बैकल्पिक माध्यमबाट प्रल्िक्षण सञ्चालन काययविधि, २०७७

प्राविधिक ल्िक्षा तथा व्यािसावयक तालीम िरिषद्
सानोठिमी, भक्तिुि।

प्राविधिक ल्िक्षा तथा व्यािसावयक तालीम िरिषद्

बैकल्पिक माध्यमबाट प्रल्िक्षण सञ्चालन काययविधि, २०७७
प्रस्तािनााः विश्व माहामािी कोिोना भाइिस (कोधभड-१९) को सं क्रमणका कािण ल्िक्षालयमा उिल्स्थत भइ
धनयधमत प्रल्िक्षण कायय गनय कठिनाइ भएकाले अिस्था अनुकूल नहुुँदा सम्मका लाधग प्राविधिक तथा
व्यािसावयक ल्िक्षा ि तालीमका सै द्धाल्ततक विषयिस्तु तथा सीि प्रदयिन (डेमोतरेिन) लाई बैकल्पिक
माध्यमबाट प्रविधिमैत्री प्रल्िक्षण गनय गिाउन बाञ्छनीय भएकोले प्राविधिक ल्िक्षा तथा व्यािसावयक
तालीम िरिषद् कायायलयले यो काययविधि बनाइ लागू गिे कोछ।
1.

सं ल्क्षप्त नाम ि प्रािम्भ: (1) यो काययविधिको नाम “बैकल्पिक माध्यमबाट प्रल्िक्षण सञ्चालन
काययविधि, २०७७” िहेकोछ।
(२) यो काययविधि स्िीकृत भएको धमधतदे ल्ि प्रािम्भ हुनेछ।

ुँ ले अको अथय नलागेमा यो काययविधिमा:
२. िरिभाषााः विषय िा प्रसग
(क)

“बैकल्पिक माध्यम” प्रल्िक्षणको प्रयोगमा आउने िे धडयो, टे धलधभजन, कम््युटि,
स्माटयफोन, इतटिनेट जस्ता अनलाइन तथा अफलाइन समेतका सूचना प्रविधिगत
माध्यम सम्झनुिछय।

(ि)

“बैकल्पिक प्रल्िक्षण” भन्नाले बैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गरिने प्रल्िक्षणलाई
सम्झनुिछय। सो िब्दले विश्व स्िास््य सं गिनले तोकेको मािदण्ड अनुसाि
व्यल्क्तगत सुिक्षा ि सामाल्जक दुिी कायम गिी ल्िक्षालय िा काययस्थलमा हुने
प्रल्िक्षणलाई समेत जनाउुँछ।

(ग)

“िरिषद् कायायलय” भन्नाले प्राविधिक ल्िक्षा तथा व्यािसावयक तालीम िरिषद्को
केल्तिय कायायलय सम्झनुिछय।

(घ)

“प्रदे ि कायायलय” भन्नाले प्राविधिक ल्िक्षा तथा व्यािसावयक तालीम िरिषद् प्रदे ि
कायायलय सम्झनुिछय।

(ङ)

“ल्िक्षालय” भन्नाले आधुँ गक प्राविधिक ल्िक्षालय ि िरिषद् बाट स्िीकृती तथा
सम्बतिन प्राप्त प्राविधिक ल्िक्षा सञ्चालन गने सामुदावयक विद्यालय, साझेदािीमा
सञ्चाधलत प्राविधिक ल्िक्षालय ि धनजी स्तिमा सञ्चाधलत सं स्थागत ल्िक्षालय
समेतलाई सम्झनुिछय।

(च)

“प्रल्िक्षक” भन्नाले ल्िक्षालयको प्रल्िक्षण काययमा काययित व्यल्क्त सम्झनुिछय।

(छ)

“प्रल्िक्षाथी” भन्नाले ल्िक्षालयमा प्राविधिक एसएलसी ि धड्लोमा िा प्रमाणित्र तहमा
अध्ययनित व्यल्क्तलाई सम्झनुिछय।

1

३. बैकल्पिक प्रल्िक्षण सञ्चालनको िूि य तयािी: (१) बैकल्पिक माध्यमका स्रोत सािनमा िहू ुँचको
अिस्थाको आिािमा प्रल्िक्षाथी िवहचान गिी बगीकिण गने।
(२) प्रल्िक्षाथी बगीकिण गदाय दे हायको समूहमा गनय सवकनेछक.

स्माटयफोन िा कम््युटि ि इतटिनेटको िहू ुँचमा िहेका,

ि.

ुँ मा िहेका,
कम््युटिको िहूच

ग.

िे धडयो तथा टे धलधभजनको िहू ुँचमा िहेका,

घ.

सबै वकधसमको प्रविधिको िहुुँच भतदा बावहि िहेका।

(३) बैकल्पिक प्रल्िक्षण सञ्चालन गनय प्रल्िक्षाथीहरूलाई उिदफा २ बमोल्जमको दायिामा
पयाउने।
(४) प्रल्िक्षकलाई बैकल्पिक माध्यमका स्रोत सािनहरू उिलब्ि गिाउने।
(५) प्रल्िक्षकको क्षमता अधभबृवद्धको व्यिस्था गने।
(६) विषयगत प्रल्िक्षण सामग्री व्यिस्था गने।
४.

बैकल्पिक प्रल्िक्षण सञ्चालन प्रवक्रया: (१) ल्िक्षालयका विषयगत प्रल्िक्षकलाई प्रल्िक्षण सञ्चालनको
लाधग ल्जम्मेिािी तोक्नुिनेछ।
(2)

प्रल्िक्षण सञ्चालन समय ताधलका तयाि गिी प्रल्िक्षाथीलाई अधग्रम जानकािी ठदनुिनेछ।

(3)

िाठ्यक्रम बमोल्जमका विषयहरूको िाियोजना तयाि गनुि
य नेछ।

(4)

िाियोजनामा आिारित िहेि सै द्धाल्ततक विषयहरूको उियुक्त बैकल्पिक माध्यम प्रयोग गिी
प्रल्िक्षण सञ्चालनको व्यिस्था गनुय िनेछ।

(5)

ुँ आिश्यकता अनुसाि दोहोिो सम्बाद हुनेगिी प्रल्िक्षण सञ्चालन गनुय
प्रल्िक्षकले प्रल्िक्षाथीहरूसग
िनेछ।

(6)

स्िअध्ययनका लाधग आिश्यकता अनुसाि स्रोत सामग्री प्रल्िक्षाथीहरूलाई उिलब्ि गिाउनु
िनेछ।

(7)

उिलब्ि भएका विद्युतीय िाठ्य सामाग्रीहरूलाई सं कलन गिी इ-लधनयङ्ग िोटयलमा समािेि
गनुि
य नेछ।

(8)

प्रल्िक्षाथीहरूको धसकाइ उिलब्िी मािन गिी अधभलेि िाख्नु िनेछ।

(9)

प्रल्िक्षक ि प्रल्िक्षाथीहरूको दै धनक हाल्जिी अधभलेि िाख्नु िनेछ।

५. ल्िक्षालयको भूधमका: (१) प्रल्िक्षाथीहरूको िवहचान ि बगीकिण गने।
२.

प्रल्िक्षाथीहरूलाई थि आधथयक भाि निने गिी बैकल्पिक माध्यमका स्रोत सािनमा िहुुँचको
सुधनल्ितताको लाधग सहजीकिण गने।

३.

विषयगत प्रल्िक्षकलाई प्रल्िक्षण सञ्चालनको लाधग ल्जम्मेिािी तोक्ने।
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४.

प्रल्िक्षकलाई बैकल्पिक माध्यमका स्रोत सािनहरू उिलब्ि गिाउने।

५.

प्रल्िक्षकको क्षमता अधभबृवद्धका लाधग तालीमको व्यिस्था गने।

६.

िाठ्यक्रममा आिारित िही आिश्यक प्रल्िक्षण सामग्री तयाि गने।

७.

प्रल्िक्षकहरूलाई बैकल्पिक माध्यमबाट प्रल्िक्षण गनय प्रोत्साहन गने।

८.

विद्युतीय िाठ्य सामाग्रीको विकास ि सं कलन गिी इ-लधनयङ्ग िोटयलहरूको विकास गदै जाने।

९.

सबै वकधसमको प्रविधिको िहुुँच भतदा बावहि िहेका प्रल्िक्षाथीहरूलाई विश्व स्िास््य सं गिनले
तोकेको मािदण्ड अनुसाि व्यल्क्तगत सुिक्षा ि सामाल्जक दुिी कायम गिी प्रल्िक्षणको व्यिस्था
गने।

१०. प्रल्िक्षण प्रभािकारिताको सम्बतिमा प्रत्येक ल्िक्षालयले प्रधतिेदन तयाि गिी प्रदे ि कायायलयमा
िेि गनुय िनेछ।
६.

प्रल्िक्षकको भूधमका: (१) बैकल्पिक माध्यममा प्रल्िक्षाथीहरूको िहुुँचको अिस्था िवहचान गनय
ल्िक्षालयलाई सहयोग गने।
(2)

बैकल्पिक प्रल्िक्षणमा सहभागी हुन प्रल्िक्षाथीहरूलई प्रोत्सावहत गने।

(3)

प्रल्िक्षण समय ताधलका तयाि गिी प्रल्िक्षाथीलाई अधग्रम जानकािी ठदने।

(4)

िाठ्यक्रम बमोल्जमका विषयहरूको िाियोजना तयाि गने।

(5)

धसकाइ सामग्रीहरूको विकास ि सं कलन गने।

(6)

िाियोजनामा आिारित िहेि सै द्धाल्ततक विषयहरू उियुक्त बैकल्पिक माध्यम प्रयोग गिी
प्रल्िक्षण गने।

(7)

प्रल्िक्षाथीहरूसुँग आिश्यकता अनुसाि दोहोिो सम्बाद हुनग
े िी प्रल्िक्षण सञ्चालन गने।

(8)

स्िअध्ययनका लाधग आिश्यकता अनुसाि स्रोत सामग्री प्रल्िक्षाथीहरूलाई उिलब्ि
गिाउने।

(9)

प्रल्िक्षाथीहरूको धसकाइ उिलब्िी मािन गने।

(10) सबै वकधसमको प्रविधिको िहुुँच भतदा बावहि िहेका प्रल्िक्षाथीहरूलाई विश्व स्िास््य
सं गिनले तोकेको मािदण्ड अनुसाि व्यल्क्तगत सुिक्षा ि सामाल्जक दुिी कायम गिी
प्रल्िक्षण गने।
(11) प्रल्िक्षाथीहरूको हाल्जिी तथा धसकाइ उिलब्िी अधभले ि तयाि गिी ल्िक्षालयमा िेि
गने।
7. आचािसं वहता: (१) प्रल्िक्षक ि प्रल्िक्षाथीहरूले प्रल्िक्षणको क्रममा ल्िष्ट भाषा ि मयायठदत िोिाकको
प्रयोग गनुय िनेछ।
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(2)

बैकल्पिक प्रल्िक्षण सञ्चालन गदाय ल्िक्षालयले प्रल्िक्षाथीहरूबाट अधतरिक्त िुपक धलन
िाइने छै न।

(3)

बैकल्पिक प्रल्िक्षण सञ्चालनको लाधग सम्बधित प्रल्िक्षकहरूले तयाि गिे को प्रल्िक्षण
सामग्रीको प्रधतधलवि अधिकाि सम्बल्तित प्रल्िक्षक ि ल्िक्षालयमा धनवहत हुनेछ।

8. विविि: (१) बैकल्पिक प्रल्िक्षण सै द्धाल्ततक विषयिस्तुको प्रल्िक्षणको लाधग मात्र मातय हुनेछ।
(2)

ल्िक्षालयले सिोकाििालासुँग समतिय गिी लागत साझेदािीको आिािमा बैकल्पिक
प्रल्िक्षण सञ्चालन गनय सक्नेछ।

(3)

प्रदे ि कायायलयले यस काययविधि बमोल्जम सञ्चाधलत प्रल्िक्षणको अनुगमन ि सुिरििेक्षण
गिी आिश्यक धनदे िन ठदन सक्नेछ।

(4)

यस काययविधिमा उल्पलल्ित कुनै व्यिस्था प्रचधलत कानूनसुँग बाल्झएमा बाल्झएको
हदसम्म यस काययविधिको व्यिस्था अमातय हुनेछ।
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