उच्च शिक्षामा वैकशपिक प्रणालीबाट सिकाइ िहजीकरण सिर्दे शिका, २०७७

ववश्वववद्यालय अिुर्दाि आयोग
िािोठिमी, भक्तिुर
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उच्च शिक्षामा वैकशपिक प्रणालीबाट सिकाइ िहजीकरण सिर्दे शिका, २०७७
ु को उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा सियसमत ििि
प्रस्ताविा: कोसभड-१९ िं क्रामक रोगको महामारीको कारण मुलक
िािि, िरीक्षा लगायत िम्िूणण िैशक्षक गसतववसिहरू अवरूद्ध रहेको िन्र्दभणमा तत्काल इण–सिकाइ लगायतका
वैकशपिक प्रणालीको माध्यमबाट महामारीले शिक्षा क्षेत्रमा िुरयाएको क्षसत न्यूसिकरण गर्दै ववश्वववद्यालय र
उच्च िैशक्षक िं स्थामा शिक्षण सिकाइ लगायतका िैशक्षक वक्रयाकलािहरूलाई सिरन्तरता ठर्दिे कायणमा
प्रभावकारी र व्यवशस्थत रुिमा िहजीकरण गिण वाञ्छिीय भएकोले,

िेिाल िरकारले ववश्वववद्यालय तथा उच्च िैशक्षक िं स्थाहरूमा हालको अवस्था िम्बोिि गिण र
वैकशपिक माध्यमबाट शिक्षा क्षेत्रको लासग अन्तमरम व्यवस्था गिण सिर्दे िि गरे बमोशजम शिक्षा, ववज्ञाि तथा
प्रववसि मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रारूि िमेतका आिारमा ववश्वववद्यालय अिुर्दाि आयोग ऐि, २०५० को र्दफा ६ र
तत् िम्बन्िी उिर्दफाहरूले ठर्दएको असिकार प्रयोग गरी ववश्वववद्यालय अिुर्दाि आयोगले यो सिर्दे शिका बिाई
लागू गरे को छ ।
१.

िं शक्षप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यि सिर्दे शिकाको िाम “उच्च शिक्षामा वैकशपिक प्रणालीबाट सिकाइ
िहजीकरण सिर्दे शिका, २०७७” रहेको छ ।
(२) यो सिर्दे शिका ववश्वववद्यालय अिुर्दाि आयोगबाट स्वीकृत भएको समसतर्दे शि प्रारम्भ हुिेछ ।

२.

िमरभाषा: ववषय वा प्रिङ्गले अको अथण िलागेमा यि सिर्दे शिकामा,(क) "आयोग" भन्नाले ववश्वववद्यालय अिुर्दाि आयोग िम्झिु िछण ।
(ि) "ई-सिकाइ" भन्नाले कम््युटर, रे सडयो, टे सलसभजि लगायतका िूचिा तथा िं चार
प्रववसिमा आिामरत उिकरण तथा इन्टरिेटको प्रयोग गरी ििि िािि गिे िैशक्षक
प्रणाली िम्झिु िछण ।
(ग) "उच्च शिक्षा” भन्नाले ववश्वववद्यालय र उच्च िैशक्षक िं स्थाहरूबाट ठर्दइिे शिक्षा िम्झिु
िछण ।
(घ) "उच्च िैशक्षक िं स्था" भन्नाले स्िातक तथा िो भन्र्दा मासथपलो तहको ििि िािि हुिे
स्वास््य ववज्ञाि प्रसतष्ठाि, क्याम्िि वा कले ज िम्झिु िछण ।
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(ङ) "कायणकारी िमरष् वा िसमसत" भन्नाले ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाको
कायणकारी िमरष् वा िसमसत िम्झिु िछण ।
(च) “ववश्वववद्यालय” भन्नाले प्रचसलत कािूि बमोशजम स्थावित ववश्वववद्यालय िम्झिु िछण ।
(छ) "वैकशपिक प्रणाली" भन्नाले कोसभड-१९ वा यस्तै प्रकारको ववि् वा महामारी र
भौगोसलक ववकटताको कारणले सियसमत ििििािि गिण कठिि भएको वा हुिे
अवस्थामा रे सडयो, एफएम रे सडयो, टे सलसभजि, अिलाइि, अफलाइि, िमरयोजिा िािहरू,
स्व-अध्ययि, र्दू र तथा िुला शिक्षा लगायतका वैकशपिक माध्यम वा िद्धसतबाट
अध्ययि, अध्यािि िुचारू राख्िे ववसि र प्रवक्रया िम्झिु िछण ।
(ज) "िैशक्षक ित्र" भन्नाले ववश्वववद्यालय र उच्च िैशक्षक िं स्थामा अध्ययि अध्यािि हुिे
एक िैशक्षक ित्र िम्झिु िछण ।
(झ) "िुरक्षा प्रोटोकल" भन्नाले अिुिूची बमोशजमको िुरक्षा प्रोटोकल िम्झिु िछण र िो
िब्र्दले कोसभड-१९ ववरूद्ध स्वास््य िुरक्षाका लासग ववश्व स्वास््य िं गिि, िेिाल
िरकार, स्वास््य तथा जििं ख्या मन्त्रालय, िेिाल मेसडकल काउशन्िल, िावणजसिक
प्रिािि िम्बद्ध आसिकामरक सिकायहरूले जारी गरे को सिर्दे िि र िुरक्षा िम्बन्िी
प्रोटोकललाइण िमेत जिाउँछ ।
३.

आिारभूत मान्यता: यो सिर्दे शिका र्दे हायका मान्यता एवम् अविारणा बमोशजम कायाणन्वयि गमरिेछ:‐
(क) यि सिर्दे शिका िरम्िरागत रुिमा शिक्षक र ववद्याथीहरु भौसतक उिशस्थत भइण कक्षा
कोिामा गमरिे शिक्षण सिकाइ प्रणालीलाई सिरुत्िावहत वा ववस्थावित गिे उद्देश्यले
लागू गमरएको होइि ।
(ि) ववश्वववद्यालय तथा उच्च िैशक्षक िं स्थाहरूले उिलब्ि प्रववसि र उिकरणहरूको
उच्चतम प्रयोग गरी ई-सिकाइ माफणत शिक्षण सिकाइ तथा अिुिन्िाि मूपयाङ्कि र
िमग्र िैशक्षक प्रिाििलाई सिरन्तर िञ्चालि गिे उद्देश्यले यो सिर्दे शिका लागू
गमरएको हो ।
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(ग) ववश्वववद्यालयले एकीकृत िूचिा प्रववसि माफणत शिक्षण र सिकाइ कायणहरू अिुिरण
गर्दाण सतिको न्यूितम उिलब्िता र ववषयगत िैक्षणीक दृविकोण र प्रणाली अिुरुि
भएको कुरा िुसिशित गिुण ििेछ ।
(घ) ई–शिक्षण सिकाइका अवयवहरूलाई िरम्िरागत शिक्षण–सिकाइ प्रणालीिँग समश्रण
गरी शिक्षण–सिकाइ प्रणालीलाई वृहत, ववस्तृत, ववद्याथी केशन्ित र प्रववसि मैत्री
बिाउि रणिीसत िमेत तयार गिुण ििेछ ।
(ङ) ववश्वववद्यालयले िमक्रमशणय

(synchronous) र

अिक्रमशणय

(asynchronous)

शिक्षण सिकाइ िमूिाहरू िं योजि गर्दै शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बिाउि िूचिा
प्रववसिको उच्चतम् प्रयोग गिण र सतिीहरूको प्रयोग कोसभड-१९ ले िृशजत िं कट
ििात् िमेत सिरन्तर रुिमा अवलम्बि गिण िकुि् भन्ने आिय राशिएको छ ।
(च) िूचिा प्रववसि र ई-शिक्षण सिकाइ अवलम्बि गर्दाण ववद्यमाि कािूिी प्राविाि, ववषेित:
राविय िाइवर िुरक्षा कािूि र िीसतहरूले सििाणरण गरे को िमरसिसभत्र िेिागत मािक
एवम् िैसतकता अिुिरण गिुण ििेछ ।
(छ) कोसभड-१९ िं क्रामक रोगको महामारी कायम रहेको अवस्थािम्म शिक्षण-सिकाइ,
अिुिन्िाि तथा िैशक्षक प्रिािि तथा िरीक्षा िञ्चालि जस्ता वक्रयाकलािहरू िञ्चालि
गर्दाण िबै िहभागीहरूको स्वास््य िं वेर्दििीलतालाई ख्याल राख्र्दै िुरक्षात्मक उिाय
अवलम्बि गिण िुरक्षा प्रोटोकलको असिवायण रुिले अिुिरण गिुि
ण िेछ ।
(ज) ववश्वववद्यालय तथा उच्च िैशक्षक िं स्थाहरूले कोसभड-१९ को प्रभावको अवस्था
ँ लि गरी िुरक्षा प्रोटोकल र अन्य जिस्वास््यिँग िम्बशन्ित
ववस्तृत रूिमा आक
सिर्दे िि र िुरक्षात्मक उिाय अवलम्बि गरी शिक्षक र ववद्याथी भौसतक उिशस्थत भइण
कक्षा

कोिामा

प्रत्यक्ष

वातावरणमा

शिक्षण–सिकाइ

तथा

अन्य

ँ
िाठ्यक्रमिग

िम्बशन्ित र िाठ्यक्रमका असतमरक्त हुिे वक्रयाकलािहरू िञ्चालि गिण िक्िेछि् ।
(झ) यो सिर्दे शिकामा भएको व्यवस्थाले िेिाल िुपला ववश्वववद्यालयले िञ्चालि गमररहेको
िैशक्षक

कायणक्रमहरूिँग

िम्बशन्ित
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कुिै

िसि

वक्रयाकलािहरू

र

अन्य

ववश्वववद्यालयहरूले िू ला र र्दुर सिकाइ प्रणालीबाट शिक्षण गिे गरी िूव ण अिुमसत प्राप्त
िैशक्षक कायणक्रमहरूको सिरन्तर िञ्चालिमा बािा ििे छै ि ।
(ञ) िूणत
ण या ई-सिकाईलाई अिुिरण गिण ििवकिे अवस्थामा ववश्वववद्यालय र उच्च िैशक्षक
िं स्थाले वैकशपिक र्दू रसिकाईका िािि र ववसिहरूलाई िसि प्रयोगमा पयाई िबै
ववद्याथीहरूका लासग सिकाई अविर सिजणिा गिुण ििेछ ।
४.

वैकशपिक प्रणालीबाट सिकाई कायणक्रम िम्बन्िी व्यवस्था: (१) वैकशपिक प्रणालीबाट सिकाइ कायणक्रम
िञ्चालिका लासग र्दे हाय बमोशजमको िूवाणिार तथा िवलीकरणको व्यवस्था गिुण ििेछ:–
(क) प्रत्येक ववश्वववद्यालय र उच्च िैशक्षक िं स्थामा िूचिा प्रववसि ववभाग, िािा वा एकाई
स्थाििा गरी आवश्यक मािव श्रोतको व्यवस्थािि गिे,
(ि) ववश्वववद्यालय र उच्च िैशक्षक िं स्थाको आफ्िै अिलाईि डोमेि स्थाििा गरी िबै
शिक्षक कमणचारी तथा ववद्याथीहरूलाई ईमेल आई. सड. उिलब्ि गराउिे,
(ग) ववश्वववद्यालय तथा उच्च िैशक्षक िं स्थाहरूको आसिकारीक वेविाइट िञ्चालि गरी
सियसमत र अद्यावसिक गराउिे व्यवस्था गिे,
(घ) ववश्वववद्यालय तथा उच्च िैशक्षक िं स्थाहरूबाट प्रवाह हुिे िैशक्षक िेवाहरू अिलाईि
माध्यमबाट व्यवस्थािि गरी ववद्याथीहरूको रशजिेिि, िाठ्यक्रम र्दताण, िरीक्षाको
असभलेिीकरण, ववद्युतीय िुपक भुक्तािी व्यवस्था, िूचिा प्रवाह र गुिािो िम्बोिि
जस्ता ववषयहरूको व्यवस्था गिे,
(ङ) ई–सिकाइ व्यवस्थािि प्रणालीको व्यवस्था गिे,
(च) सडशजटल उिकरण र िफ्टवेयरको व्यवस्था गिे,
(छ) ई–सिकाइ र ई–मूपयाङ्कि प्रणालीको व्यवस्था गिे,
(ज) उच्च िैशक्षक िं स्थाहरूका लासग डे सडकेटे ड इन्टरिेट र ववद्युत आिूसतणको व्यवस्था
गिे ।
(२) वैकशपिक प्रणालीबाट सिकाइ कायणक्रम िञ्चालिका लासग र्दे हाय बमोशजमको िीसतहरू
अवलम्बि गिुि
ण िेछ:–
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(क) ववश्वववद्यालय तथा उच्च िैशक्षक िं स्थाहरूले आवश्यकता अिुिार आफ्िो िूचिा
प्रववसि िीसत बिाइण प्रववसिको प्रयोगबाट प्रभावकारी िेवाप्रवाह गिे क्रममा िैसतक
तथा व्याविावयक आचरण िालिा गिे, गराउिे,
(ि) ववश्वववद्यालय तथा उच्च िैशक्षक िं स्थाले ई–सिकाइ प्रणालीको प्रयोग गर्दाण िम्बशन्ित
ववश्वववद्यालयको िीसत, सिर्दे शिका तथा आचार िं वहता र हाशजरी िम्बन्िी सिर्दे िि
िालिा गिे,
(ग) कायणक्षमता िुिार गिण र कागजमा आिामरत ित्राचार कम गिण आसिकामरक
औिचामरक िञ्चारका लासग िम्बशन्ित ववश्वववद्यालयको कायणकारी िमरष् वा िसमसतले
अिुमोर्दि गरे को सडशजटल हस्ताक्षर वा आसिकामरक ईमेलहरूको प्रयोग गिे,
(घ) ववश्वववद्यालयको ववद्यमाि क्रेसडट ट्रान्िफर िीसत र अभ्याि अिुिार ववद्याथीहरूले
िूरा गरे को िाठ्यक्रमहरूको क्रेसडट ट्रान्िफर गिणको लासग आवश्यक प्रणाली
ववकाि गिे, र
(ङ) िबै ववश्वववद्यालयले ववर्दे िी ववश्वववद्यालयका ववद्याथीहरूको िेिाली ववश्वववद्यालयहरूमा
क्रेसडट ट्रान्िफर गिे, एउटा िेिाली ववश्वववद्यालयबाट अको ववश्वववद्यालयमा क्रेसडट
ट्रान्िफर गिे, ववश्वववद्यालयको एउटा ववभाग वा कायणक्रमबाट अको ववभाग वा
कायणक्रममा क्रेसडट ट्रान्िफर गिे िमेतको व्यहोरा िमाववि गरी आफ्िो क्रेसडट
ट्रान्िफर िीसत तजुम
ण ा गरी कायाणन्वयि गिे ।
(३) वैकशपिक प्रणालीबाट सिकाइ कायणक्रम िञ्चालिका लासग र्दे हाय बमोशजमका ई–
सिकाइका िाििहरूको प्रबन्ि गिुि
ण िेछ:–
(क) ईन्टरिेट र ईमेल,
(ि) च्याट प्रणाली, छलफल मञ्च, ब्लग, वेविाइट,
(ग) सिकाइ व्यवस्थािि प्रणाली,
(घ) सभसडयो, अिलाइि िेमीिार र िम्मेलि,
(ङ) वटभी, सभसडयो क्यमेरा, सभसडयो एसडवटङ्ग िुवविा,
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(च) असडयो, सभसडयो रे कडण िवहत अिलाईि ले क्चर र कक्षा िञ्चालि,
(छ) आवश्यक िफ्टवेयर,
(ज) ववद्याथीको भौगोसलक ववतरणको िक्िाङ्कि,
(झ) अिलाइि मूपयाङ्कि ।
(४) वैकशपिक प्रणालीबाट सिकाइ कायणक्रम िञ्चालिका लासग र्दे हाय बमोशजमका िूचिा
िञ्चार तथा प्रववसि िम्बन्िी आवश्यक न्यूितम िूवाणिारको प्रबन्ि गिुि
ण िेछ:–
(क) कम््युटर िभणर र ियाणप्त व्याक अि प्रणाली,
(ि) सिकाइ व्यवस्थािि प्रणाली,
(ग) ववश्वििीय तथा अववशच्छन्न ववद्युत तथा इन्टरिेट किेक्टीसभटी,
(घ) िूचिा प्रववसिको िुरक्षा,
(ङ) शिक्षक तथा कमणचारीहरूका लासग उियुक्त कम््युटर र िञ्चार िञ्जालको िुवविा,
(च) अन्तवक्रणयात्मक िािको सडजाईि र बौवद्धक चोरी ित्ता लगाउिे व्यवस्था,
(छ) िैशक्षक प्रिाििका लासग िफ्टवेयर एश्लकेिि ववकाि ।
(५) वैकशपिक प्रणालीबाट सिकाइ कायणक्रम िञ्चालिका लासग र्दे हाय बमोशजम मािव
िं िाििको प्रबन्ि गिुि
ण िेछ:–
ँ
(क) आवश्यक िं ख्यामा प्राववसिक तथा व्यवस्थािकीय िहयोगका लासग िूचिा प्रववसििग
िम्बशन्ित कमणचारी,
(ि) ई–सिकाइमा

आिामरत

िाठ्यक्रमको

िमूिा, िाठ्यक्रम

िैक्षशणक

प्रवक्रया

र

मूपयाङ्किका लासग शिक्षकहरूलाई तासलमको व्यवस्था,
(ग) ववद्याथीहरूका लासग ई–सिकाइ िुवविा प्रयोगिँग िम्बशन्ित असभमुिीकरण,
(घ) ववश्वववद्यालय अन्तगणत अिुगमि तथा िृष्ठिोषण प्रणाली ।
(६) यि र्दफामा अन्यत्र जुििुकै कुरा ले शिएको भए तािसि स्व‐अध्ययिमा आिामरत सिकाइ
मोडल अवलम्बि गरी सिकाइ सिरन्तरता गिण िूवाणिार तथा अन्य व्यवस्था िभएकै कारण सिकाइ
िुचारु गिण बािा ििे छै ि । त्यिरी सिकाइको व्यवस्था गर्दाण ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाले
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ववद्याथीलाइण अध्ययि िामग्री उिलब्ि गराउिुका िाथै िमय िमयमा िम्िकण गरी सिकाइ िहजीकरण
गिुण ििेछ ।
५.

सिकाइको क्षेत्र एवं भार िम्बन्िी व्यवस्था: (१) ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाहरूले िूचिा तथा
िञ्चार प्रववसि माफणत सियसमत ढाँचाका कक्षा कोिामा शिक्षक, ववद्याथी भौसतक रुिमा उिशस्थत भइण
िञ्चालि गरे का िैशक्षक कायणक्रमहरू मात्र िञ्चालि गिेछि् ।
तर ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थामा र्दुवै मोडका कायणक्रमहरू िञ्चालि गिण बािा ििे
छै ि ।
(२) िेिाल िुला ववश्वववद्यालय बाहेक अन्य ववश्वववद्यालयले िुला एवं र्दू र शिक्षा प्रणालीको रूिमा
थि ववषयहरु प्रर्दाि गिण िाउिे छै िि् ।
तर

कोसभड-१९ िं क्रामक रोगको महामारी एक िैशक्षक ित्र भन्र्दा बढी लशम्बएमा

ववश्वववद्यालयको ऐि सियम बमोशजम अरू ववषय वा कायणक्रमहरू िञ्चालि गिण िक्िेछि् ।
(३) व्यवहामरक वा क्षेत्रगत वक्रयाकलािहरू वा प्रयोगिालाको कायण गिुण िििे अप्राववसिक
कायणक्रम वा ववषयका अिलाइि कक्षाहरूको भार िुरै अिलाईि माफणत गिण िवकिेछ ।
तर अिलाईिमा िं चालि गर्दाण ववद्याथीहरूको सिकाई िहयोग र िामग्रीहरू उशचत व्यवस्थािि
गमरएको र प्रि मूपयाङ्कि प्रणाली कायम हुििु छण ।
(४) इण-सिकाइ माफणत प्रर्दाि गिण िवकिे कक्षाको भार ववश्वववद्यालयको प्राशज्ञक िमरषद्को राय
िपलाह बमोशजम कायणकारी िमरषद्ले स्वीकृत गरे को हुि ु ििेछ ।
(५) अप्राववसिक कायणक्रम वा ववषयिँग भएका केही प्रयोगात्मक वा क्षेत्रगत वक्रयाकलाि वा
प्रयोगिालाका कायणहरू गिुण ििे अवस्थामा असिकतम् हर्दिम्म िै द्धाशन्तक कक्षाहरू राख्ि िवकिेछ ।
तर िाठ्यक्रमले सिठर्दणष्ठ गरे का िक्षमता र सिकाई उिलशब्िका लासग चावहिे प्रयोगात्मक कायण
असिवायण हुिछ
ण िेछ ।
े र त्यिका लासग िोही बमोशजमको व्यवस्था गिुि
(६) िाठ्यक्रमले तोके अिुिारको व्यवहामरक, प्रयोगिाला वा क्षेत्रगत वक्रयाकलाि िमरशस्थसत
ुण ल त्याङ्क तथा भचअ
ुण ल प्रयोगिाला उियोग गर्दै वा
अिुरूि उियुक्त वैकशपिक व्यवस्था जस्तो भचअ
प्रयोगिालाको व्यवस्थािि तथा क्षेत्रगत कायणहरूको व्यवस्थािि गरी िञ्चालि गिेछि् ।
7

(७) प्रयोगात्मक र क्षेत्रगत कायणहरू ियाणप्त िहुिे अवस्थामा िुरक्षा प्रोटोकल अिुरूि
प्रयोगात्मक र क्षेत्रगत अध्ययि गराउि िवकिेछ ।
(८) प्राववसिक ववषयमा िाठ्यक्रमले सििाणरण गरे अिुिार व्यवहामरक वा प्रयोगिालाको सिकाइ
आवश्यक ििे कोिण तथा कायणक्रमहरुलाइण िूणण रूिमा अिलाइिबाट िञ्चालि गिण िवकिे छै ि ।
तर त्यस्ता कायणक्रमको प्रयोगात्मक वा प्रयोगिालामा प्रयोग हुिे िै द्धाशन्तक ववषयमा अिलाईि
माफणत कक्षा िञ्चालि गिण िवकिेछ ।
(९) आवश्यकता र उिलब्िताको आिारमा िचाि प्रसतितिम्मको प्रयोगात्मक वक्रयाकलाि
ुण ल प्रयोिालाहरूमा प्रयोगात्मक वा प्रयोगिाला वक्रयाकलािहरू प्रर्दिणि गरी गराउि िवकिेछ ।
भचअ
तथावि प्रयोगात्मक कक्षाको कोिणको कम्तीमा िचाि प्रसतित भार प्रयोगात्मक, प्रयोगिाला तथा क्षेत्रगत
वक्रयाकलािहरू वास्तववक प्रयोगिाला तथा क्षेत्रमािै गएर िुरक्षा प्रोटोकलको अवलम्वि गरी िम्िार्दि
गिुण ििेछ ।
तर

ुण ल
भचअ

प्रयोगिालाबाट

िम्िन्न

गिण

िवकिे

प्रयोगात्मक

ववषयका

प्रयोगात्मक

ुण ल पयावबाट िम्िन्न गिण िवकिेछ ।
िाठ्यांिहरूका हकमा िुरै प्रयोगात्मक कायण भचअ
ुण ल प्रयोगिालामा हुिे वक्रयाकलाि तथा सिर्दे ििहरू
(१०) प्राववसिक कायणक्रमका ववषयहरू भचअ
िम्बशन्ित व्यविावयक िमरषद्हरूले स्वीकृत गरे बमोशजम हुिेछि् । व्यविावयक िमरषद्का असतमरक्त
िम्बशन्ित ववषय िसमसतहरूलाइण वविेष िमरशस्थसतमा हुिे प्रयोगिाला तथा क्षेत्रगत आिारमा हुिे शिक्षणसिकाइलाइण स्वीकृत गिे वा अस्वीकृत गिे िूणण असिकार रहिेछ ।
स्ििीकरणः यि उिर्दफाको प्रयोजिको लासग "प्राववसिक कायणक्रम” भन्नाले ववज्ञाि प्रववसििँग िम्बशन्ित
भएका र प्रयोगात्मक िाठ्यक्रमहरू िमावेि भएका िैशक्षक तथा अिुिन्िाि कायणक्रम िम्झिु िछण ।
ुण ल
(११) यि सिर्दे शिकाको अिीिमा रही ववश्वववद्यालयले प्रयोगात्मक िवहतको अिलाइि भचअ
शिक्षण-सिकाइको ववषयको प्रकृसत अिुिार ववशिि कायणभार ववकाि गिण िक्िेछि् ।
६.

ववद्याथी वगीकरण: (१) ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाले स्रोत िाििमा िहुँचको अवस्थाका
आिारमा ववद्याथीको वगीकरण गिुण ििेछ ।
(२) उिर्दफा (१) बमोशजम ववद्याथी वगीकरण गर्दाण र्दे हायको िमूहमा वगीकरण गिुण ििेछः8

(क) कम््युटर िवहत अिलाइिको िहुँच भएका ववद्याथी िमूह,
(कम््युवटङ

िामग्री

जस्तैः

कम््युटर,

ट्यावले ट

वा

स्माटण

फोि

जस्ता

उिकरणहरूका माध्यमबाट इन्टरिेटको िहुँच भएका)
(ि) कम््युवटङ िामग्री वा उिकरणहरू िवहत अफलाइि िहुँच भएका तथा रे सडयो तथा
ँ भएका ववद्याथी िमूह,
टे सलसभजिमा िहुच
(इन्टरिेटको िहुँच िभएको तर कम््युटर, ट्यावले ट वा स्माटण फोिको िहुँचबाट
अफलाइि मोडमा काम गिण िक्िे ववद्युतीय कम््युवटङ िामग्रीहरूमा िहुँच भएका)
(ग) कम््युटर, ट्यावले ट वा स्माटण फोि जस्ता उिकरणहरू िभएका र इन्टरिेटको
िहुँच िसि िभएका ववद्याथी िमूह ।
(३) उिर्दफा

(२)

बमोशजमको

िमूह

वगीकरणमा

राख्ि

ििवकिे

प्रकृसतका

वविेष

आवश्यकता भएका ववद्याथीको लासग िम्बशन्ित ववश्वववद्यालय र उच्च िैशक्षक िं स्थाले आवश्यकताको
प्रकृसत अिुिार छु ट्टै सिकाइ िहजीकरणको व्यवस्था गिुण ििेछ ।
७.

वैकशपिक तथा इ–सिकाइको ढाँचा: (१) र्दफा ६ बमोशजम वगीकृत िमूहका ववद्याथीका लासग िूचिा
तथा िञ्चार प्रववसिको िहुँच (व्यशक्तगत उिकरण, िम्िकण आठर्द) का आिारमा र्दे हाय बमोशजमका
ढाँचामा कायणक्रमहरु िञ्चालि गिुण ििेछः‐
(क)

ुण ल कक्षामा आिामरत सिकाइ मोडल: कम््युटर िवहत अिलाइिको
इ‐सिकाइ भचअ
ुण ल कक्षा
िहुँच भएका ववद्याथीका लासग अन्लाइिमा अिामरत इ‐सिकाइ भचअ
िञ्चालि गिे,

(ि)

असडयो

तथा

सभसडयोमा

आिामरत

सिकाइ

मोडल:

कम््युवटङ

िामग्री

वा

उिकरणहरू िवहत अफलाइि िहुँच भएका तथा रे सडयो तथा टसलसभजिमा िहुँच
भएका ववद्याथी िमूहका लासग असडयो तथा सभसडयो िामग्री ववकाि गरी रे सडयो
तथा टे सलसभजिबाट ििि िाििको व्यवस्था गिे,
(ग)

स्व‐अध्यिमा आिामरत र्दू र सिकाइ मोडल: कम््युटर, ट्यावले ट वा स्माटण फोि
जस्ता उिकरणहरू िभएका र इन्टरिेटको िहुँच िसि िभएका ववद्याथी िमूहका
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लासग आवश्यक अध्ययि िामग्री उिलब्ि गराउिे, स्व‐अध्ययिमा लगाउिे,
सिकाइमा िहजीकरण गिे र िम्िकण कक्षा िञ्चालि गिे जस्ता कायणक्रमहरु
िञ्चालि गरी िबैका लासग सिकाइ िुसिित गिे ।
(२)उिर्दफा

(१)

बमोशजमका

कायणक्रमहरुमा

ववश्वववद्यालयले

सििाणरण

गरे का

वक्रयाकलािहरूमा ववद्याथीहरूलाइण िवक्रय िहभागी गराउिु ििेछ ।
(३) उिर्दफा (२) बमोशजम ववद्याथीको िवक्रय िहभासगताको अिुगमि कक्षा िञ्चालि
भइरहेको िमयमा वा कक्षा िमाप्त भए िसछ हुिे छलफल, अिाइिमेन्ट कायणहरू, कोिण वा
कायणक्रममा िं लग्िता आठर्दको माध्यमबाट गिण िवकिेछ ।
(४) ववश्वववद्यालय तथा उच्च िैशक्षक िं स्थाले प्राध्यािक र ववद्याथी बीच छलफल,
अन्तवक्रणया र िूचिा िम्प्रेषण गिण आवश्यकतािुिार टोल फ्री िम्वर राख्ि िक्िेछ ।
(२) उिर्दफा (१) बमोशजमका कायणक्रमको गुणस्तर प्रत्याभूसत गिे र्दावयत्व िम्बशन्ित
ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाको हुिछ
े ।
८.

त्याङ्क तथा िूचिाको व्यवस्थािि र कायणक्रम कायाणन्वयि प्रवक्रया िम्बन्िी व्यवस्था:

(१) अिलाइि

ँ
तथा र्दू र शिक्षा र मूपयाङ्किको प्रस्तुसत गर्दाण आसिकामरक व्यशक्त वा िं स्थाहरू बाहेक अरूलाइण िहुच
ठर्दि िाइिे छै ि ।
(२) अिलाइिमा िहुँच प्राप्त ववद्याथी, शिक्षक, िं स्था, कमणचारी र अन्य जुििुकै व्यशक्तले
गोििीयता र उत्तरर्दायी उिभोक्ताको व्यवहार गिुण ििेछ । िामग्री िुरशक्षत िाथ राख्ि र
आसिकामरक व्यशक्त वा िं स्था बाहेक अरू किैलाइण िूचिाहरू उिलब्ि गराउि िाइिे छै ि ।
(३) गोििीयता र त्याङ्कको िुरक्षाका लासग ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाले
ववश्वििीय, वैिासिक र असिकार प्राप्त क्लाउड समवटङ िफ्टवेयर प्रयोग गिुण ििेछ ।
(४) अन्य िेवार्दाता वा बजारमा उिलब्ि िेवा िमरर्द गरी प्रयोग गर्दाणको अवस्थामा
िम्बशन्ित ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाले आसिकामरक िफ्टवेयर वा अिुमसतित्र िबै
िहभागी शिक्षक, ववद्याथी र कमणचारीहरूलाइण ठर्दिु ििेछ ।
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(५) कायाणलय वा प्रिािसिक उद्देश्यका लासग प्रत्येक िािको ववद्युतीय प्रसतमा असभले ि गरी
िुरशक्षत रूिमा राख्िु ििेछ ।
(६) सडशजटल िामाग्रीहरू अफलाइि ढाँचामा िं ग्रह गरी आवश्यकता अिुिार ववद्याथीको
प्रववसिमा िहुँचको अवस्था हेरी अफलाइि मोडमा प्रयोग गिे गरी उिलब्ि गराउिु ििेछ । यस्ता
िामग्रीहरू िम्िार्दि गरे र मात्र असभलेि फाइल वा आरकाईभमा िं कलि गिुण ििेछ ।
(७) ववश्वववद्यालयको मागण सिर्दे िि वा सियम कािूिहरूले व्यशक्तको गोििीयता िम्बन्िी
असिकारलाइण िम्माि गिुण ििेछ । ववद्याथी र शिक्षकहरू र्दुवैले शिक्षण वक्रयाकलािहरू र िैशक्षक
िामग्रीहरू कुिै िसि िावणजसिक िामाशजक िञ्चार माध्यमहरूमा प्रकािि वा प्रिािरण गिण िाइिे
छै ि ।
(८) ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाका सिकाइका अिल अभ्यािहरू वविेष गरी
ुण ल कक्षाका सिकाइका वक्रयाकलािहरूलाइण ववश्वववद्यालयले प्रोत्िाहि गिुण ििेछ ।
भचअ
(९) प्राशज्ञक गसतववसिहरूका लासग िूचिा तथा िञ्चार प्रववसि िीसतलाइण व्यवशस्थत गिण र
िुला िहुँचमा भएको श्रोतहरूका िञ्जाल िम्िकणका िे गािाहरूको आर्दाि प्रर्दाि गिण ववश्वववद्यालयले
िामाशजक िञ्जालहरू प्रयोग गिण िक्िेछ ।
(१०) व्यशक्तगत िमरचय र भिाण गरे का प्रमाणहरू जस्ता िहयोगी र्दस्तावेज िवहतका
प्रमाणहरू रािेर इण-सिकाइको ढाँचामा बिाएको मञ्चलाइण वेव एश्लकेिि वा मोबाइल एश्लकेिि
माफणत ववद्याथी रशजिेिि गमरएको हुि ु ििेछ । ववश्वववद्यालय तथा उच्च िैशक्षक िं स्थाले भिाण भएका
िबै ववद्याथीहरूलाइण इण-सिकाइको मञ्चमा िहुँच हुिे वकसिमको आसिकामरक इमेल िे गािा उिलब्ि
गराउिु ििेछ र त्यस्तो इमेल िे गािाबाट उिलब्ि तेस्रो िक्षको वेव एश्लकेिि वा इण-सिकाइ मञ्चमा
जािे व्यवस्था समलाउिु ििेछ ।
(११) सियसमत अभ्याि जस्तै गरी ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाले िम्बशन्ित
िं स्थाको िैशक्षक िूचिा व्यवस्थािि प्रणालीको मातहतमा रहेर सडशजटल प्रणालीमा ववद्याथीहरूको
प्रमाणीकरण राख्िु ििेछ ।
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(१२)

ववद्याथीहरूले

सडशजटल

िूचिा

व्यवस्थािि

प्रणाली

मञ्चमा

िहुँच

प्राप्त

गिण

ववश्वववद्यालयको िमरचयित्र वा रशजिेिि ित्रलाइण आसिकामरक प्रमाण मासििेछ । िो िमरचयित्रको
वववरण िम्बशन्ित उच्च िैशक्षक िं स्थाको शिक्षा िूचिा व्यवस्थािि प्रणालीमा भएको असभले ििँग
समपिे हुि ु ििेछ ।
(१३) इण-सिकाइको लासग तेस्रो िक्ष वेव एश्लकेिि प्रयोग गरे को िमयमा उच्च िैशक्षक
िं स्थाहरूले िम्भव भएिम्म िम्बशन्ित एश्लकेिि आसिकामरक रूिमा प्रयोग गिणको लासग प्रमाशणक
लाइिेन्ि प्राप्त गिुण ििेछ र ववद्याथी र शिक्षकहरूलाइण इण-सिकाइका लासग त्यस्ता एश्लकेििहरू प्रयोग
गिण आसिकामरक ‘की’ हरू उिलब्ि गराउिु ििेछ ।
(१४) ववश्वववद्यालय तथा उच्च िैशक्षक िं स्थाहरूमा कोिण वा कायणक्रमका वववरण,
ववद्याथीहरूको िं लग्िता, िहभागीता, मूपयाङ्कि िमरणाम र प्रसतवेर्दिहरू राख्िे प्रयोजिका लासग सिकाइ
व्यवस्थािि प्रणाली र ववद्युसतय भण्डारणको स्थाििा र प्रयोग गिुण ििेछ ।
(१५) ववद्याथीहरूको िं लग्िताको यकीि गिणका लासग अिलाइि ले क्चर वा छलफलमा
कम्तीमा अिी प्रसतित िहभागीता र्दे शििे कुरालाइण प्रमाशणत गिण सिकाइ व्यवस्थािि प्रणालीको प्रयोग
गमरिेछ ।
(१६) इण-सिकाइ वातावरणमा िहुँच भएिम्म असिक उिशस्थसत िम्भव हुिे हुँर्दा ववद्याथीको
उच्च प्रसतितमा िवक्रय िं लग्िताका लासग प्रोत्िाहि गिुण ििेछ ।
ँ मा र्दताण भएका ववद्याथीहरूको िवक्रय
(१७) उच्च िैशक्षक िं स्थाहरूले अफलाइि िहुच
िहभागीताको लासग छु ट्टै प्राविािहरूको ढाँचा तयार गिण िक्िेछि् ।
(१८) अफलाइि ढाँचामा ववद्याथीहरूको िं लग्िताको लासग फरक सिर्दे ििहरूको ववकाि गिण
र प्रयोग गिण िवकिेछ ।
(१९) प्राववसिक िहुँच िभएका ववद्याथीहरूलाइण छाविएका अध्ययि िामग्रीहरू र िम्भव
भएिम्म प्रत्यक्ष छलफल कक्षाको व्यवस्थामा प्रासथमकता ठर्दिु ििेछ।
(२०) वैकशपिक िैक्षशणक प्रवक्रयामा िहभागी भएका शिक्षकहरु िम्िन्न गरे का कायणहरु
ववभागीय प्रमुि वा इकाइ प्रमुिबाट स्वीकृत गराउिु ििेछ।
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(२१) ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाले प्रत्यक्ष कक्षा वक्रयाकलािहरूलाइण िूणत
ण ा ठर्दि
हप्ताको छ ठर्दिे ढाँचालाइण लागू गिुण ििेछ ।
(२२) कमणचारी तथा शिक्षकहरूले ववसभन्न अिलाइि तथा र्दुर ढाँचाका माध्यमबाट अिलाइि
िरीक्षाहरू सलिेछि् । शजम्मेवार व्यशक्त वा शिक्षकहरूले गृहकायण, िमरयोजिा कायण, िमय सििाणमरत
िरीक्षा र िुला िाठ्यिुस्तकमा आिामरत िरीक्षाहरू जस्ता ववसभन्न ढाँचाका िरीक्षाहरूको आयोजिा
गिण िक्िेछि् । िरीक्षाको मूपयाङ्किका आिारभूत मािकहरू स्थावित, ववश्विसिय र न्यायिं गत
हुििु िेछ ।
(२३) ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाले आन्तमरक िरीक्षण िरीक्षा तथा मूपयाङ्कि,
योग्यता प्रर्दाि गिे प्रमाणित्र आठर्दका लासग मागण सिर्दे ििहरू तयार गिुण ििेछ । िबै िरीक्षाहरू
उच्च िैशक्षक िं स्थाको िैशक्षक ित्रको तासलका अिुिार िञ्चालि गिुण ििेछ र अभ्याि गमरएका
िरीक्षाका ढाँचाले सिश्िक्ष र प्रसतस्ििाणत्मक भाविालाइण िुसिशित गिुण ििेछ ।
९.

ुण ल कक्षामा अिलाइि
अिलाइि लेक्चर प्रर्दाि गिे ववसि र इण-सिकाइको मञ्चको व्यवस्थािि: (१) भचअ
ले क्चर प्रर्दाि गिणका लासग तयार गमरिे एश्लकेिि वेवमा आिामरत र मोबाइल र्दुवै प्रकारका यन्त्रमैत्री हुि ु ििेछ ।
(२) ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाको इण-सिकाइ व्यवस्थािि एकाइले िञ्चालि क्षमता,
िेवा प्रर्दायकको गोििीयता िीसत, त्याङ्कको िुरक्षा र िहुँच िम्बन्िी व्यवस्था र िाथै आवश्यकता
अिुिार प्रसतसलवि असिकारका िीसत सियमहरूलाइण िम्माि गिुण ििेछ ।
(३) ववश्वववद्यालय र उच्च िैशक्षक िं स्थाको आ-आफ्िै इण-सिकाइ मञ्च िबिुञ्जल
े िम्म तेस्रो
िक्षको वेवमा आिामरत वा मोबाइलमा आिामरत कुिै िसि एश्लकेिि िम्बन्िी िेवा ववश्वववद्यालय
कायणकारी िमरष्, कायणकारी िसमसत वा सिर्दे िक िसमसत लगायतका उच्च अशख्तयारी प्राप्त सिकायहरूले
स्वीकृत गरे र मात्र प्रयोगमा पयाउिु ििेछ ।
(४) उिर्दफा (१), (२) र (३) मा जुििुकै कुरा लेशिएको भए तािसि िम्भव भएिम्म
आसथणक वषण २०७७/७८ सभत्र ववश्वववद्यालयले वेव िाइटबाट िहुँच हुिे गरी स्वतन्त्र इण-सिकाइका मञ्चको
ववकाि गिुण ििेछ ।
13

(५) उिर्दफा (४) बमोशजमको मञ्चको आसिकामरक व्यशक्तले सििाणमरत िमयमा व्यशक्तगत
युजरिेम र िािवडण माफणत लगइि गरे िसछ मात्र िुपिे व्यवस्था गिुण ििेछ ।
(६) उिर्दफा ४ बमोशजमको मञ्चमा ववद्याथीहरूले उिीहरूले गरे का कायणहरू ववद्युतीय रूिमा
ुण ल छलफलका मञ्चहरूमा िहभागी हुि, सिक्ि र अिुिन्िाि गिण, िं ग्रह गमरएका
ििाउि, भचअ
श्रोतहरूको डाउिलोड गिण समपिे हुि ु ििेछ ।
तर ववद्याथीले श्रोतहरूलाइण तोवकएका क्षेत्रहरू (डोमेन्ि) बाट िमरवतणि गिण वा हटाउि
अिुमसत िाउिे छै िि् ।
(७) ववश्वववद्यालयले इण-सिकाइ मञ्चमा िं लग्ि हुिे ववद्याथी, शिक्षक, कमणचारी, कायणकारी प्रमुि र
िं स्थाका िर्दस्यहरूका लासग आवश्यकता अिुिार मागण सिर्दे िि िवहतको आचार िं वहता बिाउिु ििेछ
।
(८) ववश्वववद्यालयले बौवद्धक िम्िशत्त िम्बन्िी प्रचसलत कािूिको िमरिालिा गिुण ििेछ ।
बौवद्धक िम्िशत्तको र्दुरुियोग भए िभएको अिुगमिको लासग आवश्यक िं यन्त्र सिमाणण गिुण ििेछ ।
(९) ववश्वववद्यालय तथा उच्च िैशक्षक िं स्थाले आफ्िो वेव-िेजमा प्राशज्ञक इमान्र्दामरता तथा
मयाणर्दा कायम राख्ने मागण सिर्दे ििहरू तयार गरी प्रकाशित गिुण ििेछ र ववद्याथी र शिक्षकहरूले
िैशक्षक कायणक्रमहरूको िुरूमा िै उक्त र्दस्तावेजहरू अध्ययि गरी स्वीकार गरे को हस्ताक्षर असिवायण
रूिमा राख्िु ििेछ।
(१०) ले क्चर र छलफलहरू िवहतका िबै अिलाइि वक्रयाकलािहरू श्रव्य दृष्य

र श्रव्य

िामग्री बिाएर असभलेि गरी अिलाइि ले क्चरहरूमा उिशस्थत हुि ििक्िे ववद्याथीहरूको िहुँचमा
िुयाणउिु ििेछ ।
(११) ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाको ववषयगत ववभाग वा शिक्षकहरूले तयार
गरे का िामग्रीहरू िम्बशन्ित ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाको बौवद्धक िम्िशत्तको रूिमा
रहिेछि् र यस्ता िामग्रीहरूको िमरवतणि वा अद्यावसिक गिे असिकार िम्बशन्ित ववश्वववद्यालय वा
उच्च िैशक्षक िं स्थालाइण हुिछ
े ।
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(१२) शिक्षण सिकाइ प्रवक्रयामा ववद्याथीहरूलाइण सिश्िक्ष र स्वतन्त्र बिाउिका लासग श्रव्य
दृष्य, श्रव्य िािहरू मशपटसमसडया लगायतका माध्यमबाट अध्यािि गराउिु ििेछ।
(१३) ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाले सिकाइका िमक्रमणीय (synchronous)
ढाँचाका प्रववसिहरू र िामग्रीहरू जस्तैः Zoom, Messenger, Google meet, MS Team, WebEx र
Skype तथा Moodle िवहतका अिमक्रमशणय (asynchronous) का एश्लकेििहरूको िं योजि गरे र
प्रयोग गिण िक्िेछि् ।
(१४) ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाबाट उत्िार्दि गमरएका िाठ्यिामग्री, अिलाइि
ले क्चरहरू असिवायण रूिमा आ-आफ्िा वेविाइटमा अिलोड गिुण ििेछ ।
(१५) िरल तमरका एवं सिकाइका अविरहरूको वृवद्ध गिणका लासग ले क्चर प्रस्तुसत ववसि
माफणत शिक्षकहरूलाइण उियुक्त मशपटसमसडया प्रयोग गिण, ववषयहरूमा ववद्याथीहरूिँग अन्तवक्रणया गिण,
ववसभन्न िाठ्यक्रमिँग िम्बशन्ित वक्रयाकलाि गिण एवं मूपयाङ्कि प्रणालीहरू प्रयोग गिणको लासग िमेत
अिुमसत प्रर्दाि गमरिेछ ।
(१६) इण-सिकाइको मञ्चले ववशिि आवश्यकता िवहतका ववद्याथीहरूको लासग उियुक्त हुिे
ववद्याथी मैत्री प्रववसि र यन्त्रहरूमा मािकिूणण िहुँच िवहत िञ्चालि गिुण ििेछ ।
(१७) Microsoft Team, Google Class Room, Moodle, Big-blue र Mindster आठर्द
िवहतका िूचिा तथा िञ्चार प्रववसिका एश्लकेििको असिकतम प्रयोग बाहेक ववश्वववद्यालय वा उच्च
िैशक्षक िं स्थाले शिक्षक र ववद्याथी कक्षा कोिामा भौसतक उिशस्थसत भएर िढाइिे कक्षाको वातावरण
बिाएर िोही अिुरूि कक्षा िञ्चालि गिे उिाय वा ववकपिहरू िोज्िु ििेछ । िहज िमरशस्थसतमा
िरम्िरागत रूिमा िञ्चासलत वास्तववक कक्षालाइण प्रभावकारी बिाउि ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक
िं स्थाले इण-सिकाइको प्रवक्रयालाइण कुिै िसि िन्र्दभणमा िमरिूरकको रूिमा प्रयोग गिण िक्िेछि् ।
(१८) ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाले सििाणमरत िमय अवसिका लासग आवश्यक ििे
एश्लकेिि िफ्टवेयर लाइिेन्ि र अिलाइि सिकाइका वक्रयाकलािहरू िञ्चालि गिण आवश्यक ििे
िामग्रीहरू उिलब्ि गराउिु ििेछ ।
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(१९) ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाले शिक्षण सिकाइका प्रवक्रयाहरूलाइण च ुस्त र्दुरूस्त
रािी सिर्दे िकहरूलाइण िहभागी गराइण िहजीकरण गिण शिक्षक तासलम कायणक्रम र असभमुिीकरण
गोष्ठीहरू िञ्चालि गिुण ििेछ ।
(२०) र्दू र तथा अिलाइि सिकाइमा भिाण भएका ववद्याथीहरू स्वयंले उियुक्त कम््युवटङ्
उिकरणको व्यवस्था गिुण ििेछ । ववश्वववद्यालयले ववद्याथीहरूका िोि प्रस्ताव, िोि कायण र अन्य
अिुिन्िािात्मक िमरयोजिा कायणहरूको मूपयाङ्कि गिणका लासग तोवकएका अिुिन्िाि सिर्दे िक,
िसमक्षक तथा वविेषज्ञहरूलाइण िमेत इन्टरिेट िुवविाको व्यवस्था समलाउिु ििेछ । ववसभन्न
सडग्रीहरूको मूपयाङ्कि स्वीकृत मािर्दण्डको आिारमा गिुण ििेछ ।
(२१) ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाको िम्बशन्ित असिकारीले इण-सिकाइ कायणक्रममा
प्रयोग हुिे र ववषयिँग समपिे कक्षा-वक्रयाकलािहरू तथा सिकाइ उिलब्िी प्राप्त गिण आवश्यक प्राववसिक
िामग्रीहरूको व्यवस्था गिुण ििेछ ।
(२२) ववद्याथीहरूलाइण िम्भव भएिम्म सिकाइको िबभन्र्दा उियुक्त वातावरण िुसिशित गिण
ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाले सिकाइ िहायता िेवा र इण-सिकाइ िामग्रीहरूको माध्यमबाट
िरिपलाह, िरामिण, िं रक्षण एवं मागण र्दिणिका लासग आवश्यकतािुिार िहयोग गिुण ििेछ ।
(२३)

उिर्दफा (४) बमोशजम िहयोग गर्दाण प्राशज्ञक इमान्र्दारीता र अन्तवक्रणया, सिकाइका

वक्रयाकलाि, िमूह छलफल एवं िमरयोजिाको तयारीको िमयमा गमरिे इन्टरिेटको उशचत तथा
िन्तोषजिक प्रयोगका लासग ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाले वविेष मागण सिर्दे िि जारी गिण
िक्िेछ ।
१०.

इण-सिकाइणको शिक्षण ववसिः (१) यि सिर्दे शिका बमोशजम इण-सिकाइको शिक्षण ववसि र्दे हाय बमोशजम
हुिेछः(क)

ट्युटोमरयल

ववसि

(श्रव्यदृष्य

िामग्रीहरू,

एसिमेिि,

अिुकरणहरू

ुण ल प्रयोगिाला र िावर िोइन्ट वा अरू िामग्रीहरू
(simulations), भचअ
प्रर्दिणि गिण िवकिे िेयमरङ शस्क्रि),
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(ि)

इण-िामग्रीहरू (िोटे वल डकुमेन्ट फरम्याट वा इण-बुक्ि वा शचत्रात्मक दृष्य,
सभसडयो प्रर्दिणि, र्दस्तावेजहरू र प्रसतवक्रयात्मक अिुकरणहरू),

(ग)

वेव िे गािा, सलङ्कहरू, इन्टरिेटका िुला िामग्री, घटिा अध्ययि, ववषयवस्तुको
ऐसतहासिक ववकाि, ले िरचिाहरू जस्ता वेव स्रोतहरु,

(घ)

सडशजटल िुस्तकालय ।

(२) ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाले राविय तथा अन्य सडशजटल िुस्तकालयहरूिँग
िमन्वय गरी िहुँच ववस्तार गिण िक्िेछ ।
(३) िुस्तकालयहरूको माध्यमबाट गुणात्मक शिक्षण-सिकाइ कायणक्रमहरू िञ्चालिका लासग
सिकाइका िामग्री तथा मािव श्रोत िाििको आर्दाि प्रर्दाि गिण िवकिेछ ।
११.

कायणक्रम िञ्चालि िम्बन्िी अन्य व्यवस्था: (१) ववश्वववद्यालय र उच्च िैशक्षक िं स्थाले कोसभड-१९ को
प्रभाव अिुिार ववद्याथी भिाण प्रवक्रया िम्बन्िी िीसत सियमहरू र ियाँ िैशक्षक ित्रको िात्रो
आवश्यकतािुिार िं िोिि गिुण ििेछ ।
(२) ववश्वववद्यालयले कोसभड-१९ को कारणले अवरुद्ध भएको जम्मा कायणठर्दिलाइण आिार
मािी िैशक्षक िात्रोलाइण िमायोजि गिुण ििेछ । यिरी िैशक्षक िात्रो िमायोजि गर्दाण एक चौंथाइणिम्म
कायणठर्दि घटाउँर्दा िाठ्यक्रमका ववषयवस्तु िघ्िे गरी ववद्यमाि िैशक्षक िात्रोलाइण सिरन्तरता ठर्दि
िवकिेछ ।
(३) िैशक्षक िात्रोमा कायणठर्दि िं कुचि गिुण िरे को अवस्थामा िम्बशन्ित ववश्वववद्यालयको
कायणकारी िमरषद्ले प्रभाववत ववद्याथीहरूिँग छलफल गरे र मात्र गिे व्यवस्था समलाउिु ििेछ ।
यिरी

िैशक्षक

िात्रो

िमायोजि

गिे

क्रममा िावणजसिक

सबर्दाहरू

आवश्यकतािुिार

घटाउि

िवकिेछ ।
(४) कायणक्रम िञ्चालिका लासग न्यूितम सिकाइका स्रोतहरू र्दे हाय बमोशजम हुिछ
े ि्:(क)

सिकाइका दृश्य िामग्रीहरूः शचत्राङ्कि, िजीववकरण (एसिमेिि), रे कडीङ्ग,
डववङ्ग िम्िार्दििँग िम्बशन्ित िुवविाहरू,
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(ि)

ववद्याथीहरूको

सिकाइ

िरीक्षण

मािि

गर्दाण

िम्बशन्ित

ववषयवस्तुमा

उिीहरूको बुझाइण, िमालोचिात्मक िोचाइणको क्षमता र सिकेको ज्ञाि
िीिलाइण िावणजसिक जीविमा उियोग गिण र ज्ञाि सिजणिा गिे कायणमा
लगाउि िक्िे क्षेत्र िमेटिे व्यवस्था,
(ग)

सिकारूलाइण अस्िि भएका कुराहरूबारे छलफल माफणत स्िि हुि अिलाइि
छलफल गिे व्यवस्था,

(घ)

अन्य स्रोत िामग्रीहरूको व्यवस्था,

(५) ववश्वववद्यालय र उच्च िैशक्षक िं स्थाले ववद्याथीहरूलाइण प्रयाणप्त मात्रामा प्रयोगात्मक र
ु वको अविर ठर्दिु ििेछ ।
प्रयोगिालाहरूको कायाणिभ
(६) ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाले वास्तववक प्रयोगिाला िरीक्षण र प्रयोगात्मक
ुण ल बिाउि िाउिे छै ि ।
कक्षाहरूलाइण िूणण रूिमा भचअ
(७) उिर्दफा (६) मा जुििुकै कुरा ले शिएको भए तािसि मोडे सलङ जन्य प्रयोगात्मक
ुण ल बिाउि िवकिेछ । आवटणवफसियल इन्टे सलजेन्ि,
कक्षालाइण आवश्यकता अिुिार िूणण रूिमा भचअ
ुण ल
रोबोटीक वा िवप्रवतणि जस्ता माध्यमबाट प्रयोगिाला जन्य वक्रयाकलाि गर्दाण गराउँर्दा भचअ
प्रयोगिालाबाट आवश्यक सििूणताको िुसिशितता ठर्दलाउि िम्भव भएको अवस्थामा िम्बशन्ित ववषय
िसमसत र िेिागत िमरषद्को स्वीकृसतमा त्यस्तो प्रयोगात्मक कक्षाहरू िञ्चालि गिण र िोही माध्यमबाट
ववद्याथीहरूलाइण अिुभव ठर्दलाउि िवकिेछ ।
(८) इण-कन्टे न्ट बिाउिे, इण-प्रयोगिाला िरीक्षण र ती िामग्रीहरू शिक्षण-सिकाइ वेव िेजमा
अिलोड गिे शजम्मेवारी िम्बशन्ित ववश्वववद्यालय र उच्च िैशक्षक िं स्थाको हुिेछ ।
(९) ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाले शिक्षक, िुिमरवेक्षक, ववद्याथी एवम् सिकारूहरूमा
सियसमत िम्बार्द, िञ्चार र छलफल गिण िहजीकरण गिे उद्देश्यले िहज अिलाइि िुवविाको ववकाि
गरी लागू गिुण ििेछ ।
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(१०) ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाले कोसभड-१९ को ववस्तारलाइण सियन्त्रण गिण
िहयोग गिणका लासग ववद्याथी, शिक्षक र कमणचारीहरूको यात्रा वववरण र त्यिको असभलेि गिुण
ििेछ ।
(११) कोसभड-१९ बाट श्रृशजत िं कटलाइण िम्बोिि गिण ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक
िं स्थाले यि सिर्दे शिकाको िमरसिसभत्र रही आफ्िो इण-सिकाइ ववकाि तथा ववस्तार गिे रणिीसत र कायण
योजिा तयार गरी कायाणन्वयि गिुण ििेछ ।
१२.

आन्तमरक मूपयाङ्कि ववसिः (१) ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थामा ववद्याथीहरूको सिरन्तर
मूपयाङ्कि गिे प्राविाि हुि ु ििेछ ।
(२) इण-सिकाइको आन्तमरक मूपयाङ्किका लासग अिलाइिमा िढाइएका प्रत्येक ववषय र
प्रत्येक तहको स्िि रूिमा िमरणाम आउिे गरी प्रारशम्भक चरण र अन्त्यमा सलिे िरीक्षाहरू िवहत
सिरन्तर मूपयाङ्कि िं यन्त्रको प्राविाि हुि ु ििेछ ।
(३) बहुबैकशपिक प्रश्नहरू, अिाइिमेन्टि, हाशजरी जवाफहरू, िमस्याहरूको सिराकरण,
मञ्चमा कुिै िीषणकमा गमरिे छलफल र सिरन्तर िोसििे प्रश्नहरू (Classroom discussion
questions/classroom questioning) ििेछि् ।

१३.

िरीक्षा िम्बन्िी व्यवस्था: (१) ववश्वववद्यालयले कोसभड-१९ का कारण श्रृजिा भएको िमरशस्थसतलाइण
िम्बोिि गिण गरे को तयारी स्तर, िरीक्षाथीको आवािीय शस्थसत र स्थािीय िमरशस्थसतको ववश्लेषण गरे र
मात्र िरीक्षा िञ्चालि गिुण ििेछ।
(२) ववश्वववद्यालयले िुरक्षा प्रोटोकल अिुिरण गरी िामाशजक र्दू री र िामान्य िाविािी,
मास्कको प्रयोग, िेसिटाइजरको प्रयोग, हात िुिे, अिुहार छो्िे िामािको उियोग गरी िम्भव भए
िम्म िेमेस्टर वा वावषणक वा टसमणिल िरीक्षाहरू िञ्चालि गिुण ििेछ ।
(३) प्रचसलत िरम्िरागत िरीक्षा प्रणाली िम्भव िभए ववश्वववद्यालयको िम्बशन्ित सिकायको
स्वीकृसतमा िुरक्षा प्रोटोकल अििाई िम्बशन्ित उच्च िैशक्षक िं स्थामािै िरीक्षा केन्ि तोकेर
िरम्िरागत िरीक्षा अिुिरण गिे कुरालाइण िवहलो प्राथसमकतामा राख्िु ििेछ । ववश्वववद्यालयले स्तर,
सडग्री र िञ्चासलत कोिणको प्रकृसतका आिारमा ववसभन्न ववसिहरूका लासग उियुक्त भार िवहतको िरीक्षा
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व्यवस्था गिण िक्िेछि् । त्यिरी िरीक्षाको व्यवस्था गर्दाण िुला िुस्तक िरीक्षा, िुपला ववकपि,
गृहकायण वा कक्षा कायण, प्रस्तुतीकरणहरू, अिलाईि सलि समपिे िरीक्षाहरू िमयिीमा ठर्दएर घरमै उत्तर
ले ख्िे, अिलाईि भाईभा आठर्दलाइण ववकपिहरूको रुिमा सलि िवकिेछ । यि वकसिमका मूपयाङ्कि
िािि र ववसिको प्रयोग गर्दाण कम्तीमा तीि वटा िािि प्रत्येक ववषयमा प्रयोग गिुण ििेछ । यस्ता
िरीक्षा प्रणालीहरूलाइण िम्बशन्ित ववश्वववद्यालयका आसिकामरक सिकायले स्वीकृत गिुण ििेछ ।
(४) प्रयोगात्मक िरीक्षाको लासग ववषयको प्रकृसत हेरेर ववश्वववद्यालयको आसिकामरक िसमसतले
ुण ल प्रयोगिालाको प्रयोग, घरमा
स्वीकृत गरी कुिै एक अथवा अरु िेरै ववकपिहरू जस्तै ः भचअ
आिामरत प्रयोगिालामा िम्बशन्ित ववद्याथीबाट प्रत्यक्ष प्रर्दिणि (यठर्द उिलब्ि र िम्भव भएमा),
कोसभड-१९ िुरक्षा प्रोटोकल अििाई िरम्िरागत प्रयोगिाला िरीक्षा प्रयोग गिण िवकिेछ । त्यस्ता
िरीक्षाहरू आवश्यकता अिुिार िम्बशन्ित व्यविावयक िेिागत िमरषर्दबाट अिुमोर्दि गिुण ििेछ ।
(५) कोसभड-१९ महामारीको कारण िरीक्षा िञ्चालि गिण िम्भव िभएमा ववश्वववद्यालय र
उच्च िैशक्षक िं स्थाहरूले िसछपलो वषण वा िेमेिरको ििििािि िुचारु गरी िमरशस्थसत िहज भएिसछ
अको िेमेिरमा अशघपलो िेमेिरको िरीक्षा सलि िक्िेछि् ।
(६) यि र्दफामा अन्यत्र जुििुकै कुरा ले शिएको भए तािसि िरीक्षा िञ्चालिका लासग अशन्तम
वषण वा अशन्तम िेमेिरका ववद्याथीहरूलाई िवहलो प्राथसमकतामा राख्िु ििेछ ।
(७) ववश्वववद्यालयले िबै प्रकारका िरीक्षाहरूका उत्तर िुशस्तकाहरूको सछटो मूपयाङ्कि गरी
गराई प्रकाििको व्यवस्था गिुण ििेछ ।
ुण ल वा घर केन्िमा आिामरत र िै द्घाशन्तक वा प्रयोगात्मक िरीक्षाहरू
(८) िरम्िरागत, भचअ
िञ्चालि गिणका लासग ववश्वववद्यालय र उच्च िैशक्षक िं स्थाले ववद्याथीहरूको मूपयाङ्कि गर्दाण, गुणस्तर र
सिष्िक्षता कायम गिण िबै आवश्यक उिायहरू अवलम्बि गिुण ििेछ ।
(९) ववश्वववद्यालयले आफ्िा अध्ययि िं स्थाि वा िं काय वा क्याम्िि वा कायणक्रम अन्तगणत
िञ्चालि भै रहेका िेमेस्टर तथा वावषणक कायणक्रम अन्तगणतका अशन्तम िरीक्षाहरू िञ्चालि हुि ििक्र्दा
ववद्याथीहरूलाई िसछ िरीक्षा सलिे गरी अशघपला िेमेस्टर वा वषणमा स्तरोन्नसत गिण िक्िेछि् । यस्तो
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अवस्थामा िसछपला र अशघपला र्दुवै िेमेस्टर वा वावषणक कायणक्रमका सियसमत अशन्तम िरीक्षाहरू
िँगिँगै िञ्चालि गिण िवकिेछ ।
ँ ै िञ्चालि गर्दाण कम्तीमा र्दुई हप्ताको फरकमा मात्र िञ्चालि गिुण
तर यिरी र्दुई िरीक्षाहरू िग
ििेछ ।
(१०) ववश्वववद्यालयले ववद्याथीहरूलाई िरीक्षा िुरु हुिे समसतभन्र्दा कम्तीमा र्दुइ हप्ता अशघ
िरीक्षा तासलका उिलब्ि गराउिु ििेछ । िेमेस्टरको िुरुमा ववद्याथीहरूलाइण कोिण योजिा, हेन्ड
आउ्ि, िेमेस्टर िञ्चालि हुँर्दा हुँर्दै सिरन्तर रुिमा हुिे मूपयाङ्कि तथा िेमेस्टरान्त मूपयाङ्कि, िरीक्षा
योजिा तथा िमय तासलका बारे जािकारी तथा िं स्थागत िीसत सियम उिलब्ि गराउिु ििेछ ।
(११) ववद्याथी तथा अन्वेषकका लासग कोसभड-१९ को बन्र्दाबन्र्दीको अवसिलाई िमावेि गरी
न्यूितम हाशजरी प्रसतित कायम गिुण ििेछ ।
(१२) कोसभड-१९ को बन्र्दाबन्र्दीको ववद्यमाि अवस्थालाई ध्यािमा रािी ववश्वववद्यालयले
प्रोजेक्ट कायण वा अिुिन्िाि प्रसतवेर्दि कायणमा िं लग्ि स्िातक र स्िातकोत्तर तहका ववद्याथीहरूलाई
आवश्यक िहजीकरण गिण उियुक्त ववसि तथा रणिीसतहरू तय गिण िक्िेछ । यस्तो अवस्थामा
ववश्वववद्यालयले प्रयोगिालामा आिामरत प्रयोग वा वफपडमा जािुििे िवे क्षणहरूको िट्टा िमीक्षामा
आिामरत वा ठितीय त्याङ्क श्रोतमा आिामरत प्रोजेक्टहरूको उियुक्त ववकपि अििाउि िक्िेछ ।
प्राववसिक ववषयको हकमा िम्बशन्ित िेिागत िमरषद्को स्वीकृसत सलएर गिुण ििेछ ।
(१३) स्िातक तह तथा स्िातकोत्तर तहका िाठ्यक्रममा तोवकएका मौशिक िरीक्षाहरू
अिलाइि समवटङ ए्ि माफणत िञ्चालि गिण िवकिेछ र त्यस्तो िरीक्षाको असभले िीकरण गिुण ििेछ ।
(१४) ववश्वववद्यालयले वि. एच. सड. तथा एम.वफलको मौशिक िरीक्षा कुिै िसि ववश्वििीय
अिलाइि सभसडयो ए्िहरू प्रयोग गरी सभसडयो कन्फरे न्ि माफणत सलि िक्िेछि् । मौशिक िरीक्षा
िम्बन्िी कायणको िूणण रुिमा असभले ि गरी िो असभलेि र अन्य प्रलेिहरू तोवकएको ववज्ञले िहीछाि
गरी प्रसतवेर्दि बिाइण िुरशक्षत राख्िु ििेछ ।
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(१५)

ववश्वववद्यालय तथा उच्च िैशक्षक िं स्थाले कोसभड–१९ महामारीको िमयमा िञ्चालि

हुिे र भएका िबै प्रकारका िरीक्षा तथा प्राशज्ञक कायणका िन्र्दभणमा आएका गुिािाहरू िम्बोिि गिण
ु ाई इकाइण स्थाििा गिुण ििेछ ।
गुिािो िुिव
(१६) ववश्वववद्यालय तथा उच्च िैशक्षक िं स्थाले िरीक्षा तथा शिक्षण सिकाइ िम्बन्िी
ववद्याथीका गुिािोहरू िम्बोिि गिण हेपिलाइि स्थाििा गिण िक्िेछ ।
(१७) एम. वफल. तथा वि. एच. डी. जस्ता अिुिन्िाि तहका ववद्याथीहरूको िोिग्रन्थ
बुझाउिे म्यार्द गुशििकेको वा गुििे अवस्थामा हाल अिुिन्िाि कायण गमररहेका छि् भिे त्यस्ता
ववद्याथीहरूलाई िोिग्रन्थ बुझाउि वा अिुिन्िाि िम्बन्िी औिचारवकता िूरा गिण बन्र्दाबन्र्दी िमाप्त
भएको समसतबाट छ मवहिा थि गमरठर्दिे व्यवस्था िम्बशन्ित ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाले
गिण िक्िेछ ।
(१८) मूपयाङ्किको ववसभन्न चरणमा रहेका एम. वफल तथा वि. एच. डी. का सडग्रीहरूलाई िूरा
गराउि िम्बशन्ित डीि कायाणलयले मूपयाङ्कि प्रवक्रयालाई प्रभावकारी र ववश्वाििीय बिाउि आवश्यक
व्यवस्था गिण िक्िेछ ।
१४.

आयोगको भूसमका: उच्च शिक्षामा वैकशपिक प्रणालीबाट सिकाइ कायणक्रम कायाणन्वयिका िन्र्दभणमा
आयोगको भूसमका र्दे हाय बमोशजम हुिेछ:–
(क) प्राशज्ञक उद्देश्यका लासग ववद्युतीय िञ्चार िम्िकणको िुिार गिण िीसत सियम तजुम
ण ाका
लासग िेिाल िरकारलाइण िहयोग गिे,
(ि) व्यािामरक व्याविावयक िञ्जालका िबै राविय अिुिन्िाि तथा िैशक्षक िञ्जालिँग
इन्टरिेट िञ्जाल स्थाििा गिण िमन्वय गिे, िेिाल, भारत, भुटाि, बंगलार्दे िका लासग
सिमाणण भएको िूचिा राजमागण िमरयोजिाको मातहतमा रहेको र्दशक्षण एशियाली
उिक्षेत्रीय आसथणक िहयोग लगायतका अिुिन्िाि तथा िैशक्षक वक्रयाकलािमा
िमविणत अन्तराणविय िम्िकणमा रहेको िं स्थािँगको िञ्जालमा िेिाली उच्च शिक्षालाइण
आबद्ध गिण िमन्वय गिे,
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(ग) अन्तराणविय इन्टरिेट मूपय (टे मरफ) लाइण कम गरी िैशक्षक तथा अिुिन्िाि कायणमा
प्रयोग हुिे इन्टरिेट न्यूितम मूपयमा प्रर्दाि गर्दै स्थािीय तथा राविय वेव िोटणलहरू
स्थाििा गिण िेिाल िरकारलाइण प्राववसिक र िीसतगत िहयोग प्रर्दाि गिे,
(घ) िैशक्षक त्याङ्क केन्िहरू स्थाििा गिण िहजीकरण गिे,
(ङ) र्दीघणकालीि रूिमा ववश्वववद्यालयका लासग उच्च िैशक्षक िोटणलहरूको ववकाि गिे,
(च) तासलम, गोष्ठी तथा कायणिालाहरूको माध्यमबाट शिक्षक तथा कमणचारीको क्षमता
असभबृवद्धका लासग िहजीकरण गिे,
(छ) अिलाइि शिक्षण सिकाइको प्रभावकामरताका लासग अिुिन्िाि तथा अिुगमि गिे,
(ज) ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थामा ववद्युतीय सिकाइ वक्रयाकलािहरूलाइण िहयोग
गिण आसथणक िहयोग प्रर्दाि गिे,
(झ) आवश्यकता अिुिार आिारभूत मागण सिर्दे िि र आचार िं वहताहरू तयार गरी लागू
गिे,
(ञ) ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थामा िं चासलत कायणक्रमहरूको गुणस्तरको सियसमत
अिुगमि गिे ।
१५.

आचार िं वहता िम्बन्िी व्यवस्था: वैकशपिक प्रणालीबाट सिकाइ कायणक्रम िञ्चालिका लासग शिक्षक
तथा ववद्याथीहरूले िालिा गिुि
ण िे आचार िं वहता र्दे हाय बमोशजम हुिेछ:–
(क) िम्र असभव्यशक्त हुििु िे,
(ि) राय तथा ववचारको िम्माि गिुण ििे,
(ग) इण-सिकाइ कायणक्रममा िहभागी हुँर्दा औिचामरक िोिाक र बिाइको

िृष्ठभूसम

िुहाउँर्दो हुि ु ििे,
(घ) सिकाइ प्रवक्रयामा िमयसिष्ठता, अन्तवक्रणयात्मकता तथा च ुस्त र्दुरूस्त हुि ु ििे,
(ङ) इन्टरिेट र ववद्युतीय िामग्रीको प्रयोगमा िचेत हुि ु ििे,
(च) ववश्वववद्यालयका श्रव्य दृष्य जस्ता िामग्रीहरूको प्रयोग गिे सिलसिलामा प्रसतसलवि
असिकारको िम्माि गिुण ििे,
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(छ) कक्षामा अध्ययि अध्याििको श्रव्य-दृष्य िवहतका शिक्षण-सिकाइका िामग्रीहरू
िामाशजक िञ्जालका माध्यमहरू माफणत िावणजसिक िगिे,
तर प्रिािसिक कमणचारी, शिक्षक र ववद्याथीहरूको बीचमा तेस्रो माध्यमका
िञ्जाल श्रोतहरूबाट आर्दाि प्रर्दाि गिण िवकिेछ ।
(ज) ववश्वववद्यालय, उच्च िैशक्षक िं स्था र िेिागत िमरषद्हरूका शिक्षण तथा अिुिन्िाि
िम्बन्िी िीसत सियमहरू िालिा गिुण ििे,
(झ) शिक्षण तथा अिुिन्िािमा राविय तथा अन्तराणविय िीसतगत मागणर्दिणिहरूलाइण िालिा
गिुण ििे ।
१६.

थि व्यवस्था गिण िक्िे: ववश्वववद्यालय वा उच्च िैशक्षक िं स्थाले कायणक्रम कायाणन्वयि गर्दाण यि
सिर्दे शिका उशपलशित व्यवस्थाका असतमरक्त थि व्यवस्था गिण िक्िेछि् ।

१७.

मािर्दण्डको िालिा गिुण ििे: यि सिर्दे शिका बमोशजम कायणक्रम िञ्चालि गर्दाण कोसभड-१९ िं क्रामक
रोगको सियन्त्रण र रोकथामका लासग िेिाल िरकार वा िेिाल िरकारिारा गठित िसमसतहरू, स्वास््य
तथा जििं ख्या मन्त्रालय, प्रर्दे ि िरकार, स्थािीय तह र स्थािीय प्रिाििबाट सििाणमरत िं क्रमण
सियन्त्रण र रोकथामिँग िम्बशन्ित िबै मािर्दण्डहरूको िमरिालिा गिुण ििेछ ।

१८.

सिर्दे शिकाको िालिा गिुि
ण िे: ववश्वववद्यालय र उच्च िैशक्षक िं स्थाले यि सिर्दे शिकाको िालिा गिु,ण
गराउिु ििेछ ।

१९.

बाशझएमा अमान्य हुिःे यि सिर्दे शिकाको कुिै व्यवस्था प्रचसलत कािूििँग बाशझएमा बाशझएको हर्दिम्म
सिर्दे शिकाको व्यवस्था अमान्य हुिेछ ।
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अिुिूची

(र्दफा २ को िण्ड (ढ) िँग िम्बशन्ित)
उच्च िैशक्षक िंस्थामा कोसभड-१९ िंक्रमण रोकथाम िम्बन्िी िु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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