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ग 'कायार्लय' भ नाले  वेसीशहर  नगरकायर्पािलका र  सो अ तरगतको   नगर िशक्षा 
कायार्लयलाई  स झनपुछर् । 

घ 'परीक्षा सिमित' भ नाले दफा  (५)  बमोिजम गिठत 'आधारभतू िशक्षा उ ीणर् परीक्षा 
सिमित 'लाई स झनपुछर् । 

ङ ' थानीय िशक्षा अिधकारी' भ नाले  नगर कायर्पािलका अ तगर्तको िशक्षा शाखा वा  नगर 
िशक्षा कायार्लयको िशक्षा हनेेर् प्रमखु कमर्चारी स झन ुपछर् । 

च 'परीक्षा के द्र' भ नाले परीक्षा स चालन हुने के द्र स झन ुपछर् । 
छ 'परीक्षण के द्र' भ नाले उ रपिु तका परीक्षण तथा स परीक्षण हुने के द्र स झन ुपछर् । 
ज 'के द्रा यक्ष' भ नाले परीक्षा स चालन तथा यव थापन गनर् तोिकएको प्रमखु पदािधकारी 

स झन ुपछर् । 
झ 'िनरीक्षक' भ नाले के द्रा यक्षद्वारा िनयकु्त परीक्षा स चालन हुने के द्रमा िवद्याथीर्ह को 

िनरीक्षण र रेखदखे गनर् खिटएको यिक्त स झन ुपछर् । 
ञ          मौका परीक्षा भ नाले ग्रेड विृद्ध परीक्षालाई सि झनपुदर्छ ।  
 

पिर छेद २ 
रिज टे्रशन/आवेदन स ब धी यव था 

३ रिज टे्रशन/आवेदन फारम भनेर्  याद, थान, द तुर र संलग्न गनुर्पनेर् कागजातह  
रिज टे्रशन/आवेदन फारम दहेाय बमोिजमका सतर्ब दजेका अिधनमा रही भनुर्पनेर् छ : 

क आधारभतू िशक्षा उि णर् परीक्षामा सि मिलत हुन चाहने परीक्षाथीर्ह ले आफू अ ययनरत 
िवद्यालयमाफर् त शैिक्षक सत्र सु  भएको ६ मिहनािभत्रअनसुचूी १ बमोिजमको रिज टे्रशन/ 
आवेदन फाराम भिरसक्न ुपनेर्छ । काब ुबािहरका कारण परी समयाविध थप गनुर्पनेर् भएमा 
परीक्षा सिमितको िनणर्यानसुार यव था िमलाउन सिकने छ । 

ख मािथ उि लिखत िवद्यालयका परीक्षाथीर्ह लाई स बि धत िवद्यालयले 
रिज टे्रशन/आवेदन फारम भराउन ुपनेर्छ । 
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ग रिज टे्रशन र आवेदनबापत द तरु लाग्ने छ ।  य तो द तरु तोिकएबमोिजम तोिकएको 
थानबाट बझुाउन ु पनेर्छ । तर सामदुाियक िवद्यालयबाट परीक्षामा आवेदन फारम भनेर् 
िवद्याथीर्ह ले भने आवेदन द तरु बझुाउन ुपनेर् छैन । 

घ रिज टे्रशन/आवेदन फारामसाथ द तरु बझुाएको बैक भौचर वा नगदी रिसद कि तमा १ 
शैिक्षक सत्र अगावै कक्षा ७ वा सो सरहको परीक्षा उ ीणर् गरेको माकर् िसटको प्रितिलिप र 
ज मदतार् प्रमाणपत्रको प्रितिलिप समेत संलग्न गनुर् पनेर् छ । 

पि करण : यस ख डको प्रयोजनका िनि त कक्षा ७ वा सो सरहको परीक्षा 
भ नाले िवदशेी िवद्यालयबाट कक्षा ७ उि णर्समेतलाई जनाउने छ । य तो प्रमाणपत्र 
स बि धत दशेको िशक्षा हनेेर् सरकारी अिधकारीले प्रमािणत गरेको हुन ु पनेर्छ । 
काबबुािहरको  कारणबाट प्रमािणत गरी याउन नसक्ने अव था परेमा स बि धत 
िवद्यालयले उपयकु्तता परीक्षण गरी भनार् गनर् सक्ने छ र सो को  जानकारी कायार्लयलाई 
गराउन ुपनेर्छ । 

ङ रिज टे्रशन/आवेदन फारम भिरसकेपिछ िवद्यालयले रिज टे्रशन न बर कायम गरी फाराम र 
समि गत फाराममा प्रधाना यापकले प्रमािणत गरी  नगर िशक्षा कायार्लयमा बझुाउन ुपनेर् 
छ । 

च रिज टे्रशन/आवेदन फाराम र समि गत फाराममा भनुर्पनेर् िववरणह  िठकसँग भरे नभरेको, 
आव यक प्रमाणह  संलग्न गरे नगरेको ज ु गरी िववरण फरक नपनेर् गरी रिज टे्रशन/ 
आवेदन फारम थानीय िशक्षा अिधकारीले  वीकृत गनुर्पनेर् छ । आव यक िववरण 
नपगुेका, तोिकएको यादिभत्र नभरेका, तोिकएको शु क नबझुाएका र रीतपवूर्क नभरेका  
फारामह   वीकृत हुने छैनन ्। य ता िवद्याथीर्ह ले परीक्षा िदन पाउने छैनन ्। थानीय 
िशक्षा अिधकारीबाट वीकृत भएको रिज टे्रशन न बर िवद्याथीर्को िस बोल न बर  हुनेछ । 

छ  नगर िशक्षा कायार्लयले रिज टे्रशन/आवेदन फाराम वीकृत गरेपिछ रिज टे्रशन र प्रवेश- 
पत्रको भाग िवद्यालयलाई उपल ध गराउन ुपनेर्छ र वीकृत फाराम कायार्लयमा अिभलेख 
राखी क यटुरमा इि ट्र गनुर् पनेर्छ । 

ज रिज टे्रशन/आवेदन फाराम तोिकएको यादिभत्र भराउने, रीत परु् याई भराउ,ने नाम, थर, 
ज म िमित र िवषय लगायतका िववरणह  पिछस म फरक नपनेर् गरी भराउने कायर्को 
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स पणूर् िज मेवारी स बि धत िवद्यालयका प्रधाना यापक हुने तथा  फारम वीकृत गनेर् 
दािय व थानीय िशक्षा अिधकारीको हुनेछ । 

झ रिज टे्रशन/आवेदन फारामको नमनूा र भनेर् भराउने िनदेर्शन कायार्लयले तोके बमोिजम 
हुनेछ । 

ञ आधारभतू िशक्षा उि णर् परीक्षामा सि मिलत हुनकालािग रिज टे्रशन/आवेदन फाराम भनुर् 
अिनवायर् हुनेछ । फाराम भनेर् िवद्याथीर्को  उमेर फाराम भदार्को  सालको चैत्र मसा तमा १२ 
वषर् परूा हुने हुन ुपनेर्छ । 

ट अिघ ला वषर्ह मा रिज टे्रशनगरी सकेका परीक्षाथीर्ह ले पिन परुानो रिज टे्रशनको 
अधर्कट्टी राखी रिज टे्रशन/आवेदन फारम भनुर् पनेर्छ । 

ठ रिज टे्रशन/आवेदन फाराममा ज मिमित पिछस म फरक नपनेर् गरी िबक्रम स बत ् र इ ी 
स बतमा समेत लेख्न ुपनेर्छ । िबक्रम स बत र इ ी स बतको ज म िमित मेल नखाएमा 
नेपाली परीक्षाथीर्को हकमा िबक्रम स बत र िवदशेी परीक्षाथीर्को हकमा  इ ी स बतको 
ज म िमित कायम हुनेछ । 

ड रिज टे्रशन /आवेदन फाराम प्रा  भएपिछ यसको  िववरण क यटुरमा इि ट्र गराउने काम 
थानीय िशक्षा अिधकारीको हुनेछ । क यटुरमा आव यक िववरण इि ट्र गदार् 
सावधानीपवूर्क गनुर्पनेर्छ । इि ट्र गिरएको िववरण िठक भए नभएको ज ुगनर् सहयोग िलन 
सिकने छ  तर यसको िज मेवारी  र उ रदािय व इि ट्रकतार्को हुनेछ । 

पिर छेद ३ 
परीक्षामा सि मिलत हुने परीक्षाथीर्ह  

४ परीक्षामा सि मिलत हुन सक्ने : 
क अनमुित वा वीकृित प्रा  आधारभतू वा मा यिमक िवद्यालयह मा िनयिमत पमा कक्षा 

८ को अ ययन गिररहकेा  िन न प्रकृितका िवद्यालयका िवद्याथीर्ह  सि मिलत हुन 
सक्नेछन ्: 

१ सामदुाियक िवद्यालय 
२ सं थागत िवद्यालय 
३ सहकारी िवद्यालय 
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४ अनौपचािरक  प्रौढ िवद्यालय 
५ खलुा िवद्यालय 
६ धािमर्क प्रकृितका िवद्यालय र 
७ वैकि पक िवद्यालय 
तर सामदुाियक (धािमर्क प्रकृितका िवद्यालयसमेत), सहकारी र सं थागत िवद्यालयका 
िवद्याथीर्बाहके अ य िवद्यालयका िवद्याथीर्को हकमा संघीय काननू बमोिजम  जारी भएका 
स बि धत िनदेर्िशकामा यव था भए बमोिजम हुनेछ । 
 

पिर छेद ४ 
आधारभूत िशक्षा उ ीणर् परीक्षा िनदेर्शक सिमित तथा परीक्षा सिमित 

५ आधारभूत िशक्षा उ ीणर् परीक्षा िनदेर्शक सिमित 
१ आधारभतू िशक्षा उ ीणर् परीक्षाको पिरचालन र िनय त्रण गनर्का स दभर्मा नीितगत िनणर्य 

र िनदेर्शनकालािग दहेाय बमोिजमको आधारभतू िशक्षा उि णर् परीक्षा िनदेर्शक सिमित 
रहने छ : 

क  नगरप्रमखु वा िनजको काम गनर् तोिकएको यिक्त   अ यक्ष 
ख  नगर उप प्रमखु       सद य 
ख  नगरपािलकाका  प्रमखु प्रशासकीय अिधकृत   सद य 
ग िवद्यालय िनरीक्षक/ ोत यिक्त           सद य सिचव 
यस प्रयोजनको लािग थानीय िशक्षा अिधकारी भ नाले नगरपािलका अ तरगतको िशक्षा शाखा वा 
कायार्लयको प्रमखु स झन ुपछर् । 
२ सिमितले स बि धत िवषयका िवशेषज्ञलाई परीक्षा सो सिमितको बैठकमा भाग िलन 

आम त्रण गनर् सक्नेछ । 
३ सिमितको बैठक स ब धी कायर्िविध सो सिमित आफैले िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ । 
४  नगरपािलकाको क्षेत्रािधकारिभत्र पनेर् शैिक्षक कायर्क्रमह को परीक्षा र मु याङ्कनका 

स ब धमा सिमितले िदएको िनदेर्शन यस िनदेर्िशकाको अिधनमा रहीसबैले पालना गनुर् 
पनेर्छ । 
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६ आधारभूत िशक्षा उ ीणर् परीक्षा सिमित 
१ आधारभतू िशक्षा उ ीणर् परीक्षाको पिरचालन र िनय त्रण गनर्कालािग दहेाय बमोिजमको 

आधारभतू िशक्षा उि णर् परीक्षा सिमित रहने छ : 
क  नगरपािलका प्रमखु प्रशासिकय अिधकृत    अ यक्ष 

ख आधारभतू (िन नमा यिमक) र मा यिमक तहका िवद्यालयका िशक्षकह को प्रितिनिध व 
हुने गरी  सकेस म १ जना मिहला सिहत    तीन जना   सद य 

ग नगर िशक्षा हनेेर् जनप्रितिनिध              
सद य 
घ ोत यिक्त                                               सद य  
ङ िवद्यालय िनरीक्षक/िशक्षा अिधकृत              
सद य सिचव 
२ दफा ५ अनसुार गिठत सिमितमा मनोिनत सद यको पदाविध दईु वषर्को हुनेछ । 
३ परीक्षा सिमितले स बि धत िवषयका िवशेषज्ञलाई परीक्षा सिमितको बैठकमा भाग िलन 
आम त्रण गनर् सक्नेछ । 
४ परीक्षा सिमितको बैठक स ब धी कायर्िविध सो सिमित आफैले िनधार्रण गरे बमोिजम 
हुनेछ । 
७ आधारभूत िशक्षा उ ीणर् परीक्षा सिमितको काम, कतर् य र अिधकार 

आधारभतू िशक्षा उ ीणर् परीक्षा सिमितको काम, कतर् य र अिधकार दहेाय बमोिजम 
हुनेछ: 
१ परीक्षा पिरचालन स ब धी नीित िनधार्रण गनेर्, 
२ यनूतम शैिक्षक तर कायम गरेका िवद्यालयह लाई आ नो िवद्यालयको परीक्षा आफै वा 

समहूगत पमा स चालन गनर् अनमुित िदने, 
३ परीक्षा के द्र तोक्ने, 
४ िवद्यालयह लाई समहूमा िवभाजन गरी  परीक्षा स चालन गनेर्, 
५ परीक्षाफल प्रकािशत गराउने तथा उि णर् परीक्षाथीर्लाई प्रमाणपत्र िदने तर अक्षराङ्कन 

मु याङ्कन प ित कायार् वयन गनेर् िनणर्य गिरएपिछ  सो स ब धी िनदेर्िशकामा भएको 
यव था अनसुार प्रमाणपत्र उपल ध गराइने छ । 
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 ६ परीक्षा शु क तथा परीक्षास ब धी काममा संलग्न यिक्तको पािर िमक िनधार्रण गनेर् । 
७ कुनै परीक्षा के द्रमा अिनयिमतता भएमा आव यकतानसुार परीक्षा बदर गरी पनु: परीक्षा 

गराउने वा य तो परीक्षा के द्र ब द गनेर् । 
८ दवैीप्रकोप वा अ य कुनै कारणबाट िनधार्िरत समयमा परीक्षा स चालन  गनर् वा 

परीक्षाफल प्रकािशत गनर् बाधा परेमा तु तै आव यक िनणर्य िलने । 
९ राि ट्रय परीक्षा बोडर्,संघीय र प्रादिेशक िशक्षा म त्रालयले तोकेबमोिजम अ य काम गनेर् । 
 १० परीक्षा सिमितले दफा ६ बमोिजम आफूलाई प्रा  अिधकारम ये आव यकतानसुार  केही 

अिधकार उपसिमित वा कायर्टोली गठन गरी  वा कुनै अिधकारीलाई सु पन सक्नेछ । 
११ गतवषर्को परीक्षाको समीक्षा गरी आगामी वषर्कोलािग उपयकु्त हुने परीक्षा योजना िनमार्ण 

र कायार् वयन गनेर् । 
१२ परीक्षालाई मयार्िदत र यवि थत गरी परीक्षामा शदु्धता कायम गनर् परीक्षा के द्रमा 

के द्रा यक्ष, सहायक के द्रा यक्ष र िनरीक्षकको यव था िमलाउने । 
१३ परीक्षामा कुनै परीक्षाथीर्ले कुनै िकिसमको अिनयिमत वा अनशुासनहीन कायर् गरेमा 

परीक्षा रद्ध गनेर् । 
१४ परीक्षामा पदीय मयार्दा िवपिरत कायर् गनेर् के द्रा यक्ष, सहायक के द्रा यक्ष,  िनरीक्षक वा 

अ य कुनै कमर्चारीलाई त कालै हटाई  परीक्षा स ब धी कुनै पिन कायर्मा सहभागी 
नगराउने वा कसरुको मात्रा हरेी िवभागीय कारवाहीकालािग स बि धत िनकायमा 
िसफािरस गनेर् । 

१५ नितजा प्रकाशनका लािग गनुर् पनेर् स पणूर् प्रिक्रया िमलाउने 
१६ नितजा प्रकाशन प ात पनुय ग गनेर्, थिगत नितजा प्रकाशन गनेर् लगायतका कायर् गनेर् 
१७ सिमितले आव कता अनसुार परीक्षा स ब धी कायर्मा प्रभावकारीता याउनका लािग 

कायर्िविध बनाई लाग ुगनर् सक्नेछ ।  
पिर छेद ५ 

प्रयोगा मक परीक्षा स ब धी यव था 

८ प्रयोगा मक परीक्षा स चालन 
आधारभतू तहको  प्रचिलत पाठ्यक्रममा कुनै िवषयमा प्रयोगा मक परीक्षाको  यव था 
भएमा आ तिरक प्रयोगा मक अङ्क स बि धत िवद्यालयले नै प्रदान गनेर्छ । प्रयोगा मक 
परीक्षाको िक्रयाकलापह  िनधार्िरत पाठ्यक्रममा यव था भएबमोिजम स चालन गरी सो 
को अिभलेख स बि धत िवद्यालयले राख्न ु पनेर्छ । प्रयोगा मक परीक्षाकाबारेमा थप 
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िक्रयाकलापह को यव था गनुर्पनेर् भएमा स बि धत सिमितले आव यक िनदेर्शन िदन 
सक्नेछ । 

 
पिर छेद ६ 

परीक्षा के द्र र परीक्षाथीर् सहायता स ब धी यव था 

९ परीक्षा के द्रको िनधार्रण 
क सिमितले आव यकता अनसुार परीक्षा के द्र कायम गनेर् छ । 
१० िवशेष परीक्षाथीर्ह कालािग परीक्षा स ब धी िवशेष यव था: 
क अपाङ्गता भएका परीक्षाथीर्ह लाई िनजको अपाङ्गताको प्रकृित हदेार् िनधार्िरत 

समयिभत्र परीक्षा िदन नसक्ने दिेखएमा बिढमा १ घ टा र ३० िमनेटस म थप समय 
उपल ध गराउने दािय व थािनय िशक्षा अिधकारीको िसफािरसमा स बि धत 
के द्रा यक्षको हुनेछ । 

ख उपदफा (क) बमोिजमका िवद्याथीर् म ये ि िविहन अपाङ्ग (दवैु हात नच ने), लेख्न 
प्रयोग हुने हात भाँिचएका िवद्याथीर्ह को हकमा स बि धत िवद्यालयको प्रधाना यापकले 
उक्त िवद्यालयमा िनयिमत पमा बिढमा कक्षा ७ मा अ ययरत िवद्याथीर्लाई परीक्षाथीर्को 
लेखकको  पमा िसफािरस गरी पठाएमा के द्रा यक्षले िवद्याथीर्ले भनेका कुरा लेखकद्वारा 
लेखाउने यव था गनुर्पनेर् छ । यसरी लेख्न लगाँउदा लेखक परीक्षाथीर्को फोटो प्रमािणत 
गरी थािनय िशक्षा अिधकारीमाफर् त स बि धत के द्रा यक्षकहाँ पठाउने िज मेवारी 
स बि धत िवद्यालयको  प्रधाना यापकको हुने छ । तर होस नरहकेो वा आ ना भनाइ 
राख्न नसक्ने परीक्षाथीर्को हकमा यो यव था लाग ुहुने छैन। । 

ग उपदफा (ख) बमोिजम बाहकेका िवशेष परीक्षाथीर्ह  वयले परीक्षामा लेख्न ुपनेर् छ । 
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पिर छेद ७ 
परीक्षाको पूवर्तयारी 

११ िवषय िवज्ञको नामावली तयार पानेर् 
क प्र पत्र िनमार्ण, प्र पत्र पिरमाजर्नगनेर् कामकालािग थािनय िशक्षा अिधकारीले स बि धत 

िवषयका आव यक सङ्ख्यामा िवषय िवशेषज्ञह को नाम समाबेश भएको सचूी तयार 
पारी राख्ने र य तो सचूीलाई प्र येक शैिक्षक सत्रमा अद्याविधक गराई राख्न ुपनेर्छ । 

ख प्र पत्र िनमार्णकतार्ले आफूले िनमार्ण गरेको प्र पत्र पिरमाजर्न गनर् पाउने छैन । 
१२ प्र पत्र िनमार्ण 
१ प्र पत्र िनमार्णकालािग थानीय िशक्षा अिधकारीले दहेाय बमोिजमका कायर्ह  गनुर् पनेर्छ 
: 
क प्र पत्र िनमार्णका लािग दफा ११ बमोिजमका िवषय िवशेषज्ञह को संलग्नतामा प्र  

िनमार्ण कायर्शालाको आयोजना गनेर् । 
ख सहभागी िवषय िवशेषज्ञलाई स बि धत िवषयको पाठ्यक्रम, िविशि करण तािलका, 

परुाना वा नमनुा प्र पत्र,प्र पत्र िनमार्ण स ब धी कायर्िविध, लेख्ने कागज, प्र  खामब दी 
गनर् तोिकएको खामका साथै अ य आव यक सामग्रीह  उपल ध गराउने  

ग प्र पत्र िनमार्णकतार्बाट तयार भएका प्र  बिुझिलई क चा प्र  खािमएको गो य 
िसलब दी अव थामा नै पिरमाजर्न सिमितलाई आ नै रेखदखे र िनय त्रणमा बझुाउने । 

घ प्र पत्र पिरमाजर्न सिमितबाट प्र को तर निमलेको वा उपयकु्त प्र ह  नभएको भनी कुनै 
दक्षको बारेमा सचूना प्रा  भएमा य तो िवषय िवशेपज्ञलाई सचूीबाट हटाउने । 

ङ प्र पत्र िनमार्णकतार्ले भाषा बाहकेका िवषयमा नेपाली र अङ्ग्रेजी दवैु भाषामा तयार गनुर् 
पनेर्छ । 

२ प्र पत्र तयार गनर् प्र पत्र िनमार्णकतार्लाई अनरुोध पत्र तथा िनदेर्शन अनसुचूी २ र 
कविुलयतपत्र अनसुचूी ३ बमोिजम हुनेछ । 
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१३ प्र पत्र पिरमाजर्न 
१ थानीय िशक्षा अिधकारी वा िनजले तोकेको कमर्चारीको प्र यक्ष रेखदखे र िनय त्रणमा 

प्रा  प्र  पिरमाजर्न (मोडरेशन)गनर् बिढमा ३ जना िवषय िवशेषज्ञह  रहकेो िवषयगत 
प्र पत्र पिरमाजर्न सिमित गठन गनुर्पनेर्छ । 

२ प्र पत्र पिरमाजर्न गनेर् क्रममा थानीय िशक्षा अिधकारीले आव यक सङ्ख्यामा प्र पत्र 
खािमएका खामह  िवषय िवशेषज्ञह को रोहवरमा मचुु का गरी खो न ुपनेर्छ । 

३ प्र  पिरमाजर्नको काम समा  भएपिछ िवषयगत र आव यक सेट सङख्या िमलाई 
थानीय िशक्षा अिधकारीले राख्न ुपनेर्छ । 

४ काम नलाग्ने कागजात, काबर्न पेपर आिद थानीय िशक्षा अिधकारी वा िनजले तोकेको 
कमर्चारीको रोहवरमा न  गनुर् पनेर्छ । 

५ प्र पत्रको पिरमाजर्न गदार् उक्त सिमितका िवषय िवशेषज्ञह ले पालना गनुर्पनेर् िनदेर्शनह  
अनसुिूच २ बमोिजम हुनेछ । 

६ थानीय िशक्षा अिधकारीले स बि धत िवषयका प्र येक सेटका लािग कि तमा दईु-दईु 
प्रितका दरले प्र पत्र पिरमाजर्न गरी राख्नपुनेर् छ । 

७ प्र पत्रको पिरमाजर्न िवषयगत पमा  सामिुहक हुनेछ । 
८ पिरमािजर्त प्र पत्रलाई भािषक शदु्धता, भाषानवुाद तथा प्रचिलत पाठ्यक्रम र 

िविशि करण तािलका बमोिजम तिरयता कायम गराउने दािय व थानीय िशक्षा 
अिधकारीको सपुिरवेक्षणमा स बि धत प्र पत्र पिरमाजर्न सिमितको हुनेछ । 

९ प्र पत्रको भाषानवुाद कायर्कालािग स बि धत िवषय िशक्षक िवज्ञको समेत सहयोग िलन 
सिकने छ । 

१४ प्र पत्र भ डारण 
१ परीक्षामा प्रयोग हुने पिरमािजर्त प्र पत्रह  भ डारण गनर् कायार्लयमा एक प्र पत्र भ डारण 

(Question Bank) रहने छ । 
२ उपदफा (१) बमोिजमको प्र  भ डारणमा पयार्  प्र ह  मौ दात राख्ने, सरुक्षा गनेर् र 

यवि थत पले भ डारण गरी यसको  रेखदखे र िनय त्रण गनेर् कतर् य थानीय िशक्षा 
अिधकारीको हुनेछ । 
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१५ प्र पत्र मुद्रण र यािकङ 
१ प्र पत्र पिरमाजर्न सिमितबाट पिरमाजर्न भएका प्र पत्रह लाई उपयकु्तताको आधारमा 

आव यक प्र पत्र थानीय िशक्षा अिधकारीले छनौट गनेर्छ । 
२ प्र पत्रको गोपिनयता र तिरयतालाई स तिुलत बनाउन थानीय िशक्षा अिधकारीले अ य 

आव यक प्रिक्रया अवल बन गनर् सक्नेछ । 
३ पिरमािजर्त प्र पत्रलाई पणूर्गोपिनयताकासाथ क यटुरमा टाइप गराउने, भािषक शदु्धता 

कायम गराउने,  प्र पत्रकोगोपिनयता कायम गराउने र आव यक सङ्ख्यामा प्र पत्र 
छपाउने दािय व थानीय िशक्षा अिधकारीको हुनेछ । 

४ कुल परीक्षाथीर् सङ्ख्याको बिढमा २५ प्रितशत थप गरी हुन आउने सङ्ख्यामा प्र पत्र 
छपाइ गनुर् पनेर्छ । 

५ स भव भएस म गोपिनयता र सरुक्षाका ि ले प्र पत्र छपाइ थानमा नै कपडाको वा 
अ य सरुिक्षत थैलोमा के द्रगत र दिैनक िवषयगत यािकङ गनेर् यव था िमलाउन ुपनेर्छ । 

१६ प्र पत्र िवतरण र सुरक्षा 
१ प्र येक परीक्षा के द्रको लािग आव यक पनेर् प्र पत्रह  थानीय िशक्षा अिधकारी वा सो 

कायार्लयको अ य कमर्चारीको प्र यक्ष रेखदखे र िनय त्रणमा िवतरण गिरनेछ । 
२ के द्रमा आव यक पनेर् प्र पत्र स बि धत परीक्षा के द्रको के द्रा यक्षलाई भपार्ई गराई 

उपल ध गराइनेछ । 
३ परीक्षा के द्रलाई आव यक पनेर् प्र पत्रह  कायार्लयबाट उपल ध गराइएको क ट्रोल िल  

अनसुार ज ु गरी बिुझिलने र स बि धत परीक्षा के द्रस म परु् याउने दािय व स बि धत 
के द्रा यक्षको हुनेछ । 

४ के द्रा यक्षले कायार्लयबाट प्रा  के द्रगत र दिैनक िवषयगत प्र पत्र, प्रा  क ट्रोल िल  
अनसुार ज ुगरी पनु: िवषयगत र दिैनक पमै आ नो पिहचानको िसलब दी गरी राख्न ु
पनेर्छ । र प्र येक िदनकोसामाग्री िझकी सकेपिछ मलू पोकामा आ नो पिहचानको 
िसलब दी गनुर् पनेर्छ । 

५ आव यकतानसुार ोतके द्र वा परीक्षण के द्रम  सबै िवषयका केही याकेट प्र पत्र 
जगेडाको पमा राख्न सिकने छ । 
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१७ अिधकार प्र यायोजनस ब धी यव था 
१ आधारभतू िशक्षा परीक्षा सिमित वा सिमितका अ यक्षले आफूलाई प्रा  अिधकारम ये 

आव यकतानसुार केही अिधकार उपसिमित वा कायर्टोली वा कायार्लयको कुनै 
कमर्चारीलाई सु पन सक्नेछ । 

२ उपदफा (१) बमोिजम प्र यायोिजत अिधकार प्रयोग गनेर्ले पणूर् गोपिनयताकासाथ कायर् 
स पादन गनुर् िनजको दािय व हुनेछ । 

 
पिर छेद ८ 

परीक्षा स चालन 

१८ के द्रा यक्षको काम, कतर् य र अिधकार 
१ परीक्षा के द्रमा परीक्षा स चालनकालािग प्रमखुको पमा १ जना के द्रा यक्ष हुने छ र 

िनजको काम, कतर् य र अिधकार दहेाय बमोिजम हुनेछ : 
क िनधार्िरत  परीक्षा के द्रमा शाि तपणूर् वातावरणमा मयार्िदत ढङ्गबाट परीक्षा कायर्क्रम 

अनसुार परीक्षा स चालन गनेर् ।  
ख कायार्लयमा रहकेो प्र पत्र िसलब दी याकेट प्र पत्र िववरण अनसुार भए–नभएको 

थानीय िशक्षा अिधकारी वा िनजको प्रितिनिधको रोहवरमा जाँ ने र नपगु वा छुट भएमा 
स बि धत पदािधकारीलाई िछटो साधनद्वारा खबर गनेर् ।  

ग  परीक्षाथीर् सङ्ख्याको आधारमा उ रपिु तकाह  थानीय िशक्षा अिधकारीबाट बिुझिलने 
र उ रपिु तकाको दु पयोग हुन निदने कुराको सिुनि त गनेर् । 

घ  आफूलाई तोिकएको परीक्षा के द्रमा परीक्षा हुनभु दा २ िदनअगािड नै पगु्ने । 
ङ थानीय िशक्षा अिधकारीबाट प्रा  क ट्रोल िल ट र परीक्षाथीर्को प्रवेश- पत्रमा िस बोल 

न बर वा िवषय फरक पाइएमा प्रवेश- पत्र अनसुार परीक्षा िदलाई यसको जानकारी 
यथाशीघ्र थानीय िशक्षा अिधकारीलाई िदने । 

च परीक्षा के द्रमा खिटने के द्रा यक्ष,सहायक के द्रा यक्ष, िनरीक्षक तथा परीक्षा सहायक 
(कमर्चारी) र सहयोगीकालािग पिरचय पत्र बनाई के द्रा यक्षको हकमा स बि धत थानीय 
िशक्षा अिधकारी र अ यको हकमा के द्रा यक्षले प्रमािणत गरी सबैले दखे्ने गरी परीक्षा 
स चालन अविधभर अिनवायर् पमा ल नगरन ुपनेर् गरी यव था िमलाउने । 
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छ परीक्षा के द्रको हातािभत्र परीक्षाथीर्, परीक्षा स चालन स ब धी अिधकृत तथा 
कमर्चारीबाहके अ लाई प्रवेश गनर् निदने यव था गनेर् । 

ज परीक्षा भवनमा प्रवेश गनुर्अगािड परीक्षाथीर्को खानतलासी गनेर् यव था गनेर् । 
झ परीक्षा िदने परीक्षाथीर्ह ले साथमा याएका पु तक, नोट,गाइड, मोबाइल बा अ य 

िडिजटल सामग्री आिद परीक्षा हलिभत्र लैजान नपाउने यव था गनेर् । 
ञ परीक्षा हलमा होह ला गनेर्, नक्कल गनेर्/गराउने ज ता अमयार्िदत काम गनेर् परीक्षाथीर्लाई 

िन कासनस म गनेर् . 
ट परीक्षामा नक्कल गनेर् परीक्षाथीर्को उ रपिु तकाको मखुपृ मा यहोरा लेखी सोही यहोरा 

समि गत हािजरी फारामको कैिफयत महलमा समेत जनाई द तखत गनुर्पनेर् र उक्त 
उ रपिु तकाह  छुटै्ट पोकामा राखी  पठाउनपुनेर् . 

ठ परीक्षा समयमा कसैले अिनयिमत कायर् गरी िन कासनस म गनुर्पनेर् ि थित भएको तर यसो 
गदार् परीक्षा के द्रमा नै असर पनर् गई अ  परीक्षाथीर्को परीक्षामा समेत बाधा यावधान 
खडा हुने स भावना दिेखएमा परीक्षा सिकएपिछ गो य पले के द्रा यक्षले य तो 
अिनयिमत कायर् गनेर् परीक्षाथीर्को परीक्षा र  गनर् िसफािरस गरी उ रपिु तकासमेत थानीय 
िशक्षा अिधकारी समक्ष पठाउने । 

ड परीक्षाथीर्को सट्टा अक  यिक्तले परीक्षा िदएकोमा य ता यिक्तलाई परीक्षाबाट 
िन कासनगरी प्रचिलत काननुबमोिजम कारवाही गनर् अिख्तयारवाला समक्ष लेखी पठाउने 
र वा तिवक परीक्षाथीर्को यस वषर्का सबै िवषयको परीक्षा र  गरी अक  एक वषर्स म 
परीक्षा िदन नपाउने िसफािरस सिहत कारवाहीका लािग थानीय िशक्षा अिधकारी समक्ष  
लेखी पठाउने । 

ढ परीक्षा हलमा एकले अक  परीक्षाथीर्को उ रपिु तकाबाट सानर् लागेको वा आ नो 
उ रपिु तका अ लाई सानर् िदने प्रयास गरेकोमा य ता परीक्षाथीर्को सो एक िदनको 
परीक्षा र चेतावनी िददँािददँ ैपिन अटेर गरी पनुः य तो कायर् गरेकोमा य ता परीक्षाथीर्को 
परैु िवषयको परीक्षा र  गनर् लेखी पठाउने । 

ण परीक्षा के द्रको वातावरणलाई खलल पानेर् गरी अवा छनीय एवम ्उ छंृखल कायर् गरेमा 
य ता परीक्षाथीर्को यस वषर्का सबै िवषयको परीक्षा र  गरी अक  एक वषर्स म परीक्षा 
िदन नपाउने गरी कारवाही गनर् लेखी पठाउने । 

त परीक्षा भवनिभत्र अ  परीक्षाथीर्लाई बाधा पनेर् गरी अवाि छत यवहार गनेर्, िदइएको 
िनदेर्शन बेवा ता गनेर् परीक्षाथीर्को परैु परीक्षा र  गनर् लेखी पठाउने । 
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थ जोिखमपणूर् हातहितयारसाथ िलई परीक्षा के द्रमा प्रवेश गनेर्, मादक पदाथर् सेवन गरी 
अनाव यक होह ला गनेर्, हातपात गनेर्, परीक्षाको कारण परीक्षा चलेको अविधभर वा 
यसपिछ पिन िरसइबी सा नेज ता कायर् गनेर् परीक्षाथीर्ह लाई परीक्षाबाट िन कासन गरी 
प्रचिलत काननुबमोिजम कारबाही गनर् थानीय िशक्षा अिधकारीमाफर् त अिख्तयारवाला 
समक्ष र य ता परीक्षाथीर्को यस वषर्का सबै िवषयको परीक्षा र  गरी अक  एक वषर्स म 
परीक्षा िदन नपाउने गरी कारवाही गनर् थानीय िशक्षा अिधकारी समक्ष लेखी पठाउने । 

द परीक्षा भवनिभत्र नक्कल गराउन सहयोग गनेर् िनरीक्षक र कमर्चारीह लाई चेतावनी िदने, 
िन काशन गनेर् र िवभागीय कारवाहीका लािग िसफािरस गनेर् तथा बािहरबाट आई उक्त 
कायर् गनेर्–गराउने यिक्तह लाई प्रचिलत काननुबमोिजम कारवाही गनर् िसफािरस गनेर् ।  

ध परीक्षा स चालनस ब धी आव यक प्रब ध परीक्षा सिमितसँग परामशर् िलई गनेर् । 
न के द्रा यक्षले प्र येक उ रपिु तकामा अिनवायर् पले ह ताक्षर गनुर्पनेर् । 
प परीक्षा शु  हुनभु दा ३० िमनेट अगािड परीक्षामा खिटएका सहायक के द्रा यक्ष  र 

िनरीक्षकसिहत उपल ध भएस म क तीमा पाँचजनाको रोहवरमा प्र पत्रको याकेट 
खो नपुनेर् । 

फ परीक्षाको तोिकएको समय सिकनासाथ स पणूर् परीक्षाथीर्को उ रपिु तका सङ्कलन गरी गराई 
परीक्षाथीर्को िस बोल न बरअनसुार क्रम िमलाई कपडाको थैलामा एक याकेटमा ३०० को 
सङ्ख्यामा नबढाई िसलव दी गरी परीक्षा के द्रको नाम, उ रपिु तका सङ्ख्या, िवषय रिमित 
उ लेख गरी थानीय िशक्षा अिधकारीले तोकेको थानमा बझुाई भरपाई िलनपुनेर् । 

ब परीक्षा समा  भएको तीनिदनिभत्र परीक्षाथीर्ह को हािजरी िववरण, समि गत फाराम, 
परीक्षा स ब धी प्रितवेदन लगायतका स पणूर् कागजात अिनवायर् पमा थानीय िशक्षा 
अिधकारीलाई बुझाउन ुपनेर् ।  

भ िस बोल न बर कायम नभएका परीक्षाथीर्लाई िस बोल न बर कायम गरी परीक्षा िदने 
यव था गनर् पाइनेछैन । यिद य तो गरेको पाइएमा आचरण िवपरीत काम गरेको ठानी 
िवभागीय कारवाही गिरने । 

म परीक्षा िदने परीक्षाथीर्ले उ रपिु तका नबझुाई आफ लगेमा वा यातेमा वा न  गरेमा 
य ता परीक्षाथीर्को िववरण चलानी फाराम, समि गत फाराममा जनाई मचुु का समेत 
तयार गरी थानीय िशक्षा अिधकारी समक्ष लेखी पठाउने । 

र परीक्षा स चालनको समयमा नगरपािलका, परीक्षा सिमित वा थािनय िशक्षा 
अिधकारीको कायार्लयबाट खिटआएका सपुिरवेक्षकह ले िदएको िनदेर्शन पालना गनेर्, 
गराउने । 
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ल परीक्षामा प्रयोग भई बाँकी रहकेा प्र पत्रह  सोही िदनको उ र पिु तकाको पोकामा सँगै 
राखी पठाउन ुपनेर्छ । 
१९ सहायक के द्रा यक्षको यव था 
१ के द्रा यक्षले िवद्याथीर् सङख्याको आधारमा बढीमा २ जनाकि तमा िन नमा यिमक 

तहका िशक्षकह  म येबाट सहायक के द्रा यक्षिनयिुक्त गनेर्छ । के द्रा यक्षको िनदेर्शन र 
िनय त्रणमा सहायक के द्रा यक्षले दहेायका कायर्ह  गनुर्पनेर्छ: 

क िनरीक्षक एवम ्पिरचरको िनयिुक्तको लािग उपयकु्त यिक्तह को नाम िसफािरस गनेर् । 
ख परीक्षा भवनमा आव यक फिनर्चर यव था गनर् र परीक्षाथीर्को िसट लान (Seat Plan) 
गनर् सहयोग गनेर् । 
ग प्र येक परीक्षा हलकालािग आव यक उ रपिु तका तथा प्र पत्र िवतरणको यव था गनेर् 
। 
घ परीक्षा समा  भएपिछ प्र येक कोठाको िनरीक्षकह सFग उ रपिु तका चलानी फाराम 

अनसुार उ रपिु तका ज ुगरेर िलने । 
ङ उ रपिु तकाह  िवषयगत तथा समहूगत पमा उ रपिु तका चलानी फाराम समेत राखी 

छुट्टाछुटै्ट कपडाको वा तोिकएको अ य उपयकु्त थैलोमा पोका बनाई परीक्षा के द्र, िमित र 
उ रपिु तका सङ्ख्या समेत खलुाई िसलब दी गनेर् । 

च  िनरीक्षक तथा पिरचरह को कायर्को रेखदखे गनेर् । 
छ परीक्षा भवनको सरुक्षा तथा मयार्िदत पमा परीक्षा स चालन गरा Fउन परीक्षा कक्षह को 
िनरीक्षण गनेर् । 
ज परीक्षाथीर्लाई प्रवेश- पत्रमा लेिखएको क ट्रोल िल बाट वीकृत भएको िवषयबाहके 

अ य िवषयको परीक्षामा ब न निदने कायर्मा के द्रा यक्षलाई सहयोग गनेर् । 
झ परीक्षा कक्षमा परीक्षाथीर्ह  प्रवेश गनुर्अिघ खानतलासी गनेर्, परीक्षाथीर्ह को हािजरी 

फाराम अनसुार उ रपिु तका सङ्ख्या ज ु गरी सङ्ख्या नपगु भएमा वा कसैले 
उ रपिु तका नबझुाएको यिकन भएमा यसको कैिफयत खो ने एवम ् परीक्षास Fग 
स बि धत फारामह  यवि थत गरी पठाउने कायर्मा के द्रा यक्षलाई सहयोग गनेर् । 

ञ परीक्षा के द्रमा अनशुासन र मयार्दा कायम गनेर् एवम ् अ य भैपरी आउने कायर्ह मा 
आव यकतानसुार के द्रा यक्षलाई सहयोग गनेर् । 

ट के द्रा यक्षले लाए–अ ाएबमोिजम परीक्षास ब धी कायर् गनेर् । 
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२० िनरीक्षकको यव था 
१ के द्रा यक्षले िन नमा यिमक÷प्राथिमक िवद्यालय तहका िशक्षकह  म येबाट आव यक 

सङ्ख्यामा िनरीक्षक िनयिुक्त गनुर्पनेर् छ । परीक्षा मयार्िदत एवम ् व छ पमा स चालन 
गनर् िनरीक्षकको मह वपणूर् भिूमका रहने हुनाले िनरीक्षकह ले के द्रा यक्षको िनदेर्शन र 
िनय त्रणमा रही दहेायका कायर्ह  स पादन गनुर्पनेर् छ: 

क परीक्षाको पिहलो िदन सबै परीक्षाथीर्ह  आ–आ नो थानमा बिससकेपिछ परीक्षाथीर्ले 
पालना गनुर्पनेर् िनदेर्शनह बारे जानकारी गराउने । अ य िदनह मा पिन पालना गनुर्पनेर् 
िनदेर्शनह प्रित सजग गराउ Fद ैिनदेर्शनह  िदने । 

ख परीक्षाथीर्लाई िदइने उ रपिु तकामा अिनवायर् पमा द तखत गरी के द्रा यक्षको समेत 
द तखत भए–नभएको ज ुगरी नभए द तखत गराउने कायर् गनेर् । 

ग उ रपिु तकाको कभर पेज एवम ्प्रवेश- पत्रमा िदइएका िनदेर्शनह लाई समेत म यनजर 
राखी िवद्याथीर्लाई दायाँ र वायाँ िकनारा छोड्ने तथा प्र येक प्र को उ र गिरसकेपिछ २–
३ हरफ खाली छोड्ने लगायतका आव यक िनदेर्शन िदने । 

घ उ रपिु तकाको दवैु पानामा उ र लेख्न लगाउने, भलुवश खाली हुन आएमा क्रस Xिच  
लगाउने, तर कभर पेजको िभत्रपिट्ट केही पिन लेख्न निदने । 

ङ परीक्षाथीर्को हािजरी िलँदा प्र पत्रको सु मा िस बल न बर लेख्न िदएको थानमा िस बल 
न बर लेखाउने, प्रवेश- पत्र अनसुार नाम, िस बल न बर, िवषय तथा परीक्षाथीर्को 
प्रवेश- पत्रमा भएको फोटोसंग िभडाई ज ुगरी हािजरी िलने र परीक्षा अविधभर सो प्र पत्र 
एक आपसमा साटफेर गनर् तथा अ यत्र लान निदने । 

च परीक्षाथीर्लाई प्रवेश- पत्र वा क ट्रोल िल मा भएको िवषय बेगरको िवषयको परीक्षामा 
ब न निदने । यिद प्रवेश- पत्र र क यटुर सचूी (control list) मा िवषय फरक दिेखएमा 
प्रवेश- पत्रमा उि लिखत िवषयमा परीक्षा िदलाउने यव था गनेर् ।  

छ परीक्षाथीर्ले थप उ रपिु तका माग गरेमा मलू उ रपिु तका लेिखसकेपिछमात्र द तखत 
गरी थप उ रपिु तका िदने र मलू उ रपिु तकामा + १ गदैर् जाने । 

ज परीक्षाको हािजरीर िस बोल न बरको क्रमअनसुार उ रपिु तकाह  िसलिसलेवार िमलाई 
सहायक के द्रा यक्षलाई बझुाउने । 

झ अनपुि थत रहकेो परीक्षाथीर्को हािजरी फाराम र उ रपिु तका चलानी फाराममा लेखी 
अनपुि थत जनाउने । 
ञ उ रपिु तका बु दा िस बोल न बर र िवषय जा Fचेरमात्र बु ने । 
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ट प्रवेश- पत्र न याउने परीक्षाथीर्लाई के द्रा यक्षको िनदेर्शनअनसुार आव यक यव था एव 
कारवाही गनेर् । 
ठ सबै परीक्षाथीह प्रित समान यवहार गनेर् । 
ड आफूलाई खटाइएको कोठा बाहके अ य कोठामा नगई िवशदु्ध पमा परीक्षा स चालन 

गनेर् । अनिुचत कायर् गनर् खो ने परीक्षाथीर्लाई स झाउने,चेतावनी िदने र यित गदार् पिन 
नसिुध्रएमा िन कासनको लािग के द्रा यक्षलाई िसफािरस गनेर् । 

ढ परीक्षाथीर्बाट उ रपिु तका बु दा परीक्षाको हािजरी फारामको हािजरी महलमा िच  
लगाएर ज ुगरी बु ने । 
ण परीक्षाथीर्लाई परीक्षा कोठामा प्रवेश गनुर्अिघ खानतलासी गनेर् । 
त परीक्षाथीर्लाई प्र  न बर लेखरे मात्र उ र लेख्न िनदेर्शन िदने । 
थ परीक्षाथीर्ले कुनै पिन प्र को उ र िददंा उपप्र  (Sub qusestion) भए सो सबै 

गिरसकेपिछमात्र अकार् प्र को उ र िदन लगाउने । ज तै  प्र  न बर १ का ३ वटा उपप्र  
भए ती ितनवटै उपप्र को उ र लेिखसकेपिछमात्र प्र  न बर २ को उ र लेख्न लगाउने । 

द आफूलाई तोिकएको कोठाको उ रपिु तका हराएको, नपगु भएको वा उ रपिु तकामा 
अनिधकृत पमा कािटएको पाइएमा यसको िज मेवारी स बि धत िनरीक्षकको हुने 
हुनाले सतकर् ताकासाथ िनरीक्षण कायर् गनेर् । 

ध परीक्षाथीर्ह लाई बािहर पठाउँदा समय तोकेर पठाउने, तर परीक्षा समा  हुनअुिघको 
आधा घ टा बाँकीमा नपठाउने । 

न के द्रा यक्षले लगाए अ ाएका अ य कायर्ह  गनेर् गराउने । 
२१ परीक्षाथीर्ह ले पालना गनुर्पनेर् िनयमह  र आचारसंिहता 

परीक्षाथीर्ह ले दहेाएका आचारसंिहता र िनयमह  पालना गनुर्पनेर्छ : 
क परीक्षा सु  हुने पिहलो िदन परीक्षा सु  हुनभु दा आधा घ टा र अ  िदनमा १५ िमनेट 

पिहले मात्र परीक्षा भवनमा प्रवेश गनुर्पनेर् छ । 
ख एक घ टाभ दा िढलो गरी आउने परीक्षाथीर्ले परीक्षामा ब न पाउने छैन । 
ग के द्रा यक्षको अनमुितिबना आ नो थान वा परीक्षा भवन छोडी बािहर जान पाइने छैन । 
घ परीक्षा भवनमा आउFदा आ नो प्रवेश- पत्र अिनवायर् पमा याउनपुनेर्छ र के द्रा यक्ष वा 

िनरीक्षकले माग गरेमा दखेाउनपुनेर्छ । 
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ङ परीक्षा भवनिभत्र कुनै िकिसमका पु तक, नोटबकु, गाइड, िचट, मोबाइल फोन, 
हातहितयार, अवैध पदाथर् आिद कुनै पिन व तसुाथमा लगेमा य ता परीक्षाथीर्लाई 
परीक्षा भवनबाट िन कासन गिरनेछ र परीक्षासमेत र  गिरने छ । 

च एउटा परीक्षाथीर्ले कुनै अकार् परीक्षाथीर्को उ रपिु तकाबाट नक्कल गरेको पाइएमा 
नक्कल गनेर् र गनर् िदने दवैु परीक्षाथीर् िन कािसत हुनेछन ्। 

छ के द्रा यक्षले िदएको िनदेर्शनको पालना गरी िनिदर्  थानमा बसी परीक्षा िदनपुनेर्छ । 
के द्रा यक्ष वा िनजले तोकेको यिक्त वा सपुिरक्षवेक्षण टोलीले जनुसकैु बेला पिन 
खानतलासी गनर्सक्नेछ । 

ज परीक्षाथीर्ले प्र पत्र पाएको एक घ टा निबितकन परीक्षा भवनबाट बािहर जान पाइने छैन । 
झ परीक्षाथीर्ले एकपटक आपm्नो उ रपिु तका बझुाई कोठा बािहर गइसकेपिछ कुनै हालतमा 

पिन िनजले पनुः परीक्षा िदन पाउने छैन । 
ञ परीक्षाथीर्ले आवेदन फाराममा एक िवषय भरी अक  िवषयमा परीक्षा िदएको वा आवेदन 

फाराममा उ लेख नगरेको िवषयमा परीक्षा िदएमा परीक्षाफल र  हुनेछ । 
ट परीक्षाको मयार्दा भङ्ग हुने, परीक्षा ख बिलने आिद कुनै अिनयिमत काम गरेमा र एक 

यिक्तको सट्टा अक  यिक्त परीक्षाथीर् भई परीक्षा िदएमा, िनरीक्षकलाई उ रपिु तका 
नबझुाई आफ लगेमा वा यातेमा वा न  गरेमा य ता परीक्षाथीर्को परीक्षाफल वतः र  
हुनेछ । 

ठ मािथउि लिखत िनयमका अलावा अ य िनयमह  प्रवेश- पत्रको पीठमा उ लेख 
भएबमोिजम र के द्रा यक्षबाट िनदेर्िशत गरेबमोिजम हुनेछन ्। 

२२ परीक्षा के द्रमा सुपिरवेक्षकको यव था 
१ परीक्षा व छ, िन पक्ष र मयार्िदत पमा स चालन भए–नभएको सपुिरवेक्षण गनर् परीक्षा 

स चालनको समयमा नगरपािलका र थानीय िशक्षा अिधकारीले सपुिरवेक्षकह  
खटाउन सक्नेछन ्। 

२ उपदफा (१) बमोिजम खिटने यिक्तले िन नानसुार कायर् गनुर्पनेर्छ : 
क आफूलाई सपुिरवेक्षणका िनि त खटाइएको यहोरा प  हुने पत्र र आ नो पिरचयपत्र 

अिनवायर् पमा दखेाएरमात्र परीक्षा के द्रमा िनरीक्षण गनेर् । 
ख थानीय िशक्षा अिधकारीले खटाएका सपुिरवेक्षकले परीक्षा अविधभर परीक्षा के द्रमा नै 

रहरे सपुिरवेक्षण गरी त याङ्क र सझुाबसिहतको प्रितवेदन बझुाउन ुपनेर्छ । 
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ग त कालै परीक्षाथीर्लाई िन कासन गनुर्पनेर् भएमा के द्रा यक्षमाफर् त सो कायर् गनर् लगाई वा 
िवद्याथीर्ले अिनयिमत कायर् गरेको आव यक प्रमाणसिहत परीक्षा र  गनर्कालािग थानीय 
िशक्षा अिधकारी समक्ष  िसफािरस गनेर् । 

 
२३ के द्रा यक्ष िनयुिक्तको यव था 
१ परीक्षा स चालनको लािग के द्रा यक्ष इमा दार, िनिभर्क र कतर् यिन  हुन ु पनेर्छ । 

के द्रा यक्षको िनयिुक्त थानीय िशक्षा अिधकारीको िसफािरसमा परीक्षा सिमितले गनेर्छ । 
के द्रा यक्षमा िनयिुक्तकालािग सामदुाियक वा सं थागत िन नमा यिमक वा मा यिमक 
िवद्यालयको दरब दीमा कायर्रत प्रधाना यापक वा िशक्षक हुन ुपनेर्छ । 

२ मािथ जे सकैु भिनएपिन जनु िवद्यालयमा परीक्षा के द्र कायम गिरने हो सो िवद्यालयका 
उपदफा (१) बमोिजम योग्यता पगुेका िशक्षकलाई परीक्षा सिमितले के द्रा यक्ष िनयिुक्त गनुर् 
पनेर्छ । 

२४ परीक्षा र  गनर् सक्ने 
कुनै परीक्षाथीर् वा परीक्षा के द्रको परीक्षा र  गनुर् परेमा सिमितले गनेर्छ । 

 
पिर छेद ९ 

उ रपुि तका परीक्षण, स परीक्षण र नितजा प्रकाशनस ब धी यव था 
२५ परीक्षण के द्र िनधार्रण 

१ परीक्षा सिमितले आधारभतू िशक्षा उि णर् परीक्षाका उ र पिु तकाह  परीक्षण र 
स परीक्षण गनेर् कायर्कालािग ोतके द्र र अ य उपयकु्त थानमा स बि धत िवद्यालय नपनेर् 
गरी  परीक्षण के द्र िनधार्रण गनर् सक्नेछ । 

२ के द्रा यक्षह ले आ नो के द्रका उ रपिु तकाह  तोिकएको परीक्षण के द्रमा गो य र 
सरुिक्षतसाथ पठाउन ुपनेर् छ । 

२६ परीक्षण के द्रको प्रमुखको काम, कतर् य र अिधकार 
१ परीक्षण के द्र रहकेो ोतके द्रको ोत यिक्त वा िवद्यालयका प्रधाना यापक नै परीक्षण 
के द्रको प्रमखु हुनेछ । 
२ परीक्षण के द्रमा प्रा  उ रपिु तकाको सरुक्षा गनेर्, उ रपिु तका परीक्षण र स परीक्षणमा 

गणु तर कायम राख्ने, तोिकएको समयमा तोिकएको कायर्िविधअनसुार कायर् स प न गनेर्, 
गोपिनयता कायम राख्ने दािय व परीक्षण के द्र प्रमखुको हुनेछ । 
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३ परीक्षण के द्र प्रमखुले उ रपिु तका परीक्षण र स परीक्षण कायर्कालािग आव यक पनेर् 
परीक्षक र स परीक्षकको िनयिुक्त गनेर्छ  

४ परीक्षक र स परीक्षकलाई परीक्षण के द्रमा नै रहरे उ रपिु तका परीक्षण र स परीक्षण गनेर् 
यव था िमलाउने । यसका लािग परीक्षण के द्रको प्रमखुले आ नो कायार्लय वा 
िवद्यालयको भवनमा कायर् स चालन गनर् सक्नेछ । 

५ परीक्षण के द्र प्रमखुले परीक्षण के द्रह मा उ रपिु तका परीक्षण र स परीक्षण गराउँदा 
आइपनर् सक्ने अिनयिमतताह  ज तैः कसैले झोलािभत्र उ रपिु तका राखरे घर लैजान 
सक्ने अव था, तोिकएको परीक्षकको सट्टामा अ यले उ रपिु तका परीक्षण गनर् सक्ने 
अव था, उ रपिु तकाको पोका हराउन÷िमिसन सक्ने अव था आिदलाई िनराकरण गनर् 
आ नै प्र यक्ष िनगरानीमा उ रपिु तका परीक्षण, स परीक्षण गराउने यव थालाई 
प्रभावकारी तु याउनपुनेर्छ । 

६ स बि धत िवद्यालयबाट उ रपिु तका प्रा  भएपिछ त कालै उ रपिु तकाका याकेट 
िनमार्ण गनर् लगाई यथाशक्य िछटो परीक्षणको कायर् सु  गनुर्पनेर्छ ।  

७ उ रपिु तका परीक्षण÷स परीक्षण कायर् नगरपािलका क्षेत्रमा उपल ध भएका दक्ष, 

अनभुवी िन न मा यिमक तहका िवषय िशक्षकह , िवशेषज्ञह , अवकाशप्रा  िन न 
मा यिमक िशक्षकह बाट स प न गराउनपुनेर् छ । यस कायर्का लािग प्र येक परीक्षण 
के द्रलाई थानीय िशक्षा अिधकारीले दक्ष,अनभुवी परीक्षक, स परीक्षकह को सचूीलाई 
अद्याविधक गराई उपल ध गराउने  छ । 

८ कुनै िवषयमा नयाँ परीक्षकको िनयिुक्त गनुर्परेमा िन न मा यिमक तहको िशक्षककालािग 
तोिकएको यनूतम ्शैिक्षक योग्यता र स बि धत िवषय अ यापन गिररहकेो अनभुवको 
िसफािरसपत्र,नागिरकताको प्रमाणपत्र आिद प्रमाण िभडाएरमात्र गनुर्पनेर्छ । 

९ कुनै िवषयमा नयाँ स परीक्षकको िनयिुक्त गनुर्परेमा िनजले लगातार क तीमा ३ 
वषर्अिघदिेख सोही िवषयको उ रपिु तका परीक्षण गरेको छ र सोही िवषयको 
स परीक्षकले िनजले परीक्षण गरेको उ रपिु तका स परीक्षण गरी िनजलाई स परीक्षक 
बनाउन उपयकु्त छ भनी िसफािरस गरेमामात्र िनयिुक्त गनुर्पनेर्छ । 

१० िवद्यालयबाट प्रा  भएका उ रपिु तका चलानीमा उ लेख भएबमोिजम िठक छ छैन ज ु
गरी अिभलेख राख्ने र चलानीमा उ लेख भएबमोिजम उ रपिु तका नभएको अव थामा 
मचुु का खडा गरी सोको जानकारी थानीय िशक्षा अिधकारीलाई  गराउनपुनेर् छ  
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११ उ रपिु तका  परीक्षण तथा स परीक्षण स ब धी अ य यव था थानीय िशक्षा 
अिधकारीले तोके बमोिजम हुने छ । 

२७ उ रपुि तका परीक्षण 

उ रपिु तका परीक्षणका िनि त दहेायबमोिजमको यव था रहने छ: 
क परीक्षण के द्रमा स बि धत िवषयमा अ यापनरत िशक्षक िवषयगत िशक्षकलाई  

परीक्षकको पमा अनसुचूी ४ बमोिजम परीक्षण के द्र प्रमखुले िनयिुक्त िदने छ र सोही 
आधारमा उ रपिु तकाह  उपल ध गराइने छ ।  

ख आफूलाई प्रा  उ रपिु तकाह  तोिकएको सङ्ख्यामा छ छैन यिकन गनेर् र नभएमा 
परीक्षण कायर्मा खिटएका यिक्तलाई िलिखत जानकारी गराउने, िनयिुक्तपत्रमा िदइएका 
िनदेर्शनह  र उ रकुि जकाको पणूर् पालना गरी अ य त गोपनीयताकासाथ शदु्ध पमा 
परीक्षण गरी परीक्षण के द्रको प्रमखु वा िनजले तोकेको कमर्चारीलाई बझुाउने िज मेवारी र 
दािय व परीक्षकको हुनेछ । 

ग आफूलाई परीक्षण गनर् िदइएकोउ रपिु तकाह  प्र येक िदन परीक्षण के द्रको प्रमखु वा 
िनजले तोकेको कमर्चारीबाट बिुझिलई परीक्षणप ात िनजैलाई बुझाई जानपुनेर्छ । 

घ परीक्षकलाई िदइने िनयिुक्तपत्र र िनदेर्शनह  तोिकए बमोिजम हुनेछन ्। 
ङ परीक्षण गदार् प्र येक उ रपिु तकामा सबै प्र का उ र जाँिचएका छन–्छैनन,् जाँिचएका 

उ रमा अङ्क िदइएको छ–छैन, िभत्र िदइएको अङ्क बािहर चढाइएको छ–छैन, बािहर 
चढाइएको अङ्कको जोड िठक छ–छैन, ज ुगरी अङ्क पिरवतर्न भएमा सोसमेत गरी 
कुल प्रा ाङ्कसँग िभत्र िदइएको अङ्कसमेत िभडाई अङ्क र अक्षर दवैुमा लेखी प्र येक 
उ रपिु तकामा परीक्षकले ह ताक्षर गनुर्पनेर्छ ।  

च तोिकएको समयिभत्र उ रपिु तका परीक्षण गरी नबझुाएमा वा प्रािविधक ि ले 
उ रपिु तका परीक्षणमा लापरवाही गरेको दिेखएमा लापरवाहीको मात्रा हरेी पनुः परीक्षण 
गराउने वा पािर िमक कट्टा गनेर्, परीक्षकको सचूीबाट नाम हटाइने वा अ य अमयार्िदत 
कायर् गरेमा य ता परीक्षकह मािथ िवभागीय वा अ य प्रचिलत काननुबमोिजम कारवाही 
चलाइने छ । 

छ एक जना परीक्षकलाई ७०० भ दा बढी उ रपिु तकाह  परीक्षण गनर् िदइने छैन । 
ज उ रपिु तकाह  परीक्षण गनर् िदइएको िनदेर्शन(अनसुचूी ५)उ रपिु तका परीक्षण भएको 

नपाइएमा वा परीक्षण स तोषप्रद नभएमा य ता परीक्षकलाई परीक्षास ब धी कुनै पिन 
िज मेवारी भिव यमा िदइने छैन र िनजको पािर िमकसमेत रोक्का गिरने छ । 
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झ उ रपिु तकाह  स परीक्षण गराउँदा कुनै परीक्षकले जाँचेको उ रपिु तकाको अङ्कमा 
१५ प्रितसतभ दा बढी अङ्क फरक दिेखएमा परीक्षकको पािर िमक रोक्का गिरने छ । 

ञ उ रपिु तका परीक्षण गरेबापतको पािर िमक नितजा प्रकाशन भएपिछ थानीय िशक्षा 
अिधकारीको कायार्लय माफर् त िदइने छ । भकु्तानी िलनका लािग िनयिुक्तपत्र आव यक पनेर् 
छ, िनयिुक्तपत्र नबझुाउने परीक्षकलाई पािर िमक िदन बा य हुनेछैन । 

२८ उ रपुि तका स परीक्षण यव था 
उ रपिु तका स परीक्षणका िनि त दहेायको यव था रहने छ : 

क परीक्षण के द्र प्रमखुले अनसुचूी ६ बमोिजम चाल ुपरीक्षण िसजनमा स बि धत िवषयमा 
कि तमा सय ओटा उ रपिु तका परीक्षण गरेकोस बि धत िवषय अ यापनरत 
िशक्षकलाईमात्र िवषयगत स परीक्षकको पमा िनयकु्त गनेर्छन ् र सोही आधारमा 
उ रपिु तकाह  उपल ध गराइने छ । 

ख स परीक्षकलाई िदइने िनदेर्शनह  अनसुचूी ७ मा तोिकए बमोिजम हुनेछन ्। 
ग आफूलाई स परीक्षण गनर् िदइएका उ रपिु तकाह  परीक्षण के द्रको प्रमखु वा िनजले 

तोकेको कमर्चारीबाट बिुझिलई स परीक्षणप ात िनजैलाई बझुाई जानपुनर् छ । 
घ स परीक्षकले आकि मक छनोट (Random Sampling)को आधारमा क तीमा २० 

प्रितशत उ रपिु तकाह  परीक्षण गरी परीक्षण तरयकु्त भएको नदिेखएमा स बि धत 
परीक्षकबाटै पनुः परीक्षण गराउनपुनेर् छ । यिद पणूार्ङ्कको १५ प्रितशत वा सोभ दा बढी 
अङ्क थपघट गनुर्पनेर् भएमा परीक्षण के द्र प्रमखुबाट सहमित िलनपुनेर् छ । सोही िवषयको 
अ य एक जना स परीक्षकको राय िलई परीक्षण के द्र प्रमखुले सहमित िदने निदने 
िनक्र्यौल गनुर्पनेर् छ ।  

ङ स परीक्षण गदार् प्र येक उ रपिु तकामा सबै प्र का उ र जाँिचएका छन–्छैनन,् 
जाँिचएका उ रका लािग अङ्क िदइएको छ–छैन, िभत्र िदइएको अङ्क बािहर चढाइएको 
छ–छैन, बािहर चढाइएको अङ्कको जोड िठक छ–छैन, ज ुगरी अङ्क पिरवतर्न भएमा 
सोसमेत गरी कुल प्रा ाङ्कसँग िभत्र िदइएको अङ्कसमेत िभडाई अङ्क र अक्षर दवैुमा 
लेखी प्र येक उ रपिु तकामा ह ताक्षर गनुर्पनेर्छ । 

च एक जना स परीक्षकलाई बढीमा १५०० स म उ रपिु तका स परीक्षण गनर् िदइने छ । 
छ तोिकएको समयिभत्र उ रपिु तका स परीक्षण गरी नबझुाउने वा प्रािविधक ि ले 

उ रपिु तका स परीक्षणमा लापरवाही गनेर् स परीक्षकलाई लापरवाहीको मात्रा हरेी 
िनजैबाट पनुः स परीक्षण गराउने वा िनजले पाउने पािर िमक कट्टा गनेर् वा स परीक्षकको 
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सचूीबाट िनजको नाम हटाउनेस मको कारबाही गिरने छ । अ य अमयार्िदत कायर् गनेर् 
स परीक्षकलाई िवभागीय कारबाही गनर् वा प्रचिलत काननुबमोिजम अ य कारवाहीका 
लािग लेखी पठाइने छ । 

२९ उ रपुि तका र माकर् ि लप 
उ रपिु तका  र माकर् ि लपका स ब धमा दहेाय बमोिजमको यव था रहने छ : 

क परीक्षण र स परीक्षण प ात उ रपिु तका ६ मिहनास म तोिकएको थानमा सरुिक्षतसाथ 
राख्न ुपनेर्छ । 
ख माकर्  ि लप र उ रपिु तका नगरपािलकामा बझुाउन ुपनेर् दािय व परीक्षण के द्र प्रमखुको 
हुनेछ । 
३० माकर्  ि लप इि ट्र, टेबुलेशन तथा नितजा प्रकाशन स ब धी यव था 
क माकर् ि लप यव थापनः 
१ परीक्षण के द्रबाट प्रा  माकर् ि लपलाई थानीय िशक्षा अिधकारीले आ नो प्र यक्ष 

िनय त्रण र रेखदखेमा कायार्लयका कमर्चारीह लाई काममा लगाई क यटुरमा डाटा इ ट्री 
गनेर्,  टेवलेुशन गनेर्  र नितजा प्रकाशन गनेर्स ब धी आव यक यव था िमलाउने छ । 

ख नितजा प्रकाशनमा टेबुलेटर ( जुकतार्) को यव थाः 
१ क यटुरमा इ ट्री गिरएको प्रा ाङ्कलाई माकर् ि लपको आधारमा ज ुगनर्का लािग परीक्षा 

सिमितका अ यक्षबाट वीकृत नामावलीको आधारमा टेबलेुटर ( जकुतार्) सहायक 
कमर्चारी िनयिुक्त गिरनेछ । 

२ टेबलेुटर/ जकुतार् (सहायक कमर्चारीसमेत) को काम, कतर् य र अिधकार दहेायबमोिजम 
हुनेछ : 
क िनि त समयिभत्र कायर् स प न गनुर् पनेर् भएको हुदँा तोिकएको समयिभत्र अिनवायर् पले 

उपि थत भई टेबुलेटर/ जकुतार्ले काम गनुर्पनेर्छ । 
ख ज ुगनेर् कायर्को िज मा िलई काम सु  गिरसकेपिछ िबचमा छोड्न पाइने छैन । 
ग आफूलाई तोिकएको लेजरबाहके अ को लेजर हनेेर् मनशाय राख्नहुु न र आ नो लेजर 

पिन अ लाई दखेाउन पाइने छैन । 
घ ज ुगदार् अ य त धैयर्तापवूर्क फरक नपनेर् गरी यिकनसाथ गनुर्पनेर्छ । 
ङ कुनै िवषयको अङ्क लेजरमा चढाँउन बाँकी दिेखन आएमा यसको खोजी गरी लेजर 
बकुमा चढाउनपुनेर् छ । 
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च कुनै कारणले कुनै परीक्षाथीर्को नितजा थिगत रहमेा पिछ पनुः नितजा प्रकाशन गनर् 
सहयोगका लािग कायार्लयले बोलाएमा तु त स पकर्  राख्नपुनेर् छ । 

छ आफूले प्रयोग गरेका माकर् ि लपह  िवषयगत पमा िमलाई फाइल बनाई बझुाउनपुनेर्छ । 
आ नो लेजरसँग अस बि धत माकर् ि लप प्रा  भएमा (िमिसन गएको पाइएमा) थानीय 
िशक्षा अिधकारीलाई अिनवायर् पले िदनपुनेर्छ । 

ज प्र येक िदन उपयुर्क्त बमोिजमको काम गनर् आउँदा आ–आ नो लेजर थानीय िशक्षा 
अिधकारीसँग बिुझिलने र जाँदा अिनवायर् पले बुझाई जानपुनेर्छ । 

झ प्रयोगा मक अङ्क हुने िवषयह मा प्रयोगा मक अङ्क नभएमा प्रयोगा मक िववरण 
तािलकाबाट ज ुगरी अङ्क चढाउने । 

ञ आफूलाई तोिकएको बकुमा माकर् ि लपअनसुार ज ु गरी नितजा तयार गनेर् कायर्मा 
जकुतार्लाई पणूर् िज मेवारी तोिकएको छ । यसरी ज ु गरी तयार गरेको बकुमा पिछ 
जकुतार्को ग ती भएको यिकन भएमा स बि धत बकुको जकुतार् नै जवाफदहेी हुनपुनेर् र 
ग तीको मात्राअनसुार कारवाही गिरने भएकाले सतकर् ताको साथ ज ुगनुर्पनेर्छ ।  

ट स बि धत बकुका परीक्षाथीर्ह को परीक्षाफलस ब धी त्रिुटको स पणूर् िज मेवारी 
जकुतार्को हुनेछ । 
३१ कृपाङ्क स ब धी यव था 

सिमितले औिच यताको आधारमा कृपाङ्क प्रदान गनर् सक्नेछ । 
३२ परीक्षाको मा यम 

परीक्षाको मा यम नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामात्र हुनेछ, तर भाषास ब धी िवषयमा भने 
परीक्षाको मा यम सोही भाषा हुनेछ । 

१ परीक्षाको समय पुणार्ङ्क र उि णार्ङ्क 

क पाठ्यक्रममा उ लेख गिरएको आधारमा प्र येक प्र पत्रमा परीक्षाको समय, पणूार्ङ्क र 
उ ीणाङ्क कायम हुनेछ । 

ख कुनै प्र को ढाँचामा पिरवतर्न गरी परीक्षाको समय, पणूार्ङ्क र उ ीणार्ङ्क पिरवतर्न 
भएमा यसको जानकारी गराइनेछ । 

२ परीक्षाफल प्रकाशन 
परीक्षा समा  भएको िमितले सामा यतया एक मिहनािभत्र चाल ु शैिक्षक सत्रको 
अ यस ममा अक्षराङकन पद्धितमा  परीक्षाफल प्रकाशन गिरनेछ ।  
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३ गे्रड र िजिपए  िनधार्रण 

१ सबै िवषयमा D+ u|]8  याउने परीक्षाथीर्लाई उ ीणर् भएको मािनने छ । 
२ परीक्षामा उ ीणर् हुने परीक्षाथीर्ह को lgDg cFssf] cfwf/df ljifout ?kdf u|]8 

Pjd lh=lk=P= िनधार्रण हुनेछ : 
प्रा ाङको वगार् तर (प्रितशतमा) ग्रेड ग्रेड वाइ ट कैिफयत 
९० र सो भ दा मािथ A + 4.0  
८० र सो भ दा मािथ ९० भ दा कम A 3.6  
७० र सो भ दा मािथ ८० भ दा कम B + 3.2  
६० र सो भ दा मािथ ७० भ दा कम B 2.8  
५० र सो भ दा मािथ ६० भ दा कम C + 2.4  
४० र सो भ दा मािथ ५० भ दा कम C 2.0  
३० र सो भ दा मािथ ४० भ दा कम D + 1.6  
२० र सो भ दा मािथ ३० भ दा कम D 1.2  
२० भ दा कम E 0.8  

२ िवषयगत के्रिडट आवर िन न अनसुार िनधार्रण गिरएको छ : 
Subjects  Credit Hours Remarks 
comp.English 4
comp.Nepali 4
Comp.Mathematics 4
Comp.Science & Environment 4
comp.Social Studies & pop.Edu 4
Occupation, Business & Technical Education 4
Health Education 2
Moral Education  2
Mother Language/ Local Language 4
३.     प्रमाण पत्र प्रमािणकरण :  आधारभतु परीक्षा सिमितका अ यक्ष तथा  नगरपािलकाका 
प्रमखु प्रशासिकय अिधकृतवाट प्रमाण पत्रको साथै परीक्षा स वि ध अिभलेखह  को प्रमािणकरण 
गिरनेछ।  



              v08 !, ;+Vof !@, Ho]i7 #) ut], @)&% ;fn 

 

cfwf/e't lzIff plQ0f{ kl/Iff ;~rfng tyf Joj:yfkg lgb]{lzsf, @)&$                                26 
 

df}sf k/LIff  ;DjGwdf 

!=    s'g} k/LIffyL{n] s'g} @ ljifodf D+  eGbf sd u|]8 NofPsf] 5 eg] To:tf 
k/LIffyL{n] k/LIffkmn k|sfzg  
      ePsf] ldltn] & lbg leq tf]lsPsf] 9fFrfdf df}sf k/LIffsf] nflu lgj]bg 
lbg'kg]{ 5 .   
@=    df}sf k/LIff cfwf/e't lzIff plQ0f{ k/LIff ;ldltn] lgwf{/0f u/] jdf]lhd 
x'g]5. 

#=  df}sf k/LIffdf ;fd]n eP/ klg pQm ljBfyL{x?n] D+  eGbf sd u|]8 / 
k|fKtfª\s NofPdf To:tf  k/LIffyL{nfO{ dflyNnf] sIffdf cWoog ug{] cj;/ k|bfg 
ug{ cfwf/e"t lzIff pQL0f{ k/LIff ;ldlt jfWo  x'g] 5}g .   
 

३३ नितजा थगन  र पुन प्रकाशन स ब धी यव था 
१ परीक्षामा सि मिलत भएका परीक्षाथीर्को कुनै िवषयको प्रयोगा मक अङ्क प्रा  नभएमा 

वा आवेदन फाराममा ज मिमित उ लेख नगरेमा वा उ लेख गरेको भएमा पिन यनूतम 
उमेर नपगुेको वा कुनै िवषयमा अङ्क चढ्न छुट भएको (Mark Missing) अव थामा 
नितजा थिगत हुनेछ । 

२ परीक्षाथीर्को नितजा थिगत भएको कारण खलुाइएको सचूना प्रकाशन गिरने छ । 
३ नितजा थिगत भएका परीक्षाथीर्ह ले नितजा प्रकाशन भएको िमितले १५ िदन िभत्र 

परीक्षा सिमितले तोकेका आव यक प्रमाणह  पेस गिरसक्नपुनेर्छ । अ यथा थिगत 
नितजास ब धी कारवाही गनर् कायार्लय बा य हुनेछैन । 

४ नितजा थिगत भएका परीक्षाथीर्बाट आव यक प्रमाण प्रा  भएपिछ कायार्लयले 
आव यक प्रिक्रया परूा गरेर नितजा फुकुवा गरी ल धाङ्क पत्र  उपल ध गराउने छ । 
 

पिर छेद १० 
ल धाङ्क पत्र र माकर्  लेजर िवतरण 

३४ ल धाङ्क पत्र र माकर्  लेजर िवतरण गदार् अपनाउनु पनेर् प्रिक्रया 
क सक्कल ल धाङ्कपत्र (माकर् िसट) नितजा प्रकािशत भएपिछ स बि धत िवद्यालयलाई 
उपल ध गराइने छ । 
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ख नितजास ब धी अिभलेख रहकेो माकर् लेजर थानीय िशक्षा अिधकारीको कायार्लय, 
ोतके द्र र  िवद्यालयमा रहने छ । आफूलाई प्रा  अिभलेख संरक्षण गरी राख्ने दािय व 

स बि धत िनकायको नै हुनेछ । 
ग परीक्षाको नितजाप्रकाशनप ात कायार्लयबाट उपल ध गराइएको माकर् लेजर र 

ल धाङ्कपत्रह को थानसमेतको अिभलेख राखी ोतके द्रले  स बि धत 
िवद्यालयह लाई िवतरण गनेर् र िवद्यालयले िस बोल न बर, नाम, थर र ज मिमितसमते 
प्रवेश- पत्रको आधारमा िभडाई यिकन गरेरमात्र िवद्याथीर्लाई िवतरण गनेर् । यिद उक्त 
िववरण फरक परेमा स बि धत िवद्यालयले य ता ल धाङ्क पत्रह  िवद्याथीर्लाई 
नबझुाई यथाशक्य िछटो थानीय िशक्षा अिधकारी समक्ष बझुाउने । थानीय िशक्षा 
अिधकारीले पिन य ता ल धाङ्क पत्रह  सङ्कलन गरी आ नो कायार्लयमा रहकेो 
अिभलेखस Fग िभडाई के हुनपुनेर् हो सोही बमोिजम आव यक कारवाही गनेर् । 

घ कायार्लयले आफूद्वारा जारी गरेका ल धाङ्कपत्र र अ य प्रमाणपत्रह मा सरुक्षण िच  
राख्नसक्ने छ । 

 
पिर छेद ११ 

अिभलेख स याउने स ब धी यव था 

३५ अिभलेख स याउने स ब धी 
१ रिज टे्रसन वा आवेदन फाराम भदार् नाम वा थरको िह जे वा ज मिमित फरक पनर् गएमा 

परीक्षा हुनभु दा अगावै परीक्षाथीर्ले संशोधनका लािग आव यक प्रमाणसिहत स बि धत 
िवद्यालयमा िनवेदन िदई िवद्यालयको  िसफािरससाथ थानीय िशक्षा अिधकारी समक्ष 
िनवेदन िदनपुनेर्छ । उक्त प्रमाणह को आधारमा कायार्लयले परीक्षाफल प्रकाशन अगावै 
अिभलेख संशोधन गनेर्छ । 

२ नाम, थर वा ज मिमित संशोधन गनुर्परेमा नितजा प्रकाशन भएको िमितले ६ मिहनािभत्र 
स बि धत वडा कायार्लयको िसफािरस , प्रवेश पत्र र ज मदतार् प्रमाण पत्र वा 
नागिरकताको आधारमा नाम थर वा ज म िमित सशोधन गिरने छ । यस ख ड बमोिजम 
नाम, थर वा ज मिमित एकपटकभ दा बढी संशोधन गिरने छैन । 

३ ख ड (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन आवेदन वा रिज टे्रसन फाराममा 
भरेअनसुार नाम वा थरको िह जे वा ज मिमित निमलेमा सक्कल प्रवेश- पत्र वा 
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रिज टे्रसनको अधर्कट्टीसिहत कायार्लयमा िनवेदन िदई जनुसकैु समयमा संशोधन गनर् 
सिकने छ ।  

४ परीक्षाथीर्को नाम वा थर वा ज मिमित वा अ य िववरण परैू वा आंिशक पमा फरक पनर् 
गएमा परीक्षाथीर्बाट आव यक प्रमाण िलई कायार्लयमा रहकेो आवेदन फाराम, 
परीक्षाथीर्को दिैनक हािजरीलगायतका प्रमाणह  िभडाई कायार्लयले संशोधन गनर्सक्नेछ । 

५ नाम वा थरमा छपाइको कारणबाट मात्रा, अक्षर छुट वा बढी भएमा र अङ्ग्रजेीमा लेख्दा 
िह जेमा फरक पनर् गएमा िलङ्ग तथा थर पिरवतर्न नहुने र ताि वक अथर् फरक नपनेर् गरी 
स बि धत परीक्षाथीर्बाट आव यक प्रमाण (आवेदन फारम वा प्रवेश पत्र )िलई 
कायार्लयले संशोधन गनर्सक्नेछ । 

६ माकर् लेजरमा िववरण प्रमािणत गराउने : संशोधन भएप ात कायम भएका िववरण 
अिनवायर् पमा माकर् लेजरमा संशोधन गनेर् अिधकृत कमर्चारीद्वारा लेखाई प्रमािणत गराई 
राख्नपुनेर्छ । 
 

पिर छेद १२ 
पुनय ग र थिगत नितजा प्रकाशन स ब धी यव था 

३६ पुनय गको लािग िनवेदन िदनुपनेर् 
परीक्षाको नितजा प्रकाशनप ात आफूले प्रा  गरेको कुनै िवषयको प्रा ाङ्कमा िच  
नबझुेमा स बि धत परीक्षाथीर्ले पनुय ग गराउनका लािग तोिकएको शु क र आव यक 
िववरणसिहत थानीय िशक्षा अिधकारी समक्ष नितजा प्रकाशन भएको िमितले १५ 
िदनिभत्र िनवेदन िदन सक्नेछ । 

३७ पुनय ग गदार् अपनाइनुपनेर् प्रिक्रया र यान िदनुपनेर् कुराह  

पनुय ग गदार् अपनाउन ुपनेर् प्रिक्रया वा यान िदन ुपनेर् कुराह  यस प्रकार हुनेछन ्: 
१ पनुय गका लािग प्रा  िनवेदनका स ब धमा जाँचबझु गनेर् ।  
२ पनुय गका लािग प्रा  िनवेदनसँग स बि धत उ रपिु तका स बि धत िवषयका दक्षबाट 
परीक्षण गराउने ।  
३ पनुय गबाट प्रा  हुन आएको प्रा ाङ्क यिकन गनेर् । 
४ पनुय गमा प्रा ाङ्क पिरवतर्न नभएका १० प्रितशत उ रपिु तकाकोर ्या डम या पिलङ 

(randam sampling) का आधारमा पनुय ग कायर्को गणु तर परीक्षण गनेर् ।  



              v08 !, ;+Vof !@, Ho]i7 #) ut], @)&% ;fn 

 

cfwf/e't lzIff plQ0f{ kl/Iff ;~rfng tyf Joj:yfkg lgb]{lzsf, @)&$                                29 
 

५ पनुय गमा प्रा ाङ्क पिरवतर्न हुने स पणूर् उ रपिु तकाको पिरवितर्त प्रा ाङ्क प्रमािणत 
गनेर् ।  
६ उ रपिु तकाका परीक्षक वा स परीक्षकले गि भर त्रिुट गरेको पाइएमा आव यक 

कारवाहीका लािग सिमितसमक्ष िसफािरस गनेर् ।  
७ पनुय गको लािग िनवेदन िदने परीक्षाथीर्ले िस बोल न बर, परीक्षा के द्र र िवषय प  

नलेखमेा य ता िनवेदनउपर कारवाही नगनेर् । 
८  पनुय गबाट पिरवितर्त प्रा ाङ्कले अनु ीणर् हुने परीक्षाथीर्को नितजामा ताि वक फरक 

नपनेर् दिेखएमा प्रा ाङ्क यथावत ् नै कायम गनेर् । तर उ ीणर् परीक्षाथीर्को हकमा यो लाग ू
हुने छैन ।  

९ पनुय गका लािग उ रपिु तका हनेेर् यिक्तले आफूलाई प्रा   स पणुर् उ रपिु तकामा िभत्र 
िदइएका अङ्क बािहरी पानामा चढाँउन छुट भएकामा चढाई कुल प्रा ाङ्क कायम गनेर् । 

१० कुनै प्र को उ र परीक्षण गनर् छुट भएकोमा थानीय िशक्षा अिधकारीको पवूर् वीकृित िलइ 
परीक्षण गरी प्रा ाङ्क कायम गनेर् । 

११ तोिकएको िनदेर्शन र प्र पत्र एवं उ रकुि जकासमेतको आधारमा प्र येक उ रपिु तकामा 
पनुय ग गरी प्रा ाङ्क यिकन गनेर् । 

१२ पनुय ग गरी कायम हुन आएको  प्रा ाङ्कको पु ्याईसिहत उ रपिु तका प्रमािणत गनेर् । 
१३ पनुय ग कायर् स प न भएपिछ थानीय िशक्षा अिधकारी आफै वा कुनै कमर्चारीले 

अिभलेख स याइ प्रमािणत गनेर् । 
३८ थिगत नितजा प्रकाशन 
१ परीक्षाको नितजा प्रकाशन हुदँा कुनै त्रिुट हुन गएमा समाधान गनर्,नितजा प्रकाशन 

नभएकाह को नितजा प्रकाशन गनर् र थिगत नितजा फुकुवा गनेर्िसलिसलामा परीक्षा 
सिमितले दहेाय अनसुारको काम,कतर् य र अिधकार प्रयोग गनेर्छ : 

क परीक्षाको नितजा प्रकाशनप ात ज मिमित, प्रयोगा मक वा सैद्धाि तक अङ्क छुट भई 
थिगत रहन गएको नितजा प्रकाशन स ब धमा आव यक िनणर्य िलने । 

ख प्रयोगा मक वा सैद्धाि तक अङ्क तथा ज मिमित खाली भएमा छुट िववरण कायम गनर् 
आव यक िनणर्य िलने  
ग नाम, थर, ज मिमित, िवषय एवम ् प्रयोगा मक अङ्कमा त्रिुट दिेखन आएमा आवेदन 

फाराम एवम ्प्रवेश- पत्र र अ य आव यक प्रमाणको आधारमा िववरण संशोधन गनेर् । 
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घ िविभ न कारणले परीक्षाथीर्को िस बोल न बर उ लेख हुन छुट भई नितजा प्रकाशन 
नभएकामा य ता परीक्षाथीर्को िस बोल न बर, नाम, थर, ज मिमित र उ रपिु तकाबाट 
प्रा ाङ्क चढाई प्रा ाङ्कको आधारमा नितजा प्रकाशन गनर् आव यक िनणर्य िलने । 
 

पिर छेद १३ 
िविवध 

३९ प्रमाणपत्र उपल ध गराउने यव था 
िव.सं. २०७३ साल र यसअिघका परीक्षाका ल धाङ्कपत्रको प्रितिलिप संघीय काननू 
अनसुार तोिकएको द तरु िलई स बि धत काननुमा यव था भए बमोिजमको िनकायबाट 
उपल ध गराइनेछ ।  

४० िवशेष पिरि थितमा परीक्षा स चालन स ब धी यव था 
बाढी, पिहरोज ता प्राकृितक िवपि  र आकि मक दघुर्टना, आगजनी एवम ् अ य 
अप्र यािशत र अनपेिक्षत कारणह बाट परीक्षा थिगत गनुर्पनेर् वा पनु: परीक्षा िलन ुपनेर् 
कारण उ प न भएमा सो स ब धी आव यक िनणर्य सिमितद्वारा गिरने छ र यसको 
कायार् वयन यथािसघ्र गिरने छ । 

४१ िवषय सिमित गठन 
 नगरपािलकाद्वारा स चालन गिरने परीक्षाह को पवूर्तयारी, स चालन र प्र पत्र Pj+ 
9fFचाको सधुारसमेत तथा शैक्षिणक कायर्योजना िनमार्णलगायतकातपिशलका शैिक्षक 
कायर्कालािग िवषय िवशेषज्ञको सेवा िलन थािनय िशक्षा अिधकारीले आव यकतानसुार 
िविभ न िवषयका सिमितह  गठन गनर् सक्नेछ : 

क नमनुा प्र  एवम ्प्र पत्र तथाप्र  बक (Question Bank)को िनमार्ण गनर् । 
ख उ रपिु तका परीक्षण कुि जका (Marking skim) तयार गनर् । 
ग तािलम याकेज िनमार्ण गनर् । 
घ प्र पत्र िव ेषण तथा परीक्षा सधुारस ब धी अ य अनसु धाना मक कायर् गनर् । 
ङ वािषर्क शैक्षिणक योजना तथा वािषर्क शैिक्षक कायर्पात्रो िनमार्ण गनर् 
च थानीय िशक्षा अिधकारीले िशक्षा परीक्षा र मु याङ्कन स ब धमा तोकेको अ य कायर् 
गनर् । 
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४२ परीक्षा स ब धी द तुर र पािर िमक स ब धी 
परीक्षामा िविभ न शीषर्कमा िलइने द तरु र पािर िमक परीक्षा सिमितले तोकेबमोिजम 

हुनेछ । 
४३ परीक्षा स ब धी कायर्क्रम 

परीक्षास ब धी वािषर्क कायर्क्रम परीक्षा सिमितले तोकेबमोिजम हुनेछ । 
४४ परीक्षा स ब धी  फाराम र िनदेर्शन पुि तका जारी गनर् सक्ने 

थानीय िशक्षा अिधकारीले के द्रा यक्ष िनदेर्शन पिु तका र परीक्षा के द्रमा प्रयोग गिरने 
फारामह , अ य आव यक फारामह  र िनदेर्शन यस िनदेर्िशकाको अिधनमा रही जारी 
गनर् सक्नेछ । 

४५ बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकार 
यो िनदेर्िशका कायार् वयन गदार् कुनै बाधा अड्काउ पनर् आएमा वा यो िनदेर्िशकामा 
उ लेख नभएको िवषयका स ब धमा कुनै यव था गनर् आव यक परेमा परीक्षा सिमितको 
िसफिरसमा   नगरपािलकाले  िनणर्य गरेबमोिजम हुनेछ । 

४६ अनुसूचीमा हेरफेर र थपघट 
 नगरपािलकाले यस िनदेर्िशकाको अनसुचूीमा हरेफेर वा थपघट गनर्सक्नेछ । 

४७ खारेजी र बचाउ 
यस िनदेर्िशका जारी हुन ु भ दा अगािड परीक्षा सिमितबाट भए गरेका कारबाही यसै 
िनदेर्िशका बमोिजम भए गरेको मािनने छ । 



              v08 !, ;+Vof !@, Ho]i7 #) ut], @)&% ;fn 

 

cfwf/e't lzIff plQ0f{ kl/Iff ;~rfng tyf Joj:yfkg lgb]{lzsf, @)&$                                32 
 

अनसुचूीह  
अनुसूची १  

िनयम ३ सगं स बि धत 
आवेदन फारम 

BESIHAHAR MUNICIPALITY 

 MUNICIPAL OFFICE OF EDUCATION 

BESIHAHAR MUNICIPALITY LAMJUNG 

RMOE COPY 

SYMBOL NO.  REGISTRATION  NO 

  

YEAR 
DISTRIC
T CODE 

LOCAL 
CODE  SCHOOL CODE 

STUDENT  
NUMBER 

                                   

To 

The Executive  Officer 

 Municipal  Office of Education 

Besishahar Municipality Lamjung 
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I hereby request to submit this registration and application form with following 
details  for the Basic Level Examination 2074  in condition to reject my failure or 
absence in Class 8 examination. 
STUDENTS NAME IN 
BLOCK LETTERS 

 

िव याथीर्को नाम 
देवनागिरक िलिपमा 

  SEX 

FATHERS/MOTHERS 
NAME 

   

STUDENTS DATE OF 
BIRTH 

YEAR  MONTH  DAY  TYPE

BS                  BLIN
D 

AD                   

NAME AND 
ADDRESS OF 
SCHOOL 

 

TYPES OF SCHOOL  COMMUNITY  INSTITUTION
AL 

COOPERATIV
E 

TRUST  RELI

         

 
SUBJECT TO BE TAKEN IN THE EXAMINATION 

SN  SUBJCET  THEORY  PRACTICAL  SN  SUBJCET 

1  Nepali  75  25  6  Health and Physical 
Education 

2  English  75  25  7  Moral Education 

3  Mathematics  100  ‐  8  Occupation Vocation 
and Technical 
Education 

4  Social Studies and 
Population  Education 

75  25  9  Elective subject …….. 

5  Science and Enviroment  75  25  10   

 
It is certified that the above mentioned descriptions are true . 
Student Signature     School Seal         Head Teacher         MOE Seal           Local Education 
Officer 

BESIHAHAR MUNICIPALITY 

 MUNICIPAL OFFICE OF EDUCATION 

BESIHAHAR MUNICIPALITY LAMJUNG 

ADMISSION CARD 
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SYMBOL NO.  REGISTRATION  NO 

  

YEAR 
DISTRIC
T CODE 

LOCAL 
CODE  SCHOOL CODE  STUDENT  NUMBER 

                                   

To 

The Executive  Officer 

 Municipal  Office of Education 

Besishahar Municipality Lamjung 
I hereby request to submit this registration and application form with following details for the Basic Level 
Examination 2074 in condition to reject my failure or absence in Class 8 examination. 
 
STUDENTS NAME IN BLOCK LETTERS 

िव याथीर्को नाम देवनागिरकिलिपमा SEX  BOY  GIRL  OTHER

FATHERS/MOTHERS 
NAME 

   

STUDENTS DATE OF 
BIRTH 

YEAR MONTH DAY TYPES OF DISABILITY

BS    BLIND  DEAF MR IF 
ANY

AD       

NAME AND ADDRESS 
OF SCHOOL 

TYPES OF SCHOOL  COMM
UNITY 

INSTITUTI
ONAL 

COOPERATI
VE 

TRUST  RELIGIOUS OPEN
 

 
 

 
SUBJECT TO BE TAKEN IN THE EXAMINATION 

SN  SUBJCET  THEORY  PRACTICAL  SN  SUBJCET  THEORY  PRACTICAL 

1  Nepali  75  25  6  Health and Physical 
Education 

30  20 

2  English  75  25  7  Moral Education  25  25 

3  Mathematics  100  ‐  8  Occupation Vocation 
and Technical 
Education 

50  50 

4  Social Studies and 
Population  Education 

75  25  9  Elective subject ……..  100   

5  Science and Enviroment  75  25  10       
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It is certified that the above mentioned descriptions are true . 
Student Signature       School Seal           Head Teacher         MOE Seal           Local Education Officer 
 
 
 
 
 

MUNICIPAL OFFICE OF EDUCATION 

BESISHAHAR MUNICIPALITY LAMJUNG 

REGISTRATION SLIP 

SYMBOL NO.  REGISTRATION  NO 

  

YEAR 
DISTRIC
T CODE 

LOCAL 
CODE  SCHOOL CODE 

STUDENT  
NUMBER 

                                   

To 

The Executive  Officer 

 Municipal  Office of Education 
Besishahar  Municipality Lamjung
I hereby request to submit this registration and application form with following details for the Basic 
Level Examination 2074 in condition to reject my failure or absence in Class 8 examination. 
 
STUDENTS NAME IN 
BLOCK LETTERS 

 

िव याथीर्को नाम 
देवनागिरक िलिपमा 

  SEX  BO
Y 

GIRL OTHER

FATHERS/MOTHERS 
NAME 

     

STUDENTS DATE OF 
BIRTH 

YEAR MONTH DAY TYPES OF DISABILITY

BS      BLIND  DE
AF 

MR IF ANY

AD         

NAME AND ADDRESS 
OF SCHOOL 

 

TYPES OF SCHOOL  COMMUNIT
Y 

INSTITUTION
AL 

COOPERATI
VE 

TRUST RELIGIOUS  OPEN
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SUBJECT TO BE TAKEN IN THE EXAMINATION 

SN  SUBJCET  THEORY  PRACTICAL  SN  SUBJCET  THEORY  PRACTI
CAL 

1  Nepali  75  25  6  Health and Physical 
Education 

30  20 

2  English  75  25  7  Moral Education  25  25 

3  Mathematics  100  ‐  8  Occupation Vocation 
and Technical 
Education 

50  50 

4  Social Studies and 
Population  Education 

75  25  9  Elective subject ……..  100   

5  Science and Enviroment  75  25  10       

 
It is certified that the above mentioned descriptions 
 are true . 
Student Signature       School Seal           Head Teacher         MOE Seal           Local Education Officer 
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अनसुचूी २ 
दफा १२ सँग स बि धत 
वेसीशहर नगरपािलका 

 नगर िशक्षा कायार्लय लमजुङ 
चन         
 िमित : 

अ य त ज री /अित गो य 

िवषय: प्र पत्र िनमार्ण/ भाषा तर (अङ्ग्रेजी भाषामा)/ संशोधन गनेर्, उ रकुि जका Marking scheme समते । 
ी   

ी  वसेीशहर नगर कायर्पािलका,  नगरिशक्षा कायार्लय लमजङुद्वारा स चािलत हुने आधारभतू तह 
(कक्षा ८) को पाठ्यक्रम अनसुारको आधारभतू िशक्षा उि णर् परीक्षा २० (२० )को… िवषयको    पणुार्ङ्क  …..   
को१ प्रितप्र पत्र िनमार्ण / सेट अनवुाद ……… सेट संशोधन गनेर् काममा तपाईलाई िनयकु्त गिरएको छ । यससैाथ 
संलग्न पाठ्यक्रम, िविशि करण तािलका एवम ्तपिसलमा उि लिखत िनदेर्शनलाई मनन गरी तपाईलाई सिु पएको 
कायर् यो िनयिुक्त पत्र प्रा  भएको िमितले  ....    िदनिभत्र गो य पमा तयार गरी तोिकएको खाममा िसलव दी गरी 
पठाइ िदनहुुन अनरुोध गिर छ । यो िनयिुक्तपत्र परीक्षा समा  नहु जेलस म गो य पमा सरुिक्षतसाथ राख्नहुुन समेत 
अनरुोध गिर छ । उक्त कायर् गरेबापत पािर िमक परीक्षा समा  भएपिछ नगर िशक्षा कायार्लय माफर् त भकु्तानी िदइनेछ 
। 
िनदेर्शनह  
१ प्र ह  कुनै पिन हालतमा पाठ्यक्रम बािहरको र िववादा पद खालको हुन ु हुदनै । साथै प्र पत्र िनमार्ण 

गदार् वा संशोधन गदार् सकभर पणूर् पाठ्यक्रम कभर गनेर् गरी तयार गनुर्पनेर्छ । परीक्षाथीर्ह बाट िसजर्ना मक 
प्रितभा अिभ यक्त हुन सक्ने खालका प्र ह  समावेश हुनपुनेर्छ । 

२ पाठ्यपु तकबाट हु -बहु उ र उतानर् निम ने गरी प्र ह  बनाउन ुपनेर्छ । 
३ प्र ह  बहुउ र आउने नभई भरसक िवशिेषत (Specific) उ र आउने िकिसमका र संलग्न 

िविशि करण तािलका अनु प उ े यमलूक हुनपुनेर्छ 
४ प्र पत्र कक्षा ८ को पाठ्यक्रमको आधारमा तयार गनुर्पनेर्छ । प्र  िनमार्ण गदार् स बि धत िवषयको 

पाठ्यक्रममा समािव  सबै िवषय क्षते्र एवम ्िवषयव तकुो िव तार र मह वलाई यान िदनपुनेर्छ । 
५ उ रकुि जका (Mark scheme) बनाउन उपयकु्त हुन ेिकिसमवाट प्र पत्र तयार गनुर् पनेर्छ । 
६ औषत परीक्षाथीर्ह  (Average students) ले तोिकएको समयिभत्र उ र लेख्न सक्ने िकिसमका 

प्र पत्रह  हुन ुपदर्छ  र तजे परीक्षाथीर्ह कालािग उपयकु्त प्र ह  समावेश हुनपुदर्छ । दोहोरा अथर् लाग्न े
िकिसमका प्र ह  समावेश गिरनहुुदनै । 

७ समान अङ्क भएका प्र ह  तयार गदार् उ र लेख्न लाग्ने समय र लखेाइका बुँदाह को लामोपना 
(Length) लाई समते उिचत यान िदनपुनेर्छ । 

८ प्र पत्रको िशरमा पणुार्ङ्क १००, ७५,  ५०,------- र समय ३ घ टा, २.५घ टा,----------िवषय अनसुार 
प  लेिखन ुपदर्छ । प्र येक प्र ले ओगट्ने अङ्क प्र ाशं  छुट्टयाई दायँापट्टी प  लेिखनपुदर्छ । 
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९ प्र पत्र एक सेट भ दा बिढ भएमा सेट न.ं  यित भिन छुट्टाछुटै्ट लेिख िसलब दी गिरनपुदर्छ । 
१० प्र पत्रह  प भाषामा कागजको एकापिट्टमात्र टाइप गिरएको हुनपुनेर्छ । अगे्रजीमा Times new 

roman(font size 14)  र नेपालीमा यिुनकोड कोिकला फ ट १६ वा िप्रित फ ट १६मा टाइप गरी 
Hardcopy print गरी  िनमार्णकतार् र (संशोधन कतार्) ले ह ताक्षर गनुर्पनेर्छ । साथै soft copy पिन 
बझुाउन ुपनेर्छ । 

११ प्र पत्र िनमार्णकतार् र (संशोधन कतार्) ले प्र पत्रको पछुारमा आ नो नाम, ठेगाना र िमित लेखी 
ह ताक्षरसमेत गनुर् पनेर्छ । 

१२ उक्त कायर् आफुल ेन याउने भए र वा एकाघरका यिक्त यो वषर्को परीक्षामा यसै िवषय िलई सि मिलत 
हुने भएमा उक्त कायर् नगरी तु त िफतार् गनुर् पनेर्छ । 

१३ िनमार्ण (संशोधन) गनुर् भएको प्र  पाठ्यक्रम पिरवतर्न नहु जेलस म पिछ पिन प्रयोग हुन सक्न ेभएकाले 
यस  स ब धी िवषयलाई सदवै अ य त गो य राख्न ुपनेर्छ । 

१४ तयार गनुर्भएको प्र  यसैसाथ प्रिेषत(क) लेिखएको खाममा िसलव दी गरी िसलव दी खामलाई पनु (ख) 
लेिखएको खाममा िसलब दी गरी पठाउन ु पनेर्छ । प्र  तयार गरी पठाउँदा (ग) लेिखएको खाममा 
कबिुलयतनामा छुटै्ट िसल गरी पठाउन ुपनेर्छ । 

१५ यस बारे अ य केही जानकारी िलनपुरेमा थानीय िशक्षा अिधकारी (फोन न ) मा स पकर्  राख्न ु हुन 
अनरुोध छ । 
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अनसुचुी ३ 
दफा १२सँग स बि धत 

अ य त ज री अित गो य 
ीमान  प्रमखु प्रशासिकय अिधकृत  य ू

 वेसीशहर  नगरपािलकाको  कायार्लय 
लमजङु 

िवषय कबुिलयतनामा पत्र 
 

यस कायार्लयको िमित       को पत्रानसुार आधारभतू तह कक्षा ८ को चाल ुपाठ्यक्रम अनसुारका आधारभतू 
िशक्षा उि णर् परीक्षा       को               िवषयको  पणूार्ङ्क     को              सेट अनवुाद उ रकुि जका समेत गरी 
पठाएको छु । 

प्रेिषत प्र पत्र म आफैले टाइप गरेको हु ँ। कसैलाई पिन दखेाएको अथवा भनेको छैन । प्र पत्रको प्रितिलिप मैले 
राखेको छैन र यस स ब धमा बनाएको िटपोट एव खे ासमेत आगोमा हाली न  गिरसकेको छु । क यटुरमा गरेको टाइप 
पणूर्तया मेटाइसकेको छु । म यस िवषयको प्र  िनमार्ण कतार्  हु भनी कसैलाई भनेको पिन छैन । न त भिव यमा नै कसैलाई भ ने 
छु । 
यस प्र को सवार्िधकार नगर िशक्षा कायार्लय वेसीशहर नगरपािलका लाई िदएको छु । 
िनयिुक्त पत्रमा उ लेिखत िनदेर्शनलाई अनशुरण गरेर नै यो प्र पत्र िनमार्ण गरेको कुरा िव ास िदलाउछु । 
 
िमित  
प्र पत्र िनमार्ण कतार्को परुा नाम र थर 
िवद्यालयको नाम र ठेगाना 
घरको परुा ठेगाना 
स पकर्  टेिलफोन  न  
         प्र  
िनमार्णकतार्को द तखत 
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अनसुचूी ४ 
दफा २७सँग स बि धत 
वेसीशहर नगरपािलका 

 नगर िशक्षा कायार्लय लमजुङ 
……………. परीक्षण के द्र 

चन         
 िमित : 
िवषय: उ रपिु तका परीक्षकमा िनयिुक्त 
ी  । 

………..;सालको आधारभतू तह (कक्षा ८) को िन नानसुारको िवषय र पणुार्ङ्कको उ रपिु तका परीक्षण गनर् 
परीक्षकको पमा तपाइलाई िनयकु्त गिरएको छ । सलंग्न िनदेर्शनलाई पणुर् पमा पालना गनेर् गरी उ रपिु तका 
परीक्षण कायर् स प न गनुर्हुन अनरुोध छ । 
द्र य 
१ उ रपिु तका सङ्ख्यामा थपघट भएमा वा िवषय फरक परेमा तु त ैपरीक्षण के द्रलाई जानकारी गराउनु 
पनेर्छ  
२ आ नो  स बि धत यिक्तको के द्रको उ रपिु तका परेमा तु त उ रपिु तका याकेट िफतार् गनुर् पनेर्छ । 

उ रपिु तका याकेट िववरण 
िवषय     पणूार्ङ्क 

क्रस उप ुसङख्या याकेट न  
  
  
  
  
  

 
कूल उ रपिु तका सङख्या                                                 परीक्षणअिधकारीको द तखत  
 

भरपाइ 
यहाको िमित को पत्रानसुार   सालको  आधारभतू िशक्षा उ ीणर् परीक्षाको  

 िवषय     पणुार्ङ्कको उ रपिु तका परीक्षण गनर् मेरो म जरुी 
भएकाले कुल उ रपिु तका सङख्या                   भएको उ रपिु तका याकेट थान                    बिुझिलए । 
क्रस याकेट उप ुसङख्या
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ह ताक्षर   नामथर    ठेगाना  
 फोन न  
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अनुसुची ५ 
दफा २८सगँ स बि धत 

वेसीशहर नगरपािलका 
 नगर िशक्षा कायार्लय लमजुङ 

उ रपिु तका परीक्षण िनदेर्िशका ।(उ रपिु तका  परीक्षणपवूर् यसको अ ययन अिनवायर् गनुर् हुन ।) 
आधारभतू िशक्षा उि णर् परीक्षाको नितजा प्रकाशन गरेपिछ पनुय ग गदार् केिह परीक्षाथीर्ह को अङ्क 
गणनामा फरक दिेखएको उ रपिु तकाह  परीक्षण गनर् बाकँी रहकेो पाइएकाल ेनितजा प्रकाशनमा समेत 
बाधा पगु्न गएको हुदँा िन न कुराह मा परीक्षकह को यान आकिषर्त गराइ छ । 

१ आफुलाई परीक्षण गनर् िदएको उ रपिु तका सङख्या िठक छ छैन ज ुगरी यिकन गनेर् । 
२ मािकर् ङ ि कम भएको िवषयमा ि कममा िनदेर्िशत बुँदाह लाई अनशुरण गनेर् । 
३ उ रपिु तका परीक्षण रातो मसीलेमात्र गनेर् । 
४ सबै प्र ह को उ रपिु तका परीक्षण गदार् दायँा िकनारामामात्र अङ्क प्रदान गनेर् । 
५ िभत्रका सबै प्र को उ रह  परीक्षण गरी उ रपिु तकाको बािहरी पानामा  अङ्क चढाउने । 
६ बािहरी पानामा अङ्क चढाउदा अिनवायर् प्र  र िनि त समहूबाट गनुर्पनेर् भ दा बढी प्र  गरे नगरे यिकन 
गनेर् । 
७ आव यकताभ दा बढी प्र को उ र गरेमा बढी उ र र  गनेर् । यसरी र  गदार् कम अङ्कलाई र  गनेर् । 
८ खाली पानापिछ पिन कत ैप्र को उ र गरेको छ िक छैन जा ने । 
९ खाली पानाह मा x कोिरिदन े। 
१० बािहरी पानाका सबै प्र को प्रा ाङ्क र िभत्री पानाको जोड िमले निमलकेो िभडाउने । 
११ अङ्क केरमेट भएको सबै ठाउँमा छोटो द तखत गनेर् । अङ्क केरमेट भएको ठाउँमा िटपके्सको प्रयोग गदैर् 

नगनेर्  
१२ उ रपिु तका परीक्षण प ात परीक्षकले द तखत नै गनेर्,छाप नल नगरने । 
१३ आफुलाई िदइएको उ रपिु तकामा अ य िवषयको उ रपिु तका परेको भए तु त उ रपिु तका बझुकेो 

परीक्षण के द्रमा िफतार् गनेर् । 
१४ कुन ै उ रपिु तकामा अिनयिमत वा चोरी भएको प  प्रमाण वा ठहर भए सोही अनसुारको परीक्षण 

के द्रमा िफतार् गनेर् । 
१५ अङ्क िददा ०.५ मात्र िदने०.७ वा ०.८ निदने । 
१६ कुनै प्र को लािग अङ्क प्रदान गदार् एउटै िलिप िह द ुअरेिवक वा दवेनागरी िलिपको प्रयोग गनेर् । 
१७ उ रपिु तकाह परीक्षण गनर् थानीय िशक्षा अिधकारीबाट िदइएको िनदेर्शन पालना नभएमा वा परीक्षण 

स तोषप्रद नभएमा य ता परीक्षकलाई भिव यमा परीक्षा स ब धी कुनै काममा पिन सहभागी नगराउने । र 
पािर िमक समेत रोक्का गिरन ेभएकाले सावधानीपवूर्कपरीक्षण गनेर् । 



              v08 !, ;+Vof !@, Ho]i7 #) ut], @)&% ;fn 

 

cfwf/e't lzIff plQ0f{ kl/Iff ;~rfng tyf Joj:yfkg lgb]{lzsf, @)&$                                43 
 

१८ परीक्षकले जाचकेा उ रपिु तकाह  स परीक्षकबाट पनु: परीक्षण गराउदा कुनै परीक्षकले जाचकेो 
उ रपिु तकाको अङ्कमा बिढ फरक  दिेखएमा समेत परीक्षकह को पािर िमक रोक्न े। 

१९ िदइएका के द्रका उ रपिु तकाह  आफ त वा नातदेार परीक्षाथीर्को भएकोमा सो के द्रको उ रपिु तका 
परीक्षण के द्रमा िफतार् गरी अक  के द्रको उ र पिु तका  िलने । 

२० उ रपिु तकाह  परीक्षण गरी सकेपिछ प्रा ाङ्क तािलकामा अङ्क र अक्षरमा परीक्षक वयमल ेभरी 
पठाउने  
२१ उ रपिु तका परीक्षण गरेवापत पाउने पारी िमक नितजा प्रकाशन प ात स बि धत परीक्षण के द्रमाफर् त 

भकु्तानी हुन ेभएकाले परीक्षण के द्रमा स पकर्  राख्ने । 
२२ गलत मनसाय निलएर भलूबसन बर नलेखकेो र गलत प्र  न राखरे लेिखएको उ रलाई प्र  न सग 

िभडाएर प्रा ाङ्क िदने । 
२३ भाषा िवषयबाहके अ य िवषयको उ र िददा नेपाली र अङ्ग्रेजी जनुसकैु भाषामा िदए पिन िठक छ भने 

प्रा ाङ्क िदने । 
२४ परीक्षकलाई कुनै उ रपिु तकाको उ र चोरेको /सारेको शङ्का लािग अङ्क प्रदान गनर् दिुबधा भएमा 

कैिफयत महलमा  लेखी प्रा ाङ्क निदने र सो को जानकारी परीक्षण के द्रलाई गराउने । 
२५ एउटै उ रपिु तकामा १ भ दा बढी ह तलेखन भएको अव थामा  िनदेर्शन २४ अनसुार नै गनेर् । 
२६ उि णार्ङ्कको सीमा निजक रहकेा उ रपिु तकाह  दोहोयार्ई पनु: हनेुर् पनेर् । 
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अनुसूची ६ 

दफा २८सगँ स बि धत 

 वेसीशहर  नगरकायर्पािलका 
 नगर िशक्षा कायार्लय, लमजुङ 

……………. परीक्षण के द्र 
चन         
 िमित : 
िवषय: उ रपिु तका स परीक्षकमा िनयिुक्त 
 
ी   

। 
………..;सालको आधारभतू तह (कक्षा ८) को िन नानसुारको िवषय र पणुार्ङ्कको उ रपिु तका स परीक्षण गनर्  
स परीक्षकको पमा तपाइलाई िनयकु्त गिरएको छ । संलग्न िनदेर्शनलाई पणुर् पमा पालना गनेर् गरी उ रपिु तका 
स परीक्षण कायर् स प न गनुर्हुन  अनरुोध छ । 

उ रपिु तका याकेट िववरण 
िवषय     पणूार्ङ्क 

क्रस उप ुसङख्या याकेट न  
  
  
  
  

 
कूल उ रपिु तका सङख्या                                                                              परीक्षण  अिधकारीको 
द तखत  
 

भरपाइ 
यहाको िमित  को पत्रानसुार    सालको  आधारभतू िशक्षा 
उ ीणर् परीक्षाको    िवषय      पणुार्ङ्कको उ रपिु तका परीक्षण गनर् मेरो म जरुी 
भएकाले कुल उ रपिु तका सङख्या                   भएको उ रपिु तका याकेट थान                    बिुझिलए । 

क्रस याकेट उप ुसङख्या
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ह ताक्षर   नामथर      ठेगाना    
   फोन न 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



              v08 !, ;+Vof !@, Ho]i7 #) ut], @)&% ;fn 

 

cfwf/e't lzIff plQ0f{ kl/Iff ;~rfng tyf Joj:yfkg lgb]{lzsf, @)&$                                46 
 

अनुसुची ७ 
दफा २८सगँ स बि धत 

वेसीशहर नगरपािलका 
 नगर िशक्षा कायार्लय लमजुङ 

चन         
 िमित : 
 
 उ रपिु तका स परीक्षण िनदेर्िशका ।(उ रपिु तका  स परीक्षणपवूर् यसको अ ययन अिनवायर् गनुर् हुन ।) 
 
१ कुनै प्र  जा न टेको भए परीक्षण गरी बािहरी पानमा समते चढाई कुल प्रा ाङ्कमा छोटो सिह गनेर् ।  
२ मािकर् ङ ि कम भएको िवषयमा ि कममा िनदेर्िशत बुँदाह लाई कडाइकासाथ पालना गनेर् । 
३ उ रपिु तका स परीक्षण हिरयो मसीले मात्र गनेर् । 
४ उ रपिु तकाह को बािहरी जोड र िभत्री जोड िभडाउने  । 
५ उ रपिु तकाको  प्रा ाङ्क माकर्  ि लपमा ज ुगनेर् । 
६ प्र येक उ रपिु तकामा परीक्षक र स परीक्षकको द तखत तथा स परीक्षकको द तखत हुन ुपनेर् । 
७ परीक्षकले सही तिरकाले परीक्षण गरेको नपाइएमा सोही परीक्षक वा अ य परीक्षकलाई परीक्षण गनर् ल 
नगरने । 
८ परीक्षकह ंको कायर् मु याङ्क गरी प्रितवेदन िदने तथा उ कृ , म यम तथा सामा य परीक्षकह को  

नामावली  पशे गनेर् । 
९ स परीक्षणगदार् प्रा ाङ्कमा १५ प्रितशत वा सो भ दा बिढ अङ्क थप घट हुन ेभएमा थानीय िशक्षा 

अिधकारीको िलिखत िनदेर्शन अनसुार गनेर् । 
१० उि णार्ङ्कको निजक रहकेा र सबैभ दा बिढ अङ्क प्रा  गनेर् उ रपिु तकाह  दोहोर् याइ जाच गनेर् । 
११ परीक्षकले परीक्षण गरी उ रपिु तकामा िदईएको अङ्क  र प्रा ाङ्क तािलका अनसुार चढाएको 

प्रा ाङ्क िठक छ छैन  हनेेर्  र िठक नभएमा िठक गनुर्पछर् । 
१२ परीक्षकले परीक्षण गरेको उ रपिु तकाम ये कि तमा २० प्रितशत उ रपिु तकाह को नमनूा परीक्षण गरी 

िठक छ छैन हनेुर् पनेर् । नमनूा परीक्षण गदार् ५ प्रितशतभ दा बढी गि त दिेखएमा सो उ रपिु तका पनु: 
परीक्षण गनुर् पनेर्। 

१३ परीक्षकले िदएको अङ्क हरेफेर हुने भएमा उ रपिु तकामा स याउने र स परीक्षकले सिह गनेर् । 
१४ कुनै परीक्षकले परीक्षण गरेको िवलकुलै िठक नभएमा यसको िलिखत जानकारी पनु परीक्षणको लािग 

स बि धत परीक्षण के द्रलाई िदने । 
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१५ प्र येक स परीक्षकल ेपरीक्षकको परीक्षणको बारेमा प्रितवेदन िदइएको परीक्षण मु याङ्कन फारममा भरी 
अिनवायर् पले स वि धत परीक्षण के द्रमा बझुाउने । 

१६ कैिफयत लेिखएको  वा शकंा पद उ रपिु तका भएमा अिवल व स बि धत परीक्षण के द्रलाई जानकारी 
गराउने  
१७ उ र कुि जका भएकोमा यस अनसुार परीक्षण गरे नगरेको हनेेर् र पणूर् पमा सो बमोिजम नभएमा 

त काल स बि धत परीक्षण के द्रको प्रमखुबाट आव यक िनदेर्शन िलई कायर् स पादन गनेर् । 
१८ उ रपिु तका स परीक्षण गदार् सबै उ रपिु तकामा एक पता याउने प्रयास गनेर् । 
१९ स परीक्षण भएका उ रपिु तकाह  स बि धत परीक्षण के द्रमा िफतार् नग जेल गोपिनयताकासाथ 

सरुिक्षत राख्ने । 
२० उ रपिु तकाको बािहरी पृ  र प्रा ाङ्क तािलकाको पछुारमा स परीक्षकले द तखत गनेर् । 
२१ नमनूा छनौट गदार् िनधार्िरत ेणी वा िजिपए निजकका प्रा ाङ्कभएका उ रपिु तकाह मा िवशषे यान 

िदने । 
 
 
 नगर कायर्पािलकाको स बत २०७४/११/…. गत ेबसेको बैठकले  यो िनदेर्िशका पािरत गरेको यहोरा प्रमािणत 
गदर्छु । 

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

अ यक्ष/मेयर,वेसीशहर नगरपािलका  
लमजङु 
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