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उच्च शिक्षामा वैकल्पिक प्रणालीबाट शिकाइ िहजीकरण निर्दे शिका, २०७७

ववश्वववद्यालय अिर्द
ु ाि आयोग
िािोठिमी, भक्तिरु
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उच्च शिक्षामा वैकल्पिक प्रणालीबाट शिकाइ िहजीकरण निर्दे शिका, २०७७
प्रस्ताविा: कोमिड-१९ संक्रािक रोगको िहािारीको कारण िुलुकको उच्च मिक्षाको क्षेत्रिा तनयमित पठन
पाठन, परीक्षा

लगायत

सम्पूणण

िैक्षक्षक

गततविधिहरू

अिरूद्ि

रहे को

सन्दिणिा

तत्काल

र्ण–मसकार्

लगायतका िैकल्पपक प्रणालीको िाध्यिबाट िहािारीले मिक्षा क्षेत्रिा पुर्याएको क्षतत न्यूतनकरण गदै
विश्िविद्यालय र उच्च िैक्षक्षक संस्थािा मिक्षण मसकार् लगायतका िैक्षक्षक क्रक्रयाकलापहरूलाई तनरन्तरता
ददने कायणिा प्रिािकारी र व्यिल्स्थत रुपिा सहजीकरण गनण िाञ्छनीय िएकोले,

नेपाल सरकारले विश्िविद्यालय तथा उच्च िैक्षक्षक संस्थाहरूिा हालको अिस्था सम्बोिन गनण र
िैकल्पपक िाध्यिबाट मिक्षा क्षेत्रको लाधग अन्तररि व्यिस्था गनण तनदे िन गरे बिोल्जि मिक्षा, विज्ञान
तथा प्रविधि िन्त्रालयबाट प्राप्त प्रारूप सिेतका आिारिा विश्िविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को
दफा ६ र तत ् सम्बन्िी उपदफाहरूले ददएको अधिकार प्रयोग गरी विश्िविद्यालय अनुदान आयोगले यो
तनदे मिका बनाई लागू गरे को छ ।
१.

िंक्षक्षप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यस तनदे मिकाको नाि “उच्च मिक्षािा िैकल्पपक प्रणालीबाट मसकार्
सहजीकरण तनदे मिका, २०७७” रहे को छ ।
(२) यो तनदे मिका विश्िविद्यालय अनद
ु ान आयोगबाट स्िीकृत िएको मिततदे खि प्रारम्ि
हुनेछ ।

२.

िररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथण नलागेिा यस तनदे मिकािा,(क) "आयोग" िन्नाले विश्िविद्यालय अनुदान आयोग सम्झनु पछण ।
(ि) "ई-मसकार्" िन्नाले कम्प्युटर, रे डडयो, टे मलमिजन लगायतका सूचना तथा संचार
प्रविधििा आिाररत उपकरण तथा र्न्टरनेटको प्रयोग गरी पठन पाठन गने िैक्षक्षक
प्रणाली सम्झनु पछण ।
(ग) "उच्च मिक्षा” िन्नाले विश्िविद्यालय र उच्च िैक्षक्षक संस्थाहरूबाट ददर्ने मिक्षा
सम्झनु पछण ।
(घ) "उच्च िैक्षक्षक संस्था" िन्नाले स्नातक तथा सो िन्दा िाधथपलो तहको पठन पाठन
हुने स्िास््य विज्ञान प्रततष्ठान, क्याम्पस िा कलेज सम्झनु पछण ।
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(ङ) "कायणकारी पररषद् िा समितत" िन्नाले विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाको
कायणकारी पररषद् िा समितत सम्झनु पछण ।
(च) “विश्िविद्यालय” िन्नाले प्रचमलत कानून बिोल्जि स्थावपत विश्िविद्यालय सम्झनु
पछण ।
(छ) "िैकल्पपक प्रणाली" िन्नाले कोमिड-१९ िा यस्तै प्रकारको विपद् िा िहािारी र
िौगोमलक विकटताको कारणले तनयमित पठनपाठन गनण कदठन िएको िा हुने
अिस्थािा

रे डडयो, एफएि

रे डडयो, टे मलमिजन, अनलार्न,

अफलार्न,

पररयोजना

पाठहरू, स्ि-अध्ययन, दरू तथा िुला मिक्षा लगायतका िैकल्पपक िाध्यि िा
पद्िततबाट अध्ययन, अध्यापन सुचारू राख्ने विधि र प्रक्रक्रया सम्झनु

पर्छ ।

(ज) "िैक्षक्षक सत्र" िन्नाले विश्िविद्यालय र उच्च िैक्षक्षक संस्थािा अध्ययन अध्यापन
हुने एक िैक्षक्षक सत्र सम्झनु पछण ।
(झ) "सुरक्षा प्रोटोकल" िन्नाले अनुसूची बिोल्जिको सुरक्षा प्रोटोकल सम्झनु पछण र सो
िब्दले कोमिड-१९ विरूद्ि स्िास््य सुरक्षाका लाधग विश्ि स्िास््य संगठन, नेपाल
सरकार, स्िास््य तथा जनसंखया िन्त्रालय, नेपाल िेडडकल काउल्न्सल, सािणजतनक
प्रिासन सम्बद्ि आधिकाररक तनकायहरूले जारी गरे को तनदे िन र सुरक्षा सम्बन्िी
प्रोटोकललार्ण सिेत जनाउँ छ ।
३.

आधारभूत मान्यता:

यो तनदे मिका

दे हायका िान्यता

एिि ् अििारणा बिोल्जि

कायाणन्ियन

गररनेछ:‐
(क) यस तनदे मिका परम्परागत रुपिा मिक्षक र विद्याथीहरु िौततक उपल्स्थत िर्ण कक्षा
कोठािा गररने मिक्षण मसकार् प्रणालीलाई तनरुत्सादहत िा विस्थावपत गने उद्दे श्यले
लागू गररएको होर्न ।
(ि) विश्िविद्यालय तथा उच्च िैक्षक्षक संस्थाहरूले उपलब्ि प्रविधि र उपकरणहरूको
उच्चति प्रयोग गरी ई-मसकार् िाफणत मिक्षण मसकार् तथा अनुसन्िान िूपयाङ्कन
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र सिग्र िैक्षक्षक प्रिासनलाई तनरन्तर सञ्चालन गने उद्दे श्यले यो तनदे मिका लागू
गररएको

हो ।

(ग) विश्िविद्यालयले

एकीकृत

सूचना

प्रविधि

िाफणत

मिक्षण

र

मसकार्

कायणहरू

अनुसरण गदाण ततनको न्यूनति उपलब्िता र विषयगत िैक्षणीक दृल्ष्टकोण र
प्रणाली अनरु
ु प िएको कुरा सुतनल्श्चत गनुण पनेछ ।
(घ) ई–मिक्षण मसकार्का अियिहरूलाई परम्परागत मिक्षण–मसकार् प्रणालीसँग मिश्रण
गरी मिक्षण–मसकार् प्रणालीलाई िह
ृ त, विस्तत
ृ , विद्याथी केल्न्ित र प्रविधि िैत्री
बनाउन रणनीतत सिेत तयार गनुण पनेछ ।
(ङ) विश्िविद्यालयले सिक्रिखणय

(synchronous) र

असक्रिखणय

(asynchronous)

मिक्षण मसकार् निूनाहरू संयोजन गदै मिक्षण मसकार्लाई प्रिािकारी बनाउन सूचना
प्रविधिको उच्चति ् प्रयोग गनण र ततनीहरूको प्रयोग कोमिड-१९ ले सल्ृ जत संकट
पश्चात ् सिेत तनरन्तर रुपिा अिलम्बन गनण सकुन ् िन्ने आिय राखिएको छ ।
(च) सूचना प्रविधि र ई-मिक्षण मसकार् अिलम्बन गदाण विद्यिान कानूनी प्राििान,
विषेित: राल्ष्िय सार्िर सुरक्षा कानून र नीततहरूले तनिाणरण गरे को पररधिमित्र
पेिागत िानक एिि ् नैततकता अनुसरण गनुण पनेछ ।
(छ) कोमिड-१९ संक्रािक रोगको िहािारी कायि रहे को अिस्थासम्ि मिक्षण-मसकार्,
अनुसन्िान तथा िैक्षक्षक प्रिासन तथा परीक्षा सञ्चालन जस्ता क्रक्रयाकलापहरू
सञ्चालन

गदाण

सबै

सहिागीहरूको

स्िास््य

संिेदनिीलतालाई

खयाल

राखदै

सुरक्षात्िक उपाय अिलम्बन गनण सुरक्षा प्रोटोकलको अतनिायण रुपले अनस
ु रण
गनप
ुण नेछ ।
(ज) विश्िविद्यालय तथा उच्च िैक्षक्षक संस्थाहरूले कोमिड-१९ को प्रिािको अिस्था
विस्तत
ृ रूपिा आँकलन गरी सुरक्षा प्रोटोकल र अन्य जनस्िास््यसँग सम्बल्न्ित
तनदे िन र सुरक्षात्िक उपाय अिलम्बन गरी मिक्षक र विद्याथी िौततक उपल्स्थत

3

विश्िविद्यालय अनद
ु ान आयोगबाट स्िीकृत मितत २०७७।०३।१९

िर्ण कक्षा कोठािा प्रत्यक्ष िातािरणिा मिक्षण–मसकार् तथा अन्य पाठ्यक्रिसँग
सम्बल्न्ित र पाठ्
यक्रिका अततररक्त हुने क्रक्रयाकलापहरू सञ्चालन गनण सक्नेछन ् ।
(झ) यो

तनदे मिकािा

िएको

व्यिस्थाले

नेपाल

िुपला

विश्िविद्यालयले

सञ्चालन

गरररहे को िैक्षक्षक कायणक्रिहरूसँग सम्बल्न्ित कुनै पतन क्रक्रयाकलापहरू र अन्य
विश्िविद्यालयहरूले िल
ू ा र दरु मसकार् प्रणालीबाट मिक्षण गने गरी पूिण अनि
ु तत
प्राप्त िैक्षक्षक कायणक्रिहरूको तनरन्तर सञ्चालनिा बािा पने छै न ।
(ञ) पूणत
ण या ई-मसकाईलाई अनस
ु रण गनण नसक्रकने अिस्थािा विश्िविद्यालय र उच्च
िैक्षक्षक संस्थाले िैकल्पपक दरू मसकाईका सािन र विधिहरूलाई पतन प्रयोगिा पयाई
सबै विद्याथीहरूका लाधग मसकाई अिसर मसजणना गनुण पनेछ ।
४.

वैकल्पिक प्रणालीबाट शिकाई काययक्रम िम्बन्धी व्यवस्था:

(१)

िैकल्पपक प्रणालीबाट मसकार्

कायणक्रि सञ्चालनका लाधग दे हाय बिोल्जिको पूिाणिार तथा सिलीकरणको व्यिस्था गनुण पनेछ:–
(क) प्रत्येक विश्िविद्यालय र उच्च िैक्षक्षक संस्थािा सूचना प्रविधि वििाग, िािा िा
एकाई स्थापना गरी आिश्यक िानि श्रोतको व्यिस्थापन गने,
(ि) विश्िविद्यालय र उच्च िैक्षक्षक संस्थाको आफ्नै अनलाईन डोिेन स्थापना गरी
सबै मिक्षक किणचारी तथा विद्याथीहरूलाई ईिेल आई. डड. उपलब्ि गराउने,
(ग) विश्िविद्यालय तथा उच्च िैक्षक्षक संस्थाहरूको आधिकारीक िेिसार्ट सञ्चालन
गरी तनयमित र अद्यािधिक गराउने व्यिस्था गने,
(घ) विश्िविद्यालय

तथा

उच्च

िैक्षक्षक

संस्थाहरूबाट

प्रिाह

हुने

िैक्षक्षक

सेिाहरू

अनलाईन िाध्यिबाट व्यिस्थापन गरी विद्याथीहरूको रल्जष्िे सन, पाठ्यक्रि दताण,
परीक्षाको अमिलेिीकरण, विद्यत
ु ीय िुपक िुक्तानी व्यिस्था, सूचना प्रिाह र
गन
ु ासो सम्बोिन जस्ता विषयहरूको व्यिस्था गने,
(ङ) ई–मसकार् व्यिस्थापन प्रणालीको व्यिस्था गने,
(च) डडल्जटल उपकरण र सफ्टिेयरको व्यिस्था गने,
(छ) ई–मसकार् र ई–िूपयाङ्कन प्रणालीको व्यिस्था गने,
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(ज) उच्च िैक्षक्षक संस्थाहरूका लाधग डेडडकेटे ड र्न्टरनेट र विद्युत आपूततणको व्यिस्था
गने ।
(२) िैकल्पपक प्रणालीबाट मसकार् कायणक्रि सञ्चालनका लाधग दे हाय बिोल्जिको नीततहरू
अिलम्बन गनुप
ण नेछ:–
(क) विश्िविद्यालय तथा उच्च िैक्षक्षक संस्थाहरूले आिश्यकता अनस
ु ार आफ्नो सूचना
प्रविधि नीतत बनार्ण प्रविधिको प्रयोगबाट प्रिािकारी सेिाप्रिाह गने क्रििा नैततक
तथा व्यािसातयक आचरण पालना गने, गराउने,
(ि) विश्िविद्यालय तथा

उच्च िैक्षक्षक संस्थाले

ई–मसकार् प्रणालीको प्रयोग गदाण

सम्बल्न्ित विश्िविद्यालयको नीतत, तनदे मिका तथा आचार संदहता र हाल्जरी
सम्बन्िी तनदे िन पालना गने,
(ग) कायणक्षिता सुिार गनण र कागजिा आिाररत पत्राचार कि गनण आधिकाररक
औपचाररक सञ्चारका लाधग सम्बल्न्ित विश्िविद्यालयको कायणकारी पररषद् िा
समिततले अनुिोदन गरे को डडल्जटल हस्ताक्षर िा आधिकाररक ईिेलहरूको प्रयोग
गने,
(घ) विश्िविद्यालयको

विद्यिान

क्रेडडट

िान्सफर

नीतत

र

अभ्यास

अनस
ु ार

विद्याथीहरूले पूरा गरे को पाठ्यक्रिहरूको क्रेडडट िान्सफर गनणको लाधग आिश्यक
प्रणाली विकास गने, र
(ङ) सबै

विश्िविद्यालयले

विदे िी

विश्िविद्यालयका

विद्याथीहरूको

नेपाली

विश्िविद्यालयहरूिा क्रेडडट िान्सफर गने, एउटा नेपाली विश्िविद्यालयबाट अको
विश्िविद्यालयिा

क्रेडडट

िान्सफर

गने,

विश्िविद्यालयको

एउटा

वििाग

िा

कायणक्रिबाट अको वििाग िा कायणक्रििा क्रेडडट िान्सफर गने सिेतको व्यहोरा
सिाविष्ट गरी आफ्नो क्रेडडट िान्सफर नीतत तजि
ुण ा गरी कायाणन्ियन गने ।
(३) िैकल्पपक प्रणालीबाट मसकार् कायणक्रि सञ्चालनका लाधग दे हाय बिोल्जिका ई–
मसकार्का सािनहरूको प्रबन्ि गनप
ुण नेछ:–
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(क) ईन्टरनेट र ईिेल,
(ि) च्याट प्रणाली, छलफल िञ्च, ब्लग, िेिसार्ट,
(ग) मसकार् व्यिस्थापन प्रणाली,
(घ) मिडडयो, अनलार्न सेिीनार र सम्िेलन,
(ङ) दटिी, मिडडयो क्यिेरा, मिडडयो एडडदटङ्ग सुवििा,
(च) अडडयो, मिडडयो रे कडण सदहत अनलाईन लेक्चर र कक्षा सञ्चालन,
(छ) आिश्यक सफ्टिेयर,
(ज) विद्याथीको िौगोमलक वितरणको नक्साङ्कन,
(झ) अनलार्न िूपयाङ्कन ।
(४) िैकल्पपक प्रणालीबाट मसकार् कायणक्रि सञ्चालनका लाधग दे हाय बिोल्जिका सूचना
सञ्चार तथा प्रविधि सम्बन्िी आिश्यक न्यूनति पूिाणिारको प्रबन्ि गनप
ुण नेछ:–
(क) कम्प्युटर सिणर र पयाणप्त व्याक अप प्रणाली,
(ि) मसकार् व्यिस्थापन प्रणाली,
(ग) विश्िसनीय तथा अविल्च्छन्न विद्युत तथा र्न्टरनेट कनेक्टीमिटी,
(घ) सूचना प्रविधिको सुरक्षा,
(ङ) मिक्षक

तथा

किणचारीहरूका लाधग

उपयुक्त

कम्प्यट
ु र

र सञ्चार सञ्जालको

सुवििा,
(च) अन्तक्रक्रणयात्िक पाठको डडजाईन र बौद्धिक चोरी पत्ता लगाउने व्यिस्था,
(छ) िैक्षक्षक प्रिासनका लाधग सफ्टिेयर एल्प्लकेिन विकास ।
(५) िैकल्पपक प्रणालीबाट मसकार् कायणक्रि सञ्चालनका लाधग दे हाय बिोल्जि िानि
संसािनको प्रबन्ि गनप
ुण नेछ:–
(क)

आिश्यक

संखयािा

प्राविधिक

प्रविधिसँग सम्बल्न्ित किणचारी,
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तथा

व्यिस्थापकीय

सहयोगका

लाधग

सूचना
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(ि)

ई–मसकार्िा

आिाररत

पाठ्
यक्रिको

निूना, पाठ्यक्रि

िैक्षखणक

प्रक्रक्रया

र

िूपयाङ्कनका लाधग मिक्षकहरूलाई तामलिको व्यिस्था,
(ग)

विद्याथीहरूका लाधग ई–मसकार् सुवििा प्रयोगसँग सम्बल्न्ित अमििुिीकरण,

(घ)

विश्िविद्यालय अन्तगणत अनुगिन तथा पष्ृ ठपोषण प्रणाली ।

(६) यस दफािा अन्यत्र जन
ु सुकै कुरा लेखिएको िए तापतन स्ि‐अध्ययनिा आिाररत
मसकार् िोडल अिलम्बन गरी मसकार् तनरन्तरता गनण पूिाणिार तथा अन्य व्यिस्था निएकै कारण
मसकार् सुचारु गनण बािा पने छै न । त्यसरी मसकार्को व्यिस्था गदाण विश्िविद्यालय िा उच्च
िैक्षक्षक संस्थाले विद्याथीलार्ण अध्ययन सािग्री उपलब्ि गराउनुका साथै सिय सियिा सम्पकण
गरी मसकार् सहजीकरण गनुण पनेछ ।
५.

शिकाइको क्षेत्र एवं भार िम्बन्धी व्यवस्था: (१) विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाहरूले सूचना
तथा सञ्चार प्रविधि िाफणत तनयमित ढाँचाका कक्षा कोठािा मिक्षक, विद्याथी िौततक रुपिा
उपल्स्थत िर्ण सञ्चालन गरे का िैक्षक्षक कायणक्रिहरू िात्र सञ्चालन गनेछन ् ।
तर विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थािा दि
ु ै िोडका कायणक्रिहरू सञ्चालन गनण बािा
पने छै न ।
(२) नेपाल िल
ु ा विश्िविद्यालय बाहे क अन्य विश्िविद्यालयले िुला एिं दरू मिक्षा प्रणालीको
रूपिा थप विषयहरु प्रदान गनण पाउने छै नन ् ।
तर

कोमिड-१९

संक्रािक

रोगको

िहािारी

एक

िैक्षक्षक

सत्र

िन्दा

बढी

लल्म्बएिा

विश्िविद्यालयको ऐन तनयि बिोल्जि अरू विषय िा कायणक्रिहरू सञ्चालन गनण सक्नेछन ् ।
(३) व्यिहाररक िा क्षेत्रगत क्रक्रयाकलापहरू िा प्रयोगिालाको कायण गनुण नपने अप्राविधिक
कायणक्रि िा विषयका अनलार्न कक्षाहरूको िार पुरै अनलाईन िाफणत गनण सक्रकनेछ ।
तर

अनलाईनिा

संचालन

गदाण

विद्याथीहरूको

मसकाई

सहयोग

र

सािग्रीहरू

उधचत

व्यिस्थापन गररएको र प्रष्ट िूपयाङ्कन प्रणाली कायि हुनप
ु छण ।
(४) र्ण-मसकार् िाफणत प्रदान गनण सक्रकने कक्षाको िार विश्िविद्यालयको प्राक्षज्ञक पररषद्को
राय सपलाह बिोल्जि कायणकारी पररषद्ले स्िीकृत गरे को हुनु पनेछ ।
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(५) अप्राविधिक कायणक्रि िा विषयसँग िएका केही प्रयोगात्िक िा क्षेत्रगत क्रक्रयाकलाप िा
प्रयोगिालाका कायणहरू गनुण पने अिस्थािा अधिकति ् हदसम्ि सैद्िाल्न्तक कक्षाहरू राख्न सक्रकनेछ
।
तर पाठ्यक्रिले तनददणष्ठ गरे का सक्षिता र मसकाई उपलल्ब्िका लाधग चादहने प्रयोगात्िक
कायण अतनिायण हुनेछ र त्यसका लाधग सोही बिोल्जिको व्यिस्था गनप
ुण नेछ ।
(६) पाठ्यक्रिले तोके अनस
ु ारको व्यिहाररक, प्रयोगिाला िा क्षेत्रगत क्रक्रयाकलाप पररल्स्थतत
अनरू
ु प उपयक्
ु त िैकल्पपक व्यिस्था जस्तो िचअ
ुण ल त्याङ्क तथा िचअ
ुण ल प्रयोगिाला उपयोग गदै
िा प्रयोगिालाको व्यिस्थापन तथा क्षेत्रगत कायणहरूको व्यिस्थापन गरी सञ्चालन गनेछन ् ।
(७) प्रयोगात्िक र क्षेत्रगत कायणहरू पयाणप्त नहुने अिस्थािा सुरक्षा प्रोटोकल अनुरूप
प्रयोगात्िक र क्षेत्रगत अध्ययन गराउन सक्रकनेछ ।
(८) प्राविधिक विषयिा पाठ्यक्रिले तनिाणरण गरे अनुसार व्यिहाररक िा प्रयोगिालाको
मसकार् आिश्यक पने कोसण तथा कायणक्रिहरुलार्ण पूणण रूपिा अनलार्नबाट सञ्चालन गनण सक्रकने
छै न ।
तर त्यस्ता कायणक्रिको प्रयोगात्िक िा प्रयोगिालािा प्रयोग हुने सैद्िाल्न्तक विषयिा
अनलाईन िाफणत कक्षा सञ्चालन गनण सक्रकनेछ ।
(९) आिश्यकता र उपलब्िताको आिारिा पचास प्रततितसम्िको प्रयोगात्िक क्रक्रयाकलाप
िचुअ
ण ल प्रयोिालाहरूिा प्रयोगात्िक िा प्रयोगिाला क्रक्रयाकलापहरू प्रदिणन गरी गराउन सक्रकनेछ ।
तथावप प्रयोगात्िक कक्षाको कोसणको कम्तीिा पचास प्रततित िार प्रयोगात्िक, प्रयोगिाला तथा
क्षेत्रगत क्रक्रयाकलापहरू िास्तविक प्रयोगिाला तथा क्षेत्रिानै गएर सुरक्षा प्रोटोकलको अिलम्िन गरी
सम्पादन गनुण पनेछ ।
तर

िचअ
ुण ल

प्रयोगिालाबाट

सम्पन्न

गनण

सक्रकने

प्रयोगात्िक

विषयका

प्रयोगात्िक

पाठ्यांिहरूका हकिा पुरै प्रयोगात्िक कायण िचअ
ुण ल पयािबाट सम्पन्न गनण सक्रकनेछ ।
(१०) प्राविधिक कायणक्रिका विषयहरू िचुअ
ण ल प्रयोगिालािा हुने क्रक्रयाकलाप तथा तनदे िनहरू
सम्बल्न्ित

व्यिसातयक

पररषद्हरूले

स्िीकृत
8

गरे

बिोल्जि

हुनेछन ् ।

व्यिसातयक

पररषद्का
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अततररक्त सम्बल्न्ित विषय समिततहरूलार्ण वििेष पररल्स्थततिा हुने प्रयोगिाला तथा क्षेत्रगत
आिारिा हुने मिक्षण-मसकार्लार्ण स्िीकृत गने िा अस्िीकृत गने पूणण अधिकार रहनेछ ।
स्िष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग "प्राविधिक कायणक्रि” िन्नाले विज्ञान प्रविधिसँग
सम्बल्न्ित िएका र प्रयोगात्िक पाठ्यक्रिहरू सिािेि िएका िैक्षक्षक तथा अनुसन्िान कायणक्रि
सम्झनु पछण ।
(११) यस तनदे मिकाको अिीनिा रही विश्िविद्यालयले प्रयोगात्िक सदहतको अनलार्न
िचअ
ुण ल मिक्षण-मसकार्को विषयको प्रकृतत अनस
ु ार विमिष्ट कायणिार विकास गनण सक्नेछन ् ।
६.

ववद्याथी

वगीकरण:

(१)

विश्िविद्यालय िा

उच्च

िैक्षक्षक

संस्थाले स्रोत सािनिा पहुँचको

अिस्थाका आिारिा विद्याथीको िगीकरण गनुण पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोल्जि विद्याथी िगीकरण गदाण दे हायको सिूहिा िगीकरण गनुण
पनेछः(क) कम्प्युटर सदहत अनलार्नको पहुँच िएका विद्याथी सिूह,
(कम्प्युदटङ

सािग्री

जस्तैः

कम्प्युटर,

ट्यािलेट

िा

स्िाटण

फोन

जस्ता

उपकरणहरूका िाध्यिबाट र्न्टरनेटको पहुँच िएका)
(ि) कम्प्युदटङ सािग्री िा उपकरणहरू सदहत अफलार्न पहुँच िएका तथा रे डडयो तथा
टे मलमिजनिा पहुँच िएका विद्याथी सिूह,
(र्न्टरनेटको पहुँच निएको तर कम्प्युटर, ट्यािलेट िा स्िाटण फोनको पहुँचबाट अफलार्न
िोडिा काि गनण सक्ने विद्युतीय कम्प्युदटङ सािग्रीहरूिा पहुँच िएका)
(ग) कम्प्युटर, ट्यािलेट िा स्िाटण फोन जस्ता उपकरणहरू निएका र र्न्टरनेटको
पहुँच पतन निएका विद्याथी सिूह ।
(३) उपदफा
आिश्यकता

िएका

(२)

बिोल्जिको

विद्याथीको

लाधग

सिूह

िगीकरणिा

सम्बल्न्ित

राख्न

विश्िविद्यालय

नसक्रकने

प्रकृततका

र

िैक्षक्षक

उच्च

आिश्यकताको प्रकृतत अनुसार छुट्टै मसकार् सहजीकरणको व्यिस्था गनुण पनेछ ।
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७.

वैकल्पिक तथा इ–शिकाइको ढााँचा: (१) दफा ६ बिोल्जि िगीकृत सिूहका विद्याथीका लाधग
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच (व्यल्क्तगत उपकरण, सम्पकण आदद) का आिारिा दे हाय
बिोल्जिका ढाँचािा कायणक्रिहरु सञ्चालन गनुण पनेछः‐
(क)

र्‐मसकार् िचुअ
ण ल कक्षािा आिाररत मसकार् िोडल: कम्प्युटर सदहत अनलार्नको
पहुँच िएका विद्याथीका लाधग अन्लार्निा अिाररत र्‐मसकार् िचअ
ुण ल कक्षा
सञ्चालन गने,

(ि)

अडडयो

तथा

मिडडयोिा

आिाररत

मसकार्

िोडल:

कम्प्यदु टङ

सािग्री

िा

उपकरणहरू सदहत अफलार्न पहुँच िएका तथा रे डडयो तथा टमलमिजनिा पहुँच
िएका विद्याथी सिूहका लाधग अडडयो तथा मिडडयो सािग्री विकास गरी रे डडयो
तथा टे मलमिजनबाट पठन पाठनको व्यिस्था गने,
(ग)

स्ि‐अध्यनिा आिाररत दरू मसकार् िोडल: कम्प्युटर, ट्यािलेट िा स्िाटण फोन
जस्ता उपकरणहरू निएका र र्न्टरनेटको पहुँच पतन निएका विद्याथी सिूहका
लाधग

आिश्यक

अध्ययन सािग्री

उपलब्ि गराउने, स्ि‐अध्ययनिा लगाउने,

मसकार्िा सहजीकरण गने र सम्पकण कक्षा सञ्चालन गने जस्ता कायणक्रिहरु
सञ्चालन गरी सबैका लाधग मसकार् सुतनश्चत गने ।
(२) उपदफा

(१)

बिोल्जिका

कायणक्रिहरुिा

विश्िविद्यालयले

तनिाणरण

गरे का

क्रक्रयाकलापहरूिा विद्याथीहरूलार्ण सक्रक्रय सहिागी गराउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोल्जि विद्याथीको सक्रक्रय सहिाधगताको अनुगिन कक्षा सञ्चालन
िर्रहे को सियिा िा कक्षा सिाप्त िए पतछ हुने छलफल, असार्निेन्ट कायणहरू, कोसण िा
कायणक्रििा संलग्नता आददको िाध्यिबाट गनण सक्रकनेछ ।
(४) विश्िविद्यालय तथा उच्च िैक्षक्षक संस्थाले प्राध्यापक र विद्याथी बीच छलफल,
अन्तक्रक्रणया र सूचना सम्प्रेषण गनण आिश्यकतानस
ु ार टोल फ्री नम्िर राख्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोल्जिका कायणक्रिको गण
ु स्तर प्रत्यािूतत गने दातयत्ि सम्बल्न्ित
विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाको हुनेछ ।
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८.

तथ्याङ्क तथा िूचिाको व्यवस्थािि र काययक्रम कायायन्वयि प्रक्रक्रया िम्बन्धी व्यवस्था:

(१)

अनलार्न तथा दरू मिक्षा र िूपयाङ्कनको प्रस्तुतत गदाण आधिकाररक व्यल्क्त िा संस्थाहरू बाहे क
अरूलार्ण पहुँच ददन पार्ने छै न ।
(२) अनलार्निा पहुँच प्राप्त विद्याथी, मिक्षक, संस्था, किणचारी र अन्य जुनसुकै
व्यल्क्तले गोपनीयता र उत्तरदायी उपिोक्ताको व्यिहार गनुण पनेछ । सािग्री सरु क्षक्षत साथ राख्न
र आधिकाररक व्यल्क्त िा संस्था बाहे क अरू कसैलार्ण सूचनाहरू उपलब्ि गराउन पार्ने छै न ।
(३) गोपनीयता र त्याङ्कको सरु क्षाका लाधग विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाले
विश्िसनीय, िैिातनक र अधिकार प्राप्त क्लाउड मिदटङ सफ्टिेयर प्रयोग गनुण पनेछ ।
(४) अन्य सेिादाता िा बजारिा उपलब्ि सेिा िररद गरी प्रयोग गदाणको अिस्थािा
सम्बल्न्ित विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाले आधिकाररक सफ्टिेयर िा अनुिततपत्र सबै
सहिागी मिक्षक, विद्याथी र किणचारीहरूलार्ण ददनु पनेछ ।
(५) कायाणलय िा प्रिासतनक उद्दे श्यका लाधग प्रत्येक पाठको विद्युतीय प्रततिा अमिलेि
गरी सुरक्षक्षत रूपिा राख्नु पनेछ ।
(६) डडल्जटल सािाग्रीहरू अफलार्न ढाँचािा संग्रह गरी आिश्यकता अनुसार विद्याथीको
प्रविधििा पहुँचको अिस्था हेरी अफलार्न िोडिा प्रयोग गने गरी उपलब्ि गराउनु पनेछ । यस्ता
सािग्रीहरू सम्पादन गरे र िात्र अमिलेि फार्ल िा आरकाईििा संकलन गनुण पनेछ ।
(७) विश्िविद्यालयको िागण तनदे िन िा तनयि कानन
ू हरूले व्यल्क्तको गोपनीयता सम्बन्िी
अधिकारलार्ण सम्िान गनुण पनेछ । विद्याथी र मिक्षकहरू दि
ु ैले मिक्षण क्रक्रयाकलापहरू र िैक्षक्षक
सािग्रीहरू कुनै पतन सािणजतनक सािाल्जक सञ्चार िाध्यिहरूिा प्रकािन िा प्रिासरण गनण पार्ने
छै न ।
(८) विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाका मसकार्का असल अभ्यासहरू वििेष गरी
िचअ
ुण ल कक्षाका मसकार्का क्रक्रयाकलापहरूलार्ण विश्िविद्यालयले प्रोत्साहन गनुण पनेछ ।
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(९) प्राक्षज्ञक गततविधिहरूका लाधग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीततलार्ण व्यिल्स्थत गनण
र

िल
ु ा

पहुँचिा

िएको

श्रोतहरूका

सञ्जाल

सम्पकणका

ठे गानाहरूको

आदान

प्रदान

गनण

विश्िविद्यालयले सािाल्जक सञ्जालहरू प्रयोग गनण सक्नेछ ।
(१०) व्यल्क्तगत पररचय र िनाण गरे का प्रिाणहरू जस्ता सहयोगी दस्तािेज सदहतका
प्रिाणहरू रािेर र्ण-मसकार्को ढाँचािा बनाएको िञ्चलार्ण िेि एल्प्लकेसन िा िोबार्ल एल्प्लकेसन
िाफणत विद्याथी रल्जष्िे िन गररएको हुनु पनेछ । विश्िविद्यालय तथा उच्च िैक्षक्षक संस्थाले िनाण
िएका सबै विद्याथीहरूलार्ण र्ण-मसकार्को िञ्चिा पहुँच हुने क्रकमसिको आधिकाररक र्िेल ठे गाना
उपलब्ि गराउनु पनेछ र त्यस्तो र्िेल ठे गानाबाट उपलब्ि तेस्रो पक्षको िेि एल्प्लकेसन िा र्णमसकार् िञ्चिा जाने व्यिस्था मिलाउनु पनेछ ।
(११) तनयमित अभ्यास जस्तै गरी विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाले सम्बल्न्ित
संस्थाको िैक्षक्षक सूचना व्यिस्थापन प्रणालीको िातहतिा रहेर डडल्जटल प्रणालीिा विद्याथीहरूको
प्रिाणीकरण राख्नु पनेछ ।
(१२) विद्याथीहरूले
विश्िविद्यालयको पररचयपत्र

डडल्जटल सूचना व्यिस्थापन प्रणाली िञ्चिा पहुँच प्राप्त गनण
िा

रल्जष्िे िन

पत्रलार्ण

आधिकाररक

प्रिाण

िातननेछ

।

सो

पररचयपत्रको वििरण सम्बल्न्ित उच्च िैक्षक्षक संस्थाको मिक्षा सूचना व्यिस्थापन प्रणालीिा िएको
अमिलेिसँग मिपने हुनु पनेछ ।
(१३) र्ण-मसकार्को लाधग तेस्रो पक्ष िेि एल्प्लकेसन प्रयोग गरे को सियिा उच्च िैक्षक्षक
संस्थाहरूले सम्िि िएसम्ि सम्बल्न्ित एल्प्लकेसन आधिकाररक रूपिा प्रयोग गनणको लाधग प्रिाखणक
लार्सेन्स प्राप्त गनुण पनेछ र विद्याथी र मिक्षकहरूलार्ण र्ण-मसकार्का लाधग त्यस्ता एल्प्लकेसनहरू
प्रयोग गनण आधिकाररक ‘की’ हरू उपलब्ि गराउनु पनेछ ।
(१४) विश्िविद्यालय तथा उच्च िैक्षक्षक संस्थाहरूिा कोसण िा कायणक्रिका वििरण,
विद्याथीहरूको संलग्नता, सहिागीता, िूपयाङ्कन पररणाि र प्रततिेदनहरू राख्ने प्रयोजनका
लाधग मसकार् व्यिस्थापन प्रणाली र विद्युततय िण्डारणको स्थापना र प्रयोग गनुण पनेछ ।
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(१५) विद्याथीहरूको संलग्नताको यकीन गनणका लाधग अनलार्न लेक्चर िा छलफलिा
कम्तीिा असी प्रततित सहिागीता दे खिने कुरालार्ण प्रिाखणत गनण मसकार् व्यिस्थापन प्रणालीको
प्रयोग गररनेछ ।
(१६) र्ण-मसकार् िातािरणिा पहुँच िएसम्ि अधिक उपल्स्थतत सम्िि हुने हुँदा विद्याथीको
उच्च प्रततितिा सक्रक्रय संलग्नताका लाधग प्रोत्साहन गनुण पनेछ ।
(१७) उच्च िैक्षक्षक संस्थाहरूले अफलार्न पहुँचिा दताण िएका विद्याथीहरूको सक्रक्रय
सहिागीताको लाधग छुट्टै प्राििानहरूको ढाँचा तयार गनण सक्नेछन ् ।
(१८) अफलार्न ढाँचािा विद्याथीहरूको संलग्नताको लाधग फरक तनदे िनहरूको विकास
गनण र प्रयोग गनण सक्रकनेछ ।
(१९) प्राविधिक पहुँच निएका विद्याथीहरूलार्ण छावपएका अध्ययन सािग्रीहरू र सम्िि
िएसम्ि प्रत्यक्ष छलफल कक्षाको व्यिस्थािा प्राधथिकता ददनु पनेछ।
(२०) िैकल्पपक िैक्षखणक प्रक्रक्रयािा सहिागी िएका मिक्षकहरु सम्पन्न गरे का कायणहरु
वििागीय प्रिुि िा र्कार् प्रिुिबाट स्िीकृत गराउनु पनेछ।
(२१) विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाले प्रत्यक्ष कक्षा क्रक्रयाकलापहरूलार्ण पूणत
ण ा
ददन हप्ताको छ ददने ढाँचालार्ण लागू गनुण पनेछ ।
(२२) किणचारी तथा

मिक्षकहरूले विमिन्न अनलार्न तथा

दरु ढाँचाका

िाध्यिबाट

अनलार्न परीक्षाहरू मलनेछन ् । ल्जम्िेिार व्यल्क्त िा मिक्षकहरूले गह
ृ कायण, पररयोजना कायण,
सिय तनिाणररत परीक्षा र िुला पाठ्यपुस्तकिा आिाररत परीक्षाहरू जस्ता विमिन्न ढाँचाका
परीक्षाहरूको आयोजना गनण सक्नेछन ् । परीक्षाको िूपयाङ्कनका आिारिूत िानकहरू स्थावपत,
विश्िसतनय र न्यायसंगत हुनप
ु नेछ ।
(२३)

विश्िविद्यालय

िा

उच्च

िैक्षक्षक

संस्थाले

आन्तररक

परीक्षण

परीक्षा

तथा

िूपयाङ्कन, योग्यता प्रदान गने प्रिाणपत्र आददका लाधग िागण तनदे िनहरू तयार गनुण पनेछ ।
सबै परीक्षाहरू उच्च िैक्षक्षक संस्थाको िैक्षक्षक सत्रको तामलका अनुसार सञ्चालन गनुण पनेछ र
अभ्यास गररएका परीक्षाका ढाँचाले तनश्पक्ष र प्रततस्पिाणत्िक िािनालार्ण सुतनल्श्चत गनुण पनेछ ।
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९.

अिलाइि लेक्चर प्रर्दाि गिे ववधध र इय-शिकाइको मञ्चको व्यवस्थािि: (१) िचुअ
ण ल कक्षािा
अनलार्न लेक्चर प्रदान गनणका लाधग तयार गररने एल्प्लकेसन िेििा आिाररत र िोबार्ल दि
ु ै
प्रकारका यन्त्र-िैत्री हुनु पनेछ ।
(२) विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाको र्ण-मसकार् व्यिस्थापन एकार्ले सञ्चालन
क्षिता, सेिा प्रदायकको गोपनीयता नीतत, त्याङ्कको सुरक्षा र पहुँच सम्बन्िी व्यिस्था र साथै
आिश्यकता अनस
ु ार प्रततमलवप अधिकारका नीतत तनयिहरूलार्ण सम्िान गनुण पनेछ ।
(३) विश्िविद्यालय र उच्च िैक्षक्षक संस्थाको आ-आफ्नै र्ण-मसकार् िञ्च नबनञ्
ु जेल सम्ि
तेस्रो पक्षको िेििा आिाररत िा िोबार्लिा आिाररत कुनै पतन एल्प्लकेसन सम्बन्िी सेिा
विश्िविद्यालय कायणकारी पररषद्, कायणकारी समितत िा तनदे िक समितत लगायतका उच्च अल्खतयारी
प्राप्त तनकायहरूले स्िीकृत गरे र िात्र प्रयोगिा पयाउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (१), (२) र (३) िा जुनसुकै कुरा लेखिएको िए तापतन सम्िि िएसम्ि
आधथणक िषण २०७७/७८ मित्र विश्िविद्यालयले िेि सार्टबाट पहुँच हुने गरी स्ितन्त्र र्ण-मसकार्का िञ्चको
विकास गनुण पनेछ ।
(५)

उपदफा (४)

बिोल्जिको

िञ्चको

आधिकाररक

व्यल्क्तले

तनिाणररत

सियिा

व्यल्क्तगत युजरनेि र पासिडण िाफणत लगर्न गरे पतछ िात्र िुपने व्यिस्था गनुण पनेछ ।
(६) उपदफा ४ बिोल्जिको िञ्चिा विद्याथीहरूले उनीहरूले गरे का कायणहरू विद्युतीय
रूपिा पठाउन, िचुअ
ण ल छलफलका िञ्चहरूिा सहिागी हुन, मसक्न र अनस
ु न्िान गनण, संग्रह
गररएका श्रोतहरूको डाउनलोड गनण मिपने हुनु पनेछ ।
तर विद्याथीले श्रोतहरूलार्ण तोक्रकएका क्षेत्रहरू (डोिेन्स) बाट पररितणन गनण िा हटाउन
अनि
ु तत पाउने छै नन ् ।
(७) विश्िविद्यालयले र्ण-मसकार् िञ्चिा संलग्न हुने विद्याथी, मिक्षक, किणचारी, कायणकारी
प्रिुि र संस्थाका सदस्यहरूका लाधग आिश्यकता अनस
ु ार िागण तनदे िन सदहतको आचार संदहता
बनाउनु पनेछ ।
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(८) विश्िविद्यालयले बौद्धिक सम्पवत्त सम्बन्िी प्रचमलत कानूनको पररपालना गनुण पनेछ
। बौद्धिक सम्पवत्तको दरु
ु पयोग िए निएको अनुगिनको लाधग आिश्यक संयन्त्र तनिाणण गनुण
पनेछ ।
(९) विश्िविद्यालय तथा उच्च िैक्षक्षक संस्थाले आफ्नो िेि-पेजिा प्राक्षज्ञक र्िान्दाररता
तथा ियाणदा कायि राख्ने िागण तनदे िनहरू तयार गरी प्रकामित गनुण पनेछ र विद्याथी र
मिक्षकहरूले िैक्षक्षक कायणक्रिहरूको िुरूिा नै उक्त दस्तािेजहरू अध्ययन गरी स्िीकार गरे को
हस्ताक्षर अतनिायण रूपिा राख्नु पनेछ।
(१०) लेक्चर र छलफलहरू सदहतका सबै अनलार्न क्रक्रयाकलापहरू श्रव्य दृष्य

र श्रव्य

सािग्री बनाएर अमिलेि गरी अनलार्न लेक्चरहरूिा उपल्स्थत हुन नसक्ने विद्याथीहरूको पहुँचिा
पुयाणउनु पनेछ ।
(११) विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाको विषयगत वििाग िा मिक्षकहरूले तयार
गरे का सािग्रीहरू सम्बल्न्ित विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाको बौद्धिक सम्पवत्तको रूपिा
रहनेछन ् र यस्ता सािग्रीहरूको पररितणन िा अद्यािधिक गने अधिकार सम्बल्न्ित विश्िविद्यालय
िा उच्च िैक्षक्षक संस्थालार्ण हुनेछ ।
(१२) मिक्षण मसकार् प्रक्रक्रयािा विद्याथीहरूलार्ण तनश्पक्ष र स्ितन्त्र बनाउनका लाधग श्रव्य
दृष्य, श्रव्य पाठहरू िल्पटमिडडया लगायतका िाध्यिबाट अध्यापन गराउनु पनेछ।
(१३) विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाले मसकार्का सिक्रिणीय (synchronous)
ढाँचाका प्रविधिहरू र सािग्रीहरू जस्तैः Zoom, Messenger, Google meet, MS Team,

WebEx र Skype तथा Moodle सदहतका असिक्रिखणय (asynchronous) का एल्प्लकेसनहरूको
संयोजन गरे र प्रयोग गनण सक्नेछन ् ।
(१४) विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाबाट उत्पादन गररएका पाठ्यसािग्री, अनलार्न
लेक्चरहरू अतनिायण रूपिा आ-आफ्ना िेिसार्टिा अपलोड गनुण पनेछ ।
(१५) सरल तररका एिं मसकार्का अिसरहरूको िद्
ृ धि गनणका लाधग लेक्चर प्रस्तुतत विधि
िाफणत मिक्षकहरूलार्ण उपयुक्त िल्पटमिडडया प्रयोग गनण, विषयहरूिा विद्याथीहरूसँग अन्तक्रक्रणया
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गनण, विमिन्न पाठ्यक्रिसँग सम्बल्न्ित क्रक्रयाकलाप गनण एिं िूपयाङ्कन प्रणालीहरू प्रयोग गनणको
लाधग सिेत अनुितत प्रदान गररनेछ ।
(१६) र्ण-मसकार्को िञ्चले विमिष्ट आिश्यकता सदहतका विद्याथीहरूको लाधग उपयुक्त हुने
विद्याथी िैत्री प्रविधि र यन्त्रहरूिा िानकपूणण पहुँच सदहत सञ्चालन गनुण पनेछ ।
(१७) Microsoft Team, Google Class Room, Moodle, Big-blue र Mindster आदद
सदहतका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका एल्प्लकेसनको अधिकति प्रयोग बाहे क विश्िविद्यालय िा
उच्च िैक्षक्षक संस्थाले मिक्षक र विद्याथी कक्षा कोठािा िौततक उपल्स्थतत िएर पढार्ने कक्षाको
िातािरण बनाएर सोही अनुरूप कक्षा सञ्चालन गने उपाय िा विकपपहरू िोज्नु पनेछ । सहज
पररल्स्थततिा परम्परागत रूपिा सञ्चामलत िास्तविक कक्षालार्ण प्रिािकारी बनाउन विश्िविद्यालय
िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाले र्ण-मसकार्को प्रक्रक्रयालार्ण कुनै पतन सन्दिणिा पररपूरकको रूपिा प्रयोग गनण
सक्नेछन ् ।
(१८) विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाले तनिाणररत सिय अिधिका लाधग आिश्यक
पने एल्प्लकेसन सफ्टिेयर लार्सेन्स र अनलार्न मसकार्का क्रक्रयाकलापहरू सञ्चालन गनण आिश्यक
पने सािग्रीहरू उपलब्ि गराउनु पनेछ ।
(१९) विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाले मिक्षण मसकार्का प्रक्रक्रयाहरूलार्ण चुस्त
दरू
ु स्त

रािी

तनदे िकहरूलार्ण

सहिागी

गरार्ण

सहजीकरण

गनण

मिक्षक

तामलि

कायणक्रि

र

अमििुिीकरण गोष्ठीहरू सञ्चालन गनुण पनेछ ।
(२०) दरू तथा अनलार्न मसकार्िा िनाण िएका विद्याथीहरू स्ियंले उपयुक्त कम्प्युदटङ्
उपकरणको व्यिस्था गनुण पनेछ । विश्िविद्यालयले विद्याथीहरूका िोि प्रस्ताि, िोि कायण र अन्य
अनस
ु न्िानात्िक पररयोजना कायणहरूको िूपयाङ्कन गनणका लाधग तोक्रकएका अनस
ु न्िान तनदे िक,
समिक्षक तथा वििेषज्ञहरूलार्ण सिेत र्न्टरनेट सुवििाको व्यिस्था मिलाउनु पनेछ । विमिन्न
डडग्रीहरूको िूपयाङ्कन स्िीकृत िापदण्डको आिारिा गनुण पनेछ ।
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(२१)

विश्िविद्यालय

िा

उच्च

िैक्षक्षक

संस्थाको

सम्बल्न्ित

अधिकारीले

र्ण-मसकार्

कायणक्रििा प्रयोग हुने र विषयसँग मिपने कक्षा-क्रक्रयाकलापहरू तथा मसकार् उपलब्िी प्राप्त गनण
आिश्यक प्राविधिक सािग्रीहरूको व्यिस्था गनुण पनेछ ।
(२२) विद्याथीहरूलार्ण सम्िि िएसम्ि मसकार्को सबिन्दा उपयक्
ु त िातािरण सुतनल्श्चत
गनण विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाले मसकार् सहायता सेिा र र्ण-मसकार् सािग्रीहरूको
िाध्यिबाट सरसपलाह, पराििण, संरक्षण एिं िागण दिणनका लाधग आिश्यकतानस
ु ार सहयोग गनुण
पनेछ ।
(२३)

उपदफा (४) बिोल्जि सहयोग गदाण प्राक्षज्ञक र्िान्दारीता र अन्तक्रक्रणया, मसकार्का

क्रक्रयाकलाप, सिूह छलफल एिं पररयोजनाको तयारीको सियिा गररने र्न्टरनेटको उधचत तथा
सन्तोषजनक प्रयोगका लाधग विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाले वििेष िागण तनदे िन जारी
गनण सक्नेछ ।
१०.

इय-शिकाइयको शिक्षण ववधधः (१) यस तनदे मिका बिोल्जि र्ण-मसकार्को मिक्षण विधि दे हाय बिोल्जि
हुनेछः(क)

ट्युटोररयल

विधि

(श्रव्यदृष्य

सािग्रीहरू,

एतनिेसन,

अनुकरणहरू

(simulations), िचुअ
ण ल प्रयोगिाला र पािर पोर्न्ट िा अरू सािग्रीहरू
प्रदिणन गनण सक्रकने िेयररङ ल्स्क्रन),
(ि)

र्ण-सािग्रीहरू (पोटे िल डकुिेन्ट फरम्याट िा र्ण-बुक्स िा धचत्रात्िक दृष्य,
मिडडयो प्रदिणन, दस्तािेजहरू र प्रततक्रक्रयात्िक अनुकरणहरू),

(ग)

िेि

ठे गाना,

मलङ्कहरू,

र्न्टरनेटका

िुला सािग्री,

घटना

अध्ययन,

विषयिस्तक
ु ो ऐततहामसक विकास, लेिरचनाहरू जस्ता िेि स्रोतहरु,
(घ)

डडल्जटल पुस्तकालय ।

(२) विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाले राल्ष्िय तथा अन्य डडल्जटल पुस्तकालयहरूसँग
सिन्िय गरी पहुँच विस्तार गनण सक्नेछ ।
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(३) पुस्तकालयहरूको िाध्यिबाट गुणात्िक मिक्षण-मसकार् कायणक्रिहरू सञ्चालनका लाधग
मसकार्का सािग्री तथा िानि श्रोत सािनको आदान प्रदान गनण सक्रकनेछ ।
११.

काययक्रम िञ्चालि िम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) विश्िविद्यालय र उच्च िैक्षक्षक संस्थाले कोमिड१९ को प्रिाि अनस
ु ार विद्याथी िनाण प्रक्रक्रया सम्बन्िी नीतत तनयिहरू र नयाँ िैक्षक्षक सत्रको पात्रो
आिश्यकतानस
ु ार संिोिन गनुण पनेछ ।
(२) विश्िविद्यालयले कोमिड-१९ को कारणले अिरुद्ि िएको जम्िा कायणददनलार्ण आिार
िानी िैक्षक्षक पात्रोलार्ण सिायोजन गनुण पनेछ । यसरी िैक्षक्षक पात्रो सिायोजन गदाण एक
चौंथार्णसम्ि कायणददन घटाउँ दा पाठ्यक्रिका विषयिस्तु नघट्ने गरी विद्यिान िैक्षक्षक पात्रोलार्ण
तनरन्तरता ददन सक्रकनेछ ।
(३) िैक्षक्षक पात्रोिा कायणददन संकुचन गनुण परे को अिस्थािा सम्बल्न्ित विश्िविद्यालयको
कायणकारी पररषद्ले प्रिावित विद्याथीहरूसँग छलफल गरे र िात्र गने व्यिस्था मिलाउनु पनेछ ।
यसरी

िैक्षक्षक

पात्रो

सिायोजन

गने

क्रििा

सािणजतनक

बबदाहरू

आिश्यकतानुसार

घटाउन

सक्रकनेछ ।
(४) कायणक्रि सञ्चालनका लाधग न्यूनति मसकार्का स्रोतहरू दे हाय बिोल्जि हुनेछन ्:(क)

मसकार्का

दृश्य

सािग्रीहरूः

धचत्राङ्कन,

सजीविकरण

(एतनिेिन),

रे कडीङ्ग, डविङ्ग सम्पादनसँग सम्बल्न्ित सुवििाहरू,
(ि)

विद्याथीहरूको

मसकार्

परीक्षण

िापन

गदाण

सम्बल्न्ित

विषयिस्तुिा

उनीहरूको बुझार्ण, सिालोचनात्िक सोचार्णको क्षिता र मसकेको ज्ञान
सीपलार्ण सािणजतनक जीिनिा उपयोग गनण र ज्ञान मसजणना गने कायणिा
लगाउन सक्ने क्षेत्र सिेटने व्यिस्था,
(ग)

मसकारूलार्ण

अस्पष्ट

िएका

कुराहरूबारे

अनलार्न छलफल गने व्यिस्था,
(घ)

अन्य स्रोत सािग्रीहरूको व्यिस्था,
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(५) विश्िविद्यालय र उच्च िैक्षक्षक संस्थाले विद्याथीहरूलार्ण प्रयाणप्त िात्रािा प्रयोगात्िक
र प्रयोगिालाहरूको कायाणनुििको अिसर ददनु पनेछ ।
(६) विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाले िास्तविक प्रयोगिाला परीक्षण र प्रयोगात्िक
कक्षाहरूलार्ण पूणण रूपिा िचअ
ुण ल बनाउन पाउने छै न ।
(७) उपदफा (६) िा जन
ु सुकै कुरा लेखिएको िए तापतन िोडेमलङ जन्य प्रयोगात्िक
कक्षालार्ण आिश्यकता अनस
ु ार पूणण रूपिा िचअ
ुण ल बनाउन सक्रकनेछ । आदटणक्रफमसयल र्न्टे मलजेन्स,
रोबोटीक िा निप्रितणन जस्ता िाध्यिबाट प्रयोगिाला जन्य क्रक्रयाकलाप गदाण गराउँ दा िचअ
ुण ल
प्रयोगिालाबाट आिश्यक तनपूणताको सुतनल्श्चतता ददलाउन सम्िि िएको अिस्थािा सम्बल्न्ित
विषय समितत र पेिागत पररषद्को स्िीकृततिा त्यस्तो प्रयोगात्िक कक्षाहरू सञ्चालन गनण र सोही
िाध्यिबाट विद्याथीहरूलार्ण अनि
ु ि ददलाउन सक्रकनेछ ।
(८) र्ण-कन्टे न्ट बनाउने, र्ण-प्रयोगिाला परीक्षण र ती सािग्रीहरू मिक्षण-मसकार् िेि पेजिा
अपलोड गने ल्जम्िेिारी सम्बल्न्ित विश्िविद्यालय र उच्च िैक्षक्षक संस्थाको हुनेछ ।
(९)

विश्िविद्यालय

िा

उच्च

िैक्षक्षक

संस्थाले

मिक्षक, सुपररिेक्षक,

विद्याथी एिि ्

मसकारूहरूिा तनयमित सम्बाद, सञ्चार र छलफल गनण सहजीकरण गने उद्दे श्यले सहज अनलार्न
सुवििाको विकास गरी लागू गनुण पनेछ ।
(१०) विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाले कोमिड-१९ को विस्तारलार्ण तनयन्त्रण गनण
सहयोग गनणका लाधग विद्याथी, मिक्षक र किणचारीहरूको यात्रा वििरण र त्यसको अमिलेि गनुण
पनेछ ।
(११) कोमिड-१९ बाट श्रल्ृ जत संकटलार्ण सम्बोिन गनण विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक
संस्थाले यस तनदे मिकाको पररधिमित्र रही आफ्नो र्ण-मसकार् विकास तथा विस्तार गने रणनीतत र
कायण योजना तयार गरी कायाणन्ियन गनुण पनेछ ।
१२.

आन्तररक मूपयाङ्कि ववधधः (१) विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थािा विद्याथीहरूको तनरन्तर
िूपयाङ्कन गने प्राििान हुनु पनेछ ।
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(२) र्ण-मसकार्को आन्तररक िूपयाङ्कनका लाधग अनलार्निा पढार्एका प्रत्येक विषय र
प्रत्येक तहको स्पष्ट रूपिा पररणाि आउने गरी प्रारल्म्िक चरण र अन्त्यिा मलने परीक्षाहरू
सदहत तनरन्तर िूपयाङ्कन संयन्त्रको प्राििान हुनु पनेछ ।
(३) बहुबैकल्पपक प्रश्नहरू, असार्निेन्टस, हाल्जरी जिाफहरू, सिस्याहरूको तनराकरण,
िञ्चिा कुनै िीषणकिा गररने छलफल र तनरन्तर सोधिने प्रश्नहरू (Classroom discussion
questions/classroom questioning) पनेछन ् ।
१३.

िरीक्षा िम्बन्धी व्यवस्था: (१) विश्िविद्यालयले कोमिड-१९ का कारण श्रज
ृ ना िएको पररल्स्थततलार्ण
सम्बोिन गनण गरे को तयारी स्तर, परीक्षाथीको आिासीय ल्स्थतत र स्थानीय पररल्स्थततको विश्लेषण
गरे र िात्र परीक्षा सञ्चालन गनुण पनेछ।
(२) विश्िविद्यालयले सुरक्षा प्रोटोकल अनुसरण गरी सािाल्जक दरू ी र सािान्य साििानी,
िास्कको प्रयोग, सेतनटार्जरको प्रयोग, हात िुन,े अनुहार छोप्ने सािानको उपयोग गरी सम्िि िए
सम्ि सेिेस्टर िा िावषणक िा टमिणनल परीक्षाहरू सञ्चालन गनुण पनेछ ।
(३)

प्रचमलत

परम्परागत

परीक्षा

प्रणाली

सम्िि

निए विश्िविद्यालयको

सम्बल्न्ित

तनकायको स्िीकृततिा सुरक्षा प्रोटोकल अपनाई सम्बल्न्ित उच्च िैक्षक्षक संस्थािानै परीक्षा केन्ि
तोकेर

परम्परागत

परीक्षा

अनस
ु रण

गने

कुरालार्ण

पदहलो

प्राथमिकतािा

राख्नु

पनेछ

।

विश्िविद्यालयले स्तर, डडग्री र सञ्चामलत कोसणको प्रकृततका आिारिा विमिन्न विधिहरूका लाधग
उपयुक्त िार सदहतको परीक्षा व्यिस्था गनण सक्नेछन ् । त्यसरी परीक्षाको व्यिस्था गदाण िुला
पुस्तक परीक्षा, िुपला विकपप, गह
ृ कायण िा कक्षा कायण, प्रस्तुतीकरणहरू, अनलाईन मलन मिपने
परीक्षाहरू सियसीिा ददएर घरिै उत्तर लेख्ने, अनलाईन िाईिा आददलार्ण विकपपहरूको रुपिा मलन
सक्रकनेछ । यस क्रकमसिका िूपयाङ्कन सािन र विधिको प्रयोग गदाण कम्तीिा तीन िटा सािन
प्रत्येक विषयिा प्रयोग गनुण पनेछ । यस्ता परीक्षा प्रणालीहरूलार्ण सम्बल्न्ित विश्िविद्यालयका
आधिकाररक तनकायले स्िीकृत गनुण पनेछ ।
(४) प्रयोगात्िक परीक्षाको लाधग विषयको प्रकृतत हे रेर विश्िविद्यालयको आधिकाररक
समिततले स्िीकृत गरी कुनै एक अथिा अरु िेरै विकपपहरू जस्तैः िचअ
ुण ल प्रयोगिालाको प्रयोग,
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घरिा आिाररत प्रयोगिालािा सम्बल्न्ित विद्याथीबाट प्रत्यक्ष प्रदिणन (यदद उपलब्ि र सम्िि
िएिा), कोमिड-१९ सुरक्षा प्रोटोकल अपनाई परम्परागत प्रयोगिाला परीक्षा प्रयोग गनण सक्रकनेछ ।
त्यस्ता परीक्षाहरू आिश्यकता अनुसार सम्बल्न्ित व्यिसातयक पेिागत पररषदबाट अनुिोदन गनुण
पनेछ ।
(५) कोमिड-१९ िहािारीको कारण परीक्षा सञ्चालन गनण सम्िि निएिा विश्िविद्यालय र
उच्च िैक्षक्षक संस्थाहरूले पतछपलो िषण िा सेिेष्टरको पठनपाठन सुचारु गरी पररल्स्थतत सहज
िएपतछ अको सेिेष्टरिा अतघपलो सेिेष्टरको परीक्षा मलन सक्नेछन ् ।
(६) यस दफािा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको िए तापतन परीक्षा सञ्चालनका लाधग
अल्न्ति िषण िा अल्न्ति सेिेष्टरका विद्याथीहरूलाई पदहलो प्राथमिकतािा राख्नु पनेछ ।
(७) विश्िविद्यालयले सबै प्रकारका परीक्षाहरूका उत्तर पुल्स्तकाहरूको तछटो िूपयाङ्कन गरी
गराई प्रकािनको व्यिस्था गनुण पनेछ ।
(८) परम्परागत, िचअ
ुण ल िा घर केन्ििा आिाररत र सैद्घाल्न्तक िा प्रयोगात्िक परीक्षाहरू
सञ्चालन गनणका लाधग विश्िविद्यालय र उच्च िैक्षक्षक संस्थाले विद्याथीहरूको िूपयाङ्कन गदाण,
गुणस्तर र तनष्पक्षता कायि गनण सबै आिश्यक उपायहरू अिलम्बन गनुण पनेछ ।
(९) विश्िविद्यालयले आफ्ना अध्ययन संस्थान िा संकाय िा क्याम्पस िा कायणक्रि
अन्तगणत सञ्चालन िै रहे का सेिेस्टर तथा िावषणक कायणक्रि अन्तगणतका अल्न्ति परीक्षाहरू
सञ्चालन हुन नसक्दा विद्याथीहरूलाई पतछ परीक्षा मलने गरी अतघपला सेिेस्टर िा िषणिा
स्तरोन्नतत गनण सक्नेछन ् । यस्तो अिस्थािा पतछपला र अतघपला दि
ु ै सेिेस्टर िा िावषणक
कायणक्रिका तनयमित अल्न्ति परीक्षाहरू सँगसँगै सञ्चालन गनण सक्रकनेछ ।
तर यसरी दई
ु परीक्षाहरू सँगै सञ्चालन गदाण कम्तीिा दई
ु हप्ताको फरकिा िात्र
सञ्चालन गनुण पनेछ ।
(१०) विश्िविद्यालयले विद्याथीहरूलाई परीक्षा सुरु हुने मिततिन्दा कम्तीिा दर्
ु हप्ता
अतघ परीक्षा तामलका उपलब्ि गराउनु पनेछ । सेिेस्टरको सुरुिा विद्याथीहरूलार्ण कोसण योजना,
हे न्ड आउट्स, सेिेस्टर सञ्चालन हुँदा हुँदै तनरन्तर रुपिा हुने िूपयाङ्कन तथा सेिेस्टरान्त
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िूपयाङ्कन, परीक्षा योजना तथा सिय तामलका बारे जानकारी तथा संस्थागत नीतत तनयि उपलब्ि
गराउनु पनेछ ।
(११) विद्याथी तथा अन्िेषकका लाधग कोमिड-१९ को बन्दाबन्दीको अिधिलाई सिािेि
गरी न्यूनति हाल्जरी प्रततित कायि गनुण पनेछ ।
(१२) कोमिड-१९ को बन्दाबन्दीको विद्यिान अिस्थालाई ध्यानिा रािी विश्िविद्यालयले
प्रोजेक्ट

कायण

िा

अनस
ु न्िान

प्रततिेदन

कायणिा

संलग्न

स्नातक

र

स्नातकोत्तर

तहका

विद्याथीहरूलाई आिश्यक सहजीकरण गनण उपयक्
ु त विधि तथा रणनीततहरू तय गनण सक्नेछ ।
यस्तो

अिस्थािा

विश्िविद्यालयले

प्रयोगिालािा

आिाररत

प्रयोग

िा

क्रफपडिा

जानप
ु ने

सिेक्षणहरूको सट्टा सिीक्षािा आिाररत िा द्वितीय त्याङ्क श्रोतिा आिाररत प्रोजेक्टहरूको
उपयुक्त विकपप अपनाउन सक्नेछ । प्राविधिक विषयको हकिा सम्बल्न्ित पेिागत पररषद्को
स्िीकृतत मलएर गनुण पनेछ ।
(१३) स्नातक तह तथा स्नातकोत्तर तहका पाठ्यक्रििा तोक्रकएका िौखिक परीक्षाहरू
अनलार्न मिदटङ एप्स िाफणत सञ्चालन गनण सक्रकनेछ र त्यस्तो परीक्षाको अमिलेिीकरण गनुण
पनेछ ।
(१४) विश्िविद्यालयले

वप. एच. डड. तथा एि.क्रफलको िौखिक परीक्षा कुनै पतन

विश्िसनीय अनलार्न मिडडयो एप्सहरू प्रयोग गरी मिडडयो कन्फरे न्स िाफणत मलन सक्नेछन ् ।
िौखिक परीक्षा सम्बन्िी कायणको पूणण

रुपिा अमिलेि गरी सो अमिलेि र अन्य प्रलेिहरू

तोक्रकएको विज्ञले सहीछाप गरी प्रततिेदन बनार्ण सुरक्षक्षत राख्नु पनेछ ।
(१५)

विश्िविद्यालय

तथा

उच्च

िैक्षक्षक

संस्थाले

कोमिड–१९

िहािारीको

सियिा

सञ्चालन हुने र िएका सबै प्रकारका परीक्षा तथा प्राक्षज्ञक कायणका सन्दिणिा आएका गन
ु ासाहरू
सम्बोिन गनण गन
ु ासो सुनि
ु ाई र्कार्ण स्थापना गनुण पनेछ ।
(१६) विश्िविद्यालय तथा उच्च िैक्षक्षक संस्थाले परीक्षा तथा मिक्षण मसकार् सम्बन्िी
विद्याथीका गुनासोहरू सम्बोिन गनण हे पपलार्न स्थापना गनण सक्नेछ ।
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(१७) एि. क्रफल. तथा वप. एच. डी. जस्ता अनस
ु न्िान तहका विद्याथीहरूको िोिग्रन्थ
बुझाउने म्याद गुल्िसकेको िा गुिने अिस्थािा हाल अनस
ु न्िान कायण गरररहे का छन ् िने त्यस्ता
विद्याथीहरूलाई िोिग्रन्थ बुझाउन िा अनुसन्िान सम्बन्िी औपचारक्रकता पूरा गनण बन्दाबन्दी
सिाप्त िएको मिततबाट छ िदहना थप गररददने व्यिस्था सम्बल्न्ित विश्िविद्यालय िा उच्च
िैक्षक्षक संस्थाले गनण सक्नेछ ।
(१८) िूपयाङ्कनको
डडग्रीहरूलाई

पूरा

गराउन

विमिन्न

चरणिा

रहे का

एि.

सम्बल्न्ित

डीन

कायाणलयले

क्रफल

तथा

िूपयाङ्कन

वप.

प्रक्रक्रयालाई

एच.

डी.

का

प्रिािकारी

र

विश्िासनीय बनाउन आिश्यक व्यिस्था गनण सक्नेछ ।
१४.

आयोगको भूशमका: उच्च मिक्षािा िैकल्पपक प्रणालीबाट मसकार् कायणक्रि कायाणन्ियनका सन्दिणिा
आयोगको िूमिका दे हाय बिोल्जि हुनेछ:–
(क) प्राक्षज्ञक उद्दे श्यका लाधग विद्युतीय सञ्चार सम्पकणको सुिार गनण नीतत तनयि
तजि
ुण ाका लाधग नेपाल सरकारलार्ण सहयोग गने,
(ि) व्यापाररक

व्यािसातयक

सञ्जालका

सबै

राल्ष्िय

अनुसन्िान

तथा

िैक्षक्षक

सञ्जालसँग र्न्टरनेट सञ्जाल स्थापना गनण सिन्िय गने, नेपाल, िारत, िुटान,
बंगलादे िका लाधग तनिाणण िएको सूचना राजिागण पररयोजनाको िातहतिा रहे को
दक्षक्षण एमियाली उपक्षेत्रीय आधथणक सहयोग लगायतका अनुसन्िान तथा िैक्षक्षक
क्रक्रयाकलापिा सिवपणत अन्तराणल्ष्िय सम्पकणिा रहे को संस्थासँगको सञ्जालिा नेपाली
उच्च मिक्षालार्ण आबद्ि गनण सिन्िय गने,
(ग) अन्तराणल्ष्िय र्न्टरनेट िूपय (टे ररफ) लार्ण् कि गरी िैक्षक्षक तथा अनुसन्िान
कायणिा प्रयोग हुने र्न्टरनेट न्यन
ू ति िूपयिा प्रदान गदै स्थानीय तथा राल्ष्िय िेि
पोटणलहरू स्थापना गनण नेपाल सरकारलार्ण प्राविधिक र नीततगत सहयोग प्रदान
गने,
(घ) िैक्षक्षक त्याङ्क केन्िहरू स्थापना गनण सहजीकरण गने,
(ङ)

दीघणकालीन रूपिा विश्िविद्यालयका लाधग उच्च िैक्षक्षक पोटणलहरूको विकास गने,
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(च) तामलि, गोष्ठी तथा कायणिालाहरूको िाध्यिबाट मिक्षक तथा किणचारीको क्षिता
अमिबद्
ृ धिका लाधग सहजीकरण गने,
(छ) अनलार्न मिक्षण मसकार्को प्रिािकाररताका लाधग अनुसन्िान तथा अनुगिन गने,
(ज) विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थािा विद्युतीय मसकार् क्रक्रयाकलापहरूलार्ण
सहयोग गनण आधथणक सहयोग प्रदान गने,
(झ) आिश्यकता अनस
ु ार आिारिूत िागण तनदे िन र आचार संदहताहरू तयार गरी लागू
गने,
(ञ) विश्िविद्यालय िा

उच्च िैक्षक्षक

संस्थािा संचामलत

कायणक्रिहरूको गुणस्तरको

तनयमित अनुगिन गने ।
१५.

आचार िंठहता िम्बन्धी व्यवस्था: िैकल्पपक प्रणालीबाट मसकार् कायणक्रि सञ्चालनका लाधग मिक्षक
तथा विद्याथीहरूले पालना गनप
ुण ने आचार संदहता दे हाय बिोल्जि हुनेछ:–
(क) नम्र अमिव्यल्क्त हुनुपने,
(ि) राय तथा विचारको सम्िान गनुण पने,
(ग) र्ण-मसकार् कायणक्रििा सहिागी हुँदा औपचाररक पोिाक र बसार्को

पष्ृ ठिूमि

सुहाउँ दो हुनु पने,
(घ) मसकार् प्रक्रक्रयािा सियतनष्ठता, अन्तक्रक्रणयात्िकता तथा चुस्त दरू
ु स्त हुनु पने,
(ङ)

र्न्टरनेट र विद्युतीय सािग्रीको प्रयोगिा सचेत हुनु पने,

(च) विश्िविद्यालयका श्रव्य दृष्य जस्ता सािग्रीहरूको प्रयोग गने मसलमसलािा प्रततमलवप
अधिकारको सम्िान गनुण पने,
(छ) कक्षािा

अध्ययन

अध्यापनको

श्रव्य-दृष्य

सदहतका

मिक्षण-मसकार्का सािग्रीहरू

सािाल्जक सञ्जालका िाध्यिहरू िाफणत सािणजतनक नगने,
तर प्रिासतनक किणचारी, मिक्षक र विद्याथीहरूको बीचिा तेस्रो िाध्यिका सञ्जाल
श्रोतहरूबाट आदान प्रदान गनण सक्रकनेछ ।
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(ज) विश्िविद्यालय, उच्च

िैक्षक्षक

संस्था

र

पेिागत

पररषद्हरूका

मिक्षण

तथा

अनुसन्िान सम्बन्िी नीतत तनयिहरू पालना गनुण पने,
(झ) मिक्षण तथा अनस
ु न्िानिा राल्ष्िय तथा अन्तराणल्ष्िय नीततगत िागणदिणनहरूलार्ण
पालना गनुण पने ।
१६.

थि व्यवस्था गिय िक्िे: विश्िविद्यालय िा उच्च िैक्षक्षक संस्थाले कायणक्रि कायाणन्ियन गदाण यस
तनदे मिका उल्पलखित व्यिस्थाका अततररक्त थप व्यिस्था गनण सक्नेछन ् ।

१७.

मािर्दण्डको िालिा गिुय ििे: यस तनदे मिका बिोल्जि कायणक्रि सञ्चालन गदाण कोमिड-१९
संक्रािक रोगको तनयन्त्रण र रोकथािका लाधग नेपाल सरकार िा नेपाल सरकारद्िारा गदठत
समिततहरू, स्िास््य तथा जनसंखया िन्त्रालय, प्रदे ि सरकार, स्थानीय तह र स्थानीय प्रिासनबाट
तनिाणररत संक्रिण तनयन्त्रण र रोकथािसँग सम्बल्न्ित सबै िापदण्डहरूको पररपालना गनुण पनेछ ।

१८.

निर्दे शिकाको िालिा गिि
ुय िे: विश्िविद्यालय र उच्च िैक्षक्षक संस्थाले यस तनदे मिकाको पालना
गन,ुण गराउनु पनेछ ।

१९.

बाझिएमा अमान्य हुिेः यस तनदे मिकाको कुनै व्यिस्था प्रचमलत कानूनसँग बाखझएिा बाखझएको
हदसम्ि तनदे मिकाको व्यिस्था अिान्य हुनेछ ।
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अनुसूची

(दफा २ को िण्ड (ढ) सँग सम्बल्न्ित)
उच्च िैक्षक्षक िंस्थामा कोशभड-१९ िंक्रमण रोकथाम िम्बन्धी िुरक्षा प्रोटोकल
COVID-19 Safety Protocol for resuming face to face activities at Higher Education Institutions (HEIs)
includes: Face coverings; physical distancing and hygiene. The considerations listed below are only the
supplement, not to replace the already developed safety laws. However, it is to minimize risk of spreading
COVID-19. The faculty, staff and students of HEIs are advised to follow this protocol.
1. Face Coverings





2.

Face coverings must be worn at all times in University/Campus buildings—except when working
alone in a closed space (office, lab, etc.);
Face coverings should be made of cloth and cover nose, mouth, and chin;
WHO guidelines (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/when-and-how-to-use-masks) should be followed on when and how to use face masks and
Any exceptions to the face covering requirement must be documented.

Social Distancing









Maintain social distance (at least six feet) at all times, indoors or out (including in elevators, on
stairways, in lines, etc.).
Adapt work schedules and/or office/lab arrangements so as to comply social distancing.
Most studies have used one meter as a benchmark for projection of respiratory droplets. One meter is
equivalent to 3 feet and 3.37 inches. WHO is monitoring ongoing research on risks of COVID-19
transmission.
Limit student gathering on-campus and off-campus activities and create awareness among students
in this matter
Keep windows and doors open as much as possible
Create awareness to ensure the students do not gather and socialize when leaving the school and in
their free time
Non-contact greetings are advised instead of shaking hands, hugging etc.

3. Hygiene








Wash hands thoroughly (at least 20 seconds, with soap and water);
Apply hand sanitizer regularly, especially after coming in contact with “high-touch” areas (doors,
elevator buttons, stair railings, public counters, table, etc.);
WHO recommends 70% ethyl alcohol to disinfect small surface areas and equipment, or sodium
hypochlorite 0.1% for disinfecting surfaces
Disinfect your high-touch areas (desks, counters, phones, door and draw handles, etc.); regularly
Make arrangements for additional safety equipment such as gloves, PPE, gowns etc. as per need.
Follow WHO guidelines (who.int/water_sanitation_health/news-events/wash-and-covid-19/en/) for
maintaining health and safety; and
Arrange for disposal of tissues immediately after use.

4. Health Safety Measures for Staffs and Visitors



All staffs including teachers should check their temperatures before entering the campus;
Members of the campus community should NOT enter the campus if they:
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The leadership of the campus such as principals, supervisors, investigators, faculty advisors, etc.
should ensure that:








Have a fever of 100.4 degrees or above;
Are experiencing any other symptoms of COVID-19 (e.g. shortness of breath, chills, sore
throat, new loss of taste or smell); or Have been exposed to someone diagnosed with
COVID-19, tested for COVID-19, or with symptoms of COVID-19.

All stakeholders follow social distancing and face covering requirements when in their
office, lab, or other campus space;
Those with symptoms of or potential exposure to COVID-19 know they should not visit the
campus;
Any suspected employees at work are send home immediately; and
Students with significant concerns regarding their own health do not feel coerced into
coming to campus.

Everyone in the campus follows a necessary safety protocol
Those failing to adhere to social distancing are sent back

Each HEIs shall establish their hotline center to response COVID-19 issues. In addition, questions about
COVID-19 can also be directed to https://covid19.mohp.gov.np/#/ in hotline numbers: 1133 (24 hours) and
1115 (8 AM to 10 PM). For COVID-19 news updates, the concerned stakeholders are advised to visit official
webpage (https://heoc.mohp.gov.np/update-on-novel-corona-virus-covid-19/) of Government of Nepal,
Ministry of Health and Population, Health Emergency and Disaster Management Unit regularly.
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