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आधारभतू शिक्षा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) शनर्दशेिका, २०७४ 
प्रमाशिकरि शमशतिः@)&$÷!@÷)& 

 

नगरपाशलका शभत्रका शवद्यालयहरुमा  आधारभूत शिक्षा परीक्षा संचालन तथा ब्यवस्थापन गनन वान्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४, को र्दफा १०२ को उपर्दफा (२)र मध्यनेपाल नगरपाशलकाको प्रिासकीय कायनशवशध (शनयशमत गने) ऐन, २०७४ को र्दफा ४ ले दर्दएको अशधकार 

प्रयोग गरी  मध्यनेपाल नगर कायनपाशलकाले यो शनर्देशिका बनाएको छ । 

पररच्छेर्द १ 

प्रारशभभक 

१.  सशक्षप्त नाम र प्रारभभ:(क)यस शनर्देशिकाको नाम “आधारभूत शिक्षा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन),शनर्देशिका, २०७४”  रहकेोछ । 

(ख)यो शनर्देशिका तुरुन्त प्रारभभ हुनेछ । 

२.  पररभाषा: शवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस शनर्देशिकामा : 

(क) “ऐन”भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सभझनु पछन । 

(ख) “नगरपाशलका”भन्नाले मध्यनेपाल नगरपाशलकालाइ जनाउने छ । 

(ग) “कायानलय” भन्नालेमध्यनेपाल नगर कायनपाशलकाको कायानलयलाई  सभझनुपछन । 

(घ) “परीक्षा सशमत” भन्नाले र्दफा  ५ बमोशजम गरित आधारभूत शिक्षा उत्तीिन परीक्षा सशमशतलाई सभझनुपछन । 

(ङ) “प्रमुख शिक्षा अशधकृत” भन्नाले नगरकायनपाशलका अन्तगनतको शिक्षा िाखाको प्रमुख कमनचारी सभझनु पछन । 

(च) “परीक्षा केन्र” भन्नाले परीक्षा सञ्चालन हुने केन्र सभझनु पछन । 

(छ) “परीक्षि केन्र” भन्नाले उत्तरपुशस्तका परीक्षि तथा सभपरीक्षि हुने केन्र सभझनु पछन । 

(ज) “केन्राध्यक्ष” भन्नाले परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनन तोदकएको प्रमुख पर्दाशधकारी सभझनु पछन । 

(झ) “शनरीक्षक” भन्नाले केन्राध्यक्षद्वारा शनयुक्त परीक्षा सञ्चालन हुने केन्रमा शवद्याथीहरूको शनरीक्षि र रेखर्देख गनन खरिएको व्यशक्त सभझन ु

पछन । 

(ञ) “मौका परीक्षा” भन्नाले गे्रड वृशि परीक्षालाई सशभझनुपर्दनछ ।  
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पररच्छेर्द २ 

रशजष्ट्रिेन/आवरे्दन सभबन्धी व्यवस्था 

३. रशजष्ट्रिेन/आवरे्दन फारम भन े भयार्द, स्थान, र्दस्तरु र सलंग्न गनुनपन ेकागजातहरू:  रशजष्ट्रिेन/आवेर्दन फारम र्देहाय बमोशजमकासतनबन्र्देजका 

अशधनमा रही भनुनपने छ : 

(क) आधारभूत शिक्षा परीक्षामा सशभमशलत हुन चाहन े परीक्षाथीहरूले आफू अध्ययनरत शवद्यालयमाफन त िैशक्षक सत्र सुरु भएको ८ 

मशहनाशभत्रशनधानररत रशजष्ट्रिेन/ आवेर्दन फाराम भररसकु्नपनेछ तर काबु बाशहरको कारि परी समयावशध थप गनुनपने भएमा परीक्षा सशमशतको 

शनिनयानुसार व्यवस्था शमलाउन सदकने छ , 

     (ख) माशथ उशललशखत शवद्यालयका परीक्षाथीहरूलाई सभबशन्धत शवद्यालयले रशजष्ट्रिेन/आवेर्दन फारम भराउनु पनेछ , 

     (ग) रशजष्ट्रिेन र आवेर्दनबापत र्दस्तुर लागे्न छ,  यस्तो र्दस्तुर तोदकएबमोशजम तोदकएको स्थानबाि बुझाउनु पनेछ तर सामुर्दाशयक शवद्यालयबाि 

परीक्षामा आवेर्दन फारम भने शवद्याथीहरूले भने आवेर्दन र्दस्तुर बुझाउनु पने छैन, 

 (घ) रशजष्ट्रिेन/आवेर्दन फारामसाथ र्दस्तुर बुझाएको बैक भौचर वा नगर्दी रशसर्द कशभतमा १ िैशक्षक सत्र अगावै कक्षा ७ वा सो सरहको परीक्षा 

गरेको माकन शसिको प्रशतशलशप र जन्मर्दतान प्रमािपत्रको प्रशतशलशप समेत संलग्न गनुन पने छ , 

                             (स्पशिकरि : यस खण्डको प्रयोजनका शनशभत कक्षा ७ वा सो सरहको परीक्षा भन्नाले शवर्देिी शवद्यालयबाि कक्षा ७ 

उत्तीिनसमेतलाई जनाउने छ , त्यस्तो प्रमािपत्र सभबशन्धत र्देिको शिक्षा हनेे सरकारी अशधकारीले प्रमाशित गरेको हुनु पनेछ, काबुबाशहरको  

कारिबाि प्रमाशित गरी लयाउन नसके्न अवस्था परेमा सभबशन्धत शवद्यालयले उपयुक्तता परीक्षि गरी भनान गनन सके्न छ र सो को  जानकारी 

कायानलयलाई गराउनु पनेछ ) 

  (ङ  )रशजष्ट्रिेन/आवेर्दन फारम भररसकेपशछ शवद्यालयले रशजष्ट्रिेन नभबर कायम गरी फाराम र समशिगत फाराममा प्रधानाध्यापकले प्रमाशित 

गरी  नगर शिक्षा िाखामा बुझाउनु पने छ , 

 (च) रशजष्ट्रिेन/आवेर्दन फाराम र समशिगत फाराममा भनुनपने शववरिहरू रिकसँग भरे नभरेको, आवश्यक प्रमािहरू संलग्न गरे नगरेको रुजु गरी 

शववरि फरक नपने गरी रशजष्ट्रिेन/ आवेर्दन फारम प्रमुख शिक्षा अशधकृतले  स्वीकृत गनुनपने छ, आवश्यक शववरि नपुगेका, तोदकएको भयार्दशभत्र 

नभरेका, तोदकएको िुलक नबुझाएका र रीतपूवनक नभरेका  फारामहरू  स्वीकृत हुने छैनन्, त्यस्ता शवद्याथीहरूले परीक्षा दर्दन पाउने छैनन्,प्रमुख 

शिक्षा अशधकृतबाि स्वीकृत भएको रशजष्ट्रिेन नभबर शवद्याथीको शसभबोल नभबर हुनेछ , 

(छ) नगर शिक्षा िाखाले रशजष्ट्रिेन/आवेर्दन फाराम स्वीकृत गरेपशछ रशजष्ट्रिेन र प्रवेि- पत्रको भाग शवद्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ र स्वीकृत 

फाराम कायानलयमा अशभलेख राखी कभ्युिरमा इशन्ि गनुन पनेछ । 

(ज) रशजष्ट्रिेन/आवेर्दन फाराम तोदकएको भयार्दशभत्र भराउन,े रीत पुर् याई भराउ,न ेनाम, थर, जन्म शमशत र शवषय लगायतका शववरिहरू पशछसभम 

फरक नपने गरी भराउने कायनको सभपूिन शजभमेवारी सभबशन्धत शवद्यालयका प्रधानाध्यापक हुने तथा  फारम स्वीकृत गने र्दाशयत्व प्रमुख शिक्षा 

अशधकृतको हुनेछ , 

(झ) रशजष्ट्रिेन/आवेर्दन फारामको नमूना र भने भराउने शनर्देिन कायानलयले तोके बमोशजम हुनेछ , 

(ञ) आधारभूत शिक्षा  परीक्षामा सशभमशलत हुनकालाशग रशजष्ट्रिेन/आवेर्दन फाराम भनुन अशनवायन हुनेछ, फाराम भने शवद्याथीको  उमेर फाराम 

भर्दानको  सालको चैत्र मसान्तमा १२ वषन पूरा हुने हुनु पनेछ , 

(ि) अशघलला वषनहरूमा रशजष्ट्रिेनगरी सकेका परीक्षाथीहरूले पशन पुरानो रशजष्ट्रिेनको अधनकट्टी राखी रशजष्ट्रिेन/आवेर्दन फारम भनुन पनेछ , 

(ि) रशजष्ट्रिेन/आवेर्दन फाराममा जन्मशमशत पशछसभम फरक नपने गरी शबक्रम सभबत् र इश्वी सभबतमा समेत लेख्नु पनेछ, शबक्रम सभबत र इश्वी 

सभबतको जन्म शमशत मेल नखाएमा नेपाली परीक्षाथीको हकमा शबक्रम सभबत र शवर्देिी परीक्षाथीको हकमा  इश्वी सभबतको जन्म शमशत कायम 

हुनेछ , 

(ड) रशजष्ट्रिेन /आवेर्दन फाराम प्राप्त भएपशछ त्यसको  शववरि कभ्युिरमा इशन्ि गराउने काम प्रमुख शिक्षा अशधकृतको हुनेछ , कभ्युिरमा आवश्यक 

शववरि इशन्ि गर्दान सावधानीपूवनक गनुनपनेछ, इशन्ि गररएको शववरि रिक भए नभएको रूजु गनन सहयोग शलन सदकने छ  तर त्यसको शजभमेवारी  

र उत्तरर्दाशयत्व इशन्िकतानको हुनेछ । 

 
 
 
 

पररच्छेर्द ३ 

परीक्षामा सशभमशलत हुन ेपरीक्षाथीहरू 

४.  परीक्षामा सशभमशलत हुन सके्न: अनुमशत वा स्वीकृशत प्राप्त आधारभूत वा माध्यशमक शवद्यालयहरूमा शनयशमत रूपमा कक्षा ८ को अध्ययन गरररहकेा  

शनम्न प्रकृशतका शवद्यालयका शवद्याथीहरू पररक्षामा सशभमशलत हुन सके्नछन् : 

(१) सामुर्दाशयक शवद्यालय 

(२) संस्थागत शवद्यालय 

(३) सहकारी शवद्यालय 

(४) अनौपचाररक  प्रौढ शवद्यालय 

(५) खुला शवद्यालय 

(६) धार्मनक प्रकृशतका शवद्यालय र 

(७) वैकशलपक शवद्यालय 
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                     तर सामुर्दाशयक (धार्मनक प्रकृशतका शवद्यालयसमेत), सहकारी र संस्थागत शवद्यालयका शवद्याथीबाहके अन्य शवद्यालयका शवद्याथीको 

हकमा संघीय कानून बमोशजम  जारी भएका सभबशन्धत शनर्देशिकामा व्यवस्था भए बमोशजम हुनेछ । 

 

पररच्छेर्द ४ 

आधारभतू शिक्षा परीक्षा शनर्देिन सशमशत तथा परीक्षा सशमशत 

५.   आधारभतू शिक्षा परीक्षा शनर्देिक सशमशत:  (१) आधारभूत शिक्षा परीक्षाको पररचालन र शनयन्त्रि गननका सन्र्दभनमा नीशतगत शनिनय र 

शनर्देिनकालाशग र्देहाय बमोशजमको आधारभूत शिक्षा परीक्षा शनर्देिन सशमशत रहने छ : 

(क) नगर प्रमुख वा शनजको काम गनन तोदकएको व्यशक्त  अध्यक्ष 

(ख) नगर उप प्रमुख                          सर्दस्य 

(ग) प्रमुख प्रिासकीय अशधकृत                                        सर्दस्य   

(घ)          संयोजक, सामाशजक शवकास सशमशत                            सर्दस्य 

(ङ) प्रमुख शिक्षा अशधकृत                         सर्दस्य सशचव 

(२) सशमशतले सभबशन्धत शवषयका शविेषज्ञलाई  सो सशमशतको बैिकमा भाग शलन आमन्त्रि गनन सके्नछ । 

(३) सशमशतको बैिक सभबन्धी कायनशवशध सो सशमशत आफैले शनधानरि गरे बमोशजम हुनेछ । 

(४) नगरपाशलकाको क्षेत्राशधकारशभत्र पने िैशक्षक कायनक्रमहरूको परीक्षा र मुलयाङ्कनका सभबन्धमा सशमशतले दर्दएको शनर्देिन यस 

शनर्देशिकाको अशधनमा रहीसबैले पालना गनुन पनेछ । 

६.  आधारभतू शिक्षा परीक्षा सशमशत:    (१)आधारभूत शिक्षा परीक्षाको पररचालन र शनयन्त्रि गननकालाशग र्देहाय बमोशजमको नगरस्तरीय आधारभूत 

शिक्षा परीक्षा सशमशत रहने छ : 

(क) प्रमुख प्रिासदकय अशधकृत                                     अध्यक्ष 

(ख) आधारभूतर माध्यशमक तहका शवद्यालयका शिक्षकहरूको प्रशतशनशधत्व हुने गरी 

       शिक्षा िाखा प्रमुखले मनोशनत गरेकोएकजना मशहला सशहत  तीन जना              सर्दस्य 

(ग) प्रमुख  शिक्षा अशधकृत                                                                                      सर्दस्य सशचव 

(२) र्दफा ५ अनुसार गरित सशमशतमा मनोशनत सर्दस्यको पर्दावशध र्दईु वषनको हुनछे । 

(३) परीक्षा सशमशतले सभबशन्धत शवषयका शविेषज्ञलाई परीक्षा सशमशतको बैिकमा भाग शलन आमन्त्रि गनन सके्नछ । 

(४) परीक्षा सशमशतको बैिक सभबन्धी कायनशवशध सो सशमशत आफैले शनधानरि गरे बमोशजम हुनेछ । 

७.   आधारभतू शिक्षा परीक्षा सशमशतको काम, कतनव्य र अशधकार:  आधारभूत शिक्षा परीक्षा सशमशतको काम, कतनव्य र अशधकार र्देहाय बमोशजम 

हुनेछ: 

(१) परीक्षा पररचालन सभबन्धी नीशत शनधानरि गने, 

(२) न्यूनतम िैशक्षक स्तर कायम गरेका शवद्यालयहरूलाई आफ्नो शवद्यालयको परीक्षा आफै वा समूहगतरूपमा सञ्चालन गनन अनुमशत दर्दने, 

(३) परीक्षा केन्र तोके्न, 

(४) शवद्यालयहरूलाई समूहमा शवभाजन गरी  परीक्षा सञ्चालन गने, 

(५) परीक्षाफल प्रकाशित गराउने तथा अक्षराङ्कन मुलयाङ्कन पद्दशतमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रमािपत्र उपलब्ध गराइने छ, 

(६) परीक्षा िुलक तथा परीक्षासभबन्धी काममा संलग्न व्यशक्तको पाररश्रशमक शनधानरि गने , 

(७) कुनै परीक्षा केन्रमा अशनयशमतता भएमा आवश्यकतानुसार परीक्षा बर्दर गरी पुन: परीक्षा गराउने वा त्यस्तो परीक्षा केन्र बन्र्द गने , 

(८) र्दैवीप्रकोप वा अन्य कुनै कारिबाि शनधानररत समयमा परीक्षा सञ्चालन  गनन वा परीक्षाफल प्रकाशित गनन बाधा परेमा तुरून्तै आवश्यक शनिनय 

शलने , 

(९) राशष्ट्रय परीक्षा बोडन,संघीय र सामाशजक शवकास मन्त्रालयले तोकेबमोशजम अन्य काम गने , 

(१०) परीक्षा सशमशतले र्दफा ६ बमोशजम आफूलाई प्राप्त अशधकारमध्ये आवश्यकतानुसार  केही अशधकार उपसशमशत वा कायनिोली गिन गरी  वा 

कुनै अशधकारीलाई सुभपन सके्नछ , 

(११) गतवषनको परीक्षाको समीक्षा गरी आगामी वषनकोलाशग उपयुक्त हुने परीक्षा योजना शनमानि र कायानन्वयन गने, 

(१२) परीक्षालाई मयानदर्दत र व्यवशस्थत गरी परीक्षामा िुिता कायम गनन परीक्षा केन्रमा केन्राध्यक्ष, सहायक केन्राध्यक्ष र शनरीक्षकको व्यवस्था 

शमलाउने , 

(१३) परीक्षामा कुनै परीक्षाथीले कुनै दकशसमको अशनयशमत वा अनुिासनहीन कायन गरेमा परीक्षा रि गने , 

(१४) परीक्षामा पर्दीय मयानर्दा शवपररत कायन गने केन्राध्यक्ष, सहायक केन्राध्यक्ष,  शनरीक्षक वा अन्य कुन ैकमनचारीलाई तत्कालै हिाई  परीक्षा 

सभबन्धी कुनै पशन कायनमा सहभागी नगराउने वा कसुरको मात्रा हरेी शवभागीय कारवाहीकालाग सभबशन्धत शनकायमा शसफाररस गने, 

(१५) नशतजा प्रकािनका लाशग गनुन पने सभपूिन प्रदक्रया शमलाउने, 

(१६) नशतजा प्रकािन पश्चात पुनयोग गने, स्थशगत नशतजा प्रकािन गने लगायतका कायन गने, 

(१७) सशमशतले आवश्कता अनुसार परीक्षा सभबन्धी कायनमा प्रभावकारीता लयाउनका लाशग कायनशवशध बनाई लागु गनन सके्नछ ।  
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पररच्छेर्द ५ 

प्रयोगात्मक परीक्षा सभबन्धी व्यवस्था 

८.   प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन:  आधारभूत तहको  प्रचशलत पाठ्यक्रममा कुनै शवषयमा प्रयोगात्मक परीक्षाको  व्यवस्था भएमा आन्तररक 

प्रयोगात्मक अङ्क सभबशन्धत शवद्यालयले नै प्रर्दान गनेछ । प्रयोगात्मक परीक्षाको दक्रयाकलापहरू शनधानररत पाठ्यक्रममा व्यवस्था भएबमोशजम 

सञ्चालन गरी सो को अशभलेख सभबशन्धत शवद्यालयले राख्नु पनेछ । प्रयोगात्मक परीक्षाकाबारेमा थप दक्रयाकलापहरूको व्यवस्था गनुनपने भएमा 

सभबशन्धत सशमशतले आवश्यक शनर्देिन दर्दन सके्नछ । 

 

पररच्छेर्द ६ 

परीक्षा केन्र र परीक्षाथी सहायता सभबन्धी व्यवस्था 

९.   परीक्षा केन्रको शनधानरि:  सशमशतले आवश्यकता अनुसार परीक्षा केन्र कायम गने छ । 

१०. शविषे परीक्षाथीहरूकालाशग परीक्षा सभबन्धी शविषे व्यवस्था:  (क) अपाङ्गता भएका परीक्षाथीहरूलाई शनजको अपाङ्गताको प्रकृशत हरे्दान 

शनधानररत समयशभत्र परीक्षा दर्दन नसके्न र्देशखएमा बदढमा १ घन्िा र ३० शमनेिसभम थप समय उपलब्ध गराउने र्दाशयत्व प्रमुख शिक्षा अशधकृतको 

शसफाररसमा सभबशन्धत केन्राध्यक्षको हुनेछ । 

(ख)  उपर्दफा (क) बमोशजमका शवद्याथी मध्ये र्दशृिशवशहन अपाङ्ग (र्दवैु हात नचलन)े, लेख्न प्रयोग हुने हात भाँशचएका शवद्याथीहरूको हकमा 

सभबशन्धत शवद्यालयको प्रधानाध्यापकले उक्त शवद्यालयमा शनयशमत रूपमा बदढमा कक्षा ७ मा अध्ययरत शवद्याथीलाई परीक्षाथीको लेखकको  

रूपमा शसफाररस गरी पिाएमा केन्राध्यक्षले शवद्याथीले भनेका कुरा लेखकद्वारा लेखाउने व्यवस्था गनुनपने छ । यसरी लेख्न लगाँउर्दा लेखक 

परीक्षाथीको फोिो प्रमाशित गरी प्रमुख शिक्षा अशधकृतमाफन त सभबशन्धत केन्राध्यक्षकहाँ पिाउने शजभमेवारी सभबशन्धत शवद्यालयको  

प्रधानाध्यापकको हुने छ । तर होस नरहकेो वा आफ्ना भनाइ राख्न नसके्न परीक्षाथीको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन। । 

(ग)      उपर्दफा (ख) बमोशजम बाहकेका शविेष परीक्षाथीहरू स्वयले परीक्षामा लेख्नु पने छ । 

 

पररच्छेर्द ७ 

परीक्षाको पूवनतयारी 

११.  शवषय शवज्ञको नामावली तयार पान:े  (क) प्रश्नपत्र शनमानि, प्रश्नपत्र पररमाजननगने कामकालाशग प्रमुख शिक्षा अशधकृतले सभबशन्धत शवषयका 

आवश्यक सङ््यामा शवषय शविेषज्ञहरूको नाम समाबेि भएको सूची तयार पारी राख्ने र त्यस्तो सूचीलाई प्रत्येक िैशक्षक सत्रमा अद्यावशधक 

गराई राख्नु पनेछ । 

         (ख) प्रश्नपत्र शनमानिकतानले आफूले शनमानि गरेको प्रश्नपत्र पररमाजनन गनन पाउने छैन । 

१२.  प्रश्नपत्र शनमानि:  (१) प्रश्नपत्र शनमानिकालाशग प्रमुख शिक्षा अशधकृतले र्देहाय बमोशजमका कायनहरू गनुन पनेछ : 

(क)    प्रश्नपत्र शनमानिका लाशग र्दफा ११ बमोशजमका शवषय शविेषज्ञहरूको संलग्नतामा प्रश्न शनमानि कायनिालाको आयोजना गने, 

(ख)  सहभागी शवषय शविेषज्ञलाई सभबशन्धत शवषयको पाठ्यक्रम, शवशिशिकरि ताशलका, पुराना वा नमुना प्रश्नपत्र,प्रश्नपत्र शनमानि सभबन्धी 

कायनशवशध, लेख्ने कागज, प्रश्न खामबन्र्दी गनन तोदकएको खामका साथै अन्य आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने, 

(ग)   प्रश्नपत्र शनमानिकतानबाि तयार भएका प्रश्न बुशझशलई कच्चा प्रश्न खाशमएको गो्य शसलबन्र्दी अवस्थामा नै पररमाजनन सशमशतलाई आफ्नै 

रेखर्देख र शनयन्त्रिमा बुझाउने , 

(घ)  प्रश्नपत्र पररमाजनन सशमशतबाि प्रश्नको स्तर नशमलेको वा उपयुक्त प्रश्नहरू नभएको भनी कुनै र्दक्षको बारेमा सूचना प्राप्त भएमा त्यस्तो 

शवषय शविेपज्ञलाई सूचीबाि हिाउने , 

(ङ)   प्रश्नपत्र शनमानिकतानले भाषा बाहकेका शवषयमा नेपाली र अङ्गे्रजी र्दवैु भाषामा तयार गनुन पनेछ । 

(२)   प्रश्नपत्र तयार गनन प्रश्नपत्र शनमानिकतानलाई अनुरोध पत्र तथा शनर्देिन अनुसूची २ र कवुशलयतपत्र अनुसूची ३ बमोशजम हुनेछ । 

१३.  प्रश्नपत्र पररमाजनन:  (१) प्रमुख शिक्षा अशधकृत वा शनजले तोकेको कमनचारीको प्रत्यक्ष रेखर्देख र शनयन्त्रिमा प्राप्त प्रश्न पररमाजनन (मोडरेिन)गनन 

बदढमा ३ जना शवषय शविेषज्ञहरू रहकेो शवषयगत प्रश्नपत्र पररमाजनन सशमशत गिन गनुनपनेछ । 

(२) प्रश्नपत्र पररमाजनन गने क्रममा प्रमुख शिक्षा अशधकृतले आवश्यक सङ््यामा प्रश्नपत्र खाशमएका खामहरू शवषय शविेषज्ञहरूको रोहवरमा 

मुचुलका गरी खोलनु पनेछ । 

(३) प्रश्न पररमाजननको काम समाप्त भएपशछ शवषयगत र आवश्यक सेि सङ्या शमलाई प्रमुख शिक्षा अशधकृतले राख्नु पनेछ । 

(४) काम नलागे्न कागजात, काबनन पेपर आदर्द प्रमुख शिक्षा अशधकृत वा शनजले तोकेको कमनचारीको रोहवरमा नि गनुन पनेछ । 

(५) प्रश्नपत्रको पररमाजनन गर्दान उक्त सशमशतका शवषय शविेषज्ञहरूले पालना गनुनपने शनर्देिनहरु अनुसूशच २ बमोशजम हुनेछ । 

(६) प्रमुख शिक्षा अशधकृतले सभबशन्धत शवषयका प्रत्येक सेिका लाशग कशभतमा र्दईु-र्दईु प्रशतका र्दरले प्रश्नपत्र पररमाजनन गरी राख्नुपने छ । 

(७) प्रश्नपत्रको पररमाजनन शवषयगतरूपमा  सामुशहक हुनेछ । 

(८) पररमार्जनत प्रश्नपत्रलाई भाशषक िुिता, भाषानुवार्द तथा प्रचशलत पाठ्यक्रम र शवशिशिकरि ताशलका बमोशजम स्तररयता कायम गराउने 

र्दाशयत्व प्रमुख शिक्षा अशधकृतको सुपररवेक्षिमा सभबशन्धत प्रश्नपत्र पररमाजनन सशमशतको हुनेछ । 

(९) प्रश्नपत्रको भाषानुवार्द कायनकालाशग सभबशन्धत शवषय शिक्षक शवज्ञको समेत सहयोग शलन सदकने छ । 

१४.प्रश्नपत्र भण्डारि:  (१) परीक्षामा प्रयोग हुने पररमार्जनत प्रश्नपत्रहरू भण्डारि गनन कायानलयमा एक प्रश्नपत्र भण्डारि (Question Bank) रहने छ 

। 
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(२)  उपर्दफा (१) बमोशजमको प्रश्न भण्डारिमा पयानप्त प्रश्नहरू मौज्र्दात राख्ने, सुरक्षा गने र व्यवशस्थत रूपले भण्डारि गरी त्यसको  रेखर्देख र 

शनयन्त्रि गने कतनव्य प्रमुख शिक्षा अशधकृतको हुनेछ । 

१५.  प्रश्नपत्र मरुि र ्यादकङ:  (१)प्रश्नपत्र पररमाजनन सशमशतबाि पररमाजनन भएका प्रश्नपत्रहरूलाई उपयुक्तताको आधारमा आवश्यक प्रश्नपत्र प्रमुख 

शिक्षा अशधकृतले छनौि गनेछ । 

(२) प्रश्नपत्रको गोपशनयता र स्तररयतालाई सन्तुशलत बनाउन प्रमुख शिक्षा अशधकृतले अन्य आवश्यक प्रदक्रया अवलभबन गनन सके्नछ । 

(३) पररमार्जनत प्रश्नपत्रलाई पूिनगोपशनयताकासाथ कभ्युिरमा िाइप गराउने, भाशषक िुिता कायम गराउने,  प्रश्नपत्रकोगोपशनयता कायम गराउने 

र आवश्यक सङ््यामा प्रश्नपत्र छपाउने र्दाशयत्व प्रमुख शिक्षा अशधकृतको हुनेछ । 

(४) कुल परीक्षाथी सङ््याको बदढमा २५ प्रशतित थप गरी हुन आउने सङ््यामा प्रश्नपत्र छपाइ गनुन पनेछ । 

(५) सभभव भएसभम गोपशनयता र सुरक्षाका र्दशृिले प्रश्नपत्र छपाइ स्थानमा नै कपडाको वा अन्य सुरशक्षत थैलोमा केन्रगत र र्दैशनक शवषयगत 

्यादकङ गने व्यवस्था शमलाउनु पनेछ । 

१६.  प्रश्नपत्र शवतरि र सुरक्षा:  (१)प्रत्येक परीक्षा केन्रको लाशग आवश्यक पने प्रश्नपत्रहरू प्रमुख शिक्षा अशधकृत वा सो कायानलयको अन्य कमनचारीको 

प्रत्यक्ष रेखर्देख र शनयन्त्रिमा शवतरि गररनेछ । 

(२) केन्रमा आवश्यक पने प्रश्नपत्र सभबशन्धत परीक्षा केन्रको केन्राध्यक्षलाई भपानई गराई उपलब्ध गराइनेछ । 

(३) परीक्षा केन्रलाई आवश्यक पने प्रश्नपत्रहरू कायानलयबाि उपलब्ध गराइएको कन्िोल शलि अनुसार रुजु गरी बुशझशलने र सभबशन्धत परीक्षा 

केन्रसभम पुर् याउने र्दाशयत्व सभबशन्धत केन्राध्यक्षको हुनेछ । 

(४) केन्राध्यक्षले कायानलयबाि प्राप्त केन्रगत र र्दैशनक शवषयगत प्रश्नपत्र, प्राप्त कन्िोल शलि अनुसार रुजु गरी पुन: शवषयगत र र्दैशनक रूपमै आफ्नो 

पशहचानको शसलबन्र्दी गरी राख्नु पनेछ । र प्रत्येक दर्दनकोसामाग्री शझकी सकेपशछ मूल पोकामा आफ्नो पशहचानको शसलबन्र्दी गनुन पनेछ । 

(५) आवश्यकतानुसार स्रोतकेन्र वा परीक्षि केन्रम  सबै शवषयका केही ्याकेि प्रश्नपत्र जगेडाको रूपमा राख्न सदकने छ । 

१७.  अशधकार प्रत्यायोजनसभबन्धी व्यवस्था:  (१)आधारभूत शिक्षा परीक्षा सशमशत वा सशमशतका अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अशधकारमध्ये 

आवश्यकतानुसार केही अशधकार उपसशमशत वा कायनिोली वा कायानलयको कुनै कमनचारीलाई सुभपन सके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम प्रत्यायोशजत अशधकार प्रयोग गनेले पूिन गोपशनयताकासाथ कायन सभपार्दन गनुन शनजको र्दाशयत्व हुनेछ । 

 

पररच्छेर्द ८ 

परीक्षा सञ्चालन 

१८.  केन्राध्यक्षको काम, कतनव्य र अशधकार:  (१) परीक्षा केन्रमा परीक्षा सञ्चालनकालाशग प्रमुखको रूपमा १ जना केन्राध्यक्ष हुने छ र शनजको काम,  

कतनव्य र अशधकार र्देहाय बमोशजम हुनेछ : 

(क) शनधानररत  परीक्षा केन्रमा िाशन्तपूिन वातावरिमा मयानदर्दत ढङ्गबाि परीक्षा कायनक्रम अनुसार परीक्षा सञ्चालन गने ।  

(ख) कायानलयमा रहकेो प्रश्नपत्र शसलबन्र्दी ्याकेि प्रश्नपत्र शववरि अनुसार भए–नभएको प्रमुख शिक्षा अशधकृत वा शनजको प्रशतशनशधको रोहवरमा 

जाँच्ने र नपुग वा छुि भएमा सभबशन्धत पर्दाशधकारीलाई शछिो साधनद्वारा खबर गने ।  

(ग) परीक्षाथी सङ््याको आधारमा उत्तरपुशस्तकाहरू प्रमुख शिक्षा अशधकृतबाि बुशझशलने र उत्तरपुशस्तकाको र्दरुूपयोग हुन नदर्दने कुराको सुशनशश्चत 

गने । 

(घ) आफूलाई तोदकएको परीक्षा केन्रमा परीक्षा हुनुभन्र्दा २ दर्दनअगाशड नै पुगे्न । 

(ङ) प्रमुख शिक्षा अशधकृतबाि प्राप्त कन्िोल शलस्ि र परीक्षाथीको प्रवेि- पत्रमा शसभबोल नभबर वा शवषय फरक पाइएमा प्रवेि- पत्र अनुसार 

परीक्षा दर्दलाई त्यसको जानकारी यथािीघ्र प्रमुख शिक्षा अशधकृतलाई दर्दने । 

(च) परीक्षा केन्रमा खरिने केन्राध्यक्ष,सहायक केन्राध्यक्ष, शनरीक्षक तथा परीक्षा सहायक (कमनचारी) र सहयोगीकालाशग पररचय पत्र बनाई 

केन्राध्यक्षको हकमा सभबशन्धत प्रमुख शिक्षा अशधकृत र अन्यको हकमा केन्राध्यक्षले प्रमाशित गरी सबैले र्देख्ने गरी परीक्षा सञ्चालन अवशधभर 

अशनवायन रूपमा लगाउनु पने गरी व्यवस्था शमलाउने । 

(छ) परीक्षा केन्रको हाताशभत्र परीक्षाथी, परीक्षा सञ्चालन सभबन्धी अशधकृत तथा कमनचारीबाहके अरूलाई प्रवेि गनन नदर्दने व्यवस्था गने । 

(ज) परीक्षा भवनमा प्रवेि गनुनअगाशड परीक्षाथीको खानतलासी गने व्यवस्था गने । 

(झ) परीक्षा दर्दने परीक्षाथीहरूले साथमा लयाएका पुस्तक, नोि,गाइड, मोबाइल बा अन्य शडशजिल सामग्री आदर्द परीक्षा हलशभत्र लैजान नपाउने 

व्यवस्था गने । 

(ञ) परीक्षा हलमा होहलला गने, नक्कल गने/गराउने जस्ता अमयानदर्दत काम गने परीक्षाथीलाई शनष्कासनसभम गने . 

(ि) परीक्षामा नक्कल गने परीक्षाथीको उत्तरपुशस्तकाको मुखपृष्ठमा व्यहोरा लेखी सोही व्यहोरा समशिगत हाशजरी फारामको कैदफयत महलमा 

समेत जनाई र्दस्तखत गनुनपने र उक्त उत्तरपुशस्तकाहरू छुटै्ट पोकामा राखी  पिाउनुपने . 

(ि) परीक्षा समयमा कसैले अशनयशमत कायन गरी शनष्कासनसभम गनुनपने शस्थशत भएको तर यसो गर्दान परीक्षा केन्रमा नै असर पनन गई अरू 

परीक्षाथीको परीक्षामा समेत बाधा व्यावधान खडा हुने सभभावना र्दशेखएमा परीक्षा सदकएपशछ गो्य रूपले केन्राध्यक्षले त्यस्तो अशनयशमत 

कायन गने परीक्षाथीको परीक्षा रद्द गनन शसफाररस गरी उत्तरपुशस्तकासमेत प्रमुख शिक्षा अशधकृत समक्ष पिाउने । 

(ड) परीक्षाथीको सट्टा अको व्यशक्तले परीक्षा दर्दएकोमा त्यस्ता व्यशक्तलाई परीक्षाबाि शनष्कासनगरी प्रचशलत कानुनबमोशजम कारवाही गनन 

अश्तयारवाला समक्ष लेखी पिाउने र वास्तशवक परीक्षाथीको त्यस वषनका सबै शवषयको परीक्षा रद्द गरी अको एक वषनसभम परीक्षा दर्दन 

नपाउने शसफाररस सशहत कारवाहीका लाशग सप्रमुख शिक्षा अशधकृत समक्ष  लेखी पिाउने । 
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(ढ) परीक्षा हलमा एकले अको परीक्षाथीको उत्तरपुशस्तकाबाि सानन लागेको वा आफ्नो उत्तरपुशस्तका अरूलाई सानन लगाउने प्रयास गरेकोमा त्यस्ता 

परीक्षाथीको सो एक दर्दनको परीक्षा र चेतावनी दर्दँर्दादर्दँर्दै पशन अिेर गरी पुनिः त्यस्तो कायन गरेकोमा त्यस्ता परीक्षाथीको पुरै शवषयको परीक्षा 

रद्द गनन लेखी पिाउने । 

(ि) परीक्षा केन्रको वातावरिलाई खलल पाने गरी अवाञ्छनीय एवम् उच्छंृखल कायन गरेमा त्यस्ता परीक्षाथीको त्यस वषनका सबै शवषयको परीक्षा 

रद्द गरी अको एक वषनसभम परीक्षा दर्दन नपाउने गरी कारवाही गनन लेखी पिाउने । 

(त) परीक्षा भवनशभत्र अरू परीक्षाथीलाई बाधा पने गरी अवाशञ्छत व्यवहार गने, दर्दइएको शनर्देिन बेवास्ता गने परीक्षाथीको पुरै परीक्षा रद्द गनन 

लेखी पिाउने । 

(थ) जोशखमपूिन हातहशतयारसाथ शलई परीक्षा केन्रमा प्रवेि गने, मार्दक पर्दाथन सेवन गरी अनावश्यक होहलला गने, हातपात गने, परीक्षाको कारि 

परीक्षा चलेको अवशधभर वा त्यसपशछ पशन ररसइबी साध्नेजस्ता कायन गने परीक्षाथीहरूलाई परीक्षाबाि शनष्कासन गरी प्रचशलत कानुनबमोशजम 

कारबाही गनन प्रमुख शिक्षा अशधकृतमाफन त अश्तयारवाला समक्ष र त्यस्ता परीक्षाथीको त्यस वषनका सबै शवषयको परीक्षा रद्द गरी अको एक 

वषनसभम परीक्षा दर्दन नपाउने गरी कारवाही गनन प्रमुख शिक्षा अशधकृत समक्ष लेखी पिाउने । 

(र्द) परीक्षा भवनशभत्र नक्कल गराउन सहयोग गने शनरीक्षक र कमनचारीहरूलाई चेतावनी दर्दने, शनष्कािन गने र शवभागीय कारवाहीका लाशग 

शसफाररस गने तथा बाशहरबाि आई उक्त कायन गने–गराउने व्यशक्तहरूलाई प्रचशलत कानुनबमोशजम कारवाही गनन शसफाररस गने ।  

(ध) परीक्षा सञ्चालनसभबन्धी आवश्यक प्रबन्ध परीक्षा सशमशतसँग परामिन शलई गने । 

(न) केन्राध्यक्षले प्रत्येक उत्तरपुशस्तकामा अशनवायनरूपले हस्ताक्षर गनुनपने । 

(प) परीक्षा िुरु हुनुभन्र्दा ३० शमनेि अगाशड परीक्षामा खरिएका सहायक केन्राध्यक्ष  र शनरीक्षकसशहत उपलब्ध भएसभम कभतीमा पाँचजनाको 

रोहवरमा प्रश्नपत्रको ्याकेि खोलनुपने । 

(फ) परीक्षाको तोदकएको समय सदकनासाथ सभपूिन परीक्षाथीको उत्तरपुशस्तका सङ्कलन गरी गराई परीक्षाथीको शसभबोल नभबरअनुसार क्रम 

शमलाई कपडाको थैलामा एक ्याकेिमा सकेसभम ३०० को सङ््यामा नबढाई शसलवन्र्दी गरी परीक्षा केन्रको नाम, उत्तरपुशस्तका सङ््या, 

शवषय रशमशत उललेख गरी सशमशतले तोकेको स्थानमा बुझाई भरपाई शलनुपने । 

(ब) परीक्षा समाप्त भएको तीनदर्दनशभत्र परीक्षाथीहरूको हाशजरी शववरि, समशिगत फाराम, परीक्षा सभबन्धी प्रशतवेर्दन लगायतका सभपूिन 

कागजात अशनवायनरूपमा प्रमुख शिक्षा अशधकृतलाई बुझाउनु पने ।  

(भ) शसभबोल नभबर कायम नभएका परीक्षाथीलाई शसभबोल नभबर कायम गरी परीक्षा दर्दने व्यवस्था गनन पाइनेछैन । यदर्द त्यस्तो गरेको पाइएमा 

आचरि शवपरीत काम गरेको िानी शवभागीय कारवाही गररने । 

(म) परीक्षा दर्दने परीक्षाथीले उत्तरपुशस्तका नबुझाई आफैं  लगेमा वा च्यातेमा वा नि गरेमा त्यस्ता परीक्षाथीको शववरि चलानी फाराम,   समशिगत 

फाराममा जनाई मुचुलका समेत तयार गरी प्रमुख शिक्षा अशधकृत समक्ष लेखी पिाउने । 

(य) परीक्षा सञ्चालनको समयमा नगरपाशलका, परीक्षा सशमशत वा प्रमुख शिक्षा अशधकृतको कायानलयबाि खरिआएका सुपररवेक्षकहरूले दर्दएको 

शनर्देिन पालना गने, गराउने । 

(र) परीक्षामा प्रयोग भई बाँकी रहकेा प्रश्नपत्रहरु सोही दर्दनको उत्तर पुशस्तकाको पोकामा सँगै राखी पिाउनु पनेछ । 

१९.   सहायक केन्राध्यक्षको व्यवस्थािः  केन्राध्यक्षले  आधारभूत वा माध्यशमक तहको एक शिक्षकलाई सहायक केन्राध्यक्षशनयुशक्त गनेछ । केन्राध्यक्षको 

शनर्देिन र शनयन्त्रिमा सहायक केन्राध्यक्षले र्देहायका कायनहरू गनुनपनेछ: 

(क) शनरीक्षक एवम् पररचरको शनयुशक्तको लाशग उपयुक्त व्यशक्तहरूको नाम शसफाररस गने, 

(ख) परीक्षा भवनमा आवश्यक फर्ननचर व्यवस्था गनन र परीक्षाथीको शसि्लान (Seat Plan) गनन सहयोग गने, 

(ग) प्रत्येक परीक्षा हलकालाशग आवश्यक उत्तरपुशस्तका तथा प्रश्नपत्र शवतरिको व्यवस्था गने , 

(घ) परीक्षा समाप्त भएपशछ प्रत्येक कोिाको शनरीक्षकहरूस Fग उत्तरपुशस्तका चलानी फाराम अनुसार उत्तरपुशस्तका रुजु गरेर शलने, 

(ङ) उत्तरपुशस्तकाहरू शवषयगत तथा समूहगत रूपमा उत्तरपुशस्तका चलानी फाराम समेत राखी छुट्टाछुटै्ट कपडाको वा तोदकएको अन्य उपयुक्त 

थैलोमा पोका बनाई परीक्षा केन्र, शमशत र उत्तरपुशस्तका सङ््या समेत खुलाई शसलबन्र्दी गने, 

(च) शनरीक्षक तथा पररचरहरूको कायनको रेखर्देख गने , 

(छ) परीक्षा भवनको सुरक्षा तथा मयानदर्दत रूपमा परीक्षा सञ्चालन गरा Fउन परीक्षा कक्षहरूको शनरीक्षि गने, 

(ज) परीक्षाथीलाई प्रवेि- पत्रमा लेशखएको कन्िोल शलिबाि स्वीकृत भएको शवषयबाहके अन्य शवषयको परीक्षामा बस्न नदर्दने कायनमा 

केन्राध्यक्षलाई सहयोग गने, 

(झ) परीक्षा कक्षमा परीक्षाथीहरू प्रवेि गनुनअशघ खानतलासी गने, परीक्षाथीहरूको हाशजरी फाराम अनुसार उत्तरपुशस्तका सङ््या रुज ुगरी 

सङ््या नपुग भएमा वा कसैले उत्तरपुशस्तका नबुझाएको यदकन भएमा त्यसको कैदफयत खोलने एवम् परीक्षास Fग सभबशन्धत फारामहरू 

व्यवशस्थत गरी पिाउने कायनमा केन्राध्यक्षलाई सहयोग गने, 

(ञ) परीक्षा केन्रमा अनुिासन र मयानर्दा कायम गने एवम् अन्य भैपरी आउने कायनहरूमा आवश्यकतानुसार केन्राध्यक्षलाई सहयोग गने, 

(ि) केन्राध्यक्षले लाए–अह्राएबमोशजम परीक्षासभबन्धी कायन गने । 

२०.  शनरीक्षकको व्यवस्था:  केन्राध्यक्षले शनम्नमाध्यशमक÷प्राथशमक शवद्यालय तहका शिक्षकहरू मध्येबाि आवश्यक सङ््यामा शनरीक्षक शनयुशक्त 

गनुनपने छ । परीक्षा मयानदर्दत एवम् स्वच्छ रूपमा सञ्चालन गनन शनरीक्षकको महत्वपूिन भूशमका रहने हुनाले शनरीक्षकहरूले केन्राध्यक्षको शनर्देिन र 

शनयन्त्रिमा रही र्देहायका कायनहरू सभपार्दन गनुनपने छ: 

(क) परीक्षाको पशहलो दर्दन सबै परीक्षाथीहरू आ–आफ्नो स्थानमा बशससकेपशछ परीक्षाथीले पालना गनुनपने शनर्देिनहरूबारे जानकारी गराउने । 

अन्य दर्दनहरूमा पशन पालना गनुनपने शनर्देिनहरूप्रशत सजग गराउ Fर्दै शनर्देिनहरू दर्दने, 

(ख) परीक्षाथीलाई दर्दइने उत्तरपुशस्तकामा अशनवायन रूपमा र्दस्तखत गरी केन्राध्यक्षको समेत र्दस्तखत भए–नभएको रुजु गरी नभए र्दस्तखत 

गराउने कायन गने , 
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(ग) उत्तरपुशस्तकाको कभर पेज एवम् प्रवेि- पत्रमा दर्दइएका शनर्देिनहरूलाई समेत मध्यनजर राखी शवद्याथीलाई र्दायाँ र वायाँ दकनारा छोड्ने 

तथा प्रत्येक प्रश्नको उत्तर गररसकेपशछ २–३ हरफ खाली छोड्ने लगायतका आवश्यक शनर्देिन दर्दने, 

(घ) उत्तरपुशस्तकाको र्दवैु पानामा उत्तर लेख्न लगाउने, भुलवि खाली हुन आएमा क्रस Xशचह्न लगाउने, तर कभर पेजको शभत्रपरट्ट केही पशन लखे्न 

नदर्दने , 

(ङ) परीक्षाथीको हाशजरी ललँर्दा प्रश्नपत्रको सुरुमा शसभबल नभबर लेख्न दर्दएको स्थानमा शसभबल नभबर लेखाउने, प्रवेि- पत्र अनुसार नाम, शसभबल 

नभबर, शवषय तथा परीक्षाथीको प्रवेि- पत्रमा भएको फोिोसंग शभडाई रुजु गरी हाशजरी शलने र परीक्षा अवशधभर सो प्रश्नपत्र एक आपसमा 

सािफेर गनन तथा अन्यत्र लान नदर्दने, 

(च) परीक्षाथीलाई प्रवेि- पत्र वा कन्िोल शलिमा भएको शवषय बेगरको शवषयको परीक्षामा बस्न नदर्दने, यदर्द प्रवेि- पत्र र कभ्युिर सूची (control 

list) मा शवषय फरक र्देशखएमा प्रवेि- पत्रमा उशललशखत शवषयमा परीक्षा दर्दलाउने व्यवस्था गने , 

(छ) परीक्षाथीले थप उत्तरपुशस्तका माग गरेमा मूल उत्तर पुशस्तका लेशखसकेपशछ मात्र र्दस्तखत गरी थप उत्तरपुशस्तका दर्दने र मूल उत्तर पुशस्तकामा 

+ १ गर्दै जाने , 

(ज) परीक्षाको हाशजरीर शसभबोल नभबरको क्रमअनुसार उत्तरपुशस्तकाहरू शसलशसलेवार शमलाई सहायक केन्राध्यक्षलाई बुझाउने , 

(झ) अनुपशस्थत रहकेो परीक्षाथीको हाशजरी फाराम र उत्तरपुशस्तका चलानी फाराममा लेखी अनुपशस्थत जनाउने , 

(ञ) उत्तरपुशस्तका बुझ्र्दा शसभबोल नभबर र शवषय जा Fचेरमात्र बुझ्ने , 

(ि) प्रवेि- पत्र नलयाउने परीक्षाथीलाई केन्राध्यक्षको शनर्देिनअनुसार आवश्यक व्यवस्था एवभकारवाही गने , 

(ि) सबै परीक्षाथीहरूप्रशत समान व्यवहार गने , 

(ड) आफूलाई खिाइएको कोिा बाहके अन्य कोिामा नगई शविुि रूपमा परीक्षा सञ्चालन गने । अनुशचत कायन गनन खोज्न े परीक्षाथीलाई 

सभझाउने,चेतावनी दर्दने र त्यशत गर्दान पशन नसुशिएमा शनष्कासनको लाशग केन्राध्यक्षलाई शसफाररस गने , 

(ढ) परीक्षाथीबाि उत्तरपुशस्तका बुझ्र्दा परीक्षाको हाशजरी फारामको हाशजरी महलमा शचह्न लगाएर रुजु गरी बुझ्ने , 

(ि) परीक्षाथीलाई परीक्षा कोिामा प्रवेि गनुनअशघ खानतलासी गने , 

(त) परीक्षाथीलाई प्रश्न नभबर लेखेर मात्र उत्तर लेख्न शनर्देिन दर्दने , 

(थ) परीक्षाथीले कुनै पशन प्रश्नको उत्तर ंर्दंर्दा उपप्रश्न (Sub qusestion) भए सो सबै गररसकेपशछमात्र अकान प्रश्नको उत्तर दर्दन लगाउने, जस्त ै 

प्रश्न नभबर १ का ३ विा उपप्रश्न भए ती शतनविै उपप्रश्नको उत्तर लेशखसकेपशछमात्र प्रश्न नभबर २ को उत्तर लेख्न लगाउने । 

(र्द) आफूलाई तोदकएको कोिाको उत्तरपुशस्तका हराएको, नपुग भएको वा उत्तरपुशस्तकामा अनशधकृत रूपमा कारिएको पाइएमा त्यसको शजभमेवारी 

सभबशन्धत शनरीक्षकको हुने हुनाले सतकन ताकासाथ शनरीक्षि कायन गने , 

(ध) परीक्षाथीहरूलाई बाशहर पिाउँर्दा समय तोकेर पिाउने, तर परीक्षा समाप्त हुनुअशघको आधा घन्िा बाँकीमा नपिाउने , 

(न) केन्राध्यक्षले लगाए अह्राएका अन्य कायनहरू गने गराउने । 

२१.  परीक्षाथीहरूल ेपालना गनुनपन ेशनयमहरू र आचारसशंहतािः  परीक्षाथीहरूले र्देहाएका आचारसंशहता र शनयमहरू पालना गनुनपनेछ : 

(क) परीक्षा सुरु हुने पशहलो दर्दन परीक्षा सुरु हुनुभन्र्दा आधा घन्िा र अरू दर्दनमा १५ शमनेि पशहले मात्र शवद्यालय पोिाकमा परीक्षा भवनमा 

प्रवेि गनुनपने छ । 

(ख) एक घन्िाभन्र्दा दढलो गरी आउने परीक्षाथीले परीक्षामा बस्न पाउने छैन , 

(ग) केन्राध्यक्षको अनुमशतशबना आफ्नो स्थान वा परीक्षा भवन छोडी बाशहर जान पाइने छैन , 

(घ) परीक्षा भवनमा आउ Fर्दा आफ्नो प्रवेि- पत्र अशनवायन रूपमा लयाउनुपनेछ र केन्राध्यक्ष वा शनरीक्षकले माग गरेमा र्देखाउनुपनेछ , 

(ङ) परीक्षा भवनशभत्र कुनै दकशसमका पुस्तक, नोिबुक, गाइड, शचि, मोबाइल फोन, हातहशतयार, अवैध पर्दाथन आदर्द कुनै पशन वस्तुसाथमा लगेमा 

त्यस्ता परीक्षाथीलाई परीक्षा भवनबाि शनष्कासन गररनेछ र परीक्षासमेत रद्द गररने छ , 

(च) एउिा परीक्षाथीले कुनै अकान परीक्षाथीको उत्तरपुशस्तकाबाि नक्कल गरेको पाइएमा नक्कल गने र गनन दर्दने र्दवैु परीक्षाथी शनष्काशसत हुनेछन् , 

(छ) केन्राध्यक्षले दर्दएको शनर्देिनको पालना गरी शनर्र्दनि स्थानमा बसी परीक्षा दर्दनुपनेछ । केन्राध्यक्ष वा शनजले तोकेको व्यशक्त वा सुपररक्षवेक्षि 

िोलीले जुनसुकै बेला पशन खानतलासी गननसके्नछ , 

(ज) परीक्षाथीले प्रश्नपत्र पाएको एक घन्िा नशबशतकन परीक्षा भवनबाि बाशहर जान पाइने छैन , 

(झ) परीक्षाथीले एकपिक आप्mनो उत्तरपुशस्तका बुझाई कोिा बाशहर गइसकेपशछ कुनै हालतमा पशन शनजले पुनिः परीक्षा दर्दन पाउने छैन , 

(ञ) परीक्षाथीले आवेर्दन फाराममा एक शवषय भरी अको शवषयमा परीक्षा दर्दएको वा आवेर्दन फाराममा उललेख नगरेको शवषयमा परीक्षा दर्दएमा 

परीक्षाफल रद्द हुनेछ , 

(ि) परीक्षाको मयानर्दा भङ्ग हुने, परीक्षा खलबशलने आदर्द कुनै अशनयशमत काम गरेमा र एक व्यशक्तको सट्टा अको व्यशक्त परीक्षाथी भई परीक्षा 

दर्दएमा, शनरीक्षकलाई उत्तरपुशस्तका नबुझाई आफैं  लगेमा वा च्यातेमा वा नि गरेमा त्यस्ता परीक्षाथीको परीक्षाफल स्वतिः रद्द हुनेछ , 

(ि) माशथउशललशखत शनयमका अलावा अन्य शनयमहरू प्रवेि- पत्रको पीिमा उललेख भएबमोशजम र केन्राध्यक्षबाि शनर्देशित गरेबमोशजम हुनेछन् 

। 

२२.   परीक्षा केन्रमा सुपररवेक्षकको व्यवस्था:  (१) परीक्षा स्वच्छ, शनष्पक्ष र मयानदर्दत रूपमा सञ्चालन भए–नभएको सुपररवेक्षि गनन परीक्षा 

सञ्चालनको समयमा नगरपाशलका र प्रमुख शिक्षा अशधकृतले सुपररवेक्षकहरू खिाउन सके्नछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम खरिने व्यशक्तले शनम्नानुसार कायन गनुनपनेछ : 

(क) आफूलाई सुपररवेक्षिका शनशभत खिाइएको व्यहोरा स्पि हुने पत्र र आफ्नो पररचयपत्र अशनवायन रूपमा र्देखाएरमात्र परीक्षा केन्रमा 

शनरीक्षि गने , 

(ख) प्रमुख शिक्षा अशधकृतले खिाएका सुपररवेक्षकले परीक्षा अवशधभर परीक्षा केन्रमा नै रहरे सुपररवेक्षि गरी तथ्याङ्क र सुझाबसशहतको 

प्रशतवेर्दन बुझाउने, 
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(ग) तत्कालै परीक्षाथीलाई शनष्कासन गनुनपने भएमा केन्राध्यक्षमाफन त सो कायन गनन लगाई वा शवद्याथीले अशनयशमत कायन गरेको आवश्यक 

प्रमािसशहत परीक्षा रद्द गननकालाशग स्थानीय प्रमुख शिक्षा अशधकृत समक्ष  शसफाररस गने । 
 

२३.  केन्राध्यक्ष शनयशुक्तको व्यवस्था: (१) परीक्षा सञ्चालनको लाशग केन्राध्यक्ष इमान्र्दार, शनर्भनक र कतनव्यशनि हुनु पनेछ । केन्राध्यक्षको शनयुशक्त प्रमुख 

शिक्षा अशधकृतको शसफाररसमा परीक्षा सशमशतले गनेछ । केन्राध्यक्षमा शनयुशक्तकालाशग सामुर्दाशयक वा संस्थागत शनम्नमाध्यशमक वा माध्यशमक 

शवद्यालयको र्दरबन्र्दीमा कायनरत प्रधानाध्यापक वा शिक्षक हुनु पनेछ । 

(२) माशथ जे सुकै भशनएपशन जुन शवद्यालयमा परीक्षा केन्र कायम गररने हो सो शवद्यालयका उपर्दफा (१) बमोशजम योग्यता पुगेका शिक्षकलाई 

परीक्षा सशमशतले केन्राध्यक्ष शनयुशक्त गनुन पनेछ । 

२४.  परीक्षा रद्द गनन सके्न:    कुनै परीक्षाथी वा परीक्षा केन्रको परीक्षा रद्द गनुन परेमा सशमशतले गनेछ । 
 

 

पररच्छेर्द ९ 

उत्तरपुशस्तका परीक्षि, सभपरीक्षि र नशतजा प्रकािन सभबन्धी व्यवस्था 

२५.  परीक्षि केन्र शनधानरििः  (१) परीक्षा सशमशतले आधारभूत शिक्षा परीक्षाका उत्तर पुशस्तकाहरु परीक्षि र सभपरीक्षि गने कायनकालाशग उपयुक्त 

स्थानमा सभबशन्धत शवद्यालय नपने गरी  परीक्षि केन्र शनधानरि गनन सके्नछ । 

(२) केन्राध्यक्षहरूले आफ्नो केन्रका उत्तरपुशस्तकाहरु तोदकएको परीक्षि केन्रमा गो्य र सुरशक्षतसाथ पिाउनु पने छ । 

२६.  परीक्षि केन्रको प्रमखुको काम, कतनव्य र अशधकार: (१) परीक्षि केन्र रहकेो प्रधानाध्यापक वा नगरपाशलकाले तोकेको व्यशक्त नै परीक्षि 

केन्रको प्रमुख हुन सके्नछ । 

(२) परीक्षि केन्रमा प्राप्त उत्तरपुशस्तकाको सुरक्षा गने, उत्तरपुशस्तका परीक्षि र सभपरीक्षिमा गुिस्तर कायम राख्ने, तोदकएको समयमा तोदकएको 

कायनशवशधअनुसार कायन सभपन्न गने, गोपशनयता कायम राख्ने र्दाशयत्व परीक्षि केन्र प्रमुखको हुनेछ । 

(३) परीक्षि केन्र प्रमुखले उत्तरपुशस्तका परीक्षि र सभपरीक्षि कायनकालाशग आवश्यक पने परीक्षक र सभपरीक्षकको शनयुशक्त गनेछ । 

(४) परीक्षक र सभपरीक्षकलाई परीक्षि केन्रमा नै रहरे उत्तरपुशस्तका परीक्षि र सभपरीक्षि गने व्यवस्था शमलाउने । यसका लाशग परीक्षि केन्रको 

प्रमुखले आफ्नो कायानलय वा शवद्यालयको भवनमा कायन सञ्चालन गनन सके्नछ । 

(५) परीक्षि केन्र प्रमुखले परीक्षि केन्रहरूमा उत्तरपुशस्तका परीक्षि र सभपरीक्षि गराउँर्दा आइपनन सके्न अशनयशमतताहरू जस्तैिः कसैले झोलाशभत्र 

उत्तरपुशस्तका राखेर घर लैजान सके्न अवस्था, तोदकएको परीक्षकको सट्टामा अन्यले उत्तरपुशस्तका परीक्षि गनन सके्न अवस्था, उत्तरपुशस्तकाको 

पोका हराउन÷शमशसन सके्न अवस्था आदर्दलाई शनराकरि गनन आफ्नै प्रत्यक्ष शनगरानीमा उत्तरपुशस्तका परीक्षि, सभपरीक्षि गराउने 

व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुलयाउनुपनेछ । 

(६) सभबशन्धत शवद्यालयबाि उत्तरपुशस्तका प्राप्त भएपशछ तत्कालै उत्तरपुशस्तकाका ्याकेि शनमानि गनन लगाई यथािक्य शछिो परीक्षिको कायन 

सुरु गनुनपनेछ ।  

(७) उत्तरपुशस्तका परीक्षि÷सभपरीक्षि कायन नगरपाशलका क्षेत्रमा उपलब्ध भएका र्दक्ष, अनुभवी शनम्न माध्यशमक तहका शवषय शिक्षकहरू, 

शविेषज्ञहरू, अवकािप्राप्त शनम्न माध्यशमक शिक्षकहरूबाि सभपन्न गराउनुपने छ । यस कायनका लाशग प्रत्येक परीक्षि केन्रलाई प्रमुख शिक्षा 

अशधकृतले र्दक्ष,अनुभवी परीक्षक, सभपरीक्षकहरूको सूचीलाई अद्यावशधक गराई उपलब्ध गराउने  छ । 

(८) कुनै शवषयमा नयाँ परीक्षकको शनयुशक्त गनुनपरेमा शनम्न माध्यशमक तहको शिक्षककालाशग तोदकएको न्यूनतम् िैशक्षक योग्यता र सभबशन्धत 

शवषय अध्यापन गरररहकेो अनुभवको शसफाररसपत्र,नागररकताको प्रमािपत्र आदर्द प्रमाि शभडाएरमात्र गनुनपनेछ । 

(९) कुनै शवषयमा नयाँ सभपरीक्षकको शनयुशक्त गनुनपरेमा शनजले लगातार कभतीमा ३ वषनअशघर्देशख सोही शवषयको उत्तरपुशस्तका परीक्षि गरेको 

छ र सोही शवषयको सभपरीक्षकले शनजले परीक्षि गरेको उत्तरपुशस्तका सभपरीक्षि गरी शनजलाई सभपरीक्षक बनाउन उपयुक्त छ भनी 

शसफाररस गरेमामात्र शनयुशक्त गनुनपनेछ । 

(१०) शवद्यालयबाि प्राप्त भएका उत्तरपुशस्तका चलानीमा उललेख भएबमोशजम रिक छ छैन रुजु गरी अशभलेख राख्ने र चलानीमा उललेख 

भएबमोशजम उत्तरपुशस्तका नभएको अवस्थामा मुचुलका खडा गरी सोको जानकारी प्रमुख शिक्षा अशधकृतलाई  गराउनुपने छ । 

(११) उत्तरपुशस्तका  परीक्षि तथा सभपरीक्षि सभबन्धी अन्य व्यवस्था प्रमुख शिक्षा अशधकृतले तोके बमोशजम हुने छ । 

२७.  उत्तरपशुस्तका परीक्षि:  उत्तरपुशस्तका परीक्षिका शनशभत र्देहायबमोशजमको व्यवस्था रहने छ: 

(क) परीक्षि केन्रमा सभबशन्धत शवषयमा अध्यापनरत शिक्षक शवषयगत शिक्षकलाई  परीक्षकको परीक्षि केन्र प्रमुखमा शनयुशक्त दर्दइनेछ र सोही 

आधारमा उत्तरपुशस्तकाहरू उपलब्ध गराइने छ , 

( ख)आफूलाई प्राप्त उत्तरपुशस्तकाहरू तोदकएको सङ््यामा छ छैन यदकन गने र नभएमा परीक्षि कायनमा खरिएका ब्यशक्तलाई शलशखत जानकारी 

गराउने, शनयुशक्तपत्रमा दर्दइएका शनर्दिेनहरू र उत्तरकुशिकाको पूिन पालना गरी अत्यन्त गोपनीयताकासाथ िुि रूपमा परीक्षि गरी 

परीक्षि केन्रको प्रमुख वा शनजले तोकेको कमनचारीलाई बुझाउने शजभमेवारी र र्दाशयत्व परीक्षकको हुनेछ , 

(ग) आफूलाई परीक्षि गनन दर्दइएकोउत्तरपुशस्तकाहरू प्रत्येक दर्दन परीक्षि केन्रको प्रमुख वा शनजले तोकेको कमनचारीबाि बुशझशलई परीक्षिपश्चात 

शनजैलाई बुझाई जानुपनेछ, 

(घ) परीक्षकलाई दर्दइने शनयुशक्तपत्र र शनर्देिनहरू तोदकए बमोशजम हुनेछन् , 

(ङ) परीक्षि गर्दान प्रत्येक उत्तरपुशस्तकामा सबै प्रश्नका उत्तर जाँशचएका छन्–छैनन्, जाँशचएका उत्तरमा अङ्क दर्दइएको छ–छैन, शभत्र दर्दइएको 

अङ्क बाशहर चढाइएको छ–छैन, बाशहर चढाइएको अङ्कको जोड रिक छ–छैन, रुजु गरी अङ्क पररवतनन भएमा सोसमेत गरी कुल 

प्राप्ताङ्कसँग शभत्र दर्दइएको अङ्कसमेत शभडाई अङ्क र अक्षर र्दवैुमा लेखी प्रत्येक उत्तरपुशस्तकामा परीक्षकले हस्ताक्षर गनुनपनेछ, 
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(च) तोदकएको समयशभत्र उत्तरपुशस्तका परीक्षि गरी नबुझाएमा वा प्राशवशधक र्दशृिले उत्तरपुशस्तका परीक्षिमा लापरवाही गरेको र्देशखएमा 

लापरवाहीको मात्रा हरेी पुनिः परीक्षि गराउने वा पाररश्रशमक कट्टा गने, परीक्षकको सूचीबाि नाम हिाइने वा अन्य अमयानदर्दत कायन गरेमा 

त्यस्ता परीक्षकहरूमाशथ शवभागीय वा अन्य प्रचशलत कानुनबमोशजम कारवाही चलाइने छ, 

(छ) एक जना परीक्षकलाई ७०० भन्र्दा बढी उत्तरपुशस्तकाहरू परीक्षि गनन दर्दइने छैन , 

(ज) उत्तरपुशस्तकाहरू परीक्षि गनन दर्दइएको शनर्देिन(अनुसूची ५)उत्तरपुशस्तका परीक्षि भएको नपाइएमा वा परीक्षि सन्तोषप्रर्द नभएमा त्यस्ता 

परीक्षकलाई परीक्षासभबन्धी कुनै पशन शजभमेवारी भशवष्यमा दर्दइने छैन र शनजको पाररश्रशमकसमेत रोक्का गररने छ । 

(झ) उत्तरपुशस्तकाहरू सभपरीक्षि गराउँर्दा कुनै परीक्षकले जाँचेको उत्तरपुशस्तकाको अङ्कमा १५ प्रशतसतभन्र्दा बढी फरक र्देशखएमा परीक्षकको 

पाररश्रशमक रोक्का गररने छ , 

(ञ) उत्तरपुशस्तका परीक्षि गरेबापतको पाररश्रशमक नशतजा प्रकािन भएपशछ प्रमुख शिक्षा अशधकृतको कायानलय माफन त दर्दइने छ । भुक्तानी शलनका 

लाशग शनयुशक्तपत्र आवश्यक पने छ, शनयुशक्तपत्र नबुझाउने परीक्षकलाई पाररश्रशमक दर्दन बाध्य हुनेछैन । 

२८.  उत्तरपशुस्तका सभपरीक्षि व्यवस्था: उत्तरपुशस्तका सभपरीक्षिका शनशभत र्देहायको व्यवस्था रहने छ : 

(क) परीक्षि केन्र प्रमुखले अनुसूची ६ बमोशजम चाल ु परीक्षि शसजनमा सभबशन्धत शवषयमा कशभतमा सय ओिा उत्तरपुशस्तका परीक्षि 

गरेकोसभबशन्धत शवषय अध्यापनरत शिक्षकलाईमात्र शवषयगत सभपरीक्षकको रूपमा शनयुक्त गनेछन् र सोही आधारमा उत्तरपुशस्तकाहरू 

उपलब्ध गराइने छ, 

(ख) सभपरीक्षकलाई दर्दइने शनर्देिनहरू अनुसूची ७ मा तोदकए बमोशजम हुनेछन् , 

(ग) आफूलाई सभपरीक्षि गनन दर्दइएका उत्तरपुशस्तकाहरू परीक्षि केन्रको प्रमुख वा शनजले तोकेको कमनचारीबाि बुशझशलई सभपरीक्षिपश्चात 

शनजैलाई बुझाई जानुपने छ , 

(घ) सभपरीक्षकले आकशस्मक छनोि (Random Sampling)को आधारमा कभतीमा २० प्रशतित उत्तरपुशस्तकाहरू परीक्षि गरी परीक्षि स्तरयुक्त 

भएको नर्देशखएमा सभबशन्धत परीक्षकबािै पुनिः परीक्षि गराउनुपने छ । यदर्द पूिानङ्कको १५ प्रशतित वा सोभन्र्दा बढी अङ्क थपघि गनुनपन े

भएमा परीक्षि केन्र प्रमुखबाि सहमशत शलनुपने छ । सोही शवषयको अन्य एक जना सभपरीक्षकको राय शलई परीक्षि केन्र प्रमुखले सहमशत 

दर्दन ेनदर्दने शनक्र्यौल गनुनपने छ , 

(ङ) सभपरीक्षि गर्दान प्रत्येक उत्तरपुशस्तकामा सबै प्रश्नका उत्तर जाँशचएका छन्–छैनन्, जाँशचएका उत्तरका लाशग अङ्क दर्दइएको छ–छैन, शभत्र 

दर्दइएको अङ्क बाशहर चढाइएको छ–छैन, बाशहर चढाइएको अङ्कको जोड रिक छ–छैन, रुजु गरी अङ्क पररवतनन भएमा सोसमेतगरी कुल 

प्राप्ताङ्कसँग शभत्र दर्दइएको अङ्कसमेत शभडाई अङ्क र अक्षर र्दवैुमा लेखी प्रत्येक उत्तरपुशस्तकामा हस्ताक्षर गनुनपनेछ । एक जना 

सभपरीक्षकलाई बढीमा १००० सभम उत्तरपुशस्तका सभपरीक्षि गनन दर्दइने छ । 

(च) तोदकएको समयशभत्र उत्तरपुशस्तका सभपरीक्षि गरी नबुझाउने वा प्राशवशधक र्दशृिले उत्तरपुशस्तका सभपरीक्षिमा लापरवाही गने 

सभपरीक्षकलाई लापरवाहीको मात्रा हेरी शनजैबाि पुनिः सभपरीक्षि गराउने वा शनजल ेपाउने पाररश्रशमक कट्टा गने वा सभपरीक्षकको सूचीबाि 

शनजको नाम हिाउनेसभमको कारबाही गररने छ , अन्य अमयानदर्दत कायन गने सभपरीक्षकलाई शवभागीय कारबाही गनन वा प्रचशलत 

कानुनबमोशजम अन्य कारवाहीका लाशग लेखी पिाइने छ । 

२९.  उत्तरपशुस्तका र माकन शस्लप:  उत्तरपुशस्तका  र माकन शस्लपका सभबन्धमा र्देहाय बमोशजमको व्यवस्था रहने छ : 

(क) परीक्षि र सभपरीक्षि पश्चात उत्तरपुशस्तका ६ मशहनासभम तोदकएको स्थानमा सुरशक्षतसाथ राख्नु पनेछ , 

(ख) माकन  शस्लप र उत्तरपुशस्तका नगरपाशलकामा बुझाउनु पने र्दाशयत्व परीक्षि केन्र प्रमुखको हुनेछ । 

३०.  माकन  शस्लप इशन्ि, िेबलुिेन तथा नशतजा प्रकािन सभबन्धी व्यवस्था:  

(क) माकन शस्लप व्यवस्थापनिःपरीक्षि केन्रबाि प्राप्त माकन शस्लपलाई प्रमुख शिक्षा अशधकृतले आफ्नो प्रत्यक्ष शनयन्त्रि र रेखर्देखमा कायानलयका 

कमनचारीहरूलाई काममा लगाई कभ्युिरमा डािा इन्िी गन,े  िेवुलेिन गने  र नशतजा प्रकािन गनेसभबन्धी आवश्यक व्यवस्था शमलाउने छ 

। 

(ख) नशतजा प्रकािनमा िेबलुिेर (रुजकुतान) को व्यवस्थािः 

(१) कभ्युिरमा इन्िी गररएको प्राप्ताङ्कलाई माकन शस्लपको आधारमा रुजु गननका लाशग परीक्षा सशमशतका अध्यक्षबाि स्वीकृत नामावलीको 

आधारमा िेबुलेिर (रुजुकतान) सहायक कमनचारी शनयुशक्त गररनेछ । 

(२) िेबुलेिर/रुजुकतान (सहायक कमनचारी समेत) को काम, कतनव्य र अशधकार र्देहायबमोशजम हुनेछ : 

(क) शनशश्चत समयशभत्र कायन सभपन्न गनुन पने भएको हुँर्दा तोदकएको समयशभत्र अशनवायन रूपले उपशस्थत भई िेबुलेिर/रुजुकतानले काम 

गनुनपनेछ , 

(ख) रुजु गने कायनको शजभमा शलई काम सुरु गररसकेपशछ शबचमा छोड्न पाइने छैन , 

(ग) आफूलाई तोदकएको लेजरबाहके अरूको लेजर हनेे मनिाय राख्नुहुन्न र आफ्नो लेजर पशन अरूलाई र्देखाउन पाइने छैन, 

(घ) रुजु गर्दान अत्यन्त धैयनतापूवनक फरक नपने गरी यदकनसाथ गनुनपनेछ , 

(ङ) कुनै शवषयको अङ्क लजेरमा चढाँउन बाँकी र्देशखन आएमा त्यसको खोजी गरी लेजर बुकमा चढाउनुपने छ , 

(च) कुनै कारिले कुनै परीक्षाथीको नशतजा स्थशगत रहमेा पशछ पुनिः नशतजा प्रकािन गनन सहयोगका लाशग कायानलयले बोलाएमा 

तुरुन्त सभपकन  राख्नुपने छ , 

(छ) आफूले प्रयोग गरेका माकन शस्लपहरू शवषयगत रूपमा शमलाई फाइल बनाई बुझाउनुपनेछ , आफ्नो लेजरसँग असभबशन्धत माकन शस्लप 

प्राप्त भएमा (शमशसन गएको पाइएमा) प्रमुख शिक्षा अशधकृतलाई अशनवायन रूपले दर्दनुपनेछ , 

(ज) प्रत्येक दर्दन उपयुनक्त बमोशजमको काम गनन आउँर्दा आ–आफ्नो लेजर प्रमुख शिक्षा अशधकृतसँग बुशझशलने र जाँर्दा अशनवायन रूपले 

बुझाई जानुपनेछ , 

(झ) प्रयोगात्मक अङ्क हुने शवषयहरूमा प्रयोगात्मक अङ्क नभएमा प्रयोगात्मक शववरि ताशलकाबाि रुजु गरी अङ्क चढाउने , 
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(ञ) आफूलाई तोदकएको बुकमा माकन शस्लपअनुसार रुजु गरी नशतजा तयार गने कायनमा रुजुकतानलाई पूिन शजभमेवारी तोदकएको छ , 

यसरी रुजु गरी तयार गरेको बुकमा पशछ रुजुकतानको गलती भएको यदकन भएमा सभबशन्धत बुकको रुजुकतान नै जवाफर्देही हुनुपन े

र गलतीको मात्राअनुसार कारवाही गररने भएकाले सतकन ताको साथ रुजु गनुनपनेछ , 

(ि) सभबशन्धत बुकका परीक्षाथीहरूको परीक्षाफलसभबन्धी त्रुरिको सभपूिन शजभमेवारी रुजुकतानको हुनेछ । 

३१.  कृपाङ्क सभबन्धी व्यवस्था: सशमशतले औशचत्यताको आधारमा कृपाङ्क प्रर्दान गनन सके्नछ । 

३२. परीक्षाको माध्यम: परीक्षाको माध्यम नेपाली र अङ्गे्रजी भाषामात्र हुनेछ, तर भाषासभबन्धी शवषयमा भने परीक्षाको माध्यम सोही भाषा हुनेछ  

। 

३२.  परीक्षाको समय,पुिानङ्क:  (क) पाठ्यक्रममा उललेख गररएको आधारमा प्रत्येक प्रश्नपत्रमा परीक्षाको समय, पूिानङ्क कायम हुनेछ । 

(ख) कुनै प्रश्नको ढाँचामा पररवतनन गरी परीक्षाको समय, पूिानङ्क पररवतनन भएमा त्यसको जानकारी गराइनेछ । 

३३.  परीक्षाफल प्रकािन: परीक्षा समाप्त भएको शमशतले सामान्यतया एक मशहनाशभत्र चालु िैशक्षक सत्रको अन्त्यसभममाअक्षराङकन पिशतमा  

परीक्षाफल प्रकािन गररनेछ ।  

३४.  ग्रडे र शजशपए  शनधानरि: (क)  सबै अशनवायन शवषयमाD+गे्रड लयाउने वा पाठ्क्क्रम शवकास केन्रले तोकेको आधारमा परीक्षाथीलाई कक्षा नौमा 

भनान हुन योग्य भएको माशनने छ । 

(ख) परीक्षाथीहरूको lgDg cFssf] cfwf/वा शवद्यालय तहमा अक्षराङ्कन मूलयाङ्कन प्रिाली कायानन्वयन शनर्देशिकाले तोकेकोljifout ?kdf u|]8 

Pjd lh=lk=P= शनधानरि हुनेछ: 

प्राप्ताङको वगानन्तर (प्रशतितमा) गे्रड गे्रड ्वाइन्ि कैदफयत 

९० र सो भन्र्दा माशथ A + 4.0  

८० र सो भन्र्दा माशथ ९० भन्र्दा कम A 3.6  

७० र सो भन्र्दा माशथ ८० भन्र्दा कम B + 3.2  

६० र सो भन्र्दा माशथ ७० भन्र्दा कम B 2.8  

५० र सो भन्र्दा माशथ ६० भन्र्दा कम C + 2.4  

४० र सो भन्र्दा माशथ ५० भन्र्दा कम C 2.0  

३० र सो भन्र्दा माशथ ४० भन्र्दा कम D + 1.6  

२० र सो भन्र्दा माशथ ३० भन्र्दा कम D 1.2  

२० भन्र्दा कम E 0.8  

(ग)शवषयगत के्रशडि आवर शनम्न अनुसार शनधानरि गररएको छ : 

Subjects  Credit Hours Remarks 

comp.English 4  

comp.Nepali 4  

Comp.Mathematics 4  

Comp.Science & Environment 4  

comp.Social Studies & pop.Edu 4  

Occupation, Business & Technologyl Education 4  

Health Education 2  

Moral Education  2  

Mother Language/ Local Language 4  
३५. प्रमाि पत्र प्रमािीकरि: परीक्षा सभवन्धी अशभलेखहरु,लेजर, गे्रड शसि र प्रमािपत्रहरुआधारभूत परीक्षा सशमशतको सर्दस्य सशचव वा 

नगरपाशलकाको शिक्षा िाखा प्रमुखबािप्रमािीकरि गररनेछ । 

३६. df}sf k/LIff ;DjGwdf:  (क) s'g} k/LIffyL{n] s'g} @ अशनवायन ljifodf D+ eGbf sd u|]8 NofPsf] 5 eg] To:tfk/LIffyL{n] k/LIffkmn k|sfzg 

ePs]f ldltn] & lbg leq df}sf k/LIffsf] nflu lgj]bg lbg'kg]{5 . 
(ख) df}sf k/LIff cfwf/e't lzIffk/LIff ;ldltn] lgwf{/0f u/] jdf]lhd x'g]5 .  

३७. नशतजा स्थगन  र पनु प्रकािन सभबन्धी व्यवस्था: (१) परीक्षामा सशभमशलत भएका परीक्षाथीको कुनै शवषयको प्रयोगात्मक अङ्क प्राप्त नभएमा 

वा आवेर्दन फाराममा जन्मशमशत उललेख नगरेमा वा उललेख गरेको भएमा पशन न्यूनतम उमेर नपुगेको वा कुनै शवषयमा अङ्क चढ्न छुि भएको 

(Mark Missing) अवस्थामा नशतज स्थशगत हुनेछ । 

(२) परीक्षाथीको नशतजा स्थशगत भएको कारि खुलाइएको सूचना प्रकािन गररने छ । 

(३) नशतजा स्थशगत भएका परीक्षाथीहरूले नशतजा प्रकािन भएको शमशतले १५ दर्दन शभत्र परीक्षा सशमशतले तोकेका आवश्यक प्रमािहरू पेस 

गररसकु्नपनेछ । अन्यथा स्थशगत नशतजासभबन्धी कारवाही गनन कायानलय बाध्य हुनेछैन । 

(४) नशतजा स्थशगत भएका परीक्षाथीबाि आवश्यक प्रमाि प्राप्त भएपशछ कायानलयले आवश्यक प्रदक्रया पूरा गरेर नशतजा फुकुवा गरी लब्धाङ्क 

पत्र  उपलब्ध गराउने छ । 
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पररच्छेर्द १० 

लब्धाङ्क पत्र र माकन  लजेर शवतरि 

३८.  लब्धाङ्क पत्र र माकन  लजेर शवतरि गर्दान अपनाउन ुपन ेप्रदक्रया: (क) सक्कल लब्धाङ्कपत्र (माकन शसि) नशतजाप्रकाशित भएपशछ सभबशन्धत 

शवद्यालयलाई उपलब्ध गराइने छ । 

(ख ) नशतजासभबन्धी अशभलेख रहकेो माकन लेजर प्रमुख शिक्षा अशधकृतको कायानलयर  शवद्यालयमा रहने छ । आफूलाई प्राप्त अशभलेख संरक्षि गरी 

राख्ने र्दाशयत्व सभबशन्धत शनकायको नै हुनेछ । 

(ग) परीक्षाको नशतजाप्रकािनपश्चात कायानलयबाि उपलब्ध गराइएको माकन लेजर र लब्धाङ्कपत्रहरूको थानसमेतको अशभलेख राखी सभबशन्धत 

शवद्यालयहरूलाई शवतरि गने र शवद्यालयले शसभबोल नभबर, नाम, थर र जन्मशमशतसमेत प्रवेि- पत्रको आधारमा शभडाई यदकन गरेरमात्र 

शवद्याथीलाई शवतरि गने । यदर्द उक्त शववरि फरक परेमा सभबशन्धत शवद्यालयले त्यस्ता लब्धाङ्क पत्रहरू शवद्याथीलाई नबुझाई यथािक्य 

शछिो प्रमुख शिक्षा अशधकृत समक्ष बुझाउने । प्रमुख शिक्षा अशधकृतले पशन त्यस्ता लब्धाङ्क पत्रहरू सङ्कलन गरी आफ्नो कायानलयमा रहकेो 

अशभलेखसFग शभडाई के हुनुपने हो सोही बमोशजम आवश्यक कारवाही गने । 

(घ) कायानलयले आफूद्वारा जारी गरेका लब्धाङ्कपत्र र अन्य प्रमािपत्रहरूमा सुरक्षि शचह्न राख्नसके्न छ । 
 

 

पररच्छेर्द ११ 

अशभलखे सच्याउन ेसभबन्धी व्यवस्था 

३९.  अशभलखे सच्याउन ेसभबन्धी: (१) रशजष्ट्रसेन वा आवेर्दन फाराम भर्दान नाम वा थरको शहज्जे वा जन्मशमशत फरक पनन गएमा परीक्षा हुनुभन्र्दा 

अगावै परीक्षाथीले संिोधनका लाशग आवश्यक प्रमािसशहत सभबशन्धत शवद्यालयमा शनवेर्दन दर्दई शवद्यालयको  शसफाररससाथ प्रमुख शिक्षा 

अशधकृत समक्ष शनवेर्दन दर्दनुपनेछ । उक्त प्रमािहरूको आधारमा कायानलयले परीक्षाफल प्रकािन अगावै अशभलेख संिोधन गनेछ । 

(२) नाम, थर वा जन्मशमशत संिोधन गनुनपरेमा नशतजा प्रकािन भएको शमशतले ६ मशहनाशभत्र सभबशन्धत वडा कायानलयको शसफाररस , प्रवेि पत्र 

र जन्मर्दतान प्रमाि पत्र वा नागररकताको आधारमा नाम थर वा जन्म शमशत सिोधन गररने छ । यस खण्ड बमोशजम नाम, थर वा जन्मशमशत 

एकपिकभन्र्दा बढी संिोधन गररने छैन । 

(३) खण्ड (२) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापशन आवेर्दन वा रशजष्ट्रसेन फाराममा भरेअनुसार नाम वा थरको शहज्जे वा जन्मशमशत नशमलेमा 

सक्कल प्रवेि- पत्र वा रशजस्िेसनको अधनकट्टीसशहत कायानलयमा शनवेर्दन दर्दई जनुसुकै समयमा संिोधन गनन सदकने छ ।  

(४) परीक्षाथीको नाम वा थर वा जन्मशमशत वा अन्य शववरि पूरै वा आंशिक रूपमा फरक पनन गएमा परीक्षाथीबाि आवश्यक प्रमाि शलई 

कायानलयमा रहकेो आवेर्दन फाराम, परीक्षाथीको र्दैशनक हाशजरीलगायतका प्रमािहरू शभडाई कायानलयले संिोधन गननसके्नछ । 

(५) नाम वा थरमा छपाइको कारिबाि मात्रा, अक्षर छुि वा बढी भएमा र अङ्गे्रजीमा ले्र्दा शहज्जेमा फरक पनन गएमा शलङ्ग तथा थर पररवतनन 

नहुने र ताशत्वक अथन फरक नपने गरी सभबशन्धत परीक्षाथीबाि आवश्यक प्रमाि (आवेर्दन फारम वा प्रवेि पत्र )शलई कायानलयले संिोधन 

गननसके्नछ । 

(६) माकन लेजरमा शववरि प्रमाशित गराउने : संिोधन भएपश्चात कायम भएका शववरि अशनवायन रूपमा माकन लेजरमा संिोधन गने अशधकृत 

कमनचारीद्वारा लेखाई प्रमाशित गराई राख्नुपनेछ । 
 

पररच्छेर्द १२ 

पनुयोग र स्थशगत नशतजा प्रकािन सभबन्धी व्यवस्था 

४०.  पुनयोगको लाशग शनवरे्दन दर्दनपुन:े परीक्षाको नशतजा प्रकािनपश्चात आफूले प्राप्त गरेको कुनै शवषयको प्राप्ताङ्कमा शचत्त नबुझेमा सभबशन्धत 

परीक्षाथीले पुनयोग गराउनका लाशग तोदकएको िुलक र आवश्यक शववरिसशहत प्रमुख शिक्षा अशधकृत समक्ष नशतजा प्रकािन भएको शमशतले 

१५ दर्दनशभत्र शनवेर्दन दर्दन सके्नछ । 

४१.  पुनयोग गर्दान अपनाइनपुन ेप्रदक्रया र ध्यान दर्दनपुन ेकुराहरू: पुनयोग गर्दान अपनाउनु पने प्रदक्रया वा ध्यान दर्दनु पने कुराहरू यस प्रकार हुनेछन् : 

(१) पुनयोगका लाशग प्राप्त शनवेर्दनका सभबन्धमा जाँचबुझ गने, 

(२) पुनयोगका लाशग प्राप्त शनवेर्दनसँग सभबशन्धत उत्तरपुशस्तका सभबशन्धत शवषयका र्दक्षबाि परीक्षि गराउने, 

(३) पुनयोगबाि प्राप्त हुन आएको प्राप्ताङ्क यदकन गन,े 

(४) पुनयोगमा प्राप्ताङ्क पररवतनन नभएका १० प्रशतित उत्तरपुशस्तकाकोर् यान्डम स्याभपशलङ (random sampling) का आधारमा पुनयोग 

कायनको गुिस्तर परीक्षि गने, 

(५) पुनयोगमा प्राप्ताङ्क पररवतनन हुने सभपूिन उत्तरपुशस्तकाको पररवर्तनत प्राप्ताङ्क प्रमाशित गने, 

(६) उत्तरपुशस्तकाका परीक्षक वा सभपरीक्षकले गशभभर त्रुरि गरेको पाइएमा आवश्यक कारवाहीका लाशग सशमशतसमक्ष शसफाररस गने, 

(७) पुनयोगको लाशग शनवेर्दन दर्दने परीक्षाथीले शसभबोल नभबर, परीक्षा केन्र र शवषय स्पि नलेखेमा त्यस्ता शनवेर्दनउपर कारवाही नगने, 

(८) पुनयोगबाि पररवर्तनत प्राप्ताङ्कले अनुत्तीिन हुने परीक्षाथीको नशतजामा ताशत्वक फरक नपने र्देशखएमा प्राप्ताङ्क यथावत् नै कायम गने,  तर 

उत्तीिन परीक्षाथीको हकमा यो लागू हुने छैन, 

(९) पुनयोगका लाशग उत्तरपुशस्तका हनेे व्यशक्तले आफूलाई प्राप्त  सभपुिन उत्तरपुशस्तकामा शभत्र दर्दइएका अङ्क बाशहरी पानामा चढाँउन छुि 

भएकामा चढाई कुल प्राप्ताङ्क कायम गने, 

(१०) कुनै प्रश्नको उत्तर परीक्षि गनन छुि भएकोमा प्रमुख शिक्षा अशधकृतको पूवनस्वीकृशत शलइ परीक्षि गरी प्राप्ताङ्क कायम गने, 

(११) तोदकएको शनर्देिन र प्रश्नपत्र एवं उत्तरकुशिकासमेतको आधारमा प्रत्येक उत्तरपुशस्तकामा पुनयोग गरी प्राप्ताङ्क यदकन गने, 

(१२) पुनयोग गरी कायम हुन आएको  प्राप्ताङ्कको पुष्याईसशहत उत्तरपुशस्तका प्रमाशित गने , 
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(१३) पुनयोग कायन सभपन्न भएपशछ प्रमुख शिक्षा अशधकृत आफै वा कुनै कमनचारीले अशभलेख सच्याइ प्रमाशित गने । 

४२. स्थशगत नशतजा प्रकािन: परीक्षाको नशतजा प्रकािन हुरँ्दा कुनै त्रुरि हुन गएमा समाधान गनन,नशतजा प्रकािन नभएकाहरूको नशतजा प्रकािन गनन 

र स्थशगत नशतजा फुकुवा गनेशसलशसलामा परीक्षा सशमशतले र्देहाय अनुसारको काम,कतनव्य र अशधकार प्रयोग गनेछ : 

(१) परीक्षाको नशतजा प्रकािनपश्चात जन्मशमशत, प्रयोगात्मक वा सैिाशन्तक अङ्क छुि भई स्थशगत रहन गएको नशतजा प्रकािन सभबन्धमा 

आवश्यक शनिनय शलने , 

(२) प्रयोगात्मक वा सैिाशन्तक अङ्क तथा जन्मशमशत खाली भएमा छुि शववरि कायम गनन आवश्यक शनिनय शलने, 

(३) नाम, थर, जन्मशमशत, शवषय एवम् प्रयोगात्मक अङ्कमा त्रुरि र्देशखन आएमा आवेर्दन फाराम एवम् प्रवेि- पत्र र अन्य आवश्यक प्रमािको 

आधारमा शववरि संिोधन गने , 

(४) शवशभन्न कारिले परीक्षाथीको शसभबोल नभबर उललेख हुन छुि भई नशतजा प्रकािन नभएकामा त्यस्ता परीक्षाथीको शसभबोल नभबर, नाम, थर, 

जन्मशमशत र उत्तरपुशस्तकाबाि प्राप्ताङ्क चढाई प्राप्ताङ्कको आधारमा नशतजा प्रकािन गनन आवश्यक शनिनय शलने । 
 

पररच्छेर्द १३ 

शवशवध 

४३.  प्रमािपत्र उपलब्ध गराउन ेव्यवस्था:  शव.सं. २०७३ साल र त्यसअशघका परीक्षाका लब्धाङ्कपत्रको प्रशतशलशप संघीय कानून अनुसार तोदकएको 

र्दस्तुर शलई सभबशन्धत कानुनमा व्यवस्था भए बमोशजमको शनकायबाि उपलब्ध गराइनेछ ।  

४४.  शविषे पररशस्थशतमा परीक्षा सञ्चालन सभबन्धी व्यवस्था:  बाढी, पशहरोजस्ता प्राकृशतक शवपशत्त र आकशस्मक र्दघुनिना, आगजनी एवम् अन्य 

अप्रत्याशित र अनपेशक्षत कारिहरूबाि परीक्षा स्थशगत गनुनपने वा पुन: परीक्षा शलनु पने कारि उत्पन्न भएमा सो सभबन्धी आवश्यक शनिनय 

सशमशतद्वारा गररने छ र त्यसको कायानन्वयन यथाशसघ्र गररने छ । 

४५.  शवषय सशमशत गिन:  नगरपाशलकाद्वारा सञ्चालन गररने परीक्षाहरूको पूवनतयारी, सञ्चालन र प्रश्नपत्र एवं ढाँ Fचाको सुधारसमेत तथा िैक्षशिक 

कायनयोजना शनमानिलगायतकातपशिलका िैशक्षक कायनकालाशग शवषय शविेषज्ञको सेवा शलन प्रमुख शिक्षा अशधकृतले आवश्यकतानुसार शवशभन्न 

शवषयका सशमशतहरू गिन गनन सके्नछ : 

(क) नमुना प्रश्न एवम् प्रश्नपत्र तथाप्रश्न बैंक (Question Bank)को शनमानि गनन , 

(ख) उत्तरपुशस्तका परीक्षि कुशिका (Marking scheme) तयार गनन , 

(ग) ताशलम ्याकेज शनमानि गनन , 

(घ) प्रश्नपत्र शवशे्लषि तथा परीक्षा सुधारसभबन्धी अन्य अनुसन्धानात्मक कायन गनन , 

(ङ) वार्षनक िैक्षशिक योजना तथा वार्षनक िैशक्षक कायनपात्रो शनमानि गनन, 

(च) प्रमुख शिक्षा अशधकृतले शिक्षा परीक्षा र मुलयाङ्कन सभबन्धमा तोकेको अन्य कायन गनन । 

४६.   परीक्षा सभबन्धी र्दस्तरु र पाररश्रशमक सभबन्धी: परीक्षामा शवशभन्न िीषनकमा शलइने र्दस्तुर र पाररश्रशमक परीक्षा सशमशतले तोकेबमोशजम हुनेछ । 

४७.  परीक्षा सभबन्धी कायनक्रम:  परीक्षासभबन्धी वार्षनक कायनक्रम परीक्षा सशमशतले तोकेबमोशजम हुनेछ । 

४८.  परीक्षा सभबन्धी  फाराम र शनर्देिन पशुस्तका जारी गनन सके्न:  प्रमुख शिक्षा अशधकृतले केन्राध्यक्ष शनर्देिन पुशस्तका र परीक्षा केन्रमा प्रयोग गररने 

फारामहरू, अन्य आवश्यक फारामहरू र शनर्देिन यस शनर्देशिकाको अशधनमा रही जारी गनन सके्नछ । 

४९.  बाधा अड्काउ फुकाउन ेअशधकार:  यो शनर्देशिका कायानन्वयन गर्दान कुनै बाधा अड्काउ पनन आएमा वा यो शनर्देशिकामा उललेख नभएको शवषयका 

सभबन्धमा कुनै व्यवस्था गनन आवश्यक परेमा परीक्षा सशमशतको शसफररसमा नगरपाशलकाले  शनिनय गरेबमोशजम हुनेछ । 

५०.  अनुसचूीमा हरेफेर र थपघि:  नगरपाशलकाले यस शनर्देशिकाको अनुसूचीमा हरेफेर वा थपघि गननसके्नछ । 

५१.  खारेजी र बचाउ:  यस शनर्देशिका जारी हुनु भन्र्दा अगाशड परीक्षा सशमशतबाि भए गरेका कारबाही यसै शनर्देशिका बमोशजम भए गरेको माशनने छ 

। 
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