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नेपाल सरकार 

शिक्षा, शिज्ञान तथा प्रशिशध मन्त्रालय 

शैक्षिक गुणस्तर परीिण केन्द्र 

सानोशिमी, भक्तपरु 

    शमशत : २०७५/०१/०^ 

 

क्षिद्याथी उपलक्षधिको राक्षरिय परीिण सन ्२०१७ (किा ८)  को नक्षतजा सािवजक्षनक गररएको । 

 

परीिणको पररचय 

िैशक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्त्रले सन ्२०११ (िैशक्षक बर्ष २०६७) मा कक्षा ८ मा शिद्याथी उपलशधधको राशरिय परीक्षण सरुु गरी सन ्२०१५ सम्म (शिद्यालय 

के्षरसुधार योजना अिशधमा) कक्षा ३, ५ र ८ प्रत्येकमा दइुष पटक परीक्षण सम्पन्त्न गरी प्रत्येक परीक्षणका नशतजा तथा प्रशतिेदनहरू सािषजशनक गरेको शथयो । 

शिद्यालय के्षर शिकास योजना (SSDP) ले शनदेि गरेअनसुार सन ्२०१६ – २०२२ सम्म कक्षा ५, ८ र १० का शिद्याथी उपलशधधको राशरिय परीक्षण दइुष दइुष 

पटक गने कायषक्रम रहकेो छ ।  यसै क्रममा सन ्२०१७ (िैशक्षक िर्ष २०७३) मा देिभरबाट नमनुा छनोटमा परेका २६ शजल्लाका १९५० शिद्यालयका ४६२६६ 

शिद्याथीमा कक्षा ८ को नेपाली, गशणत र शिज्ञान शिर्यका लाशग परीक्षण सञ्चालन गररएको शथयो । शिर्यगतरूपमा नेपाली शिर्यको परीक्षण ६४९ शिद्यालयका 

१५३६९ शिद्याथीहरू, गशणत शिर्यमा ६४९ शिद्यालयका १५४८२ शिद्याथीहरू र शिज्ञान शिर्यका  ६५२ शिद्यालयका १५४१५ शिद्याथीहरु उपलशधध 

परीक्षणमा सहभागी भएका शथए ।  

परीक्षणमा शिद्याथीहरूका लाशग शिर्यगत प्रश्न तथा  पषृ्ठभशूम प्रश्नािली, शिर्य शिक्षकका लाशग पषृ्ठभशूम प्रश्नािली र प्रधानाध्यापकका लाशग पषृ्ठभशूम प्रश्नािली 

समािेि गररएको शथयो भने एउटा शिद्यालयमा एउटा मार शिर्यको मार परीक्षण सञ्चालन गररएको शथयो । शिर्यगत प्रश्नपर तयार गनषका लाशग सम्बशन्त्धत 

शिर्यको पाि्यक्रम शिशे्लर्ण गरी परीक्षणका लाशग आधार (criteria) र प्रत्येक आधारमा ६ ओटा स्तर (standards)  शनधाषरण गररएको शथयो । प्रश्नपर तयार 

गदाष  सबै आधार र स्तरको उशचत प्रशतशनशधत्ि गराइएको शथयो । यसबाट शिशभन्त्न तहको सक्षमता भएका शिद्याथीहरू पशहचानसमेत गनष सहज भएको छ ।  

परीक्षणको नशतजाको प्रस्तशुत गदाष अन्त्तराषशरिय प्रचलनअनसुार शिद्याथीको प्राप्ताङ्कलाइष प्रश्नको कशिनाइस्तरसँग शमलान गरी प्राप्त भएको शिद्याथीको 

अन्त्तशनषशहत क्षमता (latent ability) लाई स्केल अङ्क (scale score) प्रयोग गररएको छ । त्यसैले यस परीक्षणको नशतजा प्रशतितमा प्रस्ततु गररएको छैन । 

शटम्स (TIMSS), शपजा (PISA) र पल्सष  (PIRLS) जस्ता अन्त्तराषशरिय परीक्षणका नशतजाहरु पशन यसै प्रणालीअनसुार प्रस्ततु गररन्त्छ ।  

प्रश्नहरू छनोट, नशतजा प्राशप्त र शिशे्लर्णका लाशग परीक्षणसम्बन्त्धी आधशुनक शसद्धान्त्त Item Response Theory (IRT) को प्रयोग गररएको छ । तथ्याङ्क 

शिशे्लर्णका लाशग SPSS र Conquest सफ्टिेयरका साथै तथ्याङ्किास्त्रीय शसद्धान्त्त  (statistical theory) हरूको प्रयोग गरी नमनूाका आधारमा सम्पणूष 

शिद्याथीको भार शनकाली (sample weight for the entire population) सम्पणूष शिद्याथीका लाशग नशतजाको अनमुान (population estimate) गरी 

भाररत    औसत (Weighted mean) प्रस्ततु गररएको छ ।  कक्षा ८ को यो िर्षको नशतजालाई आधारको रूपमासमेत शलएर भशिरयमा गररने परीक्षणलाइष यस 

नशतजासँग तलुना गनष सशकने गरी औसत (Mean) अङ्क ५०० र स्तरीय शिचलन (Standard Deviation) ५० शनशित गरी त्यसैका आधारमा नशतजा प्रस्ततु 

गररएको छ ।  

 मुख्यमुख्य नक्षतजाको सारसंिेप  

 शसकाइका शिशभन्त्न स्तरमा शिद्याथीको शितरणको प्रशतित हदेाष गशणत र शिज्ञानमा एकै प्रकारको प्रिशृि देशखएको छ भने नेपालीमा केही शभन्त्न रहकेो छ । 

शिद्याथीलाइष उनीहरूको सक्षमताका छ ओटा स्तरमा शिभाजन गदाष गशणतमा कररब ४६% र शिज्ञानमा कररब ५६% तह ४ भन्त्दा तल शिद्याथी रहकेा छन ्

भने नेपालीमा तह ४ भन्त्दा तल कररब ३२% शिद्याथी मार रहकेाले नेपालीको नशतजा तलुनात्मक रूपमा राम्रो रहकेो दशेखन्त्छ ।   

 शिशभन्त्न  प्रदेिहरूको बीचको  शसकाइ उपलशधधमा  उल्लेख्य शभन्त्नता देशखएको छ । प्रदिे ३ का शिद्याथीहरूको उपलशधध सबै शिर्यमा उच्च रहकेो छ भने 

नेपालीमा प्रदिे २, गशणतमा प्रदिे ६ र शिज्ञानमा प्रदिे १ का शिद्याथीको उपलशधध सबैभन्त्दा कमजोर रहकेो छ ।  

 जातजाशत तथा घरमा बोशलने भार्ाको आधारमा हदेाष सब ैशिर्यमा शसकाइ उपलशधधमा उल्लेखनीय शभन्त्नता रहकेो दशेखन्त्छ । तर छारा र छारको सन्त्दभषमा 

गशणत र शिज्ञानमा छारहरूको क्षमता केही उच्च रहकेो पाइयो भने नेपालीमा खासै शभन्त्नता दशेखएन ।  

 भौगोशलक पशहचानका आधारमा आफूलाई मधेसी भनेर उल्लेख गने शिद्याथीहरूको नेपाली र शिज्ञान शिर्यको शसकाइ  उपलशधध  शहमाली र पहाडी भनी 

उल्लेख गनेको तलुनामा कमजोर देशखन्त्छ भने गशणतमा उल्लेख्य फरक रहकेो छैन ।  

 शिद्याथीको सामाशजक आशथषक अिस्था  र शसकाइ उपलशधध बीचमा सकारात्मक सहसम्बन्त्ध रहकेो पाइएको छ । केही अपिादबाहके अशधकाांि 

सामदुाशयक शिद्यालयको तलुनामा सांस्थागत शिद्यालयका शिद्याथीहरूको सामाशजक आशथषक अिस्था उच्च रहकेो पाइएको छ ।  

 सामदुाशयक शिद्यालयको तलुनामा स ांस्थागत शिद्यालयका  शिद्याथीको शसकाइ उपलशधध उच्च रहकेो छ । 

 शिद्याथीको शसकाइ उपलशधधमा शिद्यालयमा सहपािीहरूबाट हुने शिशभन्त्न प्रकारका दरु्वयषिहार (bullying) कारणले नकारात्मक असर परेको देशखन्त्छ ।
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 पाि्यपसु्तक प्राप्त नभएका शिद्याथीको शसकाइ उपलशधध न्त्यून भएको छ । िैशक्षक सरको अन्त्तसम्ममा पशन कररब ३– ४ प्रशतित शिद्याथीले आफूहरूसँग 

पाि्यपसु्तक नभएको भनी प्रशतशक्रया शदएका छन ्।  

 शिद्याथीहरूमा शिक्षक र शिद्यालय प्रशत भएको सकारात्मक धारणाले उनीहरूको शसकाइ उपलशधधसँग सकारात्मक सहसम्बन्त्ध राखकेो पाइयो ।  

 िीक  उमेरमा िीक कक्षामा अध्ययन गने शिद्याथीको शसकाइ उपलशधध राम्रो देशखयो । 

 यस परीक्षणसँग यसअशघको परीक्षण (NASA 2013) मा शिद्याथीहरूले प्राप्त गरेका उपलशधधलाई दिैु िर्षमा सोशधएका  साझा प्रश्न (Linking items) 

का आधारमा तलुना गदाष गशणत र शिज्ञानमा यसबर्षको उपलशधध केही न्त्यून रहकेो छ । तर नेपाली शिर्यमा यस बर्षको उपलशधध केही उच्च देशखए पशन 

उल्लेखनीय शभन्त्नता भने छैन । त्यसैले  शिद्याथीको शसकाइ उपलशधधमा  शिगतका िर्षहरूमा भन्त्दा सुधार भएको छ भन्त्ने कुनै स्पष्ट आधारहरू दशेखएका 

छैनन ्। 
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शैक्षिक गुणस्तर परीिण केन्द्र 

    शमशत : २०७५/०१/०^ 

क्षिद्याथी उपलक्षधिको राक्षरिय परीिण सन ्२०१७ किा ८ को प्रमुख नक्षतजा 

 राशरिय औसत सबै शिर्यको ५०० शनधाषरण गरी त्यसका आधारमा तुलना गदाष प्रदेिअनसुार शिशभन्त्न शिर्यको नशतजा शनम्नानसुार छ । 

प्रदेि नेपाली गशणत शिज्ञान 

प्रदेि १ 492 486 483 
प्रदेि २ 478 501 488 
प्रदेि ३ 518 520 529 
प्रदेि ४ 511 514 518 
प्रदेि ५ 501 501 498 
प्रदेि ६ 492 467 484 
प्रदेि ७ 496 480 488 

 

 परीक्षण सञ्चालनपिूष परीक्षण ढाँचा तयार गरी पाि्यक्रमले शनधाषरण गरेका शसकाइ उपलशधधहरूको शिस्ततृीकरण गरी शसकाइ स्तर शनधाषरण गरी 

सोही अनसुार प्रश्नहरू शनमाषण गररएको शथयो । शिद्याथीको नशतजालाई शसकाइस्तरका आधारमा हदेाष शनम्नानसुार पाइएको छ ।  

सक्षमताको तह शिद्याथी प्रशतित 

नेपाली गशणत शिज्ञान 

तह १ 0=5 2=1 1=8 
तह २ 4=7 12=9 15=5 
तह ३ 26=1 31=3 38=9 
तह ४ 58=4 38=8 32=7 
तह ५ 10=1 14=1 9=9 
तह ६ 0=2 0=8 1=2 
 

 छारा र छारहरूको नशतजा शिर्यगत रूपमा शनम्नानसुार रहकेो छ । 

शिर्य छार छारा 

नेपाली 500 501 
गशणत 505 495 
शिज्ञान 503 498 
 

 शिद्याथीलाई तपाई ँ आफूलाई कून समहूमा राख्न चाहनु हुन्त्छ भनी सोशधएको प्रश्नमा प्राप्त प्रशतशक्रयाअनुसारको नशतजा शनम्नानसुार रहकेो छ । 

भौगोशलक पशहचान नेपाली गशणत शिज्ञान 

शहमाली 504 498 507 
पहाडी 510 502 506 
मधेसी 480 498 486 
अन्त्य 493 485 488 
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 शिद्याथीको जातजाशतका आधारमा नशतजा शनम्नानसुार रहकेो छ ।  

 

 शिद्याथीको उमेरअनसुार नशतजा शनम्नानुसार देशखएको छ ।  

 

 बाबु आमाको िैशक्षक योग्यताअनसुार शसकाइ उपलशधधको शनम्ना नशतजा शनम्नअनसुार रहकेो छ ।  

 

 बाबु आमाको पेसाअनुसार शसकाइ उपलशधध शनम्नअनसुार देशखएको छ । 

जातजाशत नेपाली गशणत शिज्ञान 

ब्राह्मण/के्षरी 514 508 511 
जनजाती 498 498 498 
दशलत 491 482 488 
अन्त्य 483 500 493 

उमेर समहू नेपाली गशणत शिज्ञान 

१२ िर्ष र सो भन्त्दा कम 502 504 503 
१३ िर्ष 510 506 508 
१४ िर्ष 507 506 506 
१५ िर्ष 495 493 495 
१६ िर्ष र सो भन्त्दा बढी 482 480 482 

िैशक्षक अिस्था नेपाली गशणत शिज्ञान 

आमा बाबु आमा बाबु आमा बाबु 

शनरक्षर 489 482 486 478 489 480 
साक्षर मार 506 503 497 493 501 497 
कक्षा १०  510 503 515 504 512 503 
कक्षा १२ 519 510 529 518 522 516 
स्नातक 526 528 544 539 537 532 
स्नातकोिर र सोभन्त्दा 

माशथ 515 525 539 546 520 537 

पेसा नेपाली गशणत शिज्ञान 

आमा बाबु आमा बाबु आमा बाबु 

कृशर् 497 490 491 484 494 488 
घरायसी काम मार 506 479 514 479 511 481 
अकाषको घरमा काम 

गन े 492 486 498 480 493 478 
श्रशमक 517 505 498 496 498 499 
शिदेि 509 505 508 502 509 501 
शिक्षण 521 517 529 520 525 517 
र्वयापार 515 510 520 518 514 515 
सरकारी जाशगर 518 516 520 517 517 515 
अन्त्य 473 496 529 524  508 
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 घरायसी काममा शिद्याथीको सांलग्नताको समयअनसुार शसकाइ उपलशधध शनम्नअनसुार रहकेो छ । 

 

 घरमा टेशलशभजन हनेे समयका आधारमा देशखएको शसकाइ उपलशधधको शनम्नअनुसार रहकेो छ । 

 नजानेका शिर्यिस्तुका लाशग कसले सहयोग गछष भनी सोशधएको प्रश्नमा प्राप्त प्रशतशक्रयाअनसुारको शसकाइ उपलशधध शनम्नअनसुार रहकेो छ । 

 शिद्याथीको घरमा बोल्ने भार्ाअनुसार शसकाइ उपलशधधको शनम्नअनसुार रहकेो छ । 

 शिद्यालयमा शपरीयड खाली भएको समयमा के गनुष हुन्त्छ भनी सोशधएको प्रश्नमा प्राप्त प्रशतशक्रया अनुसार शसकाइ उपलशधधमा शनम्नअनसुार रहकेो 

छ । 

 

 

 

 

घरायसी काममा शबताउने समय नेपाली गशणत शिज्ञान 

घरको काम नगने 498 504 503 
१ घण्टा भन्त्दा कम काम गने 503 509 508 
१ देशख २ घण्टा  काम गने 507 502 503 
२ देशख ४ घण्टा  काम गने 494 492 495 
चार घण्टा भन्त्दा बढी काम  गने 469 479 486 

टेशलशभजन हनेे समय नेपाली गशणत शिज्ञान 

टेशलशभजन नहनेे 498 489 495 
१ घण्टा भन्त्दा कम हनेे 503 503 502 
१ देशख २ घण्टासम्म हनेे 507 516 515 
२ देशख ४ घण्टासम्म हनेे 494 505 511 
चार घण्टा भन्त्दा बढी हनेे 469 489 482 

 सहयोग गने नेपाली गशणत शिज्ञान 

बुबा 494 497 500 
आमा 495 492 494 
दाज ुिा शददी 504 498 501 
ट्यिुन 504 507 506 
साथीहरु 499 497 496 
सहयोग नभएको 506 502 502 

घरमा बोशलने भार्ा नेपाली गशणत शिज्ञान 

नेपाली 510 503 506 
अन्त्य 482 493 488 

खाली  शपरीयडमा गने कायष नेपाली गशणत शिज्ञान 

कक्षाकायष/गहृकायष 500 499 499 

समहूकायष 507 504 507 

खेल्न े 486 486 489 

कक्षा खाली हुदँैन 510 510 508 
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 सम्बशन्त्धत शिर्यको पाि्यपसु्तक भए िा नभएको आधारमा शसकाइ उपलशधध शनम्नअनुसार रहकेो छ । 

 शिद्यालयको प्रकारअनसुार नशतजा शनम्नअनसुार रहकेो छ । 

 सन ्२०१३ र २०१७ दिुै िर्षमा सोशधएका साझा प्रश्न (Linking items ) का आधारमा सन् २०१३ र सन ्२०१७ को नशतजा शनम्नअनुसार 

रहकेो छ   

शिर्य सन ्२०१३ सन ्२०१७ 

नेपाली 495 504 

गशणत 508 492 

शिज्ञान 502 499 

 

 

 

पाि्यपसु्तकको उपलधधता नेपाली गशणत शिज्ञान 

पाि्यपसु्तक छ 502 501 502 

पाि्यपसु्तक छैन 479 470 479 

शिद्यालयको शकशसम नेपाली गशणत शिज्ञान 

सामदुाशयक ४95 485 490 
सांस्थागत 520 547 538 


