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भनूमका 

नेपालको संववधान २०७२ अनसुार आधारभतू तथा माध्यनमक शिक्षा स्थानीय तहको अनधकार सूचीमा राशखएको 

छ । त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ११ उपर्दफा (२) ि ले आधारभतू तहको परीक्षा 

सञ्चालन, अनगुमन तथा व्यवस्थापन गने शिम्मेवारी गाउँपानलका र नगरपानलकाको काम, कतणव्य र अनधकारको 

रुपमा प्रर्दान गरेको छ । गाउँपानलका र नगरपानलकाबाट सञ्चालन गररने आधारभतू शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा -८) 

परीक्षा आधनुनक, मयाणदर्दत र व्यवशस्थत रुपमा सञ्चालन गराउन गण्डकी प्ररे्दिका पानलकाहरुमा एकरुपता कायम 

गरी परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ननरे्दशिका आवश्यक हनु गएको हो । अत: ववद्यालय क्षरे ववकास 

कायणक्रम अन्त्तगणत स्थानीय तहबाट आधारभतू शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा-८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनण 

ननरे्दशिका ननमाणर् गनण सहयोग परु् याउने उदेशेश्यले आधारभतू शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा-८) परीक्षा सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन नमनुा ननरे्दशिका, २०७६ शिक्षा ववकास ननरे्दिनालयले, गण्डकी प्ररे्दि, पोखराबाट तयार  गररएको हो 

।  

यो ननरे्दशिका नमनुा ढाँचा प्रस्ततु गने अनभप्रायले तयार गररएकाले गण्डकी प्ररे्दि अन्त्तगणतका स्थानीय तहले 

यसलाई नमनुा मानेर आ-आफ्ना पानलकाअनसुार ननरे्दशिका बनाइ कायाणन्त्वयन गनण यस नमनुा ननरे्दशिकाले सहयोग 

पयुाणउने अपेक्षा गरीएको छ । 

 शिक्षा ववकास ननरे्दिनालय 

 गण्डकी प्ररे्दि, पोखरा 
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आधारभतू शिक्षा उतीर्ण (कक्षा-८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ननरे्दशिका, २०७६ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ११ को उपर्दफा (२) ि (१४) अनसुार आधारभतू तहको 

परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई व्यवशस्थत रुपमा सञ्चालन तथा प्ररे्दि भरीमा एकरुपता गनणको लानग 

आधारभतू शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा-८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नमनुा ननरे्दशिका, २०७६ तयार पारीएको छ 

। 

पररच्छेर्द-१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

क. यस ननरे्दशिकाको नाम 'आधारभतू शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा-८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन  नमनुा 

ननरे्दशिका, २०७६' रहेको छ । 

ख. यो नमनुा ननरे्दशिका सम्बशन्त्धत पानलकाहरुले अनसुरर् गरी प्ररे्दि भरी एकरुपता कायम गनण सक्न े

छन ्। 

२. पररभाषा 

ववषय वा प्रसङ्गले अको अथण नलागेमा यस ननरे्दशिकामा, 

क. 'ऐन' भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झनपुछण ।  

ख. 'महािाखा/िाखा' भन्नाले स्थानीय तहको शिक्षा, यवुा तथा खेलकुर्द महािाखा/िाखा वा शिक्षा हेने 

महािाखा/िाखा सम्झनपुछण ।  

ग. 'ननरे्दशिका' भन्नाले आधारभतू शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा-८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ननरे्दशिका, 

२०७६ सम्झनपुछण ।  

घ. 'परीक्षा सनमनत' भन्नाले आधारभतू शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा-८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सनमनत 

सम्झनपुछण ।  

ङ. 'परीक्षा' भन्नाले आधारभतू शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा-८) परीक्षा सम्झनपुछण । 

च. 'परीक्षा केन्त्र' भन्नाले परीक्षा सञ्चालन हनुे केन्त्र सम्झनपुछण । 

छ. 'परीक्षर् केन्त्र' भन्नाले उत्तरपशुस्तका परीक्षर्/सम्परीक्षर् हनुे केन्त्र सम्झनपुछण । 

ि. 'केन्त्राध्यक्ष' भन्नाले र्दफा १६ बमोशिमको केन्त्राध्यक्ष सम्झनपुछण । 

झ. 'सहायक केन्त्राध्यक्ष' भन्नाले र्दफा १८ वमोशिमको केन्त्राध्यक्ष सम्झनपुछण । 

ञ. 'ननरीक्षक' भन्नाले र्दफा १९ बमोशिमको ननरीक्षक सम्झनपुछण । 
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पररच्छेर्द-२ 

आवेर्दन फाराम सम्बन्त्धी व्यवस्था 

३. आवेर्दन फाराम भने भराउन ेकायणववनध 

क. कक्षा ८ मा अध्ययन गरररहेका ववद्याथीले परीक्षामा सशम्मनलत हनु आवेर्दन फाराम भनुण पनेछ । 

आवेर्दनको  नमनुा अनसूुची १ बमोशिम हनुेछ । 

ख. आवेर्दन फाराम भर्दाण नाम र थरको वहज्िे, िन्त्मनमनत फरक नपने गरी िन्त्मर्दताण प्रमार्परमा उल्लेख 

भए अनसुार वववरर् भनुणपनेछ । 

ग. फारामको साथमा िन्त्मर्दताण प्रमार्परको प्रनतनलवप र कक्षा ७ को लब्धाङ्क परको प्रनतनलवप संलग्न 

हनुपुने छ तर खलुा ववद्यालयका परीक्षाथीको हकमा सम्बशन्त्धत ननरे्दशिका बमोशिम हनुेछ । 

घ. आवेर्दन फाराम भरेका ववद्याथीहरुको वववरर् प्रधानाध्यापकले समविगत फाराम भरी प्रमाशर्त गरी 

परीक्षा दर्दने सालको माघ मसान्त्तनभर महािाखा/िाखामा बझुाउन ुपनेछ । समविगत नमनुा फारम 

अनसूुची २ बमोशिम हनुछे ।  

ङ. महािाखा/िाखाले परीक्षा दर्दने सालको फागनु तेस्रो हप्तानभर नसम्वल नम्बर कायम गरी प्रवेि पर 

ववद्यालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । 

परीच्छेर्द-३ 

कक्षा ८ को परीक्षामा समावेि हनु ेव्यवस्था 

४. परीक्षामा सशम्मनलत हनु सक्ने परीक्षाथीहरु 

कक्षा ८ को अन्त्त्यमा नलइन ेपरीक्षामा रे्दहायबमोशिका आधार पूरा गरेका ववद्याथीमार सशम्मनलत हनुसक्न े

छन ्। 

क. कक्षा ७ उत्तीर्ण भएको वा खलुा ववद्यालय (कक्षा ६-८) तह १ पूरा गरेको । 

ख. ७५ प्रनतित रुि ुहाशिरी भएको । 

ग. परीक्षा दर्दने सालमा १२ वषण उमेर पूरा भएको । 
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पररच्छेर्द-४ 

प्रयोगात्मक परीक्षा सम्वन्त्धी व्यवस्था 

५. प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन 

क. आधारभतू तहको प्रचनलत पाठ्यक्रममा तोवकएका प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था भएका ववषयहरुको 

प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बशन्त्धत ववद्यालय व्यवस्थापन सनमनत र 

प्रधानाध्यापकको सहयोगमा ववषय शिक्षकले गनुणपने छ । आवश्यकता अनसुार बाह्य परीक्षकको 

समेत व्यवस्था गनण सवकने छ ।  

ख. प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गनण आवश्यक पने सम्पूर्ण परीक्षा सामग्रीको व्यवस्थापन  परीक्षा 

सञ्चालन सनमनत र ववषय शिक्षकले नमलाउन ुपनेछ । 

ग. ववद्यालयहरुले आफूले सञ्चालन गरेको प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्क तोवकएको ढाँचा अनसुारको 

फाराममा भरी प्रधानाध्यापकद्धारा प्रमाशर्त गरी महािाखा/िाखामा बझुाउन ुपनेछ । यसको व्यवस्था 

अनसूुची ३ मा भए वमोशिम हनुेछ ।  

पररच्छेर्द-५ 

परीक्षा केन्त्र र परीक्षा सनमनत सम्बन्त्धी व्यवस्था 

६. परीक्षा केन्त्र ननधाणरर् 

परीक्षा सनमनतले भौगोनलक अवस्था हेरी सम्भव भएसम्म ववद्यालय पररवतणन गरी परीक्षा केन्त्र ननधाणरर् 

गनण सक्नेछ । 

७. आधारभतू शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सनमनतको गठन, काम, कतणव्य र अनधकार 

क. आधारभतू शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सनमनतको गठन रे्दहाय वमोशिम हनुेछ । 

अ. प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत - अध्यक्ष 

आ. स्थानीय तहको प्रमखुबाट मनोनयन गररएको स्थानीय तह नभरका माध्यनमक वा कक्षा ८ 

सञ्चालन भएका आधारभतू ववद्यालयका प्र.अ.हरुमध्येबाट (कशम्तमा १ िना मवहला पने गरर  

सामरु्दावयक र संस्थागत ववद्यालयबाट १/१ िना प्रनतनननधत्व हनुे गरी) ३ िना मनोननत 

 - सर्दस्य 

इ.  सम्बशन्त्धत पानलकाको महािाखा/िाखा प्रमखु    - सर्दस्य-सशचव 

ख. परीक्षा सनमनतको काम, कतणव्य र अनधकार रे्दहाय बमोशिम हनुेछ ।  

अ. परीक्षा व्यवस्थापन सम्बन्त्धमा नीनत ननधाणरर् गने । 
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आ. परीक्षाका प्रश्न पर  गोपननयताका साथ ननमाणर् गरी परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्था नमलाउने । 

इ. गत वषण परीक्षा सञ्चालन भएका केन्त्रहरुको समीक्षा गरी माघ मसान्त्तनभर  आगामी वषणका लानग 
परीक्षा केन्त्र ननधाणरर् गने । 

ई. परीक्षाथीहरुको आफ्नै ववद्यालयमा केन्त्र (Home Centre) नपने गरी परीक्षा केन्त्र तोक्ने तर 
भौगोनलक ववकटताका कारर्ले आफ्नै ववद्यालयमा केन्त्र कायम गनुणपने अवस्थामा केन्त्राध्यक्ष  
परीक्षाथी सहभागी नभएको  ववद्यालयको शिक्षक वा  प्रध्यानाध्यापकलाई तोक्न सवकने छ । 

उ. केन्त्राध्यक्षहरुलाई परीक्षा व्यवस्थापन सम्बन्त्धी अनभमखुीकरर् गने । 

ऊ. रै्दवी प्रकोप वा अन्त्य कुनै कारर्बाट ननधाणररत समयमा परीक्षा सञ्चालन गनण वा परीक्षाफल 
प्रकाशित गनण बाधा परेमा तरुुन्त्तै आवश्यक ननर्णय नलने । 

ऋ. परीक्षा प्रकािन गने तथा उत्तीर्ण परीक्षाथीलाई प्रमार् पर प्रर्दान गने  । 

ऌ. शिक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मन्त्रालय, राविय परीक्षा बोडण, सामाशिक ववकास मन्त्रालय, शिक्षा 
ववकास ननरे्दिनालय, शिक्षा ववकास तथा समन्त्वय इकाइको समन्त्वयमा परीक्षा सम्बन्त्धी अन्त्य 
काम गने । 

ऍ.  परीक्षामा अमयाणदर्दत र अनशुचत कायण गने केन्त्राध्यक्ष, सहायक केन्त्राध्यक्ष, ननरीक्षक र अन्त्य 
पररक्षामा संलग्न कमणचारीहरुलाई ववभागीय कारवाहीको लानग सम्बशन्त्धत ननकायमा नसफाररस गने 
। 

ऎ. परीक्षाको अनगुमन गने गराउने । 

ग. परीक्षा सनमनतले आफूलाई प्राप्त अनधकार मध्ये आवश्यकतानसुार केही अनधकार उप-सनमनत वा 
कायणर्दल गठन गरी सो उप-सनमनत वा कायणर्दल कुनै अनधकारीलाई प्रत्यायोिन गनण सक्नेछ । 

८. वविेष प्रकृनतका परीक्षाथीहरुको लानग परीक्षा सम्बन्त्धी वविेष व्यवस्था 
क. अपाङ्गता भएका परीक्षाथीलाई ननिको अपाङ्गताको प्रकृनत हेरी ननधाणररत समयनभर परीक्षा दर्दन नसक्न े

रे्दशखएमा परीक्षा सनमनतको ननरे्दिनमा केन्त्राध्यक्षले बढीमा १ घण्टासम्म थप समय उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ । 

ख. परीक्षाथीमध्ये  ष्विवववहन र लेन नसक्न ेिारीररक अपाङ्गता भएका परीक्षाथीहरुको हकमा सम्बशन्त्धत 
ववद्यालयको प्रधानाध्यापकले उक्त ववद्यालयमा ननयनमत रुपमा बढीमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत 
ववद्याथीलाई लेखकको रुपमा नसफाररस गरी पठाएमा केन्त्राध्यक्षले परीक्षाथीले भनेको कुरा 
लेखकद्धारा लेखाउने व्यवस्था गनुणपनेछ । 

ग. ससु्तश्रवर्/बवहरा परीक्षाथीहरुका लानग सहयोगीको आवश्यक परेमा सर्दस्य सशचवको ननरे्दिनमा 
केन्त्राध्यक्षले परीक्षा सरुु भएको ३० नमनेटसम्म त्यस्ता परीक्षाथी रहेको परीक्षा हलमा एकिना 
र्दोभाषे शिक्षकको व्यवस्था नमलाउन सक्नछे । त्यस्ता शिक्षक परीक्षा िरुु भएको १ घण्टासम्म 
परीक्षा भवनबाट बावहर नगई केन्त्राध्यक्षको ननगरानीमा बस्नपुनेछ । 

घ. उपयुणक्त क र ख बमोशिम बाहेकका वविषे परीक्षाथीहरु स्वयंले लेनपुनेछ । 
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पररच्छेर्द-६ 

परीक्षाको पूवण तयारी 

९. परीक्षा सम्बन्त्धी कायणक्रम 

परीक्षा सम्बन्त्धी वावषणक कायणक्रम परीक्षा सनमनतले तोकेबमोशिम हनुेछ । 

१०. र्दक्ष प्रश्न ननमाणर्कताणको सूची (रोिर) तयार र प्रयोग  गने । 

क. प्रश्नपर ननमाणर्, प्रश्नपर पररमािणन गने कामका लानग परीक्षा सनमनतका सर्दस्य सशचवले सम्बशन्त्धत 

ववषयका आवश्यक सङ्ख्यामा र्दक्षहरुको नाम समावेि भएको सूची( रोिर) तयार गरी रान े र 

त्यस्तो सूचीलाई समय समयमा अद्यावनधक गराई रानपुनेछ ।  

ख. प्रश्नपर ननमाणर् तथा पररमािणन गर्दाण सकेसम्म एउटै ववषय वविेषज्ञ नपने गरी व्यवस्था गनुणपनेछ। 

११. प्रश्नपर ननमाणर् 

प्रश्नपर ननमाणर्का लानग सर्दस्य सशचवले  रे्दहायका कायणहरु गनुणपने छ 

क. ववज्ञ शिक्षकको सूची (रोिर) बाट प्रश्न ननमाणर्कताण ननयशुक्त गने । 

ख. ननयशुक्त प्राप्त र्दक्षलाई सम्बशन्त्धत ववषयको पाठ्यक्रम, ववशििीकरर् तानलका, परुाना वा नमनुा प्रश्नपर, 

प्रश्नपर ननमाणर् ननरे्दशिका, लेन ेकागि, कच्चा प्रश्नपर खामबन्त्र्दी गने र तोवकएको खामका साथै 

अन्त्य आवश्यक वववरर् गोप्य रुपले उपलब्ध गराउने । 

ग. प्रश्न ननमाणर्कताणबाट तयार भएका प्रश्न बशुझनलई कच्चा प्रश्न खानमएको गोप्य नसलबन्त्र्दी अवस्थामा नै 

पररमािणन सनमनतलाई आफ्नै रेखरे्दख र ननयन्त्रर्मा शिम्मा दर्दने । 

घ. प्रश्नपर पररमािणन सनमनतबाट प्रश्नको स्तर ननमलेको वा उपयकु्त प्रश्नहरु नभएको भनी कुनै र्दक्षको 

बारेमा सूचना प्राप्त भएमा त्यस्ता र्दक्षलाई सूचीबाट हटाउने । 

ङ. प्रश्न ननमाणर् गर्दाण ववषय शिक्षकको उपलब्धतालाई ष्विगत गरी प्रश्न बैंक (Item Bank)  तयार गनण 

सवकनछे । 

च. प्रश्न बैंक (Item Bank) मा भएका प्रश्नहरुबाट आवश्यक सं्यामा प्रश्न ननमाणर् गनण सवकनछे । 

छ. प्रश्नपर तयार गनण प्रश्नपर ननमाणर्कताणलाई अनरुोध गने पर तथा ननरे्दिन अनसूुची ४ र 

कबनुलयतनामा अनसूुची ५ बमोशिम हनुेछ । 

१२. प्रश्नपर पररमािणन 

क. सर्दस्य सशचवको प्रत्यक्ष रेखरे्दख र ननयन्त्रर्मा कच्चा प्रश्न सेटमा तयार गने अननवायण ववषयहरुका 

लानग प्रनत ववषय ३ िना र्दक्षहरु र स्थानीय ववषयहरुका लानग प्रनत ववषय २ िना र्दक्षहरु रहेको 

ववषयगत प्रश्नपर पररमािणन उप-सनमती गठन गररने छ । सो उप-सनमनतले आवश्यकता अनसुार 

कायणिाला मोडेलबाट समेत प्रश्नपर पररमािणन गनण सक्नछे । 
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ख. पररमाशिणत प्रश्नपरलाई भावषक िदु्धता, प्रचनलत पाठ्यक्रम र ववशििीकरर् तानलका बमोशिमको 

स्तरअनरुुप हनुे गरी कायम गराउने, भाषा समूहका ववषय बाहेकका अन्त्य ववषयमा भाषानवुार्द गराउन े

र गोपनीयताको र्दावयत्व सर्दस्य सशचवको सपुरीवेक्षर्मा सम्बशन्त्धत प्रश्नपर पररमािणन उप-सनमनतको 

हनुेछ । 

१३. प्रश्नपर भण्डारर् 

क. परीक्षामा प्रयोग हनुे पररमाशिणत प्रश्नपरहरुको भण्डारर् गोप्य र सरुशक्षत तवरबाट गररनेछ । 

ख. (क) मा उल्लेख भए बमोशिमको प्रश्नपर भण्डारमा पयाणप्त प्रश्नपरहरु मौज्र्दात रान,े सरुक्षा गने र 

व्यवशस्थत रुपले भण्डारर् गरी त्यसको रेखरे्दख गने कतणव्य सर्दस्य सशचवको हनुेछ ।  

१४. प्रश्नपर मरुर् र प्यावकङ 

क. प्रश्नपर पररमािणन उपनसनमतबाट पररमाशिणत भएका प्रश्नहरुलाई उपयकु्तताको आधारमा आवश्यक 

प्रश्नपर सर्दस्य सशचवले छनौट गनेछ । 

ख. पररमाशिणत प्रश्नपरलाई गोपनीयताकासाथ टाइप गराउने, भावषक िदु्धता कायम गराउने, कूल 

परीक्षाथीको १० प्रनतित थप गरी हनु आउने सङ्ख्यामा प्रश्नपर छपाउने, प्यावकङ गराउने, गोप्यता 

तथा सरुक्षाको ष्विले सम्भव भएसम्म प्रश्नपर छपाई गने स्थानमा नै थैलोमा रै्दननक केन्त्रगत र 

ववषयगत प्यावकङ गरी नसलबन्त्र्दी लाहछाप गरी सरुशक्षत रान े व्यवस्था नमलाउनेछ ।  

१५. प्रश्नपर ववतरर् र सरुक्षा 

क. प्रत्येक परीक्षा केन्त्रको लानग आवश्यक पने प्रश्नपरहरु सर्दस्य सशचवको प्रत्यक्ष रेखरे्दख र 

ननयन्त्रर्मा तोवकएका कमणचारीहरुले प्रश्नपरको आवश्यक सङ्ख्याको वववरर् तयार तथा रुि ुगरी 

केन्त्रगत रुपमा नसलबन्त्र्दी प्याकेट तयार गररनेछ । साथै सबै ववषयका केही प्रश्नपर िगेडाको 

रुपमा व्यवस्था गनुण पनेछ । 

ख. परीक्षा केन्त्रलाई आवश्यक पने प्रश्नपरहरु बशुझनलने तथा सरुक्षा गने समेतको शिम्मेवारी 

केन्त्राध्यक्षको हनुेछ । 
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पररच्छेर्द-७ 

परीक्षा सञ्चालन 

१६. केन्त्राध्यक्ष ननयशुक्त 

सर्दस्य सशचवको नसफाररसमा परीक्षा सनमनतले केन्त्राध्यक्षको ननयशुक्त गनेछ । केन्त्राध्यक्षको ननयशुक्त 

सामरु्दावयक/संस्थागत माध्यनमक ववद्यालय वा आधारभतू ववद्यालयको कशम्तमा ननम्नमाध्यनमक तह 

र्दरवन्त्र्दीमा कायणरत प्र.अ. वा शिक्षक मध्येबाट गनुण पनेछ । 

१७. केन्त्राध्यक्षको काम, कतणव्य र अनधकार 

केन्त्राध्यक्षको काम, कतणव्य र अनधकार रे्दहायबमोशिम हनुेछ । 

क. प्रश्नपरको गोपननयताको कायम गने । 

ख. आफूलाई तोवकएको परीक्षा केन्त्रमा िाशन्त्तपूर्ण वातावरर्मा मयाणदर्दत एवं अनिुानसत ढङ्गबाट परीक्षा 

सञ्चालन गने। 

ग. परीक्षाथी सङ्ख्याको आधारमा बसाइ व्यवस्थापन (नसट प्लाननङ) गरर िाशन्त्तपूवणक परीक्षा दर्दन े

व्यवस्था नमलाउने ।  

घ. परीक्षाथीहरुलाई कुनै डर, रास र भयरवहत वातावरर्मा ढुक्कसँग परीक्षा दर्दन पाउने वातावरर् नसिणना 

गने । 

ङ. सहायक केन्त्राध्याक्ष र परीक्षा ननरीक्षक ननयशुक्त गने । 

च. परीक्षा हलमा ववद्याथी मैरी फननणचरको व्यवस्थापन गने । 

छ. उत्तर पशुस्तका व्यवशस्थत गरर सरुशक्षत तवरले प्यावकङ गरर लाहाछाप लगाइ तोवकएको व्यशक्त वा 

स्थानमा बझुाउन े। 

ि. परीक्षा सम्बन्त्धी अन्त्य कागिातहरु व्यवशस्थत गरर उत्तर पशुस्तकाका साथ संलग्न राशख पठाउने । 

झ. परीक्षा सञ्चालन सम्बन्त्धी अन्त्य तोवकएको  कायण गने ।  

१८. सहायक केन्त्राध्यक्षको ननयशुक्त तथा काम, कतणव्य र अनधकार 

केन्त्राध्यक्षले परीक्षा केन्त्र रहेको ववद्यालयको आधारभतु तहको शिक्षकहरु मध्येबाट १ िनालाई सहायक 

केन्त्राध्यक्षको ननयकु्त गनेछ । केन्त्राध्यक्षको ननरे्दिन र ननयन्त्रर्मा सहायक केन्त्राध्यक्षले रे्दहायका 

कायणहरु गनुणपनेछ । 

क. ननरीक्षक एवम ्कायाणलय सहयोगीको ननयशुक्तको लानग उपयकु्त व्यशक्तहरुको नाम नसफाररस गने । 
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ख. परीक्षा भवनमा आवश्यक फननणचर व्यवस्था गनण र परीक्षाथीको  बसाइ व्यवस्थापन (नसटप्लान) गनण 

सहयोग गने । 

ग. प्रत्येक परीक्षा हलका लानग आवश्यक उत्तरपशुस्तका तथा प्रश्नपर ववतरर्को व्यवस्था गने । 

घ. परीक्षा समाप्त भएपनछ प्रत्येक कोठाको ननरीक्षकहरुसँग उत्तरपशुस्तका चलानी फाराम अनसुार 

उत्तरपशुस्तका रुि ुगरेर नलन े। 

ङ. ननरीक्षक तथा परीक्षामा खवटने कमणचारीहरुको कायणको रेखेरे्दख गने । 

च. उत्तरपशुस्तकाहरु ववषयगत रुपमा चलानी फाराम समेत राखी कपडाको थैलोमा पोका बनाई परीक्षा 

केन्त्र, नमनत र उत्तरपशुस्तका सङ्ख्या समेत खलुाई नसलबन्त्र्दी गने । 

छ. परीक्षा भवनको सरुक्षा तथा मयाणदर्दत रुपमा परीक्षा सञ्चालन गराउन परीक्षा कक्षहरुको ननरीक्षर् गने 

। 

ि. परीक्षा केन्त्रमा अनिुासन र मयाणर्दा कायम गने एवम ् अन्त्य भैपरी आउने कायणहरुमा 

आवश्यकतानसुार केन्त्राध्यक्षलाई सहयोग गने । 

झ. केन्त्राध्यक्षले शिम्मेवारी दर्दए बमोशिम परीक्षा सम्बन्त्धी अन्त्य कायण गने ।  

१९. ननरीक्षकको ननयशुक्त तथा काम, कतणव्य र अनधकार 

केन्त्राध्यक्षले ववद्यालय शिक्षकहरु मध्येबाट तोवकएको सङ्ख्यामा ननरीक्षक ननयशुक्त गनुणपने छ । परीक्षा 

मयाणदर्दत एवम ् स्वच्छ रुपमा सञ्चालन गनण ननरीक्षकको महत्वपूर्ण भनूमका रहन े हनुाले ननरीक्षकहरुले 

केन्त्रध्यक्ष/सहायक केन्त्राध्यक्षको ननरे्दिन  र ननयन्त्रर्मा रही रे्दहायका कायणहरु सम्पार्दन गनुणपनेछ । 

क. परीक्षाको पवहलो दर्दन सबै परीक्षाथीहरु आ-आफ्नो स्थानमा बनससकेपनछ परीक्षाथीले पालना गनुणपने 

ननरे्दिनहरुबारे िानकारी गराउने । अन्त्य दर्दनहरुमा पनन पालना गनुणपने ननरे्दिनहरुप्रनत सिग 

गराउँरै्द ननरे्दिनहरु दर्दने । 

ख. परीक्षाथीलाई दर्दइन ेउत्तरपशुस्तकामा अननवायण रुपमा र्दस्तखत गरी केन्त्राध्यक्षको समेत र्दस्तखत भए-

नभएको रुि ुगने । 

ग. परीक्षाथीको हाशिरी र नसम्वोल नम्बरको क्रमानसुार उत्तरपशुस्तकाहरु नसलनसलेवार नमलाई सहायक 

केन्त्राध्यक्षलाई बझुउने । 

घ. अनपुशस्थत रहेको परीक्षाथीको हाशिरी फाराममा अनपुशस्थत िनाउने । 

ङ. प्रवेिपर ननलई परीक्षा दर्दन आउने परीक्षाथीलाई केन्त्राध्यक्षको ननरे्दिनअनसुार आवश्यक व्यवस्था 

एवम ्कारवाही गने । 

च. सबै परीक्षाथीहरुप्रनत समान व्यवहार गने । 

छ. परीक्षाथीहरुलाई परीक्षा हलबाट बावहर पठाउँर्दा समय तोकेर पठाउने, तर परीक्षा समाप्त हनुअुशघको 

आधा घण्टा समय बाँकी रहर्दाँ नपठाउने । 
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ि. केन्त्राध्यक्ष/सहायक केन्त्राध्यक्षले ननरे्दिन तथा  शिम्मेवारी दर्दए बमोशिम अन्त्य कायणहरु गने । 

२०. परीक्षाथीले पालना गनेपने ननयम र आचार संवहता 
क. परीक्षा सरुु हनुे पवहलो दर्दन परीक्षा सरुु हनुभुन्त्र्दा आधा घण्टा र अरु दर्दनमा १५ नमनेट पवहले  

मार परीक्षा भवनमा प्रवेि गनुणपनेछ । 

ख. एक घण्टा वढलो गरी आउन ेपरीक्षाथीले परीक्षा हलमा बस्न पाउने छैन । 

ग. ननरीक्षकको अनमुनतनबना आफ्नो परीक्षा हलको स्थान वा परीक्षा भवन छोडी बावहर िान पाइन ेछैन 
। 

घ. परीक्षा भवनमा आउँर्दा आफ्नो प्रवेिपर अननवायण रुपमा ल्याउनपुनेछ र केन्त्राध्यक्ष वा ननरीक्षकले 
माग गरेमा रे्दखाउन ुपनेछ । 

ङ. परीक्षा भवननभर कुनै वकनसमका पसु्तक, नोटबकु, मोबाइल, स्माटण घडी,  गाइड, शचट, आदर्द कुनै  
पनन वस्त ुसाथमा लगेमा त्यस्ता परीक्षाथीलाई परीक्षा भवनबाट ननष्कासन गररने छ र परीक्षासमेत 
रदेश गररनेछ । 

च. परीक्षाथीले परीक्षा हातानभर मयाणदर्दत, अनिुानसत  र शिि व्यवहार गनुणपनेछ ।  

छ. परीक्षाथीले प्रश्नपर पाएको एक घण्टा समय पनछ मार भवनबाट बावहर िान पाइने छ ।  

२१. परीक्षा केन्त्रमा अनगुमनको व्यवस्था 
क. परीक्षा स्वच्छ, ननष्पक्ष अनिुानसत तथा िान्त्त वातावरर् र मयाणदर्दत  रुपमा सञ्चालन भए-नभएको 

अनगुमन गनण । 

ख. परीक्षा सनमनतले आवश्यकता अनसुार अनगुमनकताणहरु खटाउन सक्नछे । 

ग. उपर्दफा (ख) बमोशिम खवटने अनगुमनकताणहरुले ननम्न कायण गनुणपनेछ ।  

अ. आफुलाई अनगुमन गनणका लानग खटाइएको पर र आफ्नो पररचयपर अननवायण रुपमा रे्दखाएर 
मार परीक्षा केन्त्रमा ननरीक्षर् गने । 

आ. अनगुमनकताणहरुले परीक्षा केन्त्रको अनगुमन गरी यथाथण अनगुमन प्रनतवेर्दन परीक्षा सनमनतमा 
बझुाउने ।  

२२. परीक्षाको माध्यम 

परीक्षाको माध्यम नेपाली र अंग्रिेी भाषामार हनुेछ, तर भाषा सम्वन्त्धी ववषयमा भने परीक्षाको माध्यम  
सोही भाषा हनुेछ ।   

२३. परीक्षाको समय, पूर्ाणङ्क र उत्तीर्ाणङ्क 

पाठ्यक्रममा उल्लेख गररएको आधारमा प्रत्येक प्रश्नपरमा परीक्षाको समय, पूर्ाणङ्क र उत्तीर्ाणङ्क कायम 
हनुेछ ।  

२४. परीक्षा रदेश गने 

कुनै परीक्षाथीले परीक्षा केन्त्रमा अमयाणदर्दत  कायण गरेमा वा परीक्षा केन्त्रमा अमयाणदर्दत कायण भएमा 
सम्बशन्त्धत परीक्षाथीको परीक्षा सम्बशन्त्धत केन्त्रको केन्त्राध्याक्षले र परीक्षा सनमनतले रदेश गनण सक्नेछ । 
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पररच्छेर्द-८ 

उत्तरपशुस्तका परीक्षर् र सम्परीक्षर् सम्बन्त्धी व्यवस्था  

२५. परीक्षर् केन्त्र ननधाणरर् 

परीक्षाथी सङ्ख्या र आवश्यकताका आधारमा परीक्षा सनमनतले परीक्षर् केन्त्र ननधाणरर् गने छ ।  

२६. उत्तरपशुस्तका व्यवस्थापन 

केन्त्राध्यक्षले परीक्षा सनमनतले तोकेको स्थानमा उत्तरपशुस्तका प-ुयाउन ेव्यवस्था गनेछ ।   

२७. परीक्षर् केन्त्र प्रमखुको ननयशुक्त तथा काम, कतणव्य र अनधकार 

क. परीक्षा सनमनतले परीक्षर् केन्त्रको लानग प्रधानाध्यापक  वा शिक्षक वा कमणचारीमध्येबाट  परीक्षर् 

केन्त्रको प्रमखु तोक्नछे ।  

ख. परीक्षर् केन्त्र प्रमखुको काम,  कतणव्य र अनधकार 

अ. परीक्षर् केन्त्र प्रमखुले  उत्तरपशुस्तका परीक्षर्/सम्परीक्षर् र्दक्ष, अनभुवी कक्षा आठमा अध्यापन 

गरेका ववषय शिक्षकहरु, सम्बशन्त्धत तहका ववषयगत वविेषज्ञबाट गराउन ुपनेछ ।  परीक्षक र 

सम्परीक्षकको ननयशुक्त र ननरे्दिनहरु क्रमिः अनसूुची ६ र ७ बमोशिम हनुेछ ।  

आ. उत्तरपशुस्तका परीक्षर्/सम्परीक्षर् मयाणदर्दत र गोपननयताका साथ गराउन ुपनेछ । 

इ. परीक्षर्/सम्परीक्षर् कायण सम्पन्न भएपनछ उत्तरपशुस्तका र माकण  शस्लप परीक्षा सनमनतमा बझुाउन ु

पनेछ । 

२८.  उत्तरपशुस्तका भण्डारर् 

परीक्षा सनमनतले ननतिा प्रकािन भएको नमनतले ६ मवहनासम्म परीक्षर्/सम्परीक्षर् गररएको उत्तरपशुस्तका 

सरुशक्षत रान ुपनेछ र ६ मवहनापनछ उत्तरपशुस्तकाहरु धलु्याइ गनण सक्नेछ । 
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पररच्छेर्द-९ 

ननतिा प्रकािन सम्बन्त्धी व्यवस्था 

२९. ननतिा प्रकािन 

परीक्षा सनमनतले गोपनीयताका साथ कम्प्यटुरमा प्रवववि (इन्त्री) गने, रुि ुगने व्यवस्था नमलाई िैशक्षक 
सरको अशन्त्तम हप्तानभर ननतिा प्रकािनको व्यवस्था नमलाउनछे ।  

३०. ग्रडे ननधाणरर् 

पाठ्यक्रम ववकास केन्त्रले ननधाणरर् गरे अनसुार ग्रडे ननधाणरर् गररनेछ ।   

३१. ननतिा स्थगन र प्रकािन 

क. परीक्षामा सशम्मनलत भएका परीक्षाथीको कुनै ववषयको प्रयोगात्मक अङ्क प्राप्त नभएमा वा आवेर्दन 
फाराममा िन्त्मनमनत उल्लेख नगरेमा वा उल्लेख भएको िन्त्मनमनत उमेर नपगेुमा ननतिा स्थनगत हनुछे 
।  

ख. परीक्षाथीको ननतिा स्थनगत भएको कारर् खलुाइएको सूचना परीक्षा सनमनतले प्रकािन गनेछ । 

ग. ननतिा स्थनगत परीक्षाथीहरुले सूचना प्रकािन भएको नमनतले १० दर्दननभर सनमनतले तोकेको 
आवश्यक कागिात सवहत आफ्नो ववद्यालयमा ननवेर्दन पेि गनुणपनेछ, ववद्यालयले सूचना प्रकािन 
भएको १५ दर्दन नभरमा परीक्षा सनमनतमा संलग्न कागिात सवहत ननवेर्दन पठाउन ुपनेछ । अन्त्यथा 
स्थनगत ननतिा सम्बन्त्धी कारवाही गनण परीक्षा सनमनत बाध्य हनुे छैन । 

घ. ननतिा स्थनगत भएका परीक्षाथीको आवश्यक प्रमार् प्राप्त भएपनछ सनमनतले आवश्यक प्रवक्रया परुा 
गरेर ननतिा ननतिा प्रकािन गनेछ ।  

३२. ग्रडे वृवद्ध परीक्षाको व्यवस्था 
परीक्षा सनमनतले स्थानीय तहको परामिणमा परीक्षामा D+ भन्त्र्दा कम ग्रडे प्राप्त गरेका अननवायण ववषयहरुमा 
सम्बशन्त्धत परीक्षाथीहरुको लानग ग्रडे ववृद्ध परीक्षाको व्यवस्था गनण सक्नछे । 

पररच्छेर्द-१० 

ग्रडे नसट र ग्रडे लेिर सम्बन्त्धी व्यवस्था  

३३. ग्रडे नसट र ग्रडेलेिर ववतरर् 

क. ननतिा प्रकािन भएको नमनतले १ मवहनानभर परीक्षा सनमनतले ववद्यालयलाई ग्रडे नसट र ग्रडेलेिर 
उपलब्ध गराउनेछ । ग्रडे नसट र ग्रडेलेिरहरु अनसूुची ८ र ९ अनसुार हनुछे ।  

ख. परीक्षाको ननतिा प्रकािन पश्चात ्उपलब्ध गराइएको ग्रडे नसट थान र ग्रडे लेिर समेतको अनभलेख 
राखी ववद्यालयले नस.नं., नामथर र िन्त्मनमनत समेत रुि ु गरी ववद्याथीलाई ववतरर् गने व्यवस्था 
नमलाउने । 

ग. आफूलाई प्राप्त अनभलेख सरुशक्षत  गरी रान ेर्दावयत्व सम्बशन्त्धत ववद्यालयको हनुेछ । 



14 
 

पररच्छेर्द-११ 

अनभलेख सच्याउन ेसम्बन्त्धी 

३४. अनभलेख सच्चाउने कायण ववनध 

क. आवेर्दन फाराममा उल्लेख भएको नाम वा थरको वहज्िे वा िन्त्मनमनत फरक पनण गएमा परीक्षा 

हनुभुन्त्र्दा अगावै परीक्षाथीले संिोधनका लानग आवश्यक प्रमाशर्त कागिातसवहत सम्बशन्त्धत 

ववद्यालयमा ननवेर्दन दर्दनपुनेछ र सम्बशन्त्धत ववद्यालयले प्राप्त प्रमार्को आवश्यक िाँचबझु गरी 

सम्बशन्त्धत परीक्षा सनमनतमा नसफाररससवहत पठाउन ुपनेछ । यसरी संिोनधत वववरर् प्राप्त संिोधन 

गनुणपने भएमा सर्दस्य सशचवले संिोधन गरी सोको वववरर् सम्बशन्त्धत ववद्यालयमा पठाउन ुपनेछ । 

ख. नाम, थर वा िन्त्मनमनत फरक हनु गएमा वा संिोधन गनुणपरेमा ननतिा प्रकािन भएको नमनतले ६ 

मवहना नभर स्थानीय तहको नसफारीस, िन्त्मर्दताणको प्रमार्पर र  ववद्यालयको पर सवहत सर्दस्य 

सशचवले तोवकएको र्दस्तरु नलई संिोधन गनण सक्नेछ । संिोधन भएको वववरर् सम्बशन्त्धत 

ववद्यालयमा पठाउन ु पनेछ । यस खण्ड बमोशिम नाम, थर र िन्त्मनमनत एकपटक भन्त्र्दा बढी 

संिोधन गररने छैन । तर कायणलयको प्राववनधक कारर्ले हनगएको रवुट सच्याउन र्दस्तरु नलइने छैन 

। 

ग. नाम वा थरमा छपाइको कारर्बाट मारा, अक्षर छुट वा बढी भएमा र अंग्रिेीमा ले्र्दा वहज्िेमा 

फरक पनण गएमा नलङ्ग तथा थर पररवतणन नहनु े र ताशत्वक अथण फरक नपने गरी सम्बशन्त्धत 

परीक्षाथीबाट आवश्यक प्रमाशर्त कागिात नलई सर्दस्य सशचवले ६ मवहनानभर संिोधन गनण सक्नछे 

।  

३५.  ग्रडे लेिरमा वववरर् प्रमाशर्त गराउन े

संिोधन भएपश्चात कायम भएका वववरर् अननवायण रुपमा ग्रडेलेिरमा सर्दस्य सशचवबाट र ववद्यालयमा 

भएको ग्रडे लेिरमा प्रधानाध्यापकबाट प्रमाशर्त गराई रानपुनेछ । 
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पररच्छेर्द-१२ 

पनुयोग सम्बन्त्धी व्यवस्था 

३६. पनुयोगका लानग ननवेर्दन दर्दन े

परीक्षाको ननतिा प्रकािन पश्चात ् आफूले प्राप्त गरेको कुनै ववषयको प्राप्ताङ्क शचत्त नबझेुमा सम्बशन्त्धत 

परीक्षाथीले पनुयोग गराउनका लानग तोवकएको र्दस्तरु र आवश्यक वववरर्सवहत परीक्षा सनमनतमा ननतिा 

प्रकािन भएको नमनतले १५ दर्दन नभर आवेर्दन दर्दन सक्नेछन ्। 

३७.  पनयुोग गने कायणववनध 

परीक्षा सनमनतले पनुयोग सम्बन्त्धी कायण सम्पन्न गनण ववषयगत र्दक्ष शिक्षकहरु बोलाई ननम्न कुराहरुमा 

ध्यान दर्दई पनुयोगको ननतिा प्रकािन गनुणपनेछ । 

क. पनुयोगका उत्तरपशुस्तका हेने व्यशक्तले आफूलाई प्राप्त सम्पूर्ण उत्तरपशुस्तकामा नभर दर्दइएको अङ्क 

बावहरी पानामा चढाउन छुट भएकामा चढाई कुल िोडमा फरक परेमा सो समेत िोडी प्राप्ताङ्क कायम 

गने । 

ख. कुनै प्रश्नको उत्तर परीक्षर् नै गनण छुट भएमा परीक्षा सनमनतको पूवण स्वीकृनत नलई परीक्षर् गरी 

प्राप्ताङ्क कायम गने । 

ग. तोवकएको ननरे्दिन र प्रश्नपर एवम ्उत्तरकुशिका समेतको आधारमा प्रत्येक उत्तरपशुस्तकामा पनुयोग 

गरी प्राप्ताङ्क यवकन गने । 

घ. पनुयोग गरी कायम हनु आएको प्राप्ताङ्कको पिुयाइंसवहत उत्तरपशुस्तका प्रमाशर्त गने । 

ङ. खण्ड ग बमोशिम कायण सम्पन्न भएपनछ सर्दस्य सशचवले सम्पूर्ण उत्तरपशुस्तकामा सम्बशन्त्धत ववषयको 

र्दक्षले पनुयोग गरी कायम गरेको प्राप्ताङ्कलाई पनुः यवकन गरी प्रमाशर्त गने । 
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पररच्छेर्द-१३ 

ववववध 

३८. वविेष पररशस्थनतमा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्त्धी व्यवस्था 

क. परीक्षा नमनत र केन्त्र तोवकएपनछ कुनै काव ु बावहरको परीशस्थनत नसिणना भएमा केन्त्राध्याक्षले 

सम्बन्त्धीत सनमनत वा िाखा /महािाखालाई िानाकारी गराइ प्राप्त ननरे्दिन अनसुार परीक्षा सञ्चालन र 

स्थनगत गनण सक्ने छ ।  

ख. कुनै परीक्षाथी कािवक्रया, ववपशत्त वा काव ुभन्त्र्दा बावहरको पररशस्थनत परेमा परीक्षा सनमनतले ननर्णय 

गरी  परीक्षा दर्दन पाउने व्यवस्था गनण सक्ने छ । 

३९. परीक्षा र्दस्तरुः- 

सामरु्दावयक ववद्यालयका परीक्षाथीहरुबाट परीक्षा र्दस्तरु नलन पाइने छैन । तर परीक्षा सनमनतले संस्थागत 

ववद्यालयका परीक्षाथीहरुको लानग परीक्षा र्दस्तरु तोक्न सक्नेछ । 

४०. बाधा-अड्काउ फुकाउने अनधकार 

यो ननरे्दशिका कायाणन्त्वयन गर्दाण कुनै बाधा पनण आएमा वा यो ननरे्दशिकामा उल्लेख नभएको ववषयका 

सम्बन्त्धमा कुनै व्यवस्था गनण आवश्यक परेमा परीक्षा सनमनतले ननर्णय गरे बमोशिम हनुेछ। 

४१. अनसूुचीमा हेरफेर र थपघटः- 

यो ननरे्दशिका कायाणन्त्वयन गर्दाण कुनै अनसूुचीमा हेरफेर र थपघट गनण आवश्यक परेमा 

गाउँ/नगरपानलकाले ननर्णय गरे बमोशिम हनुेछ ।  
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अनसूुची -१ 

(र्दफा-३ (क) सँग सम्बशन्त्धत आवेर्दन फारामको नमनुा 
आधारभतू शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा-८) 

परीक्षा आवेर्दन फाराम 

वव.सं. २०........ 
श्रीमान ्अध्यक्षज्यू, 
माफण त 

श्रीमान ्प्रधानाध्यापकज्यू, 
.................... ववद्यालय, ............... 

महोर्दय, 

आधारभतू शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा-८) परीक्षा सनमनतद्धारा सञ्चालन हनुे आधारभतू तह कक्षा ८ को वावषणक परीक्षा 
सशम्मनलत हनु ननम्न वववरर् सवहत परीक्षा आवेर्दन फाराम पेि गरेको छु । 

१. ववद्यालयकोनाम.................................................ठेगानाः- 
पानलका/नगरपानलका......................................... वडा नं............ टोलः-............................ 

२. ववद्यालयको प्रकारः  १. सामरु्दावयक    २. संस्थागत    ३.अन्त्य      

३. ववद्याथीको पूरा नाम, थर (रे्दवनागरीमा): ...................................................... 
NAME FO THE STUDENT (IN ENGLISH BLOCK LETTERS): ...............................................  

४. िन्त्मनमनतः 
साल मवहना गते 

वव.सं.         

इ.सं.         

५. नलङ्गः  परुुष   मवहला   अन्त्य 

६. परीक्षा दर्दने ववषयहरुः 
क्र.सं. ववषय क्र.सं. ववषय 

१ नेपाली  ६ स्वास््य तथा िारीररक शिक्षा 
२ अंङ्खग्रिेी ७ नैनतक शिक्षा 
३ गशर्त ८ पेसा, व्यवसाय र प्रववनध शिक्षा 
४ ववज्ञान तथा वातावरर् 

९ अन्त्य .................................. 
५ सामाशिक अध्ययन र िनसङ्ख्या शिक्षा 

मानथ उल्लेशखत गरेका सम्पूर्ण वववरर्हरु दठक साँचो छन ्। 

आवेर्दक परीक्षाथीको सहीः ............................... 
आवेर्दकले पेि गरेका सम्पूर्ण वववरर् र कागिातहरु दठक भएका व्यहोरा प्रमाशर्त गररन्त्छ ।  

 
 
 

नाम थरः ............................. 
प्रधानाध्यापकको हस्ताक्षर 

नसम्बोल नम्बर 

 

 मखुाकृत ननबग्रने 
गरी प्र.अ. र 
ववद्याथीको 

हस्ताक्षर/ फोटो 

ववद्यालयको छाप 
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आधारभतू शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा-८) परीक्षा 
प्रवेि पर 

वव.सं. २०........ 
 
 

१. ववद्याथीको पूरा नाम, थर (रे्दवनागरीमा): ...................................................... 

NAME FO THE STUDENT (IN ENGLISH  BLOCK LETTERS): ...............................................  

२. िन्त्मनमनतः  

साल 
मवहना गते 

वव.सं. 
        

इ.सं. 
        

  

३. परीक्षा दर्दने ववषयहरुः 

क्र.सं. ववषय क्र.सं. ववषय क्र.सं. ववषय 

१ नेपाली  ४ ववज्ञान तथा वातावरर् ७ नैनतक शिक्षा 

२ अंङ्खग्रिेी ५ सामाशिक अध्ययन र 
िनसङ्ख्या शिक्षा 

८ पेसा, व्यवसाय र 
प्रववनध शिक्षा 

३ गशर्त ६ स्वास््य तथा िारीररक 
शिक्षा 

९ अन्त्य ............... 

परीक्षाथी र्दस्तखतः ........................   प्रमाशर्त गनेको हस्ताक्षरः 
प्र.अ.को हस्ताक्षरः ........................ 

 

 

 

  

नसम्बोल नम्बर 

 

 मखुाकृत ननबग्रने 
गरी प्र.अ. र 
ववद्याथीको 

हस्ताक्षर/फोटो 

ववद्यालयको छाप 

परीक्षा सनमनतको 
छाप 



19 
 

अनसुचुी-२ 

(र्दफा-३ (घ) सँग सम्बशन्त्धत) 

आवेर्दन फारामङ्को समविगतको नमनुा वववरर् 

आधारभतू शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा-८) परीक्षा आवेर्दन फारामको समविगत वववरर् 

२० ...... 

श्री ......................... आधारभतू ववद्यालय/माध्यनमक ववद्यालय .............. ले २० ......... सालको कक्षा ८ 

को वावषणक परीक्षा आवेर्दन फाराम थान ............. का साथ ननम्न परीक्षाथीहरुको परीक्षा आवेर्दन  फाराम 

समविगत वववरर् भरी पठाइएको व्यहोरा अनरुोध छ ।  

क्र. 

सं. 

नसम्बोल 

नम्बर 

 परीक्षाथीको पूरा नाम, थर र िन्त्मनमनत (िन्त्मर्दताण 

प्रमार्पर अनसुार) 

अन्त्य 

ववषय.... 

कैवफयत 

रे्दवनगरीमा अंग्रिेीमा 
(IN BLOCK 

LETTERS) 

िन्त्मनमनत 

(साल/मवहना/गते) 

बाव/ुआमाको नाम 

, थर 

        

        

        

        

        

        

        

 

ववद्यालयको छापः     प्रधानाध्यापकको र्दस्तखतः ............................... 

      नामः .............................. 

      नमनतः ............................ 
 

रिव्यः यो फाराम प्रत्येक ववद्यालयले २ प्रनतका र्दरले भनुणपनेछ । १ प्रनत ववद्यालयमा र १ प्रनत परीक्षा 

सनमनतको कायाणलयमा रहनछे ।  

 

  

ववद्यालय कोड 
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अनसूुची-३ 

(र्दफा-५ (ग) सँग सम्बशन्त्धत) 

प्रयोगात्मक अङ्क समविगतको नमनुा  

आधारभतू शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा-८) परीक्षा प्रयोगात्मक अङ्कको समविगत वववरर् 

२० ...... 

क्र.सं. नसम्बोल नम्बर परीक्षथीको नाम 

ववषयहरु र पूर्ाणङक 

अन्त्य 

ववषय 
कैवफयत 

अंग्रिेी  

(२५) 

नेपाली 

(२५) 

ववज्ञान तथा 

वातावरर् 

(२५) 

सामाशिक अध्ययन 

र िनसं्या शिक्षा 

(२५) 

स्वास््य तथा 

िारीररक शिक्षा 

(२०) 

नैनतक शिक्षा 

(२५) 

पेसा, व्यवसाय र 

प्रववनध शिक्षा 

(५०) 

अङ्कमा अक्षरमा अङ्कमा अक्षरमा अङ्कमा अक्षरमा अङ्कमा अक्षरमा अङ्कमा अक्षरमा अङ्कमा अक्षरमा अङ्कमा अक्षरमा 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

ववद्यालयको छाप          प्रधानाध्यापकको र्दस्तखतः ......................................... 

           नामः ............................................. 

           नमनतः ............................................ 

       नोटः यो फाराम प्रत्येक ववद्यालयले २ प्रनतका र्दरले भनुणपनेछ । १ प्रनत ववद्यालयमा र १ प्रनत परीक्षा सनमनतको कायाणलयमा रहनेछ । 

ववद्यालय कोड 
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अनसूुची-४ 

(र्दफा-११ (छ) सँग सम्बशन्त्धत) 

प्रश्नपर ननमाणर्/भाषानबुार्द गने सम्बन्त्धमा 

अत्यन्त्त िरुरी 

अनतगोप्य 

ववषयः प्रश्नपर ननमाणर्/भाषानबुार्द/पररमािणन गने सम्बन्त्धमा । 

 

श्री .......................................... 
  

 

 प्रस्ततु ववषयमा आधारभतू शिक्षा उशत्तर्ण (कक्षा-८) परीक्षा २०७.... सालको पाठ्यक्रम अनसुारको 

......... ववषयको  पूर्ाणङ्क ..... को ...... सेट प्रश्नपर ननमाणर्/..... सेट पररमािणन गने काममा तपाईलाई ननयशुक्त 

गररएको छ । यसैसाथ संलग्न पाठ्यक्रम, ववशििीकरर् तानलका एवम ्यसको तपनसलमा उल्लेशखत  ननरे्दिनलाई 

मनन गरी तपाईलाई सशुम्पएको कायण यो ननयशुक्तपर प्राप्त भएको नमनतले ...... दर्दनभनर गोप्य रुपमा तयार गरी 

तोवकएको खाममा नसलबन्त्र्दी गरी पठाइ दर्दनहुनु अनरुोध गररन्त्छ । यो ननयशुक्तपर परीक्षा समाप्त नहनु्त्िेलसम्म 

गोप्य रुपमा सरुशक्षत साथ रानहुनु समेत अनरुोध छ ।  

ननरे्दिनहरुः 

१. प्रश्नपरहरु कुनै पनन हालतमा पाठ्यक्रम बावहरको र वववार्दास्पर्द खालको हनु नहनुे । प्रश्नपर ननमाणर् 

गर्दाण पाठ्यक्रमलाई समेट्न ेगरी तयार गनुणपनेछ । ववद्याथीहरुबाट नसिणनात्मक प्रनतभा अनभव्यशक्त हनु 

सक्ने खालका प्रश्नहरु समावेि हनुपुनेछ ।  

२. पाठ्यपसु्तकबाट ह-ुबह ुउत्तर उतानण ननमल्ने गरी प्रश्नहरु बनाउन ुपनेछ ।  

३. प्रश्नहरु बहउुत्तर आउने नभई भरसक ववशिि (Specific) उत्तर आउने वकनसमका र संलग्न ववशििीकरर् 

तानलका अनरुुप उदेशेश्यमूलक हनुपुनेछ ।  

४. उत्तरकुशिका बनाउन उपयकु्त हनुे वकनसमबाट प्रश्नपर तयार गनुणपनेछ ।  

५. प्रश्नपर एक सेट भन्त्र्दा बढी भएमा सेट नं. छुट्टाछुटै्ट लेखेर नसलबन्त्र्दी गनुणपनेछ र साथै भाषाका ववषयहरु 

नेपाली र अंग्रिेी र्दवैु भाषामा ननमाणर् गनुणपर्दणछ  ।  

६. प्रश्नहरु स्पि भाषामा कागिको एकापट्टी मार लेशखएको हनुपुनेछ । प्रश्नहरु सफा अक्षरमा लेनपुनेछ । 

यदर्द केरमेट भएको छ भने प्रश्न ननमाणर्कताण र पररमािणनकताणले हस्ताक्षर गनुणपछण ।  

७. प्रश्न ननमाणर्कताण र पररमािणनकताणले प्रश्नपरको पछुारमा आफ्नो नाम, ठेगाना लेखी हस्ताक्षर समेत 

गनुणपनेछ । 

८. यसबारे अन्त्य केही िानकारी नलनपुने भए सर्दस्य सशचवसगँ सम्पकण  रानपुनेछ ।  
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अनसूुची-५ 

(र्दफा-११ (छ) सँग सम्बशन्त्धत) 

 

ववषयः कबनुलयतनामा ।  

 

 त्यस कायाणलयको नमनत ............................ को परानसुार आधारभतू तह कक्षा-८ को चाल ु

पाठ्यक्रम अनसुारको .......................... ववषयको पूर्ाणङ्क .............. को प्रश्नपर ननमाणर्/अनवुार्द 

(उत्तरकुशिका समेत) गरी पठाइएको छु । 

प्रवेषत प्रश्नपर म आफैँ लेखेको/टाइप गरेको हुँ । कसैलाई पनन रे्दखाएको वा भनकेो छैन । प्रश्नपरको प्रनतनलवप 

मैले राखेको छैन र यस सम्बन्त्धमा बनाएको वटपोट वा खेस्रा समेत िलाई नि गररसकेको छु । कम्प्यटुरमा 

गरेको टाइप पूर्णतः मेटाइसकेको छु । म यस ववषयको प्रश्न ननमाणर्कताण हुँ भनन कसैलाई भनेको पनन छैन, न त 

भववष्यमा नै कसैलाई भने्न छैन।  

यस प्रश्नको सवाणनधकार परीक्षा सनमनतलाई दर्दएको छु ।  

ननयशुक्त परमा उल्लेशखत ननरे्दिनलाई अनसुरर् गरेर नै यो प्रश्नपर ननमाणर्गरेको कुरा ववश्वास दर्दलाउँछु । 

नमनतः-  

प्रश्नपर ननमाणर्कताणको हस्ताक्षरः- 

प्रश्नपर ननमाणर्कताणको पूरा नाम थरः- 

कायणरत संस्थाको नाम र ठेगानाः - 

सम्पकण  नम्बरः-  
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अनूसूची-६ 

(र्दफा-२७ (ख) सँग सम्बशन्त्धत) 

 

ववषयः उत्तरपशुस्तका परीक्षक/सम्परीक्षक ननयशुक्त सम्बन्त्धमा । 

श्री ............................................ 

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

 २०७.... सालको आधारभतू तह कक्षा-८ को ननम्नानसुारको ववषय र पूर्ाणङ्कको उत्तरपशुस्तका 

परीक्षर्/सम्परीक्षर् गनण परीक्षक/सम्परीक्षकको रुपमा तपाईलाई ननयशुक्त गररएको छ । संलग्न ननरे्दिनलाई पूर्ण 

रुपमा पालना गरी उत्तरपशुस्तका परीक्षर्/सम्परीक्षर् कायण सम्पन्न गनुणहनु अनरुोध छ ।  

 

रश्टव्यः 

१. उत्तरपशुस्तका सं्यामा थपघट भएमा वा ववषय फरक परेमा तरुुन्त्तै परीक्षर् केन्त्रमा िानकारी गराउन ु

पछण ।  

२. सम्बशन्त्धत व्यशक्तको आफ्नो केन्त्रको उत्तरपशुस्तका परेमा तरुुन्त्तै उत्तरपशुस्तका प्याकेट वफताण गनुणपनेछ।  

 

ववषयः ...................................... उत्तरपशुस्तका सं्याः ............................................. 
 

भपाणई 

त्यहाँको नमनत .................. को परानसुार ........... सालको आधारभतू तह कक्षा ८ परीक्षाको ................ 

ववषयको उत्तरपशुस्तका परीक्षर्/सम्परीक्षर् गनण मेरो  मिुरी भएकाले कुल उत्तरपशुस्तका सङ्ख्या ............. 

बशुझनलए ँ। 

        भवर्दीयः 

        हस्ताक्षरः 

        नामथरः  

        ठेगानाः  

        सम्पकण  नं.: 

        नमनतः  
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अनसूुची-७ 

(र्दफा-२७ (ख) सँग सम्वशन्त्धत) 

 

ववषयः उत्तरपशुस्तका परीक्षर्/सम्परीक्षर् ननरे्दिन 

 

१. रुि ुगरेर मार उत्तरपशुस्तका परीक्षर् गने । 

२. मावकण ङग शस्कम भएको ववषयमा शस्कमको ननरे्दशित बुरँ्दाहरुलाई अनसुरर् गने ।  

३. उत्तरपशुस्तका परीक्षर् रातो मसीले र सम्परीक्षर् हररयो मसीले मार गने ।  

४. सबै प्रश्नहरुको उत्तरपशुस्तका परीक्षर् गर्दाण र्दायाँ वकनारामा मार अङ्क प्रर्दान गने ।  

५. नभरका सबै प्रश्नपरहरुको उत्तरहरु परीक्षर् गरी उत्तरपशुस्तकाको बावहरी पानामा अङ्क चढाउन े।  

६. बावहरी पानामा अङ्क चढाउँर्दा अननवायण प्रश्न र ननशश्चत समूहबाट गनुणपनेभन्त्र्दा बढी प्रश्न गरे नगरेको िाँच 

गने ।  

७. आवश्यकता भन्त्र्दा बढी प्रश्नको उत्तर लेखेमा कम अङ्क प्राप्त गरेको प्रश्न रदेश गने ।  

८. खाली पानापनछ पनन कतै प्रश्नको उत्तर गरेको छ वक िाँच्ने र खाली पानाहरुमा कोररदर्दने । 

९. बावहरी पानाका सबै प्रश्नको प्राप्ताङ्क र नभरी पानाको िोड नमले ननमलेको नभडाउने ।  

१०. अङ्क केरमेट भएको सबै ठाउँमा छोटो र्दस्तखत गने र वटपेक्स प्रयोग नगने ।  

११. उ.प.ुपरीक्षर् पश्चात परीक्षक/सम्परीक्षकले र्दस्तखत नै गने छाप नलगाउने ।  

१२. अङ्क दर्दर्दा ०.५ मार दर्दने अन्त्य ०.७, ०.९ नदर्दने ।  

१३. एउटै उ.प.ु मा १ भन्त्र्दा बढी हस्तलेखन भएको अवस्थामा परीक्षकले उ.प.ु मा कैवफयत लेखेर मार 

प्राप्ताङ्क दर्दन े।  

१४. उ.प.ुको हरेक प्रश्नको दठक भए ( दठक) शचन्त्ह र बेदठक भए (गल्ती) शचन्त्ह मार लगाउने । अन्त्य 

संकेत वा शचन्त्हको प्रयोग नगने ।  
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अनसूुची-८ 

(र्दफा-३२ (क) सँग सम्बशन्त्धत) 

...................... METROPOLITAN/SUB-METROPOLITAN/MUNICIPALITY/RURAL MUNICIPALITY  

BASIC EDUCATION EXAMINATION COMMITTEE 

20.......................... 

 

BASIC EDUCATION CERTIFICATE (Grade-8) EXAMINATION  

 

GRADE-SHEET 

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

DATE OF BIRTH ............................................... (IN BS) .......................................... (IN AD) 

Symbol No. ............................................... 

Of ..................................... School ................................................ 

In the Basic Education (Grade 8) Examination of ........................... Given Below: 

S.N. Subject 
Credit 
Hour 

OBTAINED GRADE Final 
Grade 

Grade 
Point 

Remarks 
Th. Pr. 

1 Nepali       

2 English        

3 Mathematics       

4 Science and Environment Education       

5 Social Studies and Population 
Education 

      

6 Health and Physical Education        

7 Moral Science        

8 Occupation, Business & Technology       

9 ...................       

 Grade Point Average (GPA):    

 

1. Th: Theory,  

2. Pr: Practical 

3. @: Absent 

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

      Date of Issue          Written by         Checked by           Verified by 

 

Credit hour पाठ्यक्रम ववकास केन्त्रले ननधाणरर् गरे बमोशिम हनुे । 
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अनसूुची-९ 

(र्दफा-३२ (क) सँग सम्बशन्त्धत) 

...................... METROPOLITAN/SUB-METROPOLITAN/MUNICIPALITY/RURAL MUNICIPALITY  

BASIC EDUCATION EXAMINATION COMMITTEE 

20.......................... 

 

School Code No.: 

School Name: ............................................             Year ........................ 

 

Symbol No. Name 
Date of 

Birth 

Subject 

GPA Nepali English 

M
at

h
em

at
ic

s 

Science and 

Environment 

Education 

Social 
Studies and 
Population 
Education 

Health 
and 

Physical 
Education 

Moral 
Science 

Occupation, 
Business & 
Technology 

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

T P A T P A  T P A T P A T P A T P A T P A T P A 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

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

 Date of Issue         Written by Checked by Verified by 

LOGO of 

Municipality 


