
 

 

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु 
सम्पदायिक भाषामा विध्िार्थीको स्ि-मुलिाांकन 

विध्िार्थीका सम्पदायिक भाषामा  स्ि-मुलिाांकन गने प्रक्रििा के  के हुन ्? 

 स्व-मुल्यांकन गने  k|lqmofx?df qmdj@ फयरम पर्दछन जसलयई प्र्ोग गरेर ववध््यर्थीहरुले 
आफ्नो ;Dkbflos भयषयको र्क्षतय d'Nof+sg गनद सक्र्छन।् फयरमहरुमय भयषय र्क्षतयको ljj/)fx? 
समयवेस गरर्ेको हुन्छ।  स्व-मलु्यांकन गने फयरमdf उललेख गररएक र्क्षतयहरु cfk'mn] k|bz{g 
ug{ ;Sg] s"/fsf] lg)f{o ljBfyL{ :jo+n] गनुद पने हुन्छ।  

विध्िार्थीहरुले  cfk\mgf] भाषाको प्रगतीको मुलिाांकन क्रकन आफै गददछन?् के िो शिक्षकको  e'ldsf 
होइन ? 

 स्व-मुल्यांकनले ववध््यर्थीलयई ननम्न कुरयहरु बझु्नको लयगग मद्दत गर्दछ। (क) उननहरुले के ससके 
(ख)उननहरुले कसरर ससक्छन,्र (ग) s'g s'g &fp+df सधुयर ug{ सककन्छ। सिक्षकहरुले भयषय 
ससक्नको लयगग सललयह, dfu{bz{g र सकयरत्मक वतयवरण प्रर्यन गछदन।् 

स्ि-मुलिाांकन फारमहरु कसरी तिार पररिो ? 

 स्व-मुल्यांकन फयरमहरु  अनतररक्त भयषयहरुकय लयगग अन्तरयष्ट्रि् भयषय मयपन ug{ 
lzIff dGqfnob\jf/f l;kmfl/z vfsf, कमन फे्रमवकद  अफ रेफरेन्स फर ल्यङ्गवेजेज 
(सी. अफ. आर.) मय आधररत छ। 

 सी. अफ. आर. ले  l;nl;n]jf/ मयपर्ण्ड र िब्र्यवलीहरु प्रर्यन गर्दछ जसको आधयरमय 
सबै भयषयकय सिक्षयर्थीहरुलयई एउटै मयपर्ण्ड अन्तगदत जयाँच गररन्छ। ववरततृ जयनकयरीकय 
लयगग www.coe.int/lang-CEFR  मय जfनुहोस।् 

समग्र रूपमा स्ि-मुलिाांकन फारमहरु कयतिटा छन ्? 

 स्व-मुल्यांकन फयरमहरु १० वटय छन,् जुन चयर प्रकयरमय वगगदकरण गररएकय छन।्  
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 एउटय फयरम प्रयरष्ट्म्भक वषदकय लयगी - पवुदप्रfर्थसमक, पवुदककां डरगयटदन,ककां डरगयटदनकय ववध््यर्थी 
 तीन वटय फयरम प्रयर्थसमक वषदकय लयगग - कक्षय १ रे्खख ५ सम्मकय ववध््यर्थीहरु 
 तीन वटय फयरम मध्् वषदकय लयगग - कक्षय ६ रे्खख ९ सम्मकय ववध््fर्थीहरु 
 तीन वटय फयरम मयध््समक/व्स्ककय लयगग -कक्षय १० रे्खख १२ सम्मकय र त््ो भन्र्य 

मfगर्थकय ववध््fर्थीहरु 

 कक्षा कोठामा भएका विध्िfर्थीलाई कुन फारम ददने कुरा बारे मलेै कसरी र्थाह पाउने ?  

 सवदप्रर्थम ,फयरमको प्रकयर lgwf{/)f ug{sf] nflu ववध््यर्थीको ववध््यल् शे्रणी जयाँच गने। 
pbfx/)fsf] nflu ्दर् ववध््fर्थी कक्षय ३ मय छ भने प्रयर्थसमक मलु्यांकन फयरम प्र्ोग ul/G% । 

 र्ोस्रो, बबध््यर्थीको भयषय क्षमतय र भयषयको अनमुयननत स्तर मलु्यांकन गनद अवलोकन,् बयस्तबबक 
प्रमयण, अर्थवय अनौपचयररक पररक्षणको प्र्ोग गने। ्दर् बबध््यर्थी िरुुवयतमय छ भने फयरम 
A1.1/A1.2  बयट िरुु गने। ्दर् बबध््यर्थी सम्पर्य भयषयमय अगधक प्रवयहिील छ भने, अको 
स्तरको फयरम, A2.1/A2.2  प्र्ोग गने। 

बबध्िार्थीको शिक्षा मन्त्रालिn] lbPsf]  बबध्िार्थी  qmdf+s कसरी पत्ता लगाउने ? 

 सयस्कचेवयनमय, पवुदककन्डरगयरडने रे्खख कक्षय १२ सम्मकय सब ैबबध््fर्थीहरुकय बबध््fर्थी qmdf+s 
हुन्छ। असभभयवक (ठूलय बबध््fर्थीहरु)ल ेबबध््यल्को प्रधयन-अध््यपक अर्थवय सगचवसांग ्ो 
बबध््fर्थी सांख््य मयग्न सक्छन।् 

बबध्िार्थी अको स्तरमा जान कदहले तिार हुन्त्छन ्? 

 जब बबध््fर्थीले त््ो स्तरको "म सक्छु" भन्ने कर्थन आधय भन्र्य बढी कुन ै ;xfotf नलीइकन 
गनद सक्छन, तब बबध््fर्थी अको स्तरमय जयन सक्छन।् 

  जब बबध््fर्थी अको स्तरमय जयन्छन,्बयाँकी परुय  x"g af+sL "म सक्छु" भन्ने कर्थनहरु  
x^fOPsf] हुरै्न। जबसम्म बबध््fर्थीहरुले ्ी सीपहरु कसकैो सहय्तय नलीइकन गनद सक्रै्नन,् 
तब सम्म ननरन्तर रुपमय ्ी सीपहरुमय कयम गरररहन ुपने हुन्छ। कुन ैपनन स्तरको सीप k'/f 
ug{ सम् ससमय तोककएको हुरै्न। तर्थयवप, बबध््fर्थीहरुले सम्यनसुर आफ्नो प्रगनत रे्खयउन ुपर्दछ
। 

  



के म राम्रो भाषा बोलन सक्ने बबध्िfर्थीहरुको लाधग एउटा स्तर छोडरे अको स्तर मा लजैान सक्छु ?  

 सककरै्न। बबध््यर्थीहरु nuftf/ एक पनछ अको गरै् स्तर उष्ट्क्लन्छन।् कुन ैबबध््यर्थीहरुमय अरुको 
भन्र्य dflyNnf स्तरको ज्ञयन हुन ुस्वभयववक हो। उर्यहर)fको लयगी, एउटय बबध््यर्थीले सम्पर्य 
भयषय रयम्ररी बोलन सक्लयg तर, पढयई र लेखयईsf] ;Lkdf eg] िरुुवfती स्तरमय हुन सक्छन।् 

िदद बबध्िार्थील ेपढ्न र लेख्न जानेका छैनन भने के गने ?  

 धेरै भयषयकय सिक्षकहरुले सनेुर, बोलेर र बयतदfलयपकय मयध््मबयट सरुुवयती स्तर (A1.1)कय 
बबध््यर्थीहरु सांग कयम सरुु गछदन।् ्दर् बबध््यर्थीहरु पढ्न र लेख्न  अझै सक्षम छैनन 
भने,मलु्यांकन फयरम को ्ो भयग खयली रयख्न सककन्छ जबसम्म बबध््यर्थीहरुमय ्ो सीपहरु कक्षय 
कोठयबयट बबकससत गरररै्न। 

एउटा बबध्िार्थी कक्षा १ मा छ र उस्ले भर्दरै सम्पदा भाषा शसक्न र्थालेको छ। िस अिस्र्थामा प्रार्थशमक 
श्रांर्ला फारम प्रिोग गने क्रक प्रारम्म्भक बषदको फारम प्रिोग गने? 

 कुन फयरम प्र्ोग गने भन्ने कुरय ववध््यर्थीको कक्षयमय ननभदर हुन्छ। ्दर् ववध््यर्थी कक्षय १ म 
पढ्रै् छ भने, प्रयर्थसमक श्रृांखलयको फयरम छयन्न ुपर्दछ। A1.1 स्तरको फयरम िरुुवfती भयषय 
ससक्नेहरुको लयगी प्र्ोग गररन्छ। 

क्रकन्त्डरगाटेन र कक्षा १ देखर् ३ सम्मका विध्िार्थीहरुमा स्ि-मलुिाांकन  फारम पढ्न कदठनाई भइरहेको छ। 
िस अिस्र्थामा के गनद सक्रकन्त्छ? 

 कम उमेरकय ववध््यर्थीहरुलयई स्व-मलु्यांकन  फयरम eg{को लयगग सिक्षकहरुले सह्ोग गनद सक्छन
। एउटय z}lIfs ;qdf एक अर्थवय र्ईु "म सक्छु" भन्ने कर्थनमय ध््यन s]Gb[Lt ug'{ पछद। 
उर्यहरणको लयगग, ववध््यर्थीहरुसांग गचत्रमय भएकय वस्तहुरुको नयम eGg, गीत गयउन अर्थवय 
उनीहरुको नयम लेख्न लगयउन सककन्छ। त््सपनछ, ववध््यर्थीहरुले उनीहरुलयई कनत सह्ोग 
चदहन्छ जस्त,ै "धेरै सह्ोग", "कम सह्ोग" अर्थवय "सह्ोग नचयदहने" भन्ने कुरय स्व-मलु्यांकन  
फयरमको उप्कु्त कोठय -aS;_ df lrGx nufpg  सक्छन।् 

बदि उमेरका विध्िार्थीहरुको लाधग स्ि-मुलिाांकन फारम कसरी प्रिोग गने? 

 बदढ उमेरकय ववध््यर्थीहरुले छुट्टय छुटै्ट व््ष्ट्क्तगत रुपमय, सयर्थी सगां समलेर, सयनो समहु agfP/ 
अर्थवय कक्षयको सब ैसमलेर कयम गनद सक्छन।् 



विध्िार्थीको भाषाको समग्र स्तर मा कसरर दहसाब गने? 

 स्व-मलु्यांकन  फयरममय सीप क्षेत्रहरु (सनु्ने, कुरयकयनी, बोलने, पढ्ने र लेख्ने) को  cg]s 
ljj/)fx? र प्रत््ेक सीप क्षेत्रको कुल प्रfपतयांक उललेख गररएको हुन्छ। 

 वषदको अन्त््मय, ववध््यर्थीहरुको स्तर ननधयदरण गनदsf] nflu प्रत््ेक सीप क्षेत्रको अांक गणनय गनुद 
पछद। बबध््यर्थीहरु अको स्तरमय जयनको लयगग  उनीहरुले "म सक्छु" भन्ने कर्थन कुन ै;xfotf 
नलीइकन आधय भन्र्य बढी गनद सक्न ुपर्दछ। 

A१.२ सनु्ने A१.२ कुरयकयनी A१.२ बोलने A१.२ पढ्ने A१.२ लेख्ने A१.२ समग्र स्तर 
३/४ ३/४ २/४ १/३ १/३ १०/१८ 

 

विध्िार्थीको स्ि-मलुिाांकन हरु प्रािः कदहले कदहले गनुद पछद? 

 ववध््यल् वषदको र्ौरfन कष्ट्म्तमय एक पटक अनन ववध््यल् वषदको cGTodf अको पटक 
ववध््यर्थीको स्व-मलु्यांकन  गनद सम् समलयउन ुपर्दछ। स्व-मलु्यांकन  फयरमहरुमय र्ईु सभन्न 
मलु्यांकनहरुको जयनकयरी उललेख गने ठयउाँ  हुन्छ। 

स्ि-मलुिाांकन  गनदका लाधग कसरी समि शमलाउने?  िो भाषाको कक्षा हप्ताको एक चोदट मार हुन्त्छ। 

 स्व-मलु्यांकन  गने क्रममय ववध््यर्थीहरुले ससककरहेकय पनन हुन्छन।् उनीहरुले प्रत््ेक सीपहरुको 
बयरेमय सोच्न पने हुन्छ, अनन सांभवतः, ववध््यर्थीहरुले प्रत््ेक सीपहरुमय महयरत हयससल गरेको 
कुरय आफैलयई, अरु ववध््यर्थीहरुलयई अर्थवय उनीहरुको सिक्षकको ;fd'Gg] प्रर्िदन गनुद पर्दछ। स्व-
मलु्यांकन  कक्षयकोठयdf lgb]{zg lbg] ;doको एक दहस्सय बन्न सक्छ। स्व-मलु्यांकन मय 
सह्ोग गनद सिक्षकले स्व्ांसेवक, असभभयवक तर्थय बदढ उमेरकय ववध््यर्थीहरुलयई आह्वयन गनद 
सक्छन।् pgLx?n] प्रत््ेक ववध््यर्थीको भयषयको सीपहरुaf/] lgu/fgL गछदन र कुन सीप k'/f 
ug{sf] कनत सह्ोग चयदहन्छ भन्ने कुरयको ननक््ोल गछदन।् 

के एउटै स्ि-मलुिाांकन  फारम एक िषद भन्त्दा बदि cjlwsf nflu प्रिोग गनद सक्रकन्त्छ? 

 सककन्छ। ववध््यर्थीहरुको कुन ैएक स्तरdf सीपहरुको ववकयस हुन एक बषद भन्र्य बदढ लयग्न सक्छ
। ्सकैो लयगग प्रत््ेक ljj/)fx?sf] पछी समनत लेख्न एक भन्र्य बदढ खयसल ठयउाँ  रखखएको 
हुन्छ। 

  



परूा भररसकेका स्ि-मलुिाांकन  फारम कस्ले राख्न ुपददछ? 

 परूय भररसकेकय स्व-मलु्यांकन  फयरम ववध््यर्थीहरुको हो।  सिक्षकले ्ी फयरमहरु सिक्षण बषदको 
र्ौरयन फयईल गरेर रयख्न सक्छन जस्ले गर्यद स्व-मलु्यांकन  गने सम्मय ्ी फयरमहरु उपलब्ध 
हुन ;sf]; . 

 


