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यो "एस ् एल ् सीमा िव याथीर् उपलि धस ब धी अ ययन"

नामक प्रितवेदनको िनष ्कषर् तथा सझ
ु ावह को िनचोडको प्र तुित हो ।
प्र तुत प्रितवेदन अिप्रल २००४ दे िख जल
ु ाई २००५ स म
स चािलत एस ्एलसी परीक्षास ब धी िविभ न
अ ययनबाट प्रा त िन कषर्मा
आधािरत छ।

िवषय-सच
ू ी

मुख्य िन कषर् र सुझावह
एस ् एल ् सी परीक्षामा राम्रो पिरणाम याउने र न याउने िव यालयह को अव था-अ ययन
(Case Study), मख्
ु यतः िव याथीर्ले प्रदशर् न गरे को क्षमताको िनधार्रणस ब धी अ ययन

(Study on the determinants Performance in SLC) तथा हाम्रा अ य अ ययनह बाट प्रा त
प्रमाणह ले पिन एस ् एल ् सीमा नेपाली िव याथीर्को िनर तर कमजोर उपलि धको कारण

िशक्षण- िसकाइमा रहे को अपूणत
र् ा र िव याथीर्को िसकाइ क्षमतामा रहे को कमी मात्र होइनन ्
भ ने दे खाएका छन ् ।

िव यालयको शैिक्षक गण
ु तर नेपाली समाजको आिथर्क र सामािजक संरचनासँग प्र यक्षतः
स बि धत रहे को कुरा त यह ले दे खाएका छन ् । यसअ तगर्त चरम गिरबी, आधारभत
ू सेवा-

सिु वधाह को कमी, अिशक्षा, िविभ न िवकास क्षेत्र र भौगोिलक प्रदे शह मा भइरहे को सेवा र

साधनह को

असमान िवतरण, एक भाषावादी नीित, लामो

समयदे िख िव यमान मिहला,

जनजाित र अ पसङ्ख्यक भािषक समद
ु ायमािथ भइरहे का भेदभावह

पदर्छन ् । िव याथीर्को

कमजोर शैिक्षक-प्रािज्ञक आधार र यसबाट िसिजर्त कमजोर क्षमता प्रदशर्न, मू याङ्कन र
कक्षो नित-अ यासह मा दे िखएका कमी, िशक्षक यव थापनमा रहे को

िफतलोपन, िशक्षक

तथा िव यालयमा पाइने उ तरदािय विवहीनता, कमजोर सं थागत नेत ृ व, अ यावहािरक र
िवषयव तु अित धेरै

भएको

पा यक्रम, िवशेषतः गिणत, अङ्ग्रेजी र िवज्ञानमा योग्य र

गण
ु तरयुक्त िशक्षकह को ठूलो अभाव, िव यालयको िनयिमत स चालनका लािग आव यक
पर्ने आधारभत
ू भौितक पूवार्धार र शैिक्षक सामग्रीह को अभाव, पा यपु तकह

पयार् त नहुनु
र समयमा पग्ु न नसक्नु , ठूलो कक्षा- समह
ू , अनुगमन र सप
ु रीवेक्षणको अभाव ज ता कुराह

कमजोर क्षमता प्रदशर्नका कारण हुन ् भ ने कुरा पिन हाम्रो अ ययनले दे खाएको छ। यसै
गरी कक्षामा बािलका, जनजाित र अ पसङ्ख्यक भािषक समद
ु ायका िव याथीर्ह मा प नका

लािग सीिमत अवसर हुनु , पढाइको मा यम भाषा बु न िव याथीर्ह लाई किठनाइ हुनु र य तै
अ य पक्षह पिन िव याथीर्को कमजोर क्षमता- प्रदशर्नमा कारणह भएको कुरा हाम्रो
अ ययनले दे खाएको छ।

यसका अितिरक्त िव याथीर्को असफलता र कमजोर क्षमता प्रदशर्नका परीक्षासँग स बद्ध केही
पक्षह पिन रहे का छन ् भ ने त यह पिन हाम्रो अ ययनले फेला पारे को छ। य ता पक्ष यी

हुन ् :
 प्र नपत्रह मा रहे को ठूलो िवभेद


तर मापन नगिरएका प्र नह को प्रयोग

 परीक्षाको कमजोर प्रशासिनक पक्ष
 अनौिच यपण
ू र् र अवैज्ञािनक परीक्षण प्रणाली आिद।

यी कारणह ले गदार् एस ् एल ् सीमा िव याथीर्को क्षमता-प्रदशर्नको अिभविृ द्ध गर्नु आव यक
भएको छ। यसका लािग सरकारले िन नप्रकारको कायर्नीित अवल बन गर्नु पदर् छ :

(क) िव याथीर्का कमजोर क्षमता-प्रदशर्नपछािड रहे का संरचना मक कारणह लाई स बोधन
गर्नु

(ख) िव याथीर्को क्षमता प्रदशर्नमा सध
ु ार गनर्का लािग िव यालयको अव थामा सध
ु ार याउनु
(ग) परीक्षा-प्रणालीमा पिरवतर्न याउनु ।

बहुआयािमक रणनीित बनाएर मात्र लामो समयदे िखको िव याथीर्को कमजोर उपलि ध क्षमता
प्रदशर्नको सम यालाई स बोधन गनर् सिक छ। सम याको अ यारोलाई िवचार गरी
ता कािलक तथा दीघर्कािलक गरी दव
ु ैखाले कायर्योजना िनमार्ण गर्नु

पदर् छ।

यसै सँग

स बि धत गरी सध
ु ार कायर्लाई नीितिनमार्ण तथा कायर् स चालनका तहबाट नै कायार् वयन

गर्नु पदर् छ। िव याथीर्को उपलि धमा दे िखएको कमी र

यसका बारे मा प्रा त त यह का

आधारमा िव याथीर्को कमजोर क्षमता प्रदशर्नका कारणह

िशक्षा क्षेत्रबािहरका अनेक

संरचना मक सम याह बाट आएका हुनाले ती सम यासँग ल न िशक्षा तथा खेलकुद
म त्रालयको प्रयास मात्र पयार् त दे िख न।यी सबै सम याका आधारमा यस अ ययनमा हामीले
केही सझ
ु ावह प्र तुत गर्ने प्रयास गरे का छ ।

एस ् एल ् सी परीक्षामा बालबािलकाको कमजोर क्षमता प्रदशर्नमा दे िखएको िनर तरताले एस ् एल ्
सी परीक्षामा मात्र होइन स पूणर् िव यालयीय प्रणालीप्रित नै िव तारै मोहभङ्गको अव था

िसजर्ना हुँदै गएको छ। हाम्रा सझ
ु ावह लाई प्र तुत गर्नु अिघ हामीले यस कुरालाई पिन उ लेख

गर्नु पछर् भ ने ठानेका छ । एस ् एल ् सी परीक्षाका िवपक्षमा िव तारै एउटा नयाँ िवचार पिन

प्र तुत हुन थालेको छ। य तो िवचार सङ्गिठत पमा प्र तुत हुन नसकेको भए पिन
िशक्षाक्षेत्रसँग स बद्ध तथा बािहरका मािनसह पिन एस ् एल ् सी परीक्षाको िनर तरताको पक्षमा
दे िखएका छै नन ् । धेरै मािनसह

परीक्षा प्रणालीले िशक्षा-क्षेत्रमा सेवा पुर्याउनुको सट्टा हािन नै

पुर्याएको अनुभव गदर् छन ् ।रा ट्र यापी
यही

ि टकोण पाएका छ भने यही

पमा परामशर् सङ्कलनको प्रिक्रयामा सबैितर हामीले

ि टकोण िशक्षानीितसँग स बद्ध सामग्रीह मा पिन

भेट्टाएका छ ।परीक्षाका िवषयमा मख्
ु यतः दई
ु अ तरिवरोधी ि टकोण पाइ छन ् - कोही यसका

पक्षमा छन ् भने

कोही चािहँ

यसका िवपक्षमा रहे का छन ् । परीक्षाको

पक्षमा रहनेह

परीक्षाह ले िव याथीर्लाई पिर म गनर्का लािग अिभप्रेिरत गछर् न ् र िशक्षकह लाई पिन
क्षमता प्रदशर्नप्रित उ तरदायी बनाई राख्छन ् भ ने तकर् प्र तत
ु गदर् छन ् । यसका आलोचकह

भने परीक्षाह ले िव यालय छा ने दर ब ने, एकै प्रकारको अपूणर् मापनलाई बढी महत ्व िदने

तथा परीक्षण नगिरएका सामग्रीह बाट िव याथीर्को
िवचार प्र तत
ु गदर् छन ् ।

िसकाइ अवसरको सिु नि चतता नहुने

शैिक्षक तहको अ यमा िलइने अ य कुनै प्रकारका परीक्षा अथवा एस ् एल ् सी परीक्षाको कुनै

िवक प नरहे को कुरा अ ययन समह
ू ले अनुभव गरे को छ। यसैले यही अव थामा एस ् एल ् सी

परीक्षालाई हटाउनु पछर् भ ने पक्षमा हामी छै न । एस ् एल ् सी परीक्षामा अनेक

सम या र

कमजोरीह पाइएको कुरा हामीले उ लेख गरे का छ तापिन यसका केही सकारा मक पक्षह

पिन हामीले उठाएका छ । फेिर िव वमै िव याथीर्ह लाई पिहले भ दा अिहले बढी परीक्षण
गर्ने चलन छ। िशक्षाको प्रित पधार् मक प्रणालीले मात्र राि ट्रय िवकासमा योगदान पर्ु याउन
सक्छ भ ने आशाले पिन य तो गिरएको हो ।

मू याङ्कन र परीक्षाका िवके द्रीकृत प्रणाली भएका दे शह
प्रणालीितर पिरवितर्त भइरहे को

परीक्षाको रा

िरय र के द्रीकृत

वतर्मान अव थामा हाम्रो दे शमा के द्रीकृत सु ढ र उ च

सं थागत परीक्षा प्रणालीले कायर् गिररहे को छ।यसबेला एस ् एल ् सी परीक्षाले िव याथीर्को
क्षमता मापनको साथै िशक्षक तथा िव यालयको उ च क्षमता प्रदशर्नको दािय वको मापनको

साधनका पमा समेत कायर् गरे को छ। यसले िव यालयलाई अझ राम्रो गनर् प्रो सािहत गछर् ,
िशक्षकलाई पा य िवषयव तु िशक्षण गिरसक्नु पर्ने कुरामा दबाब िद छ, िशक्षणिसकाइ र
पा यक्रमका बीचको स ब धलाई सिु नि चत गछर् , िव याथीर्लाई बढीभ दा बढी िसक्नका

लािग अिभप्रेिरत गछर् , िव यालयबीच प्रित पधार् मक वातावरण िसजर्ना गछर् , सबै
िव यालयह लाई समान तर र समान िकिसमको िशक्षण गनर्मा सहयोग गदर् छ, िव यालयको
सध
ु ारका लािग गिरएका प्रयासह को मापनका लािग मा यमका
उ चिशक्षामा पठाइने िव याथीर्ह को

पमा कायर्

गदर् छ,

प्रमाणीकरण गदर् छ र प्रमाणीकरणका िनि त आधार

तयार पार्ने कायर् पिन गदर् छ। समग्रमा भ नप
ु तर अिभविृ द्धका
ु दार् िशक्षाको गण

लािग एस ् एल ् सी परीक्षालाई एउटा चालकका

पमा प्रयोग गनर् सिक छ।िविभ न क्षेत्रह मा

शैिक्षक अव था र

तरमा एक पता नभएको

हाम्रो ज तो

िव यालयह बीचको

तरगत िभ नताको मापनलाई

िविवधतायक्
ु त समाजमा

सिु नि चत गनर्

य तो

महत ्वपण
ू र् भिू मका िनवार्ह गदर् छ। िवकेि द्रत िशक्षा प्रणाली र िविभ न प्रदायकह

प्रदान गिरदै आएको हाम्रो ज तो रा ट्रमा एउटा रा

परीक्षाले

वारा िशक्षा

िरय तरको परीक्षा प्रणाली आव यक

हु छ। एस ् एल ् सी परीक्षाको िनर तरताको कुरा गिररहँदा हामी के पिन िव वास गर्छ भने
यसको वतर्मान व प र अव था ि थर र थायी नभई गितशील र पिरमािजर्त हुँदै जानु पदर् छ।
हामी के पिन भ छ

भने समाजमा िनर तर भइरहने पिरवतर्नह मा समायोजन हुने गरी
यसलाई पिरमाजर्न गद लानुपछर् । िविभ न पाटाह लाई हे दार्, नेपालको परीक्षा प्रणाली शैिक्षक

िवकासको प्रारि भक चरणमा नै अलमिलएर बसेको दे िख छ, जसले शैिक्षक सध
ु ारको वतर्मान

आव यकतालाई पूरा गनर् सहयोग नपुर्याउने पिन दे िख छ। यही कारण परीक्षामा मह वपूणर्

सध
ु ारह

आव यक भइसकेका छन ् । यसबाहे क िशक्षाको

सध
ु ारका लािग सबै

तरका

िवचारधाराह को (Ideological) प्रितबद्धता आव यक रहे को कुरामा समेत हाम्रो िवशेष जोड
रहे को छ।

अ ययनबाट प्रा त िन कषर् र सझ
ु ावह लाई नौवटा िव तत
ृ क्षेत्रमा िवभाजन गरी तल प्र तुत
गिरएको छ।

१. परीक्षा िनय त्रण कायार्लयको सं थागत क्षमताको िवकास
पिनका (परीक्षा िनय त्रण कायार्लय) र उमािशप (उ च मा यिमक िशक्षा पिरष
ठाउँ गाभी कक्षा १२ को परीक्षा स चालन गनर्का लािग मा यिमक िशक्षा पिरष

) लाई एकै

गठन गर्ने

पिनकाको सं थागत िव लेषणबाट यसका पयार् त कमी-कमजोरीह पिहचान भएका छन ् । ती

कमजोरीह िन नअनुसार छन ् :


ोत र साधनह को अपयार् तता

 परीक्षण र मापनमा िवशेषज्ञताको अभाव
 अनुस धान र िवकास कायर् स प न गर्ने क्षमता नहुनु वा य ता कायर्ह मा यादै
सीिमतता रहनु


वाय तताको कमी हुनु

 काममा अ यिधक चाप रहनु

 िशक्षा क्षेत्रसँग स बद्ध आ तिरक र बा य सं थाह सँगको

स चार

यव थामा

अपयार् तता रहनु आिद।
परीक्षा िनय त्रण कायार्लय दै िनक कायर् स चालनमा सबल भए पिन पेसागत पमा दक्ष र सक्षम
परीक्षण-सं थाका

पमा यसको िवकास हुन सकेको छै न। पिनकामा परीक्षा-िवकास, परीक्षािव लेषण र प्रितवेदन िनमार्णका क्षेत्रमा पेसागत क्षमता र िवशेषज्ञताको पूणर् अभाव दे िख छ।
एउटा पेसागत परीक्षण-सं थाका

पमा कायर् गनर् आव यक पर्ने

वाय तताको कमी पिन यस सं थामा दे िख छ। प्रश तै आिथर्क

िव तीय र सं थागत

ोत रहे र पिन चरम िव तीय

सम याह का बीच कायर् गर्नु यसको वा तिवकता हो ।यसरी सरकारी अङ्गका

ग

जेलस म यसले पेसागत िहसाबले सक्षम सं थाका

पमा कायर्

पमा कायर् गनर् सक्ने स भावना

यून रहे को छ। यसकारण यस सं थालाई अधर् वाय त मा यिमक िशक्षा पिरष का

पमा

िवकास गर्नु आव यक दे िख छ। िनमार्ण गिरने यस नयाँ सं थालाई मा यिमक िशक्षाको
अि तम तहगत परीक्षाह को

यव थापन र स चालन गनर्

अिख्तयारी र है िसयत प्रदान गर्नु पदर् छ।

सक्षम बनाई यसका लािग

दस योजनाले

पिन कक्षा १२ लाई अ ततः िव यालयतहको अि तम कक्षा हुने कुरालाई
लक्ष्ियत गरे को छ। यही कारण पिन नयाँ गठन गिरएको मा यिमक िशक्षा पिरष (मा.िश.प.)
लाई कक्षा १२ को परीक्षा स चालन गर्ने अिधकार हुनुपदर् छ। यस नयाँ सं थाको थापना
िव यमान उ च मा यिमक िशक्षा पिरष (पा यक्रम शाखाबाहे क) र पिनकाको सि मलनबाट
हुनेछ। यस पुनःसंरचनाका लािग िव यमान उमािशप ऐन २०४६ को संशोधन गरी नयाँ ऐन
लागू गर्नु पर्ने हु छ। प्र तािवत सं थागत पुनःसंरचनाको संरचनागत ढाँचा र अ य
िववरणह

यस प्रितवेदनको सं थागत िव लेषण अ यायअ तगर्त िदइएको छ। मािशप पण
ू र्

पमा वाय त र सं थागत भएपिछ यसले आफ् नै क्षेत्रीय र िज ला तरीय सं थागत पव
ू ार्धार

तयार गर्नु पर्ने छ। यित भए तापिन क्षेत्रीय िशक्षा िनर्देशनालय र िज ला िशक्षा

कायार्लयह को वतर्मान भिू मकामा कमी आउने छै न। तहगत परीक्षाह को अनग
ु मन तथा

स चालनमा ितनीह को भिू मका अ याव यक रहने छ।

कक्षा १० को परीक्षा स चालन गर्ने अिधकार क्षेत्रलाई ह ता तरण गर्ने
सरकारले कक्षा १२ लाई िव यालय-िशक्षाको अि तम कक्षा बनाउने सोचाइ राखे पिन आगामी
धेरै वषर्ह स म धेरै िव याथीर्ह कक्षा १० पिछ उ चिशक्षा अ ययनका लािग नजाने ि थित
िव यमान छ। कक्षा १२ लाई आिधकािरक

पमा अि तम िव यालयीय िशक्षा मािनए पिन

धेरैजसो िव याथीर्ह का लािग कक्षा १० नै अि तम कक्षा रहने छ। कक्षा १० को अ ययन परू ा
गरे पिछ यवसायमा लाग्न वा अ य कायर् गनर् चाहनेका लािग औपचािरक िशक्षाको प्रमाणपत्र

आव यक हुने भएकाले कक्षा १० को परीक्षा दे शका पाँच क्षेत्रीय िशक्षा अिधकारीह ले
मािशपको िनर्देशनमा स चालन गरी यसको प्रितवेदन पठाउनु पर्नेछ। यसको ता पयर्

ितनीह ले छुट्टै

वत त्र परीक्षा बोडर्का पमा कायर् गनर् सक्ने छै नन ् भ ने नै हो । कक्षा १०

को परीक्षा स चालन गर्ने अिधकार क्षेत्रमा ह ता तरण गरे पिन एक पता याउनका लािग

मख्
ु य िवषयह का प्र नपत्रह
प्र नपत्रह

भने मािशपले नै

िनमार्ण गिररहनेछ। अ य िवषयह का

चािहँ स बि धत क्षेत्रीय िशक्षा अिधकारीह ले नै िनमार्ण गर्ने छन ् । जन
ु सुकै

क्षेत्रबाट परीक्षा िदए पिन कक्षा १० को समाि तपिछ िदइने रा

िरय तरको प्रमाणपत्र चािहँ

मािशपले नै प्रदान गर्नेछ। यसरी कक्षा १० को परीक्षा स चालनको कायर्भार क्षेत्रीय तरमा

ह ता तरण भएमा मा यिमक िशक्षा पिरष को कायर्बोझ उ लेख्य
अव थामा उसले
आव यक हु छ।

आफ् नो

पमा कम हुनेछ। यस
यान अनुस धान र िवकासस ब धी कायर्मा केि द्रत गर्नु

परीक्षण, मू याङ्कन र परीक्षाह मा रा

िरय िवशेषज्ञताको िवकास गर्ने

परीक्षण, मू याङ्कन र परीक्षाह मा रा

िरय िवशेषज्ञताको सीिमतता रहे को कुरा त यह ले

दे खाएका छन ् । मू याङ्कन र परीक्षण भ नाले प्र नपत्र िनमार्ण र यसको मोडरे सन भ ने
मात्र बु नु

िवशेषज्ञका

हुँदैन। िशक्षा तथा खेलकुद म त्रालयका अिधकारीह िशक्षा क्षेत्रमा सामा य
पमा मात्र रहे का छन ् । यी अिधकारीह को पिन दे शका िविभ न ठाउँ मा स वा

भइरहने हुँदा आव यक पेसागत िवशेषज्ञताको थािय व र िवकासमा बाधा उ प न भएको छ।
यसमा पिन परीक्षण सं थामा काम गर्ने यिक्तह परीक्षण र मू याङ्कनका आधुिनक

िसद्धा त र पद्धितह सँग अिधक पमा अपिरिचत रहे का छन ् । िशक्षाशा त्र सङ्कायको मापन र

मू याङ्कनस ब धी पा यक्रम पिन काम नलाग्ने भइसकेका छन ् । परीक्षण र मापन िशक्षा
क्षेत्रका अ यिधक िवकिसत िवधा भए तापिन िशक्षाशा त्र सङ्कायका धेरै जसो प्रा यापकह

परीक्षणका नयाँ -नयाँ पद्धितह सँग कम जानकार रहे का छन ् । िशक्षाशा त्र सङ्कायमा भएको

सीिमत क्षमताको

पिन अ य त कम उपयोग भइरहे को वा अझभ दा उपयोग नै नभएको

अव था छ।यसै कारण सध
ु ारका लािग तलका दई
ु सझ
ु ावह प्र तत
ु गिरएका छन ् :
(१) िशक्षा तथा खेलकुद म त्रालयले दे शमा रा

िरय परीक्षण र मू याङ्कन प्रणालीको िवकास

गनर्का लािग दे शिभत्र जे -ज तो िवशेषज्ञता उपल ध छ य तो िवशेषज्ञतालाई उपयोग गर्नु

पदर् छ,

(२) दीघर्कालीन पमा िशक्षा तथा खेलकुद म त्रालय र िशक्षाशा त्र सङ्कायमा रहे को िव यमान
ज्ञान-परीक्षण, मू याङ्कन र परीक्षाह को

दे िख छ।तसथर्

यस क्षेत्रमा रा

रा

िरय क्षमताको

िवकास गनर्

अपयार् त

िरय िवशेषज्ञता िवकास गनर्का लािग बा य सहयोगको

पिरचालन गिरनु पदर् छ।

िव तीय साधनह मा परीक्षा िनय त्रण कायार्लयको पहुँच बढाउने

पिनकािभत्र ग भीर िव तीय असहजता रहे को कुरा हाम्रो िव तीय िव लेषणले दे खाएको छ।
सरकारी िनकायका नाताले पिनकाले सरकारबाट िनयिमत बजेट प्रा त गदर् छ। यसले प्रितवषर् १
करोड १६ लाख

िपयाँ िव याथीर्को परीक्षा-शु कबापत उठाउँ छ। पिनकाले उठाएको यो सबै

रकम सरकारी कोषमा ज मा हु छ। सरकारबाट वािषर्क पमा प्रा◌ा त हुने रकम पिनकाको
परीक्षास ब धी खचर् धा न अपयार् त रहे को कुरा हाम्रो अ ययनले दे खाएको छ। यसरी प्रा त

हुने रकमले तािलम, अनस
ु धान र िवकास-कायर् -स चालनको त कुरै छाडौ - परीक्षा
स चालनस ब धी खचर् समेत मिु कलले धा छ। परीक्षाको तयारी, परीक्षा-स चालन र

उ तरपुि तका परीक्षणलगायतका कायर्ह मा खटाइने

यिक्तह लाई िदइने पािर िमक पिन

अपयार् त छ। एस ् एल ् सी परीक्षा-स चालनको धेरैजसो बोझ ग्रहण गर्ने

क्षेत्रीय, िज ला र

िव यालयका पदािधकारीह

पिनकाबाट प्रा त हुने रकम अपयार् त रहे को कुरा बताउँ छन ् ।
पिनकाको िव तीय यव थापनमा अपयार् तता र िनयिमतता छै न भ ने कुरा पिन अ ययनले

दे खाएको छ। िव याथीर्ह ले परीक्षाका समयमा खाने पानी समेत नपाएका उदाहरणह

पिन

पाइएका छन ् । अपयार् त रकमबाट उ प न पिरि थितह

पािर िमक नपाएको

कायर् प्रितसंवेदनशील हुँदैनन ् ।
पािर िमक अ यिधक यून रहे को अव थामा कुशल परीक्षकह पाउन पिन गा ो छ। यसरी
िव तीय

दे िख छ।

अव थामा परीक्षकह

अ य तै द ु :खलाग्दा छन ् । पयार् त

पिन आफ् नो

ोतह मा पिनकाको पहुँच बिृ द्ध नगरी परीक्षाको गण
ु तर अिभबिृ द्ध गनर् नसिकने

परीक्षा िनय त्रण कायार्लयलाई एउटा वत त्र र िव तीय
िवकिसत गर्ने

पयार् त स भावनाह

प्र तािवत अधर् वाय त सं थाका
कोषलाई

रहे को

पमा आ मिनभर्र सं थाका

कुरा हाम्रो अ ययनले

दे खाएको

पमा

छ। पव
ू र्

पमा मािशपले परीक्षासँग स बद्ध शु कह बाट प्रा त सबै

आफूसँग राख्न सक्नेछ।पिनकाको

ोतको

अिभविृ द्धका लािग अ ययन-समह
ू ले

िन निलिखत आधारह सिहत सझ
ु ावह प्र तत
ु गरे को छ :
पिनका नयाँ सं थामा

पा तिरत नहु जेलस मका लािग कायार्लय स चालन कोषस ब धी
ऐन, २०४३ र िनयमावली २०५० ले यव था गरे अनस
ु ार पिनकामा एउटा िवकास कोष थापना
गनर् सिक छ। य तो कोषको

थापनाले पिनकाको

ोतह सँगको पहुँच अझ ब नेछ। िवकास

कोषको यस अवधारणाबाट पिनकाले कोष िनमार्ण गनर् र यसको आ दानीको केही िह सा

आफ् नै प्रयोजनका लािग राख्न सक्नेछ। यसका साथै पिनकाले सरकारबाट वािषर्क पमा पिन
बजेट प्रा त गिररहने छ। यस िवक पको थालनी पिनकाबाटै हुनु पदर् छ। पिनकाले िशक्षा तथा
खेलकुद म त्रालय तथा अथर् म त्रालयलाई िव व त पार्नु पदर् छ र म त्रीपिरष बाट अि तम
वीकृित पिन प्रा त गर्नु पदर् छ। यस िवक पले पिनकाको साधन- ोतको पहुँचमा केही विृ द्ध त
गराउँ छ तर पण
ू र् िव तीय वाय तता भने िनि चत गर्दैन।

परीक्षास ब धी सामग्री वा सेवाह (Services)को िबक्रीबाट पिन पिनकाको कोष अिभविृ द्ध गर्ने

पयार् त स भावना रहे को छ र यस स भावनाको प्रयोग अिहले स म उपयक्
ु त ढङ्गले हुन
सकेको छै न। यसैले सरकारी िनय त्रणमा रहे स म नयाँ स भावना नखु ने अव था दे िखएको
छ।

सं थागत र िव तीय वाय तता प्रा त गनर्का लािग दो ो िवक प भनेको अधर् वाय तताको
ि थित प्रा त गर्नु हो । सं थागत वाय तता र िव तीय वाय तता सँगसँगै जा छन ् भ ने

कुरामा ख्याल गर्नु पदर् छ।
िव तीय

यसैले पिनकाले अधर् वाय तताको ि थित प्रा त गरे पिछ मात्रै

ोतह मा यसको पूरा पहुँच पग्ु नेछ साथै कमर्चारीत त्रीय संरचनािभत्र पेसागत दक्षता र

नवप्रवतर्नको िवकास हुन सक्दै न। यही कारण एउटा वाय त सं थाको थापना नै अि तम
लक्ष्य हुनुपदर् छ। यो सझ
ु ाव हाम्रो सं थागत पुनसर्ंरचनास ब धी प्र तावअनु प छ।

अनस
ु धाना मक क्षमताको विृ द्ध गर्ने

परीक्षा- िवकासका लािग िनर तर अनुस धानको आव यकता पदर् छ।मू याङ्कन र परीक्षण
पद्धित एवं

सो स ब धी नवअवधारणा र िवकास आिदमा अ याविधक रिहरहन पिनकाले

अनुस धानकायर्को अिभविृ द्ध र िव तार गर्नु पदर् छ। परीक्षणलाई सही

पमा प्रयोग नगनार्ले

महत ्वपूणर् िनणर्यह मा जातीय/जनजातीय असमानता घ नक
ु ो सट्टा ब न जा छ। यसैले

शैिक्षक नीितिनमार्ताह ले य ता िकिसमका परीक्षणह का नकारा मक पिरणामह को िनर तर
अनुगमन गर्नु पदर् छ।

२. वतर्मान मा यिमक तरको पा यक्रमको समायोजन
एस ् एल ् सीका प्र नपत्रह लाई कक्षा १० को पा यक्रम-सामग्रीमा मात्रै सीिमत गर्ने

एस ् एल ् सी परीक्षा िव याथीर्को िसकाइ-उपलि धको मापन गर्ने आधार हो ।िवगतमा एस ् एल ्
सी परीक्षा कक्षा १० को पा यक्रममा मात्र सीिमत िथयो । प्र नपत्रह

कक्षा १० मा पढाइएका

पाठह बाट मात्र बनाइ थे तर पिछका केही वषर् यतादे िख कक्षा ९ र १० का पा यसामग्रीबाट एस ्

एल ् सी परीक्षा िलई

सामग्रीह बाट संयुक्त

िव याथीर्को

बोधको मापन गर्दै आइएको छ। कक्षा ९ र १० का

पमा परीक्षण गर्नुको कारण चािहँ एस ् एल ् सी परीक्षा तहगत

पमा

अि तम परीक्षा रहे को र य तो परीक्षामा िव याथीर्को िसकाइको एकमु ट मापन गर्नु पछर्

भ ने धारणा नै हो । यसरी परीक्षाको क्षेत्र र यापकता यसको आशयमा िनभर्र रहे को छ।
य तो िनणर्य शैक्षिणकभ दा राजनै ितक प्रकृितको दे िख छ। एस ् एल ् सीज तो कुनै पिन
तहको अ यमा िलइने सावर्जिनक परीक्षाह मा के कुराको परीक्षण गिरनु पछर् भ ने कुराको
िनि चत शैक्षिणक धारणा रहे को छै न। तर धेरै

मािनसह मा के कुरामा सहमित पाइ छ भने यिद परीक्षणको आशय िव याथीर्को साधारण

सक्षमता वा दक्षता मापन गन हो भने कुनै िनि चत तह (मान कक्षा ९ र १०) मा पढाइ हुने
पा यसामग्रीह को समग्र िसकाइको मापन हुने गरी परीक्षण गर्नु पदर् छ तर यिद परीक्षणको
आशय िव याथीर्को िसकाइउपलि ध वा िवषयव तक
ु ो पूणर् ज्ञान मापन गर्ने भ ने हो भने
शैक्षिणक तहको अि तम कक्षामा पढाइने पा यव तुको मापन गर्ने गरी परीक्षाको

तयार गर्नु

पदर् छ। जब िव याथीर्को

व प

िवषयव तुको पूणत
र् ा वा िसकाइउपलि ध समि ट

(Cumulative) पद्धितबाट मापन गिर छ यसले िव याथीर्मा अितिरक्त भार थ न सक्छ जसका
कारण िव याथीर्को परीक्षाको पिरणाम पिन कमजोर दे खापदर् छ।

धेरै

वषर् पढाइएको

िवषयव तल
ु ाई परीक्षण गिर छ यसले पन
ु राविृ त(Recall) र पन
ु ः मरण (Memorization)
ज ता सम या सज
ृ ना गदर् छ।िव यालयीय सर्वेक्षणका क्रममा अ तवार्तार् िलइएका धेरैजसो
िशक्षक र िव याथीर्ह ले एस ् एल ् सी परीक्षा कक्षा १० मा पढाइएका िवषयव तम
ु ा सीिमत हुनप
ु छर्

भ ने िवचार ढतापव
र्
यक्त गरे । उ तरपिु तकाह को िव लेषणले पिन िव याथीर्ह मा
ू क

कक्षा ९ को पा यसामग्रीबाट सोिधएका प्र नह मा खास किठनाइ भएको दे खाएको छ। यसैले

यो अ ययनसमह
ू कक्षा ९ र १० गरी दव
ु ै कक्षाको परीक्षण गिरने पा यक्रम नीित तु

पिरवतर्न गिरनुपछर्

र एस ् एल ् सी प्र नपत्र कक्षा १० मा िसकाइने

त

पा यसामग्रीमा मात्र

आधािरत हुनुपछर् भ ने
िसफािरस गदर् छ। य तो
खालको
अ यास पािक तान र
भारतलगायतका धेरै दे शह मा पिहलेदेिख नै भइरहे को छ भने बङ्गलादे श र ीलङ्कामा पिन
िवचाराधीन अव थामा रहे को छ।
एस ् एल ् सी परीक्षामा परीक्षण गिरने िवषयह को सङ्ख्या सीिमत गर्ने
एस ् एल ् सी तहमा िव याथीर्को

थप्र
ु ै

िवषयमा परीक्षण गर्ने

गिरएको छ। अिहले ती

िवषयह को सङ्ख्या आठ रहे को छ। िवषयह को सङ्ख्या जित धेरै हु छ यित नै बढी भार
िव यालय, िशक्षक, अिभभावक र सबैभ दा बढी िव याथीर्ह मा पनर् जाने हु छ। अ यिधक
सङ्ख्याका िव याथीर्को परीक्षण- यव थापन गर्नु पर्ने हुनाले यसबाट पिनकामा पिन भार

थिप छ। भट
ु ान, भारत, पािक तान र

ीलङ्कामा िव याथीर्ले उ तीणर् गर्नै पर्ने

िवषयह को

सङ्ख्या क्रमशः ६, ५, ७ र ६ रहे का छन ् । िव वमा के द्रीकृत परीक्षण प्रणाली भएका अ य

प्रायजसो दे शह मा िव याथीर्को परीक्षण भाषा, गिणत र िवज्ञानज ता मख्
ु य िवषयह मा मात्र

गिर छ। हाम्रो सर्भेक्षणका क्रममा अ तवार्तार् िलइएका अिभभावक, िशक्षक तथा िव याथीर्ह
एस ् एल ् सी परीक्षामा उ तीणर् हुनै पर्ने
पाइए।

िवषयह को सङ्ख्या ६ मात्रै हुनु पर्ने कुरामा ढ

िव याथीर्ले कित िवषय उ तीणर् गर्यो , यसको सङ्ख्याभ दा उसले जीवनभिरका लािग
िसक्नसक्ने दक्षता प्रा त गर्यो गरे न भ ने कुरा महत ्वपूणर् हु छ। यसैले अ ययनसमह
ू एस ् एल ्

सी उ तीणर् गनर्का लािग आव यक पर्ने िवषयह

पाँच मल
ू िवषयमा मात्र सीिमत गिरनु पन

कुरालाई सझ
ु ावका पमा पेस गदर् छ। ती िवषयह नेपाली, अङ्ग्रेजी, सामािजक िशक्षा, िवज्ञान र

गिणत हुन ् । यित भएर पिन िव यालयह ले पा यक्रममा उि लिखत आठवटै िवषयह को
अ ययन-अ यापन सच
ु ा गनुर् पन छ तर एस ् एल ् सी उ तीणर् गनर्का लािग भने आव यक
िवषयह

पाँचवटा मात्रै

हुनु पदर् छ। प्रमाणीकरणका लािग परीक्षण गिरनु पन िवषयह को
सङ्ख्याको सीिमतताका दई
ु बिलया कारणह छन ्।पिहलो, मािथ उि लिखत पाँच मख्
ु य
िवषयह मा िव याथीर्को क्षमता प्रदशर्नले

उनीह को

उ चिशक्षा र रोजगारीमा अवसर र

सफलताको स भावना िनधार्रण गदर्छ। यसले िव याथीर्ह का यी मख्
ु य िवषयह मा ज्ञानको
बढो तरी गनछ। दो ो , पिनकाको कायर्भारमा पिन उ लेखनीय कमी याउने छ। जसले गदार्
पिनकालाई मल
ू पेसागत कायर्ह ज तै -

परीक्षासँग

स बद्ध

िवषयह मा

तरीकृत प्र नपत्रको िवकास, परीक्षा, िव लेषण,

अनुस धान

र

परीक्षा-प्रणालीका

प ृ ठपोषणमा यान केि द्रत गनर्का लािग बढी समय प्रदान गदर् छ।

िविभ न

अितिरक्त िवषयह मा परीक्षण र प्रमाणीकरणको स भा यताको खोजी

पक्षह को

बढी प्रािज्ञक अवसर खो न चाहने िव याथीर्ह

अ य अितिरक्त िवषय वा ऐि छक िवषयमा

पिन परीक्षा िदन र प्रमाणपत्र प्रा त गनर् चाह छन ् । य तो अव थामा पाँचवटा मल
ू िवषय
बाहे कका अ य िवषयमा परीक्षा िलने र प्रमाणपत्र प्रदान गन प्रावधान िनमार्ण गनर् सिक छ।
क

युटर िवज्ञान, शारीिरक िशक्षा, सङ्गीत र सज
ृ ना मक कलाज ता िवषयह मा सरकारी

क्षेत्रबािहरका यावसाियक सङ्घ-सं थाह बाट परीक्षा िलने स भा यताको खोजी गिरनु पदर् छ।

िवज्ञान र गिणतमा आधारभूत पा यव तुका िवकास गन

पा यक्रममा समावेश भएका पा यव तुको िव लेषणले गिणत र िवज्ञानका पा यक्रमह मा
अ यिधक िवषयव तु

लािदएको

पाइएको

छ। पा यक्रमसँग स बि धत सामग्रीह को

िव लेषण गन हाम्रा िवज्ञह ले यी दई
ु पा यक्रमह एस ् एल ् सी परीक्षा उ तीणर् गिरसके पिछ
स बि धत िवषयह मा उ चिशक्षाको चाहना गन िव याथीर्ह का लािग बढी सा दिभर्क रहे को

िव वास यक्त गरे का छन ् । हाम्रो अ ययन (Tracer Study) को पिरणामले दे खाएअनस
ु ार एस ्
एल ् सी उ तीणर् गन िव याथीर् सङ्ख्याको दस प्रितशतभ दा कमले मात्र गिणत र िवज्ञानको

अिधकतम ज्ञान चािहने िवषयमा उ च अ ययन गदर् छन ् । नेपालका धेरै जसो िव यालयमा यी

दई
ु पा यक्रमह लागू गनर् आव यक पन भौितक,

मानवीय र शैक्षिणक सामग्रीह को कमी रहे को कुरा पिन यहाँ उ लेखनीय छ। एस ् एल ् सी

परीक्षामा अ यिधक असफलताका कारण नै यी दईु िवषयह मा िव याथीर्को कमजोर क्षमता

प्रदशर्न हो । यी दईु िवषयका पा यक्रमबाट ियनै िवषयमा उ चिशक्षा अ ययन गनर् चाहनेका
लािग प्र यक्ष

पमा स बि धत केही िनि चत अंशह

हटाई आधारभत
ू िवज्ञान र आधारभत
ू

गिणत पा यक्रमह को िवकास गनुर् पदर् छ भ ने सझ
ु ाव प्र तुत गिर छ। वतर्मान िवज्ञान र
गिणत पा यक्रमको पुनरावलोकन गनर् र आधारभत
ू िवज्ञानका लािग
ू गिणत र आधारभत

सह
ु ाउँ दा िवषयव तु

सझ
ु ाव गनर्

िशक्षाशा त्रका प्रा यापकह

पा यक्रम िवकास के द्रले

तथा परीक्षण अिधकारीह

िनयिु क्त गिरनु पदर् छ।यसलाई

स बि धत िवज्ञ, िशक्षक,

सि मिलत एउटा सिमितको त काल

तर घटाउने अथर्मा कदािप िलइनु हुँदैन।

एउटा िव तत
ृ अ ययनप चात ् िव याथीर्ले गरे को प्रदशर्न र िव यालयको अव थालाई हे री
भारतको

सीबीएसई

(CBSE)ले

हालै

मात्र िवज्ञान र गिणतका पा यपु तकह बाट धेरै

अ यायह हटाउन गरे को िनणर्य यहाँ उ लेख गनुर् उिचत दे िख छ।

प्राथिमक कक्षाह मा नेपाली भाषालाई दो ो भाषाका पमा िशक्षण गन
िव याथीर्को

क्षमता प्रदशर्न उनीह को

भािषक क्षमतासँग स बि धत हु छ भ ने कुरा
उ तरपुि तकाह को िव लेषणले दे खाएको छ। मातभ
ृ ाषा नेपाली भएका वा नेपाली भाषामा

राम्रो दक्षता भएका िव याथीर्ह अ य िव याथीर्को दाँजोमा राम्रो क्षमता प्रदशर्न गनर् सक्छन ् ।
नेपाली भाषाको दक्षताले िव याथीर्ह को एस ् एल ् सी परीक्षाको समग्र पिरणाम र अ य

िवषयह को पिरणाम िनधार्रण गन कुरा पाइएको

छ। एस ् एल ् सी परीक्षामा िनब धा मक

शैलीका प्र नह को उपयोग गिरने हुनाले िव याथीर्ह मा नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी भाषाको राम्रो
दक्षता आव यक पदर् छ। िकनभने एस ् एल ् सीमा िव याथीर्ले यी दईु भाषालाई मा यम
बनाउन पाउँ छन ् । मात ृ भाषा नेपाली नभएका िव याथीर्ह को अिभ यिक्त क्षमता अ य त

कमजोर पाइएको छ।

दस वषर् स म िव यालयमा नेपाली मा यममा पढे पिन अ पसङ्ख्यक जातजाित र भाषाभाषी
समद
ु ायका िव याथीर्ह मा नेपाली भाषाको प्रयोगमा सम याह
नेपालीमा लेिखएका पा यपु तकह को

दे िखएका छन ् । स भवतः

लेखनशैली र कक्षामा नेपाली पढाइने

तिरकाबाट

िव याथीर्लाई पयार् त भािषक कला र सीप िसक्न सहायता नपग
ु ेकाले य तो भएको हुनसक्छ।
नेपाली सािह यलाई पा यक्रमको सामग्री र िशक्षण पक्ष दव
ु ैमा बढी जोड िदनाले पिन मातभ
ृ ाषा
नेपाली नभएका िव याथीर्ह लाई किठनाइ परे को हुनसक्छ। यसकारण जहाँ बहुसङ्ख्यक
िव याथीर्ले नेपाली भाषा बो दै नन ् य ता ठाउँ मा प्रारि भक कक्षाह मा नेपालीलाई दो ो
भाषाका पमा िशक्षण गिरनु पछर् भ ने हाम्रो सझ
ु ाव छ।

िव यालय-पा यक्रममा समावेश भएका िवषयह लाई समायोजन गन
पिछ ला वषर्ह मा िवषयको

सङ्ख्या र ती िवषयमा रािखएका िवषयव तु को मात्रा दव
ु ैमा

उ लेखनीय िव तार भएको छ। प्रायशः पा यक्रमको िव तार िव यालय, िशक्षक र िशक्षाथीर्
ह मा पन

प्रभावको

वा तिवक मू याङ्कन नगरीकनै

िव याथीर्ह लाई नै बोझ पन

गरी नयाँ िवषयह

गिरएको

छ। अ यमा

थप गिरएका छन ् । पा यक्रम िवकास

के द्रले िव यालय-पा यक्रममा रािखएका िवषयह को सङ्ख्या समायोजन गन

प्रिक्रयाको

थालनी गनुर् पदर् छ।
३. िव यालयह मा पठनपाठनको अव थामा सध
ु ार

िव यालय यव थापनमा प्रधाना यापकको भिू मकालाई सबल बनाउने एस ् एल ् सी परीक्षा

उ तीणर् प्रितशतलाई आधार बनाई गिरएको प्रभावकारी र अप्रभावकारी िव यालयह को
अव था अ ययन (Case Study)को िन कषर्ले िव यालयको प्रभावकािरताको प्रमख
ु कारक

प्रधाना यापक हो भ ने कुरा दे खाएको छ। प्रभावकारी िव यालयह को नेत ृ व ि थर र दिरलो
दे िखएको छ भने

अप्रभावकारी िव यालयह मा नेत ृ व अि थर र िफतलो पाइएको

छ।

प्रभावकारी िव यालयका प्रधाना यापकह आँिटला, िनणर्य िलन सक्ने , िनणर्य गनर् सक्ने, कायर्
वा ल य केि द्रत, पूणर् पले समिपर्त, सदै व पिरवतर्न
चािहरहने

िवशेषता भएका हु छन ्। अप्रभावकारी िव यालयका प्रधाना यापकह मा यी
गण
ु ह को अ य तै अभाव रहे को छ। प्रधाना यापकह िशक्षकह लाई सहयोग, अनुगमन र

सप
ु रीवेक्षण गनर्

सक्षम हुनपदर् छ।यसथर् िव यालयको
यव थापनमा प्रधाना यापकको
भिू मका सु ढ बनाउने तफर् िन न कायर् गिरनुपछर् भ ने कुरा पिन सझ
ु ाव गिर छ। पिहलो :

प्रधाना यापकह को िनयुिक्त राजनीितक वा अपारदशीर् तवरले हुने गरे काले यसका सट्टामा
प्रित पधीर् र पारदशीर् प्रणालीबाट गिरनु पदर् छ। दो ो : िशक्षा िनयमावलीमा सेवावषर् , शैिक्षक

योग्यता र तािलमलाई

बढी महत ्व िदइएको वतर्मान अव थामा यसलाई

सध
ु ार गरी

यव थापन र नेत ृ वदायी क्षमतालाई छनोटको आधार बनाइनु पदर् छ। ते ो : वतर्मान िशक्षा

िनयमावलीले प्रधाना यापकको िनयिु क्त र बखार् तीमा िज ला िशक्षा अिधकारीलाई असीिमत

अिधकार िदइएको

छ। यसको

सट्टा प्रधाना यापकको

िनयिु क्त-प्रिक्रयामा प्राथिमक

सरोकारवालालाई बढी भिू मका िदइनु पदर् छ। चौ थो : िव यालयको नेत ृ व र यव थापनका
अितिरक्त िशक्षकको चयन र िनयिु क्त, राम्रो प्रदशर्न गनर् नसक्ने िशक्षकलाई अनश
ु ासनको
कावार्ही गन वा हटाउने लगायत सबै

प्रकारका प्रशासिनक िनणर्यस ब धी आव यक अिधकार र उ तरदािय व प्रधाना यापकलाई नै
िदनु पदर् छ। पाँच : सबै सरोकारवालाह ले मू याङ्कन गरी प्रधाना यापकको कायर् क्षमताका

आधारमा कायर् समयको िव तार गनर् सक्ने गरी प्रार भमा ४ वषर्का लािग िनयुिक्त िदनु पदर् छ।

छै ट : िव यालय यव थापन सिमित, अिभभावक िशक्षक सङ्(PTA) तथा िज ला िशक्षा
कायार्लयले प्रधाना यापकको कायर् क्षमताको वािषर्क

पमा पुनरावलोकन गनुर् पदर् छ। यिद

वािषर्क पुनरावलोकनले िव यालयको क्षमता अिभविृ द्ध नगरे को प्रितवेदन िदएमा चार वषर्को

अविध पूरा नभई कनै पिन प्रधाना यापकलाई िनका ने अिधकार ती सं थाह लाई हुनु पदर् छ।
सात : प्रधाना यापकलाई िदइने भ ता (मािसक पाँच सय) ले उ च गण
ु तर भएका
प्रितभाशाली र क्षमतावान

यिक्त वलाई

आकिषर्त गनर्

सक्दै न।

यसैले

यस भ ताको

पुनरावलोकन गनुर् पदर् छ। अ यमा, िव यालयको नेत ृ व र यव थापन क्षमता अिभविृ द्धका
लािग िदइने

समयाविधको

वतर्मान तािलम समयाविध र िवषयव तुका
िव तार र िवषयव तक
ु ो

ि टले पयार् त छै न।

यसको

पिरमाजर्न आव यक छ। िव यालय यव थापन

िविश ट पेसागत कायर् हो । यसैले िशक्षामा नातक गरे को र केही वषर्को िशक्षण अनुभव

भएको

िशक्षकले प्रभावकारी

पमा िव यालय यव थापन गनर्

सक्छ भ नु

सा दिभर्क

दे िख न।यसका लािग वतर्मान तािलम प्रावधान र उ े यको आव यक संशोधन र पिरमाजर्न
गनर् िवशेषज्ञह को एउटा टोलीको िनमार्ण गन पन भएको छ।

उपयुक्त गह
ृ कायर् नीितको प्रार भ गन
िव यालयको

क्षमता-प्रदशर्न िव याथीर्लाई

िदने

गह
ृ कायर्को

मात्रासँग प्र यक्ष

पमा

स बि धत छ। गह
ृ कायर्को मात्रा जित बढी हु छ एस ् एल ् सीको उपलि ध पिन यित नै बढी
हु छ। हाम्रो सवक्षणले स पूणर् िव याथीर् सङ्ख्याको ४६ प्रितशतले मात्र गह
ृ कायर् गन

गरे को दे खाएको छ। य तो प्रितशत सावर्जिनक िव यालयह मा अझ यून रहे को छ। गह
ृ कायर्
िनयिमत गराउने मा यिमक िव यालयह को क्षमता- प्रदशर्न राम्रो रहे को छ भने गह
ृ कायर्
िवरलै

पमा िदइने

िव यालयह को

क्षमता- प्रदशर्न कमजोर रहे को हाम्रो

दे खाएको छ। सावर्जिनक िव यालयमा अ ययन गन
िनजी िव यालयमा अ ययन गन

अ ययनले

उही कक्षाको िव याथीर्को तल
ु नामा

िव याथीर्ह ले गह
ृ कायर् गन

अवसर बढी पाएका छन ् ।

सावर्जिनक िव यालयका िव याथीर्को तुलनामा िनजी िव यालयका िव याथीर्को गण
ु तरीय
उपलि धमा यो एउटा स भा य कारण हुनसक्छ।

गह
ृ कायर्ले िव याथीर्लाई धेरै िसक्न म त गछर् । यसले िव याथीर्को पढाइमा िबताउने समय

(Time on Task) बढाउँ छ। यसले पयार् त अ यास गराउँ छ, िव याथीर्लाई पढाइमा त लीन

गराउँ छ, िशक्षक र िव याथीर्का बीचमा अ तरिक्रया बढाउँ छ, पढाएको िवषयव तु िसक्नका
लािग िव याथीर्ह मा दबाब िसजर्ना गछर्

र उनीह लाई

िशक्षकबाट आफ् नो कमजोरीबारे

जानकारी र थप म त िलन अवसर प्रदान गछर् । सावर्जिनक िव यालयह मा या त गह
ृ कायर्

िदइँदैन र िदइहािलयो भने पिन अ य त थोरै िदइ छ। जसका कारण उनीह आफ् नो क्षमता
िवकास गन

अवसरबाट बि चत हु छन ् । िनजी िव यालयमा िव याथीर्ह लाई चािहने भ दा
बढी गह
ृ कायर् िदने गरे को कुरा पिन हामीले उ लेख गनुर् ज री दे खेका छौ - । गह
ृ कायर् बढी
िदने र गह
ु ै कुरालाई गह
ृ कायर् नै निदने दव
ृ कायर् स ब धी रा

िरय नीितमा उिचत स बोधन

गनुर् पदर् छ। यस नीितमा एउटा िव याथीर्लाई कितस म गह
ृ कायर् िदइनु पदर् छ भ ने कुरा प ट
उ लेख भएको

हुनु पदर् छ। िशक्षण-िसकाइका क्रममा गह
ृ कायर् नै निदने सावर्जिनक
िव यालयका िशक्षकह लाई गह
ृ कायर् िदनैपन वातावरण िसजर्ना गनुर् पदर् छ।

िव यालयमा आधािरत परीक्षा स चालन गन

िव यालयमा िलइने परीक्षाबाट िव याथीर्को िशक्षण-िसकाइ िक्रयाकलापको िनर तर अनुगमन

गनार्ले िव याथीर्को उपलि धमा सध
ु ार याउन सिक छ भ ने कुरा अ तरार्

िरय तरका धेरै

अनुस धानह ले बताउँ छन ् । िनर तर िलइने परीक्षाले िव याथीर्ह को उपलि ध िनधार्रण

गनर् महत ्वपूणर् भिू मका खेलेको पाइ छ। प्रभावकारी र अप्रभावकारी िव यालयह मा गिरएको

हाम्रो अ ययनले पिन के दे खाएको छ भने िव याथीर्को पढाइको जित िनर तर अनग
ु मन,
मू याङ्कन भएको छ। यित नै

यसले उनीह लाई एस ् एल ् सीमा उ च अङ्क

याउन

अवसर बढाएको छ। िनर तर परीक्षा िलनु अिधकांश िनजी िव यालयह को िवशेषता नै

भइसकेको छ भने सावर्जिनक िव यालयमा अ ययन गन

िव याथीर्को

यस िकिसमको

परीक्षा िलइदै न वा अ य त कम मात्रमा िलइ छ। यिद उनीह को परीक्षा िलइयो भने पिन
यसका आधारमा िव याथीर्लाई थप अ ययन गनर् दबाब तथा उ प्रेरणा कमै मात्रामा िदने
गरे को पाइ छ। िवगतलाई

हे न

हो

भने

पिन नेपालमा आ तिरक मू याङ्कन वा

िनमार्णा मक(Formative) मू याङ्कन पद्धित लागू गन

प्रयास िविभ न कारणले असफल

भएको छ। िशक्षकमा पिन आ तिरक मू याङ्कनले उनीह को कायर्भार बढाउँ छ भ ने भय

रहे को छ। वा तवमा बा य परीक्षाले चािहँ िशक्षकमा कायर्भार र दबाब थप गन गरे को हु छ।
यसै कारण हामी सावर्जिनक िव यालयका िव याथीर्ह को परीक्षा िनर तर िलने प्रावधानलाई
अिनवायर् गिरनु पछर् भ ने कुरा िसफािरस गदर् छ । यसका लािग वतर्मान िशक्षा िनयमावलीमा
सध
ु ार गनुर्

ज री छ। िसकाइको मू याङ्कन गन

मू याङ्कन गन
िव याथीर्को

वतर्मान प्रविृ तलाई िसकाइका लािग

प्रणालीमा पा तिरत गनुर् पछर् । यसमा प्रणालीको आव यकतालाई भ दा

आव यकतालाई

के द्रमा रािखएको

हुनप
यसैले
सावर्जिनक
ु छर् ।
िव यालयह मा िसकाइको परीक्षण (Assesment of learning ) गन अव था हटाई िसकाइका
लािग परीक्षण

(Assesment for learning) गन कायर्को थालनी गनुर् पदर् छ।

िव याथीर्मा अ ययन गन बानीको िवकास गराउने
उपयुक्त र िनयिमत अ ययन गन

बानी बसा न सके िव याथीर्मा सफलताको अवसर बढी

प्रा त हु छ भ ने हाम्र िन कषर् छ। अर्को चाखलाग्दो िन कषर् के पिन छ भने जसका
घरमा प्रश त पु तकह छन ् य ता घरका िव याथीर्को उपलि ध पिन सकारा मक दे िखएको
छ। यसको ता पयर् जित िविभ न िकिसमका पा

यसामग्रीह

िव याथीर्को पहुँच उपल ध

गराइ छ उित नै उनीह को पढाइ (Performance)राम्रो◌ो हु छ। एउटा िव यालयको सफलता
भनेको िव याथीर्ह लाई िदइने सच
ू ना-ज्ञान(Information-Knowledge)मा भ दा उनीह को

प ने क्षमताको िवकासमा भर पदर् छ तर अिधकांश सावर्जिनक िव यालयह मा तोिकएका
पाठयपु तकबाहे कका सामग्रीह को अभाव रहे को छ। पाठयपु तक पिन समयमा िव यालयमा

उपल ध हुँदैनन ् । वा तवमा िव यालयमा प नका लािग पु तकालय हुनप
ु छर् भ ने धारणा
सोचमा मात्र दे िख छ। िव याथीर्ह पिन िव यालयमा भएका अितिरक्त ो त-सामग्रीह िवरलै
मात्र प्रयोग गछर् न ् । यी स पूणर् त यका आधारमा तलका दई
ु वटा कायर्ह
प्र तुत गरे का छ ।

गनुर् पन

सझ
ु ाव

(१) सरकारले नेपालका प्र येक मा यिमक िव यालयमा पु तकालय िनमार्ण गन योजना तयार
पानुर् पदर् छ। िव यालयह मा पा यपु तक तथा अ य अितिरक्त स दभर्-सामग्रीह

यन
ू तथा

नभएको अव थामा ग्रामीण भेगमा उ च प्राथिमकता िदएर पु तकालयह को थापना गनुर् पदर् छ
र यस कायर्क्रमलाई चरणबद्ध पमा स पण
ू र् िव यालयह मा िव तार गनप
ुर् छर् ।

(२) अङ्ग्रेजी तथा नेपाली भाषाको पर परागत पठनपाठनका कारण िव याथीर्को प ने बानीको
िवकासमा कुनै प्रकारको सहयोग पग्ु न सकेको छै न।

यसैले अङ्ग्रेजी तथा नेपाली भाषा

िवषयको पठनपाठनमा भाषाका अ य सीपह का साथै पढाइ (Reading) मा पिन बढी जोड िदनु

उपयुक्त हु छ। सेवाकालीन तथा पव
ू र् सेवाकालीन तािलम कायर्क्रममा प ने सीप (Reading
Skill) को महत ्वलाई थािपत गन गरी तािलम िदइनु पदर् छ। िव वका िविभ न मल
ु क
ु ह मा
त पठनलाई पिन एउटा छुट्टै िवषयका
िव यालयह

खो ने

पमा राखी अ यापन गन प्रचलन नै छ।मा यिमक

नीितमा पुनरावलोकन गन िव याथीर्

सङ्ख्याका

ि टले

साना

मा यिमक िव यालयमा अ ययन गन िव याथीर्का तुलनामा ठू ला मा यिमक िव यालयमा

अ ययन गन िव याथीर्ले एस ् एल ् सी परीक्षामा उ तीणर् हुने राम्रो अवसर पाएको कुरा हाम्रो
सभको त याङ्कले दे खाएको छ। यसबाट िसकाइउपलि ध र िव यालयमा िव याथीर्ह को

सङ्ख्याका बीच दिरलो स ब ध रहे को कुरा पत ्ता लागेको छ। अव था-अ ययन-अनस
ु धान

(Case Studies) ले पिन मािथको कुरालाई प्रमािणत गरे का छन ् ।सबैभ दा कमजोर क्षमता
प्रदशर्न गन मा य ता प्र तािवत मा यिमक
िव यालयह

परे का छन ् , जसको िव याथीर् सङ्ख्या अ य त यन
ू रहे को छ।िवगत केही

समयदे िख सरकारले प्राथिमक तथा िन न मा यिमक िव यालयह लाई

प्रितबद्ध तथा

योग्यतावान ् िशक्षक तथा आव यक भौितक पूवार्धारको सिु नि चतता िवना नै मा यिमक
तहको स चालनको अनम
ु ित

िदएको छ। यसरी अनुमित पाएका िव यालयह ले हालस म सरकारबाट कुनै पिन सहयोग
प्रा त गनर् सकेका छै नन ् । अिहले आएर सरकारले
गन िनणर्य गरे को

य ता िव यालयलाई पिन केही सहयोग

छ। पिछ ला वषर्ह मा िनजी िव यालयको

लोकिप्रयताका कारण धेरै

सावर्जिनक िव यालयह ले िव याथीर् सङ्ख्या गम
ु ाउनु परे को छ। यसले गदार् ती सावर्जिनक

िव यालयह को आकार िनकै सानो हुन पुगेको छ। छरिछमेकमा सावर्जिनक िव यालय छन ्
,छै नन ् , समद
ु ायको िवशेषता क तो छ, भनार्का स भा यताह के छन ् भ ने कुराको राम्ररी
िवचार नगरी िव यालयह लाई तह थप गन वीकृित िदने गिरएको छ। यसो त समद
ु ायले

पिन आ नो

क्षेत्रमा मा यिमक िव यालय हुनुलाई उ नितका पमा िलने गरे को छ।
यसकारण पिन समद
ु ायह पिन आ-आ ना ठाउँ मा मा यिमक िव यालय थापना गनर् िनकै

िमहे नत गछर् न ् ।प्राथिमक तहमा हुने गरे को भनार् दरको विृ द्धले पिन मा यिमक तहका
िव यालयह को मागमा बिृ द्ध भएको छ। यी िविभ न कारणह ले गदार् िव यालय यव थाको

वतर्मान संरचना केही असफल िसद्ध भएको छ। कम िव याथीर् हुने िव यालयह को सङ्ख्यामा
विृ द्ध भएको
छ। िव याथीर्
सङ्ख्या कम भएका य ता िव यालयह मा आव यक

संसाधनह को पयार् तता पिन छै न र िसकाइका लािग आव यक वातावरण पिन छै न। यसै
स दभर्लाई

यान िदई िव यालय खो ने नीितमा पुनरावलोकन र मू याङ्कन गनर् ज री

भएको छ। राजनीितक ि टकोणले अलोकिप्रय भए पिन शैक्षिणक र आिथर्क लाभलाई मह व
िदई

अप्रभावकारी वा धा न नसक्ने (Non Viable)िव यालय ब द गनुर्

िव यालयह लाई एक आपसमा गाभेर प्रभावकारी र आिथर्क

र साना

पले चु त बनाउने प्रिक्रया

था नु आव यक छ। सबैका लािग प्राथिमक िशक्षा (UPE) को ल यितर उ मख
ु हुन लागेको
वतर्मान अव थामा हाम्रो दे शमा मा यिमक िव यालयको माग बढे र जाने अपेक्षा गिरएको
छ।य तो ि थितमा नयाँ खु ने मा यिमक िव यालय तथा तहविृ द्ध हुने प्राथिमक तथा िन न
मा यिमक िव यालयको सवाललाई समद
ु ायको मागमा मात्र छा नु उपयक्
ु त हुँदैन। नयाँ
यव था िव तार हुँदै गएको अव थामा िव यमान प्रभावहीन र असफल िव यालयह लाई
अक

नयाँ ठाउँ मा सान वा सु ढीकरण गन भ नेबारे िनणर्य गनर् ज री छ। यस आधारमा

मल
ू तः तलका तीन कायर् गनुर् गराउनु पन दे िख छ।

 पिहलो, तराई र सहरी क्षेत्रज ता अ यिधक जनघन व भएका इलाकाह का िव यालयमा
उपयक्
ु त िव याथीर् सङ्ख्या (Optimum Student Number) राख्ने उ े यले आपसमा
गा न सिकने िव यालयह को स भा यताको खोजी गनुर् पदर् छ।

 दो ो

यन
र् िज लाह मा
ू जनघन व भएका, मौसमी बसाइसराइ हुने िहमाली तथा दग
ु म

आवासीय िव यालयह स चालन गन स भा यताको खोजी हुनुपछर् ।
 ते ो , मा यिमक तथा िन न मा यिमक िव यालयह
वतः मा यिमक तहमा बिृ द्ध
हुन पाउने िव यमान यव थालाई उिचत नक्साङ्कनका आधारमा नयाँ िव यालयह
थापना गन यव था वारा प्रित थापन गिरनु पदर्छ।

िशक्षकको पेसागत िवकासलाई परीक्षा र मू याङ्कनसँग आबद्ध गन
िशक्षकलाई बार बार तािलम िदने

यव थालाई िव याथीर्को उपलि ध विृ द्ध गन रणनीितका

पमा वीकार गन गिरएको छ। बार बार प्रदान गन य ता तािलमह ले िशक्षकको पेसागत
क्षमता, कायर् त परता र उ प्रेरणा बढाउनुका साथै िव याथीर्को िसकाइमा सकारा मक योगदान
पुर्याउँ छ भ ने मा यता छ तापिन यो मा यता पण
र् ः स य भने छै न। हाम्रो अ ययनले
ू त

अ पकालीन तािलम र िव याथीर्का उपलि धका बीचमा नकारा मक स ब ध भएको दे खाएको
छ। िशक्षक तािलमले िव याथीर्को िसकाइ-प्रबद्धर्न गनर् सक्छ भनी िव वास गन योजनाकार,
िशक्षािव

तथा दाताह का लािग य तो समाचारले अव य पिन द:ु िखत तु याउँ छ। तापिन

िव याथीर्को उपलि धमा िशक्षक तािलमले पान

नकारा मक प्रभावका िविभ न कारणह

हुनसक्छन ् ।
पिहलो, नेपालमा िव यमान सेवाकालीन र पव
ू र् सेवाकालीन तािलम पा यक्रममा िव याथीर् के द्री,
सहभािगतामल
ू क र अ तरिक्रया मक िशक्षण िविधलाई बढी प्रबद्धर्न गन उ े य रािखएको छ तर

यो कुरा िव याथीर्ले प्रा त गरे का सच
ू ना र ज्ञानलाई मापन गन हाम्रो परीक्षा प्रणालीसँग मेल
खाने दे िखँदैन।
दो ो , सय

िशक्षकह लाई िशक्षक तािलममा सहभागी गराउँ दा िशक्षकह

उपि थत हुन नसक्ने भएका कारण पढाइमा बाधा उ प न भएको छ।

कक्षामा िनयिमत

ते ो , िशक्षक तािलम र कक्षामा उसले िशक्षण गन िवषयका बीच तालमेल हुन सकेको छै न।
अङ्ग्रेजी िवषयको िशक्षकले सामािजक िशक्षाको तािलम िलएको र गिणत िवषयको िशक्षकले
नेपाली िवषयको तािलम िलएका सय उदाहरणह पाइएका छन ् ।

चौथो , जन
ु िव यालयमा िव याथीर्को पढाइले उ च प्राथिमकता पाउँ दै न, ितनै अप्रभावकारी
िव यालयका िशक्षकह तािलम कायर्क्रममा सहभागी भएका उदाहरणह प्रश त छन ् ।
िशक्षकको

तािलम र िव याथीर्को

उपलि धबीच अपेिक्षत

पमा सकारा मक स ब ध हुन
नसक्नम
ु ा अ धेरै कारणह हुन सक्छन ् । यस सम याको समाधानाथर् अ पअविधका
तािलमह लाई ब द गनुर् पछर् भ ने स लाह िदन यही अ ययन मात्र पयार् त छै न र यो बु

िद्धमानी पिन ठहदन। तापिन सरकारले सबै का लािग िशक्षा २००४-२००९ (EFA) मा यिमक
िशक्षा सहयोग कायर्क्रम (SESP) तथा िशक्षक तािलम पिरयोजना (TEP) अ तगर्त

हाल स चािलत सबै अ पअविधका िशक्षक तािलम पन
ु रमू याङ्कन भने िनि चत

पदर् छ। सायद पा यक्रमसँग राम्रो

संयोजन नभएको , प्रिशक्षाथीर्को आव यकतासँग राम्रो

निम ने र िशक्षकको समग्र पेसागत िवकाससँग उपयुक्त िकिसमले तादा
िशक्षक िवकासभ दा राम्रो

पमा गन

य नभएको र

िशक्षक यव थापन बढी मह वपण
ू र्

हु छ भ ने स दे श यसले
िदएको दे िख छ।िशक्षक यव थापनका ि टले िनजी िव यालय बढी राम्रा दे िखएका छन ् तर

सावर्जिनक िव यालयह मा चािहँ िशक्षक यव थापनमा भ दा िशक्षक िवकासमा बढी जोड
िदइएको पाइ छ।

िशक्षकह को कुशल उपयोग गन
िशक्षकको कायर्भारमा अथर्पूणर्
िनकै

पमा िभ नता भएको कुरा त याङ्कह ले दे खाएका छन ्। यो

िचपण
ू र् िवषय हो । िशक्षकको कक्षाभार जित बढी छ, िव याथीर्को उपलि ध पिन यित

नै उ च पाइएको छ। िशक्षकको कायर्भार बढी हुँदा िकन िव याथीर्को क्षमता-प्रदशर्नमा पिन

अिभविृ द्ध भयो भ ने कुरा त कालै थाहा हुन सक्ने कुरा होइन तापिन सतकर्तापूवक
र् िव लेषण
गदार् राम्ररी पिरचालन नगिरएका वा आंिशक पमा पिरचािलत िशक्षकभ दा उ चतम पमा
पिरचािलत िशक्षकबाट राम्रो पिरणाम प्रा त गनर् सिक छ भ ने िन कषर् प्रा त गनर् सिक छ।

कुनै

कुलमा चािहने भ दा बढी िशक्षक हुनु र कुनैमा कम हुनुले िशक्षक िवतरणको ढाँचा
प्रभावकारी नभएको दे िख छ। िशक्षक दरब दी िवतरणको िवगतका अ यासबाट फलदायी
पिरणाम प्रा त हुन सकेको छै न। यसै कारण िविभ न क्षेत्र, िज ला र िव यालयह मा
समतापूवक
र् ढङ्गले िशक्षक िवतरण गन कायर्लाई सिु नि चत गनुर् पन कुरा मह वपूणर्
भएको छ जसले गदार् िव यालयमा उपल ध हुने िशक्षकलाई अिधकतम पमा पिरचालन गनर्
सिकयोस ् ।

मा यिमक िशक्षामा बजेट िविनयोजन बढाउने

िवकासो मख
ु

मल
ु क
ु ह मा

गिरएका

िव यालयको

प्रभावकािरतास ब धी

अ ययनले

दे खाएज तै हाम्रो यस अ ययनले पिन प्रितिव याथीर् खचर् र िव यालयको क्षमता-प्रदशर्नका
बीच बिलयो स ब ध रहे को कुरा दे खाएको छ। प्रितिव याथीर् बढी खचर् गन िव यालयह ले
खचर् नगन

अ िव यालयह का तुलनामा एस ् एल ् सीमा िनकै राम्रो उपलि धगत सफलता

प्रा त गरे को दे खाएका छन ् ।नेपालका िविभ न प्रकृितका िव यालयह बीचमा प्रितिव याथीर्

खचर्मा एक पता रहे को पाइ न। य तो खचर्मा सावर्जिनक र िनजी िव यालयह मा िनकै
अ तर रहे को छ र य तो अ तर सावर्जिनक तल
ु नामा िनजी िव यालयह मा ११ गण
ु ाले बढी
रहे को

छ। हाम्रो

अव था- अ ययनले

प्रभावकारी र अप्रभावकारी िव यालयमा हुने
प्रितिव याथीर् खचर्मा ठूलो अ तर रहे को दे खाएको छ।प्रभावकारी िव यालयले प्रितिव याथीर्

खचर् बढी गदर् छन ् भ ने कुरा पाइएको छ। यसैगरी प्रितिव याथीर् खचर् िव यालय रहे का क्षेत्र
(गाउँ वा सहर) तथा लगानीको

ोत (सरकारी लगानी वा समद
ु ायको लगानी) का आधारमा

पिन िभ न-िभ न हुने गरे को छ। प्राथिमक िव यालयमा ज तो मा यिमक िशक्षामा
सरकारले पण
ू र् आिथर्क भार बहन गन गरे को छै न।

िशक्षा ऐ न सात संशोधन र दस योजनामा थानीय समद
ु ाय र अिभभावकसँगको सहकायर्मा
मा यिमक िव यालयलाई आिथर्क

ोत जट
ु ाउने भ ने सरकारी नीितलाई प्र तुत गिरएको छ।

यित भएर पिन कितपय िव यालयह आिथर्क अभावको चपेटामा परे का छन ् भने अिधकांश
चािहँ

आधारभत
ु ाय र
ू सिु वधाबाट वि चत हुने अव थामा रहे का छन ्। िवशेषतः समद
अिभभावकह अ य त िवप न रहे का क्षेत्रह मा य ता सम याह पाइएका छन ्। सरकारी ोत

र साधनह को

असमान िवतरण तथा

अभावका कारण पिन कितपय िव यालयह

थानीय समद
ु ायमा आधािरत

ोत र साधनह को

अ य िव यालयका तुलनामा िवप न ब न पुगेका

छन ् । यस पिरप्रे यमा आिथर्क अभाव झेिलरहे का र स प न िव यालयको

ोत र साधनको

िवतरणमासमता याउने कुरालाई िव तीय नीितको एउटा मल
ू त वका पमा

िलइनु पदर् छ। यसै गरी मा यिमक िशक्षामा लगानी कोष बढाउनु पन कुरा पिन सझ
ु ावयोग्य

रहे को छ। यित हुँदाहुँदै पिन यसरी विृ द्ध गिरएको समग्र लगानीलाई समतामल
ू क िकिसमले
िवतरण गिरएन र अित आव यक क्षेत्र र पिरवारलाई लि यत गिरएन भने यसले याउने

पिरणाम पिन असमान हुन सक्ने कुरामा पिन िवचार पुर्याउनु पछर् । सरकारले मा यिमक
िव यालयस म िनःशु क अ ययन गनर् पाउने गरी गरे को िनणर्य िव यालयीय िशक्षामा
समताको सिु नि चतता गन उपयुक्त कदम हो । य तो अव थामा जहाँ सरकारी िविनयोजन
मात्रले

मा यिमक िशक्षाको

खचर्

धा न सक्दै न

य ता ठाउँ मा अिभभावक र

थानीय

समद
ु ायको लगानी बढाउनका लािग ठोस कदम चा नु आव यक छ। िवशेष गरी स प न
समद
ु ाय र पिरवारह लाई , आ ना बालबािलकालाई िव यालयले गण
ु तरीय िशक्षा प्रदान गछर्

भ ने कुरामा ढुक्क बनाउन सके उनीह ले आ ना बालबािलकाको िशक्षाका लािग खचर् गनर्

िहचिकचाउँ दै नन ् । यसका लािग िव यालयलाई
वीकृित िदनु पदर् छ।

थानीय

तरमा कोषविृ द्ध गनर्का लािग

कमजोर िव याथीर्ह लाई पयार् त िशक्षण सहयोग सुिनि चत गन
सय

िव यालय र कक्षाह मा हामीले गरे को अवलोकनबाट कमजोर िव याथीर्ह को लािग

पयार् त िशक्षण सहयोग हुन नसकेको कुरा प ता लागेको छ। मािथ वणर्न गिरएअनस
ु ार
सावर्जिनक िव यालयह मा परीक्षण अ य त कम मात्रामा मात्र हुने गरे को छ। िव याथीर्को
परीक्षा िलई हािलयो भने पिन यसको पिरणामलाई िसकाइमा प्रयोग गरी िव याथीर्लाई
सहयोग गन कुरा िवरलै मात्र पाइ छ। यस अव थाका कारण कमजोर िव याथीर्ले ितनका

िशक्षकह बाट आव यक सहयोग पिन िवरलै

मात्र प्रा त गदर् छन ् । कमजोर िव याथीर्लाई

बेवा ता गन य तो यवहार प्राथिमक तहबाटै प्रार भ हु छ र मा यिमक तहस म यही अव था
रिहरह छ।

सावर्जिनक िव यालयह को

सुिनि चत गन

पयार् त अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गन काम

हाम्रो िव यालय सर्वेक्षण र प्रभावकारी र अप्रभावकारी िव यालयह को अव था- अ ययनले

धेरैजसो ग्रामीण िव यालयह मा िशक्षण-िसकाइ िवरलै हुने गरे को कुरा दे खाएको छ। भौितक,
शैक्षिणक र मानव संसाधनका कारण मात्र िशक्षण-िसकाइमा कमी आएको नभई साधन- ोत
भएको अव थामा पिन िशक्षण- िसकाइ नभएको दे िखयो । पढाइ पिन समयमा नसिकएको
पाइयो भने

िशक्षकको

अनुपि थित पिन अ यिधक हुने गरे को पाइयो । कथं कदािचत
िशक्षकह िव यालयमा उपि थत भए भने पिन िशक्षण कायर् नगरे को पिन पाइयो । यसले के
दे खाउँ छ भने बालबािलकाको िशक्षाप्रितको दािय व िलने कोही पिन छै नन ् । िव याथीर्ह ले

ितनका िशक्षकह बाट समय र सतकर्ता नपाएको दे िखयो । य तो अव था सबै िव यालयमा
चािहँ दे िखएको होइन। यसो त कितपय िव यालयह मा पिर मी िशक्षकह

पिन पाइए तर

य ता कितपय िशक्षकमा आव यक शैिक्षक योग्यताको अभाव दे िखयो । य ता िशक्षकह
आफूलाई अ य िशक्षकह भ दा िभ न दे खाउन प्रय नरत िथए तर यसका लािग ितनीह ले

प्रभावकारी पमा काम गरी योग्य िशक्षकका लािग आव यक पन पेसागत िवकासमा सहयोग र
सप
र् ः अभाव
ु रीवेक्षण प्रा त गरे का िथएनन ् । िव यालयह मा अनुगमन र सप
ु रीवेक्षणको पूणत
रहे को कुरा पिन हामीले

िव यालय िनरीक्षक,

ोत

फेला पार्य । िशक्षा तथा खेलकुद म त्रालयले
यिक्तह को

जमातै

िनयुक्त गरे का

छ तापिन सावर्जिनक िव यालय चािहँ

िनरीक्षणको अभावमै रहे का छन ् । िवशेषतः िवप नताबाट ग्रिसत समद
ु ायमा िशक्षकको कायर्
र अव था तथा िव यालय क्षमता-प्रदशर्नको अनुगमन र सप
ु रीवेक्षण गनर् थानीय समद
ु ायका

सद य तथा अिभभावकह ले नसक्ने अव था हु छ र य तो अव थामा सरकारी अनुगमन र
सप
ु रीवेक्षण
आव यक पछर् । य ता िव यालयह मा कमजोर नेत ृ व भएका िव यालयह पदर् छन ् । सरकारी

सप
ु रीवेक्षण र अनुगमन प्रणाली तहसनहस हुनु एउटा प्रमख
ु सम या हो र यस सम याको
मारमा सावर्जिनक िव यालयह परे का छन ् । िनजी िव यालयह मा य ता सम या छै नन ्
िकनभने

य ता िव यालयमा िप्रि सपल वा प्रधाना यापकह ले आ ना िशक्षक र कमर्चारीको

प्र यक्ष अनग
ु मन र सप
ु रीवेक्षण गदर् छन ्। यसरी अनग
ु मन र सप
ु रीवेक्षण प्रणाली धरमराउन थाले

पिछ अ य प्रणालीह

सप
ु रीवेक्षण प्रणालीको

पिन ख कन था दछन ् । य तो अव थामा सरकारले
पण
र् ः मू याङ्कन गनुर्
ू त

पदर् छ।सभक्षणको

अनग
ु मन र

एउटा अङ्गका

पमा

िव यालय र िशक्षकको अनग
ु मन कायर् यव थापन सिमितका सद य, िशक्षक अिभभावक

संघका सद य तथा अिभभावकह बाट भइरहे को पाइयो । य तो अनग
ु मन प्रायजसो

थानीय

समद
ु ायलाई ह ता तरण गिरएका िव यालयह मा दे ख्न पाइयो। य तो ह ता तरण प्रिक्रयाले
िव यालयलाई िशक्षण-िसकाइ कायर्मा पुनः फकार्उने केही स भावनाह रहे को पिन दे िखयो ।
ठ

एस ् एल ् सीका नकारा मक प्रभावलाई कम गन कायर्को थालनी गन

एस ् एल ् सी परीक्षा अिभभावक, िव याथीर् , िशक्षक र िव यालयह को पिन प्रमख
ु ल यका
पमा रहे को छ। एस ् एल ् सीमा उ तीणर् दर उ च बनाउने कायर्मा होडनै च ने गरे को छ र

िनजीक्षेत्रका िव यालयह मा य तो दे िखएको छ। जबस म िनजी िव यालयको िव याथीर् भनार्
प्रिक्रया ितनीह को उपलि ध तरमा आधािरत हु छ तबस म ग्राहक पी अिभभावकलाई
स तु ट बनाउन उनीह ले पिर म गिररह छन ् ।परीक्षासँग लाभ-हािनको कुरा जोिड छ भने यो

आ नो

वा तिवक उ े यमा असफल हु छ। एस ् एल ् सीको दबाबका कारण िव यालयले
मह वपूणर् पा यसमय प्र यक्ष पमा यसको तयारीमा र बा य परीक्षाको स चालनमा खचर्

गदर् छ। परीक्षाको बोझले गदार् िशक्षा एउटा बौिद्धक र आि मक यात्रा हुनुको सट्टा िदक्कलाग्दो
वा थकानपण
ू र् कायर्मा बदिलने भय िसजर्ना हु छ। सावर्जिनक परीक्षाह लाई उिचत तवरले
स चालन र अनुगमन नगन

कुराह लाई उपेक्षा गन

हो

भने

पा यक्रम साँघुिरंदै जा छ र परीक्षामा नसोिधने

ि थित उ प न हु छ। यसले िव यालय र िव याथीर्लाई िशक्षणिसकाइमा खचर् गनुर् पन ठूलो समय परीक्षामा खचर् गनुर् पन ि थित िनमार्ण हु छ। िनजी
िव यालयह को अव था- अ ययनले िव यालयका अि तम दईु कक्षाह मा केवल परीक्षामा
सोिधने िवषयह को िशक्षणमा मात्र खचर् हुने गरे को पाइएको छ। िव याथीर्ह लाई थुप्रै

आ तिरक परीक्षा िदन लगाइ छ। आ तिरक परीक्षाह ले अ यिधक मह व पाउँ दा यी परीक्षाह
िशक्षण-िसकाइ प्रिक्रयाका सहयोगी नभई
बाधक हुन पुगेका छन ् । िव यालयह ले िव याथीर्ह लाई सह-िक्रयाकलाप र अितिरक्त
िक्रयाकलापमा सहभागी गराउँ दै नन ् । उनीह कला, सािह य, िसजर्ना मक िक्रयाकलापह मा

कम मात्र यान िदन पाउँ छन ् । यसरी एस ् एल ् सी परीक्षाले िशक्षाको गण
ु तरमा हािनकारक

असर िसजर्ना गरे को छ। यसका िवषयमा थप अ ययन हुनु पदर् छ। य ता नकारा मक प्रभावह
(Backwash effect)लाई बा य परीक्षाह कम गन, िशक्षणको िनर तर
अनग
ु मन गन, पिरमािजर् त प्र नपत्रह को प्रयोग गन

तथा िसजर्ना मक र मौिलक कायर् लाई

बढी मह व िदने लगायत कायर्ह गरी घटाउन सिक छ।परीक्षाको प्रभु वलाई किह यै चन
ु ौती

िदइएको छै न र यसले िशक्षा प्रणालीलाई पिहले भ दा बढी मात्रामा नै डोर्याएको छ। य तो
अव थामा शैिक्षक योजनाकारलाई परीक्षाका कारण उ प न हुने असरबारे
पदर् छ।

प ट ज्ञान हुनै

िवज्ञान, गिणत र अङ्ग्रेजी िवषयका िशक्षकह को पेसागत प्रोफाइल पुनरावलोकन
गन

िवज्ञान, गिणत र अङ्ग्रेजी िवषय उ तीणर् गनर् किठनाइ भएका कारण िव याथीर्ह

एस ् एल ्

सीमा अनु तीणर् हुने गरे का छन ् । यस अव थालाई सध
ु ानर्का लािग सरकारले कुनै ग भीर
कायर् गरे को छै न। िशक्षकको योग्यता िव याथीर्को उपलि धको मख्
ु य कडी हो । कुन िशक्षकले
यी िवषयह को िशक्षण गछर् न ् भ ने िवषयमा िशक्षकह को प्रािज्ञक र पेसागत दक्षताबारे थोरै

मात्रामा जानकारी छ। यी िशक्षकह को प्रािज्ञक र पेसागत िवशेषताका बारे को सच
ू ना सङ्कलन
गनर् दे श यापी अिभयान थािलनु पछर्

आव यक छ।

र ितनका प्रो फाइलह को पन
ु रावलोकन गनुर् पिन

ग्रामीण र दग
र् िज लाका पु ष तथा मिहला िशक्षकह को कमीलाई
ु म

त काल पिरपूितर् गनर् राि ट्रय िवकास सेवा (एनडीएस) पुनः स चालन गन

१९७० को दशकमा राि ट्रय िशक्षा पद्धितको योजनाको एउटा अङ्गका
सफल शैिक्षक रणनीित लागू गरे को
िव याथीर्ह

एकवर्षे

िथयो।

पमा नेपालले एउटा

यस कायर्क्रमअ तगर्त िव विव यालयका

राि ट्रय िवकास सेवामा अिनवायर्

प्राथिमक काम भनेको नै

पमा सहभागी हु थे । उनीह को
दग
र् र ग्रामीण क्षेत्रमा एक वषर् बसी मा यिमक तहका
ु म

िव याथीर्ह लाई िशक्षण गनुर् रहे को िथयो । उनीह ले अ यापनबाहे क थानीय

ोत-साधनको

पिरचालन गरी समद
ु ायको िवकासका लािग अनेक कायर् गदर् थे । य ता िव याथीर्ह लाई

िनवार्हका लािग मात्र पुग्ने गरी केही पैसाको यव था गिरएको िथयो । ती िव याथीर्ह को कायर्
मू याङ्कन गरी गाउँ र िव यालयमा गरे का कायर्ह का आधारमा

ेणीमापन गिर

यो । यस

कायर्क्रमले िव याथीर्ह लाई

दे शका िविभ न भागका जनताले

नेपालको ग्रामीण भेगका िवषयमा प्र यक्ष ज्ञान हािसल गन
उ चिशक्षा िवप न समद
ु ायका लािग उपयोगी हुन पुगेको यो
सबैभ दा उ कृ ट उदाहरण हो । राजनीितक कारणले

भोग्नु परे का सम याह

र

अवसर प्रदान गरे को पाइ छ।
यो

योजना रोिकन पुगे पिन

िव विव यालयका िव याथीर्ह सँग गरे को छलफलबाट य ता योजनामा सहभागी हुन अिहले
पिन उनीह त पर र उ साही छन ् भ ने कुरा प ता लगाएका छ । तसथर् राि ट्रय िवकास
सेवालाई पन
ु तरीय
ु ः स चालन गरी अङ्ग्रेजी, िवज्ञान र गिणतज ता िवषयमा रहे को गण

िशक्षकको अभावलाई हटाउने कायर् गनर् यो अ ययन टोली िसफािरस गदर् छ।

मा यिमक िशक्षामा गण
ु तर अिभविृ द्ध गनर्

प्रणाली प्रार भ गन

वतर्मान िनयमावलीअनुसार िव याथीर्ह

तथा पहुँच बढाउन खल
ु ा िशक्षा

प्राइभेट परीक्षाथीर्का

पमा एस ् एल ् सी परीक्षामा

सामेल हुन सक्दछन ् । िनयिमत परीक्षाथीर्का तुलनामा य ता िव याथीर्ह को सङ्ख्या अ य त
कम रहे को छ। [२०६१ (२००५)] मा कुल िव याथीर् २१६,३०३ को तुलनामा प्राइभेट सामेल

िव याथीर् सङ्ख्या ४२३१] तापिन हालैका वषर्ह मा प्राइभेट िव याथीर्ह को सङ्ख्या ब दो छ।
उदाहरणका लािग २००१ मा यो सङ्ख्या ७२२ मात्र िथयो भने २००५ मा प्राइभेट परीक्षाथीर्को
सङ्ख्या बढे र ४२३१ पग
ु ेको छ। य ता िव याथीर्ह को उ तीणर् प्रितशत यन
ू (२० प्रितशत)
रहे को छ भने यसका तल
ु नामा िनयिमत िव याथीर्ह को उ तीणर् प्रितशत बढी (३८ प्रितशत)

रहे को छ। प्राइभेट पमा परीक्षामा सहभागी हुने िव याथीर्ह का बारे मा हामीसँग पयार् त सच
ू ना

छै न तापिन प्रा त त यका आधारमा यी िव याथीर्का िवषयमा िन न िन कषर्
सिक छ :
(क) िनर तरको

प्र तत
ु गनर्

व द िव थािपत हुन पुगेका

(ख) िव यालयको से ड-अप परीक्षामा उ तीणर् हुन नसकी बािहिरएका,
र

(ग) अनेक कारणले िव यालयमा िनयिमत हािजर भई अ ययन गनर् नसकेका।

पमा एस ् एल ् सीमा सहभागी हुने धेरै िव याथीर्ले कुनै प्रकारको सहयोग पाएका
छै नन ् । जबस म िव थािपत पिरवार र बालबािलकाको सङ्ख्या बिढरह छ प्राइभेट िव याथीर्को
प्राइभेट

सङ्ख्या पिन ब दै जाने कुरा िनि चत छ। प्राइभेट िव याथीर्का पमा ितनुर् पन िशक्षण-शु क

महङ्गो हुनाले धेरैले य तो शु क ितनर् सक्ने अव थामा छै नन ् । यसैले िव यालय िशक्षाको
औपचािरक प्रावधानलाई अँगा न असमथर् िव याथीर्ह लाई मा यिमक िशक्षा प्रदान गनर् खुला

िशक्षा प्रणाली अँगा नु पन कुरा सरकार समक्ष िसफािरस गदर् छ । य तो कायर्क्रमले एस ् एल ्
सी परीक्षाको तयारी गनर् चाहने तर आ नो िव यालयमा फकर्न नसक्ने गरी िव थािपत

भएका िव याथीर्लाई फाइदा पुग्दछ। गिरबी तथा अ य कारणले गदार् काम र अ ययन दव
ु ैलाई
सँगै लैजान चाहने प्रायःधेरै जसो

िमक बालबािलकालाई खल
ु ा िशक्षा प्रणालीले राम्रो सेवा

पुर्याउन सक्छ। यापािरक प्रकाशकह ले एस ् एल ् सीका तयारी सामग्रीह ले बजार भरे का छन ्

तापिन य ता सामग्रीह

वअ ययनमा संलग्न िव याथीर्का लािग यित सहयोगी रहे का छै नन ्

। य ता िव याथीर्लाई त राम्ररी र पेसागत

पमा तयार पािरएका

वअ ययन सामग्री तथा

रे िडयो वा
टे िलिभजनमा आधािरत पाठह बढी उपयोगी हुन सक्छन ् । य ता सामग्री र पाठह िशक्षणको
गण
र् र ग्रामीण भेगका अ य हजार िव याथीर्का लािग पिन उपयोगी
ु तर कमजोर रहे का दग
ु म
हुनेछन ् ।

व दप चात ् को िशक्षा - प्रणालीलाई पुनः संरचना गनर् तयारी गन

सश त्र व दले गदार् भौितक, सं थागत, मानवीय, नैितक र सां कृितक तहमा अ य त ठूलो

िवनाश हुन पग
ु ेको छ। यसले नेपालका िशक्षालगायत सामािजक, आिथर्क र राजनीितक
जीवनलाई नै तहसनहस बनाएको छ। व द प्रभािवत िज लाह मा अवि थत िव यालयह
िशक्षाको वह
ृ त ् राि ट्रय प्रणालीबाट छुिट्टएका छन ् । िव यालयह मा िशक्षण-िसकाइको कायर्
असफल प्रायःभइसकेको छ।आव यक शैक्षिणक िक्रयाकलापह
अ य िशक्षण-सामग्रीह को

ज तै पा यपु तकलगायत

िवतरण, िशक्षक तािलम, िशक्षकको

पढाइको

अनग
ु मन र

सप
ु रीवेक्षण, नयाँ कक्षाकोठाको िनमार्ण, एस ् एल ् सी परीक्षाका स चालन आिद कुरा ग भीर

पले अव द्ध हुन पुगेका छन ् । ठूलो सङ्ख्यामा पिरवार र बालबािलकाह िव थािपत भएका
छन ् । सश त्र िहंसा, अपहरण, बला कार वा दोहोरो िभड तमा पिरने होिक भ ने भयका कारण
पिरवारह

सरु िक्षत

थानतफर् बसाइ-सनार्ले अ ययनरत िव याथीर्ह को पढाइमा ग भीर

बाधा पुगेको छ। िनर तर पमा हुने राि ट्रय ब द र थानीय ब दका कारण िशक्षण घ टीह
(Instructional Hours)गम
ु ेका गु यै छन ् । स-साना बालबािलकातथा िवशेषतः छात्राह उ च

खतरापूणर् पिरवेशका कारण िव यालयमा िनयिमत हुन सिकरहे का छै नन ् । कितपय अव थामा
िशक्षकह गाउँ र िनयिमत अ यापन कायर् छाडी अ तै जानु पन अव थाका कारण िशक्षण र
िसकाइमा लामो समयस म बाधा पुगेको छ। िशक्षकह

ठूलो दबाबका बीच कायर् गिररहे का

छन ् । उनीह लाई च दा िदन बा य पािरएको छ। यातना िदने , अपमािनत गन र ह या गन

कायर् समेत हुनाले िशक्षकको मनोबल िगनर् पुगेको छ। किहले काहीँ सरकारी अिधकारी र
सरु क्षा िनकायले पिन िशक्षकह लाई शङ्काको ि टले हे दर्छन ् िकनिक ितनीह िवगतदे िखनै
सं थापन पक्षको िवरोधमा िथए। अक ितर िशक्षकह को राजनीितक पाटीर्सँगको संलग्नता
कसैका िनिम त पिन
िशक्षा कायार्लयको

वीकायर् हुँदैन। लाख डलरमा िनमार्ण गिरएका िव यालयका भवन,
भवन र अ य शैिक्षक सिु वधा न ट पािरएका छन ् । िव यालयह लाई

शाि तक्षेत्रमा बद नका लािग

याइएको

प्र तावलाई

दव
ु ै पक्षले

पालना गरे का छै नन ् ।

बालबािलकाकोशारीिरक (Physical) संज्ञाना मक (Cognitive) र सवेगा मक (Emotional)
िवकासका लािग सरु िक्षत र

थायी वातावरण आव यक पन

हो

तापिन सश त्र

व दले

बालबािलकाको भौितक, मानिसक र संवेगा मक िवकासका पक्षलाई नै प्रभािवत पारे को छ।
दे शभिरकै बालबािलकाह भय र अिनि चतताको अव थामा बाँिचरहे का छन ् । व दको
डरलाग्दो

क्रूरतालाई

प्र यक्ष

पमा दे खेको

यस अव थामा

बालबािलकाह

अ य त

तनावग्र त ि थितमा रहे का छन ् । शारीिरक, यौन र संवेगा मक िहंसा दे खेको यस अव थामा

उनीह को संसार नै क्षतिवक्षत हुन सक्छ। जसको पिरणाम व प बालबािलकाको िवकासमा
रोकावट आउँ छ, िसकाइमा किठनाइ उ प न हु छ र ग भीर िववादमा बाँ न बा य हु छन ् ।
रा ट्रले िव यमान व दको राजनीितक समाधान खो नु पदर् छ भने िशक्षाप्रणालीमा भइरहे को
वंशको पु नसर्रचना गनर् र वतर्मान शैिक्षक सङ्कटको समाधान गनर् पिन सिक्रय (Proactive)

शैिक्षक उ तरदािय वको खोजी गनुर् पदर् छ।

िशक्षाले जानेर होस ् वा नजानीकनै पिन व दको िसजर्ना गन र यसलाई बढाउने काम

नगरोस ् भ न िशक्षा तथा खेलकुद म त्रालयले िशक्षा प्रणालीअ तगर्तका िशक्षा नीित, पा यक्रम,
िशक्षाको
भिू मका,

मा यम, िशक्षक तािलम, परीक्षा, पा यपु तक, िव तीय

यव था, िनजी क्षेत्रको

ोत र सामग्री िवतरणको ढाँचा, िशक्षक यव थापन आिद पक्षह को पुनरावलोकन

गनुर् पदर् छ।

िशक्षा नीितले व द वा सङ्कटकालका समयमा िशक्षकको भिू मका विृ द्ध गन

र पिहचान गन

काम गनुर् पदर् छ। यिद िव यालय पा यक्रम, पा यसामग्री, उपकरणको आपूितर् तथा भवनह

छै नन ् भने पिन राम्ररी अिभप्रेिरत हुनसक्ने , सेवाप्रित समिपर्त र गण
ु तरयुक्त िशक्षकह छन ्
भने िशक्षा प्रदान गनर् सिक छ। यसकारण सरकारले िशक्षकको मनोबल उ च राख्नका लािग
िनर तर पमा कायर् गिररहनु पदर् छ।

िशक्षामा काम गर्ने अिधकारी र िशक्षकह किठन पिरि थितह मा पिन आव यक पन सीप र

ज्ञानले पूणर्

पमा तयार भएको हुनुपछर् । िशक्षा क्षेत्रमा काम गन अिधकारीह
व द
समाधान (Conflict Management) गन , सङ्कट हुन निदने (Crisis Management) गन र
शाि त थापना (Peace Building) गराउने िवषयह मा पूणर्
यसैले उनीह लाई

Conflict

व दिव लेषण र

Transformation)

तािलमह

व द

पमा तयार हुन सकेका छै नन ् ।
पा तरण पद्धितका (Conflict analysis and

िदनुपछर् ।िशक्षकले

किठन

बालबािलकाह सँग कसरी काम गनुर् पदर् छ भ ने कुरा जा नु आव यक छ।

पिरि थितमा

कितपय अव थामा िशक्षाको िव यमान मा यमह ले काम गिररहे का छै नन ्

पिन

वा ितनीह

थानीय समद
ु ाय, पिरवार र िव यालयस म पुग्न सकेका छै नन ् भने यसका लािग वैकि पक

मा यमह को खोजी गनुर्

पदर् छ।

गैरसरकारी सं था वा समद
ु ायमा काम गन अ य

संघसं थाह को पिरचालन यसका लािग एउटा भरपर्दो मा यम ब न सक्दछ।
िशक्षा तथा खेलकुद म त्रालयले

व दका कारण िशक्षा क्षेत्रमा भएको नोक्सानी वा क्षितको

सही मू याङ्कन र अिभलेखीकरण गन कायर् थािलहा नु पदर्छ र यसको पुनःसंरचनाका लािग
आव यक र उपयुक्त रणनीित तयार पानुर् पदर् छ।

व दका आधारभत
ू कारणह लाई लि यत गरी शैिक्षक सध
ु ारको रणनीित िनमार्ण गनुर् पदर् छ।

िशक्षाले

समाजमा भएका िवभेद र िभ नताह लाई

कम गनर् , शाि त

थापना गनर्

र

सामािजक समह
ू ह लाई आपसी सद्भावमा बाँ न मह वपण
ू र् भिू मका खे दछ। यसैले शाि त
थापनामा िशक्षाको भिू मका अिभबिृ द्ध गनुर् पदर् छ।

४.

प्र नपत्रको

सुिनि चत गन

गण
ु तरमा सुधार र उ तरपुि तका परीक्षणमा एक पतालाई

प्र नपत्रको िवकास, मोडरे सन र उ तरपुि तकाको परीक्षणको लािग परीक्षण
आधार प्रयोग गन

परीक्षण एउटा य तो िविश ट क्षेत्र हो जसका लािग उ च तरका पेसागत िवशेषज्ञता तथा
इमानदािरता (Intensity) को ज रत पदर् छ। उ चसीपका प्र नपत्रह (Test intem to test higher
skills) को िनमार्ण गनर्का िनि त प्र नपत्र िनमार्ताका साथै परीक्षकमा पिन िवशेष िकिसमको
िवशेषज्ञता हुनु पन कुरामा यान पग्ु नु पदर् छ। परीक्षा िनय त्रण कायार्लयमा प्र निनमार्ता,
मोडरे टर र परीक्षकको चयनको प्रिक्रया उपयुक्त रहे को पाइ न। जसले गदार्

प्र नपत्रमा प्रश त त्रिु टह छन ् भने अङ्क िदने तिरकामा पिन एक पता छै न। छोटो समयमा
अ य त धेरै

काम स प न गनुर्

पन

हुनाले परीक्षकह को चयन र प्रयोगस ब धी
िनदशनलाई
पिन राम्ररी लागू
गिरएको
पाइ न।िव यालय िशक्षक हुने
िवि तकै
परीक्षास ब धी िवशेषज्ञका पमा कायर् गनर् सक्छ भ ने अनुमान गलत हो । यसकारण
पिनकाले मापन र परीक्षणका लािग आव यक पन
मात्र लाइसे स िदने वा परीक्षण गन
।यसका साथै परीक्षकका

तािलम प्रा त गिरसकेका िशक्षकह लाई

यिक्तका पमा मा यता प्रदान गन

यव था गनुर् पछर्

पमा कायर् गन यिक्तमा राम्रो अिभविृ त (aptitude) भएमा मात्र

उसलाई प्र नपत्र िनमार्ण, मोडरे सन तथा उ तरपुि तका परीक्षणमा प्रयोग गनुर् पदर् छ। पिनकाले

परीक्षणका प्रमख
ु कायर्ह मा पयार् त दक्षता प्रदशर्न गिरसके पिछ मात्र य तो परीक्षकलाई

परीक्षण अनम
ु ित पत्र वा परीक्षास ब धी िवशेषज्ञका

पमा मा यता प्रदान गनुर् पदर् छ।य ता

कायर्मा जसले उ चतहको एक पता(Standard Constitency) प्रदशर्न गनर्सक्छ उसलाई मात्र
प्रमख
ु परीक्षकका

पमा िनयक्
ु त गनप
ुर् दर् छ। परीक्षण र मापनमा दई
ु दे िख तीन ह तास मको

तािलम िलइसकेका िशक्षकह ले मात्र प्रमख
ु परीक्षकका लािग िनवेदन िदने

यव था हुनप
ु छर् ।

य तो

तािलम पिनका आफ ले

वा शैिक्षक जनशिक्त िवकास के द्रलाई

य तो

कोसर्मा

आधािरत तािलम स चालन गनर् अनुरोध गरी स प न गनर् सिक छ। प्र येक तीन वषर्मा
परीक्षकको

तर नवीकरण गराउन सक्ने

यव था पिन हुनु पदर् छ। प्रमख
ु परीक्षकको यव था
गनर् बनाइएको यस प्र तावले ितनीह को कायर्को तरलाई अिभविृ द्ध गदर् छ। यस यव थाले

िव यालयमा आधािरत परीक्षाको गण
ु तरमा पिन सध
ु ार याउँ छ। परीक्षकलाई तािलम िदएर
अनु मितपत्र प्रदान गन

कायर् त कालीन अव थामा अस भव हुनसक्छ। यसकारण प्रथम
चरणमा संपरीक्षक र प्र नपत्र िनमार्ताका लािग तािलम प्रदान गरी औपचािरक मा यता प्रदान

गनप
ुर् दर् छ। क्रमशः यसलाई अङ्ग्रेजी, गिणत, िवज्ञान ज ता मख्
ु य िवषयह का परिक्षकह स म

लागू गन यव था गिरनु पदर् छ। सेवाकालीन तािलम र प्रारि भक तािलम पा यक्रमह मा पिन

िशक्षकका लािग आव यक मू याङ्कन िविध र तिरका समावेश गन काम पिन सँगसँगै गिरनु

पदर् छ। पा यक्रम िवकास के द्र र पिनकाले िशक्षक तािलमका लािग उ तरदायी सं थाह िशक्षा
शा त्र सङ्काय, उ चमा यिमक िशक्षा पिरष

र शैिक्षक जनशिक्त िवकास के द्र सँग िमलेर

कायर् गनुर् पदर् छ।
प्र निनमार्ण कायर्शाला आयोजना गन
हाल

सोिधने

प्र नपत्रह ले

दे शको

भािषक,

जनजाित,

सामािजक-सां कृितक,

शैिक्षकलगायतका िविवधताह को प्रितिनिध व गनर् नसकेको कुरा हाम्रो अ ययनले दे खाएको

छ। परीक्षामा सोिधने प्र नह
उपयुक्त भएको

पाइएको

सहरमख
ु ी तथा नेपाली मातभ
ृ ाषी बालबािलकाका लािग मात्र

छ। प्र नपत्र िनमार्णमा काठमाड का प्रा यापक र िशक्षकह को

संलग्नता हुने गरे को छ।िविभ न वषर्का प्र नपत्रह मा प्रायःिभ नता पाइ न। वर्ष स म एउटै

प्र नपत्र िनमार्ताको प्रयोग हुनाले पिन एकै प्रकारको प्र नपत्रको िनमार्ण भएको कुरा हाम्रो
िव लेषणले दे खाएको छ। प्र नपत्र िनमार्ण कायर्शालाह आयोजना गरी विर ठ र अनभ
ु वी

िशक्षकह को

सहभािगताबाट बढी प्रामािणक र

तरीय प्र नह

बनाउन सिक छ।

प्र निनमार्णमा दे शका िविभ न भागका िशक्षकह को सहभािगतामा आधािरत प्रिक्रयाबाट िनिमर्
त प्र नह

मह वपण
ू र्

ोत हुनसक्दछ। य ता प्र नह प्रयोगमा याउनु अिघ काठमाड मा
िशक्षक र िवशेषज्ञको समह
ू बाट परीक्षण र पिरमाजर्न गराउन सिक छ। यसका लािग प्र येक वषर्
क तीमा पाँचवटा प्र नपत्र िनमार्णस ब धी कायर्शालाह को आयोजना गनुर् पछर् भ ने हाम्रो

सझ
ु ाव छ। यसका बहुल फाइदाह छन ् ।पिहलो, यसले मल
ु क
ु का िविभ न भागमा कायर्रत
िशक्षकह लाई प्र निनमार्ण कायर्मा आ नो सहभािगता र संलग्नताको अनभ
ु िू त िदलाउँ छ।
दो ो , पिनकाले यसबाट पयार् त प्र नपत्र प्रा त गदर् छ र ितनबाट सबैभ दा उ कृ ट प्र नको

चयन पिन गनर् पाउँ छ। ते ो , यसरी तयार पािरएका प्र नह ले दे शका िविभ न पक्षह को
प्रितिनिध व गदर् छन ् ।

प्र निनमार्णमा यिक्तको नभई िवशेषज्ञह को समह
ू को संलग्नता रहनु पन

िविश टीकरण तािलका (specification grid) िनमार्ण गरी प्र निनमार्ण गनार्ले हालैका वषर्ह मा
प्र नपत्रको गण
ु तरमा सध
ु ार हुन थालेको छ। प्र नपत्रको िनमार्णमा मह वपूणर् सध
ु ार आएको
कुरा प्र नपत्रको प्रािविधक िव लेषणबाट दे िखएको भए पिन प्र नपत्र िनमार्णमा अझै पिन

ग भीर सम याह रहे का छन ् । प्र नपत्रको िवषयव तु िव लेषणका आधारमा ियनमा यादा
िव तार, पु नराविृ त, गण
ु तरहीनता, वयथर्कता(ambiguity) , प टताको अभावज ता अनेक

कमजोरीह पाइएका छन ् । क ठाग्र गन र पन
ु ः मरण गन प्रकृितका प्र नह को प्रयोग बढी
हुनु प्र नपत्रह को सबैभ दा ठूलो कमजोरी हो ।एस ् एल ् सी परीक्षामा प्रयोग भएका ६ वटा
अिनवायर् िवषयह का प्र नपत्रको िव लेषण गदार् यी प्र नपत्रह धेरै जसो उ च दक्षताको

मापन गनगरीभ दा

यन
ू दक्षता (lower-order ability) को प्राि त गन गरी बनाइएका छन ्

।यसरी यून दक्षताको प्राि तमा जोड िदएका प्र नह सतही र अ पकालीन छन ् जसले
(memorize) गर्ने

मरण

तथा क ठ गन (memorization) िसकाइलाई

प्रो साहन गन हु छन ्
।िव याथीर्ह मा य तो सतही ज्ञानको मात्र िवकास गन िशक्षा प्रणालीले आिथर्क उ नित,
रा ट्र -िनमार्ण, सामािजक पा तरण र सज
ृ नशील एवम ्

िशक्षाको

वत त्र नागिरक उ पादन गन ज ता

यिक्तगत र सामािजक ल य प्राि तमा कुनै सहयोग पुर्याउन सक्दै न। बढीभ दा बढी

युवाह ले दे शबािहर रोजगारीको खोजी गनर् थाले पिछ उ च तहको सीपको माग ब दै जाने छ।

यसकारण प्र नपत्रह को िनमार्णमा पिरवतर्न याई ितनको गण
ु तर अिभविृ द्ध गनप
ुर् न कुरा

आव यक भइसकेको छ।

परीक्षण सामग्रीह को लैङ्िगक र/वा समता िव लेषण गिरनु पन
परीक्षण सामग्रीह को

लैङ्िगक वा समता-िव लेषण गदार्

प्र नपत्रह

कुनै खास समह
ू का

िव याथीर्ह का लािग उपयुक्त र अ य समह
ू का लािग अनुपयुक्त रहे को पाइएको छ। त सम
श दह

(formal words)को प्रयोग, सहरमख
ु ी िवषय, पु षवाची नाम र सवर् नामको प्रयोग,

पु षप्रधान चिरत्रह को प्रभु व, किथत उ च जातको अ यिधक प्रितिनिध वज ता कुराह को
प्रयोग प्र नह मा बार बार दोहोिरएको पाइयो । अतः परीक्षण सामग्रीह

लैङ्िगक र समताका

आधारमा परीक्षण गिरनु पछर् र कुनै पिन प्रकारका िवभेद र कमजोरीलाई हटाएर मात्र प्र नपत्रको
प्रयोग गनुर् पछर् भ ने हाम्रो सझ
ु ाव छ।

िशक्षकह ले तयार पारे का प्र नह सङ्कलन गन

पा यक्रम र पा यपु तक लेखक, िवशेषज्ञ र प्र नपत्र िनमार्ताह ले

िव यालयमा

िव याथीर्ह को परीक्षण कसरी हु छ भ ने कुरा जा नु पदर् छ। उनीह ले िव यालयमा प्रयोग
गिरने प्र नह क ता हु छन ् भ ने कुरा पिन जानी राख्नु पदर् छ। िशक्षकह वारा तयार पारी
प्रयोग गिरएका प्र नपत्रह

िज ला िशक्षा कायार्लयमा सङ्कलन गरी राख्नु पदर् छ। य ता

प्र नह लाई पिर कार र पिरमाजर्न गरी एस ् एल ् सीमा प्रयोगमा याउन सिक छ।

राि ट्रय प्र न बैङ्क थापना गन
वतर्मान र भिव यमा प्रयोग गनर्का िनि त उ कृ ट िकिसमले
राि ट्रय प्र न बैङ्क थापना गनुर् पदर् छ। य तो बैङ्कको
र

तयार पािरएका प्र नह को

थापनाले राम्ररी परीक्षण गिरएका र

तरयु क्त प्र नपत्रह सबैलाई सहज तिरकाले प्रा त गनर् म त गनछ। भारत (सी.बी.एस.ई .)
ीलङ्कका (एन.ई .टी.एस.) मा प्र नह लाई पन
ु ः परीक्षण र पिरमाजर्न गरी प्र न बैङ्कमा

सङ्कलन गिर छ।

हाल प्रचलनमा रहे को सामिू हक परीक्षण प्रणालीलाई (conference marking system) लाई सु ढ
बनाउने

परीक्षणमा एक पता सिु नि चत गनर्का लािग पिनकाले लागू गरे को सामिू हक परीक्षण प्रणाली

एउटा मख्
ु य कदम िथयो । तर सामिू हक परीक्षण प्रणाली परीक्षकह को भौितक जमघटभ दा
बढी केही नभएको

कुरा त यह ले दे खाएका छन ् ।

परीक्षकह सामिू हक पमा नभई

अिहले स मको

परीक्षण प्रणालीमा

यिक्तगत पमा परीक्षण गिररहे का छन ् । संपरीक्षकह ले

परीक्षकह को सप
ु रीवेक्षण र अनुगमन गिररहे को कुनै प्रमाण पाइएको छै न। यसैले सामिू हक
परीक्षण प्रणालीको िव यमान यव थालाई सु ढीकरण गनुर् आव यक छ। सामिू हक परीक्षण
प्रणालीलाई कायर् पमा लागू गन

एउटा तिरका एउटा िवषयको परीक्षण एकै समयमा गनुर्

हो , जसमा िवषय-िवशेषका परीक्षक एकै ठाउँ बसी एकै साथ कायर् स प न गदर् छन ् ।

न त सामिू हक

पमा भे ला हुने न त एकअकार् बीच भेटघाट र छलफल गन न त
परीक्षणस ब धी तािलम कायर्क्रममा सहभागी हुने न त तरीकरणप्रित कुनै उ तरदािय व
िलने ज ता थप सम याह का कारण वतर्मानमा तरीकरण प्रिक्रयामा किठनाइ उ प न भएको
छ र तरीकरण यिक्तगत तरमा सीिमत हुन पुगेको छ।

उ तरपिु तका परीक्षणमा एक पता सिु नि चत गनर् दोहोरो वा सामिू हक परीक्षण प्रणाली लागू
गन

परीक्षामा प्रयोग गिरएका लामा प्रकृितका िनब धा मक प्र नह प्रयोगमा याउँ दास म परीक्षण

प्रणालीमा एक पता कायम गनर् िनकै अ

यारो पदर् छ। हाम्रा स दभर्मा व तग
ु त (objective),

बहुवैकि पक प्रकृितका प्र नपत्रह (multiple choice test item) एल ् सी परीक्षामा सो ने
गिरएको पाइ न। यसैले परीक्षण प्रणालीमा िनर तर सध
ु ारको आव यकता रहे को छ। यसका

लािग पिनकाले प्र येक उ तरपुि तका दई
ु परीक्षकबाट परीक्षण गनर् लगाई दोहोरो परीक्षण
प्रणाली लागू गनुर् पन कुरामा पिन िवचार गनप
ुर् न दे िख छ। य तो प्रणाली खिचर्लो हुन सक्ने
भए पिन एस ् एल ् सी परीक्षालाई उ च मह व िदइरहे को वतर्मान अव थामा अिभभावकह

य तो खचर् यहोनर् राजी हुने कुरामा िनि च त हुन सिक छ।

उ तरपुि तका परीक्षण कुि जकालाई वािषर्क पमा परीक्षण र िनयिमत गन

उ तरपिु तका परीक्षण कुि जका (marking scheme) ले परीक्षणमा एक पतालाई सिु नि चत

गनर् सहयोग गदर् छ। परीक्षकह ले कुि जका प्रयोग नगरे को पिन पाइएको छ। यसरी तयार

पािरएका कुि जकाह ले परीक्षकलाई बढी सहयोग पुर्याउन नसकेको उदाहरणह पिन पाइएका
छन ् । कुनै कुि जकामा प्र नले अपेक्षा गन
प्र न र उपप्र नह का लािग छु याइएको

उ तरह समेत िदइएको छ भने कुनैमा प्र येक

अङ्क मात्र उ लेख छ।

य तो

अव थाका

कुि जकाबाट अपेिक्षत उ तर प्रा त हुन सक्दै न। यसकारण उ तरपुि तका परीक्षण कुि जकाको
िनर तर पिरमाजर्न आव यक रहे को छ। य ता कुि जका प्रयोग गनुर् अगािड िव याथीर्ह का
नमन
ु ा उ तर पिु तका परीक्षण गरी कुि जकाको परीक्षण गनुर्

बढी उपयक्
ु त हुनेछ। यिद
आव यकता परे मा उपलि धको प्राि तलाई दे खाउने तर उ तरकुि जकामा समािव ट नभएका

उ तरह लाई समािव ट गरी उ तरपिु तका परीक्षण कुि जकाको समायोजन गनुर् पदर् छ।
नमन
ु ा (prototype) प्र नह िनमार्ण गरी िव यालयलाई उपल ध गराउने

बजारमा यापािरक प्रयोजनले िनमार्ण र सङ्कलन गिरएका सबै प्रकारका प्र नपत्रह उपल ध
छन ् । य ता प्र नह ले फाइदाभ दा हािन नै पर्ु याएका छन ् । पिनकाले नमन
ु ा प्र नपत्रह
िनमार्ण गरी िव यालयह मा उपल ध गराउनु

पदर् छ। िव यालयले

(instance feedback) प्रा त गनर्का लािग य ता प्र नपत्रह

त काल प ृ ठपोषण

लागू गनर् सक्ने छन ् । यसबाट

िशक्षक र िव याथीर् दव
ु ैले सम याक्षेत्र पिहचान गरी यसमै केि द्रत हुने अवसर प्रा त गदर् छन ्
। य ता नमन
ु ा प्र नह बाट िव याथीर्ले एस ् एल ् सी परीक्षाको अपेक्षा र तरका िवषयमा पिन
जानकारी प्रा त गदर् छन ् । यसबाट िव याथीर्ह आ नो परीक्षण आफ गनर् र कित कुरा िसक्नु

पन छ र आ ना के-कित कमजोरी र किठनाइ छन ् भ ने कुरा प ता लगाउन सक्षम हुनेछन ् ।
प्रार भमा य ता प्र नपत्र नेपाली, अङ्ग्रेजी, गिणत र िवज्ञानज ता अिनवायर् िवषयह मा
िनमार्ण गिरनु पदर् छ। अनलाइनमाफर्त ् िव याथीर्को मू याङ्कन गन
पिन पिनकालाई

सझ
ु ाउ िदनु

प्रणाली सु

गन तफर्

यित असा दिभर्क नहोला। यसबाट एस ् एल ् सी िदने

िव याथीर्ह ले आ नो क्षमता अनलाइनमाफर्त ् परीक्षण गन अवसर प्रा त गन छन ् ।

५. परीक्षाको प्रशासिनक पक्षमा सध
ु ार

कक्षा ८ को परीक्षाको प्रशासिनक पक्षलाई सद
ु ढ
ु बनाउने

सरकारले प्राथिमक िशक्षाको क्षेत्र र अविधलाई कक्षा १-५ बाट बढाएर १-८ स म पर्ु याउने

कुरामा िवचार गिररहे को छ। यसको ता पयर् कक्षा ८ प्राथिमक तहको अि तम कक्षा हुनेछ
भ ने नै हो । िज ला िशक्षा कायार्लय वारा िलइने कक्षा ८ को परीक्षा अ य त अनौपचािरक
प्रकृितको छ। यो परीक्षा तहगत अि तम परीक्षाका

िशक्षा कायार्लयले यस परीक्षाको

यसलाई सबै िव याथीर्ले अिनवायर्

पमा स प न हुन सकेको छै न। िज ला
यव थापन र स चालन गन िज मा िलइराख्नु पदर् छ र
पमा िदनै पन

परीक्षाका पमा िलनु पदर् छ।कक्षा ८ मा

िव याथीर्ले प्रदशर्न गरे को क्षमतामा आधािरत भई मा यिमक तहको पिहलो कक्षा अथार्त ् ९
मा भनार्

िलइनु

पदर् छ।

त लो

तहदे िख मािथ लो

तहस म नै

सबै

िव याथीर्ह लाई

ितनीह को प्रगित आव यक छ भ नका लािग िसकाइको प्र याभिू त प्रदान गनुर् पदर् छ।

से डअप परीक्षालाई तु

तै हटाउनु पन

से डअप परीक्षाको योजना र स चालनमा सरकारको कुनै संलग्नता नरहे पिन एस ् एल ् सीका

लािग िव याथीर्को चयन गनर्का लािग यस परीक्षाको यापक प्रयोग भएको छ।सरकार र सवर्
साधारण दव
ै ा िव यालयको सफलताको आधार एस ् एल ् सीमा उसले
ु म
प्रितशतलाई

बढाउने प्रविृ त रहे को

छ। उ च उ तीणर्

समाजबाट स मान र प्रित ठा प्रा त गन

प्रितशत

गरे का छन ् भने

याउने

याएको उ तीणर्
िव यालयह ले

उ तीणर्

प्रितशत कम हुने
िव यालयले कुनै स मान र प्रित ठा प्रा त गदन। उ तीणर् प्रितशत सावर्जिनक र िनजी दव
ु ै
िव यालयह को मापनको मह वपण
ू र् आधार बनेको छ। द डबाट ब नका लािग चािहने

यन
ू तम उ तीणर् प्रितशतका कारण सावर्जिनक िव यालयह लाई उ च उ तीणर् प्रितशत

आव यक हु छ। अक ितर िनजी िव यालयह लाई िव यालय स चालन गनर् र उ तीणर्
प्रितशतका आधारमा िव यालयको चयन गन अिभभावकह लाई प्रभािवत पानर् उ च उ तीणर्
प्रितशत चािहने हु छ। यी दव
ु ै थिरका िव यालयह उ तीणर् प्रितशत बढाउनै
पन गरी दबाबमा परे का छन ् । य तो अव थामा िव यालयह औसत उ तीणर् प्रितशत विृ द्ध
गनर्का लािग कमजोर उपलि ध क्षमता भएका िव याथीर्लाई बीचमा िव यालय छा न वा अ य

िव यालयमा थाना तरण हुन समेत प्रो सािहत गदर् छन ् । यसरी से डअप परीक्षा कमजोर तथा
एस ् एल ् सी परीक्षामा राम्रो गनर् नसक्ने स भावना भएका िव याथीर्लाई रोकी राख्नका लािग

एउटा राम्रो मा यम ब न पुगेको छ। दव
ु ै प्रकारका िव यालयह ले परीक्षाको पिरणाम बढाउन

से ड-अप परीक्षाको द ु पयोग गिररहे का छन ् । से ड-अप परीक्षा िविभ न कारणले अनुपयोगी
रहे को छ भने कितपय अव थामा यसको प्रयोग मह वपूणर् राजनीितक साधनका पमा समेत

हुने गरे को छ।अनुपयोगी हुनुका कारण िन न छन ् :
पिहलो, दस वा सो भ दा बढी समय िव यालयमा लगानी गिरसकेका बालबािलकाह लाई
राि ट्रय परीक्षामा सहभागी हुनबाट वि चत गनुर्

यायोिचत दे िखंदैन।

दो ो , एस ् एल ् सी परीक्षाभ दा अिघ गिरने कुनै पिन प्रकारको छँ टनीले जनमानसमा गलत

स दे श जा छ र एस ् एल ् सी परीक्षालाई अझ बढी रह यमय बनाउँ छ। एस ् एल ् सी परीक्षालाई

फलामे ढोका ठा ने प्रविृ तलाई यसले िनर तरता िद छ र एस ् एल ् सीलाई 'अस भव कायर्'
पमा िचित्रत गन कायर् भइरह छ।

ते ो , एस ् एल ् सी परीक्षालाई कक्षा दसका िव याथीर् सङ्ख्याको सापेक्षतामा नहे री एस ् एल ्
सीमा सहभागी िव याथीर्को अनुपातमा हे िरने हुनाले उ तीणर् ि थित सही िकिसमले प्र तुत
भइरहे को छै न। यसले राि ट्रय र िव यालय िवशेषको उपलि धको वा तिवक तह के हो भ ने

कुरालाई छो ने काम गरे को छ। से ड- अप परीक्षाको उ तीणर् प्रितशतमा आइरहने पिरवतर्नका

कारण कक्षा दसमा वष िप छे आइरहने िव याथीर्को अनुपातसँग तुलना गरी परीक्षाको उ तीणर्

प्रितशत िनका न अस भव भएको छ। एस ् एल ् सी परीक्षालाई अिहलेकै अव थामा राखी

राख्नुको कुनै तािकर्क कारण छै न भ नेह पिन छन ् । यिद से ड-अप परीक्षाको पिरणाम र एस ्
एल ् सी परीक्षाको अङ्क िम दो छ भने यी दई
ु म ये कुनै एउटा परीक्षा स चालन गिरराख्नु

को कुनै अथर् रहँ दैन। यिद यी दव
ु ै बीच स ब ध छै न भने िव याथीर्को चयन गन नाममा एस ्

एल ् सी उ तीणर् गनर् सक्ने िव याथीर्मािथ अ याय गन

काम मात्र यसले गरे को छ। िनजी

िव यालयह ले से ड-अप परीक्षामा फालेका िव याथीर्ह ले अक
िदंदा राम्रो

ेणीमा उ तीणर् भएका त यह

िव यालयबाट एस ् एल ् सी

पिन छँ दैछन ् । यी स पण
ू र् कारणह ले िनजी वा

सावर्जिनक दव
ु ै िव यालयह ले से ड-अप परीक्षाको द ु पयोग गरी एस ् एल ् सी परीक्षाको
लािग िव याथीर् छनोट गनर् बाट रोक लगाउनु पदर्छ।

उपयक्
ु त नक्साङ्कनका आधारमा परीक्षा के द्रह
िवगतमा िव यालयह को
िव यालयह

थापना गन

नक्साङ्कनका केही प्रयासह

भए पिन नेपालमा धेरै

जसो

नक्साङ्कनका आधारमा नभई राजनीितक प्रभावका आधारमा थापना भएका

छन ् । मा यिमक तहका स दभर्मा यो कुरा बढी स य छ। समद
ु ायमा मा यिमक िव यालय

हुनुलाई शिक्त र स प नताको प्रतीकका पमा िलने गिरएको छ। थलगत सभक्षणबाट प्रा त
त याङ्कका आधारमा परीक्षा के द्रह बहुसङ्ख्यक िव याथीर्लाई सहज र सिु वधाजनक हुने

गरी थापना गिरएका छै नन ् । यसैले िशक्षा तथा खेलकुद म त्रालयले परीक्षा के द्रह

थापना

गनर्का लािग उपयुक्त क्षेत्र (िव यालय) पिहचान गनर् िव यालय नक्साङ्कन सभक्षण गराउनका

लािग सझ
ु ाव प्र तुत गरे का छ ।हालैका वषर्ह मा त परीक्षा के द्र िनधार्रण सरु क्षाका ि टबाट

गनर् थािलएको छ। सरु क्षाको मह वलाई नकानर् िम दै न तापिन अझै अ य शैक्षिणक र
यावहािरक कुराह लाई पिन ग भीर पमा हे िरनु पदर् छ (उदाहरणका लािग बसाइको

यव था,

फिनर्चरको उपल धता, परीक्षाहल, खानेपानी, शौचालय, घरदे िख परीक्षा के द्र स मको दरू ी

आिद)।

सावर्जिनक परीक्षाको प्रशासिनक पक्षलाई
ठूलो

तरीकृत गन

तरमा के द्रीय तरबाट स चालन हुने परीक्षाको एउटा पव
ू र् सतर् परीक्षाको स चालनमा
एक पता हुनु पदर् छ भ ने पिन हो । पिनकाले परीक्षा स चालन प्रिक्रया र यसका सतर्ह लाई
तरीकृत गनर् सक्दो प्रयास गरे को छ। तर पिन परीक्षाको प्रशासिनक पक्षमा एक पता आउन

नसकेको कुरा हाम्रो अवलोकनले पिह याएको छ। एस ् एल ् सी परीक्षामा िविभ न क्षेत्रमा

छिरएर रहे का िव याथीर्को

ठूलो

सङ्ख्यालाई

परीक्षा के द्रमा ज मा पारी

तरीकृत

(standarized) नगिरएका परीक्षा साधनह बाट परीक्षा िलने गरे का कुरा प ता लागेको

छ।

परीक्षामा ब ने

िनरीक्षकह को

अनुभव र योग्यतामा पिन पयार् त िभ नता रहे को

एक पता र गण
र् ः अभाव रहे को छ र परीक्षकह
ु तर िनय त्रण प्रिक्रयाको पूणत

छ।

पिन िभ न

भावना र दक्षता भएका छन ् । कितपय परीक्षा के द्रह मा िवना अवरोध िचट चोन

काम

भइरहे को पिन पाइयो भने कितपय के द्रमा िचट चोन काम िब कुलै नभएको अव था पिन
दे िखयो । केही परीक्षा के द्रह

आव यक भौितक सामग्रीका ि टले स प न रहे का िथए भने

अ कितपयमा चािहँ य ता सामग्रीह को सवर्था अभाव रहे को िथयो । परीक्षा स चालन हुँदाको
अव थाले िव याथीर्को उपलि धमा ठूलो प्रभाव पान हु छ। यही कारण एस ् एल ् सी परीक्षाको
प्रशासिनक पक्षलाई

अ ययन टोलीको छ।

सध
ु ार गनर्का लािग आव यक कदम चािलहा नु पछर् भ ने

एस ् एल ् सी परीक्षालाई िव याथीर् -मैत्री (student friendly) बनाउनु पन

हालका वषर्ह मा एस ् एल ् सी परीक्षालाई िव याथीर् -मैत्री बनाउन धेरै प्रयासह

सझ
ु ाव

भएका छन ् ।

यित भएर पिन वतर्मान परीक्षाका िनयम र िविनयमह िव याथीर्को िहतमा छै नन ् । पिनकाका
कितपय कायर्ह अझै पिन पारदशीर् ब न सकेका छै नन ् । ज तै :

पिहलो, १४ वषर् मिु नका िव याथीर्लाई एस ् एल ् सीमा सामेल हुन अनुमित िदइएको छै न।
दो ो , पूरक परीक्षा िदई एस ् एल ् सी उ तीणर् गन

िव याथीर्ह लाई उनीह ले प्रदशर्न गरे को

क्षमताका आधारमा कुनै पिन ‘ ेणी’ (division)प्रदान गन गिरएको छै न। य ता िव याथीर्ले
'िविश ट' वा प्रथम'

ेणीको अङ्क पाए पिन 'पास'

ेणीमा उ तीणर् िव याथीर् पिन

ेणी मात्र िदने गिरएको छ जबिक ते ो

यही

ेणी प्रा त गरे का हु छन ्।उ च क्षमता-प्रदशर्न गन
िव याथीर्का लािग य तो यव था यायोिचत छै न।
ते ो , िव याथीर्को परीक्षा िलँ दा अपिरिचत वातावरणमा िलइ छ र िनरीक्षण पिन अपिरिचत
यिक्तह बाट गराइ छ।
चौथो, परीक्षा हलमा सरु क्षा बलको भारी उपि थितले िव याथीर्ह आतङ्िकत ब ने गरे का छन ् ।

पाचौ , िव याथीर्ले आ नो
य तो परीक्षा िदने
छै टौ , िव याथीर्ले

ेणी वा अङ्क बढाउन पुनः परीक्षा (एस ् एल ् सी) िदन चाहे मा

यव था गिरएको छै न।
आ नो

अङ्कको

पुनर्योगका लािग आवेदन िदन सक्छन ्

तर

उ तरपुि तका पुनः परीक्षण गनर् पाउने गरी आवेदन िदन पाउँ दै नन ् । यी र य तै अ य

िविभ न परीक्षा- स बद्ध िनयम र िनयमावलीका कारण एस ् एल ् सी परीक्षा पारदशीर् सावर्जिनक
िक्रयाकलापभ दा रह यको िवषय ब न पुगेको छ।यी कारणह ले गदार् प्र नपत्र िनमार्ता र
परीक्षकह मा ग भीरता र व तुगतता (seriouness and objectivity) मा कमी आएको

छ।

यसैले य ता मैत्रीहीन अ यासको अ य हुनु पदर् छ।यस स ब धमा अ ययन समह
ू ले यस
िवषयमा िन न सझ
ु ावह प्र तुत गरे को छ :

१. एस ् एल ् सीमा सामेल हुनका लािग तोिकएको १४ वषर् उमेरको कुनै औिच य दे िखँदैन।
िव याथीर्को उमेरलाई परीक्षामा सामेल हुने आधार बनाउनु आव यक हुँदैन। कम उमेरमा
बालबािलका पिन एस ् एल ् सीमा ब न पाउने गरी उमेरस ब धी प्रावधानमा संशोधन गिरनु
पदर् छ।

२. पुरक परीक्षामा सामेल भई एस ् एल ् सी उ तीणर् गन िव याथीर्लाई पिन िनयिमत िव याथीर्

सरह यवहार गनुर् पदर् छ। 'उ तीणर् ' ेणी मात्र िदने वतर्मान यव थाको अ य हुनु पदर् छ।
३. एस ् एल ् सीमा सामेल हुने िव याथीर्ह लाई स भव भएस म ितनीह को घर र पिरवारभ दा

बािहर जाने अव था आउन िदनु हुँदैन।
४. परीक्षा हलिभत्र सरु क्षा बलको उपि थित तु

त ब द गिरनु पदर् छ।

५. यिद कुनै िव याथीर् पन
ु ः एस ् एल ् सी परीक्षा िदएर आ नो अङ्क र

ेणी विृ द्ध गनर् चाह छ

भने उसलाई पन
ु ःपरीक्षाको अनम
ु ित िदइनु पदर् छ। य ता िव याथीर्ले आ ना प्रयासबाट ेणी

विृ द्ध गनर् चाह छ भने िभ नािभ नै िवषयमा छुट्टै

पमा पन
ु ः परीक्षा िदने अवसर प्रदान गनुर्

पदर् छ। धेरै िव याथीर्ह एस ् एल ् सी उ तीणर् गरे पिछ उ च िशक्षामा भनार् हु छन ् । एस ् एल ्
सीको समापन प चात ् धेरै िव याथीर्ह नेपालकै उ च िशक्षण सं थाह मा भनार् हु छन ् भने
कितपय चािहँ नेपालबािहर पिन जाने गदर् छन ् । अिहलेको अव थामा उ चिशक्षा झन ् झन ्

प्रित पधार् मक ब दै गएको छ। िवदे शी िशक्षण सं थाह मा भनार् हुन र िव तीय सहयोग वा
छात्रविृ त प्रा त गनर्का लािग पिन एस ् एल ् सीमा िव याथीर्ले प्रा त गरे को पिरणाम मह वपूणर्
आधार ब दछ। िवशेषतः िनजी क्षेत्रका िव विव यालयह को
शैिक्षक सं थाह

प्रित पधार् मक ब न पुगेका छन ् ।

थापनासँगै दे शिभत्रकै उ च

यसैले

कितपय िव याथीर्ह

एकपटकभ दा बढी समय एस ् एल ् सी परीक्षामा सामेल भई आ नो क्षमता विृ द्ध गनर् चाह छन ्
। वतर्मान यव थामा एस ् एल ् सी उ तीणर् भइसके पिछ दो ो पटक एस ् एल ् सी परीक्षा िदन
सक्ने छै न।

यसकारण िव याथीर्लाई आ नो
पाउने

ेणी बढाउने अवसरका पमा एस ् एल ् सी परीक्षा पुनः िदन

यव था हुनुपछर् भ ने हाम्रो सझ
ु ाव छ। केही साकर् मल
ु क
ु ह मा य तो अ यास प्रार भ
पिन भइसकेको छ। भारत, पािक तान र ीलङ्कामा परीक्षा सध
ु ारका लािग िव याथीर्लाई दो ो
पटक परीक्षा िदन पाउने

यव था छ।

६. यिद िव याथीर् आ नो प्रा ताङ्कसँग स तु ट हुन सकेको छै न भने य ता िव याथीर्को
उ तरपुि तका पुनः परीक्षण गन अनुमित िदने यव था िमलाउनु पदर् छ। प्र येक िव याथीर्लाई
अिधकतम दई
ु िवषयमा उ तरपुि तकाको पुनः परीक्षणका लािग पूणर् आवेदन िदने
गरी य ता उ तरपुि तकाको पुनः परीक्षण गन अिधकार िदनु पदर् छ।

६. प्रमाणपत्र यव थापनमा सध
ु ार

यव था

मू याङ्कनमा साङ्केितक अक्षर प्रणाली (letter grading system)लागू गन
सावर्जिनक परीक्षाह मा िव याथीर्को उपलि धको प्रमाणीकरण र
िभ न-िभ न पद्धितह

प्रचिलत छन ् ।

ेणीकरणमा अ य त सरल पद्धितको

ेणीकरणका लािग िव वका

नेपालमा पिनकाले िव याथीर्ह को
प्रयोग गरे को

छ।

ेणीकरणको

िव याथीर्ले अलग-अलग िवषयमा प्रा त गरे को अङ्कलाई छुट्टाछुट्टै

उपलि धको
यस पद्धितमा

पमा िदई सामा य

अधारमा यसको ेणीकरण गिर छ। यसका प्रश त सीमाह रहे का छन ् । पिहलो , यसमा १०१
(० दे िख १००) मापन केलको प्रयोग गरी िव याथीर्को क्षमताको
पद्धित अपनाइएको छ। यस पद्धितमा एक जनाले प्रा त गन

ेणीकरण गन

सामा य

अिधकतम स भा य अङ्क १००

हो जसले उ च तर भ ने जनाउँ छ।यसमा शू य अङ्कले िशक्षाथीर्ले कुनै पिन कुरा िसकेको
छै न भ ने

बझ
ु ाउँ छ।िसकाइ िसद्धा तले

मा छे को

िसकाइ क्षमता असीिमत हुने र यस
क्षमताको अ य कुनै पिन िव दम
ु ा हुन नसक्ने कुरा बताउँ छ। मानवीय उपलि धलाई कुनै
अङ्कमा सीिमत (score) गर्ने कायर् अप्राकृितक हु छ। कुनै िसका ले केही पिन कुरा िसकेन
भनी प्रमािणत गनुर् वा तवमै अस भव हु छ।

ेणीकरण (system of grading) को यो पद्धित हाम्रो सामा य ज्ञान र मानवीय िसकाइका

िविभ न प्रमािणत भइसकेका िसद्धा त िवपरीत छ। दो ो ,

ेणीकरणको

वतर्मान पद्धितले

िव याथीर्को िसकाइ क्षमताका िवषयमा सा ै थोरै सच
ू ना प्रदान गदर् छ। उदाहरणका लािग सबै
िवषयको उ तीणार्ङ्क ३२ तोिकएको छ तर यसले स बि धत िव याथीर्ले कित िसकेको छ वा

के गनर् सक्छ भ ने िवषयमा कुनै जानकारी िदन सक्दै न। ते ो , िविभ न िवषयमा िव याथीर्ले

प्रा त गरे को अङ्कलाई जोडी ेणी प्रदान गन गिरएको छ। यस पद्धितले िविभ न िवषयमा
िव याथीर्ले प्रा त गरे को िभ नता कित हो भ ने कुरा दे खाउँ दै न र वष िप छे िव याथीर्ले

िवषयगत िभ नतालाई पिन दे खाउँ दै न।उदाहरणका लािग गिणतमा िव याथीर्को प्रा ताङ्क ३
दे िख ९७ हुनसक्छ भने नेपालीमा ३३ दे िख ६१ हुनसक्छ। कुनै िव याथीर्ले नेपालीमा ३३ र
गिणतमा ९७ अङ्क पायो भने नेपालीमा पाएको अङ्कभ दा गिणतमा पाएको अङ्क तीन
गण
ु ाले बढी हु छ। य तो अव थामा नेपालीमा प्रा त गरे को ६१ अङ्क गिणतमा प्रा त गरे को
६१ अङ्कभ दा मू यवान हु छ। यसरी प्रा त अङ्कह को योगफलमा एउटा िवषयको प्रभु व
रहने वा अ य िवषयह बाट प्रभािवत हुने स भावना रिहरह छ।सारांशमा भ नु पदार् परीक्षाको
पिरणाम तथा िव याथीर्ले प्रा त गरे को वा तिवक
उपलि धबीच कमजोर स ब ध छ भ ने

कुरा यसबाट दे िख छ। ेणीकरणको

प्रणालीका कमी-कमजोरीलाई सध
ु ार गरी िव याथीर्को उपलि धलाई बढी अथर्पूणर्
गनुर् पन

कुरालाई अ ययन समह
ू ले ग भीर

वतर्मान

पले प्र तुत

पमा महसु स गरे को छ। यसैले िव याथीर्ले

िविभ न िवषयमा प्रा त गरे को उपलि ध तरलाई प्रा ताङ्कका पमा (raw score) नभई
(grades) र तहगत वा

ेणी

ेणीगत पमा यक्त गनुर् पछर् भ ने हाम्रो सझ
ु ाव रहे को छ। तह वा

ेणीले

तहह का बीचको

स भा य िभ नता तथा प्रा ताङ्कको

प्रितिनिध व गदर् छ। यसमा कुनै

समह
ू बद्ध प्र तिु तको

ेणी िवशेषमा परे को िव याथीर्ले के कित क्षमता हािसल

गर्यो र के कित गरे न भ ने कुरालाई प्रयोग गिरएका सङ्केतका सहायताबाट याख्या गिर छ
र तहह का बीचको

स ब धलाई

दे खाउने

कायर्

गिर छ। यस प्रणालीले

पठन-पाठन

प्रिक्रयालाई िनर तर प्रिक्रयाका पमा हे रे हु छ। यस पद्धितबाट िव याथीर्ले हािसल गरे को

वा तहलाई िवषयगत

ेणी

पमा र वषर् -वषर्का बीच तुलना गरी हे नर् सिकने कुराको सिु नि चत

गदर् छ। तहगत प्रणालीको नयाँ
पन

यव था लागू गनर्का लािग जनसमद
ु ायको

वीकृित आव यक

हुनाले िशक्षा तथा खेलकुद म त्रालयले एक हिरत-पत्र (green paper) तयार गर्नु पदर् छ।
उक्त हिरत-पत्रमा हाल प्रचिलत मू याङ्कन प्रणालीका कमी-कमजोरीह र ेणीकरणको नयाँ

पद्धित तथा यसलाई प्र तत
ु गन तिरकाका

िवषयमा वणर्न गिरएको हुनु पदर् छ। उक्त हिरतपत्रलाई रा ट्र यापी पमा छलफलमा लगी
तहगत प्रणाली लागू गनर्का लािग आव यक कायर् योजना तयार पानुर् पदर् छ।
एकल िवषयक प्रमाणपत्रको

यव था लागू गन

एस ् एल ् सी परीक्षाको वतर्मान व पमा सबै िवषयमा एउटै प्रमाण-पत्र िदने गिर छ। य तो
प्रमाणपत्र प्रा त गनर्

िव याथीर्ले

आठवटै

िवषय उ तीणर्

गनुर्

पन हु छ। सामिू हक
प्रमाणपत्रको यस यव थाले कुनै िव याथीर् एक िवषयमा उ तीणर् भएमा उ तीणर् भएको

मा दै न। यिद एउटा िव याथीर्ले अङ्ग्रेजीमा २० र अ य सातवटा िवषयमा ६० वा यो भ दा बढी
अङ्क प्रा त गरे मा उसलाई अङ्ग्रेजीमा ३२ अङ्क प्रा त नग

जेलस म उ तीणर् प्रमाण-पत्र

िदइँदैन। अनम
ु ान गर यस िव याथीर्ले दस पटकस म प्रयास गदार् पिन उ तीणार्ङ्कका पमा

याउनु पन ३२अङ्क याउन सकेन। य तो अव थामा अङ्ग्रेजीको कमजोर क्षमता प्रदशर्नका

कारण अ

सात िवषयमा प्रा त गरे को उपलि धले कुनै मा यता प्रा त गनर् सक्दै न। क्षमता-

प्रदशर्नका लािग स तो षजनक आधार (एस ् एल ् सीका लािग उ तीणार् ङ्क ३२ अङ्क) पूरा गदार्

पिन प्रमाणपत्र नपाउनुका पछािड कुनै कारण दे िखँदैन। यसरी सबै िवषयका लािग सामिू हक
प्रमाणपत्र िदने प्रणाली िव याथीर्को पक्षमा रहे को पाइ न। यिद परीक्षाको उ े य िव याथीर्को
उपलि धको पिहचान गनुर्

प्रमाणीकरणको नयाँ

हो भने उ तीणर् िवषयमा प्रमाणपत्र िदने

यव थाले एस ् एल ् सी उ तीणर् गन

यव था गनुर् पदर् छ।

िव याथीर्को सङ्ख्या वा तै

ब दछ भने यसले गण
ु तर ख कने हुँदैन। यस नयाँ प्रणालीका पक्षमा अ य प्रश त त यह
पिन प्र तुत गनर् सिक छ। उदाहरणका लािग २०६० सालको िवषयगत उ तीणर् प्रितशतको क्रम

६३ दे िख ९७ प्रितशत छ भने स पूणर् िवषयको उ तीणर् प्रितशत भने अ य त यून (५१
प्रितशत) रहे को

छ। वतर्मान पद्धितका सट्टामा एकल िवषयमा प्रमाणपत्र िदने

यव थाले

िव याथीर्को ठूलो िह सा आ नो उ च शैिक्षक यात्रातफर् अग्रसर हुन पाउँ छ। एकल िवषयक
प्रमाणपत्रस ब धी धारणालाई यसभ दा अिघ नै मा यिमक िशक्षा िवकास के द्र (SEDP) ले

उठाएको

िथयो ।

हाम्रो

सभक्षणको

त याङ्कले

एकल िवषयक प्रमाणपत्र प्रणालीले

जनसमद
ु ायबाट समथर्न प्रा त हुने कुरा दे खाएको छ। यसकारण प्रमाणपत्र िदने नयाँ
पद्धितको िवकासको पिहलो कदमका पमा सरकारले तु तै एकल िवषयक प्रमाणपत्र पद्धित

लागू गन तफर् पाइला चा नु पदर् छ। भारत र

ीलङ्का पिन यस प्रणालीतफर् अिघ बिढसकेको

कुराको उ लेख गनुर् पिन प्रासङ्िगक हुन जा छ।

दीघर्कालमा िव याथीर्लाई उ तीणर् /अनु तीणर् घोषणा गन अ यासको अ य गन
मािथ उ लेख गिरएको प्र तािवत

ेणीकृत र एकल िवषयक प्रमाणपत्र िदने पद्धितले एस ् एल ्

सीमा िव याथीर्लाई उ तीणर् /अनु तीणर् घोषणा गन अ यासलाई हटाउनका लािग बाटो खल
ु ा

गन छ। ेणीकृत प्रणालीले 'पास' र 'फेल' को उ लेख िवना नै िव याथीर्को िसकाइउपलि धको

तहगत िववरण िद छ। अ य साकर् मल
ु क
ु ह मा पिन यो अ यास कितपयमा लागू भइसकेको

छ भने कितपयमा यसका िवषयमा ग भीर

पमा िवचार-िवमशर्

भइरहे को छ।यस नयाँ

यव थाले एस ् एल ् सी परीक्षाको उ च जोिखमपनालाई घटाउँ छ। जसका कारण परीक्षाका

लािग िवशेष कक्षा पढाइ परीक्षणका लािग (teaching to the test) िचट चोर्ने-चोराउने , जबजर् त
क ठ पानर् लगाउने , परीक्षामा अिनयिमतता हुने, छाया िव यालय (shadow schooling)आिद
ज ता अवाि छत िक्रयाकलापह ब दो मात्रामा हुने गरे का छन ् । यस यव थाले िशक्षण र
िसकाइमा भइरहे को परीक्षाको िनय त्रणलाई घटाउँ छ। उ तीणर् /अनु तीणर् प्रणाली हटाउने
प्र तावलाई नीितगत

पमा वीकायर् हुनु अिघ रा ट्र यापी छलफलका लािग लैजानु पदर् छ।
यस यव थाले िवशेषतः उ चिशक्षा, रोजगार र िनजामती सेवामा ठूलो साम ज य याउनु

पन हु छ।
परीक्षामा अनु तीणर् हुने िव याथीर्लाई यव थापन गनर् वैकि पक परीक्षा प्रणाली लागू गन
िवगत धेरै वषर्देिख एस ् एल ् सी परीक्षा िदएर पिन उ तीणर् नहुने िव याथीर्ह को एउटा ठूलो

जमात नै छ। उनीह ले थुप्रै चोिट परीक्षा त िदए तर सफल हुन सकेनन ् । ठूलो सङ्ख्यामा
अनु तीणर् भएका िव याथीर्को यव थापन गनर् अक उपाय आव यक भइसकेको छ। शैिक्षक-

प्रािज्ञक सीप नभएका तर म बजार वा अ य ठाउँ मा गई राम्ररी काम गनर् सक्ने क्षमता भएका
िव याथीर्ह लाई एस ् एल ् सीको वैकि पक यव था गनुर् आव यक हुनेछ।प्रािज्ञक पमा कम
किठन प्रकृितको वैकि पक यव थापनबाट यी िव याथीर्ले फाइदा पाउन सक्नेछन ् । धेरै
दे शह मा परीक्षामा अनु तीणर् य ता िव याथीर्ह लाई उ सजर्न र िवमिु क्त (waivers and


छाया िव यालय भ नाले िव याथीर्लाई िव यालयबािहर पुरकका पमा िशक्षण गनुर् बुिझ छ।य ता कक्षाह मा

िव याथीर्को सहभािगता कक्षामा पयार् त िशक्षण िसकाइ नहुँदा वा उ च तहका एसएलसी ज ता परीक्षाह मा सफल

हुन सिकयोस ् भ नका लािग हुने गछर् । कितपय थानमा यसलाई
schooling) पिन भिन छ। य ता कक्षाह
यादै पिन हुन सक्छन ् ।

दोहोरो

महङ्गा

िव यालय (double

exemptions), िवक प र

थानाप न(alternate and substitute) परीक्षाह का मा यमबाट

वैकि पक िड लोमा िदने कुरा पिन यहाँ उ लेखनीय छ।संयुक्त रा य अमेिरकाका िविभ न
रा यह मा यसको प्रचलन छ।
ग्रेस अङ्क िदने

यव थाको पुनर्मू याङ्कन गन

नेपालमा एस ् एल ् सी परीक्षामा ग्रेस (थप) अङ्क िदने प्रचलन छ।य तो ग्रेस अङ्क दई
ु

अव थाह

(stage)मा िदइ छ। पिहलो, पिनकाले परीक्षकलाई सीमा त अङ्क (३२ अङ्कको

निजक रहे का) भएका उ तर पिु तकाह

दो होर्याएर परीक्षण गनर्

िनदशन िद छ। य तो

िनदशन उ तीणार्ङ्कको निजक रहे का िव याथीर्प्रित उदार यवहार प्रदशर्न गन स लाहका पमा
िदइएको

हु छ।दो ो , एस ् एल ् सीमा उ तीणर् प्रितशत बढाउनका लािग परीक्षा सिमितले
सीमा त अङ्क भएका िव याथीर्ह का लािग केही अङ्क (य तो अङ्क वषिप छे फरक हुनसक्छ)

थिप िदने िनणर्यका कारण हु छ।परीक्षा सिमितको यस उदार नीितबाट कितपय िव याथीर्ह ले
दोहोरो फाइदा पाउने अवसर हु छ।ग्रेस अङ्कले िवप न अव थामा रहे का िव यालयमा अ ययन

गन बालबािलकाका लािग सकारा मक िवभेदका
सिु वधाह

पमा कायर्

गछर् ।िव यालयले पयार् त

पाएको भए राम्रो गनर् सक्ने िव याथीर्ह लाई यस

यव थाले म त गछर् ।केही

िव याथीर्लाई मात्रै फाइदा प्रदान गन हुनाले ग्रेस अङ्क िदने प्रचलनलाई धेरैले आलोचना गरे का
छन ् ।कितपयले यसलाई यायोिचत िनणर्यभ दा पिन राजनीितक िनणर्यका पमा िलएका छन ्
।ग्रेस अङ्क िदने

यव थालाई दईु िकिसमले सध
ु ार गनर्

सिक छ, पिहलो वषिप छे का

प्र नह को किठनाइ तरमा रहे को िभ नतामा आधािरत भई ग्रेस अङ्क िदन सिक छ। य तो
प्रावधानबाट एस ् एल ् सी परीक्षा िदने सबैले ग्रेस अङ्क पाउँ छन ् । दो ो प्रा ताङ्क एकै पको

भए नभएको िव लेषणमा आधािरत भएर पिन ग्रेस अङ्कका बारे मा िनणर्य गनर् सिक छ।
जन
ु सक
ु ै तिरका अपनाए पिन पिनकाले

ग्रेस अङ्क िदने

प्रणालीको पन
ु र्मू याङ्कन गनुर्

आव यक छ र धेरै मािनसले भनेझ यसका िवषयमा राजनीितक िनणर्यभ दा प्रमाणमा आधािरत
भई सही नीितको कायार् वयन गनप
ुर् दर् छ। भारत, माि द स, पािक तान र

ीलङ्कामा सीमा त

अङ्कका निजक रहे को भए पिन परीक्षकले ग्रेस अङ्क िदन सक्दै न।
एस ् एल ् सी परीक्षा जनिव वास प्रा त गनर् ठो स कायर् गन
लाख

अिभभावक, िव याथीर्, िशक्षक र

थानीय सरोकारवालाह सँगको लिक्षत समह
ू

छलफलबाट एस ् एल ् सी परीक्षा र पिनकाप्रितको जनिव वासमा कमी आएको दे िखएको छ।
पिनकाका िक्रयाकलापह

िन पक्ष, व तुपरक र यावसाियक नभएको अनुभव गिरएको छ।

एउटा कमर्चारीत त्र भएको, अक्षम र लोसे सं थाका

पमा पिनकालाई िलने गिरएको छ।

पिनका र यसको नेत ृ वप्रितजनिव वास गु दै गएको िन कषर् समाचार िव लेषणबाट पिन प्रा त
भएको छ। राि ट्रय मह वप्रा त सरकारी परीक्षा प्रणालीप्रितजनिव वास गु नु अव य पिन राम्रो
कुरा होइन। जनिव वास प्रा त गनर्का लािग पारदिशर्ता बढाउने , उ च तरको पेसागत क्षमताको

िव तार

गन,

जनसमद
ु ायमा

िनर तर

स चार

र

संवाद

बढाउने,

तरीकृत

कायर्

स चालन(standard operating procedure) प्रणालीको प्रदशर्न गन ज ता िविभ न कायर्ह
गनप
ुर् न दे िख छ।

७. परीक्षा पिरणामलाई शैिक्षक सध
ु ार र उ तरदािय वको िवकास गनर्का लािग प्रयोग
िव याथीर्को रिज ट्रे सन क्षेत्र िव तार गन
परीक्षा र मापन िवशेषज्ञह ले लामो समयदे िख सावर्जिनक परीक्षाको पिरणामलाई शैिक्षक
सध
ु ारका लािग प्रयोग गनप
ुर् छर् भ ने िवचार राख्दै आएका छन ् ।वा तिवक
िव लेषण गनर् सकेमा मात्रै य ता पिरणामह
पिरणामलाई

पमा बोध गनर् र

अथर्पूणर्

हु छन ् । एस ् एल ् सी परीक्षाको
यितखेर मात्र राम्ररी बोध गनर् सिक छ जितबेला यसलाई िव यालय, िव याथीर्

र पिरवारका िवशेषताह को िव लेषणमा प्रयोग गनर् सिक छ।य तो कायर्को लािग एउटा उपाय
भनेको

िशक्षा िवभागअ तगर्तको

शैिक्षक

यव थापन सच
ू ना प्रणाली र एस ् एल ् सीको

पिरणामका बीच स पकर् थापना गनुर् हो ।तर यो काम यित सिजलो छै न। यसका लािग अक

एउटा मह वपूणर् िवक प भनेको िव यालय र िव याथीर्ले रिज ट्रे सन भदार् आव यक पन उमेर,

िलङ्ग, जाित/जनजाित, अिभभावक साक्षरता वा शैिक्षक योग्यता, अिभभावकको पेसा, िव यालय
रहे को थान आिदको मह वपूणर् सच
ू नाह

भनर् लगाएर रिज ट्रे सन दायरा िव तार गन

हो ।

यसमा थप कुनै आिथर्क वा प्रशासिनक भार पदन। तर पिन एस ् एल ् सी परीक्षाको पिरणामलाई
अथर्पूणर् पमा बोध र िव लेषण गनर् यसले सहयोग पुर्याउन सक्छ।

उ कृ ट क्षमता-प्रदशर्न गन िव याथीर्का उ तरपुि तकाह उपल ध गराउने

हालैका वषर्ह मा राम्रो क्षमता प्रदशर्न गन िव याथीर्को पिहचान र स मान गन पर परा
बिढरहे को छ। यापािरक फमर्, उ योगह , राजनीितक पाटीर्ह , गैरसरकारी सं थाह , जातीय
सङ्घ-सं थाह

तथा अ

धेरैले

उ कृ ट क्षमता प्रदशर्न गन िव याथीर्ह लाई

परु कृत र

स मािनत गरे को पाइएको छ।उ कृ ट क्षमता प्रदशर्न गन उ तरपिु तकाह ले िशक्षकलाई

िशक्षण कायर्मा सहयोग पर्ु याउँ छन ् भने िव याथीर्ले भिव यमा हुने परीक्षाको तयारीका लािग
यसको प्रयोग गदर् छन ् ।यी उ तरपिु तका एस ् एल ् सी परीक्षामा सामेल हुने लाख िव याथीर्का
लािग

तरीय क्षमताका उदाहरण ब दछन ् ।यी सबै कायर् गनक
ुर् ो मल
ू उ े य समग्र िशक्षा

प्रणालीको अिभविृ द्ध गनुर् नै हो ।यसैले उ कृ ट क्षमता प्रदशर्न गरे का िव याथीर्ह का
उ तरपिु तकाह

िव यालय र िव याथीर्लाई उपल ध गराउनपछर् भ ने हाम्रो सझ
ु ाव छ। यस

कायर्बाट पिनकाको जनिव वास र सहयोग पुनः प्रा त गनर् म त पग्ु दछ।

परीक्षाका प्रणालीह को िव लेषण गन र िव लेषणबाट प्रा त सच
ू नाह लाई िव यालय पद्धितमा
लागू गनर् बिलयो प्रणाली थापना गन

परीक्षा िनय त्रण कायार्लयमा सच
ू नाको भ डार नै छ। तर य ता सच
ू नाह को िव लेषण र

प्रचार-प्रसार हुन सकेको छै न।ती सच
ू नाह ले विर ठ नीित िनमार्ता र यव थापकलाई सहयोग
पुर्याउने वा ितनीह का बीच सच
ू ना र अनुभव आदान-प्रदान गन कायर् र जनता तथा
िव यालयमा सिू चत गन कायर् पिन गिरएको छै न।परीक्षाका िवशेषज्ञह

िव यालयको िशक्षण-

िसकाइको गण
ु तर बढाउन एस ् एल ् सी ज ता परीक्षामा िनणर्या मक (summative) परीक्षणको

िनमार्णा मक(formative)प्रयोगमा बढी जोड िद छन ् ।यी सच
ू नाह ले िव याथीर् वारा उपेक्षा
गिरएका र पा यक्रमका नबझ
े ा िविभ न पक्षको पिहचान गरी िशक्षण-िसकाइको गण
ु क
ु तर

विृ द्धमा योगदान पर्ु याउन सक्छन ् ।य ता सच
ू नाह को िव लेषण सही िकिसमले हुन सक्यो
भने िज ला तथा के द्र का शैिक्षक प्रशासकह लैङ्िगक समिवकास, जाित/जनजाित समह
ू ,

िव यालयका प्रकृित, भ-ू पयार्वरणीय क्षेत्र र अ य िविवध िभ नतायक्
ु त क्षेत्रमा रहे को िवभेद
पिहचान गरी िशक्षण उपलि धमा दे िखने िभ नता बु न सक्षम हुनेछन ् ।
समग्र शैिक्षक प्रणालीमा स चार यव था सध
ु ार गन

पिनका लाख

िव यालय र िशक्षकह सँग स ब धिवहीन अव थामा छ।पिनकािभत्र के

भइरहे को छ भ ने कुरा स पूणर् िशक्षा जग ले थाहा पाउनु पछर् ।िशक्षामा नयाँ िवकास के

भइरहे छ भ ने बारे मा पिन िशक्षाजग लाई िनर तर सस
ु िू चत गिररहनु पदर् छ। यसकारण

पिनकाले िव याथीर्ले परीक्षामा क तो पिरणाम प्रा त गरे का छन ् भ ने िवषयमा िशक्षक र
िव यालयह लाई सस
ु िू चत गन यवि थत पद्धित अपनाउनु पदर् छ।यसले आफ् नै समाचार

बुलेिटन प्रकािशत गनप
ुर् दर्छ र यसलाई

दे शभिरका िव यालयह मा पुर्याउनु पदर् छ।समाचार

बुलेिटनमा प्र येक वषर्का हरे क िवषयका प्र नह को िव लेषणस ब धी त याङ्क समावेश

हुनुपदर् छ। प्र नका उ कृ ट, औसत र कमजोर उ तरका नमन
ु ाह पिन य तो समाचार
बुलेिटनमा समावेश हुनु पदर् छ।यसबाट िशक्षक र िव याथीर् लाभाि वत हुने अवसर पाउँ छन ् ।
य तो समाचार बुलेिटन स पूणर् िव यालय प्रणालीसँगको स चारका िनि त उपयुक्त मा यम
ब न सक्छ।समाचार बल
ु ेिटनका मा यमबाट पिनकाले िव याथीर्, िशक्षक, िव यालय र

अिभभावकले अपेक्षा गरे का िवषयमा अनुभव आदानप्रदान गनर् पाउँ छन ् र एस ् एल ् सीमा

सफलता प्रा त गनर्का लािग के-के गनप
ुर् छर् भ ने बारे मा पिन जानकारी पाउँ छन ् । एस ् एल ् सी

परीक्षाको उ तीणर् प्रितशतमा ठूलो घटीबढी हुने गरे को हामीले पाएका छ । एस ् एल ् सी
परीक्षामा हुने गरे को य तो उतारचढाव यसबेला मात्र वीकायर् हु छ। जन
ु बेला हामीले यसका
उिचत कारणह को पिहचान गनर् सक्छ । अझ एस ् एल ् सी परीक्षामा पाइने उतार-चढावका

कारणह का बारे मा प ट िकिसमले स प्रेषण गनर् सिकयो भने यसलाई सवर्साधारणले पिन
वीकार गछर् ।तर य ता कारणह का बारे मा प ट पािरएन भने परीक्षामािथकै जनिव वास
गु न पुग्दछ।

कारणिवहीन पिरवतर्नह

नै

परीक्षा प्रणालीमा जनिव वास घटाउने

कारकह

हुन ् ।य तो
अव थामा उ तीणर् प्रितशतमा हुने उतारचढावको कारण भेदभावपूणर् परीक्षण नै हो िक भ ने
अव था पिन आउँ छ।यी स पूणर् कारणह ले गदार् पिनका स चारको कुनै न कुनै साधनको
उपयोगबाट िव यालय प्रणाली र िसङ्गो जनसमद
ु ायसँग स पकर्मा रहन आव यक छ।

प्र येक िव यालयको प्रगित िववरण तयार पारी प्र तुत गन

िज ला िशक्षा कायार्लयले एस ् एल ् सीमा प्रा त गरे को अङ्कको िव तत
ृ िव लेषण गरी प्र येक

मा यिमक

िव यालयको

उपलि ध

प्रोफाइल

(performance

profile)तयार

पार्नप
ु दर् छ।िव यालयलाई उ च तहको उपलि धका लािग दबाब िसजर्ना गनर् य तो प्रोफाइल
सावर्जिनक गनप
ुर् दर् छ। िवगतको एस ् एल ् सीमा प्रा त गरे को पिरणामका आधारमा िज ला िशक्षा
कायार्लयले

प्र येक िव यालयको उपलि धस ब धी ल य िनधार्रण गरी िदनप
ु दर् छ र

िव यालयले य तो ल य कसरी प्रा त गरे भ ने कुराको मू याङ्कन गनप
ुर् दर् छ।क्षमता प्रदशर्न
प्रोफाइलमा मािथको कुरा बाहे क िविभ न समह
ू का िव याथीर् (उदाहरणका लािग लैङ्िगक, भाषा-

समह
ू , सामािजक-आिथर्क

तर, अिभभावकको

शैिक्षक

तर, जनजाित समह
ू , दिलत) को

औसत उ तीणर् प्रितशत िविभ न समह
ू का िव याथीर्ह ले छुट्टाछुट्टै िवषयमा पाएको औसत

प्रा ताङ्क, िज ला, क्षेत्र र दे शकै अ य िव यालयको सापेक्षतामा िव यालयको साङ्गोपाङ्गो
ि थितज ता कुराह समावेश हुनुपदर् छ।

यून क्षमता- प्रदशर्न गन िव यालयह पिहचान गरी ितनीह लाई समयसीमाबद्ध सध
ु ार योजना

िनमार्ण गनर् लगाउने

िनयममािथ िनयम थुपारे र मात्र सम याको स बोधन हुन सक्दै न।यसका लािग त कुन
िव यालयले िकन यन
ू तम मापद ड पूरा गनर् सकेन भ ने कुरा प ता लगाउनुपदर् छ। द ड िदने
प्रिक्रया

यून क्षमता भएका िव यालयको सध
ु ार गन समाधान पटक्कै होइन।सिु वधािवहीन

समद
ु ाय, जनजाित, अ पसङ्ख्यक जनजाित, िवप न पिरवारबाट आएका बालबािलका तथा
अ य त किठन पिरि थितमा स चािलत िव यालयह

नै

यून उपलि ध प्रा त गन

िव यालयमा पदर् छन ् ।य ता िव यालयह पिहचान गरी यून क्षमता प्रदशर्नको कारण केलाउन
पछर् ।य ता िव यालयले

सध
ु ारका लािग िसकाइ उपलि ध अिभविृ द्ध योजना (learning

achievement improvement planLAIP) तयार पानप
ुर् दर् छ।

यव थापन सिमितका सद य,

अिभभावक, समद
ु ायका सद य, िव याथीर् , िशक्षक तथा अ य स बद्ध सरोकारवालासँग यसका

स ब धमा

िव तत
ृ

छलफल

गनप
ुर् दर् छ।

य तो

योजना

समय-सीमामा

आधािरत

हुनुपदर् छ।योजनामा रणनीितको पिहचान र िव यालयको क्षमता अिभविृ द्धका लािग गिरनु पन
कायर्ह
पिन समावेश गिरनुपदर् छ।अिहले जोिखममा परे का िज ला, िव यालय र
िव याथीर्ह लाई म त गनर् कुनै काम भएको छै न।

हाल िव यमान परु कार, द ड र सिु वधाह को समीक्षा गन

हालको िशक्षा िनयमावलीले लगातार १५प्रितशतभ दा कम उ तीणर् प्रितशत

याउने

िव यालयलाई द ड गन यव था गरे को छ।केही समय यता एस ् एल ् सीमा ५० प्रितशतभ दा

बढी िव याथीर् उ तीणर् गन , गराउने िव यालयलाई ३,००,००० नगद पुर कार िदने यव था पिन
गिरएको छ। िव यालयलाई उ च क्षमता प्रदशर्नका लािग अिभप्रेिरत गन

य ता नीितह

गरी

याइएका

राम्रो मनसायका साथ

याइएका हुनसक्छन ् । तर समतावादी िसद्धा तका
आधारमा हे न हो भने य ता नीितह ले ठूलो नकारा मक असर पाछर् न ् ।

य तो नीितले जन
ु ःपरु कृत
ु िव यालय र समद
ु ाय पिह यै परु कृत भइसकेका छन ् ितनैलाई पन

गदर् छ। िवप न समद
ु ायमा स चालन हुने राम्रो क्षमता प्रदशर्नका लािग आव यक पन
आधारभत
ोत सामग्रीका अभावमा िव यालयका लािग य तो नीित यायोिचत हुँदैन।एस ् एल ्
ू
सीको पिरणामलाई मात्र िव यालयको प्रगित मािननु हु न भ ने कुरा हाम्रो अनस
ु धानले
दे खाएको छ।एस ् एल ् सीज ता उ च जोिखमपण
ू र् परीक्षाह मा िवप न समद
ु ायबाट आएका
बालबािलकाको

कमजोर

उपलि ध- तरमा

िविभ न

िकिसमका

सिु वधािवहीन अव था

(उदाहरणका लािग भाषा)ले काम गरे का हु छन ् । यसैले एस ् एल ् सी परीक्षाको पिरणामका
आधारमा सं था र समद
ु ायलाई द ड िदने काम यायपूणर् होइन। य ता िव यालयह लाई य तो
नीितले याय िदन सक्दै न।पुर कार र द ड िदने वतर्मान यव थाले िव यालयका बीचमा

उपलि ध तरको दरू ी अझ बढाउन सक्दछ।राम्रो क्षमता प्रदशर्न गनलाई पुर कृत गिररहँ दा यून

क्षमता प्रदशर्न गनलाई पिन सहयोग गन उपयुक्त रणनीित िनमार्ण गनप
ुर् दर् छ।
क्षमता-प्रदशर्नका लािग िज लालाई उ तरदायी बनाउने

हालका वषर्ह मा एस ् एल ् सी परीक्षाको पिरणामलाई उ तरदािय वका स दभर्मा प्रयोग गन

पर परा ब न थालेको छ।िव याथीर्को क्षमता-प्रदशर्नमा िव यालय र िशक्षकको उ तरदािय व
सिु नि चत गन कुरा मह वपूणर् छ तापिन िव यालय यव थापन सिमितका सद य, शैिक्षक

प्रशासक, िनरीक्षक, प्रिशक्षक तथा पा यक्रम र पा यक्रम िनमार्तालाई पिन यसको
उ तरदािय व बहन गन कायर्मा संलग्न गराइनु पछर्

।िव यालयबािहरका िविभ न

सरोकारवालाह ले पिन केही न केही उ तरदािय व िलनै पन हु छ।िज लामा िव यालयको
उपलि ध िनधार्रणमा िज ला िशक्षा अिधकारीको भिू मका मह वपण
ू र् हु छ।िव यालयको
क्षमता प्रदशर्नमा प्रभाव पान अनेक िनणर्यह (उदाहरणका लािग िव तीय र मानवीय ोत-

साधनको

िवतरण, िशक्षक िवकास, िशक्षक

यव थापन) िज ला

तरमा िज ला िशक्षा

अिधकारीले नै गदर् छन ् ।यी िविभ न कारणह ले गदार् िशक्षक र िव यालयह का अितिरक्त

िज लाका अिधकारीह लाई पिन क्षमता प्रदशर्नका लािग उ तरदायी बनाउनु पन दे िख छ।

यापक पमा िव तार भइरहे का छाया िव यालयह लाई िनय त्रण गनर् िनयमावलीको परे खा

तयार पान

िव यालयज तो भए पिन र जहाँ रहे पिन िव यालयमा पढाइने िवषयह मा अितिरक्त
युसन प ने प्रविृ त िव यालयीय िशक्षा प्रणालीमा ब दो

िनयिमत िसकाइबाहे क िनजी
िव यालयका

पमा पिढने य तो

पमा

पमा पाइएको छ। िव यालयको

पढाइलाई

िशक्षाशा त्रीह ले

छाया

पमा अ यार्एका छन ् ।औपचािरक िशक्षा प्रणालीको समाना तरतामा

अनौपचािरक िशक्षा प्रणालीको यो प चिलरहे को छ।अितिरक्त युसनका पमा कोिचङ्ग कक्षा
र िनजी यस
ु न गरी मख्
ु य दई
ु

प पाइएका छन ् ।कोिचङ कक्षा भ नाले सामा यतः यापािरक

फमर् , वयंसेवी सं था, िशक्षकह को समह
ू वा िव यालयले िव यालयभ दा बािहर स चालन
गरे का पठनपाठन कक्षाह

कसैले

भ ने बिु झ छ।िनजी यस
ु न चािहँ िव यालयका िशक्षकह

स-साना समह
ू मा वा

यिक्तगत

पमा पठनपाठन गराउने

वा अ

प्रिक्रया हो ।

हाम्रो

अ ययनमा परे का िव यालयह म ये ८० प्रितशतले एस ् एल ् सीमा राम्रो पिरणाम प्रा त गनर्का
लािग कोिचङ कक्षा स चालन गरे को

प्रितिवषय प्रितिव याथीर्

पाइएको छ। य ता कोिचङ कक्षाह ले

सामा यतः

. १०० दे िख ३०० स म शु क िलने गरे का छन ् । िनजी

यस
ु न

कोिचङभ दा पिन महङ्गो छ।सभक्षणमा परे का स पूणर् िव याथीर्म ये ९० प्रितशत िव याथीर्ले
एस ् एल ् सी परीक्षा िदनु अिघ कोिचङ वा िनजी युसनका

पमा अितिरक्त कक्षामा समावेश

भएको पाइएको छ।धेरै जसो िव याथीर्ह ले यानमारा िवषयका पमा िचिनने गिणत, अङ्ग्रेजी
र िवज्ञान िवषयह मा कोिचङ वा िनजी युसन कक्षाह िलने गरे को पाइ छ। सहरी र ग्रामीण
दव
ु ै क्षेत्रमा

युसन वा कोिचङको पर परा उ तै

पमा पाइ छ। सावर्जिनक िव यालयका

िव याथीर् र ितनका अिभभावकह

कोिचङ कक्षाह ले अनु तीणर् हुने स भावनालाई कम गछर्
भ ने िव वास गछर् न ् ।िनजी िव यालयका िव याथीर् र ितनका अिभभावक चािहँ कोिचङ कक्षा वा

िनजी युसनले मािथ लो

ेणीमा परीक्षा उ तीणर् गनर् म त पुर्याउँ छ भ ने कुरा बताउँ छन ् ।तर

हाम्रो सभक्षणले अितिरक्त पठनपाठन र िव यालयका उपलि धबीच जनताले िव वास र अपेक्षा

गरे ज तो सकारा मक स ब ध रहे को दे खाएन। िशक्षणमा रहे को
अपयार् तता, यून शैिक्षक आधार, िव यालयमा सहयोगा मक िशक्षण (remedial teaching) को

अभाव, बोिझलो(overloaded) पा यक्रम, िशक्षकको दबाब, एस ् एल ् सी परीक्षामा हुने अ यिधक
प्रित पधार् ज ता कुराह ले अिभभावक र िव याथीर्ह ले अितिरक्त अ ययनतफर् लाग्नु परे को
कुरा हाम्रो अ ययनबाट थाहा भएको छ।सावर्जिनक परीक्षाह मा आ ना छोराछोरीले क्षमता
अिभविृ द्ध ग न ् भ नका लािग अिभभावकह

सदै व कुनै पिन स भािवत उपायह

अपनाउन

तयार हु छन ् भ ने साधारण कारणले यापक पमा िव तार भएका छाया िव यालयलाई रोक्न
प्रायःअस भव छ।य तो अितिरक्त अ ययन-अ यापनले िवप न अिभभावकह लाई आिथर्क
भार थोपछर् ।यसले िव यालयको िनयिमत िशक्षण-िसकाइमा पिन प्रितकूल प्रभाव पादर् छ।कोिचङ

कक्षा र िनजी युसनको ब दो मात्रालाई हे दार् यसका बारे मा आव यक नीित नै बनाउनु पन

भएको छ।अितिरक्त अ ययन-अ यापनको ि थितलाई

ह तक्षेप नगन वतर्मान सरकारी

नीितले औपचािरक िव यालयीय प्रणालीलाई नै तहसनहस बनाउन सक्छ। यसैले सरकारले
अितिरक्त अ ययन-अ यापनले िसजर्ना गरे को वा तिवक अव था पिहचान गरी

यसलाई

िनयिमत गन कुरा (ज तै : सीमािभत्र बसेर य ता अितिरक्त अ ययन अ यापन स चालन
हुनसक्छ) मा सिक्रय भिू मका िनवार्ह गन पन कुरामा जोडदार िसफािरस गर्छ ।
८. पढाइको नितजामा समताको सिु नि चत
छात्रा-िशक्षाको

तरमा सध
ु ार गन

एस ् एल ् सीको नितजामा िव याथीर्को क्षमता प्रदशर्न र लैङ्िगक समिवकासका बीच बिलयो
सकारा मक स ब ध रहे को पाइएको छ।परीक्षामा छात्राह ले भ दा छात्रह ले बढी राम्रो गरे को
पाइ छ।घर र िव यालय दव
ु ैितर छोरीलाई भेदभावपण
ू र् र फरकफरक यवहार गन

पिरपाटी

भएको समाजमा य तो दे िखनु कुनै अच मको िवषय होइन।छात्रका तल
ु नामा छात्राह ले िकन
कमजोर क्षमताप्रदशर्न गछर् न ् भ ने िवषयमा दई
ु भरपदार् कारणह

भेिट छन ् ।पिहलो,

छात्राह लाई िव यालयमा राम्रो गनर्का लािग आव यक पन वातावरण प्रायः पिरवारह ले

िदँ दैनन ् भ ने कुरा लि यत समह
ू छलफल र अनौपचािरक अ तवार्तार्ह बाट प्रा त भएको

छ।घरमा छात्राह ले अ ययनका लािग पयार् त समय नपाउनु यसको उदाहरण हो । अ तवार्तार्मा

सहभागी अिधकांश छात्राह का अनुसार उनीह ले आ नो प्रश त(किहलेकाहीँ प्रितिदन
६घ टाभ दा बढी) समय घरध दामा िबताउनै पछर् ।दो ो, हाम्रा अव था अ ययनह ले के

दे खाउँ छन ् भने, कक्षािभत्र वा बािहर पिन छात्रह को तुलनामा िशक्षकबाट छात्राह ले कमै सहयोग

र रे खदे ख पाउने गरे का छन ् । कक्षा अवलोकनले के दे खायो भने , कक्षाकोठामा िसकाइको
अवसर छात्रले भ दा छात्राह ले अित नै कम पाउने गरे का छन ् । यसैगरी के दे िखएको छ भने ,

िशक्षक वा िशिक्षकाले

छात्राह बाट अपेक्षा नै

कम गरे का हु छन ् ।िशक्षकह छात्रालाई
छात्रह का तुलनामा असक्षम, अ छी, सध
ु ो (submissive) र कम आँिटलो ठा छन ् (िब ट,

२००५)।कक्षाकोठामा िशक्षाथीर्का

सां कृितक र सामािजक यवधानह

पमा प्रभावकारी साथ िसक्ने काममा छात्राह का लािग
छन ् ।प्रायःछात्राह

।रमाइलो कुरा के छ भने िवज्ञान र गिणतज ता िवषयह
वयंलाई िव वास छै न। वतर्मान सरकारको प्रयास

िशक्षकसँग खुलेर कुरा गनर् सक्दै नन ्
िसक्ने आ नो क्षमतामािथ उनीह

छात्रविृ त र सिु वधाह का मा यमबाट

छात्राह लाई िव यालय जान अिभप्रेिरत गनतफर् केि द्रत छ।छात्रविृ त र सिु वधाह

भए तापिन छात्राह को

।िव यालयमा छात्राह को
:पिहलो कुरा त िसङ्गो
अिभयानह

िसकाइ उपलि धमा सध
ु ार

याउन यी कुराह

आव यक

मात्र पयार् त छै नन ्

क्षमता अिभविृ द्ध गनर्का लािग िन न सझ
ु ावह

प्र तुत गिर छ

समाजलाई नारीिशक्षाको मह व बुझाउन जन तरमा चेतनामल
ू क

स चालन गनुर् पछर् ।छात्राह को िसक्ने क्षमताका स ब धमा अिभभावक, िशक्षक

एवं वयं छात्राह मा िव यमान गलत अवधारणा हटाउनका लािग य ता अिभयानह आव यक
छन ् । दो ो

कुरा, छात्रह का आव यकता, िसकाइ-किठनाइ र िसकाइ शैलीका बारे मा

िशक्षकह लाई

सचेत पािरनु पदर् छ। ते ो कुरा, छात्राह को उ तीणर् दरलाई िशक्षक तथा

िव यालयलाई परु कृत गन मापद ड बनाइनु पछर् ।

िव याथीर्को असफलतािव द्ध िसङ्गो रा ट्रलाई पिरचालन गन
परीक्षामा धेरै िव याथीर् असफल हुने सम यालाई स बोधन गनुर् सामिू हक दािय वको िवषय हो।
िशक्षािवज्ञह , नीित िनमार्ताह , िव याथीर्, अिभभावक, िशक्षक सङ्गठनह , राजनीितक
दलह , नागिरक समाजका सद यह सबैको यसमा भिू मका हु छ।

गिरबी, सामािजक भेदभाव र िनरक्षतािव द्ध ल न उपयक्
ु त नीितको िनमार्ण गन
िव याथीर्को

क्षमताप्रदशर्नको

स ब ध

गिरबी, िनरक्षरता,

यन
ू

शैिक्षक

तर

तथा

जाित/जनजाित, भौगोिलक क्षेत्र, भािषक समह
ू र लैङ्िगक समिवकासका आधारमा गिरने

सामािजक भेदभाविसत हु छ भ ने कुरा प्रा त त याङ्कह ले दे खाएका छन ् ।मानव िवकास
सच
ू काङ्क (एचडीआई ) यन
ू रहे को भौगोिलक क्षेत्र अथवा िज लाह मा परीक्षामा असफल हुने

वा कमजोर क्षमताप्रदशर्न हुने घटनाह हु छन ् भ ने कुराको प्रश त प्रमाण जट
ु ाएको छ, जन
ु
कुरा हामीले गरे का िभ नता िव लेषण र समता िव लेषणले दे खाएका छन ् ।मानव िवकास

सच
ू काङ्क र एस ् एल ् सीमा उ तीणर् प्रितशतबीच सहस ब ध छ भ ने कुरा हाम्रो अवलोकनमा

दे िखएको छ।अ य िज लाह ले भ दा एचडीआई यून भएका िज लाह ले एस ् एल ् सीमा कम

मात्र राम्रो गनर् सकेका छन ् । यसै गरी पिरवारको वािषर्क खचर्-क्षमता, पिरवारमा एस ् एल ् सी
उ तीणर् गरे का सद यह को सङ्ख्या, घरध दामा केटाकेटीह ले िबताउने समयका आधारमा
िनधार्िरत आिथर्क-सामािजक तर र एस ् एल ् सीको नितजाबीच उ लेख्य स ब ध रहे को त य

पिन सभक्षणबाट प्रा त त याङ्कले दे खाएको छ। यसै गरी जनजाित र दिलत समह
ू बाट आएका
बालबािलकाको क्षमता प्रदशर्न अ य समह
ू बाट आएका बालबािलकाको भ दा िनकै

यून रहे को

छ।िव यालयको प्रदशर्न-क्षमता िव यालय एक्लैको िवषय होइन भ ने कुरा त यह ले दे खाएका

छन ् । िव यालयको प्रदशर्न-क्षमताको स ब ध गिहरो गरी जरा गाडेर बसेको समाजको

सामािजक-आिथर्क स ब ध र जनजाितगत संरचनासँग जोिडएको छ। पा यक्रम सध
ु ार,

िशक्षक-तािलम वा िव याथीर्को मू याङ्कन गन साधनको उ कृ टता ज ता िवशुद्ध शैक्षिणक

रणनीितह मात्रले पिन यून क्षमता- प्रदशर्न तथा असफलताह लाई स बोधन गनर् सक्दै नन ् ।

यसैले गिरबी, अिशक्षा, आधारभत
ू सेवाह को असमान िवतरण, सामािजक असमावेश र

लैङ्िगक िवभेद ज ता िवषयलाई उ च प्राथिमकताका साथ स बोधन गरी ह तक्षेपकारी नीित
िलनु पन

दे िख छ।िवशेष गरे र िवप न वगर् , मिहला, अ पसङ्ख्यक जाित, भािषक

अ पसङ्ख्यामा परे को समह
ू र दिलतह प्रित लि यत शैिक्षक सिु वधा र

सामािजक

तथा

आिथर्क

कायर्क्रमह को

आव यकता

बालबािलकाह लाई मा यिमक तहस म िनःशु क िशक्षा िदने

दे िख छ।कणार्ली

पले
क्षेत्रका

हालैको सरकारी िनणर्य यस

िदशातफर् एउटा मह वपण
ू र् कदम हो ।य ता कायर्क्रमको लािग क्षेत्र लि यत गनर् आव यक परे

पिन किहले काहीँ य ता कायर्क्रमह ले अ लाई भ दा कुनै खास एक समह
ू िवशेषलाई बढी
सिु वधा िदनु पन हु छ। यसैले सबभ दा राम्रो तिरका भनेको सहयोगको खाँचो परे का पिरवारह
वा केटाकेटीह को पिहचान गनुर् हो ।यसको लािग लि यत समह
ू को सही पिहचान हुनुपदर् छ।

९. मा यिमक िशक्षाको प्रासङ्िगकतामा सध
ु ार

उ च िशक्षासँग मा यिमक िशक्षाको प्रासङ्िगकता बढाउने
पदचाप अ ययन (tracer study)का क्रममा स पकर्मा आएका कुल िव याथीर्ह म ये ६८ प्रितशत

जित िव याथीर् उ च िशक्षामा प्रवेश गन गरे को पाइएको छ।उनीह म ये ४५ प्रितशत जित
िव याथीर्ह

अ ययनमा मात्रै संलग्न छन ् भने अ

चािहँ आंिशक

पमा रोजगारी वा

वरोजगारीमा संलग्न छन ् ।अिधकांश िव याथीर् मा यिमक िशक्षाको समाि तपिछ उ चिशक्षामा

जाने इ छा राख्दछन ् भ ने कुरा यसबाट प्र

ट हु छ।यस अव थामा मा यिमक िशक्षा
उ चिशक्षाका लािग सा दिभर्क हुनु पदर् छ।यसको अथर्मा यिमक िशक्षाले उ चिशक्षाका लािग
आव यक सक्षमताह सामा यतःप्रदान गन पछर् भ ने नै हो ।हाम्रो त याङ्कले मा यिमक
तहमा पिढने िवषयह

उ चिशक्षासँग सा दिभर्क हुन नसकेको दे खाएको छ।यस अथर्मा
मा यिमक तहको वतर्मान पा यक्रमको पुनरावलोकन गनुर् पन भएको छ।िव विव यालयका

प्रा यापकह ले पिन मा यिमक तह उ तीणर् िव याथीर्ह को

तर यून रहे को कुरा बताएका

छन ् ।यी िव याथीर्ह मा राम्रो अ ययन गन बानी, अङ्ग्रेजी भाषाको

कमजोर आधार,

िवषयव तुको आधारभत
ू ज्ञान, सम या समाधान गनर् सक्ने दक्षता, िव लेषणा मक क्षमता र

वत त्र पमा काम गन दक्षता ज ता कुराह को अभाव पाइएको कुरा उनीह ले बताएका छन ्

।एस ् एल ् सी परीक्षा उ तीणर् िव याथीर् र िव विव यालयका प्रा यापकह ले मल
ू तः दई
ु वटा कुरा

औँ याएका छन ् ।पिहलो, िव यालयह को िशक्षण गण
ु तरमा सध
ु ार अिहलेको अ य त

आव यक पक्ष भएको छ।दो ो, िव यालय र उ च मा यिमक िशक्षा तथा िव विव यालयको

पा यक्रमका बीचमा साम ज य र अ तरस ब धलाई सिु नि चत गनुर् पन भएको छ।िशक्षामा
समग्र पद्धित (holistic approach)अिहलेको आव यकता हो ।

जीवन र रोजगारीसँग मा यिमक िशक्षाको सा दिभर्कतालाई बढाउने
एस ्एल ् सी उ तीणर् भएपिछ रोजगारीको संसारमा प्रवेश गन ह ले पिन आ नो िव यालय
िशक्षा कामका लािग यित उपयुक्त नभएको कुरा हाम्रो अ ययनका क्रममा बताएका छन ् । म

बजारमा प्रित पधार् गनर् आव यक पन सीप र सक्षमता िव यालयीय िशक्षाबाट प्रा त गनर्
नसकेको कुरा उनीह म ये अिधकांशले बताएका छन ् ।अिभभावक, समद
ु ायका सद य तथा

रोजगारदाताह

पिन मा यिमक िशक्षा सा दिभर्क हुन नसकेको िवचार राख्दछन ् ।वय क
जीवनमा िविभ न कायर्मा सिक्रय सहभागी हुने नागिरक तयार पानर् र रोजगारको दिु नयाँमा
प्रवेश गनर्का लािग चािहने आव यक सीप मा यिमक िशक्षाले प्रदान गनर् नसकेको कुरामा

बार बार जोड िदइँदै आएको पाइ छ।हाम्रो सर्वेक्षणका क्रममा पिन िव यालयीय जीवनपिछ

जीवनलाई राम्ररी स चालन गनर् योग्य बनाउन चािहने

यावसाियक र पेसागत सीपको

आव यकतालाई बढी नै जोड िदइएको पाइएको छ।तर यावसाियक िशक्षाको िवगत अनुभव
चािहँ यित उ साहजनक छै न। प्रािज्ञक- शैिक्षक

ि टले कमजोर िव याथीर्लाई यवसाियक

िशक्षा अ ययनमा जोड िदने र अ लाई चािहँ प्रािज्ञक प्रकृितकै िशक्षाको िनर तरतामा जोड िदनु

पिन िशक्षा प्रणालीको सही रणनीित हुन नसक्ला।वा तवमा साधारण िशक्षा र यावसाियक
िशक्षाका बीच उपयुक्त स तुलन हुनु आव यक छ।हाम्रा िव याथीर्ह मा िवशेष िकिसमका

रोजगारीका लािग आव यक सा दिभर्क कायर्मल
ू क र समयानक
ु ू ल हुने िकिसमको यावसाियक
सीप आव यक भइरहे को छ भने नयाँ सीप र िव वको पिरवतर्नशील म बजारको बदिलदो

मागसँग आफूलाई पिरवतर्न गद क्षमताको िवकास गन सामा य ज्ञान र सक्षमता िदन पिन
आव यक भइसकेको छ।बालबािलकालाई सक्षमता र सीप गरी दव
ु ै पक्षबाट लाभाि वत हुने
िमि त िशक्षा प्रदान गनप
ुर् दर् छ।य तो िशक्षाको कितपय पक्ष त काल उपयोगी हु छन ् र ितनीह
रोजगारीमा

पा तिरत हु छन ् भने कितपय चािहँ जीवनपयर् तस म काम िदने बढी
सामा यीकृत प्रविृ तका हु छन ् ।जीवनपयर् त िशक्षाले नयाँ र अ याविधक सक्षमताको िनमार्ण
गदर् छ।यस प्रसङ्गमा हे दार् साधारण िशक्षा र यावसाियक िशक्षाका बीचको तीब्र िवभाजनको

अ य हुनु पदर् छ।बिलयो साधारण िशक्षाको आधार नभएमा युवाह चाँडै नै प्रित पधार्मा पिछ
पदर् छन ् भने उनीह केही गनर् नसक्ने पिन हु छन ्। िकनभने पिरवतर्नशील अथर् यव था र

पिन काम नलाग्ने हुन सक्छन ् ।अक तफर् साधारण िशक्षालाई यावसाियक
िशक्षासँग जो न सिकएन भने वय क जीवनमा सिक्रय सहभागी हुन सक्ने िव याथीर् तयार पानर्

प्रिविधले सीपह

सिक न।आजको िव वमा कामह
एउटा अङ्गका

पमा

यादा शैक्षिणक ब दै छन ् भने िशक्षा जीवनपयर् त प्रिक्रयाको

यादा यावसाियक ब दै गएको छ। यसैले साधारण र यावसाियक

िशक्षाको समायोजनलाई सिु नि चत गन प्रकृितको शैिक्षक रणनीित आजको आव यकता बनेको

छ।

१०. सझ
ु ावह को कायार् वयनका लािग योजना

यस ख डले कायार् वयनको तािलका प्र तत
ु गरे को छ :

पिहलो त भ

सझ
ु ावह को कायार् वयन शीषर्कअ तगर्त सरकारमा रहे का िविभ न सं थाह ले िलनु पन
मख्
ु य कायर्ह लाई सच
ू ीकृत गिरएको छ।
दो ो त भ

कायार् वयनको िज मेवारी शीषर्कअ तगर्तको यस त भले पिहलो त भमा उ लेख गिरएका
कायार् वयन तहमा िज मेवारी िलनप
ु न सं थाको सच
ू ी र ितनीह ले िज मा िलई गनप
ुर् न

िक्रयाकलापह को सच
ू ी प्र तुत गरे को छ।

कुनै एउटा िनि चत सझ
ु ावको कायार् वयन गनर् एउटा िनि चत सं था िज मेवार हुनेछ भने
यसको कायार् वयन गनर् अ सं थाले िविवध तिरकाबाट सघाउने छन ् ।
ते ो दे िख पाँचौ
यी

त भ

त भह ले िविवध िक्रयाकलापह

लागू गनर् चािहने समय दे खाउँ छन ्। छाया परे का

लकह ले िनि चत समयाविधिभत्र िनि चत िक्रयाकलाप कायार् वयनको अव थालाई
दे खाउँ छन ्। त काल (२००५/२००६), अ पकाल (२००७/२०१०) र दीघर्काल (२०१० दे िख २०१५

स म)

क्रसं सझ
ु ाव

कायार् वयनका कायार् वयनको

पक्षह

िज मेवारी

कायार् वयनको समयसीमा
त काल

अ पकाल

दीघर्काल

(२००५/०६)

(२००७/१०)

(२०१०/१५)

क

पिनका/मािशपको स थागत क्षमताको िवकास

१

कायार्लय

स चालन िशक्षा

कोष

२०४३

ऐन

िनयमावली

र खेलकुद

२०५० म त्रालय/पिन

अनुसार

का

सङ्क्रमणकालका लािग
पिनका

(OCE)

मा

िवकास कोषको थापना
गन
२

पिनकाका लािग िविवध पिनका
ोतह को

अिभविृ द्ध

गनर्का लािग योजना
तयार

र

कायार् वयन

गन
३

मा यिमक
पिरष
थापनाका
प्रारि भक कायर्ह
गन

तथा

िशक्षा िशक्षा
(SEC) म त्रालय/
लािग पिनका
सु

४

वतर्मान

िशक्षा

उ चमा यिमक
पिरष
२०४६

िशक्षा म त्रालय

िनयमावली
लाई

पिरवतर्न

गरी िव तािरत
वत त्र

पमा

मा यिमक

िशक्षा पिरष गठन गनर्
नयाँ ऐन िनमार्ण गन
जसमा

पिनका

उ चमा यिमक

र
िशक्षा

पिरष लाई एकै ठाउँ मा
गाभी

१०

परीक्षाको
कक्षाको

कक्षाको
सट्टा

१२

परीक्षा

िलने

अिधकार िदने।
५

मा यिमक
पिरष का

िशक्षा पिनका/मािशप
मातहतमा

क्षेत्रीय र िज ला परीक्षा
कायार्लयह

थापना

गन र ितनलाई १० का
परीक्षाह
गन

स चालन
अिधकार

ह ता तरण गन।
६

मू याङ्कन
परीक्षणको

र िशक्षा
राि ट्रय म त्रालय/पिन

प्रणाली िवकास गन।

का

ख

वतर्मान मा यिमक पा यक्रम पिरमाजर्न गन

१

एस ्एल ् सी परीक्षालाई िशक्षा
१०

कक्षाको म त्रालय/पािव

पा यसामग्रीमा सीिमत के
गन िनधो गन

२

थप िवषयको परीक्षा र िशक्षा
प्रमाणपत्रको

म त्रालय/पािव

स भा यताको

खोजी के

गन
३

गिणत

र

िवज्ञानका पिनका/पािवके

प्रारि भक
तयार

पा यक्रम
गन

र

ितनीह लाई
४

एस ्ए सीमा लागू गन।
प्राथिमक

कक्षामा िशक्षा

नेपाली

भाषा

दो ो म त्रालय/पािव

भाषाको

पमा िशक्षण के

गराउने।
५

मा यिमक पा यक्रममा िशक्षा
समावेश

गिरने म त्रालय/पािव

िवषयह को संख्यालाई के
मल
ू प्रवािहकृत बनाउने
ग
१

तयारी गन सु गन।

िव यालयमा अ यापन-अ ययनको अव थालाई सध
ु ार गन
प्रधाना यापकको

िशक्षा

प्रित पधार् मक
पारदशीर्

र म त्रालय/

पमा छनोट िशक्षा िवभाग/

गन प्रणाली सु गन।
२

नयाँ

क्षेिशिन/
िजिशका

प्रधाना यापकको िशक्षा

िनयिु क्त
सध
ु ार

प्रिक्रयामा म त्रालय/
गनर्

िशक्षा िशक्षा िवभाग

िनयमावलीलाई
पिरवतर्न गन।
३

प्रधाना यापकको
तािलम

िशक्षा

यव थामा म त्रालय/

पुनरावलोकन

गनर् शैिक्षक

िवशेषज्ञको

िनयिु क्त जनशिक्त

गन।
४
५

िवकास के द्र

गहर्कायर् नीित लागू गन

िशक्षा िवभाग

सावर्जिनक

िशक्षा

िव यालयका

म त्रालय/

िव याथीर्को

िनर तर िशक्षा िवभाग/

मू याङ्कन

गन पिनका/ मािशप

अिनवायर्

यव थाका

लािग िव यमान शैिक्षक
िनयमावलीमा संशोधन
गन
६

सबै

मा यिमक िशक्षा िवभाग

िव यालयमा
पु तकालय

थापना

गन।
७

नेपाली र अङ्ग्रेजीको पा यक्रम
पढाइमा

िवशेष

िदनका

जोड िवकास के द्र
लािग

मा यिमक पा यक्रममा
८

सध
ु ार याउने।

तराई र सहरी क्षेत्रमा िशक्षा िवभाग
िव यालयह लाई
आपसमा

गा ने

स भा यताको अ ययन

गन।
९

िहमाली

र

िज लामा

दग
र्
िशक्षा िवभाग
ु म

आवासीय

िव यालयको
स भा यता
गन।

अ ययन

१०

िव यालयह को

सही िशक्षा िवभाग

नक्साङ्कन गन।
११

सावर्जिनक

िव यालयमा

िशक्षक

िशक्षा िवभाग

यव थापन सध
ु ार गन

कायर् अवल बन गन।
१२

मा यिमक

िशक्षामा िशक्षा

तथा

बजेट िविनयोजन विृ द्ध खेलकुद
गनर् र

थानीय

पमा म त्रालय

िव यालयको कोष विृ द्ध

गनर् पाउने गरी शैिक्षक
िनयमावलीमा पिरवतर्न
गन।
१३

िवशेष

गरी

कमजोर िशक्षा

िव यालयको िनयिमत खेलकुद

तथा

अनुगमन भ्रमण गनर् म त्रालय
िज ला

िशक्षा /िशक्षा िवभाग

कायार्लयलाई
अिनवायर्ता गन।
१४

एसएलसीको

िशक्षा िवभाग/

नकारा मक
कम

गनर्

असरलाई पािवके/
पा यक्रम, पिनका/ मािशप

प्र नपत्र

र

कक्षा

िशक्षणमा सध
ु ार गनर्
सध
ु ारा मक

१५

लागू गन।

प्रिक्रया

िवज्ञान

गिणत

अङ्ग्रेजी

िशक्षकह को िजिशका

शैिक्षक

र िशक्षा िवभाग/

पेशागत

प्रोफाइल तयार गन।
१६

अङ्ग्रेजी,

गिणत

र िशक्षा

तथा

िवज्ञान

िशक्षकह को खेलकुद

कमीलाई
राि ट्रय
१७

गनर् म त्रालय

िवकास

सेवा

(रािवसे) पन
ु ः लागू गन।

मा यिमक
खल
ु ा

१८

पूरा

िशक्षामा िशक्षा

िशक्षा

प्रणाली खेलकुद

लागू गनर् तयारी गन।

म त्रालय

प्रणालीमा

खेलकुद

िव यालय
व

तथा

िशक्षा िशक्षा

वपिछको

तथा

पुनः म त्रालय

िनमार्ण गनर् तयारी सु

/

शैजिवके

गन।
घ
१

प्र नपत्रको गण
ु तर सध
ु ार गन

स परीक्षक र प्र नपत्र पिनका/मािशप/
िनमार्णकतार्ह लाई

शैजिवके

वीकृितपत्र

अनम
ु ितपत्र प्रणालीको
२

सु वात गन।
स परीक्षक,

प्र नपत्र पिनका/मािशप/

िनमार्णकतार्

र

परीक्षकह का

अ

शैजिवके

लािग

िनर तर

तािलम

कायर्क्रमको

आयोजना

गन।
३

प्र नपत्रको

लेखन पिनका/मािशप

कायर्शाला
४

आयोजना

गनर् सु गन।

िव यालय

िशक्षकले पिनका/मािशप/

तयार गरे का र प्रयोग क्षेिशिन/
गन

प्र नपत्रह

सङ्कलन गन।

िजिशका

५

प्र नपत्रको

सङ्गालो पिनका/मािशप

तयार गन।
६

परीक्षण

लैङ्िगक

र

सामग्रीमा पिनका/मािशप
अ य

समताको िव लेषण गन
तथा

प्र नपत्रमा

उपयुक्त

सध
ु ार

याउने।

७

८

सामिू हक

पमा उ तर- पिनका/मािशप

पुि तका परीक्षण गन

प्रणालीलाई सु ढ गन
दोहोरो

वा

पमा
परीक्षण

सामिू हक पिनका/मािशप

उ तर-पुि तका
गन

अबल बन गन।
९

परीक्षण

प्रणाली

कुि जका पिनका/मािशप

(marking scheme) को
प्रयोग

गनुर्

अिघ

परीक्षण गन।
१०

नमन
ु ा

प्र नपत्रह

तयार

पिनका/मािशप

गरे र

िव यालयमा
ितनीह को
सवर्सल
ु भतका

लािग

संय त्रको िवकास गन।
११

खुला(अनलाइन) परीक्षा पिनका/मािशप

प्रणाली थापना गन।
ङ
१

सावर्जिनक परीक्षाप्रशसानलाई सध
ु ार गन
आठ

कक्षाको

परीक्षा िशक्षा िवभाग/

औपचािरक र ग भीर िजिशका
तिरकाले स प न गनर्

२

३

सु गन।

से ड-अप

परीक्षालाई िशक्षा

हटाउने।

म त्रालय/

उपयुक्त

पिनका/मािशप/

पिनका/ मािशप

नक्साङ्कनअनुसार
परीक्षा के द्र

४

िशक्षा िवभाग

थापना

गन प्रणाली सु गन।

१४ वषर् उमेर नपुगेका िशक्षा
िव याथीर्ह लाई

पिन म त्रालय/

एसएससीमा ब न िदन पिनका/मािशप
शैिक्षक

िनयममा

आव यक

पिरवतर्न

गन।
५

एसएससीमा
परीक्षा

पूरक िशक्षा

उ तीणर्

गन म त्रालय/पिन

िव याथीर्लाई पिन

ेणी का/ मािशप

िदने िनणर्य गन।
६

आ नो

ेणी र न बर िशक्षा

सध
ु ार

गनर्

पन
ु ः म त्रालय/पिन

एसएलसी परीक्षा िदन का/ मािशप
चाहने

िव याथीर्का

लािग एसएलसी िदन
पाउने

गरी

िशक्षा

िनयमावलीमा

सध
ु ार

गन।
७

पुनःपरीक्षण र पन
ु य ग िशक्षा
गनर्

चाहने म त्रालय/पिन

िव याथीर्लाई

का/ मािशप

अिधकतम दई
ु िवषय
स ममा

गनर्

पाउने

यव थास ब धी
च
१

िनयममा सध
ु ार गन

प्रमाणपत्र िदने प्रिक्रयाको सध
ु ार गन
वतर्मान

प्रणालीका पिनका/मािशप

कमजोरीलाई प ट गद
अङ्कको सट्टा अक्षरको
आधारमा

ेणी

िवभाजन
प्रणाली

गन

नयाँ

लागू

गनर्

हिरतपत्र तयार गन र

यसलाई दे शभर बहसमा
लैजाने।
२

एकल

िवषयक पिनका/मािशप

प्रमाणीकरण

प्रिक्रया

(प्रमाणपत्र)
३

लागू गन।

िव याथीर्लाई
वा

उ तीणर् पिनका/मािशप

अनु तीणर्

िव यमान

गन

प्रणालीलाई

बहसमा याउने।
४

वैकि पक

एसएलसी िशक्षा

परीक्षा प्रणाली लागू गनर् म त्रालय
योजना तयार गन।

५

थप अङ्क (ग्रेस न बर) िशक्षा
िदने

प्रणालीको

समीक्षा गन।
६

एसएलसी

पुनः म त्रालय/पिन
का/मािशप

परीक्षामा

सवर्साधरणको िव वास
जगाउन ठोस कायर् गन।
छ
१

परीक्षा परीणामलाई शैिक्षक सध
ु ार र जवाफदे िहता बढाउन प्रयोग गन
एसएलसी

परीक्षाका पिनका/मािशप/

लािग

िव याथीर्को िशक्षा िवभाग/

रिज ट्रे सन

गदार् िजिशका

सङ्कलन

गिरने

जानकारीलाई
गन

िव तार

जसले

गदार्

एसएलसी पिरणामलाई
बढी

प्रभावकारी

तिरकाबाट

बु न

र

िव लेषण गनर् सहयोग
२

पुग्छ।

अ यु तम
याउने

अङ्क पिनका/ मािशप
िव याथीर्को

उ तरपुि तका
सावर्जिनक

पमा

उपल ध गराउने।
३

परीक्षाको पिरणामलाई पिनका/मािशप
िव लेषण गनर् बिलयो
संय त्र तयार गन र
यसबाट

आएका

सच
ू नाह लाई
िव यालय

संय त्रमा

उपल ध गराउने।
४

पिनका/मािशपको
समाचार
प्रकािशत गन।

५

प्र येक
िववरण

पिनका/मािशप

बल
ु ेिटन

कुलको प्रगित िशक्षा िवभाग/
तयार

गरी िजिशका

प्रकािशत गन।
६

यून

उपलि ध

गन िशक्षा िवभाग/

िव यालय पिहचान गन िजिशका
र

ितनीह लाई

समयसीमा तोकेर सध
ु ार
योजना

बनाउन

लगाउने।
७

िव यमान
द ड

परु कार, िशक्षा

र

प्रो साहनको म त्रालय

प्रणालीलाई
८

पन
ु ः

मू याङ्कन गन।
िव यालयको
उपलि धका

िज ला

िशक्षा
लािग म त्रालय/

िशक्षा िशक्षा िवभाग

कायार्लयलाई िज मेवार
बनाउने।
९

यिक्तगत
कोिचङ

युसन र िशक्षा

कक्षाको म त्रालय/

िनर तर

िव तारलाई िशक्षा िवभाग

िनय त्रण

गनर्

संय त्रको िवकास गन।
ज
१

पढाइको पिरणाममा समतालाई सिु नि चत गन
छात्राह को

शैिक्षक िशक्षा

अव थामा सध
ु ार गनर् म त्रालय
काम गन
२

गिरबी,

सामािजक राि ट्रय योजना

पमा केही यिक्तलाई आयोग
बािहर पान असमावेशी
चलन र िनरक्षरतासँग
ल न

उपयुक्त

ह तक्षेपका लािग ढाँचा
र रणनीित तयार गन
३

िव याथीर् असफल हुने िशक्षा
अव था िव द्ध ल न म त्रालय
स पूणर्

रा ट्रलाई

नै

पिरचालन गन
झ
१

मा यिमक िशक्षाको सा दिभर्कतालाई सध
ु ार गन

मा यिमक
उ च

२

िशक्षाको िशक्षा

िशक्षासँग म त्रालय/

औिच यता

बढाउने पािवके/ िशक्षा

कायर् गन।

िवभाग

मा यिमक

िशक्षाको िशक्षा

जीवन र रोजगारीसँग म त्रालय/
स बद्ध थािपत गन

पािवके/ िशक्षा
िवभाग

सङ्िक्ष त श द र पण
ू र् प
एस ् एल ् सी-

कुल िलिभङ सिटर् िफकेट

पिनका-

परीक्षा िनय त्रण कायार्लय

उमािशप-

उ च मा यिमक िशक्षा पिरष

मािशप-

मा यिमक िशक्षा पिरष

पािवके -

पा यक्रम िवकास के द्र

क्षेिशिन-

क्षेत्रीय िशक्षा िनर्देशनालय

शैजिवके -

शैिक्षक जनशिक्त िवकास के द्र

िजिशका-

िज ला िशक्षा कायार्लय

एस ् एल ् सी अ ययन समह
ू
अ ययन-समह
ू

केदारभक्त माथेमा
मीनबहादरु िव ट

िद यमान कमार्चायर्
शौरभदे व भट्ट

अनुस धाताह
भरत े ठ

मदन मान धर
तीथर् बहादरु मान धर
भवानीशङ्कर सव
ु े दी
गणेशबहादरु िसंह

सह-अनुस धानह
रे नु लामा थापा
लेखनाथ शमार्

िफ ड संयोजक
भोजबहादरु बलायर

कायार्लय यव थापक
शाि त क्षेत्री

नेपाली पा तर
रमेश भट्टराई

