पुनर्वास नगरपवलिकवको
अधवरभूत तह (कक्षव ८) को परीक्षव संचविन तथव व्यर्स्थवपन कवयालर्लध, २०७६
पाररत र प्रकाशन मममत : २०७६।०९।२७ र २०७६।०९।२८
प्रस्तवर्नव
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को ईपदफा (२) को खण्ड (ज) को ईपखण्ड (१४) ऄनसु ार
अधारभतू तहको परीक्षा संचालन, ऄनगु मन तथा व्यवस्थापन गनन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को
दफा ११ को ईपदफा (७) को ऄमधकार प्रयोग गरी पनु वानस नगरपामलकाले यो कायनमवमध तयार गरे को छ ।
पररच्छे द १
सलं क्षप्त नवम र पररभवषव
१.

सलं क्षप्त नवम र प्रवरम्भ : (१) यस कायनमवमधको नाम “अधारभतू तह (कक्षा ८) परीक्षा सच
ं ालन तथा
व्यवस्थापन कायनमवमध, २०७६” रहेको छ ।
(२)

२.

यो कायनमवमध तरुु न्त लागू हुनेछ ।

पररभवषव : मवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथन नलागेमा यस कायनमवमधमा,
(क)

“ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाइ सम्झनु पदनछ ।

(ख)

“मशक्षा सम्बमन्ध कायन हेने प्रमख
ु कमनचारी” भन्नाले नगरपामलकाको मशक्षा सम्बन्धी कायन हेने
ईपसमचव वा सो नभए मशक्षा सम्बन्धी कायन हेने शाखा ऄमधकृ त वा सो समेत नभए नगर
कायनपामलकाको कायानलयले तोके को मशक्षा सम्बन्धी कायन हेने कमनचारी सम्झनु पदनछ ।

(ग)

“नगरपामलका” भन्नाले पनु वानस नगरपामलका सम्झनु पदनछ ।

(घ)

“समममत” भन्नाले पररच्छे द २ को दफा ४ (१) ऄनसु ार गठन गररएको अधारभतू तह (कक्षा
८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समममत सम्झनु पदनछ ।

(ङ)

“मवद्यालय” भन्नाले नगरपामलकामभत्र सञ्चामलत सामदु ामयक तथा संस्थागत मवद्यालय सम्झनु
पदनछ ।

(च)

“मवद्याथी” भन्नाले नगरपामलकामभत्रका अधारभतू तह कक्षा ८ को परीक्षामा सहभागी हुन
योग्यता पगु क
े ा मनयममत मवद्याथी सम्झनु पदनछ । सो शब्दले नगरपामलकामभत्र सञ्चालनमा
रहेका ऄनौपचाररक तथा खल
ु ा मवद्यालयका मवद्याथी समेत सम्झनु पदनछ ।
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(छ)

“परीक्षा” भन्नाले नगरपामलकाले शैमक्षक सत्रको ऄन्तमा संचालन गने अधारभतू तह कक्षा ८
को वामषनक परीक्षा सम्झनु पदनछ ।

(ज)

“कायनदल” भन्नाले परीक्षा के न्रमा परीक्षाफल तयारीका लामग पररच्छे द ४ को दफा १६ (१)
ऄनसु ार गमठत कायनदल सम्झनु पदनछ ।

(झ)

“के न्र” भन्नाले अधारभतू तह परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लामग अधारभतू तह
(कक्षा ८) परीक्षा सचं ालन तथा व्यवस्थापन समममतद्वारा तोमकएको परीक्षा के न्र तथा ईत्तर
पमु स्तका परीक्षण के न्र समेतलाइ सम्झनु पदनछ ।

(ञ)
३.

“कायानलय” भन्नाले नगरकायनपामलका कायानलयको मशक्षा हेने मनकायलाइ सम्झनु पदनछ ।

उद्देश्यः यस कायनमवमधको ईद्देश्य मनम्नानसु ार रहेको छ ।
(क)

अधारभतू मशक्षा परीक्षाको मयानदा, गणु स्तर¸ मवश्वसनीयता¸ वैधता र वस्तमु नष्ठता कायम राख्नु ।

(ख)

अधारभतू मशक्षा परीक्षा संचालन, प्रमाणीकरण तथा नमतजा प्रकाशन कायनलाइ मयानमदत एवम्
व्यवमस्थत गननु ।
पररच्छे द २
परीक्षव सञ्चविन तथव व्यर्स्थवपन सलमलत

४.

अधवरभूत तह (कक्षव ८) परीक्षव सञ्चविन तथव व्यर्स्थवपन सलमलत : (१) अधारभतू तह (कक्षा
८) को ऄमन्तम परीक्षालाइ व्यवमस्थत¸ मयानमदत र मवश्वसनीय रुपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गनन
नगरपामलकाको मशक्षा सम्बमन्ध कायन हेने प्रमख
ु कमनचारीको सयं ोजकत्वमा नगर मशक्षा समममतले प्रत्येक
बषन बढीमा सात सदस्यीय एक अधारभतू तह (कक्षा ८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समममत
गठन गनेछ ।
(२)

५.

नगरपामलकाको प्रमख
ु प्रशासकीय ऄमधकृ तलाइ समममतको बैठकमा अमन्त्रण गनन समकनेछ ।

सलमलतको कवम¸ कताव्य र ऄलधकवर : (१) अधारभतू तह (कक्षा ८) परीक्षा सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन समममतको काम¸ कतनव्य र ऄमधकार देहाय ऄनसु ार हुनेछ :(क)

अधारभतू तह (कक्षा ८) परीक्षाको अवेदन फाराम तयारी तथा मवतरण र
मवद्याथीहरूबाट सो फाराम भनन लगाइ मवद्यालयबाट परीक्षाको लामग अवश्यक
मववरण सङ्कलन गने गराईने ।
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(ख)

भौगोमलक मवकटता¸ मवद्याथी सङ्ख्या र भौमतक पवू ानधारको अधारमा
मवद्याथीहरूलाइ पायक पने गरी परीक्षाके न्र तथा ईत्तरपमु स्तका परीक्षण के न्र मनधानरण
गने ।

(ग)

अधारभतू तह (कक्षा ८) परीक्षाको समय तामलका मनधानरण गने ।

(घ)

के न्राध्यक्ष र परीक्षण के न्र प्रमख
ु मनयक्त
ु गरी मनजहरूलाइ परीक्षा सञ्चालन,
व्यवस्थापन तथा परीक्षाफल प्रकाशनका मवषयमा ऄमभमख
ु ीकरण गने गराईने ।

(ङ)

प्रश्नपत्र मनमानण, परीक्षा सञ्चालन, ईत्तरपमु स्तका परीक्षण र परीक्षाफल प्रकाशन तथा
प्रमाणीकरण सम्बन्धी नीमत मनधानरण गने ।

(च)

परीक्षा शल्ु क तथा परीक्षा सम्बन्धी काममा संलग्न जनशमक्तको पाररश्रममक तोक्ने र
परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापनका लामग मशषनकगत बजेट तथा खचनको नम्सन
मनधानरण गने ।

(छ)

कुनै परीक्षा के न्र वा परीक्षण के न्रमा ऄमनयममतता भएको पाआएमा अवश्यकता
ऄनसु ार परीक्षा बदर गरी पनु ः परीक्षा गराईने वा त्यस्तो के न्र बन्द गने ।

(ज)

प्राकृ मतक प्रकोप वा ऄन्य कुनै कारणबाट मनधानररत समयमा परीक्षा सञ्चालन गनन वा
परीक्षाफल प्रकाशन गनन बाधा परे मा तरुु न्तै अवश्यक मनणनय मलने ।

(झ)

परीक्षाका लामग अवश्यक प्रश्नपत्र मनमानण र ईत्तरपमु स्तका परीक्षण कायनका लामग
मवषय मव१का रुपमा अधारभतू तह (कक्षा ८) मा ऄध्यापनरत मशक्षकहरूलाइ
पररचालन गने गराईने ।

(ञ)

परीक्षालाइ व्यवमस्थत, मयानमदत र गणु स्तरीय वातावरणमा सम्पन्न गननका लामग
के न्राध्यक्ष¸ परीक्षण के न्र प्रमख
ु लगायत परीक्षामा खमटएका जनशमक्तलाइ अवश्यक
मनदेशन मदने ।

(ट)

परीक्षाको मनयममत ऄनुगमन गने गराईने ।

(ठ)

परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी संघीय र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट
तोमकएका ऄन्य कामहरू गने गराईने ।

(२)

समममतले परीक्षा सम्बन्धी ऄन्य थप कायन अफैं ले तोके बमोमजम हुनेछ ।
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पररच्छे द ३
परीक्षव सञ्चविन प्रलियव
६.

परीक्षव अर्ेदन फमा भने भरवउने : (१) नगरपामलकाको मशक्षा हेने मनकायले मनधानरण गरे को ढााँचामा
तोमकएको समयावमधमभत्र मवद्यालयहरूले मवद्याथीहरूबाट परीक्षा अवेदन फाराम भनन लगाइ सो साथ
कक्षा ७ ईमत्तणन गरे को ग्रेड/माकन मसटको प्रमतमलमप र जन्ममममत प्रमामणत हुने कागजात सल
ं ग्न राखी नगर
कायनपामलकाको कायानलयमा पेश गननु पनेछ ।
(२)

मशक्षा हेने प्रमख
ु कमनचारीले पेश भएका अवेदन फारामहरुलाइ रुजु गरी मवद्यालयको एकीकृ त
शैमक्षक सचू ना व्यवस्थापन प्रणाली (IEMIS) को वेभसाआटमा प्रमवष्ट सफ्टकपी (Excel File)
मा ईल्लेमखत ऄमभलेख ऄनसु ार भए नभएको एमकन गननु पनेछ । सप्टकपी र अवेदनको मववरण
हुबहु भएमा सोही ऄनसु ार हुने गरी नभएमा मवद्याथी भरे को अवेदन ऄनसु ार सच्याइ पनु :
वेभसाआटमा ऄपलोड गने गराईने व्यवस्था ममलाईनु पनेछ ।

(३)

मशक्षा हेने प्रमख
ु कमनचारीले ईपदफा (२) ऄनसु ार पनु : ऄपलोड भएको मवद्याथीहरुको परीक्षा
रोल नम्बर कायम गरी अवेदन फाराम स्वीकृ त गरे र सम्बमन्धत मवद्यालय माफन त प्रवेश पत्र
मवतरण गने व्यवस्था ममलाईनु पनेछ ।

७.

परीक्षवके न्द्र तोक्ने : समममतले मवद्यालयहरूको भौगोमलक दरु ी¸ समहू मवद्यालयहरूबाट परीक्षामा
सहभागी हुने मवद्याथीहरुको सङ्ख्या¸ परीक्षाके न्रमा ईपलब्ध भौमतक समु वधा¸ परीक्षा सञ्चालन तथा
व्यवस्थापनमा लाग्ने ऄनमु ामनत खचन लगायतका मापदण्डका अधारमा सम्भव भएसम्म दइु वा दइु भन्दा
बढी मवद्यालयहरूको पायक पने मवद्यालयलाइ परीक्षाके न्र तोक्नु पनेछ ।

८.

प्रयोगवत्मक परीक्षव : मवद्यालयहरूले अधारभतू तह (कक्षा ८) को मवमशमष्टकरण तामलका ऄनसु ार
प्रयोगात्मक परीक्षा सचं ालन गरी ईक्त परीक्षामा मवद्याथी प्राप्त गरे को प्राप्ताङ्क ऄमन्तम परीक्षा सच
ं ालन
हुनु ऄगावै एकीकृ त शैमक्षक सचू ना व्यवस्थापन प्रणाली (IEMIS) को वेभसाआटमा प्रमवष्ट सो को
हाडनकपी प्रमामणत गरी कायानलयमा पेश गननु पनेछ ।

९.

के न्द्रवध्यक्षको लनयुलि : समममतले परीक्षाके न्र रहेको मवद्यालयको प्रधानाध्यापकलाइ के न्राध्यक्ष
मनयक्त
ु गननु पनेछ । कुनै कारणवश प्रधानाध्यापक के न्राध्यक्ष भआ कामकाज गनन नसक्ने ऄवस्थामा के न्र
मवद्यालयको वररष्ठतम स्थायी मशक्षकलाइ के न्राध्यक्ष तोक्न समकनेछ ।
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१०.

सहवयक के न्द्रवध्यक्ष तथव लनरीक्षकहूकको लनयुलि : के न्राध्यक्षले समममतसाँगको सल्लाह र
समन्वयमा सहायक के न्राध्यक्ष र तोमकएको सङ्ख्यामा मनरीक्षकहरूको मनयमु क्त गरी कामकाज गराईनु
पनेछ । के न्राध्यक्षले जनशमक्त पररचालन गरी मनयमानसु ार परीक्षा सञ्चालन गरी ईत्तरपमु स्तका तोमकएको
परीक्षणके न्रमा पठाईनु पनेछ ।

११.

प्रश्नपत्र लनमवाण: (१) कायानलयले अधारभतू तह (कक्षा ८) मा ऄध्यापनरत मवषय ममल्ने
मशक्षकहरूमध्येबाट अधारभतू मशक्षा पाठ्यक्रम कक्षा (६-८) मा ईल्लेमखत मवमशष्टीकरण तामलका
ऄनसु ार प्रश्नपत्र र ईत्तरकुमञ्जका मनमानण गनन लगाआ प्रत्येक मवषयको प्रश्नपत्र बैङ्क तयार गननु पनेछ ।
(२)

ईपदफा (२) को प्रश्नपत्र बैङ्कबाट प्रश्नहरू छनौट गरी अवश्यकता ऄनसु ार मोडरे सन गनन लगाइ
समममतले प्रत्येक मवषयको एक-एक सेट प्रश्नपत्र तयार गने र गोप्य रुपले छपाआ एवं परीक्षा
के न्रमा पग्ु ने व्यवस्था गरी परीक्षा सञ्चालन गननु पनेछ ।

(३)

समममतले अवश्यक ठानेको खण्डमा मजल्लामभत्रका ऄन्य स्थानीय तहहरूसाँग सहकायन गरी
एईटै प्रश्नपत्र तथा परीक्षा सञ्चालनको समय तामलका ममलाईन सक्नेछ ।

(४)

प्रश्नपत्र मनमानण, छपाइ, भण्डारणमा संलग्न समममतका सदस्यहरू, मवज्ञ लगायत सम्पणू न
सम्बमन्धत व्यमक्तहरूले गोपमनयता कायम गननु पनेछ ।

१२.

परीक्षव सञ्चविन समय तवलिकव: (१) समममतले परीक्षा सञ्चालन समय तामलका मनधानरण गरी
मनदेशन समहत कायानलयको वेभसाआट र सचू नापाटीमा प्रकाशन गरी सम्बमन्धत सबैलाइ जानकारी गराईनु
पनेछ ।
(२)

ऄन्य स्थानीय तहहरूसगं को सहकायनमा एईटै प्रश्नपत्र प्रयोग गने गरी परीक्षा सञ्चालन गदान
सम्बमन्धत स्थानीय तहहरूको परीक्षा समय तामलकामा एकरूपता कायम गननु पनेछ ।

(३)

समय तामलका तय गदान माध्यममक मशक्षा ईत्तीणन परीक्षा कक्षा १० को परीक्षा तथा
नगरपामलकामभत्रका मवद्यालयहरुको ऄन्य कक्षाको बामषनक परीक्षाको समय तामलका समेतलाइ
मध्यनजर गरी परीक्षा सञ्चालन गनन ईपयक्त
ु समय तय गननपु नेछ ।

(४)

पठनपाठनको समयावमध वा क्रेमडट अवर परु ा हुने समु नमित गरे र शैमक्षक सत्र समाप्त हुने ऄमन्तम
ममहनामा मात्र परीक्षा सञ्चालन गननपु नेछ ।
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१३.

उत्तरपलु स्तकव परीक्षण के न्द्र र परीक्षण के न्द्र प्रमुख : (१) समममतले सम्बमन्धत परीक्षा के न्र वा
भौमतक पवु ानधार परू ा भएका र आन्टरनेटको समु वधा भएका ऄन्य कुनै मवद्यालयलाइ ईत्तरपमु स्तका परीक्षण
के न्र तोक्न सक्नेछ ।
(२)

समममतले ईत्तरपमु स्तका परीक्षणके न्र रहेको मवद्यालयको प्रधानाध्यापकलाइ परीक्षण के न्र प्रमख
ु
तोक्नेछ । कुनै कारणवश प्रधानाध्यापक परीक्षण के न्र प्रमख
ु भइ कामकाज गनन नसक्ने भएमा
के न्र मवद्यालयको वररष्ठतम स्थायी मशक्षकलाइ परीक्षण के न्र प्रमख
ु तोक्न समकनेछ ।

१४.

लर्ज्ञ लिक्षक सूची : समममतले प्रश्नपत्र मनमानण र ईत्तरपमु स्तका परीक्षण कायनका लामग
नगरपामलकामभत्रका मवद्यालयहरुमा कक्षा ८ मा ऄध्यापनरत मशक्षकहरूलाइ सम्बमन्धत मवषयको मवज्ञ
सचू ीमा रहेको मानी सोही सचू ीबाट प्रश्नपत्र मनमानण, ईत्तर पमु स्तका परीक्षण र सम्परीक्षण गराईनु पनेछ ।

१५.

उत्तरपुलस्तकव परीक्षण : (१) परीक्षण के न्र प्रमख
ु ले मवज्ञ मशक्षकहरूको सचू ीबाट मवषयगत रुपमा
मशक्षक छनौट गरी ईत्तरपमु स्तका परीक्षण तथा सम्परीक्षणको मजम्मेवारी तोक्नेछ ।
(२)

ईपदफा (२) बमोमजम ईत्तरपमु स्तका परीक्षण तथा सम्परीक्षणका लामग मवज्ञ मशक्षक तोक्दा जनु
मवद्यालयमा मवज्ञ मशक्षक ऄध्यापनरत रहेको छ सो मवद्यालयका मवद्याथीहरुको ईत्तरपमु स्तका
परीक्षण तथा सम्परीक्षण गनन नपाईने गरी तोक्नु पनेछ ।
पररच्छे द ४
परीक्षवफि तयवरी तथव प्रकविन

१६.

परीक्षवफि तयवरी कवयादि : (१) समममतले प्रत्येक परीक्षण के न्रमा परीक्षण के न्र प्रमख
ु ¸ परीक्षण
के न्रमा समावेश मवद्यालयका प्रधानाध्यापक वा प्रमतमनमध¸ के न्र मवद्यालय वा समावेश मवद्यालयका
कम्प्यटु रमा दक्ष मशक्षक कमनचारी समम्ममलत एक परीक्षाफल तयारी कायनदल गठन गनन सक्नेछ ।
(२)

परीक्षाफल तयारी कायनदलले मवद्याथीहरुको मववरण सफ्टवेयरमा आन्री तथा रुजु गने¸ प्राप्ताङ्क
आन्री तथा रुज¸ु ग्रेड लेजर, ग्रेड मसट तयारी तथा मप्रन्ट गने लगायत परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी
कायनहरु गननक
ु ा साथै समममतले तोके का ऄन्य कायनहरू गननपु नेछ ।

१७. ऄक्षरवङ्कन पद्धलतबवट परीक्षवफि प्रकविन गनापु ने : (१) परीक्षाफल तयारी एवं प्रकाशन गदान
पाठ्यक्रम मवकास के न्र सानोमठमी भक्तपरु बाट जारी गररएको ऄक्षराङ्कन पद्धमत कायानन्वयन कायनमवमध,
२०७२ ऄनसु ार गननु पनेछ ।
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(२)

परीक्षाफल तयारी, प्रकाशन र ऄमभलेखन गने प्रयोजनका लामग मशक्षा तथा मानवस्रोत मवकास
के न्र, सानोमठमी भक्तपरु बाट मवकास गररएको एमककृ त शैमक्षक सचू ना व्यवस्थापन प्रणाली
(IEMIS) वा ऄन्य ईपयक्त
ु सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोग गनन समकनेछ ।

(३)

समममतले परीक्षाफल तयार गनन कायनदलका सदस्यहरु, प्रयोगात्मक ऄक
ं प्रमवष्टी गने
मवद्यालयका मशक्षक वा कमनचारी, के न्राध्यक्ष र कायानलयका कमनचारीहरुलाइ सफ्टवेयर
सञ्चालन र प्रयोगका बारे मा ऄमभमख
ु ीकरणको अवश्यक व्यवस्था गननु पनेछ ।

१८.

परीक्षवफि प्रमवणीकरण : (१) परीक्षाको ग्रेड मसटको समममतले मनधानरण गरे बमोमजम हुनेछ ।
(२)

सम्बमन्धत मवद्यालयका प्रधानाध्यापक¸ समममतको सदस्य-समचव र समममतको सयं ोजकले ग्रेड
लेजर र ग्रेड मसटमा दस्तखत गरी परीक्षाफल प्रमाणीकरण गननपु नेछ ।

(३)

प्रमाणीकरण भएको ग्रेड लेजर एक प्रमत मवद्यालयमा र एक प्रमत नगर कायनपामलकाको
कायानलयमा सरु मक्षत हुने गरी ऄमभलेख राख्नु पनेछ । भमवष्यमा कुनै मवद्याथीले मनयमानुसार
अफ्नो ग्रेड मसटको प्रमतमलमप माग गरे मा ईक्त ऄमभलेखबाट ग्रेड मसटको प्रमतमलमप मदन
समकनेछ ।

१९.

परीक्षवफि प्रकविन : (१) परीक्षाफल प्रमाणीकरण भै सके पमछ समममतले सबै परीक्षाके न्रको
परीक्षाफल एकमष्टु प्रकाशन गरी मवद्यालय माफन त परीक्षाथीहरुको ग्रेड मसट मवतरण गननपु नेछ ।
(२)

२०.

परीक्षाफल प्रकाशन गदान नगरपामलकाको वेभसाआट माफन त सचू ना संप्रेषण गननपु नेछ ।

ग्रेड र्ृलद्ध परीक्षव सम्बन्द्धी व्यर्स्थव : (१) परीक्षामा तोमकएको भन्दा कम ग्रेड प्राप्त गरे का
मवद्याथीहरुको लामग नगर मशक्षा समममतको मनणनय ऄनसु ार ग्रेड वृमद्ध परीक्षा सञ्चालन गनन समकने छ ।
(२)

ग्रेड वृमद्ध परीक्षा सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था पाठ्यक्रम मवकास के न्र र रामष्रय परीक्षा वोडनबाट
जारी गररएका मापदण्ड ऄनसु ार गननु पनेछ ।
पररच्छे द ५
लर्लर्ध

२१.

परीक्षव िुल्क र परीक्षवमव खटीने कमाचवरीहूकको पवररश्रलमक : परीक्षा शल्ु क, परीक्षा सञ्चालन
तथा व्यवस्थापन खचन र परीक्षामा खमटने के न्राध्यक्ष, सहायक के न्राध्यक्ष, मनरीक्षक, परीक्षाफल तयारी
कायनदलका सदस्यहरूको पाररश्रममक समममतले तोके बमोमजम हुनेछ ।
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२२.

बवधव ऄडकवउ फुकवउने ऄलधकवर : यो कायनमवमध कायानन्वयन गदान कुनै बाधा ऄडकाई पनन गएमा वा
यो कायनमवमधमा ईल्लेख नभएको मवषयका सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गनन अवश्यक परे मा नगर मशक्षा
समममतले मनणनय गरे बमोमजम हुनेछ ।

२३.

खवरेजी र बचवउ : (१) पनु वानस नगरपामलकाको अधारभतू मशक्षा ईमत्तणन परीक्षा संचालन, कायनमवमध
२०७५ खारे ज गररएको छ ।
(२)

पनु वानस नगरपामलकाको अधारभतू मशक्षा ईमत्तणन परीक्षा सच
ं ालन, कायनमवमध २०७५ ऄनसु ार
भए गरे का कायनहरु यसै कायनमवमध बमोमजम भएको मामननेछ ।
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