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औपचार|क श£ïा | श¥काइलाई जोड्दा, श£ïाको अशिका| भनेको तोशकएको ¥मय श¢ũालयमा शxताउनुमाĻ नभई 
श¥ñन पाउन ुपशन हो भĄन ेगर|एको छ । य¥ ¥Ąदभèxाट हदेाè नेपालका खा¥ ग|ी ¥ामदुाशयक श¢ũालयका श¢ũाqĨको 
श¥काइ अ¢सqा अĀयĄत कमजो| छ भĄन ेžŴाĄतहƀ Ľ सत भेट्न ¥शकĄछ । £शैïक गुणसत| प|ीïण केĄļले ¥न ्
२०११ देशख शन|Ąत| ƀपमा गर||हेका श¢ũाqĨ श¥काइ उपलशĈिको |ाशēƭय प|ीïण, कïा १०, ११ | १२ मा शलने 
गर|एका ¥ा¢èजशनक प|ीïाका नशतजा, ¥न ्२०१४ मा गर|एको Ľा|शĊभक कïा पठन श¥प प|ीïण, Ľा|शĊभक कïा 
पढाइ कायèĶमको आिा| अधययन | अशĄतम मĎूयाङ्कन, £शैïक गुणसत| प|ीïण केĄļले ग|ेको कïा ३ को पढाइ 
तqा गशणतीय श¥प प|ीïणजसता दजèनƍ अधययन-अनु¥Ąिानहƀले श¢ũाqĨको श¥काइ सत| अĀयĄत कमजो| |हेको, 
श¢ũालयको Ľका|, लैङ्शगकता | भौगोशलकताका आिा|मा श¥काइ उपलशĈिका अ¥मानताहƀ xढ्दै गएको | 
Ąयनूतम श¥काइ सत| हाश¥ल नग|ी श¢ũाqĨहƀ एक तहxाट अकƋ तहमा जान ेग|ेको अ¢सqाहƀ Ľसततु ग|ेका 
छन ्। एक¢¤ã प¢ूèĽाqशमक¥शहत xाń ¢¤èको श¢ũालय श£ïा पू|ा गर|¥ñदा पशन Ąयनूतम श¥काइ सत| हाश¥ल नग|ी 
श¢ũाqĨहƀ उöचश£ïा तqा ìमxजा|मा Ľ¢£े ग|ेका छन ्। औपचार|क श£ïा | य¥को औपचार|क पाठ्यĶमको 
उţĒेयअनु¥ा| श¢ũाqĨहƀमा आ¢Ēयक श¥काइ उपलशĈि हाश¥ल ग|ाउन े¥Ąदभèमा श¢ũालय श£ïा Ľणालीमा qĽैु 
कमजो|ीहƀ |हेका छन ्। श¢ũाqĨको श¥काइĽशत ज¢ाफदेही हİने ¥यंĄĻको अभा¢मा श¢ũाqĨको श¥काइ सत|मा 
उĎलखेनीय ¥िुा| हİन ¥केको छैन । पहİँचको žशŴxाट ¥फलता हाश¥ल भए पशन गणुसत|मा अझ qĽैु चनुौतीहƀ 
श¢ũमान छन ्। 

पाठ̧यपĔुpकका ðान हĔpाĄpरण गनã Ĕ्ानका ƀपमा 
Ĕ्ापना गरेका छौ ँर तयही ðान हĔpाĄpरण गनè पªन सïम 
नभइरहेको अवĔ्ा छ । ªवũालयका ठुलाठुला भवन 
वा घामपानी पªन नछेñन ेभवन, सीसीटीभी जडान हİने 
हİन ̧वा भइुँको धलुोमा बĔनपुनã अवĔ्ाका कïाकोठा, 
खेलमैदान, ª£ïक, ªवũा्Ĩ, पढाउने ªवषयवĔp,ु 
ª£ïक, ª£ïण ªसकाइ ªĶयाकलाप, परीïा र 
ĽमाणपĻका ªवषय पªन ªवũा्Ĩलाई तयही ªवषयवĔp ु
बाँड̧ने सĄदभèमा जोªडĄछन ̧ । ª£ïाको नाममा जे-जªp 
लगानी हİĄछ, सब ै लगानीलाई ªवũा्Ĩको ªसकाइमा 

प|ीï©केªĄļत ªिïण | कमजो| ª¥क©इ अवस्©
 देवीराम आचायè

 £ाखा अªधकृp, £ैªïक गणुĔpर परीïण केĄļ

ªवषय Ľवेि
ªवũालयलाई संðानातमक ðान (सचूना, 

ªसŤाĄp) माĻ ªसकाउने औपचाģरक संĔ्ा भनी 
आलोचना गģरĄछ । ªवũालयल े ªवũा्Ĩमा सञचार, 
सहकायè, समĔया समाधान, समालोचनातमक 
ªचĄpनजĔpा ªवषय ªसकाएका छैनन̧ र ªवũालयहƀले 
ªवũा्Ĩको ªसजèनातमकpामाª् अवरोधमाĻ पुयाèएको 
होइन ªक तयसलाई पणूè ƀपमा ªनमोठेका छन ̧
(school kills creativity) भनेर केन रªबĄसनल े
आरोप लगाएका छन ̧ । हाŁो पģरवे£मा ªवũालयलाई 

लेख¥©| 
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गģरएको लगानीकै ƀपमा बुªिĄछ । ªवũालयमा 
राŁा भवन बनाइĄछन,̧ सĊभव भएसĊम पुĔpकालय, 
Ľयोग£ाला, डेĔकबĄेच, खेल-मैदानको पªन đयवĔ्ा 
गģरĄछ । ªवðान Ľयोग£ाला, कĊĆयटुर Ľयोग£ाला, 
सीसीटीभी, ªवũpुीय हाªजरी, इĄटरनेटलगायpका 
यी सबै सामĸी केका लाªग ? ªवषयगp ª£ïक, Ľअ 
pाªलम, ïमpा ªवकास र अĄय कमèचारीको đयवĔ्ा 
गģरĄछ, केका लाªग ? đयवĔ्ापन सªमªp, ª£ïक 
अªभभावक सङ̧घ, सामाªजक परीïण सªमªpजĔpा 
संरचना ªकन ? यो सबैको उîर लगभग एउटै हİने छ 
Ľभावकारी ª£ïण ªसकाइ ª याकलाप सञचालन गरी 
ªवũा्Ĩलाई ªसकाउने र उनीहƀको ðान-ªसपमा वृªŤ 
गनã । यी सबै đयवĔ्ाहƀको उöचpम ƀपमा उपलĈध 
नभएको अवĔ्ामा ªसकाइ कमजोर भयो, तयसलाई 
Ĕवाभाªवक माªनएला pर यी सब ै đयवĔ्ा भएर पªन 
ªसकाइ ªकन कमजोर छ ? कªpपय ªवũालयमा यी सब ै
đयवĔ्ा कमजोर हİँदा पªन ªसकाइ Ľभावकारी छ p ? 
कुनैमा भएर पªन ªकन छैन ? यी Ľűको उîरले माĻ 
सधुारका लाªग मागèद£èन गछèन ̧। 
 ªवũालयको अªĄpम लĞय ªवũा्Ĩको ªसकाइ 
हो र हİनपुछè भĄनमेा कģरब सहमªp हİĄछ । pर तयो ªसकाइ 
के हो भĄनेमा धेरै ªववादहƀ छन ̧। नेपालको सĄदभèमा 
माª् नै उĎलेख गरेजĔp ै पाठ̧यपĔुpकको ªवषयवĔp ु
ªसकाइन े र तससको परीïा ªलन े पŤªp Ĕ्ाªपp छ । 
pर ªवũालयमा ªसकाउने भनेको तयही पाठ̧यपĔुpकको 
ªवषयवĔp ु ªसकाउनका लाªग ªजĊमेवार को हो p ? 
ª£ïक वा ªवũा्Ĩ ? ªसकाउने ªजĊमेवार हो वा ªसñन े
? कसको कªp ªजĊमेवारी ? अªभभावकको पªन ? 
एउटा पïमाĻ ªजĊमेवार भनी उîर ªदन p सªकँदैन, pर 
कोलĊयान (१९६६) लगायpका अĄय ् Ľैु अनुसĄधानल े
ªवũा्Ĩको ªसकाइका लाªग ªवũालय र ª£ïकको 
Ľभाव अĄयको भĄदा बढी हİने ªनēकषè ªनकालेका 

छन ̧। ªवũालयमा ªसकाइका Ľा्ªमक र सहायक गरी 
दईु Ľकारका đयवĔ्ाहƀ हİĄछन ̧ । राŁो भवन, खेल-
मैदान, पĔुpकालय, Ľयोग£ाला, डेĔकबĄेच, वģरपģरको 
वाpावरण ªसकाइका सहायक पï हİन ̧ भने ª£ïक, 
ªवũा्Ĩ र ªसकाउनका लाªग ªनधाèģरp ªवषयवĔp ु
Ľा्ªमक हİन ̧। Ľा्ªमक पïको भªूमका Ľभावकारी हİने 
हो भने सहायक पï कमजोर भए पªन ªसकाइमा समĔया 
हİँदैन भĄन ेžŴाĄp ्Ľैु छन̧ । 
 नेपालको ªवũालय ª£ïाको सĄदभèबाट 
ªवŲेषण गदाè Ľा्ªमक पïभĄदा सधै ँसहायक पïहƀ 
बढी केĄļमा दªेखĄछन ̧ । भवनले माĻ पढाइ र ªसकाइ 
राŁो नहİने नै रहेछ । (माĄļोल ेबारेका Ĕकुलको उतकृŴ 
नªpजा) । Ĕ्ायी ª£ïकल ेमाĻ पªन नहİने रहेछ (राहp 
ª£ïकको भरमा सञचाªलp ªवũालय ªजĎलाकै 
उतकृŴ) । राŁो भवनले पªन भएको देªखएन । उöचpम 
योóयpाले पªन भएन । pाªलमले पªन भएन । हाŁा 
ªवũालयमा के पढाइĄछ र ªवũा्Ĩहƀ के ªसñछन ̧ ? 
ªवũा्Ĩले परीïामा ĽाŬ गरेका उपलªĈध Ĕpरका 
pथयाङ̧कहƀले यसको कमजोर अवĔ्ा देखाउँछन ̧। 
प|ीï© | ª¥क©इ

माªटèन चौpारीले सन ̧ २०१४ मा गरेको 
अăययनले सामदुाªयक ªवũालयको पठन-पाठन 
परीïाकेªĄļp भएको ªनēकषè ĽĔppु गरेको ª्यो । 
ªवũालयको ªसकाइ कमजोर हİनकुो एउटा Ľमुख कारण 
कïाकोठामा परीïामा सोªधने ĽűकेªĄļp ª£ïण 
ªसकाइ हो । ª£ कहƀले कïाकोठामा समय p đयpीp 
गछèन ̧ र Ďयाकpअनुसारको मेहनp पªन गछèन ̧pर उŇ 
समय ªसकाइकेªĄļpभĄदा पªन पाठ ªसăयाउनेमा माĻ 
केªĄļp हİĄछ । कुनै पाठबाट अªĄpम परीïामा Ľű 
आउँदैन भन े ª£ïकहƀले उŇ पाठ पढ̧नपुदæन भĄन े
गरेका žŴाĄp हामी आफँैसँग पªन छन̧ । ªवũालयको 
पठन-पाठनलाई परीïा उîीणè गनã ªवषयसँग माĻ 
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जोडेर हनेã गģरĄछ । ªव.सं. २०७३ दªेख कायाèĄवयनमा 
Ďयाइएको ªवũा्Ĩको ªसकाइ Ľमाणीकरण गनã 
अïराङ̧कन पŤªpले ªवũालय ª£ ाको कमजोर 
ªसकाइलाई अि कमजोर बनाउँदै गएको छ । (काªĄpपरु 
र नागģरक दैªनक) । अङ̧कन Ľणालीमा कïा १० 
मा ३२ अङ̧क आउँदामाĻ पास हİने đयवĔ्ा ª्यो 
भने अïराङ̧कन पŤªpमा ३० अङ̧क आउँदा नै डी 
Ćलस आउने र तयĔpा ªवũा्Ĩले ª£ïा, मानªवकĪ र 
đयवĔ्ापनमा ११ कïा पढ̧न पाउने भएका छन̧ (ª£ïा 
मĄĻालय) । तयसै गरी कïा ११ र १२ मा ३५ अङ̧क 
Ďयाउँदा पास हİने गरेकामा ३० अङ̧कम ैपास भएसरह 
हİने भएको छ । ª£ ा, मानªवकĪ र đयवĔ्ापनका केही 
ªवषयहƀ डी Ćलस Ďयाउँदा पढ̧न पाइन े भएको छ । 
यसले उöचª£ïाको ªसकाइ र गुणĔpरमा समेp भाव 
पानã देªखĄछ । 

नेपालमा ªवũालय ª£ ाको गुणĔpर मापन 
मलूp: ªवũा्Ĩको परीïाको नªpजाका आधारमा 
गनã Ľचलन Ĕ्ाªपp नै छ । कªp लगानी भयो, कĔpो 
ĽªĶया अपनाइयो भĄनेभĄदा कªp ªवũा्Ĩ कुन ìेणीमा 
उîीणè भए भĄनलेे अतयĄp धेरै महĝव राखेको पाइĄछ । 
परीïाको नªpजालाई महĝव ªदने सĄदभèमा हाŁा काननु 
नै बनेका छन̧ । ª£ ा ªनयमावली २०५९ मा Ľवेª£का 
परीïामा ्ोरै ªवũा्Ĩ उîीणè भएमा अनदुान कटौpी 
गनã đयवĔ्ा ª्यो, जनु पªछ २०६७ मा हटाइयो (ª£ïा 
ªनयमावली २०५९, छैटƍ सं£ोधन २०६७) । 

ªवũालयको पठन-पाठन पूणèpः परीïामा 
केªĄļp हİĄछ । परीïामा pोªकएको पाठ̧यपĔुpक 
(पाठ̧यĶम ªवकास केĄļले pयार गरी जनक ª£ ा 
सामĸी केĄļ ªलªमटेडबाट Ľकाª£p) बाटै अªधकां£ 
Ľű सोªधĄछन ̧ । परीïामा कुन-कुन Ľकारका, कुन 
पाठबाट कªpओटा र कªp पूणाèङ̧कको Ľű सोăन ेभĄन े
सĄदभèमा एकदमै ªवª£Ŵीकृp ƀपमा ªवª£Ŵीकरण 

pाªलका pयार गģरएको हİĄछ । उदाहरणका लाªग 
नेपाली ªवषयमा एउटा ªनबĄध, अङ̧ĸेजीमा एउटा 
पाठ̧यपĔुpकªभĻको र एउटा पाठ̧यपĔुpकबाªहरको 
पठनबोधको अनुöछेद । सामाªजकमा ९ ओटा १ 
नĊबरका Ľű आªद  । यसल ेªवũालयहƀमा ªवषयवĔp ु
ªसकाउनेभĄदा पªन परीïामा कुन पाठबाट कĔpो Ľű 
सोªधĄछ सोहीअनुसार पाठ घोकाउनेpफè  केªĄļp गरेको 
छ । 

Ĕकुल जान ुर पढन ुभनेको परीïा पास गनुèसँग 
माĻ सĊबªĄधp भयो । पाठ̧यपĔुpकमा ªदइएका 
पाठहƀमाĻ कÿठ गराउने र pी कÿठ गराएका ªवषयबाट 
माĻ परीïाका Ľűहƀ सोăन े र सोही आधारमा 
ªसकाइको Ľमाणीकरण गनã Ľणालीमा p कमजोरी 
छन ̧ नै, तयोभĄदा पªन आधारभpू ªसकाइ परूा नगरी 
ªवũालय pहको अªĄpम (कïा १२) सĊम पóुने गरेको 
अवĔ्ा छ । ª£ ा ऐनको आठौ ँसं£ोधनले ªवũालय 
ª£ïालाई कïा १ दªेख १२ सĊमको कानुनी माĄयpा 
Ľदान गरेपŰाp ̧ ªवũालय ª£ ाको अªĄpम pह कïा 
१० बाट कïा १२ भयो । औपचाģरक pवरले ªव.सं. 
१९९० दªेख सञचालन भएको कïा १० को अªĄpम 
परीïा (एसईई) ªवũालय ª£ïाको गणुĔpर मापन गनã 
आधारको ƀपमा ª्यो । हाल कïा १०, ११ र १२ 
मा राªēƭय Ĕpरका सावèजªनक परीïा हİने गरेको छ र 
सोहीअनसुार ªवũालय ª£ïाको लेखाजोखा गģरĄछ । 
Ľवेªिक© प|ीï© त्© ए¥ईईक© नªतज©हƀ

Ľवेª£का परीïाको यो लामो इªpहासमा 
परीïामा सहभागी भएका कुल ªवũा्Ĩमăये सोही वषè 
ªनयªमp ƀपमा परीïा उîीणè गनã ªवũा्Ĩको Ľªp£p 
१९९० दªेख २००३ सĊम ५० Ľªp£pभĄदा माª् 
रहेकोमा २००४ देªख २०६२ सĊम (२००७, २०२१ 
र २०२५ बाहेक) उpीणè Ľªp£p ५० भĄदा कम रहेको 
ª्यो । सबैभĄदा बढी उîीणè Ľªp£p १९९८ मा ७७.७८ 
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Ľªp£p ª्यो भने सबैभĄदा कम २०३८ मा १६.६८ 
रहेको ª्यो । ८२ वषèको नªpजा अăययन गदाè हरेक 
वषèको नªpजामा कुनै एकै Ľकारको माĻ Ľवªृî भेट̧न 
सªकँदैन । एसएलसी नªpजाको आधारमा नेपालको 
ªवũालय ª£ïाको ªसकाइ Ĕpरमा सुधार भएको छ 
वा कमजोर भएको छ वा एकै Ĕpरको छ भĄन सªकन े
आधार पाइँदैन । ªवªभĄन वषèका परीïाका नªpजा हदेाè 
यसमा कुनै पªन Ľकारका Ľवृªîहƀ (Trends) भेट̧न 
सªकँदैन । दईु अलग-अलग वषèका नªpजा pलुना 
गदाè १९९० र १९९१ p्ा २०२९ र २०३० को 
नªpजामा ०.११ Ľªp£pको माĻ ªभĄनpा रहेको ª्यो 
भने नªpजा बढेको आधारमा हदेाè २०१९ को १८.७२ 
Ľªp£pको नªpजा एकै वषèमा २१.२८ Ľªp£pले वªृŤ 

भई २०२० मा उîीणè Ľªp£p ४० भएको छ । यस ै
गरी नªpजाको घट̧दो Ķममा हेदाè २०४७ को ४८.४७ 
Ľªp£pबाट २३.९२ Ľªp£pले घटेर २४.५५ भएको 
छ । बीस Ľªp£pभĄदा बढी Ľªp£pले नªpजामा आउने 
पģरवpèनबाट समĸ £ैªïक Ľणाली अ्वा ª£ ण 
ªसकाइ ªĶयाकलापमा सधुार भएर सƆुेको भए ªनरĄpर 
हİनपुनã हो, pर यĔpो भएको पाइँदैन र यसकै आधारमा 
के भएको हो भनेर कुनै अनुमान लगाउन सªकँदैन । बſ 
परीïा सञचालन र ĽűपĻको गुणĔpरले यसमा Ľभाव 
पारेको हो ªक भĄन सªकĄछ । ªवगp ८२ वषèमा Ľवेª£का 
परीïाको उîीणè Ľªp£pलाई पाँच समहूमा ªवभाजन 
गरी अăययन गदाè ३० देªख ४० Ľªp£pमाĻ ªवũा्Ĩ 
उîीणè भएको pथय पाउन सªकĄछ । हेरƍ ĸाफ १ 

ªव.सं. १९९० दªेख २०७१ सĊमको ८२ वषèको 
अवªधमा Ľवेª£का परीïामा भएको उîीणè Ľªp£pको 
दरलाइè हेदाè सबैभĄदा धेरै २७ ओटा वषèहƀको नªpजा 
३० दªेख ४० ªबचमा, दोŃोमा २१ वषè ४० देªख ५० 
को ªबचमा, १४ वषè ६० भĄदा माª्, १२ वषè ३० भĄदा 
कम र ८ वषè ५० देªख ६० को ªबचमा रहेको दªेखĄछ । 
यसबाट Ľवेª£का परीïाको उîीणè दर ६० वषèसĊम ५० 
भĄदा कम रहेकाले ५० Ľªp£pमा हİने उîीणè दर नै 
ªवũालय ª£ïाको Ľगªp दर हो भनेर Ĕवीकार गनè कर 
लाóछ । 

ªजĎलाअनुसार हरेक वषè नªpजामा आउन े
पģरवpèन ªवųास गनè नै कªठन हİĄछ । एउटा ªजĎलामा 
पाठ̧यĶम, पाठ̧यपĔुpक, ªवũालयको ª£ïण ªसकाइ 
ĽªĶया र कģरब ९५ Ľªp£ क उनै हİĄछन,̧ pर 
नªpजामा ठुलो पģरवpèन आउँछ । तयो पģरवpèन के 
कारणले हİĄछ ? उîर सहज छैन । ª£ïण ªसकाइमा 
सधुार भएर हो वा कमजोर भएको हो भĄने सªकन ेकुनै 
आधार पªन पाइँदैन । उदाहरणका लाªग ªव.सं. २०६५ 
सालमा राªēƭय औसp उîीणè Ľªp£p ६८.४७ हİँदा 
ओखलढुङ̧गाको औसp ९२.३५, सŬरीको ९०.५७ र 
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दाचुèलाको ८९.३६ दªेखĄछ । pर ªpनै ªजĎलाहƀको 
नªpजा २०६७ मा Ķम£: ३४.१६, ३३.६७ र ५०.२६ 
भयो र राªēƭय औसp ५५.९५ मा ियाèे । तयसै गरी 
२०६८ मा ओखलढुङ̧गा ३२.३७, सŬरी ३६.२८ र 
दाचुèला २४.६२ मा रह̧ यो (Statistics 2065, 2067 
& 2068 OCE) । दुई-pीन वषèमा कुनै ªजĎलाको 
नªpजामा आउन े यस Ľकारको अĔवाभाªवक 
पģरवpèले Ďयाउन े pĝव के हो p ? हामीले यĔpा पï 
सावèजªनक परीïाको नªpजाबाट कªहल ैपªन खोजेका 
छैनौ ँ। के २ वषèअगाªडका ªवũा्Ĩलाई धेरै पढाइएको 
वा धेरै ªसकाइएको ª्यो होला अ्वा तयसपªछका 
ªवũा्Ĩलाई कम ªसकाइयो वा कम पढाइयो होला । 

ªजĎलाकै जĔp ै गरी ªवũालयको नªpजामा 
पªन अªवųसनीय पģरवनèpनहƀ हİĄछन ̧ । pर यĔpा 
pथयाङ̧कहƀ खÿडीकृp पमा ĽाŬ गनè ªनकै कªठन 
छ । अघाèखाँची ªजĎलाका केही ªवũालयमा दªेखएको 
अĔवाभाªवक नªpजाका Ľªp£pहƀ pल उĎलेख 
गģरएका छन̧, जसल ेद£ेका धेरै ªवũालयको अवĔ्ा 
ĽªpªबªĊबp गछè ।
pाªलका १ : ªवũालयमा हİने नªpजा पģरवpèन 

ªवũालय २०७० २०७१ पģरवpèन
क ७.६९ ३५.२९ +२८
ख ५५.२६ १२.२८ -४३
ग १५.९४ ४०.९८ +२५
घ ६८.८९ ३१.४८ -३७

Ńोp: ªजª£का अघाèखाँची ।
 एउटै ªवũालयमा २ ओटा वषèमा हİने यĔpो 

पģरवpèनल े के ªवũा्Ĩको ªसकाइ नै सªुनªŰp गरेको 
छ p ? ªवųास गनè सñन ेआधार छैन । यĔpा उदाहरण 
द£ेका सब ैªजĎलामा समान ƀपमा पाइĄछन ̧। यस ैगरी 
पªछĎला वषèमा जीपीएका आधारमा देªखने नªpजा पªन 
यĔp ैनै रहेको छ । 

२०७३ को एसईईमा Ľदे£ ५ को एक 
ªजĎलाका ८२ माăयªमक ªवũालयबाट (खुला र 

Ľाइभेटसमेp गरी) एसईई परीïामा सहभागी भएका 
३९२९ ªवũा्Ĩको जीपीएको ªवªभĄन समहूमा भएको 
ªवpरण हेदाè २ र सोभĄदा कम जीपीए भएका ªवũा्Ĩ 
७७.५ Ľªp£p छन ̧। pीमăये सबैभĄदा धेरै ªवũा्Ĩको 
(१२९७) जीपीए २ माĻ छ । दईुभĄदा माª्को जीपीए 
भएका ªवũा्Ĩ २८.५ Ľªp£pमाĻ छन ̧। सो ªजĎलाका 
सामदुाªयक ªवũालयका ªवũा्Ĩमăये ªवðान ªवषय 
पढ̧न आवशयक पनã ªवषयगp ĸेड हाªसल गरेका 
ªवũा्Ĩ १५२ माĻ ª्ए ।  Ľद£े ३ को ªभĻी मधेसमा 
पनã एक ªजĎलामा २०७४ मा ४९ Ľªp£p ªवũा्Ĩको 
जीपीए २ र सोभĄदा कम रहेको छ । यसले ªवũा्Ĩको 
ªसकाइ अवĔ्ाको जानकारी p ªदĄछ pर तयो जानकारी 
वा सचूना £ैªïक सुधारका ऐजĄेडा बनेको पाइँदैन । यस 
Ľकारको ªसकाइ अवĔ्ा समĸ द£ेभģर नै छ । 
ª¥क©इ उपलªĈsक© अ¥म©नत©हƀ 

उपलĈध pथयाङ̧कअनुसार एसएलसी परीïा 
ªव.सं. २०६९ मा छाĻ र छाĻाको उîीणè Ľªp£pमा 
१०.७६ को ªभĄनpा रहेको ª्यो । २०७० मा यो दर 
बढेर ११.१६ पुóयो । ìेणीगp ƀपमा हेदाè Ľ्म ªवª£Ŵमा 
ìेणी हाªसल गनã छाĻा र छाĻको ªभĄनpा सामदुाªयक 
ªवũालयमा ३९.८ र संĔ्ागp ªवũालयमा १९.८६ 
रहेको ª्यो । यस Ľकारको असमानpा हालसĊम पªन 
सधुार भएको छैन । 

ªव.सं. २०७१ को Ľवेª£का पģरïामा 
सहभागी छाĻाहƀ नै बढी ª्ए (५३.९४), pर परीïामा 
उîीणè हİने Ľªp£p कम रŹो । परीïामा सहभागी 
भएका ªवũा्Ĩमăये छाĻको pलुनामा ९ Ľªp£p कम 
छाĻाहƀ उîीणè भएका ª्ए । सोही वषè ªवª£Ŵ ìणेीमा 
उîीणè हİने जĊमा ªवũा्Ĩमăये ५८ Ľªp£p छाĻ र 
४२ Ľªp£pमाĻ छाĻा ª्ए । यस Ľकारको ªभĄनpा 
सामदुाªयक र संĔ्ागpमा अि बढी पाइएको ª्यो । 

Ľवेª£का परीïामै ªसकाइ Ĕpरमा भएको 
असमानpालाई हेनã हो भन े ªवªभĄन ìेणीमा परीïा 
उîीणè गनã छाĻ र छाĻाको, ªवªभĄन ªजĎलाको p्ा 
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सामदुाªयक र संĔ्ागp ªवũालयको ªभĄनpाबाट 
ĔपŴ हİन सªकĄछ । एउटै पाठ̧यĶमका आधारमा एउट ै
ĽűपĻबाट मापन गģरएको ªसकाइ उपलªĈधमा देªखएको 
यस Ľकारको असमानpा र ªसकाइ Ĕpरको ªभĄनpाले 
हाŁो समĸ £ैªïक Ľणालीले समाजमा कसरी २ वगè 
ªसजèना गģररहेको छ भĄने सहज ैबझुन सªकĄछ । 

लैङ̧ªगक समानpाको žªŴले हदेाè ªवũालयमा 
भनाè भएको आधारमा ª£ ामा लैङ̧ªगक समानpा ĽाŬ 
हİने ªद£ामा अĸसर भएको र सबैका लाªग ª£ïाले 
ªनधाèरण गरेको यो लĞय परूा हİने भĄने याªĄĻक ªवŲेषण 
हİने गरेको छ । pर यस pथयलाई ªसकाइ उपलªĈधका 
सĄदभèबाट हदेाè यसको वाĔpªवक अवĔ्ा देòन 
सªकĄछ । ªसकाइ उपलªĈधमा लैङ̧ªगक असमानpा 
बढ̧दो छ र यसलाइ कम गनुè जſरी छ । 

परीïाको नªpजालाई अïराङ̧कन Ľणालीबाट 
जीपीएमा ĽĔppु गनè सſु भएपŰाp ̧यसलाई वगĨकरण 
गनã ९ समहूमăये माª्Ďलो चारवटा समूह छाĻाको 
pलुनामा छाĻहƀ धेरै छन̧ भन ेpĎलो पाँचवटा समूहमा 
छाĻाहƀ धैरै रहेका छन̧ । जीपीएको माª्Ďलो चार 
समहूमा ५ Ľªp£p छाĻहƀ बढी छन̧ भन े pĎलो 
समहूमा ५ Ľªp£p छाĻाहƀ बढी छन ̧। 
pाªलका २ : २०७२ को एसईई को जीपीए ªभĄनpा 

जीपीए समूह�
Ľªp

छाĻ छाĻा ªभĄनpा

२.८ र सोभĄदा माª् २१ १६ ५

२.४ र सोभĄदा pल २९ ३४ ५

सामदुाªयक र संĔ्ागp ªवũालयहƀको 
बीचको ªभĄनpा अि पªन डरलाóदो ƀपमा दªेखएको छ । 
वगĨय, जाpीय p्ा आª è्क सामाªजक ƀपल ेसĊपĄन 
पģरवारका बालबाªलकाले अăययन गनã सहरकेªĄļp 
संĔ्ागp ªवũालयहƀको ªसकाइ उपलªĈध p्ा 
उîीणè Ľªp£p र ĸामीण ïेĻका अªधकां£ गģरब, 

आª्èक सामाªजक अवĔ्ा कमजोर भएका ªनĊनवगĨय 
पģरवारका बालबाªलकाले अăययन गनã सामदुाªयक 
ªवũालयको ªसकाइ उपलªĈधमा भएको ªभĄनpाले 
£ैªïक असमानpा बढाउन अि मलजल पो गģररहेको 
छ ªक भĄन ेĽű उठ̧न ुĔवाभाªवक पªन हो । 

ªसकाइ उपलªĈधका असमानpाहƀ ªनकै 
डरलाóदो अवĔ्ामा रहेका छन ̧ । लैङ̧ªगक žªŴमा 
माĻ होइन, जाpजाªpगp ž मा, ĸामीण र सहरी 
ïेĻका ªवũालयको ªबचमा, सामदुाªयक र संĔ्ागp 
ªवũालयको ªबचमा p्ा भौगोªलक ïेĻ, Ľदे£गp 
र ªजĎलाहƀमा समेp यĔpो असमानpा ĔपŴ देòन 
सªकĄछ । ª£ïाले सामाªजक असमानpा कम गनè 
सहयोग गछè भĄद ै ª£ïाको महĝव बिुाइरहँदा ªसकाइ 
उपलªĈधमा देªखएका असमानpाहƀ ªनकै डरलाóदा 
छन ̧ र यĔpो असमानpा अि बढ̧दै जान े सĊभावना 
दªेखएको छ । ªजĎलागp ƀपमा एउटा ªजĎलाको र 
अकƋ ªजĎलाको ªबचमा कुनै ªवषयको औसp ªसकाइ 
उपलªĈधमा ४७ Ľªp£pसĊमको ªभĄनpा रहेको छ । 
यĔpो ªभĄनpा अि मòुय ªवषयहƀ नेपाली, अङ̧ĸेजी, 
गªणp, ªवðानमा बढी रहेको छ । Ľवेª£का परीïाको 
ªवगpको उîीणè Ľªp£p p्ा यस वषèको जीपीए होस ̧
वा ªसकाइ उपलªĈधका राªēƭय परीïणको नªpजामा 
यĔpो ªभĄनpा ĔपŴ देòन सªकĄछ । ªजĎलाअनसुारको 
Ľवेª£का परीïाको ªवगpको उîीणè दर p्ा उîीणè 
ìेणी र यस वषèको जीपीए ĽाŬाङ̧कमा दªेखएको ५० 
Ľªp भĄदा बढीको ªभĄनpाले £ैªïक Ľणालीका 
असमानpाहƀलाई ĽĔटयाउँछन ̧। 

pतकालीन परीïा ªनयĄĻण कायाèलयले Ľका£न 
गरेको २०७२ को Statistics अनुसार सामदुाªयक र 
संĔ्ागp ªवũालयका ªवũा्Ĩको जीपीएमा भएको 
ªभĄनpा ĸाफ २ मा ĽĔppु गģरएको छ । 
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ªवũा्Ĩको ªसकाइमा रहेको यĔpो असमानpाले 
उöचª£ïाका अवसरमा ªसजèना गनã असमानpा र 
तयसले समĸ समाजमा ªसजèना गनã असमानpाहƀ 
हरेक ªदन बढ̧दै जाने  दªेखĄछ । यĔpा असमानpा 
ªजĎलाअनुसार p्ा भौगोªलक ïेĻअनसुार पªन देòन 
सªकĄछ । 

एसईई २०७४ को ªनयªमp परीïामा सहभागी 
भएका ªवũा्Ĩमăये ६० Ľªp£p ªवũा्Ĩको जीपीए 
pĎलो पाँच समहू (ईदªेख सी) मा रह ेको ª्यो । बाँकĪ 
४० Ľªp£p ªवũा्Ĩ पªन हाpमा ĸेड ªसट बोकेर आफूले 
चाहेको ªवषय पढ̧न नपाएको लघpुाभासमा रहेका छन ̧। 
ĽाŬ ĸेडल ेमाª्Ďलो कïामा चाहेको ªवषय अăययन 
गनè नपाउने भएकाले ३३ Ľªp£p ªवũा्Ĩ २०७४ को 
ĸेडवªृŤ परीïामा सहभागी ª्ए । जीपीएको pĎला 
समहूमा धेरै छाĻा र माª्Ďला समहूमा छाĻ हİने अवĔ्ा 
२०७४ सĊम पªन रªह नै रहेको ª्यो । ३.६५ देªख ४ 
जीपीए Ďयाउन े१२ हजार २ सय ८४ (२.७५ Ľªp£p) 
ªवũा्Ĩमăये छाĻ ७ हजार ३४ र छाĻा ५ हजार २ सय 
५० जना छन̧ । जीपीए ३.३५ दªेख ३.६० सĊम Ďयाउन े
४२ हजार ४ सय २७ ªवũा्Ĩमăये २४ हजार ९ सय 

ĸाफ २ : जीपीए ªवpरणको अवĔ्ा

Ńोp : Statistics, 2072

११ छाĻ छन̧ भन े १७ हजार ५ सय १६ माĻै छाĻा 
छन ̧ । परीïा ªनयĄĻण कायाèलयले सावèजªनक गरेको 
नªpजाअनसुार अªनवायè नेपाली ªवषयको नªpजा 
सबैभĄदा खªĔकएको पाइएको ª्यो । ४ लाख ४५ हजार 
६ सय ६४ ªवũा्Ĩले परीïा ªदएकामा अªनवायè ªवषय 
६ ओटामăये ए Ćलस Ďयाउन ेसबैभĄदा कम नेपालीमा 
ª्ए । नेपालीमा १ सय ८१ जनाले माĻै ए Ćलस अ्ाèp ̧
९० भĄदा बढी अङ̧क Ďयाएका ª्ए ।
ª¥क©इ उपलªĈs प|ीïणक© नªतज©हƀ

नेपालमा औपचाģरक र đयवªĔ्p pģरकाले 
ªसकाइ उपलªĈधको परीïण गनã Ľचलन ªव.सं. २०६८ 
मा £ैªïक गुणĔpर परीïण केĄļको Ĕ्ापना भएबाट 
सſु भयो । २०६८ पªछ कïा ८, कïा ५ र कïा ३ मा 
ªवªभĄन चरणमा उपलªĈध परीïणहƀ सञचालन भई 
तयसका नªpजाहƀ Ľकाª£p छन ̧। यो पणूèpः नमनुामा 
आधाģरp, पाठ̧यĶमका आधारमा केही छनौट गģरएका 
ªवषयमा माĻ गģरएको ª्यो । यी नªpजाहƀले पªन 
ªवũालय ª£ïाको ªसकाइ Ĕpर कमजोर रहेको भनी 
ªनēकषè ªनकालेका छन ̧। 

£ªैïक सĻ २०७६ मा कïा १० मा सञचालन 
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भएको ªसकाइ उपलªĈध परीïणको नªpजाले माª् 
ªवŲेषण गģरएअनुसार कïा १० को नªpजाको 
ªवųसनीयpामा केही Ľűहƀको उठान गरेको छ । 
Ąयनूpम ªसकाइ उपलªĈध हाªसल नगरी ठुलो समहू कïा 
११ मा भनाè भएको दªेखĄछ । द£ वषèसĊमको ªवũा्Ĩ 
ªसकाइमा ªबpाएको समयको žªŴले ªसकाइभĄदा बढी 
ªसकाइ ïªp भएको छ । दे£भरका १४६३ माăयªमक 
ªवũालयका कģरब ४५ हजार ªवũा्Ĩमा ªलइएको चार 
ªवषयको ªसकाइ उपलªĈधको Ĕpर ªनĊनानसुार रहेको 
छ । 

pाªलका ३ : ªवªभĄन ªसकाइ Ĕpरमा ªवũा्Ĩको ªवpरण Ľªp£p

सïमpाको pह
ªवũा्Ĩ Ľªp£p

नेपाली अङ̧ĸेजी गªणp ªवðान
Ąयनू आधारभpू (below-basic) २० ३० १९ ३७
आधारभpू (basic) १७ २१ २७ २६
Ľवीणpा १ (proficient 1) २३ १८ २४ २०
Ľवीणpा २ (proficient 2) २१ १२ १६ ११
Ľवीणpा ३ (proficient 3) १३ ९ १० ५
ªवª£Ŵ (advance ) ५ ९ ५ २

Ńोp : £ैªïक गुणĔpर परीïण केĄļ २०७७

Ľवे£ परीïा ªलन ेपŤªp Ĕ्ाªपp भएको छ । 
कïा १ को Ľवे£ परीïा ªलएर भनाè गनã 

र तयसका लाªग pयारी ªकpाब, pयारी केĄļसमेp 
सञचालन हİनलुे हामी कpा जाँदैछƍ भĄन ेअनुमान गनè 
नै कªठन भएको छ ।

Ĕकुल जान,ु पढ̧न ु भनेको परीïा पास गनुèसँग 
माĻ सĊबªĄधp भयो । पाठ̧यपĔुpकमा ªदइएका 
पाठहƀमाĻ कÿठ गराउने र pी कÿठ गराएका ªवषयबाट 
माĻ परीïाका Ľűहƀ सोăन े र सोही आधारमा 

pाªलकामा उĎलेख भएअनसुार माª्Ďला 
pीनओटा समहूमा भएका ªवũा्Ĩ सङ̧òयामाĻ उपयुèŇ 
ªसकाइ Ĕpरमा भएको ªवũा्Ĩ सङ̧òया हो । यस अ्èमा 
सबैभĄदा कमजोर ªसकाइ ªवðान, गªणp, अङ̧ĸेजी 
र नेपालीमा रहेको ª्यो । नेपालीमा ३७ Ľªp£p 
ªवũा्Ĩको ªसकाइ Ąयनूpम Ĕpरमा रहेको पाइएको 
ª्यो । यो सङ̧òया अङ̧ĸेजीमा ५१, गªणpमा ४६ र 
ªवðानमा ६३ Ľªp£p रहेको ª्यो ।

ªवũा्Ĩको ªसकाइ Ĕpरलाई परीïामा 
सोªधएका Ľűका आधारमा गनã ªवŲेषणहƀले कÿठ 
गरेको आधारमा उîर ªदनपुनã Ľűहƀमा धेरै राŁो 
गरेको र ªसजèनातमकpा p्ा समĔया समाधान र सोचाइ 

ªसपसँग सĊबªĄधp Ľűहƀमा Ąयनू उपलªĈध हाªसल 
गरेको पाइएको छ । (£ैªïक गुणĔpर परीïण केĄļका 
ªवªभĄन Ľका£नहƀ)
प|ीï©मुखी पढ©इ

हाŁो ª£ïण ªसकाइमा backwash effect  
अतयĄp ैउöच रहेको छ । कïा ८, १०, ११ र १२ मा 
खास गरी परीïाकेªĄļp ª£ïण ªसकाइ गģरĄछ । पाठमा 
भएका ªवषयवĔpलुाई परीïामा आउन े र नआउने 
गरी ªवभाजन गरी परीïामा आउनेलाई माĻ ăयान 
ªदइĄछ । हरेक ªवũालयमा कïा ८, १०, ११ र १२ 
का पुराना Ľűहƀका सेट p्ा नयाँ सेटहƀ खģरद गनã 
गģरĄछ । ªनजी ªवũालयको सĄदभèबाट हेदाè कïा १ मै 
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ªसकाइको Ľमाणीकरण गनã Ľणालीमा p कमजोरी छन̧ 
नै, तयोभĄदा पªन आधारभूp ªसकाइ परूा नगरी ªवũालय 
pहको अªĄpम कïा १२ सĊम पóुन ेगरेको अवĔ्ा छ । 
ªवũा्Ĩको ªसकाइ कमजोरी पîा लगाउने र पŵृपोषण 
ªदन े p्ा उसलाई सहयोग गनã भĄन े माĄयpाले ªलइन े
Ļैमाªसक परीïाहƀ पªन औपचाģरकमाĻ बनेका 
छन ̧ । परीïा ªलनपुनã भएकाल े ªलइएको छ । तयसले 
कुनै सुधार Ďयाएको छैन । परीïालाई कïाकोठामा 
आधाģरp बनाउँदै ªनमाèणातमक पïमा जोड ªदनपुनãमा 
यसको औपचाģरकpा बढेको छ । 

 लªलpपरुको सहरी ïेĻमा पनã एउटा 
सामदुाªयक ªवũालयको ŀमणका Ķममा पङ̧ªŇकारले 
ªलएको Ļैमाªसक परीïाको एउटा नªpजा ªसट अăययन 
गदाè पªहलो Ļैमाªसक परीïामा कुनै ªवषयमा ªवũा्Ĩ 
अनुîीणè भएको छ भने तयो सब ै Ļैमाªसक परीïामा 
अनुîीणè नै हİने र वाªषèक परीïामा पªन अनुîीणè भएर 
माª्Ďलो कïा जान े गरेको पाइएको ª्यो । भौªpक 
सªुवधा, ª£ïक र अĄय Ńोpका ªहसाबले कुनै समĔया 
नभएको उŇ ªवũालयमा ª£ïकहƀसँग गģरएको 
छलफलमा Ļैमाªसक परीïाले ªवũा्Ĩको ªसकाइ 
सधुारमा योगदान गनè नसकेको भĄने ªनēकषè आएको 
ª्यो । कïा बढ̧दै जाँदा अनुîीणè हİने ªवषयको सङ̧òया 
पªन बढ̧दै जान ेर ªसकाइ Ĕpर Ķम£: कमजोर हİँदै जान े
अवĔ्ा पाइएको छ । ªवũा्Ĩको ªसकाइ Ķम£ः सुधार 
हİँदै जानपुनãमा Ķम£: कमजोर नै हİँदै गएको pथयले 
Ļैमाªसक परीïाहƀको  औªचतयमा नै Ľű ªसजèना 
गरेको छ ।

Ļैमाªसक परीïाले ªवũा्Ĩको ªसकाइमा के-
कसरी सहयोग पयुाèएको छ भĄने सĄदभèमा Ľदे£ ५ 
को कªपलवĔpकुो ªवũालयबाट सङ̧कलन गģरएको 
कुनै एउटा कïाको Ľ्म Ļैमाªसक र दोŃो Ļैमाªसक 
परीïाको अङ̧कको ªववरण pलको pाªलका ४ मा 
ĽĔppु गģरएको छ । दईुपटक Ļैमाªसक परीïा ªलइयो pर 
यसले ªवũा्Ĩको ªसकाइĔpरमा उĎलेखनीय योगदान 

गरेन । ªसकाइ अवĔ्ा उĔp ैरŹो र ªवũालयको कïा 
बढ̧दै जाँदा यो अिै कमजोर हİँदै गइरहेको छ । 
त©ªलक© ४ : Ļ³म©ª¥क प|ीï©म© ªवũ©्Ĩको 

ª¥क©इ अवस्©

ªवũ©्Ĩ
Ľ्म 

Ļ³म©ª¥कको 
Ľ©Ŭ©ङ̧क

दोŃो 
Ļ³म©ª¥कको 
Ľ©Ŭ©ङ̧क

ªदन£े १ ३
अªनस १ ३
Ľªमला १ ४
मनीषा ४ १२
सोहना २ ७
ममpा १ ५
øयोªp ५ १७

कïा १० को SEE Question Bank 
र Question Set नामका Ľűका सङ̧ĸह िĄडै 
हरेक वषè पाँच लाख Ľªp छाªपĄछन ̧ (Ľका£कको 
भनाइ) । तयसैगरी परीïालाई केªĄļp गरेर कïा १०, 
कïा ११ र कïा १२ मा ªवªभĄन आकार-Ľकारका 
गाइड र गेसपेपरहƀ Ľका£न हİĄछन ̧  । परीïामा राŁो 
अङ̧क Ďयाउन गाइड नपढी हİँदैन ।’ गाइड नपढाई 
परीïामा सहभागी गराउनै सªकĄन ।’ (अĄनपणूè पोŴ, 
२०७५।१२।९) ªसजèनातमकpा र समĔया समाधान र 
ªवचार ĽĔppु गनã खालका Ľű नहİने भएकाले नै यĔpा 
सामĸीहƀबाटै Ľűहƀ आउने गछèन ̧ ।  ªवũालयका  
पĔुpकालयमा समेp बीएलई परीïाका Ľű सेट र एसईई 
परीïाका Ľű सेट भेªटĄछन ̧। यĔp ैमाªटèन चौpारीले सन ̧
२०१४ मा गरेको अăययनअनसुार Ľवेª£का परीïामा 
परुाना Ľűहƀ दोहोģरन े Ľवृªî उöच रहेको देखाएको 
ª्यो । pतकालीन पाँच ªवकास ïेĻमा सोªधएका 
Ľűहƀबाट पªन उîीणाèङ̧क ĽाŬ हİने गरी Ľűहƀ 
दोहोģरĄछन ̧भĄने ª्यो । सा्ै यĔpो Ľű दोहोģरन ेĽवªृî 
नेपाली, ªवðान र सामाªजकमा उöच रहेको ª्यो ।
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परीïाका Ľűको सĊबĄधमा अïराङ̧कन पŤªp 
अपनाएपªछ अि पेªचलो बनेको छ pर कुनै सुधार 
भएको छैन । अïराङ̧कन पŤªpका ९ ओटा समूहमăये 
माª्Ďला दईु समहूलाई outstanding (उöचĔpरको 
ªसकाइ) र Excellent भनेर भªनएको छ । सबै ªवषयमा 
केही Ľªp£p ªवũा्Ĩले A+ र A ĸेड ĽाŬ गछèन ̧। pर 
उनीहƀको ªसकाइ तयो Ĕpरकै भएको हो p भĄने Ľű 
उठ̧छ ªकनªक परीïामा सोªधएको Ľű र pी Ľűमा 
उसल ेªदएको उîरले उसको तयो Ĕpरको ïमpा छ भĄन े
आधार देªखँदैन । 
ªनēकषè

गणुĔpरीय ª£ïाका धेरै आयाम हİन 
सñछन ̧ । यसलाई एउटै ƀपमा बझुन ु आवशयक 
छैन । केलाई गुणĔpरीय माĄने धेरैका फरक मp पªन 
छन ̧ । p्ाªप ªवũा्Ĩको ªसकाइ Ĕpरलाई गुणĔpरको 
एउटा मानक र एउटा आधार माĄन ेकुरामा संसारभģर नै 
धेरैल ेĔवीकार गरेका छन̧ । सन̧ २०३० सĊमका लाªग 
ªनधाèरण गģरएका ªदगो ªवकासका लĞयको ४ नĊबरको 
ª£ïासँग सĊबªĄधp लĞयको सूचकमा Ąयनूpम 
ªसकाइĔpर हाªसल गनã ªवũा्Ĩको Ľªp£pलाई 
आधार बनाइएको छ । हाŁो सĄदभèमा अĽतयï 
ƀपमा ªवũा्Ĩले परीïामा हाªसल गरेको ĽाŬाङ̧क 
नै गणुĔpर बनेको अवĔ्ा छ । p्ाªप समĸमा हाŁो 
ªवũालय ª£ïाको ªसकाइ Ĕpर अतयĄp कमजोर रहेको 
छ । सावèजªनक ª£ïाको कमजोर ªसकाइ Ĕpर नै ªनजी 
ª£ïाको आकषèण बªनरहेको छ । 
¥Ąदरè-¥©मĸी
परीïा ªनयĄĻण कायाèलय (२०६५-७०), Statistics 

2065-2070 (ªवªभĄन वषè) । सानोªठमी, 
भŇपरुः लेखक ।

पाठ̧यĶम ªवकास केĄļ (२०७६), ªवũालय ª£ïाको 
राªēƭय पाठ̧यĶम Ľाƀप २०७६ । 
सानोªठमी, भŇपरुः लेखक ।

राªēƭय परीïा बोडè (२०७५), Statistics Report, 
2075 । सानोªठमी, भŇपरुः लेखक ।

ª£ïा मĄĻालय (सन̧ २०१४), राªēƭय ĽारªĊभक कïा 
पढाइ कायèĶम मलू दĔpावेज । ªसंहदरबार, 
काठमाडौः लेखक ।

ª£ïा मĄĻालय (२०७५), £ैªïक िलक । काठमाडौः 
लेखक ।

£ैªïक गणुĔpर परीïण केĄļ (२०६९, २०७०, २०७४, 
२०७५), ªसकाइ उपलªĈध परीïणका 
Ľªpवेदनहƀ (कïा ५, कïा ८ । सानोªठमी, 
भŇपरुः लेखक ।

ģरपªĈलका दैªनक (सन ̧ २०१८ अªĽल १९) कमजोर 
ªसकाइ अवĔ्ा । काठमाडƍ । 
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�� �'W�͕�Ϯ͘ϴ�लाई  good र 2.4 लाई 
satisfactory भनेर गģरएको đयाòयाअनसुार समहू 
बनाइएको छ ।


