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खुला विद्यालय शिक्षा समकक्षता सम्बन्धी काययविधध २०७३ 

प्रस्तािना 

वैदेशिक िैक्षिक संस्थाबाट ववद्यालय शििाको ववशिन्न तहको अध्ययन पुरा गरेका आवेदकहरूलाई तोककएका 

काययववधिअनुसार सम्बन्न्ित संस्थाहरूले समकिता ददने गरेको छन ् । यो काययववधि ननमायण हुनुिन्दा अगाडि 

वैदेशिक िैक्षिक संस्थाबाट ववद्यालय तहको खुला शििाका काययक्रमहरूमा सहिागी िई समकिताका लाधग 

प्रकक्रयामा रहेका र वैदेशिक िैक्षिक संस्थाद्वारा सञ्चाशलत ववद्यालय तहको खुला ववद्यालय काययक्रममा समेत 

अध्ययन गरी समकिता माग गरररहेका सन्दियमा वैदेशिक िैक्षिक संस्थाहरूबाट खुला पद्िनतको ववद्यालय तहको 

काययक्रममा अध्ययन गरेका व्यन्ततहरूका लाधग नेपालको रान्रिय पाठ्यक्रमसगग तादात्मम्यता कायम गरी समकिता 

प्रदान गने काययलाई व्यवन्स्थत बनाउन यो काययववधि ननमायण गररएको छ ।  

परिच्छेद : १ सङ्क्षक्षप्त नाम, प्रािम्भ, परिभाषा ि उद्देश्य 

१.१ सङ्क्षक्षप्त नाम ि प्रािम्भ 

१.१.१ यो काययववधिको नाम खुला ववद्यालय शििा समकिता सम्बन्िी काययववधि २०७३, रहेको छ । 

१.१.२ यो काययववधि शििा मन्रालयबाट स्वीकृत िएको शमनतदेखख लागु हुनेछ । 

१.२ परिभाषा 

ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययववधिमा, 

(क) “ऐन” िन्नाले शििा ऐन, २०२८ लाई सम्झनु पदयछ । 

(ख) “ननयमावली” िन्नाले शििा ननयमावली, २०५९ लाई सम्झनु पदयछ । 

(ग) “मन्रालय” िन्नाले नेपाल सरकार, शििा मन्रालय सम्झनु पछय । 

(घ) “वविाग” िन्नाले शििा वविाग सम्झनु पछय । 

(ङ) “पाठ्यक्रम ववकास केन्र” िन्नाले शििा मन्रालयअन्तगयत रहेको पाठ्यक्रम ववकास केन्र सम्झनु पछय । 
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(च) “उच्च माध्यशमक शििा पररषद्” िन्नाले उच्च माध्यशमक शििा ऐन २०४६ अनुसार गदित उच्च 

माध्यशमक शििा पररषद् सम्झनु पछय । 

(छ) “खुला ववद्यालय” िन्नाले दरू शििाको माध्यमबाट दरू शििा/खुला शसकाइ ववद्यालय तहको िैक्षिक 

काययक्रम सञ्चालन गनय दरू शििा सशमनतले सम्बन्िन प्रदान गरेको संस्थालाई जनाउग दछ । यस 

पद्िनतमार्य त ् सञ्चालन गररन े शििालाई वैकन्पपक ववद्यालय तथा ववद्यालय शििाका लाधग दोस्रो 

अवसरको रूपमा जनाउगछ । 

(ज) “दरू शििा/खुला शसकाइ” िन्नाले पराचार, श्रव्य, दृश्य, श्रव्य दृश्य प्रववधिमा आिाररत शििा वा अन्य कुनै 

पनन सञ्चार माध्यमबाट ददइने शििा सम्झनु पदयछ । 

(झ) “सम्बन्िन” िन्नाले प्रचशलत कानुन बमोन्जम खुला ववद्यालय पद्िनतबाट ववद्यालय तहको िैक्षिक 

काययक्रम सञ्चालन गनय ददइएको स्वीकृनत वा अनुमनत सम्झनु पछय ।  

(ञ) “समकिता” िन्नाले कुनै तह सरहको उपाधि हो िनी प्रमाखणत गररएको कागजात सम्झनु पछय ।  

१.३ उद्देश्य 

१.३.१ वैदेशिक खुला ववद्यालय पद्िनतमा अध्ययन गरेका ववद्याथीहरूको ववद्यालय शििा सरहको उपाधिको 

समकिताको प्रकक्रयालाई व्यवन्स्थत गने ।  

परिच्छेद – २ 

विद्यालय तहको खुला पद्धततका शिक्षाका काययक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 

२.१ नेपालमा खुला ववद्यालय पद्िनतका शििाको काययक्रमहरू नेपाल सरकार, शििा मन्रालयको ननणययमा 

सञ्चालन हुने छन ्। 

२.२ ववशिन्न ननकायहरूबाट सञ्चाशलत ववशिन्न तहका काययक्रमहरूको व्यवन्स्थत सञ्चालनका लाधग 

एकीकृत ननदेशिका ववकास गरी कायायन्वयन गररने छ । 
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परिच्छेद – ३ 

विद्यालय तहको खुला पद्धततबाट विदेिमा अध्ययन गिेका विद्याथीको समकक्षता 

३.१ किा १० वा एसएलसी सरहको उपाधिको समकिता ननिायरणको कायय पाठ्यक्रम ववकास केन्रबाट र 

किा ११/१२ वा सो सरहको उपाधिको समकिता ननिायरणको कायय उच्च माध्यशमक शििा पररषद्बाट 

हुनेछ । यसरी समकिता प्रदान गदाय नेपालको ववद्यालय शििाको सम्बन्न्ित तहको पाठ्यक्रममा 

आिाररत िई गनुय पने छ । समकिता ददगदा नेपालको ववद्यालय शििामा प्रचलनमा रहेका सािारण 

शििा, प्राववधिक शििा, संस्कृत, वेद ववद्याश्रम, गुरुकुल, गोन्पा र मदरसाको नेपाल सरकारद्वारा 

स्वीकृत पाठ्यक्रममा आिाररत िई गनुय पने छ । खुला ववद्यालय पद्िनतबाट उपाधि प्राप्त कुनै 

व्यन्ततले ववद्यालय शििाको कुनै तहका लाधग समकिताका लाधग ननवेदन पेस गरेमा नेपाल 

सरकारबाट स्वीकृत ववद्यालय शििा तहको पाठ्यक्रमसगग शमपदो ककशसमको र पाठ्यक्रमअनुसारको 

उपाधि हाशसल गरेको देखखएमा प्रचशलत प्रकक्रयाबमोन्जम समकिता ददनु पनेछ । 

३.२ समकिता प्रदान गने सन्दियमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ववद्यालय शििाको सम्बन्न्ित तह/किाको 

पाठ्यक्रमसगग शमपदो निएमा वैदेशिक िैक्षिक संस्थाबाट प्रदान गररएको उपाधि प्राप्त गरेका 

ववद्याथीको ननवेदन उपर कारवाही गदाय समकिता प्रदान गनुय पूवय समकिताको स्तर परीिण 

प्रयोजनका लाधग परीिा सञ्चालन गनुय पनेछ । एसएलसी सरहको माध्यशमक तहका लाधग अङ्रेजी, 

गखणत र ववज्ञान ववषयको १००/१०० अङ्क गरी ३०० पूणायङ्कको ३/३ घण्टाका दरले ९ घण्टा र उच्च 

माध्यशमक तहका लाधग अङ्रेजी र सम्बन्न्ित परीिाथीले अध्ययन गरेको मुख्य दईु ववषय गरी नतन 

ववषयको १००/१०० अङ्क गरी ३०० पूणायङ्कको ३/३ घण्टाका दरले ९ घण्टाको परीिा सञ्चालन गरी 

त्मयस्तो परीिामा कम्तीमा ४० प्रनतित अङ्क हाशसल गने व्यन्ततहरूलाई सम्बन्न्ित तह सरहको 

समकिताको प्रमाण पर प्रदान गनुय पनेछ । नेपालको ववद्यालय शििाको सम्बन्न्ित तह/किा/ववषयको 

पाठ्यक्रमसगग शमपदो िएमा त्मयस्तो ववषयको परीिा ददनु पने छैन । परीिाको ववस्ततृ ववषय वस्तु, 

समय र स्थान ननिायरण लगायतका कायय समकिता प्रदान गने संंंस्थाले ननिायरण गरेबमोन्जम हुनेछन ्

। 

३.३  यो काययववधि जारी हुनुपूवय वैदेशिक िैक्षिक संस्थाका खुला ववद्यालय शििा पद्िनतबाट उपाधि प्राप्त 

गरी समकिताका लाधग ननवेदन ददएका र यो काययववधि जारी हुनु पूवय यस्तो पद्िनतमा अध्ययन पुरा 



4 
 

गरी उपाधि हाशसल गरी प्रमाण पर प्राप्त गरेका ववद्याथीहरूको समकिताको लाधग यो काययववधि 

स्वीकृत िई जारी िएको शमनतले ३५ ददनको अवधि तोकी शििा मन्रालयले एकपटकका लाधग 

सम्बन्न्ित सबैका जानकारीका ननन्म्त सावयजननक सूचना जारी गनेछ । सो अवधिशिर समकिताका 

लाधग पेस िएका ननवेदनहरूको ववद्यमान ननदेशिकाबमोन्जम सम्बन्न्ित ननकायले समकिता प्रदान 

गनेछ । 

३.४ समकिताका लाधग सञ्चालन गररने पदहलो परीिा यो काययववधि स्वीकृत िएको ६ मदहनाशिर र 

त्मयसपनछ त्मयस्तो परीिा सञ्चालन गदाय समकिता प्रदान गने संस्थाले सो तहको ननयशमत/मौका/पुरक 

परीिाको समय ताशलकाबमोन्जम ननिायरण गनय सतने छन ्। 

३.५ समकिताका लाधग सञ्चालन गररने परीिाको प्रश्न सम्बन्न्ित तह र ववषयको पाठ्यक्रमका आिारमा 

ननमायण गनुय पनेछ  । 

३.६ समकिताका लाधग परीिा ददनु पने ववद्याथीले समकिताका लाधग ननवेदन ददगदा समकिता ददने 

संस्थाले तोकेबमोन्जमको राजश्व नतनु पनेछ । 

३.७ यो काययववधि जारी िएपनछ हाशसल िएका वैदेशिक िैक्षिक संस्थाका खुला ववद्यालय शििा सम्बन्िी

उपाधिको समकिता यसै काययववधिको पररच्छेद ३ बमोन्जम हुने छ । माधथ जुनसुकै कुरा लेखखएको िए 

तापनन यो काययववधि जारी िएपनछ वैदेशिक िैक्षिक संस्थाबाट नेपालमा काययक्रम सञ्चालन गरेको िनी 

जारी गररएका खुला ववद्यालय पद्िनतका िैक्षिक उपाधिलाई समकिता प्रदान गररने छैन । 

परिच्छेद–४ 

विविध 

४.१ यो काययववधि जारी हुनु पूवय िएका खुला ववद्यालय शििा पद्िनत सम्बन्िी समकिता प्रदान गने 

सम्बन्िी काययहरू यसै काययववधिबमोन्जम िएको माननने छन ्। 

४.३ खुला ववद्यालय पद्िनतको शििाको कुनै उपाधिलाई समकिता ददएकामा पनछ प्राप्त प्रमाणका    

आिारमा गलत िहररएमा उतत मान्यता वा समकिता रद्द हुनेछ । गलत मनसायले ननवेदन पेस 

गरेमा वा प्रमाण परका आिारमा गलत िहररई समकिता हुन नसकेका व्यन्ततले पनछ समकिता गनय 

चाहेमा त्मयस्ता व्यन्ततको ननवदेन स्वीकृत गररने छैन । 
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४.४ यो काययववधिका प्राविानहरूका सम्बन्िमा कुनै अन्यौल तथा दवुविा िएमा मन्रालयको व्याख्या नै 

अन्न्तम हुने छ ।  

४.५ यो काययववधि ववपरीत हुने गरी खुला ववद्यालय पद्िनतसम्बन्िी कायय गरेको पाइएमा प्रचशलत 

कानुनबमोन्जम कारवाही हुनेछ । 


