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कक्षा 
िवद्याथीर् सङ्ख्या

२ वषर् अिघको १ वषर् अिघको यस वषर्को 

प्रारि भक बािवके/पवूर् प्राथिमक

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

ज मा

 िवद्यालय कायर्स पादन परीक्षण साधन 
क) िदइएको खािल ठाउँमा िवद्यालयको िववरण भनुर्होस ्। 

िवद्यालयको नाम : 

प्रदशे नं.:  िज ला :  

गाउपािलका वा नगरपािलका :  

वडा नं. : गाउँ टोल :

स चािलत तह र कक्षा :

फोन नं. (िवद्यालय वा प्र अ) :

िवद्यालय कोड नं :

परीक्षण िमित :
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ख) कायर् स पादन परीक्षण 
िवद्यालयको अिभलेख र त याङ्क अ ययन गरेर, थलगत अवलोकन गरेर र सरोकारवालासँग अ तरवातार् िलएर यथाथर् िववरण िलनहुोस ्र तर िनधार्रणका िनधार्िरत मापद डको आधारमा ० (उपल ध नभएको वा नग य), १ (कमजोर), २ (म यम) र ३ 
(उ म) म ये एकमा िचनो लगाउनहुोस ्। 

१. िवद्यालयको भौितक सरंचना

क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण तर तर िनधार्रणका आधार ० १ २ ३
१.१ िवद्यालय हाताको क्षेत्रफल 

(िवद्याथीर्ले उपयोग गनर् 
पाउने)

. . . . . . . . 

वगर्िमटर/रोपनी/िवघा 

०. भवन मात्र भएको तर हाता नभएको
१. भवन र साँघरुो आगँन
२. िठकै (विरपरी छाडेर बनाइएको भवन र सबै िवद्याथीर्लाई कक्षागत लाइनमा राख्न सक्ने आगँन)
३. पयार्  (खले मदैान सिहत यथे  क्षेत्र) 

१.२ खलेमदैान (भवन 
अगािडको आगँन बाहके)

. . . . . . . .  वगर्िमटर/रोपनी/िवघा

नभएको

०. खले मदैान नभएको
१. सीिमत खले खलेाउन पगु्ने (सानो); ज तै तातो आल,ु माल लकुाई
२. धरैे िकिसमका खले खलेाउन पगु्ने (मझौला); ज तै भिलबल, दौड
३. सबै िकिसमका खले खलेाउन पगु्ने; ज तै फुटबल, िक्रकेट

१.३ कक्षाकोठाको उपल धता 
र प्रयोग

 पठनपाठन गनुर्पनेर् कक्षा सङ्ख्या :  ... 
 उपल ध कक्षाकोठा सङ्ख्या : . .
 प्रयोग भएका कक्षाकोठा सङ्ख्या : . . 

०. २ भ दा बढी कक्षालाई एउटा कोठामा राखकेो 
१. २  ओटा कक्षालाई एउटा कोठामा राखकेो
२. कक्षा अनसुार अलग अलग कोठामा पठनपाठन भएको
३. कक्षा संख्या भ दा बढी कक्षाकोठा उपल ध भएको

१.४ कक्षाकोठाको गणु तर  याल ढोका नभएका कक्षाकोठा संख्याः
 क ची कक्षाकोठा संख्याः 
 पक्की कक्षाकोठा संख्याः
  र ्याम भएका कक्षाकोठा संख्याः

०. आधाभ दा बढी कक्षाकोठामा याल ढोका नभएका वा टहरा मात्र भएको 
१. सबै कक्षाकोठा क ची
२. क ची र पक्की दवैु खालका िमि त
३. सबै पक्की भई क तीमा २५ % मा  र ्याम भएको

१.५ फिनर्चर कक्षामा फिनर्चर (डे क बे च, कुसीर्, गलचा, कापेर्ट, कुसन आिद) 
भएको 

कक्षामा फिनर्चर नभएको 

०. अिधकांश िवद्याथीर् खाली भुइँ, बोरा आिदमा ब नपुनेर्, सीिमत फिनर्चर
१. केही िवद्याथीर्लाई फिनर्चरको अभाव
२. स पणूर् िवद्याथीर्लाई पयार्  फिनर्चर
३. प्र येक िवद्याथीर्लाई साइज अनसुार अलग अलग वा पु तक राख्ने र ्याक सिहत भएको

१.६ िबजलुी (सौयर् उजार् र 
अ य ोतबाट उपल ध 
हुने समते) 

भएको भए िववरण खलुाउनेः

नभएको

०. िबजलुी जडान नभएको
१. कायार्लयमा मात्र जडान गिरएको
२. प्रयोगशाला वा केही कोठामा मात्र जडान गिरएको
३. सबै ितर जडान भएको 
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क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण तर तर िनधार्रणका आधार ० १ २ ३
१.७ क यटुरको उपल धता भएको भए क यटुरको सङ्ख्याः . . . . . . .

नभएको

०. क यटुर नभएको
१. १०० (वा बढी) िवद्याथीर्का लािग १ क यटुर
२. ५० दिेख १०० िवद्याथीर्का लािग १ क यटुर
३.  ४९ (वा कम) िवद्याथीर्का लािग १ क यटुर 

१.८ िशक्षण िसकाइमा 
क यटुरको प्रयोग

क यटुर िवषय बाहके क यटुरको प्रयोग गरी पढाइने गरेका कक्षा 
र प्रित ह ा औसत िदनः

०. क यटुर भएको तर प्रयोग नहुने
१. ७ िदनमा १ पटक क तीमा आधा कक्षामा प्रयोगमा आउने
२. ७ िदनमा २ वा सो भ दा बढी पटक सबै कक्षामा प्रयोगमा आउने
३. नं. २ को आधार सिहत इ टरनेट समतेको प्रयोग भएको 

१.९ चमनेागहृको उपल धता र 
सेवा प्रवाह 

िवद्यालय हातामा भएको 

नभएको 

०. नभएको
१. िनयिमत नखु ने
२. िनयिमत खु ने, सरसफाइ राम्रो नभएको
३. िनयिमत खु ने, सरसफाइ राम्रो भएको, व थकर खाना

१.१० िवद्यालय हातामा पानी र 
साबनुको उपल धता

उपल ध भएको

नभएको

०. कुनै यव था नभएको
१. पानी मात्र उपल ध भएको
२. पानी र साबनु उपल ध तर किहलेकाही ँर अपयार्
३. िवद्याथीर्ले प्रयोग गनर् पाउने गरी सफा पानी र साबनु िनयिमत र पयार्

१.११ खलेकुद सामग्री उपल ध सामग्रीका नाम. .. . .. .  .. . ..  .. ..  ..  ..

नभएको

०. सामग्री नभएको वा २ वटा स म सामग्री उपल ध भएको
१. क तीमा ३ दिेख ५ प्रकार स मका सामग्री उपल ध भएको
२. ६ दिेख १० प्रकारका सामग्री उपल ध भएकाे
३. १० भ दा बढी प्रकारका सामग्री उपल ध भएको 

१.१२ शौचालय उपल ध शौचालय िववरणः

नभएको

०. शौचालय नभएको वा छात्रछात्राका लािग अलग अलग शाैचालय नभएकाे
१. छात्र छात्राका लािग अलग अलग शौचालय  भएको
२. छात्रा र छात्रका लािग अलग अलग उपल ध भइर् सफा समते भएको 
३. नं. २ को आधार परुा भई यािनटरी याड यव थापनका लािग थान र सामग्री समते भएको

१.१३ पु तकालय/बकु कनर्रको 
उपल धता र प्रयोग

पु तकालय वा बकु कनर्र के उपल ध भएको र प्रयोगको 
अव थाः

नभएको

०. नभएको
१. बकु कनर्र वा पु तकालय म ये कुनै एक भएको
२. बकु कनर्र र पु तकालय दवैु भएको
३. नं. २ को आधार परुा भई िनयिमत खु ने र इ–पु तकालय समेतको यव था भएको 

१.१४ प्रयोगशालाको उपल धता 
र प्रयोग    (मा यिमक 
तहका लािग मात्र)

कुन िवषय र कुन कक्षाका लािग प्रयोग हुने गरेकोः

नभएको

०. नभएको
१. अ य तै कम सामग्री भएको
२. पयार्  सामग्री भएको तर िनयिमत प्रयोग नभएको
३. सामग्री पयार्  भई िवद्याथीर्ले िनयिमत प्रयोग गनेर्
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क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण तर तर िनधार्रणका आधार ० १ २ ३
१.१५ घरेाबारा               

(क पाउ डवाल)
घरेाबाराको िववरणः
  . . . . . . . . . . . . . . .

नभएको

०. घरेाबारा नभएको
१. आिंशक घरेाबारा भएको 
२. सामा य घरेाबारा (काठ, बाँस, जाली, तार वा िमि त)
३. ईटंा वा ढुङ्गा वा लकको पखार्ल

१.१६ कक्षाकोठामा प्रयोग हुने 
पाटी

भएको सङ्ख्या: . . . . . 

नभएको 

०. यव था नभएको
१. कालोपाटी/चक खरी प्रयोग भएको
२. सेतोपाटी र माकर् रको प्रयोग भएको तर माकर् रको िनयिमत उपल धता नभएको
३. माकर् रको िनयिमत उपल धता भई सेतोपाटीको प्रयोग भएको/ माटर् बोडर्को प्रयोग भएको

ज मा

२. िशक्षक

क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण तर तर िनधार्रणका आधार ० १ २ ३
२.१ कक्षा र िवषयको 

अनपुातमा िशक्षक 
उपल धता 

ज मा िशक्षक सङ्ख्या : . . . . . . . .

ज मा कक्षा सङ्ख्या (वगर् समते) : . . . . . . .

०. कक्षा संख्या भ दा कम िशक्षक (ज तै ५ कक्षास म चलेको िवद्यालयमा ४ िशक्षक) 
१. क तीमा कक्षा संख्या बराबर िशक्षक 
२. कक्षा संख्या भ दा बढी िशक्षक भएका
३. नं. २ को आधार परुा भई िवषयगत पमा समते िशक्षकको पयार् ता

२.२ िशक्षकको योग्यता ज मा िशक्षक सङ्ख्या : . . . . . .
यनुतम योग्यता मात्र भएका िशक्षकको सङ्ख्या :  .. . 

मािथ लो योग्यता भएका िशक्षक सङ्ख्या : 

०. यनुतम योग्यता पिन नभएका िशक्षक समते भएमा
१. सबै िशक्षक यनुतम योग्यता पगुेको भएमा
२. मािथ लो योग्यता भएका िशक्षक क तीमा २५% भएमा
३. मािथ लो योग्यता भएका िशक्षक क तीमा ५०% भएमा

२.३ लैङ्िगक अनपुात मिहला िशक्षकको सङ्ख्या : . . . . ..

पु ष िशक्षकको सङ्ख्या : . . . . . . .
(ECD सहयोगी कायर्कतार् समते)

०. मिहला िशक्षक नै नभएमा
१. मिहला र पु ष िशक्षकको अनपुात ०.२० भ दा कम भएमा
२. मिहला र पु ष िशक्षकको अनपुात ०.२० – ०.५० भएमा
३. मिहला र पु ष िशक्षकको अनपुात ०.५० वा सो भ दा बढी भएमा

२.४ िनयिुक्तको प्रकार थायी िशक्षक सङ्ख्या :  . . . . . . 
अ थायी/करार वा थानीय ोतका ज मा िशक्षक सङ्ख्या : . . . 
. . .

०. सबै िशक्षक अ थायी/करार वा थानीय ोतका
१. ५०% भ दा कम िशक्षक थायी
२. ५०% वा बढी िशक्षक थायी
३. सबै िशक्षक थायी
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क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण तर तर िनधार्रणका आधार ० १ २ ३
२.५ िशक्षकमा सचूना प्रिविध   

(क यटुर/इ टरनेट/ इमले) 
स ब धी क्षमता

सचूना प्रिविध स ब धी क्षमता भएका िशक्षक सङ्ख्या : . . . . . . 
.

०. कुनै पिन िशक्षकमा य ताे क्षमता नभएमा
१. २५% भ दा कम िशक्षकमा य ताे क्षमता भएमा
२. २५ - ५०% िशक्षकमा य ताे क्षमता भएमा
३. ५०% वा सो भ दा बढी िशक्षकमा य ताे क्षमता भएमा 

२.६ िशक्षक उपि थित गत शिैक्षक वषर्मा िवद्यालय खलेुको ज मा िदन  :  . . . . . 

गत शिैक्षक वषर्को औसत िशक्षक उपि थित :  . . . . . .

०. िवद्यालय खलेुको िदनको ७०% भ दा कम  औसत उपि थित भएमा
१. िवद्यालय खलेुको िदनको ८०% स म  औसत उपि थित भएमा
२. िवद्यालय खलेुको िदनको ९०% स म  औसत उपि थित भएमा
३. िवद्यालय खलेुको िदनको ९०% भ दा बढी  औसत उपि थित भएमा

२.७ प्र.अ.को मू याङ्कनमा  
िशक्षकको कायर्स पादन 
तर 

प्र.अ. बाहके ज मा िशक्षक सङ्ख्या: . . .  
िनयिमतता, िशक्षण प्रभावकािरता र िवद्याथीर् उपलि धका 
आधारमा प्र.अ.को मू याङ्कनमा कायर्स पादन तर 
स तोषजनक भएका िशक्षक सङ्ख्या ...... 
(याे वढुवाका लािग भिरने कासमसँूग स बि धत हाेइन)

०. कुनै िशक्षकको पिन कायर्स पादन स तोषजनक नभएमा
१. ५०% भ दा कम िशक्षकको कायर्स पादन स तोषजनक भएमा
२. ५०–८०% िशक्षकको कायर्स पादन स तोषजनक भएमा
३. ८०% वा सो भ दा बढी िशक्षकको कायर्स पादन स तोषजनक भएमा 

ज मा

३.  समुदायको सहभािगता र लगानी
समदुायको सहभािगता र लगानीका स दभर्मा जग्गा र भवनको हकमा थानीय िनकाय र गैससको सहयोग तथा भवनको हकमा अिभभावक वा समदुायको मदान समतेलाई समावेश गनुर्पनेर्छ ।

क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण
तर

तर िनधार्रणका आधार 
० १ २ ३

३.१ जग्गा  अिभभावक वा समदुायको पणूर् लगानीमा िकिनएको वा प्रा  भएको 
जग्गा जिमनको क्षेत्रफल :  . . . . . . . .

 अिभभावक वा समदुायको आिंशक लगानीमा िकिनएको वा प्रा  भएको 
जग्गा जिमनको क्षेत्रफल :   . . . . . 

 िवद्यालयको ज मा जग्गा जिमनको क्षेत्रफलः . . . . . . .

०. सावर्जिनक जग्गामा िवद्यालय रहकेो वा िवद्यालयको नाममा जग्गा नरहकेो
१. आधा भ दा कम जग्गा अिभभावक वा समदुायको आिंशक लगानीमा िकिनएको वा दानदात यमा प्रा  

भएको
२. आधा भ दा बढी जग्गा अिभभावक वा समदुायको पणूर् लगानीमा िकिनएको वा दानदात यमा प्रा  भएको
३. स पणूर् जग्गा समदुायको आिंशक वा पणूर् लगानीमा िकिनएको वा दानदात यमा प्रा  भएको

३.२ भवन  क तीमा ५०% सरकारी लगानीमा बनेका भवन सङ्ख्या :  
 अिभभावक वा समदुायको पणूर् लगानीमा बनेको भवन सङ्ख्या : . . . . . 
 अिभभावक वा समदुायको क तीमा ५०% लगानीमा बनेको भवन 

सङ्ख्या:  . . . 

०. भवन िनमार्णमा थानीय लगानी नभएको
१. भवन िनमार्णमा २५% भ दा कम थानीय लगानी भएको
२. भवन िनमार्णमा २५–५०% थानीय लगानी भएको
३. भवन िनमार्णमा ५०% वा सो भ दा बढी थानीय लगानी भएको 
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क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण
तर

तर िनधार्रणका आधार 
० १ २ ३

३.३ आिथर्क सहयोग  गत आिथर्क वषर्को ज मा आ दानी (सरकारी + थानीय) :  . . . . . . 

 गत आ.व.मा थानीय ोतबाट प्रा  रकम :  . . . . . . . . .

०. िवद्यालय आ दानीमा समदुायको िह सा नभएको
१. ज मा आ दानीको १०% भ दा कम थानीय योगदान भएको
२. ज मा आ दानीको १०–२५% थानीय योगदान भएको
३. ज मा आ दानीको २५% वा सो भ दा बढी थानीय योगदान भएको

३.४ समदुायको 
सहभािगता

 िवद्यालयले बोलाएको बेला उपि थत भई छलफल, राय/सझुाब, 
अनगुमन, जन मदान इ यािदमा संलग्न हुने अिभभावकको सङ्ख्या:  . . 
. . . . . . . . . .

०. समदुायको िब कुल उपि थित नभएको 
१. २५ % भ दा कम अिभभावक उपि थत भएको
२. २५ - ५०% अिभभावक उपि थत भएको
३. ५०% वा सो भ दा बढी अिभभावक उपि थत भएको

ज मा 

४. कक्षा िशक्षण 
कायर्स पादन परीक्षणको क्रममा क तीमा दईु जना िशक्षकको कक्षा अवलोकन गनेर् र उनीह  लगायत प्रअ, िवद्याथीर्, अिभभावकसँग कुराकानी पिन गनेर् ।  कक्षा अवलोकन, अ तरवातार् र िशक्षकद्वारा तयार गिरएका सामग्रीको पनुरावलोकन समतेका 
आधारमा यथाथर् िववरण भनुर्पनेर् ।

क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण तर तर िनधार्रणका आधार ० १ २ ३
४.१ योजना िनमार्ण   वािषर्क शकै्षिणक योजना र दिैनक पाठयोजना वा िटपोट  

बनाई िशक्षण गनेर् िशक्षक सङ्ख्या
०.  कुनै िशक्षकले पिन योजना िनमार्ण नगरेमा
१. ५०% भ दा कम िशक्षकले योजना बनाई िशक्षण गरेमा
२. ५० - ७५% िशक्षकले योजना बनाई िशक्षण गरेमा
३. ७५% वा सो भ दा बढी िशक्षकले योजना बनाई िशक्षण गरेमा

४.२ शिैक्षक सामग्रीको प्रयोग  िनयिमत शिैक्षक सामग्री (दिैनक प्रयोग सामग्री बाहके) 
प्रयोग गनेर् िशक्षक सङ्ख्या

०. २५% भ दा कम िशक्षकले िनयिमत प्रयोग गरेमा
१. २५ - ५०% िशक्षकले िनयिमत प्रयोग गरेमा
२. ५० - ७५% िशक्षकले िनयिमत प्रयोग गरेमा
३. ७५% वा सो भ दा बढी िशक्षकले िनयिमत प्रयोग गरेमा

४.३ छलफल र 
अ तरिक्रया मक िशक्षण

 िनयिमत िवद्याथीर् केि द्रत छलफल र अ तरिक्रया मक 
िशक्षण गनेर् िशक्षक सङ्ख्या

०. २५% भ दा कम िशक्षकले िनयिमत प्रयोग गरेमा
१. २५ - ५०% िशक्षकले िनयिमत प्रयोग गरेमा
२. ५० - ७५% िशक्षकले िनयिमत प्रयोग गरेमा
३. ७५% वा सो भ दा बढी िशक्षकले िनयिमत प्रयोग गरेमा
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क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण तर तर िनधार्रणका आधार ० १ २ ३
४.४ िशक्षणमा प्रिविध        

(क यटुर, प्रोजेक्टर, 
इ टरनेट सामग्री, 
मोबाइल) को प्रयोग

 िनयिमत पमा िशक्षणमा प्रिविधको प्रयोग गनेर् िशक्षकको 
सङ्ख्या

०. २५% भ दा कम िशक्षकले िनयिमत प्रयोग गरेमा
१. २५ - ५०% िशक्षकले िनयिमत प्रयोग गरेमा
२. ५० - ७५% िशक्षकले िनयिमत प्रयोग गरेमा
३. ७५% वा सो भ दा बढी िशक्षकले िनयिमत प्रयोग गरेमा

४.५ वैयिक्तक िभ नतामा 
आधािरत सहयोगा मक 
िशक्षण

 कमजोर र िवशषे आव यकता भएका िवद्याथीर्लाई 
सहयोगा मक िशक्षण गनेर् िशक्षक सङ्ख्या

०. कुनै पिन िशक्षकले यसरी िशक्षण नगरेमा
१. २५% भ दा कम िशक्षकले गरेमा
२. २५ - ५०% स म िशक्षकले गरेमा
३. ५०% वा सो भ दा बढी िशक्षकले गरेमा

४.६ गहृकायर्  िनयिमत गहृकायर् िदने, जाँ ने र पृ पोषण िदने िशक्षकको 
सङ्ख्या

०. २५% भ दा कम िशक्षकले िनयिमत प्रयोग गरेमा
१. २५ - ५०% िशक्षकले िनयिमत प्रयोग गरेमा
२. ५० - ७५% िशक्षकले िनयिमत प्रयोग गरेमा
३. ७५% वा सो भ दा बढी िशक्षकले िनयिमत प्रयोग गरेमा

४.७ िशक्षणमा सकारा मक 
पनुवर्ल (प्रो साहन, 
हौसला समते)

 िशक्षणमा िनयिमत पनुवर्ल प्रदान गनेर् िशक्षक सङ्ख्या ०. कुनै िशक्षकले पिन प्रयोग नगरेमा
१. २५% भ दा कम िशक्षकले गरेमा
२. २५ - ५०% िशक्षकले गरेमा
३. ५०% वा सो भ दा बढी िशक्षकले गरेमा

४.८ िशक्षण सधुार योजना 
(TIP)
(तािलम प्रयोजन बाहके)

 िशक्षण सधुार योजना अद्याविधक गरी कायार् वयन गनेर् 
िशक्षक सङ्ख्या

०. कुनै िशक्षकले पिन प्रयोग नगरेको
१. २५% भ दा कम िशक्षकले कायार् वयन गरेको 
२. २५ - ५०% िशक्षकले कायार् वयन गरेको
३. ५०% वा सो भ दा बढी िशक्षकले कायार् वयन गरेको 

४.९ कायर्मलुक अनसु धान
(तािलम प्रयोजन बाहके)

 िवगत १ वषर्मा कायर्मलूक अनसु धान गनेर् िशक्षक 
सङ्ख्या र िवषयः

०. कुनै िशक्षकले पिन नगरेको
१. औसतमा प्रित िशक्षक १ कायर्मलूक अनसु धान गरेको
२. औसतमा प्रित िशक्षक २ कायर्मलूक अनसु धान गरेको
३. औसतमा प्रित िशक्षक २ भ दा बढी कायर्मलूक अनसु धान गरेको

४.१० कक्षाकोठा यव थापन  सक्षम/कमजोर, छात्रा/छात्रलाई िसकाइको समान अवसर 
िदने, बसाइ र सामग्री यव थापन गनेर् िशक्षक सङ्ख्या

०. कुनै िशक्षकले पिन नगरेमा
१. २५% भ दा कम िशक्षकले उि लिखत कक्षा यव थापन नगरेमा
२. २५ - ५०% िशक्षकले उि लिखत कक्षा यव थापन गरेमा
३. ५०% वा सोभ दा बढी उि लिखत कक्षा यव थापन गरेमा 

ज मा 
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५.  िवद्याथीर् मू याङ्कन
क्र.
स.ं सचूक यथाथर् िववरण तर तर िनधार्रणका आधार ० १ २ ३
५.१ िनर तर िवद्याथीर् 

मू याङ्कन
 िनर तर मू याङ्कनका अिभलेख र साधन अद्याविधक रािखएको
 िनर तर मू याङ्कनका अिभलेख र साधन अद्याविधक नरािखएको

०. आविधक परीक्षा मात्र स चालन गिरएको
१. िनर तर िवद्याथीर् मू याङ्कन प्रयोग भए पिन अिभलेख अद्याविधक नभएको
२. अिभलेख अद्याविधक भए तापिन िशक्षण िसकाइ सधुारमा प्रयोग नगिरएको
३. िनर तर िवद्याथीर् मू याङ्कन प्रयोग भएको, अिभलेख अद्याविधक भएको र िशक्षण िसकाइ सधुारमा प्रयोग 

भएको 
५.२ िनमार्णा मक 

मू याङ्कनको 
प्रयोग

 समय समयमा िवद्याथीर्को आ तिरक परीक्षा िलई यसको नितजा जानकारी 
सिहत सधुारको लािग िवद्याथीर्लाई पृ पोषण िदने िशक्षकको सङ्ख्या

 प्रयोग गिरएका मू याङ्कन साधनको िववरणः

  प्रयोग गरेको िमित वा  समयाविधः

०. कुनै पिन िशक्षकले िनमार्णा मक मू याङ्कनको साधन प्रयोग नगरेको
१. २५% भ दा कम िशक्षकले िवद्याथीर्को समय समयमा आ तिरक परीक्षा िलई यसको नितजा जानकारी 

सिहत सधुारको लािग िवद्याथीर्लाई पृ पोषण िदने गरेको
२. २५ - ५०% िशक्षकले िवद्याथीर्को समय समयमा आ तिरक परीक्षा िलई यसको नितजा जानकारी सिहत 

सधुारको लािग िवद्याथीर्लाई पृ पोषण िदने गरेको
३. ५०% वा सो भ दा बढी िशक्षकले िवद्याथीर्को समय समयमा आ तिरक परीक्षा िलई यसको नितजा 

जानकारी सिहत सधुारको लािग िवद्याथीर्लाई पृ पोषण िदने गरेको
५.३ प्र पत्र िनमार्ण  प्र पत्र िनमार्णमा िविश ीकरण तािलका प्रयोग गनेर् िशक्षकको सङ्ख्या

 कुन कक्षा, कुन िवषय, कुन परीक्षामा प्रयोग गरेकोः
०. िविश ीकरण तािलका िबना नै प्र  िनमार्ण गनेर् गरेको
१. २५% भ दा कम िशक्षकले प्र पत्र िनमार्णमा िविश ीकरण तािलका प्रयोग गरेको  
२. २५ -५०% िशक्षकले प्र पत्र िनमार्णमा िविश ीकरण तािलका प्रयोग गरेमा  
३. ५०% वा सो भ दा बढी िशक्षकले प्र पत्र िनमार्णमा िविश ीकरण तािलका प्रयोग गरेमा

५.४ उ रपिु तका 
परीक्षण

 उ रकुि जका िनमार्ण गरी सोका आधारमा उ रपिु तका पिरक्षण गनेर् 
िशक्षकको सङ्ख्या

 कुन कक्षा, कुन िवषयको उ र कुि जका िनमार्ण भएको हो उ लेख गनेर् :

०. उ रकुि जका िबना नै उ रपिु तका परीक्षण गनेर् गरेमा
१. २५% भ दा कम िशक्षकले उ रकुि जका िनमार्ण गरी सोका आधारमा उ रपिु तका पिरक्षण गरेमा  
२. २५%-५०% िशक्षकले उ रकुि जका िनमार्ण गरी सोका आधारमा उ रपिु तका परीक्षण गरेमा 
३. ५०% वा सो भ दा बढी िशक्षकले उ रकुि जका िनमार्ण गरी सोका आधारमा उ रपिु तका पिरक्षण गरेमा  

५.५ परीक्षाको नितजा 
प्रकाशन

 नितजा प्रकाशनको तिरका उ लेख गनेर् : ०. नितजा प्रकाशन गरी िवद्याथीर्लाई मात्र जानकारी िदने गरेको
१. नितजा प्रकाशन गरी िवद्याथीर्को माकर् िसट सिहत अिभभावकलाई जानकारी िदने गरेको 
२. अिभभावकको उपि थितमा वािषर्क वा अधर्वािषर्क परीक्षाको यिक्तगत माकर् िसट सिहत प्रकािशत गरेमा  
३. अिभभावकको उपि थितमा तै्रमािसक, अधर्बािषर्क तथा बािषर्क परीक्षाको नितजा प्र येक िवद्याथीर्लाई 

माकर् िसट बनाई िवतरण गरेमा
५.६ परीक्षाफलको 

िव ेषण र 
पृ पोषण

िवद्यालयिभत्र आ तिरक पमा परीक्षाफल िव ेषण गिरएको वा नगिरएकोः

गिरएको भए तिरकाः

०. परीक्षाफल िव ेषणस ब धी कुनै काम नभएको
१. िवद्याथीर्को कक्षागत र िवषयगत िसकाइ उपलि धको बारेमा टाफ बैठकमा छलफल मात्र हुने गरेको 
२. िवद्याथीर्को कक्षागत र िवषयगत औसत िसकाइ उपलि ध िव ेषण गरी समीक्षा र पृ पोषण मात्र िदने गरेको 
३. परीक्षाफल प्रकािशत भए पिछ कक्षागत र िवषयगत औसतको उपलि ध िव ेषण गरी सधुारको लािग 

पृ पोषण र समीक्षा सिहतको सधुारको योजना बनाउने गरेको
ज मा
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६.  िशक्षकको पेसागत िवकास

क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण तर तर िनधार्रणका आधार ० १ २ ३
६.१ पेसागत िवकासका लािग 

िवद्यालयमा अवल बन 
गिरएका उपाय

िम ने िवक पमा िचनो लगाउनहुोस ्।
 पेसागत िवकासको लािग िशक्षकको तािलममा सहभािगता 
  सेिमनार वा कायर्शालाको आयोजना 
  उ चिशक्षाको अवसर (अ ययन िवदा, बेतलबी िबदा इ यािद)
  अ य िवद्यालयको भ्रमण 
  यिक्तगत वा समहुगत अनसु धान
 पेसागत िवकासका सामग्री (ज तै पित्रका, जनर्ल) को िनयिमतता र अ ययन
  िबषयगत िशक्षकह को बैठक र छलफल
  पेसागत िवकाससँग स बि धत लेखन र प्रकाशन

०. उक्त सचूी म ये कुनै पिन कायर् नभएको
१. उक्त सचूी म ये क तीमा १ कायर् भएको
२. उक्त सचूी म ये २ दिेख ४ ओटा स म कायर् भएको 
३.  उक्त सचूी म ये ४ ओटा भ दा बढी कायर् भएको 

६.२ रचना मक कायर्
(पेसागत िवकास र 
िशक्षण िसकाइसँग 
स बि धत)

• रचना मक कायर् गनेर् िशक्षकको सङ्ख्याः
• रचना मक कायर्को िववरणः

० कुनै पिन िशक्षकले नगरेमा 
१. २५% भ दा कम िशक्षकले गरेमा
२. २५ - ५०% िशक्षकले गरेमा
३. ५०% वा सो भ दा बढी िशक्षकले गरेमा

६.३ िवद्यालयको आयोजनामा 
क्षमता िवकास तािलम/
ोत कक्षा स चालन

• गत वषर् िवद्यालयले क्षमता िवकास तािलम/ ोत कक्षा स चालन गरेको भए 
कायर्क्रमको िववरण र  सहभागी सङ्ख्या :  . . . .

• नगरेको

०. स चालन नभएको 
१. स चािलत तािलममा २५% भ दा कम िशक्षक सहभागी भएको
२. स चािलत तािलममा २५ - ५०% िशक्षक सहभागी भएको
३. तािलममा ५०%  वा सो भ दा बढी िशक्षक सहभागी भएको

६.४ मािरका, बलेुिटन, 
पित्रका वा िभ पेित्रकाको 
प्रकाशन  

• िवद्यालयले िशक्षकह को लेख/रचना प्रकािशत गनर् िम ने मािरका, बलेुिटन, 
पित्रका वा िभ पेित्रका प्रकाशन गरेको भए िबगत दईु बषर्मा सङ्ख्या : 

• नगरेको

०.  प्रकाशन नभएको भए 
१. एउटा प्रकाशन गरेको भए 
२. दईु ओटा प्रकाशन भएको भए 
३. दईु भ दा बढी प्रकाशन गरेको भए

६.५ अवलोकन (अ तर 
िवद्यालय, क्षेत्रगत, पेसा 
यवसाय र प्रिविध 
स बद्ध) भ्रमण

• िवगत २ बषर्मा िशक्षकलाई थलगत अवलोकन भ्रमणको अवसर उपल ध 
गराइएको भए प्रा  गनेर् िशक्षक सङ्ख्या :

• नगराइएको

०. भ्रमण नभएको
१. २५% भ दा कम िशक्षकले भ्रमणको अवसर प्रा  गरेका
२. २५-५०% िशक्षकले भ्रमणको अवसर प्रा  गरेका
३. ५०% वा सो भ दा बढी िशक्षकले भ्रमणको अवसर प्रा  गरेका

६.६ पेसागत िवकासका लािग 
िनयिमत अ ययन 
सामग्रीको यव था 

• िशक्षककालािग िनयिमत अ ययय सामग्री (ज तै पत्रपित्रका, जनर्ल)को यव था 
गिरएको भए सङ्ख्या: 

• दिैनक पित्रकाः . .  , मािसक पित्रकाः . . . .,  अधर्/बािषर्क . . . .  
• नगिरएको

०. कुनै सामग्रीको यव था नभएको 
१. यनुतम १ सामग्री िनयिमत िलने गरेमा 
२. दईुओटा सामग्री िनयिमत िलने गरेमा 
३. दईु भ दा बढी सामग्री िलने गरेमा
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क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण तर तर िनधार्रणका आधार ० १ २ ३
६.७ प्रो साहन/सिुवधा • आ नो िबषयमा उ कृ  िशक्षण गनेर् र उ कृ  नितजा हािसल गराउने िशक्षकलाई 

परु कृत गनेर् नीितगत यव था भएको भए िबगत २ बषर्मा परु कार/कदरपत्र प्रा  
गनेर् िशक्षकको सङ्ख्या: 

•  छनौटका आधारः

०. िव यसबाट कुनै यव था नभएको 
१. नीितगत यव था मात्र भएको तर कायार् वयन नभएको 
२. नीितगत यव था भई क तीमा १ िशक्षक परु कृत भएको 
३. नीितगत यव था भई १ भ दा बढी िशक्षक परु कृत भएको

ज मा 

७.  नेतृ व र यव थापन

क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण तर तर िनधार्रणका आधार ० १ २ ३
७.१ िव. य.स.को गठन • गठन भएको िमित: 

• गठन नै हुन नसकेको

०. गठन नै हुन नसकेको 
१. आिंशक गठन भएको
२. पणूर् गठन भएको 
३. तोिकएको समयमा नै पणूर् गठन भएको

७.२ िव. य.स.को बैठक र 
िनणर्य

• िबगत बषर्को ज मा बैठक संख्या:

• िबगत बषर्को ज मा िनणर्य संख्या:

०. बैठक नै नबसेको वा बसेर पिन िनणर्य नगरेको
१. वषर्मा क तीमा ६ पटक बैठक बसी िनणर्य िलइएको
२. वषर्मा क तीमा ७ दिेख १० पटक स म बैठक बसी िनणर्य िलइएको
३. बषर्मा १० पटक भ दा बढी बैठक बसी िनणर्य िलइएको

७.३ िव. य.स. िनणर्य 
कायार् वयन

०. २५% भ दा कम मात्र कायार् वयन हुने गरेको 
१. क तीमा २५% कायार् वयन हुने गरेको 
२. क तीमा ५०% कायार् वयन हुने गरेको 
३. अिधकांश  िनणर्य कायार् वयन हुने गरेको

७.४ िशक्षक अिभभावक 
संघको गठन

• गठन भएको िमित: 

• गठन हुन नसकेको

०. गठन नभएको 
१. िनयम अनसुार गठन भएको तर िनयम अनसुारको नरहकेो 
२. िनयमअनसुार गठन भएको तर िनयिमत बैठक नबसेको (बा या मक बैठक मात्र ब ने)  
३. िनयमअनसुार गठन भएको र िनयिमत बैठक बसेको

७.५ िशक्षक अिभभावक 
संघको बैठक 

• िबगत बषर्मा भएको ज मा बैठक संख्या:  . . . ..

(बैठक िनणर्य पिु तका हनेुर्होला)

०. बैठक नै नबसेको
१. वषर्मा क तीमा १ वा २ पटक बैठक बसी िनणर्य िलइएको
२. वषर्मा ३ वा ४ ओटा बैठक बसी िनणर्य िलइएको
३. वषर्मा ५ वा बढी पटक बैठक बसी िनणर्य िलइएको
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क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण तर तर िनधार्रणका आधार ० १ २ ३
७.६ िश.अ.सं.को िनणर्य 

कायार् वयन
• िनणर्यका िवषयव तःु ०. २५% भ दा कम िनणर्यमात्र कायार् वयन भएका

१. २५-५०% कायार् वयन भएका
२. ५०-७५% कायार् वयन भएका 
३. ७५% वा सो भ दा बढी िनणर्य कायार् वयन हुने गरेको

७.७ अिभभावक भलेा र 
िनणर्य 

• गत बषर् भएको अिभभावक भलेाको सङ्ख्या :  . . . . . ०. भलेा नभएको
१. १ पटक भलेा भई िनणर्य िलएको 
२. २ पटक भलेा भई िनणर्य िलएको 
३. ३ पटक भलेा भई िनणर्य िलएको

७.८ सामािजक परीक्षण • स प न भएको िमितः
• उपि थित संख्याः
• िवशषे िनणर्यः

०. सामािजक परीक्षण नै नभएको 
१. सामािजक परीक्षण तोिकएको समयमा भएको तर ढाँचामा नभएको
२. सामािजक परीक्षण तोिकएको समय र ढाँचामा भएको तर अिभभावक भलेामा प्र ततु नभएको
३. सामािजक परीक्षण तोिकएको समय र ढाँचामा भएको र अिभभावक भलेामा प्र ततु भएको

७.९ िशक्षक टाफ बैठक र 
शिैक्षक िनणर्य 

गतवषर्को टाफ बैठक सङ्ख्या :  . . 
बैठकका मखु्य िवषयव तःु

०. बैठक नै ब ने नगरेको 
१. वषर्मा १–२ पटक बसी शिैक्षक िनणर्य िलएको 
२. वषर्मा ३–५ पटक स म बसी शैिक्षक िनणर्य िलएको 
३. वषर्मा ६ पटक वा सो भदा बढी पटक बसी शिैक्षक िनणर्य िलएको

७.१० मह वपणूर् िबषयमा 
प्र.अ.को िनणर्य

यस िवषयमा िव यस पदािधकारी तथा िशक्षकह सँग सोधरे उपयकु्त अङ्क 
प्रदान गनेर्

०. एकल िनणर्य िलने 
१. िव. य.स.को अ यक्षसँग स लाह गरी िनणर्य िलने 
२.  िव. य.स.को पदािधकारीसँग स लाह गरी िनणर्य िलने 
३.  िव यसका पदािधकारी तथा िशक्षकह सँग परामशर्मा िनणर्य िलने

७.११ िव. य.स.को िनणर्य 
प्रिक्रया 

०.  अ यक्ष र प्र.अ.ले मात्र िनणर्य िलने
१. अ यक्ष र प्र.अ.ले मात्र िनणर्य िलई अनमुोदन गराउने
२. अ यक्ष, प्र.अ. र केिह सद यले (कोरम पगु्ने गरी मात्र) छलफल गरी िनणर्य िलने
३. सबै सद यह को यापक छलफल र सहमितमा िनणर्य िलने

७.१२ िवद्यालय सधुार योजना • िनमार्ण वा अद्याविधक भएको िमितः ०. िनमार्ण नै नभएमा 
१. िनमार्ण भई अद्याविधक नभएमा
२. प्र.अ. र केिह िशक्षकह ले मात्र तयार गरेको र अद्याविधक रहकेो 
३. सवै सरोकारवालाको संलग्नतामा िनमार्ण भएको र अद्याविधक रहकेो

७.१३ बािषर्क योजना र 
कायर्क्रम र कायार् वयन

• िनमार्ण भएको िमितः
• िव यसबाट पािरत भएको िमितः

• िनमार्ण नभएको

०. िनमार्ण नै नभएको 
१. िनमार्ण मात्र भएको
२. िनमार्ण र पािरत मात्र भएको
३. िव. य.स.बाट पािरत भई कायार् वयन गरेको
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क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण तर तर िनधार्रणका आधार ० १ २ ३
७.१४ थानीय पाठ्यक्रमको 

िनमार्ण र प्रयोग 
• िवषयः
• कसले तयार गरेकोः
• कसरी तयार गरेकोः

०. िनमार्ण तथा प्रयोग  नै नभएको 
१. पाठ्यक्रम तयार गरी प्रयोग नभएको वा अ ले तयार गरेको पाठ्यक्रम प्रयोग भएको
२. पाठ्यक्रम तयार गरी प्रयोग भएको 
३. पाठ्यक्रम र पाठ्यपु तक वा ोत पिु तका तयार गरी प्रयोग समते भएको

७.१५ सशुासन र पारदिशर्ता भएकोमा िच ह लगाउनहुोस ्:-
• िवद्यालयले आ नो िविनयमावली वा मागर्दशर्न वा कायर्िविध 

बनाएको
• उजरुी पेटीकाको यव था गरेको
• आ ना प्रमखु गितिविधह  बलेुिटन, पत्रपित्रका, वेवसाइट आिद 

मा यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गरेको 
• िवद्यालयका मखु्य मखु्य िनणर्यह  सरोकारवालाको जानकारीकालािग 

सावर्जिनक गनेर् गरेको
• छात्रविृ  पाएका िवद्याथीर्को नामावली सावर्जिनक गरेको

०. कुनै पिन कायर् नभएको
१. १ दिेख २ ओटास म कायर् भएको
२. क तीमा कुनै ३ ओटा कायर् भएको
३.  क तीमा कुनै  ४ ओटा कायर् भएको

७.१६ अिभलेख यव थापन अिभलेख हरेेर िन न जानकारीको अद्याविधक िववरण िलनहुोस्
१. गत वषर्को ज मा आ दानी र खचर् :  . . . . . .  . .    / . . . . . . . .  . . 
२. छात्रविृ  पाउने छात्रा र छात्र : . . . .  . / . . . . 
३. िबरामी िबदा िलने िशक्षक: . . . . . .. .
४. श.ैस.सु  भएको पिहलो ह ािभत्र परुा सेटमा पा.प.ु प्रा  गनेर् िवद्याथीर्ः

०. कुनै िववरण उपल ध नभएको वा १ मात्र उपल ध भएको
१. कुनै २ अद्याविधक िववरण उपल ध भएको
२. कुनै ३ अ याविधक िववरण उपल ध भएको
३. सबै अ याविधक िववरण उपल ध भएको

७.१७ िवद्यालयको आिथर्क 
लेखापरीक्षण

• गत आ.ब.को लेखापरीक्षण प्रितवेदन प्रा  भएको िमितः ०. गत अािथर्क बषर्काे लेखापरीक्षण नभएको
१. गत आिथर्क बषर्को लेखापरीक्षण भएको
२. गत आिथर्क बषर्को लेखापरीक्षण भएको र बे ज ुफछय ट भएको 
३. गत आिथर्क बषर्को लेखापरीक्षण भएको, बे ज ुनरहकेो

ज मा

८. सह/अितिरक्त िक्रयाकलाप

क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण तर तर िनधार्रणका आधार ० १ २ ३
८.१ सह/अितिरक्त 

िक्रयाकलापको योजना  
• योजना तयार भएको िमितः
• मखु्य मखु्य िक्रयाकलापह ः

०. कुनै योजना नहुने
१. योजना त कालै ब ने गरेको 
२. योजना रहकेो तर िलिखत पमा उतार नभएको 
३. िलिखत पमा बािषर्क योजना रहकेो
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क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण तर तर िनधार्रणका आधार ० १ २ ३
८.२ सह/अितिरक्त 

िक्रयाकलाप योजनाको 
कायार् वयन 

• कायर्क्रम र स चालन भएको िमितः ०. कुनै कायार् वयन नभएको वा २५% भ दा कम मात्र कायार् वयन भएकाे
१. २५ – ५०% कायार् वयन भएको
२. ५० – ९०% कायार् वयन भएको 
३. ९०% भ दा मािथ कायार् वयन भएको

८.३ सह/अितिरक्त 
िक्रयाकलाप स चालन

• कायर्क्रम र स चालन भएको िमितः ०. स चालन नै नहुने 
१. वषर्मा क तीमा २ पटक
२. वषर्मा क तीमा ४ पटक
३. मिहनामा क तीमा १ पटक

८.४ प्रितयोिगतामा 
िवद्यालयको सहभािगता

गत वषर् िवद्यालय सहभागी भएका कायर्क्रम र िमित: ०. सहभागी नै नभएको 
१. िवद्यालय तरीय प्रितयोिगतामा मात्र सहभागी भएको
२. ोत के द्र वा िछमकेी िवद्यालयमा आयोजना भएको कायर्क्रममा सहभागी
३. िबगत बषर्मा ोत के द्र, िज ला, रा ट्र तरीय प्रितयोिगतामा सहभागी भएको

८.५ सह/अितिरक्त 
िक्रयाकलापमा िवद्याथीर् 
सहभािगता

सह िक्रयाकलापह  :

सहभागी स    ंख्या :

०. सहभागी नै नभएका
१. २५% भ दा कम सहभागी भएका
२. २५–५०% समावेशी सहभािगता
३. ५०% वा साे भ दा बढी समावेशी सहभािगताा

८.६ बालक्लब, रेडक्रस, 
काउट, सदनको गठन

• भएको भए नामः

• मखु्य कायर्ह ः

०. गठन नै नभएको 
१. क तीमा कुनै एक गठन भई िक्रयाशील रहकेो 
२. क तीमा कुनै दईु गठन भई िक्रयाशील रहकेो 
३. क तीमा कुनै तीन गठन भई िक्रयाशील रहकेो

ज मा

९. िनयिमतता, िवद्यालय छाड्ने र कक्षा दोहोर्याउने दर 

क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण
तर

तर िनधार्रणका आधार 
० १ २ ३

९.१ िनयिमतता कक्षा – ५ • गत बषर् िवद्यालय खलेुको िदन: 

• गत बषर्को औसत िवद्याथीर् हािजरी :

०.  औसत हािजरी ६०% भ दा कम भएमा
१. औसत हािजरी ६०-८०% भएमा     
२. औसत हािजरी ८०–९०% भएमा
३. औसत हािजरी ९०% वा सो भ दा बढी भएमा
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क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण
तर

तर िनधार्रणका आधार 
० १ २ ३

९.२ िनयिमतता (कक्षा - ८) • गत बषर् िवद्यालय खलेुको िदन: 

• गत बषर्को औसत िवद्याथीर् हािजरी :

०.  औसत हािजरी ६०% भ दा कम भएमा
१. औसत हािजरी ६०-८०% भएमा     
२. औसत हािजरी ८०–९०% भएमा
३.  औसत हािजरी ९०% वा सो भ दा बढी भएमा

९.३ िवद्यालय छाड्ने दर 
(कक्षा - ५)

• अिघ लो शिैक्षक सत्रको सु को िवद्याथीर् सङ्ख्या : 

• शिैक्षक सत्रको अ यमा बाँकी रहकेो सङ्ख्या : 

०.  ५% भ दा बढी िवद्याथीर्ले कक्षा छाडेमा
१. २–५% िवद्याथीर्ले कक्षा छाडेमा 
२. २% वा कम िवद्याथीर्ले कक्षा छाडेमा
३. कुनै पिन िवद्याथीर्ले कक्षा नछाडेमा

९.४ िवद्यालय छाड्ने दर 
(कक्षा - ८)

• अिघ लो शिैक्षक सत्रको सु को िवद्याथीर् सङ्ख्या : 

• शिैक्षक सत्रको अ यमा  बाँकी रहकेो सङ्ख्या : 

०.  ५% भ दा बढी िवद्याथीर्ले कक्षा छाडेमा
१. २–५% िवद्याथीर्ले कक्षा छाडेमा 
२. २% वा कम िवद्याथीर्ले कक्षा छाडेमा
३. कुनै पिन िवद्याथीर्ले कक्षा नछाडेमा

९.५ कक्षा दोहोर्याउने दर 
(कक्षा - ५)

• गत साल कक्षा ५ को अि तम परीक्षा िदने सङ्ख्या : 

• ती म ये यो वषर् पनु: ५ कक्षा दोहोर्याएर पढ्ने सङ्ख्या : 

०.  ५% भ दा बढी िवद्याथीर्ले कक्षा दोहोर्याएमा
१. २–५%  िवद्याथीर्ले कक्षा दोहोर्याएमा
२. २% वा कम िवद्याथीर्ले कक्षा दोहोर्याएमा
३.  कुनै पिन िवद्याथीर्ले कक्षा नदोहोर्याएमा

९.६ कक्षा दोहोर्याउने दर 
(कक्षा - ८)

• गत साल कक्षा ८ को अि तम परीक्षा िदने सङ्ख्या : 

• ती म ये यो वषर् पनु: ८ कक्षा दोहोर्याएर पढ्ने सङ्ख्या : 

०.  ५% भ दा बढी िवद्याथीर्ले कक्षा दोहोर्याएमा
१. २–५% िवद्याथीर्ले कक्षा दोहोर्याएमा
२. २% वा कम िवद्याथीर्ले कक्षा दोहोर्याएमा
३.  कुनै पिन िवद्याथीर्ले कक्षा नदोहोर्याएमा

ज मा

१०. िसकाइ उपलि ध

क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण
तर

तर िनधार्रणका आधार 
० १ २ ३

१०.१ कक्षा ५ को नेपाली िवषयमा गत २ बषर्को 
औसत िसकाइ उपलि धमा पिरवतर्न 

• गतवषर्को औसत प्रा ाङ्क :

• यस वषर्को औसत प्रा ाङ्क : 

०. राि ट्रय औसत भ दा कम रही गत वषर्को भ दा घटेको 
१. राि ट्रय औसत भ दा कम रह ेपिन गत वषर्को भ दा नघटेको
२. गत वषर्को भ दा घटे तापिन राि ट्रय औसत भ दा बढी रहकेो
३. राि ट्रय औसत बराबर वा सो भ दा बढी भई गत वषर्को भ दा बढेको
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क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण
तर

तर िनधार्रणका आधार 
० १ २ ३

१०.२ कक्षा ५ को गिणत िवषयमा गत २ बषर्को 
औसत िसकाइ उपलि धमा पिरवतर्न  

• गतवषर्को औसत प्रा ाङ्क :

• यस वषर्को औसत प्रा ाङ्क : 

०. राि ट्रय औसत भ दा कम रही गत वषर्को भ दा घटेको 
१. राि ट्रय औसत भ दा कम रह ेपिन गत वषर्को भ दा नघटेको
२. गत वषर्को भ दा घटे तापिन राि ट्रय औसत भ दा बढी रहकेो
३. राि ट्रय औसत बराबर वा सो भ दा बढी भई गत वषर्को भ दा बढेको

१०.३ कक्षा ८ को नेपाली िवषयमा गत २ बषर्को 
औसत िसकाइ उपलि धमा पिरवतर्न  

• गतवषर्को औसत प्रा ाङ्क :

• यस वषर्को औसत प्रा ाङ्क : 

०. राि ट्रय औसत भ दा कम रही गत वषर्को भ दा घटेको 
१. राि ट्रय औसत भ दा कम रह ेपिन गत वषर्को भ दा नघटेको
२. गत वषर्को भ दा घटे तापिन राि ट्रय औसत भ दा बढी रहकेो
३. राि ट्रय औसत बराबर वा सो भ दा बढी भई गत वषर्को भ दा बढेको

१०.४ कक्षा ८ को गिणत िवषयमा गत २ बषर्को 
औसत िसकाइ उपलि धमा पिरवतर्न 

• गतवषर्को औसत प्रा ाङ्क :

• यस वषर्को औसत प्रा ाङ्क : 

०. राि ट्रय औसत भ दा कम रही गत वषर्को भ दा घटेको 
१. राि ट्रय औसत भ दा कम रह ेपिन गत वषर्को भ दा नघटेको
२. गत वषर्को भ दा घटे तापिन राि ट्रय औसत भ दा बढी रहकेो
३. राि ट्रय औसत बराबर वा सो भ दा बढी भई गत वषर्को भ दा बढेको

१०.५ एस.एल.सी. औसत GPA गत बषर् एस.इ.इ. िदने िवद्याथीर्को नितजा : 
• GPA १.६ कम भएका : 
• GPA १.६ वा १.६ भ दा बढी भएका : 
• GPA २.० वा २ भ दा बढी भएका :
• GPA २.४ वा २.४ भ दा बढी भएका : 
• GPA २.८ वा २.८ भ दा बढी भएका : 
• GPA ३.६ वा ३.६ भ दा बढी भएका : 

०. सबै परीक्षाथीर्को GPA १.६ भ दा कम भएको
१. ५० प्रितशत परीक्षाथीर्को GPA १.६ भ दा बढी भएको
२. ९० प्रितशत परीक्षाथीर्को GPA २.० भ दा बढी भई क तीमा २० प्रितशतको GPA क तीमा २.४ 

भएको
३. ९० प्रितशत परीक्षाथीर्को GPA २.० भ दा बढी भई क तीमा ५० प्रितशतको GPA क तीमा २.८ 

भएको र यसम ये पिन क तीमा १० प्रितशत िवद्याथीर्को GPA क तीमा ३.६  भएको 

ज मा

११. सेवाग्राही स तुि
१०/१० जना अिभभावक र िवद्याथीर् छा नहुोस ्(मिहला, दिलत, जनजाित र कमजोर, म यम र राम्रो पढाइ लेखाइ भएका िवद्याथीर्का अिभभावक समते पनेर् गरी) र िवद्यालयको कायर् प्रगितबाट स तु  नभएको वा अस तु  (०), सामा य वा कम स तु  (१), 
म यम वा स तु  (२) र उ म वा पणूर् स तु  (३) के हुनहुु छ भनी सो नहुोस ्र सबैको औसत गणना गनुर्होस ्।

क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण
तर तर िनधार्रणका आधार 

(यसका लािग तयार गिरएको अलग्गै फाराममा औसत अङ्क िनकालेर यसमा लेख्नहुोस।्) ० १ २ ३
११ .१ अिभभावक ०  औसत अङ्क ०.५० भ दा कम

१ औसत अङ्क ०.५० – १.५०
२ औसत अङ्क १.५० – २.५०
३ औसत अङ्क २.५० वा साे भ दा बढी
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क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण
तर तर िनधार्रणका आधार 

(यसका लािग तयार गिरएको अलग्गै फाराममा औसत अङ्क िनकालेर यसमा लेख्नहुोस।्) ० १ २ ३
११.२ िवद्याथीर् ०  औसत अङ्क ०.५० भ दा कम

१ औसत अङ्क ०.५० – १.५०
२ औसत अङ्क १.५० – २.५०
३ औसत अङ्क २.५० वा साे भ दा बढी

ज मा

१२. िशक्षकको पेसागत स तुि
िवद्यालयका प्र.अ. सिहत १० जना िशक्षकह   छनौट गनुर्होस ्। यसरी छनौट गदार् लिगक अव था (मिहला, पु ष), तह (आधारभतू र मा.िव.) र मखु्य िशक्षण िबषय (नेपाली, अगें्रजी, िवज्ञान, गिणत) लाई ख्याल गरी सकेस म प्रितिनिधमलूक बनाउनहुोस ्
। यिद १० जना वा कम िशक्षक भएमा सबैलाई िलनहुोस ्। छनौट गिरएका िशक्षकलाई िवद्यालयको कायर् प्रगित र आ नो पेसाबाट के कित स तु  हुनहुु छ भनी सो नहुोस ्। यसका लािग स तु  नभएको वा अस तु  (०), सामा य वा कम स तु  (१), म यम/
स तु  (२) र उ म वा पणूर् स तु  (३) को िवक प िदनहुोस ्। सबै िशक्षकह ले िदएको केल नाप (०–४) को औसत गणना गनुर्होस ्।

क्र.स.ं सचूक यथाथर् िववरण
तर तर िनधार्रणका आधार 

(यसका लािग तयार गिरएको अलग्गै  फाराममा औसत अङ्क िनकालेर यसमा लेख्नहुोस।्)० १ २ ३
१२.१ िवद्यालयको कायर्प्रगित 

स ब धमा स तिु
०  औसत अङ्क ०.५० भ दा कम
१ औसत अङ्क ०.५० – १.५०
२ औसत अङ्क १.५० – २.५०
३ औसत अङ्क २.५० वा साे भ दा बढी

१२.२ आ नो पेसा स ब धमा 
स तु ी

०  औसत अङ्क ०.५० भ दा कम
१ औसत अङ्क ०.५० – १.५०
२ औसत अङ्क १.५० – २.५०
३ औसत अङ्क २.५० वा साे भ दा बढी

ज मा

ग) िवद्यालय कायर्स पादन मू याङ्कन सारांश तािलका 

क्र.सं. क्षेत्र  उपके्षत्र (सचूक सङ्ख्या) पणूार्ङ्क प्रा ाङ्क तर याख्या र पृ पोषण 

१ I. लगानी िवद्यालयको भौितक संरचना (१६) ४८

० – १६ कमजोर 
१७ – ३२ सामा य 
३३ – ४१ म यम 
४२ – ४८  उ म
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२

I. लगानी

िशक्षक  (७) २१

० – ७ कमजोर 
८ – १४ सामा य 
१५ – १८ म यम
१९ – २१ उ म 

३ समदुायको सहभािगता र लगानी (४) १२

० – ४  कमजोर 
५ – ८ सामा य
९ – १० म यम
११ – १२ उ म

ज मा (I)  (२७) ८१ X = 

० – २७ कमजोर 
२८ – ५४ सामा य
५५ – ६९ म यम
७० – ८१  उ म

४

II प्रिक्रया

कक्षा िशक्षण (१०) ३० 

० – १० कमजोर 
११ – २१ सामा य
२२ – २६ म यम
२७ – ३० उ म

५ िवद्याथीर् मू याङ्कन (६) १८

० – ६ कमजोर 
७ – १२ सामा य 
१३ – १६ म यम
१७ – १८ उ म

६ िशक्षकको पेसागत िवकास (७)  २१

० – ७ कमजोर 
८ – १४ सामा य 
१५ – १८ म यम
१९ – २१ उ म 

७ नेतृ व र यव थापन (१७) ५१

० – १७ कमजोर 
१८ – ३४ सामा य 
३५ – ४५ म यम
४५ – ५१ उ म 

८ सह र अितिरक्त िक्रयाकलाप (६) १८

० – ६ कमजोर 
७ – १२ सामा य 
१३ – १६ म यम
१७ – १८ उ म 
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ज मा (II)  (४६) १३८ Y = 

० – ४६ कमजोर 
४७ – ९३ सामा य
९४ – १२१ म यम
१२२ - १३८ उ म

९

III उपलि ध 

िवद्याथीर् िनयिमतता, कक्षा दोहर ्याउने 
र िवद्यालय छाड्ने दर (६)

१८

० – ६ कमजोर 
७ – १२ सामा य 
१३ – १६ म यम
१७ – १८ उ म

१०
िसकाइ उपलि ध   (५)  

१५ 

० – ५ कमजोर 
६ – १० सामा य 
११ – १३ म यम
१४ – १५ उ म

११
सेवाग्राही स तिु   (२)

६ 

० – २ कमजोर 
३ – ४ सामा य
५ – ५ म यम
६ – ६ उ म

१२ िशक्षकको पेसागत स तिु  (२) ६

० – २ कमजोर 
३ – ४ सामा य
५ – ५ म यम
६ –  ६ उ म 

ज मा (III)  (१५) ४५ Z = 

० – १५ कमजोर 
१६ – ३० सामा य  
३१ – ३९ म यम
४० – ४५ उ म

घ) सेवा प्रदान गिरएको िवद्याथीर् सङ्ख्या (अिघ लो बषर्) का आधारमा प्रा  हुने अंक

िववरण यथाथर् िववरण अंक प्रदान गनेर् आधार उपयुक्त कुनै एउटामा िच ह लगाउनुहोस ्।
सेवा प्रदान गिरएको 
िवद्याथीर् सङ्ख्या        
(अिघ लो बषर्)

 ज मा कक्षा संख्याः

 हुनपुनेर् यनुतम िवद्याथीर् संख्याः

 हालका ज मा िवद्याथीर् संख्याः

 यनुतम संख्याको आधारमा हालको िवद्याथीर् संख्या प्रितशतः

 तोिकएको यनूतम सङ्ख्याको २५% भ दा कम िवद्याथीर् भए 
 तोिकएको यनूतम सङ्ख्याको २५-५०% िवद्याथीर् भए 
 तोिकएको यनूतम सङ्ख्याको ५०-७५% िवद्याथीर् भए 
 तोिकएको यनूतम सङ्ख्याको ७५-९०% िवद्याथीर् भए 
 तोिकएको यनूतम सङ्ख्याको ९०-१००% िवद्याथीर् भए 
 तोिकको यनूतम सङ्ख्याको शतप्रितशत वा सोभ दा बढी िवद्याथीर् भए 

० 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
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ङ)	 लगानी,	प्रक्रिया,	उपलक््धि	र	सेवा	प्रदान	गररएका	क्वद्ार्थी	सङ्खयाका	आधिारमा	क्वद्ालयको	अङ्क	

के्त्र	 मूलयाङ्कनका	लाक्ग	छुट्याइएको	भार	 क्वद्ालयले	लयाएको	प्राप्ाङ्कको	आधिारमा	आउने	वास्तक्वक	भार	 कैक्िय्त	

लगानी २५% =  
...................

=  
........................

प्रक्रिया ३०% =  
...................

=  
........................

उपलक््धि  ४०% =  
...................

=  
........................

सेवा प्रदान गरिएको क्वद्ार्थी सङ्खया     ५%
 .......................

जम्ा १०० %
 ......................

च)	 क्वद्ालयको	समग्र	स्तर	

स्तर स्तर	क्नधिाधारणका	अधिार
क्वद्ालयको	स्तर	

(अङ्का	अधिारमाक्चन्ह	लगाउने)		
स्तरको	वयाखया	्तर्ा	पषृ्ठपोषण

क्जोि (Poor) ४० प्रक्िशि भनदा क्  

सा्ानय (Average) ४०-७० प्रक्िशि 

्धय् (Fair) ७०-९० प्रक्िशि 

उत्त् (Good) ९० प्रक्िशि वा सो भनदा भनदा बढी
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छ) िवद्यालय कायर्स पादन परीक्षण प्रिक्रया र नितजा स ब धमा प्रधाना यापकको प्रितिक्रया  

प्रधाना यापकको नाम : ........................................................................   द तखत :  .......................................    फोन नं. :  .................................      िवद्यालयको छापः

ज) िवयालय कायर्स पादन परीक्षण प्रिक्रया र नितजा स ब धमा िव यसको प्रितिक्रया

िव यस पदािधकारी नाम :  ...................................................................... पद :  ................................. द तखत :  ....................................... फोन नं.  .................................
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भ) परीक्षकको सझुाब तथा िसफािरस (Suggestion and Recommendation)
के्षत्र

प्राथिमकताक्रम लगानी प्रिक्रया उपलि ध

थानीय तरबाट त काल गनुर्पनेर्

थानीय तरबाट बहुविषर्य योजना बनाई  गनुर्पनेर्

नीितगत तहमा गनुर्पनेर्ः

परीक्षकको नाम:  ...........................................................................  द तखत: .............................................. िमित  : ...................................... फोन नं. : ..................................
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