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प्रस्तावना
श्चिश्वव्यापी रूपमा फै श्चलएको कोिोना भाइिस मिामािी (COVID-19) ले श्चशिासश्चित मानि जीिनका
ििे क िेत्रलाई व्यापक असि गिे को छ।अश्चिलेको यो कोश्चभड-१९को मिामािीमा लामो समयदेश्चर्ख श्चिद्याथी भौश्चतक
रूपमा उपश्चस्थत भएि पिम्पिागत ढङ्गले अध्ययन, अध्यापन ि पिीिामा सिभागी िुने अिस्था छै न।यस अिस्थामा
श्चशिा िेत्रमा पिे को प्रभािलाई न्यनू ीकिण गने उद्देश्य अनरुु प श्चिद्याथीको शैश्चिक सत्रलाई लश्चम्बन नश्चदनका लाश्चग
मिामािीको यस श्चिषम परिश्चस्थश्चतमा िैकश्चलपक माध्यमबाट श्चिद्याथीको मलू याङ्कन गनपतु ने आिश्यकता
देश्चर्खन्छ।यिी परिश्चस्थश्चतलाई मध्यनजि गदै श्चिश्वश्चिद्यालय अनदु ान आयोग (UGC) को श्चमश्चत २०७७ आषाढ १९
गते जािी गरिएको "उच्च श्चशिामा िैकश्चलपक प्रणालीबाट श्चसकाइ सिजीकिण श्चनदेश्चशका २०७७" तथा मध्यपश्चिमाञ्चल श्चिश्वश्चिद्यालयको "Digital, Virtual & Alternative Teaching- Learning & Operating
Systems Policy Guidelines, 2020" एिम् "मध्य-पश्चिमाञ्चल श्चिश्वश्चिद्यालय सङ्गठन ि शैश्चिक प्रशासन
श्चनयमािली २०६९" को श्चनयम ७४ ि उप-श्चनयम १८२ बमोश्चजम मध्य-पश्चिमाञ्चल श्चिश्वश्चिद्यालयले "िैकश्चलपक
श्चिश्चधबाट गरिने पिीिा सञ्चालन, व्यिस्थापन ि मलू याङ्कन सम्बन्धी श्चनदेश्चशका २०७७" तयाि गिी जािी गरिएको
छ।अश्चिलेको मिामािीको यस अिस्थामा श्चिद्याथीको िैकश्चलपक श्चिश्चधबाट पिीिा सञ्चालन गनतका लाश्चग मध्यपश्चिमाञ्चल श्चिश्वश्चिद्यालय पिीिा व्यिस्थापन कायातलयले जािी यस श्चनदेश्चशकामा श्चिद्याथीको पिीिा Time
Bounded Take-home Written Examination सञ्चालन गने नीश्चत श्चलएको छ।जसमा श्चिद्याथीले आआफ्नो इमेलमा पिीिा के न्रबाट प्राप्त गिको प्रश्नपत्रको मौश्चलक ढंगले उत्ति लेर्खी आठ घन्टाको समय सीमाश्चभत्र
उत्तिपश्चु स्तकालाई प्रस्ट बश्चु िने गिी स््यान गिे ि PDF फाइलमा बदलेि सम्बश्चन्धत पिीिा के न्रको आश्चधकारिक
इमेलमा उत्तिपश्चु स्तका पठाउनपु ने व्यिस्था सश्चित यो श्चनदेश्चशका जािी गरिएको िो।
सश्चं िप्त नाम : यस कायतश्चिश्चधको नाम "िैकश्चलपक श्चिश्चधबाट पिीिा सञ्चालन, व्यिस्थापन ि मलू याङ्कन प्रणाली
सम्बन्धी श्चनदेश्चशका २०७७" िुनछ
े ।
परिभाषा : श्चिषय ि प्रसगं ले अको अथत नलागेमा यस कायतश्चिश्चधमा :
क)

'िैकश्चलपक श्चिश्चधको पिीिा' भन्नाले कोश्चभड-१९ िा यस्तै प्रकािका अन्य श्चिपद िा मिामािी ि भौगोश्चलक
श्चिकटताका कािण उच्च श्चशिाका श्चिद्याथीको श्चनयमश्चत मलू याङ्कन िुन नसके को अिस्थामा श्चिद्याथी
घिमा बसेि सत्रान्त पिीिाको उत्ति लेर्खी तोश्चकएको समय सीमाश्चभत्र सम्बश्चन्धत पिीिा के न्रमा श्चिद्यतु ीय
माध्यमबाट उत्तिपश्चु स्तका पठाउने पिीिा श्चिश्चध भनी सम्िनपु छत ।
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ख)

'पिीिा सचं ालन सश्चमश्चत' भन्नाले मध्य-पश्चिमाञ्चल श्चिश्वश्चिद्यालय पिीिा व्यिस्थापन कायातलय्वरिा
प्रकाश्चशत कायतश्चिश्चध अनसु ािको िैकश्चलपक श्चिश्चधबाट पिीिा सञ्चालन गने पिीिा सचं ालन सश्चमश्चत भनी
सम्िनपु छत ।
ग) 'श्चिद्याथी' भन्नाले िैकश्चलपक श्चिश्चधबाट सच
ं ालन िुने पिीिामा सिभागी िुने श्चनयश्चमत ि आश्चं शक श्चिद्याथी
भनी सम्िनपु छत ।
घ) 'पिीिा के न्र' भन्नाले िैकश्चलपक श्चिश्चधको पिीिा सञ्चालन िुने मध्य-पश्चिमाञ्चल श्चिश्वश्चिद्यालय
अन्तगततका के न्रीय ्याम्पस, स्कुल, आङ्श्चगक ्याम्पस ि सम्बन्धन प्राप्त कलेजिरुलाई सम्िनपु छत ।
ङ) 'शैश्चिक सस्ं था' भन्नाले श्चिद्याथीले आफूले अध्ययन गिे को मध्य-पश्चिमाञ्चल श्चिश्वश्चिद्यालय अन्तगततका
के न्रीय ्याम्पस, स्कुल, आङ्श्चगक ्याम्पस ि सम्बन्धन प्राप्त कलेजिरुलाई सम्िनपु छत ।
िररच्छे र्द –१
िरीक्षा सञ्चालन प्रल्िया सम्बन्िी व्यवस्था
िैकश्चलपक श्चिश्चधबाट सञ्चालन गरिने पिीिा सञ्चालनका लाश्चग देिायबमोश्चजमका आिश्यक प्रश्चकया
अिलम्बन गरिनेछ:
१. पिीिा सञ्चालन गने ििे क सङ्कायका के न्रीय ्याम्पस/स्कुल/आङ्श्चगक ्याम्पस ि सम्बन्धनप्राप्त
कलेजले श्चिश्चभन्न ति ि सेमस्े टि अन्तगतत श्चिश्चभन्न श्चिषयिरुमा अध्ययनित श्चिद्याथीिरुको िैकश्चलपक
माध्यमबाट पिीिा सञ्चालन गनत आिश्यक प्राश्चबश्चधक पबु तधाििरू ि सफ्टिेिको अश्चनिायत व्यिस्था गने ।
२. पिीिा सञ्चालन गरिने ििे क सङ्कायका के न्रीय ्याम्पस/स्कुल/आङ्श्चगक ्याम्पस ि सम्बन्धन प्राप्त
कलेजले गणु स्तिीय इन्टिनेट सेिा, िैकश्चलपक श्चबजल
ु ीको व्यिस्था, कम््यटु ि/लयापटप, श्चप्रन्टिको प्रबन्ध
गनपतु नेछ ।
३. पिीिामा सल
ं ग्न िुने श्चिद्याथीिरुको इमेल ठे गाना सम्बश्चन्धत शैश्चिक सस्ं थाले पिीिा िुनभु न्दा अगािै श्चलइएि
व्यिश्चस्थत ढङ्गले अश्चभलेर्ख गनपतु नेछ ।
४. मध्यपश्चिमाञ्चल श्चिश्वश्चिद्यालयले यथास्य ििे क श्चिद्याथीलाई सस्ं थागत इमेल आइ.डी. प्रदान गने ि
श्चिद्याथीिरुले पिीिामा सोिी इमेल आइ.डी. को प्रयोग गनपतु नेछ। यश्चद सस्ं थाले इमेल आइ.डी. प्रदान
गरिनसके को र्खण्डमा श्चिद्याथीिरुको व्यश्चिगत इमेल आइ.डी. को प्रयोग गनपतु नेछ।पिीिाको प्रश्नपत्र
श्चिद्याथीलाई पठाउाँदा ि उत्तिपश्चु स्तका जम्मा गदात अश्चनिायत रुपले पिीिा सञ्चालन गने शैश्चिक सस्ं थाको
आश्चधकारिक सस्ं थागत इमेल आइ.डी. को प्रयोग गनपतु नेछ ।
५. सम्पण
ू त श्चिद्याथीको उत्तिपश्चु स्तकाको सरुु को पृष्ठ (Cover Page) प्रश्नपत्रसाँगै पठाइएको ढााँचामा भिे ि पठाउनु
पनेछ। उत्तिपश्चु स्तका पठाउाँदा श्चिद्याथीले आफूले लेर्खक
े ो उत्तिको श्चसलश्चसला श्चमलाई त्यसको PDF File मा
रूपान्तिण गिी पिीिाके न्रले श्चनधातिण गिे को इ-मेल ठे गानामा पठाउनपु नेछ ।
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६.

श्चिद्याथीलाई प्रश्नपत्र प्रदान गिे को समयदेश्चर्ख ८ घन्टाश्चभत्र श्चिद्याथीले उत्ति लेर्खी आफ्नो उत्तिपश्चु स्तका
सम्बश्चन्धत पिीिाके न्रले तोके को इ-मेल ठे गानामा पठाइस्नपु छत ।तोश्चकएको समयसीमा नाघी आएका
उत्तिपश्चु स्तकािरूलाई समािेश गरिने छै न ।
७. पिीिा व्यिस्थापन कायातलयले पिीिाको समय ताश्चलका प्रकाश्चशत गनेछ ।
८. िैकश्चलपक श्चिश्चधबाट सञ्चालन गने पिीिालाई प्रभािकािी बनाउन श्चिश्वश्चिद्यालयका ििे क पिीिा के न्रमा
श्चनम्नानसु ािको पिीिा सञ्चालन सश्चमश्चत गठन गनेछ :
क) ्याम्पस प्रमर्ख
-सयं ोजक
ु
ख) सिायक ्याम्पस-प्रमर्ख
-सि-सयं ोजक
ु
ग) पिीिा के न्र ििने शैश्चिक सस्ं थाका सम्पण
ू त श्चशिण सश्चमश्चत प्रमर्ख
ु िा कायतिम सयं ोजक
-सदस्य
घ) पिीिा व्यिस्थापन कायतलयले तोके को एक जना प्रश्चिश्चध श्चिज्ञ
-सदस्य
ङ) सश्चमश्चतको सय
-कमतचािी सदस्य
ं ोजकले तोके को सोिी पिीिा के न्रमा कायतित एकजना
९.िरीक्षा सल्मल्तका काम कततव्य र अल्िकार :
िैकश्चलपक श्चिश्चधबाट सञ्चालन गने पिीिालाई प्रभािकािी बनाउन श्चिश्वश्चिद्यालयका ििे क पिीिा के न्रमा ििने
पिीिा सश्चमश्चतका देिायबमोश्चजमका काम, कततव्य ि अश्चधकाि िुनछ
े न् :
क)

िैकश्चलपक श्चिश्चधबाट गरिने पिीिासम्बन्धी सम्पणू त प्राश्चिश्चधक, सैद्धाश्चन्तक एिम् श्चिषयगत पििरूको
व्यिस्थापन एिम् कायतन्ियन सम्बन्धी सम्पणू त कायत गने ।
ख) पिीिा सञ्चालनमा सल
ं ग्न जनशश्चि श्चशिक, कमतचािी ि श्चिद्याथीिरुको लाश्चग िैकश्चलपक श्चिश्चध्वरािा
सञ्चालन िुने पिीिाका बािे मा श्चिद्यतु ीय माध्यमबाट आिश्यक सललाि, सिु ाि तथा ताश्चलम प्रदान गने।
ग) पिीिा व्यिस्थापन कायतलयबाट पठाएको श्चिद्याथी श्चिश्च्लके टअनस
ु ाि श्चिद्याथीिरूलाई पिीिा ताश्चलका
बमोश्चजम िुने पिीिामा समािेश िुने व्यिस्था श्चमलाउने ।
घ) पिीिा सरुु िुनु ५ श्चदन अगाश्चड मध्य-पश्चिमाञ्चल श्चिश्वश्चिद्यालय अन्तगततका सम्पण
ू त ्याम्पस/स्कुल/
कलेजमा अध्ययनित श्चिद्याथीिरूलाई पिीिा सञ्चालन ि यस सम्बन्धी आिश्यक सचू ना सम्प्रेषण गने ।
ङ) पिीिा व्यिस्थापन कायातलयबाट श्चिद्यत
ु ीय माध्यमबाट पठाएको प्रश्नपत्रलाई पिीिा सञ्चालन सश्चमश्चतले
पिीिाको समय ताश्चलका अनसु ाि पिीिा शरुु िुनभु न्दा १५ श्चमनेट अगाश्चड श्चिद्याथीको आश्चधकारिक इमेलमा पठाउने ति श्चिद्याथीले इमेल पिीिाको समय सरुु भएपश्चछ मात्र र्खोलन पाउने व्यिस्था श्चमलाउनपु ने ।
च) श्चिद्याथीिरुले इ-मेलबाट पठाएका उत्तिपश्चु स्तकाका आधािमा परििामा उपश्चस्तथ ि अनउ
ु पश्चस्तथ
श्चिद्याथीको िाश्चजिी सश्चित पिीिाको समश्चिगत श्चिििण पिीिाको ८ घन्टाको समय श्चसमा समाप्त भएपछी
3

बढीमा दईु घण्टाश्चभत्र परििा सञ्चालन सश्चमश्चत सयं ोजकले प्रमाश्चणत गरि पिीिा व्यिस्थापन कायातलयको
आश्चधकारिक इमेलमा पठाइस्नु पनेछ ।
छ) इमेलबाट प्राप्त श्चिद्याथीका उत्तिपश्चु स्तकािरू सङ्कलन गरिसके पश्चछ श्चिषय अनस
ु ाि फोलडि कायम गिी इकपी तयाि गने ि उि इ-कपी ि श्चिद्याथीको िाश्चजिीलाई श्चप्रन्ट गिे ि सयं ोजकको िस्तािि सश्चित श्चिषय
अनसु ाि पोका बनाएि लािा छाप लगाई नश्चजकको प्रििी चौकीमा श्चलयि िाख्नु पनेछ ।सम्पणू त श्चबषयको
परििा समाप्त भए पिात सम्बश्चन्धत परििा के न्रले परििा व्यबस्थापन कायातलयमा बिु ाउनु पनेछ।ति यसरि
सक
ं लन भएका उत्तिपश्चु स्तका के श्चन्रय ्याम्पसले भोश्चलपलट श्चसधै पिीिा व्यिस्थापन कायातलयमा बिु ाउनु
स्नेछन ।
ज) उत्तिपश्चु स्तकाको पोकाश्चभत्र श्चिद्याथीको श्चिििण (Details of the Content of the Packet) ि श्चिद्याथी
िाश्चजिी श्चिििण अश्चनिायत पठाउनपु नेछ ।
झ) परििा सच
ं ालन प्रश्चियाका लाश्चग आबश्यक श्चनयतणका लागी परििा सन्चालन सश्चमश्चतले आबश्यकता
अनसु ाि बैठक बसी श्चनयतण गनत स्ने छ ।
ञ) पिीिा सञ्चालन सश्चमश्चत पिीिा व्यिस्थापन कायातलयप्रश्चत उत्तिदायी ििनेछ ।
यसिी गश्चठत पिीिा सन्चालन सश्चमश्चतको काम कािबािीलाई सम्बश्चन्धत सङ्कायको डीन िा सिायक
डीनले प्रत्यि श्चनगिानी गनेछन।् पिीिालाई व्यिश्चस्थत, मयातश्चदत ि श्चिश्वसनीय बनाउन पिीिा सन्चालन सश्चमश्चतलाई
आिश्यक सिु ाि, सललाि तथा श्चनदेशन श्चदन स्नेछन ।
िररच्छे र्द –२
िरीक्षा फारम र प्रवेि-ित्र सम्बन्िी व्यवस्था :
बैकश्चलपक श्चबश्चधबाट सचं ालन िुने पिीिामा श्चिद्याथीको परििा फािम ि प्रिेश-पत्र सम्बन्धी व्यिस्था देिाय
बमोश्चजम िुनछ
े :
१.

मध्यपश्चिमाञ्चल श्चिश्वश्चिद्यालयको श्चिश्चभन्न सङाकायअन्तगततका ्याम्पस, स्कुल ि कलेजमा अध्ययनित
श्चनयश्चमत ि आश्चं शक पिीिा श्चदने श्चिद्याथीिरुले पिीिा व्यिस्थापन कायातलयको िेभ साइट
www.muexam.edu.np िा bit.ly/mu-form श्चलक
ं मा िाश्चर्खएको पिीिा फािम डाउनलोड गिी त्यसमा
भनपतु ने आिश्यक श्चिििण िातले भिे ि आफ्नो फोटो टााँसी सो भरिएको फािमको PDF फाइल तयािी गरि
िा स््यान गरि muemoskt@gmail.com इमेलमा अपलोड गनत स्नेछन।िा परििा फािमका लाश्चग
तयाि गरिएको यस श्चलक
ं bit.ly/mu-online-form माफत त पश्चन श्चसधै पिीिा फािम भनत स्नेछन् ।
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२.

श्चिद्याथीले मध्यपश्चिमाञ्चल श्चिश्वश्चिद्यालयले तोके को शलु क तोश्चकएको बैङ्क र्खातामा जम्मा गिे को बैङ्क
भौचिको फोटो श्चर्खची पिीिा फािमसाँगै पठाउनपु ने ि पश्चछ सिज परिश्चस्तश्चथमा स्कल भौचि आफ्नो
अध्ययन गिे को शैश्चिक सस्ं थामा अश्चनिायत बिु ाउनपु नेछ ।
३. श्चिद्याथीले श्चिद्यत
ु ीय माध्यमबाट भिे को पिीिा फािमलाई सम्बश्चन्धत शैश्चिक सस्ं थाले श्चिद्याथीको नाम
अनसु ािको श्चबबिण Alphabetical order मा श्चमलाई Hard Copy and Soft Copy दिु ै तयाि गरि
पिीिा व्यिस्थापन कायातलयमा पठाउनपु नेछ।यसिी पिीिा फािम पठाउाँदा अश्चनिायत रूपले श्चनयमानसु ािको
पिीिा शलु क एकमष्ठु पिीिा व्यिस्थापन कायातलयमा जम्मा गिे को भौचि पश्चन साथमै पेश गनपतु नेछ ।
४. पिीिा व्यिस्थापन कायातलयमा प्राप्त भएका पिीिा फािमिरू रुजु गिी ७ श्चदनश्चभत्र श्चिद्याथीिरुको सङ्के त
नम्बि (Symbol Number) कायम गिी तयाि गिे को श्चि्लीके ट सश्चित सम्बश्चन्धत पिीिा के न्रमा
पठाइनेछ।श्चि्लीके ट पिीिा व्यिस्थापन कायातलयको िेभसाइटमा समेत अपलोड गरिनेछ।श्चिद्याथीिरुले
आफ्नो सङ्के त नम्बि (Symbol Number) सम्बश्चन्धत पिीिा के न्र माफत त िा पिीिा व्यिस्थापन
कायातलयको िेभसाइटबाट िाम्रोसाँग श्चटपोट गिी आिश्यकता अनसु ाि प्रयोग गनपतु नेछ ।
५. पिीिा व्यिस्थापन कायातलयले तयाि पािे को प्रिेश-पत्र ई-कपी सम्बश्चन्धत पिीिा के न्रमा पठाइने छ।सो
कपी श्चिद्याथीको अश्चधकारिक िा व्यश्च्त्तगत इमेल ठे गानामा पिीिा सन्चालन सश्चमश्चतले पिीिा शरुु िुनु
भन्दा कश्चम्तमा तीन श्चदन अगािै पठाइस्नु पनेछ ।
िररच्छे र्द-३
प्रश्नित्र सम्बन्िी व्यवस्था :
िैकश्चलपक श्चिश्चधबाट श्चलइने पिीिाका प्रश्नपत्रिरूको ढााँचा देिायबमोश्चजम िुनछ
े :
१.

िैकश्चलपक श्चिश्चधबाट श्चलइने पिीिा िस्तगु त, श्चिषयगत ि समस्या समधानमा आधारित (Objective,
Subjective and Problem-Solving Based) तीन प्रकृ श्चतका प्रश्निरू िुनछ
े न।यस्ता प्रश्निरूले
सम्बश्चन्धत श्चबषयको सम्पणू त पाठ्यभािलाई समेटी श्चिद्याथीले िाश्चसल गिे को ज्ञानलाई व्याििारिक ढङ्गले
मापन गने गिी ज्ञानमल
ू क, श्चिश्लेषणत्मक, अनसु न्धानात्मक, समीिात्मक, समस्या-समाधानमल
ू क ि
श्चसजतनात्मक प्रश्निरू सोश्चधने छ ।
२. तोश्चकएका श्चमश्चश्रत प्रश्निरू समािेश भएका प्रश्न पत्रिरू २० भन्दा कम श्चिद्याथी सङ्ख्या भएका
श्चिद्याथीिरूको िकमा एक सेट ि सोभन्दा माश्चथको श्चिद्याथी सङ्ख्या भएको श्चिषयको िकमा दईु सेट
बनाइनेछ ।
३. प्राश्चश्नकले प्राश्चिश्चधक श्चिषयिरुको प्रश्नपत्र श्चनमातण गदात श्चिद्याथीिरुले जान्नप
ु ने प्राश्चिश्चधक ज्ञान ि सीपको
पिीिण िुने र्खालका प्रश्नपत्रिरु श्चनमातण गनपतु नेछ ।
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४.

प्राश्चश्नकले प्रश्न श्चनमातण गदात ज्ञानको उच्च तिश्चति (Higher Order of Thinking) परिलश्चित गिी श्चनमातण
गनपतु नेछ ।

िैकश्चलपक श्चिश्चध्वरािा श्चलइने पिीिा ६० पणू ातङ्कको िुनछ
े ि प्रश्नपत्रको अङ्कश्चिभाजन ि प्रकृ श्चत
देिायबमोश्चजम िुनछ
े :
ल्स.न.

प्रश्नका ल्कल्सम

१

Multiple Choice १०
Questions
(बिुिैकश्चलपक प्रश्न)
Short Questions ५
(छोटा प्रश्न)

२

३

सङ्ख्या

Long Questions ३
(लामा प्रश्न)

५.

अङ्खकभार

प्रश्नका आिार

प्रश्नका प्रकृल्त

प्रश्चत प्रश्न १
अङ्कभाि
(१०)
५ मध्ये ४
ओटा प्रश्नको
उत्ति लेख्ने
प्रश्चत प्रश्न ५
अङकभाि
(२०)
३ मध्ये २
ओटा प्रश्नको
उत्ति लेख्ने
प्रश्चत प्रश्न १५
अङ्कभाि
(३०)

Knowledge Based
(ज्ञानमल
ू क)

Objective
(बस्तगु त)

Analytical
Subjective
(श्चिश्लेषणत्मक)
(श्चबषयगत)
Critical (समीिात्मक)
Creative (श्चसजतनात्मक)

Research-Based
(अनसु न्धानात्मक)
Problem- Solving
Based
(समस्या समधानमा
आधारित)

ProblemSolving Based
(समस्या समधानमा
आधारित)

िैकश्चलपक श्चिश्चध्वरािा श्चलइने पिीिाको श्चिश्वसनीयता, प्राश्चज्ञक श्चिश्चशिता ि िस्तश्चु नष्ठ मान्यता कायम गने गिी
श्चिषयगत पाठ्यभािका आधािमा प्रश्नपत्र परिमाजतन गरिने छ। प्रश्न परिमाजतकले पिीिा व्यिस्थापन
कायातलयले तोके को मापदण्ड अनरू
ु प प्रश्नपत्र परिमाजतन गनपतु नेछ ।

िररच्छे र्द -४
प्रयोगात्मक र आन्तररक िरीक्षा सम्बन्िी व्यवस्था :
१. मध्य-पश्चिमाञ्चल श्चिश्वश्चिद्यालयका श्चिश्चभन्न शैश्चिक श्चनकायमा सञ्चालन िुने प्रयोगात्मक पिीिाको
िकमा शैश्चिक सस्ं थाले अनक
ु ू ल समयमा िा सेमस्े टिको पिीिा सश्चकए पश्चछ आिश्यक सामाश्चजक दिु ी
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कायम िाख्दै स्िास््य सम्बन्धी आिश्यक मापदण्ड अपनाई प्रयोगात्मक पिीिा सम्पन्न गिे ि श्चिद्याथीको
मलू यांकन पिीिा व्यिस्थापन कायातलयमा पठाउनपु नेछ ।
२. आन्तरिक पिीिाको गण
ु स्ति ि श्चिश्वसनीयता कायम गने तथा यसको व्यिस्थापन, सञ्चालन, मलू याङ्कन
लगायत सम्पणू त कायतिरु गनत सम्बश्चन्धत शैश्चिक सस्ं थालाई साश्चबक कै व्यबस्था बमोश्चजम श्चजम्मेिािी प्रदान
गरिएको छ ।
३. प्रत्येक शैश्चिक सस्ं थाले आन्तरिक मल
ू याङ्कनको प्राप्तअङ्क श्चिद्याथीको परििा आिेदन फािमसाँगै
पठाउनपु नेछ ।

िररच्छे र्द -५
उत्तरिुल्स्तकाको ढााँचा र िरीक्षाको समय सीमा सम्बन्िी व्यवस्था :
िैकश्चलपक श्चिश्चधबाट सञ्चालन िुने पिीिाको उत्तिपश्चु स्तकाको ढााँचा ि समयसम्बन्धी व्यिस्था
देिायबमोश्चजम िुनछ
े :
१.

श्चिद्याथीले लेख्ने उत्तिपश्चु स्तका A4 साइजको सादा पेपि िा सोिी साइजको लाइश्चनङ कागज प्रयोग
गनपतु नेछ ।
२. श्चिद्याथीले प्राप्त गिे को सरुु को पृष्ठ (Cover Page) मा भनप
तु ने सम्पणू त श्चिििण अश्चनिायत भनपतु नेछ ।
३. श्चिद्याथीले उत्तिपश्चु स्तकाको प्रत्येक पानाको अश्चन्तम भागमा पेज नम्बि अश्चनिायत लेख्नप
ु नेछ ।
४. श्चिद्याथीले उत्तिपश्चु स्तकामा लेख्दा सरुु को पृष्ठ (Cover Page) मा तोश्चकए बमोश्चजमको माश्चजतन छोडेको
िुनपु नेछ ।
५. उत्तिपश्चु स्तकामा उत्ति लेख्दा कालो मसी अश्चनिायत रूपमा प्रयोग गनप
तु नेछ ।
६. श्चिद्याथीको उत्तिपश्चु स्तका स्ियंको िस्तश्चलश्चर्खत िुनप
ु नेछ ।
७. श्चिद्याथीले अश्चनिायत रूपमा उत्तिपश्चु स्तकामा सबै प्रश्निरू सािे ि उत्ति लेख्नप
ु नेछ ।
८. स्नातक ि स्नातकोत्ति दि
ु ै तिमा श्चनयश्चमत ि आश्चं शक पिीिा श्चदने श्चिद्याथीका लाश्चग ८ घन्टाको समय सीमा
श्चनधातिण गरिएको छ।श्चिद्याथीका लाश्चग उत्तिलेख्ने समय ६ घण्टा ि प्रश्नपत्र डाउनलोड गने, उत्तिपश्चु स्तका
प्रि बश्चु िने गिी स््यान गने, PDF फाइलमा रूपान्तिण गने ि पिीिा के न्रमा अपलोड गने समय २ घण्टा
गरि श्चिद्याथीले श्चनधारित समय श्चसमा श्चभत्र सबै कायतिरू सम्पन गरिस्नु पनेछ ।
९. श्चनधातरित समय सीमाश्चभत्र पिीिा के न्रको आश्चधकारिक इमेलमा श्चिद्याथीले उत्तिपश्चु स्तका पठाउन नसके
श्चिद्याथी स्ियम् श्चजम्मेिाि िुनछ
े न।
१०. पिीिा प्रािम्भ िुने समय पिीिा व्यिस्थापन कायातलयले श्चनधातिण गिे अनरुु प िुनछ
े ।
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िररच्छे र्द–६
उत्तरिुल्स्तका मूपयाङ्खकन सम्बन्िी व्यवस्था :
श्चिद्याथीको उत्तिपश्चु स्तकाको मलू याङ्कन प्रश्चियामा िुने उत्तिपश्चु स्तकाको Coding, Decoding, पिीिण
तथा सम्पिीिण ि पनु योग सम्बन्धी सम्पणू त कायतिरु पिीिा व्यबस्थापन कायातलयको श्चिद्यमान व्यिस्था बमोश्चजम
िुनछ
े न् ।
िररच्छे र्द –७
िरीक्षा आचारसल्ं िता सम्बन्िी व्यवस्था :
मध्य-पश्चिमाञ्चल श्चिश्वश्चिद्यालय सङ्गठन ि शैश्चिक प्रशासन श्चनयमािली २०६९ को श्चनयम १२६ ि मध्यपश्चिमाञ्चल श्चिश्वश्चिद्यालय श्चशिक–कमतचािी श्चनयमािली २०६९ को श्चनयम ६६ मा तोश्चकएको
आचािसश्चं ितािरूका अश्चतरिि पिीिा व्यिस्थापन कायतलय्वरािा सञ्चालन गरिने िैकश्चलपक श्चिश्चधको सत्रान्त
पिीिालाई मयातश्चदत ि श्चिश्वसनीय बनाउनका लाश्चग देिायबमोश्चजमको आचािसश्चं िता सम्बश्चन्धत सबै श्चशिक,
कमतचािी ि श्चिद्याथीिरुले पालना गनपतु नेछ:
१.

२.

३.

४.
५.

सबै पिीिाथीिरुले व्यश्चिको गोपनीयताको िकको पालना गनक
तु ा साथै श्चलश्चर्खत या मौश्चर्खक रूपमा
पिीिासाँग सम्बश्चन्धत सामग्रीिरु साटफे ि गने, फे सबक
ु लगायत अन्य सामाश्चजक सञ्जालका माध्यमबाट
िेिाफे िी गनत पाइनेछैन ।
पिीिाका लाश्चग आिश्यक श्चिद्यतु ीय उपकिण तथा अन्य स्टेसनिी लगायतका सामग्रीिरूको सश्चु नश्चितता
तथा व्यिस्थापन श्चिद्याथी स्ियंले गनपतु नेछ।त्यस्ता उपकिणको उपलब्धता नभई पिीिा छुट्न गएमा
श्चिद्याथी स्ियम् श्चजम्मेिाि िुनछ
े न।
श्चिद्याथीले उत्ति लेख्दा आफूले िाश्चसल गिे को ज्ञान ि सीपलाई श्चसजतनात्मक ढङ्गले प्रश्न अनरू
ु प प्रस्ततु
नगिी सामश्चू िक चोिी (Collaborative Fraud) गरि दईु िा दईु भन्दा बढी श्चिद्याथीिरूले लेर्खेको उत्ति
एक-आपसमा िु-बिु श्चमलन गएमा िा अरूलाई उत्ति लेर्खाउने (Impersonation) कायत पिीिाको श्चनयम
श्चबपरित माश्चननेछ ।
श्चिद्याथीले श्चिषयगत पिीिाको उत्ति लेख्दा अन्य व्यश्चिले लेर्खेका अश्चभव्यश्चििरू सन्दभत ्ोत नर्खल
ु ाई
न्कल गिे को कायत बौश्चद्धक चोिी (Plagiarism) माश्चननेछ ।त्यस्तो कायत श्चिद्याथीले गनत पाइने छै न ।
अश्चिलेको श्चिशेष परिश्चस्तश्चथमा सञ्चालन भएको िैकश्चलपक श्चबश्चधबाट सचं ालन िुने पिीिा सम्बन्धी
आिश्यक सचू ना सम्प्रेषण गने ि यसलाई मयातश्चदत ि व्यिश्चस्थत रूपले सम्पन्न गनत सम्पणू त श्चिश्वश्चिद्यालय
पदाश्चधकािी, श्चशिक, कमतचािी ि श्चिद्याथीको नैश्चतक श्चजम्मेिािी िुनछ
े ।
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६.

परििा सन्चालन सश्चमश्चतले श्चिद्याथीको पिीिाफल प्रकाशन नभए सम्म पिीिा साँग सम्बन्धीत सम्पणू त
गश्चतश्चिश्चधिरूको गोपश्चनयता कायम गनतु पने छ ।

िररच्छे र्द –८
िाररश्रल्मक सम्बन्िी व्यवस्था :
बैकश्चलपक श्चिश्चधबाट सचं ालन िुने पिीिामा प्रत्यि सग्ं लन भई परििा सम्बन्धी कायत सम्पादन गने श्चबश्चभन्न
सश्चमती तथा श्चनकायका पदाश्चधकािीिरुलाई देिाय बमोश्चजमको पारिश्राश्चमकको व्यबस्था गरिएको छ:
१.

िैकश्चलपक श्चिश्चधबाट श्चलइने पिीिा सन्चालन सश्चमश्चतलाई पिीिाको समय ताश्चलका अनसु ाि सञ्चालन
गिाए बापत देिायबमोश्चजमको पारिश्रश्चमकको व्यिस्था गरिनेछ :
पिीिा सञ्चालन सश्चमश्चत सयं ोजक
सि-सयं ोजक
सदस्य
कमतचािी सदस्य

रु. १,०००/रु. ९००/रु. ७००/रु. ६००/-

२.

सश्चमश्चतलाई पिीिा सञ्चालन भएको श्चदन र्खाजा र्खचतबापत दैश्चनक प्रश्चतव्यश्चि रु.१५०/- का दिले प्रदान
गरिनेछ ।
३. यसिी गश्चठत पिीिा सन्चालन सश्चमश्चतले आ-आफ्नो पिीिा के न्रमा एक जना कायातलय सियोगीको प्रयोग
गनत स्नेछ।उि कायत गिाएबापत पिीिा सञ्चालन भएको श्चदन रु.४००/- पारिश्राश्चमक उपलब्ध गिाइनेछ ।
४. परििा ब्यबस्थापन कायतलयमा कायतित पदाश्चधकािीलाई परििा सच
ु लाई रु.
ं ालन भएको श्चदन प्रमर्ख
१२००/- ि सि-प्रमर्ख
ु लाई रु.११००/- का दिले पारिश्रश्चमकको ब्यबस्था गरिने छ ।
५. पिीिा सञ्चालन प्रश्चियामा सिभागी प्रश्नपत्र श्चनमातणकतात (Question-Setter) परिमाजतनकतात
(Moderator), उत्तिपश्चु स्तका पिीिक (Examiner) ि सम्पिीिक (Scrutinizer) िरूको पारिश्रश्चमक
पिीिा व्यिस्थापन कायातलयको श्चनयमानसु ाि प्रदान गरिनेछ ।
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िररच्छे र्द –९
ल्वल्वि :
१.

श्चिद्याथीले लेर्खक
े ो उत्तिपश्चु स्तकाको ओरिजनल कपी गोपनीयताका साथ िाख्ने श्चजम्मेिािी स्ियम्
श्चिद्याथीको िुनछ
े ।यश्चद कसैले उि उत्तिपश्चु स्तकाको गोपनीयता भङ्ग गिे मा श्चनयमानसु ाि कािबािी गरिनेछ ।
२. श्चिद्याथीको उत्ति पश्चु स्तकामा परिच्छे द ७ को श्चनयम ३ ि ४ बमोश्चजमको पिीिाको श्चनयम श्चबपरितको कायत
गिे को पाइएमा उत्तिपश्चु स्तका पिीिकले त्यस्ता उत्तिपश्चु स्तकालाई आिश्यक कािबािीका लाश्चग मध्यपश्चिमाञ्चल श्चबश्वश्चबद्यालय मल
ू पिीिा सश्चमश्चतमा श्चशफारिस गनत पिीिा व्यिस्थापन कायातलयमा छुटै पेस
गनेछ।मल
ू सश्चमश्चतले पिीिाको श्चनयम श्चबपरित उत्तिपश्चु स्तका लेर्खेको पाइएमा त्यस्ता उत्तिपश्चु स्तका िद्द गनेछ।
३. िैकश्चलपक श्चिश्चधबाट सञ्चालन गरिएको पिीिाको पिीिाफल प्रकाशन सम्बन्धी सम्पण
ू त प्रश्चिया पिीिा
व्यिस्थापन कायातलयको श्चिद्यमान व्यिस्था अनसु ाि िुनछ
े ।

***
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