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प्रतिवेदन सार 

 
गण्डकी  प्रदेशमा  æआधारभूत  तह  (कक्षा ८)  उत्तीर्ण  परीक्षा अध्ययन ,  २०७६Æ  शीर्णकमा  प्रदेश  अन्त्तणगत  

स्थानीय  तहबाट  सञ्चालन  तथा  व्यवस्थापन  हुने  आधारभूत  तह  (कक्षाा८)  को  अन्त््यमा  तलइने  परीक्षा  
सञ्चालनको  अवस्था  पत्ता  लगाउने ,  परीक्षाको स्तरीयता , प्रमार्ीकरर् र समकक्षतामा एकरुपता 
कायम गनण आवश्यक कायणसूिी पेश गने एवं परीक्षाको थप सुधारका लातग प्रदेश स्तरवाट गनण 
सवकने सम्भाव्य कायणसू जि सवहतको सुझाव ददने उद्देश्य  यो  अध्ययन  गररएको  हो  ।  अध्ययन  तमजश्रत  

अनुसन्त्धान  ढााँिामा  आधाररत  छ  ।  गण्डकी  प्रदेश  अन्त्तणगतका  सामुदायीक  ववद्यालयहरुलाई   अध्ययनको  
िनसंख्याको  रुपमा  तलई  सुववधािनक  र  उद्देश्यमूलक  नमुना  छनौट  तबतध  प्रयोग  गरी  छनौटमा परेका  
स्थानीय  तहहरु  र  ्यस  अन्त्तगणतका  कम्तीमा २/२  वटा  सामुदायीक  ववद्यालयका  परीक्षा  केन्त्रहरु ,  

केन्त्राध्यक्ष ,  प्रश्नपर तनमाणर्कताण ,  उत्तरपुजस्तका  परीक्षकलाई  उत्तरदाताको  रुपमा  छनौट  गररएको  तथयो  
।  अध्ययनको  क्रममा अन्त्तवाणताण प्रश्नावली ,  अवलोकन  फारम , अन्त्तवाणताण तनदे जशका  िस्ता  सूिना  
संकलनका  साधनहरु  प्रयोगमा  ल्याइएको  तथयो  ।  यस  अध्ययनका  मुख्य  प्राति ,  तनश्कर्ण र  सुझावहरु  यस  

प्रकार  रहेका  छन  । 
 

परीक्षा  सञ्चालन  सम्वन्त्धमा  स्थानीय  तहको  फरक  फरक  कानूनी  अभ्यास  रहेको  छ  ।  सबै  स्थानीय  

तहहरुमा  परीक्षा  सतमततहरु  गठन  गररएका  छन् तर सतमतत गठनको अभ्यास फरक फरक छन् । 
प्रश्नपर तनमाणर्  कताणको  छनौट ,प्रश्नपर तनमाणर्  कताणलाई  अतभमुजखकरर्  सम्वन्त्धमा  स्थानीय  तहहरुमा  
एकरुपता  पाउन  सवकएको  छैन  ।प्रश्नपर तनमाणर्  र  पररमािणनमा  पतन  फरक  फरक  अभ्यासहरु  रहेका  
छन  ।  परीक्षा  सञ्चालनमा  स्थानीय  तहको  जशक्षा  ऐन ,  कायणववतध साथै  मौिुदा  जशक्षा  ऐन  अनुसार  भएका  
छन् ।प्रश्नपर तनमाणर्मा  ववजशष्टीकरर्  तातलकालाई  आधार  वनाइएको  छ ,  तर  प्रश्नपरको  गुर्स्तर  स्वयं  

प्रश्नपर  तनमाणताको  स्वःवववेकमा  तनभणर  रहेको  छ  ।  कुनै पतन  स्थानीय  तहमा  व्यवजस्थत  प्रश्न  बैंकहरु  

छैनन् ।  प्रश्नपरको  सवाण तधकार  परीक्षा  सतमततमा  नै  रहेको  छ  ।  प्रश्नपरको  ढुवानी  र  ्यस  पतछको  सम्पूर्ण 
जिम्मेवारी  केन्त्राध्यक्षको  रहेको  छ।केन्त्राध्यक्ष  र  सहायक  केन्त्राध्यक्षलाई  ददइने अतभमुजखकरर्मा  
समेत  एकरुपता  पाउन  सवकएको  छैन।प्रश्नपरछपाइमा  एकरुपता  भए  पतन  उत्तरपुजस्तका छपाइमा  
एकरुपता  पाइएको  छैन  ।  परीक्षा  सञ्चालनमा  स्तरीयता  ल्याउन  स्थानीय  तह  अनुसार  सम्भाव्य  प्रयासहरु  

भएका  छन् ।उत्तरपुजस्तका परीक्षर्मा  पतन  फरक  फरक  अभ्यासहरु  रहेका  छन् ।  परीक्षालाई  

मयाण ददत  एवं  व्यवजस्थत  वनाउन  र  एकरुपता  कायम गनण प्रदेश  तहबाट  थप  अपेक्षा  गररएको  छ ।  

ववश्वभर एवं मुलुकमा  कोतभड-१९ को बन्त्दाबन्त्दीको  कारर्ले  उत्तरपुजस्तका परीक्षर्  पश्चातका  
कायणहरुमा  प्र्यक्ष  प्रभाव  पारेको  छ ।ग्रेड वृ वि परीक्षा सञ्चालनको ववकल्पमा कृपाङ्क ददने व्यवस्था 
गरी ववद्याथीहरुको ग्रेड वृ वि गरेको  दे जखन्त्छ ।  यस प्रततकूल  अवस्थामा  पतन  नततिाका  आधारमा  
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ववद्यालय  र  ववद्याथीको  भावी  शैजक्षक  योिना  तनमाणर्मा  सरोकारवालाहरुको  प्रततविता  राम्रो  मान्न  सवकन्त्छ  

।    

परीक्षा  सञ्चालन  तथा व्यवस्थापन सम्वन्त्धमा  सबै  स्थानीय  तहहरुको लातग  प्रदेशस्तरीय मापदण्ड 
आवश्यक देजखन्त्छ।स्थानीय  तहहरुमा  परीक्षा  सतमततको   गठनमा  एकरुपता  ल्याउन  आवश्यक  छ  । 
प्रश्नपर तनमाणर्  सम्वन्त्धी  कायणमा  एकरुपता  ल्याउन  र  स्थानीय  तहअनुसार  आधारभूत  तह  उत्तीर्ण  
परीक्षाका  प्रश्नपरको ववश्लेर्र्  (कदठनाई  स्तर ,  ववभेदीकरर्  सूिक ,  र  ववकर्णहरुको  प्रभावकाररता )  भएका  
स्तरीय  प्रश्नपर  सवहतको प्रश्नबैंक  तनमाणर्मा  प्रदेश  तहबाट  आवश्यक  पहल  गनुणपने  हुन्त्छ  ।  प्र्येक  

ववद्यालयमा   परीक्षा  सतमतत  गठन  गनण लगाई  तातलम  समेत  प्रदान  गरी  परीक्षाका  कामहरुमा  जिम्मेवार  

वनाउनु आवश्यक छ।  परीक्षा  सञ्चालनमा  स्तरीयता  ल्याउन  परीक्षा  सञ्चालन सम्वन्त्धी  मापदण्ड  तयार 
गरी पूर्णरुपमा  कायाणन्त्वयन  गनण सहिीकरर् गनुणपदणछ  ।  उत्तरपुजस्तका परीक्षर्मा  एकरुपता  ल्याउन  

प्रश्नपर  तनमाणर्कताणलाई  नै  अङ्कन  तनदे जशका/उत्तरकुजिका  समेत  तनधाणरर्  गनण  लगाउनु पने  ,  परीक्षालाई  

मयाण ददत  र  व्यवजस्थत  वनाउन  र  एकरुपता  ल्याउन  प्रदेश  तहबाट  भएका  अपेक्षा  पूरा  गनण पहल  गनुणपने ,  

स्थानीय तहले ग्रेड वृ वि परीक्षा सञ्चालनको ववकल्पमा एकमुस्ठ अङ्क ददने  व्यवस्था  गरी  
ववद्याथीहरुलाई  ग्रेड  वृ वि  गनुणपने  अवस्था  आउन  नददन  सरोकारवालाहरुसाँग  छलफल  गरी  आवश्यक  

कायण  योिना  वनाउनु पने  हुन्त्छ  ।  ववद्याथीको  नततिालाई  आधार मानी सरोकारवालासाँग छलफल गरी 
ववद्यालयको  भाावी  शैजक्षक  योिना  तनमाणर्  गनण आवश्यक  छ  ।  
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हाम्रो भनाई 

गुर्स्तरीय  जशक्षा  आिको  मुख्य  िासोको  ववर्य  हो  ।  गुर्स्तरीय  जशक्षाको  लातग  ववद्यालय  जशक्षामा  पहुाँि  र  

प्रातिको  अवस्था  आवश्यक  रहन्त्छ  ।  अबको  शैजक्षक  िासो  शैजक्षक  गुर्स्तरको  हो  ।  गुर्स्तरीय  जशक्षाका  
लातग  गुर्स्तरीय  जशक्षर्  तसकाइ  हुनुपछण  ।  गुर्स्तरीय  जशक्षर्  भयो  वा  भएन  छुट्टाउने  आधार  नै  ववद्याथी  
मूल्याङ्कन  हो  ।  ववद्याथी  मूल्याङ्कन  ववजशष्ट  आधारमा  ववश्वसनीय  तवरवाट  हुन ु आवश्यक  छ  ।  यसका  लातग  

परीक्षामा  उपयुक्त  प्रश्नपरहरु  सवहतको प्रश्नपर र  परीक्षा केन्त्र  अनुकूल  भौततक  तथा  मनोवैज्ञातनक  

वातावरर्  आवश्यक  हुन्त्छ  ।आधारभूत तह  (कक्षा ८) उत्तीर्ण  परीक्षा  ववगतका  वर्णहरुमा  जिल्लास्तरवाट  

सञ्चालन  हुन्त्थ्यो  ।  स्थानीय  सरकार  सञ्चालन  ऐन ,  २०७४  ले गरेको व्यवस्था अनुसार   गत  वर्णदे जख  सो  
परीक्षा  स्थानीय  तहवाट  व्यवस्थापन  र  सञ्चालन  हुाँ दै  आएको  छ  ।  स्थानीय तहहरुका लातग  यो  नयााँ  
जिम्मेवारी ,  अवसर  र  िनुौतत  पतन  हो  ।  ्यसैले  यसमा  ववववधता  हुनु स्वभाा ववक  हुन  िान्त्छ  ।  ततनै  ववववधता  
हरुका  वविमा  एकरुपता  कायम  गरी  गण्डकी  प्रदेशमा  आधारभूत  तहको  परीक्षामा  गुर्स्तरीयता  र  

एकरुपता  ल्याउने  उद्देश्यले  यो  अध्ययनको  प्रयास  गररएको  हो  ।   

 

यस अध्ययनवाट प्राि सुझाव   प्रदेश तहवाट   एसईई .  परीक्षाको  व्यवस्थापन  र  सञ्चालनमा  समेत  

उपयोगी हुने  ववश्वास  तलइएको  छ ।   स्थानीय  सरकार  सञ्चालन  ऐन ,  २०७४  मा आधारभूत  तह  कक्षा  
आठको  अन्त््यमा  हुने  परीक्षा   सञ्चालन ,अनुगमन  तथा  व्यवस्थापन   गने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई 
ददएको छ ।  सोवह  अनुसार  गण्डकी  प्रदेश  अन्त्तणगत  सञ्चातलत  कक्षा ८  को  परीक्षा  सञ्चालन सम्वन्त्धमा 
भएका अभ्यास  अध्ययन गरी परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा गुर्स्तरीयता  एवं एकरुपता  कायम  

गनण आवश्यक  पहल  गनण  सम्वन्त्धीत  सरोकारवालाहरुलाई  समेत  यस  अध्ययनले  सहयोग  पुरय्ाउने  ववश्वास  

तलइएको  छ  ।  प्रदेश  स्तरका  शैजक्षक  योिना  तनमाणर्  र  कायणक्रमहरुको  छनौटमा  पतन  सहयोग  पुग्ने  नै  छ  

।  स्थानीय  स्तरका  परीक्षा  केन्त्र ,  जशक्षक ,  प्रधानाध्यापक ,  प्रश्नपर  तनमाणता ,  उत्तरपुजस्तका  परीक्षक ,  

संपरीक्षक ,  जशक्षा  प्रशासनमा  सग्लग्न  व्यजक्तहरु ,अतभभावकहरुलाई  समेत  पृष्ठपोर्र् प्रदान गनणसक्ने 
दे जखन्त्छ  ।  यस  अध्ययनमा  आ-आफ्नो क्षेरवाट  सहयोग  पुर् याउनु हुने  गण्डकी  प्रदेश  सामाजिक  ववकास  

मन्त्रालय ,  अध्ययन  नमुना  छनौटमा  परेका  स्थानीय  तहहरु ,  स्थानीय  तहका िनप्रतततनतध ,  जशक्षा  शाखामा  
कायणरत  कमणिारीहरु ,  परीक्षा केन्त्रका  केन्त्राध्यक्षहरु ,  प्रश्नपर  तनमाणर्कताणहरु ,  उत्तरपुजस्तका 
परीक्षकहरु ,  सबै  धन्त्यवादका  पार  हुनुहुन्त्छ  ।  साथै  पाठक  वगणबाट  रिना्मक  समीक्षाको  अपेक्षा  पतन  

गररएको  छ  ।   

 

 

संयोिक  

श्री  रेशमबहादुर  सुवेदी  
आधारभूत तह (कक्षा ८ ) उत्तीर्ण 
परीक्षा अध्ययन  समूह ।  
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पररच्छेद  - एक 

पररिय 

१.१ अध्ययनको पषृ्ठभतूम  

परीक्षर्लाई शैजक्षक कायणक्रमको एक मह्वपूर्ण  अंगको रुपमा तलने गररन्त्छ । तनधाण ररत 
पाठ्यक्रम अनुरुप ववद्याथीको व्यवहारमा पररवतणन ल्याउनको लातग शैजक्षक कायणक्रम सञ्चालन 
गररएको हुन्त्छ । पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरे अनुसार उद्देश्यहरु के कतत मारामा पूरा भए ? समग्र 
शैजक्षक प्रवक्रया के कस्तो रह्यो भनेर मूल्याङ्कनको लातग परीक्षा  सञ्चालन गररन्त्छ । परीक्षर्ले 
जशक्षर् तसकाइ उपलब्धी साँगै जशक्षर् तसकाइमा रहेका कमीकमिोरी पत्ता लगाई सुधारको लातग 
सहयोग गदणछ । परीक्षर्ले ववद्याथीमा जशक्षर् तसकाइ माफण त ववकास भएको ज्ञान , सीप , दक्षता 
एवं प्रवीर्ता समेतको मूल्याङ्कनको लातग सहयोग गदणछ । शैजक्षक संस्थामा उपलब्धी परीक्षर्को 
प्रयोग गररन्त्छ । Perform, Linn and Mllier, 2009:26 लाई उदृत गदै कोइराला र अतधकारी 
२०६९ मा उल्लेख भए अनुसार , परीक्षर् एउटा साधन हो िसलाई एउटा व्यवजस्थत 
प्रवक्रयावाट तनमाणर् गरी प्रयोगमा ल्याइन्त्छ । िसमा ववजशष्ट उते्तिनाको रुपमा रहेका 
प्रश्नपरहरुको समूहलाई ववद्याथीहरु समक्ष प्रस्तुत गररन्त्छ । ्यसैमा ववद्याथीहरुले प्रस्तुत गरेका 
प्रततवक्रयाहरुलाई व्यवजस्थत तररकाबाट मापन गरी अपेजक्षत व्यवहारमा भएको ज्ञान , सीप र 
क्षमताको मापन गररन्त्छ ।  
 
परीक्षर्ले एउटा व्यजक्तले कतत राम्रो साँग कायणसम्पादन गरेको छ भने्न प्रश्नपरको उत्तर ददन्त्छ 
।(Karlinger, 2009:492) लाई उवित गदै कोइणराला र अतधकारी २०६९ मा उल्लेख भए 
अनुसार परीक्षर् भनेको एउटा व्यवजस्थत प्रवक्रया हो िसमा परीक्षर् गररने व्यजक्तलाई तनमाणर् 
गररएका उते्तिनाहरुको समूह (प्रश्नपर वा वक्रयाकलाप) उपलब्ध गराइन्त्छ । ती उते्तिनाप्रतत 
ववद्याथीहरुले प्रततवक्रया व्यक्त गदणछन् । ततनै प्रततवक्रयाहरुको आधारमा अङ्क र अङ्कको समूह 
प्रदान गररन्त्छ । नेपालमा सन् १९९५ बाट जशक्षा मन्त्रालयले नमुनागत रुपमा परीक्षर्को 
रुपमा सुरुवात गरेपतन सन् २०११ दे जख ठूलो आकारमा सुरु गररएको हो। सन् २०११ मा 
(कक्षा ८) को परीक्षर् गररएको तथयो , (नासा ,२०१८ :१) । 
 
जशक्षाको गुर्स्तर कायम गनण ववद्याथी मूल्याङ्कन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । ववद्याथी मूल्याङ्कनका ववववध 
आधारहरु मध्ये राविय पाठ्यक्रम प्रारुप २०६३ मा उल्लेख भए अनुसार आधारभूत तह (कक्षा 
८) को अन्त्तमा तलइने परीक्षा आधारभूत तहको अजन्त्तम कक्षा भएकोले यसको व्यवस्थापन गनण 
परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमार्ीकरर् सम्बन्त्धी मापदण्ड , २०७६ िारी गरेको छ । साथै स्थानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ बमोजिम स्थानीय तहबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने 
आधारभूत तह कक्षा आठको अन्त््यमा हुने परीक्षाको स्तरीयता , प्रमार्ीकरर् र समकक्षतामा 
मुलुकभर एकरुपता कायम गनुण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।  
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नेपाल सरकार (कायण ववभािन) तनयमावली , २०७४ अनुसार जशक्षा , ववज्ञान तथा प्रववतध 
मन्त्रालयले प्र्येक स्थानीय तहहरुमा आधारभूत तह कक्षा आठको परीक्षा सञ्चालन गनण एक 
परीक्षा सतमतत रहने व्यवस्था गरेको छ । उक्त सतमततको गठन र कायण तबतध तोवकए वमोजिम 
हुने व्यवस्था छ र सोवह अनुसार कायण गनण सबै स्थानीय तहहरु हरुलाई तनदेशन समेत गरेको 
छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ ले माद्यतमक तहसम्मको जशक्षा व्यवस्थापनको 
जिम्मा स्थानीय तहलाई ददएको अवस्थामा जशक्षाको महत्त्वपूर्ण अङ्ग परीक्षर् प्रवक्रयाको  अध्ययन 
महत्त्वपूर्ण दे जखन्त्छ । यस पररवेशमा प्रदेश तभरका स्थानीय तहले परीक्षा सञ्चालनमा अपनाएका 
प्रवक्रयाहरु अध्ययन गरी  परीक्षर्मा एकरुपता कायम गनण र आगामी ददनहरुमा थप प्रभावकारी 
प्रवक्रया अपनाउन गनुणपने कायणहरु सम्वन्त्धमा यस अध्ययनले सहयोग पुरय्ाउने अपेक्षा राजखएको 
छ । 

१.२ अध्ययनका उद्दशे्यहरु 

यस अध्ययनका मुख्य उद्देश्यहरु यस प्रकार छनः 
➢  परीक्षा सञ्चालनको अवस्था पत्ता लगाउने ,  
➢  परीक्षाको स्तरीयता , प्रमार्ीकरर् र समकक्षतामा एकरुपता कायम गनण आवश्यक 

कायणसूिी पेश गने , 
➢  परीक्षाको थप सुधारकालातग प्रदेश स्तरवाट गनण सवकने सम्भाव्य कायण सूिी सवहतको 

सूझाव ददने। 

१.३ पररभावर्त शब्दावली:  
परीक्षा सञ्चालनको अवस्था: परीक्षा सञ्चालनको अवस्था भन्नाले परीक्षा स्थलमा हुने परीक्षाको 
भौततक तथा मनोवैज्ञातनक वातावरर्लाई वुझाउाँ दछ ।  
परीक्षाको स्तरीयता र एकरुपता: परीक्षाको स्तरीयता र एकरुपता भन्नाले पाठ्यक्रम ववकास 
केन्त्रले प्रकाजशत गरेको परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमार्ीकरर् सम्बन्त्धी मापदण्ड , २०७६ अनुसारको 
परीक्षा सञ्चालन सम्वन्त्धी अवस्थाहरुलाई वुझाउछ । 

१.४ अध्ययन ववतध 

अध्ययन अनुसन्त्धानका लातग तनजश्चत योिना तथा रर्नीततको आवश्यकता पदणछ । यस प्रदेशमा 
आधारभूत तह (कक्षा ८)को परीक्षा अध्ययन गनण, प्रश्नावली , खुल्ला अन्त्तवाणताण र अन्त्तवाणताण 
प्रश्नावलीलाई सूिना संकलनको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरी अध्ययन टोलीले सङ्कलन गरेका 
प्राथतमक सूिना र अन्त्य सहायक तथ्याङ्कहरु समेत उपयोग गररएको हुाँ दा यो अध्ययन तमजश्रत 
अनुसन्त्धान ढााँिामा आधाररत रहेको छ । यस अध्ययनको योिना तातलकालाई तनम्न अनुसार 
उल्लेख गनण सवकन्त्छ । 
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तातलका १.1 
योिना तातलका 

उद्देश्य साधन उत्तरदाता/सम्वि पक्ष 

परीक्षा सञ्चालनको अवस्था पत्ता 
लगाउने ,  
 

अन्त्तवाणताण प्रश्नावली  ववर्य ववज्ञ ,  प्रधानाध्यापकर परीक्षक र 
प्रश्नपर तनमाणर् कताण  

प्रश्नावली स्थानीय जशक्षा शाखा प्रमुख 

अवलोकन फारम परीक्षा केन्त्र 

परीक्षाको स्तरीयता र एकरुपता 
कायम गनण आवश्यक कायणसूिी 
पेश गने ।  
 

अन्त्तवाणताण प्रश्नावली  ववर्य ववज्ञ ,प्रधानाध्यापकर परीक्षक र 
प्रश्नपर तनमाणर् कताण 

प्रश्नावली स्थानीय जशक्षा शाखा प्रमुख 

अवलोकन फारम परीक्षा केन्त्र 
परीक्षाको थप सुधारकालातग 
प्रदेश स्तरवाट गनण सवकने 
सम्भाव्य कायण सूिी सवहतको 
सूझाव ददने। 

अन्त्तवाणताण प्रश्नावली  ववर्य ववज्ञ , प्रधानाध्यापकर परीक्षक र 
प्रश्नपर तनमाणर् कताण 

प्रश्नावली स्थानीय जशक्षा शाखा प्रमुख 

अवलोकन फारम परीक्षा केन्त्र 

१.५ अध्ययनको िनसंख्या:  
यस अध्ययनका लातग गण्डकी प्रदेश अन्त्तणगणतका सबै सामुदायीक ववद्यालयहरू र ्यससाँग 
सम्बजन्त्धत सरोकारवालाहरू सबै यस अध्ययनको िनसङ्खख्याका रूपमा रहेका छन । यस 
अध्ययनको िनसंख्याबाट सबैलाई समेट्न नसवकएको हुाँदा तनम्न अनुसारका प्रतततनतधमूलक नमुना 
छनौट गररएको तथयो । 

१.६ नमनुा छनौट : 
स्थानीय तहहरु: सुववधािनक नमुना छनौट ववतधवाट गण्डकी प्रदेश अन्त्तगणतका ९ वटा 
जिल्लाको प्रतततनतध्व हुने गरी प्र्येक जिल्लाका कजम्तमा १ स्थानीय तह पनेगरी १४ वटा 
स्थानीय तहलाई नमुनाको रुपमा तलइएको छ । नमुनाको रुपमा छनौट गररएका स्थानीय 
तहको वववरर् अनुसूिी-१ मा उल्लेख गररएको छ । 
ववद्यालय: सुववधािनक नमुना छनौट ववतध प्रयोग गरी नमुना छनौटमा परेका स्थानीय 
तहहरुमा सञ्चातलत सामुदायीक ववद्यालयहरू मध्ये प्र्येक स्थानीय तहहरुका कजम्तमा २/२ 
वटा ववद्यालयलाई नमुना अध्ययनको लातग ववद्यालय छनौट गररएको तथयो । नमुना छनौट 
गररएका ववद्यालयहरुको वववरर् अनुसूिी-१ मा उल्लेख छ । 
जशक्षा शाखा प्रमुख: उद्देश्यमूलक नमुना छनौट ववतधवाट नमुना छनौटमा परेका स्थानीय 
तहहरुमा कायणरत जशक्षा शाखा प्रमुखलाई छनौट गररएको तथयो । 
परीक्षा केन्त्र प्रमुख: उद्देश्यमूलक नमुना छनौट ववतधबाट नमुना छनौटमा परेका प्र्येक 
ववद्यालयका  परीक्षा केन्त्र प्रमुखहरुलाई  उत्तरदाताको रुपमा छनैट गररएको तथयो ।  
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प्रश्नपर तनमाणर्कताण : नमुना छनौटमा परेका प्र्येक स्थानीय तहहरुबाट अंग्रेिी , गजर्त र 
सामाजिक जशक्षा ववर्यका (कक्षा ८) को  प्रश्नपर तनमाणर्मा सग्लग्न जशक्षकहरु मध्ये 
१/१ जशक्षकहरुलाई उद्देश्यमूलक आकजस्मक नमुना छनौट ववतध प्रयोग गरी उत्तरदाताको 
रूपमा छनौट गररएको तथयो ।  
 
उत्तरपुजस्तका परीक्षक :  नमुना छनौटमा परेका प्र्येक स्थानीय तहहरुवाट (कक्षा ८) को 
उत्तरपुजस्तका परीक्षर्को जिम्मेवारी पाएका अंग्रेिी , गजर्त र सामाजिक जशक्षा ववर्यका 
परीक्षकहरुलाई आकजस्मक नमुना छनौट ववतध प्रयोग गरी छनौट गररएको तथयो । 
समग्रमा अध्ययन नमुनालाई यस प्रकार उल्लेख गनण सवकन्त्छ । 

 
तातलका नं. १.2 
अध्ययन नमुना 

क्र.स. स्थानीय तहहरु र  
उत्तरदाता 

छनौट ववतध िम्मा नमुना 
संख्या 

कैवफयत 

१ स्थानीय तहहरु उद्देश्यमूलक १४  

२ जशक्षा शाखा प्रमुख उद्देश्य मुलक १४  

३ केन्त्राध्यक्ष उद्देश्य मुलक 32  

४ प्रश्नपर तनमाणर्कताण आकजस्मक 42  

५ परीक्षा केन्त्र सुववधािनक 32  

६ परीक्षक आकजस्मक 96  

१.७ अध्ययनका साधनहरूको तनमाणर् 

यस अध्ययन कायणसाँग सम्बजन्त्धत सूिना सङ्कलन गनण तनम्न अनुसारका साधनहरू तनमाणर् गरी 
प्रयोगमा ल्याइएको तथयो । 
प्रश्नावली 
नमुना छनौटमा परेका प्र्येक स्थानीय तहको जशक्षा र परीक्षा हे ने अतधकारीका लातग एक 
प्रश्नावली तनमाणर् गरी प्रयोगमा ल्याइएको तथयो । यसको नमुना अनुसूिी २ मा उल्लेख गररएको 
छ । 
अन्त्तवाताण प्रश्नावली र अन्त्तवाणताण तनदे जशका  
नमुना छनौटमा परेका प्र्येक प्रधानाध्यापक , प्रश्नपर तनमाणर्कताण र ववर्य ववज्ञ जशक्षक र 
उत्तरपुजस्तका परीक्षकका लातग छुट्टा छुट्टौ अन्त्तवाणताण प्रश्नावली र अन्त्तवाणताण तनदे जशका तनमाणर् गरी 
प्रयोगमा ल्याइएको तथयो । यसको नमुना अनुसूिी ३ मा उल्लेख गररएको छ । 
परीक्षा केन्त्र अवलोकन फाराम 
नमुना छनौटमा परेका प्र्येक परीक्षा केन्त्र अवलोकन गनण एक परीक्षा केन्त्र अवलोकन फाराम 
तनमाणर् गरी प्रयोगमा ल्याइएको तथयो। यसको नमुना अनुसूिी-४ मा उल्लेख गररएको छ । 
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१.८ साधनहरूको वैधता 
यस अध्ययनको क्रममा प्रयोगमा ल्याइएका सूिना संकलनका साधनहरू अन्त्तवाणताण तनदे जशका , 
खुल्ला प्रश्नावली र लजक्षत समूह छलफल तनदे जशकालाई वैधता प्रदान गनण ववज्ञको राय सुझाव 
ववतध प्रयोग गररएको तथयो ।  

१.९ सूिनाको स्रोत 

अध्ययन कायणको तसलतसलामा तयार पाररएका सामग्रीहरू प्रश्नावली , अन्त्तवाणताण प्रश्नावली र 
अन्त्तवाणताण तनदे जशका , परीक्षा केन्त्र अवलोकन फारामको सहयोगमा संकतलत सूिनाहरूलाई 
प्राथतमक स्रोतका सूिनाको रूपमा उल्लेख गररएको छ।आवश्यक सूिना विततय स्रोतका रुपमा 
समेत सङ्कलन गररएको तथयो। 

१.१० सूिना सङ्कलन प्रवक्रया 
यस कायणका लातग आवश्यक सूिनाहरू सङ्कलन गनण अध्ययन समूह र अन्त्य अध्ययन समूहवाट 
छनौट भएका अन्त्य संकलकहरु  समेतको सहयोगमा आवश्यक सूिनाहरु सङ्कलन गररएको 
तथयो।  

१.११ सूिनाहरूको व्याख्या र ववश्लरे्र्  

मातथ उल्लेजखत साधन , ववतध , प्रवक्रया र स्रोतबाट संकतलत सूिनाहरूलाई अध्ययन कायणका 
उद्देश्य , ती सूिनाहरूको गुर्ा्मकता , मह्व र सूिना- सूिना बीिको सह-सम्बन्त्ध समेतलाई 
आधार मानी , गुर्ा्मक अनुसन्त्धान ढााँिाको ववश्लेर्र्ा्मक तथा वववरर््मक र तथ्याङ्क शास्त्रीय 
आधारमा समेत सूिनाहरूको व्याख्या ववश्लेर्र् गररएको छ। 
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पररच्छेद - दईु 

परीक्षा व्यवस्थापन ववश्लेषण 

 
परीक्षर् एक व्यवजस्थत कायण हो। यसलाई िरर्बि रुपमाा सम्पन्न गनुणपने हुन्त्छ । आधारभूत 
तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा , २०७६ को परीक्षर् प्रवक्रया ववश्लेर्र् गनण, परीक्षर्का तीन 
िरर्हरु परीक्षर्को पूवण तयारी , परीक्षा सञ्चालन , नततिा तयारी र प्रयोग तथा परीक्षा सुधारका 
लातग गररएको अपेक्षाका सम्वन्त्धमा सूिना संकलन गरी अध्ययन ववष्लेर्र् गररएको तथयो। 
िसलाई तनम्नानुसार उल्लेख गररएको छ। 
 

२.१ परीक्षर्को पूवण तयारी:  
परीक्षर्को पूवण तयारी अन्त्तणगत परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्त्धी कानुनी व्यवस्था , 
परीक्षा सतमततको गठन , प्रश्नपर तनमाणर्कताणको छनोट , प्रश्नपर तनमाणर् कताणलाई तातलमको 
व्यवस्था ,  प्रश्नपर तनमाणर् सम्वन्त्धमा भएका अन्त्य अभ्यासहरु ,  उत्तर कुजिकाको तनमाणर् ,  
प्रश्नपरछपाइ , सुरक्षा र गोपनीयताको सुतनजश्चतता ,  प्रश्नपरववतरर् तथा ढुवानी सम्बन्त्धी व्यवस्था , 
केन्त्राध्यक्ष र सहायक केन्त्राध्यक्षलाई परीक्षा सम्बन्त्धी तातलम तथा अतभमुखीकरर् सम्वन्त्धी  
व्यवस्था , ववतरर् भएका प्रश्नपरहरुको गोपनीयता र सुरक्षा र परीक्षा सम्बन्त्धी तनदेशन सम्वन्त्धमा 
 अध्ययन गररएको तथयो। िसको व्याख्या एवं ववश्लेर्र् यस प्रकार छ । 
 

२.१ .१  परीक्षा सञ्चालन िथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कानुनी व्यवस्था 
परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्त्धमा स्थानीय तह अनुसार फरक फरक कानुनी व्यवस्था 
वमोजिम परीक्षाको ववतध र प्रवकयामा फरक फरक अभ्यास भएको दे जखन्त्छ ।स्थानीय तहहरुमा 
स्थानीय तहको जशक्षा ऐन , तनयमावली , मौिुदा जशक्षा ऐन तनयमावली , परीक्षा सञ्चालन कायणववतध , 
नगर जशक्षा ऐन र नगर जशक्षा तनयमावली अनुसार स्थानीय तहहरुमा परीक्षा सञ्चालन र 
व्यवस्थापन भएको पाइयो।िसलाई तनम्नानुसार तातलकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

तातलका नं २.१ 
परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्त्धी कानुनी व्यवस्था 

 

क्र.स. परीक्षा सञ्चालन सम्वन्त्धी कानुनी व्यवस्था स्थानीय 
तह संख्या 

प्रततशत कैवफयत 

१ स्थानीय तहको जशक्षा ऐन तनयमावली ७ ५०  

२ परीक्षा सञ्चालन कायणववतध ५ ३६   

३ ववद्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन 
कायणववतध 

१ ७   

४ जशक्षा ऐन २०२८ , जशक्षा तनयमावली १ ७   
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2059 

िम्मा १४ १००  

                                                           स्रोत :  स्थलगत अध्ययन , २०७६ 

 

मातथको तातलका अनुसार स्थानीय तहमा जशक्षा ऐन तनयमावली तनमाणर् गरी सोही आधारमा 
परीक्षा सञ्चालन गने ५० प्रततशत स्थानीय तह हुन ु र िम्मा  36 प्रततशत स्थानीय तहले मार 
परीक्षा सञ्चालन कायणववतध तनमाणर् गनुणले परीक्षा व्यवस्थापनमा पयाणि ध्यान ददन सकेको देजखएन 
।१४ प्रततशत भन्त्दा वढी स्थानीय तह परीक्षा सञ्चालनमा मौिुदा कानुनमा नै तनभणर रहेको 
पाइयो । 

  

२.१ .२ परीक्षा समितिको गठन  

सबै स्थानीय तहमा परीक्षा सतमतत गठन गररएको गररयो । स्थानीय तह अनुसार परीक्षा 
सतमततको अध्यक्ष जशक्षा प्रमुख बनाइएको , सदस्य संख्या ३ दे जख ६ सम्म रहेको र परीक्षा 
सतमततको सजिवमा जशक्षा अतधकृत वा छनोट भएका जशक्षकहरु मध्येबाट एकिनालाई  
तोवकएको दे जखन्त्छ । स्थानीय तह अनुसार कुनै स्थानीय तहमा िनप्रतततनतध नै परीक्षा सतमततको 
अध्यक्ष र कुनै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अतधकृत र कुनै स्थानीय तहमा जशक्षा शाखा 
प्रमुख रहेको पाइयो । सदस्य सजिवमा िनप्रतततनतध वसेको दे जखदैन तापतन सदस्य सजिवमा 
जशक्षा अतधकृत रहेको पाइयो । यसको तातलकागत वववरर् यस प्रकार उल्लेख गररएको छ । 
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तातलका नं २ .२ 

परीक्षा सतमततको गठन 
 

क्र स अध्यक्षता संख्या प्रततशत कैवफयत 

१ प्रमुख प्रशासकीय अतधकृत 5 ३६   

२ िनप्रतततनतध (नगर प्रमुख/ 
गाउपातलका अध्यक्ष) 

3 २१   

३ जशक्षा प्रमुख ६ ४३   

िम्मा 14 १००   

 

 
 

 

मातथको तातलका अनुसार परीक्षा सतमततको नेतृ्व अतधकांश (४३%) स्थानीय तहमा जशक्षा 
शाखा प्रमुख हुन ु सकरा्मक देजखन्त्छ । तर परीक्षा िस्तो प्राववतधक र संवेदनशील कायणमा 
प्रमुख प्रशासकीय अतधकृत र िनप्रतततनतध गरी ५७ प्रततशत अप्राववतधक र रािनीततक व्यजक्तको 
नेतृ्व हुन ु भन्त्दा शैजक्षक प्रशासतनक व्यजक्तलाई ददनु उपयुक्त हुन्त्छ । 
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प्रिुख प्रशासकीय अगधकृि िनप्रतितनगध (नगर प्रिुख/ 
गाउपामलका अध्यक्ष)

मशक्षा प्रिुख

परीक्षा समितिको गठन



9 
 

२.१ .३ प्रश्नपत्र तनिााणकिााको छनौट 

  
स्थानीय तह अनुसार फरक फरक वकतसमले प्रश्नपर तनमाणर् कताणको छनोट गरेको दे जखन्त्छ । 
प्रश्नपर तनमाणर्कताण छनौट गने क्रममा ववर्यगत दक्ष जशक्षक मध्येवाट , प्रश्नपर तनमाणर् 
तनदे जशकाले तोकेअनुसार र परीक्षा सतमततले तोके अनुसार प्रश्नपर तनमाणर्कताण छनोट गरेको 
पाइयो । तातलकागत रुपमा प्रश्नपर तनमाणर्कताणको छनोटका अभ्यासहरुलाई तनम्नानुसार उल्लेख 
गनण सवकन्त्छ । 
 

तातलका नं , २.३ 
प्रश्नपर तनमाणर्कताणको छनोट 

 
क्र.स. प्रश्नपर तनमाणर्कताणको छनोट   िम्मा संख्या कैवफयत 
1 प्रश्नपर तनमाणर् तनदे जशकाले तोकेअनुसार १  

2 परीक्षा सतमततले तोके अनुसार  ११  

3 ववर्यगत दक्ष जशक्षकवाट २  

िम्मा 14  

 

मातथको तातलका अनुसार प्रश्नपर तनमाणर् कताण छनौट गने क्रममा ववर्यगत दक्ष जशक्षक 
मध्येवाट छनौट गनुणपने परीक्षा सञ्चालनको सवणमान्त्य तसिान्त्तलाई अनुसरर् गनुणपनेमा 
अतधकांश स्थानीय तहले फरक फरक अभ्यास गरेको पाइयो िुन परीक्षाको ववश्वसतनयता 
वैधताको वहसावले उपयुक्त देजखंदैन । 

२.१ .४ प्रश्नपत्र तनिााणकिाालाई िामलिको व्यवस्था  
स्थलगत अनुगमन गररएका स्थानीय तहहरुमा प्रश्नपर तनमाणर् कताणलाई तातलम तथा 
कायणशालाहरु सञ्चालनका अभ्यासहरु गरेको पाइयो । स्थानीय तह अनुसार प्रयोगमा ल्याइएका 
यस्ता अभ्यासहरुलाई तनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ । 
 

तातलका नं , २.४ 
प्रश्नपर तनमाणर्कताणलाई तातलमको व्यवस्था 

क्र स वववरर् संख्या प्रततशत कैवफयत 
१ तातलम सञ्चालन भएका ८ 58   

२ तातलम सञ्चालन नभएका ६ 42   

िम्मा १४ १००  

उल्लेजखत तातलका अनुसार ८ वटा (५८ प्रततशत )  स्थानीय तहमा ववशेर्ज्ञका लातग प्रश्नपर 
तनमाणर् पूवण तातलम सञ्चालन भएको र ६ वटा (42 प्रततशत )  स्थानीय तहमा ववशेर्ज्ञका लातग 
तातलम सञ्चालन नगरी प्रश्नपर तनमाणर् भएको दे जखन्त्छ । िम्मा  58 प्रततशत प्रश्नपर तनमाणर्कताण 
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मार तातलम प्राि हुन ुले प्रश्नपर तनमाणर् सम्वन्त्धी तातलम पयाणिता दे जखंदैन । यो संख्या 
सतप्रततशत हुन ुपनेमा िोड ददनुपने दे जखन्त्छ । 
 

 
 

 

२.१ .५  प्रश्नपत्र तनिााण सम्वन्धिा भएका अन्य अभ्यासहरु    

 
प्रश्नपर तनमाणर् गने क्रममा भएका अन्त्य अभ्यासहरु सम्वन्त्धमा प्रश्नपर तनमाणर् कताणहरुसाँग समेत 
छलफल गररयो । प्राि सूिना अनुसार प्र्येक ववर्यका 3/ ३ िनालाई प्रश्नपर तनमाणर् गनण 
लगाउने गररएको , तनमाणर् गरेका प्रश्नपरको सेटबाट परीक्षा सतमततका सदस्यहरु र ववर्यववज्ञ 
बसेर उपयुक्त वकतसमका प्रश्नपरहरु छनोट गरी प्रश्नपर सेट तयार गररएको , तयार गररएका 
प्रश्नपर सेटलाई सतमततका कम््युटरमा दक्ष सदस्यलाई कम््युटर गनण लगाई प्रश्नपरलाई 
सम्पादन गरी  एवं  प्रश्नपरलाई अजन्त्तम रुप ददएर मुरर् गने गररएको , प्रश्नपरहरुको 
क्रमवध्दता तनधाणरर् कदठनाइ स्तर र अङ्क भारको आधारमा गरेको , प्रश्नपरको ववश्लेर्र् र छनौट 
कदठनाई स्तर र ववभेदीकरर् सूिकको आधारमा गरेको िस्ता फरक फरक प्रततवक्रयाहरु प्राि 
भएका तथए । प्रश्नपर तनमाणर् र पररमािणनमा तातलम प्राि जशक्षक , रोस्टर जशक्षकबाट परीक्षा 
तनदे जशका अनुसार फरक फरक स्थानीय तहहरुमा फरक फरक अभ्यास भएको पाइयो । 
तातलम प्राि जशक्षकबाट , रोष्टर जशक्षकबाट , परीक्षा सतमततले तोके अनुसार ववर्य जशक्षकबाट , 
ववर्यगत दक्ष र िेष्ठ जशक्षकबाट  प्रश्नपर तनमाणर् र पररमािणनको काम भएको पाइयो । 
सम्वन्त्धीत स्थानीय तहको  तनर्णयअनुसार  प्रश्नपर तनमाणर् योिना गरेको पाइयो।प्रश्नपर तनमाणर् 
पूवण पाठ्यक्रमका आधारमा ववजशष्ट उद्देश्यको तनमाणर् गररएको ,  प्रश्नपरववजशवष्टकरर् तातलका 
अनुसार तनमाणर् गररएका , ववजशष्टकरर् तातलका अनुसार सान्त्दतभणक प्रश्नपरहरुको लेखन गरेको , 
प्रश्नपरको पुनरावलोकन र सम्पादन ववर्य ववज्ञ एवं परीक्षा सतमतत सदस्यहरुबाट हुने गरेका 
तथ्यहरु अन्त्तवाणताणका क्रममा पाइएको तथयो । प्रश्नपरहरुको क्रमविता तनधाणरर् कदठनाइ स्तर 
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प्रश्नपत्र तनिााणकिाालाई िामलिको व्यवस्था
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र अङ्क भारको आधारमा गने गरेको , प्रश्नपरको ववश्लेर्र् र छनौट कदठनाई स्तर र ववभेदीकरर् 
सूिकको तनधाणरर् प्रश्नपर तनमाणर्कताण वा ववर्य ववज्ञको ववज्ञताको आधारमा गने गरेको कुरा 
अन्त्तवाताणको क्रममा पाइएको तथयो।उत्तरकुजन्त्िकाको तनमाणर् स्थानीय तहहरुमा तनमाणर् भएता 
पतन तनमाणर् गने कायणमा ववववधता दे जखन्त्छ।कतै प्रश्नपर तनमाणर् कताणले नै वनाएका कततपय 
सम्वन्त्धीत ववद्यालयका जशक्षकले वनाएको वताएका तथए भने कहीीँ प्रश्नपर तनमाणर् कताण भन्त्दा 
तभन्न ववर्य ववज्ञ वोलाएर पतन वनाउने गरेको पाइएको तथयो। स्थानीय तहले प्रश्नपरमा  
परीक्षाथीका लातग तनदेशन उल्लेख गरेको दे जखन्त्छ। उत्तरपुजस्तका छपाइ गरेका स्थानीय तहले 
उत्तरपुजस्तकामा पतन परीक्षाथीका लातग तनदेशन उल्लेख गरेको पाइयो।प्रश्नपरको पुनरावोलकन 
र सम्पादन ववज्ञवाट नै गने गरेको कुरामा सबैिसो उत्तरदाताहरु सहमत तथए । प्रश्नपरको 
गोपनीयताको लातग छपाइ गनण छनौट भएका कम्पनी र संस्थासाँग संझौता गरी गोपनीयता कायम 
गररएको र स्थानीय तहले छपाइ भई आएका  प्रश्नपरकेन्त्राध्यक्षलाई वुझाएर ववद्यालयमा नै 
सुरजक्षत तररकाले राख्ने गरेको वताएका तथए । अवलोकनको क्रममा पतन सो व्यवस्था दे जखन्त्थ्यो 
। प्रदेशवाट प्रश्नपरको वैधता िाि गने , अनुगमन गने , कायणशाला सञ्चालन गनुणपने र प्रदेशतभर 
समान कानुनको व्यवस्था गरी एकरुपता कायम गनुण पने धारर्ा राखेका तथए । प्रश्नपर तनमाणर् 
र पररमािणन सम्वन्त्धी अभ्यासहरुलाई तातलकागत रुपमा यसप्रकार प्रस्तुत गनण सवकन्त्छ । 
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िामलि प्राति
मशक्षकबाट   
36%

रोष्टर 
मशक्षकबाट 
21%

परीक्षा समितिले 
िोके अनुसार

ववषय 
मशक्षकबाट  

29%

ववषयगि दक्ष र
िेष्ठ मशक्षकबाट 

१४%  
14%

k|Zg lgdf{0f / kl/dfh{gsf cEof;x?

तातलका नं. २.५ 
प्रश्नपर तनमाणर् र पररमािणन 

क्र.स. अभ्यासहरु स्थानीय 
तह संख्या 

प्रततशत कैवफयत 

१ तातलम प्राि जशक्षकबाट ५ ३६.५  

२ रोष्टर जशक्षकबाट ३ २१.५   

३ परीक्षा सतमततले तोकेअनुसार ववर्य जशक्षकबाट ४ २९.५  

४ ववर्यगत दक्ष जशक्षकबाट २ १४.५   

िम्मा १४ १००  

 

 

 
 

 

 

 

प्रश्न तनमाणर् र पररमािणनका अभ्यासहरुमा तातलम प्राि जशक्षकबाट ३६.५ प्रततशतले प्रश्न तनमाणर् 
गरेको दे जखन्त्छ भने सबैभन्त्दा कम ववर्यगत दक्ष जशक्षकबाट २ वटा १४.५ प्रततशतले तनमाणर् 
गरेको दे जखन्त्छ । प्रश्नपर तनमाणर्मा ववर्यगत दक्षता प्राि गरेका जशक्षकहरुलाई उल्लेख 
सहभागी गनुण पनेमा यस वकतसमको अभ्यास कम रहेको पाइयो।  

 

२.१ .६ उत्तर कुञ्ञ्िकाको तनिााण 

परीक्षामा प्रश्नपर तनमाणर् पश्चात उत्तरकुजिका तनमाणर् गदाण अङ्कन कायणमा एकरुपता आउाँदछ । 
यसले परीक्षर्को ववश्वसतनयता समेत वृ वि गदणछ । प्रश्नपर तनमाणर् प्रवक्रया र उत्तरकुजिका 
सम्वन्त्धमा प्राि अभ्यासहरु देहाय अनुसार रहेका छन् ।सबै िसो स्थानीय तहहरुमा 
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उत्तरकुजिकाको तनमाणर् गररएको छ। उत्तरकुजिका उत्तरपुजस्तका परीक्षर्को समयमा ददने योिना 
गरेको पाइयो। उत्तरपुजस्तका परीक्षर्को समयमा मुलुक बन्त्दाबन्त्दीको अवस्थामा रहेकाले सबै 
केन्त्रहरुमा परीक्षकलाई उपलव्ध गराउन कदठनाई भएको र परीक्षकहरुले मागेका खण्डमा 
व्यजक्तगत संिारका साधनहरु माफण त समेत उपलव्ध गराएर उत्तरपुजस्तका परीक्षर् गररएको 
पाइयो। उत्तरपुजस्तका परीक्षर्को समयमा मुलुक वन्त्दा वन्त्दीको अवस्थामा रहेकाले उत्तर 
कुजिकाको प्रातिमा कदठनाई रहेको परीक्षकहरुको समेत गुनासो रहेको तथयो । 
 

२.१ .७   प्रश्नपत्रछपाइ, सुरक्षा र गोपनीयिाको सुतनञ्श्चििा   
प्रश्नपर छपाइ , सुरक्षा र गोपनीयताको सुतनजश्चतता सम्वन्त्धमा पतन स्थानीय तह अनुसार फरक 
फरक अभ्यास गरेको दे जखन्त्छ ।  प्रश्नपरछपाइ र सुरक्षा परीक्षा सञ्चालन तनदेजशका अनुसार 
स्थानीय तहमा गदठत परीक्षा सतमततको पूर्ण जिम्मेवारीमा गररएको , गो्य ढंगले प्रश्नपर तनमाणर् 
प्रश्नपर तनमाणर्कताणलाई गोपतनयताको कवुतलयतनामा र प्रश्नपर तनमाणर् सम्वन्त्धी तनदेशन प्रदान 
गरी तनयुजक्त गरेको पाइयो। 
 

तातलका नं २.6 
प्रश्नपर छपाइ , सुरक्षा र गोपनीयता सम्वन्त्धमा भएका अभ्यासहरु 

क्र.स. भएको व्यवस्था स्थानीय तहहरु कैवफयत 
१ परीक्षा सतमततको पूर्ण जिम्मेवारीमा ३  

२ ववर्य जशक्षकलाई जिम्मेवारीमा १  

३ सतमततले जिल्ला वावहर छपाउने २  

४ जशक्षा युवा तथा खेलकुद शाखालाई जिम्मेवारीमा १  

५ छपाइ छनौट भएका कम्पनी र संस्थासाँग सम्झौता 
गरी 

२  

६ सूिना प्रववतध शाखालाई जिम्मेवारीमा १  

७ रोस्टर जशक्षकलाई जिम्मेवारी ददएर २  

िम्मा १४  

 

प्रश्नपर छपाइ र गोपतनयताको सुतनजश्चततामा परीक्षा सतमततको पूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ 
। ।मातथको तातलका नं.२ .6 अनुसार ३ वटा स्थानीय तहले मार परीक्षा सतमततलाई 
पूर्ण जिम्मेवारी ददएको देजखन्त्छ भने ११ वटा स्थातनय तहमा अन्त्य फरक फरक अभ्यास 
भएको देजखन्त्छ ।समग्रमा प्रश्नपर छपाइ , सुरक्षा र गोपतनयताको सुतनजश्चततामा पयाणि 
ध्यान पुग्न सकेको देजखएन ।    
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२.१ .८  प्रश्नपत्र वविरण 

प्रश्नपर ्याकेवटङ्ग र ढुवानीमा गोपनीयता कायम गरी परीक्षा सञ्चालन भएको पाइयो। सबै 
स्थानीय तहले हालसम्म (कक्षा ८) को प्रश्नपरको सुरक्षा र गोपनीयतामा कुनै कतम कमिोरी 
नभएको वताएका तथए ।प्रश्नपर छपाइ सम्वन्त्धी कायणका लातग छनौट भएका मुरर् केन्त्रमा 
गोपनीयताका साथ छपाइ गरेको पाइयो।कततपय स्थानीय तहले सूिना प्रववतध शाखालाई नै 
जिम्मेवार गराइ  प्रश्नपरववतरर् गरेको दे जखन्त्छ। प्रश्नपर छपाइ सम्वन्त्धी कायण सवकए पतछ 
प्रश्नपर ववतरर् सम्वन्त्धमा केही स्थानीय तहले केन्त्राध्यक्षलाई स्थानीय तहको कायाणलयमा 
वोलाएर , केही स्थानीय तहले तोवकएको केन्त्रमा पुरय्ाई ददने कायण गरेको तथा कुनै स्थानीय 
तहले ववद्यालयको परको आधारमा ववद्यालयले खटाएको जशक्षकलाई प्रश्नपर उपलव्ध गराएको 
पाइयो। 
 
 

तातलका नं. २.7 
प्रश्नपर ववतरर् 

 

क्र.स  अभ्यासहरु स्थानीय तह संख्या कैवफयत 
१ केन्त्राध्यक्षलाई जिम्मा ददने १२  

२ तोवकएको केन्त्रमा पुर्याणइ ददने १  

३ ववद्यालयको परको आधारमा १  

िम्मा १४  

 

प्रश्नपर ववतरर् सम्वन्त्धमा भएका अभ्यासहरुमा अतधकांश (१२ वटा) स्थानीय तहले 
केन्त्राध्यक्षलाई जिम्मेवारी ददएका छन् भने अन्त्य २ वटाले फरक अभ्यास अपनाएको 
देजखन्त्छ । समग्रमा प्रश्नपर ववतरर् सम्वन्त्धी व्यवस्था सन्त्तोर्िनक देजखयो । 

 
 

२.१ .९ केन्राध्यक्ष र सहायक केन्राध्यक्ष परीक्षा अमभिुखीकरण  

केही स्थानीय तहले केन्त्राध्यक्ष र सहायक केन्त्राध्यक्षलाई परीक्षा सम्बन्त्धी तातलम , 
अतभमुखीकरर्को व्यवस्था गरेको पाइयो । स्थानीय तहले केन्त्राध्यक्षलाई तातलम ददए पतछ , 
कतै केन्त्राध्यक्षले सहायक केन्त्राध्यलाई  अतभमुखीकरर् गरेको पतन पाइयो। स्थानीय तहले 
केन्त्राध्यक्ष र सहायक केन्त्राध्यक्षलाई परीक्षा सम्बन्त्धी तातलम , अतभमुखीकरर्को व्यवस्था 
सम्वन्त्धमा प्रततशतमा हेदाण तल तातलका अनुसार दे जखन्त्छ । 
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तातलका नं. २.८ 
केन्त्राध्यक्ष र सहायक केन्त्राध्यक्ष परीक्षा अतभमुखीकरर् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परीक्षा सञ्चालन सम्वन्त्धमा सम्वन्त्धीत केन्त्राध्यक्ष र सहायक केन्त्राध्यलाई  परीक्षा 
अतभमुखीकरर् गनुणपने हुन्त्छ । तातलका नं. २.८ अनुसार अध्ययन क्षेरका ९ वटा स्थानीय 
तहले यस वकतसमको व्यवस्था गरेको दे जखन्त्छ । अन्त्य स्थानीय तहले केन्त्राध्यक्ष र सहायक 
केन्त्राध्यलाई  परीक्षा अतभमुखीकरर् सम्वन्त्धमा सामान्त्य तनदेशन मार गरेको पाइयो ।समग्रमा 
केन्त्राध्यक्ष र सहायक केन्त्राध्यलाई  गररएको परीक्षा अतभमुखीकरर् सन्त्तोर्िनक देजखयो । 
 

२.१ .१०  वविरण भएका प्रश्नपत्रहरुको गोपनीयिा र सुरक्षा 
परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनका सन्त्दभणमा ववतरर् भएका प्रश्नपरको गोपनीयता र सुरक्षा 
महत्त्वपूर्ण हुन्त्छ । ववतरर् भएका प्रश्नपरहरुको गोपनीयता र सुरक्षा कसरी भएको छ भनी हेदाण 
अतधकांश परीक्षा केन्त्रमा सम्बजन्त्धत केन्त्राध्यक्षलाई जिम्मेवारी ददएको पाइयो र एक स्थानीय 
तहले मार परीक्षामा तोवकएको कमणिारी र प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवारी ददएको पाइयो साथै एक 
स्थानीय तहले प्रहरी िौकीलाई जिम्मेवारी ददएको नयााँ अभ्यास समेत गरेको दे जखन्त्छ । 
 
  

क्र स केन्त्राध्यक्ष र सहायक केन्त्राध्यक्ष  संख्या प्रततशत 
कैवफयत 

१  

परीक्षा अतभमुखीकरर् भएको 
९ 

६४  

 

२ परीक्षा अतभमुखीकरर् नभएको १ ७   

३ सामान्त्य तनदेशन भएको ४ २९  
 

िम्मा १४ १०० 
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तातलका नं , २.9 
ववतरर् भएका प्रश्नपरहरुको गोपनीयता र सुरक्षा 

 

क्र.स. गोपनीयता र सुरक्षाका अभ्यास स्थानीय तह संख्या कैवफयत 
१ सम्बजन्त्धत केन्त्राध्यक्षलाई जिम्मेवारी ददएको १२  

२ प्रहरी िौकीलाई जिम्मेवारी ददएको १  

३ तोवकएको कमणिारीलाई जिम्मेवारी ददएको १  

 
मातथको तातलका नं.२.९ अनुसार ववतरर् भएका प्रश्नहरुको गोपनीयता र सुरक्षा 
सम्वन्त्धमा १२ वटा स्थानीय तहले केन्त्राध्यक्षलाई जिम्मेदारी ददएका छन् भने १/१ वटा 
स्थानाीय तनकायले क्रमश प्रहरी िौकी र परीक्षामा तोवकएको कमणिारीलाई जिम्मेवारी ददएको 
पाइयो । स्थानाीय तहले आफ्नो पररवेश अनुसार प्रश्नको गोपनीयता र सुरक्षा सम्वन्त्धी 
अवलम्वन गररएका प्रयास सकरा्मक रहेका छन् । 

 

२.१ .११  परीक्षा सम्बन्धी तनदेशन 

परीक्षा सम्वन्त्धी तनदेशन परीक्षाथीलाई परीक्षा सञ्चालन हुन ु भन्त्दा अगातड तलजखत एवं मौजखक 
रुपमा ददनु पदणछ । परीक्षा सम्बन्त्धी तनदेशनका अभ्यासहरु स्थानीय तह अनुसार फरक फरक 
रहेका छन् । स्थानीय तहले प्रश्नपर छपाइ गरी प्रश्नपरमा नै तलजखत तनदेशन उल्लेख गरेका 
छन् । प्रवेश पर र उत्तरपुजस्तका समेत छपाइ गरेका स्थानीय तहहरुले प्रवेश पर र 
उत्तरपुजस्तकामा तलजखत तनदेशन उल्लेख गरेका छन् । प्रवेश पर र उत्तरपुजस्तका छपाइ 
नगरेका स्थानीय तहहरुले सामान्त्य मौजखक तनदेशन सवहत परीक्षा सञ्चालन गरेको पाइयो । यस 
सम्वन्त्धी अभ्यासहरुलाई तातलकागत रुपमा तनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ ।  

तातलका नं २.१0 
परीक्षा सम्बन्त्धी तनदेशन 

क्र.स.   परीक्षा सम्बन्त्धी तनदेशनको अवस्था स्थानीय तह 
संख्या 

कैवफयत 

१ प्रवेश पर ,  उत्तरपुजस्तका र प्रश्नपरमा तनदेशन  8 
 

२ प्रश्नपरमा तनदेशन  १४  

३ सामान्त्य मौजखक तनदेशन 1 
 

 

मातथको तातलका नं .२.१० अनुसार अध्ययन क्षेरमा परीक्षा सम्बन्त्धी तनदेशन प्रश्नपर ,  प्रवेश 
पर ,  उत्तरपुजस्तका ८ वटामा , प्रश्नपरमा १४ वटा र सामान्त्य मौजखक तनदेशन १ वटा स्थातनय 
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तहले उल्लेख गरेको दे जखन्त्छ । यसको आधारमा प्रश्नपर ,  प्रवेश पर ,  उत्तरपुजस्तकामा   तनदेशन 
ददएका स्थानीय तहको संख्या पयाणि दे जखंदैन । 

२.२ परीक्षा सञ्चालन र अङ्कन 

परीक्षा सञ्चालनको प्रमुख उद्देश्य सम्पूर्ण परीक्षाथीहरुको तसकाइ उपलब्धी मापन गनण स्वच्छ र 
समान अवसर प्रदान गनुण हो। प्रश्नपरमा  प्रस्तुत गररएका उते्तिनाहरुमा ववद्याथीहरुले ग्रहर् 
गरेका ज्ञान , सीप र अतभवृत्तीलाई स्वतन्त्र रुपमा अतभव्यक्त गनण उपयुक्त वातावरर्को अवसर 
प्रदान गनुण नै परीक्षा सञ्चालन हो। यसका तनजम्त उपयुक्त भौततक तथा मनोवैज्ञातनक वातावरर्को 
आवश्यकता पदणछ । अङ्कन कायण परीक्षर्साँग सम्वन्त्धीत ववर्य हो । अङ्कन कायणलाई ववश्वसनीय 
र वैध रुपमा सम्पन्न गनुण आवश्यक छ। ्यसैले परीक्षा सञ्चालन र अङ्कन अन्त्तगणतका 
वक्रयाकलापहरु परीक्षा सञ्चालनको अवस्था ,उत्तरपुजस्तका परीक्षर् सम्बन्त्धी व्यवस्था , उत्तरपुजस्तका 
परीक्षर् र अङ्कन प्रवक्रया , ववद्याथीका उत्तरहरुसाँग असम्बजन्त्धत त्वहरु र  परीक्षकका 
अपेक्षालाई आधार वनाई अध्ययन गररएको तथयो । यस सम्वन्त्धमा प्राि सूिनाहरुलाई 
ववर्यवस्तुको क्रम अनुसार व्याख्या र ववश्लेर्र् गररएको छ । 
 

२.२.१  परीक्षा सञ्चालनको अवस्था :  
परीक्षा सञ्चालनको अवस्था अध्ययनका लातग  परीक्षा केन्त्र अवलोकन फारम तनमाणर् गररएको तथयो । 

यस फारममा २६ वटा परीक्षा सञ्चालनसाँग सम्वन्त्धीत सिुकहरु सवहत तीन तहको शे्रर्ीमापन ववधी प्रयोग 
गररएको तथयो । यसको नमनुा अनसूुिी  - ४ मा उल्लेख छ । प्र्येक सूिकमा राम्रो, मध्यम र कमिोरलाई 
क्रमस ३, २, १ अङ्क प्रदान गदाण िम्मा अङ्क ७८ रहेको तथयो । िसलाई समवष्टगत रुपमा तलको तातलकामा 
प्रस्ततु गररएको छ । परीक्षा सञ्चालन सबै केन्त्रहरुमा राम्रो वातावरर्मा भएको पाइयो । कक्षाकोठा 
अवलोकनबाट प्राि नततिालाई अङ्कन गदाण ६४ देजख १०० प्रततसतसम्म वा ५० देजख ७८ अङ्कसम्म प्राि 
भयो । परीक्षा तलने ववतध प्रवक्रया फरक फरक स्थानीय तहहरुमा फरक फरक पाइयो । सूिकगत 
तभन्नताका आधारमा परीक्षा केन्त्रको िम्मा अङ्क र परीक्षा शिुता प्रततशताकं तातलका नं २.१ मा प्रस्ततु 
गररएको छ ।  
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तातलका नं २.११ 

k/LIff ;+rfngsf] cj:yf 

क्र.स
. 

जिल्ला पातलका ववद्यालयको नाम    hDdfअंक प्रततशत 

१ पवणत कुश्मा नगरपातलका श्री नवुार सवुेदी थर माद्यतमक ववद्यालय 
कुश्मा 

^* ८८.४ 

श्री नारायर्ी माद्यतमक ववद्यालय ^# ८७.१ 

२ पवणत मोदद गाउाँपातलका श्री िन िागतृत माद्यतमक ववद्यालय &) ८५.९ 

३ वागलङु्ग वागलङु्ग 
नगरपातलका 

श्री धवलातगरी ववरेन्त्र माद्यतमक ववद्यालय 
रातामाट 

६७ ८५.९ 

श्री धवलातगरी ववहरा माद्यतमक ववद्यालय 
वाङ्गिेौर 

६८ ८७.१ 

४ म्याग्दी वेनी नगरपातलका श्री वेनी सामदुायी माद्यतमक ववद्यालय ७२ ९२.३ 

श्री धवलागीरी माद्यतमक ववद्यालय तसंगा ७२ ९२.३ 

श्री िमनुा खकण  माद्यतमक ववद्यालय ७५ ९६.२ 

५ लम्िङु्ग मध्यनेपाल 
नगरपातलका 

श्री ईशानेश्वर माद्यतमक ववद्यालय ७४ ९४.८ 

श्री मंगला माद्यतमक ववद्यालय  ६६ ८४.६ 

श्री िनमन्त्दीर माद्यतमक ववद्यालय ६९ ८८.४ 

श्री दइु वप्ले माद्यतमक ववद्यालय ७३ ९३.५ 

६ तनहुाँ शकु्लगण्डकी 
नगरपातलका 

श्री हाँस वावहतन माद्यतमक ववद्यालय कोरे  ५६ ७१.७ 

श्री खैरानी माद्यतमक ववद्यालय ७८ १००.० 

७ तनहुाँ म्याग्दे गाउाँपातलका श्री गरे्श माद्यतमक ववद्यालय ५० ६४.१ 

श्री िनगर्पतत माद्यतमक ववद्यालय ७० ८९.७ 

८ कास्की पोखरा महा 
नगरपातलका 

श्री तसिणना ववहरा माद्यतमक ववद्यालय ६८ ८७.१ 

श्री nIdL माद्यतमक ववद्यालय ६८ ८७.१ 

९ कास्की अन्नपरु्ण गाउाँपातलका श्री वालमजन्त्दर  माद्यतमक ववद्यालय ५७ ७३.० 

श्री तसिणना माद्यतमक ववद्यालय तसम्पाली ६० ७६.९ 

१० नवलपरु गैडाकोट 
नगरपातलका 

श्री अमर ज्योततमाद्यतमक ववद्यालय गैडाकोट ७२ ९२.३ 

श्री रत्न राज्य माद्यतमक ववद्यालय गैडाकोट ७५ ९६.१ 

११ नवलपरु देवितुल 
नगरपातलका 

श्री कातलका माद्यतमक ववद्यालय दलदले ५९ ७५.६ 

श्री साजन्त्त सिृना माद्यतमक ववद्यालय ५० ६४.१ 

१२ गोरखा गोरखा नगरपातलका श्री महेन्त्र ज्योतत माद्यतमक ववद्यालय ६१ ७८.२ 
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कक्षाकोठा अवलोकनबाट प्राि नततिालाई अङ्कन गदाण ५० दे जख ७८ अङ्कसम्म प्रािाङ्क प्राि भई 
साोलाई प्रततशतमा हेदाण ६४ दे जख १०० प्रततशत सम्म रहेको छ । परीक्षा तलने ववतध प्रवक्रया 
फरक फरक स्थानीय तहहरुमा फरक फरक पाइयो । सूिकगत तभन्नताका आधारमा परीक्षा 
केन्त्रको िम्मा अङ्क र परीक्षा शुिता हेदाण राम्रो दे जखन्त्छ ।सबै केन्त्रमा परीक्षा सञ्चालन राम्रो 
वातावरर्मा भएको दे जखन्त्छ । ;du|df k|b]z e/Lsf] k/LIff jftfj/0fsf] glthf c+s &* df 

^)=%# c+s / && k|ltzt glthf cg's'n jftfj/0fdf ePsf] kfOof] .  

२.२.२ उत्तरपुञ्स्िका परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था 
उत्तरपुजस्तका परीक्षर् गराउने सन्त्दभणमा ववववध अभ्यास गरेको पाइयो ।यसका लातग स्थानीय 
तहले सम्वन्त्धीत ववद्यालय , अन्त्तर ववद्यालय र स्थानीय तहमा परीक्षर् केन्त्र तनधाणरर् गरेको 
दे जखयो । स्थानीय तहमा अंग्रेिी , गजर्त , सामाजिक र नेपाली ववर्यको लातग परीक्षर् केन्त्र 
बनाएर उत्तरपुजस्तका परीक्षर् गरेको पाइयो भने अन्त्य ववर्य सम्वन्त्धीत ववद्यालयले परीक्षर् 
गरेको पाइयो । उत्तरपुजस्तका परीक्षर्मा पतन स्थानीय तहले वनाएको योिना अनुसार मुलुक  

कोतभड-१९ प्रभावको कारर् लागुहुन नसकेको दे जखयो । कततपय स्थानीय तहले व्यवजस्थत 
रुपले उत्तरपुजस्तका परीक्षर्को योिना वनाए पतन मुलुकमा भएको बन्त्दाबन्त्दीले गदाण सम्वन्त्धीत 
ववद्यालयमा नै उत्तरपुजस्तका परीक्षर् गरी प्रािाङ्क तातलका स्थानीय तहमा प्रमाजर्करर्का लातग 
पठाउन लगाईएको पाइयो। केही स्थानीय तहले मुलुक बन्त्दाबन्त्दी भए पतन नजिकको 
जशक्षकलाई सामाजिक दुरी कायम गरी स्थानीय तहमा नै परीक्षर् गरेको पाइयो। उत्तरपुजस्तका 
परीक्षर् सम्बन्त्धी भएका अभ्यासहरुलाई तातलकागत रुपमा तनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छः-  
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तातलका नं. २.१२ 
उत्तरपुजस्तका परीक्षर् सम्बन्त्धी व्यवस्था 

क्र स स्थान 
संख्या प्रततशत कैवफयत 

१ स्थानीय तहमा ६  42=8   

२ ववद्यालय स्तरमा ५  35=7   

३ अन्त्तर ववद्यालय १  7=1   

४ 

मुख्य ववर्य स्थानीय तह 
स्तरमा 

२  14=२   

 

उत्तरपुजस्तका परीक्षर् सम्बन्त्धी भएका अभ्यासमा ६ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय परीक्षर् केन्त्र 
कायम गरी उत्तर पुजस्तका परीक्षर् भएको छ भने अन्त्यमा ववध्यालय स्तर , अन्त्तर ववद्यालय र 
मुख्य ववर्य स्थानीय तह  स्तरमा परीक्षर् भएको देजखन्त्छ ।उत्तरपुजस्तका परीक्षर्मा वैधता 
कायम गनणको लातग स्थानीय स्तरमा दक्ष ववर्य जशक्षकहरुबाट उत्तरपुजस्तका परीक्षर् गनुण पने 
व्यवस्था हुन ु पनेमा यस वकतसमको अभ्यास कम देजखन्त्छ ।  

२.२.३ उत्तरपुञ्स्िका परीक्षण र अङ्कन प्रक्रिया  

उत्तरपजुस्तका परीक्षर् गदाण अवलम्बन गररन ेप्रवक्रयाहरु फरक फरक हनु ेगदणछन । ववढ 
प्रिलनमा आउने अंकन प्रक्रयाहरुमा वुंदागत अंकन, शे्रर्ीगत अंकन र प्रश्नगत अंकन रहेका छन । 
स्थातनय तहहरुमा अवहले उत्तरपजुस्तका परीक्षर् गदाण अंग्रिेी, ववज्ञान र सामाजिक ववर्यको 
उत्तरपजुस्तका परीक्षर् गदाण सवै परीक्षकहरुले पूर्ण अाँकन ववधी प्रयोग गरेको पाइयो । उत्तरपजुस्तका 
अाँकनमा प्रश्नगत अाँकन र शे्रर्ीगत अाँकन गनुणपनेमा कसैले पतन यी ववतधहरु अवलम्वन गरेको 
पाइएको छैन । 

२.२.४ ववद्याथीका उत्तरहरुसँग असम्बञ्न्धि ित्वहरुको बारेिा तनणाय 

उत्तरपुजस्तका परीक्षर्मा ववद्याथीका उत्तरपुजस्तकामा उल्लेख हुने तर उत्तरसाँग असम्बजन्त्धत 
त्वहरु िस्तै वाक्य वनोट , उत्तरपुजस्तकाको सफापन , व्याकरर् , अनावश्यक व्याख्या , अक्षर , 
तडका आदद त्वहरुलाई परीक्षर् पूवणनै के कतत मह्व ददने भन्ने बारेमा तनर्णय गरी अङ्कन कायण 
सुरु गनुण पदणछ । यसले अङ्कनमा एकरुपता ल्याई परीक्षर्मा ववश्वसतनयता कायम गनण मद्दत 
गदणछ । यस अध्ययनको क्रममा यस्ता त्वहरुलाई केही प्राथतमकता ददइएको भएतापतन 
उत्तरपुजस्तका परीक्षर्मा प्रश्नपरको िवाफको भाव व्यक्त भएको अवस्थामा पतन अङ्क ददने गरेको 
पाइयो । 

२.२.५ परीक्षणसँग सम्बञ्न्धि परीक्षकका धारणाहरु 

आधारभूत तहको परीक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीको ववर्य हो । स्थानीय तहहरुले परीक्षर् र 
सम्परीक्षर्का लातग नीतत ,  तनयम र मापदण्ड बनाइ कायाणन्त्वयन गररयो   भने परीक्षा मापनमा 
एकरुपता कायम गरी ववश्वसनीयता ल्याउन सवकन्त्छ । प्रदेश तहबाट प्रदेशभरको परीक्षामा 
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एकरुपता कायम गनण प्रदेशस्तरीय नीतत ,  तनयम र मापदण्ड बनाइ कायाणन्त्वयन गनण आवश्यक छ 
। प्रदेश तहबाट स्थानीय तहसाँगको समन्त्वयमा प्रश्नपर तनमाणर् कायणशाला सञ्चालन ,  प्रश्न बैङ्क 
स्थापना ,  उत्तरपुजस्तका परीक्षर् सम्परीक्षर् कायणशाला सञ्चालन गरी जशक्षकहरुको क्षमता ववकास 
सम्बन्त्धी अपेक्षा रहेका छन् ।  उत्तरपुजस्तका परीक्षकहरुसाँग अन्त्तवाताणको माध्यमवाट सूिनाहरु 
संकलन गररएको तथयो । यस सम्बन्त्धमा परीक्षा सञ्चालनमा प्रदेश सरकारले समन्त्वय एवं 
अनुगमन गनुण पने , प्रश्नपरको तनमाणर् ववज्ञहरुबाट मार गराउनु पने , प्रदेश तहमा एकरुपता 
कायम गनण पहल गनुण पने , उत्तरपुजस्तका परीक्षर्को पाररश्रतमक उपयुक्त हुनुपने र समयमै 
पाउनु पने िस्ता प्रततवक्रयाहरु प्राि भएको तथयो । साथै परीक्षकहरुलाई अतभमुखीकरर् तातलम 
एवं कायणशाला सञ्चालन गनुणपने , उत्तरपुजस्तकासाँगै उत्तरकुजिका वा अङ्कन तनदे जशका समेत 
उपलव्ध गराउनु पने आदद उत्तरपुजस्तका परीक्षकका अपेक्षा रहेका तथए । 

२.३  नतििा ियारी र प्रयोग  

परीक्षर् र अङ्कन कायण सम्पन्न भई सकेपतछ प्राि सूिनाको उपयोग गरी तनमाणर्ा्मक र  
तनर्णया्मक मूल्याङ्कनको लातग उपयोग गनुणपने हुन्त्छ । तनर्णया्मक कायण अन्त्तगणत ववद्याथीको 
स्तरवृ वि सम्बन्त्धी तनर्णय तलइन्त्छ भने तनमाणर्ा्मक मूल्याङ्कन अन्त्तगणत ववद्याथी र ववद्यालयको 
भावी शैजक्षक योिना तनमाणर् सम्वन्त्धी कायणहरुमा उपयोग गनुणपने हुन्त्छ । यस अन्त्तगणतका 
कायणहरुलाई नततिाको पूवण तयारी , नततिाको अजन्त्तम तयारी , नततिाको ववश्लेर्र् , नततिाको 
िानकारी र नततिाको उपयोग सम्वन्त्धी अभ्यासहरुलाई अध्ययन गररएको तथयो । 

२.३.१  नतििाको पूवा ियारी  
 नततिाको पूवण तयारी गदाण उत्तरपुजस्तका परीक्षर्मा पतन स्थानीय तहले बनाएको योिना 
मुलुकमा कोतभड-१९ को प्रभावका कारर् पूर्णरुपमा लागुहुन नसकेको दे जखन्त्छ । स्थानीय तहले 
व्यवजस्थत रुपले उत्तरपुजस्तका परीक्षर्को योिना वनाए पतन मुलुकको बन्त्दाबन्त्दीको कारर्ले 
गदाण सम्वन्त्धीत ववद्यालयमा नै उत्तरपुजस्तका परीक्षर् गरी प्रािाङ्क तातलका सम्बजन्त्धत स्थानीय 
तहमा  प्रमार्ीकरर्का लातग पठाउन लगाइएको पाइयो । केही स्थानीय तहले मुलुक 
बन्त्दाबन्त्दीको अवस्थामा भए  पायक पने ववर्यगत जशक्षकबाट सामाजिक दुरी कायम गरी 
स्थानीय तहहरुमा नै परीक्षर् गराइएको पतन पाइयो । स्थानीय तहहरुमा परीक्षर् र ववद्यालयमा 
परीक्षर् भएका हरुमा समेत नततिाको पूवणतयारी ववद्यालयले एवं अजन्त्तम तयारी र प्रमार्ीकरर् 
स्थानीय तहले गरेको पाइयो । 
 

२.३.२ नतििाको अञ्न्िि ियारी  
नततिाको अजन्त्तम तयारी गदाण स्थानीय तहले ववतभन्न सफ्टवयर प्रयोग गरेको पाइयो । 
सफ्टवयरमा ववववधता भएकाले नततिाको पूवणतयारी र अजन्त्तम तयारीमा पतन ववववधाता भएको 
दे जखन्त्छ । यस समस्याको समाधानका तनजम्त प्रदेश सरकारवाट प्रदेश भरी एकरुपता हुने 
सफ्टवयरको ववकास गरी  लागु गनण सकेमा उपयुक्त हुने धारर्ा सरोकारवालाहरुले व्यक्त गरे। 
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२.३.३ नतििाको ववश्लेषण  

नततिा प्रकाशन गनुणपूवण सबै स्थानीय तहहरुले परीक्षा सतमततमा छलफल गरेको बताए। नततिा 
प्रकाशन गदाण ववद्यालय र ववद्याथीको नततिाको अवस्था हेरी कृपाङ्कको समेत व्यवस्था गरेको 
पाइयो । स्थानीय तहहरुमा नततिा प्रकाशनका क्रममा ग्रेडवृ वि परीक्षा सञ्चालन गनण मुलुक 
बन्त्दाबन्त्दीको कारर्ले असम्भव दे जखएकाले कृपाङ्क प्रदान गरी नततिा प्रकाशन गरेको दे जखयो । 
यस्तो कृपाङ्क ववद्याथीलाई ववर्यगत रुपमा १ अङ्कदेजख २९ अङ्कसम्म प्रदान गरेको पाइयो ।  

 २.३.४ नतििाको िानकारी  
नततिा प्रकाशन पश्चात अतभभावक लगायत अन्त्य सरोकारवालाहरुलाई नततिाको िानकारी प्रदान 
गरी उनीहरुको  शैजक्षक अवस्थाको आधारमा भावी शैजक्षक योिना तनमाणर्को कायणमा उपयोग 
गनण सवकन्त्छ। यस अध्ययनको अवतधमा मुलुक बन्त्दाबजन्त्दको अबस्थामा रहेकोले ववद्यालयमा 
अतभभावकहरुलाई बोलाउने अवस्था नभएको हुाँदा ववद्यालयको सूिना पाटी , वेभसाइट लगायतका 
 ववद्युतीय माध्यमबाट परीक्षा नततिा प्रकाशन गरेको पाइयो । केही ववद्यालयहरुले आन्त्तररक 
परीक्षामा अतभभावकहरुलाई अतनवायण रुपमा ववद्यालयमा बोलाइ ववद्यालयका प्रधानाध्यापक , ववर्य 
जशक्षक , ववद्याथी र अतभभावक बसेर नततिाको बारेमा िानकारी प्रदान गरी छलफल गने 
गररएको बताएका तथए । सरोकारवालाहरुलाई नततिाको िानकारी गराउन सम्भव नरहेका 
प्रततवक्रयाहरु प्राि भए ।   

२.३.५ नतििाको उपयोग  

नततिाको प्रयोग सम्वन्त्धमा स्थानीय तह अनुसार फरक फरक प्रततवक्रयाहरु प्राि भएका तथए । 
तततनहरुमध्ये प्र्येक ववद्यालयले जशक्षर् सुधार योिना तनमाणर् गदाण हालको औसत उपलब्धी र 
आगामी वर्णको अपेजक्षत तसकाइ उपलब्धी तातलका बनाइ ववद्यालयमा सबैले देख्ने गरी टााँ सेर राख्ने 
गररएको , आगामी बर्णको औसत तसकाइ उपलब्धी प्रक्षेपर् गररएको , नततिाका आधारमा भावी 
योिना तनमाणर् गररएको , कमिोर ववद्याथीलाई अततररक्त जशक्षर्को व्यवस्था समेत तमलाईएको  
पाइयो ।  
 

२.४ परीक्षा सुधारको लागग गररएको अपेक्षा 
परीक्षा सुधारका लातग गररएका अपेक्षा सम्बन्त्धमा सरोकारवालाहरुबाट ववतभन्न प्रततवक्रयाहरु प्राि 
भएका छन । प्रदेश तहवाट समन्त्वय र सहिीकरर्को भूतमका खेल्नुपने ,  परीक्षा व्यवस्थापनमा 
एकरुपता कायम गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पने , प्रदेशस्तरीय समान मापदण्ड लागु 
गनुणपने , परीक्षा व्यवस्थापनका लातग आवश्यक साधन र स्रोतको उजित व्यवस्थापन गनुणपने , 
एस.ई.ई िस्तै मोडेलमा लैिानु पने अपेक्षा राखेको पाइयो । ्यसैगरी अन्त्य अपेक्षामा प्रश्न बैंक 
तनमाणर् गनुणपने , ववर्यगत जशक्षकको व्यवस्था हुनुपने , जशक्षक ववद्याथी अनुपात तमलाउनु पने , 
प्रश्नपर तनमाणर्दे जख उत्तरपुजस्तका परीक्षर्सम्मका लातग समय समयमा सम्बजन्त्धत पक्षहरुलाई 
अतभमुखीकरर् गनुणपने दे जखयो । िसलाई तनम्न तातलकामा प्रस्तुत गररएको छ । 
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तातलका नं , २.13 
परीक्षा सुधारको लातग गररएका अपेक्षा 

क्र.सं अपेक्षा स्थानीय तह संख्या कैवफयत 
१ परीक्षाका साधनहरुको व्यवस्थापन  १  

२ प्रश्न बैंक तनमाणर्  १  

३ सरोकारवालाहरुलाई अतभमुखीकरर् ३  

४ समन्त्वय र सहिीकरर् १  

५ प्रदेश तहमा एकरुपताका लातग मापदण्ड ६  

६ अनुगमन  १  

७ आतथणक सहयोग ३  

 

प्रदेश तहले परीक्षा सम्बन्त्धी मापदण्ड तयार गरी परीक्षा व्यवस्थापनमा एकरुपता कायम 
गनुणपनेमा सबैभन्त्दा धे रै अपेक्षा गरेको पाइयो।्यसै गरी परीक्षा सञ्चालनका लातग आतथणक 
सहयोग र सरोकारवालाहरुलाई अतभमुखीकरर् गनुणपने व्यहोरा सुझावका रुपमा प्राि भयो ।  
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पररच्छेद  - िीन 

प्राञ्ति, तनश्कषा र सुझाव 

 
आधारभूत तह (कक्षा -8 ) उत्तीर्ण परीक्षा अध्ययन अन्त्तगणत कक्षा ८ को अन्त््यमा हुने परीक्षा 
सञ्चालनको अवस्था पत्ता लगाउने , परीक्षाको स्तरीयता , प्रमार्ीकरर् र समकक्षतामा एकरुपता 
कायम गनण आवश्यक कायणसूिी पेश गने र परीक्षाको थप सुधारका लातग प्रदेश स्तरवाट गनण 
सवकने सम्भाव्य कायण सूिी सवहतको सुझाव ददने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश , सामाजिक ववकास 
मन्त्रालयद्वारा यो अध्ययन गररएको हो । गण्डकी प्रदेश अन्त्तणगतका स्थानीय तहको प्रतततनतध्व 
हुने गरी गररएको यस अध्ययनका प्राति , तनश्कर्ण र सुझावहरु तनम्नानुसार रहेका छन । 
 

प्राञ्ति :  
•  परीक्षा सञ्चालन सम्वन्त्धमा स्थानीय तहहरुमा स्थानीय जशक्षा ऐन , परीक्षा सञ्चालन कायण 

ववतध र मौिुदा जशक्षा ऐन िस्ता फरक फरक कानुनी अभ्यास रहेको पाइयो। 
•  स्थानीय तहमा परीक्षा सतमततको अध्यक्षमा प्रमुख प्रशासकीय अतधकृत , िन प्रतततनतध , 

जशक्षा प्रमुख सवहत ३ दे जख ६ िनासम्म सदस्यहरु रहेको पाइयो ।परीक्षा सतमततको 
नेतृ्व ४३% स्थानीय तहमा जशक्षा प्रमुखलाई तोवकएको छ । प्रमुख प्रशासकीय 
अतधकृत र िनप्रतततनतध गरी ५७ प्रततशत अप्राववतधक र रािनीततक व्यजक्तको नेतृ्वमा 
गठन गररएको पाइयो ।  

•  स्थानीय तहले प्रश्नपर तनमाणर् कताणको छनौट परीक्षा सञ्चालन तनदेजशका अनुसार १ , 
परीक्षा सतमततले तोके अनुसार ११ र ववर्यगत दक्षताका आधारमा २ स्थानीय तहले  
गरेको पाइयो । 

•  ८ वटा (५८ प्रततशत )  स्थानीय तहमा प्रश्न तनमाणर् कताणका लातग प्रश्नपर तनमाणर् पूवण 
तातलम सञ्चालन भएको र ६ वटा (42 प्रततशत )  स्थानीय तहमा तातलम सञ्चालन नगरी 
प्रश्नपर तनमाणर् भएको दे जखयो ।  

•  प्रश्नपर तनमाणर् र पररमािणनमा तातलम प्राि जशक्षकबाट , रोष्टर जशक्षकबाट , सतमततले तोके 
अनुसार र दक्ष जशक्षकहरुबाट गराउने फरक फरक अभ्यासहरु रहेको पाइयो। 

•  परीक्षा सञ्चालन स्थानीय तहको जशक्षा ऐन अनुसार ५० प्रततशत , मौिुदा जशक्षा ऐन 
२०२८ (संसोधन सवहत )अन्त्तगणत १४ प्रततशत र 36 प्रततशतले परीक्षा सञ्चालन 
कायणववतध तनमाणर् गरेको पाइयो । 

•  प्रश्नपर तनमाणर्मा ववजशवष्टकरर् तातलकालाई आधार वनाएको पाइयो ।  
•   स्थानीय तहमा प्रश्न बैंकहरु खडा गरी प्रयोग गने गरेको पाइएन। 
•  प्रश्नपरको छपाइ, गोपनीयता र सुरक्षा परीक्षा सतमततलाई जिम्मा ददइएको पाइयो । 
•  ६४ % स्थानीय तहले केन्त्राध्यक्ष र सहायक केन्त्राध्यक्षलाई अतभमुजखकरर् गरेको र 

३६% स्थानीय तहमा सामान्त्य तनदेशन मार ददइएको पाइयो ।   
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•  सबै स्थानीय तहले परीक्षाथीहरुलाई प्रश्नपरमा नै तनदेशन ददएको ।८ वटा स्थानीय 
तहले प्रवेशपर र उत्तरपुजस्तका छपाइ गरी तनदेशन समेत उल्लेख गरेको पाइयो । 

•  परीक्षा सञ्चालनमा स्तरीयता ल्याउन एक वटा स्थानीय तहमा परीक्षा सञ्चालन कायणववतध 
तनमाणर् गरेको पाइयो । 

•  उत्तरपुजस्तका परीक्षर्मा स्थानीय तहमा केन्त्र बनाएर , अन्त्तर ववद्यालय केन्त्र बनाएर र 
ववद्यालयस्तरमा ववर्य जशक्षकलाई जिम्मा ददएर परीक्षर् गरेको पाइयो । 

•  स्थानीय तहले ग्रेड वृ वि परीक्षा सञ्चालनको ववकल्पमा एकमुस्ठ कृपाङ्क (Grace Mark) 
व्यवस्था गरी ववद्याथीहरुलाई ग्रेड वृ वि गरेको पाइयो । 

तनश्कषा 
गण्डकी प्रदेशमा आधारभूत तह (कक्षा ८) को अन्त््यमा हुने परीक्षा सञ्चालनको अवस्था 
पत्ता लगाउने , परीक्षाको स्तरीयता , प्रमार्ीकरर् र समकक्षतामा एकरुपता कायम गनण 
आवश्यक कायणसूिी पेश गने र परीक्षाको थप सुधारकालातग प्रदेशस्तरवाट गनण सवकने 
सम्भाव्य कायण सूिी सवहतको सुझाव ददन यो अध्ययन गररएको तथयो । स्थानीय तहवाट 
सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने परीक्षामा ववववधता हुनु स्वभाववक हो । यद्यवप जशक्षाका 
राविय तथा तहगत उद्देश्य हााँ तसल गनण यस तहको परीक्षामा एकरुपता आवश्यक छ । 
यसै पररवेशमा अध्ययन गदाण , परीक्षा सञ्चालन सम्वन्त्धमा स्थानीय तहमा फरक फरक 
कानुनी अभ्यास हुन गरेको छ । सबै स्थानीय तहहरुमा परीक्षा सतमतत गठन भएका 
छन् । परीक्षा सतमततको  गठनमा समेत एकरुपता पाउन सवकएको छैन । प्रश्नपर 
तनमाणर् कताणको छनौट , प्रश्नपर तनमाणर्कताणलाई तातलम आदद ववर्यमा समानता पाउन 
सवकएको छैन । प्रश्नपर तनमाणर् र पररमािणनमा पतन फरक फरक अभ्यासहरु भएका 
छन् । परीक्षा सञ्चालनमा स्थानीय तहको जशक्षा ऐन/कायणववतध र मौिुदा जशक्षा ऐनको 
अनुशरर् गररएको छ । प्रश्नपर तनमाणर्मा ववजशष्टीकरर् तातलकालाई आधार वनाइएको 
छ । प्रश्नपरको गुर्स्तरको लातग प्रश्नपर ववश्लेर्र् गररएको छैन । कुनै पतन स्थानीय 
तहमा व्यवजस्थत प्रश्न बैंक छैनन् । परीक्षा सञ्चालनसम्बन्त्धी सम्पूर्ण जिम्मा परीक्षा 
सतमततमा रहेको छ । परीक्षा केन्त्रमा प्रश्नपर पुगेपतछको सम्पूर्ण जिम्मेवारी 
केन्त्राध्यक्षलाइण ददइएको छ । केन्त्राध्यक्ष र सहायक केन्त्राध्यक्षलाई ददइने 
अतभमुखीकरर् तातलम पयाणि छैन । प्रश्नपर छपाइमा एकरुपता भए पतन उत्तरपुजस्तका 
छपाइमा एकरुपता पाइएको छैन । परीक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालनको समग्र अवस्था 
सन्त्तोर्िनक छ । परीक्षा सञ्चालनमा स्तरीयता ल्याउन स्थानीय तह अनुसार सम्भाव्य 
प्रयासहरु भएका छन् । । परीक्षालाई मयाण ददत, व्यवजस्थत वनाउाँ दै एकरुपता कायम 
गनण प्रदेश तहसाँग अपेक्षा गररएका छन् । मुलुकमा कोतभड-१९ का कारर् बन्त्दाबन्त्दीको 
अवस्थाले उत्तरपुजस्तका परीक्षर् पश्चातका कायणहरुमा प्र्यक्ष प्रभाव पारेको छ । 
कृपाङ्कको व्यवस्था गरी ववद्याथीहरुको ग्रेड वृ वि गररएको छ । प्रततकूल अवस्थामा प्राि 
नततिा सुधारकालातग सरोकारवालाहरुको भावव शैजक्षक योिना तनमाणर्मा गररएको 
प्रततविता राम्रो मान्न सवकन्त्छ ।  
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सुझावहरु 
•  आधारभूत तह कक्षा ८ उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन सम्वन्त्धमा प्रदेश भर एउटै नीतत ,

मापदण्ड र कायणक्रम तयार गरी कायाणन्त्वयन गनुण आवश्यक छ ।  
•  स्थानीय तहहरुमा परीक्षा सतमततको गठनमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक छ ।  
•  स्थानीय तहले ववद्यालय तहमा परीक्षा सतमतत गठन गरी सम्बजन्त्धत पदातधकारीहरूको 

क्षमता ववकास गराउनुपछण। 
•  प्रश्नपर तनमाणर् सम्वन्त्धी कायणमा एकरुपता ल्याउन र आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षाका 

स्तरीय प्रश्नपर (कदठनाई स्तर , ववभेदीकरर् सूिक र ववकर्णहरुको प्रभावकाररता) 
सवहतको प्रश्न बैंक तनमाणर्मा प्रदेश तहबाट सहिीकरर् गनुणपने दे जखन्त्छ । 

•  उत्तरपुजस्तका परीक्षर्मा एकरुपता ल्याउन प्रश्नपर तनमाणर्साँगै उत्तरकुजिका तनमाणर् र 
प्रयोग गनण लगाउनु पछण ।  

•  कृपाङ्क ददने कायणलाइण तनरू्सावहत गनण नततिा ववश्लेर्र् गरी सरोकारवालाको 
सहभातगतामा योिनाबि सुधार कायण गनुणपदणछ। 

•  ववद्याथीको नततिालाई आधार मानी सरोकारवालाहरुलाई सिेतनामूलक कायणक्रमबाट 
क्षमता ववकास गरी भावी शैजक्षक योिना तनमाणर् गनुण आवश्यक छ । 
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अनसूुिी : १ 

नमुना छनौटमा परेका जिल्लागत स्थानीय तहः  

क्र.स. जिल्ला स्थानीय तहको नाम ववद्यालयको नाम    

१ पवणत  कुश्मा नगरपातलका  श्री नुवार सुवेदी थर माद्यतमक ववद्यालय कुश्मा 
श्री नारायर्ी माद्यतमक ववद्यालय 

२ पवणत  मोदद गाउाँ पा तलका श्री िन िागृ तत माद्यतमक ववद्यालय 

३  वागलुङ्ग  वाग्लुङ्ग नगरपातलका  श्री धवलातगरी ववरेन्त्र माद्यतमक ववद्यालय रातामाट 

श्री धवलातगरी ववहरा माद्यतमक ववद्यालय वाङ्गेिौर  

४ म्याग्दी वेनी नगरपातलका  श्री वेनी सामुदायी माद्यतमक ववद्यालय 

श्री धवलागीरी माद्यतमक ववद्यालय तसंगा 
श्री िमुना खकण  माद्यतमक ववद्यालय 

५ लम्िुङ्ग मध्यनेपाल नगरपातलका  श्री ईशानेश्वर माद्यतमक ववद्यालय 

श्री मंगला माद्यतमक ववद्यालय  
श्री िनमन्त्दीर माद्यतमक ववद्यालय 

श्री दुइ वप्ले माद्यतमक ववद्यालय 

६ तनहुाँ  शुक्लगण्डकी 
नगरपातलका  

श्री हाँस वावहतन माद्यतमक ववद्यालय कोरे  

श्री खैरानी माद्यतमक ववद्यालय  

७ तनहुाँ  म्याग्दे गाउाँ पा तलका श्री गरे्श माद्यतमक ववद्यालय 

श्री िनगर्पतत माद्यतमक ववद्यालय 
८ कास्की पोखरा महानगरपातलका  श्री तसिणना ववहरा माद्यतमक ववद्यालय 

श्री nId L माद्यतमक ववद्यालय 

९ कास्की अन्नपुर्ण गाउाँ पा तलका श्री वालमजन्त्दर  माद्यतमक ववद्यालय 

श्री तसिणना माद्यतमक ववद्यालय तसम्पाली 
१० नवलपुर गै +डाकोट नगरपातलका  श्री अमर ज्योततमाद्यतमक ववद्यालय गैडाकोट 

श्री रत्न राज्य माद्यतमक ववद्यालय गैडाकोट 
११ नवलपुर देविलुी नगरपातलका  श्री कातलका माद्यतमक ववद्यालय दलदले 

श्री साजन्त्त सृिना माद्यतमक ववद्यालय 
१२ गोरखा  गोरखा नगरपातलका  श्री महेन्त्र ज्योतत माद्यतमक ववद्यालय 

श्री शजक्त माद्यतमक ववद्यालय पाततिौर 

श्री महालक्ष्मी माद्यतमक ववद्यालय लक्ष्मी विार 

श्री महेन्त्र माद्यतमक ववद्यालय कुन्त्दर 

१३ स्याङ्खिा पुततलविार 
नगरपातलका  

श्री सरस्वती  माद्यतमक ववद्यालय पुतलीविार 

श्री वालवहत आधारभूत ववद्यालय  
१४ स्याङ्खिा फेदीखोला गाउाँ पा तलका श्री तसदाथण माद्यतमक ववद्यालय फेदीखोला 

श्री दामगाडे माद्यतमक ववद्यालय दामगाडे 
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अनसूुिी : २ 

स्थानीय तहको जशक्षा शाखा प्रमुखका लातग प्रश्नावली 
 
गण्डकी प्रदेश अन्त्तगणत स्थानीय तहबाट सञ्चातलत (कक्षा ८)  को परीक्षा ववश्लेर्र् गने उद्देश्यले 
गनण लातगएको यस अध्ययनमा तपाईलाई उत्तरदाताको रुपमा छनोट गररएको छ .। आफ्नो 
िानकारीमा भए सम्मका तथ्य , सूिना तथा िानकारी उपलव्ध गराइ सहयोग गरीददनु होला । 
प्राि सूिनाहरुको गो्यता कायम गरी यसै अध्ययन प्रततवेदन तनमाणर् कायणमा वाहेक अन्त्यर प्रयोग 
गररने छैन । 
तल उल्लेजखत प्रश्नपरहरुमा आवश्यकता अनुसार रेिा जिन्त्ृ (√) लगाएर वा खाली ठाउाँ भरी 
िानकारी ददनु होला । 
१ . आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कानुनी व्यवस्था  

क . मौिुदा जशक्षा ऐन तथा तनयमावली अनुसार  
ख . स्थानीय तहको जशक्षा ऐन तनयमावली अनुसार 
ग. जशक्षा तथा परीक्षा सञ्चालन कायणववतध अनुसार 
घ . अन्त्य कुनै भए उल्लेख गनुणहोस् । 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

२ . तनयमानुसार परीक्षा सतमततको गठन भएको छ ? 

    क . छ        ख . छैन  
  यदद छ भने सतमतत गठनको ढााँिा उल्लेख गनुणहोस् ।  
     अध्यक्ष : 
       सदस्यहरु : 
   सदस्य सजिव : 
३ .  प्रश्नपर तनमाणर् कताणको छनौट के कसरी गररन्त्छ ?  

क . परीक्षा सतमततले तोके अनुसार 
ख . सदस्य सजिवको स्ववववेकले 
ग. ववर्यगत दक्ष र िेष्ठ जशक्षकवाट  
घ . अन्त्य कुनै भए उल्लेख गनुणहोस  

४ . प्रश्नपर तनमाणर्कताणलाई तातलम तथा कायणशाला सम्बजन्त्ध व्यवस्था  
     क .  छ     ख .  छैन  
      छ , भने तातलम ददइयो वक ददइएन  
    ददइएको भए अवतध ( ... . . . . . . . ददन , .. . . . . . . . . . . घण्टा )  
५ .   प्रश्नपर तनमाणर् र पररमािणन सम्वन्त्धी व्यवस्था 

क . तातलम प्राि जशक्षकबाट मार 
ख .अन्त्यबाट पतन गराइन्त्छ   

६  प्रश्नपर छपाइ , सुरक्षा र गोपनीयता सम्वन्त्धी सुतनजश्चता कसरी गररन्त्छ रु 
 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
८ प्रश्नपरववतरर् र ढुवानी  कसरी गररन्त्छ रु  
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क सम्वन्त्धी परीक्षा केन्त्रमा परय्ाणईददने  
ख केन्त्राध्यक्ष  स्थानीय तहमा आएर बुझ्ने   

९ . केन्त्राध्यक्ष र सहायक केन्त्राध्का लातग तातलम र अतभमुजखकरर्   
क .भयो          ख . भएन    
ग सामान्त्य तनदेशन 

१० . परीक्षा सञ्चालन सम्बन्त्धी तनदे जशका तयारी गनुण भएको  
     क . छ     ख . छैन  
११ . ववतरर् गररएका  प्रश्नपरको गोपनीयता र सुरक्षा कसरी राख्ने ?  

क . केन्त्राध्यक्षलाई जिम्मा ददने   
ख . परीक्षा सतमतत संयोिकको जिम्मा  
ग. अन्त्य भए उल्लेख गनुणहोस्  
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
१२ . उत्तरपुजस्तका परीक्षर्सम्बन्त्धी व्यवस्था   

क स्थानीय तहहरुस्तरमा केन्त्र बनाएर   
ख ववद्यालय ववद्यालयमा केन्त्र बनाएर  
ग. अन्त्तर ववद्यालय परीक्षर् केन्त्र बनाएर  
घ . ववर्य जशक्षकलाई  जिम्मा ददएर 

१३ . परीक्षाको व्यवस्थापन सम्बजन्त्ध थप गनुण पने भए िानकारी गराइददनुहोला , 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

१४ . परीक्षा सुधार सम्वन्त्धमा प्रदेश स्तरबाट गररएको अपेक्षा सम्वन्त्धमा 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
सूिना प्रदान गनेको सहीः     छापः  
नामः 
पद :        स्थानीय तहः                                                
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अनसूुिी : ३ 

प्रश्नपर तनमाणर्कताण र ववर्य ववज्ञ जशक्षकका लातग प्रश्नावली 
 
गण्डकी प्रदेश अन्त्तगणत स्थानीय तहबाट सञ्चातलत  (कक्षा ८)  को परीक्षा ववश्लेर्र् गने 
उद्देश्यले गनण लातगएको यस अध्ययनमा तपाईलाई उत्तरदाताको रुपमा छनोट गररएको छ । 
आफ्नो िानकारीमा भए सम्मका तथ्य , सूिना तथा िानकारी उपलव्ध गराइ सहयोग गरीददनु 
होला । प्राि सूिनाहरुको गो्यता कायम गरी यसै अध्ययन प्रततवेदन तनमाणर् कायणमा वाहेक 
अन्त्यर प्रयोग गररने छैन ।  

 
तल उल्लेजखत प्रश्नपरहरुमा आवश्यकता अनुसार रेिा जिन्त्ह (√) लगाएर वा खाली ठाउाँ भरी 
िानकारी ददनु होला । 
 

अ. प्रश्नपर तनमाणर् गदाण अपनाइएका प्रवक्रया तथा िरर्हरु  
१. प्रश्नपर तनमाणर्को योिना तनमाणर्        क. गररन्त्छ    ख. गररदैन  
२. ववजशष्ट उद्देश्यको तनमाणर् 

क. पाठ्यक्रमका आधारमा  ख. जशक्षक तनदे जशकाको आधारमा  
ग. पाठ्यपुस्तकको आधारमा  घ. अन्त्य  भए .......... .................... 

३. ववजशष्टकरर् तातलकाको प्रयोग  
क. छ    ख. छैन  

४. ववजशष्टकरर् तातलका अनुसार सान्त्दतभणक प्रश्नपरहरुको लेखन   
क. छ    ख. छैन  

५. प्रश्नपरहरुको क्रमविता तनधाणरर् के आधारमा गररन्त्छ ( 
क कदठनाई स्तर   ख. पाठको आधार   
ग. अङ्कभारको आधार   घ. प्रश्नपरको तहको आधार 
ङ. अन्त्य भए , ........... .........................................  

६. प्रश्नपरहरुको ववश्लेर्र् र छनौट  
क. कदठनाई स्तर   ख. ववभेददकरर् सूिक    
ग ववर्य ववज्ञ    घ अन्त्य 

७. उत्तरकुजन्त्िकाको तनमाणर् गररएको छ , छैन    
क. छ    ख. छैन  

८. परीक्षाथणरा्ीका लातग तनदेशन उल्लेख  गररएको ,   
 क. छ    ख. छैन  
९. पुनरावोलकन र सम्पादन कसरर गररन्त्छ ?   

क. सतमततबाटै   ख. ववज्ञबाट     
ग. तनमाणर्कताणबाट घ. अन्त्य भए ...........................  

१०. गोपनीयता र सुरक्षा कसरी गररन्त्छ,  उल्लेख गनुणहोस् । 
 ............................................. ............................... 
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आ. प्रश्नपर तनमाणर् सम्बन्त्धी अन्त्य थप सूिना । 
 ......................................................... ............................... 
 
इ. परीक्षा सुधार सम्वन्त्धमा प्रदेश स्तरबाट गररएको अपेक्षा । 
 ........................................................................................ 
 
सूिना प्रदान गनेको सहीः     छापः  

नामः 

पद : 

स्थानीय तहः                                        

  



33 
 

अनसुिुी ४ 

(परीक्षा केन्त्र अवलोकन फाराम) 
गण्डकी प्रदेश अन्त्तगणत स्थानीय तहबाट सञ्चातलत  (कक्षा ८)  को परीक्षा ववश्लेर्र् गने उद्देश्यले 
गनण लातगएको यस अध्ययनमा यस केन्त्रलाई छनोट गररएको छ । केन्त्रमा अवलोकन गदाण 
उपलव्ध भएका तथ्य , सूिना तथा िानकारीहरुलाई अवलोकन कताण ले  तनश्पक्ष भई तल 
उल्लेजखत अवलोकन फारम भरी सहयोग गरीददनु होला । प्राि सूिनाहरुको गो्यता कायम गरी 
यसै अध्ययन प्रततवेदन तनमाणर् कायणमा वाहेक अन्त्यर प्रयोग गररने छैन ।  
तल उल्लेजखत व्यवहारहरुको तहमा आफ्नो मूल्याङ्कन गरी व्यवहारको तह अनुसार उपयुक्त 
शे्रर्ीमा रेिा जिन्त्ृ लगाउनुहोस् । 
 
क्र .स  व्यवहार राम्रो  मध्यम कमिोर  कैवफयत 

१ प्रश्नपरहरुको समयमै उपलब्धता      

२ प्रश्नपरको प्रयाणिता      

३  छपाइ सम्बन्त्धी शुिता      

४ उत्तर पुजस्तकाको पयाणिता      

५ ववद्याथीलाई समय तातलकाको पूवण िानकारी   
    

६ ववद्याथीको लातग उ्प्रेरर्ा र प्रो्साहन (कक्षाकोठामा)      

७ ववशेर् आवश्यकता भएका ववद्याथीहरुको लातग 
व्यवस्था 

    

८  तनरीक्षकको लातग तनदेशन  
    

९  तसट ्लातनङको अवस्था   
    

१० परीक्षा हल र कोठाको िानकारीको अबस्था      

११ ववद्याथीको लातग थप सामग्रीको व्यवस्था     

१२ पानी , शौिालयको व्यवस्था     

१३  डेक्स वेन्त्िको रखाईको व्यवस्थापन(लेख्न र वस्न) 
सहि  

    

१४ समयको सूिना व्यवस्था  
     

१५ सुरक्षाको व्यवस्था     

१६ कक्षाकोठामा हावा र प्रकाशको व्यवस्था     

१७ तसट ्लातनङ अनुसार बसाइ     
    

१८  प्रवेशपरको व्यवस्था     

१९  ववद्याथीसाँग अवैध सामग्रीको व्यवस्थापन  
    

२० परीक्षामा अनुशासन र मयाणदाको अवस्था     

२१ ववद्याथीहाजिरी संकलन अवस्था  
    

२२ तनरीक्षकको व्यवहार  
    

२३  अनुगमन र तनरीक्षर्को अवस्था     
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२४ उत्तरपुजस्तकाको संकलन र गर्नाको अवस्था      

२५ उत्तरपुजस्तकाको क्रमविताको अवस्था  
    

२६ ्यावकङ्क र सुरक्षाको अवस्था  
    

२७ अन्त्य केही भए उल्लेख गनुणहोस     

        

अवलोकन गनेको सहीः      
नाम : 
पद  
स्थानीय तह र ववद्यालय        तमतत                                         
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अनसूुिी : ५ 

उत्तरपुजस्तका परीक्षर्साँग सम्बजन्त्धत परीक्षकका लातग अन्त्तवाणताण तनदे जशका 
 
गण्डकी प्रदेश अन्त्तगणत स्थानीय तहबाट सञ्चातलत  (कक्षा ८)  को परीक्षा ववश्लेर्र् गने उद्देश्यले 
गनण लातगएको यस अध्ययनमा तपाईलाई उत्तरदाताको रुपमा छनोट गररएको छ .आफ्नो 
िानकारीमा भए सम्मका तथ्य , सूिना तथा िानकारी उपलव्ध गराइ सहयोग गरीददनु होला . प्राि 
सूिनाहरुको गो्यता कायम गरी यसै अध्ययन प्रततवेदन तनमाणर् कायणमा वाहेक अन्त्यर प्रयोग 
गररने छैन । 
 
१ . परीक्षक वववरर् सम्वन्त्धमा (परीक्षक , ववद्यालय , ववर्य) 
२ . यस वर्णसञ्चातलत कक्षा(८ को  प्रश्नपरसम्वन्त्धमा (सवल र सुधार गनुण पने पक्ष)   
३ . उत्तरपुजस्तका परीक्षर्को लातग उत्तरकुजिका अथवा अङ्कन तनदे जशका सम्वन्त्धमा , 
क . परीक्षा सतमततबाट प्राि हुन्त्छ  ख . आफै तयार गनुणहुन्त्छ (  
ग. अन्त्य  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
४ . उत्तरपुजस्तका परीक्षर् गदाण अवलम्बन गररने प्रवक्रया सम्वन्त्धमा  
(वुदागत अङ्कन ,शे्रर्ीगत अङ्कन ,प्रश्नपरगत अङ्कन) 
५ असम्वन्त्धीत त्वहरु सम्वन्त्धमा  (भार्ा , सफापन , व्याकरर् , अनावश्यक गफ)  
६ सम्परीक्षर् सम्वन्त्धमा 
७ परीक्षर्साँग सम्वन्त्धीत अन्त्य  
८ परीक्षा सुधार सम्वन्त्धमा प्रदेश स्तरबाट गररएको अपेक्षा सम्वन्त्धमा 
 
सूिना प्रदान गनेको                    अन्त्तवाणताण तलनेको  
नाम              नाम 
पद             पद 
स्थानीय तह र ववद्यालय    
तमततः                                     
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अनसूुिी : ६ 

ववद्यालय परीक्षा प्रशासनसाँग सम्बजन्त्धत अतधकारीका लातग अन्त्तवाणताण तनदे जशका 
 
गण्डकी प्रदेश अन्त्तगणत स्थानीय तहबाट सञ्चातलत  (कक्षा ८)  को परीक्षा ववश्लेर्र् गने उद्देश्यले 
गनण लातगएको यस अध्ययनमा तपाईलाई उत्तरदाताको रुपमा छनोट गररएको छ .आफ्नो 
िानकारीमा भए सम्मका तथ्य , सूिना तथा िानकारी उपलव्ध गराइ सहयोग गरीददनु होला . प्राि 
सूिनाहरुको गो्यता कायम गरी यसै अध्ययन प्रततवेदन तनमाणर् कायणमा वाहेक अन्त्यर प्रयोग 
गररने छैन । 
 
१ . नततिा तयारी सम्वन्त्धमा ( ववद्यालय वा स्थानीय तहहरु तहमा कहााँ के कसरी) 
२ . नततिा तनमाणर् र अजन्त्तम रुप सम्वन्त्धमा (ग्रेस) 
३ . नततिाको ववश्लेर्र् वा सतमक्षा सम्वन्त्धमा( ववद्यालय वा स्थानीय तहहरु तहमा कहााँ के कसरी) 
४ . सरोकारवालालाई नततिाको िानाकारी सम्वन्त्धमा ( जशक्षक , अतभभावक) 
५ . पृष्ठपोर्र् सम्बन्त्धी व्यवस्था सम्वन्त्धमा 
६ . नततिा ववश्लेर्र्को प्रयोग सम्वन्त्धमा (शैजक्षक प्रशासतनक तथा पथ प्रदशणन) 
७ . नततिा ववश्लेर्र् गरी भावव शैजक्षक योिना तनमाणर् सम्वन्त्धमा  
८ . नततिा ववश्लेर्र् सम्बन्त्धी  थप अन्त्य िानकारी सम्वन्त्धमा   
९ . परीक्षा सुधार सम्वन्त्धमा प्रदेश स्तरबाट गररएको अपेक्षा सम्वन्त्धमा 
 
सूिना प्रदान गनेको      अन्त्तवाणताण तलनेको  
नाम :        नाम : 
पद :           पद : 
स्थानीय तह र ववद्यालय :   
तमतत :                                      
 


