कक्षा ८ को आधारभूत तह परीक्षा सं चालन कार्यविधध, २०७४,
सूर्ोदर् नगरपाधलका इलाम ।
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कक्षा ८ को आधारभूत तह परीक्षा सं चालन कार्यविधध, २०७४, सूर्ोदर् नगरपाधलका इलाम ।
नेपालको संविधान अनुसार विद्यालय विक्षाको सञ्चालन, व्यिस्थापन लगायतका काययहरु स्थानीय तहको
क्षेत्रावधकारमा रहे कोले हाल स्थानीय तहको गठन भई कायय सञ्चालन भइरहे को र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
कायाय न्वयनमा आइसकेको हुँ दा सो ऐनको पररच्छे द ३ दफा ११ ज(१४) बमोवजम आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्य परीक्षाको
सञ्चालन, व्यिस्थापन तथा प्रमार्ीकरर् गने कायय समेत स्थानीय तहबाट हनुपने कानुनी व्यिस्था भएकोले वजल्लास्स्थत सबै
स्थानीय तहहरुबाट सम्पादन हने परीक्षालाई व्यिस्स्थत, प्रभािकारी र एकरुपता कायम गनय आिश्यक भएको हुँ दा तपविल
बमोवजमको गाइडलाइन आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्य परीक्षाको सञ्चालन, व्यिस्थापन तथा प्रमार्ीकरर् काययमा
आिश्यकता अनुसार उपयोग गने गरी यो काययविवध तयार गररएको छ ।

उद्देश्र्हरु
१.
२.
३.

सबै तहको आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्य परीक्षा एकै समय र काययतावलका अनुसार सञ्चालन गने ।
परीक्षा केन्द्र वनधायरर्, प्रश्नपत्र वनमाय र्, उत्तरपुस्िका पररक्षर् तथा नवतजा प्रकािनमा एकरुपता कायम गने ।
स्थानीय तहबाट आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्य परीक्षाथीलाई वितरर् गररने लब्ां क पत्रको ढाुँ चा र प्रमार्ीकरर्मा
एकरुपता ल्याउने ।
४. परीक्षाको मयाय दा, िरीयता र गोपवनयतालाई कायम गने ।
आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्य परीक्षा सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका लावग प्रत्येक स्थानीय तहमा वनम्न बमोवजमको सवमवत
गठन हने छ ।
क)
ख)
ग)
घ)

प्रमुख प्रिासकीय अवधकृत िा विक्षा िाखा प्रमुख
- अध्यक्ष
सामावजक विकास सवमवतले तोकेको विक्षाविद् १ जना
- सदस्य
सामुदावयक र सं स्थागत विद्यालय मध्येबाट १/१ जना पने गरी एकजना मवहला विक्षक सवहत दु ई जना विक्षक- सदस्य
अध्यक्षले तोकेको कमयचारी/श्रोतव्यस्ि
- सदस्य सवचि

सवमवतले आिश्यक ठानेमा आमस्ित सदस्यको रुपमा विषय विज्ञलाई सहभागी गराउन सक्नेछ ।
५०% बैठकमा सहभावगतालाई गर्पुरक सं ख्या मावननेछ ।
नगरपावलकाको वनयमानुसार परीक्षा सवमवतले बैठक सम्बन्धी काययविवध आुँ फै तयार गनय सक्नेछ । सवमवतले काययविवधको
वनमाय र् प्रमुखको सल्लाह एिं परामिय वलई गनय सक्नेछ ।

अत्र्ािश्र्क कार्यहरु
१.

२.

३.
४.

५.
६.
७.

परीक्षाथीको तथ्ां क संकलन – विद्यालयले तोवकएको ढाुँ चामा आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्य परीक्षामा सामेल हने
परीक्षाथीको वििरर् भरी भराई सम्बस्न्धत स्थानीय तहमा फागु न ७ गतेवभत्र बुझाउनु पनेछ । (२०७४ सालको परीक्षामा
संलग्न हने पररक्षाथीको जन्मवमवत २०६२ साल चैत्र मसान्त भन्दा अवघको मात्र हनुपनेछ ।)
परीक्षा केन्द्र वनधाय रर् – विद्यालयबाट प्राप्त विद्याथी तथ्ां कको आधारमा विगतका िषयहरुमा अभ्यास हुँ दै आएका केन्द्र
वनधाय रर् गरी परीक्षा सञ्चालन गने काययलाई वनरन्तरता वदने गरी सम्बस्न्धत स्थानीय तहका विद्यालयहरुको केन्द्र परीक्षा
सवमवतले वनधाय रर् गने ।
केन्द्राध्यक्ष – सम्बस्न्धत केन्द्र विद्यालयको प्रधानाध्यापक िा वनजले तोकेको माध्यवमक तहको विक्षकलाई परीक्षा
सञ्चालन र व्यिस्थापनको वजम्मेिारी वदई केन्द्राध्यक्ष तोक्ने ।
प्रिेि पत्र – परीक्षाथीहरुलाई सम्बस्न्धत विद्यालयको प्रधानाध्यापकले प्रमावर्त गरी प्रिेि पत्र वदनुपनेछ र प्रिेि पत्रमा
रोल नं. कायम गदाय आफ्नो विद्यालयको कोड पछावड ००१ गदै तयार गनुयपनेछ । उदाहरर्का लावग विद्यालयको कोड
०३३ छ भने उि विद्यालयले ०३३००१, ०३३००२ गदै रोल नं. कायम गने ।
परीक्षा केन्द्रमा परीक्षाथीहरुलाई एकजना विक्षकको साथमा विद्यालय पोिाकमा पठाउनुपनेछ ।
वनररक्षक – सम्बस्न्धत विषय विक्षक बाहे कका विक्षकहरुलाई वनररक्षकको वजम्मेिारी वदने ।
परीक्षा सामग्री व्यिस्थापन – प्रश्नपत्र वनमाय र्, मोडरे सन, उत्तरपु स्िका व्यिस्थापन, माकय लेजर, माकयवसट, परीक्षा
सवमवतको छाप, प्याड लगायतका परीक्षा सामग्रीहरुको व्यिस्था स्थानीय तहिरीय आधारभूत तह उत्तीर्य परीक्षा
सवमवतबाटै गनुयपने ।

3

८.
९.

१०.
११.
१२.
१३.

१४.

१५.

१६.
१७.

प्रश्नपत्रको वनमाय र् र मोडरे सन – सबै विषयका विषयविज्ञबाट स्थानीय तहको परीक्षा सवमवतले नमुना प्रश्नपत्र वनमाय र् गनय
लगाई विषय विज्ञबाट मोडरे सन गरी प्रश्नपत्रको अस्न्तम रुप वदने ।
परीक्षा सञ्चालन र व्यिस्थापनका लावग बजेट – सामुदावयक विद्यालयका विद्याथीको हकमा नेपाल सरकार विक्षा
मिालयबाट उपलब् प्रवत विद्याथी लागत रकम सम्बस्न्धत परीक्षा सवमवतको सदस्यसवचि माफयत उपलब् हनेछ,
संस्थागत विद्यालयको हकमा परीक्षा सवमवतले वनधाय रर् गरे बमोवजम तोवकएको रकम सम्बस्न्धत परीक्षा सवमवतमा जम्मा
गनुयपनेछ ।
उत्तरपुस्िका परीक्षर् र सम्परीक्षर्को मापदण्ड – सम्बस्न्धत विद्यालयको परीक्षाथीको उत्तरपुस्िका परीक्षर् गनय
नपाउने गरी उत्तरकुविकाको आधारमा विषयगत विक्षकबाट उत्तरपुस्िका परीक्षर् सम्परीक्षर् गराउने ।
उत्तरपुस्िका परीक्षर् र सम्परीक्षर् – परीक्षर् र सम्परीक्षर् काययका लावग आिश्यक रकम विगत िषयहरुमा जिै
समूह विद्यालयहरुबाट व्यिस्था गने िा बजेटको िैकस्िक श्रोत जुटाउन स्थानीय तहसुँग समन्वय गने ।
परीक्षा सञ्चालन पश्चात् केन्द्राध्यक्षले वसलबन्दी उत्तरपुस्िका परीक्षा सञ्चालनको चौथो वदन र अस्न्तम वदन सम्बस्न्धत
स्थानीय तहको श्रोतकेन्द्रको कायाय लयमा बुझाउनु पने ।
नवतजा प्रकािन – चैत्र २५ गतेवभत्र नवतजा प्रकािन गनुयपनेछ । नवतजा प्रकािन गनुयपूिय चैत्र २४ गते मापदण्ड वनमाय र्
गनय र नवतजामा एकरुपता कायम गनय सबै परीक्षा सवमवतका सदस्य सवचिहरुको बैठक वजल्ला विक्षा कायाय लय,
इलाममा बस्नेछ ।
पुनयोग सम्बन्धमा – नवतजामा वचत्त नबुझेमा परीक्षाथीलाई पुनयोग गने अिसर वदनुपनेछ । पुनयोगबाट प्राप्त नवतजामा
समेत वचत्त नबुझाई उत्तरपुस्िका हे नय चाहे मा तोवकएको रकम जम्मा गरी हे नय वदनुपनेछ तर सक्कल उत्तरपुस्िकाको
बावहरी पृष्ठबाहे क अन्य पृष्ठ परीक्षाथीले चाहे मा फोटोकपी उपलब् गराउनुपने साथै सक्कल उत्तरपुस्िका परीक्षा
सञ्चालन भएको वमवतले ६ मवहनासम्म सुरवक्षत राख्नुपनेछ ।
प्रमार्ीकरर् तथा प्रमार्पत्र वितरर् – तोवकएको मापदण्ड बमोवजम उत्तीर्य भएका परीक्षाथीहरुलाई सम्बस्न्धत
विद्यालयको प्रधानाध्यापक, परीक्षा सवमवतको सदस्य सवचि र परीक्षा सवमवतको अध्यक्षको नाम, पद र दिखतको
अवतररि परीक्षा सवमवतको छाप भएको लब्ां क पत्र प्रमावर्त गरी जारी गनुयपनेछ ।
नवतजा प्रकािन पश्चात् पररक्षाथीको प्राप्तां कलाई हाल प्रयोगमा रहे को Software को Flash II मा इन्ट्री गरी सोही
सफ्टिेयरबाट माकयवसट वप्रन्ट् गनुय पनेछ । (सबै कक्षाका लावग)
परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यिस्थापनका लावग परीक्षा सवमवतले थप काययविवध वनमाय र् गनय सक्नेछ ।
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