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 प्राक्कथन
नेपालमा पवूर्-प्राथिमक िशक्षाको पमा िव सं २००५ सालबाट नै अनौपचािरक पमा िविभ न प्रयासह  हुदँ ैआए 
पिन ३ दिेख ५ बषर्का बालबािलकाको िसकाइ तथा िवकास गरी प्राथिमक िशक्षाका लािग तयार गराउन औपचािरक 
पमा २०६२ ितरबाट मात्र प्रयास गिरएको पाइ छ । सबैका लािग िशक्षास ब धी डकार स मलेनबमोिजम नेपालको 

सबैका लािग िशक्षास ब धी राि ट्रय कायर्योजना र सबैका लािग िशक्षा कायर्क्रमको अिभ न अङ्गको पमा रही 
प्रारि भक बालिवकास कायर्क्रम लाग ू गिरंद ै आइएको छ । िवद्यालय क्षेत्र िवकास कायर्क्रम (२०७३/०७४–
२०७९/०८०) ले समते ५ वषर्मिुनका बालबािलकाह का शारीिरक, सामािजक, संवेगा मक, ज्ञाना मक, तथा 
नैितक क्षमताको िवकास गनर् प्रारि भक बालिशक्षा तथा िवकास/पवूर् प्राथिमक िशक्षालाई अिधकारमा आधािरत 
बनाई िवद्यालय प्रवेशको तयारी गराउने भनी उ े य िनधार्रण गरेको छ । यस कायर्क्रमको बा  र तरीय मू याङ्कन 
तथा परीक्षण गनर् आव यक ठानी शिैक्षक गणु तर परीक्षण के द्रले िव सं २०७२ मा परीक्षण गनर् सु  गरेको हो ।

बालिवकास के द्रका बालबािलकाको िसकाइ तथा िवकास तरको परीक्षणले बालबािलकामा हािसल भएका 
उपलि धको अव थाका बारेमा जानकारी गराउनकुा साथै िसकाइ तथा िवकास तरको सधुारका लािगसमते मह वपणूर् 
सझुावह  प्रदान गदर्छ । य ता परीक्षणले नीित िनमार्ताह लाई िशक्षा नीित, योजना तथा कायर्क्रमको कायार् वयन 
अव था, ितनको प्रभावकािरता र िवद्याथीर् उपलि धमा प्रभाव पानेर् त वह  पिहचान गनर् सहयोग गदर्छ । यसैगरी 
िवद्याथीर्को उपलि ध सधुारसिहत िशक्षाको समग्र गणु तर सधुारका लािग नीित तथा कायर्क्रम िनमार्ण र पिरमाजर्नका 
लािग िव सनीय सचूना उपल ध गराउँछ । 

शिैक्षक गणु तर परीक्षण के द्रले यिुनसेफ नेपालको आिथर्क र प्रािविधक सहयोगमा आ .व. २०७२।०७३ मा 
बालिवकास के द्रका बालबािलकाको परीक्षण सु  गरेको िथयो । यसपिछ आ.व. २०७३।०७४ मा १५० बालिवकास 
के द्रका १८३५ बालबािलकामा िसकाइ तथा िवकास तर परीक्षण गरी सोको प्रितववेदन सावर्िजनकसमते 
गिरसिकएको छ । 

यसको अनभुवव र प्रितिव वनसमतेका आधारमा यिुनसेफ नेपाल लगायत अ य सरोकारवाला सरकारी तथा 
गैरसरकारी सं थाको सहभािगता रहकेो कायर्शालाबाट परीक्षण साधनको पिरमाजर्नसिहत अि तमीकरण गरी परीक्षण 
साधन िवकास गिरएको िथयो । । सोही आधारमा दशेको सबै क्षेत्र र भगूोलको प्रितिनिध व हुने गरी ३०० बालिवकास 
के द्रका ४५०० बालबािलकामा परीक्षण गनेर् योजना रहकेोमा २९९ बालिवकास के द्रका ३६७५ बालबािलकामा 
परीक्षण गिरएको िथयो । यो प्रितवेदन सन ्२०१८ मा २९९ बालिवकास के द्रका ३६७५ बालबािलकामा गिरएको 
परीक्षणमा आधािरत रहकेो छ । 

यस प्रितवेदनमा िवद्याथीर्को क्षमतालाई ३ समहूह  struggling, progressing and on track मा िवभाजन गरी 
प्र ततु गिरएको छ । यसपिछ बालबािलकाको उपलि धलाई प्रदशेगत, िज लागत, िवषयके्षत्रगत, सहजकतार्को 
योग्यता तािलम र अनभुव र लैङ्िगक पमा िव ेषण गरी याख्या प्र ततु गिरएको छ । 

यसपिछ अक  ख डमा बालिवकास के द्रको यव थापन तथा कायर्स पादन पक्षमा रहकेो वा तिवक अव था प्र ततु 



गिरनकुा साथै के द्रको यव थापन पक्ष र कायर्स पादन तरलाई बालबािलकाको िसकाइ तथा िवकास तरसँग 
स बि धत गरी िव ेषण र याख्यालाई प्र ततु गिरएको छ । 

यो प्रितवेदन सवर्साधारणले बिुझने गरी मखु्य नितजामात्र समावेश गरी सङ्िक्ष  पमा प्र ततु गिरएको छ । परीक्षणको 
व प, िवकास र स चालन, त याङ्क िव ेषणलगायतका प्रािविधक पक्षह  भने मखु्य प्रािविधक प्रितवेदनमा 
समावेश गिरएको छ ।

यो परीक्षण स चालन र प्रितवेदन तयारी गनेर् कायर्मा िविभ न यिुनसेफ नेपाललगायत िविभ न सरकारी तथा 
गैरसरकारी संघसं था र यिक्तह बाट सहयोग प्रा  भएको छ । िविभ न िवषयका िवषय िशक्षक तथा िवज्ञह , िवषय 
सिमित तथा परीक्षण सिमितका पदािधकारीबाट प्रा  रचना मक सझुाव र सहयोगका लािग ध यवाद यक्त गदर्छु । 
यसैगरी परीक्षण स चालन भएका िवद्यालयका प्रधाना यापकह , प्र ावलीमा प्रितिक्रया िदने िशक्षकह  र 
परीक्षणमा सहभागी हुने बालबािलका ध यवादका पात्र छन ् । परीक्षण स चालन गनेर् यिक्त, स बि धत िशक्षा 
िवकास तथा सम वय एकाइ तथा अ य कमर्चारी र प्रितवेदन लेखन तथा तयारी गनेर् परामशर् दात ृसं था – डेभलपमे ट 
िभजन क स टे ट काठमाडौकँो सहयोगका लािग आभार यक्त गदर्छु । 

आव २०७४।०७५ मा यो परीक्षण कायर्को योजना, संयोजन तथा स चालनको िज मवेारी िलनहुुने शिैक्षक गणु तर 
परीक्षण के द्रका त कालीन सहसिचव डा. लेखनाथ पौडेल, प्रािविधक अिधकृत रामच द्र ढकाललगायत के द्रका 
स पणूर् कमर्चारीह मा ध यवाद यक्त गदर्छु ।

यो प्रितवेदन अि तमीकरण, िवषयव त ुस पादन, भाषा स पादन र शदु्घशिुद्घ तथा लेआउटलगायतका कायर्मा 
सहयोग स लाह र सझुाव प्रदान गनुर्हुने यस के द्रका स पणूर् कमर्चारीह  ध यवादका पात्र हुनहुु छ । 

िशक्षा, िवज्ञान तथा प्रिविध म त्रालय, िशक्षा तथा मानव ोत िवकास के द्र (त कालीन िशक्षा िवभाग), िशक्षा 
िवकास सम वय इकाइ (त कालीन िज ला िशक्षा कायर्लाय) बाट भएका सहयोग र समथर्नका लािग ध यवाद िदन 
चाह छु । 

यो प्रितवेदन िवद्यालय िशक्षाको गणु तर अिभविृद्धका लािग आधारभतू जगको पमा रहकेो प्रारि भक बालिवकास 
के द्रस ब धी नीित िनमार्ण, कायर्क्रम तजुर्मा र कायार् वयन गनेर् यिक्त तथा िविभ न िनकाय, िशक्षक, िवद्यालय, 
समदुायलगायत िशक्षा क्षेत्रका सबै सरोकारवालाह का लािग उपयोगी हुने िव ास िलएको छु ।
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पिर छेद १ : पृ भूिम

१ पिरचय
गभार्व थादिेख ८ वषर्स मको उमरेलाई प्रारि भक बालिवकासको उमरे भ ने गिर छ (प्रारि भक बालिवकासस ब धी 
स दभर् सामग्री २०७५, पृ  २३) । बालबािलकाको मि त क २ वषर्िभत्र ७५ प्रितशत िवकिसत भइसकेको हु छ भने 
५ बषर्िभत्र ९० प्रितशत िवकिसत भएको हु छ (अिभभावक िशक्षा २०७३, पृ  १५) । मानव िवकासको २ दिेख ५ 
वषर् बाल उमरेको सु वाती वषर् भएका कारण याद ैमह वपणूर् मािनएको छ । ३ र ४ बषर् उमरे समहूका बालबािलकाह का 
लािग िशश ुिवकास के द्र र ४ बषर् उमरे समहूका लािग पवूर् प्राथिमक कक्षासिहतको बालिवकास के द्र हुनेछ भनी 
प्रारि भक बालिवकास कायर्क्रम स चालनस ब धी िनदेर्िशका २०६१ मा उ लेख गिरएको छ । यो उमरेमा 
बालबािलकाह ले सामग्रीको प्रयोग गरेर, खोज तथा अ वेषण गरी ज्ञाने द्रीयह को उपयोगद्वारा िसक्ने गदर्छन ्। यसका 
लािग उनीह लाई सरुिक्षत र उ पे्ररणामलूक वातावरणको आव यकता पदर्छ । यस अव थामा िवकास हुने मि त क 
नै िसङ् गो जीवनको आधार ब ने भएकाले यस समयमा बालबािलकाह लाई पोषणयकु्त खाना, वा य, सरसफाइ, 
अ तरिक्रया मक वातावरण तथा वा स यमय यवहार ज ता त वह को आव यकता पनेर् हु छ । बालबािलकाको 
यो उमरे जीवन िवकासको पवूार्धार र भिव यको शिैक्षक सफलताको आधार हो । प्रारि भक बा याव थामा प्रा  हुने 
िविभ न प्रकारका अनभुव, सम या र चनुौतीह ले उनीह को जीवनपयर् त हुने िवकास र िसकाइमा प्र यक्ष प्रभाव 
पादर्छ । 

प्रारि भक बालिवकासको िसकाइ तथा िवकास अवसरले बालबािलकाको शिैक्षक सफलता र व थ जीवन र 
दीघर्कालीन िसकाइ अवसरह का लािग पवूार्धार तयार गदर्छ । यस समयमा बालबािलकामा आ मिव ास, 
आ मस मान, आ मिनय त्रण, सकारा मक स ब ध, ज्ञानको प्रवधर्न र िसपको िवकास ज ता पक्षह को िवकास हुने 
गदर्छ । यस अव थाका बालबािलकाको नाय ुप्रणालीमा िशक्षक, बालबािलकासँग िनकट रही यवहार गनेर् यिक्त 
वा अिभभावकसँगको स ब ध, शारीिरक वा य र पोषणयकु्त खानाको अवसर तथा मनोसामािजक अवसरले 
प्रभािवत गिररहकेो हु छ । यस अव थामा हुने अवरोधमकु्त िवकासले बालकको चौतफीर् िवकास र विृद्ध हुने 
गदर्छ । यसै आधारबाट पिछका वषर्ह मा बालकको यिक्तगत िवकास र िसकाइ हुने गदर्छ । बालबािलकाका यी 
प्रारि भक वषर्मा जीवनको आधार िनमार्ण हुने गदर्छ । 

यरुोिपयन किमसनले यस समयलाई आधार वषर् र िसजर्ना मक अव था भनेर उ लेख गरेको पाइएको छ (यरुोिपयन 
किमसन २०१४) । अ  िवषयका अितिरक्त बालबािलकाको मि त क िवकासको आधार समय पिन यही हो । यसै 
समयमा बालबािलकाह को सामािजक, भािषक, बौिद्धक, संवेगा मक, साँ कृितक र शारीिरक िवकासको आधार 
िनमार्ण हुने गदर्छ । यो समय बालबािलकाको भावी जीवनको आधार हो । यनेु कोका अनसुार बालबािलकाको यो 
समय मानव िवकासका संज्ञाना मक, सामािजक, मानिसक, बौिद्धक, भावना मक र शारीिरक िवकास हुने समय हो । 

यस उमरेका बालबािलकामा िसकाइ र िवकास सँगसँगै हु छ । यसै समयदिेख नै संज्ञाना मक, भावना मक, सामािजक 
र शारीिरक पमा बालबािलकाह  पणूर् क्षमताका साथ रा ट्रको िवकासमा संलग्न रह छन ् (यिुनसेफ, पृ  २०१, 
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2014) । बालबािलकाको प्रारि भक उमरेदिेखको िसकाइका लािग सकारा मक ह तक्षेपले बौिद्धक क्षमता, यिक्त व 
र सामािजक यवहारमा थायी प्रभाव पदर्छ । यस चरणमा यवि थत िसकाइ तथा िवकासका गितिविध र पोषणको 
यव था गनुर्पछर् । यसले बालबािलकाको मानिसक, मनोसामािजक, बौिद्धक र संज्ञाना मक िवकासलाई म त 
गदर्छ । यी आधारमा बालबािलकाको भिव यको िहत र िशक्षाको ठोस आधार िनमार्ण हुने गदर्छ । 

बा याव थाको िवकासले मानव िवकासको आधार िनमार्ण गदर्छ र यसले भावी जीवनमा प्रभाव पादर्छ । संज्ञानदाता 
ब न,ु यिक्तगत िवकास हुन,ु अिभभावक ब न,ु रा ट्र सेवी र िव  पिरवेशमा सक्षम ब न ु ज ता िवषयलाई 
बालबािलकाका लािग ब ने नीितमा प्राथिमकता िदनपुदर्छ । प्रारि भक उमरेका बालबािलकाको सवार्ङ्गीण 
िवकासका लािग सावर्जिनक नीितमाफर् त िशक्षा र बालिवकासमा उ च प्रािथमकता िदई िवद्यालयदिेख नै 
कायर्क्रमह को कायार् वयनको थालनी गनुर्पदर्छ । यसले प्रारि भक बालिवकासका क्षेत्रमा गिरने लगानीको सधुार, 
संज्ञाना मक तथा सामािजक भावनाको िवकास, िवद्यालयको त परता, वा य र पोषणको ि थितको सधुारले ठूलो 
प्रितफल प्रा  भएको पाइएको छ । उि लिखत िवषयह को सहयोगमा िसकाइ उपलि धमा सधुार गनुर्, िवद्यालय 
छोड्ने दर घटाउन ुर िवद्यालय चक्र परूा गनेर् दर बढाउने ल य सह ा दी िवकास ल यको सचूक २ र ३ तथा सबैको 
लािग िशक्षा (इएफए) ले ल य िलइएको छ । यी उि लिखत ल य परूा गनर् सबैका लािग िशक्षा िशश ुिवकासस ब धी 
कायर्क्रमह ले मह वपणूर् भिूमका िनवार्ह गरेको छ । 

मािथ उि लिखत फाइदाह को आकँलन गदैर् प्रारि भक बालिवकासका कायर्क्रमलाई िदगो िवकासको ल यको एक 
प्रमखु घटकका पमा अिघ सािरएको छ । यसकारण प्र तािवत िशक्षाका ल य प्राि  गनर् िशक्षाका सरोकारवाला 
तथा िवकास साझदेारह बाट थप सहयोग हुने अपेक्षा गिरएको छ । 

बढ्दो उमरेका बालबािलकाको िशक्षा र िवकासका लािग िविभ न िकिसमका प्रय नह  भएका छन ्। यस क्रममा 
बालबािलकाको िसकाइ र िवकाससँगै अिघ बढाउन िविभ न कायर्क्रमह  स चालन गिरएका छन ्। जसमा प्रारि भक 
बालिवकास र िसकाइका लािग प्रारि भक बालिशक्षा, पवूर् प्राथिमक िशक्षा, िक डरगाटर्न, नसर्री आिद पमा 
िविभ न नामले कायर्क्रमह  स चालन हुदँ ैआएका छन ्। य ता कायर्क्रमह  िव भर नै सं थागत एवम ्सङ्गिठत 
पमा िवकिसत हुदँ ै आएको पाइएको छ । सावर्जिनक िशक्षा प्रणालीमा य ता कायर्क्रमको मखु्य उ े य 

बालबािलकाको संज्ञाना मक, भावना मक, सामािजक र शारीिरक क्षमताको िवकास गनुर् रहकेो छ (यिुनसेफ-
२०१४) । 

यस प्रकारका कायर्क्रमको मखु्य येय बालबािलकालाई िवद्यालय जाने त परतास ब धी िसपको अ यास गराउन ु
हो । यस प्रकारका अ यासह ले बालबािलकाको भावी िसकाइ तथा िवकास र उपलि ध नितजामा प्रभावकारी 
भिूमका िनवार्ह गदर्छ । यस समयको िसकाइले बालबािलकाले व य रहन र आजीवन िविभ न लाभ प्रा  गनेर् काम 
गनर् पे्रिरत गिररह छ (यिुनसेफ-२००७) । यस प्रकारका कायर्क्रमह ले िवद्यालयमा हुने बालबािलकाको उपि थित 
तथा िसकाइ उपलि धमा प्रभाव पानेर् मात्र नभई प्रारि भक बालिशक्षाको अनभुव भएका बालबािलकाह ले 
िसकाइमा िनर तर पमा सफलता हािसल गनर् सक्छन ् । जसले उनीह को जीवनमा आिथर्क तथा सामािजक 
उ नितको कारकको काम गिररह छ (ओइिसिड, २०१४) । 
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यवुाह को सवार्ङ्गीण िवकासका लािग प्रारि भक बालिशक्षा तथा िवकासको अव यकतालाई दयङ्गम गदैर् 
नेपाल सरकारले प्रारि भक बालिशक्षा र िवकासका कायर्क्रमलाई सावर्जिनक िशक्षाको अङ्गका पमा सं थागत 
गदैर् लगेको छ । सबै लिक्षत बालबािलकामा प्रारि भक बालिशक्षा तथा िवकासका कायर्क्रममाफर् त पँहुचमा िव तार 
र सधुार, िसकाइ तथा िवकासका लािग िविभ न मापद डको िवकास र यव थापनमा सधुार ज ता प्रयासह को 
संयोजन गदैर् आएको छ । हालस म भएका प्रयास र िवगतको दशकमा भएका उपलि धलाई प्ररि भक बालिशक्षा 
तथा िवकासका मह वपणूर् उपलि ध मा नपुनेर् हु छ । प्रारि भक बालिशक्षा तथा िवकासको क्षेत्रमा भएका कायर्ह को 
आधारमा मू याङ्कनको आव यकता महससु गिरएको छ । 

शिैक्षक गणु तर परीक्षण के द्रले सन ्२०१७ दिेख प्रारि भक बालिशक्षा तथा िवकास कायर्क्रमको परीक्षणको थालनी 
गरेको छ । यस परीक्षणले बालबािलकाको प्रारि भक िशक्षा तथा िवकासको लािग तयार गिरएको मापद डको 
आधारमा प्रारि भक बालिशक्षा तथा िवकासका कायर् गनेर् के द्रह को स चालन तथा यव थापनको अनगुमन गनर् 
प्रमाणमा आधािरत जानकारी प्रदान गदर्छ । यसबाट प्रणाली र प्रगितको सचूना प्रा  गनर् सिक छ । यस प्रकारको 
राि ट्रय तरको मू याङ्कनमाफर् त िनकािलएको प्रमाणमा आधािरत सचूनाले नीित िनमार्ता, योजनाकार, यस के्षत्रका 
प्रािविधकह  तथा सरोकारवालालाई यथाथर् अव थाको जानकारी र ग त यको सिूचत गनेर् गदर्छ । यस प्रकारको 
परीक्षणको प्रितवेदन राि ट्रय िशक्षा सिमित, उ च तरीय नीित मागर्िनदेर्शक िनकाय, कायर्क्रमका योजनाकार, िशक्षक 
र प्रािविधक क्षेत्रको समीक्षाको िवषय ब नपुदर्छ । यस प्रितवेदनले स बद्ध सबै पक्षलाई पृ पोषण गनेर्समते अपेक्षा 
गिरएको छ । 

१.१ नेपालमा प्रारि भक बालिवकासको स दभर् 
नेपालमा प्रारि भक कक्षाका पमा िप्र कूिलङ कायर्क्रम सन ्१९८० दिेख नै स चालनमा रहदँ ैआएको छ । यो 
कायर्क्रमलाई बालबािलकाको शिैक्षक पक्षमा बढी जोड िदने गरी स चालन गिरँद ैआएको िथयो । प्रारि भक 
बालिवकास कायर्क्रम भने शिैक्षक उपलि धभ दा बालबािलकाको सवार्ङ्गीण िवकासमा केि द्रत िथयो । यस 
कायर्क्रमलाई सन ्२००० पिछ सबैका लािग िशक्षाको मागर्िचत्रिभत्र सं थागत गिरएको िथयो । 

प्रारि भक बालिशक्षा तथा िवकासबाट हुने िविभ न फाइदा र आव यकतालाई महससु गरी ३ दिेख ४ वषर् उमरे 
समहूका बालबािलकाको पँहुच सिुनि त गनर् दु्रततर गितमा प्रारि भक बालिशक्षाका लािग बालिवकास के द्रह को 
थापना गनर् थािलयो । यो कायर्क्रम दु्रततर पमा दशेभर िव तार भयो । यसको पिरणाम व प सं थागत िवद्यालयमा 
स चािलत प्रारि भक बाल कक्षाबाहके ३०४४८ बालिवकास के द्रह  स चालनमा आएका छन ्। हाल यस उमरे 
समहूका बालबािलकाको भनार्दर ८४.१ प्रितशत पगुेको छ । प्रारि भक बालिशक्षा तथा िवकास कायर्क्रम र सं थागत 
िवद्यालयमा स चािलत प्रारि भक बालकक्षाको अनभुव भएका कुल ६६.३ प्रितशत बालबािलका कक्षा १ मा भनार् 
हुने गदर्छन ्( लास िरपोटर् २०७४, िशक्षा िवभाग । 

सबैका लािग िशक्षा राि ट्रय कायर् योजना सन ्२००१-२०१५ मा यस िवषयलाई िवशषे थान िदएको िथयो । बाल 
अिधकारको रक्षा गनर् र प्रारि भक िशक्षा तथा िवकासका कायर्क्रमको यापक िव तार तथा प्रबधर्न गनेर् ि ले सन ्
२००४ मा प्रारि भक बा याव थाको िवकासका लािग राि ट्रय नीित तयार गिरयो । यस नीितले बालबािलकाको 
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शारीिरक, मनोसामािजक, संज्ञाना मक, अ याि मक र नैितक क्षमताको सवार्ङ्गीण िवकास जोड िद छ । नेपालमा 
प्रारि भक बालिवकासका लािग राि ट्रय रणनीितक योजना २००४ तयार गिरएको छ । यसलाई प्रारि भक बालिशक्षा 
तथा बालिवकासका नीित कायार् वयनको कायर्योजना िनमार्ण गनर् िवकिसत गिरएको हो । यसको मखु्य उ े य सबैका 
लािग िशक्षा कायर्क्रम कायार् वयन सिुनि त गनर् प्रितबद्धता जनाउन ुहो । 

प्रारि भक बालिशक्षा तथा िवकासका कायर्क्रममाफर् त प्रदान गिरने सेवा तथा सिुवधाको तर कायम राख्द ैय ता 
कायर्क्रम स चालन गनेर् के द्रह को कायर् स पादन गनेर् िनदेर्िशका िशक्षा िवभागबाट तयार गरी लाग ू गिरएको 
छ । यसमा सबै बालिवकास के द्रह को यनूतम िशक्षा र िवकासका मानक, प्रारि भक बालिशक्षा र िवकासको 
पाठ्यक्रम, बालबािलकाले हािसल गनुर् पनेर् यनूतम िसकाइ उपलि ध र बालबािलकामा हुनपुनेर् सक्षमताह  समावेश 
गिरएका छन ्। 

िव.सं २०६६ मा आर भ भएको िवद्यालय क्षेत्र सधुार कायर्क्रममा बालिवकास के द्रमा भनार् हुने बालबािलका ४ 
वषर्को उमरे परूा भएको हुनपुनेर् मा यता थािपत गिरयो । सोही िवषयलाई २०७३ बाट प्रार भ भएको िवद्यालय क्षेत्र 
िवकास कायर्क्रमले पिन िनर तरता िदएको छ । िवद्यालय क्षेत्र िवकास योजनाले एक वषर्को प्रारि भक बालिशक्षा 
तथा िवकासलाई आधारभतू िशक्षाको एउटा अङ्गको पमा यवि थत गनेर् कुरा उ लेख गरेको छ । सन ्२०१६-
२०२३ स म लाग ू हुने यस योजनाले प्रारि भक बािलवकास कायर्क्रमको गणु तर सधुार गनुर् आव यक भएको 
िवषयलाई औं याएको छ । ियनै िविवध िवषयका आधारमा यो परीक्षण स प न भएको छ । 

संयकु्त रा ट्र सङ् घद्वारा जारी िदगो िवकास ल यमा सन ्२०३० स ममा सबै बालबािलकाको गणु तरीय प्रारि भक 
बालिवकास र हरेचाहको सिुवधा िव तार गरी ती बालबािलकालाई प्राथिमक िशक्षाका लािग तयार पानेर् भ ने कुरा 
उ लेख छ । यस कायर्क्रममा समते नेपाल सरकारले प्रितबद्धता जनाएको छ । यस प्रितबद्धताका आधारमा नेपाल 
सरकारले िदगो िवकासका कायर्क्रमको तयार र कायार् यनको थालनी गिरसकेको छ । बाल सहभािगता, बाल बचावट, 
बाल अिधकार र बाल संरक्षण ज ता अ तरार्ि ट्रय बाल अिधकारस ब धी महासि धमा उि लिखत बाल अिधकारका 
पक्षलाई कायार् वयन गनेर् कुरालाई नेपालले प्रितबद्धता जनाएको छ । 

नेपालको संिवधानमा प्रारि भक बालिवकासलाई बालबािलकाको हकको पमा याख्या गिरएपिछ यसको थप 
मह व बढेको छ । यसैगरी नेपालको संिवधानले प्र येक बालबािलकालाई पिरवार तथा रा यबाट िशक्षा, वा य, 
पालन पोषण, उिचत याहार, खलेकुद, मनोर जन तथा सवार्ङ् गीण यिक्त व िवकासको हक हुने¸ प्र येक 
बालबािलकालाई प्रारि भक बालिवकास तथा बाल सहभािगताको हक हुने ज ता िवषयव तलुाई मौिलक हकका 
पमा थािपत गरेको छ । 

प्रारि भक बालिवकासस ब धी रणनीित पत्र, २०६१ ले नेपालमा िविभ न नामबाट स चािलत प्रारि भक 
बालिवकासस ब धी कायर्क्रमह  (ज तै: नसर्री, िक डर गाटेर्न, बालिवकास के द्रह ) जनुसकैु नामबाट स चालन 
भएतापिन सबै कायर्क्रमह ले बालबािलकाको सवार्ङ् गीण िवकासका लािग आव यक सबै सेवाह  प्रदान गनुर्पछर् 
भ ने कुरा िकटान गरेको छ । यसले िविभ न तहमा बालबािलकासँग स बि धत सेवा प्रदायकह का बीचमा आपसी 
ोत साधनह को पिरचालन गनर् सम वय गनुर् पनेर् कुरा उ लेख गरेको छ । िशक्षा ऐनको आठौ ँ संशोधनमाफर् त ्
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रा यले चार वषर् परूा भएका सबै बालबािलकालाई क तीमा एक वषर्को प्रारि भक बालिवकास तथा िशक्षा अिनवायर् 
प्रदान गनेर् प्रितबद्धता जनाएको छ । 

हाल नेपालमा ३६५६८ ओटा बालिवकास के द्रह  स चालनमा छन ् । जसम ये िशक्षा, िवज्ञान तथा प्रिविध 
म त्रालयमाफर् त ् (िवद्यालयमा तथा समदुायमा आधािरत के द्रह ) ३०४४८ वटा छन ्भने ६१२० वटा सं थागत 
िवद्यालयद्वारा स चािलत छन ्( लास िरपोटर् २०७४, िशक्षा िवभाग)। बालिवकास के द्रमा बालबािलकाको कुल 
भनार् दर ८४.१ प्रितशत रहकेो पाइएको छ । जसम ये ६६.३ प्रितशत बालबािलकाह  बालिवकास कायर्क्रमको 
अनभुवसिहत कक्षा १ मा प्रवेश गरेको दिेख छ (िशक्षा िवभाग, २०७४)। 

प्रारि भक बालिवकासको अनभुव िलएर कक्षा १ मा प्रवेश गरेका बालबािलकाको शिैक्षक उपलि ध दर बढी हुने 
गरेको र मािथ ला कक्षामा उनीह  तलुना मक पमा सो अनभुव निलएका बालबािलकाभ दा सिक्रय रहने गरेको 
पाइएको छ । सामदुाियक िवद्यालयमा चार वषर् उमरे पगुेकालाई एक वषेर् बालिवकास कायर्क्रम स चालन गिरएको 
छ । बालिवकास के द्रह का लािग पाठ् यक्रम र यव थापनको यनूतम मापद डको यव था गिरएको छ । मापद डमा 
बालिवकास के द्रको भवन तर, कक्षा कोठको आकार र यव थापन, कक्षामा बालबािलकाको खलेकुद, मनोर जन 
सामग्री, सामािजक अ तरिक्रयाको अवसर, पु तकालय र पु तक कुना ज ता बालबािलकाह को सवार्ङ् गीण 
िवकासका लािग आव यक पक्षह  िनधार्रण गिरएको छ (प्रारि भक बालिवकास के द्रको राि ट्रय यनूतम मापद ड 
मागर्दशर्क पिु तका २०६७)। 

१.२ प्रारि भक बालिवकास िसकाइ तथा िवकास तर परीक्षण
शिैक्षक गणु तर परीक्षण के द्रबाट स पादन हुने कायर्क्रमम ये प्रारि भक बालिवकास तथा िशक्षा (ECED) को 
उपलि ध तर परीक्षण र बािलवकास के द्रको यव थापकीय कायर्स पादन तर परीक्षणबाट वा तिवक अव थाको 
पिहचान गरी सावर्जिनकीकरण गनुर् एउटा मह वपणूर् कायर् मािन छ । यस के द्रले थापना कालदिेख नै सो कायर्लाई 
मह व िददँ ैआएको छ । जसअनसुार तरीकृत परीक्षण साधनको प्रयोग गरी प्र येक वषर् केही सङ्ख्यामा बालिवकास 
के द्रको कायर्स पादन परीक्षण र बालबािलकाको िसकाइ तथा िवकास तरको परीक्षण गदैर् आएको छ । यसरी गिरने 
परीक्षणबाट प्रा  त याङ्क र जानकारीह  िव ेषण गरी प्रितवेदन सावर्जिनकीकरण गनेर् गिरएको छ । 

शिैक्षक गणु तर परीक्षणको मलू ममर् र भावनाअनसुार परीक्षणका नितजालाई स बि धत सङ्घ सं थासँग छलफल 
गरी वअनभुतू गराउने र नितजाको सावर्जिनकीकरण गनुर् आव यक छ । यसैगरी सहयोगी सं था, यिक्त र 
िनकायलाई जानकारी उपल ध गराउने थप प्रयासको लािग अवसर उपल ध गराउने यसको ल य हु छ । िनयमनकारी 
तथा सहजीकरण गनेर् िनकायलाई जानकारी उपल ध गराउनाले ती िनकायलाई अनगुमन गनर् आधारभतू जानकारी 
प्रा  हु छ । परीक्षणबाट प्रा  हुने त याङ्क र जानकारीलाई िनधार्िरत प्रिक्रया तथा िविधका आधारमा िव ेषण 
गरेपिछ मात्र िव सनीय नितजा प्रा  हु छ । त याङ्कको िव ेिषत नितजालाई प्रितवेदनको पमा तयार गरी 
सावर्जिनकीकरण गनुर्पनेर् हु छ । यसै स दभर्मा शिैक्षक गणु तर परीक्षण के द्रबाट आिथर्क वषर् २०७४/०७५ मा 
स चालन भएको प्रारि भक बालिवकास के द्र र बालबािलकाको िसकाइ तथा िवकास तर परीक्षण गिरएको 
छ । परीक्षणमा १५ िज लाका ४४ बालिवकास के द्रको कायर्स पादन परीक्षण र ३०० बालिवकास के द्रका ३६७५ 
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बालबािलकाको िसकाइ तथा िवकास तर परीक्षण गिरएको िथयो । सो परीक्षणको सचूना तथा त याङ्क िव ेषण 
गरी यो प्रितवेदन तयार गिरएको छ । 

१.३ परीक्षणको आव यकता 
जब मलुकुले प्रारि भक बालिशक्षा तथा िवकासका कायर्क्रममा लगानी बढाउँछ तव यस लगानीको उपलि ध र 
प्रभाव कित प्रभावकारी भयो भनी मू याङ्कन गनुर्पदर्छ । यसको सबैभ दा मह वपणूर् पक्ष भनेको प्रारि भक बालिशक्षा 
तथा िवकास कायर्क्रमका मानक, यव थापनका मानक वा आधार र स चालनका अव थाको यथाथर्ता सिूचत गनुर् 
हो । यस अ ययनले प्रारि भक बालिशक्षा तथा िवकासका नीित, थप लगानीका क्षेत्र, पाठ्यक्रम, िसकाइ सहजीकरण 
र िशक्षक प्रिशक्षणका अव थाको सिूचत गनेर् गदर्छ । बालबािलकाह को िसकाइको अव थाको पिहचान गनुर्, 
िवशषे पमा िसकाइ जोिखममा परेका बालबािलकाह को पिहचान गनुर्, िवद्यमान शिैक्षक प्रणाली र बालबािलकाको 
िसकाइ उपलि धको बीचको दरूी पिहचान गनुर्, जनसङ्ख्याका आधारमा प्रारि भक बालिवकास के द्रह को 
कायर्स पादन तर परीक्षण र मापन गनुर्, बालिवकास र िसकाइमा समता तथा समानताको अव थाको पिहचान गनुर् र 
बालबािलकाको िशक्षा र िवकासका मापद डको पिहचान गनुर्पनेर् आव यकता रहकेोले प्र ततु अ ययन भएको छ । 

िदगो िवकासका ल य सन ्२०३० अ तगर्तकाे ल य ४ अ तगर्त िशक्षाको एजे डाले प्रारि भक बा याव थाको 
िवकास लगायत सबै प्र तािवत ल यह मा िशक्षाको मापनमा जोड िदइएको छ । प्रारि भक बालिशक्षा तथा 
िवकासका क्षेत्रका लािग यस एजे डाले प्र येक दशेलाई सचूकअनसुार कायर् भए नभएको अनगुमन गनर् िनदेर्श समते 
गरेको छ । जसबाट वा य, िशक्षा र मनोवैज्ञािनक क्षेत्रका प्रगितको अनगुमन गनेर् अपेक्षा गिरएको छ । प्र येक 
ल यको लािग िसकाइ उपलि ध मापन गनेर् िवषयमा मह वपणूर् प्र ह  छन ् । प्रारि भक बालिवकास के द्रका 
बालबािलकाह को िवकास र िसकाइ अव थाको परीक्षणले नीित िनमार्ताह , िशक्षक तथा पेशागत समहू, 
अिभभावक र यवसायीह लाई बालबािलकाको िवकासा मक अव था कुन अव था र तरमा छ भ ने कुरा प्र  
पादर्छ । 

सन ् २०१० मा त कालीन िशक्षा म त्रालयअ तगर्त स चािलत सङ्घसं थाह को कायर् स पादन परीक्षण गनेर् 
उ े यले शिैक्षक गणु तर परीक्षण के द्र थापना भएको छ । यसले िशक्षा, िवज्ञान तथा प्रिविध म त्रालय अ तगर्त 
रहकेा शिैक्षक िनकायह  र िवद्यालयह को वत त्र पमा कायर्स पादन परीक्षण गनेर् िज मवेारी पाएको छ । यसै 
गरी प्रारि भक बालिशक्षा तथा िवकास लगायत िवद्यालय तहका िवद्याथीर्ह को िसकाइको उपलि ध परीक्षण गरी 
िशक्षा पद्धितको सधुार गनर्का लािग सझुाव प्रदान गनेर् िज मवेारी पाएको छ । बालबािलकाको उपलि धको परीक्षण 
गनेर् कायर्ले िसकाइमा सधुार याई गणु तर विृद्धमा ठूलो योगदान गनेर् अपेक्षा समते गिरएको छ । यस सं थाले 
अपनाउद ैगरेको प्रिक्रयामा आ मपरीक्षण, बा  यिक्तद्वारा र काननुी प्रावधानका आधारमा परीक्षण गनेर् अ यास 
रहकेो छ । उि लिखत आधारमा पाठ्यक्रम र पाठ्यक्रम सामग्री, िशक्षक यव थापन, िव ीय यव थापन, शकै्षिणक 
प्रयोजन, पवूार्धार र भौितक पक्ष ज ता िवषयलाई स बोधन गिरएको छ।

यस परीक्षणमाफर् त प्रारि भक बालिशक्षा तथा िवकासका सहजकतार्ह  र अिभभावकह ले यिक्तगत पमा 
बालबािलकाको प्रगित र ि थित, उनीह  कसरी िसिकरहकेा छन ्भ ने जानकारी हािसल गदर्छन ्। िशक्षा र िवकासका 
गितिविध िनमार्ण र कायार् वयनको अव थाको जानकारी हुने गदर्छ । यसबाहके योजनाकारलाई प्रारि भक बालिशक्षा 
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तथा िवकासका क्षेत्रमा कुन पक्षह मा प्राथिमकता िदनपुछर् भ ने प  हु छ र सो क्षेत्रको िवकासका लािग मागर्दशर्न 
प्रा  हुने गदर्छ । 

१.४ उ े य 
यस अ ययनको मखु्य उ े य बालिवकास के द्रका बालबािलकाको िसकाइ तथा िवकासको अव था पिहचान गनुर् 
हो । यसका िविश ीकृत उ े यह  िन नानसुार छन ्: 

१. बालिवकास के द्रका बालबािलकाको िसकाइ तथा िवकासको अव था पिहचान तथा मापन गनुर् । 
२. बालिवकास के द्रह का लािग िनधार्रण गिरएको भौितक पवूार्धार, यव थापन र कायर्स पादन तरको अव था 

पिहचान र िव ेषण गनुर् । 
३. अ ययनका नितजाह  सावर्जिनकीकरण गनुर्को साथै सबै सरोकारवालालाई उपल ध गराई सधुारका लािग 

सचूना तथा जानकारी उपल ध गराउन ु। 

१.५ अ ययनको सीमाङ्कन / पिरसीमाङ्कन
प्र ततु अ ययनको कायर्प्रणाली र िन कषर् आफैमा सङ्िक्ष  पमा रहकेो छ । प्रारि भक बालिशक्षा तथा िवकासको 
परीक्षणमा बालिवकास के द्रको अ ययन परूा गरी कक्षा एकमा अ ययनरत बालबािलकालाई िलइएको 
छ । समा यतया य तो अ ययनमा शिैक्षक वषर्को अ यमा स चालन गनुर्पनेर् भएतापिन उपल ध समय र ोतको 
यव थापनका कारण प्रारि भक बालिशक्षा अ ययन गरी कक्षा एकमा भनार् भएका बालबािलकालाई शिैक्षक सत्रको 
सु मा परीक्षण गिरएको िथयो। 

यस अ ययनको नमनूा छनौट िविध पणूर् पमा Random Sampling नभएको हुनाले भािरत औसत (weighted 
mean) को तलुना नगरी नमनूाको औसत (sample mean) मात्र प्र ततु गिरएको छ । 

१.६ प्रितवेदनको ढाँचा 
यस प्रितवेदनलाई पाँच पिर छेदमा प्र ततु गिरएको छ । पिहलो पिर छेदमा प्रारि भक बालिशक्षा तथा िवकासको 
पृ भिूम, अ ययनको उ े य, नेपालमा प्रारि भक बालिशक्षा तथा िवकासको स दभर् र परीक्षणको आव यकता 
समावेश गिरएको छ । य तै दो ो पिर छेदमा अ ययनको िविधलाई समावेश गिरएको छ । अ ययनको िविधअ तगर्त 
मू याङ्कनका साधन, प्रितिनिध नमनुा सङ्कलन र परीक्षणका थानह लाई समावेश गिरएको छ । यस पिर छेदमा 
त याङ्क सङ्कलन तथा िव ेषणको तिरकासमते समावेश गिरएको छ । अ ययनको अविधभिर नै ियनै प्रिक्रया 
तथा पद्धितका आधारमा अ ययन कायर् अिघ बढाइएको िथयो । य तै ते ो पिर छेदमा प्रारि भक िसकाइ र 
िवकासको नितजालाई समावेश गिरएको छ । यो कायर्क्रमको थालनीपिछ बालबािलकाको उपलि धको अव थाका 
िवषयमा यस पिर छेदमा िव ेषण गिरएको छ । उपलि धको िव ेषण गदार् िलइएका िविभ न आधारको समते चचार् 
र िव ेषण गिरएको छ । य तै गरी चौथो पिर छेदमा यव थापनका िवषयमा चचार् गिरएको छ । अि तम पिर छेदमा 
अ ययनबाट दिेखएका अव था र नितजा िव ेषणको िन कषर् र सझुाव समावेश गिरएको छ । 
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पिर छेद २ : अ ययन िविध

२. पिरचय
अनसु धानको उ े यअनसुार त याङ्क सङ्कलन र िव ेषण गनेर् प्रिक्रयालाई अ ययन िविधका पमा िलइ छ । यस 
पिर छेदमा अ ययन ढाँचालाई (Research Design) समावेश गिरएको छ । यसमा परीक्षण योजना, अ ययनका 
तिरका र साधनह को िवकास, बालिवकास के द्र छनोट र ितनको परीक्षण‚ त याङ्क सङ्कलन र िव ेषणका साथै 
बालिवकास के द्रको कायर्स पादन परीक्षण प्रिक्रयाका स ब धमा चचार् गिरएको छ । 

२.१ परीक्षण योजना 
बालबािलकाको कायर्स पादन परीक्षण िविभ न तीन चरणमा स प न गिरएको िथयो । पिहलो चरणमा परीक्षण प्रा प 
(Assessment Framework) तयार गिरएको िथयो । सो प्रा प तयार गदार् बालबािलकाको िसकाइ र िवकासलाई 
आधार मानी सचूकह  िवकास गिरएको िथयो । जसमा बालिवकास के द्रको राि ट्रय यनूतम मापद ड‚ २०६७ र 
प्रारि भक बालिवकास के द्र र बालबािलकाको िसकाइ तथा िवकास तर‚ २०६९ लाई िवशषे आधार मािनएको 
िथयो । ियनै द तावेजका आधारमा परीक्षण साधन‚ परीक्षण प्र ावली र प्रिक्रया िनधार्रण गिरएको िथयो । यस 
चरणमा अ तराि ट्रय अ यास, बालिवकासका िसद्धा तह लाई उिचत यान िदई बालिवकास र िसकाइका ६ ओटा 
िवषय क्षेत्रगत (Domainwise) पमा परीक्षण क्षेत्र पिहचान गिरएको िथयो । तािलका २.१ मा परीक्षणका लािग 
तयार गिरएको साधनले स बोधन गनुर्पनेर् िवषयगत सीप र परीक्षण कायर् (Assessment Tasks) स ब धी िववरण 
प्र ततु गिरएको छ । 

तािलका २.१ : प्रारि भक बालिशक्षा तथा िवकास परीक्षणको ढाँचा 
ज्ञाना मक के्षत्र िसपह परीक्षणका िवषयव तु

शारीिरक 
िवकास

थलू अङ्ग पिरचालनस ब धी 
िसप

• सही ढङ्गले उफ्रन ु
• व तहु  याक्न ुर समा न ु

सू म अङ्ग पिरचालनस ब धी 
िसप 

• कागजलाई बराबर भागमा पट्याउने र या ने 
• िव द ुजोडी आकार बनाउने 

संवेदना मक िसप
• आवाजह को पिहचान गनेर् 
• टाढा र निजकको दरूी पिहचान गनेर् 

वा य र सरसफाइ वा य र सरसफाइको अव था पिहचान गनेर् । 

भािषक िवकास 

सनुाइ िसप िनदेर्शनअनसुार कायर् गनेर् । 
अिभ यिक्त स चार नाम, उमरे र घरको ठेगाना बताउन । 

पवूर् पठन 
• िचत्र तथा व त ुपिहचान गरी नाम भ ने 
• श दका सु  अक्षर िच ने 
• नेपाली र अङ्गे्रजी वणर्मालाका अक्षर िच ने 
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ज्ञाना मक के्षत्र िसपह परीक्षणका िवषयव तु

पवूर् लेखन
• सीधा रेखा, अधर्वृ ाकार, नेपाली र अङ्गे्रजी 

वणर्मालाका अक्षरको अनलेुखन 
• नाम लेख्न 

बौिद्धक िवकास 

रङ्ग पिहचान र पजल िमलाउने 
• रातो, पहलो र नीलो पिहचान गनेर् 
• पजलबाट िचत्रह  बनाउने 

समयको अवधारणा • ह ाका िदनह को पिहचान गनेर् 

व त ुर साधनको पिहचान गनेर् 
• यातायात र स चारका साधनह को पिहचान गनेर् 
• दिैनक उपयोगका सामान वा व तकुो पिहचान 

गनेर् 
िदशाको पिहचान • दाँया बाँयाको पिहचान गनेर् 
सङ्ख्याको िचनारी • आधारभतू सङ्ख्याको पिहचान गनेर् 
आकार, पिरणाम र ल बाइको 
जानकारी 

• सानो-ठूलो, लामो-छोटोको िभ नता पिहचान गनर् 

िसजर्ना मक कायर्
• अपरुो िचत्र वा आकारबाट पणूर् िचत्र बनाउने वा 

आकार िदने 

सामािजक 
िवकास 

जीवनोपयोगी िसप • मन पनेर् र मननपनेर् कायर्को पिहचान गनेर् 

संवेगको पिहचान 
• पिरि थितअनसुार भावना यक्त गनेर् 
• अक लाई सहानभुिूत प्रकट गनुर् 

साँ कृितक 
िवकास 

मू य र मा यता 
• आ नो घर रहकेो क्षेत्रमा मनाउने िविश  चाड 

पवर्को जानकारी 
बालिवकास तथा िसकाइको यव थापकीय पक्षको परीक्षण गनर् प्रारि भक बालिवकास के द्र राि ट्रय यनूतम 
मापदणड मागर्दशर्क पिु तका २०६७ का आधारमा एक अितिरक्त परीक्षण खाका (Framework) िवकास गिरएको 
िथयो‚ जनु तािलका २.२ मा प्र ततु गिरएको छ । 

तािलका २.२ : बालिवकास के द्रको यव थापन मापनका लािग परीक्षणको ढाँचा 
यव थापन के्षत्र यथाथर् िववरण अङ्कनको आधार 

भौितक पवूार्धार/ 
सिुवधा 

भवन, के द्रको कोठा, कोठाको यव थापन, 
बैठक यव था, पु तकालय र िसकाइ 
कुनाह , कोठाको यव थापन / साजस जा 
तथा सजावट, िशक्षण सामग्रीको उपल धता, 
िशक्षण सामग्री, िसकाइ खले सामग्री 

प्र येक पक्षका लािग ३ अङ्कमा मापन 
गिरनेछ : 
• आदशर् वा पणूर् कायर्को मापद डका 

लािग ३ अङ्क, 
• यनूतम मापद ड परूा गनेर्का लािग २, 
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यव थापन के्षत्र यथाथर् िववरण अङ्कनको आधार 
स चालन िनयिमतता, सहयोगी कायर्कतार्का लािग 

योग्यता र तािलम तथा अिभलेख 
यव थापन । 

• यनूतम भ दाकम कायर्का लािग १ र 
• कुनै पिन मापद ड परूा नगनेर्का 

लािग ० अङ्क प्रदान गनेर् ।

२.२ परीक्षण साधन 
मािथ उ लेिखत परीक्षण ढाँचाका आधारमा िवज्ञह बाट परीक्षणका लािग साधनह को िवकास गिरएको 
िथयो । यसरी परीक्षणका साधनह को िवकास गदार् िवगत वषर्को परीक्षण साधनको प्रयोग, नितजा र प्रा  
पृ पोषणलाई समते आधार बनाई अि तमीकरण गिरएको िथयो । जसअनसुार गत वषर् २८ ओटा मापनका सचूक 
िनधार्रण भएका िथए भने यस वषर् ज मा २६ वटा सचूक िनधार्रण गरी परीक्षण गिरएको िथयो । 

तािलका २.३ मा िसकाइका िवषय क्षेत्रगत पमा िसक्नपुनेर् िसप (कायर्) र प्र येकको सङ्ख्या प्र ततु गिरएको छ । 

तािलका २.३ : परीक्षण के्षत्रका आधारमा परीक्षण सङ्ख्या र साधनह  
परीक्षणको के्षत्र िसप परीक्षणको कायर्गत सङ्ख्या 

शारीिरक िवकास थलू अङ्ग पिरचालनस ब धी िसप २
सू म अङ्ग पिरचालनस ब धी िसप २
संवेदना मक िसप १
वा य र सरसफाइ १

भािषक िवकास सनुाइ िसप ३
अिभ यिक्त स चार २
पवूर्पठन १
पवूर्लेखन २

बौिद्धक िवकास सनुाइ िसप ४
अिभ यिक्त स चार १
पवूर्पठन १
पवूर्लेखन १
सनुाइ िसप १
अिभ यिक्त स चार १
पवूर्पठन १

सामािजक िवकास जीवनोपयोगी िसप १
संवेगा मक िवकास संवेगको पिहचान १

सहानभुिूत १
साँ कृितक िवकास मू य र मा यता १
प्रारि भक बालिवकास के द्रको कायर्स पादन परीक्षणका लािग िविभ न ७४ ओटा सचूकह  समावेश गरी १८ 
ओटा क्षते्रह  भएको परीक्षण साधन िवकास गरी प्रयोग गिरएको िथयो । 
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२.३ परीक्षणको तयारी
मािथ उ लेख भएअनसुार िवकास भएका परीक्षण साधनलाई परीक्षणको कायर्मा प्रयोग गनुर् पिहले पवूर्परीक्षण 
(Piloting) गिरएको िथयो । परीक्षण गनेर् क्रममा भौगोिलक र साँ कृितक िविवधतालाई स बोधन हुने गरी 
बालिवकास के द्रह को छनोट गिरएको िथयो । परीक्षणबाट प्रा  जानकारी र पृ पोषणका आधारमा परीक्षण 
साधनलाई तरीकृत गरी अि तम प िदइएको िथयो । साधनलाई अि तम प िदएपिछ साधनको प्रयोग गनेर् 
स ब धमा तरीकृत प्रिक्रयासिहतको मागर्िनदेर्शन िवकास गिरएको िथयो । सोही मागर्िनदेर्शनमा भएको तरीकृत 
प्रिक्रया (कायर्िविध) अवल वन गरी शिैक्षक गणु तर परीक्षण के द्रका िवज्ञ तथा कमर्चारीलाई के द्र तरमा परीक्षण 
स चालनस व धी अिभमखुीकरण तािलम स चालन गिरएको िथयो । ती प्रिशिक्षत िवज्ञ तथा कमर्चारीबाट १५ 
िज लामा परीक्षण गनर्का लािग तोिकएका परीक्षक (िवद्यालय िनरीक्षक, ोत यिक्त, मा यिमक िशक्षक), परीक्षण 
हुने बालिवकास के द्रका प्रधाना यापक र सहजकतार्लाई िज ला तरमा अिभमखुीकरण तािलम स चालन गिरएको 
िथयो । 

२.४ िज ला र बालिवकास के द्रको छनोट 
िहमाल, पहाड र तराई तथा सबै प्रदशे (सात वटा) को प्रितिनिध व हुने गरी बालबािलकाको िसकाइ तथा िवकास 
परीक्षणका लािग १५ िज ला छनोट गिरएको िथयो । िशक्षा, िवज्ञान तथा प्रिविध म त्रालयअ तगर्तको िज ला ि थत 
कायार्लय (त कालीन िज ला िशक्षा कायार्लय हाल िशक्षा िवकास तथा सम वय एकाई) सँग परामशर् गरी बालिवकास 
के द्रह  छनोट गिरएका िथए । यसरी छनोट गदार् सामदुाियक िवद्यालयमा स चालन भएका के द्रह  मात्र िलइएको 
िथयो । यस प्रकार सबै क्षेत्रको प्रितिनिध व हुने गरी उ े यमलूक पद्धितका आधारमा ज मा २९९ वटा बालिवकास 
के द्र परीक्षणका लािग नमनूा छनोट भएका िथए । तािलका २.४ मा प्रदशेगत र िज लागत बालबािलकाको संलग्न 
भएको िववरण प्र ततु गिरएको छ । 

 तािलका २.४ : अ ययनका लािग छनोट भएका बालिवकास के द्र र बालबािलकाह को सङ्ख्या मक 
िववरण 

प्रदेश िज ला बालिवकास के द्रको सङ्ख्या ज मा बालबािलका सङ्ख्या
१ झापा ३४ ४५८

ते थमु १० १०८
सङ्खवुासभा ११ १२४

२ सलार्ही १९ २८०
पसार् २१ ३१३

३ रसवुा ४ २६
काठमाडौ ँ ४३ ५५६
मकवानपरु २५ ३२८

ग डकी गोरखा १७ १९७
पवर्त १३ १३२
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प्रदेश िज ला बालिवकास के द्रको सङ्ख्या ज मा बालबािलका सङ्ख्या
५ बाँके २८ ३४८

यठुान १६ १६५
कणार्ली जु ला ८ ८८
सदुरू पि म डडेलधरुा १२ १२९

कैलाली ३८ ४२३
ज मा १५ २९९ ३६७५

२.५ परीक्षण स चालन 
परीक्षण स चालन वीकृत परीक्षण ढाँचाको आधारमा गिरएको िथयो । तरीकृत परीक्षण साधन र के द्रबाट वीकृत 
मागर्िनदेर्शनबमोिजमको प्रिक्रया अवल बन गिरएको िथयो । प्रारि भक बालिवकास के द्रको अ ययन परूा गिरसकेका 
कक्षा १ मा भनार् भएका बालबािलकालाई नमनूा छनौट गरी २०७५ सालको वैशाख अि तम ह ामा परीक्षण 
स चालन भएको िथयो । बालबािलकाको िसकाइ तथा िवकास तर परीक्षणका साथै बालिवकास के द्रको 
यव थापकीय कायर्स पादनको अव थासमते परीक्षण भएको िथयो । परीक्षण कायर्स चालन गनर् िज ला तरको 
अिभमखुीकरणमा सहभागी भएका परीक्षक (त कालीन िज ला िशक्षा कायार्लयका िवद्यालय िनरीक्षक, ोत 
यिक्त, मा यिमक िशक्षक) लाई पिरचालन गिरएको िथयो । परीक्षणमा वातावरण यव थापन र िक्रयाकलाप 
स चालनमा सहयोग गनर्का लािग अिभमखुीकरण तािलम िलएका स बि धत प्रधाना यापक र बालिवकास के द्रका 
सहजकतार्लाई संलग्न गराइएको िथयो । 

परीक्षणको िदन िवद्यालयमा उपि थत भएकाम ये एउटा के द्रबाट बढीमा १५ जना बालबािलकालाई परीक्षणमा 
सहभागी गराइएको िथयो । सो िदन परीक्षण गिरने कक्षामा १५ जनाभ दा बढी बालबािलका उपि थत भएको 
अव थामा िचठ्ठा (Random sampling) प्रिक्रया अवल बन गरी बालबािलका छनोट गिरएको र १५ जनाभ दा 
कम भएको अव थामा सबै बालबािलकालाई परीक्षणमा सहभागी गराइएको िथयो । परीक्षणको क्रममा प्र येक 
बालबािलकालाई परीक्षण गिरने िवषयव त ु (टा क) को िक्रयाकलाप गनर्का लािग स बि धत सहजकतार्ले 
सहजीकरण गरेका िथए र सोको आधारमा परीक्षकले िसकाइ तथा िवकास तर मापन गरेका िथए ।

बालिवकास के द्रको यव थापकीय पक्षको कायर्स पादन तरको अव थाको परीक्षण भने शिैक्षक गणु तर परीक्षण 
के द्रका िवज्ञ तथा कमर्चारीबाट स बि धत के द्रमा थलगत अवलोकन र छलफल तथा अ तिक्रर् या गरी स बि धत 
सहजकतार् र यव थापन सिमितसमतेको सहयोगमा प्रमाणमा आधािरत भई गिरएको िथयो । 

२.६ त याङ्कको िव े षण र याख्या
बालिवकास के द्रको परीक्षणबाट प्रा  त याङ्क सरुिक्षत पमा शिैक्षक गणु तर परीक्षण के द्रमा सङ्कलन गिरएको 
िथयो । यसरी प्रा  सबै सचूना र प्र येक प्र ावलीगत (Items) त याङ्क तथा जानकारीलाई पिरमाणा मक 
(quantitative) पमा एक्सेल स टवेयरमा प्रिवि  गिरएको िथयो । यसरी स टवेयरमा यवि थत गिरएका 
त याङ्क तथा सचूनालाई एस.िप.एस.एस. (SPSS) स टवेयरमा पा तरण गरी आव यकताअनसुार िवषय क्षेत्र 
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(Theme) बनाई िव ेषण गिरएको िथयो । 

त याङ्क िव ेषण गदार् बालबािलकाह को उपलि ध तरलाई तीन समहू (Band) मा िवभाजन गरी िव ेषण 
गिरएको िथयो । जसअनसुार कमजोर (struggling), म यम तर (progressing) र राम्रो (on track) गरी िवभाजन 
गिरएको िथयो । यसै गरी बालबािलकाको समग्र औसत उपलि धको लैङ्िगक पक्ष, भाषागत पक्ष, प्रदशे र िज ला, 
िवषय क्षेत्रगत (Domain-wise) पक्ष, सहजकतार्को योग्यता, तािलम, अनभुव आिदका आधारमा त याङ्क 
िव ेषण गिर प्र ततु गिरएको छ। 

िवद्यालयमा आधािरत ४४ वटा बालिवकास के द्रको कायर्स पादन परीक्षण तरीकृत परीक्षण साधनका आधारमा 
भएको िथयो । सु मा भौितक अव थासँग स बि धत त याङ्क र िसकाइ उपलि धस ब धी त याङ्क छुट्टाछुटै्ट 
पमा क यटुरमा प्रिव ी गिरएको िथयो । यसपिछ ती दईु त याङ्कबीचको स ब ध हनेर् ती त याङ्कलाई िमलान 

गरी तलुनायोग्य तािलकाह  िवकास गिरएको िथयो । यी सबै पक्षमा त याङ्कशा को ANOVA Test प्रयोग गरी 
बालबािलकाको उपलि धसँग यव थापकीय पक्षको सहस ब ध हिेरएको िथयो । 
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पिर छेद ३ : औसत उपलि ध‚ याख्या र िव े षण

३. उपलि ध (Performance)
यो ख ड बालबािलकाको औसत िसकाइ तथा िवकास तरको उपलि धको याख्या र िव ेषणमा केि द्रत रहकेो 
छ । बालबािलकाको उपलि धका आधारमा कमजोर (Struggling)‚ म मम तर (Progressing) र राम्रो (On 
track) गरी तीन समहू (Bands) मा िवभाजन गरी िव ेषण गिरएको छ । समहूगत याख्यापिछ समग्र औसत 
उपलि ध (Overall average mean) लाई आधार मानी िवषय/िसकाइका क्षेत्रगत (Domain)‚ प्रदशेगत र 
िज लागत याख्या‚ िशक्षकको योग्यता, तािलम र अनभुवको आधारमा परीक्षण नितजाको याख्या गिरएको 
छ । त याङ्क िव ेषण गदार् प्रािविधक पमा नितजालाई भािरत औसतमा नभई नमनूाको आधारमा प्र ततु गिरएको 
छ । यी सबैको आधारमा अ यमा यस ख डको िनचोड प्र ततु गिरएको छ । 

३.१ बालिवकास र िसकाइमा बालबािलकाको समूहगत उपलि ध 
प्रारि भक बालिवकास र िसकाइ उमरे समहूका बालबािलकाबाट उनीह  कक्षामा पगु्न सवर्पक्षीय िसकाइ र 
िवकासको अपेक्षा गिरएको हु छ । सामा यतया सबैको बझुाइ ती बालबािलका कक्षा एकमा जान सक्षम छन ्भ ने 
हु छ । पाठ्यक्रममा पिन उनीह ले िसक्नपुनेर् यनूतम िवषयव त ुर सवर्पक्षीय िवकासका िवषयव त ुसमावेश गिरएको 
छ । 

तीम ये केही िवषयव त ु िन नानसुार छन:्  यातायातका साधन िच न‚ु आ नो नाम भ न सक्न‚ु उमरे‚ घर भएको 
ठेगाना‚ वक्ररेखा िख न‚ टाढा र निजक पिहचान‚ ‘क’‚ ‘ख’ ज ता अक्षरको नक्कल गनर्‚ स चारका साधन बारे 
बताउन‚ िदशा बताउन‚ु केही िसजर्ना मक कायर् गनर् र नेपाली तथा अङ्गे्रजीका अक्षर लेख्न आिद । 

उि लिखत िवषयव तकुा आधारमा िवकास भएको बालबािलकाको िसकाइ तथा िवका तर परीक्षण साधनको 
आधारमा परीक्षण िक्रयाकलाप गिरएको िथयो । परीक्षण िक्रयाकलापका आधारमा प्रा  त यलाई कमजोर‚ म यम 
र राम्रो समहूमा (3 bands) िवभाजन गिरएको िथयो । यसका आधारमा िव ेषण गदार् िन नबमोिजम पाइएको छ । 

कमजोर (Struggling) समहूका बालबािलकाले संवेग‚ खशुी‚ र िदग्दारी िच न/बु न सक्छ; उनीह ले आ नो 
नाम‚ घर भएको ठेगाना‚ वक्ररेखा िख न‚ टाढा र निजक पिहचान‚ ‘क’, ‘ख’ ज ताको नक्कल गनर् सक्छन ्। 

म यम तर (Progressing) मा पनेर् बालबािलकाले मािथका कायर्को अितिरक्त भकु डो फा न सक्छन‚् िदशा 
पिहचान गछर्न‚् ना न र गाउन‚ रङ्ग िच न‚ स चारका साधन बताउन‚ पजल िमलाउन सक्छन ्। 

राम्रो (On track) समहूमा पनेर् बालबािलकाले पाठ्यक्रमले िनधार्रण गरेका सबै पक्षअ तगर्तका यनूतम कायर्ह  
गनर् सक्छन ्। उनीह ले िचत्र बनाउने‚ नेपाली र अङ्गे्रजी अक्षर लेख्ने‚ आ नो पिहलो नाम लेख्ने‚ समयको धारणा, 
कागज पट्याउन‚ या न‚ िनदेर्शनअनसुार कागज मोड्न ज ता अ य िसजर्ना मक कामसमेत गनर् सक्षम भ ैकक्षा 
एकमा अ ययनका लािग सक्षम र तयार भएको पाइयो । 
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प्रारि भक बाल िवकास के द्र र बालबािलकाको िसकाइ तथा िवकास तर परीक्षण २०७५ : सङ्िक्ष  प्रितवेदन

उपलि ध प्रितशतका आधारमा कमजोर र म यम बीचको सीमाङ्कन (cut score) ६३ प्रितशत र म यम तथा राम्रो 
बीचको सीमाङ्कन (cut score) ८३ प्रितशत रहकेो िथयो। प्र ावलीको किठनाइ तरले भाग गरी सो आधारमा 
बराबर अ तराल (Interval) कायम गरी प्र ततु गिरएको छ । 

िचत्र ३.१ मा दखेाइएअनसुार परीक्षण भएका बालबािलकाम ये ३९ प्रितशत राम्राे समहूमा (उपयकु्त िसकाइ भएका), 
५८ प्रितशत म यम समहूमा (म य िसकाइ भएका) र ३ प्रितशत कमजाेर समहूमा परेका  छन ्। 

िचत्र ३.१ : बालबािलकाको समूहगत उपलि धको अव था

मािथको नितजाबाट ज मा ३९ प्रितशत बालबािलका मात्र एक कक्षामा अ ययनका लािग योग्य छन ् भ ने 
दिेख छ । प्र ततु यस नितजाले सबै बालबािलकाको उपलि धलाई यानमा राखी प्रभावकारी कायार् वयनका लािग 
सबै पक्षबाट थप प्रयासको आव यकता औ याएको छ । 

पिछ लो ख डमा िव ेषण गिरएअनसुार के द्रको भौितक अव थाले बालबािलकाको उपलि धमा खासै असर 
नपरेको दखेाएको छ । अब यसपिछ सहजकतार् र बालबािलकाको उपलि धका बारेमा याख्या िव ेषण गिरएको 
छ । 
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प्रारि भक बाल िवकास के द्र र बालबािलकाको िसकाइ तथा िवकास तर परीक्षण २०७५ : सङ्िक्ष  प्रितवेदन

३.२ बालबािलकाको समग्र उपलि ध
तािलका ३.२ मा बालबािलकाको समग्र औसत उपलि धका साथै तरीय िभ नता (standard deviation ) एवम ्
अिधकतम र यनूतम उपलि धस ब धी िववरण प्र ततु गिरएको छ । 

तािलका ३.२: प्रारि भक बालिवकास के द्रका बालबािलकाको समग्र औसत उपलि ध 
परीक्षणमा सहभागी बाल 
बािलकाको सङ्ख्या

यूनतम 
उपलि ध

अिधकतम 
उपलि ध औसत तरीय िभ नता

३६७५ ५.८१ १०० ७६ १६.१

तािलका ३.२ अनसुार समग्र पमा ज मा ३६७५ जना बालबािलकाको औसत उपलि ध ७६% र तरीय िभ नता 
१६.१ छ । अिधकतम १०० प्रितशत र यनूतम ५.८१ प्रितशत उपलि ध प्रा  गरेका छन ्। बालबािलकाले िनधार्िरत 
पाठ्यक्रमका आधारमा ७६% औसत उपलि ध प्रा  गरेको दिेख छ । तरीय िभ नता १६.१ ले बालबािलकाको 
उपलि धमा उ लेख्य यिक्तगत िभ नता छ भ ने दिेख छ । तरीय िभ नताको सामा य िसद्धा त के छ भने‚ िवचलन 
जित सानो हु छ शिैक्षक पद्धित उितनै सबल मािन छ । बालबािलकाको उपलि ध अिधकतम १००% र यनूतम 
५.८% हुनलेु पिन यिक्तगत िभ नता याद ैधरैे भएको सङ्केत गछर् । 

३.२.१ लैङ्िगक पक्ष र उपलि ध
िचत्र ३.२.१ मा लैङ्िगक पमा छात्र र छात्राको औसत उपलि धको तलुना मक अव था प्र ततु छ । 

िचत्र ३.२.१ : बालबािलकाको लैङ्िगक पक्षबाट िसकाइ उपलि धको अव था

३.२.२ िवषय के्षत्रगत (Domainwise) उपलि ध
िचत्र ३.२.२ मा बालबािलकाको शारीिरक‚ सामािजक‚ संवेगा मक‚ बौिद्धक‚ भािषक र साँ कृितक िसकाइ तथा 
िवकासका आधारमा औसत उपलि धको तलुना मक अव था प्र ततु गिरएको छ । 
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प्रारि भक बाल िवकास के द्र र बालबािलकाको िसकाइ तथा िवकास तर परीक्षण २०७५ : सङ्िक्ष  प्रितवेदन

िचत्र ३.२.२: बालबािलकाको िवषयगत औसत उपलि धस ब धी िववरण

िचत्रअनसुार बालबािलकाले भाषाको िवषय क्षेत्रमा सबैभ दा बढी (८४.१%) र साँ कृितक िवकासको क्षेत्रमा 
सबैभ दा कम (७६.०%) उपलि ध प्रा  गरेको पाइयो । प्र येक िवषय क्षेत्रमा उपलि ध फरक फरक पाइएको छ । यस 
प्रकारको िभ नता त याङ्कशा ीय ि ले (एनोभा परीक्षणको ५% िसिग्निफके ट लेभलमा) मह वपणूर् दिेखएको 
छ । 

३.२.३ बालबािलकाको प्रदेशगत उपलि ध
िचत्र ३.२.३ मा प्रदशेगत पमा बालबािलकाको उपलि धको तलुना मक अव था दखेाइएको छ । िचत्रमा प्रदशेगत 
उपलि धलाई राि ट्रय औसत उपलि धसँग पिन तलुना गरी दखेाइएको छ । 

िचत्र ३.२.३ बालबािलकाको प्रदेशगत पमा औसत उपलि धस ब धी िववरण
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िचत्रअनसुार सबैभ दा राम्रो उपलि ध प्रदशे ३ र सबैभ दा कम उपलि ध कणार्ली प्रदशेको दिेखएको छ । प्र ततु 
त याङ्कअनसुार सदुरू पि मा चल प्रदशेको उपलि ध राि ट्रय औसतसँग बराबर दिेखएको छ र प्रदशे १ को 
उपलि ध राि ट्रय औसतभ दा केही मािथ दिेखएको छ । 

३.२.४ बालबािलकाको िज लागत उपलि ध
िचत्र ३.२.४ मा यस अ ययनमा छनौट भएका १५ िज लाका बालबािलकाको िज लागत औसत उपलि धको 
तलुना मक अव था प्र ततु गिरएको छ । 

िचत्र ३.२.४ बालबािलकाको िज लागत औसत उपलि धस ब धी िववरण

उि लिखत िचत्र हदेार् सबैभ दा बढी काठमाड  िज लाको (८८ प्रितशत) र सबैभ दा कम रसवुा िज लाको (६७ 
प्रितशत) उपलि ध दिेखएको छ । यसको राि ट्रय औसत भने ७६ प्रितशत दिेखएको छ । ११ वटा िज लाह  राि ट्रय 
औसतभ दा कम औसत उपलि ध हुने िज लामा पदर्छन ्। िचत्रअनसुार िवद्याथीर् सङ्ख्या धरैे हुदँा औसत उपलि ध 
पिन बढी भएको अव था दिेखएको छ । 

३.३ िशक्षणको मा यम भाषाका आधारमा उपलि ध 
िचत्र ३.३ मा िशक्षणको मा यम भाषाको आधारमा बालबािलकाको उपलि धको अव था प्र ततु गिरएको 
छ । बि जका र अङ्गे्रजी‚ नेपाली र िह दी‚ अविध‚ नेपाली र भोजपरुी‚ नेपाली‚ डोटेली‚ अङ्गे्रजी र नेपाली‚ 
अङ्गे्रजी र अ य गरी आठ भािषक समहूमा समहूीकृत गरी िव ेषण गिरएको छ । 
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िचत्र ३.३ िशक्षणको मा यम भाषाको आधारमा बालबािलकाको औसत उपलि ध िववरण

िचत्रअनसुार अङ्गे्रजी भाषालाई िशक्षणको मा यमका पमा अवल बन गरी िशक्षण सहजीकरण गिरएकोमा 
सबैभ दा बढी उपलि ध (८३.६९ प्रितशत) नितजा दिेखएको छ । य तै बि जका‚ अङ्गे्रजी‚ नेपाली र िह दी आिद 
भाषाको उपयोग गरेकोमा सबैभ दा कम उपलि ध (६२.८ प्रितशत) नितजा दिेखएको छ । 

३.४ सहजकतार्को योग्यता, तािलम, अनुभव र उपलि ध 
३.४.१ सहजकतार्को योग्यता र उपलि ध
िचत्र ३.४.१ मा प्रारि भक बालिवकास के द्रका बालबािलकाको उपलि ध र सहजकतार्को योग्यता बीचको 
तलुना मक अव था प्र ततु गिरएको छ । 

िचत्र ३.४.१: सहजकतार्को योग्यता र बालबािलकाको औसत उपलि धको अव था
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िचत्र ३.४.१ मा सहजकतार्को योग्यता नातक वा सोभ दा मािथ हुदँा बालबािलकाको िसकाइ उपलि ध सबैभ दा 
बढी (८१.८१ प्रितशत) र उनीह को योग्यता १० कक्षा वा सोभ दा कम हुदँा उपलि ध सबैभ दा कम (७३.६४ 
प्रितशत) दिेख छ । यसले सहजकतार्को योग्यता बढ्द ैजाँदा बालबािलकाको उपलि ध पिन बढ्ने रहछे भ ने त य 
प्र  पारेको छ । उ लेख्य िभ नता नातक तह उ ीणर् (८१.८प्रितशत) र कक्षा १२ योग्यता (७६.२प्रितशत) बीचमा 
दिेखएको छ 

यस िकिसमको नितजाले अ तराि ट्रय अ याससँग पिन तादा यता राख्दछ । धरैेजसो मलुकुह मा िवशषे गरी 
िवकिसत मलुकुमा यस प्रकारको सहजकतार्को योग्यता यनूतम पमा नातक कायम गिरएको हु छ । यसले नीितगत 
प्रयोजन दखेाउँछ । हाम्रा बालिवकास तथ िशक्षा स ब धी नीितगत द तावेजमा सो प्रावधानको अपेक्षा गनुर्पनेर् हु छ । 

३.४.२ सहजकतार्को तािलम र बालबािलकाको उपलि ध
िचत्र ३.४.२ मा तािलम पाएका र नपाएका सहजकतार्ले िशक्षण सहजीकरण गदार् बालबािलकाको उपलि धको 
अव थामा िभ नता दिेखएको छ । 

िचत्र ३.४.२: सहजकतार्को तािलम र बालबािलकाको औसत उपलि धको अव था

उि लिखत िचत्रअनसुार तािलम प्रा  सहजकतार्बाट िसक्ने अवसर प्रा  गरेका बालबािलकाको उपलि ध ७६.१ 
प्रितशत छ र तािलम अप्रा  सहजकतार्बाट सहजीकरण गरेका बालबािलकाको उपलि ध केही बढी (८०.२प्रितशत) 
दिेख छ । तािलम अप्रा  भरखर भरखर िनयकु्त भएका यवुा र शिैक्षक योग्यता बढी हुन सक्छन ्। यस िवषयमा थप 
अ ययन गरी िनक्य लमा पगु्न सिक छ । 

३.४.३ सहजकतार्को अनुभव र बालबािलकाको उपलि ध
िचत्र ३.४.३ मा बालबािलकाको उपलि ध र सहजकतार्को अनभुवबीच रहकेो तलुना मक अव था उजागर गरेको 
छ । जसअनसुार सहजकतार्को अनभुव तीन वषर् र सो भ दा कम‚ चार दिेख पाँच वषर्‚ ६ दिेख १० वषर् र ११ वषर् र 
सोभ दा मािथ िनि त गरी िव ेषण गिरएको छ । 
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िचत्र ३.४.३: सहजकतार्को अनुभव र बालबािलकाको औसत उपलि धको अव था

उक्त िचत्रअनसुार सहजकतार्को अनभुव ४ दिेख ५ वषर् हुदँा बालबािलकाको उपलि ध सबैभ दा बढी ७८.९ प्रितशत 
रहकेो पाइयो भने अनभुव बषर् ११ वा बढी हुदँा ७५.९ प्रितशत मात्र पाइयो । जसअनसुार धरैे अनभुव हुदँमैा 
बालबािलकाको उपलि धमा सकारा मक प्रभाव पनेर् दिेखएन । 

३.४.४ सहजकतार्को सङ्ख्या र बालबािलकाको उपलि ध 
सामा यतया आदशर् वा राम्रो अव थामा २५ जना बालबािलकाका लािग २ जना सहजकतार् हुनपुछर् भ ने अपेक्षा 
गिरएको हु छ । यस स दभर्मा तलको िचत्रले सहजकतार्को सङ्ख्या र बालबािलकाको उपलि धको अव था प्र ततु 
गरेको छ । 

िचत्र ३.४.४: सहजकतार्को सङ्ख्याका आधारमा बालबािलकाको औसत उपलि ध
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मािथको िचत्रअनसुार ३६७५ जना बालबािलकाम ये ६०प्रितशत बालबािलका एकजना सहजकतार्ले सहजीकरण 
गरेका छन ् भने बाँकी ४०प्रितशत बालबािलका दईुजना सहजकतार्बाट िसकाइ सहजीकरण गरेको पाइएको 
छ । िचत्रअनसुार दईुजना सहजकतार्बाट िसकाइ सहजीकरण भएका बालबािलकाको िसकाइ उपलि ध तलुना मक 
पमा राम्रो (७९प्रितशत) छ । जहाँ एकजना सहजकतार्ले िसकाइ तथा सहजीकरण गदार् ७४ प्रितशत मात्र उपलि ध 

छ ।  
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पिर छेद ४ : भौितक पक्ष र बालबािलकाको उपलि ध

४. भौितक पक्ष 
बालिवकास के द्रको भौितक अव था तथा पवूार्धारलाई िसकाइ र िवकासका लािग पवूर्शतर् मािन छ । यस अ ययनमा 
भवन, कक्षाकोठा, कक्षाकोठामा सामग्री र पु तकालय तथा िसकाइ कुनालाई प्रमखु िवषय बनाई ज मा ४४ वटा 
बालिवकास के द्रको प्रा  त याङ्कलाई याख्या गिरएको छ । भौितक अव थाका िवषयमा चचार् गिरएका चार वटै 
िवषय क्षेत्रको अव था र यसको उपलि धसँगको स ब धमा िव ततृ जानकारी तल प्र ततु गिरएको छ । यसस ब धी 
कायर्क्षेत्रबाट प्रा  त याङ्कलाई सु मा उपलि धस ब धी र भौितक अव थास ब धी छुट्टाछुटै्ट पमा त याङ्क 
प्रिवि  गिरएको िथयो । यसपिछ यी दईुबीचको स ब ध थाहा पाउन त याङ्कलाई समहूीकृत गरी एउटै तािलकामा 
यव थापन गिरएको िथयो । यी सबै िवषयव त ुतािलका ४.१ मा प्र ततु गिरएको छ । 

४.१ भवन
तािलका ४.१. मा बालिवकास कक्षा चलेको िवद्यालयका भवनको सङ्ख्या, प्रकार र गणु तरका बारेमा िववरण 
प्र ततु गिरएको छ । 

तािलका ४.१: बालिवकास के द्र चलेका भवनको सङ्ख्या, प्रकार र गुण तर 
भवनको गुण तर सङ्ख्या प्रितशत

१. घरेाबारासिहतको हाता, याल ढोका भएका उ यालो र सफा कोठा भई 
आ नो भवनमा स चािलत २८ ६३.६

२. याल ढोकासिहत सफा कोठा भएको र सानो भवनमा स चािलत १४ ३१.८
३. याल ढोकासिहत सफा कोठा भएको र सावर्जिनक वा भाडाको भवनमा 

स चािलत १ २.३
४. मािथको अव थाभ दा पिन कमजोर अव थाको भवन १ ३.३
ज मा ४४ १००

मािथको तािलकामा पाइएअनसुार नमनुा छनोट गिरएका ६३.६ प्रितशत के द्र पणूर् भवन भएको, सफा कक्षाकोठा र 
घरेा पखार्ल भएको भवनमा स चालन भएको पाइएको छ । िनकै कमजोर अव थाका के द्र ज मा २.३ प्रितशत रहकेा 
छन ्। 

भवनको प्रकार र बालबािलकाको उपलि धबीचको स ब ध पिहचान गनर् त याङ्कशा ीय साधन ANOVA 
Test को प्रयोग गिरएको िथयो । यसस ब धी िववरण तािलका ४.२ मा प्र ततु गिरएको छ । 
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तािलका ४.२: बालबािलकाको उपलि ध र भवनको गुण तरबीचको स ब ध

भवनको गुण तर औसत 
उपलि ध

िवद्याथीर् 
सङ्ख्या 

तरीय 
िभ नता 

१. घरेाबारासिहतको हाता, याल ढोका भएका उ यालो र सफा 
कोठा भई आ नो भवनमा स चािलत 80.380.3 403403 14.614.6

२. याल ढोकासिहत सफा कोठा भएको र सानो भवनमा 
स चािलत 74.474.4 160160 13.013.0

३. याल ढोकासिहत सफा कोठा भएको र सावर्जिनक वा भाडाको 
भवनमा स चािलत 77.477.4 5 7.87.8

४. मािथको अव थाभ दा पिन कमजोर अव थाको भवन 80.480.4 2222 5.35.3

ज मा 78.778.7 590590 14.214.2

मािथको तािलका ४.२ मा प्र ततु त याङ्कले बालबािलकाको िसकाइ उपलि ध कमजोर गणु तरको भवन हुदँा 
८०.४% दिेखएको छ भने राम्रो तरको भवन हुदँा ७४.४% दिेखएको छ । य तैगरी िठकै खालका भवन हुदँा यी 
दईुको बीचमा उपलि ध रहकेो पाइएको छ । अझ उ लेखनीय पक्ष के छ भने राम्रो भवन हुने अव थामा तरीय 
िभ नता १४.२ छ र कमजोर भवन भएकोमा ५.३ रहकेो पाइएको छ । तरीय िभ नता धरैे हुनकुो मतलव बालबािलकामा 
िसकाइ िभ नतामा धरैे अ तर छ भ ने हो । य तो प्रकारको अ वभािवक नितजा हुनमुा िविवध कारण हुन सक्छन ्जनु 
थप अ ययनको िवषयव त ुहुन सक्ने दिेख छ । 

४.२ कक्षाकोठाको आकार 
तािलका ४.३ मा बालिवकास के द्रमा कक्षाकोठाको कुन तरमा सरकारबाट िनधार्िरत तर र मापद डको यव थापन 
गिरएको छ भ ने िवषयको िव ेषण गिरएको छ। 

तािलका ४.३: िनधार्िरत तर र मापद डका आधारमा कक्षा कोठाको यव थापन
 कक्षा कोठाको आकार सङ्ख्या प्रितशत
१. प्रित बालबािलका २ वगर् िमटर क्षेत्रफल भई क तीमा ८ िफट उचाइको कोठा र 

छुटै्ट आराम कक्ष/शयन कक्षको यव था भएको 2 4.54.5

२. प्रित बालबािलका १.५ वगर् िमटर क्षेत्रफल भई क तीमा ८ िफट उचाइ भएको, 
कोठामा आराम कक्ष/ शयन कक्षको यव था भएको 1414 31.831.8

३. प्रित बालबािलका १.५ वगर् िमटरभ दा कम क्षेत्रफल र उचाइको २० जना 
बालबािलका ब न पगु्ने कोठा 2727 61.461.4

४. मािथ नं. ३ मा उ लेख भएको तरका पिन परूा नभएको 1 2.32.3

ज मा 4444 100100
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मािथ प्र ततु गिरएको तािलकाअनसुार अ ययनमा छनोट भएका के द्रह म ये कक्षाकोठा यव थापन िनकै राम्रो 
भएका के द्रह  ज मा ४.५% रहकेो पाइएको छ । अिधकांश (६१.४%) को यव थापन म यमभ दा पिन त लो 
तरको रहकेो पाइएको छ । यसको अथर् हु छ प्रित िवद्याथीर् १.५ वगर् िमटर क्षेत्रफल, ८ िफट उचाइ र २० जना 
बालबािलका ब न पगु्ने मात्र सिुवधा भएको दिेखएको छ । 

तािलका ४.४: मा कोठाको िनधार्िरत मापद डका आधारमा बालबािलकाको िसकाइ उपलि धको अव था तथा 
तरीय िभ नतासमते प्र ततु गिरएको छ । 

तािलका ४.४: कोठाको िनधार्िरत मापद डका आधारमा बालबािलकाको िसकाइ उपलि ध

कक्षा कोठाको आकार औसत 
उपलि ध

िवद्याथीर् 
सङ्ख्या 

तरीय 
िभ नता 

१. प्रित बालबािलका २ वगर् िमटर क्षेत्रफल भई क तीमा ८ िफट उचाइको 
कोठा र छुटै्ट आराम कक्ष/शयन कक्षको यव था भएको 76.776.7 3333 10.610.6

२. प्रित बालबािलका १.५ वगर् िमटर क्षेत्रफल भई क तीमा ८ िफट 
उचाइ भएको, कोठामा आराम कक्ष/शयन कक्षको यव था भएको 79.179.1 208208 13.713.7

३. प्रित बालबािलका १.५ वगर् िमटरभ दा कम क्षेत्रफल र उचाइको २० 
जना बालबािलका ब न पगु्ने कोठा 79.279.2 334334 14.614.6

४. मािथ नं ३ मा उ लेख भएको तरका पिन परूा नभएको 64.664.6 1515 7.57.5
ज मा 78.778.7 590590 14.514.5

तािलकाअनसुार बालबािलकाको उपलि धसँग कक्षा कोठा यव थापनको गणु तर बीचमा खासै स ब ध दिेखएको 
छैन । बालिवकास के द्रमा उनीह  सु ने कोठा नभएको अव थामा त याङ्कशा ीय पम ैमह वपणूर् िभ नता 
दिेखएको छ । यस िव ेषणले धरैेजसो कक्षाकोठह को यव थापन सा ै कमजोर भएको ( यनूतम िनधार्िरत 
तरसमते परूा नभएका) दिेखएको छ । तथािप राम्रो तर कायम गरेका र नगरेका बालिवकास के द्रका बालबािलकाको 
उपलि धमा भने खासै िभ नता दिेखदंनै । प्रा  त याङ्कले कक्षाकोठाको आकार र बालबािलकाको उपलि धबीचमा 
पिन खासै स ब ध दिेखदँनै । यसबाट के भ न सिक छ भने कक्षाकोठा र भौितक वातावरणभ दा िसकाइमा प्रभाव 
पानेर् अ य प्रबल त वह  हुन सक्छन ्। 

४.३ कक्षा कोठामा हुने सामग्री उपल धता र यव थापन 
तािलका ४.५ मा बालिवकास के द्रमा िसकाइ तथा खे ने सामग्रीको उपल धता र यव थापनको अव था प्र ततु 
गिरएको छ । 
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तािलका ४.५: बालिवकास कक्षामा खे ने सामग्रीको उपल धता र यव थापन
कक्षा कोठमा सामग्रीको उपल धता र यव थापन सङ्ख्या प्रितशत

१. बालबािलकाको सहज पहुचँमा रािखएका खले सामग्री, प्र येक 
बालबािलकाका सामान राख्ने अलग अलग थानको यव थासिहत 
बालबािलकाका िसजर्ना सामग्री प्रदशर्न गिरएको सजावटयकु्त 
कोठा । बालबािलका खे नका लािग बालवुा, माटो र पानीको यव थासमते 
भएको 

1919 43.243.2

२. भएका खले सामग्री यवि थत नरािखएका, बालबािलकाको सहज पहुचँमा 
पिन नभएको, बालबािलकाका सामान यवि थत पमा राख्ने यव था 
नभएको, बालबािलकाका िसजर्ना सामग्री थोरै मात्र प्रदशर्न गिरएको र 
बालबािलका खे नका लािग बालवुा, माटो र पानी कोठा िभत्र यव था 
नभएको

1818 40.940.9

३. खले सामग्री नभएको वा नरािखएको, बालबािलकाका सामान राख्ने ठाँउ 
नभएको र बालबािलकाका िसजर्ना सामग्री पिन प्रदशर्न नगिरएको 5 11.411.4

४. मािथको नं ३ भ दा पिन यनू तरका सामग्रीको उपल धता र यव थापन 2 4.54.5

ज मा 4444 100100

यस अ ययनमा छनोट भएका के द्रह मा खे ने समाग्री, खे ने ठाउँ, पानी, माटो, रचना मक कायर् गनेर् र दखेाउने 
ज ता पक्षलाई कक्षाकोठामा हुने सामग्रीको पमा िलइएको िथयो तर धरैे कम सङ्ख्याका कक्षाकोठामा मात्र ती 
सामग्रीको उपल धता र यव थापन भएको पाइयो ।  

तल िदइएको तािलका ४.६ मा कक्षा कोठामा िसकाइ सामग्रीको उपल धताको अव था र बालबािलकाको औसत 
उपलि धबीचको स ब ध र तरीय िभ नता प्र ततु गिरएको छ । 

तािलका ४.६: बालिवकास कक्षामा िसकाइ तथा खे ने सामग्रीको उपल धता

कक्षा कोठमा सामग्रीको उपल धता र यव थापन औसत िवद्याथीर् 
सङ्ख्या 

तरीय 
िभ नता

१. बालबािलकाको सहज पहुचँमा रािखएका खले सामग्री, प्र येक 
बालबािलकाका सामान राख्ने अलग अलग थानको यव था 
सिहत बालबािलकाका िसजर्ना सामग्री प्रदशर्न गिरएको सजावटयकु्त 
कोठा । बालबािलका खे नका लािग बालवुा, माटो र पानीको 
यव थासमते भएको 

7575 6565 19.9919.99
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कक्षा कोठमा सामग्रीको उपल धता र यव थापन औसत िवद्याथीर् 
सङ्ख्या 

तरीय 
िभ नता

२. भएका खले सामग्री यवि थत नरािखएका, बालबािलकाको सहज 
पहुचँमा पिन नभएको, बालबािलकाका सामान यवि थत पमा 
राख्ने यव था नभएको, बालबािलकाका िसजर्ना सामग्री थोरै मात्र 
प्रदशर्न गिरएको र बालबािलका खे नका लािग बालवुा, माटो र पानी 
कोठा िभत्र यव था नभएको

8080 276276 13.3513.35

३. खले सामग्री नभएको वा नरािखएको, बालबािलकाका सामान राख्ने 
ठाँउ नभएको र बालबािलकाका िसजर्ना सामग्री पिन प्रदशर्न 
नगिरएको 

7878 219219 13.3513.35

४. मािथको नं ३ भ दा पिन यनू तरका सामग्रीको उपल धता र 
यव थापन 7676 3030 9.169.16

ज मा 7979 590590 14.1514.15

तािलकाअनसुार िनकै राम्रो खले सामग्री र खे ने ठाउँ यव थापन भएको के द्रका बालबािलकाको औसत उपलि ध 
७५ प्रितशत हुदँा म यम खालको यव थापन हुदँा औसत उपलि ध ८० प्रितशत दिेखएको छ । यस नितजाको 
आधारमा पिन के द्रको यव थापकीय पक्षसँग बालबािलकाको उपलि धको सकारा मक स ब ध भएको दिेखएन । 

४.४ पु तकालय र िसकाइ कुना (Library and Book Corner)
तािलका ४.७ मा पु तकालय तथा िसकाइ सामग्रीको उपल धताको अव था र िसकाइ कुनाको अव थासँग 
बालबािलकाको िसकाइ उपलि धको स ब ध प्र ततु गिरएको छ । तािलकामा उपल ध सामग्रीह  िसकाइ कुना, 
पजल सामग्री, िभ  ेपाटी आिद उपयकु्त पमा यव थापन गिरएको छ छैन ज ता पक्ष प्र ततु गिरएको छ । 

तािलका ४.७: बालिवकास के द्रमा पु तकालय र िसकाइ कुनाको अव था
पु तकालय र िसकाइ कुना यव थापन सङ्ख्या प्रितशत

१. बाल स दभर् सामग्रीसिहत कथा, गिणत, अिभनय, िनमार्णा मक िवज्ञान र 
Block गरी ६ िसकाइ कुना , रङग र आकार िमलाउने र छुट्याउने, पजल 
सामग्री, िभ ामा बालबािलकाको उचाइस म लेख्न िम ने िभ  ेपाटी र क तीमा 
३ × १.५ वगर् िफटको लेखन पाटीसमते भएको 

3 6.86.8

२. मािथकाम ये केही कुना, पजल सामग्री, िभ ामा बालबािलकाको उचाइस म 
लेख्न िम ने िभ  ेपाटी र क तीमा ३ × १.५ वगर् िफटको लेखन पाटीसमते 
भएको

1414 31.831.8

३. िसकाइ कुनाको यव था नभएको, पजल र एउटा लेखन पाटीको यव था 
भएको 2323 52.352.3
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पु तकालय र िसकाइ कुना यव थापन सङ्ख्या प्रितशत
४. मािथ नं ३ मा उ लेख भएभ दा पिन यनू तरको पु तकालय र िसकाइ कुना 

यव थापन 4 9.19.1

ज मा 4444 100100

सामा यतया बालिवकास के द्रमा स दभर् सामग्रीसिहत कथा, गिणत, अिभनय, िनमार्णा मक िवज्ञान सामग्री, रङ्ग र 
आकार िमलाउने र छुट्याउने, पजल सामग्री, िभ ामा बालबािलकाको उचाइस म लेख्न िम ने िभ  ेपाटी आिद 
हुनपुछर् भ ने मा यता हु छ । तािलका ४.७ मा प्र ततु गिरएको त याङ्कअनसुार ५२.३ प्रितशत बालिवकास 
के द्रह मा िसकाइ कुनाको यव था नभएको पाइयो । जसको अथर् हु छ अिधकांश बालिवकास के द्रह मा बाल 
स दभर् सामग्रीसिहत कथा, गिणत, अिभनय, िनमार्णा मक िवज्ञान र Block गरी ६ िसकाइ कुना, रङ्ग र आकार 
िमलाउने र छुट्याउने, पजल सामग्री ज ता िसकाइ तथा खले सामग्री रहकेो दिेखएन । केवल ६.८% बालिवकास 
के द्रह  मात्र आव यक मात्रामा पु तक र िसकाइ कुना तथा खलेसामग्री भएका छन ्। 

तािलका ४.८ मा पु तकालय तथा िसकाइ कुनाको अव था र बालबािलकाको िसकाइ उपलि धबीचको स ब ध 
दिेखने िववरण र तरीय िभ नता प्र ततु गिरएको छ । 

तािलका ४.८ पु तकालय तथा िसकाइ कुनाको अव था र बालबािलकाको िसकाइ उपलि ध

 पु तकालय र िसकाइ कुना यव थापन औसत 
उपलि ध

िवद्याथीर् 
सङ्ख्या 

तरीय 
िभ नता 

१. बाल स दभर् सामग्री सिहत कथा, गिणत, अिभनय, िनमार्णा मक 
िवज्ञान र Block गरी ६ िसकाइ कुना, रङ्ग र आकार िमलाउने र 
छुट्याउने, पजल सामग्री, िभ ामा बालबािलकाको उचाइस म लेख्न 
िम ने िभ  ेपाटी र क तीमा ३ × १.५ वगर् िफटको लेखन पाटीसमते 
भएको 

61.161.1 3535 19. 119. 1

२. मािथका म ये केही कुना, पजल सामग्री, िभ ामा बालबािलकाको 
उचाइस म लेख्न िम ने िभ  ेपाटी र क तीमा ३ × १.५ वगर् िफटको 
लेखन पाटी समतेभएको

81. 181. 1 200200 9.59.5

३. िसकाइ कुनाको यव था नभएको, पजल र एउटा लेखन पाटीको 
यव था भएको 79.579.5 310310 15.215.2

४. मािथ नं ३ मा उ लेख भएभ दा पिन यनू तरको पु तकालय र 
िसकाइ कुना यव थापन 75.975.9 4545 8.78.7

ज मा 78.778.7 590590 14.514.5



29

प्रारि भक बाल िवकास के द्र र बालबािलकाको िसकाइ तथा िवकास तर परीक्षण २०७५ : सङ्िक्ष  प्रितवेदन

तािलका ४.८ मा प्र ततु त याङ्कअनसुार पु तकालय तथा िसकाइ कुनाको यव थापन तथा गणु तरको अव था 
र बालबािलकाको िसकाइ उपलि धसँग त याङ्कशा ीय ि ले मह वपणूर् िभ नता दिेखएन । राम्रो अव था (बाल 
स दभर् सामग्रीसिहत कथा, गिणत, अिभनय, िनमार्णा मक िवज्ञान र Block गरी ६ िसकाइ कुना, रङ्ग र आकार 
िमलाउने र छुट्याउने, पजल सामग्री, िभ ामा बालबािलकाको उचाइस म लेख्न िम ने िभ  ेपाटी र क तीमा ३ × 
१.५ वगर् िफटको लेखन पाटीसमते भएको) भ दा अिल कमजोर (मािथका म ये केही कुना, पजल सामग्री, िभ ामा 
बालबािलकाको उचाइस म लेख्न िम ने िभ  ेपाटी र क तीमा ३ × १.५ वगर् िफटको लेखन पाटीसमते भएको) 
भएको िसकाइ उपलि ध क्रमश: ८१.१% र ६१.१% दिेखएको छ । 
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पिर छेद ५ : अ ययनको नितजा र प्रयोजन

५. नितजाह  
यसभ दा पिहलेका दईुवटा ख डमा क्रमश: बालबािलकाको उपलि ध र बालिवकास के द्रको उपलि धको लैङ्िगक, 
क्षेत्रगत, सहजकतार्को योग्यता, तािलम र अनभुव ज ता पक्षको स ब धका बरेमा चचार् गिरको िथयो । प्रा  नितजा 
र यसले िविवध पक्षका बारेमा समते चचार् गिरएको छ । यस ख डमा ती अ ययनका नितजाह लाई छोटकरीमा 
प्र ततु गरी ितनको प्रयोजनका बारेमा चचार् गिरएको छ । 

५.१ अ ययनका मुख्य मुख्य नितजा
यस अ ययनले बालबािलकाको उपलि ध र यसमा प्रभाव पानेर् िविभ न त वसँगको स ब ध पिहचान गनेर् प्रयास 
गरेको िथयो । सु मा बालबािलकालाई कम उपलि ध भएका‚ िठकै (अ ययन) उपलि ध भएका र राम्रो उपलि ध 
भएका गरी तीन भागमा िवभाजन गिरएको िथयो । यसपिछ औसत उपलि धलाई आधार मानी लैङ्िगक‚ िवषय 
क्षेत्रगत‚ िज लागत सहजीकरणमा प्रयोग भएको भाषा‚ सहजकतार्को योग्यता‚ तािलम‚ अनभुव र सङ्ख्यालाई 
िव ेषण गिरएको छ । सो िव ेषणबाट दिेखएका मखु्य नितजा तथा जानकारीह  िन नानसुार प्र ततु गिरएको छ :

• आधाभ दा बढी (५८%) बालबािलका म यम खालको उपलि ध भएको समहूमा परेका छन ्। केही िवद्याथीर् 
(३९%) राम्रो उपलि ध हुनेमा परेका छन ्भने थोरै िवद्याथीर् मात्र (३%) यनू उपलि ध हुने समहूमा परेको 
पाइएको छ । 

• समग्रमा बालबािलकाको औसत उपलि ध ७६% पाइयो । बालबािलकाले १००% दिेख ५% स म उपलि ध 
प्रा  गरेका िथए । जसले िवद्याथीर्बीचको उपलि धमा उ लेख्य िभ नता भएको दखेाउँछ । 

• छात्र र छात्राको उपलि धमा सामा य िभ नता दिेखएको िथयो जसअनसुार छात्रको उपलि ध ७६.२% र 
छात्राको उपलि ध ७५.९% (०.३% िभ नता) पाइएको छ । 

• िवषयके्षत्रगत (शारीिरक, सामािजक, संवेगा मक, बौिद्धक, भािषक र साँ कृितक) पक्षको िव ेषणबाट 
बालबािलकाले भािषक िवकासमा सबैभ दा बढी (८४.१%) र साँ कृितक िवकासमा सबैभ दा कम (६७%) 
उपलि ध प्रा  गरेको पाइयो । बौिद्धक, शारीिरक, संवेगा मक र सामािजक िवकासमा क्रमश: ६९%, ७६%, 
७९.८% र ८२.७% उपलि ध प्रा  गरेका िथए । 

• प्रदशेगत पमा बालबािलकाको औसत उपलि धको अव था तलुना गदार् सबैभ दा उ च उपलि ध (८२%) 
प्रदशे ३ र सबैभ दा कम उपलि ध कणार्ली प्रदशेमा पाइयो । अ ययनबाट सदुरू पि मा चल प्रदशे र ग डकी 
प्रदशेको उपलि ध राि ट्रय औसत उपलि ध (७६%) सँग बराबर रहकेो पाइयो । प्रदशे १ को उपलि ध राि ट्रय 
औसतभ दा केही मािथ (७७%) रहकेो दिेखयो । प्रदशे २ र प्रदशे ५ को उपलि ध भने राि ट्रय औसतभ दा कम 
रहकेो दिेखयो । यस प्रकारको प्रदशेगत िभ नता त याङ्कशा ीय ि ले मह वपणूर् (प्रयोजन योग्य) रहकेो 
पाइएको छ। 
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• िज लागत िव ेषणले सबैभ दा उ च काठमाडौकँो (८८%) र सबैभ दा कम रसवुाको (६७%) उपलि ध 
दिेखयो । नमनुा छनौट भएका १५ वटा िज लाम ये ११ िज लाको औसत नितजा राि ट्रय औसतभ दा कम 
रहकेो दिेखयो । यो िभ नता त याङ्कशा ीय ि ले मह वपणूर् (प्रयोजन यकु्त) दिेखएको िथयो । 

• अङ्गे्रजी भाषाको प्रयोग गरेर सहजीकरण भएका बालबािलकाको उपलि ध अ  भाषा प्रयोग गरी सहजीकरण 
भएको भ दा उ च (८७.६%) रहकेो पाइएको िथयो । य तै बि जका र अङ्गे्रजी भाषा प्रयोग गिरएको अव थामा 
सबैभ दा कम (६२.८%) उपलि ध पाइएको िथयो । अविध, नेपाली, डोटेली, अङ्गे्रजी र नेपाली दबैु भाषा 
प्रयोग भएकोमा क्रमश: ६.५, ७०.३, ७५.७, ७६.७ र ८३.३ औसत उपलि ध पाइएको िथयो । 

• सहजकतार्/ िशक्षकको योग्यता र बालबािलकाको औसत उपलि धको तलुना मक अ ययन गदार् िब.एड वा 
सोभ दा मािथको योग्यता भएका सहजकतार्ले सहजीकरण गरेका बालबािलकाको औसत उपलि ध िनकै उ च 
(८१.८%) दिेखयो । कक्षा १० उ ीणर् वा सोभ दा कम योग्यता भएका सहजकतार्ले सहजीकरण गदार् कम 
(७३.६) उपलि ध पाइयो। सहजकतार्को योग्यता बढ्द ैजाँदा बालबािलकाको औसत उपलि ध पिन बढ्द ै
गएको अ ययनले दखेाएको छ । कक्षा १२ को योग्यता भएका र नातक योग्यता भएकाले सहजीकरण गरेकोमा 
उ लेखनीय िभ नता (िनकै ठूलो) अ तर दिेखएको छ । 

• सहजकतार्/ िशक्षकको तािलम र बालबािलकाको औसत उपलि धमा अ वाभािवक स ब ध दिेखयो । तािलम 
िलएका सहजकतार्ले सहजीकरण गदार् (७६.१%) र निलएकाले सहजीकरण गदार् (८०.२%) उपलि ध 
दिेखएको छ । यस नितजालाई भने िनरपेक्ष पमा निलई सहजकतार्को योग्यता, अनभुव र उ पे्ररणाज ता 
पक्षह ले प्रभाव पारेको हुन सक्ने भएकाले सापेक्ष पमा िलनपुनेर् हुन सक्छ । साथै यसले थप अ ययनको क्षेत्र 
उजागर गरेको छ । 

• सहजकतार्/ िशक्षकको अनभुव र बालबािलकाको उपलि धको अव थाको तलुना मक िव ेषण पिन गिरएको 
िथयो । यसमा तीन वषर् वा सोभ दा कम, चार दिेख पाँच वषर्, छ दिेख दश वषर् र ११ बषार् वा बढी गरी चार वगर्मा 
िवभाजन गिरएको िथयो । जसअनसुार ४/५ बषर्स मको अनभुवको सकारा मक प्रभाव परेको र सो भ दाबढी 
अनभुवबाट िसकाइमा सकारा मक प्रभाव परेको दिेखएन । 

• एउटा बालिवकास के द्रमा एकजना र दईुजना सहजकतार्ले सहजीकरण गदार्को अव था िव ेषण गदार् 
एकजनाले सहजीकरण गरेकोभ दा (७४%) दइुजना सहजकतार्ले सहजीकरण गदार् (७९%) िनकै राम्रो उपलि ध 
प्रा  भएको पाइयो । 

• बालिवकास के द्रको भौितक अव था हदेार् धरैेजसो (६३.६%) के द्रह  राम्रो र यवि थत भवन र पवूार्धार 
भएको वातावरणमा स चचालन भएका रहछेन ् । थोरै मात्र कमजोर गणु तरको भवन र पवूार्धार भएको 
अव थामा स चालन भएको पाइएको छ । 

• कक्षाकोठाको अव थाको िव ेषण गदार् धरैे थोरै कक्षाकोठा मात्र तोिकएको तर/मापद डको क्षेत्रफल भएको 
पाइयो भने धरैे जसो (६१.४%) कक्षाकोठा म यम खालको क्षेत्रफल र वातावरणको अव थामा रहकेो 
पाइयो । यसो भ नाले प्रित िवद्याथीर् १.५ वगर् िमटर क्षेत्रफल अथार्त ८ िफट अग्लो र २० जना बालबािलका 
यव थापन गनेर् सिुवधा भएको पाइयो ।
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• धरैे जसो (५२.३%) बालिवकास केद्रमा िसकाइ कुनाको यव थापन कमजोर रहकेो दिेखयो । ज मा ६.८ 
प्रितशत के द्रह मा पु तकालय र िसकाइ कुनाको राम्रो यव थापन भएको पाइएको छ । 

५.२ प्रयोजन
बालबािलकाको उपलि धमा त याङ्कशा ीय ि ले िवषयगत‚  प्रदशेगत‚ िज लागत र सहजकतार्ले उपयोग गनेर् 
भाषाका आधारमा मह वपणूर् िभ नता दिेखयो । जसले गदार् शिैक्षक यव थापन र सेवा प्रवाहमा कमी छ भ ने कुरा 
सङ्केत गदर्छ । य तै सहजकतार्को योग्यताको िनकै सकारा मक र तािलमको नकारा मक स ब ध बालबािलकाको 
िसकाइ उपलि धमा दिेखएबाट नीितगत र यव थापकीय पक्षमा थप अ ययन र छलफल गरी नीितगत सधुार गनुर्पनेर् 
अव था दिेखएको छ । अ ययनको यी प्रमखु नितजाका आधारमा केही प्रयोजन (Implications) का बारेमा तल 
चचार् गिरएको छ । 

समहूगत नितजाबाट ३९% बालबािलकाले जे िसक्नपुनेर् िथयो यो िसकेका रहछेन ्भ ने दिेखयो । बाँकी ६१% 
प्रितशतले जे िसक्ने अपेक्षा गिरएको िथयो‚ यो पणूर् पमा िसक्न नसकेको अव था अ ययनको नितजाले दखेाएको 
छ । यसबाट बालिवकास के द्रह ले बालबािलकाको उपलि ध बढाउन स बि धत द तावेजह ले तोकेबमोिजम 
थप प्रयास गनुर् ज री छ भ ने कुराको सङ्केत गछर् । 

बालिवकास के द्रको भौितक अव थाको बालबािलकाको उपलि धसँग स ब ध खासै दिेखएको छैन । यसैले 
बालबािलकाको िसकाइ र िवकासका लािग कुन त व िज मवेार छ भनी यिकन गनर् सिकएको छैन । एउटा बिलयो 
पक्ष सहजकतार्को योग्यता हुन सक्छ । य ता िवषयमा नीितगत तहमा यापक छलफल गरी सधुारका लािग प्रयास 
गनुर्पनेर् दिेख छ जसले गदार् बालबािलकाको उपलि ध उ च पानर् सिकयोस ्। 

बालबािलकाको समग्र  औसत उपलि ध ७६% पाइयो र बालबािलकाले यनूतम ५.८ दिेख १००% को िव तारस म 
उपलि ध हािसल गरेका िथए । गत वषर् भएको अ ययनमा बालबािलकाको औसत उपलि ध ८०.३% िथयो‚ जनु 
यस वषर्कोभ दा उ च िथयो । तर गत वषर् प्रयोग गिरएका केही प्र ावली साधन यो वषर्को भ दा िभ न िथए । नमनुामा 
छनोट भएका िवद्यालय र िवद्याथीर् पिन गत बषर्को भ दा फरक िथए । यसैले यी दईु बषर्को नितजा प्र यक्ष पमा 
तलुना गनर् योग्य मािनँदनै । 

बाल मनोिवज्ञानअनसुार ३ दिेख ४ वषर्को उमरेमा बालबािलकामा सवर्पक्षीय (शारीिरक‚ सामिजक‚ बौिद्धक‚ 
भौितक‚ सा कृितक र संवेगा मक) िवकास ित  गितमा हुने गदर्छ । ती सवर्पक्षीय िवषय/िसकाइ क्षेत्र (Domain) 
लाई आधार मानी िव ेषण गदार् भािषक क्षेत्रमा सबैभ दा उ च (८४.१%) र साँ कृितक क्षेत्रमा सबैभ दा कम 
(६७.०%) उपलि ध दिेखएबाट पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेका साँ कृितक गितिविधमा कक्षाकोठा िक्रयाकलाप कम 
भई बालबािलकाले साँ कृितक घलुमलेको अवसर कम पाउँछन भ ने अथर् लाग्छ ।

प्रदशे र िज लागत िव ेषणले प्रदशे र िज लाका बालबािलकाको औसत उपलि धबीच त याङ्कशा ीय पमा 
मह वपणूर् िभ नता दिेखएको छ । सरकारले एकै प्रकारको र समान लगानी गछर् । सबैको लािग एउटै तर र मानक 
िनधार्रण गिरएको छ । सबै के द्रह  एउटै िनदेर्िशत नीित‚ ऐन‚ िनयमबाट िनदेर्िशत छन ् । सहजकतार्को यनूतम 
योग्यता िनि त गिरएको छ‚ य तो अव था हुदँा पिन िज ला र प्रदशेको उपलि धमा िभ नता पाइयो । यसले सबै 
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भौगोिलक क्षेत्रमा प्रारि भक बालिवकासको मह व र िशक्षामा प्राथिमकताका लािग यापक बहस गरी सघन 
कायार् वयन योजना तथा कायर्क्रम िनमार्ण गरी लाग ूगनुर्पछर् भ ने कुराको स दशे िद छ । रा य सङ्घीय पमा 
यव थापन भएको स दभर्मा यो िवषय तीनै तहका सरकारका लािग मह वपणूर् र संवेदनशील िवषय भएकाले यापक 
बहस गरी समझदारी िनमार्ण गनुर्पछर् । 

बालिवकास के द्रमा प्रयोग हुने भाषा पिन िव ेषणको िवषय िथयो । नमनुा छनोट भएका कक्षामा बि जकासँग 
अङ्गे्रजी‚ नेपाली र िह दी‚ अविध‚ नेपाली र भोजपरुी‚ नेपाली‚ डोटेली‚ अङ्गे्रजी र नेपाली तथा अङ्गे्रजी र अ य 
भाषा प्रयोग गनेर् िथए । अङ्गे्रजी प्रयोग गिरएकोमा सबैभ दा बढी (८३.६%) र बि जका िसत अङ्गे्रजी‚ नेपाली र 
िह दी प्रयोग हुदँा सबैभ दा कम (६२.८%) उपलि ध पाइएको िथयो । 

सामा यतया बालबािलकाले घर पिरवारको वातावरणमा‚ िवशषे गरी आमाले बो ने भाषा बालिवकास के द्रमा पिन 
प्रयोग भए िछटो र दवाव िबना नै िसक्न सक्छन ्भ ने मा यता छ । अङ्गे्रजी प्रयोग गरेर नै बालबािलकाको औसत 
उपलि ध बढी भएको मात्र होइन होला‚ यसका अ य धरैे कारणह  हुन सक्छन ्। अङ्गे्रजी भाषाको प्रयोग गरेर 
सहजीकरण गिरएको कक्षामा अ य यव थापकीय चु तता राम्रो भएकोले पिन राम्रो उपलि ध भएको हुन सक्छ । 

सहजकतार्को योग्यता बढी हुदँा बालबािलकाको औसत उपलि ध पिन बढी नै दिेखयो । यसको नीितगत मह व र 
प्रयोजन छ । अ तरार्ि ट्रय नीितगत यव था केलाउँदा‚ धरैे दशेमा िवशषे गरी िवकिसत मलुकुमा य ता सहजकतार्को 
योग्यता नातक तोिकएको छ । यसले नीितगत तहका लािग बालिवकास के द्रका सहजकतार्को योग्यता बढाउन 
नैितक दवाव िसजर्ना गरेको छ । 

आ यर्जनक पमा तािलम अप्रा  सहजकतार्बाट सहजीकरण भएकोमा बालबािलकाको उपलि ध तािलम प्रा  
सहजकतार्ले िसकाएको भ दा राम्रो दिेखयो । यसका धरैे कारणह को अनमुान गनर् सिक छ । यसले नीितगत प्रयोजन 
के दखेाउँछ भने यसै िवषयलाई िलएर थप बहस र अनसु धानको अव यकता पनेर् दिेखएको छ । 

एउटा बालिवकास के द्रमा एकजना सहजकतार्भ दा दईुजना सहजकतार् हुदँा बालबािलकाले राम्रो उपलि ध प्रा  
गरेको अ ययनले दखेायो । यस नितजामा बालबािलकाको िसकाइको अवधारणा‚ िसद्धा त र दशर्नअनसुार साना 
बालबािलकाको िसकाइका लािग पढाउनेभ दा पयार्  खे ने र िसक्ने सामग्रीको उपल धता र प्रयोगका लािग 
सहजकतार्को पयार्  सहयोग हुनपुछर् भ ने मा यतासँग सािम यता राख्दछ । यसैले बालिवकास के द्रमा एकभ दा 
बढी सहजकतार् हुनपुछर् भ ने नीितगत प्रयोजन हुने दिेख छ । 

बालिवकास के द्र स चालन भएका िवद्यालयको भौितक अव थाको िव ेषण गदार् अिधकांश के द्रह  राम्रो 
भवनमा चलेको दिेख छ । तथािप भवनको अव थाले बालबािलकाको उपलि धमा खासै सकारा मक प्रभाव पारेको 
दिेखएन । यसैगरी कक्षाको आकार‚ खे ने र िसक्ने सामग्रीको उपल धता‚ पु तकालय र िसकाइ कुनाको पिन प्रभाव 
दिेखएन । यस प्रसङ्गमा य ता भौितक पक्षले बालबािलकाको उपलि धसँग केही स ब ध छैन भ नचािह ँ
सिकंदनै । िकनिक िसकाइमा धरैे पक्ष र त वह को असर हु छ । यसैले यहाँ चचार् भएका त वभ दा बाहकेका 
त वका बारेमा सो नपुछर् । यसका कारणह मा िशक्षक सहजकतार्को योग्यता‚ उमरे आिद पिन हुन सक्छन ्। 
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