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हेटौँडा उपमहानगरपालिका आधारभतू शिक्षा (कक्षा – ८ उलतर्ण) परीक्षा 
सञ्चािन त ा यवस्था ापन लनदेशिशिका, २०७७ 

        

प्रथाता्नााः 
 

था ानीस सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को देशफा ११ को उपदेशफा(२) को खण्ड ज को उपखण्ड (१४) 

बमोशजम था ानीस तह्ाट सञ्चािन त ा यवस्था ापन हनुे आधारभतू तह कक्षा आठको अन्त्समा हनु े

परीक्षाको थातरीसता प्रमाशर्करर् र समकक्षतामा उपमहानगरपालिका लभत्रका व्द्यािसहरुमा एकरुपता 

कासम गनण ्ाञ्छनीस भएकोिे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७४ को परीच्छेदेश ८ कोे े

देशफा ४९ को उपदेशफा २ बमोशजम र था ानीस सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को देशफा १०२ िे ददेशएको 

अलधकार प्रसोग गरी हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरकासणपालिकािे सो लनदेशि शिका बनाई जारी गरेको छ 

।  
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पररच्छेदेश – १ 

प्रारशभभक 

 

१.  संशक्षप्त नाम र प्रारभभाः (१) सस लनदेशि शिकाको नाम “आधारभतु शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा – ८) परीक्षा 
 सञ्चािन त ा यवस्था ापन लनदेशि शिका, २०७७” रहेको छ । 

 (२) सो लनदेशि शिका था ानीस राजपत्रमा प्रकािन भएको लमलत देेशशख िागू हनुेछ । 

 

२.  पररभाषााः व्षस ्ा प्रसङ्गिे अको अ ण निागेमा सस लनदेशि शिकामा, 
क)  केन्तराध्सक्ष’ भन्नािे देशफा १६ बमोशजमको केन्तराध्सक्ष सभझन ुपछण । 

ख)  लनदेशि शिका’ भन्नािे आधारभतु शिक्षा (कक्षा – ८ उत्र्तीर् ) परीक्षा सञ्चािन त ा 
यवस्था ापन लनदेशि शिका २०७७ सभझन ुपछण । 

ग)  मन्तत्रािस’ भन्नािे नेपाि सरकार, शिक्षा व्ज्ञान त ा प्रव्लध मन्तत्रािस सभझन ुपछण । 

घ)  परीक्षा’ भन्नािे आधारभतु शिक्षा (कक्षा – ८ उत्र्तीर् )को उत्र्तीर् परीक्षा सभझन ुपछण । 

ङ)  परीक्षा केन्तर’ भन्नािे परीक्षा सञ्चािन हनुे केन्तर सभझन ुपछण । 

च)  परीक्षा लनरीक्षक’ भन्नािे देशफा १९ बमोशजमको लनरीक्षक सभझन ुपछण । 

छ)  परीक्षा सलमलत’ भन्नािे आधारभतु शिक्षा (कक्षा – ८ उत्र्तीर् ) परीक्षा सञ्चािन त ा 
यवस्था ापन   सलमलत सभझन ुपछण । 

ज)  परीक्षा ी’ भन्नािे अनमुलत ्ा शथा्कृती प्राप्त व्द्यािसको कक्षा ८ मा लनसलमत अध्ससनरत 
र              खिुा त ा ्ैकशपपक व्द्यािसमा अध्ससनरत भई परीक्षामा सभमीलित 
हनुका िालग लनधाणरर् गररएका ितणहरु पूरा गरी परीक्षा अन्ेदेशन फारम भरेका व्द्या ी 
सभझन ुपछण । 

झ)  परीक्षर्’ केन्तर भन्नािे उत्तरपशुथातका परीक्षर् र सभपरीक्षर् हनुे केन्तर सभझन ुपछण । 

ञ)  सहासक केन्तराध्सक्ष’ भन्नािे देशफा १८ बमोशजमको सहासक केन्तराध्सक्ष सभझन ुपछण । 

 

पररच्छेदेश –२ 

टेभपिेट सभबशन्तध यवस्था ा 
 

३.  कक्षा ८ को टेभपिेट भनि/भराउने व्लधाः 
क)  शिक्षा त ा मान् स्रोत व्कास केन्तरबाट सञ्चालित अनिाइन इलमसमाफण त कक्षा ८ को 

टेभपिेट भदेशाण     भराउँदेशा व्द्यािसिे परीक्षा ीको नाम र  रको वहज्जे, जन्तमलमलत, बाब ु
त ा आमाको नाम फरक नपनि  गरी जन्तमदेशताणमा उपिेख भए अनसुारकै व््रर् सो 
टेभ्िटेमा भनुण भराउन ुपनिछ ।   

ख)   खिुा व्द्यािसका परीक्षा ीको हकमा बुंदेशा (क) मा उपिेख गरे बमोशजम नै हनुछे ।  

ग)  व्द्यािसिे कक्षा ८ को टेभपिेट सवहत व्द्या ीको जन्तमदेशताणको प्रलतलिपी, कक्षा ७ को 
िब्धाङ्कको प्रलतलिपी प्रमाशर्त गरी एक÷एक प्रलत व्द्यािसमा सरुशक्षत सा  राख्नपुनिछ । 
जन्तमदेशताण नभएका परीक्षा ीको हकमा सभबशन्तधत व्द्यािस त ा ्डाबाट लसफाररस भए 
बमोशजम हनुेछ ।       
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घ)  शिक्षा व्कास महािाखािे परीक्षा ददेशने सािको फागनु तेस्रो हप्ता लभत्र अनिाइन 
इलमसमा कासम भएको व्द्यािस त ा व्द्या ीहरुको लसभबोि नभबरिाई नै 
आलधकारीकता ददेशई सभबशन्तधत व्द्यािसहरुिाई सोको जानकारी गराउनेछ ।  

(ङ)  व्द्यािसिे तोवकएको ढाँचामा फारम इलमसमा भरेको व््रर्को आधारमा भरेर रुजगुरी 
प्रमार्ीकरर्का िालग शिक्षा व्कास महािाखामा पसाउनपुनिछ । शिक्षा व्कास 
महािाखाबाट प्रमार्ीकरर् भएपछी व्द्यािसिे प्र्ेिपत्र व्तरर्को यवस्था ा गनुणपनिछ । 
प्र्ेि पत्र सभबन्तधी  प यवस्था ा अनसुशुच १ मा भए बमोशजम हनुेछ । 

(च)  टेभपिेट भनि÷भराउने सभबन्तधी  प यवस्था ा अनसुशुच १ (क) मा भए बमोशजम हनुछे । 

 

परीच्छेदेश ३ 

कक्षा ८ को परीक्षामा सशभमलित हनु ेपरीक्षा ीहरु 

 
 

४.  परीक्षामा सशभमलित हनु सकनेाः 
क)  कक्षा ७ उत्तीर्ण भएको हनुपुनि, 
ख)  आधारभतू तहको खिुा व्द्यािसको पवहिो तह परुा गरेको हनुपुनि, 
ग)  परीक्षा हनुे ्षण व्द्यािस खिेुको ददेशनको ८० प्रलतित रुज ुहाशजरर भएको हनुपुनि । तर 

खिुा व्द्यािसको हकमा सो हाशजररको यवस्था ा अलन्ासण नहनुे ।   

घ)  परीक्षा ददेशनेसािमा ११ ्षण उमेर परुा भएको हनुपुनि । 

 

पररच्छेदेश – ४ 

प्रसोगा्मक परीक्षा सभबन्तधी यवस्था ा 
५.  प्रसोगा्मक परीक्षा सञ्चािनाः 

(१)  आधारभतु तहको प्रचलित पाठ्यक्रममा तोवकएको व्षसहरुको प्रसोगा्मक परीक्षा ्ावषणक 
परीक्षा िरुु हनु ु भन्तदेशा पवहिे लिनपुनिछ । प्रसोगा्मक व्षसहरुको (आन्ततररक त ा 
्ाह्य) परीक्षाको यवस्था ापन त ा सञ्चािन सभबशन्तधत व्षस शिक्षक र प्रधानाध्सापकको 
सहसोगमा व्षस शिक्षकिे गनुणपनि छ । आ्श्सक परे बाह्य परीक्षकको समेत यवस्था ा 
गनण सवकने  छ । 

 

प्रसोगा्मक परीक्षा लिँदेशा पाठ्यक्रम व्कास केन्तरद्वारा तसार पाररएको प्रसोगा्मक 
परीक्षाको अंक व्भाजन र प्रा्धान अनरुुप परीक्षा लिइ व्द्यािसिे सोको अलभिेख 
राख्नपुनिछ ।  

 

(२)  प्रसोगा्मक परीक्षा सञ्चािन सामाग्री ेाः 
क)  प्रसोगा्मक परीक्षा सञ्चािन गनण आ्श्सक पनि सभपूर्ण परीक्षा सामग्रीको 

यवस्था ापन व्द्यािस यवस्था ापन सलमलत र प्रधानाध्सापकिे लमिाउन ुपनिछ । 

ख)  व्द्यािसहरूिे आफुिे सञ्चािन गरेको आन्ततररक त ा बाह्य प्रसोगा्मक 
परीक्षाको प्राप्ताङ्क तोवकएको ढाँचामा अनिाइन प्रव्वि गरी तोवकएको ढाँचाको 



 

 4   
 

फाराममा भरी प्रधानाध्सापकद्वारा प्रमाशर्त गरी शिक्षा महािाखामा बझुाउन ुपनिछ 
। ससको यवस्था ा अनसुशुच २ मा भए बमोशजम हनुछे । 

 

पररच्छेदेश – ५ 

परीक्षा केन्तर सभबन्तधी यवस्था ा 
६.  परीक्षा केन्तर लनधाणरर्ाः परीक्षा सलमलतिे भौगोलिक अ्था ा त ा परीक्षा ीको सङ्ख्सा हेरी 

सभबशन्तधत     व्द्यािस ्ा अको कुनै व्द्यािसिाइ परीक्षा केन्तर लनधाणरर् गनण सकनेछ । 

 

७.  आधारभतू शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सलमलतको गठन, काम कतणयवस र अलधकार ेाः 
(१)  आधारभतु शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सलमलतको गठन देेशहास बमोशजम हनुेछ । 

क)  शिक्षा व्कास महािाखा प्रमखु — अध्सक्ष 

ख)  सलमलतबाट मनोनसन गररएको था ानीस तह लभत्रको व्द्यािसहरुमा कासणरत 
(सकभर नेपािी र अङ्खग्रजेी व्षसका ) शिक्षक  — २ जना (कशभतमा १ जना 
मवहिा पनि गरी)   सदेशथास 

ग)  संथा ागत व्द्यािसका प्रलतलनलध एकजना ेाः सदेशथास  

घ)  शिक्षा हेनि अलधकृताः सदेशथास—सशच्  

(२)  सलमलतिे आ्श्सकता अनसुार अन्तस व्ज्ञ त ा सपिाहकार यवसक्तीहरुिाई सलमलतको 
्ैठकमा आमन्तत्रर् गनण सकनछे । 

(३)  आधारभतु शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सलमलतको काम कतणयवस र अलधकाराः 
(१)  आधारभतु शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सलमलतको काम कतणयवस र अलधकार देेशहास 

बमोशजम हनुेछाः– 

क)  आधारभतू तहको पाठ्यक्रम र परीक्षा सभबशन्तध राविस नीलत अनरुुप 
परीक्षा पररचािन सभबन्तधमा नीलत लनधाणरर् गनि, 

ख)  गत्षण परीक्षा सञ्चािन भएका केन्तरहरुको समीक्षा गरी आगामी ्षणका 
िालग उपसकु्त हनु े परीक्षा केन्तर लनधाणरर् गरी हरेक ्षणको माघ 
मसान्ततलभत्र परीक्षा तालिका प्रकािन िगासतका परीक्षा सभबशन्तध 
कासणसोजनाको लनर्णस गररसकन ुपनि, 

ग)  परीक्षाको ्ैधता, व्श्वसलनसता र गोपलनसता कासम रहने गरी प्रश्नपत्र 
लनमाणर्, छपाई र व्तरर् गनि, गराउन,े 

घ)  कसैबाट परीक्षाको मसाणदेशा व्पररत, अनिुासनहीन कासण भए गरेको 
पाइएमा व्भागीस कार्ाहीका िालग लसफाररस गनि, 

ङ)  लनश्पक्ष र व्श्वसलनस तरीका्ाट उत्तरपूशथातका पररक्षर्, सभपररक्षर् र 
पूनसोग गनि, गराउन,े  

च)  परीक्षाफि प्रकािन गराउन े त ा उत्तीर्ण परीक्षा ीिाई ग्रडेशिट त ा 
मिु प्रमार्पत्र पत्र उपिब्ध गराउने, 

छ)  दैेश्ी प्रकोप ्ा अन्तस कुनै कारर््ाट लनधाणररत समसमा परीक्षा सञ्चािन 
गनण ्ा परीक्षाफि प्रकाशित गनण बाधा परेमा तरुुन्ततै आ्श्सक लनर्णस 
लिन,े 
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ज)  शिक्षा व्ज्ञान त ा प्रव्लध मन्तत्रािस, सामाशजक व्कास मन्तत्रािस, शिक्षा 
व्कास लनदेशििनािसिे तोके बमोशजम अन्तस काम गनि, 

झ)  लबरामी भई परीक्षामा सामेि हनु नसकेका परीक्षा ीहरुको सभबन्तधमा 
शचवक्सकको ररपोट पेि गरेपलछ सो ररपोटको आधारमा पररक्षा 
सलमलतिे सभबशन्तधत व्द्यािसिाई आ्श्सक लनदेशििन ददेशन सकनेछ,   

ञ)  परीक्षािाई मसाणददेशत ढंगिे सञ्चािन गनि गराउने त ा सो कासणको 
अनगुमन सपुरर्ेक्षर् गनि गराउने  

ट)  ग्रडे ्ृदद्व परीक्षा सञ्चािन त ा यवस्था ापन सभबशन्तध आ्श्सक यवस्था ा 
गनि,  

ठ)  परीक्षाका उत्तरपूशथातकाहरु नलतजा प्रकािन भएको ६ मवहनापलछ 
धपुसाउने यवस्था ा गनि, गराउने ।  

२)  परीक्षा सलमलतिे आफुिाई प्राप्तअलधकार मध्से आ्श्सकतानसुार केही अलधकार उप–

सलमलत ्ा कासणटोिी गठन गरी सो उप–सलमलत ्ा कासणटोिी ्ा कुनै अलधकारीिाई 
सभुपन  सकनेछ ।  

३)  परीक्षा सलमलतिे आ्श्सकतानसुार प्रश्नपत्र÷उत्तरकुशिका लनमाणर्,पररमाजणन,उत्तरपशुथातका 
परीक्षर् सभपरीक्षर् सभबन्तधी तालिम त ा कासणिािा सञ्चािन गनण सकनेछ । 

 

८.  व्िेष परीक्षा ीहरुको िागी परीक्षा सभबन्तधी व्िेष यवस्था ााः 
क)  व्िेष क्षमता भएका परीक्षा ीिाई लनजको अपाङ्गताको प्रकृलत हेरी लनधाणररत समसलभत्र 

परीक्षा ददेशन नसकने देेशशखएमा सभबशन्तधत परीक्षा सलमलतिे १ घण्टा ३० लमनेटसभम  प 
समस उपिब्ध गराउन सकनछे । 

ख)  परीक्षा ीमध्से दृविव्हीन र िेख्न नसकन े िारीररक अिक्तता भएका परीक्षा ीहरूको 
हकमा   सभबशन्तधत व्द्यािसको प्र.अ.िे उक्त व्द्यािसमा लनसलमत रूपमा बढीमा कक्षा 
६ मा अध्ससनरत   व्द्या ीिाई िेखकको रूपमा लसफाररस गरी पठाएमा केन्तराध्सक्षिे 
परीक्षा ीिे भनेको कुरा िेखकद्वारा िेखाउने यवस्था ा गनुण पनिछ ।  

ग)  उपसुणक्त क र ख बमोशजम बाहेकका व्िषे परीक्षा ीहरू था्संिे परीक्षा ददेशनपुर्र्निे ेछ । 

घ)  सथुातश्र्र्/बवहरा परीक्ष ीको सहसोग िालग आ्श्सक परेमा समन्त्स सलमलतको 
लसफाररसमा   केन्तराध्सक्षिे परीक्षा सरुु भएको ३० लमनेटसभम ्सथाता परीक्षा ी रहेको 
परीक्षा हिमा एकजना देशोेभेाषे शिक्षकको यवस्था ा लमिाउन सकनेछ । ्सथाता शिक्षक 
परीक्षा िरुु भएको १ घण्टा परीक्षा  भ्नबाट बावहर नगई केन्तराध्सक्षको लनगरानीमा 
बथानपुनि छ । 

 

पररच्छेदेश – ६ 

परीक्षाको पू्ण तसारी 
 

९.  परीक्षा सभबन्तधी कासणक्रमाः परीक्षासभबन्तधी ्ावषणक कासणक्रम परीक्षा सलमलतको लनदेशििनमा 
तोकेबमोशजम हनुछे । 

१०.  देशक्ष प्रश्न लनमाणर्कताणको नामा्िी तसार गनिाः 
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क)  प्रश्नपत्र लनमाणर्, प्रश्नपत्र पररमाजणन (संिोधन) गनि कामका िालग उप–महानगरपालिकािे 
तसार गरेको सभबशन्तधत व्षसका आ्श्सक सङ्ख्सामा व्ज्ञ/देशक्षहरूको नाम समा्ेि 
भएको सूचीिाई समस समसमा अद्या्लधक गराई सोही व्ज्ञ सूचीमा भएका व्ज्ञहरु 
बोिाइ प्रश्नपत्र लनमाणर् त ा पररमाजणनको काम गराउनपुनि छ । 

ख)  प्रश्नपत्र लनमाणर् त ा पररमाजणन गदेशाण सकेसभम एउटै व्षस व्िेषज्ञ नपनि गरी यवस्था ा 
गनुणपनि  छ । 

११.  प्रश्नपत्र लनमाणर्ाः प्रश्नपत्र लनमाणर्का िालग परीक्षा सलमलतिे देेशहासका कासणहरू गनुणपनि छाः 
क)  प्रश्न लनमाणर्का िालग देशक्षहरूको सूचीबाट व्षसगत व्ज्ञ लनसशुक्त गनि । 

ख)  लनसशुक्त प्राप्त देशक्षिाई सभबशन्तधत व्षसको पाठ्यक्रम, व्शििीकरर् तालिका, परुाना ्ा 
नमनुा   प्रश्नपत्र, प्रश्नपत्र लनमाणर् लनदेशि शिका, िेख्न ेकागज, कच्चा प्रश्नपत्र खामबन्तदेशी गनि र 
तोवकएको खामका सा ै अन्तस आ्श्सक व््रर् गो्स रूपिे उपिब्ध गराउने । 

(ग)  प्रश्नपत्र लनमाणर्कताणबाट तसार भएका हथातलिशखत पत्र बझुीलिई कच्चा प्रश्न राशखएकोे े
गो्स खाम लसिबन्तदेशी अ्था ामा नै पररमाजणन सलमलतिाई आफ्नै रेखदेेशख र लनसन्तत्रर्मा 
बझुाउने । 

घ)  प्रश्नपत्र पररमाजणन सलमलतबाट प्रश्नको थातर नलमिेको ्ा उपसकु्त प्रश्नहरू नभएको भनी 
कुनै    देशक्षको बारेमा सूचना प्राप्त भएमा ्सथाता देशक्षिाई सूचीबाट हटाउन े। 

ङ)  प्रश्न लनमाणर् गदेशाण व्षस शिक्षकको उपिब्धतािाई ्सािमा राखी क्ष्तझ ्ा कभत मा गनण 
सवकने छ । 

च)  प्रश्नपत्र तसार गनण प्रश्नपत्र लनमाणर्कताणिाई अनरुोध गनि पत्र त ा लनदेशििन अनसूुची ३ र  
कबलुिसतपत्र अनसूुची ४ बमोशजम हनुेछ । 

 

१२.  प्रश्नपत्र पररमाजणनाः 
 

क)  परीक्षा सलमलतको प्र्सक्ष रेखदेेशख र लनसन्तत्रर्मा कच्चा प्रश्न सेटमा तसार गनण अलन्ासण 
व्षसहरूका िालग प्रलत व्षस कशभतमा २ जना र था ानीस  व्षसहरूका िालग प्रलत 
व्षस बढीमा २ जना देशक्षहरू रहेको व्षसगत प्रश्नपत्र परीमाजणन उप–सलमलत गठन गररने 
छ । सो उप–सलमलतिे आ्श्सकता अनसुार कासणिािा मोडेिबाट समेत पररमाजणन गनण 
सकनेछ । 

ख)  पररमाशजणत प्रश्नपत्रिाई भावषक िदु्धता, प्रचलित पाठ्यक्रम र व्शििीकरर् तालिका 
बमोशजम   थातरअनरुुप हनु ेर व््ादेशाथापदेश नहनुे गरी कासम गराउन,े भाषा समूहका व्षस 
बाहेकका अन्तस व्षसमा भाषनु् ादेश गराउने र गोपनीसताको देशावस्् परीक्षा सलमलतको 
सपुरर्ेक्षर्मा सभबशन्तधत प्रश्नपत्र पररमाजणन उपसलमलतको हनुेछ । 

(ग)  व्षसगत प्रश्नपत्र परीमाजणन गनि व्ज्ञहरुिे प्रश्नपत्र त ा उत्तरकुशिका लनमाणर् गरी परीक्षा 
सलमलतको रोहबरमा शििबन्तदेशी गरेर राख्न े । परीक्षा सलमलतिे परीक्षाको प्रश्नपत्र र 
उत्तरकुशिका व्तरर् गदेशाण शििबन्तदेशी गरेर राख्न े।  

 

१३.  प्रश्नपत्र भण्डारर्ाः 
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क)  परीक्षामा प्रसोग हनुे पररमाशजणत प्रश्नपत्रहरू (कच्चा प्रश्नपत्र समेत) भण्डार गनण 
कासाणिसमा एक   प्रश्नपत्र भण्डारर् रहने छ । ख) बुदँेशा नं.(क)बमोशजमको प्रश्नपत्र 
भण्डारर्मा पसाणप्त प्रश्नपत्रहरू मौज्देशात राख्न,े सरुक्षा गनि र यवस्शथा त रूपिे भण्डारर् गरी 
्ससको रेखदेेशख र लनसन्तत्रर् गनि कतणयवस परीक्षा सलमलतको हनुेछ । परीक्षा सलमलतिे 
प्रश्नपत्र भण्डारर् सरुक्षीत त्रिे गनणका िालग लनर्णस गरेर कुनै कमणचारी त ा 
पदेशालधकारीिाई शजभमे्ारी तोकन सकनेछ ।   

 

१४.  प्रश्नपत्र मरुर् र ्सावकङाः  

क)  पररमाशजणत प्रश्नपत्र त ा उत्तरकुशञ्कािाई िाई गोपनीसतका सा  टाइप गराउन,े भावषक 
िदु्धता कासम गराउन,े कुि परीक्षा ीको १५ प्रलतित  प गरी हनु आउने सङ्ख्सामा 
प्रश्नपत्र छपाउने र आ्श्सक सं्सामा उत्तरकुशञ्का समेत छपाउने त ा ्सावकङ गराइ 
गो्सता र सरुक्षाको दृवििे सभभ् भएसभम प्रश्नपत्र छपाइ गनि था ानमा नै प्रश्नपत्र त ा 
उत्तरकुशिकाको सं्सा खिुाइ कपडाको  ैिोमा परीक्षा तालिका अनसुार व्षसगत, 

केन्तरगत र दैेशलनक व्षसगत ्सावकङ गनि यवस्था ा लमिाउने । 

  

१५.  प्रश्नपत्र व्तरर् र सरुक्षााः 
  (क)  प्र्सेक परीक्षा केन्तरको िालग आ्श्सक पनि प्रश्नपत्रहरू त ा उत्तरकुशिकाहरु परीक्षा 

सलमलतको प्र्सक्ष रेखदेेशख र लनसन्तत्रर्मा सलमलतद्वारा तोवकएका कमणचारीहरूिे प्रश्नपत्रको 
आ्श्सक सङ्ख्साको व््रर् तसार गरी रुज ु गरी केन्तरगत रूपमा लसिबन्तदेशी ्साकेट 
तसार गररन ेछ । सा ै सबै व्षसका केही प्रश्नपत्र जगेडाको रूपमा यवस्था ा गररराख्न ु
पनिछ । 

(ख)  परीक्षा केन्तरका केन्तरध्सक्ष ्ा सहासक केन्तराध्सक्षिे नै शििबन्तदेशी गररएको प्रश्नपत्र त ा 
उत्तरकुशिकाको ्साकेट बझु्नपुनिछ । व्द्यािस÷परीक्षा केन्तरमा प्रश्नपत्र सरुक्षाको सभपरु्ण 
शजभमेबारी केन्तरध्सक्षको नै हनुेछ । 

(ग)  परीक्षा िरुु हनुभुन्तदेशा ३० लमनेट अगाडी सहासक केन्तराध्सक्ष सवहत ३ जनाको रोहबरमा 
व्षस रुज ुत ा हथाताक्षर गरी प्रश्नपत्रको ्साकेट खोपनपुनिछ र खाम सरुक्षीत राख्नपनिछ 
। प्रश्नपत्रमा कुनै अथापिता देेशशखएमा सभबन्तधीत व्षस शिक्षकिे थापि पानि र परीक्षा 
सलमलतिाइ लछटो भन्तदेशा लछटो जानकारी गराउनपुनिछ ।  

(घ)  प्रश्नपत्र त ा उत्तरकुशिका अपगु भएमा ्ा केही प्राव्लधक कठीनाइ देेशखा परेमा 
केन्तरध्सक्षिे नै परीक्षा सलमलतसंग समन्त्स गरी आ्श्सक यवस्था ा गनण सकनेछ । 

 
 

पररच्छेदेश – ७ 

परीक्षा सञ्चािन 

 

 १६.  केन्तराध्सक्ष लनसशुक्ताः आधारभतु शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सलमलतिे केन्तराध्सक्षको लनसशुक्त गनिछ ।      
केन्तराध्सक्षको लनसशुक्त सामदुेशावसक ्ा संथा ागत माध्सलमक व्द्यािस ्ा कक्षा ८ चिेका 
सामदुेशावसक ्ा संथा ागत लनभनमाध्सलमक व्द्यािसको देशर्न्तदेशीमा भएको प्र.अ. ्ा शिक्षक 
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मध्सेबाट गनुण पनिछ । परीक्षा सञ्चािनको िालग केन्तराध्सक्ष इमान्तदेशार, लनलभणक र कतणयवसलनष्ठ 
हनुपुछण । 

१७.  केन्तराध्सक्षको काम कतणयवस र अलधकाराः देशफा १६ बमोशजम लनसकु्त केन्तराध्सक्ष परीक्षा केन्तरमा 
परीक्षा सञ्चािनको िालग प्रमखु पदेशालधकारीको रूपमा रहने छ र लनजको काम, कतणयवस र अलधकार 
देेशहासबमोशजम हनुेछाः 
क)  आफुिाई तोवकएको परीक्षा केन्तरमा िाशन्ततपूर्ण ्ाता्रर्मा मासाणददेशत ढङ्गबाट परीक्षा 

सञ्चािन गनि । 

ख)  परीक्षा ी सङ्ख्साको आधारमा उत्तरपशुथातकाहरू बशुझलिने र उत्तरपशुथातकाको देशरुुपसोग 
हनु नददेशने     कुराको सलुनशित गनि । 

ग)  परीक्षा केन्तरको हातालभत्र परीक्षा ी, परीक्षा सञ्चािनसभबन्तधी अलधकृत त ा कमणचारीबाहेक 
अरूिाई प्र्ेि गनण नददेशने यवस्था ा गनि । 

घ)  परीक्षा हिमा होहपिा गनि, नक्कि गनि–गराउने जथाता अमसाणददेशत काम गनि परीक्षा ीिाई     
लनष्कासनसभम गनि । 

ङ)  परीक्षा सञ्चािनसभबन्तधी आ्श्सक प्रबन्तध सभबशन्तधत परीक्षा सलमलतसँग परामिण लिई  
गनि । 

च)  केन्तराध्सक्षिे प्र्सेक उत्तरपशुथातकामा अलन्ासणरूपिे हथाताक्षर गनुणपनिछ ।  

छ)  उत्तर पशुथातकाहरू लसभबि नभबर अनसुार क्रम लमिाएर कपडाको  ैिामा एक ्साकेटमा 
३०० को सं्सामा नबढाई राख्न ुपनिछ । 

ज)  परीक्षा तोवकएको समस सवकनासा  सभपूर्ण परीक्षा ीको उत्तरपशुथातका सङ्किन गरी गराई    
परीक्षा ीको लसभबोि नभबरअनसुार क्रम लमिाई कपडाको  ैिोमा लसिबन्तदेशी गरी परीक्षा 
केन्तरको नाम, उत्तरपशुथातका सङ्ख्सा, व्षस, लमलत उपिेख गरी परीक्षा सलमलत संगको 
समन्त्समा परीक्षा   सलमलतमा बझुाउने ्ा व्द्यािसमा िरुक्षीत राख्नपुनिछ । 

झ)  परीक्षा ददेशन ेपरीक्षा ीिे उत्तरपशुथातका नबझुाई आफैं  िगेमा ्ा च्सातेमा ्ा नि गरेमा 
्सथाता   परीक्षा ीको व््रर् चिानी फाराम, समविगत फाराममा जनाई मचुपुका समेत 
तसार गरी परीक्षा सलमलत ्ा शिक्षा व्कास महािाखामा िेखी पठाउने । 

 

१८.  सहासक केन्तराध्सक्षको यवस्था ा ÷ काम कतणयवस र अलधकाराः 
केन्तराध्सक्षिे आफ्नो व्द्यािसका ्ररष्ठ शिक्षकहरू मध्से्ाट १ जना सहासक केन्तराध्सक्षको 
रूपमा  लनसशुक्त गनिछ । केन्तराध्सक्षको लनदेशििन र लनसन्तत्रर्मा सहासक केन्तराध्सक्षिे देेशहासका 
कासणहरू      गनुणपनिछ । 

क)  लनरीक्षक ए्म ्पररचरको लनसशुक्तको िालग उपसकु्त यवसशक्तहरूको नाम लसफाररस गनि । 

ख)  परीक्षा भ्नमा आ्श्सक फलनणचर यवस्था ा गनण र परीक्षा ीको लसट्िान गनण सहसोग    
गनि । 

ग)  प्र्सेक परीक्षा हिका िालग आ्श्सक उत्तरपशुथातका त ा प्रश्नपत्र व्तरर्को यवस्था ा 
गनि । 

घ)  परीक्षा समाप्त भएपलछ प्र्सेक कोठाको लनरीक्षकहरूसगँ उत्तरपशुथातका चिानी फाराम 
अनसुार   उत्तरपशुथातका रुज ुगरेर लिने । 

ङ)  लनरीक्षक त ा पररचरहरूको कासणको रेखदेेशख गनि । 
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च)  उत्तरपशुथातकाहरू व्षसगत रूपमा चिानी फाराम समेत राखी कपडाको  ैिोमा पोका 
बनाई परीक्षा केन्तर, लमलत र उत्तरपशुथातका सङ्ख्सा समेत खिुाई लसिबन्तदेशी गनि ।  

छ)  परीक्षा भ्नको सरुक्षा त ा मसाणददेशत रूपमा परीक्षा सञ्चािन गराउन परीक्षा कक्षहरूको 
लनरीक्षर् गनि । 

च)  परीक्षा केन्तरमा अनिुासन र मसाणदेशा कासम गनि ए्म ् अन्तस भैपरी आउन ेकासणहरूमा   
आ्श्सकतानसुार केन्तराध्सक्षिाई सहसोग गनि । 

छ)  केन्तराध्सक्षिे िाए–अह्राएबमोशजम परीक्षासभबन्तधी कासण गनि । 

 

१९.  परीक्षा लनरीक्षकको यवस्था ााः केन्तराध्सक्षिे आफ्नो व्द्यािसका शिक्षकहरू मध्से्ाट आ्श्सक 
सङ्ख्सामा लनरीक्षक लनसशुक्त गनुणपनि छ । परीक्षा मसाणददेशत ए्म ् था्च्छ रूपमा सञ्चािन गनण 
लनरीक्षकको मह््पूर्ण भलूमका  रहने हनुािे लनरीक्षकहरूिे केन्तराध्सक्षको लनदेशििन र लनसन्तत्रर्मा 
रही देेशहासका कासणहरू सभपादेशन गनुणपनि छाः 
क)  परीक्षाको पवहिो ददेशन सबै परीक्षा ीहरू आ–आफ्नो था ानमा बलससकेपलछ परीक्षा ीिे 

पािना गनुणपनि लनदेशििनहरूबारे जानकारी गराउने । अन्तस ददेशनहरूमा पलन पािना गनुणपनि 
लनदेशििनहरू प्रलत सजग गराउँदैेश लनदेशििनहरू ददेशने । 

ख)  परीक्षा ीिाई ददेशइने उत्तरपशुथातकामा अलन्ासण रूपमा देशथातखत गरी केन्तराध्सक्षको समेत 
देशथातखत     भए–नभएको रुज ु गरी नभए देशथातखत गराउन े कासण गनि । सा ै 
परीक्षा ीिे प्र्ेिपत्र ,व्षस लमलत      लसभबोि नभबर देशरुुथात भए नभएको रुज ु
गनुणपनिछ । 

ग)  परीक्षाको हाशजरी र लसभबोि नभबरको क्रमअनसुार उत्तरपशुथातकाहरू लसिलसिे्ार लमिाई 
सहासक   केन्तराध्सक्षिाई बझुाउने । 

घ)  परीक्षामा उपशथा त सभपरु्ण पररक्ष ीको हाशजरी गराउने त ा अनपुशथा त रहेको 
परीक्षा ीको हाशजरी फाराम र उत्तरपशुथातका चिानी फाराममा िेखी अनपुशथा त जनाउन े
। 

ङ)  उत्तरपशुथातका बझु्देशा लसभबोि नभबर र व्षस जाँचेर मात्र बझु्ने । 

च)  प्र्ेिपत्र नपसाउने परीक्षा ीिाई केन्तराध्सक्षको लनदेशििनअनसुार आ्श्सक यवस्था ा ए्म ्
कासण् ाही गनि । 

छ)  स्ै परीक्षा ीहरूप्रलत समान यवस्हार गनि । 

ज)  परीक्षा ीहरूिाई बावहर पठाउँदेशा समस तोकेर पठाउन,े तर परीक्षा समाप्त हनुअुशघको 
आधा घन्तटा बाँकीमा नपठाउने । 

झ)  केन्तराध्सक्षिे िगाए अह्राएका अन्तस कार्र्सणहरू गनि गराउन े। 

 

२०.  परीक्षा ीहरुिे पािना गनुणपनि लनसम र आचार संवहतााः 
क)  परीक्षा सरुु हनुे पवहिो ददेशन परीक्षा सरुु हनुभुन्तदेशा आधा घन्तटा र अरू ददेशनमा १५ लमनेट 

पवहिे मात्र परीक्षा भ्नमा प्र्ेि गनुणपनि छ । 

ख)  एक घन्तटाभन्तदेशा वढिो गरी आउने परीक्षा ीिे परीक्षामा बथान पाउने छैन । 

(ग)  परीक्षा ीिे परीक्षा हिमा अलन्ासण रुपमा व्द्यािसको पोिाकमा आउनपनिछ । तर 
खिुा व्द्यािसको परीक्षा ीको हकमा सो यवस्था ा अलन्ासण मालनने छैन । 
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ग)  केन्तरध्सक्षको अनमुलतलबना आफ्नो था ान ्ा परीक्षा भ्न छोडी बावहर जान पाइने छैन 
। 

घ)  परीक्षा भ्नमा आउँदेशा आफ्नो प्र्ेिपत्र अलन्ासण रूपमा पसाउनपुनिछ र केन्तराध्सक्ष ्ा 
लनरीक्षकिे माग गरेमा देेशखाउनपुनि छ । 

ङ)  परीक्षा भ्नलभत्र कुनै वकलसमका पथुातक, नोटबकु, गाइड, शचट आददेश कुनै पलन्थात ुसा मा 
िगेमा ्सथाता परीक्षा ीिाई केन्तराध्सक्षिे परीक्षा भ्नबाट लनष्कासन गनण सकनछे र 
केन्तराध्सक्षको लसफाररसमा परीक्षा सलमलतिे लनजको परीक्षा समेत रद्द गररने छ । 

च)  परीक्षा ीिे प्रश्नपत्र पाएको एक घन्तटा नव्लतकन परीक्षा भ्नबाट बावहर जान पाइने छैन 
। 

 

२१.  परीक्षा केन्तरमा सपुरर्ेक्षकको यवस्था ााः 
क)  परीक्षा था्च्छ, लनष्पक्ष र मसाणददेशत रूपमा सञ्चािन भए–नभएको सपुरर्ेक्षर् गनण 

परीक्षा सञ्चािनको समसमा परीक्षा समन्त्स सलमलतिे सपुरर्ेक्षकहरू खटाउन 
सकनेछन ्। 

ख)  उपदेशफा (क) बमोशजम खवटने यवसशक्तिे लनभनानसुार कासण गनुणपनिछाः 
१)  आफुिाई सपुरर्ेक्षर्का लनशभत खटाइएको यवसहोरा थापि हनुे पत्र र 

आफ्नो पररचसपत्र अलन्ासण  रूपमा देेशखाएर मात्र परीक्षा केन्तरमा 
लनरीक्षर् गनि । 

२)  सपुरर्ेक्षकिे परीक्षा अ्लधभर परीक्षा केन्तरमा नै रहेर सपुरर्ेक्षर् गरी 
तथ्साङ्क र सझुा् सवहतको प्रलत्ेदेशन आफुिाई खटाउने लनकासमा 
पठाउन ुपनिछ । 

 

२२.  परीक्षाको माध्समाः परीक्षाको माध्सम नेपािी र अङ्खग्रजेी भाषा मात्र हनुेछ, तर भाषा सभबन्तधी 
व्षसमा भने परीक्षाको माध्सम सोही भाषा हनुछे । 

 

२३.  परीक्षाको समस, पूर्ाणङ्क र उत्तीर्ाणङ्काः 
क)  पाठ्यक्रममा उपिेख गररएको  आधारमा प्र्सेक प्रश्नपत्रमा परीक्षाको समस, पूर्ाणङ्क र     

उत्तीर्ाणङ्क कासम हनुेछ । 

ख)  कुनै प्रश्नको ढाँचामा परर्तणन गरी परीक्षाको समस, पूर्ाणङ्क र उत्तीर्ाणङ्क परर्तणन भएमा     
्ससको जानकारी परीक्षा सलमलतबाट गराइनछे । 

 

२४.  परीक्षा रद्द गनिाः 
कुनै परीक्षा ीिे परीक्षा सभबन्तधी अनशुचत कासण गरेमा परीक्षा सलमलतिे परीक्षा रद्द गनण सकनेछ ।  
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पररच्छेदेश – ८ 

उत्तरपशुथातका परीक्षर् र सभपरीक्षर् सभबन्तधी यवस्था ा 
 

२५.  परीक्षर् केन्तर लनधाणरर्ाः व्द्या ी सङ्ख्सा र आ्श्सकताको आधारमा परीक्षा सलमलत ्ा व्द्यािस 
  माफण त परीक्षर् केन्तर लनधाणरर् गनि ।  

 

२६.  उत्तर पशुथातका यवस्था ापनाः परीक्षा सलमलतिे तोकेको था ानमा उत्तरपशुथातकाको यवस्था ापन गनि र 
परीक्षा सलमलत ्ा व्द्यािसिे तोकेको था ानमा उत्तरपशुथातका पठाउने । 

 
 

२७.  परीक्षर् केन्तर प्रमखुको काम, कतणयवस र अलधकाराः 
क)  उत्तरपशुथातका परीक्षर् ÷सभपरीक्षर् कासण आफ्नो क्षेत्रमा उपिब्ध भएका देशक्ष, अनभु्ी 

(कक्षा–८ मा अध्सापन गरेका व्षस शिक्षकहरू (रोथाटरहरू), व्िेषज्ञहरूबाट सभपन्न 
गराउन ुपनिछ । 

२८.  उत्तर पशुथातका भण्डारर्ाः उत्तरपशुथातका परीक्षर् केन्तरको सभपरु्ण शजभमेबारी परीक्षर् केन्तदेश प्रमखुको 
रहनेछ । व्द्यािस ्ा परीक्षा सलमलतिे नलतजा प्रकािन भएको लमलतिे ६ मवहना पलछ उक्त 
उत्तरपशुथातकाहरू धपुसाउन सकनेछ । 

 

पररच्छेदेश – ९ 

टे्िेुसन त ा नलतजा प्रकािन सभबन्तधी यवस्था ा 
 

२९.  माकण शथािप यवस्था ापनाः 
(क)  व्द्यािसिे प्रसोगा्मक परीक्षाको अंक आफैिे अनिाइन इन्तरी गनुणपनिछ । 

(ख)  सैद्घाशन्ततक परीक्षाको अंकको हकमा शिक्षा व्कास महािाखामा परीक्षा ी स्सािाई 
व्षसगत रूपमा लमिाई गोपनीसतासमेतको आधारमा आ्श्सक स्सामा कमणचारी खटाई 
कभ्सटुरमा डाटा इन्तरी गनि यवसशक्तिाई ददेशने ्ा सभबशन्तधत व्द्यािस÷परीक्षर् केन्तरिेनै 
इन्तरी गनि यवस्था ा लमिाउन सवकन े छ । कभ्सटुरमा इन्तरी भैसकेको डाटा नलतजा 
प्रकािन गनुणभन्तदेशा पवहिे रुजकुो यवस्था ा लमिाउन े र रुज ु भैसकेपछी िैशक्षक सत्रको 
अशन्ततम हप्ता लभत्र नलतजा प्रकािनको यवस्था ा लमिाउन सवकन ेछ ।  

 

३०.  ग्रडे लनधाणरर् र नलतजा प्रकािन  

व्द्यािस शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्वलत कासाणन्त्सन कासणव्लध, २०७२ ्मोशजम लनभनानसुारको ग्रडेमा 
नलतजा प्रकािन हनुेछ । शिक्षा व्कास महािाखािे अनसूुची ५ को ढाँचामा परीक्षाल णिाई 
ग्रडेशिट र अनसूुची ५ (क) को ढाँचामा प्रमार्पत्र उपिब्ध गराउनेछ । 

 
SN Interval in percent Grade Description Grade Point 

1 90 to 100 A+ Outstanding 4.0 

2 80 to below 90 A Excellent 3.6 

3 70  to below 80 B+ Very good 3.2 
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4 60  to below 70 B Good 2.8 

5 50  to below 60 C+ Satisfactory 2.4 

6 40  to below 50 C Acceptable 2.0 

7 30  to below 40 D+ Partially Acceptable 1.6 

8 20  to below 30 D Insufficient 1.2 

9 0  to below 20 E Very Insufficient 0.8 

 
 
 
 
 

३१.  नलतजा था गन सभबन्तधी यवस्था ााः 
क)  परीक्षामा सशभमलित भएका परीक्षा ीको कुनै व्षसको प्रसोगा्मक अङ्क प्राप्त नभएमा ्ा 

आ्ेदेशन   फाराममा जन्तमलमलत उपिेख नगरेमा ्ा उपिेख भएको जन्तमलमलत न्तसूनतम 
उमेर नपगेुमा ्ा कुनै   व्षसमा अङ्क चढ्न छुट भएको अ्था ामा नलतजा था लगत हनुेछ 
।  

ख)  परीक्षा ीको नलतजा था लगत भएको कारर् खिुाइएको सूचना शिक्षा व्कास महािाखािे 
प्रकािन गनिछ । 

ग)  नलतजा था लगत भएका परीक्षा ीहरूिे नलतजा प्रकिन भएको लमलतिे ३ हप्तालभत्र शिक्षा 
व्कास महािाखािे तोकेको आ्श्सक कागजात सवहत कासाणिसमा लन्ेदेशन पेि 
गनुणपनिछ, अन्तस ा था लगत   नलतजासभबन्तधी कार्ाही गनण महािाखा बाध्स हनुेछैन । 

घ)  नलतजा था लगत भएका परीक्षा ीबाट आ्श्सक प्रमार् प्राप्त भएपलछ शिक्षा व्कास 
महािाखािे आ्श्सक प्रवक्रसा पूरा गरेर नलतजा फुकु्ा  गरी ग्रडेलसट उपिब्ध गराउन े
छ ।  

 

पररच्छेदेश – १० 

ग्रडे पत्र र ग्रडे िेजर व्तरर् सभबन्तधी यवस्था ााः 
 

३२.  ग्रडे पत्र र ग्रडेिेजर यवस्था ापन गदेशाण देेशहासको प्रवक्रसा अपनाइनछेाः 
क)  नलतजा प्रकािन भएको लमलतिे १ मवहना लभत्र व्द्यािसिे ग्रडे िेजर २ प्रलत लनकािी 

प्रमाशर्त गरेर शिक्षा व्कास महािाखामा बझुाउनेछ ।  

ख)  व्द्यािसबाट प्राप्त ग्रडे पत्र शिक्षा व्कास महािाखािे प्रमाशर्त गरी एक प्रलत राख्न ेर 
एक प्रलत सभबशन्तधत व्द्यािसिाइ बझुाउनेछ । 

ग)  आफूिाई प्राप्त अलभिेख संरक्षर् गरी राख्न ेदेशावस्् सभबशन्तधत लनकासको नै हनुेछ । 

घ)  परीक्षाको नलतजा प्रकािनपिात उपिब्ध ग्रडेपत्र व्द्यािसिे लस.नं., नाम र र जन्तमलमलत 
समेत रुज ुगरी व्द्या ीिाई व्तरर् गनि यवस्था ा लमिाउनेछ । 

 

पररच्छेदेश – ११ 

अलभिेख सच्साउन ेसभबन्तधी 
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  ३३. अलभिेख सच्साउने सभबशन्तध यवस्था ााः 
क)  आ्ेदेशन फाराममा उपिेख भएको नाम ्ा  रको वहज्जे ्ा जन्तमलमलत फरक पनण गएमा 

परीक्षा हनुभुन्तदेशा अगा्ै परीक्षा ीिे संिोधनका िालग आ्श्सक प्रमार्सवहत सभबशन्तधत 
व्द्यािसमा लन्ेदेशन  ददेशनपुनिछ र सभत्रशन्तधत व्द्यािसिे प्राप्त प्रमार्को आ्श्सक 
जाँचबझु गरी व््रर् सच्चाई अनिाइन भनुणपनिछ । 

ख)  नाम,  र ्ा जन्तमलमलत संिोधन गनुणपरेमा नलतजा प्रकािन भएको लमलतिे ६ मवहनालभत्र 
जन्तमदेशताण   ्ा नागररकताको प्रमार्पत्र (परीक्षा आ्ेदेशन फारम भनुण भन्तदेशा पु् ण जारी 
भएको) को आधारमा व्द्यािसिे लसफाररस गरी महािाखामा पठाउने र प्राप्त  प्रमार्को 
आ्श्सक जाँचबझु गरी महािाखािे तोवकएको िपुक लिई संिोधन गनण सकनछे ।  

      सस खण्डबमोशजम नाम,  र ्ा जन्तमलमलत एकपटकभन्तदेशा बढी संिोधन गररने छैन । 

 

ग)  नाम ्ा  रमा छपाईको कारर्बाट मात्रा, अक्षर छुट ्ा बढी भएमा र अङ्खग्रजेीमा िे्देशा 
वहज्जेमा फरक पनण गएमा लिङ्ग त ा  र परर्तणन नहनुे र ताश््क अ ण फरक नपनि 
गरी सभबशन्तधत परीक्षा ीबाट आ्श्सक प्रमार् लिई कासाणिसिे ३० ददेशनलभत्र संिोधन 
गनण सकनेछ । 

(घ)  ग्रडे िेजरमा व््रर् प्रमाशर्त गराउनेाः 
      कासाणिसमा संिोधन भएपिात कासम भएका व््रर् अलन्ासण रूपमा ग्रडेिेजर शिक्षा 

व्कास महािाखाका अलधकृतबाट र व्द्यािसमा प्र.अ. बाट प्रमाशर्त गराई राख्नपुनि छ 
। 

 

पररच्छेदेश – १२ 

पनुसोग सभबन्तधी यवस्था ााः 
 

३४.  पनुसोगका लन्ेदेशन ददेशनाेः 
परीक्षाको नलतजा प्रकािनपिात आफुिे प्राप्त गरेको कुनै व्षसको प्राप्ताङ्कमा शचत्त नबझेुमा 
सभबशन्तधत परीक्षा ीिे पनुसोग गराउनका िालग तोवकएको िपुक र आ्श्सक व््रर्सवहत 
परीक्षा सलमलतमा १० ददेशन लभत्र लन्ेदेशन ददेशन सकनेछन ् । र सलमलतिे पनुसोगसभबशन्तध कासण 
सभपन्न गनण व्षसगत देशक्ष शिक्षक ्ा रोिरहरू बोिाई लनभनकुराहरूमा ध्सान ददेशई पनुसोगको 
नलतजा प्रकािन गनुणपनि छ । 

क)  पनुसोगका उत्तरपशुथातका हेनि यवसशकिे आफुिाई प्राप्त सभपूर्ण उत्तरपशुथातकामा लभत्र 
ददेशईएको अङ्क   बावहरी पानामा चढाउन छुट भएकामा चढाई कुि प्राप्ताङ्क कासम गनि । 

ख)  कुनै प्रश्नको उत्तर परीक्षर् नै गनण छुट भएकामा परीक्षा सलमलतको अध्सक्षको पू्ण 
था्ीकृलत लिई परीक्षर् त ा सभपरीक्षर् गरी प्राप्ताङ्क कासम गनि । 

ग)  तोवकएको लनदेशििन र प्रश्नपत्र ए्म ् उत्तरकुशिका समेतको आधारमा प्र्सेक 
उत्तरपशुथातकामा    पनुसोग गरी प्राप्ताङ्क सवकन गनि । 

घ)  पनुसोग गरी कासम हनु आएको प्राप्ताङ्कको पषु्याई सवहत उत्तरपशुथातका प्रमाशर्त गनि । 
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ङ)  खण्ड ग बमोशजम कासण सभपन्न भएपलछ कासाणिसको अलधकृत कमणचारीिे सभपूर्ण 
उत्तरपशुथातकामा सभबशन्तधत व्षसको देशक्षिे पनुसोग गरी कासम गरेको प्राप्ताङ्किाई पनुाः 
सवकन गरी प्रमाशर्त गनि । 

 

पररच्छेदेश – १३ 

व्व्धाः 
 

३५.  व्िेष पररशथा लतमा परीक्षा सञ्चािन सभबन्तधी यवस्था ााः काजवक्रसा, व्पशत्त ्ा का्भुन्तदेशा बावहरको 
पररथा लत परेमा परीक्षा सलमलतिे लनर्णस गरी परीक्षा सञ्चािन गनण सकनेछ ।  

३६.  परीक्षा देशथातरु सभबन्तधीाः परीक्षा सलमलतको लनर्णसानसुार संथा ागत व्द्यािसबाट तोवकएको परीक्षा 
देशथातरु उपमहानगरपालिकािे लिन सकनछे । सामदुेशावसक व्द्यािसबाट कुनै देशथातरु लिन पाइन े
छैन । 

३७.  ग्रडेबवृद्घ परीक्षा सभबन्तधी यवस्था ााः परीक्षा सलमलतिे आ्श्सकता त ा औशच्सताको आधारमा 
ग्रडेबवृद्घ सभबन्तधी परीक्षाको िालग आश्सक लनर्णस गनण सकनेछ । 

३८.  बाधा–अड्काउ फुकाउने अलधकाराः सो लनदेशि शिका कासाणन्त्सन गदेशाण कुनै बाधा अड्काउ पनण आएमा 
्ा सो लनदेशि शिकामा उपिेख नभएको व्षसका सभबन्तधमा कुनै यवस्था ा गनण आ्श्सक परेमा 
परीक्षा सलमलतिे लनर्णस गरे बमोशजम हनुेछ । 

३९.   पघट त ा हेरफेर ेाः मिुकुको आ्श्सकत्ता र प्रा लमकतािाई मध्सनजर गरी कासणपालिकािे 
प्रचलित काननु संग नबाशझन ेगरी सस लनदेशि शिकामा  पघट त ा हेरफेर गनण सकनेछ ।  

 

४०.  लनदेशि शिकाको यवसा्सााः सो लनदेशि शिकाको अशन्ततम यवसा्सा गनि अलधकार नगरकासणपालिकामा लनवहत 
हनुेछ ।  
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अनसूुची – ३ 

देशफा–१०(च) सँग सभबन्तधीत 

हेटौडा उपमहानगरपालिका 
शिक्षा व्कास महािाखा 
हेटौंडा, मक्ानपरु 

 

अ्सन्तत जरुरी 
अलतगो्स 

व्षसाः प्रश्नपत्र लनमाणर्/भाषान्ततर(अङ्खग्रजी भाषामा)÷संिोधन गनि सभबन्तधमा । 

 

श्री ............................. 
 

         प्रथाततु व्षसमा आधारभतु शिक्षा उशत्तर्ण (कक्षा–८) परीक्षा २०७... को पाठ्यक्रमअनसुारको 
........ व्षसको पूर्ाणङ्क ..... को  ....... सेट प्रश्नपत्र लनमाणर्÷..... सेट अनु् ादेश÷.... सेट संिोधन गनि 
काममा तपाईिाई लनसशुक्त गररएको छ । ससैसा  संिग्न पाठ्यक्रम, व्शििीकारर् तालिका ए्म ्ससको 
तपलसिमा उशपिशखत लनदेशििनिाई मनन गरी तपाईिाई सशुभपएको कासण सो लनसशुक्तपत्र प्राप्त भएको लमलतिे 
... ददेशनलभत्र गो्स रूपमा तसार गरी तोवकएको खाममा लसिबन्तदेशी गरी पठाइददेशनहुनु अनरुोध गररन्तछ । 
सो लनसशुक्तपत्र परीक्षा समाप्त नहनु्तजेिसभम गो्स रूपमा सरुशक्षत सा  राख्नहुनु समेत अनरुोध गररन्तछ । 
........................  

लनदेशििनहरूाः 
क)  प्रश्नहरू कुनै पलन हाितमा पाठ्यक्रम बावहरको र व््ादेशाथापदेश खािको हनु नहनुे । प्रश्नपत्र 

लनमाणर्    गदेशाण सकभर पूरा पाठ्क्क्रमिाई कभर गनि गरी तसार गनुणपनि छ । व्द्या ीहरूबाट 
लसजणना्मक  प्रलतभा अलभयवसक्त हनु सकने खािका प्रश्नहरू समा्ेि हनुपुनिछ । 

 

ख)  पाठ्यपथुातकबाट ह–ुबह ुउत्तर उतानण नलमपने गरी प्रश्नहरू बनाउन ुपनिछ । 

ग)  प्रश्नहरू बहउुत्तर आउने नभई भरसक व्िेवषत (क्उभअषषअ्) उत्तर आउने वकलसमका र संिग्न   
व्शिविकरर् तालिकाअनरुूप उद्देश्समूिक हनुपुनिछ । 

ग)  उत्तरकुशिका बनाउन उपसकु्त हनुे वकलसमबाट प्रश्नपत्र तसार गनुणपनिछ । 

घ)  प्रश्नपत्र एक सेटभन्तदेशा बढी भएमा सेट नं. (सलत) भलन छुट्टाछुटै्ट िेशख लसिबन्तदेशी गनुणपनिछ ।  

ङ)  प्रश्नहरू थापि भाषामा कागजको एकापवट्ट मात्र िेशखएको हनुपुनिछ । प्रश्नहरू सफा अक्षरमा    
िेख्नपुनि छ । सददेश केरमेट भएको छ भने प्रश्न लनमाणर्कताण (र संिोधनकताण) िे हथाताक्षर      

गनुणपनिछ ।  

च)  प्रश्न लनमाणर्कताण (र संिोधनकताण) िे प्रश्नपत्रको पछुारमा आफ्नो नाम, ठेगाना िेखी हथाताक्षरसमेत 
गनुणपनिछ । 

छ)  ससबारे अन्तस केही जानकारी लिनपुनि भए परीक्षा सलमलतमा सभपकण  राख्नपुनिछ । 

 
 

अनसूुची – ४ 

देशफा–१० (च) सँग सभबशन्तधत 
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                                 व्षसाः कबलुिसतनामा पत्र । 

 

शिक्षा व्कास महािाखाको  लमलत ........ को पत्रानसुार आधारभतु तह कक्षा–८ को चाि ु पाठ्क्क्रम 
अनसुारको .... व्षसको पूर्ाणङ्क ... को प्रश्नपत्र लनमाणर्/अनु् ादेश (एत्तरकुशिकासमेत) गरी पठाएको छु । 

 

प्रवेषत प्रश्नपत्र म आफैँिे िेखेको हुँ । कसैिाई पलन देेशखाएको ्ा भनेको छैन । प्रश्नपत्रको प्रलतलिवप 
मैिे राखेको छैन र सस सभबन्तधमा बनाएको वटपोट ्ा खेस्रा समेत जिाई नि  गररसकेको छु । 
कभ्सटुरमा टाइप गरेको छैन । म सस व्षसको प्रश्न लनमाणर्कताण हुँ भलन कसैिाई भनेको पलन छैन, न 
त भव्ष्समा नै कसैिाई भने्नछु ।सस प्रश्नको स्ाणलधकार परीक्षा सलमलतिाई ददेशएको छु । 

 

लनसशुक्त पत्रमा उशपिशखत लनदेशििनिाई अनसुरर् गरेर नै सो प्रश्नपत्र लनमाणर् गरेको कुरा व्श्वास ददेशिाउँछु 
। 

 

लमलताः 
प्रश्नपत्र लनमाणर्कताणको पूरानाम  राः 
कासणरत संथा ाको नाम र ठेगानााः 
सभपकण  नभबराः 
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प्रमाशर्करर् गनिाः 
नाम  राः नमराज शघलमरे  

पदेशाः प्रमखु प्रिासकीस अलधकृत 

पषृ्ठ सं्सााः २2 
लमलताः २०७७।११।१४ 


