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महालक्ममी नगरपामलका 

लमलिपुर, बागमिमी प्रदेश, नेपाल 

 आधारभूि िह (कक्ा-८) मिद्ार्थी मूल्ाङ्कन िर्ा नमिजा 
प्रकाशन का ््यमिमध, २०७८

प्रसिािना 

दशेमा पनु: फैलिएको नयाँ भरेिएन्ट सलितको कोलभड-१९ को सङ्क ्रमण ि मिामािीका कािण 
आधािभतू ति (कक्ा-८) को लिलित पिीक्ा प्रतयक् उपल्थिलतमा सञ्ािन िुनसकने अव्थिा 
नदलेिएको ि ्ाि ु शलैक्क सत्रको अनतयसमम मिामािी कायम ििने अव्थिा दलेिएको 
िुदँा लवद्ाथिथीिरुको शलैक्क  सत्र तथिा ्वा््थय सिुक्ा समतेिाई मधयनजि गिी सम्बलनधत 
लवद्ािय्बा्ट लवद्ाथिथीिरुको वाल्षिक मलूयाङ्क कन गिी प्रमाणीकिण तथिा श्णेीकिण गनने, नलतजा 
प्रकाशन गनने ि प्रमाणपत्र प्रदान गनने कायषििाई थिप वयवल्थित गनषि वाञ्छनीय भएकािे मिािक्मी 
नगिपालिकाको नगिकायषिपालिकािे मिािक्मी  नगिपालिकाको प्रशासकीय कायषिलवलध 
लनयलमत गनने ऐन, २०७५ को दफा (४) ्बमोलजम ्थिानीय सिकाि सञ्ािन ऐन, २०७४ को 
दफा ११ को उपदफा (१) ज िे लदएको अलधकाि प्रयोग गिी नगिकायषिपालिकािे यो कायषिलवलध 
्बनाएको ्छ । 
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 पररच्ेद-१

प्रारम्भक

१   समंक्प्त नाम र प्रार्भभः (१) यस कायषिलवलधको नाम आधािभतू ति (कक्ा-८) लवद्ाथिथी 
मलूयाङ्क कन तथिा नलतजा प्रकाशन कायषिलवलध, २०७८ ििकेो ्छ ।

(२)  यो कायषिलवलध शलैक्क सत्र २०७७ को आधािभतू ति (कक्ा-८) को वाल्षिक पिीक्ा 
लदने पिीक्ाथिथीिरुका िकमा िाग ूिुने्छ ।

(३) यो कायषिलवलध कायषिपालिका्बा्ट ्वीकृत भएको लमलतदलेि प्रािमभ िुने्छ ।

२ पररभाषाभः लव्य वा प्रसङ्क गिे अकको अथिषि निागेमा यस कायषिलवलधमा -

क.  “आनतरिक मलूयाङ्क कन” भननािे भौलतक वा अभौलतक रुपमा सञ्ािन गरिने लिलित 
तथिा प्रयोगातमक पिीक्ा ्बािकेका अनय साधनिरु प्रयोग गिी प्रतयक् अविोकन वा 
त्थयाङ्क क सङ्क किनको अधययन लवशे््ण्बा्ट गरिने मलूयाङ्क कन सम्झनपु्छषि ।

ि.  “नलतजा तयािी सलमलत” भननािे यस कायषिलवलधको दफा ४ ्बमोलजम गलित सलमलत 
सम्झनपु्छषि ।

ग.  “पाि्कय्रम” भननािे िालट्रिय पाि्कय्रम लवकास तथिा मलूयाङ्क कन परि्द्क तथिा नेपाि 
सिकािद्ािा ्वीकृत कक्ा-८ को पाि्कय्रम सम्झनपु्छषि ।

घ.  “पाि्कयघण्टा (Credit Hour)” भननािे कक्ा-८ को पाि्कय्रमिे तोकेअनसुाि 
लसकाइसम्बद्ध ल्रयाकिापमा ि्षि गरिने समयिाई सम्झनपु्छषि ।

ङ.  “प्रयोगातमक मलूयाङ्क कन” भननािे पाि्कय्रमिे प्रयोगातमक पिीक्ाका िालग भनी 
तोके ्बमोलजमका लव्यव्त ुि पणूाषिङ्क कअनसुाि लवद्ाथिथीको सीप पिीक्ण गनषिका िालग 
सञ्ािन गरिने वयाविारिक पिीक्ा सम्झनपु्छषि ।

्.  “मलूयाङ्क कन तथिा समनवय सलमलत” भननािे यस कायषिलवलधको दफा ३ ्बमोलजम गलित 
सलमलत सम्झनपु्छषि ।
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्छ.  “लव्य लशक्क” भननािे कक्ा-८ मा सम्बलनधत लव्य अधयापन गिाउने लशक्क 
सम्झनपु्छषि ।

 ज.  “लवद्ाथिथी” भननािे २०७७ को आधािभतू ति (कक्ा-८) को पिीक्ामा सिभागी िुन 
योगय लवद्ाथिथीिरु सम्झनपु्छषि ।

्झ.  “लवद्ाथिथी मलूयाङ्क कन सलमलत” भननािे यस कायषिलवलध ्बमोलजम सम्बलनधत लवद्ाियिे 
गिेको कक्ा-८ का लवद्ाथिथीिरुको प्राप्ाङ्क क सलित अलनतम मलूयाङ्क कन प्रमालणत गिी 
लसफारिस गनने दफा ४ ्बमोलजम गलित सलमलत सम्झनपु्छषि ।

ञ.  “शािा” भननािे मिािक्मी नगिपालिकाको लशक्ा यवुा तथिा ििेकुद शािा 
सम्झनपु्छषि ।

्ट.  “शािा प्रमिु”  भननािे मिािक्मी  नगिपालिकाको लशक्ा यवुा तथिा ििेकुद 
शािाको प्रमिु सम्झनपु्छषि ।

ि.  “लशक्ा अलधकृत” भननािे शािामा कायषिित लशक्ा सेवाको अलधकृत ्तिको कमष्ि ािी 
सम्झनपु्छषि । 

 ड. “श्ेणीकिण”  भननािे अक्िाङ्क कन पद्धलत कायाषिनवयन कायषिलवलध, २०७२ 
(संशोधनसलित) ्बमोलजम लवद्ाथिथीिे िालसि गिेको लसकाइ ्तिको ग्ेड लनधाषििण भनने 
सम्झनपु्छषि ।

ढ.   “सैद्धालनतक मलूयाङ्क कन” भननािे पाि्कय्रमिे तोके ्बमोलजमका लव्यव्तिुरुको 
पिीक्ण गनषिका िालग लवद्ाथिथीको भौलतक वा अभौलतक उपल्थिलत (अनिाइन/अफिाइन 
लवलध) मा सञ्ािन गरिने त्रैमालसक, अधषिवाल्षिक वा तय्तै कुनै समयावलधको फिकमा 
सञ्ािन गरिने लिलित पिीक्ा सम्झनपु्छषि । सैद्धालनतक मलूयाङ्क कन भननािे ्बाह्य 
मलूयाङ्क कनिाई समते जनाउने्छ

ण.  “्तिीकृत अङ्क क (Grade Point)” भननािे अक्िमा गरिएको लवद्ाथिथी मलूयाङ्क कनको 
्तिीकिणिाई अङ्क कमा प्र्ततु गरिएको आनसुाङ्क ल्यक मानिाई सम्झनपु्छषि ।
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पररच्ेद-२

 समममि गठन र मुख् का ््य

३.  आधारभूि िह (कक्ा ८) मूल्ाङ्कन िर्ा समनि् समममि: (१) परिक्ा सलमलतको 
अधयक्को संयोजकतवमा तपलसि ्बमोलजमको एक मलूयाङ्क कन तथिा समनवय सलमलत ििने्छ :

क. पिीक्ा सलमलतको अधयक्                                      संयोजक

ि. सामालजक लवकास सलमलतका संयोजक   सद्य

ग. सिुक्ा  लनकायका प्रलतलनलध १ जना   सद्य

घ. नगि प्रमिुिे तोकेको वडा अधयक् १ जना  सद्य

ङ. प्रमिु लशक्ा अलधकृत     सद्य सल्व

(२)  दफा ३ ्बमोलजम गलित सलमलतको काम कक्ा-८ को नलतजा पेस गनषि नलतजा तयािी 
सलमलतिाई लनदनेशन गनुषि, लवद्ाियिरुमा िुने वाल्षिक मलूयाङ्क कनको वयव्थिापन अनगुमन 
गनुषि ि लवद्ाियको मलूयाङ्क कन सलमलतिाई आवशयक लनदनेशन लदन ुिुने्छ । 

(३) सलमलतको सल्वािय शािामा ििने्छ ।

४.   नमिजा ि्ारमी समममि: (१) लशक्ा यवुा तथिा ििेकुद शािा प्रमिुको संयोजकतवमा  
तपलसि ्बमोलजमको नलतजा तयािी सलमलत गिन गरिने्छः 

क. लशक्ा, यवुा तथिा ििेकुद शािा प्रमिु    -सयंोजक

ि. लशक्ा  अलधकृत        - सद्य

ग. नगि प्रमिु्बा्ट मनोलनत माधयलमक तिका एकजना प्रधानाधयापक  – सद्य

घ. नगि प्रमिु्बा्ट मनोलनत सं् थिागत लवद्ाियको प्रलतलनलध   – सद्य

ङ शािामा पिीक्ा सम्बनधी काम गनने एक जना कमष्ि ािी  – सद्य
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(२)  दफा ४ ्बमोलजम गलित सलमलतको काम लवद्ािय्बा्ट मलूयाङ्क कन तालिका सङ्क किन गनुषि, 
मलूयाङ्क कन सम्बनधी गोपय कागजातिरुको वयव्थिापन गनुषि ि नलतजा प्रकाशनका िालग 
समपणूषि तयािी गिी पिीक्ा सलमलतमा पेश गनुषि  िुने्छ । 

(३) सलमलतको सल्वािय शािामा ििने्छ । 

(४) सलमलतिे थिप लव्यमा आवशयकतानसुाि आफनो कायषिलवलध आफँैिे ्बनाउन सकने्छ ।

५.  मिद्ार्थी मूल्ाङ्कन समममि : (१) लवद्ाियका प्रधानाधयापकको अधयक्तामा तपलसि 
अनसुािको लवद्ाथिथी मलूयाङ्क कन सलमलत ििने्छः 

क. प्रधानाधयापक       - संयोजक

ि. कक्ा ८ का लव्य लशक्किरुमधये वरिष्ठतम लशक्क प्रलतलनलध   - सद्य

ग. प्रधानाधयापकिे तोकेको पिीक्ासम्बनधी काम गनने लवद्ािय 
        कमष्ि ािी वा लशक्क      - सद्य  

(२)  दफा ५ ्बमोलजम गलित सलमलतको मु् य कायषि लव्यगत लशक्क्बा्ट आएको प्राप्ाङ्क क 
तालिकािाई रुज ूगिी प्रमालणत गिी शािामा पिाउन ुिुने्छ । साथैि कक्ा १ दलेि ९ सममको 
अलनतम मलूयाङ्क कन गनषि कायषिलवलध लनमाषिण गिेि मलूयाङ्क कन, ्तिीकिण तथिा प्रमाणपत्र 
प्रदान गनने्छ ।

(३)  सलमलतको सल्वािय प्रधानाधयापकको कायषिकक्मा ििने्छ । 

(४)  सलमलति ेथिप लव्यमा आवशयकतानसुाि आफनो कायषिलवलध आफँैिे ्बनाउन सकने्छ ।
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पररच्ेद-३

 मिद्ार्थी मूल्ाङ्कन प्रमरि्ा

६.  प्रिेशपत्र नपाएका मिद्ार्थीलाई मूल्ाङ्कनमा सम्ममलि नगराउने: पिीक्ा आवेदन 
फािाम भिेका, पिीक्ा द्तिु ्ब्ुझाएका, लसम्बोि नम्बि कायम भएका ि लवद्ाियमा 
पिनपािन भएको कुि लदनको नयनूतम प्ित्ति प्रलतशत िालजिी भएका लवद्ाथिथीिरुको मात्र 
मलूयाङ्क कन वापतको अङ्क क पिाउनपुनने ्छ ति प्रवेशपत्र नपाएका लवद्ाथिथीिाई मलूयाङ्क कनमा 
सलममलित गिाउन पाइने ्ैछन ।  

७.  मिद्ार्थीहरुको िामष्यक मूल्ाङ्कन:  लवद्ाियमा कक्ागत लवद्ाथिथीिरुको सङ्क ्या 
यलकन गिी दिेाय्बमोलजम लव्यगत रुपमा सैद्धालनतक ि प्रयोगातमक मलूयाङ्क कनको 
प्राप्ाङ्क क लवविण तयाि गरिने्छः

क.  सैद्ामनिक मूल्ाकनभः लवद्ाियिे यसभनदा अगालड सञ्ािन गिेको पिीक्ाको 
प्राप्ाङ्क कको औ्तको आधािमा पाि्कय्रमिे तोकेको सैधदालनतक मलूयाङ्क कन गिी 
अङ्क क प्रदान गरिने्छ ।

ख.  प्र्ोगातमक मूल्ांकनभः प्रयोगातमक पिीक्ा िुने लव्यको मलूयाङ्क कनिाई      
पाि्कय्रमिे तोकेको प्रलतशत अनसुाि पलििो त्रैमालसक ि अधषिवाल्षिक पिीक्ाको 
पणूाषिङ्क कमा समायोजन गिी प्रयोगातमक पिीक्ाको प्राप्ाङ्क क ्ढाउनपुनने ्छ । यसमा 
परियोजना कायषि गिृकायषि वकैललपक लशक्ण लवलधमा सिभालगता तथिा सल्रयता 
समतेका आधािमा मलूयाङ्क कन गरिने्छ ।

८.  प्राप्ताङ्क िामलकामा प्रमिमटि िर्ा नमिजा ि्ारमी: (१) लवद्ाथिथीिरुको मलूयाङ्क कन्बा्ट 
प्राप् प्राप्ाङ्क क तालिकामा प्रलवलटि गिी अलनतम नलतजा तयािी गदाषि दिेाय्बमोलजम गनुषिपनने ्छः

क.  अनसुू् ी-३ ्बमोलजमको ढाँ्ामा लवद्ाियमा सम्बलनधत लव्यका लशक्किे तयाि 
गनने प्राप्ाङ्क क तालिका तयाि गिी लवद्ाियको मलूयाङ्क कन सलमलत समक् पेस गनने ।

ि.  लवद्ाियको मलूयाङ्क कन सलमलतिे अनसुू् ी-४ ्बमोलजम मलूयाङ्क कन तालिका पणूषि 
रुपमा तयाि गिी प्रमालणत गनने । 
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ग.  तालिकामा प्राप्ाङ्क क ्ढाउँदा लवद्ाथिथीिरुको लसम्बोि नम्बिको ्बढ्कदो ्रममा 
्ढाउने । 

घ.  सैद्धालनतक ि प्रयोगातमक लव्य मलूयाङ्क कनमा लवद्ाथिथीको प्राप्ाङ्क क ्ुछट्ा ्ुछटै् 
उलिेि गिी दईु प्रलत समलटिगत लवविण  तयाि गनने । 

ङ.  मलूयाङ्क कन सलमलतिे तयाि गिेको प्राप्ाङ्क क लवविण शािािे उपिबध गिाए 
्बमोलजमको लवद्तुीय प्रणािी (अनिाइन) मा प्रलवलटि  गनने । 

्.  प्राप्ाङ्क क तालिका भिी लवविण तयाि भएपल्छ मलूयाङ्क कन सलमलतका स्ैब 
सद्यिरुिे ि्ताक्ि गिी तोलकएको समयलभत्र लवद्ाियको आलधकारिकता सलित 
दईु प्रलत शािामा ्ब्ुझाउने । 

्छ.  सोमधये एक प्रलत शािा्बा्ट  प्रमालणत गिाई प्रधानाधयापकिे लवद्ाियमा 
अलभिेिको रुपमा िा्ने । 

ज.  मलूयाङ्क कन सलमलतिे शािामा पेस गनने प्राप्ाङ्क क तालिकाको कुनै पलन लवविणिाई 
नसचयाउने, केिम्ेट नगनने ि ल्टपेकस प्रयोग नगनने । 

्झ.  शािामा पेश गरिएको पिीक्ा आवेदन फािम अनसुािको लसम्बोि नम्बि, नाम, थिि 
ि जनमलमलत  रुज ुगिी यलकन गनने । यलद फिक पनषि गएको पाइएमा भएको ि िुनपुनने 
वयिोिा उलिेि गिी शािामा पेश गनने । 

(२) पिीक्ाफि प्रकाशन नभएसमम लवद्ाियिरुिे मलूयाङ्ककन लवविण गोपय िा्नपुनने ्छ ।

(३)  लवद्ाियको मलूयाङ्क कन सलमलतिे पिाएको लवविण ्झिुा िििेमा वा गित लवविण पेश 
गिेको पाइएमा लवद्ािय मलूयाङ्क कन सलमलत ्वयम्क  जवाफदिेी िुनपुनने ्छ ।

९.  नमिजा प्रकाशन गनने: नलतजा तयािी सलमलतिे लवद्ाियिरु्बा्ट प्रमालणत गरिएका 
समलटिगत मलूयाङ्क कन तालिका सङ्क किन गनने ्छ ि नलतजा तयािी गिी प्रकाशनका िालग 
पिीक्ा सलमलतमा पेश गनने ्छ ।

१० .  सचूना बमोमजमको सम्ािमधमभत्र िोमकएको का ््य गनु्यपनने:  शािािे गिेको सू् ना 
्बमोलजमको समयावलधलभत्र लवद्ाथिथी मलूयाङ्ककन सलमलतिे तोलकएको कायषि समपनन गनुषिपनने ्छ ।
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 ११.  परमीक्ण र स्परमीक्ण : यस शलैक्क सत्र २०७७ मा  पिीक्ण ि समपिीक्ण गरिने ्ैछन ।  

१२.  शे्णमीकरण गनु्यपनने : लशक्ा यवुा तथिा ििेकुद शािािे सो अङ्क किाई अक्ि ग्ेडमा 
कायषिलवलध अनसुाि रुपानतिण गिी श्णेीकिण गनने्छ । 

१३.  उत्मीण्य/अनुत्मीण्यको व्िसर्ा नरहने: प्रमाणपत्रमा उत्तीणषि अनतु्तीणषिको वयव्थिा ििने 
्ैछन । सोको सट्ा लव्यगत तथिा समग् श्णेीकिण गरिने ्छ । लवद्ाथिथीिरुिे प्राप् गिेको 
श्ेणीको वया्या ग्ेडलस्टको पषृ्ठमा उलिेि गरिने ्छ ।

१४.  शाखाको काम, कि्यव् र उत्रदाम्तिभः शािाको काम, कतषिवय ि उत्तिदालयतव 
दिेाय्बमोलजम िुने्छः

क.  लवद्ाियिरु्बा्ट प्राप् मलूयाङ्क कन तालिकाको प्रमालणत सककि लवविणसँग  
लवद्तुीय माधयम्बा्ट पिाइएको लवद्ाियगत लवविण रुज ुगनने ।

ि.  लवद्ािय्बा्ट प्राप् लवद्ाथिथीको लवविण ि शािामा ििकेो पिीक्ा आवेदन 
अलभिेिसँग लमिे नलमिेको रुज ुगनने।

ग.  अनसुू् ी अनसुािको प्रमालणत लवविण ्बमोलजम सैद्धालनतक  ि प्रयोगातमक दवुै 
िणडको पणूाषिङ्क क ि प्राप्ाङ्क क रुज ुगिी एलकन गनने ।

घ.  लवद्ाथिथीिे प्राप् गिेको प्राप्ाङ्क किाई अक्िाङ्क कन पद्धलत कायाषिनवयन कायषिलवलध, 
२०७२)संशोधन सलित  (्बमोलजम िुपान्कतिण गि्कन े।

ङ.  उपदफा ४ ्बमोलजम रुपानतरित लवविणिाई रुज ुगनने ।

्.  उपदफा ५ ्बमोलजम रुज ुभएको अलनतम लवविण नलतजा प्रकासनको िालग पिीक्ा 
सलमलतसमक् पेश गनने । 

्छ.  नगि लशक्ा सलमलत्बा्ट पारित नलतजािाई वैकललपक माधयमका प्रलवलध्बा्ट प्रकाशन 
गनने ।

ज.  लवद्ाियिरुिाई नलतजाको सािांश पिाउने ि नलतजा प्रकाशन गनषि जानकािी लदने ।

्झ.  सम्बलनधत लवद्ाियिाई िेजि ि ग्ेडलस्ट उपिबध गिाउने ।
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पररच्ेद-४

मिमिध

१५.  मूल्ाङ्कन िर्ा नमिजा प्रकाशन खच्य: वाल्षिक मलूयाङ्क कन तथिा नलतजा 
तयािीसम्बनधी  प्रशासलनक तथिा प्रालवलधक ि्षिको वयव्थिा  मिािक्मी  नगिपालिका, 
नगिकायषिपालिकाको वाल्षिक ्वीकृत कायषि्रम ्बमोलजम िुने्छ ।

१६.  तु्रमि सच्ाउने:  नलतजा प्रकाशनमा प्रालवलधक कािण्बा्ट कुनै त्रलु्ट भएमा वा नलतजा 
्थिलगत भएमा वा नलतजा ्ुछ्ट भएमा सम्बलनधत  लवद्ाियको लसफारिससलित नलतजा 
प्रकाशन भएको लमलतिे पैलँतस लदनलभत्र शािामा लनवेदन लदनपुनने ्छ । प्राप् लनवेदन संकिन 
गिी शािािे अलभिेि अनसुाि आवशयक कािवािी गनुषिपनने्छ ।

१७.  नमिजा प्रकाशन पम्को व्िसर्ा: नलतजा प्रकाशन पश्ात पनुयकोग गिाउने, उत्तिपलु्तका 
िनेने, पनुः पिीक्ण गिाउने पिूक ग्ेडवलृद्ध पिीक्ा सञ्ािनसम्बनधी कायषि यस व्षि िुने ्ैछन 
ति आवलधक पिीक्ाको अङ्क क िनेषि ि रुज ुगनषि ्बाधा पनने ्ैछन । 

१८.  बाधा अ््डकाउ फुकाउने: यस कायषिलवलधको कायाषिनवयनमा कुनै ्बाधा अड्ककाउ आइपिेमा 
नगि लशक्ा सलमलतिे ्बाधा अड्ककाउ फुकाउन सकने्छ ।

१९.  सशंोधन र खारेज गनने अमधकार: यो कायषिलवलध संशोधन गनने ि िािेज गनने अलधकाि नगि 
कायषिपालिकामा लनलित ििने्छ ।
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अनुसचूमी-१

पिीक्ा आवेदनको ढाँ्ा
MAHALAXMI MUNICIPALITY 

OFFICE OF MUNICIPAL EXECUTIVE 

EDUCATION, YOUTH AND SPORTS SECTION 
LALITPUR DISTRICT

BAGMATI  PROVINCE, NEPAL
ANNUAL BASIC LEVEL EDUCATION (GRADE-8) EVALUATION- 2021 AD

EXAMINEE REGISTRAION FORM

Registration Number School ID: 
1. Name of the school: ………… Basic/ Secondary School ……… Mahalaxmi  Municipality Ward No.:
2. Type of school: Community (…) Guthi (…) Institutional (Pvt) (…)
3 पिीक्ाथिथीको पिूा नाम:

(दवेनागिी लिलपमा)

शरुुको नाम ्बी्को नाम थिि

………………….. ……………….. ………………..
4. Name of the Student: First Name Middle Name Last Name

………………. ………………. ………………….
5. Gender: Male (…) Female (…) Others (…)
6. Date of Birth: BS (yy/mm/dd) ………../…../….. AD (yy/mm/dd) ………../…../…..
7 Students’ Permanent Address Municipality ……………. Ward No ……… District
8 Father’s Name: ……………… Mother’s 

Name:
………. Parent’s Name: …………. Mobile 

No
……..

9 Ethnicity: Brahmin (…) Chhetri 
(…)

Janajati (…) Dalit (…) Muslim (…) Madhesi (…) Others

10 Number of the days school attended in the academic year ….. days In %: …..%
I certify that detail mentioned above are correct.

Sudent’s Signature Class Teacher’s Signature Headteachers’ Signature
Date: Date: School Stamp Date

Verified by: Approved by: ……….
Date: Date: ………………….

Student's 
Photo
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अनुसचूमी-२
प्रिेशपत्रको ढाँचा

MAHALAXMI MUNICIPALITY
OFFICE OF MUNICIPAL EXECUTIVE 

EDUCATION, YOUTH AND SPORTS SECTION 

LALITPUR DISTRICT
BAGMATI PROVINCE, NEPAL

ANNUAL BASIC LEVEL EDUCATION (GRADE-8) EVALUATION- 2021 AD

Examination Admission Card

Registration Number School ID: ………
1. Name of the 

school:
………… Basic/ Secondary 

School, 
Mahalxmi 
Municipality

Ward No.: 

2. Type of school: Community 
(…)

Guthi (…) Institutional (Pvt) 
(…)

3. Name of the 
Student:

First Name

…………..   

Middle Name

…………..   

Last Name

…………..   
4. Gender: Male (…) Female (…) Others(…)

Student’s 
Photo

S No Subjects Date of Examination Remarks
01 Nepali 

02 English
03 Mathematics
04 Social Studies
05 Science
06 Health and Physical Education
07 Occupation, Business and Technology
08 Moral Education
09 Computer

……………. ……………… ……………
Student’s Signature Date of Issue: Head Teacher Education Officer
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अनुसचूमी-३

दफा ८ को (क) सँग सम्बलनधत

लवद्ाियका सम्बलनधत लव्यका लशक्किे तयाि गनने प्राप्ाङ्क क तालिका

आधािभतू ति (कक्ा-८) वाल्षिक मलूयाङ्क कन

मिष्गि प्राप्ताङ्क िामलका

लव्यको नाम: ……………………………  लव्य कोड: ……….....….......……  
लवद्ािय कोड: …………… लवद्ाियको पिूा नाम: ……………......………......... 

गाउँ/्टोि:………………...... पालिका :……….…......................…. वडा नं…….. 

पिीक्ा द्तिु ्ब्ुझाएको लवद्ाथिथी सङ्क ्या: …………………. 

(नो्टः आवलधक पिीक्ा दईु भनदा ्बलढ भए स्ैब पिीक्ाको अकं ्ढाइ औ्त लनकालन ुपनने्छ)

्र.सं. लसम्बोि नं.
लवद्ाथिथीको पिूा 

नाम थिि
लिङ्क ग

सैद्धालनतक 
(प्रयोगात्मकका लागग 

तोगकएको प्रगतशत बाहके)

प्रयोगातमक 
(गिषय अनसुार सैद्ाग्तकको २५ िा ३० 

िा ५०%)
जममा 

प्राप्ाङ्क क कै
लफ

यत

पलििो 
त्रैमालसक

अधषिवाल्षिक जममा औ्त
पलििो 

त्रैमालसक
अधषिवाल्षिक जममा औ्त

१
२
३

तयाि गनने लव्य लशक्कको सिी ……………...

नाम: …………………………..

मलूयाङ्क कन सलमलतसमक् पेस गिेको लमलत: २०७८/०२/….
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अनुसचूमी-४
दफा ८ को (ि) सँग सम्बलनधत

मिद्ाल्को मूल्ाङ्कन समममिले ि्ार गरमी पेस गनने प्राप्ताङ्क िामलका
आधािभतू ति (कक्ा-८) 

वाल्षिक मलूयाङ्क कन तालिका

लवद्ािय कोड: ……………….

लवद्ाियको पिूा नाम: ………………            …….. गाउँ/्टोि:…  …………… पालिका :……….…….       ….       

वडा नं……..  पिीक्ा द्तिु ्ब्ुझाएको लवद्ाथिथी सङ्क ्या: ………………….

्र
.सं

.

लस
म्ब

ोि
 नं

.

लव
द्ा

थिथी
क

ो न
ाम

 थि
ि

जन
म 

लम
लत

 स
ाि

/म
लि

ना
/ग

ते

लि
ङ ्कग

लव्यिरु

जममा

कै
लफ

यतनेप
ाि

ी

अ
ङ ्कग्

ेजी

गल
णत

सा
मा

लज
क 

अ
धय

यन
 ि 

जन
सङ

्क्य
ा लश

क्ा

लव
ज्ा

न 
तथि

ा 
वा

ता
वि

ण

्व
ा्

्थय
 त

थिा
 श

ािी
रिक

 लश
क्

ा

नैल
तक

 
लश

क्
ा

पेस
ा, 

वय
वस

ाय
 ि

 प्र
लव

लध
 लश

क्
ा

िा
मी

 ि 
िा

म्ो
 

मि
ाि

क्म
ी

सै प्र सै प्र सै प्र सै प्र सै प्र सै प्र सै प्र सै प्र सै प्र
८००

७५ २५ ७५ २५ ७५ ० ७५ २५ ७५ २५ ३० २० २५
 
२५

५० ५० ५० ५०

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५

१
२

सै-सैद्धालनतक प्र-प्रयोगातमक
तयाि गननेको सिी  रुज ूगननेको सिी   प्रमालणत गननेको सिी
नाम   नाम    नाम

पद: लशक्क/कमष्ि ािी  पद: कक्ा लशक्क   पद: प्रधानाधयापक

लमलत: २०७८/०२/..  लमलत: २०७८/०२/..   लमलत: २०७८/०२/..  

लवद्ाियको ्छाप
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अनुसचूमी-५

शे्णमीकरण (गे््ड मनधा्यरण) िामलका

अक्िाङ्ककन पद्धलत कायाषिनवयन कायषिलवलध, २०७२ (सशंोधनसलित) को दफा ३.१ ्बमोलजम

१. ९० ि सोभनदा मालथि ‘ए पिस’– ४.० (अलत उत्तम)

२. ८० ि सोभनदा मालथि (९० भनदा कम) ‘ए’– ३.६ (उत्तम )

३. ७० ि सोभनदा मालथि (८० भनदा कम) ‘्बी पिस’– ३.२ (धिैे िाम्ो)

४. ६० ि सोभनदा मालथि (७० भनदा कम) ‘्बी’– २.८ (िाम्ो)

५. ५० ि सोभनदा मालथि (६० भनदा कम ‘सी पिस’– २.४ (सनतो्जनक)

६. ४० ि सोभनदा मालथि (५० भनदा कम) ‘सी’– २.० (्वीकायषि)

७. ३० ि सोभनदा मालथि (४० भनदा कम) ‘डी पिस’– १.६ (आलंशक ्वीकायषि)

८. २० ि सोभनदा मालथि (३० भनदा कम) ‘डी’– १.२ (अपयाषिप्)

९. २० भनदा कम ‘इ’– ०.८  (धिैे अपयाषिप्)
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अनुसचूमी-६
ग्ेडलश्ट (GRADE SHEET) को ढाँ्ा

MAHALAXMI MUNICIPALITY 

OFFICE OF MUNICIPAL EXECUTIVE 

EDUCATION, YOUTH AND SPORTS SECTION
IMADOL,  LALITPUR 

BAGMATI PROVINCE, NEPAL

BASIC LEVEL EDUCATION EXAMINATION

THE GRADE SECURED BY MR/MRS…………………………………………SON/
DAUGHTER OF MR/MS……………………………………………………………… 
DATE OF BIRTH …………………….…. (B.S.) / ………………… 
(AD) ……………………. SYMBOL No …………………... OF 
……………………………………………………………………….. THE ANNUAL 
BASIC LEVEL EDUCATION (GRADE-8)  OF …………………………………..B.S…
……………………………..A.D…………….. ARE GIVEN BELOW.

Se
ria

l N
um

be
r

SUBJECTS
OBTAINED 

GRADE

FI
N

A
L 

G
R

A
D

E

G
R

A
D

E 
PO

IN
T

R
EM

A
R

K
S

TH PR

01 Nepali 
02 English
03 Mathematics
04 Social Studies
05 Science
06 Health and Physical Education
07 Occupation, Business and Technology
08 Moral Education
09 We and our Municipality

GRADE POINT AVERAGE TOTAL (GPA)
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Subject carries 4 credit hour except moral education and HPE(2 credit hours ) 1 
Credit hour equals to 32 clock hours

………………. …………….. ……………..
DATE OF ISSUE OFFICIAL 

STAMP
CHECKED BY CHIEF EDUCATION OFFICER 
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िलितपिु, ्बागमती प्रदशे, नेपाि 

dxfnIdL gu/kflnsf4f/f d'lb«t M d"No ? !)  


