
 

 

 

 

 

वैकल्पिक प्रणालीबाट ववद्यार्थीको सिकाइ िहजीकरण निरे्दसिका, २०७७ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िेिाल िरकार 

सिक्षा, ववज्ञाि तर्था प्रववधि मन्त्रालय 

नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शमतत २०७७।२।१८ 
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वैकल्पिक प्रणालीबाट ववद्यार्थीको सिकाइ िहजीकरण निरे्दसिका, २०७७ 

 

प्रस्ताविा : कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको कारण अवरुद्ध रहेको भसकाइ प्रणालीलाई सुचारु गर्न र 
ववद्यालय जारे् उमेरका बालबाभलकालाई ववद्यालयमा नर्यभमत पठर्पाठर् र्िएसम्म आफ्र्ो 
पररवेशअरु्कूल भसक्रे् वातावरण सजृर्ा गर्न दरू तथा खुला भशक्षालगायत वैकल्पपक प्रणालीको 
माध्यमबाट प्रिावकारी र व्यवल्थथत रूपमा भसकाइमा सहजीकरण गर्न वाञ्छर्ीय िएकाले,  

भशक्षा ऐर्, २०२८ को दफा १९क. ले ददएको अधधकार प्रयोग गरी रे्पाल सरकार भशक्षा, ववज्ञार् 
तथा प्रववधध मन्त्रालयले यो नर्देभशका बर्ाई लागु गरेको छ । 
१.  िङ्क्षिप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यस नर्देभशकाको र्ाम “वैकल्पपक प्रणालीबाट ववद्याथीको भसकाइ 

सहजीकरण नर्देभशका, २०७७” रहेको छ। 
(२) यो नर्देभशका मन्त्रालयबाट थवीकृत िएको भमनतदेखख प्रारम्ि हुरे् छ ।  

२.  िररभाषा: ववषय वा प्रसङ् गले अको अथन र्लागेमा यस नर्देभशकामा,- 
(क)   “प्रववधध” िन्त्र्ाल े भशक्षण भसकाइमा प्रयोगमा आउरे् रेडडयो, एफएम रेडडयो, 

टेभलभिजर्, अर्लाइर् तथा अफलाइर्का माध्यम सम्झरु्पछन । 
(ख) “मन्त्रालय” िन्त्र्ाल े रे्पाल सरकार, भशक्षा, ववज्ञार् तथा प्रववधध मन्त्रालय 

सम्झरु्पछन ।  

(ग) “ववद्याथी” िन्त्र्ाल ेसबै प्रकारका ववद्यालयमा औपचाररक, अर्ौपचाररक रूपमा 
अध्ययर्रत वा ववद्यालय जारे् उमेरका ववद्यालयबादहर रहेका बालबाभलका  
सम्झरु्पछन  । 

(घ) “ववद्यालय” िन्त्र्ाल े प्रचभलत कारु्र्बमोल्जम थथापर्ा िई सञ्चालर् िएको 
सामुदानयक वा संथथागत ववद्यालय वा सावनजनर्क तथा नर्जी शैक्षक्षक 
गुठीद्वारा सञ्चाभलत ववद्यालय वा ववद्यालय भशक्षाका सबै प्रकारका भशक्षण 
संथथा सम्झरु्पछन र सो शब्दले परम्परागत ववद्यालयलाई समेत जर्ाउँछ । 

(ङ) “ववद्यालय भशक्षा” िन्त्र्ाल ेआधारिूत र माध्यभमक भशक्षा सम्झरु्पछन । 
(च) "वैकल्पपक प्रणाली" िन्त्र्ाले कोभिड-१९ वा यथतै प्रकारको ववपद् वा महामारी 

जथता कारणले नर्यभमत पठर्पाठर् गर्न कदठर् िएको वा हुरे् अवथथामा 
रेडडयो, एफएम रेडडयो, टेभलभिजर्, अर्लाइर्, अफलाइर्,  पररयोजर्ा पाठहरू, 
थवअध्ययर्, दरू तथा खुला भशक्षालगायतका वकैल्पपक माध्यम वा पद्धनतबाट 
अध्ययर्, अध्यापर् सुचारु राख् रे् ववधध र प्रक्रक्रया सम्झरु्पछन । 

(छ)  “भशक्षक” िन्त्र्ाल े ववद्यालयको अध्यापक सम्झरु्पछन र सो शब्दल े
प्रधार्ाध्यापकलाई समेत जर्ाउँछ । 

(ज) “थथार्ीय तह” िन्त्र्ाल ेगाउँपाभलका र र्गरपाभलका सम्झरु्पछन र सो शब्दले 
महार्गरपाभलका र उपमहार्गरपाभलकालाई समेत जर्ाउँछ। 
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(झ) “थवयम   सेवक” िन्त्र्ाल े ववद्याथीको भसकाइलाई सहजीकरण गरे् कायनमा 
समुदायमा रही थवेल्छछक रूपमा योगदार् गरे् थथार्ीय तह वा ववद्यालयल े
तोकेको व्यल्क्त सम्झरु्पछन । 

३.  ववद्यार्थी िहहचाि तर्था वर्गीकरण: (१) थथार्ीय तह तथा ववद्यालयले स्रोत साधर्मा पहँुचको 
अवथथाका आधारमा ववद्याथीको पदहचार् गरी वगीकरण गरु्नपरे् छ । 

(२) उपदफा (१) बमोल्जम ववद्याथी वगीकरण गदान देहायको समूहमा वगीकरण गरु्नपरे् 
छः 

(क) सबै क्रकभसमको प्रववधधको पहँुचिन्त्दा बादहर रहेका ववद्याथी समूह,  

(ख) रेडडयो, एफएम रेडडयोमा पहँुच िएका ववद्याथी समूह,  

(ग) टेभलभिजर्मा पहँुच िएका ववद्याथी समूह,  

(घ) कम््युटर िएको तर अर्लाइर् करे्ल्क्टभिटी र्िएका ववद्याथी समूह,  

(ङ) इन्त्टररे्ट तथा सूचर्ा सञ्चार प्रववधधका साधर्मा पहँुच िएका ववद्याथी 
समूह ।  

(३) उपदफा (२) बमोल्जमको समूह वगीकरणमा राख् र् र्सक्रकरे् प्रकृनतका ववशषे 
आवश्यकता िएका बालबाभलकाका लाधग सम्बल्न्त्धत थथार्ीय तह र ववद्यालयले आवश्यकताको 
प्रकृनतअरु्सार छुट्टै भसकाइ सहजीकरणको व्यवथथा गरु्नपरे् छ ।  

(४) वैकल्पपक प्रणालीबाट भसकाइमा सहजीकरण गदान राल्रिय पाठ् यक्रम 
प्रारूपबमोल्जमका सामग्रीहरू प्रयोग गरु्नपरे् छ I 

४.  ववद्यार्थी िहहचाि तर्था वर्गीकरणिम्बन्धी प्रक्रिया: (१) दफा ३ बमोल्जम समूहगत ववद्याथी 
पदहचार् तथा वगीकरण गरे् प्रयोजर्का लाधग ववद्यालयल े चालु शैक्षक्षक सरको आधारमा 
आफ्र्ो ववद्यालयको अभिलेखअरु्सार ववद्याथीको र्ामर्ामेसी, आमा, बाबुको र्ाम, ठेगार्ा, 
सम्पकन  रं्., ववद्याथीको समूहकृत वगन र स्रोत साधर्को पहँुचको अवथथासमेतको वववरण खुलाइन 
सम्बल्न्त्धत थथार्ीय तहलाई उपलब्ध गराउरु्परे् छ । 

(२) उपदफा (१) बमोल्जम ववद्याथीको वववरण उपलब्ध गराउर् र्सक्रकरे् अवथथा 
िएमा अनघपलो शकै्षक्षक सरको ववद्यालयको अभिलेखको आधारमा चालु शैक्षक्षक सरमा 
अध्ययर् गरे् कक्षा यक्रकर् गरी वववरण उपलब्ध गराउरु्परे् छ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोल्जम प्रा्त वववरणसमेतका आधारमा थथार्ीय तहल े
ववभिन्त्र् ववद्यालयलमा अध्ययर्रत, ववद्यालय बादहर रहेका, अन्त्य थथार्मा अध्ययर् 
गरररहेका तर कोभिड-१९ लगायतका महामारी एवम   ववपद्का कारण थथार्ीय तहको क्षरेभिर 
बभसरहेका प्रारल्म्िक बाल ववकासदेखख ववद्यालय जारे् उमेरका सबै बालबाभलकाको वववरण 
तयार गरी दफा ३ को उपदफा (२) बमोल्जम समूहगत रूपमा वगीकरण गरु्नपरे् छ । 

(४) उपदफा (३) बमोल्जम समूहगत रूपमा वगीकरण गररएका ववद्याथीहरूलाई 
भसकाइमा सहज हुरे् अवथथा ववश्लेषण गरी ववद्यालयले आफ्र्ो सेवा क्षरेभिरका सबै 
बालबाभलकाहरूको सहजीकरण गरे् कायनयोजर्ा गरी थथार्ीय तहलाई उपलब्ध गराउरु्परे्  छ ।  



  3 
 

(५) उपदफा (४) बमोल्जम कायनयोजर्ा बर्ाउँदा ववद्यालयगत, क्षेरगत, वडागत, कक्षागत 
वा अन्त्य उपयुक्त समूहमा वविाजर् गर्न सक्रकरे्  छ ।  

५.  काययिम िञ्चालि प्रक्रिया: (१) दफा ४ को उपदफा (४) बमोल्जमको कायनयोजर्ाका आधारमा 
ववद्यालयले समूहगत वा वैयल्क्तक रूपमा नर्धानररत साधर्, ववधध तथा प्रक्रक्रया अपर्ाई 
भसकाइमा सहजीकरण गरु्नपरे् छ । 

(२) उपदफा (१) बमोल्जम भसकाइ सहजीकरण कायनक्रम सञ्चालर् गदान ववद्यालयले 
सा्तादहक वा माभसक समय ताभलका तयार गरी प्रकाशर् गरु्नपरे्  छ । 

(३) उपदफा (१) बमोल्जम भसकाइ सहजीकरण कायनक्रम प्रिावकारी रूपमा सञ्चालर्का 
लाधग ववद्यालयले समूहगत रूपमा भशक्षक वा ववद्यालय कमनचारी वा थवयम   सेवकलाई संयोजर् 
गरे् ल्जम्मेवारी ददरु्परे् छ । 

(४) थथार्ीय तह वा ववद्यालयले भसकाइ सहजीकरण कायनक्रम सञ्चालर् गदान 
आवश्यकताअरु्सार सोही समुदायमा क्रक्रयाशील सङ् घसंथथा वा व्यल्क्तको सहयोग भलर् वा 
पररचालर् गर्न सक्रे् छ ।  

६.  िमूहर्गत सिकाइ काययिमिम्बन्धी व्यवस्र्था: दफा ३ को उपदफा (२) बमोल्जम वगीकृत 
ववद्याथीको समूहलाई देहायबमोल्जमको लक्षक्षत कायनक्रम सञ्चालर् गरी भसकाइ सहजीकरण 
गरु्नपरे् छ: 

(क) िबै क्रकसिमको प्रववधधको िह ुँचभन्र्दा बाहहर रहेका ववद्यार्थी िमूहका लाधर्ग: 

(१)  सबै ववद्याथीहरूलाई चालु शैक्षक्षक सरमा अध्ययर् गरे् कक्षा यक्रकर् गरी 
सोको अभिलखे राखी पाठ् यपुथतक उपलब्ध गराउरे्, 

(२)  भशक्षा तथा मार्व स्रोत ववकास केन्त्रबाट थवाध्ययर् वा सामग्रीको 
ववद्युतीय प्रनत तयार गरी वेबसाइटमा राख् रे्, प्रदेश र थथार्ीय तहल े
समन्त्वय गरी उक्त सामग्री छपाइ गरी ववद्यालयलाई उपलब्ध गराउरे् र 
थथार्ीय तहले अभ्यास पुल्थतकाहरू छपाइन गरी ववतरण गरे्, 

(३)  समुदायमा रहेका वा रहरे् भसकाइ केन्त्र वा ववद्यालयमा एकआपसमा 
िौनतक दरुी कायम गरी बसाइ व्यवथथा भमलाई श्रव्य दृश्य प्रववधधमाफन त 
भसक्रे्, भसकाउरे् व्यवथथा गरे्, 

(४)  थथार्ीय समुदायमा रहेका भशक्षकहरू र भशक्षक र्िएको अवथथामा 
थथार्ीय तह वा ववद्यालयबाट तोक्रकएका थवयम   सेवकबाट ववद्याथीहरूका 
लाधग भसकाइमा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर् याउरे् व्यवथथा गरे्, 

(५) अभििावक भशक्षाका माध्यमबाट अभििावकलाइन बालबाभलकाको  
भसकाइका लाधग उत्पे्ररकको िूभमका नर्वानह गर्न प्रोत्सादहत गरे् । 

(ख) रेडियो, एफएम रेडियोमा िह ुँच भएका ववद्यार्थी िमूहका लाधर्ग: 

(१)  सबै ववद्याथीहरूलाई चालु शैक्षक्षक सरमा अध्ययर् गरे् कक्षा यक्रकर् गरी 
सोको अभिलेख राखी पाठ् यपुथतक उपलब्ध गराउरे्, 
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(२)  भशक्षा तथा मार्व स्रोत ववकास केन्त्रले तयार पारेका सामग्रीहरू केन्त्रीय 
रेडडयोबाट प्रसारण गरे् र यी सामग्रीहरू थथार्ीय एफएम रेडडयोहरूलाई 
नर्ःशुपक उपलब्ध गराउरे्,  

(३) प्रदेश र थथार्ीय तहले नर्:शुपक वा न्त्यूर्तम शुपकमा प्रसारण गरे् 
व्यवथथा भमलाउर्े, 

(४) थथार्ीय तहले आफ्र्ो क्षेरभिर उपलब्ध भशक्षक पररचालर् गरी 
सामुदानयक रेडडयो पाठ ववकास गरी प्रसारण गरे् व्यवथथा भमलाउरे्, 

प्रसारण गदान अन्त्तरक्रक्रयात्मक बर्ाउर् आवश्यक प्रबन्त्ध गरे् र 
ववद्याथीको नर्गरार्ीको ल्जम्मा समुदायमा बसोबास गरररहेका भशक्षकलाई 
ददरे्,  

(५) रेडडयोबाट सुन्त्रे् र ववद्याथीहरूले आफैँ ले अभ्यास गदै भसक्रे् व्यवथथाका 
लाधग थथार्ीय समुदायमा बसोबास गरररहरेका भशक्षक र अभििावकबाट 
नर्गरार्ीको व्यवथथाका साथै िौनतक दरुी कायम गरी चारदेखख पाँच 
जर्ाको समूहमा छलफल गरे् व्यवथथा भमलाउरे्, 

(६) ववद्याथील े तयार गरेको लेख रचर्ा र घरमै बसेर गरेको पररयोजर्ा 
कायनलाई रेडडयोमा प्रसारण गरे् व्यवथथा भमलाउर्े,  

(७) रेडडयो प्रसारका साथै सम्िव िएसम्म थवअध्ययर् सामग्री उपलब्ध 
गराउरे्, 

(८) भशक्षा तथा मार्व स्रोत ववकास केन्त्र, प्रदेश र थथार्ीय तहबाट रेडडयो र 
एफएम रेडडयोबाट प्रसारण गरररे् कक्षागत र ववषयगत पाठहरूसम्बन्त्धी 
समय ताभलकालाई व्यवल्थथत गरी सावनजनर्क गरे्,  

(९) ववद्यालयमा सम्िव िएसम्म टोल फ्री र्ोदटस बोडन सभिनस र बपक 
एसएमएस सभिनसको प्रयोग गरे्, 

(१०) अभििावक भशक्षाका माध्यमबाट अभििावकलाइन बालबाभलकाको  
भसकाइका लाधग उत्पे्ररकको िूभमका नर्वानह गर्न प्रोत्सादहत गरे् ।  

(र्ग) टेसलसभजिमा िह ुँच भएका ववद्यार्थी िमूहका लाधर्ग : 

(१) सबै ववद्याथीहरूलाई चालु शैक्षक्षक सरमा अध्ययर् गरे् कक्षा यक्रकर् गरी 
सोको अभिलेख राखी पाठ् यपुथतक उपलब्ध गराउरे्, 

(२)  भशक्षा तथा मार्व स्रोत ववकास केन्त्रले ववकास तथा संयोजर् गरेका 
कक्षागत भसकाइ सामग्रीहरू केन्त्रीय टेभलभिजर्बाट प्रसारण गरे्, 

(३) भशक्षा तथा मार्व स्रोत ववकास केन्त्रबाट तयार िएका र प्रसारण गररएका 
सामग्रीहरू नर्:शुपक सबै टेभलभिजर् छयार्लहरूलाई उपलब्ध गराउरे्, 

(४) प्रदेशले प्रदेश थतरमा र थथार्ीय तहल े आफ्र्ो क्षरेभिर रहेका ववज्ञ 
भशक्षक पररचालर् गरी भसकाइ सामग्री ववकास गरी टेभलभिजर्बाट 
प्रसारण गरे् व्यवथथा गरे्, 
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(५) टेभलभिजर्बाट प्रसारण िएका पाठहरू ववद्याथीहरूले अध्ययर् गरे, 
र्गरेको अरु्गमर्का साथै पाठ् यवथतु बुझ्र् कदठर्ाइ िए, र्िएको यक्रकर् 
गरी समुदायमा रहेका भशक्षकहरूबाट सहजीकरण गरे् व्यवथथा भमलाउरे्, 

(६) भशक्षा तथा मार्व स्रोत ववकास केन्त्र, प्रदेश र थथार्ीय तहबाट 
टेभलभिजर्बाट प्रसारण गरररे् कक्षागत र ववषयगत पाठहरूसम्बन्त्धी समय 
ताभलकालाई व्यवल्थथत गरी सावनजनर्क गरे्,  

(७) अभििावक भशक्षाका माध्यमबाट अभििावकलाइन बालबाभलकाको  
भसकाइका लाधग उत्पे्ररकको िूभमका नर्वानह गर्न प्रोत्सादहत गरे् ।  

(घ) कम्प्य टर भएको तर अिलाइि किेल्टटसभटी िभएका ववद्यार्थी िमूहका लाधर्ग: 

(१)  सबै ववद्याथीहरूलाई चालु शैक्षक्षक सरमा अध्ययर् गरे् कक्षा यक्रकर् गरी 
सोको अभिलेख राखी पाठ् यपुथतक उपलब्ध गराउरे्, 

(२) अर्लाइर्मा तयार गररएको सामग्रीको अफलाइर् मोडमा (भसडी वा पेर् 
ड्राइि, हाडनडडथक आदद) ववद्यालय र थथार्ीय तह माफन त उपलब्ध गराउर्,े 

(३) नर्जी बबके्रताहरूले बजारमा िएका पाठ् यक्रम ववकास केन्त्रको थवीकृत 
सूचीभिरका शैक्षक्षक सामग्रीहरू सहुभलयत वा छुटमा ववद्याथीलाई उपलब्ध 
गराउरे्, 

(४) ववद्याथीहरूलाइन अफलाइर् मोडमा उपलब्ध गराइएका भसकाइ सामग्रीहरू 
प्रयोग गरी अध्ययर् गरे, र्गरेको अरु्गमर् गरु्नका साथै पाठ् यवथतु बुझ्र् 
कदठर्ाइ िए, र्िएको सम्बन्त्धमा समुदायमा रहेका भशक्षकहरूबाट 
सहजीकरण गर् ेव्यवथथा भमलाउर्े, 

(५) अभििावक भशक्षाका माध्यमबाट अभििावकलाइन बालबाभलकाको  
भसकाइका लाधग उत्पे्ररकको िूभमका नर्वानह गर्न प्रोत्सादहत गरे् ।  

(ङ)  इन्टरिेट तर्था िूचिा िञ्चार प्रववधधका िाधिमा िह ुँच भएका ववद्यार्थी िमूहका   
लाधर्ग : 

(१)  सबै ववद्याथीहरूलाई चालु शैक्षक्षक सरमा अध्ययर् गरे् कक्षा यक्रकर् गरी 
सोको अभिलेख राखी पाठ् यपुथतक उपलब्ध गराउरे्, 

(२) भशक्षा तथा मार्व स्रोत ववकास केन्त्र, प्रदेश र थथार्ीय तहले अर्लाइर् 
भसकाइ सामग्रीहरू तयारी गरी अर्लाइर् माध्यममा उपलब्ध गराउरे्, 

(३) राल्रिय पाठ् यक्रम प्रारूपअरु्कूलका खुला स्रोतमा उपलब्ध अर्लाइर् 
भसकाइ सामग्रीहरू प्रयोग गर्न सक्रकरे्,  

(४) भशक्षा तथा मार्व स्रोत ववकास केन्त्र, प्रदेश सरकार, थथार्ीय तहबाट 
उत्पादर् िएका सामग्री समेत प्रयोग गरी ववद्यालयहरूले अर्लाइर् 
पठर्पाठर् गरे्, 

(५) भशक्षा तथा मार्व स्रोत ववकास केन्त्रले अर्लाइर्मा प्रसारण गररएका 
श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू लनर्नङ पोटनल वा युट्युबमा अपलोड गरे्, 
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(६) पाठ् यक्रम ववकास केन्त्रबाट तयार गररएका र थवीकृनत प्रदार् गररएका 
ववद्यालय तहका सबै कक्षाका पाठ् यक्रम, पाठ् यपुथतक तथा अन्त्य 
पाठ् यसामग्रीलगायत अन्त्य श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू साइबर सुरक्षा 
नर्देभशकाको अधीर्मा रही मोबाइल एल््लकेसर् ववकास गरी डाउर्लोड 
गर्न सक्रकरे् व्यवथथा गरे्, 

(७) अभििावक भशक्षाका माध्यमबाट अभििावकलाइन बालबाभलकाको  
भसकाइका लाधग उत्पे्ररकको िूभमका नर्वानह गर्न प्रोत्सादहत गरे् । 

७.  ववद्यार्थीले आफ्िो रुधच र प्रार्थसमकता अि िार अध्ययि र्गिय िाउिे: दफा ६ बमोल्जमका 
कायनक्रमहरूमध्ये एकिन्त्दा बढी कायनक्रममा पहँुच हुरे् ववद्याथीले आफ्र्ो रुधच र 
प्राथभमकताअरु्सारको कायनक्रम छर्ोट गर्न सक्रे् छ । 

८.  प्रारल्म्भक बालववकाि उमेर िमूहका बालबासलकाका लाधर्ग सिकाइ िहजीकरण: (१) थथार्ीय तह 
तथा ववद्यालयले रेडडयो, टेभलभिजर् तथा अर्लाइर् सामग्री प्रयोग गरी प्रारल्म्िक बालववकास 
उमेर समूहका बालबाभलकाका लाधग भसकाइ सहजीकरण गर्न सक्र्े छर्   । 

(२) उपदफा (१) बमोल्जम भसकाइ सहजीकरण गदान सहयोगी कायनकतान तथा 
अभििावकका लाधग घरायसी ववद्यालय (होम थकुभलङ्ग) को रूपमा कायनक्रम सञ्चालर् गर्न   
सक्रकरे् छ । 

९.  काययिम िञ्चालि र्गियका लाधर्ग िामग्रीको उिलब्धता: (१) अर्लाइर् ववद्युतीय सामग्रीहरू 
भशक्षा तथा मार्व स्रोत ववकास केन्त्रको लनर्नङ पोटनल (learning.cehrd.edu.np) र प्रसारण िएका 
पाठहरू युट्युब छयार्ल (www.youtube.com/ncedvirtual) तथा पाठ् यक्रम ववकास केन्त्रको इ-
पुथतकालय (www.moecdc.gov.np) मा उपलब्ध हुरे् छ र यसको भलङ् क भशक्षा तथा मार्व 
स्रोत ववकास केन्त्रको वेबसाइट (www.doe.gov.np) मा समेत रहरे् छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोल्जमका सामग्रीहरू प्रदेशको भशक्षा ववकास नर्देशर्ालायको 
वेबसाइटमा समेत उपलब्ध हुरे् छर्   ।  

   (३) उपदफा (१) र (२) बमोल्जम वेबसाइटमा उपलब्ध सामग्रीहरू नर्:शुपक डाउर्लोड 
गरी प्रयोग गर्न वा गराउर् सक्रकरे् छ ।  

(४) वेबसाइटमा थप भसकाइ सामग्रीहरू नर्यभमत रूपमा अपलोड गरररे् छ । 
१०.  टेसलसभजि प्रिारण तासलका बिाउिे: भशक्षा तथा मार्व स्रोत ववकास केन्त्रले रे्पाल 

टेभलभिजर्लगायतका टेभलभिजर्हरूबाट प्रसारण गरे् कायनक्रमको समय ताभलका नर्यभमत 
रूपमा वेबसाइटमा (www.doe.gov.np) मा राख् रु् परे्छ ।  

११.  ववद्यालय तर्था सििकले सिकाइ िामग्री ववकाि र्गरी िञ्चालि र्गिय िटिे: (१) दफा ६ मा 
उल्पलखखत कायनक्रमका अनतररक्त ववद्यालय तथा भशक्षकले उपलब्ध प्रववधधका आधारमा भसकाइ 
सामग्री ववकास गरी भसकाइ सहजीकरण कायनक्रम सञ्चालर् गर्न सक्र्े छर्  । 

(२) उपदफा (१) बमोल्जम सहजीकरण कायनक्रम सञ्चालर् गदान राल्रिय पाठ् यक्रम 
प्रारूपबमोल्जमका सामग्री प्रयोग गरु्नपरे् छ । 

http://www.youtube.com/ncedvirtual
http://www.moecdc.gov.np/
http://www.doe.gov.np/
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(३) उपदफा (१) बमोल्जम सञ्चालर् हुरे् कायनक्रममा अन्त्य ववद्यालयका ववद्याथी 
समेत सहिागी हुर् पाउरे् छर्   । 

(४) ववद्यालय तथा भशक्षकले भसकाइ सामग्री ववकास गरी सञ्चालर् गर्न सक्र्े अन्त्य 
व्यवथथा थथार्ीय तहले तोकेबमोल्जम हुरे् छ ।  

१२. मन्रालयको भूसमका: वैकल्पपक प्रणालीको माध्यमबाट भसकाइमा सहजीकरण गरे् सम्बन्त्धमा 
मन्त्रालयको िूभमका देहायबमोल्जम हुरे् छ: 

(क) अन्त्तरमन्त्रालय तथा नर्कायहरू र सङ् घ,  प्रदेश र थथार्ीय तहबाट 
सम्पादर् हुरे् कामको समन्त्वय गरे्, 

(ख) रे्पाल टेभलकम लगायत इन्त्टरर्ेट सेवा प्रदायक संथथाबाट शैक्षक्षक 
प्रयोजर्का लाधग मार हुरे् गरी नर्:शुपक वा सहुभलयत शुपकमा डाटा 
्याकेज प्रा्त गरी ववद्यालय तथा ववद्याथीलाई नर्:शुपक उपलब्ध 
गराउरे्, 

(ग) एकीकृत भशक्षा पोटनलको नर्मानण तथा सञ्चालर्, शैक्षक्षक टेभलभिजर् 
छयार्ल थथापर्ा र सञ्चालर्, ववद्युतीय भशक्षण सामग्री ववकास, 

अर्लाइर् प्रववधध तथा उपकरण, ववद्युतको वैकल्पपक व्यवथथा, िचुनअल 
पयाब, ई क्लाउड प्रयोगशाला र इलाइब्ररेी थथापर्ा, खररद तथा सञ्चालर्का 
लाधग आवश्यक बजटे व्यवथथापर् सम्बन्त्धी कायनहरू गरे्, 

(घ) ववभिन्त्र् राल्रिय तथा अन्त्तरानल्रिय सङ् घ संथथाहरूसँग सहकायन गरे् । 
१३. सििा तर्था मािव स्रोत ववकाि केन्रको भूसमका: वकैल्पपक प्रणालीको माध्यमबाट भसकाइमा 

सहजीकरण गर् ेसम्बन्त्धमा भशक्षा तथा मार्व स्रोत ववकास केन्त्रको िूभमका देहायबमोल्जम हुरे् 
छ: 

(क) राल्रियथतरमा एकीकृत भशक्षा ई लनर्नङ पोटनलको नर्मानण गरी शकै्षक्षक 
सामग्रीहरू सवनसुलि रूपमा भलर् सक्र्े गरी ववकास गरे्, 

(ख) इ लनर्नङ पोटनलमा िएका र ववकास गररएका सामग्रीहरूलाई भसडी, 
पेर्ड्राइि, हाडनडडथक, भसथटम जथता अफलाइर् मोडमा रूपान्त्तरण गरी 
ववद्युतीय प्रनत उपलब्ध गराउर्े, 

(ग) दफा ३ को उपदफा (२) बमोल्जमका सबै वगनका ववद्याथीका लाधग उपयोग 
गर्न भमपर् ेडडल्जटल र छापा सामग्री तयार गरे् र सो प्रयोजर्का लाधग 
सम्बद्ध नर्काय र सङ् घसंथथाहरूसँग समन्त्वय र सहजीकरण गरे्, 

(घ) सबै क्रकभसमका भसकाइ सामग्रीहरूको ववषयवथतुको गुणथतर कायम गर्न 
आवश्यक कायन गरे्, गराउरे्, 

(ङ) ववभिन्त्र् सङ् घसंथथा तथा व्यल्क्तहरूल े नर्मानण गरेका डडल्जटल सामग्री, 
खुला स्रोतमा उपलब्ध शैक्षक्षक सामग्री, व्यवसानयक रूपमा तयार िएका र 
बजारमा उपलब्ध सामग्रीहरूको सूची तयार गरी अद्यावधधक गरे् र 
आवश्यकताअरु्सार सामग्रीहरू खररद गरी ववतरण गरे्, 
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(च) भसकाइ सहजीकरण कायनक्रमका लाधग बजेटको व्यवथथापर्सम्बन्त्धी कायन 
गरे्, 

(छ) भसकाइ सामग्री नर्मानणका लाधग सङ् घ, प्रदेश र थथार्ीय तहबबच संयोजर् 
गरे्, 

(ज) भसकाइ व्यवथथापर् प्रणाली, कन्त्फरेन्त्स साधर्, डडल्जटल ववषयवथतु, परीक्षा 
र मूपयाङ् कर्का न्त्यूर्तम   मापदण्ड नर्धानरणसम्बन्त्धी कायन गरे् । 

१४. प्ररे्दिको भूसमका: वैकल्पपक प्रणालीको माध्यमबाट भसकाइमा सहजीकरण गरे् सम्बन्त्धमा 
प्रदेशको िूभमका देहायबमोल्जम हुरे् छ: 

(क) भशक्षा तथा मार्व स्रोत ववकास केन्त्रको ई लनर्नङ पोटनलमा िएका 
सामग्रीहरू प्रदेश थतरमा टेभलभिजर् तथा रेडडयोबाट प्रसारण गरे् व्यवथथा 
भमलाउर्,े 

(ख) थथार्ीय तहबाट िएका काममा आवश्यक समन्त्वय र सहजीकरण गरे्, 
(ग) भशक्षा ववकास नर्देशर्ालयमाफन त कायनक्रम कायानन्त्वयर्का लाधग आवश्यक 

सहजीकरण गरे्, गराउरे्, 
(घ) प्रदेशको भशक्षा ताभलम केन्त्रमाफन त भशक्षकको क्षमता ववकास, मर्ोपरामशन, 

भशक्षक अभििावकका लाधग घरायसी ववद्यालय (होम थकुभलङ) जथता 
कायनक्रम सञ्चालर् गरे्, गराउर्े, 

(ङ) राल्रिय पाठ् यक्रम प्रारूपबमोल्जम प्रदेशथतरमा रेडडयो, टेभलभिजर् र 
अर्लाइर्का कायनक्रमहरू उत्पादर् गरी प्रसारण गरे्, गराउरे्, 

(च) प्रदेशबाट उत्पादर् तथा प्रसारण िएका सामग्रीहरू प्रदेश सामाल्जक 
ववकास मन्त्रालय र भशक्षा ववकास नर्देशर्ालयको वबेसाइटमा राख् रे् र 
त्यसलाइन भशक्षा तथा मार्व स्रोत ववकास केन्त्रको लनर्नङ प्रोटलसँग भलङ् क 
गरे्, 

(छ) अर्लाइर्का लाधग तयार गररएका सामग्रीहरूलाई भसडी वा पेर्ड्राइि, हाडन 
डडथक, भसथटम जथता अफलाइर् मोडमा रूपान्त्तरण गरी थथार्ीय 
तहमाफन त वा सोझै ववद्यालयले प्रयोग गरे् व्यवथथा भमलाउर्े,  

(ज) अफलाइर् मोडमा तयार गररएका सामग्रीहरूलाई पुथतक वा अभ्यास 
पुल्थतकाका रूपमा छपाइ गरी थथार्ीय तह वा ववद्यालयलाइन उपलब्ध 
गराउरे्, 

(झ) प्रदेशभिर सञ्चालर् िएका भशक्षण भसकाइका कायनक्रमहरूको अरु्गमर् 
तथा सुपररवेक्षण गरी आवश्यकताअरु्सार सहयोग गरे् । 

१५. स्र्थािीय तहको भूसमका: वकैल्पपक प्रणालीको माध्यमबाट भसकाइमा सहजीकरण गरे् सम्बन्त्धमा 
थथार्ीय तहको िूभमका देहायबमोल्जम हुरे् छ: 

(क) दफा ३ र ४ बमोल्जम थथार्ीय तहमा रहेका ववद्याथीहरूको पदहचार् तथा 
वगीकरणसम्बन्त्धी कायन गरे्, गराउरे्, 
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(ख) आवश्यकतारु्सार भसकाइ केन्त्रहरू थथापर्ा गर्न सहजीकरण गरे्, 

(ग) भशक्षकलाई भसकाइ सहजकतान तथा मूपयाङ् कर्कतानको रूपमा पररचालर् 
गरे् र सोको अरु्गमर् गरे्, गराउरे्,  

(घ) रेडडयो, टेभलभिजर् र अर्लाइर् तथा अफलाइर्बाट थथार्ीय भशक्षक तथा 
ववद्याथीको सहिाधगतामा भसकाइ सहजीकरण कायनक्रम उत्पादर् तथा 
प्रसारण गरे्, गराउरे्, 

(ङ) डडल्जटल वा दरू भशक्षण सामग्री प्रयोग र कोभिड-१९ वा यथतै प्रकारको 
ववपद्सम्बन्त्धी सचेतर्ा अभिवदृ्धधका लाधग कायनक्रम सञ्चालर् गरे्, 

(च) थथार्ीय रूपमा बसोबास गरररहेका भशक्षक तथा थवयम   सेवकहरूलाई 
सहजकतानको रूपमा पररचालर् गरे्, गराउरे्, 

(छ) केन्त्र, प्रदेश र थथार्ीय तहले ववकास गरेका र अर्लाइर् तथा 
अफलाइर्मा उपलब्ध सामग्रीहरूलाई पुथतक वा अभ्यास पुल्थतकाका 
रूपमा छपाइ गरी ववद्यालयलाई उपलब्ध गराउरे्, 

(ज) आवश्यकताअरु्सार पुरार्ा पाठ् यपुथतकको प्रयोग गरे् व्यवथथा भमलाउर्,े 
(झ) ववद्याथीलाई घरघरमा पाठ् यपुथतक उपलब्ध गराउर् आवश्यक 

सहजीकरण गर्े, 
(ञ) दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोल्जमको वगीकृत समूहका 

लाधग भसकाइमा सहयोग गरे् सहायताका कायनक्रम वडाबाट सञ्चालर् गरे् 
व्यवथथा भमलाउर्,े 

(ट) अर्लाइर् र अफलाइर् मोडमा भसकाइ सहजीकरण कायनक्रम सञ्चालर् 
गर्न भशक्षकहरूको क्षमता ववकाससम्बन्त्धी छोटो अवधधका ताभलम 
कायनक्रमहरू सञ्चालर् गरे्, गराउरे्, 

(ठ) िौनतक पूवानधार र ववद्याथी सङ् ख्याका आधारमा िौनतक दरुी कायम 
राखी कायनक्रम सञ्चालर्मा सहजीकरण गरे्, 

(ड) सङ् घस ंथथाको सहकायनमा ववभिन्त्र् माध्यमको उपयोग गरी कायनक्रम 
सञ्चालर् गरे्, गराउरे् । 

१६. िञ्चार िेर, प्रकािि तर्था प्रिारण िसं्र्थाको भूसमका: वकैल्पपक प्रणालीको माध्यमबाट भसकाइमा 
सहजीकरण गरे् सम्बन्त्धमा सञ्चार क्षेर प्रकाशर् तथा प्रसारण संथथाको िूभमका देहायबमोल्जम 
हुरे् छ: 

(क) भसकाइ सहजीकरण सामग्रीहरू नर्:शुपक वा सहुभलयत शुपकमा प्रकाशर् 
तथा प्रसारण गरे्, गराउरे्, 

(ख) ववभिन्त्र् प्रकारका शैक्षक्षक र सचेतर्ामूलक कायनक्रमहरूलाई आआफ्र्ो 
माध्यममा प्रकाशर् तथा प्रसारणका लाधग प्राथभमकता ददरे्, 

(ग) टेभलभिजर्, रेडडयो तथा एफएम रेडडयोबाट भशक्षा छयार्ल,  भशक्षा रेडडयो र 
एफएम रेडडयोको सञ्चालर् गरे्, 
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(घ) उपखण्ड (ग) बमोल्जमको भशक्षा छयार्ल, भशक्षा रेडडयो तथा एफएम 
रेडडयोलाई राल्रिय र थथार्ीय थतरका छयार्ल ववतरकहरूबाट नर्:शुपक 
रूपमा प्रसारणको व्यवथथा गरे्, गराउरे् । 

१७. निजी िरेको भूसमका: वकैल्पपक प्रणालीको माध्यमबाट भसकाइमा सहजीकरण गरे् सम्बन्त्धमा 
नर्जी क्षरेको िूभमका देहायबमोल्जम हुरे् छ: 

(क) आफूले ववकास गरेका शैक्षक्षक सामग्रीहरू (भिडडयो लेसर्, भसकाइ सामग्री, 
पुथतक, जर्नल आदद) आफ्र्ो धचर्ारीसदहत प्रकाशर् वा प्रसारण गरे् र 
नर्:शुपक रूपमा ववतरणको व्यवथथा गरे्, गराउरे्, 

(ख) सङ् घ, प्रदेश वा थथार्ीय तहलाई वैकल्पपक प्रणालीको व्यवथथापर् गर्न 
सहयोग गरे् I 

१८. ववद्यालयको भूसमका: वैकल्पपक प्रणालीको माध्यमबाट भसकाइमा सहजीकरण गरे् सम्बन्त्धमा 
ववद्यालयको िूभमका देहायबमोल्जम हुरे् छ: 

(क) दफा ३ र ४ बमोल्जम आफ्र्ो सेवा क्षरेमा रहेका ववद्याथीहरूको पदहचार् 
तथा वगीकरणसम्बन्त्धी कायन गरे्, गराउरे्,  

(ख) थथार्ीय तहसँग समन्त्वय गरी आवश्यकतारु्सार भसकाइ केन्त्रहरू थथापर्ा 
गरी सञ्चालर् गरे्, गराउरे्, 

(ग) भशक्षकहरूलाई थथार्ीय पररवेशअरु्सार छापा वा डडल्जटल शैक्षक्षक सामग्री 
उत्पादर् गर्न र रेडडयो, टेभलभिजर् तथा अर्लाइर्मा स्रोत भशक्षकको 
रूपमा काम गर्न प्रोत्साहर् गरे्, 

(घ) ववद्याथीहरूको सहिाधगता र भसकाइको नर्गरार्ी तथा मूपयाङ् कर् गरे्, 
(ङ) ववद्याथीका लाधग तयार गररएका ववद्युतीय सामग्रीहरू भशक्षा तथा मार्व 

स्रोत ववकास केन्त्रको ई लनर्नङ पोटनलमा उपलब्ध गराउरे्, 
(च) खुला स्रोतमा आधाररत नर्:शुपक उपलब्ध हुरे् अर्लाइर् र अफलाइर् 

भसकाइ व्यवथथापर् प्रणालीहरू उपयोग गरे्, गराउरे्, 
(छ) ववद्यालयले आफ्र्ो सेवा क्षरेमा रहेका सबै ववद्याथीहरूलाई भसक्रे् अवसर 

प्रदार् गरे्, 
(ज) ववद्याथीलाई घरघरमा पाठ् यपुथतक उपलब्ध गराउरे्, 

(झ)  व्यवथथापकीय प्रबन्त्धको ववषयमा थथार्ीय तहको अरु्मनत भलरे् ।  

१९. सििकको भूसमका: वैकल्पपक प्रणालीको माध्यमबाट भसकाइमा सहजीकरण गरे् सम्बन्त्धमा 
भशक्षकको िूभमका देहायबमोल्जम हुरे् छ: 

(क) दफा ३ र ४ बमोल्जम आफ्र्ो बसोबास क्षेरमा रहेका ववद्याथीहरूको 
पदहचार् तथा वगीकरणका लाधग थथार्ीय तह र ववद्यालयलाई वववरण 
उपलब्ध गराउरे्, 

(ख) समुदायमा स्रोत भशक्षक वा सहजकतानको रूपमा काम गर्न र्ल्जकैको 
ववद्यालयमा सम्पकन  राख् रे्, 
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(ग) र्याँ तथा पुरार्ा पाठ् यपुथतकको प्रयोग गरेर पढ्रे् वा भसक्रे्, भसकाउरे् 
कुरामा सहजीकरण गरे्, 

(घ) समुदायमा रहेका आफूले पढाउर्े ववद्यालय बाहेकका ववद्याथीहरूको सूची 
बर्ाइन सहजीकरण गरे्, 

(ङ) बसोबास र्ल्जक रहेको ववद्यालयलाइन आवश्यकताअरु्सार सहयोग गरे्, 
(च) ववद्याथीहरूलाइन सवनव्यापी रूपमा प्रयोग िएका अर्लाइर् पद्धनत तथा 

अन्त्य भशक्षण भसकाइका साधर्हरूलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहर् गरे्, 
(छ) खुला स्रोतमा आधाररत नर्:शुपक उपलब्ध हुरे् अर्लाइर् र अफलाइर् 

भसकाइ व्यवथथापर् प्रणालीहरू उपयोग गरे्, गराउरे् । 
२०. असभभावकको भूसमका: वैकल्पपक प्रणालीको माध्यमबाट भसकाइमा सहजीकरण गरे् सम्बन्त्धमा 

अभििावकको िूभमका देहायबमोल्जम हुरे् छ: 

(क) आफ्र्ा बालबाभलकालाई जीवर्ोपयोगी, परम्परागत तथा सामाल्जक 
व्यवहार कुशल भसपहरू भसक्र् र भसकाउर् उत्प्रेररत गरे्, 

(ख) आफ्र्ा बालबाभलकाहरूको अध्ययर्, अध्यापर्मा नर्रन्त्तर सहयोग गरे्, 
(ग) समुदायमा भसकाइका लाधग उत्पे्ररकको िूभमका नर्वानह गर्न सक्रक्रय रहरे्, 
(घ) ववद्याथीहरूको पदहचार् तथा वगीकरणका लाधग थथार्ीय तह र 

ववद्यालयलाई वववरण उपलब्ध गराउरे् । 
२१. िमन्वय तर्था अि र्गमि िसमनत: (१) वैकल्पपक प्रणालीको माध्यमबाट भसकाइमा सहजीकरण 

कायनक्रमको समन्त्वय तथा अरु्गमर् गर्न प्रदेश तथा थथार्ीय तहमा समन्त्वय तथा अरु्गमर् 
सभमनतहरू रहरे् छर्   । 

(२)  उपदफा (१) बमोल्जमको समन्त्वय तथा अरु्गमर् सभमनतको गठर्, काम, कतनव्य 
र अधधकार र अन्त्य व्यवथथा सम्बल्न्त्धत प्रदेश र थथार्ीय तहले तोकेबमोल्जम हुरे् छ । 

२२.  सििकका िेिार्गत िङ् र्गठि र ववद्यालयका छाता िङ् र्गठिहरूले काययिम िञ्चालि र्गिय िटिे: 
(१) रे्पाल भशक्षक महासङ् घ, ववद्यालयका छाता सङ् गठर् लगायतका पेसागत सङ् गठर्हरूल े
अर्लाइर् भिडडयो कन्त्फरेन्त्स प्रणालीको प्रयोग गरी भशक्षकको क्षमता ववकास तथा 
ववद्याथीहरूको भसकाइका लाधग कायनक्रमहरू सञ्चालर् गर्न सक्र्े छर्   । 

(२) उपदफा (१) बमोल्जम सञ्चालर् हुरे् कायनक्रममा देशिरका इछछुक भशक्षक तथा 
ववद्याथीहरू सहिागी हुर् पाउरे् छर्   । 

(३) उपदफा (१) बमोल्जम कायनक्रम सञ्चालर् गरु्नअनघ कायनक्रमको कायनयोजर्ा भशक्षा 
तथा मार्व स्रोत ववकास केन्त्र, प्रदेशको सामाल्जक ववकास मन्त्रालय र थथार्ीय तहलाई 
ववद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउरु्परे् छ । 

(४) उपदफा (३) बमोल्जम प्रा्त कायनक्रमको कायनयोजर्ा भशक्षा तथा मार्व स्रोत 
ववकास केन्त्र, प्रदेशको सामाल्जक ववकास मन्त्रालय र थथार्ीय तहले वेबसाइट तथा 
आवश्यकताअरु्सार सामाल्जक सञ्चालको माध्यमबाट सावनजनर्क गर्न सक्रे् छ ।  
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२३.  िङ् घ िंस्र्थाहरूिुँर्ग िहयोर्ग सलि तर्था िहकायय र्गिय िक्रकिे : (१) सूचर्ा तथा प्रववधधसँग 
सम्बल्न्त्धत पेसागत सङ् गठर्हरू र अन्त्य ववषयगत पेसागत सङ् गठर्, भशक्षकका सङ् घ 
सङ् गठर्हरू, अन्त्य भशक्षण भसकाइसँग सम्बल्न्त्धत संथथाहरू, सूचर्ा तथा प्रववधध, इन्त्टरर्ेट 
सेवाप्रदायक, शैक्षक्षक सामग्री ववकासमा संलग्र्, भशक्षक ताभलममा संलग्र् सावनजनर्क तथा नर्जी 
सङ् घ संथथाहरूसँग सङ् घ, प्रदेश र थथार्ीय तहमा आवश्यकताअरु्सार सहयोग भलर् वा सहकायन 
गर्न सक्रकरे् छ । 

(२) उपदफा (१) बमोल्जमका सङ् घ संथथाहरूको सहयोग वा सहकायनमा कायनक्रम 
सञ्चालर् गर्नका लाधग सम्बल्न्त्धत सङ् घ संथथाको संलग्र्ता वा प्रनतनर्धधत्व हुरे् गरी सङ् घ, 
प्रदेश र थथार्ीय तहले आवश्यकताअरु्सार सञ्जाल नर्मानण गर्न सक्रकरे् छ । 

(३) वैकल्पपक भसकाइ प्रणाली ववकास र कायानन्त्वयर्का लाधग राल्रिय तथा 
अन्त्तरानल्रिय सरकारी, गैरसरकारी सङ् घसंथथाहरूसँग सहकायन गर्न सक्रकरे् छ । 

२४.  स्रोतमा िाझरे्दारी र्गिे: वैकल्पपक प्रणाली कायानन्त्वयर्का लाधग सङ् घ, प्रदेश र थथार्ीय तहल े
स्रोतको साझेदारी तथा सहकायन गर्न सक्रकरे् छ । 

२५.  र्थि व्यवस्र्था र्गिय िटिे: प्रदेश र थथार्ीय तहले सबै बालबाभलकाका लाधग वैकल्पपक प्रणालीको 
माध्यमबाट भसकाइमा सहजीकरण गदान यस नर्देभशका उल्पलखखत व्यवथथाका अनतररक्त थप 
व्यवथथा गर्न सक्रे् छर्   । 

२६.  मािर्दण्िको िालिा र्गि यििे: यस नर्देभशकाबमोल्जम वकैल्पपक प्रणालीबाट भसकाइमा सहजीकरण 
गदान कोभिड-१९ को सकं्रमणको नर्यन्त्रण र रोकथामका लाधग रे्पाल सरकार वा रे्पाल 
सरकारद्वारा गदठत सभमनतहरू, थवाथ्य तथा जर्सङ् ख्या मन्त्रालय, प्रदेश, थथार्ीय तह र 
थथार्ीय प्रशासर्बाट नर्धानररत संक्रमण नर्यन्त्रण र रोकथामसँग सम्बल्न्त्धत सबै मापदण्डहरूको 
पररपालर्ा गरु्नपरे् छ । 

२७.  बाझझएमा अमान्य ह िेेः यस नर्देभशकामा उल्पलखखत कुरै् व्यवथथा प्रचभलत कारु्र्सँग 
बाखझएमा बाखझएको हदसम्म यस नर्देभशकाको व्यवथथा अमान्त्य हुरे् छ। 

 


