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विद्यालय सामाशिक परीक्षर् मापदण्ड, २०७८ 
                                     

प्रस्तािनााः  विद्यालय शिक्षाको समग्र िैशक्षक व्यिस्थापवकय पक्ष तथा  सञ्चाधलत कायणक्रम बिेट एिं 
प्राप्त स्रोत सािनको धमतव्ययी ढंगले उपयोग गरी अधिकतम प्रधतफल प्राप्त गनण विद्यालयका 
गधतविधिलाई सहभाधगतामूलक पारदिी  एिं ििाफदेवह बनाइ विद्यालय शिक्षा पद्दधतको सदुृढीकरर् गनण 
िाञ्छनीय भएकोले, 

अधनिायण तथा धनिलु्क शिक्षासम्बन्त्िी ऐन २०७५ को दफा ४१ ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा 
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट विद्यालय सामाशिक परीक्षर् मापदण्ड २०७७ िारी िारी गररएको छ  
 

१. संशक्षप्त नाम  र  प्रारम्भाः  (१)  यस  मापदण्डको  नाम “ विद्यालय सामाशिक परीक्षर् (Social 

Audit) मापदण्ड २०७८” रहेको छ ।  

   (२) यो मापदण्ड स्िीकृत भएका धमधतदेशि प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथण नलागेमा यस मापदण्डमा,  
(क) “इकाइ” भन्नाले शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइ सम्झन ुपछण । 

(ि) “ऐन” भन्नाले शिक्षा ऐन, २०२८ संिोिनसवहत सम्झन ुपछण । 

(ग) “केन्त्र” भन्नाले शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्र सम्झन ुपछण । 

(घ) “धनयमािली” भन्नाले शिक्षा धनयमािली, २०५९ सम्झन ुपछण ।  

(ङ) “विद्यालय” भन्नाले प्रचधलत काननु बमोशिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका सामदुावयक 
तथा सँस्थागत विद्यालय सम्झन ुपछण । 

(च) “विज्ञ” भन्नाले शिक्षा िास्त्रमा स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त माध्यधमक शिक्षक, शिक्षा 
सेिाको अधिकृत/विद्यालय धनरीक्षक, विद्यालय शिक्षा िा शिक्षा प्रिासन सेिाबाट धनिृत्त 
व्यशि समेत सम्झन ुपछण । 

(छ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्झन ुपछण । 

(ि) “िािा” भन्नाले सम्बशन्त्ित स्थानीय तहको शिक्षा हेने महािािा िा िािा सम्झन ुपछण 
। 

(झ) “सधमधत” भन्नाले शिक्षा धनयमािलीको धनयम १७१ क. बमोशिमको सामाशिक परीक्षर् 
सधमधत सम्झन ुपछण । 

(ञ) “सामाशिक परीक्षर्” भन्नाले विद्यालयहरुबाट बनाईएका योिना, कायणक्रम एिं बिेट 
कायाणन्त्ियन, िैशक्षक भौधतक एिं व्यिस्थापनमा भएको लगानी र विद्याथी धसकाइ 
उपलशधिको अिस्थासवहतको प्रधतफलको विष्लेषर् तथा िैशक्षक गधतविधिहरुको परीक्षर् 
सम्झन ुपदणछ । 

(ट) सरोकारिाला” भन्नाले विद्यालयका शिक्षक, विद्याथी, विद्यालयसँग सम्बशन्त्ित व्यशि, 

समदुाय, धनकाय, सङ्घ, संस्था िा पदाधिकारी समेत सम्झन ुपछण । 

 

३. विद्यालयले सामाशिक परीक्षर् गराउन ुपनेाः (१) विद्यालयले प्रत्यके िषण धनयमािलीको धनयम 
१७१ (क) बमोशिमको सधमधतबाट सामाशिक परीक्षर् अधनिायण रूपमा गराउन ुपनेछ । 
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(२) सामाशिक परीक्षर्का लाधग गररने तयारी, छलफल एिं धनर्णय गदाण स्थानीय तहको 
सामाशिक/शिक्षा सधमधतको संयोिक िा प्रधतधनधिको सहभागीता गराउनपुनेछ । 

(३) सधमधतले सामाशिक परीक्षर् गराउन ुपूिण विज्ञहरुसमतेको प्रधतधनधित्ि हनुे गरी देहाय 
बमोशिमको प्राविधिक उपसधमधत गठन गनुण पनेछ । 

(क) सधमधतले मनोधनत गरेको विज्ञ     -संयोिक 

(ि) विद्यालयका शिक्षकहरु मध्येबाट प्रिानाध्यापकले तोकेको एक िना  - सदस्य  

(ग) विद्यालयबाट धनकटतम धछमेकी विद्यालयका शिक्षा िास्त्र संकायमा स्नातक 
मवहला शिक्षक मध्ये िडा कायाणलयले तोकेको एक िना   -सदस्य  

(४) उपदफा (३) अनसुार गठन भएको सधमधतले विद्यालयको आधथणक, भौधतक, िैशक्षक, 
व्यिस्थापकीय पक्षको मूल्याङ्कन गरी प्रधतिेदन पेि गनण गनुण पनेछ । 

(५) सधमधतले धनमाणर् गरेको विज्ञहरुको प्राविधिक उपसधमधतको प्रधतिदेनसवहत गत आधथणक 
िषणको सामाशिक परीक्षर् प्रधतिदेन प्रत्येक िषणको पवहलो चौमाधसक धभरमा 
सरोकारिालाहरूको भेला गराई छलफलका लाधग प्रस्ततु गनुणपनेछ ।  

(६) विद्यालय रहेको स्थान के्षरमा बाडी पवहरो िा अन्त्य कुनै वकसीमको विपत िा महामारी 
भएका कारर् उपदफा (५) अनसुार भेला गराउन नधसकने अिस्था भएमा सो विषयको 
कैवफयत िनाई सािणिधनक सचुना प्रकािन गनुण पनेछ ।   

(७) सधमधतले विद्यालयको सामाशिक परीक्षर् गदाण एवककृत िैशक्षक सूचना व्यिस्थापन 
प्रर्ाली Integrated Educational Management Information System (IEMIS) मा रहेको 
School Report Card को आिारमा अिस्था विष्लेषर् गरी सकारात्मक र सिुार गररन ु
पने विषय स्पष्ट िलुाइ सोको प्रधतिदेन तयार गनुण पनेछ । 

(८) उपदफा (४) बमोशिमको प्रधतिेदनमा अशघल्लो आधथणक िषणको सामाशिक परीक्षर् 
प्रधतिदेनका सझुािको कायाणन्त्ियनको शस्थधत   समेत उल्लेि गनुणपनेछ । 

(९) उपदफा (५) बमोशिमको भेलाबाट प्राप्त सझुाि तथा छलफलको धनष्कषणलाई सधमधतले 
आफ्नो प्रधतिेदनमा समाििे गरी अशन्त्तम प्रधतिेदन तयार पानुण पनेछ । 

(१०) उपदफा (९) बमोशिम तयार भएको अशन्त्तम प्रधतिेदन कायाणन्त्ियनका लाधग विद्यालय 
व्यिस्थापन सधमधत    समक्ष पेिगनुण पने छ । 

 

४. सामाशिक परीक्षर् सधमधतको िैकशल्पक व्यिस्थााः (१) वििेष कारर्िस विद्यालयमा विद्यालय 
व्यिस्थापन सधमधत तथा शिक्षक अधभभािक सङ्घ गठन हनु बाँकी रहेको अिस्था भएमा स्थानीय 
तहले सोको यवकन गरी  सम्बशन्त्ित विद्यालय रहेको िडाको िडाध्यक्ष िा िडाध्यक्षले तोकेको 
िडा सदस्यको संयोिकत्िमा एक तदथण सधमधत गठन गरी सो माफण त ्सामाशिक परीक्षर् गराउन ु
पनेछ । 

 (२) सधमधतका अन्त्य सदस्यहरु शिक्षा धनयमािलीको धनयम १७१क बमोशिम नै हनुेछ ।  

 (३) उपदफा (१) बमोशिम गदठत सधमधतको दावयत्ि र काम कतणव्य दफा ३ बमोशिम 
गदठत सधमधत सरह हनुेछ । 

 

५. विद्यालयमा सामाशिक परीक्षर्को विषयिस्त:ु (१) विद्यालयको सामाशिक परीक्षर् गदाण देहायका 
विषयिस्तहुरु तथा के्षरहरु अनसूुची –१ अनसुार समेटन ुपनेछ ।  
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(क) विद्यालय सिुार योिना, विद्यालय विकास योिना, िावषणक कायण योिना 
कायाणन्त्ियनको अिस्था, 

(ि) विद्यालय सेिा के्षरमा विद्यालयको पहुँच तथा सेिा के्षरका सबै बालबाधलका 
विद्यालयमा भनाण भए नभएको,  

(ग) िावषणक विषयगत, कक्षागत र तहगत धसकाइ उपलशधिस्तर तथा शिक्षकबाट भएका 
कायणमूलक अनसुन्त्िान, घटना अध्ययन प्रधतिेदनहरु,  

(घ) विद्यालय सरुक्षाको अिस्था, विद्यालयको बालमैरी तथा लैवङ्गकमैरी िातािरर् 
(िैशक्षक गरु्स्तर परीक्षर् केन्त्रबाट प्रयिु व्यिस्थापन परीक्षर् सूचकहरुसवहत), 

(ङ)  िैशक्षक सामग्रीको उपलधिता, शिक्षर् धसकाइमा यसको प्रयोग र व्यिस्थापन, 

(च) भौधतक व्यिस्थापन (विद्यालयको िग्गा व्यिस्थापन, भिन, उपयिु कक्षा कोठा, 
िेलमैदान, घेराबार), 

(छ) िानेपानी सरसफाइ तथा स्िच्छतासम्बन्त्िी १० सूचकहरु (पानी सवहतको छार 
तथा छारा िौचालय, िौचालयको सञ्चालन अिस्था (ढोकाको छेशस्कनी, यरुरनलको 
उचाइ, अपांगतामैरीपन आदद), 

(ि) समदुाय विद्यालय सम्बन्त्ि, अधभभािक भेला, छलफलका विषयिस्त,ु विद्यालयप्रधत 
अधभभािकको दृवष्टकोर् र सामाशिक सम्बन्त्ि, 

(झ)  विद्यालयको िावषणक आयव्ययको र बेरुिकुो अिस्था, 
(ञ) शिक्षक विद्याथी, शिक्षक–शिक्षक, विद्यालय समदुाय सम्बन्त्ि सामदुावयक संघ 

सस्थाहरुसँगको सम्बन्त्ि, समन्त्िय र सहयोग 

(ट) विद्यालयको पूिाणिार विकास, स्िीकृत बिेट र तोवकएको समयमा गरु्स्तरीय कायण 
सम्पन्न भए नभएको (बेरुिकुो अिस्था), 

(ठ) विद्यालयमा धनिलु्क ददिा िािा तथा सेधनटरी प्याड व्यिस्थापन, 

(ड) अनगुमन (विधभन्न तहबाट हनुे गरेको अनगुमन अिस्था, पाप्त सझुाि कायाणन्त्ियन 
आदद), 

(ढ) शिक्षक तथा विद्याथीको धनयधमतता तथा शिम्मिेारी पालना गरे नगरेको, अपनत्ि, 

पारदशिणता, सिुासनको अिस्था,  

(र्) पयाणिरर्ीय प्रभाि तथा विद्यालयले सामदुावयक विकासमा पारेको सामाशिक आधथणक 
प्रभाि  

(त) विवििताको सम्मान (भाषा, िमण, धलङ्ग) सांस्कृधतक संरक्षर्मा योगदान, 

(थ) विद्यालय सञ्चालनको ददगोपन (वित्तीय, विद्याथी संख्या, िैशक्षक विकास तथा 
सहयोग), 

(द) गनुासो सनुिुाई कायाणन्त्ियनको अिस्था (गनुासो पेवटका व्यिस्थापन), 
(ि) विद्याथीको धसकाइ र व्यिहाररक िीिनको सम्बन्त्ि 

(न)  विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको अिस्था, 
(२) दफा (३) को उपदफा (९) बमोशिम तयार भई स्िीकृत सामाशिक परीक्षर् 

प्रधतिदेनलाई लेिा परीक्षकले लेिापरीक्षर्को विषयिस्त ुबनाउन ुपनेछ । 
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६. विद्यालयमा व्यिस्थापन सधमधतले सामाशिक परीक्षर् सधमधतलाई वििरर् उपलधि गराउन ुपने 

(१) सामाशिक परीक्षर्को लाधग सधमधतले माग गरेका देहायका वििरर् उपलधि गराउने 
दावयत्ि विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतको हनुेछ । 

(क) विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतको बैठक धनर्णय पशुस्तका, 
(ि) समदुायको सहभागीतासगँ सम्बशन्त्ित अधभभािक भेला धसकाईमा अधभभािकको 

सहभाधगता साझेदारी शिक्षक कमणचारी बैठकसम्बन्त्िी वििरर् र भएका धनर्णयहरु, 

(ग) विद्यालयको स्िाधमत्िमा भएको सम्पधत वििरर्, 

(घ) विद्यालय िातािरर्मा भएका सिुार िेलमैदान िानपेानी िौचालयको वििरर्, 

(ङ) विद्याथीहरुको बसाई व्यिस्थापन फधनणचर उपलधिता र प्रयोग, 

(च) िैशक्षक सामग्री उपलधिता र  प्रयोग, 

(छ) पसु्तकालय प्रयोगिालाको वििरर्,  

(ि) पारदिीताका लाधग अपनाईएको माध्यम सूचनापाटी बलेुवटन पशुस्तका आदद, 

(झ) सेिाके्षर धभरका िनसखँ्या, विद्यालय आएका अन्त्य विद्यालयमा स्थानान्त्तरर् गएका 
विद्याथीको वििरर्, 

(ञ) विद्याथी औसत उपलशधि र विद्याथीको िण्डीकृत (अपाङ्गता समेत) को वििरर्, 

(ट) िषणभरीमा विद्यालय िलेुको ददन परीक्षा सञ्चालन भएका ददन िदु पढाई भएका 
ददन, 

(ठ) शिक्षकहरुको उपशस्थधत र धसकाई सहिीकरर्मा सहभागीता भएको िम्मा ददन, 

(ड) विद्याथीको धसकाई उपलशधिसम्बन्त्िी वििरर्, 

(ढ) आधथणक पक्षसँग सम्बशन्त्ित आय व्यय वििरर्, 

(त) ददिा िािा व्यिस्थापनसम्बन्त्िी  वििरर्, 

(थ) एवककृत िैशक्षक सूचना व्यिस्थापन प्रर्ालीबाट प्राप्त हनुे   विद्यालय 

प्रोफाइल,School Report Card,  

(२) विद्यालय  व्यिस्थापन सधमधतबाट उपलधि भएको वििरर्का सन्त्दभणमा परीक्षर् 
सधमधतले  विद्यालय व्यिस्थापन  सधमधतका पदाधिकारीहरुसँग थप छलफल राय धलन 
सक्नेछ । 

(३) विद्यालयमा गररन ेसामाशिक परीक्षर् गदाण अनसूुची–१ मा व्यिस्था भएको ढाँचा 
बमोशिम हनुेछ ।  

 

७. विद्यालयमा सामाशिक परीक्षर्को ढाचँा र प्रधतिेदनको ढाचँा: (१)  विद्यालयमा गररने सामाशिक 
परीक्षर् गदाण अनसूुची–१ मा व्यिस्था भएको ढाँचा बमोशिम हनुेछ ।  

(२) सामाशिक परीक्षर् पश्चात अनसुची २ को ढाँचामा प्रधतिदेन तयार गनुण पनेछ ।  

 

८. प्रधतिेदन ददने (१) सधमधतले विद्यालयको सामाशिक परीक्षर् गरी सो को प्रधतिेदन एवककृत िैशक्षक 
सूचना व्यिस्थापन प्रर्ालीबाट प्राप्त हनुे  School Report Card समेत संलग्न पवहलो चौमाधसक धभर 
सम्बशन्त्ित स्थानीय तहमा पेि गनुणपनेछ ।  

 (२) िािाले सबै विद्यालयको सामाशिक परीक्षर् प्रधतिदेन अध्ययन गनुणपनेछ ।  



 
 

5 

(३) उपदफा (२) अनसुार अध्ययन गदाण थप स्पष्ट गनण आिश्यक भएमा स्थलगत रुपमा 
धनरीक्षर् अनगुमन गनण िा सधमधतका पदाधिकारीहरुसँग थप छलफल गनण र सधमधतले 
ददएको प्राप्तांक पनुरािलोकन गनण सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोशिम प्राप्त भएको प्रधतिदेन र उपदफा (३) बमोशिम अंक 
पनुरािलोकन पश्चात कायम भएको मूल्यांकनमा विद्यालयहरुले प्राप्त गरेको नधतिा 
उच्चतम अंकदेशि न्त्यनुतम अंक सवहतको समवष्टगत प्रधतिेदन स्थानीय तहले सािणिधनक 
गनुणपनेछ ।  

(५) सािणिधनक भएको नधतिाका आिारमा स्थानीय तहले सिुारका कायणक्रम सञ्चालन 
गनणका लाधग विद्यालयलाई आिश्यक सहयोग समन्त्िय एिं सहिीकरर् गनुणपनेछ ।  

(६) सामाशिक परीक्षर् प्रधतिेदन विद्यालयमा आयोिना भएको अधभभािक भेलामा अधनिायण 
रुपमा िानकारी गराउनपुनेछ ।  

(७) सािणिधनक भएको नधतिाका आिारमा विद्यालयहरुलाई प्राविधिक सहिीकरर् गनुणपने 
विषयका लाधग उपलधि गराउन ुपने विषयसमेत समािेि गरी िािाले शिक्षा विकास 
तथा समन्त्िय इकाइमा संशक्षप्त प्रधतिदेन उपलधि गराउन ुपनेछ । 

(८) शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइले उपदफा (७) बमोशिम प्राप्त प्रधतिदेन माधथ 
आिश्यक अध्ययन गरी शिल्लाका विद्यालयहरूमा गररएको सामाशिक परीक्षर्को 
समवष्टगत प्रधतिेदन तयार गरी सो को एक एक प्रधत पषु मसान्त्त धभरमा शिक्षा तथा 
मानि स्रोत विकास केन्त्र र शिक्षा विकास धनदेिनालयमा अधनिायण रूपमम पठाउन ु
पनेछ । 

(९) शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइबाट प्राप्त हनु आएको समवष्टगत प्रधतिदेनहरूको 
विश्लषेर् एिम ्वििेचना गरी केन्त्रले विद्यालयहरूको िास्तविक शस्थधत झल्कने गरी 
सामाशिक परीक्षर्सम्बन्त्िी अशन्त्तम प्रधतिदेन तयार गरी सािणिधनक गनुणपनेछ । 

 

९. प्रधतिेदन कायाणन्त्ियनाः (१) सधमधतले पेि गरेको प्रधतिदेन कायाणन्त्ियन गने प्रमिु दावयत्ि विद्यालय 
व्यिस्थापन सधमधतको हनुेछ । प्रधतिदेनमा प्राप्त सझुाि कायाणन्त्ियनका लाधग विद्यालयले आफ्नो 
योिनामा समािेि गरी कायाणन्त्ियन गने र अन्त्य पक्षहरूसगँ सम्बशन्त्ित पक्षहरूलाई प्रधतिदेनको प्रधत 
सवहत िानकारी गराउने र कायाणन्त्ियनमा सहयोग पयुाणउन ुपनेछ । 

(2) स्थानीय तहले प्राप्त हनु आएको विद्यालयहरुको सामाशिक परीक्षर् प्रधतिदेनको अध्ययन 
विश्लषेर् गरी कायाणन्त्ियनमा सहयोग परु् याउन ुपनेछ र विद्यालयलाई ददइने सवुििा र 
धनकासाका लाधग सामाशिक परीक्षर् प्रधतिदेन अधनिायण रूपमा कायाणन्त्ियन गनुणपनेछ । 

(3) स्थानीय तहमा विद्यालयले बिेट धनकासाका लाधग सामाशिक परीक्षर् प्रधतिेदनलाई 
अधनिायण पेि गनुणपनेछ । सामाशिक परीक्षर्को प्रधतिदेन पेि नगने विद्यालयहरु 
अनदुान पाउन योग्य हनुे छैनन ्। 

१०. िारेिी र बचाउाः (१) विद्यालयहरूमा सामाशिक परीक्षर् (Social Audit) गने सम्बन्त्िी कायणविधि, 

२०६५      िारेि गररएकोछ  

(२) उपदफा (१) बमोशिमको कायणविधि अनसुार भए गररएका काम कारिाहीहरू यसै 
मापदण्ड बमोशिम भए गरेको माधननेछ । 
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अनसुचुी १ 

(विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतले सामाशिक परीक्षर् सधमधतलाई उपलधि गराउने) 
 

क. सँस्थागत बैठक एिं धनर्णय र धनर्णय कायाणन्त्ियनको अिस्था 
क्र 
स 

विषय कायाणन्त्ियनको अिस्था हनु नसकेको भए कारर् कैवफयत 

१ वि. व्य. स. बैठक सङ्खख्या र 
महत्िपूर्ण धनर्णयहरु 

   

२ शिक्षक अधभभािक संघ बैठक 
सङ्खख्या र महत्िपूर्ण धनर्णय 

   

३ शिक्षक स्टाफ बैठक सङ्खख्या 
महत्िपूर्ण धनर्णय 

   

४ सामाशिक परीक्षर् सधमधत 
बैठक सङ्खख्या ददइएका प्रमिु 
सझुािहरु 

   

५ अधभभािक भेला संख्या र 
धनर्णयहरु 

   

६ विद्यालयसँग सम्बशन्त्ित योिना    

 

ि. विद्यालयको सम्पधत र उपयोग 

 

क्रस सम्पधत  वििरर् उपयोगको अिस्था कैवफयत 

१ विद्यालयको नाममा रहेको 
िग्गा वििरर् 

   

२ भिन सँख्या कोठा सँख्या    

३ िेल मैदान    

४ िौचालय    

५ पसु्तकालय     

६ प्रयोगिाला    

७ इन्त्टरनेट सवुििा    

८ िैशक्षक सामग्री    

९ उपलधि फधनणचर    

१० ददिा िािा पूिाणिार    

 

ग. पारदिीताका लाधग सम्पाददत कायणहरु 

क्रस वक्रयाकलाप सङ्खख्या समािेि भएका प्रमिु विषय कैवफयत 

१ विद्यालयबाट प्रकाशित स्माररका 
ब्रोधसयर 

   

२ सूचनापाटी    

३ गनुासो पेवटका    

४ विद्यालय क्षेर धभर धडस्प्ले    
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गररएका सामग्री 
 

घ. विद्यालय सेिा क्षेरसँग सम्बशन्त्ित 

 

क्रस धबद्यालयको सेिा क्षेर विद्यालय उमेर समूह  कैवफयत 

१ कूल िन संख्या ……सँख्या 
परुुष… 

मवहला… 

अन्त्य… 

धबद्यालय आएकाबालबाधलका संख्या– 

सँख्या….. 

भनाण नभएका सँख्या……. 

बाधलका ……….. 

बालक सँख्या…….. 

 

२ सेिा क्षेरमा रहेका सामदुावयक 
अध्ययन केन्त्र एिं अन्त्य 
िैशक्षक सँस्थाहरुको नाम र 
विद्यालयसँगको दरुी 

  

 

ङ. विद्यालयमा भएको विद्याथी वििरर् /तथयांक अद्यािधिक गरेको अिस्था 
 

कक्षा कक्षागत विद्याथी वििरर् तोवकएको उमेर भन्त्दा कम 
उमेरका विद्थाथी संख्या 

तोवकएको उमेर भन्त्दा 
बढी उमेरका विद्थाथी 

संख्या 
 छारा  िम्मा   

प्रारशम्भक 
बालकक्षा 

    

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

८     

९     

१०     

११     

१२     

 

च. शिक्षर् धसकाइ र उपलशधि 

 

क्रस विषय कक्षा वििरर् विद्याथीको औसत धसकाइ 
उपलशधि  

१ कक्षा शिक्षर्  …..देशि …..कक्षासम्म  

२ बहकुक्षा बह ुिगण …..देशि ……कक्षासम्म  
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३ विषयगत शिक्षर् …….देशि …….कक्षासम्म  

४ वििेष शिक्षा समािेिी स्रोत 
कक्षा 

स्रोतकक्षा सँख्या  

अपाङ्गता क्षेर 
 

५ समग्र विद्यालयको धसकाइ 
उपलशधि 

सबै कक्षाका सबै विद्याथीको िम्मा 
धसकाइ उपलशधि 

 

 

छ. विद्यालयका सञ्चालन  

 

क्रस विषय ददन /कायणक्रम वििेष उपलशधि  

१ विद्यालय िलेुको  …….ददन  

२ पढाइ भएको िम्मा ददन ……ददन  

३ परीक्षा सञ्चालन भएको ददन …….ददन  

४ बषण ददनमा भएका प्रमिु 
अधतरि वक्रयाकलाप कायणक्रम  

प्रमिु वक्रयाकलापको नाम  

५ विद्यालय प्रोफाइल प्रोफाइलमा संलग्न वििरर्  

६ विद्यालयबाट सञ्चालन भएका 
अन्त्य कायणक्रम 

क. 

ि. 

ग. 

  

माहामारी िा अन्त्य कुनै कारर्ले विद्यालय सञ्चालन हनु नसकेको तर धसकाइ धनरन्त्तर रुपमा सञ्चालन 
गरेको अिस्थामा भएमा सो को क्रयाकलाप समेत संलग्न गने 

म. विद्यालयका िावषणक आय व्यय वििरर् 

 

क्रस आम्दानी अनदुान िीषणक प्राप्त रकम िचण रकम बेरुि ु भए 
नभएको 

कैवफयत 

१      

२      

३      

४      

५      

 

म. विद्यालयमा गत आधथणक िषणमा संघ संस्थाबाट भएको सहयोग 

 

क्रस सहयोग उपलधि गराउने संघ संस्थाको 
नाम 

सहयोगको प्रकार समयािधि 

१    

२    
३    

 

म.  विद्याथी ददिा िािा कायणक्रम 
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क्रस गत िषणमा ददिा 
िािाका िाने 
विद्याथी सँख्या 

प्राप्त भएको बिेट  िषणददनमा िररद 
गररएको िाद्य 
सामग्री 
वकलोग्राम/धलटरमा 

लागत 

 स्थानीय तहबाट अन्त्य स्रोतबाट   

१      
२      
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अनसूुची २ 

(सामाशिक परीक्षर् प्रधतिेदन) 

 मममम: 

श्री विद्यालय व्यिस्थापन सधममम                                                                                

मममम ……………………       विद्यालय  

    …………        पाधलका िडा न  …  

 

विषय: सामाशिक परीक्षर् प्रधतिेदन 

 

शिक्षा धनयमािली २०५९ को धनयम १७१ (क)बमोशिम सामाशिक परीक्षर् कायण सम्पन्न गरी देहायको ढाँचामा 
यो प्रधतिेदन पेि गरेका छौ ।  

क्र 
स 

विषय कायाणन्त्ियन
को अिस्था 

मूल्याङ्कन 

 

मूल्याङ्कनका आिार 

१ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लक्ष्य 

प्रगधत 

पूर्ाणङ्क प्राप्तांक १००  नं पूर्ाणङ्मकमा 
परीक्षर् गररने । 

बैठक र धनर्णय कायाणन्त्ियन १०   

विद्यालय व्यिस्थापन 
सधमधत/शिक्षक अधभभािक सँघ/  
शिक्षक स्टाफ÷िािा व्यिस्थापन 
सधमधतका बैठक बसेको संख्या  

 ४  लक्ष्य अनसुार बैठक बसेमा 
पूर्ाणङ्क मानी बढीमा ४ अङ्क   

विद्यालयमा गदठत विधभन्न 
सधमधतका िैठकको धनर्णयको 
कायाणन्त्ियन 

 ४  सधमधतमा भएका महत्िपूर्ण 
धनर्णय सबै कायाणन्त्ियन भएमा 
पूर्ाणङ्क मानी सोही अनपुातमा 
अंक  

विद्यालय सिुार योिना / गरुु 
योिना धनमाणर्   

 २  समय अनसुार अद्यािधिक 
भएकालाई २ अंक र योिना 
मार बनेकोलाई १   

२ विद्यालयको नाममा रहेको िग्गा एिं स्रोतको 
उपयोगको अिस्था 

१०   

भिन, कोठा र फधनणचरको 
पयाणप्तता र अनकुुलता 

 ३  पयाणप्त र विद्याथी 
अनकुुल(विद्याथीको उचाइ र 
अपांगताका आिारमा) भएमा 
३ अंक अन्त्य अिस्था हेरी 
पयाणप्त भएमा २ र अप्रयाप्त 
भएमा १ 

िेल मैदान र िानेपानीको 
पयाणप्तता 

 २  पयाणप्त भए २,सामान्त्य भए १ 

िौचालय  २  छार छाराको लाधग छुट्टा 
छुट्रटै भएमा २ 

पसु्तकालयको व्यिस्था   १  उपलधि भएमा १ 

प्रयोगिाला (विज्ञान र कम्प्यूटर)  २  दिैु भएमा २ र एक िटा 
मार भएमा १ 
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३ पारदिीता सम्बन्त्िी वक्रयाकलाप १०   

विद्यालयबाट सम्पादन भएका 
वक्रयाकलाप धनयधमत रूपमा 
िैशक्षक तथयांक सवहतको ब्रोधसयर 
प्रकािन िा िेभसाइट िा 
धभते्तसूचना प्रकािन माफण त 
सािणिधनकरर्  

 ४  िैशक्षक तथयांक 
सवहतको ब्रोधसयर िा 
िेभसाइट िा धनयधमत 
धभते्तसूचना िा अन्त्य 
कुनै प्रकािनका 
माध्यमबाट सािणिधनक 
गरेमा  ४ अंक अन्त्य 
कुनै माध्यमबाट 
आंशिक िानकारी 
गराएमा २ 

सूचनापाटी र सूचना टाँसको 
व्यिस्था 

 २  अद्यािधिक सूचना 
पाटीमा राख्न ेगरेमा  २ 
र व्यिस्था मार भएमा 
१  

गनुासो पेवटका ,कायाणन्त्ियन र 
अधभलेशिकरर्  

 २  गनुासो पेवटका सवहत 
सनुिुाइ संयन्त्र भए २ 
र गनुासो पेवटका मार 
भए १ 

विद्यालयका अ।य व्ययको 
वििरर् सािणिधनक 

 २  आय व्ययको वििरर् 
सािणिधनक गरेमा २, 
अधभलेि मार रािेमा 
१ 

४  तथयाङ्क वििरर् एिं विद्यालय प्रोफाइलको प्रयोग ८   

आफ्नो विद्यालयमा आउने 
सम्भाव्य विद्यालय उमेर समूहका 
िम्मा बालबाधलकाको तथयाँक 
सँकलन र  अधभलेशिकरर्    

 २  घरदैलोमै पगुी तथयाँक 
सँकलन र िण्डीकृत 
अधभलेि रािेमा २, 
कुनै धनकायबाट िा 
सोिपछुबाट तथयाँक 
सँकलन गरेमा १ 

 भनाण भएका धबद्याथीको 
समष्टीगत अधभलेि तयार गरी 
IEMIS अद्यािधिक गरेको  

 २  प्रविधिको माध्यमबाट 
EMISअपडेट गरी 
प्रकाशित गरेमा २, 
अपडेट मार गरेमा 
अधभलेिहरु वटपोट 
सम्म गरेमा १ 

 विद्यालय प्रोफाइल अद्यािधिक 
गरेको 

 २  प्रोफाइल अद्यािधिक 
गरी IEMIS समािेि 
गरेको 
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विद्यालय प्रोफाइल सूचनाका 
आिारमा विद्यालय सिुार योिना 
अद्यािधिक गरेको 

 २  योिानामा समािेि 
भएको आिारमा अंकन 
गने 

५ विद्यालय सञ्चालन / उपलशधि  २२   
िावषणक क्यालेण्डर 

 धनमाणर् र कायाणन्त्ियन 
 २  धनमाणर् मार भएमा 

१,कायाणन्त्ियन समेत 
भएमा २ 

२२० ददन भन्त्दा बढी विद्यालय 
िलेुको  

 २  िलेुको ददनलाई पूर्ाांक 
माधन अंक ददने 

(१९२) पढाइ भएको ददन  २  िलेुको ददनलाई पूर्ाांङ्क 
माधन अंक ददने 

 विद्यालयमा सञ्चाधलत कक्षा मध्ये 
माधथल्लो कक्षा (५ कक्षा ८ र 
कक्षा १० मध्ये एक ) का 
विद्याथीहरुले नेपाली अग्रेिी 
विज्ञान विषयमा  प्राप्त गरेको 
औषत धसकाइ उपलशधि 

 १६  सत्तरी प्रधतित भन्त्दा 
बढी भएमा १६, साठी 
देशि उनसत्तरी प्रधतित  
भएमा १२, पचासदेशि 
उन्त्साठी प्रधतित± 
भएमा ८, चालीस देशि 
उन्त्पचास प्रधतित भएमा 
६ र सो भन्त्दा कम 
भएमा भएमा ५ अंक 
ददने । 

अक्षंरांक पद्दधत 
अिलम्िन भएमा सोही 
आिारमाअंकन गने 

६ आधथणक प्रर्ालीको व्यिस्थापन १०   

आय व्ययको अधभलेि 
अद्यािधिक गरेको 

 ३  अधिल्लो ५ बषण देशिको 
भएमा ३, २ बषण 
देशिको भएमा २ र 
चाल ुबषणको मार भएमा 
१  

अशघल्लो बषणको लेिा परीक्षर् 
सम्पन्न गरेको 

 २  आन्त्तररक र बाह्रय 

लेिा परीक्षर् प्रधतिेदनले ददएका 
कायाणन्त्ियन  

 २  पूरै गरेमा २,आशिक 
भएमा १ 

बेरुिकुो अिस्था  ३  (बेरुि ुसून्त्य भएमा ३, 
िचण रकमको पाँच 
प्रधतित भन्त्दा कम 
भएमा १ 

७ विद्याथी सवुििा  तथा सहयोग १५   
तोवकएको तहका लाधग मापदण्ड  ३  िािाको तीनै िटा पक्ष 
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बमोशिमको ददिा िािा उपलधि 
भएको 

मेन,ु मापदण्ड र मारा 
धमलेमा ३ दइु िटा 
धमलेमा २ र एक िटा 
मार धमलेमा १ 

 विद्यालयमा 
स्काउट,रेडक्रस,बालक्लब गठन 
भइ वक्रयािील रहेका 

 २  गठन भइ क्रयािील 
रहेमा २ गठन मार 
भएमा १  

लशक्षत समूहका विद्याथीहरुलाइ 
छारबधृत वितरर् 

 ५  सािणशिनक समारोह गरी 
लशक्षत सिैलाइ वितरर् 
गरेमा, समारोह विना 
वितरर् गरेमा र 
केवहलाइ मार वितरर् 
गरेमा क्रमि ५, ३,  १ 

विद्याथीको स्िास्थय उपचारको 
व्यिस्था 

 २  स्िास्थय सेिा 
प्रदायकसँगको सहकायण 
(स्िास्थय चौकी िा नसण) 
मा सेिा प्रिाह गरेमा २ 
अन्त्य अिस्थामा १ 

 अधतररि वक्रयाकलाप 
विद्यालय,अन्त्तर विद्यालय,अन्त्तर 
शिल्ला िेलकुद प्रधतयाधगतामा 
सहभाधगता र परुस्कृत (िावषणक 
कधत िटामा) 

 ३  विद्यालयले प्राप्त गरेका 
िील्ड,पदक तथा 
प्रमार्परको संख्याका 
आिारमा ३ अंक 
आन्त्तररक प्रतयोधगता 
सञ्चालन गरेमा १ 

८  कायणसम्पादन सँस्कृधत १५   
 धनयमानसुार प्रिानाध्यापकको 

धनयशुि  
 २  धनयमानसुार प्र अ 

रहेकोमा २ अन्त्य 
अिस्था १ 

शिक्षकले कक्षामा धबताएको 
समयको अधभलेि राख्न ेगररएको   

 ३  साप्तावहक,पाशक्षक िा 
माधसक िा िावषणक 
रुपमा अधभलेि रािेको 
अिस्थामामा अंक प्रदान 
गने 

शिक्षकहरुलाई कायणशिम्मेिारी 
तोवकएको  

 २  प्रिानाध्यापक तथा 
शिक्षकको कक्षमा टाँस 
गरेको हनुपुने । 

स्थानीय पाठ्यक्रमको धनमाणर् र 
कायाणन्त्ियन 

 २  धनमाणर् मार गरेको भए 
१ र पठनपाठन समेत 
भएकोमा २ 

तहगत शिक्षक इन्त्चािणका 
व्यिस्था भएको 

 १  अिारभतू र माध्यधमक 
तह 



 
 

14 

विद्यालयको आफ्नै पहलमा 
सञ्चालन गरेको रचनात्मक कायण 

 ५  कायणक्रमले पारेको 
प्रभािलाई हेरेर उत्कृष्ट 
भएमा ५ राम्रो भएमा 
३ सन्त्तोषिनक भएमा 
२ अंक 

कूल िम्मा १००   
 
 

२. सामाशिक परीक्षर् अबलम्िन गररएका पवक्रयाहरु (धमधत सवहत उललेि हनुपुने) 

१. 

२. 

३. 
 

३. सामाशिक परीक्षर्का लाधग आिार धलइएका दस्ताििेहरु 

१. 

२. 

३. 
 

४. अशघल्लो िषणको सझुाि कायाणन्त्ियन अिस्था 

१. 

२. 

३. 

५. समवष्टगत सझुाि 

 क) विद्यालय व्यिस्थापन 

१. 

२. 

३. 

ि) िैशक्षक उपलशधि 

१. 

२. 

३. 

४. 
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ग) आधथणक अिस्था 

१. 

२. 

३. 

४. 
  

६. सामाशिक परीक्षर्मा संलग्न 

(क) सधमधतका पदाधिकारीहरु 

(ि) सम्बद्ध अन्त्य व्यशिहरु 

प्रधतिदेन ददनेको  नाम दस्तित र धमधत 

 

नाम :                                दस्तित: 

नाम :                               दस्तित: 

नाम :                                दस्तित: 

नाम :                                दस्तित: 

नाम :                               दस्तित: 

 

धमधत
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