आधारभुत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन ननर्दे शिका, २०७५

.

माननीय मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृतः २०७५।१० २७

प्रस्तावनाः
नेपालको सं ववधान २०७२ ले माध्यनमक तह सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको शिम्मेवारी स्थानीय
तहलाई दर्दएको र

स्थानीय सरकार सञ्चालन

ऐन २०७५ को र्दफा ११ ि को (१४) ले समेत

आधारभूत तहको परीक्षा सं चालन, ब्यवस्थापन, अनुगमन एवं प्रमार्ीकरर् गने अनधकार स्थानीय तहलाई
दर्दएको तथा प्रर्दे ि सरकारमा ववद्याथीहरुले प्राप्त गने िैशक्षक उपलशब्धको गुर्स्तर एवम् मापर्दण्ड
ननधाणरर्का साथै अनुगमन र परीक्षर् गने अनधकार र र्दावयत्व रहेकाले प्रर्दे ि नं.५ को आधारभूत
तहको परीक्षालाई प्रर्दे िभरर

ब्यवशस्थत, मयाणदर्दत, ववश्वसनीय र रुवटरवहत गराउनका लानग सहयोग

पुग्ने गरी यो आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण

परीक्षा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन ननर्दे शिका २०७५

तयार गररएको छ ।
पररच्छे र्द – १
संशक्षप्त नाम, प्रारम्भ र पररभाषा
१.१ यो ननर्दे शिकाको नाम ‘आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन ननर्दे शिका
२०७५’ रहेको छ ।
१.२ यो ननर्दे शिका सामाशिक ववकास मन्त्रालयबाट स्वीकृनत भएको नमनतर्दे शि लागू हुनेछ ।
१.३ पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथण नलागेमा यस ननर्दे शिकामा :
(क) मन्त्रालय भन्नाले सामाशिक ववकास मन्त्रालय,प्रर्दे ि नं. ५ सम्झनु पर्दणछ ।
(ि) ननर्दे िनालय भन्नाले शिक्षा ववकास ननर्दे िनालय, प्रर्दे ि नं. ५

सम्झनु पर्दणछ ।

(ग) स्थानीय तह भन्नाले प्रर्दे ि नं. ५ का १०९ गाउपानलका, नगरपानलका र उपमहानगरपानलका
सम्झनु पर्दणछ । यसलाई अको िब्र्दमा पानलका भनेर पनन सम्बोधन गररनेछ ।
(घ) प्रधानाध्यापक भन्नाले ववद्यालयको ब्यवस्थापकीय शिम्मेवारी सम्पार्दनका लानग ननयुक्त
प्रधानाध्यापक लाई सम्झनु पर्दणछ । यो िब्र्दले सं स्थागत तथा धानमणक ववद्यालयहरुका
प्रमुिलाई समेत िनाउनेछ ।

(ङ) केन्त्राध्यक्ष भन्नाले आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालनका लानग प्रमुिको रुपमा परीक्षा केन्त्रमा
िवटएको शिक्षक वा प्रधानाध्यापकलाई सम्झनु पर्दणछ ।
ननरीक्षक भन्नाले परीक्षाको ननरीक्षर् गनणका लानग तोवकएको ब्यशक्तलाई सम्झनु पर्दणछ ।

(च)

(झ) शिक्षा प्रमुि भन्नाले स्थानीय तहको युवा, शिक्षा तथा िेलकुर्द िािा/महािािा हेने प्रमुिलाई
सम्झनु पर्दणछ ।
(ञ) सनमनत भन्नाले आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन एवम् ब्यवस्थापन सनमनतलाई
सम्झनु पर्दणछ ।
(ट) परीक्षा भन्नाले आधाभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षालाई सम्झनु पर्दणछ ।
पररच्छे र्द – २
परीक्षा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सनमनतको गठन तथा काम, कतणब्य र अनधकार
२.१ परीक्षा सं चालन तथा ब्यवस्थापन सनमनतको गठन : आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा सं चालन तथा
व्यवस्थापन गनण स्थानीय तहले र्दे हायका पर्दानधकारी रहने गरी एक परीक्षा सं चालन तथा व्यवस्थापन
सनमनत गठन गने छ ।
(क) सम्बशन्त्धत स्थानीय तहको प्रमुि वा अध्यक्ष
(ि) पानलका नभर रहेका

अध्यक्ष

कक्षा ८ सं चालन भएका ववद्यालयका बररष्ठ प्र.अ.हरुमध्ये १ िना
सर्दस्य

(ग) पानलकानभर रहे का
शिक्षकहरुमध्येबाट
(घ)
(ङ)
(च)

कक्षा ८ सं चालन भएका ववद्यालयका आधारभूत (नन.मा.)
कशम्तमा एकिना मवहला पने गरी २ िना

सर्दस्य

सं स्थागत नबद्यालयहरुको तफणवाट १ िना
पानलकामा धानमणक नबद्यालयहरु सं चालनमा भए

तहका
सर्दस्य

ती नबद्यालयहरुबाट १

सम्बशन्त्धत पानलकाको शिक्षा िािा/महािािा प्रमुि

िना

सर्दस्य

सर्दस्य सशचव

२.३ परीक्षा सं चालन तथा व्यवस्थापन सनमनतको काम, कतणब्य र अनधकार : परीक्षा सञ्चालन तथा
ब्यवस्थापन सनमनतको काम, कतणब्य र अनधकार र्दे हायबमोशिम हुनेछ ।
(क) परीक्षा सं चालन कायणयोिना तथा बिेट तयार गरी स्वीकृत गने ।
(ि) तथ्याङ्क सं कलन गरी आवेर्दन फारम भराउने।
(ग)

प्रश्नपर ननमार्ण, मोडेरेसन, िुद्धा िुवद्ध लगायतका कायणहरु गने गराउने ।

(घ) उत्तर कुशिका ननमाणर् गने गराउने ।
(ङ) प्रश्नपर, उत्तरपुशस्तका, ग्रेडनसट लगायत परीक्षाका लानग आवश्यक पने फारमहरु एवं अन्त्य
सामाग्रीहरुको ब्यवस्था गने गराउने ।
(च) परीक्षा केन्त्र ननधाणरर् गने ।
(छ) केन्त्राध्यक्षको ब्यवस्था गने ।
(ि) केन्त्राध्यक्षको अनभमुशिकरर् कायण गने ।
(झ) उत्तरपुशस्तका ढु वानी एवं सं कलनको ब्यबस्था नमलाउने ।
(ञ) उत्तरपुशस्तका परीक्षर्का लानग आबश्यक ब्यबस्था नमलाउने ।
(ट) अंक प्रवववि, ननतिा प्रकािन, ग्रेडनसट ववतरर् लगायतका कायणहरु गने गराउने ।
(ठ) ननतिा ववश्लेषर् गने गराउने ।
(ड) परीक्षा सम्बन्त्धी थप कायण गनणको लानग एक िना कमणचारीलाई शिम्मेवारी तोक्ने ।
(ढ) पुनयोग सम्बन्त्धी कायण गने गराउने ।
(र्) ननयनमत तथा ग्रेड बृवद्ध परीक्षा सं चालन गने ।
(र्द) कक्षा ९ मा भनाण गने आधार तय गने

।

पररच्छे र्द – ३
युवा, शिक्षा तथा िेलकुर्द िािा /महािािा र ववद्यालयको भूनमका
३.१

स्थानीय तहमा युवा, शिक्षा तथा िेलकूर्द िािा/महािािाको भूनमकाः

स्थानीय तह अन्त्तगतण

शिक्षा, युवा तथा िेलकुर्द िािा/महािािाको भूनमका र्दे हायबमोशिम हुनेछ ।
(क) परीक्षाथीको वववरर् सं कलन तथा कम््यू टर प्रनबिी गरी तयार भएको

वववरर् सम्बशन्त्धत

नबद्यालयबाट रुिु गराई अध्यावनधक गने ।
(ि) ननधाणररत ढााँचा अनुसारको परीक्षा आवेर्दन फारम ववद्यालय माफणत भनण लगाई सं कलन गने
गराउने ।
(ग) आवेर्दन फारम भराउाँर्दा सम्वशन्त्धत ववद्यालयमा अध्ययन गरे को भए तल्लो कक्षाको माकणले िर
र अन्त्य ववद्यालयबाट आएको भए माकणनसट र िन्त्मर्दताण प्रमार्परको आधारमा आबेर्दन भने
भराउने ।
(घ) कम््यूटर प्रनबिी र नसम्बोल नम्बर कायम गने सम्बन्त्धी काम गने ।

ु म अनुसार प्रववि गरी प्रवेिपर ववतरर् गने व्यवस्था
(ङ) प्राप्त आवेर्दनलाइ ररिल्ट नसटमा वर्ाणनक्र
नमलाउने ।
(च) ननतिा प्रवविी गरी अशन्त्तम ननर्णयका लानग परीक्षा सं चालन एवं व्यवस्थापन सनमनतमा पेस
गने ।
(छ) परीक्षा सम्बन्त्धी सनमनतले तोवकदर्दएका अन्त्य कायणहरु गने
३.२

।

ववद्यालयको भूनमका : ववद्यालयको भूनमका र्दे हायबमोशिम हुनेछ :

(क) स्थानीय तहले माग गरे को तथ्याड्ढ समयमा नै उपलब्ध गराउने ।
(ि) परीक्षानथणहरुलाई पनछ सम्म नववग्रने गरी आवेर्दन फाराम भने भराउने र आवेर्दन फाराममा
लेशिएका कुराहरु फरक परे मा सच्चाउन पानलकामा पराचार गने ।
परीक्षा सं चालनको लानग स्थानीय तह एवं केन्त्राध्यक्षलाई आवश्यक सहयोग गने ।

(ग)

ननतिाउपर शचत्त नबुझ्ने परीक्षाथीलाई पुनयोगका लानग आवेर्दन भरी भराई सम्बन्त्धीत

(घ)

पानलकामा पेि गने ।
(ङ)

ग्रेडबृवद्ध परीक्षाका लानग परीक्षाथीहरुलाई आवेर्दन फाराम भने भराउने ।

(छ) नतीिा प्रकािन पश्चात सम्बशन्त्धत पानलकाबाट ग्रेडनसट उपलब्ध गरी ववद्याथीहरुलाई ववतरर्
गने व्यवस्था नमलाउने ।
(ि) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्त्धी सनमनतले तोकेका अन्त्य कायणहरु गने ।
पररच्छे र्द – ४
प्रश्नपर ननमार्ण, मोडेरेसन एवम् छपाई
४.१ प्रश्नपर ननमार्णका लानग कक्षा ८ मा पढाउने योग्यता पुगेका ववषयगत शिक्षकहरुको रोिर तयार
गने ।
४.२ रोिर एवं ववज्ञका रुपमा सम्वशन्त्धत कक्षामा अध्यापन गने

मानथल्लो योग्यता भएको ववषयगत

शिक्षकलाई आमन्त्रर् गने ।
४.३ आवश्यक ननर्दे िन सवहत, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं ववशिविकरर् तानलका अनुसार प्रश्नपर एवं
उत्तर कुन्त्िीका ननमार्ण गने र प्रश्नपर बैंक िडा गने ।
४.४ प्रश्नपर वैंकमा रहे का प्रश्नहरुबाट
मोडेरेिन एवं िुद्धािुवद्ध गने ।

एक–एक सेट प्रश्नपर र उत्तर कुन्त्िीका ववषयगत ववज्ञबाट

४.५ एक–एक सेट प्रश्नपर र उत्तर कुन्त्िीका कम््युटर टाइप गरी गो्य रुपमा छपाइको ब्यवस्था
गने ।
४.६ प्रश्न परको गोपननयतालाई वविेष कडाइ र सिगताका साथ लागू गने र कसै बाट गोपननयता
भङ्ग गने कायण भएमा प्रचनलत कानून अनुसार कावाणही गररने ।
४.७ प्रश्नपर एवं परीक्षासाँग सम्वशन्त्धत सामग्रीहरु केन्त्रगत रुपमा ्यावकङ्ग गने ।
४.८ टाइवपङ्ग गर्दाण केन्त्र, ववषय, नमनत, सं ख्या आदर्द बावहरी कभरमा प्रि र्दे शिने गरी ले ख्ने ।
४.९ परीक्षाका लानग आवश्यक सामग्रीहरुको ब्यवस्था नमलाउने ।
४.१० सन्त्र्दभण सामानग्रका रुपमा शिक्षा ववकास ननर्दे िनालयबाट प्रकानसत नमूना प्रश्नपरको सङ्गालोलाई
सहयोगी सामग्री मानी प्रश्नपर ननमार्ण गनण सवकने ।
पररच्छे र्द – ५
केन्त्राध्यक्षको काम, कतणब्य र अनधकार
५.१ केन्त्राध्यक्षको काम, कतणब्य र अनधकार र्दे हायबमोशिम बमोशिम हुनेछ ।
(क) आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा सं चालन तथा व्यवस्थापन सनमनतले तोकेको परीक्षा
केन्त्ररमा िाशन्त्तपूर् ण वातावरर्मा मयाणदर्दत ढं गबाट परीक्षा तानलका अनुसार परीक्षा सं चालन गने
।
(ि) परीक्षा सं चालनको लानग सनमनतको ननर्णय अनुसार ननधाणररत सं ख्यामा सहायक केन्त्राध्यक्ष,
ननरीक्षक तथा अन्त्य कमणचारीको व्यवस्था गने ।
(ग) परीक्षा िुरु हुन ु भन्त्र्दा एक दर्दन अशघ परीक्षा केन्त्रमा पुगी िनिशक्त व्यवस्थापन, भौनतक
व्यवस्थापन, नसट ्लान लगायतका कायण गने ।
(घ) सम्बशन्त्धत पानलकाबाट उत्तर पुशस्तका, प्रश्नपर लगायत परीक्षा सं चालन सामग्री रुिु गरी बुझ्ने
र गो्य एवं सुरशक्षत साथ राख्ने व्यवस्था नमलाउने ।
(ङ) दृविववहीन र र्दुवै हात नचल्ने परीक्षाथीका लानग कक्षा ७ मा अध्ययनरत ववद्याथीलाई सम्बशन्त्धत
ववद्यालयको नसफारीसमा ले िन सहयोगीको रुपमा राख्ने व्यवस्था नमलाउने ।
(च) ननधाणररत समयनभर परीक्षा दर्दन नसक्ने दृविववहीन, सुस्तश्रवर्, ववहरा, सुस्तमनशस्थनत भएका वा
िारीररक कारर्ले अपाङ्गता भएका परीक्षाथीको अपाङ्गताको प्रकृनत हेरी बवढमा एक घण्टा
सम्मको थप समय उपलब्ध गराउने ।

(छ) परीक्षामा िवटने सवै कमणचारीहरुलाई परीक्षा सं चालन सम्बन्त्धी अनभमुशिकरर् गराउनुका
साथै पररचय परको व्यवस्था गने ।
(ि) परीक्षाथीहरुको प्रवेि पर ववतरर् गनुक
ण ो साथै परीक्षा समयावनधभर प्रवेि पर र्दे शिने गरी
पवहररने व्यवस्था नमलाउने ।
(झ) परीक्षाथीहरुलाई अननवायण रुपमा आफ्नो ववद्यालयको पोिाक लगाई परीक्षा केन्त्रमा आउने
व्यवस्था नमलाउने ।
(ट) परीक्षा अवनधभर परीक्षासं ग सम्बशन्त्धत व्यशक्तवाहे क अन्त्य व्यशक्तलाई परीक्षा केन्त्रमा प्रवेि
गनण रोक लगाउने ।
(ठ) परीक्षाहलमा प्रनतबेन्त्च २ िनाको र्दरले परीक्षाथीहरुको बसाइका लानग फननणचरको व्यवस्था
गने ।
(ड) परीक्षाका लानग प्रकाियुक्त र सफा कक्षा कोठाको प्रयोग गने ।
(ढ) छारा, छारको लानग अलग्गै िौचालयको व्यवस्था गने ।
(र्) परीक्षा िुरु हुन ु भन्त्र्दा ३० नमनेट अगाडी परीक्षाथीहरुलाई परीक्षाहलमा प्रवेिको लानग
व्यवस्था नमलाउने र नसट ्लान चाटण वावहर ढोकामा टॉस गने ।
(त)

परीक्षा केन्त्रमा परीक्षाथीहरुका लानग िुद्ध वपउने पानीको आवश्यक व्यवस्था गने ।

(थ) प्राप्त प्रश्नपरको ्याकेट वावहर नबषय, नमनत, सं ख्या लेशिए अनुसारको भए नभएको रुिु गने ।
(र्द) परीक्षा िुरु हुन ु भन्त्र्दा १५ नमनेट अगावै प्रश्नपरको ्याकेट िोली ्याकेटमा ले शिएको वववरर्
अनुसार नभर सं ख्या रुिु गरी परीक्षाहलमा ववतरर्को लानग ननरीक्षकलाई उपलब्ध गराउने ।
(ध) प्रश्न पर अपुग भएमा तत्काल फोटो कपी गरी परीक्षाथीलाई ववतरर् गने र सम्भव भए प्रनत
ववद्याथी एक एक प्रनत र सम्भव हुन नसके एक वेन्त्चमा एक सेट प्रश्नपर उपलब्ध गराउने
(न) परीक्षाथीलाइ एक भन्त्र्दा बवढ प्रश्न पर उपलब्ध नगराउने ।
(प) बवढ भएका प्रश्नपर केन्त्राध्यक्षले सुरशक्षत रुपमा राख्ने ।
(फ) भूलवस सम्बशन्त्धत नबषयको प्रश्नपर नभएको िण्डमा सम्बशन्त्धत नबषय शिक्षकलाई बोलाई
प्रश्नपर ननमाणर् गनण लगाउने र फोटोकपी गरी ववतरर् गने एवं सोको एक प्रनत सम्बशन्त्धत
पानलकामा पेि गने ।
(ब) परीक्षाथीहरुका उत्तर पुशस्तकाहरु प्रत्येक दर्दनको नबषयगतरुपमा अलग अलग चलानी सवहत
्याकेवटङ एवं िामबन्त्र्दी गरी वावहर नबषय, नमनत, केन्त्र र सं ख्या उल्ले ि गरी तोवकएको परीक्षर्
केन्त्रमा पठाउने ।

(भ) प्रत्येक दर्दन उत्तर पुशस्तकाको पोका बन्त्र्द गरे पनछ पोकाको वावहर केन्त्राध्यक्ष र ननरीक्षकले
अननवायण रुपमा सवह गने ।
(म) परीक्षामा ननश्कानसत परीक्षाथीहरुको उ.पु.अलग्गै िामबन्त्र्दी गरी कैवफयत िनाई सम्बन्त्धीत
पानलकाको शिक्षा िािामा बुझाउने ।
(य) परीक्षाथीको हाशिरी, एक प्रनत चलानी र समविगत फाराम परीक्षा समाप्त भए लगत्तै पानलकामा
पेि गने
(र) यसमा उल्ले ि नभएका अन्त्य कुराहरु स्थाननय तहको परीक्षा सं चालन सनमनतले दर्दइएका
ननर्दे िन एवम् माध्यनमक शिक्षा परीक्षाको ननर्दे शिका बमोशिम हुने गरी गने गराउने ।
पररच्छे र्द –६
ु ेसन एवम नतीिा प्रकािन सम्बन्त्धी ब्यवस्था
उत्तरपुशस्तका परीक्षर्, टे बल
६.१ परीक्षा समाप्त भएको अको दर्दन सम्म परीक्षा केन्त्रबाट परीक्षर् केन्त्रमा उत्तर पुशस्तका सङ्कलन
गररसक्ने ।
६.२ परीक्षर् केन्त्रको शिम्मेवारी एक िना कमणचारीलाई तोक्ने ।
६.३ परीक्षर्का लानग रोिर तयारी र परीक्षर् सम्वशन्त्ध अनभमुशिकरर् गने गराउने ।
६.४ सकभर

कोनडङ्ग, नडकोनडङ्गको ब्यवस्था नमलाउने ।

६.५ ननशश्चत अबनधमा ननशश्चत उत्तरपुशस्तका मार परीक्षर् गने ब्यवस्था नमलाउने ।
६.६ परीक्षर् सम्बन्त्धी ननर्दे िन तयार गने र सोको अध्ययन गरी सोही अनुसार गनण लगाउने ।
६.७

परीक्षर् सं ग सं गै तोवकए बमोशिमका ववषयका सं ख्यामा सं परीक्षर् गने ब्यवस्था नमलाउने ।

६.८ लुि नसटमा प्राप्ताङ्क ट्यावुलेिन गने गराउने ।
६.९ परीक्षर् गररएका उत्तर पुशस्तकाहरु सुरशक्षत रुपमा राख्ने ।
६.१० सफ्रटवेयरको प्रयोग गरी ग्रेड ले िर र ग्रेड नसट तयार गने ।
६.११ ननतिा प्रकािनका लानग परीक्षा सं चालन तथा ब्यवस्थापन सनमनतको बैठकमा ननतिा पेि गने
।
६.१२ ग्रेडसीट तयार गर्दाण नेपाल सरकारले प्रयोग गरे को िैशक्षक ब्यवस्थापन सूचना प्रर्ाली (EMIS)
को प्रयोग गने ।
६.१३ परीक्षाथीहरुले प्राप्त गरे को निीताको ग्रेनडङ्ग गर्दाण नबद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धनत कायाणन्त्वयन
कायणनबनध ,२०७२ बमोशिम गने ।

पररच्छे र्द – ७
परीक्षाथीले पालना गनुप
ण ने आचारस्रवहता
७.१ परीक्षा अवनधभर प्रत्येक दर्दन आफ्नो प्रवेि पर साथमा नलई परीक्षा केन्त्रमा िानु पनेछ ।
७.२ नसट ्लान अनुसार तोवकएको स्थानमा बसेर परीक्षामा सशम्मनलत हुन ु पनेछ ।
७.३ मूल उत्तर पुशस्तकाको वावहरी पानामा ले ख्न ु पने नस.नं. नाम, नमनत, नबषय आदर्द प्रिरुपमा बुशझने
ु ने र पवहलो पानाको नभरी पेिमा केही नले िी िानल छोडनु पनेछ ।
गरी लेख्नप
७.४ उत्तर पुशस्तकाको र्दायॉ वकनारमा १.५ इन्त्च िानल ठाउाँ छोडी ले ख्न ु पनेछ ।
७.५ प्रत्येक प्रश्नको उत्तर दर्द‘र्दा प्रश्न नं. अननवायणरुपमा ले ख्न ु पनेछ ।
७.६ प्रत्येक प्रश्नको उत्तर लेशिसकेपनछ एक र्दुई लाइन िानलछोडी अको प्रश्नको उत्तर ले ख्न ु पनेछ
७.७ उत्तर पुशस्तकाको र्दुवै पानामा ले ख्ने र भूलवस िानल हुन गएमा × ले ख्न ु पनेछ ।
७.८ प्रत्येक पेिमा लेशिसकेपनछ अको पेिमा ले ख्न ु पर्दाण पेिको तल पट्टी P.T.O. ले ख्न ु पनेछ ।
७.९ थप उत्तर पुशस्तकालाई मूल उत्तर पुशस्तकामा नछु ट्टीने गरी स्टीच गनुण पनेछ ।
७.१० परीक्षाहल नभर नलन ननषेध गररएका सामग्रीहरु िस्तै : वकताव, कपी, नोटबुक, गाईड, गेस पेपर,
शचट, मोवाईल,मेमोरी भएका क्याल्कुलेटर लगायतका सामग्रीहरु परीक्षामा नलएर िान पाइने छै न
।
७.११ आफ्नो उत्तर पुशस्तका अरुले पढ्न र नक्कल गने गरी र्दे िाउन पाइने छै न ।
७.१२. परीक्षामा िवटएका व्यशक्तबाट परीक्षाका लानग िानतलसी नलन िोिेमा हादर्दणकतापूवक
ण स्वीकार
गनुण पनेछ ।
७.१३ परीक्षामा कालो वा ननलो एकै वकनसमको मसी प्रयोग गनुण पनेछ।मसी बर्दल्नु परे मा ननरीक्षकको
सही गराउनु पनेछ ।
७.१४ परीक्षालाई व्यवशस्थत, मयाणदर्दत एवं अनुिानसत बनाउन केन्त्राध्यक्ष, सहायक केन्त्राध्यक्ष, ननरीक्षक
एवं परीक्षामा िवटने अन्त्य पर्दानधकारीलाई आवश्यक सहयोग गनुण पनेछ ।
७.१५ परीक्षाका लानग दर्दईएका ननर्दे िनहरुको पूर्रु
ण पमा पालना गनुण पनेछ ।
पररच्छे र्द –८
सहायक केन्त्राध्यक्ष, ननरीक्षक र अन्त्य कमणचारीहरुको काम, कतणब्य र र्दावयत्व
८.१ सहायक केन्त्रध्यक्षको काम, कतणव्य र र्दावयत्व : सहायक केन्त्राध्यक्षको काम, कतणब्य र र्दावयत्व
र्दे हायबमोशिम हुनेछ :

(क) परीक्षामा िवटने ननरीक्षक र कमणचारीको ननयुशक्त पर र पररचयपरको व्यवस्था गने ।
(ि) परीक्षामा िवटने ननरीक्षकलाई ननरन्त्तर र्दोहोरो नपने गरी परीक्षाहलमा िटाउनको लानग
केन्त्राध्यक्षलाई नसफारीस गने ।
(ग) प्रत्येक कोठाको हाशिरी अनुसार उ.पु. भए नभएको रुिु गने ।
(घ) परीक्षाको लानग आवश्यक फननणचर र नसट ्लानसम्बन्त्धी कायण गने ।
(ङ) परीक्षासाँग सम्बशन्त्धत प्रिासननक कायण गने ।
(च) प्रवेि परको प्रनतनलवप माग गने परीक्षाथीलाई सोको प्रनतनलवप उपलब्ध गराउने ।
(छ) केन्त्राध्यक्षले तोवकएका अन्त्य कामहरु गने गराउने ।
८.२ ननरीक्षकको काम, कतणव्य र र्दावयत्व : ननरीक्षकको काम, कतणव्य र र्दावयत्व र्दे हायबमोशिम हुनेछ
:
(क) तोवकएको परीक्षाहलमा उपशस्थत भई परीक्षालाई व्यवशस्थत, मयाणदर्दत र अनुिानसत बनाउने
।
(ि) नसट ्लान कायणमा सहयोग गरी परीक्षाथीलाई तोवकएको नसटमा बस्न सहिीकरर् गने ।
(ग) मूल उत्तर पुशस्तकाको तोवकएको स्थानमा परीक्षाथीले आफ्नो नाम, नस.नं., नबषय, केन्त्र
लगायतका वववरर् प्रिसाँग ले िे नले िेको रुिु गने

।

(घ) परीक्षाथीलाई दर्दईएको उत्तर पुशस्तकामा केन्त्राध्यक्षको र्दस्तित भए–नभएको रुिु गने ।
(ङ) उत्तर पुशस्तकाको वायााँ वकनारमा १.५ इन्त्च माशिणन छोडी परीक्षाथीलाई ले ख्न ननर्दे िन दर्दने
।
(च) िानलपृष्ठ वा िानलस्थान हुन आएमा × गनण लगाउने ।
(छ) परीक्षाथीहरुले नलइएका पुस्तक, गाईड लगायतका परीक्षासं ग असम्बशन्त्धत सामग्रीहरु परीक्षा
सं चालन हुन ु अगावै परीक्षाहल वावहर राख्न लगाउने ।
(ि) परीक्षाथीहरुको नसम्वोल नं. अनुसार उत्तर पुशस्तकाको क्रम नमलाएर राख्ने ।
(झ) मूल उत्तर पुशस्तकामा अननवायणरुपमा ननरीक्षकले र्दस्तित गने ।
(ञ) थप उत्तर पुशस्तका थ्ने परीक्षाथीहरुको मूल उत्तर पुशस्तकामा एक + गर्दै िाने र थप मा
सही गने ।
(ट) परीक्षाथीले प्रयोग गने मनस फरक भएमा सो स्थानमा हस्ताक्षर गने ।
(ठ) परीक्षाथीलाई वावहर पठाउर्दा पालै पालो गरी पठाउने ।
(ड) सवै परीक्षाथीहरुप्रनत समान व्यवहार गने ।

(ढ) परीक्षा िुरु भएको एक घण्टा नबतेपनछ मार परीक्षाथीहरुलाई परीक्षाहलबाट वावहर िाने
व्यवस्था नमलाउने ।
(र्) परीक्षाथीहरुलाई िानतलासी पश्चात परीक्षाहलमा प्रवेि गराउने ।
(त) प्रश्नपर ववतरर् गरीसकेपनछ पश्नपरको अशघल्लो पेिको मानथल्लो भागमा नस.नं ले ख्न लगाउने
।
(थ) परीक्षामा अनुशचत कायण गनण िोज्ने परीक्षाथीहरुलाई सम्झाउने, चेताबनी दर्दने र सो गर्दाण पनन
नसुनिएमा ननश्कासन गनणका लानग केन्त्राध्यक्षलाई नसफारीस गने ।
(र्द) प्रवेि पर एवं उत्तर पुशस्तकामा दर्दएका ननर्दे िनहरु अननवायणरुपमा पालना गनण लगाउने ।
(ध) केन्त्राध्यक्ष र सहायक केन्त्राध्यक्षले तोवकदर्दएका अन्त्य कायण गने ।
८.३ सहायक कमणचारीको काम, कतणव्य र र्दावयत्व : परीक्षामा िवटएका सहायक कमणचारीहरुको काम,
कतणब्य र र्दावयत्व र्दे हायबमोशिम हुनेछ ।
(क) नसट ्लानका लानग केन्त्राध्यक्षलाई सहयोग गने ।
(ि) उत्तर पुशस्तका, थप उत्तर पुशस्तका, हाशिरी लगायतका सामग्रीहरु परीक्षाहलमा लै िाने र परीक्षा
पश्चात सङ्कलन गनण आवश्यक सहयोग गने
(ग) परीक्षाहलमा परीक्षाथीहरुलाई वपउने पानी लगायत अन्त्य आवश्यक कुराहरु उपलब्ध गराउने
।
(घ) केन्त्राध्यक्ष, सहायक केन्त्राध्यक्ष र ननरीक्षकको ननर्दे िनअनुसार परीक्षा सम्बन्त्धी अन्त्य कायण
गने ।
पररच्छे र्द –९
ववववध
९.१. स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने परीक्षा सामग्रीहरु : परीक्षा केन्त्र सञ्चालनका लानग स्थानीय तह एवम्
पानलकाबाट र्दे हायका सामग्रीहरु प्राप्त हुनेछन् :
(क) परीक्षा सं चालन ननर्दे शिका ।
(ि) प्रश्नपर ।
(ग) उत्तर पुशस्तका र थप उत्तर पुशस्तका ।
(घ) परीक्षाथीको नाम थर, नस.नं., िन्त्म नमनत आदर्द उल्ले ि भएको समविगत फाराम ।
(ङ) प्रवेि पर ।

(च) परीक्षासं ग सम्बशन्त्धत फारामहरु (परीक्षाथी हाशिरी, उ.पु. चलानी, परीक्षा प्रनतवलेर्दन, कमणचारी
हाशिरी, पारीश्रनमक एवम् भत्ताको भपाणई आदर्द )
९.२. भत्ता तथा पाररश्रनमक : पानलकाको युवा शिक्षा तथा िेलकुर्द िािा/महािािाले परीक्षामा िवटने
केन्त्राध्यक्ष, सहायक केन्त्राध्यक्ष, ननरीक्षक र अन्त्य कमणचारीहरुका लानग पाररश्रनमकको ब्यवस्था
गनण सक्नेछ । यसरी प्रर्दान गररने पाररश्रनमकमा ननयमानुसार करकट्टी गरी ववतरर् गररनेछ र
सोको एकप्रनत भपाणई र हाशिरी परीक्षा समाप्त भएको सात दर्दन नभर सम्बशन्त्धत पानलकाको आनथणक
प्रिासन िािा/फााँटमा पेि गनुण पनेछ ।
९.३ परीक्षा केन्त्रको ब्यवस्थापन : कशम्तमा १०० िना परीक्षाथीहरु वा ५ वटा नबद्यालयहरुका लानग
एउटा परीक्षाकेन्त्रको व्यवस्था गनण सवकनेछ र परीक्षा केन्त्र तारबार, िौचालय, िानेपानी, उपयुक्त
उज्यालो, अपाङ्ग मैरी र हरे क वहसावले सुववधािनक हुन ु पनेछ ।
९.४ परीक्षाको अनुगमन :

परीक्षालाई ब्यवशस्थत, मयाणदर्दत एवं अनुिानसत बनाउन परीक्षा सं चालन

सनमनत, स्थाननय तह लगायत परीक्षा अनुगमनका लानग िवटने पर्दानधकारीबाट अनुगमन गने ब्यवस्था
नमलाउने र अनुगमन गर्दाण ननरीक्षर् पुशस्तकामा

परीक्षा सं चालन सम्वन्त्धी राम्रा पक्ष र सुधार गनुण

पने पक्षहरु उल्लेि गनुक
ण ा साथै प्रनतबेर्दन तयारी र त्यसको सं प्रष
े र् गने ब्यवस्था नमलाउनु पनेछ
।
९.५ परीक्षाको सनमक्षा : परीक्षा समाप्त भए लगतै परीक्षामा िवटने केन्त्राध्यक्ष,सनमनतका पर्दानधकारी
ु बैठकबाट परीक्षाको सनमक्षा गने र आगामी परीक्षाका लानग पृष्ठपोषर्
एवं अनुगमन कताणको सं यक्त
नलने दर्दने ब्यवस्था नमलाउनु पनेछ ।
९.६ पुनयोगको ब्यवस्था : स्थानीय तहको आवश्यकता र अवस्थालाई मध्यनिर गरी उत्तीर्ण हुनका
लानग तोवकएको न्त्यू नतम ग्रेड नल्याउने वा आफूले प्राप्त गरे को ग्रेडमा शचत्त नबुझेका परीक्षाथीहरुले
तोवकएको समयनभर तोवकएको िुल्क नतरी पुनयोगका लानग आवश्यक ब्यवस्था गनण सवकनेछ ।
९.७ पुनःपरीक्षाको ब्यवस्था : र्दुई वा सो भन्त्र्दा बवढ ववषयमा नड वा सो भन्त्र्दा कम ग्रेड प्राप्त गरे का
परीक्षाथीहरुका लानग सनमनत वा सनमनतले तोकेको ववद्यालयले पुनः परीक्षा सञ्चालन गनण सक्नेछ
। यस्ता परीक्षाथीहरुको पुनः परीक्षाको नतीिा ववद्याथीहरुको नयााँ भनाणको समय समाप्त हुन ु अगावै
प्रकािन भइसकेको हुनपु नेछ ।

पररच्छे र्द –१०
ननर्दे शिकाको संिोधन र ब्याख्या
१०.१ यस ननर्दे शिको सं िोधन तथा पररमािणन मन्त्रालयबाट गनण सक्नेछ ।
१०.२ यो ननर्दे शिका सं घीय एवम् यस प्रर्दे ि सरकारको प्रचनलत शिक्षा ऐन तथा ननयमावली, अननवायण
तथा ननःिुल्क शिक्षा ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसाँग बाशझएको िण्डमा बाशझएको हर्दसम्म
अमान्त्य हुनेछ ।
१०.३ यस ननर्दे शिकामा भएको प्रावधानलाई थप स्पि गनुप
ण ने भएमा मन्त्रालयको ब्याख्या अशन्त्तम
हुनेछ ।

