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आधारभतू शिक्षा पररक्षा व्यवस्थापन शनरे्दशिका - २०७८ 

 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को र्दफा ११ ज (१४) मा तोककएको काम, कततव्य र अशधकार 

कायातन्वयन गने सन्र्दभतमा नगरपाशलका स्तरीय आधारभूत तह कक्षा-८ को अशन्तम पररक्षा संचालन,व्यवस्थापन 

र अनुगमनलाई व्यवशस्थत गनत सााँफेबगर नगरपाशलका नगर कायतपाशलकाले यो शनर्देशिका जारी गरेको छ | 

पररच्छेर्द १ 

प्रारशभभक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारभभ : (१) यस शनर्देशिकाको नाम "आधारभूत शिक्षा पररक्षा व्यवस्थापन शनर्देशिका, 

२०७८" रहेको छ | 

(२) यो शनर्देशिका तुरुन्तै लागु हुने छ | 

२. पररभाषा : शवषय वा प्रसंगले अको अथत नलागेमा यस शनर्देशिकामा, 

(क) "ऐन" भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई सभझनु पर्दतछ | 

    (ख) "प्रर्देि" भन्नाले सुर्दरुपशिम प्रर्देि सभझन ुपर्दतछ | 

    (ग) "नगरपाशलका" भन्नाले सााँफेबगर नगरपाशलका सभझनु पर्दतछ | 

    (घ) "सशमशत" भन्नाले पररच्छेर्द २ को र्दफा ४ (१) अनुसार गठन गररएको पररक्षा सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन सशमशत सभझन ुपर्दतछ | 

    (ङ) "शवद्यालय" भन्नाले नगरपाशलका शभत्र संचाशलत सामुर्दाशयक तथा संस्थागत शवद्यालय सभझन ु

पर्दतछ। 

  (च) "शवद्याथी" भन्नाले नगरपाशलकाका आधारभूत तह कक्षा ८ को पररक्षामा सहभागी हुन योग्यता 

पुगेका शनयशमत शवद्याथी सभझनु पर्दतछ | सो सब्र्दल े नगरपाशलका शभत्र संचलनमा रहेका 

अनौपचाररक तथा खुला शवद्यालयका शवद्याथी समेत सभझनु पर्दतछ | 

        (छ) "पररक्षा" भन्नाले नगरपाशलकाले आधारभूत तह कक्षा ८ को अन्तमा शलने वार्षतक पररक्षा सभझन ु

पर्दतछ | 

(ज) "कायतर्दल" भन्नाले पररक्षा केन्रमा परीक्षाफल तयारीका लाशग पररच्छेर्द ४ को र्दफा १६ (१) अनुसार 

गरठत कायतर्दल  सभझनु पर्दतछ | 

(झ) "केन्र" भन्नाले आधारभूत शिक्षा पररक्षा संचालन तथा व्यवस्थापनका लाशग सशमशत द्धारा तोककएको 

पररक्षा केन्र तथा उत्तर पुशस्तका पररक्षण केन्र समेतलाई सभझनु पर्दतछ | 

(ज) "िाखा" भन्नाले सााँफेबगर नगरपाशलका नगर कायतपाशलका कायातलयको शिक्षा,युवा तथा खेलकुर्द 

िाखा सभझनु पर्दतछ | 

 ३. उर्देश्य :  

 यस शनर्देशिकाको उर्देश्य शनम्नानुसार रहेको छ | 

 (क) आधारभूत शिक्षा परीक्षाको मयातर्दा, गुणस्तर, शवश्वसनीयता, वैधता र वस्तुशनष्ठता कायम  राख्नु | 

 (ख)आधारभूत शिक्षा पररक्षा संचालन, प्रमाणीकरण तथा नशतजा प्रकािन कायतलाई 

 व्यवशस्थत गनुत | 

 (ग) आधारभूत शिक्षा पररक्षालाई नगर भरी एकरुपता कायम गरी स्तररय पररक्षा   

 संचालन तथा व्यवस्थापन गनुत 
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पररच्छेर्द : २ 

पररक्षा सचंालन तथा व्यवस्थापन सशमशत 

 ४. पररक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन सशमशत :  

 (१) आधारभूत तह (कक्षा ८) को अशन्तम परीक्षालाई व्यवशस्थत, मयातकर्दत र शवश्वसनीय रुपमा 

संचालन र व्यवस्थापन गनत नगरपाशलकामा शनम्नानुसारका सर्दस्यहरु भएको एक पररक्षा संचालन तथा 

व्यवस्थापन सशमशत रहने छ | 

 

(क) नगरपाशलकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुर्द िाखा प्रमुख वा सो सभबन्धी काम गनत तोककएको 

व्यशि –संयोजक  

(ख) नगरपाशलका शभत्र संचाशलत माध्यशमक शवद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु मध्ये बाट नगर शिक्षा 

सशमशतले मनोशनत गरेको  १ जना – सर्दस्य  

(ग) नगरपाशलका शभत्र संचाशलत सामुर्दाशयक शवद्यालयका आधारभूत तहका स्थायी शिक्षकहरुमध्य े

नगर शिक्षा सशमशतले मनोशनत फरक - फरक शवषयका कशभतमा २ जना मशहला सशहत ४ जना – 

सर्दस्य  

(घ) नगरपाशलका शभत्र संचाशलत संस्थागत शवद्यालयका शिक्षकहरुमध्येबाट नगर शिक्षा सशमशतले 

मनोशनत गरेको  १ जना - सर्दस्य 

(ङ) नगरपाशलकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुर्द िाखाको पररक्षा हेने अशधकृत वा प्राशवशधक सहायक/ 

स्रोत व्यिी–सर्दस्य सशचव  

(२) सशमशतका मनोशनत सर्दस्यहरुको पर्दावधी तीन वषतको हुनछे | 

(३) माशथ र्दफा ४ को उपर्दफा (१)  मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन नगरपाशलकाको िाखा प्रमुख (उप-

सशचव) संयोजक र िाखा अशधकृत सर्दस्य सशचव रहन ेअवस्थामा वररष्टतम प्राशवशधक सहायक / स्रोत व्यशि 

सशमशतको सर्दस्य रहने छ | 

(४) माशथ र्दफा ४ को उपर्दफा (१) (ग) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन नगरपाशलका शभत्र स्थायी 

शिक्षक उपलव्ध नभएको अवस्थामा अस्थायी, राहत वा शनशजस्रोतका शिक्षकहरु मनोनयन गनत बाधा पने छैन | 

५. सशमशतको काम, कततव्य र अशधकार : (१) सशमशतको काम, कततव्य र अशधकार र्देहाय अनुसार हुनेछ  

(क) आधारभूत शिक्षा पररक्षाको आवेर्दन फारम तयारी तथा शवतरण र शवद्याथीहरु बाट सो फारम भनत लागाई 

शवद्यालय बाट परीक्षाको लाशग आवश्यक शवतरण संकलन गने गराउने | 

(ख) भौगोशलक शवकटता, शवद्याथी संख्या र भौशतक पूवातधारको आधारमा शवद्याथीलाई पायक पने गरी 

परीक्षाकेन्र तथा उत्तरपुशस्तका पररक्षण केन्र शनधातरण गने | 

(ग) आधारभूत शिक्षा परीक्षाको समय ताशलका प्रकािन गने | 

(घ) केन्राध्यक्ष र पररक्षण केन्र प्रमुख शनयुि गरी शनजहरुलाई पररक्षा संचालन, व्यवस्थापन तथा परीक्षाफल 

प्रकािनका शवषयमा अशभमुखीकरण गने गराउन े|  

(ङ)) प्रश्नपत्र शनमातण, पररक्षा संचालन, उत्तरपुशस्तका पररक्षण र परीक्षाफल प्रकािन तथा प्रमाणीकरण 

सभबशन्ध नीशत शनधातरण गने | 

(च) पररक्षा िुल्क तथा पररक्षा सभबशन्ध काममा संलग्न जनिशिको पाररश्रशमक शनधातरण गने | 
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(छ) कुनै पररक्षा केन्र वा पररक्षण केन्रमा अशनयशमतता भएको पाइएमा आवश्यकता अनसुार पररक्षा बर्दर गरी 

पुनः पररक्षा गराउने वा त्यस्तो केन्र बंर्द गने | 

(ज) प्राकृशतक प्रकोप वा अन्य कुनै कारण बाट शनधातररत समयमा पररक्षा संचालन गनत वा परीक्षाफल प्रकािन 

गनत बाधा परेमा तुरुन्तै आवश्यक शनणतय शलने | 

(झ) परीक्षाका लाशग आवश्यक प्रश्नपत्र शनमातण र उत्तरपुशस्तका पररक्षण कायतका लाशग शवज्ञ शवषय शिक्षकहरुको 

रोष्टर तयार गने गराउने | यस्तो रोष्टरको सुची प्रत्येक वषत अद्यावशधक गने गराउने | 

(ज) परीक्षालाई व्यवशस्थत, मयातकर्दत र गुणस्तरीय वातावरणमा सभपन्न गनतका लाशग केन्राध्यक्ष, पररक्षण केन्र 

प्रमुख लगायत पररक्षामा खरटएका जनिशिलाई आवश्यक शनर्देिन कर्दने | 

(ट) परीक्षाको शनयशमत अनुगमन गने गराउने | 

(ठ) पररक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन सभबशन्ध संघीय र प्रर्देि तथा स्थानीय सरकार बाट तोककएको अन्य 

कामहरु गने गराउने | 

(२) सशमशतले पररक्षा सभबन्धी आवश्यक कायतशवशध आफै बनाउन सके्न छ | 
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पररच्छेर्द ३ 

पररक्षा सचंालन प्रकिया 

६. पररक्षा आवेर्दन फमत भने भराउने : (१) सशमशतले तोकेको समयावधी शभत्र शवद्यालयहरुले अनुसूची १ को 

ढााँचामा शवद्याथीहरुबाट पररक्षा आवेर्दन फारम भनात लगाई संकलन गन े र शवद्याथीहरुले भरेको शववरण 

शवद्यालयको अशभलेख संग रुजु गराई अनुसूची २ को ढााँचामा समशष्टगत शववरणको सफ्ट कशप तथा प्रमाशणत 

हार्त कपी समेत सलंग्न गरी गराई नगरपाशलकाको िाखामा बुझाउनु पने छ | 

       (२) शववरण तयार गर्दात परीक्षाफल प्रकािन गनत प्रयोग हुनेएकीकृत िैशक्षक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली 

(IEMIS) सफ्टवेयरमा आवश्यक पन ेशववरणहरु प्रशवष्ट गन ेगराउने | आवेर्दन फारममा शसभबोल नभबर कायम 

गर्दात शिक्षा तथा मानवस्रोत शवकास केन्रको एकीकृत िैशक्षक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (IEMIS) मा प्रशवष्ट 

गररएको (student ID Number) लाई नै पररक्षाथीको शसभबोल नभबर कायम गरी पठाउने | 

   (३)पररक्षाथीहरु बाट आवरे्दन फारम भराउर्दा अशनवायत रुपमा जन्मर्दतात प्रमाणपत्र आमाबबुाको 

नागररकताको प्रशतशलपी संलग्न गनत लगाउने | 

७. परीक्षाकेन्र तोके्न : सशमशतले शवद्यालयहरुको भौगोशलक र्दरुी,समुह शवद्यालयहरुको परीक्षाथी संख्या, 

परीक्षाकेन्रमा उपलव्ध भौशतक सुशवधा, पररक्षा संचालन र व्यवस्थापनमा लागे्न अनुमाशनत खचत आकर्द 

मापर्दण्र्का आधारमा सभभव भएसभम र्दईु वा र्दईु भन्र्दा बढी शवद्यालयहरुको पायक पने शवद्यालयलाई पररक्षा 

केन्र तोकु्न पने छ | 

८. प्रयोगात्मक पररक्षा : शवद्यालयहरुले पाठ्यिमले शनधातरण गरेको प्रकिया अनुसार प्रयोगात्मक पररक्षा सभपन्न 

गरी परीक्षाथीहरुको प्राप्तांक समेत अशन्तम पररक्षा हुनु अगावै सभवशन्धत पररक्षण केन्रमा अईपुगे्नगरी पठाउनु 

पने छ | 

९. केन्राध्यक्ष शनयुशि : सशमशतले परीक्षाकेन्र रहेको शवद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई केन्राध्यक्ष शनयुि गनुत 

पनेछ | कुनै कारणवस प्रधानाध्यापक केन्राध्यक्ष भई कामकाज गनत नसके्न अवस्थामा केन्र शवद्यालयको 

वररष्टतम स्थायी शिक्षकलाई केन्राध्यक्ष तोक्न सककनेछ | 

१०. सहायक केन्राध्यक्ष तथा शनरीक्षक हरुको शनयुशि : केन्राध्यक्षले सशमशतसंगको सल्लाह र समन्वयमा 

सहायक केन्राध्यक्ष र तोककएको संख्यामा शनरीक्षकहरुको शनयुशि गरी कामकाज गराउनु पनेछ | केन्राध्यक्षल े

जनिशि पररचालन गरी शनयमानुसार पररक्षा संचालन गरी उत्तरपुशस्तका तोककएको पररक्षण केन्रमा पठाउनु 

पनेछ | 

११. प्रश्नपत्र शनमातण : (१) सशमशतल ेशवज्ञ शिक्षकहरुको सुची (रोस्टर) बाट शवषय शमल्ने शिक्षकहरु छनौट गरी 

"आधारभूत शिक्षा पाठ्यिम कक्षा (६-८)" मा उल्लेशखत शवशिष्टीकरण ताशलका अनुसार प्रश्नपत्र र 

उत्तरकुशन्जका शनमातण गनत लगाई प्रत्येक शवषयको प्रश्नपत्र बैंक तयार गनुत पनेछ | 

(२) उि प्रश्नपत्र बैंक बाट प्रश्नहरु छनौट गरी आवश्यकता अनुसार मोर्रेसन गनत लगाई सशमशतले प्रत्येक 

शवषयको एक-एक सेट प्रश्नपत्र तयार गने र गोप्य रुपले छपाई एव ंपररक्षा केन्रमा पुगे्न व्यवस्था गरी पररक्षा 

संचालन गनुत पने छ | 

 

(३) सशमशतले आवश्यक ठानेको खण्र्मा शजल्ला शभत्रका अन्य नगरपाशलका/गाउाँ  पाशलकाहरु संग सहकायत गरी 

एकै प्रश्नपत्र तथा पररक्षा संचालनको समय ताशलका शमलाउन सके्नछ | 
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(४) प्रश्नपत्र शनमातण, छपाई , भण्र्ारणमा सलंग्न सशमशतका सर्दस्यहरु, शवज्ञ  लगायत सभपूणत सभबशन्धत 

व्यशिहरुले गोपशनयता कायम गनुत पनेछ | 

१२. पररक्षा संचालन समय ताशलका : (१) सशमशतले पररक्षा संचालन समय ताशलका प्रकािन सभबशन्धत 

सबैलाई जानकारी गराउनु पनेछ |  

(२) अन्य नगरपाशलका/गाउाँ  पाशलकाहरु सगंको सहकायतमा एकै प्रश्नपत्र प्रयोग गने गरी पररक्षा संचालन गर्दात 

सभबशन्धत नगरपाशलका/गाउाँ  पाशलकाहरुको पररक्षा समय ताशलकामा एकरुपता कायम गनुत पनछे | 

(३) समय ताशलका तय गर्दात माध्यशमक शिक्षा उशतणत पररक्षा कक्षा १० को पररक्षा अन्य आन्तररक पररक्षाहरुको 

समय ताशलका समेतलाई मध्यनजर गरी पररक्षा संचालन उपयुि समय तय गनुत पनेछ | 

(४) पठन पाठनको समयावधी वा िेशर्ट आवर पुरा हुने सुशनशित गरेर िैशक्षक सत्र समाप्त हुने अशन्तम 

मशहनामा मात्र पररक्षा संचालन गनुत पनेछ | 

१३.उत्तरपुशस्तका पररक्षण केन्र र पररक्षण केन्र प्रमुख : १. सशमशतले सभबशन्धत पररक्षा केन्र वा भौशतक 

पूवातधार पुरा भएका र इन्टरनेटको सुशवधा भएका अन्य कुनै शवद्यालयलाई उत्तरपुशस्तका पररक्षण केन्र तोक्न 

सके्न छ | 

(२) सशमशतले उत्तरपुशस्तका पररक्षण केन्र रहेको शवद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई पररक्षण केन्र प्रमुख तोके्न छ | 

कुनै कारणवस  प्रधानाध्यापक पररक्षण केन्र प्रमुखह भई कामकाज गनत नसके्न अवस्थामा केन्र शवद्यालयको 

वररष्टतम स्थायी शिक्षकलाई पररक्षण केन्र प्रमुख तोक्न सककनेछ | 

१४. शवज्ञ शिक्षक सुची : सशमशतले प्रश्नपत्र शनमातण र उत्तरपुशस्तका पररक्षण कायतका लाशग नगरपाशलका 

शभत्रका शिक्षकहरुको शववरण सशहतको शवषयगत शवज्ञ सुची (rostar) तयार गरी सोशह सूचीमा रहेको 

शिक्षकहरुबाट प्रश्नपत्र शनमातण, उत्तरपुशस्तका पररक्षण र सभपरीक्षण गराउनु पने छ । 

१५.उत्तरपुशस्तका पररक्षण : (१) पररक्षण केन्र प्रमुखले शवज्ञ शिक्षकहरुको सुची बाट शवषयगत रुपमा शिक्षक 

छनौट गरी उत्तरपुशस्तका पररक्षण तथा समपरीक्षणको शजभमेवारी तोके्न छ | सशमशत बाट थप शनर्देिन भएको 

अवस्थामा सोहीअनुसार गनुत पनेछ । 

(२) उत्तरपुशस्तकाहरु पररक्षण गनुत अशघ अशनवायत रुपमा कोडर्ंग गरेर मात्र परीक्षकलाई पररक्षण गनत कर्दनु पनेछ 

। 

(३) उत्तरपुशस्तका कोडर्ंग गरी पररक्षण र समपरीक्षण गराउने तथा शर्कोडर्ंग गने शजभमवेारी सभबशन्धत 

पररक्षण केन्र प्रमुखको हुनेछ | यस कायतका लाशग पररक्षण केन्र प्रमुखले आवश्यकता अनुसार थप जनिशि 

समेत खटाउन सके्नछ। यसरी खरटएको जनिशिले पररक्षर्थतहरुको कोर् र पररक्षा सभबन्धी सबै कामको 

गोपशनयता कायम राख्नु पनेछ। 

(४) परीक्षकहरुलाई सभभव भएसभम आफ्नो शवद्यालयका पररक्षार्थतहरुको उत्तरपुशस्तका नपने गरी पररक्षण गनत 

कर्दनु पनेछ। 
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पररच्छेर्द ४ 

परीक्षाफल तयारी तथा प्रकािन 

१६. परीक्षाफल तयारी कायतर्दल : (१) सशमशतले प्रत्येक पररक्षण केन्रमा पररक्षण केन्र प्रमुख, पररक्षण केन्रमा 

समावेि शवद्यालयका प्रधानाध्यापक वा प्रशतशनशध,केन्र शवद्यालय वा समावेि शवद्यालयका कभप्युटरमा र्दक्ष 

शिक्षक कमतचारी सशभमशलत एक परीक्षाफल तयारी कायतर्दल गठन गनत सके्नछ । 

(२) परीक्षाफल तयारी कायतर्दलले शवद्याथीहरुको शववरण सफ्टवेयरमा इन्री तथा रुजु गने ,ग्रेर् लेजर , ग्रेर्शसट 

तयारी तथा शप्रन्ट गन े लगायत परीक्षाफल प्रकािन सभबशन्ध कायतहरु गनुतका साथै सशमशतले तोकेको अन्य 

कायतहरु गनुत पनेछ । 

१७. अक्षरांक पद्धशत बाट परीक्षाफल प्रकािन गनुत पने : (१) परीक्षाफल तयारी एव ंप्रकािन गर्दात पाठ्यिम 

शवकास केन्र सानोरठमी भिपुर बाट जारी गररएको अक्षरांकन पद्धशत कायतन्वयन कायतशवशध, २०७७ अनुसार 

गनुत पनेछ । 

(२) परीक्षाफल तयारी, प्रकािन र अशभलेख गने प्रयोजनका लाशग शिक्षा तथा मानवस्रोत शवकास केन्र, 

सानोरठमी भिपुर बाट शवकास गररएको एकीकृत िैशक्षक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (IEMIS)वा अन्य 

उपयुि सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोग गनत सककनेछ । 

(३) सशमशतले परीक्षाफल तयार गनत कायतर्दलका सर्दस्यहरुलाई सफ्टवेयर संचालन र प्रयोगका बारेमा 

अशभमुशखकरणको आवश्यक व्यवस्था गनुत पनेछ | 

१८. परीक्षाफल प्रमाणीकरण : (१) परीक्षाको ग्ररे् शसटको नमुना अनुसूची ५ अनुसार हुनेछ | 

(२) सभबशन्धत शवद्यालयका प्रधानाध्यापक ,सशमशतका सर्दस्य-सशचव, र सशमशतको संयोजकले ग्रेर् लेजर र ग्रेर् 

सीटमा र्दस्तखत गरी परीक्षाफल प्रमाणीकरण गनुत पनेछ | 

(३) प्रमाणीकरण भएको ग्रेर् लेजर एक प्रशत शवद्यालयमा र एक प्रशत नगरपाशलकाको शिक्षा िाखामा सुरशक्षत 

हुनेगरी अशभलेख र्दरुुस्त राख्नु पनेछ | भशवष्यमा कुनै शवद्याथीले शनयमानुसार आफ्नो ग्रेर् शसटको प्रशतशलशप 

माग गरेमा उि अशभलेख बाट ग्रेर् शसटको प्रशतशलशप कर्दन सककने छ | 

१९. परीक्षाफल प्रकािन : (१) परीक्षाफल प्रमाणीकरण भै सकेपछी सशमशतले सब ैपररक्षा केन्रको परीक्षाफल 

एकमुष्ट प्रकािन गरी शवद्यालय माफत त परीक्षाथीहरुको ग्रेर् शसट शवतरण गनुत पने छ | 

(२) परीक्षाफल प्रकािन गर्दात स्थानीय पत्रपशत्रका, एफ.एम.रेशर्यो नगरपाशलकाको वेभसाइट माफत त सूचना 

सभप्रेषण गनुत पनेछ | 

२०. ग्रेर् वृर्दी पररक्षा सभबन्धी व्यवस्था : (१) पररक्षामा तोककएको भन्र्दा कम ग्रेर् प्राप्त गरेका शवद्याथीहरुको 

लाशग ग्रेर् वृर्दी पररक्षा संचालन गनत सककने छ | 

(२) ग्रेर् वृर्दी पररक्षा सभबन्धी अन्य व्यवस्था पाठ्यिम शवकास केन्र र राशिय पररक्षा बोर्त बाट जारी गररएका 

मापर्दण्र् अनुसार गनुत पनेछ | 
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पररच्छेर्द ५ 

शवशवर्द 

२१. पररक्षा िुल्क र पररक्षामा खरटने कमतचारीहरुको पाररश्रशमक : पररक्षा िुल्क, पररक्षा संचालन तथा 

व्यवस्थापन खचत र पररक्षामा खरटने केन्राध्यक्ष, सहायक केन्राध्यक्ष, शनरीक्षक, परीक्षाफल तयारी कायतर्दलका 

सर्दस्यहरुको पाररश्रशमक सशमशतले तोकेबमोशजम हुनेछ | 

२२. बाधा अड्काउ फुकाउने अशधकार : यो कायतशवशध कायातन्वयन  गर्दात कुन ैबाधा अड्काउ पनत गएमा वा यो 

कायतशवशधमा उल्लेख नभएको शवषयका सभबन्धमा कुनै व्यवस्था गनत आवश्यक परेमा नगर शिक्षा सशमशतले 

शनणतय गरेबमोशजम हुनेछ | 
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र्दफा ६(१) संग सभबशन्धत 

अनुसूची- १ 

सााँफेबगर नगरपाशलका 

सरु्दरुपशिम प्रर्देि, नपेाल 

पररक्षा सशमशत 

आधारभतू तह (कक्षा ८ ) पररक्षा आवरे्दन फारम 

शव.स.२०..........(इ.स. २०......) 

           मुखाकृशत  नशबशग्रन ेगरी  

  प्र.अ.र शवद्याथीको हस्ताक्षर  

शसभबोल नं. 

श्रीमानसंयोजक ज्यू, 

महोर्दय  

आधारभूत तह (कक्षा ८)  पररक्षा सशमशत अन्तगतत संचालन हुन ेआधारभूत तह (कक्षा ८) पररक्षामा सशभमशलत 

हुन शनम्नानुसारको शववरण पेि गरेको छु | 

 

१ शवद्यालयको नाम ठेगाना (र्देवगररमा)  

:......................................................................................... ................................................ 

School's name and address(In Block Letters)................................................................ 

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

२.शवद्यालयको प्रकार : क) सामुर्दाशयक     ख) ससं्थागत                  अन्य 

३..शवद्याथीको पुरा नामथर (र्देवनागरीमा) : .................................................. 

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

Name of the student (In Block Letters) : 

………………………………………………………………………………………………… 

४.जन्मशमशत :  

 

 

५. आमाको नाम...................................................................................................................  

Mother Name (In Block Letters) :……………………………………………………………. 

६. बुबाको नाम .................................................................................................................. .. 

Father Name (In Block Letters) :……………………………………………………………… 

 

५.डलंग पुरुष       मशहला अन्य    

 

शव.स.         

इ.स.         

हहहहहहह 

हहहहहहह 

हहहहहहहह 

हहहहहह 

हहहह  
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६. पररक्षा कर्दने शवषयहरु :  

ि.स. शवषय ि.स. शवषय 

१  ६  

२  ७  

३  ८  

४  ९  

५  १०  

माशथ उल्लेशखत सभपूणत शववरणहरु रठक सााँचो हो | 

आवेर्दक शवद्याथीको सशह : .......................... शमशत : .................................. 

 

आवेर्दकले पेि गरेको सभपूणत शववरण र कागजातहरु रठक भएको व्यहोरा प्रमाशणत गररन्छ | 

र्दस्तखत : ....................... र्दस्तखत :................ 

नाम थर : ........................                       नामथर : ................... 

पर्द : प्रधानाध्यापक                                पर्द : शिक्षा अशधकृत  

 

 

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

सााँफेबगर नगरपाशलका 

सरु्दरुपशिम प्रर्देि, नपेाल 

पररक्षा सशमशत 

आधारभतू तह (कक्षा ८ ) प्रविे पत्र 

शव.स.२०..........(इ.स. २०......) 

मुखाकृशत नशबशग्रने गरी 

प्र.अ.र शवद्याथीको हस्ताक्षर  

शसभबोल नं. 

१. शवद्याथीको पुरा नामथर (र्देवनागरीमा) : ................................................................................. 

Name of the student (In Block Letters) :........................................................................... 

२. शवद्यालयको नाम ठेगाना (र्देवगररमा) ...................................................................................... 

School's name and address (In Block Letters)................................................................... 

२.शवद्यालयको प्रकार : क) सामुर्दाशयक     ख) ससं्थागत अन्य 

४.जन्मशमशत :  

 

शव.स.         

इ.स.         

हहहहहहहह

हह      

हहह 

हहहहहहहह 

हहह 

हालसालै 

शखशचएको 

पासपोटत साईजको 

फोटो 
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५. आमाको नाम..............................................................................................................  

Mother Name (In Block Letters) :……………………………………………………… 

६. बुबाको नाम ................................................................................................................  

Father Name (In Block Letters) :…………………………………………………………… 

५.डलंग पुरुष       मशहला     अन्य    

६. पररक्षा कर्दने शवषयहरु :  

ि.स. शवषय ि.स. शवषय 

१  ६  

२  ७  

३  ८  

४  ९  

५  १०  

शवद्याथीको सशह : .......................... शमशत : .................................. 

आवेर्दकले पेि गरेको सभपूणत शववरण र कागजातहरु रठक भएको व्यहोरा प्रमाशणत गररन्छ | 

र्दस्तखत : ....................... र्दस्तखत :................ 

नाम थर : ........................                       नामथर : ................... 

पर्द : प्रधानाध्यापक                                पर्द : शिक्षा अशधकृत  

 

पररक्षाथील ेध्यान कर्दनपुन ेकुराहरु 

१. प्रवेि पत्र शवना पररक्षाथीलाई पररक्षामा सहभागी गराइने छैन। 

२. पररक्षा केन्रमा पररक्षा सुरुहुनु भन्र्दा आधा घण्टा अगार्ी उपशस्थत हुनुपने छ।  

३. पररक्षा सुरु भएको १ घण्टा नहुाँर्दै पररक्षाहल बाट बाशहर जान पाइने छैन। 

४. उत्तरपुशस्तकामा आफ्नो नाम र शसभबोल न. अशनवायत उल्लेख गनुतपने छ। 

५. पररक्षा हलमा शवधुशतय सामग्री प्रयोग गनत पाईने छैन। 

६. पररक्षा हलमा ककताब, कापी आकर्द आफु सङ्ग राख्न पाइने छैन। 

७. कुन ैपररक्षाथीलेपररक्षाको शनयम शवपररत कायत गरेमा त्यस्ता शवद्याथीलाई केन्राअध्यक्षल ेपररक्षा हलबाट 

शनस्कासन गनत सके्न छ। 

८. कुन ै पररक्षाथीले कुनै खास प्रकारको शवरामी भएको शनवेर्दन कर्दएमा त्यस्ता शवद्याथीको लाशग छुटै्ट बस्न े

व्यव्सथा शमलाइनेछ। 

 

 

 

र्दफा ६(१) सगं सभबशन्धत 

अनसुचूी २ 

शवद्यालयको      

छाप 

पाशलकाको 

छाप 
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पररक्षार्थतहरुको समशष्टगत शववरण २०.. 

शजल्ला : अछाम 

स्थानीय तह : सााँफेबगर नगरपाशलका 

शवद्यालयको नाम र ठेगाना : .................................................. 

शवद्यालयको कोर् नं. : ........................................................ 

S.N. Name of the 

student In Block 

Letter  

Symbol 

No 

Gender Date of Birth  Fathers 

Name  

Mothers 

Name 

Perman

ent 

Address  

Optional 

Subject  B S A D 

1          

2          

3          

4          

5          

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

तयार गने               शवद्यालयको छाप                           प्रधानाध्यापक  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्दफा १७ सगं सभबशन्धत 

अनसुचूी ३ 
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शवषयगत पाठ्यिम घन्टी/घण्टा तथा िेशर्ट आवर र पणुातङ्क  

 

 

यसरर िेशर्ट आवर शनधातरण गर्दात १०० पूणातङकको शवषयको िेशर्ट आवर ४ र ५० पूणातङकको शवषयको 

िेशर्ट आवर २ हुन ेगरी सफ्टवेयर तयार गररएको हुनु पनेछ | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ि.स. शवषय  पाठ्य घन्टी  िेशर्ट आवर  

१ नेपाली  १७५  ४  

२ अंग्रेजी  १७५ ४ 

३ गशणत  १७५ ४ 

४ शवज्ञान तथा वातावरण  १७५ ४ 

५ सामाशजक तथा जनसंख्या शिक्षा  १७५ ४ 

६ पेिा व््वािय तथा प्रशवशध शिक्षा १७५ ४ 

७ मातृभाषा/स्थानीय शवषय/संस्कृत/अन्य शवषय १७५ ४ 

८ स्वास््य तथा िारीररक शिक्षा   १०५  २  

९  नैशतक शिक्षा  ७०  २  

 जभमा  १४००  ३२  
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SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDURPASCHIM PROVINCE, NEPAL   SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL    

SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL   SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL    

SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL   SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL    

SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL   SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL    

SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL   SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL    

SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL   SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL    

SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL   SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL    

HHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL    

SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL   SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL    

SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL   SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL    

SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL   SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL    

SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL   SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL    

SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL   SANFEBAGARMUNICIPALITY, SANFEBAGAR,  ACHHAM, SUDUR PASCHIM PROVINCE, NEPAL    

 

र्दफा १७ सगं सभबशन्धत 

अनसुचूी ४ 

प्राप्ताकं वगाांन्तर ग्ररे्,ग्ररे् व्याख्या तथा ग्ररे् प्वाइंट शनधातरण 

S.N. Obtained Marks 

Classification (%) 

Grade  Explanation  Grade point  

1  90-100 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्दफा १८ सगं सभबशन्धत 

अनसुचूी ५ 

ग्ररे् शसटको नमनुा 

SANFEBAGAR MUNICIPALITY 

OFFICE OF THE MUNICIPAL EXECUTIVE, ACHHAM 
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(EDUCATION, YOUTH AND SPORTS SECTION) 

SUDURPASCHIM PROVINCE, NEPAL 

BASIC LEVEL EDUCATION EXAMINATION 

GRADE-8 

GRADE - SHEET 

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

DATE OF BIRTH: …………………….............  B.S.    SYMBOL NO: ………………………………………………………..                                         

SON/DAUGHTER OF: MR ………………….…………………………………………………………………………………& 

MRS.………….……………….………………………………….……………….………………………………………………………. 

OF  SHREE……………………………………………………………………………………………………………………………… 

IN THE BASIC LEVEL EDUCATION EXAMINATION 2077 B.S. (2021 A.D.) ARE GIVEN BELOW. 

S.N. 
SUBJECTS 

CREDIT 
HOUR 

OBTAINED 
GRADE FINAL 

GRADE 
GRADE 
POINT 

REMARKS 
TH PR 

   1. 

   2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

      

 
 
 
 
 
 

 GRADE POINT AVERAGE (GPA)  

 

DETAILS OF GRADE SHEET 

SN 
Interval in 
Percentage 

Grade Description 
Grade 
Point 

NOTE: 

1. One Credit Hour Equals to 32 Clock Hours 

2. TH : Theory, PR: Practical 

3. Abs : Absent 

Tgm: Theory Grade Missing 

Pgm: Practical Grade Missing 

     #: Subject(s) appeared in the    

Supplementary Examination 

 

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 

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 

   PREPARED BY                   CHECKED BY                
APPROVED BY 
(HEAD TEACHER)        (MEMBER  OF  SECRETARY)      (CHIEF OF EXAMINATION) 
  
 
DATE OF ISSUE:  20............ (...................)  

 


