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अधारभूत तह (कक्षा-८) परीक्षा सञ्चालन काययविवध, २०७८ 

यस भगितीमाइ गाईँपावलकाको विद्यालय विक्षा अधारभतू तह (कक्षा-८) को ऄन्तमा वलआने परीक्षालाइ मयायवदत, स्िच्छ तथा भयरवहत िातािरणमा 

सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गनय, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा (११) को ईपदफा (२) को (ज) मा व्यिस्था भए बमोवजम तथा भगितीमाइ 

गाईँपावलका विक्षा ऐन, २०७४ को दफा (६०) ईपदफा (२) ले वदएको ऄवधकार प्रयोग गरी भगितीमाइ गाईँपावलकाले अधारभूत तह (कक्षा-८) परीक्षा 

सञ्चालन काययविवध, २०७८ बनाइ लागु गरेको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारवभभक 

१ सवंक्षप्त नाम र प्रारभभः (१) यस काययविवधको नाम अधारभूत तह (कक्षा-८) परीक्षा सञ्चालन काययविवध, २०७८ रहकेो छ । 

(२) यो काययविवध भगितीमाइ गाईँपावलकाका सबै विद्यालयमा तुरुन्त लागु हुनेछ । 

२ पररभाषाः विषय र प्रसंगले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययविवधमाः 

(क) "व्यिस्थापन सवमवत" भन्नाले भगितीमाइ गाईँपावलका विक्षा ऐन, २०७४ को दफा (१३) बमोवजम गवठत विद्यालय व्यिस्थापन 

सवमवत जनाईछ । 

(ख) "परीक्षा सवमवत" भन्नाले यस काययविवधको दफा (३) बमोवजमको सवमवतलाइ जनाईछ । 

 (ग) "अधारभूत तहको ऄन्तमा वलआने परीक्षा" भन्नाले कक्षा -८ को ऄन्तमा वलआने परीक्षालाइ जनाईछ। 

(घ) "केन्राध्यक्ष" भन्नाले यस काययविवधको दफा १४ बमोवजमको केन्राध्यक्षलाइ जनाईछ । 

(ङ) "शैवक्षक सत्र" भन्नाले विद्यालयमा पठनपाठन गने हरेक बषयको बैिाख एक गतेदेवख चैत्र मसान्तसम्मको ऄिवधलाइ जनाईछ । 

(च) "विज्ञ" भन्नाले सम्बवन्धत विद्यालय विक्षक िा सम्बवन्धत विषयमा विज्ञता हावसल गरेको व्यविलाइ जनाईछ । 

(छ) "प्रमाण पत्र" भन्नाले परीक्षा सवमवतबाट ईपलब्ध गराआने ग्रेड वसट र प्रमाण पत्रलाइ जनाईछ। 

 

पररच्छेद-२ 

परीक्षा सवमवत सभबन्धी व्यिस्था 

३ परीक्षा सवमवतः (१) गाईँपावलकाबाट सञ्चालन हुने अधारभतू तह कक्षा-८ परीक्षालाइ मयायवदत र विश्वसनीय बनाईन देहाय बमोवजमको 

परीक्षा सवमवत रहने छः 

(क)  प्रमखु प्रिासकीय ऄवधकृत                         - संयोजक 

(ख)  अधारभतू तहको कक्षा अठ सञ्चालन भएको विद्यालयको प्रधानाध्यापकहरु मध्ये परीक्षा सवमवतले मनोवनत गरेको एक जना  

                             - सदस्य 

(ग)  वनम्नमाध्यवमक तहका विक्षकहरु मध्ये परीक्षा सवमवतले मनोवनत गरेका एक  जना मवहला सवहत दइु जना        - सदस्य 

(घ) विक्षा, यिुा तथा खेलकुद िाखा प्रमखु                             - सदस्य सवचि 

            (२) मनोवनत समदस्यहरुको पदािवध दइु बषयको हुनेछ ।  

     (३) परीक्षा सवमवतको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी काययविवध सवमवतले अफै वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ । 

४ परीक्षा सवमवतको काम कतयव्य र ऄवधकारः परीक्षा सवमवतको काम, कतयव्य र ऄवधकार देहाय बमोवजम हुनेछः- 

(क)  विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम र परीक्षा सम्बन्धी रावरिय नीवतको ऄवधनमा रही परीक्षा सम्बन्धी नीवत वनधायरण गने, 

(ख)  विद्यालय सङ््या, विद्याथी सङ््या र भौगोवलक ऄिस्थाका अधारमा अिश्यक परीक्षा केन्र तोक्ने, 

(ग) परीक्षा सञ्चालन व्यिस्थापन वनयमन, ऄनगुमन र सपुरीिेक्षण गने, गराईन,े 
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(घ) परीक्षाको विश्वसनीयता, िैधता र गोपनीयता कायम रहने गरी प्रश्नपत्र वनमायण, छपाइ तथा वितरण गने, गराईने, 

(ङ)  िावन्तपणूय र मयायवदत िातािरणमा परीक्षा सञ्चालन गने, गराईन,े 

(च)  परीक्षा सञ्चालन, ईत्तरपवुस्तका परीक्षण, सम्परीक्षण लगायतका कामका लावग अिश्यक जनिविको व्यिस्थापन गने, गराईन े

(छ) परीक्षामा संलग्न जनिवि तथा परीक्षाथीहरुका लावग अचारसंवहता बनाइ कायायन्ियन गने, गराईन े

(ज) परीक्षाको मयायदा विपररत काम गने विक्षक, कमयचारी तथा ऄन्य संलग्न व्यविलाइ काययिाहीका लावग लेवख पठाईने, 

(झ) वनरपक्ष र विश्वसनीय तरीकाबाट ईत्तरपवुस्तका परीक्षण, समपरीक्षण र पनुयोग गने, गराईन,े 

(ञ) विपद र विपदजन्य कारणबाट परीक्षा सञ्चालन गनय तथा परीक्षाफल प्रकािन गनय कुनै बाधा परेमा तुरुन्त अिश्यक वनणयय गने, 

(ट) परीक्षाफल प्रकािन गने र प्रमाणपत्र वितरण गने, 

(ठ) परीक्षा सम्बन्धी सम्पणूय ऄवभलेख व्यिवस्थत रुपमा ऄध्यािवधक गराईने र ऄवभलेख सरुुक्षाको अिश्यक व्यिस्था वमलाईने, 

(ड) परीक्षाथीको अिेदन फाराम भराईने र सो को ऄवभलेख रा्ने, 

(ढ) पाठ्यक्रमले व्यिस्था गरे बमोवजम प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यिस्थापन गनय, गराईन,े 

(ण) ग्रेड िवृि परीक्षा सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका लावग अिश्यक व्यिस्था वमलाईने, 

(त) परीक्षाफल विशे्लिण गरी गराइ सधुारका लावग अिश्यक ईपाय ऄिलम्बन गने, गराईन,े 

(थ) परीक्षाका ईत्तरपवुस्तका नवतजा प्रकािन भएको छ मवहनापवछ धलु्याईने व्यिस्था गने गराईने 

(द) परीक्षाको गपनीयता कायम गने, गराईन,े 

(ध) परीक्षा सम्बन्धी ऄन्य कायय गने, गराईन,े 

पररच्छेद -३ 

प्रश्नपत्र वनमायण, छपाइ तथा वितरण 

५ विषय विज्ञ सवूच ऄध्यािवधक गननः (१) विषयगत प्रश्न िैंक तयार गनयका लावग परीक्षा सवमवतले स्थानीय तह ऄन्तगयतका विद्यालयका 

विक्षकहरु मध्येबाट सम्बवन्धत विषयका विज्ञहरुको सचूी तयार गरी समय समयमा ऄध्यािवधक गनुय पनेछ । 

(२) स्थानीय तह के्षत्रवभत्र विषय विज्ञहरु ईपलब्ध हुन नसकेमा ऄन्य स्थानीय तहका विज्ञलाइ समेत प्रश्नपत्र वनमायण काययमा लगाईन सवकनेछ । 

६ प्रश्नपत्र वनमायण तथा पररमाजयन गननः (१) परीक्षा सवमवतले विज्ञहरुलाइ विषयगत प्रश्न वनमायण गनय लगाईनेछ। 

(२) प्रश्नपत्र वनमायण संगै ईत्तरकुवञ्जका पवन तयार गनुयपनेछ । 

(३) परीक्षा सवमवतले प्रश्नपत्रको स्तरीयता र समसामवयक सधुारका लावग प्रश्नपत्र वनमायण तथा पररमाजयन ईपसवमवत गठन गनय सक्नेछ । 

(४) प्रश्नपत्र वनमायण तथा पररमाजयन ईपसवमवतमा रहने विक्षक न्यूनतम िैवक्षक योग्यता हावसल गरी ईपलब्ध भएसम्म कवम्तमा पाँच बषय विक्षण 

ऄनभुि भएको हुनुपनेछ । 

(५) पाठ्यक्रमको विविविकरण तावलका ऄनरुुप सवुनवित गरी प्रश्नपत्रको ऄवन्तम रुप प्रदान गनुय पनेछ । 

७ प्रश्न बैंक सभबन्धी व्यिस्थाः (१) प्रत्येक विषयमा पाठ्यक्रमले वनधायरण गरेका वसकाआ ईपलवब्ध सवुनवित हुने गरी विषय विज्ञद्वारा तजुयमा 

गररएका प्रश्नहरुलाइ पररमाजयन गरी प्रश्न बैंक खडा गनुयपनेछ । 

(२) पाठ्यक्रमको पररमाजयन संगै प्रश्न बैंकका प्रश्नहरु पवन ऄध्यािवधक गनुय पनेछ । 
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(३) प्रश्न बैंकबाट प्रश्नहरु तयार गरी परीक्षा सञ्चालन गनुय पनेछ । तर प्रश्न बैंक तयार नहुदँा सम्म विज्ञहरुबाट प्रश्नपत्र तयार गरी परीक्षा सञ्चालन 

गनय सवकनेछ । 

(४) विक्षा विकास तथा समन्िय आकाआले तयार गरेको प्रश्नपत्र प्रयोग गरेर पवन परीक्षा सञ्चालन गनय सवकनेछ। 

८ प्रश्नपत्र छपाइ तथा वितरणः (१) दफा (६) बमोवजम तयार भएका प्रश्नपत्रहरुलाइ परीक्षा सवमवतले अिश्यक सङ््यामा छपाइ गरी समयमै 

विद्यालय िा परीक्षा केन्रमा ईपलब्ध गराईन ुपनेछ । 

(२) परीक्षा केन्रमा प्रश्नपत्रको सरुक्षा र गोपनीयता कायम गने वजम्मेिारी विद्यालय िा केन्राध्यक्षको हुनेछ । 

९ ईत्तरपुवस्तका छपाइ तथा वितरणः (१) परीक्षा सञ्चालन गदाय गाईँपावलका वभत्रका सिै विद्यालयहरुमा एकै खाले ईत्तरपवुस्तका प्रयोग गनुय 

पनेछ । 

(२) परीक्षामा प्रयोग हुने ईत्तरपुवस्तका परीक्षा सवमवतले अिश्यक सङ््यामा छपाइ गरी समयमै विद्यालय िा परीक्षा केन्रमा ईपलब्ध गराईन ु

पनेछ । 

पररच्छेद -४ 

परीक्षा सभबन्धी व्यिस्था 

१० परीक्षा अिेदन फाराम भनुय पननः(१) कक्षा अठमा ऄध्ययनरत विद्याथीले परीक्षामा सहभागी हुन ऄनुसचूी- १ बमोवजमको फाराम भरी 

तोवकएको समय वभत्र सम्बवन्धत विद्यालय पेि गनुय पनेछ । 

(२) परीक्षा अिेदन फाराम भदाय नाम, थर, जन्मवमवत, परीक्षा वदने विषय, अमा, बाबुको नाम लगायतका वििरण फरक नपने गरी भनुय पनेछ । 

(३) विद्यालयले अिेदन फाराम संकलन गरी रुजु गनुय पनेछ । विद्यालयको विद्याथी वििरण IEMIS तथ्याङ्कसंग वभडाईन ुपनेछ ।  वििरण 

फरक परेमा IEMIS तथ्याङ्क  ऄध्यािवधक गरी परीक्षा ऄगािै पनु Upload गनुय पनेछ । 

(४) विद्यालयले संकवलत फारामको वििरण ऄनसुचूी-२ बमोवजमको तयार गरी तोवकएको समयमा गाईँपावलकामा पेस गनुय पनेछ । 

(५) परीक्षा सवमवतले परीक्षा अिेदन रीतपिुयक भए, नभएको हरेी परीक्षाथीलाइ प्रिेि पत्र वदनु पनेछ । 

११ परीक्षाथीको वकवसमः परीक्षामा सवम्मवलन हुन सक्ने परीक्षाथी देहाय बमोवजम हुनेछनः 

(क)  वनयवमत परीक्षाथी, 

(ख) ग्रेडिवृि परीक्षाथी । 

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लावगः 

"वनयवमत परीक्षाथी" भन्नाले ऄनुमवत िा स्िीकृवत प्राप्त विद्यालयको कक्षा-८ मा वनयवमवत िा  खलुा िैकवल्पक विद्यालयमा ऄध्ययनरत 

भइ परीक्षामा सवम्मवलत हुनका लावग वनधायरण गररएका ितयहरु परुा गरी परीक्षा अिेदन फाराम भरेका विद्याथी सम्झन ुपछय । 

"गे्रडिृवि परीक्षाथी" भन्नाले ग्रेडिवृि परीक्षामा सवम्मवलत हुनका लावग अिेदन भरेका विद्याथी सम्झन ुपछय । 

१२ प्रिेश पत्र विना परीक्षा वदन नपाईनेः (१) परीक्षा सवमवतले जारी गरेको प्रिेि पत्र विना कुनैपवन परीक्षाथीले परीक्षा वदन पाईने छैन । 

(२) प्रत्येक परीक्षाथीले परीक्षा ऄिवधभर प्रिेि पत्र सरुवक्षत रा्न ुपनेछ । 

१३ परीक्षा केन्र तोकनेः (१) परीक्षा सवमवतले परीक्षा केन्र तोक्न ुपनेछ । 

(२) भौगोवलक विकटता, विद्याथी सङ््या र विद्यालयको भौवतक पिूायधारका अधारमा सम्बवन्धत विद्यालय िा सम्बवन्धत िडाको ऄन्य 

विद्यालय िा पायक पने नवजकको कुनै विद्यालयमा परीक्षा केन्र तोक्न सक्नेछ । 
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१४ केन्राध्यक्ष तोकनेः (१) परीक्षा सवमवतले सम्बवन्धत विद्यालयको प्रधानाध्यापक िा विक्षकलाइ परीक्षा केन्रको केन्राध्यक्ष तोक्न ुपनेछ । 

(२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन ऄन्य विद्यालयको प्रधानाध्यापक िा विक्षकलाइ परीक्षा केन्रको केन्राध्यक्ष तोक्न 

सवकनेछ । 

(३) केन्राध्यक्षको काम, कतयव्य र ऄवधकार देहाय बमोवजम हुनेछः 

(क) तोवकएको परीक्षा केन्रमा  मयायवदत, व्यिवस्थत र भयरवहत िातािरणमा परीक्षा सञ्चालन गने 

(ख) परीक्षालाइ मयायवदत र व्यिवस्थत बनाईन विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतसंग समन्िय र सहकायय गने 

(ग) परीक्षाको ऄनगुमनमा खवटएका पदावधकरी, कमयचारी तथा विक्षकले मागेको वििरण ईपलब्ध गराईने 

(घ) परीक्षा केन्रमा प्राप्त प्रश्नपत्र ईत्तरपुवस्तका र ऄन्य परीक्षा सम्बवन्ध सामाग्रीहरुको सुरक्षा गने 

(ङ) अफु मातहत खवटएका विक्षक तथा कमयचारीहरुलाइ परीक्षा सम्बवन्ध काममा लगाईने, अिश्यक वनदेिन वदने 

(च) परीक्षा सञ्चालनको काम समाप्त भएपवछ परीक्षासंग सम्बवन्धत कागजातहरु तोवकएको वनकायमा बुझाईने  

१५ परीक्षा सञ्चालन (१)  प्रत्येक िैवक्षक सत्रको ऄन्तमा बावषयक परीक्षा सञ्चालन गनुय पनेछ । 

(२) परीक्षा सवमवतले परीक्षा सञ्चालन हुने वमवत र समय तोकी समय तावलका प्रकािन गनुय पनेछ । 

(३) परीक्षा सवमवतले मयायवदत र व्यिवस्थत रुपमा परीक्षा सञ्चालन हुने व्यिस्था वमलाईन ुपनेछ । 

१६ परीक्षाको माध्यम भाषाः (१) भाषा विषय बाहके ऄन्य विषयको परीक्षाको माध्यम विक्षण गदायको माध्यम भाषा हुनेछ । 

१७ ऄनुगमन तथा सुपरीिेक्षणः(१) परीक्षा केन्रमा सञ्चालन भइ रहकेो परीक्षा मयायवदत, स्िच्छ र भयरवहत िातािरणमा सञ्चालन भए, नभएको 

देहायका पदावधकारीरुले ऄनगुमन तथा सपुरीिेक्षण गनय सक्नेछनः 

(क) गाईँपावलकाको ऄध्यक्ष, 

(ख) गाईँपावलकाको ईपाध्यक्ष, 

(ग) परीक्षा सवमवतका पदावधकारीहरु, 

(घ) परीक्षा सवमवतले खटाएका कमयचारी तथा विक्षकहरु, 

(२) ऄनगुमन तथा सपुरीिेक्षणको काममा खवटने पदावधकारीहरुले ऄनुसवूच-३ बमोवजमको ढाँचामा ऄनगुमन प्रवतिेदन पेस गनुय पनेछ । 

पररच्छेद -५ 

नवतजा प्रकाशन, प्रमाण पत्र वितरण, पुनयोग र पुनः परीक्षण 

१८ नवतजा प्रकाशनः (१) परीक्षा सवमवतले विषय विक्षकद्वारा ईत्तरपवुस्तका परीक्षण र समपरीक्षण गराईन ुपनेछ। 

(२) परीक्षण र समपरीक्षणमा विश्वसनीयता र एकरुपता कायम गनय ईत्तरकुवञ्जकाको प्रयोग गनुय पनेछ । 

(३) अधारभतू विक्षा पाठ्यक्रम, २०६९ को विद्यालय विक्षामा ऄक्षराङ्कन पिवत कायायन्ियन काययविवध २०७२ र रावरिय पाठ्यक्रम 

प्रारुप,२०७६ को कायायन्ियनसंगै लेटर ग्रेवडङ वनदेविका, २०७८ बमोवजम परीक्षाफल प्रकािन गनय पनेछ । 

(४) परीक्षाफल प्रकािन पिात नवतजा प्रमाणीकरण गरी रा्न ुपनेछ । 

१९ प्रमाण पत्र वदनु पननः (१) परीक्षा सवमवतले सिै विषयमा कवम्तमा डी प्लस(D
+
) िा सो भन्दा मावथ ग्रेड प्राप्त गने परीक्षाथीलाइ ऄनुसचूी-४ 

बमोवजमको ढाँचामा प्रमाण पत्र वदनु पनेछ । 
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२० पुनयोगः (१) कुनै विद्याथीले प्रकावित नवतजामा वचत्त नबुझेमा नवतजा प्रकािन भएको सात वदन वभत्र ऄध्ययन गरेको विद्यालयमा पनुयोगका 

लावग अिेदन गनय सक्नेछ । 

(२) विद्यालयले सो अिेदन तीन वदन वभत्र परीक्षा सवमवतमा पेस गनुय पनेछ । 

(३) पनुयोगका लावग वदएको अिेदन ईपर छलफल गरी नवतजा प्रकािन गनय परीक्षा सवमवतले तीन सदस्यीय ईप सवमवत गठन गनेछ । 

(४) पनुयोगका लावग अिेदन प्राप्त भएको वमवतले पाँच वदनवभत्र परीक्षा सवमवतले पनुयोगको नवतजा प्रकािन गनेछ । 

(५) कुनै परीक्षाथीले पनुयोगको नवतजामा वचत्त नबुझी ईत्तरपवुस्तका हनेय चाहमेा सवमवतले ितयहरु तोकी हनेय वदन ुपनेछ । 

२१ पुनःपरीक्षणः (१) पनुयोगका लाग अिेदन गरेको विद्याथीले ईत्तरपवुस्तका हदेाय समेत वचत्त नबुझेमा परीक्षा सवमवतले तोकेको ितय परुा गरी 

ईत्तरपवुस्तका पनुःपरीक्षणका लावग अिेदन गनय सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजम पनुःपरीक्षणका लावग परेका अिेदन ईपर परीक्षा सवमवतले सम्बवन्धत विषय विज्ञद्वारा ईत्तरपुवस्तका पनुःपरीक्षण गराइ 

सात वदन वभत्र नवतजा प्रकािन गनुय पनेछ । 

(३) ईत्तरपवुस्तका परीक्षण काययविवध परीक्षा सवमवत अफैले वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ । 

पररच्छेद -५ 

विविध 

२२ विशेष पररवस्थवतमा परीक्षा सञ्चालनः (१) परीक्षा सवमवतले विपद ्र विपदज्न्य कारणबाट कुनै परीक्षा केन्रमा परीक्षा सञ्चालन हुने ऄिस्था 

नदेखेमा परीक्षा स्थवगत िा रि गरी पनुःपरीक्षा वलन सक्नेछ । 

(२) कुनै महामारी िा विपदज्न्य पररवस्थवत ईत्पन्न भइ गाईँपावलका वभत्रका सम्पणूय विद्याथीको बावषयक परीक्षा लामो समयसम्म हुन नसक्ने 

ऄिस्था अएमा परीक्षा सवमवतले काययविवध तयार गरी कुनै बैकवल्पक विवधबाट विद्याथीको मलू्याङ्न गराइ नवतजा प्रकािन गनय सक्नेछ । 

२३ ऄसमथय विद्याथी सभबवन्ध व्यिस्थाः (१) दृविविवहन िा हातले ले्न ऄसमथय परीक्षाथीले तल्लो कक्षामा ऄध्ययन गरेको एकजना सहयोगी 

रा्न परीक्षा सवमवतले स्िीकृवत वदन सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजमको परीक्षाथीका लावग केन्राध्यक्षले छुटै परीक्षा कोठाको व्यिस्था गनुय पनेछ । 

(३)  ईपदफा (१) बमोवजमको परीक्षाथीलाइ समय ऄपगु हुने देवखएमा केन्राध्यक्षले ऄपाङ्गताको प्रकृवत हरेी बढीमा थप एक घण्टा समय 

ईपलब्ध गराईन सक्नेछ । 

२४ गे्रड िृवि परीक्षाः(१) कवम्तमा वड प्लस भन्दा कम ग्रेड प्राप्त गरेका विषयहरुमा सम्बवन्धत परीक्षाथीले ग्रेडिवृि गनय चाहमेा परीक्षा सवमवतले 

अिश्यक व्यिस्था वमलाईन ुपनेछ । 

(२) ग्रेड िवृि परीक्षा नयाँ िैवक्षक सुरु भएको पन्र वदन वभत्र सम्पन्न गरी सक्न ुपनेछ । 

२५ परीक्षा सञ्चालन सभबन्धी खचयः (१) गाईँपावलकाले परीक्षा केन्रमा सञ्चालन हुने परीक्षाको व्यिस्थापन गनय, परीक्षामा खवटने विक्षक तथा 

कमयचारीहरुलाइ खाजा खिुाईन, ईत्तरपवुस्तका परीक्षण तथा समपरीक्षण गनय, गराईन विद्याथी सङ््याका अधारमा केन्रध्यक्षलाइ रकम ईपलब्ध 

गराईन सक्नेछ । 

(२) परीक्षाथीको वििरण रुजु, प्रविवि लगायत परीक्षाको काममा खवटने कमयचारी तथा विक्षकहरुलाइ वनमयमानसुार गाईँपावलकाले अवथयक 

सवुिधा ईपलब्ध गराईन सक्नेछ । 
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(३) परीक्षा सवमवतको बैठकमा सहभागी पदावधकारीहरु, परीक्षा ऄनमुगनमा खवटने पदावधकारी, कमयचारीहरु तथा विक्षकहरुलाइ वनमयमानुसार 

गाईँपावलकाले अवथयक सवुिधा ईपलब्ध गराईन सक्नेछ । 

२६ सशंोधनः (१) यो काययविवध विद्यालय पाठ्यक्रम प्रारुप तथा विद्याथी मलू्याङ्कनमा भएको संिोधनसंगै अिश्यक संिोधन गनय सवकनेछ। 

२७ ऄमान्य हुनेः(१) यस काययविवधका कुनै व्यिस्था प्रचवलत काननुसंग बावझएमा बावझएको हदसम्म काययविवधको व्यिस्था ऄमान्य हुनेछ । 

२८ बचाई र खारेजीः(१) अधारभतू तह (कक्षा-८) परीक्षा सञ्चालन सम्बवन्ध काययविवध, २०७४ बमोवजम भएका कामकारिाही यसै काययविवध 

बमोवजम भएको मावननेछ । अधारभतू तह (कक्षा-८) परीक्षा सञ्चालन सम्बवन्ध काययविवध २०७४  खारेज गररएको छ । 
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ऄनुसचूी -१ 

Bhagawatimai Rural Municipality 

Education, Youth and Sports Section 

Pagnath, Dailekh 

Karnali Province, Nepal 

Basic Level Education Examination 20……… 

        Registration No                Symbol No 

 

To, 

Bhagawatimai Rural Municipality, Education, Youth and Sports Section, Dailekh 

I hereby request to submit this registration and application form with following details for the Basic Level 

Examination 20………………… 

Student's Name  

(in Block Letter) 

                    

विद्याथीको नाम (दिेनागरीमा)                                                                                                                                 

Sex                                                                                                           

Male Femal

e 

Other 

Student's Date of Birth:(in B.S) Years Month Day 

        

Father's/Mother's Name: 

Types of Disability (if any):  (1) Blind   (2) Deaf (3) Mental Retarded (4) Others……………… 

Name and Address of School: 

परीक्षाथीले परीक्षा वदन ेऐवच्छक विषयको नामः………………………………………………………….. 

It is certify that the above mentioned description are true. 

…………………                                                                                               …………………… 

Student's Signature        Headmaster's Signature 

    

Bhagawatimai Rural Municipality 

Education, Youth and Sports Section 

Pagnath, Dailekh 

Basic Level Education Examination 20……… 

प्रिेश पत्र 

       Registration No                Symbol No 

 

 

Student's Name  

(in Block Letter) 

                    

विद्याथीको नाम (दिेनागरीमा)                                                             Sex                                                                                                           Male Femal

e 

Other 

School ID    Year Reg ID 

                                                       

School ID    Year Reg ID 

                                                       

हाल सालै वखवचएको 

विद्याथीको पासपोटय 

साआजको फोटो 

प्र.ऄ. ले प्रमावणत गने 

 

 

हाल सालै वखवचएको 

विद्याथीको पासपोटय 

साआजको फोटो 

प्र.ऄ. ले प्रमावणत गने 

School Seal 
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Student's Date of Birth:(in B.S) Years Month Day 

        

Father's/Mother's Name: 

Types of Disability (if any):  (1) Blind    (2) Deaf    (3) Mental Retarded      (4) Others……………… 

Name and Address of School: 

परीक्षाथीले परीक्षा वदन ेऐवच्छक विषयको नामः………………………………………………………….. 

It is certify that the above mentioned description are true. 

…………………                                                                              ……………………  ……………….. 

Student's Signature                          Headmaster's Signature                              Officer 

 

अिेदन फाराम भनन वनदनशन  

१ अिेदन फाराम भदाय पवछ सम्म फरक नपने गरी जन्मदताय प्रमाण पत्रमा ईल्लेवखत वििरण ऄनसुार भनुय पनेछ ऄन्यथा पवछ 

सच्याआने छैन । 

२ यो फारामसाथ जन्मदताय प्रमाण पत्रको  प्रवतवलपी ऄवनबायय रुपमा विद्याथीले पेि गनुय पनेछ । 

३ विद्याथीले अिेदन फाराममा भरेका वििरण विद्यालयले समविगत फाराममा भरी प्रमावणत गरी पठाईन ुपनेछ । 

४ IEMIS File ऄनसुार कक्षा ८ को परीक्षाको नवतजा व्यिस्थापन तथा प्रमाणीकरण गररने भएकोले समविगत फाराममा भएको 

वििरण र अफ्नो विद्यालयको IEMIS File मा भएको विद्याथीको वििरण रूजी गरी फरक परेकमा समविगत फाराम ऄनसुार 

IEMIS File update गरी पनु upload गनुय पनेछ । ऄन्यथा नवतजा प्रकािनमा वििरण फरक पनय गएका विद्यालय स्ियम 

वजम्मेिार हुनेछ । 

५ मखुाकृवत नवबवग्रने गरी परीक्षाथीको फोटोमा सम्बवन्धत विद्याथी र प्रधानाध्यापकले दस्तखत गनुयपन ेछ । 

६ Student ID भररएको र विद्याथी ७५ प्रवतित विद्यालयमा हावजर भएको हुनपुनेछ । 

७ तोवकएको म्याद वभत्र नभरेका र विद्यालय माफय त प्राप्त नभएका फारामहरु स्िीकृत हुन ेछैनन ्। 

परीक्षाथीलाइ वनदनशन  

१ परीक्षा िरुु हुने पवहलो वदन अधा घण्टा र ऄरु वदन १५ वमनेट ऄगावड मात्र परीक्षा हल खलु्ने छ । 

२ एक घण्टा वढलो गरी अईने परीक्षाथीलाइ परीक्षा हलमा बस्न वदआने छैन । 

३ केन्राध्यक्षको ऄनमुवत विना अफ्नो स्थान, परीक्षा भिन छाडेर बावहर जान पाआन ेछैन । 

४ परीक्षा हलमा अईदा प्रिेि पत्र ऄवनिायय रुपमा ल्याईन ुपनेछ । केन्राध्यक्ष र वनरीक्षकले माग गरेमा दखेाईन ुपनेछ। 

५ परीक्षा हल वभत्र कुन ै वकवसमको पसु्तक, नोटबकु, गाआड, वचट, मोबाआल, हातहवतयार, ऄिैध पदाथय िा ऄन्य वनषेध गररएका 

कुनैपवन बस्त ु साथमा वलन ुहुदनै ।  

६ परीक्षाथीले कुनै ऄको परीक्षाथीको ईत्तरपवुस्तकाबाट नक्कल गनय िा नक्कल गनय वदन ुहुदनै ।  

७ यो Slip सरुवक्षत रा्न ुपनछे ।  

 

 

 

 

 

 

School Seal 
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ऄनसुचूी -२ 

अधारभतू परीक्षा (कक्षा ८) समविगत फाराम २०………. 

विद्यालयको नाम र ठेगानाः……………………………………………………………………………. 

IEMIS Code……………………….. 

छात्रा छात्र जम्मा ऐवच्चक विषय 

   १……………………………….२………………………….. 

 

S.N Registration  Name of the 

Student 

Sex Date of 

Birth 

Father's 

Name 

Mother's 

Name 

Remarks 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

मावथको English Alphabetical Order ऄनसुार तयार गनुय पनछे । 

 

तयार गनेको          प्रधानाध्यापकको 

दस्तखतः                       दस्तखतः 

वमवतः          वमवतः 

नामः          नामः 
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ऄनुसचूी-३ 

विद्यालय परीक्षा ऄनगुमन/सपुरीिेक्षण प्रवतिदेन,२०…… 

१ परीक्षा केन्रको नाम र ठेगानाः………………………………………………………… 

२ सञ्चावलत कक्षाः…………………………. 

३ परीक्षा वमवतः………………………………………. 

४ विषयः…………………………………. 

५ केन्राध्यक्षको नामः…………………………………………………………………. 

६ वनरीक्षक सं्याः…………………………………………………… 

७ परीक्षा सञ्चालन भएका कक्षाकोठा सं्याः……………………………………………. 

८ विक्षक सं्याः…………ईपवस्थत सं्या……………ऄनपुवस्थत सं्याः………………… 

९ विद्याथी सं्याः  

कक्षा ईपवस्थवत सं्या ऄनपुवस्थवत सं्या जम्मा भनाय 

छात्र छात्रा जम्मा छात्र छात्रा जम्मा छात्र  छात्रा जम्मा 

१          

२          

३          

४          

५          

६          

७          

८          

९          

१०          

 

१० परीक्षा सञ्चालनको ऄिस्थाः 

क…………………………………………………………………………………………………

……………… 

ख…………………………………………………………………………………………………

……………… 

११ सिल पक्षहरुः 

क 

……………………………………………………………………………………………………

……… 
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ख 

……………………………………………………………………………………………………

……… 

१२ सधुार गनुयपने पक्षहरु/सझुािहरुः 

क 

……………………………………………………………………………………………………

…… 

ख…………………………………………………………………………………………………

……… 

ऄनगुमनकतायको         प्रधानाध्यापकको 

दस्तखतः         दस्तखतः 

नामः          नामः 

वमवतः         वमवतः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विद्यालयको छाप 
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ऄनुसचूी-४ 

BHAGAWATIMAI RURAL MUNICIPALITY 

Office of the Rural Municipal Executive 

Pagnath, Dailekh 

                                                          Karnali Province, Nepal 

 
EXAMINATION COMMITTEE 

GRADE-SHEET 

 

 

THE GRADE(S) SECURED BY                        

DATE OF BIRTH (B.S.)          SYMBOL NO.                 

REGISTRATION NO.                 

OF SHREE 

IN THE ANNUAL BASIC EDUCATION EXAMINATION, GRADE-8(EIGHT) OF BIKRAM SAMBAT 

2077 ARE GIVEN BELOW:  

SUBJECTS CREDIT  

HOUR 

 

OBTAINED  

GRADE 

FINAL 

GRADE 

GRADE 

POINT 

REMARKS 

TH PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                         GRADE POINT AVERAGE (GPA):                                        

 

1. One Credit Hour Equals 32 Clock Hours 

2. TH: Theory, PR: Practical 

3. Abs*: Absent  

            CHECKED BY:                                                                                EDUCATION   OFFICER  

             DATE OF ISSUE:  
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DETAILS OF THE GRADE-SHEET 

S. 

N 

Interval in Percent Grade Grade Point Description 

1 90 to 100 A+ 4.0 Outstanding 

2 80 to below 90 A 3.6 Excellent 

3 70 to below 80 B+ 3.2 Very Good 

4 60 to below 70 B 2.8 Good 

5 50 to below 60 C+ 2.4 Satisfactory 

6 40 to below 50 C 2.0 Acceptable 

7 30 to below 40 D+ 1.6 Partially Acceptable 

8 20 to below 30 D 1.2 Insufficient 

9 0 to below 20 E 0.8 Very Insufficient 

 

GRADE DESCRIPTION 

Grade Description Description Explanation 

A+ Outstanding Exceptional evidence of understanding and summarizing the subject matter; 

demonstration of exemplary performance in problem-solving, creativity, critical 

expression and participation; exceptionally independent in learning and organizing 

contents with superior communication skills. 

A Excellent Strong evidence of understanding and summarizing the subject matter; 

demonstration of exemplary performance in problem-solving, creativity, critical 

expression and participation; admirably independent in learning and organizing 

contents with advanced communication skills. 

B+ Very Good Very good evidence of understanding and summarizing the subject matter; 

demonstration of higher performance in problem-solving, creativity, critical 

expression and participation; greatly independent in learning and organizing 

contents with sound communication skills. 

B Good Good evidence of understanding and summarizing the subject matter; 

demonstration of reasonably good in dependent performance in problem-solving, 

creativity, critical expression and participation; very independent in learning and 

organizing contents with reasonable communication skills. 

C+ Satisfactory Adequate evidence of understanding and summarizing the subject matter; 

demonstration of reasonably good but not particularly in dependent performance 

in problem-solving, creativity, critical expression and participation; reasonably  

dependent in learning and organizing contents with sufficient communication 

skills. 

C Acceptable Sufficient evidence of understanding and summarizing the subject matter; 

demonstration of acceptable performance in problem-solving, creativity, critical 

expression and participation; reasonably independent in learning and organizing 
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contents with satisfactory communication skills. 

D+ Partially 

Acceptable 

Some evidence of understanding and summarizing the subject matter; 

demonstration of limited performance in problem-solving, creativity, critical 

expression and participation; partially independent in learning and organizing 

contents with basic communication skills. 

D Insufficient Minimal evidence of understanding and summarizing the subject matter; 

demonstration of deficient performance in problem-solving, creativity, critical 

expression and participation; need close supervision in learning and organizing 

contents with minimal communication skills. 

E Very 

Insufficient 

Negligible evidence of understanding and summarizing the subject matter; 

demonstration of seriously deficient performance in problem-solving, creativity, 

critical expression and very minimal participation; needs constant supervision in 

learning and organizing contents with inadequate communication skills. 
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भगितीमाइ गाईँपावलका 

BHAGAWATIMAI RURAL MUNICIPALITY 

गाईँ काययपावलकाको कायायलय 

Office of the Rural Municipal Executive 

पगनाथ दैलेख 

Pagnath, Dailekh 

कणायली प्रदेश, नेपाल 

                                                                          Karnali Province, Nepal 

 

परीक्षा सवमवत 

EXAMINATION COMMITTEE 

प्रमाण-पत्र  

CERTIFICATE 

 

श्री………………………………………………………ले श्री……….………………………………………. 

………………………………………………………………………बाट विक्रम सम्ित २०७८ को परीक्षा सवमवतद्वारा 

सञ्चावलत अधारभतू तह (कक्षा ८) को परीक्षामा सहभागी भइ…………………  औषत स्तरीकृत ऄंक प्राप्त गरेको प्रमावणत 

गररन्छ। 

 

                                      This is to certify that Mr./Mrs…………………………………………of 

Shree……………………………………………………has completed Basic Level Examination(Grade-

VII) conducted by Examination Committee in the year  2022 A.D. with …………Grade Point Average 

(GPA). 

 

 

 

DATE :                                                                                                                 EDUCATION OFFICER  

  

 

 

 

 

  Photo 

 


