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नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोजिम 

आठविसकोट नगर काययपाललकाबाट स्िीकृत काययविलधहरु सियसाधरणका लालग स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन 

गररएको छ । 

आधारभतू जशक्षा परीक्षा (कक्षा ५ र ८) समन्िय, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन काययविलध, 2076 
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आधारभतू जशक्षा परीक्षा (कक्षा ५ र ८) समन्िय, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन काययविलध, 2076 

प्रस्तािनााः 
नेपालको संविधान 2072 को अनसुजुच ८ ले माध्यलमक तह सम्मको जशक्षाको व्यिस्थापनको जिम्मेिारी 
स्थानीय तहलाई ददएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा ११ ि को (१४) ले समेत 
आधारभतु तहको परीक्षा सञ्चालन, व्यिस्थापन, अनगुमन एिं प्रमाजणकरण गने अलधकार स्थानीय तहलाई 
ददएकोले आठविसकोट नगरपाललकाको आधारभतू तहको परीक्षालाई नगरपाललकाभरर व्यिजस्थत, मयायददत, 
विश्वसनीय, िैध र त्रवुटरवहत गराउनका लालग सहयोग पगु्ने गरी यो आधारभतु जशक्षा परीक्षा (कक्षा ५ र ८) 
समन्िय, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन काययविलध, 2076 तयार गररएको छ । 

पररच्छेद-१ 

संजक्षप्त नाम, प्रारम्भ र पररभाषा 
1.1 यो काययविलधको नाम आधारभतू जशक्षा परीक्षा (कक्षा ५ र ८) समन्िय, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 
काययविलध, 2076 रहेको छ । 

1.2 यो काययविलध नगर काययपाललकाबाट स्िीकृत भएको लमलतदेजि लाग ुहनुेछ । 

1.3 पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविलधमााः 
(क) स्थानीय तह भन्नाले आठविसकोट नगरपाललकालाई सम्झन ु पदयछ । यसलाई अको शब्दमा पाललका 
भनेर पलन सम्बोधन गररनेछ । 

(ि) जशक्षा शािा भन्नाले आठविसकोट नगरपाललकाको जशक्षा यिुा तथा िेलकुद शािालाई सम्झन ुपदयछ । 

(ग) शैजक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्र भन्नाले आठविसकोट नगरपाललकाको शैजक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्रलाई 
सम्झन ुपदयछ । 

(घ) जशक्षा परीक्षक भन्नाले आठविसकोट नगरपाललकाको शैजक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्रको प्रमिुलाई सम्झन ु
पदयछ । 

(ङ) प्रधानाध्यापक भन्नाले विद्यालयको व्यिस्थापकीय जिम्मेिारी सम्पादनका लालग लनयकु्त प्रधानाध्यापकलाई 
सम्झन ुपदयछ । यो शब्दले संस्थागत विद्यालयहरुका प्रमिु समेत िनाउनेछ । 

(च) केन्राध्यक्ष भन्नाले आधारभतू तहको परीक्षा सञ्चालनका लालग प्रमिुको रुपमा परीक्षा केन्रमा िवटएकको 
जशक्षक िा प्रधानाध्यापकलाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ) लनरीक्षक भन्नाले परीक्षाको लनरीक्षण गनयका लालग तोकीएको व्यजक्तलाई सम्झन ुपदयछ । 

(ि) जशक्षा प्रमिु भन्नाले स्थानीय तहको जशक्षा, यिुा तथा िेलकुद शािा हेने प्रमिुलाई सम्झन ुपदयछ । 

(झ) सलमलत भन्नाले आधारभतू जशक्षा परीक्षा (कक्षा ५ र ८) सञ्चालन एिम ्व्यिस्थापन सलमलतलाई सम्झन ु
पदयछ । 

(ञ) परीक्षा भन्नाले आधाभतू जशक्षा परीक्षा (कक्षा ५ र ८) लाई सम्झन ुपदयछ । 

पररच्छेद-२ 
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परीक्षा समन्िय, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतयव्य र अलधकार 

2.1 परीक्षा समन्िय, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सलमलतको गठनाः आधारभतू जशक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन गनय स्थानीय तहले देहायका पदालधकारी रहने गरी एक परीक्षा सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सलमलत 
गठन गने छ । 

(क) सम्िजन्धत स्थानीय तहको प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत िा लनिले तोकेको अलधकृत स्तरको कमयचारी                                                             
अध्यक्ष 

(ि) नगरपाललका लभत्र सञ्चालन भएका विद्यालयका बररष्ठ प्र.अ.हरुमध्ये  १ िना     सदस्य 

(ग) नगरपाललका लभत्र रहेका कक्षा ५ र ८ सञ्चालन भएका विद्यालयका आधारभतू िा माध्यलमक तहका 
जशक्षकहरुमध्येबाट कजम्तमा एकिना मवहला पने गरी 3 िना                   सदस्य 

(घ) नगर जशक्षा सलमलतका सदस्यहरुमध्येबाट १ िना                         सदस्य 

(ङ) शैजक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्रको प्रमिु िा लनिले तोकेको व्यजक्त            सदस्य 

(च) सरुक्षा प्रमिु िा लनिले तोकेको व्यजक्त                                 सदस्य 

(छ) सम्बजन्धत पाललकाको जशक्षा प्रमिु                                 सदस्य सजचि 

2.2 परीक्षा सलमलतको पधािलध नगर काययपाललकाले तोकेबमोजिम हनुेछ । 

2.3 परीक्षा सलमलतका पदालधकारीहरुको िैठक भत्ता लनयमानसुार हनुेछ । 

2.4 परीक्षा सलमलतको िैठक आिश्यकता अनसुार बस्नेछ । 

2.5 परीक्षा समन्िय, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकाराः परीक्षा सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतयब्य र अलधकार देहायबमोजिम हनुेछ । 

(क) परीक्षा केन्र लनधायरण गने । 

(ि) केन्राध्यक्षको व्यिस्था गने । 

(ग) केन्राध्यक्ष र सहायक केन्राध्यक्षको अलभमजुिकरण कायय गने । 

(घ) उत्तरपजुस्तका परीक्षणको लालग परीक्षक छनौट गने । 

(ङ) नलतिा विश्लषेण गने गराउने । 

(च) परीक्षा सम्िन्धी थप कायय गनयको लालग एक िना कमयचारीलाई जिम्मेिारी तोक्ने । 

(छ) लनयलमत तथा ग्रडे ब बवृप परीक्षा सञ्चालन गनय लमलत, समय र स्थान तोक्ने । 

(ि) कक्षा ६ र ९ मा भनाय गने आधार तय गने । 

 

 

 

पररच्छेद – 3 

जशक्षा यिुा तथा िेलकुद शािा, शैजक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्र र विद्यालयको भलूमका 
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3.1 स्थानीय तहमा जशक्षा, यिुा तथा िेलकूद शािाको भलुमकााः स्थानीय तह अन्तगयत जशक्षा, यिुा तथा 
िेलकुद शािाको देहाय बमोजिमको भलुमका हनुेछ । 

(क) परीक्षाथीको वििरण संकलन तथा कम््यटुर प्रलबष्टी गरी तयार भएको वििरण सम्िजन्धत विद्यालयबाट 
रुि ुगराई अध्यािलधक गने । 

(ि) लनधायररत ढााँचा अनसुारको परीक्षा आिेदन फारम विद्यालय माफय त भनय लगाई संकलन गने गराउने । 

(ग) आिेदन फारम भराउाँदा सम्िजन्धत विद्यालयमा अध्ययन गरेको भए तल्लो कक्षाको माकय लसट र िन्मदताय 
प्रमाणपत्रको आधारमा आिेदन भने भराउने । 

(घ) कम््यटुर प्रविष्टी र लसम्बोल नम्बर कायम गने सम्बन्धी काम गने । 

(ङ) प्राप्त आिेदनलाई ररिल्ट लसटमा िणायनकु्रम अनसुार प्रविष्ट गरी प्रिेशपत्र वितरण गने व्यिस्था लमलाउने 
। 

(च) नलतिा प्रविष्टी गरी अजन्तम लनणययका लालग परीक्षा सञ्चालन एंि व्यिस्थापन सलमलतमा पेश गने । 

(छ) परीक्षा सञ्चालन कायययोिना तथा बिेट तयार  गरी स्िीकृलतको लागी नगर काययपाललका समक्ष पेश 
गने। 

(ि) तथ्याङ्क संकलन गरी आिेदन फारम भराउने । 

(झ) प्रश्नपत्र लनमायण, मोडे बरेसन, शपुा शवुप लगाएतका काययहरु गने गराउने । 

(ञ) उत्तर कुजिका लनमायण गने गराउने । 

(ट) प्रश्नपत्र, उत्तरपजुस्तका, ग्रडे बलसट लगाएत परीक्षाका लालग आिश्यक पने फारमहरु एंि अन्य सामाग्रीहरुको 
व्यिस्था गने गराउने । 

(ठ) उत्तरपजुस्तका ढुिानी एंि संकलनको व्यिस्था लमलाउने । 

(ड ब) पनुयोग सम्िन्धी कायय गने गराउने । 

(ढ) अंक प्रविवष्ट, नलतिा प्रकाशन, ग्रडे बलसट वितरण लगाएतका काययहरु गने गराउने । 

(ण) लनयलमत तथा ग्रडे ब बवृप परीक्षा सञ्चालन गने । 

(त) परीक्षा सम्बन्धी सलमलतले तोवकददएका अन्य काययहरु गने । 

3.2 शैजक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्रको भलुमका देहायबमोजिम हनुेछ । 

(क) परीक्षा सञ्चालनमा जशक्षा यिुा तथा िेलकुद शािा र परीक्षा केन्रको परीक्षा सम्िन्धी काययको 
सहजिकरण तथा अनगुमन गने । 

(ि) परीक्षा सलमलतले लनधायरण गरेका अन्य काययहरु गने । 

3.3 विद्यालयको भलूमकााः विद्यालयको भलूमका देहायबमोजिम हनुेछ । 

(क) स्थानीय तहले माग गरेको तथ्याङ्क समयमा नै उपलब्ध गराउने । 

(ि) परीक्षाथीहरुलाई पलछ सम्म नविग्रने आिेदन फाराम भने भराउने र आिेदन फाराममा लेजिएका कुराहरु 
फरक परेमा सच्चाउन जशक्षा यूिा तथा िेलकुद शािामा पत्राचार गने । 
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(ग) परीक्षा सञ्चालनको लालग परीक्षाथीहरुलाई पनुयोगका लालग आिेदन भरी भराई सम्बन्धीत जशक्षा यूिा 
तथा िेलकुद शािामा पेश गने । 

(घ) नलतिा प्रकाशन पश्चात सम्बजन्धत जशक्षा यूिा तथा िेलकुद शािाबाट ग्रडे बलसट उपलब्ध गरी 
विद्याथीहरुलाई वितरण गने व्यिस्था लमलाउने । 

(ङ) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सलमलतले तोकेक अन्य काययहरु गने । 
 

पररच्छेद – ४ 

प्रश्नपत्र लनमायण, मोडे बरेसन एिम ्छपाई 

4.1 प्रश्नपत्र लनमायणका लालग कक्षा ५ र ८ सञ्चाललत विद्यालयहरुलाई विजशवष्टकरण ताललका बमोजिम नमूना 
प्रश्नपत्र लनमायण गनय लगाइ नमूना प्रश्नहरु जशक्षा, यिुा तथा िेलकुद शािामा पेश गनय लगाउने । 

4.2 आिश्यक लनदेशन सवहत, पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक एिं विजशवष्टकरण ताललका अनसुार प्रश्नपत्र एिं उत्तर 
कुिीका लनमायण गने र प्रश्नपत्र बैंक िड बा गने । 

4.3 प्राप्त नमूना प्रश्नहरुमध्ये उत्कृष्ट प्रश्नपत्रहरु आठविसकोट नगरपाललका, जशक्षा यिुा तथा िेलकुद शािा 
र शैजक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्रले सम्िजन्धत विषयगत ज्ञान तथा पषृ्ठभमुी भएका कमयचारीसमेतबाट छनौट 
गनय लगाउने । 

4.4 प्रश्नपत्र बैंकमा रहेका प्रश्नहरुबाट एक-एक सेट प्रश्नपत्र र उत्तर कुिीका विषयगत विज्ञबाट मोडे बरेशन 
एिं शपुाशवुप गने । 

4.5 एक-एक सेट प्रश्नपत्र र उत्तर कुिीका कम््यटुर टाइप गरी गो्य रुपमा छपाइको व्यिस्था गने । 

4.6 प्रश्न पत्रको गोपलनयतालाई विशेष कड बाइ र सिगताका साथ लागू गने र कसैबाट गोपलनयता भङ्ग गने 
कायय भएमा प्रचललत कानून अनसुार कािायही गररने । 

4.7 प्रश्नपत्र एिं परीक्षासाँग सम्िजन्धत सामग्रीहरु केन्रगत रुपमा ्यावकङ्ग गने । 

4.8 टाइवपङ्ग गदाय केन्र, विषय, लमलत, संख्या आदद बावहरी कभरमा प्रष्ट देजिने गरी लेख्न े। 

4.9 परीक्षाका लालग आिश्यक सामग्रीहरुको व्यिस्था लमलाउने । 

4.10 सन्दभय सामालग्रका रुपमा पाठ्यक्रम विकास केन्रिाट प्रशालसत नमूना प्रश्नपत्रको सङ्गालोलाई सहयोगी 
सामग्री मानी प्रश्नपत्र लनमायण गने । 

 

 
 
 

पररच्छेद – 5 

परीक्षामा िवटन ेकमयचारी सम्िन्धी व्यिस्था 
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5.1 प्रत्येक परीक्षा केन्रमा केन्राध्यक्ष, सहायक केन्राध्यक्ष, लनरीक्षक र कायायलय सहयोगी लनयकु्त गने । 

5.2 प्रत्येक परीक्षा केन्रमा १ िना केन्राध्यक्ष र १ िना सहायक केन्राध्यक्ष रहनेछ तर कक्षा ५ को 
हकमा सहायक केन्राध्यक्षको व्यिस्था हनुे छैन । 

5.3 केन्राध्यक्ष र सहायक केन्राध्यक्षको योग्यता देहाय बमोजिम हनुेछ । 

(क) कक्षा ८ को हकमा मा.वि.िा लन.मा.वि. तहको जशक्षक िा प्रधानाध्यापक र कक्षा 5 को हकमा 
प्रा.वि.तहको प्रधानाध्यापक िा जशक्षक हनु ुपनेछ । 

(ि) सम्िजन्धत परीक्षा केन्रको जशक्षक नरहेको । 

(ग) सम्िजन्धत परीक्षा केन्रमा काययरत विद्यालयका विद्याथी नरहेको । 

5.4 प्रत्येक परीक्षा केन्रमा 30 िना परीक्षाथी बरािर 1 िना लनरीक्षक रहनेछ । 

5.5 लनरीक्षकको योग्यता देहायबमोजिम हनुेछ । 

(क) िाल विकास केन्र सहयोगी काययकताय िा सहयोगी काययकताय अपगु भएमा प्रा.वि.तहको जशक्षक हनु ु
पनेछ । 

(ि)  सम्िजन्धत परीक्षा केन्रको जशक्षक नरहेको । 

(ग) काययरत विद्यालयका परीक्षाथी नरहेको । 

 5.6 प्रत्येक परीक्षा केन्रमा सम्िजन्ध परीक्षा केन्र रहेको विद्यालयको कायायलय सहयोगी रहने । 

5.7 आधारभतू जशक्षा परीक्षा कक्षा ८ को हकमा प्रत्येक परीक्षा केन्रमा आिश्यकता अनसुार सरुक्षा कमीको 
व्यिस्था गने । 

5.8 परीक्षा केन्रमा िवटने केन्राध्यक्ष, सहायक केन्राध्यक्ष र लनरीक्षकको लनयजुक्त परीक्षा सलमलतको 
लसफारीसमा जशक्षा यिुा तथा िेलकुद शािाले गने । 

 
पररच्छेद – 6 

केन्राध्यक्षको काम, कतयब्य र अलधकार 

6.1 केन्राध्यक्षको काम, कतयब्य र अलधकार देहायबमोजिम हनुेछ । 

(क) आधारभतू जशक्षा परीक्षा (कक्षा ५ र ८) संचालन तथा व्यिस्थापन सलमलतले तोकेको परीक्षा केन्रमा 
शान्तीपूणय िातािरणमा मयायददत ढंगबाट परीक्षा ताललका अनसुार परीक्षा संचालन गने । 

(ि) परीक्षा संचालनको लालग सलमलतको लनणयय अनसुार लनधायररत संख्यामा सहायक केन्राध्यक्ष, लनरीक्षक तथा 
अन्य कमयचारीको व्यिस्था गने । 

(ग) परीक्षा शरुु हनु ुभन्दा एक ददन अजघ परीक्षा केन्रमा पगुी िनशजक्त व्यिस्थापन, भौलतक व्यिस्थापन, 
लसट ्लान लगाएतका कायय गने । 

(घ) सम्बजन्धत पाललकाबाट उत्तर पजुस्तका, प्रश्नपत्र लगाएत परीक्षा संचालन सामग्री रुि ुगरी बझु्ने र गो्य 
एिं सरुजक्षत साथ राख्न ेव्यिस्था लमलाउने । 
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(ङ) दृवष्टविहीन, दिैु हात नचल्ने िा अन्य आकजस्मक घटना िा चोटपटक लालग अशक्त परीक्षाथीका लालग 
एक कक्षा मलुन अध्ययनरत विद्याथीलाई सम्बजन्धत विद्यालयको लसफारीसमा लेिन सहयोगीको रुपमा राख्न े
व्यिस्था लमलाउने । 

(च) लनधायररत सयमलभत्र परीक्षा ददन नसक्ने दृवष्टविहीन, ससु्तश्रिण, िवहरा, ससु्तमनजस्थलत भएका िा शारीररक 
कारणले अपाङ्गता भएका परीक्षाथीको अपाङ्गताको प्रकृलत हेरी बवढमा एक घण्टा सम्मको थप समय उपलब्ध 
गराउने । 

(छ) परीक्षामा िवटने सिै कमयचारीहरुलाई परीक्षा सञ्चालन सम्िन्धी अलभमजुिकरण गराउनकुा साथै पररचय 
पत्रको व्यिस्था गने । 

(ि) परीक्षाथीहरुको प्रिेश पत्र वितरण गनुयको साथै परीक्षा समयािलधभर प्रिेश पत्र देजिने गरी पवहररन े
व्यिस्था लमलाउने । 

(झ) परीक्षाथीहरुलाई अलनिायय रुपमा आफ्नो विद्यालयको पोशाक लगाई परीक्षा केन्रमा प्रिेश गनय लगाउने 
। 

(ञ) परीक्षाहलमा प्रलतबेन्च 2 िनाका दरले परीक्षाथीहरुको िसाइका लालग फलनयचरको व्यिस्था गने । 

(ट) परीक्षा अिलधभर परीक्षासंग सम्िजन्धत व्यजक्तिाहेक अन्य व्यजक्तलाई परीक्षा केन्रमा प्रिेश गनय रोक 
लगाउने । 

(ठ) परीक्षाका लालग प्रकाशयकु्त र सफा कक्षा कोठाको प्रयोग गने । 

(ड ब) छात्र छात्राको लालग अलग्गै शौचालयको व्यिस्था गने । 

(ढ) परीक्षा सरुु हनु ुभन्दा 30 लमनेट अगालड ब परीक्षाथीहरुलाई परीक्षाहलमा प्रिेशको लालग व्यिस्था लमलाउन े
र लसट ्लान चाटय िावहर कोठामा टााँस गने । 

(ण) परीक्षा केन्रमा परीक्षाथीहरुका लालग शपु वपउने पानीको आिश्यक व्यिस्था गने । 

(त) प्राप्त प्रश्न पत्रको ्याकेट िावहर विषय, लमलत, संख्या लेजिए अनसुारको भए नभएको रुि ुगने । 

(थ) परीक्षा सरुु हनु ु भन्दा १५ लमनेट अगािै मचुलु्का तयार गरी प्रश्नपत्रको ्याकेट िोली ्याकेटमा 
लेजिएको वििरण अनसुार लभत्र संख्या रुि ुगरी परीक्षाहलमा वितरणको लालग लनरीक्षकलाई उपलब्ध गराउने 
। 

(द) प्रश्न पत्र अपगु भएमा तत्काल फोटो कपी गरी परीक्षाथीलाई वितरण गने र सम्भि भए प्रलत विद्याथी एक 
एक प्रलत र सम्भि हनु नसके एक िेन्चमा एक सेट प्रश्नपत्र उपलब्ध गराउने । 

(ध) परीक्षाथीलाई एक भन्दा बवढ प्रश्न पत्र उपलब्ध नगराउने । 

(न) बवढ भएका प्रश्न पत्र केन्राध्यक्षले सरुजक्षत रुपमा राख्न े। 

(प) भलूिस सम्िजन्धत विषयको प्रश्नपत्र नभएको िण्ड बमा सम्िजन्धत विषय जशक्षकलाई बोलाई प्रश्नपत्र लनमायण 
गनय लगाउने र फोटोकपी गरी वितरण गने एिं सोको एक प्रलत सम्बजन्धत पाललकामा पेश गने । 
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(फ) परीक्षाथीहरुका उत्तर पजुस्तकाहरु प्रत्येक ददनको विषयगतरुपमा अलग अलग ्याकेवटङ एिं िामिन्दी 
गरी बावहर विषय, लमलत, केन्र र संख्या उल्लेि गरी तोवकएको परीक्षण केन्रमा पठाउने। 

(ब) प्रत्येक ददन उत्तर पजुस्तकाको पोको बन्द गरेपलछ पोकाको िावहर केन्राध्यक्ष र लनरीक्षकले अलनिायय 
रुपमा सवह छाप गरी लसल गने। 

(भ) परीक्षामा लनश्कालसत परीक्षाथीहरुको उ.प.ुअलग्गै िामबन्दी गरी कैवफयत िनाई सम्िन्धीत पाललकाको 
जशक्षा शािामा बझुाउने । 

(म) परीक्षाथीको हाजिरी, एक प्रलत चलानी र समवष्टगत फाराम परीक्षा समाप्त भए लगतै पाललकाको जशक्षा 
शािामा पेश गने । 

(य) यसमा उल्लेि नभएका अन्य कुराहरु स्थानीय तहको परीक्षा सञ्चालन सलमलतले ददइएका लनदेशन 
बमोजिम हनुे गरी गने गराउने । 

(र) लसट ्लान गदाय छुट्टा छुटै्ट विद्यालयको छुट्टा छुटै्ट लसट ्लान गने । 

 
पररच्छेद – 7 

उत्तरपजुस्तका परीक्षण, टेबलेुसन एिम नतीिा प्रकाशन सम्िन्धी व्यिस्था 
7.1 परीक्षा समाप्त भएको अको ददन सम्म परीक्षा केन्रबाट परीक्षण केन्रमा उत्तरपजुस्तका सङ्कलन गररसक्ने 
। 

7.2 परीक्षण केन्रको जिम्मेिारी एक िना कमयचारीलाई तोक्ने । 

7.3 परीक्षणका लालग रोष्टर तयारी र परीक्षण सम्िजन्ध अलभमजुिकरण गने गराउने । 

7.4 सकभर कोलड बङ्ग, लड बकोलड बङ्गको व्यिस्था लमलाउने । 

7.5 लनजश्चत अबलधमा लनजश्चत उत्तरपजुस्तका मात्र परीक्षण गने व्यिस्था लमलाउने । 

7.6 परीक्षण सम्बजन्ध लनदेशन तयार गने र सोको अध्ययन गरी सोही अनसुार गनय लगाउने । 

7.7 परीक्षण संग संगै तोवकए बमोजिमका विषयका संख्यामा संपरीक्षण गने व्यिस्था लमलाउने । 

7.8 लिु लसटमा प्राप्ताङ्क ट्यािशुेशन गने गराउने । 

7.9 परीक्षण गररएका उत्तर पजुस्तकाहरु सरुजक्षत रुपमा राख्न े। 

7.10 सफ्टिेयरको प्रयोग गरी ग्रडे ब लेिर र ग्रडे ब लसट तयार गने । 

7.11 नलतिा प्रकाशनका लालग परीक्षा संचालन तथा व्यिस्थापन सलमलतको बैठकमा नलतिा पेश गने । 

7.12 ग्रडे बलसट तयार गदाय नेपाल सरकारले प्रयोग गरेको शैजक्षक व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) को 
प्रयोग गने । 

7.13 परीक्षाथीहरुले प्राप्त गरेको नलतिाको ग्रलेड बङ्ग गदाय विद्यालय जशक्षामा अक्षराङ्क पपलत कायायन्ियन 
काययविलध, 2072 बमोजिम गने । 
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7.14 विषयगत जशक्षक, प्र.अ., िनप्रलतलनलध, परीक्षाथी लगाएत सरोकारिालाको िहृत भेला गरी 
नगरपाललकामा नलतिा प्रकाशन तथा विश्लषेण गने । 

7.15 उत्कृष्ट नलतिा हालसल गने विद्यालय, अलनिायय विषयका विषयगत जशक्षक र छात्र/छात्रालाई नगर 
कायायपाललकाको लनणयय बमोजिम परुुस्कृत गने । 

7.16 उत्कृष्ट विद्यालय घोषणा गनय विद्यालयले न्यूनतम २२ िना परीक्षाथी सहभालग गराएको हनु ुपने । 

 
परीच्छेद – 8 

परीक्षाथीले पालना गनुयपने आचारसंवहता 
8.1 परीक्षा अिलधभर प्रत्येक ददन आफ्नो प्रिेश पत्र साथमा ललई परीक्षा केन्रमा िान ुपनेछ । 

8.2 लसट ्लान अनसुार तोकीएको स्थानमा बसेर परीक्षामा सजम्मललत हनु पनेछ । 

8.3 मूल उत्तर पजुस्तकाको िावहरी पानामा लेख्न ुपने लस.नं., नाम, लमलत, विषय, आदद प्रष्टरुपमा बजुझने गरी 
लेख्नपुने र पवहलो पानाको लभलत्र पेिमा केवह नलेिी िालल छोड बन ुपने । 

8.4 उत्तर पजुस्तकाको दााँया वकनारमा 1.5 इन्च िालल ठाउाँ छोड बी लेख्न ुपनेछ । 

8.5 प्रत्येक प्रश्नको उत्तर दददा प्रश्न नं. अलनिाययरुपमा लेख्न ुपनेछ । 

8.6 प्रत्येक प्रश्नको उत्तर लेजिसकेपलछ एक दईु लाइन िाललछोड बी अको प्रश्नको उत्तर लेख्न ुपनेछ । 

8.7 उत्तर पजुस्तकाको दिैु पानामा लेख्न ेर भलूिस िालल हनु गएमा X  लेख्न ुपनेछ । 

8.8 प्रत्येक पेिमा लेजिसकेपलछ अको पेिमा लेख्न ुपदाय पेिको तल पट्टी P.T.O. लेख्न ुपनेछ । 

8.9 थप उत्तर पजुस्तकालाई मूल उत्तर पजुस्तकामा नछुट्टीने गरी स्टीच गनुय पनेछ । 

8.10 परीक्षाहल लभत्र ललन लनषधे गररएका सामग्रीहरु िस्तैाः वकताि, कपी, नोटबकु, गाईड ब, गेस पेपर, जचट, 
मोिाइल, मेमोरी भएका क्याल्कुलेटर लगाएतका सामग्रीहरु परीक्षामा ललएर िान पाइने छैन । 

8.11 आफ्नो उत्तर पजुस्तका अरुले पढ्न र नक्कल गने गरी देिाउन पाइने छैन । 

8.12 परीक्षामा िवटएका व्यजक्तबाट परीक्षाका लालग िानतलसी ललन िोिेमा हाददयकतापूियक स्िीकार गनुय 
पनेछ । 

8.13 परीक्षामा कालो िा लनलो एकै वकलसमको मसी प्रयोग गनुय पनेछ । मसी बदल्न ुपरेमा लनरीक्षकको 
सही गराउन ुपनेछ । 

8.14 परीक्षालाई व्यिजस्थत, मयायददत एिं अनशुालसत बनाउन केन्राध्यक्ष, सहायक केन्राध्यक्ष, लनरीक्षक एिं 
परीक्षामा िवटने अन्य पदालधकारीलाई आिश्यक सहयोग गनुय पनेछ । 

8.15 परीक्षाका लालग ददईएका लनदेशनहरुको पूणयरुपमा पालना गनुय पनेछ । 

 

परीच्छेद – 9 

सहायक केन्राध्यक्ष, लनरीक्षक र अन्य कमयचारीहरुको काम, कतयब्य र दावयत्ि 
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9.1 सहायक केन्राध्यक्षको काम, कतयब्य र दावयत्िाः सहायक केन्राध्यक्षको काम, कतयब्य र दावयत्ि 
देहायबमोजिम हनुेछाः 
(क) परीक्षामा िवटने लनरीक्षक र कमयचारीको लनयजुक्त पत्र र पररचयपत्रको व्यिस्था गने । 

(ि) परीक्षामा िवटने लनरीक्षकलाई लनरन्तर दोहोरो नपने गरी परीक्षाहलमा िटाउनको लालग केन्राध्यक्षलाई 
लसफारीस गने । 

(ग) प्रत्येक कोठाको हाजिरी अनसुार उ.प.ु भए नभएको रुि ुगने । 

(घ) परीक्षाको लालग आिश्यक फलनयचर र लसट ्लानसम्बन्धी कायय गने । 

(ङ) परीक्षासाँग सम्बजन्धत प्रशासलनक कायय गने । 

(च) प्रिेश पत्रको प्रलतललवप माग गने परीक्षाथीलाई सोको प्रलतललवप उपलब्ध गराउने । 

(छ) केन्राध्यक्षले तोवकएका अन्य कामहरु गने गराउने । 

9.2 लनरीक्षकको काम, कतयब्य र दावयत्िाः लनरीक्षकको काम, कतयब्य र दावयत्ि देहायबमोजिम हनुेछ । 

(क) तोवकएको परीक्षाहलमा उपजस्थत भई परीक्षालाई व्यिजस्थत, मयायददत र अनशुालसत बनाउने । 

(ि) लसट ्लान काययमा सहयोग गरी परीक्षाथीहरुलाई तोवकएको लसटमा बस्न सहिीकरण गने । 

(ग) मूल उत्तर पजुस्तकाको तोवकएको स्थानमा परीक्षाथीले आफ्नो नाम, लस.नं., विषय, केन्र लगाएतका 
वििरण प्रष्टसाँग लेिे नलेिेको रुि ुगने । 

(घ) परीक्षाथीलाई ददईएकको उत्तर पजुस्तकामा केन्राध्यको दस्तित भए - नभएको रुि ुगने । 

(ङ) उत्तर पजुस्तकाको िायााँ वकनारमा १.5 इन्च माजियन छोड बी पारीक्षाथीलाई लेख्न लनदेशन ददने । 

(च) िाललपषृ्ठ िा िाललस्थान हनु आएमा x  गनय लगाउने । 

(छ) परीक्षाथीहरुले ललइएका पसु्तक, गाईड ब लगाएतका परीक्षासंग असम्बजन्धत सामग्रीहरु परीक्षा संचालन हनु ु
अगािै परीक्षाहल िावहर राख्न लगाउने । 

(ि) परीक्षाथीहरुको लसम्िोल नं. अनसुार उत्तर पजुस्तकाको क्रम लमलाएर राख्न े। 

(झ) मूल उत्तर पजुस्तकामा अलनिाययरुपमा लनरीक्षकले दस्तित गने । 

(ञ) थप उत्तर पजुस्तका थ्ने परीक्षाथीहरुको मूल उत्तर पजुस्तकामा एक+ गदै िाने र थप मा सवह गने । 

(ट) परीक्षाथीले प्रयोग गने मलस फरक भएमा सो स्थानमा हस्ताक्षर गने । 

(ठ) परीक्षाथीलाई िावहर पठाउदा पालैपालो गरी पठाउने । 

(ड ब) सिै परीक्षाथीहरुप्रलत समान व्यिहार गने । 

(ढ) परीक्षा शरुु भएको एक घण्टा लबतेपलछ मात्र परीक्षाथीहरुलाई परीक्षाहलबाट िावहर िाने व्यिस्था 
लमलाउने । 

(ण) परीक्षाथीहरुलाई िानतलासी पश्चात परीक्षाहलमा प्रिेश गराउने । 

(त) प्रश्नपत्र वितरण गरीसकेपलछ प्रश्नपत्रको अजघल्लो पेिको मालथल्लो भागमा लस.नं. लेख्न लगाउने । 
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(थ) परीक्षामा अनजुचत कायय गनय िोज्ने परीक्षाथीहरुलाई सम्झाउने, चेतािनी, ददने र सो गदाय पलन नसलुिएमा 
लनश्कासन गनयका लालग केन्राध्यक्षलाई लसफारीस गने । 

(द) प्रिेश पत्र एिं उत्तर पजुस्तकामा ददएका लनदेशनहरु अलनिाययरुपमा पालना गनय लगाउने । 

(ध) केन्राध्यक्ष र सहायक केन्राध्यक्षले तोवकददएका अन्य कायय गने । 

9.3 सहायक कमयचारीको काम, कतयब्य र दावयत्िाः परीक्षामा िवटएका सहायक कमयचारीहरुको काम, कतयब्य 
र दावयत्ि देहायबमोजिम हनुेछ । 

(क) लसट ्लानका लालग केन्राध्यक्षलाई सहयोग गने । 

(ि) उत्तर पजुस्तका, थप उत्तर पजुस्तका, हाजिरी लगाएतका सामग्रीहरु परीक्षाहलमा लैिाने र परीक्षा पश्चात 
सङ्कलन गनय आिश्यक सहयोग गने । 

(ग) परीक्षाहलमा परीक्षाथीहरुलाई वपउने पानी लगाएत अन्य आिश्यक कुराहरु उपलब्ध गराउने । 

(घ) केन्राध्यक्ष, सहायक केन्राध्यक्ष र लनरीक्षकको लनदेशनअनसुार परीक्षा सम्िन्धी अन्य कायय गने । 

 
पररच्छेद – 10 

विविध 

10.1 स्थानीय तहबाट प्राप्त हनुे परीक्षा सामग्रीहरुाः परीक्षा केन्र सञ्चालनका लालग स्थानीय तह एिम ्
पाललकाबाट देहायका सामग्रीहरु प्राप्त हनुेछन ्। 

(क) परीक्षा संचालन लनदेजशका । 

(ि) प्रश्नपत्र । 

(ग) उत्तर पजुस्तका र थप उत्तर पजुस्तका । 

(घ) परीक्षाथीको नाम थर, लस.नं., िन्म लमलत आदद उल्लेि भएको समवष्टगत फाराम । 

(ङ) प्रिेश पत्र । 

(च) परीक्षासंग सम्िजन्धत फारामहरु (परीक्षाथी हाजिरी, उ.प.ु चलानी, परीक्षा प्रलतिेदन, कमयचारी हाजिरी, 
परीश्रलमक एिम ्भत्ताको भपायई आदद । 

10.2 भत्ता तथा पाररश्रलमकाः पाललकाको जशक्षा, यिुा तथा िेलकुद शािाले परीक्षामा िवटने केन्राध्यक्ष, 
सहायक केन्राध्यक्ष, लनरीक्षक र अन्य कमयचारीहरुका लालग अनसुजुच 1, 2 र 3  बमोजिम पाररश्रलमकको 
व्यिस्था गनय सक्नेछ ।यसरी प्रदान गररने पाररश्रलमककमा लनयमानसुार करकट्टी गरी वितरण गररनेछ र सोको 
एकप्रलत भपायई गरी परीक्षा केन्रमा िान ु पूिय सम्िजन्धत केन्रको केन्राध्यक्षले िजुझललने र सोको भपायई 
नगरपाललकामा पेश गने । 

10.3 परीक्षा सम्िन्धी काययमा अलतररक्त समय िटने कमयचारीलाई दैलनक भत्ता र िािा िचयको व्यिस्था गने 
। 
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10.4 परीक्षा केन्रको व्यिस्थापनाः जशक्षा यिुा तथा िेलकुद शािाको लसफाररसमा नगर काययपाललकाले तोके 
बमोजिम परीक्षा केन्रको व्यिस्थापन गनय सवकनेछ र परीक्षा केन्र तारबार, शौचालय, िानेपानी, उपयकु्त 
उज्यालो, अपाङ्ग मैत्री र हरेक वहसािले सवुिधािनक हनु पनेछ ।साथै कक्षा ५ को हकमा सम्िजन्धत 
विद्यालयमा परीक्षा केन्र रहनेछ । 

10.5 परीक्षाको अनगुमनाः परीक्षालाई ब्यिजस्थत, मयायददत एिं अनशुालसत बनाउन परीक्षा संचालन सलमलत, 
जशक्षा यिुा तथा िेलकुद शािा, नगर जशक्षा सलमलत, शैजक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्र लगाएत परीक्षा 
अनगुमनका लालग िवटन ेअनगुमन टोलीको व्यिस्था लमलाउने र अनगुमन गदाय लनरीक्षण पजुस्तकामा परीक्षा 
संचालन सम्िन्धी राम्रा पक्ष र सधुार गनुय पने पक्षहरु उल्लेि गनुयका साथै प्रलतिेदन तयारी र त्यसको संप्रषेण 
गने व्यिस्था लमलाउन ुपनेछ । 

10.6 परीक्षाको सलमक्षााः परीक्षा समाप्त भए लगतै परीक्षामा िवटने केन्राध्यक्ष, सहायक केन्राध्यक्ष, 
सलमलतका पदालधकारी एिं अनगुमन कतायको संयकु्त बैठकबाट परीक्षाको सलमक्षा गने र आगामी परीक्षाका 
लालग पषृ्ठपोषण ललने ददने व्यिस्था लमलाउन ुपनेछ । 

10.7 पनुयोगको व्यिस्थााः स्थानीय तहको आिश्यकता र अिस्थालाई मध्यनिर गरी उत्तीणय हनुका लालग 
तोवकएको न्यूनतम ग्रडे ब नल्याउने िा आफूले प्राप्त गरेको ग्रडे बमा जचत्त नबझेुका परीक्षाथीहरुले १५ ददनलभत्र 
प्रलत विषय रु २०० (दइु सय) लतरी पनुयोगका लालग आिश्यक व्यिस्था गनय सवकनेछ । 

10.8 पनुाः परीक्षाको व्यिस्थााः आधारभतु जशक्षा परीक्षा कक्षा ८ मा एक िा दईु विषयमा लड ब िा सो भन्दा 
कम ग्रडे ब प्राप्त गरेका परीक्षाथीहरुको परीक्षा सलमलतले पनुाः परीक्षा सञ्चालन गनय सक्नेछ ।यस्ता 
परीक्षाथीहरुको पनुाः परीक्षाको नलतिा विद्याथीहरुको नयााँ भनायको समय समाप्त हनु अगािै प्रशासन भइसकेको 
हनुपुनेछ । 

10.9 ग्रडे ब िवृप परीक्षाको सञ्चालन आधारभतु जशक्षा परीक्षा सञ्चालन सलमलतले लनधायरण गरेको समय, लमलत र 
स्थानमा हनुेछ । 

10.10 उत्तरपजुस्तका परीक्षकलाई प्रलत उत्तरपजुस्तका 20 का दरले पाररश्रलमक उपलब्ध गराउने । 

 
पररच्छेद – 11 

लनदेजशका संशोधन र ब्याख्या 
11.1 यस काययविलधको संशोधन तथा पररमाियन नगर जशक्षा सलमलतको लसफारीसमा नगर काययपाललकाले गनय 
सक्नेछ । 

11.2 यो काययविलध संघीय ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसाँग बाजझएको िण्ड बमा बाजझएको हदसम्म 
अमान्य हनुेछ । 

11.3 यस काययविलधमा भएको प्रािधानलाई थप स्पष्ट गनुयपने भएमा नगर सभाको व्याख्या अजन्तम हनुछे । 
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अनसुजुच – 1 

आधारभतू जशक्षा परीक्षा (कक्षा ८) मा िवटन ेकमयचारीहरुको पाररश्रलमक 
िड बा नं. पद ददन दर अन्य 

शौचालय स्टेशनरी सरुक्षा 
िािा 

ढुिानी संचार 
िचय 

यातायात 
िचय 

1,2,3 केन्राध्यक्ष 12 1000 400 2200 7500 6000  1000 
4,5,6 केन्राध्यक्ष 12 1000 400 2200 7500 4000  750 
7,8,9,10,11,12 केन्राध्यक्ष 10 1000 400 2200 7500 1000  0 
13,14 केन्राध्यक्ष 12 1000 400 2200 12000 3000  500 
१-६ सम्म र 
१३-14 

सहायक 
केन्राध्यक्ष 

12 ८०० 0 0 0 0 1000 1000 

7,8,9,10,11,12 सहायक 
केन्राध्यक्ष 

10 800 0 0 0 0 1000 0 

1-14 सम्म लनरीक्षक 8 3७५ 0 0 0 0  0 
1-14 का.स. 8 200 0 0 0 0  0 

  

 

अनसुजुच - 2 
आधारभतू जशक्षा परीक्षा (कक्षा ५) मा िवटन ेकमयचारीहरुको पाररश्रलमक 

िड बा नं. पद ददन दर अन्य 

स्टेशनरी संचार िचय यातायात िचय 
1,2,3 केन्राध्यक्ष 8 850 500 200 1000 
4,5,6 केन्राध्यक्ष 8 850 500 200 750 

7,8,9,10,11,12 केन्राध्यक्ष 7 850 500 200 0 
13,14 केन्राध्यक्ष 8 850 500 200 500 

1-14 सम्म लनरीक्षक 6 3७५ 0  0 
1-14 का.स. 6 200 0  0 
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अनसुजुच - 3 
आधारभतू जशक्षा ग्रडे ब िवृप परीक्षा (कक्षा ८) मा िवटन ेकमयचारीहरुको पाररश्रलमक 

िड बा नं. पद ददन दर अन्य 

शौचालय स्टेशनरी सरुक्षा िािा ढुिानी संचार िचय 
1,2,3 केन्राध्यक्ष ३ 1000 400 2200 2000 1000  

१-१४ सम्म सहायक 
केन्राध्यक्ष 

3 800 0 0 0 0 500 

1-14 सम्म लनरीक्षक ३ 3७5 0 0 0 0  
1-14 का.स. ३ 200 0 0 0 0  
 

 

 

आज्ञाले 
ििुप्रसाद लम्साल 

लन.प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत 


