माईजोगमाई गाउँ पालिकाको (कक्षा ८) आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा
लिर्दे लिका, २०७४

माईजोगमाई गाउँ पालिका
गाउँ कार्णपालिकाको कार्ाणिर्
िर्ाँबजार, ईिाम
१ िं. प्रर्दे ि

माईजोगमाई गाउँ पालिकाको (कक्षा ८) आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा लिर्दे लिका, २०७४
गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलत : २०७४/११/८
नेपािको संलिधानअनुसार लिद्यािर् लिक्षाको सञ्चािन, व्यिस्थापन िगार्तका कार्यहरु
स्थानीर् तहको क्षेत्रालधकारिा रहे कोिे हाि स्थानीर् तहको गठन भई कार्य सञ्चािन भइरहे को र
स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ कार्ाय न्वर्निा आइसकेको हुदाँ सो ऐनको पररच्छे द ३ दफा ११ ज
(१४) बिोलजि आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्य परीक्षाको सञ्चािन, अनुगिन तथा व्यिस्थापन गने
कार्य सिेत स्थानीर् तहबाट हुनुपने कानुनी व्यिस्था भोकोिे तथा

लजला ा थिस्थत सिस स्थानीर्

तहहरुबाट सम्पादन हुने परीक्षािाई व्यिथिस्थत, प्रभािकारी र ोकरुपता कार्ि गनय आिश्यक भोको
हुँ दा तपलिि बिोजिको गाइडिाइन अनुसार आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्य परीक्षाको सञ्चािन
अनुगिन तथा व्यिस्थापन कार्य गने गरी लजला ा लिक्षा कार्ाय िर्, ईिािको प्रालिलधक सहर्ोगिा र्स
िाईजोगिाई गाउँ कार्यपालिकािे माईजोगमाई गाउँ पालिकाको (कक्षा ८) आधारभूत तह उत्तीर्ण
परीक्षा लिर्दे लिका, २०७४ स्वीकृत गरर िागू गरे को छ ।
उर्दे श्यहरुः
१. लजला ा भररका सबस स्थानीर् तहको आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्य परीक्षा ोकस सिर् र
कार्यतालिका अनुसार संचािन गने,
२. परीक्षा केन्द्र लनधाय रर्, प्रश्नपत्र लनिाय र्, उत्तरपुथििका परीक्षर् र नलतजा प्रकािनिा ोकरुपता
कार्ि गने,
३. स्थानीर् िरबाट आधारभू त तह कक्षा (कक्षा ८) उत्तीर्य परीक्षाथीिाई लितरर् गररने िब्धाङ्क
पत्रको ढाँ चा र प्रिार्ीकरर्िा ोकरुपता ्ाउने,
४. परीक्षाको िर्ाय दा, िरीर्ता र गोपनीर्तािाई कार्ि गने ।
आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्य परीक्षा सञ्चािन तथा व्यिस्थापनका िालग प्रत्येक स्थानीर् तहिा लनम्न
बिोलजिको सलिलत गठन हुनेछ ।
क. प्रिुख प्रिासकीर् अलधकृत िा लनजिे तोकेको अलधकृत

- अध्यक्ष

ख. सलिलतको अध्यक्षिे िनोलनत गरे को सािुदालर्क लिद्यािर्का आधारभूत लिद्यािर् तथा िाध्यलिक
तहका लिषर्गत लिक्षकहरुको प्रलतलनलधत्व हुनेगरी कम्तीिा १ िलहिा सलहत ३ जना लिक्षक
- सर्दस्य
ग. सलिलतको अध्यक्षिे िनोलनत गरे को संस्थागत लिद्यािर्का लिक्षकहरुिध्ये बाट ोक जना प्रलतलनलध
- सर्दस्य
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घ. लिक्षा अलधकृत/ सम्बथिित स्रोतव्यथिि

- सर्दस्य-सलिव

सलिलतिे आिश्यक ठानेिा आिथिित सदस्यको रुपिा लिषर् लिज्ञहरुिाई बसठकिा सहभागी गराउन
सक्नेछ । ५१ % सदस्यको उपथिस्थलतिाई बसठकको गर्पुरक संख्या िालननेछ ।
गाउँ पालिकाको लनर्िानुसार परीक्षा सलिलतिे बसठक सम्बिी कार्यलिलध आफस तर्ार गनय सक्नेछ ।
सलिलतिे कार्यलिलधको लनिाय र् गाउँ पालिकाको अध्यक्षको सला ाह ोिं पराििय लिई गनय सक्नेछ ।
अत्यावश्यक कार्णहर
१. परीक्षाथीको तथ्याङ्क सं किन - लिद्यािर्िे तोलकोको ढाँ चािा आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्य
परीक्षािा सािेि हुने परीक्षाथीको लििरर् भरी भराई सम्बथिित स्थानीर् तहिा फागुन १४ गतेलभत्र
बुझाउनु पनेछ । (२०७४ सािको परीक्षािा संिग्न हुने परीक्षाथीको जन्मलिलत २०६२ साि चसत्र िसान्त
भन्दा अलघको िात्र हुनु पने छ ।)
२. परीक्षा केन्द्र लनधाय रर् - लिद्यािर्बाट प्राप्त लिद्याथी तथ्याङ्कको आधारिा लिगतका िषयहरुिा अभ्यास
हुँ दस आोका र SLC पररक्षािा लिद्याथी सािेि गने लिद्यािर्िा केन्द्र लनधाय रर् गरी परीक्षा संचािन गने
गरी सम्बथिित स्थानीर् तहका लिद्यािर्हरुको केन्द्र परीक्षा सलिलतिे लनधाय रर् गने ।
३. परीक्षा तालिका - लजला ाका सबस स्थानीर् तह अन्तगयत संचालित लिद्यािर्हरुको तोलकोका परीक्षा
केन्द्रहरुिा लिलत २०७४/१२/०४ गते लदनको लठक १ िजेबाट दे हार्बिोलजिको परीक्षा तालिका अनुसार
परीक्षा संचािन गने :
गते

बार

साधारर् लिक्षा तर्णका लवषर्

संस्कृत लिक्षा तर्णका लवषर्

२०७४/१२/०४

आइतबार अंग्रेजी

अंग्रेजी िा संस्कृत भाषा

२०७४/१२/०५

सोिबार

नेपािी

नेपािी

२०७४/१२/०६

िंगिबार

लिज्ञान तथा िातािरर्

संस्कृत व्याकरर्

२०७४/१२/०७

बुधबार

सािालजक अध्यर्न र जनसंख्या सिालजक अध्यर्न र जनसंख्या
लिक्षा

लिक्षा
कियकाण्ड िा फलित ज्योलतष

२०७४/१२/०८

लिलहबार

पेिा प्रलिलध व्यिसार्

२०७४/१२/०९

िुक्रबार

स्वास्थ्य तथा िारीररक लिक्षा र िेद िा नीलत िास्त्र
नसलतक लिक्षा

२०७४/१२/१२

सोिबार

गलर्त

गलर्त
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२०७४/१२/१३

िंगिबार

स्थानीर् लिषर्

संस्कृत रचना

४. केन्द्राध्यक्ष - सम्बथिित केन्द्र लिद्यािर्को प्रधानाध्यापक िा लनजिे तोकेको लिक्षकिाई परीक्षा
संचािन र व्यिस्थापनको लजम्मेिारी लदइ केन्द्राध्यक्ष तोक्ने ।
५. प्रिेि पत्र - परीक्षाथीहरुिाई सम्बथिित लिद्यािर्को प्रधानाध्यापकिे प्रिालर्त गरी प्रिेिपत्र लदनु
पनेछ र प्रिेि पत्रिा रोि नं . कार्ि गदाय आफ्नो लिद्यािर्को कोड नं. पछालड ००१ गदै तर्ार गनुयपनेछ
। उदाहरर्का िालग लिद्यािर्को कोड ०३३ छ भने उि लिद्यािर्िे ०३३००१, ०३३००२ गदै रोि नं.
कार्ि गने ।
६. परीक्षा केन्द्रिा परीक्षाथीहरुिाई ोकजना लिक्षकको साथिा लिद्यािर् पोिाकिा पठाउनु पनेछ ।
७. लनररक्षक - सम्बथिित लिषर् लिक्षक बाहे कका लिक्षकहरुिाई लनरीक्षकको लजम्मेिारी लदने ।
८. परीक्षा सािग्री व्यिस्थापन - प्रश्न लनिाय र्, िोडरे सन, उत्तरपुथििका व्यिस्थापन, िाकय िेजर, िाकय
लसट, परीक्षा सलिलतको छाप, प्याड िगार्तका परीक्षा सािग्रीहरुको व्यिस्था स्थानीर् तहिरीर्
आधारभूत तह उत्तीर्य परीक्षा सलिलतबाटस गनुयपने ।
९. प्रश्नपत्रको लनिाय र् र िोडरे सन - सबस लिषर्का लिषर् लिज्ञबाट स्थानीर् तहको परीक्षा सलिलतिे निुना
प्रश्नपत्र लनिाय र् गनय िगाई लिषर् लिज्ञबाट िोडरे सन गरी प्रश्नपत्रको अथिन्ति रुप लदने ।
१०. परीक्षा संचािन र व्यिस्थापनका िालग बजेट - सािुदालर्क लिद्यािर्का लिद्याथीको हकिा नेपाि
सरकार लिक्षा ििािर्बाट उपिब्ध प्रलत लिद्याथी िागत रकि सम्बथिित परीक्षा सलिलतको सदस्य
सलचि िाफयत उपिब्ध हुने छ । संस्थागत लिद्यािर्को हकिा परीक्षा सलिलतिे लनर्यर् गरे बिोलजि
तोलकोको रकि सम्बथिित परीक्षा सलिलतिा जम्मा गनुय पनेछ ।
११. उत्तरपुथििका परीक्षर् र सम्परीक्षर्को िापदण्ड - सम्बथिित लिद्यािर्को परीक्षाथीको
उत्तरपुथििका परीक्षर् गनय नपाउने गरी उत्तरकुलिकाको आधारिा लिषर्गत लिक्षकहरुबाट
उत्तरपुथििका परीक्षर् र सम्परीक्षर् गराउने ।
१२. उत्तर पुथििका परीक्षर् र सम्परीक्षर् - परीक्षर् र सम्परीक्षर् कार्यका िालग आिश्यक रकि लिगत
िषयहरुिा जिस सिूह लिद्यािर्हरुबाट व्यिस्था गने िा िजेटको िसकथििक स्रोत जुटाउन स्थानीर्
तहसँग सिन्वर् गने ।
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१३. परीक्षा संचािन पश्र्चात् केन्द्राध्यक्षिे लसिबन्दी उत्तरपुथििका परीक्षा संचािनको चौथो लदन र
अथिन्ति लदन सम्बथिित स्थानीर् तहको स्रोतकेन्द्रको कार्ाय िर्िा बुझाउनु पने ।
१४. नलतजा प्रकािन - चसत्र २५ गतेलभत्र नलतजा प्रकािन गनुयपने छ नलतजा प्रकािन गनुयपूिय चसत्र २४ गते
अगािस िापदण्ड लनिाय र् गनय र नलतजािा ोकरुपता कार्ि गनय सम्भि भो सम्म सबस परीक्षा सलिलतका
सदस्य सलचिहरुको बसठक लजला ा लिक्षा कार्ाय िर्, इिाििा बस्ने व्यिस्था लििाउने ।
१५. पुनर्ोग सम्बििा - नलतजािा लचत्त नबुझेिा परीक्षाथीिाई पुनर्ोग गने अिसर लदनु पनेछ,
पुनर्ोगबाट प्राप्त नलतजािा सिेत लचत्त नबुझाइ उत्तरपुथििका हे नय चाहे िा तोलकोको रकि जम्मा गरी
हे नय लदनुपनेछ तर सक्कि उत्तरपुथििकाको बालहरी पृ ष्ठबाहे क अन्य पृष्ठ परीक्षाथीिे चाहे िा फोटोकपी
उपिब्ध गराउनु पने साथस सक्कि उत्तरपुथििका परीक्षा संचािन भोको लिलतिे ६ िलहनासम्म सुरलक्षत
राख्नु पनेछ ।
१६. प्रिार्ीकरर् र प्रिार्पत्र लितरर् - तोलकोको िापदण्ड बिोलजि उत्तीर्य भोका परीक्षाथीहरुिाई
सम्बथिित लिद्यािर्को प्रधानाध्यापक, परीक्षा सलिलतको सदस्य-सलचि र परीक्षा सलिलतको अध्यक्षको
नाि, पद र दिखतको अलतररि परीक्षा सलिलतको छाप भोको िब्धाङ्क-पत्र प्रिालर्त गरी जारी
गनुयपनेछ ।
१७. नलतजा प्रकािन पश्चात परीक्षाथीको प्राप्ताङ्किाई हाि प्रर्ोगिा रहे को software को Flash II िा
entry गरी सोही Software िाट िाकयसीट लप्रन्ट गरी लितरर् गनुयपनेछ ।
१८. परीक्षा सम्बिी अन्य व्यिस्थापनका िालग परीक्षा सलिलतिे थप कार्यलिलध लनिाय र् गनय सक्ने छ ।
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