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आधारभूत शिक्षा परीक्षा व्यवस्थापन ननर्दे शिका, २०७६
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ११ ज (१४) मा तोककएको काम, कततव्य र
अनधकार कायातन्वयन गने सन्र्दभतमा धनगढी उपमहानगरपानलका स्तरीय आधारभूत तह कक्षा ८
को अशन्तम परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र अनुगमनलाई व्यवशस्थत गनत नगर कायतपानलकाले यो
ननर्दे शिका जारी गरे को छ।

पररच्छे र्द १
प्रारशभभक
१. संशक्षप्त नाम र प्रारभभ : (१) यस ननर्दे शिकाको नाम “आधारभूत शिक्षा परीक्षा व्यवस्थापन
ननर्दे शिका, २०७६” रहे को छ।
(२) यो ननर्दे शिका तुरुन्त लागू हुनेछ।
२. पररभाषा : कवषय वा प्रसङ्गले अको अथत नलागेमा यस ननर्दे शिकामा ,
(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई सभझनु पर्दतछ ।
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(ख) “प्रर्दे ि” भन्नाले सुर्दूरपशिम प्रर्दे ि सभझनु पर्दतछ ।
(ग) “नगरपानलका” भन्नाले धनगढी उपमहानगरपानलका सभझनु पर्दतछ।
(घ) “सनमनत” भन्नाले पररच्छे र्द २ को र्दफा ४ (१) अनुसार गठन गररएको परीक्षा
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सनमनत सभझनु पर्दतछ ।
(ङ) “कवद्यालय” भन्नाले धनगढी उपमहानगरपानलका नभत्र सञ्चानलत सामुर्दाकयक तथा
सं स्थागत कवद्यालय सभझनु पर्दतछ ।
(च) “कवद्याथी” भन्नाले धनगढी उपमहानगरपानलका/ नभत्रका आधारभूत तह कक्षा ८ को
परीक्षामा सहभागी हुन योग्यता पुगेका ननयनमत कवद्याथी सभझनु पर्दत छ । सो
िब्र्दले नगरपानलका/ नभत्र सञ्चालनमा रहेका अनौपचाररक तथा खुला कवद्यालयका
कवद्याथी समेत सभझनु पर्दतछ ।
(छ) “परीक्षा” भन्नाले धनगढी उपमहानगरपानलकले आधारभूत तह कक्षा ८ को अन्तमा
नलने वाकषतक परीक्षा सभझनु पर्दतछ ।
(ज) “कायतर्दल” भन्नाले परीक्षा केन्रमा परीक्षाफल तयारीका लानग पररच्छे र्द ४ को
र्दफा

१६ (१) अनुसार गठठत कायतर्दल सभझनु पर्दतछ ।

(झ) “केन्र” भन्नाले आधारभूत शिक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लानग
सनमनतद्वारा तोककएको परीक्षा केन्र तथा उत्तर पुशस्तका परीक्षण केन्र समेतलाई
सभझनु पर्दतछ ।
(ञ) “महािाखा” भन्नाले धनगढी उपमहानगरपानलकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुर्द
महािाखा सभझनु पर्दतछ।
(ट) “िाखा” भन्नाले धनगढी उपमहानगरपानलकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुर्द महािाखा
अन्तगततका िाखाहरु सभझनु पर्दतछ।
३. उद्देश्यः यस ननर्दे शिकाको उद्देश्य ननभनानुसार रहे को छ ।
(क) आधारभूत शिक्षा परीक्षाको मयातर्दा, गुणस्तर¸ कवश्वसनीयता¸ वैधता र वस्तुननष्ठता
कायम राख्नु ।
(ख) आधारभूत शिक्षा परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा ननतजा प्रकािन कायतलाई
व्यवशस्थत गनुत ।
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पररच्छे र्द: २
परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सनमनत
४. परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सनमनत : (१) धनगढी उपमहानगरपानलकाको आधारभूत तह
(कक्षा ८) को अशन्तम परीक्षालाई व्यवशस्थत¸ मयातठर्दत र कवश्वसनीय रुपमा सञ्चालन र
व्यवस्थापन गनत धनगढी उपमहानगरमा ननभनानुसारका सर्दस्यहरू भएको एक परीक्षा सञ्चालन
तथा व्यवस्थापन सनमनत रहने छ।
(क) धनगढी उपमहानगरपानलकाको प्रमुख प्रिासककय अनधकृत वा ननजले तोकेको
शिक्षा, युवा तथा खेलकुर्द महािाखा प्रमुख वा सोसभबन्धी

काम गनत तोककएको

व्यशि

-अध्यक्ष

(v) धनगढी उपमहानगरपानलका नभत्र सञ्चानलत सामुर्दाकयक कवद्यालयका आधारभूत
तहका स्थायी शिक्षकहरूमध्ये नगर शिक्षा सनमनतले मनोननत गरे का फरक फरक
कवषयका कशभतमा एक जना मकहला सकहत तीन जना

-सर्दस्य

(u) धनगढी उपमहानगरपानलका नभत्र सञ्चानलत सं स्थागत कवद्यालयका शिक्षकहरूमध्ये
नगर शिक्षा सनमनतले मनोननत गरे का एक जना मकहला सकहत र्दुई जना -सर्दस्य
(3) धनगढी उपमहानगरपानलकाको शिक्षा युवा तथा खेलकुर्द महािाखाको
अनधकृतहरु मध्ये अध्यक्षले तोकेका १ जना िाखा अनधकृत

- सर्दस्य

(ª) धनगढी उपमहानगरपानलकाको शिक्षा युवा तथा खेलकुर्द महािाखाको प्रारशभभक
बालकवकास तथा आधारभूत शिक्षा िाखा हे ने अनधकृत

-सर्दस्य सशचव

(च) ४(१) क मा अन्य व्यशि तोककएको अवस्थामा धनगढी उपमहानगरपानलकाको
प्रमुख प्रिासकीय अनधकृतलाई सनमनतको वैठकमा आमन्त्रण गनत सककनेछ।साथै
आवस्यकता अनुसार शिक्षा युवा तथा खेलकुर्द महािाखा अन्तरगतका अनधकृतहरु
तथा अन्य कवषय कवज्ञलाई आमन्त्रण गनत सककनेछ ।
(२) सनमनतका मनोननत सर्दस्यहरुको पर्दावनध र्दुई वषतको हुनेछ ।
(३) मानथ र्दफा ४ को उपर्दफा (१) (ख) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापनन धनगढी
उपमहानगरपानलका

नभत्र स्थायी शिक्षक उपलब्ध नभएको अवस्थामा अस्थाई, राहत

वा ननजी स्रोतका शिक्षकहरू मध्येबाट मनोनयन गनत बाधा पने छै न।
५ . सनमनतको काम¸ कततव्य र अनधकार : (१) सनमनतको काम¸ कततव्य र अनधकार र्दे हाय अनुसार
हुनेछ ।
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फाराम

तयारी तथा

कवतरण

र

कवद्याथीहरूबाट सो फाराम भनत लगाई कवद्यालयबाट परीक्षाको लानग आवश्यक
कववरण सङ्कलन गने गराउने।
(ख) भौगोनलक

कवकटता¸ कवद्याथी सङ्ख्या र

भौनतक

पूवातधारको आधारमा

कवद्याथीहरूलाई पायक पने गरी परीक्षाकेन्र तथा उत्तरपुशस्तका परीक्षण केन्र
ननधातरण गने ।
(ग) आधारभूत शिक्षा परीक्षाको समय तानलका प्रकािन गने ।
(घ)

केन्राध्यक्ष र परीक्षण केन्र प्रमुख ननयुि गरी ननजहरूलाई परीक्षा

सञ्चालन,व्यवस्थापन तथा परीक्षाफल प्रकािनका कवषयमा अनभमुखीकरण गने
गराउने ।
(ङ) प्रश्नपत्र ननमातण, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुशस्तका परीक्षण र परीक्षाफल प्रकािन
तथा प्रमाणीकरण सभबन्धी नीनत ननधातरण गने।
(च) परीक्षा िुल्क तथा परीक्षा सभबन्धी काममा सं लग्न जनिशिको पाररश्रनमक
ननधातरण गने।
(छ) कुनै परीक्षा केन्र वा परीक्षण केन्रमा अननयनमतता भएको पामएमा आवश्यकता
अनुसार परीक्षा बर्दर गरी पुनः परीक्षा गराउने वा त्यस्तो केन्र बन्र्द गने ।
(ज) प्राकृनतक प्रकोप वा अन्य कुनै कारणबाट ननधातररत समयमा परीक्षा सञ्चालन
गनत वा परीक्षाफल प्रकािन गनत बाधा परे मा तुरुन्तै आवश्यक ननणतय नलने ।
(झ) परीक्षाका लानग आवश्यक प्रश्नपत्र ननमातण र उत्तरपुशस्तका परीक्षण कायतका
लानग कवज्ञ कवषय शिक्षकहरूको रोष्टर तयार गने गराउने । यस्तो रोष्टरको सूची
प्रत्येक वषत अद्यावनधक गने गराउने।
(ञ) परीक्षालाई व्यवशस्थत, मयातठर्दत र गुणस्तरीय वातावरणमा सभपन्न गनतका लानग
केन्राध्यक्ष¸ परीक्षण केन्र प्रमुख लगायत परीक्षामा खकटएका जनिशिलाई
आवश्यक ननर्दे िन ठर्दने ।
(ट) परीक्षाको ननयनमत अनुगमन गने गराउने ।
(ठ) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सभबन्धी सं घीय र प्रर्दे ि तथा स्थानीय
सरकारबाट तोककएका अन्य कामहरू गने गराउने ।
(२) सनमनतले परीक्षा सभबन्धी आवश्यक कायतकवनध आफै बनाउन सक्नेछ ।
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पररच्छे र्द ३
परीक्षा सञ्चालन प्रकिया
६. परीक्षा आवेर्दन फमत भने भराउने :
(१) सनमनतले तोकेको समयावनध नभत्र कवद्यालयहरूले अनुसूची १ को ढााँचामा कवद्याथीहरूबाट परीक्षा
आवेर्दन फारम भनत लगाई सङ्कलन गने र कवद्याथीहरूले भरे को कववरण कवद्यालयको अनभले खसाँग
रूजु गराई अनुसूची २ को ढााँचामा समकष्टगत कववरणको सफ्ट कपी तथा प्रमाशणत हार्त कपी
समेत सं लग्न गरी गराम उपमहानगरपानलकाको शिक्षा युवा तथा खेलकुर्द महािाखामा बुझाउनु
पनेछ ।
(२) कववरण तयार गर्दात परीक्षाफल प्रकािन गनत प्रयोग हुने सफ्टवेयरमा आवश्यक पने कववरणहरू
प्रकवष्ट गने गराउने । आवेर्दन फाराममा नसभबोल नभबर कायम गर्दात शिक्षा तथा मानव श्रोत
कवकास केन्रको एकीकृत िैशक्षक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (IEMIS) मा प्रकवष्ट गररएको
(Student ID Number) लाई नै परीक्षाथीको नसभबोल नभबर कायम गरी पठाउने ।
(३) परीक्षाथीहरूबाट आवेर्दन फाराम भराउर्दा अननवायत रुपमा जन्मर्दतात प्रमाणपत्रको प्रनतनलकप
सं लग्न गनत लगाउने।
७. परीक्षाकेन्र तोक्ने : सनमनतले कवद्यालयहरूको भौगोनलक र्दुरी¸ समूह कवद्यालयहरूको परीक्षाथी
सङ्ख्या¸ परीक्षाकेन्रमा उपलब्ध भौनतक सुकवधा¸ परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लाग्ने
अनुमाननत खचत आठर्द मापर्दण्र्का आधारमा सभभव भएसभम र्दुई वा र्दुईभन्र्दा बढी
कवद्यालयहरूको पायक पने कवद्यालयलाई परीक्षाकेन्र तोक्नु पनेछ।
८ . प्रयोगात्मक परीक्षा : कवद्यालयहरूले पाठ्यिमले ननधातरण गरे को प्रकिया अनुसार प्रयोगात्मक
परीक्षा सभपन्न गरी परीक्षाथीहरूको प्राप्ताङ्क समेत अशन्तम परीक्षा हुन ु अगावै सभबशन्धत
परीक्षण केन्रमा आमपुग्ने गरी पठाउनु पनेछ ।
९ . केन्राध्यक्षको ननयुशि : सनमनतले परीक्षाकेन्र रहेको कवद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई केन्राध्यक्ष
ननयुि गनुत पनेछ।कुनै कारणवि प्रधानाध्यापक केन्राध्यक्ष भम कामकाज गनत नसक्ने
अवस्थामा केन्र कवद्यालयको वररष्ठतम स्थायी शिक्षकलाई केन्राध्यक्ष तोक्न सककनेछ ।
१०. सहायक केन्राध्यक्ष तथा ननरीक्षकहरूको ननयुशि : केन्राध्यक्षले सनमनतसाँगको सल्लाह र
समन्वयमा सहायक केन्राध्यक्ष र तोककएको सङ्ख्यामा ननरीक्षकहरूको ननयुशि गरी
कामकाज गराउनु पनेछ।केन्राध्यक्षले जनिशि पररचालन गरी ननयमानुसार परीक्षा सञ्चालन
गरी उत्तरपुशस्तका तोककएको परीक्षणकेन्रमा पठाउनु पनेछ।
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११. प्रश्नपत्र ननमातण:
(१) सनमनतले कवज्ञ शिक्षकहरूको सूची (roster)बाट कवषय नमल्ने शिक्षकहरू छनौट गरी
“आधारभूत शिक्षा पाठ्यिम कक्षा (६-८)” मा उल्ले शखत कवशिष्टीकरण तानलका अनुसार

प्रश्नपत्र र उत्तरकुशिका ननमातण गनत लगाम प्रत्येक कवषयको प्रश्नपत्र बैङ्क तयार गनुत
पनेछ।
(२) उि प्रश्नपत्र बैङ्कबाट प्रश्नहरू छनौट गरी आवश्यकता अनुसार मोर्रे सन गनत लगाई
सनमनतले प्रत्येक कवषयको एक-एक सेट प्रश्नपत्र तयार गने र गोप्य रुपले छपाम एवं
परीक्षा केन्रमा पुग्ने व्यवस्था गरी परीक्षा सञ्चालन गनुत पनेछ ।

(३) सनमनतले आवश्यक ठानेको खण्र्मा शजल्ला नभत्रका अन्य नगरपानलका/गाउाँपानलकासाँग
सहकायत गरी एउटै प्रश्नपत्र तथा परीक्षा सञ्चालनको समय तानलका नमलाउन सक्नेछ।
(४) प्रश्नपत्र ननमातण, छपाई, भण्र्ारणमा सं लग्न सनमनतका सर्दस्यहरू, कवज्ञ लगायत सभपूण त
सभबशन्धत व्यशिहरूले गोपननयता कायम गनुत पनेछ।
१२. परीक्षा सञ्चालन समय तानलका:
(१) सनमनतले परीक्षा सञ्चालन समय तानलका प्रकािन गरी सभबशन्धत सबैलाई जानकारी
गराउनु पनेछ।

(२) अन्य नगरपानलका/गाउाँपानलकाहरू सं गको सहकायतमा एउटै प्रश्नपत्र प्रयोग गने गरी
परीक्षा

सञ्चालन

गर्दात

नगरपानलका/गाउाँपानलकाहरूको

सभबशन्धत

परीक्षा

समय

तानलकामा एकरूपता कायम गनुत पनेछ ।
(३) समय तानलका तय गर्दात माध्यनमक शिक्षा उत्तीणत परीक्षा कक्षा १० को परीक्षा तथा अन्य
आन्तररक परीक्षाहरुको समय तानलका समेतलाई मध्यनजर गरी परीक्षा सञ्चालन गनत
उपयुि समय तय गनुप
त नेछ ।
(४) पठनपाठनको समयावनध वा िेनर्ट आवर पुरा हुने सुननशित गरे र िैशक्षक सत्र समाप्त
हुने अशन्तम मकहनामा मात्र परीक्षा सञ्चालन गनुप
त नेछ।

१३. उत्तरपुशस्तका परीक्षण केन्र र परीक्षण केन्र प्रमुख :
(१) सनमनतले सभबशन्धत परीक्षा केन्र वा भौनतक पुवातधार पूरा भएका र मन्टरनेटको सुकवधा
भएका अन्य कुनै कवद्यालयलाई उत्तरपुशस्तका परीक्षण केन्र तोक्न सक्नेछ।
(२) सनमनतले उत्तरपुशस्तका परीक्षण केन्र रहे को कवद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई परीक्षण
केन्र प्रमुख तोक्नेछ । कुनै कारणवि प्रधानाध्यापक परीक्षण केन्र प्रमुख भई
कामकाज गनत नसक्ने अवस्थामा केन्र कवद्यालयको वररष्ठतम स्थायी शिक्षकलाई
परीक्षण केन्र प्रमुख तोक्न सककनेछ ।
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१४. कवज्ञ शिक्षक सूची : सनमनतले प्रश्नपत्र ननमातण र उत्तरपुशस्तका परीक्षण कायतका लानग उप
महानगरपानलका नभत्रका शिक्षकहरूको कववरण सकहतको कवषयगत कवज्ञ सूची (roster) तयार
गरी सोही सूचीमा रहे का शिक्षकहरूबाट प्रश्नपत्र ननमातण, उत्तर पुशस्तका परीक्षण र सभपरीक्षण
गराउनु पनेछ ।
१५. उत्तरपुशस्तका परीक्षण :
(१) परीक्षण केन्र प्रमुखले कवज्ञ शिक्षकहरूको सूचीबाट कवषयगत रुपमा शिक्षक छनौट गरी
उत्तरपुशस्तका परीक्षण तथा सभपरीक्षणको शजभमेवारी तोक्नेछ।सनमनतबाट थप ननर्दे िन
भएको अवस्थामा सोही अनुसार गनुत पनेछ।
(२) उत्तरपुशस्तकाहरू परीक्षण गनुअ
त शघ अननवायत रुपमा कोनर्ङ गरे र मात्र परीक्षकलाई परीक्षण
गनत ठर्दनुपनेछ ।
(३) उत्तरपुशस्तका कोनर्ङ गरी परीक्षण र सभपरीक्षण गराउने तथा नर्कोनर्ङ गने
शजभमेवारी सभबशन्धत परीक्षण केन्रको प्रमुखको हुनेछ।यस कायतका लानग परीक्षण
केन्र प्रमुखले आवश्यकता अनुसार थप जनिशि समेत खटाउन सक्नेछ । यसरी
खकटएका जनिशिले परीक्षाथीहरूको कोर् र परीक्षा सभबन्धी सवै कामको गोपनीयता
कायम राख्नु पनेछ ।
(४) परीक्षकहरूलाई सभभव भएसभम आफ्नो कवद्यालयका परीक्षाथीहरुको उत्तरपुशस्तका नपने
गरी परीक्षण गनत ठर्दनु पनेछ ।

पररच्छे र्द ४
परीक्षाफल तयारी तथा प्रकािन
१६. परीक्षाफल तयारी कायतर्दल :
(१) सनमनतले प्रत्येक परीक्षण केन्रमा परीक्षण केन्र प्रमुख¸ परीक्षण केन्रमा समावेि
कवद्यालयका प्रधानाध्यापक वा प्रनतनननध¸ केन्र कवद्यालय वा समावेि कवद्यालयका
कभप्युटरमा र्दक्ष शिक्षक कमतचारी सशभमनलत एक परीक्षाफल तयारी कायतर्दल गठन
गनत सक्नेछ ।
(२) परीक्षाफल तयारी कायतर्दलले कवद्याथीहरुको कववरण सफ्टवेयरमा मन्री तथा रुजु गने¸
प्राप्ताङ्क मन्री तथा रुजु¸ ग्रेर् लेजर, ग्रेर् नसट तयारी तथा कप्रन्ट गने लगायत परीक्षाफल
प्रकािन सभबन्धी कायतहरु गनुक
त ा साथै सनमनतले तोकेका अन्य कायतहरू गनुप
त नेछ ।

१७. अक्षराङ्कन पद्धनतबाट परीक्षाफल प्रकािन गनुप
त ने :

(१) परीक्षाफल तयारी एवं प्रकािन गर्दात पाठ्यिम कवकास केन्र सानोठठमी भिपुरबाट

जारी गररएको अक्षराङ्कन पद्धनत कायातन्वयन कायतकवनध, २०७२ अनुसार गनुत पनेछ।
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(२) परीक्षाफल तयारी, प्रकािन र अनभले खन गने प्रयोजनका लानग शिक्षा तथा मानवस्रोत

कवकास केन्र, सानोठठमी भिपुरबाट कवकास गररएको एकककृत िैशक्षक सूचना

व्यवस्थापन प्रणाली (IEMIS) वा अन्य उपयुि सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोग गनत सककनेछ।
(३) सनमनतले परीक्षाफल तयार गनत कायतर्दलका सर्दस्यहरुलाई सफ्टवेयर सञ्चालन र
प्रयोगका बारे मा अनभमुखीकरणको आवश्यक व्यवस्था गनुत पनेछ ।

१८. परीक्षाफल प्रमाणीकरण :

(१) परीक्षाको ग्रेर् नसटको नमुना अनुसूची ५ अनुसार हुनेछ ।

(२) सभबशन्धत कवद्यालयका प्रधानाध्यापक¸ परीक्षण केन्रको प्रमुख¸ सनमनतको सर्दस्य-सशचव

र सनमनतको संयोजकले ग्रेर् ले जर र ग्रेर् नसटमा र्दस्तखत गरी परीक्षाफल प्रमाणीकरण
गनुप
त नेछ।

(३) प्रमाणीकरण भएको ग्रेर् ले जर एक प्रनत कवद्यालयमा र एक प्रनत धनगढी

उपमहानगरपानलकाको

िाखामा

सुरशक्षत

हुने

गरी

अनभले ख

र्दुरुस्त

राख्नु

पनेछ।भकवष्यमा कुनै कवद्याथीले ननयमानुसार आफ्नो ग्रेर् नसटको प्रनतनलकप माग गरे मा
उि अनभले खबाट ग्रेर् नसटको प्रनतनलकप ठर्दन सककनेछ ।

१९. परीक्षाफल प्रकािन :
(१) परीक्षाफल प्रमाणीकरण भै सकेपनछ सनमनतले सबै परीक्षाकेन्रको परीक्षाफल एकमुष्ट
प्रकािन गरी कवद्यालय माफतत परीक्षाथीहरुको ग्रेर् नसट कवतरण गनुप
त नेछ।
(२) परीक्षाफल प्रकािन गर्दात स्थानीय पत्रपनत्रका¸ एफ. एम. रे नर्यो¸ उपमहानगरपानलकाको
वेभसामट माफतत सूचना सं प्रष
त नेछ ।
े ण गनुप

२०. ग्रेर् वृकद्ध परीक्षा सभबन्धी व्यवस्था :
(१) परीक्षामा तोककएको भन्र्दाकम ग्रेर् प्राप्त गरे का कवद्याथीहरुको लानग ग्रेर् वृकद्ध परीक्षा
सञ्चालन गनत सककने छ।
(२) ग्रेर् वृकद्ध परीक्षा सभबन्धी अन्य व्यवस्था पाठ्यिम कवकास केन्र र राकिय परीक्षा
वोर्तबाट जारी गररएका मापर्दण्र् अनुसार गनुत पनेछ।

पररच्छे र्द ५
कवकवध
२१. परीक्षा िुल्क र परीक्षामा खटीने कमतचारीहरूको पाररश्रनमक : परीक्षा िुल्क, परीक्षा सञ्चालन
तथा व्यवस्थापन खचत

र परीक्षामा खकटने केन्राध्यक्ष, सहायक केन्राध्यक्ष, ननरीक्षक,

परीक्षाफल तयारी कायतर्दलका सर्दस्यहरूको पाररश्रनमक सनमनतले तोके बमोशजम हुनछ
े ।

8

खण्ड: ३
२२.

सख्
ं या: ६

मिमि:२०७६/१०/१७

बाधा अर्काउ फुकाउने अनधकार : यो ननर्दे शिका कायातन्वयन गर्दात कुनै बाधा अर्काउ पनत
गएमा वा यो ननर्दे शिकामा उल्ले ख नभएको कवषयका सभबन्धमा कुनै व्यवस्था गनत आवश्यक
परे मा नगर शिक्षा सनमनतले ननणतय गरे बमोशजम हुनेछ।

23. बचाउ : यो ननर्दे शिका जारी हुन ु भन्र्दा अगार्ी भएको व्यवस्था यसै ननर्दे शिका बमोशजम भएको
माननने छ ।
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र्दफा ६(१) सं ग सभबशन्धत

अनुसूची - १

Dhangadhi Sub Metropolitan City
Office of the Municipal Executive
Dhangadhi kailali
Sudurpaschim Province¸ Nepal

Basic Level Final Examination 2076
Application Form/Admission Card

Name of the Student (IN BLOCK LETTERS):
Passport
Size
Photo

कवद्याथीको नाम. थर (र्दे वनानगरीमा) :

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
B.S.
A.D.
Symbol Number :…………………… Exam Centre: ………………………
Date: ………………………
School Name: ……………………………………….
School
…………………….
…………………………
Signature of Student :
Signature Of Head Teacher Stamp

M

D

D

……………………………..
Signature Of Education Officer
Office Seal

………………………………………………………………………………………………………………………………
…
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Dhangadhi Sub Metropolitan City
Office of the Municipal Executive
Dhangadhi kailali
Sudurpaschim Province¸ Nepal

Basic Level Final Examination 2076
Application Form/Admission Card

Name of the Student (IN BLOCK LETTERS):
Passport
Size
Photo

कवद्याथीको नाम. थर (र्दे वनानगरीमा) :

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
B.S.
A.D.
Symbol Number :…………………… Exam Centre: ………………………
Date: ………………………
School Name: ……………………………………….
Schoo
…………………….
…………………………
Signature of Student :
Signature Of Head Teacher Stamp
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M

D

D

Office
……………………………..
Signature Of Education Officer Seal
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र्दफा ६(१) सं ग सभबशन्धत

अनुसूची -२
परीक्षाथीहरुको समकष्टगत कववरण २०७५
शजल्लाः कैलाली

स्थानीय तहः धनगढी

उपमहानगरपानलका
कवद्यालयको नाम र ठे गानाः………………………….

कवद्यालयको कोर्

नः………..

S
N

Symbol
No

Name of the
Student
(Block letter)

Gender

Date of Birth
BS
AD

Fathers
Name

Mothers
Name

Permanent Optional
Address
Subject

1
2
3
4
5

.......................
तयार गने

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

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

कवद्यालयको छाप

प्रधानाध्यापक
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(र्दफा १७ सं ग सभबशन्धत)

अनुसूची - ३

कवषयगत पाठ्यिम घण्टी/घण्टा तथा िेनर्ट आवर
ि.स

कवषय

पाठ्य घण्टी

िेनर्टआवर

१

नेपाली

175

4

२

अंग्रज
े ी

175

4

३

गशणत

175

4

४

कवज्ञान तथा वातावरण

175

4

५

सामाशजक तथा जनसङ्ख्या शिक्षा

175

4

६

पेिा,व्यावसाय तथा प्रकवनध शिक्षा

175

4

७

मातृभाषा/स्थाननय कवषय/सं स्कृत/ अन्य कवषय

175

4

८

स्वास््य तथा िारीररक शिक्षा

१०५

२

९

नैनतक शिक्षा

७०

2

१४००

३२

जभमा

यसरी िेनर्ट आवर ननधातरण गर्दात १०० पूणातङ्कको कवषयको िेनर्ट आवर 4 र पूणातङ्क ५० हुने
कवषयको िेनर्ट आवर 2 हुने गरी सफ्टवेयर तयार गररएको हुन ु पनेछ ।
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खण्ड: ३

सख्
ं या: ६

अनुसूची -४

मिमि:२०७६/१०/१७
(र्दफा १७ सं ग सभबशन्धत)

प्राप्ताङ्क वगातन्तर¸ ग्रेर्¸ ग्रेर् व्या्या तथा ग्रेर् प्वामन्ट ननधातरण
S.N. Obtained
Marks Grade
Explanation
Classification (%)
1.
90 to 100
A+
Outstanding
2.
80 to Below 90
A
Excellent
3.
70 to Below 80
B+
Very Good
4.
60 to Below 70
B
Good
5.
50 to Below 60
C+
Satisfactory
6.
40 to Below 50
C
Acceptable
7.
30 to Below 40
D+
Partially Acceptable
8.
20 to Below 30
D
Insufficient
9.
0 to Below 20
E
Very Insufficient
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Grade
Point
4.0
3.6
3.2
2.8
2.4
2.0
1.6
1.2
0.8

खण्ड: ३

सख्
ं या: ६

मिमि:२०७६/१०/१७
(र्दफा १८ सं ग सभबशन्धत)

अनुसूची - ५

ग्रेर् नसटको नमूना

DHFNGADHI SUB METROPOLITAN CITY
OFFICE OF THE MUNICIPAL EXECUTIVE
(EDUCATION, YOUTH AND SPORTS SECTION)

Dhangadhi kailali
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 .. …….. ………..
……… ………………………………, ……………., ……………. .IN THE BASIC LEVEL FINAL EXAMINATION;
(GRADE-VIII) 2075 B.S. (2019 A.D.) ARE GIVEN BELOW:
CREDIT

S.N.

SUBJECTS

HOUR1

OBTAINED
GRADES2

TH
01

ENGLISH

4

02

NEPALI

4

03

MATHEMATICS

4

04

SCIENCE AND ENVIRONMENT

4

05

4

06

SOCIAL STUDIES AND POPULATION
EDUCATION
MORAL EDUCATION

07

HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION

2

08

OCCUPATION, BUSINESS AND
TECHNOLOGY EDUCATION
OPT…………..

4

09

FINAL
GRADE

GRADE
POINT

REMARKS3

PR

2

4
GRADE POINT
AVERAGE (GPA):

1. ONE CREDIT HOUR EQUALS 32 CLOCK HOURS
2. TH : THEORY, PR : PRACTICAL
3. *@: ABSENT
4 *T : THEORY GRADE MISSING
5 *P : PRACTICAL GRADE MISSING

DATE OF ISSUE: 20

/…. / ….

…………………

………………..

PREPARED BY

CHECKED BY
(SECRETARY)

………………..
VERIFIED BY
(EDUCATION OFFICER)

आज्ञाले

श्री नारायण प्रसार्द सापकोटा
प्रमुख प्रिासकीय अनधकृत
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