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हे टौँडा उपमहानगरपालिका आधारभूत शिक्षा (कक्षा – ८ उलतर्ण) परीक्षा
सञ्चािन त ा यवस्था ापन लनदेशि शिका, 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 हुने आधारभूत तह कक्षा आठको अन्त्समा हुने
परीक्षाको थातरीसता प्रमाशर्करर् र समकक्षतामा उपमहानगरपालिका लभत्रका व्द्यािसहरुमा एकरुपता
कासम गनण ्ाञ्छनीस भएकोिे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७४ को परीच्छे देश ८ कोेे
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 गरे को छ
।
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पररच्छे देश – १
प्रारशभभक

१.

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

(२) सो लनदेशि शिका था ानीस राजपत्रमा प्रकािन भएको लमलत देशे शख िागू हुनेछ ।

२.

पररभाषााः व्षस ्ा प्रसङ्गिे अको अ ण निागेमा सस लनदेशि शिकामा,
क)
ख)
ग)

घ)
ङ)

च)

छ)
ज)

केन्तराध्सक्ष’ भन्नािे देशफा १६ बमोशजमको केन्तराध्सक्ष सभझनु पछण ।

लनदेशि शिका’ भन्नािे आधारभुत शिक्षा (कक्षा – ८ उत्र्तीर् ) परीक्षा सञ्चािन त ा
यवस्था ापन लनदेशि शिका २०७७ सभझनु पछण ।

मन्तत्रािस’ भन्नािे नेपाि सरकार, शिक्षा व्ज्ञान त ा प्रव्लध मन्तत्रािस सभझनु पछण ।

परीक्षा’ भन्नािे आधारभुत शिक्षा (कक्षा – ८ उत्र्तीर् )को उत्र्तीर् परीक्षा सभझनु पछण ।
परीक्षा केन्तर’ भन्नािे परीक्षा सञ्चािन हुने केन्तर सभझनु पछण ।

परीक्षा लनरीक्षक’ भन्नािे देशफा १९ बमोशजमको लनरीक्षक सभझनु पछण ।

परीक्षा सलमलत’ भन्नािे आधारभुत शिक्षा (कक्षा – ८ उत्र्तीर् ) परीक्षा सञ्चािन त ा
यवस्था ापन

सलमलत सभझनु पछण ।

परीक्षा ी’ भन्नािे अनुमलत ्ा शथा्कृती प्राप्त व्द्यािसको कक्षा ८ मा लनसलमत अध्ससनरत
र

खुिा त ा ्ैकशपपक व्द्यािसमा अध्ससनरत भई परीक्षामा सभमीलित

हुनका िालग लनधाणरर् गररएका ितणहरु पूरा गरी परीक्षा अन्ेदेशन फारम भरे का व्द्या ी
झ)
ञ)

सभझनु पछण ।

परीक्षर्’ केन्तर भन्नािे उत्तरपुशथातका परीक्षर् र सभपरीक्षर् हुने केन्तर सभझनु पछण ।

सहासक केन्तराध्सक्ष’ भन्नािे देशफा १८ बमोशजमको सहासक केन्तराध्सक्ष सभझनु पछण ।
पररच्छे देश –२

टे भपिेट सभबशन्तध यवस्था ा
३.

कक्षा ८ को टे भपिे ट भनि/भराउने व्लधाः
क)

शिक्षा त ा मान् स्रोत व्कास केन्तरबाट सञ्चालित अनिाइन इलमसमाफणत कक्षा ८ को
टे भपिे ट भदेशाण

भराउँदेशा व्द्यािसिे परीक्षा ीको नाम र

त ा आमाको नाम फरक नपनि
ख)
ग)

टे भ्िटे मा भनुण भराउनु पनिछ ।

रको वहज्जे, जन्तमलमलत, बाबु

गरी जन्तमदेशताणमा उपिे ख भए अनुसारकै व््रर् सो

खुिा व्द्यािसका परीक्षा ीको हकमा बुंदेशा (क) मा उपिेख गरे बमोशजम नै हुनछ
े ।

व्द्यािसिे कक्षा ८ को टे भपिे ट सवहत व्द्या ीको जन्तमदेशताणको प्रलतलिपी, कक्षा ७ को
िब्धाङ्कको प्रलतलिपी प्रमाशर्त गरी एक÷एक प्रलत व्द्यािसमा सुरशक्षत सा

राख्नुपनिछ ।

जन्तमदेशताण नभएका परीक्षा ीको हकमा सभबशन्तधत व्द्यािस त ा ्डाबाट लसफाररस भए
बमोशजम हुनेछ ।
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घ)

शिक्षा व्कास महािाखािे परीक्षा ददेशने सािको फागुन तेस्रो हप्ता लभत्र अनिाइन
इलमसमा

कासम

भएको

व्द्यािस

त ा

व्द्या ीहरुको

लसभबोि

नभबरिाई

आलधकारीकता ददेशई सभबशन्तधत व्द्यािसहरुिाई सोको जानकारी गराउनेछ ।
(ङ)

नै

व्द्यािसिे तोवकएको ढाँचामा फारम इलमसमा भरे को व््रर्को आधारमा भरे र रुजुगरी

प्रमार्ीकरर्का िालग शिक्षा व्कास महािाखामा पसाउनुपनिछ । शिक्षा व्कास
महािाखाबाट प्रमार्ीकरर् भएपछी व्द्यािसिे प्र्ेिपत्र व्तरर्को यवस्था ा गनुप
ण निछ ।
प्र्ेि पत्र सभबन्तधी
(च)

प यवस्था ा अनुसशु च १ मा भए बमोशजम हुनेछ ।

प यवस्था ा अनुसशु च १ (क) मा भए बमोशजम हुनछ
े ।

टे भपिे ट भनि÷भराउने सभबन्तधी

परीच्छे देश ३

कक्षा ८ को परीक्षामा सशभमलित हुने परीक्षा ीहरु
४.

परीक्षामा सशभमलित हुन सकनेाः
क)

कक्षा ७ उत्तीर्ण भएको हुनपु नि,

ग)

परीक्षा हुने ्षण व्द्यािस खुिेको ददेशनको ८० प्रलतित रुजु हाशजरर भएको हुनपु नि । तर

ख)

घ)

आधारभूत तहको खुिा व्द्यािसको पवहिो तह पुरा गरे को हुनपु नि,
खुिा व्द्यािसको हकमा सो हाशजररको यवस्था ा अलन्ासण नहुने ।
परीक्षा ददेशनेसािमा ११ ्षण उमेर पुरा भएको हुनपु नि ।
पररच्छे देश – ४

५.

प्रसोगा्मक परीक्षा सभबन्तधी यवस्था ा

प्रसोगा्मक परीक्षा सञ्चािनाः
(१)

आधारभुत तहको प्रचलित पाठ्यक्रममा तोवकएको व्षसहरुको प्रसोगा्मक परीक्षा ्ावषणक

परीक्षा िुरु हुन ु भन्तदेशा पवहिे लिनुपनिछ । प्रसोगा्मक व्षसहरुको (आन्ततररक त ा
्ाह्य) परीक्षाको यवस्था ापन त ा सञ्चािन सभबशन्तधत व्षस शिक्षक र प्रधानाध्सापकको

सहसोगमा व्षस शिक्षकिे गनुप
ण नि छ । आ्श्सक परे बाह्य परीक्षकको समेत यवस्था ा
गनण सवकने

छ ।

प्रसोगा्मक परीक्षा लिँदेशा पाठ्यक्रम व्कास केन्तरद्वारा तसार पाररएको प्रसोगा्मक

परीक्षाको अंक व्भाजन र प्रा्धान अनुरुप परीक्षा लिइ व्द्यािसिे सोको अलभिे ख
राख्नुपनिछ ।
(२)

प्रसोगा्मक परीक्षा सञ्चािन सामाग्री ेाः
क)

प्रसोगा्मक परीक्षा सञ्चािन गनण आ्श्सक पनि सभपूर्ण परीक्षा सामग्रीको

ख)

व्द्यािसहरूिे

यवस्था ापन व्द्यािस यवस्था ापन सलमलत र प्रधानाध्सापकिे लमिाउनु पनिछ ।
आफुिे

सञ्चािन गरे को आन्ततररक त ा बाह्य

प्रसोगा्मक

परीक्षाको प्राप्ताङ्क तोवकएको ढाँचामा अनिाइन प्रव्वि गरी तोवकएको ढाँचाको
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फाराममा भरी प्रधानाध्सापकद्वारा प्रमाशर्त गरी शिक्षा महािाखामा बुझाउनु पनिछ
। ससको यवस्था ा अनुसशु च २ मा भए बमोशजम हुनछ
े ।
पररच्छे देश – ५

परीक्षा केन्तर सभबन्तधी यवस्था ा

६.

परीक्षा केन्तर लनधाणरर्ाः परीक्षा सलमलतिे भौगोलिक अ्था ा त ा परीक्षा ीको सङ्ख्सा हेरी

७.

आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सलमलतको गठन, काम कतणयवस र अलधकार ेाः

सभबशन्तधत

(१)

आधारभुत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सलमलतको गठन देशे हास बमोशजम हुनेछ ।
क)
ख)

ग)

घ)
(२)

व्द्यािस ्ा अको कुनै व्द्यािसिाइ परीक्षा केन्तर लनधाणरर् गनण सकनेछ ।

शिक्षा व्कास महािाखा प्रमुख — अध्सक्ष

सलमलतबाट मनोनसन गररएको था ानीस तह लभत्रको व्द्यािसहरुमा कासणरत
(सकभर नेपािी र अङ्खग्रेजी व्षसका ) शिक्षक
मवहिा पनि गरी)

सदेशथास

— २ जना (कशभतमा १ जना

सं था ागत व्द्यािसका प्रलतलनलध एकजना ेाः सदेशथास
शिक्षा हेनि अलधकृताः सदेशथास—सशच्

सलमलतिे आ्श्सकता अनुसार अन्तस व्ज्ञ त ा सपिाहकार यवसक्तीहरुिाई सलमलतको
्ैठकमा आमन्तत्रर् गनण सकनेछ ।

(३)

आधारभुत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सलमलतको काम कतणयवस र अलधकाराः
(१)

आधारभुत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सलमलतको काम कतणयवस र अलधकार देशे हास
बमोशजम हुनेछाः–
क)

आधारभूत तहको पाठ्यक्रम र परीक्षा सभबशन्तध राविस नीलत अनुरुप

ख)

गत्षण परीक्षा सञ्चािन भएका केन्तरहरुको समीक्षा गरी आगामी ्षणका

परीक्षा पररचािन सभबन्तधमा नीलत लनधाणरर् गनि,

िालग उपसुक्त हुने परीक्षा केन्तर लनधाणरर् गरी हरे क ्षणको माघ
मसान्ततलभत्र

ग)
घ)
ङ)
च)
छ)

परीक्षा

तालिका

प्रकािन

कासणसोजनाको लनर्णस गररसकनु पनि,

िगासतका

परीक्षा

सभबशन्तध

परीक्षाको ्ैधता, व्श्वसलनसता र गोपलनसता कासम रहने गरी प्रश्नपत्र
लनमाणर्, छपाई र व्तरर् गनि, गराउने,

कसै बाट परीक्षाको मसाणदेशा व्पररत, अनुिासनहीन कासण भए गरे को
पाइएमा व्भागीस कार्ाहीका िालग लसफाररस गनि,

लनश्पक्ष र व्श्वसलनस तरीका्ाट उत्तरपूशथातका पररक्षर्, सभपररक्षर् र
पूनसोग गनि, गराउने,

परीक्षाफि प्रकािन गराउने त ा उत्तीर्ण परीक्षा ीिाई ग्रेडशिट त ा
मुि प्रमार्पत्र पत्र उपिब्ध गराउने,

देशै ्ी प्रकोप ्ा अन्तस कुनै कारर््ाट लनधाणररत समसमा परीक्षा सञ्चािन
गनण ्ा परीक्षाफि प्रकाशित गनण बाधा परे मा तुरुन्ततै आ्श्सक लनर्णस
लिने,
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ज)

शिक्षा व्ज्ञान त ा प्रव्लध मन्तत्रािस, सामाशजक व्कास मन्तत्रािस, शिक्षा

झ)

लबरामी भई परीक्षामा सामेि हुन नसकेका परीक्षा ीहरुको सभबन्तधमा

ञ)
ट)
ठ)
२)

३)

८.

व्कास लनदेशि िनािसिे तोके बमोशजम अन्तस काम गनि,

शचवक्सकको ररपोट पेि गरे पलछ सो ररपोटको आधारमा पररक्षा
सलमलतिे सभबशन्तधत व्द्यािसिाई आ्श्सक लनदेशि िन ददेशन सकनेछ,

परीक्षािाई मसाणददेशत ढं गिे सञ्चािन गनि गराउने त ा सो कासणको
अनुगमन सुपरर्ेक्षर् गनि गराउने

ग्रेड ्ृदद्व परीक्षा सञ्चािन त ा यवस्था ापन सभबशन्तध आ्श्सक यवस्था ा
गनि,

परीक्षाका

उत्तरपूशथातकाहरु नलतजा

धुपसाउने यवस्था ा गनि, गराउने ।

प्रकािन

भएको

६

मवहनापलछ

परीक्षा सलमलतिे आफुिाई प्राप्तअलधकार मध्से आ्श्सकतानुसार केही अलधकार उप–
सलमलत ्ा कासणटोिी गठन गरी सो उप–सलमलत ्ा कासणटोिी ्ा कुनै अलधकारीिाई
सुभपन

सकनेछ ।

परीक्षा सलमलतिे आ्श्सकतानुसार प्रश्नपत्र÷उत्तरकुशिका लनमाणर्,पररमाजणन,उत्तरपुशथातका
परीक्षर् सभपरीक्षर् सभबन्तधी तालिम त ा कासणिािा सञ्चािन गनण सकनेछ ।

व्िेष परीक्षा ीहरुको िागी परीक्षा सभबन्तधी व्िेष यवस्था ााः
क)

ख)

व्िेष क्षमता भएका परीक्षा ीिाई लनजको अपाङ्गताको प्रकृलत हेरी लनधाणररत समसलभत्र
परीक्षा ददेशन नसकने देशे शखएमा सभबशन्तधत परीक्षा सलमलतिे १ घण्टा ३० लमनेटसभम
समस उपिब्ध गराउन सकनेछ ।

परीक्षा ीमध्से दृविव्हीन र िेख्न नसकने िारीररक अिक्तता भएका परीक्षा ीहरूको
हकमा

सभबशन्तधत व्द्यािसको प्र.अ.िे उक्त व्द्यािसमा लनसलमत रूपमा बढीमा कक्षा

६ मा अध्ससनरत
ग)

घ)

प

व्द्या ीिाई िेखकको रूपमा लसफाररस गरी पठाएमा केन्तराध्सक्षिे

परीक्षा ीिे भनेको कुरा िेखकद्वारा िेखाउने यवस्था ा गनुण पनिछ ।

उपसुक्त
ण क र ख बमोशजम बाहेकका व्िेष परीक्षा ीहरू था्सं िे परीक्षा ददेशनुपर्र्निेे छ ।
सुथातश्र्र्/बवहरा
लसफाररसमा

परीक्ष ीको

सहसोग

िालग

आ्श्सक

परे मा

समन्त्स

सलमलतको

केन्तराध्सक्षिे परीक्षा सुरु भएको ३० लमनेटसभम ्सथाता परीक्षा ी रहेको

परीक्षा हिमा एकजना देशोेेभाषे शिक्षकको यवस्था ा लमिाउन सकनेछ । ्सथाता शिक्षक
परीक्षा िुरु भएको १ घण्टा परीक्षा

भ्नबाट बावहर नगई केन्तराध्सक्षको लनगरानीमा

बथानुपनि छ ।

पररच्छे देश – ६

परीक्षाको पू् ण तसारी
९.

परीक्षा सभबन्तधी कासणक्रमाः परीक्षासभबन्तधी ्ावषणक कासणक्रम परीक्षा सलमलतको लनदेशि िनमा

१०.

देशक्ष प्रश्न लनमाणर्कताणको नामा्िी तसार गनिाः

तोकेबमोशजम हुनछ
े ।
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क)

प्रश्नपत्र लनमाणर्, प्रश्नपत्र पररमाजणन (सं िोधन) गनि कामका िालग उप–महानगरपालिकािे

तसार गरे को सभबशन्तधत व्षसका आ्श्सक सङ्ख्सामा व्ज्ञ/देशक्षहरूको नाम समा्ेि

भएको सूचीिाई समस समसमा अद्या्लधक गराई सोही व्ज्ञ सूचीमा भएका व्ज्ञहरु
ख)
११.

बोिाइ प्रश्नपत्र लनमाणर् त ा पररमाजणनको काम गराउनुपनि छ ।

प्रश्नपत्र लनमाणर् त ा पररमाजणन गदेशाण सकेसभम एउटै व्षस व्िेषज्ञ नपनि गरी यवस्था ा
गनुप
ण नि

छ ।

प्रश्नपत्र लनमाणर्ाः प्रश्नपत्र लनमाणर्का िालग परीक्षा सलमलतिे देशे हासका कासणहरू गनुप
ण नि छाः
क)
ख)

प्रश्न लनमाणर्का िालग देशक्षहरूको सूचीबाट व्षसगत व्ज्ञ लनसुशक्त गनि ।

लनसुशक्त प्राप्त देशक्षिाई सभबशन्तधत व्षसको पाठ्यक्रम, व्शििीकरर् तालिका, पुराना ्ा
नमुना

प्रश्नपत्र, प्रश्नपत्र लनमाणर् लनदेशि शिका, िेख्ने कागज, कच्चा प्रश्नपत्र खामबन्तदेशी गनि र

तोवकएको खामका सा ै अन्तस आ्श्सक व््रर् गो्स रूपिे उपिब्ध गराउने ।
(ग)

प्रश्नपत्र लनमाणर्कताणबाट तसार भएका हथातलिशखत पत्र बुझीलिई कच्चा प्रश्न राशखएकोेे
गो्स खाम लसिबन्तदेशी अ्था ामा नै पररमाजणन सलमलतिाई आफ्नै रे खदेशे ख र लनसन्तत्रर्मा

घ)
ङ)
च)

१२.

बुझाउने ।

प्रश्नपत्र पररमाजणन सलमलतबाट प्रश्नको थातर नलमिेको ्ा उपसुक्त प्रश्नहरू नभएको भनी
कुनै

देशक्षको बारे मा सूचना प्राप्त भएमा ्सथाता देशक्षिाई सूचीबाट हटाउने ।

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

प्रश्नपत्र तसार गनण प्रश्नपत्र लनमाणर्कताणिाई अनुरोध गनि पत्र त ा लनदेशि िन अनुसूची ३ र
कबुलिसतपत्र अनुसूची ४ बमोशजम हुनेछ ।

प्रश्नपत्र पररमाजणनाः
क)

परीक्षा सलमलतको प्र्सक्ष रे खदेशे ख 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 अनुसार कासणिािा मोडेिबाट समेत पररमाजणन गनण
ख)

सकनेछ ।

पररमाशजणत प्रश्नपत्रिाई भावषक िुद्धता, प्रचलित पाठ्यक्रम र व्शििीकरर् तालिका
बमोशजम

थातरअनुरुप हुने र व््ादेशाथापदेश नहुने गरी कासम गराउने, भाषा समूहका व्षस

बाहेकका अन्तस व्षसमा भाषनु्ादेश गराउने र गोपनीसताको देशावस्् परीक्षा सलमलतको
सुपरर्ेक्षर्मा सभबशन्तधत प्रश्नपत्र पररमाजणन उपसलमलतको हुनेछ ।
(ग)

व्षसगत प्रश्नपत्र परीमाजणन गनि व्ज्ञहरुिे प्रश्नपत्र त ा उत्तरकुशिका लनमाणर् गरी परीक्षा

सलमलतको रोहबरमा शििबन्तदेशी गरे र राख्ने । परीक्षा सलमलतिे परीक्षाको प्रश्नपत्र र
उत्तरकुशिका व्तरर् गदेशाण शििबन्तदेशी गरे र राख्ने ।
१३.

प्रश्नपत्र भण्डारर्ाः
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क)

परीक्षामा

प्रसोग

कासाणिसमा एक

हुने

पररमाशजणत

प्रश्नपत्रहरू

(कच्चा प्रश्नपत्र

समेत)

भण्डार गनण

ँ ा नं.(क)बमोशजमको प्रश्नपत्र
प्रश्नपत्र भण्डारर् रहने छ । ख) बुदेश

भण्डारर्मा पसाणप्त प्रश्नपत्रहरू मौज्देशात राख्ने, सुरक्षा गनि र यवस्शथा त रूपिे भण्डारर् गरी
्ससको रे खदेशे ख र लनसन्तत्रर् गनि कतणयवस परीक्षा सलमलतको हुनेछ । परीक्षा सलमलतिे

प्रश्नपत्र भण्डारर् सुरक्षीत त्रिे गनणका िालग लनर्णस गरे र कुनै कमणचारी त ा
पदेशालधकारीिाई शजभमे्ारी तोकन सकनेछ ।
१४.

प्रश्नपत्र मुरर् र ्सावकङाः
क)

पररमाशजणत प्रश्नपत्र त ा उत्तरकुशञ्कािाई िाई गोपनीसतका सा
िुद्धता कासम गराउने, कुि परीक्षा ीको १५ प्रलतित

टाइप गराउने, भावषक

प गरी हुन आउने सङ्ख्सामा

प्रश्नपत्र छपाउने र आ्श्सक सं ्सामा उत्तरकुशञ्का समेत छपाउने त ा ्सावकङ गराइ

गो्सता र सुरक्षाको दृवििे सभभ् भएसभम प्रश्नपत्र छपाइ गनि था ानमा नै प्रश्नपत्र त ा
उत्तरकुशिकाको सं ्सा खुिाइ कपडाको

ैिोमा परीक्षा तालिका अनुसार व्षसगत,

केन्तरगत र देशै लनक व्षसगत ्सावकङ गनि यवस्था ा लमिाउने ।
१५.

प्रश्नपत्र व्तरर् र सुरक्षााः
(क)

प्र्सेक परीक्षा केन्तरको िालग आ्श्सक पनि प्रश्नपत्रहरू त ा उत्तरकुशिकाहरु परीक्षा

सलमलतको प्र्सक्ष रे खदेशे ख र लनसन्तत्रर्मा सलमलतद्वारा तोवकएका कमणचारीहरूिे प्रश्नपत्रको
आ्श्सक सङ्ख्साको व््रर् तसार गरी रुजु गरी केन्तरगत रूपमा लसिबन्तदेशी ्साकेट

तसार गररने छ । सा ै सबै व्षसका केही प्रश्नपत्र जगेडाको रूपमा यवस्था ा गररराख्नु
पनिछ ।
(ख)

परीक्षा केन्तरका केन्तरध्सक्ष ्ा सहासक केन्तराध्सक्षिे नै शििबन्तदेशी गररएको प्रश्नपत्र त ा

उत्तरकुशिकाको ्साकेट बुझ्नुपनिछ । व्द्यािस÷परीक्षा केन्तरमा प्रश्नपत्र सुरक्षाको सभपुर्ण
शजभमेबारी केन्तरध्सक्षको नै हुनेछ ।
(ग)

ु न्तदेशा ३० लमनेट अगाडी सहासक केन्तराध्सक्ष सवहत ३ जनाको रोहबरमा
परीक्षा िुरु हुनभ
व्षस रुजु त ा हथाताक्षर गरी प्रश्नपत्रको ्साकेट खोपनुपनिछ र खाम सुरक्षीत राख्नपनिछ

। प्रश्नपत्रमा कुनै अथापिता देशे शखएमा सभबन्तधीत व्षस शिक्षकिे थापि पानि र परीक्षा
सलमलतिाइ लछटो भन्तदेशा लछटो जानकारी गराउनुपनिछ ।
(घ)

प्रश्नपत्र त ा उत्तरकुशिका अपुग भएमा ्ा केही प्राव्लधक कठीनाइ देशे खा परे मा
केन्तरध्सक्षिे नै परीक्षा सलमलतसं ग समन्त्स गरी आ्श्सक यवस्था ा गनण सकनेछ ।
पररच्छे देश – ७

परीक्षा सञ्चािन
१६.

केन्तराध्सक्ष लनसुशक्ताः आधारभुत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सलमलतिे केन्तराध्सक्षको लनसुशक्त गनिछ ।

केन्तराध्सक्षको लनसुशक्त सामुदेशावसक ्ा सं था ागत माध्सलमक व्द्यािस ्ा कक्षा ८ चिेका
सामुदेशावसक ्ा सं था ागत लनभनमाध्सलमक व्द्यािसको देशर्न्तदेशीमा भएको प्र.अ. ्ा शिक्षक
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मध्सेबाट गनुण पनिछ । परीक्षा सञ्चािनको िालग केन्तराध्सक्ष इमान्तदेशार, लनलभणक र कतणयवसलनष्ठ
१७.

हुनपु छण ।

केन्तराध्सक्षको काम कतणयवस र अलधकाराः देशफा १६ बमोशजम लनसुक्त केन्तराध्सक्ष परीक्षा केन्तरमा

परीक्षा सञ्चािनको िालग प्रमुख पदेशालधकारीको रूपमा रहने छ र लनजको काम, कतणयवस र अलधकार
देशे हासबमोशजम हुनेछाः
क)

आफुिाई तोवकएको परीक्षा केन्तरमा िाशन्ततपूर्ण ्ाता्रर्मा मासाणददेशत ढङ्गबाट परीक्षा

ख)

परीक्षा ी सङ्ख्साको आधारमा उत्तरपुशथातकाहरू बुशझलिने र उत्तरपुशथातकाको देशुरुपसोग

ग)
घ)
ङ)
च)

छ)
ज)

सञ्चािन गनि ।
हुन नददेशने

कुराको सुलनशित गनि ।

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

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

परीक्षा सञ्चािनसभबन्तधी आ्श्सक प्रबन्तध सभबशन्तधत परीक्षा सलमलतसँग परामिण लिई
गनि ।

केन्तराध्सक्षिे प्र्सेक उत्तरपुशथातकामा अलन्ासणरूपिे हथाताक्षर गनुप
ण निछ ।
उत्तर पुशथातकाहरू लसभबि नभबर अनुसार क्रम लमिाएर कपडाको
३०० को सं ्सामा नबढाई राख्नु पनिछ ।
परीक्षा तोवकएको समस सवकनासा

ैिामा एक ्साकेटमा

सभपूर्ण परीक्षा ीको उत्तरपुशथातका सङ्किन गरी गराई

परीक्षा ीको लसभबोि नभबरअनुसार क्रम लमिाई कपडाको

ैिोमा लसिबन्तदेशी गरी परीक्षा

केन्तरको नाम, उत्तरपुशथातका सङ्ख्सा, व्षस, लमलत उपिे ख गरी परीक्षा सलमलत सं गको
झ)

समन्त्समा परीक्षा

सलमलतमा बुझाउने ्ा व्द्यािसमा िुरक्षीत राख्नुपनिछ ।

परीक्षा ददेशने परीक्षा ीिे उत्तरपुशथातका नबुझाई आफैं िगेमा ्ा च्सातेमा ्ा नि गरे मा
्सथाता

परीक्षा ीको व््रर् चिानी फाराम, समविगत फाराममा जनाई मुच ुपका 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

लनसुशक्त गनिछ । केन्तराध्सक्षको लनदेशि िन र लनसन्तत्रर्मा सहासक केन्तराध्सक्षिे देशे हासका

क)

लनरीक्षक ए्म् पररचरको लनसुशक्तको िालग उपसुक्त यवसशक्तहरूको नाम लसफाररस गनि ।

कासणहरू
ख)
ग)
घ)
ङ)

गनुप
ण निछ ।

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

प्र्सेक परीक्षा हिका िालग आ्श्सक उत्तरपुशथातका त ा प्रश्नपत्र व्तरर्को यवस्था ा
गनि ।

ँ उत्तरपुशथातका चिानी फाराम
परीक्षा समाप्त भएपलछ प्र्सेक कोठाको लनरीक्षकहरूसग
अनुसार

उत्तरपुशथातका रुजु गरे र लिने ।

लनरीक्षक त ा पररचरहरूको कासणको रे खदेशे ख गनि ।
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च)

उत्तरपुशथातकाहरू व्षसगत रूपमा चिानी फाराम समेत राखी कपडाको

छ)

परीक्षा भ्नको सुरक्षा त ा मसाणददेशत रूपमा परीक्षा सञ्चािन गराउन परीक्षा कक्षहरूको

च)
छ)
१९.

ैिोमा पोका

बनाई परीक्षा केन्तर, लमलत र उत्तरपुशथातका सङ्ख्सा समेत खुिाई लसिबन्तदेशी गनि ।
लनरीक्षर् गनि ।

परीक्षा केन्तरमा अनुिासन र मसाणदेशा कासम गनि ए्म् अन्तस भैपरी आउने कासणहरूमा
आ्श्सकतानुसार केन्तराध्सक्षिाई सहसोग गनि ।

केन्तराध्सक्षिे िाए–अह्राएबमोशजम परीक्षासभबन्तधी कासण गनि ।

परीक्षा लनरीक्षकको यवस्था ााः केन्तराध्सक्षिे आफ्नो व्द्यािसका शिक्षकहरू मध्से्ाट आ्श्सक

सङ्ख्सामा लनरीक्षक लनसुशक्त गनुप
ण नि छ । परीक्षा मसाणददेशत ए्म् था्च्छ रूपमा सञ्चािन गनण
लनरीक्षकको मह््पूर्ण भूलमका

रहने हुनािे लनरीक्षकहरूिे केन्तराध्सक्षको लनदेशि िन र लनसन्तत्रर्मा

रही देशे हासका कासणहरू सभपादेशन गनुप
ण नि छाः
क)

ख)

परीक्षाको पवहिो ददेशन सबै परीक्षा ीहरू आ–आफ्नो था ानमा बलससकेपलछ परीक्षा ीिे

पािना गनुप
ण नि लनदेशि िनहरूबारे जानकारी गराउने । अन्तस ददेशनहरूमा पलन पािना गनुप
ण नि
लनदेशि िनहरू प्रलत सजग गराउँदेशै लनदेशि िनहरू ददेशने ।

परीक्षा ीिाई ददेशइने उत्तरपुशथातकामा अलन्ासण रूपमा देशथातखत गरी केन्तराध्सक्षको समेत
देशथातखत

भए–नभएको रुजु गरी नभए देशथातखत गराउने कासण गनि । सा ै

परीक्षा ीिे प्र्ेिपत्र ,व्षस लमलत
ग)
घ)

ङ)

च)
छ)
ज)

झ)
२०.

लसभबोि नभबर देशुरुथात भए नभएको रुजु

गनुप
ण निछ ।

परीक्षाको हाशजरी र लसभबोि नभबरको क्रमअनुसार उत्तरपुशथातकाहरू लसिलसिे ्ार लमिाई
सहासक

परीक्षामा

केन्तराध्सक्षिाई बुझाउने ।

उपशथा त

सभपुर्ण

पररक्ष ीको

हाशजरी

गराउने

त ा

अनुपशथा त

रहेको

परीक्षा ीको हाशजरी फाराम र उत्तरपुशथातका चिानी फाराममा िेखी अनुपशथा त जनाउने
।

उत्तरपुशथातका बुझ्देशा लसभबोि नभबर र व्षस जाँचेर मात्र बुझ्ने ।

प्र्ेिपत्र नपसाउने परीक्षा ीिाई केन्तराध्सक्षको लनदेशि िनअनुसार आ्श्सक यवस्था ा ए्म्
कासण्ाही गनि ।

स्ै परीक्षा ीहरूप्रलत समान यवस्हार गनि ।

ु शघको
परीक्षा ीहरूिाई बावहर पठाउँदेशा समस तोकेर पठाउने, तर परीक्षा समाप्त हुनअ
आधा घन्तटा बाँकीमा नपठाउने ।

केन्तराध्सक्षिे िगाए अह्राएका अन्तस कार्र्सह
ण रू गनि गराउने ।

परीक्षा ीहरुिे पािना गनुप
ण नि लनसम र आचार सं वहतााः
क)

ु न्तदेशा आधा घन्तटा र अरू ददेशनमा १५ लमनेट
परीक्षा सुरु हुने पवहिो ददेशन परीक्षा सुरु हुनभ

ख)

एक घन्तटाभन्तदेशा वढिो गरी आउने परीक्षा ीिे परीक्षामा बथान पाउने छै न ।

(ग)

पवहिे मात्र परीक्षा भ्नमा प्र्ेि गनुप
ण नि छ ।

परीक्षा ीिे परीक्षा हिमा अलन्ासण रुपमा व्द्यािसको पोिाकमा आउनपनिछ । तर
खुिा व्द्यािसको परीक्षा ीको हकमा सो यवस्था ा अलन्ासण मालनने छै न ।
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ग)

केन्तरध्सक्षको अनुमलतलबना आफ्नो था ान ्ा परीक्षा भ्न छोडी बावहर जान पाइने छै न

घ)

परीक्षा भ्नमा आउँदेशा आफ्नो प्र्ेिपत्र अलन्ासण रूपमा पसाउनुपनिछ र केन्तराध्सक्ष ्ा

ङ)

च)

२१.

।

लनरीक्षकिे माग गरे मा देशे खाउनुपनि छ ।

परीक्षा भ्नलभत्र कुनै वकलसमका पुथातक, नोटबुक, गाइड, शचट आददेश कुनै पलन्थातु सा मा
िगेमा ्सथाता परीक्षा ीिाई केन्तराध्सक्षिे परीक्षा भ्नबाट लनष्कासन गनण सकनेछ र
केन्तराध्सक्षको लसफाररसमा परीक्षा सलमलतिे लनजको परीक्षा समेत रद्द गररने छ ।

परीक्षा ीिे प्रश्नपत्र पाएको एक घन्तटा नव्लतकन परीक्षा भ्नबाट बावहर जान पाइने छै न
।

परीक्षा केन्तरमा सुपरर्ेक्षकको यवस्था ााः
क)

ख)

परीक्षा था्च्छ, लनष्पक्ष र मसाणददेशत रूपमा सञ्चािन भए–नभएको सुपरर्ेक्षर् गनण
परीक्षा सञ्चािनको समसमा परीक्षा समन्त्स सलमलतिे सुपरर्ेक्षकहरू खटाउन
सकनेछन् ।

उपदेशफा (क) बमोशजम खवटने यवसशक्तिे लनभनानुसार कासण गनुप
ण निछाः
१)

२)

आफुिाई सुपरर्ेक्षर्का लनशभत खटाइएको यवसहोरा थापि हुने पत्र र
आफ्नो पररचसपत्र अलन्ासण
लनरीक्षर् गनि ।

रूपमा देशे खाएर मात्र परीक्षा केन्तरमा

सुपरर्ेक्षकिे परीक्षा अ्लधभर परीक्षा केन्तरमा नै रहेर सुपरर्ेक्षर् गरी
तथ्साङ्क र सुझा् सवहतको प्रलत्ेदेशन आफुिाई खटाउने लनकासमा
पठाउनु पनिछ ।

२२.

परीक्षाको माध्समाः परीक्षाको माध्सम नेपािी र अङ्खग्रेजी भाषा मात्र हुनेछ, तर भाषा सभबन्तधी

२३.

परीक्षाको समस, पूर्ाणङ्क र उत्तीर्ाणङ्काः

२४.

व्षसमा भने परीक्षाको माध्सम सोही भाषा हुनछ
े ।

क)

पाठ्यक्रममा उपिेख गररएको

ख)

कुनै प्रश्नको ढाँचामा परर्तणन गरी परीक्षाको समस, पूर्ाणङ्क र उत्तीर्ाणङ्क परर्तणन भएमा

उत्तीर्ाणङ्क कासम हुनेछ ।

आधारमा प्र्सेक प्रश्नपत्रमा परीक्षाको समस, पूर्ाणङ्क र

्ससको जानकारी परीक्षा सलमलतबाट गराइनेछ ।

परीक्षा रद्द गनिाः

कुनै परीक्षा ीिे परीक्षा सभबन्तधी अनुशचत कासण गरे मा परीक्षा सलमलतिे परीक्षा रद्द गनण सकनेछ ।
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पररच्छे देश – ८

उत्तरपुशथातका परीक्षर् र सभपरीक्षर् सभबन्तधी यवस्था ा
२५.

परीक्षर् केन्तर लनधाणरर्ाः व्द्या ी सङ्ख्सा र आ्श्सकताको आधारमा परीक्षा सलमलत ्ा व्द्यािस

२६.

उत्तर पुशथातका यवस्था ापनाः परीक्षा सलमलतिे तोकेको था ानमा उत्तरपुशथातकाको यवस्था ापन गनि र

२७.

परीक्षर् केन्तर प्रमुखको काम, कतणयवस र अलधकाराः

२८.

माफणत परीक्षर् केन्तर लनधाणरर् गनि ।

परीक्षा सलमलत ्ा व्द्यािसिे तोकेको था ानमा उत्तरपुशथातका पठाउने ।

क)

उत्तरपुशथातका परीक्षर् ÷सभपरीक्षर् कासण आफ्नो क्षेत्रमा उपिब्ध भएका देशक्ष, अनुभ्ी

(कक्षा–८ मा अध्सापन गरे का व्षस शिक्षकहरू (रोथाटरहरू), व्िेषज्ञहरूबाट सभपन्न
गराउनु पनिछ ।

उत्तर पुशथातका भण्डारर्ाः उत्तरपुशथातका परीक्षर् केन्तरको सभपुर्ण शजभमेबारी परीक्षर् केन्तदेश प्रमुखको
रहनेछ । व्द्यािस ्ा परीक्षा सलमलतिे नलतजा प्रकािन भएको लमलतिे ६ मवहना पलछ उक्त
उत्तरपुशथातकाहरू धुपसाउन सकनेछ ।

पररच्छे देश – ९

ु ेसन त ा नलतजा प्रकािन सभबन्तधी यवस्था ा
टे ्ि
२९.

माकणशथािप यवस्था ापनाः
(क)
(ख)

व्द्यािसिे प्रसोगा्मक परीक्षाको अंक आफैिे अनिाइन इन्तरी गनुप
ण निछ ।

सै द्घाशन्ततक परीक्षाको अंकको हकमा शिक्षा व्कास महािाखामा परीक्षा ी स्सािाई
व्षसगत रूपमा लमिाई गोपनीसतासमेतको आधारमा आ्श्सक स्सामा कमणचारी खटाई

कभ्सुटरमा डाटा इन्तरी गनि यवसशक्तिाई ददेशने ्ा सभबशन्तधत व्द्यािस÷परीक्षर् केन्तरिेनै
इन्तरी गनि यवस्था ा लमिाउन सवकने छ । कभ्सुटरमा इन्तरी भैसकेको डाटा नलतजा

प्रकािन गनुभ
ण न्तदेशा पवहिे रुजुको यवस्था ा लमिाउने र रुजु भैसकेपछी िैशक्षक सत्रको
अशन्ततम हप्ता लभत्र नलतजा प्रकािनको यवस्था ा लमिाउन सवकने छ ।
३०.

ग्रेड लनधाणरर् र नलतजा प्रकािन

व्द्यािस शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्वलत कासाणन्त्सन कासणव्लध, २०७२ ्मोशजम लनभनानुसारको ग्रेडमा
नलतजा प्रकािन हुनेछ । शिक्षा व्कास महािाखािे अनुसूची ५ को ढाँचामा परीक्षाल ि
ण ाई
ग्रेडशिट र अनुसूची 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

नलतजा था गन सभबन्तधी यवस्था ााः
क)

परीक्षामा सशभमलित भएका परीक्षा ीको कुनै व्षसको प्रसोगा्मक अङ्क प्राप्त नभएमा ्ा
आ्ेदेशन

फाराममा जन्तमलमलत उपिे ख नगरे मा ्ा उपिेख भएको जन्तमलमलत न्तसूनतम

उमेर नपुगेमा ्ा कुनै
ख)
ग)

घ)

व्षसमा अङ्क चढ्न छु ट भएको अ्था ामा नलतजा था लगत हुनेछ

।

परीक्षा ीको नलतजा था लगत भएको कारर् खुिाइएको सूचना शिक्षा व्कास महािाखािे
प्रकािन गनिछ ।

नलतजा था लगत भएका परीक्षा ीहरूिे नलतजा प्रकिन भएको लमलतिे ३ हप्तालभत्र शिक्षा
व्कास महािाखािे तोकेको आ्श्सक कागजात सवहत कासाणिसमा लन्ेदेशन पेि
गनुप
ण निछ, अन्तस ा था लगत

नलतजासभबन्तधी कार्ाही गनण महािाखा बाध्स हुनेछैन ।

नलतजा था लगत भएका परीक्षा ीबाट आ्श्सक प्रमार् प्राप्त भएपलछ शिक्षा व्कास
महािाखािे आ्श्सक प्रवक्रसा पूरा गरे र नलतजा फुकु्ा
छ ।

गरी ग्रेडलसट उपिब्ध गराउने

पररच्छे देश – १०

ग्रेड पत्र र ग्रेड िेजर व्तरर् सभबन्तधी यवस्था ााः
३२.

ग्रेड पत्र र ग्रेडिेजर यवस्था ापन गदेशाण देशे हासको प्रवक्रसा अपनाइनेछाः
क)

नलतजा प्रकािन भएको लमलतिे १ मवहना लभत्र व्द्यािसिे ग्रेड िे जर २ प्रलत लनकािी

ख)

व्द्यािसबाट प्राप्त ग्रेड पत्र शिक्षा व्कास महािाखािे प्रमाशर्त गरी एक प्रलत राख्ने र

ग)

घ)

प्रमाशर्त गरे र शिक्षा व्कास महािाखामा बुझाउनेछ ।
एक प्रलत सभबशन्तधत व्द्यािसिाइ बुझाउनेछ ।

आफूिाई प्राप्त अलभिे ख सं रक्षर् गरी राख्ने देशावस्् सभबशन्तधत लनकासको नै हुनेछ ।

परीक्षाको नलतजा प्रकािनपिात उपिब्ध ग्रेडपत्र व्द्यािसिे लस.नं., नाम र र जन्तमलमलत
समेत रुजु गरी व्द्या ीिाई व्तरर् गनि यवस्था ा लमिाउनेछ ।
पररच्छे देश – ११

अलभिेख सच्साउने सभबन्तधी
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३३.

अलभिेख सच्साउने सभबशन्तध यवस्था ााः
क)

आ्ेदेशन फाराममा उपिेख भएको नाम ्ा

ु न्तदेशा अगा्ै परीक्षा ीिे सं िोधनका िालग आ्श्सक प्रमार्सवहत सभबशन्तधत
परीक्षा हुनभ
व्द्यािसमा लन्ेदेशन

ख)

रको वहज्जे ्ा जन्तमलमलत फरक पनण गएमा

ददेशनुपनिछ र सभत्रशन्तधत व्द्यािसिे प्राप्त प्रमार्को आ्श्सक

जाँचबुझ गरी व््रर् सच्चाई अनिाइन भनुप
ण निछ ।
नाम,

र ्ा जन्तमलमलत सं िोधन गनुप
ण रे मा 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 जाँचबुझ गरी महािाखािे तोवकएको िुपक लिई सं िोधन गनण सकनेछ ।

सस खण्डबमोशजम नाम, र ्ा जन्तमलमलत एकपटकभन्तदेशा बढी सं िोधन गररने छै न ।
ग)

नाम ्ा

रमा छपाईको कारर्बाट मात्रा, अक्षर छु ट ्ा बढी भएमा र अङ्खग्रेजीमा िे ्देशा

वहज्जेमा फरक पनण गएमा लिङ्ग त ा

र परर्तणन नहुने र ताश््क अ ण फरक नपनि

गरी सभबशन्तधत परीक्षा ीबाट आ्श्सक प्रमार् लिई कासाणिसिे ३० ददेशनलभत्र सं िोधन
गनण सकनेछ ।
(घ)

ग्रेड िेजरमा व््रर् प्रमाशर्त गराउनेाः

कासाणिसमा सं िोधन भएपिात कासम भएका व््रर् अलन्ासण रूपमा ग्रेडिेजर शिक्षा
व्कास महािाखाका अलधकृतबाट र व्द्यािसमा प्र.अ. बाट प्रमाशर्त गराई राख्नुपनि छ
।

पररच्छे देश – १२

पुनसोग सभबन्तधी यवस्था ााः
३४.

पुनसोगका लन्ेदेशन ददेशनेाः

परीक्षाको नलतजा प्रकािनपिात आफुिे प्राप्त गरे को कुनै व्षसको प्राप्ताङ्कमा शचत्त नबुझेमा
सभबशन्तधत परीक्षा ीिे पुनसोग गराउनका िालग तोवकएको िुपक र आ्श्सक व््रर्सवहत

परीक्षा सलमलतमा १० ददेशन लभत्र लन्ेदेशन ददेशन सकनेछन् । र सलमलतिे पुनसोगसभबशन्तध कासण
सभपन्न गनण व्षसगत देशक्ष शिक्षक ्ा रोिरहरू बोिाई लनभनकुराहरूमा ध्सान ददेशई पुनसोगको
नलतजा प्रकािन गनुप
ण नि छ ।
क)

पुनसोगका उत्तरपुशथातका हेनि यवसशकिे आफुिाई प्राप्त सभपूर्ण उत्तरपुशथातकामा लभत्र

ख)

कुनै प्रश्नको उत्तर परीक्षर् नै गनण छु ट भएकामा परीक्षा सलमलतको अध्सक्षको पू् ण

ग)
घ)

ददेशईएको अङ्क

बावहरी पानामा चढाउन छु ट भएकामा चढाई कुि प्राप्ताङ्क कासम गनि ।

था्ीकृलत लिई परीक्षर् त ा सभपरीक्षर् गरी प्राप्ताङ्क कासम गनि ।
तोवकएको

लनदेशि िन

उत्तरपुशथातकामा

र

प्रश्नपत्र

ए्म्

उत्तरकुशिका

पुनसोग गरी प्राप्ताङ्क सवकन गनि ।

समेतको

आधारमा

प्र्सेक

पुनसोग गरी कासम हुन आएको प्राप्ताङ्कको पुष्याई सवहत उत्तरपुशथातका प्रमाशर्त गनि ।
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ङ)

खण्ड ग बमोशजम कासण सभपन्न भएपलछ कासाणिसको अलधकृत कमणचारीिे सभपूर्ण
उत्तरपुशथातकामा सभबशन्तधत व्षसको देशक्षिे पुनसोग गरी कासम गरे को प्राप्ताङ्किाई पुनाः
सवकन गरी प्रमाशर्त गनि ।

पररच्छे देश – १३
व्व्धाः

३५.

व्िेष पररशथा लतमा परीक्षा सञ्चािन सभबन्तधी यवस्था ााः काजवक्रसा, व्पशत्त ्ा का्ुभन्तदेशा बावहरको

३६.

परीक्षा देशथातुर सभबन्तधीाः परीक्षा सलमलतको लनर्णसानुसार सं था ागत व्द्यािसबाट तोवकएको परीक्षा

३७.
३८.

३९.

४०.

पररथा लत परे मा परीक्षा सलमलतिे लनर्णस गरी परीक्षा सञ्चािन गनण सकनेछ ।

देशथातुर उपमहानगरपालिकािे लिन सकनेछ । सामुदेशावसक व्द्यािसबाट कुनै देशथातुर लिन पाइने
छै न ।

ग्रेडबृवद्घ परीक्षा सभबन्तधी यवस्था ााः परीक्षा सलमलतिे आ्श्सकता त ा औशच्सताको आधारमा
ग्रेडबृवद्घ सभबन्तधी परीक्षाको िालग आश्सक लनर्णस गनण सकनेछ ।

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 परे मा
परीक्षा सलमलतिे लनर्णस गरे बमोशजम हुनेछ ।

ु को आ्श्सकत्ता र प्रा लमकतािाई मध्सनजर गरी कासणपालिकािे
पघट त ा हेरफेर ेाः मुिक

प्रचलित कानुन सं ग नबाशझने गरी सस लनदेशि शिकामा

पघट त ा हेरफेर गनण सकनेछ ।

लनदेशि शिकाको यवसा्सााः सो लनदेशि शिकाको अशन्ततम यवसा्सा गनि अलधकार नगरकासणपालिकामा लनवहत
हुनेछ ।
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HEALTH &
PHYSICAL
EDUCATION

MORAL
EDUCATION

OCCUPATION,
BUSINESS &
TECH.
EDUCATION

LOCAL
SUBJECT

अनुसूची – ३

देशफा–१०(च) सँग सभबन्तधीत
हेटौडा उपमहानगरपालिका
शिक्षा व्कास महािाखा
हेटौंडा, मक्ानपुर

अ्सन्तत जरुरी
अलतगो्स

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

श्री .............................
प्रथातुत व्षसमा आधारभुत शिक्षा उशत्तर्ण (कक्षा–८) परीक्षा २०७... को पाठ्यक्रमअनुसारको

........ व्षसको पूर्ाणङ्क ..... को

....... सेट प्रश्नपत्र लनमाणर्÷..... सेट अनु्ादेश÷.... सेट सं िोधन गनि

काममा तपाईिाई लनसुशक्त गररएको छ । ससै सा

सं िग्न पाठ्यक्रम, व्शििीकारर् तालिका ए्म् ससको

तपलसिमा उशपिशखत लनदेशि िनिाई मनन गरी तपाईिाई सुशभपएको कासण सो लनसुशक्तपत्र प्राप्त भएको लमलतिे

... ददेशनलभत्र गो्स रूपमा तसार गरी तोवकएको खाममा लसिबन्तदेशी गरी पठाइददेशनुहन
ु अनुरोध गररन्तछ ।
सो लनसुशक्तपत्र परीक्षा समाप्त नहुन्तजेिसभम गो्स रूपमा सुरशक्षत सा
........................

राख्नुहन
ु समेत अनुरोध गररन्तछ ।

लनदेशि िनहरूाः
क)

प्रश्नहरू कुनै पलन हाितमा पाठ्यक्रम बावहरको र व््ादेशाथापदेश खािको हुन नहुने । प्रश्नपत्र
लनमाणर्

लसजणना्मक
ख)
ग)
ग)

घ)
ङ)

च)
छ)

गदेशाण सकभर पूरा पाठ्क्क्रमिाई कभर गनि गरी तसार गनुप
ण नि छ । व्द्या ीहरूबाट
प्रलतभा अलभयवसक्त हुन सकने खािका प्रश्नहरू समा्ेि हुनपु निछ ।

पाठ्यपुथातकबाट हु–बहु उत्तर उतानण नलमपने गरी प्रश्नहरू बनाउनु पनिछ ।

प्रश्नहरू बहुउत्तर आउने नभई भरसक व्िेवषत (क्उभअषष्अ) उत्तर आउने वकलसमका र सं िग्न
व्शिविकरर् तालिकाअनुरूप उद्देश्समूिक हुनपु निछ ।

उत्तरकुशिका बनाउन उपसुक्त हुने वकलसमबाट प्रश्नपत्र तसार गनुप
ण निछ ।

प्रश्नपत्र एक सेटभन्तदेशा बढी भएमा सेट नं. (सलत) भलन छु ट्टाछु ट्टै िे शख लसिबन्तदेशी गनुप
ण निछ ।

प्रश्नहरू थापि भाषामा कागजको एकापवट्ट मात्र िे शखएको हुनपु निछ । प्रश्नहरू सफा अक्षरमा

ु नि छ । सददेश केरमेट भएको छ भने प्रश्न लनमाणर्कताण (र सं िोधनकताण) िे हथाताक्षर
िे ख्नप
गनुप
ण निछ ।

प्रश्न लनमाणर्कताण (र सं िोधनकताण) िे प्रश्नपत्रको पुछारमा आफ्नो नाम, ठे गाना िेखी हथाताक्षरसमेत
गनुप
ण निछ ।

ससबारे अन्तस केही जानकारी लिनुपनि भए परीक्षा सलमलतमा सभपकण राख्नुपनिछ ।

अनुसूची – ४

ँ सभबशन्तधत
देशफा–१० (च) सग
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व्षसाः कबुलिसतनामा पत्र ।
शिक्षा व्कास महािाखाको

लमलत ........ को पत्रानुसार आधारभुत तह कक्षा–८ को चािु पाठ्क्क्रम

अनुसारको .... व्षसको पूर्ाणङ्क ... को प्रश्नपत्र लनमाणर्/अनु्ादेश (एत्तरकुशिकासमेत) गरी पठाएको छु ।

ँ ै िे िेखेको हुँ । कसैिाई पलन देशे खाएको ्ा भनेको छै न । प्रश्नपत्रको प्रलतलिवप
प्रेवषत प्रश्नपत्र म आफ
मैिे राखेको छै न र सस सभबन्तधमा बनाएको वटपोट ्ा खेस्रा समेत जिाई नि

गररसकेको छु ।

कभ्सुटरमा टाइप गरे को छै न । म सस व्षसको प्रश्न लनमाणर्कताण हुँ भलन कसैिाई भनेको पलन छै न, न
त भव्ष्समा नै कसैिाई भन्नेछु ।सस प्रश्नको स्ाणलधकार परीक्षा सलमलतिाई ददेशएको छु ।

लनसुशक्त पत्रमा उशपिशखत लनदेशि िनिाई अनुसरर् गरे र नै सो प्रश्नपत्र लनमाणर् गरे को कुरा व्श्वास ददेशिाउँछु
।

लमलताः

प्रश्नपत्र लनमाणर्कताणको पूरानाम

कासणरत संथा ाको नाम र ठे गानााः
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प्रमाशर्करर् गनिाः
नाम

राः नमराज शघलमरे

पदेशाः प्रमुख प्रिासकीस अलधकृत
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