུབ་བྱེད་མཛོད་ཁང་

གུ་མ་ཚུདཔ།

འབད་དེ་ཡོདཔ།

འབད་ནི།

ཡོད་རུང་ དུས་ཚོད་

བཀོད་ཁྲམ་དང་

འཁྲིལ་བའི་ གནས་

ཐོ་ཡོདཔ།

འབད་མཁོ་མངག་

གི་ཐོ་བདེན་དཔྱད་

བཀོད་ཁྲམ་དང་

འཁྲིལ་བའི་གནས་ཐོ་

ཡོད་པའི་ཁར་

གནས་སྡུད་འཐེབ་ཡང་

གནས་ཐོ་བདེན་དཔྱད།

བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ།

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

3

Requisition Never
for materials submitted

4

Centre
Profile

No profile

Submitted ,
but
incomplete
and not in
time
Profile
maintained
but
incomplete
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Submitted but
not in time

Timely and
complete
submission

Evidences
verification/stock
entries

Profile
maintained as
per the
format.

Profile
maintained as
per the
format, with
additional
initiatives.

Profile
verification
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ཟུར་སྦྲགས་ ༥/ ཁ་

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

ལག་ཆས་ (ཁ) : མངའ་ཁོངས་སོབ་གྲྭའི་དོན་ལུ།

ལག་ཆས་ (ཁ) : མངའ་ཁོངས་སོབ་གྲྭའི་དབྱེ་ཞིབ།

ཨང་

ཀ་

༡

(ལྷན་ཁག།རོང་ཁག་/ཁྲོམ་སྡེའི་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་བཀང་ནི་)

གཞི་དོན།

ཚད་རྟགས།

བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་།

དྲན་གསོ།

ལོ་འཁོར་ལུ་ མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ལ་སྐོར།

༢

འཛིན་སྐྱོང་པའི་ཉིན་ཐོ།

༣

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས།

༤

གོ་བརྡའི་ལས་རིམ།

༦

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ལག་ལེན་ལམ་སོན།

༥

མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ།
ཁ་

༡

ཁྱད་རིག་ རྒྱབ་སྐྱོར།

སོབ་ཁང་ལ་རྟོག། (བྱ་སབས་བདེ་བའི་ལྟེ་བ་མ་འདྲཝ་ཚུའི་ནང་ ལ་སྐོར)

༢

སོབ་སོན་འཆར་གཞི་ལ་རྟོག། དབྱེ་ཞིབ། བསམ་ལན་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར།

༣

ལོ་འཁོར་ལུ་ སོབ་སོན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལམ་སོན།

༤

སོབ་སོན་པ་ཚུ་ལུ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སོབ་གྲྭའི་གནས་ཚདཀྱི་ ཁྱད་
རིག་སོང་བརྡར།

ག་ ཐོ་བཀོད་བཞག་ནི།

༡

(ཅ་ཆས་ དཔེ་མཛོད་ སོབ་སོན་མཁོ་ཆས) ལ་སོགས་པའི་མཛོད་ཐོ།

༣

མཁོ་ཆས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མཁོ་མངག།

༢

ཟླ་རིམ་གནད་སྡུད། མཐར་འཁྱོལ། ལ་རྟོག) ཚུའི་སྙན་ཞུ།

༤

ལྟེ་བའི་གནས་ཐོ།

༥

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ སོབ་སོན་པའི་གནས་ཐོ།

སྤྱིར་བཏང་དཔྱད་རྗོད་ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ནང་འབྲེལ་སོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གྱི་མིང་ : .........................................

མཚན༌རྟགས༌ :

ལ་ཞིབ་འགོ་དཔོན་གྱི་མིང་ : …………………………………………

…………………………

མཚན༌རྟགས༌ : ……………………………………………………

དབྱིན༌ཚེས༌ : ………………………………

དབྱིན༌ཚེས༌: ………………………………………

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལག་ཆས་ (ཁ) གི་དབྱེ་ཚད།
ཨང་
༡

གཞི་དོན།

ཀ་ བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་།
ལོ་འཁོར་ལུ་ མི་སྡེ་
ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ལ་
སྐོར།

༡

མ་པ་ལས་ མ་
འབདཝ།

༢

༣

༤

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས།

ཚར་གཅིག་ལ༌སྐོར་

ཚར་གཉིས་་ལ༌སྐོར་

ཚར་གསུམ་་ལ༌སྐོར་

ཡིག་ཆ་དང་ སྒྲུབ་

ཚུ་བྱིན་ཡོདཔ།

ཚུ་བྱིན་པའི་ཁར་

ཚུ་བྱིན་པའི་ཁར་

འབད་ནི།

འབད་དེ་ བསམ་ལན་

འབད་དེ་ བསམ་ལན་
ཞིབ་འཇུག་འབད་
ཡོདཔ།

འབད་དེ་ བསམ་ལན་
ཞིབ་འཇུག་འབད་

བྱེད་ཚུ་བདེན་དཔྱད་

ཡོདཔ།

4

༡༡༣

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX. 5/ B

1.

COMMUNITY LEARNING CENTRE
Tool B: For Parent School
(To be filled by MoE/Dzongkhag/Thromde)
Name of the Parent school: …………………………………………………………
Tool B: Assessment of Parent School
Sl.No
1
2
3
4
5

6

Rating

Areas
A. Management and Admission
Visits to CLC Centers in a year.
Manager’s Attendance.
CLC Comate meetings.
Advocacy Programme.
Supply of Materials
Operation guidelines for CLC.
B. Professional Support

1

Classroom Observation
(Visit different centers wherever possible)

2
3
4

Monitoring of Lesson Plan assessment, feedback and Support.
Guidance to teaching Learning Strategies Provided in a year.
Inclusion of instructors in relevant SBIP’S.
C. Maintaining Records
Inventories (equipments, Library, TML, etc.)
Reports
(Monthly, statistical, completion, monitoring, etc.)
Centre Profile
CLC manager Profile.

1
2
3
4

Remarks

General comments: ………………………………………………………………………
……………………………………..

……………………………

Name of the Parent Principal:

Name of the Monitoring Office

Signature: ……………

Signature: …………

Date: ……………………

Date: ……………

Rubrics for CLC monitoring Tool :B

Sl. Areas
1
2
No.
A. Management and Administration

3

4

How to use

1

Twice
provided
feedback and
follow up.

Thrice, and
provided
feedback and
follow up

Documentation and
field verification.

Visit to CLC
Centers in a
year

Never

Once, and
provided
feedback
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༢

༣

འཛིན་སྐྱོང་པའི་ཉིན་ཐོ།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་
ཚོགས་ཆུང་ཞལ་

ཐོ་བཞག་སྟེ་མེདཔ།

འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ།

འཛོམས།
༤

གོ་བརྡའི་ལས་རིམ།

ཐོ་བཞག་སྟེ་ཡོད་རུང་

ཐོ་བཞག་སྟེ་ རྒྱུན་

ལེགས་ཤོམ་འབད་ར་

མེདཔ།

དེ་ཡོདཔ།

ཡོདཔ།

རྒྱུན་སྐྱོང་འཕོ་མཐུད་
ཚར་གཅིག་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ཡོད་རུང་
ཡིག་ཆ་ཚུ་ཚུལ་

ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་སྟེ་མེདཔ།

མཐུནའབད་མེདཔ།
གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་
གཅིག་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡོདཔ།

སྐྱོང་འཕོ་མཐུད་འབད་
ཚར་གཉིས་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་སྟེ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་
ཚུལ་མཐུན་འབད་
བཞག་ཡོདཔ།

གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་
གཉིས་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡོདཔ།

རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་
ཚར་གསུམ་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ཡིག་

ཐོ་བཀོད་ལ་ནི།

ཡིག་ཆ་དང་ཐོ་བཀོད།

ཆ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་

འབད་བཞག་ཡོདཔ།
གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་

གསུམ་ལས་ལྷག་སྟེ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་

ཡིག་ཆ་ལ་ནི་དང་།

འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་དང་
འདྲི་ལན།

ཡོདཔ།
༥

༦

མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་
ལག་ལེན་ལམ་སོན།

བཀྲམ་སྤེལ་མ་པ་ལས་
མ་འབདཝ།

མ་བཟོཝ།

བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་

བཀྲམ་སྤེལ་ལངམ་སྦེ་

བཀྲམ་སྤེལ་ལངམ་

སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་

དང་ དུས་ཚོད་ལུ་མ་

དུས་ཚོད་ལུ་མ་ལྷོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

བདེན་དཔྱད་འབད་ནི།

ཡོད་རུང་ མ་ལངམ་
ལྷོདཔ།

བཟོ་ཡོད་རུང་ ལག་
ལེན་མ་འཐབ།

འབད་དེ་ཡོད་རུང་

འབད་ དུས་ཚོད་ཁར་

བཟོ་སྟེ་ ཧ་ལམ་ཅིག་

བཟོ་སྟེ་ལེགས་ཤོམ་

ཡོདཔ།

འཐབ་ཡོདཔ།

ལག་ལེན་འཐབ་

འབད་ ལག་ལེན་

མཁོ་ཆས་ཀྱི་མ་ཡིག་

ཡིག་ཆ་དང་ཐོ་བཀོད།

ཁ་ ཁྱད་རིག་སྐྱོར།
༡

སོབ་ཁང་ལ་རྟོག། (བྱ་
སབས་བདེ་བའི་ལྟེ་བ་
མ་འདྲཝ་ཚུའི་ནང་

མ་པ་ལས་

འབད༌འབདཝ༌མེདཔ།

ལ་སྐོར)
༢

སོབ་སོན་འཆར་གཞི་
ལ་རྟོག། དབྱེ་ཞིབ།

༤

སྐྱོར།

ལོ་འཁོར་ལུ་ སོབ་
སོན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་
ལམ་སོན།

སོབ་སོན་པ་ཚུ་ལུ་

འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ སོབ་གྲྭའི་གནས་
ཚདཀྱི་ ཁྱད་རིག་

ཚར་གསུམ་ལས་ལྔ་གི་

ཚར་ལྔ་ལས་ལྷགཔ་

སོབ་ཁང་ལ་རྟོག། ཐོ་

འབད་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་

པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོདཔ།།

པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོདཔ།།

སོན་པ་དང་དབུ་འཛིན་

གསུམ་གྱི་བར་ན་
བྱེད་ཡོདཔ།

མ་པ་ལས་མ་འབདཝ།

བསམ་ལན་དང་ རྒྱབ་
༣

ཚར་གཅིག་ལས་

མ་པ་ལས་མ་འབདཝ།

མ་པ་ལས་མ་འབདཝ།

སྒྲུབ་བྱེད་གཅིག་
ཡོདཔ།

སྒྲུབ་བྱེད་གཅིག་
ཡོདཔ།

སྒྲུབ་བྱེད་གཅིག་
ཡོདཔ།

བར་ན་འབད་ཡོད་

སྒྲུབ་བྱེད་གཉིས་
ཡོདཔ།

སྒྲུབ་བྱེད་གཉིས་
ཡོདཔ།

སྒྲུབ་བྱེད་གཉིས་
ཡོདཔ།

འབད་ འབད་ཡོད་

སྒྲུབ་བྱེད་གསུམ་དང་
ཡང་ན་ དེ་ལས་

མངམ་འབད་ཡོདཔ།

བཀོད་ཡིག་ཆ། སོབ་
དང་གཅིག་ཁར་འདྲི་
ལན།

ཐོ་བཀོད། སོབ་སོན་

པ་དང་དབུ་འཛིན་དང་
ཅིག་ཁར་འདྲི་ལན།

སྒྲུབ་བྱེད་གསུམ་དང་

ཐོ་བཀོད། སོབ་སོན་

མངམ་འབད་ཡོདཔ།

ཅིག་ཁར་འདྲི་ལན།

ཡང་ན་ དེ་ལས་

སྒྲུབ་བྱེད་གསུམ་དང་
ཡང་ན་ དེ་ལས་

མངམ་འབད་ཡོདཔ།

པ་དང་དབུ་འཛིན་དང་
ཐོ་བཀོད། སོབ་སོན་

པ་དང་དབུ་འཛིན་དང་
ཅིག་ཁར་འདྲི་ལན།

སོང་བརྡར།

5
༡༡༤

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

2

Manager’s
attendance

3

CLC
committee
meetings
Advocacy
programme

4

5

Supply of
materials

Not
maintaine
d
Not
conducted

Maintained but
irregular

Maintained
regularly

Well maintained

Check records

Once but no
proper records

Twice with
proper records

Documentations
and records

Not
initiated

One awareness
programme
conducted
Supplied but
inadequate and
not in time

Three or more
awareness
programmes
conducted
Supplied
adequately in
time

Study records and
interview
stakeholders

Never
supplied

Developed but
not
implemented

Once with
proper
records
Two
awareness
programmes
conducted
Supplied
adequately,
but not in
time
Developed
and partially
implemented

Developed and
fully
implemented

Documents and
records

One to three
evidences

Four to five
evidences

More than five
evidences

Classroom
observation and
record. Interview
with the
instructors/principa
l

One evidence

Two
evidences

Three or more
evidences

Records/Interaction
with instructors
and principal

Once

Twice

Thrice or more

Records/Interaction
s with principal
and instructors.

Once

Twice

Thrice or more

Record and
interactions with
principal and
instructors

Up to date
records
maintained with
proper
documentations

Check records and
documents

6

Operational
Not
guidelines for developed
CLC
B. Professional Support
1
Classroom
Never
Observation.
(Visit
different
centers
wherever
possible)
2
Monitoring
Never
of lesson
plan,
assessment,
feedback and
support.
3
Guidance on Never
teaching
learning
strategies
provided in a
year
4
Inclusion of
Never
instructors in
relevant
SBIP’S
1

Inventories(e
quipment,
library, TLM
etc)

No
records

C .Maintaining Records
Records
Records
maintained
maintained
without proper
with proper
and supporting
documentatio
documents.
ns, but not
updated
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ག་

ཐོ་བཀོད་བཞག་ཐངས།

(ཅ་ཆས་ དཔེ་མཛོད་
༡

སོབ་སོན་མཁོ་ཆས)

ལ་སོགས་པའི་མཛོད་
ཐོ།

ཟླ་རིམ་གནད་སྡུད།
༢

ཐོ་བཀོད་དེ་མེདཔ།

མཐར་འཁྱོལ། ལ་

རྟོག) ཚུའི་སྙན་ཞུ།

ལྟེ་བའི་གནས་ཐོ།

ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་
ཡོད་རུང་།

རྒྱབ་

རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ངེས་
བདེན་མེདཔ།

ཐོ་བཀོད་དེ་མེདཔ།

ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་
ཡོད་རུང་།

རྒྱབ་

རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ངེས་
བདེན་མེདཔ།

གནས་ཐོ་མེདཔ།

གནས་ཐོ་ཚུ་བཀོད་དེ་
ཡོད་རུང་ ཆ་ཚངམ་
འབད་མེདཔ།

༣

ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་

ངེས་བདེན་ཡིག་ཆ་

དང་བཅསཔ་འབད་
ཡོད་རུང་། དུས་

མཐུན་བཟོ་སྟེ་མེདཔ།
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་

ངེས་བདེན་ཡིག་ཆ་

དང་བཅསཔ་འབད་
ཡོད་རུང་། དུས་

མཐུན་བཟོ་སྟེ་མེདཔ།

ཐོ་བཀོད་དུས་མཐུན་
བཟོ་ཡོད་པའི་ཁར་

ཡིག་ཆ་ཚུལ་མཐུན་
བཞག་ཡོདཔ།

ཐོ་བཀོད་དུས་མཐུན་
བཟོ་ཡོད་པའི་ཁར་

ཡིག་ཆ་ཚུལ་མཐུན་

ཚུ་ལ་ནི།

ཐོ་བཀོད་དང་ཡིག་ཆ་
ཚུ་ལ་ནི།

བཞག་ཡོདཔ།

གནས་ཐོ་ཚུ་སྒྲིག་

གནས་ཐོ་ཚུ་སྒྲིག་

བཟོ་ཡོདཔ།

བཟོ་ཡོད་པའི་ཁར་

བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

ཐོ་བཀོད་དང་ཡིག་ཆ་

བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

གནས་ཐོ་བདེན་དཔྱད་
འབད་ནི།

ཁ་སྐོང་གནད་སྡུད་

དང་བཅསཔ་འབད་
མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་
སོབ་སོན་པའི་གནས་
༤

ཐོ།

གནས་ཐོ་མེདཔ།

གནས་ཐོ་ཚུ་བཀོད་དེ་

གནས་ཐོ་ཚུ་སྒྲིག་

འབད་མེདཔ།

བཟོ་ཡོདཔ།

ཡོད་རུང་ ཆ་ཚངམ་

བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

ཡོདཔ།

གནས་ཐོ་ཚུ་སྒྲིག་

བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
བཟོ་ཡོད་པའི་ཁར་

གནས་ཐོ་བདེན་དཔྱད་
འབད་ནི།

ཁ་སྐོང་གནད་སྡུད་

དང་བཅསཔ་འབད་
ཡོདཔ།

6
༡༡༥

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

2

3

4

Reports
No
(monthly,
records
statistical,
completion,
monitoring
reports, etc.)
Centre profile No profile

Records
maintained
without proper
supporting
documents.

CLC
Manager
profile

Profile
maintained but
incomplete

No profile

Profile
maintained but
incomplete

Records
maintained
with proper
documentatio
ns but not
updated.
Profile
maintained as
per the format

Up to date
records
maintained with
proper
documentations.

Profile
maintained as
per the format,
with additional
initiatives.
Profile
Profile
maintained as maintained as
per the format per the format,
with additional
initiatives.

Check records and
documents.

Profile verification

Profile verification

(ANNEX.5/D)

Operational Guidelines for NFCE Programmes

115

ཟུར་སྦྲགས་༥/ ག

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

ལག་ཆས་ (ག་) རྒེད་འོག་གི་དོན་ལུ།

(ལྷན་ཁག་/རོང་ཁག་གིས་བཀང་ནི་)

རྒེད་འོག་/ཁྲོམ་སྡེ་གི་མིང་ :……………………………………………………………………………………………………………………

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་མིང་ : ………………………………………………………………………………………………………………

ལག་ཆས་ (ག) : རྒེད་འོག་གི་ འགོ་ཁྲིད་པའི་ དབྱེ་ཞིབ།
ཨང་

གཞི་དོན།

ཚད་རྟགས།

དྲན་གསོ།

འཛིན་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར།

༡

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམ་གྱི་ ཁྲི་འཛིན་།

༢

གོ་བརྡའི་ལས་རིམ།

༣

མི་སྡེ་ནང་ལུ་ ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་དང་ལྷབ་མིའི་གྱངས་ཁ་གི་ཐོ་བཀོད།

༥

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར།

༦

ཡིག་འབྲེལ་གྱི་ཐོ།

༤

ལོ་འཁོར་ལུ་ མཁོ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་རྒྱབ་སྐྱོར།

སྤྱིར་བཏང་བསམ་འཆར་ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

རྒེད་འོག་གི་ འགོ་ཁྲིད་པའི་མིང་ :

ལ་རྟོག་འགོ་དཔོན་གྱི་མིང་ :

དབྱིན་ཚེས་ : …………………………………

དབྱིན་ཚེས་ : …………………………

མིང་རྟགས་ :

…………………………………

མིང་རྟགས་ : …………………………

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལག་ཆས་ (ག) གི་དབྱེ་ཚད།
ཨང་
༡

༢

ཀ་

གཞི་དོན།

བདག་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར།

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ཚོགས་
ཆུང་ཞལ་འཛོམ་གྱི་ ཁྲི་འཛིན་།

གོ་བརྡའི་ལས་རིམ།

༡
འགོ་འདྲེན་ར་ མ་
འཐབ་།

འགན་ཁག་ར་ མ་
འབགཔ།

༢
ཚར་གཅིག་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ཡོད་རུང་
ཐོ་བཀོད་ཚུལ་མཐུན་

༣

༤

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས།

ཚར་གཅིག་འགོ་

ཚར་གཉིས་འགོ་འདྲེན་

ཡིག་ཆ་དང་ཐོ་བཀོད་

བཀོད་ཚུལ མཐུན་

ཚུལ་མཐུན་ ཡོདཔ།.

གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་

གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་

ཐོ་བཀོད་རེམ་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་

འབད་ནི།

འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ཐོ་

མེདཔ།

ཡོདཔ།

ཚར་གཅིག་གཉིས་

ཚར་གསུམ་བཞི་ཅིག་

གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་
ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཡོདཔ།

འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཡོདཔ།

འཐབ་སྟེ་ ཐོ་བཀོད་

ཚར་ལྔ་ལས་ལྷག་སྟེ་
ཡོདཔ།

ཚུ་ལ་ནི།

གཉིསམ་བདེན་དཔྱད་

7
༡༡༦

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

ANNEX. 5/ C
COMMUNITY LEARNING CENTRE
Tool C: For Gewog
(To be filled by Ministry/ Dzongkhag/ Thromde)
Name of the Gewog/Thromde: ……………………………………………………..
Name of CLC:
…………………………………………………………
Tool C: Assessment of Gewog
Sl. No

Rating

Areas

Remarks

Administration and support
1

Chair CLC Committee meeting

2

Advocacy programme

3

Records on the number of centers and learners in community

4

Support provided to transport materials in a year

5

Support and participation in the CLC Programme

6

Record on the correspondences.

General comments: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………

Name of the Local Leader:

Name of the Monitoring Officer:

Signature: ………………

Signature: ………………………

Date: …………………….
Date: ……………………………
Rubrics for CLC monitoring Tool ( C )
Sl.No Areas
1
2
3
4
Administration and Support
1
Chair
CLC Not
Once, but no
Once with proper
Twice with
Committee
conducted proper records
records
proper records
meeting
2
Advocacy
No
One to two
Three to four
More than five
programme
initiatives awareness
awareness
awareness
programme
programme carried program carried
carried out
out
out

Operational Guidelines for NFCE Programmes

How to use
Documentation
and records.
Study records
and random
field
verification
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༣

མི་སྡེ་ནང་ལུ་ ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་དང་
ལྷབ་མིའི་གྱངས་ཁ་གི་ཐོ་བཀོད།

ཐོ་ཡིག་མེདཔ།

ལྟེ་བའི་ཐོ་ཡིག་ཚང་
སྒྲིག་མེདཔ།

ལྟེ་བའི་ཐོ་ཡིག་ཚང་
སྒྲིག་ཡོདཔ།

༤

ལོ་འཁོར་ལུ་ མཁོ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་

མ་པ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚར་གཅིག་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚར་གཉིས་

༥

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ནང་

མ་པ་ལས་ གྲལ་

གྲལ་གཏོགས་དང་

གྲལ་གཏོགས་དང་

༦

རྒྱབ་སྐྱོར།

གྲལ་གཏོགས་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར།
ཡིག་འབྲེལ་གྱི་ཐོ།

མེདཔ།

གཏོགས་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་
མེདཔ།

ཐོ་བཀོད་མ་པ་ལས་
མེདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚར་གཅིག་
འབད་ཡོདཔ།

ཐོ་བཀོད་ཆ་ཤས་ཙམ་
ཅིག་ཡོདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚར་གཉིས་
འབད་ཡོདཔ།

ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་
རུང་ ཚུལ་མཐུན་
འབད་མེདཔ།

ལྟེ་བ་་དང་ ལྷབ་སང་
པའི་ཐོ་ཡིག་ཆ་ཚང་
ཡོདཔ།

ཡིག་ཆ་བདེན་དཔྱད་
འབད་ནི།

ཨ་རྟག་ར་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཡིག་ཆ་བདེན་དཔྱད་

ཨ་རྟག་ར་ གྲལ་

ཡིག་ཆ་བདེན་དཔྱད་

འབད་ཡོདཔ།

གཏོགས་དང་ རྒྱབ་
སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ།

ཐོ་བབཀོད་དུས་མཐུན་
ཡོདཔ།

འབད་ནི།
འབད་ནི།

ཡིག་ཆ་བདེན་དཔྱད་
འབད་ནི།

8

༡༡༧

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

3

4
5
6

Records on the
number of centers
and learners in
community
Support provided
to
transport
materials in a year
Support
and
participation in the
CLC Programme
Record on the
correspondences.

No
records

Incomplete
records of
centers

Complete records
of centers

Never

Once

Twice

Never

Participated once

Participated twice

Never

A few records

Records available,
but not maintained
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Complete
records of
centers and
learners
Supported all the
time
Participated and
supported more
than twice
Record
maintained up to
date

Documentation
and field
verification
Documentation
and field
verification
Interview the
stakeholders.
Documentation
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ཟུར་སྦྲགས་ ༥/ ང་

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ།

ལག་ཆས། (ང་) མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་པའི་དོན་ལུ།

(ལྷན་ཁག། རོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན། སོབ་གྲྭའི་དབང་འཛིན་གྱིས་བཀང་ནི་)

༡. འཛིན་སྐྱོང་པའི་མིང་ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
༢.

མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་མིང་ : ………………………………………………………………………………………………………………………

ལག་ཆས་ (ང་) : མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་པའི་ དབྱེ་ཞིབ།

ཨང་

གཞི་དོན།

ལོ་འཁོར་འཆར་གཞི་དང་ རྩ་གཞུང་ཁྱབ་ཚད།

༣

མཁོ་ཆས་དང་མཐུན་རྐྱེན་ལག་ལེན།

༤
༥

༦
༧
༨

༩
༡

ཉིན་བསར་འཆར་གཞི་དང་བཅའ་སྒྲིག།

འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་བའི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན།

དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ས་གནས་ཀྱི་ཁྱད་རིག་ཅན་ཚུའི་གྲལ་གཏོགས།

ས་གནས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིདཔ། ལྷབ་སང་འབད་མི་དང་ དབུ་འཛིན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་
ལམ།

ལོ་འཁོར་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ།

འཛིན་སྐྱོང་པའི་ཀུན་སོད་རྣམ་གཞག།
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།
ཁ་ ཐོ་བཀོད།

(སོབ་དེབ། ཅ་ཆས། དཔེ་མཛོད། ལྷབ་སོན་མཁོ་ཆས) ལ་སོགས་པའི་ མཛོད་ཐོ།

༢

སྙན་ཞུ།

༣

ལྷབ་སང་པའི་གནས་ཐོ།

༤
༥

༦

དྲན་གསོ།

ཀ་ འཆར་གཞི་དང་ བདག་སྐྱོང་།

༡

༢

ཚད་རྟགས།

(གཞི་བཙུགས། མཇུག་བསྡུ། ཟླ་རིམ།) ལ་སོགས་པའི་ སྙན་ཞུ།
ལྷབ་སང་པའི་ཉིན་ཐོ།

(ལྟེ་བ། ལྷབ་སོན་མཁོ་ཆས། ཅ་ཆས། ཁང་ཆས། ) ལ་སོགས་པའི་སོད་ལེན།
རྩིས་ཁྲའི་ཐོ།

སྤྱིར་བཏང་དཔྱད་རྗོད་ : ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་པའི་མིང་ : …………………………………

ལ་ཞིབ་པའི་མིང་ : ………………………………………

དབྱིན་ཚེས་ : ……………………………………………………

དབྱིན་ཚེས་ : ……………………………………………

མིང་རྟགས་ : ……………………………………………………

མིང་རྟགས་ : ……………………………………………

9
༡༡༨

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

1.
2.

COMMUNITY LEARNING CENTRE
Tool D: For CLC Manager
(To be filled by MoE/DEO/TEO and School Authority)
Name of the Manager: …………………………………………………………
Name of CLC: …………………………………………………………………

ANNEX. 5/D

Tool D: Assessment of CLC Manager
Sl.No.
Areas
A. Planning and Management

Ratings

Remarks

1
Yearly Plan and Syllabus coverage.
2
Daily lesson Planning and Preparation.
3
Use of resources and facilities.
4
Activities conducted as per plan
5
Involvement of Local experts, when necessary.
6
Relationship with the, learners, Principal, and the local leaders.
7
Advocacy Programmes in a year
8
Managers code of conduct.
9
Submission of reports.
B. Records
1
Inventories ( equipment, textbooks,
Library/supplementary books and TLMs).
2
Reports
(Monthly: completion, establishment, etc.)
3

Learner’s Profile

4

Learner’s attendance.

5
6

Handing and taking. (Centre, TLMs, Equipment, Furniture, etc.)
Record of accounts.

General comments: ………………………………………………………………………………………………………

Name of the CLC Manager:

Name of the Monitoring Officer

Signature: ……………

Signature: ………………………

Date: ……………………

Operational Guidelines for NFCE Programmes

Date: ……………………………….
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མི་སྡེ་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བའི་ ལག་ཆས་ (ང་) གི་དབྱེ་ཚད།
ཨང་

གཞི་དོན།

༡

༢

༣

༤

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས།

བཟོ་བཟོཝ་མེདཔ།

བཟོ་སྟེ་ཡོད་རུང་ སོང་ལཱ་དང་

སོང་ལཱ་དང་དུས་ཚོད་ཁ་

སོང་ལཱ་དང་དུས་ཚོདཚུ་

ལོ་འཁོར་འཆར་

མེདཔ།

རུང་ ཆ་ཤས་ཅིག་ལས་

ཁ་གསལ་འབད་ཡོད་

ཚད་ལ་ནི།

ཀ་ འཆར་གཞི་དང་སོབ་སོན།
ལོ་འཁོར་འཆར་གཞི་དང་ རྩ་
༡

༢

༣

གཞུང་ཁྱབ་ཚད།

ཉིན་བསར་འཆར་གཞི་དང་
བཅའ་སྒྲིག།

མཁོ་ཆས་དང་མཐུན་རྐྱེན་ལག་
ལེན།

བཟོ་བཟོཝ་མེདཔ།

དུས་ཚོད་ཚུ་ཁ་གསལ་འབད་

བཟོ་སྟེ་ཡོད་རུང་ སོང་ལཱ་དང་
ལས་དོན་ཚུ་ཁ་གསལ་འབད་
མེདཔ།

བེད་སོད་མ་འབདཝ།

ལྟེ་བའི་དོན་ལུ་ ཧ་ལམ་ཅིག་
ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ།

འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་བའི་ལས་
༤

༥

རིམ་འགོ་འདྲེན།

དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ས་

གནས་ཀྱི་ཁྱད་རིག་ཅན་ཚུའི་
གྲལ་གཏོགས།

ས་གནས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིདཔ། ལྷབ་
༦

སང་འབད་མི་དང་ དབུ་འཛིན་

ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་ལམ།

ལོ་འཁོར་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ།

ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་མེདཔ།

༩

ལས་དོན་དང་སོང་ལཱ་ཚུ་

ཡོདཔ་འབད་བཟོ་ཡོདཔ།

ག་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་
རུང་ བདག་འཛིན་མེདཔ།

ཡང་འཐབ་ཡོདཔ།

ལས་དོན་དང་སོང་ལཱ་ཚུ་ ཁ་

གསལ་འབད་བཙུགས་ཏེ་ ལག་
ལེན་ཡང་འཐབ་ཡོདཔ།

ག་ར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བདག་
འཛིན་འབད་ཡོདཔ།

འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

འཐབ་ཡོདཔ།

འཐབ་ཡོདཔ།

ལམ་ཅིག་འབད་ ལག་ལེན་

ཡང་ལས་ཡང་ གྲལ་གཏོགས་

མཐུན་འབྲེལ་ བཟོ་ཐབས་

ལྷབ་སང་པ་རྐྱངམ་ཅིག་དང་

ག་ནི་ཡང་འབད་དེ་མེདཔ།

པའི་ཁར་ ལག་ལེན་

འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཧ་

འཕལ་འཕལ་གྲལ་གཏོགས་

ག་ནི་ཡང་ མ་འབདཝ།

ལམ་སོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལག་ལེན་

གཞི་དང་ རྩ་གཞུང་ཁྱབ་

སོབ་སོན་འཆར་གཞི་ཐོ་
བཀོད་ལ་ནི།

ལ་རྟོག་དང་འགོ་ཁྲིདཔ་
གཅིག་ཁར་འདྲི་ལན་
འབད་ནི།

སོབ་ཁང་ལ་རྟོག་དང་།

ལྷབ་མིའི་ཐོ་བཀོད། ཉིན་
བསར་འཆར་གཞི་ཚུ་ལ་
ནི།

དུས་རྒྱུན་གྲལ་གཏོགས་ཡོདཔ།

ལ་རྟོག་དང་འདྲི་ལན།

ལྷབ་སང་་པ་དང་ དབུ་འཛིན་

ལྷབ་སང་་པ་དང་ དབུ་འཛིན་

ལ་རྟོག་འབད། འབྲེལ་བ་

ཡོད་པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་ཡོདཔ།

འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ གནས་ཡོད་

མཐུན་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ གནས་

ཡི་གུའི་གཏོང་ལེན་ཚུ་

ཚར་གཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

ཚར་གཉིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

ཡོདཔ།

མཐུན་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ གནས་

ཡོདཔ།

ཡོདཔ།

དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་

པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་ཡོདཔ།

ཡོདཔ།

ས་གནས་ཀྱི་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་དང་
ཡོད་པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་ཡོདཔ།

ཚར་གསུམ་ལས་ལྷག་སྟེ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ།

འཐབ། འདྲི་རྨེད་རྐྱབ།

འབད་ཡོད་པའི་ ཐོ་ཚུ་ལ་
ནི།

སོབ་གྲྭའི་ལོ་འཁོར་སྙན་

ཞུའི་ཐོ་དང་། སོབ་སོང་

པ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་མི་

སྡེ་ དང་མཉམ་འདྲི་ལན་
འཛིན་སྐྱོང་པའི་ཀུན་སོད་རྣམ་

རྣམ་གཞག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

རྣམ་གཞགཚུ་ ཧ་ར་མ་གོཝ།

རྣམ་གཞག་ཧ་གོཝ་ལས་ ་དེ་

མི་སྡེའི་ནང་ དཔེ་བཟང་པོ་སོན་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི།

སྙན་ཞུ་མ་ཕུལཝ།

དུས་ཚོད་ཁར་མ་ཕུལ་བའི་

ཁ་གསལ་ཡོད་རུང་དུས་ཚོད་

ཁ་གསལ་འབད་དུས་ཚོད་ཁར་

གཞག།

ཁ་ ཐོ་བཀོད།
༡

ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགསཔ།།

གྲལ་གཏོགས་མ་པ་ལས་

མེདཔ།

༧

༨

ལག་ལེན་རྒྱུན་མཐུད་མེདཔ།

གསལ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད་

(སོབ་དེབ། ཅ་ཆས། དཔེ་

མཛོད། ལྷབ་སོན་མཁོ་ཆས)
ལ་སོགས་པའི་ མཛོད་ཐོ།

མེདཔ།

ཐོ་བཀོད་མེདཔ།

ཁར་ཁ་གསལ་འབད་མེདཔ།

ཐོ་བཀོད་ཡོད་རུང་ཚུལ་མཐུན་
དང་རྒྱབ་སོན་ཡིག་ཆ་མེདཔ

དང་འཁྲིལ་ཏེ་གནས་ཡོདཔ།
ཁར་མ་ཕུལཝ།

མི་ཅིག་འབད་གནས་ཡོདཔ།
ཕུལ་ཡོདཔ།

ཐོ་བཀོད་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཚུལ་

ཐོ་བཀོད་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་པའི་

མཐུན་འབད་མེདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

མཐུན་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་དུས་

ཁར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་དུས་མཐུན་

འབད་དེ་ལ་ནི།

ལ་རྟོག་དང་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ལ་
ནི།

དབུ་འཛིན་དང་འདྲི་ལན་
འབད་ནི་དང་ཐོ་ཡིག་ཚུ་
ལ་ནི།

ཐོ་བཀོད་དང་ཡིག་ཆ་ལ་
ནི།

10

༡༡༩

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

Rubrics for CLC monitoring Tool :D

Sl.N
o

Areas

1

1

Yearly Plan and Not
Syllabus coverage.
prepared

2

Daily
Planning
Preparation.

3

2

3

A. Planning and Teaching
Prepared
Prepared with
implemented
clear activities,
but not
timeline and
adequate
partially
implemented.

4

How to use
Check the
yearly plan,
and syllabus
coverage

Prepared but
not adequate

Prepared with
objectives and
activities.

Use of resources and Not
facilities.
utilized.

Partially
utilized for the
purpose.

Fully utilized
but lacks
proper care

Prepared with
clear activities
and timeline as
per the
guidelines, and
implemented.
Prepared with
objectives,
activities and
implemented.
Fully utilized
with proper
care

4

Activities conducted Not
as per plan
implemente
d

Irregular
implementatio
n.

Partially
implemented
as per the plan

Fully
implemented
as per the plan

5

Involvement
of
Local experts, when
necessary.
Relationship
with
the,
learners,
Principal, and the
local leaders.

Never
involved.

Involved
sometimes.

Frequently
involved.

Always
involved.

No
initiatives.

Evidences of
relationship
with the
learners only.

Evidences of
relationship
with learners
and principal
only.

Evidences of
relationship
with the
learners,
principal, and
local leaders.
Three or more
awareness
programme
carried out.

6

lesson Not
and prepared

7

Advocacy
Programmes
year

8

Managers code of Not
conduct.
followed

Not aware

9

Submission
reports.

1

Inventories
( No records
equipment,
textbooks,
Library/supplementa
ry books and TLMs).

Late and
incomplete
submission
B. Records
Records
Records
maintained,
maintained
but no proper
with proper
supporting
documentation
documents.
s, but not
updated.

in

No
a initiatives.

of No
submission

Operational Guidelines for NFCE Programmes

One awareness Two
programme
awareness
carried out.
programmes
carried out
Aware and
lives up to the
code of
conduct.
Late and
complete
submission

Exemplary to
others in the
community.

Check the
lesson plan
record
Observation
and interview
with the
learners
Class
observation,
learners
‘records and
daily lesson
plan.
Observation
and
interaction.
Observation
interaction,
and
corresponden
ce record.
School
records and
interview with
learners and
stakeholders
Observations
and records.

Complete and
timely
submission

Interview the
principal and
study records.

Up to date
records
maintained
with proper
documentation
s.

Check records
and
documents.
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༢

སྙན་ཞུ།

(གཞི་བཙུགས།

མཇུག་བསྡུ། ཟླ་རིམ།) ལ་
སོགས་པའི་ སྙན་ཞུ།

ལྷབ་སང་པའི་གནས་ཐོ།

ཐོ་བཀོད་མེདཔ།

གནས་ཐོ་མེདཔ།

༣

ལྷབ་སང་པའི་ཉིན་ཐོ།

མ་ཡིག་བཟོ་སྟེ་མེདཔ།

༤

༥

༦

(ལྟེ་བ། ལྷབ་སོན་མཁོ་ཆས། ཅ་
ཆས། ཁང་ཆས། ) ལ་སོགས་
པའི་སོད་ལེན།
རྩིས་ཁྲའི་ཐོ།

ཧ་གོ་ར་མ་གོཝ།

ཐོ་བཀོད་མེདཔ།

ཐོ་བཀོད་ཡོད་རུང་ཚུལ་མཐུན་
དང་རྒྱབ་སོན་ཡིག་ཆ་མེདཔ

གནས་ཐོ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ཆ་
ཚང་མེདཔ།

མ་ཡིག་བཟོ་སྟེ་ཡོད་རུང་
ཚུལ་མཐུནམེདཔ།

ཧ་གོ་ཡོད་རུང་ ཡིག་ཆས་
བཞག་སྟེ་མེདཔ།

ཐོ་བཀོད་ཡོད་རུང་ཚུལ་མཐུན་
དང་རྒྱབ་སོན་ཡིག་ཆ་མེདཔ

ཐོ་བཀོད་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཚུལ་

ཐོ་བཀོད་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་པའི་

མཐུན་འབད་མེདཔ།

འབད་ཡོདཔ།

མཐུན་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་དུས་

གནས་ཐོ་ཚུ་སྒྲིག་བཀོད་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ཡོདཔ།

ཁར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་དུས་མཐུན་
གནས་ཐོ་ཚུ་སྒྲིག་བཀོད་དང་
འཁྲིལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷན་

ཐབས་ཀྱི་གནད་སྡུད་ཚུ་ཡང་

མ་ཡིག་ཚུལ་མཐུན་བཟོ་སྟེ་

ཉིན་བསར་བཞིན་ལག་ལེན་
འཐབ་ཡོདཔ།

ཡོདཔ།

ཚུལ་མཐུན་དང་ ཉིན་བསར་

བཞིན་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཁར་
ཟླ་རིམ་གྱི་ཡོད་ཐོ་དང་ཆད་ཐོ་ཚུ་

ཐོ་བཀོད་དང་ཡིག་ཆ་ལ་
ནི།

གནས་ཐོའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་
བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།

གནད་སྡུད་བདེན་དཔྱད་
འབད་ནི།

གི་ ལོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་བཀོད་

ཡིག་ཆས་བཞག་སྟེ་ཡོད་རུང་
ཆ་ཚང་འབད་མེདཔ།

ཐོ་བཀོད་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཚུལ་
མཐུན་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་དུས་
མཐུན་འབད་མེདཔ།

ཡོདཔ།

ཡིག་ཆ་ཚུ་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་བཞག་་
ཡོདཔ།

ཐོ་བཀོད་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་པའི་
ཁར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་དུས་མཐུན་
འབད་ཡོདཔ།

ཐོ་བཀོད་མ་ཡིག་ཚུ་

བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
ཐོ་བཀོད་དང་ཡིག་ཆ་ལ་
ནི།

11

༡༢༠

གཞི་རྟེན་དང་འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན།

2

Reports
(Monthly:
completion,
establishment, etc.)

No records

Records
maintained
without proper
supporting
documents.

3

Learner’s Profile

No profile

Profile
maintained but
incomplete

Records
maintained
with proper
documentation
s, but not
updated.
Profile
maintained as
per the format

4

Learner’s
attendance.

Not
maintained

Maintained
properly

Maintained
regularly

5

Handing and taking. Not aware.
(Centre,
TLMs,
Equipment,
Furniture, etc.)

Aware but
no
documents

Documents
maintained
but
incomplete

6

Record of accounts.

Maintained
but unclear.

No record.

Operational Guidelines for NFCE Programmes

Up to date
records
maintained
with proper
documentation
s.
Profile
maintained as
per the format,
with additional
initiatives.
Well
maintained

Documents
maintained as
per the
standard
format.
Maintained but Well
not
maintained
comprehensive

Check records
and
documents.

Profile
verification.

Check
records.
Check
records.

Check
records.

120

