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आधारभतू शिक्षा  परीक्षा  व्यवस्थापन ननरे्दशिका, २०७५  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ज (१४) मा तोककएको काम, कततव्य र 
अधिकार कायातन्वयन गने सन्दर्तमा नगरपाललका/गाउँपाललका स्तरीय आिारर्ूत तह कक्षा ८ को 
अन्न्तम परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र अनुगमनलाई व्यवन्स्थत गनत  ……..नगर/गाउँ 
कायतपाललकाले यो ननदेलिका जारी गरेको छ।   

पररच्छेर्द १ 

  प्रारम्भभक 

१.  संक्षक्षप्त नाम र प्रारभभ : (१) यस ननदेलिकाको नाम “आिारर्ूत लिक्षा परीक्षा व्यवस्थापन 
ननदेलिका, २०७५”  रहेको    छ। 

(२) यो ननदेलिका तुरुन्त लागू हुनेछ। 

२. पररभाषा :  ववषय वा प्रसङ्गले अको अथत नलागेमा यस ननदेलिकामा ,  

(क) “ऐन” र्न्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई सम्झनु पदतछ । 

(ख) “प्रदेि” र्न्नाले सुदरूपन्चचम प्रदेि सम्झनु पदतछ । 

(ग) “नगरपाललका/गाउँपाललका” र्न्नाले ……………………नगरपाललका/गाउँपाललका 
सम्झनु पदतछ। 

(घ) “सलमनत” र्न्नाले पररच्छेद २ को  दफा ४ (१) अनुसार गठन गररएको परीक्षा 
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलमनत सम्झनु पदतछ । 

(ङ) “ववद्यालय” र्न्नाले नगर/गाउँपाललकालर्त्र सञ्चाललत सामुदानयक तथा 
संस्थागत ववद्यालय सम्झनु पदतछ । 

(च) “ववद्याथी” र्न्नाले नगरपाललका/गाउँपाललकालर्त्रका आिारर्ूत तह कक्षा ८ 
को परीक्षामा सहर्ागी हुन योग्यता पुगेका ननयलमत ववद्याथी सम्झनु पदतछ । सो 
िब्दले नगरपाललका/ गाउँपाललकालर्त्र सञ्चालनमा रहेका अनौपचाररक तथा खलुा 
ववद्यालयका ववद्याथी समेत सम्झनु पदतछ । 
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(छ) “परीक्षा” र्न्नाले नगरपाललका/गाउँपाललकाले आिारर्ूत तह कक्षा ८ को 
अन्तमा ललने वावषतक परीक्षा सम्झन ुपदतछ । 

(ज) “कायतदल” र्न्नाले परीक्षा केन्रमा परीक्षाफल तयारीका लाधग पररच्छेद ४ को 
दफा  १६ (१) अनुसार गठठत कायतदल सम्झनु पदतछ । 

(झ) “केन्र” र्न्नाले आिारर्ूत लिक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लाधग 
सलमनतद्वारा तोककएको परीक्षा केन्र तथा उत्तर पुन्स्तका परीक्षण केन्र  समेतलाई 
सम्झनु पदतछ ।  

(ञ) “िाखा” र्न्नाले…………….नगर/गाउँ कायतपाललका कायातलयको लिक्षा, युवा तथा 
खेलकुद िाखा सम्झनु पदतछ।  

३. उद्रे्दश्यः यस ननदेलिकाको उद्देचय ननम्नानुसार रहेको छ । 

(क) आिारर्ूत लिक्षा परीक्षाको मयातदा, गुणस्तर¸ ववचवसनीयता¸ विैता र 
वस्तुननष्ठता कायम राख्न ु। 

(ख) आिारर्ूत लिक्षा परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा ननतजा प्रकािन 
कायतलाई व्यवन्स्थत गनुत । 

पररच्छेर्द: २ 

परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सशमनत 

४. परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सशमनत : (१)  आिारर्ूत तह (कक्षा ८) को अन्न्तम 
परीक्षालाई व्यवन्स्थत¸ मयातठदत र ववचवसनीय रुपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गनत 
नगरपाललका/गाउँपाललकामा ननम्नानुसारका सदस्यहरू र्एको एक परीक्षा सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन सलमनत रहने छ।  

(क) नगरपाललका/गाउँपाललकाको लिक्षा¸ युवा तथा खेलकुद िाखा प्रमुख वा 
सोसम्बन्िी   काम गनत तोककएको व्यन्तत                   -संयोजक 
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(ख) नगरपाललका/गाउँपाललका लर्त्र सञ्चाललत माध्यलमक ववद्यालयका 
प्रिानाध्यापकहरूमध्ये गाउँ/नगर लिक्षा सलमनतले मनोननत गरेको एकजना                                                                                                                               

-                                                                                                                                                         - सदस्य 

(ग)  नगरपाललका/गाउँपाललकालर्त्र सञ्चाललत सामुदानयक ववद्यालयका आिारर्ूत 
तहका स्थायी लिक्षकहरूमध्ये गाउँ/नगर लिक्षा सलमनतले मनोननत गरेका फरक 
फरक ववषयका कन्म्तमा एक जना मठहला सठहत तीन जना                    
-सदस्य 

(घ) नगरपाललका/गाउँपाललकालर्त्र सञ्चाललत संस्थागत ववद्यालयका 
लिक्षकहरूमध्ये गाउँ/नगर लिक्षा सलमनतले मनोननत गरेका एक जना      
             -सदस्य                                  

(ङ) नगरपाललका/गाउँपाललकाको लिक्षा युवा तथा खेलकुद िाखाको परीक्षा हेने 
अधिकृत / स्रोतव्यन्तत / नगरपाललका/ गाउँपाललका  लर्त्रका उच्चतम तह सञ्चाललत 
ववद्यालयका प्रिानाध्यापकहरूमध्ये वररष्ठतम प्रिानाध्यापक                       - सदस्य 
सधचव                                                

(च) नगरपाललका/गाउँपाललकाको प्रमुख प्रिासकीय अधिकृतलाई सलमनतको वैठकमा 
आमन्त्रण गनत सककनेछ। 

(२) सलमनतका मनोननत सदस्यहरुको पदावधि दईु वषतको हुनेछ । 

(३) माधथ दफा ४ को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको र्ए तापनन 
नगर/गाउँपाललकाको िाखा प्रमुख (उप-सधचव) संयोजक र िाखा अधिकृत सदस्य सधचव 
रहने अवस्थामा वररष्ठतम स्रोत व्यन्तत सलमनतको सदस्य रहने छ। 

(४) माधथ दफा ४ को उपदफा (१) (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको र्ए तापनन 
नगरपाललका/गाउँपाललका लर्त्र स्थायी लिक्षक उपलब्ि नर्एको अवस्थामा अस्थाई, राहत 
वा ननजी स्रोतका लिक्षकहरू मध्येबाट मनोनयन गनत बािा पने छैन। 

५ . सशमनतको काम¸ कततव्य र अधधकार : (१)  सलमनतको काम¸ कततव्य र अधिकार देहाय अनुसार 
हुनेछ 
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(क) आिारर्ूत लिक्षा परीक्षाको आवेदन फाराम तयारी तथा ववतरण र 
ववद्याथीहरूबाट सो फाराम र्नत लगाई ववद्यालयबाट परीक्षाको लाधग आवचयक 
वववरण सङ्कलन गने गराउने। 

(ख) र्ौगोललक ववकटता¸ ववद्याथी सङ््या र र्ौनतक पूवातिारको आिारमा 
ववद्याथीहरूलाई पायक पने गरी परीक्षाकेन्र तथा उत्तरपुन्स्तका परीक्षण केन्र 
ननिातरण गने । 

    (ग)  आिारर्ूत लिक्षा परीक्षाको समय ताललका प्रकािन गने । 

(घ)  केन्राध्यक्ष र परीक्षण केन्र प्रमुख ननयुतत गरी ननजहरूलाई परीक्षा सञ्चालन,  

व्यवस्थापन तथा परीक्षाफल प्रकािनका ववषयमा अलर्मुखीकरण गने गराउने । 

(ङ) प्रचनपत्र ननमातण, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुन्स्तका परीक्षण र परीक्षाफल प्रकािन 
तथा प्रमाणीकरण सम्बन्िी नीनत ननिातरण गने। 

(च) परीक्षा िुल्क तथा परीक्षा सम्बन्िी काममा संलग्न जनिन्ततको पाररश्रलमक 
ननिातरण गने।  

(छ) कुनै परीक्षा केन्र वा परीक्षण केन्रमा अननयलमतता र्एको पाइएमा 
आवचयकता अनुसार परीक्षा बदर गरी पुनः परीक्षा गराउने वा त्यस्तो केन्र बन्द 
गने । 

(ज) प्राकृनतक प्रकोप वा अन्य कुनै कारणबाट ननिातररत समयमा परीक्षा सञ्चालन 
गनत वा परीक्षाफल प्रकािन गनत बािा परेमा तुरुन्तै आवचयक ननणतय ललन े। 

(झ) परीक्षाका लाधग आवचयक प्रचनपत्र ननमातण र उत्तरपुन्स्तका परीक्षण कायतका 
लाधग ववज्ञ ववषय लिक्षकहरूको रोष्टर तयार गने गराउने । यस्तो रोष्टरको सूची 
प्रत्येक वषत अद्यावधिक गने गराउने। 

(ञ) परीक्षालाई व्यवन्स्थत, मयातठदत र गुणस्तरीय वातावरणमा सम्पन्न गनतका 
लाधग केन्राध्यक्ष¸ परीक्षण केन्र प्रमुख लगायत परीक्षामा खठटएका जनिन्ततलाई 
आवचयक ननदेिन ठदने । 

(ट) परीक्षाको ननयलमत अनुगमन गने गराउने ।  
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(ठ) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी संघीय र प्रदेि तथा स्थानीय 
सरकारबाट तोककएका अन्य कामहरू गने गराउने । 

(२) सलमनतले परीक्षा सम्बन्िी आवचयक कायतववधि आफै बनाउन सतनेछ । 

 

 

 

 

पररच्छेर्द ३ 

परीक्षा सञ्चालन प्रक्रिया 
६. परीक्षा आवेर्दन फमत भने भराउने : (१)  सलमनतले तोकेको समयावधि लर्त्र ववद्यालयहरूले 
अनुसूची १ को ढाँचामा ववद्याथीहरूबाट परीक्षा आवेदन फारम र्नत लगाई सङ्कलन गने र 
ववद्याथीहरूले र्रेको वववरण ववद्यालयको अलर्लेखसँग रूजु गराई अनुसूची २ को ढाचँामा 

समन्ष्टगत वववरणको सफ्ट कपी तथा प्रमाखणत हार्त कपी समेत संलग्न गरी गराइ 
नगर/गाउँपाललकाको िाखामा बुझाउनु पनेछ । 

(२)  वववरण तयार गदात परीक्षाफल प्रकािन गनत प्रयोग हुन ेसफ्टवेयरमा आवचयक पन े
वववरणहरू प्रववष्ट गने गराउने । आवेदन फाराममा लसम्बोल नम्बर कायम गदात लिक्षा 
तथा मानव श्रोत ववकास केन्रको एकीकृत िैक्षक्षक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (IEMIS)  मा 
प्रववष्ट गररएको (Student ID Number)  लाई नै परीक्षाथीको लसम्बोल नम्बर कायम गरी 
पठाउने । 

(३)  परीक्षाथीहरूबाट आवेदन फाराम र्राउदा अननवायत रुपमा जन्मदतात प्रमाणपत्रको 
प्रनतललवप संलग्न गनत लगाउने। 

७. परीक्षाकेन्द्र तोक्ने :  सलमनतले ववद्यालयहरूको र्ौगोललक दरुी¸ समूह ववद्यालयहरूको परीक्षाथी 
सङ््या¸ परीक्षाकेन्रमा उपलब्ि र्ौनतक सुवविा¸ परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लाग्ने 
अनुमाननत खचत आठद मापदण्र्का आिारमा सम्र्व र्एसम्म दईु वा दईुर्न्दा बढी 
ववद्यालयहरूको पायक पने ववद्यालयलाई परीक्षाकेन्र तोतनु पनेछ।  
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८ . प्रयोगात्मक परीक्षा :  ववद्यालयहरूले पाठ्यक्रमले ननिातरण गरेको प्रकक्रया अनुसार प्रयोगात्मक 
परीक्षा सम्पन्न गरी परीक्षाथीहरूको प्राप्ताङ्क समेत अन्न्तम परीक्षा हुनु अगावै सम्बन्न्ित 
परीक्षण केन्रमा आइपुग्ने गरी पठाउनु पनेछ ।  

९ . केन्द्राध्यक्षको ननयुम्क्त :  सलमनतले परीक्षाकेन्र रहेको ववद्यालयको प्रिानाध्यापकलाई 
केन्राध्यक्ष ननयुतत गनुत पनेछ।कुनै कारणवि प्रिानाध्यापक केन्राध्यक्ष र्इ कामकाज गनत 
नसतने अवस्थामा केन्र ववद्यालयको वररष्ठतम स्थायी लिक्षकलाई केन्राध्यक्ष तोतन सककनेछ । 

१०. सहायक केन्द्राध्यक्ष तथा ननरीक्षकहरूको ननयुम्क्त :  केन्राध्यक्षले सलमनतसँगको सल्लाह र 
समन्वयमा सहायक केन्राध्यक्ष र तोककएको सङ््यामा ननरीक्षकहरूको ननयुन्तत गरी कामकाज 
गराउनु पनेछ।केन्राध्यक्षले जनिन्तत पररचालन गरी ननयमानुसार परीक्षा सञ्चालन गरी 
उत्तरपुन्स्तका तोककएको परीक्षणकेन्रमा पठाउनु पनेछ। 

११. प्रश्नपत्र ननमातण: (१) सलमनतले ववज्ञ लिक्षकहरूको सूची (roster) बाट ववषय लमल्ने लिक्षकहरू 
छनौट गरी “आिारर्ूत लिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा (६-८)” मा उल्लेखखत ववलिष्टीकरण ताललका 
अनुसार प्रचनपत्र र उत्तरकुन्ञ्जका ननमातण गनत लगाइ प्रत्येक ववषयको प्रचनपत्र बैङ्क तयार गनुत 
पनेछ । 

(२) उतत प्रचनपत्र बैङ्कबाट प्रचनहरू छनौट गरी आवचयकता अनुसार मोर्रेसन गनत लगाई 
सलमनतले प्रत्येक ववषयको एक-एक सेट प्रचनपत्र तयार गन े र गोप्य रुपले छपाइ एव ं
परीक्षा केन्रमा पुग्ने व्यवस्था गरी परीक्षा सञ्चालन गनुत पनेछ । 

(३) सलमनतले आवचयक ठानेको खण्र्मा न्जल्लालर्त्रका अन्य 
नगरपाललका/गाउँपाललकाहरूसँग सहकायत गरी एउटै प्रचनपत्र तथा परीक्षा सञ्चालनको 
समय ताललका लमलाउन सतनेछ।  

(४)  प्रचनपत्र ननमातण, छपाई, र्ण्र्ारणमा संलग्न सलमनतका सदस्यहरू, ववज्ञ लगायत 
सम्पूणत सम्बन्न्ित व्यन्ततहरूले गोपननयता कायम गनुत पनेछ।  

१२. परीक्षा सञ्चालन समय ताशलका: (१) सलमनतले परीक्षा सञ्चालन समय ताललका प्रकािन गरी 
सम्बन्न्ित सबैलाई जानकारी गराउनु पनेछ।  
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(२) अन्य नगरपाललका/गाउँपाललकाहरू संगको सहकायतमा एउटै प्रचनपत्र प्रयोग गने गरी 
परीक्षा सञ्चालन गदात सम्बन्न्ित नगरपाललका/गाउँपाललकाहरूको परीक्षा समय ताललकामा 
एकरूपता कायम गनुत पनछे ।  

(३) समय ताललका तय गदात माध्यलमक लिक्षा उत्तीणत परीक्षा कक्षा १० को परीक्षा तथा 
अन्य आन्तररक परीक्षाहरुको समय ताललका समेतलाई मध्यनजर गरी परीक्षा सञ्चालन 
गनत उपयुतत समय तय गनुतपनेछ । 

(४) पठनपाठनको समयावधि वा के्रडर्ट आवर पुरा हुन े सुननन्चचत गरेर िैक्षक्षक सत्र 
समाप्त हुने अन्न्तम मठहनामा मात्र परीक्षा सञ्चालन गनुतपनछे। 

१३. उत्तरपुम्स्तका परीक्षण केन्द्र र परीक्षण केन्द्र प्रमुख : (१) सलमनतले सम्बन्न्ित परीक्षा केन्र 
वा र्ौनतक पुवातिार पूरा र्एका र इन्टरनेटको सुवविा र्एका अन्य कुनै ववद्यालयलाई 
उत्तरपुन्स्तका परीक्षण केन्र तोतन सतनेछ। 

(२) सलमनतले उत्तरपुन्स्तका परीक्षणकेन्र रहेको ववद्यालयको प्रिानाध्यापकलाई परीक्षण 
केन्र प्रमुख तोतनेछ । कुनै कारणवि प्रिानाध्यापक परीक्षण केन्र प्रमुख र्ई कामकाज 
गनत नसतने अवस्थामा केन्र ववद्यालयको वररष्ठतम स्थायी लिक्षकलाई परीक्षण केन्र 
प्रमुख तोतन सककनेछ । 

१४. ववज्ञ शिक्षक सूची  :  सलमनतले प्रचनपत्र ननमातण र उत्तरपुन्स्तका परीक्षण कायतका लाधग  
नगरपाललका/गाउँपाललका लर्त्रका लिक्षकहरूको वववरण सठहतको ववषयगत ववज्ञ सूची (roster) 

तयार गरी सोही सूचीमा रहेका लिक्षकहरूबाट प्रचनपत्र ननमातण, उत्तर पुन्स्तका परीक्षण र 
सम्परीक्षण गराउन ुपनेछ । 

१५. उत्तरपुम्स्तका परीक्षण : (१)   परीक्षण केन्र प्रमुखले ववज्ञ लिक्षकहरूको सूचीबाट ववषयगत रुपमा 
लिक्षक छनौट गरी उत्तरपुन्स्तका परीक्षण तथा सम्परीक्षणको न्जम्मेवारी तोतनेछ।सलमनतबाट थप 
ननदेिन र्एको अवस्थामा सोही अनुसार गनुत पनछे। 

(२) उत्तरपुन्स्तकाहरू परीक्षण गनुतअनघ अननवायत रुपमा कोडर्ङ गरेर मात्र परीक्षकलाई 
परीक्षण गनत ठदनुपनेछ ।  
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(३)  उत्तरपुन्स्तका कोडर्ङ गरी परीक्षण र सम्परीक्षण गराउने तथा डर्कोडर्ङ गने न्जम्मेवारी 
सम्बन्न्ित परीक्षण केन्रको प्रमुखको हुनेछ।यस कायतका लाधग परीक्षण केन्र प्रमुखले 
आवचयकता अनुसार थप जनिन्तत समेत खटाउन सतनेछ । यसरी खठटएका जनिन्ततले 
परीक्षाथीहरूको कोर् र परीक्षा सम्बन्िी सवै कामको गोपनीयता कायम राख्न ुपनेछ । 

(४)  परीक्षकहरूलाई सम्र्व र्एसम्म आफ्नो ववद्यालयका परीक्षाथीहरुको उत्तरपुन्स्तका 
नपने गरी परीक्षण गनत ठदनु पनेछ । 

पररच्छेर्द ४ 

परीक्षाफल तयारी तथा प्रकािन 

१६. परीक्षाफल तयारी कायतर्दल : (१) सलमनतले प्रत्येक परीक्षण केन्रमा परीक्षण केन्र प्रमुख¸ 

परीक्षण केन्रमा समावेि ववद्यालयका प्रिानाध्यापक वा प्रनतननधि¸ केन्र ववद्यालय वा समावेि 
ववद्यालयका कम्प्युटरमा दक्ष लिक्षक कमतचारी सन्म्मललत एक परीक्षाफल तयारी कायतदल गठन 
गनत सतनेछ । 

(२)  परीक्षाफल तयारी कायतदलले ववद्याथीहरुको वववरण सफ्टवेयरमा इन्री तथा रुजु गने¸ 
प्राप्ताङ्क इन्री तथा रुजु¸ गे्रर् लेजर, गे्रर् लसट तयारी तथा वप्रन्ट गने लगायत परीक्षाफल 
प्रकािन सम्बन्िी कायतहरु गनुतका साथ ैसलमनतले तोकेका अन्य कायतहरू गनुतपनेछ ।  

१७.  अक्षराङ्कन पद्धनतबाट परीक्षाफल प्रकािन गनुतपने : (१)  परीक्षाफल तयारी एवं प्रकािन 
गदात पाठ्यक्रम ववकास केन्र सानोठठमी र्ततपुरबाट जारी गररएको अक्षराङ्कन पद्िनत 
कायातन्वयन कायतववधि, २०७२ अनुसार गनुत पनेछ।  

(२) परीक्षाफल तयारी, प्रकािन र अलर्लेखन गने प्रयोजनका लाधग लिक्षा तथा मानवस्रोत 
ववकास केन्र, सानोठठमी र्ततपुरबाट ववकास गररएको एकककृत िैक्षक्षक सूचना 
व्यवस्थापन प्रणाली (IEMIS) वा अन्य उपयुतत सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोग गनत सककनेछ। 

(३)  सलमनतले परीक्षाफल तयार गनत कायतदलका सदस्यहरुलाई सफ्टवेयर सञ्चालन र 
प्रयोगका बारेमा अलर्मुखीकरणको आवचयक व्यवस्था गनुत पनेछ । 

१८.  परीक्षाफल प्रमाणीकरण : (१)   परीक्षाको गे्रर् लसटको नमुना अनुसूची ५ अनुसार हुनेछ ।  
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(२)  सम्बन्न्ित ववद्यालयका प्रिानाध्यापक¸ परीक्षण केन्रको प्रमुख¸ सलमनतको सदस्य-

सधचव र सलमनतको संयोजकले गे्रर् लेजर र गे्रर् लसटमा दस्तखत गरी परीक्षाफल 
प्रमाणीकरण गनुतपनेछ। 

(३) प्रमाणीकरण र्एको गे्रर् लेजर एक प्रनत ववद्यालयमा र एक प्रनत 
नगरपाललका/गाउँपाललकाको िाखामा सुरक्षक्षत हुने गरी अलर्लेख दरुुस्त राख्न ु
पनेछ।र्ववष्यमा कुनै ववद्याथीले ननयमानुसार आफ्नो गे्रर् लसटको प्रनतललवप माग गरेमा 
उतत अलर्लेखबाट गे्रर् लसटको प्रनतललवप ठदन सककनेछ । 

१९. परीक्षाफल प्रकािन : (१)  परीक्षाफल प्रमाणीकरण र्ै सकेपनछ सलमनतले सबै परीक्षाकेन्रको 
परीक्षाफल एकमुष्ट प्रकािन गरी   ववद्यालय माफत त परीक्षाथीहरुको गे्रर् लसट ववतरण गनुतपनेछ। 

(२)परीक्षाफल प्रकािन गदात स्थानीय पत्रपत्रत्रका¸ एफ. एम. रेडर्यो¸ नगरपाललका/ 
गाउँपाललकाको वेर्साइट माफत त सूचना संप्रेषण गनुतपनेछ । 

२०. गे्रड वदृ्धध परीक्षा सभबन्द्धी व्यवस्था : (१)  परीक्षामा तोककएको र्न्दाकम गे्रर् प्राप्त गरेका 
ववद्याथीहरुको लाधग गे्रर् वदृ्धि परीक्षा सञ्चालन गनत सककने छ। 

(२)  गे्रर् वदृ्धि परीक्षा सम्बन्िी अन्य व्यवस्था पाठ्यक्रम ववकास केन्र र रान्ष्रय परीक्षा 
वोर्तबाट जारी गररएका मापदण्र् अनुसार गनुत पनेछ।  

 

पररच्छेर्द ५ 

ववववध 

२१.  परीक्षा िुल्क र परीक्षामा खटीने कमतचारीहरूको पाररश्रशमक :  परीक्षा िुल्क, परीक्षा सञ्चालन 
तथा व्यवस्थापन खचत  र परीक्षामा खठटने केन्राध्यक्ष, सहायक केन्राध्यक्ष, ननरीक्षक, परीक्षाफल 
तयारी कायतदलका सदस्यहरूको पाररश्रलमक सलमनतले तोके बमोन्जम हुनेछ। 

२२.  बाधा अडकाउ फुकाउने अधधकार :  यो कायतववधि कायातन्वयन गदात कुनै बािा अर्काउ पनत 
गएमा वा यो कायतववधिमा उल्लेख नर्एको ववषयका सम्बन्िमा कुनै व्यवस्था गनत आवचयक 
परेमा नगर/गाउँ  लिक्षा सलमनतले ननणतय गरे बमोन्जम हुनेछ। 
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दफा ६(१) सगं सम्बन्न्ित 

अनुसूची - १ 

……………Sub Metropolitan City/ Municipality/ Rural Municipality 
Office of the Municipal Executive 

……………….. 
Sudurpaschim  Province¸ Nepal 

Basic Level Final Examination 2075 
Application Form/Admission Card 

Name of the Student (IN BLOCK LETTERS): 

ववद्याथीको नाम. थर (देवनाधगरीमा) : 
Sex:   Boy  Girl    Optional Subject:……………………………………. 

Father’s Name (IN BLOCK LETTERS): 

 

 

Mother’s Name (IN BLOCK LETTERS): 

 

 

Permanent Address:-.......................................................... 
Temporary Address:-…………………………………………………. 

Date Of  Birth :  

 

    

 

Symbol   Number :…………………… Exam Centre: ……………………… 

Date: ……………………… 

School Name: ………………………………………. 

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

Signature of Student :    Signature Of Head Teacher    Signature Of Education Officer 

  

 

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

 

 

……………Sub Metropolitan City/ Municipality/ Rural Municipality 
Office of the Municipal Executive 

……………….. 
Sudurpaschim  Province¸ Nepal 

Basic Level Final Examination 2075 
Application Form/Admission Card 

Name of the Student (IN BLOCK LETTERS): 

                    

                    

                    

 Y Y Y Y M M D D 

B.S.         

A.D.         

                    

Passport  

Size    Photo 

School 

Stamp 

Passport  

Size    Photo 

Office Seal 
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ववद्याथीको नाम. थर (देवनाधगरीमा) : 
Sex:   Boy  Girl    Optional Subject:………………………….. 

Father’s Name (IN BLOCK LETTERS): 

 

 

Mother’s Name (IN BLOCK LETTERS): 

 

 

Permanent Address:-.......................................................... 
Temporary Address:-…………………………………………………. 

Date Of  Birth :  

 

    

 

Symbol   Number :…………………… Exam Centre: ……………………… 

Date: ……………………… 

School Name: ………………………………………. 

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

Signature of Student :    Signature Of Head Teacher    Signature Of Education Officer 

  

  

                    

                    

 Y Y Y Y M M D D 

B.S.         

A.D.         

Schoo 

Stamp 

Office 

Seal 
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दफा ६(१) संग सम्बन्न्ित 
अनुसूची -२ 

परीक्षाथीहरुको समन्ष्टगत वववरण २०७५ 

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

ववद्यालयको नाम  र ठेगानाः………………………….   ववद्यालयको कोर् नः……….. 

S 

N 

Symbol 

No 

Name of the 

Student 

(Block letter) 

Gender Date of Birth Fathers 

Name 

Mothers 

Name 

Permanent 

Address 

Optional 

Subject B S AD 

1          

2          

3          

4          

5          

          

 

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

तयार गन े    ववद्यालयको छाप    प्रिानाध्यापक 

  



 

13 
 

(दफा १७ सगं सम्बन्न्ित) 

अनुसूची - ३ 

ववषयगत पाठ्यक्रम घण्टी/घण्टा तथा के्रडर्ट आवर 

ि.स ववषय पाठ्य घण्टी िेडडटआवर 

१ नेपाली 175 4 

२ अगं्रेजी 175 4 

३ गखणत 175 4 

४ ववज्ञान तथा वातावरण 175 4 

५ सामान्जक तथा जनसङ््या लिक्षा 175 4 

६ पेिा,व्यावसाय तथा प्रववधि लिक्षा 175 4 

७ मातरृ्ाषा/स्थाननय ववषय/ससं्कृत/ अन्य ववषय 175 4 

८ स्वास््य तथा िारीररक लिक्षा १०५ २ 

९ ननैतक लिक्षा ७० 2 

 जम्मा १४०० ३२ 

 

यसरी के्रडर्ट आवर ननिातरण गदात १०० पूणातङ्कको ववषयको के्रडर्ट आवर 4 र पूणातङ्क ५० हुन े
ववषयको के्रडर्ट आवर 2 हुने गरी सफ्टवेयर तयार गररएको हुनु पनेछ । 
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(दफा १७ संग सम्बन्न्ित) 

अनुसूची -४ 

प्राप्ताङ्क वगातन्तर¸ गे्रर्¸ गे्रर् व्या्या तथा गे्रर् प्वाइन्ट ननिातरण 

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 

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 
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(दफा १८ सगं सम्बन्न्ित) 

अनुसूची - ५ 

गे्रड शसटको नमनूा 
 

…………SUB METROPOLITAN CITY/ MUNICIPALITY/RURAL MUNICIPALITY 

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

………… , ………….. 
   SUDURPASHCHIM PROVINCE, NEPAL 

 

BASIC LEVEL FINAL EXAMINATION, 2075 
 

GRADE- SHEET 

 

 
THE GRADE(S) SECURED BY …………………………………… ……  DATE OF BIRTH…………………………..                                                                              

………B.S. (……………….   A. D.) SYMBOL NO.  ……………………………         OF SHREE  .. …….. ……….. ……… 
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REMARKS3 

 

 TH 

 

 PR 
01 ENGLISH 4      
02 NEPALI 4      
03 MATHEMATICS 4      
04 SCIENCE AND ENVIRONMENT 4      
05 SOCIAL STUDIES AND POPULATION 

EDUCATION 
4      

06 MORAL  EDUCATION 2      
07 HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 2      
08 OCCUPATION,  BUSINESS AND 

TECHNOLOGY  EDUCATION 
4      

09 OPT………….. 4      
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