स्थानीय राजपत्र
लिम्च ुङबुङ गाउँपालिका

खण्ड (५) सं ख्या (5) बाराहा, उदयपुर १ नं प्रदे श नेपाि

2078/10/7

भाग-२
आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ)

परीक्षा सञ्चािन, प्रमाणीकरण तथा

व्यवस्थापन काययववलध, २०७८

लिम्च ुङबुङ गाउँ सभाको वैठकबाट स्वीकृत भएको ऐन, स्थानीय
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२)
बमोजजम लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिकाको स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी
काययववलध २०७४ अनुसार सवयसाधरणको जानकारीको िालग
प्रकाशन गररएको छ ।

सं बत् २०७८ सारको काययववलध नं ०5
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आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ)

परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८

प्रस्तावना :
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) को उपखण्ड (१४) बमोजजम

स्थानीय तहबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने आधारभूत तह कक्षा आठको अन्त्यमा हुने परीक्षाको सञ्चालन,अनुगमन,
स्तरीयता, प्रमाणीकरण र व्यवस्थापन गने अधधकार स्थानीय तहमा रहेको सन्तदभयमा सो उद्देश्य प्राधिका लाधग यस गाउँ पाधलका

अन्ततगयतका ववद्यालयहरुको आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन गनय वाञ्छनीय भएकोले

धलम्च ुङबुङ गाउँ पाधलकाको जिक्षा धनयमावली, २०७४ को धनयम (४) बमोजजम धलम्च ुङबुङ गाउँ काययपाधलकाबाट यो
काययववधध बनाई लागू गररएको छ

|
पररच्छे द-१
प्रारजम्भक

१. सं जक्षि नाम र प्रारम्भ : (१) यस काययववधधको नाम “आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ) को परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण
तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८” रहे को छ ।

(२) यो काययववधध गाउँ काययपाधलकाबाट स्वीकृत भएको धमधतबाट तुरुन्तत प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषा : ववषय वा प्रसडगले अको अथय नलागेमा यस मापदण्डमा :१. ऐन भन्तनाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झनुपछय ।
२. स्थानीय तह भन्तनाले धलम्च ुङबुङ गाउँ पाधलका सम्झनुपछय ।

३. गाउँ काययपाधलका भन्तनाले धलम्च ुङबुङ गाउँ पाधलकाको गाउँ काययपाधलका सम्झनु पछय ।
४. अध्यक्ष भन्तनाले गाउँ पाधलका अध्यक्ष सम्झनुपछय ।

५. प्रमुख प्रिासकीय अधधकृत भन्तनाले धलम्च ुङबुङ गाउँ पाधलकाको प्रमुख प्रिासकीय अधधकृत सम्झनुपछय ।

६. जिक्षा िाखा प्रमुख भन्तनाले धलम्च ुङबुङ गाउँ पाधलकाको जिक्षा, युवा तथा खेलकुद िाखाको प्रमुखको रुपमा कायय गने
तोवकएको अधधकृत कमयचारी सम्झनुपछय ।

७. जिक्षा िाखा भन्तनाले धलम्च ुङबुङ गाउँ पाधलकाको जिक्षा, युवा तथा खेलकुद िाखा सम्झनुपछय ।
८. परीक्षा सधमधत भन्तनाले यस काययववधधको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजजम गठठत सधमधतलाई सम्झनुपछय ।
९. परीक्षा भन्तनाले आधारभूत तह कक्षा आठको

अजन्ततम पररक्षा सम्झनुपछय ।

१०. परीक्षा केन्तर भन्तनाले परीक्षा सञ्चालन हुने केन्तर सम्झनुपछय ।

११. केन्तराध्यक्ष भन्तनाले परीक्षा सञ्चालन हुने केन्तरको प्रमुख सम्झनुपछय ।

१२. धनरीक्षक भन्तनाले काययववधधको दफा (१४) को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजजमको धनररक्षक सम्झनुपछय ।
१३. अध्यक्ष भन्तनाले काययववधधको दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजजमको परीक्षा सधमधतको अध्यक्ष सम्झनुपछय ।
१४. सदस्य सजचव भन्तनाले काययववधधको दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड (ङ) बमोजजमको परीक्षा सधमधतको सदस्य
सजचव सम्झनुपछय ।
१५. “प्रमाणपत्र” भन्तनाले परीक्षा सधमधतबाट उपलब्ध गराइने ग्रेड धसट र प्रमाणपत्र सम्भनु पछय ।

१६. “अधडट” भन्तनाले पाठ्यक्रमले धनधायरण गरे बमोजजम आधारभूत तह कक्षा आठको प्रयोगा्मक परीक्षाको मापन तथा
मूल्याइन प्रवक्रयाको स्यापन कायय सम्भनु पछय ।

आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ) परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८
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पररच्छे द-२
परीक्षाको सञ्चालन तथा धनयन्तत्रण
३. आधारभूत तहको अजन्ततम परीक्षाको सञ्चालन तथा धनयन्तत्रण : (१) आधारभूत तहको अजन्ततम परीक्षालाई मयायठदत र
ववश्वसनीय बनाउन परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन , धनयन्तत्रण र प्रमाणीकरण गनयको लाधग दे हाय बमोजजमको परीक्षा
सधमधत रहनेछ ।

क) प्रमुख प्रिासकीय अधधकृत :- अध्यक्ष
ख) गाउँ पाधलका स्तरीय जिक्षक महासं घको अध्यक्ष :- सदस्य
ग)

प्रमुख , ईलाका प्रहरी कायायलय, बाराहा

:- सदस्य

घ) धलम्च ुङबुङ गाउँ पाधलकामा सञ्चाधलत माध्यधमक ववद्यालयका प्रधान अध्यापक तथा जिक्षकहरु मध्ये सधमधतको
अध्यक्षबाट मनोधनत ३ जना :- सदस्य

ङ) धलम्च ुङबुङ गाउँ पाधलकामा सञ्चाधलत आधारभूत (१-८) ववद्यालयका प्रधान अध्यापक तथा जिक्षकहरु मध्ये सधमधतको
अध्यक्षबाट मनोधनत ४ जना :- सदस्य
च) जिक्षा अधधकारी :- सदस्य सजचव
(२) परीक्षा सधमधतको बैठक सम्बन्तधी काययववधध सधमधतले आफै धनधायरण गरे बमोजजम हुनेछ ।
(३) परीक्षा सधमधतले बैठक बसे बापत बैठक भत्ता तोवकए बमोजजम धनधायरण हुनेछ ।

(४) परीक्षा सधमधतको अध्यक्षले आधारभूत तह कक्षा-८ परीक्षा सञ्चालनको लाधग परीक्षा धनयन्तत्रकको भूधमका समेत
धनवायह गनुय पनेहन्तु छ ।

४. परीक्षा सधमधतको काम, कतयव्य र अधधकार दे हाय बमोजजम हुनेछ :-

(क) ववद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रम र परीक्षा सम्बन्तधी राविय नीधतको अधीनमा रही परीक्षा सम्बन्तधी नीधत धनधायरण गने,
(ख) ववद्यालय सं ख्या, ववद्याथी सं ख्याका आधारमा परीक्षा केन्तर समेत धनधायरण गनुय पने भएमा आवश्यक व्यवस्थापन गने,
गराउने,

(ग) परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, धनयमन र अनुगमन गने, गराउने,
(घ) परीक्षाको बैधता, ववश्वसनीयता र गोपनीयता कायम रहने गरी प्रश्नपत्र धनमायण, छपाई तथा ववतरण गने, गराउने,
(ड)) िाजन्ततपूणय र मयाठदत रूपले परीक्षा सञ्चालन गने, गराउने,
(च) परीक्षामा सं लग्न जनिजि कायायन्तवयन गने, गराउने, तथा परीक्षाथीहरूका लाधग आचार संवहता बनाई कायायन्तवयन गने
गराउने,
(छ) परीक्षाकों मयायदा ववपरीत काम गने जिक्षक, कमयचारी तथा अन्तय सं लग्न व्यजिलाई आवश्यक कावायही गने
(ज) धनष्पक्ष र ववश्वसनीय तररकाबाट उत्तरपुजस्तका परीक्षण, सम्परीक्षण र पुनयोग गने गराउने,

(झ) ववपद र ववपद्जन्तय कारणबाट धनधायरीत समयमा परीक्षा सञ्चालन गनय तथा परीक्षाफल प्रकािन गनय कुनै बाधा परे मा
तुरुन्तत आवश्यक धनणयय धलने,
(ञ) परीक्षाफल प्रकािन र प्रामाणपत्र ववतरण गने,
(ट) परीक्षा सम्बन्तधी सम्पूणय अधभलेखहरू व्यवजस्थत रुपमा अद्यावधधक गराउने र अधभलेख सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था
गने,
(ठ) परीक्षाथीकों परीक्षा आवेदन फारम भराउने र सो को अधभलेख राख्ने,
(ड) पाठयक्रमले धनधायरण गरे बमोजजम प्रयोगा्मक परीक्षा व्यवस्थापन गने, गराउने,
(ढ) ग्रेड वृवि परीक्षा सज्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्तधी आवश्यक व्यवस्था गने
(ण) परीक्षाफल ववश्लेषण गरी गराई सुधारका थप उपायहरु अवलम्बन गने, गराउने,

आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ) परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८
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(त) प्रयोगा्मक परीक्षाको अधडट सम्बन्तधी कायय गने , गराउने,
(थ) परीक्षाका उत्तरपुजस्तकाहरु नधतजा प्रकािन भएको छ मवहनापधछ धुल्याउने व्यवस्था गने, गराउने,
(द) परीक्षाकों गोपनीयता कायम गने, गराउने,
(ध) परीक्षा सम्बन्तधी आवश्यक अन्तय काययहरू गने, गराउने ।
पररच्छे द-३
५. ववषय ववज्ञको सूची अद्यावधधक गने :
(१) ववषयगत प्रश्नपत्र बैं क तयार गनयका लाधग परीक्षा सधमधतले गाउँ पाधलका अन्ततगयतका ववद्यालयका जिक्षकहरूमध्येबाट
सम्बजन्तधत ववषयका ववज्ञहरूको सूची तयार गरी समय समयमा अद्यावधधक गनुय पनेछ ।
(२) स्थानीय तह क्षेत्रधभत्र ववज्ञ उपलब्ध हुन नसकेमा अन्तय स्थानीय तहका ववज्ञलाई समेत प्रश्न धनमायणमा लगाउन सवकनेछ ।
६. प्रश्नपत्र धनमायण तथा पररमाजयन गने :

(१) परीक्षा सधमधतले ववज्ञहरूलाई ववषयगत प्रश्नपत्रहरू धनमायण गनय लगाउनेछ ।
(२) प्रश्नपत्र धनमायणकतायले प्रश्नपत्रसँगै उत्तरकुजज्जका पधन तयार गनुय पनेछ ।

(३) परीक्षा सधमधतले प्रश्नपत्रको स्तरीयता र समसामवयक सुधारका लाधग प्रश्नपत्र धनमायण तथा पररमाजयन उपसधमधत गठन
गनय सक्नेछ ।

(४) प्रश्नपत्र धनमायण तथा पररमाजयन उप-सधमधतमा रहने जिक्षक न्तयूनतम िैजक्षक योग्यता हाधसल गरी उपलब्ध भएसम्म
ववद्यालयमा कम्तीमा ३ वषयको जिक्षण अनुभव भएको हुन ु पनेछ ।

(५) पाठ्यक्रमको ववजिष्टीकरण ताधलका अनुरूप सुधनजित गरी प्रश्नपत्रलाई अजन्ततम रुप प्रदान गनुय पनेछ ।
(६) प्रश्नपत्र धनमायण तथा पररमाजयन गने कामको लाधग परीक्षा सधमधतले सम्बजन्तधत ववषयका आवश्यक सं ख्यामा दक्ष
ववज्ञहरुको नाम समावेि भएको अभीलेख सूची तयार गरी राख्ने र समय समयमा अद्यावधधक गरी राख्नु पनेछ ।
(७) प्रश्नपत्रको स्तर नधमलेको वा उपयुि प्रश्नहरु नभएको पाईएमा परीक्षा सधमधतले सम्बजन्तधत ववज्ञलाई ववज्ञ सूचीबाट
हटाउन सक्नेछ ।
(८) सधमधतको सदस्य सजचवले तोकेको प्राववधधक सहायकको प्र्यक्ष दे खरे ख र धनयन्तत्रणमा प्रश्न सेटलाई दक्ष ववज्ञबाट
पररमाजयन गराउन सक्नेछ ।

(९) प्रश्नपत्र धनमायणमा लाग्ने पाररश्रधमकको व्यवस्था अनुसूची-७ बमोजजम हुने ।

७. प्रश्न बैं क सम्बन्तधी व्यवस्था : (१) प्र्येक ववषयमा पाठ्यक्रमले धनधायरण गरे को धसकाइ उपलजब्ध सुधनजित हुने गरी
ववषय ववज्ञिारा तजुम
य ा गररएका प्रश्नहरुलाई पररमाजयन गरी प्रश्न बैंक खडा गनुय पनेछ ।
(२) पाठयक्रमको पररमाजयनसं गै प्रश्न बैंकको प्रश्नहरुलाई अद्यावधधक गनुय पनेछ ।
(३) प्रश्न बैंकबाट प्रश्नपत्रहरु तयार गरी परीक्षा सज्चालन गनुय पनेछ ।

तर प्रश्न बैंक तयार नहुँदासम्म ववज्ञहरुबाट प्रश्नपत्र तयार गरी परीक्षा सञ्चालन गनय सवकनेछ ।
८. प्रश्नपत्र छपाई, ववतरण तथा सुरक्षा : (१) दफा ७ को उपदफा (३) बमोजजम तयार भएका प्रश्नपत्रलाई परीक्षा
सधमधतले आवश्यक सड्खख्यामा छपाई गरी समयमा ववद्यालय वा परीक्षा केन्तरमा उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

(२) परीक्षा केन्तरमा प्रश्नपत्रको सुरक्षा र गोपनीयता कायम गने जजम्मेवारी प्रधानाध्यापक तथा केन्तराध्यक्षको हुनेछ ।

(३) प्र्येक परीक्षा केन्तरका लाधग आवश्यक पने प्रश्नपत्रहरु सदस्य सजचवको प्र्यक्ष रे खदे ख र धनयन्तत्रण हुनेछ र धनज
द्वारा तोवकएको कमयचारीहरुले प्रश्नपत्रको आवश्यक सं ख्याको वववरण तयार गरी रुजु गरी धसलबन्तदी प्याकेट तयार
गरी ववतरणको व्यवस्था गनुप
य नेछ ।

(४) केन्तराअध्यक्षले जिक्षा िाखाबाट प्राि केन्तरगत र दै धनक ववषयगत प्रिनपत्र दै धनक परीक्षा ताधलका अनुसार रुजु गरी

परीक्षा ताधलका बमोजजम एवकन भई उि ठदनको परीक्षाको प्रश्नपत्र धलई भोधलपल्टको प्रश्नपत्र रहे नरहेको यवकन
गरी सुरजक्षतसाथ राख्नुपनेछ ।

आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ) परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८
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पररच्छे द-४
परीक्षा सम्बन्तधी व्यवस्था

९. परीक्षा आवेदन फारम भनुय पने : (१) कक्षा आठमा अध्ययनरत ववद्याथू क
य े परीक्षामा सजम्मधलत हुनका लाधग अनुसूची१ बमोजजमको ढाँचामा परीक्षा आवेदन फारम भनय पनेछ ।

(२) परीक्षा आवेदन फारम भदाय नाम, थर, जन्तमधमधत, ववषय, आमा बुवाको नाम लगायतका वववरण फरक नपने गरी भनुय
पनेछ । परीक्षाथीले परीक्षा फारममा आफ्नो अनुहार स्पष्ट दे जखने गरी हालसालै जखचेको पासपोटय साइजको फोटो
टाँस्नु पनेछ ।
(३) ववद्याथीले धनयधमत अध्ययन गरररहे को ववद्यालयबाट परीक्षा आवेदन फारम भनुय पनेछ । दोहोरो परीक्षा आवेदन
फारम भरी परीक्षामा सहभागी भएको पाइएमा ्यस्तो ववद्याथयकों परीक्षा आवेदन फारम र परीक्षा स्वतः रद्द हुनेछ ।

(४) परीक्षा सधमधतले परीक्षा आवेदन रीतपूवक
य भए, नभएको हेरी परीक्षाथीलाई प्रवेिपत्र ठदनु पनेछ ।
१०. परीक्षाथीको वकधसम : परीक्षामा सजम्मधलत हुन सबने परीक्षाथी दे हाय बमोजजम हुनेछन :(क) धनयधमत परीक्षाथी,

(ख) ग्रेड वृवि परीक्षाथी ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लाधग,-

(१) “धनयधमत परीक्षाथी” भन्तनाले अनुमधत वा स्वीकृधत प्राि ववद्यालयको कक्षा आठमा धनयधमत, खुला तथा वैकजल्पक
ववद्यालयमा अध्ययनरत भई परीक्षामा सजम्मधलत हुनका लाधग धनधायरण गररएका ितयहरू पूरा गरी परीक्षा आवेदन
फारम भरे को ववद्याथी सम्भनु पछय ।

(२) “पग्रेड वृवि परीक्षाथी” भन्तताले ग्रेड वृवि परीक्षा ठदनको लाधग आवेदन फारम भरे का परीक्षाथी सम्भनु पछय ।

११. प्रवेिपत्र ववना परीक्षा ठदन नपाउने : (१) परीक्षा सधमधतले जारी गरे को परीक्षा प्रवेिपत्र ववना कुनै पधन परीक्षाथीले
परीक्षा ठदन पाउने छै न ।
(२) प्र्येक परीक्षाथीले परीक्षा अवधधभर प्रवेिपत्र आफ्नो साथमा राख्नु पनेछ।
(३) परीक्षाथयले प्रवेिपत्रमा उल्लेख भएका ववषयमा मात्र परीक्षा ठदन पाउनेछ ।

(४) कुनै कारणबस प्रवेिपत्र हराएमा सम्बजन्तधत ववद्यालयका खातामा रु, ५० जम्मा गरे र प्रधतधलवप धलन सवकनेछ ।
१२. परीक्षा सञ्चालन : (१) पाठ्यक्रमले धनधायरण गरे को ववषयवस्तुको पठनपाठन सुधनजित हुने गरी प्र्येक िैजक्षक सत्रको
अन्त्यमा वावषयक काययताधलका बमोजजम समय ताधलका तोकी परीक्षा सधमधतले परीक्षा सञ्चालन गनुय पनेछ ।

(२) परीक्षा सधमधतले मयायठदत र व्यवजस्थत रुपमा आफ्नों स्थानीय तहधभत्र परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको भरपदों
व्यवस्था धमलाउनु पनेछ ।
१३. परीक्षाको माध्यम भाषा : परीक्षा सधमधतले सञ्चालन गने परीक्षामा भाषागत ववषय बाहेक अन्तय सम्पूणय ववषयको
परीक्षाकों माध्यम जिक्षण गदायकों माध्यम भाषा हुन सक्नेछ ।

आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ) परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८
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पररच्छे द -५
परीक्षा सञ्चालन
१४. परीक्षामा खवटने कमयचारी सम्बन्तधी व्यवस्था :- (१) प्र्येक परीक्षा केन्तरमा १ जना केन्तराध्यक्ष, १ जना सहायक
केन्तराध्यक्ष , बढीमा २५ जना परीक्षाथी बराबर १ जना धनरीक्षक हुनेछन ।

(२) कक्षा ८ को परीक्षामा केन्तराध्यक्ष र सहायक केन्तराध्यक्षको धनयिी गनय मा. वव. वा आधारभुत तह कक्षा (१-८
तहको प्रधानअध्यापक वा जिक्षक भएको हुन पनेछ।

(३) परीक्षा केन्तरको जिक्षक नरहेको र सम्बजन्तधत परीक्षा केन्तरमा काययरत ववद्यालयका पररक्षाथी नरहेको हुन पनेछ ।
(४) केन्तराध्यक्ष धनयुिी गदाय उपदफा (२) (३) का अधतररि दे हायको आधारमा धनयुिी गनुय पनेछ :(क) माध्यधमक तहको स्थायी जिक्षक

(ख) आधारभूत तह ( कक्षा ६-८ ) स्थायी जिक्षक
(ग) आधारभूत तह ( कक्षा १-५ ) स्थायी जिक्षक

(५) माधथ जुनसुकै कुरा लेजखएको भएतापनी स्थायी जिक्षक उपलब्धता नभएमा राहत र करार जिक्षकलाई पनी योग्यता
र क्षमताको आधारमा केन्तराध्यक्ष धनयजि गनय सवकने छ

।

(६) कक्षा ८ को परीक्षामा धनरीक्षकको लाधग आधारभूत तह (१-५), (६-८) को सम्बजन्तधत परीक्षा केन्तरको जिक्षक
नरहेको र काययरत ववद्यालयका परीक्षाथी नभएका जिक्षक हुन ु पनेछ ।

(७) प्र्येक परीक्षा केन्तरमा सम्बजन्तधत परीक्षा केन्तर रहेको ववद्यालयको कायायलय सहयोगीले परीक्षा अवधीभर कायायलय
सहयोगीको रुपमा काम गनेछ ।

(८) परीक्षा केन्तरमा आवश्यिा अनुसार सुरक्षाकमीको व्यवस्था परीक्षा सधमधतले गनुय पनेछ ।

(९) परीक्षा केन्तरमा खवटने केन्तराध्यक्ष, सह केन्तराध्यक्ष र धनररक्षकको धनयुिी परीक्षा सधमधतको धसफाररसमा जिक्षा, युवा
तथा खेलकुद िाखाले गनेछ ।

(१०) परीक्षा सधमधतले परीक्षामा खवटने कमयचारीको लाधग परीचय-पत्रको व्यवस्था गनेछ ।
१५. केन्तराध्यक्ष, सह केन्तराध्यक्ष र धनररक्षकको काम, कतयव्य र अधधकार :
(१)

केन्तराध्यक्षको काम , कतयव्य र अधधकार दे हाय बमोजजम हुनेछ :-

(क) तोवकएको परीक्षा केन्तरमा िाजन्ततपुणय वातावरणमा मयायठदत ढङ्गबाट परीक्षा काययक्रम अनुसार धनररक्षको व्यवस्था गरी
परीक्षा सञ्चालन गने ।

(ख) तोवकएको परीक्षा केन्तरको प्रश्नपत्रको जिलबन्तदी खाम परीक्षा िुरु हुन एक ठदन अघी नै रुजु गनुप
य नेछ ।
(ग) प्रश्नपत्रको गोपधनयता कायम गने ।

(घ) परीक्षा केन्तरको कमयचारी व्यवस्था आवश्यिा अनुसार धमलाउनु पनेछ ।

(ङ) परीक्षा केन्तरको हाता धभत्र पररक्षाथी, गाउँ पाधलकाका पदाधधकारी, अनुगमनका लाधग खवटएका परीक्षा सधमधतका
पदाधधकारीहरु तथा पररक्षा सञ्चालनका लागी धनयुि कमयचारी बाहेक अरुलाई प्रवेि धनषेध गने ।

(च) परीक्षा हलमा होहल्ला गने, नक्कल गने गराउने जस्ता अमयायठदत काम गने परीक्षाथीलाई धनष्कािन गने र परीक्षा रद्द
समेत गनुय पनेछ ।

आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ) परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८
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(छ) परीक्षा सधमधतले तोके बमोजजम परीक्षा सम्बन्तधी अन्तय काम गने ।

(२) सहायक केन्तराध्यक्षको काम , कतयव्य र अधधकार दे हाय बमोजजम हुनेछ :(क) केन्तराध्यक्षले तोकेको समयमा सम्बजन्तधत पररक्षा केन्तरमा पुग्ने ।

(ख) केन्तराध्यक्षले सञ्चालन गरे को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्तधी अधभमुखीकरण काययक्रममा अधनवायय रुपमा सहभागी हुने,

(ग) कुनै पनी परीक्षाथीले उत्तर पुजस्तकामा आफ्नो नाम, थर, केरमेट गरे मा परीक्षा रद्द हुन्तछ भनी जानकारी गराउने र
अन्तय वववरण केरमेट गररएको पाइएमा कैवफयत जनाउन लगाई केन्तराध्यक्षलाई दस्तखत गनय लगाउने।

(घ) पररक्षाथीहरुको बसाई व्यवस्था धमलाउने ।

ु म अनुसारको नाम, थर , टाँस्न सहयोग गने ।
(ङ) परीक्षा हल बावहर परीक्षाथीहरुको रोल नं तथा वणायनक्र
(च) केन्तराध्यक्षको धनदे िन अनुसार परीक्षामा खवटएको कमयचारीहरुलाई परीक्षा कोठामा खटाउने,
(छ) परीक्षा केन्तरमा खवटएका कमयचारीहरुको हाजजरी उठाउने,
(ज) परीक्षाथीहरुको हाजजरी फारम धनरीक्षकलाई जजम्मा ठदने,

(झ) परीक्षा सम्पन्तन भएपछी प्रयोगमा नआएका उत्तरपुजस्तका लगायतका परीक्षा सामाग्री केन्तराध्यक्षलाई वफताय बुझाउने,

(ञ) केन्तराध्यक्षले तोकेको अन्तय कामहरु गने, गराउने ।

(३) धनरीक्षकको काम, कतयव्य र अधधकार :

(क) केन्तराध्यक्षले तोकेको समयमा सम्बजन्तधत परीक्षा केन्तरमा पुग्ने,

(ख) परीक्षा सञ्चालन अधभमुजखकरण काययक्रममा अधनवायय रुपमा सहभागी हुने,
(ग) केन्तराध्यक्षको धनदे िन अनुसार धसट प्लानमा सहयोग गने,

(घ) प्र्येक परीक्षाथीको धसट पल्न बमोजजम बसाई व्यवस्थापन गने,
(ङ) परीक्षाथीहरुले पालना गनुप
य ने धनयमहरुको बारे मा जानकारी गराउने,
(च) परीक्षाथीहरुको उत्तरपुजस्तकामा राख्न पने वववरणहरु रुजु गने,
(छ) परीक्षाहलमा प्रश्नपत्र उपलब्ध गराएको एक घण्टा व्यधतत नभई परीक्षा हलबावहर नजाने, परीक्षा अवधधभर
परीक्षाथीहरुलाई एक आपसमा कुराकानी गनय एवम

परीक्षाको मयायदामा प्रधतकुल असर पाने अन्तय कुनै अनुजचत

कायय गने नपाउने गरी धनगरानी राख्ने,
(ज) परीक्षा हल धभत्र पुणय रुपमा मयायठदत परीक्षाको व्यवस्था गने,
(झ) परीक्षाथीहरुको प्रवेिपत्र हेरेर उत्तरपुजस्तका ववतरण गने,

(ञ) परीक्षा िुरु भएको ४५ धमनेट धबतेपछी आउने परीक्षाथीलाई परीक्षा हलमा पस्न नठदने,
(ट) परीक्षाथीहरुलाई समयमै हाजजरी फारममा दस्तखत गराउने,
(ठ) उत्तरपुजस्तकाको धनठदयष्ट ठाउँ मा परीक्षाथीको नाम, रोल नं, दस्तखत, ववषय लेख्न लगाउने,
(ड) परीक्षाथीलाई थप उत्तर पुजस्तका उपलब्ध गराउँ दा सोको अधभलेख मूल उत्तरपुजस्तकामा जनाउने, थप उत्तरपुजस्तकामा
अधनवायय रुपमा दस्तखत गने, जस्टच गरी मूल र थप उत्तरपुजस्तका एकैसाथ रहेको सुधनजश्चत गने र थप उत्तर
पुजस्तकामा नाम, थर, रोल नं नलेख्न धनदे िन ठदने,

(ढ) कुनै परीक्षाथीले अनुजचत कायय गरे को पाइएमा सोको जानकारी सहायक केन्तराध्यक्ष तथा केन्तराध्यक्षलाई ठदने,

(ण) परीक्षा समाि भएपधछ परीक्षाथीहरुबाट उत्तरपुजस्तका सङ्कलन गरी प्र्येक पानाको अन्त्यमा दस्तखत गने र खाली
पानामा समेत कट्टा (क्रस) लगाउने र रोल नं अनुसार क्रम धमलाई सहायक केन्तराध्यक्ष वा केन्तराध्यक्षलाई बुझाई
अणुमती धलएर मात्र परीक्षा केन्तरबावहर जाने,

(त) परीक्षाथीहरुसँग भएको प्रवेिपत्रको फोटोसँग परीक्षाथीको अनुहार र हुधलया तथा वववरण नधमलेको पाइएमा वा िङ्का
लागेमा सोक जानकारी केन्तराध्यक्षलाई गराउने,

(थ) कुनै पधन परीक्षाथीले उत्तरपुजस्तकामा आफ्नो नाम, थर, ठे गाना, मोबाइल नं लेखेमा वा कैवफयत जनाउन लगाई
केन्तराध्यक्षलाई दस्तखत गनय लगाउने,

आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ) परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८
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(द) िौचालय जान चाहने परीक्षाथीलाई परीक्षा िुरु भएको १ घण्टापधछ अधभलेख जनाएर एकपटकमा एकजनालाई मात्र
जना ठदने र परीक्षा समाि हुन१५ धमनेट बाँकी भएपधछ िौचालय जान नठदने,
(ध) केन्तराध्यक्ष र सहायक केन्तराध्यक्षले तोवकठदएको अन्तय कामहरु गने ।

१६. परीक्षा सञ्चालनका लाधग आवश्यक पने सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउने :
जिक्षा िाखाबाट परीक्षा सञ्चालनका लाधग दे हायका सामाग्रीहरुको व्यवस्था गररनेछ :(१) उत्तर पुजस्तका प्याकेजजङ्ग गने ठु लो खाम तथा कपडाको थैलो,
(२) धसलबन्तदीको लाधग लाहा, मैनबत्ती र सलाई,

(३) धसयो, धागो, स्टे पलर मेजिन, पीन, गम, काबयन पेपर, मसी आदी
(४) ठु लो तथा मझौला खाले खाम, कागज,
(५) धसट प्लाधनङका लाधग आवश्यक सामाग्री आठद,
(६) तर स्टे िनरी खचय उपलब्ध गराईएको केन्तरको हकमा केन्तराध्यक्ष स्वयंले माथी उल्लेख गररएको सामाग्रीहरुको
व्यवस्थापन गनुप
य नेछ ।

१७. उत्तरपुजस्तका परीक्षा :
(१) कक्षा ८ को उत्तरपुजस्तका परीक्षणको व्यवस्था परीक्षा सधमधतले धमलाउने ।

(२) परीक्षा सधमधतले उत्तरपुजस्तका परीक्षा पश्चात प्रािाङ्क इन्तरी तथा रुजु गरी नधतजा प्रकािनको व्यवस्था धमलाउनेछ,
(३) कक्षा ८ को उत्तरपुजस्तका परीक्षण र समपरीक्षणका लाधग दे हाय बमोजजमको योग्यता कायम गररएको छ :
(क) परीक्षकका लाधग मान्तयता प्राि जिक्षण सं स्थाबाट सम्बजन्तधत ववषयमा स्नातक तह उजत्तणय गरी सोही तह र कक्षामा
कजम्तमा एक िैजक्षक सत्र अध्यापन गरे को,
(ख) उच्च नैधतक चररत्र भएको,

(ग) प्रचधलत ऐन, धनयम बमोजजम कुनै फौजदारी अधभयोग नलागेको ,
(घ) परीक्षा सधमधतले तोकेको अन्तय आचरण र योग्यतामा उयुि रहेको,

(ङ) समपरीक्षणका लागी खण्ड ख, (ग) , (घ) का अधतररि मान्तयता प्राि जिक्षण सं स्थाबाट सम्बजन्तधत ववषयमा स्नातक
तह उजत्तणय गरी सम्बजन्तधत ववषयमा तीन िैजक्षक सत्र अध्यापन गरे को स्थायी जिक्षक ।
१८.

प्रमाणपत्र, लब्धाङ्क पत्र र माकयलेजर वववरणको व्यवस्था:

(१) ववद्याथीको नाम, थर, जन्तमधमधत, बाबुआमाको नामनामेसी यवकन गरी ववद्यालयबाट पेि भएको वववरणको आधारमा
परीक्षा सधमधतका अध्यक्षबाट प्रमाजणकरण गराई प्रमाणपत्र, लब्धाङ्क पत्र, माकयलेजर जिक्षा िाखाबाट प्र्येक
ववद्यालयलाई ववत्रणको व्यवस्था गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमका वववरण फारमहरुको ढाँचा तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
१९. अधभले ख सच्याउने व्यवस्था :-

ववद्यालयलर उपलब्ध गराएको वववरण बमोजजम फरक परे मा परीक्षाथीको नाम, थर, जन्तमधमधत , नधतजा प्रकािन भएको
धमधतले ६ मवहनाधभत्र सम्बजन्तधत ववद्यालयको धसफारीस, वडा कायायलयको धसफाररसको आधारमा सं िोधन गररनेछ।
पररच्छे द – ६
२०. स्रोत व्यवस्थापन :
(१) यस काययववधध बमोजजम सञ्चालन हुने परीक्षा सम्बन्तधी सम्पूणय खचय जिक्षा िाखाबाट व्यवस्थापन गररनेछ ।

(२) केन्तराध्यक्ष, सहायक केन्तराध्यक्ष, धनरीक्षक, कायायलय सहयोगी, परीक्षाको अनुगमन र परीक्षा सम्बन्तधी काययमा खवटने

कायायलय सहयोगी, कमयचारी (कम्प्युटर अपरे टर), उत्तरपुजस्तका परीक्षक र समपरीक्षकलाई सेवा सुववधा तोवकए
बमोजजम हुनेछ ।

(३) केन्तराध्यक्षले परीक्षा समाि भएको ३ ठदनधभत्र परीक्षा सम्बन्तधी प्रधतवेदन पेि गनुप
य नेछ ।

आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ) परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८
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२१. परीक्षा सम्बन्तधी काययक्रम : परीक्षा सम्बन्तधी वावषयक काययक्रम परीक्षा सधमधतको धनदे िनमा जिक्षा िाखाले तोके
बमोजजम हुनेछ ।

२२. समन्तवय र सहकायय गनय सवकने : यस जजल्ला धभत्रका अन्तय स्थाधनय तहसँग आवश्यिा बमोजजम समन्तवय र सहाकायय
गरी आधारभूत परीक्षा सम्बन्तधी व्यवस्थापन गनय सवकनेछ ।
२३. परीक्षा रद्द हुने अवस्था : दे हायको अवस्थामा परीक्षा रद्द हुन सक्ने छ
(१) परीक्षाथी वा अन्तय व्यजिहरुबाट परीक्षा हलमा हुलहुज्जत भएमा,
(२) प्राकृधतक प्रकोप वा ववपत्ती आइपरे मा,

(३) परीक्षा सञ्चालन पूवन
य ै परीक्षा प्रश्नपत्र बावहररएमा ।
२४. उत्तरपुजस्तका रद्द हुने अवस्थाहरु :-

(१) उत्तर पुजस्तका धभत्र जचट, वटपोट, रुपैया आठद सं लग्न गरे को पाइमा,
(२) परीक्षकलाई प्रभाव पाने आियका वटपोट, लेख , जचठ्ठी पाइएमा,
(३) परीक्षाथीले बारम्बार मयायदा उल्लङ्घन गरे को अधनयधमतता गरे मा,
(४) केन्तराध्यक्ष, सहायक केन्तराध्यक्ष तथा धनरीक्षकबाट कैवफयत उल्लेख भई आएको पाइएमा,
२५. दण्ड तथा सजाय सम्बन्तधी व्यवस्था :- परीक्षामा खवटने केन्तराध्यक्ष, सहायक केन्तराध्यक्ष, धनरीक्षक वा अन्तय जजम्मेवार
कमयचारीले प्रश्नपत्रको गोपनीयता भं ग गरे मा वा परीक्षाको मयायदा ववपररत कायय गरे मा दे हाय बमोजजम गररनेछ :(१) परीक्षा सधमधतको धसफाररसमा गाउँ जिक्षा सधमधतबाट कालो सूचीमा राजखनेछ ।
(२) गोपनीयता भं ग भएको कारण परीक्षा रद्द गनुय परे मा सम्बन्तधीत कमयचारीबाट लागेको खचय असुल उपर गररनेछ ।

पररच्छे द-७
नधतजा प्रकािन, प्रमाणपत्र ववतरण, पुनयोग र पुनः परीक्षण
२६. नधतजा प्रकािन : (१) परीक्षा सधमधतले ववषयगत जिक्षकबाट उत्तरपुजस्तका परीक्षण र समरीक्षण कायय गराउनेछ ।
(२) परीक्षण तथा सम्परीक्षणमा ववश्वसनीयता र एकरुपता कायम गनय उत्तरकुजञ्जका धनमायण गरी प्रयोगमा ल्याउनु पनेछ

२७. प्रमाणपत्र ठदनु पने : परीक्षा सधमधतले सबै ववषयमा धड प्लस वा सो भन्तदा बढी ग्रेड प्राि गरे को परीक्षाथीलाई तोवकए
बमोजजमको ढाँचामा प्रमाणपत्र ठदनु पनेछ ।

२८. पुनयोग : (१) कुने पधन परीक्षाथीले प्रकाजित नधतजामा जचत्त नबुझेमा नधतजा प्रकािन भएको सात ठदनधभत्र अध्ययन
गरे को ववद्यालयमा पुनयोगका लाधग आवेदन गनय सक्नेछ ।

(२) पुनयोगका लाधग ठदएको आवेदन उपर छानववन गरी नधतजा प्रकािन गनय परीक्षा सधमधतले तीन सदस्यीय पुनयोग
उपसधमधत गठन गनेछ ।
(३) पुनयोगको आवेदनका लाधग तोकेको अजन्ततम धमधतकों पाँच ठदनधभत्र पुनयोगको नधतजा प्रकािन गनेछ ।

(४) कुनै परीक्षाथयले पुनयोगकों नधतजामा जचत्त नबुभी उत्तरपुजस्तका हेन य चाहेमा हेन य पाउने व्यवस्था धमलाउनु पनेछ।

(५) पुनयोग गनय तथा उत्तरपुजस्तका हेन य चाहने परीक्षाथयले परीक्षा सधमधतले तोके बमोजजमका ितयहरु पूरा गनुय पनेछ ।

२९. पुनः परीक्षण : (१) पूनयोगका लाधग आवेदन गरे का ववद्याथयले उत्तरपुजस्तका हे दाय समेत जचत्त नबुभेमा परीक्षा सधमधतले
तोकेको ितय पूरा गरी उत्तरपुजस्तका पुनः परीक्षणको लाधग आवेदन गनय सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजजम पुनः परीक्षणका लाधग परे का आवेदन उपर परीक्षा सधमधतले सात ठदनधभत्र नधतजा ठदनु पनेछ ।
(३) उत्तरपुजस्तका परीक्षण काययववधध परीक्षा सधमधतले आफैले धनधायरण गरे बमोजजम हुनेछ ।
पररच्छे द-८
ववववध

आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ) परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८
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३०. असमथय परीक्षाथी सम्बन्तधी व्यवस्था : (१) दृवष्टववहीन वा हातले लेख्न असमथय परीक्षाथीले तललो कक्षासम्म अध्ययन
गरे को एक जना सहयोगी राख्न परीक्षा सधमधतले स्वीकृधत ठदन सकनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजजमको परीक्षाथीको लाधग केन्तराध्यक्षले छु ट्टे परीक्षा कोठाको व्यवस्था गनुय पनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजजमको परीक्षाथीलाई धनधायररत समय अपुग हुने दे जखएमा केन्तराध्यक्षते अपाङ्गताको प्रकृधत हेरी
बढीमा थप एक घण्टा समय उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

३१. स्तरीकृत परीक्षा : (१) कक्षा आठको अनन्त्यमा हुने परीक्षालाई क्रमिः सबै ववषयहरुमा स्तरीकृत परीक्षाका
साधनद्वारा सञ्चालन गने व्यवस्था धमलाउनु पनेछ ।

(२) स्तरीकृत परीक्षालाई बैध, ववश्वसनीय तथा प्रभावकारी बनाउन राविय परीक्षा बोडयले प्राववधधक काययमा आवश्यक
सहजीकरण गनय सक्नेछ ।

३२. ग्रेड वृवि परीक्षा : (१) परीक्षामा डी प्लस भनन्तदा कम ग्रेड प्राि गरे का ववषयहरुमा सम्बजन्तधत परीक्षाथयले ग्रेड वृवि
गनय चाहेमा सम्बजन्तधत स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था धमलाउनु पनेछ ।

(२) ग्रेड बुवि परीक्षा नयाँ िैजक्षक सत्र िुरु भएको पन्तर ठदनधभत्र सम्पन्न गररसक्नु पनेछ ।
(३) ग्रेड वृवि परीक्षा सम्बन्तधी अन्तय व्यवस्था परीक्षा सधमधतले धनधायरण गरे बमोजजम हुनेछ ।

३३. प्रयोगा्मक परीक्षाको अधडट गनय सवकने : (१) प्रयोगा्मक परीक्षाको लाधग भार छु ट्याइएका ववषयहरुमा सम्बजन्तधत
ववषयको पाठ्यक्रम अनुरुप हुने गरी प्रयोगा्मक परीक्षा भए, नभएको र ्यस्तो परीक्षाका आधारमा मूल्याइ़न गरे , नगरे को
सम्बन्तधमा परीक्षा सधमधतले अधडट गनय वा गराउन सकक्नेछ ।

(२) प्रयोगा्मक परीक्षाको अधडट सम्बजन्तधत ववषयका जिक्षक वा ववषय ववज्ञबाट गराउनु पनेछ ।
३४. ववदे िमा सञ्चाधलत ववद्यालयको सम्बन्तधमा वविेष व्यवस्था : नेपाल सरकार, जिक्षा, ववज्ञान तथा प्रववधध मन्तत्रालयबाट

स्वीकृधत प्राि गरी नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार ववदे िमा सञ्चाधलत ववद्यालयले ववद्याथीलाई रजजिे िि आवेदन फारम एवम
परीक्षा आवेदन फारम भने भराउने, परीक्षा सज्चालन गने, गराउने र ववद्याथयलाई उपलब्ध गराउने िैजक्षक योग्यताको
प्रमाणपत्रको ढाँचा तथा प्रमाणीकरण सम्बन्तधी व्यवस्था राविय परीक्षा बोडयको धसफाररसमा जिक्षा, ववज्ञान तथा प्रववधध
मन्तत्रालयले धनधायरण गरे बमोजजम हुनेछ ।

३५. बाधभएमा अमान्तय हुने : यस काययववधधको कुनै व्यवस्था प्रचधलत कानूनसँग बाधभएमा बाधभएको हदसम्म मापदण्डको
व्यवस्था अमान्तय हुनेछ ।

आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ) परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८
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अनुसूची-१
(दफा ९ को उपदफा (१) सं ग सम्बजन्तधत)
परीक्षा आवेदन फारमको ढाँचा
धलम्च ुङबुङ गाउँ पाधलका

संकेत नः

हालसालै खिचेको

गाउँ काययपाधलकाको कायायलय

पासपोर्ट साईजको

बाराहा, उदयपुर

फोर्ो

प्रदे ि नं १, नेपाल

ससम्बोल नः

परीक्षा सधमधत
आधारभुत तह (कक्षा ८) परीक्षा आवेदन फाराम

मुिाकृत नबबग्रिने गरी प्र.अ.

वव.सं . .............. (ई.सं . .....)

को हस्ताक्षर

श्री अध्यक्ष ज्यू,
महोदय
परीक्षा सधमधत अन्ततगयत सञ्चालन हुने आधारभुत तह (कक्षा ८) परीक्षामा सजम्मधलत हुन धनम्नानुसारको वववरण पेि गरे को
छु ।

१. ववद्यालयको नाम, ठे गाना (दे वनाधगररमा)..............................................................................................
school name and address:
२. ववद्यालयको प्रकारः क) सामुदावयक

ख) सं स्थागत

३. ववद्याथीको पुरा नाम, थर (दे वनाधगररमा) ...........................................................................................
Name of student (In block Letters): ..............................................................................................................
४. जन्तमधमधतः
५. धलङ्गः क)

धब.सं .
ई.सं .

पुरुषः

ख) मवहलाः

ग) अन्तयः
६. पररक्षा ठदने ववषयहरुः
धस.नं

ववषय

धस.नं

ववषय

७. रजजिेिन नः ..................................................................................................
माधथ उल्लेजखत सम्पुणय वववरणहरु ठठक साँचो हो ।
आवेदक ववद्याथीको हस्ताक्षरः ....................

धमधतः ................................

आवेदकले पेि गरे को सम्पुणय वववरण र कागजातहरु ठठक भएको व्यहोरा प्रमाजणत गररन्तछ ।
दस्तखतः
नाम, थरः
पदः प्र.अ.

दस्तखतः
विद्यालयको छाप

नाम, थरः

गाउँपालिकाको छाप

पदः जिक्षा प्रमुख

आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ) परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८
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अनुसूची -२
(काययववधधको दफा (११) सं ग सम्बजन्तधत)
धलम्च ुङबुङ गाउँपाधलका

संकेत नः

हालसालै खिचेको

गाउँ काययपाधलकाको कायायलय

पासपोर्ट साईजको

बाराहा, उदयपुर

फोर्ो

प्रदे ि नं १, नेपाल

ससम्बोल नः

परीक्षा सधमधत

मुिाकृत नबबग्रिने गरी प्र.अ.

आधारभुत तह (कक्षा ८) प्रवेि पत्र

को हस्ताक्षर

वव.सं . .............. (ई.सं . .....)

१. ववद्यालयको नाम, ठे गाना (दे वनाधगररमा)..............................................................................................
school name and address:
२. ववद्यालयको प्रकारः क) सामुदावयक

ख) सं स्थागत

३. ववद्याथीको पुरा नाम, थर (दे वनाधगररमा) ...........................................................................................
Name of student (In block Letters): ..............................................................................................................
४. जन्तमधमधतः
५. पररक्षा ठदने
धस.नं

धब.सं .
ई.सं .
ववषय

ववषयहरुः
धस.नं

ववषय

६. रजजिेिन नः ..................................................................................................
........................
ववद्याथीको हस्ताक्षरः

.....................
जिक्षा प्रमुखको हस्ताक्षरः

आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ) परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८

11

खण्ड-5 बाराहा २०७8/10/7
अनुसूची-३
(दफा २६ सं ग सम्बजन्तधत)
प्रमाणपत्रको ढाँचा

S.N.
सलम्चङ
ु बङ
ु गाउँ पासलका

गाउँ कायटपासलकाको कायाटलय
बाराहा, उदयपुर

प्रदे श नं १, नेपाल
परीक्षा ससमतत

EXAMINATION COMMITTEE
प्रमाणपत्र

CERTIFICATE

PHOTO

श्री .............................................................................. ले ............................................. बार् वि.सं.
............................... को पररक्षा ससमतत द्िारा सञ्चासलत आधारभुत तह (कक्षा ८) को पररक्षामा सहभाग्रग भई
..................... औषत स्तरीकृत अंक प्राप्त गरे को प्रमाखणत गररन्छ ।

This is to certify that Mr./Ms. .................................................................................................................. of
................................................................................................. has completed Basic Level Examination
(Grade viii) conducted by Examination Committee in the year ......................................... A.D. with
........................... Grade Point Average (GPA).

.....................................

परीक्षा लियन्त्रक

Date:.............................................

आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ) परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८
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अनुसूची -४
काययववधधको दफा (१४) को उपदफा (१०( सं ग सम्बजन्तधत
परीक्षामा खवटने कमयचारीको पररचय पत्रको ढाँचा

कमयचारी परीचय पत्र
नाम :पद :- केन्तराध्यक्ष, सहायक केन्तराध्यक्ष, धनरीक्षक, कायायलय सहयोगी ।
परीक्षा धमधत :- ........................ दे जख ................................. सम्म ।
तह :- आधारभूत तह कक्षा -८

जिक्षा अधधकारीको दस्तखत

आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ)

परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८
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अनुसूची -५
परीक्षामा खवटने अनुगमन कतायको पररचय पत्र

नाम :- .....................................................................
पद :- ....................................................................
परीक्षा धमधत :- ................................. दे जख ................................. सम्म
पररक्षाको वकधसम :- धलजखत , मौजखक, प्रयोगा्मक
तह :- आधारभूत तह कक्षा -८

..........................................................
परीक्षा धनयन्तत्रक

आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ)

परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८
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अनुसूची -६
काययववधधको दफा १४ सं ग सम्बजन्तधत
आधारभूत परीक्षा कक्षा-८ मा खवटने कमयचारीहरुको पाररश्रधमक

क्र.सं

पद

कायय ठदन

पाररश्रधमकको दर

१.

केन्तराध्यक्ष

पररक्षा सञ्चालन अवधी भर

रु १,०००-\

२.

सहायक केन्तराध्यक्ष

पररक्षा सञ्चालन अवधी भर

रु ८००-\

३.

धनररक्षक

पररक्षा सञ्चालन अवधी भर

रु ५००-\

४.

कायायलय सहयोगी

पररक्षा सञ्चालन अवधी भर

रु ३००-\

५.

अनुगमन कताय

पररक्षा सञ्चालन अवधी भर

रु १०००-\

६.

परीक्षा सधमधत बैठक

परीक्षा तयारी, सञ्चालन, नधतजा प्रकािन, पृष्ठपोषण

प्रधत बैठक रु १०००-\ को

भत्ता

अवधध भर

दरले

आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ)

परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८
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अनुसूची -७
काययववधधको दफा ६ सं ग सम्बजन्तधत
प्रश्न पत्र धनमायण, परीक्षण ,प्रकािन तथा समपरीक्षणमा खवटने कमयचारीहरुको पाररश्रधमक
क्र.सं
१.
२.
३.
४.
५.
६.

वववरण

रकम

१०० पुणायङ्कको प्रश्न पत्र धनमायण

प्रधत प्रश्न पत्र रु

बापत

१०००-\

७५ पुणायङ्कको प्रश्न पत्र धनमायण

प्रधत प्रश्न पत्र रु

बापत

८००-\

५० पुणायङ्कको प्रश्न पत्र धनमायण

प्रधत प्रश्न पत्र रु

बापत

५००-\

१०० पुणायङ्कको उत्तर पुजस्तका

प्रधत उत्तर पुजस्तका रु

परीक्षण बापत

१५-\

५० वा ७५ पुणायङ्कको उत्तर

प्रधत उत्तर पुजस्तका रु

पुजस्तका परीक्षा बापत

१०-\

समपरीक्षण बापत

प्रधत उत्तरपुजस्तका रु

कैवफयत
उत्तर कुजञ्जका अधनवायय
उत्तर कुजञ्जका अधनवायय
उत्तर कुजञ्जका अधनवायय

३ मात्र
७.

कम्प्युटर अपरे टर खचय

रु ५,०००-\

प्रववष्टी, नधतजा प्रकािन , माकयधसट तयारी,
माकयलेजर तयारी आदी

आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ)

परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८
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अनुसूची-८
काययववधधको दफा १८ को उपदफा (२) सं ग सम्बजन्तधत

Limchungbung Rural Municipality
Office of the Municipal Executive
Basic level (class-8) Final Examination 20........
Mark/Grade Ledger of class-8
School type: Community/Institutional

School Name:

RC Name:

Remarks

GPA

Division

Percent

Result

Total

Other

Moral Education

Health & Physical
Education

Occupations,
Business and
Technology
Education

Social Studies &
Population
Education

Science
Environment

Math

English

Nepali

Date of Birth

Name of Student

Roll No.

Sr. No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Heat Teacher:

आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ)

Member-Secretary
BLEC

परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८

Chairperson
BLEC
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अनुसूची-९
काययववधधको दफा १८ को उपदफा (२) सं ग सम्बजन्तधत

Limchungbung Rural Municipality
Office of the Municipal Executive
Basic level (class-8) Final Examination 20........

Mark-sheet/Grade-sheet
This is to certify that Mr./Miss./Mrs. ................................................................. Son/Daughter of Mr. ........................................................ Mrs.
....................................................... the student of ........................................................... school ...................................................................................
limchungbung has appeared and completed the Grade viii-Level Examination according to school record his/her date of birth is ....................... Roll
No./Symbol No. .....................................
S.N.

Subject

Full Marks

Pass Marks

Obtained Mark
TH

Total

Remarks

PR

Division
Percentage
GPA
Division: Distinction (80%= 640), First (60%= 480), Second (45%= 360) and Third (40%= 320)

Head Teacher/Principal

Member-Secretary

school stamp

Chairperson

Date of issue:
आज्ञाले

टाजयन कुमार धलम्बु

(प्रमुख प्रिासकीय अधधकृत)

प्रकाजित धमधतः 2078/10/10

आधारभूत तह कक्षा-८ (आठ)

परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८
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