बेनी राजपत्र
बेनी नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित
खण्ड: १

सं ख्या: १७

लिलत: १ फाल्गुण, २०७५

भाग–२

बेनी नगरपालिकाको
आधारभूत लिक्षा परीक्षा सञ्चािन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन काययलवलध, २०७५
नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृ त लिलत: २०७५/१०/१६
प्रस्तावना :

नेपािको संलवधान २०७२ द्धारा प्रदत्त स्थानीर् तहको एकि अलधकार, स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा
२ ज (१४) िा उल्िेलित स्थानीर् तहको लिक्षा सम्वन्धी अलधकार तथा वेनी नगरपालिकाको लिक्षा ऐन २०७४ को दफा ८ उपदफा
३ को व्र्वस्थािाई कारय र्र ान्वर्न गनय वान्छनीर् भएकोिे वेनी नगरपालिकाको लिक्षा ऐन २०७४ को दफा ४० उपदफा १ िे लदएको
अलधकार प्रर्ोग गरी नगर कार्यपालिका वेनी म्र्ाग्दीिे आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चािन, अनुगमन तथा ब्यबस्थापन कायय लबलध
२०७५ जारी गरे कोेे छ ।
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पररच्छे द : १
प्रारलभभक
१) सलं क्षप्त नाम र प्रारभभ :
(१) र्ो कार्यलवलधको नाि आधारभतू लिक्षा परीक्षा सञ्चािन अनगु िन तथा व्र्वस्थापन कार्यलवलध, २०७५ रहेको छ ।
(२) र्ो कार्यलवलध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२) पररभाषा :
(१) लवषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स कार्यलवलधिा,
(क) “ऐन” भन्नािे वेनी नगरपालिकाको लिक्षा ऐन २०७४ सम्झनु पछय ।
(ि) “मन्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकार लिक्षा लवज्ञान तथा प्रलवलध िन्रािर् सम्झनु पछय ।
(ग) “लिक्षा तथा मानवस्रोत लवकास के न्त्र” भन्नािे लिक्षा, लवज्ञान तथा प्रलवलध िन्रािर् अन्तगयतको “लिक्षा तथा िानवस्रोत
लवकास के न्र सम्झनु पछय ।
(घ) “नगरपालिका” भन्नािे वेनी नगरपालिका सम्झनु पछय ।
(ङ) “कायय पालिका” भन्नािे वेनी नगरपालिकाको कार्यपालिका सम्झनु पछय ।
(च) “लिक्षा लवकास तथा समन्त्वय इकाइ” भन्नािे लिक्षा, लवज्ञान तथा प्रलवलध िन्रािर् अन्तगयतको “लिक्षा लवकास तथा
सिन्वर् इकाइ म्र्ाग्दीिाई सम्झनु पछय ।
(छ) “प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत” भन्नािे वेनी नगरपालिकाको प्रिुि प्रिासकीर् अलधकृ त सम्झनपु छय र सो िब्दिे बेनी
नगरपालिकाको प्रिूि प्रिासकीर् अलधकृ तको रुपिा काि गनय िटाइएको कियचारी सिेत सम्झनु पछय ।
(ज) “लिक्षा िाखाको प्रमुख” भन्नािे वेनी नगरपालिकाको लिक्षा, र्ुवा तथा िेिकुद िािाको प्रिुिको रुपिा कार्यरत
कियचारी सम्झनु पछय ।
(झ) “सय
ं ोजक” भन्नािे आधारभतू लिक्षा परीक्षा सलिलतको संर्ोजक सम्झनु पछय ।
(ञ) “लिक्षा िाखाको अलधकृत” भन्नािे वेनी नगरपालिका लिक्षा, र्ुवा तथा िेिकुद िािािा कार्यरत िािा अलधकृ त
कियचारीिाई सम्झनु पछय ।
(ट) “स्रोतव्यलि” भन्नािे वेनी नगरपालिका अन्तरगत स्रोतके न्रहरुिा कार्यरत स्रोतव्र्लििाई सम्झनु पछय ।
(ठ) “आधारभूत लिक्षा उत्तीर्य परीक्षा” भन्नािे आधारभतू तहको अन्तिा लिइने परीक्षािाई सम्झनु पछय ।
(ड) “परीक्षा समन्त्वय सलमलत” भन्नािे र्स कार्यलवलधको दफा ५ अनस
ु ार गलठत परीक्षा सिन्वर् सलिलत सम्झनपु छय ।
(ढ) “परीक्षा सलमलत” भन्नािे र्स कार्यलवलधको दफा ६ अनस
ु ार गलठत परीक्षा सलिलत सम्झनपु छय ।
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(ण) “परीक्षर्

के न्त्र” भन्नािे आधारभतू लिक्षा परीक्षाको उत्तरपलु स्तका परीक्षणका िालग तोलकएको के न्र सम्झनु पछय ।
(त) “परीक्षा के न्त्र” भन्नािे आधारभतू लिक्षा परीक्षा सञ्चािनका लनलम्त तोलकएका परीक्षाके न्र सम्झनु पछय ।
(थ) “के न्त्राध्यक्ष” भन्नािे आधारभतू लिक्षा परीक्षा सञ्चािनका लनलम्त तोलकएको परीक्षा के न्दको के न्राध्र्क्ष सम्झनु पछय ।
(द) “लिक्षा िाखा” भन्नािे वेनी नगरपालिका अन्तगयतको लिक्षा, र्ुवा तथा िेिकुद िािािाई सम्झनु पछय ।
(ध) “लवद्यािय” भन्नािे लवद्यिान ऐन, लनर्ि बिोलजि स्थापना भई सञ्चािनिा रहेका अनि
ु लत प्राप्त वा स्वीकृ लत प्राप्त
लवद्यािर्हरु सम्झनु पछय ।
(न)

आधारभतू लिक्षा , भन्नािे प्रारलम्भक बािलिक्षादेलि कक्षा ८ सम्ि लदइने लिक्षा सम्झनु
पदयछ ।

पररच्छे द : २
परीक्षाको आवेदन र प्रवे ि पर सभबन्त्धी व्यवस्था
३) आवेदन फाराम भनयुपने :
(१) प्रत्र्ेक लवद्यािर्िे आफ्नो लवद्यािर्िा कक्षा ८ िा अध्र्र्नरत लवद्याथीहरुको आधारभतू लिक्षा उत्तीणय परीक्षािा सहभालगताका
िालग लिक्षा िािािे तोके को ढााँचािा आवेदन फाराि भराई लिक्षा िािािा पेि गनयु पनेछ ।
(२) उपदफा १ िा जनु सुकै कुरा िेलिएको भएता पलन र्ो कार्यलवलध िागु भएको िैलक्षक बषयिा हुने आधारभतू लिक्षा उत्तीणय
परीक्षाको िालग आवेदन फाराि भने सम्वन्धी व्र्वस्था परीक्षा सलिलतिे तोके विोलजि हुनेछ ।
(३) आवेदन फाराि भनयका िालग देहार्को ितय परू ा गरे को हुनु पनेछ ।
(क) लवद्यिान व्र्वस्था अनस
ु ार औपचाररक लवद्यािर् लिक्षा वा िि
ु ा लिक्षा वा अनौपचाररक लिक्षा पद्धलतबाट आवेदकिे कक्षा
७ को अध्र्र्न परु ा गरी कक्षा आठिा अध्र्र्नरत रहेको हुनपु नेछ ।
(ि) परीक्षाको आवेदनसाथ कक्षा ७ को िाकय सीट वा ग्रेड लसट र जन्िदतायको प्रिाणपरको प्रलतलिलप वा नािथर, जन्ि लिलत
िल्ु ने अन्र् कुनै लनस्सा अलनवार्य रुपिा पेि गरे को हुनपु नेछ ।
(ग) आवेदन लदने लवद्याथीको उिेर जनु िैलक्षक वषयिा आधारभतू लिक्षा परीक्षािा सािेि हुने हो सो बषयको चैर िसान्तसम्ििा
कलम्तिा बाह्र बषय परू ा भएको हुनु पनेछ ।
४) लसवं ोि नभबर कायम गने :
(१) लिक्षा िािािा पेि हुन आएका कक्षा आठिा अध्र्र्नरत लवद्याथीहरुको परीक्षा आवेदन फाराि जााँचबुझ गरी परीक्षाथीको लसंवोि
नंबर कार्ि गररनेछ ।
(२) लिक्षा िािािे लसंवोि नम्बर कार्ि गरे को जानकारी प्रत्र्ेक लवद्यािर्िाई लदनपु नेछ ।
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(३)

लिक्षा िािािे लसंवोि नम्बर कार्ि भएका लवद्याथीहरुको प्रवेि–पर लवद्यािर्िा उपिब्ध गराउनेछ ।

पररच्छे द : ३
परीक्षा सलमलत सभबन्त्धी व्यवस्था
५) परीक्षा समन्त्वय सलमलत
(१) आधारभतू लिक्षा उत्तीणय परीक्षाको व्र्वस्थापन र सिन्वर्को िालग देहार् विोलजिको परीक्षा सिन्वर् सलिलत रहनेछ ।
क) नगर प्रिुि – अध्र्क्ष
ि) नगर उप–प्रिि
ु – सदस्र्
ग) प्रिुि प्रिासकीर् अलधकृ त – सदस्र्
घ) नगरपालिकाको सािालजक लवकास सलिलतको संर्ोजक – सदस्र्
ङ) लिक्षा िािा प्रिुि – सदस्र्–सलचव
(२)

परीक्षा सिन्वर् सलिलतिे आवश्र्कता अनसु ार परीक्षाको सिन्वर्, पररचािन, लनर्न्रण एविर परीक्षा सञ्चािन सम्वन्धिा परीक्षा
सलिलतिाई लनदेिन लदन सक्नेछ ।
(३) नगरपालिका लभर सञ्चालित परीक्षाको िर्ायदा र गण
ु स्तर कार्ि भए नभएको सम्वन्धिा अनगु िन गनेछ ।
६) परीक्षा सलमलतको गठन :
(१) नगरपालिका लभरको आधारभतू लिक्षा उत्तीणय परीक्षाको संचािन, अनगु िन तथा व्र्वस्थापनको िालग देहार् बिोलजिको एक
परीक्षा सलिलत रहनेछ ।
(क) लिक्षा िािाको प्रिि
ु वा लनजको काि गनय तोलकएको व्र्लि – संर्ोजक
(ि) सािुदालर्क तथा संस्थागत लवद्यािर्का आधारभतू (सालवक लनम्न िाध्र्लिक) तथा िाध्र्लिक तहका प्र.अ./लिक्षकहरु
िध्र्ेबाट संर्ोजकको लसफारीसिा परीक्षा सिन्वर् सलिलतिे िनोलनत गरे को कलम्तिा एक जना िलहिा सलहत चार जना लिक्षक – सदस्र्
(ग) सोतव्र्लिहरु िध्र्ेवाट सर्ं ोजकको लसफारीसिा प्रिि
ु प्रिासकीर् अलधकृ तिे िनोलनत गरे का एक जना – सदस्र्
(घ)

(२)
(३)
(४)
(५)

लिक्षा िािाको िािा अलधकृ त – सदस्र् सलचव
रष्टव्र् : लिक्षा िािाको अलधकृ तिे िािा प्रिुि भइ काि गनयु पने वा अलधकृ त पदपलु तय नभएको अवस्थािा सदस्र्–सलचवको
लजम्िेवारी स्रोतव्र्लििाई वा सो नभएिा परीक्षा सिन्वर् सलिलतिे तोके को कियचारी/पदालधकारीिाई लदइनेेेछ )
परीक्षा सलिलतका िनोलनत सदस्र्हरुको पदावलध तीन बषयको हुनेछ ।
परीक्षा सलिलतको बैठक सम्बन्धी कार्यलवलध सलिलत आफै िे लनधायरण गरे बिोलजि हुनेछ ।
परीक्षा सलिलतको सलचवािर् नगरपालिकाको लिक्षा िािािा रहनेछ ।
परीक्षा सलिलतिे आवश्र्कता अनसु ार सम्वलन्धत लवषर्का लविेषज्ञिाई परीक्षा सलिलतको वैठकिा भाग लिन आिन्रण गनय सक्नेछ
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।
७) परीक्षा सलमलतको काम, कतय व्य र अलधकार
(१) परीक्षा सलिलतको काि, कतयव्र् र अलधकार देहार् बिोलजि हुने छ :
(क) परीक्षा के न्र लनधायरण गने ।
(ि) स्वच्छ, िर्ायलदत र भर्रहीत वातावरणिा व्र्वलस्थत ढंगिे परीक्षा सञ्चािन
गने,
(ग) आवश्र्कता अनस
ु ार उपसलिलत वा कार्यदि गठन गरी काि, कतयव्र् र अलधकार
तोक्ने,
(घ) प्रश्न लनिायण, पररिाजयन, उत्तरपलु स्तका परीक्षण तथा सम्परीक्षण सम्बन्धी कार्य
गने, गराउने,
(ङ) परीक्षाफि प्रकािन गने, लवद्यािर्हरुिाई िाकय िेजर वा ग्रेडिेजर र
परीक्षाथीहरुिाई प्रिाणपर वा ग्रेडसीट उपिब्ध गराउने,
(च) परीक्षा सम्बन्धी लवलभन्न कार्यिा संिग्न कियचारीहरुका िालग पाररश्रलिक तोक्ने,
(छ) परीक्षा सञ्चािनको िालग के न्राध्र्क्ष लनर्ि
ु गने,
(ज) आधारभतू लिक्षा परीक्षा सञ्चािन, अनगु िन र व्र्वस्थापन सम्बन्धिा अन्र्
कार्य गने ।
(२) परीक्षा सलिलतिे उपदफा १ विोलजि आफुिाई प्राप्त अलधकार आवश्र्कता अनस
ु ार उपसलिलत वा सदस्र्–सलचव वा कुनै
अलधकारीिाई सुम्पन सक्नेछ ।
(३) परीक्षा सलिलतिे आधारभतू तहको अन्तिा लिइने कक्षा ८ को आधारभतू लिक्षा उत्तीणय परीक्षा सञ्चािन गनयक
ु ो अलतररि
लवद्यािर्स्तरिा लिइने आधारभतू तहका अन्र् कक्षाहरुका आवलधक परीक्षा र लनरन्तर िल्ू र्ाक
ं न पद्धलतको प्रभावकारी
कार्ायन्वर्नका िालग िापदण्ड बनाई लवद्यािर्हरुिाई लनदेिन लदन सक्नेछ ।
(४) नगरपालिका स्तरीर् परीक्षा तथा आधारभतु तह उत्तीणय परीक्षा संचािनको िालग प्रत्र्ेक
िैलक्षक सरिा प्ररर रश्न बैंक लनिायण गनय कार्यिािा संचािन गनय सलकनेछ ।

पररच्छे द : ४
प्रश्नपर लनमायर् तथा पररमाजयन
८) प्रश्नपर लनमाय र् गने :
(१) आधारभतू लिक्षा परीक्षाको िालग प्रश्नपर लनिायण गदाय देहार्का आधारहरुिाई ख्र्ाि गनयु पनेछ ।
(क)

कक्षा ८ को लवषर्गत पाठरर्क्रिका आधारिा स्तरीर् प्रश्नपर लनिायण गनयपु ने ।

(ि)

पाठरर्क्रि लवकास के न्रबाट लवकास गररएको कक्षा ८ को लवषर्गत लवलिष्टीकरण तालिका अनरुु प प्रश्नपर लनिायण गनयपु ने
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।
(ग)

प्रश्नपर लनिायण सम्बन्धी कार्य गोप्र् रुपिा गनयपु ने ।

(घ)

स्थार्ी लिक्षकिाई प्रश्न लनिायण कार्यिा प्राथलिकता लदनपु ने ।

(२)

नगरपालिका क्षेरका लवद्यािर्का कक्षा ८ िा अध्र्ापनरत लिक्षकहरु िध्र्ेबाट लवषर्गत लिक्षक छनोट गरी प्रश्नपर लनिायण गनय
िगाइने छ । र्सरी प्रश्नपर लनिायण गदाय अनभु व र र्ोग्र्ताका आधारिा प्राथलिकता लदईनेछ ।
(३)

प्रत्र्ेक लवषर्को कलम्तिा दईु सेट प्रश्न पर लनिायण गररनेछ ।

(४)

लवषर्गत लिक्षकहरुबाट लनलियत प्रश्नपरहरु संकिन तथा सुरक्षा सम्बन्धी कार्य परीक्षा
सलिलतको सलचवािर्िे गनेछ ।

९) प्रश्नपरको पररमाजयन गने

:

(१)

प्रश्नपर लनिायतािे लनिायण गरे का सबै लवषर्का प्रश्नहरुका सिानान्तर सेटबाट छनोट गरी प्रश्नपर पररिाजयन गररनेछ ।

(२)

प्रश्नपर पररिाजयन गररसके पलछ टाइप, सम्पादन र छपाइ कार्य परीक्षा सलिलतको लनदेिनिा परीक्षा सलिलतको सलचवािर्िे गनेछ ।

१०) प्रश्नपर लनमायता र पररमाजयनकताय को छनोट र लनयुलि गने

:

(१)

परीक्षा सलिलतिे बनाएको िापदण्डका आधारिा प्रश्नपर लनिायता र प्रश्नपर पररिाजयनकताय छनोट गररनेछ ।

(२)

प्रश्नपर लनिायता र पररिाजयनकतायिाई लजम्िेवारी लदाँदा कार्यसम्पन्न गने सिर्ावलध सिेत तोक्नपु नेछ ।

(३)

प्रश्नपर लनिायता र पररिाजयनकतायिे तोलकएको सिर्लभर आफूिाई तोलकएको लजम्िेवारी परु ा गनयपु नेछ ।

(४)

र्स दफाको उपदफा (२) बिोलजिको सिर्ावलधलभर कार्य सम्पन्न नगने,प्रश्नपरको गोपलनर्ता पािना नगने प्रश्नपर लनिायता वा
प्रश्नपर पररिाजयनकतायिाई लजम्िेवारी प्रदान गने अलधकारीिे कारबाही गनय सक्नेछ । र्स्तो अवस्थािा तत्काि प्रश्न लनिायण र
पररिाजयनका िालग वैकलल्पक व्र्वस्था गनयु पनेछ ।

(५)

प्रश्नपर पररिाजयन कतायिे आवश्र्कता अनसु ार प्रश्नहरु पररिाजयन गनय सक्नेछ ।

पररच्छे द
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:

५

के न्त्राध्यक्ष, सहायक के न्त्राध्यक्ष, लनरीक्षक र अन्त्य कमय चारी सभबन्त्धी व्यवस्था
११) के न्त्राध्यक्ष लनयुलि गने

:

(१)

परीक्षा सलिलतको लनणयर् अनसु ार के न्राध्र्क्ष लनर्ुि गररनेछ ।

(२)

के न्राध्र्क्ष लनर्ुलि गदाय परीक्षा के न्र रहेकै लवद्यािर्का प्रधानाध्र्ापकिाई प्राथलिकता
लदइनेछ ।

(३)

परीक्षा व्र्वस्थापनिा प्रलतकुि असर पाने अिर्ायलदत कार्य गरे िा के न्राध्र्क्षिाई परीक्षा सलिलतिे लजम्िेवारीवाट हटाई वैकलल्पक
व्र्वस्था गनय सक्नेछ ।

१२) सहायक के न्त्राध्यक्ष र अन्त्य कमय चारी लनयुलि गने

:

(१)

परीक्षा सञ्चािनका िालग आवश्र्क सहार्क, के न्राध्र्क्ष, लनरीक्षक र अन्र् आवश्र्क कियचारीको लनर्लु ि के न्राध्र्क्षिे गनेछ ।

(२)

परीक्षा व्र्वस्थापनिा प्रलतकुि असर पाने अिर्ायलदत कार्य गरे िा के न्राध्र्क्षिे सहार्क के न्राध्र्क्ष वा अन्र् कियचारीिाई
लजम्िेवारीबाट हटाई वैकलल्पक व्र्वस्था गनय सक्नेछ ।

१३) के न्त्राध्यक्षको काम, कतय व्य र अलधकार
(१)

:

के न्राध्र्क्षको काि, कतयव्र् र अलधकार देहार्बिोलजि हुनेछ ।
(क)

परीक्षा के न्रिा भर्रलहत वातावरण कार्ि गरी परीक्षा िर्ायलदत एविर व्र्वलस्थत ढगं िे सञ्चािन गने ।

(ि)

परीक्षा सञ्चािनिा बाधा पग्ु ने वा परीक्षाको वातावरण िल्बल्र्ाउने िािका अिर्ायलदत कार्य गने व्र्लििाई कारबाही गने ।

(ग)

परीक्षा सञ्चािनका िालग आवश्र्क पने सहार्क के न्राध्र्क्ष, लनरीक्षक र अन्र् कियचारी लनर्ि
ु गने ।

(घ)

परीक्षा सलिलतको लनदेिन बिोलजि सिर्िा परीक्षा िुरु गने, परीक्षा सञ्चािन गने, उत्तरपलु स्तका संकिन गरी सुरलक्षतसाथ
परीक्षा सलिलतिे तोके को ठाउाँ िा बझु ाउने ।

(ङ)

परीक्षाको अनगु िनको क्रििा अनगु िनकतायिे लदएका सझु ावहरु कार्ायन्वर्न गने, गराउने ।

(च)

परीक्षा सलिलतिे तोके का अन्र् कार्य गने ।

(२)

के न्राध्र्क्षिाई परीक्षा सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धिा कुनै जलटिता आइपरे िा सोको जानकारी तत्काि परीक्षा सलिलतिाई
गराउनु पने छ । आइपरे को जलटिताका लवषर्िा परीक्षा सलिलतिे आवश्र्क लनदेिन लदनु पने छ । लनदेिन प्राप्त भए पलछ के न्राध्र्क्षिे
सोही बिोलजि गनयु पनेछ ।
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पररच्छे द

:

६

उत्तरपुलस्तका परीक्षर् तथा सभपरीक्षर्
१४) उत्तरपुलस्तका परीक्षर् गराउने

:

(१)

आधारभतू लिक्षा परीक्षाको तोलकएका लवषर्हरुको उत्तरपलु स्तका संकिन भइसके पलछ परीक्षण के न्र तोकी उत्तरपलु स्तका परीक्षण
गराउनु पनेछ ।
(२)

उत्तरपलु स्तका परीक्षण तथा सम्परीक्षण गनयु अलघ कोलडङ र परीक्षण एविर सम्परीक्षण

गररसके पलछ लडकोलडङ सम्बन्धी व्र्वस्था परीक्षा सलिलतको लनणयर् बिोलजि गररनेछ ।
(३)

उत्तरपलु स्तका परीक्षकको लनर्ुलि परीक्षा सलिलतको संर्ोजकिे गनेछ ।

१५) उत्तरपुलस्तका सभपरीक्षर् गने

:

(१)

परीक्षण गररएका उत्तरपलु स्तकाहरु परीक्षा सलिलतको लनणयर्ानसु ार सम्परीक्षण गने व्र्वस्था गररनेछ ।

(२)

सम्परीक्षण गदाय कलम्तिा दि प्रलतित उत्तरपलु स्तकाहरु परु ै परीक्षण गनयु पनेछ । अन्र् उत्तरपलु स्तकाहरुिा लदइएको अंक र लतनीहरुको
र्ोगफि परीक्षण गनयु पनेछ ।

(३)

उत्तरपलु स्तका सम्परीक्षकको लनर्लु ि परीक्षा सलिलतको संर्ोजकिे गनेछ ।

पररच्छे द

:

७

नलतजा तयारी, नलतजा प्रकािन र प्रमार्पर लवतरर्
१६) परीक्षाको नलतजा तयारी गने

:

(१)

परीक्षा सलिलतिे आधारभतू लिक्षा परीक्षाको नलतजा तर्ारी गनय िगाउने छ । नलतजा तर्ारीका लनलम्त परीक्षा सलिलतको लनदेिन
अनसु ार लवद्यािर्िे आवश्र्क सहर्ोग उपिब्ध गराउनु पनेछ ।

(२)

नलतजा तर्ारी गदाय एकि लवषर् प्रिाणीकरणको िान्र्ता अनसु ार नेपाि सरकार, रालरिर् पाठरर्क्रि लवकास तथा िूल्र्ांकन
पररषद्बाट स्वीकृ त विद्यालय विक्षामा अक्षराङ्कन पद्धवि कायाान्ियन कायाविवि, २०७२ (संिोधन सलहत) अनसु ार गनयु पने छ तर
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अंकन पद्धलत अनसु ार नलतजा प्रकािन गनय सिेत बाधा परे को िालनने छै न ।
(३)

नलतजा तर्ारी सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था परीक्षा सलिलतको लनणयर्ानसु ार हुनेछ ।

१७) परीक्षाको नलतजा प्रकािन गने

:

(१)

आधारभतू लिक्षा परीक्षाको नलतजा तर्ार पाररसके पलछ परीक्षा सलिलतिे नलतजा प्रकािन गनेछ ।

(२)

र्सरी नलतजा प्रकािन गदाय दफा (१६) को उपदफा (२) बिोलजि गनयु पनेछ ।

(३)

उप लनर्ि १ विालजि नलतजा प्रकािन गदाय परीक्षा सलिलतिे प्रत्र्ेक परीक्षािा अनलु त्तणय वा लड प्िस भन्दा कि ग्रेड आएको
परीक्षाथीहरुिाई तोलकएको लवषर्िा औलचत्र्को आधारिा कृ पाङरक प्रदान गनय सक्नेछ ।

१८) ग्रेड लसट वा िब्धांक पर लवतरर् गने
(१)

:

परीक्षािा सािेि भएका सम्पणू य लवद्याथीहरुिाई िब्धाङरक–पर वा ग्रेडलसट लवतरण गनयु पनेछ ।

(२)

परीक्षाको िब्धाङरक पर वा ग्रेडलसट परीक्षा सलिलतको सलचवािर्िे लवद्यािर्िाई पठाउनेछ । लवद्यािर्हरुिे आफ्ना लवद्याथीहरुको
िब्धाङरक पर वा ग्रेडलसट लवद्यािर्वाट लवतरण गनयु पनेछ ।
१९) प्रयोगात्मक परीक्षाको नलतजा उपिब्ध गराउनु पने

:

(१)

नलतजा तर्ारीका लनलम्त लवद्यािर्िे प्रर्ोगात्िक परीक्षाकोप्राप्ताङरक परीक्षा सञ्चािन हुनभु न्दा कलम्तिा ७ लदन अगाडी लिक्षा
िािािा बझु ाउनु पनेछ ।

(२)

कुनै लवद्यािर्िे प्रर्ोगात्िक परीक्षाको प्राप्ताङरक सिर्िै उपिब्ध नगराएिा त्र्स्तो लवद्यािर्को नलतजा स्थलगत गरी परीक्षा
सलिलतिे लवद्यािर्िाई कारबाही गनय सक्नेछ ।

(३)

लवद्याथीिे प्राप्त गरे को प्रर्ोगात्िक परीक्षाको नलतजाका प्रिाण तथा अलभिेिहरु लवद्यािर्िे सुरलक्षत गरी राख्नपु नेछ । उि प्रिाण
र अलभिेिहरु परीक्षा सलिलतिे तोके को पदालधकारीिे हेनय चाहेिा जनु सक
ु ै वित उपिव्ध गराउनु पनेछ ।

(४)

प्रर्ोगात्िक परीक्षा लवद्यािर् आफै िे अनक
ु ु िता अनसु ारको सिर्िा सञ्चािन गनय सक्नेछ ।

२०) अलभिे ख सच्याउने सभवन्त्धी व्यवस्था
(१)

:

आवेदन फाराििा उल्िेि भएको एविर िव्धाङरकपर तथा ग्रेडलसटिा उल्िेि भएको लवद्याथीको नािथर, जन्ि लिलत, वावक
ु ो
नािथर संिोधन गनयु परे िा नलतजा प्रकािन भएको लिलतिे १ वषय लभर सच्र्ाउनको िालग लनम्न अनसु ार कागजात सलहत लिक्षा
िािािा लनवेदन लदनु पनेछ ।
(क)

जन्िदताय वा नागररकताको प्रिाणपरको प्रलतलिलप
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(ि)

सम्वलन्धत वडा कार्ायिर्को लसफारीस

(ग)

सम्वलन्धत लवद्यािर्को लसफारीस

(२)

उपलनर्ि १ िा जनु सक
ु ै कुरा िेलिएको भएता पलन आवेदन फाराििा भरे अनसु ार नािथर लहज्जे वा जन्िलिलत नलििेिा सक्कि
प्रवेिपर सलहत लनवेदन लदएिा जनु सुकै सिर्िा संिोधन गनय सलकनेछ ।

(३)

उपलनर्ि १ र २ अनसु ार प्राप्त लनवेदन अध्र्र्न गरी लिक्षा िािावाट अलभिेि संिोधन गररनेछ ।

पररच्छे द

:

८

परीक्षाको अनुगमन सभबन्त्धी व्यवस्था
२१) परीक्षाको अनुगमन गने

:

(१)

परीक्षा सिन्वर् सलिलतिे आधारभतू लिक्षा परीक्षाको अनगु िनका िालग अनगु िनकताय िटाउनेछ ।

(२)

र्स दफाको उपदफा (१) िा जनु सुकै कुरा िेलिएको भएतापलन नेपाि सरकार लिक्षा, लवज्ञान तथा प्रलवलध िन्रािर्, लिक्षा तथा
िानवस्रोत लवकास के न्र, रालरिर् परीक्षा बोडय परीक्षा लनर्न्रण कार्ायिर्, लिक्षा लवकास लनदेिनािर् र लिक्षा लवकास तथा सिन्वर्
इकाइबाट परीक्षाको अनगु िन गनय कुनै बाधा पने छै न ।

(३)

परीक्षा सलिलतिे लजम्िेवारी लदएर परीक्षाको अनगु िनिा िलटएका अनगु िनकतायिे अनगु िन प्रलतवेदन परीक्षा सलिलतको सलचवािर्िा
पेि गनयु पनेछ ।

पररच्छे द

:

लवलवध
२२) परीक्षा िुल्क लतनयुपने

:
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(१)

परीक्षािा सािेि हुने संस्थागत लवद्यािर्िे परीक्षा सलिलतिे तोके बिोलजिको परीक्षा िल्ु क लतनयु पनेछ । तर सािदु ालर्क
लवद्यािर्िे भने परीक्षा िल्ु क लतनपयु ने छै न ।

(२)

उपदफा (१) बिोलजिको िुल्क परीक्षा सलिलतिे तोके को बैंक िातािा सोझै वा उि िातािा जम्िा हुने गरी नगरपालिकाको
कार्ायिर्िा नगदी रलसद िाफय त जम्िा गनु पनेछ ।

२३) परीक्षामा खलटने कमय चारी र पदालधकारीहरुिाई पाररश्रलमक उपिब्ध गराउने
(१)

:

परीक्षािा िलटने प्रश्नपर लनिायता, प्रश्नपर पररिाजयनकताय, के न्राध्र्क्ष, सहार्क के न्राध्र्क्ष, लनरीक्षक, उत्तर पलु स्तका परीक्षक,
उत्तरपलु स्तका सम्परीक्षक, अनगु िनकताय िगार्तका कियचारीहरुिाई परीक्षा सलिलतिे लनधायरण गरे बिोलजिको पाररश्रलिक
नगरपालिकावाट उपिव्ध गराइनेछ ।

२४) पुनयोगको लनवेदन लदन सलकने

:

(१)

परीक्षाको नलतजा प्रकािन पश्चात आफुिे प्राप्त गरे को कुनै लवषर्को प्राप्ताङरक वा ग्रेडिा लचत्त नवझु िे ा सम्वलन्धत परीक्षाथीिे
पनु र्ोग गराउनको िालग तोलकएको िुल्क र आवश्र्क लववरण सलहत लिक्षा िािािा नलतजा प्रकािन भएको लिलतिे १५ लदन लभर
लनवेदन लदन सक्नेछन ।
(२)

उपलनर्ि १ विोलजि लनवेदन प्राप्त भएिा परीक्षा सलिलतको लनणयर्ानसु ार सलिलतिे तोके को दक्ष परीक्षकवाट उत्तरपलु स्तका पनु र्ोग
गराई प्राप्त हुन आएको अक
ं वा ग्रेड कार्ि गरी अलभिेि रािी संसोलधत िव्धाङपर वा ग्रेडलसट लदइनेछ ।
२५) ग्रेड बृलि परीक्षा सञ्चािन गनय सक्ने
(१)

:

लवद्यिान काननु ी व्र्वस्थाको प्रलतकुि नहुने गरी परीक्षा सलिलतिे आवश्र्कता अनसु ार ग्रेड बृलद्ध परीक्षाको व्र्वस्था गनय सक्नेछ ।

२६) लववरर् तथा तथयांकहरु अद्यावलधक गराइ राख्ने

:

(१)

र्स अलघ सालवकको लजल्िा लिक्षा कार्ायिर् हािको लिक्षा लवकास तथा सिन्वर् इकाइिा रहेका र सो कार्ायिर्बाट हस्तान्तरण
गररएका लववरण तथा तथर्ांकहरु नगरपालिकाको लिक्षा िािािे अद्यावलधक गराइ राख्नु पनेछ ।

(२)

आधारभतू लिक्षा परीक्षा सम्बन्धी लवलभन्न लववरण, तथर्ांक िगार्तका कुराहरुको अलभिेि तर्ार पाने र आवश्र्कता अनसु ार
अद्यावलधक गने दालर्त्व लिक्षा िािाको हुनेछ ।

२७) बाधा अड्काउ फुकाउ : र्स कार्यलवलध कार्यन्वर् गने क्रििा कुनै वाधा अडकाउ परे िा वा कुनै प्ररर श्न उठे िा अलन्ति लनणयर् गने
अलधकार परीक्षा सिन्वर् सलिलतिा लनलहत हुनेछ ।
२८) कायय लवलधमा सस
ं ोधन

:

र्स कार्यलवलधिा कुनै संसोधन गनयपु ने भएिा नगर कार्यपालिकािे संसोधन गनय सक्नेछ ।
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आज्ञािे,
छवििाि सुिद
े ी

प्रिुख प्रिासकीय अलिकृत
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