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वैकल्पऩक प्रणारीफाट ववद्याथॉको सिकाइ िहजीकयण सनदेल्िका, २०७७ 

 

प्रस्तावना : कोसबड-१९ को िॊक्रभणको कायण अवरुद्ध यहेको सिकाइ प्रणारीराई िचुारु गनन य ववद्यारम 
जाने उभेयका फारफासरकाराई ववद्यारमभा सनमसभत ऩठन ऩाठन नबएिम्भ आफ्नो ऩरयवेि अनकूुर सिक्न े
वातावयण िजृना गनन दूय तथा खरुा ल्िक्षा रगामत वैकल्पऩक प्रणारीको भाध्मभफाट प्रबावकायी य 
व्मवल्स्थत रुऩभा सिकाइभा िहजीकयण गनन वाञ्छनीम बएकोरे,  

ल्िक्षा ऐन, २०२८ को दपा १९क. रे ददएको असधकाय प्रमोग गयी नेऩार ियकाय ल्िक्षा, ववज्ञान 
तथा प्रववसध भन्त्रारमरे मो सनदेल्िका फनाई रागू गयेको छ । 

१.  िॊल्क्षप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मि सनदेल्िकाको नाभ “वैकल्पऩक प्रणारीफाट ववद्याथॉको सिकाइ 
िहजीकयण सनदेल्िका, २०७७” यहेको छ। 

(२) मो सनदेल्िका भन्त्रारमफाट स्वीकृत बएको सभसतदेल्ख प्रायम्ब हनुछे ।  

२.  ऩरयबाषा: ववषम वा प्रिङ्गरे अको अथन नरागेभा मि सनदेल्िकाभा,- 
(क)   “प्रववसध” बन्नारे ल्िक्षण सिकाइभा प्रमोगभा आउन े येसडमो, एपएभ येसडमो, 

टेसरसबजन, अनराइन तथा अपराइनका भाध्मभ िम्झन ुऩछन । 

(ख) “भन्त्रारम” बन्नारे नेऩार ियकाय, ल्िक्षा, ववज्ञान तथा प्रववसध भन्त्रारम िम्झन ुऩछन 
।  

(ग) “ववद्याथॉ” बन्नारे िफै प्रकायका ववद्यारमभा औऩचारयक, अनौऩचारयक रूऩभा 
अध्ममनयत वा ववद्यारम जाने उभेयका ववद्यारम फावहय यहेका फारफासरका  
िम्झन ुऩछन । 

(घ) “ववद्यारम” बन्नारे प्रचसरत कानून फभोल्जभ स्थाऩना बई िञ्चारन बएको 
िाभदुावमक वा िॊस्थागत ववद्यारम वा िावनजसनक तथा सनजी िैल्क्षक गठुीद्वाया 
िञ्चासरत ववद्यारम वा ववद्यारम ल्िक्षाका िफै प्रकायका ल्िक्षण िॊस्था िम्झन ुऩछन 
य िो िब्दरे ऩयम्ऩयागत ववद्यारमराई िभेत जनाउॉछ । 

(ङ) “ववद्यारम ल्िक्षा” बन्नारे आधायबतू य भाध्मसभक ल्िक्षा िम्झन ुऩछन । 

(च) "वैकल्पऩक प्रणारी" बन्नारे कोसबड-१९ वा मस्तै प्रकायको ववऩद् वा भहाभायी 
जस्ता कायणरे सनमसभत ऩठनऩाठन गनन कदठन बएको वा हनुे अवस्थाभा येसडमो, 
एपएभ येसडमो, टेसरसबजन, अनराइन, अपराइन,  ऩरयमोजना ऩाठहरू, स्व-अध्ममन, 
दूय तथा खरुा ल्िक्षा रगामतका वैकल्पऩक भाध्मभ वा ऩद्धसतफाट अध्ममन, 
अध्माऩन िचुारू याख् ने ववसध य प्रवक्रमा िम्झन ुऩयछ् । 

(छ)  “ल्िक्षक” बन्नारे ववद्यारमको अध्माऩक िम्झन ु ऩछन य िो िब्दरे 
प्रधानाध्माऩकराई िभेत जनाउॉछ । 

(ज) “स्थानीम तह” बन्नारे गाउॉऩासरका य नगयऩासरका िम्झन ु ऩछन य िो िब्दरे 
भहानगयऩासरका य उऩभहानगयऩासरकाराई िभेत जनाउॉछ। 



  2 
 

(झ) “स्वमभ ् िेवक” बन्नारे ववद्याथॉको सिकाइराई िहजीकयण गने कामनभा िभदुामभा 
यही स्वेल्छछक रुऩभा मोगदान गने स्थानीम तह वा ववद्यारमरे तोकेको व्मल्ि 
िम्झन ुऩछन । 

३.  ववद्याथॉ ऩवहचान तथा वगॉकयण: (१) स्थानीम तह तथा ववद्यारमरे स्रोत िाधनभा ऩहुॉचको 
अवस्थाका आधायभा ववद्याथॉको ऩवहचान गयी वगॉकयण गनुन ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोल्जभ ववद्याथॉ वगॉकयण गदान देहामको िभूहभा वगॉकयण गनुन 
ऩनेछ्- 

(क) िफै वकसिभको प्रववसधको ऩहुॉच बन्त्दा फावहय यहेका ववद्याथॉ िभूह,  

(ख) येसडमो, एपएभ येसडमोभा ऩहुॉच बएका ववद्याथॉ िभूह,  

(ग) टेसरसबजनभा ऩहुॉच बएका ववद्याथॉ िभूह,  

(घ) कम््मटुय बएको तय अनराइन कनेल्क्टसबवट नबएका ववद्याथॉ िभूह,  

(ङ) इन्त्टयनेट तथा िूचना िॊचाय प्रववसधका िाधनभा ऩहुॉच बएका ववद्याथॉ िभूह ।  

(३) उऩदपा (२) फभोल्जभको िभूह वगॉकयणभा याख् न निवकने प्रकृसतका वविेष 
आवश्मकता बएका फारफासरकाको रासग िम्फल्न्त्धत स्थानीम तह य ववद्यारमरे आवश्मकताको 
प्रकृसत अनिुाय छुटै्ट सिकाइ िहजीकयणको व्मवस्था गनुन ऩनेछ ।  

(४) वैकल्पऩक प्रणारीफाट सिकाइभा िहजीकयण गदान याविम ऩाठ् मक्रभ प्रारुऩ 
फभोल्जभको िाभग्रीहरू प्रमोग गनुन ऩनेछ I 

४.  ववद्याथॉ ऩवहचान तथा वगॉकयण िम्फन्त्धी प्रवक्रमा: (१) दपा ३ फभोल्जभ िभूहगत ववद्याथॉ ऩवहचान 
तथा वगॉकयण गने प्रमोजनका रासग ववद्यारमरे चार ु िैल्क्षक िरको आधायभा आफ्नो 
ववद्यारमको असबरेख अनिुाय ववद्याथॉको नाभनाभेिी, आभा, फाफकुो नाभ, ठेगाना, िम्ऩकन  नॊ., 
ववद्याथॉको िभूहकृत वगन य स्रोत िाधनको ऩहुॉचको अवस्था िभेतको वववयण खरुाइन िम्फल्न्त्धत 
स्थानीम तहराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोल्जभ ववद्याथॉको वववयण उऩरब्ध गयाउन निवकने अवस्था बएभा 
अल्घपरो िैल्क्षक िरको ववद्यारमको असबरेखको आधायभा चार ु िैल्क्षक िरभा अध्ममन गने 
कक्षा मकीन गयी वववयण उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोल्जभ प्राप्त वववयण िभेतका आधायभा स्थानीम तहरे 
ववसबन्न ववद्यारमरभा अध्ममनयत, ववद्यारम फावहय यहेका, अन्त्म स्थानभा अध्ममन गरययहेका तय 
कोसबड-१९ रगामतका भहाभायी एवभ ् ववऩद्का कायण स्थानीम तहको क्षेरसबर फसियहेका 
प्रायल्म्बक फार ववकाि देल्ख ववद्यारम जाने उभेयका िफै फारफासरकाको वववयण तमाय गयी दपा 
३ को उऩदपा (२) फभोल्जभ िभूहगत रूऩभा वगॉकयण गनुन ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोल्जभ िभूहगत रूऩभा वगॉकयण गरयएका ववद्याथॉहरूराई सिकाइभा 
िहज हनु े अवस्था ववश्लषेण गयी ववद्यारमरे आफ्नो िेवा के्षरसबरका िफै फारफासरकाहरूको 
िहजीकयण गने कामनमोजना गयी स्थानीम तहराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोल्जभ कामनमोजना फनाउॉदा ववद्यारमगत, क्षेरगत, वडागत, कक्षागत 
वा अन्त्म उऩमिु िभूहभा ववबाजन गनन िवकनेछ ।  
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५.  कामनक्रभ िञ्चारन प्रवक्रमा: (१) दपा ४ को उऩदपा (४) फभोल्जभको कामनमोजनाका आधायभा 
ववद्यारमरे िभूहगत वा वैमल्िक रूऩभा सनधानरयत िाधन, ववसध तथा प्रवक्रमा अऩनाई सिकाइभा 
िहजीकयण गनुन ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोल्जभ सिकाइ िहजीकयण कामनक्रभ िञ्चारन गदान ववद्यारमरे 
िाप्तावहक वा भासिक िभम तासरका तमाय गयी प्रकािन गनुन ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोल्जभ सिकाइ िहजीकयण कामनक्रभ प्रबावकायी रूऩभा िञ्चारनका 
रासग ववद्यारमरे िभूहगत रूऩभा ल्िक्षक वा ववद्यारम कभनचायी वा स्वमॊिेवकराई िॊमोजन गने 
ल्जम्भेवायी ददन ुऩनेछ । 

(४) स्थानीम तह वा ववद्यारमरे सिकाइ िहजीकयण कामनक्रभ िञ्चारन गदान आवश्मकता 
अनिुाय िोही िभदुामभा वक्रमाल्िर िॊघ िॊस्था वा व्मल्िको िहमोग सरन वा ऩरयचारन गनन 
िक्नेछ ।  

६.  िभूहगत सिकाइ कामनक्रभ िम्फन्त्धी व्मवस्था: दपा ३ को उऩदपा (२) फभोल्जभ वगॉकृत 
ववद्याथॉको िभूहराई देहाम फभोल्जभको रल्क्षत कामनक्रभ िञ्चारन गयी सिकाइ िहजीकयण गनुन 
ऩनेछ:- 

(क) िफै वकसिभको प्रववसधको ऩहुॉच बन्त्दा फावहय यहेका ववद्याथॉ िभूहका रासग: 

(१)  िफै ववद्याथॉहरूराई चार ुिैल्क्षक िरभा अध्ममन गने कक्षा मकीन गयी िो 
को असबरेख याखी ऩाठ् मऩसु्तक उऩरब्ध गयाउने, 

(२)  ल्िक्षा तथा भानव स्रोत ववकाि केन्त्रफाट स्वाध्ममन वा िाभग्रीको ववद्यतुीम 
प्रसत तमाय गयी वेविाइटभा याख् ने, प्रदेि य स्थानीम तहरे िभन्त्वम गयी 
उि िाभग्री छऩाइ गयी ववद्यारमराई उऩरब्ध गयाउन े य स्थानीम तहरे 
अभ्माि ऩलु्स्तकाहरू छऩाइन गयी ववतयण गने, 

(३)  िभदुामभा यहेका वा यहन े सिकाइ केन्त्र वा ववद्यारमभा एक आऩिभा 
बौसतक दूयी कामभ गयी फिाइ व्मवस्था सभराई श्रव्म दृष्म प्रववसध भापन त 
सिक्न,े सिकाउने व्मवस्था गने, 

(४)  स्थानीम िभदुामभा यहेका ल्िक्षकहरू य ल्िक्षक नबएको अवस्थाभा स्थानीम 
तह वा ववद्यारमफाट तोवकएका स्वमभ ् िेवकफाट ववद्याथॉहरूका रासग 
सिकाइभा प्रत्मक्ष रूऩभा िहमोग ऩरु् माउने व्मवस्था गने, 

(५) असबबावक ल्िक्षाका भाध्मभफाट असबबावकराइन फारफासरकाको  सिकाइका 
रासग उत्प्रयेकको बसूभका सनवानह गनन प्रोत्िावहत गने । 

(ख) येसडमो, एपएभ येसडमोभा ऩहुॉच बएका ववद्याथॉ िभूहका रासग: 

(१)  िफै ववद्याथॉहरूराई चार ुिैल्क्षक िरभा अध्ममन गने कक्षा मकीन गयी िो 
को असबरेख याखी ऩाठ् मऩसु्तक उऩरब्ध गयाउने, 

(२)  ल्िक्षा तथा भानव स्रोत ववकाि केन्त्ररे तमाय ऩायेका िाभग्रीहरू केन्त्रीम 
येसडमोफाट प्रिायण गने य मी  िाभग्रीहरू स्थानीम एपएभ येसडमोहरूराई 
सन्िपुक उऩरब्ध गयाउन,े  
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(३) प्रदेि य स्थानीम तहरे सन:िपुक वा न्त्मूनतभ िपुकभा प्रिायण गने व्मवस्था 
सभराउन,े 

(४) स्थानीम तहरे आफ्नो क्षेरसबर उऩरब्ध ल्िक्षक ऩरयचारन गयी िाभदुावमक 
येसडमो ऩाठ ववकाि गयी प्रिायण गने व्मवस्था सभराउन,े प्रिायण गदान 
अन्त्तयवक्रमात्भक फनाउन आवश्मक प्रफन्त्ध गने य ववद्याथॉको सनगयानीको 
ल्जम्भा िभदुामभा फिोफाि गरययहेका ल्िक्षकराई ददन,े  

(५) येसडमोफाट िनेु्न य ववद्याथॉहरूरे आपैं रे अभ्माि गदै सिक्ने व्मवस्थाका 
रासग स्थानीम िभदुामभा फिोफाि गरययहयेका ल्िक्षक य असबबावकफाट 
सनगयानीको व्मवस्थाका िाथै बौसतक दूयी कामभ गयी चाय देल्ख ऩाॉच 
जनाको िभूहभा छरपर गने व्मवस्था सभराउने, 

(६) ववद्याथॉरे तमाय गयेको रेख यचना य घयभै फिेय गयेको ऩरयमोजना कामनराई 
येसडमोभा प्रिायण गने व्मवस्था सभराउने,  

(७) येसडमो प्रिायका िाथै िम्बव बएिम्भ स्व-अध्ममन िाभग्री उऩरब्ध गयाउने, 
(८) ल्िक्षा तथा भानव स्रोत ववकाि केन्त्र, प्रदेि य स्थानीम तहफाट येसडमो य 

एपएभ येसडमोफाट प्रिायण गरयने कक्षागत य ववषमगत ऩाठहरू िम्फन्त्धी 
िभम तासरकाराई व्मवल्स्थत गयी िावनजसनक गने,  

(९) ववद्यारमभा िम्बव बएिम्भ टोर फ्री नोवटि फोडन िसबनि य फपक एिएभएि 
िसबनिको प्रमोग गने, 

(१०) असबबावक ल्िक्षाका भाध्मभफाट असबबावकराइन फारफासरकाको  सिकाइका 
रासग उत्प्रयेकको बसूभका सनवानह गनन प्रोत्िावहत गने ।  

(ग) टेसरसबजनभा ऩहुॉच बएका ववद्याथॉ िभूहका रासग : 

(१) िफै ववद्याथॉहरूराई चार ुिैल्क्षक िरभा अध्ममन गने कक्षा मकीन गयी िो 
को असबरेख याखी ऩाठ् मऩसु्तक उऩरब्ध गयाउने, 

(२)  ल्िक्षा तथा भानव स्रोत ववकाि केन्त्ररे ववकाि तथा िॊमोजन गयेका 
कक्षागत सिकाइ िाभग्रीहरू केन्त्रीम टेसरसबजनफाट प्रिायण गने, 

(३) ल्िक्षा तथा भानव स्रोत ववकाि केन्त्रफाट तमाय बएका य प्रिायण गरयएका 
िाभग्रीहरू सन:िपुक िफै टेसरसबजन छमानरहरूराई उऩरब्ध गयाउने, 

(४) प्रदेिरे प्रदेि स्तयभा य स्थानीम तहरे आफ्नो क्षरेसबर यहेका ववज्ञ ल्िक्षक 
ऩरयचारन गयी सिकाइ िाभग्री ववकाि गयी टेसरसबजनफाट प्रिायण गने 
व्मवस्था गने, 

(५) टेसरसबजनफाट प्रिायण बएका ऩाठहरू ववद्याथॉहरूरे अध्ममन गये, नगयेको 
अनगुभनका िाथै ऩाठ् मवस्त ु फझु्न कदठनाइ बए, नबएको मकीन गयी 
िभदुामभा यहेका ल्िक्षकहरुफाट िहजीकयण गने व्मवस्था सभराउने, 
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(६) ल्िक्षा तथा भानव स्रोत ववकाि केन्त्र, प्रदेि य स्थानीम तहफाट 
टेसरसबजनफाट प्रिायण गरयने कक्षागत य ववषमगत ऩाठहरू िम्फन्त्धी िभम 
तासरकाराई व्मवल्स्थत गयी िावनजसनक गने,  

(७) असबबावक ल्िक्षाका भाध्मभफाट असबबावकराइन फारफासरकाको  सिकाइका 
रासग उत्प्रयेकको बसूभका सनवानह गनन प्रोत्िावहत गने ।  

(घ) कम््मटुय बएको तय अनराइन कनले्क्टसबवट नबएका ववद्याथॉ िभूहका रासग: 

(१)  िफै ववद्याथॉहरूराई चार ुिैल्क्षक िरभा अध्ममन गने कक्षा मकीन गयी िो 
को असबरेख याखी ऩाठ् मऩसु्तक उऩरब्ध गयाउने, 

(२) अनराइनभा तमाय गरयएको िाभग्रीको अपराइन भोडभा (सिसड वा ऩेन 
ड्राइब, हाडनसडस्क आदद) ववद्यारम य स्थानीम तह भापन त उऩरब्ध गयाउने, 

(३) सनजी सफके्रताहरूरे फजायभा बएका ऩाठ् मक्रभ ववकाि केन्त्रको स्वीकृत 
िूचीसबरका िैल्क्षक िाभग्रीहरू िहसुरमत वा छुटभा ववद्याथॉराई उऩरब्ध 
गयाउने, 

(४) ववद्याथॉहरुराइन अपराइन भोडभा उऩरब्ध गयाइएका सिकाइ िाभग्रीहरु 
प्रमोग गयी अध्ममन गये, नगयेको अनगुभन गनुनका िाथै ऩाठ् मवस्त ु फझु्न 
कदठनाइ बए, नबएको िम्फन्त्धभा िभदुामभा यहेका ल्िक्षकहरुफाट 
िहजीकयण गने व्मवस्था सभराउने, 

(५) असबबावक ल्िक्षाका भाध्मभफाट असबबावकराइन फारफासरकाको  सिकाइका 
रासग उत्प्रयेकको बसूभका सनवानह गनन प्रोत्िावहत गने ।  

(ङ)  इन्त्टयनटे तथा िूचना िॊचाय प्रववसधका िाधनभा ऩहुॉच बएका ववद्याथॉ िभूहका   
रासग : 

(१)  िफै ववद्याथॉहरूराई चार ुिैल्क्षक िरभा अध्ममन गने कक्षा मकीन गयी िो 
को असबरेख याखी ऩाठ् मऩसु्तक उऩरब्ध गयाउने, 

(२) ल्िक्षा तथा भानव स्रोत ववकाि केन्त्र, प्रदेि य स्थानीम तहरे अनराइन 
सिकाइ िाभग्रीहरू तमायी गयी अनराइन भाध्मभभा उऩरब्ध गयाउने, 

(३) याविम ऩाठ् मक्रभ प्रारुऩ अनकूुरका खरुा स्रोतभा उऩरब्ध अनराइन सिकाइ 
िाभग्रीहरु प्रमोग गनन िवकन,े  

(४) ल्िक्षा तथा भानव स्रोत ववकाि केन्त्र, प्रदेि ियकाय, स्थानीम तहफाट 
उत्ऩादन बएका िाभग्री िभेत प्रमोग गयी ववद्यारमहरूरे अनराइन ऩठन 
ऩाठन गने, 

(५) ल्िक्षा तथा भानव स्रोत ववकाि केन्त्ररे अनराइनभा प्रिायण गरयएका श्रव्म 

दृष्म िाभग्रीहरू रसननङ्ग ऩोटनर वा मटु्युवभा अऩरोड गने, 

(६) ऩाठ् मक्रभ ववकाि केन्त्रफाट तमाय गरयएका य स्वीकृसत प्रदान गरयएका 
ववद्यारम तहका िफै कक्षाका ऩाठ् मक्रभ, ऩाठ् मऩसु्तक तथा अन्त्म 
ऩाठ् मिाभग्री रगामत अन्त्म श्रव्म दृश्म िाभग्रीहरू िाइवय ियुक्षा 
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सनदेल्िकाको अधीनभा यही भोफाइर एल््रकेिन ववकाि गयी डाउनरोड गनन 
िवकने व्मवस्था गने, 

(७) असबबावक ल्िक्षाका भाध्मभफाट असबबावकराइन फारफासरकाको  सिकाइका 
रासग उत्प्रयेकको बसूभका सनवानह गनन प्रोत्िावहत गने । 

७.  ववद्याथॉरे आफ्नो रुची य प्राथसभकता अनिुाय अध्ममन गनन ऩाउन:े दपा ६ फभोल्जभका 
कामनक्रभहरूभध्मे एक बन्त्दा फढी कामनक्रभभा ऩहुॉच हनुे ववद्याथॉरे आफ्नो रुची य प्राथसभकता 
अनिुायको कामनक्रभ छनौट गनन िक्नेछ । 

८.  प्रायल्म्बक फार ववकाि उभेय िभूहका फारफासरकाका रासग सिकाइ िहजीकयण: (१) स्थानीम तह 
तथा ववद्यारमरे येसडमो, टेसरसबजन तथा अनराइन िाभग्री प्रमोग गयी प्रायल्म्बक फार ववकाि उभेय 
िभूहका फारफासरकाका रासग सिकाइन िहजीकयण गनन िक्नेछन ्। 

(२) उऩदपा (१) फभोल्जभ सिकाइ िहजीकयण गदान िहमोगी कामनकतान तथा 
असबबावकका रासग घयामिी ववद्यारम (होभ स्कूसरङ्ग) को रूऩभा कामनक्रभ िञ्चारन गनन   
िवकनछे । 

९.  कामनक्रभ िञ्चारन गननका रासग िाभग्रीको उऩरब्धता: (१) अनराइन ववद्यतुीम िाभग्रीहरू ल्िक्षा 
तथा भानवस्रोत ववकाि केन्त्रको रसननङ्ग ऩोटनर (learning.cehrd.edu.np) य प्रिायण बएका ऩाठहरु 
मूट्यवु छमानर (www.youtube.com/ncedvirtual) तथा ऩाठ् मक्रभ ववकाि केन्त्रको इ-ऩसु्तकारम 
(www.moecdc.gov.np) भा उऩरब्ध हनुछे य मिको सरॊक ल्िक्षा तथा भानव स्रोत ववकाि 
केन्त्रको वेविाइट (www.doe.gov.np) भा िभेत यहनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोल्जभका िाभग्रीहरू प्रदेिको ल्िक्षा ववकाि सनदेिनरामको 
वेविाइटभा िभेत उऩरब्ध हनुेछन ्।  

   (३) उऩदपा (१) य (२) फभोल्जभ वेविाइटभा उऩरब्ध िाभग्रीहरू सन:िपुक डाउनरोड 
गयी प्रमोग गनन वा गयाउन िवकनछे ।  

(४) वेविाइटभा थऩ सिकाइ िाभग्रीहरू सनमसभत रूऩभा अऩरोड गरयनछे । 

१०.  टेसरसबजन प्रिायण तासरका फनाउन:े ल्िक्षा तथा भानव स्रोत ववकाि केन्त्ररे नऩेार टेसरसबजन 
रगामतका टेसरसबजनहरूफाट प्रिायण गने कामनक्रभको िभम तासरका सनमसभत रूऩभा वेबिाइटभा 
(www.doe.gov.np) भा याख् न ुऩनेछ ।  

११.  ववद्यारम तथा ल्िक्षकरे सिकाइ िाभग्री ववकाि गयी िञ्चारन गनन िक्न:े (१) दपा ६ भा 
उल्परल्खत कामनक्रभका असतरयि ववद्यारम तथा ल्िक्षकरे उऩरब्ध प्रववसधका आधायभा सिकाइ 
िाभग्री ववकाि गयी सिकाइ िहजीकयण कामनक्रभ िञ्चारन गनन िक्नछेन।् 

(२) उऩदपा (१) फभोल्जभ िहजीकयण कामनक्रभ िञ्चारन गदान याविम ऩाठ् मक्रभ प्रारुऩ 
फभोल्जभका िाभग्री प्रमोग गनुन ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोल्जभ िञ्चारन हनुे कामनक्रभभा अन्त्म ववद्यारमका ववद्याथॉ िभेत 
िहबागी हनु ऩाउनछेन ्। 

(४) ववद्यारम तथा ल्िक्षकरे सिकाइ िाभग्री ववकाि गयी िञ्चारन गनन िक्ने अन्त्म 
व्मवस्था स्थानीम तहरे तोके फभोल्जभ हनुेछ ।  

http://www.youtube.com/ncedvirtual
http://www.moecdc.gov.np/
http://www.doe.gov.np/
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१२. भन्त्रारमको बसूभका: वैकल्पऩक प्रणारीको भाध्मभफाट सिकाइभा िहजीकयण गने िम्फन्त्धभा 
भन्त्रारमको बसूभका देहाम फभोल्जभ हनुेछ:- 

(क) अन्त्तय भन्त्रारम तथा सनकामहरू य िॊघ,  प्रदेि य स्थानीम तहफाट िम्ऩादन 
हनु ेकाभको िभन्त्वम गने, 

(ख) नेऩार टेसरकभ रगामत इन्त्टयनेट िेवा प्रदामक िॊस्थाफाट िैल्क्षक 
प्रमोजनका रासग भार हनु े गयी सन:िपुक वा िहसुरमत िपुकभा डाटा 
्माकेज प्राप्त गयी ववद्यारम तथा ववद्याथॉराई सन:िपुक उऩरब्ध गयाउन,े 

(ग) एकीकृत ल्िक्षा ऩोटनरको सनभानण तथा िञ्चारन, िैल्क्षक टेसरसबजन छमानर 
स्थाऩना य िञ्चारन, ववद्यतुीम ल्िक्षण िाभग्री ववकाि, अनराइन प्रववसध तथा 
उऩकयण, ववद्यतुको वैकल्पऩक व्मवस्था, बच ुनअरपमाफ, इक्राउड प्रमोगिारा य 
इराइबे्रयी स्थाऩना, खरयद तथा िञ्चारनको रासग आवश्मक फजेट 
व्मवस्थाऩन िम्फन्त्धी कामनहरू गने, 

(घ) ववसबन्न याविम तथा अन्त्तयानविम िॊघ िॊस्थाहरूिॉग िहकामन गने । 

१३. ल्िक्षा तथा भानव स्रोत ववकाि केन्त्रको बसूभका: वैकल्पऩक प्रणारीको भाध्मभफाट सिकाइभा 
िहजीकयण गने िम्फन्त्धभा ल्िक्षा तथा भानव स्रोत ववकाि केन्त्रको बसूभका देहाम फभोल्जभ 
हनुेछ:- 

(क) याविमस्तयभा एकीकृत ल्िक्षा इ-रसननङ्ग ऩोटनरको सनभानण गयी िैल्क्षक 
िाभग्रीहरू िवनिरुब रूऩभा सरन िक्ने गयी ववकाि गने, 

(ख) इ-रसननङ्ग ऩोटनरभा बएका य ववकाि गरयएका िाभग्रीहरूराई सिसड, ऩेनड्राइब, 

हाडनसडस्क, सिष्टभ जस्ता अपराइन भोडभा रुऩान्त्तयण गयी ववद्यतुीम प्रसत 
उऩरब्ध गयाउने, 

(ग) दपा ३ को उऩदपा (२) फभोल्जभका िफै वगनका ववद्याथॉका रासग उऩमोग 
गनन सभपने सडल्जटर य छाऩा िाभग्री तमाय गने य िो प्रमोजनका रासग 
िम्फद्ध सनकाम य िॊघ िॊस्थाहरुिॉग िभन्त्वम य िहजीकयण गने, 

(घ) िफै वकसिभका सिकाइ िाभग्रीहरूको ववषमवस्तकुो गणुस्तय कामभ गनन 
आवश्मक कामन गने, गयाउन,े 

(ङ) ववसबन्न िॊघ िॊस्था तथा व्मल्िहरूरे सनभानण गयेका सडल्जटर िाभग्री, खरुा 
स्रोतभा उऩरब्ध िैल्क्षक िाभग्री, व्मविावमक रूऩभा तमाय बएका य 
फजायभा उऩरब्ध िाभग्रीहरूको िूची तमाय गयी अध्मावसधक गने य 
आवश्मकता अनिुाय िाभग्रीहरू खरयद गयी ववतयण गने, 

(च) सिकाइ िहजीकयण कामनक्रभका रासग फजेटको व्मवस्थाऩन िम्फन्त्धी कामन 
गने, 

(छ) सिकाइ िाभग्री सनभानणका रासग िॊघ, प्रदेि य स्थानीम तह फीच िॊमोजन 
गने, 



  8 
 

(ज) सिकाइ व्मवस्थाऩन प्रणारी, कन्त्पयेन्त्ि िाधन, सडल्जटर ववषमवस्त,ु ऩयीक्षा य 
भूपमाङ्कनका न्त्मूनतभ ्भाऩदण्ड सनधानयण िम्फन्त्धी कामन गने । 

१४. प्रदेिको बसूभका: वैकल्पऩक प्रणारीको भाध्मभफाट सिकाइभा िहजीकयण गने िम्फन्त्धभा प्रदेिको 
बसूभका देहाम फभोल्जभ हनुछे:- 

(क) ल्िक्षा तथा भानव स्रोत ववकाि केन्त्रको इ-रनॉङ ऩोटनरभा बएका 
िाभग्रीहरू प्रदेि स्तयभा टेसरसबजन तथा येसडमोफाट प्रिायण गने व्मवस्था 
सभराउने, 

(ख) स्थानीम तहफाट बएका काभभा आवश्मक िभन्त्वम य िहजीकयण गने, 
(ग) ल्िक्षा ववकाि सनदेिनारम भापन त कामनक्रभ कामानन्त्वमनका रासग आवश्मक 

िहजीकयण गने, गयाउने, 
(घ) प्रदेिको ल्िक्षा तासरभ केन्त्र भापन त ल्िक्षकको क्षभता ववकाि, भनोऩयाभिन, 

ल्िक्षक असबबावकका रासग घयामिी ववद्यारम (होभ स्कूसरङ्ग) जस्ता 
कामनक्रभ िञ्चारन गने, गयाउने, 

(ङ) याविम ऩाठ् मक्रभ प्रारुऩ फभोल्जभ प्रदेिस्तयभा येसडमो, टेसरसबजन य 
अनराइनका कामनक्रभहरू उत्ऩादन गयी प्रिायण गने, गयाउने, 

(च) प्रदेिफाट उत्ऩादन तथा प्रिायण बएका िाभग्रीहरू प्रदेि िाभाल्जक ववकाि 
भन्त्रारम य ल्िक्षा ववकाि सनदेिनारमको वेविाइटभा याख् ने य त्मिराइन 
ल्िक्षा तथा भानव स्रोत ववकाि केन्त्रको रसननङ प्रोटरिॉग सरङ्क गने, 

(छ) अनराइनका रासग तमाय गरयएका िाभग्रीहरूराई सिसड वा ऩेनड्राइब, हाडन 
सडस्क, सिष्टभ जस्ता अपराइन भोडभा रुऩान्त्तयण गयी स्थानीम तह भापन त 
वा िोझै ववद्यारमरे प्रमोग गने व्मवस्था सभराउने,  

(ज) अपराइन भोडभा तमाय गरयएका िाभग्रीहरूराई ऩसु्तक वा अभ्माि 
ऩलु्स्तकाका रूऩभा छऩाइ गयी स्थानीम तह वा ववद्यारमराइन उऩरब्ध 
गयाउने, 

(झ) प्रदेिसबर िञ्चारन बएका ल्िक्षण सिकाइका कामनक्रभहरूको अनगुभन तथा 
िऩुयीवेक्षण गयी आवश्मकता अनिुाय िहमोग गने । 

१५. स्थानीम तहको बसूभका: वैकल्पऩक प्रणारीको भाध्मभफाट सिकाइभा िहजीकयण गने िम्फन्त्धभा 
स्थानीम तहको बसूभका देहाम फभोल्जभ हनुेछ:- 

(क) दपा ३ य ४ फभोल्जभ स्थानीम तहभा यहेका ववद्याथॉहरूको ऩवहचान तथा 
वगॉकयण िम्फन्त्धी कामन गने, गयाउने, 

(ख) आवश्मकतानिुाय सिकाइ केन्त्रहरू स्थाऩना गनन िहजीकयण गने, 

(ग) ल्िक्षकराई सिकाइ िहजकतान तथा भूपमाङ्कनकतानको रूऩभा ऩरयचारन गने य 
िो को अनगुभन गने, गयाउने,  
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(घ) येसडमो, टेसरसबजन य अनराइन तथा अपराइनफाट स्थानीम ल्िक्षक तथा 
ववद्याथॉको िहबासगताभा सिकाइन िहजीकयण कामनक्रभ उत्ऩादन तथा प्रिायण 
गने, गयाउन,े 

(ङ) सडल्जटर वा दूय ल्िक्षण िाभग्री प्रमोग य कोसबड-१९ वा मस्तै प्रकायको 
ववऩद् िम्फन्त्धी िचेतना असबवृवद्धका रासग कामनक्रभ िञ्चारन गने, 

(च) स्थानीम रूऩभा फिोफाि गरययहेका ल्िक्षक तथा स्वमभ ् िेवकहरूराई 
िहजकतानको रूऩभा ऩरयचारन गने, गयाउने, 

(छ) केन्त्र, प्रदेि य स्थानीम तहरे ववकाि गयेका य अनराइन तथा अपराइनभा 
उऩरब्ध िाभग्रीहरूराई ऩसु्तक वा अभ्माि ऩलु्स्तकाका रूऩभा छऩाइ गयी 
ववद्यारमराई उऩरब्ध गयाउने, 

(ज) आवश्मकता अनिुाय ऩयुाना ऩाठ् मऩसु्तकको प्रमोग गने व्मवस्था सभराउने, 
(झ) ववद्याथॉराई घयघयभा ऩाठ् मऩसु्तक उऩरब्ध गयाउन आवश्मक िहजीकयण 

गने, 
(ञ) दपा ३ को उऩदपा (२) को खण्ड (क) फभोल्जभको वगॉकृत िभूहको 

रासग सिकाइभा िहमोग गने िहामताका कामनक्रभ वडाफाट िञ्चारन गने 
व्मवस्था सभराउने, 

(ट) अनराइन य अपराइन भोडभा सिकाइ िहजीकयण कामनक्रभ िञ्चारन गनन 
ल्िक्षकहरूको क्षभता ववकाि िम्फन्त्धी छोटो अवसधका तासरभ कामनक्रभहरू 
िञ्चारन गने, गयाउन,े 

(ठ) बौसतक ऩूवानधाय य ववद्याथॉ िॊख्माका आधायभा बौसतक दूयी कामभ याखी 
कामनक्रभ िञ्चारनभा िहजीकयण गने, 

(ड) िॊघि ॊस्थाको िहकामनभा ववसबन्न भाध्मभको उऩमोग गयी कामनक्रभ िञ्चारन 
गने, गयाउने । 

१६. िञ्चाय क्षरे, प्रकािन तथा प्रिायण िॊस्थाको बसूभका: वैकल्पऩक प्रणारीको भाध्मभफाट सिकाइभा 
िहजीकयण गने िम्फन्त्धभा िञ्चाय के्षर प्रकािन तथा प्रिायण िॊस्थाको बसूभका देहाम फभोल्जभ 
हनुेछ:- 

(क) सिकाइ िहजीकयण िाभग्रीहरु सन:िपुक वा िहसुरमत िपुकभा प्रकािन 
तथा प्रिायण गने, गयाउने, 

(ख) ववसबन्न प्रकायका िैल्क्षक य िचेतनाभूरक कामनक्रभहरूराई आ-आफ्नो 
भाध्मभभा प्रकािन तथा प्रिायणका रासग प्राथसभकता ददन,े 

(ग) टेसरसबजन, येसडमो तथा एपएभ येसडमोफाट ल्िक्षा छमानर,  ल्िक्षा येसडमो य 
एपएभ येसडमोको िञ्चारन गने, 

(घ) उऩखण्ड (ग) फभोल्जभको ल्िक्षा छमानर, ल्िक्षा येसडमो तथा एपएभ 
येसडमोराई याविम य स्थानीम स्तयका छमानर ववतयकहरूफाट सन:िपुक 
रूऩभा प्रिायणको व्मवस्था गने, गयाउने । 
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१७. सनजी क्षरेको बसूभका: वैकल्पऩक प्रणारीको भाध्मभफाट सिकाइभा िहजीकयण गने िम्फन्त्धभा सनजी 
क्षेरको बसूभका देहाम फभोल्जभ हनुेछ:- 

(क) आपुरे ववकाि गयेका िैल्क्षक िाभग्रीहरू (सबसडमो रेिन, सिकाइ िाभग्री, 
ऩसु्तक, जननर आदद) आफ्नो ल्चनायी िवहत प्रकािन वा प्रिायण गने य 
सन:िपुक रूऩभा ववतयणको व्मवस्था गने, गयाउने, 

(ख) िॊघ, प्रदेि वा स्थानीम तहराई वैकल्पऩक प्रणारीको व्मवस्थाऩन गनन 
िहमोग गने I 

१८. ववद्यारमको बसूभका: वैकल्पऩक प्रणारीको भाध्मभफाट सिकाइभा िहजीकयण गने िम्फन्त्धभा 
ववद्यारमको बसूभका देहाम फभोल्जभ हनुेछ:- 

(क) दपा ३ य ४ फभोल्जभ आफ्नो िेवा के्षरभा यहेका ववद्याथॉहरूको ऩवहचान 
तथा वगॉकयण िम्फन्त्धी कामन गने, गयाउने,  

(ख) स्थानीम तहिॉग िभन्त्वम गयी आवश्मकतानिुाय सिकाइ केन्त्रहरू स्थाऩना 
गयी िञ्चारन गने, गयाउने, 

(ग) ल्िक्षकहरूराई स्थानीम ऩरयवेि अनिुाय छाऩा वा सडल्जटर िैल्क्षक िाभग्री 
उत्ऩादन गनन य येसडमो, टेसरसबजन तथा अनराइनभा स्रोत ल्िक्षकको रूऩभा 
काभ गनन प्रोत्िाहन गने, 

(घ) ववद्याथॉहरूको िहबासगता य सिकाइको सनगयानी तथा भूपमाङ्कन गने, 
(ङ) ववद्याथॉका रासग तमाय गरयएका ववद्यतुीम िाभग्रीहरू ल्िक्षा तथा भानव स्रोत 

ववकाि केन्त्रको इ-रसननङ्ग ऩोटनरभा उऩरब्ध गयाउने, 
(च) खरुा स्रोतभा आधारयत सन:िपुक उऩरब्ध हनुे अनराइन य अपराइन 

सिकाइ व्मवस्थाऩन प्रणारीहरू उऩमोग गने, गयाउने, 
(छ) ववद्यारमरे आफ्नो िेवा के्षरभा यहेका िफै ववद्याथॉहरुराई सिक्ने अविय 

प्रदान गने, 
(ज) ववद्याथॉराई घयघयभा ऩाठ् मऩसु्तक उऩरब्ध गयाउन,े 

(झ)  व्मवस्थाऩकीम प्रफन्त्धको ववषमभा स्थानीम तहको अनभुसत सरने ।  

१९. ल्िक्षकको बसूभका: वैकल्पऩक प्रणारीको भाध्मभफाट सिकाइभा िहजीकयण गने िम्फन्त्धभा 
ल्िक्षकको बसूभका देहाम फभोल्जभ हनुेछ:- 

(क) दपा ३ य ४ फभोल्जभ आफ्नो फिोफाि क्षेरभा यहेका ववद्याथॉहरूको 
ऩवहचान तथा वगॉकयणका रासग स्थानीम तह य ववद्यारमराई वववयण 
उऩरब्ध गयाउन,े 

(ख) िभदुामभा स्रोत ल्िक्षक वा िहजकतानको रूऩभा काभ गनन नल्जकैको 
ववद्यारमभा िम्ऩकन  याख् ने, 

(ग) नमाॉ तथा ऩयुाना ऩाठ् मऩसु्तकको प्रमोग गयेय ऩढ्ने वा सिक्ने, सिकाउन े
कुयाभा िहजीकयण गने, 
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(घ) िभदुामभा यहेका आपूरे ऩढाउने ववद्यारम फाहेकका ववद्याथॉहरूको िूची 
फनाइन िहजीकयण गने, 

(ङ) फिोफाि नल्जक यहेको ववद्यारमराइन आवश्मकता अनिुाय िहमोग गने, 
(च) ववद्याथॉहरुराइन िवनव्माऩी रुऩभा प्रमोग बएका अनराइन ऩद्धसत तथा अन्त्म 

ल्िक्षण सिकाइका िाधनहरूराई प्रमोग गनन प्रोत्िाहन गने, 
(छ) खरुा स्रोतभा आधारयत सन:िपुक उऩरब्ध हनुे अनराइन य अपराइन 

सिकाइ व्मवस्थाऩन प्रणारीहरू उऩमोग गने, गयाउने । 

२०. असबबावकको बसूभका: वैकल्पऩक प्रणारीको भाध्मभफाट सिकाइभा िहजीकयण गने िम्फन्त्धभा 
असबबावकको बसूभका देहाम फभोल्जभ हनुेछ:- 

(क) आफ्ना फारफासरकाराई जीवनोऩमोगी, ऩयम्ऩयागत तथा िाभाल्जक व्मवहाय 
कुिर िीऩहरू सिक्न य सिकाउन उत्प्ररेयत गने, 

(ख) आफ्ना फारफासरकाहरूको अध्ममन, अध्माऩनभा सनयन्त्तय िहमोग गने, 
(ग) िभदुामभा सिकाइका रासग उत्प्रयेकको बसूभका सनवानह गनन िवक्रम यहने, 
(घ) ववद्याथॉहरूको ऩवहचान तथा वगॉकयणका रासग स्थानीम तह य ववद्यारमराई 

वववयण उऩरब्ध गयाउने । 

२१. िभन्त्वम तथा अनगुभन िसभसत: (१) वैकल्पऩक प्रणारीको भाध्मभफाट सिकाइभा िहजीकयण 
कामनक्रभको िभन्त्वम तथा अनगुभन गनन प्रदेि तथा स्थानीम तहभा िभन्त्वम तथा अनगुभन 
िसभसतहरू यहनेछन ्। 

(२)  उऩदपा (१) फभोल्जभको िभन्त्वम तथा अनगुभन िसभसतको गठन, काभ, कतनव्म य 
असधकाय य अन्त्म व्मवस्था िम्फल्न्त्धत प्रदेि य स्थानीम तहरे तोके फभोल्जभ हनुेछ । 

२२.  ल्िक्षकका ऩेिागत िॊगठन य ववद्यारमका छाता िॊगठनहरूरे कामनक्रभ िञ्चारन गनन िक्न:े (१) 
नेऩार ल्िक्षक भहािॊघ, ववद्यारमका छाता िॊगठन रगामतका ऩेिागत िॊगठनहरूरे अनराइन 
सबसडमो कन्त्पयेन्त्ि प्रणारीको प्रमोग गयी ल्िक्षकको क्षभता ववकाि तथा ववद्याथॉहरूको सिकाइका 
रासग कामनक्रभहरू िञ्चारन गनन िक्नेछन ्। 

(२) उऩदपा (१) फभोल्जभ िञ्चारन हनुे कामनक्रभभा देिबयका इछछुक ल्िक्षक तथा 
ववद्याथॉहरु िहबागी हनु ऩाउनेछन ्। 

(३) उऩदपा (१) फभोल्जभ कामनक्रभ िञ्चारन गनुन अल्घ कामनक्रभको कामनमोजना ल्िक्षा 
तथा भानव स्रोत ववकाि केन्त्र, प्रदेिको िाभाल्जक ववकाि भन्त्रारम य स्थानीम तहराई ववद्यतुीम 
भाध्मभफाट उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोल्जभ प्राप्त कामनक्रभको कामनमोजना ल्िक्षा तथा भानव स्रोत 
ववकाि केन्त्र, प्रदेिको िाभाल्जक ववकाि भन्त्रारम य स्थानीम तहरे वेविाइट तथा आवश्मकता 
अनिुाय िाभाल्जक िञ्चारको भाध्मभफाट िावनजसनक गनन िक्नेछ ।  

२३.  िॊघ िॊस्थाहरूिॉग िहमोग सरन तथा िहकामन गनन िवकन े: (१) िूचना तथा प्रववसधिॉग िम्फल्न्त्धत 
ऩेिागत िॊगठनहरू य अन्त्म ववषमगत ऩेिागत िॊगठन, ल्िक्षकका िॊघ िॊगठनहरू, अन्त्म ल्िक्षण 
सिकाइिॉग िम्फल्न्त्धत िॊस्थाहरू, िूचना तथा प्रववसध, इन्त्टयनेट िेवाप्रदामक, िैल्क्षक िाभग्री 
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ववकािभा िॊरग्न, ल्िक्षक तासरभभा िॊरग्न िावनजसनक तथा सनजी िॊघ िॊस्थाहरूिॉग िॊघ, प्रदेि य 
स्थानीम तहभा आवश्मकता अनिुाय िहमोग सरन वा िहकामन गनन िवकनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोल्जभका िॊघ िॊस्थाहरूको िहमोग वा िहकामनभा कामनक्रभ 
िञ्चारन गननका रासग िम्फल्न्त्धत िॊघ िॊस्थाको िॊरग्नता वा प्रसतसनसधत्व हनु ेगयी िॊघ, प्रदेि य 
स्थानीम तहरे आवश्मकता अनिुाय िॊजार सनभानण गनन िवकनछे । 

(३) वैकल्पऩक सिकाइ प्रणारी ववकाि य कामानन्त्वमनका रासग याविम तथा अन्त्तयानविम 
ियकायी, गैयियकायी िॊघ िॊस्थाहरुिॉग िहकामन गनन िवकनेछ । 

२४.  स्रोतभा िाझेदायी गने: वैकल्पऩक प्रणारी कामानन्त्वमनको रासग िॊघ, प्रदेि य स्थानीम तहरे स्रोतको 
िाझेदायी तथा िहकामन गनन िवकनछे । 

२५.  थऩ व्मवस्था गनन िक्न:े प्रदेि य स्थानीम तहरे िफै फारफासरकाको रासग वैकल्पऩक प्रणारीको 
भाध्मभफाट सिकाइभा िहजीकयण गदान मि सनदेल्िका उल्परल्खत व्मवस्थाका असतरयि थऩ 
व्मवस्था गनन िक्नेछन ्। 

२६.  भाऩदण्डको ऩारना गनुन ऩने: मि सनदेल्िका फभोल्जभ वैकल्पऩक प्रणारीफाट सिकाइभा िहजीकयण 
गदान कोसबड-१९ को िॊक्रभणको सनमन्त्रण य योकथाभका रासग नेऩार ियकाय वा नेऩार 
ियकायद्वाया गदठत िसभसतहरू, स्वास््म तथा जनिॊख्मा भन्त्रारम, प्रदेि, स्थानीम तह य स्थानीम 
प्रिािनफाट सनधानरयत िॊक्रभण सनमन्त्रण य योकथाभिॉग िम्फल्न्त्धत िफै भाऩदण्डहरूको ऩरयऩारना 
गनुन ऩनेछ । 

२७.  फाल्झएभा अभान्त्म हनुे्  मि सनदेल्िकाभा उल्परल्खत कुनै व्मवस्था प्रचसरत कानूनिॉग फाल्झएभा 
फाल्झएको हदिम्भ मि सनदेल्िकाको व्मवस्था अभान्त्म हनुेछ। 
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