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विद्यार्थी सिकाइ िहजीकरण सिरे्दशिका, २०७७ 

 

प्रस्ताििा: कोसिड-१९ िङ्क्रामक रोगको कारण अिरुद्ध रहेको  विद्यालयको सियसमत पठि पाठि िचुारु 
गिण िैशक्षक िरको अिसिलाई हृर्दयङ्गम गरी राविय पाठ् यक्रम प्रारुपले सिर्र्दणष्ट गरेका सिकाइ 
उपलशधिहरू हासिल गिण र विद्यालय उमेरका बालबासलकालाई आफ्िो पररिेि अिकूुल सिक्िे िातािरण 
िजृिा गरी सिकाइमा िहजीकरण गिण रू्दर तर्था खलुा शिक्षा लगायतका प्रणालीलाई तत्कालका लासग 
सिकाइ िहजीकरणको प्रणालीका रूपमा उपयोग गरी शिक्षण सिकाइ कायणलाई सिरन्त्तर, प्रिािकारी र 
व्यिशस्र्थत गिण िाञ्छिीय िएकोले,  

शिक्षा ऐि, २०२८ को र्दफा १९क. ले र्र्दएको असिकार प्रयोग गरी िेपाल िरकार, शिक्षा, 
विज्ञाि तर्था प्रविसि मन्त्रालयले यो सिरे्दशिका बिाई लागू गरेको छ । 

 

१.  िङ्शक्षप्त िाम र प्रारम्ि: (१) यि सिरे्दशिकाको िाम “विद्यार्थी सिकाइ िहजीकरण सिरे्दशिका, 
२०७७” रहेको छ । 

(२) यो सिरे्दशिका मन्त्रालयबाट स्िीकृत िएको समसतरे्दशख प्रारम्ि हिुछे ।  

२.  पररिाषा: विषय िा प्रिङ् गले अको अर्थण िलागेमा यि सिरे्दशिकामा,- 

(क)  “केन्त्र” िन्नाले शिक्षा तर्था मािि स्रोत विकाि केन्त्र िम्झि ुपछण । 

(ख)   “प्रविसि” िन्नाले शिक्षण सिकाइको लासग प्रयोगमा आउि े रेसडयो, एफएम रेसडयो, 
टेसलसिजि, अिलाइि तर्था अफलाइिका माध्यम िम्झि ुपछण । 

(ग) “मन्त्रालय” िन्नाले िेपाल िरकार, शिक्षा, विज्ञाि तर्था प्रविसि मन्त्रालय  िम्झि ु 
पछण ।  

(घ) “विद्यार्थी” िन्नाले विद्यालयमा औपचाररक, अिौपचाररक रूपमा अध्ययिरत िा 
विद्यालय जािे उमेरका विद्यालयबावहर रहेका बालबासलका िम्झि ुपछण । 

(ङ) “विद्यालय” िन्नाले प्रचसलत कािूि बमोशजम स्र्थापिा िई िञ्चालि िएको 
िामरु्दावयक र ििंस्र्थागत विद्यालय िा िािणजसिक र सिजी लगािीका विद्यालय 
िम्झि ु पछण र िो िधर्दले परम्परागत विद्यालयलाई िमेत जिाउँछ । 

(च) “शिक्षक” िन्नाले विद्यालयको अध्यापक िम्झि ु पछण र िो िधर्दले 
प्रिािाध्यापकलाई िमेत जिाउँछ । 

(छ)  "सिकाइ िहजीकरण प्रणाली" िन्नाले कोसिड-१९ िा यस्तै प्रकारको महामारी 
िा विपद् जस्ता कारणले सियसमत पठिपाठि गिण कर्ठि िएको िा हिु े
अिस्र्थामा रेसडयो, एफएम रेसडयो, टेसलसिजि, अिलाइि, अफलाइि, पररयोजिा 
कायणहरू,    स्ि-अध्ययि, रू्दर तर्था खलुा शिक्षा लगायतका िैकशपपक माध्यम 
िा पद्धसत िा प्रत्यक्ष िाक्षात्कार माध्यमबाट अध्ययि, अध्यापि िचुारु राख् ि े
विसि र प्रवक्रया िम्झि ु पछण । 
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(ज) “स्र्थािीय तह” िन्नाले गाउँपासलका र िगरपासलका िम्झि ु पछण र िो िधर्दले 
महािगरपासलका र उपमहािगरपासलकालाई िमेत जिाउँछ। 

(झ) “स्ियम  िेिक” िन्नाले विद्यार्थीको सिकाइलाई िहजीकरण गिे कायणमा िमरु्दायमा 
रही स्िेशछछक रूपमा योगर्दाि गिे स्र्थािीय तह िा विद्यालयले तोकेको व्यशि 
िम्झि ु पछण । 

३.  विद्यार्थी पवहचाि, असिलेखीकरण तर्था िगीकरण: (१) स्र्थािीय तह तर्था विद्यालयले स्रोत िाििमा 
पहुँचको अिस्र्थाका आिारमा विद्यार्थीको पवहचाि गरी िगीकरण गिुण पिेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम विद्यार्थी िगीकरण गर्दाण रे्दहायको िमूहमा िगीकरण गिुण 
पिेछः- 

(क) िबै वकसिमको प्रविसिको पहुँचिन्त्र्दा बावहर रहेका विद्यार्थी िमूह,  

(ख) रेसडयो, एफएम रेसडयोमा पहुँच िएका विद्यार्थी िमूह,  

(ग) टेसलसिजिमा पहुँच िएका विद्यार्थी िमूह,  

(घ) कम््यटुर िएको तर अिलाइि किेशक्टसिटी ििएका विद्यार्थी िमूह,  

(ङ) इन्त्टरिेट तर्था िूचिा िञ्चार प्रविसिका िाििमा पहुँच िएका विद्यार्थी िमूह ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोशजमको िमूह िगीकरणमा राख् ि ििवकि े प्रकृसतका वििेष 
आिश्यकता िएका (अपाङ्गता िएका) विद्यार्थीका लासग िम्बशन्त्ित स्र्थािीय तह र विद्यालयले 
आिश्यकताको प्रकृसत अििुार पहुँच योग्य ढाँचामा छुटै्ट सिकाइ िहजीकरणको व्यिस्र्था गिुण   
पिेछ ।  

(४) सिकाइ िहजीकरण प्रणालीबाट सिकाइमा िहजीकरण गर्दाण राविय पाठ् यक्रम प्रारूप 
बमोशजमका िामग्रीहरू प्रयोग गिुण पिेछ I 

(५) यि र्दफा बमोशजम िमूहगत विद्यार्थी पवहचाि तर्था िगीकरण गिे प्रयोजिका लासग 
विद्यालयले चाल ु िैशक्षक िरमा विद्यार्थीको असिलेख तयार गरी िो असिलेख बमोशजम 
विद्यार्थीको िामिामेिी, आमा, बाबकुो िाम, ठेगािा, िम्पकण  ििं., विद्यार्थीको िमूहकृत िगण र स्रोत 
िाििको पहुचँको अिस्र्था िमेतको वििरण खलुाइण िम्बशन्त्ित स्र्थािीय तहलाई उपलधि गराउि ु
पिेछ । 

(६) उपर्दफा (५) बमोशजम विद्यार्थीको वििरण उपलधि गराउि ििवकि ेअिस्र्था िएमा 
अशघपलो िैशक्षक िरको विद्यालयको असिलेखको आिारमा चाल ु िैशक्षक िरमा विसिन्न 
माध्यमबाट गररएको विद्यार्थीको असिलेख तयार गरी कक्षागत वििरण उपलधि गराउि ुपिेछ । 

(७) उपर्दफा (५) र (६) बमोशजम प्राप्त वििरण िमेतका आिारमा स्र्थािीय तहले 
विसिन्न विद्यालयमा अध्ययिरत, विद्यालय बावहर रहेका, अन्त्य स्र्थािमा अध्ययि गरररहेका तर 
कोसिड-१९ लगायतका महामारी एिम  विपद्का कारण स्र्थािीय तहको क्षेरसिर बसिरहेका, 
विद्यालयबाट स्र्थािान्त्तरण िा बिाइ िरी आएका प्रारशम्िक बाल विकािरे्दशख विद्यालय जाि े
उमेरका िबै बालबासलकाको वििरण तयार गरी उपर्दफा (२) बमोशजम िमूहगत रूपमा 
िगीकरण गिुण पिेछ । 
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(८) उपर्दफा (७) बमोशजम िमूहगत रूपमा िगीकरण गररएका विद्यार्थीहरूलाई 
सिकाइमा िहज हिु े अिस्र्था विश्लषेण गरी विद्यालयले आफ्िो िेिा के्षरसिरका िबै 
बालबासलकाको सिकाइ िहजीकरण गिे कायणयोजिा तयार गरी स्र्थािीय तहलाई उपलधि 
गराउि ुपिेछ ।  

४.  कायणक्रम िञ्चालि प्रवक्रया: (१) र्दफा ३ को उपर्दफा (८) बमोशजम विद्यालयबाट प्राप्त 
कायणयोजिाको ििंयोजि गरी स्र्थािीय तहले आफ्िो के्षरसिर विद्यालयगत, क्षेरगत, िडागत, 

िमरु्दायगत िा कक्षागत रूपमा िहज र प्रिािकारी रूपमा सिकाइ िहजीकरण िञ्चालि हिुे 
गरी कायणयोजिा स्िीकृत गरी कायाणन्त्ियि गराउि ुपिेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम कायणयोजिा स्िीकृत गर्दाण बिाइ िराइण िा विद्यालय 
स्र्थािान्त्तरण िा अन्त्य कारणले र्थप िएका बालबासलकाको ििंख्या तर्था सतिको असिलेखीकरण 
तर्था सिकाइ िहजीकरणको िमेत व्यिस्र्था समलाउि ुपिेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बमोशजम स्िीकृत कायणयोजिाका आिारमा विद्यालयले िमूहगत िा 
िैयशिक रूपमा सििाणररत िािि, विसि तर्था प्रवक्रया अपिाई सिकाइमा िहजीकरण गिुण पिेछ । 

(४) विद्यालयले िैशक्षक िर पूरा हिुे अिसि िमेतलाई ध्यािमा राखी पाठ् यक्रम 
कायाणन्त्ियि गिण सिकाइ वक्रयाकलाप िम्बन्त्िी उपयिु ढाँचा, तररका िा शिक्षण विसिहरू 
अिलम्बि गिण िक्िेछ । 

 (५) सिकाइ िहजीकरण कायणक्रम िञ्चालि गर्दाण विद्यालयले िाप्तावहक िा मासिक 
िमय तासलका तयार गरी प्रकािि गिुण पिेछ । 

 (६) उपर्दफा (१) बमोशजम स्िीकृत कायणयोजिाका आिारमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ 
िहजीकरण गिे मूल शजम्मेिारी विद्यालयले तोकेको शिक्षकको हिुेछ । 

(७) उपर्दफा (१) बमोशजम सिकाइ िहजीकरण कायणक्रम प्रिािकारी रूपमा िञ्चालिका 
लासग विद्यालयले िमूहगत रूपमा शिक्षक िा विद्यालय कमणचारी िा स्ियम  िेिकलाई ििंयोजि गिे 
शजम्मेिारी र्र्दि ुपिेछ । 

(८) स्र्थािीय तह िा विद्यालयले सिकाइ िहजीकरण कायणक्रम िञ्चालि गर्दाण 
आिश्यकता अििुार िोही िमरु्दायमा वक्रयािील िङ् घ ििंस्र्था िा व्यशिको िहयोग सलि िा 
पररचालि गिण िक्िछे ।  

(९) प्रिािाध्यापकले विद्यार्थी असिलेखको आिारमा िैशक्षक तथ्याङ्क विद्यालय तहको 
विद्यतुीय एकीकृत िैशक्षक व्यिस्र्थापि िूचिा प्रणालीको फायलमा प्रिृवष्ट गिुण पिेछ । 

(१०) कक्षा, विषय िा स्र्थािका आिारमा िमूहकृत गरी विद्यार्थीको िहजीकरणका 
लासग विद्यालयले िमूहगत रूपमा शिक्षकलाई शजम्मेिारी तोक्ि ुपिेछ । 

(११) शिक्षकले तोकेको शजम्मेिारी अिरुुप आफूले िम्पार्दि गरेको सिकाइ िहजीकरण 
िम्बन्त्िी कायणको िाप्तावहक कायण  प्रगसत प्रिािाध्यापक िमक्ष असििायण रूपमा पेि गिुण पिेछ । 
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(१२) प्रिािाध्यापकले उपर्दफा (११) बमोशजम प्राप्त कायण प्रगसत िवहत िमग्र 
विद्यालयको सिकाइ िहजीकरण िम्बन्त्िी कायणको मासिक कायण प्रगसत विद्यालय व्यिस्र्थापि 
िसमसतमा िमीक्षा गराई स्र्थािीय तहको शिक्षा हेिे कायाणलयमा पेि गिुण पिेछ । 

 (१३) उपर्दफा (१) बमोशजम स्िीकृत कायणयोजिाका आिारमा विद्यार्थीको सिकाइ 
िहजीकरण िए, ििएको िम्बन्त्िमा स्र्थािीय तहले सियसमत अिगुमि गरी आिश्यक िहजीकरण 
तर्था ििुारात्मक उपायहरू अिलम्बि गराउि ुपिेछ । 

५.  िमूहगत सिकाइ कायणक्रमिम्बन्त्िी व्यिस्र्था: र्दफा ३ को उपर्दफा (२) बमोशजम िगीकृत 
विद्यार्थीको िमूहलाई रे्दहाय बमोशजमको लशक्षत कायणक्रम िञ्चालि गरी सिकाइ िहजीकरण गिुण 
पिेछ:- 

(क) िबै वकसिमको प्रविसिको पहुचँिन्त्र्दा बावहर रहेका विद्यार्थी िमूहका लासग: 

(१)  िबै विद्यार्थीहरूलाई चाल ुिैशक्षक िरमा अध्ययि गिे कक्षा यकीि गरी 
िोको असिलेख राखी पाठ् यपसु्तक उपलधि गराउिे, 

(२)  केन्त्रबाट स्ि‐अध्ययि िा िामग्रीको विद्यतुीय प्रसत तयार गरी िेबिाइटमा 
राख् ि,े प्ररे्दि र स्र्थािीय तहले िमन्त्िय गरी त्यस्ता िामग्री छपाइ गरी 
विद्यालयलाई उपलधि गराउिे र स्र्थािीय तहले अभ्याि पशुस्तकाहरू 
छपाइण गरी वितरण गिे, 

(३)  प्ररे्दि, स्र्थािीय तह िा विद्यालयबाट अभ्याि पशुस्तका िा अन्त्य िैशक्षक 
िामग्री विकाि तर्था छपाइण गरी विद्यार्थीलाइण िहज रुपमा उपलधि 
गराउिे, 

(४)  िमरु्दायमा रहेका िा रहि े सिकाइ केन्त्र िा विद्यालयमा एक आपिमा 
िौसतक र्दरुी कायम गरी बिाइ व्यिस्र्था समलाई पाठ् यपसु्तक, स्ि-अध्ययि 
िामग्री िा छपाइका िामग्रीहरू प्रयोग गरी शिक्षक िा स्ियम  िेिक माफण त 
सिक्ि,े सिकाउिे व्यिस्र्था गिे, 

(५)  स्र्थािीय िमरु्दायमा रहेका शिक्षक र शिक्षक ििएको अिस्र्थामा स्र्थािीय 
तह िा विद्यालयबाट तोकेका स्ियम  िेिकबाट विद्यार्थीका लासग सिकाइमा 
प्रत्यक्ष रूपमा िहयोग परु् याउिे व्यिस्र्था गिे, 

(६) असििािक शिक्षाका माध्यमबाट असििािकलाइण बालबासलकाको  
सिकाइका लासग उत्प्ररेकको िसूमका सििाणह गिण प्रोत्िावहत गिे । 

(ख) रेसडयो, एफएम रेसडयोमा पहुँच िएका विद्यार्थी िमूहका लासग: 

(१)  िबै विद्यार्थीहरूलाई चाल ुिैशक्षक िरमा अध्ययि गिे कक्षा यकीि गरी 
िोको असिलेख राखी पाठ् यपसु्तक उपलधि गराउिे, 

(२)  केन्त्रले तयार पारेका िामग्रीहरू केन्त्रीय रेसडयोबाट प्रिारण गिे र त्यस्ता 
िामग्रीहरू स्र्थािीय एफएम रेसडयोहरूलाई सिःिपुक उपलधि गराउि,े  
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(३) प्ररे्दि र स्र्थािीय तहले िैशक्षक िामग्रीहरू स्र्थािीय रेसडयो एफ.एम. माफण त 
सि:िपुक िा न्त्यूितम िपुकमा प्रिारण गिे व्यिस्र्था समलाउि,े 

(४) स्र्थािीय तहले आफ्िो क्षेरसिर उपलधि शिक्षक पररचालि गरी 
िामरु्दावयक रेसडयो पाठ विकाि गरी प्रिारण गिे व्यिस्र्था समलाउि,े 

प्रिारण गर्दाण अन्त्तरवक्रयात्मक बिाउि आिश्यक प्रबन्त्ि गिे र विद्यार्थीको 
सिगरािीको शजम्मा िमरु्दायमा बिोबाि गरररहेका शिक्षकलाई र्र्दि,े  

(५) रेसडयोबाट िनेु्न र विद्यार्थीहरूले आफैँ ले अभ्याि गरै्द सिक्िे व्यिस्र्थाका 
लासग स्र्थािीय िमरु्दायमा बिोबाि गरररहेका शिक्षक र असििािकबाट 
सिगरािीको व्यिस्र्थाका िारै्थ िौसतक र्दरुी कायम गरी चाररे्दशख पाँच 
जिाको िमूहमा छलफल गिे व्यिस्र्था समलाउिे, 

(६) विद्यार्थीले तयार गरेको लेख रचिा र घरमै बिेर गरेको पररयोजिा 
कायणलाई रेसडयोमा प्रिारण गिे व्यिस्र्था समलाउिे,  

(७) रेसडयो प्रिारका िारै्थ िम्िि िएिम्म स्ि‐अध्ययि िामग्री उपलधि 
गराउिे, 

(८) केन्त्र, प्ररे्दि र स्र्थािीय तहबाट रेसडयो र एफएम रेसडयोबाट प्रिारण गररिे 
कक्षागत र विषयगत पाठ िम्बन्त्िी िमय तासलकालाई व्यिशस्र्थत गरी 
िािणजसिक गिे,  

(९) विद्यालयमा िम्िि िएिम्म टोल फ्री िोवटि बोडण िसिणि र बपक 
एिएमएि िसिणिको प्रयोग गिे, 

(१०) असििािक शिक्षाका माध्यमबाट असििािकलाइण बालबासलकाको  
सिकाइका लासग उत्प्ररेकको िसूमका सििाणह गिण प्रोत्िावहत गिे ।  

(ग) टेसलसिजिमा पहुचँ िएका विद्यार्थी िमूहका लासग : 

(१) िबै विद्यार्थीहरूलाई चाल ुिैशक्षक िरमा अध्ययि गिे कक्षा यकीि गरी 
िोको असिलेख राखी पाठ् यपसु्तक उपलधि गराउिे, 

(२)  केन्त्रले विकाि तर्था ििंयोजि गरेका कक्षागत सिकाइ िामग्रीहरू केन्त्रीय 
टेसलसिजिबाट प्रिारण गिे, 

(३) केन्त्रबाट तयार िएका र प्रिारण गररएका िामग्रीहरू सि:िपुक िबै 
टेसलसिजि छयािलहरूलाई उपलधि गराउिे, 

(४) प्ररे्दिले प्ररे्दि स्तरमा र स्र्थािीय तहले आफ्िो क्षरेसिर रहेका विज्ञ 
शिक्षक पररचालि गरी सिकाइ िामग्री विकाि गरी टेसलसिजिबाट प्रिारण 
गिे व्यिस्र्था गिे, 

(५) टेसलसिजिबाट प्रिारण िएका पाठहरू विद्यार्थीहरूले अध्ययि गरे, िगरेको 
अिगुमिका िारै्थ पाठ् यिस्त ु बझु्ि कर्ठिाइ िए, ििएको यकीि गरी 
िमरु्दायमा रहेका शिक्षकहरूबाट िहजीकरण गिे व्यिस्र्था समलाउि,े 
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(६) केन्त्र, प्ररे्दि र स्र्थािीय तहबाट टेसलसिजिबाट प्रिारण गररिे कक्षागत र 
विषयगत पाठ िम्बन्त्िी िमय तासलकालाई व्यिशस्र्थत गरी िािणजसिक गिे,  

(७) असििािक शिक्षाका माध्यमबाट असििािकलाइण बालबासलकाको  
सिकाइका लासग उत्प्ररेकको िसूमका सििाणह गिण प्रोत्िावहत गिे । 

(घ) कम््यटुर िएको तर अिलाइि किशेक्टसिटी ििएका विद्यार्थी िमूहका लासग: 

(१)  िबै विद्यार्थीहरूलाई चाल ुिैशक्षक िरमा अध्ययि गिे कक्षा यकीि गरी 
िोको असिलेख राखी पाठ् यपसु्तक उपलधि गराउिे, 

(२) अिलाइिमा तयार गररएको िामग्रीको अफलाइि मोडमा (सिडी िा पेि 
ड्राइि, हाडणसडस्क आर्र्द) विद्यालय र स्र्थािीय तह माफण त विद्यार्थीलाई 
उपलधि गराउिे, 

(३) सिजी सबके्रताहरूले बजारमा उपलधि िएका पाठ् यक्रम विकाि केन्त्रको 
स्िीकृत िूचीसिरका िैशक्षक िामग्रीहरू िहसुलयत िा छुटमा विद्यार्थीलाई 
उपलधि गराउिे, 

(४) विद्यार्थीहरूलाइण अफलाइि मोडमा उपलधि गराइएका सिकाइ िामग्रीहरू 
प्रयोग गरी अध्ययि गरे, िगरेको अिगुमि गिुणका िारै्थ पाठ् यिस्त ुबझु्ि 
कर्ठिाइ िए, ििएको िम्बन्त्िमा िमरु्दायमा रहेका शिक्षकबाट िहजीकरण 
गिे व्यिस्र्था समलाउिे, 

(५) असििािक शिक्षाका माध्यमबाट असििािकलाइण बालबासलकाको  
सिकाइका लासग उत्प्ररेकको िसूमका सििाणह गिण प्रोत्िावहत गिे ।  

(ङ)  इन्त्टरिटे तर्था िूचिा िञ्चार प्रविसिका िाििमा पहुचँ िएका विद्यार्थी िमूहका   
लासग: 

(१)  िबै विद्यार्थीहरूलाई चाल ुिैशक्षक िरमा अध्ययि गिे कक्षा यकीि गरी 
िोको असिलेख राखी पाठ् यपसु्तक उपलधि गराउिे, 

(२) केन्त्र, प्ररे्दि र स्र्थािीय तहले अिलाइि सिकाइ िामग्रीहरू तयारी गरी 
अिलाइि माध्यममा उपलधि गराउिे, 

(३) राविय पाठ् यक्रम प्रारूप अिकूुलका खलुा स्रोतमा उपलधि अिलाइि 
सिकाइ िामग्रीहरू प्रयोग गिण िवकि,े  

(४) केन्त्र, प्ररे्दि िरकार, स्र्थािीय तहबाट उत्पार्दि िएका िामग्री िमेत प्रयोग 
गरी विद्यालयहरूले अिलाइि पठिपाठि गिे, 

(५) केन्त्रले अिलाइिमा प्रिारण गररएका श्रव्य दृश्य िामग्रीहरू लसिणङ पोटणल 
िा यटु्युबमा अपलोड गिे, 

(६) पाठ् यक्रम विकाि केन्त्रबाट तयार गररएका र स्िीकृसत प्रर्दाि गररएका 
विद्यालय तहका िबै कक्षाका पाठ् यक्रम, पाठ् यपसु्तक तर्था अन्त्य 
पाठ् यिामग्री लगायत अन्त्य श्रव्य दृश्य िामग्रीहरू िाइबर िरुक्षा 
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सिरे्दशिकाको अिीिमा रही मोबाइल एश्लकेिि विकाि गरी डाउिलोड 
गिण िवकिे व्यिस्र्था गिे, 

(७) विद्यार्थीलाई र्र्दइएका पररयोजिा कायण विद्यार्थीले गरे िगरेको अिगुमि गिे 
र अिगुमि कायणको िहजीकरणको शजम्मेिारी स्र्थािीय िमरु्दायमा बिोबाि 
गिे शिक्षकलाई र्र्दिे, 

(८) असििािक शिक्षाका माध्यमबाट असििािकलाइण बालबासलकाको  
सिकाइका लासग उत्प्ररेकको िसूमका सििाणह गिण प्रोत्िावहत गिे । 

६.  विद्यार्थीले आफ्िो रुशच र प्रार्थसमकता अििुार अध्ययि गिण पाउि:े र्दफा ५ बमोशजमका 
कायणक्रमहरूमध्ये एकिन्त्र्दा बढी कायणक्रममा पहुँच हिुे विद्यार्थीले आफ्िो रुशच र प्रार्थसमकता 
अििुारको कायणक्रम छिोट गिण िक्िेछ । 

७.  प्रारशम्िक बालविकाि उमेर िमूहको लासग सिकाइ िहजीकरण: (१) स्र्थािीय तह र विद्यालयले 
रेसडयो, टेसलसिजि, अिलाइि िामग्री र छपाइ िामग्री प्रयोग गरी प्रारशम्िक बालविकाि उमेर 
िमूहका बालबासलकाका लासग सिकाइ िहजीकरण गिण िक्िेछि  । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम सिकाइ िहजीकरण गर्दाण िहयोगी कायणकताण तर्था 
असििािक माफण त होम स्कुसलङ्गको रूपमा कायणक्रम िञ्चालि गिण िवकिेछ । 

(३) होम स्कुसलङ्ग कायणक्रम िञ्चालि प्रवक्रया रे्दहाय बमोशजम हिुेछ:- 

(क)  प्रारशम्िक बालविकाि उमेर िमूहको बालबासलका िएको प्रत्येक पररिारबाट 
एक जिा असििािकलाई सिकाइ िहजकताण असििािकको रुपमा छिौट गिे 
र त्यिरी छिौट गर्दाण िकेिम्म मासर्थपलो तह अध्ययि गरेको व्यशिलाइण 
छिौट गिे, 

(ख)  सिकाइ िहजकताण असििािकलाइण बालबासलकाले गिण िक्िे वक्रयाकलाप र 
त्यिका लासग चावहिे िामग्री र िहजकताणको स्ि-अध्ययिको लासग उपलव्ि 
माध्यम (स्ि-अध्ययि पसु्तक, रेसडयो, टेसलसिजि, कम््यटुर िा इन्त्टरिेट 
पोटणल आर्र्द) को बारेमा प्रत्यक्ष िेटेर िा टेसलफोि माफण त असिमखुीकरण 
गिे, 

(ग)  सिकाइ िहजकताण असििािक छिौट गिे र असिमखुीकरण गिे कायण 
िम्बशन्त्ित बाल विकाि केन्त्रका िहजकताण िा प्रिािाध्यापकले तोकेको 
शिक्षक िा स्ियम् िेिकले गिे,  

(घ)  सिकाइ िहजकताण असििािकले बालबासलकालाइण कायणतासलका अििुार 
विसिन्न वक्रयाकलापमा ििंलग्ि गराइण उिीहरुलाइण िमस्या परेको अिस्र्थामा 
िहयोग गिे, 

(ङ)  बालविकाि केन्त्रका िहजकताण िा शिक्षकले बालबासलकाले गरेका 
वक्रयाकलापका बारेमा सिकाइ िहजकताण असििािक माफण त जािकारी सलि े
र असिलेखीकरण गरी आिश्यक परेको अिस्र्थामा िहयोग गिे । 
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(४) यि र्दफामा अन्त्यर जिुिकैु कुरा लेशखएको िए तापसि होम स्कूसलङ कायणक्रम 

िबै कक्षाका विद्यार्थीको लासग िञ्चालि गिण बािा पिे छैि । 

८.  कायणक्रम िञ्चालि गिणका लासग िामग्रीको उपलधिता: (१) अिलाइि विद्यतुीय िामग्रीहरू केन्त्रको 
लसिणङ पोटणल (learning.cehrd.edu.np) र प्रिारण िएका पाठहरू यटु्यबु छयािल 
(www.youtube.com/ncedvirtual) तर्था पाठ् यक्रम विकाि केन्त्रको इ-पसु्तकालय 
(www.moecdc.gov.np) मा उपलधि हिुेछ र यिको सलङ् क केन्त्रको िेबिाइट 
(www.doe.gov.np) मा िमेत रहिेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमका िामग्रीहरू प्ररे्दिको शिक्षा विकाि सिरे्दििालायको 
िेबिाइटमा िमेत उपलधि हिुेछि  ।  

   (३) उपर्दफा (१) र (२) बमोशजम िेबिाइटमा उपलधि िामग्रीहरू सि:िपुक 
डाउिलोड गरी प्रयोग गिण िा गराउि िवकिछे ।  

(४) िेबिाइटमा र्थप सिकाइ िामग्रीहरू सियसमत रूपमा अपलोड गररिछे । 

(५) स्र्थािीय तह िा विद्यालयमा विकाि र प्रयोग िएका िामग्रीहरु स्र्थािीय तह तर्था 
विद्यालयले आफ्िो िेबिाइटमा अपलोड गिण िक्िेछि  । 

 

९.  टेसलसिजिबाट प्रिारण हिु ेकायणक्रमको िमय तासलका बिाउि:े केन्त्रले टेसलसिजिबाट प्रिारण 
हिुे कायणक्रमको िमय तासलका बिाइण सियसमत रूपमा केन्त्रको िेबिाइटमा (www.doe.gov.np) 
मा राख् ि ुपिेछ । 

१०.  पाठ् यिस्तकुो िमायोजि गिण िक्ि:े (१) विद्यालयले पाठ् यक्रम विकाि केन्त्रले सिमाणण गरेको 
पाठ् यिस्त ु िमायोजि ढाँचाको आिारमा स्र्थािीय तहको शिक्षा हेिे िाखािँग िमन्त्िय गरी 
प्रिािाध्यापक, विषय शिक्षक र एक जिा विज्ञ रहेको िसमसतबाट पाठ् यिस्त ु िमायोजि गिण 
िक्िेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम िमायोजि गर्दाण विद्यालयले िैशक्षक िरको िमयािसिलाई 
आिार मािी मासर्थपलो कक्षामा अध्ययिका लासग आिश्यक हिु े पाठ् यिस्त ु िछुट्िे गरी 
विषयगत पाठ् यक्रमले तोकेका न्त्यूितम सिकाइ उपलशधि हासिल हिुे गरी कायणयोजिा बिाइण 
कायाणन्त्ियि गिुण पिेछ । 

(३) पाठ् यिस्त ुिमायोजि र कायाणन्त्ियि िम्बन्त्िमा विद्यालयको तह र विषयको प्रकृसत 
हेरी स्र्थािीय तहले प्रिािाध्यापक, विषय शिक्षक र विज्ञको िहयोगमा पाठ् यिस्त ु िमायोजि 
कायणको ििंयोजि तर्था अन्त्य आिश्यक कायणहरू गरी र्दईु िा िोिन्त्र्दा बढी विद्यालयमा 
कायाणन्त्ियि गिण िा गराउि िक्िेछ । 

११.   शिक्षण विसि: (१) िैशक्षक िरको िमयािसि तर्था माहामारी लगायतका विषम पररशस्र्थसतको  
अिस्र्था हेरी विद्यालयले आिश्यकता अििुार रू्दर शिक्षा िा प्रत्यक्ष िाक्षात्कार माध्यमबाट 
सिकाइ िहजीकरण गर्दाण विसिन्न शिक्षण विसि अिलम्बि गिण िक्िेछ ।  

http://www.youtube.com/ncedvirtual
http://www.moecdc.gov.np/
http://www.doe.gov.np/
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(२) सिकाइ िहजीकरणका लासग शिक्षक, असििािक, पररिारको िर्दस्य, सछमेकी, 
मासर्थपलो कक्षाका विद्यार्थी, िहपाठी र स्ियिंिेिकलाई पररचालि गिण िवकिछे । 

(३) उपर्दफा (१) र (२) बमोशजम गररएको सिकाइ िहजीकरणलाई सिकाइको कायण 
घण्टामा गणिा गररिेछ ।  

१२. प्रयोगात्मक तर्था पररयोजिा कायण िञ्चालि: विद्यालयले महामारीको अिस्र्था हेरी विषय र 
प्रयोगात्मक कायणको अिस्र्था अििुार घरमै बिेर गिण िक्िे गरी प्रयोगात्मक िा पररयोजिा कायण 
गराउि र मूपयाङ्कि गिण िक्िेछ ।  

१३.  सिकाइको मूपयाङ्कि, असिलेखीकरण, िसतजा प्रकािि र प्रमाणीकरण: (१) विद्यार्थीले िैकशपपक, 

रू्दर शिक्षा िा प्रत्यक्ष िाक्षात्कार लगायतका विसिन्न विसि, प्रवक्रया र माध्यमबाट सिकेको 
सिकाइलाई िम्बशन्त्ित विषय शिक्षकले मूपयाङ्कि, असिलेखीकरण, िसतजा प्रकािि र प्रमाणीकरण 
गिे गरी विद्यालयले आिश्यक व्यिस्र्था समलाउि ुपिेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम मूपयाङ्कि गिे प्रयोजिका लासग विद्यालयले विद्यार्थीहरूको 
कायणिञ्चवयका बिाई िोको आिारमा  मूपयाङ्कि गिे पद्धसत अिलम्बि गिण िक्िेछ । 

(३) विद्यालयले विद्यार्थीको मूपयाङ्किका लासग पररयोजिा कायण िा िमािान्त्तर प्रश्नपर 
िा अन्त्य उपयिु विसि र प्रवक्रयाहरूको प्रयोग गिण िक्िछे । 

(४) विद्यालयले िैकशपपक प्रणालीद्वारा विद्यार्थीको सिकाइ िहजीकरण सिरे्दशिका, 
२०७७ बमोशजम विद्यार्थीले सिकेका कुराहरूको मूपयाङ्कि गिुण पिेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बमोशजमको मूपयाङ्किको आिारमा विद्यार्थीलाइण उपचारात्मक शिक्षण 
सिकाइणको व्यिस्र्था गिुण पिेछ । 

(६) विद्यालयमा सियसमत पठि पाठि िञ्चालि गररएको अिस्र्थामा यि सिरे्दशिका 
बमोशजम सिकेका विषयिस्तकुो िमेत मूपयाङ्कि गिुण पिेछ । 

१४.  विद्यालय तर्था शिक्षकले सिकाइ िामग्री विकाि गरी िञ्चालि गिण िक्ि:े (१) र्दफा ५ मा 
उशपलशखत कायणक्रमका असतररि विद्यालय तर्था शिक्षकले विद्यार्थीको आिश्यकता र उपलधि 
प्रविसिका आिारमा सिकाइ िामग्री विकाि गरी सिकाइ िहजीकरण कायणक्रम िञ्चालि गिण 
िक्िेछि । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम िहजीकरण कायणक्रम िञ्चालि गर्दाण राविय पाठ् यक्रम 
प्रारूप बमोशजमका िामग्री प्रयोग गिुण पिेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बमोशजम िञ्चालि हिुे कायणक्रममा अन्त्य विद्यालयका विद्यार्थी िमेत 
िहिागी हिु पाउिे छि  । 

(४) विद्यालय तर्था शिक्षकले सिकाइ िामग्री विकाि गरी िञ्चालि गिण िक्िे अन्त्य 
व्यिस्र्था स्र्थािीय तहले तोके बमोशजम हिुेछ ।  

१५. मन्त्रालयको िसूमका: सिकाइ िहजीकरण प्रणाली िञ्चालि गिे िम्बन्त्िमा मन्त्रालयको िसूमका 
रे्दहाय बमोशजम हिुेछ:‐ 
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(क) अन्त्तरमन्त्रालय तर्था सिकायहरू र िङ् घ,  प्ररे्दि र स्र्थािीय तहबाट िम्पार्दि 
हिु ेकामको िमन्त्िय गिे, 

(ख) िेपाल टेसलकम लगायत इन्त्टरिेट िेिा प्रर्दायक ििंस्र्थाबाट िैशक्षक 
प्रयोजिका लासग मार हिु े गरी सि:िपुक िा िहसुलयत िपुकमा डाटा 
्याकेज प्राप्त गरी विद्यालय तर्था विद्यार्थीलाई सि:िपुक उपलधि गराउि,े 

(ग) एकीकृत शिक्षा पोटणलको सिमाणण तर्था िञ्चालि, िैशक्षक टेसलसिजि छयािल 
स्र्थापिा र िञ्चालि, विद्यतुीय शिक्षण िामग्री विकाि, अिलाइि प्रविसि तर्था 
उपकरण, विद्यतुको िैकशपपक व्यिस्र्था, िच ुणअल पयाब, ई‐क्लाउड प्रयोगिाला 
र इ‐लाइबे्ररी स्र्थापिा, खररर्द तर्था िञ्चालिका लासग आिश्यक बजेट 
व्यिस्र्थापि िम्बन्त्िी कायणहरू गिे, 

(घ) विसिन्न राविय तर्था अन्त्तराणविय िङ् घ ििंस्र्थाहरूिगँ िमन्त्िय तर्था िहकायण   

गिे । 

१६. केन्त्रको िसूमका: सिकाइ िहजीकरण प्रणाली िञ्चालि गिे िम्बन्त्िमा केन्त्रको िसूमका रे्दहाय 
बमोशजम हिुेछ:- 

(क) रावियस्तरमा एकीकृत शिक्षा ई‐लसिणङ पोटणलको सिमाणण गरी िैशक्षक 
िामग्रीहरू ििणिलुि रूपमा सलि िक्िे गरी विकाि गिे, 

(ख) इण‐लसिणङ पोटणलमा िएका र विकाि गररएका िामग्रीहरूलाई सिडी, पेिड्राइि, 

हाडणसडस्क, सिस्टम जस्ता अफलाइि मोडमा रूपान्त्तरण गरी विद्यतुीय प्रसत 
उपलधि गराउिे, 

(ग) र्दफा ३ को उपर्दफा (२) बमोशजमका िबै िगणका विद्यार्थीका लासग उपयोग 
गिण समपिे सडशजटल र छापा िामग्री तयार गिे र िो प्रयोजिका लासग 
िम्बद्ध सिकाय र िङ् घ ििंस्र्थाहरूिँग िमन्त्िय र िहजीकरण गिे, 

(घ) िबै वकसिमका सिकाइ िामग्रीहरूको विषयिस्तकुो गणुस्तर कायम गिण 
आिश्यक कायण गिे, गराउि,े 

(ङ) विसिन्न िङ् घ ििंस्र्था तर्था व्यशिहरूले सिमाणण गरेका सडशजटल िामग्री, खलुा 
स्रोतमा उपलधि िैशक्षक िामग्री, व्यििावयक रूपमा तयार िएका र बजारमा 
उपलधि िामग्रीहरूको िूची तयार गरी अद्यािसिक गिे र आिश्यकता 
अििुार िामग्रीहरू खररर्द गरी वितरण गिे, 

(च) सिकाइ िहजीकरण कायणक्रमका लासग बजेटको व्यिस्र्थापि िम्बन्त्िी कायण 
गिे, 

(छ) सिकाइ िामग्री सिमाणणका लासग िङ् घ, प्ररे्दि र स्र्थािीय तह बीच ििंयोजि 
गिे, 

(ज) सिकाइ व्यिस्र्थापि प्रणाली, कन्त्फरेन्त्ि िािि, सडशजटल विषयिस्त,ु परीक्षा र 
मूपयाङ्किका न्त्यूितम  मापर्दण्ड सििाणरण िम्बन्त्िी कायण गिे । 
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(झ) सिकाइ िहजीकरण प्रणाली िञ्चालि गिे िम्बन्त्िमा शिक्षा विकाि तर्था 
िमन्त्िय इकाइ माफण त रे्दहायका कायणहरू गिे, गराउिे:- 
(१) सिकाइ िहजीकरण कायणक्रम  कायाणन्त्ियिमा प्राविसिक िहजीकरण,  

(२) विद्यालय तहको विद्यतुीय एकीकृत िैशक्षक व्यिस्र्थापि िूचिा 
प्रणालीको फायलमा प्रिवृष्ट,  

(३)  सिकाइ िहजीकरण कायणक्रम बारे शजपलाको अिस्र्था विश्लषेण गरी 
केन्त्रमा सियसमत प्रसतिेर्दि पेि गिे । 

१७. पाठ् यक्रम विकाि केन्त्रको िसूमका: सिकाइ िहजीकरण प्रणाली िञ्चालि गिे िम्बन्त्िमा 
पाठ् यक्रम विकाि केन्त्रको िसूमका रे्दहाय बमोशजम हिुछे:- 

(क)  पाठ् यिस्त ुिमायोजि प्रयोजिका लासग कायण ढाँचा विकाि गिे, 

(ख)  कक्षागत तर्था विषयगत सडशजटल सिकाइ िामग्रीको सिमाणण र वितरण गिे, 

(ग)  ियाँ पाठ् यक्रम कायाणन्त्ियिका लासग पाठ् यक्रमको अिलाइि असिमखुीकरण  
गिे, 

(घ) शिक्षक तासलमका लासग केन्त्रिँग िमन्त्िय गरी ्याकेज सिमाणण तर्था 
अिलाइि तासलममा िहजीकरण गिे, 

(ङ) पाठ् यक्रमको कायाणन्त्ियिमा विद्यालयलाई प्राविसिक िहजीकरण गिे,  

(च) सडशजटल शिक्षक स्रोत िामग्री तयारी गरी उपलधि गराउिे,  
(छ) शिक्षक सिरे्दशिका सिमाणण गरी उपलव्ि गराउि,े  

(ज) सडशजटल लगायतका िैशक्षक िामग्री सिमाणणमा स्र्थािीय तहलाई 
आिश्यकताका आिारमा प्राविसिक िहयोग उपलव्ि गराउि,े 

(झ)  शिक्षा विकाि तर्था िमन्त्िय इकाइ माफण त आिश्यक प्राविसिक िहजीकरण 
कायणहरु गिे, गराउिे  

१८. प्ररे्दिको िसूमका: सिकाइ िहजीकरण प्रणाली िञ्चालि गिे िम्बन्त्िमा प्ररे्दिको िसूमका रे्दहाय 
बमोशजम हिुेछ:- 

(क) केन्त्रको ई‐लसिणङ पोटणलमा िएका िामग्रीहरू प्ररे्दि स्तरमा टेसलसिजि तर्था 
रेसडयोबाट प्रिारण गिे व्यिस्र्था समलाउि,े 

(ख) स्र्थािीय तहबाट िएका काममा आिश्यक िमन्त्िय र िहजीकरण गिे, 
(ग) शिक्षा विकाि सिरे्दििालय माफण त कायणक्रम कायाणन्त्ियिका लासग आिश्यक 

िहजीकरण गिे, गराउिे, 
(घ) प्ररे्दिको शिक्षा तासलम केन्त्र माफण त शिक्षकको क्षमता विकाि, मिोपरामिण, 

शिक्षक र सिकाइण िहजकताण असििािकको लासग होम स्कुसलङ कायणक्रम 
िञ्चालिको बारेमा प्रशिशक्षत गिे,  

(ङ) राविय पाठ् यक्रम प्रारूप बमोशजम प्ररे्दिस्तरमा रेसडयो, टेसलसिजि र 
अिलाइिका कायणक्रमहरु उत्पार्दि गरी प्रिारण गिे, गराउिे, 
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(च) प्ररे्दिबाट उत्पार्दि तर्था प्रिारण िएका िामग्रीहरू प्ररे्दि िामाशजक विकाि 
मन्त्रालय र शिक्षा विकाि सिरे्दििालयको िेबिाइटमा राख् ि े र त्यिलाइण 
केन्त्रको लसिणङ प्रोटलिँग सलङ् क गिे, 

(छ) अिलाइिका लासग तयार गररएका िामग्रीहरूलाई सिडी िा पेिड्राइि, हाडण 
सडस्क, सिस्टम जस्ता अफलाइि मोडमा रूपान्त्तरण गरी स्र्थािीय तह माफण त 
िा िोझै विद्यालयले प्रयोग गिे व्यिस्र्था समलाउि,े  

(ज) केन्त्रबाट उत्पार्दि िएका र प्ररे्दि तहबाट अफलाइि मोडमा तयार गररएका 
िामग्रीहरूलाई पसु्तक िा अभ्याि पशुस्तकाका रूपमा छपाइ गरी स्र्थािीय 
तह िा विद्यालयलाइण उपलधि गराउिे, 

(झ) प्ररे्दिसिर िञ्चालि िएका शिक्षण सिकाइका कायणक्रमहरूको अिगुमि तर्था 
िपुररिेक्षण गरी आिश्यकता अििुार िहयोग गिे । 

१९. स्र्थािीय तहको िसूमका: सिकाइ िहजीकरण प्रणाली िञ्चालि गिे िम्बन्त्िमा स्र्थािीय तहको 
िसूमका रे्दहाय बमोशजम हिुछे:- 

(क) र्दफा ३ बमोशजम स्र्थािीय तहमा रहेका विद्यार्थीहरूको पवहचाि तर्था 
िगीकरण िम्बन्त्िी कायण गिे, गराउिे, 

(ख) आिश्यकताििुार सिकाइ केन्त्रहरू स्र्थापिा र िञ्चालिमा िहजीकरण गिे, 

(ग) शिक्षकलाई सिकाइ िहजकताण तर्था मूपयाङ् किकताणको रूपमा पररचालि गिे 
र िोको अिगुमि गिे, गराउिे,  

(घ) रेसडयो, टेसलसिजि, अिलाइि तर्था अफलाइिबाट स्र्थािीय शिक्षक तर्था 
विद्यार्थीको िहिासगतामा सिकाइ िहजीकरण कायणक्रम उत्पार्दि तर्था प्रिारण 
गिे, गराउि ेर आिश्यकता अििुार स्र्थािीय िाषामा िमेत िामग्री उत्पार्दि 
गरी वितरण तर्था प्रिारणको व्यिस्र्था समलाउि,े 

(ङ) सडशजटल िा रू्दर शिक्षण िामग्री प्रयोग र कोसिड-१९ िा यस्तै प्रकारको 
विपद्  िम्बन्त्िी िचेतिा कायणक्रम िञ्चालि गिे, 

(च) स्र्थािीय रूपमा बिोबाि गरररहेका शिक्षक तर्था स्ियम  िेिकहरूलाई 
िहजकताणको रूपमा पररचालि गिे, गराउिे, 

(छ) केन्त्र, प्ररे्दि र स्र्थािीय तहले विकाि गरेका र अिलाइि तर्था अफलाइिमा 
उपलधि िामग्रीहरूलाई पसु्तक िा अभ्याि पशुस्तकाका रूपमा छपाइ गरी 
विद्यालयलाई उपलधि गराउिे, 

(ज) आिश्यकता अििुार परुािा पाठ् यपसु्तकको प्रयोग गिे व्यिस्र्था समलाउिे, 
(झ) विद्यार्थीलाई घरमा पाठ् यपसु्तक उपलधि गराउि आिश्यक िहजीकरण गिे, 
(ञ) र्दफा ३ को उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोशजमको िगीकृत िमूहका 

लासग सिकाइमा िहयोग गिे िहायताका कायणक्रम िडाबाट िञ्चालि गिे 
व्यिस्र्था समलाउि,े 
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(ट) अिलाइि र अफलाइि मोडमा सिकाइ िहजीकरण कायणक्रम िञ्चालि गिण 
शिक्षकको क्षमता विकाि िम्बन्त्िी छोटो अिसिका तासलम कायणक्रम 
िञ्चालि गिे, गराउि,े 

(ठ) िौसतक पूिाणिार र विद्यार्थी िङ्ख्याका आिारमा िौसतक र्दरुी कायम राखी 
कायणक्रम िञ्चालिमा िहजीकरण गिे, 

(ड) िङ् घ ि िंस्र्थाको िहकायणमा विसिन्न माध्यमको उपयोग गरी कायणक्रम िञ्चालि 
गिे, गराउि,े 

(ढ)  पाठ् यिस्त ुिमायोजि र कायाणन्त्ियि िम्बन्त्िमा आिश्यक ििंयोजि तर्था अन्त्य 
आिश्यक कायणहरू गिे, गराउिे, 

(ण) सिकाइ िहजीकरण कायणक्रम प्रिािकारी रूपमा िञ्चालि िए ििएको 
अिगुमि गरी आिश्यक िहजीकरण तर्था ििुारात्मक उपायहरू अिलम्बि 
गिे, 

(त) सिकाइ िहजीकरणमा असििािकहरुको िसूमका िम्बन्त्िी असििािक शिक्षा 
कायणक्रम िञ्चालि गिे, 

(र्थ)  िवुििाविहीि र अपाङ्गता िएका विद्यार्थीलाई स्र्थािीय िरकार माफण त वििषे 
िस्तगुत िहायताको प्रिन्त्ि गिे । 

२०. िञ्चार क्षरे, प्रकािि तर्था प्रिारण ििंस्र्थाको िसूमका: सिकाइ िहजीकरण प्रणाली िञ्चालि गिे 
िम्बन्त्िमा िञ्चार क्षेर, प्रकािि तर्था प्रिारण ििंस्र्थाको िसूमका रे्दहाय बमोशजम हिुछे:- 

(क) सिकाइ िहजीकरण िामग्रीहरू सि:िपुक िा िहसुलयत िपुकमा प्रकािि तर्था 
प्रिारण गिे, गराउिे, 

(ख) विसिन्न प्रकारका िैशक्षक र िचेतिामूलक कायणक्रमहरूलाई आ-आफ्िो िञ्चार 
माध्यममा प्रकािि तर्था प्रिारणका लासग प्रार्थसमकता र्र्दि,े 

(ग) टेसलसिजि, रेसडयो तर्था एफएम रेसडयोबाट शिक्षा छयािल र शिक्षा िम्बन्त्िी 
कायणक्रम िञ्चालि गिे, 

(घ) उपखण्ड (ग) बमोशजमको शिक्षा छयािल र शिक्षा िम्बन्त्िी कायणक्रमलाइण 
राविय र स्र्थािीय स्तरका टेसलसिजि, रेसडयो तर्था एफएम रेसडयोबाट 
सि:िपुक रूपमा प्रिारणको व्यिस्र्था गिे, गराउिे । 

२१. सिजी क्षरेको िसूमका: सिकाइ िहजीकरण प्रणाली िञ्चालि गिे िम्बन्त्िमा सिजी क्षेरको िसूमका 
रे्दहाय बमोशजम हिु िक्िेछ:- 

(क) आफूले विकाि गरेका िैशक्षक िामग्री जस्तैः सिसडयो लेिि, सिकाइ िामग्री, 
पसु्तक, जिणल आर्र्दको आफ्िो शचिारी िवहत प्रकािि िा प्रिारण गिण र 
सि:िपुक रूपमा वितरणको व्यिस्र्था गिे, गराउिे, 

(ख) िङ् घ, प्ररे्दि िा स्र्थािीय तहलाई सिकाइ िहजीकरण प्रणालीको व्यिस्र्थापि 
गिण िहयोग गिे I 
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२२. विद्यालय व्यिस्र्थापि िसमसत तर्था विद्यालयको िसूमका: सिकाइ िहजीकरण प्रणाली िञ्चालि गिे 
िम्बन्त्िमा विद्यालय व्यिस्र्थापि िसमसत तर्था विद्यालयको िसूमका रे्दहाय बमोशजम हिुछे:- 

(क) र्दफा ३ बमोशजम आफ्िो िेिा के्षरमा रहेका विद्यार्थीहरूको पवहचाि, 
असिलेख तयारी, िक्िाङ्कि तर्था िगीकरण िम्बन्त्िी कायण गिे, गराउिे,  

(ख) विद्यालयको िैक्षशणक योजिा तयार गरी कायाणन्त्ियि गिे, 
(ग) विद्यालयको िावषणक कायणयोजिा तजुणमा गिे र िो कायणयोजिाको आिारमा 

शिक्षकलाइण आफ्िो कायणयोजिा तयार गिण लगाइण कायाणन्त्ियि गिे, गराउि,े 

(घ) स्र्थािीय तहिँग िमन्त्िय गरी आिश्यकताििुार सिकाइ केन्त्रहरू स्र्थापिा 
गरी िञ्चालि गिे, गराउिे, 

(ङ) शिक्षकहरूलाई स्र्थािीय पररिेि अििुार छापा िा सडशजटल िैशक्षक िामग्री 
उत्पार्दि गिण र रेसडयो, टेसलसिजि तर्था अिलाइिमा स्रोत शिक्षकको रूपमा 
काम गिण प्रोत्िाहि गिे, 

(च) विद्यार्थीहरूको िहिासगता र सिकाइको सिगरािी तर्था मूपयाङ् कि गिे, 
(छ) विद्यार्थीका लासग तयार गररएका विद्यतुीय िामग्रीहरू केन्त्रको ई-लसिणङ 

पोटणलमा उपलधि गराउिे, 
(ज) खलुा स्रोतमा आिाररत सि:िपुक उपलधि हिु े अिलाइि र अफलाइि 

सिकाइ व्यिस्र्थापि प्रणालीहरू उपयोग गिे, गराउिे, 
(झ) विद्यालयले आफ्िो िेिा के्षरमा रहेका िबै विद्यार्थीहरूलाई सिक्िे अििर 

प्रर्दाि गिे, 
(ञ) विद्यार्थीलाई घरघरमा पाठ् यपसु्तक उपलधि गराई िोको असिलेख राख् ि,े 

(ट)  शिक्षकको िाप्तावहक कायण प्रगसत प्रसतिेर्दि िमेतका आिारमा मासिक रूपमा 
सिकाइ िहजीकरण िम्बन्त्िी प्रसतिेर्दि िम्बशन्त्ित स्र्थािीय तहको शिक्षा हेिे 
कायाणलयमा बझुाउि े र िोको आिारमा र्थप ििुारका लासग आिश्यक 
उपायहरु पवहचाि गरी अिलम्बि गिे, गराउिे, 

(ठ)  सिकाइ िहजीकरण िपुकका विषयमा स्र्थािीय तहको अिमुसत सलिे, 
(ड)  विद्यार्थी असिलेखीकरण गरी िो असिलेखको आिारमा विद्यालय तहको 

विद्यतुीय एकीकृत िैशक्षक व्यिस्र्थापि िूचिा प्रणालीको फायलमा प्रिृवष्ट गिे, 
(ढ)  िैशक्षक िर पूरा हिुे अिसि िमेतलाई ध्यािमा राखी पाठ् यक्रम कायाणन्त्ियि 

गिण, गराउि सिकाइ वक्रयाकलाप िम्बन्त्िी उपयिु ढाँचा, तररका िा शिक्षण 
विसिहरू अिलम्बि गिे, गराउिे, 

(ण)  सिकाइ िहजीकरण वक्रयाकलापका लासग आिश्यक िैशक्षक िामग्री सिमाणण 
गरी प्रयोग गिे, गराउिे, 

(त)  सिकाइ िहजीकरण कायणक्रममा विद्यार्थी एिम  शिक्षकहरूको प्रिािकारी 
ििंलग्िता िसुिशित गिे, 
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(र्थ)  महामारीको अिस्र्था हेरी विषय र प्रयोगात्मक कायणको अिस्र्था अििुार घरमै 
बिेर गिण िक्ि े गरी प्रयोगात्मक कायण गराउि े र िोको मूपयाङ्कि गिे 
व्यिस्र्था समलाउि,े  

(र्द)  विद्यार्थीले सिकाइण िहजीकरण प्रणालीको माध्यमबाट सिकेको सिकाइलाई 
िम्बशन्त्ित विषय शिक्षकले मूपयाङ्कि, असिलेखीकरण, िसतजा प्रकािि र 
प्रमाणीकरण गिे व्यिस्र्था समलाउिे,  

(ि)  विद्यार्थी रहेको स्र्थाि पवहचाि गिे र िोही बमोशजम िहयोगको कायणतासलका 
बिाई कायाणन्त्ियि गिे, गराउिे ।   

२३. शिक्षकको िसूमका: सिकाइ िहजीकरण प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइमा िहजीकरण गिे 
िम्बन्त्िमा शिक्षकको िसूमका रे्दहाय बमोशजम हिुछे:- 

(क) र्दफा ३  बमोशजम आफ्िो बिोबाि क्षेरमा रहेका विद्यार्थीहरूको पवहचाि तर्था 
िगीकरणका लासग स्र्थािीय तह र विद्यालयलाई वििरण उपलधि गराउि,े 

(ख) िमरु्दायमा स्रोत शिक्षक िा िहजकताणको रूपमा काम गिण िशजकैको 
विद्यालयमा िम्पकण  राख् िे, 

(ग) ियाँ तर्था परुािा पाठ् यपसु्तकको प्रयोग गरेर पढ्ि े िा सिक्िे, सिकाउि े
कुरामा िहजीकरण गिे, 

(घ) िमरु्दायमा रहेका आफूले पढाउिे विद्यालय बाहेकका विद्यार्थीहरूको िूची 
बिाइण िहजीकरण गिे, 

(ङ) आफ्िो बिोबाि िशजक रहेको विद्यालयलाइण आिश्यकता अििुार िहयोग 
गिे, 

(च) विद्यार्थीहरूलाइण ििणव्यापी रूपमा प्रयोग िएका अिलाइि पद्धसत तर्था अन्त्य 
शिक्षण सिकाइका िाििहरूलाई प्रयोग गिण प्रोत्िाहि गिे, 

(छ) खलुा स्रोतमा आिाररत सि:िपुक उपलधि हिु े अिलाइि र अफलाइि 
सिकाइ व्यिस्र्थापि प्रणालीहरू उपयोग गिे, गराउिे,  

(ज) विद्यालयको िावषणक कायणयोजिाका आिारमा कायणयोजिा तयार गरी 
कायाणन्त्ियि गिे,  

(झ) सिकाइ िहजीकरण कायणक्रममा विद्यार्थीहरूको प्रिािकारी ििंलग्िता िसुिशित 
गिे,  

(ञ) िैशक्षक िरको अिसिलाई ध्यािमा राखी पाठ् यक्रम कायाणन्त्ियि गिण सिकाइ 
वक्रयाकलाप िम्बन्त्िी उपयिु ढाँचा, तररका िा शिक्षण विसिहरू अिलम्बि 
गिे, 

(ट)  सिकाइ िहजीकरण वक्रयाकलापका लासग आिश्यक अभ्याि पशुस्तका 
विकाि, िैशक्षक िामग्री सिमाणण र प्रयोग गिे, 
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(ठ)  विद्यार्थीले सिकाइ िहजीकरण प्रणालीको माध्यमबाट सिकेका सिकाइणको 
मूपयाङ्कि गरी िसतजा तयार गिे, 

(ड)  विद्यार्थीहरूको कायणिञ्चवयका बिाई िोको आिारमा सिरन्त्तर मूपयाङ्कि गिे 
पद्धसत अिलम्िि गिे,  

(ढ) तोकेको शजम्मेिारी अिरुुप आफूले िम्पार्दि गरेको सिकाइ िहजीकरण 
िम्बन्त्िी कायणको िाप्तावहक कायण प्रगसत प्रिािाध्यापक िमक्ष असििायण रूपमा 
पेि गिे,  

(ण) सिकाइको क्रममा विद्यार्थीलाई र्र्दइएका पररयोजिा कायणहरु विद्यार्थीले गरे, 
िगरेको यकीि गिे र विद्यार्थीलाइण पररयोजिा कायण गर्दाण कुिै कर्ठिाइ 
िएमा आिश्यकता अििुार िहजीकरण गिे,  

(त)  असििािकिँग सिरन्त्तर िम्पकण मा रही विद्यार्थीको सिकाइ िहजीकरण र 
अिगुमि गिे । 

२४. असििािकको िसूमका: सिकाइ िहजीकरण प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइमा िहजीकरण गिे 
िम्बन्त्िमा असििािकको िसूमका रे्दहाय बमोशजम हिुछे:- 

(क) आफ्िा बालबासलकालाई जीििोपयोगी, परम्परागत तर्था िामाशजक व्यिहार 
कुिल सिपहरू सिक्ि र सिकाउि उत्प्ररेरत गिे, 

(ख) आफ्िा बालबासलकाहरूको अध्ययि, अध्यापिमा सिरन्त्तर िहयोग गिे, 
(ग) िमरु्दायमा सिकाइका लासग उत्प्ररेकको िसूमका सििाणह गिण िवक्रय रहिे, 
(घ) विद्यार्थीहरूको पवहचाि तर्था िगीकरणका लासग स्र्थािीय तह र विद्यालयलाई 

वििरण उपलधि गराउिे तर्था यर्थािम्िि आफ्िो बालबासलकालाई सिकाइ 

िामग्री उपलधि गराउिे र उशचत प्रयोगको रेखरे्दख गिे, 
(ङ) आफ्िा बालबासलका सिरन्त्तर रूपमा सिकाइ िहजीकरण कायणक्रममा ििंलग्ि 

िए, ििएको बारे विद्यालयिगँ सिरन्त्तर िम्पकण मा रही िूचिा सलिे र र्र्दि े। 

२५. िमन्त्िय तर्था अिगुमि िसमसत: (१) सिकाइ िहजीकरण प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइमा 
िहजीकरण कायणक्रमको िमन्त्िय तर्था अिगुमि गिण प्ररे्दि र स्र्थािीय तहमा िमन्त्िय तर्था 
अिगुमि िसमसतहरू रहिछेि  । 

(२)  उपर्दफा (१) बमोशजमको िमन्त्िय तर्था अिगुमि िसमसतको गठि, काम, कतणव्य 
र असिकार र अन्त्य व्यिस्र्था िम्बशन्त्ित प्ररे्दि र स्र्थािीय तहले तोके बमोशजम हिुेछ । 

२६.  शिक्षकका पेिागत िङ् गठि र विद्यालयका छाता िङ् गठिले कायणक्रम िञ्चालि गिण िक्ि:े (१) 
िेपाल शिक्षक महािङ् घ, विद्यालयका छाता िङ् गठि लगायतका पेिागत िङ् गठिहरूले 
अिलाइि सिसडयो कन्त्फरेन्त्ि प्रणालीको प्रयोग गरी शिक्षकको क्षमता विकाि तर्था विद्यार्थीहरूको 
सिकाइका लासग कायणक्रमहरू िञ्चालि गिण िक्िछेि  । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम िञ्चालि हिुे कायणक्रममा रे्दििरका इछछुक शिक्षक तर्था 
विद्यार्थीहरू िहिागी हिु पाउिेछि  । 
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(३) उपर्दफा (१) बमोशजम कायणक्रम िञ्चालि गिुण अशघ कायणक्रमको कायणयोजिा 
केन्त्र, प्ररे्दिको िामाशजक विकाि मन्त्रालय र स्र्थािीय तहलाई विद्यतुीय माध्यमबाट उपलधि 
गराउि ुपिेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोशजम प्राप्त कायणक्रमको कायणयोजिा केन्त्र, प्ररे्दिको िामाशजक 
विकाि मन्त्रालय र स्र्थािीय तहले िेबिाइट तर्था आिश्यकता अििुार िामाशजक िञ्चालको 
माध्यमबाट िािणजसिक गिण िक्िेछ ।  

२७.  िङ् घ ििंस्र्थािगँ िहयोग सलि िा िहकायण गिण िवकि:े (१) िूचिा तर्था प्रविसििगँ िम्बशन्त्ित 
पेिागत िङ् गठि, विषयगत पेिागत िङ् गठि, शिक्षकका िङ् घ िङ् गठि, शिक्षण सिकाइिगँ 
िम्बशन्त्ित ििंस्र्था, िूचिा तर्था प्रविसि, इन्त्टरिेट िेिाप्रर्दायक, िैशक्षक िामग्री विकािमा ििंलग्ि, 
शिक्षक तासलममा ििंलग्ि िािणजसिक तर्था सिजी िङ् घ ििंस्र्थािँग िङ् घ, प्ररे्दि र स्र्थािीय तहमा 
आिश्यकता अििुार िहयोग सलि िा िहकायण गिण िवकिेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमका िङ् घ ििंस्र्थाको िहयोग िा िहकायणमा कायणक्रम 
िञ्चालि गिणका लासग िम्बशन्त्ित िङ् घ ििंस्र्थाको ििंलग्िता िा प्रसतसिसित्ि हिुे गरी िङ् घ, प्ररे्दि 
र स्र्थािीय तहले आिश्यकता अििुार िञ्जाल सिमाणण गिण िवकिछे । 

(३) सिकाइ िहजीकरण सिकाइ प्रणाली विकाि र कायाणन्त्ियिका लासग राविय तर्था 
अन्त्तराणविय िरकारी तर्था गैरिरकारी िङ् घ ििंस्र्थाहरूिँग िहकायण गिण िवकिेछ । 

२८.  स्रोतमा िाझेर्दारी गिण िवकि:े सिकाइ िहजीकरण प्रणाली कायाणन्त्ियिका लासग िङ् घ, प्ररे्दि र 
स्र्थािीय तह बीच स्रोतमा िाझेर्दारी तर्था िहकायण गिण िवकिेछ । 

२९.  र्थप व्यिस्र्था गिण िक्ि:े प्ररे्दि र स्र्थािीय तहले विद्यार्थीका लासग सिकाइ िहजीकरण प्रणालीको 
माध्यमबाट सिकाइमा िहजीकरण गर्दाण यि सिरे्दशिका उशपलशखत व्यिस्र्थाका असतररि र्थप 
व्यिस्र्था गिण िक्िछेि  । 

३०.  िपुक िम्बन्त्िी व्यिस्र्था: विद्यालयले सलि पाउि ेिपुक प्रचसलत कािूिको अिीिमा रही स्र्थािीय 
तहले स्िीकृत गरे बमोशजम हिुेछ । 

३१.  प्रोत्िाहि िम्बन्त्िी व्यिस्र्था: (१) यि सिरे्दशिका बमोशजम उत्कृष्ट कायणिम्पार्दि गिे विद्यालय 
तर्था शिक्षकलाई प्ररे्दि र स्र्थािीय तहले प्रोत्िाहि गिण िक्िेछि  । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको विद्यालय िा शिक्षकले अिलम्बि गरेका विसि तर्था 
प्रवक्रयाहरूलाई िमूिाका रूपमा रे्दििर प्रयोग गिण िवकिछे । 

(३) उत्कृष्ट शिक्षण िामग्री विकाि गरी सिकाइण िहजीकरण गिे शिक्षकको शचिारी 
िवहत सिजले विकाि गरेको शिक्षण िामग्री केन्त्र र पाठ् यक्रम विकाि केन्त्रको ई÷लसिणङ्ग 
पोटणलमा राशखिेछ ।  

३२.  मापर्दण्डको पालिा गिुणपिे: यि सिरे्दशिका बमोशजम सिकाइ िहजीकरण प्रणालीबाट सिकाइमा 
िहजीकरण गर्दाण कोसिड-१९ िा यस्तै प्रकृसतका महामारीको सियन्त्रण र रोकर्थामका लासग 
िेपाल िरकार िा िेपाल िरकारद्वारा गर्ठत िसमसतहरू, स्िास्थ्य तर्था जििङ्ख्या मन्त्रालय, प्ररे्दि, 

स्र्थािीय तह र स्र्थािीय प्रिाििबाट सििाणररत िबै मापर्दण्डको पालिा गिुण पिेछ । 
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३३.  सिकाइ िहजीकरण प्रणाली कायाणन्त्ियि िम्बन्त्िी वििषे व्यिस्र्थाः (१)  कोसिड-१९ िङ्क्क्रामक 
रोग  िा यस्तै प्रकृसतका विपर्दबाट िजृिा हिु ेविषम पररशस्र्थसतमा सिकाइ प्रणालीलाई सिरन्त्तरता 
र्र्दिे प्रयोजिका लासग रू्दर तर्था खलुा शिक्षा लगायतका पद्धसतलाई सिकाइ िहजीकरणको 
प्रणालीका रूपमा लागू गिण िवकिछे । 

(२)  यि सिरे्दशिकामा अन्त्यर जिुिकैु कुरा लेशखएको िए तापसि कुिै के्षर वििेषमा 
सियसमत विद्यालय िञ्चालि हिु िक्िे अिस्र्था िएमा प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाई वक्रयाकलाप 
िञ्चालि गिण बािा पिे छैि ।  

(३) विद्यालयमा सियसमत पठि पाठि हिु िक्िे अिस्र्थामा यि सिरे्दशिका बमोशजमको 
व्यिस्र्था शिक्षण सिकाइणको पूरक प्रणालीका रूपमा लागू गिण िवकिेछ । 

३४.  बाशझएमा अमान्त्य हिुःे यि सिरे्दशिकामा उशपलशखत कुिै व्यिस्र्था प्रचसलत कािूििँग बाशझएमा 
बाशझएको हर्दिम्म यि सिरे्दशिकाको व्यिस्र्था अमान्त्य हिुेछ। 

३५.  खारेजी र बचाउ: (१) िैकशपपक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ िहजीकरण सिरे्दशिका, २०७७ 
खारेज गररएको छ । 

(२) िैकशपपक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ िहजीकरण सिरे्दशिका, २०७७ बमोशजम 
िए गरेका काम कारबाही यि सिरे्दशिका बमोशजम िए गरेको मासििेछ । 

 


