
 

                   कऺा ८ को वार्षिक ऩयीऺा सञ्चारन सम्फन्धभा । 
 

 

श्री सम्ऩूणि आधायबतू /भाध्ममभक र्वद्यारम, यॊ गेरी नगयऩामरका, भोयॊग 

 

       उऩमयिक्त सम्फन्धभा मस यॊ गेरी नगयऩामरकाको ऩयीऺा सभन्वम समभमतको मभमत २०७ ५/११/१३ गते 
फसेको फैठकको मनणिमानयसाय शै. स.  २०७५  को आधायबतू शशऺा उत्तीणि ऩयीऺा (कऺा ८ को यॊ गेरी 
नगयऩामरका स्तयीम ऩयीऺा ) तऩमसरको ऩयीऺा तामरका अनयसाय मर्ह मभमत २०७ ५/१२/११ गते सोभफायका 
ददन अऩयान्ह १ :०० फजे देशि सञ्चारन गने मनणिम बएकोरे मसै साथ सॊरग्न ऩयीऺा सञ्चारन सम्फन्धी 
मनदेशन फभोशजभ गनयि गयाउनय हयन अनययोध छ ।  

तऩमसर 

मभमत र्वषम 

२०७५/१२/११ गते सोभफाय अॊग्रजेी  

२०७५/१२/१२ गते भॊगरफाय नेऩारी  

२०७५/१२/१३ गते फयधवाय र्वऻान तथा वातावयण शशऺा 
२०७५/१२/१४ गते मफर्हवाय साभाशजक अध्ममन तथा जनसॊख्मा शशऺा 
२०७५/१२/१५ गते शयक्रवाय ऩेशा, व्मवसाम य प्रर्वमध शशऺा 
२०७५/१२/१७ गते आईतवाय गशणत 

२०७५/१२/१८ गते सोभवाय कम््मूटय शशऺा 
२०७५/१२/१९ गते भॊगरवाय स्वास््म तथा शायीरयक शशऺा य नैमतक शशऺा 

 

आधायबतू तह उत्तीणि ऩयीऺा ( कऺा ८ को यॊ गेरी नगयऩामरका स्तयीम ऩयीऺा ) सञ्चारनका आधायहरु 
मनम्नानयसाय यहेकोरे सोको कामािन्वमनका रामग अनययोध छ ।  
(१) शैशऺक सत्र २०७५ को आधायबतू तह (कऺा ८) उत्तीणि ऩयीऺा मभमत २०७ ५/१२/११ गते सोभफाय 

देशि प्रत्मेक ददन अऩयान्ह १:०० फजेफाट सञ्चारन गनयि ऩनेछ । 

(२) प्रत्मेक र्वषमको ऩूणािङ्क , उत्तीणािङ्क य सभम आधायबतू तह कऺा ८ को ऩाठ्यक्रभ अनयसाय प्रश्नऩत्रभा 
उल्रेि बए फभोशजभ हयनेछ ।  

(३) साभयदार्मक तथा सॊस्थागत र्वद्यारमहरुराई कऺा ८ को  उत्तयऩयशस्तका ऩयीऺण वाऩत ऩयीऺा व्मवस्थाऩन 
समभमत भापि त मनम्नानयसायको यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ ।  
 १०० ऩूणािङ्क बएका र्वषमहरुको रु ६ /–, ७५ ऩूणािङ्कको रु ५/–, ५० ऩूणािङ्कको रु ४/– य ५० ऩूणािङ्क 

बन्दा कभ बएभा रु ३।५० का दयरे । 

(४) ऩयीऺा सञ्चारनका रामग केन्रध्मऺ , सहामक केन्राध्मऺ , मनयीऺक, सहमोगी आददको बत्ता , प्रमोगात्भक 
ऩयीऺा हयने मफषमको प्रश्नऩत्र मनभािण , ऩयीऺा सञ्चारन , उत्तयऩयशस्तका तथा ऩयीऺा साभग्रीहरु यॊ गेरी 
नगयऩामरका, शशऺा शािा देशि र्वद्यारम सम्भ ढयवानी, आन्तरयक भूल्माङ्कन य टेफयरेसन आदद कामिको रामग 
सम्फशन्धत र्वद्यारमरे नै ब्मवस्थाऩन गनयिऩनेछ ।  



(५) आधायबतू तह कऺा ८ को ऩयीऺाभा साभेर हयने र्वद्यारमहरुराई नै ऩयीऺा केन्र य सम्फशन्धत 
र्वद्यारमका प्र.अ.हरुराई नै केन्राध्मऺ तोक्ने मनणिम बएकोरे सोही अनयसाय गनयि गयाउनय हयन अनययोध छ 
। 

(६) प्रश्नऩत्र तथा ऩयीऺा साभाग्रीहरु शशऺा शािारे उऩरब्ध गयाउनेछ । ऩयीऺा साभग्री तथा प्रश्नऩत्रहरुको 
सॊयऺण य सययऺा गने दार्मत्व प्रधानाध्माऩक य  केन्राध्मऺको हयनेछ। कय नै कायणरे उक्त साभाग्रीहरुको 
दयरुऩमोग एवभ ्गोऩमनमता बॊग बएभा प्रधानाध्माऩक य केन्राध्मऺ स्वमॊ जवापदेही हयनय ऩनेछ ।  

(७) प्रत्मेक ददनको ऩयीऺा सयरु हयनय बन्दा आधा घण्टा अगाडी भात्र केन्राध्मऺ सर्हत कशम्तभा तीन जना 
शशऺकको योहवयभा प्रश्नऩत्रको िाभ िोरी प्रश्न ऩत्र रुजय गनयि ऩनेछ। सोको भयच यल्का सभेत उठाउने 
व्मवस्था केन्राध्मऺरे मभराउनय ऩनेछ ।  

(८) सम्फशन्धत र्वद्यारमरे नै प्रमोगात्भक ऩयीऺा हयने र्वषमको ऩाठ्यक्रभभा व्मवस्था बए अनयसाय भूल्माङ्कन 
गयी भूल्माङ्कन पायाभ बयी प्र.अ. फाट प्रभाशणत गयी शशऺा शािाभा फयझाउनय ऩनेछ । 

(९) सम्फशन्धत र्वद्यारमरे ऩयीऺण बएका उत्तय ऩयशस्तका रगामत ऩयीऺकहरुको र्ववयण ब्मवशस्थत तथा 
सययशऺत रु ऩभा ६ भर्हनासम्भ सययशऺत याि् नु ऩनेछ । साथै उ.ऩय. ऩयीऺणको फैधताका रामग ऩयीऺा 
सभन्वम समभमतरे सम्ऩयीऺण गयाउन सक्नेछ ।  

(१०) ऩयीऺाथीहरुको मसम्फोर नम्फय १० अॊकको हयनेछ । सोर्ह मसम्फोर नम्फय कामभ गरयएको प्रफेश ऩत्र 
नगयऩामरका शशऺा शािाफाट र्वद्यारमरे फयझी ऩयीऺाथीहरुराई उऩरब्ध गयाउनयऩनेछ। ऩयीऺाथीहरुरे 
प्रवेश ऩत्र ऩयीऺा ददन जाॉदा साथभा राने य आफ्नो उत्तयऩयशस्तकाभा मसम्फोर नम्फय अमनवामि रुऩभा 
उल्रेि गनयिऩदिछ।  

(११) ऩयीऺा आवेदन पायाभ नबयेका तथा यॊ गेरी नगयऩामरका शशऺा शािाभा र्ववयण ऩेस नबएका 
ऩयीऺाथीहरु ऩयीऺाभा साभेर हयन ऩाउने छैनन ्। 

(१२) र्वद्यारमरे उत्तयऩयशस्तकाहरु ऩयीऺण गयी गयाई अमनवामि रुऩभा रुजय सभेत गयी (केयभेट तथा 
र्टऩेक्सको प्रमोग नगने ) प्राप्ताङ्क र्ववयण ( Marks Ledger) दयई प्रमतका दयरे २०७५ सार चैत्र २८ गते 
मबत्रभा यॊ गेरी नगयऩामरका , शशऺा शािाभा ऩेस गनयि ऩनेछ । प्राप्त बएका रब्धाङ्क र्ववयण ( Marks 

Ledger) ऩयीऺा सभन्वम समभमतरे प्रभाशणत गयी एक प्रमत शशऺा शािाभा याशि र्वद्यारमभा एक प्रमत प्राप्त 
बएऩमछ भात्र र्वद्यारमरे नमतजा प्रकाशन गनयिऩदिछ । कामािरमफाट प्रभाशणत नबएको Marks Ledgerका 
आधायभा गरयएको नमतजा भान्म हयने छैन ।  

(१३) तोर्कएको ददन ऩयीऺाभा सभावेश नहयने ऩयीऺाथीराई अको व्मवस्था गयी ऩयन् ऩयीऺा मरईने छैन ।  
(१४) “आधायबतू तह उत्तीणि ऩयीऺा (कऺा ८ को यॊ गेरी नगयऩामरका स्तयीम ऩयीऺा) ”ऩयीऺा व्मवस्थाऩन 

समभमतको मनणिम र्वना तोर्कएको ऩयीऺा तामरकाभा कय नै ऩयीवतिन हयने छैन । 

(१५) ऩयीऺाको प्रश्नऩत्र , साभग्रीको सययऺा , भमािदा य गोऩमनमता कामभ याख्नय ऩयीऺासॉग सम्फशन्धत सफैको 
कतिब्म य शजम्भेवायी हयनेछ । अन्मथा बएको ऩाईएभा मनमभानयसाय कायवाही हयनेछ ।  



(१६) सॊस्थागत र्वद्यारमरे ऩयीऺा शयल्क फाऩत प्रमत र्वद्याथी रु. २५० /–का दयरे एक भयष्ठ यकभ यॊ गेरी 
नगयऩामरकाको कृर्ष र्वकास फैंक यॊ गेरी शािाभा यहेको सशञ्चत कोषको िाता नॊ. 
०६०१६०११५०२५७०१९ भा जम्भा गयी एक प्रमत सक्कर बौचय यॊ गेरी नगयऩामरका , शशऺा शािाभा 
मभमत २०७५/१२/०५ मबत्र ऩेश गनयि ऩनेछ ।  

(१७) साभयदार्मक य  सॊस्थागत र्वद्यारमहरुभा कऺा ८ को उत्तयऩयशस्तका यॊ गेरी नगयऩामरका ऩयीऺा 
व्मवस्थाऩन समभमतफाट उऩरब्ध गयाइनेछ ।        

 

    

श्री तयरसीनायामण अमधकायी 
शशऺा अमधकृत (उऩ सशचव) 

     


