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सानीभेरी गाउँपाधलकाको आधारभतू शिक्षा उशिर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायणववधध¸ 

२०७६ 

गाउँ कायणपाधलकाबाट पाररत धमधत: २०७६।११।२१ 

                               अध्यक्षबाट प्रमार्ीकरर् धमधतिः२०७६।११।३० 

 
 

प्रस्तावना: सानीभेरी गाउँपाधलका अन्तगणतका ववद्यालयहरुमा सञ्चालन गररने आधारभतू शिक्षा उशिर्ण 
परीक्षालाई व्यवशस्थत गनणको लाधग सानीभेरी गाउँपाधलका¸ गाउँ कायणपाधलकाले स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार यो कायणववधध बनाई लागू गरेको छ ।  

 

पररच्छेद १: प्रारशम्भक 

 

१. संशक्षप्त नाम¸ प्रारम्भ र प्रयोग 

क.यो कायणववधधको नाम " सानीभेरी गाउँपाधलकाको आधारभतू शिक्षा उशिर्ण परीक्षा सञ्चालन 
तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायणववधध¸ २०७६" रहेको छ।  

        ख. यो कायणववधध सानीभेरी गाउँपाधलका भर लागू हनुेछ ।  

        ग. यो कायणववधध तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

        घ. यो कायणववधध सानीभेरी गाउँपाधलका अन्तगणतका ववद्यालयरुमा आधारभतू शिक्षा उशिर्ण 
परीक्षा सञ्चालनका लाधग प्रयोग हनुेछ । 

 

२. पररभाषा  

 

 क. "ऐन" भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका शिक्षा ऐन¸ २०७४ सम्झनपुछण । साथै ऐन भन्नाले 
संशघय शिक्षा ऐन तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन समेतलाई जनाउनेछ ।  

 ख. "धनयमावली" भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका शिक्षा धनयमावली¸ २०७४ सम्झनपुछण । साथै 
धनयमावली भन्नाले प्रचधलत संशघय शिक्षा धनयमावली तथा प्रादेशिक शिक्षा धनयमावलीलाई 
समेत जनाउनेछ ।  

 ग. "शिक्षा िाखा" भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका अन्तगणतको शिक्षा¸ यवुा तथा खेलकुद 
िाखालाई सम्झनपुछण । 

    घ.  “िाखा अधधकृत” भन्नाले शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद िाखाको िाखा अधधकृतलाई 
सम्झनपुछण। 
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    ङ.  “शिक्षक” भन्नाले संघीय सरकार, प्रदेि सरकार र गाउँपाधलकाको स्रोतबाट तलब भिा 
खाने गरी धनयकु्त शिक्षकलाई सम्झनपुछण।सो िव्दले प्रारशम्भक बाल ववकास केन्रमा 
कायणरत सहयोगी कायणकताण समेतलाई बझुाउनेछ। 

     

    छ.  “गाउँपाधलका” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका रुकुम(पशिम)लाई सम्झनपुछण। 

    ज.  “प्रदेि” भन्नाले कर्ाणली प्रदेिलाई सम्झनपुछण। 

 झ. "कायणववधध" भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको आधारभतू शिक्षा उशिर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायणववधध¸ २०७६ सम्झनपुछण । 

   ञ. “परीक्षा” भन्नाले आधारभतू शिक्षा उशिर्ण परीक्षा(कक्षा ८) लाई सम्झनपुछण। 

   ट. “परीक्षा केन्र” भन्नाले परीक्षा सञ्चालन हनुे केन्रलाई सम्झनपुछण। 

   ठ. “परीक्षर् केन्र” भन्नाले उिरपशुस्तका परीक्षर् र सम्परीक्षर् हनुे केन्रलाई सम्झनपुछण। 

   ड. “केन्राध्यक्ष” भन्नाले परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन गनण तोवकएको प्रमखु पदाधधकारी 
सम्झनपुछण। 

  ढ. “धनरीक्षक” भन्नाले केन्राध्यक्षद्वारा धनयकु्त परीक्षा सञ्चालन हनुे केन्रमा परीक्षाथीहरुको 
धनरीक्षर् र रेखदेख गनण खवटएको व्यशक्त  सम्झनपुछण। 

 र्. “कोधडङ” भन्नाले मूल उिरपशुस्तकाको पवहलो पानाको धनर्दणष्ट स्थानमा दाँया र बाँया एउटै 
कोड(संकेत) नम्बर कायम गरी बीचमा च्याती परीक्षाथीले लेखेको वववरर्लाई छुट्याई 
राख्न ेप्रवियालाई सम्झनपुछण। 

 त. “धडकोधडङ” भन्नाले कोधडङ गदाण छुट्याई राशखएको पानालाई कोड(संकेत) नम्बरका आधारमा 
तत ्तत ्उिरपशुस्तकामा जोड्ने प्रवियालाई सम्झनपुछण। 

 थ. “परीक्षा सधमधत” भन्नाले परीक्षा सञ्चालन तथा समन्वय सधमधत लाई सम्झनपुछण। 

 

पररच्छेद २: रशजषे्ट्रसन ⁄ आवेदन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

३. रशजषे्ट्रसन ⁄ आवेदन फाराम भने म्याद, स्थान, दस्तरु र संलग्न गनुणपने कागजातहरु: रशजषे्ट्रसन ⁄ 
आवेदन फाराम देहाय बमोशजमका सतणबन्देजका अधधनमा रही भनुणपनेछ- 

क. परीक्षामा सहभागी हनु चाहने ववद्याथीले शिक्षा िाखाले तोकेको समय धभत्र रशजषे्ट्रसन ⁄ आवेदन 
फाराम भरी सम्बशन्धत  ववद्यालयमा बझुाउन ुपनेछ। 

ख. रशजषे्ट्रसन फारामसाथ कक्षा ७ उशिर्ण गरेको माकण धसटको प्रमाशर्त प्रधतधलवप र जन्म दताणको 
प्रमार् पत्रको प्रधतधलवप पेि गनुण पनेछ। 

ग. रशजषे्ट्रसन ⁄ आवेदन फाराम ववद्याथीले भररसकेपछी प्रधानाध्यापकले समवष्टगत फाराममा समेत 
प्रमाशर्त गरी शिक्षा िाखामा बझुाउनपुनेछ। 
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घ.परीक्षा सञ्चालन बापत ववद्यालयले कुनै पधन वकधसमको िलु्क धलन पाउने छैनन। 

ङ. रशजषे्ट्रसन ⁄ आवेदन फाराम र समवष्टगत फाराममा भनुणपने वववरर्हरु ठीक सँग भरे नभरेको, 
आवश्यक प्रमार् पत्रहरु संलग्न गरे नगरेको रुज ु गरी वववरर् फरक नपने गरी रशजषे्ट्रसन र 
धसम्बोल नम्बर कायम गरी िाखा अधधकृतले स्वीकृत एवम ्प्रमाशर्त गनुणपनेछ।आवश्यक वववरर् 
नपगेुका र ररतपूबणक नभरेका फारामहरु स्वीकृत हनुे छैनन ्र त्यस्ता परीक्षाथीले परीक्षा र्दइसकेको 
भएतापधन  परीक्षा रद्द हनुेछ।  

च. शिक्षा िाखाले रशजषे्ट्रसन फाराम स्वीकृत गररसकेपधछ रशजषे्ट्रसन र प्रवेि पत्रको भाग 
ववद्यालयलाई उपलव्ध गराउनपुनेछ। 

छ. रशजषे्ट्रसन ⁄ आवेदन फाराम तोवकएको म्याद धभत्र भराउने, ररत पयुाणई भराउने, नाम, थर, जन्म 
धमधत, ववषय लगायतका वववरर् पछीसम्म फरक नपने गरी भराउने कायणको पूर्ण शजम्मेवारी 
सम्बशन्धत ववद्यालयका प्रधानाध्यापकको हनुेछ। 

ज. रशजषे्ट्रसन ⁄ आवेदन फारामको नमूना तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

झ.परीक्षामा सहभागी हनु रशजषे्ट्रसन ⁄ आवेदन फाराम भनुण अधनवायण हनुेछ। अध्ययन गरेकै 
ववद्यालयबाट फाराम भनण र फाराममा भरेकै ववषयमा मात्र परीक्षा र्दन पाइनछे, अन्यथा परीक्षा रद्द 
हनुेछ। 

 
४. रशजषे्ट्रसन ⁄ आवेदन फाराममा नाम, थर, उमेर र ववषय सच्याउन:े 

(१) रशजषे्ट्रसन ⁄ आवेदन फाराममा उल्लेख भएको नाम, थर, जन्म धमधत, ववषय लगायतका वववरर् 
गशल्त भई सच्याउनपुने भएमा सम्बशन्धत ववद्यालयले ववद्याधथणसँग आवश्यक प्रमार् जाँचबझु गरी 
प्रधानाध्यापकको रायसवहतको वववरर् शिक्षा िाखामा बझुाउनपुनेछ र िाखा अधधकृतले प्रचधलत 
काननु अनसुार संिोधन गनुणपनेछ। 

पररच्छेद ३: प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 
 

५. प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन: आधारभतू तहको प्रचधलत पाठ्यिममा उल्लेख भएको प्रयोगात्मक 
परीक्षा सम्बशन्धत ववद्यालयले नै सञ्चालन प्रयोगात्मक परीक्षाको अंक शिक्षा िाखामा तोवकएको 
समयमा बझुाउन ुपनेछ। 

६. प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्याङ्कन सम्बशन्धत शिक्षकले गनेछ र मूल्याङकन पाठ्यिमले धनर्दणष्ट 
गरेको ढाँचामा गनुणपनेछ। 
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पररच्छेद ४: परीक्षा केन्र सम्बन्धी व्यवस्था 
७. परीक्षा केन्र धनधाणरर्:  

(१) परीक्षा केन्र सम्बशन्धत ववद्यालयमा रहनेछ। 

(२) परीक्षा केन्रको केन्राध्यक्ष सम्बशन्धत ववद्यालय भन्दा बावहरको हनुेछ। 

(३) केन्राध्य धनयशुक्त सम्बशन्ध व्यवस्था शिक्षा िाखाले तोके बमोशजम हनुेछ। 

 

पररच्छेद ५: परीक्षाको पूवण तयारी 
८. दक्षको नामावली तयार गने: 
(१) प्रश्न पत्र तयार, प्रश्न पत्र पररमाजणन(संिोधन) गने कामका लाधग िाखा अधधकृतले सम्बशन्धत 
ववषयका आवश्यक संख्यामा दक्षहरुको सूची तयार गरी राख्न ेर त्यस्तो सूचीलाई अद्यावधधक गराइ 
राख्नपुनेछ। 

(२) प्रश्न पत्र धनमाणर् तथा पररमाजणन गदाण सकेसम्म एउटै दक्ष नपने गरी व्यवस्था गनुणपनेछ। 

९. प्रश्नपत्र धनमाणर्: 
(१) िाखा अधधकृतले गाउँपाधलका शस्थत सामदुावयक ववद्यालयहरुमा कक्षा ८ मा अध्यापन 
गरररहेका शिक्षकहरु मध्येबाट ववशिवष्टकरर् ताधलका अनसुार प्रश्नपत्र धनमाणर् गनण लगाउनेछ। 

(२) िाखा अधधकृतले सम्बशन्धत ववज्ञहरुलाई प्रश्नपत्र पररमाजणन गनण लगाई त्यसलाई गोप्य रुपमा 
मरुर् गने व्यवस्था धमलाउनेछ। 

(३) प्रश्न पत्रको मरुर् गररसकेपछी त्यसलाई सरुशक्षत रुपमा प्यावकङ गरी भण्डारर् गररनेछ। 

१०. प्रश्नपत्र ववतरर् र सरुक्षा: 
(१) प्रत्येक परीक्षा केन्रको आवश्यक पने प्रश्नपत्रहरु िाखा अधधकृतको प्रत्यक्ष रेखदेख र 
धनयन्त्रर्मा धनजद्वारा तोवकएका कमणचारीहरुले प्रश्नपत्रको आवश्यक संख्याको वववरर् तयार गरी रुज ु
गरी धसलबन्दी प्याकेट तयार गररनेछ। 

(२) परीक्षा केन्रका लाधग आवश्यक पने प्रश्नपत्रहरु कायाणलयबाट परीक्षा केन्र सम्म धलने दावयत्व 
केन्राध्यक्षको हनुेछ। 

(३) परीक्षा केन्रमा राशखएको प्रश्नपत्रको सरुक्षा गने शजम्मेवारी केन्राध्यक्ष र सम्बशन्धत ववद्यालयको 
प्रधानाध्यापकको हनुेछ। 

(४)प्रश्नपत्रको सरुक्षाको लाधग केन्राध्यक्षले नशजकको प्रहरीको सहयोग समेत धलन सक्नेछ। 

११. सहयोगी व्यवस्था: 
(१) परीक्षाको तयारीको िममा िाखा अधधकृतले शिक्षा िाखाको कमणचारी वा गाउँपाधलकाको कुनै 
पधन कमणचारीलाई आफ्नो सहयोगीको रुपमा धलन सक्नेछ। 

(२) खण्ड (१) बमोशजम सहयोगीको रुपमा काम गने कमणचारीले पूर्ण रुपमा गोपधनयता कायम राख्न ु
धनजको दावयत्व हनुेछ। 
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पररच्छेद ६: परीक्षा सञ्चालन 

 

१२.परीक्षा सञ्चालन तथा समन्वय सधमधत: परीक्षा सञ्चालन तथा समन्वयको लाधग गाउँपाधलकामा 
देहायबमोशजमको परीक्षा सञ्चालन तथा समन्वय सधमधत रहनेछ। 

(क) गाउँपाधलकाको अध्यक्ष                                - अध्यक्ष 

(ख) प्रमखु प्रिासकीय अधधकृत                             - सदस्य 

(ग) गाउँपाधलकामा रहेको प्रहरी चौकी प्रमखु                   - सदस्य 

(घ) गाउँपाधलका धभत्रका आधारभतू र माध्यधमक तहका स्थायी शिक्षकहरु मध्येबाट शिक्षा सधमधतले 
२ वषणका लाधग मनोधनत गरेको २ जना                       - सदस्य 

(ङ) िाखा अधधकृत                                      - सदस्य-सशचब 

१३. परीक्षाथीले पालना गनुणपने धनयमहरु र आचार संवहता देहायबमोशजम हनुेछन। 

(क) परीक्षा सरुु हनुे पवहलो र्दन परीक्षा सरुु हनुभुन्दा आधा घण्टा र अन्य र्दनमा १५ धमनेट 
पवहले मात्र परीक्षा भवनमा प्रवेि गनुणपनेछ। 

(ख) एक घण्टा भन्दा वढलो गरी आउने परीक्षाथीलाई परीक्षामा बस्न र्दइने छैन। 

(ग) केन्राध्यक्षको अनमुधत धबना आफ्नो स्थान वा परीक्षा भवन छोडी बावहर जान पाइने छैन। 

(घ) परीक्षा भवनमा आउँदा आफ्नो प्रवेि पत्र अधनवायण रुपमा ल्याउने पनेछ र केन्राध्यक्ष वा 
धनरीक्षकले माग गरेमा दखाउनपुनेछ। 

(ङ) परीक्षा भवन धभत्र कुनै पधन वकधसमका पसु्तक, नोटबकु, गाइड, शचट, मोबाइल फोन, 
हातहधतयार, अवैध पदाथण आर्द कुनै पधन वस्त ुसाथमा लगेमा त्यस्ता परीक्षाथीलाई परीक्षा भवन 
बाट धनष्कासन गररनेछ र परीक्षा समेत रद्द गररनेछ।  

(च) परीक्षाथीले प्रश्नपत्र पाएको एक घण्टा नधबधतकन परीक्षा भवनबाट बावहर जान पाइने छैन। 

(छ) परीक्षाथीले आवेदन फाराममा एक ववषय भरी अको ववषयमा परीक्षा र्दएमा वा आवेदन 
फाराममा उल्लेख नभएको ववषयमा पररक्षा र्दएमा परीक्षाफल रद्द हनुेछ। 

(ज) माथी उल्लेशखत धनयमका अलावा अन्य धनयमहरुप्रवेि पत्रको पीठमा उल्लेख भएबमोशजम वा 
केन्राध्यक्षबाट धनदेशित गरेबमोशजम हनुेछन। 

१४. केन्राध्यक्षको धनयशुक्त: (१)परीक्षा सञ्चालन तथा समन्वय सधमधतको धनर्णयानसुार केन्राध्यक्षको 
धनयशुक्त िाखा अधधकृतले गनेछ। 

(२) केन्राध्यक्षले आवश्यक संख्यामा धनरीक्षकहरु धनयकु्त गरी परीक्षा सञ्चालन सधमधतको धनदेिन र 
प्रचधलत धनयमानसुार परीक्षा सञ्चालन गनुणपनेछ। 

१५. परीक्षा रद्द गने: कुनै परीक्षाथीको परीक्षा रद्द गनुणपरेमा परीक्षा सधमधतले गनेछ। 
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पररच्छेद ७: उिर पशुस्तका परीक्षर् र सम्परीक्षर् सम्बशन्ध व्यवस्था 
 

१६. परीक्षर् केन्र धनधाणरर्: परीक्षा सधमधतले आवश्यकता अनसुार पररक्षर् केन्र धनधाणरर् गनेछ। 

१७. उिर पशुस्तका पठाउन:े केन्राध्यक्ष र परीक्षा केन्र रहेको ववद्यालयले उिर पशुस्तकाहरु िाखा 
अधधकृतले तोकेको समय र स्थानमा पठाउनपुनेछ। 

१८. उिर पशुस्तका परीक्षर्: (१)िाखा अधधकृतले सम्बशन्धत ववषय शिक्षकहरुलाई धनयकु्त गरी 
उिर पशुस्तका परीक्षर् गनण लगाउने छ।तर परीक्षाथी ववद्याथी रहेको ववद्यालयको शिक्षकलाई उिर 
पशुस्तका परीक्षर् गनण र्दइने छैन। 

(२) आफूलाई प्राप्त उिर पशुस्तकाहरु धनयशुक्त पत्रमा र्दइएका धनदेिनहरु, प्रचधलत धनयम र उिर 
कुशिकाको पूर्ण पालना गरी अत्यन्त गोपधनयताका साथ िदु्ध रुपमा परीक्षर् गरी परीक्षर् केन्रको 
प्रमखुलाई बझुाउने शजम्मेवारी परीक्षकको हनुेछ। 

(३) परीक्षकले उिर पशुस्तका परीक्षर् गदाण उिर पशुस्तकाका सबै पानाहरु राम्रो सँग हेरी, सबै 
अंकको जोड राम्रो सँग रुज ुगरी कुल प्राप्ताङ्क संग धभत्र र्दइएको अंक समेत धभडाई अंक र अक्षर 
दबैुमा लेशख प्रत्येक उिर पशुस्तकामा हस्ताक्षर गनुणपनेछ। 

(४)परीक्षकले उिरपशुस्तका सँगै माकण  शस्लप समेत भरेर बझुाउनपुनेछ। 

(५) एक जना परीक्षकलाई ५०० भन्दा बवढ उिरपशुस्तकाहरु र्दइने छैन। 

१९. उिरपशुस्तका सम्परीक्षर् सम्बशन्ध व्यवस्था: (१)परीक्षकले परीक्षर् गरेका उिरपशुस्तकाहरुलाई 
आवश्यकता अनसुार सम्पररक्षर् गनण सवकनेछ। 

(२) सम्परीक्षकले Random Sampling को आधारमा कम्तीमा २० % उिरपशुस्तकाहरु परीक्षर् गरी 
परीक्षर् स्तरयकु्त भएको नदेशखएमा परीक्षक बाटै पनु: परीक्षर् गराउनपुनेछ। 

 
पररच्छेद ८: टेबलेुसन तथा नधतजा प्रकािन सम्बशन्ध व्यवस्था 

 

२०. नधतजा प्रकािन: (१)प्राप्ताङ्कलाई कम्प्यटुरमा इन्री गरी Letter Grading System मा परीक्षा 
सधमधतको धनर्णयानसुार नधतजा प्रकािन गररनेछ। 

(२) प्राप्ताङक टेबलेुसन गदाण शिक्षा िाखाले कम्प्यटुर प्राववधधकको सहयोग धलन सक्नेछ। 

(३) Letter Grading System माध्यधमक शिक्षा परीक्षा(SEE) अनसुार हनुेछ। 

२१. कृपाङ्क सम्बशन्ध व्यवस्था: (१) परीक्षा सधमधतले प्रत्येक परीक्षामा औशचत्यका आधारमा D र  E 
ग्रडे प्राप्त गरेका परीक्षाथीलाई कृपाङ्क प्रदान गनण सक्नेछ। 

(२) बढीमा दईु ववषयसम्ममा  D र  E ग्रडे  प्राप्त गरेका परीक्षाथीलाई तोवकएको कृपाङ्क प्रदान गदाण 
उशिर्ण हनुे देशखएमा मात्र कृपाङ्क प्रदान गररनेछ। 
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(३) कृपाङ्क सम्बन्धी अन्य व्यवस्था शिक्षा सधमधतले तोकेबमोशजम हनुेछ। 

२१. परीक्षाको माध्यम: परीक्षाको माध्यम नेपाली र अंग्रजेी भाषा मात्र हनुेछ, तर भाषा सम्बशन्ध 
ववषयमा भने परीक्षाको माध्यम सोही भाषा हनुेछ। 

२२. परीक्षाफल प्रकािन: परीक्षा समाप्त भएको धमधतले सामान्यतया १ मवहना धभत्र परीक्षाफल 
प्रकािन गररनेछ। 

२३. नधतजा स्थगन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) परीक्षामा सशम्मधलत भएका परीक्षाथीको कुनै ववषयको 
प्रयोगात्मक अंक प्राप्त नभएमा वा आवेदन फाराममा जन्मधमधत उल्लेख नगरेमा वा कुनै ववषयमा अङ्क 
चढ्न छुट भएको(Mark Missing) अवस्थामा नधतजा स्थधगत हनुेछ। 

(२) परीक्षाथीको नधतजा स्थधगत भएको कारर् खलुाइएको सूचना शिक्षा िाखाले प्रकािन गनेछ। 

(३) नधतजा स्थधगत भएका परीक्षाथीहरुले नधतजा प्रकािन भएको २ हप्ता धभत्र शिक्षा िाखाले 
तोकेका आवश्यक प्रमार्हरु शिक्षा िाखामा पेि गरी सक्नपुनेछ, अन्यथा स्थधगत नधतजा सम्बन्धी 
कारबाही गनण कायाणलय बाध्य हनुे छैन। 

(४) नधतजा स्थधगत भएका परीक्षाथीबाट आवश्यक प्रमार् प्राप्त भएपछी शिक्षा िाखाले आवश्यक 
प्रविया परुा गरेर नधतजा फुकुवा गरी ग्रडे धसट उपलव्ध गराउनेछ। 

 

पररच्छेद ९: ग्रडे धसट र लेजर ववतरर् सम्बन्धी व्यवस्था 
 

२४. नधतजा प्रकािन पिात शिक्षा िाखाले तोवकएको ढाँचामा परीक्षाथीको ग्रडे धसट र लेजर 
ववद्यालयलाई उपलव्ध गराउनेछ। 

 

पररच्छेद १०: अधभलेख सच्याउन ेसम्बन्धी व्यवस्था 
 

२५. अधभलेख सच्याउन ेसम्बशन्ध: (१) रशजषे्ट्रसन वा आवेदन फाराम भदाण नाम वा थरको वहज्जे वा 
जन्मधमधत फरक पनण गएमा परीक्षा हनुभुन्दा अगावै परीक्षाथीले संिोधनका लाधग आवश्यक 
प्रमार्सवहत सम्बशन्धत ववद्यालयमा धनवेदन र्दई सम्बशन्धत वडा कायाणलय र ववद्यालय समेतको 
धसफारीस साथ शिक्षा िाखामा धनवेदन र्दनपुनेछ।उक्त प्रमार्हरुको आधारमा शिक्षा िाखाले 
परीक्षाफल प्रकािन अगावै अधभलेख संिोधन गनेछ। 

(२) नाम, थर वा जन्मधमधत संिोधन गनुणपरेमा नधतजा प्रकािन भएको धमधतले ६ मवहना धभत्र सक्षम 
धनकायमा धनवेदन र्दई त्यहाँबाट संिोधनको धनर्णय भएमा उक्त धनर्णयको धनर्णय-पचाणको  आधारमा 
शिक्षा िाखाबाट अधभलेख संिोधन गररनेछ। 

स्पष्टीकरर्: यस खण्डमा सक्षम धनकाय भन्नाले सम्बशन्धत गाउँपाधलकाको प्रमखु प्रिासकीय अधधकृत 
वा सम्बशन्धत शजल्लाको प्रमखु शजल्ला अधधकारी भन्न ेबशुझन्छ। 
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(३) खण्ड (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापधन आवेदन वा रशजषे्ट्रसन फाराममा भरे अनसुार 
नाम वा थरको वहज्जे वा जन्मधमधत नधमलेमा सक्कल प्रवेि पत्र वा रशजषे्ट्रसनको अधणकट्टीसवहत शिक्षा 
िाखामा धनवेदन र्दई जनुसकैु समयमा संिोधन गनण सवकनेछ। 

(४) परीक्षाथीको नाम वा थर वा जन्मधमधत वा अन्य वववरर् परैु वा आंशिक रुपमा फरक पनण 
गएमा परीक्षाथीबाट आवश्यक प्रमार् धलई शिक्षा िाखामा रहेको आवेदन फाराम, परीक्षाथीको 
दैधनक हाशजरी लगायतका प्रमार्हरु धभडाई शिक्षा िाखाले संिोधन गनण सक्नेछ। 

(५) नाम वा थरमा छपाइको कारर्बाट मात्रा, अक्षर छुट वा बढी भएमा र अंग्रजेीमा लेख्दा 
वहज्जेमा फरक पनण गएमा धलङ्ग तथा थर पररवतणन नहनुे र ताशत्वक अथण फरक नपने गरी सम्बशन्धत 
परीक्षाथीबाट आवश्यक प्रमार् धलई शिक्षा िाखाले संिोधन गनण सक्नेछ। 

 

पररच्छेद ११: पूरक परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 
 

२६. पूरक परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) परीक्षामा समावेि भई बढीमा दईु ववषय सम्ममा 
सैद्धाशन्तकमा D र E ग्रडे प्राप्त गने परीक्षाथीहरुका लाधग पूरक परीक्षाको व्यवस्था गनण सवकनेछ। 

(२) पूरक परीक्षा सञ्चालन गने वा नगने भने्न धनर्णय परीक्षा सधमधतको धसफारीसमा गाउँ शिक्षा 
सधमधतले गनेछ। 

(३) पूरक परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था परीक्षा सधमधत र शिक्षा िाखाले तोकेबमोशजम 
हनुेछ। 

 

पररच्छेद १२: पनुयोग सम्बन्धी व्यवस्था 
 

२७. पनुयोगका लाधग धनवेदन र्दन:े परीक्षाको नधतजा प्रकािन पिात आफूले प्राप्त गरेको कुनै 
ववषयको प्राप्ताङ्कमा शचि नबझेुमा सम्बशन्धत परीक्षाथीले पनुयोग गराउनको लाधग तोवकएको 
वववरर्सवहत शिक्षा िाखामा नधतजा प्रकािन धमधतले १५ र्दनधभत्र धनवेदन र्दन सक्नेछन। 

२८. पनुयोग उपसधमधत: (१)परीक्षा सधमधतले पनुयोग सम्बन्धी कायण सम्पन्न गनण देहायबमोशजमका 
सदस्यहरु रहने गरी पनुयोग उपसधमधत गठन गनण सक्नेछ। 

       (क) िाखा अधधकृत                                    -अध्यक्ष 

       (ख) परीक्षा सधमधतले तोकेको सो सधमधतको सदस्य १ जना      -सदस्य 

       (ग) शिक्षा िाखाको कमणचारी                             - सदस्य-सशचब 

(२) उपसधमधतले आफ्नो बैठकमा सम्बशन्धत ववषयको वविेषज्ञ वा व्यशक्तलाई आमन्त्रर् गनण 
सक्नेछ। 
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पररच्छेद १३: स्थधगत नधतजा प्रकािन उपसधमधत गठन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

२९. स्थधगत नधतजा प्रकािन उपसधमधत गठन: (१) परीक्षाको नधतजा प्रकािन हुँदा कुनै त्रटुी हनु 
गएमा समाधान गनण, नधतजा प्रकािन नभएकाहरुको नधतजा प्रकािन गनण र स्थधगत नधतजा फुकुवा 
गनण देहायका सदस्यहरु रहेको स्थधगत नधतजा प्रकािन उपसधमधत रहेनछ। 

क. िाखा अधधकृत                                                  -अध्यक्ष 

ख. परीक्षा सधमधतले तोकेको सो सधमधतका दईु जना सदस्य                   -सदस्य 

ग. माध्यधमक ववद्यालयका प्र.अ. हरुमध्येबाट िाखा अधधकृतले तोकेको २ जना   -सदस्य 

घ. शिक्षा िाखाको कमणचारी                                         - सदस्य-सशचब 

(२) उपसधमधतले सम्बशन्धत ववषयको वविेषज्ञलाई आवश्यकतानसुार आमन्त्रर् गनण सक्नेछ। 

 
 
 

 पररच्छेद १४: ववववध 

 

३०. परीक्षा सम्बन्धी दस्तरु र पाररश्रधमक सम्बन्धी: परीक्षामा ववधभन्न िीषणकमा धलइने दस्तरु र 
पाररश्रधमक परीक्षा सधमधतले तोकेबमोशजम हनुेछ। 

३१. परीक्षा सम्बन्धी कायणिम: परीक्षा सम्बन्धी वावषणक कायणिम परीक्षा सधमधतको धनदेिनमा शिक्षा 
िाखाले तोकेबमोशजम हनुेछ। 

३२. बाधा अड्काउ फुकाउन ेअधधकार: यो कायणववधध कायाणन्वयन गदाण कुनै बाधा अड्काउ पनण 
गएमा वा यो कायणववधधमा उल्लेख नभएको ववषयका सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गनण आवश्यक परेमा 
परीक्षा सधमधतको धसफारीसमा गाउँ कायणपाधलकाले धनर्णय गरे बमोशजम हनुेछ। 

३३. अमान्य हनु:े यस कायण ववधधमा भएका कुनै प्रावधानहरु प्रचधलत काननु सँग बाशझएको खण्डमा 
बाशझएको हदसम्म अमान्य हनुेछ। 

३४. बचाउ: गाउँपाधलका बाट यस भन्दा अगाडी सञ्चालन भएको परीक्षा यसै कायणववधध अनसुार 
सञ्चालन भएको माधननेछ।  

 
  
 
 


