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प्राकक्न

/fi6«sf] z}lIfs u'0f:t/ clej[l4sf] cleofgnfO{ d"t{ ¿k lbg o;nfO{ sfo{ ¿kdf ptfg]{ lgsfox¿sf] 
sfo{ ;Dkfbg k/LIf0f ug]{ sfo{ Ps r'gf}tLk"0f{, hl6n / lg/Gt/ k|lqmof xf] . lzIffsf] If]qdf sfd ug]{ 
lgsfox¿sf] pknlAwnfO{ ;'wf/ ug{sf nflu tt\ tt\ lgsfox¿n] cfˆgf] sfo{ ;Dkfbg :t/ s:tf] /x]sf] 
5, ;f] af/] hfgsf/ eO{ cfufdL uGtJosf] vf]hL ug{ cfjZos 5 . o; sfo{df ;xof]u k'¥ofpgsf nflu 
g]kfn ;/sf/n] lj=;+= @)^^ df lzIff dGqfnocGtu{t z}lIfs u'0f:t/ k/LIf0f s]Gb|sf] c:yfoL ;+/rgf 
:jLs[t u/L sfo{ cf/De ul/Psf]df lzIff lj1fg tyf k|ljlw dGqfnocGtu{tsf lgsfox¿sf] k'g;{+/rgf 
x'g] qmddf lj=;+= @)&% df :jLs[t b/aGbL;lxt ljefuLo:t/sf] s]Gb|Lo lgsfosf] ¿kdf z}lIfs u'0f:t/ 
k/LIf0f s]Gb|sf] k'g;{+/rgf ul/Psf] 5 . 

:yfkgf sfnaf6 g} o; s]Gb|n] ljBfyL{ l;sfO pknlAwsf] jf:tljs cj:yfsf] klxrfg tyf z}lIfs lgsfox¿sf] 
sfo{ ;Dkfbg k/LIf0f ug]{ h:tf lqmofsnfkx¿ ;~rfng ub}{ cfPsf] 5 . o;sf nflu s]Gb|n] k|rlnt P]g, 
lgod, ljlw / k|lqmofcg';f/ v'nf k|lt:kwfsf] cfwf/df of]Uotd JolQm, ;+:Yff jf sDkgLx¿dfkm{t ljlzi6 
tyf :t/Lo z}lIfs ;"rsx¿sf] k|of]u u/L ;DalGwt lgsfo tyf ljBfnox¿sf] sfo{ ;Dkfbg k/LIf0f tyf 
pknlAw k/LIf0f ug]{ u/fpg] u/]sf] 5 . lzIff If]qsf] cg'ej ePsf lzIfs÷sd{rf/L÷lj1÷ljz]if1 tyf 
;/f]sf/jfnfx?af6 ;'emfj ;ª\sng ug]{ / ;f]sf] cfwf/df cfjZos kl/dfh{g u/L ;"rsx¿sf] ljsf; / 
kl/dfh{g ul/G5 . o;/L ljsf; ul/Psf ;"rssf cfwf/df ;DalGwt k/LIfs lgwf{l/t sfo{ If]qdf vl6O{ 
ax';|f]to'St k|df0fsf cfwf/df sfo{;Dkfbg:t/sf] k/LIf0f x'g] u/]sf] 5 . k|:t't k|ltj]bg cfly{s jif{ 
@)&%÷@)&^ df !# lhNnf -c5fd, bfr'{nf, x'Dnf, /f]Nkf, ?kGb]xL, uf]/vf, d':tfª, /fd]5fk, nlntk'/, k;f{, 
wg'iff, pbok'/ / cf]vn9'ª\uf_ sf ((^ cf]6f ;fd'bflos dfWolds ljBfnox¿sf] sfo{ ;Dkfbg k/LIf0faf6 
k|fKt ;"rgf tyf tYofª\ssf cfwf/df tof/ ul/Psf] 5 . 

of] k|ltj]bgdf ;DalGwt lhNnfsf ljBfnox¿sf] sfo{ ;Dkfbg:t/sf] ;"rsut cf};t cj:yf k|:t't ul/Psf] 
5 . lhNnf leqsf k|To]s ljBfnox¿sf] sfo{ ;Dkfbg :t/sf] :yfgLo txut t'ngfTds cj:yf;d]t k|:t't 
ul/Psf] 5 . tL ;"rsx¿n] b]vfPsf] k|j[lQsf] k|:t'ltaf6 lhNnf / ;DalGwt :yfgLo txnfO{ ljBfnox¿sf] 
;du| sfo{ ;Dkfbg :t/sf] af/]df cg'dfg ug{ ;xh eO{ z}lIfs If]qsf] ;'wf/ / c¿ k|ultsf nflu b"/b[li6 
to u/L cufdL of]hgf lgdf{0f / sfof{Gjog ubf{ s'g s'g kIfx¿df a9L s]lGb|t x'g'knf{ egL lbzf lgb]{z 
ug{ ;Sg]5 eGg] cfzf ul/Psf] 5 . 

cGtdf, o; k/LIf0fdf ;xefuL x'g] ljBfno tyf cleefjsx¿nufot sfo{ If]qdf g} v6]/ oyfy{ ;"rgf 
Nofpg, ;"rgfsf] ;xL ljZn]if0f ug{ / k|ltj]bgnfO{ of] ¿kdf Nofpg ljleGg If]qaf6 of]ubfg k'¥ofpg' x'g] 
;Dk"0f{ dxfg'efjx¿ wGojfbsf kfq x'g'x'G5 . cfufdL lbgdf k/LIf0f k|lj|mof / k|ltj]bgdf ;'wf/sf nflu 
;[hgfTds k[i7kf]if0f k|fKt x'g] ck]Iff ub{5' . 
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सारांश (Summary)

पररचि
प्रचवलि काननू िथा नीविगि वरिसथा, वनिा्यररि मानक र मापदण्डका आिारमा गणुसिरीरिा िथा जिाफददेहीिा 

परीक्षण गनने कार्यसमपादन परीक्षणको मलू मा्रिा हो । नदेपालमा वशक्षा ऐनमा गररएको वरिसथाअनसुार सिि्त्र प्रकृविको 
वनकारको रूपमा शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्रलदे विद्ाथथी उपलव्िको रावट्रिर परीक्षण र शवैक्षक संसथाहरूको कार्यसमपादन 
परीक्षण, री दईु काम गददै आएको छ । तरसका अविररक्त िी विषर क्षदेत्रमा अधररन अनसु्िान पवन गनने गरदेको छ । प्रमखु 
रूपमा परीक्षण र अनसु्िानका नविजालाई सिुारका लावग साि्यजवनक गनने र नीविगि िहमा सझुाि पदेश गनने काम रसलदे गददै 
आएको छ । कदे ्द्रलदे वमिवरवरिा, कार्यकुशलिा, प्रभािकाररिा, पारदवश्यिा, सहभावगिा, वनट्पक्षिा र स्िवुटि जसिा वसद्ा्ि 
र मा्रिालाई प्रमखु आिार ्बनाएर परीक्षण गनने गरदेको छ । शवैक्षक वनकारको कार्यसमपादन परीक्षणका उद्देशरहरू वनमनानसुार 

वनिा्यरण गररएको छ :

•	 िोवकएका शवैक्षक संसथाहरूलदे वनवद्यटि नीवि िथा कार्यरिमहरू, प्रचवलि ऐन िथा वनरम्बमोवजम कारा्य्िरन गरदे 
नगरदेको सम्ब्िमा लदेखाजोखा गनने । 

•	 वशक्षाको पहुचँ, समिा र गणुसिर अवभिवृद्का लावग शवैक्षक संसथाहरूको कार्य प्रणालीको परीक्षण गरी कार्यसमपादन 
सिर प्रसििु गनने । 

•	 कार्यसमपादन सिुारको क्षदेत्रहरू पवहचान गनने । 
•	 विद्ालर िथा वनकारहरूको कार्यसमपादन सिुारका वनवमत्त नीविगि पषृ्ठपोषणका लावग प्रमाणमा आिाररि सचूना 

िथा िथरहरू उपल्ि गराउनदे । 
•	 उतकृटि सदेिाका लावग संसथागि जिाफददेवहिा सवुनवश्ि गन्य सहरोग गनने । 

ष्वष्ि
उललदेख गररएअनसुारका सैद्ाव्िक पक्ष र कार्यसमपादन परीक्षणका उद्देशरका आिारमा शवैक्षक वनकारहरूको 

कार्यसमपादन परीक्षण ढाँचा िरार गररएको छ । जसमा शवैक्षक वनकारहरूको कार्यसमपादन परीक्षणको विवि र प्रवरिरा 
वनिा्यरण गररएको छ । तरही ढाँचालाई आिार मानी विद्ालरहरूको कार्यसमपादनका क्षदेत्र, उपक्षदेत्र र विषरक्षदेत्र पवहचान 
गररएको र िीनै विषरक्षदेत्रका आिारमा परीक्षणका सािान विकास गररएको छ । विद्ालरलदे सिःमलूराङ्कन गनने र सोका 
आिारमा गणुसिर परीक्षण कदे ्द्र्बाट ्बाह्य परीक्षण गनने मा्रिाअनसुार परीक्षणको सािन उपल्ि गराइएको छ । तरसरी 
िरार गररएका सािनमा मलू रूपमा लगानी, प्रवरिरा, उपलव्ि र विद्ाथथी सङ्खरालाई गरी प्रमखु चार विषरक्षदेत्र वनिा्यरण 
गररएको छ । लगानी अ्िग्यि विद्ालरको भौविक पिूा्यिार, वशक्षक र समदुारको सहभावगिासम्ब्िी सचूकहरू छन ् । 
प्रवरिरामा कक्षा वशक्षण, विद्ाथथी मलूराङ्कन, वशक्षकको पदेसागि विकास, नदेितृि र वरिसथापन र सह िथा अविररक्त 
वरिराकलापसम्ब्िी सचूकहरू छन ्। उपलव्ि सम्बद् सचूकहरूमा विद्ाथथीको विद्ालरमा वनरवमििा, विद्ालर छा््डनदे 
र कक्षा दोहोर ्राउनदे दर, विद्ाथथीको औसि वसकाइ उपलव्ि, सदेिाग्राही स्िवुटि र वशक्षकको पदेशागि स्िवुटि सम्बद् 
सचूकहरू छन ्। 
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लगानी िफ्य  ८१ पणूा्यङ्कका २७ ओटा सचूक छन ् । रसिै प्रवरिरािफ्य  १३८ पणूा्यङ्कका ४६ ओटा सचूक र 
उपलव्ििफ्य का ४५ पणूा्यङ्कका १५ ओटा गरी कुल २६४ पणूा्यङ्कका ८८ ओटा सचूक समािदेश छन ् । प्रसििु २६४ 
पणूा्यङ्कलाई ९५ प्रविशि र विद्ाथथी सङ्खराको एउटा सचूक कारम गरी ५ प्रविशि गरदेर १०० मा विद्ालरको कार्यसमपादन 
परीक्षणको अङ्कन गनने वरिसथा गररएको छ । भारका दृवटिलदे लगानी २५%, प्रवरिरा ३०% र उपलव्िका लावग ४०% 
कारम गररएको छ । 

रस परीक्षणको रिममा सािओटै प्रददेशको प्रविवनविति हुनदे गरी १३ वजललाको छनोट गररएको वथरो । परीक्षणपिू्य 
परीक्षकको अवभमखुीकरण िावलम गरी परीक्षणको लावग खटाइएको वथरो । परीक्षकलदे विद्ालरको परीक्षण समप्न 
गररसकदे पवछ िरार भएको एकप्रवि प्रवििदेदन विद्ालरमा, अककोप्रवि सम्बव्िि सथानीर पावलकामा र एकप्रवि कदे ्द्रमा राखनदे 
वरिसथा वमलाइएको वथरो । तरसरी प्राप् परीक्षण भएका १३ वजललाका ९९६ सामदुावरक माधरवमक विद्ालरहरूको 
कार्यसमपादन परीक्षणको प्रवििदेदनका आिारमा रो प्रवििदेदन िरार गररएको छ । 

प्रमुख नष्तजाहरू 
•	 काि्यसमपादनको औसत प्राप्ाङ्क: कार्यसमपादनको औसि प्राप्ाङ्क आिारमा विश्देषण गदा्य लगानी र प्रवरिरामा 

रिमशः ५६ प्रविशि र ५६.३ प्रविशि पाइरो भनदे उपलव्िमा ६०.४ प्रविशि पाइएको छ । उपक्षदेत्रगिरूपमा हदेदा्य 
वशक्षकसम्ब्िी उपक्षदेत्रमा स्ैबभ्दा ्बढी औसि प्रविशि (६९.५) अङ्क ददेवख्छ, जसअनसुार वशक्षकको 
रोगरिा,वशक्षक विद्ाथथी अनपुाि, लैङ्वगक पक्ष आवद पद्यछ । स्ैबभ्दा कमजोर उपक्षदेत्रमा वशक्षकको पदेशागि विकास 
ददेवख्छ (३८.६%) । क्षदेत्रगि उपक्षदेत्रको अिसथा िलुना गदा्य लगानी अ्िग्यि गररएको लगानी उतकृटि ददेवख्छ भनदे 
भौविक वरिसथापन र समदुावरक सहभावगिाको अिसथा झण्ैड झण्ैड उसिै छ (रिमशः: ५१.७ र ५०.६) । तरसैगरी 
प्रवरिरा अ्िग्यि नदेितृि र मलूराङ्कनको अिसथा राम्ो ददेवख्छ (६३.७) । उपलव्िका उपक्षदेत्रगि नविजा भनदे 
आश्र्यचवकि पानने खालको छ । िथर-िथरङ्कका आिारमा विश्देषण गररएको विद्ाथथीको उपलव्त्र (विवभ्न कक्षा 
र विषरको औसि अङ्क) वनकै कम (५४.४) हुदँाहुदँ ैसदेिाग्राही र वशक्षकको पदेशागि स्िवुटि वनकै राम्ो ददेवखएको छ 
(रिमशः: ६७.४ र ६८.१) । 

•	 ष्वद्ालिहरूको समग्र नष्तजा: परीक्षण गरीएका एक हजार विद्ालरमधरदे विश्देषण गन्य ग्राहर ९९६ विद्ालरहरूको 
परीक्षण्बाट प्राप् समग्र नविजाअनसुार ४० प्रविशिभ्दा कम नविजा प्राप् गनने विद्ालर कमजोर विद्ालर हो । 
सोहीअनसुार ४० ददेवख ७० सामा्र, ७० ददेवख ९० मधरम र ९०–१०० प्रविशि प्राप् गनने विद्ालर उत्तम हो । 
जसअनसुार जममा २ ओटा अथा्यि ्०.२% मात्र उत्तम श्देणीमा ददेवखएका छन ्। स्ैबभ्दा ्बढी ८२९ (८३.२%) सामा्र, 
१४१ (१४.२%) मधरम र २४(२.४%) ्रनू श्देणीमा भएको पाइरो । 

•	 लगानी षेित्रको समग्र नष्तजा: विद्ालरमा गररएको लगानीका आिारमा कार्यसमपादनको नविजा स्ैबभ्दा ्बढी 
सामा्र ७५० (७५%), तरसपवछ मधरम १६६ विद्ालर (१६%), ्रनू ८० (८%) र उत्तममा जममा ३ (०.३%) 
विद्ालर रहदेको पाइरो । 

•	 प्रष्रििा षेित्रको समग्र नष्तजा: समग्र प्रवरिराका आिारमा कार्यसमपादनको नविजाअनसुार अविकांश विद्ालरहरू 
(६४.५%) सामा्र श्देणीमा परदेका छन ्। ९९६ विद्ालरमधरदे जममा १३ ओटा विद्ालर (१.३ %) मात्र उत्तम पाइएको 
छ । मधरम २०५ ओटा (२०.६%) र ्रनू १३६ (१३.७%) रहदेका पाइएको छ । 

•	 उपलष््ि षेित्रको समग्र नष्तजा: कार्यसमपादन परीक्षणका जानकारी विश्देषण गररएका ९९६ विद्ालरको 
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उपलव्िको नविजाअनसुार उपलव्ि उत्तम भएका जममा ७ (०.७%), मधरम भएका जममा २४० (२४.१%), सामा्र 
भएका ६९४ (६९.७% ) र ्रनू भएका जममा ५५ (५.५%) विद्ालरहरू भएको पाइरो । 

•	 ष्वद्ालिले सेवा प्रदान गरेका ष्वद्ा्थी सङ्खिाको आिारमा समग्र नष्तजा: सदेिा प्रदान गररएको विद्ाथथी 
सङ्खराका आिारमा िोवकएको ्रनूिम सङ्खराको २५ % भ्दा कम, २५ ददेवख ५०% भ्दा कम, ५० ददेवख ७५ % 
भ्दा कम, ७५ ददेवख ९०% भ्दा कम र ९० ददेवख १००% समम विद्ाथथी भएका विद्ालरहरू रिमशः १०.६, ३०.८, 
१७.६ र ४१ प्रविशि ददेवखएको छ । ५९% विद्ालरहरू वशक्षाको नीवि, कार्यरिम र विद्ालर सञचालनका लावग 
िोवकएको मानकअनसुारका विद्ाथथीहरू नभएको पाइएको छ । 

•	 ष्जललागत तुलनाको प्राष्प् : कार्यसमपादन परीक्षण गररएका १३ वजललाका ९९६ मधरदे सामदुावरक माधरवमक 
विद्ालरहरूको परीक्षण नविजाअनसुार ८३% विद्ालरहरूको कार्यसमपादनको अिसथा सामा्र पाइरो । उत्तम 
विद्ालर जममा दईु ओटा पाइरो । कार्यसमपादनमा ्रनू नविजा भएका विद्ालर स्ैबभ्दा ्बढी प्रविशि (१४.३) 
िनषुा वजललामा ददेवखएको छ भनदे कम प्रविशि (१.४) ओखलढुङ्गामा रहदेको पाइरो । मधरम खालका विद्ालरहरू 
२०.३ प्रविशि पाइरो । जसमा स्ैबभ्दा ्बढी रूप्ददेहीमा र कम प्रविशि (७) रोलपामा ददेवखएको छ । १३ वजललामधरदे 
६ वजलला (दाचु्यला, मसुिाङ, रामदेछाप, रूप्ददेही, लवलिपरु र हुमला) मा ्रनू कार्यसमपादनको नविजा भएका विद्ालर 
ददेवखएनन ्। लवलिपरु वजललामा उत्तम र ्रनू कार्यसमपादन भएका विद्ालर ददेवखएन । मधरम र सामा्र दिुै ५०%, 
५०% प्रविशि भएको पाइएको छ । 

•	 ष्जलला अन्तग्यतका स्ानीि तहको तुलना (सदूुरपष्चिमाञचल): कार्यसमपादन परीक्षणमा संलगन सदुरूपवश्म 
प्रददेशअ्िग्यिका दईु वजललाका सथानीर िहको कार्यसमपादन परीक्षणको नविजाअनसुार अछाम र दाचु्यला दिुै 
वजललाका सथानीर िहको कार्यसमपादन परीक्षण सामा्र पाइरो (दिुैको नविजा ४०–७० प्रविशि) । अछाम 
वजललाअ्िग्यि साँफदे ्बगर नगरपावलकाको स्ैबभ्दा ्बढी ( औसि ६४.६%) पाइरो भनदे ढकारी गाउँपावलकाको स्ैब 
भ्दाकम ( ४७.६% ) पाइएको छ । रसरी औसि अङ्कमा १७% लदे वभ्निा ददेवखएको छ । तरसैगरी दाचु्यला 
वजललामा महाकाली नगरपावलकाको स्ैबभ्दा ्बढी (६८.९%) र अवपवहमाल गाउँपावलकाको स्ैबभ्दा कम (औसि 
५४%) छ । रस वजललामा रहदेका सथानीर िहको पावलकागि वभ्निा १५ प्रविशि (अङ्क) छ । 

•	 कणा्यली प्रददेशका अ्िग्यि वजललावभत्र रहदेका सथानीर िहहरूको िलुनातमक अिसथा: कणा्यली प्रददेशको हुमला 
वजललाको मात्र कार्यसमपादन परीक्षण गररएको वथरो । तरस वजललाका ७ िटा सथानीर िहका विद्ालरहरूको औसि 
प्राप्ाङ्क प्रविशिअनसुार वसमीकोट गाउँपावलकाको औसि कार्यसमपादन प्रविशि स्ैबभ्दा राम्ो (६७% ) ददेवख्छ 
भनदे स्ैबभ्दा कमजोर सकने गा्ड गाउँपावलका (५२%) ददेवख्छ । स्ैब सथानीर िहको विद्ालरहरूको कार्यसमपादन 
परीक्षणको नविजाको औसि प्राप्ङ्क प्रविशि सामा्र ददेवखएको छ । 

•	 प्रददेश ५ का वजलला अ्िग्यिका सथानीर िहको िलुनातमक अिसथा: रस प्रददेशअ्िग्यि रूप्ददेही र रोलपा वजललाको 
कार्यसमपादन परीक्षण गररएको वथरो । जसअनसुार रूप्ददेही वजललाका १६ ओटा सथानीर सरकारमधरदे ्बटुिल महा 
नगरपावलकाको कार्यसमपादन सिर स्ैबभ्दा राम्ो ददेवखएको छ । रूप्ददेही वजललामा स्ैबभ्दा कमजोर सथानीर िहमा 
वसद्ाथ्यनगर नगरपावलका ददेवख्छ (औसि ५४.९%) । तरसैगरी रोलपाका १० सथानीर िहमा सनुछहरी सथानीर िहको 
स्ैबभ्दा राम्ो (औसि उपलव्ि नविजा ६५%) छ भनदे गंगाददेि गाउँपावलकाको स्ैबभ्दा कम (४६.८%) ददेवख्छ । 
रूप्ददेही वजललामा औसि उपलव्िको वभ्निा १५ अङ्क को छ भनदे रोलपामा १८ अङ्कको वभ्निा ददेवख्छ । 

•	 गण्डकी प्रददेशका वजललावभत्रका सथानीर िहको सिरको िलुना: गण्डकी प्रददेशका गोरखा वजललाका ११ र मसुिाङ 
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वजललाका ४ सथानीर िहका स्ैब माधरवमक विद्ालरहरूको कार्यसमपादन परीक्षण गररएकोमा गोरखाको अवजरकोट 
गाउँपावलकाको औसि प्राप्ाङ्क प्रविशि स्ैबभ्दा राम्ो (६४.१%) ददेवखरो भनदे स्ैबभ्दा कमजोर चमुनबु्ी 
गाउँपावलकाको (४८%) ददेवखरो । तरसैगरी मसुिाङका थप सथानीर िहमा ्बाह्ागङु गाउँपावलका स्ैबभ्दा ्बढी 
(६६%) र स्ैबभ्दा कम घरपझोङ गाउँपावलकाको (६३%) पाइएको छ । सथनीर िहगि वभ्निा रिमशः १६ र ४ 
अङ्कको छ । मसुिाङका पावलकाको वभ्निा सिाभाविक प्रकृविको ददेवख्छ । 

•	 िागमिी प्रददेश: िागमिी प्रददेशका लवलिपरु र रामदेछाप दईु वजललाका सथानीर िहको परीक्षण गररएकोमा लवलिपरु 
वजललाका सथानीर िहमा ७२.२% ददेवख ६२.८% समम औसि कार्यसमपादन सिर ददेवख्छ । रस वजललामा लवलिपरु 
महानगरपावलकाको स्ैबभ्दा राम्ो नविजा छ र मधरम सिरको नविजा छ । रामदेछाप वजललामा भनदे कुनै पावलकाको पवन 
मधरम नविजा ददेवखएको छैन । तरस वजललाका स्ैब विद्ालरको नविजा सामा्र छ । औसि प्राप्ाङ्क ५२.३ ददेखी 
६६.४ समम ददेवख्छ । करर्ब १४ प्रविशिको औसि अङ्कमा वभ्निा ददेवखएको छ । प्रददेशगि रूपमा हदेदा्य िागमिी 
प्रददेशमा औसि प्राप्ाङ्क प्रविशिमा २० अङ्कको वभ्निा ददेवख्छ । 

•	 प्रददेश २ का वजललावभत्रका सथानीर िहको अिसथा: रस प्रददेश अ्िग्यि कार्यसमपादन परीक्षण गररएका दईु वजललाका 
सथानीर िहवभत्रका सामदुावरक माधरवमक विद्ालरहरूको औसि नविजाअनसुार िनषुा वजललामा जममा १८ ओटा 
सथानीर िह छन:् िी १८ ओटामा १६ ओटा सथानीर िहको औसि नविजा सामा्र छ । दईु ओटाको नविजा भनदे ्रनू 
ददेवखएको छ । सो वजललाका सथानीर िहमा ६७ ददेवख ३३.८ प्रविशिसमम औसि प्राप्ाङ्क प्रविशि छ । करर्ब ३३ 
अङ्कलदे औसि उपलव्ि प्रविशिमा वभ्निा हुनलुाई सामा्र अिसथा भ्न सवकँदनै । रस प्रकारको ठूलो अ्िर अरू 
वजललामा ददेवखएको छैन । पसा्य वजललाका १४ सथानीर िहमा ६७ ददेवख ५० समम औसि प्राप्ाङ्क प्रविशि ददेवखएको 
छ । औसि प्राप्ाङ्क १७ अङ्कलदे वभ्निा छ । िनषुाको िलुनामा रो वनकै कम हो । 

•	 प्रददेश १ का वजललावभत्रका सथानीर िहको सिरको िलुना: रस प्रददेशमा उदरपरु र ओखलढुङ्गाका दईु वजललाअ्िग्यि 
सथानीर िहहरूका सामदावरक माधरवमक विद्ालरहरूको कार्यसमपादन परीक्षण गररएको वथरो । जसअनसुार 
उदरपरुमा ५१ ददेवख ६२.३ र ओखलढुङ्गामा ५१.४ ददेवख ६२.२ को औसि प्राप्ाङ्क प्रविशिको वभ्निा ददेवखएको 
छ । 

सझुावहरू 
•	 कार्यसमपादन परीक्षणको समग्र औसि नविजा ७०% भ्दा कम भएकालदे माधरवमक विद्ालर समग्र गणुसिर 

अवभिवृद्का लावग विशदेष धरान वदनदे । सािज्यवनक वशक्षा सिुार दशक जसिा नदेपाल सरकारका नीवि िथा कार्यरिमलाई 
कार्यसमपादन परीक्षणका नविजासँग आ्बद् गरी कारा्य्िरन गनने । 

•	 विद्ालरहरूको पिूा्यिार र भौविक संरचना, वशक्षक कक्षा वशक्षण, पदेसागि विकास जसिा प्रवरिरागि पक्ष अतर्िै 
कमजोर ददेवखएको छ । तरसैगरी विद्ालरहरूको आ्िररक सक्षमिा (वनरवमििा, विद्ालर छा््डनदे र दोहोर ्राउनदे दर 
आवद) मा पवन अिसथा कमजोर छ । वशक्षा क्षदेत्रमा विनै िहका सरकारको लागनी कमिीमा २०% परु ्राउनदे सपटि काननूी 
वरिसथा गनने र री विषर क्षदेत्रमा सङ्घीर सरकारलदे साङ्कदे विक नीवि विकास गरी प्रददेश र सथानीर सरकारलाई 
सहजीकरण गनने । 

•	 विद्ालरहरूमा सामदुावरक सहभावगिा कमजोर ददेवखएको छ । समदुारद्ारा नै सथापना र विकास गररएका 
विद्ालरहरूको रसिो अिसथा आउनाको सथान विशदेषका कारणहरू पवहचान गरी सम्बोिन गनने पद्विको विकास 
गनने । रस विषरमा सथानीर सरकारको विशदेष वनगरानी हुन जरूरी ददेवख्छ । 
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•	 कार्यसमपादन परीक्षणको एउटा वनकै महत्िपणू्य नविजा वशक्षकहरूको पदेशागि विकासको अिसथा सिा्यविक कमजोर 
ददेवखन ुहो । रसका लावग विनै िहका सरकारलदे विशदेष रोजना विकास गरी वशक्षक क्षमिा विकासका कार्यरिमलाई 
घनीभिू रूपमा कारा्य्िरनमा लगनपुनने ददेवख्छ । 

•	 विद्ाथथीको आ्िररक सक्षमिा र वसकाइ उपलव्ि कमजोर हुदँाहुदँ ैसदेिाग्राही र वशक्षकको स्िवुटिमा राम्ो ददेवखएको 
विषरमा वद्वििा ददेवख्छ । आगमी शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्र्बाट हुनदे विद्ालरहरूको कार्यसमपादन परीक्षणमा 
रस विषरमा विशदेष धरान वदई िासिविकिाको समपरीक्षण गनने । 

•	 परीक्षण गररएका विद्ालरहरूमधरदे अविकांश सामदुावरक माधरवमक विद्ालरहरू सामा्र गविलदे चलदेका छन ्भ्नदे 
जानकारी वद्छ । भ्नालदे ०.२५ मात्र उत्तम श्देणीमा ददेवखएका, स्ैबभ्दा ८३.२५ सामा्र, १४.२५ मधरम र २.४५ ् रनू 
श्देणीमा परदेका छन ्। एउटै नीवि, विद्ालरमा सरकारको लगानीको आिार िथा मानक एकै, एकै प्रकारका वशक्षक, 
एउटै मापदण्डका आिारमा सञचावलि विद्ालरहरू्बीचमा रस प्रकारको वभ्निा ददेवखन ुशवैक्षक क्षदेत्रको प्ररासको 
असिाभाविक नविजा हो । रस विषरमा थपअधररन र विश्देषण गरी उपरकु्त उपार अिलम्बन गनु्यपनने ददेवख्छ । 

•	 विद्ालरहरूमा गररनदे लगानीका सम्ब्िमा गररएको विश्देषणलदे कदे ही विद्ालरहरूलदे लगानी राम्ो हुदँा पवन नविजा 
राम्ो वदन नसकदे को विषरलाई सथानीर िहलदे विशदेष चनाखो भ ैअिसथालाई सम्बोिन गनु्यपनने ददेवख्छ । 

•	 वनिा्यररि नीवि, कार्यरिम िथा मापदण्डका आिारमा विकास गररएका प्रवरिरागि सचूकमा कार्यसमपादन सिर कमजोर 
ददेवखनलुदे वशक्षा ऐन, वनरम िथा पाठ्ररिम र नीविगि वरिसथाको कमजोर कारा्य्रिन अिसथाको सङ्कदे ि गद्यछ । रस 
विषरलाई विनै िहका सरकारलदे विशदेष धरान वदनपुनने ददेवख्छ । अिसथाको विश्देषण गरी सङ्घीर सरकारलदे आिशरक 
पक्षहररूमा पररमाज्यन िथा सिुार गनु्यपनने ददेवख्छ । कारा्य्िरनमा भएका समसरालाई सथानीर िहलदे र विद्ालरलदे 
विशदेष जो्ड वदनपुनने ददेवख्छ । प्रददेश सरकारलदे रसको कारा्य्िरनको पक्षको वनगरानी गन्य जरूरी ददेवख्छ । 

•	 वजललागि िलुनाको नविजालदे वजललावभत्रका विद्ालरहरूको नविजमा उललदेखनीर वभ्निा ददेवख्छ । िथावप 
लवलिपरु वजललाका विद्ालरहरूमा तरसखालको असामा्र वभ्निा ददेवखएको छैन । प्रददेश सरकारलदे लवलिपरु 
वजलला्बाट वसकन सवकनदे विषरिसिहुरू पवहचान गरी सथानीर िह र विद्ालरहरूलाई सहजीकरण गनु्यपनने ददेवख्छ । 

•	 एकै वजललाका सथानीर िह्बीचको वभ्निा उललदेखर छ । तरस प्रकारको वभ्निा हुनाको कारण पवहचान गरी 
असमानिाको दरूी कम गन्य एक अकको्बाट वसकनदे िािािरण विकास गन्य प्रददेश िह्बाट सहजीकरण गनु्यपनने ददेवख्छ । 

•	 सथानीर िहहरूअ्िग्यिका विद्ालरहरूको प्राप्ाङ्कको आिारमा श्देणीकरण गरी अनसुचूीमा प्रसििु गररएको छ । 
अनसुचूीमा प्रसििु नविजालाई प्रतरदेक सथानीर िहलदे प्र्बोिीकरण गनु्यपनने हु्छ । नविजाका आिारमा कमजोरी पवहचान 
गरी कसको भवूमकामा कदे  कसिो कमजोरी भएको हो । पवहचान गरी सोअनसुार सम्बोिन गन्य कार्य रोजना वनमा्यण गरी 
कारा्य्िरन गनु्यपनने हु्छ । 

•	 प्रतरदेक विद्ालरलदे कार्यसमपादन नविजालाई विद्ालरका सरोकारिला्बीचमा छलफल गनने र सिुारका उपारहरू 
पवहचान गनु्यपनने हु्छ । कार्यसमपादन परीक्षणका ्बदेला विद्ालरलाई उपल्ि गराइएको एक प्रवि परीक्षण प्रवििदेदनलाई 
आिार मानी सिुारका विषर पवहचान गन्य उपरकु्त ददेवख्छ । 

•	 प्रतरदेक सथानीर िहलदे अ्िग्यिका स्ैब विद्ालरहरूको कार्यसमपादन परीक्षण गरी विद्ालरहरूको सिर वनिा्यरण गरी 
साि्यजवनक गनने । जसलदे गदा्य सिुारका लावग साि्यजवनक दिािसमदेि वसज्यना हु्छ । 

•	 प्रददेश सरकारलदे प्रतरदेक सथानीर िहलाई अ्िग्यिका स्ैब विद्ालरहरूको कार्यसमपादन परीक्षण गरी विद्ालरहरूको 
सिर वनिा्यरण गरी साि्यजवनक गन्य सहजीकरण गनने । 

•	 कार्यसमपादन परीक्षण सवकएपवछ प्रतरदेक विद्ालरमा तरसका नविजाको साि्यजवनकीकरण गनु्यपिू्य विद्ालरका 
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सरोकारिला र वनगरानी गनने वनकारको समदेि अवनिार्य उपवसथविमा प्र्बोिीकरण कार्यशालाको आरोजना गनने । 
•	 शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्र्बाट गररनदे रस प्रकारको विद्ालरहरूको कार्यसमपादन परीक्षण गदा्य जनु सथानीर िहको 

परीक्षण गररएको हो, सो िहमा काम समप्न भएपवछ सम्बव्िि सथानीर िहको वशक्षा शाखाको सम्िरमा 
जनप्रविवनविहरूसमदेिको संलगनिामा तरस िहअ्िग्यिका विद्ालरहरूको कार्यसमपादन परीक्षणका आिारमा 
श्देणीसमदेि वनिा्यरण गरी परीक्षणका नविजालाई सािज्यवनक गनने ्बाधरातमक वरिसथा गनु्यपनने । 

•	 विद्ालरमा वशक्षक सटाफ, विद्ालर वरिसथापन सवमवि र अ्र सरोकारिाला्बीचमा कार्यसमपादन परीक्षणका 
नविजाका आिारमा सिुारका लावग वनरवमि छलफल र अ्िरवरिरा गनने संसकारको विकास गनने । 

•	 शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्रलदे प्रददेश र सथानीर सिरमा समदेि रोगर परीक्षक समहू िरार गनने विशदेष नीवि विकास गरी 
कारा्य्िरनमा लगनपुछ्य । 

•	 वनजी विद्ालरहरूको समदेि कार्यसमपादन परीक्षण वनरवमि रूपमा गनने गराउनदे वनिीगि वरिसथा हुनपुनने । 
•	 कार्यसमपादन परीक्षणका नविजा विश्देषण गनने रिममा परीक्षण किा्यहरू्बीचमा परीक्षणका सािन प्ररोगमा वभ्निा 

अनभुवूि भएको छ । तरसैगरी परीक्षणका सािनमा भएको वििदेकीर गणुातमक पक्षका सचूाकाङ्कमा अनपदेवक्षि 
प्राप्ाङ्क ददेवखए्बाट परीक्षण किा्यको संिदेदनशीलिा र धरानमा कदे ्द्रीकरणको समसरा ददेवखएको छ । रसका लावग 
गणुसिर परीक्षण कदे ्द्र्बाट परीक्षण पिू्य सञचालन गररनदे प्र्बोिीकरण कार्यशालामा परीक्षणका लावग िरार गररएको 
खाका, प्रारूपलाई आिार ्बनाइ्यकार्यशालामा विशदेष जो्ड वदनपुनने । 
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खण्ड १ : पररचि

१.१ पषृ्ठभूष्म
वशक्षाका महत्िपणू्य रोजना िथा कार्यरिममाफ्य ि ्वशक्षाको विकास िथा उ्नरनका लावग समपावदि कार्यहरूको सिि्त्र 

रूपमा परीक्षण गरी शवैक्षक गणुसिर र जिाफददेही अवभिवृद्मा सहरोग परु ्राउनदे उद्देशरलदे शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्रको 
सथापना भएको हो (शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्र, २०७३, २०६९ शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्र, २०७४ ) । वशक्षा ऐन 
२०२८ को आठौ ँसंशोिनमाफ्य ि ्रस कदे ्द्रलाई काननुी आिार िरार भएको हो । विरिम संमिि ्२०६६ ददेवख नै वशक्षा 
म्त्रालरको एउटा वनकारको रूपमा रो कदे ्द्र वरिराशील हुदँ ैआएको छ । नदेपालको संवििान, प्रचवलि ऐन िथा वनरमहरू, 
अ्िरा्यवट्रिर समदुारसँग गरदेका समझौिा िथा प्रवि्बद्िाहरू, आिविक रोजना िथा कार्यरिमहरूलदे िरार गरदेका मानक र 
मापदण्डका आिारमा गणुसिरीरिा िथा जिाफददेहीिाको परीक्षण गरी साल्बसाली रूपमा तरसको नविजाको जानकारी 
गराउनदे कार्यमा कदे ्द्र वरिराशील छ । 

वशक्षा ऐनको आठौ ँसंशोिनमा रस कदे ्द्रका लावग सिि्त्र प्रकृविको शवैक्षक परीक्षण िथा अनसु्िानसम्ब्िी कार्य 
गनने संसथाको रूपमा सथापना गनने वरिसथा गरदेको छ (काननू वकिा्ब वरिसथा सवमवि, २०७५) रस कदे ्द्रलदे विद्ाथथीहरूको 
उपलव्ि मापन, शवैक्षक संसथाहरूको कार्यसमपादन परीक्षण र वसकाइ उपलव्ि िथा शवैक्षक संसथाको क्षमिाको 
मापनसम्ब्िी, अनसु्िानसम्ब्िी कार्यसमदेि समपादन गददै आएको छ । रस कदे ्द्रलदे नदेपालमा सञचावलि शवैक्षक सङ्घ 
संसथा िथा विद्ालरहरूलदे गनने सदेिा प्रिाहको गणुसिरीरिाको विषरमा परीक्षण गनने कार्य गददै आएको छ र परीक्षणमा 
ददेवखएका सिुारका पक्षसवहि समदेटदेर सझुाि वदनदे गरदेको छ । रस कदे ्द्रलदे समपादन गरदेका मखुर मखुर कामहरू रस प्रकार रहदेका 
छन ्: 

•	 वशक्षा क्षदेत्रका अनसु्िािा, वशक्षाविद,् विशदेषज्ञहरूको रोसटर वनमा्यण गनने र रोसटर्बाट विवभ्न मापदण्डहरू िरार गनने, 
शवैक्षक गणुसिर अवभिवृद्का लावग अनसु्िान िथा पनुरिलोकन कार्यमा संलगन गराउनदे र वरनै दक्ष िथा विज्ञ समहूको 
सहरोगमा परीक्षणका काम गनने पद्वि रस शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्रलदे वनमा्यण गरदेको छ । 

•	 रस कदे ्द्रलदे शवैक्षक संसथाहरूको कार्य प्रगविको लदेखाजोखा गरी नविजा साि्यजवनक गनने गद्यछ । शवैक्षक संसथा 
सञचालनका लावग िरार भएका विद्मान मापदण्ड, मानक, कार्य वनदनेवशका, उद्देशर एिम ्सचूकका आिारमा वशक्षा 
म्त्रालरअ्िग्यिका शवैक्षक वनकारहरू िथा विद्ालरहरूको समग्र शवैक्षक पद्वि, संसथागि क्षमिा र िैरवक्तक 
सक्षमिा िथा कार्यप्रगविको लदेखाजोखा गनने कार्यलाई रस कदे ्द्रलदे आफनो मखुर कार्यका रूपमा वलइ्यकाम गरररहदेको 
छ । री कार्यसमपादन गदा्य रस कदे ्द्रलदे उचच वशक्षा प्रदारक विश्वविद्ालर िथा करामपसलाई भनदे आफनो कार्यको 
दाररामा लराएको छैन । रसलदे पवहलो चरणमा साविक वशक्षा म्त्रालरअ्िग्यिका वजलला वशक्षा कारा्यलर िथा 
क्षदेत्रीर वशक्षा वनदनेशनालर र दास्ो चरणमा सामदुावरक विद्ालरहरूको कार्यसमपादनको परीक्षणको कार्यसमपादन 
गरररहदेको छ । 

•	 कार्यसमपादन परीक्षणको कार्य गदा्य विद्मान ् ऐन, वनरम िथा िोवकएका मापदण्डहरू नै मखुर आिारको रूपमा 
वलइएको छ । रस कदे ्द्रलदे कार्यसमपादन परीक्षण सञचालन गदा्य वशक्षा ऐन िथा वनरमािलीमा विद्ालर सञचालन गन्य 
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िरार गररएको मापदण्डलाई आिार ्बनाएको छ । समर समरमा वशक्षा म्त्रालरलदे िरार गरदेका विद्ालर सञचालनका 
आिार, वनदनेशन, कार्यरिम वनदनेवशका र विद्ालरलदे आफूलदे विद्ालर सञचालनका लावग िरार गरदेका मानकलाई 
समदेि आिार ्बनाएर कार्य सञचालन गरदेका छन ् । उललदेवखि विवभ्न आिारमा विद्ालरहरू कसरी सञचालन 
भइरहदेका छन,् विद्ालरको कार्य सञचालनको प्रवरिरा कसिो छ भनदेर कार्य प्रवरिरा को परीक्षण गनने कार्य प्रवरिरा िरार 
गरदेको छ । 

•	 कार्यसमपादन परीक्षणमा मखुर रूपलदे उपलव्िलाई आिार ्बनाएको छ । ददेशको विद्मान ्अिसथाका आिारमा िरार 
गररएको रावट्रिर पाठ्ररिम प्रारूप र िहगि िथा कक्षागि पाठ्ररिम कारा्य्िरनमा संसथालदे खदेलदेको मखुर मखुर 
भवूमकाका आिारमा कार्यसमपादन परीक्षण अवघ ्बढाउनदे नीवि वलएको छ । विद्ालरको मखुर कार्य शवैक्षक गणुसिर 
अवभिवृद् गनु्य हो । रस कार्यका लावग विवभ्न वनकार्बाट विकास भएका मानक एिम ्मापदण्डहरूको कारा्य्िरन 
अिसथा कसिो छ ? तरसको परीक्षण गनने र गणुातमक सिुारका लावग विद्ाथथीहरूको वसकाइ सिरको आिविक रूपमा 
वसकाइ उपलव्ि कसिो छ ? भनदेर हदेनने िथा परीक्षण गनने कार्यलाई कार्यसमपादन परीक्षणमा सथान वदइएको छ । 

•	 सम्बव्िि शवैक्षक वनकारहरूलदे समपादन गरदेका कार्यको प्रभािकाररिा, सदेिा प्रिाहको सिर िथा सदेिाग्राही प्राप् गरदेको 
स्िवुटिसमदेिका आिारमा िथा वनिा्यररि शवैक्षक मापदण्ड परूा गरदे नगरदेको जाँच्बझु गरी प्रमाणीकरण एिम ्श्देणीकरणका 
लावग वसफाररस गनने कार्य सञचालन गनने गददै आएको छ । 

•	 म्त्रालर र अ्िग्यिका विवभ्न सदेिा प्रिाहमा संलगन वनकारहरू, विद्ालरहरू िथा तरहाँका पदाविकारीहरू्बाट 
समपावदि कार्यहरूको परीक्षण गरी वनट्कष्य वनकालनदे र साि्यजवनक गनने कार्य गददै आएको छ । रसिा वनट्कष्यलाई वशक्षा 
म्त्रालर समक्ष सिुारका लावग सझुाि वदनदे कार्य गददै आएको छ । 

•	 शवैक्षक संसथाहरू र विद्ालरहरू िथा समग्र विद्ालर वशक्षाका क्षदेत्रका समसामवरक शवैक्षक मदु्ाहरू पवहचान गरी 
सोको अधररन गरी गराई सझुािहरू कारा्य्िरन गन्य गराउन सम्बव्िि वनकारमा प्रसििु गनने कार्य गददै आएको छ । 
विद्ाथथी मलूराङ्कन र सिर वनिा्यरण सम्ब्िी परीक्षण िथा अनसु्िान गरी वसफाररस गनने कार्य हुदँ ैआएको छ । 

रस कदे ्द्रलदे विरिम संमिि ्२०६६ ददेवख विवभ्न शवैक्षक वनकारहरूको कार्यसमपादन परीक्षण सञचालन गददै आएको 
छ । विशदेष रूपमा कार्यसमपादन परीक्षण महालदेखा परीक्षकका परीक्षणका मखुर वसद्ा्िलाई आिार ्बनाएको छ । रस 
कदे ्द्रलदे आवथ्यक िष्य २०७५/७६ मा १३ वजललाका स्ैब ९९६ सामदुावरक माधरवमक विद्ालरहरूको कार्यसमपादन परीक्षण 
समप्न गरदेको वथरो । री वजललाहरूमा दाचु्यला, अछाम, हुमला, रोलपा, रूप्ददेही, गोरखा, मसुिाङ, रामदेछाप, लवलिपरु, पसा्य, 
िनषुा, ओखलढुङ्गा र उदरपरु रहदेका छन ्। परामश्यदािामाफ्य ि ्गररएको रस परीक्षणमा २०७५ सालको एसइइमा समािदेश 
भएका ९९६ सामदुावरक माधरवमक विद्ालरहरूको कार्यसमपादनको परीक्षण समप्न गररएको छ । 

१.२ काि्यसमपादन परीषिणको उदे्शि 
कार्यसमपादन परीक्षणको मखुर उद्देशर विद्ालरहरूलदे समपादन गरदेका कार्यहरूको परीक्षण गरी राम्ा अभरासहरूको पवहचान 
गनने, सदेिा प्रिाहमा भएका कार्यहरूको विश्देषण गनने, समपावदि कार्य्बाट प्राप् भएका वसकाइ उपलव्िको अिसथाको 
जानकारी हावसल गनने र कमजोर अिसथाको पवहचान गरी सिुारका लावग सम्बव्िि वनकारमा आिशरक सझुािहरूको 
वसफाररस गनु्य रहदेको छ । रस परीक्षणमाफ्य ि स्बल फक्षहरू र सिुार गनु्यपनने पक्षहरूको पवहचान गनने गरर्छ । परीक्षण्बाट प्राप् 
भएका वनट्कष्यहरूको िलुना गरी सिुार गनु्यपनने पक्षहरूको पवहचान आिशरक हु्छ । रसिा पक्षहरूको पवहचानपश्ाि ्



- 9 -

कार्यसम्ादन ्रीक्षण समष्टिगत प्रष्तवेदन

विद्ालरलदे ्बढी धरान वदनपुनने पक्षको खोजी गन्य सहरोग गरदेको हु्छ । परीक्षणपश्ाि ्नै लगानी, प्रवरिरा र उपलव्ि मधरदे 
कुनकुन पक्षमा प्राथवमकिा वदनपुनने हो ? रस पक्षको उजागर गन्य सहरोग गनने गद्यछ । विद्ालर्बाट प्राप् भएको सचूनाहरूको 
विश्देषण गरी रथाथ्य अिसथाको पवहचान गनु्य परीक्षणको विवशटि उद्देशर हो । कार्यसमपादन परीक्षणपवछ नै सिुारका क्षदेत्रहरूको 
पवहचान हुन सकछ र सो अिसथाका आिारमा पषृ्ठपोषण वदन सवक्छ । विद्ालरको कार्यसमपादन परीक्षणका ददेहारअनसुारका 
उद्देशरहरू रहदेका छन ्(शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्र, २०७३) : 
•	 िोवकएका शवैक्षक संसथाहरूलदे वनवद्यटि नीवि िथा कार्यरिमहरू, प्रचवलि ऐन िथा वनरम्बमोवजम कारा्य्िरन गरदे 

नगरदेको सम्ब्िमा लदेखाजोखा गनने । 
•	 वशक्षाको पहुचँ, समिा र गणुसिर अवभिवृद्का लावग शवैक्षक संसथाहरूको कार्य प्रणालीको परीक्षण गरी कार्यसमपादन 

सिर प्रसििु गनने । 
•	 कार्यसमपादन सिुारको क्षदेत्रहरू पवहचान गनने । 
•	 विद्ालर िथा वनकारहरूको कार्यसमपादन सिुारका वनवमत्त नीविगि पषृ्ठपोषणका लावग प्रमाणमा आिाररि सचूना 

िथा िथरहरू उपल्ि गराउनदे । 
•	 उतकृटि सदेिाका लावग संसथागि जिाफददेवहिा सवुनवश्ि गन्य सहरोग गनने । 

उवललवखि उद्देशरहरूमा आिाररि रस परीक्षणका वनमनवलवखि विवशटि उद्देशरहरू रहदेका छन ्। 
•	 विद्ालरहरूको विकासका लावग गररएको लगानीको अिसथाको पवहचान गनने, विद्ालरको भौविक अिसथा, 

उपरोगमा रहदेको मानि संसािन र समदुार एिम ्सरकारी लगानीका अिसथाको लदेखाजोखा गरी विद्ालरको सिर 
वनिा्यरण गनने,

•	 गणुसिर अवभिवृद्का लावग विद्ालरलदे समपादन गरदेका कार्यहरूको प्रवरिरा, वशक्षण विवि िथा प्रवरिरा, उपलव्ि 
मापन गन्य उपरोग गररनदे विद्ाथथीहरूको मलूराङ्कन, वशक्षकहरूको अिसथा िथा पदेसागि उ्नरनका अिसरहरू, 
विद्ालर वरिसथापन सवमवि, वशक्षक अवभभािका संघ एिम ्विद्ालरका वशक्षकहरूको नदेितृि र सह िथा अविररक्त 
वरिराकलापको अिसथाको लदेखाजोखा गनने,

•	 विद्ालरमा भएको लगानी र वशक्षण वसकाइ प्रवरिराका लावग अपनाइएका विविका आिारमा भएको वसकाइ 
उपलव्िको लदेखाजोखा गनने,

•	 विद्ालरलदे प्रिाह गरदेको सदेिा्बाट लाभग्राहीको स्िवुटिका आिारमा विद्ालरका कार्यको मलूराङ्कन गनने,
•	 विद्ालरलदे सदेिा प्रदान गरदेका विद्ाथथी सङ्खराको आिारमा विद्ालरको कार्यसञचालन प्रवरिरामा अपनाइएका कार्य 

पद्विको प्रभािकाररिाको लदेखाजोखा गनने,
•	 कार्यसमपादन परीक्षण्बाट प्राप् भएका नविजाहरूका आिारमा विद्ालरहरूलदे गनु्यपनने सिुारमा प्रतरक्ष भवूमका वनिा्यह 

गनने विद्ालर र रसको वरिसथापन सवमवि, कार्यरिम र नीविगि रूपमा गनु्यपनने सिुारका लावग गाउँपावलका िा 
नगरपावलकाहरू, प्रददेश र सङ्घीर सरकारका विवभ्न म्त्रालर र िहलाई पषृ्ठपोषण प्रदान गनने । 

•	 विद्ालर, सथानीर िह र वजललाहरूको कार्यसमपादनको नविजाको िलुनातमक अिसथा प्रसििु गरी सिुारका लावग 
प्रविसपिा्यतमक िािािरण िरार गनने । 
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१.३ ष्वगतका अभिास 
नदेपालमा विद्ालरको कार्यसमपादन परीक्षण गनने कार्यको अभरास हदेदा्य ज्बददेवख विद्ालर सञचालन गन्य अनमुवि वदनदे 

कार्यको थालनी भरो सोही समरददेवख कुनै न कुनै रूपमा विद्ालरको अनगुमन गनने र मलूराङ्कन गनने अभरास रहदेको 
पाइएको छ । वशक्षा ऐन २०२८ कारा्य्िरनपिू्यददेवख नै विद्ालरको विवभ्न प्रकृविको मलूराङ्कनका लावग विद्ालरको 
वनरीक्षण गनने गरर्थरो । वशक्षा ऐन २०२८ कारा्य्िरनपिू्यका वनरीक्षणमा सािारण, आददेशअनसुारको वनरीक्षण, छ््डकदे , 
िावष्यक, अपझ्यट, वसथविको जाँच, विषर जाँच, रथाथ्य वसथविको जाँच गनने, विभागीर र औपचाररक प्रकृविका वनरीक्षणमाफ्य ि ्
विद्ालरको सिुारका लावग अनगुमन गनने अभरास वथरो । रावट्रिर वशक्षा पद्विपवछका अभरास फरक भए पवन विद्ालरको 
अिसथाको मलूराङ्कन गनने विवभ्न अभरासहरू हुदँ ैआएका छन ्। 

शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्रलदे कार्य थालनीपिू्य वशक्षा म्त्रालर अ्िग्यिका विवभ्न वनकार्बाट रस प्रकारका कार्य 
हुदँ ैगरदेका वथए । सिारत्त प्रकृविको संसथामाफ्य ि ्सिि्त्र रूपमा शवैक्षक वनकार िथा विद्ालरको कार्यसमपादन परीक्षणको 
कार्य नौलो जसिो ददेवखएको छ । विरिम संमिि ्२०६६ पवछ कार्यसमपादन परीक्षणको कार्यको थालनी भएको छ । विद्ालर 
क्षदेत्र सिुार रोजना सन ्२००९ ददेवख विद्ालरलदे समपादन गरदेका कार्यहरूको अिसथाको लदेखा जोखा गन्य आिशरक ठानी 
रस प्रकारको सिि्त्र प्रकृविको संसथामाफ्य ि ्कार्यसमपादन परीक्षण गन्य सझुाएको हो । रस कार्यका लावग विद्ालर क्षदेत्र 
विकास कार्यरिम २०७३ लदे पवन शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्रको आिशरकिा ठानी रसलाई वनर्िरिा वदन प्रसिाि गर ्रो । 

 प्रचवलि शवैक्षक रोजना िथा कार्यरिम, प्रचवलि ऐन र कार्यरिम कारा्य्िरन गनने वनदनेवशकाका आिारमा 
विद्ालरहरूको कार्यसमपादन परीक्षणका लावग मानकहरू िरार गरी परीक्षणको कार्य थालनी भएको छ । कार्यसमपादन 
परीक्षण गन्य िरार गररएका विद्ालर कार्यसमपादन परीक्षण ढाँचा २०७६ िथा परीक्षण माग्यदश्यन पवुसिका २०७६ र 
कार्यसमपादन परीक्षण सािन २०७६ अनसुार सामदुावरक माधरवमक विद्ालरहरूको कार्यसमपादन परीक्षण गनने कार्य 
सञचालन गररएको वथरो । आवथ्यक िष्य २०७५/७६ मा १३ वजललाका ९९६ विद्ालरहरूमा कार्यसमपादन परीक्षण समपादन 
भएको छ । हालसमम कार्यसमपादन गररएका वनकार िथा विद्ालरहरूको सङ्खरा ददेहारअनसुार रहदेका छन ्: 

तालिका १.३ क : २०७५/७६ सम्म कार्यसम्ादन ्रीक्षण सम्नन भएका लिद्ािर र लनकारहरूको सङ्खरा

आवथ्यक िष्य विद्ालर स्ोिकदे ्द्र वज वश का क्षदे वश वन श ैिा कदे  कदे ्द्रीर वनकार 
२०६८/६९ ३० ० ५ ० ० २
२०६९/७० ४८ ० १० ० ० ०
२०७०/७१ ४२ ८ ८ ० ० ०
२०७१/७२ ३३ ११ १५ १–९ ० ०
२०७२/७३ २६ ७ ७ २ १ १
२०७३/७४ ४१३ ७९ ८ ० ० ०
२०७४/७५ १९९९ ० ० ० ० ०
२०७५/७६ ९९६ ० ० ० ० ०
जममा ३५८७ १०५ ५३ ३ १ ३
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उवललवखि वनकारहरूको कार्यसमपादन परीक्षण सञचालन गदा्य कदे ्द्रलदे िरार गरदेका कार्यसमपादन परीक्षण सािनको 
उपरोग गनने गररएको हु्छ । रहाँ ३,५८७ विद्ालरहरू, १०५ ओटा स्ोि कदे ्द्रहरू, ५३ वजलला वशक्षा कारा्यलरहरू, ३ 
ओटा क्षदेत्रीर वशक्षा वनदनेशनालर, ३ ओटा कदे ्द्रीर सिरका वनकारहरू र १ ओटा शवैक्षक िावलम कदे ्द्र गरी जममा ३,७५२ 
वनकारको कार्यसमपादन परीक्षण समप्न भइसकदे को छ । उक्त वनकारहरूको कार्यसमपादन परीक्षण समप्न गदा्य अनसु्िान 
पद्विका आिारभिू मा्रिा, विवि र प्रवरिरालाई उपरोगमा लराइ्छ । कार्यसमपादन परीक्षणमा संलगन वरवक्तका हकमा भनदे 
विविििा रहदेको हुन सकनदे ददेवखएको छ । कार्यसमपादन परीक्षणको कार्यसमपादन गन्य वशक्षा शास्त्रमा सनािकोत्तरभ्दा मावथ 
रोगरिा भएका जनशवक्तको उपरोग गरर्छ । कार्यसमपादनमा एकरूपिा कारम गन्य सहज होस ्भ्नदे उद्देशरलदे परीक्षकको 
अवभमखुीकरण कार्यरिम गरी सिीकृि परीक्षण सािनलाई उपरोग गररएका वथए । आवथ्यक िष्य २०७४/०७५ भ्दा पवहलदेका 
स्ैब वनकार िथा विद्ालरका प्रवििदेदन िरार भइ्य साल्बसाली रूपमा वशक्षा, विज्ञान िथा प्रविवि म्त्रालरमा पदेश हुदँ ै
आएका छन ्। 

तालिका १.३ ख : २०७५/०७६ ्मा कार्यसम्ादन ्रीक्षण गररएका सा्ुमदालरक ्माधरल्मक लिद्ािरहरूको 
सङ्खरात्मक लििरण 

ष्स नं प्रदेश ष्जलला ष्वद्ालि सङ्खिा कैष्फित 
१

सदुरू पवश्म प्रददेश 
अछाम ९३

विरिम संमिि ् २०७५ सालको 
एसइइमा सहभागी भएका १३ 
वजललाका जममा ९९६ विद्ालरहरू

२ दाचु्यला ६७
३ कणा्यली प्रददेश हुमला २३
४

५ नं प्रददेश 
रोलपा ७१

५ रूप्ददेही १४३
६

गण्डकी प्रददेश 
गोरखा १११

७ मसुिाङ ७
८

िागमिी प्रददेश 
रामदेछाप ९०

९ लवलिपरु ७२
१०

२ नं प्रददेश 
पसा्य ५३

११ िनषुा ८४
१२

१ नं प्रददेश 
उदरपरु १११

१३ ओखलढुङ्गा ७१
जममा १३ वजलला ९९६

१.४ काि्यसमपादन परीषिण प्रष्तवेदनको ढाँचा 
रस प्रवििदेदनलाई चार पररचछदेदमा वरिवसथि गररएको छ । पवहलो पररचछदेदमा विद्ालरहरूको कार्यसमपादन 

परीक्षणका विगिका अभरासहरू, नदेपालमा रस कार्यको थालनी लगारिका प्रवििदेदनको सैद्ाव्िक विषर समािदेश गररएको 
छ । तरसिै रस पररचछदेदमा कार्यसमपादनको पररचर, आिशरकिा र समसामवरक अभरासलाई समािदेश गररएको छ । रस 
खण्डमा कार्यसमपादन परीक्षणको उद्देशरलाई उललदेख गररएको छ । 

प्रवििदेदनको दोस्ो पररचछदेदमा विद्ालरहरूको कार्यसमपादनको सैद्ाव्िक आिारको पररचर समािदेश गररएको छ । 
रसैगरी सैद्ाव्िक अििारणा, कार्यसमपादन परीक्षणका क्षदेत्रहरू र आिशरकिाअनसुारका उपक्षदेत्रहरू, कार्यसमपादन 
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प्रवरिरा, सिर वनिा्यरण, परीक्षणका विवि र प्रवरिरालाई समािदेश गररएको छ । 

तरसिै गरी प्रवििदेदनको िदेस्ो पररचछदेदमा विद्ालर कार्यसमपादन परीक्षणका नविजाको िलुनातमक विश्देषणलाई 
समािदेश गररएको छ । रहाँ विद्ालरहरूको सिर, लगानीिफ्य को अिसथा, प्रवरिरािफ्य को अिसथा, उपलव्ििफ्य को अिसथा 
िथा सिरलाई समािदेश गररएको छ । सदेिा प्रदान गररएका विद्ाथथी सङ्खराका आिारमा सिर, समग्र सिरको िलुना, 
वजललागि रूपमा पावलकाहरूको समग्र कार्यसमपादन प्राप्ाङ्कको रिम, स्ैब प्रददेशका छनोट भएका वजललावभत्र रहदेका 
सथानीर िहको सिर र उपलव्िको रिमलाई समािदेश गररएको छ । पररचछदेद चारमा प्रमखु नविजाहरू, परीक्षणको उपाददेरिा, 
विश्देषण्बाट प्रविविम्बन र सझुािहरू समािदेश गरी प्रवििदेदनलाई वरिवसथि गररएको छ । 
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खण्ड २ : काि्यसमपादन परीषिणको सैर्ाष्न्तक आिार र प्रष्रििा

२. काि्यसमपादन परीषिणको सैर्ाष्न्तक आिार 
शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्रलदे शवैक्षक वनकारहरूको कार्यसमपादन परीक्षण गदा्य कार्यसमपादनका िररका र वनकारलदे 

गरदेका कार्यका आिारमा प्राप् भएको उपवविलाई मखुर कदे ्द्रव्ब्द ु्बनाएर कार्यसमपादन परीक्षण सञचालन गददै आएको छ । 
रसमा मखुर रूपलदे वमिवरवरिा, कार्यकुशलिा र प्रभािकाररिा जसिा पक्षलाई आिार ्बनाएर परीक्षण हुनदे गरदेको छ । 

२.१ ष्वद्ालि काि्यसमपादन परीषिणको सैर्ाष्न्तक अविारणा 
शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्रलदे संसथाहरूको कार्यसमपादन परीक्षण गदा्य मखुर रूपलदे वमिवरवरिा, कार्यकुशलिा र 

प्रभािकाररिालाई जसिा पक्षलाई आिार ्बनाएर परीक्षण हुनदे गरदेको छ (DOENJ, 2018; AOESAI, 2016; INTOSAI, 
2016) 

२.१.१ ष्मतविष्िता 
रसको अथ्य कम खच्यमा कार्य समप्न गनु्य हो । रसलदे स्ोि र सािनको उपरोग गदा्य समर र खच्यको मात्रामा वकफारिी 

कारम गनु्य हो । रस खच्यलदे गणुसिर कारम गन्य सकदे को छ िा छैन ? हदेनने विषरलाई प्रोतसाहन गरदेको छ । रसै वसद्ा्िका 
आिारमा विद्ालरको कार्यसमपादन परीक्षणको विवभ्न क्षदेत्रका सचूकहरू िरार गरदेको छ । रसलदे लगानीमा समिा र 
समानिाको स्दभ्यलाई समदेि धरान वदन प्रोतसाहन गरदेको छ । रसलाई मखुर आिार ्बनाएर रस कदे ्द्रलदे विद्ालरको 
कार्यसमपादन परीक्षण गन्य विद्ालर क्षदेत्र सिुार कार्यरिम र विद्ालर क्षदेत्र विकास कार्यरिमलदे कार्य रोजना प्रसिाि गरदेको छ । 
वरनै कार्य रोजनाका आिारमा रस कदे ्द्रलदे वशक्षाको रोजना िथा िोवकएको अिविको कार्यरिम सञचालन गदा्य सम्बव्िि 
संसथा कवत्तको वमिवररी ्बनदेको वथरो ? कार्य सञचालनको िररका िथा सञचालनमा प्रभािकारी िररका अपनाएको छ िा 
छैन र समग्र रूपमा उपलव्िको अिसथा कसिो रहदेछ भनदेर परीक्षणको मखुर आिार ्बनाएको छ । 

1. कार्यसमपादन परीक्षणको पवहलो आिार भनदेको आवथ्यक पररचालनको अिसथा कसिो छ ? परीक्षणका दृवटिलदे रसलाई 
वमिवरवरिाको आिारमा हदेरर्छ । रसको अवभप्रार कम लगानी िा खच्यमा लवक्षि उद्देशर हावसल भए िा भएनन ्भनदेर 
हदेनु्य हो । 

2. रसमा विशदेष हदेनने भनदेको स्ोिको उपरोग, रसको समर र सा्दवभ्यकिा हो । चावहएको र आिशरक भएका सथानमा 
लगानी भए नभएको ? हदेनने अभरास रहदेको छ । समपावदि कार्यका लावग भएको खच्य्बाट गणुसिरीर रूपमा काम भए िा 
नभएको भनदेर हदेरर्छ । कार्यसमपादनका रिममा संसथामा कामको थालनी भएको ददेवख्छ िर परूा भएको हुदँनै वकन 
रसिो भरो भनदेरसमदेि हदेरर्छ । 

२. १.२ काि्यकुशलता
रस वसद्ा्िको अथ्य उपलवि स्ोि सािन्बाट अविकिम उपलव्ि हावसल गनु्य हो । रसकै सहरोगमा कार्यसञचालन 

र उपलव्िका ्बीचमा सम्ब्ि हदेनने गरर्छ । कार्यसमपादनलाई प्रभािकारी ्बनाउन गररनदे प्ररासहरूलाई रस खण्डमा हदेरर्छ ।
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1. विद्ालरको हकमा भनदे प्रभािकारी वसकाइ उपलव्ि हावसल गन्य विद्ालरलदे समपादन गरदेका कार्यको प्रभािकाररिा 
हो । विद्ालरलदे समपादन गरदेका स्ैब कार्यको प्रवरिराको परीक्षण समभि छैन िर मखुर मखुर प्रवरिरा हदेन्यलाई आिशरक 
औजार िरार गररएको छ । 

2. विद्ालरलदे प्रिाह गनने सदेिा कसिो छ ? तरसलाई मापन गनने मानक पवन िरार गररएका छन ्। समर समरमा भएका 
वनदनेशन र तरसलाई सञचालन गनने िररकाको अिसथासमदेि हदेनने आिार िरार गरी संसथाहरूको कार्य कुशलिा हदेन्य 
मानक िरार गररएको छ । 

3. विद्ालरलदे प्रिाह गनने सदेिा भनदेको ्बाल ्बावलकाहरूको ्बौवद्क, शारीररक, संिदेगातमक र मानवसक विकासका विवभ्न 
चरणलाई खराल गरदेर कार्य सञचालन भएको छ िा छैन ? भनदेर विद्ालरको कार्य कुशलिा हदेनने आिार िरार गररएको 
छ । 

4. रसको माधरम्बाट उपलव्ि र उपरोगका ्बीचको सम्ब्ि हदेनने गरर्छ । भवैिक रूपमा कुनै विद्ालर राम्ो भएपवन 
तरसलदे वदनदे नविजा राम्ो छैन भनदे तरसको मापन गदा्य दक्षिाका आिारमा हदेनने गररएको हु्छ । रसको लगानीसँग पवन 
सम्ब्ि हु्छ । लगानी भएन भनदे कार्यको दक्षिाको खोजी समभि छैन । 

5. लागि दक्षिा भनदेको लगानीको प्रभािकारी कारा्य्िरन हो । लागि दक्षिाको परीक्षण गन्यका लावग विवभ्न सचूकहरू 
िरार गररएका छन ्। रसमा कुल लागि र तरस्बाट समपावदि कामको अिसथाको परीक्षण गनने गरर्छ । लागि दक्षिाको 
अविररक्त श्म दक्षिासमदेि हदेनने गरर्छ । रसमा वरिसथापनलदे मखुर क्षदेत्रमा गरदेको कुल खच्यको श्मसँग सम्ब्ि हदेरी प्राप् 
उपलव्िको परीक्षण गनने गरर्छ । 

6. कार्यक्षमिा रसको अकको आिार हो । लागिसँग कार्यशलैीको अिसथा हदेनने गरर्छ । उपलवि स्ोि, सािन र मानि 
संसािनको सम्ब्िसमदेि रसैमा हदेनने गररएको हु्छ । रस परीक्षणका कार्यका लावग विवभ्न सचूकहरूमाफ्य ि ्रहाँका 
मानि स्ोिको उपरोगको अिसथासमदेिको परीक्षण गन्य आिार िरार गररएको छ । 

7. समपावदि कार्यको असल अभराससमदेिको खोजी गनने कार्य रसैमा हुनदे गद्यछ । कार्यसमपादनमा भएको खच्य, 
कार्यसमपादनका लावग लागदेको समर र कामको गणुसिर रसको आिार हो । री िीन ओटै स्दभ्य्बाट कुनै पवन 
समपावदि कामको मलूराङ्कन िा परीक्षण गनने गरर्छ । समपावदि कामको गणुसिर हदेनने काम पवन रसैमा हुनदे गद्यछ । प्राप् 
उपलव्ि र प्रभाि हदेन्य पवन रसैको सहरोग आिशरक छ । 

२.१.३ प्रभावकाररता 
अकको वसद्ा्ि हो कार्यसमपादनमा प्रभािकाररिा कारम गनु्य । लवक्षि उद्देशर परूा गन्य समपावदि कार्य िा वरिराकलापको 

छाप अरूलाई पानु्य प्रभािकाररिा हो । संसथा िथा कार्यरिमहरूलदे लवक्षि उद्देशर परूा गरदेका छन ्िा छैनन ्भनदेर हदेनने काम 
प्रभािकाररिा हो । वनकार िा विद्ालरमा काम गनने जनशवक्तलदे आफना सिभाि िा वरिराकलापको छाप अका्यमा ितकाल 
पान्य सकनदे गणु िा शवक्तलाई प्रभािकाररिाका रूपमा वलइ्छ । विद्ालरलदे आफूलदे गरदेका कामलदे अरूलाई प्रभाि पान्य 
सकदे को खण्डमा मात्र अवभभािकलदे विश्वास गनने अिसथा रह्छ । 

1. विद्ाथथी िथा अवभभािकको विश्वास वजतनका लावग विद्ालरलदे आफूलदे गनने कामलाई सम्िरातमक रूपमा सञचालन 
गनने िािािरण िरार गन्य सकनपुद्यछ । 

2. संसथालदे लवक्षि उद्देशर परूा गरदे िा नगरदेको विषर हदेन्य प्रभािकाररिाको वसद्ा्िको सहरोग वलनदे गरर्छ । कार्यसमपादनका 
लावग ्बनाइएका आिार, नीवि िा काम गनने आिार,कवि काम समरमा समपादन हुदँनैन ्र कवि काम समरम ैसमप्न 
हु्छन ् । वकन समरमा समपादन भए र वकन भएनन ् भनदेर हदेनने आिार प्रभािकाररिा हो । रसको मापनका लावग 
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नविजासमम पगुनपुनने हु्छ । 
3. रसको अकको आिार भनदेको कार्यसमपादनमा पारदवश्यिा हो । वरिसथापकलदे आफूलदे समपादन गनने कामलाई जविजवि 

वरापक र पारदशथी ्बनाउछन ्तरवि नै िी समपावदि कामलदे अनमुोवदि हुनदे अिसर वनमा्यण हुन पगुछ । प्रभािकाररिा 
कारम गन्य कार्यसञचालनमा पारदवश्यिा, सम्िर िथा पररचालनमा धरान वदनपुद्यछ । 

4. वसकाइको उपरकु्त िािािरण वनमा्यण गन्य सदेिा प्रिाहमा स्िवुटिका अिसर वनमा्यण गनु्य आिशरक छ । रस आिारमा 
वसकाइ उपलव्ि ्बढदेको छ िा छैन भनदेर परीक्षण समभि छ । कार्यसमपादनको प्रभािकाररिालदे विद्ालरलदे हावसल 
गरदेका उपलव्िको मापन गन्य सवक्छ । वरनै वसद्ा्िका आिारमा शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्रलदे विद्ालरहरूको 
कार्यसमपादन परीक्षणका कार्य साल्बसाली रूपमा गददै आएको छ । 

5. प्रभािकाररिा हदेन्य समपावदि कामका लावग पवहलदे ्बनदेका मानक र रसको कारा्य्िरनको अिसथासमदेि हदेरर्छ । 
विद्ालरहरूको वसकाइ उपलव्ि ्बढ्न िरार भएका मानकका आिारमा राम्री कार्यसमपादन गनु्य हो । कार्यसमपादनमा 
विचार पगुदेको अिसथामा कार्यको नविजा उतकृटि ्ब्न पगुदछन ्। 

6. उवललवखि प्रकृविका परीक्षणसम्ब्िी कार्यसमपादन गन्य रस कदे ्द्रलदे परामश्य दाि ृवनकारसँग सहकार्य गददै आएको छ । 
7. काम गनने जनशवक्तको मानिीर वरािहारका पक्षको पवन परीक्षण गनने गरर्छ । प्रभािकाररिा कार्य गनने वरवक्तमा वनभ्यर 

रह्छ । वरवक्तको प्ररास, वनर्िरिा, इमा्दाररिा, सहरोग िथा सम्िरका आिारमा कुनै कामको प्रभािकाररिा 
ददेवख्छ । शवैक्षक वनकारहरूको कार्यसमपादन परीक्षका सचूकहरू िरार गदा्य री स्दभ्य खराल गररएको छ । 

बकृ्षरेखा नं. २. १.३ : लिद्ािर कार्यसम्ादन ्रीक्षणको सैद्ालनतक आधार 
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२.१.४ ष्वद्ालि काि्यसमपादन परीषिणका षेित्र त्ा उपषेित्र त्ा प्रष्रििा
मावथ उललदेख गररएका िीन क्षदेत्रलाई मखुर आिार ्बनाएर शवैक्षक वनकार िथा विद्ालरहरूको कार्यसमपादन 

परीक्षणका सािन िरार गरी कारा्य्िरनमा लराइएको छ । मावथका १२ उपक्षदेत्र र री उपक्षदेत्र वभत्रका विवभ्न सचूकका 
आिारमा कार्यसमपादन परीक्षण गनने कार्य हुदँ ैआएको छ । उवललवखि १२ उपक्षदेत्रको अविररक्त वशक्षा वनरमािलीमा उललदेख 
भएको विद्ाथथी सङ्खराको मानकका आिारमा एउटा सचूक थप गरी १०० अङ्कमा मलूराङ्कन गनने आिार ्बनाइएको छ 
(शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्र, २०७३ शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्र, २०७४ शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्र, २०७२) । 
विद्ालरको कार्यसमपादन परीक्षण गदा्य कविपर सचूक िथरमा र कविपर सचूक जाँचकी अनभुवूिका आिारमा अङ्कन गनने 
आिार िरार गररएको छ । 

मावथ उललदेख गररए अनसुारका सैद्ाव्िक आिार र कार्यसमपादन परीक्षणका उद्देशरका आिारमा विद्ालरहरूको 
कार्यसमपादन परीक्षणका लावग ददेहार अनसुारका क्षदेत्र, उपक्षदेत्र र सोसँग सम्बव्िि विवभ्न सचूकहरू िरार गररएका छन ्। 
्बाह्य परीक्षण िथा सिःमलूराङ्कन प्ररोजनका लावग िरार गररएको विद्ालर कार्यसमपादन परीक्षणका सािन २०७४ 
(संशोविि) का आिारमा २०७५ सालमा एसइइमा संलगन भएका सामदुावरक माधरवमक विद्ालरहरूको कार्यसमपादन 
परीक्षण समप्न भएको छ । आवथ्यक िष्य २०७५/०७६ मा उवललवखि १३ वजललाका ९९६ विद्ालरको कार्यसमपादन 
परीक्षण वरनै आिारमा समप्न भएको छ । परीक्षणका क्षदेत्र, उपक्षदेत्र र सचूकहरूको वििरण ददेहार अनसुारको िावलकामा 
उललदेख गररएको छ M 

तालिका नं. २.१.४ : लिद्ािर कार्यसम्ादन ्रीक्षणका के्षत्र, उ्के्षत्र र प्रलरिरा 

षेित्र उपषेित्र सचूकहरू 
सचूक 

सङ्खिा 
लगानी भौविक संरचना विद्ालर हािाको क्षदेत्रफल, खदेल मदैान, कक्षाकोठाको उपलवििा, 

कक्षाकोठाको गणुसिर, फवन्यचर, विद्िुको उपलवििा, कम्परटुरको 
उपलवििा, वसकाइमा कम्परटुरको प्ररोग, चमदेनागहृको उपलवििा र 
सदेिा प्रिाह, विद्ालर हािामा पानी र सा्बनुको उपलवििा, खदेलकुद 
सामग्री, शौचालर, पसुिकालर/्बकु कन्यरको उपलवििा र प्ररोग, 
प्ररोगशालाको उपलवििा र प्ररोग, घदेरा्बारा र कक्षाकोठामा प्ररोग हुनदे 
पाटी । 

१६

वशक्षक कक्षा र विषरगि अनपुािमा वशक्षकको उपलवििा, वशक्षकको रोगरिा, 
लैङ्वगक अनपुाि, वशक्षकको वनरवुक्तको प्रकार, वशक्षकमा सचूना 
प्रविविसम्ब्िी क्षमिा, वशक्षकको उपवसथवि र प्र.अ.को मलूराङ्कनमा 
वशक्षकको कार्यसमपादन सिर । 

७

समदुारको 
सहभावगिा र 
लगानी 

जगगा, भिन, आवथ्यक सहरोग र समदुारको सहभावगिा ४
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षेित्र उपषेित्र सचूकहरू 
सचूक 

सङ्खिा 
प्रवरिरा कक्षा वशक्षण रोजना वनमा्यण, शवैक्षक सामग्रीको प्ररोग, छलफल र अ्िरवरिरातमक 

वशक्षण, वशक्षणमा प्रविविको प्ररोग, िैरवक्तक वभ्निामा आिाररि 
सहरोगातमक वशक्षण, गहृकार्य, वशक्षणमा सकारातमक पनु्ब्यल, वशक्षण 
सिुार रोजना, कार्यमलूक अनसु्िान र कक्षाकोठा वरिसथापन 

१०

विद्ाथथी 
मलूराङ्कन 

वनर्िर विद्ाथथी मलूराङ्कन, वनमा्यणातमक मलूराङ्कनको प्ररोग, प्रश्न 
वनमा्यण, उत्तर पवुसिका परीक्षण, परीक्षाको नविजा प्रकाशन, परीक्षाफलको 
विश्देषण र पषृ्ठपोषण 

६

वशक्षक पदेसागि 
विकास 

पदेसागि विकासका लावग विद्ालरमा अिलम्बन गररएका उपार, 
रचनातमक कार्य, विद्ालरको आरोजनामा विद्ालरमा िावलम/स्ोि 
कक्षा सञचालन, समाररका ्बलुदेवटन पत्रपवत्रका िा वभत्तदे पवत्रका प्रकाशन, 
अिलोकन भ्रमण, पदेसागि विकासका लावग वनरवमि अधररन सामग्रीको 
वरिसथा र प्रोतसाहन/सवुििा 

७

नदेितृि र 
वरिसथापन 

विद्ालर वरिसथापन सवमविको गठन, विद्ालर वरिसथापन सवमविको 
्ैबठक र वनण्यर, विद्ालर वरिसथापन सवमविको वनण्यर कारा्य्िरन, 
वशक्षक अवभभािक संघको गठन, वशक्षक अवभभािक संघको ्ैबठक, 
वशक्षक अवभभािक संघको ्ैबठकका वनण्यर, अवभभािक भदेला र वनण्यर, 
सामावजक परीक्षण, वशक्षक सटाफ ्ैबठक र शवैक्षक वनण्यर, महत्िपणू्य 
विषरमा प्र.अ.को वनण्यर, विद्ालर वरिसथापन सवमविको वनण्यर 
प्रवरिरा, विद्ालर सिुार रोजना, िावष्यक कार्य रोजना, कार्यरिम र 
कारा्य्िरन, सथानीर पाठ्ररिमको वनमा्यण र प्ररोग, सशुासन र 
पारदवश्यिा, अवभलदेख वरिसथापन र व्बदा लगारिको आवथ्यक लदेखा 
परीक्षणसमदेि । 

१७

सह /अविररक्त 
वरिराकलाप 

सह/अविररक्त वरिराकलापको रोजना, सह/अविररक्त वरिराकलापको 
रोजनाको कारा्य्िरन, सह/अविररक्त वरिराकलाप सञचालन, 
प्रविरोवगिामा विद्ालरको सहभावगिा, सह/अविररक्त वरिराकलापमा 
विद्ाथथीको सहभावगिा र ्बालकलि, सकाउट र सदनको गठन

६

उपलव्ि वनरवमििा, 
विद्ालर छा््डनदे र 
कक्षा दोहर ्राउनदे 
दर

वनरवमििा कक्षा ५, वनरवमििा कक्षा ८, कक्षा छा््डनदे दर कक्षा ५, कक्षा 
छा््डनदे दर कक्षा ८, कक्षा दोहोर ्राउनदे दर कक्षा ५ र कक्षा दोहोर ्राउनदे दर 
कक्षा ८

६
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षेित्र उपषेित्र सचूकहरू 
सचूक 

सङ्खिा 
वसकाइ उपलव्ि कक्षा ५ को नदेपाली विषरमा गि दईु िष्यको औसि वसकाइ उपलव्िमा 

पररिि्यन, कक्षा ५ को गवणि विषरमा गि दईु िष्यको औसि वसकाइ 
उपलव्िमा पररिि्यन, कक्षा ८ को नदेपाली विषरमा गि दईु िष्यको 
औसि वसकाइ उपलव्िमा पररिि्यन, कक्षा ८ को गवणि विषरमा गि 
दईु िष्यको औसि वसकाइ उपलव्िमा पररिि्यन र एसइइको औसि 
GPA

५

सदेिाग्राही स्िटुिी अवभभािक र विद्ाथथी २

वशक्षकको पदेसागि 
स्िवुटि 

विद्ालरको कार्यप्रगवि सम्ब्िमा स्िवुटि २

विद्ाथथी 
सङ्खरा 

सदेिा प्रदान गरदेका विद्ाथथीको सङ्खरा ५ 
(अङ्कको 

सचूक)

२. १.५ ष्वद्ालि काि्यसमपादन परीषिणका षेित्र त्ा उपषेित्रका आिारमा सतर ष्निा्यरण 
मावथका विवभ्न सचूकका आिारमा कार्यसमपादन परीक्षण समपादनका रिममा कसरी अङ्कन गनने, रसलाई परीक्षण 

सािनमा कदे  कसिो अिसथामा कवि अङ्क प्रदान गनने भ्नदे उललदेख छ । लगानी, प्रवरिरा र उपलव्ििफ्य का प्रतरदेक सचूकका 
लावग ३ अङ्क प्रदान गन्य सकनदे वरिसथा गरदेको छ । विद्ालर्बाट प्राप् सचूना र प्रमाणका आिारमा परैू ३ िा २ िा १ िा ० 
कवि अङ्कन गनने भ्नदे सपटि वरिसथा गररएको छ । सचूकलदे माग गरदेअनसुारको अिसथा भएमा ३ अङ्क र तरससँग 
सम्बव्िि कदे ही पवन नभएमा ० अङ्क वदनदे गरी वरिसथापन भएको छ । 

लगानीिफ्य  (सचूक सङ्खरा पवहला राखी पणूा्यङ्क पवछ राखदा राम्ो जसिै लगानीिफ्य  २७ ओटा सचूकका प्रवि सचूक 
३ अङ्कलदे पणूा्यङ्क ८१ रहदेको छ । ) ८१ पणूा्यङ्कका २७ ओटा सचूक छन ्। रसिै प्रवरिरािफ्य  १३८ पणूा्यङ्कका ४६ ओटा 
सचूक र उपलव्ििफ्य का ४५ पणूा्यङ्कका १५ ओटा गरी कुल २६४ पणूा्यङ्कका ८८ ओटा सचूक समािदेश छन ्। प्रसििु 
२६४ पणूा्यङ्कलाई ९५ % अङ्क र विद्ाथथी सङ्खराको एउटा सचूक कारम गरी ५ % अङ्क गरदेर १०० प्रविशिमा 
विद्ालरको कार्यसमपादन परीक्षणको अङ्कन गनने वरिसथा गररएको छ । भारका दृवटिलदे हदेदा्य लगानी २५%, प्रवरिरा ३०% 
र उपलव्िका लावग ४०% भार कारम गररएको छ । (लगानी + प्रवरिरा+उपलव्ि+विद्ाथथी सङ्खरा = कुल प्राप्ाङ्क) 
रही अङ्कनका आिारमा विद्ालरको सिर िोकनदे वरिसथा गररएको छ । 
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तालिका नं. २.१.५ क : लिद्ािर कार्यसम्ादन ्रीक्षणका के्षत्र तथा उ्के्षत्रका आधार्मा सतर लनधा्यरण 

रि सं षेित्र उपषेित्र सचूकहरू पूणा्यङ्क सतर 

१

लगानी 

भौविक संरचना १६ ४८

०–१६ कमजोर
१७–३२ सामा्र
३३–४१ मधरम
४२–४८ उत्तम

२ वशक्षक ७ २१

०–७ कमजोर
८–१४ सामा्र
१५–१८ मधरम
१९–२१ उत्तम

३ समदुारको सहभावगिा र लगानी ४ १२

०–४ कमजोर
५–८ सामा्र
९–१० मधरम
१९–१२ उत्तम

जममा लगानी (I) २७ ८१

०–२७ कमजोर
२८–५४ सामा्र
५५–६९ मधरम
७०–८१ उत्तम

४

प्रवरिरा 

कक्षा वशक्षण १० ३०

०–१० कमजोर
११–२१ सामा्र
२२–२६ मधरम
२७–३० उत्तम

५ विद्ाथथी मलूराङ्कन ६ १८

०–६ कमजोर
७–१२ सामा्र
१३–१६ मधरम
१७–१८ उत्तम

६ वशक्षकको पदेसागि विकास ७ २१

०–७ कमजोर
८–१४ सामा्र
१५–१८ मधरम
१९–२१ उत्तम

७ नदेितृि र वरिसथापन १७ ५१

०–१७ कमजोर
१८–३४ सामा्र
३५–४५ मधरम
४६–५१ उत्तम
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रि सं षेित्र उपषेित्र सचूकहरू पूणा्यङ्क सतर 

८ प्रवरिरा सहअविररक्त वरिराकलाप ६ १८

०–६ कमजोर
७–१२ सामा्र
१३–१६ मधरम
१७–१८ उत्तम

जममा प्रवरिरा (II) ४६ १३८

०–४६ कमजोर
४७–९३ सामा्र
९४–१२१ मधरम
१२२–१३८ उत्तम

९

उपलव्ि 

विद्ाथथीको वनरवमििा, कक्षा छो््डनदे र 
कक्षा दोहोर ्राउनदे दर 

६ १८

०–६ कमजोर
७–१२ सामा्र
१३–१६ मधरम
१७–१८ उत्तम

१० वसकाइ उपलव्ि ५ १५

०–५ कमजोर
६–१० सामा्र
११–१३ मधरम
१४–१५ उत्तम

११ सदेिाग्राही स्िवुटि २ ६

०–२ कमजोर
३–४ सामा्र
५–५ मधरम
६–६ उत्तम

१२ वशक्षकको पदेसागि स्िवुटि २ ६

०–२ कमजोर
३–४ सामा्र
५–५ मधरम
६–६ उत्तम

जममा उपलव्ि (III) १५ ४५

०–१५ कमजोर
१६–३० सामा्र
३१–३९ मधरम
४०–४५ उत्तम

कुल जममा (I±II±III) ८८ २६४

मावथ उललदेख गररएको कार्यसमपादन परीक्षणका लावग वनिा्यरण गररएको ९५ अङ्कका विवभ्न सचूक र विद्ाथथी 
सङ्खराका आिारमा अङ्क प्रदान गनने आिार समािदेश छन ्। वशक्षा ऐन िथा वनरमािलीअनसुार वहमाल, पहा्ड र िराई 
िथा उपतरकामा रिमशः ३०,४० र ५० प्रवि कक्षा हुनपुनने मानक िरार गररएको छ । रसै मानकका आिारमा विद्ालरलदे 
सदेिा प्रदान गरररहदेका विद्ाथथी सङ्खराका आिारमा ५ अङ्क प्रदान गन्य सकनदे वरिसथा परीक्षण सािनमा उललदेख छ । 
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तालिका नं. २.१.५ ख : सेिा प्रदान गररएका लिद्ाथथी सङ्खराका आधार्मा लिद्ािरको सतर लनधा्यरण गनने 
आधार 

आिार अङ्क 
िोवकएको ्रनूिम सङ्खराको २५% भ्दा कम विद्ाथथी भए ०
िोवकएको ्रनूिम सङ्खराको २५–५०% विद्ाथथी भए १
िोवकएको ्रनूिम सङ्खराको ५०–७५% विद्ाथथी भए २
िोवकएको ्रनूिम सङ्खराको ७५–९०% विद्ाथथी भए ३
िोवकएको ्रनूिम सङ्खराको ९०–१००% विद्ाथथी भए ४
िोवकएको ्रनूिम सङ्खराको शिप्रविशि िा सोभ्दा ्बढी विद्ाथथी भए ५

तालिका नं. २.१.५ ग : कार्यसम्ादन ्रीक्षण्मा स्मािेश भएका लिद्ािरको अङ्क गणना गनने तररका 

षेित्र 
मूलिाङ्कनका लाष्ग 
छुट्िाइएको भार

सचूक अनुसार ष्वद्ालिले प्राप् गरेको वासतष्वक अङ्क 

लगानी 
२५% X

81 ×25=
 ............... जहाँ x प्राप्ाङ्क हो । 

प्रवरिरा 
३०% Y

138 ×30=
 ...............  जहाँ Y प्राप्ाङ्क हो । 

उपलव्ि 
४०% Z

45 ×40=
...............  जहाँ Z प्राप्ाङ्क हो । 

सदेिा प्रदान गररएका विद्ाथथी ५% वदइएको अङ्क प्राप्ाङ्क हो । रो N हो 
जममा १०० % X +Y+ Z+N = जममा प्राप्ाङ्क

तालिका नं. २.१.५ घ : लिद्ािरको सतर लनधा्यरणको आधार 

सतर प्राप्ाङ्कका आिारमा सतर ष्निा्यरणको आिार 
कमजोर (Poor) ४० प्रविशिभ्दा कम प्राप्ाङ्क 
सामा्र (Average) ४०–७० प्रविशि भ्दाकम प्राप्ाङ्क 
मधरम (Fair) ७०–९० प्रविशि भ्दाकम प्राप्ाङ्क 
उत्तम (Good) ९० प्रविशि िा सोभ्दा ्बढी प्राप्ाङ्क 

२.१.६ ष्वद्ालि काि्यसमपादन परीषिणका ष्वष्ि र प्रष्रििा 
कार्यसमपादन परीक्षण एक सिरीर, प्रावज्ञक र संिदेदनशील प्रवरिरा हो । रसलाई अविकिम रूपमा गणुसिरीर र एकरूपिा 

कारम हुनदे गरी सञचालन गरर्छ । परीक्षण प्रवरिरा र नविजालाई िसिगुि र विश्वसनीर ्बनाउन उवचि र सा्दवभ्यक परीक्षण 
ढाँचा, उपरकु्त र सरल परीक्षण सािन र सपटि माग्यवनदनेशन ्बनाई लाग ूगररएको छ । रस स्दभ्यमा सिरीर परीक्षणका लावग 
ददेहार िकृ्षरदेख्बमोवजमको परीक्षणका चरण र प्रवरिरा अिलम्बन गररएको छ । 
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िकृ्षरेखा नं. २.१.६ : कार्यसम्ादन लिलध र प्रलरिरा 

Pre-Audit Phase Auditing Phase Post-Audit Phase

२. १.७ परीषिण पूव्यको चरण (Pre- Audit Phase)
1. परीक्षण सामग्री/सािन विकासः रो कार्यसमपादन परीक्षणको सरुूिािको चरण हो । रसमा परीक्षणका लावग परीक्षण 

ढाँचा वनमा्यण, परीक्षण सािन विकास िथा अद्ािविकीकरण र परीक्षण सािन अव्िमीकरण गनने प्रवरिरा हु्छ । 
कार्यसमपादन परीक्षणसँग सम्बव्िि विज्ञ, परामश्यदािा िथा अनसु्िानकिा्यहरूको सहभावगिामा परीक्षणको 
सैद्ाव्िक अििारणा, परीक्षणका आिार, क्षदेत्र र उपक्षदेत्र, परीक्षणका सचूकहरू र परीक्षणमा अङ्कनको आिार कदे  
हुनदे ? जसिा पक्षहरू समदेटदेर विसििृ वसद्ा्ि, परीक्षण र प्ररोगसम्ब्िी विषरिसि ुवनिा्यरण गरी परीक्षण ढाँचा वनमा्यण 
गरर्छ । परीक्षण ढाँचा विकास िथा अद्ािविक भएपवछ सोही्बमोवजम विज्ञ र स्ैब सरोकारिाला पक्षहरू सवममवलि 
कार्यशाला्बाट परीक्षण सािन र परीक्षण माग्यदश्यन वनमा्यण गरर्छ । कदे ्द्रमा भएको परीक्षण सवमविको सझुाि िथा 
पषृ्ठपोषणको आिारमा पररमाज्यनसवहि अव्िमीकरण गरर्छ । 

2. परामश्यदािा संसथा र परीक्षकको छनौटः कार्यसमपादन परीक्षण ्बाह्य र प्रमावणक परीक्षण भएको हुदँा िदेस्ो पक्ष्बाट हुनदे 
मलूराङ्कनको अििारणा्बमोवजम परामश्य सदेिामाफ्य ि ्सिि्त्र संसथा/वरवक्तहरू्बाट परीक्षण ढाँचा, परीक्षण सािन र 
माग्यदश्यनको आिारमा परीक्षण गन्य साि्यजवनक खररद ऐन २०६३ िथा वनरमािली २०६४ ्बमोवजम परामश्यदािा 
संसथाको छनौट गरर्छ । वनिा्यररि रोगरिा र अनभुि भएका वरवक्तहरूलाई परीक्षकको रूपमा छनौट गरर्छ । रसका 
लावग वशक्षा सदेिा्बाट वनितृ्त िा विश्वविद्ालरका विज्ञ जनशवक्तहरूलाई सिि्त्र अनसु्िानकिा्यको मा्रिामा छनौट 
र वनरवुक्त गरर्छ । 

3. क्षमिा विकासः शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्रलदे िरार गरदेको ढाँचा र प्रवरिरामा सथानीर िहका पदाविकारी र वशक्षा 
अविकृिहरूलाई वजललासिरमा एक वदिसीर अवभमखुीकरण िावलम कार्यशालाको माधरम्बाट कार्यसमपादन 
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परीक्षणको अििारणा र कार्यरिम िथा प्रवरिरा र वजममदेिारीको विषरिसिमुा जानकारी र छलफल गराइ्य क्षमिा विकास 
गरर्छ । रसै गरी अवभमखुीकरण िावलम कार्यशालाको माधरम्बाट परीक्षक िथा परामश्यदािा संसथाका जनशवक्तको 
क्षमिा विकास गरर्छ । साथै परीक्षकलदे सथानीर िहको संरोजन र सम्िरमा परीक्षण गररनदे विद्ालरका 
प्रिानाधरापकहरूका लावग सथानीर सिरमा अवभमखुीकरण ्ैबठक आरोजना गरी परीक्षणको कार्यरोजना वनमा्यण 
गरर्छ । 

२.१.८ परीषिण चरण (Auditing Phase) 
1. विद्ालर सिरमा सथानीरसरोकारिालाहरूसवहिको सहभावगिामा परीक्षण सरुू गनु्यपिू्य कार्यसमपादन परीक्षणका लावग 

पररचरातमक ्ैबठक राखी परीक्षणको महत्ि, संिदेदनशीलिा, विवि र प्रवरिरा िथा सम्बद् पक्षको वजममदेिारीका विषरमा 
छलफल गरर्छ । रसलदे गदा्य सहरोगातमक र उद्देशरमलूक रूपमा परीक्षण गन्य सवजलो हु्छ । रसपवछ परीक्षण कार्यमा 
पट्ुिराइकँा लावग आिशरक पनने प्रमाण अवभलदेखहरू सङ्कलन गनने प्रवरिरा र विद्ालरको समग्र पक्षहरूको सकू्म 
रूपमा सथलगि अिलोकन गरर्छ । 

2. िथराङ्क र सचूना सङ्कलन : रस प्रवरिरामा परीक्षणको प्रवरिरामा सािनमा भएका क्षदेत्र र सचूकको आिारमा सचूना 
सङ्कलन गरर्छ । िी सचूनाहरूको अ्र स्ोि्बाट जानकारी जाँच गरी प्रमाणीकरण गरर्छ र सािनको प्ररोग गरी 
अङ्कन विश्देषण र प्रवििदेदन कार्य गरर्छ । 

3. परीक्षण र प्रवििदेदनसँगै सो परीक्षणको अनगुमन र समपरीक्षण गरी प्रमाणीकरण गरर्छ अवन ितकाल पषृ्ठपोषणको 
माधरम्बाट अव्िमीकरण गरर्छ । रसपवछ सो परीक्षणका प्रवििदेदन िीन प्रवि िरार गरी प्रमावणि गरी गराई एक प्रवि 
विद्ालरमा, एक प्रवि सथानीर िहमा र एक प्रवि सम्बव्िि संसथामाफ्य ि ् शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्रमा ्बझुाउनदे 
प्रवरिरा हु्छ । 

२.१.९ परीषिण पचिात ्को चरण (Post Auditing Phase): 
1. परीक्षण िथा समपरीक्षण कार्यपवछ शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्रलदे ददेशभररका परीक्षण प्रवििदेदन सङ्कलन गरी सोको 

आिारमा (Performance Audit Software) मा िथराङ्क प्रविवटि गरर्छ । ददेशभररका स्ैब विद्ालरहरूको 
िथराङ्क एकीकृि गरी विसििृ िथराङ्क विश्देषण गरर्छ । 

2. िथराङ्क एकीकरण, शदु्ीकरण र विश्देषणपवछ सथानीर िहगि, प्रददेशगि र रावट्रिर प्रवििदेदन िरारी र लदेखन गरर्छ । 
रस कार्यमा शगैपुकदे को परामश्य र सहजीकरणमा परामश्यदािा संसथा्बाट सिि्त्र रूपमा प्रवििदेदन लदेखन गरर्छ । 

3. िरार भएका प्रवििदेदनहरूको प्रमाणीकरणपवछ वशक्षा, विज्ञान िथा प्रविवि म्त्रालर मािहिको वशक्षा नीवि वनिा्यरण 
सवमविमा पदेश गरी साि्यजवनकीकरण गरर्छ । साथै विद्ालर, सथानीर िह, प्रददेश र कदे ्द्रीर वनकारहरूलदे गनु्यपनने, गन्य 
सवकनदे नीविगि र वरािहाररक सिुारका उपारहरू विवशटि रूपमा प्रसििु गरी सझुाि आदानप्रदान गरर्छ । उक्त विवि 
िथा प्रवरिरामा रही सिि्त्र रूपमा विद्ालरको कार्यसमपादन परीक्षण गरी नदेपालको वशक्षा प्रणालीमा ठोस सिुारका 
लावग पहल गरर्छ । 
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खण्ड ३ : ष्वद्ालि काि्यसमपादन परीषिण नष्तजाको ष्वशे्षण

३.१ पररचि 
कुनै पवन संसथाको कार्यसमपादन परीक्षण तरस संसथाको सरोकारिालाको जानकारी र सो जानकारीका आिारमा 

आिशरक विषरक्षदेत्रमा सिुार गन्यका लावग गररएको हु्छ । सम्बव्िि संसथालदे आफनो अिसथाका ्बारदेमा जानकारी प्राप् 
गद्यछ । तरस संसथासँग सम्बद्घ सचूकहरूका आिारमा गररएको मलूराङ्कनलदे कुन कुन विषरक्षदेत्रमा स्बलिा छ र कुन कुन 
विषर क्षदेत्रमा कमजोरी छ सोको जानकारी प्राप् गरी सिुार गरर्छ । सिःमलूराङ्कनका लावग आिार वमलछ । तरसैगरी रसलदे 
संसथासँग सम्बव्िि पद्विका अ्र संसथाहरू र नीविगि िहमा समदेि जानकारी र सिुारका लावग आिार वदइ्छ । 
कार्यसमपादन परीक्षणका रस खण्डमा प्रसििु भएका विश्देवषि िथर, िथराङ्क, पद्विगि र नीविगि पक्षका लावग ्बढी 
महत्ि हुनदे अपदेक्षा गररएको छ । 

अ.ि. २०७५/७६ मा शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्र्बाट कार्यसमपादन परीक्षण गररएका ९९६ विद्ालरहरूको अिसथा 
रस खण्डमा प्रसििु गररएको छ । १३ वजललाका स्ैब सामदुावरक माधरवमक विद्ालरको परीक्षणको नविजा रहाँ प्रसििु 
गररएको छ । समग्र रूपमा १३ वजललाका सामदुावरक माधरवमक विद्ालरहरूको कार्यसमपादन परीक्षणको समग्र नविजालाइ्य 
लगानीका आिारमा, प्रवरिराका आिारमा, उपलव्िका आिारमा र विद्ाथथी सङ्खराको आिारमा प्रसििु गररएको छ । 
परीक्षण गररएका वजललाको वजललागि िलुनातमक अिसथा र वजललावभत्रका सथानीर िहको िलुनातमक अिसथासमदेि 
प्रसििु गररएको छ । सथानीर िहवभत्रका विद्ालरहरूको िलुनातमक नविजा अनसुचूीमा वदइएको छ । रसरी प्रसििु भएको 
नविजा्बाट सङ्घीर सरकार, प्रददेश सरकार र सथानीर सरकारलाई नीविगि वनण्यर वलन सहरोग हुनदे अपदेक्षा गन्य सवक्छ । 
तरसै गरी सम्बव्िि स्ैब सरोकारिालालदे प्रसििु विषरिसि्ुबाट थप सचूना र जानकारी प्राप् गननेछन ्। 

उवललवखि वजललाका विद्ालरको कार्यसमपादन परीक्षणका लावग लगानी अ्िग्यि २७ ओटा, प्रवरिरामा ४६ ओटा 
र उपलव्िमा १५ ओटा सचूकहरू गरी जममा ८८ ओटा सचूकहरू प्ररोग भएका वथए । परीक्षण सािनमा िी िीन विषर 
क्षदेत्रमा रिमशः ८१, १३८ र ४५ पणूा्यङ्क कारम गरी परीक्षण गररएको वथरो । िी विनै पक्षका समग्र पररणामलाई रिमशः २५, 
३० र ४० प्रविशि हुनदे गरी भार कारम भएको वथरो । ५% भार विद्ाथथी सङ्खरालाई वदइएको वथरो । 

३.२ काि्यसमपादन परीषिणको समग्र औसत नष्तजा 
िावलकामा नं. ३.२. परीक्षण गररएका ९९६ विद्ालहरूको क्षदेत्रगि र उपक्षदेत्रगि कार्यसमपादन परीक्षणको औसि 

नविजा प्रविशि प्रसििु गररएको छ । जसअनसुार क्षदेत्र र क्षदेत्र अ्िग्यिका उपक्षदेत्रगि पणूा्यङ्कअनसुारको औसि र औसि 
प्रविशि प्रसििु छ । 
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तालिका नं ३.२ : कार्यसम्ादन ्रीक्षणको के्षत्र र उ्के्षत्रगत नलतजा लििरण

क्षदेत्र उपक्षदेत्र 
 औसि

प्राप्ाङ्क 
पणूा्यङ्क

प्राप्ाङंक
औसि %

कुल औसि

लगानी 

भौविक पिूा्यिार २४.८ ४८.० 51.7
लगानी औसि ५६ 

प्रविशि
वशक्षक १४.५ २१.० 69.0

समदुावरक सहभावगिा ६.१ १२.० 50.6

प्रवरिरा

कक्षा वशक्षण १४.९ ३०.० 49.8

प्रवरिरा औसि 
५६.३ प्रविशि

विद्ाथथी मलूराङ्कन १०.८ १८.० 60.2

वशक्षकको पदेशागि विकास ८.१ २१.० 38.6

नदेितृि र मलूराङ्कन ३२.५ ५१.० 63.7

सह र अविरक्त वरिराकलाप ११.४ १८.० 63.2

उपलव्ि 

आ्िररक सक्षमिा* ९.७ १८.० 54.0

उपल्ब ्विऔसि 
६०.४ प्रविशि

वसकाइ उपलव्ि ९.३ १५.० 62.2

सदेिाग्राही स्िवुटि ४.० ६.० 67.4

वशक्षकको पदेशागि स्िवुटि ४.१ ६.० 68.1

*विद्ाथथी वनरवमििा, दोहोर ्राउनदे र छा्डनदे दरः

मावथको िावलकाअनसुार लगानी र प्रवरिरामा झण्ैड उसिै रिमशः ५६ प्रविशि र ५६.३ प्रविशि नविजा ददेवख्छ । िर 
उपलव्िमा िलुनातमकरूपमा राम्ो अथा्यि ्६०.४ प्रविशि ददेवखएको छ । रसको मिल्ब हाम्ो लगानीको अिसथा कमजोर 
र प्रवरिरामा परा्यप् धरान नपगुदानपगुद ैपवन उपलव्ि िलुनातमक रूपमा राम्ो छ । रवद रसै कुरालाई मात्र आिार मा्नदे हो भनदे 
लगानी र प्रवरिरा कमजोर हुदँाहुदँ ैपवन उपलव्ि राम्ो हुन ुराम्ो पक्ष हो । साम्रिरा रसमा विद्ालर पद्विभ्दा ्बावहरका 
ित्िको प्रभाि महत्िपणू्य हुन आउँछ । विद्ाथथीको वरवक्तगि र घरपररिारको प्रभाि एउटा महत्िपणू्य कारण हुन सकछ । 

ज्ब हामी समग्र रूपमा उपक्षदेत्रगि रूपमा विश्देषण गन्य पगुछौ ँि्ब वशक्षकसम्ब्िी उपक्षदेत्रमा स्ैबभ्दा ्बढी औसि 
प्रविशि (६९%) अङ्क ददेवख्छ, जसअनसुार वशक्षकको रोगरिा, वशक्षक विद्ाथथी अनपुाि, लैङ्वगक पक्ष, ICT क्षमिा, 
उपवसथवि आवद पद्यछन ्। री पक्षमा हाम्ो लगानी राम्ो भएको ददेवखरो । क्षदेत्रगि उपक्षदेत्रको अिसथा िलुना गदा्य लगानीअ्िग्यि 
वशक्षकमा गररएको लागानी उतकृटि ददेवख्छ भनदे भौविक वरिसथापन र समदुावरक सहभावगिाको अिसथा झण्ैडझण्ैड उसिै 
छ । तरसैगरी प्रवकराअनि्यरगि नदेितृि र मलूराङ्कनको अिसथा राम्ो ददेवख्छ । वशक्षक पदेशागि विकास स्ैबभ्दा कमजोर 
ददेवख्छ जसअ्िग्यि क्षमिा विकासको अिसर, रचनातमक कार्य, प्रोतसाहन, भ्रमण, अधरान सामग्री, प्रकाशन आवद पद्यछन ्। 
िथराङ्कका आिारमा विश्देषण गररएको विद्ाथथीको उपलव्ि (विवभ्न कक्षा र विषरको औसि अङ्क) वनकै कम हुदँाहुदँ ै
पवन सदेिाग्राही र वशक्षकको पदेशागि स्िवुटि वनकै राम्ो ददेवखएको छ । 
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३.३ ष्वद्ालिको समग्र सतर 
िावलका नं. ३.३. नं. र ३.३. क वचत्रमा परीक्षण गरीएका ९९६ विद्ालरको समग्र सिर (उत्तम, मधरम, सामा्र र 

्रनूको ) वसथवि प्रसििु छ । प्रसििु िावलका र वचत्र्बाट नदेपालका विद्ालरहरूको समग्र अिसथाको पररदृट्र अिगि गन्य 
सवक्छ । 

तालिका ३.३ : सङ्खराको आधार्मा लिद्ािरहरूको स्मग्र अिसथा

रिम सङ्खिा सतर सङ्खिा प्रष्तशत कैष्फित

1 उत्तम 2 0.2 0-40 – भ्दाकम कमजोर (प्रविशि)
40-70 – भ्दाकम कमजोर सामा्र -प्रविशि_ 
70-90, भ्दाकम कमजोर मधरम -प्रविशि_ 
90-100, उत्तम -प्रविशि_

2 मधरम 141 14.2

4 सामा्र 829 83.2

3 ्रनू 24 2.4

जममा 996 100  
िावलकामा नं. ३.३. मा प्रसििु भएका विषरिसिलुाई सरलीकृि रूपमा िलको पाई चाट्य (रदेखावचत्रमा) समदेि प्रसििु गररएको 
छ । 

लित्र ३.३ क : कार्यसम्ादन सतरको तुिनात्मक प्रसतुलत (९९६ लिद्ािर)
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लित्र ३ .३ ख : िगानी, प्रलरिरा र उ्िल्धका आधार्मा तुिनात्मक अिसथा 

मावथको िावलका र रदेखावचत्रअनसुार परीक्षण्बाट प्राप् नविजा विश्देषण गन्य ग्राह् र ९९६ विद्ालर उत्तम, मधरम, 
सामा्र र ्रनू श्देणीमा कदे  कवि परदे भ्नदे जानकारी प्रसििु छ । परीक्षण ढाँचा र सािनमा वदइएअनसुार ४० प्रविशिभ्दा कम 
नविजा प्राप् गनने विद्ालर कमजोर विद्ालर हो । सोही अनसुार ४० ददेवख ७० भ्दाकम सामा्र, ७० ददेवख ९० भ्दाकम 
मधरम र ९०–१०० प्रविशि प्राप् गनने विद्ालर उत्तम हो । 

मावथ िावलकामा प्रसििु िथर िथराङ्क उतसाहजनक छैन । ९९६ विद्ालरमधरदे जममा २ ओटा अथा्यि ् ०.२% 
विद्ालर मात्र उत्तम श्देणीमा ददेवखएका छन ्। स्ैबभ्दा ्बढी ८२९ (८३.२%) विद्ालर सामा्र, १४१ (१४.२%) विद्ालर 
मधरम र २४ (२.४%) विद्ालर ्रनू श्देणीमा परदेका छन ्। रसलदे नदेपालका अविकांश सामदुावरक माधरवमक विद्ालरहरू 
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सामा्र गविलदे चलदेका छन ्भ्नदे जानकारी वद्छ । एउटै नीवि, विद्ालरमा सरकारको लगानीको आिार िथा मानक एकै, 
एकै प्रकारका वशक्षक, एउटै मापदण्डका आिारमा सञचावलि विद्ालरहरू्बीचमा रस प्रकारको वभ्निा ददेवखनलुाई 
सिाभाविक मा्न सवकँदनै । रसको नीविगि िहमा महत्िपणू्य उपाददेरिा ददेवख्छ । रसलदे उवललवखि विषरिफ्य  िीनै िहका 
सरकारलदे थप धरान वदन, सोचन र नीविगि आिार पररि्यिन आिशरक भएको सङ्कदे ि गरदेको छ । 

३.४ ष्वद्ालिको लगानी षेित्र समग्र सतर  
िावलका ३.४ मा विद्ालरमा गररएको लगानीका आिारमा विद्ालरहरूको सिरगि नविजा प्रसििु गररएको छ । 

लगानी क्षदेत्रका सचूकमा भौवत्तक संरचना, वशक्षक र समदुारको सहभावगिा र लगानी गरी िीन उपक्षदेत्रअ्िग्यि २७ सचूक र 
८१ पणूा्यङ्कको आिारमा कास्यमपादन परीक्षण भएको वथरो । 

तालिका ३.४ : लिद्ािरहरूको कार्यसम्ादन ्रीक्षण्मा िगानी के्षत्रको स्मग्र नलतजा 

रिम सङ्खिा सतर सङ्खिा प्रष्तशत कैष्फित

1 उत्तम 3 0.3 0-40 भ्दाकम कमजोर
40-70 भ्दाकम सामा्र
70-90 भ्दाकम मधरम
90-100 उत्तम

2 मधरम 163 16

4 सामा्र 750 75

3 ्रनू 80 8

जममा 996 100  

वचत्र नं. ३.३ को क अनसुार विद्ालरको लगानी क्षदेत्रमा समग्र नविजाको श्देणी सिरगि अिसथाभ्दा कदे ही फरक 
ददेवखएको छ िापवन सामा्र प्रकृवि िा भनौ प्रिवृि भनदे उसिै छ । रहाँ स्ैबभ्दा ्बढी सामा्रमा ७५० (७५%) विद्ालर, 
तरसपवछ मधरममा १६३ (१६%) विद्ालर, ्रनूमा ८० (८%) विद्ालर र उत्तममा जममा ३ (०.३%) विद्ालर रहदेको 
पाइएको छ । 

उललदेवखि अिसथा्बाट दईु प्रमखु विषरको वसकाइ हु्छ । पवहलो लगानी राम्ो र परा्यप् भए नै उपलव्ि राम्ो हुनदे हो 
भ्नदे सामा्र वसद्ा्ि र ्बझुाइलाई रसलदे साविि गछ्य । िावलका ३.३.क पवन समग्र कार्यसमपादनको नविजाको प्रकृवि उसिै 
भएकोलदे लगानी क्षदेत्र, कार्यसमपादनको प्रवरिरा क्षदेत्र र विद्ालरलदे हावसल गरदेको उपलव्ि क्षदेत्रको नविजाको ्बीचमा 
िादातमरिा हुनपुछ्य भ्नदे कुराको सङ्कदे ि गछ्य । दोस्ो कुरा राम्ो लगानी हुदँाहुदँ ैपवन कदे ही विद्ालरलदे उपलव्ि (कार्यसमपादन 
परीक्षणको नविजा) राम्ो वदन सकदे नन ्भ्नदे ्बवुझ्छ । रसलदे पद्विको आ्िररक सक्षमिामा प्रश्न उठाउँछ । िसथ्य हाम्ा 
सामदुावरक विद्ालरहरूमा लगानीमा विशदेष खराल गददै विनको आ्िररक सक्षमिा ्बढाउन प्ररास नपगुदेको कुरालाई धरान 
वदनपुनने नीविगि उपाददेरिा ददेवखएको छ । 

३.५ ष्वद्ालिहरूको प्रष्रििा षेित्रमा समग्र सतर 
िावलका नं. ३.५ मा प्रवरिराका आिारमा कार्यसमपादनको नविजा प्रसििु गररएको छ । प्रवरिरा क्षदेत्रअ्िग्यि कक्षा 

वशक्षण, विद्ाथथी मलूराङ्कन, वशक्षकको पदेसागि विकास, नदेितृि, सह िथा अविररक्त वरिराकलापका रिमशः १०, ६, ७, 
१७ र ६ गरी जममा ४६ ओटा गरी कुल ४६ सचूकका लावग १३८ पणूा्यङ्क कारम गररएको वथरो । 
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तालिका ३.५ : लिद्ािर कार्यसम्ादन ्रीक्षण्मा प्रलरिरा के्षत्रको स्मग्र अिसथााः

रिम सङ्खिा सतर सङ्खिा प्रष्तशत कैष्फित

1 उत्तम 13 1.3 0-40 भ्दाकम कमजोर
40-70 भ्दाकम सामा्र
70-90 भ्दाकम मधरम
90-100 उत्तम

2 मधरम 205 20.6

4 सामा्र 642 64.5

3 ्रनू 136 13.7

जममा 996 100  
िावलका नं. ३.५. अनसुार अविकांश विद्ालरहरू ६४२ (६४.५%) सामा्र श्देणीमा परदेका छन ् । रसो भ्नालदे 

कार्यसमपादनमा संलगन गररएका अविकांश विद्ालर सामा्र प्रवरिराका आिारमा सञचावलि छन ् । कुल ९९६ 
विद्ालरमधरदे जममा १३ ओटा विद्ालर (१.३%) मात्र उत्तम प्रवरिरा अिलम्बन गनने भदेवटएका छन ्। तरसैगरी प्रवरिराका 
आिारमा मधरमखाललदे सञचावलि जममा २०५   (२०.६%) प्रविशि छन ्भनदे प्रवरिराका आिारमा हदेदा्य ्रनू िा कमजोर 
अिसथामा सञचावलि जममा १३६ (१३.७%) विद्ालर रहदेका छन ् । 

कार्यसमपादन परीक्षणका सािनमा प्रवरिरा सम्बद् सचूकमा वशक्षण रोजना वनमा्यण, शवैक्षक सामग्रीको प्ररोग, वशक्षण 
वसकाइ प्रवरिरामा अ्िरवरिरा, विषरिसिअुनसुारको वशक्षण–वसकाइ प्रवरिरा, वरवक्तगि वभ्निाका आिारमा वशक्षण, 
गहृकार्य वदनदे, गहृकार्य जाँचनदे र पषृ्ठपोषण वदनदे जसिा पक्ष छन ्। तरसैगरी विद्ाथथी मलूराङ्कनका चरणगि पक्ष, वशक्षकको 
पदेसागि विकासका विवभ्न पक्ष, विद्ालरमा प्रिानाधरापकको भवूमका, सह िथा अविररक्त वरिराकलाप सम्बद् सचूकहरू 
समािदेश गररएका छन ्। री सचूकहरू वशक्षा ऐन, वनरम िथा पाठ्ररिम र नीविगि वरिसथाम ैआिाररि छन ्। 

मावथ िावलकामा प्रसििु नविजा र िी नविजा प्राप् गन्य प्ररोग गररएका प्रवरिरामा आिाररि सचूकका ्बीचको 
अ्िरसम्ब्ि कमजोर ददेवखरो । सरकारको नीविगि वरिसथा कारा्य्िरनमा समसरा ददेवखरो । परीक्षण सािनका सचूकलाई 
नीवि र कारा्य्िरन पक्ष दिुैको सापदेक्षिामा विश्देषण गरी तरसका आिारमा प्रवरिरागि पक्ष स्बल ्बनाउन पनने कुरा परीक्षणको 
नविजालदे सङ्कदे ि गरदेको छ । 

३.६ ष्वद्ालिहरूको उपलष््ि षेित्रमा समग्र सतर 
िावलका ३.६ मा शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्र्बाट कार्यसमपादन परीक्षण गररएका एक हजार विद्ालरहरूमधरदे विश्देषणमा 
संलगन ९९६ विद्ालरको उपलव्िसँगको नविजा प्रसििु गवएको छ । 

तालिका ३.६ : लिद्ािरहरूको कार्यसम्ादन ्रीक्षण्मा उ्िल्ध के्षत्रको स्मग्र अिसथााः 

रिम सङ्खिा सतर सङ्खिा प्रष्तशत कैष्फित

1 उत्तम 7 0.7 0-40 भ्दाकम कमजोर
40-70 भ्दाकम सामा्र
70-90 भ्दाकम मधरम
90-100 उत्तम

2 मधरम 240 24.1

3 सामा्र 694 69.7

4 ्रनू 55 5.5

जममा 996 100  
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परीक्षणको नविजामा उपलव्ि उत्तम भएका जममा ७ (०.७%), मधरम भएका जममा २४० (२४.१%), सामा्र भएका 
६९४ (६९.७) र ् रनू भएका जममा ५५ (५.५%) विद्ालरहरू भएको िावलका नं. ३.६ ्बाट अिगि हु्छ । शवैक्षक पद्विको 
मलू उद्देशर राम्ो उपलव्ि प्राप्गनु्य हो । िर मावथ प्रसििु िथरलदे करर्ब ७०% विद्ालरहरूलदे सामा्र सिरको मात्र उपलव्ि 
प्राप् गरदेको ददेवख्छ । एक प्रविशिभ्दा कम मात्र उत्तम श्देणीमा ददेवखएका छन ्। रो विषर नीविगि िह, कारा्य्िरन पक्ष र 
स्ैब सरोकारिालाका लावग वच्िाको विषर हुनपुनने ददेवख्छ । 

उपलव्ि सम्बद् सचूकहरूमा विद्ाथथीको विद्ालरमा वनरवमििा, विद्ालर छा््डनदे र कक्षा दोहोर ्राउनदे दर, विद्ाथथीको 
औसि वसकाइ उपलव्ि, सदेिा ग्राही स्िवुटि र वशक्षक पदेशागि स्िवुटि जसिा पक्ष छन ्। मावथ लगानी र प्रवरिरा क्षदेत्रको 
कार्यसमपादन नविजा अविकांश विद्ालरको सामा्र नै वथरो । लगानी सामा्र गनने, प्रवरिरा पवन उसिै भएपवछ उपलव्ि 
सामा्र ददेवखन ुअसिाभाविक होइन । लगानी सामा्र भएका विद्ालर करर्ब ७५% छन ्। तरसिै प्रवरिरा सामा्र भएका 
विद्ालर ६४.५% छन ्भनदे उपलव्ि सामा्र भएका विद्ालर करर्ब ७०% छन ्। 

री िावलकाहरूलदे लगानीको पक्ष नै कमजोर ददेखाएको छ । सामा्र लगानी, प्रवरिरा र उपलव्िको पद्विगि वसद्ा्ि 
हदेदा्य लगानी राम्ो छ र प्रवरिरा सक्षम ददेवखएको छ । रस अिसथामा उपलव्ि भनदे राम्ो प्राप् हु्छ । तरसैलदे वशक्षाको उत्तम 
लक्ष उपलव्ि राम्ो हुनपुनने हो । अपदेवक्षि रूपमा हुन नसकनमुा लगानी र प्रवरिराको पक्षमा जो्ड वदनपुछ्य भ्नदे आिार 
कार्यसमपादन परीक्षणको नविजालदे ददेखाउँछ । 

३.७ ष्वद्ालिहरूको सेवा प्रदान गररएका ष्वद्ा्थी सङ्खिाका आिारमा सतर 
सदेिा प्रदान गररएको विद्ाथथी सङ्खराका आिारमा पवन मापनको आिार िर भएको छ । रसमा मखुर रूपलदे अवघललो 

िष्यको जममा कक्षा सङ्खरा, हुनपुनने ्रनूिम विद्ाथथी सङ्खरा, रस प्ररोजनका लावग वशक्षा वनरमािलीमा प्रवि कक्षामा 
वहमाल, पहा्ड र िराई िथा उपतरकामा हुनपुनने विद्ाथथी सङ्खरालाई वलन वनदनेशन गररएको छ । रसिै गरी हालका जममा 
विद्ाथथीका आिारमा सचूकहरू ्बनदेका छन ् । री सचूकहरूमा ्रनूिम सङ्खराको आिारमा हालको विद्ाथथी सङ्खरा 
प्रविशि, परीक्षणका लावग िोवकएको ् रनूिम सङ्खराको २५% भ्दा कम विद्ाथथी भए, िोवकएको ् रनूिम सङ्खराको २५ 
ददेवख ५०% भ्दा कम विद्ाथथी भए, िोवकएको ्रनूिम सङ्खराको ५०ददेवख ७५% भ्दा कम विद्ाथथी भए, िोवकएको 
्रनूिम सङ्खराको ७५ ददेवख ९०% भ्दा कम विद्ाथथी भए, िोवकएको ्रनूिम सङ्खराको ९० ददेवख १००% भ्दा कम 
विद्ाथथी भए र िोवकएको ्रनूिम सङ्खराको शिप्रविशि र सोभ्दा ्बढी विद्ाथथी भए परैू अङ्क प्रदान गन्य सकनदे गरी 
मापनको आिार ्बनदेको वथरो । रसैका आिारमा ५ अङ्कको मलूराङ्कन भएको छ । रसको नविजा िावलका नं. ३.७ 
उललदेख गररएको छ । 

तालिका ३.७: लिद्ािरिे सेिा प्रदान गरेको लिद्ाथथी सङ्खराको आधार्मा कार्यसम्ादन ्रीक्षणको अिसथााः

रि. सङ्खिा सतर सङ्खिा प्रष्तशत कैष्फित

1 उत्तम 408 41 0-25% भ्दाकम जराद ै्रनू
25-50 भ्दाकम ्रनू
50-75 भ्दाकम सामा्र
75-90 भ्दाकम मधरम
90-100 अवि

2 मधरम 175 17.6

3 सामा्र 307 30.8

4 ्रनू 106 10.6

जममा 996 100
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िावलका नं. ३.७ मा विद्ाथथी सङ्खराका आिारमा विद्ालरको अिसथा हदेररएको छ । प्रचवलि काननुलदे विद्ालरलदे 
सदेिा प्रदान गनु्यपनने भनी िोवकएको ्रनूिम सङ्खराको आिारमा हदेदा्य िोवकएभ्दा ्बढी विद्ाथथी भएका विद्ालर ४१% 
रहदेको ददेवखएको छ । तरसैगरी िोवकएको ्रनूिम सङ्खराको २५% भ्दाकम विद्ाथथीलाइ्य सदेिा प्रदान गरररहदेका विद्ालर 
झ््ैड ११% ददेवखएको छ । रसिा विद्ालरहरूको सिर सिुार गनने िा अकको वनकटसथ विद्ालरसँग समारोजन गनने भ्नदे प्रश्न 
उठ्न सकछ । रसिै िोवकएको ्रनूिम सङ्खराभ्दा कम िर िोवकए सङ्खराको ५०% भ्दा ्बढी विद्ाथथीलाई सदेिा प्रदान 
गरररहदेका विद्ालरहरूको सङ्खरा लगभग ४८% रहदेको छ । रसरी हदेदा्य ५९% विद्ालरहरू वशक्षाको नीवि, कार्यरिम र 
विद्ालर सञचालनका लावग िोवकएको मानकअनसुारका ्रनूिम विद्ाथथीहरू नभएको पाइएको छ । रस नविजा्बाट 
विद्ालरका लावग लगानी, प्रवरिरा र वसकाइ उपलव्ि ्बढाउनपुनने दृवटिलदे थप अधररन आिशरक ददेवखएको छ । रसलाई 
मात्र आिार ्बनाएर पवन लगानी िथा प्रवरिराका विषरमा नीविगि पररमाज्यन गनु्यपनने ददेवखएको छ । 

३.८ ष्जललागत ष्वद्ालिहरूको समग्रको तुलना 
िावलका नं. ३.८. कार्यसमपादन परीक्षण गररएका स्ैब प्रददेश अ्िग्यिका १३ वजललाका कुल ९९६ सामदुावरक 

माधरवमक विद्ालरहरूको समग्र परीक्षण नविजा प्रसििु गररएको छ । 

तालिका ३.८ : लजलिागत कार्यसम्ादन ्रीक्षण नलतजा 

ष्जलला
उत्तम मधिम सामान्ि न्िून जममा

ष्वद्ालि 
सङ्खिा

प्रष्तशत
ष्वद्ालि 
सङ्खिा

प्रष्तशत
ष्वद्ालि 
सङ्खिा

प्रष्तशत
ष्वद्ालि 
सङ्खिा

प्रष्तशत
ष्वद्ालि 
सङ्खिा

अछाम   ९ ९.७ ८२ ८८.२ २ २.२ ९३

उदरपरु   ८ ७.२ १०० ९०.१ ३ २.७ १११

ओखलढुङ्गा   ६ ८.५ ६४ ९०.१ १ १.४ ७१

गोरखा   ८ ७.२ १०० ९०.१ ३ २.७ १११

दाचु्यला १ १.५ १० १४.९ ५६ ८३.६ - - ६७

िनषुा   ९ १०.७ ६३ ७५.० १२ १४.३ ८४

पसा्य   ६ ११.३ ४६ ८६.८ १ १.९ ५३

मसुिाङ   १ १४.३ ६ ८५.७ - - ७

रामदेछाप   ११ १२.२ ७९ ८७.८ - - ९०

रूप्ददेही १ ०.७ २९ २०.३ ११३ ७९.० - - १४३

रोलपा   ५ ७.० ६४ ९०.१ २ २.८ ७१

लवलिपरु   ३६ ५०.० ३६ ५०.० - - ७२

हुमला   ३ १३.० २० ८७.०  - - २३

जममा २ ०.०२ १४१ १४.२ ८२९  ८३.२ २४ २.४ ९९६
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कार्यसमपादन परीक्षण गररएका १३ वजललाका ९९६ विद्ालर मधरदे ८३.२ % विद्ालरहरूको कार्यसमपादनको 
अिसथा सामा्र ददेवखरो । उत्तम कार्यसमपादन भएका विद्ालर ९९६ मधरदे जममा दईु ओटा ददेवखएको छ । िी दईुओटामा 
एउटा विद्ालर रूप्ददेहीमा र अकको विद्ालर दाचु्यलामा ददेवख्छ । कार्यसमपादन परीक्षणमा ्रनू नविजा भएका विद्ालर 
स्ैबभ्दा ्बढी प्रविशि (१४.३) िनषुा वजललामा ददेवखएको छ भनदे कम प्रविशि (१.४) ओखलढुङ्गामा रहदेको ददेवखएको छ । 
मधरम खालका विद्ालरको प्रविशि स्ैबभ्दा ्बदी रूपनददेहीमा (२०.३) छन ्र कम प्रविशि (७) रोलपामा ददेवखएको छ । 
१३ वजललामधरदे ६ वजलला (दाचु्यला, मसुिाङ, रामदेछाप, रूप्ददेही, लवलिपरु र हुमला) मा ्रनू सिरको कार्यसमपादन 
परीक्षणको नविजा भएका विद्ालर ददेवखएनन ् । लवलिपरु वजललामा उत्तम र ्रनू कार्यसमपादन सिर भएका विद्ालर 
ददेवखएन । मधरम र सामा्र दिुै ५०%, ५०% प्रविशि भएको पाइएको छ । िलुनातमक रूपमा विद्ालरहरू्बीचको 
कार्यसमपादन परीक्षणको नविजामा अरू वजललाको िलुनामा लवलिपरुको नविजा वभ्न ददेवख्छ । 

३.९ ष्जललागत रूपमा पाष्लकाहरूको समग्र काि्यसमपादन प्राप्ाङ्कको रिम 
कार्यसमपादन परीक्षण गररएका १३ वजलला अ्िग्यिका सथानीर िहअ्िग्यिका सामदुावरक माधरवमक विद्ालरहरूको 

औसि कार्यसमपादन नविजा रहाँ प्रसििु गररएको छ । नविजा प्रददेशगि रूपमा प्रसििु भएको छ िर पवन स्ैब प्रददेशका स्ैब 
वजललाहरू भनदे परीक्षणमा समािदेश वथएनन ्। 

िावलका ३.९ मा सदुरूपवश्म प्रददेश अ्िग्यिका दईु वजललाका सथानीर िहको कार्यसमपादन परीक्षणको नविजाका 
आिारमा ्बढीददेवख कम नविजा हुनदेको रिमगि रूपका प्रसििु गररएको छ । 

तालिका ३.९ : सदूुर ्लचि्म प्रदेशको छनोट भएका लजलिालभत्र रहेका सथानीर तहको लिद्ािरको सतर र 
उ्िल्धको रि्म 

ष्जलला स्ानीि तहको नाम
औसत 

प्राप्ाङ्क

परीषिण भएका 
ष्वद्ालिको 

सङ्खिा

उपलष््िको 
रिम

ष्वद्ालिको 
औसत सतर

अछाम

साँफदे  ्बगर नगरपावलका 64.6 13 १ सामा्र

चौरपाटी गाउँपावलका 61.6 7 २ सामा्र

्बा्नीगढी जरग गाउँपावलका 60.8 5 ३ सामा्र

रामारोशन गाउँपावलका 60.4 9 ४ सामा्र

मङ्गलसदेन नगरपावलका 58.2 11 ५ सामा्र

मदेललदेख गाउँपावलका 52.9 7 ६ सामा्र

िमुा्यखाँद गाउँपावलका 52.2 13 ७ सामा्र

पंचददेिल विनार नगरपावलका 52.1 11 ८ सामा्र

कमल्बजार नगरपावलका 52.0 12 ९ सामा्र

ढकारी गाउँपावलका 47.6 5 १० सामा्र
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ष्जलला स्ानीि तहको नाम
औसत 

प्राप्ाङ्क

परीषिण भएका 
ष्वद्ालिको 

सङ्खिा

उपलष््िको 
रिम

ष्वद्ालिको 
औसत सतर

दाचु्यला

महाकाली नगरपावलका 68.9 10 १ सामा्र

मावलकाजु्यन गाउँपावलका 63.9 11 २ सामा्र

मामा्य गाउँपावलका 62.7 6 ३ सामा्र

शलैर वशखर नगरपावलका 62.5 11 ४ सामा्र

्राँस गाउँपावलका 61.4 5 ५ सामा्र

दहुु ँगाउँपावलका 60.6 5 ६ सामा्र

लदेकम गाउँपावलका 59.3 10 ७ सामा्र

नौगा्ड गाउँपावलका 57.7 6 ८ सामा्र

अवपवहमाल गाउँपावलका 54.0 3 ९ सामा्र

िावलका अनसुार नं. ३.९ सदुरूपवश्म प्रददेशका अछाम र दाचु्यला दिुै वजललाका सथानीर िह अन ्िग्यिका सामदुावरक 
माधरवमक विद्ालरहरुको कार्यसमपादन परीक्षणको औसि अिसथा सामा्र ददेवखरो । अथा्यि ्कार्यसमपादनको नविजा 
४०–७० प्रविशिको ्बीचमा छ । अछाम वजललाअ्िग्यि साँफदे ्बगर नगरपावलका विद्ालरको स्ैब भ्दा ्बढी (औसि 
६४.६%) पाइरो भनदे ढकारी गाउँपावलका विद्ालरहरुको स्ैब भ्दाकम ( ४७.६% ) पाइएको छ । रसरी औसि अङ्कमा 
१७% लदे वभ्निा ददेवखएको छ । तरसैगरी दाचु्यला वजललामा महाकाली नगरपावलकाका विद्ालरहरूको स्ैबभ्दा ्बढी 
(६८.९%) र अवपवहमाल गाउँपावलका विद्ालरहरूको स्ैबभ्दा कम (औसि ५४%) छ । रस वजललामा रहदेका सथानीर 
िहको पावलकागि वभ्निा १५ प्रविशि अङ्क छ । 

मावथको िावलकामा प्रसििु कार्यसमपादन परीक्षणको नविजा्बाट वजललाअ्िग्यिका सथानीर िहका विद्ालरको 
सामा्र श्देणी रिम अिगि हु्छ । सथानीर िहहरूलाई आफनो िहअ्िग्यिका विद्ालरको परीक्षण नविजा अरूभ्दा फरक 
वकन भरो, कम िा ्बढी हुनकुो कारण कदे  भरो भ्नदे वजज्ञासा उतप्न गराउन मद्ि गछ्य । रस्बाट सिुारका लावग आिार प्राप् 
हु्छ । 

३.१० : कणा्यली प्रदेशका छनोट भएका ष्जललाष्भत्र रहेका स्ानीि तहको ष्वद्ालिको सतर र उपलष््िको 
रिम 

आ.ि. २०७५/७६ मा कणा्यली प्रददेशको हुमला वजललामात्र शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्रको कार्यसमपादन परीक्षणमा 
परदेको वथरो । रस वजललाका सथानीर िहका विद्ालरहरूको औसि प्राप्ाङ्क प्रविशि र विनको रिमसिर िावलका १५ मा 
प्रसििु गररएको छ । 
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तालिका ३.१० : हुमिा लजलिाका सथानीर तहहरूको लिद्ािरको कार्यसम्ादन सतरको रि्म 

स्ानीि तहको नाम
औसत 

प्राप्ाङ्क
परीषिण भएका 

ष्वद्ालिको सङ्खिा
उपलष््िको रिम

ष्वद्ालिको 
औसत सतर

वसमकोट गाउँपावलका ६७ ७ १ सामा्र
खापु्यनाथ गाउँपावलका ६७ ४ २ सामा्र
नामखा गाउँपावलका ६६ १ ३ सामा्र
िाँजाकोट गाउँपावलका ५६ ३ ४ सामा्र
चखंदेली गाउँपावलका ५३ २ ५ सामा्र
अदान चलुी गाउँपावलका ५२ २ ६ सामा्र
सकने गा्ड गाउँपावलका ५२ ४ ७ सामा्र

िावलका नं ३.१० अनसुार हुमला वजललाका ७ ओटा सथानीर िहमधरदे वसमीकोट गाउँपावलका अ्िग्यिका विद्ालरको 
औसि कार्यसमपादन परीक्षणको नविजा प्रविशि स्ैबभ्दा राम्ो (६७% ) ददेवख्छ भनदे स्ैबभ्दा कमजोर सकने गा्ड 
गाउँपावलकाअ्िरगिको विद्ालरको (५२%) ददेवख्छ । स्ैब सथानीर िहको विद्ालरहरूको कार्यसमपादन परीक्षणको 
नविजाको औसि सामा्र सिरको ददेवखएको छ । 

समग्र वजललाका सामदुावरक विद्ालर सामा्र गविमा चलदेका छन ्। वरनीहरूको मधरम, तरसपवछ उत्तम सिरमा पगुन 
वनकै िदेरै प्ररास गनु्यपनने ददेवख्छ । रस कार्यसमपादन परीक्षणको उपाददेरिा रहीवँनर छ । िी सथानीर िहका सरकारलदे 
आ–आफना िहमा वकन रसिो अिसथा आरो विमश्य हुन ुआिशरक छ । रस प्रवििदेदनको अनसुचूी २ मा प्रसििु भएको 
विद्ालरगि अिसथा र िी विद्ालरका कार्यसमपादनका रिममा उपल्ि गराइएको विसििृ वििरण सिुारका लावग 
अधररनका अ््बल सामग्री हुन सकछन ्। 

३.११ प्रदेश ५ का छनोट भएका ष्जललाष्भत्र रहेका स्ानीि तहको सतर र उपलष््िको रिम 
िावलका ३.११ मा प्रददेश ५ अ्िग्यि आ.ि. २०७५/७६ मा शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्र्बाट परीक्षण गररएका 

रूप्ददेही र रोलपा वजललाका स्ैब सामदुावरक विद्ालरको औसि प्राप्ाङ्क, सङ्खरा, उपलव्िको सिर रिम र सिर प्रसििु 
गररएको छ । 

तालिका ३.११ : रू्नदेही र रोल्ा लजलिाका सथानीर तहहरूअनतग्यतको लिद्ािरको कार्यसम्ादन ्रीक्षण 
नलतजाको सतर र रि्माः

ष्जलला स्ानीि तहको नाम औसतप्राप्ाङ्क
परीषिण भएका 

ष्वद्ालिको सङ्खिा
उपलष््िको 

रिम
स्ानीि 

तहको सतर

रूप्ददेही
्बटुिल उपमहानगरपावलका 71.1 20 १ मधरम
मच्यिारी गाउँपावलका 68.2 4 २ सामा्र
ददेिदह नगरपावलका 65.1 13 ३ सामा्र
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ष्जलला स्ानीि तहको नाम औसतप्राप्ाङ्क
परीषिण भएका 

ष्वद्ालिको सङ्खिा
उपलष््िको 

रिम
स्ानीि 

तहको सतर

रूप्ददेही

लवुम्बनी सांसकृविक 
नगरपावलका 64.9 7 ४ सामा्र

सदु्ोिन गाउँपावलका 64.8 6 ५ सामा्र

विलोत्तमा नगरपावलका 62.3 20 ६ सामा्र

क्चन गाउँपावलका 61.8 9 ७ सामा्र

रोवहणी गाउँपावलका 61.6 7 ८ सामा्र

माराददेिी गाउँपावलका 60.8 8 ९ सामा्र

सैनामनैा नगरपावलका 60.5 13 १० सामा्र

कोटहीमाई गाउँपावलका 58.2 5 ११ सामा्र

गै्डहिा गाउँपावलका 56.3 9 १२ सामा्र

सममरीमाई गाउँपावलका 55.7 3 १३ सामा्र

वसरारी गाउँपावलका 55.4 7 १४ सामा्र

ओमसविरा गाउँपावलका 55.0 3 १५ सामा्र

वसद्ाथ्यनगर नगरपावलका 54.89 9 १६ सामा्र

रोलपा

सिुणा्यििी गाउँपावलका 65.0 1 १ सामा्र

पररिि्यन गाउँपावलका 64.3 7 २ सामा्र

रोलपा नगरपावलका 58.3 8 ३ सामा्र

सवुनल समवृि गाउँपावलका 57.1 7 ४ सामा्र

सनुछहरी गाउँपावलका 55.5 8 ५ सामा्र

लङ्ुग्री गाउँपावलका 54.6 7 ६ सामा्र

मा्डी गाउँपावलका 54.0 4 ७ सामा्र

वत्रिदेणी गाउँपावलका 47.8 12 ८ सामा्र

रू्टीगढी गाउँपावलका 47.1 9 ९ सामा्र

गङ्गाददेि गाउँपावलका 46.8 8 १० सामा्र

िावलकामा प्रसििु िथरअनसुार रूप्ददेही वजललाका १६ ओटा सथानीर सरकारमधरदे ्बटुिल उप महानगरपावलकाका 
विद्ालरहरूको कार्यसमपादन सिर स्ैबभ्दा राम्ो ददेवखएको छ । सो उप महानगरपावलकाको एउटा मात्र विद्ालर उत्तम 
कार्यसमपादन सिर भएको पाइएको छ । रूप्ददेही वजललामा स्ैबभ्दा कमजोर सथानीर िहमा वसद्ाथ्यनगर नगरपावलका 
ददेवख्छ (औसि ५४.९%) । तरसैगरी रोलपाका १० सथानीर िहमा सिुणा्यििी सथानीर िहको विद्ालरकको स्ैबभ्दा राम्ो 
(औसि उपलव्ि नविजा ६५%) छ भनदे गंगाददेि गाउँपावलकाको विद्ालरको स्ैबभ्दा कम (४६.८%) ददेवख्छ । रूप्ददेही 
वजललामा औसि उपलव्िको वभ्निा १५ अङ्कको छ भनदे रोलपामा १८ अङ्कको वभ्निा ददेवख्छ । 
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३.१२ गण्डकी प्रदेशका छनोट भएका ष्जललाष्भत्र रहेका स्ानीि तहको सतर र उपलष््िको रिम
िावलका २.१० मा गण्डकी प्रददेशका गोरखा वजललाका ११ र मसुिाङका वजललाका ४ सथानीर िहका स्ैब माधरवमक 

विद्ालरहरूको औसि कार्यसमपादन सिरको रिमगि अिसथा प्रसििु गररएको छ । 

तालिका ३.१२ : गोरखा र ्ुमसताङ लजलिाका सथानीर तहहरूअनतग्यतका लिद्ािरको कार्यसम्ादन सतर

ष्जलला स्ानीि तहको नाम औसत प्राप्ाङ्क
परीषिणभएका 
ष्वद्ालिको 

सङ्खिा

उपलष््िको 
रिम

स्ानीि 
तहको सतर

गोरखा

अवजरकोट गाउँपावलका 64.1 7 १ सामा्र

शहीद लखन गाउँपावलका 61.7 11 २ सामा्र

भीमसदेनथापा गाउँपावलका 60.5 12 ३ सामा्र

गोरखा नगरपावलका 59.3 16 ४ सामा्र

्बारपाक सलुीकोट गाउँपावलका 58.5 10 ५ सामा्र

गण्डकी गाउँपावलका 57.9 9 ६ सामा्र

पालङ्ुगटार नगरपावलका 56.1 13 ७ सामा्र

वसरान चोक गाउँपावलका 54.9 15 ८ सामा्र

आरुघाट गाउँपावलका 49.6 10 ९ सामा्र

िाचने गाउँपावलका 48.42 7 १० सामा्र

चमुनबु्ी गाउँपावलका 48.0 1 ११ सामा्र

मसुिाङ

्बाह्ागङु मवुक्तक्षदेत्र गाउँपावलका 66.0 1 १ सामा्र

लोम्थान गाउँपावलका 66.0 1 २ सामा्र

थासाङ गाउँपावलका 63.7 3 ३ सामा्र

घरपझोङ गाउँपावलका 63.0 2 ४ सामा्र

लो-घदेकर दामोदरकुण्ड गाउँपावलका 

िावलका नं. ३.१२. अनसुार गोरखामा अवजरकोट गाउँपावलकाका विद्ालरको औसि प्राप्ाङ्क प्रविशि स्ैबभ्दा 
राम्ो (६४.१%) ददेवखरो भनदे स्ैबभ्दा कमजोर चमुनबु्ी गाउँपावलकाको (४८%) ददेवखरो । तरसै गरी मसुिाङका सथानीर 
िहका विद्ालरमधरदे ्बाह्ागङु गाउँपावलका स्ैबभ्दा ्बढी (६६%) र स्ैबभ्दा कम घरपझोङ गाउँपावलकाको (६३%) 
पाइएको छ । पावलकागि वभ्निा रिमशः १६ र ४ अङ्कको छ । मसुिाङका पावलकाको वभ्निा सिाभाविक प्रकृविको 
ददेवख्छ । 

कार्यसमपादन परीक्षण नविजालदे गोरखा र मसुिाङका स्ैब सथानीर िहको सिर सामा्र ददेखाएको छ । उत्तम, मधरम र 
्रनू कुनैमा पवन ददेवखएन । िी वजललाका सामदुावरक माधरवमक विद्ालर सामा्र गविमा चवलरहदेका छन ्भ्नदे ददेवखएको 
छ । िी विद्ालरलाई मधरम र उत्तमको श्देणीमा उकासन सथानीर िहहरूलदे अझ िदेरै प्ररास गनु्यपननेछ भ्नदे अथ्य लागछ । 
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रसिैगरी सथानीर वनकारलदे वकन आफना िहको विद्ालरहरूको औसि अिसथा सामा्र्बाट मावथ उठ्न सकदे न भ्नदे 
विषरमा खोज र विमश्य गनु्यपनने हु्छ । 

३.१३ वागमती प्रदेशका छनोट भएका ष्जललाष्भत्र रहेका स्ानीि तहका ष्वद्ालिको सतर र 
उपलष््िको रिम

शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्र्बाट आ.ि. २०७५/७६ मा कार्यसमपादन परीक्षण गररएका िागमिी प्रददेशका लवलिपरु 
र रामदेछाप दईु वजललाका सथानीर िहका विद्ालरहरुको औसि नविजा, उपलव्ि रिम र सिरको िावलकामा प्रसििु गररएको 
छ । 

तालिका ३.१३ : िाग्मती प्रदेशका दुई लजलिाका सथानीर तहका लिद्ािरको कार्यसम्ादन नलतजा

ष्जलला स्ानीि तहको नाम
औसत 

प्राप्ाङ्क

परीषिण भएका 
ष्वद्ालिको 

सङ्खिा

उपलष््िको 
रिम

स्ानीि 
तहको सतर

लवलिपरु

लवलिपरु महानगरपावलका 72.2 25 १ मधरम

महालक्मी नगरपावलका 69.1 10 २ सामा्र

गोदािरी नगरपावलका 68.8 16 ३ सामा्र

महाङ्काल गाउँपावलका 64.0 6 ४ सामा्र

को्जरो सोम गाउँपावलका 62.8 6 ५ सामा्र

िागमिी गाउँपावलका 62.8 9 ६ सामा्र

रामदेछाप

रामदेछाप नगरपावलका 66.4 12 १ सामा्र

सनुापिी गाउँपावलका 65.2 12 २ सामा्र

म्थली नगरपावलका 61.8 19 ३ सामा्र

वलख ुिामाकोशी गाउँपावलका 58.6 12 ४ सामा्र

दोरम्बा गाउँपावलका 58.3 9 ५ सामा्र

खाँ्डाददेिी गाउँपावलका 58.0 12 ६ सामा्र

गोकुलगङ्गा गाउँपावलका 55.4 7 ७ सामा्र

उमाकुण्ड गाउँपावलका 52.3 7 ८ सामा्र
िावलका नं. ३.१३. अनसुार लवलिपरु वजललाका सथानीर िहमा ७२.२% ददेवख ६२.८% समम औसि उपलव्िको 

सिर ददेवख्छ । रस वजललामा लवलिपरु महानगरपावलकाको स्ैबभ्दा राम्ो नविजा छ र रो मधरम सिरको नविजा छ । 
रामदेछाप वजललामा भनदे कुनै पवन पावलकाको नविजा मधरम ददेवखएको छैन । तरस वजललाका स्ैब पावलकाका विद्ालरहरूको 
नविजा सामा्र छ । औसि प्राप्ाङ्क ५२.३ ददेवख ६६.४ समम ददेवख्छ । करर्ब १४ प्रविशिको औसि अङ्कमा वभ्निा 
ददेवखएको छ । प्रददेशगि रूपमा हदेदा्य िागमिी प्रददेशमा औसि प्राप्ाङ्क प्रविशिमा २० अङ्कको वभ्निा ददेवख्छ । 
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३.१४ प्रदेश २ का छनोट भएका ष्जललाष्भत्र रहेका स्ानीि तहको सतर र उपलष््िको रिम
शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्र्बाट आ.ि. २०७५/७६ मा कार्यसमपादन परीक्षण गररएका प्रददेश २ अ्िग्यि दईु वजललाका 

सथानीर िहवभत्रका सामदुावरक माधरवमक विद्ालरहरूको औसि नविजालाई सथानीर िहगि रूपमा िावलका ३.१४ मा 
प्रसििु गररएको छ । 

तालिका ३.१४ : प्रदेश २ का दुई लजलिाअनतग्यत सथानीर तहका लिद्ािरको कार्यसम्ादन सतर

ष्जलला स्ानीि तहको नाम
औसत 

प्राप्ाङ्क

परीषिण भएका 
ष्वद्ालिको 

सङ्खिा

उपलष््िको 
रिम

स्ानीि 
तहको सतर

िनषुा

मवुखरापट्ी मसुहरवमरा गाउँपावलका 67.0 1 १ सामा्र

वक्षरदेश्वरनाथ नगरपावलका 63.6 5 २ सामा्र

वमवथला नगरपावलका 62.6 7 ३ सामा्र

िनषुािाम नगरपावलका 61.8 5 ४ सामा्र

गणदेशमान चारनाथ नगरपावलका 61.4 5 ५ सामा्र

्बटदेश्वर गाउँपावलका 60.3 3 ६ सामा्र

स्ैबला नगरपावलका 57.2 5 ७ सामा्र

लक्मीवनरा गाउँपावलका 57.0 3 ८ सामा्र

जनकपरु उपमहानगरपावलका 56.8 17 ९ सामा्र

नगराइन नगरपावलका 55.0 2 १० सामा्र

औरही गाउँपावलका 50.4 5 ११ सामा्र

वमवथला व्बहारी नगरपावलका 48.8 5 १२ सामा्र

िनौजी गाउँपावलका 48.5 2 १३ सामा्र

शहीदनगर नगरपावलका 47.7 3 १४ सामा्र

विददेह नगरपावलका 46.0 4 १५ सामा्र

हसंपरु नगरपावलका 42.0 6 १६ सामा्र

जनक नव्दनी गाउँपावलका 36.0 2 १७ ्रनू

कमला नगरपावलका 33.8 4 १८ ्रनू

पसा्य

पोखरररा नगरपावलका 67.0 1 १ सामा्र

सखिुा प्रसौनी गाउँपावलका 64.0 4 २ सामा्र

वछपहरमाई गाउँपावलका 63.0 2 ३ सामा्र

पकाहा मनैपरु गाउँपावलका 62.0 1 ४ सामा्र
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ष्जलला स्ानीि तहको नाम
औसत 

प्राप्ाङ्क

परीषिण भएका 
ष्वद्ालिको 

सङ्खिा

उपलष््िको 
रिम

स्ानीि 
तहको सतर

पसा्य

ठोरी गाउँपावलका 61.8 5 ५ सामा्र

्बहादरुमाई नगरपावलका 60.0 5 ६ सामा्र

पटदेिा्य सगुौली गाउँपावलका 59.7 3 ७ सामा्र

पसा्यगढी नगरपावलका 57.7 3 ८ सामा्र

वजराभिानी गाउँपावलका 57.5 2 ९ सामा्र

कावलकामाई गाउँपावलका 56.3 3 १० सामा्र

विरग्ज महानगरपावलका 55.7 18 ११ सामा्र

िो्बीनी गाउँपावलका 53.0 2 १२ सामा्र

वि्द्बावसनी गाउँपावलका 51.0 2 १३ सामा्र

जगरनाथपरु गाउँपावलका 50.0 2 १४ सामा्र

िावलका नं. ३.१४ अनसुार िनषुा वजललामा जममा १८ ओटा सथानीर िह छन ्। िी १८ ओटामा १६ ओटा सथानीर 
िहको औसि नविजा सामा्र छ । दईु ओटाको नविजा भनदे ् रनू ददेवखएको छ । सो वजललाका सथानीर िहमा ६७ ददेवख ३३.८ 
समम औसि प्राप्ाङ्क प्रविशि ददेवखएको छ । करर्ब ३३ अङ्कलदे औसि उपलव्ि प्रविशिमा वभ्निा हुनलुाई सामा्र 
अिसथा भ्न सवकँदनै । रस प्रकारको ठूलो अ्िर अरू वजललामा ददेवखएको छैन । पसा्य वजललाका १४ सथानीर िहमा ६७ 
ददेवख ५० समम औसि प्राप्ाङ्क प्रविशि ददेवखएको छ । औसि प्राप्ाङ्क १७ अङ्कलदे वभ्निा छ । िनषुाको िलुनामा रो 
वनकै कम हो । 

विद्ालरको कार्यसमपादन परीक्षणको नविजाको उपरोग र रसको िासिविक अथ्य -meaning_ सम्बव्िि विद्ालरको 
लावग हु्छ । तरस विद्ालरका सरोकारिालाको प्रमखु चासोको विषर हो । री प्रददेशगि, वजललागि र सथानीरिह गि 
अिसथा उजागर गदा्य िी एकाइहरूव्बचको समानिा र वभ्निाको अिसथाको जानकारीलदे सिुारका थप प्ररासका लावग 
आिार वसज्यना गद्यछ । िनषुा वजललाअ्िग्यिका पावलकामा ददेवखएको असिाभाविक वभ्निा स्ैबका लावग विचारणीर छ । 

३.१५  प्रदेश १ का छनोट भएका ष्जललाष्भत्र रहेका स्ानीि तहष्वद्ालिको सतर र उपलष््िको रिम
प्रददेश १ का उदरपरु र ओखलढुङ्गाका दईु वजललाअ्िग्यि सथानीरिहहरूको कार्यसमपादनको औसि, नविजा 

प्राप्ाङ्क र उपलव्िको रिम िावलकामा प्रसििु गररएको छ । 
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तालिका ३.१५ : प्रदेश १ का दुई लजलिाको सथानीर तहका लिद्ािरको कार्यसम्ादन सतर

ष्जलला स्ानीि तहको नाम
औसत 

प्राप्ाङ्क

परीषिण भएका 
ष्वद्ालिको 

सङ्खिा

उपलष््िको 
रिम

उदरपरु रौिामाई गाउँपावलका 62.3 14 १

 ्बदेलका नगरपावलका 61.2 13 २

 चौदण्डीगढी नगरपावलका 57.4 19 ३

 सनुकोशी (वलमचङ्ु्बङु) गाउँपावलका 57.4 5 ४

 िा्पली गाउँपावलका 55.8 6 ५

 वत्ररगुा नगरपावलका 53.9 23 ६

 कटारी नगरपावलका 52.3 19 ७

 उदरपरुगढी गाउँपावलका 51.0 12 ८

ओखलढुङ्गा

मोलङ्ु गाउँपावलका 65.2 10 १

वखजीददेम्बा गाउँपावलका 58.6 7 २

सनुकोशी गाउँपावलका 58.1 9 ३

चमपाददेिी गाउँपावलका 57.6 7 ४

वचशखंगुढी गाउँपावलका 53.4 7 ५

मानदेभ्जराङ गाउँपावलका 52.6 8 ६

वसवद्चरण नगरपावलका 51.8 15 ७

वलख ुगाउँपावलका 51.4 8 ८

मावथको िावलकामा शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्र्बाट आ.ि. २०७५/७६ मा कार्यसमपादन परीक्षण गररएका प्रददेश १ 
का दईु वजललाका सामदुावरक माधरवमक विद्ालरहरूको कार्यसमपादन परीक्षणका नविजाका आिारमा उदरपरुमा ५१ 
ददेवख ६२.३ र ओखलढुङ्गामा ५१.४ ददेवख ६२.२ को औसि प्राप्ाङ्क प्रविशिको वभ्निा ददेवखएको छ । एउटै प्रकारको 
राजरको लगानी र प्रवरिरा हुदँा रस प्रकारको असमानिा ददेवखनलुदे पद्विको सक्षमिामा प्रश्न उठाउँछ िथावप अ्र प्रददेशका 
वजललाहरूको िलुनामा रस प्रददेशअ्िग्यिका वजललामा सथानीर िहको नविजामा िदेरै ठूलो वभ्निा ददेवखएको छैन । 
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खण्ड ४ : ष्वद्ालि काि्यसमपादन परीषिण नष्तजा, उपादेिता,  
प्रष्तष्वम्बन र सझुावहरू 

४.१ नष्तजा, उपादेिता, प्रष्तष्वम्बन र सझुावहरू 
अवघललो खण्डमा कार्यसमपादन परीक्षण गररएका विद्ारको पररक्षणका सचूनाहरू आिारमा प्राप् िथर िथराङ्क र 

जानकारीका आिारमा विश्देषण गरररो । रस खण्डमा विनै विश्देवषि विषरिसिकुा आिारमा प्रमखु नविजा (Findings), 
उपाददेरिा (Implications) र प्रविविम्बन (Reflection) प्रसििु गररएको छ । 

४.२ प्रमुख नष्तजाहरू (Findings)
1. काि्यसमपादन परीषिणको औसत प्राप्ाङ्क: कार्यसमपादन परीक्षणको औसि प्राप्ाङ्कका आिारमा विश्देषण 

गदा्य लगानी र प्रवरिरामा रिमशः ५६ प्रविशि र ५६.३ प्रविशि पाइरो भनदे उपलव्िमा ६०.४ प्रविशि पाइएको छ । 
उपक्षदेत्रगि रूपमा हदेदा्य वशक्षकसम्ब्िी उपक्षदेत्रमा स्बभ्दा ्बढी औसि प्रविशि (६९%) अङ्क ददेवख्छ, जसअनसुार 
वशक्षकको रोगरिा, वशक्षक विद्ाथथी अनपुाि, लैङ्वगक पक्ष आवद पद्यछ । स्ैबभ्दा कमजोर उपक्षदेत्रमा वशक्षकको 
पदेशागि विकास ददेवख्छ (३८.६%) । क्षदेत्रगि उपक्षदेत्रको अिसथा िलुना गदा्य लगानी क्षदेत्रअ्िग्यि वशक्षकमा गररएको 
लगानी उतकृटि ददेवख्छ भनदे भौविक वरिसथापन र समदुावरक सहभावगिाको अिसथा झण्ैड उसिै छ (रिमशः: ५१.७ र 
५०.६) । तरसैगरी प्रवरिरा क्षदेत्रअ्िग्यि नदेितृि र मलूराङ्कनको अिसथा राम्ो ददेवख्छ (६३.७) । िथर-िथराङ्कका 
आिारमा विश्देषण गररएको विद्ाथथीको उपलव्ि क्षदेत्रमा (विवभ्न कक्षा र विषरको औसि अङ्क) वनकै कम (५४.४) 
हुदँाहुदँ ैसदेिाग्राही र वशक्षकको पदेशागि स्िवुटि वनकै राम्ो ददेवखएको छ (रिमशः ६७.४ र ६८.१) । 

2. ष्वद्ालिहरूको समग्र नष्तजा : परीक्षण गररएका ९९६ विद्ालरहरूको परीक्षण्बाट प्राप् समग्र नविजाअनसुार ४० 
प्रविशिभ्दा कम नविजा प्राप् गनने विद्ालर कमजोर विद्ालर हो । सोही अनसुार ४० ददेखी ७० भ्दाकम सामा्र, 
७० ददेखी ९० भ्दा कम मधरम र ९०–१०० प्रविशि प्राप् गनने विद्ालर उत्तम हो । जसअनसुार जममा २ ओटा अथा्यि ्
०.२% विद्ालरमात्र उत्तम श्देणीमा ददेवखएका छन ् । स्ैबभ्दा ्बढी ८२९ (८३.२%) विद्ालर सामा्र, १४१ 
(१४.२%) विद्ालर मधरम र २४(२.४%)विद्ालर ्रनू श्देणीमा भएको पाइएको छ । 

3. लगानी षेित्रको आिारमा नष्तजा : विद्ालरमा गररएको लगानीका आिारमा कार्यसमपादनको नविजा स्ैबभ्दा 
्बढी सामा्र ७५० (७५%)विद्ालर, तरसपवछ मधरम १६६ विद्ालर (१६%)विद्ालर, ्रनू ८० (८%) विद्ालर 
र उत्तममा जममा ३ (०.३%) विद्ालर रहदेको पाइरो । 

4. प्रष्रििा षित्रको आिारमा नष्तजा: समग्र प्रवरिराका आिारमा कार्यसमपादनको नविजाअनसुार अविकांश 
विद्ालरहरू (६४.५%) सामा्र श्देणीमा परदेका छन ्। ९९६ विद्ालरमधरदे जममा १३ ओटा विद्ालर (१.३ %) मात्र 
उत्तम पाइएको छ । मधरम २०५ ओटा (२०.६%) र ्रनू १३६ (१३.७%) रहदेका पाइएको छ । 

5. उपलष््ि षेित्रको आिारमा नष्तजा : कार्यसमपादन परीक्षणका जानकारी विश्देषण गररएका ९९६ विद्ालरको 
उपलव्ि क्षदेत्रको नविजाअनसुार उपलव्ि उत्तम भएका जममा ७ (०.७%), मधरम भएका जममा २४० (२४.१%), 
सामा्र भएका ६९४ (६९.७% ) र ्रनू भएका जममा ५५ (५.५%) विद्ालरहरू भएको पाइरो । 
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6. ष्वद्ालिहरूले सेवा प्रदान गरेका ष्वद्ा्थी सङ्खिाको आिारमा नष्तजा : सदेिा प्रदान गररएको विद्ाथथी 
सङ्खराका आिारमा िोवकएको ्रनूिम सङ्खराको २५ % भ्दा कम, २५ ददेवख ५०% भ्दा कम, ५० ददेवख ७५ % 
भ्दा कम, ७५ ददेवख ९०% भ्दा कम र ९० ददेवख १००% भ्दा कम विद्ाथथी विद्ालरहरू रिमशः १०.६, ३०.८, 
१७.६ र ४१ प्रविशि ददेवखएको छ । ५९% विद्ालरहरू वशक्षाको नीवि, कार्यरिम र विद्ालर सञचालनका लावग 
िोवकएको मानकअनसुारका विद्ाथथीहरू नभएको पाइएको छ । 

7. ष्जललागत तुलनाको प्राष्प्: कार्यसमपादन परीक्षण गररएका १३ वजललाका ९९६ मधरदे सामदुावरक माधरवमक 
विद्ालरहरूको परीक्षण नविजाअनसुार ८३% विद्ालरहरूको कार्यसमपादनको अिसथा सामा्र पाइरो । उत्तम 
विद्ालर जममा दईु ओटा पाइरो । कार्यसमपादनमा ्रनू नविजा भएका विद्ालर स्ैबभ्दा ्बढी प्रविशि (१४.३) 
िनषुा वजललामा ददेवखएको छ भनदे कम प्रविशि (१.४) ओखलढुङ्गामा रहदेको पाइरो । रूप्ददेहीमा मधरम खालका 
विद्ालरहरू २०.३ प्रविशि पाइरो । कम प्रविशि (७) रोलपामा ददेवखएको छ । १३ वजललामधरदे ६ वजलला (दाचु्यला, 
मसुिाङ, रामदेछाप, रूप्ददेही, लवलिपरु र हुमला) मा ्रनू कार्यसमपादनको नविजा भएका विद्ालर ददेवखएन । लवलिपरु 
वजललामा उत्तम र ्रनू कार्यसमपादन भएका विद्ालर ददेवखएन । मधरम र सामा्र दिुै ५०%, ५०% प्रविशि भएको 
पाइएको छ । 

8. ष्जललाअन्तग्यतका ष्स्ानीि तहको तुलना (सदूुरपष्चिम): कार्यसमपादन परीक्षणमा संलगन सदुरूपवश्म 
प्रददेशअ्िग्यिका दईु वजललाका सथानीर िहको कार्यसमपादन परीक्षणको नविजाअनसुार अछाम र दाचु्यला दिुै 
वजललाका सथानीर िहको कार्यसमपादन परीक्षण सामा्र पाइरो (दिुैको नविजा ४०–७० प्रविशि) । अछाम वजलला 
अ्िग्यि साँफदे ्बगर नगरपावलकाको स्ैबभ्दा ्बढी ( औसि ६४.६%) पाइरो भनदे ढकारी गाउँपावलकाको स्ैबभ्दा कम 
( ४७.६% ) पाइएको छ । रसरी औसि अङ्कमा १७% लदे वभ्निा ददेवखएको छ । तरसैगरी दाचु्यला वजललामा 
महाकाली नगरपावलकाको स्ैबभ्दा ्बढी (६८.९%) र अवपवहमाल गाउँपावलकाको स्ैबभ्दा कम (औसि ५४%) 
छ । रस वजललामा रहदेका सथानीर िहको पावलकागि वभ्निा १५ प्रविशि अङ्क छ । 

9. कणा्यली प्रदेशअन्तग्यतका ष्जललाष्भत्र रहेका स्ानीि तहहरूको तुलनातमक अवस्ा : कणा्यली प्रददेशको 
हुमला वजललको मात्र कार्यसमपादन परीक्षण गररएको वथरो । तरस वजललाका ७ िटा सथानीर िहका विद्ालरहरूको 
औसि प्राप्ाङ्क प्रविशिअनसुार वसमीकोट गाउँपावलकाको औसि कार्यसमपादन प्रविशि स्ैबभ्दा राम्ो (६७% ) 
ददेवख्छ भनदे स्ैबभ्दा कमजोर सकने गा्ड गाउँपावलका (५२%) ददेवख्छ । स्ैब सथानीर िहको विद्ालरहरूको 
कार्यसमपादन परीक्षणको नविजाको औसि सामा्र ददेवखएको छ । 

10. प्रदेश ५ का ष्जललाअन्तग्यतका स्ानीि तहको तुलनातमक अवस्ा : रस प्रददेश रूप्ददेही र रोलपा वजललाको 
कार्यसमपादन परीक्षण गररएको वथरो । जसअनसुार रूप्ददेही वजललाका १६ ओटा सथानीर सरकारमधरदे ्बटुिल उप 
महानगरपावलकाको कार्यसमपादन सिर स्ैबभ्दा राम्ो ददेवखएको छ । रूप्ददेही वजललामा स्ैबभ्दा कमजोर सथानीर 
िहमा वसद्ाथ्यनगर नगरपावलका ददेवख्छ (औसि ५४.९%) । तरसैगरी रोलपाका १० सथानीर िहमा सिुणा्यििीमा 
सथानीर िहको स्ैबभ्दा राम्ो (औसि उपलव्ि नविजा ६५%) छ भनदे गंगाददेि गाउँपावलकाको स्ैबभ्दा कम 
(४६.८%) ददेवख्छ । रूप्ददेही वजललामा औसि उपलव्िको वभ्निा १५ अङ्क को छ भनदे रोलपामा १८ अङ्कको 
वभ्निा ददेवख्छ । 

11. गण्डकी प्रदेशका ष्जललाष्भत्रका स्ानीि तहको सतरको तुलना : गण्डकी प्रददेशका गोरखा वजललाका ११ र 
मसुिाङका ४ वजललाका स्ैब माधरवमक विद्ालरहरूको कार्यसमपादन परीक्षण गररएकोमा गोरखाको अवजरकोट 
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गाउँपावलकाको औसि प्राप्ाङ्क प्रविशि स्ैबभ्दा राम्ो (६४.१%) ददेवखरो भनदे स्ैबभ्दा कमजोर चमुनबु्ी 
गाउँपावलकाको (४८%) ददेवखरो । तरसै गरी मसुिाङका थप सथानीर िहमा ्बाह्ागङु गाउँपावलका स्ैबभ्दा ्बढी 
(६६%) र स्ैबभ्दा कम घरपझोङ गाउँपावलकाको (६३%) पाइएको छ । पावलकागि वभ्निा रिमशः १६ र ४ 
अङ्कको छ । मसुिाङका पावलकाको वभ्निा सिाभाविक प्रकृविको ददेवख्छ । 

12. वागमती प्रदेश : िागमिी प्रददेशका लवलिपरु र रामदेछाप दईु वजललाका सथानीर िहको परीक्षण गररएकोमा लवलिपरु 
वजललाका सथानीर िहमा ७२.२% ददेखी ६२.८% समम औसि उपलव्िको सिर ददेवख्छ । रस वजललामा लवलिपरु 
महानगरपावलकाको स्ैबभ्दा राम्ो नविजा छ र मधरम सिरको नविजा छ । रामदेछाप वजललामा भनदे कुनै पावलकाको पवन 
मधरम नविजा ददेवखएको छैन । तरस वजललाका स्ैब विद्ालरको नविजा सामा्र छ । औसि प्राप्ाङ्क ५२.३ ददेखी 
६६.४ समम ददेवख्छ । करर्ब १४ प्रविशिको औसि अङ्कमा वभ्निा ददेवखएको छ । प्रददेशगि रूपमा हदेदा्य िागमिी 
प्रददेशमा औसि प्राप्ाङ्क प्रविशिमा २० अङ्कको वभ्निा ददेवख्छ । 

13. प्रदेश २ ष्जललाष्भत्रका स्ानीि तहको अवस्ा : रस प्रददेशअ्िग्यि कार्यसमपादन परीक्षण गररएका दईु वजललाका 
सथानीर िहवभत्रका सामदुावरक माधरवमक विद्ालरहरूको औसि नविजाअनसुार िनषुा वजललामा जममा १८ ओटा 
सथानीर िह छन ्। िी १८ ओटामा १६ ओटा सथानीर िहको औसि नविजा सामा्र छ । दईु ओटाको नविजा भनदे ्रनू 
ददेवखएको छ । सो वजललाका सथानीर िहमा ६७ ददेवख ३३.८ प्रविशिसमम औसि प्राप्ाङ्क प्रविशि छ । करर्ब ३३ 
अङ्कलदे औसि उपलव्ि प्रविशिमा वभ्निा हुनलुाई सामा्र अिसथा भ्न सवकँदनै । रस प्रकारको ठूलो अ्िर अरू 
वजललामा ददेवखएको छैन । पसा्य वजललाका १४ सथानीर िहमा ६७ ददेवख ५० समम औसि प्राप्ाङ्क प्रविशि ददेवखएको 
छ । औसि प्राप्ाङ्क १७ अङ्कलदे वभ्निा छ । िनषुाको िलुनामा रो वनकै कम हो । 

14. प्रदेश १ का ष्जललाष्भत्रका स्ानीि तहको सतरको तुलना : रस प्रददेशमा उदरपरु र ओखलढुङ्गाका दईु 
वजललाको अ्िग्यि सथानीर िहहरूको कार्यसमपादन परीक्षण गररएको वथरो । जसअनसुार उदरपरुमा ५१ ददेवख ६२.३ 
र ओखलढुङ्गामा ५१.४ ददेवख ६२.२ को औसि प्राप्ाङ्क प्रविशिको वभ्निा ददेवखएको छ । 

४.३ ष्वद्ालि काि्यसमपादन परीषिणको उपादेिता (Implications) 
शवैक्षक गणुासिर परीक्षण कदे ्द्र्बाट कार्यसमपादन परीक्षण गररएका विद्ालरहरूको कार्यसमपादनको नविजाका 

आिारमा रहाँ उपाददेरिाहरू पवहचान गररएको छ । िी उपददेरािाहरूलाई सम्बव्िि पक्षलदे अ्िरभिू गरी कारा्य्िरनमा 
लगनपुनने हु्छ । कसको कदे  वजममदेिारी हु्छ भनी आफैलदे पवहचान गदा्य कार्य्िरन पक्ष अथ्यपणू्य हु्छ । आफैलदे आ्िरीकरण 
गरी आ-आफनो विषरक्षदेत्रमा सिप्ररास हुनदे मनसारलदे री उपाददेरिाहरू प्रसििु गररएको छ । 

1. काि्यसमपादनको औसत प्राप्ाङ्कका आिारमा: कार्यसमपादन परीक्षणको समग्र औसि नविजालदे मलुकुको 
समग्र सामदुाइक माधरवमक विद्ालरहरूको कार्यसमपादनको अिसथाको अिगि गन्य सवक्छ । लगानीको क्षदेत्र र 
प्रवरिराका क्षदेत्रमा कार्यसमपादन सिर लगभग उसिै भए पवन उपलव्ि क्षदेत्रमा िलुनातमक रूपमा राम्ो हुन ुशवैक्षक 
सिुारका लावग सकरातमक पक्ष हो । िर लगानी र प्रवरिरामा करर्ब ५६% र उपलव्िमा ७०% हुनलुाई कार्यसमपादनको 
अिसथा राम्ो भ्न सवकँदनै । रसलदे हाम्ा विद्ालरहरूलदे औसिमा ७०% पवन कार्यसमपादन गरदेका रहदेनछन ्। तरसैगरी 
लगानी, प्रवरिरा र उपलव्िवभत्रका विषरिसिमुा सकू्म रूपमा विश्षण गदा्य सिुारका लावग महत्िपणू्य विषरिसिहुरू 
उजागर भएका छन ्। वशक्षकको कक्षा वशक्षण, पदेशागि विकास जसिा प्रवरिरागि पक्षमा अतर्िै कमजोर ददेवखएको 
छ । तरसैगरी विद्ालरहरूको आ्िररक सक्षमिा (वनरवमििा, विद्ालर छा््डनदे र दोहोर ्राउनदे दर आवद) मा पवन 
अिसथा कमजोर छ । री विषर क्षदेत्रमा सम्बव्िि वनरकार र पदाविकारीहरूलदे आ-आफनो पक्ष्बाट समसरालाई 
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अ्िभू्यि गरी पररिदेश सापदेक्ष सिुारका उपार अ्बलम्बन गनु्य रसको उपाददेरिा रहदेको ददेवख्छ । 
2. ष्वद्ालिहरूको समग्र नष्तजा आिारमा उपादेिता: परीक्षण गरीएका ९९६ विद्ालरहरूको परीक्षण्बाट प्राप् 

समग्र नविजाअनसुार ४० प्रविशिभ्दा कम नविजा प्राप् गनने विद्ालर कमजोर विद्ालर मावन्छ । सोहीअनसुार ४० 
ददेवख ७०भ्दाकम सामा्र, ७० ददेवख ९०भ्दा कम मधरम र ९०–१०० प्रविशि प्राप् गनने विद्ालर उत्तम मावन्छ । 
जसअनसुार जममा २ ओटा अथा्यि ्०.२% मात्र उत्तम श्देणीमा ददेवखएका छन ्। स्ैबभ्दा ्बढी ८२९ (८३.२%) सामा्र, 
१४१ (१४.२%) मधरम र २४(२.४%) ्रनू श्देणीमा परदेका छन ्। रसलदे नदेपालका अविकांश सामदुावरक माधरवमक 
विद्ालरहरू सामा्र गविलदे चलदेका छन ्भ्नदे जानकारी वद्छ । एउटै नीवि, विद्ालरमा सरकारको लगानीको आिार 
िथा मानक एकै, एकै प्रकारका वशक्षक, एउटै मापदण्डका आिारमा सञचावलि विद्ालरहरू्बीचमा रस प्रकारको 
वभ्निा ददेवखनलुाई सिभाविक मा्न सवकँदनै । रसको नीविगि िहमा महत्िपणू्य उपाददेरिा ददेवख्छ । रसलदे उवललवखि 
विषरिफ्य  िीनै िहका सरकारलदे थप धरान वदन, सोचन र नीविगि आिार पररि्यिन गन्य आिशरक भएको सङ्कदे ि गरदेको 
छ । 

3. लगानी षेित्रको नष्तजा : विद्ालरमा गररएको लगानीका आिारमा कार्यसमपादनको नविजा स्ैबभ्दा ्बढी सामा्र 
७५० (७५%), तरसपवछ मधरम १६६ विद्ालर (१६%), ्रनू ८० (८%) र उत्तममा जममा ३ (०.३%) विद्ालर 
रहदेको पाइरो । रस दईु कुराको वसकाइ हु्छ । पवहलो लगानी राम्ो र परा्यप् भए उपलव्ि राम्ो हुनदे हो भ्नदे सामा्र 
वसद्ा्ि र ्बझुाइलाई रसलदे साविि गछ्य । दोस्ो कुरा राम्ो लगानी हुदँाहुदँ ैपवन कदे ही विद्ालरलदे उपलव्ि (कार्यसमपादन 
परीक्षणको नविजा) राम्ो वदन सकदे नन ्भ्नदे ्बवुझ्छ । रसलदे पद्विको आ्िररक सक्षमिामा प्रश्न उठाउँछ । तरसैलदे हाम्ा 
सामदुावरक विद्ालरहरूमा लगानीमा विशदेष खराल गददै विनको आ्िररक सक्षमिा ्बढाउन प्ररास नपगुदेको कुरालाई 
धरान वदनपुनने नीविगि उपाददेरिा ददेवखएको छ । 

4. प्रष्रििा षेित्रको नष्तजा: समग्र प्रवरिराका आिारमा कार्यसमपादनको नविजाअनसुार अविकांश विद्ालरहरू 
(६४.५%) सामा्र श्देणीमा परदेका छन ्। ९९६ विद्ालरमधरदे जममा १३ ओटा विद्ालर (१.३%) मात्र उत्तम पाइएको 
छ । मधरम २०५ ओटा (२०.६%), सामा्र ६४२ (६४.५%) र ् रनू १३६ (१३.७%) रहदेका पाइएको छ । कार्यसमपादन 
परीक्षणका सािनमा प्रवरिरा सम्बद् सचूकमा वशक्षण रोजना वनमा्यण, शवैक्षक सामग्रीको प्ररोग, वशक्षण वसकाइ 
प्रवरिरामा अ्िरवरिरा, विषरिसिअुनसुारको वशक्षण–वसकाइ प्रवरिरा, वरवक्तगि वभ्निाका आिारमा वशक्षणमा 
गहृकार्य वदनदे, गहृकार्य जाँचनदे र पषृ्ठपोषण वदनदे जसिा पक्ष वथए । तरसैगरी विद्ाथथी मलूराङ्कनका चरणगि पक्ष, 
वशक्षकको पदेसागि विकासका विवभ्न पक्ष, विद्ालरमा प्रिानाधरापकको भवूमका, सह िथा अविररक्त वरिराकलाप 
सम्बद् सचूक वथए । िी सचूकहरू वशक्षा ऐन, वनरम िथा पाठ्ररिम र नीविगि वरिसथामा आिाररि वथए । नविजा र 
िी नविजा प्राप् गन्य प्ररोग गररएका प्रवरिरामा आिाररि सचूकका ्बीचको अ्िरसम्ब्ि कमजोर ददेवखरो । सरकारको 
नीविगि वरिसथा कारा्य्िरनमा समसरा ददेवखरो । परीक्षण सािनका सचूकलाई नीवि र कारा्य्िरन पक्ष दिुैको 
सापदेक्षिामा विश्देषण गरी तरसका आिारमा प्रवरिरागि पक्ष स्बल ्बनाउन पनने कुरा परीक्षणको नविजालदे सङ्कदे ि 
गरदेको छ । 

5. उपलष््ि षेित्रको नष्तजा : कार्यसमपादन परीक्षण गररएका ९९६ विद्ालरको उपलव्िको नविजाअनसुार उपलव्ि 
उत्तम भएका जममा ७ (०.७%), मधरम भएका जममा २४० (२४.१%), सामा्र भएका ६९४ (६९.७%) र ् रनू भएका 
जममा ५५ (५.५%) विद्ालरहरू भएको पाइए्बाट शवैक्षक पद्विको मलू उद्देशर राम्ो उपलव्ि प्राप् हुन नसकदे को 
सङ्कदे ि गद्यछ । अकको पक्ष्बाट हदेदा्य उपलव्ि सम्बद् सचूकहरूमा विद्ाथथीको विद्ालरमा वनरवमििा, विद्ालर 
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छा््डनदे र कक्षा दोहोर ्राउनदे दर विद्ाथथीको औसि वसकाइ उपलव्ि जसिा छन ् । लगानी र प्रवरिरा कार्यसमपादन 
परीक्षण नविजा अविकांश विद्ालरको सामा्र नै वथरो । लगानी सामा्र गनने, प्रवरिरा पवन उसिै भएपवछ उपलव्ि 
सामा्र ददेवखन ुअसिाभाविक होइन । लगानी सामा्र भएका विद्ालर करर्ब ७५% छन ्। तरसिै प्रवरिरा सामा्र 
भएका विद्ालर ६४.५% छन ्भनदे उपलव्ि सामा्र भएका विद्ालर करर्ब ७०% छन ्। 

6. करर्ब ७०% विद्ालरहरूलदे मात्र सामा्र उपलव्ि प्राप् गनु्य र एक प्रविशिभ्दा कम मात्र उत्तम श्देणीमा ददेवखनलुदे 
शवैक्षक लक्र प्राप् गन्य नसकदे को प्रमावणि गछ्य । रो विषर नीविगि िह, कारा्य्िरन पक्ष र स्ैब सरोकारिालाका लावग 
वच्िाको विषर हुनपुनने ददेवख्छ । सामा्र लगानी, प्रवरिरा र उपलव्िको पद्विगि वसद्ा्ि हदेदा्य लगानी राम्ो छ र 
प्रवरिरा सक्षम छ । रस अिसथामा उपलव्ि भनदे राम्ो प्राप् हु्छ । तरसैलदे वशक्षाको उत्तम लक्ष उपलव्ि राम्ो हुनपुनने 
हो । अपदेवक्षि रूपमा हुन नसकनमुा लगानी र प्रवरिराको पक्षमा जो्ड वदनपुछ्य भ्नदे आिार कार्यसमपादन परीक्षणको 
नविजालदे ददेखाउँछ । 

7. ष्वद्ालिहरूले सेवा प्रदान गरेका ष्वद्ा्थी सङ्खिाको आिारमा नष्तजा : सदेिा प्रदान गररएको विद्ाथथी 
सङ्खराका आिारमा िोवकएको ्रनूिम सङ्खराको २५% भ्दा कम, २५ ददेवख ५०% भ्दा कम, ५० ददेवख ७५% 
भ्दा कम, ७५ ददेवख ९०% भ्दा कम र ९० ददेवख १००% भ्दा कम विद्ाथथी भएका विद्ालरहरू रिमशः १०.६, 
३०.८, १७.६ र ४१ प्रविशि ददेवखएको छ । ५९% विद्ालरहरूमा वशक्षाको नीवि, कार्यरिम र विद्ालर सञचालनका 
लावग िोवकएको मानकअनसुारका विद्ाथथीहरू नभएको पाइएको छ । रस नविजा्बाट विद्ालरका लावग लगानी, 
प्रवरिरा र वसकाइ उपलव्ि ्बढाउनपुनने दृवटिलदे थप अधररन आिशरक ददेवखएको छ । रसलाई मात्र आिार ्बनाएर पवन 
लगानी िथा प्रवरिराका विषरमा नीविगि पररमाज्यन गनु्यपनने ददेवखएको छ । 

8. ष्जललागत तुलनाको प्राष्प् : कार्यसमपादनमा ्रनू नविजा भएका विद्ालर स्ैबभ्दा ्बढी प्रविशि (१४.३) िनषुा 
वजललामा ददेवखएको छ भनदे कम प्रविशि (१.४) ओखलढुङ्गामा रहदेको पाइरो । मधरम खालका विद्ालरहरू २०.३ 
प्रविशि पाइरो । जसमा स्ैबभ्दा ्बढी रूप्ददेहीमा र कम प्रविशि (७) रोलपामा ददेवखएको छ । १३ वजललामधरदे ६ 
वजलला (दाचु्यला, मसुिाङ, रामदेछाप, रूप्ददेही, लवलिपरु र हुमला) मा ्रनू कार्यसमपादनको नविजा भएका विद्ालर 
ददेवखएन । लवलिपरु वजललामा उत्तम र ्रनू कार्यसमपादन भएका विद्ालर ददेवखएन । मधरम र सामा्र दिुै ५०%, 
५०% प्रविशि भएको पाइएको छ । िलुनातमक रूपमा विद्ालरहरू्बीचको कार्यसमपादनको नविजामा अरू वजललाको 
िलुनामा लवलिपरुको वभ्न ददेवख्छ । लवलिपरु वजलला अरू वजललाको लावग वसकाइको विषर हुन ुनै रस प्रावप्को 
उपाददेरिा छ भ्नदे ददेवख्छ । 

9. सदूुर पष्चिम प्रदेशका ष्जललाअन्तग्यतका स्ानीि तहको तुलना : कार्यसमपादन परीक्षणमा संलगन सदुरूपवश्म 
प्रददेशअ्िग्यिका अछाम र दाचु्यला दईु वजललाका सथानीर िहको कार्यसमपादन परीक्षणको नविजा सामा्र रहदेको 
पाइरो । दिुैको नविजा ४०–७० प्रविशिको ्बीचमा ददेवखएको छ । अछाम वजललाअ्िग्यि साँफदे ्बगर नगरपावलकाको 
स्ैबभ्दा ्बढी (औसि ६४.६%) रहदेको पाइरो भनदे ढकारी गाउँपावलकाको स्ैबभ्दा कम (४७.६%) रहदेको पाइएको 
छ । रसरी औसि अङ्कमा १७ % लदे वभ्निा ददेवखएको छ । तरसैगरी दाचु्यला वजललामा महाकाली नगरपावलकाको 
स्ैबभ्दा ्बढी (६८.९%) र अवपवहमाल गाउँपावलकाको स्ैबभ्दा कम (औसि ५४%) छ । रस वजललामा रहदेका 
सथानीर िहको पावलकागि वभ्निा १५ प्रविशि अङ्क छ । रस प्रकारको कार्यसमपादनको नविजा्बाट सथानीर 
िहहरूलाई आफना िह अरू भ्दा फरक वकन भरो ? कम िा ्बढी हुनकुो कारण कदे  भरो ? भ्नदे वजज्ञासा उतप्न गराउन 
मद्ि गछ्य । रस्बाट सिुारका लावग आिार प्राप् हु्छ । 



- 46 -

कार्यसम्ादन ्रीक्षण समष्टिगत प्रष्तवेदन

10. कणा्यली प्रदेशअन्तग्यतका ष्जललाष्भत्र रहेका स्ानीि तहहरूको तुलनातमक अवस्ा : कणा्यली प्रददेशको 
हुमला वजललकोमात्र कार्यसमपादन परीक्षण गररएको वथरो । तरस वजललाका ७ िटा सथानीर िहका विद्ालरहरूको 
औसि प्राप्ाङ्क प्रविशिअनसुार वसमीकोट गाउँपावलकाको औसि कार्यसमपादन प्रविशि स्ैबभ्दा राम्ो (६७% ) 
ददेवख्छ भनदे स्ैबभ्दा कमजोर सकने गा्ड गाउँपावलका (५२%) ददेवख्छ । स्ैब सथानीर िहको विद्ालरहरूको 
कार्यसमपादन परीक्षणको नविजाको औसि सामा्र ददेवखए्बाट तरस वजललाका सामदुावरक विद्ालर सामा्र गविमा 
चलदेका छन ्भ्नदे ्बवुझ्छ । सामा्र्बाट मधरम र तरसपवछ उत्तम सिरमा पगुन वनकै िदेरै वमहदेनदेिको खाँचो ददेवख्छ । रस 
कार्यसमपादन परीक्षणको उपाददेरिा रहीवँनर छ । िी सथानीर िहका सरकारलदे आ–आफना िहमा वकन रसिो अिसथा 
आरो भनी विमश्य हुन ुआिशरकछ । रस प्रवििदेदनको अनसुचूीमा प्रसििु भएको विद्ालरगि अिसथा र िी विद्ालरका 
कार्यसमपादनका रिममा उपल्ि गराइएको विसििृ वििरण सिुारका लावग अधररनका अ््बल सामग्री हुन सकछन ्। 

11. प्रदेश ५ का ष्जललाका स्ानीि तहको तुलनातमक अवस्ा : रस प्रददेश रूप्ददेही र रोलपा वजललाको कार्यसमपादन 
परीक्षण गररएकोमा रूप्ददेही वजललाका १६ ओटा सथानीर िहमधरदे ्बटुिल उप महानगरपावलकाको कार्यसमपादन सिर 
स्ैबभ्दा राम्ो ददेवखएको छ । रूप्ददेही वजललामा स्ैबभ्दा कमजोर सथानीर िहमा वसद्ाथ्यनगर नगरपावलका ददेवख्छ 
(औसि ५४.९%) । तरसैगरी रोलपाका १० सथानीर िहमा सनुछहरीमा सथानीर िहको स्ैबभ्दा राम्ो (औसि 
उपलव्ि नविजा ६५%) छ भनदे गंगाददेि गाउँपावलकाको स्ैबभ्दा कम (४६.८%) ददेवख्छ । रूप्ददेही वजललामा 
औसि उपलव्िको वभ्निा १५ अङ्कको छ भनदे रोलपामा १८ अङ्कको वभ्निा ददेवख्छ । वरनै विषर सथानीर 
िहका लावग एकअका्यको वसकाइका विषर हुनपुछ्य । 

12. गण्डकी प्रदेशका ष्जललाष्भत्रका स्ानीि तहको सतरको तुलना : गण्डकी प्रददेशका गोरखा वजललाका ११ र 
मसुिाङका ४ वजललाका स्ैब माधरवमक विद्ालरहरूको कार्यसमपादन परीक्षण गररएकोमा गोरखाको अवजरकोट 
गाउँपावलकाको औसि प्राप्ाङ्क प्रविशि स्ैबभ्दा राम्ो (६४.१%) ददेवखरो भनदे स्ैबभ्दा कमजोर चमुनबु्ी 
गाउँपावलकाको (४८%) ददेवखरो । तरसैगरी मसुिाङ वजललाका सथानीर िहमा ्बाह्ागङु गाउँपावलका स्ैबभ्दा ्बढी 
(६६%) र स्ैबभ्दा कम घरपझोङ गाउँपावलकाको (६३%) रहदेको पाइएको छ । पावलकागि वभ्निा रिमशः १६ र ४ 
अङ्कको छ । मसुिाङका पावलकाको वभ्निा सिभाविक प्रकृविको ददेवख्छ । रस प्रददेशको कार्यसमपादन परीक्षण 
नविजालदे गोरखा र मसुिाङका स्ैब सथानीर िहको सिर सामा्र ददेखाएको छ । उत्तम, मधरम र ्रनू कुनैमा पवन 
ददेवखएन । िी वजललाका सामदुावरक माधरवमक विद्ालर सामा्र गविमा चवलरहदेका छन ्भ्नदे ददेवखएको छ । िी 
विद्ालरलाई मधरम र उत्तमको श्देणीमा उकासन सथानीर िहहरूलदे अझ िदेरै प्ररास गनु्यपनने छ भ्नदे अथ्य लागछ । 
रसिैगरी सथानीर िहलदे वकन आफना िहको विद्ालरहरूको औसि अिसथा सामा्र्बाट मावथ उठ्न सकदे न भ्नदे 
विषरमा खोज र विमश्य गनु्यपनने हु्छ । 

13. प्रदेश २ ष्जललाष्भत्रका स्ानीि तहको अवस्ा : रस प्रददेशअ्िग्यि कार्यसमपादन परीक्षण गररएका दईु वजललाका 
सथानीर िहवभत्रका सामदुावरक माधरवमक विद्ालरहरूको औसि नविजाअनसुार िनषुा वजललामा जममा १८ ओटा 
ओटामा १६ ओटा सथानीर िहको औसि नविजा सामा्र छ । दईु ओटाको नविजा भनदे ्रनू ददेवखएको छ । सो 
वजललाका सथानीर िहमा ६७ ददेवख ३३.८ प्रविशिसमम औसि प्राप्ाङ्क प्रविशि छ । करर्ब ३३ अङ्कलदे औसि 
उपलव्ि प्रविशिमा वभ्निा हुनलुाई सामा्र अिसथा भ्न सवकँदनै । रस प्रकारको ठूलो अ्िर अरू वजललामा 
ददेवखएको छैन । 

14. पसा्य वजललाका १४ सथानीर िहमा ६७ ददेवख ५० समम औसि प्राप्ाङ्क प्रविशि ददेवखएको छ । औसि प्राप्ाङ्क १७ 
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अङ्कलदे वभ्निा छ । िनषुाको िलुनामा रो वनकै कम हो । विद्ालरको कार्यसमपादन परीक्षणको नविजाको उपरोग 
र रसको िासिविक अथ्य ( Meaning) सम्बव्िि विद्ालरको लावग हु्छ । तरस विद्ालरका सरोकारिालाको प्रमखु 
चासोको विषर हुनपुछ्य । री प्रददेशगि, वजललागि र सथानीरिहगि अिसथा उजागर गदा्य िी एकाइहरू्बीचको समानिा 
र वभ्निाको अिसथाको जानकारीलदे सिुारका थप प्ररासका लावग आिार वसज्यना गद्यछ । िनषुा वजललाअ्िग्यिका 
पावलकामा ददेवखएको असिाभाविक वभ्निा स्ैबका लावग विचारणीर छ । रसैलाई मनन गरी सिुारको आिार 
्बनाइनपुछ्य भ्नदे रसको मलू उपाददेरिा हो । 

४.४ ष्वशे्षण्बाट प्रष्तष्वम्बन (Reflection)
रस खण्डमा शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्र्बाट आ.ि. २०७५/७६ मा कार्यसमपादन परीक्षण गररएका साििटै प्रददेशका 

छनौटमा परदेका १३ वजललाअ्िग्यिका स्ैब सामदुावरक माधरवमक विद्ालरको कार्यसमपादन परीक्षणको नविजा प्रसििु 
गररएको छ । अपिाद्बाहदेक नदेपालका सामदुावरक माधरवमक विद्ालरहरू उत्तम नविजा वदन सफल ददेवखएनन ्। अविकांश 
विद्ालरहरू सामा्र वकवसमलदे चवलरहदेका छन ्। कार्यसमपादन परीक्षणका सािन लगानी, प्रवरिरा, उपलव्ि र विद्ाथथी 
सङ्खरामा आिाररि वथए । समग्र नविजा गणना गदा्य रिमशः विद्ाथथी सङ्खरालाई ५%, लगानी २५%, प्रवरिरा ३०% र 
उपलव्िलाई ४०% भार प्रदान गररएको वथरो । 

सामा्रिरा आ्िररक सक्षमिाको वसद्ा्िअनसुार लगानी राम्ो नभएर उपलव्ि राम्ोको अपदेक्षा गन्य सवकँदनै । 
प्रवरिरा राम्ो हुदँा उपलव्ि अझ राम्ो हु्छ । िथावप गणुसिरीर वशक्षाका लावग आिारभिू पक्ष भनदेको लगानी हो । रवद 
प्रवरिरा राम्ो भएन भनदे लगानी राम्ो हुदँमैा पवन उपलव्ि राम्ो हुन सकदनै । िसथ्य लगानी आिारभिू पक्ष भएकालदे लगानी 
राम्ो भएमा र प्रवरिरामा राम्ो भएमा उपलव्ि राम्ोको अपदेक्षा गरर्छ । रवद लगानी राम्ो भएर उपलव्ि राम्ो ददेवखएन भनदे 
प्रवरिरामा गमभीर समसरा छ भ्नदे अथ्य लागछ । 

परीक्षण समप्न गररएका उवललवखि विद्ालरहरूमा रिमशः लगानीका दृवटिलदे ७५ प्रविशि, प्रवरिरामा ६४.५ प्रविशि 
र उपलव्िका दृवटिलदे ६९.७ प्रविशि विद्ालरहरू सामा्र अिसथामा छन ् । रस िथरलाई मात्र आिार वलँदा हाम्ा 
विद्ालरमा लगानी नै पगुदेको छैन । प्रवरिरा सोहीअनसुारलदे कमजोर नै ददेवख्छ । तरसैलदे उपलव्ि राम्ो भएन वक भ्नदे शङ्का 
गनने ठाँउ वदएको छ । थप विमश्यको विषर हुन सकछ । 

कार्यसमपादन परीक्षणको नविजालाई वजललागि रूपमा िलुना गदा्य अविकांश विद्ालरहरू सामा्र वकवसमलदे चलदेका 
छन ्र वजललागि अ्िर पवन वनकै ठूलो छ । तरसैगरी सथानीर िहगि वभ्निा पवन उललदेखर छ । वजलला र सथानीर िहहरूका 
वनवमि रो विषर सिुारका लावग थप विमश्य गनु्यपनने ददेवख्छ । सरकारको एउटै मापदण्ड नीवि र प्ररासका ्बा्बजिू वकन रसरी 
वभ्निा भरो ? खोजी गनु्यपछ्य । खोजका लावग विद्ालरगि परीक्षणका नविजा खोिलनपुछ्य । परीक्षणको रिममा हरदेक 
विद्ालरलाई एक प्रवि परीक्षणका स्ैब जानकारी भएका परीक्षण प्रवििदेदनमा उपल्ि गराइएको जानकारीमलूक विषर 
आिार हु्छ । वजलला र सथानीर िहका लावग सथानीर िहअ्िग्यि कुन विद्ालरको कसिो नविजा ददेवखरो (अनसुचूीमा 
प्रसििु) भ्नदे जानकारीलदे अ्िग्यिका विद्ालरको रिम सिर पत्ता लागछ । 

प्रतरदेक विद्ालरको लगानी, प्रवरिरा र उपलव्िका आिारमा सकू्म रूपमा कहाँ कदे  भरो ? स्ैब क्षदेत्र लगानी, प्रवरिरा र 
उपलव्िका आिारमा खोिलनपुनने हु्छ । लगानीका सचूकमा विद्ालरको भौविक अिसथा–विद्ालर हािाको क्षदेत्रफल, 
खदेलमदैान, कक्षा कोठाको उपल्ििा र गणुसिर, फवन्यचर, व्बजलुी, कम्परटूर उपल्ििा र प्ररोग, चमदेना गहृ, पानी र 
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सा्बनुको वरिसथा, खदेलकुद सामग्री, शौचालर, पसुिकालर्बाहदेक वकिा्ब कुना, प्ररोगशालाको उपल्ििा र प्ररोग, 
कक्षाकोठामा प्ररोग हुनदे पाटी), वशक्षक (वशक्षकको परा्यप्िा, रोगरिा, लैङ्वगक पक्ष, वनरवुक्तको प्रकार, ICT उपरोग गनने 
क्षमिा, उपवसथवि र प्र.अ.को वशक्षकप्रविको मलूराङ्कन) र सामदुावरक सहभावगिा (जगगा, भिन, आवथ्यक सहरोग र 
समदुारको सहभावगिा) जसिा पक्षको रौवँचरा विश्देषण गररएमा, कहाँवनर कदे  समसरा छ भ्नदे कुरा पवहचान हु्छ । मलू रूपमा 
हरदेक सथानीर िहलदे रही विद्ालरहरूको श्देणी (Rank) लाई आिार ्बनाइ्य वशक्षामा लगानी िथा प्रवरिरामा सिुार 
लगारिका प्ररासहरू गनु्यपछ्य । विद्ालरको समग्र क्षदेत्रको सिुारको लावग रो प्रवििदेदन आिारभिू सामग्री हुनसकछ । रसलाई 
सथानीर सरकार, प्रददेश सरकार र सङ्घीर सरकालदे आिार मानदेर भािी रोजना िथा कार्यरिम िरार गन्य मद्ि हुनदे अपदेक्षा गन्य 
सवक्छ । 

४.५ सझुावहरू 
आवथ्यक िष्य २०७५ । ७६ शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्र्बाट कार्यसमपादन परीक्षण समप्न गररएका ९९६ 

विद्ालरहरूको ्बारदेमा मावथको उपाददेरिा शीष्यकमा सझुािसम्ब्िी विषरिसि ुप्रसििु भसैकदे का छन ् । कुन वनकार िा 
पदाविकारीलदे कदे  कसरी सिुार गनने आफैलदे पवहचान गरी सिुारको प्रवरिरा अिलम्बन गन्य मावथ उललदेख गररएका उपाददेरिा 
उपरोगी हुनदे मावनएको छ । िी उपाददेरिाहरूलाई अझ विवशटिीकृि र सरलीकृि गरी सझुािको रूपमा िल प्रसििु गररएको 
छ । 

1. कार्यसमपादन परीक्षणको समग्र औसि नविजा ७०% भ्दा कम भएकालदे सामदुावरक माधरवमक विद्ालरको समग्र 
गणुसिर अवभिवृद्का लावग विशदेष धरान वदनदे । साज्यवनक वशक्षा सिुार दशक जसिा नदेपाल सरकारका नीवि िथा 
कार्यरिमलाई कार्यसमपादन परीक्षणका नविजासँग आ्बद् गरी कारा्य्िरन गनने । 

2. विद्ालरहरूको पिूा्यिार र भौविक संरचना, जसिा लगानीका क्षदेत्र र वशक्षकको कक्षा वशक्षण, पदेशागि विकास जसिा 
प्रवरिरागि क्षदेत्रमा अतर्िै कमजोर ददेवखएको छ । तरसैगरी विद्ालरहरूको आ्िररक सक्षमिा (वनरवमििा, विद्ालर 
छा््डनदे र दोहोर ्राउनदे दर आवद) मा पवन अिसथा कमजोर छ । वशक्षा क्षदेत्रमा विनै िहका सरकारको लागनी कमिीमा 
२०% परु ्राउनदे सपटि काननूी वरिसथा गनने र री विषरक्षदेत्रमा सङ्घीर सरकारलदे सिुारका साङ्कदे विक वनिी विकास गरी 
प्रददेश र सथानीर सरकारलाई सहजीकरण गनने । 

3. विद्ालरहरूमा सामदुावरक सहभावगिा कमजोर ददेवखएको छ । समदुारद्ारा नै सथापना र विकास गररएका 
विद्ालरहरूको रसिो अिसथा आउनाको सथान विशदेषका कारणहरू पवहचान गरी सम्बोिन गनने पद्विको विकास 
गनने । रस विषरमा सथानीर सरकारको विशदेष वनगरानी हुन जरूरी ददेवख्छ । 

4. कार्यसमपादन परीक्षणको एउटा वनकै महत्िपणू्य नविजा वशक्षकहरूको पदेशागि विकासको अिसथा सिा्यविक कमजोर 
ददेवखन ुहो । रसका लावग विनै िहका सरकारलदे विशदेष रोजना विकास गरी वशक्षक क्षमिा विकासका कार्यरिमलाई 
घवनभिू रूपमा कारा्य्िरनमा लगनपुनने ददेवख्छ । 

5. विद्ाथथीको आ्िररक सक्षमिा र वसकाइ उपलव्ि कमजोर हुदँा हुदँ ैसदेिाग्राही र वशक्षकको स्िवुटिमा राम्ो ददेवखएको 
विषरमा वद्वििा ददेवख्छ । आगामी शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्र्बाट हुनदे विद्ालरहरूको कार्यसमपादन परीक्षणमा 
रस विषरमा विशदेष धरान वदई िासिविकिाको समपरीक्षण गनु्यपनने ददेवख्छ । 

6. परीक्षण गररएका विद्ालरहरूमधरदे अविकांश सामदुावरक माधरवमक विद्ालरहरू सामा्र गविलदे चलदेका छन ्भ्नदे 
जानकारी वद्छ । भ्नालदे ०.२% मात्र उत्तम श्देणीमा ददेवखएका, स्ैबभ्दा ८३.२% सामा्र, १४.२% मधरम र २.४% 
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्रनू श्देणीमा परदेका छन ्। एउटै नीवि, विद्ालरमा सरकारको लगानीको आिार िथा मानक एकै, एकै प्रकारका वशक्षक, 
एउटै मापदण्डका आिारमा सञचावलि विद्ालरहरू्बीचमा रस प्रकारको वभ्निा ददेवखन ुशवैक्षक क्षदेत्रको प्ररासको 
असिाभाविक नविजा हो । रस विषरमा थप अधररन र विश्देषण गरी उपरकु्त उपार अिलम्बन गनु्यपनने ददेवख्छ । 

7. विद्ालरहरूमा गररनदे लगानीका सम्ब्िमा गररएको विश्देषणलदे कदे ही विद्ालरहरूलदे लगानी राम्ो हुदँा पवन नविजा 
राम्ो वदन नसकदे को विषरलाई सथानीर िहलदे विशदेष चनाखो भ ैअिसथालाई सम्बोिन गनु्यपनने ददेवख्छ । 

8. वनिा्यररि नीवि, कार्यरिम िथा मापदण्डका आिारमा विकास गररएका प्रवरिरा क्षदेत्रका सचूकमा कार्यसमपादन सिर 
कमजोर ददेवखनलुदे वशक्षा ऐन, वनरम िथा पाठ्ररिम र नीविगि वरिसथाको कमजोर कारा्य्रन अिसथाको सङ्कदे ि 
गद्यछ । रस विषरलाई विनै िहका सरकारलदे विशदेष धरान वदनपुनने ददेवख्छ । अिसथाको विश्देषण गरी सङ्घीर 
सरकारलदे पररमाज्यन िथा सिुार गनु्यपनने ददेवख्छ । कार्य्िरमा भएका समसरालाई समािान गन्य सथानीर िहलदे र 
विद्ालरलदे विशदेष जो्ड वदनपुनने ददेवख्छ । प्रददेश सरकारलदे रसको कारा्य्िरनको पक्षको वनगरानी गन्य जरूरी ददेवख्छ । 

9. वजललागि िलुनाको नविजालदे वजलला वभत्रका विद्ालरहरूको नविजामा उललखनीर वभ्निा ददेवख्छ । िथावप 
लवलिपरु वजललाका विद्ालरहरूमा तरसखालको असामा्र वभ्निा ददेवखएको छैन । प्रददेश सरकारलदे लवलिपरु 
वजलला्बाट वसकन सवकनदे विषरिसिहुरू पवहचान गरी सथानीर िह र विद्ालरहरूलाई सहजीकरण गनु्यपनने ददेवख्छ । 

10. एकै वजललाका सथानीर िह्बीचको वभ्निा उललदेखर छ । तरस प्रकारको वभ्नि हुनाको कारण पवहचान गरी 
असमानिाको दरूी कम गन्य एक अकको्बाट वसकनदे िािािरण विकास गन्य प्रददेश िह्बाट सहजीकरण गनु्यपनने ददेवख्छ । 

11. सथानीर िहहरूअ्िग्यिका विद्ालरहरूको प्राप्ाङ्कको आिारमा श्देणीकरण गरी अनसुचूीमा प्रसििु गररएको छ । 
अनसुचूीमा प्रसििु नविजालाई प्रतरदेक सथानीर िहलदे प्र्बोिीकरण गनु्यपनने हु्छ । नविजाका आिारमा कमजोरी पवहचान 
गरी कसको भवूमकामा कदे  कसिो कमजोरी भएको हो । पवहचान गरी सोअनसुार सम्बोिन गन्य कार्य रोजना वनमा्यण गरी 
कारा्य्िरन गनु्यपनने हु्छ । 

12. प्रतरदेक विद्ालरलदे कार्यसमपादन परीक्षणको नविजालाई विद्ालरका सरोकारिला्बीचमा छलफल गनने र सिुारका 
उपारहरू पवहचान गनु्यपनने हु्छ । कार्यसमपादन परीक्षणका ्बदेला विद्ालरलाई उपल्ि गराइएको एक प्रवि परीक्षण 
प्रवििदेदनलाई आिार मानी सिुारका विषर पवहचान गन्य उपरकु्त ददेवख्छ । 

13. प्रतरदेक सथानीर िहलदे स्ैब विद्ालरहरूको कार्यसमपादन परीक्षण गरी विद्ालरहरूको सिर वनिा्यरण गरी साि्यजवनक 
गनने । जसलदे गदा्य सिुारका लावग साि्यजवनक दिािसमदेि वसज्यना हु्छ । 

14. प्रददेश सरकारलदे प्रतरदेक सथानीर िहलाई स्ैब विद्ालरहरूको कार्यसमपादन परीक्षण गरी विद्ालरहरूको सिर वनिा्यरण 
गरी साि्यजवनक गन्य सहजीकरण गनने । 

15. कार्यसमपादन परीक्षण सवकएपवछ प्रतरदेक विद्ालरमा तरसका नविजाको साि्यजवनकीकरण गनु्यपिू्य विद्ालरका 
सरोकारिला र वनगरानी गनने वनकारको समदेि अवनिार्य उपवसथविमा प्र्बोिीकरण कार्यशालाको आरोजना गनने । 

16. शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्र्बाट गररनदे रस प्रकारको विद्ालरहरूको कार्यसमपादन परीक्षण गदा्य जनु सथानीर िहको 
परीक्षण गररएको हो । सो िहमा काम समप्न भएपवछ सम्बव्िि सथानीर िहको वशक्षा शाखाको सम्िरमा 
जनप्रविवनविहरूसमदेि संलगनिामा तरस िहका विद्ालरहरूको कार्यसमपादन परीक्षणका आिारमा श्देणीसमदेि वनिा्यरण 
गरी परीक्षणका नविजालाई साज्यवनक गनने ्बाधरातमक वरिसथा गनु्यपनने । 

17. विद्ालरमा वशक्षक सटाफ, विद्ालर वरिसथापन सवमवि र अ्र सरोकारिला्बीचमा कार्यसमपादन परीक्षणका 
नविजाका आिारमा सिुारका लावग वनरवमि छलफल र अ्िरवरिरा गनने संसकारको विकास गनने । 
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18. शवैक्षक गणुसिर परीक्षण कदे ्द्रलदे प्रददेश र सथानीर सिरमा समदेि रोगर परीक्षक समहू िरार गनने विशदेष नीवि विकास गरी 
कारा्य्िरनमा लगनपुछ्य । 

19. वनजी विद्ालरहरूको समदेि कार्यसमपादन परीक्षण वनरवमिरूपमा गनने गराउनदे नीविगि वरिसथा हुनपुनने । 
20. कार्यसमपादन परीक्षणका नविजा विश्देषण गनने रिममा परीक्षणकिा्यहरू्बीचमा परीक्षणका सािन प्ररोगमा वभ्निा 

अनभुवूि भएको छ । तरसैगरी परीक्षणका सािनमा भएको वििदेकीर गणुातमक पक्षका सचूाङ्कमा अनपदेवक्षि प्राप्ाङ्क 
ददेवखए्बाट परीक्षण किा्यको संिदेदनशीलिा र धरानकदे ्द्रीकरणको समसरा ददेवखएको छ । रसका लावग गणुसिर परीक्षण 
कदे ्द्र्बाट परीक्षण पिू्य सञचालन गररनदे प्र्बोिीकरण काशा्यलामा परीक्षणका लावग िरार गररएको खाका । प्रारूपलाई 
आिार ्बनाइ्य कार्यशालामा विशदेष जो्ड वदनपुनने ददेवख्छ । 
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A Summary of the Wholistic Report on Performance Audit of 
Community Secondary Schools of Nepal, 2020

Introduction
The basic objective of performance audit (PA) is to evaluate the quality and accountability of 
secondary community schools based on the existing laws, policies, and standards and practices. As 
per the provision made in the Education Act, Education Review Office (ERO) has been carrying 
out performance audit of the schools in Nepal. ERO has also carried out the national assessment of 
student achievement (NASA). Besides, it has been carrying out small-scale researches and studies 
in the field of school education. Primarily, ERO has been involved in publicizing the large-scale 
national assessment and performance audit results including research findings. The ERO also 
provides recommendations to the policy level. NASA and PA conducted by the ERO are grounded 
on the principles of efficiency, effectiveness, transparency, participation, objectivity, and 
satisfaction.

Objectives
The objectives of the performance audit of the educational institution are as follows:
•	 To assess whether the educational institutions have been implementing the mandated programs 

according to the existing acts and regulations. 
•	 To present the performance standard of educational institutions by evaluating their working 

procedure to increase the access, equity and quality in education.
•	 To identify the areas of reform for performance improvement.
•	 To provide evidence, information and statistics required for the policy feedback to improve the 

performance of the educational institutions.
•	 To assess for ensuring the institutional accountability required for excellent service delivery.

Methodology
The framework of the performance audit of educational institutions has been designed based on the 
aforementioned theoretical aspects and the objectives of the performance audit. Methodology of 
the performance audit of educational institutions have been defined by the framework. The major 
contents (areas and sub-areas) of the performance of schools have been identified and the audit 
tools have been developed as per the framework. 
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The audit tool has been developed with dual purposes: a self-assessment tool for school and a PA 
tool for ERO as an external evaluation. Four major areas: educational input, process, output and 
student number have been included in the tool. Input includes the indicators such as physical 
infrastructure of the school and the community and teacher participation. Process includes indicators 
such as classroom teaching, student evaluation, teacher professional development, leadership and 
extra and co-curricular activities. Likewise, output includes indicators such as students' attendance 
in school, rate of repetition and drop out, average learning achievement of the students, customer 
satisfaction, and teacher's professional satisfaction.

Twenty-seven (27) indicators carrying 81 full marks, 46 indicators carrying 138 full marks and 15 
indicators carrying 45 full marks have been listed within the areas input, process, and output 
respectively, which makes a total of 88 indicators carrying the full marks of 264.. Considering this 
full mark of 264 as 95 % scores and the student number as one of the indicators carrying 5% scores, 
the performance audit of the schools has been rated in a total score of 100. The weightage assigned 
for input, process, and output is 25%, 30%, and 40% respectively. 

In this performance audit, 13 districts were selected with the representation of all seven provinces. 
An orientation work-whop was conducted in each district to the auditors before the audit began. 
After the audit was completed, the auditors were required to submit a copy of the audit report each 
to the concerned school, municipalities, and the ERO. This technical report has been prepared 
based on those performance audit reports received after the audit of 996 community secondary 
schools. 

Major Findings
Average Performance Score:
 The Average performance Score of input, process, and output was found 56%, 56.3% and 60.4% 
respectively. Of all the sub-areas, teacher-related sub-area scored the highest average score (69.5) 
that includes teacher's qualification, teacher-student ratio, gender and other aspects whereas the 
lowest score was achieved by the sub-area, teacher professional development (38.6%). While 
comparing the sub-areas within each area, within input, the investment made in teachers is creditable 
whereas the score of investment in physical resource management and community participation is 
somewhat similar (59.7 and 50.6 respectively). Likewise, within the area, process, the score of 
leadership and assessment seems satisfactory (51.7 and 50.6 respectively). The sub-area wise result 
under output is surprising. The student achievement analyzed based on the facts and statistics 
(average score of different grades and subjects) is less (54.4) compared to the score of stakeholder 
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and teacher professional satisfaction (67.4 and 68.1 respectively) which seems praiseworthy

Overall Result of the Schools: 
According to the record available for analysis, 996 schools found to be appropriate for analysis out 
of 1000 schools. According to ERO norms and standard, a school scoring less than 40% is a low 
performing school. A school scoring 40-70 is normal, 70-90 is average, and 90-100 excellent 
school. According to this categorization, only two (0.2%) schools fall into the category of 
outstanding. The highest number of schools, 829 (83.2%) fall into the category of normal schools 
while 141 (14.2%) and 24 (2.4%) schools fall into the category of average and low level respectively.

Result in the Input in Schools:

While viewing the result from the investment perspective in the schools, 750 (75%) 
schools fall into a normal category, 166 (16%) schools fall into a low category while 80 
(8%) schools fall intothe category of excellent schools.
Result in the Process in the Schools:
Based on the overall process, the performance score shows that most of the schools (64.5%) fall 
into the category of normal schools. Out of 996 schools, only 13 (1.3%) were found excellent while 
205 schools (20.6%) were found average and 136 (13.7%) were found to be at a low level.

Result based on Output of the Schools:
According to the score based on output, out of 996 schools analyzed for a performance audit, only 
7 (0.7%) schools were found excellent while 240 (24.1), 694 (69.7%), and 55 (5.5%) schools were 
found average, normal, and low respectively. 

Number of Students Facilitated by the Schools
Regarding the number of students facilitated by the schools, the percentage of schools facilitating 
less than 25%, 25% to less than 50%, 50% to less than 75%, 75% to less than 90%, and 90 % to less 
than 100% of a minimum number of students defined were 10.6%, 30.8%. 17.6%, and 41% 
respectively. 59% of schools were found to be lacking the students as per the standard defined by 
policy required for operating the schools.

Comparison of District wise Achievement
According to the audit result of 996 community secondary schools from 13 districts, 83% of schools 
were found to be performing normally. Only two schools were found to be excellent. 

The highest number of schools (14.3%) with low performance score are located in Dhanusha 
district while the lowest number (1.4%) of such schools are in Okhaldhunga. 20.3% of schools are 
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average performers. The highest number (20.3%) of such average performing schools are located 
in Rupendehi while only 7 % of them are located in Rolpa. The schools with low-performance 
scores were not found in 6 districts:Darchula, Mustang, Ramechhap, Rupendehi, Lalitpur, and 
Humla. The schools with both excellent performance scores and low-performance scores were not 
found in Lalitpur where 50% of the schools performed average and the other 50% performed 
normally. 

Comparison of Local Government within the District in Far-western Province
The local governments in Achham and Darchula in the Far-western province selected for 
performance audit performed normally. Both the local government scored 40-70 %. In Achham, 
Safebagar Municipality scored the highest (average 68.9%) while Apihimal Rural Municipality 
scored the lowest (average 54%). The difference in the average performance score among the local 
government of this district is 15%. 

Comparison of Local government within the Districts in Karnali Province
In Karnali province, only one district, Humla had been selected for performance audit. Among the 
7 local units of this district, the average performance score of Simikot Rural Municipality is the 
highest (67%) while the score of Sarkegaad Rural Municipality is the lowest (52%). The average 
performance score percentage of the schools from all 7 local units is found to be normal.

Comparison of Local government within the Districts in Province 5
Rupendehi and Rolpa East in province 5 had been selected for performance audit. Among the 16 
local units in Rupendehi, the performance standard of Butwal Municipality is the best while the 
performance standard of Siddharthanagar Municipality is the lowest (average 54.9%). Similarly, 
among the 10 local units in Rolpa East, the performance standard of Subarnawati Rural Municipality 
is the highest (average performance score percentage 65%) while the performance standard of 
Gangadev Rural Municipality is the lowest (average 46.8%). The difference in the average 
performance score among the government of this district is 15%. 

Comparison of Local government within the Districts in Gandaki Province
Altogether 11 local governments in Gorkha and four in Mustang had been selected from Gandaki 
province for performance audit. The average performance score of Ajirkot Rural Municipality is 
the best (64.1%) while the average performance score of Chumanubri Rural Municipality is the 
lowest (48%) in Gorkha. Likewise, the average performance score of Barhagung Rural Municipality 
is the best (66%) while the average performance score of Gharpajhong Rural Municipality is the 
lowest (48%) in Mustang . The difference in the average performance score among the local units 
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of Mustang district is normal. 

Comparison of Local government within the Districts in Bagmati Province
The local governments from Lalitpur and Ramechhap district from Bagmati province had been 
selected for performance audit. The standard of average achievement in Lalitpur varies from 72.2% 
to 62.8%. Lalitpur Urban Metropolitan is performing the best with an average score in Lalitpur 
district. None of the local units from Ramechhap district was able to make an average achievement. 
All the selected schools from Ramechhap have been found to perform normally with average 
performance score ranging from 52.3 to 66.4. The difference in the average performance score 
among the local units of this district is 14%. Province wise analysis shows a difference of 20 % in 
the average performance score of Bagmati province.

Comparison of Local Government within the Districts in Province 2
The local Governments from Dhanusha and Parsa from Province 2 had been selected for performance 
audit. Out of 18 local units in Dhanusha, the average score of 16 local units is normal while the 
average score of two other local units is low. The average achievement percentage among the local 
units in Dhanusha district ranges from 67 to 33.8. This difference of about 33% in the average 
achievement cannot be considered normal and such a difference in average achievement has not 
been noticed in other districts. This is exceptional. The average achievement percentage among 14 
local units in Parsa district ranges from 67 to 50. The difference in the average performance score 
among the local units of this district is 17% that is visibly less as compared to that of Dhanusha 
district.

Comparison of Local Government within the Districts in Province 1
The local Government from Udayapur and Okhaldhunga district from Province 1 had been selected 
for performance audit. The percentage of average performance score among the local units from 
Udayapur and Okhaldhunga ranges from 51 to 62.3 and from 51.4 to 62.2 respectively.

Recommendations
•	 An additional effort to improve the quality of secondary schools, in general, is required because 

the result of the performance audit shows that an overall average score of performance is 
below 70%. The programs and policies of Nepal Government such as Public Education Reform 
Decade should be executed by linking them with the result of performance audit. 

•	 Deprived status of infrastructure and physical structures of the schools, classroom teaching, 
teacher professional development, internal efficiency of schools (attendance, dropouts and 
repetition rate, etc.) has been revealed. Therefore, a clear legal provision should be ensured 
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that requires an allocation of at least 20% of the budget in the education sector at all three 
levels in federalism. The federal government should be responsible for formulating the reform 
policies and facilitating the sub-national governments. 

•	 Community participation is unsatisfactory at the schools. Area-specific reasons behind the 
present status of the community established and community-managed schools should be 
identified and a mechanism should be formed to address this issue. Strong monitoring from 
local government is essential.

•	 One of the striking findings of this audit is the deplorable status of teacher professional 
development. To address this status, all three tiers of government should formulate specific 
plans for teacher professional development and execute the program extensively.

•	 Despite the internal competency and learning achievement of students being low, the overall 
stakeholder and teacher satisfaction seem to be satisfactory. Education Review Office should 
consider this matter while auditing the performance of schools in the future and review the 
authenticity of the finding.

•	 Most of the community schools (83.25%) selected for this performance audit are performing 
normal, 0.25% are excellent, 14.25% are performing average and 2.45% are performing low. 
Such a variance in the performance of the schools operated within a common policy, common 
conditions and criteria for investment, similar teachers, and common standards is an 
unanticipated finding. This issue deserves further study and analysis for the implementation of 
appropriate measure ahead.

•	 Some schools have not been able to achieve satisfactory result despite the adequate investment 
made in such schools . Local governments should be more focused on this issue to tackle this 
existing situation.

•	 The low level of performance observed in the process indicators developed based on 
well-defined policies, programs, and criteria indicate the weak implementation of education 
acts, regulations, curriculum and policy provisions. This aspect can be addressed through the 
collaboration of three levels of government. For this, the federal government needs to analyze 
the situation and then make the necessary revision and improvements. The local level and the 
school need to focus on the issues at the implementation level whereas the provincial 
government is required to monitor the implementation part.

•	 The findings of district wise comparison of the schools revealed a noticeable difference among 
the achievement of the schools within the same district. However, such difference has not been 
observed among the schools in Lalitpur district. The province government is required to 
recognize the practices that can be learnt from this district to facilitate the local levels and the 
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schools.
•	 A disparity has been found in the achievement of the schools even within the same local 

government level. Reasons behind such a variance need to be identified to reduce this disparity 
and the provincial government is required to create a learning environment so that the schools 
can learn from each other through sharing best practices

•	 The categorization of schools based on the score they achieved within the same local 
government level has been presented in the annex that follows. Each local government needs 
to disseminate the result presented in the annex. An improvement plan needs to be formulated 
after recognizing the areas of improvement and the role of each stakeholder.

•	 Each school needs to disseminate the result of the performance audit among the concerned 
stakeholders and identify the areas of improvement. A copy of this audit report that was 
provided to the schools can be referred to identify such areas of improvement. 

•	 Province government needs to facilitate each local unit within the province to audit the 
performance of the schools, define the standard of the schools within its boundary and 
disseminate the audit result.

•	 Once the audit is done and before publicizing the audit report a dissemination workshop needs 
to be organized in each school in the presence of the concerned monitoring agency.

•	 The performance audit carried out by Education Review Office should be followed by a 
mandatory provision of dissemination of the findings of audit result in coordination with the 
education section of the concerned local government and the presence of local elected 
representatives. The schools need to be graded based on the result of the audit. 

•	 A culture of discussion and interaction for reform based on the findings of performance audit 
regularly among the teachers, school management committee, and other stakeholders should 
be established.

•	 The Education Review Office should formulate and implement the policy of developing a 
cadre of competent auditors at the province and local level as well. 

•	 Policy provision of a regular performance audit of institutional schools as well should be 
ensured.

•	 While analyzing the result of the performance audit, a variation regarding the use of audit tools 
by different auditors has been experienced. Unexpected scores in the indicators of qualitative 
nature reveal the insensitivity and concentration deficit on the part of the auditors. To resolve 
this issue, the use of a specific audit format prepared for performance audit should be 
emphasized in the pre-audit orientation workshop organized by the Education Review Office. 
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अनुसचूीहरू : प्रदेश, ष्जलला, स्ानीि तह र ष्वद्ालिगत काि्यसमपादन नष्तजा ष्ववरण

अनुसचूी एक : सदूुर पष्चिम प्रदेश 

१ दाचु्यला ष्जलला 
(अ) महाकाली नगरपावलका (आ) शलैवशखर नगरपावलका 

रि.सं. विद्ालरको नाम ठदेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं. विद्ालरको नाम ठदेगाना प्राप्ाङ्क% 
१ श्ी मावलकाजु्यन नमनुा मा 90.00 १ श्ी मावलकाअजु्यन मा वि अ 70.00
२ श्ी महद्े द्र नमनुा मा वि 89.00 २ श्ी कृट्ण मा वि ्बलाँ 67.00
३ श्ी रावट्रिर मा वि दि 74.00 ३ श्ी ्बद्रीनाथ मा वि ्बाहदेर 66.00
४ श्ी मावलकाजु्यन मा वि वन 70.00 ४ श्ी पशपुिी भिन मा वि गिा 65.00
५ श्ी हुसकर मा वि काट 65.00 ५ श्ी गलैनाथ मा वि झरकाँ्डा 65.00
६ श्ी ग्डीभिन मा वि थाप 64.00 ६ श्ी हुनैनाथ मा वि ददे 64.00
७ श्ी छ्ना विंकरी क्रा म 64.00 ७ श्ी सतर प्रकाश मा वि ददेथ 62.00
८ श्ी हुनैनाथ मा वि ्बाँज 63.00 ८ श्ी गोकुलदेश्वर मा वि गा 60.00
९ श्ी वहमालर मा वि िौकोट 56.00 ९ श्ी मावलकजु्यन मा ि 59.00

१० श्ी अलकापरुी मा वि कोट 54.00 १० श्ी लवटनाथ मा वि ्बसकोट 57.00
११ श्ी मावलकाजु्यन मा 52.00

(इ) ्राँस गाउँपवलका   (ई) नौगा्ड गाउँपावलका

रि.सं. विद्ालरको नाम ठदेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं. विद्ालरको नाम ठदेगाना प्राप्ाङ्क% 
१ श्ी दगुा्यसथान मा वि स् 66.00 १ श्ी लवटनाथ मा वि खार 61.00
२ श्ी ्बस्िपरु मा वि 65.00 २ श्ी गणदेश विनारक मा वि वसप 60.00
३ श्ी वहमालर मा वि हुिी 63.00 ३ श्ी कदे दारदेश्वरी मा वि सु 60.00
४ श्ी समपाल मा वि सनुसदेरा 60.00 ४ श्ी भवूमराज मा वि इररको 60.00
५ श्ी वसद् मा वि वसना 53.00 ५ श्ी जनवहि मा वि िवुलग्डा 58.00

६ श्ी गौररशकंर मा वि 47.00

(उ) दहुु ँगाउँपावलका   (ऊ) अवपवहमाल गाउँपावलका 

रि.सं. विद्ालरको नाम ठदेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं. विद्ालरको नाम ठदेगाना प्राप्ाङ्क% 
१ श्ी जन व्बकास मा वि, ्ब 72.00 १ श्ी खण्डदेसिरी मा ि 70.00
२ श्ी वपपलचौरी मा वि विण द 65.00 २ श्ी माहाददेि मा वि घसुा 51.00
३ श्ी गणदेश मा वि वसमली 60.00 ३ श्ी वछपलु कदे दार मा वि िकँ 41.00
४ श्ी गौररलमाण्डौ ँमा वि 56.00
५ श्ी िारीपाटा मा वि िारी 50.00
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(ए) लदेकम गाउँपावलका   (ऐ) मावलकाजु्यन गाउँपावलका 

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी लवटनाथ मा वि,चौप 89.00 १ श्ी शकंरपरु मा वि पसिी 76.00
२ श्ी ्बव्डपरु मा वि समकोल 67.00 २ श्ी सरसििी मा वि, उक 71.00
३ श्ी गलला कदे दार मा वि खखु 64.00 ३ श्ी रावट्रिर मा वि 70.00
४ श्ी कदे दारनाथ मा वि वपपलक 58.00 ४ श्ी नीलपािालदेश्वर मा वि 69.00
५ श्ी कृट्ण मा वि,लावल 57.00 ५ श्ी मावलकाजु्यन मा वि म्ड 69.00
६ श्ी ऐ्डीिाग मा वि मखैोल 55.00 ६ श्ी सरसििी मा वि, सदे 68.00
७ श्ी मावलकाजु्यन मा वि िदे 54.00 ७ श्ी हुनैनाथ मा वि,चन 62.00
८ श्ी हुनैनाथ मा वि रा 53.00 ८ श्ी गर्डा मा वि ्बाकु 59.00
९ श्ी हनैनाथ मा वि कुणी 50.00 ९ श्ी व्ड्सी मा वि व्ड्सी 57.00

१० श्ी गणदेश मा वि गाणगाउँ 46.00 १० श्ी कृट्ण मा वि ्डाँ्ड 56.00
११ श्ी खान मा वि एररछना 46.00

(ओ) मामा्य गाउँपावलका 

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी िपोिन मा वि प्डप्डा 67.00
२ श्ी अवपपथ प्रदश्यक मा वि 66.00
३ श्ी लावटनाथ मा वि रासकोट 64.00
४ श्ी वशिावलङ्ग मा वि पतथ 62.00
५ श्ी दगुनेश्वरी मा वि घा 60.00
६ श्ी सललदेघार मा वि मरैु 57.00

२ अछाम ष्जलला 

(अ) साफदे ्बगर नगरपावलका  (आ) िमुा्यखाँद गाउँपावलका 

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी कावलका मा.वि 72.00 १ श्ी कावलकदे श्वरी मा. वि 61.00
२ श्ी प्रभािमकोट मा.वि 72.00 २ श्ी न्ददेश्वरी मा.वि. 60.00
३ श्ी वहमालर मा.वि. 71.00 ३ श्ी ्बसु् िरा मा.वि 60.00
४ श्ी िकुा मा.वि 70.00 ४ श्ी िोषी मा.वि. 55.00
५ श्ी ्बदेिालमाण्डौ मा.वि, 68.00 ५ श्ी विश्वजरोवि मा.वि. 54.00
६ श्ी सरू्यच्द्र मा.वि 66.00 ६ श्ी वसद्देश्वरी मा.वि. 54.00
७ श्ी रावट्रिर मा. वि. 65.00 ७ श्ी वि्द्रासैनी मा.वि 50.00
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रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
८ श्ी कृट्ण मा.वि., 63.00 ८ श्ी सरू्य मा.वि. 49.00
९ श्ी ्बढुाकोट मा.वि 63.00 ९ श्ी भरैि मा.वि. 49.00

१० श्ी महद्े द्र मा.वि. 63.00 १० श्ी मदेनका मा.वि. 49.00
११ श्ी हशं िावहनी मा.वि. 57.00 ११ श्ी वि्धरिासीवन म 48.00
१२ श्ी ििुरुकोट मा.वि. 57.00 १२ श्ी चण्डीका ददेिी मा. वि. 46.00
१३ श्ी वत्रपरुा सु् दर 54.00 १३ श्ी कावलकदे श्वरी मा. वि. 44.00

(इ) पंचददेिल व्बनार नगरपावलका   (ई) मदेललदेख गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी जालपदेश्वरी मा.वि. 61.00 १ श्ी जनिा मा.वि. 63.00
२ श्ी महद्े द्र मा.वि 60.00 २ श्ी दगुा्यददेिी मा.वि. 61.00
३ श्ी विद्ामव्दर मा.वि. 58.00 ३ श्ी ्बासकुी मा.वि. 53.00
४ श्ी अवम्बका मा.वि 57.00 ४ श्ी कावलका मा.वि. 49.00
५ श्ी ऋवषकुल मा.वि. 56.00 ५ श्ी वपपलसैन मा.वि. 49.00
६ श्ी निजरोवि मा.वि 54.00 ६ श्ी न्दमािा मा.वि. 48.00
७ श्ी भिानी ददेिी मा.वि. 51.00 ७ श्ी वपपलचौर मा.वि. 47.00
८ श्ी िनम्िरी मा.वि. 45.00
९ श्ी शारदा मा.वि. 44.00

१० श्ी चवण्डका मा.वि. 44.00
११ श्ी मावलका मा । वि. 43.00

(उ) ्बा्नीगढी जरगढ गाउँपावलका   (ऊ) ढकारी गाउँपावलका 

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी वि्ििावसनी मा. वि. 70.00 १ श्ी गरुूकुल मा.वि. 55.00
२ श्ी सरसििी मा.वि 63.00 २ श्ी कावलका ददेिी मा.वि. 52.00
३ श्ी ऐश्वर्य मा.वि., 61.00 ३ श्ी ज्ञान मव्दर मा. वि. 49.00
४ श्ी राट्रिभाषा माधरवम वि. 56.00 ४ श्ी मनकामना मा.वि. 43.00
५ श्ी अलकन्दा मा.वि 54.00 ५ श्ी मावलका मा.वि. 39.00
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(ए) मगंलसदेन नगरपावलका   (ऐ) कमल्बजार नगरपावलका 

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी गंगा माधररावमक 65.00 १ श्ी जालपा ददेिी मा वि 72.00
२ श्ी अ्नपणू्य मा.वि., 63.00 २ श्ी कातरारनी मा.वि 67.00
३ श्ी रािा मा.वि. िोगटी 62.00 ३ श्ी विद्ा प्रिोविन 63.00
४ श्ी कावलका मा.वि 62.00 ४ श्ी चरिदे श्वरी मा. वि. 58.00
५ श्ी जालपा ददेिी माधरावम 60.00 ५ श्ी कालीका मा.वि 53.00
६ श्ी पाि्यिी मा.वि 59.00 ६ श्ी वशश ुिोिनी मा.वि. 50.00
७ श्ी अटिवसवद् माधरवमक 58.00 ७ श्ी मनकामना ददेिी मा. वि. 49.00
८ श्ी मगंला नदेपाल रावट्रि 55.00 ८ श्ी पशपुवि मा.वि. 47.00
९ श्ी शो्डषा मािरावमक विद्ालर 55.00 ९ श्ी कामदेश्वरी मा.वि. 43.00

१० श्ी कु्िी माधरावमक विद्ालर 54.00 १० श्ी माहाकाली मा.वि. 42.00
११ श्ी वशश ुसिुार मा.वि. 47.00 ११ श्ी भिुनदेश्वरी आिार मा वि 41.00

१२ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा.ि वि. 39.00

(ओ) रामारोशन गाउँपावलका   (औ) चौरपाटी गाउँपावलका 

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा.वि च 72.00 १ श्ी न्दा मा.वि. 71.00
२ श्ी जनकलराण मा.वि 71.00 २ श्ी शव्ि मा.वि. मावलका स् 67.00
३ श्ी पणू्यच्द्र मा. 69.00 ३ श्ी दरावपपल मा.वि. 64.00
४ श्ी वपङगला मा.वि 68.00 ४ श्ी दशपललदे पानी मा .वि 61.00
५ श्ी सरसििी मा.वि 62.00 ५ श्ी ददेिीमाण्डौ मा.वि 59.00
६ श्ी वि्ददेश्वरी मा.वि 56.00 ६ श्ी वसउ्डी मा.वि 58.00
७ श्ी रशोदा माधरावमक विद्ालर 53.00 ७ श्ी िैजनाथ मा.वि. 51.00
८ श्ी सररिा मा.वि., 52.00 ८ श्ी िैजनाथ मा.वि. 51.00
९ श्ी निदगुा्य मा.वि 41.00
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अनुसचूी दुई : कणा्यली प्रदेश 

१ हुमला ष्जलला 

(अ) वसमकोट गाउँपावलका  (आ) नामखा गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी रवलङ्ग मा वि िरागाँउ 73.00 १ श्ी माहािौद्ब मा वि राल 66.00
२ श्ी कैलाश मा वि ्डा्डाँफरा 70.00
३ श्ी ्बाल मव्दर मा वि 69.00 (इ) िाँजाकोट गाउँपावलका
४ श्ी कणा्यली नमनुा मा वि 69.00 रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
५ श्ी रामददेि मा वि ठदेहदे 67.00 १ श्ी मदना ददेि मा वि, ल 59.00
६ श्ी सैपाल वहमाल मा वि 64.00 २ श्ी च्द्र प्रकाश म 59.00
७ श्ी मानसरोिर मा वि मावथ 56.00 ३ श्ी िमकोदर मा वि छप्रदे 49.00

(ई) सकने गा्ड गाउँपावलका   (उ) खापु्यनाथ गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी वहम जरोवि मा वि 59.00 १ श्ी सीिा मा वि, वछप्र 81.00
२ श्ी लावलगरुास मा वि, 52.00 २ श्ी मा्िारा मा वि 64.00
३ श्ी कोट मा वि, रोव्डको 50.00 ३ श्ी हुमला मा वि रारा 62.00
४ श्ी सरसििी मा वि 45.00 ४ श्ी मावलका मा वि लाली 60.00

(ऊ) चखंदेली गाउँपावलका  (ए) अदानचलुी गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी वहमालर मा वि, मदेल 57.00 १ श्ी सरूकोदर मा वि 54.00
२ श्ी महाददेि मा वि चखंदेली 48.00 २ श्ी सललाघारी मा वि 49.00
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अनुसचूी तीन : ५ नं. प्रदेश 

१ रोलपा ष्जलला 

(अ) सवुनल समवृि गाउँपावलका   (आ) जलु दलंगा गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी जरोवि प्रकाश मा वि 68.00 १ श्ी जनजरोवि मा वि गजलु 65.00
२ श्ी वत्रपरुदेश्वरी मा वि 63.00
३ श्ी रामदेश्वरी मा वि घो्ड 60.00 (इ) मा्डी गाउँपावलका
४ श्ी सरूकोदर मा वि सलूी 58.00 रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
५ श्ी च्द्र प्रभा मा वि, वभ 54.00 १ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा वि 61.00
६ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा वि 52.00 २ श्ी कृट्ण मा वि मा्डी 58.00
७ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा वि 45.00 ३ श्ी वसद्बकैलाश मा वि 49.00

४ श्ी िागदेश्वरी मा वि भिाङ 48.00

(ई) रोलपा नगरपावलका   (उ) सनुछहरी गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी ्बालकलराण मा वि वलिाङ 72.00 १ श्ी विर ्बलभद्र मा वि थिाङ 81.00
२ श्ी नदेपाल मा वि कोटगाँउ 66.00 २ श्ी नदेपाल रावट्रिर 61.00
३ श्ी िारा मा वि ्बामरू 61.00 ३ श्ी जनािा मा वि गाम 60.00
४ श्ी ्बागदेश्वरी मा वि रोल 59.00 ४ श्ी रोलिाङ मा वि जदेलिाङ 58.00
५ श्ी रावट्रिर मा वि खमुदेल 58.00 ५ श्ी वहमालर पलूिारी मा वि 54.00
६ श्ी ्बाल उदर मा वि मा्डीचौर 55.00 ६ श्ी नमनुा मा वि जैमा कशला 47.00
७ श्ी इ्द्रदेश्वरी मा वि ख 49.00 ७ श्ी जनसदेिा माअ वि सन 43.00
८ श्ी वहमालर मा वि 46.00 ८ श्ी भानभुक्त मा वि रदेकुन 40.00

(ऊ) रू्टीगढी गाउँपावलका   (ए) गङ्गाददेि गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी महद्े द्र मा वि होलदेर 55.00 १ श्ी ्बवुद्ब विकास मा वि 70.00
२ श्ी सरूकोदर मा वि, मवसन 54.00 २ श्ी व्बरदे्द्र मा वि 66.00
३ श्ी पद्ोदर मा वि दाङचोि 53.00 ३ श्ी वसद्ाथ्य मा वि घोप 54.00
४ श्ी जन कलरान मा वि 50.00 ४ श्ी जीिन जरोवि मा वि 50.00
५ श्ी वभमसदेन मा वि सै 49.00 ५ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा ि 46.00
६ श्ी सरसििी मा वि 44.00 ६ श्ी रावट्रिर मा वि मदेल्डार 44.00
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रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
७ श्ी गणदेश मा वि िौलािाङ 42.00 ७ श्ी पथृिीनारारण मा वि 44.00
८ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा ि 42.00 ८ श्ी गंगा मा वि चौिारा्डा 0.00
९ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा वि 35.00

(ऐ) लङ्ुग्री गाउँपावलका  (ओ) पररिि्यन गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी सामावजक माधरवमक वि 59.00 १ श्ी जनसदेिा मा वि राङ्सी 83.00
२ श्ी गौरी शकंर मा.वि. 58.00 २ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा वि म 76.00
३ श्ी िराहक्षत्र मा.वि 56.00 ३ श्ी ्बाल वशक्षा मा वि थनुी 61.00
४ श्ी सरसििी मा.वि. 55.00 ४ श्ी ्बालकलराण मा वि 61.00
५ श्ी गोकुल मा व्ब 52.00 ५ श्ी जन कलराण मा वि खररिा 59.00
६ श्ी जनजरोवि मा.वि 51.00 ६ श्ी जन जरोवि मा वि 55.00
७ श्ी नदेपाल रावट्रिर 51.00 ७ श्ी जनिा मा वि ्बाघमारा 55.00

(औ) वत्रिदेणी गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी अरनीको मा वि निुागा 53.00 ७ श्ी शरुि मा वि झमू् 48.00
२ श्ी सरसििी मा वि वलङदङु 50.00 ८ श्ी वशि मा वि द्ारप 47.00
३ श्ी गोवि्द मा वि दमुल 50.00 ९ श्ी सरसििी मा वि काउलाि 45.00
४ श्ी जन कलराण मा वि वसमप 50.00 १० श्ी भगििी मा वि दह्बन 45.00
५ श्ी िीरदे्द्र मा वि गाङरो 50.00 ११ श्ी ्बाल कलराण मा वि वपपल 44.00
६ श्ी जन जागिृी मा वि जुँगा 49.00 १२ श्ी वसद्बरतन मा वि हान् 42.00

२ रूपन्देही ष्जलला 

(अ) सैनामनैा नगरपावलका   (आ) ददेिदह नगरपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी सरसििी मा. वि. 71.00 १ श्ी भविट्र वनमा्यण मा. वि 73.00
२ श्ी रामापरु मा.वि. 68.00 २ श्ी ददेिदह मा. वि. 72.00
३ श्ी सैनामनैा मा.वि. 68.00 ३ श्ी रगुजरोवि मा. वि. 72.00
४ श्ी जनकलराण मा. वि. 63.00 ४ श्ी कदे रिानी मा. वि. 72.00
५ श्ी सालझण्डी मा. वि. 62.00 ५ श्ी वसकटहन मा. वि. 68.00
६ श्ी पशपुवि मा.वि. 62.00 ६ श्ी महामारा भिानी मा. वि. 66.00
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रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
७ श्ी जनचदेिना मा. वि. 62.00 ७ श्ी सीिा मा. वि. 64.00
८ श्ी मलमलाददेिी मा.वि. 59.00 ८ श्ी जनवप्रर मा. वि. 62.00
९ श्ी कोटीराददेिी मा. वि. 58.00 ९ श्ी ख््डग मा. वि. 62.00

१० श्ी रावट्रिर मा. वि 56.00 १० श्ी प्रगवि मा. वि. 61.00
११ श्ी परकोहा मा. वि. 53.00 ११ श्ी सरसििी मा. वि. 61.00
१२ श्ी दगुा्य भिानी मा. वि. 52.00 १२ श्ी जनिा मा. वि. ( ्बंगाली ) 61.00
१३ श्ी पवश्म परकोहा मा. वि. 52.00 १३ श्ी ज्ञानजरोवि मा. वि. 52.00

(इ) गै्डहिा गाउँपावलका   (ई) क्चन गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी महद्े द्रनगर मा. वि. 64.00 १ श्ी लवुम्बनी ज्ञान वनकदे िन 78.00
२ श्ी सां्डी मा. वि. 64.00 २ श्ी प्रगवि मा.वि. 76.00
३ श्ी व्बट्णपुरुा मा. वि. 61.00 ३ श्ी हरैरा मा. वि. 67.00
४ श्ी हसनापरु मा. वि. 58.00 ४ श्ी रूद्रपरु मा. वि. 62.00
५ श्ी जनकलराण मा. वि 57.00 ५ श्ी भैंसाही मा. वि. 59.00
६ श्ी जीिन जरोवि मा. वि. 56.00 ६ श्ी दगुा्य मा. वि. 56.00
७ श्ी जोग्डा मा.वि. 51.00 ७ श्ी मलािार ददेिी मा. वि. 54.00
८ श्ी सरू्यपरुा मा. वि. 50.00 ८ श्ी गजदे्डी मा.वि. 54.00
९ श्ी निदगुा्य मा. वि 46.00 ९ श्ी सरसििी मा. वि. 50.00

(उ) वसद्ाथ्य नगरपावलका   (ऊ) माराददेिी गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी ्बवहरा ्बाल मा. वि. 70.00 १ श्ी िरदेिा मा. वि. 69.00
२ श्ी भरैहिा नमनुा मा. वि. 67.00 २ श्ी गैरीगट्ी मा.वि. 66.00
३ श्ी पवकलहिा मा. वि. 57.00 ३ श्ी वभलरहिा मा. वि. 63.00
४ श्ी ससुंसकृि मा. वि. 57.00 ४ श्ी वसद्ाथ्य िाल वनकदे िन 61.00
५ श्ी भान ुमा. वि. 55.00 ५ श्ी लकुठहिा मा. वि. 61.00
६ श्ी महातमा ्बदु् मा. वि. 54.00 ६ श्ी सदेमरी मा. वि. 61.00
७ श्ी रूप्ददेही वललाराम न् 52.00 ७ श्ी गरुूिाणी माई मा. वि. 54.00
८ श्ी संसकृि विद्ाश्म 42.00 ८ श्ी हाजी आरिलुलाह सामदु 51.00
९ श्ी ्बदेलवहरा मा. वि. 40.00
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(ए) रोवहणी गाउँपावलका   (ऐ) लवुम्बनी सांसकृविक न.पा.

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी िगहा मा. वि. 70.00 १ श्ी िदेनहुिा सामदुावरक मा 75.00
२ श्ी रामनरदेश रादि आदश्य मा 68.00 २ श्ी ्बदु् आदश्य मा. वि. 71.00
३ श्ी वपपरहिा मा. वि. 65.00 ३ श्ी मवसना ्बा्बा नरदे्द्रप 67.00
४ श्ी वछपागढ मा. वि. 62.00 ४ श्ी खदुा्बगार मा. वि. 63.00
५ श्ी ्बोदिार मा. वि. 59.00 ५ श्ी मि्ुबनी मा. वि. 61.00
६ श्ी पोखरवभ्ंडी मा. वि 54.00 ६ श्ी कम्यहिा मा. वि. 60.00
७ श्ी पजरकट्ी मा. वि. 53.00 ७ श्ी ्बलरामपरु मा. वि. 57.00

(ओ) विलोत्तमा नगरपावलका   (औ) ्बटुिल उपमहानगरपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी शाव्ि नमनुा मा. वि. 81.00 १ श्ी कावलका मानि ज्ञान मा . 90.00
२ श्ी शकंरनगर दगुा्यदत्त मा वि 78.00 २ श्ी काव्ि मा. वि. 85.00
३ श्ी जनजागिृी मा. वि. 70.00 ३ श्ी कावलका मानि ज्ञान मा . 78.00
४ श्ी जनवहि मा. वि. 69.00 ४ श्ी ज्ञानोदर मा. वि. 77.00
५ श्ी वगिा्यण सरसििी सं.मा.वि. 68.00 ५ श्ी वसद्देश्वोर लालकुमा 76.00
६ श्ी जनभािन मा. वि. 66.00 ६ श्ी उवजर वसंह मा. वि. 75.00
७ श्ी पशपुवि मा. वि. 64.00 ७ श्ी निरतन मा. वि. 75.00
८ श्ी दगुा्य मा. वि. 64.00 ८ श्ी निीन औद्ोवगक कदर ्बहादरु 74.00
९ श्ी वशिपरु मा. वि. 63.00 ९ श्ी विलोिमा मा. वि. 74.00

१० श्ी मििवलरा मा. वि. 63.00 १० श्ी नराँ गाउँ मा. वि. 72.00
११ श्ी वटकुलीगढ मा. वि. 62.00 ११ श्ी जनिा मा. वि. 72.00
१२ श्ी जनिा मा. वि. 62.00 १२ श्ी सरसििी मा. वि. 67.00
१३ श्ी िरिलीर मा. वि. 60.00 १३ श्ी ्बटुिल मा. वि. 67.00
१४ श्ी जनजरोवि मा. वि. 59.00 १४ श्ी मोविपरु मा. वि. 65.00
१५ श्ी सदेमरा ्बजार मा. वि. 58.00 १५ श्ी वजिदेश्वरी मा. वि. 65.00
१६ श्ी भलुकदे  मा. वि. 55.00 १६ श्ी भिानी मा. वि. 65.00
१७ श्ी गौिम ्बदु् मा. वि. 54.00 १७ श्ी लक्मी मा. वि. 62.00
१८ श्ी जनिा मा. वि. 52.00 १८ श्ी नहरपरु मा. वि. 62.00
१९ श्ी दगुा्य िैवदक संसकृि 50.00 १९ श्ी अमर मा. वि. 61.00
२० श्ी पवश्म पहुमी मा. वि. 48.00 २० श्ी ज्ञानोदर रात्री मा. ि 60.00
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(ल)ृ वसरारी गाउँपावलका  (ऋ) सदु्ोिन गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी पव्लक मा. वि. 66.00 १ श्ी शकंर मा. वि. 74.00
२ श्ी जनिा मा. वि. 59.00 २ श्ी फसा्यवटंकर मा. वि. 73.00
३ श्ी समरमाई मा. वि. 57.00 ३ श्ी ्बनगाई मा. वि. 70.00
४ श्ी वसद्ाथ्य मा. वि. 55.00 ४ श्ी भगलापरु मा. वि. 59.00
५ श्ी मनैवहरा मा. वि. 54.00 ५ श्ी वशसै मा. वि 57.00
६ श्ी वचवलहरा मा. वि. 50.00 ६ श्ी गरुौवलरा मा. वि 56.00
७ श्ी िीरदे्द्र मा. वि. 47.00

(अ)ं सममरीमाई गाउँपावलका  (अ:) ओमसविरा गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी मवु्डला मा. वि. 61.00 १ श्ी ठुवटवपपल मा. वि. 66.00
२ श्ी कृषक आदश्य मा. वि. 53.00 २ श्ी छोटकी रामनगर मा. वि. 54.00
३ श्ी ज्ञानजरोवि मा. वि. 53.00 ३ श्ी जनजागवृि मा. वि. 45.00

(क) कोटहीमाई गाउँपावलका   (ख) मच्यिारी गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी मच्यिार आदश्य मा. वि. 63.00 १ श्ी ्बगौली मा. वि. 75.00
२ श्ी ्बोग्डी मा. वि. 62.00 २ श्ी श्ीमवि मनराजी ददेिी 74.00
३ श्ी मरा्यदपरु मा. वि. 62.00 ३ श्ी ठकथी मा. वि. 64.00
४ श्ी श्ीराम मा. वि. 59.00 ४ श्ी जनिा मा. वि. 60.00
५ श्ी जानकी मा. वि. 45.00
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अनुसचूी चार : गण्डकी प्रदेश

१ गोरखा ष्जलला 

(अ) ्बारपाक सलुीकोट गाउँपावलका  (आ) चमुनबु्ी गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी सरू्यजरोवि मा. वि. 66.00 १ श्ी ्बदु् मा. वि. 48.00
२ श्ी माइकोट मा. वि. 64.00
३ श्ी जलक्रा मा. वि. 61.00 (इ) िाचने गाउँपावलका
४ श्ी वसद्ाथ्य मा. वि. 60.00 रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
५ श्ी दगुा्य मा. वि. 59.00 १ श्ी मवणकाम ददेिी मा. वि. 55.00
६ श्ी अ्िरजरोवि मा. वि. 58.00 २ श्ी कदे रौजा मा. वि. 53.00
७ श्ी शलैपतु्री मा. वि. 58.00 ३ श्ी सािक्रा ददेिी मा. वि. 52.00
८ श्ी माझथर मा. वि. 56.00 ४ श्ी प्रभाि वकरण मा. वि. 52.00
९ श्ी वहमालर मा.वि. 53.00 ५ श्ी म्जशु्ी मा. वि. 43.00

१० श्ी वहमालर मा.वि. 50.00 ६ श्ी सरूकोदर मा. वि. 43.00
७ श्ी कालरात्री मा. वि. 41.00

(ई) आरूघाट गाउँपावलका  (उ) गण्डकी गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी भिानी मा. वि. 62.00 १ श्ी ज्ञानमाग्य मा. वि. 68.00
२ श्ी वभमोदर मा. वि. 55.00 २ श्ी भरैिाश्म मा. वि. 64.00
३ श्ी इ्द्रक्रा मा. वि. 53.00 ३ श्ी दीघनेश्वर मा. वि. 62.00
४ श्ी गण्डकी मा.वि. 52.00 ४ श्ी रतनदेश्वर मा.वि. 58.00
५ श्ी दर्बार मा. वि. 49.00 ५ श्ी व्बजरा भिानी मा.वि. 56.00
६ श्ी िारापानी मा.वि. 48.00 ६ श्ी सरूकोदर मा. वि. 55.00
७ श्ी वसद्ददेिी मा. वि. 47.00 ७ श्ी भगििी मा.वि. 54.00
८ श्ी जलकुमारी मा. वि. 46.00 ८ श्ी भद्रकाली मा.वि. 52.00
९ श्ी अलैंचदे मा. वि. 43.00 ९ श्ी िाङ्गलीचोक मा. वि. 52.00

१० श्ी गणदेश मा. वि. 41.00
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(ऊ) वसरानचोक गाउँपावलका  (ए) गोरखा नगरपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी महद्े द्र वलला मा. वि. 75.00 १ श्ी सरसििी मा. वि., आहालदे 80.00
२ श्ी परोपकार आदश्य मा. वि. 74.00 २ श्ी महालक्मी मा.वि. 72.00
३ श्ी मण्डली मा. वि. 71.00 ३ श्ी रतनलक्मी मा. वि. 68.00
४ श्ी जनकलराण मा. वि. 67.00 ४ श्ी मनकामना ्बवहरा आिावसर 67.00
५ श्ी च्द्रोदर मा. वि. 63.00 ५ श्ी महद्े द्र जरोवि मा. वि. 66.00
६ श्ी वहमाली मा. वि. 55.00 ६ श्ी महद्े द्र मा.वि. 65.00
७ श्ी वचत्रदे पोखरी मा. वि. 54.00 ७ श्ी निजरोवि मा. वि. 64.00
८ श्ी जनजरोवि मा. वि. 54.00 ८ श्ी ्बालमव्दर मा.वि. 63.00
९ श्ी चमपाििी मा.वि. 53.00 ९ श्ी रतनराजर मा.वि 62.00

१० श्ी संसारी महद्े द्र मा. वि. 52.00 १० श्ी िारा मा.वि. 60.00
११ श्ी आहाल भ्जरांग मा. वि. 49.00 ११ श्ी राम शाह मा. वि.. 57.00
१२ श्ी कृट्णजरोवि मा. वि. 46.00 १२ श्ी शवक्त मा. वि. 57.00
१३ श्ी िमा्यििी मा. वि. 42.00 १३ श्ी महालक्मी मा.वि. 45.00
१४ श्ी वझम्देक मवहपिदे मा.वि. 35.00 १४ श्ी व्ब्धर्बावसनी मा. वि. 43.00
१५ श्ी नदेपानदे मा. वि. 34.00 १५ श्ी सरसििी मा. वि. वफनाम 43.00

१६ श्ी रावट्रिर मा. वि. 36.00

(ऐ) पालङ्ुगटार नगरपावलका   (ओ) वभमसदेन थापा गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी िमकोदर मा. वि. 64.00 १ श्ी निजागिृी चण्डी मा. वि. 77.00
२ श्ी मदनदे ्डाँ्डा मा. वि. 63.00 २ श्ी पाटनददेिी मा. वि. 69.00
३ श्ी भिानी मा. वि. 60.00 ३ श्ी सरसििी मा.वि. 65.00
४ श्ी अ्नपणू्य मा. वि. 59.00 ४ श्ी जागदेश्वर मा. वि. 64.00
५ श्ी जनिा मा. वि. 58.00 ५ श्ी संसकृि मा. वि. 64.00
६ श्ी अमर जरोवि मा. वि. 58.00 ६ श्ी दलुलभ मा. वि. 63.00
७ श्ी अकला मा. वि. 57.00 ७ श्ी शाव्ि मा. वि. 60.00
८ श्ी वमरकोट मा. वि. 56.00 ८ श्ी वि्द्राििी मा. वि. 59.00
९ श्ी वत्रिदेणी मा. वि. 56.00 ९ श्ी भगििी मा.वि. 53.00

१० श्ी रजगरदे मा. वि. 54.00 १० श्ी वसद्काली मा. वि. 53.00
११ श्ी शारदा मा. वि. 52.00 ११ श्ी निजरोवि मा. वि. 50.00
१२ श्ी जीिन जरोवि मा.वि. 51.00 १२ श्ी प्रभाि मा.वि. 49.00
१३ श्ी लक्मी मा. वि. 41.00
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(औ) शहीद लखन गाउँपावलका   (अ)ं अवजरकोट गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी जनशवक्त मा. वि. 71.00 १ श्ी ज्ञान जरोवि मा.वि. 72.00
२ श्ी मनकामना मा. वि. 67.00 २ श्ी जीिन जरोवि मा.वि. 68.00
३ श्ी वसद्सथानी मा. वि. 66.00 ३ श्ी चिमुा्यला मा. वि. 68.00
४ श्ी भगििी वहमालर मा. वि. 65.00 ४ श्ी िाराच्द्र मा. वि. 64.00
५ श्ी वहमालर मा.वि. 62.00 ५ श्ी प्रभा मा. वि. 64.00
६ श्ी महद्े द्र शवक्त मा. वि. 61.00 ६ श्ी वहमालर मा.वि. 60.00
७ श्ी जलददेिी मा.वि. 61.00 ७ श्ी िनवशरा मा. वि. 53.00
८ श्ी रामदेश्वरी मा. वि. 61.00
९ श्ी शवहद समिृी मा. वि. 56.00
१० श्ी वसंजाली मा. वि. 55.00
११ श्ी ्बरिदे श्वर मा. वि. 54.00

२ मुसताङ ष्जलला 

(अ) थासाङ गाउँपावलका   (आ) ्बाह्गाउँमकु गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी जन आदश्य अमरवसंह मा.वि 73.00 १ श्ी जनशाव्ि मा. वि. 66.00
२ श्ी रोगदे्द्र मा.वि 59.00
३ श्ी ज्ञानोदर मा.वि 59.00 (इ्य) घरपझोङ गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
(इ) लोम्थाङ गाउँपावलका १ श्ी जनवहि मा.वि. 68.00
रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% २ श्ी जनिाल मा.वि. 58.00

१ श्ी वदवर दीप मा. वि. 66.00
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अनुसचूी पाँच : वागमती प्रदेश 

१ रामेछाप ष्जलला 

(अ) खाँ्डाददेिी गाउँपावलका   (आ) रामदेछाप नगरपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी ्बदु् भिानी मा. वि. 70.00 १ श्ी वहमगंगा मा. वि. 83.00
२ श्ी मा. वि., राकाथमु 69.00 २ श्ी च्ंडदेश्वरी मा. वि. 76.00
३ श्ी विट्ण ुजनजरोवि मा. वि 64.00 ३ श्ी कावलका ददेिी मा. वि. 71.00
४ श्ी भारिी मा. वि. 63.00 ४ श्ी जनिा मा. वि. 69.00
५ श्ी कृट्ण मा. वि. 63.00 ५ श्ी भीमदेश्वर मा. वि. 69.00
६ श्ी खाँ्डाददेिी मा. वि. 61.00 ६ श्ी जनकलराण मा. वि. 69.00
७ श्ी जरोवि मा. वि. 58.00 ७ श्ी रदेणकुा ददेिी मा. वि. 64.00
८ श्ी खाँ्डा ददेिी मा. वि. 53.00 ८ श्ी मा.वि., भगंदेरी 62.00
९ श्ी भीमदेसिर प्रशनु कं्डदे 53.00 ९ श्ी महारूद्र मा. वि. 62.00

१० श्ी प्रगविशील मा. वि. 51.00 १० श्ी शारदा संसकृि मा.वि. 60.00
११ श्ी मानदे ्डाँ्डा मा. वि. 47.00 ११ श्ी वशिला ददेिी मा. वि. 57.00
१२ श्ी प्ररोगदेशोरी मा. वि. 44.00 १२ श्ी गौरीशकंर मा. वि. 55.00

(इ) वलख ुिामाकदे सी गाउँपावलका   (ई) सनुापिी गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी िामाकोशी जनजागिृी मा 68.00 १ श्ी मा. वि., दहु 83.00
२ श्ी मा.वि. 63.00 २ श्ी कृट्णिणनेश्वर मा. ि 74.00
३ श्ी अरूणोदर मा. वि. 62.00 ३ श्ी कुशदेश्वर मा. वि. 73.00
४ श्ी भ्री्गदेश्वर मा. वि. 62.00 ४ श्ी कृट्ण मा. वि. 69.00
५ श्ी च््डदेश्वरी मा. वि. 61.00 ५ श्ी जनजागिृ मा. वि. 68.00
६ श्ी ्बालजरोवि मा.वि. 60.00 ६ श्ी पशपुवि मा.वि. 66.00
७ श्ी वभ्र्गदेश्वर मा. वि. 60.00 ७ श्ी मा.वि., मदंर 61.00
८ श्ी निदश्यन मा.वि. 59.00 ८ श्ी शिवलंगदेश्वोर मा.वि. 61.00
९ श्ी शवहद समिृी मा. वि. 56.00 ९ श्ी अगलदेश्वर मा. वि. 60.00

१० श्ी झट्देश्वर मा. वि. 55.00 १० श्ी जलददेिी मा. वि. 58.00
११ श्ी ्बदु् जनवप्रर मा. वि. 51.00 ११ श्ी ्बाल मा.वि 55.00
१२ श्ी वत्रपरुदेश्वर मा. वि. 46.00 १२ श्ी कृट्णपरुी मा. वि. 54.00
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(उ) म्थली नगरपावलका  (ऊ) गोकुलगङ्गा गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी नीलकंठदेश्वर मा. वि. 82.00 १ श्ी शारदा मा. वि. 61.00
२ श्ी सदेिी ददेिी मा. वि. 77.00 २ श्ी मा. वि., फपु्य 58.00
३ श्ी म्थली मा. वि. 73.00 ३ श्ी कमला ददेिी मा.वि. 58.00
४ श्ी काली ददेिी मा. वि. 69.00 ४ श्ी जनजागवृि मा. वि. 56.00
५ श्ी वसद्देश्वर मा .वि. 68.00 ५ श्ी जट्देश्वरी मा. वि. 54.00
६ श्ी भीमदेश्वर रूद्र मा.वि. 68.00 ६ श्ी सदेिी ददेिी मा. वि. 52.00
७ श्ी शारदा मा. वि. 66.00 ७ श्ी गोकुलगंगा मा.वि. 49.00
८ श्ी मा. वि., वसरिाल 63.00
९ श्ी भरैिी मा. वि. 62.00 (ए) उमाकुण्ड गाउँपावलका 

१० श्ी नागक्रा मा. वि. 62.00 रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
११ श्ी कावलका मा. वि. 62.00 १ श्ी वसद्देश्वर मा. वि. 61.00
१२ श्ी ्बौद् मा. वि. 58.00 २ श्ी कैलदेश्वरी मा. वि. 56.00
१३ श्ी हररवसवद् मा. वि. 58.00 ३ श्ी महालङ्गरु मा. वि. 51.00
१४ श्ी रूद्राक्षदेश्वर मा.वि 57.00 ४ श्ी च््डदेश्वरी मा. वि. 50.00
१५ श्ी हररवसवद् मा. वि. 54.00 ५ श्ी सरसििी मा.वि. 50.00
१६ श्ी मा. वि., हरने वच् द्े 54.00 ६ श्ी कासथदेम मा. वि. 49.00
१७ श्ी सरसििी मा. वि. 48.00 ७ श्ी जनिा मा. वि. 49.00
१८ श्ी मनकामना मा. वि. 47.00
१९ श्ी सथानापवि मा. वि. 47.00

(ऐ) दोरम्बा गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी कावलका मा.वि. 78.00 ६ श्ी खारपानी मा.वि. 54.00
२ श्ी भीमदेश्वर मा.वि. 63.00 ७ श्ी कण ्ठदेश ्िर मा.वि. 53.00
३ श्ी सकुने  ददेउराली मा. वि. 59.00 ८ श्ी सदेिी ददेिी मा.वि. 52.00
४ श्ी अ्िरावट्रिर रिुा ि 58.00 ९ श्ी वशि वलंगदेश्वोर मा.वि. 50.00
५ श्ी काकवलंग मा.वि. 58.00
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२ लष्लतपुर ष्जलला 

(अ) लवलिपरु महानगरपावलका  

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी चण्डी आदश्य सरल मा. वि 82.00 १४ श्ी जालपा मा. वि. 71.00
२ श्ी रूद्रारणी मा. वि. 81.00 १५ श्ी आदश्य क्रा वनकदे िन मा.वि 70.00
३ श्ी वत्रपद् विद्ाश्म 81.00 १६ श्ी महद्े द्र आदश्य मा. वि. 70.00
४ श्ी ्बालविनोद मा. वि. 80.00 १७ श्ी शाव्ि विद्ाश्म मा 70.00
५ श्ी श्वमक शाव्ि मा. वि. 80.00 १८ श्ी पद् प्रकाश मा. वि. 69.00
६ श्ी रिुा प्रविभा मव्दर 80.00 १९ श्ी वटका विद्ाश्म मा ि 68.00
७ श्ी रशोिरा ्बौद् मा. वि. 78.00 २० श्ी महद्े द्र भकुृटी मा.ि 67.00
८ श्ी आदश्य सौल रिुक मा. वि 77.00 २१ श्ी हररवशवद् मा. वि. 66.00
९ श्ी नमनुा मवचछ्द्र मा. 76.00 २२ श्ी जनउदर मा. वि. 63.00

१० श्ी पाटन मा. वि. 75.00 २३ श्ी ्बालकुमारी मा. वि. 63.00
११ श्ी प्रगवि वशक्षा सदन मा. 74.00 २४ श्ी श्मजीि वकशोर मा. वि. 62.00
१२ श्ी प्रभाि मा. वि. 72.00 २५ श्ी मदन समारक मा. वि. 59.00
१३ श्ीकृट्ण मा. वि. 71.00

(आ) गोदािरी नगरपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी उदर खक्य  मावि 78.00 ९ श्ी गणदेश मा वि 70.00
२ श्ी ्बदु् मा. वि. 78.00 १० श्ी सरसििी मा. वि. 65.00
३ श्ी विशखं ुनारारण मा. वि. 77.00 ११ श्ी सरसििी मा. वि. 64.00
४ श्ी वकवटनी मा. वि. 76.00 १२ श्ी पथ प्रदश्यक मा. वि. 62.00
५ श्ी िाणी विलास मा. वि. 76.00 १३ श्ी ददेिी मा. वि. 60.00
६ श्ी छमपीददेिी मा. वि. 76.00 १४ श्ी फूलचोकी मा. वि. 60.00
७ श्ी ्बज्र्बाराही मा. वि. 74.00 १५ श्ी जन विकास मा. वि. 59.00
८ श्ी ्बदु् मा. वि. 71.00 १६ श्ी भीमसदेन आदश्य मा. वि. 54.00

(इ) महालक्मी नगरपावलका   (ई) िागमिी गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी विश्वावमत्र गणदेश मा वि 79.00 १ श्ी विद्ाविश्वरी मा. वि. 72.00
२ श्ी महाँलक्मी मा. वि. 76.00 २ श्ी काली ददेिी मा.वि. 72.00
३ श्ी महद्े द्रग्राम मा. वि. 75.00 ३ श्ी जनक मा. वि. 71.00
४ श्ी गमभीर समु् द्र सदेिु 73.00 ४ श्ी काली ददेिी मा. वि. 65.00
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रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
५ श्ी वशवद्मगंल मा. वि. 71.00 ५ श्ी चण ््डदेश ्िरी मा.वि. 64.00
६ श्ी लभु ुसािारण मा. वि. 69.00 ६ श्ी घसुदेल मा. वि. 58.00
७ श्ी वससनदेरी मा. वि. 66.00 ७ श्ी नारारणी मा. वि. 57.00
८ श्ी िासकुी मा. वि. 63.00 ८ श्ी जन जागवृि मा. वि. 56.00
९ श्ी श्ङ्ृगदेश्वरी सा. मा. 61.00 ९ श्ी महाकाली ददेिी मा. वि. 50.00

१० श्ी कालीददेिी मा. वि. 58.00

(उ) महाङ्काल गाउँपावलका  (ऊ) को्जरोसोम गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी ्बाघ भरैि मा.वि. 76.00 १ श्ी ्बालदेश्वरी मा. वि. 72.00
२ श्ी महांकाल मा. वि. 66.00 २ श्ी गोठभञजराङ्ग मा. वि 69.00
३ श्ी सरसििी विद्ाश्म म 64.00 ३ श्ी ्बाघ भरै्ब मा. वि. 67.00
४ श्ी ्बदु् भगिान मा.वि. 64.00 ४ श्ी मगरगाँउ मा. वि. 65.00
५ श्ी कालीददेिी मा. वि. 60.00 ५ श्ी गपु्देश्वर मा. वि. 55.00
६ श्ी ५ महद्े द्र मा. वि 54.00 ६ श्ी सरसििी मा. वि. 49.00
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अनुसचूी छ : २ नं प्रदेश 

१ पसा्य ष्जलला 

(अ) ठोरी (सिुण्यपरु) नगरपावलका   (आ) ्बहुदरमाई नगरपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी नदेपाल रावट्रिर प्रा 68.00 १ श्ी मखुददेि सवुशला मा.वि. 72.00
२ श्ी सरसििी मा. वि. 68.00 २ श्ी ददेिन्दन ददेिराज मा. वि 72.00
३ श्ी नदे.रा.वि., ओ्डार 65.00 ३ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा. वि 57.00
४ श्ी मा. वि., विजर ्बवसि 55.00 ४ श्ी भगंी शाह नदेपाल रावट्रिर मा . वि 51.00
५ श्ी ज्ञान ्बावटका मा. वि. 53.00 ५ श्ी महािीर शाह मा.वि. 48.00

(इ) पसा्यगढी नगरपावलका  (ई) पटदेिा्य सगुौल नगरपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी नदेपाल रावट्रिर 61.00 १ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा. वि 65.00
२ श्ी नदेपाल रावट्रिर 60.00 २ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा.वि 61.00
३ श्ी जनिा मा.वि 52.00 ३ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा.ि 53.00

(उ) व्ब्द्बावसनी गाउँपावलका  (ऊ) िो्बीनी गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी रािा कृट्ण चौरवसरा 58.00 १ श्ी काली प्रसाद लाखदे मा. ि 58.00
२ श्ी रामश्वरूप रामवप्रि च 44.00 २ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा. ि 48.00

(ए) वजराभिानी गाउँपावलका   (ऐ) जगरनाथपरु गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी विटो महिो जनिा मा. वि. 59.00 १ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा. वि 54.00
२ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा. वि. 56.00 २ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा. वि 46.00

( ओ) वछपहरमाई गाउँपावलका    (औ) कावलकामाई गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी मगंल मा. वि. 64.00 १ श्ी वदवरक्रा मा.वि. 60.00
२ श्ी निगिाँ मा. वि. 62.00 २ श्ी जनिा मा.वि 60.00
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(अ)ं पोखरररा नगरपावलका   (अ) पकाहा मनैपरु गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी वजलला उचचांगल रामद 67.00 १ श्ी राम चररत्र भगि मा. वि. 62.00

(ओ) विरगञज महानगरपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी वत्रभिुन हनमुान मा.ि 73.00 १० श्ी सु् दरमल राम कुमार क 57.00
२ श्ी वसद्ाथ्य मा. वि. 73.00 ११ श्ी नवृसंह मा. वि. 55.00
३ श्ी लक्मीददेिी ्बा्बलुाल 64.00 १२ श्ी रामचरण साह प्नालाल 54.00
४ श्ी नदेपाल रावट्रिर गीिा 60.00 १३ श्ी महान्द प्रसाद उपाि् 54.00
५ श्ी वत्रजदु् महािीर प्र 60.00 १४ श्ी माइसथान वििावपठ मा. 54.00
६ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा.ि 59.00 १५ श्ी शारदा मा. वि. 52.00
७ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा. वि 58.00 १६ श्ी द्ारददेिी मा. वि. 44.00
८ श्ी सरुजी ददेिी मा.वि. 58.00 १७ श्ी नदेपाल रदेलिदे मा. वि. 44.00
९ श्ी नदेपाल रावट्रिर विद् 58.00 १८ श्ी व्बरगंज रात्री मा. वि. 26.00

(ए) सखिुा प्रसौनी गाउँपावलका 

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी नारारण मा.वि 75.00
२ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा.वि 74.00
३ श्ी नदेपाल रावट्रिर मा. वि 58.00

२ िनषुा वजलला 

(अ) हसंपरु नगरपावलका   (आ) स्ैबला नगरपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी मा.वि ्बघचौ्डा 53.00 १ श्ी सरसििी मा वि वठलला 64.00
२ श्ी रादि मा वि, ्बदेलह 45.00 २ श्ी राम जानकी मा वि कुसमा 60.00
३ श्ी िपसी ्बा्बा मा वि वटलही 44.00 ३ श्ी जनिा मा वि वसमराढीगढ 57.00
४ श्ी मोहन मा वि सगुावनका 38.00 ४ श्ी फवकर च्द शमा्य मा वि 56.00
५ श्ी वमवथला विलक न्द कुम 38.00 ५ श्ी राम प्रसाद मा वि स्ैबला 49.00
६ श्ी मा वि रूदौली 34.00
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(इ) शहीदनगर नगरपावलका   (ई) लक्मीवनराँ गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी एस एन आर मा वि 52.00 १ श्ी लक्मीवनराँ जनिा मा वि 71.00
२ श्ी जनिा एकाइ मा वि 47.00 २ श्ी वि पी कोइराला मा वि स 52.00
३ श्ी मा वि महुवलरा 44.00 ३ श्ी व्बलट साह स्बकोदर 48.00

(उ) वमवथला व्बहारी नगरपावलका  (ऊ) व्बददेह नगरपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी जगरूप साह राम पु 58.00 १ श्ी जनिा नमनुा मा वि िदेला 67.00
२ श्ी माद्ावमक व्बद् 53.00 २ श्ी सरसििी मा वि ्बफै 45.00
३ श्ी गंगा प्रसाद मा वि ठदेर 53.00 ३ श्ी शकंर जनिा मा वि दजुिी 39.00
४ श्ी जनिा मा वि कजरा रमौल 44.00 ४ श्ी मा वि ठाढी 33.00
५ श्ी मा वि लवलरा 36.00

(ए) वमवथला नगरपावलका   (ऐ) िनषुािाम नगरपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी आदश्य रावटिरं मा वि 70.00 १ श्ी मा वि मलुािारी 77.00
२ श्ी मा वि िलुवसचौ्डा 67.00 २ श्ी िनषु जनिा मा वि िनषुा 71.00
३ श्ी जनिा मा वि हररहरपरु 67.00 ३ श्ी भान ुमा वि वकसानपरु 62.00
४ श्ी जनिा मा वि नकटावझज 63.00 ४ श्ी माद्ावमक विद्ालर 53.00
५ श्ी साि्यजवनक मा वि ्बेंगा्डािर 62.00 ५ श्ी मा वि हररपरु 46.00
६ श्ी महद्े द्र मा वि ढलकदे ्बर 55.00
७ श्ी ददेउराली मा वि चरुदे चाँदनी 54.00

(ओ) नगराइन नगरपावलका   (औ) मवुखरापट्ी मसुरीरा गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी राजदेश्वर वनवि मा वि 56.00 १ श्ी िैिनाथ ददेि नारारण जन 67.00
२ श्ी वगररजा मा वि, फुल 54.00

(अ)ं जनक नव्दनी गाउँपावलका   (अ) िनौजी गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी एस एच एस िी मा वि खजु 43.00 १ श्ी ्बासदुदेि मा वि ्बहुअिा्य 49.00
२ श्ी शकंर मा वि ्बनरझलुला 29.00 २ श्ी शकंर मा वि,िनौजी 48.00
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(क) ्बटदेश्वर गाउँपावलका   (ख) कमला नगरपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी लक्मी मा वि वचत्रपरु 76.00 १ श्ी मा वि टदेढा मो्ड 38.00
२ श्ी वशिशक्ती मा वि ्बटदेश्वर 56.00 २ श्ी प्रगविवशल मा वि हथमु 35.00
३ श्ी जनवप्रर मा वि, भचूरिपरु 49.00 ३ श्ी विलट ्बौकु मा वि म्डान 33.00

४ श्ी जनिा मा वि मगं्राहा 29.00

(ग) वक्षरदेश्वरनाथ नगरपावलका   (घ) औरही गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी मा वि वदगम्बरपरु 71.00 १ श्ी राम जानकी मा वि वझटकही 78.00
२ श्ी रावट्िर मा वि सखिुा 67.00 २ श्ी शकंर जनिा मा वि चककर 56.00
३ श्ी मा वि इचछापरु 66.00 ३ श्ी मा वि औरैही 41.00
४ श्ी माद्ावमक व्बद् 59.00 ४ श्ी मा वि पर्बाहा ददेउ 41.00
५ श्ी जनिा मा वि िवनवनराँ ग 55.00 ५ श्ी सिकोदर मा वि,पौ 36.00

(ङ) जनकपरुिाम उपमहानगरपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी रज्ञ्बलकर स्कृि मा वि 74.00 १० श्ी जानकी मा वि,साकदे 55.00
२ श्ी गोगल प्रसाद मा वि ्बसी 69.00 ११ श्ी जनिा मा वि ददेिपरुा 55.00
३ श्ी संकट मोचन ददेिशरन राम 68.00 १२ श्ी मा वि सोहनी मझुदेवलरा 53.00
४ श्ी वत्रभिुन आदश्य मा वि 66.00 १३ श्ी राजवष्य जनक मा वि कुर 50.00
५ श्ी कणटीर झा नमनुा मा वि 62.00 १४ श्ी सरसििी मा वि कन 47.00
६ श्ी रावट्रिर मा वि, 61.00 १५ श्ी माद्वमक विद्ालर 47.00
७ श्ी जनािा मा वि ्बदेलह 58.00 १६ श्ी जनिा मा वि वशिपरु 46.00
८ श्ी सरसििी नमनुा मा वि 58.00 १७ श्ी सरसिािी मा वि कटरैि 40.00
९ श्ी सकल भिन क्रा मा 57.00

(च) गणदेशमान चारनाथ नगरपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी मा वि भरिपरु 72.00 ४ श्ी मा वि ्बरमवझरा 59.00
२ श्ी जनिा जरसिाल मा वि 66.00 ५ श्ी रावट्रिर मा वि िीरदे्द्रनगर 49.00
३ श्ी वत्रभिुन मा वि वचसाप 61.00
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अनुसचूी सात : १ नं प्रदेश 

१ उदिपुर ष्जलला 

(अ) ्बदेलका नगरपावलका  (आ) उदरपरुगढी गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी जनिा िदेलका मा वि परुन 70.00 १ श्ी मा  वि भलार्डा्डा 62.00
२ श्ी प्रभाकरी मा वि पोखर 67.00 २ श्ी मा वि वछव्दङ्ख 57.00
३ श्ी कोशी मा वि चरिपरु 65.00 ३ श्ी जनकलरान मा वि रूमजाटार 56.00
४ श्ी महाकाली मा वि चमपाप 65.00 ४ श्ी मा वि नदेपालटार 56.00
५ श्ी जनिा मा वि जह्डा 65.00 ५ श्ी मा वि, जलकदे नी 54.00
६ श्ी मा वि आमिासी 63.00 ६ श्ी ििुाजन मा वि 52.00
७ श्ी सप्कौवशका मा वि भा 59.00 ७ श्ी मा वि भुिँरदे 49.00
८ श्ी िरवपपल मा वि रामपरु 59.00 ८ श्ी जनािा मा वि ्ुडम्दे 49.00
९ श्ी मनैामनैी मा वि मलुगा 58.00 ९ श्ी प्चििी मा वि, उद 48.00

१० श्ी कोशी जनिा मा वि रामप 58.00 १० श्ी मा वि ्बोहरी्बोट 47.00
११ श्ी जनिा मा वि गरुूङ्चौ 57.00 ११ श्ी मा वि रािोमाटदे ्बर्य 42.00
१२ श्ी जनिा मा वि पुँिारदेथु 56.00 १२ श्ी मा वि हाँ्डदेिास 40.00
१३ श्ी जनिा मा वि काव्चराङ 54.00

(इ) कटारी नगरपावलका  (ई) चौदण्डीगढी नगरपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी सरसििी मा.वि. 63.00 १ श्ी वसद्देश्वोरी मा वि 73.00
२ श्ी वत्रिदेणी मा वि िललो 62.00 २ श्ी जरोवि मा वि ि 71.00
३ श्ी च्द्राििी मा.वि. 58.00 ३ श्ी नारद ्आदश्य मा 71.00
४ श्ी जनमखुी मा.वि. 57.00 ४ श्ी जनिा मा वि हव्डरा 66.00
५ श्ी सरसििी मा.वि. 56.00 ५ श्ी वशि मा वि सु् दरपरु 63.00
६ श्ी जनिा कावलका मा.वि. 55.00 ६ श्ी लौिागढी मा वि खरैाह 62.00
७ श्ी माधरवमक विद्ालर 54.00 ७ श्ी भगििी मा वि मसुहनथी 60.00
८ श्ी मा वि कालीखोला 53.00 ८ श्ी मा वि वसिाइ 59.00
९ श्ी माधरावमक विद्ालर 53.00 ९ श्ी जालपा जन मा वि अवजगो 58.00

१० श्ी दीपदे्द्र मा वि जोवग 53.00 १० श्ी कावलका मा वि वसिा्यन 57.00
११ श्ी ददेिी मा वि 52.00 ११ श्ी जनिा आदश्य मा वि कावल 57.00
१२ श्ी सरसििी मा.वि. 52.00 १२ श्ी सरसििी मा वि सांिा 56.00
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रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१३ श्ी मा वि,कलराणपरु 51.00 १३ श्ी वसंहददेिी मा वि माव्ड्ब 55.00
१४ श्ी जनप्रदेमी मा.वि. 51.00 १४ श्ी जनिा मा वि लङ्ुवगनाि 53.00
१५ श्ी कावलका माधरावमक विद 50.00 १५ श्ी शारदा मा वि कटहरदे 52.00
१६ श्ी माधरवमक विद्ालर 49.00 १६ श्ी जनविकाश मा वि वभमा 51.00
१७ श्ी जनिा मा.वि. 49.00 २० श्ी थानपोखरी मा वि जरा 49.00
१८ श्ी मा वि 48.00 २१ श्ी मा वि आमसाल ्बसाह 39.00
१९ श्ी पञचाििी मा.वि. 40.00 २२ श्ी सगरमाथा मा वि भोलने 39.00

(उ) कटारी नगरपावलका 

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी लक्षमीपरु मा वि पोर 71.00 १३ श्ी वसद्ििी मा वि खान्बु 52.00
२ श्ी त्रीरगुा मा वि ग 68.00 १४ श्ी रावट्रिर मा वि ्बगाहा 51.00
३ श्ी ्बल मव्दर मा वि ्बोकसो 64.00 १५ श्ी जनिा मा वि जोगीदह 50.00
४ श्ी मा.वि. भोलने 64.00 १६ श्ी जनािा मा वि रानी 49.00
५ श्ी राम जानकी मा वि मोवि 61.00 १७ श्ी जनिा मा वि कौिाइ 49.00
६ श्ी अम्बदेिर जनिा मा वि राज 60.00 १८ श्ी जनक मा वि खजैनपरु 48.00
७ श्ी जनिा मा वि िरूिा्डहर 60.00 १९ श्ी जनजरोवि म वि चहुा्डदे 47.00
८ श्ी जालपा ददेिी मा वि घारल 58.00 २० श्ी मा वि वचलाउनदे भञ 45.00
९ श्ी जनिा मा वि ददेउरी 56.00 २१ श्ी माधरवमक् विधर 44.00

१० श्ी सतर ददेिी मा वि भलुक 55.00 २२ श्ी जनिा मा वि दमौि 42.00
११ श्ी जनिा मा वि श्ीप 55.00 २३ श्ी मा वि साउनदे 38.00
१२ श्ी प्चक्रा मा वि पाि् 52.00

(ऊ) रौिामाई गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%

१ श्ी मा.वि. माझखक्य 76.00 ८ श्ी मा वि सललदे 62.00
२ श्ी महद्े द्र मा.वि. नामदेट 75.00 ९ श्ी जनिा मा.वि. 61.00
३ श्ी रसिुा मा.वि. भटु्ार 71.00 १० श्ी पशपुवि मा.वि. जरावमरदे 59.00
४ श्ी कौवशका मा.वि. 68.00 ११ श्ी जनिा मा.वि. नौलदे 55.00
५ श्ी महद्े द्र मा.वि. रसिुा 68.00 १२ श्ी माधरवमक विद्ालर भर 53.00
६ श्ी जनिा मा.वि. 63.00 १३ श्ी कावलका ददेिी मा.वि. 51.00
७ श्ी मा वि मकुु्य ची 63.00 १४ श्ी सरसििी मा.वि. भाल्बास 47.00
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(ए) सनुकोशी गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी मा वि ्बलमिा 69.00
२ श्ी महद्े द्रवदप मा वि िा 58.00
३ श्ी मा वि िलुकु ्बास 58.00
४ श्ी महद्े द्र माधरवमक वि 53.00
५ श्ी जनिा मा वि टो्डकदे 49.00

(ऐ) िा्पली गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी म वि वसलकदे  पोखरी 63.00 ४ श्ी मधरवमक् विधरालर 53.00
२ श्ी मा वि रूपाटार 63.00 ५ श्ी ककवनश्वर मा वि ठानाग 50.00
३ श्ी महद्े द्र रतन म 61.00 ६ श्ी माधरवमक विद्ालर 45.00

२ ओखलढुङ्गा ष्जलला 

(अ) वसवद्चरण नगरपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी रूमजाटार मा वि रूमजाटार 65.00 ९ श्ी नारारणसथान मा वि अस 51.00
२ श्ी जालपा मा वि गैरीगाउँ 60.00 १० श्ी कावलका मा वि रू्पसदे 48.00
३ श्ी सगरमाथा जनिा मा वि 60.00 ११ श्ी राजर लक्मी मा वि स 47.00
४ श्ी पु् रमािा मा वि ्बदेिी 57.00 १२ श्ी कु्िा मा वि जरावमर 47.00
५ श्ी वहमालर मा वि िलुाछाप 56.00 १३ श्ी क्डदेनी मा वि,खावन 45.00
६ श्ी जन चदेिना मा वि भादेल्य 55.00 १४ श्ी विगटुार मा वि विगटुा 42.00
७ श्ी निजरोवि मा वि, मदैान 54.00 १५ श्ी चमपाददेिी मा वि सलल 37.00
८ श्ी ज्िरखानी मा वि ज्ि 53.00

( आ) वखजीददेम्बा गाउँपावलका   (इ) चमपाददेिी गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी चण्डदेश्वरी मा वि रगन 67.00 १ श्ी गोलमा ददेिी मा वि पल 74.00
२ श्ी चण्डदेश्वरी मा वि माझग 64.00 २ श्ी ्बाल जरोवि मा वि वचि 69.00
३ श्ी नम्यददेश्वर मा वि चप् 60.00 ३ श्ी ज्ञान प्रकाश मा वि 56.00
४ श्ी वहम गंगा मा वि राकादा 59.00 ४ श्ी सनुकदे शरी मा वि 54.00
५ श्ी फुलमवि मा वि वखजी फला 58.00 ५ श्ी कलपदेश्वर मा वि, 51.00
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रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
६ श्ी कुण्डली मा वि वखवजकाट 55.00 ६ श्ी निजीिन मा वि 50.00
७ श्ी वशिालर मा वि छदेरमावद 47.00 ७ श्ी ज्ञान प्रकाश मा वि 49.00

(ई) मानदेभ्जराङ नगरपावलका   (उ) वचशखंगुढी गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी भगििी मा वि, मानदेभञज 61.00 १ श्ी सरसििी मा वि खावनभं 65.00
२ श्ी हक्य परु मा.वि. हक्य पु 56.00 २ श्ी मामखा मा वि मामखा 58.00
३ श्ी वनकदे टन मा वि,माघपरु 53.00 ३ श्ी जालपा मा वि कावलमाटी 58.00
४ श्ी मनकामना मा वि,िाकसा 52.00 ४ श्ी छात्रा प्रगवि मा वि भ 51.00
५ श्ी राजरलक्मी मा वि, 51.00 ५ श्ी महदेश्वर पसिाविि मा 51.00
६ श्ी वभमसदेनसथान मा वि कदे 51.00 ६ श्ी कुइवभर मा वि कुइवभर 46.00
७ श्ी कावलका मा वि, मोल 50.00 ७ श्ी जालपा मा वि वदरालदे 45.00
८ श्ी महाददेिसथान मा 47.00

(ऊ) सनुकोशी गाउँपावलका   (ए) वलख ुगाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी प्र्बदु् मा वि,च 81.00 १ श्ी ग्रामोदर रगुकवि वसद 60.00
२ श्ी चौिारा मा वि 81.00 २ श्ी जनजीिन मा वि पोकली 59.00
३ श्ी कुशाददेिी मा वि कटुन् 57.00 ३ श्ी लदेिी मा वि लदेिी 58.00
४ श्ी प्चक्रा मा वि रािम 55.00 ४ श्ी ज्ञानजरोवि मा वि क 49.00
५ श्ी कावलका मा वि वससनदेर 53.00 ५ श्ी रसम मा वि रसम 49.00
६ श्ी सनुकोशी मा वि गौं्डदे 52.00 ६ श्ी जालपा मा वि टारकदे राि 49.00
७ श्ी दामिी मा वि ्बसाहा्डाँ 52.00 ७ श्ी चररुी्डाँ्डा मा वि च् 44.00
८ श्ी कटु्जदे मा वि जरावम 50.00 ८ श्ी वभमसदेनसथान मा वि सि 43.00
९ श्ी ्बलख ुमा वि ्बलख ुभजंर 42.00

(ऐ) मोलङ्ुग गाउँपावलका

रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क% रि.सं ष्वद्ालिको नाम िेगाना प्राप्ाङ्क%
१ श्ी गणदेश मा वि, ढुसक 72.00 ६ श्ी सरसििी मा वि ्बङ्ुगन 67.00
२ श्ी वशिदिुी मा वि दाहालग 70.00 ७ श्ी जदेसदे मा वि, जदेसदे 66.00
३ श्ी जीिन प्रवदप मा वि हर् 70.00 ८ श्ी पातलदे मा वि पातलदे 62.00
४ श्ी जल जलदेश्वर मा वि हक्य 68.00 ९ श्ी कावलका मा वि श्ीचौ 60.00
५ श्ी ्बरूणदेश्वर मा वि 68.00 १० श्ी राँगावदप मा वि राँगा 49.00
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