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कृषि तथा वन षवज्ञान षवश्वषवद्यालय 

ऄनलाइन प्रषवषधबाट गररन ेकक्षा सचंालन सम्बषधध षनदषेिका २०७७ 
 

षवश्वव्यापी रुपमा फैषलएको कोरोना भाइरस (COVID-19) को कारण षवपद तथा 

अपतकाषलन ऄवस्थामा ऄनलाइन प्रषवषधबाट यस षविेि पररषस्थषत वा यस्तै समान प्रकृषतका 

षविेि  राषिय षवपषोको पररषस्थषतमा षिक्षण, प्रषिक्षण, षवद्याथी सहयोग तथा तथा परामिश 

कायश संचालन गनाशका लाषग कृषि तथा वन षवज्ञान षवश्वषवद्यालय संगठन र िैषक्षक प्रिासन 

षनयमावषल २०६९ को षनयम ६६ को ईप षनयम (ल), षनयम ७५ र षनयम १८४ बमोषजम  

ऄनलाइन प्रषवषधबाट गररने कक्षा संचालन सम्बषधध षनदेषिका २०७७ तयार गरर लागु 

गररएको छ . 

 

I. कक्षा संचालनको पवूश तयारीको चरण- 

क) कक्षा संचालन गने हरेक संकाय तथा कलेजहरुले ७ ददन षभत्रमा हाल षवषभन्न तह र 

सेमेस्टर ऄधतगशत षवषभन्न षवियहरुमा ऄध्ययन /ऄध्यापनमा संलग्न हुने षवद्याथी र 

षिक्षकहरुको ऄनलाइन षिक्षणका लाषग अवश्यक श्रोतसँगको पहुचँ बारेमा अधारभूत 

वस्तुपरक ऄवस्थाको तथयांक संकलन गने . 

ख) कक्षा संचालनमा संलग्न जनिषि (षिक्षक/कमशचारी) र षवद्याथीहरुको लाषग Online 

teaching/learning (Mass training about online tools) बारेमा सम्बषधधत षनकायल े

ऄनलाइन षसकाइ पररचालन एव ंऄनगुमन आकाइको सहयोगमा अवश्यक ताषलम प्रदान 

गने  . 

ग) सम्बषधधत संकाय प्रमुखको षनयधत्रण र षनदेिनमा रहने गरर षिक्षक प्रषतषनषध एवं  

षवज्ञहरु सहभागी रहकेो बढीमा ५ सदस्यीय ऄनलाइन षसकाइ आकाइ (e-learning 

unit) को स्थापना गने गराईने . 

घ) षव षव केधरीय कायाशलयले सम्बषधधत संकाय/कलेजलाइ अवश्यक पने प्राषवषधक षवज्ञ 

सेवा ईपलब्ध गराईने तथा ऄनलाइन कक्षा बारेमा ऄनुगमन कायश गनशका लाषग 

रषजस्रारको संयोजकत्वमा बढीमा ५ सदस्यीय ऄनलाइन षसकाइ पररचालन एव ं

ऄनगुमन आकाइ बनाईने . 

 

 

II. कक्षा संचालनको चरण- 

 

क) संकाय र कलेजहरुले देिव्यापी लक्डाईन पश्चात षलएका ऄनलाइन कक्षाहरुलाइ 

षनयषमत कक्षा सरह पाठ्यभारमा गणना समेत गरर माधयता प्रदान  गररनेछ . 
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ख) ऄनलाइन कक्षालाइ प्रभावकारी बनाईन, सहायता पुयाशईन एवं सम्बषधधत षवियगत 

षिक्षकहरुलाइ सहयोग गनश अवश्यकताको अधारमा प्रत्येक कक्षामा ऄषघ्लो सत्रांतमा 

प्राप्त नषतजाको (प्रथम सत्रांतको हकमा प्रवेि परीक्षामा प्राप्त कुल ऄंकको) अधारमा 

सम्पकश  षवद्याथी (Focal student) छनौट गरर व्यवस्था गनश सदकनेछ . 

ग) ऄध्ययनरत षवद्याथीहरुको लाषग ऄनलाइन कक्षा ताषलका (Class Schedule) एवं 

षवद्याथी जानकारी षसट (Student Information Sheet) ऄनलाइन षसकाइ आकाइले  (e- 

learning unit) ऄषिम रुपमा तयार गनुशपनेछ . 

घ) सम्बषधधत षविय षिक्षकले ऄनलाइन कक्षा/ सेसनको संचालन (Host) गनुशका साथै हरेक 

session को recording गनुशपनेछ . साथै कुनै जायज कारणले षनयषमत कक्षामा ईपषस्थत 

हुन नसकेका षवद्याथीहरुलाइ कक्षाको रेकडश लगायतका ऄधय िैषक्षक सामिी सम्बषधधत 

षिक्षकले ईपलब्ध गराईन सके्नछ .  

ङ) षिक्षकहरुले अफुलाइ सहज हुन े ऄनलाइन प्लेटफमश जस्तै- Google G-Suite को  

Classroom/Meet, Microsoft TEAMS, ZOOM वा अफुलाइ सहज हुने ऄधय प्रयोग 

गनश/ गराईन सके्नछन् . 

च) सम्पूणश षवद्याथीहरुको हाषजरी सम्बषधधत षिक्षकले राख्नुपनेछ र सम्बषधधत षिक्षकहरुको 

हाषजरी रेकडश सम्बषधधत षनकायको ऄनलाइन षसकाइ आकाइ (e- learning unit) द्वारा  

तोदकएका कमशचारीले राख्नुपनेछ . यसरी राषखएको हाषजरीका अधारमा 

षवश्वषवद्यालयको षनयमानुसार पाररश्रषमक ईपलब्ध गराईन सदकनेछ . 

छ) षिक्षकले ईपलब्ध गराएको षववरणको अधारमा षवद्याथीहरुको हाषजरी राख्न लगाईने 

र हाषजरी गणना गदाश षिक्षकले कक्षा षलएको रेकडशलाइ अधार बनाईनुपछश . कुनै 

षिक्षकले षलएको कक्षा प्रषवषधका कारणले रेकडश गनश नसदकएको रहछे भने त्यस्तो 

कक्षालाइ जाची हरेी प्रमाषणत गने षजम्मा सम्बषधधत आकाइका प्रमुखको हुनेछ . 

ज) ऄनलाइन षिक्षणमा काम गने कमशचारीलाइ कायाशलय समयभधदा बढी काम गराईनु 

परेमा सो ऄवषधको ऄषतररि पाररश्रषमक सम्बषधधत ऄनलाइन षसकाइ आकाइ (e- 

learning unit) को षसफाररिमा ईपलब्ध गराईन सदकनेछ . 

झ)  ऄनलाइन कक्षाहरुको रेकडश सम्बषधधत षिक्षकले सम्बषधधत सम्बषधधत षनकायको 

ऄनलाइन षसकाइ आकाइ (e- learning unit) मा पठाईनु पनेछ . 

ञ) अधतररक पररक्षा संचालन/मु्यांकनको हकमा षिक्षकहरुले षवद्याथीहरुलाइ गृहकायश 

(Home assignment / Internal assessment / Term Paper / Quiz session) प्रदान 

गनशको लाषग षवषभन्न षवद्युतीय माध्यम जस्त ै Microsoft Office, Google Docs, 

Google Drive अददको प्रयोग गनश सके्नछन् . 

ट) सम्बषधधत षनकाय (संकाय/ स्नातकोोर षनदेिनालय/ परीक्षा षनयधत्रण कायाशलय) ले  

अफुलाइ सहज हुने ऄनलाइन प्लेटफमश जस्तै Google G-Suite को  Classroom/Meet, 

Microsoft TEAMS, ZOOM वा अफुलाइ सहज हुन े माध्यमको प्रयोग गरर 
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Undergraduate level को LEE presentation/Intern presentation र Postgraduate 

level को  Candidacy/Progress/Credit/Thesis defense seminar हरुजस्ता 

परीक्षा/मु्यांकन सम्बषधधत षनकायको स्वीकृत षलइ संचालन गनश सके्नछन् . यसरी 

षलइएका सेषमनारहरुको पाररश्रषमक सेषमनार रेकडशको अधारमा षवश्वषवद्यालयको 

षनयमानुसार ईपलब्ध गराईन सदकनेछ . 
ठ) षव षव केधरीय कायाशलय ऄधतगशतको ऄनलाइन षसकाइ पररचालन एवं ऄनुगमन आकाइले 

सम्बषधधत षनकायलाइ षवषभन्न षिक्षण, प्रषिक्षण, परामिश कायशका लाषग अवश्यक पन े

प्राषवषधक सेवा पररचालनमा सहयोग तथा ऄनलाइन कक्षा बारेमा ऄनुगमन कायश  

गनशसके्नछ . 

ड) षवश्वषवद्यालयमा सूचना प्रषवषधलाइ दीघशकालीन रुपमा वैज्ञाषनक एवं प्रभावकारी 

व्यवस्थापन गनश षवश्वषवद्यालयको केधर, संकाय र सम्बषधधत कलेजहरुमा अवश्यक 

प्राषवषधक जनिषि सषहतको सुषबधा सम्पन्न सूचना प्रषवषध कक्ष (IT Lab) क्रमिः 

षनमाशण गदै जाने . 

 

 

 

III.  अचारसषंहता र कारवाही सबधधमा  

१. अचारसषंहता  

कृषि तथा वन षवज्ञान षवश्वषवद्यालय संगठन र िैषक्षक प्रिासन षनयमावषल २०६९ को 

षनयम १७८ र कृषि तथा वन षवज्ञान षवश्वषवद्यालय षिक्षक, कमशचारी  सेवा 

षनयमावषल २०६९ को षनयम ६६ मा तोदकएको अचार संषहताहरुको ऄषतररि 

देहायको अचारसंषहता तत् सम्बधधी सबै षिक्षक, कमशचारी र षवद्याथीहरुले पालना 

गनुशपनेछ . 

 

क) सबै षिक्षक एवं षवद्याथीहरुले षनयषमत रुपमा कक्षामा सहभागी हुनुपनेछ .  ईि 

ऄनलाइन कक्षा संचालन भएको बेलामा िोभनीय पोिाकको प्रयोग गनुशपनेछ . 

ख) सबै षिक्षक, कमशचारी र षवद्याथीहरुले व्यषिको गोपषनयताको हकको पालना गनुशका 

साथै कुनै पषन teaching material अदद षिक्षक, कमशचारी र षवद्याथीहरुले फेसबुक 

लगायतका ऄरु सामाषजक सूचना माध्यममा राख्न ुहुदैन . 

ग) कुनै षिक्षक, कमशचारी र षवद्याथीहरुले देिको प्रचषलत षवद्युतीय कानून ई्लंघन हुने 

कुनै कायश गनुशहुदैन . 

घ) षिक्षकहरुले कक्षा संचालन गदाश ऄधतरदक्रयालाइ प्रोत्साहन गने तथा सुमधुर प्राषज्ञक 

वातावरणमा कक्षा सधचालन गनुशपनेछ . 
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ङ) षवद्याथी र षिक्षकहरुले सम्बाद गदाश ऄनुिाषसत भइ मयाशददत िब्द र वाक्यको प्रयोग 

गनुशका साथै ऄरु कसैलाइ पषन ऄनादर गनुशहुदैन . 

च) यस ऄनलाइन कक्षासग सम्बषधधत िैषक्षक सामिी (teaching material), audio, video  

आत्याददहरुको प्रषतषलषप (Copy right) ऄषधकार सम्बषधधत षिक्षकमा षनषहत हुनेछ . 

सबै षिक्षक, कमशचारी, षवद्याथीहरुले प्रषतषलषप ऄषधकारको रक्षा गनुशपनेछ . त्यस्तै 

बौदिक चोरी गने कायश गनुशहुदैन . 

छ) यस षवश्वषवद्यालयका पूणशकालीन षिक्षकले षवश्वषवद्यालय ऄधतगशतको संकाय/ अंषगक 

कलेज बाहके ऄधय िैषक्षक संस्थाको षनयषमत ऄनलाइन कक्षामा षवश्वषवद्यालयको पुवश 

स्वीकृषत षबना सहभागी हुनुहुदैन . तथापी अमषधत्रत षविेिज्ञको हषैसयतमा कक्षा 

(Guest lecture) षलन पाइने व्यवस्थामा भने रोक लगाइने छैन .  

 

२. कारवाही सम्बधधी व्यवस्थामा  

यस षवश्वषवद्यालयका कुनै षवद्याथी, षिक्षक र कमशचारीले अचार संषहता ई्लंघन  

गरेमा सम्बषधधत षनकायले अचार संषहताको प्रकृषत, दकषसम र मात्रा हरेी षनयमानुसार 

कारवाही गनेछ .   
 

 

 

 

 

 


