
 

 

फालेलङु राजपत्र 

फालेलुङ गाउँपाललकाद्वारा प्रकालित  

खण्डः ५) थकेपङु, पाँचथर, फागनु २१ गते, २०७९ साल (संख्ाः ५ 

भाग-२  

फालेलुङ गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्, थकेपङु, पाँचथर 

फालेलुङ गाउँपाललका, गाउँ कार्यपाललकाको लिल िः २०७९/११/२० ग ेको लिर्यर्ािुसार  ल लेलिए 

बिोलिि सम्बलधि  सबैको िािकारीको लालग प्रकाशि गररएकोछ ।   
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आिारभू   ह (कक्षा- ५ र ८) परीक्षा सञ्चालि  था व्र्वस्थापि सम्बलधि कार्यलवलि, २०७९ 

प्रस् ाविािः 

फालेलङु गाउँपाललका स्तरी् आधारभतू तहको अलततम परीक्षालाई व््वलस्थत एवं गणुात्मक तवरले  

सञ्चालन र व््वस्थापन गनन नेपालको संलवधान २०७२ को अनसुलुच-८, स्थानी् सरकार सञ्चालन ऐन 

२०७४ को दफा ११  (ज) मा उल्लेलखत अलधकार का न्तव्न गनन ्स फालेलङु गाउँपाललका लिक्षा ऐन, 

२०७५ को दफा १७ ले लदएको अलधकार प्र्ोग गरी गाउँ का न्पाललकाले ्ो का न्लवलध बनाई लागू 

गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारलम्भक 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भः 

(क) ्स का्नलवलधको नामः “आधारभतू तह (कक्षा- ५ र ८) परीक्षा सञ्चालन तथा व््वस्थापन 

सम्बलतध का्नलवलध, २०७९” रहकेो छ ।  

(ख) ्ो का न्लवलध फालेलुङ राजपत्रमा प्रकािन भएको लमलतबाट लाग ूहुनेछ ।  

२. पररभाषाः लवष् वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा ्स का न्लवलधमा,  

(क) “ऐन” भतनाल ेफालेलुङ गाउँपाललकाको लिक्षा ऐन, २०७५ लाई सम्झन ुपदनछ । 

(ख) "लन्मावली" भतनाले फालेलङु गाउँपाललकाको लिक्षा लन्मावली, २०७५"लाई सम्झनपुदनछ ।   

(ग) “प्रदिे” भतनाले कोिी प्रदिेलाई सम्झन ुपदनछ । 

(घ) “गाउँपाललका” भतनाले फालेलङु गाउँपाललका, थकेपङु, पाँचथरलाई सम्झन ुपदनछ । 

(ङ) “सलमलत” भतनाले पररच्छेद-२ को दफा ४ (१) अनसुार गठन गररएको परीक्षा सञ्चालन तथा 

व््वस्थापन सलमलत सम्झन ुपदनछ । 

(च) “लवद्याल्” भतनाले गाउँपाललका के्षत्रलभत्र सञ्चाललत सामदुाल्क तथा संस्थागत लवद्याल् 

सम्झन ुपदनछ । 

(छ) “लवद्याथी” भतनाले गाउँपाललका के्षत्रलभत्रका आधारभतू तह (कक्षा - ५ र ८) को परीक्षामा 

सहभागी हुन ्ोग््ता पगेुका लन्लमत लवद्याथी सम्झन ु पदनछ । सो िब्दले गाउँपाललका लभत्र 

सञ्चालनमा रहेका अनौपचाररक तथा खलु्ला लवद्याल्का लवद्याथी समेत सम्झन ुपदनछ ।  

(ज) “परीक्षा” भतनाल े गाउँपाललकाले आधारभतू तह (कक्षा - ५ र ८) को अततमा ललने वालषनक 

परीक्षा सम्झन ुपदनछ ।  

(झ) “का्नदल” भतनाले परीक्षा केतरमा परीक्षाफल त्ारीका लालग पररच्छेद-४ को दफा १५ (१) 

अनसुार गलठत का न्दल सम्झन ुपदनछ । 



 

आिारभू   ह (कक्षा- ५ र ८) परीक्षा सञ्चालि  था व्र्वस्थापि सम्बलधि कार्यलवलि, २०७९ 

2 
 

(ञ) “केतर” भतनाले आधारभतू लिक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा व््वस्थापनका लालग सलमलतद्वारा 

तोलकएको परीक्षा केतर तथा उत्तर पलुस्तका परीक्षण केतर समेतलाई सम्झन ुपदनछ । 

(ट) “िाखा” भतनाले फालेलङु गाउँपाललका, गाउँ का्नपाललका का्ानल्को सामालजक लवकास र 

लिक्षा, ्ुवा तथा खेलकुद िाखा सम्झन ुपदनछ ।  

(ठ) “लिक्षा िाखा प्रमखु” भतनाले सामालजक लवकास, लिक्षा, ्वुा तथा खेलकुद िाखाको 

प्रमखुलाई सम्झन ुपदनछ । 

(ड) “प्रमखु प्रिासकी् अलधकृत” भतनाले फालेलुङ गाउँपाललकाको प्रमखु प्रिासकी् अलधकृत 

सम्झन ुपदनछ । 

३. उद्दशे््ः ्स का न्लवलधको उद्दशे्् लनम्नानसुार रहेको छ । 

(क) आधारभतु तह (कक्षा - ५ र ८) परीक्षाको म्ानदा, गणुस्तर, लवश्वसनी्ता, वैधता र वस्तलुनष्ठता 

का्म राखन ु। 

(ख) आधारभतू तह (कक्षा - ५ र ८) परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा नलतजा प्रकािन का न्लाई 

व््वलस्थत गनुन । 

पररच्छेद-२ 

परीक्षा सञ्चालि  था व्र्वस्थापि सलिल  

४. परीक्षा सञ्चालन तथा व््वस्थापन सलमलतः 

(१) आधारभतू तह (कक्षा - ५ र ८) को अलततम परीक्षालाई व््वलस्थत, म्ानलदत र लवश्वसनी् रुपमा 

सञ्चालन र व््वस्थापन गनन "परीक्षा सञ्चालन तथा व््वस्थापन सलमलत" वा बोडन रहने छ । 

(क) अध््क्ष - प्रमखु प्रिासकी् अलधकृत 

(ख) सदस्् - लिक्षा अलधकृत वा लिक्षा अलधकृत नभएमा अलधकृत स्तर छैठौं 

(ग) सदस्् - अध््क्षले तोकेको मा.लव. तहको प्र.अ.  

(घ) सदस्् - अध््क्षले तोकेको आ.लव. तहको प्र.अ. 

(ङ) सदस््-सलचव - प्रालवलधक सहा्क 

(च) आवश््कता अनसुार स्थानी् प्रहरी प्रमखु र अत् पदालधकारीहरुलाई आमलतत्रत रुपमा 

वैठकमा बोलाउन सलकनेछ ।  

(२) परीक्षा सञ्चालन तथा व््वस्थापन सलमलतको काम, कतनव्् र अलधकार दहेा् अनसुार हुनेछः 

(क) भौगोललक लवकटता, लवद्याथी सङ्ख्ा र भौलतक पवूानधारको आधारमा लवद्याथीहरुलाई 

पा्क पने गरी परीक्षा केतर तथा उत्तरपलुस्तका परीक्षण केतर लनधानरण गने । 



 

आिारभू   ह (कक्षा- ५ र ८) परीक्षा सञ्चालि  था व्र्वस्थापि सम्बलधि कार्यलवलि, २०७९ 

3 
 

(ग) प्रश्नपत्र लनमानण, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुलस्तका परीक्षण र परीक्षाफल प्रकािन तथा 

प्रमाणीकरण सम्बतधी नीलत लनधानरण गने । 

(घ) परीक्षा िलु्क तथा परीक्षा सम्बतधी काममा संलग्न जनिलिको पाररश्रलमक लनधानरण गने । 

 (ङ) प्राकृलतक प्रकोप वा अत् कुनै कारणबाट लनधाररत सम्मा परीक्षा सञ्चालन गनन वा 

परीक्षाफल प्रकािन गनन बाधा परेमा तरुुततै आवश््क लनणन् ललने । 

(च) कुनै परीक्षा केतर वा परीक्षण केतरमा अलन्लमतता भएको पाइएमा आवश््कता अनसुार 

परीक्षा बदर गरी पुनः परीक्षा गराउने वा त््स्तो केतर बतद गने । 

(ज) परीक्षाको लन्लमत अनगुमन गने तथा गराउने । 

(झ) परीक्षालाई व््वलस्थत, म्ानलदत र गणुस्तरी् वातावरणमा सम्पतन गननका लालग केतराध््क्ष, 

परीक्षण केतर प्रमखु लगा्त परीक्षामा खलटएका जनिलिलाई आवश््क लनदिेन लदने । 

(ञ) लवद्याल्हरुको भौगोललक दरूी, समहू लवद्याल्हरुको परीक्षाथी सङ्ख्ा, परीक्षा केतरमा 

उपलब्ध भौलतक सुलवधा, परीक्षा सञ्चालन र व््वस्थापनमा लाग्ने अनमुालनत खचन आलद 

मापदण्डका आधारमा सम्भव भए सम्म दईु वादईुभतदा बढी लवद्याल्हरुको पा्क पने 

लवद्याल्हरुलाई परीक्षा केतर तोक्न ुपनेछ । 

(ट) परीक्षा सञ्चालन तथा व््वस्थापन सम्बतधी संघी् र प्रदिे सरकारबाट तोलकएका अत् 

कामहरु गने गराउने । 

पररच्छेद-३ 

परीक्षा सञ्चालि प्रलिर्ा 

५. परीक्षा सञ्चालनः 

(१) दफा ४ (१) वमोलजम गलठत एक स्थानी् परीक्षा बोडनले परीक्षा सञ्चालन गनेछ । 

(२) स्थानी् परीक्षा बोडनको काम, कतनब्् र अलधकार दहेा् वमोलजम हुनेछः 

(क) आधारभतू तह परीक्षाको आवेदन फाराम त्ारी तथा लवतरण र लवद्याथीहरुबाट सो फारम 

भनन लवद्याल्बाट परीक्षाको लालग आवश््क लववरण सङ्कलन गने गराउने । 

(ख) परीक्षाथीहरुबाट आवेदन फारम भराउँदा अलनवा्न रुपमा जतमदतान प्रमाणपत्रको प्रलतलललप 

संलग्न गनन लगाउने । 

(ग) परीक्षाका लालग आवश््क प्रश्नपत्र लनमानण र उत्तरपलुस्तका परीक्षण का न्का लालग लवज्ञ लवष् 

लिक्षकहरुको रोष्टर त्ार गने गराउने । ्स्तो रोष्टरको सचूी प्रत््ेक वषन अद्यावलधक गने 

गराउने । 

(घ) आधारभतू तह परीक्षाको सम् ताललका प्रकािन गने । 
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(ङ) वोडनले तोकेको सम्ावलध लभत्र लवद्याल्हरुले अनसुचूी-१ को ढाँचामा लवद्याथीहरुबाट 

परीक्षा आवेदन फारम भनन लगाई सङ्कलन गने र लवद्याथीहरुले भरेको लववरण लवद्याल्को 

अलभलेखसंग रुज ुगराई अनसुचूी-३ को ढाँचामा सलमलष्टगत लववरण सफ्ट कपी तथा प्रमालणत 

हाडन कपी समेत संलग्न गरी गराइ गाउँपाललकाको सामालजक लवकास र लिक्षा ्वुा तथा 

खेलकुद िाखामा बझुाउन ुपनेछ । 

(च) लववरण त्ार गदान परीक्षाफल प्रकािन गनन प्र्ोग हुने सफ्टवे्रमा आवश््क पने लववरणहरु 

प्रलवष्ट गने गराउने । आवेदन फारममा लसम्बोल नम्बर का्म गदान लिक्षा तथा मानवश्रोत 

लवकास केतरको एकीकृत िैलक्षक सचूना व््वस्थापन प्रणाली (IEMIS) मा प्रलवष्ट गररएको 

(Student ID Number) लाई नै परीक्षाथीको लसम्बोल नम्बर का्म गरी अनसुचूी-२ 

बमोलजम प्रवेि-पत्र त्ार गरर पठाउने । 

(छ) परीक्षाको नलतजा प्रकािन तथा प्रमाणीकरण गरी सम्बतधीत लवद्याल्मा पठाउने व््वस्था 

लमलाउने । 

(ज) पाठ््क्रमले तोकेको अनसुचूी-४ अनसुार लवलिष्टीकरण ताललका वमोलजम आवश््क 

प्रश्नहरु सम्बलतधत भाषा लवष् बाहके अङग्रेजी तथा नेपाली दवैु भाषा लनमानण गनन गराउन 

सक्नेछ । 

(झ) लवद्याल्हरुवाट प्राप्त लवद्याथी तथ््ाङक ्लकन गरी परीक्षामा आवश््क सामग्री उपलब्ध 

गने गराउन े। 

(ञ) उतर पलुस्तका परीक्षणका लालग परीक्षक तोक्ने तथा आवश््क भएमा समपरीक्षक समेत 

तोकी लवश्वसलन्ता का्म गने ।  

(ट)  वोडनबाट नलतजा प्रकािन भएपलछ प्रमाणपत्र सम्बलतधत लवद्याल् माफन त लवद्याथीलाई 

उपलब्ध गराउने । 

६. प्र्ोगात्मक परीक्षाः लवद्याल्हरुले पाठ््क्रमले लनधानरण गरेको प्रलक्र्ा अनसुार प्र्ोगात्मक परीक्षा 

सम्पतन गरी परीक्षाथीहरुको प्राप्ताङ्क समेत अलततम परीक्षा हुन ुअगावै सम्बलतधत परीक्षण केतरमा 

आइपगु्ने गरी पठाउन ुपनेछ । 

७. केतराध््क्षको लन्लुिः परीक्षा सलमलतको वैठकको लनणन्ले केतराध््क्ष तोक्न सक्नेछ । ्सरी 

केतरध््क्ष लन्ुलि गदान सम्बलतधत लवद्याल्को हुनेछैन । 

८. सहा्क केतराध््क्ष तथा लनरीक्षकहरुको लन्ुलिः केतराध््क्षले सलमलत संगको सल्लाह र समतव्मा 

सहा्क केतराध््क्ष र तोलकएको सङ्ख्ामा लनरीक्षकहरुको लन्लुि गरी कामकाज गराउन ुपनेछ । 
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केतराध््क्षले जनिलि पररचालन गरी लन्मानसुार परीक्षा सञ्चालन गरी उत्तरपलुस्तका तोलकएको 

परीक्षण केतरमा पठाउन ुपनेछ ।  

९. प्रश्नपत्र लनमानणः 

(१) सलमलतले लवष् लवज्ञ लिक्षकहरुको सचूी (ROSTER) बाट लवष् लमल्ने लिक्षकहरु छनौट गरी 

आधारभतू लिक्षा पाठ््क्रम (कक्षा - ५ र ८) मा उल्लेलखत लवलिष्टीकरण ताललका अनसुार 

प्रश्नपत्र र उत्तरकुलञ्जका लनमानण गनन लगाई प्रत््ेक लवष्को प्रश्नपत्र बैंक त्ार गनुन पनेछ । 

(२) उि प्रश्नपत्र बैंकबाट प्रश्नहरु छनौट गरी आवश््कता अनसुार मोडरेसन गनन लगाई सलमलतले 

प्रत््ेक लवष्को एक–एक सेट प्रश्नपत्र त्ार गने  र गोप्् रुपले छपाइ एवं परीक्षा केतरमा पगु्ने 

व््वस्था गरी परीक्षा संचालन गनुनपनेछ । 

(३) सलमलतले आवश््क ठानेको खण्डमा लजल्ला लभत्रका अत् नगरपाललका तथा 

गाउँपाललकाहरुसँग सहका न् गरी एउटै प्रश्नपत्र तथा परीक्षा संचालनको सम् ताललका लमलाउन 

सक्नेछ । 

(४) प्रश्नपत्र लनमानण, छपाई, भण्डारणमा संलग्न सलमलतका सदस््हरु, लवज्ञ लगा्त सम्पणून सम्बलतधत 

व््लिहरुले गोपलन्ता का्म गनुनपनेछ । 

१०. परीक्षा सञ्चालन सम् ताललकाः 

(१) वोडनले परीक्षा सञ्चालन सम् ताललका प्रकािन गरी सम्बलतधत सबैलाई जानकारी गराउनु 

पनेछ । 

(२) सम् ताललका त् गदान माध््लमक लिक्षा  उत्तीणन परीक्षा कक्षा १० को परीक्षा तथा अत् 

आततररक परीक्षाहरुको सम् ताललका मध््नजर गरी परीक्षा सञ्चालन गनन उप्िु सम् त् 

गनुनपनेछ । 

(३) पठनपाठनको सम्ावलध वा के्रलडट आवर परुा हुने सलुनलित गरेर िैलक्षक सत्र समाप्त हुने अलततम 

मलहनामा मात्र परीक्षा सञ्चालन गनुनपनेछ । 

(४) दृलष्टलवलहन र हातले लेखन असमथन परीक्षाथीले तल्लो कक्षा सम्म अध्््न गरेको एकजना 

सह्ोगी राखन परीक्षा सलमलतले स्वीकृत लदन सक्ने जसको लालग केतराध््क्षले छुटै परीक्षा 

कोठाको व््वस्था गनुन पनेछ । 

(५) उपदफा ४ बमोलजमको पररक्षाथीलाई लनधानररत सम् अपगुहुने दलेखएमा केतराध््क्षले 

अपाङ्गताको प्रकृलत हेरी बढीमा थप एक घण्टा सम् उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

११. उत्तरपलुस्तका परीक्षण केतर र परीक्षण केतर प्रमखुः 
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(१) सलमलतले सम्बलतधत परीक्षा केतर वा भौलतक पूवानधार परूा भएका र इतटरनेटको सुलवधा भएका 

अत् कुनै लवद्याल्लाई उत्तरपलुस्तका परीक्षण केतर तोक्न सक्नेछ । 

(२) सलमलतले उत्तरपलुस्तका परीक्षण केतर रहकेो लवद्याल्को प्रधानाध््ापकलाई परीक्षण केतर प्रमखु 

तोक्नेछ । कुनै कारणवि प्रधानाध््ापक परीक्षण केतर प्रमखु भई कामकाज गनन नसक्ने 

अवस्थामा केतर लवद्याल्को वररष्ठतम स्था्ी लिक्षकलाई परीक्षण केतर प्रमखु तोक्ने सलकनेछ । 

१२. लवज्ञ लिक्षक सचूीः सलमलतले प्रश्नपत्र लनमानण र उत्तरपलुस्तका परीक्षण का न्का लालग गाउँपाललका 

लभत्रका लिक्षकहरुको लववरण सलहतको लवष्गत लवज्ञ सचूी (ROSTER) त्ार गरी सोही सचूीमा 

रहकेा लिक्षहरुबाट प्रश्नपत्र लनमानण, उत्तर पुलस्तका परीक्षण र सम्परीक्षण गराउन ुपनेछ । 

१३. उत्तरपलुस्तका परीक्षणः 

(१) परीक्षण केतर प्रमखुले लवज्ञ लिक्षकहरुको सूचीबाट लवष्गत रुपमा लिक्षक छनौट गरी 

उत्तरपलुस्तका परीक्षण तथा सम्परीक्षणको लजम्मेवारी तोक्नेछ । सलमलतबाट थप लनदिेन भएको 

अवस्थामा सोहीअनसुार गनुनपनेछ । 

(२) उत्तरपलुस्तकाहरु परीक्षण गनुनअलघ अलनवा न् रुपमा कोलडङ गरेर मात्र परीक्षकलाई परीक्षण गनन 

लदनपुनेछ । 

(३) उत्तरपलुस्तका कोलडङ गरी परीक्षण र सम्परीक्षण गराउने तथा लडकोलडङ गने लजम्मेवारी 

सम्बलतधत परीक्षण केतरको प्रमखुको हुनेछ । ्स का न्का लालग परीक्षण केतर प्रमखुले 

आवश््कता अनसुार थप जनिलि समेत खटाउन सक्नेछ । ्सरी खलटएका जनिलिले 

परीक्षाथीहरुको कोड र परीक्षा सम्बतधी सबै कामको गोपनी्ता का्म राखन ुपनेछ । 

(४) परीक्षकहरुलाई सम्भव भएसम्म आफ्नो लवद्याल्का परीक्षाथीहरुको उत्तरपलुस्तका नपने गरी 

परीक्षण गनन लदनपुनेछ । 

(५) मालथ उपदफा १,२,३, र ४ मा जनुसकैु कुरा उल्लेख भएतापलन परीक्षा सलमलतको लनणन् अनसुार 

सामालजक लवकास, लिक्षा, ्वुा तथा खेलकुद िाखामा परीक्षण गनन सलकनेछ । 

१४. परीक्षा अनगुमन सलमलतः (१) आधारभतू तह स्तरी् परीक्षालाई  म्ानलदत, प्रभावकारी बनाउन 

गाउँपाललका स्तरी् एक परीक्षा अनगुमन सलमलत हुनेछ । 

(क) सं्ोजकः अध््क्ष 

(ख) सदस््ः    उपाध््क्ष 

(ग) सदस््ः परीक्षा सलमलतका सदस््हरु 

(घ) सदस््ः     वडा अध््क्षहरु 
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(२) लिक्षा लवकास तथा समतव् इकाइ तथा अत् मालथल्लो लनका्बाट समेत अनगुमनका लालग 

आमतत्रण गनन सलकनेछ । 

पररच्छेद - ४ 

परीक्षाफल  र्ारी  था प्रकाशि 

१५. परीक्षाफल त्ारी का्नदलः 

(१) सलमलतले प्रत््ेक परीक्षण केतरमा परीक्षण केतर प्रमखु, परीक्षण केतरमा समावेि लवद्याल्का 

प्रधानाध््ापक वा प्रलतलनलध, केतर लवद्याल् वा समावेि लवद्याल्का कम्प््टुरमा दक्ष लिक्षक 

कमनचारी सलम्मललत एक परीक्षाफल त्ारी का्नदल गठन गनन सक्नेछ । 

(२) परीक्षाफल त्ारी का्नदलले लवद्याथीहरुको लववरण सफ्टवे्रमा इतरी तथा रुज ुगने, प्राप्ताङ्क 

इतरी तथा रुज,ु ग्रेड, लसट त्ारी अनसुचूी-५ बमोलजम त् गरर लप्रतट गने लगा्त परीक्षाफल 

प्रकािन सम्बतधी का न्हरु गनुनका साथै सलमलतले तोकेका अत् का न्हरु गनुनपनेछ । 

१६. अक्षराङ्कन पद्धलतबाट परीक्षाफल प्रकािन गनुनपनेः 

(१) परीक्षाफल त्ारी एवं प्रकािन गदान पाठ््क्रम लवकास केतर सानोलठमी भिपरुबाट जारी 

गररएको "लवद्याल् लिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धलत का्ानतव्न का्नलवलध, २०७२" अनसुार गनुन 

पनेछ । 

(२) परीक्षाफल त्ारी, प्रकािन र अलभलेखन गने प्र्ोजनका लालग लिक्षा तथा मानवस्रोत लवकास 

केतर, सानेलठमी भिपुरबाट लवकास गररएको एलककृत िैलक्षक सचूना व््वस्थापन प्रणाली 

(IEMIS) वा अत् उप्ुि सफ्टवे्र प्रणाली प्र्ोग गनन सलकनेछ । 

(३) सलमलतले परीक्षाफल त्ार गनन का्नदलका सदस््हरुलाई सफ्टवे्र सञ्चालन र प्र्ोगका 

बारेमा अलभमलुखकरणको आवश््क व््वस्था गनुनपनेछ । 

१७. परीक्षाफल प्रमाणीकरणः 

(१) परीक्षाको ग्रेड लसटको नमनुा अनसुचूी-६ अनसुार हुनेछ । 

(२) सम्बलतधत लवद्याल्का प्रधानाध््ापक, प्रालवलधक सहा्क र लिक्षा अलधकृतले ग्रेड लेजर र ग्रेड 

लसटमा दस्तखत गरी परीक्षाफल प्रमाणीकरण गनुनपनेछ ।  

(३) प्रमाणीकरण भएको ग्रेड लेजर एक प्रलत लवद्याल्मा र एक प्रलत गाउँपाललकाको सामालजक 

लवकास र लिक्षा, ्वुा तथा खेलकुद िाखामा सरुलक्षत हुने गरी अलभलेख दरुुस्त राखन ुपनेछ । 

भलवष््मा कुनै लवद्याथीले लन्मानुसार आफ्नो ग्रेड लसटको प्रलतलललप माग गरेमा उि 

अलभलेखबाट ग्रेड लसटको प्रलतलललप लदन सलकनेछ । 

१८. पररक्षाफल प्रकािनः 
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(१) परीक्षाफल प्रमाणीकरण भै सकेपलछ सलमलतले सबै परीक्षा केतरको परीक्षाफल एकमषु्ट प्रकािन 

गरी लवद्याल् माफन त परीक्षाथीहरुको ग्रेड लसट लवतरण गनुनपनेछ । 

१९.  ग्रेड वलृद्ध परीक्षा सम्बलतध व््वस्थाः 

(१) परीक्षामा तोलकएको भतदा कम ग्रेड प्राप्त गरेका लवद्याथीहरुको लालग ग्रेड वलृद्ध परीक्षा सञ्चालन 

गनन सलकने छ ।  

(२) ग्रडे वलृद्ध परीक्षा सम्बतधी अत् व््वस्था स्थानी् परीक्षा वोडन, पाठ््क्रम लवकास केतर र रालष्र् 

परीक्षा वोडनबाट जारी गररएका मापदण्ड अनसुार गनुनपनेछ ।  

पररच्छेद-५ 

आलथयक व्र्वस्थापि 

२०. (१) परीक्षामा खलटने कमनचारी, लिक्षक तथा परीक्षा सलमलतका सदस््हरुले पाउने सेवा सुलवधा 

दहेा् बमोलजम हुनेछ ।  

क्र.सं. प्र्ोजन लववरण पाररश्रलमक  दर (रु.) कैलफ्त 

१. दफा (४) को उपदफा (१) बमोलजमको  सलमलतको 

सदस््हरुले पाउने वैठक भत्ता प्रलत वैठक प्रलतलदन 

१००० १५% 

करकट्टी 

हुनेछ । २. (त्नुतम ४ बैठकको मात्र भत्ता उपलब्ध गराइने) १००० 

३. दफा (५) को उपदफा (२) मा व््वस्था भएको वोडनका 

सदस््हरुले पाउने वैठक भत्ता प्रलत वैठक प्रलतलदन 

१००० 

४. (त्नूतम ५ बैठकको मात्र भत्ता उपलब्ध गराइने) १५० 

५. ग्रेड लसट प्रलत गोटा वढीमा  १५० 

६. केतराध््क्ष १००० 

७. सहा्क केतराध््क्ष (आवश््कता अनसुार) ७०० 

८. लनरीक्षक ४०० 

९. प्रश्नपत्र लनमानणमा खलटने लवज्ञले पाउने १००० 

१०. ग्रेड लसट लनमाणन तथा पररक्षाफल प्रकािन का्नमा खलटने 

कमनचारी तथा परीक्षा सम्बलतध का्नमा खलटने सह्ोगी 

कमनचारीहरुलाई प्रलतव््लत, प्रलतलदन अलतररि का्न गरे 

वापत 

१००० 

११. परीक्षा सम्बतधी बैठक, तथा अत् लवलभतन का्नहरुमा 

खलटने कमनचारी तथा लिक्षकलाई खाजा/खाना प्रलतव््लि 

प्रलतलदन 

३५० 

१२. परीक्षा त्ारी, प्र्ोगात्मक माकन  र सैदालततक माकन  इतटी ३० 
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गरेवापत प्रलतगोटा 

१३.  दफा १४ को उपदाफा १ र २ वमोलजमका सदस््हरुले 

पाउने प्रलतव््लि प्रलतलदन (त्नूतम ७ लदनको मात्र 

अनगुमन भत्ता उपलब्ध गराइने) 

१०००  

१४. उत्तरपलुस्तका परीक्षकहरुले परीक्षण गरे वापत प्रलत गोटा २०  

 

पररच्छेद-६ 

लवलवि 

२१. (१) दफा २० को उपदफा १ मा जनुसकैु कुरा लेलखएको भएता पलन परीक्षा सम्बतधी मालथ उल्लेख 

गररए बाहके अत् खचन गनुनपरेमा परीक्षा सलमलतको लनणन् बमोलजम हुनेछ ।  

(२) ्स का न्लवलध बमोलजमको सम्पणून प्रलक्र्ा िैलक्षक सत्र २०८० सालबाट पूणन रुपमा लाग ूहुनेछ । 

सम्वत २०७९ सालको िैलक्षक सत्रको हकमा परीक्षा सञ्चालन तथा व््वस्थापन सलमलतको 

लनणन्ानुसार हुनेछ ।  

२२. बाधा अडकाउ फुकाउने अलधकारः ्ो का न्लवलध का्ानतव्न गदान कुनै बाधा अडकाउ पनन गएमा वा 

्ो का्नलवलधमा उल्लेख नभएको लवष्का सम्बतधमा कुनै व््वस्था गनन आवश््क परेमा गाउँ लिक्षा 

सलमलतले लनणन् गरे बमोलजम हुनेछ । 

२३. बालझएमा अमात् हुनेः ्स का न्लवलधको कुनै व््वस्था प्रचललत कानुनसँग बलझएमा बलझएको 

हदसम्म का्नलवलधको व््वस्था अमात् हुनेछ । 

२४. संिोधन तथा खारेलज: ्स का न्लवलधको आंलिक संिोधन तथा खारेज गाउँ का न्पाललकाले 

गननसक्नेछ । 
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अनसुचूी - १ 

दफा ५ को उपदफा (२) (क) संग सम्बलतधत 

Phalelung Rural Municipality 

Office of the Rural Municipal Executive 

Thakepung, Panchthar 

Koshi Province¸ Nepal 

Basic Level Final Examination 20...... 

Application Form 

Name of the Student (IN BLOCK LETTERS): 

                    

लवद्याथीको नाम थर (दवेानालगरीमा) 

 

Sex: Boy Girl           Optional Subject:……………………………………. 

Father’s Name (IN BLOCK LETTERS): 

 

 

Mother’s Name (IN BLOCK LETTERS): 

                    

 

Permanent  Address:-.......................................................... 

Temporary   Address:-…………………………………………………. 

Date Of Birth (According to Birth Certificate) : 

 

 

 

 

Symbol Number :………..........…..................................… Exam Centre: ……………………… 

Date: ……………………… 

School Name: …………………………..…. Address : ………………………………… 

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

Signature of Student:    Signature Of Head Teacher                  Signature Of Education Officer 

 

 

                    

 Year Month Day 

B.S.         

A.D.         

Passport 

Size Photo 

Office 

Stamp 
School 

Stamp  
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अनसुचूी -२ 

दफा ५ को उपदफा (२) (क)संग सम्बलतधत 

phalelung Rural Municipality 

Office of the Municipal Executive 

Thakepung ,Panchthar 

Koshi Province¸ Nepal 

Basic Level Final Examination 20.. 

ADMISSION CARD 

Name of the Student (IN BLOCK LETTERS): 

                    

लवद्याथीको नाम थर (दवेानालगरीमा) 

 

Sex: Boy Girl           Optional Subject:……………………………………. 

Father’s Name (IN BLOCK LETTERS): 

 

 

Mother’s Name (IN BLOCK LETTERS): 

                    

 

Permanent  Address:-.......................................................... 

Temporary   Address:-…………………………………………………. 

Date Of Birth (According to Birth Certificate) : 

 

 

 

 

Symbol Number :………..........…..................................… Exam Centre: ……………………… 

Date: ……………………… 

School Name: …………………………..…. Address : ………………………………… 

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

Signature of Student:    Signature Of Head Teacher           Signature Of Education Officer 

 

 

                    

 Year Month Day 

B.S.         

A.D.         

Passport 

Size Photo 

Office 

Stamp 

School 

Stamp  
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अनसुचूी - ३ 

परीक्षाथीहरुको समलष्टगत लववरण २०......... 

 

लजल्लाः पाँचथर      फालेलङु गाउँपाललका, पाँचथर 

लवद्याल्को नाम र ठेगानाः......................................... लवद्याल्को कोड नंः................. 

 

 

 

..............................                     ...........................           ........................ 

त्ार गने    लवद्याल्को छाप   प्रधानाध््ापक  

S 

N 

Symbol 

No 

Name of the 

Student 

(Blockletter) 

Gender Date of Birth Fathers 

Name 

Mothers 

Name 

Permanent 

Address 

Optional 

Subject B S AD 

1          

2          

3          

4          

5          
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अनसुचूी - ४ 

(दफा ५ सँग सम्बलतधत) 

 

लवष्गत पाठ््क्रम घण्टी/घण्टा तथा के्रलडट आवर (न्ां पाठ््क्रमका्ानतव्नभएपिात सोहीअनसुार 

हुने) 

क्र.सं. लवष् पाठ्् घण्टी के्रलडट आवर 

१. नेपाली १७५ ४ 

२. अँग्रेजी १७५ ४ 

३. गलणत १७५ ४ 

४. लवज्ञान तथावातावरण १७५ ४ 

५. सामालजकतथा जनसङ्ख्ालिक्षा १७५ ४ 

६. पेिा, व््ावसा्तथाप्रलवलधलिक्षा १७५ ४ 

७. ललम्ब/ुराई/मगर/तामाङ भाषा/स्थानी् 

लवष्/संस्कृत/अत् लवष् 

१७५ ४ 

८. स्वास्थ्् तथा िारीररक लिक्षा १०५ २ 

९. नैलतक लिक्षा ७० २ 

 
जम्मा १४०० ३२ 

 

्सरी के्रलडट आवर लनधानरण गदान १०० पणूानङ्कको लवष्को के्रलडट आवर ४ र पणूानङ्क ५० हुने 

लवष्को के्रलडट आव २ हुने गरी सफ्टवे्र त्ार गररएको हुन ुपनेछ । 
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अनसुचूी - ५ 

प्राप्ताङ्क वगानततर, ग्रेड, ग्रेड व््ाख्ा तथा ग्रेड प््ाइतट लनधानरण 

(दफा १५ सँग सम्बलतधत) 

 

 

  

S.N. Obtained Marks 

Classification(%) 

Grade Explanation 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 

5. 50 to Below 60 C+ Satisfactory 2.4 

6. 40 to Below 50 C Acceptable 2.0 

7. 35 to Below 40 D+ Basic 1.6 

8. 20 to Below 35 NG Not Graded 0 
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अनसुचूी – ६ 

(दफा १७ संग सम्बलतधत) 

ग्रेड लसटको नमनुा 

PHALELUNG RURAL MUNICIPALITY 

THAKEPUNG, PANCHTHAR 

KOSHI PROVINCE,  NEPAL 

BASIC LEVEL EXAMINATION 

GRADE - SHEET 

THE GRADE SECURED BY:                    SYMBOL NO: 

SCHOOL NAME:      DATE OF BIRTH: 

FATHER’S NAME:      MOTHER’S NAME:  

IN THE ANNUAL BASIC EDUCATION COMPLETION EXAMINATION(GRADE V or VIII) OF 20......ARE 

GIVEN BELOW: 

 

 

 

SN Obtained Marks  

Classification 

Grade/ 

Division 

Detail/Explanation Grade point 

1 90-100 A+ Outstanding >3.6-4.0 

2 80-90 A Excellent >3.2-3.6 

3 70-80 B+ Very Good >2.8-3.2 

4 60-70 B Good >2.4-2.8 

5 50-60 C+ Satisfactory >2.0-2.4 

6 40-50 C Acceptable >1.6-2.0 

7 35-40 D+ Basic >1.2-1.6 

8 20-35 NG Not Graded 0 

SN SUBJECTS CREDIT 

HOURS 

OBTAINED 

GRADE 

FINAL 

GRADE 

GRADE 

POINT 

REMAR

KS 

TH PR    

1 English  4      

2 Nepali 4      

3  Mathematics 4      

4 Science and Environment 4      

5 Social studies and Population Education 4      

6 Occupation, Busines and Technology Education 4      

7 Limbu/Rai/Magar/Tamang/Sanskrit Language 

or Other Language  

4      

8 Health and Physical Education 2      

9 Moral Education 2      

10 OPT.............. 4      

                                                                                                                                           GRADE POINT AVERAGE [GPA] : 

School 

Stamp 

 

Date of Issue: 

One Credit Hour 
= 32 clock hours 
Th=Theory 
Pr=Practical 

…………………….. 
Head Teacher 

…………………….. 
Technical Assistant 

…………………….. 
Education Officer 
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आज्ञाले, 

डम्बर बहादरु आङदमे्बे 

प्रमखु प्रिासकी् अलधकृत 


