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कोभिड-१९ संक्रमणको विशेष अिस्थामा सिारी चालक अनमुभि पत्र परीक्षा (सञ्चालन 
िथा व्यिस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 

स्िीकृि भमभििः- २०७८/०५/१० 

प्रस्िािना: कोभिड-१९ को संक्रमणबाट सजृना हनु सक्ने स्िास््य जोखिमलाई मध्यनजर गरी यािायाि 
व्यिस्था कायाालयहरुबाट िौभिक उपखस्थभिमा संचालन हनुे सिारी चालक अनमुभि पत्रको भलखिि 
िथा प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) लाई सरुखक्षि रुपमा सञ्चालन गना यािायाि व्यिस्था वििागले यो 
मापदण्ड लागू गरेको छ। 

१. संखक्षप्त नाम र प्रारम्ि: 

(क) यस मापदण्डको नाम “कोभिड-१९ संक्रमणको विशषे अिस्थामा सिारी चालक अनमुभि 
पत्र परीक्षा (सचालन िथा व्यिस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८” रहेको छ। 

(ि) यो मापदण्ड यािायाि व्यिस्था वििागबाट स्िीकृि िएको भमभिबाट िरुुन्ि लागू 
हनुेछ।  

२. पररिाषा: विषय र प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस मापदण्डमा, 

(क) “वििाग” िन्नाले यािायाि व्यिस्था वििाग सम्झन ुपदाछ। 

(ि) “कायाालय” िन्नाले यािायाि व्यिस्था कायाालयहरु सम्झन ुपदाछ। 

(ग) “परीक्षा” िन्नाले सिारी चालक अनमुभि पत्र प्राप्त गना यािायाि व्यिस्था कायाालयहरुबाट 
भलईने भलखिि िथा प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा सम्झन ुपदाछ। 

३. भलखिि परीक्षा सञ्चालन िथा व्यिस्थापन: कोभिड-१९ संक्रमणको अिस्थालाई मध्यनजर गरी 
यािायाि व्यिस्था कायाालयहरुले देहाय बमोखजम परीक्षा सञ्चालन गनुा पनेछ। 

(क) नेपाल सरकारले िोकेको स्िास््य सरुक्षा मापदण्ड लागू गराउन सवकने गरी कायाालयको 
जनशखि र पररक्षा सञ्चालनका लाभग आिश्यक ििन र परीक्षा हलको उपलब्धिाका आधारमा 
एक भसफ्टमा बविमा १०० जना पररक्षाथीको परीक्षा गराउन सवकने छ।  
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(ि) एउटा कोठामा बविमा 25 जना परीक्षाथी रहने गरी परीक्षा व्यिस्थापन गनुापनेछ। िर 
परीक्षा हल ठूलो िएमा स्िास््य मापदण्ड पालन गने गरी 25 जना िन्दा बिी पररक्षाथीलाई 
सामेल गराउन सवकनेछ । 

(ग) परीक्षा सरुु हनु ुिन्दा १५ भमनेट अखिमात्र परीक्षाथीहरुलाई भिडिाड नहनुे गरी परीक्षा 
हलमा क्रमसंख्या अनसुार प्रिेश गराउन ुपनेछ। 

(ि) कायाालयले िलु्ला ठााँउ िएको विद्यालय िा अन्य ििनलाई भलखिि परीक्षाको लाभग 
िोजी गरी प्रयोग गनुा पनेछ। 

४. प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा सञ्चालन िथा व्यिस्थापन: कोभिड-१९ संक्रमणको अिस्थालाई 
मध्यनजर गरी यािायाि व्यिस्था कायाालयहरुले देहाय बमोखजम प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा सञ्चालन 
गनुा पनेछ। 

(क) नपेाल सरकारले िोकेको स्िास््य सरुक्षा मापदण्ड पालन गरी कायाालयको जनशखि र 
प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा सञ्चालनका लाभग आिश्यक स्थानको उपलब्धिाका आधारमा 
परीक्षा संचालन गराउन सक्नेछन।  

(ि) परीक्षा सरुु हनु ुअगािै परीक्षाथीहरुलाई उनीहरुको ट्रायल हनु ेसमय िोकी िोवकएको 
समयमा परीक्षा सञ्चालन गररनेछ। यसरी िोवकएको समयमा उपखस्थि हनु नसक्ने पररक्षाथीलाई 
अनपुखस्थि िएको माभननछे र भनजलाई सोही ददनको अन्य भसफ्टमा संचालन हनुे परीक्षामा 
समेि सहिागी गराईने छैन। 

(ग) पररक्षाथीलाई प्रयोगात्मक परीक्षाको ददन, भसफ्ट र समयको जानकारी परीक्षा संचालन 
हनुिुन्दा कम्िीमा २४ िण्टा अगाभड उपलब्ध गराईनेछ। 

(ि) यसरी परीक्षा संचालन गदाा एक भसफ्टमा बविमा ५० जना पररक्षाथीलाई मात्र सहिागी 
गराईनेछ । यसरी परीक्षा ददने पररक्षाथीको परीक्षा सम्पन्न निएसम्म अन्य परीक्षाथी र 
अनाभधकृि व्यखिहरूलाई परीक्षास्थलमा प्रिेश भनषधे गररनेछ। 

५. कायाालय प्रमिुले गनुापने कायाहरू: 

(क) परीक्षामा िवटने कमाचारीहरुलाई यस मापदण्डको पालना गने/गराउने सम्बन्धमा परीक्षा 
सञ्चालन पूिा आिश्यक अभिमखुिकरण प्रदान गने। 
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(ि) परीक्षामा िवटने कमाचारीहरुलाई स्िास््य सरुक्षा मापदण्ड अभनिाया रुपमा पालन गना 
मास्क, पन्जा िथा स्याभनटाईजरको प्रयोग गना लगाउने। 

(ग) परीक्षाथीहरुलाई अभनिाया रुपमा परीक्षा अिभधिर मास्क, स्याभनटाईजरको प्रयोग गना िथा 
िौभिक(सामाखजक) दूरी कायम गना लगाउने। 

(ि) परीक्षा केन्रमा सम्पूणा परीक्षाथीको सहज पहुाँच हनुे गरी हाि धनु साबनु पानी िथा 
स्याभनटाईजरको व्यिस्था गने। 

(ङ) परीक्षा केन्रमा अनािश्यक भिडिाड नहनुे गरी टोकन प्रणाली समेिको व्यिस्था भमलाउन।े  

(च) आकखस्मक प्रयोजनका लाभग केही थान मास्क, स्याभनटाईजर िथा अत्यािश्यक स्िास््य 
सामग्रीको व्यिस्था भमलाउने। 

(छ) कोभिड-19 संक्रमण िएका परीक्षाथीहरुलाई भनको िएपभछ भनजको ररपोटा हेरी 

प्राथभमकिापूिाक परीक्षामा सामेल गराउने। 

6. परीक्षामा िवटन ेकमाचारीहरुको खजम्मेिारी: 

(क) पररक्षामा िवटने कमाचारीहरुले परीक्षा केन्रमा मास्क, पन्जा र स्याभनटाईजरको अभनिाया 
रुपमा प्रयोग गने। 

(ि) परीक्षाथीहरुलाई एक आपसमा िौभिक (सामाखजक) दूरी कायम हनुे गरी स्िास््य सरुक्षाको 
मापदण्ड अपनाई परीक्षा हलमा प्रिेश गराउने। 

(ग) प्रश्न पत्र वििरण िथा हाखजरी गराउाँदा उच्च सिका िा अपनाउने। 

(ि) परीक्षाथीहरुसाँगको िौभिक दूरी कायम हनुे गरी परीक्षाथीको पवहचान गरी उत्तरपखुस्िकामा 
हस्िाक्षर गने। 

(ङ) कागजािहरु छोए पश्चाि प्रत्येक पटक हाि धनुे िा स्याभनटाईजरको प्रयोग गने। 

(च) परीक्षामा िवटने कमाचारीहरु कखम्िमा १ िण्टा अगािै परीक्षा केन्रमा उपखस्थि िई 
सक्न ुपने।  
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7. परीक्षाथीहरुले पालन गनुापने विषयहरु: 

(क) परीक्षा केन्रमा प्रिेश गनुाअखि परीक्षाथी स्ियमले अभनिाया रुपमा मास्क, स्याभनटाईजर 
र आफ्नो पीउने पानीको व्यिस्था गनुापने। 

(ि) परीक्षा सरुु हनु ु१५ भमनट अगाभड मात्र परीक्षा केन्रमा उपखस्थि हनु ुपने। 

(ग) परीक्षाथीहरुले परीक्षा केन्रमा प्रिेश गदाा, भनखस्कदा शौचालय प्रयोग गदाा भिडिाड नगरी 
िौभिक (सामाखजक) दूरी कायम गनुापने। 

(ि) परीक्षामा िवटएका कमाचारीले ददएको भनदेशनको पूणा पालना गनुापने। 

(ङ) परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा समहु बनाई िेला नहनुे। 

(च) परीक्षा केन्रमा प्रिेश गनुा अगाभड परीक्षाथीहरूको शारीररक िापक्रम मापन गररने छ। 

 ८. किाब्य: नेपाल सरकारबाट कोभिड -१९ संक्रमण सम्बन्धी जारी गरीएको स्िास््य सम्बन्धी 
मापदण्ड िथा यस मापदण्डको पूणा पालना गनुा परीक्षामा िवटने कमाचारी, परीक्षाथी िथा सम्बखन्धि 
सबैको किाब्य हनुेछ। 
 

 


