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आधारभतू तह शिऺा उतीर्णऩरीऺा व्यवस्थाऩन सम्बन्धी  

कायणववधध २०७४ 
नगर कायणऩाशऱकाबाट स्वीकृत शमततिः २०७४।१०।२१ 

नगय स्तयीम आधाबतू तहको अन्त्मभा लरइने ऩयीऺाराइइ व्मफस्स्थत ढङ्गफाट सॊचारन गयी प्रभाणणकयण गनइ 
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन लिऺा ऐन २०७४ को दपा११ -ज_ को१४ भा हार आधायबतु तहको अन्त्मभा 
लरने ऩयीऺाको सॊचारन, अनगुभन तथा व्मवस्थाऩन स्थानीम तहरे गने बन्तने व्मवस्था अनसुाय मस त्रिमगुा 
नगयऩालरकारे मो कामइववधध तमाय गयी राग ुगरयएको छ । 

 

ऩररच्छेद - १  

(१)संक्षऺप्त नाम र प्रारम्भ  

(१) मस कामइववधधको नाभः आधायबतू तह लिऺा उतीणइ ऩयीऺा व्मवस्थाऩन सम्फन्तधी कामइववधध २०७४ 

(२) मो कामइववधध त्रिमगुा नगय कामइऩालरकको फठैकरे स्वीकृत गयेऩछछ राग ुहुनेछ ।  

(२) ऩररभाषािःववषम वा प्रसङ्गरे अको अथइ नरागेभा मस कामइववधधभा- 

(क) “ऐन” बन्तनारेत्रिमगुा नगयऩालरका लिऺा ऐनराई सम्झन ुऩछइ ।  

(ख) “छनमभावरी” बन्तनारे त्रिमगुा नगयऩालरका लिऺा छनमभावरीराई सम्झन ुऩछइ । 

(ग)“कामइऩालरका” बन्तनारे त्रिमगुा नगयकामइऩालरकाराई सम्झन ुऩछइ ।  

 (घ) “नगयऩालरका” बन्तनारे त्रिमगुा नगयऩालरका सम्झन ुऩछइ । 

(ङ)  “स्रोतव्मस्तत”  बन्तनारे त्रिमगुा नगयऩालरका अन्ततयगत ववद्मारमको छनरयऺण, अनगुभन गने ववद्मारम 
स्रोतव्मस्ततराइइ सम्झन ुऩछइ । 

(च) “ववद्मारम छनयीऺक” बन्तनारे ववद्मारम छनयीऺण गनइ तोककएको अधधकृतराई सम्झन ुऩछइ ।  

(छ) “साभास्जक सलभछत” बन्तनारे नगयऩालरकाको साभास्जक ववकास ववषमगत सलभछतराइइ सम्झन ुऩछइ ।  

(ज) “ऩयीऺा सलभछत” बन्तनारे आधायबतू तह उछतणइ ऩयीऺा व्मवस्थाऩन गनइ गठठत सलभछतराइइ सम्झन ुऩछइ । 

(झ) “ऩाठ्मक्रभ ववकास केन्तर” बन्तनारे सॊघीम ऐन वभोस्जभ ऩाठ्मक्रभ छनभाइणको  राधग स्जम्भेवाय 
छनकामराई सम्झन ुऩदइछ । 
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(ञ)  “प्रधानाध्माऩक” बन्तनारे ववद्मारमको प्रधानाध्माऩक सम्झन ुऩछइ । 

(ट)  “प्रभखु” बन्तनारे त्रिमगुा नगयऩालरकाको प्रभखुराई सम्झन ुऩछइ । 

(ठ) “प्रभखु प्रिासककम अधधकृत” बन्तनारे त्रिमगुा नगयऩालरकाको प्रभखु कामइकायी अधधकृतराई सम्झन ुऩछइ । 

(ड) “ऩयीऺा केन्तर” बन्तनारे आधायबतू तहको ऩयीऺाकाराधग तोककएको केन्तर सम्झन ुऩछइ ।  

(ढ) “केन्तराध्मऺ” बन्तनार ेआधायबतू तहको ऩयीऺाकाराधग तोककएको ऩयीऺाको केन्तरको प्रभखु सम्झन ुऩछइ। 

(ण) “छनरयऺक” बन्तनारे ऩयीऺाको सभमभा तोककएको गाडइ सम्झन ुऩछइ ।  

(त)  “नगय लिऺा अधधकृत” बन्तनारे त्रिमगुा नगयऩालरकाको लिऺा िाखाको प्रभखु वा सो प्रभखुको काभकाज 
गनइ तोककएको कभइचायीराई सम्झन ुऩछइ । 

(थ) “नगय लिऺा िाखा” बन्तनार ेत्रिमगुा नगयऩालरकाभा यहेको लिऺा हेने िाखा वा ईकाईराई सम्झन ुऩछइ ।  

(द) “लिऺक भहासॊघ” बन्तनारे सॊघीम लिऺा काननू वभोस्जभ गठन बएको लिऺक भहासॊघराइइ सम्झन ुऩछइ । 

(ध)  “स्ज.लि.अ.” बन्तनारे स्जल्रा लिऺा कामाइरमको प्रभखुराइइ सम्झन ुऩछइ ।  

(न)  “नगय लिऺा सलभछत” बन्तनारे स्थानीम तहको कामइऩालरकाको कुन ैसदस्मरे नेतृ् व गयेको स्थानीम तहको 
सबारे गठन गयेको सलभछत सम्झन ुऩछइ ।  

(ऩ) “िलु्क” बन्तनारे ऩयीऺाकाराधग सॊस्थागत तथा साभदुाछमक ववद्मारमका ववद्माथीसॉग लरन ऩाउने िलु्क 
सम्झन ुऩछइ ।  

(प) “ऩयीऺण केन्तर” बन्तनारे ऩरयऺाको उत्तय ऩसु्स्तका ऩयीऺण गनइ तोककएको केन्तर सम्झन ुऩछइ । 

(फ) “िकै्षऺक सि” बन्तनारे ववद्मारमभा अध्ममन अध्माऩन गयाइने वावषइक अवधध सम्झन ुऩछइ ।  

(ब) “ववषमगत लिऺक” बन्तनार ेतोककएको ववषम अध्माऩन गयाउन छनमतुत लिऺक सम्झन ुऩछइ ।  

(भ) “लिऺक” बन्तनारे ववद्मारमभा कामइयत ववलबन्तन तहभा अध्माऩन गयाउने व्मस्तत सम्झन ुऩछइ । 

(म) “सॊमोजक” बन्तनारे ऩयीऺा सलभछतको प्रभखुराइइसम्झन ुऩछइ । 

(य) “सॊघीम लिऺा ऐन” बन्तनार ेसॊघीम सॊसदरे फनाएको लिऺा ऐनराई सम्झन ुऩछइ ।  

(र) “सॊस्थागत ववद्मारम” बन्तनारे छनजी रगानीभा सॊचारन गने गयी छनमभ ५ फभोस्जभ अनभुती ऩाई 
स्थावऩत ववद्मारमराई सम्झन ुऩछइ । 
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ऩररच्छेद -२ 

(३) ऩरीऺा सचंाऱन तथा व्यबस्थाऩन सशमतत  

१. त्रिमगुा नगयऩालरकाको नगयस्तयीम आधायबतु लिऺा उत्तीणइ ऩयीऺा सॊचारन, व्मफस्थाऩन य छनमन्तिण 
देहामफम्भोस्जको आधायबतु लिऺा उत्तीणइ ऩयीऺा सलभछत यहने छ । 

 प्रभखु प्रिासकीम अधधकृत                                            सॊमोजक   
 स्जल्रा लिऺा कामाइरमका स्ज.लि.अ/छनजरे तोकेको अधधकृत प्रछतछनधध  सदस्म 

 आधायबतु तथा भाध्मलभक तहका साभदुाछमक ववद्मारमका प्र.अ. 
तथा लिऺकहरु वाट प्रछतछनधध्व हुने गयीकस्म्तभा १+ एक जना  
भठहरा सठहत सलभतीर ेभनोछनत गयेका ३ जना                         सदस्म  

 सॊस्थागत ववद्मारमका प्र. अ. हरु वाट सलभतीरे भनोछनत गयेको १  जना       सदस्म  
 नगय लिऺक भहासॊघको प्रछतछनधी १ जना      सदस्म  
 सम्फस्न्तधत न.ऩा.का स्रोतव्मस्ततहरु २ जना                 सदस्म  
 नगय स्तयीम अलबबावक सॊघफाट सलभछतर ेभनोछनत गयेको प्रछतछनधध १ जना    सदस्म  
 नगय लिऺा अधधकृत                                                  सदस्म सधचफ  

 

 

२ उऩछनमभ १ वभोस्जभ गठठत सलभतीभा भोछनत सदस्मको ऩदावधध छतन फषइको हुने छ । 

३ ऩयीऺा सलभतीरे सम्फस्न्तधत ववषमका वविषेऻराई ऩयीऺा सलभतीको वठैकभा बाग लरन आभन्तिण     

  गनइसतनेछ । 

४ ऩयीऺा सलभतीको वठैक सभफस्न्तध कामइववधी सो ऩयीऺा सलभती आपैरे छनधाइयण गये फभोस्जभ हुने  

   छ । 

५. ऩयीऺाका राधग सलभछतरे आफश्मकताको राधग उऩसलभछत ऩछन गठन गनइ सतनेछ ।  

६. सलभछतको सधचवारम नगय लिऺा िाखाभा यहनेछ ।  

 

ऩररच्छेद -३ 

(४)आधारभतु शिऺा उत्तीर्ण ऩरीऺा सशमतीको काम कतणव्य र अधधकार 

१ आधायबतु लिऺा उत्तीणइ ऩयीऺा सलभछतको काभ, कतइव्म य अधधकाय देहाम फभोस्जभ हुनेछः 

 ऩयीऺा सॊचारनको सम्फन्तधभा छनछत छनधाइयण गने । 
 ऩयीऺा केन्तर तोतने । 
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 ववद्मारमहरुराई सभहुभा ववबाजन गयी ऩयीऺा सॊचारन गने । 
 प्रश्नप्रि छनभाइण उ .ऩ.ु ऩयीऺण, सभऩयीऺण, अनगुभन तथा ऩयीऺा सम्फस्न्तध काभभा सॊरन न व्मवत्तको 

ऩारयश्रलभक छनधाइयण गयी राग ुगने ।  
 ऩयीऺापर प्रकालित गने य उत्तीणइ ऩयीऺाथीराई छनमभानसुाय प्रभाणप्रि ठदने। 
 कुन ै ऩयीऺाकेन्तरभा अछनमलभतता बएभा आवश्मतता अनसुाय ऩयीऺा गयी वा ऩनु ऩयीऺा गयाउने य 

्मस्तो ऩयीऺा केन्तर खायेज गने । 
 ऩयीऺाको अनगुभनकोराधग आफश्मक व्मफस्था लभराउने ।  
 ऩयीऺा केन्तर य ऩरयऺण केन्तरको सयुऺाको आफश्मक प्रवन्तध लभराउने ।  
 उ्कृष्ट ऩयीऺाकेन्तर, केन्तराध्मऺ, उ्कृष्ट लिऺक य ववद्माथीराइइ ऩयुस्कृत गने व्मफस्था लभराउने ।  
 ऩयीऺा सम्फन्तधी स्थानीम, प्रादेलिक, यास्ष्िम य अन्ततयास्ष्िम सॊघ सॊस्थासॊग सभन्तवम कामभ गने ।  
 ऩयीऺा सम्फन्तधी सचुना तथा तथ्माङ्कको अलबरेखीकयणको व्मफस्था गने ।  
 ऩयीऺाका राधग आफश्मक फजेटको स्वीकृत य खचइको अनभुोदन गनइ साभास्जक ववकास सलभछतभा ऩेि 

गनइ व्मफस्था लभराउने ।  
 लिऺा ऐन, छनमाभवरी य कामइऩालरका तोकेफभोस्जभ अन्तम काभ गने । 

 

ऩररच्छेद -४ 

(५) ऩरीऺा कायणक्रम कायाणन्वयन प्रक्रक्रया 

१. आधायबतु तहको उत्तीणइ ऩयीऺाको ववद्माथी यस्जष्टेिन य आवेदन पायाभ बयाइ येकडइ तमाय गने । 

२. ऩयीऺा येकडइका छनलभत्त सफ्टवेमय ववकास गयी राग ुगने । 

३. प्रछत ववषम ३ जना ववषमगत लिऺकको टोरी वनाई प्रश्नऩि भोडयेिन गयी स्तयीकृत प्रश्नऩि तमाय गने । 

४. प्रश्नऩि ऩाठ्मक्रभको ग्रीडभा आधायीत हुनऩुने ।  

५. सभहु ववद्मारमको ऩामक ऩनेगयी आफश्मकता अनसुाय ऩयीऺाकेन्तर कामभ गने । 

६. केन्तराध्मऺ, सहामक केन्तराध्मऺ य छनयीऺक सठहतको व्मवस्था गयी ऩयीऺा सॊचारन गने गयाउने । 

७. उत्तय ऩसु्स्तका ऩरयऺण केन्तर(स्रोतकेन्तर)भा बेरागयी उ.ऩ.ु ऩयीऺण य सम्भ ऩयीऺणको  व्मवस्थाऩन गने 
गयाउने । 

८. उ.ऩ.ु ऩयीऺण वाट प्राप्त अॊक सफ्टवेमयभा इस्न्ति गयी रेजय य गे्रडलसटको व्मवस्था गने । 

९. ववद्माथीहरूराइइ प्रभाणऩि (ग्रेडलसट) ववद्मारमभा भापइ त उऩरब्ध गयाउने ।  
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१०. ऩयीऺाको ववश्वसछनमता तथा वदै्धताकामभ गनइ आधायबतु लिऺा उत्तीणइ ऩयीऺा सलभती,  नगय 
कामइऩालरका , नगय लिऺा िाखा य स्जल्रा लिऺा कामाइरम रगामतका छनकाम वाट ऩयीऺाकेन्तर य उ.ऩ.ु 
ऩयीऺण केन्तरको अनगुभनको व्मवस्था गयीने छ । 

ऩररच्छेद -५ 

(६)ववतीय स्रोत व्यवस्थाऩन र खचणको माऩदण्ड 

१. मो ऩयीऺा सॊचारनको ववछतम व्मवस्था तऩलिर फभोस्जभ हुनेछः 

 नेऩार सयकाय वाट कऺा ८ ऩयीऺाका छनलभत्त ्प्राप्त अनदुान। 
 सॊस्थागत ववद्मारमका ववद्माथीवाट लरएको तोकेफभोस्जभको िलु्क। 
 स्थाछनम सयकाय ( नगयऩालरका) वाट छनःिलु्क लिऺा कामाइन्तवमनका रागी थऩ गयीएको अनदुान । 
 ववलबन्तन सॊघ सॊस्थाफाट प्राप्त अनदुान ।  

 

२.ऩयीऺाको खचइका िीषइकहरू छनम्नानसुाय हुनेछनः  

 ववलबन्तन ककलसभका ऩयीऺा सम्फन्तधी पायभ छऩाइइ । 
 सफ्टवेमय छनभाइण ।  
 ववफयण इस्न्ति खचइ ।  
 ववलबन्तन इतमऩुभेन्तट व्मफस्थाऩन ।  
 ऩयीऺा सॊचारन खचइ ।  
 अनगुभन तथा छनरयऺण खचइ ।  
 फठैक सॊचारन खचइ ।  
 प्रश्नऩि भोडयेेिन खचइ ।  
 प्रश्नऩि य उ.ऩ ुछऩाइइ ।  
 उ.ऩ ुऩयीऺण, सभ ऩरयऺण ।  
 भाकइ  इस्न्ति खचइ ।  
 उ.ऩ.ु ऩयीऺण केन्तर व्मफस्थाऩन ।  
 स्टेिनयी तथा भसरन्तद खचइ ।  
 प्रभाणऩि छऩाइइ खचइ ।  
 ववववध खचइ ।  

३. ऩयीऺाकाराधग फजटे स्वीकृछत य खचइको अनभुोदन त्रिमगुा नगयऩालरकाको साभास्जक ववकास ववषमगत 
सलभछतफाट हुनेछ ।  

 


