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efu–@ 

k~rb]jn ljgfos gu/kflnsf c5fd 

आधारभुत शिक्षा  परीक्षा  व्यवस्थापन शनरे्दशिका, २०७५ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ज (१४) मा तोककएको काम, 

कततव्य र अकिकार कायातन्वयन गने सन्दर्तमा नगरपाललका स्तरीय आिाररु्त 

तह कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र अनुगमनलाई 

व्यवन्तस्थत गनत पञ्चदेवल कवनायक नगर कायतपाकलकाले यो कनदेकिका जारी 

गरेको छ। 

पररचे्छर्द १ 

प्रारम्भिक 

 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारिः  (१) यस कनदेकिकाको नाम "पञ्चदेवल कवनायक 

नगरपाकलकाको आिाररु्त किक्षा परीक्षा व्यवस्थापन कनदेकिका, २०७५" 

रहेको छ । 
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         (२) यो कनदेकिका तुरुि लागू हुनेछ । 

 

२. पररभाषाः  कवषय वा प्रसङ्गले अको अथत नलागेमा यस कनदेकिकामा, 

(क) "ऐन" र्न्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई सम्झनु  

पदतछ । 

(ख) "प्रदेि" र्न्नाले सुदूरपकिम प्रदेि सम्झनु पदतछ । 

(ग) "नगरपाकलका" र्न्नाले पञ्चदेवल कवनायक नगरपाकलका सम्झनु  

पदतछ । 

(घ) "सकमकत" र्न्नाले पररचे्छद २ को दफा ४(१) अनुसार गठन गररएको 

परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सकमकत सम्झनु पदतछ । 

(ङ) "कवद्यालय" र्न्नाले नगरकर्त्र सञ्चाकलत सामुदाकयक तथा संस्थागत 

कवद्यालय सम्झनु पदतछ । 

(च) "कवद्याथी" र्न्नाले नगरपाकलकाकर्त्रका आिाररू्त तह कक्षा ८ को 

परीक्षामा समर्ागी हुन योग्यता पुगेका कनयकमत कवद्याथी सम्झनु  

पदतछ । सो िब्दले नगरपाकलकाकर्त्र सञ्चालनमा रहेका अनौपचाररक 

तथा खुला कवद्यालयका कवद्याथी समेत सम्झनु पदतछ । 

(छ) "परीक्षा" र्न्नाले नगरपाकलकाले आिाररू्त तह कक्षा ८ को अिमा 

कलने वाकषतक परीक्षा सम्झनु पदतछ । 

(ज) "कायतदल" र्न्नाले परीक्षा केन्द्रमा परीक्षाफल तयारीका लाकग 

पररचे्छद ४ को दफा १६(१) अनुसार गकठत कायतदल सम्झनु पदतछ । 
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(झ) "केन्द्र" र्न्नाले आिाररू्त किक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका 

लाकग सकमकतद्वारा तोककएको परीक्षा केन्द्र तथा उत्तर पुन्तस्तका परीक्षण 

केन्द्र समेतलाई सम्झनु पदतछ । 

(ञ) "िाखा" र्न्नाले पञ्चदेवल कवनायक नगरपाकलका, नगरकायतपाकलका 

कायातलयको किक्षा, युवा तथा खेलकुद िाखा सम्झनु पदतछ । 

 

३. उदे्दश्यः  यस कनदेकिकाको उदे्दश्य कनम्नानुसार रहेको छ । 

(क) आिाररू्त किक्षा परीक्षाको मयातदा, गुणस्तर, कवश्वसनीयता, वैिता र 

वसु्तकनष्ठता कायम राख्नु । 

(ख) आिाररू्त किक्षा परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा नकतजा 

प्रकािन कायतलाई व्यवन्तस्थत गनुत । 

 

पररचे्छर्द-२ 

परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सशमशत 

 

४. परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सशमशतः  (१) आिाररू्त तह (कक्षा ८) 

को अन्तिम परीक्षालाई व्यवन्तस्थत, मयातकदत र कवश्वसनीयरुपमा सञ्चालन र 

व्यवस्थापन गनत नगरपाकलकामा कनम्नानुसारका सदस्यहरु र्एको एक 

परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सकमकत रहने छ । 

(क) नगरपाकलकाको किक्षा, युवा तथा खेलकुद िाखा प्रमुख वा सोसम्बन्धी 

काम गनत तोककएको व्यन्ति                                            - संयोजक 
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(ख) नगरपाकलकाकर्त्र सञ्चाकलत माध्याकमक कवद्यालयका 

प्रिानाध्यापकहरुमधे्य नगर किक्षा सकमकतले मनोकनत गरेको एकजना                                                                                                                                 

                                                                                      - सर्दस्य 

(ग)  नगरपाकलकाकर्त्र सञ्चाकलत सामुदाकयक कवद्यालयका आिाररू्त 

तहका स्थायी किक्षकहरुमधे्य नगर किक्षा सकमकतले मनोकनत गरेका 

फरक-फरक कवषयका कन्तिमा एकजना मकहला सकहत ३ जना                       

                                                                                       - सर्दस्य 

(घ) नगरपाकलकाकर्त्र सञ्चाकलत संस्थागत कवद्यालयका किक्षकहरुमधे्य 

नगर किक्षा सकमकतले मनोकनत गरेको १ जना                        - सर्दस्य  

(ङ) नगरपाकलकाको किक्षा, युवा तथा खेलकुद िाखाको परीक्षा हेने 

अकिकृत/स्रोतव्यन्ति/नगरपाकलकाकर्त्रका उच्चतम तह सञ्चाकलत 

कवद्यालयका प्रिानाध्यापकहरुमधे्य वररष्ठतम प्रिानाध्यापक                      

                                                                            - सर्दस्य सशिव 

(च) नगरपाकलकाको प्रमुख प्रिासकीय अकिकृतलाई सकमकतको वैठकमा 

आमन्त्रण गनत सककनेछ । 

(२) सकमकतका मनोकनत सदस्यहरुको पदावकि दुई वषतको हुनेछ । 

 

(३) माकथ दफा (४) को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्तखएको 

र्एतापकन नगरपाकलकाको िाखा प्रमुख (उप-सकचव) संयोजक र िाखा 

अकिकृत सदस्य सकचव रहने अवस्थामा वररष्ठतम स्रोत व्यन्ति सकमकतको 

सदस्य रहने छ । 
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(४) माकथ दफा (४) को उपदफा (१) (ग) मा जुनसुकै कुरा लेन्तखएको 

र्एतापकन नगरपाकलकाकर्त्र स्थायी किक्षक उपलब्ध नर्एको अवस्थामा 

अस्थायी, राहत वा कनजी स्रोतका किक्षकहरु मधे्यबाट मनोनयन गनत बािा 

पने छैन । 

                                                  

५. सशमशतको काम, कततव्य र अशधकारः  (१) सकमकतको काम, कततव्य र 

अकिकार देहाय अनुसार हुनेछ । 

(क) आिाररू्त किक्षा परीक्षाको आवेदन फाराम तयारी तथा कवतरण र 

कवद्याथीहरुबाट सो फाराम र्नत लगाई कवद्यालयबाट परीक्षाको लाकग 

आवश्यक कववर सङ्कलन गने गराउने । 

(ख) र्ोगोकलक कवकटता, कवद्याथी सङ्या र र्ौकतक पूवातिारको 

आिारमा कवद्याथीहरुलाई पायक पने गरी परीक्षाकेन्द्र तथा 

उत्तरपुन्तस्तका परीक्षण केन्द्र कनिातरण गने । 

(ग) आिाररू्त किक्षा परीक्षाको समय ताकलका प्रकािन गने । 

(घ) केन्द्राध्यक्ष र परीक्षण केन्द्र प्रमुख कनयुि गरी कनजहरुलाई परीक्षा 

सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा परीक्षाफल प्रकािनका कवषयमा 

अकर्मुखीकरण गने गराउने । 

(ङ) प्रश्नपत्र कनमातण, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुन्तस्तका परीक्षण र परीक्षाफल 

प्रकािन तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी नीकत कनिातरण गने । 

(च) परीक्षा िुल्क तथा परीक्षा सम्बन्धी काममा संलग्न जनिन्तिको 

पाररश्रकमक कनिातरण गने । 
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(छ) कुनै परीक्षा केन्द्र वा परीक्षण केन्द्रमा अकनयकमतता र्एको पाइएमा 

आवश्यकता अनुसार परीक्षा बदर गरी पुनः  परीक्षा गराउने वा त्यस्तो 

केन्द्र बन्द गने । 

(ज) प्राकृकतक प्रकोप वा अन्य कुनै कारणबाट कनिातररत समयमा परीक्षा 

सञ्चालन गनत वा परीक्षाफल प्रकािन गनत बािा परेमा तुरुिै 

आवश्यक कनणतय कलने । 

(झ) परीक्षाका लाकग आवश्यक प्रश्नपत्र कनमातण र उत्तरपुन्तस्तका परीक्षण 

कायतका लाकग कवज्ञ कवषय किक्षकहरुको रोष्टर तयार गने गराउने । 

यस्तो रोष्टरको  सूची प्रते्यक वषत अद्यावकिक गने गराउने । 

(ञ) परीक्षालाई व्यवन्तस्थत, मयातकदत र गुणस्तरीय वातावरणमा सम्पन्न 

गनतका लाकग केन्द्राध्यक्ष, परीक्षण केन्द्र प्रमुख लगायत परीक्षामा 

खकटएका जनिन्तिलाई आवश्यक कनदेिन कदने । 

(ट) परीक्षाको कनयकमत अनुगमन गने गराउने । 

(ठ) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी संघीय र प्रदेि तथा 

स्थानीय सरकारबाट तोककएका अन्य कामहरु गने गराउने । 

(२) सकमकतले परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक कायतकवकि आफै बनाउन  

सके्नछ । 

 

पररचे्छर्द - ३ 

परीक्षा सञ्चालन प्रशिया 
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६. परीक्षा आवेर्दन फमत भने भराउनेः  (१) सकमकतले तोकेको समयवकि 

कर्त्र कवद्यालयहरुले अनुसूची १ को ढााँचामा कवद्याथीहरुबाट परीक्षा 

आवेदन फाराम र्नत लगाई सङ्कलन गने र कवद्याथीहरुले र्रेको कववरण 

कवद्यालयको अकर्लेखसाँग रुजु गराई अनुसूची २ को ढााँचामा समकष्टगत 

कववरणको सफ्ट कपी तथा प्रमाकणत हार्त कपी समेत संलग्न गरी गराइ 

नगरपाकलकाको िाखामा बुझाउनु पनेछ । 

 

(२) कववरण तयार गदात परीक्षाफल प्रकािन गनत प्रयोग हुने सफ्टवेयरमा 

आवश्यक पने कववरणहरु प्रकवष्ट गने गराउने । आवेदन फाराममा 

कसम्बोल नम्बर कायम गदात किक्षा तथा मानव श्रोत कवकास केन्द्रको 

एकीकृत िैकक्षक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (IEMIS) मा प्रकवकष्ट गररएको 

(Student ID Number) लाई नै परीक्षाथीको कसम्बोल नम्बर कायम गरी 

पठाउने । 

 

(३) परीक्षाथीहरुबाट आवेदन फाराम र्राउाँदा अकनवायत रुपमा जन्मदतात 

प्रमाणपत्रको प्रकतकलकप संलग्न गनत लगाउने । 

 

७. परीक्षाकेन्द्र तोके्ः  सकमकतले कवद्यालयको र्ौगोकलक दुरी, समूह, 

कवद्यालयहरुको परीक्षाथी सङ्या, परीक्षाकेन्द्रमा उपलब्ध र्ौकतक 

सुकविा, परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लागे्न अनुमाकनत खचत आकद 

मापदण्डका आिारमा सम्भव र्एसम्म दुई वा दुईर्न्दा बढी 

कवद्यालयहरुको पायक पने कवद्यालयलाई परीक्षाकेन्द्र तोकु्न पनेछ । 
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८. प्रयोगात्मक परीक्षाः  कवद्यालयहरुले पाठ्यक्रमले कनिातरण गरेको प्रकक्रया 

अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न गरी परीक्षाथीहरुको प्राप्ताङ्क समेत 

अन्तिम परीक्षा हुनु अगावै सम्बन्तन्धत परीक्षण केन्द्रमा आइपुगे्न गरी 

पठाउनु पनेछ । 

९. केन्द्राध्यक्षको शनयुम्भतः  सकमकतले परीक्षाकेन्द्र रहेको कवद्यालयको 

प्रिानाध्यापकलाई केन्द्राध्यक्ष कनयुि गनुत पनेछ । कुनै कारणवि 

प्रिानाध्यापक केन्द्राध्यक्ष र्इ कामकाज गनत नसके्न अवस्थामा केन्द्र 

कवद्यालयको वररष्ठतम स्थायी किक्षकलाई केन्द्राध्यक्ष तोक्न सककनेछ । 

 

१०. सहायक केन्द्राध्यक्ष तथा शनरीक्षकहरुको शनयुम्भतः  केन्द्राध्यक्षले 

सकमकतसाँगको सल्लाह र समन्वयमा सहायक केन्द्राध्यक्ष र तोककएको 

सङ्यामा कनरीक्षकहरुको कनयुि गरी कामकाज गराउनु पनेछ । 

केन्द्राध्यक्षले जनिन्ति पररचालन गरी कनयमानुसार परीक्षा सञ्चालन गरी 

उत्तरपुन्तस्तका तोककएको परीक्षणकेन्द्रमा पठाउनु पनेछ । 

 

११. प्रश्नपत्र शनमातणः  (१) सकमकतले कवज्ञ किक्षकहरुको सूची (roster) बाट 

कवषय कमल्ने किक्षकहरु छनौट गरी "आिाररू्त किक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 

(६-८)" मा उले्लन्तखत कवकिष्टीकरण ताकलका अनुसार प्रश्नपत्र र 

उत्तरकुकिका कनमातण गनत लगाइ प्रते्यक प्रश्नपत्र बैङ्क तयार गकनतपनेछ । 

 

(२) उि प्रश्नपत्र बैङ्कबाट प्रश्नहरु छनौट गरी आवश्यकता अनुसार 

मोर्रेसन गनत लगाइत  सकमकतले प्रते्यक कवषयको एक-एक सेट प्रश्नपत्र 

तयार गने र गोप्य रुपले छपाइ एवं परीक्षा केन्द्रमा पुगे्न व्यवस्था गरी 



9 
 
 

परीक्षा सञ्चालन गनुत पनेछ । 

(३) सकमकतले आवश्यक ठानेको खण्डमा कजल्लाकर्त्रका अन्या 

नगरपाकलका/गााँउपाकलकाहरुसाँग सहकायत गरी एउटै प्रश्नपत्र तथा परीक्षा 

सञ्चालनको समय ताकलका कमलाउन सके्नछ । 

 

(४) प्रश्नपत्र कनमातण, छपाई, र्ण्डारणमा संलग्न सकमकतका सदस्यहरु, कवज्ञ 

लगायत समू्पणत सम्बन्तन्धत व्यन्तिहरुले गोपकनयता कायम गनुत पनेछ । 

 

१२. परीक्षा सञ्चालन समय ताशलकाः  (१) सकमकतले परीक्षा सञ्चालन समय 

ताकलका प्रकािन गरी सम्बन्तन्धत सबैलाई जानकारी गराउनु पनेछ । 

 

(२) अन्य नगरपाकलका/गााँउपाकलकाहरु साँगको सहकायतमा एउटै प्रश्नपत्र 

प्रयोग गने गरी परीक्षा सञ्चालन गदात सम्बन्तन्धत 

नगरपाकलका/गााँउपाकलकाहरुको परीक्षा समय ताकलकामा एकरुपता 

कायम गनुतपनेछ । 

 

(३) समय ताकलका तय गदात माध्यकमक किक्षा उत्तीणत परीक्षा कक्षा १० को 

परीक्षा तथा अन्या आिररक परीक्षाहरुको समय ताकलका समेतलाई 

मध्यनजर गरी परीक्षा सञ्चालन गनत उपयुि समय तय गनुत पनेछ । 

 

(४) पठनपाठनको समयावकि वा के्रकर्ट आवर पुरा हुने सुकनकित गरेर 

िैकक्षक सत्र समाप्त हुने अन्तिम मकहनामा मात्र परीक्षा सञ्चालन  

गनुतपनेछ । 
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१३. उत्तरपुम्भिका परीक्षण केन्द्र र परीक्षण केन्द्र प्रमुखः  (१) सकमकतले 

सम्बन्तन्धत परीक्षा केन्द्र वा र्ौकतक पुवातिार पूरा र्एका र इन्टरनेटको 

सुकविा र्एका अन्य कुनै कवद्यालयलाई उत्तरपुन्तस्तका परीक्षण केन्द्र तोक्न 

सके्नछ । 

 

(२) सकमकतले उत्तरपुन्तस्तका परीक्षण केन्द्र रहेको कवद्यालयको 

प्रिानाध्यापकलाई परीक्षण केन्द्र प्रमुख तोके्नछ । कुनै कारणवि 

प्रिानाध्यापक परीक्षण केन्द्र प्रमुख र्ई कामकाज गनत नसके्न अवस्थामा 

केन्द्र कवद्यालयको वररष्ठतम स्थायी किक्षकलाई परीक्षण केन्द्र प्रमुख तोक्न 

सककनेछ ।  

 

१४. शवज्ञ शिक्षक सूिीः  सकमकतले प्रश्नपत्र कनमातण र उत्तरपुन्तस्तका परीक्षण 

कायतका लाकग नगरपाकलका कर्त्रका किक्षकहरुको कववरण सकहतको 

कवषयगत कवज्ञ सूची (roster) तयार गरी सोही सूचीमा रहेका 

किक्षकहरुबाट प्रश्नपत्र कनमातण, उत्तरपुन्तस्तका परीक्षण र सम्परीक्षण 

गराउनु पनेछ । 

 

१५. उत्तरपुम्भिका परीक्षणः  (१) परीक्षण केन्द्र प्रमुखले कवज्ञ किक्षकहरुको 

सूचीबाट कवषयगत रुपमा किक्षक छनौट गरी उत्तरपुन्तस्तका परीक्षण तथा 

सम्परीक्षणको कजमे्मवारी तोके्नछ । सकमकतबाट थप कनदेिन र्एको 

अवस्थामा सोही अनुसार गनुत पनेछ । 

 

(२) उत्तरपुन्तस्तका परीक्षण गनुतअकघ अकनवायतरुपमा कोकर्ङ गरेर मात्र 

परीक्षकलाई परीक्षण गनत कदनुपनेछ । 
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(३) उत्तरपुन्तस्तका कोकर्ङ गरी परीक्षण र सम्परीक्षण गराउने तथा 

कर्कोकर्ङ गने कजमे्मवारी सम्बन्तन्धत परीक्षण केन्द्रको प्रमुखको हुनेछ । 

यस कायतका लाकग परीक्षण केन्द्र प्रमुखले आवश्यकता अनुसार थप 

जनिन्ति समेत खटाउन सके्नछ । यसरी खकटएका जनिन्तिले 

परीक्षाथीहरुको कोर् र परीक्षा सम्बन्धी सबै कामको गोपनीयता  कायम 

राख्नु पनेछ । 

 

(४) परीक्षकहरुलाई सम्भव र्एसम्म आफ्नो कवद्यालयका परीक्षाथीहरुको 

उत्तरपुन्तस्तका नपने गरी परीक्षण गनत कदनुपनेछ । 

 

पररचे्छर्द - ४ 

परीक्षाफल तयारी तथा प्रकािन 

१६. परीक्षाफल तयारी कायतर्दलः  (१) सकमकतले प्रते्यक परीक्षण केन्द्रमा 

परीक्षण केन्द्र प्रमुख, परीक्षण केन्द्रमा समावेि कवद्यालयका प्रिानाध्यापक 

वा प्रकतकनकि, केन्द्र कवद्यालय वा समावेि कवद्यालयका कम्पु्यटरमा दक्ष 

किक्षक कमतचारी सन्तम्मकलत एक परीक्षाफल तयारी कायतदल  गठन गनत 

सके्नछ । 

 

(२) परीक्षाफल तयारी कायतदलले कवद्याथीहरुको कववरण सफ्टवेयरमा 

इन्टर ी तथा रुजु गने, प्राप्ताङ्क इन्टर ी तथा रुजु, गे्रर् लेजर, गे्रर् कसट तयारी 

तथा कप्रन्ट गने लगायत परीक्षाफल प्रकािन सम्बन्धी कायतहरु गनुतका साथै 

सकमकतले तोकेका अन्य अन्य कायतहरु गनुतपनेछ । 
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१७.  अक्षराङ्कन पद्धशतबाट परीक्षाफल प्रकािन गनुतपनेः  (१) परीक्षाफल 

तयारी एवं प्रकािन गदात पाठ्यक्रम कवकास केन्द्र सानोकठमी र्िपुरबाट 

जारर गररएको अक्षराङ्कन पद्धकत कायातन्वयन कायतकवकि, २०७२ अनुसार 

गनतस पनेछ । 

 

(२) परीक्षाफल तयारी, प्रकािन र अकर्लेख गने प्रयोजनका लाकग किक्षा 

तथा मानव स्रोत कवकास केन्द्र, सानोकठमी र्िपुरबाट कवकास गररएको 

एकककृत िैकक्षक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (IEMIS) वा अन्य उपयुि 

सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोग गनत सककनेछ । 

 

(३) सकमकतले परीक्षाफल तयार गनत कायतदलका सदस्यहरुलाई सफ्टवेयर 

सञ्चालन र प्रयोगका बारेमा अकर्मुखीकरणको आवश्यक व्यवस्था गनुत 

पनेछ । 

 

१८. परीक्षाफल प्रमाणीकरणः  (१) परीक्षाको गे्रर्कसटको नमुना अनुसूची ५ 

अनुसार हुनेछ ।  

 

(२) सम्बन्तन्धत कवद्यालयका प्रिानाध्यापक, परीक्षण केन्द्रको प्रमुख, 

सकमकतको सदस्य-सकचव र सकमकतको संयोजकले गे्रर् लेजर र् गे्रर् 

कसटमा दस्तखत गरी परीक्षाफल प्रमाणीकरण गनुतपनेछ । 

 

(३) प्रमाकणकरण र्एको गे्रर् लेजर एक प्रकत कवद्यालयमा र एक प्रकत 

नगरपाकलकाको िाखामा सुरकक्षत हुने गरी अकर्लेख दुरुस्त राख्नु पनेछ 

। र्कवष्यमा कुनै कवद्याथीले कनयमानुसार आफ्नो गे्रर्कसटको प्रकतकलकप 
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माग गरेमा उि अकर्लेखबाट गे्रर्कसटको प्रकतकलकप कदन सककनेछ । 

 

१९. परीक्षाफल प्रकािनः  (१) परीक्षाफल प्रमाकणकरण र्ईसकेपछी 

सकमकतले सबै परीक्षा केन्द्रको परीक्षाफल एकमुष्ट प्रकािन गरी कवद्यालय 

माफत त परीक्षाथीहरुको गे्रर् कसट कवतरण गनुतपनेछ । 

 

     (२) परीक्षाफल प्रकािन गदात स्थानीय पत्रपकत्रका, एफ. एम. रेकर्यो, 

नगरपाकलकाको वेर्साइट माफत त सूचना संपे्रषण गनुतपनेछ ।  

 

२०. गे्रड वृम्भद्ध परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाः  (१) परीक्षामा तोककएको र्न्दा कम 

गे्रर् प्राप्त गरेका कवद्याथीहरुको लाकग गे्रर् वृन्तद्ध परीक्षा सञ्चालन गनत 

सककने छ । 

 

(२) गे्रर् वृन्तद्ध परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था पाठ्यक्रम कवकास केन्द्र र 

राकष्टर य परीक्षा वोर्तबाट जारर गररएका मापदण्ड अनुसार गनुत पनेछ ।  

 

पररचे्छर्द - ५ 

शवशवध 

२१. परीक्षा िुल्क परीक्षामा खशटने कमतिारीको पाररश्रशमकः  परीक्षा 

िुल्क, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खचत र परीक्षामा खकटने 

केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, कनरीक्षक, परीक्षाफल तयारी कायतदलका 

सदस्यहरुको पाररश्रकमक सकमकतले तोके बमोकजम हुनेछ । 

 



14 
 
 

२२. बाधा अडकाउ फुकाउने अशधकारः  यो कायतकवकि कायातन्वयन गदात कुनै 

बािा अर्काउ पनत गएमा वा यो कायतकवकिमा उले्लख नर्एको कवषयका 

सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गनत आवश्यक परेमा नगर किक्षा सकमकतले कनणतय 

गरेबमोकजम हुनेछ । 

 

 

 

 

र्दफा ६(१) संग सम्बम्भन्धत 

अनुसूिी - १ 

Panchadewal Binayak Municipality 

Office of the Municipal Executive 

Binayak, Achham 

Sudurpaschim Pradesh, Nepal 

Basic Level Final Examination 2075 

Application Form/Admission Card 

Name of the Student (IN BLOCK LETTERS) 

                    

शवद्याथीको नाम, थर (रे्दवनाशगरीमा): 

 

Sex : Boy                 Girl                      Optional Subject : 

………………...………………………………… 

 

Father's Name (IN BLOCK LETTERS) 

                    

 

Mother's Name (IN BLOCK LETTERS) 
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Permanent Address: 

…………………………………………………………………………….………… 
 

Temporary Address: 

……………………………………………………………………………………… 

Date of Birth:  

     

 Y Y Y Y M M D D 

B.S.         

A.D.         

 

Symbol Number: …………………………..…. Exam 

Centre:…………………………………………………………………….. 
 

School Name: ………………………………………………………………...…….. 

Date:……………………………. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Panchadewal Binayak Municipality 

Office of the Municipal Executive 

Binayak, Achham 

Sudurpaschim Pradesh, Nepal 

Basic Level Final Examination 2075 

Application Form/Admission Card 

Name of the Student (IN BLOCK LETTERS) 

                    

शवद्याथीको नाम, थर (रे्दवनाशगरीमा): 

 

……………… 

Signature of 

Student 

……………… 

Signature of 

Head Teacher 

……………… 

Signature of 

Education 

Officer 

 

 
 

School 

Stamp 

 
 

 

Office 

Seal 
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Sex : Boy                 Girl                      Optional Subject : 

………………...………………………………… 

 

Father's Name (IN BLOCK LETTERS) 

                    

 

Mother's Name (IN BLOCK LETTERS) 

                    

  

Permanent Address: 

……………………………………………………………………………….…… 
 

Temporary Address: 

…………………………………………………………………………………… 

Date of Birth:  

     

 Y Y Y Y M M D D 

B.S.         

A.D.         

 

Symbol Number: …………………………..…. Exam 

Centre:…………………………………………………………………….. 
 

School Name: ………………………………………………………………...…….. 

Date:……………………………. 

 

 

 

 

र्दफा ६(१) संग सम्बम्भन्धत 

अनुसूिी - २ 

परीक्षाथीहरुको समकष्टगत कववरण २०७५ 

……………… 

Signature of 

Student 

……………… 

Signature of 

Head Teacher 

……………… 

Signature of 

Education 

Officer 

 

 
 

School 

Stamp 

 
 

 

Office 

Seal 
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कजल्लाः  .............................................                                  

स्थानीय तहः …………................................................  

कवद्यालयको नाम  र ठेगानाः …………................................................................................…………….....….  

 कवद्यालयको कोर् नं................................................. 

S 

N 

Symbol 

No 

Name of 

the 

Student 

(Block 

letter) 

Gender 

Date of 

Birth 
Fathers 

Name 

Mothers 

Name 

Permanent 

Address 

Optional 

Subject 
B.S.  A.D.  

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

                    

  

 

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

   तयार गने     शवद्यालयको छाप                       प्रधानाध्यापक  
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(दफा १७ सगं सम्बन्तन्धत) 

अनुसूिी – ३ 

 

कवषयगत पाठ्यक्रम घण्टी/घण्टा तथा के्रकर्ट आवर  

ि.स. शवषय 
पाठ्य 

घण्टी 
िेशडटआवर 

१ नेपाली 175 4 

२ अंगे्रजी 175 4 

३ गकणत 175 4 

४ कवज्ञान तथा वातावरण 175 4 

५ सामान्जक तथा जनसङ्या किक्षा 175 4 

६ पेिा,व्यावसाय तथा प्रकवकि कलक्षा 175 4 

७ मातृर्ाषा/स्थाकनय कवषय/ससं्कृत/ 175 4 
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अन्य कवषय 

८ स्वास्थ्य तथा िारीररक किक्षा १०५ २ 

९ नैकतक किक्षा ७० 2 

 जम्मा १४०० ३२ 

  

यसरी के्रकर्ट आवर कनिातरण गदात १०० पूणातङ्कको कवषयको के्रकर्ट आवर 4 र 

पूणातङ्क ५० हुने कवषयको के्रकर्ट आवर 2 हुने गरी सफ्टवेयर तयार गररएको 

हुनु पनेछ । 

 

 

 

(दफा १७ संग सम्बन्तन्धत) 

अनुसूिी - ४ 

प्राप्ताङ्क वगातिर, गे्रर्, गे्रर् व्याया तथा गे्रर् प्वाइन्ट कनिातरण 

 

S.N. 
Obtained Marks 

Classification (%) 
Grade Explanation 

Grade 

Point 

1. 90 to 100 A+ Outstanding 4.0 

2. 80 to Below 90 A Excellent 3.6 

3. 70 to Below 80 B+ Very Good 3.2 

4. 60 to Below 70 B Good 2.8 

5. 50 to Below 60 C+ Satisfactory 2.4 
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6. 40 to Below 50 C Acceptable 2.0 

7. 30 to Below 40 D+ Partially Acceptable 1.6 

8. 20 to Below 30 D Insufficient 1.2 

9. 0 to Below 20 E Very Insufficient 0.8 

  

    

 

 

 

 

 

 

(दफा १८ सगं सम्बन्तन्धत) 

अनुसूिी - ५ 

गे्रड शसटको नमना 

  

Panchadewal Binayak Municipality 

OFFICE OF THE MUNICIPAL EXECUTIVE 

(EDUCATION, YOUTH AND SPORTS  SECTION) 

Binayak, Achham 

SUDURPASHCHIM PRADESH, NEPAL 
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BASIC LEVEL FINAL EXAMINATION, 2075 
  

GRADE- SHEET 

  

THE GRADE(S) SECURED BY ……………………………………………………………….. 

 

DATE OF BIRTH (B.S.) ………………………………………………………………………….  

 

FATHER'S NAME ……………………………………………………………………..…………  

MOTHER'S NAME ………………........................................………………...…………… 

 

REGISTRATION NO. ……………………… SYMBOL NO. …………………………..…                                         

 

OF ……………………………………………………………. IN THE BASIC LEVEL FINAL 

EXAMINATION OF ………………………………………ARE GIVEN BELOW:  

 

 

 

S.N. 

 

SUBJECTS 

 

CREDIT 

HOUR1 

OBTAINED 

GRADES2 FINAL 

GRADE 

GRADE 

POINT 
REMARKS3 

 

TH 
 

PR 

1 ENGLISH 4      

2 NEPALI 4      

3 MATHEMATICS 4      

4 
SCIENCE AND 

ENVIRONMENT 
4      

5 

SOCIAL 

STUDIES AND 

POPULATION 

EDUCATION 

4      

6 
MORAL  

EDUCATION 
2      

7 

HEALTH AND 

PHYSICAL 

EDUCATION 

2      

8 
OCCUPATION,  

BUSINESS AND 
4      
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TECHNOLOGY  

EDUCATION 

9 OPT………….. 4      

GRADE POINT AVERAGE (GPA):  

 1. ONE CREDIT HOUR EQUALS 32 CLOCK HOURS  

2. TH : THEORY, PR : PRACTICAL  

3. *@ : ABSENT     

    *T  : THEORY GRADE MISSING       

    *P  : PRACTICAL GRADE MISSING  

  
 DATE OF ISSUE: 20    /……. / …...  

 ………………………            …………..…………..            ………………….…..  

   PREPARED BY           CHECKED BY            VERIFIED BY           

                                              (SECRETARY)                 (EDUCATION OFFICER) 
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