ने ऩार ियकाय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविसध भन्त्रारमको सभसत
२०७७।०५।१९ को भा. भन्त्रीस्तयीम सनणणमानुिाय स्िीकृत

विद्याथॉ सिकाइ िहजीकयण सनदे शिका, २०७७

नेऩार ियकाय
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविसध भन्त्रारम
सिॊहदयफाय
0

विद्याथॉ सिकाइ िहजीकयण सनदे शिका, २०७७
प्रस्तािना: कोसबड-१९ िङ्क्राभक योगको कायण अिरुद्ध यहेको विद्यारमको सनमसभत ऩठन ऩाठन िुचारु
गनण िैशक्षक िरको अिसधराई रृदमङ्गभ गयी याविम ऩाठ्मक्रभ प्रारुऩरे सनर्दणष्ट गये का सिकाइ
उऩरशधधहरू हासिर गनण य विद्यारम उभेयका फारफासरकाराई आफ्नो ऩरयिेि अनुकूर सिक्ने िाताियण
िृजना गयी सिकाइभा िहजीकयण गनण दू य तथा खुरा शिक्षा रगामतका प्रणारीराई तत्कारका रासग
सिकाइ िहजीकयणको प्रणारीका रूऩभा उऩमोग गयी शिक्षण सिकाइ कामणराई सनयन्त्तय, प्रबािकायी य
व्मिशस्थत गनण िाञ्छनीम बएकोरे,
शिक्षा ऐन, २०२८ को दपा १९क. रे र्दएको असधकाय प्रमोग गयी नेऩार ियकाय, शिक्षा,
विज्ञान तथा प्रविसध भन्त्रारमरे मो सनदे शिका फनाई रागू गये को छ ।
१.

िङ्शक्षप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मि सनदे शिकाको नाभ “विद्याथॉ सिकाइ िहजीकयण सनदे शिका,
२०७७” यहेको छ ।
(२) मो सनदे शिका भन्त्रारमफाट स्िीकृत बएको सभसतदे शख प्रायम्ब हुनछ
े ।

२.

ऩरयबाषा: विषम िा प्रिङ्गरे अको अथण नरागेभा मि सनदे शिकाभा,(क)

“केन्त्र” बन्नारे शिक्षा तथा भानि स्रोत विकाि केन्त्र िम्झनु ऩछण ।

(ख)

“प्रविसध” बन्नारे शिक्षण सिकाइको रासग प्रमोगभा आउने ये सडमो, एपएभ ये सडमो,
टे सरसबजन, अनराइन तथा अपराइनका भाध्मभ िम्झनु ऩछण ।

(ग)

“भन्त्रारम” बन्नारे नेऩार ियकाय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविसध भन्त्रारम

िम्झनु

ऩछण ।
(घ)

“विद्याथॉ” बन्नारे विद्यारमभा औऩचारयक, अनौऩचारयक रूऩभा अध्ममनयत िा
विद्यारम जाने उभेयका विद्यारमफावहय यहेका फारफासरका िम्झनु ऩछण ।

(ङ)

“विद्यारम”

बन्नारे

प्रचसरत कानून फभोशजभ स्थाऩना बई िञ्चारन बएको

िाभुदावमक य िॊ स्थागत विद्यारम िा िािणजसनक य सनजी रगानीका विद्यारम
िम्झनु ऩछण य िो िधदरे ऩयम्ऩयागत विद्यारमराई िभेत जनाउॉ छ ।
(च)

“शिक्षक”

बन्नारे

विद्यारमको

अध्माऩक

िम्झनु ऩछण

य

िो

िधदरे

प्रधानाध्माऩकराई िभेत जनाउॉछ ।
(छ)

"सिकाइ िहजीकयण प्रणारी" बन्नारे कोसबड-१९ िा मस्तै प्रकायको भहाभायी
िा विऩद् जस्ता कायणरे सनमसभत ऩठनऩाठन गनण कर्ठन बएको िा हुने
अिस्थाभा ये सडमो, एपएभ ये सडमो, टे सरसबजन, अनराइन, अपराइन, ऩरयमोजना
कामणहरू,

स्ि-अध्ममन, दू य तथा खुरा शिक्षा रगामतका िैकशपऩक भाध्मभ

िा ऩद्धसत िा प्रत्मक्ष िाक्षात्काय भाध्मभफाट अध्ममन, अध्माऩन िुचारु याख्ने
विसध य प्रवक्रमा िम्झनु ऩछण ।
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(ज)

“स्थानीम तह” बन्नारे गाउॉऩासरका य नगयऩासरका िम्झनु ऩछण य िो िधदरे
भहानगयऩासरका य उऩभहानगयऩासरकाराई िभेत जनाउॉछ।

(झ)

“स्िमभिेिक” बन्नारे विद्याथॉको सिकाइराई िहजीकयण गने कामणभा िभुदामभा
यही स्िेशछछक रूऩभा मोगदान गने स्थानीम तह िा विद्यारमरे तोकेको व्मशि
िम्झनु ऩछण ।

३.

विद्याथॉ ऩवहचान, असबरेखीकयण तथा िगॉकयण: (१) स्थानीम तह तथा विद्यारमरे स्रोत िाधनभा
ऩहुॉचको अिस्थाका आधायभा विद्याथॉको ऩवहचान गयी िगॉकयण गनुण ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ विद्याथॉ िगॉकयण गदाण दे हामको िभूहभा िगॉकयण गनुण
ऩनेछ्(क) िफै वकसिभको प्रविसधको ऩहुॉचबन्त्दा फावहय यहेका विद्याथॉ िभूह,
(ख) ये सडमो, एपएभ ये सडमोभा ऩहुॉच बएका विद्याथॉ िभूह,
(ग) टे सरसबजनभा ऩहुॉच बएका विद्याथॉ िभूह,
(घ) कम््मुटय बएको तय अनराइन कनेशक्टसबटी नबएका विद्याथॉ िभूह,
ॉ बएका विद्याथॉ िभूह ।
(ङ) इन्त्टयनेट तथा िूचना िञ्चाय प्रविसधका िाधनभा ऩहुच
(३) उऩदपा (२) फभोशजभको िभूह िगॉकयणभा याख्न निवकने प्रकृसतका वििेष
आिश्मकता बएका (अऩाङ्गता बएका) विद्याथॉका रासग िम्फशन्त्धत स्थानीम तह य विद्यारमरे
आिश्मकताको प्रकृसत अनुिाय ऩहुॉच मोग्म ढाॉचाभा छु ट्टै सिकाइ िहजीकयणको व्मिस्था गनुण
ऩनेछ ।
(४) सिकाइ िहजीकयण प्रणारीफाट सिकाइभा िहजीकयण गदाण याविम ऩाठ्मक्रभ प्रारूऩ
फभोशजभका िाभग्रीहरू प्रमोग गनुण ऩनेछ I
(५) मि दपा फभोशजभ िभूहगत विद्याथॉ ऩवहचान तथा िगॉकयण गने प्रमोजनका रासग
विद्यारमरे चारु िैशक्षक िरभा विद्याथॉको असबरेख तमाय गयी िो असबरेख फभोशजभ
विद्याथॉको नाभनाभेिी, आभा, फाफुको नाभ, ठे गाना, िम्ऩकण नॊ., विद्याथॉको िभूहकृत िगण य स्रोत
िाधनको ऩहुॉचको अिस्था िभेतको विियण खुराइण िम्फशन्त्धत स्थानीम तहराई उऩरधध गयाउनु
ऩनेछ ।
(६) उऩदपा (५) फभोशजभ विद्याथॉको विियण उऩरधध गयाउन निवकने अिस्था बएभा
अशघपरो िैशक्षक िरको विद्यारमको असबरेखको आधायभा चारु िैशक्षक िरभा विसबन्न
भाध्मभफाट गरयएको विद्याथॉको असबरेख तमाय गयी कक्षागत विियण उऩरधध गयाउनु ऩनेछ ।
(७) उऩदपा (५) य (६) फभोशजभ प्राप्त विियण िभेतका आधायभा स्थानीम तहरे
विसबन्न विद्यारमभा अध्ममनयत, विद्यारम फावहय यहेका, अन्त्म स्थानभा अध्ममन गरययहेका तय
कोसबड-१९ रगामतका भहाभायी एिभ विऩद्का कायण स्थानीम तहको क्षेरसबर फसियहेका,
विद्यारमफाट स्थानान्त्तयण िा फिाइ ियी आएका प्रायशम्बक फार विकािदे शख विद्यारम जाने
उभेयका िफै फारफासरकाको विियण तमाय गयी उऩदपा (२) फभोशजभ िभूहगत रूऩभा
िगॉकयण गनुण ऩनेछ ।
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(८) उऩदपा (७) फभोशजभ िभूहगत रूऩभा िगॉकयण गरयएका विद्याथॉहरूराई
सिकाइभा

िहज

हुने

अिस्था

विश्लेषण

गयी

विद्यारमरे

आफ्नो

िेिा

क्षेरसबरका

िफै

फारफासरकाको सिकाइ िहजीकयण गने कामणमोजना तमाय गयी स्थानीम तहराई उऩरधध
गयाउनु ऩनेछ ।
४.

कामणक्रभ िञ्चारन प्रवक्रमा: (१) दपा ३ को उऩदपा (८) फभोशजभ विद्यारमफाट प्राप्त
कामणमोजनाको िॊ मोजन गयी स्थानीम तहरे आफ्नो क्षेरसबर विद्यारमगत, क्षेरगत, िडागत,
िभुदामगत िा कक्षागत रूऩभा िहज य प्रबािकायी रूऩभा सिकाइ िहजीकयण िञ्चारन हुने
गयी कामणमोजना स्िीकृत गयी कामाणन्त्िमन गयाउनु ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ कामणमोजना स्िीकृत गदाण फिाइ ियाइण िा विद्यारम
स्थानान्त्तयण िा अन्त्म कायणरे थऩ बएका फारफासरकाको िॊ ख्मा तथा सतनको असबरेखीकयण
तथा सिकाइ िहजीकयणको िभेत व्मिस्था सभराउनु ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोशजभ स्िीकृत कामणमोजनाका आधायभा विद्यारमरे िभूहगत िा
िैमशिक रूऩभा सनधाणरयत िाधन, विसध तथा प्रवक्रमा अऩनाई सिकाइभा िहजीकयण गनुण ऩनेछ ।
(४) विद्यारमरे िैशक्षक िर ऩूया हुने अिसध िभेतराई ध्मानभा याखी ऩाठ्मक्रभ
कामाणन्त्िमन गनण सिकाइ वक्रमाकराऩ िम्फन्त्धी उऩमुि ढाॉचा, तरयका िा शिक्षण विसधहरू
अिरम्फन गनण िक्नेछ ।
(५) सिकाइ िहजीकयण कामणक्रभ िञ्चारन गदाण विद्यारमरे िाप्तावहक िा भासिक
िभम तासरका तमाय गयी प्रकािन गनुण ऩनेछ ।
(६) उऩदपा (१) फभोशजभ स्िीकृत कामणमोजनाका आधायभा विद्याथॉहरूको सिकाइ
िहजीकयण गने भूर शजम्भेिायी विद्यारमरे तोकेको शिक्षकको हुनेछ ।
(७) उऩदपा (१) फभोशजभ सिकाइ िहजीकयण कामणक्रभ प्रबािकायी रूऩभा िञ्चारनका
रासग विद्यारमरे िभूहगत रूऩभा शिक्षक िा विद्यारम कभणचायी िा स्िमभिेिकराई िॊ मोजन गने
शजम्भेिायी र्दनु ऩनेछ ।
(८)

स्थानीम तह

िा

विद्यारमरे

सिकाइ िहजीकयण कामणक्रभ िञ्चारन गदाण

आिश्मकता अनुिाय िोही िभुदामभा वक्रमािीर िङ्घ िॊ स्था िा व्मशिको िहमोग सरन िा
ऩरयचारन गनण िक्नेछ ।
(९) प्रधानाध्माऩकरे विद्याथॉ असबरेखको आधायभा िैशक्षक तथ्माङ्क विद्यारम तहको
विद्युतीम एकीकृत िैशक्षक व्मिस्थाऩन िूचना प्रणारीको पामरभा प्रिृवष्ट गनुण ऩनेछ ।
(१०) कक्षा, विषम िा स्थानका आधायभा िभूहकृत गयी विद्याथॉको िहजीकयणका
रासग विद्यारमरे िभूहगत रूऩभा शिक्षकराई शजम्भेिायी तोक्नु ऩनेछ ।
(११) शिक्षकरे तोकेको शजम्भेिायी अनुरुऩ आपूरे िम्ऩादन गये को सिकाइ िहजीकयण
िम्फन्त्धी कामणको िाप्तावहक कामण प्रगसत प्रधानाध्माऩक िभक्ष असनिामण रूऩभा ऩेि गनुण ऩनेछ ।
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(१२) प्रधानाध्माऩकरे उऩदपा (११) फभोशजभ प्राप्त कामण प्रगसत िवहत िभग्र
विद्यारमको सिकाइ िहजीकयण िम्फन्त्धी कामणको भासिक कामण प्रगसत विद्यारम व्मिस्थाऩन
िसभसतभा िभीक्षा गयाई स्थानीम तहको शिक्षा हेने कामाणरमभा ऩेि गनुण ऩनेछ ।
(१३) उऩदपा (१) फभोशजभ स्िीकृत कामणमोजनाका आधायभा विद्याथॉको सिकाइ
िहजीकयण बए, नबएको िम्फन्त्धभा स्थानीम तहरे सनमसभत अनुगभन गयी आिश्मक िहजीकयण
तथा िुधायात्भक उऩामहरू अिरम्फन गयाउनु ऩनेछ ।
५.

िभूहगत सिकाइ कामणक्रभिम्फन्त्धी व्मिस्था: दपा ३ को उऩदपा (२) फभोशजभ िगॉकृत
विद्याथॉको िभूहराई दे हाम फभोशजभको रशक्षत कामणक्रभ िञ्चारन गयी सिकाइ िहजीकयण गनुण
ऩनेछ:ॉ बन्त्दा फावहय यहेका विद्याथॉ िभूहका रासग:
(क) िफै वकसिभको प्रविसधको ऩहुच
(१)

िफै विद्याथॉहरूराई चारु िैशक्षक िरभा अध्ममन गने कक्षा मकीन गयी
िोको असबरेख याखी ऩाठ्मऩुस्तक उऩरधध गयाउने,

(२)

केन्त्रफाट स्ि‐अध्ममन िा िाभग्रीको विद्युतीम प्रसत तमाय गयी िेफिाइटभा
याख्ने, प्रदे ि य स्थानीम तहरे िभन्त्िम गयी त्मस्ता िाभग्री छऩाइ गयी
विद्यारमराई उऩरधध गयाउने य स्थानीम तहरे अभ्माि ऩुशस्तकाहरू
छऩाइण गयी वितयण गने,

(३)

प्रदे ि, स्थानीम तह िा विद्यारमफाट अभ्माि ऩुशस्तका िा अन्त्म िैशक्षक
िाभग्री विकाि तथा छऩाइण गयी विद्याथॉराइण िहज रुऩभा उऩरधध
गयाउने,

(४)

िभुदामभा यहेका िा यहने सिकाइ केन्त्र िा विद्यारमभा एक आऩिभा
बौसतक दुयी कामभ गयी फिाइ व्मिस्था सभराई ऩाठ्मऩुस्तक, स्ि-अध्ममन
िाभग्री िा छऩाइका िाभग्रीहरू प्रमोग गयी शिक्षक िा स्िमभिेिक भापणत
सिक्ने, सिकाउने व्मिस्था गने,

(५)

स्थानीम िभुदामभा यहेका शिक्षक य शिक्षक नबएको अिस्थाभा स्थानीम
तह िा विद्यारमफाट तोकेका स्िमभिेिकफाट विद्याथॉका रासग सिकाइभा
प्रत्मक्ष रूऩभा िहमोग ऩुर्माउने व्मिस्था गने,

(६)

असबबािक

शिक्षाका

भाध्मभफाट

असबबािकराइण

फारफासरकाको

सिकाइका रासग उत्प्रेयकको बूसभका सनिाणह गनण प्रोत्िावहत गने ।
ॉ बएका विद्याथॉ िभूहका रासग:
(ख) ये सडमो, एपएभ ये सडमोभा ऩहुच
(१)

िफै विद्याथॉहरूराई चारु िैशक्षक िरभा अध्ममन गने कक्षा मकीन गयी
िोको असबरेख याखी ऩाठ्मऩुस्तक उऩरधध गयाउने,

(२)

केन्त्ररे तमाय ऩाये का िाभग्रीहरू केन्त्रीम ये सडमोफाट प्रिायण गने य त्मस्ता
िाभग्रीहरू स्थानीम एपएभ ये सडमोहरूराई सन्िुपक उऩरधध गयाउने,
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(३)

प्रदे ि य स्थानीम तहरे िैशक्षक िाभग्रीहरू स्थानीम ये सडमो एप.एभ. भापणत
सन:िुपक िा न्त्मूनतभ िुपकभा प्रिायण गने व्मिस्था सभराउने,

(४)

स्थानीम

तहरे

आफ्नो

क्षेरसबर

उऩरधध

शिक्षक

ऩरयचारन

गयी

िाभुदावमक ये सडमो ऩाठ विकाि गयी प्रिायण गने व्मिस्था सभराउने,
प्रिायण गदाण अन्त्तयवक्रमात्भक फनाउन आिश्मक प्रफन्त्ध गने य विद्याथॉको
सनगयानीको शजम्भा िभुदामभा फिोफाि गरययहेका शिक्षकराई र्दने,
(५)

ये सडमोफाट िुन्ने य विद्याथॉहरूरे आपैँरे अभ्माि गदै सिक्ने व्मिस्थाका
रासग स्थानीम िभुदामभा फिोफाि गरययहेका शिक्षक य असबबािकफाट
सनगयानीको व्मिस्थाका िाथै बौसतक दुयी कामभ गयी चायदे शख ऩाॉच
जनाको िभूहभा छरपर गने व्मिस्था सभराउने,

(६)

विद्याथॉरे तमाय गये को रेख यचना य घयभै फिेय गये को ऩरयमोजना
कामणराई ये सडमोभा प्रिायण गने व्मिस्था सभराउने,

(७)

ये सडमो प्रिायका िाथै िम्बि बएिम्भ स्ि‐अध्ममन िाभग्री उऩरधध
गयाउने,

(८)

केन्त्र, प्रदे ि य स्थानीम तहफाट ये सडमो य एपएभ ये सडमोफाट प्रिायण गरयने
कक्षागत य विषमगत ऩाठ िम्फन्त्धी िभम तासरकाराई व्मिशस्थत गयी
िािणजसनक गने,

(९)

विद्यारमभा िम्बि बएिम्भ टोर फ्री नोवटि फोडण िसबणि य फपक
एिएभएि िसबणिको प्रमोग गने,

(१०) असबबािक

शिक्षाका

भाध्मभफाट

असबबािकराइण

फारफासरकाको

सिकाइका रासग उत्प्रेयकको बूसभका सनिाणह गनण प्रोत्िावहत गने ।
ॉ बएका विद्याथॉ िभूहका रासग :
(ग) टे सरसबजनभा ऩहुच
(१)

िफै विद्याथॉहरूराई चारु िैशक्षक िरभा अध्ममन गने कक्षा मकीन गयी
िोको असबरेख याखी ऩाठ्मऩुस्तक उऩरधध गयाउने,

(२)

केन्त्ररे विकाि तथा िॊ मोजन गये का कक्षागत सिकाइ िाभग्रीहरू केन्त्रीम
टे सरसबजनफाट प्रिायण गने,

(३)

केन्त्रफाट तमाय बएका य प्रिायण गरयएका िाभग्रीहरू सन:िुपक िफै
टे सरसबजन छमानरहरूराई उऩरधध गयाउने,

(४)

प्रदे िरे प्रदे ि स्तयभा य स्थानीम तहरे आफ्नो क्षेरसबर यहेका विज्ञ
शिक्षक ऩरयचारन गयी सिकाइ िाभग्री विकाि गयी टे सरसबजनफाट प्रिायण
गने व्मिस्था गने,

(५)

टे सरसबजनफाट प्रिायण बएका ऩाठहरू विद्याथॉहरूरे अध्ममन गये , नगये को
अनुगभनका िाथै ऩाठ्मिस्तु फुझ्न कर्ठनाइ बए, नबएको मकीन गयी
िभुदामभा यहेका शिक्षकहरूफाट िहजीकयण गने व्मिस्था सभराउने,
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(६)

केन्त्र, प्रदे ि य स्थानीम तहफाट टे सरसबजनफाट प्रिायण गरयने कक्षागत य
विषमगत ऩाठ िम्फन्त्धी िभम तासरकाराई व्मिशस्थत गयी िािणजसनक गने,

(७)

असबबािक

शिक्षाका

भाध्मभफाट

असबबािकराइण

फारफासरकाको

सिकाइका रासग उत्प्रेयकको बूसभका सनिाणह गनण प्रोत्िावहत गने ।
(घ) कम््मुटय बएको तय अनराइन कनेशक्टसबटी नबएका विद्याथॉ िभूहका रासग:
(१)

िफै विद्याथॉहरूराई चारु िैशक्षक िरभा अध्ममन गने कक्षा मकीन गयी
िोको असबरेख याखी ऩाठ्मऩुस्तक उऩरधध गयाउने,

(२)

अनराइनभा तमाय गरयएको िाभग्रीको अपराइन भोडभा (सिडी िा ऩेन
ड्राइब, हाडणसडस्क आर्द) विद्यारम य स्थानीम तह भापणत विद्याथॉराई
उऩरधध गयाउने,

(३)

सनजी सफक्रेताहरूरे फजायभा उऩरधध बएका ऩाठ्मक्रभ विकाि केन्त्रको
स्िीकृत िूचीसबरका िैशक्षक िाभग्रीहरू िहुसरमत िा छु टभा विद्याथॉराई
उऩरधध गयाउने,

(४)

विद्याथॉहरूराइण अपराइन भोडभा उऩरधध गयाइएका सिकाइ िाभग्रीहरू
प्रमोग गयी अध्ममन गये , नगये को अनुगभन गनुक
ण ा िाथै ऩाठ्मिस्तु फुझ्न
कर्ठनाइ बए, नबएको िम्फन्त्धभा िभुदामभा यहेका शिक्षकफाट िहजीकयण
गने व्मिस्था सभराउने,

(५)

असबबािक

शिक्षाका

भाध्मभफाट

असबबािकराइण

फारफासरकाको

सिकाइका रासग उत्प्रेयकको बूसभका सनिाणह गनण प्रोत्िावहत गने ।
(ङ)

ॉ बएका विद्याथॉ िभूहका
इन्त्टयनेट तथा िूचना िञ्चाय प्रविसधका िाधनभा ऩहुच
रासग:
(१)

िफै विद्याथॉहरूराई चारु िैशक्षक िरभा अध्ममन गने कक्षा मकीन गयी
िोको असबरेख याखी ऩाठ्मऩुस्तक उऩरधध गयाउने,

(२)

केन्त्र, प्रदे ि य स्थानीम तहरे अनराइन सिकाइ िाभग्रीहरू तमायी गयी
अनराइन भाध्मभभा उऩरधध गयाउने,

(३)

याविम ऩाठ्मक्रभ प्रारूऩ अनुकूरका खुरा स्रोतभा उऩरधध अनराइन
सिकाइ िाभग्रीहरू प्रमोग गनण िवकने,

(४)

केन्त्र, प्रदे ि ियकाय, स्थानीम तहफाट उत्ऩादन बएका िाभग्री िभेत प्रमोग
गयी विद्यारमहरूरे अनराइन ऩठनऩाठन गने,

(५)

केन्त्ररे अनराइनभा प्रिायण गरयएका श्रव्म दृश्म िाभग्रीहरू रसनणङ ऩोटणर
िा मुट्युफभा अऩरोड गने,

(६)

ऩाठ्मक्रभ विकाि केन्त्रफाट तमाय गरयएका य स्िीकृसत प्रदान गरयएका
विद्यारम

तहका

ऩाठ्मिाभग्री

िफै

रगामत

कक्षाका
अन्त्म
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ऩाठ्मक्रभ, ऩाठ्मऩुस्तक

श्रव्म

दृश्म

िाभग्रीहरू

तथा

िाइफय

अन्त्म
िुयक्षा

सनदे शिकाको अधीनभा यही भोफाइर एश्रकेिन विकाि गयी डाउनरोड
गनण िवकने व्मिस्था गने,
(७)

विद्याथॉराई र्दइएका ऩरयमोजना कामण विद्याथॉरे गये नगये को अनुगभन गने
य अनुगभन कामणको िहजीकयणको शजम्भेिायी स्थानीम िभुदामभा फिोफाि
गने शिक्षकराई र्दने,

(८)

असबबािक

शिक्षाका

भाध्मभफाट

असबबािकराइण

फारफासरकाको

सिकाइका रासग उत्प्रेयकको बूसभका सनिाणह गनण प्रोत्िावहत गने ।
६.

विद्याथॉरे आफ्नो रुशच य प्राथसभकता अनुिाय अध्ममन गनण ऩाउने: दपा ५ फभोशजभका
कामणक्रभहरूभध्मे एकबन्त्दा फढी कामणक्रभभा ऩहुॉच हुने विद्याथॉरे आफ्नो रुशच य प्राथसभकता
अनुिायको कामणक्रभ छनोट गनण िक्नेछ ।

७.

प्रायशम्बक फारविकाि उभेय िभूहको रासग सिकाइ िहजीकयण: (१) स्थानीम तह य विद्यारमरे
ये सडमो, टे सरसबजन, अनराइन िाभग्री य छऩाइ िाभग्री प्रमोग गयी प्रायशम्बक फारविकाि उभेय
िभूहका फारफासरकाका रासग सिकाइ िहजीकयण गनण िक्नेछन ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सिकाइ िहजीकयण गदाण िहमोगी कामणकताण तथा
असबबािक भापणत होभ स्कुसरङ्गको रूऩभा कामणक्रभ िञ्चारन गनण िवकनेछ ।
(३) होभ स्कुसरङ्ग कामणक्रभ िञ्चारन प्रवक्रमा दे हाम फभोशजभ हुनेछ:(क) प्रायशम्बक फारविकाि उभेय िभूहको फारफासरका बएको प्रत्मेक ऩरयिायफाट
एक जना असबबािकराई सिकाइ िहजकताण असबबािकको रुऩभा छनौट गने
य त्मियी छनौट गदाण िकेिम्भ भासथपरो तह अध्ममन गये को व्मशिराइण
छनौट गने,
(ख) सिकाइ िहजकताण असबबािकराइण फारफासरकारे गनण िक्ने वक्रमाकराऩ य
त्मिका रासग चावहने िाभग्री य िहजकताणको स्ि-अध्ममनको रासग उऩरव्ध
भाध्मभ (स्ि-अध्ममन ऩुस्तक, ये सडमो, टे सरसबजन, कम््मुटय िा इन्त्टयनेट
ऩोटणर आर्द) को फाये भा प्रत्मक्ष बेटेय िा टे सरपोन भापणत असबभुखीकयण
गने,
(ग) सिकाइ िहजकताण असबबािक छनौट गने य असबभुखीकयण गने कामण
िम्फशन्त्धत फार विकाि केन्त्रका िहजकताण िा प्रधानाध्माऩकरे तोकेको
शिक्षक िा स्िमम्िेिकरे गने,
(घ) सिकाइ

िहजकताण

असबबािकरे

फारफासरकाराइण

कामणतासरका

अनुिाय

विसबन्न वक्रमाकराऩभा िॊ रग्न गयाइण उनीहरुराइण िभस्मा ऩये को अिस्थाभा
िहमोग गने,
(ङ) फारविकाि

केन्त्रका

िहजकताण

िा

शिक्षकरे

फारफासरकारे

गये का

वक्रमाकराऩका फाये भा सिकाइ िहजकताण असबबािक भापणत जानकायी सरने
य असबरेखीकयण गयी आिश्मक ऩये को अिस्थाभा िहमोग गने ।
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(४) मि दपाभा अन्त्मर जुनिुकै कुया रेशखएको बए ताऩसन होभ स्कूसरङ कामणक्रभ
िफै कक्षाका विद्याथॉको रासग िञ्चारन गनण फाधा ऩने छै न ।
८.

कामणक्रभ िञ्चारन गनणका रासग िाभग्रीको उऩरधधता: (१) अनराइन विद्युतीम िाभग्रीहरू केन्त्रको
रसनणङ

ऩोटणर

(learning.cehrd.edu.np)

(www.youtube.com/ncedvirtual)
(www.moecdc.gov.np)

भा

य

तथा

उऩरधध

प्रिायण
ऩाठ्मक्रभ

हुनेछ

य

बएका

ऩाठहरू

विकाि
मिको

मुट्युफ

केन्त्रको

सरङ्क

छमानर

इ-ऩुस्तकारम

केन्त्रको

िेफिाइट

(www.doe.gov.np) भा िभेत यहनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभका िाभग्रीहरू प्रदे िको शिक्षा विकाि सनदे िनारामको
िेफिाइटभा िभेत उऩरधध हुनेछन ।
(३) उऩदपा (१) य (२) फभोशजभ िेफिाइटभा उऩरधध िाभग्रीहरू सन:िुपक
डाउनरोड गयी प्रमोग गनण िा गयाउन िवकनेछ ।
(४) िेफिाइटभा थऩ सिकाइ िाभग्रीहरू सनमसभत रूऩभा अऩरोड गरयनेछ ।
(५) स्थानीम तह िा विद्यारमभा विकाि य प्रमोग बएका िाभग्रीहरु स्थानीम तह तथा
विद्यारमरे आफ्नो िेफिाइटभा अऩरोड गनण िक्नेछन ।
९.

टे सरसबजनफाट प्रिायण हुने कामणक्रभको िभम तासरका फनाउने: केन्त्ररे टे सरसबजनफाट प्रिायण
हुने कामणक्रभको िभम तासरका फनाइण सनमसभत रूऩभा केन्त्रको िेफिाइटभा (www.doe.gov.np)
भा याख्नु ऩनेछ ।

१०.

ऩाठमिस्तुको िभामोजन गनण िक्ने: (१) विद्यारमरे ऩाठमक्रभ विकाि केन्त्ररे सनभाणण गये को
ऩाठ्मिस्तु िभामोजन ढाॉचाको आधायभा स्थानीम तहको शिक्षा हेने िाखािॉग िभन्त्िम गयी
प्रधानाध्माऩक, विषम शिक्षक य एक जना विज्ञ यहेको िसभसतफाट ऩाठमिस्तु िभामोजन गनण
िक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ िभामोजन गदाण विद्यारमरे िैशक्षक िरको िभमािसधराई
आधाय भानी भासथपरो कक्षाभा अध्ममनका रासग आिश्मक हुने ऩाठमिस्तु नछु ट्ने गयी
विषमगत ऩाठमक्रभरे तोकेका न्त्मूनतभ सिकाइ उऩरशधध हासिर हुने गयी कामणमोजना फनाइण
कामाणन्त्िमन गनुण ऩनेछ ।
(३) ऩाठमिस्तु िभामोजन य कामाणन्त्िमन िम्फन्त्धभा विद्यारमको तह य विषमको प्रकृसत
हेयी स्थानीम तहरे प्रधानाध्माऩक, विषम शिक्षक य विज्ञको िहमोगभा ऩाठ्मिस्तु िभामोजन
कामणको िॊ मोजन तथा अन्त्म आिश्मक कामणहरू गयी दुई िा िोबन्त्दा फढी विद्यारमभा
कामाणन्त्िमन गनण िा गयाउन िक्नेछ ।

११.

शिक्षण विसध: (१) िैशक्षक िरको िभमािसध तथा भाहाभायी रगामतका विषभ ऩरयशस्थसतको
अिस्था हेयी विद्यारमरे आिश्मकता अनुिाय दू य शिक्षा िा प्रत्मक्ष िाक्षात्काय भाध्मभफाट
सिकाइ िहजीकयण गदाण विसबन्न शिक्षण विसध अिरम्फन गनण िक्नेछ ।
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(२) सिकाइ िहजीकयणका रासग शिक्षक, असबबािक, ऩरयिायको िदस्म, सछभेकी,
भासथपरो कक्षाका विद्याथॉ, िहऩाठी य स्िमॊिेिकराई ऩरयचारन गनण िवकनेछ ।
(३) उऩदपा (१) य (२) फभोशजभ गरयएको सिकाइ िहजीकयणराई सिकाइको कामण
घण्टाभा गणना गरयनेछ ।
१२.

प्रमोगात्भक तथा ऩरयमोजना कामण िञ्चारन: विद्यारमरे भहाभायीको अिस्था हेयी विषम य
प्रमोगात्भक कामणको अिस्था अनुिाय घयभै फिेय गनण िक्ने गयी प्रमोगात्भक िा ऩरयमोजना कामण
गयाउन य भूपमाङ्कन गनण िक्नेछ ।

१३.

सिकाइको भूपमाङ्कन, असबरेखीकयण, नसतजा प्रकािन य प्रभाणीकयण: (१) विद्याथॉरे िैकशपऩक,
दू य शिक्षा िा प्रत्मक्ष िाक्षात्काय रगामतका विसबन्न विसध, प्रवक्रमा य भाध्मभफाट सिकेको
सिकाइराई िम्फशन्त्धत विषम शिक्षकरे भूपमाङ्कन, असबरेखीकयण, नसतजा प्रकािन य प्रभाणीकयण
गने गयी विद्यारमरे आिश्मक व्मिस्था सभराउनु ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ भूपमाङ्कन गने प्रमोजनका रासग विद्यारमरे विद्याथॉहरूको
कामणिञ्चवमका फनाई िोको आधायभा भूपमाङ्कन गने ऩद्धसत अिरम्फन गनण िक्नेछ ।
(३) विद्यारमरे विद्याथॉको भूपमाङ्कनका रासग ऩरयमोजना कामण िा िभानान्त्तय प्रनपतऩर
िा अन्त्म उऩमुि विसध य प्रवक्रमाहरूको प्रमोग गनण िक्नेछ ।
(४) विद्यारमरे िैकशपऩक प्रणारीद्वाया विद्याथॉको सिकाइ िहजीकयण सनदे शिका,
२०७७ फभोशजभ विद्याथॉरे सिकेका कुयाहरूको भूपमाङ्कन गनुण ऩनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोशजभको भूपमाङ्कनको आधायभा विद्याथॉराइण उऩचायात्भक शिक्षण
सिकाइणको व्मिस्था गनुण ऩनेछ ।
(६) विद्यारमभा सनमसभत ऩठन ऩाठन िञ्चारन गरयएको अिस्थाभा मि सनदे शिका
फभोशजभ सिकेका विषमिस्तुको िभेत भूपमाङ्कन गनुण ऩनेछ ।

१४.

विद्यारम तथा शिक्षकरे सिकाइ िाभग्री विकाि गयी िञ्चारन गनण िक्ने: (१) दपा ५ भा
उशपरशखत कामणक्रभका असतरयि विद्यारम तथा शिक्षकरे विद्याथॉको आिश्मकता य उऩरधध
प्रविसधका आधायभा सिकाइ िाभग्री विकाि गयी सिकाइ िहजीकयण कामणक्रभ िञ्चारन गनण
िक्नेछन।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ िहजीकयण कामणक्रभ िञ्चारन गदाण याविम ऩाठ्मक्रभ
प्रारूऩ फभोशजभका िाभग्री प्रमोग गनुण ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोशजभ िञ्चारन हुने कामणक्रभभा अन्त्म विद्यारमका विद्याथॉ िभेत
िहबागी हुन ऩाउने छन ।
(४) विद्यारम तथा शिक्षकरे सिकाइ िाभग्री विकाि गयी िञ्चारन गनण िक्ने अन्त्म
व्मिस्था स्थानीम तहरे तोके फभोशजभ हुनछ
े ।

१५.

भन्त्रारमको बूसभका: सिकाइ िहजीकयण प्रणारी िञ्चारन गने िम्फन्त्धभा भन्त्रारमको बूसभका
दे हाम फभोशजभ हुनेछ:‐
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(क) अन्त्तयभन्त्रारम तथा सनकामहरू य िङ्घ, प्रदे ि य स्थानीम तहफाट िम्ऩादन
हुने काभको िभन्त्िम गने,
(ख) नेऩार

टे सरकभ

रगामत

इन्त्टयनेट

िेिा

प्रदामक

िॊ स्थाफाट

िैशक्षक

प्रमोजनका रासग भार हुने गयी सन:िुपक िा िहुसरमत िुपकभा डाटा
्माकेज प्राप्त गयी विद्यारम तथा विद्याथॉराई सन:िुपक उऩरधध गयाउने,
(ग) एकीकृत शिक्षा ऩोटणरको सनभाणण तथा िञ्चारन, िैशक्षक टे सरसबजन छमानर
स्थाऩना य िञ्चारन, विद्युतीम शिक्षण िाभग्री विकाि, अनराइन प्रविसध तथा
ुण र पमाफ, ई‐क्राउड प्रमोगिारा
उऩकयण, विद्युतको िैकशपऩक व्मिस्था, बचअ
य इ‐राइब्रे यी स्थाऩना, खरयद तथा िञ्चारनका रासग आिश्मक फजेट
व्मिस्थाऩन िम्फन्त्धी कामणहरू गने ,
(घ) विसबन्न याविम तथा अन्त्तयाणविम िङ्घ िॊ स्थाहरूिॉग िभन्त्िम तथा िहकामण
गने ।
१६.

केन्त्रको बूसभका: सिकाइ िहजीकयण प्रणारी िञ्चारन गने िम्फन्त्धभा केन्त्रको बूसभका दे हाम
फभोशजभ हुनेछ:(क) याविमस्तयभा

एकीकृत

शिक्षा

ई‐रसनणङ

ऩोटणरको

सनभाणण गयी

िैशक्षक

ु ब रूऩभा सरन िक्ने गयी विकाि गने,
िाभग्रीहरू ििणिर
(ख) इण‐रसनणङ ऩोटणरभा बएका य विकाि गरयएका िाभग्रीहरूराई सिडी, ऩेनड्राइब,
हाडणसडस्क, सिस्टभ जस्ता अपराइन भोडभा रूऩान्त्तयण गयी विद्युतीम प्रसत
उऩरधध गयाउने,
(ग) दपा ३ को उऩदपा (२) फभोशजभका िफै िगणका विद्याथॉका रासग उऩमोग
गनण सभपने सडशजटर य छाऩा िाभग्री तमाय गने य िो प्रमोजनका रासग
िम्फद्ध सनकाम य िङ्घ िॊ स्थाहरूिॉग िभन्त्िम य िहजीकयण गने,
(घ) िफै वकसिभका सिकाइ िाभग्रीहरूको विषमिस्तुको गुणस्तय कामभ गनण
आिश्मक कामण गने, गयाउने,
(ङ) विसबन्न िङ्घ िॊ स्था तथा व्मशिहरूरे सनभाणण गये का सडशजटर िाभग्री, खुरा
स्रोतभा उऩरधध िैशक्षक िाभग्री, व्मििावमक रूऩभा तमाय बएका य फजायभा
उऩरधध िाभग्रीहरूको िूची तमाय गयी अद्यािसधक गने य आिश्मकता
अनुिाय िाभग्रीहरू खरयद गयी वितयण गने,
(च) सिकाइ िहजीकयण कामणक्रभका रासग फजेटको व्मिस्थाऩन िम्फन्त्धी कामण
गने,
(छ) सिकाइ िाभग्री सनभाणणका रासग िङ्घ, प्रदे ि य स्थानीम तह फीच िॊ मोजन
गने,
(ज) सिकाइ व्मिस्थाऩन प्रणारी, कन्त्पये न्त्ि िाधन, सडशजटर विषमिस्तु, ऩयीक्षा य
भूपमाङ्कनका न्त्मूनतभ भाऩदण्ड सनधाणयण िम्फन्त्धी कामण गने ।
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(झ) सिकाइ िहजीकयण प्रणारी िञ्चारन गने िम्फन्त्धभा शिक्षा विकाि तथा
िभन्त्िम इकाइ भापणत दे हामका कामणहरू गने, गयाउने:(१) सिकाइ िहजीकयण कामणक्रभ कामाणन्त्िमनभा प्राविसधक िहजीकयण,
(२)

विद्यारम

तहको

एकीकृत

विद्युतीम

िैशक्षक

व्मिस्थाऩन

िूचना

प्रणारीको पामरभा प्रिृवष्ट,
(३)

सिकाइ िहजीकयण कामणक्रभ फाये शजपराको अिस्था विश्लेषण गयी
केन्त्रभा सनमसभत प्रसतिेदन ऩेि गने ।

१७.

ऩाठ्मक्रभ विकाि केन्त्रको बूसभका: सिकाइ िहजीकयण प्रणारी िञ्चारन गने िम्फन्त्धभा
ऩाठ्मक्रभ विकाि केन्त्रको बूसभका दे हाम फभोशजभ हुनेछ:(क) ऩाठ्मिस्तु िभामोजन प्रमोजनका रासग कामण ढाॉचा विकाि गने,
(ख) कक्षागत तथा विषमगत सडशजटर सिकाइ िाभग्रीको सनभाणण य वितयण गने ,
(ग) नमाॉ ऩाठ्मक्रभ कामाणन्त्िमनका रासग ऩाठ्मक्रभको अनराइन असबभुखीकयण
गने,
(घ) शिक्षक तासरभका रासग केन्त्रिॉग िभन्त्िम गयी ्माकेज सनभाणण तथा
अनराइन तासरभभा िहजीकयण गने,
(ङ) ऩाठ्मक्रभको कामाणन्त्िमनभा विद्यारमराई प्राविसधक िहजीकयण गने ,
(च) सडशजटर शिक्षक स्रोत िाभग्री तमायी गयी उऩरधध गयाउने,
(छ) शिक्षक सनदे शिका सनभाणण गयी उऩरव्ध गयाउने,
(ज) सडशजटर

रगामतका

िैशक्षक

िाभग्री

सनभाणणभा

स्थानीम

तहराई

आिश्मकताका आधायभा प्राविसधक िहमोग उऩरव्ध गयाउने,
(झ) शिक्षा विकाि तथा िभन्त्िम इकाइ भापणत आिश्मक प्राविसधक िहजीकयण
कामणहरु गने, गयाउने
१८.

प्रदे िको बूसभका: सिकाइ िहजीकयण प्रणारी िञ्चारन गने िम्फन्त्धभा प्रदे िको बूसभका दे हाम
फभोशजभ हुनछ
े :(क) केन्त्रको ई‐रसनणङ ऩोटणरभा बएका िाभग्रीहरू प्रदे ि स्तयभा टे सरसबजन तथा
ये सडमोफाट प्रिायण गने व्मिस्था सभराउने,
(ख) स्थानीम तहफाट बएका काभभा आिश्मक िभन्त्िम य िहजीकयण गने,
(ग) शिक्षा विकाि सनदे िनारम भापणत कामणक्रभ कामाणन्त्िमनका रासग आिश्मक
िहजीकयण गने, गयाउने,
(घ) प्रदे िको शिक्षा तासरभ केन्त्र भापणत शिक्षकको क्षभता विकाि, भनोऩयाभिण,
शिक्षक य सिकाइण िहजकताण असबबािकको रासग होभ स्कुसरङ कामणक्रभ
िञ्चारनको फाये भा प्रशिशक्षत गने,
(ङ) याविम

ऩाठ्मक्रभ

प्रारूऩ

फभोशजभ

प्रदे िस्तयभा

ये सडमो,

अनराइनका कामणक्रभहरु उत्ऩादन गयी प्रिायण गने, गयाउने,
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टे सरसबजन य

(च) प्रदे िफाट उत्ऩादन तथा प्रिायण बएका िाभग्रीहरू प्रदे ि िाभाशजक विकाि
भन्त्रारम य शिक्षा विकाि सनदे िनारमको िेफिाइटभा याख्ने य त्मिराइण
केन्त्रको रसनणङ प्रोटरिॉग सरङ्क गने,
(छ) अनराइनका रासग तमाय गरयएका िाभग्रीहरूराई सिडी िा ऩेनड्राइब, हाडण
सडस्क, सिस्टभ जस्ता अपराइन भोडभा रूऩान्त्तयण गयी स्थानीम तह भापणत
िा िोझै विद्यारमरे प्रमोग गने व्मिस्था सभराउने,
(ज) केन्त्रफाट उत्ऩादन बएका य प्रदे ि तहफाट अपराइन भोडभा तमाय गरयएका
िाभग्रीहरूराई ऩुस्तक िा अभ्माि ऩुशस्तकाका रूऩभा छऩाइ गयी स्थानीम
तह िा विद्यारमराइण उऩरधध गयाउने,
(झ) प्रदे िसबर िञ्चारन बएका शिक्षण सिकाइका कामणक्रभहरूको अनुगभन तथा
िुऩरयिेक्षण गयी आिश्मकता अनुिाय िहमोग गने ।
१९.

स्थानीम तहको बूसभका: सिकाइ िहजीकयण प्रणारी िञ्चारन गने िम्फन्त्धभा स्थानीम तहको
बूसभका दे हाम फभोशजभ हुनेछ:(क) दपा ३ फभोशजभ स्थानीम तहभा यहेका विद्याथॉहरूको ऩवहचान तथा
िगॉकयण िम्फन्त्धी कामण गने, गयाउने,
(ख) आिश्मकतानुिाय सिकाइ केन्त्रहरू स्थाऩना य िञ्चारनभा िहजीकयण गने,
(ग) शिक्षकराई सिकाइ िहजकताण तथा भूपमाङ्कनकताणको रूऩभा ऩरयचारन गने
य िोको अनुगभन गने, गयाउने,
(घ) ये सडमो, टे सरसबजन, अनराइन तथा अपराइनफाट स्थानीम शिक्षक तथा
विद्याथॉको िहबासगताभा सिकाइ िहजीकयण कामणक्रभ उत्ऩादन तथा प्रिायण
गने, गयाउने य आिश्मकता अनुिाय स्थानीम बाषाभा िभेत िाभग्री उत्ऩादन
गयी वितयण तथा प्रिायणको व्मिस्था सभराउने,
(ङ) सडशजटर िा दू य शिक्षण िाभग्री प्रमोग य कोसबड-१९ िा मस्तै प्रकायको
विऩद्
(च) स्थानीम

िम्फन्त्धी िचेतना कामणक्रभ िञ्चारन गने,
रूऩभा

फिोफाि

गरययहेका

शिक्षक

तथा

स्िमभिेिकहरूराई

िहजकताणको रूऩभा ऩरयचारन गने, गयाउने,
(छ) केन्त्र, प्रदे ि य स्थानीम तहरे विकाि गये का य अनराइन तथा अपराइनभा
उऩरधध िाभग्रीहरूराई ऩुस्तक िा अभ्माि ऩुशस्तकाका रूऩभा छऩाइ गयी
विद्यारमराई उऩरधध गयाउने,
(ज) आिश्मकता अनुिाय ऩुयाना ऩाठ्मऩुस्तकको प्रमोग गने व्मिस्था सभराउने,
(झ) विद्याथॉराई घयभा ऩाठ्मऩुस्तक उऩरधध गयाउन आिश्मक िहजीकयण गने,
(ञ) दपा ३ को उऩदपा (२) को खण्ड (क) फभोशजभको िगॉकृत िभूहका
रासग सिकाइभा िहमोग गने िहामताका कामणक्रभ िडाफाट िञ्चारन गने
व्मिस्था सभराउने,
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(ट) अनराइन य अपराइन भोडभा सिकाइ िहजीकयण कामणक्रभ िञ्चारन गनण
शिक्षकको क्षभता

विकाि िम्फन्त्धी छोटो अिसधका

तासरभ कामणक्रभ

िञ्चारन गने, गयाउने,
(ठ) बौसतक ऩूिाणधाय य विद्याथॉ िङ्ख्माका आधायभा बौसतक दुयी कामभ याखी
कामणक्रभ िञ्चारनभा िहजीकयण गने,
(ड) िङ्घ िस्ॊ थाको िहकामणभा विसबन्न भाध्मभको उऩमोग गयी कामणक्रभ िञ्चारन
गने, गयाउने,
(ढ) ऩाठ्मिस्तु िभामोजन य कामाणन्त्िमन िम्फन्त्धभा आिश्मक िॊ मोजन तथा अन्त्म
आिश्मक कामणहरू गने, गयाउने,
(ण) सिकाइ िहजीकयण कामणक्रभ प्रबािकायी रूऩभा िञ्चारन बए नबएको
अनुगभन गयी आिश्मक िहजीकयण तथा िुधायात्भक उऩामहरू अिरम्फन
गने,
(त) सिकाइ िहजीकयणभा असबबािकहरुको बूसभका िम्फन्त्धी असबबािक शिक्षा
कामणक्रभ िञ्चारन गने,
(थ) िुविधाविहीन य अऩाङ्गता बएका विद्याथॉराई स्थानीम ियकाय भापणत वििेष
िस्तुगत िहामताको प्रिन्त्ध गने ।
२०.

िञ्चाय क्षेर, प्रकािन तथा प्रिायण िॊ स्थाको बूसभका: सिकाइ िहजीकयण प्रणारी िञ्चारन गने
िम्फन्त्धभा िञ्चाय क्षेर, प्रकािन तथा प्रिायण िॊ स्थाको बूसभका दे हाम फभोशजभ हुनेछ:(क) सिकाइ िहजीकयण िाभग्रीहरू सन:िुपक िा िहुसरमत िुपकभा प्रकािन तथा
प्रिायण गने, गयाउने,
(ख) विसबन्न प्रकायका िैशक्षक य िचेतनाभूरक कामणक्रभहरूराई आ-आफ्नो िञ्चाय
भाध्मभभा प्रकािन तथा प्रिायणका रासग प्राथसभकता र्दने,
(ग) टे सरसबजन, ये सडमो तथा एपएभ ये सडमोफाट शिक्षा छमानर य शिक्षा िम्फन्त्धी
कामणक्रभ िञ्चारन गने,
(घ) उऩखण्ड (ग) फभोशजभको शिक्षा छमानर य शिक्षा िम्फन्त्धी कामणक्रभराइण
याविम य स्थानीम स्तयका टे सरसबजन, ये सडमो तथा एपएभ ये सडमोफाट
सन:िुपक रूऩभा प्रिायणको व्मिस्था गने, गयाउने ।

२१.

सनजी क्षेरको बूसभका: सिकाइ िहजीकयण प्रणारी िञ्चारन गने िम्फन्त्धभा सनजी क्षेरको बूसभका
दे हाम फभोशजभ हुन िक्नेछ:(क) आपूरे विकाि गये का िैशक्षक िाभग्री जस्तै् सबसडमो रेिन, सिकाइ िाभग्री,
ऩुस्तक, जनणर आर्दको आफ्नो शचनायी िवहत प्रकािन िा प्रिायण गनण य
सन:िुपक रूऩभा वितयणको व्मिस्था गने, गयाउने,
(ख) िङ्घ, प्रदे ि िा स्थानीम तहराई सिकाइ िहजीकयण प्रणारीको व्मिस्थाऩन
गनण िहमोग गने I

13

२२.

विद्यारम व्मिस्थाऩन िसभसत तथा विद्यारमको बूसभका: सिकाइ िहजीकयण प्रणारी िञ्चारन गने
िम्फन्त्धभा विद्यारम व्मिस्थाऩन िसभसत तथा विद्यारमको बूसभका दे हाम फभोशजभ हुनेछ:(क) दपा ३ फभोशजभ आफ्नो िेिा क्षेरभा यहेका विद्याथॉहरूको ऩवहचान,
असबरेख तमायी, नक्िाङ्कन तथा िगॉकयण िम्फन्त्धी कामण गने, गयाउने,
(ख) विद्यारमको िैक्षशणक मोजना तमाय गयी कामाणन्त्िमन गने,
(ग) विद्यारमको िावषणक कामणमोजना तजुभ
ण ा गने य िो कामणमोजनाको आधायभा
शिक्षकराइण आफ्नो कामणमोजना तमाय गनण रगाइण कामाणन्त्िमन गने, गयाउने,
(घ) स्थानीम तहिॉग िभन्त्िम गयी आिश्मकतानुिाय सिकाइ केन्त्रहरू स्थाऩना
गयी िञ्चारन गने, गयाउने,
(ङ) शिक्षकहरूराई स्थानीम ऩरयिेि अनुिाय छाऩा िा सडशजटर िैशक्षक िाभग्री
उत्ऩादन गनण य ये सडमो, टे सरसबजन तथा अनराइनभा स्रोत शिक्षकको रूऩभा
काभ गनण प्रोत्िाहन गने,
(च) विद्याथॉहरूको िहबासगता य सिकाइको सनगयानी तथा भूपमाङ्कन गने,
(छ) विद्याथॉका रासग तमाय गरयएका विद्युतीम िाभग्रीहरू केन्त्रको ई-रसनणङ
ऩोटणरभा उऩरधध गयाउने,
(ज) खुरा स्रोतभा आधारयत सन:िुपक उऩरधध हुने अनराइन य अपराइन
सिकाइ व्मिस्थाऩन प्रणारीहरू उऩमोग गने , गयाउने,
(झ) विद्यारमरे आफ्नो िेिा क्षेरभा यहेका िफै विद्याथॉहरूराई सिक्ने अििय
प्रदान गने,
(ञ) विद्याथॉराई घयघयभा ऩाठ्मऩुस्तक उऩरधध गयाई िोको असबरेख याख्ने,
(ट) शिक्षकको िाप्तावहक कामण प्रगसत प्रसतिेदन िभेतका आधायभा भासिक रूऩभा
सिकाइ िहजीकयण िम्फन्त्धी प्रसतिेदन िम्फशन्त्धत स्थानीम तहको शिक्षा हेने
कामाणरमभा फुझाउने य िोको आधायभा थऩ िुधायका रासग आिश्मक
उऩामहरु ऩवहचान गयी अिरम्फन गने , गयाउने,
(ठ) सिकाइ िहजीकयण िुपकका विषमभा स्थानीम तहको अनुभसत सरने,
(ड) विद्याथॉ असबरेखीकयण गयी िो असबरेखको आधायभा विद्यारम तहको
विद्युतीम एकीकृत िैशक्षक व्मिस्थाऩन िूचना प्रणारीको पामरभा प्रिृवष्ट गने,
(ढ)

िैशक्षक िर ऩूया हुने अिसध िभेतराई ध्मानभा याखी ऩाठ्मक्रभ कामाणन्त्िमन
गनण, गयाउन सिकाइ वक्रमाकराऩ िम्फन्त्धी उऩमुि ढाॉचा, तरयका िा शिक्षण
विसधहरू अिरम्फन गने, गयाउने,

(ण)

सिकाइ िहजीकयण वक्रमाकराऩका रासग आिश्मक िैशक्षक िाभग्री सनभाणण
गयी प्रमोग गने, गयाउने,

(त) सिकाइ िहजीकयण कामणक्रभभा विद्याथॉ एिभ शिक्षकहरूको प्रबािकायी
िॊ रग्नता िुसनशित गने,
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(थ) भहाभायीको अिस्था हेयी विषम य प्रमोगात्भक कामणको अिस्था अनुिाय घयभै
फिेय गनण िक्ने गयी प्रमोगात्भक कामण गयाउने य िोको भूपमाङ्कन गने
व्मिस्था सभराउने,
(द) विद्याथॉरे सिकाइण िहजीकयण प्रणारीको भाध्मभफाट सिकेको सिकाइराई
िम्फशन्त्धत विषम शिक्षकरे भूपमाङ्कन, असबरेखीकयण, नसतजा प्रकािन य
प्रभाणीकयण गने व्मिस्था सभराउने,
(ध) विद्याथॉ यहेको स्थान ऩवहचान गने य िोही फभोशजभ िहमोगको कामणतासरका
फनाई कामाणन्त्िमन गने, गयाउने ।
२३.

शिक्षकको बूसभका: सिकाइ िहजीकयण प्रणारीको भाध्मभफाट सिकाइभा िहजीकयण गने
िम्फन्त्धभा शिक्षकको बूसभका दे हाम फभोशजभ हुनेछ:(क) दपा ३ फभोशजभ आफ्नो फिोफाि क्षेरभा यहेका विद्याथॉहरूको ऩवहचान तथा
िगॉकयणका रासग स्थानीम तह य विद्यारमराई विियण उऩरधध गयाउने,
(ख) िभुदामभा स्रोत शिक्षक िा िहजकताणको रूऩभा काभ गनण नशजकैको
विद्यारमभा िम्ऩकण याख्ने,
(ग) नमाॉ तथा ऩुयाना ऩाठ्मऩुस्तकको प्रमोग गये य ऩढ्ने िा सिक्ने, सिकाउने
कुयाभा िहजीकयण गने,
(घ) िभुदामभा यहेका आपूरे ऩढाउने विद्यारम फाहेकका विद्याथॉहरूको िूची
फनाइण िहजीकयण गने,
(ङ) आफ्नो फिोफाि नशजक यहेको विद्यारमराइण आिश्मकता अनुिाय िहमोग
गने,
(च) विद्याथॉहरूराइण ििणव्माऩी रूऩभा प्रमोग बएका अनराइन ऩद्धसत तथा अन्त्म
शिक्षण सिकाइका िाधनहरूराई प्रमोग गनण प्रोत्िाहन गने,
(छ) खुरा स्रोतभा आधारयत सन:िुपक उऩरधध हुने अनराइन य अपराइन
सिकाइ व्मिस्थाऩन प्रणारीहरू उऩमोग गने , गयाउने,
(ज) विद्यारमको

िावषणक

कामणमोजनाका

आधायभा

कामणमोजना

तमाय

गयी

कामाणन्त्िमन गने,
(झ) सिकाइ िहजीकयण कामणक्रभभा विद्याथॉहरूको प्रबािकायी िॊ रग्नता िुसनशित
गने,
(ञ) िैशक्षक िरको अिसधराई ध्मानभा याखी ऩाठ्मक्रभ कामाणन्त्िमन गनण सिकाइ
वक्रमाकराऩ िम्फन्त्धी उऩमुि ढाॉचा, तरयका िा शिक्षण विसधहरू अिरम्फन
गने,
(ट)

सिकाइ

िहजीकयण

वक्रमाकराऩका

रासग

विकाि, िैशक्षक िाभग्री सनभाणण य प्रमोग गने,
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आिश्मक

अभ्माि

ऩुशस्तका

(ठ)

विद्याथॉरे सिकाइ िहजीकयण प्रणारीको भाध्मभफाट सिकेका सिकाइणको
भूपमाङ्कन गयी नसतजा तमाय गने,

(ड) विद्याथॉहरूको कामणिञ्चवमका फनाई िोको आधायभा सनयन्त्तय भूपमाङ्कन गने
ऩद्धसत अिरम्िन गने,
(ढ) तोकेको शजम्भेिायी अनुरुऩ आपूरे िम्ऩादन गये को सिकाइ िहजीकयण
िम्फन्त्धी कामणको िाप्तावहक कामण प्रगसत प्रधानाध्माऩक िभक्ष असनिामण रूऩभा
ऩेि गने,
(ण) सिकाइको क्रभभा विद्याथॉराई र्दइएका ऩरयमोजना कामणहरु विद्याथॉरे गये ,
नगये को मकीन गने य विद्याथॉराइण ऩरयमोजना कामण गदाण कुनै कर्ठनाइ
बएभा आिश्मकता अनुिाय िहजीकयण गने,
(त) असबबािकिॉग सनयन्त्तय िम्ऩकणभा यही विद्याथॉको सिकाइ िहजीकयण य
अनुगभन गने ।
२४.

असबबािकको बूसभका: सिकाइ िहजीकयण प्रणारीको भाध्मभफाट सिकाइभा िहजीकयण गने
िम्फन्त्धभा असबबािकको बूसभका दे हाम फभोशजभ हुनछ
े :(क) आफ्ना फारफासरकाराई जीिनोऩमोगी, ऩयम्ऩयागत तथा िाभाशजक व्मिहाय
कुिर सिऩहरू सिक्न य सिकाउन उत्प्रेरयत गने,
(ख) आफ्ना फारफासरकाहरूको अध्ममन, अध्माऩनभा सनयन्त्तय िहमोग गने,
(ग) िभुदामभा सिकाइका रासग उत्प्रेयकको बूसभका सनिाणह गनण िवक्रम यहने,
(घ) विद्याथॉहरूको ऩवहचान तथा िगॉकयणका रासग स्थानीम तह य विद्यारमराई
विियण उऩरधध गयाउने तथा मथािम्बि आफ्नो फारफासरकाराई सिकाइ
िाभग्री उऩरधध गयाउने य उशचत प्रमोगको ये खदे ख गने,
(ङ) आफ्ना फारफासरका सनयन्त्तय रूऩभा सिकाइ िहजीकयण कामणक्रभभा िॊ रग्न
बए, नबएको फाये विद्यारमिॉग सनयन्त्तय िम्ऩकणभा यही िूचना सरने य र्दने ।

२५.

िभन्त्िम तथा अनुगभन िसभसत: (१) सिकाइ िहजीकयण प्रणारीको भाध्मभफाट सिकाइभा
िहजीकयण कामणक्रभको िभन्त्िम तथा अनुगभन गनण प्रदे ि य स्थानीम तहभा िभन्त्िम तथा
अनुगभन िसभसतहरू यहनेछन ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभको िभन्त्िम तथा अनुगभन िसभसतको गठन, काभ, कतणव्म
य असधकाय य अन्त्म व्मिस्था िम्फशन्त्धत प्रदे ि य स्थानीम तहरे तोके फभोशजभ हुनेछ ।

२६.

शिक्षकका ऩेिागत िङ्गठन य विद्यारमका छाता िङ्गठनरे कामणक्रभ िञ्चारन गनण िक्ने: (१)
नेऩार शिक्षक भहािङ्घ, विद्यारमका छाता िङ्गठन रगामतका ऩेिागत िङ्गठनहरूरे
अनराइन सबसडमो कन्त्पये न्त्ि प्रणारीको प्रमोग गयी शिक्षकको क्षभता विकाि तथा विद्याथॉहरूको
सिकाइका रासग कामणक्रभहरू िञ्चारन गनण िक्नेछन ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ िञ्चारन हुने कामणक्रभभा दे िबयका इछछु क शिक्षक तथा
विद्याथॉहरू िहबागी हुन ऩाउनेछन ।
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(३) उऩदपा (१) फभोशजभ कामणक्रभ िञ्चारन गनुण अशघ कामणक्रभको कामणमोजना
केन्त्र, प्रदे िको िाभाशजक विकाि भन्त्रारम य स्थानीम तहराई विद्युतीम भाध्मभफाट उऩरधध
गयाउनु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोशजभ प्राप्त कामणक्रभको कामणमोजना केन्त्र, प्रदे िको िाभाशजक
विकाि भन्त्रारम य स्थानीम तहरे िेफिाइट तथा आिश्मकता अनुिाय िाभाशजक िञ्चारको
भाध्मभफाट िािणजसनक गनण िक्नेछ ।
२७.

िङ्घ िॊ स्थािॉग िहमोग सरन िा िहकामण गनण िवकने: (१) िूचना तथा प्रविसधिॉग िम्फशन्त्धत
ऩेिागत िङ्गठन, विषमगत ऩेिागत िङ्गठन, शिक्षकका िङ्घ िङ्गठन, शिक्षण सिकाइिॉग
िम्फशन्त्धत िॊ स्था, िूचना तथा प्रविसध, इन्त्टयनेट िेिाप्रदामक, िैशक्षक िाभग्री विकािभा िॊ रग्न,
शिक्षक तासरभभा िॊ रग्न िािणजसनक तथा सनजी िङ्घ िॊ स्थािॉग िङ्घ, प्रदे ि य स्थानीम तहभा
आिश्मकता अनुिाय िहमोग सरन िा िहकामण गनण िवकनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभका िङ्घ िॊ स्थाको िहमोग िा िहकामणभा कामणक्रभ
िञ्चारन गनणका रासग िम्फशन्त्धत िङ्घ िॊ स्थाको िॊ रग्नता िा प्रसतसनसधत्ि हुने गयी िङ्घ, प्रदे ि
य स्थानीम तहरे आिश्मकता अनुिाय िञ्जार सनभाणण गनण िवकनेछ ।
(३) सिकाइ िहजीकयण सिकाइ प्रणारी विकाि य कामाणन्त्िमनका रासग याविम तथा
अन्त्तयाणविम ियकायी तथा गैयियकायी िङ्घ िॊ स्थाहरूिॉग िहकामण गनण िवकनेछ ।

२८.

स्रोतभा िाझेदायी गनण िवकने: सिकाइ िहजीकयण प्रणारी कामाणन्त्िमनका रासग िङ्घ, प्रदे ि य
स्थानीम तह फीच स्रोतभा िाझेदायी तथा िहकामण गनण िवकनेछ ।

२९.

थऩ व्मिस्था गनण िक्ने: प्रदे ि य स्थानीम तहरे विद्याथॉका रासग सिकाइ िहजीकयण प्रणारीको
भाध्मभफाट सिकाइभा िहजीकयण गदाण मि सनदे शिका उशपरशखत व्मिस्थाका असतरयि थऩ
व्मिस्था गनण िक्नेछन ।

३०.

िुपक िम्फन्त्धी व्मिस्था: विद्यारमरे सरन ऩाउने िुपक प्रचसरत कानूनको अधीनभा यही स्थानीम
तहरे स्िीकृत गये फभोशजभ हुनेछ ।

३१.

प्रोत्िाहन िम्फन्त्धी व्मिस्था: (१) मि सनदे शिका फभोशजभ उत्कृष्ट कामणिम्ऩादन गने विद्यारम
तथा शिक्षकराई प्रदे ि य स्थानीम तहरे प्रोत्िाहन गनण िक्नेछन ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभको विद्यारम िा शिक्षकरे अिरम्फन गये का विसध तथा
प्रवक्रमाहरूराई नभूनाका रूऩभा दे िबय प्रमोग गनण िवकनेछ ।
(३) उत्कृष्ट शिक्षण िाभग्री विकाि गयी सिकाइण िहजीकयण गने शिक्षकको शचनायी
िवहत सनजरे विकाि गये को शिक्षण िाभग्री केन्त्र य ऩाठ्मक्रभ विकाि केन्त्रको ई÷रसनणङ्ग
ऩोटणरभा याशखनेछ ।

३२.

भाऩदण्डको ऩारना गनुऩण ने: मि सनदे शिका फभोशजभ सिकाइ िहजीकयण प्रणारीफाट सिकाइभा
िहजीकयण गदाण कोसबड-१९ िा मस्तै प्रकृसतका भहाभायीको सनमन्त्रण य योकथाभका रासग
नेऩार ियकाय िा नेऩार ियकायद्वाया गर्ठत िसभसतहरू, स्िास्थ्म तथा जनिङ्ख्मा भन्त्रारम, प्रदे ि,
स्थानीम तह य स्थानीम प्रिािनफाट सनधाणरयत िफै भाऩदण्डको ऩारना गनुण ऩनेछ ।
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३३.

सिकाइ िहजीकयण प्रणारी कामाणन्त्िमन िम्फन्त्धी वििेष व्मिस्था् (१) कोसबड-१९ िङ्क्क्राभक
योग िा मस्तै प्रकृसतका विऩदफाट िृजना हुने विषभ ऩरयशस्थसतभा सिकाइ प्रणारीराई सनयन्त्तयता
र्दने प्रमोजनका रासग दू य तथा खुरा शिक्षा रगामतका ऩद्धसतराई सिकाइ िहजीकयणको
प्रणारीका रूऩभा रागू गनण िवकनेछ ।
(२) मि सनदे शिकाभा अन्त्मर जुनिुकै कुया रेशखएको बए ताऩसन कुनै क्षेर वििेषभा
सनमसभत विद्यारम िञ्चारन हुन िक्ने अिस्था बएभा प्रत्मक्ष शिक्षण सिकाई वक्रमाकराऩ
िञ्चारन गनण फाधा ऩने छै न ।
(३) विद्यारमभा सनमसभत ऩठन ऩाठन हुन िक्ने अिस्थाभा मि सनदे शिका फभोशजभको
व्मिस्था शिक्षण सिकाइणको ऩूयक प्रणारीका रूऩभा रागू गनण िवकनेछ ।

३४.

फाशझएभा अभान्त्म हुने् मि सनदे शिकाभा उशपरशखत कुनै व्मिस्था प्रचसरत कानूनिॉग फाशझएभा
फाशझएको हदिम्भ मि सनदे शिकाको व्मिस्था अभान्त्म हुनछ
े ।

३५.

खाये जी य फचाउ: (१) िैकशपऩक प्रणारीफाट विद्याथॉको सिकाइ िहजीकयण सनदे शिका, २०७७
खाये ज गरयएको छ ।
(२) िैकशपऩक प्रणारीफाट विद्याथॉको सिकाइ िहजीकयण सनदे शिका, २०७७ फभोशजभ
बए गये का काभ कायफाही मि सनदे शिका फभोशजभ बए गये को भासननेछ ।
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