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                                                                 स्वीकृत मिति २०७८।०२।०७ 

 

"आधारभूत तह (कक्षा-८) विद्यार्थी मूल्याङ्कन तर्था नवतजा प्रकाशन काययविवध, २०७८" 

 

प्रस्तािना  

दशेमा पनु: फैलिएको नयााँ भरेिएन्ट सलितको कोलभड-१९ को सङ््करमण ि मिामािीका कािण आधािभतू ति (कक्षा-८) को लिलित 

पिीक्षा प्रत्यक्ष उपलथिलतमा सञ्चािन िुनसक्ने अवथिा नदलेिएको ि चाि ु शैलक्षक सत्रको अन्त्यसम्ममा मिामािी कायम ििने अवथिा 

दलेिएको िुाँदा लवद्यािीिरुको शैलक्षक  सत्र तिा थवाथ्य सिुक्षा समतेिाई मध्यनजि गिी सम्बलन्धत लवद्याियबाट लवद्यािीिरुको वालषिक 

मलू्याङ््ककन गिी प्रमाणीकिण तिा शे्रणीकिण गने, नलतजा प्रकाशन गन ेि प्रमाणपत्र प्रदान गन ेकायििाई िप व्यवलथित गनि वाञ्छनीय भएकाि े

नेपािगन्ज उप मिानगिपालिकाको नगिकायिपालिकाि ेनेपािगन्ज उप मिानगिपालिकाको प्रशासकीय काययविवध वनयवमत गने ऐन २०७४ 

को उपदफा (४) को (१) बमोलजम थिानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (१) ज ि ेलदएको अलधकाि प्रयोग गिी यो 

कायिलवलध बनाई जािी गरिएको छ ।  

पररच्छेद-१: प्रारवभभक 

१ संवक्षप्त नाम र प्रारभभः (१) यस कायिलवलधको नाम "आधारभूत तह (कक्षा-८) विद्यार्थी मूल्याङ्कन तर्था नवतजा प्रकाशन 

काययविवध, २०७८" ििकेो छ । 

(२) यो कायिलवलध शैलक्षक सत्र २०७७ को आधािभतू ति (कक्षा-८) को वालषिक पिीक्षा लदने पिीक्षािीिरुका िालग िाग ूिुनेछ । 

(३) यो कायिलवलध कायिपालिकाबाट थवीकृत भएको लमलतदलेि प्रािम्भ िुनेछ । 

२ पररभाषाः लवषय वा प्रसङ््कगि ेअको अिि निागेमा यस कायिलवलधमा  

(क) “परीक्षा सवमवत” भन्नाि ेयस नेपािगन्ज उप मिानगिपालिकाको आधािभतू तिको पिीक्षा सलमलत सम्झनपुछि । 

(ि) "नवतजा तयारी सवमवत" भन्नाि ेभन्नाि ेयस कायिलवलधको दफा ३ बमोलजम गलित सलमलत सम्झनपुछि । 

(ग) “विद्यार्थी मूल्यांकन सवमवत” भन्नाि ेयस कायिलवलध बमोलजम सम्बलन्धत लवद्याियि ेगिेको कक्षा-८ का लवद्यािीिरुको प्राप्ताङ््कक सलित 

अलन्तम मलू्याांकन प्रमालणत गिी लसफारिस गने दफा ४ बमोलजम गलित सलमलत सम्झनपुछि । 

(घ) "नगर वशक्षा अवधकृत " भन्नाि ेनेपािगन्ज उप मिानगिपालिकाको लशक्षा, यवुा तिा िेिकुद मिाशािाको प्रमिु सम्झनपुछि । 

(ङ्क) "वशक्षा अवधकृत" भन्नाि ेनपेािगन्ज उप मिानगिपालिकाको लशक्षा, यवुा तिा िेिकुद मिाशािामा कायिित लशक्षा सवेाको अलधकृत 

थतिको कमिचािी सम्झनपुछि । 

(च) “विषय वशक्षक” भन्नाि ेकक्षा-८ मा सम्बलन्धत लवषय अध्यापन गिाउने लशक्षक सम्झनपुछि । 

(छ)  “विद्यार्थी” भन्नाि े२०७७ को आधािभतू ति (कक्षा-८) को पिीक्षामा सिभागी िुन योग्य लवद्यािीिरु सम्झनपुछि । 

(ज)  “पाठ्यक्रम” भन्नाि े िालरिय पाि्यरम लवकास तिा मलू्याङ््ककन परिषद ् तिा नेपाि सिकािद्वािा थवीकृत कक्षा-८ को पाि्यरम 

सम्झनपुछि । 

(झ) "सैद्धावततक मूल्याकन" भन्नाि ेपाि्यरमि ेतोके बमोलजमका लवषयवथतिुरुको पिीक्षण गनिका िालग लवद्यािीको भौलतक वा अभौलतक 

उपलथिलत (अनिाइन/अफिाइन लवलध) मा सञ्चािन गरिने त्रमैालसक, अधिवालषिक वा त्यथतै कुनै समयावलधको फिकमा सञ्चािन गरिने 

लिलित पिीक्षा सम्झनपुछि । सैद्धालन्तक मलू्याङ््ककन भन्नाि ेबाह्य मलू्याङ््ककनिाई समेत जनाउनेछ । 

(ञ) "प्रयोगात्मक मूल्यांकन" भन्नाि े पाि्यरमि े प्रयोगात्मक पिीक्षाका िालग भनी तोके बमोलजमका लवषयवथत ु ि पणूािङ््कक अनसुाि 

लवद्यािीको लसप पिीक्षण गनिका िालग सञ्चािन गरिने व्याविारिक पिीक्षा सम्झनपुछि । 

(ट) "आततररक मूल्याङ्कन" भन्नाि े भौलतक वा अभौलतक रुपमा सञ्चािन गरिने लिलित तिा प्रयोगात्मक पिीक्षाबािकेका अन्य 

साधनिरु प्रयोग गिी प्रत्यक्ष अविोकन वा त्याङ््कक सङ््ककिनको अध्ययन लवशे्लषणबाट गरिने मलू्याङ््ककन सम्झनपुछि । 

(ठ) "शे्रणीकरण" भन्नाि ेअक्षिाङ््ककन पद्धलत कायािन्वयन कायिलवलध, २०७२ (सांशोधनसलित) बमोलजम लवद्यािीि ेिालसि गिेको लसकाइ 

थतिको ग्रडे लनधाििण भन्ने सम्झनपुछि । 

(ड) “पाठ्यघण्टा (Credit Hour)” भन्नाि े कक्षा-८को पाि्यरमि े तोकेअनसुाि लसकाइ सम्बद्ध लरयाकिापमा िचि गरिने समयिाई 

सम्झनपुछि । 

(ढ) “स्तरीकृत अङ्क (Grade Point)” भन्नाि े अक्षिमा गरिएको लवद्यािी मलू्याङ््ककनको थतिीकिणिाई अङ््ककमा प्रथततु गरिएको 

आनसुाङ््कलययक मानिाई सम्झनपुछि । 
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पररच्छेद-२: सवमवत गठन र मुख्य कायय 

३। परीक्षा सवमवत : यस उपमिानगि पालिकाको अधािभतू तिको पिीक्षा सलमलतको काम लवद्याियिरुमा िुने वालषिक मलू्याङ््ककनको 

व्यवथिापन अनगुमन गनुि, नलतजा प्रकाशन सलमलत ि लवद्याियको मलू्याङ््ककन सलमलतिाई आवश्यक लनदशेन लदन ु िुनेछ । उक्त सलमलतको 

सलचवािय लशक्षा शािामा ििनछे । 

 

४   नवतजा तयारी सवमवत: नगि लशक्षा अलधकृतको सांयोजकत्वमा पिीक्षा सलमलति ेतोकेको लशक्षा अलधकृत कमिचािी दइु जना ि पिीक्षा 

लसलमलतका सदथयबाट ३ जना ि पिीक्षामा काम गने १ जना कमिचािी सलितको सात सदथिीय नलतजा तयािी सलमलत ििने छ । सलमलतको काम 

लवद्याियबाट मलू्याङ््ककन तालिका सङ््ककिन गनुि, मलू्याङ््ककन सम्बन्धी गोप्य कागजातिरुको व्यवथिापन गनुि ि नलतजा प्रकाशनका सम्पणूि 

कायििरु गनुि िुनेछ । नलतजा तयािी सलमलति े नलतजाको अलन्तम प्रलतवेदन पिीक्षा लसलमतमा पेस गनछे । उक्त सलमलतको सलचवािय लशक्षा 

शािामा ििनेछ । सलमलति ेिप लवषयमा आवश्यकतानसुाि आफ्नो कायिलवलध आफैाँि ेबनाउन सक्नेछ । 

५ विद्यार्थी मूल्याङ्कन सवमवत : लवद्याियका प्रधानाध्यापकको अध्यक्षतामा  कक्षा ८ को वरिष्ठतम ् लशक्षक  ि प्रधानाध्यापकि ेतोकेको 

प्रशासलनक काम गन ेएक जना लशक्षक/कमिचािी सदथय ििकेो लवद्यािी मलू्याङ््ककन सलमलत ििनेछ । लवषयगत लशक्षकबाट आएको प्राप्ताङ््कक 

तालिकािाई रुज ू गिी प्रमालणत गिी लशक्षा शािामा पिाउन ु लवद्यािी मलू्याङ््ककन सलमलतको मयुय कायि िुनेछ । उक्त सलमलतको सलचवािय 

प्रधानाध्यापकको कायिकक्षमा ििनेछ । सलमलति ेिप लवषयमा आवश्यकतानसुाि आफ्नो कायिलवलध आफैाँि ेबनाउन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद-३: विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रवक्रया 

६ प्रिेशपत्र नपाएका विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कनमा सवभमवलत नगराउने: पिीक्षा आवेदन फािाम भिेका, पिीक्षा दथतिु बझुाएका लसम्बोि 

नम्बि कायम भएका ि लवद्याियमा पिपािन भएको कुि लदनको न्यनूतम पचित्ति प्रलतशत िालजिी भएका लवद्यािीिरुको मात्र मलू्याांकन 

वापतको अङ््कक पिाउन े। 

७  विद्यार्थीहरुको िावषयक मूल्याङ्कन: लवद्याियमा सञ्चालित कायिरम अनसुाि (साधािण/सांथकृत) लवद्यािीिरुको सङ््कयया एलकन गिी 

दिेाय बमोलजम लवषयगत रुपमा सैद्धालन्तक,  प्रयोगात्मक ि आन्तरिक मलू्याांकनको प्राप्ताांक लवविण तयाि गने । 

(१) सैद्धावततक मूल्याकनः लवद्याियि े लिएको पलििो त्रमैालसक पिीक्षाको प्राप्ताङ््ककिाई ३० प्रलतशत ि दोस्रो अधिवालषिक पिीक्षाको 

प्राफ्ताङ््ककिाई ५० प्रलतशत गिी कुि ८० प्रलतशत पणूािङ््ककमा रुपान्तिण गने । अधिबालषिक सांचािन नभएका लवद्याियि े आन्तरिक 

मलू्याङ््ककनबाट समायोजन गने । 

(२) प्रयोगात्मक मूल्यांकनः प्रयोगात्मक पिीक्षा िुने लवषयको मलू्याङ््ककनिाई पाि्यरमि े तोकेको प्रलतशत अनसुाि पलििो त्रमैालसक ि 

अधिवालषिक पिीक्षाको पणूािङ््ककमा समायोजन गिी प्रयोगात्मक पिीक्षाको प्राप्ताङ््कक चढाउने ।  

(३) आततररक मूल्याङ्कन: लवद्याियमा लवद्यािीको दलैनक िाजीिी, गिृकायि, परियोजना कायििरुको सङ््कयया, कक्षा ि सामलुिक कायििरुमा 

प्रदशिन गिेको नेततृ्व क्षमता,  िेलडयो पािशािा, टेलिलभजन लशक्षण ि भचुिअि अनिाइन/ अफिाइन कक्षा आलदमा सिभालगता, अनिाइन 

अफिाइन माध्यमबाट सोलधएका प्रश्निरुको उत्ति लदने लसपिाई २० प्रलतशतमा मलू्याङ्ककन गने । 

८  प्राप्ताङ्क तावलकामा प्रविवि र अवततमीकरण  

(१) अनसुचूी-१ बमोलजमको ढााँचामा लवद्याियमा सम्बलन्धत लवषयका लशक्षकि ेतयाि गने प्राप्ताङ््कक तालिका तयाि गिी लवद्याियको 

मलू्याङ््ककन सलमलत समक्ष पेस गने ।  

(२) लवद्याियको मलू्याङ््ककन सलमलति े अनसुचूी-२ बमोलजम मलू्याङ््ककन तालिका तयाि गिी प्रमालणत गने । मलू्याांकन सलमलति े

अनसुचूीमा माग भएका सब ैलवविणिरु अलनवायि रुपमा भने ।  

(३) तालिकामा प्राप्ताांक चढाउाँदा लवद्यािीिरुको लसम्बोि नम्बिको बढ्दो रममा चढाउन े।  

(४) सैद्धालन्तक  ि प्रयोगात्मक लवषय ि आन्तरिक मलू्याङ््ककन मा लवद्यािीको प्राप्ताङ््कक छुट्टा छुटै्ट उल्ििे गिी दईु प्रलत समलिगत लवविण  

तयाि गने ।  

(५) मलू्याांकन सलमलति ेतयाि गिेको प्राप्ताांक लवविण लशक्षा शािाि ेउपिब्ध गिाए बमोलजमको लवद्यतुीय  )अनिाइन /अफिाइन  (मा 

प्रलविी (Entry) गने ।  

(६) प्राप्ताङ््कक तालिका भिी लवविण तयाि भएपलछ मलू्याांकन सलमलतका सब ैसदथयिरुि ेिथताक्षि गिी तोलकएको समयलभत्र लवद्याियको  

छाप समते िगाई दईु प्रलत लशक्षा शािामा बझुाउने ।  

(७) सो मध्ये एक प्रलत शािाबाट  प्रमालणत गिाई प्रधानाध्यापकि ेलवद्याियमा अलभििेको रुपमा िायने ।  
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(८) मलू्याांकन सलमलति े लशक्षा शािामा पेस गन ेप्राप्ताङ््कक तालिकाको कुनै पलन लवविणिाई नसच्याउन,े केिमटे नगन ेि लटपेक्स प्रयोग 

नगने ।  

(९) लशक्षा शािामा पेश गरिएको पिीक्षा आवेदन फािम अनसुािको लसम्बोि नम्बि, नाम, िि ि जन्मलमलत  रुज ुगिी यलकन गने । यलद 

फिक पनि गएको पाइएमा भएको ि िुनपुने व्यिोिा उल्ििे गिी शािामा पत्राचाि गन े।  

(१०) पिीक्षाफि प्रकाशन नभएसम्म लवद्याियि ेमलू्याङ््ककन लवविण गोप्य िायने । 

(११) लवद्याियको मलू्याङ््ककन सलमलति ेपिाएको लवविण झिुा िििेमा वा गित लवविण पेश गिेको पाइएमा सोको काननू बमोलजम  

जवाफदिेी मलू्याांकन सलमलत थवयम ्िुनेछ । 

९ नवतजा प्रकाशन गने: नलतजा तयािी सलमलति ेलवद्याियिरुबाट प्रमालणत गरिएका समलिगत मलू्याङ््ककन तालिका सङ््ककिन गनेछ ।  नलतजा  

तयािी सलमलति े पेश गिेके मलू्याङ््ककन तालिकाके आधािमा पिीक्षा सलमलति ेनलतजा प्रकाशन गन ेछ । साि ैअनसुचूी ३ बमोलजम ग्रडेसीट 

उपिव्ध गिाउने । 

१० सूचना बमोवजमको समयािवध वभत्र तोवकएको कायय गनुयपने:  लशक्षा शािाि ेगिेको सचूना बमोलजमको समयावलध लभत्र लवद्यािी 

मलू्याांकन सलमलति ेतोलकएको कायि सम्पन्न गनुिपनेछ । 

११  शे्रणीकरण गनुय पने : वद्यािीि ेप्राप्त गिेको अङ््ककिाई अक्षि ग्रडेमा रुपान्तिण गिी श्रणेीकिण गनेछ । श्रेणीकिण ग्रडे लनधाििण अक्षिाङ््ककन 

पद्धलत कायािन्वयन कायिलवलध, २०७२ को दफा ३ को उपदफा ३.१.१ ि ३.१.२ बमोलजम िुनेछ । 

१२ उत्तीणय/ अनुत्तीणयको व्यिस्र्था नरहने: प्रमाणपत्रमा उत्तीणि अनतु्तीणिको व्यवथिा ििने छैन । सोको सट्टा लवषयगत तिा समग्रमा शे्रणीकिण 

लदइने छ । लवद्यािीिरुि ेप्राप्त गिेको शे्रणीको व्यायया ग्रडेलसटको पषृ्ठमा उल्ििे गरिनेछ । 

 

पररच्छेद-४: वशक्षा युबा तर्था खेलकुद महाशाखाको काम, कतयव्य र उत्तरदावयत्ि 

१३  वशक्षा युबा तर्था खेलकुद महाशाखाको काम, कतयव्य र उत्तरदावयत्ि यस बमोवजम िुनेछ ।  

(१) लवद्याियिरुबाट प्राप्त मलू्याङ््ककन तालिकाको प्रमालणत सक्कि लवविणसाँग  लवद्यतुीय माध्यमबाट पिाइएको लवद्याियगत लवविण रुज ुगने  

(२) लवद्याियबाट प्राप्त लवद्यािीको लवविण ि लशक्षा शािामा ििकेो पिीक्षा आवेदन अलभििेसाँग लमि ेनलमिकेो रुज ुगने । 

(३) अनसुचूी अनसुािको प्रमालणत लवविण बमोलजम सैद्धालन्तक  ि प्रयोगात्मक दवुै िण्डको पणूािङ््कक ि प्राप्ताङ््कक रुज ुगिी एलकन गने । 

(४) लवद्यािीि ेप्राप्त गिेको प्राप्ताांकिाई अक्षिाङ््ककन पद्धलत कायािन्वयन कायिलवलध, २०७२ (सांशोधन सलित) बमोलजम रुपान्तिण गने । 

(५) उपदफा (४) बमोलजम रुपान्तरित लवविणिाई रुज ुगने । 

(६) उपदफा (५) बमोलजम रुज ुभएकोअलन्तम लवविण नलतजा प्रकाशनको िालग नलतजा पिीक्षा सलमलत समक्ष लसफारिस गने । 

(७) पिीक्षा  सलमलतबाट पारित नलतजािाई वैकलल्पक माध्यमका प्रलवलधबाट प्रकाशन गन े। 

(८) लवद्याियिरुिाई नलतजाको सािाांश पिाउने ि नलतजा प्रकाशन गनि जानकािी लदने । 

(९) सम्बलन्धत लवद्याियिाई िजेि ि ग्रडेलसट उपिब्ध गिाउने । 

पररच्छेद-५ : विविध 

१४ मूल्याङ्कन तर्था नवतजा प्रकाशन खचय: वालषिक मलू्याङ््ककन तिा नलतजा तयािी सम्बन्धी प्रशासलनक तिा प्रालवलध िचिको व्यवथिा 

पिीक्षा सलमलतको लनणियबमोलजम िुनेछ । 

१५ तु्रवट सच्याउने: नलतजा प्रकाशनमा प्रालवलधक कािणबाट कुनै त्रलुट भएमा वा नलतजा थिलगत भएमा वा नलतजा छुट भएमा सम्बलन्धत  

लवद्याियको लसफारिस सलित नलतजा प्रकाशन भएको लमलति ेपै ाँलतस लदन लभत्र लशक्षा शािामा लनवेदन लदनपुनेछ । प्राप्त लनवेदन सांकिन गिी 

शािाि ेअलभििे अनसुाि आवश्यक कािवािी गनुिपनेछ । 

१६ यसिषय नहुने: नलतजा प्रकाशन पश्चात पनुयोग गिाउने, उत्तिपलुथतका िनेे, पनुः पिीक्षण गिाउने ि पिुक ग्रडेवलृद्ध पिीक्षा सञ्चािन सम्बन्धी 

कायि यस वषि िुने छैन । 

१७ बाधा अड्काउ फुकाउने: यस कायिलवलधको कायािन्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ आइपिेमा पिीक्षा सलमलति े बाधा अड्काउ फुकाउन 

सक्नछे । 

१८ संशोधन र खारेज गने अवधकार: यो कायिलवलध सांशोधन गने ि िािेज गने अलधकाि नगि कायिपालिकामा ििनेछ । 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     प्रमिु प्रशासलकय अलधकृत  
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अनसुचूी-१ 

लवद्याियका सम्बलन्धत लवषयका लशक्षकिे तयाि गने प्राप्ताङ््कक तालिका 
 

आधािभतू ति (कक्षा-८) वालषिक मलू्याङ््ककन 

 

विषयगत प्राप्ताङ्क तावलका 
 

लवषयको नाम: ……………………………  लवषय कोड: ………………  लवद्यािय कोड: …………… 

लवद्याियको पूिा नाम: …………………….. गाउाँ/टोि:……………… पालिका :……….……. वडा नां……..  

पिीक्षा दथतिु बझुाएको लवद्यािी सङ््कयया: ………………….  

  

पणूािङ््कक : पलििो त्रैमालसक ३० प्रलतशत, अधिवालषिक ५० प्रलतशत ि आन्तरिक २० प्रलतशत 

 

र. 

सां. 

लसम्बोि 

नां. 

लवद्यािीको 

पिूा नाम िि 
लिङ््कग 

सैद्धालन्तक  

(प्रयोगात्मकका लागग 

तोगकएको प्रगतशत बाहेक) 

प्रयोगात्मक  

(गिषय अनुसार सदै्धागततकको 

२५ िा ३० िा ५०%) 

आन्तरिक (२०%) 
जम्मा  

प्राप्ताङ््कक कै
लफ

य
त

 

पलििो 

त्रैमालसक 
अधिवालषिक 

पलििो 

त्रैमालसक 
अधिवालषिक 

पलििो 

त्रैमालसक 
अधिवालषिक 

१            

२            

३            

 

तयाि गने लवषय लशक्षकको सिी ……………... 

नाम: ………………………….. 

मलू्याङ््ककन सलमलतसमक्ष पेस गिेको लमलत: २०७८/०२/…. 
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अनसुचूी-२ 

 

लवद्याियको मलू्याङ््ककन सलमलतिे तयाि गिी पेस गने प्राप्ताङ््कक तालिका 
 

आधािभतू ति (कक्षा-८) वालषिक मलू्याङ््ककन 

वालषिक मलू्याङ््ककन तालिका 
 

लवद्यािय कोड: ………………. 

लवद्याियको पूिा नाम: …………………….. गाउाँ/टोि:……………… पालिका :……….……. वडा नां……..  

पिीक्षा दथतिु बझुाएको लवद्यािी सङ््कयया: …………………. 

 

र. 

सां. 

लसम्बोि 

नां. 

लवद्यािीको 

नाम िि 

जन्म लमलत 

साि/मलिना/गत े लि
ङ्क

ग
 

लवषयिरु 

जम्मा 

कै
लफ

य
त

 

न
ेप
ाि

ी 

अ
ङ्क

ग्र
ज

ी 

ग
लण

त
 

स
ाम

ाल
ज

क
 अ

ध्य
य

न
 ि

 

ज
न
स

ङ्क
य

य
ा 

लश
क्ष

ा 

लव
ज्ञ

ान
 त

ि
ा 

 

व
ात

ाव
िण

 

थव
ाथ

्य
 त

ि
ा 

 श
ाि

ीर
िक

 ल
श

क्ष
ा 

न
ैलत

क
  

लश
क्ष

ा 

प
ेस

ा,
 व्

य
व

स
ाय

 ि
 

 प्र
लव

लध
 ल

श
क्ष

ा 

क
म्प

य
ुट
ि 

व
ा 

अ
न्य

  

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

७५ २५ ७५ २५ १००  ७५ २५ ७५ २५ ३० २० २५  २५ ५० ५०   

१                        

२                        

सै-सैद्धालन्तक प्र-प्रयोगात्मक 

तयाि गनेको सिी    रुज ूगनेको सिी  प्रमालणत गनेको सिी 

नाम     नाम    नाम 

पद: लशक्षक/कमिचािी    पद: कक्षा लशक्षक   पद: प्रधानाध्यापक 

लमलत: २०७८/०२/..    लमलत: २०७८/०२/..   लमलत: २०७८/०२/..  लवद्याियको छाप 
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अनसुचूी-3 

ग्रेडलशट (GRADE SHEET) को ढााँचा 
 

NEPALGUNJ SUBMETROPOLITANCITY 

OFFICE OF MUNICIPAL EXECUTIVE 

EDUCATION, YOUTH AND SPORTS SECTION 

NEPALGUNJ, BANKE DISTRICT 

LUMBINI PROVINCE, NEPAL 
 

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

GRADE-SHEET 

THE GRADE SECURED BY ………………………………………… DATE OF BIRTH ……………. (B.S.) / 

………………… (AD) FATHER'S NAME ……………………….. MOTHER'S NAME ……………………. 

SYMBOL No …………………... CERTIFICATE NO ………….. OF ………………………….. SCHOOL ……… IN 

THE ANNUAL BASIC LEVEL EDUCATION (GRADE-8) EVALUATION OF ARE GIVEN BELOW. 

S
er

ia
l 

N
u

m
b

er
 

SCHOOL SUBJECTS 
CREDIT  

HOUR 

OBTAINED GRADE 

F
IN

A
L

 

G
R

A
D

E
 

G
R

A
D

E
 

P
O

IN
T

 

R
E

M
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 Computer       

 GRADE POINT AVERAGE TOTAL (GPA)  

1. One credit hour equals 32 clock hours. 

2. TH : Theory, PR : Practocal 

3. Ab* : Absent 

T* : Theory grade missing 

P* : Practical grade missing 

TP* : Theory and practical grade missing 

# : Subject(s) appeared in the supplementary examination 

 

……………….   ……………..  …………….. 

Prepared by Date of Issue: …………… Checked by   Education Section Chief 

 


