
 

 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः ५                   संखयाः ३            लित ः २०७९/११/०४ 

भाग – २ 
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

 

 

आधारभूत तह कक्षा ८ को उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायणवववध, २०७९ 

प्रस्तावनााः नेपालको संविधानको धारा ३१ मा उल्लेवित विक्षा सम्बन्धी हक, विक्षा वनयमािली २०५९ आठ ौँ 

संिोधन पररच्छेद ८ को व्यिस्था र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा ११ को ‘ज’ को उपदफा १४ मा भएको 

व्यिस्था अनसुार आधारभतू तह कक्षा ८ को अन्तमा वलइने परीक्षा सम्बन्धी अवधकार समते भएकोले स्थानीय सरकार 

संचालन ऐन २०७४ को पररच्छेद १५ दफा १०२ को उपदफा २ बमोवजम काययवबवध बनाउन सक्ने प्रािधान बमोवजम यस 



गाउौँपावलकाको आधारभतू तह कक्षा ८ को उत्तीर्य परीक्षा सञ्चालन तथा व्यिस्थापन काययविवध २०७९, तयार गरी परीक्षा 

संचालन, व्यिस्थापन, परीक्षाफल प्रकािन, प्रमार्पत्र वितरर् लगायत परीक्षासंग सम्बवन्धत अन्य कामकाज गनय 

बान्नीगढी जयगढ गाउौँपावलकाको गाउौँसभाबाट वमवत  २०७९।१०।१७ गते अनमुोदन गरी जारी गररएको छ ।   

 

पररच्छेदाः- १ 

 

संवक्षप्त नाम र प्रारम्भाः आधारभतू तह कक्षा ८ को उत्तीर्य परीक्षा सञ्चालन तथा व्यिस्थापन काययविवध, २०७९ 

रहकेो छ । 

पररभाषा:-  विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययविवधमा - 

क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४  सम्झन ुपदयछ । 

ि)  “विक्षा ऐन” भन्नाले विक्षा ऐन २०२८ (संसोधन समेत) र सो िब्दले बान्नीगढी जयगढ गाउौँपावलकाको विक्षा ऐन 

२०७८ समते सम्झन ुपदयछ । 

ग)  “वनयमािली” भन्नाले विक्षा वनयमािली २०५९ (संसोधन सवहत) र सो िब्दले बान्नीगढी जयगढ गाउौँपावलकाको 

विक्षा वनयमािली २०७८ समेत सम्झन ुपदयछ । 

घ)  “आधारभतू विक्षा” भन्नाले ऐनमा उल्लेि भए बमोवजमको विक्षा सम्झन ुपदयछ ।   

ङ)  “विद्यालय” भन्नाले कक्षा १ दवेि १२ सम्मको िवैक्षक संरचनालाई बझु्नपुदयछ ।   

च)  “गाउौँपावलका” भन्नाले बान्नीगढी जयगढ गाउौँपावलका बझु्न ुपदयछ ।   

छ)  “परीक्षा” भन्नाले कक्षा ८ को आधारभतू तहको अवन्तममा वलइने परीक्षालाई बझु्न ुपदयछ ।   

ज)  “परीक्षा सवमवत” भन्नाले कक्षा ८ को आधारभतू तहको अवन्तम परीक्षा संचालन गने परीक्षा सवमवतलाई बझु्न ुपदयछ ।   

झ)  “परीक्षा िािा” भन्नाले आधारभतू तह तथा माध्यवमक विक्षा एकाइ अन्तगयत आधारभतू तहको कक्षा ८ को अवन्तम 

परीक्षा सञ्चालनका लावग गठन गररएको एक परीक्षा िािालाई बझु्नु पनेछ । उक्त िािाले सफ्टियेर सम्बन्धी 

कायय,माकय लेजर बाइवडिङ, प्रमार्पत्र व्यिस्थापन, अवभलेिीकरर्, लब्धाङ्कपत्र छपाइ, वितरर् र व्यिस्थापन 

लगायतका काम सम्पादन गनेछ । उक्त काययका लावग आिश्यक भ वतक पिूायधार बान्नीगढी जयगढ गाउौँपावलकाले 

व्यिस्था गनेछ ।  

ञ)  “विक्षक” भन्नाले विद्यालयका विक्षक र प्रधानाध्यापकलाई सम्झन ुपनेछ ।   

 

 



पररच्छेदाः- २ 

 

पाठ्यक्रम तथा परीक्षा संचालन र समन्वय 

१. पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्ीीः विद्यालयहरुमा पठनपाठन हुने पाठ्यक्रम र म जदुा पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम विकास केन्रले 

वनधायरर् गरे िमोवजम हुनेछ ।  

परीक्षा संचालन तथा समन्वय सवमवताः  

१) गाउौँपावलका अन्र्तगतका विद्यालयहरुमा आधारभतू तहको अवन्तम परीक्षा संचालन तथा समन्ियको लावग दहेायको ५ 

सदस्यीय एक परीक्षा संचालन तथा समन्िय सवमवत रहनेछ ।  

क) प्रमिु प्रिासवकय अवधकृत      - संयोजक 

ि) सामदुावयक विद्यालयहरुमा आधारभतू तह (कक्षा ६-८) मा स्थायी दरबन्दीमा काययरत मवहला विक्षकहरु मध्येबाट 

कवम्तमा एक जना र एक जना संस्थागत विद्यालय (कक्षा ६-८) का विक्षक समते पने गरी विक्षा सवमवतले मनोवनत गरेका 

बढीमा २ जना                      - सदस्य  

ग) सामदुावयक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु मध्येबाट गाउौँ विक्षा सवमवतले मनोवनत गरेको १ जना  - सदस्य  

ङ) विक्षा अवधकृत िा विक्षा िािा प्रमिु     -  सदस्य सवचि  

विक्षा िािामा काययरत कमयचारीलाई थप आमन्त्रर् गनय सवकनेछ । 

(२) परीक्षा संचालन तथा समन्िय सवमवतको बैठक सम्बवन्ध काययविवध सो सवमवत आफैले वनधायरर् गरे बमोवजम हुनेछ ।    

मनोवनत सदस्यहरुको पदािवध दईु िवैक्षक सत्रको हुनेछ ।  

(३) आधारभतू विक्षा उत्तीर्य परीक्षा सवमवतको काम, कतयव्य र अवधकारीः 

 आधारभतू विक्षा उत्तीर्य परीक्षा सवमवतको काम, कतयव्य र अवधकार दहेाय बमोवजम हुनेछीः 

क)  परीक्षा संचालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्धमा नीवत वनधायरर् गने ।  

ि)  परीक्षा वमवत, परीक्षा केन्र र केन्राध्यक्ष तोक्ने ।  

ग)  संस्थागत विद्यालयका परीक्षाथीका लावग परीक्षा िलु्क वनधायरर् गने ।  

घ)  परीक्षा संचालन, अनगुमन तथा व्यिस्थापनका लावग आिश्यक िचयको व्यिस्थापन तथा वनधायरर् गने ।  

ङ)  परीक्षाको गोपनीयता कायम रहने गरी प्रश्नपत्र वनमायर् छपाई तथा वितरर् गने ।  

च)  विद्यालयहरुलाई आिश्यकता अनसुार परीक्षा केन्रमा रािी परीक्षा संचालन गने ।  

छ)  परीक्षा अनगुमन एि ंवनररक्षर् गने ।  



ज)  परीक्षाफल प्रकावित गने तथा उत्तीर्य परीक्षाथीहरुलाई प्रमार् पत्र वदने ।  

झ)  परीक्षा िलु्क तथा परीक्षा सम्बन्धी काममा संलग्न व्यवक्तको पाररश्रवमक वनधायरर् गने ।  

ञ)  उत्तरपवुस्तका परीक्षर्, सम्परीक्षर् र पनुयोग गने गराउने ।  

ट)  कुनै परीक्षा केन्रमा अवनयवमतता भएको ठहर भएमा आिश्यकतानसुार परीक्षा बदर गरी पनुीः परीक्षा गराउने र 

आिश्यक दवेिए त्यस्तो परीक्षा केन्र बन्द गने ।  

ठ)  दिैी प्रकोप िा अन्य कुनै कारर्बाट वनधायररत समयमा परीक्षा संचालन गनय नसवकएमा िा परीक्षाफल प्रकावित 

गनय बाधा परेमा तरुुन्तै आिश्यक वनर्यय वलने ।  

ि)  आिश्यकता अनुसार परीक्षा उप सवमवत गठन गने ।  

ढ)  परीक्षामा नगरको उत्कृष्ट स्थान प्राप्त छात्र÷छात्राहरुलाई परुस्कृत गने ।  

र्)  परीक्षा सम्बन्धी बाधा अिकाउ फुकाउने÷टुङ्गो लगाउने वनर्यय गने ।   

त)  परीक्षा सवमवतले सम्बवन्धत विषयका वििेषज्ञलाई परीक्षा सवमवतको बैठकमा भाग वलन आमवन्त्रत गनय सक्नेछ। 

 

पररच्छेदाः- ३ 

परीक्षा संचालन प्रवक्रयााः 

३.१ परीक्षा शुल्क परीक्षा फारामाः सामदुावयक विद्यालयको हकमा आधारभतू तह कक्षा ८ को अवन्तम परीक्षाको लावग 

कुनै िलु्क वलइने छैन । तर संस्थागत विद्यालयको हकमा भने परीक्षा सवमवतले तोके बमोवजमको हुनेछ । कक्षा ८ को 

आधारभतू तहको अवन्तम परीक्षाको परीक्षाथीका लावग भररने आिदेन फाराम बान्नीगढी जयगढ गाउौँपावलकाको  

आधारभतू तहको अन्तमा वलइने परीक्षा सवमवतले तोकेको ढाौँचामा हुनेछ । यसरी तोकेको फाराम विद्यालय माफय त 

परीक्षामा सवम्मवलत सबै विद्याथीलाई भने व्यिस्था वमलाइने छ । सो फाराममा नाम, ठेगाना, जन्म वमवत, बाब ुआमाको 

नाम, विद्याथीका प्रयोगात्मक प्राप्ताङ्क आवद वििरर्हरु भने व्यिस्था गररने छ । यी वििरर्हरुको िदु्धताको हकमा 

विद्यालयका प्र.अ.लाई वजम्मिेार बनाइनेछ । परीक्षाथीको आिश्यक वििरर् फरक परेमा यसका लावग सम्बवन्धत 

विद्यालयका प्रधानाध्यापक वजम्मिेार रहनेछन ्। 

३.२ खाता सञ्चालन सम्बन्धमााः आधारभतू तह कक्षा ८ को अवन्तम परीक्षा िचय/आम्दानीका लावग छुटै्ट िाता 

सञ्चालन गररने छ । सो िाता  प्रमिु प्रिासकीय अवधकृत र बान्नीगढी जयगढ गाउौँपावलकाका लेिा अवधकृतको 

हस्ताक्षरबाट िाता सञ्चालन हुने व्यिस्था वमलाइने छ । सो िाताको नाम “आधारभतू तह अवन्तम परीक्षा सवमवत” रहने 

छ । 

३.३ प्रश्नपत्र वनमाणर्ाः यस बान्नीगढी जयगढ गाउौँपावलका  अन्तगयतका विद्यालयहरुको आधारभतू तह कक्षा ८ को 

अवन्तम परीक्षा सञ्चालनाथय प्रश्नपत्र वनमायर्का लावग विषय विक्षकहरुबाट सम्बवन्धत विषयका प्रश्नपत्रहरु पाठ्यक्रम 

विकास केन्रबाट तोवकएको पाठ्यभार, अङ्कभार, विषयक्षेत्र, विविष्टीकरर् तावलका (ग्ीि), समय र परू्ायङ्क आधार 



मानी तोवकएको ढाौँचामा प्रश्नपत्र वनमायर् गनय लगाई आधारभतू तथा माध्यवमक विक्षा एकाइको परीक्षा िािामा संङ्कलन 

गरी प्रश्नपत्र बैंक वनमायर् गरी सङ्कवलत प्रश्नपत्रबाट विषयविज्ञबाट प्रश्नपत्र पररमाजयन, संिोधन तथा पररष्करर् गरी 

सम्बवन्धत विषयका अलग अलग २/२ िटा प्रश्नपत्र तयार गररने छ । यसरी तयार गररएका प्रश्नपत्रहरु मध्ये एक प्रवत प्रश्नपत्र 

मरुर्का लावग छन ट गररनेछ । साथै उत्तर कुवञ्जका सवहतको प्रश्न पत्र वनमायर् गरी मलू्यांकनमा समते एकरुपता ल्याइनेछ । 

यसरी प्रश्नपत्र पररष्करर्का लावग गोपनीयतालाई वििेष ध्यान वदइने छ ।  

३.४ प्रश्नपत्र छपा  तथा ववतरर्ाः प्रश्न पत्र छपाइका लावग गोप्य तथा विश्वासवनय ढंग बाट गाउौँपावलकाले आफै छपाइ 

गने ।  

३.५ उत्तर पुवस्तका छपा , ववतरर्, परीक्षर् एवम ्सम्परीक्षर्ाः 

३.५.१ उत्तर पुवस्तका छपाईाः उत्तर पवुस्तका छपाइका लावग विद्यमान आवथयक वनयमािली अनुसार कवम्तमा पवन ३ 

ओटा छापािाना/फमयबाट दरभाउ माग गरी घटाघटको आधारमा प्रवतष्पधाय गराई योग्यतम ्छापािाना िा फमय छनोट गररन े

छ ।   

३.५.२ उत्तर पुवस्तका ववतरर्ाः विद्यालयहरुमा उत्तरपवुस्तका वितरर्का लावग विद्यालयको विद्याथी संख्यालाई आधार 

मानी स्थानीय तह माफय त वितरर् गने व्यिस्था वमलाइने छ ।   

३.५.३ उत्तर पुवस्तका परीक्षर् तथा सम्परीक्षर्ाः उत्तर पवुस्तका परीक्षर्का लावग सम्बवन्धत विषयको विषय 

विक्षकलाई नै वजम्मा वदइने छ । उत्तर पवुस्तका परीक्षर् गराउने वजम्मा सम्बवन्धत विद्यालयको प्रधानाध्यापकको हुने छ । 

परीक्षर् गररएका उत्तरपवुस्तका र माकय स्लीप सम्बवन्धत विद्यालयका प्रधानाध्यापकद्वारा स्थानीय तह परीक्षा िािा माफय त 

संकलन गने व्यिस्था वमलाइने छ । उत्तर पवुस्तका र माकय स्लीप संकलन गदाय २ चरर्मा गररने छ । पवहलो चरर्मा परीक्षा 

संचालन भएको पाौँच  वदन अवघल्ला ३ विषयका उत्तरपवुस्तका र माकय स्लीप संकलन गने व्यिस्था वमलाइने छ । दोस्रो 

चरर्मा परीक्षा समाप्त भएको च थो वदन अवनिायय रुपमा बाौँकी विषयका उत्तरपवुस्तका र माकय स्लीप संकलन गने व्यिस्था 

वमलाइने छ ।  स्थानीय तह पररक्षा िािामा संकवलत परीक्षर् गररएका उत्तरपवुस्तकाको सम्परीक्षर्को व्यिस्था स्थानीय 

तह परीक्षा िािा माफय त गररने छ ।   

पररच्छेदाः-४ 

टेबुलेशन (प्रववष्टी):परीक्षाथीले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको वििरर् टेबलेुिनका लावग उत्तरपवुस्तकाको परीक्षर् पश्चात ्

प्राप्त माकय स्लीपबाट प्राप्ताङ्कलाई आिश्यक जनिवक्तको व्यिस्था गरी परीक्षा सवमवतले गने गराउने व्यिस्था वमलाइनेछ ।  

पररच्छेदाः-५ 

सफ्टवेयर सम्बन्धी व्यवस्थााः 

प्रविवधयकु्त तथ्याङ्क व्यिस्थापन गनय, तथ्यांक विश्वसनीय, व्यिवस्थत र समयसापेक्ष गराउन नेपाल सरकारको 

आवधकाररक सफ्टियेर एवककृत िवैक्षक सचुना व्यिस्थापन (IEMIS) प्रयोग गद ैआधारभतू तह कक्षा ८ को अवन्तम 

परीक्षा सम्बन्धी तथ्याङ्क, लब्धाङ्कपत्र तथा प्रमार्पत्रका र अन्य काययका लावग सो सफ्टियेरको प्रयोग गने व्यिस्था 

गररने छ । 



पररच्छेदाः- ६ 

परीक्षाफल प्रकािन  परीक्षाथीहरुको उत्तर पवुस्तका सम्बवन्धत विद्यालयका विषय विक्षकहरुबाट परीक्षर् पश्चात ् प्राप्त 

प्राप्ताङ्कको तावलकीकरर् पश्चात ्िवैक्षक सत्रको अन्तसम्ममा परीक्षाफल प्रकािन गररनेछ ।  

पररच्छेदाः७ 

पुनयोगाः आधारभतू तह कक्षा ८ को अवन्तम परीक्षाको नतीजामा वचत्त नबझुी पनुयोगका लावग नतीजा प्रकािन भएको 

७ वदन वभत्र तोवकएको िलु्क सवहत विद्यालय माफय त पनुयोगका लावग आिदेन सङ्कलन गरी परीक्षा सवमवतले पनुयोगको 

व्यिस्था वमलाउन सक्नेछ । वनिदेन पेि गनय तोवकएको अवन्तम वमवत पवछको सात ौँ वदन वभत्र पनुयोगको नतीजा 

प्रकािनको व्यिस्था वमलाइने छ ।   

पररच्छेदाः-८ 

परीक्षा अनुगमनाः आधारभतू तह कक्षा ८ को अवन्तम परीक्षा व्यिवस्थत, मयायवदत, स्तरीय गराउन परीक्षा सञ्चालनको 

अिवधमा परीक्षा सम्बद्ध सम्परू्य पक्षको अनगुमन तथा वनरीक्षर्का लावग एउटा अनगुमन सवमवत रहने छ । उक्त अनुगमन 

सवमवत दहेायबमोवजमको रहने छीः 

संयोजकीः प्रमिु प्रिासकीय अवधकृत 

सदस्यीः सामावजक विकास सवमवतको संयोजक  

सदस्य- सवचिीः विक्षा िािा प्रमिु 

आिश्यकता अनुसार परीक्षा संचालन तथा व्यिस्थापन सवमवतका सदस्य थप आमवन्त्रत गने सक्नेछ । 

पररच्छेदाः-९ 

आवथणक सम्वन्धमााः नेपाल सरकारबाट र स्थानीय सरकारबाट कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका 

लावग प्राप्त बजटे  प्रश्नपत्र वनमायर्, उत्तरपवुस्तका परीक्षर्, विद्याथीको प्राप्ताङ्क IEMIS प्रर्ालीमा प्रविष्टी, बठैक 

भत्ता,अनगुमन भत्ता, छपाई सम्बन्धी िचय, यातायात तथा अन्य जनिवक्तको व्यिस्थापन िचय प्राप्त रकम बाट परीक्षा 

सवमवतको वनर्यय अनसुार गने छ ।  

पररच्छेदाः- १० 

ववववधाः आधारभतू तह कक्षा ८ को अवन्तम परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी मावथ लेविएका बाहकेका अन्य अत्यािश्यक  

कामकाजका लावग सम्परू्य अवधकार आधारभतू तह कक्षा ८ को अवन्तम परीक्षा सवमवतको रहने छ ।   

 

आज्ञाले 

झनक रेग्मी 

प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत 


