
वार्षिक ऩयीऺा संचारन तथा व्मवस्थाऩन संम्फन्धी अन्तयक्रिमा कामििभ 

मभतत २०७४/११/२८  गते मस फागचौय नगयऩामरका स्तयीम प्रधानध्माऩकहरुको शकै्षऺक वषि २०७४ 
को वार्षिक ऩयीऺा संचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्न्ध अन्तक्रिि मा कामििभ मस फागचौय 
नगऩामरका नगयप्रभुख तथा नगय मशऺा समभतत अध्मऺ श्रीभान रोकभान फुढाथोकीको 
अध्मऺताभा नगयस्तयीम ऩयीऺाराई व्मवन्स्थत, भमािददत रुऩभा संचारन तथा नगयको शैक्षऺक 
र्वकासको रागग तनम्न रखखत तनणिमहरु  गरयएको छ | 

१. प्रत्मेक र्वद्मारमका प्रधानध्माऩक(प्र.अ.) केन्राअध्मऺ यहने गरय र्वद्मारम व्मवस्थाऩन 
समभतत (र्व.व्म.स.), अमबबावक, मशऺक तथा र्वद्माथी बफच अन्तक्रिि मा गरय  ऩयीऺाराई भमािददत 
य व्मवन्स्थत गने | 

२.कऺा ८ को वार्षिक ऩयीऺाको उत्तय ऩुन्स्तका ऩरयऺण केन्र फा.न.ऩा. मशऺा शाखाभा ऩरयऺा 
सक्रकमको बोमरऩल्ट मभतत २०७४/१२/१८ गते   जम्भा गने | 

३. कऺा ५ को वार्षिक ऩरयऺाको उत्तयऩुन्स्तका ऩरयऺणको रागग देहामका ऩरयऺा केन्र तोक्न े
तनणिम गरयमो | 

->केन्र क जनकल्माण नभुना भा.र्व . थायभाये वडा नं. १, २, ३ 

-> केन्र ख सयस्वती भा. र्व. मशवयथ ऩेददखोरा वडा नं. ४, ५, १२ 

-> केन्र ग फारकन्मा भा.र्व. कोटफाया, ताटके वडा नं. ६, ७, ११  \ 

-> केन्र घ कामरका भा.र्व. कोटभौरा वडा नं. ८, ९, १० 

४. कऺा ५ को उत्तय ऩुन्स्तका संकरन य ऩयीऺण गयाउने न्जम्भा सम्फन्न्धत ऩरयऺाकेन्र 
र्वद्मारमका  प्र.अ. को हुने | 

५. कऺा ६, ७ य ९ को उत्तय ऩुन्स्तका ऩरयऺण न्जम्भा सम्फन्न्धत र्वद्मारमरे मरने | 

६. सफै कऺाहरुको नततजा २०७४/१२/२९ गते प्रकामशत गने | 

७. शैक्षऺक सत्र २०७५ को नमा बनाि २०७५/१/२ देखख २०७५/१/१५ गतेसम्भ घयदैरो अमबमान 
सदहत सम्ऩन्न गने य २०७५/१/१६ देखख ऩठनऩाठन सन्चारन गने | 



८. शै.श. २०७५ का रागग नगयऩामरकाको वार्षिक   शैक्षऺ क्मारेन्डय तनभािण  गरय सफै र्वद्मारमभा 
रागु गने य क्मारेन्डय तनभािणको   रागग  नगयमशऺा प्रभुख टेक फहादयु डी. सी. को 
संमोजकत्वभा  देहामको सदस्म यहने गरय ९ सदस्मीम   क्मारेन्डय    तनभािण समभतत गठन गने 
तनणिम गरयमो | 

-टेक फहादयु डी.सी.                   संमोजक 

-दहयारार न्मौऩाने                       सदस्म 

-बुऩेन्र याज वरी                        सदस्म 

-नवयाज ऩुन                                सदस्म 

-उभेश कुभाय  फुढाथोकी              सदस्म 

-ऩुणि फहादयु वरी                        सदस्म 

-नेव फहादयु वरी                        सदस्म 

-येशभ  फहादयु . वरी                  सदस्म 

-खभुयाज    के.सी                        सदस्म 

९. SEE तथा कऺा ११,१२ को  ऩरयऺा राई  व्मवन्स्थत य भमािददत रुऩभा संचारन गनि सवैरे आ-
आफ्नो तपि फाट सकायात्भक बूभीका तनवािह गने | 

१०. प्रत्मेक र्वद्मारमको २०७५ वैशाखको ऩदहरो हप्ता मबत्र कऺा १-१० ऩा.ऩु. खयीद गरय 
र्वद्माथीराई र्वतयण गरय सक्ने व्मवस्था गने | 

११. बनाि अमबमानभा सम्ऩूणि मशऺक, कभिचायी तथा र्व.व्म.स. ऩदागधकायीहरु अतनवामि  रुऩभा 
सहबागी हुने | 

१२.उऩमुक्त तनणिमहरु कामिन्वमन तथा सभग्र शैक्षऺक सुधायभा सम्फन्न्धत मशऺक कभिचायी, र्व. 
व्म .स . ऩदागधकायी, र्वद्माथीहरु उगचत भूल्मांकन गरय ऩुयस्काय य दण्ड व्मवस्था गने तनणिम 
गरयमो | 



 


