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नेऩाऱ सरकार 

शिऺा मन्त्राऱय 

नमूना माध्यशमक बिद्याऱय स्थाऩना, बिकास र सन्त्चाऱन सम्वन्त्धी अवधारणा ऩर- २०७३ 

बिषयको सान्त्दशभिक ऩषृ्ठभुशम  

नेऩारभा नभनूा बफद्मारमको बफकास य सन्चारनको आवश्मकताका सम्वन्धभा बफभबन्न सभमभा 
वहस, छरपर तथा अभ्मासहरु हुदै आएका छन ्।  आर्थिक फषि २०७३/०७४ देखि राग ुगने रक्ष्मका साथ 
तमाय बइयहेको बफद्मारम ऺेत्र बफकास मोजनाको रार्ग सयोकायवाराहरुसॊग छरपर गने  य ऩषृ्ठऩोषण 
प्राप्त गने क्रभभा ऩनन मस प्रकायको आवश्मकता औल्माइएको र्थमो । २०७२ को बकूम्ऩवाट नेऩारभा धेयै 
बफद्मारमका बौनतक ऩवूािधायहरु ध्वस्त बए । बकूम्ऩ ऩनछको ऩनु : ननभािणको सन्दबिभा बकूम्ऩ प्रनतयोर्ध 
तथा सयुक्षऺत एवभ ्फारभतै्री बफद्मारम ननभािण गनुि ऩने आवश्मकता देखिएको छ । ऩनु : ननभािणको 
अभबमान सॉग ैथोयै सॊख्माभा बएऩनन ऩसु्तकारम , प्रमोगशारा य आधुननक सचूना प्रववर्धरे मकु्त नभनूा 
भाध्मभभक बफद्मारमहरु ननभािण गदाि बफद्मारमीम भशऺाको गणुस्तय अभबफदृ्ददको अभबमानभा टेवा ऩगु्छ 
बन्ने ठाननएको छ । मस ैसन्दबिभा ऩनन नभनूा भाध्मभभक बफद्मारमको स्थाऩना , बफकास य सन्चारनका 
रार्ग स्ऩष्ट नीनत , बफद्मारम छनौटका आधाय य कामिक्रभ कामिन्वमनका रार्ग एक सयर प्रकृनतको 
कामिबफर्धको आवश्मकता ऩनि गएको भहशसु गरयएको छ । 
 

नेऩारको शकै्षऺक बफकासभा साभदुानमक बफद्मारमको मोगदान बफभशष्ट ककभसभको यहेको बएता 
ऩनन वतिभानभा मस  प्रकायका बफद्मारमरे प्रदान गरययहेको सेवाको गणुस्तयभा बफभबन्न कोणवाट प्रश्नहरु 
उठाइने गरयएको छ  । मस्तो अवस्थाभा देशबय सञ्चारन बएका साभदुानमक बफद्मारम प्रनतको 
सविसाधायणको बफश्वसननमता अभबफदृ्दद गनुि अदहरेको एउटा प्रभिु चुनौती बएकोरे सभकाभरन सभाजभा 
गणुस्तयीम भशऺा प्रदान गनि सक्ने बफश्वसननम आधाय बएको जनताको ऩदहरो योजाइको बफद्मारमको 
रुऩभा साभदुानमक बफद्मारमको बफकास गनुि फाञ्छननम देखिएको छ । नभनूा बफद्मारमहरुको स्थाऩना , 
बफकास य सॊचारनरे मसभा सकयात्भक सन्देश प्रवाह गनि सक्छ बन्ने ठाननएको छ ।   

 

१. प्रस्तावना  

देशबयभा स्थाऩना य सन्चारन हुने नभनूा भाध्मभभक बफद्मारम छनौटका आधायहरु  तम गयी 
छनौट प्रकृमाराई ऩायदशॉ वनाउन , ननभािण य बफकास प्रकृमाराई सयरीकृत गनि य मस प्रकायका 
ववद्मारमहरुको सन्चारनभा ददगोऩना सनुनश्श्चत गनि एक कामिबफर्ध वनाइ तत्कार राग ुगनि आवश्मक 
बएकोरे नेऩार सयकाय भशऺा भन्त्रारमवाट मो अवधायणा ऩत्र तमाय गरयएको छ ।   
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२. नीतत कथन  

साविजननक बफद्मारमराई सफिैारे अभबबावक तथा बफद्माथॉको ऩदहरो योजाइको शकै्षऺक सॊस्था 
तलु्माउन बफद्मारम ब्मफस्थाऩनराई नमाॉ उचाइभा ववकास य भशऺण भसकाइभा नवप्रवतिन गने अभबप्रामरे 
सभरु्चत ऺेत्रगत बफतयण सदहत ननश्श्चत सङ्खख्माभा ववभबन्न प्रकायका नभनूा बफद्मारमहरु स्थाऩना , 

बफकास य सन्चारन गरयनेछ ।  

 

३. नमूना बिद्याऱयको अवधारणा तथा ऩररभाषा  

नेऩारको शकै्षऺक बफकासको अभ्मासभा बफगतभा बफभबन्न ढॊङ्खगरे नभनूा बफद्मारमका स्थाऩना य 
सन्चारनका प्रमत्नहरु बएकै हुन । मस्ता ववद्मारमभा सयकाय , सभदुाम य अभबबावकको रगानी य 
सॊरग्नता उल्रेख्म रुऩभा यहेको मथाथि घाभजस्त ैछरिङ्खग छ । अन्तयाश्ष्िम अभ्मासहरुराई केराउॉ दा ऩनन 
नभनूा बफद्मारम सन्चारनका ववभबन्न बफभशष्ट अनबुवहरु देखिन्छन ्। हारसम्भ याश्ष्िम य अन्तयाश्ष्िम 
ऩरयफेशभा अफरश्म्फत अनेक भसद्धान्त , अभ्मास, ऩयम्ऩया य अनबुवका आधायभा अवधायणागत रुऩभा 
नभनूा बफद्मारमहरुका देहाम फभोश्जभका तीन ओटा स्वरुऩहरु हुनेछन : 

 

क) बफभशश्ष्टकृत ववद्मारम (Specialized School) 

भरुकुबय यहेका प्रनतबा सम्ऩन्न ववद्माथॉहरुराई छनौट गयी ऺभता ववकासको उच्चत्तभ ्अफसय 
प्रदान गनि तथा बववष्मभा याष्ि ननभािणको बफभबन्न ऩऺहरुभा (जस्त ैबफऻान प्रववर्ध , गखणत , सचूना 
प्रववर्ध, प्रशासन तथा बफकास आदी ) भहत्त्वऩणुि श्जम्भेवायी भरनसक्ने उत्कृष्ठ जनशश्क्त उत्ऩादनको 
आधायशीरा तमाय गने उद्देश्मका रार्ग सञ्चारन गरयने पयक धायको ववद्मारमराई बफभशष्टीकृत 
बफद्मारमको रुऩभा फझु्न ुऩदिछ । बफभशष्ट प्रनतबा ऩदहचान , सॊयऺण य प्रवदिनका रार्ग याज्म 
ऩनुसॊयचनाको शरुुवाती चयणभा एक प्रान्तभा एक बफद्मारम यहने गयी मस प्रकायका बफद्मारमको स्थाऩना 
य ववकास गरयन ुउऩमकु्त हुने देखिन्छ । 

 

ि) आदशि बफद्मारम (Ideal School) 

हार सञ्चारनभा यहेका उत्कृष्ठ छवव वनाएका साभदुानमक वा साविजननक गठुी अन्तगित 
सन्चाभरत बफद्मारमहरुभध्मे बफशषे भाऩदण्ड ऩयुागने बफद्मारमराई जनशश्क्त रगामत आन्तरयक 
ब्मवस्थाऩन, रगानी य ऩाठ्मक्रभभा बफशषे स्वामत्तता प्रदान गने काननूी आधाय सदहत रुऩान्तयण हुने 
बफद्मारमहरुराई आदशि बफद्मारमको रुऩभा फझु्न ुऩदिछ । मस्ता बफद्मारमहरु भाग य तत्ऩयताको 
आधायभा हारको अन्तयाश्ष्ििम प्रचरन अनसुायका चाटिय (Charter) प्रकृनतका ब्मफस्थाऩकीम ढाॉचा य 
स्वरुऩभा सन्चारन हुन उऩमकु्त हुने देखिन्छ । 
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ग) अगवुा बफद्मारमहरु (Lead Schools)    

देशभा स्रोतकेन्रको अवधायणा य अभ्मासभा हारसम्भ गयेका प्रमास य हाभसर गयेका अनबुवहरु 
सभेतराई भध्मनजय गयी एउटा बफद्मारम क्रस्टय भबत्रवाट ब्मवस्थाऩकीम य प्राक्षऻक नेततृ्व भरनसक्ने 
उच्चतभ सम्बावना फोकेको बफद्मारम छनौट गयी ती ववद्मारमको कामि प्रणारीगत स्वामत्तता सदहत 
ब्मफस्थाऩकीम तथा बौनतक बफकासभा बफशषे सधुाय गयी रुऩान्तयण गरयएका ववद्मारमहरुराई अगवुा 
बफद्मारमका रुऩभा फझु्न ुऩदिछ । हार तरुनात्भक रुऩभा याम्रोसॉग सन्चारन बएका , बौगोभरक 
अवश्स्थनतका यणनीनतक स्थानभा यही बफकासको सम्बावना फोकेका , अऩेक्षऺत ववद्माथॉ सॊख्मा बएका य 
बववष्मभा ववद्माथॉ सॊख्माभा र्गयावट आउने सम्बावना नबएका वा बफद्माथॉ थवऩने सम्बावना बएका 
साभदुानमक ववद्मारमभा सघन सहमोग कामिक्रभ अन्तगित बौनतक य ब्मफस्थाऩकीम सधुाय गयी अगवुा 
ववद्मारमका रुऩभा ववकास गनि उऩमकु्त हुने देखिन्छ । 

 

भार्थ उल्रेि बए फभोश्जभका नभनूा बफद्मारम हुनका रार्ग बफद्मारमको बौनतक सॊयचना तथा 
भसकाइ वातावयण , भशऺण भसकाइ कक्रमाकराऩ ऩद्दनत तथा ऩाठ्मक्रभको कामिन्वमन य भलू्माङ्खकन , 
बफद्मारम शासन , रगानी तथा आर्थिक ब्मफस्थाऩन , सह तथा अनतरयक्त कक्रमाकराऩ , सचूना तथा 
प्रववर्धको प्रमोग , बफद्मारमको सभग्र शकै्षऺक अवस्था तथा न्मनूतभ बफद्माथॉ सॊख्मा , भशऺक ववद्माथॉ 
अनऩुात य बफद्मार्थिको भसकाइ उऩरश्ब्ध जस्ता  बफषमभा तोककएको ननश्श्चत भाऩदण्ड ऩयुा गयेको हुन ु
ऩछि । 

   

४.   नमूना ववद्याऱय स्थाऩना र बिकासका उद्येश्यहरु 

भार्थ उल्रेि बएको अवधायणा अन्तगित नेऩारभा स्थाऩना वा बफकास हुने नभनूा भाध्मभभक 
बफद्मारम सञ्चारनका उद्देश्महरु देहाम फभोश्जभ हुनेछन ्: 

 

क) बफभशष्टीकृत ववद्मारम 

अत्मन्त प्रनतबाशारी ववद्माथॉहरु ऩदहचान गयी ववकासको अफसय प्रदान गने ; साभाश्जक आर्थिक 
कायणरे अफसयफाट फश्ञ्चत यहन सक्ने प्रनतबाशारी सभहूराई ववकासको अवसय ददई प्रनतबाको ववकास 
य उऩमोगको आधाय ननभािण गने ; य बफभबन्न साभाश्जक आर्थिक ऩषृ्ठबभूभका ववद्माथॉहरुराई उर्चत 
साभाश्जकककयणफाट साथै अध्ममन गने य सॉग ैववववध अनबुव हाभसर गने अफसय प्रदान गने य सो 
भापि त वहृत याश्ष्िम ऩदहचानको प्रवद्िधन गने । 
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ि) आदशि बफद्मारम 

ववद्मारमको शासकीम प्रफन्धभा ववशषे ब्मफस्था गयी उच्च ननतजाका ननभभत्त प्रोत्साहन गने ; 

कभजोय साभाश्जक आर्थिक ऩषृ्ठबभूभका फारफाभरकाका ननभभत्त ववशषे प्रवन्ध भापि त ्गणुस्तयीम भशऺाको 
अवसय उऩरब्ध गयाउने य प्रनतस्ऩधािको अवसयभा सभता प्रवद्िधन गने ।  

 

ग) अगवुा बफद्मारम  

श्जल्रा तथा स्थानीम तहभा िासगयी दगुिभ स्थानभा सभेत स्तयीम भाध्मभभक भशऺा ऩाउने अवसय 
सनुनश्श्चत गनि योरभोडर सदहत ऩथ प्रदशिन गने ; सधुारयएको बफद्मारमराई भेन्टय वा अगवुाको बभूभका 
सभेत ननवािह गनि रगाई सोको भाध्मभद्वाया तोककएको क्रष्टयभा यहेका अरु ववद्मारमराई ववभबन्न 
ऩऺभा सधुाय गनि पे्ररयत एवभ ्सहजीकयण गयी सभग्र साविजननक ववद्मारमभा सधुाय ल्माउने  । 

  

५. नमूना बिद्याऱयको बिकास कायि प्रकृया 
भार्थ उल्रेि बएका नभनूा बफद्मारमहरुको बफकासको आधायबतु प्रकृमा देहाम फभोश्जभ हुनेछ: 

क) बफभशष्टीकृत ववद्मारम  : आफश्मक काननूी प्रवन्ध गयी नमाॉ ववद्मारमको स्थाऩना गरयने छ । 
अथिऩणूि सॊस्थागत स्वामत्तता , आवश्मकता फभोश्जभको आर्थिक स्रोतको उऩरब्धता , उत्कृष्ट भशऺक 
य बफद्माथॉहरु आकवषित गने ऺभता य तरुनात्भक अन्तयाश्ष्िम भाऩदण्ड मस प्रकायका 
बफद्मारमहरुको रार्ग आवश्मक ऩने काननूी ब्मफस्था , सॊयचनात्भक प्रवन्ध य मोजना तथा 
कामिक्रभ ननभािणका भखु्म आधायहरु हुनेछन ्।  

ि) आदशि बफद्मारम: साववकभा सन्चारन बएका साभदुानमक वा साविजननक गठुीभा सञ्चारन बएका  
बफद्मारमहरुको तत्ऩयता, भाग य ऺभताराई नभनूा बफद्मारम बफकासको भखु्म आधाय वनाइने छ 
। आवश्मक काननूी प्रवन्ध गयी सम्बावना बएका इच्छुक ववद्मारमहरुराई नतनीहरुको तत्ऩयता 
तथा भागको आधायभा छनौट गयी मस प्रकायका बफद्मारमको रुऩभा बफकास गरयने छ । तोककएको 
आधाय य भाऩदण्ड ऩयुा गयेका मस्ता बफद्मारमहरु अन्तयाश्ष्िम अभ्मास य ऩयम्ऩयाराई सभेत 
बफचाय गयी तमाय ऩारयएको छुट्टै चाटिय भापि त सन्चारन हुनेछन ्।  

ग) अगवुा बफद्मारम : श्जल्रा तथा क्रस्टयभबत्र हार तरुनात्भक रुऩभा याम्रोसॉग सन्चारन बएका , 
अऩेक्षऺत ववद्माथॉ सॊख्मा बएका य बववष्मभा ववद्माथॉ अझ थवऩने सम्बावना बएका साभदुानमक 
बफद्मारमहरुभध्मेवाट तोककएको बफभबन्न भाऩदण्डका आधायभा उच्चतभ ्सम्बावना बएको 
साभदुानमक बफद्मारमराई छनौट गरय उक्त बफद्मारमभा मोजनावद्द ढङ्खगरे सघन सहमोग 
कामिक्रभ सॊचारन य ब्मफस्थाऩकीम सधुाय गयी अगवुा ववद्मारमका रुऩभा ववकास गरयनेछ । 



5 
 

घ) भार्थ (क) य (ि) भा उल्रेि बएफभोश्जभका नभनूा बफद्मारम सन्चारनका रार्ग फोडि अप 
डाइयेक्टसिको प्रवन्ध गनि सककने छ । बफद्मारमहरुभा ब्मफस्थाऩकीम श्जम्भेवायीका रार्ग प्रभिु 
कामिकायी अर्धकृत य प्राक्षऻक ब्मफस्थाऩनका रार्ग प्रभिु अध्माऩक ननमकु्त गरयने छ य ननजका 
भातहतभा बफभबन्न बफषमका बफबाग य भशऺकहरु यहन सक्ने छन ्। फोडिअप डाइयेक्टसिराई भशऺक 
कभिचायी ननमशु्क्त, फढुवा विािस्ती , भशऺकका रार्ग सेवा य शतिको ननधाियण , ववद्मारमको बफकास, 
तोककएका प्रमोजनका रार्ग शलु्क ननधाियण अनगुभन य सऩुयीवेऺण जस्ता बफषमभा स्वामत्तता ददन 
सककने छ य फोडिरे प्रचभरत काननूको अर्धनभा यही बफननमभ वानाई ती अर्धकायको प्रमोग गने 
ब्मफस्था गरयनेछ। 

ङ) भार्थ (ग) भा उल्रेि बए फभोश्जभ हार सन्चारन बइयहेका साभदुानमक बफद्मारमहरुराई अगवुा 
नभनूा बफद्मारमको रुऩभा बफकास गदाि ववद्मभान सॊयचनाभबत्र सधुायको ननभभत्त अरग्ग ै
प्रधानाध्माऩकको ब्मफस्था गयी प्रधानाध्माऩकको ऺभता ववकास य उत्तयदामी फनाइनेछ । मस 
प्रकायका ववद्मारमको जनशश्क्त ब्मफस्थाऩन य बफकासको अवस्थाराई ऩनुयावरोकन गरय 
सभसाभनमक सधुाय गरयनेछ मसो गदाि भौजुदा जनशश्क्तको ऩरयचारन तथा थऩ भशऺक तथा 
प्राववर्धक जनशश्क्तको बफशषे प्रवन्ध गरयनेछ । बफद्मारम सधुाय मोजना तजुिभा , मोजनावद् 
रगानी य आर्थिक ब्मफस्थाऩन तथा मोजनाको प्रबावकायी कामािन्वमनका रार्ग बफद्मारम 
ब्मफस्थाऩन सभभनतराई अर्धकाय सम्ऩन्न फनाई उनीहरुको ऺभता अभबफदृ्दद गरयने छ । 
ववद्मारमरे आपूराई प्रदत्त अर्धकायराई कामािन्वमनभा ल्माउन बफननमभ वनाई थऩ ब्मफश्स्थत 
गनेछ । 

  

 

६.   नमूना बिद्याऱयका बििषेाताहरु  

बफद्माथॉको प्राक्षऻक ऩऺको साथसाथै ब्मश्क्तको शारयरयक सभाश्जक , सॊफेगात्भक रगामत सवािङ्खगीण 
ऩऺको बफकासभा बफशषे जोड ददइने गयी भार्थ उल्रेि बए फभोश्जभका नेऩारभा स्थाऩना वा बफकास हुने 
नभनूा भाध्मभभक बफद्मारमका बफशषेताहरु साभान्मतमा देहाम फभोश्जभ हुनेछ: 

क) फभरमो काननूी आधाय – भार्थ उल्रेि बए वभोश्जभका बफभबन्न प्रकायका नभनूा  बफद्मारम 
सॊचारनका उद्मेश्म य प्रकृनत पयक पयक हुनारे नतनका रार्ग पयक पयक काननूी ढाॉचाको 
प्रवन्ध हुने छ । उदाहयणका रार्ग नेऩारको सॊबफधानको धाया ५१ भा ब्मफस्था बएको फऻैाननक 
अध्ममन अनसुन्धान एफभ ्बफऻान य प्रववर्धको आववष्काय , उन्नमन य बफकासभा रगानी 
अभबफदृ्दद गने तथा फऻैाननक , प्राववर्धक, फौद्ददक य बफभशष्ट प्रनतबाहरुको सॊयऺण गने  बन्ने 
याज्मको नीनतराई कामिन्वमन गने गयी बफभशष्टीकृत बफद्मारम  सन्चारनको रार्ग काननूी 
ब्मफस्था गरयने छ बने अगवुा नभनूा बफद्मारमभा बफद्मभान भशऺा ऐनको दपा १२ को उऩदपा 
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(५क) रे ददएको अर्धकायको प्रमोग गयी बफद्मारम ब्मफस्थाऩनका कननूी आधाय य ननदेभशकाहरु 
तमाय गनि सककनेछ । 

ि) ऩवूािधाय तथा उऩकयण  – बौनतक सॊयचना य कऺा कोठा ब्मफस्थाऩन भशऺण भसकाइका रार्ग 
ऩमािप्त य अनकुुरन हुनकुा साथै िेननङ्ख हर , अडडटोरयमभ हर , सॊर्गत प्रभशऺण कऺ , बफऻान 
प्रमोगशारा, ऩसु्तकारम य सचूना तथा सन्चाय ल्माव , चभेना गहृ, प्राथभभक उऩचाय कऺ य छात्र 
छात्राको रार्ग अरग अरग य ऩमािप्त शौचारमको प्रवन्ध बएको हुनेछन ्। मसका साथै इनडोय 
तथा आउटडोय िेरका रार्ग उऩमकु्त हुने िेर भदैान रगामतका सॊयचनाहरु ऩनन ननभािण 
गरयनेछ । बफद्मारमभा सवुवधा सम्ऩन्न ऩसु्तकारम , इ -राइब्रेयी, इन्टयनेट सदहतका कम्प्मटुय , 
पोटोकऩी भेभसन, बफषमगत य अन्तय बफषमगत ऩसु्तकहरु, जनिर, ऩत्रऩबत्रका बएको हुनेछ । 

ग) फजेट तथा रगानी - नभनूा बफद्मारमभा ऩवूािधाय बफकास , बफकास बएका ऩवूािधायहरुको ननमभभत 
भभित सम्बाय य बफद्मारम सन्चारनका रार्ग मोजनावद्द ढङ्खगरे फजेटको प्रवाह गरयने छ । 
मसका साथै मस प्रकायका बफद्मारमहरुराई स्थानीम स्रोतको ऩरयचारन गने य बफभबन्न उऩाम 
द्वाया आम आजिन गनि य त्मसको प्रमोग गनि सक्ने अर्धकाय ददइनेछ । ननतजाभा आधारयत 
बएय ऩरयवतिन देखिने गयी रगानी केश्न्रत गनि आर्थिक ब्मफस्थाऩनराई चुस्त फनाइने छ ।  

बफभशष्टीकृत य आदशि बफद्मारम सन्चारन य बफकासका रार्ग सयकायवाट फावषिक रुऩभा एकभषु्ट 
अनदुान प्रदान गरयने छ ताऩनन बफद्मारमहरुको सन्चारनभा दटकाउऩन अथाित ्ददगोऩना कामभ 
याख्न ेय सन्चारनभा आत्भ ननबिय फनाउन बफद्मारम स्वमम्रे गने आम्दानीराई भखु्म आधाय 
भान्न सककनेछ । अगवुा बफद्मारमको रुऩभा सन्चारन हुने बफद्मारमको हकभा नेऩार सयकायरे 
ननधाियण गयेको नन :शलु्क भशऺाको ऩरयबाषाको भभि अनरुुऩ साववकको सेवा ऺेत्रका बफद्माथॉको 
हकभा बफद्मारभा बनाि हुन आउने बफद्माथॉका रार्ग प्रफेश शलु्क अथाित ्बनाि शलु्क , भाभसक 
ऩढाइ शलु्क य ऩयीऺा शलु्क नभरने गयी बफद्मारमरे अननवामि रुऩभा ववद्माथॉ बनाि गनुि ऩदिछ । 
सो फाहेकका बफषम य सेवा ऺेत्र फादहयका ववद्माथॉको हकभा बने बफद्मारमरे िासिास शतिहरु 
तोक्न सक्नेछ । 

घ) जनशश्क्त ब्मफस्थाऩन - नभनूा बफद्मारमहरुभा भौजुदा जनशश्क्तको ऩरयचारनभा बफशषे प्रवन्ध 
गरयनकुा साथै आवश्मकता अनसुाय थऩ भशऺक तथा प्राववर्धक जनशश्क्तको प्रवन्ध ऩनन गरयने 
छ । बफभशष्टीकृत एवभ ्आदशि बफद्मारमको कभिचायी य भशऺकको अरग्ग अरग ब्मफस्थाऩन 
हुनेछ । अगवुा प्रकृनतका ववद्मारमहरुभा ऩठन ऩाठनका रार्ग चादहने बफषमगत भशऺकका 
अरावा िेरकूद य सङ्खगीत भशऺकको ब्मफस्था बएको हुनेछ । कऺा ६ देखि ८ सम्भ ऩढाउने 
भशऺकको मोग्मता स्नातक य कऺा ९ देखि १२ सम्भ ऩढाउने भशऺकको मोग्मता स्नातकोतय 
बएको हुन ुअझ उऩमकु्त भानननेछ । मसका साथै बफद्मारमभा न्मनूतभ चादहने बफद्मारम 
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कभिचायी य रेिाका कभिचायी यहने छन ्। आवासीम बफद्मारम सन्चारन बएको अवस्थाभा 
होस्टेर वाडनेको ब्मफस्थाका साथै आवश्मक उऩकयण य न्मनूतभ औषर्धको ब्मफस्था बएको 
हुनेछ । अगवुा बफद्मारमका रुऩभा बफकास गरयएका बफद्मारमभा भशऺकको प्रवन्ध बफद्मारमको 
ब्मफस्थाऩन सभदुामभा हस्तान्तय बएका ववद्मारकै ढाॉचाको काननूी प्रवन्ध अन्तगित ननमभभत 
ब्मवस्थाऩन गरयने छ । मस प्रकायका बफद्मारमभा ववद्मभान भशऺकभध्मेवाट काजभा जान 
चाहनेराई ननश्श्चत कामािदेश य सेवाका शति सदहत बफद्माथॉको भसकाइ उऩरश्ब्ध प्रनत जवापदेही 
हुने गयी काजभा जाने अवसय प्रदान गरयने छ । बफद्मारमभा दफु ैप्रकायका भशऺक हुनसक्ने  छन ्
तय नत भशऺकको सेवाशति पयकपयक हुनसक्ने छ । बफभशष्टीकृत वा आदशि बफद्मारमको हकभा 
बफद्माथॉको छनौट तथा बनाि ननश्श्चत भाऩदण्डका आधायभा स्वतन्त्र ढङ्खगको छनौट सभभनत 
भापि त ्बएको हुनेछ । अगवुा प्रकृनतका बफद्मारमको हकभा साववकको बफद्मारमको सेवा ऺेत्र 
भबत्रका ववद्माथॉ बनाि हुन आएभा अननवामि रुऩभा बनाि गनुि ऩदिछ बने अन्म ववद्माथॉ बनािको 
सन्दबिभा बफद्मारम ब्मफस्थाऩन सभभनतरे शति तथा आधायहरु तोक्न सक्नेछ ।  

ङ) ऩाठ्मक्रभ तथा फहु ऩाठ्मऩसु्तकको प्रवन्ध य प्रमोग  – नेऩार सयकायवाट स्वीकृत ऩाठ्मक्रभ य 
ऩाठ्मऩसु्तकको प्रमोग गनुिका अनतरयक्त बफषमगत रुऩभा आवश्मक ऩने सन्दबि साभग्री य भसकाइ 
साभग्री प्रमोग गने फातावयण बएको हुनेछ । नभनूा बफद्मारमहरुराई याश्ष्िम ऩाठ्मक्रभका 
अनतरयक्त थऩ ऩाठ्मक्रभ य फहु ऩाठ्मऩसु्तकहरुको प्रमोगभा स्वामत्तता हुनेछ । साथै कऺा ८ को 
श्जल्रा स्तयीम ऩयीऺा य एसएरसीको ऩयीऺा तथा कऺा ११ य १२ को याष्िीम स्तयका ऩयीऺा 
वाहेक अन्म ककभसभको ऩयीऺाभा स्वामत्तता हुनेछ । भशऺणको भाध्मभ बफद्माथॉको भाग चाहना 
य रुची अनसुाय तल्रा कऺाहरुभा भातबृाषा वा नेऩारी बाषा वा अॊगे्रजी बाषाको प्रमोग गनि य 
भाध्मभभक तहभा अॊग्रजी वा नेऩारी गनि सककने गयी रर्चरो ब्मफस्था बएको हुनेछ । ननयन्तय 
बफद्माथॉ भलू्माङ्खकन कामिक्रभ प्रबावकायी रुऩभा कामिन्वमन गनुिका साथै भसकाइ उऩरश्ब्धका 
दृश्ष्टरे ऩछाडड ऩयेका बफद्माथॉका रार्ग गखणत य बफऻान रगामत आवश्मक बफषमभा 
उऩचायात्भक भशऺण भसकाइ कक्रमाकराऩको ब्मफस्था बएको हुनेछ । 

च) शैऺ खणक प्रबफर्धको प्रमोग य ऩेशागत सहमोग – सचूना प्रववर्धभा आधारयत भशऺक ताभरभ 
सन्चारन गनि सक्ने भशऺकहरुको टीभ बफद्मारम भबत्र ैतमाय बएको हुनेछ । भशऺण भसकाइभा 
य अकपसका दैननक कामि सन्चारनका रार्ग सचूना तथा प्रववर्धको प्रमोग बएको अवस्था हुनेछ  
। अन्म बफद्मारम य भशऺकराइ ऩेशागत ऩषृ्ठऩोषण ददन सक्ने गयी ववद्मारमको वेबसाइट 
प्रमोगभा आएको हुनेछ । बफद्मारमभा अनसुन्धान य प्रवतिनात्भक अभ्मासहरु हुनेछन ्। 
बफद्मारमरे स्थानीम तवयभा ऩाइने य कभ भलू्म ऩने शकै्षऺक साभग्रीको ननभािण य प्रमोगभा जोड 
ददएको हुनेछ । 
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छ) बफद्मारम ववकास य सधुायका मोजना ननभािण य कामािन्वमन - बफद्मारमरे तजुिभा गयी तोककएको 
ननकामवाट स्वीकृत गयाएको दीघि काभरन , अल्ऩकाभरन य वावषिक मोजनाका आधायभा भात्र 
बफद्मारम सन्चारन हुनेछ । मसका रार्ग बफद्मारमरे आवर्धक बफकास मोजना तमाय ऩायी 
तोककएको ननकामवाट स्वीकृत गयाएको हुनेछ । सभग्रभा शकै्षऺक गणुस्तयको सनुनश्श्चतता प्रवदिन 
य त्मसभा दटकाउऩनाका रार्ग बफद्मारम न ैआफ्ना बफद्माथॉहरु प्रनत सायबतु रुऩभा श्जम्भेवाय 
हुनेछ । मसका रार्ग बफद्मारमरे गणुस्तय सनुनश्श्चतताका स्कीभहरु बफकास गयी कामािन्वमन 
गनुि ऩनेछ । 

 

 

७. नमूना बिद्याऱय छनौट गने आधारहरु  

िासगयी आदशि य अगवुा बफद्मारमको बफकास गनिका रार्ग हार सञ्चारनभा यहेका साभदुानमक 
बफद्मारम वा साविजननक गठुी अन्तगित सन्चारनभा यहेका बफद्मारम छनौट गदाि देहामका कुयाहरुराई 
आधाय भानी छनौटका रार्ग अॊकबाय सदहतको सचूकको ब्मफस्था गरय छनौट गरयनेछ ।   

क) उच्च भाध्मभभक बफद्मारम हुन ुऩने : कऺा १ देखि १२ सम्भ सन्चारन बएको उच्च भाध्मभभक 
बफद्मारम हुन ुऩनेछ । तय मो ब्मफस्थारे नभनूा बफद्मारमको सॊख्मा थऩ गदै जाॉदा िास बफशषे 
अवस्थाभा ऩदहचान गरयएको क्रष्टय भबत्र उच्च भाध्मभभक बफद्मारम नबएको अवस्थाभा कऺा १ 
देखि १० सम्भ सञ्चारन बएको साभदुानमक भाध्मभभक बफद्मारम छनौट गनि फाधा ऩायेको 
भाननने छैन ।  

ि) बफद्मारमको आफ्न ैनाभभा ऩमािप्त जग्गा बएको हुन ुऩने : तोककएको बौनतक ऩवूािधाय बफकास 
गनिका रार्ग बफद्मारमको आफ्न ैनाभभा ऩमािप्त जग्गा बएको हुन ुऩने छ । कऺा कोठा , छात्र 
छात्राका रार्ग अरग अरग शौचारम , चभेना गहृ, अडडटोरयमभ हर, सॊर्गत प्रभशऺण कऺ बफऻान 
प्रमोगशारा, ऩसु्तकारम य सन्चाय ल्माव ननभािणका रार्ग ऩमािप्त जग्गा बएकै हुनऩुने छ ।  साथै 
इनडोय तथा आउटडोय िेरका रार्ग उऩमकु्त हुने बभरवर वा पूटवर वा फास्केट वर िेल्न 
भभल्ने िेर भदैान ननभािण गनि य छात्रावास ननभािण गनिका रार्ग ऩमािप्त जभभन बएको 
बफद्मारमराई मस प्रमोजनका रार्ग ऩमािप्त जग्गा बएको सवुवधाजनक बफद्मारम भाननने छ ।  

ग) अऩेक्षऺत बफद्माथॉ सॊख्मा बएको हुन ुऩने : तहगत रुऩभा बफद्मारम बफद्माथॉ अनऩुात ननश्श्चत 
अवर्ध जस्त ैबफगत तीन वा ऩाॉच वषिभा रगाताय सभहू ववद्मारमको औसत बन्दा भार्थ यहेको 
हुन ुऩने छ । ऩदहरो चयणभा श्जल्राभा एक वा दइु बफद्मारमहरुको छनौट गदाि बने तोककएको 
अवर्धको बफद्माथॉ बनाि श्जल्रा औसत बन्दा भार्थ यहेको हुन ुऩनेछ । बफद्मारमको अवश्स्थनत , 
मसको सेवा ऺेत्र य वजायको ऩहूॉचका आधायभा सभेत बबफष्मभा बफद्माथॉ बनािभा फदृ्दद हुने 
सम्बावना यहेकोराई सबुफधाजनक ववद्मारम भानननेछ ।  
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घ) सभदुामभा बफधुत य इन्टयनेटको ऩहूॉच बएको : भशऺण भसकाइभा य अकपसका दैननक कामि 
सन्चारनका रार्ग सचूना तथा प्रववर्धको प्रमोग गनि चादहने भात्राभा बफधुत वा फकैश्ल्ऩक उजािको 
ब्मफस्था बएको य  इन्टयनेट सन्जारको ऩहूॉच ऩगेुको हुन ुऩनेछ ।  

ङ) बफद्मारमको यणनीनतक अवश्स्थनत , बफकास य बफस्तायको सम्बावना बएको : बौगोभरक 
दृश्ष्टकोणरे सेवा ऺेत्रभबत्र ऩामक ऩने अथाित ्यणनीनतक स्थानभा अवश्स्थत बएको बफद्मारम हुन ु
ऩनेछ । मसका साथै सडक सञ्जार तथा वजायको बफस्ताय , जनसॊख्मा फदृ्दद य शहयीकयणको 
सम्बावना तथा न्मनूतभ प्राकृनतक जोखिभ जस्ता कुयाहरुराई ऩनन आधाय भानननेछ । 

च) बफद्माथॉको भसकाइ उऩरश्ब्ध तरुनात्भक रुऩभा याम्रो यहेको: बफगतको िास अवर्ध जस्त ैऩनछल्रो 
३ वा  ५ वषिभा एसएरसी ऩयीऺाको ननतजा बफद्मारम क्रष्टय भबत्र उच्चतभ यहेको हुन ुऩनेछ । 
ऩदहरो चयणभा श्जल्राभा एक वा दइु बफद्मारमहरुको छनौट गदाि बने तोककएको अवर्धको 
ननतजा श्जल्राको औसत ननतजा बन्दा भार्थ यहेको हुन ुऩनेछ । 

छ) स्थानीम अथाित ्बफद्मारम तहको सभदुाम तत्ऩय यहेको अवस्था बएको : बफद्मारमभा बफगतभा 
सभदुामको सहबार्गता तरुनात्भक रुऩभा याम्रो यहेको हुन ुऩनेछ । साववकभा बफद्मारम 
ब्मफस्थाऩन सभभनत कक्रमाभशर यहेको य बफद्मारम ब्मफस्थाऩन सभभतवाट नभनूा बफद्मारमको 
रुऩभा बफकास गनि नेऩार सयकाय रगामतका ननकामवाट सभम सभमभा प्राप्त हुने ननदेशन 
अनरुुऩ काभ गनि भरखित प्रनतवद्ता जाहेय बएको हुन ुऩनेछ । मसका साथै आफ्नो ऺेत्रभा नभनूा 
बफद्मारम स्थाऩना य सञ्चारन गनि गाॉउ ऩाभरका वा नगयऩाभरका आवश्मक सहमोग गनि तत्ऩय 
यहेको हुन ुऩदिछ ।  

ज) अन्म बफद्मारमसॉग सहकामि गनि सक्ने सम्बावना बएको : नभनूा बफद्मारम  बएऩनछ  आफ्नो 
बफद्मारम ऺेत्र वरयऩरयका स्थानीम बफद्मारमसॉग सहमोग गनि सक्ने य  साभदुानमक 
बफद्मारमहरुराई भशऺण भसकाइभा आफश्मक सहमोग गनि सक्ने तत्ऩयता वा सम्बावना बएको 
हुनऩुनेछ । 

झ) छनौट सम्वन्धी अन्म ब्मफस्था : हार सन्चारनभा यहेका दइु वा दइु बन्दा वढी साभदुानमक 
बफद्मारमहरुराई गाबेय ऩनन बफद्मारमको छनौट गनि सककनेछ तय स्थानीम सभदुामको इच्छा 
बफऩरयत मस्ता बफद्मारमहरु छनौट हुने छैनन ्। अरु कुया मथावत यहेभा छात्रा , सीभान्तीकृत य 
रक्षऺत सभदुामका फारफाभरका फढी राबाश्न्वत हुने बफद्मारम छनौटराई प्राथभभकता ददइनेछ । 
त्मसगैयी अन्म सचूकका आधायभा वयावय देखिएका बफद्मारम भध्मे नगय ऩाभरकाभा भबत्र यहेका 
वा नगयोन्भिु गाउॉ  ऩाभरका ऺेत्रभा यहेका उच्च भाध्मभभक बफद्मारम य स्थानीम तथा आफ्न ै
अर्धकतभ स्रोत बएको बफद्मारमराई छनौट गरयनेछ  । छनौटका रार्ग उऩरब्ध गयाइएको सचूना 
तथा तथ्माङ्खकका रार्ग बफद्मारम य श्जल्रा भशऺा कामािरम श्जम्भेवाय हुनेछन ्बने नत 
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तथ्माङ्खकको बेरयकपकेशन भशऺा बफबागरे ऺेत्रीम भशऺा ननदेशनारम सभेतको सॊरग्नताभा गने 
ब्मफस्था हुनेछ । सचूकको आधायभा बफद्मारम छनौटको प्राववर्धक काभ भशऺा बफबागरे गने 
गयाउने छ बने बफद्मारमको छनौट सम्वन्धी ननणिम गने अश्न्तभ अर्धकाय भशऺा भन्त्रारमभा 
यहने छ  । 

 

८. भूकम्ऩवाट प्रभाववत जजल्ऱामा नमूना बिद्याऱय तनमािण गने सम्वन्त्धी वविषे ब्यवस्था 
भार्थका फुॉदाहरुभा उल्रेि बएका कुयाहरुको अनतरयक्त बकूम्ऩ ऩनछको ऩनु ननभािणको सन्दबिभा देहामभा 
फभोश्जभ गरयने छ :  

क) बकूम्ऩवाट अनत प्रबाववत १४ श्जल्राहरुभा बफद्मारम ऩनुननभािणको अभबमान सॉग ैननश्श्चत 
सङ्खख्माभा नभनूा भाध्मभभक बफद्मारम ननभािण गने सन्दबिभा भार्थ फुॉदा नॊ ७ भा ददइएका 
आधायराई भध्मनजय गयी अननवामि रुऩभा हुन ुऩने न्मनूतभ अवस्था ऩयुा गयेका 
बफद्मारमहरुभध्मेवाट अङ्खकबाय सदहतको सचूकका आधायभा बफद्मारमहरु छनौट गरय नत छनौट 
बएका ववद्मारमहरुभा आवश्मक ऩने सम्ऩणूि बौनतक सॊयचना एक ऩटकको रार्ग ऩनुननभािण 
आमोजना अन्तगित एकककृत ढॊङ्खगरे ननभािण गरयनेछ । मसयी ननभािण हुने बवनहरु बकूम्ऩ 
प्रनतयोर्ध हुनकुा साथै आगरार्गवाट सभेत जोर्गने सबुफधा सदहतका हुनेछन ्बने बफद्मारमको 
फाह्म वातावयण ऩमािवयणीम दहसावरे ऩनन स्वस्थ्म हुनेछ । 

ि) बफद्मारम ऩनु ननभािण अभबमानभा सघाउने याश्ष्िम तथा अन्तयाश्ष्िम गहै्र सयकायी सॊस्था वा 
दातनृनकामरे मस अवधायणा ऩत्रको अर्धनभा यही १४ श्जल्राभा थऩ वा १४ श्जल्रा वाहेक अन्म 
श्जल्राभा भार्थ फुॉदा नॊ ७ भा उल्रेि बएफभोश्जभको आधायवाट छनौट हुनसक्ने  कुन ै एक वा 
एक बन्दा वढी बफद्मारमराई नभनूा बफद्मारमको रुऩभा बफकास गने गयी ऩनु ननभािण गनि 
चाहेभा श्जल्रा भशऺा कामािरम , कामिक्रभ कामिन्वमन एकाइ  य भशऺा बफबागरे आवश्मक 
सहजीकयण गनेछन ्।   

 

९. शिऺा बिभागको थऩ दातयत्व 

नभनूा ववद्मारम सन्चारनभा आएऩनछ त्मसको ब्मफस्थाऩन य सन्चारनभा आइऩने सभस्मा सभाधानका 
रार्ग भागि दशिन ददने दानमत्व भशऺा बफबागको हुनेछ । मसका साथै देशको शकै्षऺक प्रशासननक 
ऩनुसॊयचनाको सन्दबिराई सभेत भध्मनजय यािी थऩ नीनतगत तथा काननूी य सॊयचनागत सधुायका रार्ग 
भशऺा बफबागरे स्थरगत अध्ममन अनगुभन सभेतका आधायभा भशऺा भन्त्रारमराई याम सझुाव ददनेछ  । 
 


