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परिच्छेद एक 
प्रािम्भिक 

 
१ सक्षिप्त नाम ि प्रािभिः  (१) यस काययविधिको नाम राष्ट्रिय योग्यता 

प्रारूप कायायन्ियन काययविधि २०७९ रहेको छ ।  
 (२) यो काययविधि मन्रालयले स्िीकृत गरेको ममततदेखि कायायन्ियन हुने   

छ । 
२  परििाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेमा यस काययविधिमााः 

(क) “इकाइ” भन्नाले ष्ट्िल्ला ष्ट्स्र्त मिक्षा विकास तर्ा समन्िय इकाई 
सम्झन ुपछय। 

(ि) “केन्र” भन्नाले मिक्षा तर्ा मानिस्रोत विकास केन्र सम्झन ु 
पछय । 

(ग) “विद्यालय” भन्नाले सामदुातयक विद्यालयका रूपमा स्र्ापना भइ 
सञ्चालनमा रहेको विद्यालय सम्झन ुपछय । 

(घ) “मन्रालय” भन्नाले मिक्षा विज्ञान तर्ा प्रविधि मन्रालय सम्झन ु
पछय । 

(ङ) “स्र्ानीय तह” भन्नाले गाउँपामलका िा नगरपामलका सम्झन ुपछय र 
सो िब्दले महानगरपामलका र उपमहानगरपामलकालाई समेत 
िझुाउँछ । 

(च) “प्रारूप” भन्नाले राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपलाई सम्झन ुपछय । 
(छ) “सममतत” भन्नाले दफा (४) बमोष्ट्िमको समकक्षता सममत सम्झन ु

पछय। 
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(ि) “समकक्षता” भन्नाले विमभन्न माध्यमबाट हामसल ज्ञान तर्ा मसप 
लाई राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप अनसुारका विमभन्न तहगत रूपमा 
व्याख्या भएका सक्षमताहरूका आिारमा सममततले तनष्ट्चचत परीक्षण 
प्रक्रिया अिलम्बन गरी तोक्रकएका तह परूा गरे सरहको मान्यतालाई 
सम्झन ुपछय । 

(झ) “सामदुातयक मसकाइ केन्र” भन्नाले नेपाल सरकार मिक्षा तर्ा 
मानिस्रोत विकास केन्रद्िारा आधिकाररक रूपमा सामदुायमा 
सञ्चामलत सामदुातयक मसकाइ केन्रलाई सम्झन ुपछय ।  

३  उद्देश्यः  
(१) यस काययविधिको प्रमिु उद्देचय विमभन्न माध्यमबाट मसकेका ज्ञान 

मसप तर्ा अमभिवृिको तनष्ट्चचत प्रक्रिया परूा गरी परीक्षण तर्ा 
प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप अनसुारका तहगत सक्षमता 
अनरुूप समकक्षता प्रदान गनुय रहेको छ । 

(२) यस काययविधिका अन्य उद्देचयहरू देहाय िमोष्ट्िम रहेका छन ्
(क) मिक्षा तर्ा मानिस्रोत विकास केन्रद्िारा परीक्षणमा रहेका 

प्रारूप अनसुार विकमसत िकै्षक्षक सामग्रीहरू पठनपाठन गने िा 
स्िअध्ययन गने व्यष्ट्ततहरूको ज्ञान मसप तर्ा अमभिवृि परीक्षण 
तर्ा प्रमाणीकरण गनुय । 

(ि) विमभन्न कारणबाट औपचाररक मिक्षाको अिसरबाट िष्ट्ञ्चत तर्ा 
स्ि अध्ययन, काययर्लोमा आिाररत ज्ञान तर्ा मसप हामसल 
गरेका तर आधिकाररक रूपमा उतत ज्ञान तर्ा मसपको परीक्षण 
तर्ा प्रमाणीकरण नभएका व्यष्ट्ततहरूको ज्ञान तर्ा मसप परीक्षण 
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गनुय र प्रारूप अनसुारको सक्षमता र तह सरह समकक्षता प्रदान 
गनुय । 

(ग) अनौपचाररक रूपमा तनरन्तर मसकाइको अिसर बदृ्धि गनुय र 
हामसल ज्ञान मसप तर्ा अमभितृत परीक्षण एिम ्प्रमाणीकरण 
गरी उच्च तहको औपचाररक मिक्षामा प्रिेि गने अिसर प्रदान 
गनुय । 

(घ) प्रारूप अनसुार तहगत रूपमा तय भएका सक्षमताहरूका 
आिारमा समकक्षता तर्ा प्रमाणीकरण काययलाई व्यिस्र्ापन 
गनुय । 
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परिच्छेद दईुः 
 समकिता सममतत 

 
४ समकिता पिीिण तथा प्रमाणीकिण सममततः  

(१) प्रारूप अनसुारका विमभन्न तहहरूको सक्षमतामा आिाररत भइ ज्ञान 
मसप तर्ा दक्षताहरूको समकक्षता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरणका लाधग 
समकक्षता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण सममततहरू रहने छन ्।  

(२) प्रारूपले तय गरेको तह तीन का सक्षमतामा आिाररत ज्ञान मसप 
तर्ा अमभिवृिको परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरणका लाधग प्रत्येक स्र्ानीय 
तहमा एक समकक्षता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण सममतत रहने छ ।  

(३) प्रारूपले तय गरेको तह चारका सक्षमतामा आिाररत ज्ञान मसप तर्ा 
अमभिवृिको परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरणका लाधग सघंीय तहमा एक 
समकक्षता तर्ा प्रमाणीकरण सममतत रहने छ । 

 
५  स्थानीय तहमा गठित समकिता पिीिण तथा प्रमाणीकिण सममततः   

(१) प्रत्येक स्र्ानीय तहमा देहायिमोष्ट्िमको एक समकक्षता तर्ा 
प्रमाणीकरण सममतत रहने छाः 
(क) पामलकाका उपप्रमिु िा उपाध्यक्ष   अध्यक्ष  
(ि) सामदुातयक विद्यालयका प्रिानाध्यापकहरू मध्येबाट  
(ग) पामलकाले मनोतनत गरेको प्रिानाध्यापक     सदस्य  
(घ) मिक्षा विकास तर्ा समन्िय इकाइको प्रमिु  सदस्य   
(ङ) पामलका मिक्षा सममततको प्रतततनधि   सदस्य  
(च) पामलकाका मिक्षा प्रमिु     सदस्य 
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(छ) सामदुातयक मसकाइ केन्रका व्यिस्र्ापन सममततका  
(ि) अध्यक्षहरू मध्येबाट सममततले मनोतनत गरेको एक िना  

       सदस्य 
(झ) अनौपचाररक तर्ा िकैष्ट्ल्पक मिक्षा सम्बन्िी विज्ञ सदस्य 
(ञ) पामलकामा काययरत मिक्षा प्रमिु   सदस्य सधचि 

 
(२) सममततले आिचयकता अनसुार सम्बष्ट्न्ित विषयको विज्ञलाई 

सममततको बठैकमा आमन्रण गनय सतने छ ।  
(३) समकक्षता तर्ा प्रमाणीकरण सममततले यो काययविधि तर्ा प्रचमलत 

काननु बिोष्ट्िम आफ्नो काययविधि तयार गरी कायायन्ियनमा ल्याउन 
सतने छ । 

(४) सममततले योग्यता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण काययमा सहिता प्रदान 
गनय परीक्षणका लाधग प्रचनपर तयार तर्ा प्रमाणीकरण सम्बन्िी 
अन्य प्राविधिक कायय सम्पादन गनयका लाधग आिचयकता अनसुार 
प्राविधिक उपसममततहरू गठन गरी कायायन्ियनमा ल्याउन सतन े 
छ ।  

(५) उपदफा (३) अनसुार गठठत सममततको समयािधि सममततले तोके 
िमोष्ट्िम हुने छ ।  

(६) उपदफा (३) अनसुार सममततको काम कतयव्य र अधिकार सममततले 
तय गरे अनसुार हुनेछ ।  
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६ सघंीय समकिता पिीिण तथा प्रमाणीकिण सममततः 

(१) सघंमा प्रारूप अनसुार तह चार र पाँच सरहको सक्षमतामा आिाररत 
ज्ञान, मसप तर्ा अमभिवृिको योग्यता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरणका 
लाधग  
एक समकक्षता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण सममतत रहने छ ।  

(२) सघंमा रहने समकक्षता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण सममतत 
देदायिमोष्ट्िम  हुने छाः 
(क) सहसधचि िकै्षक्षक व्यिस्र्ापन महािािा, मिक्षा  
 विज्ञान तर्ा प्रविधि मन्रालय     अध्यक्ष  
(ि) महातनदेिक मिक्षा तर्ा मानिस्रोत विकास केन्र  सदस्य   
(ग) उपमहातनदेिक मिक्षा तर्ा मानिस्रोत विकास केन्र  
 (िकैष्ट्ल्पक मिक्षा हेने)     सदस्य 
(घ) महातनदेिक पाठ्यिम विकास केन्र   सदस्य  
(ङ) विचिविद्यालयका प्राध्यापकहरू मध्येबाट मन्रालयले  
 मनोतनत गरेको अनौपचाररक मिक्षाको विज्ञ   सदस्य 
(च) अनौपचाररक तर्ा िकैष्ट्ल्पक मिक्षा सम्बन्िी  
 मन्रालयले मनोतनत विज्ञ     सदस्य  
(छ) प्रमिु परीक्षा तनयन्रण कायायलय राष्ट्रिय परीक्षा िोर्य  

       सदस्य  
(ि) प्रमिु पाठ्यिम विकास केन्र त्ररभिून विचिविद्यालय  

       सदस्य   
(झ) सामदुातयक विद्यालयका प्रिानाध्यापकहरू मध्येबाट  
 मन्रालयले मनोतनत गरेको     सदस्य  
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(ञ) केन्रको अनौपचाररक मिक्षा हेने तनदेिक  सदस्य सधचि  
 

(३) सममततले योग्यता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण काययमा सहिता प्रदान 
गनय परीक्षणका लाधग प्रचनपर तयार तर्ा प्रमाणीकरण सम्बन्िी 
अन्य प्राविधिक कायय सम्पादन गनयका लाधग आिचयकता अनसुार 
प्राविधिक उपसममततहरू गठन गरी कायायन्ियनमा ल्याउन सतन े 
छ ।  

(४) उपदफा ३ अनसुार गठठत सममततको समयािधि सममततले तोके 
िमोष्ट्िम हुनेछ ।  

(५) उपदफा ३ अनसुार सममततको काम कतयव्य र अधिकार सममततले 
तय गरे अनसुार हुनेछ ।  

(६) सममततको सधचिालय मिक्षा तर्ा मानिस्रोत विकास केन्रमा रहने 
छ ।  
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परिच्छेद तीन 
समकिता पिीिण तथा प्रमाणीकिण सममततको 

काम कततव्य ि अधिकाि 
 

७  सघीय समकिता पिीिण तथा प्रमाणीकिण सममततको काम कततव्य ि 
अधिकाि 
(१) राष्ट्रिय योग्यता प्ररूप कायायियनका लाधग काननुी तर्ा सगंठनात्मक 

विषयमा स्परट अििारणा तयार गरी मन्रालयमा प्रततिेदन  
गने । 

(२) अनौपचाररक, िकैष्ट्ल्पक एिम ्िीिनपययन्त मसकाइसँग सम्िष्ट्न्ित 
तनष्ट्चचत मापदण्र् परूा गरेका सामग्रीहरूको अमभलिे कायम गरी  
प्रमाखणत गने । 

(३) तात्कालीन अनौपचाररक मिक्षा केन्रिाट विकास भएका िा प्रक्रिया 
िरुू भई अष्ट्न्तमीकरण हुन िाँक्रक रहेका तहगत सक्षमता र स्रोत 
सामग्रीहरू स्िीकृत गने । 

(४) अनौपचाररक मिक्षा एिम ्िीिनपययन्त मसकाइका लाधग ससं्र्ागत 
सञ्िाल तनमायण गरी पररचालन गने गराउने । 

(५) िुला मिक्षा प्रणालीिाट  कक्षा १० सम्म सञ्चालन भएका िकै्षक्षक 
काययिमहरू सञ्चालन गनय आिचयक मापदण्र् विकास गरी 
स्िीकृततका लाधग मन्रालयमा पेि गने 

(६) िुला तर्ा िकैष्ट्ल्पक मिक्षा अनौपचाररक प्रौढ विद्यालय तर्ा  
परम्परागत विद्यालयहरूको अिस्र्ा अध्ययन गरी ससं्र्ागत क्षमता 
अमभिदृ्धि एिम ्प्रिियनात्मक काययका लाधग सहिीकरण गने   
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(७) प्रारूपले तय गरेको सक्षमताका आिारमा तह चार सम्मको ज्ञान 
मसप तर्ा अमभिवृि परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण कायय सम्मन्न गने 

(८) परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण सम्बन्िी पररच्छेद ४ अनसुारको प्रक्रिया 
अिलम्बन गरी तह चार सम्मको योग्यता परीक्षण गरी मान्यता 
तर्ा  समकक्षता प्रमाणपर िारी गने 

(९) परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण भएका व्यष्ट्ततहरूको अमभलेि राख्न े र 
आिधिक रूपमा अद्यािधिक गने 

(१०)  योग्यता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण काययमा सहिता प्रदान गनय 
गठठत प्राविधिक उपसममततहरूको काययवििरण तोतने  

 
 ८ स्थानीय तहमा गठित सममततको काम कततव्य ि अधिकािः  

(१) प्रारूप अनसुार तह तीन सम्मको समकक्षता परीक्षण तर्ा 
प्रमाणीकरण सम्बन्िी देहायका काययहरू सम्पन्न गनेाः 
(क) समकक्षता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण सम्बन्िी काययतामलका 

तनमायण गरी कायायन्ियन गने 
(ि) समकक्षताका परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरणका लाधग साियितनक 

सचूना िारी गने 
(ग) समकक्षता परीक्षणणका लाधग तोकीए अनसुार अनसुचूी १ को 

आिेदन सङ्कलन गने 
(घ) समकक्षता परीक्षणका लाधग प्रारूपले तय गरेको तहगत 

सक्षमतामा आिाररत भइ  कायय सञ्चालन गनय स्र्ानीय तहमा 
विज्ञको समहू गठन गने 
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(ङ) विज्ञ समहू पररचालन गरी प्रचनपर तनमायण गने र प्रचनपरको 
मोर्रेिन गने 

(च) समकक्षता परीक्षणका लाधग परीक्षा सञ्चालन गने 
(छ) समकक्षता परीक्षाको नततिा प्रकािन गने र उविणय व्यष्ट्ततहरूको 

लाधग समकक्षता प्रमाणपर िारी गने 
(ि) प्रारूपले तय गरेको तह १ र २ का लाधग योग्यता परीक्षण तर्ा 

प्रमाणीकरण कायय गनय उपयुयतत सामदुातयक विद्यालय िा 
सामदुातयक अध्ययन केन्रको  पठहचान गरी  उतत 
तहका योग्यताको समकक्षता सम्बष्ट्न्ि कायय गने गराउने 

(झ) सामदुातयक विद्यालय तर्ा सामदुातयक मसकाइ केन्रहरूलाई 
प्रारूप अनसुार तह १ र २ को योग्यता परीक्षण तर्ा 
प्रमाणीकरणका लाधग अत्यािचयक क्षमता विकास गने  

(ञ) प्रारूपको व्यिस्र्ा समकक्षताको महत्ि समकक्षताका आिारमा 
उच्च तहका कक्षाहरूमा भनायभइ औपचाररक मिक्षा हामसल गनय 
सक्रकने व्यिस्र्ाका बारेमा समदुाय तहमा प्रिोिीकरण गने । 

(ट) आिचयकता अनसुार प्राविधिक उपसममतत गठन गरी 
समकक्षताका सम्बन्िी काययमा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गनय 
सतने छ ।  

(ठ) स्र्ानीय तहबाट तनठदयरट समकक्षता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण 
सम्बन्िी अन्य काययहरू गने  

(२) सममततको िठैक आिचयकता अनसुार िस्ने छ ।  
(३) अध्यक्षसँगको परामियमा सममततका सदस्य सधचिले सममततको बठैक 

िोलाउने छ । 
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(४) समकक्षता परीक्षण पचचात ् सफल र समकक्षता प्रमाण पर िारी 
गररएका व्यष्ट्ततहरूको अमभलेि राख्नछे ।  

(५) प्रमाणीकरण प्रक्रिया तर्ा सममततको िठैकमा विषयको प्रक्रितत 
अनसुार आिचयकता अनसुार बढीमा २ िना सम्म विज्ञहरूलाई 
आमन्रण गरी सहभाधग गराउन सक्रकने छ ।   

 
९  समकिता पिीिण तथा प्रमाणीकिणका लाधग आवेदनः  

(१) सम्बष्ट्न्ित व्यष्ट्ततले आफुले प्राप्त गरेको ज्ञान मसप तर्ा दक्षताका 
आिारमा कुन तहको समकक्षता परीक्षणमा सहभाधग हुने हो सो 
यक्रकन गरी सममततमा अनसुचूी १ को ढाँचा अनसुार आिेदन ठदन ु
पने छ । 

(२) विद्यतुीय रूपमा आिदेन गनय सक्रकने गरी सममततले आिेदन 
फारामलाई डर्ष्ट्िटाइि गरी परीक्षण तर्ा समकक्षता प्रमाणीकरण 
ट्यािको व्यिस्र्ा गरी त्यसको सियसलुभ पहँुच सतुनचचत  
गररनेछ ।  

(३) आिेदन गदाय यो काययविधिले तय गरेको अनसुचूी ३ तह १ तह २ र 
तह ३ अनसुारका तहगत स्िमलू्याङ्कन फाराम अतनिायय रूपमा भनुय 
पने छ । 

(४) स्िमलू्याङ्कन फारमका आिारमा सहभाधगको पिूय ज्ञान तर्ा मसपको 
अिस्र्ा यक्रकन गरी व्यष्ट्ततगत फायल कम्प्यटूरमा व्यिष्ट्स्र्त 
गररनेछ ।  
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१० आवेदन दस्तिुः  
(१) समकक्षताका लाधग आिेदन ठदँदा सममततल े तोक्रकए अनसुारको 

आिेदन दस्तरु दाखिला गनुय पनेछ । 
(२) पेस भएको तनिेदन उपर पररच्छेद ४ मा उल्लेखित परीक्षण तर्ा 

प्रमाणीकरण प्रक्रिया अनसुार परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण सम्बन्िी 
कायय अगार्ी बढाइने छ ।   

 
११ आधथतक स्रोत व्यवस्थापनः  

(१) समकक्षता तर्ा प्रमाणीकरण सममततको आधर्यक कारोिारका लाधग 
सममततको नाममा एक कोष रहने छ । 

(२) सममततको कोषमा देहाय िमोष्ट्िमको रकम रहने छाः 
(क) सघ प्रदेि िा स्र्ानीय सरकारबाट प्रदान हुने एकमरुट अनदुानको 

रकम 
(ि) पररक्षार्ीहरूबाट परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरणका लाधग आिदेन 

िलु्क बापत लाग्ने सेिा िलु्क बापतको रकम 
(ग) सममततका नाममा अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुन आएको रकम 

(३) सममततको नाममा िङै्कमा एक िाता रहने छ र सममततको अध्यक्ष 
र आधर्यक कारोिार हेने अधिकृतको सयंतुत दस्तितबाट िाताको 
सञ्चालन हुने छ ।  
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परिच्छेद चाि 
समकिता पिीिण तथा प्रमाणीकिण प्रक्रिया 

 
१२ तनवेदन रूजुः  

(१) दफा ८ अनसुार पेस भएको तनिेदनको रूि ुगरी समकक्षताको लाधग 
माग भएको प्रारूप अनसुारको तह र कक्षा यक्रकन गरी कम्प्यटुरमा 
प्रविरट गरी दताय नम्बर प्रदान गनुय पने छ । 

(२) दफा ८ अनसुारको तनिेदनका सार् तनिेदकले अनसुधूच अनसुारको 
स्िमलू्याङ्कन फाराम समेत िझुाउन ुपने छ । 

१३ प्रश्नपत्र तनमातणः  

(१) तनणयय अनसुार स्र्ानीय तहमा तयार गररएको विज्ञहरूको रोरटर 
प्रयोग गरी प्रारूपले तय गरेको तहगत सक्षमतामा आिाररत भइ ज्ञान 
तर्ा मसप परीक्षणका लाधग प्रचनपरहरू तयार गररने छ । 

(२) विज्ञहरू पररचालन गरी प्रचनपरहरूको मोर्रेिन गरी अष्ट्न्तमरूप 
प्रदान गररनेछ ।  

(३) प्रचनपरहरू तनमायण तर्ा मोर्रेेिन गदाय गोपनीयता पणूयरूपमा कायम 
गररनेछ।   

(४) उपदफा (२) र (३) अनसुारको काययमा सलंग्न व्यष्ट्ततहरूको नाता पने 
व्यष्ट्तत परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण प्रक्रियामा सहभाधग हुने अिस्र्ामा 
उतत व्यष्ट्ततहरू यो प्रक्रियामा सहमाधग हुने छैनन ्।  
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१४ समकिता पिीिण समय तामलकाः  

(१) समकक्षता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण सममततले समकक्षता परीक्षण 
तर्ा प्रमाणीकरण समय तामलका तनमायण गरी साियष्ट्िनक रूपमा 
सचूना िारी गनुय पने छ । 

(२) सामान्यतया िावषयकरूपमा समकक्षता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण गने 
गरी  समय तामलका तनिायरण गनुय पने छ । 

(३) माधर् उपदफा (२) मा िेसकैु कुरा लेखिए तापतन तनिेदनको सङ्ख्या 
र चापका आिारमा समकक्षता तर्ा प्रमाणीकरण सममततले समकक्षता 
तर्ा प्रमाणीकसरण काययलाई आिचयकता अनसुार तय गरी 
समकक्षता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण कायय सञ्चालन गनय सतनेछ ।  

 
१५ समकिता पिीिणका लाधग पिीिा सञ्चालनः  

(१) समकक्षता परीक्षणका लाधग आिदेन ठदने व्यष्ट्ततहरूका लाधग 
समकक्षता तर्ा परीक्षा सञ्चालन गररने छ ।  

(२) समकक्षता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण परीक्षा सञ्चालनका लाधग 
समकक्षता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण सममततले परीक्षा केन्र तय गनुय 
पने छ 

(३) सामदुातयक मसकाइ केन्र िा सामदुातयक विद्यालयलाई समकक्षता 
तर्ा प्रमाणीकरण परीक्षा केन्रका रूपमा तोतन ुपने छ । 

(४) विषय र प्रक्रिततका आिारमा परीक्षण कायय सञ्चालनका लाधग 
प्राविधिक मिक्षालयहरू िा प्राविधिक मिक्षा तर्ा व्यािसातयक तामलम 
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पररषदबाट सम्बन्िन प्राप्त तामलम केन्रलाई पतन परीक्षण 
केन्रकारूपमा तय गनय  सक्रकने छ ।  

 
१६ पवूत ज्ञान तथा मसपको पिीिण तथा प्रमाणीकिण (Recognition of 

Prior Learning-RPL):  
(१) व्यष्ट्ततले अनौपचाररक अतनयममत अररततक पेसा तर्ा काययर्लोमा 

आिाररत र िीिन्त अनभुिबाट हामसल गरेको पिूय ज्ञान तर्ा मसप 
परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण गरी समकक्षता प्रदान गररने छ ।  

(२) उपदफा (१) अनसुार परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण र समकक्षता प्रदान 
गदाय  राष्ट्रिय योग्यता पारूपले तय गरेको तहगत सक्षमतालाई 
प्रमिु आिार बनाइने छ ।  

(३) पिूय ज्ञान तर्ा मसप परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण गदाय व्यष्ट्ततको मसकाइ 
पोटयफोमलयो, स्िमलू्याङ्कन, मलखित परीक्षा, अन्तरिायता, प्रयोगात्मक 
परीक्षा, अिलोकन िस्ता विधि तर्ा सािनहरू प्रयोगमा ल्याउन ुपने 
छ ।   

 
१७ उत्तिपमु्स्तका पिीिणः 

(१) परीक्षण पचचात समकक्षता तर्ा प्रमाणीकरओ सममततले उिर 
पषु्ट्स्तका परीक्षण गनुयपने छ । 

(२) माधर् उपदफा (१) अनसुारका उिरपषु्ट्स्तकाहरू परीक्षणका लाधग 
सामदुातयक विद्यालयका अनभुिी मिक्षकहरू पररचालन गरी परीक्षण 
गनुय पने छ । 
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(३) परीक्षण पचचात ् समकक्षता तर्ा प्रमाणीकरण सममततले नततिा 
प्रकािन गनेछ 

(४) परीक्षाको नततिाका आिारमा समकक्षता प्रमाणीकरण गरी समकक्षता 
तनिायरण गनेछ 

 
१८  प्रमाणपत्र जािीः  

(१) दफा ११ उपदफा ७ अनसुार प्रमाणीकरण तर्ा समकक्षता तनिायरण 
भएका व्यष्ट्ततहरूलाई अनसुचूी २ अनसुारको ढाँचामा समकक्षता तर्ा 
मान्यता प्रमाणपर िारी गररने छ ।  

(२) माधर् उपदफा (१) अनसुारको प्रमाणीकरण पर िारी गदाय तह तीन 
सम्म सम्बष्ट्न्ित स्र्ानीय तहमा रहने समकक्षता तर्ा प्रमाणीकरण 
सममतत र तह ४ को हकमा सघंमा रहने समकक्षता तर्ा प्रमाणीकरण 
सममततले गने छ ।  

१९ अमिलखे व्यवस्थापनः 
(१) समकक्षता तर्ा प्रमाणीकरणको अमभलेि अद्यािधिक गररने छ । 
(२) परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण सममततले परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण भएका 

व्यष्ट्ततहरूको अमभलेि राख्न ुपने छ ।  
(३) समकक्षता सम्बन्िी प्रमाणीकरणको अमभलिे पालीका तह र संघमा 

अद्यािधिक गररने छ । यसका लाधग केष्ट्न्रय इममस पद्दततमा 
अलग ैट्यािको व्यिस्र्ा गरीने छ ।  

(४) स्र्ानीय तहका समकक्षता तर्ा प्रमाणीकरण सममततले समकक्षता 
तर्ा प्रमाणीकरण सम्बन्िी अमभलिे फ्ल्यास प्रततिेदनका सार् 
अद्यािधिक गनुय पने छ । 
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(५) मिक्षा तर्ा मानिस्रोत विकास केन्रले अनौपचाररक तर्ा िकैष्ट्ल्पक 
मिक्षा तर्ा समकक्षता र योग्यता प्रमाणीकरण सम्बन्िी अमभलेिका 
लाधग अलग ैसचूना तर्ा तत््याङ्क पद्दतत विकास गरी सस्र्ागत 
गने छ ।  

२० समन्वयन सहकायत ि अनगुमनः  

(१) राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप कायायन्ियनका  िममा विमभन्न तनकायहरू 
विच समन्िय सहकायय तर्ा अनगुमन गररने छ । 

(२) राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप अनसुारको परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण र 
व्यािसातयक मिक्षा योग्यता प्रारूप विच उधचत समन्िय र सहकायय 
गरी परीक्षण, प्रमाणीकरण कायय र ततनको गणुस्तरका बारेमा 
तनयममत अनगुमन गरी आिचयक सझुािहरूका आिारमा परीक्षण 
तर्ा प्रमाणीकरण काययलाई र्प व्यििष्ट्स्र्त गररनेछ ।  

(३) राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप अनौपचाररक तह ४ बरािरको परीक्षण तर्ा 
समकक्षता प्रमाणीकरण गरी िारी समकक्षता प्रमाण परको राष्ट्रिय 
तर्ा अन्तराष्ट्रिय श्रमबिारबाट समान मान्यता प्राप्त गने अिस्र्ा 
सतुनष्ट्चचत गनय लोकसेिा आयोग, मिक्षक सेिा आयोग, तर्ा त्ररवि 
आयोग लगायतसँग उधचत समन्िय गरी समकक्षताको अिस्र्ा 
सतुनष्ट्चचत गररने छ । 

(४) राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप अनसुार िारी सकमक्षता प्रमाणपरको 
अन्तराष्ट्रिय मान्यता तर्ा समकक्षताका लाधग मखु्य मखु्य 
श्रमबिारसँग सम्बष्ट्न्ित देिहरूसँग कुटनीततक परामियका आिारमा 
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समकक्षता तर्ा मान्यता सम्बन्िी व्यिस्र्ाका लाधग उधचत समन्िय 
र सहकायय गररनेछ । 

(५) उपदफा (४) अनसुारको कुटनीततक पहलका लाधग मन्रालय ष्ट्िम्मेिार 
हुनेछ । 

२१ पाठ्यघण्टा यसको स्थानान्तिण ि पाठ्यघण्टा वङै्क्रकङ्सभबन्िी व्यवस्थाः  

(१) राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको विमभन्न तहको पाठ्यघण्टाका आिारमा 
ज्ञान मसप तर्ा अमभिवृिको परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण गररने  
छ ।  

(२) प्रत्येक व्यष्ट्ततले परूा गरेको पाठ्यघण्टाको तहगत रूपमा अमभलेि 
गररने छ । 

(३) अमभलेिका आिारमा सम्बष्ट्न्ित व्यष्ट्ततले तोक्रकएको तह अनसुारको 
पाठ्यघण्टा बरािरको मसकाइ भए नभएको र तहगत पाठ्यघण्टा पगेु 
नपगेुको अमभलेि िेडर्ट िङै्कमा िम्मा गरी अद्यािधिक गररनेछ 
।  

(४) समकक्षता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण पचचात ्परूा तह परूा गरेको 
िेडर्ट िा उपल्लो तहको िकै्षक्षक योग्यताका लाधग नपगु पाठ्यघण्टाको 
अमभलेि गररने छ । सार्ै कुन ै व्यष्ट्तत अन्य मलुकुमा िा अन्य 
विचिविद्यालयमा बा अन्य औपचाररक विद्यालयमा पठन पाठन गनय 
चाहेमा उसले हामसल गरेको पाठ्यघण्टा स्र्ानान्तरण गररने छ । 
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२२ गणुस्ति व्यवस्थापनः 

(१) केन्रले योग्यता प्रारूप अनसुार योग्यता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरणको 
गणुस्तर सतुनष्ट्चचत गनय गणुस्तर मापदण्र् तयार गरी कायायन्ियनमा 
ल्याउन सतनछे । 

(२) समकक्षता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण सममतत गणुस्तरीय परीक्षण 
तर्ा  प्रमाणीकरणका लाधग ष्ट्िम्म्िार हुनेछ । केन्रबाट विकमसत 
गणुस्तर मापदण्र्का आिारमा योग्यताको परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण 
कायय गने छ।  

(३) गणुस्तर व्यिस्र्ापका लाधग सममततले गणुस्तर व्यिस्र्ापन 
उपसममतत गठन गरी पररचालन गनय सतनेछ ।यस उप सममततको 
कायय विधि र कायय ष्ट्िम्मेिारी सममततले तय गरे अनसुार  
हुनेछ ।   

२३ समकिता पिीिण तथा प्रमाणीकिण मसद्िान्तः  

(१) केन्रले राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपअनसुार योग्यताको परीक्षण तर्ा 
प्रमाणीकरणका लाधग तनष्ट्चचत मसद्िान्तहरू स्र्ावपत गरी 
कायायन्ियनमा  ल्याउन सतनछे । 

(२) उपदफा (१) अनसुार योग्यता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरणसम्बन्िी 
मसद्िान्त तय गदाय तनरपक्षता मसद्िान्तहरू अिलम्बन गनय  
सतनेछ । 

(३) समकक्षता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण मसद्िान्त तय गदाय केन्रले 
एकीकृत तामलम तर्ा मिक्षा प्रदान गने नीतत अिलम्बन गरी 
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मसद्िान्त र अभ्यास,  ज्ञान तर्ा मसप,  मलू्य तर्ा मान्यता, नीतत 
तर्ा अभ्यासहरूलाई उधचत ध्यान ठदनेछ । 

 
२४ िमता ववकासः 

(१) केन्रले योग्यता प्रारूप अनसुार योग्यताको परीक्षण तर्ा 
प्रमाणीकरणका लाधग अत्यािचयक क्षमता विकास गने छ ।  

(२) केन्र तह प्रदेि तर्ा स्र्ानीय तहमा काययरत सम्बष्ट्न्ित 
पदाधिकारीहरूको सक्षमता विकास गररनेछ । 

(३) स्र्ानीय तहमा गठन हुने समकक्षता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण 
सममतत, सामदुातयक मसकाइ केन्र तर्ा तोक्रकएका सामदुातयक 
विद्यालयहरूको क्षमता  विकास गरी तह तीन सम्मको योग्यता 
परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण काययलाई र्प सहिीकरण काययका लाधग 
ष्ट्िम्मेिार बनाइनेछ ।  
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परिच्छेद पााँचः 
ववमिन्नय तनकायहरूको िमूमका 

 
२५ मििा ववज्ञान प्रववधि मन्त्रालयः  

(१) प्रारूप अनसुार अनौपचाररक मिक्षा तह चार सम्मको योग्यता परीक्षण 
तर्ा प्रमाणीकरणका लाधग स्र्ानीय सरकारलाई ष्ट्िम्मेिारी प्रदान 
गने गरी नीततगत व्यिस्र्ा गने । 

(२) अनौपचाररक मिक्षा तह चार प्रारूप स्िीकृत गरी कायायन्ियन गनय 
सहिीकरण गने 

(३) अनौपचाररक मिक्षा प्रारूप कायायन्ियन काययविधि स्िीकृत गरी 
कायायन्ियन गनय सहिीकरण गने 

(४) अनौपचाररक मिक्षासम्बन्िी मापदर् विकास गरी कायायन्ियनका लाधग 
सहिीकरण गने 

(५) तह चार सम्मको योग्यता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण काययको 
अनगुमन गरी  आिचयक पषृठपोषण प्रदान गने 

२६ मििा तथा मानवस्रोत ववकास केन्रः  

(१) प्रारूप सम्बन्िी व्यिस्र्ाका बारेमा प्रदेि तर्ा स्र्ानीय सरकार 
सामदुातयक विद्यालय तर्ा सामदुातयक अध्ययन केन्र तह सम्म 
प्रिोिीकरण गनय सहिीकरण गने । 

(२) स्र्ानीय तहमा प्रारूप अनसुार तह ४ सम्मको ज्ञान तर्ा मसप परीक्षण 
र प्रमाणीकरण काययका लाधग विद्यालय िा सामदुातयक मसकाइ 
केन्रहरूको पठहचान गनय लगाइ पररचालन गने । 
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(३) स्र्ानीय सरकारको सक्षमता विकास गरी परीक्षण तर्ा 
प्रमाणीकरणकाययमा सहिीकरण गने । 

(४) अनौपचाररक मिक्षाबाट गररने मसकाइलाई सहिीकरण गनय प्रारूपले 
तय गरेका तहगत सक्षमताका आिारमा अत्यािचयक मसकाइ 
समग्रीहरू विकास,  परीक्षण तर्ा अष्ट्न्तमीकरण गने र ततनको 
सियसलुभता कायम गने । 

(५) अनौपचाररक मिक्षत तह ४ सम्मको समकक्षता तर्ा मान्यता प्रदान 
गररएका व्यष्ट्ततहरूको अमभलेिीकरण गने । 

(६) मिक्षा विकास तर्ा समन्िय इकाइलाई स्र्ानीय सरकारबाट 
अनौपचाररक मिक्षा तह चार सम्मको योग्यता प्रमाणीकरण प्रक्रियामा 
सहिीकरणका लाधग पररचालन गने 

(७) विद्यालय तर्ा सामदुातयक अध्ययन केन्रलाई अनौपचाररक मिक्षा 
तह एक र तह दईु सम्मको योग्यता प्रमाणीकरणका लाधग सस्र्ागत 
सिुार तर्ा सक्षमता विकास गरी ष्ट्िम्मेिार बनाउन े

(८) सघीय तहमा रहेको समकक्षता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण सममततको 
सधचिालयको कायय   गने  

 
२७ स्थानीय सिकाि (पामलका/ नगिपामलका तह):  

(१) राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपले व्यिस्र्ा गरेका िकै्षक्षक योग्यताका तह 
यसको  कायायन्ियनमा सामदुातयक मसकाइ केन्र तर्ा 
विद्यालयहरूको भमूमकाका बारेमा प्रिोिीकरण गने । 

(२) दफा ५ उपदफा (१) अनसुार प्रारूप कायायन्ियनका लाधग स्र्ानीय 
तहमा परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण सममतत गठन गने । 
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(३) प्रारूप अनसुार हुने अनौपचाररक मिक्षा तह चार सम्मको योग्यता 
परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण प्रक्रिया सम्पन्न गने ।  

(४) परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण प्रक्रियामा सफलता प्राप्त गने 
व्यष्ट्ततहरूलाई  अनसुचूी २ को ढाचँा अनसुार प्रमाणपर िारी  
गने । 

(५) स्र्ानीय तहमा रहेका अनौपचाररक मिक्षा तर्ा सािारण एिम ्
व्यािसातयक मिक्षा सम्बद्ि व्यष्ट्ततहरूको विज्ञसमहू तयार गने । 

(६) परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण गररएका व्यष्ट्ततहरूको अमभलिे 
अद्यािधिक गने र सम्बष्ट्न्ित ष्ट्िल्ला मिक्षा समन्िय इकाइमा 
अमभलेि पठाउने । 

(७) अनौपचाररक मिक्षा तह तीन सम्मको परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण 
काययमा सहिीकरण गनय सामदुातयक विद्यालय तर्ा सामदुातयक 
अध्ययन केन्रहरू पठहचान गरी सक्षमता विकास गने । 

(८) स्र्ानीय तह स्तरीय परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण काययका लाधग गठठत 
सममततको काययविधि तय गरी काययन्ियन गने ।   

(९) स्र्ानीय स्तरीय परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण सममततको सधचिालयको 
रूपमा  कायय गने । 

२८ सामदुातयक ववद्यालय / सामदुातयक मसकाइ केन्रः 

(१) योग्यता प्रारूपको व्यिस्र्ा, तहगत योग्यता परीक्षण तर्ा 
प्रमाणीकरण प्रक्रियाका सम्बन्िमा समदूाय तहमा प्रिोिीकरण  
गने । 
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(२) अनौपचाररक मिक्षा तह ४ सम्मका मसकाइ सामग्रीहरूको परीक्षण 
तर्ा कायायन्ियनमा सहिीकरण गने । 

(३) समदुायमा औपचाररक मिक्षाबाट िष्ट्ञ्चत व्यष्ट्ततहरू, विद्यालय मिक्षा 
परूा नगरी विचैमा छार्केा व्यष्ट्ततहरू, विमभन्न कारणबाट औपचाररक 
मिक्षामा भनाय भइ पठनपाठन गनय नसकेका र स्ि-अध्यन िा 
काययर्लोमा आिाररत ज्ञान तर्ा मसप हामसल गरेका व्यष्ट्ततहरूलाई 
योग्यता प्रारूप अनसुार योग्यता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरणका लाधग 
प्रोत्साठहत गने 

(४) विमभन्न गरै सरकारी सस्र्ाहरूबाट सञ्चामलत साक्षरता मिक्षा 
साक्षरोिर मिक्षा विविय साक्षरता मिक्षा लगायतका अनौपचाररक 
पद्दतत अनसुार सञ्चामलत काययिमहरूलाई योग्यता प्रारूप अनसुार 
योग्यता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरणका लाधग अमभपे्रररत गने  

(५) अनौपचाररक मिक्षा तह चार सम्मको प्रारूप अनसुार हुने योग्यता 
परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरणका लाधग सस्र्ागत रूपमा तयार हुन 

(६) अनौपचाररक मिक्षाका योग्यता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण काययमा 
आिचयक सहिीकरण गने 

(७) अनौपचाररक तर्ा िकैष्ट्ल्पक मिक्षा, साक्षरता मिक्षा, वििीय साक्षरता, 
आय आिनय काययिम लगायतका  काययिमको अमभलिे व्यिस्र्ापन 
गरी तनयममत रूपमा अद्यािधिक गने 

(८) तनरन्तर मिक्षा तर्ा साक्षरोिर मिक्षा लगायतका अनौपचाररक तर्ा 
िकैष्ट्ल्पक मिक्षाका काययिमहरू सञ्चालन र व्यिस्र्ापन सम्बन्िी 
कायय गने 
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परिच्छेद छः ववववि 

२९ कायतववधि पिीिणका रूपमा लाग ुहुनेः 
(१) यो काययविधि परीक्षणका रूपमा कायायन्ियन हुने छ । 
(२) परीक्षणको अनभुिका आिारमा काययवििमा गररएका प्राििानहरू 

पररमाियन गररनेछ । 
३० कायतववधिको व्याखयाः 

(१) काययविधिमा भएका व्यिस्र्ाहरूले अन्य काननु अनसुारका 
काययिमहरू सञ्चालनमा अस्परटता भएको िण्र्मा यस काययविधिको 
ममय तर्ा प्रचमलत अन्य काननुको प्रततकूल नहुने गरी आिचयक 
व्याख्या गने अधिकार केन्रमा हुनेछ । 

 
३१ आन्तरिक कायतववधि बनाउन सकनेः 

(१) स्र्ानीय सरकारले राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरणका 
सम्बन्िमा यस काययविधिमा उल्लेि नभएका विषयहरूमा यस 
काययविधिको प्रततकूल नहुने गरी आन्तररक काययविधि तयार गरी 
कायायन्ियन गने सतने छ ।  

 
३२ थप सवुविाको प्रवन्ि गनत सकनेः 

(१) केन्रल े यस काययविधिको कायायन्ियनलाई सहिीकरण गनय र 
प्रभािकारी कायायन्ियनका लाधग यस काययविधि अनसुार गठठत 
सममतत तर्ा उपसममततहरूलाई र्प सवुििाको प्रिन्ि गनय सतने  
छ । 
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(२) उपदफा (१) अनसुार गररएको व्यिस्र्ाको अततररतत स्र्ानीय 
सरकारले आफ्नो आन्तररक स्रोत परीचालन गरी सक्षमता विकास  
र सममतत तर्ा उपसममततहरूलाई र्प सवुििाको प्रिन्ि गनय सतने 
छ ।  

(३) तर यसरी सेिासवुििाको प्रिन्ि गदाय स्र्ानीय तहले प्रचमलत काननु 
र अभ्यासको प्रततकूल हुने गरी गनय पाउने छैन ।  

३३ प्रचमलत काननु अनसुाि हुनेः  
(१) यस काययविधिमा लेखिएका कुराहरू यस ैिमोष्ट्िम हुनेछन ्र यसमा 

उल्लेि नभएका परीक्षण तर्ा मलू्यङ्कन सम्बन्िी विषयहरूको 
हकमा प्रचमलत काननु अनसुार हुनेछन ्। 

(२) यस काययविधिम अन्यर िुनसकैु कुरा लेखिएको भए तापतन 
औपचाररक विद्यालय मिक्षाबाट सञ्चालन हुने मसकाइ मलू्याङ्कन 
प्रक्रिया प्रचमलत ऐन, काननु, तनयमाली तर्ा तनदेमिका बमोष्ट्िम 
यर्ाित सञ्चालनमा रहने छन।्  

३४ बाझिएमा अमान्य हुनेः 
(१) यस काययविधिमा भएका व्यिस्र्ाहरू प्रचमलत काननु अनसुार 

बाखझएमा बाखझएको हदसम्म प्रचमलत काननु न ैमान्य हुने छ ।  
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अनसुचूी १ 

समकक्षता परीक्षण तर्ा प्रमाणीकरण सम्बन्िी आिेदन 
(पररच्छेद तीनको दफा ८ को उपदफा १ सँग सम्बष्ट्न्ित) 
 
ममतताः 
 
श्रीमान ्अध्यक्ष ज्य ू
समकक्षता तर्ा प्रमाणीकरण सममततको कायायलय   

विषयाः परीक्षण तर्ा समकक्षता तनिायरण गरी पाउँ  
उपयुयतत सम्बन्िमा मलेै स्ि-अध्ययन, अनौपाररक मसकाइ, ष्ट्ििन्त अनभुिका 
आिारमा हामसल गरेको ज्ञान तर्ा मसप प्रारूपले व्यिस्र्ा गरेअनसुार 
समकक्षता परीक्षण तर्ा मान्यता तनिायरण गरी पाउँ भनी तोक्रकएको आिदेन 
दस्तरु बझुाएको रमसद सठहत यो आिेदन पेस गरेको व्यहोरा अनरुोि छ ।  
वििरण 
समकक्षता माग 
गरेको तह र कक्षा 

स्िअध्ययनको 
प्रकार* 

अध्ययन गरेका मखु्य 
मखु्य विषयहरू 

तह १/तह २/ तह ३   
*स्ि अध्ययनको प्रकारमा अनलाईन कोषय गरेको िा मसकाइ सामग्री अध्ययन 
गरेको िा पठहला विद्यालयमा पढेको र विचैमा छार्केो िा पेसागत काममा 
सहभागी भएर मसकेको ज्ञान तर्ा मसप िा अन्य अनौपचाररक तररकाबाट 
मसकेको कुरा उल्लेि गनुय पने छ । 
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समावेि गिेका कागजातहरः 
(१) रािस्ि ततरेको रमसदको सतकल 
(२) पठहला विद्यालय मिक्षामा अध्ययन गरी विचैमा विद्यालय छार्केो 

भए विद्यालयबाट िारी लव्िाङ्क पर िा चाररत्ररक प्रमाण पर िा अन्य 
प्रमाणसम्िन्िी कागिात (उपलब्ि भएका मार समािेि गने ) 

(३) विदेिी विद्यालयमा अध्ययन गरेको र विचैमा छार्केो अिस्र्ा भए 
आफू पढेको विद्यालयबाट िारी लब्िाङ्क पर िा चाररत्ररक प्रमाण पर 
िा अन्य केही प्रमाण (उपलब्ि भएका मार समािेि गने ) 

 
माधर् पेि गररएका सि ैवििरणहरू सही छन ्। झुठा ठहरेमा काननू बमोष्ट्िम 
सहँुला बझुाउँला भनी दस्तित गने ।  
 
तनिेदकको नाम र्र 
ठेगानााः 
प्रदेिाः                               
ष्ट्िल्लााः                         
पामलकााः 
िर्ानाः              
टोलाः    
फोन नाः 
दस्तिताः  



[29] 

 

अनसुचूी २ 
मान्यता तर्ा समकक्षता प्रमाण पर 

(पररच्छेद ४ को दफा ८ को उपदफा १ सँग सम्बष्ट्न्ित) 
…………………पामलका/महानगरपामलको कायायलय 

 
समकिता तथा मान्यता प्रमाण-पत्र 
यो प्रमाखणत गररन्छ क्रक ………प्रदेि ………ष्ट्िल्ला   ………… 
पामलका/महानगरपामलका िर्ा न ….टोल …………िस्ने  श्री………………ले राष्ट्रिय 
योग्यता प्रारूप समकक्षता तर्ा प्रमाणीकरण सममततल ेसञ्चालन गरेको तह 
…को परीक्षा सफलापिूयक सम्पन्न गरेकोले सममततको तनणययअनसुार आिारभतू 
तह / माध्यममकत तह कक्षा ……सरहको मान्यता तर्ा समकक्षता तनिायरण 
गरी यो प्रमाण-पर िारी गररएको छ ।  
 
 
………….   ……..………..  ………………... 
तयार गने    प्रमाखणत गने  रूिु गने  
  
 
िारी ममतताः…………….     

  



[30] 

 

अनसुचूी ३ तह १ 
स्िमलू्याङ्कन फाराम 

सिमताहरू हो  होइन 

विमभन्न माध्यमबाट व्यतत भएका सािारण विषयिस्त ु
िझुेर अर्य बताउन र प्रततक्रिया ठदन सतछु  

  

मातभृाषा र अङ्ग्रेिी भाषाका िणय र सािारण िब्दको 
पठहचान गनय सतछु 

  

मातभृाषा र अङ्ग्रेिी भाषाका िणय र सािारण िब्दको 
अर्य बताउन सतछु  

  

सचूना तर्ा सञ्चार प्रविधिकोबारेमा सामान्य िानकारी 
छ 

  

सचूना तर्ा सञ्चार प्रविधिको सामान्य रूपमा प्रयोग 
गनय सतछु 

  

दैतनक िीिनसँग सम्बष्ट्न्ित सामन्य िोर् घटाउ तर्ा 
भागा गनय सतछु  

  

व्यष्ट्ततगत स्िास््य र सरुक्षाप्रतत सचेत छु   

व्यष्ट्ततगत स्िास्र् र सरुक्षाका सामान्य उपायहरू 
पठहचान गनय सतछु 

  

आफ्नो समदुायको भौगोमलक अिस्र्ा सामाष्ट्िक 
अिस्र्ा र आधर्यक तर्ा सास्कृततक गततविधि िताउन 
सतछु 
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आफ्नो िरपरको स्र्ानीय सम्पदा र ससं्कृततको िचाउमा 
सररक हुने गरेको छु 

  

हाम्रा राष्ट्रिय विभतुतको बारेमा सामान्य िानकारी छ   

मलाइ मेरो अधिकारको बारेमा िानकारी छ   

मलाइ हाम्रो समािमा सिलैाई समान व्यिहार गनय पछय 
भन्ने कुरा र्ाहा छ 

  

मलाइ आमाबाबाले गने पेसा िेतत क्रकसानीका बारेमा 
िानकारी छ 

  

मलाइ आमाबाबाले गने पेसा िेतत क्रकसानी मन पछय र 
सकेको सहयोग गछुय  

  

म भोली गएर के काम गने भन्ने िारेमा िानकार छु    

मलाइ मानि र प्रक्रितत विच सन्तलुन कायम राख्नु पछय 
भन्ने िानकारी छ 

  

मलाइ हामीले प्रक्रिततमा गरेको गलत कामकाका कारण 
िातािरणीय सन्तलुन विगे्रको कुरा र्ाहा छ 

  
 

मलाइ समािमा सििैना ममलेर राम्रो सम्बन्ि रािेर 
िस्त ुपछय भन्ने कुरा र्ाहा छ 

  

मलाइ समािमा हने झैझगर्ा तर्ा वििाद मन पदैन र 
यो हटाउन पछय भन्ने लाग्छ 
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अनसुचूी ३ तह २ 
स्िमलू्याङ्कन फाराम 

सिमताहरू हो  होइन 

विमभन्न माध्यमबाट व्यतत भएका सािारण विषयिस्त ु
बझुन र अरूलाई िताउन सतछु  

  

अङ्गे्रिी भाषाका सरल िातय प्रयोग गनय सतछु र 
सामान्य अमभव्यष्ट्तत ठदन सतछु 

  

मलेै सचूना तर्ा सञ्चार प्रविधिको महत्त्ि बताउन सतछु 
र यसको सामान्य प्रयोग गनय सतछु   

  

दैतनक िीिनका व्यािहाररक समस्यालाई गखणतीय 
मसपको प्रयोग गरी समािान हल गनय सतछु  

  

दैतनक िीिनका सरल व्यािहाररक समस्याहरू पठहचान 
गरी समािान गनय सतछु 

  

आफ्नो स्िास््य र सरुक्षाप्रतत सचेत हुन्छु र बचाउका 
उपायहरू अिलम्बन गछूय 

  

आफ्नो पररिेि विचलेषण गरी प्रादेमिक तहको 
भौगोमलक, सामाष्ट्िक, आधर्यक, सांस्कृततक अिस्र्ाबारे 
सामन्य िानकारी प्रदान गनय सतछु  

  

ऐततहामसक महत्त्िका प्रादेमिक सम्पदा एिम ्ससं्कृततको 
सरंक्षण र सिंियनका उपायहरू िताउन सतछु 

  

राष्ट्रिय विभतूत र घटनाहरूले रारि तनमायणमा पयुायएका 
योगदानको सामान्य चचाय गनय सतछु  
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मानिअधिकारको रक्षाका लाधग सामान्य रूपमा सक्रिय 
हुन सतछु  

  

आफ्नो समािमा सामाष्ट्िक सद्भाि बढाउन पने कुराको 
प्रचार प्रसार गनय सतछु 

  

मलाइ समािेिीताका बारेमा िानकारी छ र यसकाबारेमा 
अरूलाई पतन िताउन सतछु  

  

आफ्नोसमदुायका िातिातीले अिलम्बन गरेका पेसा 
व्यिसाय मलाइ राम्रो लाग्छ  

  

मलेै आफुलाई मन पने पेसा िा व्यिसायको छनोट गनय 
सतछु 

  

आफ्नो समाि तर्ा प्रदेि तहमा प्राकृततक स्रोत 
सािनको अनािचयक प्रयोगले पाने असरका बारेमा 
सामान्य रूपमा िचाउन सतछ  

  

सामाष्ट्िक न्यायका लाधग प्रादेमिक तहमा भएका 
प्रयासहरूका बारेमा िानकारी ठदन सतछु  

  

सामाष्ट्िक सद्भाि बढाउने काययमा आफ्नो समदुायमा 
प्रचार प्रसार गनय सतछु 
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अनसुचूी ३ तह ३ 
स्िमलू्याङ्कन फाराम 

सिमताहरू हो  होइन 
विमभन्न माध्यमबाट व्यतत भएका सािारण 
विषयिस्त ुबोि र तकय पणूय सञ्चार गनय सतछु  

  

अङ्ग्रेिी भाषाका सरल िातय प्रयोग गरी अन्तक्रिय या 
गनय सतछु 

  

सचूना तर्ा सञ्चार प्रविधि र सामाष्ट्िक सञ्िाललाई 
दैतनक िीिनमा उपयोग गनय सतछु  

  

दैतनक िीिनका व्यिहाररक विविि समस्यालाई 
गखणतीय मसपको प्रयोग गरी समािान गनय सतछु 

  

सरल व्यािहाररक समस्याहरूलाई त्यपरक पठहचान 
र योिनाबद्ि रूपमा समािान 

  

स्िास््य र सरुक्षाप्रतत सचेत भई बचाउ र उपचारका 
उपाय प्रभािककारी रूपमा अिलम्बन गनय सतछु  

  

साकय  स्तरसम्मको भौगोमलक, सामाष्ट्िक, आधर्यक, र 
सांस्कृततक अिस्र्ाको वििलेषण, स्रोत तर्ा सेिाको 
समानपुाततक प्रयोगका लाधग परैिी र उपयोग गनय 
सतछु  

  

ऐततहामसक महत्त्िका राष्ट्रिय सम्पदा एिम ्
ससं्कृततको सरंक्षण र सिंियनका सार् ैराष्ट्रिय विभतूत 
र घटनाहरूले रारि तनमायणमा पयुायएका योगदानको 
वििेचना गनय सतछु 

  

मानिअधिकार, सामाष्ट्िक सद्भाि र समािेिी 
मसद्िान्तको वििेचना र अनसुरण गने गरेको छु 
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कामको सम्मान गरी प्रततफलको सही उपयोग, 
नीततगत व्यिस्र्ाको कायायन्ियको िकालत तर्ा 
परैिी  गनय सतछु  

  

छनोट गररएको पेसा िा व्यिसायका लाधग 
योिनाबद्ि दक्षता अमभिदृ्धि काययमा सररक हुन 
सतछु  

  

ठदगो विकासका लाधग प्राकृततक स्रोत सािनको 
सरंक्षण र सिंियन काययमा सररक हुन सतछु  

  

सामाष्ट्िक न्याय प्रिद्यिनका लाधग राष्ट्रिय तर्ा 
अन्तरायष्ट्रिय तहमा भएका व्यष्ट्ततगत र ससं्र्ागत 
प्रयासका अनभुिहरूका आिारमा सोको प्रिद्यिनमा 
सररक हुन सतछु  

  

सामाष्ट्िक सद्भाि प्रिद्यिनको कायययोिना 
कायायन्ियन गनय सतछु 

  

द्िन्द्िको राष्ट्रिय र अन्तरायष्ट्रिय प्रभािहरू उल्लिे 
र द्िन्द्ि व्यिस्र्ापन काययमा सहभागी  हुन सतछु 

  

 




