
�ब�ालयको काय� �ब�ालयप�छकोकाय� ( ज�तै ;संगीत , भाषा �सकने,संगीत साम�ी बनाउने) घर को काय�र खाली समयलाई समाबेश गरेरयोजना तयार गन� । आ�नो पढ्नेबानी लाई नभु�ने, सधै पढ्ने । सु�नेबानी लाई कायम रा�ने

आ�नो काय� आफै गन� । सम�याकोआफै समाधान खो�ने । आफुलेनबुझेको कुरालाइ �चनो लगाउने र�यसलाई अ��मा फे�र पूरा गन� ,को�शस  गन� । य�द �त�मले �ये�को स�हउ�र प�ा लाउन सकेनौ भने �र�श��माभएका �श�कको सहयोग �लने
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उपल�� सबै भ�दा ठुलो पुर�कर हो यसलाइ स��ण भ�न�छ। 
स��ण खुसी र उ�सहाको सबैभ�दा ठुलो साथी हो । 

�त�ो सहयोगले यो सफल ��छ।
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जुन काम गन� हो ते�ह साम�ीह�

मा� चलाउने 

हरेक �दनको योजना बनाउने

दै�नक योजना

आ�नो काय�को स�मान गन�
अनुसाशन

अ�भभावक तथा दाजुभाइ �द�दब�हनीको 

सहयोग �लने तर आ�नो काय� आफै पूरा  गन�
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उपल��: 

अ��म योजनाले समयमा काय� 

स�� गन�का ला�ग सहयोग गछ�

उपल��: यसले आफैबाट आफुलाइ खुसी 

�न �े�रत गछ� र आ�नो पढाइलाई 

प�न सहयोग पुरय्ाउछ 

उपल��: 

आ�नो काय�योजना
 आफैले पूरा गन� 

सकेकोमा आफैबाट गव� महशुस ��छ।
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