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नेऩाऱ सरकार 

शिऺा मन्त्राऱय 

नमूना बिद्याऱय छनौटका आधारहरु २०७३ 

ऩषृ्ठभूमी 

नभनूा भाध्ममभक बफद्मारम  स्थाऩना, बफकास य सन्चारन सम्वन्धी अवधायणा ऩत्र  २०७३ भा 
उल्रेख बए फभोजजभको अवधायणाराई कामयन्वमनभा ल्माउने क्रभभा बफमबन्न जजल्राभा नभनूा बफद्मारको 
रुऩभा बफकास गनय सककने उच्चतभ ्सम्बावना बएका बफद्मारमहरु छनौट गनय बफशषे गयी बकूम्ऩवाट 
अतत प्रबाववत १४ जजल्राभा ऩनु तनभायणको सन्दबयभा तत्कार १९ ओटा मसप्रकायका सम्बाव्म 
ववद्मारमहरु ऩहहचान तथा छनौट गनुयऩने बएकोरे हार सन्चारनभा यहेका ववद्मारमहरुभध्मेवाट  उच्चतभ 
ऺभता वोकेका बफद्मारम छनौट गने सम्वन्धभा मशऺा भन्त्रारमवाट मो नमनूा बिद्याऱय छनौटका 
आधारहरु २०७३ तमाय ऩारयएको छ । 

छनौटका आधारहरु   

बफद्मारम छनौटका रागग भखु्मतमा दइूओटा आधायहरु मरइने छ :  

१. छनौटभा प्रततस्ऩधाय गनय चाहने बफद्मारमभा अतनवामय रुऩभा हुनऩुने न्मनूतभ शतयहरु  

२. न्मनूतभ शतयहरु ऩयुा गयेका ववद्मारमभध्मे छनौटका रागग अङ्क बाय प्रदान गरयने आधायहरु  

 

१. छनौटमा प्रतिस्ऩधाा गना चाहने बिद्याऱयमा अतनवाया रुऩमा हुनुऩने न्त्यूनिम आधारहरु 

नभनूा बफद्मारमको रुऩभा छनौट हुनका रागग इच्छुक बफद्मारमहरुरे मरखखत आवेदन हदन ुऩनेछ । 
मसयी आवेदन हदन चाहने बफद्मारमहरुरे अतनवामय रुऩभा देहामका सव ैशतयहरु ऩयुा गयेको हुन ुऩनेछ । 
तरका चाय भध्मे कुन ैएक वा सो बन्दा वढी अवस्था ऩयुा नबएको बफद्मारम छनौटका रागग 
प्रततस्ऩधायभा साभेर हुन मोग्म भातनने छैन :  

क) उच्च भाध्ममभक बफद्मारम हुन ुऩनेछ : कऺा १ देखख १२ सम्भ सञ्चारन बएको उच्च भाध्ममभक 
बफद्मारम हुन ुऩनेछ । मस वाहेक आदशय बफद्मारमको रुऩभा सञ्चारन गनय छनौट गरयने 
बफद्मारमका रागग साभदुातमक ववद्मारम वा सावयजतनक गठुी अन्तगयत सञ्चारन बएका 
सॊस्थागत बफद्मारमरमहरुरे ऩतन आवेदन हदन ऩाउने ब्मफस्था गनय सककनेछ । तय  हार 
बकूम्ऩवाट अतत प्रबाववत १४ जजल्राभा ऩनु : तनभायणको सन्दबयभा प्रत्मेक  जजल्राभा एक 
एकओटाका दयरे छनौट हुने १४ ओटा बफद्मारम साभदुातमक उच्च भाध्ममभक बफद्मारम न ैहुन ु
ऩनेछ ।  
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ख) बफद्मारमको आफ्न ैनाभभा ऩमायप्त जग्गा बएको हुन ुऩनेछ : बफद्मारमराई कऺा १ देखख १२ 
सम्भको ऩठन ऩाठनका रागग आवश्मक ऩने कऺा कोठा , ऩसु्तकारम , बफऻान प्रमोगशारा ,  
सन्चाय ल्माव, छात्र छात्राका रागग अरग अरग शौचारम अडडटोरयमभ हर य चभेना गहृ तनभायण 
य एसेम्वरीका रागग चाहहने न्मनूतभ आवश्मक जग्गा बएकै हुनऩुने छ । मसको रागग तयाइभा 
बए न्मनूतभ २ बफघा य हहभारी तथा ऩहाडी ऺेत्रभा बए न्मनूतभ १० योऩतन जग्गा बएकै हुन ु
ऩदयछ ।     

ग) प्राकृततक प्रकोऩका दृजटटरे सयुक्षऺत स्थानभा यहेको बफद्मारम हुन ुऩनेछ : बफद्मारमको बौगोमरक 
अवजस्थतत फाढी ऩहै्रो य बूऺ मका दृजटटरे जोखखभऩणूय स्थानभा नयहेको हुन ुऩदयछ । कुन ैबफद्मारम 
जोखखभ ऩणूय स्थानभा छ वा छैन बन्ने बफफाद उत्ऩन्न बएभा जजल्रा मशऺा कामायरमरे जजल्रा 
बसूॊयऺण कामायरमको याम सभेतका आधायभा जजल्रा दैवी प्रकोऩ उद्दाय समभततसॊग ऩयाभशय गयी 
प्रायजम्बक टुङ्गो रगाउन ुऩने छ ।  

घ) बफद्मारम ब्मफस्थाऩन समभततको मरखखत प्रततवद्दता य स्थानीम तनकामको मसपारयस प्राप्त 
बएको हुन ुऩनेछ: आवेदन हदन चाहने बफद्मारमको बफद्मारम ब्मफस्थाऩन समभतत काननूरे तोके 
फभोजजभ कक्रमामशर यहेको हुन ुऩदयछ । बफद्मारम ब्मफस्थाऩन समभततरे फठैकवाट तनणयम गयाइ 
आफ्नो बफद्मारमराई नभनूा बफद्मारमको रुऩभा बफकास गनय नेऩार सयकाय रगामतका 
तनकामवाट सभम सभमभा प्राप्त हुने तनदेशन अनरुुऩ काभ गनय मरखखत प्रततवद्ता जाहेय बएको  
हुन ुऩनेछ । स्थानीम तनकाम गाॉउ ऩामरका /गाॉउ बफकास समभतत वा नगयऩामरकावाट बफद्मारमको 
बफकास य सन्चारनभा आवश्मक सहमोग य सभन्वम गनय सककने वा नमसकने बन्ने याम सहहतको 
मसपारयस ऩत्र ऩतन बफद्मारमरे मससैाथ ऩेश गनुय ऩनेछ ।   

 

२. न्त्यूनिम ििा ऩुरा गरेका ववद्याऱयमध्ये छनौटका ऱागग अकं भार प्रदान गने बिगध   

 

भागथ फुॉदा नॊ १ भा उल्रेख बएका अतनवामय शतयहरु भध्मे सव ैशतय ऩयुा गयेका ववद्मारमहरुभध्मेवाट कुर 
१०० ऩणूायङ्कराई तर हदइएको आधाय तथा सचूक फभोजजभ अङ्कबाय बफबाजन गरय तत सचूकहरुको 
भाऩनको आधायभा सफबैन्दा धेयै अङ्क प्रप्त गने बफद्मारमराई उच्चतभ ऺभता फोकेको बफद्मारम भातन  
ऩवूायधाय तनभायणका रागग छनौट गरयनेछ:  

  

क्रस ं सचूक अकं
भार 

गणना बिगध 

१ कऺा ११ य १२ 
भा ऩढाइ हुने 

२०  बफऻान ववषमको एकधाय भात्र ऩढाइ हुने बएभा – १० अङ्क हदने 

 बफऻान बफषम वाहेक कुन ैदइु धाय (जस्त ैवाखणज्म य मशऺा) को ऩढाइ 
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बफषमहरु  हुने बएभा – १० अङ्क हदने  

 बफऻान ववषम सहहत अको कुन ैएक धाय गयी दइुधायको ऩढाइ हुने 
बएभा – २० अङ्क हदने 

२ बफद्मारमसॉग 
बएको जग्गाको 
ऩमायप्तता  
(छात्रावास य 
आउटडोय 
गेभका रागग) 

२०  

 
 भागथ फुॉदा नॊ १ (ख) फभोजजभ तोककएको तनभायणका रागग चाहहने 
न्मनूतभ बन्दा ३३ प्रततशतसम्भ फढी बएभा – ५ अङ्क हदने  

 सो ऺेत्रपर ३३ प्रततशत बन्दा  भागथ ६६ प्रततशत सम्भ फढी बएभा 
– १० अङ्क हदने 

  सो ऺेत्रपर ६६ प्रततशतबन्दा भागथ शत प्रततशत सम्भ वढी बएभा – 

१५ अङ्क हदने  

 शतप्रततशत बन्दा फढी बएभा – २० अङ्क हदने 
३ बफद्मारम 

बफद्माथी 
अनऩुात 

१५   आधायबतु तह कऺा १–८ य भाध्ममभक तह कऺा ९–१२ को बफद्मारम 
बफद्माथी अनऩुात अरग अरग गणना गने  

 आधायबतु तहको रागग अगधकतभ ५  अङ्क य भाध्ममभक तहका 
रागग अगधकतभ १० अङ्क सम्भ हदन सककने  

 सम्वजन्धत तहको बफद्मारम बफद्माथी अनऩुात जजल्राको औसत 
फयावय वा सो बन्दा फहढ बएभा प्रत्मेक तहभा ५ अङ्कका दयरे अङ्क 
हदने   

  भाध्ममभक  तह कऺा ९–१२ भा मस्तो अनऩुात जजल्राको औसत 
बन्दा ३० प्रततशत देखख ५० प्रततशत बन्दा तरको ववन्द ूसम्भरे वढी 
यहेछ बने सो सम्वजन्धत तहको रागग थऩ २ अङ्क प्रदान गने  

 महद सो अनऩुात ५० प्रततशत वा सो बन्दा वढी प्रततशत बफन्दरेू फढी 
बएभा थऩ ३ अङ्क प्रदान गने   

४ बफद्मारमको 
अवजस्थतत  

 

२०   बफद्मारम हातासम्भ भोटय ऩगु्न सक्ने सडकको ऩहूॉच बएको स्थानभा 
बफद्मारम यहेको बएभा– ५ अङ्क हदने  

 नगय उन्भखु वा शहयीकयण ब ैयहेको स्थानभा अवजस्थत बफद्मारम 
बएभा–५ अङ्क हदने  

 आधा घण्टा सम्भको ऩदैर दयुीभा स्थानीम वजाय यहेको वा १५ 
मभनेटको गाडी मात्रावाट वजाय ऩगु्ने गरय तनममभत मातामातको 
ब्मफस्था बएको बएभा– ५ अङ्क हदने  

 एक बन्दा वढी गाववस/गाॉउ ऩामरका वा नगयऩामरकाका दइु वा दइु 
बन्दा वढी वडाका वारवामरकाराई ऩामक ऩने स्थानभा यहेको 
बफद्मारम बएभा –५ अङ्क हदने  

५ एसएरसीको 
नततजा  

१५   नततजाको गणना गदाय तनममभत य भौका ऩयीऺा सभेतभा उत्तीणय 
हुनेराई आधाय भानेय गरयने छ  
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  बफद्मारमरे तीन वषयको औसतभा वावषयक ४० जना बफद्माथी सहबागग 
गयाएको हुन ुऩनेछ  

 बफद्मारमको ३ वषयको औसत नततजा जजल्राको औसत नततजा बन्दा 
भागथ यहेकोभा १ प्रततशत बफन्दरेू वढी बएकोभा ०.५ अङ्कका दयरे 
फढीभा १५ अॊक सम्भ हदने   

६ स्थानीम 
सभदुामभा 
बफधुत य 
इन्टयनेटको 
ऩहूॉच बएको  

१०  बफद्मारम यहेको स्थानीम सभदुामभा याजटिम प्रसायणवाट वा स्थानीम 
प्रसायणवाट बफधुत आऩतूत यको ब्मफस्था बएको वा बफद्मारमभा 
फकैजल्ऩक उजायको प्रवन्ध बएभा– ५ अङ्क हदने  

 बफद्मारम यहेको स्थानीम तहभा इन्टयनेट सन्जारको ऩहूॉच ऩगेुको 
बएभा– ५ अङ्क हदने  

 

 

छनौट सम्वन्त्धी अन्त्य ब्यिस्था  

भागथ उल्रेख बएका बफषमका अततरयक्त छनौट सम्वन्धी अन्म ब्मवस्था देहाम फभोजजभ हुनेछ : 
क) मशऺा बफबागरे इच्छुक बफद्मारमहरुरे आवेदन हदनको रागग सावयजतनक सचूना प्रकामशत गनेछ । 
ख) मशऺा बफबागरे सचूना जायी गयेऩतछ सम्वजन्धत जजल्रा मशऺा कामायरमहरुरे उच्च भाध्ममभक 

बफद्मारमका प्रधानाध्माऩकहरुको फठैक गयी मस बफषमभा आवश्मक जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 
ग) बफबागरे जायी गयेको सचूनाका आधायभा भागथ फुॉदा नॊ १ अन्तगयतका चायओटै शतयहरु ऩयुा गयेका 

ववद्मारमरे तोककएको सभम सीभा मबत्र जजल्रा मशऺा कामायरमभा भाऩनका रागग चाहहने 
आवश्मक सम्ऩणूय कागजात सहहत तनवेदन ऩेश गनेछन ्। कायणवस स्थाऩना कार देखख न ै
सावयजतनक वा ऐरानी जग्गाभा ववद्मारम स्थाऩना बइ सञ्चारनभा यहेको कुन ैसाभदुातमक उच्च 
भाध्ममभक बफद्मारमको आफ्न ैनाभभा रारऩजूाय नयहेको बफशषे अवस्थाभा उक्त बफद्मारमरे 
प्राप्त गयेको मरखखत बोगागधकाय सम्वन्धी कागजात सॊरग्न गनय सककने वा बफद्मारमरे आधाय य 
कायण सहहत ऩेश गयेको तनफेदनभा जजल्रा मशऺा अगधकायीरे साभदुातमक बफद्मारमरे सो जग्गा 
बोग गरययहेको अवगध खुराई त्मसभा कुन ैबफवाद नयहेको ब्महोया प्रभाखणत गयी तनवेदन दताय गनय 
सक्नेछ । मसो गदाय प्रायजम्बक भलू्माङ्कनको कैकपमतभा उक्त कुया खुराउन ुऩनेछ ।   

घ) सम्वजन्धत जजल्रा मशऺा कामायरमरे तोककएको सभममबत्र रयतऩवूयक ऩनय आएका तनवेदनहरुको  
जजल्रा मशऺा कामायरमभा यहेको अमबरेख सभेतका आधायभा अङ्क सहहत प्रायजम्बक भलू्माङ्कन 
गनेछ ।  

ङ) प्रायजम्बक भलू्माङ्कनभा अङ्क बाय प्रदान गरयएका सफ ैबफद्मारमहरुको प्राप्ताङ्कको सभजटटगत 
तामरका सहहत उच्चतभ अङ्क प्राप्त गने ५ बफद्मारमहरुको सक्कर ैपाइर जजल्रा मशऺा 
कामायरमरे तोककएको सभममबत्र ैऩगु्ने गयी मशऺा बफबागभा ऩठाउने छ ।  

च) जजल्रावाट प्रायजम्बक छनौट बई आएका ५ बफद्मारमहरुको मशऺा बफबागका प्रतततनगध य 
सम्वजन्धत ऺेत्रीम मशऺा तनदेशनारमका उऩसगचव स्तयका कभयचायी सजम्भमरत टोमररे आवश्मक 
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स्थरगत अवरोकन सहहत प्रायजम्बक भलू्माङ्कनको बेरयकपकेसन गनेछ । मसयी बेयीकपकेशन 
गदाय सायबतु रुऩभा ऩाॉचओटै बफद्मारमको अङ्क थऩघट बइ स्थानभानभा पयक ऩनय गएभा सव ै
सचूीकृत बफद्मारमको बेरयकपकेशन गनेछ । उक्त बेयीकपकेशनवाट उच्चतभ अङ्क प्राप्त गयेका 
तीन ववद्मारमराई टोमररे छनौटका रागग मसपारयस गनेछ । 

छ) मशऺा बफबागरे टोमरवाट मसपारयस ब ैआएका बफद्मारमको नाभ ठेगाना सहहतको बफफयण आफ्नो 
फेवसाइटभा तथा सम्वजन्धत जजल्रा मशऺा कामायरमभा सावयजतनकयण गयी आवश्मक तनणयमको 
रागग याम सहहत मशऺा भन्त्रारमभा ऩठाउनेछ । 

ज) प्रायजम्बक छनौट य बेरयकपकेसन सभेतका आधायवाट मशऺा भन्त्रारमभा प्राप्त हुन आएका 
बफद्मारमहरुराई छनौट गने सम्वन्धी तनणयमका रागग श्रीभान ्मशऺा सगचवज्मकूो अध्मऺताभा 
गहठत समभततभा ऩेश गरयनेछ । तनणयमका आवश्मक प्रकृमा ऩयुा बएऩश्चात ्छनौट बएका 
ववद्मारमराई सम्वजन्धत मशऺा कामायरम भापय त ्जानकायी हदइने छ ।   

झ) देशमबत्र हार सावयजतनक गठुी अन्तगयत अनभुतत वा स्वीकृतत प्राप्त गयी सञ्चारनभा यहेका 
सॊस्थागत बफद्मारमहरुराई मशऺा भन्त्रारमरे आदशय बफदमारमको रुऩभा बफकास गयी सावयजतनक 
तनजी साझेदायी वा अन्म मस्त ैप्रकायरे अवधायणा ऩत्रभा उल्रेख बए फभोजजभ ब्मफस्थाऩन गने 
गयी सन्चारन गनय चाहेभा मस ैआधाय फभोजजभ त्मस प्रकायका बफद्मारमहरु वीच भात्र प्रस्तावना 
वा तनवेदन आह्वान गयी छनौट गनय सककनेछ । 

ञ) एक जजल्राभा एक बन्दा वढी बफद्मारम छनौट गनुयऩने अवस्थाभा ऩहहरो ऩटक सफबैन्दा 
उच्चतभ अङ्क ल्माउने उच्च भाध्ममभक बफद्मारम छनौट बएऩतछ सो ववद्मारम यहेको तनवायचन 
ऺेत्र वाहेकका तनवायचन ऺेत्र मबत्रका बफद्मारमभध्मेवाट भात्र भागथ उल्रेख बएका बफगध य 
प्रकृमावाट उच्चतभ अङ्क ल्माउने ववद्मारमराई छनौट गने ब्मफस्था मभराउन सककने छ ।  

ट) ऩनु तनभायणभा सघाउने याजटिम तथा अन्तयाजटिम गहै्र सयकायी सॊस्था वा दाततृनकामरे भन्त्रारमरे 
तमाय ऩायेको अवधायणा ऩत्र य मसभा उल्रेख बएका आधायहरुको अगधनभा यही ऩहहचान बएका 
१९ बफद्मारम वाहेक अफधायणा ऩत्रको फुॉदा नॊ ७ भा उल्रेख बएफभोजजभको आधायवाट छनौट 
हुनसक्ने अन्म बफद्मारमराई नभनूा बफद्मारमको रुऩभा बफकास हुने गयी ऩनु तनभायण गने चासो 
वा तत्ऩयता देखाएभा ऩनु तनभायणको रागग गठन बएको जजल्रा कामयन्वमन एकाई य मशऺा 
बफबाग अन्तगयत यहेको कामयक्रभ कामयन्वमन एकाइका साथै मशऺा बफबागरे आवश्मक सहजीकयण 
गनेछन ्। 

ठ) बफद्मारम छनौट सम्वन्धी उजुयी तथा गनुासो सनु्ने तनकाम मशऺा भन्त्रारम हुनेछ । साथै मसभा 
उल्रेख बएका सचूकको कामयन्वमनभा कुन ैदबुफधा ऩनय गएभा मशऺा भन्त्रारमरे गयेको ब्माख्मा 
वा हदएको तनदेशन फभोजजभ हुनेछ ।  

 


