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नेपालको संिवधान २०७२ ले मा�यिमक तह समको िश�ाको 
�यव�थापनको िजमवेारी �थानीय तहलाई िदएको र �थानीय सरकार 
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स�चालन  ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) १४ ले समते  आधारभतू तहको 
परी�ा संचालन, !यव�थापन, अनगुमन एवं #माणीकरण गन% अिधकार 
�थानीय तहलाई िदएको एव ंनगर िश�ा ऐन २०७४ को दफा ४ मा प(र�ा 
संचालन तथा �यव�थापनका लािग १ सिमित रहने �यव�था गरेको स)दभ+मा 
िव,ाथ-ह.ले #ा/ गन% शैि�क उपलि!धको गणु�तर एवम ् मापद4ड 
िनधा+रणका लािग आधारभतु तहको प(र�ालाई दवेदह नगरपािलका िभ7 
!यवि�थत, मया+िदत, िव8सनीय र 7िुटरिहत गराउनका लािग सहयोग  प:ुने 
गरी यो आधारभूत तह (क
ा ८) उ�ीण�  परी
ा स�चालन तथा 
�यव�थापन िनद�िशका २०७७ तयार ग(रएको छ । 

 

प�र�छेद – १ 

संि
" नाम, �ार$भ र प�रभाषा 

१.१ यो िनद�िशकाको नाम: ‘आधारभतू तह (क�ा ८) उ=ीण+  परी�ा 

स�चालन तथा !यव�थापन िनद%िशका २०७७’ रहकेो छ । 

१.२ यो िनद%िशका देवदह नगरपािलका नगर काया+पािलका वा नगरसभा बाट 

�वीकृित भएको िमितदिेख लाग ूहBनेछ । 

१.३ प�रभाषा: िवषय वा #सङ्गले अकE अथ+ नलागेमा यस िनद%िशकामा : 

(क) म()ालय भ)नाल े िश�ा िवFान तथा #िविध म)7ालय र 

सामािजक िवकास म)7ालय, लिुवनी  #देश सझन ुपद+छ । 

(ख) िनद�शनालय भ)नाले िश�ा िवकास िनद%शनालय, लिुवनी  

#देश सझन ुपद+छ । 

(ग)  नगरपािलका  भ)नाले दवेदह नगरपािलकालाई सझन ुपद+छ । 
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(घ) �धाना+यापक भ)नाले िव,ालयको !यव�थापकHय िजमवेारी 

सपादनका लािग िनयIु #धाना�यापक लाई सझन ुपद+छ । यो 
श!दले सं�थागत तथा धािम+क िव,ालयह.का #मखुलाई समते 
जनाउनेछ । 

(ङ) के(,ा+य
 भ)नाले आधारभतू तहको परी�ा स�चालनका 

लािग #मखुको .पमा परी�ा के)Jमा खिटएको िश�क वा 
#धाना�यापकलाई सझन ुपद+छ । 

(च) िनरी
क भ)नाले परी�ाको िनरी�ण गन+का लािग तोिकएको 

!यिIलाई सझन ुपद+छ । 

(झ) िश
ा �मुख भ)नाले �थानीय तहको िश�ा यवुा तथा खलेकुद 

शाखा हने% #मखुलाई सझन ुपद+छ ।  

(ञ) सिमित भ)नाले आधारभतू तह (क�ा ८) उ=ीण+ परी�ा 

स�चालन एवम ्!यव�थापन सिमितलाई सझन ुपद+छ । 

(ट) परी
ा भ)नाले आधाभतू तह (क�ा ८) उ=ीण+ परी�ालाई 

सझन ुपद+छ । 

 
प�र�छेद – २ 

परी
ा स�चालन तथा �यव�थापन सिमितको गठन तथा काम, कत��य 
र अिधकार 

२.१ परी
ा संचालन तथा �यव�थापन सिमितको गठन: आधारभतू तह 

उ=ीण+ परी�ा संचालन तथा �यव�थापन गन+ देहायका पदािधकारी रहने 
गरी एक परी�ा संचालन तथा �यव�थापन सिमित गठन गन% छ । 

(क) #मखु #शासकHय अिधकृत - अ�य� 
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(ख) देवदह नगरपािलकामा काय+रत रहकेा सामदुाियक िव,ालयका 
िश�कका पेशागत सं�थाह.म�ये नेपाल िश�क महासंघ, नेपाल 
िश�क सघं र नेपाल रािMNय िश�क संगठनका परी�ा 
सिमितवाट मनोिनत ३ जना  - सद�य  

 (ग) सं�थागत िव,ालयका Oया!सन र एन Oया!सन म�ये परी�ा 
सिमितवाट मनोिनत  २ जना - सद�य 

(घ) सामदुाियक िव,ालयका िश�कह.म�ये वाट कितमा १ जना 
मिहला सिहत परी�ा सिमितवाट मनोिनत  ३ जना - सद�य 

(ङ) िश�ा यवुा तथा खलेकुद शाखा  #मखु - सद�य सिचव    

परी�ा सिमितको वैठकमा खरेैनी #हरी चौकH ई)चाज+लाई 
आम)7ण गन+ सिकने छ । 

२.३ परी
ा संचालन तथा 1यव�थापन सिमितको काम, कत��य र 
अिधकार: परी�ा स�चालन तथा !यव�थापन सिमितको काम, कत+!य 

र अिधकार देहायबमोिजम हBनेछ । 

(क) परी�ा संचालन काय+योजना तथा बजेट तयार गरी �वीकृत गन% । 

(ख) तQयाङ्क संकलन गरी आवदेन फारम भराउने। 

(ग)  #Rप7 िनमाण+, मोडेरेसन, शSुा शिुS लगायतका काय+ह. गन% 
गराउने । 

(घ) उ=र कुि�जका िनमा+ण गन% गराउने । 

(ङ) #Rप7, उ=रपिु�तका, Tेडिसट लगायत परी�ाका लािग 
आवUयक पन% फारमह. एवं अ)य सामाTीह.को !यव�था गन% 
गराउने । 

(च) आWनो िव,ालयमा के)J नपन% गरी परी�ा के)J िनधा+रण गन% । 

(छ) के)Jा�य�को !यव�था गन% । 
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(ज) के)Jा�य�को अिभमिुखकरण काय+ गन% । 

(झ) उ=रपिु�तका ढुवानी एवं संकलनको !यब�था िमलाउने । 

(ञ) उ=रपिु�तका परी�णका लािग आबUयक !यब�था िमलाउने ।  

(ट) अकं #िविY, नितजा #काशन, Tेडिसट िवतरण लगायतका 
काय+ह. गन% गराउने । 

(ठ)  नितजा िवZेषण गन% गराउने । 

 (ड) परी�ा सब)धी थप काय+ गन+को लािग एक जना कम+चारीलाई 
िजमवेारी तो[ने । 

(ढ) पनुयEग सब)धी काय+ गन% गराउने । 

(ण) िनयिमत तथा Tेड बिृS परी�ा संचालन गन% । 

(त) क�ा ९ मा भना+ गन% आधार तय गन%  । 

(थ) क�ा ५ को परी�ा समते यसै सिमितले िलन स[ने छ  । 

(द) कोिभड-१९ ज�ता महामारीको समयमा परी�ा सिमितले 
परी�ाका सव)धमा िवशेष िनण+य गन+ स[ने छ  । 

(ध) सिमितले काय+सपादन #भावकारी बनाउन सिमितका सद�य 
सिचवलाई िनि\त काम¸ कत+�य र अिधकार #]यायोजन गन+ 
स[नेछ । 
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प�र�छेद – ३ 

िश
ा युवा तथा खेलकुद शाखा र िव2ालयको भूिमका 

३.१ नगरपािलकाकोिश
ा युवा तथा खेलकूद शाखाको भूिमकाः  

नगरपािलका अ)तगत+ िश�ा, यवुा तथा खलेकुद शाखाको भिूमका 
देहायबमोिजम हBनेछ । 

(क) परी�ाथ-को िववरण संकलन तथा कOयटूर #िबYी गरी तयार 
भएको  िववरण सबि)धत  िब,ालयबाट .ज ुगराई अ�याविधक 
गन% । 

(ख) िनधा+(रत ढाचँा अनसुारको परी�ा आवेदन फारम िव,ालय 
माफ+ त भन+ लगाई संकलन गन% गराउने । 

(ग) आवेदन फारम भराउँदा सवि)धत  िव,ालयमा अ�ययन गरेको 
भए त_लो क�ाको माक+ लेजर र अ)य िव,ालयबाट आएको भए 
माक+ िसट र ज)मदता+ #माणप7को आधारमा आबेदन भन%  
भराउने । 

(घ) कOयटूर #िबYी र िसबोल नबर कायम गन% सब)धी काम   
गन% । 

(ङ) #ा/ आवदेनलाइ (रज_ट िसटमा वणा+नaुम अनसुार #िवY गरी 
#वेशप7 िवतरण गन% �यव�था िमलाउने । 

(च) नितजा #िवYी गरी अि)तम िनण+यका लािग परी�ा संचालन एवं 
�यव�थापन सिमितमा पेस गन% । 

(छ) प(र�ालाई �यवि�थत वनाउन परी�ा सब)धी सिमितले 
तोिकिदएका एवं अ)य आवUयक काय+ह. गन%  । 
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३.२  िव2ालयको भूिमका:  िव,ालयको भिूमका दहेायबमोिजम हBनेछ : 

(क) नगरपािलकाले माग गरेको तQयाड्ढ समयमा नै उपल!ध   
गराउने । 

(ख) परी�ािथ+ह.लाई पिछ सम निवTने गरी आवेदन फाराम भन% 
भराउने र आवेदन फाराममा लेिखएका कुराह. फरक परेमा 
सbचाउन नगरपािलकामा प7ाचार गन% । 

(ग) परी�ा संचालनको लािग नगरपािलका एव ं के)Jा�य�लाई 
आवUयक सहयोग गन% । 

(घ)  नितजाउपर िच= नबcुने परी�ाथ-लाई पनुयEगका लािग आवेदन 
भरी भराई नगरपािलकामा पेश गन% । 

(ङ)  TेडबिृS परी�ाका लािग परी�ाथ-ह.लाई आवेदन फाराम भन% 
भराउने । 

(छ) नतीजा #काशन प\ात सबि)धत पािलकाबाट Tेडिसट उपल!ध 
गरी िव,ाथ-ह.लाई िवतरण गन% �यव�था िमलाउने । 

(ज) परी�ा स�चालन सब)धी सिमितले तोकेका अ)य काय+ह. गन% । 

 
प�र�छेद – ४ 

�4प) िनमाण�, मोडेरेसन एवम ्छपाई 

४.१ #Rप7 िनमाण+का लािग क�ा ८ मा पढाउने यो:यता पगुेका िवषयगत 
िश�कह.को रोYर तयार गन% । 

४.२ रोYर एवं िवFका .पमा सवि)धत क�ामा अ�यापन गन%  मािथ_लो 
यो:यता भएको िवषयगत िश�कलाई आम)7ण गन% । 
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४.३ आवUयक िनद%शन सिहत, पाठ्यaम, पाठ्यप�ुतक एवं िविशिYकरण 
तािलका अनसुार #Rप7 एवं उ=र कु)जीका  िनमाण+ गन% र #Rप7 बdक 
खडा गन% । 

४.४ #Rप7 वdकमा रहकेा #Rह.बाट  एक–एक सटे #Rप7 र उ=र 
कु)जीका िवषयगत िवFबाट मोडेरेशन एवं शSुाशिुS गन% । 

४.५ एक–एक सटे #Rप7 र उ=र कु)जीका कOयटुर टाइप गरी गोOय .पमा 
छपाइको !यव�था गन% । 

४.६ #R प7को गोपनीयतालाई िवशेष कडाइ र सजगताका साथ लाग ूगन% र 
कसैबाट गोपनीयता भङ्ग गन% काय+ भएमा #चिलत काननू अनसुार 
कावा+ही गन% । 

४.७ #Rप7 एवं परी�ासँग सवि)धत सामTीह. के)Jगत .पमा Oयािकङ्ग 
गन% । 

४.८ टाइिपङ्ग गदा+ के)J, िवषय, िमित, संeया आिद बािहरी कभरमा #Y 
देिखने गरी लेeने । 

४.९ परी�ाका लािग आवUयक सामTीह.को !यव�था िमलाउने । 
४.१० स)दभ+ सामािTका .पमा िश�ा िवकास िनद%शनालयबाट #कािसत 

नमनूा #Rप7को सङ्गालोलाई सहयोगी सामTी मानी #Rप7 िनमाण+ 
गन+ सिकने ।  

 
प�र�छेद – ५ 

के(,ा+य
को काम, कत��य र अिधकार 

५.१ के)Jा�य�को काम, कत+!य र अिधकार देहायबमोिजम बमोिजम हBनेछ । 

(क) आधारभूत तह (क�ा-८) उ�ीण� परी�ा संचालन तथा �यव�थापन 
सिमितले तोकेको परी�ा के��मा शाि�तपूण� वातावरणमा मया�िदत 
ढंगबाट परी�ा तािलका अनुसार परी�ा संचालन गन& । 
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(ख) परी�ा संचालनको लािग सिमितको िनण+य अनसुार िनधा+(रत 
संeयामा सहायक के)Jा�य�, िनरी�क तथा अ)य कम+चारीको 
�यव�था गन% । 

(ग) परी�ा श.ु हBन ु भ)दा एक िदन अिघ परी�ा के)Jमा पगुी 
जनशिI �यव�थापन, भौितक �यव�थापन, िसट Oलान 
लगायतका काय+ गन% । 

(घ) नगरपािलकाबाट उ=र पिु�तका, #Rप7 लगायत परी�ा संचालन 
सामTी .ज ुगरी बcुने र गोOय एवं सरुि�त साथ राeने �यव�था 
िमलाउने । 

(ङ) fिYिवहीन र दवुै हात नच_ने परी�ाथ-का लािग क�ा ७ मा 
अ�ययनरत िव,ाथ-लाई सबि)धत िव,ालयको िसफारीसमा 
लेखन सहयोगीको .पमा राeने �यव�था िमलाउने । 

(च) िनधा+(रत समयिभ7 परी�ा िदन नस[ने fिYिवहीन, स�ुतgवण, 
विहरा, स�ुतमनि�थित भएका वा शारी(रक कारणले अपाङ्गता 
भएका परी�ाथ-को अपाङ्गताको #कृित हरेी बिढमा एक घ4टा 
समको  थप समय उपल!ध गराउने । 

(छ) परी�ामा खिटने सवै कम+चारीह.लाई परी�ा संचालन सब)धी 
अिभमिुखकरण गराउनकुा साथै प(रचय प7को �यव�था गन% । 

(ज) परी�ाथ-ह.को #वेश प7 िवतरण गनु+को साथै परी�ा 
समयाविधभर #वेश प7 देिखने गरी पिह(रने �यव�था िमलाउने । 

(झ) परी�ाथ-ह.लाई अिनवाय+ .पमा आWनो िव,ालयको पोशाक 
लगाई परी�ा के)Jमा आउने �यव�था िमलाउने । 

(ट) परी�ा अविधभर परी�ासंग सबि)धत �यिIवाहके अ)य 
�यिIलाई परी�ा के)Jमा #वेश गन+ रोक लगाउने । 
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(ठ) परी�ाहलमा #ितबे)च २ जनाको दरले परी�ाथ-ह.को बसाइका 
लािग फिन+चरको �यव�था गन% । 

(ड) परी�ाका लािग #काशयIु र सफा क�ा कोठाको #योग गन% । 

(ढ) छा7ा, छा7को लािग अल:गै शौचालयको �यव�था गन% । 

(ण) परी�ा श.ु हBन ु भ)दा ३० िमनेट अगाडी परी�ाथ-ह.लाई 
परी�ाहलमा #वेशको लािग �यव�था िमलाउने र िसट Oलान 
चाट+ वािहर ढोकामा टॉस गन% । 

(त)  परी�ा के)Jमा परी�ाथ-ह.का लािग शSु िपउने पानीको 
आवUयक �यव�था गन% । 

(थ) #ा/ #Rप7को Oयाकेट वािहर िबषय, िमित, संeया लिेखए 
अनसुारको भए नभएको .ज ुगन% । 

(द) परी�ा श.ु हBन ुभ)दा १५ िमनेट अगावै #Rप7को Oयाकेट खोली 
Oयाकेटमा लेिखएको िववरण अनसुार िभ7 संeया .ज ु गरी 
परी�ाहलमा िवतरणको लािग िनरी�कलाई उपल!ध गराउने । 

(ध) #R प7 अपगु भएमा त]काल फोटो कपी गरी परी�ाथ-लाई 
िवतरण गन% र सभव भए #ित िव,ाथ- एक एक #ित र सभव 
हBन नसके एक वे)चमा एक सटे  #Rप7 उपल!ध गराउने 

(न) परी�ाथ-लाइ एक भ)दा बिढ #R प7 उपल!ध नगराउने । 

(प) बिढ भएका #Rप7 के)Jा�य�ले सरुि�त .पमा राeने । 

(फ) भलूवस सबि)धत िबषयको #Rप7 नभएको ख4डमा सबि)धत 
िबषय िश�कलाई बोलाई #Rप7 िनमा+ण गन+ लगाउने र 
फोटोकपी गरी िवतरण गन% एवं सोको एक #ित नगरपािलकामा 
पेश गन% ।  
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(ब) परी�ाथ-ह.का उ=र पिु�तकाह. #]येक िदनको  िबषयगत.पमा 
अलग अलग चलानी सिहत Oयाकेिटङ एवं खामब)दी गरी वािहर 
िबषय, िमित, के)J र संeया उ_लेख गरी तोिकएको परी�ण 
के)Jमा पठाउने । 

(भ) #]येक िदन उ=र पिु�तकाको पोका ब)द गरेपिछ पोकाको वािहर 
के)Jा�य� र िनरी�कले अिनवाय+ .पमा सिह गन% । 

(म) परी�ामा िनUकािसत परी�ाथ-ह.को उ.प.ुअल:गै खामब)दी गरी 
कैिफयत जनाई नगरपािलकाको िश�ा शाखामा बझुाउने । 

(य) परी�ाथ-को हािजरी, एक #ित चलानी र समिYगत फाराम परी�ा 
समा/ भए लग= ैनगरपािलकामा पेश गन%  

(र) यसमा उ_लेख नभएका अ)य कुराह. सबि)धत #देश 
िनद%शनालयले िदएका िनद%शन एवम ्मा�यिमक िश�ा परी�ाको 
िनद%िशका बमोिजम हBने गरी गन% गराउने । 

 
प�र�छेद –६ 

उ�रपुि�तका परी
ण, टेबुलेसन एवम नतीजा �काशन स$ब(धी 
�यव�था 

६.१ परी�ा समा/ भएको अकE िदन सम परी�ा के)Jबाट परी�ण के)Jमा 
उ=र पिु�तका सङ्कलन ग(रस[ने । 

६.२ परी�ण के)Jको  िजमवेारी एक जना कम+चारीलाई तो[ने । 

६.३ परी�णका लािग रोYर तयारी र परी�ण सवि)ध अिभमिुखकरण गन% 
गराउने । 

६.४   कोिडङ्ग, िडकोिडङ्गको !यव�था िमलाउने । 
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६.५ िनि\त अबिधमा िनि\त उ=रपिु�तका मा7 परी�ण गन% !यव�था 
िमलाउने । 

६.६ परी�ण सब)धी िनद%शन तयार गन% र सोको अ�ययन गरी सोही 
अनसुार गन+ लगाउने । 

६.७  परी�ण संग संगै तोिकए बमोिजमका िवषयका संeयामा संपरी�ण गन% 
!यव�था िमलाउने । 

६.८ लजु िसटमा #ा/ाङ्क ट्यावलुेशन गन% गराउने । 

६.९ परी�ण ग(रएका उ=र पिु�तकाह. सरुि�त .पमा राeने । 

६.१० सiटवेयरको #योग गरी Tेड लेजर र Tेड िसट तयार गन% । 

६.११ नितजा #काशनका लािग परी�ा संचालन तथा !यव�थापन सिमितको 
बैठकमा नितजा पेश गन% । 

६.१२ Tेडसीट तयार गदा+ नेपाल सरकारले #योग गरेको शैि�क !यव�थापन 
सचूना #णाली (IEMIS) को #योग गन% । 

६ .१३ परी�ाथ-ह.ले #ा/ गरेको नजीताको Tेिडङ्ग गदा+ िब2ालय 
िश
ामा अ
राङ्कन प<ित काया�(वयन काय�िबिध ,२०७२ 

बमोिजम गन% । 

 

प�र�छेद – ७ 

परी
ाथ=ले पालना गनु�पन� आचार?िहता 

७.१ परी�ा अविधभर #]येक िदन आWनो #वेश प7 साथमा िलई परी�ा 
के)Jमा जान ुपन%छ । 

७.२ िसट Oलान अनसुार तोिकएको �थानमा बसेर परी�ामा सिमिलत हBन ु
पन%छ ।  
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७.३ मलू उ=र पिु�तकाको वािहरी पानामा लेeन ु पन% िस.नं. नाम, िमित, 
िबषय आिद #Y.पमा बिुझने गरी लेeनपुन% र पिहलो पानाको िभ7ी 
पेजमा केही नलेखी खािल छोडन ुपन%छ । 

७.४ उ=र पिु�तकाको दायॉ िकनारमा १.५ इ)च  खािल ठाउँ छोडी लेeन ु
पन%छ । 

७.५ #]येक #Rको उ=र िद‘दा #R नं. अिनवाय+.पमा लेeन ुपन%छ । 

७.६ #]येक #Rको उ=र लिेखसकेपिछ एक दईु लाइन खािलछोडी अकE 
#Rको उ=र लेeन ुपन%छ । 

७.७ उ=र पिु�तकाको दवुै पानामा लेeने र भलूवस खािल हBन गएमा × 
लेeन ुपन%छ । 

७.८ #]येक पेजमा लेिखसकेपिछ अकE पेजमा लेeन ुपदा+ पेजको तल पjी 
P.T.O. लेeन ुपन%छ । 

७.९ थप उ=र पिु�तकालाई मलू उ=र पिु�तकामा नछुjीने गरी �टीच गनु+ 
पन%छ । 

७.१० परी�ाहल िभ7 लैजान िनषधे ग(रएका सामTीह. ज�तै : िकताव, 
कपी, नोटबकु, गाईड, गेस पेपर, िचट, मोवाईल,ममेोरी भएका 
[या_कुलेटर,हातहितयार लगायतका सामTीह. परी�ामा िलएर जान 
पाइने छैन । 

७.११ आWनो उ=र पिु�तका अ.ले पढ्न र न[कल गन% गरी देखाउन पाइने 
छैन । 

७.१२ परी�ामा खिटएका �यिIबाट परी�ाका लािग खानतलसी िलन 
खोजेमा हािद+कतापवू+क �वीकार गनु+ पन%छ । 

७.१३ परी�ामा कालो वा िनलो एकै िकिसमको मसी #योग गनु+ पन%छ।मसी 
बद_न ुपरेमा िनरी�कको सही गराउन ुपन%छ । 
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७.१४ परी�ालाई �यवि�थत, मया+िदत एवं अनशुािसत बनाउन के)Jा�य�, 
सहायक के)Jा�य�, िनरी�क एवं परी�ामा खिटने अ)य 
पदािधकारीलाई आवUयक सहयोग गनु+ पन%छ । 

७.१५ परी�ाका लािग िदईएका िनद%शनह.को पणू+.पमा पालना गनु+ पन%छ । 

 
प�र�छेद –८ 

सहायक के(,ा+य
, िनरी
क र अ(य कम�चारीहAको काम, कत��य र 
दाियBव 

८.१ सहायक के(,+य
को काम, कत�1य र दाियBव: सहायक 

के)Jा�य�को काम, कत+!य र दािय]व देहायबमोिजम हBनेछ : 

(क) परी�ामा खिटने िनरी�क र कम+चारीको िनयिुI प7 र 
प(रचयप7को �यव�था गन% । 

(ख) परी�ामा खिटने िनरी�कलाई िनर)तर दोहोरो नपन% गरी 
परी�ाहलमा खटाउनको लािग के)Jा�य�लाई िसफारीस गन% । 

(ग) #]येक कोठाको हािजरी अनसुार उ.प.ु भए नभएको .ज ुगन% । 

(घ) परी�ाको लािग आवUयक फिन+चर र िसट Oलानसब)धी काय+ 
गन% । 

(ङ) परी�ासँग सबि)धत #शासिनक काय+ गन% । 

(च) #वेश प7को #ितिलिप माग गन% परी�ाथ-लाई सोको #ितिलिप 
उपल!ध गराउने । 

(छ) के)Jा�य�ले तोिकएका अ)य कामह. गन% गराउने । 
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८.२ िनरी
कको काम, कत�1य र दाियBव : िनरी�कको काम, कत+�य र 

दािय]व दहेायबमोिजम हBनेछ : 

(क) तोिकएको परी�ाहलमा उपि�थत भई परी�ालाई �यवि�थत, 
मया+िदत र अनशुािसत बनाउने । 

(ख) िसट Oलान काय+मा सहयोग गरी परी�ाथ-लाई तोिकएको िसटमा 
ब�न सहजीकरण गन% । 

(ग) मलू उ=र पिु�तकाको तोिकएको �थानमा परी�ाथ-ले आWनो 
नाम, िस.नं., िबषय, के)J लगायतका िववरण #Yसँग लेखे 
नलेखकेो .ज ुगन%  । 

(घ) परी�ाथ-लाई िदईएको उ=र पिु�तकामा के)Jा�य�को द�तखत 
भए–नभएको .ज ुगन% । 

(ङ) उ=र पिु�तकाको वायाँ िकनारमा १.५ इ)च मािज+न छोडी 
परी�ाथ-लाई लेeन िनद%शन िदने । 

(च) खािलपkृ वा खािल�थान हBन आएमा × गन+ लगाउने । 

(छ) परी�ाथ-ह.ले िलइएका प�ुतक, गाईड लगायतका परी�ासंग 
असबि)धत सामTीह. परी�ा संचालन हBन ु अगावै परी�ाहल 
वािहर राeन लगाउने । 

(ज) परी�ाथ-ह.को िसवोल नं. अनसुार उ=र पिु�तकाको aम 
िमलाएर राeने । 

(झ) मलू उ=र पिु�तकामा अिनवाय+.पमा िनरी�कले द�तखत गन% । 

(ञ) थप उ=र पिु�तका थOने परी�ाथ-ह.को मलू उ=र पिु�तकामा एक 
+ गदl जाने र थप मा सही गन% । 

(ट) परी�ाथ-ले #योग गन% मिस फरक भएमा सो �थानमा ह�ता�र 
गन% । 
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(ठ) परी�ाथ-लाई वािहर पठाउदा पालैपालो गरी पठाउने । 

(ड) सवै परी�ाथ-ह.#ित समान �यवहार गन% । 

(ढ) परी�ा श.ु भएको एक घ4टा िबतपेिछ मा7 परी�ाथ-ह.लाई 
परी�ाहलबाट वािहर जाने �यव�था िमलाउने । 

(ण) परी�ाथ-ह.लाई खानतलासी प\ात परी�ाहलमा #वेश गराउने । 

(त) #Rप7 िवतरण गरीसकेपिछ पRप7को अिघ_लो पेजको 
मािथ_लो भागमा िस.नं लेeन लगाउने । 

(थ) परी�ामा अनिुचत काय+ गन+ खोmने परी�ाथ-ह.लाई सझाउने, 
चेताबनी िदने र सो गदा+ पिन नसिुnएमा िनUकासन गन+का लािग 
के)Jा�य�लाई िसफारीस गन% । 

(द) #वेश प7 एवं उ=र पिु�तकामा िदएका िनद%शनह. अिनवाय+.पमा 
पालना गन+ लगाउने । 

(ध) के)Jा�य� र सहायक के)Jा�य�ले तोिकिदएका अ)य काय+ गन% । 

८.३ सहायक कम�चारीको काम, कत�1य र दाियBव : परी�ामा खिटएका 

सहायक कम+चारीह.को काम, कत+!य र दािय]व देहायबमोिजम हBनेछ । 

(क) िसट Oलानका लािग के)Jा�य�लाई सहयोग गन% । 

(ख) उ=र पिु�तका, थप उ=र पिु�तका, हािजरी लगायतका सामTीह. 
परी�ाहलमा लैजाने र परी�ा प\ात सङ्कलन गन+ आवUयक 
सहयोग गन%  

(ग) परी�ाहलमा परी�ाथ-ह.लाई िपउने पानी लगायत अ)य 
आवUयक कुराह. उपल!ध गराउने । 

(घ) के)Jा�य�, सहायक के)Jा�य� र िनरी�कको िनद%शनअनसुार 
परी�ा सब)धी अ)य काय+ गन% । 
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प�र�छेद –९ 

िविवध 

९.१. नगरपािलकाबाट �ा" हCने परी
ा सामDीहA : परी�ा के)J 

स�चालनका लािग नगरपािलकाबाट देहायका सामTीह. #ा/ हBनेछन ्: 

(क) परी�ा संचालन िनद%िशका । 

(ख) #Rप7 । 

(ग) उ=र पिु�तका र थप उ=र पिु�तका । 

(घ) परी�ाथ-को नाम थर, िस.नं., ज)म िमित आिद उ_लेख भएको 
समिYगत फाराम । 

(ङ) #वेश प7 । 

(च) परी�ासंग सबि)धत फारामह. (परी�ाथ- हािजरी, उ.प.ु 
चलानी, परी�ा #ितवलदेन, कम+चारी हािजरी, पारीgिमक एवम ्
भ=ाको भपा+ई आिद) 

९.२. भ�ा तथा पा�रEिमक : नगरपािलकाको यवुा िश�ा तथा खलेकुद 

शाखाले परी�ामा खिटने के)Jा�य�, सहायक के)Jा�य�, िनरी�क र 
अ)य कम+चारीह.का लािग पा(रgिमकको !यव�था गन+ स[नेछ । यसरी 
#दान ग(रने पा(रgिमकमा िनयमानसुार करकjी गरी िवतरण ग(रनेछ र 
सोको एक#ित भपा+ई र हािजरी परी�ा समा/ भएको सात िदन िभ7 
सबि)धत नगरपािलकाको आिथ+क #शासन शाखामा पेश गनु+ पन%छ । 

९.३ परी
ा के(,को �यव�थापन: कितमा १०० जना परी�ाथ-ह. वा ५ 

वटा िब,ालयह.का लािग एउटा परी�ाके)Jको �यव�था गन+ सिकनेछ 
र परी�ा के)J तारबार, शौचालय, खानेपानी, उपयIु उmयालो, 
अपाङ्ग म7ैी र हरेक िहसावले सिुवधाजनक हBन ुपन%छ । 
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९.४ परी
ाको अनुगमन : परी�ालाई !यवि�थत, मया+िदत एवं अनशुािसत 

बनाउन नगर िश�ा सिमित ¸परी�ा संचालन  सिमित लगायत परी�ा 
अनगुमनका लािग खिटने पदािधकारीबाट अनगुमन गन% !यव�था 
िमलाइने र अनगुमन गदा+ िनरी�ण पिु�तकामा परी�ा संचालन सव)धी 
राoा प� र सधुार गनु+ पन% प�ह. उ_लेख गनु+का साथै #ितबेदन तयारी र 
]यसको सं#ेषण गन% । 

९.५ परी
ाको सिम
ा : परी�ा समा/ भए लगतै परी�ामा खिटने 

के)Jा�य�,सिमितका पदािधकारी एवं अनगुमन कता+को संयIु 
बैठकबाट परी�ाको सिम�ा गन% र आगामी परी�ाका लािग पkृपोषण 
िलने िदने !यव�था िमलाउन ुपन%छ । 

९.६ पुनयFगको �यव�था: नगरपािलकाको आवUयकता र अव�थालाई 

म�यनजर गरी उ=ीण+ हBनका लािग तोिकएको )यनूतम Tेड न_याउने वा 
आफूले #ा/ गरेको Tेडमा िच= नबझेुका परी�ाथ-ह.ल े तोिकएको 
समयिभ7 तोिकएको श_ुक ितरी पनुयEगका लािग आवUयक !यव�था 
गन+ सिकनेछ । 

९.७ पुनःपरी
ाको �यव�था: दईु वा सो भ)दा बिढ िवषयमा िड वा सो 

भ)दा कम Tेड #ा/ गरेका परी�ाथ-ह.का लािग सिमित वा सिमितले 
तोकेको िव,ालयले पनुः परी�ा स�चालन गन+ स[नेछ । य�ता 
परी�ाथ-ह.को पनुः परी�ाको नतीजा िव,ाथ-ह.को नयाँ भना+को समय 
समा/ हBन ुअगावै #काशन भइसकेको हBनपुन%छ । 
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प�र�छेद –१० 

िनद�िशकाको संशोधन र �याGया 

१०.१ यस िनद%िशको संशोधन तथा प(रमाज+न नगर काय+पािलका वा 
नगरसभाबाट गन+ स[नेछ । 

१०.२ यो िनद%िशका संघीय एवम ्यस #देश सरकारको #चिलत िश�ा ऐन 
तथा िनयमावली, अिनवाय+ तथा िनःश_ुक िश�ा ऐन र �थानीय 
सरकार स�चालन ऐनसँग बािझएको ख4डमा बािझएको हदसम 
अमा)य हBनेछ । 

१०.३ यस िनद%िशकामा भएको #ावधानलाई थप �पY गनु+पन% भएमा नगर 
िश�ा सिमितले �पY पानु+का साथै काया+)वयनमा कुनै बाधा अड्काउ 
परेमा प(र�ा सिमितको िसफा(रसमा नगर िश�ा सिमितले बाधा 
अड्काउ फुकाउन स[नेछ ।  
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