
सुपरिन्टेन्डेन्ट मूल्याङ्कन सािाांश 

 

बिएसआर-5 बाट लिइएको विषयिस्तु: 

 

उक्त मूल्याङ्कन प्रलेखमा ननम्न सामेल हुनेछ: 

  

1. िषभैरि लिक्षा अन्त्य-िक्ष्य तथा काययकािी सीमाहरूमा बोर्यका नीततहरूको िषयभरिको अनुगमनबाट प्राप्त 

तथ्याङकको सािाांि; 

2. प्रत्येक अन्तत्य-िक्ष्य नीतत (िक्ष्य) प्राप्त गरिए नगरिएसँग अथिा सोको प्राप्प्ततर्य  युप्ततसङ्गत प्रयास गरिए 

नगरिएसँग सम्बप्न्तित तनष्कषयहरू; 

3. बोर्यि ेकाययकािी सीमा नीततहरूमा स्थावित गिेका सीमाहरूलभत्र िही सुिरिन्तटेन्तर्ने्तटिे उियुतत काययसञ्चािन 

गिे नगिेसँग सम्िन्न्तित ननष्कर्षहरू; र  

4. बोर्यि ेकाययकािी सीमा नीततहरूमा स्थावित गिेका सीमाहरू लभत्र िही अन्त्य-िक्ष्य नीततहरू (िक्ष्यहरू) को 
प्राप्प्त तथा काययसञ्चािनसँग सम्बप्न्तित सुिरिटेन्तर्ने्तटका सामथ्यय तथा कमजोिीहरूको सािाांि। 
 
—------------------------------------------------- 

"जातीय तथा िकै्षक्षक तनष्िक्षता हाम्रो सांयुतत प्जम्मेिािी हो। हामीिे ्यसबेिा तनष्िक्षता प्राप्त गर्छौँ जब हामी 
जात, जातीयता, िङै्गगक िहहचान, यौतनक झुकाि, भाषा ि क्षमता सहहत सीमान्ततीकृत िहहचानहरूको 
प्रतततनगि्ि गने मातनसहरूिाई ऐततहालसक रूिमाा अवसरहरू तथा ससंािनहरू माथथ पक्षपाती पहुुँच तथा 
ववतरण गराउने गहहरो जरा गाडकेा प्रणालीहरूलाई ननमूषल पानेछौँ। हामी त्यस्ता पररन्स्थनतहरू ससजषना 
गनेछौँ, जहा ँहामी अिन्ि महसुस गर्छौँ, हामीिाई समािेि गरिन्तर्छ, जहा ँस्िष्ट उद्देश्य हुन्तर्छ तथा हाम्रा 
आआफ्ना अव िारणाहरूको प्रनतननथित्व गने स्वायत्तता हुन्तछ। यी पररन्स्थनतहरूको ससजषना गरेर, हामी 
हाम्रा विद्याथीहरू तथा टोिी सदस्यहरूका िागग सर्िता िा असर्िताको अनुमेयता तनममयि िानेर्छौँ।” 
 

ववगतमा, सिुरिन्तटेन्तर्ने्तट ममल्याङ्कनका िागग औिचारिक िस्तगुत ममल्याङ्कन मािदण्र् थथएनन,् ्यसिै े

ममल्याङ्कनहरूको प्रकृतत बढी विषयगत हुन्तथ्यो। अहहिे, बोर्य सदस्य तथा सिुरिन्तटेन्तर्ने्तटसँग तनष्िक्ष, अग्रसक्रिय 

तथा िस्तगुत ममल्याङ्कन प्रक्रिया िहेको छ।  नोभेम्िर 2021 मा, लिक्षा बोर्यि ेएउटा नया ँिासन तथा 
जबार्देहहता सांिचना स्िीकृत गऱ्यो र  हर ाेक ससकारू सफल हुन्तछ भन्तने सपुररन्तटेन्तडने्तटको पररकल्पनालाई 
सहयोग गनष  पाुँच अन्तत्य-िक्ष्य नीततहरू पहहचान गऱ्यो। यी दीर्षकालीन लक्ष्यहरूको प्रकृनत महत्त्वाकाङ्क्षी 
रहेको छ र यसले सपुररन्तटेन्तडने्तटलाई त्यस्ता लक्ष्यहरू प्राप्त गनष सक्ने ववथिहरू छनोट गने स्वतन्तरता 
प्रदान गदषछ। 
 

जिाफदेहहता सरंचना अन्ततगषत, सिुरिन्तटेन्तर्ने्तटका रूिमा, र्ा. एिेतस मािेिोिे डडन्स्िक्ट माथथको तथ्याङ्क 
सङ्कलन गनुषभयो, उतत तथ्याङ्क समदुायसाम ुप्रस्ततु गनुयभयो, ि नया ँिणनतैतक मागयगचत्र विकलसत गनयका 
िागग काम गनुयभयो। स्कम ि िषय 2021-22 को अिगिमा, बोर्यिे सामदुातयक बठैकहरूबाट प्रािप्म्भक अनगुमन 
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रििोटयहरू तथा आिािभमत िेखीय त थ्याङ्क प्राप्त गऱ्यो र, यी रििोटयहरू स्िीकृत गनय मत व्यतत गिेि, बोर्यका 
सदस्यहरूि ेती व्याख्याहरू स्िीकाि गिे। 
 

स्कूल वर्ष 2022-23 बाट सरुु गिेि, लिक्षा बोर्यि ेहिेक महहना तनहदयष्ट िक्ष्यहरूतर्य को प्रगततको साटो 
उििप्धिहरूमा आिारित अनगुमन रििोटयहरू िर्ाप्त गनष जारी राख्नछे। िोडष सदस्यहरूले यी ररपोटषहरूलाई 
सपुररन्तटेन्तडने्तटको मलू्याङ्कनको अशंका रूपमा प्रयोग गनेछन ्तथा यस अथषपणूष पषृ्ठपोर्णमा आिाररत 
रहेर सपुररन्तटेन्तडने्तटलाई ननरन्ततर मागषदशषन समेत प्रदान गनेछन।् यी उपायहरूले कायषसम्पादनका लाथग 
आिाररेखाको रूपमा कायष गनेछन,् ि लिक्षा बोर्यि ेिावषयक रूिमा नया ँउिायहरू अनमुोदन गनेर्छ। 
 

िोडषले स्थावपत गरेका अन्तत्य-िक्ष्य नीततहरूका सीमाहरू लभत्र काययसञ्चािनसँग सम्बप्न्तित सामथ्ययहरूको 
सािाांि 

 

 

 शब्दहरू महत्त्वपणूष हुन्तछन।् स्कूलहरूलाई "विभागहरू" मा िगीकृत गनुयको साटो, र्ा. मािेिोिे समान 

स्कम िहरूिाई "सहयोगीहरू" का रूिमा सममहीकृत गनुयभयो। िधदहरूको यस िरिितयनिे दियन 

िरिितयनतर्य  सङ्केत गर्छय , जनु दियन विद्याथीहरू, लिक्षा प्रदायकहरू तथा िरििाारहरूका लाथग 
सकारात्मक उपलन्ब्ितफष  िढी साझा स्वामीत्व तथा िढी साझा हहतहरूमा केन्न्तित छ। उदाहरणका 
लाथग, र्ा. मािेिोिे तनष्िक्षता विभागबाट काम सरुु गनुयभयो, तनष्िक्षतािाई सम्िमणय डर्प्स्ितटको 
प्जम्मेिािीको क्षेत्र बनाउनभुयो, ि िनुसयङ्गठनमा िणनतैतक बनेि िह ाुभावर्क ससकारूहरूमाथथ ध्यान 
केन्न्तित गनुषभयो। 

 

 

 डा. मािेिोिे सम्िमणय कमयचािीहरू लिक्षा प्रदायकहरू हुन ्तथा स्कम ि डर्प्स्ितटमा गरिने सम्िमणय काययि े

हाम्रा विद्याथीहरूिाई न ैसेिा हदन्तर्छन ्भनी िेखाङ्क्रकत गिेि केन्तरीय कायायियमा काम गरििहेका स्टार् 

तथा स्कम िहरूमा काम गरििहेका स्टार्बीचको सम्बन्तििाई रूिाान्ततरण गनष सक्रिय तथा स-उद्देश्य 

काम गनुयभयो। 
 

 

 ल्याहटन्तक्स सशक्षा प्रदायकहरूको ननयनु्क्त र न्स्थरीकरण डा. मािेिोका िागग प्राथलमकता िहीिहेको र्छ 

ि यसिाई स्कम ि डर्प्स्ितटका िागग नया ँिणनतैतक मागयगचत्रमा सामेि गरिएको र्छ। जातीयता 
अध्ययनहरू विस्तारित गनुय तथा अनतररक्त मानससक स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गनुषका साथसाथै िढी 
ल्याहटन्तक्स सशक्षकहरू ननयकु्त गने यस प्रयासको सकारात्मक प्रभाव ववद्याथीहरूमा पनेछ। 

 

 

 सशक्षा, डर्प्स्ितटधयािी सांिग्नता तथा िक्षिोषण मार्य त, र्ा. मािेिोिे एिप्जबबहटतयआुइए+ समदुाय 

िहिहरूिाई साेवा प्रदान गनष, लिक्षाप्रदायकहरू तथा विद्याथीहरूबीच लमत्रता स्थावित गनय, तथा 



र्नेभि िप्धिक स्कम ल्स समदुायका सम्िमणय सदस्यहरूका िागग बढी सहज िाताििण लसजयना गने 

कामिाई तनिन्ततिता हदइिहनभुएको छ।  

 

बोडडका अन््य-लक्ष्य नीतिहरूले स्थापिि गरेका सीमाहरूभििि् िही कायडसञ्चालनसँग सम्बन्न्ित वदृ्धि 
क्षेत्रहरूको सािाांश 

 

 

 ल्याहटन्तक्स सशक्षा प्रदायकहरूको ननयनु्क्त र न्स्थरीकरण डा. मािेिोका िागग प्राथलमकता िहीिहेको र्छ 

ि यसिाई स्कम ि डर्प्स्ितटका िागग नया ँिणनतैतक मागयगचत्रमा सामेि गरिएको र्छ। जातीयता 
अध्ययनहरू विस्तारित गनुष तथा अनतररक्त मानससक स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गनुषका साथसाथै 
िढी अश्वेत सशक्षकहरू सलने यस प्रयासको सकारात्मक प्रभाव ववद्याथीहरूमा पनेछ। 

 

अन्य टटप्पणीहरू 

 

िोडषले आफ्नो वतषमान मलू्याङ्कन कायषकारी सीमाहरूमा वा िोडषको अन्तत्य-िक्ष्य नीततहरूसँग 

समा्िन्न्तितभन्तदा सभन्तन कारकहरूमा आिाररत नगरेता पनन, अततरितत िािदलियता प्रदान गने उद्देश्यका 
िागग बोर्यि ेसामथ्ययका अततरितत क्षेत्रहरू तथा िदृ्गिका अततरितत क्षेत्रहरू िहहचान गने मनसाय िाखेको छ।  

 

सामथ्यषका क्षेरहरू 

 

 

 सपुररन्तटेन्तडने्तटका रूपमा आफ्नो पहहलो 100 हदनको काययकािमा आफ्नो सनुाइ तथा लसकाइ भ्रमणको 
अांिका रूिमा, र्ा. मािेिोिे सहिका हिेक क्षेत्रमा करिब 70 िटा स्कम िहरूको भ्रमण गनुयभयो तथा 100 

भन्तदा बढी बठैकहरूको आयोजना गनुयभयो। उहा ँसम्भि भएसम्म बढीभन्तदा बढी िरििाि तथा समदुायका 
सदस्यहरूसँग, विद्यािा्थीहरू तथा स्टाफसुँग भचुषअल तथा भौनतक रूपमा जोडडनभुयो। 

 

 

 डा. मािेिोिे अन्त्यन्तत प्रभािकािी िातायिािहरूमा समदुायका सदस्यहरूको सहभागगता तथा उहाँहरूसँग 

सांिग्नताको सक्रिय खोजी गनुयभयो।  यसमा घट्दो भनायसँग सम्बप्न्तित सांिग्नता ि सामदुातयक 

साझेदािहरूको सहभागगता एकबत्रत गने कायय ितन सामेि र्छन।् 
 

 

 डा. मािेिोिे डर्स्ट्ररक्टको दैननक कायषसञ्चालनमा न्तयनूतम िािा िािा हदुँदै, सर्ितािमियक डर्प्स्ितट 

सांयतुत सौदाबाजी एकाइहरूसँगका सम्झौताहरू तनदेलित गनुयभयो; जसमा सम्िमणय सौदाबाजी एकाइहरू 

महानगि क्षेत्रका स्कम ि डर्प्स्ितटहरूको तिुनामा सबभैन्तदा बढी  क्षततिमतत य प्राप्त गनयाे कमषचारीहरूमध्ये 
भएको सनुनन्श्चत गने कायष सामेल छ। 

 

 



 डा. मािेिोिे असािािण कायय सदाचाि, लसजयना्मकता प्रदलियत गनुयभएको र्छ ि डर्प्स्ितटलभत्र सांस्कृतत 

रूिान्ततिणका िागग समियण प्रदलियत गनुयभएको छ।  

 

वदृ्थिका लाथग अवसरहरू 

 

 

 कुन ैिोडष सदस्यसुँग तथ्याङ्क वा जानकारी अनरुोि भएमा वा िोडष सदस्यले रचनात्मक 
पषृ्ठपोर्ण हदन खोजेमा डा. मािेिोिे समयम ैसम्िमणय बोर्य सदस्यहरूसँग भेट (र्िोअि) गरून ्भन्तने 

अनिुोि बोर्यको िहेको र्छ। उदाहिणका िागग, तनयपु्तत तथा बिखास्त गरिएका मातनसहरूको 
असमानिुातन्ाकताका ववर्यमा पनुसषङ्गठन तथ्याङ्क अनरुोिका ववर्यमा िढी पारदसशषता भएको 
हुन सक्छ (जात, लिङ्ग, जातीयता, उमेि, आहद..)। अगाडर् बढ्दै गदाय, बोर्यसँग हुने सञ्चािका विषयमा 
सिोकािहरूिाई काययकािी सीमा 4 अन्ततगयत ममल्याङ्कन गरिनेर्छ। 

 

 

 िोडष डा. मािेिोिाई समदुायमा डर्न्स्िक्टको छवव सदुृढ िनाउनका लाथग सामदुानयक छवव तथा जन 
सम्पकष  सिुार गनष अनरुोि गदषछ। प्रनतक्रियात्मक हुनकुो साटो अग्रसक्रिय िन्तनका लाथग 
सपुररन्तटेन्तडने्तटले िढी ननश्चयात्मक सामदुानयक सन्तदेश रणनीनत (बढी वििादास्िद विषयहरू आहद, 

भएको प्स्थततमा) कायायन्तियन गनुष पनेछ। अगाडड िढ्दै गदाष, डर्प्स्ितटको र्छविका विषय़मा 
सिोकािहरूिाई काययकािी सीमा 17 अन्ततगयत ममल्याङ्कन गरिनेर्छ।  

 

 

 समदुायले नेततृ्व गने र डडन्स्िक्टले सहयोग गने उपागम अपनाएर, डर्विएसिे समदुायसँग 

प्रामाणणक रूििे कायय गनय जािी िाखकेो कुिा र्ा. मािाेरोले सनुनन्श्चत गनष आवश्यक रहेको कुरा िोडष 
उल्लेख गदषछ। 

 

 

 िोडष डा. मािेिोिे सामदुातयक अिसिहरूमा डर्विएसको प्रतततनगि्ि गनयका िागग सम्िमणय बोर्य 
सदस्यहरूिाई साझेदािका रूिमा सामेि गरून ्भनी अनिुोि गदयर्छ। 

 

ननष्कर्ड 
 

सशक्षा िोडष सपुररन्तटेन्तडने्तटको स्व-ममल्याङ्कन प्रिेख तथा अनगुमन रििोटयहरूमा तनभयि िह्यो ि सम्िमणय 
आिािभमत उिायहरू िमिा गरिएको तथा बोर्यका अन्त्य-िक्ष्य नीततहरू प्राप्त गने तर्य  प्रगतत गरिएको तनष्कषय 
लिक्षा बोर्यि ेतनकाल्यो।  लिक्षा बोर्य र्ा. मािेिो र डडन्स्िक्टिाट ववद्याथी उपलन्ब्िमामा पयाषप्त उन्क्लुँदो प्रववृत्त 
हेने अपेक्षा राख्दछ। 
 

सपुररन्तटेन्तडने्तट स्व-ममल्याङ्कन लिङ्क यहाँ उििधि छ: 



 
https://drive.google.com/file/d/1fdfWQgXOrCh7354QbVsq5KKDWOV7Bfvx/view?usp=sharing 
 

स्व-ममल्याङ्कनमा िखेकीय किा: 
 "उिसममह" िाई लभन्तन लभन्तन बनाइएका सममहमा िरिितयन गने 

 डडन्स्िक्टसमान हुनका लाथग प्रनतस्थावपत सशक्षकलाई अनतथथ सशक्षकमा पररवतषन गने। 
 

https://drive.google.com/file/d/1fdfWQgXOrCh7354QbVsq5KKDWOV7Bfvx/view?usp=sharing

