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                                                                        स्वीकृत मिमत २०७८।२। 

 

" लर्द्यवर्थी  मूल्वङ्कन तर्थव व््र्स्र्थवपन कव ा्लर्लि, २०७८" 

प्रस्तवर्नव  

 मवश्वको अमिकाांश भ ूभागका  साथै हाम्रो दशेभरी  फैमिएको नयााँ भेररएन्ट समहतकोकोमभड-१९ को सङ््करिण र िहािारीका कारण 

मवद्यािय स्तरीय एवि ्नगरपामिका स्तरीय आिारभतू तह (कक्षा-८) को मिमित परीक्षा  भौमतक उपमस्थमतिा सञ्चािन हुनसक्न े

अवस्था नदमेिएको र चािु शैमक्षक सत्रको अन््यसम्ििा िहािारी कायि रहन ेअवस्था दमेिएको हुाँदा मवद्याथीहरुको शैमक्षक सत्र तथा 

स्वास््य सरुक्षा सितेिाई िध्यनजर गरी सम्बमन्ित मवद्याियबाट मवद्याथीहरुको वामषिक िलू्याङ््ककन गरी प्रिाणीकरण तथा श्रेणीकरण 

गने, नमतजा प्रकाशन गन े र प्रिाणपत्र प्रदान गन े कायििाई थप व्यवमस्थत गनि वाञ्छनीय भएकािे पनुवािस नगरपामिकाको  

नगरकायिपामिकािे पनुवािस नगरपामिकाको प्रशवसकी् कव ा्लर्लि लन्लमत गने ऐन २०७५ को दफव (४) र स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (१) ज िे मदएको अमिकार प्रयोग गरी यो कायिमवमि बनाएको छ ।  

पररच्छेद-१: प्रवरलभिक 

१ सांलिप्त नवम र प्रवरभििः (१) यस कायिमवमिको नाि " लर्द्यवर्थी  मूल्वङ्कन तर्थव व््र्स्र्थवपन कव ा्लर्लि, २०७८" रहकेो छ । 

(२) यो कायिमवमि k'gjf{; gu/kflnsfsf] :yfgLo /fhkqdf k|sflzt ePsf] ldlt b]lv िाग ूहुनेछ । 

२ पररिवषविः मवषय वा प्रसङ््कगिे अको अथि निागिेा यस कायिमवमििा  

(क) “परीिव सलमलत” भन्नािे यस पनुवािस नगरपामिकाको आिारभतू तह (कक्षा ८)  को परीक्षा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

समिमतिाई सम्झनपुछि । 

(ि) "नलतजव त्वरी सलमलत" भन्नािे भन्नािे यस कायिमवमिको दफा ३ बिोमजि गमित समिमत सम्झनपुछि । 

(ग) “ मूल्वांकन सलमलत” भन्नािे यस कायिमवमि बिोमजि सम्बमन्ित मवद्याियिे मवद्याथीहरुको प्राप्ताङ््कक समहत अमन्ति िलू्याांकन 

प्रिामणत गरी मसफाररस एवां प्रिामणकरण गने दफा ४ बिोमजि गमित समिमत सम्झनपुछि । 

(घ) " लशिव शवखव प्रमुख " भन्नािे पनुवािस नगरपामिकाको मशक्षा, यवुा तथा ििेकुद शािािा कायिरत मशक्षा सेवाको अमिकृत 

स्तरको प्रििु कििचारीिाई सम्झनपुछि । 

(ङ्क) "सदस्् सलचर्" भन्नािे पनुवािस नगरपामिकाको आिारभतू तह (कक्षा₋ ८)को परीक्षा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन  समिमतको 

सदस्य समचविाई  सम्झनपुछि । 

(च) “लर्ष् लशिक”  भन्नािे कक्षा ९ सम्िका पाि्यरि अनसुार मवद्याियहरुिा  सम्बमन्ित मवषय अध्यापन गराउने मशक्षक 

सम्झनपुछि । 

(छ) “प्रिवनवध््वपक” भन्नािे पनुवािस नगरपामिका अन्तरगतका मवद्याियहरुिा कायिरत प्रिानाध्यापकिाई सम्झनपुछि । 

(ज)“लर्द्यवर्थी” भन्नािे शमैक्षक सत्र २०७७ िा पनुवािस नगरपामिका मस्थत मवद्याियहरुिा कक्षा ९ सम्ि  भनाि भइ वामषिक परीक्षािा 

सहभागी हुन योग्य मवद्याथीहरु सम्झनपुछि । 

(झ)“पवठ््क्रम” भन्नािे रामरिय पाि्यरि मवकास तथा िलू्याङ््ककन पररषद ् तथा नपेाि सरकारद्वारा स्वीकृत कक्षा ९ सम्िको  

पाि्यरि सम्झनपुछि । 

(ञ) "सैद्धवलततक मूल्वकन"भन्नािे पाि्यरििे तोके बिोमजिका मवषयवस्तुहरुकोपरीक्षण गनिका िामग मवद्याथीको भौमतक वा 

अभौमतक उपमस्थमत (अनिाइन/अफिाइन मवमि) िा सञ्चािन गररने त्रिैामसक, अििवामषिक वा ्यस्तै कुनैसियावमिको फरकिा 

सञ्चािन गररन ेमिमित परीक्षासम्झनपुछि ।सैद्धामन्तक िलू्याङ््ककन भन्नािे बाह्य िलू्याङ््ककनिाई सिते जनाउनेछ । 

(ट) "प्र्ोगवत्मक मूल्वांकन" भन्नािेपाि्यरििे प्रयोगा्िक परीक्षाका िामग भनी तोके बिोमजिका मवषयवस्तु र पणूािङ््कक 

अनसुार मवद्याथीको मसप परीक्षण गनिका िामग सञ्चािन गररन ेव्यावहाररक परीक्षा सम्झनपुछि । 

(ठ)"आततररक मूल्वङ्कन"भन्नािे भौमतक वा अभौमतक रुपिा सञ्चािन गररन ेमिमित तथा प्रयोगा्िक परीक्षाबाहकेका अन्य 

सािनहरु प्रयोग गरी प्र्यक्ष अविोकन वा त्याङ््कक सङ््ककिनको अध्ययन मवशे्लषणबाट गररन ेिलू्याङ््ककन सम्झनपुछि । 

(ड) " लनरततर  मूल्वङ्कन" ितनविे सभबलतित तह र किवको पवठ््क्रम उलिेलखत लनरततर मूल्वङ्कनिवई  सभझनुपदाछ 

। 

(ढ) "शे्रणीकरण"भन्नािे अक्षराङ््ककन पद्धमत कायािन्वयन कायिमवमि, २०७२ (सांशोिनसमहत)बिोमजि मवद्याथीिे हामसि गरेको 

मसकाइ स्तरकोग्रेड मनिािरणभन्ने सम्झनपुछि । 

(ण)“पवठ््घण्टव (Credit Hour)”  कक्षा १ दमेि ९ सम्िको  पाि्यरििे तोकेअनसुार मसकाइ सम्बद्ध मरयाकिापिा िचि गररन े

सियिाई सम्झनपुछि । 



(त)“स्तरीकृत अङ्क (Grade Point)” भन्नािे अक्षरिा गररएको मवद्याथी िलू्याङ््ककनको स्तरीकरणिाई अङ््ककिा प्रस्तुत 

गररएको आनसुाङ््कमययक िानिाई सम्झनपुछि । 

(थ) “IEMIS” ितनविे लशिव, लर्ज्ञवन तर्थव प्रलर्लि मतरवि् एर्ां लशिव तर्थव मवनर् स्रोत लर्कवस केतर सवनोलठमी 

िक्तपूरिे देश िरकव लर्द्यवि्हरुको तथ््वङ्क व््र्स्र्थवपनकव िवलग  प्र्ोगमव ल्वएको Excell base को Integrated 

Educational Management Information System  ितने सभझनुपछा। 

 

पररच्छेद-२: सलमलत गठन र मुख्् कव ा् 

३. परीिव सलमलत: यस नगरपामिकाको अिारभतू तहको परीक्षा समिमतको काि मवद्याियहरुिा हुने वामषिक िलू्याङ््ककनको 

व्यवस्थापन अनगुिन गनुि, नमतजा प्रकाशन समिमत र मवद्याियको िलू्याङ््ककन समिमतिाई आवश्यक मनदशेन मदन ु हुनेछ । उक्त 

समिमतको समचवािय मशक्षा शािािा रहनछे । 

४.नलतजव त्वरी सलमलत: मशक्षा शािाको प्रििुको  सांयोजक्विा मशक्षा शािा प्रििुिे तोकेको एकजना सदस्य र परीक्षा सम्बन्िी 

काि गने १ जना कििचारी समहतको तीन सदस्थीय नमतजा तयारी समिमत रहने छ । यस समिमतको काि मवद्याियबाट प्राप्त अनसुमूच २ 

बिोमजिको िलू्याङ््ककन तामिका सङ््ककिन गनुि,िलू्याङ््ककन सम्बन्िी गोप्य कागजातहरुको व्यवस्थापन गनुि र गे्रड मसट र गे्रड िेजर 

मप्रन्ट तथा मवतरण िगायतका  नमतजा प्रकाशनका सम्पणूि कायिहरु गनुि हुनेछ । नमतजा तयारी समिमतिे नमतजाको अमन्ति प्रमतवेदन 

परीक्षा मसमितिा पेस गनेछ । उक्त समिमतको समचवािय मशक्षा शािािा रहनछे । समिमतिे थप मवषयिा आवश्यकतानसुार आफ्नो 

कायिमवमि आफैाँिे बनाउन सक्नेछ । 

५. मूल्वङ्कन सलमलत : मवद्याियका प्रिानाध्यापकको सांयोजक्विा  सम्बमन्ित कक्षा मशक्षक र प्रिानाध्यापकिे तोकेको 

प्रशासमनक काि गन े एक जना मशक्षक/कििचारी सदस्य रहकेो मवद्याथी िलू्याङ््ककन समिमत रहनेछ । मवषय मशक्षकबाट आएको 

प्राप्ताङ््कक तामिकािाई रुज ूगरी IEMIS िा प्रमवरिी गन,ेगराउन े र प्रिामणत गरी मवद्याियिा अमभिेि रायने र कक्षा ८ को हकिा  

मशक्षा शािािा पिाउन ुमवद्याथी िलू्याङ््ककन समिमतको ियुय कायि हुनेछ । कक्षा ८ बाहके अन्य कक्षाको नमतजा प्रकाशन सिेत यसै 

समिमतिे गनेछ । उक्त समिमतको समचवािय प्रिानाध्यापकको कायिकक्षिा रहनेछ । दफा १७ बिोमजिको मवद्याथी िलू्याङ््ककनिाई 

थप व्यवमस्थत बनाउन यस कायिमवमिको प्रमतकूि नहुन े गरी  यस समिमतिे आवश्यकतानसुार आफ्नो कायिमवमि आफैाँिे बनाउन 

सक्नेछ । 

पररच्छेद-३:किव ८ कव लर्द्यवर्थीहरुको मूल्वङ्कन प्रलक्र्व 

६. मूल्वङ्कनमव सलभमलित नगरवउने: किव ८ को परीक्षा आवेदन फाराि नभरेका, परीक्षा दस्तरु नबझुाएका(सांस्थागत 

मवद्याियको हकिािात्र), रमजरिेसन⁄मस नां कायि नभएका र शमैक्षक सत्र २०७७ िा मवद्याियिा पिपािन भएको कुि मदनको न्यनूति 

पचहत्तर प्रमतशत हामजरी नभएका मवद्याथीहरुिाई िलू्याङ््ककनिा समम्िमित नगराउन े। 

७ लर्द्यवर्थीहरुको र्वलषाक मूल्वङ्कन: मवद्याियिा सञ्चामित कायिरि अनसुार (सािारण/सांस्कृत) मवद्याथीहरुको सङ््कयया एमकन 

गरी दहेाय बिोमजि मवषयगत रुपिा सैद्धामन्तक, प्रयोगा्िक र आन्तररक िलू्याांकनको प्राप्ताांक मववरण तयार गन े। 

(१) सैद्धवलततक मूल्वकनिः मवद्याियिे मिएको पमहिो त्रैिामसक परीक्षाको प्राप्ताङ््ककिाई ३० प्रमतशत र दोस्रो अििवामषिक परीक्षाको 

प्राप्ताङ््ककिाई ५० प्रमतशत गरी कुि ८० प्रमतशत पणूािङ््ककिा रुपान्तरण गने । उल्िेमित िध्ये कुनै एक वा दवैु परीक्षा   सांचािन 

नभएका मवद्याियिे आन्तररक िलू्याङ््ककनबाट सिायोजन गने । 

(२) प्र्ोगवत्मक मूल्वांकनिः प्रयोगा्िक परीक्षा सञ्चािन गरेका मवद्याियिे सोही बिोमजि र प्रयोगा्िक परीक्षा सञ्चािन 

नगरेका मवद्याियिे प्रयोगा्िक परीक्षा हुने मवषयको िलू्याङ््ककनिाई पाि्यरििे तोकेको प्रमतशत अनसुार पमहिो त्रिैामसक र 

अििवामषिक परीक्षाको पणूािङ््ककिा सिायोजन गरी प्रयोगा्िक परीक्षाको प्राप्ताङ््कक चढाउन े।  

(३) आततररक मूल्वङ्कन: मवद्याियिा मवद्याथीको दमैनक हामजरी, गहृकायि, मसजिना्िक कायि,पररयोजना कायि, कक्षा र सािमुहक 

कायिहरुिा प्रदशिन गरेको नतेृ् व क्षिता,  रेमडयो पािशािा, टेमिमभजन मशक्षण र भचुिअि अनिाइन/ अफिाइन कक्षा आमदिा 

सहभामगता,अनिाइन अफिाइन िाध्यिबाट सोमिएका प्रश्नहरुको उत्तर मदन ेमसपहरु िध्य ेमवद्याियिे तोके बिोमजि २० प्रमतशतिा 

िलू्याङ्ककन गने । 

८.   मूल्वङ्कन सलमलतको कवम, कताव्् र अलिकवर 

(१) अनसुचूी-१ बिोमजिको ढााँचािा मवद्याियिा सम्बमन्ित मवषयका मशक्षकिे तयार गने प्राप्ताङ््कक तामिका तयार गरी 

मवद्याियको िलू्याङ््ककन समिमत सिक्ष पेस गने ।  

(२) मवद्याियको िलू्याङ््ककन समिमतिे अनसुचूी-२बिोमजि िलू्याङ््ककन तामिका तयार गरी प्रिामणत गने । िलू्याांकन समिमतिे 

अनसुचूीिा िाग भएका सबै मववरणहरु अमनवायि रुपिा भने ।  

(३) तामिकािा प्राप्ताांक चढाउाँदा मवद्याथीहरुको IEMIS Reg ID को  बढ्दो रििा चढाउन े। 

(४) अनसुमूच २ बिोमजिको  सिमिगत मववरण दईु प्रमत  तयार गन े। 



(५) अनसुमूच २ बिोमजिको प्राप्ताङ््कक तामिकािा उल्िेमित  मववरण भरी तयार गरी सके पमछ िलू्याांकन समिमतका सबै 

सदस्यहरुिे हस्ताक्षर गरी तोमकएको सियमभत्र मवद्याियको छाप सिते िगाई  एक  प्रमत मशक्षा शािािा बझुाउने र एक प्रमत 

मवद्याियिा  रायने ।  

(६) िलू्याांकन समिमतिे मशक्षा शािािा पसे गने प्राप्ताङ््कक तामिकाको कुनै पमन मववरणिाई नसच्याउने, केरिेट नगने र मटपेक्स 

प्रयोग नगन े। 

(७) िलू्याांकन समिमतिे तयार गरेको प्राप्ताांक मववरण प्र्येक मवद्याियिे  iemis.doe.gov.np नािको webpage िा गइ 

आफ्नो मवद्याियको  iemis id र password रािी Grade VIII template download गरी मवद्याथीिे प्राप्त गरेको 

प्रयोगा्िक र सैद्धामन्तक परीक्षाको प्राप्ताङ््कक   प्रमविी (Entry) गन ेर सोही webpage िा upload गन े। 

(८) मशक्षा शािािा पेश गररएको परीक्षा आवेदन फारााि  अनसुारको मवद्याथीको नाि, थर र जन्ििमत, बवुा र आिाको 

नािथर  र यस अमघ IEMIS िा entry गरेको मवद्याथीको सम्पणूि मववरण  रुज ुगरी यमकन गरी फरक भएको पाइएिा आफ्नो 

मवद्याियको IEMIS फायिि ैसम्बमन्ित मवद्याियिे सच्चाउन े ।  

(९) परीक्षाफि प्रकाशन नभएसम्ि मवद्याियिे िलू्याङ््ककन मववरण गोप्य रायने । 

(१०) मवद्याियको िलू्याङ््ककन समिमतिे पिाएको मववरण झिुा िहरेिा वा गित मववरण पेश गरेको पाइएिा सोको काननू 

बिोमजि जवाफदहेी िलू्याांकन समिमत स्वयि ्हुनेछ । 

९. गे्रड लनिवारण गररने : लर्द्याथीिे प्राप्त गरेको अङ््ककिाई IEMIS  िा प्रमवरिी  गरी वेवपेजिा अपिोड गरे पमछ रामरिय पाि्यरि 

िलू्याङ््ककन परीषदिे स्वीकृत गरेको अक्षराङ््ककन पद्धमत कायािन्वयन कायिमवमि, २०७२ को दफा ३ को उपदफा ३.१.१ र ३.१.२ 

बिोमजि  ग्रेड मनिािरण ⁄ श्रेणीकरण गररनेछ । 

१०.नलतजव प्रकवशन गने:नमतजा तयारी समिमतिे मवद्याियहरुबाट प्रिामणत गररएका सिमिगत िलू्याङ््ककन तामिका सङ््ककिन गनेछ 

र प्राप्त मववरणिाइ  iemis िा अपिोड गररएको मववरण सांग रुज ुगनछे ।  नमतजा  तयारी समिमतिे पेश गरेको िलू्याङ््ककन तामिकाको 

आिारिा परीक्षा समिमतिे नमतजा प्रकाशन गनछे ।   

११ उत्तीणा/ अनुत्तीणाको व््र्स्र्थव नरहने: प्रिाणपत्रिा उत्तीणि अनतु्तीणिको व्यवस्था रहन ेछैन । सोको सट्टा मवषयगत तथा सिग्रिा 

श्रेणीकरण मदइने छ । मवद्याथीहरुिे प्राप्त गरेको श्रेणीको व्यायया गे्रडमसटको पषृ्ठिा उल्िेि गररनछे । 

१२.मूल्वङ्कन तर्थव नलतजव प्रकवशन खचा:  वामषिक िलू्याङ््ककन तथा नमतजा तयारी सम्बन्िी प्रशासमनक तथा प्रामवमिक िचिको 

व्यवस्था परीक्षा समिमतको मनणिय बिोमजि हुनेछ । 

१३.रुलट सच््वउने:नमतजा प्रकाशनिा प्रामवमिक कारणबाट कुन ै त्रमुट भएिा वा नमतजा स्थमगत भएिा वा नमतजा छुट भएिा 

सम्बमन्ित मवद्याियको मसफाररस समहत नमतजा प्रकाशन भएको मिमतिे पै ाँमतस मदन मभत्र मशक्षा शािािा मनवेदन मदनपुनेछ । प्राप्त 

मनवेदन सांकिन गरी शािािे अमभिेि अनसुार आवश्यक कारवाही गनुिपनेछ 

१४ .लशिव  शवखवको कवम, कताव्् र उत्तरदवल्त्र् लनभनवनुसवर  हुनछे । 

(१) मवद्याियहरुबाट प्राप्त िलू्याङ््ककन तामिकाको प्रिामणत सक्कि मववरणसाँग मवद्यतुीय िाध्यिबाट पिाइएको मवद्याियगत मववरण 

रुज ुगने  

(२) मवद्याियबाट प्राप्त मवद्याथीको मववरण र मशक्षा शािािा रहकेो परीक्षा आवेदन अमभिेिसाँग मििे नमििेको रुज ुगने । 

(३) अनसुचूी २ अनसुारको प्रिामणत मववरण बिोमजि सैद्धामन्तक र प्रयोगा्िक दवैु िण्डको पणूािङ््कक र प्राप्ताङ््ककरुज ुगरी एमकन गने । 

(४) मवद्याथीिे प्राप्त गरेको प्राप्ताांकिाई अक्षराङ््ककन पद्धमत कायािन्वयन कायिमवमि, २०७२ (सांशोिन समहत) बिोमजि रुपान्तरण भए 

नभएको रुज ुगन े। 

(५) उपदफा (४) बिोमजि रुज ुभएकोअमन्ति मववरण नमतजा प्रकाशनको िामग नमतजा परीक्षासमिमत सिक्ष मसफाररस गने । 

(६) परीक्षा  समिमतबाट पाररत नमतजािाई वैकमल्पक िाध्यिका प्रमवमिबाट प्रकाशन गन े।  

(७) मवद्याियहरुिाई नमतजाको साराांश पिाउने र नमतजा प्रकाशन गनि जानकारी मदन े। 

(८) सम्बमन्ित मवद्याियिाई अनसुचूी ३ बिोमजि गे्रडसीट उपिव्ि गराउनकुा साथै गे्रडिेजर उपिब्ि गराउने । 

१५. परीक्षा समिमतिे अनसुमूच ३ बिोमजि मनिािरण गररएको गे्रडमसटको ढााँचािा आवश्यकताअनसुार सािान्य पररिाजिन गनि सक्नछे । 

१६. यस पररच्छेद ३ िा उल्िेमित कुराहरु कक्षा ८ को मवद्याथी िलू्याङ््ककनका िामग उल्िेि गररएको सम्झनपुदिछ  । 

  

पररच्छेद-४ :   किव ८ बवहेक अत् किवको मूल्वङ्कन प्रलक्र्व 

१७. मूल्मवङ्कन प्रलक्र्विः कक्षा ८ बाहके अन्य कक्षाका मवद्याथीहरुको िलू्याङ््ककन सम्बमन्ित तह र कक्षाको पाि्यरिको 

प्रमतकूि नहुने गरी  दहेाय बिोमजिको िलू्याङ््ककन प्रमरया अपनाई गनुि पनेछ ।  

क्र किव मूल्वङ्कन प्रलक्र्व  कै

लफ



स ्

त 

१ ECD/

PPC 

१००% मनरन्तर िलू्याङ््ककन (हामजरी,कक्षा कायि, कक्षा कोिा मभत्र र बामहर गररने मवमभमन्न मरयाकिापहरु,अमभभावक 

प्रमतमरया, बािबामिकाहरुको व्यवहार आएको पररवतिन ) 

 

२ कक्षा 

१ ₋ ३ 

१००% मनरन्तर िलू्याङ््ककन (मवद्याथी हामजरी,कक्षा कायि,गहृकायि,पररयोजना कायि, कायिसम्पादन तथा प्रदिशन,अमभभावक 

प्रमतमरया,रेमडयो⁄मट मभ मशक्षा,अनिाइन कक्षा िगायत मवमभन्न  िाध्यिबाट मवद्याथीहरुिा आएको व्यवहाररक पररवतिन ) 

 

३ कक्षा 

४ र ५ 

५०% मनरन्तर िलू्याङ््ककन (मवद्याथी हामजरी,कक्षा कायि,गहृकायि,पररयोजना कायि,रेमडयो⁄मट मभ मशक्षा,अनिाइन कक्षा)  

५०%  त्रैिामसक परीक्षा,अद्धि बामषिक परीक्षा वा अनिाइन परीक्षा वा अन्य परीक्षािाइ आिारिानी गने  

४ कक्षा 

६ र ७ 

४०% मनरन्तर िलू्याङ््ककन (मवद्याथी हामजरी,कक्षा कायि,गहृकायि,पररयोजना कायि,रेमडयो⁄मट मभ मशक्षा,अनिाइन कक्षा)  

६०% त्रैिामसक परीक्षा,अद्धि बामषिक परीक्षा वा अनिाइन परीक्षा वा अन्य परीक्षािाइ आिारिानी गने  

५ कक्षा 

९ 

२०% आन्तररक िलू्याङ््ककन (मवद्याथी हामजरी,कक्षा कायि,गहृकायि,पररयोजना कायि,रेमडयो⁄मट मभ मशक्षा,अनिाइन कक्षा)  

८०% त्रैिामसक परीक्षा,अद्धि बामषिक परीक्षा वा अनिाइन परीक्षा  वा अन्य परीक्षािाइ आिारिानी गने  

 

पररच्छेद₋ ५ 

लर्लर्ि 

१८. मवपदण्ड पविनव गनुापनेिः यस कायिमवमिको कायािन्वयन गदाि स्वास््य सरुक्षा सम्बन्िी िापदण्डहरुको पणूि पािना गनुिपनछे । 

१९. सम्मै कव ा्सभपतन गनुापनेिःमशक्षा शािािे प्रकाशन गरेको सचूना बिोमजिको सियावमि मभत्र िलू्याङ््ककन समिमतिे मवद्याथी 

िलू्याङ््ककन, प्रिामणकरण,नमतजा प्रकाशन तथा अमभिेि व्यवस्थापन सम्बमन्ि कायि सम्पन्न गनुिपनेछ । 

२०. जवनकवरी गरवउनुपनेिःफोन , SMS वा अन्य मवद्यतुीय िाध्यिबाट प्रचमित काननू बिोमजि गोपमनयता कायि गरी मवद्याथीको 

िानमसक तथा सािामजक अवस्थािा पनि सक्ने असरिाइ सिते ध्यानिा रािी मवद्याथीिाइ नमतजावारे  जानकारी गराउन ुपनछे । 

२१. अपिोड गनुापनेिःमवद्याियिे तयार पारेको नमतजािाई मवद्याियको Excell Base को IEMIS िा प्रमविी गरी, गराइ  

iemis.doe.gov.np नािको वेवपजेिा अपिोड गनुिपनेछ ।  

 

२२.बविव अड्कवउ फुकवउने:यस कायिमवमिको कायािन्वयनिा कुनै बािा अड्काउ आइपरेिा पनुवािस नगरपामिकाको नगर मशक्षा 

समिमतिे बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ  । 

२३. सांशोिन र खवरेज गने अलिकवर:यो कायिमवमि सांशोिन गन े र िारेज गन े अमिकार पनुवािस नगरपामिकाको नगर 

कायिपामिकािा रहनछे । 

 

                                                                    



अनसुचूी-१ 

मवद्याियका सम्बमन्ित मवषयका मशक्षकिे तयार गने प्राप्ताङ््कक तामिका 
 

आिारभतू तह (कक्षा-८) वामषिक िलू्याङ््ककन 

 

लर्ष्गत प्रवप्तवङ्क तवलिकव 
 

मवषयको नाि: ……………………………                            मवद्यािय कोड: …………… 

मवद्याियको पूरा नाि: …………………….. गाउाँ/टोि:……………… पामिका :……….……. वडा नां…….. 

परीक्षा दस्तरु बझुाएको मवद्याथी सङ््कयया: …………………. 

 

पणूािङ््कक : पमहिो त्रैिामसक परीक्षा ३० प्रमतशत,अििवामषिक परीक्षा  ५० प्रमतशत र आन्तररक िलू्याङ््कक्न २० प्रमतशत 

 

र. 

सां. 

IEMIS 

अनसुार 

Reg Id 

नां.  

मवद्याथीको 

परूा नाि थर 
मिङ््कग 

सैद्धामन्तक परीक्षाको प्राप्ताङ््कक 

(प्रयोगात्मकका लागग तोगकएको प्रगतशत बाहेक) 

प्रयोगा्िक 

परीक्षाको 

प्राप्ताङ््कक 

(प्रयोगा्िक परीक्षा 

नमिएको भए 

सैद्धामन्तकिा गररएको 

िूल्याङ््ककनकन जस्तै 

गरी  हुन आउन ेअक) 

जम्मा 
प्राप्ताङ्क 

कैफियत 

पमहिो 

त्रैिामसक 

परीक्षािा  

प्राप्त अांकको 

आिारिा 

हुन आउने 

अांक  

अििवामषिक 

परीक्षािा  प्राप्त 

अांकको 

आिारिा हुन 

आउने अांक 

आन्तररक 

िलू्याांकन

बाट प्राप्त 

अांक 

जम्िा 

१           

२           

३           

 

तयार गने मवषय मशक्षकको सही ……………... 

नाि: ………………………….. 

िलू्याङ््ककन समिमतसिक्ष पेस गरेको मिमत: २०७८/०२/…. 

  



अनसुचूी-२ 

 

मवद्याियको िलू्याङ््ककन समिमतिे तयार गरी पेस गने प्राप्ताङ््कक तामिका 
 

आिारभतू तह (कक्षा-८) वामषिक िलू्याङ््ककन 

वामषिक िलू्याङ््ककन तामिका 
 

मवद्यािय कोड: ………………. 

मवद्याियको पूरा नाि: …………………….. गाउाँ/टोि:……………… पामिका :……….……. वडा नां…….. 

परीक्षा दस्तरु बझुाएको मवद्याथी सङ््कयया: …………………. 

 

र. 

सां. 

IEMIS 

अनसुार 

Reg Id नां.  

मवद्याथीको नाि 

थर 
मिङ््कग 

बुवाको   

नाि  

थर 

आिाको 

नाि थर ज
न्ि

मि
मत

 

मवषयहरु 

जम्िा 

कै
मफ

य
त

 

न
ेप
ाि

ी 

अ
ङ्क

ग्र
ज

ी 

ग
मण

त
 

मव
ज्ञ

ान
 त

थ
ा 

 व
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सै-सैद्धामन्तक प्र-प्रयोगा्िक 

तयार गनेको सही    रुज ूगनेको सही  प्रिामणत गनेको सही 

नाि     नाि    नाि 

पद: मशक्षक/कििचारी    पद: कक्षा मशक्षक   पद: प्रिानाध्यापक 

मिमत: २०७८/०२/..    मिमत: २०७८/०२/..   मिमत: २०७८/०२/.. मवद्याियको छाप 

 

  



अनुसचूी-३ 

ग्रेडमशट (GRADE SHEET) को ढााँचा 
 

PUNARBAS MUNICIPALITY 

OFFICE OF MUNICIPAL EXECUTIVE 

EDUCATION,YOUTH & SPORT SECTION 

PUNARBAS KANCHANPUR 

SUDURPASHIM PROVINCE, NEPAL 

BASIC LEVEL EDUCATION (GRADE-8) EXAMINATION 

GRADE-SHEET 

THE GRADE (S) SECURED BY:………………………………………………………. 

DATE OF BIRTH (IN B.S)……………………..                         (IN AD)…………………………………….                                     

 FATHER'S NAME ………………………..                              MOTHER'S NAME …………………….  

SCHOOL CODE                                                                    SYMBOL No…………………... ……………… 

Reg ID…….. ………….      OF SCHOOL………………………………………………….IN THE ANNUAL BASIC LEVEL EDUCATION 

(GRADE-8) EXAMINATION OF ……………….B.S. ARE GIVEN BELOW. 

S
er
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N
u
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b

er
 

SUBJECTS 

CREDIT  

HOUR 1 

OBTAINED GRADE 2 

F
IN

A
L

 G
R

A
D

E
 

G
R

A
D

E
 P

O
IN

T
 

R
E

M
A

R
K

S
 3

 

TH PR 

01 Nepali        

02 English       

03 Mathematics       

04 Science & Environment Education       

05 Social & Population Education       

06 Health and Physical Education       

07 Moral Education       

08 Occupation, Business and Technology Education       

09 Computer       

 GRADE POINT AVERAGE TOTAL (GPA)  

SN Interval in 

Percentage 

Grade Description Grade Point 

1 90 to 100 A+ Outstanding 4.0 

2 80 to below 90 A Excellent 3.6 

3 70 to below 80 B+ Very Good 3.2 

4 60 to below 70 B Good 2.8 



       Note: 

1.One credit hour equals 32 clock hours.  

2.TH : Theory, PR : Practocal 

 

3.Abs : Absent 

Tgm : Theory grade missing 

Pgm : Practical grade missing 

# : Subject(s) appeared in the supplementary examination 

 

…………. ………………….  ……………..  ……………………… 

Checked by         Headteacher Member  Secretary   Education  Section  Chief 

Date of Issue: …………… 

 

 

 

5 50 to below 60 C+ Satisfactory 2.4 

6 40 to below 50 C Acceptable 2.0 

7 30 to below 40 D+ Partially Acceptable 1.6 

8 20 to below 30 D Insufficient 1.2 

9 0 to below 20 E Very Insufficient 0.8 


