
एघार जिल्ाका दईु सयओटा सामदुाजयक 
जिद्ा्यमा गररएको यो सिवेक्षण प्रजििेदन्े 
नेपा्का साि्विजनक जिद्ा्यको सञ्ा्न 
प्रजरियाबारे िानकारी जदन्छ । मुखय गरी 
साि्विजनक जिद्ा्यको नेिृतिमा कुन 
सामाजिक समहूको हािमा ्छ; जिद्ा्यमा 
िनशजति (जशक्षक-कम्व्ारी) को ज्थिजि 
के-क्िो ्छ; जिद्ा्य्े िाज््वक योिना 
िथिा बिेट कसरी बनाउँ्छन; जिद्ा्य्े 
आय-वयय िथिा समग्र जित्त प्रणा्ी्ाई 
कसरी वयि्थिापन ग्छ्वन ्ि्िा प्रश्नहरूको यो 
प्रजििेदन्े उत्तर जदन्छ । तय्ितै, जिद्ा्यमा 
हुने भौजिक पिूा्वधार जनमा्वण प्रजरिया के-कसरी 
सञ्ा्न भइरहकेा ्छन,् सामाजिक परीक्षण 
िा ्ेखा परीक्षण के-कसरी समपनन भइरहकेा 
्छन ् भननेबारे पजन यो प्रजििेदन्े िानकारी 
जदन्छ । यो प्रजििेदन मू्ि: सिवेक्षणमा 
आधाररि भए पजन गणुातमक जिजध (खु् ा 
प्रश्नाि्ी) बाट संकज्ि िथय्ाई समेि 
यसमा समजेटएको ्छ ।

मार ट्िन चौतारी
२७ िीििंग माग्व, थिापाथि्ी 

पोष्ट बकस १३४७०; काठमाडौ,ँ नेपा्
फोन ४२३८०५०/४१०२०२७ । फयाकस ४२४००५९

E-mail: chautari@mos.com.np
www.martinchautari.org.np

नेपाल
क

ा स
ामुदारिक

 रिद्
ाल

ि

लोकरञ्जन परा्ुजली • देिेन्द्र उपे्ती • रुख गुरुङ९५



विद्यालय सञ्यालन प्रवरियया सम्बन्धी सिवेक्षण

मयाव ट्िन ्ौतयारधी

लोकरञ्जन परया्ुजलधी • देिेनद्र उपे्रतधी • रुख गुरुङ

नेपालका

सामदुायिक यिद्ालि



2 

नेपालका सामदुायिक यिद्ालि : 
यिद्ालि सञ्ालन प्रयरििा सम्बन्धी सिवेक्षण

लोकरञ्जन परया्ुजलधी • देिेनद्र उपे्रतधी • रुख गुरुङ

पहिलो संस्करण ः २०७६ (सन ् २०१९)

प्रकाशक

माह ट्िन चौतारी

२७ जीतजंग मागटि, थापाथली 

पोष्ट बकस १३४७०; ्काठमाडौ,ँ नेपाल

फोन ४२३८०५०/४१०२०२७ । फ्ाकस ४२४००५९

E-mail: chautari@mos.com.np

www.martinchautari.org.np

चौतारी पसुत्क शृखंला – ९५

प्रहतहलहप अहि्कार © माह ट्िन चौतारी

ISBN: 978-9937-594-19-6

मलु् रु. २००/-

ले-आउ्/आवरण सजजा : ह्कशोर प्रिान 

आवरण तहसबर : प्रभा्कर गौतम @ पालपा

्काठमाडौ,ँ नेपालमा महुरित

डेनमा्कटि ्को हवदशे मन्त्ाल््को सि्ोग (डाहनडा फेलोहशप 

सेन््रले व्वसथापन गरे्को) मा सञचाहलत परर्ोजनाबा् 

्ो अध््न गररए्को िो ।



प्रयाककथन

माह ट्िन चौतारी, ्काठमाडौ ँ हवश्वहवद्ाल् र आरिुस हवश्वहवद्ाल्, डेनमा्कटि ले सं्ुक्त रूपमा “नेपाल्को 

हशक्ा क्ेत्मा सावटिजहन्क हवत्त्को गहतशीलता” शीरटि्कमा परर्ोजना सञचालन गरररि्ेका छन ् । डेनमा्कटि ्को 

हवदशे मन्त्ाल््को सि्ोगमा पसु २०७१ दहेख शरुू भए्को ्ो पाँच वरषे परर्ोजना्को एउ्ा पक् नेपाल्का 

सामदुाह््क हवद्ाल्िरू्को शासन-व्वसथापन वा सञचालन प्रहरि्ा (गभनषेन्स) ्का हवहभन्न आ्ामबारे 

बझुन ुिो । ्स्का लाहग हवद्ाल्िरू्को सवषेक्ण-अनसुन्िान गनषे ्ोजना गररए्को हथ्ो । परर्ोजना्को शरुू 

चरणमै सवषेक्ण्को ्काम समपन्न गनषे लक्् राहखए्को भए पहन वैशाख २०७२ ्को हवनाश्कारी भ्ूकमप र 

लगत्तै्को आहथटि्क ना्काबन्दीले मलु्ुकभर असिज पररहसथहत हसजटिना भए्काले सवषेक्ण गनटि समभव भएन । 

असार २०७३ मा हशक्ा ऐनमा गररए्को आठौ ँसंशोिनले गदाटि साहव्क हवद्ाल् व्वसथापन सहमहत—जो 

्ो सवषेक्ण्का समभाहवत उत्तरदाता हथए—समते भगं िुन गए, जसले गदाटि सवषेक्ण ्ोजना पनु: ि्ेकहल्ो । 

त्सपहछ, नेपाल्को न्ाँ संहविान, २०७२ अनसुार सथानी् सर्कार्को हनवाटिचन लगा्त अन्् आन्तरर्क 

पररहसथहत (परर्ोजना सं् ोज्क्को राजीनामा र न्ाँ सं्ोज्क्को खोजी) ले सवषेक्ण्का ्का ट्िरिमलाई प्रभाहवत 

तलु्ा्ो । अन्तत: माघ–चतै २०७४ मा मात् ्ो सवषेक्ण िुन समभव भ्ो । 

सवषेक्ण-अनसुन्िान प्रारमभ गदाटि मलु्ुकमा न्ाँ संहविान लाग ूभसै्ेक्को हथ्ो र सथानी् सर्कार समते 

गठन भैस्ेक्का हथए । न्ाँ संहविानमा हवद्ाल् हशक्ालाई सथानी् सर्कार मातित िुने गरी व्वसथा 

गररए्को छ । तथाहप, हवहभन्न साझदेार (स्े्किोलडसटि) र मखु् गरी हशक््किरू्को हवरोि्का ्कारण हवद्ाल् 

हशक्ा्को गभनषेन्स समबन्िी अन््ोल अझै ्ंुहगए्को छैन । सम् घह्कटि स्ेक्काले तरल पररहसथहत्ैक वावजदू 

पहन सवषेक्ण-अनसुन्िान गनषे हनणट्ि  गरर्ो । सवषेक्ण सह्कएर त्स्को तथ्ां्क हवशे्रण सहित ्ो प्रहतवेदन 

त्ार गददैगदाटि ्स्को सान्दहभटि्कता र उप्ोहगता समबन्िमा िाम्ा माझ ्ेकिी छलफल भए्का हथए । 

संवैिाहन्क प्राविान र संघी्ता्को ममटि अनरुूप नेपाल सर्कार अहघ बढे्का भए नेपाल्को हवद्ाल् 

हशक्ा्को शासन-व्वसथापन-संरचनामा ्ेकिी उललेख् पररवतटिन िुने हथ्ो । तर संघी् सर्कार्को नेततृव 

गरररिे्को वतटिमान नेततृवले संवैिाहन्क व्वसथा अनुरूप हवद्ाल् हशक्ालाई सथानी् सर्कार मातित 

ल्ाउन सिज्कताटि्को भहूम्का हनवाटिि गनुटिपनषेमा संहविान हवपरीत िुने गरी संघ्को प्कड ्का्म ैराखन प्र्तन 

गरररि्ेकाले अहिले हशक्ा के्त्मा दहेखए्को अन््ोल अझ ै्ेकिी सम् ्का्म ैरिने दहेखन्छ । त्सबाि्ेक, ्ो 

सवषेक्णले जान्न-बझुन खोजे्का ्ेकिी प्रहरि्ािरू सावटि्काहल्क भए्काले ्ो प्रहतवेदन्को मित्ता अझै रि्ेको 

मिशशु गरी ्सलाई सावटिजहन्क गनषे हनणट्ि मा िामी पगुे्का िौ ँ । 

्ो अनसुन्िान गनषे तथा अनसुन्िान प्रहतवेदन त्ार पानषे रिममा िरैे व्हक्त र संसथा्को सि्ोग प्राप्त भए्को 

छ । िाम्ो अनरुोिलाई सवी्कार गरी सवषेक्ण प्रहरि्ामा सिभागी िुन ु भए्का हवद्ाल््का प्रिानाध्ाप्क, 

हवद्ाल् व्वसथापन सहमहत्का अध्क्, हवद्ाल् लेखापाल र सथानी् जनप्रहतहनहिप्रहत िामी ्ृकतज्ञ छौ ँ। 

साथै, बैतडी, बारा, दाङ, िाहदङ, ्काहल्को्, ्कञचनपरु, खो्ाङ, म्कवानपरु, पालपा, संखवुासभा र सलाटििी 

हजलला्का तात्काहल्क हजलला हशक्ा अहि्कारी र हजलला समन्व् सहमहतलाई समते िन््वाद हदन चािन्छौ ँ। 

त्सैगरी, ्स अनसुन्िान ्का ट्िमा सि्ोग गनुटििुने नेपाल सर्कार, हशक्ा हवज्ञान तथा प्रहवहि मन्त्ाल््का 

सि-सहचव डा. िरर लमसाल र उपसहचव शं्कर थापाप्रहत हवशेर आभारी छौ ँ । सवषेक्ण प्रश्ावली हनमाटिण 

ग
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प्रहरि्ा र प्रश्ावली परीक्ण (हप्र-्ेस्) मा सिभागी भएर सि्ोग गनुटििुने चणडी आदशटि सरल माध्हम्क 

हवद्ाल् (माहव), चा्ुकपा््का प्रिानाध्ाप्क ईश्वरप्रसाद पोखरेल, श्ीशाहन्त हवद्ाश्म माहव, पा्न्का प्रअ 

हदव्महण ज्ञवाली, नेपाल आदशटि माहव, गणबिाल्का लेखापाल म्ुुकन्दिरर श्ेष्ठ र हवद्ाल् स्ोत व्हक्त 

दवेेन्रि राईलाई पहन िन््वाद छ । अनसुन्िान ्का ट्िमा सिभागी सबै सथलगत अनसुन्िाता साथीिरूलाई िामी 

्िाँ समझन चािन्छौ ँ । उिाँिरू्को उतसािपणूटि ख्ाइहबना ्ो अनसुन्िान परूा िुने हथएन । 

अनुसन्िान्को समग्र प्रहरि्ामा ्ो परर्ोजना्का पूवटि सं्ोज्क प्रमोद भट्ट्को हवशेर सि्ोग रह्ो । 

माह ट्िन चौतारी्का पवूटि सि्कममीद्व् जईु श्ेष्ठ र श्कबिादरु बढुाथो्की पहन अनसुन्िान्को प्रारहमभ्क चरणमा 

सिभागी िुन ुभए्को हथ्ो । त्सतै, अनसुन्िान्का हवहभन्न चरणमा सवुास ररसाल, सदुीपहसंि न्कममी, उमा 

प्रिान, मिशेनाथ पराजलुी र क्ारेन भ्ालेहन््नले पहन सि्ोग प¥ु्ाउन ु भए्को हथ्ो । उिाँिरू सबैप्रहत 

िामी ्ृकतज्ञ छौ ँ । 

्ो परर्ोजना र अनुसन्िानमा िरतरिले सि्ोग गनुटििुने माह ट्िन चौतारी्का सि्कममीिरू प्रत्ूर वन्त, 

दवेराज िुमागाई,ं ह्कशोर प्रिान, ्कञचन ्ेकसी, बदु्ध श्ेष्ठ र पवूटि सि्कममी रोहजना हस्ौलालाई पहन िन््वाद 

हदन चािन्छौ ँ ।

मयाव ट्िन ्ौतयारधी 

तव््बर © प्रभयाकर गौतम @ कयावलको्
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अनुसन्यान सयारयंाश

सयामुदयावयक विद्यालयको नेतृति
नेपाल्का सामदुाह््क हवद्ाल््को नेततृवमा परुुर िावी छन ्। ्कररब ८८ प्रहतशत हवद्ाल््का प्रिानाध्ाप्क 

(प्रअ) परुुर भए्को पाइ्ो । महिला प्रअ भए्का हवद्ाल््को संख्ा सानो छ । त्सतै, जनी् रूपमा िदेाटि 

प्रअमा ब्ाह्मण/क्ेत्ी समदुा््को वचटिसव छ । ्कररब ६० प्रहतशत हवद्ाल््का प्रअ ब्ाह्मण/क्ेत्ी समदुा््का 

छन् । हवद्ाल् व्वसथापन सहमहत (हवव्स) अध्क्मा समेत पुरुर्ैक बोलबाला देहखन्छ । तर जनी् 

रूपमा िदेाटि हवव्स अध्क्मा जनजाहत समिू्का व्हक्त्को समते उललेख् सिभाहगता पाइ्ो । ्कररब ४७ 

प्रहतशत हवव्स्को नेततृवमा ब्ाह्मण/क्ेत्ी समिू्का व्हक्त छन ्भने ४० प्रहतशत हवव्स्को नेततृवमा जनजाहत 

समिू्का व्हक्त छन ्। लेखा राखने व्हक्तमा पहन ब्ाह्मण/क्ेत्ी परुुर्ैक वचटिसव छ । छुटै्ट लेखा ्कमटिचारी भए्का 

हवद्ाल्मध्े ९३ प्रहतशत हवद्ाल्मा लेखा ्कमटिचारी परुुर छन ् । जनी् हिसाबले ्ेकलाउँदा ्कररब ६३ 

प्रहतशत ब्ाह्मण/के्त्ी र ्कररब ए्क चौथाई जनजाहत सामदुाह््क हवद्ाल््का लेखापाल छन ् ।

मूल नेतृति्बयारे
हवद्ाल् प्रशासनमा प्रअ्को सबैभन्दा प्रमखु भहूम्का रिन्छ । उस्को मातित हवद्ा्ल््को दहैन्क प्रशासन 

त चलछ नै, वाहरटि्क वा दीघटि्कालीन ्ोजना बनाउने वा हवद्ाल्लाई ्कता डोिो¥्ाउने भन्ने पहन प्रअ्ैक 

िातमा रि्ेको दहेखन्छ । खास गरी प्राहव/आिारभतू ति मात् भए्का हवद्ाल््का प्रअिरूले हवद्ाल््को 

आ्-व्््को समते हिसाबह्कताब राखछन ्। तर, प्रअ्को हन्हुक्त र सेवा-सहुविामा समस्ा छ । सामान््त्ा 

प्रिानाध्ाप्क्को लाम ै्का ट्िअनभुव भए पहन ्कररब ३५ प्रहतशत प्रिानाध्ाप्क्को हन्हुक्त्को प्र्ृकहत सथा्ी 

िोइन । तलला तिमा र पिाड्का हवद्ाल्मा िरैे “अ-सथा्ी”1 हशक््क प्रअ्को रूपमा ्का ट्िरत छन ्। तराई-

मिशेमा प्रअ भए्का मध्े ८० प्रहतशत सथा्ी हशक््क िुन ्। तर, पिाड/हिमाल्का ५९ प्रहतशत हवद्ाल्मा 

मात् सथा्ी हशक््कले प्रअ्को रूपमा ्का ट्ि गरररिे्का छन्, बाँ्की प्रअ “अ-सथा्ी” िुन् । आिाजसो 

सामदुाह््क हवद्ाल् “हनहमत्त” प्रअ्को भरमा चले्का रिछेन ्। ्कररब ए्क हतिाई (३१ प्रहतशत) हवद्ाल््का 

प्रअ्को हन्हुक्त “हनहमत्त” वाला हथ्ो भने १६ प्रहतशत प्रअ्को हन्हुक्त्को प्र्ृक्ा “अन््” खाले (खास गरी 

हवव्सले हन्हुक्त हदए्को) छ । हवद्ाल््का प्रिानाध्ाप्क्को दरबन्दी्को ति ्ेकलाउने िो भने उनीिरू्को 

हन्हुक्त्को ति र उनीिरूले ्काम गनषे तिबीच तादातम् पाइन्न । प्राहव तिमा दरबन्दी भए्का हशक््क पहन 

हनमाहव र माहव्को प्रअ भए्का छन ् । 

सबै सामदुाह््क हवद्ाल्मा हवव्स गठन भए्का छैनन ् । ्कररब ५ प्रहतशत हवद्ाल्मा हवव्स गठन 

भए्को छैन । अहि्कतम हवद्ाल् (९१ प्रहतशत) मा हवद्ाल् व्वसथापन सहमहत्को अध्क् सिमहतमा 

च्न भए्को पाइ्ो । ्कररब ए्क चौथाई हवव्स अध्क््का आफन्तजन सो हवद्ाल्मा पढ्दनैन ् ।

1 ्ो प्रहतवेदनमा “अ-सथा्ी” भन्नाले असथा्ी, राित, हपहसएफ, हनजी स्ोतमा हन्कु्तिरूलाई जनाउँछ । 

्
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वशक्षक-कमटि्यारधी्बयारे
नेपाल्का सामदुाह््क हवद्ाल्िरू “अ-सथा्ी” हशक््क/्कमटिचारी्को भरमा चले्का छन ्। हवद्ाल्मा ्का ट्िरत 

हशक््क/्कमटिचारी्को हववरण िदेाटि दईु हतिाई (६६ प्रहतशत) जनशहक्त्को जाहगर्को प्र्कार “अ-सथा्ी” रि्ेको 

देहखन्छ । अध््नमा संलगन अहि्कांश हवद्ाल्मा प्ाटिप्त हशक््क (हवर्गत र तिगत) एवं ्कमटिचारी 

नभए्को पाइ्ो । हशक््क अभाव्का ्कारण ्ेकिी हवद्ाल्मा ए्ैक हशक््क/हशहक््काले उिी सम्मा “बिु 

्कक्ा” सञचालन गछटिन ् । ्कहतप् हवद्ाल्ले हन्हमत ्कक्ा सञचालन गनटि स्ेक्का छैनन ् ।

्कररब ए्क हतिाई हवद्ाल्मा मात् छुटै्ट लेखा राखने ्कमटिचारी छन् र बाँ्की दईु हतिाई हवद्ाल्मा 

लेखा िनेषे छुटै्ट व्हक्त छैनन ् । समग्रमा लेखा राखने (हशक््क/पणूटि्कालीन लेखापाल) लेखापालमध्े ्कररब 

३३ प्रहतशत हवद्ाल्मा मात् सथा्ी लेखा राखने व्हक्त पाइ्ो ।  ्ुकनै पहन प्राहव र आिारभतू हवद्ाल्मा 

पूणटि्कालीन पुसत्काल् ्कमटिचारी छैनन्, थोरै माहवमा मात् लाइबे्रर्न छन् । िेरै हवद्ाल्मा ्का्ाटिल् 

सि्ोगी (हप्न) ्को व्वसथा भने छ । 

प्ाटिप्त हशक््क-्कमटिचारी नभए्कामध्े आिाभन्दा बढी हवद्ाल्ले आन्तरर्क स्ोतबा् हशक््क हन्कु्त 

गरेर हवद्ाल् सञचालन गरररि्ेका छन ् । ्द्हप, आन्तरर्क स्ोतबा् हन्कु्त िुने हशक््क/्कमटिचारी छनौ् 

गदाटि समेत बाहिरी दबाब (्कहमतमा ए्क हतिाई हवद्ाल्मा) आउँछ । आन्तरर्क स्ोतमा हन्कु्त हशक््क/

्कमटिचारीले सर्कारी हशक््क/्कमटिचारी सरि तलब पाउँदनैन;् ्कररब १० प्रहतशतले मात् सर्कारी सरि तलब 

पाउँछन ् । त्समाहथ, ्कररब ए्क हतिाई हवद्ाल््का आन्तरर्क स्ोतमा हन्कु्त भए्का हशक््क/्कमटिचारीले 

सम्म ै तलब समते पाउँदनैन ् ।

विद्यालयको ियावषटिक यो्जनया, ्ब्ेज् र सयामयाव्जक परधीक्षण
वाहरटि्क ्ोजना तथा बजे्  िरैे हवद्ाल्ले बनाउँछन ्। तर, ्कहमतमा २० प्रहतशत हवद्ाल्मा िरे्क वरटि वाहरटि्क 

्ोजना तथा बजे् अझै बन्दनै । हवद्ाल््को वाहरटि्क ्ोजना तथा बजे् बनाउने प्रहरि्ामा लेखापाल्को 

समेत सिै ँ सिभाहगता िुदँैन । नेपाल्का सामुदाह््क हवद्ाल््को ठूलो हिससा (्कररब ९० प्रहतशत) ले 

वाहरटि्क रूपमा लेखा परीक्ण गराउँछन ्। तर, ्कररब आिा हवद्ाल्मा मात् लेखा परीक््क हवद्ाल्म ैआएर 

लेखा परीक्ण गछटिन ् । बाँ्कीमा लेखा परीक््कले तो्ेक्का ठाउँम ै हवद्ाल््को खातापाता लगेर लेखा परीक्ण 

गररन्छ । खास गरी तराई तथा सगुम पिाडी हजलला्को दाँजोमा (हव्क्) पिाडी हजलला्का हवद्ाल्िरू्को 

लेखा परीक्ण लेखा परीक््कले तो्ेक्को ठाउँमा िुने गछटि । ्कररब ११ प्रहतशत हवद्ाल््को लेखा परीक्णमा 

लेखा परीक््कले बेरुज ू “नो्” गरे्का हथए ।

िरैे हवद्ाल्ले सामाहज्क परीक्ण गराउँछन ् । सामाहज्क परीक्ण प्रहतवेदन अहभभाव्क भलेामा प्रसततु 

गररन्छ । ्द्हप, ्कररब ८ प्रहतशत हवद्ाल्मा भने ्सतो सामाहज्क परीक्ण िुदँनै । अहन समग्रमा ्ेकलाउने 

िो भने ४० प्रहतशत हवद्ाल्मा ्ा त हशक्ा मन्त्ाल्ले त्ार पारे्को सामाहज्क हनदषेहश्काबारे जान्कारी 

छैन, र जान्कारी भए तापहन सो हनदषेहश्का उपलबि छैन ।

विद्यालयको आमदयानधी र वित्तधीय वयि्थयापन
प्रा्: सामदुाह््क हवद्ाल्लाई हजहश्कामाफटि त तीन ओ्ा शीरटि्क—हशक््क्को तलब, पाठ््पसुत्क तथा 

छात्वहृत्त, र मसलन्द—मा सर्कारी अनदुान र्कम प्राप्त िुन्छ । ्कररब आिाजहत हवद्ाल्ले हनमाटिण तथा 

ठ



ममटित शीरटि्कमा र ्कररब २२ प्रहतशत हवद्ाल्ले पसुत्काल््को लाहग समते सि्ोग पाउँछन ् । तर, ्सरी 

हजहश्काबा् अहघललो आहथटि्क वरटिमा प्राप्त भए्को र्कममध्े ्कररब चौथाई हवद्ाल्ले सोिी वरटि सबै र्कम 

खचटि गददैनन ् । ्कहतप् हवद्ाल्ले हजहश्काबा् प्राप्त िुने र्कम समते शीरटि्क पररवतटिन (र्कमान्तर) गरेर खचटि 

गछटिन,् ्द्हप हलखतबा् सो ्ुकरा पहुष्ट निुन सकछ । सामदुाह््क हवद्ाल््को एउ्ा ठूलो हिससा (्कररब ४० 

प्रहतशत) ले हजहश्का माफटि त प्राप्त िुने अनदुान बाि्ेक अन्् सि्ोग पाउँदनैन ् । हवद्ाथमीबा् उठे्को सि्ोग 

शलु्क, चन्दा तथा दान, र वेलाबखत हवहभन्न गैरसर्कारी हन्का्बा् प्राप्त िुने सि्ोग हवद्ाल््का प्रमखु 

आमदानी्का स्ोत िुन ् । ्ेकिी हवद्ाल्ले भने सथानी् हन्का्, हवहभन्न गरैसर्कारी संघ-ससंथा र सामदुाह््क 

वन आहदबा् समते आमदानी गछटिन ्। आन्तरर्क स्ोत निुने हवद्ाल््को संख्ा पहन उललेख् छ । सामदुाह््क 

हवद्ाल्मा िुने हवहभन्न हवत्ती् ्कारोबारलाई हवव्स वा ्स्का अध्क्ले सामान्् अनगुमन गछटिन ् । 

हवद्ाल््को सञचालन, व्वसथापनमा प्रअ िावी िुन्छन ्भन्ने ्ुकरा उनीिरू हवद्ाल््को हिसाबह्कताब 

राखनमा संलगन िुने गरे्काले पहन थप पहुष्ट गछटि । ्कररब ६० प्रहतशत प्रअले हवद्ाल््को लेखा राखदा रिछेन ्। 

खास गरी प्राथहम्क वा आिारभतू तिमा प्रअिरू हिसाबह्कताब राखनेमा समते संलगन िुदँा रिछेन ् । ्स्को 

पछाहड लेखा ्कमटिचारी्को अनपुलबिता प्रमखु ्कारण िो । हवद्ाल्मा लेखा राखने ्काममा संलगनिरू्को 

ठूलो हिससा (७० प्रहतशतभन्दा बढी) ले लेखा समबन्िी ताहलम पाए्का छैनन् । हवद्ाल्िरू्को आ्-

व्््को हिसाब मलूत: बहिखातामा राहखन्छ । सामदुाह््क हवद्ाल्सँग ए्क वा ए्कभन्दा बढी बैं्क खाता 

छन् । ्कररब ४२ प्रहतशत हवद्ाल््का आफना मदु्दती खाता समेत छन् भने २३ प्रहतशत्का बचत खाता 

छन ् । सर्कारले माहस्क रूपमा बैं्कसँग हिसाब हमलान गनटि जोड हदए पहन ए्क हतिाईले वाहरटि्क र ्कररब 

४३ प्रहतशतले बैं्कसँग चौमाहस्क मात् हिसाब हमलान गछटिन ् । 

भौवतक पूियाटि्यार वनमयाटिण प्रवरियया
सामदुाह््क हवद्ाल्िरूमध्े ्कररब दईु हतिाईले पहछलला दईु आहथटि्क वरटिहभत् (२०७२/७३ वा २०७३/७४) 

मा ्ुकनै न ्ुकनै खाले भौहत्क हनमाटिण्का लाहग हजलला हशक्ा ्का्ाटिल्बा् अनुदान प्राप्त गरे्का हथए । 

्कररब तीन चौथाई सामदुाह््क हवद्ाल््का भौहत्क हनमाटिण ्का ट्ििरू हनमाटिण सहमहत बनाएर गररन्छन ्। ्कररब 

२१ प्रहतशत हवद्ाल्ले आफनो भौहत्क हनमाटिण्को ्काम ठेक्का माफटि त र ्कररब १२ प्रहतशतले आफैले 

अमानतमा गरे्को पाइ्ो । सामदुाह््क हवद्ाल्मा सर्कारी अनदुानबा् प्राप्त र्कमबा् भौहत्क हनमाटिण्का 

्का ट्ि िुदँा सो्को अनगुमन मलूत: (्कररब ७१ प्रहतशत) हजलला हशक्ा ्का्ाटिल््का इहन्जहन्रले गछटिन ् । 

विद्याथथी सहुवलयत कयायटिरिम 
अहिले नेपाल्का प्रा्: सामदुाह््क हवद्ाल्ममा छात्ा छात्वहृत्त र दहलत छात्वहृत्त पगुे्को छ । ए्क चौथाई 

हवद्ाल्ले सीमान्ती्ृकत वा हपछहडए्को वगटि छात्वहृत्त र गररब तथा जेिने्दार छात्वहृत्त्को व्वसथा समेत 

आफनो हवद्ाल्मा भए्को जान्कारी हदए । सीहमत हजललामा लाग ू भए्का हदवा खाजा, मेिावी हवद्ाथमी 

छात्वहृत्त र शिीद छात्वहृत्त ्कररब १० प्रहतशत हवद्ाल्मा पगुे्को पाइ्ो । ्कररब दईु हतिाई हवद्ाल्मा 

्ी हवहभन्न खाले छात्वहृत्त सर्कारले व्वसथा गरे्को हनदषेहश्का अनुसार नै हवतरण िुन्छन् भने बाँ्कीमा 

अन्् तवरबा् पहन छात्वहृत्त हवतरण गररन्छ । ्ेकिी हवद्ाल्ले हनदषेहश्का भन्दा बाहिर गएर आहथटि्क हसथहत 

्कमजोर भए्का अन्् प्रवगटि्का हवद्ाथमीलाई समते (दामासािीमा) छात्वहृत्त र्कम बाँड्छन ् । छात्वहृत्त अपगु 

िुने, सम्मा छात्वहृत्त र्कम उपलबि निुने जसता समस्ा हवद्ाथमी सिुहल्त ्का ट्िरिममा छन ् । 

ड
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पररिवतटित पररव्थवत र ्थयानधीय ्जनप्रवतवनव्हरूको सो्

संघी् गणताहन्त््क नेपाल्को संहविान, २०७२ ्का्ाटिन्व्नमा जाँद ै गदाटि खास गरी हवद्ाल् हशक्ा्को 

क्ेत्मा ठूलै िलचल मह्चए्को छ । न्ाँ संहविान्को अनुसूची ८ मा प्रस् रूपमा हवद्ाल् ति्को 

हशक्ालाई सथानी् सर्कार्को के्त्ाहि्कारहभत् राहखए्को छ । संहविानप्रदत्त उक्त अहि्कार्को बाँडफाँडलाई 

व्वहसथत गनटि संघी् सर्कार्को संघी् माहमला तथा सामान्् प्रशासन मन्त्ाल्ले नेततृव गरेर सथानी् 

सर्कार सञचालन ऐन, २०७४ ्का्ाटिन्व्नमा ल्ा्ो । ्ो ऐनले आिारभतू तथा माध्हम्क तिसमम्को 

हशक्ा सञचालन र व्वसथापन सथानी् सर्कार मातित राखद ै सथानी् तिमा हशक्ा नीहत, ऐन हन्म 

बनाउनेदहेख हलएर हवद्ाल् सञचालन, हन्मन, अनगुमन र हशक््क र ्कमटिचारी्को दरबन्दी हमलान जसता 

अहि्कार सथानी् सर्कारलाई हद्ो ।

संहविान र खास गरी सथानी् सर्कार सञचालन ऐनले तो्ेकबमोहजम पहछललो सम् हवहभन्न 

सथानी् सर्कार (नगर/गाउँ पाहल्का) ले हवद्ाल् हशक्ासमबन्िी सथानी् ऐन, हन्म र हनदषेहश्का बनाउने 

्का ट्िलाई अगाहड बढाए्का छन् । ्स रिममा गए्को दईु वरटिमा ऐन र हन्म बनाएर वा नबनाई ्ेकिी 

हजललामा सथानी् सर्कारले हवद्ाल् हशक्ा सञचालनमा आफनो सहरि्ता दखेाए्का छन ्। हवद्ाल् 

सञचालन गनषे हवर्मा सथानी् सर्कार र हशक््क संघ-संगठन्का प्रहतहनहिबीच हववाद बढ्द ै गएपहछ 

पसु २०७५ मा हशक्ा मन्त्ाल््को आग्रिमा संघी् माहमला मन्त्ाल्ले राहट्रि् हशक्ा ऐन नबनेसमम 

सथानी् सर्कारलाई सवतन्त् ढंगले हशक्ा समबन्िी ्काननु बनाउनमा रो्क लगाए्को छ । त्सतै, सथानी् 

सर्कार्का ्कदमहवरुद्ध हवद्ाल् व्वसथापन सहमहत्का अध्क्, प्रिानाध्ाप्क र हशक््क तथा हशक््क 

संगठन्का प्रहतहनहि अदालत समेत पुगे्का छन् । ्ेकिी मुद्दामा अदालतिरूबा् “तत्काल ्का्ाटिन्व्न 

नगनटि” आदशे जारी भए्का छन ्। ्द्हप, ती मदु्दा अदालतमा अझ ै हवचारािीन छन ्। त्सैले संवैिाहन्क 

प्राविान बमोहजम सथानी् सर्कार मातित हवद्ाल् ति्को हशक्ा्को प्रबन्िन गनषे रिममा ्ेकिी गमभीर 

समस्ा हसजटिना भए्का छन् । खास गरी हशक््किरू्का संघ-संगठन्को प्रहतरोि, र संघी् सर्कार तथा 

्कमटिचारी सं्न्त््को समते असि्ोग्का ्कारण हशक्ा के्त्मा संघी्ता्को जनु परर्कलपना गररए्को िो सो 

्कारगर िुनेमा आश्ंका व्क्त गररए्को छ । 

हवद्ाल् हशक्ा सहंविानतः सथानी् सर्कारमा गइस्ेकपहछ सथानी् जनप्रहतहनहिले हवद्ाल् हशक्ा्को 

सिुारमा ्ेक सोहचरि्ेका छन;् हवद्ाल् सिुार्का लाहग ्ेक-्कसता ्ोजना बनाइरि्ेका छन ्भन्ने ्ुकरा पहन 

्ो अनसुन्िानमा जान्न-बझुन खोहजए्को हथ्ो । एघार हजलला्का ११९ हनवाटिहचत जनप्रहतहनहिसँग गररए्का 

वाताटििरूलाई हवशे्रण गदाटि उनीिरूले सामदुाह््क हवद्ाल््को सिुार्का लाहग मलूत: छ ओ्ा हवर्लाई 

बारमबार उठाए । ती हवर् िुन ्: १) सामदुाह््क हवद्ाल््का ्कक्ामा अगं्रेजी माध्ममा पढाउन शरुू गनषे; 

२) हवद्ाल् हशक्ा समबन्िी सथानी् तवरमा ऐन-हन्म बनाउँद ैहशक्ण संसथालाई हन्हमत अनगुमन गनषे; 

३) आफनो सथानी् क्ेत्मा ्का ट्िरत हशक््क्का दरबन्दी हमलान गनषे र अपगु हशक्ण जनशहक्त्को व्वसथापन 

गनटि ध्ान हदने; ४) हवद्ाल््को भौहत्क पवूाटििार (भवन, खलेमदैान, शौचाल्, तारबार आहद) ्का लाहग 

आवश््क र्कम व्वसथापन गनषे; ५) हवद्ाल्मा पसुत्काल्, ्कम्प्ु् र, इमेल-इन््रने्, इ-पसुत्काल् 

व्वसथा गनषे; र ६) हशक््क-हशहक््कालाई आवश््क ताहलम्को व्वसथापन गनषे । प्रा्ः जनप्रहतहनहििरूले 

हनजी हवद्ाल्लाई नमनुा ्ा आदशटि माने्को र हतन्को सञचालन प्रहरि्ालाई नक्कल गरेर सामदुाह््क 

हवद्ाल् सिुार गनटि सह्कन्छ भन्ने िारणा उनीिरूमा रि्ेको पाइ्ो । वाताटि गररए्का जनप्रहतहनहिमध्े 

िेरैले सामदुाह््क हवद्ाल्मा पहन हनजी हवद्ाल्मा झै ँ अंग्रेजी माध्मबा् ्कक्ा सञचालन गनटि स्ेक 

सामदुाह््क हवद्ाल्तफटि  सथानी्लाई आ्करटिण गनटि सह्कने ठाने्को पाइ्ो ।

ढ
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परिच छ्ेद १

परिचय

विद्यालय विक्याको िर्तमयान अिस्या
२००७ सालमा जब नेपालबाट १०४ वर्षे राणा शासन अन्त भयो ्तब नेपालको साक्षर्ता दर दईु प्रत्तश्तभनदा 

कम तियो । मलुकुभर जममा एउटा कलेज, २१ ओटा माधयतमक तवद्ालय र ३११ प्राितमक तवद्ालय तिए । 

्ती सबैमा गरी कररब दश हजार तवद्ािथी अधययनर्त तिए (श्ी ५ को सरकार २०१८) । आज, कररब सा्त 

दशकपति, मोटो ्तथयाांकलाई मात्र हनेषे हो भने नेपालले तशक्षा क्षते्रमा उललेखय प्रगत्त गरेको दखेन सतकनि । 

अतहले, मलुकुभर सामदुातयक र सांसिाग्त गरी जममा ३५,६०१ तवद्ालय सञ्ालनमा िन,् जसमधये 

सामदुातयक तवद्ालयको सांखया मात्र २९,०३५ (कररब ८२%) ि (नेपाल सरकार २०७५) । तयस्ैत, अतहले 

कररब ७४ लाख तवद्ािथीमधये ६१ लाख तवद्ािथी (८२%) सामुदातयक तवद्ालयमा पतिरहेका िन् ।1 

तवद्ालय तशक्षा समबन्ी सरकारले प्रकातश्त गरेको २०७४–७५ को “फलयाश ररपोट्ट” अनसुार तवद्ालयमा 

पि्ने कुल तवद्ािथीमधये ५१ प्रत्तश्त िात्रा िन ् ।2 

सामदुातयक तवद्ालयमा काय्टर्त कुल १,४७,५३८ तशक्षकमधये १,०९,११८ सवीकृ्त दरबनदीमा र कररब 

३८,४२० राह्तमा कोटामा काय्टर्त िन ्। यसबाहके, तवद्ालयले आन्तररक स्ो्तमा राखकेा तशक्षकको सांखया 

समे्त ठूलो ि, यद्तप यो सांखया यत्त नै ि भनने ्तथयाांक साव्टजतनक रूपमा उपलब् िैन । यी तववरणले 

नेपालको तवद्ालय तशक्षाको गणुस्तर सामदुातयक तवद्ालयमा तनभ्टर रहकेो दखेाउँि ।3 

राणा कालदतेख नै नेपालका सरकारहरूले तशक्षा क्षेत्रलाई सञ्ालन, तनयनत्रण र तनयमन (गभन्ट) गन्टका 

लातग तवतभनन तनयम-तवतनयम-तनदषेतशका बनाएर काया्टतनव्त गददै आएको पाइनि । तवद्ालयमा के पिाउने, 

कसरी पिाउने, कसले पिाउनेदतेख तवद्ालय कसरी सञ्ालन गररनपुि्ट, तवद्ालयको तहसाबतक्ताब कसरी 

रातखनपुि्ट जस्ता तवर्यमा सरकारी ्ासो ि । सरकारले तयसका लातग आवशयक सांसिा, सांर्ना र तनयम-

काननु बनाएको ि । 

नेपालको सांतव्ान, २०७२ ले तवद्ालय तशक्षालाई अतनवाय्ट (आ्ारभ्ूत ्तहसमम) र तन:शलुक (माधयतमक 

्तहसमम) समे्त भनेको ि । नयाँ सांतव्ानले तवद्ालय तशक्षालाई सिानीय सरकारको मा्तह्त सञ्ालन 

हुने शैतक्षक सांसिाको रूपमा पररकलपना गरेको ि । नयाँ सांतव्ान अन्तग्ट्त मांतसर २०७४ बाट सिानीय 

सरकारहरू गठन गररएकाले नयाँ पररवेशमा यी सामदुातयक तशक्षण सांसिाहरूको सञ्ालन प्रतरिया कसरी 

अति बि्ने हो अझ ैप्रसट भएको िैन । सरकारी भतनएका तशक्षक र अनय स्ो्त वयतति जस्ता पदात्कारीहरू 

सिानीय सरकार मा्तह्त रहनिन-्रहदँनैन,् नरहदँा तयसले सिानीय तनकायको मा्तह्त तशक्षालयहरू सारमा 

1 बाल तवकास/तशश ुकक्षामात्र सञ्ालन गनषे तवद्ालय सांखया र त्तनमा भना्ट भएका तवद्ािथीलाई यसमा समावेश 
गररएको िैन । 

2 यसले तवद्ालय तशक्षामा लैंतगक सन्तलुन (जेन्डर पयाररटी) भएको दखेाँउि । प्रादतेशक रूपमा तवद्ालयमा 
्तहमा लैंतगक तवभाजनका लातग नेपाल सरकार (सन ् २०१८) हनेु्टहोस ् । 

3 तवद्ालय तशक्षाबारे िप जानकारीका लातग उच्स्तरीय रातट्रिय तशक्षा आयोगको पतिललो प्रत्तवेदन (नेपाल 
सरकार २०७५) हनेु्टहोस ् । यद्तप, प्रत्तवेदन सरकारले  औप्ाररक रूपमा अतहलेसमम साव्टजतनक गरेको िैन ।



2 

आउँिन-्आउँदनैन ्? यी याव्त जतटल्ताहरू आउँदा तदनमा प्रतसटद ैजाने र त्तनको प्रभावकारी वयवसिापनले 

मात्रै तवद्ालय तशक्षा प्रभावकारी रूपमा अगात्ड बि्न सकने प्रसटै ि ।4 

अनुसन्यानको उद्छेशय
नेपालको सामदुातयक तवद्ालयको समग्र तसित्त नपतहलयाई नेपालको तवद्ालय तशक्षाको अवसिा बुझन 

असमभवप्राय: ि । तयसैले यो सवषेक्षणको मखुय उद्शेय नेपालका सामदुातयक तवद्ालयको शासन-वयवसिापन-

सञ्ालन प्रतरिया (गभनषेनस) लाई बझुन ु रहकेो ि । खास गरी, सामदुातयक तवद्ालयको समग्र ने्ततृव कस्तो 

ि ? तवद्ालयमा के कस्तो जनशतति तवद्मान ि ? तवद्ालयमा वातर््टक योजना र बजेट कसरी बनिन ् ? 

तवद्ालयको आय-वयय राखने प्रणाली के कस्तो ि ? तवद्ालयले तवत्त वयवसिापन (आति्टक स्ो्त परर्ालन) 

कसरी गरररहकेा िन ्? र तवद्ालयमा हुने भौत्तक पवूा््ट ार तनमा्टण प्रतरिया के कसरी सञ्ालन हुनिन ? जस्ता 

तवद्ालय सञ्ालन प्रतरियाका मलूभ्ूत प्रश्नमा यो सवषेक्षण केतनरि्त ि । नेपाल सरकारले तवद्ालय तशक्षा के्षत्र 

“गभन्ट” गन्ट बनाएका तवतभनन ऐन, तनयम, तवतनयम, तनदषेतशका, “मयानयुल”5 आतद वयावहाररक रूपमा कत्त 

लाग ूभइरहकेा िन ्भनने तवर्यलाई पतन यस सवषेक्षणमा परीक्षण गन्ट खोतजएको ि । 

अनुसन्यान विव् ि प्रवरियया
यो अनुसन्ान मलू्त: सवषेक्षण हो । ्तिातप, यसमा केही गणुातमक तवत् समे्त प्रयोग गरेर िप ्तथयाांक 

सांकलन गररएको ि । तवद्ालय सञ्ालन प्रतरियामा सहभागी हुने ्तीन मुखय वयतति—प्र्ानाधयापक, 

तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तका अधयक्ष6 र लेखा राखने प्रमुख कम्ट्ारी (लेखापाल)7—सँग िुट्ािुटै् 

प्रश्नावली भराइएको तियो । यी ्तीन िरी वयततिका अत्तररति सवषेक्षकहरूले तवद्ालय सञ्ालनका तवतव् 

पक्षबारे प्रअ, लेखापाल, तजलला तशक्षा अत्कारी र सिानीय तनकाय (नगरपातलका/गाउँपातलका) का 

प्रमखु/उपप्रमखु वा व्डा अधयक्ष वा सिानीय प्रत्ततनत्सँग केही पवू्ट तन्ा्टरर्त खलुा प्रश्नमा आ्ारर्त रही 

अन्तवा्ट्ता्ट सम्ेत गरेका तिए । सािै, तवद्ालयबाट आवशयक ्तथयाांक सांकलन गन्टका लातग “तवद्ालयको 

अतभलेखबाट सांकलन गनु्टपनषे सू्ना” समबन्ी िुटै् प्रश्नावली (्ेकतलष्ट) समे्त ्तयार गररएको तियो 

4 तशक्षक सांि-सांगठन र तशक्षा मनत्रालयका पदात्कारीहरू तवद्ालय तशक्षा सिानीय सरकार मा्तह्त रहने 
प्राव्ानप्रत्त बेखसुी िन ् । उनीहरू भरसक परुानै सांर्ना कायम राखन ्ाहनिन ् (मातट्टन ्ौ्तारी सन ् २०१९) ।

5 उदाहरणका लातग तशक्षा ऐन (नेपाल सरकार २०७४); तशक्षक सेवा आयोग तनयमावली, २०७१ (नेपाल 
सरकार २०७१ख); सामातजक परीक्षण तनदषेतशका (तशक्षा तवभाग २०७२); तवद्ालय लेखाङ्कन तदगदश्टन (तशक्षा 
तवभाग २०७४); साव्टजतनक/सामदुातयक पसु्तकालय अनदुान काय्टतवत् (तशक्षा तवभाग २०७४); िात्रवतृत्त समबन्ी 
तनयमावली (नेपाल सरकार २०७२); शैतक्षक परामश्ट सेवा ्तिा भार्ा तशक्षण समबन्ी तनदषेतशका (नेपाल सरकार 
२०६८) आतद हनेु्टहोस ् । तवद्ालय तशक्षालाई वयवतसि्त गनषे नाउँमा पतिलला वर््टमा ्ाँ्ड्ाँ्ैड तशक्षा ऐन सांशो्न 
भएका िन ्। जस्ैत, तशक्षा ऐन, २०२८ को आठौ ँसांशो्न १५ असार २०७३ मा भएको तियो जसको नवौ ँसांशो्न 
७ कातत्तक २०७४ गररयो । 

6 तववयस गठन भएका १९० तवद्ालयमधये ९ तवद्ालयमा तववयस अधयक्षको अनपुतसित्तमा सदसयसँग अन्तवा्ट्ता्ट 
गररएको तियो । तयसैले यो प्रत्तवेदन मलू्तः तववयस अधयक्षसँग गररएको हुदँा, प्रत्तवेदनमा तववयस अधयक्ष भनेर 
लेतखएको ि । 

7 सबै तवद्ालयमा िुटै् लेखा राखने कम्ट्ारी तिएनन् । यस्तो अवसिामा मूल्त: प्र्ानाधयापक वा तनजले 
्तोकेको तशक्षकले लेखा राखने गरेको पाइयो । लेखा राखने िुटै् कम्ट्ारी भएको खण्डमा तनजसँग र नहुदँा जसले 
लेखा राखने गरेको ि उसैसँग सवषेक्षण प्रश्नावाली भराइएको तियो । 
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(सवषेक्षणमा सोत्एका प्रश्नावली र तवद्ालयको अतभलेखबाट सांकलन गनु्टपनषे सू् ना समबन्ी फारामका 

लातग अनसुू् ी २.१–३.४ हनेु्टहोस)् । 

सवषेक्षणका लातग २०० तवद्ालयको ्यन गररएको तियो । सामदुातयक तवद्ालयको सञ्ालन प्रतरिया 

समबन्मा यो अनुसन्ानको मखुय ्ासो भएकाले सवषेक्षण गररने तवद्ालय ्यनको मलू आ्ार नेपाल 

सरकारको महालेखा परीक्षकको वातर््टक प्रत्तवेदनलाई बनाइएको तियो । आति्टक वर््ट २०७०/७१ को 

महालेखा परीक्षकको प्रत्तवेदनमा तजललाग्त रूपमा तवद्ालय तशक्षामा भएको ख््ट, सोही वर््ट दतेखएको 

बेरुज,ू तजललामा भएको अतनयतम्त्ता र तजललाले तफ्ता्ट गनु्टपनषे रकमलाई मलू आ्ार बनाइ समग्र “इन्ेडकस” 

्तयार गररएको तियो । यो इन्ेडकस ्तयार पादा्ट तजललाले तफ्ता्ट गनु्टपनषे रकमको प्रत्तश्तलाई ५० प्रत्तश्त 

्तिा बेरुज ूर अतनयतम्त्ता प्रत्तश्तलाई २५ प्रत्तश्त “वेटेज” तदइएको तियो । महालेखा परीक्षकले तजललाले 

तफ्ता्ट गनु्टपनषे रकम भनेर उललेख गरेकाले यो रकममा अतनयतम्त्ता भएको हुन सकि भनने आ्ारमा यसलाई 

बिी महत्व तदइएको तियो । यो इन्ेडकसलाई आ्ार मानेर सवषेक्षणका लातग मातिललो श्ेणीमा पनषे (राम्ो 

गनषे) १० ओटा र पिुारमा परेका (नराम्ो गनषे) १० ओटा तजलला िातनएको तियो । यसरी िनोटमा परेका 

२० तजलला मधयेबाट ११ ओटा तजलला िातनएको तियो । सकेसमम सवषेक्षण गनषे तजललाको िनोट गदा्ट 

तहमाल, पहा्ड, ्तराई ्तिा परुानो तवकास क्षेत्र र सा्ैत ओटा प्रदशेको प्रत्ततनत्तव होस ्भनने पक्षलाई सम्ेत 

धयान तदइएको तियो । सवषेक्षणका लातग िातनएका तजलला : बै्त्डी, कञ्नपरु, कातलकोट, दाङ, पालपा, 

्ातदङ, बारा, मकवानपरु, सला्टही, खोटाङ र सांखवुासभा रहकेा िन ् (्तातलका १.१) । 

तजलला िनोट गररसकेपति यी तजललामा रहकेा सबै तवद्ालयको सू् ी ्तयार पाररएको तियो । ११ 

तजललामा रहकेा प्राितमक तवद्ालय (प्रातव), तनमन माधयतमक तवद्ालय (तनमातव), माधयतमक तवद्ालय 

(मातव) र उच् मातवको एकीकृ्त सू्ी बनाइएको तियो । यी तजललामा रहेका ४,७१७ तवद्ालयबाट 

कमपयटुर सफटवेयर माफ्ट ्त २०० तवद्ालय “¥याण्डमली” ्यन गररएको तियो । उच्/मातवमा आय-वयय 

बिी हुने, स्ो्त बिी भएपति ्हलपहल बि्ने हुदँा यसलाई िप “वेटेज” तदइएको तियो । यसरी सवषेक्षणमा 

परेका २०० तवद्ालयमधये प्रातव सबैभनदा ्ेरै (४५.५ प्रत्तश्त), र रिमशः तनमातव (२० प्रत्तश्त), मातव 

(२० प्रत्तश्त) र उच्मातव (१४.५ प्रत्तश्त) रहकेा तिए (्तातलका १.२) । 

सवषेक्षण माि–्ै्त २०७४ मा दुई ्रणमा समपनन गररएको तियो । पतहलो ्रणमा ि तजलला : 

बै्त्डी, दाङ, कातलकोट, कञ्नपरु, खोटाङ र सांखवुासभा र दोस्ो ्रणमा पाँ् तजलला : पालपा, ्ातदङ, 

मकवानपरु, बारा र सला्टहीमा गररएको तियो । यस सवषेक्षणमा १९९ प्र्ानाधयापक, १९८ लेखापाल र १९० 

तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तका अधयक्ष गरी कुल ५८७ जना सहभागी भएका तिए । तयसैगरी, तवद्ालयको 

अतभलेखबाट सांकलन गनु्टपनषे सू् नाका लातग तभननै प्रश्नावली फाराम ्तयार गररएको तियो (अनसुू् ी २.४) । 

सािै, ११ जना तजलला तशक्षा अत्कारी र ११९ जना सिानीय सरकारका प्रत्ततनत्सँग खलुा प्रश्नावलीमा 

आ्ारर्त अन्तवा्ट्ता्ट सम्ेत गररएको तियो (अनसुू् ी ३.३ र ३.४) । यसका अत्तररति समबतन््त तवद्ालयमा 

रातखएका दस्तावेज, लेखा परीक्षण प्रत्तवेदन, आन्तररक लेखा परीक्षण गनषे तवद्ालय भए सोको तववरण र 

अनय दस्तावेजको सम्ेत अधययन गररएको तियो ।

मातट्टन ्ौ्तारीमा तशक्षा समबन्ी अनसुन्ानमा सांलगन अधये्ताले यस सवषेक्षणको प्रारतमभक प्रश्नावली 

्तयार गरेका तिए । तवद्ालय “गभनषेनस” क्षते्रमा लामो समय काय्टर्त दईु जना तवज्ञले सो सवषेक्षण प्रश्नावलीलाई 

िप पररमाज्टन गरेका तिए । ९ कातत्तक २०७४ मा एक काय्टरिम आयोजना गरी यस पररमातज्ट्त प्रश्नावलीलाई 

तवद्ालयका प्रअ, लेखापाल, स्ो्तवयतति माफ्ट ्त परीक्षण (तप्र-टेसट) गरी िप सांशो्न सम्ेत गररएको तियो । 

सवषेक्षणबाट प्राप्त प्रश्नावलीलाई एसपीएसएस सफटवेयरको मद््तले तवशे्र्ण गररएको तियो ।
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रयावलकया १.१ : विललयागर रूपमया विद्यालय सखंयया
विललया प्रयावि वनमयावि मयावि ि उचच मयावि िममया

बै्त्डी ३२९ १०३ १११ ५४३

बारा २४३ ७३ ६५ ३८१

दाङ २४३ ७६ ९१ ४१०

्ातदङ ३५६ ८४ १२४ ५६४

कातलकोट १७८ ५१ ५१ २८०

कञ्नपरु ९७ ६० १०५ २६२

खोटाङ ३१९ ८४ ९० ४९३

मकवानपरु ३४५ ८३ ९० ५१८

पालपा २४२ ८४ ११५ ४४१

सांखवुासभा २४९ ६२ ६३ ३७४

सला्टही ३१६ ५५ ८० ४५१

िममया २,९१७ ८१५ ९८५ ४,७१७

प्रवरिर ६१.८४ १७.२८ २०.८८ १००.००

स्रोत : शिक्षा, शिज्षान तथषा प्रशिशि मन्त्षालय (सन ्२०१७) ।

रयावलकया १.२ : विललयागर रूपमया सिवेवक्र विद्यालय
 विललया प्रयावि वनमयावि मयावि उचच मयावि िममया

बै्त्डी ११ ५ ४ ५ २५

बारा ७ ४ २ २ १५

दाङ ६ १ ४ २ १३

्ातदङ ११ २ ७ ३ २३

कातलकोट ८ ३ ० २ १३

कञ्नपरु १ ३ ३ १ ८

खोटाङ १३ ५ ४ २ २४

मकवानपरु ४ ६ २ ५ १७

पालपा ४ ४ ७ २ १७

सांखवुासभा १५ ३ २ २ २२

सला्टही ११ ४ ५ ३ २३

िममया विद्यालय ९१ ४० ४० २९ २००

प्रवरिर ४५.५० २०.०० २०.०० १४.५० १००

यो सवषेक्षणमा पतहलो ्रणमा २८ जना र दोस्ो ्रणमा ३२ जना सिलग्त अनुसन्ा्ता (सवषेक्षक) 

सहभागी भएका तिए । सवषेक्षक तफल्डमा जानभुनदा अति (२१–२२ माि २०७४) सवषेक्षणको उद्शेय, प्रतरिया 

र सवषेक्षण प्रतरियामा अपनाउन ुपनषे “प्रोटोकल” बारे दईु तदने प्रतशक्षण काय्टशाला आयोजना गररएको तियो । 

प्रतयेक तवद्ालयमा दईु जना सवषेक्षकले तवद्ालयको सवषेक्षण गनषे प्राव्ान रातखएको तियो । सािै, सवषेक्षकले 

सवषेक्षणमा परेका तवद्ालयमा कम्तीमा दईु तदन तब्ताउनु पथययो । सवषेक्षकले सवषेक्षण गदा्ट तवद्ालयबारे 
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उनीहरूमा परेको “इमपे्रशन नोट” ्तयार गन्ट लगाइएको तियो (मातट्टन ्ौ्तारी सन् २०१८) । यसका 

अत्तररति समबतन््त तवद्ालयमा लेखा प्रणालीका सािसािै आन्तररक लेखा परीक्षण, बाह्य लेखा परीक्षण 

एवां सामातजक लेखा परीक्षण लगाय्तका दस्तावेजको वयवसिापन के-कसरी गररएको ि यसबारे अवलोकन 

गरी तवद्ालयको तसित्त पतह्ान गन्ट सम्ेत भतनएको तियो । सवषेक्षकले समभव भएसमम तवद्ालयको लेखा 

परीक्षण प्रत्तवेदन, सामातजक परीक्षण प्रत्तवेदन सांकलन गरेका तिए । सवषेक्षणमा सहभागी प्रतयेक तवद्ालय र 

तवद्ालयको भौत्तक पवूा्ट्ार तसित्त ब्ताउने ्ततसवर सम्ेत सवषेक्षकले तख्रे लयाएका तिए । यी सामग्रीलाई 

सम्ेत प्रत्तवेदन लेखनमा आ्ार बनाइएको ि । सवषेक्षण समपनन भएपश्ा्त १३ ््ैत २०७४ मा सवषेक्षकले 

सवषेक्षणका रिममा भोगेका, दखेकेा अनभुव आदान प्रदान गनषे उद्शेयले एक काय्टशाला आयोजना गररएको 

तियो । काय्टशालामा सवषेक्षकले प्रस्त्ुत गरेका ्ारणालाई समे्त प्रत्तवेदन लेखनमा धयान तदइएको ि ।

सवषेक्षणमा सामदुातयक तवद्ालयका ्तीन जनै मखुय ने्ततृवक्ता्ट (प्रअ, तववयस अधयक्ष र लेखापाल) 

सँग कत्तपय उही खाले प्रश्न गरेका तियौ ँ । उनीहरूका उत्तरमा के-कस्तो तभनन्ता (भयाररएशन) आउँि भनेर 

जाँचन खोतजएको तियो । तभनन्ता ्त आयो ्तर ्ेरै प्रश्नमा तयो तभनन्ता तयत्त ठूलो दतेखएन । केही प्रश्न, 

जसमा अतल ्रैे तभनन्ता आएको ि, तयो प्रत्तवेदनमा उललेख गरेका िौ ँ। जहाँ “उललेखय” (तसतगनतफकेनट) 

तभनन्ता दतेखनन तयहाँ हामीले प्र्ानाधयापकको उत्तरलाई आत्काररक मानेका िौ,ँ तकनतक ्रैे तहसाबले 

प्रअ तवद्ालयको सवषेसवा्ट दतेखनिन ् । ्रैे तवद्ालयमा प्रअ नै लेखा राखने वयतति िन ्भने अनय प्रकरण या 

काममा पतन तवर्यमा प्रअको भतूमका सवयोपरी दतेखनि । तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तको पतन एउटा प्रमखु 

वयतति प्रअ हुने भएकाले प्रअको तवद्ालय सञ्ालनमा प्रमखु्तम ् भतूमका हुने दतेखयो । 

सवषेक्षणबाट प्राप्त ्तथयाांकहरूलाई हामीले तवतभनन ्तररकाले केलाएका तियौ ँ । खास गरी सवषेक्षणका 

लातग हामीले महालेखा परीक्षकको काया्टलयको प्रत्तवेदनमा तवत्तीय तहसाबमा “गत्तला” र “अगत्तला” वा 

“राम्ा/नराम्ा” दतेखने (मातिललो र ्तललो शे्णी) तजलला िानेका तियौ ँ । तयसैले ्तथयाांक तवशे्र्ण गदा्ट यो 

्र (भेररएबल) ले के-कस्तो फरक पादयो रहिे भनेर हने्ट ्ाहकेा तियौ ँ । हामीले जानन ्ाहकेा तवद्ालय 

गभनषेनसका तवतभनन पाटामा यसले खासै ठूलो तभनन्ता दखेाएन । जहाँ तभनन्ता दतेखएको ि, तयो हामीले 

प्रत्तवेदनमा उललेख गरेका िौ ँ । “्तातत्वक” तभनन्ता नदेतखनुको एउटा कारण एउटै तजललातभत्र यिेष्ट 

तवतव््ता हुन ुपतन हो—अिा्ट्त ्एउटा “मातिललो शे्णी” मा परेको तजललामा “गत्तला” र “अगत्तला” दवुै 

िरी तवद्ालय िन ्। सोही कुरा “्तललो श्णेी” मा परेको तजललाबारे पतन भनन सतकनि । हामीले यसबाहके 

्तथयाांकलाई भौगोतलक तहसाबले (्तराई-म्शे र पहा्ड-तहमालका तजलला), सगुम्ताका तहसाबले (ग्रामीण र 

शहरी भके), क्षेत्रीय तहसाबले (पवू्ट र पतश्मका तजलला), तजललाग्त तहसाबले र ्तहग्त तहसाबले (आ्ारभ्ूत/

प्रातव, तनमातव, मातव र उच् मातव) पतन के-कस्तो तभनन्ता दतेखनि भनेर केलाएका तियौ ँ । जहाँ-जहाँ यी 

भरेरएबलले “्ताततवक” तभनन्ता लयाएको दतेखएको ि, सो ्तथयलाई हामीले प्रत्तवेदनमा उललेख गरेका िौ ँ।

यो सवषेक्षण प्रत्तवेदन अनसुन्ान साराांश र तनट्कर््ट बाहके सा्त पररचिेदमा बाँत्डएको ि । प्रत्तवेदनको 

पतहलो पररचिेदमा परर्य खण्ड ि । दोस्ो पररचिेद नेपालका सामदुातयक तवद्ालयको समग्र ने्ततृवबारे 

ि । खास गरी तवद्ालयका प्र्ानाधयापक, तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तका अधयक्ष र लेखा कम््ट ारीबारे 

यो पररचिेदले प्रसट्याउँि । ्ेतस्ो पररचिेद सामदुातयक तवद्ालयमा भएका जनशतति (तशक्षक र अनय) बारे 

केतनरि्त ि । ्ौिो र पाँ्ौ ँपररचिेदमा रिमशः तवद्ालयको वातर््टक योजना, बजेट र सामातजक परीक्षण, लेखा 

प्रणाली र तवत्तीय परर्ालनबारे िलफल गररएको ि । प्रत्तवेदनको िैठौ ँपररचिेद तवद्ालयमा हुने भौत्तक 

पवूा्ट्ार ्तिा तनमा्टण प्रतरियाबारे र सा्तौ ँपररचिेदमा तवद्ािथी सहुतलय्त काय्टरिम अन्तग्ट्त िात्रवतृत्तबारे प्राप्त 

नत्तजा प्रस्त्ुत गररएको ि । प्रत्तवेदनको पतिललो खण्डमा अनसुू् ीहरू तदइएको ि ।



6 

वच
त्र 

१.
१ 

: प्र
दछेि

 ि 
भू

गो
ल

 अ
नुस

याि
 स

िवेक्
ण

 ग
रि

एक
या व

ि
लल

या

N



7 

परिच छ्ेद २ 

सयामुदयावयक विद्यालयको नछेरृति

साव्टजतनक तवद्ालयहरूको सञ्ालन प्रतरियाबारे जानन-बझुन ्ती सांसिालाई हाँकनेहरूबारे जानन जरुरी हुनि । 

साव्टजतनक तवद्ालय हाँकने प्रमुख वयतति प्र्ानाधयापक हुन् । तयस्ैत, तवद्ालय सञ्ालनमा तवद्ालय 

वयवसिापन सतमत्तका अधयक्षको पतन उतत्तकै भतूमका रहनि । तवद्ालयको तहसाबतक्ताब राखने लेखापालको 

भतूमका पतन महत्वपणू्ट हुनि । तयसैले हामीले यी ्तीन िरी वयततिहरू को हुन,् कसरी तवद्ालयमा सांलगन 

हुनिन ् भनने जानन ्ाहकेा तियौ ँ ।

प्र्यानयाधययापक
नेपालको साव्टजतनक क्षेत्र परुुर्मय ि । यो प्रवतृत्तबाट सामदुातयक तवद्ालय क्षते्र पतन अिु्तो िैन । सवषेतक्ष्त 

तवद्ालयमधये कररब ८८ प्रत्तश्त तवद्ालयका प्र्ानाधयापक परुुर् भएको पाइयो । मतहला प्र्ानाधयापक 

भएका तवद्ालयको सांखया िोरै िन ् । र, जत्त िन ््ती पतन ्तलला ्तह (आ्ारभ्ूत वा प्राितमक तवद्ालय) 

मा मात्रै िन ् । सवषेतक्ष्त कुनै पतन माधयतमक तवद्ालयका प्र्ानाधयापक मतहला तिएनन ् (्तातलका २.१) ।

     रयावलकया २.१ : प्रअको लैंवगक िगगीकिण
सखंयया प्रवरिर

मतहला २३ ११.६०

परुुर् १७६ ८८.४०

िममया १९९ १००

सवषेक्षणमा परेका तहमाली/पहा्डी तजललामधये १८ ओटा तवद्ालय (१६ प्रातव र २ तनमातव) मा प्रअ 

मतहला भएको पाइयो । ्तीमधये ्ातदङमा सा्त, बै्त्डी र सांखवुासभामा ्तीन-्तीन, कातलकोट र पालपामा 

दईु-दईु र मकवानपरुमा एक तवद्ालयमा प्र्ानाधयापक मतहला िन ् । मकवानपरु र पालपामा तनमातव ्तहमा 

एक-एक जना मतहला प्रअ िन् भने बाँकी सबै प्राितमक ्तहमा काय्टर्त िन् । सवषेतक्ष्त ्तराई-म्ेशका 

तजलला—बारा, दाङ, कञ्नपुर, सला्टही—मधये बाराका प्रातव ्तहका दइुटा तवद्ालयमा मात्र मतहला 

प्र्ानाधयापक भएको पाइयो । 

सामदुातयक तवद्ालयका प्र्ानाधयापकहरूको लैंतगक र जनीय (या जात्तग्त) वगथीकरणले अनय सामातजक 

क्षेत्रमा जस्ैत सामदुातयक तवद्ालय सञ्ालनको क्षते्रमा पतन ब्ाह्मण/क्षेत्री परुुर्को बाहुलय रहकेो दखेायो । 

जनीय रूपमा हदेा्ट सवषेक्षण गररएका तवद्ालयमधये ६० प्रत्तश्त तवद्ालयमा प्र्ानाधयापक ब्ाह्मण/के्षत्री 

समुदायका पाइए । तयस्ैत, २४ प्रत्तश्त जनजात्त, १३ प्रत्तश्त म्ेशी सामुदातयक तवद्ालयमा प्रअको 

रूपमा काय्टर्त पाइए । सवषेक्षण गररएका सामदुातयक तवद्ालयका प्रअमा दतल्त र मतुसलमको उपतसित्त 

नयनू रहिे, रिमश: ३ र १ प्रत्तश्त मात्र (त्त्र २.१) । 

सयामुदयावयक 
विद्यालयको

नछेरृतिमया
पुरुष हयािी

ब्याह्मण/क्छेत्रीको 
िच्तसि
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१२
०

४७

२६

५ १

६०
.३

०

२३
.६

२

१३
.०

७

२.
५१

०.
५०

०

५०

१००

१५०

प्रअ सखंयया प्रअ प्रवरिर

शित् २.१ : प्रअकरो जषाशतगत िगगीकरण

तशक्षा तनयमावली, २०५९ मा “तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तले सामदुातयक तवद्ालयमा ररति प्र्ानाधयापक 

पदमा तनयतुतिको लातग प्राितमक ्तहको प्र्ानाधयापकको हकमा तशक्षाशास्त्र तवर्यमा कम्तीमा प्रतवण्ता 

प्रमाणपत्र ्तह वा सो सरह, तनमन माधयतमक ्तहको प्र्ानाधयापकको हकमा तशक्षाशास्त्र तवर्यमा कम्तीमा 

सना्तक ्तह वा सो सरह र माधयतमक ्तहको प्र्ानाधयापकको हकमा तशक्षाशास्त्र तवर्यमा कम्तीमा सना्तकोत्तर 

्तह वा सो सरह उत्तीण्ट गरी समबतन््त तवद्ालयको समबतन््त ्तहमा काय्टर्त सिायी तशक्षकहरूमधये” 

एकलाई पाँ् वर््टको लातग तनयतुति गनषे प्राव्ान ि । यसरी तनयतुि प्रअ पनुः सो पदमा तनयतुि हुन सकने 

वयवसिा समे्त ि (तशक्षा तनयमावली २०५९) । तशक्षाशास्त्रमा सना्तक वा सो सरहको योगय्ता भएका र 

दश वर््ट माधयतमक ्तहमा सिायी सेवा गरेको तशक्षक सम्ेत माधयतमक तवद्ालयको प्र्ानाधयापक हुन पाउने 

वयवसिा ि (नेपाल सरकार २०७१क) ।

मातिका प्राव्ानबाट तशक्षा तनयमावलीमा सिायी प्रकृत्तको तनयतुति पाएका वररष्ठ तशक्षक एवां तशक्षाशास्त्र 

अधययन गरेका वयततिलाई प्र्ानाधयापक बनाउने पररकलपना गररएको दतेखनि । ्तिातप, सवषेक्षण गररएका 

तवद्ालयमा तनयतुि प्रअको जातगरको प्रकृत्त केलाउँदा कररब दईु-त्तहाई प्रअ मात्र सिायी तनयतुति पाएकाहरू 

भएको पाइयो । कररब ३५ प्रत्तश्त प्र्ानाधयापकको तनयतुतिको प्रकृत्त सिायी नभएको ब्ताइएको तियो । 

१३ प्रत्तश्त प्रअको तनयतुति असिायी प्रकृत्तको, १८ प्रत्तश्त प्रअ राह्त कोटाबाट आएका वयतति भएको 

र ५ प्रत्तश्त प्रअ तनजी स्ो्त र अनय ्तररकाले तवद्ालयमा तनयुति भएको ब्ताएका तिए । यसले एक 

त्तहाईभनदा बिी तवद्ालयमा प्रअको रूपमा काय्टर्त तशक्षकको तनयतुतिको प्रकार सिायी प्रकृत्तको नभएको, 

अिवा ्ती तशक्षकको सेवा-सरुक्षा कमजोर रहकेो दखेाउँि (त्त्र २.२) ।

एक वरहयाईभनदया 
बढी 

प्र्यानयाधययापक 
स्यायी विक्क 

होइनन्
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६४.८२१३.०७

१७.५९

३.०२ १.५१

स्यायी अस्यायी ियाहर वनिी स्ोर अनय

शित् २.२ : शनयशुतिकरो प्रकषारकरो आिषारमषा प्रअकरो िगगीकरण

प्रातव ्तहका प्रअमधये ५९ प्रत्तश्त प्रअ मात्र सिायी तशक्षक भएको पाइयो, जबतक तनमातव ्तहमा कररब 

६३ प्रत्तश्त, र मातव ्तहमा कररब ८३ प्रत्तश्त प्रअ सिायी तशक्षक रहिेन ्। यसले ्तलुनातमक रूपमा प्रातव 

्तहमा भनदा मातिलला ्तहमा सिायी तशक्षकलाई नै प्रअको तनयतुति तदएको दतेखयो । यद्तप, मातव ्तहमा 

पतन कररब १७ प्रत्तश्त सामदुातयक तवद्ालयका प्रअ सिायी तशक्षक नभएको पाइयो (्तातलका २.२) । 

रयावलकया २.२ : रहगर रूपमया प्रअको िगगीकिण (सखंययामया)

 
स्यायी अस्यायी ियाहर वनिी स्ोर अनय

 िममया
सांखया % सांखया % सांखया % सांखया % सांखया %

तवद्ालय 
्तह

१–५ कक्षा ५३ ५८.८९ १५ १६.६७ १६ १७.७८ ४ ४.४४ २ २.२२ ९०

१–८ कक्षा २५ ६२.५० ५ १२.५० ८ २०.०० २ ५.०० ० ०.०० ४०

१–१० कक्षा ३३ ८२.५० ३ ७.५० ४ १०.०० ० ०.०० ० ०.०० ४०

१–१२ कक्षा १८ ६२.०७ ३ १०.३४ ७ २४.१४ ० ०.०० १ ३.४५ २९

िममया १२९ ६४.८२ २६ १३.०६ ३५ १७.५९ ६ ३.०२ ३ १.५१ १९९

्तलुनातमक रूपमा पहा्ड र तहमाल भनदा ्तराई-म्ेशमा ्ेरै सिायी तशक्षकले प्रअको तनयतुति पाएको 

दतेखनि । पहा्ड र तहमालमा असिायी, राह्त र तनजीले पतन प्रअ भएर तवद्ालय सञ्ालन गरेको दतेखयो । 

्तराई-म्शेमा ८० प्रत्तश्त सिायी तशक्षकहरू प्रअ भएको दतेखनि । सवषेतक्ष्त तवद्ालयमधये पहा्ड र तहमालका 

५९ प्रत्तश्त तवद्ालयमा मात्र सिायी तशक्षकले प्रअको रूपमा काय्ट गरेको पाइयो । २० प्रत्तश्त राह्त 

कोटाका तशक्षक र १६ प्रत्तश्त असिायी तशक्षकले पतन पहा्डी क्षेत्रमा प्रअमा तनयतुति पाएको दतेखनि । 

सवषेक्षणमा सहभागी तजललामधये मकवानपरु, ्ातदङ, बै्त्डी, खोटाङ तजललामा ्तलुनातमक रूपमा ्रैे राह्त 

कोटाका तशक्षक सम्ेत प्रअ भएको पाइयो (्तातलका २.३) । 

रुलनयातमक 
रूपमया रललया 

रहमया ि पहयाडकया 
विद्यालयमया छ्ेिै 

अ-स्यायी विक्क 
प्रअको रूपमया
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रयावलकया २.३ : भूगोल अनुसयाि प्रअको िगगीकिण
भौगोवलक िगगीकिण स्यायी अस्यायी ियाहर वनिी स्ोर अनय िममया

्तराई-म्शे ४१ ३ ६ १ ० ५१

प्रत्तश्त ८०.३९ ५.८८ ११.७६ १.९६ ०.०० १००

पहा्ड-तहमाल ८८ २३ २९ ५ ३ १४८

प्रत्तश्त ५९.४६ १५.५४ १९.५९ ३.३८ २.०३ १००

िममया १२९ २६ ३५ ६ ३ १९९

तयस्ैत, महालेखा परीक्षकको प्रत्तवेदनमा तवत्तीय वयवसिापनमा मातिललो र ्तललो श्णेीमा परेका तजललाबी् 

प्र्ानाधयापक तनयतुतिको तकतसममा केही तभनन्ता हुनि तक भनेर हने्ट खोतजएको तियो । महालेखाले ्तललो 

श्णेीमा राखकेा तजललामा ्तलुनातमक रूपमा जयादा असिायी तशक्षक प्र्ानाधयापकको रूपमा तनयतुति पाएको 

दतेखयो  (१५ प्रत्तश्तको तभनन्ता) । तयस्ैत, ्तललो श्णेीमा परेका तजललाहरूमा हदेा्ट राह्त कोटामा तशक्षक 

भएकाहरूको तनयतुति प्रअको रूपमा जयादा (कररब १४ प्रत्तश्तको तभनन्ता) भएको दतेखयो (्तातलका २.४) । 

यसले प्रअको तनयतुतिको तकतसमले तवद्ालयको गभनषेनसमा प्रभाव पनषे समभावना ्तफ्ट  इांतग्त गि्ट । 

रयावलकया २.४ : मयाव्ललो श्छेणी ि रललो श्छेणीमया पिछेकया विललयाको प्रअको िगगीकिण
 स्यायी अस्यायी ियाहर वनिी स्ोर अनय िममया

मातिललो श्णेीमा पनषे (राम्ो गनषे) तजलला ६७ १४ ९ २ ० ९२

प्रत्तश्त ७२.८३ १५.२२ ९.७८ २.१७ ०.०० १००.००

्तललो श्णेीमा पनषे (नराम्ो गनषे) तजलला ६२ १२ २६ ४ ३ १०७

प्रत्तश्त ५७.९४ ११.२१ २४.३० ३.७४ २.८० १००.००

१०
३

६१

३१

५२
.८

२

३१
.२

८

१५
.९

०

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

तशक्षा तनयमावली अनुसार करार तनतमत्त अनय

सखंयया प्रवरिर

शित् २.३ : प्रिषानषाधयषापक शनयशुतिकरो प्रकषार
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सवषेतक्ष्त सामदुातयक तवद्ालयमधये जममा ५३ प्रत्तश्त तवद्ालयका प्रअले मात्र आफनो तनयतुति तशक्षा 

तनयमावली अनसुार भएको ब्ताए । कररब एक त्तहाई (३१ प्रत्तश्त) तवद्ालयका प्रअको तनयतुति “तनतमत्त” 

वाला तियो भने बाँकी १६ प्रत्तश्त प्रअले आफनो तनयतुतिको प्रतरिया “अनय” खाले (खास गरी तववयसले 

तनयतुति तदएको) भएको ब्ताएका तिए (त्त्र २.३) । तशक्षा तनयमावली अनसुार प्रअ हुन सिायी तशक्षक 

हुनपुनषे प्राव्ान भए पतन उललेखय सांखयामा सो प्राव्ानको पालना नभएको पाइयो । सिायी तशक्षकलाई 

िा्ेडर अनय तशक्षकलाई प्रअको पणू्ट काय्टभार तदन नतमलने हुदँा कररब आ्ा प्रअहरूको तनयतुति “तनतमत्त” 

खाले हुन पगुेको हो । यसको अि्ट तवद्ालय सञ्ालनमा ्तदि्टवाद हाबी हुनि भनने पतन हो । 

५१.०२

२२.४५
२६.५३

५३.४२

३४.२५

१२.३३

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

तशक्षा तनयमावली
अनुसार करार

तनतमत्त अनय

रियाई-म छ्ेि पहयाड-वहमयाल

शित् २.४ : भौगरोशलक िगगीकरण अनसुषार प्रिषानषाधयषापकमषा शनयतुि भएकरो शकशसम

रयावलकया २.५ : विललयागर रूपमया प्रअको िगगीकिण

 
विक्या वनयमयािली 

अनुसयाि कियाि
वनवमत्त अनय िममया

विललया 
 
 

बै्त्डी १६.०० ६०.०० २४.०० १००

बारा ४०.०० २०.०० ४०.०० १००

दाङ २५.०० ५०.०० २५.०० १००

्ातदङ ४०.९१ ४०.९१ १८.१८ १००

कातलकोट ६६.६७ १६.६७ १६.६७ १००

कञ्नपरु ७५.०० १२.५० १२.५० १००

खोटाङ ५७.८९ ४२.११ ०.०० १००

मकवानपरु ४२.८६ ५२.३८ ४.७६ १००

पालपा ७६.४७ ११.७६ ११.७६ १००

सांखवुासभा ८१.८२ ९.०९ ९.०९ १००

सला्टही ७२.७३ ९.०९ १८.१८ १००
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भौगोतलक (्तराई र पहा्ड) तहसाबले हेदा्ट प्रअ तनयुततिको तकतसममा उललेखनीय फरक देतखएन । 

उदाहरणका लातग ्तराईमा ५० र पहा्डमा कररब ५३ प्रत्तश्त प्रअले तशक्षा तनयमावली अनसुार आफनो 

प्रअ पदमा तनयतुति भएको ब्ताएका तिए (त्त्र २.४) । ्तर, तजललाग्त रूपमा हदेा्ट भने प्रअ तनयतुतिको 

तकतसममा उललेखनीय फरक दतेखनि । उदाहरणका लातग बै्त्डीका १६ प्रत्तश्त प्रअले मात्र तशक्षा तनयावली 

अनरुूप आफनो तनयतुति भएको ब्ताएका तिए जब तक कञ्नपरुमा तयस्तो उत्तर तदने उत्तरदा्ता ७५ प्रत्तश्त 

तिए (्तातलका २.५) । एकै के्षत्रका यी दईु तजललामा देतखएको यो तभनन्ताको कारण जानन कतठन ि । 

्तलुनातमक रूपमा हदेा्ट ्तराई र पहा्डका सतुव्ा समपनन तजललाका तवद्ालयका प्रअहरूको तनयतुति तशक्षा 

तनयमावली अनरुूप नै भएको दतेखनि । 

सवषेतक्ष्त तवद्ालयहरूमा काय्टर्त प्र्ानाधयापकहरूको तशक्षण अनुभव केलाउँदा प्राय: अनुभवी 

तशक्षकहरू नै प्र्ानाधयापक तनयुति भएको पाइयो । आ्ाभनदा बिी (कररब ५६ प्रत्तश्त) प्रअहरूको 

तशक्षण अनुभव २० वर््ट वा सोभनदा बिी भएको पाइयो । पाँ् वर््टभनदा कम समयको तशक्षण अनुभव 

भएका प्र्ानाधयापक जममा ५ प्रत्तश्त मात्र तिए । १५ प्रत्तश्त प्र्ानाधयापकले ६ दतेख १० वर््ट तशक्षण 

गरेको ब्ताएका तिए । कररब ८० प्रत्तश्त प्र्ानाधयापकले तवद्ालयमा तशक्षण गरेको १० वर््ट भनदा बिी 

भएको ब्ताएका तिए (त्त्र २.५) । 

९

२९ २७

२३

३४

७६

४.
५५

१४
.६

५

१३
.६

४

११
.६

२ १७
.१

७

३८
.३

८

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

७०

८०

०–५ ५–१० १०–१५ १५–२० २०–२५ २५+

सखंयया प्रवरिर

शित् २.५ : प्रिषानषाधयषापककरो शिक्ण अनभुि (िर्षमषा)

सवषेतक्ष्त तवद्ालयमा प्रअको रूपमा काय्टर्त तशक्षकहरूमधये दईु त्तहाईभनदा बिी (कररब ६९ प्रत्तश्त) 

तनयुततिअति सोही तवद्ालयमा तशक्षकको रूपमा काय्टर्त तिए । कररब ३१ प्रत्तश्त तशक्षक अनयत्रबाट 

सरुवा गरेर प्रअको रूपमा लयाइएका पाइए (्तातलका २.६) । पहा्ड र ्तराईका तजललामा प्रअको तनयतुतिमा 

प्रअमया अनुभिी 
विक्कको 

बयाहुलय; उललछेखय 
स्यानयानरिण 

(सरुिया)
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तभनन्ता पाइयो । उदाहरणका लातग ्तराईमा काय्टर्त आ्ाभनदा बिी प्रअले (कररब ५३ प्रत्तश्त) आफू 

सो तवद्ालयमा पतहले तशक्षक नरहकेो र अन्तबाट सरुवा भएर आएको ब्ताएका तिए भने पहा्डमा तयस्तो 

ब्ताउने प्रअको सांखया कररब एक ्ौिाई (२४ प्रत्तश्त) मात्र तियो (त्त्र २.६) । यसले पहा्डी तजललामा 

भनदा ्तराईका तजललामा प्रअको “मोतबतलटी” बिी भएको दखेाउँि ।

रयावलकया २.६ : प्रअ हुनुअवि सोही विद्यालयमया कयाय्तिर िहछे-निहछेको
सखंयया प्रवरिर

रहकेो १३७ ६८.८०
नरहकेो ६२ ३१.२०
िममया १९९ १००

४७.०६
५२.९४

७६.३५

२३.६५

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

७०

८०

९०

तिए तिएन

रियाई-म छ्ेि पहयाड-वहमयाल

शित् २.६ : प्रअ हुनअुशि सरोही शिद्षालयमषा कषाय्षरत रह-ेनरहकेरो (भगूरोल अनसुषार)

तवद्ालयका प्र्ानाधयापकको दरबनदीको ्तह केलाउँदा उनीहरूको तनयतुतिको ्तह र उनीहरूले काम गनषे 

्तहबी् ्तादातमय नभएको पतन पाइयो । जस्तो, प्रातव ्तहमा दरबनदी भएका तशक्षक पतन तनमातव र मातवको 

प्रअ भएको ्तथयाांकले दखेायो । प्रातवको दरबनदी भएका कतम्तमा ्ेडि दज्टन तशक्षक तनमन माधयतमक र 

माधयतमक ्तह भएको तवद्ालयमा प्र्ानाधयापक रहकेो पाइयो । यद्तप, प्रातव ्तहको तनयुतति भए पतन 

तनजहरूले पति मातिललो ्तहको योगय्ता हातसल गरेको हुनसकि ।

प्र्ानाधयापकले तवद्ािथीलाई पिाउँिन ् तक तवद्ालयको प्रशासन मात्रै हिे्टन ्भनेर हामीले सवषेक्षणबाट 

जानन ्ाहकेा तियौ ँ । सवषेतक्ष्त तवद्ालयमधये एक उत्तरदा्ता बाहके सबै प्रअले तवद्ालयमा अधयापनमा 

सम्ेत सांलगन हुने ब्ताए । मकवानपरुको एक मातवका प्रअले मात्र तवद्ालयमा पिाउन ुनपनषे ब्ताएका तिए । 

उनी सो तवद्ालयमा २०४६ सालमा प्र्ानाधयापक तनयतुति भएका तिए । 

वनयुवति ि कयाम
गनवे रहबीच 
रयादयातमय ्ैन
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विवयस अधयक्
सवषेक्षण गररएका सबै तवद्ालयमा तवद्ालय वयवसिापन सतमत्त गठन गररएको तिएन । उत्तरदा्ताको ठूलो 

सांखयाले तववयस गठन भएको ब्ताए पतन ५ प्रत्तश्त तवद्ालयमा तववयस गठन नभएको ब्ताए (्तातलका २.७) ।

रयावलकया २.७ : विवयस गठन भए-नभएको

सखंयया प्रवरिर

गठन भएको १९० ९५

गठन नभएको १० ५

िममया २०० १००

१५

१७१

२७.९८

९०.९६

१.०६
०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

१४०

१६०

१८०

तनवा ््ट नबाट सव्टसमम्तबाट अनय

सखंयया प्रवरिर

शित् २.७ : शिद्षालय वयिसथषापन सशमशतकरो अधयक् ियन प्रशरियषा

तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तको अधयक्ष हुनका लातग समबतन््त तवद्ालयको अतभभावक वा तवद्ालयको 

शभुेचिुक हुनपुनषे काननुी वयवसिा ि । तशक्षा ऐन (नवौ ँ सांशो्न, २०७४) मा तववयसको गठन समबन्ी 

तनमन वयवसिा ि: 

सामदुातयक तवद्ालयको सञ्ालन, रेखदखे र वयवसिापन गन्टको लातग क) अतभभावकले आफूहरू 

मधयेबाट िानी पठाएका दईुजना मतहला सतह्त ्ारजना, (ख) तवद्ालय रहकेो गाउँपातलका वा 

नगरपातलकाको समबतन््त व्डाको व्डा अधयक्ष वा व्डा सतमत्तका सदसयहरू मधयेबाट सो व्डा 

सतमत्तले मनोनयन गरेको सदसय, (ग) तवद्ालयका सांसिापक, सिानीय बुतधिजीवी, तशक्षा पे्रमी, 

तवद्ालयलाई तनरन्तर दश वर््टदेतख सहयोग गनषे वा तवद्ालयलाई दश लाख वा सो भनदा बिी 

नगद वा तजनसी सहयोग गरेका वयततिहरू मधयेबाट तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तले मनोतन्त गरेको 

विवयस चयन 
सहमवरबयाटै

सबै विद्यालयमया 
विवयस गठन 
भएको ्ैन
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एकजना मतहला सतह्त दईुजना, (ि) तवद्ालयका तशक्षकले आफूहरू मधयेबाट िानी पठाएको 

एकजना र (ङ) तवद्ालयका प्र्ानाधयापक सदसय सत्वको रूपमा हुनेि । तवद्ालय वयवसिापन 

सतमत्तका सदसयहरूले उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोतजमका सदसयहरू मधयेबाट 

िानेको सदसय सो सतमत्तको अधयक्ष हुनेि । (नेपाल सरकार २०७४)

गठन भएका मधये अत्क्तम तवद्ालय (९१ प्रत्तश्त) मा तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तको अधयक्ष 

सहमत्तमा ्यन भएको पाइयो । मात्र ८ प्रत्तश्त तवद्ालयमा तववयसको अधयक्ष ्यन तनवा्ट्न माफ्ट ्त 

भएको पाइयो (त्त्र २.७) । 

तववयस गठन गररएका मधये कररब ८ प्रत्तश्त मात्र तववयसको ने्ततृवमा मतहला दतेखए (्तातलका २.८) । 

्तर, एउटा बाहके सबै मतहला तववयस अधयक्ष भएका तवद्ालय आ्ारभ्ूत ्तहका हुन ्। सवषेतक्ष्त तवद्ालयमधये 

एउटा मातवमा मात्र तववयसको ने्ततृवमा मतहला भएको पाइयो । पहा्ड-तहमालका पाँ् तवद्ालयमा र ्तराई-

म्शेका दईु (प्रातव र मातव, दवुै सला्टही तजललामा) तवद्ालयमा तववयस अधयक्ष मतहला िन ् ।

रयावलकया २.८ : विवयस अधयक्को लैंवगक िगगीकिण
सखंयया प्रवरिर

मतहला १६ ८.४२

परुुर् १७४ ९१.५८

िममया १९० १००

९०

७६

१६
७

१

४७.३७
४०.००

८.४२
३.६८ ०.५३

०
१०
२०
३०
४०
५०
६०
७०
८०
९०

१००

सखंयया प्रवरिर

शित् २.८ : शिवयस अधयक्करो जषाशतगत िगगीकरण

विवयस अधयक्मया 
पुरुषको नछेरृति; 

िनियावरको 
उललछेखय 

सहभयावगरया 
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तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तका अधयक्षको जनीय्ता केलाउँदा भने प्र्ानाधयापकको भनदा तभनन 

बनोट दतेखयो । कररब ४७ प्रत्तश्त तववयसको ने्ततृवमा ब्ाह्मण/क्षेत्री समहूका वयतति भएको पाइयो भने 

४० प्रत्तश्त तववयसको ने्ततृवमा जनजात्त समहूका वयतति पाइए । यसैगरी, ८ प्रत्तश्त तववयसको ने्ततृवमा 

म्शेी समदुायबाट पाइए । जममा ४ प्रत्तश्त तववयसको ने्ततृवमा दतल्त पाइए (त्त्र २.८) ।

सामदुातयक तवद्ालयका तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तका अधयक्षमधये ७३ प्रत्तश्त अधयक्षका आफनै 

शाखासन्तान आफूले ने्ततृव गरेको तवद्ालयमा अधययन गदा्ट रहिेन ् । तववयसको ने्ततृवमा हुने कररब ५८ 

प्रत्तश्तले आफना िोरािोरी तयही तवद्ालयमा पिाउने रहिेन ्भने १६ प्रत्तश्त तववयस अधयक्षका नात्तनात्तना 

्ती तवद्ालयमा पि्ने रहिेन ्। भानजा/भानजी (३ प्रत्तश्त) र अनय ना्ेतदार (७ प्रत्तश्त) पि्नेहरूको अतभभावक 

तववयसको ने्ततृवमा पगुेको सांखया सानै ि । ्तर, २२ प्रत्तश्त तववयसका अधयक्षले आफना कोही नतजकका 

ना्ेतदार आफूले ने्ततृव गरेका तवद्ालयमा नपि्ने जानकारी तदए (त्त्र २.९) ।

५७.५०

१५.६०

२.७०

६.५०

२२.००

३.८०

्ोिया/्ोिी नयावर/नयावरनी भयानिया/भयानिी अनय नयारछेदयाि कोही पवन ्ैन अनय

शित् २.९ : शिवयस अधयक्करो िर पररिषारबषाट सरोही शिद्षालयमषा पढ्ने सदसय

लछेखयापयाल
सामदुातयक तवद्ालयको ने्ततृव गनषे अनय दईु वयतति प्र्ानाधयापक र वयवसिापन सतमत्तका अधयक्ष जस्ैत 

तवद्ालयको आय-वययको तहसाब राखने प्रमखु वयतति पतन परुुर् नै भएको पाइयो । िुटै् लेखा कम््ट ारी भएका 

तवद्ालयमधये कररब ९३ प्रत्तश्त तवद्ालयमा लेखा कम््ट ारी परुुर् भएको पाइयो (्तातलका २.९) । जनीय 

तहसाबले केलाउँदा ६३ प्रत्तश्त ब्ाह्मण/क्षेत्री, कररब एक ्ौिाई जनजात्तले लेखापालको पद ओगटेको 

पाइयो । म्शेी र दतल्तको सांखया नयनू ि भने मतुसलम लेखापाल भतेटएन (त्त्र २.१०) ।

करिब एक 
चौ्याई विवयस 

अधयक्कया 
आफनरिन सो 

विद्यालयमया 
पढ्दैनन ्

लछेखया ियाखनछे 
वयवतिमया पवन 
ब्याह्मण/क्छेत्री 

पुरुषकै िच्तसि 
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रयावलकया २.९ : सयामुदयावयक विद्यालयमया लछेखया कम्तचयािीको लैंवगकरया
 सखंयया प्रवरिर

परुुर् ६७ ९३.०६

मतहला ५ ६.९४

िममया ७२ १००

४५

१८

७
२ ०

६२.५०

२५.००

९.७२
२.७८ ०

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

७०

सखंयया प्रवरिर

शित् २.१० : लेखषा रषाखने कम्षिषारीकरो जषाशतगत िगगीकरण

सवषेक्षण गररएका तवद्ालयमधये कररब दईु त्तहाई तवद्ालयमा लेखा हनेषे िुटै् वयतति िैनन ्। ्रैे मातवमा 

लेखापाल (िुटै् वयतति) िन,् ्तर ्तललो ्तहका तवद्ालय ्रैेमा लेखा हने्टका लातग िुटै् कम््ट ारी िैनन ्। यस्तो 

अवसिामा मलू्त: प्र्ानाधयापक र केही सिानमा अनय तशक्षकले पतन लेखा राखकेो पाइयो । उच्स्तरीय 

रातट्रिय तशक्षा आयोग, २०७५ को प्रत्तवेदनले पतन तवद्ालयमा कम््ट ारी (लेखापाल) को अभावलाई मखुय 

समसयाको रूपमा प्रस्त्ुत गरेको ि (नेपाल सरकार २०७५) । 

रयावलकया २.१० : सयामुदयावयक विद्यालयमया लछेखया कम्तचयािीको विििण
 सखंयया प्रवरिर

िुटै् लेखापाल ७२ ३६.३६

प्रअ/तशक्षकले लेखा राखने १२६ ६३.६४

िममया १९८ १००

करिब एक वरहयाई 
विद्यालयमया मयात्र 
्ुटै् लछेखया ियाखनछे 

कम्तचयािी 
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सवषेक्षणमा सहभागी तवद्ालयमधये ७२ ओटा तवद्ालयमा मात्र ैिुटै् लेखापाल तिए (्तातलका २.१०) । 

यद्तप, समग्रमा लेखा राखने (तशक्षक/पणू्टकालीन लेखापाल) लेखापालमधये कररब ३३ प्रत्तश्त तवद्ालयमा 

मात्र सिायी लेखा राखने वयतति पाइयो । तयस्ैत, ३७ प्रत्तश्त असिायी लेखापाल भएका र बाँकी ३० प्रत्तश्त 

तवद्ालयले तनजी स्ो्त र “अनय” उपाय माफ्ट ्त लेखापाल राखेका िन् । “अनय” उत्तर तदने ४२ ओटा 

तवद्ालयमधये अत्काांश तवद्ालयमा राह्त तशक्षकले लेखा राखने दतेखयो (त्त्र २.११) । एउटा तवद्ालयमा 

तववयस अधयक्ष सवयांले र अकयो एउटामा तशश ु सहजक्ता्टले लेखा राखकेो भतेटयो । 

६२
६९

१४

४२

३३.१६
३६.९०

७.४९

२२.४६

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

७०

८०

सिायी असिायी तनजी स्ो्त अनय

सखंयया प्रवरिर

शित् २.११ : लेखषापषालकरो शनयशुतिकरो शकशसम

९०

४० ४०
२८

५ ४

३५
२८

५.५६ १०.००

८७.५०

१००.००

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

१–५ कक्षा १–८ कक्षा १–१० कक्षा १–१२ कक्षा

विद्यालय सखंयया लछेखयापयाल सखंयया प्रवरिर

शित् २.१२ : तहगत रूपमषा छुट्टै लेखषापषालकरो संखयषा

छ्ेिै विद्यालयमया 
लछेखया कम्तचयािी 
्ैनन;् भएकया 
मधयछे पवन छ्ेिै 

अ-स्यायी 



19 

खास गरी माधयतमक र उच् माधयतमक तवद्ालयहरूमा मात्रै िुटै् लेखापालको वयवसिा गरेको पाइयो । 

कररब ८८ प्रत्तश्त मातव र सबै उच् मातवमा लेखा राखने वयतति िुटै् रहकेो पाइयो । प्रातव र तनमातव 

्तहका प्राय: तवद्ालयमा प्रअले र कत्तपय सिानमा अनय तवर्यका तशक्षकले लेखा राखने गरेको दतेखनि । 

कररब १२ प्रत्तश्त मातवमा सवयां प्रअले नै लेखा राखने गरेको पाइयो । आ्ारभ्ूत ्तहमा कररब १० प्रत्तश्त 

तवद्ालयमा मात्र िुटै् लेखा राखने वयतति भएको पाइयो (त्त्र २.१२) ।

तवद्ालयमा लेखा राखने कररब ९० प्रत्तश्त लेखापालको शैतक्षक योगय्ता गैर-लेखा राखने तवर्यमा 

(तशक्षा, सामातजक शास्त्र र तवज्ञान) भएको पाइयो । कररब १० प्रत्तश्त लेखापालले मात्र वयवसिापन/

वातणजय तवर्य पिेको भनेका तिए (त्त्र १.१३) । 

७
५ ५

९

१

१०

५
७

१८

२ १ २
०

२१

७

१२

३
१

३३

३
१

२७

२
०

८ ८

०

५

१०

१५

२०

२५

३०

३५

्ुटै् लछेखयापयाल प्रअ लछेखयापयाल

शित् २.१३ : लेखषा कम्षिषारीकरो शिरयगत यरोगयतषा

रयावलकया २.११ : लछेखया कम्तचयािीको वयिस्या
प्रवरिर

पणू्टकालीन लेखापाल १९.७
तशक्षक भएर लेखा राखने काम 
पतन गनषे

८०.३

िममया १००
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रयावलकया २.१२ : लछेखया ियाखछेबयापर अवररिति भत्तया 
प्रवरिर

पाउने ८.६
नपाउने ९१.४
िममया १००

सवषेक्षणमा सहभागी १८८ लेखा राखने वयततिमधये १५१ जना (८० प्रत्तश्त) ले पणू्टकालीन लेखापालको 

हतैसय्तमा नभएर प्रअ/तशक्षक भएर लेखा राखने काम गरेको ब्ताएका तिए । कररब २० प्रत्तश्त उत्तरदा्ताले 

भने पूण्टकालीन लेखापालकै रूपमा काम गरेको ब्ताए (्तातलका २.११) । सबै उच् माधयतमक ्तहमा 

पणू्टकालीन लेखापाल पाइयो । कररब ९१ प्रत्तश्तले प्रअ/तशक्षक भएर लेखा राखदा सोबाप्त िुटै् भत्ता 

नपाउने ब्ताएका तिए (्तातलका २.१२) । यसले तवद्ालयमा लेखा राखने काम प्रअ/तशक्षकको “सवयांसेवा” 

को रूपमा ्तलरहकेो दखेाउँि ।

  

रवसबि © वदलवबरिम आङदछेमबछे @ कयावलकोट
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रवसबि © प्रभयाकि गौरम @ पयालपया
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रवसबि © वकिोि उचयाई @ सलया्तही



23 

परिच छ्ेद ३ 

विक्ण र्या अनय िनिवति 

तवद्ालय राम्ोसँग सञ्ालनका लातग तशक्षण जनशततिको महत्वपूण्ट भूतमका हुनि । यस पररचिेदमा 

तवद्ालयमा तशक्षक ्तिा कम््ट ारी उपलब््ता, तवद्ालयले आन्तररक स्ो्तमा राखने तशक्षक ्तिा कम््ट ारी 

भना्टका प्रतरिया, आन्तररक स्ो्तमा राखकेा तशक्षकको सेवा सतुव्ा र तशक्षक/लेखापालको शतैक्षक योगय्ता 

आतदबारे तवशे्र्ण गररएको ि । सवषेक्षणमा तवद्ालयमा तशक्षण जनशततिको पया्टप्त भए-नभएको, पया्टप्त 

तशक्षक जनशतति नभए यसको वयवसिापन कसरी हुने गरेको, र आन्तररक स्ो्तमा तशक्षक/कम््ट ारी तनयतुति 

गदा्ट बातहरी दबाब आउने-नआउने बारे जानन खोतजएको तियो ।

बकस ३.१ : सिवेवक्र सयामुदयावयक विद्यालय समबन्ी कछे ही रथय 

• सवषेतक्ष्त तवद्ालयमधये पाँ् ओटा तवद्ालयमा एक जना र सा्त ओटा तवद्ालयमा दईु जना मात्र 

तशक्षक तिए । ्रैे तवद्ालयमा काया्टलय सहयोगीलाई तशक्षकको रूपमा रातखएको दतेखनि ।

• नौ ओटा तवद्ालय (सबै प्राितमक) मा सहयोगी कुनै कम््ट ारी तिएनन ् । 

• सांखुवासभाको एउटा प्राितमक तवद्ालयमा १० जना मात्र तवद्ािथी तिए भने ्ातदङको अकयो 

तवद्ालयमा १५ जनाभनदा कम तवद्ािथी तिए । 

• सवषेक्षणमा सहभागी तवद्ालयमधये सांखवुासभाको एउटा उच्मातवमा सबैभनदा बिी तशक्षक (४० 

जना) र तवद्ािथी (१,३३६ जना) तिए ।

सवषेक्षण गररएका तवद्ालयको जनशतति केलाउँदा ्ती ्ेरै तवद्ालय “अ-सिायी” तशक्षक, कम्ट्ारीको 

भरमा ्लेको पाइयो । तवद्ालयमा काय्टर्त तशक्षक ्तिा कम््ट ारीको तववरण हदेा्ट दईु त्तहाई (६६ प्रत्तश्त) 

जनशततिको जातगरको प्रकार “अ-सिायी” रहकेो दतेखनि । ्तर, महत्वपणू्ट के ि भने कररब ्तीन ्ौिाई 

तशक्षण जनशततिको ्तलब यो वा तयो ्तररकाबाट सरकारले नै बेहोरेको दतेखनि । काय्टर्त तशक्षकमधये कररब 

एक ्ौिाई (२४ प्रत्तश्त) तवद्ालयको तनजी स्ो्तमा काम गरररहकेा िन ् (्तातलका ३.१) ।

सवषेक्षण गररएका केही तवद्ालयमा “तनजी स्ो्त” मा काम गरररहकेा तशक्षकको ्तलब सिानीय सरकारले 

बेहोरेको पाइयो । सिानीय सरकारको अनदुान नपाउने तवद्ालय भेट्ाउन मतुसकल ि; िोरै रकम भए पतन 

सिानीय सरकारबाट तवद्ालयलाई िुट््याइएको ि । मलुकु सांिीय्तामा गइसकेपति तवद्ालय ्तहको तशक्षा 

सिानीय सरकारको मा्तह्त आएको ि । आउँदा तदनमा सामदुातयक तवद्ालय सिानीय सरकारमा िप भर 

पनु्टपनषे र त्तनमा सिानीय राजनीत्तक शतति सांिर््टको बातिटा पनषे समभावना दतेखनि । यसका केही सांके्त 

दतेखइसकेका िन ् (उपे्र्ती र पराजलुी २०७६) । 

अ-स्यायी 
विक्कको भिमया 

सयामुदयावयक 
विद्यालय 
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अकयो उललेखनीय ्तथय के ि भने तसकाइको दृतष्टकोणले महत्व तदनुपनषे पूव्टप्राितमक ्तहमा सिायी 

जनशतति अत्त नयनू (कररब ४.६ प्रत्तश्त) दतेखनि । उदाहरणका लातग सवषेक्षण गररएका २०० तवद्ालयमा 

पवू्टप्राितमक ्तहमा १० जना मात्र तशक्षक सिायी रहकेा िन ् । ्तलुनातमक रूपमा प्राितमक ्तहमा सिायी 

जनशतति राम्ो (४२.७ प्रत्तश्त) दतेखनि (्तातलका ३.१) ।

बकस ३.२ : विक्क दिबनदी वमलयान

सवषेक्षण गररएका तजललामधये पालपा, ्ातदङ, मकवानपरु, सला्टही र बाराका सामदुातयक तवद्ालयका 

प्रअलाई तजललामा तशक्षक दरबनदीको अवसिाबारे तजज्ञासा (खलुा प्रश्न) रातखएको तियो । यो प्रश्न सिानीय 

तनकायका तनवा्टत््त पदात्कारीलाई पतन सोत्एको तियो । प्राय: सबै उत्तरदा्ताले तवद्ालयमा रहकेा 

तवद्ािथीका अनपुा्तमा तशक्षक दरबनदी सही ्तररकाले तव्तरण हुन नसकेको ब्ताए । 

अधययनमा सहभागी अत्काांश प्रअले राजनीत्तक कारणले गदा्ट शहरी इलाकाका केही तवद्ालयमा 

तशक्षक बिी भएको ्तर ग्रामीण/दगु्टम इलाकामा तशक्षक कम भएको ब्ताएका तिए । मकवानपरुको ब्ह्म 

आ्ारभ्ूत तवद्ालयका प्रअले “तशक्षक नगरमा ितुप्रएका” ब्ताए । सोही तजललाको गी्ता्म्ट आ्ारभ्ूत 

तवद्ालयका प्रअले पतन “शहरमा तशक्षक ्रैे र गाउँमा कम भएको” ब्ताएका तिए । पालपाको कातलका 

मातवका प्रअले “तजललामा तशक्षक दरबनदीको उत््त तमलन नभएको” भने । सला्टहीको आ्ारभू्त 

तवद्ालयका प्रअले “तवद्ािथी कम भएको तवद्ालयमा तशक्षक बिी र तशक्षक बिी भएका तवद्ालयमा 

तवद्ािथी कम” भएको ब्ताए । अन्तवा्ट्ता्टमा सहभागी प्राय: प्रअले तशक्षक दरबनदीको उत््त रूपमा 

तमलान हुन नसकनमुा तशक्षामा भएको दलीयकरण, र तवशेर् गरी तशक्षक सांि-सांगठनको राजनीत्त प्रमखु 

कारण रहकेो ब्ताए । तयसैगरी, पहुँ् का आ्ारमा सरुवा-बिुवा हुने, र तशक्षकहरूमा रहकेो सतुव्ाभोगी 

मानतसक्ताले तजललामा नयातयक िांगले तवद्ािथीको अनपुा्तमा तशक्षक तवद्ालयमा पदसिापन हुन नसकेको 

उनीहरूको किन रह्यो । 

सिानीय सरकारका तनवा्टत््त पदात्कारीलाई पतन उनीहरूका नगर/गाँउ पातलकाका सामुदातयक 

तवद्ालयका तशक्षकको दरबनदीको अवसिाबारे प्रश्न सोत्एको तियो । कुराकानी गररएका अत्काांश 

प्रत्ततनत्ले पतन प्रअले जस्ैत दरबनदी तमलानमा समसया रहेको ब्ताए । उदाहरणका लातग बै्त्डीको 

दशरि्नद नगरपातलकाका मेयर नरेनरितसांह िापाले भने, “तशक्षक दरबनदी तमलान नगरी भएको िैन । 

अतस्त एउटा तवद्ालयमा जाँदा तयहाँ तवद्ािथी तिएनन्, ्तर १० जना तशक्षक तिए । फेरर यही ँ परको 

तवद्ालयमा जममा ्तीन जना मात्र मातवको दरबनदी रहकेो ि ।” पालपा, मािागिीका व्डा अधयक्ष रन 

बहादरु खाम्ाले “राजनीत्तक पहुँ् , ना्तागो्ता र वयततिग्त प्रभावका कारण” तशक्षक दरबनदी तमलानमा 

समसया भएको ब्ताएका तिए । जनप्रत्ततनत्सँग गररएका दरबनदी तमलान समबन्ी कुराकानीले ्तीन 

कारणले दरबनदी तमलानमा समसया भएको्तफ्ट  इांतग्त गद्टि: पतहलो, पँहु्वाला तशक्षकले आफनो दरबनदी 

शहरी/सगुमका तवद्ालयमा लाने । दोस्ो, िरपायक तवद्ालयमा दरबनदी तमलाउने । र ्ेतस्ो, तशक्षक सांि-

सांगठनको राजनीत्तले दरबनदी तमलान हुन नतदने ।
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रयावलकया ३.१ : विक्क र्या कम्तचयािीको विििण
कक्या स्यायी अस्यायी ियाहर वपवसएफ वनिी स्ोर अनय िममया रहगर प्रवरिर

पवू्टप्राितमक १० (४.६) १०५ ५ १ १६ ७७ २१४ ११

कक्षा १-५ ४०० (४२.७) २०८ १५१ ६ १४९ २२ ९३६ ४९

कक्षा ६-८ १३७ (३४.७) ५५ ९१ २ १०४ २ ३९१ २१

कक्षा ९-१० ८८ (३४.६) ४२ ७८ ३ ४० ३ २५४ १३

कक्षा ११-१२ ३ (२.८) २८ ३० ० ४० ६ १०७ ६

िममया ६३८ ४३८ ३५५ १२ ३४९ ११० १९०२ १००

प्रवरिर ३४ २३ १९ १ १८ ६ १००  

 

यसैगरी, सवषेक्षण गररएका ६९ माधयतमक तवद्ालयमा (उच् मातव पतन) माधयतमक ्तहमा जममा ९१ 

जना मात्र सिायी तशक्षक काय्टर्त रहेको पाइयो (्तातलका ३.१) । यसले एउटा माधयतमक तवद्ालयमा 

औस्तमा दईु जनाभनदा कम माधयतमक ्तहको तशक्षक सिायी रहकेो दखेाउँि ।1

रयावलकया ३.२ : विद्यालयमया कयाय्तिर कम्तचयािी विििण

कम्तचयािीको प्रकयाि
प्रयावि 
(९१)*

वनमयावि 
(४०)*

मयावि 
(४०)*

उचच मयावि 
(२९)*

िममया

पणू्टकालीन लेखापाल ५ ४ ३५ २९ ७३

पणू्टकालीन लाइब्रेरयन  - - १ ७ ८

लयाब टेतकनतसयन  - - १ - १

काया्टलय सहयोगी/तपयन ७८ ३७ ३९ २९ १८३

सरुक्षा गा्ड्ट १ - ५ १ ७

आया  - १ - १ २

अनय २  १ ४ ७

* शिद्षालय संखयषा

तवद्ालय राम्ोसँग सञ्ालन गन्ट र समधृि तशक्षण तसकाइका लातग शतैक्षक पवूा्ट्ार जस्ैत, पसु्तकालय, 

तवज्ञान प्रयोगशाला आतद महत्वपणू्ट मातननिन ्। ्तर, तवद्ालयमा पसु्तकालय र तवज्ञान प्रयोगशाला भएर मात्र 

हुदँनै, यी अांगलाई सु् ारु गन्ट जनशततिको समे्त उतत्तकै आवशयक्ता पि्ट । सवषेक्षण गरेका तवद्ालयमधये 

जममा आठ ओटा तवद्ालयमा मात्र पणू्टकालीन पसु्तकालय पाइयो । पणू्टकालीन लाइब्रेरयन हुने तवद्ालय 

भनेका मलू्तः उच् मातव (सा्त ओटा) हुन ्। तयस्ैत, एउटा मातवमा पणू्टकालीन पसु्तकाधयक्ष भएको पाइयो । 

कुनै पतन प्रातव र आ्ारभ्ूत तवद्ालयमा पणू्टकालीन पसु्तकाधयक्ष िैनन ् । 

1 तवद्ालय तशक्षाबारे यसअति भएका तवतभनन अधययन-अनुसन्ान र प्रत्तवेदनले पतन सिायी तशक्षकको 
अभावले तवद्ालय सञ्ालनमा कतठनाई भएको ्तथय दखेाएका िन ्(नय ूएरा सन ्२०१३; नेपाल सरकार २०७५) । 

पयया्तप्त कम्तचयािी 
्ैनन;् िवर 
्न ् री पवन 
अ-स्यायी 



26 

सवषेक्षण गररएका तवद्ालयमधये जममा एउटामा मात्र तवज्ञान प्रयोगशाला सञ्ालन गन्ट “लयाब 

टेतकनतसयन” रातखएको पाइयो । सवषेतक्ष्त २०० तवद्ालयमधये १८३ तवद्ालयमा काया्टलय सहयोगी (तपयन) 

को वयवसिा तियो । सवषेक्षणमा सहभागी सा्त ओटा तवद्ालयमा सुरक्षा गा्ड्ट समे्त तिए । तवशेर् गरी 

पवू्टप्राितमक ्तहका तवद्ािथीलाई हरेतव्ार गन्टका लातग आयाको वयवसिा भने जममा एउटा तवद्ालयमा 

मात्र तियो (्तातलका ३.२) ।

रयावलकया ३.३ : सबै रहमया ि विषयमया पयया्तप्त विक्क भए-नभएको
 सखंयया प्रवरिर

िन् ३६ १८.१०

िैनन् १६३ ८१.९०

िममया १९९ १००

अधययनमा सहभागी अत्काांश (८२ प्रत्तश्त) प्रअले आफनो तवद्ालयमा तशक्षक (तवर्यग्त र ्तहग्त) 

पया्टप्त नभएको ब्ताएका तिए (्तातलका ३.३) । तशक्षक अभावकै कारण अधययनमा समेतटएका केही 

तवद्ालयमा एकै तशक्षक/तशतक्षकाले उही समयमा “बहु कक्षा” सञ्ालन गरेको सम्ेत पाइयो ।2 सवषेक्षणमा 

सहभागीमधये ्तराई (बारा र सला्टही) का केही तवद्ालयका प्रअले सिानीय मा्तभृार्ा (भोजपरुी र मतैिली) 

जानने तशक्षक/तशतक्षकाको अभावमा तवद्ालयका ्तलला ्तहका कक्षा (प्राितमक कक्षा) सञ्ालन गन्ट समसया 

भएको ब्ताएका तिए । तवद्ालयमा तशक्षक पया्टप्त िैनन ् भननेमधये कररब ५३ प्रत्तश्त प्रअले तवद्ालयले 

आन्तररक स्ो्तबाट तशक्षक तनयुति गरेर तवद्ालय सञ्ालन गरेको ब्ताएका तिए । कररब २६ प्रत्तश्त 

प्रअले तशक्षकले “ओभरटाइम” गरेर तवद्ालयका कक्षा वयवसिापन गरेको ब्ताए । कररब ६ प्रत्तश्त प्रअले 

सवयांसेवक तशक्षकको सहयोगमा तवद्ालय वयवसिापन गरररहकेो जनाए । ३७ प्रत्तश्त प्रअले भने अनय 

प्रकार (सिानीय तनकाय, गैरसरकारी सांसिा र वयततिग्त सहयोग आतद) ले तवद्ालय सञ्ालन गरररहकेो 

ब्ताएका तिए (त्त्र ३.१) ।3

2 उदाहरणका लातग खोटाङ वारमाङ तसि्त महनेरि जयो्ती प्रातवमा तशक्षक अभावका कारण कक्षा एक र दईुका 
तवद्ािथीलाई एउटै कोठामा राखरे पिाइने गरेको ि (मातट्टन ्ौ्तारी सन ् २०१८) । 

3 पया्टप्त तशक्षक नभएका कररब दईु दज्टन तवद्ालयमा बहुकक्षा सञ्ालन गरेको पाइयो । कररब एक दज्टन 
तवद्ालयले काया्टलय सहयोगीबाट कक्षा वयवसिापन गरेको र पवू्टप्राितमक ्तहमा पिाउने तशक्षकले मातिललो ्तह 
पिाउने गरेको पाइयो । 

पयया्तप्त विक्क/
कम्तचयािी नहुदँया 

विद्यालय 
सञचयालनमया 

समसयया 
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३७.४०

५२.८०

१.८०

६.१०

२६.४०

० १० २० ३० ४० ५० ६०

अनय

आन्तररक स्ो्तबाट तशक्षक तनयुति गरेको 

अनय सांिसांसिाले तशक्षक तनयुति गन्ट सहयोग गरेको 

सवयांसेवक तशक्षकको वयवसिा गरेको

भएकै तशक्षकले ओभरटाइम गनषे

शित् ३.१ : सबटै तह/शिरयमषा पयषा्षप्त शिक्क नहुदँषाकरो वयिसथषापन

बकस ३.३ : विद्यालयमया लछेखया वयिस्यापनको समसयया

“तत्रभवुन मातव खोटाङकै ्ेतस्ो परुानो तवद्ालय हो । २००७ सालमा खलेुको यो तवद्ालयमा पणू्टकालीन 

लेखा राखने कम्ट्ारीको वयवसिा िैन । अतहले लेखा राखने काम तवद्ालयका एक जना तशक्षक र 

काया्टलय सहायक (भाइ) ले गरररहनु भएको ि । फेरर उहाँहरू दवैुले कक्षा पतन तलनु पि्ट । उहाँहरू 

कक्षा तलन गएको समयमा भने मैले रतसद काट्ने गरेको िु । कत्तपय सनदभ्टमा तवद्ालयको लेखाको 

काम काया्टलय समयभनदा बाहकेको समयमा गनषे गरेका िौ ँ । तवद्ालयको तहसाबतक्ताब  कमपयटुरमा 

राखन सतकएको िैन; रतजष्टरमा राखने गरेका िौ ँ । तवद्ालयमा लेखा राखने तनतश््त वयतति नहुदँा लेखा 

राखने काममा समसया सम्ेत आएको ि ।” 

शत्भिुन मषाशि, खरोटषाङकषा प्रअसँगकरो कुरषाकषानी

पया्टप्त तशक्षक नभएका कारण कत्तपय तवद्ालयले तनयतम्त कक्षा सञ्ालन गन्ट सकेका िैनन् । 

यस्तो अवसिामा तवद्ालयमा भएका तशक्षक ्तिा कम््ट ारीले तमलेर तवद्ालयका कक्षा कोठा वयवसिापन 

गरररहेका िन् । प्रातव ्तिा आ्ारभू्त ्तहमा दरबनदी भएका तशक्षकले मातवमा पतन पिाइरहकेा िन् । 

ज्ञानेश्वर मातव, बै्त्डीका प्रअले “सदरमकुाम बाहके बै्त्डीका अत्काांश माधयतमक तवद्ालयमा तवर्यग्त 

तशक्षकको दरबनदी कम” रहकेोले प्रातव/आ्ारभ्ूत ्तहका तशक्षकले समे्त मातव ्तहमा कक्षा तलन ु परेको 

ब्ताए । तयस्ैत, पञ्कनया मातव ्ातदङका प्रअले “तशक्षकको कमीले प्रातव ्तहका तशक्षकले मातिललो 

्तहमा पिाउने गरेको र तशक्षण तसकाइमा केही समसया” आउने गरेको ब्ताए (मातट्टन ्ौ्तारी सन ्२०१८) । 

तयसैगरी, कररब ६५ प्रत्तश्त प्रअले तवद्ालयमा पया्टप्त कम््ट ारी नभएको ब्ताएका तिए (्तातलका ३.४) । 

तवद्ालयमा कम््ट ारी िैनन ्भननेमधये कररब ६७ प्रत्तश्त प्रअले कम््ट ारीले गनषे काय्ट पतन तशक्षकले नै गनषे 

गरेको ब्ताए । प्रअहरूको यस भनाइले तवद्ालयमा कम््ट ारीले गनषे अत्काांश काय्ट (लेखा राखने, तवद्ािथी 
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भना्ट गनषे, पसु्तकालय वयवसिापन गनषे आतद) तशक्षकले गरररहकेा िन ् भनने जनाउँि । तवद्ालयमा पया्टप्त 

कम्ट्ारी िैनन ् भननेमधये कररब २७ प्रत्तश्तले तवद्ालयको आन्तररक स्ो्तबाट तवद्ालयलाई आवशयक 

पनषे कम््ट ारी तनयतुति गरेको ब्ताएका तिए (त्त्र ३.२) ।

बकस ३.४ : विक्क दिबनदी नै ्ैन

खोटाङका सामदुातयक तवद्ालयमा ्रैे समसया िन ्। सरकारले तवद्ालय सञ्ालन गन्ट सवीकृत्त ्त तदयो, 

्तर आवशयक तशक्षक भने उपलब् गराउन सकेन । खोटाङमा अतहले १८ ओटा सामदुातयक माधयतमक 

तवद्ालय भएकामा एउटा पतन मातवको दरबनदी तदइएकाे िैन । ४२ ओटा तनमन माधयतमक तवद्ालयमा 

तनमातव ्तहको एउटा पतन दरबनदी िैन । एउटै दरबनदी नभएका प्राितमक तवद्ालय पतन खोटाङमा ्रैे 

िन ् । तयसैले यहाँको मखुय समसया भनेको तशक्षकको दरबनदी नहुन ु नै हो । 

यहाँका अत्काांश तवद्ालय जेन्ेतन रूपमा आन्तररक स्ो्तमा तनयुति तशक्षक/तशतक्षकाका भरमा 

्तलरहकेा िन् । फेरर पहा्डी तजललामा तशक्षकको ्तलब ्ानन सकने स्ो्त कसरी जुटाउने भनने पतन 

उस्ैत समसया ि । स्ो्त जटुाएन भने तशक्षकलाई ्तलब तदन सतकँदनै । तयसैले तशक्षकलाई ्तलब तदनका 

लातग ्नदा उठाउने, दउेसी-भलैो खलेने र तवतभनन सांि-सांसिासँग आति्टक सहयोग मागने जस्ता तवर्यमा 

नै तवद्ालयले समय ख््ट गरररहकेा िन् । यस्तो पररतसित्तमा तवद्ालयको कक्षाकोठा राम्ो बनाउँिु, 

तवद्ालयको भौत्तक पवूा्ट्ार तवकासमा धयान तदनिु भनने अवसिा नै हुदँो रहनेि । तवद्ालयमा तशक्षक/

तशतक्षकालाई तदने स्ो्त िैन भने तवद्ालय राम्ो हुन गाह्ो ि । तजतशकाले मसलनद लगाय्तका कामका 

लातग तवद्ालयमा केही रकम तदने गरेको ि । ्तर तवद्ालयले यस्तो मसलनदका लातग तदएको पैसाले 

तशक्षकलाई ्तलब सम्ेत खवुाइरहकेा िन ् । 

अकयो कुरा, खोटाङका तवद्ालयमा बेरुज ूदतेखएको ि । तवशरे् गरी भौत्तक तनमा्टण समबन्ी काय्टमा 

हामीकहाँ ठूलो बेरुज ू ि । अतहलेसमम लगभग २३ करो्ड बेरुज ू ि जसमधये कररब ९० प्रत्तश्त बेरुज ू

्ातह ँ भौत्तक तनमा्टण समबन्ी हो । तवद्ालय तशक्षामा बेरुज ू दतेखनकुा केही कारण िन ् । उदाहरणका 

लातग भौगोतलक तवकट्ताले गदा्ट िुवानी समसया ि । ठाउँठाउँमा पलुको अभाव ि । िुवानीको समसयाले 

भनेको समयमा काम सतकँदनै । बेरुज ू दतेखनमुा क्ैतक्ैत राजनीत्तक तख्ा्तानीले पतन काम गरेको ि । 

तवद्ालयमा भवन तनमा्टणका लातग उठाइसकेका तपलरहरू तवतभनन दल/पक्षले भतकाइ तदने काम पतन 

कत्तपय ठाउँमा भएका िन् । सिानीय राजनीत्तक दलबी्मा सहमत्त नभइकन तवद्ालयको पूवा्ट्ार 

तनमा्टण काय्ट परूा गन्ट कठीन ि । 

खरोटषाङकषा शिक्षा अशिकषारीसँगकरो कुरषाकषानी

रयावलकया ३.४ : विद्यालयमया पयया्तप्त कम्तचयािी भए-नभएको
 सखंयया प्रवरिर

िन् ७० ३५.२०

िैनन् १२९ ६४.८०

िममया १९९ १००
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१५.००

२६.८०

०.८०

४.७०

६६.९०

० १० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८०

अनय

आन्तररक स्ो्तबाट कम्ट्ारीको तनयुतति

अनय सांिसांसिाबाट प्राप्त स्ो्तबाट कम्ट्ारीको तनयुतति

सवयांसेवक कम्ट्ारीको वयवसिा

तशक्षकले कम्ट्ारीको काम पतन गनषे

शित् ३.२ : शिद्षालयमषा पयषा्षप्त कम्षिषारी नहुदँषाकरो वयिसथषापन

सवषेक्षणमा सहभागीमधये एक त्तहाईभनदा अतलकम (२९ प्रत्तश्त) प्रअले आन्तररक स्ो्तबाट तनयतुि 

हुने तशक्षक/कम््ट ारी िनोटमा बातहरी दबाब आउने गरेको ब्ताए (्तातलका ३.५) । 

रयावलकया ३.५ : विद्यालयलछे आनररिक स्ोरबयाट कम्तचयािीको वनयुति गदया्त बयावहिी दबयाब
 प्रवरिर

आउँि २९

आउँदनै ७१

िममया १००

१२.२०

६५.९०

४६.३०

९.८०

९.८०

७.३०

० १० २० ३० ४० ५० ६० ७०

अनय

सिानीय राजनीत्तक दल

सिानीय समुदाय

तशक्षक सांि/सांगठन

तवद्ालय वयवसिापन सतमत्त

तजलला तशक्षा काया ्टलय

शित् ३.३ : कम्षिषारी शनयशुतिमषा दबषाबकरो स्रोत

आनररिक स्ोरमया 
विक्क/कम्तचयािी 
वनयुति गदया्तकया 

कवठनयाइ 
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हामीले तवद्ालयले आन्तररक स्ो्तमा कम्ट्ारी तनयतुि गदा्ट कहाँ/कोबाट आँउि भनने जानन ्ाहकेा 

तियौ ँ र सो प्रश्न प्रअलाई सो्ेका तियौ ँ । बातहरी दबाब आउँि भनने प्रअमधये दईु त्तहाईले यस्तो दबाब 

सिानीय राजनीत्तक दलबाट आउने गरेको ब्ताए । तयस्ैत, कररब ४६ प्रत्तश्तले सिानीयबाट, कररब १० 

प्रत्तश्तले तशक्षक सांि-सांगठन, र कररब १० प्रत्तश्तले तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तबाट दबाब आउने 

ब्ताए । कररब ७ प्रत्तश्त उत्तरदा्ताले भने तशक्षक/कम्ट्ारी तनयतुतिमा तजलला तशक्षा काया्टलयबाट समे्त 

दबाब आउने ब्ताए (त्त्र ३.३) ।

यसरी आन्तररक स्ो्तमा तनयतुि तशक्षक/कम्ट्ारीले सरकारी तशक्षक/कम्ट्ारी सरह ्तलब पाउँदनैन ् । 

सवषेक्षणमा सहभागीमधये कररब ९२ प्रत्तश्त प्रअले आन्तररक स्ो्तमा तनयुति तशक्षक ्तिा कम्ट्ारीले 

सरकारी तशक्षक/कम््ट ारी सरह ्तलब नपाउने ब्ताएका तिए । 

०.००

८३.३०

४.२०

१६.७०

० १० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९०

अनय

तवद्ालय तनयतम्त आमदानी नभएर

तवद्ालय आमदानी भए पतन तववयसले सवीकृ्ती नतदएर

िुट्याइएको रकम अनय प्रयोजनमा ख््ट भएर

शित् ३.४ : आन्तररक स्रोतबषाट शनयतुि कम्षिषारीले समयमटै तलब नपषाउनकषा कषारण

कररब एक त्तहाई (३५ प्रत्तश्त) प्रअले आन्तररक स्ो्तमा तनयतुि भएका तशक्षक/कम्ट्ारीले समयम ै

्तलब समे्त नपाउने ब्ताएका तिए (्तातलका ३.६) । तवद्ालयको तनयतम्त आमदानी नभएकाले समयम ै

्तलब नपाउने ब्ताइयो । कररब ८३ प्रत्तश्त प्रअले तयस्तो जवाफ तदएका तिए । सानो तहससा (कररब १७ 

प्रत्तश्त) ले भने ्तलबका लातग िुट्ाइएको रकम अनय प्रयोजनमा ख््ट हुने/भएका कारण तशक्षक/कम््ट ारीले 

समयम ै ्तलब तदन नसकेको ब्ताएका तिए (त्त्र ३.४) ।

रयावलकया ३.६ : आनररिक स्ोरबयाट वनयुति विक्क/कम्तचयािीलछे समयमै रलब पयाउनछे-नपयाउनछे
 प्रवरिर

पाउँिन् ६४.७०

पाउँदनै ३५.३०

िममया १००

आनररिक स्ोरमया 
वनयुति विक्क/

कम्तचयािीको 
पयारिश्वमक: 

न पयया्तप्त, 
न समयमया
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बकस ३.५ : आनररिक स्ोरमया ियाखछेकया विक्कको रलब 

तवद्ालयमा आन्तररक स्ो्तमा राखेका तशक्षकको ्तलबको वयवसिापन के-कसरी भइरहेको ि भनने 

तजज्ञासा खलुा प्रश्नको रूपमा हामीले प्रअ समक्ष राखेका तियौ ँ । कुराकानी गररएका अत्काांश प्रअले 

तवद्ालयले आन्तररक स्ो्तमा राखकेा तशक्षक/तशतक्षकाको ्तलब/सेवा सतुव्ाको वयवसिापन गन्ट कतठन 

परेको ब्ताएका तिए । सरकारले तवद्ालय सञ्ालन सवीकृत्त तदने ्तर तवद्ालय सञ्ालनका लातग 

आवशयक पनषे तशक्षक दरबनदी उपलब् गराउन नसकेका कारण सामुदातयक तवद्ालयहरू आन्तररक 

स्ो्तमा तशक्षक राखन बाधय िन ्। उदाहरणका लातग, कातलकोटको रूपादवेी प्रातवमा सरकारले कुनै पतन 

तशक्षक दरबनदी तदएको िैन । यस तवद्ालयका तशक्षकले मातसक रु. दईुदतेख ्तीन हजार समममा काम 

गरररहकेा िन ् । यो तवद्ालयमा प्रअको ्तलब पतन ्ार हजार रुतपयाँ मात्रै हो ।

तवशरे् गरी पहा्डी तजललाका कत्तपय तवद्ालयले आन्तररक स्ो्तमा राखकेा तशक्षकलाई समयमा ्तलब 

तदन सतकरहकेा िैनन ् । बै्त्डीको रौलेश्वर प्रातव यसको एउटा प्रत्ततनत् उदाहरण हो । यस तवद्ालयमा 

लामो समयदतेख तशक्षकले ्तलब पाएका िैनन ्। यद्तप कुनै तदन ्तलब पाउने आशामा उनीहरू तवद्ालयमा 

पिाइरहकेा िन ् । तवद्ालयको ॠण मात्र रु. १० लाख नातिसकेको ि । रौलेश्वर प्रातव जस्ैत अधययनमा 

परेका अनय केही तवद्ालय सम्ेत ॠणमा ्लेको ब्ताइयो । पवूथी पहा्डी तजलला खोटाङको जनतवकास 

तनमन माधयतमक तवद्ालयका प्रअ सरेुनरि राई भनिन:्

तवद्ालय सञ्ालनका लातग आन्तररक स्ो्तका तशक्षक ्ातहनि । सिानीय तनकायसँग आति्टक 

सहयोग मागेर तनजी स्ो्तका ्ार जना तशक्षकलाई ्तीन मतहना ्तलब खुवाइयो । अब भने 

तशक्षकलाई ्तलब खवुाउन नसतकने भयो । अतिललो साल पतन सकूल ॠण म ै्लेको तियो । 

यस वर््ट तशक्षकलाई ्तलब खवुाउनका लातग ॠण का््डने कोतशश पतन गरेको हो । १२ मतहना 

ॠण तलएर ्तलब खवुाउँदा उसै पतन तवद्ालय कमजोर भइसकेको तियो । यस तवर्यमा तशक्षा 

काय्टलयमा पतन तनवेदन तदएकै हो । ्तर कुनै सनुवुाइ भएन । आन्तररक तशक्षकलाई तवद्ालयमा 

तटकाइ राखन एकदम कोतशश ग¥यौ,ँ ्तर सकेनौ ँ । आन्तररक स्ो्तमा राखेको तशक्षकको ्तलब 

गातवसले तदनि तक भनने आशा तियो । तदएन । अतहले गातवसको प्राितमक्ता तशक्षा होइन बाटो 

हो, गाउँिरका मातनसलाई बाटो ्ातहएको ि, बजेट सबै बाटोमा नै जानि ।

कातलकोट, बै्त्डी, मकवानपरु र खोटाङ जस्ता तजललाका तवद्ालयको आन्तररक स्ो्त खासै नभएकाले 

त्तनलाई तनजी स्ो्तमा तशक्षक राखन समसया परेको दतेखयो । अधययनमा परेका केही तवद्ालयले तनतश््त 

रकम बयाजमा लगाउने र बयाजबाट तनजी स्ो्तमा तशक्षक राखेको पाइयो । खोटाङको कातलका र 

जनतवकास प्रातव यसका उदाहरण हुन ् । आन्तररक स्ो्तमा राखकेो तशक्षकको ्तलब/सतुव्ा वयवसिापन 

गन्ट तवद्ालयहरूले फरक-फरक रणनीत्त अपनाएको प्रअसँग गररएका अन्तवा्ट्ता्टबाट देतखनि । केही 

तवद्ालयले आन्तररक स्ो्तका तशक्षकको ्तलबका लातग सिानीय तनकायबाट तनतश््त अनदुान लयाउन 

सकेका िन ्। केही तवद्ालयमा आन्तररक स्ो्तमा राखकेा तशक्षकको ्तलब सिानीय गैरसरकारी सांसिाले 

समे्त बेहोरेको पाइयो । अधययनमा परेको पालपा राजापानी तसि्त तनमन माधयतमक तवद्ालयमा तनजी 

स्ो्तमा काय्टर्त तशक्षकको ्तलब सिानीय सामदुातयक वनले बेहोरेको ि ।
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परिच छ्ेद ४ 

विद्यालयको ियावष्तक योिनया, बिछेट ि 
सयामयाविक पिीक्ण

यो पररचिेदमा वातर््टक योजना ्तिा बजेट र सामातजक लेखा परीक्षण समबन्ी सवषेक्षणबाट प्राप्त नत्तजालाई 

प्रस्त्ुत गररएको ि । सवषेक्षण गररएका तवद्ालयमधये ्रैेले तनयतम्त वातर््टक बजेट ्तयार गनषे गरेको ब्ताए । 

तवद्ालय सु्ार योजनामा बजेट बनाउनै पनषे कारण भएकाले गदा्ट पतन तवद्ालयहरूले बजेट बनाएको 

उत्तरदा्ताहरूले ब्ताए तिए । ्रैेजसो माधयतमक तवद्ालयमा प्र्ानाधयापक (प्रअ) र लेखा राखने कम््ट ारी 

तमलेर ्तिा प्रातव/आ्ारभ्ूत तवद्ालयमा भने प्रअले बजेट बनाएको पाइएको ि । ्तर अनौठो ्त के भने, 

वयवसिापन सतमत्तका बैठकमा तवद्ालयको बजेट ्तिा आय-वययबारे खासै िलफल हुदँनै । तवत्त परर्ालनमा 

तवद्ालयहरूलाई खासै सव्तनत्र्ता भएको दतेखएन । तजलला तशक्षा काया्टलयले तनतश््त शीर््टकमा ख््ट गनषे 

गरी रकम तवतनयोजन गरेको हुनि, जसमा तनयम्तः ्तलमाति गनषे ठाउँ हुदँनै । तयसबाहके, तवद्ालयले प्राप्त 

गनषे सरकारी अनदुान परर्ालन गन्ट मनत्रालयले तवद्ालय लेखाांकन तनदषेतशका, खररद तनदषेतशका, आन्तररक 

तनयनत्रण तनदषेतशका र आति्टक जोतखम वयवसिापन काय्टयोजना जस्ता नीत्तग्त दस्तावेज बनाएको ि (शमा्ट र 

अरू सन ्२०१८) । ्रैेजसो तवद्ालय यसैलाई अनसुरण गरेर तवद्ालयको आय-वयय तववरण ्तयार गि्टन ्। 

ियावष्तक योिनया
तवद्ालयहरूले हरेक वर््ट वातर््टक योजना ्तिा बजेट ्तजु्टमा गनषे वा नगनषे बारे ्तीनै िरी उत्तरदा्ता—प्रअ, 

लेखापाल, र तववयस अधयक्ष—सँग उही प्रश्न सोत्एको तियो । उत्तरदा्ताहरू जवाफको आवतृत्त ठ्याककै 

उही नआए पतन कतम्तमा २० प्रत्तश्त तवद्ालयमा हरेक वर््ट वातर््टक योजना ्तिा बजेट नबनने ्तथय उजागर 

गरेको ि (्तातलका ४.१) । मौजदुा तशक्षा ऐनमा तवद्ालयले वातर््टक योजना बनाउन ु पनषे प्राव्ान ि ।

रयावलकया ४.१ : विद्यालयको ियावष्तक योिनया र्या बिछेट (प्रवरिरमया)

 
प्रअ लछेखयापयाल विवयस अधयक्

सखंयया प्रवरिर सखंयया प्रवरिर सखंयया प्रवरिर

बनाउँि १५३ ७६.८८ १४३ ७२.९६ १४३ ७५.२६

बनाउँदनै ४६ २३.१२ ५३ २७.०४ ३८ २०.००

िाहा िैन  ९ ४.७४

िममया १९९ १०० १९६ १०० १९० १००

ियावष्तक योिनया 
र्या बिछेट छ्ेिै 

विद्यालयलछे 
बनयाउँ्न ्
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३३.८०
२६.५०

५५.६०

७.९०

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

शित् ४.१ : िषाशर्षक यरोजनषामषा समशेटने आमदषानी स्रोत

कररब ५६ प्रत्तश्त प्रअले मात्र तवद्ालयले हरेक वर््ट वातर््टक योजना ्तिा बजेट ्तजु्टमा गदा्ट तवद्ालयलाई 

प्राप्त हुने सबै स्ो्तलाई समावेश गनषे ब्ताएका तिए । तयसैगरी, कररब ३४ प्रत्तश्त प्रअले तवद्ालयले वातर््टक 

योजना ्तिा बजेट ्तजु्टमा गदा्ट तजतशकाबाट प्राप्त स्ो्त मात्र उललेख गनषे ब्ताए । तवद्ालयको वातर््टक योजना 

्तिा बजेट बनाउँदा तजतशका माफ्ट ्त प्राप्त हुने अनदुान ्तिा तवद्ालयको आन्तररक स्ो्त दवैु समावेश गनषे 

तवद्ालय एक ्ौिाई जत्त (२७ प्रत्तश्त) दतेखए (त्त्र ४.१) ।1 कत्तपय तवद्ालयले आन्तररक स्ो्तबाट 

प्राप्त आमदानीलाई तवद्ालयको वातर््टक योजना ्तिा बजेटमा उललेख नगनषे सम्ेत यसबाट दतेखनि ।

९८
.७

०

३९
.०

०

८३
.१

०

६३
.०

०

३६
.४

०

९३
.५

०

५७
.१

०

१४
.३

०

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

शित् ४.२ : शिद्षालयकरो िषाशर्षक यरोजनषा तथषा बजेट शनमषा्षणमषा संलगन हुनेहरू

1 एकभनदा बिी उत्तर रोजन सकने भएकाले यी ्तातलका, त्त्र र अनय केहीमा कूल प्रत्तश्त १०० नाघि । 
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सवषेक्षणबाट प्राप्त ्तथयाांकले तवद्ालयको वातर््टक योजना ्तिा बजेट बनाउने प्रतरियामा लेखापालको 

उपतसित्त कम हुने दखेायो । जममा ३९ प्रत्तश्त प्रअले मात्र तवद्ालयको वातर््टक योजना ्तिा बजेट बनाउने 

प्रतरियामा लेखापाल सहभागी हुने ब्ताएका तिए । यही प्रश्न तववयस अधयक्ष र लेखापाललाई सम्ेत सोत्एको 

तियो । उनीहरूबाट प्राप्त जवाफ पतन प्रअसँग तमलेको पाइयो । सवषेक्षणमा सहभागीमधये ६० प्रत्तश्त भनदा 

बिीले तवद्ालयको वातर््टक योजना ्तिा बजेट बनाउने काय्टमा अतभभावक समे्त सहभागी हुने ब्ताए । 

तयस्ैत, ५० प्रत्तश्तभनदा बिी उत्तरदा्ताले तवद्ालयको वातर््टक योजना र बजेट तनमा्टण प्रतरियामा तशक्षक 

सांगठनका प्रत्ततनत् उपतसि्त हुने ब्ताएका तिए । वातर््टक योजना ्तिा बजेट बनाउने काय्टमा ्तलुनातमक 

रूपमा तवद्ािथीहरूको पतन कमजोर (कररब ३६ प्रत्तश्त) उपतसित्त हुने पाइयो (त्त्र ४.२) ।

रयावलकया ४.२ : विद्यालयमया ियावष्तक योिनया र्या बिछेट सिीकृर गरिनछे-नगरिनछे (प्रवरिरमया)

 प्रअ विवयस

गररनि ७४.०० ७१.८०

गररँदनै २५.५० २२.८०

िाहा िैन ०.५० ५.४०

िममया १०० १००

तवद्ालयहरूले वातर््टक योजना ्तिा बजेट बनाए पतन कररब ्तीन ्ौिाईले (७४ प्रत्तश्त) मात्र तयसमाति 

िलफल गरेर पारर्त या सवीकृ्त गनषे ्लन भएको ब्ताए । कररब एक ्ौिाई तवद्ालयमा तयस्तो प्र्लन 

नभएको पाइयो । एक जना प्रअले सवीकृ्त गनु्टपि्ट  भनने आफूलाई िाहा नभएको ब्ताए । तववयसका 

अधयक्षमधये १० जनालाई सवीकृ्ती गनु्ट पनषे प्राव्ानबारे जानकारी तिएन (्तातलका ४.२) ।

७७
.५

०

१९
.६

०

८.
०० १३

.८
० २२
.५

०

६.
५०

७७
.९

०

१७
.५

०

१३
.०

०

१३
.०

० २९
.८

०

८.
४०

०
१०
२०
३०
४०
५०
६०
७०
८०
९०

तवद्ालय 
वयवसिापन 

सतमत्त

तशक्षक 
अतभभावक सांि

तशक्षक बठैक तजलला तशक्षा 
काया ्टलय

अतभभावक भेला अनय

प्रअ विवयस

शित् ४.३ : शिद्षालयकरो िषाशर्षक यरोजनषा तथषा बजेट सिीकृत गनने शनकषाय

ियावष्तक 
योिनया 

वनमया्तणमया 
सहभयावगरया 
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वातर््टक योजना ्तिा बजेट बनाएपति कसरी, कुन प्रतरियाबाट सवीकृ्त गररनि भनेर हामीले जानन 

्ाहकेा तियौ ँ। यो प्रश्नको उत्तरमा ्तीन ्ौिाई भनदा बिी उत्तरदा्ताले (कररब ७८ प्रत्तश्त) ले तवद्ालयको 

वातर््टक योजना ्तिा बजेट तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तबाट सवीकृ्त गनषे ब्ताएका तिए । तयस्ैत, कररब 

एक ्ौिाई उत्तरदा्ताले अतभभावक भलेा, र सानो सांखयाले तशक्षक बैठक र तजलला तशक्षा काया्टलयबाट 

सम्ेत सवीकृ्त गनषे ब्ताए (त्त्र ४.३) । 

तब्ेतको केही समय (२०५९ साल) दतेख नेपालमा सामदुातयक तवद्ालयहरूले सामातजक परीक्षण सम्ेत 

गनु्टपनषे प्राव्ान रातखएको ि (तशक्षा तनयमावली २०५९) । तवद्ालयको सामातजक परीक्षण (सोसल अत्डट) 

भननाले जनु समदुायमा तवद्ालय अवतसि्त ि, सो समदुायसाम ुतवद्ालयले वर््ट भरर गरेका गत्ततवत्, प्रगत्त, 

आय-वयय आतद प्रस्तु्त गनु्ट हो । यसले गदा्ट तवद्ालयमा भएका समसयाको तनराकरण, बदमासी भएको 

अवसिामा रोकिाम र समुदायप्रत्त तवद्ालय उत्तरदायी भएको ठहनषे हुनाले यसको महत्ता ि । सवषेतक्ष्त 

तवद्ालयहरूको ठूलो सांखयाले सामातजक परीक्षण गनषे गरेको ब्ताए । यद्तप, कररब ८ प्रत्तश्त तवद्ालयमा 

भने यस्तो सामातजक परीक्षण नहुने दतेखयो (्तातलका ४.३) । 

रयावलकया ४.३ : सयामुदयावयक विद्यालय ि ियावष्तक सयामयाविक पिीक्ण

 
प्रअ लछेखयापयाल विवयस अधयक्

सखंयया प्रवरिर सखंयया प्रवरिर सखंयया प्रवरिर

गि्ट १८३ ९१.९६ १८२ ९२.३९ १७१ ९०.४८

गददैन १६ ८.०४ १५ ७.६१ ११ ५.८२

िाहा िैन ७ ३.७०

िममया १९९ १०० १९७ १०० १८९ १००

प्रतयेक वर््ट सामातजक परीक्षण गनषे मधये ९५ प्रत्तश्तभनदा बिी तवद्ालयले सामातजक परीक्षणको 

प्रत्तवेदन अतभभावक भलेामा प्रस्त्ुत गनषे गरेको ब्ताए (्तातलका ४.४) । 

रयावलकया ४.४ : सयामयाविक पिीक्ण प्रवरिछेदन अवभभयािक भछेलयामया प्रसरुर गनवे-नगनवे 
(प्रवरिरमया)

 प्रअ लछेखयापयाल विवयस अधयक्

गि्ट ९४.८० ९७.८० ९३.६०

गददैन ५.२० २.२० ४.७०

िाहा िैन   १.७०

िममया १०० १०० १००

सामातजक परीक्षण गरेको िैन भनने २२ जनामधये कररब १८ प्रत्तश्त प्रअले िाहा नभएर, कररब १८ 

प्रत्तश्तले गन्ट आवशयक नभएर र कररब १४ प्रत्तश्तले बजेट नभएर नगराएको भने । यही प्रश्न तववयसका 

छ्ेिै विद्यालयलछे 
सयामयाविक

पिीक्ण
गियाउँ्न ्



39 

अधयक्षलाई सोधिा २५ प्रत्तश्तले बजेट नभएर, कररब १३ प्रत्तश्तले िाहा नभएर र ६ प्रत्तश्तले गन्ट 

आवशयक नभएर भनने उत्तर तदएका तिए (त्त्र ४.४) । सामातजक परीक्षण नहुने अनय कारणमा तजतशकाको 

तनदषेशन, समय अभाव र पतहलेको प्रअले नगराएको र अतहलेको प्रअ नयाँ भएको जस्ता कारण रहकेा िन ्।

 

१३
.६

०

१८
.२

०

१८
.२

०

५०
.०

०

२५
.०

०

६.
२० १२

.५
०

५६
.२

०

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

७०

बजेट नभएर गन्ट आवशयक नै नठानेर िाहा नभएर अनय

प्रअ विवयस

शित् ४.४ : िरनेनी सषामषाशजक परीक्ण नगरषाउनकुरो कषारण

पतिललो सामातजक परीक्षणबारे प्रश्न गररँदा कररब दईु-त्तहाईले अतिललो आति्टक वर््ट र कररब २१ 

प्रत्तश्तले दईु वर््टअति सामातजक परीक्षण गराएको उत्तर तदए (त्त्र ४.५) । यसले केही तवद्ालयले सामातजक 

परीक्षण नगराउने र गराएका मधये पतन उललेखय तहससाले तनयतम्त सामातजक परीक्षण नगराएको पाइयो ।

६७
.०

०

२१
.१

०

६.
२०

२.
१०

२.
१०

१.
५०

६९
.४

०

१९
.७

०

५.
२०

२.
६०

१.
६०

१.
६०

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

७०

८०

आति्टक वर््ट 
२०७३/७४

आति्टक वर््ट 
२०७२/७३

आति्टक वर््ट 
२०७१/७२

आति्टक वर््ट 
२०७०/७७

अतहलेसमम 
गरेको िैन

अनय

प्रअ लछेखयापयाल

शित् ४.५ : शिद्षालयकरो पशछललरो सषामषाशजक परीक्ण
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तवद्ालयहरूले वातर््टक गनषे सामातजक परीक्षणमा को-को उपतसि्त हुनिन ्भनेर हामीले जानन खोजेका 

तियौ ँर यो प्रश्न हामीले प्रअ, तववयस अधयक्ष र लेखापाल ्तीनै जनालाई गरेका तियौ ँ। उनीहरूको जवाफबाट 

सामातजक परीक्षणमा मलू्तः तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तका प्रत्ततनत्, प्र्ानाधयापक, तशक्षक प्रत्ततनत् र 

अतभभावक प्रत्ततनत् उपतसि्त हुने दतेखयो । कररब आ्ा जत्त तवद्ालयमा सामातजक परीक्षणमा तवद्ािथी 

या तवद्ािथी प्रत्ततनत्को सम्ेत उपतसित्त रहने ब्ताइयो (त्त्र ४.६) । 
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२०
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६०

८०

१००

१२०

प्रअ लछेखयापयाल विवयस अधयक्

शित् ४.६ : सषामषाशजक परीक्ण प्रशतिेदन अशभभषािक भलेषामषा प्रसततु गनने-नगनने

तशक्षा मनत्रालयले सामातजक परीक्षण तनदषेतशका ्तयार पारेको ि (तशक्षा मनत्रालय २०७२) । ्तर, यो 

तनदषेतशकाबारे कररब १९ प्रत्तश्त प्रअ र २८ प्रत्तश्त लेखापाल बेखबर रहकेो पाइयो । सामातजक परीक्षणबारे 

िाहा भएको उत्तर तदने प्रअमधये कररब २७ प्रत्तश्तले तयस्तो सामातजक परीक्षण तनदषेतशका तवद्ालयमा 

नभएको ब्ताए । अिा्ट्त ्समग्रमा ४० प्रत्तश्त तवद्ालयमा या ्त तशक्षा मनत्रालयले ्तयार पारेको सामातजक 

तनदषेतशकाबारे या ्त जानकारी िैन, र जानकारी भए ्तापतन सो तनदषेतशका उपलब् िैन (्तातलका ४.५ र ४.६) । 

रयावलकया ४.५ : सयामयाविक पिीक्ण वनदवेविकयाबयािछे ियानकयािी (प्रवरिरमया)

 प्रअ लछेखयापयाल

ि ८०.८० ७२.३०

िैन १९.२० २७.७०

िममया १०० १००
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रयावलकया ४.६ : सयामयाविक पिीक्ण वनदवेविकया विद्यालयमया भए-नभएको (प्रवरिरमया)

 प्रअ लछेखयापयाल

ि ७२.१० ७२.९०

िैन २७.३० २७.१०

िाहा िैन ०.६० ०

िममया १०० १००

बकस ४.१ : ियावष्तक लछेखया पिीक्ण ि समसयया

सामदुातयक तवद्ालयहरूले लेखा परीक्षण कसरी गरररहकेा िन ् ? लेखा परीक्षण गदा्ट के-कस्ता समसया 

आइपि्टन्? भननेबारे तवद्ालयका प्रअ/लेखापालसँग सवषेक्षकहरूले खुला प्रश्न समे्त सो्ेका तिए । 

तवद्ालयहरूले तनयतम्त लेखा परीक्षण गन्ट नसकनकुो एउटा कारण बजेट अभाव दतेखयो । तवद्ालयहरूको 

लेखा परीक्षण प्रत्तवेदन केलाउँदा प्रातव ्तहका ्ेरै तवद्ालयमा लेखा परीक्षकको शलुक एक हजारदतेख 

दईु हजारसमम तवतनयोजन गरेको पाइयो । ्तर, तवतनयोतज्त रकमभनदा बिी शलुक लेखा परीक्षकलाई त्तरेर 

लेखा परीक्षण गराउन ु पनषे बाधय्ता भएको कुरा तवद्ालयका प्रअहरूले ब्ताएका तिए ।

लेखा परीक्षणका लातग िुट््याइएको रकम कम भएका कारण दगु्टमका यस्ता तवद्ालयहरू कागजपत्र 

बोकेर सदरमकुाम या लेखा परीक्षकले ्तोकेको ठाउँमा पगुने गद्टिन ् । यो समसया लेखा परीक्षक शलुक 

िोरै बिी भएको मातव र उच् मातवमा पतन दतेखनि । ्ातदङ, मकवानपरु, पालपा, बै्त्डी जस्ता पहा्डी 

तजललाका तवद्ालयले तवद्ालयका आय-वययका तववरण बोकेर लेखा परीक्षणका लातग तजलला सदरमकुाम 

जाने गरेको ब्ताए । 

तनमातव, मातव र उच् मातव ्तहमा लेखा परीक्षकको शुलक तवद्ालय अनुसार ्तलमाति भएको 

दतेखनि । यी तवद्ालयको लेखा परीक्षक शलुक सामानय्त: ५ हजारदतेख २५ हजारसमम भए पतन दाङको 

एउटा तवद्ालयले ६२ हजार ६ सयसमम लेखा परीक्षक शुलक बुझाएको तवद्ालयको लेखा परीक्षण 

प्रत्तवेदनमा दतेखनि । यो तवद्ालयको वातर््टक आय-वयय २ करो्ड ५० लाखभनदा बिी ि । 

सवषेक्षणमा िातनएका तवद्ालयमधये १०३ ओटा तवद्ालयको लेखा परीक्षण प्रत्तवेदन (आति्टक वर््ट 

२०७० दतेख २०७४ तभत्र भएका) लाई सस्ट्तथी अधययन गदा्ट तवद्ालयको वातर््टक आय-वययमा तवद्ालयको 

्तह (प्राितमक, आ्ारभ्ूत र मातव वा उच् मातव) अनसुार प्रशस्ैत तवतव््ता पाइयो । तवद्ालयबाट प्राप्त 

लेखा परीक्षण प्रत्तवेदन अधययन गदा्ट सामानय्तया: प्राितमक तवद्ालयको वातर््टक आय-वयय कररब २० 

लाख, तनमनमाधयतमक ्तहमा कररब ४० लाख र माधयतमक ्तहमा एक करो्ड हाराहारी हुने दतेखयो । 

मातव र उच् मातव ्तहमा ्रैे तवद्ालयको ८० लाखदतेख १ करो्ड ५० लाखसमम तवद्ालयको आय-

वयय भएको दतेखयो । 

लेखा परीक्षण प्रत्तवेदन अधययन गदा्ट लेखा परीक्षकले मखुय रूपमा तवद्ालयको आय-वयय तववरण 

्तिा भतुिानीमा कुनै कैतफय्त नभए पतन तवद्मान तशक्षा ऐन र तशक्षा तनयमावलीले तनतद्टष्ट गरेको िाँ्ा 

अनरुूप तवद्ालयको लेखा राखने (दोहोरो श्ेस्ता प्रणाली, पयान/भयाट तबल, बैंक माफ्ट ्त मात्र नगद भतुिानी 

तदने, आतद) काय्ट हुन नसकेको जस्ता तटपपणी गरेको दतेखयो । 
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हामीले तवद्ालयका ्तीनै जना प्रमखु ह्ता्टक्ता्ट (प्रअ, तववयस अधयक्ष र लेखापाल) लाई लेखा परीक्षणबारे 

प्रश्न गरेका तियौ ँ । तशक्षा तनयमावली, २०५९ को पररचिेद ३० मा तवद्ालयको बजेट, आय-वययको लेखा 

्तिा अनय वयवसिा रहकेो ि । यस पररचिेदको तनयम १७१ मा लेखा परीक्षण गराउनेबारे तनमन प्राव्ान 

ि: वयवसिापन सतमत्तको अधयक्ष र प्र्ानाधयापकले प्रतयेक वर््ट तजलला तशक्षा काया्टलयबाट तनयुति 

लेखापरीक्षकबाट तवद्ालयको लेखा परीक्षण गराउनु पनषेि । सवषेक्षणमा सहभागीमधये ८६ प्रत्तश्तभनदा 

बिी (८८ प्रत्तश्त प्रअ, ८६ प्रत्तश्त तववयस र ८९ प्रत्तश्त लेखापाल) ले वातर््टक रूपमा लेखा परीक्षण 

गराउने दावी गरे (्तातलका ४.७) ।

रयावलकया ४.७ : सयामुदयावयक विद्यालयमया ियावष्तक लछेखया पिीक्ण (प्रवरिरमया)
 प्रअ लछेखयापयाल विवयस अधयक्

ि ८८.३० ८९.३० ८६.२०

िैन ११.७० १०.७० ९.६०

 िाहा िैन ४.२०

िममया १०० १०० १००

वातर््टक रूपमा लेखा परीक्षण नगराउने तवद्ालय केलाउँदा प्रातवको सांखया ्तलुनातमक रूपमा ्रैे (कररब 

१८ प्रत्तश्त) भएको पाइयो । कररब ५ प्रत्तश्त आ्ारभ्ूत र तयत्तकै प्रत्तश्त मातवले वातर््टक लेखा परीक्षण 

नगराएको ब्ताए । सवषेक्षणमा परेका २९ उच् मातवमधये एउटा उच्मातवले पतन तनयतम्त लेखा परीक्षण 

नगराएको दतेखयो (त्त्र ४.७) । 

८२.०२

९४.८७ ९५.०० ९६.५५

१७.९८

५.१३ ५.०० ३.४५
०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

१–५ कक्षा १–८ कक्षा १–१० कक्षा १–१२ कक्षा

ग ््त गद�न

शित् ४.७ : सषामदुषाशयक शिद्षालय र िषाशर्षक लेखषा परीक्ण (तहगत रूपमषा)

लछेखया पिीक्ण 
नगियाउनछे विद्यालय 

मधयछे प्रयाविको 
सखंयया रुलनयातमक 

रूपमया बढी
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तजललाग्त रूपमा हदेा्ट रिमश: बै्त्डी (४४ प्रत्तश्त), सला्टही (२२ प्रत्तश्त) र ्ातदङ (१८ प्रत्तश्त) 

तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट लेखा परीक्षण नगराएको पाइयो (त्त्र ४.८) ।
५६

.०
०

९३
.३

३

१०
० .

००

८१
.८

२ ९२
.३

१ १०
०.

००

१०
०.

००

९४
.१

२

१०
०.

००

९५
.४

५

७८
.२

६

४४
.०

०

६.
६७

०.
००

१८
.१

८

७.
६९

०.
००

०.
०० ५.

८८

०.
०० ४.

५५

२१
.७

४

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

गरिएको ् गरिएको ् ैन

शित् ४.८ : सषामदुषाशयक शिद्षालयमषा िषाशर्षक लेखषा परीक्ण (शजललषागत रूपमषा)

महालेखा परीक्षकको प्रत्तवेदनमा तवत्तीय वयवसिापनमा राम्ो र नराम्ो गनषे तजललामा रहकेा तवद्ालयबी् 

लेखा परीक्षण गराउने या नगराउने बारेमा कुनै अन्तर दतेखनि तक भनेर हने्ट खोतजएको तियो । महालेखा 

परीक्षकको प्रत्तवेदनले तवत्तीय वयवसिापनमा कमजोर भनेका तजललाहरूले नै ्तलुनातमक रूपमा कम लेखा 

परीक्षण गनषे (८ प्रत्तश्तको तभनन्ता) पाइयो (्तातलका ४.८) ।

रयावलकया ४.८ : वित्तीय वयिस्यापनमया मयाव्ललो श्छेणी ि रललो श्छेणीकया विललयामया 
विद्यालयलछे प्रतयछेक िष्त लछेखया पिीक्ण गियाउनछे-नगियाउनछे

बेरुज ूअनसुार 
मातिललो र 
्तललो श्णेीका 
तजलला

 गियाउनछे प्रवरिर नगियाउनछे प्रवरिर

मातिललो श्णेी ८५ ९२.३९ ७ ७.६९

्तललो श्णेी ९० ८४.११ १७ १५.८९

उत्तरदा्तामधये २४ तवद्ालयका प्रअले प्रतयेक वर््ट तवद्ालयको लेखा परीक्षण नगराएको जवाफ तदएका 

तिए । ्तीमधये ५० प्रत्तश्त (१२ जना) ले बजेट अभावका कारण तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट लेखा परीक्षण 

महयालछेखया 
पिीक्कको 
प्रवरिछेदनलछे 

वित्तीय 
वयिस्यापनमया 

कमिोि 
ठह¥ययाएकया 
विललयामया 

समग्रमया लछेखया 
पिीक्ण कम
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नगराएको ब्ताएका तिए । लेखापाल र तववयस अधयक्षहरूले पतन वातर््टक रूपमा लेखा परीक्षण नगराउनकुो 

मखुय कारणमा बजेटलाई दखेाएका तिए (त्त्र ४.९) । लेखा परीक्षण नगनषे अनय कारणमा राम्ो लेखा परीक्षक 

नभटेको, प्रअको समय नभएको र तववयस अधयक्ष तबरामी परेको जस्ता कारण ब्ताइए ।

५२
.२

०

४.
३०

४.
३०

४३
.५

०५०
.०

०

४.
२० ८.

३०

४१
.७

०

३८
.९

०

५.
६०

१६
.७

०

३८
.९

०

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

बजेट नभएर गन्ट आवशयक नठानेर िाहा नभएर अनय

प्रअ लछेखयापयाल विवयस अधयक्

शित् ४.९ : िरनेनी लेखषा परीक्ण नगरषाउनकुरो कषारण

हामीले लेखा परीक्षण हुने सिानबारे पतन जानकारी तलन ्ाहकेा तियौ ँ। सवषेक्षणमा सहभागी उत्तरदा्तामधये 

कररब आ्ाले मात्र लेखा परीक्षक तवद्ालयमा आएर लेखा परीक्षण गनषे ब्ताए । आ्ा जत्त उत्तरदा्ताले 

लेखा परीक्षकले ्तोकेका ठाउँम ैतवद्ालयको खा्तापा्ता लगेर लेखा परीक्षण गनषे जानकारी तदए (त्त्र ४.१०) ।

४.
००

४.
००

३.
००

४८
.६

०

५०
.६

०

४७
.०

०

४७
.५

०

४५
.४

०

५०
.०

०

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

प्रअ लेखापाल तववयस अधयक्ष

अनय लछेखयापिीक्क विद्यालयमै आएि लछेखयापिीक्कलछे रोकछे को ठयाउँमया

शित् ४.१० : शनयशमत लेखषा परीक्ण गनने सथषान
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खास गरी ्तराई ्तिा सगुम पहा्डी तजललाको दाँजोमा (तवकट) पहा्डी तजलला (बै्त्डी, कातलकोट, 

्ातदङ, सांखुवासभा) का तवद्ालयहरूको लेखा परीक्षण लेखा परीक्षकले ्तोकेको ठाउँमा हुने गरेको 

पाइयो (्तातलका ४.९) । मातव (२४ प्रत्तश्त) को भनदा प्रातव (६० प्रत्तश्त) को लेखा परीक्षण लेखा 

परीक्षकले ्तोकेको सिानमा हुने गरेको पाइयो (्तातलका ४.१०) । 

रयावलकया ४.९ : वनयवमर लछेखया पिीक्ण हुनछे स्यान (विललयागर रूपमया)

 
लछेखया पिीक्क 

विद्यालयमै आएि
लछेखया पिीक्कलछे 
रोकछे को ठयाउँमया

अनय िममया

विललया

बै्त्डी २ ११ १ १४

बारा ११ २ १ १४

दाङ ६ ७ ० १३

्ातदङ ७ ११ ० १८

कातलकोट १ ११ ० १२

कञ्नपरु ४ ४ ० ८

खोटाङ १३ ६ १ २०

मकवानपरु ११ ९ ० २०

पालपा १३ ३ ० १६

सांखवुासभा ५ १३ ४ २२

सला्टही १३ ७ ० २०

िममया ८६ ८४ ७ १७७

लेखा परीक्षण गररएपश्ा्त सो प्रत्तवेदन तववयसको बैठकमा प्रस्त्ुत गररनि भनने उत्तरदा्ता ९० प्रत्तश्तभनदा 

बिी तिए । कररब ५ प्रत्तश्त तवद्ालयमा लेखा परीक्षणको प्रत्तवेदन तववयस बैठकमा प्रस्त्ुत हुन नसकेको 

ब्ताएका तिए (त्त्र ४.११) ।

रयावलकया ४.१० : वनयवमर लछेखया पिीक्ण हुनछे स्यान (रहगर रूपमया)

  
लछेखया पिीक्क 

विद्यालयमै आएि
 प्रवरिर

लछेखया पिीक्कलछे 
रोकछे को ठयाउँमया

 प्रवरिर अनय  प्रवरिर

तवद्ालय ्तह

१–५ कक्षा २९ ३७.१८ ४७ ६०.२६ २ २.५६

१–८ कक्षा १९ ५२.७८ १५ ४१.६७ २ ५.५६

१–१० कक्षा २४ ७०.५९ ८ २३.५३ २ ५.८८

१–१२ कक्षा १४ ४८.२८ १४ ४८.२८ १ ३.४५

दुग्तम ि पहयाडी 
विललयामया 

विद्यालयको 
लछेखया पिीक्ण 

लछेखया पिीक्कलछे 
रोकछे कया ठयाउँमया 

हुनछे 
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 ९३.७० ९४.०२ ९१.५०

६.३० ५.८० ६.७०
१.८० 

०
१०
२०
३०
४०
५०
६०
७०
८०
९०

१००

प्रअ लेखापाल तववयस अधयक्ष

गरिन् गरिँदैन ्याहया ्ैन

शित् ४.११ : लेखषा परीक्ण प्रशतिेदन शिवयसकरो िटैठकमषा पेि गररने-नगररने

हामीले सहभागीसँग पतिललो लेखा परीक्षणबारे प्रश्न सो्केा तियौ ँ। अतिललो आति्टक वर््ट (२०७३/७४) 

को लेखा परीक्षण गनषे तवद्ालय कररब एक त्तहाई मात्र भएको पाइयो । तयस्ैत, पतिललो पटक आति्टक वर््ट 

२०७२/७३ को लेखा परीक्षण गरेको भनने उत्तरदा्ता कररब ४६ प्रत्तश्त तिए । अिा्ट्त ्कररब २० प्रत्तश्त 

तवद्ालयले लेखा परीक्षण नगरेको ्तीन वा ्तीनभनदा बिी वर््ट भइसकेको ि, जनु उनीहरूको प्रतयेक वर््ट 

गराउँिौ ँ भनने दावीसँग सांग्ती राखदनै (त्त्र ४.१२) ।

३४
.५

०

४६
.२

०

९.
७०

६.
६०

३.
००

३२
.३

०

४६
.२

०

११
.२

०

७.
२०

३.
१०

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

आति्टक वर््ट 
२०७३/७४

आति्टक वर््ट 
२०७२/७३

आति्टक वर््ट 
२०७१/७२

आति्टक वर््ट 
२०७०/७१

अतहलेसमम गरेको 
िैन

प्रअ लछेखयापयाल

शित् ४.१२ : शिद्षालयकरो पशछललरो लेखषा परीक्ण
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मलछेपकयालछे 
बछेरुिू दछेखयाएकया 

विललयाहरूमै 
यस सिवेक्णमया 
पवन बढी बछेरुिू 

दछेवखयो 

रयावलकया ४.११ : पव्ललो लछेखया पिीक्णमया बछेरुिू भए-नभएको

 प्रअ लछेखयापयाल

तियो ११.३० १०.६०

तिएन ८८.७० ८९.४०

िममया १०० १००

सवषेक्षणबाट प्राप्त जानकारी अनुसार कररब ११ प्रत्तश्त तवद्ालयको लेखा परीक्षणमा मात्र लेखा 

परीक्षकले बेरुज ू नोट गरेका तिए (्तातलका ४.११) । जसको सकारातमक पाटो हो: तवद्ालयहरूको ठूलो 

तहससामा बेरुजकूो समसया िैन । ्तर अकयो ्तररकाले हदेा्ट कररब ३० प्रत्तश्त तवद्ालयमा या लेखा परीक्षण 

नै भइरहकेो िैन, या भए पतन तनयतम्त भैरहकेो िैन, र तयहाँ बेरुज ू पतन ि । प्रातव (१३ प्रत्तश्त), मातव 

(१३ प्रत्तश्त) र उच् मातव (१४ प्रत्तश्त) मा बेरुज ूलगभग उस्ैत दतेखयो । तनमातवमा भने बेरुज ूकम (५ 

प्रत्तश्त) दतेखयो (त्त्र ४.१३) ।

१२
.६

४

५.
०० १२

.८
२

१४
.२

९

८७
.३

६

९५
.०

०

८७
.१

८

८५
.७

१

०

२०

४०

६०

८०

१००

१–५ कक्षा १–८ कक्षा १–१० कक्षा १–१२ कक्षा

व्यो व्एन

शित् ४.१३ : पशछललरो लेखषा परीक्णमषा बेरुज ूभए-नभएकरो (तहगत रूपमषा)

तजललाग्त रूपमा हदेा्ट तवद्ालयको बेरुजमूा उललेखनीय तभनन्ता पाइयो । उदाहरणका लातग खोटाङ 

(२५ प्रत्तश्त) का एक ्ौिाई तवद्ालयमा बेरुज ूदतेखएको ि । तयसै गरी बेरुज ूबिी हुने तजललामा रिमश: 

बै्त्डी (१६ प्रत्तश्त), सांखवुासभा (१४ प्रत्तश्त), कञ्नपरु (१३ प्रत्तश्त) र ्ातदङ (१० प्रत्तश्त) रहकेा 

िन् (्तातलका ४.१३) । महालेखा परीक्षकको प्रत्तवेदनले तवत्तीय वयवसिापन ्तुलनातमक रूपमा खराब 

दखेाएका तजललाहरूम ै यस सवषेक्षणमा पतन बिी बेरुज ू भएको दतेखएको ि (्तातलका ४.१२) ।
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रयावलकया ४.१२ : वित्तीय वयिस्यापनमया मयाव्ललो श्छेणी ि रललो श्छेणीकया विद्यालयको 
पव्ललो पटकको लछेखया पिीक्णमया दछेवखएको बछेरुिू

बेरुज ूअनसुार 
मातिललो र ्तललो 
श्ेणीका तजलला

व्यो प्रवरिर व्एन प्रवरिर

मातिललो श्णेी ७ ७.७८ ८३ ९२.२२

्तललो श्णेी १५ १४.४२ ८९ ८५.५८

रयावलकया ४.१३ : पव्ललो लछेखया पिीक्णमया बछेरुिू भए-नभएको (विललयागर रूपमया)
 ् प्रवरिर ्ैन प्रवरिर

विललया

बै्त्डी ४ १६.०० २१ ८४.००

बारा १ ७.१४ १३ ९२.८६

दाङ ० ०.०० १३ १००.००

्ातदङ २ १०.०० २० १००.००

कातलकोट १ ९.०९ १० ९०.९१

कञ्नपरु १ १२.५० ७ ८७.५०

खोटाङ ६ २५.०० १८ ७५.००

मकवानपरु १ ५.८८ १६ ९४.१२

पालपा १ ५.८८ १६ ९४.१२

सांखवुासभा ३ १३.६४ १९ ८६.३६

सला्टही २ ९.५२ १९ ९०.४८

तयसै गरी, पतिललो पटकको लेखा परीक्षणमा लेखा परीक्षकका प्रमखु सुझाव के-के तिए भनने प्रश्न 

सम्ेत प्रअ र लेखापाललाई हामीले सो्केा तियौ । मखुय रूपमा तजनसीको रेक्ड्ट नभएको, पेसकी फर्ययोट 

नभएको, एउटा शीर््टकको रकम अकयो शीर््टकमा ख््ट भएको, तनयमसांग्त तबल-तबजक नभएको, समयमा 

कर नत्तरेकोमा लेखा परीक्षकले तटपपणी गरेको उत्तरदा्ताहरूले ब्ताए ।
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बकस ४.२ : सयामुदयावयक विद्यालयहरूको लछेखया ियाखनछे प्रणयाली

सवषेक्षण प्रश्नावलीबाहके सामदुातयक तवद्ालयका प्रअ र लेखापालसँग तवद्ालयको लेखा समबन्मा िप 

खलुा प्रश्न सोत्एका तिए । अत्काांश उत्तरदा्ताले तवद्ालयको लेखा प्रणाली ्ाहरे पतन “वयवतसि्त/

वैज्ञातनक ्तररका” ले राखन नसकेको ब्ताए । सामुदातयक तवद्ालयमा लेखा प्रणाली वयवतसि्त हुन 

नसकनकुा बहुल कारण उनीहरूले दखेाएका िन ्। पतहलो, अधययनमा सहभागी बहुसांखयक प्रअ/लेखापालले 

तवद्ालयमा लेखा राखने दक्ष जनशततिको अभाव दखेाए । “वयवतसि्त ्तररकाले लेखा राखने ज्ञानको” 

अभावका कारण लेखा प्रणालीमा समसया भएको उनीहरूको भनाइ तियो । उदाहरणका लातग बै्त्डीतसि्त 

भतूमराज प्रातवका प्रअ पटु्पा ्नदले “तवद्ालयमा लेखा कसरी राखने भननेबारे राम्ो ज्ञान नभएको कारण 

तवद्ालयको आय-वयय दोहोरो लेखा प्रणाली (्डबल इनरिी तससटम) मा राखन नसतकएको” ब्ताइन ् । यो 

प्रत्ततनत् उदाहरण मात्र हो; कुराकानी गरेका ्ेरै लेखापालले तवद्ालयको आय-वययको तहसाब ्डबल 

इनरिी तससटममा राखन नसकेको ब्ताएका तिए, तकनभने ्रैेको शतैक्षक योगय्ता गैरलेखा तवर्य ि । 

अत्काांश तवद्ालयमा प्रअ/तशक्षकले नै लेखाको सम्ेत काय्ट गनु्ट पदा्ट उनीहरूलाई दोहोरो तजममवेारी 

ि । अकयो्तफ्ट , ्रैे तवद्ालयमा लेखा प्रणाली वयवतसि्त गन्ट आवशयक पनषे भौत्तक सामग्री—कमपयटुर, 

तप्रनटर, भौ्र ्तिा रेक्ड्ट फाइल—राखनका लातग टेबल/दराज र यी सबै वयवसिापन गन्ट लेखा राखने िुटै् 

कोठा िैन । आवशयक नयनू्तम पवूा्ट्ारको अभावले गदा्ट पतन तवद्ालयको लेखा प्रणाली वयवतसि्त हुन 

नसकेको तवद्ालयका प्रअ/लेखापालको किन तियो । 

तवशरे् गरी पहा्डी इलाकामा रहकेा तवद्ालयमा “कमपाउण्ड वाल” नहुने, तवद्ालय वस्तीबाट अतल 

टािा हुने र सािै तवद्ालयको हरे्ाह गनषे परर्ारक या सरुक्षाकमथीको वयवसिा नहुने भएकाले तवद्ालयको 

आय-वयय लगाय्त अनय महत्वपणू्ट कागजा्त प्रअकै िर/्ेडरामा राखने गररएको पाइयो । कत्तपय अवसिामा 

वयवहाररक कतठनाइका कारण ्ाहरे पतन लेखा राखदा अपनाउन ु पनषे मलूभ्ूत मानय्तालाई तवद्ालयले 

लाग ू गन्ट सकेका िैनन ् । उदाहरणका लातग पहा्डी (ग्रामीण) इलाकाका तवद्ालयले सिानीय बजारमा 

सामान खररद गदा्ट भयाट/पयान तबल नहुने, गाउँमा बैंक नतजक नहुँदा बैंतकङ कारोबार गन्ट अपठ्यारो 

पनषे र कत्तपय अवसिामा तवद्ालयले सिानीय पसलबाट उ्ारोमा सामान खररद गनु्ट पनषे भएकाले पतन 

तवद्ालयको आय-वयय राखदा अपनाउन ुपनषे नयनू्तम मापदण्ड परूा गन्ट नसतकएको लेखापालहरूले ब्ताए । 

यसबाहके, तवद्ालयको आय-वयय राखने तजममवेारी पाएको वयतति पररव्त्टन भइरहन ुर साव्टजतनक खररद 

ऐनको ज्ञान लेखा राखनेसँग नभएकाले पतन तवद्ालयमा लेखा राखने काय्ट वयवसित्त हुन नसकेको पाइयो ।
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परिच छ्ेद ५

विद्यालयको वित्त वयिस्यापन

तवद्ालयहरू राम्ोसँग सञ्ालन हुन तवद्ालयको तवत्तीय वयवसिापन प्रणालीले महत्वपणू्ट भतूमका खलेेको 

हुनि । तवद्ालयको तवत्त वयवसिापनमा जोतखम नहोस ्भनने उद्शेयले सरकारले तवतभनन ऐन, तनयम र काय्टतवत् 

बनाई काया्टनवयन गरेको ि । उदाहरणका लातग, तवद्ालय लेखाङ्कन तनदषेतशका, तवद्ालय ्तहको खररद 

तनदषेतशका, आन्तररक तनयनत्रण तनदषेतशका, आति्टक जोतखम वयवसिापन काय्ट योजना जस्ता नीत्तग्त दस्तावेज 

सरकारले ्तयार गरेको ि । तवद्ालयका तवत्तीय वयवसिापनका प्रमखु पक्षमा यो पररचिेद केतनरि्त ि ।

सवषेक्षणमा सहभागी तवद्ालयका ने्ततृवक्ता्टहरूलाई हामीले तवद्ालयको आय-वययको तहसाब कसले 

राखि भनेर सो्केा तियौ ँ। कररब २५ प्रत्तश्त प्रअले र कररब २३ प्रत्तश्त तववयस अधयक्षले तवद्ालयको 

तहसाबतक्ताब लेखापालले राखने ब्ताए । कररब ६० प्रत्तश्त प्रअले तवद्ालयको लेखा राखने दतेखयो । 

तयस्ैत, तशक्षकको सानो तहससा (कररब ७ प्रत्तश्त) ले पतन तवद्ालयमा लेखा राखने दतेखयो (त्त्र ५.१) ।

४.२०

२४.५०

४.३०

५९.४०

६.७०

०.९०

०.५०

२२.७०

८.१०

६३.२०

४.३०

१.२०

० १० २० ३० ४० ५० ६० ७०

अनय

पूण्टकालीन लेखापाल

आांतशक लेखापाल

प्र्ानाधयापक

तशक्षक

तववयस अधयक्ष

विवयस प्रअ

शित् ५.१ : शिद्षालयकरो आय-वययकरो शहसषाबशकतषाब रषाखने वयशति (प्रशतितमषा)

खास गरी ्रैे मातवमा पणू्टकालीन लेखापाल भएकाले लेखा पतन उनीहरूकै काय्टभार रहकेो ्तर ्तललो ्तहका 

तवद्ालयमा (पणू्टकालीन) लेखा कम््ट ारी नभएकाले मखुय्त: प्रअ सवयांले नै तहसाबतक्ताब राखकेो पाइयो । 

मुखयरः प्रअलछे 
नै विद्यालयको 
वहसयाबवकरयाब 

ियाख्न ्
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तवद्ालयमा तहसाबतक्ताब राखने वयतति ्तातलम प्राप्त भए-नभएको भनने कुराले तवद्ालयको लेखा राखने 

प्रणालीमा प्रभाव पाि्ट । लेखामा राम्ो ज्ञान भएको वयततिले तवद्ालयको तहसाबतक्ताब वयवतसि्त ्तररकाले 

राखने समभावना रहनि । ्तर सवषेतक्ष्त तवद्ालयमा लेखा राखने काममा सांलगनहरूको ठूलो तहससा (७० 

प्रत्तश्तभनदा बिी) ले लेखा समबन्ी ्तातलम नपाएको ब्ताए (्तातलका ५.१) । उललेखय ्त के ि भने, यी 

तवद्ालयको तहसाबतक्ताब राखने वयततिहरूमधये अत्काांशको शतैक्षक योगय्ता पतन लेखा तवर्यमा िैन (त्त्र 

२.१३) । उनीहरूमधये ्ेरैले तशक्षा र सामातजक तवज्ञान तवर्यमा आफनो आ्ारभ्ूत ज्ञान हातसल गरेका 

हुन ् । लेखा राखने वयततिहरूमा तवर्य-तवज्ञ्ता पतन नभएको र ्तातलम पतन नपाएको यसले दखेाएको ि ।

रयावलकया ५.१ : विद्यालयको लछेखयापयाल रयावलम प्रयाप्त हो िया होइन

 प्रअ लछेखयापयाल विवयस अधयक्

हो २९.१० २१.१० ४५.१०

होइन ७०.४० ७८.९० ४४.००

िाहा िैन ०.५० १०.९०

िममया १०० १०० १००

खास गरी लेखा समबन्ी कम््ट ारी मधयेको एक तहससा (कररब ३० प्रत्तश्त) ले लेखा समबन्ी ्तातलम 

पाएको ब्ताए । ्तातलम पाउनेहरूमधये ५१ प्रत्तश्तले तजलला तशक्षा काया्टलयबाट र कररब ४१ प्रत्तश्तले 

स्ो्त केनरिबाट लेखा समबन्ी ्तातलम तलएको ब्ताएका तिए । केही (५ प्रत्तश्त) लेखापालले तयस्तो ्तातलम 

आफनै सतरिय्तमा तलएको सम्ेत ब्ताएका तिए (त्त्र ५.२) ।

५१.३०

४१.००

२.६०
५.१०

१२.८०

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

तजलला तशक्षा 
काया ्टलयबाट

स्ो्त केनरिबाट तवद्ालयले वयवसिा 
गरेको

आफैले तलएको अनय

शित् ५.२ : लेखषा समबन्िी तषाशलम शदने शनकषाय

विद्यालयकया 
लछेखया ियाखनछे 

वयवतिहरू रयावलम 
प्रयाप्त 
्ैनन्
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नेपालका सामदुातयक तवद्ालयहरूले आफनो आय-वययको तहसाबतक्ताब मलू्तः बतहखा्ता या रतजष्टरमा 

राखने गरेको पाइयो । कररब ९१ प्रत्तश्त लेखापालले तवद्ालयको तहसाबतक्ताब रतजष्टरमा राखने गरेको 

ब्ताए । कररब दईु प्रत्तश्त लेखापालले मात्र तवद्ालयको तहसाबतक्ताब कमपयटुरमा राखने ब्ताएका तिए । 

तयसैगरी, कररब ६ प्रत्तश्त लेखापालले भने तवद्ालयको आय-वयय रतजष्टर र कमपयटुर दवुैमा राखने ब्ताए 

(त्त्र ५.३) । एक जना उत्तरदा्ताले आफनो तवद्ालयले लेखा समबन्ी सफटवेयर समे्त प्रयोग गनषे जानकारी 

तदए ।1

०.५०

९१.३०

२.०० ६.१०
०.५० २.००

०
१०
२०
३०
४०
५०
६०
७०
८०
९०

१००

शित् ५.३ : शिद्षालयमषा शहसषाबशकतषाब रषाखने शिशि

सवषेतक्ष्त सामदुातयक तवद्ालयहरू कररब-कररब सबैसँग आफनो नाउँको एक वा एकभनदा बिी बैंक 

खा्ता रहकेो पाइयो । आफनो ्ल्ती बैंक खा्ता हुने तवद्ालयहरू ९९ प्रत्तश्त िन ् ।2 कररब ४२ प्रत्तश्त 

तवद्ालयका आफनो मुद््ती खा्ता भएको पाइयो । तयस्ैत, कररब २३ प्रत्तश्त उत्तरदा्ताले उनीहरूको 

तवद्ालयको आफनो ब््त खा्ता सम्ेत रहकेो जानकारी तदए (त्त्र ५.४) ।3 

सामदुातयक तवद्ालयका ्ल्ती बैंक खा्तामा खास गरी तजलला तशक्षा काया्टलयबाट प्राप्त रकम जममा 

हुने दतेखनि । तयसबाहके, कररब ४० प्रत्तश्त तवद्ालयले अनदुान/सहयोगबाट प्राप्त हुने रकम पतन ्ल्ती 

खा्तामा जममा गनषे गरेको ब्ताए । तयस्ैत, कररब ३० प्रत्तश्त तवद्ालयले आन्तररक स्ो्तबाट प्राप्त हुने रकम 

पतन ्ल्ती खा्तामा नै जममा गनषे जानकारी तदए (त्त्र ५.५) । 

1 दाङको शभुप्रभा्त मातवले लेखा कमपयटुर सफटवेयरमा राखने गरेको ि । 
2 सवषेतक्ष्त तवद्ालयमधये ्तीन ओटा तवद्ालय—बालतवकास प्रातव, चयातसमटार, खोटाङ, भूतमराज प्रातव, 

सलेना, बै्त्डी र मञजशु्ी प्रातव, सोलीिमु, मकवानपरुसँग ्ल्ती खा्ता नभएको ब्ताइयो । यद्तप, यी तवद्ालयका 
ब््त/मदु््ती खा्ता भने रहकेो पाइयो । 

3 तशक्षा तनयमावली, २०५९ को पररचिेद ३० तवद्ालयको बजेट, आय-वययको लेखा ्तिा अनय वयवसिाको 
तनयम ५ मा “तवद्ालयको काय्ट सञ्ालनको लातग तवद्ालय कोर्को रकम नतजकैको कुनै बैंकमा खा्ता खोली 
जममा गन्ट सतकनेि” भनने प्राव्ान ि (तशक्षा तवभाग २०७४क) ।

अव्कयंाि 
विद्यालयको 
आय-वययको 

वहसयाब 
बवहखयारयामया 

सयामुदयावयक 
विद्यालयसगँ 
एकभनदया बढी 
बैंक खयारया ्न ्
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९८.५०

९७.३०

९८.५०

२२.६०

२०.४०

२१.३०

४१.७०

३५.५०

४३.७०

० २० ४० ६० ८० १०० १२०

प्रअ

लेखापाल

तववयस अधयक्ष

मुद््ती खा्ता ब््त खा्ता ्ल्ती खा्ता

शित् ५.४ : शिद्षालयमषा बैंक खषातषा

५९
.९

०

२८
.७

० ४२
.६

०

९.
७०

११
.३

०

९३
.२

०

३०
.४

०

३९
.३

०

१२
.०

०

९.
९०

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

तजलला तशक्षा 
काया ्टलयबाट प्राप्त 

रकम

तवद्ालयको 
आन्तररक स्ो्तबाट 

प्राप्त रकम

अनुदान/सहयोगबाट 
प्राप्त रकम

तवद्ािथीबाट तलइने 
शलुक

अनय

प्रअ लछेखयापयाल

शित् ५.५ : शिद्षालयकरो िलती खषातषामषा जममषा हुने रकमकरो स्रोत 

सामदुातयक तवद्ालयको ब््त खा्तामा जममा हुने रकमबारे जानकारी तलन खोजदा कररब ३१ प्रत्तश्त 

तवद्ालयले अनदुान/सहयोग माफ्ट ्त प्राप्त हुने रकम सो खा्तामा जममा हुने ब्ताए । तयस्ैत, आन्तररक स्ो्तबाट 

प्राप्त हुने रकम जममा गररनि भनने उत्तरदा्ता कररब ४८ प्रत्तश्त तिए । कररब १९ प्रत्तश्त प्रअले तजलला 

तशक्षा काया्टलयबाट प्राप्त हुने रकम समे्त ब््त खा्तामा जममा गररने ब्ताए । तयसबाहेक, सामुदातयक 

तवद्ालयको एउटा तहससा (प्रअ ७ र लेखापाल २१ प्रत्तश्त) ले तवद्ािथीबाट तलइने शलुक ब््त खा्तामा 

जममा गररने ब्ताए (त्त्र ५.६) ।
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३५.७०

१९.००

४७.६०

३१.००

७.१०

२३.८०

१४.३०

५२.४०

३८.१०

२१.४०

० १० २० ३० ४० ५० ६०

अनय

तजलला तशक्षा काया ्टलयबाट प्राप्त रकम

तवद्ालयको आन्तररक स्ो्तबाट प्राप्त रकम

अनुदान/सहयोगबाट प्राप्त रकम

तवद्ािथीबाट तलइने शलुक

लछेखयापयाल प्रअ

शित् ५.६ : शिद्षालयकरो बित खषातषामषा जममषा हुने रकमकरो स्रोत

आफनो तवद्ालयको मदु््ती खा्ता ि भनने तवद्ालयका कररब एक ्ौिाईले तवद्ालयको आन्तररक 

स्ो्तबाट प्राप्त रकम मदु््ती खा्तामा जममा हुने ब्ताए । अनदुान/सहयोगबाट प्राप्त रकम मदु््ती खा्तामा जममा 

हुनि भनने उत्तरदा्ताको तहससा पतन उललेखय तियो (कररब १७ प्रत्तश्त) । केही उत्तरदा्ताले तजलला तशक्षा 

काया्टलयबाट प्राप्त हुने रकम समे्त मदु््ती खा्तामा जममा हुने ब्ताए । कररब ६० प्रत्तश्त प्रअले “अनय” 

स्ो्तबाट (अक्षय कोर्का लातग प्राप्त रकम, तवद्ालय सिापना वा कक्षा अपग्रे्ड गदा्ट राखने ्रौटी रकम, 

सिानीय तनकायको सहयोग, तवतभनन दा्ताले तदएको ्नदा सहयोग र तवद्ालयमा ब््त भएको रकम) हुने 

आय मदु््ती खा्तामा जममा हुने ब्ताए (त्त्र ५.६)  । 

५९.५०

३.८०

२६.६०

१६.५०

३.८०

५३.००

३.६०

२७.७०

२५.३०

३.६०

० १० २० ३० ४० ५० ६० ७०

अनय

तजलला तशक्षा काया ्टलयबाट प्राप्त रकम

तवद्ालयको आन्तररक स्ो्तबाट प्राप्त रकम

अनुदान/सहयोगबाट प्राप्त रकम

तवद्ािथीबाट तलइने शलुक

लछेखयापयाल प्रअ

शित् ५.७ : शिद्षालयकरो मदु्दती खषातषामषा जममषा हुने रकमकरो स्रोत 
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सामदुातयक तवद्ालयहरूले बैंकसँग कत्त समयको अन्तरालमा तहसाब तमलान गि्टन् भनने जानकारी 

तलन खोतजएको तियो । कररब ४३ प्रत्तश्त उत्तरदा्ता (प्रअ) ले तवद्ालयले ्ौमातसक रूपमा बैंकसँग 

तहसाब तमलान गनषे ब्ताए । कररब ३३ प्रत्तश्त तवद्ालयले वातर््टक मात्रै र कररब १० प्रत्तश्त तवद्ालयले 

मातसक रूपमा बैंकसँग तहसाब तमलान गनषे जानकारी तदए (त्त्र ५.८) ।4

९.७०

४.६०

४२.६०

६.७०

३३.३०

३.१०

९.७०

६.२०

४३.६०

६.२०

३१.८०

२.६०

० १० २० ३० ४० ५०

मातसक

त्रमैातसक

्ौमातसक

अ््टवातर््टक

वातर््टक

गनषे गरेको िैन

लछेखयापयाल प्रअ

शित् ५.८ : बैंकसँग शहसषाब शमलषान

४९.२०

९६.४० ९७.५०

२१.८०
६.१० ७.१०

९५.४०

२७.४०

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

शित् ५.९ : शजशिकषाबषाट प्रषाप्त हुने रकमकरो िीर्षक 

4 नेपाल सरकारको शिद्षालय लेखषाङ्कन शदगदि्षनले मातसक रूपमा तहसाबतक्ताब तमलान गनषे कुरालाई जो्ड 
तदएको ि (तशक्षा तवभाग २०७४) । 

चौमयावसक रूपमया 
बैंकसगँ वहसयाब 

वमलयान गनवे 
विद्यालय बढी 
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सवषेक्षणमा तजतशकाबाट तवद्ालयमा कुन-कुन शीर््टकमा अनदुान आउँदो रहिे भनेर बझुन खोतजएको 

तियो । प्राय: सबै तवद्ालयलाई तजतशकामाफ्ट ्त ्तीन ओटा शीर््टक—तशक्षकको ्तलब, पाठ्यपसु्तक ्तिा 

िात्रवतृत्त, र मसलनद—मा अनुदान रकम जाने दतेखयो । सवषेतक्ष्त तवद्ालयमधये आ्ाजत्त (कररब ४९ 

प्रत्तश्त) ले तनमा्टण ्तिा मम्ट्त-समभार शीर््टकमा र कररब २२ प्रत्तश्त तवद्ालयले पसु्तकालयको लातग 

सम्ेत सहयोग पाउने गरेको दतेखयो (त्त्र ५.९) ।

तशक्षक वतृत्त तवकास, ्तातलम ्तिा गोष्ठी जस्ता शीर््टकमा तवद्ालयहरूले तजतशकाबाट खासै अनदुान/

सहयोग नपाउने दतेखयो । कररब ७ प्रत्तश्तले तशक्षक वतृत्त तवकास, ६ प्रत्तश्त लेखापालले ्तातलम ्तिा 

गोष्ठीका लातग तजतशकाबाट अनदुान आएको ब्ताएका तिए (त्त्र ५.९) ।

तजतशका माफ्ट ्त तवद्ालयले पाउने रकमबारे बहुम्त (६० प्रत्तश्त) तवद्ालयहरूले मूल्तः बैंकको 

सटेटमेनटबाट िाहा पाउँदा रहेिन् । कररब ४४ प्रत्तश्त उत्तरदा्ताका अनुसार तजतशकाबाट आउने रकम 

बैंक खा्तामा जममा भए-नभएकोबारे स्ो्त वयततिबाट पतन जानकारी पाउँदा रहिेन ् । र, कररब १३ प्रत्तश्त 

तवद्ालयले तजतशकाबाट जानकारी प्राप्त हुने ब्ताए (त्त्र ५.१०) । 

१३.३०

४३.७०

५९.९०

२१.८०

विविकयालछे स्ोर वयवतिलछे बैंक सटछेटमछेनटमयाफ्त र अनय

शित् ५.१० : शजशिकषाबषाट प्रषाप्त हुने रकमकरो जषानकषारी

यसरी तजतशकाबाट अतिललो आति्टक वर््टमा प्राप्त भएको रकममधये कररब २८ प्रत्तश्त तवद्ालयले 

अनदुानको सबै रकम सोही आति्टक वर््टमा ख््ट गन्ट सकेका तिएनन ् (्तातलका ५.२) । तजतशकाबाट प्राप्त 

रकम परैू ख््ट नभएको अवसिामा बाँकी ब्केो रकम तवद्ालयको खा्तामा सतञ््त हुनि भनने उत्तरदा्ता 

कररब ५० प्रत्तश्त तिए । कररब ३५ प्रत्तश्त प्रअले यसरी सतञ््त रकम नयाँ आति्टक वर््टमा सोही 

शीर््टकमा ख््ट गरेको ब्ताए भने कररब ९ प्रत्तश्त उत्तरदा्ताले ख््ट हुन नसकेको रकम तजतशकामा नै तफ्ता्ट 

गएको ब्ताएका तिए । कररब ९ प्रत्तश्त उत्तरदा्ता (प्रअ) ले भने यसरी ख््ट नभएको रकम अनय शीर््टकमा 

ख््ट गनषे ब्ताएका तिए (त्त्र ५.११) । सामानय रकमान्तर दतेखए पतन मलू्त: तवद्ालयले तजतशकाबाट 

तनतश््त शीर््टकमा प्राप्त गनषे रकम सोही शीर््टकमा ख््ट गनषे दतेखनि । यद्तप, प्रअ र लेखापालसँग भएको 

कुराकानीमा तजतशकाबाट तनतश््त शीर््टकमा प्राप्त रकम समे्त अनय शीर््टकमा रकमान्तर गनषे गरेको ब्ताइएको 

मूलरः 
विक्कको रलब, 

पयाठ्यपुसरक 
र्या ्यात्रिवृत्त 
ि मसलनदमया 

सिकयािी सहयोग 

सबै िकम उही 
िष्त खच्त हुदैँन; 
िकमयानरि समछेर 

हुन् 
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तियो । तवद्ालय तशक्षा समबन्ी यसअति गररएका अधययन अनसुन्ानले तवद्ालयमा तनतश््त शीर््टकमा 

सरकारबाट प्राप्त अनुदानलाई रकमान्तर गरी ख््ट गनषे गरेको तवर्यलाई खासै उठाएको दतेखँदैन (नेपाल 

सरकार २०७५; शमा्ट र अरू सन ्२०१८) । यस अनसुन्ानले भने तवद्ालय सञ्ालन (आन्तररक स्ो्तमा 

रातखएका तशक्षकको ्तलब) गन्टका लातग रकमान्तर हुने गरेको ्तथय दखेाउँि । 

बकस ५.१ : फिक िीष्तकमया रलब

“यो गाँउपातलकाका तवद्ालयमा तशक्षक दरबनदीको अभाव ि । भौगोतलक तहसाबले पतन यो गाँउपातलका 

दगु्टम ि । दगु्टम भएकाले गदा्ट तशक्षकहरूको रोजाइमा यो ठाउँ पददैन । फेरर यहाँ पिाउने अत्काांश तशक्षकहरू 

अनय तजलला, तवशरे्गरी, ्तराईका िन ् । उनीहरू एक्ोतट तवदामा गएपति फेरर यहाँ आउनलाई एक-दईु 

मतहना लागि । सतुव्ा/अवसर नभएकोले गदा्ट तशक्षकहरू प्राय: यहाँ बसनै मानदनैन ् । तयसैले तवद्ालयमा 

तशक्षकलाई तटकाइराखन ्ेरै गाह्ो ि । तवद्ालयमा तशक्षकको अभावलाई टान्ट हामीले तनजी स्ो्तबाट 

दईु-्ार जना तशक्षक तवद्ालयमा िपेका िौ ँ । गाउँपातलकाको बजेटबाट उनीहरूलाई ्तलब तदइनि । 

अपठ्यारो के ि भने काननु्तः तनजी स्ो्तबाट राखकेा तशक्षकलाई गाउँपातलकाको बजेटबाट ्तलब खवुाउन 

तमलदनै । तयसैले, अतहले अकदै  शीर््टक राखेर तशक्षकलाई ्तलब खवुाउनु परेको ि । जस्ैत तवद्ालयमा 

फतन्ट्र बनाउन वा तवद्ालयको भौत्तक पवूा्ट्ार तवकासका लातग ख््ट भनी गाँउपातलकाले तवद्ालयलाई 

बजेट भतुिानी गि्ट । तवद्ालयले यो बजेट तनजी स्ो्तमा राखेका तशक्षकलाई ्तलब तदनि । यो प्रणाली 

्ातह ँ[गाउँपातलका] तभत्रका २१ ओटा तवद्ालयमा लाग ूि भने पतन हुनि  । भतवट्यमा यो कुरामा क्डाइ 

गररयो भने तवद्ालय नै बनद गनु्टपनषे अवसिा आउन सकि ।” 

एक गषाउँपषाशलकषाकषा अधयक्सँगकरो कुरषाकषानी

९.
१०

३४
.५

०

५२
.७

०

९.
१०

८.
८०

४०
.४

०

५४
.४

०

८.
८०

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

७०

अनय शीर््टकमा ख््ट 
गररयो/गररनेि

अकयो वर््ट सोही शीर््टकमा 
ख््ट गररनेि

तवद्ालयको खा्तामा 
सतञ््त ि

ख््ट हुन नसकेर 
तजतशकामा तफ्ता ्ट 

गररयो/गररनेि

प्रअ लछेखयापयाल

शित् ५.११ : खि्ष हुन नसकेकरो भए बषँाकी रकमकरो वयिसथषापन
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रयावलकया ५.२ : आव ््तक िष्त २०७३/७४ मया विविकयाबयाट प्रयाप्त अनुदयान 
खच्त भए-नभएको (प्रवरिरमया)

 प्रअ लछेखयापयाल

सबै ख््ट भयो ७२.६० ७१.१०

सबै ख््ट भएन २७.४० २८.९०

िममया १०० १००

कररब ५९ प्रत्तश्त तवद्ालयले आति्टक वर््ट २०७३/७४ मा तजतशकाको तनयतम्त अनुदान बाहेक 

अनय स्ो्तबाट पतन अनदुान पाएको उत्तरदा्ता (प्रअ) ले ब्ताएका तिए (्तातलका ५.३) । ्तर सामदुातयक 

तवद्ालयको एउटा ठूलो तहससा (कररब ४० प्रत्तश्त) ले तजतशका माफ्ट ्त प्राप्त हुने अनदुान बाहकेो अनय 

कुनै तनकायबाट सहयोग नपाएको ब्ताएका तिए । बातहरी अनदुान पाउनेमधये दईु त्तहाई उत्तरदा्ता (कररब 

६६ प्रत्तश्त) तयस्तो अनदुान सिानीय तनकायबाट प्राप्त गरेको ब्ताएका तिए । कररब एक ्ौिाई तवद्ालयले 

तयस्तो अनदुान तवतभनन सांि-ससिाबाट पतन पाउने गरेको दतेखयो । साांसद तवकास कोर्बाट पतन सामदुातयक 

तवद्ालयहरूले सहयोग पाउने गरेको दतेखयो, ्तर तयस्ता तवद्ालयको सांखया नयनू (कररब ८ प्रत्तश्त) ि । 

केही तवद्ालयले तजतशकाबाट तनयतम्त पाउने बाहके िप अनदुान पतन पाएका िन ् (त्त्र ५.१२) ।5 

रयावलकया ५.३ : पव्ललया दुई आव ््तक िष्तमया बयावहिी सहयोग पयाए-नपयाएको (प्रवरिरमया)

 प्रअ लछेखयापयाल

पाएको ५९.०० ६३.३०

नपाएको ४१.०० ३६.७०

िममया १०० १००

सामुदातयक तवद्ालयहरूले तनयतम्त पाएको बाहेक अनय अनुदान/सहयोगको ठूलो तहससा मूल्तः 

तवद्ालयको भौत्तक पूवा्ट्ारमा ख््ट हुने देतखनि । उदाहरणका लातग, अनय प्रकारका अनुदान पाएको 

सवीकार गनषे उत्तरदा्तामधये दईु त्तहाई (कररब ६६ प्रत्तश्त) ले तयसरी प्राप्त हुने अनदुान तनमा्टण काय्टका 

लातग हुने ब्ताएका तिए । तशक्षकको वतृत्त तवकास, पसु्तकालय, िात्रवतृत्त र ्तातलम गोष्ठी जस्ता तवर्यमा 

भने कम ै तवद्ालयहरूले मात्र अनदुान पाएका दतेखयो (त्त्र ५.१३) ।

5 यसअति भएका तवतभनन अनसुन्ानले पतन सायदुातयक तवद्ालयको प्रमखु तवत्तीय स्ो्तको रूपमा सरकारबाट 
प्राप्त हुने तनयतम्त अनदुानलाई औलँयाएका िन ्(नेशनल पलातनङ कतमशन सन ्२०१२; नय ूएरा सन ्२०१३; नेपाल 

सरकार २०७५; शमा्ट र अरू सन ् २०१८) ।

आ्या िवर 
विद्यालयलछे 

बयावहिी सहयोग 
पयाउँदैनन ्  
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१७.२०

२५.००

७.८०६४.७०

२३.३०

विललया विक्या कयायया्तलय विवभनन सिं/ससं्या ससंद विकयास कोष

स्यानीय वनकयाय अनय

शित् ५.१२ : आशथ्षक सहयरोग उपलबि गरषाउने शनकषाय

६६.४०

४.७०
०.८०

७.०० ७.००

४०.६०

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

७०

शित् ५.१३ : बषाशहरी आशथ्षक सहयरोग आउने के्त् 

विद्यालयकया आनररिक स्ोर
सामदुातयक तवद्ालयका प्रमखु स्ो्त भनेको सरकार (तजतशका) बाट तनयतम्त रूपमा प्राप्त हुने अनदुान हो । 

सरकारबाट प्राप्त अनदुानबाहके, तवद्ािथीबाट उठेको सहयोग शलुक, ्नदा ्तिा दान, र बेलाबख्त तवतभनन 

गैरसरकारी तनकायबाट प्राप्त हुने सहयोग तवद्ालयको प्रमखु आमदानी हो । केही तवद्ालयले भने सिानीय 
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तनकाय, तवतभनन गैरसरकारी सांि-सांसिा र सामदुातयक समहू (सामदुातयक वन) बाट सम्ेत आमदानी गरेको 

दतेखनि ।6 

तजतशका माफ्ट ्त प्राप्त हुने तनयतम्त अनदुान सहयोग र अनय सांसिा/तनकायबाट प्राप्त हुने सहयोग बाहके 

कत्तपय सामदुातयक तवद्ालयका आफनै आमदानीका स्ो्त पतन िन ्। यद्तप, कररब ३७ प्रत्तश्त उत्तरदा्ताले 

आफनो तवद्ालयको कुनै आन्तररक स्ो्त नभएको ब्ताएका तिए । आन्तररक स्ो्त भएको उललेख गनषे 

तवद्ालयहरूमधये ३१ प्रत्तश्तले तवद्ािथीबाट उठाइएको शलुक, १५ प्रत्तश्तले जगगा भा्डा, ३३ प्रत्तश्तले 

्नदा-दान र ५ प्रत्तश्तले तवद्ालयले उतपादन गरेका त्जतबज (अतमलसो, काठपा्त आतद), र ६ प्रत्तश्तले 

नै िर-कोठा-जगगालाई आमदानीको आन्तररक स्ो्त ब्ताएका तिए (त्त्र ५.१४) ।

३६
.९

०

१५
.०

०

४.
८०

३१
.०

०

३३
.२

०

५.
९०

१९
.३

०

३५
.४

०

१५
.१

०

६.
२०

३३
.३

०

३२
.३

०

५.
७०

२०
.८

०

३४
.१

०

१२
.१

०

४.
४०

३२
.४

०

४०
.७

०

५.
५०

१७
.६

०

०

५

१०

१५

२०

२५

३०

३५

४०

४५

केही पतन िैन जगगा भा्डा िर, कोठा भा्डा तवद्ािथीले उठाएको 
शलुक

्नदा, दान, 
अनुदान, आतद

तवद्ालयले 
उतपादन गरेको 

त्जतवज

अनय

प्रअ लछेखयापयाल विवयस

शित् ५.१४ : शिद्षालयकरो आमदषानीकषा आन्तररक स्रोत 

सामदुातयक तवद्ालयमा हुने यी तवतभनन तवत्तीय कारोबारलाई तववयस वा यसका अधयक्षले सामानय 

अनगुमन गनषे पाइयो । सवषेक्षणमा सामले तववयस अधयक्षहरूमधये कररब ४६ प्रत्तश्तले वर््टको एक पटक, 

कररब ३५ प्रत्तश्तले वर््टको २-३ पटक र कररब १४ प्रत्तश्तले वर््टको ३ पटकभनदा बिी तवद्ालयको 

तवत्तीय कारोबारको अनगुमन गनषे ब्ताए । कररब ३ प्रत्तश्त तववयस अधयक्षले भने तवद्ालयको आय-वययको 

अनगुमन नगरेको ब्ताएका तिए (त्त्र ५.१५) ।

6 सन ्२०१४ मा तवश्व बै ांकले ्नकुटा र ्नरु्ामा गरेको एक अधययन अनसुार तवद्ालयले सिानीय तनकायबाट 
प्राप्त गनषे अनदुान वर्षेनी रिमशः िट्द ै गएको दखेाएको ि (वल्ड्ट बैंक सन ् २०१४) ।

विद्यालयको 
प्रमुख स्ोर 
सिकयािबयाट 

वनयवमर रूपमया 
प्रयाप्त हुनछे अनुदयान
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बकस ५.२ : सयामुदयावयक विद्यालयहरूकया आनररिक स्ोर

तवद्ालयका आन्तररक स्ो्त र र यी स्ो्तबाट प्राप्त हुने आमदानीमा भने प्रशस्त तवतव््ता ि । मलू्तः 

भौगोतलक अवतसित्त (पहा्ड/्तराई, गाउँ/शहर) र तवद्ालयको ्तह अनसुार (प्रातव/तनमातव/मातव) आन्तररक 

स्ो्त ्तलमाति पनषे दतेखयो । पहा्डी इलाकाका तवद्ालयभनदा ्तराईका तवद्ालयमा आन्तररक आमदानीका 

स्ो्त बिी भएको पाइयो । उदाहरणका लातग बारा र सला्टहीका अधययनमा परेका केही परुाना तवद्ालयको 

सवातमतवमा पोखरी, जतमन र आपँका बगै ँ् ा िन,् जनु आमदानीका प्रमखु स्ो्त हुन ् । 

आन्तररक आमदानीकै कारण तवशरे् गरी ्तराईका तवद्ालयमा वयवसिापकीय समसया सम्ेत तसज्टना 

हुने दतेखयो । अधययनमा परेको बारा तजललाको एक तवद्ालयको सवातमतवमा कररब १६० तविा कृतर्योगय 

जतमन ि । तयसैगरी, हरेक वर््ट कररब दईु लाख बराबर आमदानी हुने आपँको बगै ँ् ा र केही मािा पोखरी 

समे्त सो तवद्ालयको सवातमतवमा भएको पाइयो । यद्तप, समभव्त: सोही स्ो्तकै कारणले गएको एक 

दशकमा सो तवद्ालयमा वयवसिापन सतमत्त समे्त गठन हुन सकेको िैन । तव.सां. २०३० सालअति 

्तराईमा खोतलएका प्राय: माधयतमक तवद्ालयसँग आन्तररक स्ो्तका रूपमा पया्टप्त जतमन िन ्। ्तर तयस्तो 

स्ो्तलाई तवतभनन कारणले गदा्ट राम्ोसँग उपयोग गन्ट भने यी तवद्ालयले सकेका िैनन ् ।

केही तवद्ालयले भने तवद्ालय सञ्ालनका लातग आवशयक पनषे स्ो्त सिानीय तनकायबाट जटुाउन 

सकेका िन ् । यसरी रकम जटुाउन सकनमुा तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तका अधयक्ष वा प्रअ/तशक्षकको 

सामातजक/साांसकृत्तक पुँजीले ्रैे हदसमम काम गरेको दतेखयो । सिानीय तनकायबाट आफनो तवद्ालयले 

प्राप्त गनु्ट पनषे रकम समे्त िेउकै अकयो तवद्ालयले पाएको दाङको एक प्राितमक तवद्ालयका प्रअले 

ब्ताएका तिए । यसो हुनमुा सो तवद्ालयका प्रअको राजनीत्तक पहुँ्  बतलयो हुनलेु हुनलेु काम गरेको 

उनको बझुाइ तियो ।

पहा्डी इलाकाका तवद्ालयको आमदानीको स्ो्त सीतम्त भएको पाइयो । तवद्ािथी ्तिा अतभभावकबाट 

उठ्ने/उठाइने शुलक, दान/्नदा नै उनीहरूका आन्तररक स्ो्त हुन् । तवद्ालयहरूले ्नदासवरूप रकम 

सांकलन गनषे र सो रकम बयाजमा लगाउने गरेको पाइयो । केही तवद्ालयले तनतश््त रकम राखी अक्षय 

कोर् ख्डा गनषे र सोको बयाज बाप्त प्राप्त हुने आमदानी तवद्ालय सञ्ालन (मलू्त: ्तलब खवुाउन) 

मा प्रयोग भएको पाइयो । खोटाङ, सांखवुासभा, ्ातदङका केही तवद्ालयले तनतश््त रकम जममा गरी 

बयाजमा लगाउने अभयास गरेको भेतटयो । उदाहरणका लातग ्ातदङको एउटा आ्ारभ्ूत तवद्ालयले 

अतभभावकलाई बयाजमा लगाएको ि र सो रकमको बयाज आन्तररक स्ो्तमा राखकेो तशक्षकको ्तलबमा 

ख््ट गि्ट  । तयस्ैत, खोटाङकै जनतवकास मातव, भानुभति मातव, महेनरिजयोत्त प्रातव आतदले तवतभनन 

कोर्बाट आएको रकमलाई सतञ््त गरी अक्षय कोर् ख्डा गरी यसबाट प्राप्त हुने वातर््टक बयाज तवद्ालय 

सञ्ालनमा प्रयोग गनषे गरेको पाइयो । ्तराईका तजललामा भने तवद्ालयले अक्षयकोर् तनमा्टण गनषे वा 

रकम बयाजमा लागाउने गरेको दतेखएन ।

तवद्ालय सञ्ालनका लातग अत्तररति आमदानी जटुाउनेबारे ्तराई र पहा्डमा रहकेा तवद्ालयले तभनन 

रणनीत्त प्रयोग गरेको पाइयो । तवशेर् गरी पहा्डी इलाकामा रहकेा तवद्ालयले सामातजक-साांसकृत्तक 

पव्टलाई तवद्ालयको आमदानीको स्ो्तको रूपमा उपयोग गरेका िन ्। उदाहरणका लातग बै्त्डी, कातलकोट, 

खोटाङ, सांखवुासभा, मकवानपरुका तवद्ालयले दउेसी-भलैो खलेने, तवशरे् अवसरमा ्नदा सांकलन गरेको 

पाइयो । तवशरे् गरी पहा्डमा तवद्ालयका लातग मठुी दान तदने ्लन अतहले पतन रहकेो दतेखयो ।
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१.७०

४५.८०

३४.८०

१४.४०

३.३०

० १० २० ३० ४० ५०

अनय

वर््टको १ पटक

वर््टको २-३ पटक

वर््टको ३ पटकसमम बिी

अनुगमन गददैन

शित् ५.१५ : शिद्षालय वयिसथषापन सशमशतले गनने आय-वययकरो अनगुमन 

आफू अधयक्ष भएको तवद्ालयको लेखा प्रणालीबारे तववयसका अधयक्षहरूको अतभम्त बुझने प्रयतन 

गररएको तियो । कररब ६४ प्रत्तश्त तववयस अधयक्षले आफनो तवद्ालयको तहसाबतक्ताब राखने प्रतरियालाई 

औस्त, कररब ३० प्रत्तश्तले औस्तभनदा माति र कररब ४ प्रत्तश्तले खासै राम्ो नभए (औस्तभनदा ्तल) 

को ब्ताएका तिए । तवद्ालयले तहसाव-तक्ताब राखने प्रतरियाबारे िाहा नभएको ब्ताउने तववयस पतन तिए 

्तर ्ती तनकै िोरै तिए (त्त्र ५.१६) । 

२९.७०

६३.८०

४.३० २.२०

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

७०

औस्तभनदा माति औस्त औस्तभनदा ्तल िाहा िैन 

शित् ५.१६ : लेखषा प्रणषालीबषारे शिवयसकरो अशभमत 
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कररब ५९ प्रत्तश्त लेखापालले तवद्ालयको तवत्त समबन्ी महत्वपणू्ट तनण्टय गनु्टअति प्रअले सललाह 

तलने गरेको ब्ताएका तिए । २५ प्रत्तश्तले प्राय सललाह तलने, १३ प्रत्तश्तले कतहलेकाही ँ र केही (३ 

प्रत्तश्त) लेखापालले भने खासै सललाह नतलएको ब्ताए (त्त्र ५.१७) । 

४२

१८

९
२

५९.१५

२५.३५

१२.६८

२.८२

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

७०

स्ै प्रायः कतहलेकाही ँ कतहले नतलने

विवयस प्रवरिर

शित् ५.१७ : प्रिषानषाधयषापकले लेखषापषालसँग सललषाह शलने-नशलने

रवसबि © अवनल पयाणडछे ि अनुि पोखिछेल @ सलया्तही
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बकस ५.३ : िकमयानरिको प्रचलन ि औवचतय

सामुदातयक तवद्ालयहरूलाई प्राप्त हुने तवतभनन अनुदान तवद्ालयले ्तोतकएकै शीर््टकमा ख््ट गि्टन ्

तक तयसमा ्तलमाति (रकमान्तर) समे्त हुनि भनेर हामीले जानन-बझुन ्ाहकेा तियौ ँ । यसबारे हामीले 

प्रअ र लेखापाललाई खलुा प्रश्न सो्केा तियौ ँ । अनसुन्ानमा सहभागी कत्तपय तवद्ालयले रकमान्तर 

हुने गरेको ब्ताए । उदाहरणका लातग भौत्तक तनमा्टणका लातग आएको बजेट तशक्षकको ्तलबमा ख््ट 

गरेको; मसलनद ख््टको तबल बनाएर तनजी स्ो्तमा तशक्षक राखकेो; िात्रवतृत्त दामासाहीले सबै िात्रलाई 

तदने गरेको; ्ारा तनमा्टण वा शौ्ालय मम्ट्तको रकम ब्ाएर तशक्षक ्तलबमा ख््ट गरेको; िात्रवतृत्त र 

भकूमपपतिको अनदुान ब्ाएर तनजी स्ो्तमा राखेका तशक्षकलाई ्तलब खवुाउने गरेको अनसुन्ानका 

रिममा पाइयो । कुनै-कुनै तवद्ालयले तदवा खाजा बाप्तको रकम तनजी स्ो्तका तशक्षकको ्तलबमा ख््ट 

गरेको सम्ेत ब्ताए । ब््त खा्तामा अगात्ड नै उपलब् हुने ्तलब र तजतशकाबाट प्राप्त हुने अनय शीर््टकका 

रकमको बयाजबाट तनजी स्ो्त तशतक्षकलाई ्तलब खवुाएको सम्ेत केही प्रअले ब्ताए ।

तवशरे्गरी पहा्डी इलाका (बै्त्डी, खोटाङ र मकवानपरु) मा रहकेा तवद्ालयका केही प्रअ/लेखापालले 

तजतशकाबाट तनतश््त शीर््टकमा ्तोतकएको अनदुान रकम अनय शीर््टकमा सम्ेत ख््ट गनषे ब्ताएका तिए । 

्तर, यसरी ख््ट गदा्ट तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तको बैठकबाट भने सवीकृ्त गनषे वा अनुमोदन गनषे 

गरेको उनीहरूले ब्ताएका तिए । यसरी रकमान्तर गररएको रकम मलू्त: तनजी स्ो्तमा राखकेा तशक्षकको 

्तलबमा ख््ट हुने पाइयो । उदाहरणका लातग बै्त्डीतसि्त एक मातवका प्रअले “मसलनद र ननसयालरी 

शीर््टकमा आएको रकम ब्ाएर तनजी तशक्षकमा ख््ट गरेको” ब्ताएका तिए । बै्त्डीकै एक प्रातवका 

प्रअले पतन “्ारा तनमा्टण, शौ्ालय मम्ट्तबाट ब्ाएर तनजी स्ो्तमा राखकेा तशक्षकमा ख््ट गनषे” गरेको 

ब्ताए । यसैगरी, पालपाको एक तवद्ालयका प्रअले तवद्ालयलाई प्राप्त “तनमा्टण रकम तनजी तशक्षकमा 

ख््ट भएको” ब्ताए । 

तवद्ालयको तनमा्टण काय्ट जनश्मदानबाट गनषे र तनमा्टण काय्टबाट रकम ब्ाएर तनजी स्ो्तमा तशक्षक 

राखने ्लन ्ेरै ठाउँमा भएको पाइयो । यद्तप, यसरी ख््ट भएको रकम “अत्डट प्रयोजनका लातग” 

भने तनमा्टण काय्टमै ख््ट भएको देखाइनि । केही तवद्ालयले तजतशकाबाट तवद्ालयलाई काया्टलय 

सहयोगीको लातग प्राप्त हुने रकममा केही िप गरी तनजी स्ो्तमा तशक्षक राखने गरेको समे्त भेतटयो । 

सवषेक्षणमा सहभागी ्ेरैजसो तवद्ालयका प्रअले तजतशकाबाट तनयतम्त ्तलब बाहके तवतभनन शीर््टकमा 

तवद्ालयलाई प्राप्त अनदुानलाई सकेसमम “तमलाएर तनजी स्ो्तमा राखेका तशक्षकको ्तलब वयवसिापन 

गरेको” ब्ताए । रकमान्तरको यस्तो प्र्लन ्तराईका तवद्ालयमा खासै पाइएन । ्तराईका सामदुातयक 

तवद्ालयको आन्तररक स्ो्त ्तलुनातमक रूपमा बतलयो भएकाले पतन ्तराईमा रकमान्तरको समसया उस्तो 

नदतेखएको हुनपुि्ट अिवा उनीहरूले अनसुन्ा्ताहरूलाई खलुस्त ब्ताउन न्ाहकेो हुनपुि्ट । 
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परिच छ्ेद ६

भौवरक पूिया्त्याि वनमया्तण प्रवरियया

यस पररचिेदमा नेपालका सामदुातयक तवद्ालयमा हुने भौत्तक पवूा्ट्ार तनमा्टण प्रतरियाबारे िलफल गररएको 

ि । सवषेतक्ष्त सामदुातयक तवद्ालयहरूमधये कररब ६६ प्रत्तश्तले पतिलला दईु आति्टक वर््टतभत्र (२०७२/७३ 

वा २०७३/७४) मा कुनै न कुनै खाले भौत्तक तनमा्टणका लातग तजलला तशक्षा काया्टलयबाट अनदुान प्राप्त 

गरेको पाइयो । ३४ प्रत्तश्तले कुनै सहयोग नपाएको ब्ताए (्तातलका ६.१) ।

रयावलकया ६.१ : अविललया दुई िष्तमया विविकयाबयाट 
भौवरक वनमया्तणकया लयावग अनुदयान सहयोग

 विवयस

तियो ६६.२०

तिएन ३३.८०

िममया १००

 

४५.९०

१९.५०

४८.१०

६.८०
४.५०

१२.००

०

५

१०

१५

२०

२५

३०

३५

४०

४५

५०

कक्षाकोठा 
तनमा ्टण

शौ्ालय तनमा ्टण तवद्ालय मम्ट्त 
समभार

फतन्ट्र खररद तवद्ालय िरेाबार अनय

शित् ६.१ : पशछललषा दईु िर्षमषा शजशिकषाबषाट पषाएकरो अनदुषान

पतिलला दईु वर््टमा सरकारी अनदुान आएको तियो भनने तवद्ालयमधये कररब ४८ प्रत्तश्त उत्तरदा्ताले 

तयस्तो अनदुान तवद्ालय मम्ट्त-सांभारका लातग प्राप्त भएको ब्ताएका तिए । कररब ४६ प्रत्तश्त तवद्ालयले 

बहुसखंयक 
विद्यालयलयाई 

भौवरक 
वनमया्तणकया लयावग 

विविकयाबयाट 
अनुदयान
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कक्षाकोठा तनमा्टणका लातग र कररब २० प्रत्तश्तले शौ्ालय तनमा्टणका लातग अनदुान आएको ब्ताए । 

तयस्ैत, अनुदान पाउनेमधये कररब ७ प्रत्तशल तवद्ालयले फतन्ट्र खररदका लातग र कररब ५ प्रत्तश्तले 

तवद्ालयको ्तारबारका लातग अनदुान पाएको ब्ताएका तिए (त्त्र ६.१) ।
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तनमा ्टण सतमत्त बनाएर ठेकका तदएर तवद्ालय आफैले 
अमान्तमा

अनय

प्रअ विवयस

शित् ६.२ : भौशतक पिूषा्षिषार शनमषा्षण कषाय्ष सञिषालन प्रशरियषा

सामदुातयक तवद्ालयका भौत्तक तनमा्टण काय्टहरू प्राय: (कररब ७८ प्रत्तश्त) तनमा्टण सतमत्त बनाएर 

गररने ब्ताइयो । तयस्ैत कररब २१ प्रत्तश्त तवद्ालयमा भौत्तक तनमा्टण ठेककामा तदएर र कररब १२ प्रत्तश्त 

तयस्ता तवद्ालय आफैले अमान्तमा गनषे उत्तरदा्ताहरूले ब्ताए (त्त्र ६.२) । 
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५०

६०

७०

तववयसको तनण्टय 
अनुसार

प्रअको तनण्टय 
अनुसार

तववयस अधयक्ष र 
प्रअको तनण्टय 

अनुसार

तशक्षक र प्रअको 
तनण्टय अनुसार

अनय

प्रअ विवयस

शित् ६.३ : शनमषा्षण सशमशतकरो गठन प्रशरियषा
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तनमा्टण सतमत्त बनाएर भौत्तक तनमा्टण गनषे तवद्ालयलाई तयस्तो सतमत्तको गठन प्रतरियाबारे प्रश्न 

सोत्एको तियो । तनमा्टण सतमत्त माफ्ट ्त तवद्ालयको भौत्तक पवूा्ट्ार तनमा्टण गरेको भनने उत्तरदा्तामधये 

कररब ५५ प्रत्तश्त (प्रअ) ले तयस्तो सतमत्त तववयसको तनण्टय अनसुार बनने ब्ताए । तयसैगरी, कररब १४ 

प्रत्तश्त उत्तरदा्ताले तयस्तो सतमत्त तववयस अधयक्ष र प्रअको तनण्टय अनसुार बनने ब्ताएका तिए । कररब 

४ प्रत्तश्त प्रअले सतमत्त आफनो तनण्टय अनसुार बनने उत्तर तदए भने तयस्तो उत्तर तदने तववयस अधयक्ष १२ 

प्रत्तश्त तिए (त्त्र ६.३) । 

तयस्ैत, सामुदातयक तवद्ालयमा भएका भौत्तक तनमा्टण काय्ट ठेकका माफ्ट ्त गररएको तियो भनने 

उत्तरदा्तालाई तयस्तो ठेकका प्रतरियाबारे प्रश्न सोत्एको तियो । ठेकका तदएको भनने उत्तरदा्तामधये कररब 

४५ प्रत्तश्तले ठेककाको आवेदन सिानीय सतमत्त माफ्ट ्त सू्ना तदएर गनषे ब्ताए । कररब २२ प्रत्तश्त 

उत्तरदा्ताले ठेककाको आवेदन आह्ान तवद्ालयको सू् ना पाटीमा टाँसेर गनषे ब्ताए । ठेकका बारेको सू् ना 

सिानीय तमत्डयामा पतन आउँदो रहिे, ्तर कम मात्र (कररब ४ प्रत्तश्त) [त्त्र ६.४]  । 

३४.००

३.८०

२२.६०

५.७०

४५.३०

३६.७०

८.२०

२०.४०

४.१०

४६.९०

० १० २० ३० ४० ५०

अनय

पत्रपतत्रकामा सू्ना तदएर

तवद्ालयको सू्ना पाटथीमा टासँेर

तजतशका, व्डा काया ्टलयमा टासँेर

सिानीय सतमत्त माफ्ट ्त सू्ना तदएर

विवयस प्रअ

शित् ६.४ : शनमषा्षण कषाय्षकषा लषाशग बरोलपत् आह्षान प्रशरियषा

ठेककाको आह्ानपश्ा्त ठेकका पाउने वयतति/सांसिाको िनोट प्रतरियाबारे पतन प्रश्न गररएको तियो । 

उत्तरदा्तामधये आ्ाभनदा बिीले तयस्तो ठेकका पाउने वयतति/सांसिाको तनण्टय तववयसले गनषे ब्ताए । कररब 

२२ प्रत्तश्त उत्तरदा्ताका अनसुार तयस्तो तनण्टय प्रअले गनषे रहिेन ्। तयस्ैत, कररब १६ प्रत्तश्त उत्तरदा्ताले 

ठेककापट्ा पाउनेको तनण्टय तवद्ालयमा गठन गररने िनोट सतमत्तले गनषे ब्ताए (त्त्र ६.५) । 

 

सिकयािी 
सहयोगमया बननछे 

सिंचनयाको 
अनुगमन 

विविकयाकया 
इवनिवनयिलछे ग ््तन्
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२०

३०

४०

५०

६०

७०

प्रअ विवयस

शित् ६.५ : ठेकेदषारकरो छनरोट प्रशरियषा

सामदुातयक तवद्ालयमा सरकारी अनदुानबाट प्राप्त रकमबाट भौत्तक तनमा्टणका काय्ट हुदँा सोको अनगुमन 

मलू्तः (कररब ७१ प्रत्तश्त) तजलला तशक्षा काया्टलयका इतनजतनयरले गनषे ब्ताइयो । कररब ४७ प्रत्तश्त 

उत्तरदा्ताले तवद्ालयको स्ो्त वयततिले तनमा्टण काय्टको अनगुमन गनषे ब्ताएका तिए । तयस्ैत, कररब ३२ 

प्रत्तश्त उत्तरदा्ताले तयस्तो अनगुमन तवद्ालयले गठन गरेको सतमत्तले गनषे ब्ताए भने कररब १६ प्रत्तश्त 

तवद्ालय तनरीक्षकले अनगुमन गि्टन ् भनने उत्तरदा्ता तिए (त्त्र ६.६) ।
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३७.८०

० १० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८०

अनय 

तवद्ालय तनरीक्षक

स्ो्त वयतति

तजलला तशक्षा काया ्टलयको इतनजतनयर

तवद्ालयले गठन गरेको सतमत्त

विवयस प्रअ

शित् ६.६ : शिद्षालयमषा समपन्न शनमषा्षण कषाय्षकरो अनगुमन
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२८.६०

२.९०

१७.१०

३४.३०

२५.७०

२५.७०

५.७०

२०.००

३०.००

१३.३०

६.७०

३३.३०

१३.३०

३०.००

६.७०

१३.३०

० ५ १० १५ २० २५ ३० ३५ ४०

अनय

राजनीत्तक तख्ा्तानी

सतमत्तले काम नगरेर

बजेट अभावको कारण

प्राकृत्तक तवपतत्तको कारण

कामदार अभाव

तववयसको पुनग्टठन समयमा नभएर

ठेकेदारको लापरवाही

विवयस प्रअ

शित् ६.७ : भौशतक शनमषा्षण समयमटै नसशकनकुषा कषारण

आफनो तवद्ालयमा भएका भौत्तक तनमा्टण काय्टहरू समयम ैसमपनन भएको दाबी गनषे उत्तरदा्ताहरू ८१ 

प्रत्तश्तभनदा बिी तिए । कररब १९ प्रत्तश्तले मात्र समयमै समपनन नभएको ब्ताए । समयमै समपनन गन्ट 

नसकनकुो कारण बझुदा कररब एक ्ौिाई उत्तरदा्ताले कामदारको अभाव र प्राकृत्तक तवपत्ती इतयातद्तफ्ट  

दखेाए । कररब ३४ प्रत्तश्त उत्तरदा्ताले बजेट अभावलाई दोर् तदए । ठेकेदारको लापरवाही भनने उत्तरदा्ताहरू 

पतन कररब २० प्रत्तश्त र सानो सांखयाले राजनीत्तक तख्ा्तानी ्तफ्ट  इांतग्त गरे । राजनीत्तक तख्ा्तानी 

भनने प्रअ िोरै (३ प्रत्तश्त) तिए र तववयस अधयक्ष (कररब १३ प्रत्तशग्त) अतल ्ेरै । केहीले तनमा्टण 

सतमत्तलाई नै दोर् लगाए । सतमत्तलाई दोर् देखाउने तववयस (कररब ७ प्रत्तश्त) भनदा प्रअ ्ेरै (१७ 

प्रत्तश्त) तिए (त्त्र ६.७) ।



72 

बकस ६.१ : विविकयाबयाट प्रयाप्त हुनछे पूिया्त्याि अनुदयान समयमै उपलब् हुदैँन

तवद्ालयहरूमा तजतशकाबाट प्राप्त हुने अनदुानहरू समयम ैउपलब् हुनिन ् तक हुदँनैन ् ? यतद हुदँनैन ्भने 

कुन तकतसमको अनदुानमा तिलाइ हुनि ? यी प्रश्न तवद्ालयका प्रअलाई गररएको तियो जसको जवाफ 

तमतश््त आयो । सवषेक्षणमा सहभागी केही प्रअले अनय प्रकारका अनुदानमा खासै समसया नभए पतन 

खास गरी भौत्तक पवूा्ट्ार तनमा्टण जस्ता अनदुान समयम ैउपलब् नहुने ब्ताएका तिए । एउटै तजललाका 

तवद्ालयबाट सम्ेत समयम ैअनदुान उपलब् हुने-नहुने समबन्मा फरक-फरक जवाफ पाइयो । उदाहरणका 

लातग बै्त्डीको एक तवद्ालयका प्रअले “तवद्ािथी िात्रवतृत्त र तपतसएफको रकम समयमा नआएको” ब्ताएका 

तिए । बै्त्डीकै अकयो तवद्ालयका प्रअले भने तशक्षकको ्तलब समयमै तवतनयोजन नभएको ब्ताएका 

तिए । बारा, सला्टही, खोटाङ, सांखवुासभा र कातलकोटतसि्त सवषेक्षणमा परेका अत्काांश तवद्ालयका 

प्रअले पतन ्तलब-भत्ताभनदा बाहके तजतशकाबाट प्राप्त हुने अनय अनुदान—िात्रवतृ्त, मसलनद, तदवा 

खाजा, भौत्तक तनमा्टण, पाठ्यपसु्तक र मम्ट्त समभार—को रकम तिलो हुने ब्ताए । अनदुान समबन्मा 

दाङ र पालपाका तवद्ालयले भने अनय तजललाकाले भनदा केही फरक जवाफ तदए । सवषेक्षणमा परेका 

दाङका १३ ओटा तवद्ालयमधये १२  ओटा र पालपाका १३ मधये ११ ओटाका प्रअले तजतशकाबाट 

प्राप्त हुने रकम समयमा नै उपलब् हुने ब्ताए । 

तजतशकाबाट उपलब् हुने अनुदानको जानकारी तवद्ालयले के-कसरी प्राप्त गि्ट  भननेबारे जानन 

हामीले प्रअ/लेखापालसँग कुराकानी गरेका तियौ ँ । कुराकानीमा सहभागी ्ेरैले “बै ांक सटेटमेनट हरेेर” 

तजतशकाबाट प्राप्त हुने अनदुान तवद्ालयले िाहा पाउने ब्ताएका तिए । पतिललो समय तवद्ालय/प्रअले 

मोबाइल बैंतकङ सेवा तलएको भतेटयो । यो सेवा तलनेले बैंक माफ्ट ्त तजतशका र तवद्ालयबी्को कारोबार 

मोबाइल एसएमएस माफ्ट ्त िाहा पाउने ब्ताए । अनसुन्ानमा परेका केही तवद्ालयले भने तजतशकाबाट 

प्राप्त हुने अनदुान तजतशकाले तवद्ालयको नाममा जारी गनषे तनकासा पत्रबाट िाहा पाउने गरेको ब्ताएका 

तिए । अनय केही तवद्ालयले तजतशकामा सो्रे, स्ो्त वयततिलाई सो्रे, तजतशकाको रेक्ड्ट फाइल हरेेर 

यो कुरा िाहा पाउने गरेको ब्ताएका तिए ।
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परिच छ्ेद ७

विद्या्गी सहुवलयर कयाय्तरिम 

सरकारको पतिललो आकँ्डाले नेपालका सामदुातयक तवद्ालयमा तवद्ािथी सहुतलय्त काय्टरिममा मात्रै ५५ 

करो्ड रुतपयाँ ख््ट भएको दखेाउँि । समा्ारहरूमा कत्तपय तवद्ालयमा िात्रवतृत्त रकममा अतनयतम्त्ता 

भएको ररपोट्टहरू पतन पत्रपतत्रकामा िातपए (शे्ष्ठ २०७१) । हामीले सवषेक्षणमा परेका सामदुातयक तवद्ालयमा 

िात्रवतृत्त रकम आए-नआएकोबारे सो्केा तियौ ँ । सवषेतक्ष्त तवद्ालयमधये ९४ प्रत्तश्त उत्तरदा्ताले आफनो 

तवद्ालयमा कुनै न कुनै प्रकारको िात्रवतृत्त आएको ब्ताए ।1 बाराका दइुटा, खोटाङ, सांखवुासभा र सला्टहीका 

एक-एक तवद्ालयले भने आफूकहाँ िात्रवतृत्तको रकम नआएको ब्ताए (्तातलका ७.१) । 

रयावलकया ७.१ : विद्यालयमया ्यात्रिवृत्त िकम आए-नआएको

 सखंयया प्रवरिर

आएको १८० ९४.७४

नआएको ५ २.६३

िाहा िैन ५ २.६३

सवषेक्षणमामा सहभागी तवद्ालयमधये प्राय: ठाउँमा िात्रा िात्रवतृत्त र दतल्त िात्रवतृत्त पगुेको रहिे । एक 

्ौिाई तवद्ालयले सीमान्तकृ्त वा तपित्डएको वग्ट िात्रवतृत्त र गररब ्तिा जेहनेदार िात्रवतृत्तको वयवसिा 

समे्त आफनो तवद्ालयमा भएको जानकारी तदए । सीतम्त तजललामा लागू भएका तदवा खाजा, मे्ावी 

तवद्ािथी िात्रवतृत्त र शहीद िात्रवतृत्त कररब १० प्रत्तश्त तवद्ालयमा पगुेको पाइयो । यस्तो िात्रवतृत्तको 

सांखया तवतभनन नाममा दतेखए पतन यसको प्रभावकारर्ता, समयमा लतक्ष्त समहूमा पगुने-नपगुने, िोरै रकम 

भएको हुदँा तवद्ािथीको आवशयक्ता पतू्त्ट हुनि-हुदँनै जस्ता प्रश्न उठेको पाइनि (त्त्र ७.१) । 

सवषेतक्ष्त तवद्ालयहरूले यी तवतभनन खाले िात्रवतृत्त सरकारले वयवसिा गरेको तनदषेतशका अनुसार नै 

तव्तरण गरेको ब्ताए । यसो भननेहरू ७४ प्रत्तश्त उत्तरदा्ता िन ् । तशक्षकले तदएको सझुाव, तवद्ािथीको 

क्षम्ता र आवशयक्ता अनसुार िात्रवतृत्तमा िनोट हुनि भननेहरू १० प्रत्तश्त वररपरर िन ्। यसमा तववयसले 

प्रअको तनण्टय गौण हुने ब्ताइयो । प्र्ानाधयापकको तनण्टय अनसुार िात्रवतृत्त िनोट हुनि भनने ४ प्रत्तश्त 

उत्तरदा्ता मात्र पाइयो । ्तर, एक ्ौिाई उत्तरदा्ताले भने तववयसको तनण्टय अनसुार िात्रवतृत्त तव्तरण हुने 

ब्ताए (त्त्र ७.२) ।

1 नय ूएराले (सन ्२०१३) मा गरेको सवषेक्षणले कररब ९९ प्रत्तश्त तवद्ालयले एक वा एकभनदा बिी िात्रवतृत्त 
पाउने गरेको दखेाएको तियो । 

अव्कयंाि 
विद्यालयमया 

दवलर- ि ्यात्रया-
िवृत्त उपलब्
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तवतभनन सांि सांसिाले तदने िात्रवृतत्त

शित् ७.१ : शिद्षालयमषा िटैशक्क सत् २०७४ मषा उपलबि छषात्िशृति

सवषेतक्ष्त तवद्ालयका उत्तरदा्तासँग िात्रवतृत्त तव्तरण समबन्मा समे्त प्रश्न गररएको तियो । सवषेतक्ष्त 

उत्तरदा्तामधये लतक्ष्त समूहलाई नै िात्रवतृत्त प्रदान गनषे दाबी गनषेहरू ्तीन ्ौिाई िन् (७६ प्रत्तश्त) । 

िात्रवतृत्त रकमा दामासाहीमा तव्तरण गिु्ट भनने १८ प्रत्तश्त र अनय ्तररकाबाट िात्रवतृत्त तव्तरण गिु्ट भनने 

१५ प्रत्तश्त तववयस रहकेो ि (त्त्र ७.३) ।
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अनय

शित् ७.२ : शिद्षालयमषा छषात्िशृति पषाउने शिद्षाथगीकरो छनरोटकरो आिषार
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शित् ७.३ : शिद्षालयमषा छषात्िशृति रकम शितरणकरो प्रशरियषा

िात्रवतृत्तमा देतखएका समसया समबन्मा सवषेतक्ष्त तवद्ालयहरूका उत्तरदा्तासँग अकयो प्रश्न समे्त 

सोत्एको तियो । सवषेक्षणबाट प्राप्त तववरण अनसुार ३७ प्रत्तश्तले िात्रवतृत्तका लातग पया्टप्त रकम उपलब् 

नभएको, २६ प्रत्तश्तले अरूले पतन िात्रवतृत्त मागने गरेको र १७ प्रत्तश्त उत्तरदा्ताले िात्रवतृत्त रकम 

समयमा उपलब् नहुदँा समसया भएको ब्ताए । िप, ३८ प्रत्तश्त उत्तरदा्ताले िात्रवतृत्त तव्तरणका अनय 

समसया भएको ब्ताए (त्त्र ७.४) । 
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बकस ७.१ : स्यानीय सिकयाि ि विद्या्गी-िवृत्त सहयोग

सिानीय सरकारहरूले तशक्षकको ्तलब र तवद्ालयको भौत्तक पवूा्ट्ार (खले मदैान, ्तारबार, भवन आतद 

तनमा्टण) का लातग केही आति्टक सहयोग गरेको पाइए पतन तवद्ािथीहरूको तसकाइ प्रतरिया (िात्रवतृत्त, 

“कोत्ङ,” तवद्ािथी-तदवा खाजा आतद) केतनरि्त सहयोग काय्टरिम सञ्ालन गरेको खासै पाइएन । 

खोटाङतसि्त एक गाउँपातलकाका अधयक्षले “जेहनेदार, गररब, तपिात्डएका ्तिा सीमान्तकृ्त समदुायबाट 

आएका बच्ाबच्ीलाई िात्रवतृत्तको वयवसिा गनषे” योजना रहकेो ब्ताए । यद्तप, अनसुन्ानको समयमा 

यो काय्टरिम शरुू भइसकेको तिएन । तयसै गरी, बाराको एक गाँउपातलकाका अधयक्षले “एसईई पास 

गनषे केटीहरू पलस टु भना्ट भएपति प्रोतसाहनका लातग उनीहरूलाई साइकल उपहार तदने” योजना रहकेो 

ब्ताए । अधययनमा परेका केही तवद्ालयमा सिानीय तशक्षापे्रमी/समावसेवीले गररब ्तिा जेहनेदार/अबबल 

तवद्ािथीलाई परुसकारको बयवसिा (रकम वा तजनसी) गरेको भतेटयो । ्रैे जसो यस्ता परुसकार तवद्ालय 

सांसिापकका पररवार, सिानीय समाजसेवी वा तवद्ालयका पवू्ट प्रअ/तशक्षक/तवद्ािथीले राखकेो पाइयो । 

पवूथी पहा्डी तजलला खोटाङ र सांखवुासभामा यस्ता परुसकार “लाहुरे” पररवारले राखेको पाइयो । प्राय: 

यी परुसकार कक्षामा पतहलो/दोस्ो हुने तवद्ािथीलाई तदइनि । तवद्ालय तशक्षा र बालबातलकाको पोर्णको 

क्षेत्रमा काम गनषे केही गैरसरकारी सांसिाले कातलकोट, बै्त्डी र दाङका सवषेतक्ष्त कत्तपय तवद्ालयमा 

तनतश््त अवत्का लातग “तदवा खाजा पररयोजना” सम्ेत सञ्ालन गरेको भतेटयो । ्तर “रामै्” आन्तररक 

स्ो्त भएका ्तराईका तवद्ालयले सम्ेत िात्र-िात्रामा केतनरि्त सहयोग काय्टरिम राखकेो खासै भतेटएन।
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वनषकष्त

यो सवषेक्षणले नेपालका सामदुातयक तवद्ालयहरूको शासन-वयवसिापन-सञ्ालन प्रतरिया या गभनषेनसबारे 

जानन ्ाहकेो तियो । यसरिममा ने्ततृवबारे, स्ो्त-सा्न (मानवीय र भौत्तक) को अवसिाबारे, र सामदुातयक 

तवद्ालयले सरकारी नीत्त-तनयममा ्तोतकएको गभनषेनसका प्राव्ानहरूको पररपालना के-कसरी गि्टन,् सोबारे 

जानन खोतजएको तियो । 

नेपालका सामदुातयक तवद्ालयहरूको ने्ततृव केही सामातजक समहूहरूको हा्तमा ि । समाजका अनय 

क्षेत्र झै ँ सामदुातयक तवद्ालयमा पतन ब्ाह्मण/क्षेत्री परुुर्को व््टसव दतेखनि । यद्तप, तवद्ालय वयवसिापन 

सतमत्तको ने्ततृव (अधयक्ष) मा भने जनजात्त परुुर्हरूको पतन उललेखय उपतसित्त दतेखनि । कुनै सामातजक 

समहू या तलांगको उपतसित्तले सामदुातयक तवद्ालयको गणुस्तरमा के-कस्तो प्रभाव पाि्ट यसै भनन नसतकए 

पतन के ्ातह ँ भनन सतकनि भने नेपालको साव्टजतनक के्षत्र (यहाँ सामदुातयक तवद्ालय) ले समग्र नेपाली 

समाजलाई प्रत्ततनत्तव गददैन । अिवा नेपाली समाजको जुन बहुल्ता र तवतव््ता ि सो सामुदातयक 

तवद्ालयमा प्रत्ततबतमब्त हुदँनै । 

यो नयाँ कुरा ्त होइन, ्तर हाम्ा सामदुातयक तवद्ालयहरूमा अत्त कम स्ो्त-सा्नमा ्लेका िन ् । 

त्तनमा लगानी तनकै कम ि । तवद्ालयमा अनय सहयोगी कम््ट ारी ्त िैनन ् नै, तशक्षक पतन पया्टप्त िैनन ् । 

तशक्षकहरूको सेवा-सरुक्षाको तसित्त पतन नाजकु ि—प्रअहरू सवयां पतन सिायी तशक्षक िैनन ्। न तवद्ालयलाई 

्ातहने अनय स्ो्त सामग्री नै पया्टप्त उपलब् िन ् । एउटै सरकारी दरबनदी नपाएका, एक वा दईु तशक्षकका 

भरमा ्लेका तवद्ालय पतन िन ्। तवद्ालयमा सञ्ालनका लातग ्ातहने सहयोगीहरू (लेखापाल, आया, 

तपयन, आतद) सामदुातयक तवद्ालयहरू ्रैेमा (खास गरी प्रातव ्तहमा) उपलब् िैनन ्। तयसो ्त यो सरकारी 

्तथयाांकले नै बोलेको कुरा हो (नेपाल सरकार २०७५), ्तर यो सवषेक्षणले पतन सो ्तथयको पनु:पतुष्ट गरेको ि । 

सवषेक्षणबाट कतम्तमा एक ्ौिाई सामुदातयक तवद्ालयहरू एक वा अकयो खाले समसयाबाट ग्रतस्त 

िन ्भनने दतेखनि । ्रैे तवद्ालयले पया्टप्त सरकारी अनदुान पाउँदनैन,् जनशतति पया्टप्त िैनन,् र उनीहरूसँग 

आन्तररक स्ो्त-सा्न पतन िैन । एका्तफ्ट  आफनै स्ो्त पतन नहुने, अतन अकयो्तफ्ट  राजयले पतन तशक्षक 

दरबनदी नतदने हुदँा सामदुातयक तवद्ालयहरू योगय्तम तशक्षक तनयतुि गन्ट सकने अवसिामा िैनन,् तकनभने 

उनीहरूसँग आफना तशक्षकलाई सरकारी तनकायले ्तोकेको नयनू्तम पाररश्तमक पतन तदनसकने क्षम्ता िैन । 

सामदुातयक तवद्ालयले अतनवाय्ट पररपालना गनु्टपनषे तवतभनन तनदषेतशका र काय्टतवत्हरू राजयले ्तयार 

गरेको ि । उदाहरणका लातग, सामदुातयक तवद्ालयले वातर््टक योजना र बजेट बनाउन ु पि्ट । ्तर, कररब 

२० प्रत्तश्तले सो काय्ट तनयतम्त रूपमा गरररहकेा िैनन ् । ्ती तवद्ालयले सामातजक परीक्षण पतन तनयतम्ैत 

गनु्टपि्ट । ्तर, एका्तफ्ट , कररब ४० प्रत्तश्त तवद्ालयले तयस्तो सामातजक परीक्षण तनदषेतशकाबारे या जानकारी 

पाएका िैनन,् या जानकारी ्त पगुेको ि, तनदषेतशका पगुेको िैन । अकयो्तफ्ट , “सामातजक परीक्षण गरररहकेो” 

उत्तर तदने तवद्ालयले नै पतन तयस्तो परीक्षण तनयतम्त गराएका िैनन;् त्तनको गणुस्तर (कस्तो खाले सामातजक 

परीक्षण र कसरी समपनन गररनि) बारे केही भनन सतकनन । 

तयस्ैत, सामदुातयक तवद्ालयहरूले वातर््टक लेखा परीक्षण गराउनै पनषे हुनि, जनु कररब १० प्रत्तश्त 

तवद्ालयले नगराएको पाइयो । नगराउनुको कारणमा उनीहरूले मुखय रूपमा रकम अभावलाई देखाए । 
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समग्रमा हदेा्ट कररब ३० प्रत्तश्त तवद्ालयमा या लेखा परीक्षण नभएको, या ्त सो तनयतम्त नभएको या 

बेरुजू भएको पाइयो । बेरुजू तनसकनुको कारण उनीहरूले साव्टजतनक खररद समबन्ी तनदषेतशका राम्री 

पररपालना गन्ट नसकेको देतखयो, जसको एउटा मुखय कारण सो प्रतरियालाई बुझने ्तातलम प्राप्त लेखा 

कम्ट्ारीको अभाव पतन हो । कत्तपय तवद्ालयले आन्तररक आमदानीका स्ो्तहरू वातर््टक योजना ्तिा 

बजेटमा सामले सम्ेत नगनषे पाइयो । 

सामदुातयक तवद्ालयहरूमा पया्टप्त स्ो्त-सा्न नहुदँा तयसको मार तशक्षाको गणुस्तरमा प्रतयक्ष पि्ट नै । 

यसले सामदुातयक तवद्ालयहरूमा अत्क दबाब (सरेिस) पतन परररहकेो ि । आफना तशक्षक र कम््ट ारीलाई 

्तलब खवुाउन तवद्ालयहरूलाई हममे ि । तयसका लातग उनीहरूले तवतभनन उपाय अवलमबन गरररहकेो 

देतखएको ि । यस्ता उपायहरूमा तवद्ािथीहरूबाट तवतभनन बहानामा शुलक उठाउने, तवद्ालयमा अनय 

आन्तररक स्ो्तहरूको जोहो गनषे, आतद िन् । तयस्ैत, तवद्ालयमा तवतभनन शीर््टकमा आउने रकमहरूको 

रकमान्तर (शीर््टक फेरबदल) गरी खास गरी तशक्षकहरूलाई सकेसमम ्तलब खवुाउने गरेको पाइयो । भवन 

तनमा्टण, शौ्ालय तनमा्टण, पुस्तकालय, िात्रवतृत्त र तदवाखाजा जस्ता तवद्ालयलाई प्राप्त हुने रकमलाई 

तशक्षक/कम्ट्ारीको ्तलब खुवाउनमा समे्त प्रयोग गरेको पाइयो । अिवा, तनतश््त समूहका लातग भनेर 

्तोतकएर आएको िात्रवतृत्तको रकम तवद्ालयमा पि्ने अनय गररब जेहनेदार तवद्ािथीलाई बाँि्ने सम्ेत गररएको 

दतेखयो । केही तवद्ालयले ्त तयस्तो रकम तशक्षकको ्तलबको लातग वा सहयोगी कम््ट ारीको नाउँमा आउने 

रकम तशक्षकको ्तलबमा ख््ट गनषे गरेको पाइयो । 

यी सबै काय्टहरू सांवै्ातनक र काननुी नजरमा वाञिनीय मातनँदनैन ्। तकनतक, नेपालको नयाँ सांतव्ान, 

२०७२ ले तवद्ालय तशक्षा तन:शलुक र अतनवाय्ट (आ्ारभ्ूत ्तहसमम) हुने भनेको ि । अिा्ट्त,् सांतव्ान्त: 

सामदुातयक तवद्ालयले तवद्ािथीहरूबाट कुनै पतन शलुक तलन तमलदनै । काननू/तनयमले पतन सामदुातयक 

तवद्ालयलाई तवद्ािथीबाट कुनै पतन खाले शलुक उठाउनबाट रोक लगाएको ि । सामदुातयक तवद्ालयहरूले 

राजयले बनाएका सबै तनयम, काननू, तवतनयम, तनदषेतशकाहरूलाई अक्षरश: पालना गनु्ट पि्ट, जनु भैरहकेो 

िैन । र, ्ती पणू्ट्त: पररपालना गररने हो भने ्ती तवद्ालय अतहले जे-जस्तो अवसिामा सञ्ालन भरैहकेा 

िन ् समभव्त: तयही अवसिामा पतन सञ्ालन हुन सकदनैन ् । 

यसरी एका्तफ्ट , सामदुातयक तवद्ालयहरूलाई राजय आवशयक स्ो्त (मानवीय र अनय) उपलब् गराउँदनै, 

अतन अकयो्तफ्ट  अतनवाय्ट र तन:शलुक पिाऊ भनेर सांवै्ातनक र काननूी प्राव्ान राखि । यो तवसांगत्तपणू्ट 

अवसिाले नेपालको तशक्षा के्षत्रलाई गाँजेको ि र यसले सामुदातयक तवद्ालयको सञ्ालनमा अनौठो 

पररतसित्त तसज्टना गररतदएको ि । राजयले स्ो्त सा्न उपलब् पतन नगराउने र तवद्ालय पतन सञ्ालन 

गरररहन ु भनेको तवद्ालयको गभनषेनस प्रतरिया “कमप्रोमाइज्ड” हुन ु हो । तवद्ालयले आफना तनयतम्त ख््ट 

कही ँ न कहीबँाट जटुाउनै पनषे हुनि । सो जटुाउनका लातग तवद्ालयका प्रअ, वयवसिापन सतमत्तले केही 

न केही जोहो गनदै पनषे हुनि । यहाँ केही न केही भनेको तवद्ािथीबाट रकम उठाउनेदतेख, रकमान्तर गनषेदतेख 

(एउटा कामलाई आएको रकम अकयोमा लगाउने), तशक्षकहरूलाई सरकारले ्तोकेभनदा तनकै कम ्तलबमा 

काम गराउनसुममका गत्ततवत् गनु्ट हो । 

एउटा सामानय उदाहरण तलउँ: राजयको तनयमले यी सामुदातयक तवद्ालयले वर्षेनी रतजष्ट्ड्ट लेखा 

परीक्षकबाट आफनो आय-वययको लेखा परीक्षण गराउनपुि्ट । लेखा परीक्षणका लातग राजयले तवद्ालयलाई 

जनु रकम तदनि, तयो लेखा परीक्षकहरूको तसतन्डकेटले ्तोकेको नयनू्तम रकमभनदा कम ि । यस्तो तसित्तमा 

तवद्ालयहरूले आफूसँग नभएको, तवद्ालयको तशक्षकको ्तलबमा ख््ट गनषे रकम लेखा परीक्षकलाई बझुाउन ु

पि्ट । सानो ख््ट हुने भएकाले लेखा परीक्षकहरू तवद्ालयमा जाँदनैन ् र प्र्ानाधयापक नै तहसाबतक्ताब 

र तबल-भौ्रका ठेली बोकेर लेखा परीक्षक कहाँ ्ाउँिन,् अत्डट गराउन । यसरी राजयका नीत्त-तनयम र 
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तनदषेशनभनदा बातहर गएर कत्तपय सामदुातयक तवद्ालयहरूमा काम भरैहकेा िन ्भनने ्तथय “ओपन सेरेिट” 

जस्ैत दतेखनि । यो कुरा नेपाल सरकार र यसका समबतन््त तनकायहरूले िाहा पाएर पतन िाहा नपाएजसो 

गरेर बतसरहकेा िन ् । 

यी सबै कारणले गदा्ट सामदुातयक तवद्ालयको क्षेत्रमा एउटा यस्तो पररतसित्त तसज्टना भएको ि, जहाँ 

कागजमा ऐन-तनयमको पालना हुनि, ्तर वयवहारमा अकदै  वा कति्त “गैरकाननूी” काम पतन हुन सकि । 

राजयले तलएको नीत्त अनरुूप सा्न-स्ो्तको वयवसिा नगररँदा एउटा अनौठो िोंगको, झटुको बलमा हाम्ो 

सामदुातयक तशक्षा-वयवसिा तटकन पगुेको समे्त दतेखनि । सामदुातयक तवद्ालयमा काननू या तनयमसांग्त 

कत्तपय काय्टहरू नभएको पाइए पतन त्तनलाई साझदेार (सटेकहोल्डर) हरूले अनयिा तलएको पाइदँनै, तकनतक 

समभव्त: ्रैेलाई उनीहरू तवत्समम्त काम गरररहकेा िैनौ ँभनने हकेका िैन । जसलाई हकेका ि उनीहरूले 

तयस्तो काम समस्त तवद्ालयको सवासथयकै खात्तर गररएको, साव्टजतनक तह्त (लाज्टर पतबलक गु्ड) कै 

लातग गररएकोले सो काम पाचय र क्षमय ठानेका िन ् । अकयो्तफ्ट , सबै तवद्ालयका ने्ततृवक्ता्टहरू तववेकी 

र भ्रष्टा्ार नगनषे नै होलान् भनेर सुतनतश््त गन्ट सतकँदैन् । यस्तो तसित्तमा, राजयले स्ो्त-सा्न उपलब् 

नगराएकाले उनीहरूले तवद्ालयका स्ो्त-सा्नलाई बेइमानीपवू्टक या अप्लन गरररहकेा िन ्भने पतन तयो 

पत्ता लगाउन कतठन नै ि, तकनभने उनीहरूले पतन अनय तवद्ालयले झै ँ काम एकिरी गरररहकेा होलान ् र 

तहसाबतक्ताब अकयो तहसाबले वा तनयम/तनदषेतशका समम्त तहसाबले रातखरहकेा होलान ् । यो तवसांगत्तपणू्ट 

तसित्तबाट पार नपाउने हो भने यसले नेपालको तशक्षा क्षते्रलाई कालान्तरसमम गाँतजरहने ि । अतन यो साधय 

(उद्ेशय) सही र सा्न गल्त (तनयम-कानूनको अपररपालना) हुने पररतसित्त कायमै रहदँा यसले नेपाली 

समाजमा दरूगामी प्रभाव पानषे दतेखनि । 

यो समसया तनराकरणको एउटा उपाय भनेको तशक्षा क्षेत्रमा साव्टजतनक लगानी बिाउन ुनै हो । पतिलला 

केही वर््टमा नेपालले तशक्षामा रातट्रिय बजेटको १० प्रत्तश्त अिवा कुल ग्राह्टसि उतपादनको ४ प्रत्तश्तको 

हाराहारी लगानी गरररहकेो ि । यसअतिका तशक्षा आयोगहरू र नयाँ उच्स्तरीय तशक्षा आयोगको प्रत्तवेदनमा 

पतन तशक्षामा सु् ार गनषे हो भने साव्टजतनक लगानी उललेखय रूपमा बिाउन सझुाव तदइएको ि । सांयतुि 

राट्रि सांिको तशक्षासमबतन््त दीगो तवकास लक्य प्राप्त गन्ट तशक्षा क्षेत्रमा रातट्रिय बजेटको १५–२० प्रत्तश्त 

लगानी गन्ट आवशयक हुने उललेख ि (नेपाल सरकार २०७५) । राजनीत्तक दलका ने्ता ्तिा सरकारी 

पदात्कारी पतन तशक्षामा लगानी बिाउनपुनषे कुरामा सहम्त भए पतन रातट्रिय आय कम भएकाले तशक्षा-

बजेटको आकार बिाउन नसतकने भनद ैला्ारी प्रदश्टन गि्टन ्। ्तर मलू कुरा पैसा नभएको होइन, प्राितमक्ता 

नै नभएको हो । प्राितमक्ता हुने हो भने रकम जोहो गन्ट सतकनि । उदाहरणका लातग यसै वर््टको प्रारमभमा 

मात्रै नेपाल सरकारले नेपाली सेनामा कररब आठ हजार नयाँ जवान भना्ट गन्टका लातग तवज्ञापन आह्ान ग¥यो 

(गोरखापत्र २०७६) । तयसै गरी ग्त वर््ट मातै्र प्रहरीमा पतन कररब सा्त हजार नयाँ भना्ट खोतलएको तियो 

(गोरखापत्र २०७५) । सरकारलाई सेनामा, प्रहरीमा जवान भना्ट गन्ट, पालन पैसा तनसकनि, ्तर तशक्षकको 

दरबनदी तदन पैसा हुँदैन । यसले सरकारको प्राितमक्ता प्रसट्याउँि । तयसैले प्राितमक्ता पररव्त्टन गरेर 

साव्टजतनक तशक्षामा यिेष्ट लगानी बिाए मातै्र यी कत्तपय समसयाबाट त्राण पाइनि र अन्त्तः नेपालको 

तशक्षा क्षेत्रको भतवट्य उजजवल हुनेि ।
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मयावट्तन चौरयािी

कयाठमयाडौ,ँ नछेपयाल

नछेपयालकया सयाि्तिवनक विद्यालयमया विक्ण ि ‘गभनवेनस’ समबन्ी सिवेक्ण २०७४
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सवषेक्षणमा सहभागी भई सहयोग गनु्टहुने सबै वयतति ्तिा सांसिालाई हामी हातद्टक कृ्तज्ञ्ता वयति गद्टिौ ँ । यसबारे िप जानकारी ्ातहएमा 

हामीलाई ०१–४२३८०५० मा समपक्ट  गनु्टहुन अनरुो् ि ।

प्र्यानयाधययापककया लयावग प्रश्यािली
१. तवद्ालयको नाम : .............................................................................................................................

२. तवद्ालयमा पिाइ हुने ्तह :   o १–५     o १–८    o १–१०     o १–१२

   अनय ................................................................................................................

३. प्र्ानाधयापकको नाम : .............................................................................................

४. तलांग :      o मतहला   o परुुर्        

५. अधयापन गनषे ्तह :     o प्रातव   o तनमातव   o मातव   

६. अधयापन गनषे तवर्य :..................................................... 

७. अधयापन अनभुव (वर््ट) : .................................

८. तकतसम :     o सिायी     o असिायी  o राह्त   o तनजी स्ो्त   अनय (खलुाउने) .....................

९. तनयतुति भएको ्तह :  o प्रातव     o तनमातव    o मातव         अनय (खलुाउने) ................

१०. प्र्ानाधयापकमा तनयतुि भएको तमत्त : .......................................

११. प्र्ानाधयापकमा तनयतुि भएको तकतसम :   o तशक्षा तनयमावली अनसुार करार        o तनतमत्त  

    अनय (खलुाउने) ...................................................

१२. ्तपाई ांले यस तवद्ालयमा प्र्ानाधयापक हुनभुनदा अगात्ड यसै तवद्ालयमा तशक्षकको रूपमा काम गनु्ट भएको तियो ?

 क) o तिए ँ   

 ख) o तिइन (यतद उत्तर “ख” भए प्रश्न १३ मा जानहुोस)्
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१२.१ यतद ्तपाई ांले यस तवद्ालयमा प्र्ानाधयापक हुनुभनदा अगात्ड यसै तवद्ालयमा तशक्षकको रूपमा काम गनु्ट भएको तियो भने, 

जममा कत्त वर््ट यस तवद्ालयमा तशक्षकको रूपमा काम गनु्ट भएको तियो ? 

 क) o ५ वर््टभनदा कम   ख) o ५ दतेख १० वर््ट

 ग) o १० दतेख १५ वर््ट  ि) o १५ भनदा माति 

१३. यस तवद्ालयमा प्र्ानाधयापकमा तनयतुि भएपति यहाँले पिाउने काम गनु्ट पि्ट तक पददैन ?

 क) o पि्ट   ख) o पददैन 

विद्यालय सञचयालन प्रवरियया समबन्ी

१४. यस तवद्ालयमा तशक्षकको तनयतम्त्ता कस्तो ि ? (उपयतुि कोठामा  लगाउने) 

[यतद उत्तर राम्ो/औस्त भए प्रश्न १५ मा जानहुोस]्

्तह राम्ो औस्त कम

कक्षा १–५ 

कक्षा ६–८ 

कक्षा ९–१० 

कक्षा ११–१२

१४.१ यतद तवद्ालयको कुनै पतन ्तहमा तशक्षकको तनयतम्त्ता कम ि भने, यसको कारण के होला ?

 क) o तनयतम्त नभए पतन कारवाही नहुने भएर    ख) o अनय वयवसायमा पतन सांलगन हुनाले 

 ग) o तवद्ालय टािा भएकोले        ि) o तशक्षक राजनीत्तमा सांलगन हुनाले

 ङ) o िरपायक तशक्षक भएकाले        ्) अनय (खलुाउने) ........................................................

१४ यस तवद्ालयमा तवद्ािथीको तनयतम्त्ता कस्तो ि ? (उपयतुि कोठामा  लगाउने)

[यतद उत्तर ्रैे राम्ो/औस्त भए प्रश्न १६ मा जानहुोस]्

्तह ्रैे राम्ो औस्त कम

कक्षा १–५ 

कक्षा ६–८ 

कक्षा ९–१० 

कक्षा ११–१२

१५.१ यतद तवद्ालयमा तवद्ािथीको तनयतम्त्ता कम ि भने, तकन होला ?

 क) o िरायसी काममा सांलगन हुनाले  ख) o तवद्ालयमा पिाइ तनयतम्त नहुनाले  ग) o तवद्ालय टािा भएकोले  

 ि) o तनयतम्त नभए पतन कारवाही नहुने भएर  ङ) अनय (खलुाउने) ..........................................................................
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१६. शतैक्षक सत्र २०७४ मा तशक्षण तसकाइमा सु् ार लयाउने सनदभ्टमा प्र्ानाधयापक र तशक्षकहरूबी् सामतूहक िलफल भएको ि ?

 क) o ि    ख) o िैन

१७. शतैक्षक सत्र २०७४ मा तशक्षण तसकाइमा सु् ार लयाउने सनदभ्टमा तशक्षक र अतभभावकबी् सामतूहक िलफल भएको ि ?

 क) o ि    ख) o िैन

१७.१ शतैक्षक सत्र २०७४ मा तशक्षण तसकाइमा सु् ार लयाउने सनदभ्टमा तशक्षक र तवद्ािथीबी् सामतूहक िलफल भएको ि ?

 क) o ि    ख) o िैन

१८. ्तपाई ांले यस तवद्ालयमा काय्टर्त सबै तशक्षकको काय्टसमपादन मलूयाांकन गनु्टहुनि ?

 क) o गिु्ट    ख) o गतद्टन (यतद उत्तर “ख” भए प्रश्न २० मा जानहुोस)्

१९. यतद ्तपाई ांले तवद्ालयमा काय्टर्त सबै तशक्षकको काय्टसमपादन मलूयाांकन गनु्टहुनि भने, यस्तो मलूयाांकन कुन अवत्मा गनु्टहुनि ?

 क) o हालसमम गरेको िैन   ख) o हरेक ३ मतहनामा ग) o हरेक ६ मतहनामा ि) o वर््टमा १ पटक 

 ङ) अनय (खलुाउने) ............................................................................

२०. ्तपाई ांको अनभुवमा तवद्ालय सञ्ालनमा हालसमम कुनै समसया आइपरेको ि ? 

 क) o ि    ख) o िैन (यतद उत्तर “ख” भए प्रश्न २१ मा जानहुोस)्

२०.१ यतद ्तपाई ांको अनभुवमा तवद्ालय सञ्ालनमा हालसमम समसया आइपरेका िन ् भने, तनमनमधये कुन समसयाहरू मखुय िन ् ? 

 (सबैभनदा महतवपणू्ट ्तीन समसयालाई प्राितमक्ताको आ्ारमा १, २, ३ लेखनहुोस)् 

 क) o तशक्षकको अपया्टप्त्ता  ख) o कक्षा कोठा/भौत्तक पवूा्ट्ार अपगु   ग) o तवद्ालयमा हुने राजनीत्त 

 ि) o समदुायसँगको समबन्   ङ) o आति्टक अभाव       ्) o तवद्ािथीको अतनयतम्त्ता    

 ि) o तशक्षकको अतनयतम्त्ता   ज) o पाठ्यपसु्तकको अभाव  

 झ) o तववयस र प्र्ानाधयापकबी्को समबन्    ञ) अनय (खलुाउने) ............................................................ 

विक्ण िनिवति र्या पूिया्त्याि समबन्ी

२१. ्तपाई ांको तवद्ालयमा सबै ्तहमा र तवर्यमा पया्टप्त सांखयामा तशक्षक िन ् ?

 क) o िन ् (यतद उत्तर “क” भए प्रश्न २२ मा जानसु)्  ख) o िैनन ्

२१.१ यतद ्तपाई ांको तवद्ालयमा सबै ्तहमा र तवर्यमा पया्टप्त सांखयामा तशक्षक िैनन ् भने, यसको वयवसिापन कसरी गनु्टभएको ि ?

 क) o तवद्ालयको आन्तररक स्ो्तबाट तशक्षक तनयतुि गरेको  ख) o अनय सांि-सांसिाले तशक्षक तनयतुि गन्ट सहयोग गरेको

 ग) o सवयांसेवक तशक्षकको वयवसिा गरेको      ि) o हाल भएका तशक्षकले ओभरटाइम गनषे 

 ङ) अनय (खलुाउने) ..............................................
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२२. ्तपाई ांको तवद्ालयमा पया्टप्त मात्रामा कम््ट ारी िन ् ?

 क) o िन ् (यतद उत्तर “क” भए प्रश्न २३ मा जानसु)्   ख) o िैनन ्

२२.१ यतद यस तवद्ालयमा पया्टप्त मात्रामा कम््ट ारी िैनन ् भने, यसको वयवसिापन कसरी गनु्टभएको ि ?

 क) o तवद्ालयको आन्तररक स्ो्तबाट कम््ट ारीको तनयतुति (यतद उत्तर “क” नभए प्रश्न २४ मा जानसु)् 

 ख) o अनय सांि-सांसिाबाट प्राप्त हुने श्ो्तबाट कम््ट ारीको तनयतुति  ग) o सवयांसेवक कम््ट ारीको वयवसिा  

 ि) o तशक्षकले कम््ट ारीको काम पतन गनषे       ङ) अनय (खलुाउने) .................................................

२३ यतद यस तवद्ालयले आन्तररक स्ो्तबाट कम््ट ारीको तनयतुति गरेको ि भने, तयस्ता तशक्षक/कम््ट ारीको िनोट कसरी गररनि ?

 क) o खलुा प्रत्तसप्ा्टबाट   ख) o आन्तररक प्रत्तसप्ा्टबाट  ग) o िलफल/सहमत्तबाट   

 ि) o कसैको सललाह सझुावमा ङ) अनय (खलुाउने) ...........................................................................

२३.१ यतद यस तवद्ालयले आन्तररक स्ो्तबाट कम्ट्ारीको तनयतुति गरेको ि भने, तयस्ता तशक्षक/कम्ट्ारीको िनोटमा बातहरी दबाब 

आउँि ?

 क) o आउँि      ख) o आउँदनै

२३.२ यतद यस तवद्ालयले आन्तररक स्ो्तबाट कम्ट्ारीको तनयुतति गरेको ि र तयस्ता तशक्षक/कम्ट्ारीको िनोटमा बातहरी दबाब 

आउँि भने, तयस्तो दबाब क-कसबाट आउँि ?

 क) o सिानीय राजनीत्तक दल  ख) o सिानीय समदुाय

 ग) o तशक्षक सांि-सांगठन   ि) o तवद्ालय वयवसिापन सतमत्त

 ङ) o तजलला तशक्षा काया्टलय  ्) अनय (खलुाउने) ......................................................... 

२३.३ यतद यस तवद्ालयले आन्तररक स्ो्तबाट कम््ट ारीको तनयतुति गरेको ि भने, तयस्ता तशक्षक/कम््ट ारीले सरकारी तशक्षक/कम््ट ारी 

सरह ्तलब पाउँिन ् ?

 क) o पाउँिन ्     ख) o पाउँदनैन्

२३.४ यतद यस तवद्ालयले आन्तररक स्ो्तबाट कम््ट ारीको तनयतुति गरेको ि भने, तयस्ता तशक्षक/कम््ट ारीले समयम ै ्तलब पाउँिन ् ?

 क) o पाउँिन ्     ख) o पाउँदनैन्

२३.५ यतद यस तवद्ालयले आन्तररक स्ो्तबाट कम्ट्ारीको तनयतुति गरेको ि भने, तयस्ता तशक्षक/कम्ट्ारीले समयमै ्तलब पाउँदनैन ्

भने, तकन पाउँदनैन ् ?

 क) o तवद्ालयको तनयतम्त आमदानी नभएर  

 ख) o तवद्ालयको आमदानी भए पतन तववयसले सवीकृत्त नतदएर

 ग) o िुट्याइएको रकम अनय प्रयोजनमा ख््ट भएर  

 ि) अनय (खलुाउने) .........................................................
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विद्यालय वयिस्यापन सवमवर (विवयस) समबन्ी 

२४ यस तवद्ालयमा तववयसको गठन भएको ि ?

 क) o ि        ख) o िैन (यतद उत्तर “ख” भए प्रश्न २५ मा जानसु)्

२४.१ यतद यस तवद्ालयमा तववयसको गठन भएको ि भने, शतैक्षक सत्र २०७४ मा तववयसको बैठक कत्त पटक बसयो ?

 क) o हालसमम बसेको िैन   ख) o १ पटक  

 ग) o २–३ पटक     ि) o ४–५ पटक

 ङ) o ६ पटक      ्) o ६ पटकभनदा बिी

२४.२ यतद शतैक्षक सत्र २०७४ मा तववयसको वैठक बसेको ि भने, उति बैठकमा िलफल भएका बुँदाहरू तनमनमधये कुन-कुन तिए ? 

(सबैभनदा महत्वपणू्ट ्तीन बुँदालाई प्राितमक्ताको आ्ारमा १, २, ३ लेखनहुोस)् 

 क) o तवद्ालयको प्रशासतनक काय्ट समबन्मा   ख) o ्तह वा कक्षा िप गनषे समबन्मा

 ग) o तवद्ालयको गणुस्तर समबन्मा     ि) o स्ो्त परर्ालन समबन्मा 

 ङ) o भौत्तक तनमा्टण/सु् ार समबन्मा     ्) o तवद्ालयको आय-वयय समबन्मा    

 ि) o तशक्षक/कम््ट ारी तनयतुति समबन्मा     ज) o तशक्षक/कम््ट ारी वखा्टस्त गनषे समबन्मा    

 झ) o तवद्ािथीको तनयतम्त्ता समबन्मा    ञ) o तशक्षकको तनयतम्त्ता समबन्मा  

 ट) o परीक्षाको नत्तजा समबन्मा     ठ) o तवद्ालयमा काय्टरिम गनषे समबन्मा 

 ्ड) o ट्यशून/कोत्ङ सञ्ालन समबन्मा   ि) अनय (खलुाउने) ...............................................

२५. यस तवद्ालयका प्र्ानाधयापक, तशक्षक वा तववयसका काम-कारबाही बारेका गनुासाहरू तनमनमधये कुन तवत्बाट सांकलन गनु्टहुनि ?

 क) o गनुासो सांकलन गन्टका लातग कुनै वयवसिा िैन     ख) o मौतखक रूपमा सांकलन गनषे

 ग) o गनुासो सांकलन गन्टका लातग तनतश््त वयतति ्तोतकएको ि  ि) o गनुासो सांकलनका लातग सझुावपेतटका रातखएको ि

 ङ) अनय (खलुाउने) ...............................................................................

२६. शतैक्षक सत्र २०७४ मा यस तवद्ालयमा आएका गनुासा के-के तिए ? 

(सबैभनदा महतवपणू्ट ्तीन गनुासालाई प्राितमक्ताको आ्ारमा १, २, ३ लेखनहुोस)् 

 क) o तशक्षकहरूको उपतसित्तबारे    ख) o पिाइको गणुस्तरबारे    ग) o तवद्ालयमा तलइने शलुकबारे   

 ि) o तवद्ालयको रकम प्रयोगबारे    ङ) अनय (खलुाउने) ...............................................................................

विद्यालयको ियावष्तक योिनया र्या बिछेट, ि सयामयाविक र्या लछेखया पिीक्ण समबन्ी

२७. यस तवद्ालयले हरेक वर््ट वातर््टक योजना ्तिा बजेट ्तजु्टमा गि्ट ?

 क) o गि्ट          ख) o गददैन (यतद उत्तर “ख” भए प्रश्न २८ मा जानसु)्
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२७.१ यतद तवद्ालयले हरेक वर््ट वातर््टक योजना ्तिा बजेट ्तजु्टमा गि्ट भने, तयसमा कुन कुन स्ो्तलाई समावेश गररनि ? 

 क) o तजतशकाको अनदुान स्ो्त मात्र   ख) o तजतशकाको अनदुान स्ो्त ्तिा तवद्ालयको आन्तररक स्ो्त  

 ग) o तवद्ालयलाई प्राप्त हुने सबै स्ो्त     ि) अनय (खलुाउने) ...........................................................

२७.२ यतद तवद्ालयले हरेक वर््ट वातर््टक योजना ्तिा बजेट ्तजु्टमा गि्ट भने, यसमा को-को सहभागी हुनिन ् ?

 क) o प्र्ानाधयापक       ख) o लेखापाल  

 ग) o तशक्षक          ि) o अतभभावक

 ङ) o तवद्ािथी प्रत्ततनत्       ्) o तववयस प्रत्ततनत्

 ि) o तशअसां प्रत्ततनत्      ज) अनय (खलुाउने) ...........................................................

२८. यस तवद्ालयमा वातर््टक योजना ्तिा बजेट सवीकृ्त गनषे ्लन ि ?        

 क) o ि     ख) o िैन    ग) o िाहा िैन (यतद उत्तर “ख” या “ग” भए प्रश्न २९ मा जानसु)्

२८.१ यतद यस तवद्ालयमा वातर््टक योजना ्तिा बजेट सवीकृ्त गनषे ्लन ि भने, सोको सवीकृ्ती कसले गद्टि ?  

 क) o तवद्ालय वयवसिापन सतमत्त     ख) o तशक्षक अतभभावक सांि  

 ग) o तशक्षक बैठक         ि) o तजलला तशक्षा काया्टलय  

 ङ) o अतभभावक भलेा         ्) अनय (खलुाउने) ................................................. 

२९. यस तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट सामातजक परीक्षण गराउने गरेको ि ?

 क) o ि     ख) o िैन (यतद उत्तर “ख” भए प्रश्न २९.२ मा जानहुोस)्

२९.१ यतद यस तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट सामातजक परीक्षण गराउने गरेको ि भने, सामातजक परीक्षणको प्रत्तवेदन अतभभावक भेलामा 

प्रस्त्ुत गनषे गरेको ि ?

 क) o ि     ख) o िैन

२९.२ यतद यस तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट सामातजक गराउने गरेको िैन भने, तकन नगराएको होला ?

 क) o िाहा नभएर   ख) o गन्ट आवशयक नै नठानेर

 ग) o बजेट नभएर   ि) अनय (खलुाउने) ...................................................

३०. यस तवद्ालयले सबैभनदा पतिललो सामातजक परीक्षण कतहले गरेको तियो ?

 क) o आति्टक वर््ट २०७३/७४    ख) o आति्टक वर््ट २०७२/७३ 

 ख) o आति्टक वर््ट २०७१/७२    ि) o आति्टक वर््ट २०७०/७१ 

 ङ) o अतहलेसमम गरेको िैन    ्) अनय (खलुाउने) .................................................. 
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३१. यस तवद्ालयले गरेको सबैभनदा पतिललो सामातजक परीक्षणमा को-को उपतसि्त तिए ?

 क) o तशअसांका पदात्कारी     ख) o तववयसका पदात्कारी 

 ग) o प्र्ानाधयापक      ि) o तशक्षक  

 ङ) o अतभभावक प्रत्ततनत्    ्) o तवद्ािथी प्रत्ततनत्

 ि) अनय (खलुाउने)........................................................................

३२. ्तपाई ांलाई तशक्षा तवभागले ्तयार पारेको सामातजक परीक्षण तनदषेतशकाको बारेमा िाहा ि ?

 क) o ि     ख) o िैन (यतद उत्तर “ख” भए प्रश्न ३३ मा जानसु)्     

३२.१ यतद ्तपाई ांलाई तशक्षा तवभागले ्तयार पारेको सामातजक परीक्षणको तनदषेतशकाको बारेमा िाहा ि भने, उति तनदषेतशका तवद्ालयमा ि ?

 क) o ि     ख) o िैन     ग) o िाहा िैन

३३. यस तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट लेखा परीक्षण गराउने गरेको ि ? 

 क) o ि     ख) o िैन (यतद उत्तर “ख” भए ३३.३ मा जानसु)्  

३३.१ यतद यस तवद्ालयले तनयतम्त लेखा परीक्षण गराउने गरेको ि भने, सो काय्ट कहाँ बसेर गररनि ? 

 क) o लेखा परीक्षक तवद्ालयम ै आएर   ख) o लेखा परीक्षकले ्तोकेको ठाउँमा   ग) अनय (खलुाउने) .................

३३.२ यतद यस तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट लेखा परीक्षण गराउने गरेको ि भने, लेखा परीक्षणको प्रत्तवेदन तववयसको बैठकमा प्रस्त्ुत गनषे 

गरेको ि ?

 क) o ि     ख) o िैन

३३.३ यतद यस तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट लेखा परीक्षण गराउने गरेको िैन भने, तकन नगराएको होला ?

 क) o िाहा नभएर   ख) o गन्ट आवशयक नै नठानेर

 ग) o बजेट नभएर   ि) अनय (खलुाउने) ...................................................

३४. यस तवद्ालयले सबैभनदा पतिललो पटक कुन आति्टक वर््टको लेखा परीक्षण गराएको तियो ?

 क) o आति्टक वर््ट २०७३/७४   ख) o आति्टक वर््ट २०७२/७३    ख) o आति्टक वर््ट २०७१/७२   

 ि) o आति्टक वर््ट २०७०/७१   ङ) o अतहलेसमम गरेको िैन    ्) अनय (खलुाउने) ............................

३५. यस तवद्ालयले गराएको सबैभनदा पतिललो पटकको लेखा परीक्षणमा कुनै बेरुज ू तियो ?

 क) o तियो    ख) o तिएन

३६. यस तवद्ालयले गराएको सबैभनदा पतिललो पटकको लेखा परीक्षणमा लेखा परीक्षकका प्रमखु सझुाव के तिए ? 

 क) o समयमा कर नत्तरेको ख) o पेशकी फर्यौट नभएको ग) o एउटा शीर््टकको रकम अकयो शीर््टकमा ख््ट भएको  

 ि) o तनयमसांग्त तबलतबजक नभएको ङ) o तजनसीको रेक्ड्ट नभएको    ्) अनय (खलुाउने) ..................................
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विद्यालयको वित्तीय वयिस्यापन समबन्ी

३७. यस तवद्ालयको लेखाको तहसाबतक्ताब कसले राखनहुुनि ?

 क) o पणू्टकालीन लेखापाल  ख) o आांतशक लेखापाल    ग) o प्र्ानाधयापक  

 ि) o तशक्षक (तशक्षण गनषे ्तह र तवर्य खलुाउने) ..............................  ङ) o तववयस अधयक्ष 

 ङ) अनय (खलुाउने) ...........................................................

३८. तवद्ालयमा तहसाबतक्ताब (लेखा) राखने वयतति ्तातलम प्राप्त हुनहुुनि ?

 क) o ि     ख) o िैन     ग) o िाहा िैन   

३९. यस तवद्ालयको कुन कुन प्रकारको बैंक खा्ता िन ्? (भएका जत्त सबैमा o लगाउने) (जनु खा्ता ि सोहीबारे मात्र प्रश्न सोधनसु)्

 क) o ्ल्ती खा्ता  ख) o ब््त खा्ता   ग) o मदु््ती खा्ता

३९.१ यतद यस तवद्ालयको ्ल्ती खा्ता ि भने, तयसमा कुन स्ो्तबाट आएको रकम जममा गररएको ि ? 

 क) o तजलला तशक्षा काया्टलयबाट प्राप्त रकम   ख) o तवद्ालयको आन्तररक स्ो्तबाट प्राप्त रकम  

 ग) o अनदुान/सहयोगबाट प्राप्त रकम         ि) o तवद्ािथीबाट तलइने शलुक 

 ङ) अनय (खलुाउने) .......................................................

३९.२ यतद यस तवद्ालयको ब््त खा्ता ि भने, तयसमा कुन स्ो्तबाट आएको रकम जममा गररएको ि ? 

 क) o तजलला तशक्षा काया्टलयबाट प्राप्त रकम   ख) o तवद्ालयको आन्तररक स्ो्तबाट प्राप्त रकम  

 ग) o अनदुान/सहयोगबाट प्राप्त रकम         ि) o तवद्ािथीबाट तलइने शलुक 

 ङ) अनय (खलुाउने) .......................................................

३९.३ यतद यस तवद्ालयको मदु््ती खा्ता ि भने, तयसमा कुन स्ो्तबाट आएको रकम जममा गररएको ि ? 

 क) o तजलला तशक्षा काया्टलयबाट प्राप्त रकम   ख) o तवद्ालयको आन्तररक स्ो्तबाट प्राप्त रकम  

 ग) o अनदुान/सहयोगबाट प्राप्त रकम         ि) o तवद्ािथीबाट तलइने शलुक 

 ङ) अनय (खलुाउने) .......................................................

४०. यस तवद्ालयले बैंकसँग कत्त समयको अन्तरमा तहसाब तमलान (reconciliation) गनषे गरेको ि ?

 क) o मातसक     ख) o त्रमैातसक  ग) o ्ौमातसक 

 ग) o अ््टवातर््टक     ि) o वातर््टक   ङ) o गनषे गरेको िैन

४१. आति्टक वर््ट २०७३/७४ मा तजतशकाबाट प्राप्त तनयतम्त अनदुान वर््टको अन्त समममा सबै ख््ट भयो ?

 क) o ख््ट भयो (यतद उत्तर “क” भए प्रश्न ४२ मा जानहुोस)्     ख) o ख््ट भएन 
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४१.१ यतद आति्टक वर््ट २०७३/७४ मा तजतशकाबाट प्राप्त तनयतम्त अनुदान वर््टको अन्त समममा सबै ख््ट हुन सकेन भने, ख््ट हुन 

बाँकी रकमको वयवसिापन कसरी भयो ?

 क) o अनय शीर््टकमा ख््ट गररयो/गररनेि     ख) o अकयो वर््ट सोही शीर््टकमा ख््ट गररनेि

 ग) o तवद्ालयको खा्तामा सतञ््त ि      ि) o ख््ट हुन नसकेर तजतशकामा तफ्ता्ट गररयो/गररनेि

 ङ) अनय (खलुाउने) ..................................................................

४२. आति्टक वर््ट २०७२/७३ वा २०७३/७४ मा यस तवद्ालयले तजलला तशक्षा काया्टलयको तनयतम्त अनदुान बाहके अनय स्ो्तबाट 

पतन अनदुान पाएको तियो ?

 क) o तियो     ख) o तिएन (यतद उत्तर “ख” भए प्रश्न ४२.२ मा जानहुोस)्

४२.१ यतद आति्टक वर््ट २०७२/७३ वा २०७३/७४ मा यस तवद्ालयले तजलला तशक्षा काया्टलयको तनयतम्त अनुदान बाहके अनय 

स्ो्तबाट पतन अनदुान पाएको तियो भने, यस्तो अनदुान कहाँबाट पाएको तियो ?

 क) o तजलला तशक्षा काया्टलय  ख) o तवतभनन सांि-सांसिा

 ग) o सांसद तवकास कोर्   ि) o सिानीय तनकाय 

 ङ) अनय (खलुाउने) ......................................................

४२.२ यतद आति्टक वर््ट २०७२/७३ वा २०७३/७४ मा यस तवद्ालयले तजलला तशक्षा काया्टलय बाहके अनय स्ो्तबाट आति्टक अनदुान 

प्राप्त गरेको तियो भने, तयस्तो अनदुान कुन प्रयोजनका लातग भनेर तलख्त उपलब् भएको तियो ?

 क) o तनमा्टण काय्ट   ख) o तशक्षकको वतृत्त तवकास  ग) o ्तातलम ्तिा गोष्ठी

 ि) o पसु्तकालय   ङ) o िात्रवतृत्त     ्) अनय (खलुाउने) ........................................................

४३. यस तवद्ालयको आमदानीका आन्तररक स्ो्त के-के िन ् ?

 क) o केही पतन िैन   ख) o जगगा भा्डा  ग) o िर, कोठा भा्डा  ि) o तवद्ािथीबाट उठाएको शलुक  

 ङ) o ्नदा, दान, अनदुान, आतद  ्) o तवद्ालयले उतपादन गरेको त्जतबज (अतम्सो, काठपा्त, आतद)

 ि) अनय (खलुाउने) .......................................

भौवरक पूिया्त्याि वनमया्तण प्रवरियया समबन्ी

४४. आति्टक वर््ट २०७२/७३ वा २०७३/७४ मा यस तवद्ालयले तजलला तशक्षा काया्टलयबाट भौत्तक तनमा्टण काय्टको लातग अनदुान 

प्राप्त गरेको तियो ?

 क) o तियो    ख) o तिएन (यतद उत्तर “ख” भए प्रश्न ४५ मा जानसु)्   

४४.१ यतद आति्टक वर््ट २०७२/७३ वा २०७३/७४ मा यस तवद्ालयले तजलला तशक्षा काया्टलयबाट भौत्तक तनमा्टण काय्टको लातग 

अनदुान प्राप्त गरेको तियो भने, कुन काय्टको लातग अनदुान प्राप्त गरेको तियो ?

 क) o कक्षाकोठा तनमा्टण   ख) o शौ्ालय तनमा्टण     ग) o तवद्ालय मम्ट्त समभार        

 ि) o फतन्ट्र खररद    ङ) o तवद्ालयको िरेाबार       ्) अनय (खलुाउने).......................
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४५. यस तवद्ालयमा हालसमम भएका भौत्तक पवूा्ट्ार तनमा्टण काय्ट कसरी सञ्ालन भएका िन ् ? (जनुमा रेजा लागि सो समबतन््त 

प्रश्न मात्र सोधनसु)्

 क) o तनमा्टण सतमत्त बनाएर   ख) o ठेकका तदएर

 ग) o तवद्ालय आफैले अमान्तमा  ि) अनय (खलुाउने) ...................................................

४५.१ यतद तवद्ालयले हालसमम भएका भौत्तक पवूा्ट्ार तनमा्टण काय्ट तनमा्टण सतमत्तमाफ्ट ्त गरेको ि भने, सो सतमत्तको गठन कसरी हुनि ?

 क) o तववयसको तनण्टय अनसुार      ख) o प्र्ानाधयापक तनण्टय अनसुार 

 ग) o तववयस अधयक्ष र प्रअको तनण्टय अनसुार   ि) o तशक्षक र प्र्ानाधयापकको तनण्टय अनसुार

 ङ) अनय (खलुाउने) ...............................................................

४५.२ यतद तवद्ालयमा हालसमम भएका भौत्तक पवूा्ट्ार तनमा्टण काय्ट ठेककामा तदने ्लन ि भने, ठेककाको आवेदन कसरी आह्ान 

गररनि ?

 क) o पत्रपतत्रकामा सू् ना तदएर     ख) o तवद्ालयको सू् ना पाटीमा टाँसेर  

 ग) o तजतशका, व्डा काया्टलयमा टाँसेर    ि) o सिानीय सतमत्त माफ्ट ्त सू् ना तदएर 

 ङ) अनय (खलुाउने) ......................................................

४५.३ यतद तवद्ालयमा हालसमम भएका भौत्तक पवूा्ट्ार तनमा्टण काय्ट ठेककामा तदने ्लन ि भने, ठेकका आवेदन कसले िनोट गि्ट ?

 क) o तवद्ालयकै िनोट सतमत्तले     ख) o तववयसले 

 ग) o तववयस अधयक्षले       ि) o प्र्ानाधयापकले  

 ङ) अनय (खलुाउने) ......................................................

४६. यस तवद्ालयमा हालसमम भएका तनमा्टण काय्टको अनगुमन कसले गरेको तियो ?

 क) o तवद्ालय तनरीक्षक     ख) o स्ो्त वयतति    ग) o तजलला तशक्षा काया्टलयको इतनजतनयर 

 ि) o तवद्ालयले गठन गरेको सतमत्त  ङ) अनय (खलुाउने) ........................................................... 

४७. यस तवद्ालयमा हालसमम भएका भौत्तक पवूा्ट्ार तनमा्टण काय्ट तन्ा्टरर्त समयम ै समपनन भएका तिए ?

 क) o तिए (यतद उत्तर “क” भए प्रश्न ४८ मा जानसु)्    ख) o तिएनन्

४७.१ यतद यस तवद्ालयमा भएका भौत्तक पवूा्ट्ार तनमा्टण काय्ट तन्ा्टरर्त समयम ैसमपनन भएनन ्भने, तकन समयम ैनसतकएको होला ?

 क) o राजनीत्तक तख्ा्तानी     ख) o सतमत्तले काम नगरेर

 ग) o बजेट अभावको कारण     ि) o प्राकृत्तक तवपतत्तको कारण

 ङ) o कामदार अभाव        ्) o तववयसको पनुग्टठन समयमा नभएर

 ि) o ठेकेदारको लापरवाही      ज) अनय (खलुाउने) ............................................
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४८. ्तपाई ांले आफनो तवद्ालयलाई तजललाका अनय तवद्ालयसँग ्तलुना गदा्ट कहाँ पाउन ु हुनि ?

 क) o औस्तभनदा माति    ख) o औस्त    ग) o औस्तभनदा ्तल  ि) o िाहा िैन

सवषेक्षकको नाम ...................................................  सवषेक्षण गरेको तमत्त .................................................. 

सवषेक्षकको सही ...................................................
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अनुसचूी २.२ : विद्यालय वयिस्यापन सवमवर (विवयस) कया अधयक्कया लयावग प्रश्यािली

मयावट्तन चौरयािी
कयाठमयाडौ,ँ नछेपयाल

नछेपयालकया सयाि्तिवनक विद्यालयमया विक्ण ि ‘गभनवेनस’ प्रवरियया समबन्ी सिवेक्ण २०७४

मातट्टन ्ौ्तारी, काठमा्डौ ँ तवश्वतवद्ालय र आरहुस तवश्वतवद्ालय, ्ेडनमाक्ट द्ारा सांयतुि रूपमा गन्ट लातगएको यस अनसुन्ान सवषेक्षणमा 

सहभागी भई आवशयक जानकारी उपलब् गराई सहयोग गररतदनहुुन हातद्टक अनरुो् गद्टिौ ँ । सवषेक्षणमा भाग तलन कसैलाई पतन बाधय 

बनाइने िैन र यस रिममा उपलब् गराइएको सू् ना पणू्ट्तया अधययन प्रयोजनका लातग मात्र प्रयोग गररने ्तिा गोपय रातखने ि । यो 

सवषेक्षणमा सहभागी भई सहयोग गनु्टहुने सबै वयतति ्तिा सांसिालाई हामी हातद्टक कृ्तज्ञ्ता वयति गद्टिौ ँ । यसबारे िप जानकारी ्ातहएमा 

हामीलाई ०१–४२३८०५० मा समपक्ट  गनु्टहुन अनरुो् ि ।

विद्यालय वयिस्यापन सवमवर (विवयस) को अधयक्कया लयावग प्रश्यािली

१. तवद्ालयको नाम : ......................................................................................................................

२. तवद्ालयमा पिाइ हुने ्तह :   o १–५    o १–८   o १–१०    o १–१२

   अनय ..................................................................... 

३. तववयस अधयक्षको नाम .................................................................................................................

४. तलांग :   o मतहला    o परुुर्  

५. तववयस अधयक्ष भएको तमत्त : साल ............... मतहना ............... ग्ेत ......................

६. ्तपाई ां कुन प्रतरियाबाट अधयक्षमा ्यन हुनभुएको हो ?

 क) o तनवा्ट्न/्नुावबाट   ख) o सव्टसमम्तबाट    ग) अनय (खलुाउने) ...................................

७. ्तपाई ांको िरपररवारबाट यस तवद्ालयमा पि्न को जानहुुनि ?

 क) o िोरा/िोरी      ख) o नात्त/नात्तनी

 ग) o भानजा/ भानजी     ि) o अनय ना्ेतदार 

 ङ) o कोही पतन िैन     ्) अनय (खलुाउने) ............................................................... 

विद्यालयको िैवक्क पक् समबन्ी

८. ्तपाई ांको तवद्ालयमा कक्षा सञ्ालन तनयतम्त हुनि ?

 क) o हुनि       ख) o हुदँनै  
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८.१ यतद ्तपाई ांको तवद्ालयमा तनयतम्त कक्षा सञ्ालन हुदँनै भने, यसो हुनकुो कारण के होला ?

 क) o तशक्षकको अनपुतसित्त    ख) o तवद्ािथीको अनपुतसित्त

 ग) o कक्षा कोठाको अभाव    ि) o पाठ्यपसु्तकको अभाव

 ङ) अनय (खलुाउने) ....................................................... 

९. ्तपाई ांको तवद्ालयमा तशक्षकको तनयतम्त्ता कस्तो ि ? (उत्तर ‘क’ र ‘ख’ भए प्रश्न १० मा जानसु)्

 क) o ्रैे राम्ो         ख) o औस्त        ग) o कम 

९.१ यतद ्तपाई ांको तवद्ालयमा तशक्षक तनयतम्त्ता कम ि भने, यसको कारण के होला ? 

 क) o तनयतम्त नभए पतन कारवाही नहुने भएर    ख) o अनय वयवसायमा पतन सांलगन हुनाले 

 ग) o तवद्ालय टािा भएकोले        ि) o तशक्षक राजनीत्तमा सांलगन हुनाले

 ङ) o िरपायक तशक्षक           ्) अनय (खलुाउने) .......................................................

९.२ यतद ्तपाई ांको तवद्ालयमा तशक्षक तनयतम्त्ता कम ि भने, यस समसयालाई कम गन्ट के-के उपाय अपनाउन ु भएको ि ?

 क) o उपतसित्त तनयतम्त गन्ट िलफल गरी सहयोग गनषे  ख) o अनपुतसि्त तशक्षकसँग सपष्टीकरण तलने 

 ग) o अनपुतसि्त तशक्षकलाई सरुवा गन्ट पहल गनषे   ि) o तनयतम्त रूपमा तवद्ालय अनगुमन गनषे 

 ि) o तजतशकालाई पत्र लेखने               ङ) अनय (खलुाउने) ..............................................

१०. यस तवद्ालयमा तवद्ािथीको औस्त उपतसित्त कस्तो ि ? (उत्तर ‘क’ र ‘ख’ भए प्रश्न ११ मा जानसु)्

 क) o ्रैे राम्ो    ख) o औस्त    ग) o कम 

१०.१ यतद तवद्ालयमा तवद्ािथीको उपतसित्त कम ि भने, यसको कारण के होला ?

 क) o िरायसी काम            ख) o गररबी     ग) o िर र तवद्ालयबी्को दरूी टािा भएर

 ि) o तवद्ालयको भौत्तक अवसिा अपगु  ङ) o पाठ्यपसु्तक अभाव  ्) अनय (खलुाउने) .................................   

विद्यालय वयिस्यापन सवमवर समबन्ी

११. तवद्ालय वयवसिापन सतमत्त अधयक्ष भएपति ्तपाई ांले सो समबन्ी कुनै ्तातलम पाउन ु भएको ि ?

 क) o ि    ख) o िैन 

१२. यस तवद्ालयमा तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तले के-के काम गददै आएको ि ?

 क) o तशक्षक ्तिा कम््ट ारी तनयतुि गनषे     ख) o भौत्तक तनमा्टण काय्ट गनषे

 ग) o आति्टक तहसाबतक्ताब राखने         ि) o वातर््टक योजना बनाउने      

 ङ) o तशक्षक तनयतम्त्ता कायम गनषे      ्) o शतैक्षक गणुस्तर कायम गनषे  

 ि) अनय (खलुाउने) ............................................................... 
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१३. शतैक्षक सत्र २०७४ मा तववयसको वैठक कत्त पटक बसयो ?

 क) o हालसमम बसेको िैन (उत्तर ‘क’ भए प्रश्न १४ मा जानसु)्    ख) o १ पटक  

 ग) o २–३ पटक               ि) o ४–५ पटक

 ङ) o ६ पटक                ्) o ६ पटक भनदा बिी

१३.१ यतद शतैक्षक सत्र २०७४ मा तववयसको वैठक बसेको ि भने, उति बैठकमा िलफल भएका बुँदाहरू तनमनमधये कुन-कुन तिए ? 

(सबैभनदा महत्वपणू्ट ्तीन बुँदालाई प्राितमक्ताको आ्ारमा १, २, ३ लेखनहुोस)् 

 क) o तवद्ालयको प्रशासतनक काय्ट समबन्मा     ख) o ्तह वा कक्षा िप गनषे समबन्मा

 ग) o तवद्ालयको गणुस्तर समबन्मा       ि) o स्ो्त परर्ालन समबन्मा 

 ङ) o भौत्तक तनमा्टण/सु् ार समबन्मा       ्) o तवद्ालयको आय-वयय समबन्मा    

 ि) o तशक्षक/कम््ट ारी तनयतुति समबन्मा       ज) o तशक्षक/कम््ट ारी वखा्टस्त गनषे समबन्मा    

 झ) o तवद्ािथीको तनयतम्त्ता समबन्मा      ञ) o तशक्षकको तनयतम्त्ता समबन्मा  

 ट) o परीक्षाको नत्तजा समबन्मा       ठ) o तवद्ालयमा काय्टरिम गनषे समबन्मा 

 ्ड) o ट्यशून/कोत्ङ सञ्ालन समबन्मा     ि) अनय (खलुाउने) ................................................

१४. यस तवद्ालयका प्र्ानाधयापक, तशक्षक वा तववयसका काम-कारबाही बारेका गनुासाहरू तनमनमधये कुन तवत्बाट सांकलन गनु्टहुनि ?

 क) o गनुासो सांकलन गन्टका लातग कुनै वयवसिा िैन    ख) o मौतखक रूपमा सांकलन गनषे

 ग) o गनुासो सांकलन गन्टका लातग तनतश््त वयतति ्तोतकएको ि ि) o गनुासो सांकलनका लातग सझुाव पेतटका रातखएको ि

 ङ) अनय (खलुाउने) ...............................................................................

१५. शतैक्षक सत्र २०७४ मा यस तवद्ालयमा आएका गनुासा के-के तिए ? 

(सबैभनदा महत्वपणू्ट ्तीन गनुासालाई प्राितमक्ताको आ्ारमा १, २, ३ लेखनहुोस)् 

 क) o तशक्षकहरूको उपतसित्तबारे    ख) o पिाइको गणुस्तरबारे  

 ग) o तवद्ालयमा तलइने शलुकबारे    ि) o तवद्ालयको रकम प्रयोेगबारे 

 ङ) अनय (खलुाउने) ...............................................................................................

विद्यालयको ियावष्तक योिनया र्या बिछेट, ि सयामयाविक र्या लछेखया पिीक्ण समबन्ी

१६. यस तवद्ालयले हरेक वर््ट वातर््टक योजना ्तिा बजेट ्तजु्टमा गि्ट ? (उत्तर ‘ख’ र ‘ग’ भए प्रश्न १७ मा जानसु)्

 क) o गि्ट    ख) o गददैन     ग) o िाहा िैन
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१६.१ यतद यस तवद्ालयले हरेक वर््ट वातर््टक योजना ्तिा बजेट ्तजु्टमा गि्ट भने, तयसमा कुन कुन स्ो्तलाई समावेश गररनि ?

 क) o तजतशकाको अनदुान स्ो्त मात्र    ख) o तजतशकाको अनदुान स्ो्त ्तिा तवद्ालयको आन्तररक स्ो्त  

 ग) o तवद्ालयलाई प्राप्त हुने सबै स्ो्त     ि) अनय (खलुाउने) ...........................................................

१६.२ यतद यस तवद्ालयले हरेक वर््ट वातर््टक योजना ्तिा बजेट ्तजु्टमा गि्ट भने, तयसमा को को सहभागी हुनिन ् ?

 क) o प्र्ानाधयापक      ख) o लेखापाल      ग) o तशक्षक         

 ि) o अतभभावक       ङ) o तवद्ािथी प्रत्ततनत्   ्) o तववयस प्रत्ततनत्

 ि) o तशअसां प्रत्ततनत्     ज) अनय (खलुाउने) .......................................................

१६.३ यतद यस तवद्ालयले हरेक वर््ट वातर््टक योजना ्तिा बजेट ्तजु्टमा गि्ट भने, तवद्ालयले वातर््टक योजना ्तिा बजेटबारे सा्ारण्तया 

क-कसलाई सतू््त गद्टि ?

 क) o कसैलाई पतन गददैन     ख) o तवद्ालय वयवसिापन सतमत्त  

 ग) o तशक्षक अतभभावक सांि    ि) o अतभभावक 

 ङ) o तजलला तशक्षा काया्टलय    ्) अनय (खलुाउने) .......................................................

१७. यस तवद्ालयमा वातर््टक योजना ्तिा बजेट सवीकृ्त गनषे ्लन ि ? (उत्तर ‘ख’ र ‘ग’ भए प्रश्न १८ मा जानसु)्        

 क) o ि     ख) o िैन     ग) o िाहा िैन

१७.१ यतद यस तवद्ालयमा वातर््टक योजना ्तिा बजेट सवीकृ्त गनषे ्लन ि भने, सोको सवीकृ्त कसले गद्टि ?  

 क) o तवद्ालय वयवसिापन सतमत्त   ख) o तशक्षक अतभभावक सांि  

 ग) o तशक्षक बैठक       ि) o तजलला तशक्षा काया्टलय  

 ङ) o अतभभावक भलेा       ्) अनय (खलुाउने) .......................................................... 

१८. यस तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट सामातजक परीक्षण गराउने गरेको ि ? (उत्तर ‘ख’ भए प्रश्न १८.३ मा जानसु)्

 क) o ि     ख) o िैन      ग) o िाहा िैन   

१८.१ यतद यस तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट सामातजक परीक्षण गराउने गरेको ि भने, सामातजक परीक्षणको प्रत्तवेदन अतभभावक भेलामा 

प्रस्त्ुत गनषे गरेको ि ?

 क) o ि    ख) o िैन     ग) o िाहा िैन   

१८.२ यतद यस तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट सामातजक परीक्षण गराउने गरेको ि भने, तवद्ालयले गरेको सबैभनदा पतिललो सामातजक 

परीक्षणमा को-को उपतसि्त तिए ?

 क) o तशअसांका पदात्कारी    ख) o तववयसका पदात्कारी    ग) o प्र्ानाधयापक   

 ि) o तशक्षक       ङ) o अतभभावक प्रत्ततनत्    ्) o तवद्ािथी प्रत्ततनत्

 ि) अनय (खलुाउने)........................................................................
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१८.३ यतद यस तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट सामातजक परीक्षण गराउने गरेको िैन भने, तकन नगराएको होला ?

 क) o िाहा नभएर      ख) o गन्ट आवशयक नै नठानेर

 ख) o बजेट नभएर      ि) अनय (खलुाउने) ...................................................

१९. यस तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट लेखा परीक्षण गराउने गरेको ि ? (उत्तर ‘ख’ भए प्रश्न १९.३ मा जानसु)्

 क) o ि     ख) o िैन     ग) o िाहा िैन   

१९.१ यतद यस तवद्ालयले तनयतम्त लेखा परीक्षण गराउने गरेको ि भने, सो काय्ट कहाँ बसेर गररनि ? 

 क) o लेखा परीक्षक तवद्ालयम ै आएर     ख) o लेखा परीक्षकले ्तोकेको ठाउँमा 

 ग) अनय (खलुाउने) .............................................................

१९.२ यतद यस तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट लेखा परीक्षण गराउने गरेको ि भने, लेखा परीक्षणको प्रत्तवेदन तववयसको बैठकमा प्रस्त्ुत गनषे 

गरेको ि ?

 क) o ि     ख) o िैन     ग) o िाहा िैन   

१९.३ यतद यस तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट लेखा परीक्षण गराउने गरेको िैन भने, तकन नगराएको होला ?

 क) o िाहा नभएर   ख) o गन्ट आवशयक नै नठानेर

 ख) o बजेट नभएर   ि) अनय (खलुाउने) ...................................................

विद्यालयको विवत्तय वयिस्यापन समबन्ी

२०. यस तवद्ालयको लेखाको तहसाबतक्ताब कसले राखनहुुनि ?

 क) o पणू्टकालीन लेखापाल   ख) o आांतशक लेखापाल    ग) o प्र्ानाधयापक  

 ि) o तशक्षक (तशक्षण गनषे ्तह र तवर्य खलुाउने) ............................................................................. 

 ङ) o तववयस अधयक्ष     ङ) अनय (खलुाउने) ...........................................................

२१. तवद्ालयमा तहसाबतक्ताब (लेखा) राखने वयतति ्तातलम प्राप्त हुनहुुनि ?

 क) o ि     ख) o िैन       ग) o िाहा िैन   

२२. यस तवद्ालयको कुन कुन प्रकारका बैंक खा्ता िन ् ? (भएका जत्त सबैमा  लगाउने) 

 क) o ्ल्ती खा्ता    ख) o ब््त खा्ता   ग) o मदु््ती खा्ता

२३. यस तवद्ालयको आमदानीका आन्तररक स्ो्त के-के िन ् ?

 क) o केही पतन िैन         ख) o जगगा भा्डा     ग) o िर, कोठा भा्डा 

 ि) o तवद्ािथीबाट उठाएको शलुक     ङ) o ्नदा, दान, अनदुान, आतद      

 ्) o तवद्ालयले उतपादन गरेको त्जतबज (अतम्सो, काठपा्त, आतद)  ि) अनय (खलुाउने) .......................................
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२४. तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तले तवद्ालयको आय-वययको अनगुमन कतत्तको गद्टि ?

 क) o वर््टको एक पटक    ख) o वर््टको २–३ पटक    ग) o वर््टको ३ पटकभनदा बिी

 ि) o अनगुमन गददैन      ङ) अनय (खलुाउने) ......................................

२५. ्तपाई ांको तव्ारमा यस तवद्ालयको आय-वययको लेखा राखने प्रतरिया कस्तो ि ? 

 क) o ्रैे राम्ो ि     ख) o ठीकठीकै ि          

 ग) o खासै राम्ो िैन    ि) o िाहा िैन

भौवरक पूिया्त्याि वनमया्तण प्रवरियया समबन्ी

२६. यस तवद्ालयमा हालसमम भएका भौत्तक पूवा्ट्ार तनमा्टण काय्ट कसरी सञ्ालन भएका िन् ? (जुनमा ठीक त्ह्न लागि सो 

समबतन््त मात्र प्रश्न सोधनहुोस)्

 क) o तनमा्टण सतमत्त बनाएर     ख) o ठेकका तदएर

 ग) o तवद्ालय आफैले अमान्तमा    ि) अनय (खलुाउने) ...................................................

२६.१ यतद तवद्ालयले हालसमम भएका भौत्तक पवूा्ट्ार तनमा्टण काय्ट तनमा्टण सतमत्तमाफ्ट ्त गरेको ि भने, सो सतमत्तको गठन कसरी हुनि ?

 क) o तववयसको तनण्टय अनसुार      ख) o प्र्ानाधयापक तनण्टय अनसुार 

 ग) o तववयस अधयक्ष र प्रअको तनण्टय अनसुार   ि) o तशक्षक र प्र्ानाधयापकको तनण्टय अनसुार

 ङ) अनय (खलुाउने) ...............................................................

२६.२ यतद तवद्ालयमा हालसमम भएका भौत्तक पवूा्ट्ार तनमा्टण काय्ट ठेककामा तदने ्लन ि भने, ठेककाको आवेदन कसरी आह्ान 

गररनि ?

 क) o पत्रपतत्रकामा सू् ना तदएर      ख) o तवद्ालयको सू् ना पाटीमा टाँसेर  

 ग) o तजतशका, व्डा काया्टलयमा टाँसेर     ि) o सिानीय सतमत्त माफ्ट ्त सू् ना तदएर 

 ङ) अनय (खलुाउने) ......................................................

२६.३ यतद तवद्ालयमा हालसमम भएका भौत्तक पवूा्ट्ार तनमा्टण काय्ट ठेककामा तदने ्लन ि भने, ठेकका आवेदन कसले िनोट गि्ट ?

 क) o तवद्ालयकै िनोट सतमत्तले    ख) o तववयस सतमत्तले 

 ग) o तववयस अधयक्षले       ि) o प्र्ानाधयापकले  

 ङ) अनय (खलुाउने) ......................................................

२७. यस तवद्ालयमा हालसमम भएका तनमा्टण काय्टको अनगुमन कसले गरेको तियो ?

 क) o तवद्ालय तनरीक्षक      ख) o स्ो्त वयतति   ग) o तजलला तशक्षा काया्टलयको इतनजतनयर 

 ि) o तवद्ालयले गठन गरेको सतमत्त   ङ) अनय (खलुाउने) ............................................................................
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२८. तवद्ालयमा हालसमम भएका तनमा्टण काय्ट तन्ा्टरर्त समयम ै समपनन भएका तिए ? 

 क) o तिए (उत्तर ‘क’ भए प्रश्न २९ मा जानसु)्   ख) o तिएनन्

२८.१ यतद तवद्ालयमा भएका तनमा्टण काय्ट तन्ा्टरर्त समयम ै समपनन भएका तिएनन ् भने, तकन समयम ै नसतकएको होला ?

 क) o राजनीत्तक तख्ा्तानी    ख) o सतमत्तले काम नगरेर

 ग) o बजेट अभावको कारण    ि) o प्राकृत्तक तवपतत्तको कारण

 ङ) o कामदार अभाव       ्) o तववयसको पनुगठ्टन समयमा नभएर

 ि) o ठेकेदारको लापरवाही     ज) अनय (खलुाउने) ....................................................

्यात्रिवृत्त समबन्ी

२९. ग्त वर््ट यस तवद्ालयमा िात्रवतृत्तको रकम आएको तियो ? (उत्तर ‘ख’ र ‘ग’ भए प्रश्न ३० मा जानसु)्

 क) o तियो    ख) o तिएन   ग) o िाहा िैन 

२९.१ यतद ग्त वर््ट तवद्ालयमा िात्रवतृत्त रकम आएको भए, िात्रवतृत्त कसरी तव्तरण भएको तियो ? 

 क) o लतक्ष्त समहूलाई प्रदान गरेर   ख) o दामासाहीमा तव्तरण गरेर   ग) o आांतशक मात्र तव्तरण गरेर

 ि) o अनय काय्टमा प्रयोग गरेर    ङ) अनय (खलुाउने) .........................................................................

३०. यस तवद्ालयमा िात्रवतृत्त तव्तरणको समबन्मा के–कस्ता समसया आइपरेका िन ् ?

 क) o िात्रवतृत्तका लातग पया्टप्त रकम उपलब् नहुने    ख) o िात्रवतृत्त रकम समयमा उपलब् नहुने    

 ग) o अरूले पतन िात्रवतृत्त माग गन्ट       ि) अनय (खलुाउने) .............................................

सवषेक्षकको नाम ..............................................................  सवषेक्षण गरेको तमत्त .................................................. 

सवषेक्षकको सही ..........................................................



105 

अनुसचूी २.३ : लछेखयापयाल िया लछेखया ियाखनछे वयवतिकया लयावग प्रश्यािली

मयावट्तन चौरयािी
कयाठमयाडौ,ँ नछेपयाल

नछेपयालकया सयाि्तिवनक विद्यालयमया विक्ण प्रवरियया ि ‘गभनवेनस’ समबन्ी सिवेक्ण २०७४

मातट्टन ्ौ्तारी, काठमा्डौ ँ तवश्वतवद्ालय र आरहुस तवश्वतवद्ालय, ्ेडनमाक्ट द्ारा सांयतुि रूपमा गन्ट लातगएको यस अनसुन्ान सवषेक्षणमा 

सहभागी भई आवशयक जानकारी उपलब् गराई सहयोग गररतदनहुुन हातद्टक अनरुो् गद्टिौ ँ । सवषेक्षणमा भाग तलन कसैलाई पतन बाधय 

बनाइने िैन र यस रिममा उपलब् गराइएको सू् ना पणू्ट्तया अधययन प्रयोजनका लातग मात्र प्रयोग गररने ्तिा गोपय रातखने ि । यो 

सवषेक्षणमा सहभागी भई सहयोग गनु्टहुने सबै वयतति ्तिा सांसिालाई हामी हातद्टक कृ्तज्ञ्ता वयति गद्टिौ ँ । यसबारे िप जानकारी ्ातहएमा 

हामीलाई ०१–४२३८०५० मा समपक्ट  गनु्टहुन अनरुो् ि ।

लछेखयापयाल िया लछेखया ियाखनछे वयवतिकया लयावग प्रश्यािली

१. तवद्ालयको नाम : ...............................................................................................................................

२. तवद्ालयमा पिाइ हुने ्तह :   o १–५     o १–८    o १–१०    o १–१२

   अनय ...................................................................... 

३. लेखापाल वा लेखा राखने वयततिको नाम : ..................................................................................................

४. तलांग :   o मतहला     o परुुर्  

५. लेखापाल वा लेखा राखने वयततिको शतैक्षक योगय्ता (तवर्य खलुाउने) : ......................................................................

६. लेखापालमा तनयतुि भएको तमत्त (तवरिम सांव्तमा) : ............................................

७. तकतसम :   o सिायी     o असिायी    o तनजी स्ो्त  

 अनय (खलुाउने) ...........................................

८. ्तपाई ां यस तवद्ालयमा पणू्टकालीन लेखापाल हुनहुुनि तक तशक्षक भएर लेखा राखने काम पतन गनु्टहुनि ? 

 क) o पणू्टकालीन लेखापाल  ख) o तशक्षक भएर लेखा राखने काम पतन गिु्ट (उत्तर ‘ख’ भए प्रश्न ८.३ मा जानसु)् 

८.१ ्तपाई ां यस तवद्ालयमा पणू्टकालीन लेखापाल हुनहुुनि भने, ्तपाई ांले लेखा राखने काम यसै तवद्ालयबाट शरुू गनु्टभएको हो ?

 क) o हो     ख) o होइन 
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८.२ ्तपाई ां यस तवद्ालयमा पणू्टकालीन लेखापाल हुनहुुनि भने, ्तपाई ांको तनयतुति कसरी भएको तियो ? 

 क) o खलुा प्रत्तसप्ा्टबाट   ख) o आन्तररक प्रत्तसप्र्ा्टबाट 

 ग) o िलफल/सहमत्तबाट   ि) o कसैको सललाह सझुावमा

 ङ) अनय (खलुाउने) ...........................................................................

८.३ यतद ्तपाई ां यस तवद्ालयमा तशक्षक भएर लेखा राखने काम पतन गनु्टहुनि भने, ्तपाई ांले यस तवद्ालयमा कुन तवर्य पिाउनहुुनि ?

 तवर्य उललेख गनषे ........................................................

८.४ यतद ्तपाई ां यस तवद्ालयमा तशक्षक भएर लेखा राखने काम पतन गनु्टहुनि भने ्तपाई ांले लेखा राखबेाप्त अत्तररति भत्ता पाउन ु हुनि ?

 क) o अत्तररति भत्ता पाउँिु   ख) o अत्तररति भत्ता पाउँतदन

विद्यालयको ियावष्तक योिनया र्या बिछेट, ि सयामयाविक र्या लछेखया पिीक्ण समबन्ी

९. यस तवद्ालयले हरेक वर््ट वातर््टक योजना ्तिा बजेट ्तजु्टमा गि्ट ? 

 क) o गि्ट    ख) o गददैन (उत्तर ‘ख’ भए प्रश्न १० मा जानसु)्

९.१ यतद तवद्ालयले हरेक वर््ट वातर््टक योजना ्तिा बजेट ्तजु्टमा गि्ट भने, तयसमा कुन कुन स्ो्तलाई समावेश गररनि ?  

 क) o तजतशकाको अनदुान स्ो्त मात्र  ख) o तजतशकाको अनदुान स्ो्त ्तिा तवद्ालयको आन्तररक स्ो्त  

 ग) o तवद्ालयलाई प्राप्त हुने सबै स्ो्त   ि) अनय (खलुाउने) ...........................................................

९.२ यतद तवद्ालयले हरेक वर््ट वातर््टक योजना ्तिा बजेट ्तजु्टमा गि्ट भने, यसमा को-को सहभागी हुनिन ् ?

 क) o प्र्ानाधयापक   ख) o लेखापाल      ग) o तशक्षक     ि) o अतभभावक    

 ङ) o तवद्ािथी प्रत्ततनत्   ्) o तववयस प्रत्ततनत्  ि) o तशअसां प्रत्ततनत् ज) अनय (खलुाउने) ................

१०. यस तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट सामातजक परीक्षण गराउने गरेको ि ? 

 क) o ि    ख) o िैन (उत्तर ‘ख’ भए प्रश्न १०.२ मा जानसु)् 

१०.१ यतद यस तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट सामातजक परीक्षण गराउने गरेको ि भने, सामातजक परीक्षणको प्रत्तवेदन अतभभावक भेलामा 

प्रस्त्ुत गनषे गरेको ि ?

 क) o ि   ख) o िैन

१०.२ यतद यस तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट सामातजक गराउने गरेको िैन भने, तकन नगराएको होला ?

 क) o िाहा नभएर   ख) o गन्ट आवशयक नै नठानेर

 ग) o बजेट नभएर   ि) अनय (खलुाउने) ...................................................
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११. यस तवद्ालयले सबैभनदा पतिललो सामातजक परीक्षण कतहले गरेको तियो ?

 क) o आति्टक वर््ट २०७३/७४    ख) o आति्टक वर््ट २०७२/७३    ग) o आति्टक वर््ट २०७१/७२ 

 ि) o आति्टक वर््ट २०७०/७१    ङ) o अतहलेसमम गरेको िैन    ्) अनय (खलुाउने) ...................

१२. यस तवद्ालयले गरेको सबैभनदा पतिललो सामातजक परीक्षणमा को-को उपतसि्त तिए ?

 क) o तशअसांका पदात्कारी  ख) o तववयसका पदात्कारी ग) o प्र्ानाधयापक  ि) o तशक्षक  

 ङ) o अतभभावक प्रत्ततनत् ्) o तवद्ािथी प्रत्ततनत्  ि) अनय (खलुाउने)...........................................

१३. ्तपाई ईंलाई तशक्षा तवभागले ्तयार पारेको सामातजक परीक्षण तनदषेतशकाको बारेमा िाहा ि ?

 क) o ि   ख) o िैन (उत्तर ‘ख’ भए प्रश्न १४ मा जानसु)्

१३.१ यतद ्तपाई ईंलाई तशक्षा तवभागले ्तयार पारेको सामातजक परीक्षणको तनदषेतशकाको बारेमा िाहा ि भने, उति तनदषेतशका तवद्ालयमा ि ?

 क) o ि   ख) o िैन     ग) o िाहा िैन

१४. यस तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट लेखा परीक्षण गराउने गरेको ि ? 

 क) o ि   ख) o िैन (उत्तर ‘ख’ भए प्रश्न १४.३ मा जानसु)् 

१४.१. यतद यस तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट लेखा परीक्षण गराउने गरेको ि भने, सो काय्ट कहाँ बसेर गररनि ? 

 क) o लेखा परीक्षक तवद्ालयम ै आएर       ख) o लेखा परीक्षकले ्तोकेको ठाउँमा 

 ग) अनय (खलुाउने) .............................................................

१४.२ यतद यस तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट लेखा परीक्षण गराउने गरेको ि भने, लेखा परीक्षणको प्रत्तवेदन तववयसको बैठकमा प्रस्त्ुत गनषे 

गरेको ि ?

 क) o ि    ख) o िैन

१४.३ यतद यस तवद्ालयले प्रतयेक वर््ट लेखा परीक्षण गराउने गरेको िैन भने, तकन नगराएको होला ?

 क) o िाहा नभएर  ख) o लेखा परीक्षण गन्ट आवशयक नै नठानेर

 ग) o बजेट नभएर  ि) अनय (खलुाउने) ...................................................

१५. यस तवद्ालयले सबैभनदा पतिललो पटक कुन आति्टक वर््टको लेखा परीक्षण गराएको तियो ?

 क) o आति्टक वर््ट २०७३/७४    ख) o आति्टक वर््ट २०७२/७३ 

 ख) o आति्टक वर््ट २०७१/७२    ि) o आति्टक वर््ट २०७०/७१ 

 ङ) o अतहलेसमम गरेको िैन    ्) अनय (खलुाउने) .................................................. 

१६.  यस तवद्ालयले गराएको सबैभनदा पतिललो पटकको लेखा परीक्षणमा कुनै बेरुज ू तियो ?

 क) o तियो    ख) o तिएन
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१७. यस तवद्ालयले गराएको सबैभनदा पतिललो पटकको लेखा परीक्षणमा लेखा परीक्षकका प्रमखु सझुाव के तिए ? 

 क) o समयमा कर नत्तरेको         ख) o पेशकी फर्ययौट नभएको

 ग) o एउटा शीर््टकको रकम अकयो शीर््टकमा ख््ट भएको   ि) o तनयमसांग्त तबलतबजक नभएको

 ङ) o तजनसीको रेक्ड्ट नभएको          ्) अनय (खलुाउने) ...................................................

विद्यालयको वित्तीय वयिस्यापन समबन्ी

१८. यस तवद्ालयमा तहसाबतक्ताब कसरी राखने गररनि ?

 क) o मौतखक रूपमा     ख) o रतजष्टरमा     ग) o कमपयटुरमा  ि) o रतजष्टर र कमपयटुरमा

 ङ) o कमपयटुर सफटवेयरमा   ्) अनय (खलुाउने)......................................................

१९.  ्तपाई ांले यस तवद्ालयमा काम गरेय्ता लेखा समबन्ी कुनै ्तातलम तलनभुएको ि ?

 क) o ि    ख) o िैन (उत्तर ‘ख’ भए प्रश्न २० मा जानसु)्

१९.१ यतद लेखा समबन्ी ्तातलम तलनभुएको भए कहाँबाट ्तातलम तलनभुएको हो ?

 क) o तजलला तशक्षा काया्टलयबाट   ख) o स्ो्त केनरिबाट     ग) o तवद्ालयले वयवसिा गरेको    

 ि) o आफैले तलएको      ङ) अनय (खलुाउने) ..............................................

२०. यस तवद्ालयको कुन-कुन प्रकारको बैंक खा्ता िन ् ? (भएका जत्त सबैमा o लगाउने र समबतन््त खा्ताबारे मात्र प्रश्न सोधने) 

 क) o ्ल्ती खा्ता    ख) o ब््त खा्ता    ग) o मदु््ती खा्ता

२०.१ यतद यस तवद्ालयको ्ल्ती खा्ता ि भने, तयसमा कुन स्ो्तबाट आएको रकम जममा गररएको ि ? 

 क) o तजलला तशक्षा काया्टलयबाट प्राप्त रकम  ख) o तवद्ालयको आन्तररक स्ो्तबाट प्राप्त रकम  

 ग) o अनदुान/सहयोगबाट प्राप्त रकम        ि) o तवद्ािथीबाट तलइने शलुक 

 ङ) अनय (खलुाउने) .......................................................

२०.२ यतद यस तवद्ालयको ब््त खा्ता ि भने, तयसमा कुन स्ो्तबाट आएको रकम जममा गररएको ि ? 

 क) o तजलला तशक्षा काया्टलयबाट प्राप्त रकम  ख) o तवद्ालयको आन्तररक स्ो्तबाट प्राप्त रकम  

 ग) o अनदुान/सहयोगबाट प्राप्त रकम        ि) o तवद्ािथीबाट तलइने शलुक 

 ङ) अनय (खलुाउने) .......................................................

२०.३ यतद यस तवद्ालयको मदु््ती खा्ता ि भने, तयसमा कुन स्ो्तबाट आएको रकम जममा गररएको ि ? 

 क) o तजलला तशक्षा काया्टलयबाट प्राप्त रकम  ख) o तवद्ालयको आन्तररक स्ो्तबाट प्राप्त रकम  

 ग) o अनदुान/सहयोगबाट प्राप्त रकम        ि) o तवद्ािथीबाट तलइने शलुक 

 ङ) अनय (खलुाउने) .......................................................



109 

२१. यस तवद्ालयले बैंकसँग कत्त समयको अन्तरमा तहसाब तमलान (reconcialation) गनषे गरेको ि ?

 क) o मातसक    ख) o त्रैमातसक  ग) o ्ौमातसक 

 ग) o अ््टवातर््टक    ि) o वातर््टक   ङ) o गनषे गरेको िैन

२२. आति्टक वर््ट २०७३/७४ मा तजलला तशक्षा काया्टलयबाट कुन-कुन शीर््टक अन्तग्ट्त अनदुान उपलब् भएको तियो ?

अनदुान शीर््टक उपयतुि कोठामा  लगाउने

तनमा्टण ्तिा मम्ट्त अनदुान

्तलब अनदुान

पाठ्यपसु्तक ्तिा िात्रवतृत्त अनदुान

पसु्तकालय 

्तातलम ्तिा गोष्ठी

तशक्षक वतृत्त तवकास

मसलनद

अनय (खलुाउने)................................. 

२३. आति्टक वर््ट २०७३/७४ मा तजतशकाबाट प्राप्त अनदुान तवद्ालयको बैंक खा्तामा जममा भए-नभएको कसरी िाहा भयो ?

 क) o तजतशकाले जानकारी तदनि        ख) o स्ो्त वयततिले खबर गनु्टहुनि

 ग) o तवद्ालयले बैंक सटेटमनेट माफ्ट ्त िाहा पाउँि   ि) अनय (खलुाउने) .................................................

२४. आति्टक वर््ट २०७३/७४ मा तजतशकाबाट प्राप्त अनदुान वर््टको अन्त समममा सबै ख््ट भयो ?

 क) o सबै ख््ट भयो (उत्तर ‘क’ भए प्रश्न २५ मा जानसु)्    ख) o सबै ख््ट भएन

२४.१ यतद आति्टक वर््ट २०७३/७४ मा तजतशकाबाट प्राप्त अनदुान वर््टको अन्त समममा सबै ख््ट हुन सकेन भने, ख््ट हुन बाँकी रकमको 

वयवसिापन कसरी भयो ?

 क) o अनय शीर््टकमा ख््ट गररयो/गररनेि    ख) o अकयो वर््ट सोही शीर््टकमा ख््ट गररनेि

 ग) o तवद्ालयको खा्तामा सतञ््त ि     ि) o ख््ट हुन नसकेर तजतशकामा तफ्ता्ट गररयो/गररनेि

 ङ) अनय (खलुाउने) ..................................................................

२५. आति्टक वर््ट २०७३/७४ मा तवद्ालयको आन्तररक स्ो्त बाहके, तवद्ालयले अनय स्ो्तबाट अनदुान पाएको तियो ?

 क) o तियो    ख) o तिएन (उत्तर ‘ख’ भए प्रश्न २६ मा जानहुोस)्

२५.१ यतद आति्टक वर््ट २०७३/७४ मा तवद्ालयले आन्तररक स्ो्त बाहके अनय स्ो्तबाट अनुदान पाएको तियो तियो भने, यस्तो 

अनदुान कहाँबाट पाएको तियो ?

 क) o तजलला तशक्षा काया्टलय    ख) o तवतभनन सांि-सांसिा   ग) o सांसद तवकास कोर्     

 ि) o सिानीय तनकाय       ङ) अनय (खलुाउने) ......................................................
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२६. यस तवद्ालयको आमदानीको आन्तररक स्ो्त के-के िन ् ?

 क) o केही पतन िैन    ख) o जगगा भा्डा  ग) o िर, कोठा भा्डा   ि) o तवद्ािथीबाट उठाएको शलुक 

 ङ) o ्नदा, दान, अनदुान, आतद   ्) o तवद्ालयले उतपादन गरेको त्जतबज (अतम्सो, काठपा्त, आतद)

 ि) अनय (खलुाउने) .......................................

्यात्रिवृत्त समबन्ी

२७. यस तवद्ालयमा शतैक्षक सत्र २०७४ मा कुन-कुन िात्रवतृत्त रकम आएको तियो ?

 क) o दतल्त िात्रवतृत्त        ख) o िात्रा िात्रवतृत्त     ग) o तदवा खाजा     

 ि) o शहीद िात्रवतृत्त        ङ) o दगु्टम क्षते्र िात्रवतृत्त    ्) o अपाङ्ग िात्रवतृत्त

 ि) o गरीब ्तिा जेहनेदार िात्रवतृत्त     ज) o सीमान्तकृ्त वा तपित्डएको वग्टको िात्रवतृत्त

 झ) o मे् ावी (intelligent) तवद्ािथी िात्रवतृत्त  ञ) o तहमाली िात्रावास िात्रवतृत्त 

 ट) o प्रोकसी तमनस टेतसटङ (PTM) िात्रवतृत्त  ठ) o द्नद् प्रभातव्त िात्रवतृत्त  

 ्ड) o तवतभनन सांि-सांसिाबाट प्रायोतज्त िात्रवतृत्त ि) अनय (खलुाउने) .............................................................

२८. यस तवद्ालयमा िात्रवतृत्त पाउने तवद्ािथीको िनोट कसरी गररनि ?

 क) o िात्रवतृत्त तनदषेतशकामा वयवसिा भए अनसुार   ख) o तशक्षकले तदएको सझुाव अनसुार

 ग) o तवद्ािथीहरूको क्षम्ता र आवशयक्ता अनसुार    ि) o तववयसको तनण्टय अनसुार

 ङ) o प्र्ानाधयापकको तनण्टय अनसुार      ्) अनय (खलुाउने) ...................................................

विद्यालयमया हुनछे वनण्तय प्रवरियया समबन्ी

२९. यस तवद्ालयबारे हुने महत्वपणू्ट तनण्टयमा क-कसको भतूमका हुनि ?

 क) o तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तको अधयक्ष    ख) o प्र्ानाधयापक

 ग) o तशक्षक            ि) o तवद्ािथी

 ङ) o सिानीय ्तहमा तरियाशील राजनीत्तक दलका ने्ता  ्) o अतभभावक

 ज) o तशक्षक सांि-सांगठन         झ) अनय (खलुाउने) .................................................

३०. प्र्ानाधयापकले तवद्ालयको तवत्त समबन्ी महतवपणू्ट तनण्टय गनु्ट अगात्ड लेखापालसँग सललाह तलनहुुनि ?

 क) o स्ै ँ तलनहुुनि      ख) o प्रायः तलनहुुनि

 ग) o कतहलेकाही ँ मात्र तलनहुुनि   ि) o कतहले पतन तलनहुुनन (उत्तर ‘ि’ भए प्रश्न ३१ मा जानसु)्
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३०.१ यतद प्र्ानाधयापकले तवद्ालयको तवत्त समबन्ी महत्वपणू्ट तनण्टय गनु्ट अगात्ड लेखापालसँग सललाह तलनहुुनि भने, प्र्ानाधयापकले 

लेखापालले तदएको सझुावलाई कतत्तको धयान तदनहुुनि ?

 क) o स्ै ँ तदनहुुनि      ख) o कतहलेकाही ँ तदनहुुनि

 ग) o ्रैे कममात्र तदनहुुनि     ि) o कतहले पतन तदनहुुनन

३१. यस तवद्ालयको तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तमा भएका तनण्टयहरू ्तपाई ांले कसरी िाहा पाउन ु हुनि ?

 क) o तवद्ालयमा बसने बैठकबाट      ख) o प्र्ानाधयापकले भनेर

 ग) o तवद्ालय वयवसिापनमा बसेका सदसयले भनेर  ि) o बैठकमा सहभागी भएर

 ङ) अनय (खलुाउने) .............................................................. 

३२. आति्टक पारदतश्ट्ताको तहसाबले यस तजललाका अनय तवद्ालयसँग ्तलुना गदा्ट ्तपाई ांलाई यो तवद्ालयको सिान कस्तो ि जस्तो 

लागि ? 

 क) o औस्तभनदा माति   ख) o औस्त   ग) o औस्तभनदा ्तल  ि) o िाहा िैन

सवषेक्षकको नाम..................................................... सवषेक्षण गरेको तमत्त .................................................

सवषेक्षकको सही ......................................................
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अनुसचूी २.४ : विद्यालयको अवभलछेखबयाट सकंलन गनु्तपनवे सचूनया

मयावट्तन चौरयािी
कयाठमयाडौ,ँ नछेपयाल

नछेपयालकया सयाि्तिवनक विद्यालयमया ‘गभनवेनस’ ि विक्ण प्रवरियया समबन्ी सिवेक्ण २०७४

मातट्टन ्ौ्तारी, काठमा्डौ ँ तवश्वतवद्ालय र आरहुस तवश्वतवद्ालय, ्ेडनमाक्ट द्ारा सांयतुि रूपमा गन्ट लातगएको यस अनसुन्ान सवषेक्षणमा 

सहभागी भई आवशयक जानकारी उपलब् गराई सहयोग गररतदनहुुन हातद्टक अनरुो् गद्टिौ ँ । सवषेक्षणमा भाग तलन कसैलाई पतन बाधय 

बनाइने िैन र यस रिममा उपलब् गराइएको सू् ना पणू्ट्तया अधययन प्रयोजनका लातग मात्र प्रयोग गररने ्तिा गोपय रातखने ि । यो 

सवषेक्षणमा सहभागी भई सहयोग गनु्टहुने सबै वयतति ्तिा सांसिालाई हामी हातद्टक कृ्तज्ञ्ता वयति गद्टिौ ँ । यसबारे िप जानकारी ्ातहएमा 

हामीलाई ०१–४२३८०५० मा समपक्ट  गनु्टहुन अनरुो् ि ।

विद्यालयको अवभलछेखबयाट सकंलन गनु्तपनवे सचूनया

१. तवद्ालयको नाम : ............................................................................................................

२. तवद्ालयको ठेगाना : ...........................................................................................................

३. तवद्ालयमा पिाइ हुने ्तह :   o १–५    o १–८       o १–१०     o १–१२

   अनय (खलुाउने) ...................................................................................

४. तवद्ालय सिापना भएको वर््ट (तवरिम सांव्तमा) : ............................................................................

५. तवद्ालयको वातर््टक योजना ्तिा काय्टरिम (शतैक्षक सत्र २०७४)

रि.सां. योजना ्तिा काय्टरिम  उपयतुि कोठामा  लगाउने 

अ) वातर््टक योजना तनमा्टण ्तिा बजेट क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

आ) वातर््टक कयालेण्डर क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

इ) तवद्ालय सु् ार योजना क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

ई) तशक्षण योजना क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

उ) अनय ..................................

६. तवद्ालयमा तशक्षकबी् बैठक हुने तवर्य (शतैक्षक सत्र २०७४)

रि.सां. योजना ्तिा काय्टरिम  उपयतुि कोठामा  लगाउने 
अ) वातर््टक योजना तनमा्टण ्तिा बजेट क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

आ) तवद्ालय सु् ार योजना क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

इ) परीक्षा सञ्ालन क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको
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ई) नत्तजा तवशे्र्ण क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

उ) कोत्ङ, ट्यशुन कक्षा सञ्ालन क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

ऋ) तवद्ालयको सामातजक परीक्षण क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

ए) तवद्ालयको लेखा परीक्षण क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

ऐ) वातर््टक कयालेण्डर क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

ओ) दतैनक समय ्तातलका क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

औ) ्तातलमबारे िलफल क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

अां) तवद्ािथी भना्ट अतभयान क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

अः) तवद्ािथी शलुक तन्ा्टरण समबन्ी क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

उ) अनय ..................................

७. तवद्ालयमा तनरीक्षण (शतैक्षक सत्र २०७४)

रि.सां. वयतति/तनकाय  उपयतुि कोठामा  लगाउने 

अ) तवद्ालय तनरीक्षक क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

आ) स्ो्त वयतति क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

इ) तजलला तशक्षा अत्कारी क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

ई) सिानीय ्तहको प्रत्ततनत् क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

उ) अनय ..................................

८. तवद्ालय सञ्ालनबारे

रि.सां. वयतति/तनकाय  उपयतुि कोठामा  लगाउने 

अ) तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तको गठन क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

आ) तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तको वैठक

(शतैक्षक सत्र २०७४)
क) o बसेको िैन  ख) o १ पटक ग) o २ पटक

ि) o ४ पटक     ङ) o ६ पटक ्) o ६ पटक भनदा बिी
इ) तशक्षक अतभभावक सांिको गठन क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको
ई) अतभभावक तशक्षक सांिको वैठक

(शतैक्षक सत्र २०७४)

क) o बसेको िैन  ख) o १ पटक ग) o २ पटक

ि) o ४ पटक     ङ) o ६ पटक ्) o ६ पटक भनदा बिी
उ) तवद्ालय समदुायमा हस्तान्तरण भएको क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

उ) अनय ..................................

९. तवद्ालय ्तिा तवद्ालय वयवसिापन सतमत्तका बी् बैठक हुने तवर्य (शतैक्षक सत्र २०७३/७४)

रि.सां. योजना ्तिा काय्टरिम  उपयतुि कोठामा  लगाउने 
अ) वातर््टक योजना तनमा्टण ्तिा बजेट क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको
आ) तवद्ालय सु् ार योजना (SIP) क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको
इ) परीक्षा सञ्ालन क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको
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ई) नत्तजा तवशे्र्ण क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको
उ) कोत्ङ, ट्यशुन कक्षा सञ्ालन क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको
ऊ) तवद्ालयको सामातजक परीक्षण क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको
ऋ) तवद्ालयको लेखा परीक्षण क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको
ए) वातर््टक कयालेण्डर क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको
ऐ) दतैनक समय ्तातलका क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको
ओ) ्तातलमबारे िलफल क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको
औ) तवद्ािथी भना्ट अतभयान क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको
अां) तवद्ािथी शलुक तन्ा्टरण समबन्ी क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको
अः) अनय ..................................

१०. तवद्ालयको आन्तररक स्ो्तबाट हुने आमदानी (आति्टक वर््ट २०७३/७४)

रि.सां. वयतति/तनकाय  उपयतुि कोठामा  लगाउने वातर््टक आमदानी (यतद उपलब् नभएमा x लगाउने)

अ) जगगा भा्डा क) o ि   ख) o िैन

आ) िर, कोठा, सटर भा्डा क) o ि   ख) o िैन
इ) तवद्ािथीबाट उठाएको शलुक क) o ि   ख) o िैन
ई) ्नदा, दान, अनदुान क) o ि   ख) o िैन
उ) तवद्ालयले उतपादन गरेको वस्तु

(अतम्सो, काठपा्त आतद)
क) o ि   ख) o िैन

ऊ) तवद्ालयको ख्ेत, पोखरी क) o ि   ख) o िैन
ए िुांगा, वालवुा वा अनय खानी क) o ि   ख) o िैन
ऐ पय्टटकीय सिलबाट आमदानी क) o ि   ख) o िैन
ओ सामदुातयक वनबाट आमदानी क) o ि   ख) o िैन
औ) अनय ..................................

११. तजतशकाबाट प्राप्त हुने तनयतम्त अनदुान बाहके आति्टक वर््ट २०७३/७४ मा तवद्ालयलाई प्राप्त सहयोग

रि.सां. वयतति/तनकाय  उपयतुि कोठामा  लगाउने 

अ) तनमा्टण वा अनय भौत्तक पवूा्ट्ारको लातग रकम वा सामग्री  o तियो       o तिएन

आ) वयततिग्त िर, जगगा वा गा्डी तवद्ालयको कामको लातग उपयोग गन्ट 

तदएको  
 o तियो       o तिएन

इ) गैरसरकारी सांि-सांसिा ्तिा कलबबाट तवद्ालयलाई आति्टक वा अनय कुनै सहयोग  o तियो       o तिएन

ई) सांसद तवकास कोर्बाट तवद्ालयलाई आति्टक वा अनय कुनै सहयोग  o तियो       o तिएन

उ) सिानीय तनकायबाट तवद्ालयलाई आति्टक वा अनय कुनै सहयोग  o तियो       o तिएन

ऊ) जनश्मदान वा सवयांसेवकको रूपमा सहयोग गरेको  o तियो       o तिएन

ऋ) अनय ..................................



115 

१२. तवद्ालयको तवत्तीय वयवसिापन

रि.सां. वयतति/तनकाय  उपयतुि कोठामा  लगाउने 
अ) तवद्ालयमा तहसाबतक्ताब वा लेखा राखने ्तरीका क) o मौतखक           ख) o रतजष्टरमा

ग) o कमपयटुरमा       ि) o रतजष्टर र कमपयटुरमा

ङ) o कमपयटुर सफटवेयरमा ्) अनय (खलुाउने)
आ) तवद्ालयका तशक्षक र अनय कम््ट ारीको ्तलब 

भतुिानी गनषे ्तररका  
क) o बैंक खा्ता माफ्ट ्त        ख) o तवयरर ्के

ग) o एकाउनट पेयी ्के        ि) o नगद

ङ) o बैंक खा्ता ्तिा नगद   
इ) मातसक ्तलब तव्तरण पधित्त क) o मातसक      ख) o त्रैमातसक ग) o ्ौमातसक

ग) o अ््टवातर््टक       ि) o वातर््टक

ङ) o तजतशका वा सिानीय ्तहबाट रकम तनकासा हुनासाि

्) अनय (खलुाउने) ...............................................      
ई) वातर््टक लेखा परीक्षण भएको अतन्तम वर््ट क) o आति्टक वर््ट २०७२/७३   ख) o आति्टक वर््ट २०७३/७४

ग) o हालसमम नभएको  ि) अनय (खलुाउने) ................
उ) वातर््टक लेखा परीक्षण भएको अतन्तम वर््ट क) o आति्टक वर््ट २०७२/७३   ख) o आति्टक वर््ट २०७३/७४

ग) o हालसमम नभएको  ि) अनय (खलुाउने) .................

१३. तवद्ािथीले शतैक्षक सत्र २०७४ मा तवद्ालयमा त्तनषे शलुकबारे (उपयतुि कोठाहरूमा रकम उललेख गनषे)

रि.सां. शलुकको प्रकार कक्षा ३ कक्षा ५ कक्षा ८ कक्षा १०

क) मातसक पिाइ शलुक

ख) पाठ्यपसु्तक शलुक

ग) खलेकुद शलुक

ि) पसु्तकालय शलुक

ङ) गरीब तवद्ािथी सहाय्ता शलुक

्) भना्ट शलुक

ि) परीक्षा शलुक

ज) सिानान्तरण प्रमाणपत्र शलुक

झ) कमपयटुर तशक्षा शलुक

ञ) प्रयोगशाला शलुक

ट) अत्तररति तरियाकलाप शलुक

ठ) तवशेर् प्रतशक्षण (ज्ुडो, कराँ्ेत, पौ्डी, िो्ड्िी, गायन, 

नतृय आतद) शलुक
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्ड) पररवहन/या्ताय्त शलुक

ि) आवास शलुक

ण) भोजन शलुक

्त) मम्ट्त सु् ार शलुक

ि) अधययन भ्रमण शलुक

द) भना्ट ्रौटी शलुक

्) अनय (खलुाउने)

१४. तशक्षक ्तिा तवद्ािथीको तववरण (तवद्ालयको आत्काररक दस्तावेजका आ्ारमा सांखया लेखने, शतैक्षक सत्र २०७४)

रि.सां. कक्षा
तशक्षक सांखया

तवद्ािथी सांखया
सिायी असिायी राह्त तपतसएफ तनजी स्ो्त अनय

क) पवू्टप्राितमक

ख) कक्षा १–५

ग) कक्षा ६–८

ि) कक्षा ८–१०

ङ) कक्षा ११–१२

जममा

१५. तवद्ालयमा काय्टर्त कम््ट ारीको तववरण

रि.सां. कम््ट ारीको प्रकार उपयतुि कोठामा  लगाउने 

अ) पणू्टकालीन लेखापाल क) o ि   ख) o िैन

आ) पणू्टकालीन लाइब्रेीयन क) o ि   ख) o िैन

इ) पणू्टकालीन तवज्ञान लयाब टेतकनतसयन क) o ि   ख) o िैन

ई) काया्टलय सहयोगी/तपयन क) o ि   ख) o िैन

उ) सरुक्षा गा्ड्ट क) o ि   ख) o िैन

ऊ) आया क) o ि   ख) o िैन

ऋ) अनय ..................................

१६. पारदतश्ट्ता ्तिा जवाफदतेह्ताको अवसिा

रि.सां. योजना ्तिा काय्टरिम  उपयतुि कोठामा  लगाउने 

अ) वातर््टक योजना तनमा्टण ्तिा बजेट साव्टजतनक 

गररएको
क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

आ) तवद्ालय सु्ार योजना (SIP) साव्टजतनक 

गररएको
क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको
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इ) तवद्ालयको सामातजक परीक्षण अतभभावक 

भलेामाफ्ट ्त साव्टजतनक गररएको
क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

ई) तवद्ालयको लेखा परीक्षण साव्टजतनक गररएको क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

उ) तवद्ालयमा साव्टजतनक सू्ना पाटीको 

वयवसिा भएको
क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

ऋ) तवद्ालयको वातर््टक कयालेण्डर सबैले दखेने 

ठाउँमा टाँस गररएको
क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

ए) गुनासो सांकलनका लातग सुझावपेतटका 

रातखएको
क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

ऐ तवद्ालयको आफनै वेवसाइट भएको क) o ि   ख) o िैन ग) o ि ्तर सोको प्रमाण नभएको

ओ अनय ..................................

१७. तवद्ालयले तदने िप सेवा सतुव्ा (तनयमसांग्त खाईपाई आएको ्तलब सतुव्ा बाहके, शतैक्षक सत्र २०७४)

रि.सां. तवर्य उपयतुि कोठामा  लगाउने 

अ) प्र्ानाधयापक भए बाप्त क) o ि   ख) o िैन

आ) तशक्षकले िप कक्षा तलए बाप्त क) o ि   ख) o िैन

इ) तशक्षकले िप कक्षा तलए बाप्त क) o ि   ख) o िैन

ई) तशक्षकले िप कोत्ङ, ट्यशुन कक्षा सञ्ालन गरे बाप्त क) o ि   ख) o िैन

उ) प्रातव, आ्ारभ्ूत वा मातव ्तहको इन्ाज्ट भए बाप्त क) o ि   ख) o िैन

ऊ) तशक्षकले कुनै तवर्यको इन्ाज्ट भए बाप्त क) o ि   ख) o िैन

ऋ) तशक्षकका लातग अत्तररति मतहनाको ्तलब क) o ि   ख) o िैन

ए) कम््ट ारीले िप समय काम गरे बाप्त क) o ि   ख) o िैन

ऐ) तववयस अधयक्ष वा सदसय भए बाप्त क) o ि   ख) o िैन

ओ) तशअसां अधयक्ष वा सदसय भए बाप्त क) o ि   ख) o िैन

अनय ..................................
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१८. आति्टक वर््ट २०७३/७४ सालको आय/वयय तववरण समबन्ी

(तनदषेशन : प्र्ानाधयापक वा लेखापालसँग लेखा परीक्षण गररएको प्रमातण्त आति्टक प्रत्तवेदन मागनहुोस ् र यसै साि सांलगन गनु्टहोस ् । 

यतद आति्टक वर््ट २०७३/७४ सालको लेखा परीक्षण प्रत्तवेदन नपाएमा, सबैभनदा पतिललो आति्टक वर््टको प्रत्तवेदन माग गनु्टहोस ् ।)

रि.सां. आमदानी रकम (रु.) रि.स. ख््ट रकम (रु.)

१) तजलला तशक्षा काया्टलयले तदने ् ाल ुबजेट 

(सबै ्तहको लातग) 

१) ्तलब (तशक्षक, कम्ट्ारी, तपयन, राह्त, 

तपतसएफ, ्तिा तनजी स्ो्तका तशक्षक सम्ेत)

२) तजलला तशक्षा काया्टलय तदएको पुँजीग्त 

बजेट

२) मसलनद

३) गापा (गातवस), नपा र तजतवसबाट प्राप्त 

अनदुान 

३) शतैक्षक सामग्रीहरू

४) अनयबाट प्राप्त अनदुान ४) िात्रवतृत्त

५) तवद्ालयको तनजी स्ो्तबाट आमदानी ५) खलेकुद/अनय पाठयरिम समबन्ी तरियाकलाप

६) तवद्ािथी शलुक (सबै प्रकारको शलुक) ६) तवद्ािथीहरूलाइ अनय तकतसमको सहयोग

७) समदुायबाट प्राप्त सहयोग ७) पाठ्यपसु्तक

८) बैंक ्तिा अनय लगानीबाट प्राप्त बयाज ८) तवतव्

९) ग्त वर््टको ब््तबाट लयाइएको बाँकी 

रकम 

पुिँीगर खच्त

१०) नगद १) भवन

११) बैंक बयालेनस् २) फतन्ट्र 

१२) अनय (खलुाउने) ३) मम्ट्त समभार

४ अनय (खलुाउने

जममा (रु.) जममा (रु.)

१९. तवद्ालयमा पठनपाठनको माधयम

रि.सां. पठनपाठनको माधयम उपयतुि कोठामा  लगाउने

क)
पूव्टप्राितमक वा तशश ु

कक्षा
क) o नेपाली   ख) o अांग्रेजी   ग) o नेपाली र अांग्रेजी दवुै    ि) o मा्तभृार्ा

ख) कक्षा १–३ क) o नेपाली   ख) o अांग्रेजी   ग) o नेपाली र अांग्रेजी दवुै    ि) o मा्तभृार्ा

ग) कक्षा ४–५ क) o नेपाली   ख) o अांग्रेजी   ग) o नेपाली र अांग्रेजी दवुै    ि) o मा्तभृार्ा

ि) कक्षा ६–८ क) o नेपाली   ख) o अांग्रेजी   ग) o नेपाली र अांग्रेजी दवुै    ि) o मा्तभृार्ा

ङ) कक्षा ९–१० क) o नेपाली   ख) o अांग्रेजी   ग) o नेपाली र अांग्रेजी दवुै    ि) o मा्तभृार्ा

्) कक्षा ११–१२ क) o नेपाली   ख) o अांग्रेजी   ग) o नेपाली र अांग्रेजी दवुै    ि) o मा्तभृार्ा
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२०. सभषे गरेको तदनको तवद्ािथी उपतसित्त

कक्षा जममा सांखया उपतसि्त सांखया

कक्षा ३

कक्षा ५

कक्षा ८

कक्षा ९

  

सवषेक्षकको नाम ..............................................................  सवषेक्षण गरेको तमत्त ..................................................

सवषेक्षकको सही..............................................................
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अनुसचूी ३.१ : प्र्यानयाधययापककया लयावग खुलया प्रश्

विद्यालयमया प्र्यानयाधययापककया लयावग खुलया प्रश्

विद्यालयको नयाम : ...................................................................................

प्र्यानयाधययापकको नयाम : ................................................................ 

१) यस तवद्ालयले तशक्षण तसकाइमा भोतगरहकेा प्रमखु समसया के-के हुन ् ?

२) तजलला तशक्षा काया्टलयबाट उपलब् हुने अनदुान तवद्ालय सञ्ालन गन्टका लातग पया्टप्त ि तक िैन ? यतद पया्टप्त िैन भने नपगु 

स्ो्त कहाँबाट र कसरी जटुाइरहन ु भएको ि ? 

३) ्तपाई ांको तवद्ालयमा तजतशकाबाट प्राप्त हुने अनदुान समयम ैउपलब् हुनिन ् तक हुदँनैन ् ? यतद हुदँनै भने, कुन तकतसमको अनदुानमा 

तिलाइ हुनि ?

४) तजतशकाबाट प्राप्त हुने अनदुान तवद्ालयको खा्तामा जममा भएको जानकारी कसरी हुनि ? तजतशकाबाट प्राप्त हुने अनदुान रकम कुन 

शीर््टक अन्तग्ट्त जममा भएको हो भनने जानकारी कसरी हुनि ?

५) आति्टक वर््ट २०७२/७३ ्तिा २०७३/७४ मा ्तपाई ांको तवद्ालयले तजतशकाबाट प्राप्त भएको अनदुान ्तोतकएकै शीर््टकमा ख््ट गरेको 

ि तक अनय शीर््टकमा पतन ? यतद ्तोतकएको बाहके अनय शीर््टकमा पतन ख््ट भएको ि भने कृपया सोको तववरण तदनहुोला । 

६) यस तवद्ालयले कुनै लगानी गरेको ि (उदाहरणका लातग शयेर, सहकारी वा अनय नाफामलूक काय्टमा) ? यतद ि भने सोको तववरण 

तदनहुोला । 

७) ्तपाई ांले यस तवद्ालयको तवत्तीय वयवसिापनमा के-के समसया दखेन ु भएको ि ?

८) ्तपाई ांले यस तवद्ालयलाई राम्ो बनाउनका लातग के-के गनु्ट भएको ि ?
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अनुसचूी ३.२ : लछेखयापयाल िया लछेखया ियाखनछे वयवतिकया लयावग खुलया प्रश्

विद्यालयकया लछेखयापयाल िया लछेखया ियाखनछे वयवतिकया लयावग खुलया प्रश्

(यतद प्र्ानाधयापकले नै लेखाको काम पतन गनु्टहुनि भने प्रअका लातग बनाइएको खलुा प्रश्न मात्र सोधनहुोला)

विद्यालयको नयाम : ...................................................................................

लछेखयापयाल िया लछेखया ियाखनछे वयवतिको नयाम : ................................................................ 

१) तजलला तशक्षा काया्टलयबाट उपलब् हुने अनदुान तवद्ालय सञ्ालन गन्टका लातग पया्टप्त ि तक िैन ? यतद पया्टप्त िैन भने नपगु 

स्ो्त कहाँबाट र कसरी जटुाइरहन ु भएको ि ? 

२) ्तपाई ांको तवद्ालयमा तजतशकाबाट प्राप्त हुने अनदुान समयम ैउपलब् हुनिन ् तक हुदँनैन ् ? यतद हुदँनै भने, कुन तकतसमको अनदुानमा 

तिलाइ हुनि ?

३) तजतशकाबाट प्राप्त हुने अनदुान तवद्ालयको खा्तामा जममा भएको जानकारी कसरी हुनि ? तजतशकाबाट प्राप्त हुने अनदुान रकम कुन 

शीर््टक अन्तग्ट्त जममा भएको हो भनने जानकारी कसरी हुनि ?

४) आति्टक वर््ट २०७२/७३ ्तिा २०७३/७४ मा ्तपाई ांको तवद्ालयले तजतशकाबाट प्राप्त भएको अनदुान ्तोतकएकै शीर््टकमा ख््ट गरेको 

ि तक अनय शीर््टकमा पतन ? यतद ्तोतकएको बाहके अनय शीर््टकमा पतन ख््ट भएको ि भने कृपया सोको तववरण तदनहुोला । 

५) यस तवद्ालयले कुनै लगानी गरेको ि (उदाहरणका लातग शयेर, सहकारी वा अनय नाफमलूक काय्टमा) ? यतद ि भने सोको तववरण 

तदनहुोला । 

६) ्तपाई ांले यस तवद्ालयको तवत्तीय वयवसिापनमा के-के समसया दखेन ु भएको ि ?
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अनुसचूी ३.३ : विललया विक्या अव्कयािीकया लयावग खुलया प्रश्

विललया विक्या अव्कयािीकया लयावग खुलया प्रश्

(तजलला तशक्षा अत्कारी नभतेटएको खण्डमा तजतशकामा काय्टर्त काय्टरिम अत्कृ्त वा लेखापाललाई सोधनहुोला)

विललया विक्या कयायया्तलय (विविकया)को नयाम : ....................................................................

विविअ िया कयाय्तरिम अव्कृरको नयाम : ....................................................................

यस विविअमया कयाम गिछेको अिव् (िष्तमया) : .............................................................

१) यस तजललाका सामदुातयक तवद्ालयले तशक्षण तसकाइमा भोतगरहकेा प्रमखु समसया के-के िन ् ?

२) यस तजतशकाबाट सामदुातयक तवद्ालयलाई तदइने अनदुान रकम तवद्ालय सञ्ालन गन्टका लातग पया्टप्त ि तक िैन ? यतद पया्टप्त 

िैन भने नपगु स्ो्त तवद्ालयले कहाँबाट र कसरी जटुाइरहकेा िन ् ? 

३) यस तजतशकाबाट सामदुातयक तवद्ालयलाई प्राप्त हुने अनदुान समयमै उपलब् हुनिन ् तक हुदँनैन ् ? यतद हुदँनै भने, कुन तकतसमको 

अनदुानमा तिलाइ हुनि ? यस्तो तिलाई के कारणले गदा्ट हुनि ?

४) यस तजतशकाबाट सामदुातयक तवद्ालयलाई उपलब् हुने अनदुान समबतन््त तवद्ालयको खा्तामा जममा भएको जानकारी कसरी 

तदनहुुनि ? सो अनदुान रकम कुन शीर््टकअन्तग्ट्त जममा भएको हो भनने जानकारी कसरी तदनहुुनि ?

५) यस तजललाका कूल सामदुातयक तवद्ालयमधये कत्तजत्तले तनयतम्त सामातजक परीक्षण गरेर सोको तववरण तजतशकामा बझुाउँिन ्? 

तवद्ालयको सामातजक परीक्षणमा दतेखएका मखुय समसया र ्नुौत्त के-के िन ् ?  

६) यस तजललाका कूल सामुदातयक तवद्ालयमधये कत्तजत्तले तनयतम्त लेखा परीक्षण गरेर सोको तववरण तजतशकामा बुझाउँिन् ? 

तवद्ालयको लेखा परीक्षणमा दतेखएका मखुय समसया र ्नुौत्त के-के िन ् ?  

७) यस तजललाका सामदुातयक तवद्ालयको तवत्तीय वयवसिापनमा ्तपाई ांले के-के समसया दखेन ु भएको ि ?

८) यस तजललाका उतकृष्ट सामदुातयक तवद्ालयले आफूलाई राम्ो बनाउन के-के गरेका िन ् ?
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अनुसचूी ३.४ : विद्यालय िहछेको नगिपयावलकया मछेयि िया गयाउँपयावलकयाकया अधयक्कया लयावग खुलया प्रश्

विद्यालय िहछेको नगिपयावलकया मछेयि िया गयाउँपयावलकयाकया अधयक्कया लयावग खुलया प्रश्

(मयेर वा अधयक्ष नभतेटएको खण्डमा उपमयेर वा उपाधयक्ष र तनज पतन नभतेटएको खण्डमा समबतन््त व्डाधयक्षलाई सोधनहुोला)

नगिपयावलकया िया गयाउँपयावलकयाको नयाम : ....................................................................

अनरिया्तरया्त वदनछे वयवतिको नयाम : ....................................................................

अनरिया्तरया्त वदनछे वयवतिको पद : ....................................................................

१) यस नगरपातलका वा गाउँपातलकाका सामदुातयक तवद्ालयले तशक्षण तसकाइमा भोतगरहकेा प्रमखु समसया के-के िन ् ?

२) यस सिानीय ्तहका सामदुातयक तवद्ालयको वयवसिापनमा ्तपाई ांले के-के समसया दखेन ु भएको ि ?

३) यस सिानीय ्तहका हाल भएका उतकृष्ट सामदुातयक तवद्ालयले आफुलाई राम्ो बनाउन के-के गरेका िन ् ?

४) सामदुातयक तवद्ालयले तशक्षण तसकाइमा भोतगरहकेा प्रमखु समसयाहरू हल गन्टका लातग हालसमम यस सिानीय ्तहले के-कस्ता 

योजना ्तिा काय्टरिम गरेको ि ?

५) आगामी तदनमा सामदुातयक तवद्ालयको सु् ारका लातग यहाँका प्रमखु काय्ट के-के हुनेिन ् ? 

६) यस सिानीय ्तहमा हाल सञ्ातल्त तनजी तवद्ालयको तनयमन बतलयो बनाउनका लातग यहाँले के-कस्ता योजना ्तिा काय्टरिम गनषे 

सो् बनाउन ु भएको ि ? 
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सिवेक्णमया सहभयागी स्लगर अनुसन्यारयाहरूको नयामयािली

अतन्ता दाहाल  अतनल पाण्ेड  अनजु पोखरेल  

अम्ृत प्रसाद पतण्ड्त  अम्ृता पनु   कलपना लामा  

तकशोर उ्ाई  तकशोर सबुबा (तलमब)ु कुसमु आ्ाय्ट 

कृट्ण गरुुङ  गी्ता पनु   टेकमाया गरुुङ

तदलतबरिम आङदमेबे  ्म्टराज तवष्ट  नवराज ्ौलागाई  

नारायण भण्डारी  तनम्टला िकाल  पटु्पा दाहाल  

प्रत्तपदा शमा्ट  प्रभाकर गौ्तम  प्रश्न खातलङ  

बनदना िकाल  भवुनेश्वर शमा्ट  मतनदरा राई

मीन बहादरु ख्डका  यवुराज कोइराला  रमशे ख्डका  

रवीनरि िकाल  रोशन बहादरु जगारी  लो्न भट्राई  

तबतस्टका इत्ङ् गो (तलमब)ू तवट्ण ु साउद  वीरेनरि बहादरु ्नद

सन्तोर् साह  सपनी गरुुङ  समझना कनदङ्वा

सजुन राई   समुन मरातसनी  सबुो् कुमार ्ौ्री

रवसबि © भुिनछेश्वि िमया्त ि युिियाि कोइियालया @ सलया्तही
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लछेखक परिचय

लोकिञिन पियािुली ऐत्तहातसक समाजशास्त्री हुन ् । उनको सह/समपादनमा  
आ्ा दज्टन पसु्तक प्रकातश्त िन ्। उनले तशक्षा, साव्टजतनक वतृ्त, पसु्तकालय, 
राजनीत्त, नागररक समाज, तमत्डया आतदबारे लेखकेा िन ्। उनी समषाज अधययनका 
सािै सटशिज इन नेपषाली शहसरिी एन्ि सरोसषाइटीको समपादन समहूका सदसय  
हुन ् । इमले : rameshparajuli@gmail.com

दछेिछेनद्र उप्रछेरी मातट्टन ्ौ्तारीका अनसुन्ा्ता हुन ्। द सटेट अफ सरोशसयरोलरोजी 
एन्ि  एन्थ्रोपरोलरोजी  :  शटशिङ  एन्ि  ररसि्ष  इन  नेपषाल (सन ् २०१४)  का  सह-
लेखक  उपे्र्तीका  उच्  तशक्षा, तव्ा  अधययन  र  प्रातज्ञक  सांसिाबारे लेख 
प्रकातश्त  िन्  ।  उनी समषाज अधययन जन्टलको समपादन समूहका सदसय  
सम्ेत हुन ् । इमले  : upretydevendra@gmail.com

रुख गुरुङ मातट्टन ्ौ्तारीका अनसुन्ा्ता हुन ्। उनले तशक्षा, प्राकृत्तक तवपद,् 
यवुाबारे अनसुन्ान गरेका िन ्। उनका लेख तवतभनन पत्रपतत्रकामा प्रकातश्त िन ्। 
उनी यवुा नामक सांसिाका सांसिापक अधयक्ष (सन ्२००९–२०१२) सम्ेत हुन ्। 
इमले : rukh.grg@gmail.com
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एघार जिल्ाका दईु सयओटा सामदुाजयक 
जिद्ा्यमा गररएको यो सिवेक्षण प्रजििेदन्े 
नेपा्का साि्विजनक जिद्ा्यको सञ्ा्न 
प्रजरियाबारे िानकारी जदन्छ । मुखय गरी 
साि्विजनक जिद्ा्यको नेिृतिमा कुन 
सामाजिक समहूको हािमा ्छ; जिद्ा्यमा 
िनशजति (जशक्षक-कम्व्ारी) को ज्थिजि 
के-क्िो ्छ; जिद्ा्य्े िाज््वक योिना 
िथिा बिेट कसरी बनाउँ्छन; जिद्ा्य्े 
आय-वयय िथिा समग्र जित्त प्रणा्ी्ाई 
कसरी वयि्थिापन ग्छ्वन ्ि्िा प्रश्नहरूको यो 
प्रजििेदन्े उत्तर जदन्छ । तय्ितै, जिद्ा्यमा 
हुने भौजिक पिूा्वधार जनमा्वण प्रजरिया के-कसरी 
सञ्ा्न भइरहकेा ्छन,् सामाजिक परीक्षण 
िा ्ेखा परीक्षण के-कसरी समपनन भइरहकेा 
्छन ् भननेबारे पजन यो प्रजििेदन्े िानकारी 
जदन्छ । यो प्रजििेदन मू्ि: सिवेक्षणमा 
आधाररि भए पजन गणुातमक जिजध (खु् ा 
प्रश्नाि्ी) बाट संकज्ि िथय्ाई समेि 
यसमा समजेटएको ्छ ।

मार ट्िन चौतारी
२७ िीििंग माग्व, थिापाथि्ी 

पोष्ट बकस १३४७०; काठमाडौ,ँ नेपा्
फोन ४२३८०५०/४१०२०२७ । फयाकस ४२४००५९

E-mail: chautari@mos.com.np
www.martinchautari.org.np
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