प्रस्तावना
महावु गाउँ पालिका क्षेत्र लित्र रहे का आ.वव. र मा.वव. का कक्षा -८ मा अध्ययरत
ववद्यार्थीहरूको गाउँ पालिका स्तरीय आधारिूत तह उतीर्ण परीक्षा संचािन,
व्यवस्र्थापन (फाराम छपार्ण, प्रश्नपत्र संकिन, प्रश्न पत्र ननमाणर्, परीक्षा
संचािन, उ.प.ु परीक्षर्, उ.पु. सम्परीक्षर्, ननतजा वविेश्षर्, ननतजा प्रकाशन
तर्था माकणसी

र माककेलिेजर ननमाणर् ंंवम ववतरर्) का िागग कायणक्रम

कायाणन्वयन ननर्दकेल लशकामा उल्िेखित रकमबा

आवश्यकता अनुसार न्यून िचणमा

कायण सम्पन्न गनण र आधारिूत तह उतीर्ण (कक्षा -८) परीक्षािार्ण गाउँ पालिका
स्तरबा

मयाणदर्दत ंवं व्यवस्स्र्थत तररकािे संचािन गनणका िागग यो कायणववगध

बनाउन आवश्यक र्दे खिंकािे स्र्थाननय सरकार संचािन ऐन २०७४ र महावु
गा.पा. लशक्षा ऐन २०७४ िे दर्दंको अगधकार प्रयोग गरी यो कायणववगध तयार
गररंको हो ।
परिच्छे द-१
प्रािाम्भिक
१. संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्िः १) यो कायणववगधको नाम “महावु गाउँ पालिका स्तरीय
आधारिूत तह उतीर्ण परीक्षा संचािन” कायणववगध २०७५ रहे को छ ।
२. यो कायणववगध महावु गाउँ पालिकाको कायणपालिका बैठकिे पाररत गरे पनछ
तुरून्त िागु हुनेछ ।
३. यो कायणववगध आधारिूत तह उत्तीर्ण परीक्षािार्ण मयाणदर्दन ंंव व्यवस्स्र्थत
तररकािे संचािन गनकेल प्रयोजनका िागग हुनेछ ।
२. पररिाषाः ववषय प्रसंगिे अको अर्थण निागेमा यस कायणववगधमा
१) “ऐन िन्नािे” स्र्थाननय सरकार संचािन ऐन २०७४ अनुसार बनेको महावु
गाउँ पालिका लशक्षा ऐन २०७४ सम्झनु पनकेल छ ।
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२) “गाउँ पालिका स्तरीय आधारिूत तह उतीर्ण परीक्षा संचािन कायणववगध”
िन्नािे महावु गाउँ पालिका लित्र रहे का आ.वव. र मा.वव. ववद्याियको कक्षा-८
मा अध्ययनरत ववद्यार्थीहरूको आधारिूत तह (कक्षा -८) उत्तीर्ण परीक्षा संचािन
कायणववगध िन्ने सम्झनु पर्दण छ ।
३) “कायणक्षेत्र” िन्नािे महावु गाउँ पालिका क्षेत्रलित्र रहे का कक्षा-८ पढार् हुने सवै
आ.वव. तर्था मा.वव. हरूिार्ण सम्झनु पर्दण छ ।
४) “लशक्षा सलमनत” िन्नािे लशक्षा ऐन नवौ संशोधन अनुसार गदठत महावु
गाउँ पालिका लशक्षा सलमनत सम्झनु पर्दण छ ।
५) “आधारिूत तह उत्तीर्ण परीक्षा सलमनत” िन्नािे महावु गाउँ पालिका स्तरीय
आधारिूत तह उत्तीर्ण परीक्षा सलमनत िन्ने सम्झनु पर्दण छ ।
७) “परीक्षा” िन्नािे प्रत्येक वषण ववद्याियहरूिे लिने वावषणक

ववद्िाय स्तरीय

गा.पा. स्तरीय परीक्षािार्ण सम्झनु पर्दण छ ।
परिच्छे द-२
आधाििूत तह उत्तीर्ण पिीक्षाको उदे श्य
१. उ2]श्यः महावु गाउँ पालिका लित्रका कक्षा -८ पढार् हुने आ.वव. तर्था मा.वव. मा
अध्ययनरत ववद्यार्थीहरूको शैक्षक्षक गनतववगधको गाउँ पालिका स्तरीय आधारित
ू
तह उत्तीर्ण परीक्षा संचािन व्यवस्र्थापन तर्था त्यसको कायाणन्वयन गनकेल
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रहे को छ ।
२. “सलमनत गठन” िन्नािे ववगतका वषणहरूमा

स्जल्िा स्तरीय परीक्षा संचािन

सलमनत सहर्दा स्रोतकेन्र स्तरीय परीक्षा उप सलमनत गठन गनकेल गररंको िंता
पनन स्र्थाननय सरकार संचािन ऐन २०७४ अनस
ु ार आधारित
ू तह उत्तीर्ण परीक्षा
संचािन ऐन २०७४ अनुसार आधारिूत तह उत्तीर्ण परीक्षाको सम्पूर्ण स्जम्मेवारी
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गाउँ पालिकामा आंकोिे तपलशिमा उल्िेखित गाउँ पालिका स्तरीय आधािूत तह
उत्तीर्ण परीक्षा सलमनत िन्ने सम्झनु पर्दण छ ।
तपशिलः
१) संयोजकः प्रमि
ु प्रशासककय अगधकृत
२) सर्दस्यः गा.पा. स्तरीय लशक्षा हे नकेल अगधकारी
३) सर्दस्यः प्र.अ. अर्थवा नन.मा.वव. तहमा अध्यापन गनकेल ंक जना मदहिा
सदहत स्र्थायी लशक्षकहरू मध्येवा

कस्म्तमा २ जना सर्दस्य

४) सर्दस्य सगचवः सम्बन्धीत क्षेत्रको स्रोत व्यस्तत
सशिततको काि कतणव्य ि अधधकाि
१) बैठक संचािन
२) फाराम छपार्ण (परीक्षा आवेर्दन तर्था रस्जस् े शन)
३) प्रश्नपत्र बैंक ननमाणर् (बबषयगत लशक्षकहरू वा
अनुसार
४) ग्रीड अनुसार प्रश्नपत्र ननमाणर् तर्था छपार्ण
५) प्रश्नपत्र प्याककङ तर्था ववद्याियगत रूपमा ववतरर्
६) आवश्यकता अनुसार उप सलमनत गठन
७) परीक्षा संचािन
८) उत्तर पुस्स्तका परीक्षर्
९) उत्तर पस्ु स्तका सम्परीक्षर्
१०) ननतजा संकिन
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प्रश्न पत्र संकिन) ग्रीड

११) ननतजा ववश्िेषर्
१२) नस्जता प्रकाशन
१३) माकणलस

तर्था माकणिेजर तयारी र ववतरर्
परिच्छे द-३

३. कोषको स्र्थापना उ2]श्य तर्था प्रयोगः
१.

कोषको

स्र्थापनाः

गाउँ पालिका

स्तरीय

आधारित
ू

तह

उत्तीर्ण

परीक्षा

संचािनका िागग कोषमा र्दे हायका रकम जम्मागरी िचण गनण सककने छ ।
क) गाउँ पालिकामा प्राप्त बजे

कायणक्रम कायाणन्वयन ननर्दकेल लशका २०७५।२०७६ मा

उल्िेखित ब.उ. लश.नं. ३५०८०६ को ९६०००+१९०००+१९०००=१३४०००।०० कक्षा ८ परीक्षा संचािन तर्था व्यवस्र्थापन िचणको रकम
ि) गा.पा. लशक्षक ननयस्ु तत अलििेखिकरर्बा
ग) गाउँ पालिकावा

प्राप्त रकम

आधारिूत तह उत्तीर्ण परीक्षा संचािनका िागग छुट्यांको

रकम
२. कोषको उ2]श्यः (क) गा.पा. स्तरीय आधारिूत तह उत्तीर्ण (कक्षा -८) परीक्षा
संचािन व्यवस्र्थापन तर्था कायाणन्वयन हुनेछ ।
३. कोषको प्रयोगः गा.पा. परीक्षा सलमनतको कोषमा जम्मा िंको रकम
तपलशिका शीषणकमा िचण गररनेछ ।
१) बैठक ित्ता
२) फाराम (रस्जष् े शन,समास्ष् गत) छपार्ण
३) प्रश्नपत्र बैंक ननमाणर्
४) प्रश्नपत्र ननमाणर्
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५) परीक्षा संचिान
६) उ.प.ु परीक्षर्
७) उ.प.ु सम्परीक्षर्
८) ननतजा वविेश्षर्
९) माकणलस

तर्था माकणिेजर ननमाणर्

१०) प्रश्नपत्र प्याककङ तर्था ववतरर्
११) कक्षा -८ को परीक्षा स्तरीकरर्को िागग शैक्षक्षक गुर्स्तर परीक्षर्
४. कोषको प्रयोग गनण नपाइनेः दे हायका अवस्थािा कोषको प्रयोग गनण पाइणने
छै न ।
१) कुनै पनन व्यस्ततगत कामकाजको िागग
२) सलमनतको बैठकको ननर्णय ववना कुनै

पनन रकम िचण गनण पार्ने छै न ।

परिच्छे द-४
ववववध
१) आधारिूत तह उत्तीर्ण परीक्षाको बारे मा गा.पा. स्तरीय प्र.अ. बैठकमा
जानकारी गरार्ने छ ।
२) आधारिूत तह उत्तीर्ण परीक्षाका िागग रस्जष् े शन (आवेर्दन) फाराम िनणका
िागग ववद्यार्थी संख्याका आधारमा प्रत्येक ववद्याियिार्ण फाराम ववतरर्
गररनेछ ।
३) प्रश्नपत्र संगािो (प्रश्नपत्र बैंक) ननमाणर्का िागग प्रत्येक आ.वव. र मा.वव. वा
कक्षा -८ का बबषयगत प्रश्न माग गरी संकिन गररनेछ ।

5

४) प्रश्नपत्र संगािो (प्रश्नपत्र बैंक) ग्रीड को सहायता लिंर प्रश्नपत्र ननमाणर्
सलमनतिे कक्षा -८ को ग्रीडका आधारमा प्रश्नपत्र ननमाणर् गनकेलछ ।
५) ननमाणर् िंका प्रश्नपत्रको छपार्णका िागग परीक्षा सलमनतिे उप सलमनत वा
लशक्षा सलमनतका पर्दागधकारीिार्ण स्जम्मा दर्दन सतनेछ ।
६) प्रश्नपत्र छपार्णको स्जम्मा

लिंको पर्दागधकारीिे प्रश्न पत्रको गोपननयता

िङ्ग नहुने गरी प्रश्न पत्र छपार्ण सलमनतमा पेश गनुण पनकेलछ ।
७) सलमनतमा पेश िंका (छावपंका) प्रश्नपत्र प्याककङ तर्था ववतरर्को व्यवस्र्था
सलमनतिे नै गनकेल छ ।
८) परीक्षा सम्पन्न िंपनछ उ.प.ु परीक्षर्, उ.पु. सम परीक्षर्, नस्जता संकिन,
नस्जता ववश्िेषर्, नस्जता प्रकाशन र माकणलस

ंवं माकणिेजर ननमाणर् तर्था

ववतरर्को व्यवस्र्था परीक्षा सलमनतिे लमिाउनु पनकेल छ ।
९) मागर्थ उल्िेखित कामकाजको िागग सलमनतिे आवश्यक ठानेमा सहयोग
सलमनत÷ उप सलमनत गठन गनण सतने छ ।
१०) सहयोग÷ उप सलमनतमा परीक्षा सलमनतिे गाउँ पालिका स्तरीय ववद्याियका
बबषयगत लशक्षकहरूिार्ण उपयोग गनण सतनेछ ।
११) कक्षा -८ को परीक्षा स्तरीकरर्को िागग शैक्षक्षक गुर्स्तर पररक्षर्मा
आवश्यक सहयोग गनकेल छ ।
१२) परीक्षा सलमनतिे मागर्थ उल्िेखित बैठक संचािन, फाराम छपार्ण, प्रश्न पत्र
संकिन, प्रश्नपत्र ननमाणर् िगायतका काम गरे वाफत तोककंको रकम तत्काि
िुततानी दर्दने व्यवस्र्था लमिाउनु पनकेल छ ।
१३) अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखिंको िंतापनन परीक्षाको संचािन, अनुगमन
तर्था व्यवस्र्थापन र कायाणन्वयनका िागग गाउँ पालिका स्तरीय परीक्षा सलमनतको
पर्
ू ण स्जम्मेवारी रहनेछ ।
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