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सकंलक परर्चय
माभ ््भन ्चौतारीमा आ्बद्ध सन्जिला मोक्ानले भरििवुन भवश्वभवद्ालय्बा् समाजििास्त्रमा एमए गरेकी  
छन ्। उनले गरेका पसुतक समीक्ाहरू समाज अध्य्यन जिन्भलमा तथा लेखहरू भवभिनन परिपभरिकामा प्रकाभित 
छन ्। साथै, उनको सह-संकलनमा ्चार ओ्ा सन्दि्भ स्ूचीहरू माभ ््भन ्चौतारीको व्ेबसाइ्मा प्रकाभित छन ्।
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कोनिड-१९ महामारी र नेपालको उच्च निक्ा 
सम्ब््ी स््दि्भ सामग्ी

सन ्२०१९ को भडसेम्बरमा ्चीनको वहुान िहरमा ्दखेा परेर सन ्२०२० को िरुू्दभेख नै 

भविषे गरी यरुोप र अमरेरकामा ताणड्ब मच्चाइरहकेो कोरोना िाइरस रोग (कोभिड-१९) 

को महामारी सन ्२०२० को मा्च्भ्दभेख भ्बसतारै ्दभक्ण एभियामा पभन फैलन थालेको भथयो । 

यसै ्ेबला भछमकेी मलुकु िारतमा संक्रमण ्बढ्न थालेपभछ नेपालमा पभन महामारीले ततकालै 

गाँजन सकने ्चौतफफी आिकंा गन्भ थाभलयो । तयसैले महामारी फैलन नपाओस ्िनी ्चतै ६, 

२०७६ ्दभेख नै उच्च भिक्ा तथा भवद्ालय तहका समपणू्भ पठनपाठन ्बन्द गन्भ सरकारले 

भन्ददेिन जिारी ग¥यो । ततकालीन अवसथामा सञ्चालन िइरहकेा समपणू्भ परीक्ाहरू पभन 

सथभगत गररए । तयभतले मारि नपगुेर महामारीको उच्च जिोभखमलाई आकंलन गरी ्चतै ११, 

२०७६ ्दभेख सरकारले ्दिेवयापी “लकडाउन’” (आवतजिावतमा पणू्भ प्रभत्बन्) घोषणा 

ग¥यो । िरुूमा करर्ब ्दईु हप्ाका लाभग लगाइएको प्रभत्बन् महामारीको संक्रमण ्बढ््द ै

गएपभछ अवभ् ्बढाउँ्द ैलभगयो । 

कोभिड-१९ महामारी र तयसलाई भनयनरिण गन्भ अपनाइएको ्बन्दा्बन्दी (लकडाउन) का 

कारण भवश्विरकै समग् जिनजिीवन प्रिाभवत रह्ो । भिक्ा क्ेरि पभन यसको प्रिाव्बा् अछुतो 

रहन सकेन । यसले भिक्ा क्ेरिमा पारेको प्रिावका भवभिनन आयाम्बारे नेपाली साव्भजिभनक 

वतृ्तमा थपैु्र छलफल र ्बहस िए । तीमधये नेपालको उच्च भिक्ामा कोभिड-१९ का कारण 

भसभजि्भत ्चनुौती र प्रिाव आभ्द्बारे छापा र अनलाइन माधयममा िएका महत्वपणू्भ ्च्चा्भ र 

्बहसलाई यो सन्दि्भ सामग्ीमा स्ूची्बद्ध गररएको छ । तयसै गरी, कोभिड-१९ र उच्च भिक्ा्बारे 

इन्रने्मा उपलब् केही प्राभञिक लेखहरूलाई पभन यहाँ समावेि गररएको छ । 
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यो सन्दि्भ सामग्ीले कोरोनाकालमा नेपालका उच्च भिक्ाक्ेरि कसरी अगाभड ्बढ्यो, 

पठनपाठन लगायत अनय गभतभवभ्मा कसतो प्रिाव प¥यो, भवश्वभवद्ालयहरूले पठनपाठन 

तथा परीक्ा सञ्चालन र मलूयांकनमा कसतो रणनीभत अभ्तयार गरे र अनलाइन्बा् कक्ा र 

परीक्ा सञ्चालन ग्दा्भ के कसता अपठ्यारा तथा ्चनुौती आइपरे, आभ्द भवषय्बारे भमभडयामा 

आएका सामग्ीलाई समे् ्छ । यस्बा् कोभिड-१९ र नेपालको उच्च भिक्ामा तयसको 

असर्बारे सञ्चार माधयमले के कभत ्चासो ्दखेाए िनने्बारे जिानकारी त पाइनछ नै यो भवषयमा 

्चासो राखी थप अधययन अनसुन्ान गन्भ ्चाहने भवद्ाथफी एवं अधयेताको कामलाई समते 

यसले सहजि ्बनाउँछ । 

यो सन्दि्भ सामग्ी तयार पानदे क्रममा फागनु १८, २०७६ (मा्च्भ १, २०२०) ्दभेख फागनु 

१६, २०७७ (फेब्अुरी २८, २०२०) समम काठमाडौ्ँबा् प्रकाभित नाम ्चलेका ्दभैनक 

अख्बार, अनलाइन र मयागेभजिनका समा्चार, लेख/भव्चार र समपा्दकीय हरेरएको भथयो । 

हरेरएका अख्बारहरूमा कान्तिपरु, न्याँ पनरिका, नागररक, अ्नपरू्ण पोस ट््, नेपाल समाचारपरि, 

द काठमाडौ ँपोष्ट, ररपन्लका, गोरखापरि र द राइनजङ नेपाल भथए । तयसतै, मयागभेजिनमा नेपाल, 

निमाल खबरपनरिका र निक्षक प्रमखु भथए िने अनलाइनहरूमा सेतिोपा्ी, अनलाइनखबर, 

एजकेुिनपा्ी, एडुखबर, निक्षापरि प्रमखु छन ्। अख्बारहरूका पभन अनलाइन संसकरण नै 

हरेरएको भथयो ।

प्राय: मूल्ारका केही परिपभरिका, अनलाइन तथा मयागेभजिनका सामग्ीलाई मारि 

यहाँ समावेि गररएकोले माभथ उभललभखतिन्दा ्बाहके अरू परिपभरिका, अनलाइन तथा 

मयागभेजिनमा यी सम्बन्ी महत्वपणू्भ भवषयवसत ुआएका िए ती छु््न पगुकेा छन ्। इन्रने्मा 

उपलब् प्राभञिक लेखहरूमाभथ मारि पहु्ँच हुन सकेकाले नेपालको उच्चभिक्ा र कोभिड-१९ 

्बारे लेभखएर पभन इन्रने्मा उपलब् हुन नसकेका केही प्राभञिक सामग्ीहरू यसमा नपरेका 

हुनसकछन ्। तयसता छु््न पगुेका महत्वपणू्भ सामग्ीहरू िए यस सन्दि्भ स्ूचीका पाठकहरूले 

तयस्बारे जिानकारी भ्दनिुएमा आउँ्दा भ्दनमा यो स्ूचीलाई अधयावभ्क ग्दा्भ समभे्ने छ । साथै, 

यभ्द तपाईलें यस सन्दि्भ सामग्ीमा कुनै अनय कमीकमजिोरी िे् ्न ुिएमा tamangsanjeela@

gmail.com मा इमले गरी अवगत गराउन ुसकनहुुनेछ । 
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पत्रपनत्रकाका सामग्ी
अभ्कारी, खगेनद्र । २०७७ । भवश्वभवद्ालय तह सममकै पढाइलाई पणू्भतयाः प्रभवभ्मरैिी 

्बनाउ : कयान । नागररक, असार ६ । https://nagariknews.nagariknetwork.

com/technology/248261-1592646059.html मा उपलब्; असार ६, २०७७ 

मा हरेरएको ।

अभ्कारी, प्रकृभत । २०७७ । भरिभवको २५ प्रभतितमा मारि अनलाइन पहु्ँच । गोरखापरि, 

वैिाख २८ । http://gorkhapatraonline.com/mainnews/2020-05-10-14045 

मा उपलब्; वैिाख २८, २०७७ मा हरेरएको ।

अनलाइनख्बर । २०७७ । भरिभवको परीक्ा भवद्ाथफीले पायक पनदे ठाउँ्बा् भ्दन पाउने । 

काभत्तक १९ । www.onlinekhabar.com/2020/11/907328 मा उपलब्; काभत्तक 

२०, २०७७ मा हरेरएको ।

आ्चाय्भ, ्दवेीराम । २०७७ । कोभिड : उच्च भिक्ा र परीक्ा । कान्तिपरु, ि्दौ १२ । 

https://ekantipur.com/opinion/2020/08/28/159858154366556136.html 

मा उपलब्; ि्दौ १२, २०७७ मा हरेरएको ।

आ्चाय्भ, हरर । २०७७ । यसकारण समिव छैन भरिभवमा अनलाइन पठनपाठन । सेतिोपा्ी, 

वैिाख १३ । www.setopati.com/blog/204775 मा उपलब्; वैिाख २३, 

२०७७ मा हरेरएको ।

काभनतपरु । २०७६ । ्चतै मसानतसमम भवद्ालय र भवश्वभवद्ालय ्बन्द हुने, पवू्भभन्ा्भररत 

परीक्ा िने यथावत । ्चतै ५ । https://ekantipur.com/news/2020/03/18/15

845306451816865.html मा उपलब्; ्चतै २६, २०७७ मा हरेरएको । 

काभनतपरु । २०७७ । ३० हजिार भवद्ाथफी “एनओसी” ्बा् वभञ्चत : “कोरोनाका नाममा 

िैभक्क अवसर रोभकयो ।” ि्दौ ५ । https://ekantipur.com/news/2020/08

/21/15979949426251166.html मा उपलब्; ि्दौ ५, २०७७ मा हरेरएको । 

काभनतपरु । २०७७ । भरिभवमा िौभतक उपभसथभतम ैपरीक्ा । मभंसर १४ । https://ekantipur.

com/news/2020/11/29/160662223979357763.html मा उपलब्; मंभसर 

१४, २०७७ मा हरेरएको । 
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काभनतपरु । २०७७ । इमले्बा्ै मधयपभचिमाञ्चल भवश्वभवद्ालयको परीक्ा । मभंसर १५ । 

https://ekantipur.com/news/2020/11/30/160670330746059483.html मा 

उपलब्; मभंसर १५, २०७७ मा हरेरएको । 

कैनी, स्ुदीप । २०७७ । भवश्वभवद्ालयहरूले अनलाइनमाफ्भ त परीक्ा भलन सकने । कान्तिपरु, 

असार २४ । https://ekantipur.com/news/2020/07/08/15941871302263

8610.html मा उपलब्; असार २४, २०७७ मा हरेरएको । 

कैनी, सु्दीप । २०७७ । भवश्वभवद्ालयका परीक्ा ्दसैअँभघ नै । कान्तिपुर, ि्दौ ८ । 

https://ekantipur.com/news/2020/08/24/159828283438912947.html 

मा उपलब्; ि्दौ ९, २०७७ मा हरेरएको । 

कैनी, स्ुदीप । २०७७ । घरैमा पढाइ, घर्बा्ै परीक्ा । कान्तिपरु, ि्दौ ३० । https://

ekantipur.com/news/2020/09/15/160013877323039355.html मा 

उपलब्; ि्दौ ३०, २०७७ मा हरेरएको । 

गोरखापरि । २०७७ । भवश्वभवद्ालयका परीक्ामा भवकलप (समपा्दकीय) । असार २४ । 

https://gorkhapatraonline.com/opinion/2020-07-08-18043 मा उपलब्; 

असार २४, २०७७ मा हरेरएको ।

गोरखापरि । २०७७ । भरिभवको सथभगत परीक्ा असोजिभिरैि । ि्दौ १० । https://

gorkhapatraonline.com/education/2020-08-26-21297 मा उपलब्; माघ 

१०, २०७७ मा हरेरएको ।

गोरखापरि । २०७७ । पवूा्भञ्चल भवश्वभवद्ालयले परीक्ाको भमभत प्रकाभित ग¥यो । ि्दौ 

१५ । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-08-31-21664 मा 

उपलब्; माघ १०, २०७७ मा हरेरएको ।

गोरखापरि । २०७७ । परीक्ामा जिु््न थाले भवश्वभवद्ालय । असोजि ६ । https://

gorkhapatraonline.com/education/2020-09-22-23110 मा उपलब्; माघ 

१०, २०७७ मा हरेरएको । 

गोरखापरि । २०७७ । सथभगत परीक्ा मंभसर ्दोस्ो साता्बा् सञ्चालन हुने । असोजि 

२१ । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-10-07-24198 मा 

उपलब्; माघ १०, २०७७ मा हरेरएको ।
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गोरखापरि । २०७७ । सथभगत परीक्ा मभंसरको तेस्ो सातापभछ सञ्चालन हुने । असोजि 

२७ । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-10-13-24592 मा 

उपलब्; माघ १०, २०७७ मा हरेरएको ।

गोरखापरि । २०७७ । भतहार लगत्तै भरिभवका परीक्ा । काभत्तक २२ । https://

gorkhapatraonline.com/education/2020-11-07-26111 मा उपलब्; माघ 

१०, २०७७ मा हरेरएको । 

गोरखापरि । २०७७ । भरिभवद्ारा िौभतक उपभसथभतमा पढाइ गन्भ भन्ददेिन । मंभसर १८ । 

https://gorkhapatraonline.com/education/2020-12-03-27621 मा उपलब्; 

माघ १०, २०७७ मा हरेरएको ।

गौतम, िवानीश्वर । २०७६ । भरिभवका ्चार केनद्रीय भविागले कोरोना िाइरस्बारे अनसुन्ान 

गनदे । न्याँ पनरिका, ्चतै २६, प.ृ २ । 

गौतम, िवानीश्वर । २०७७ । भवश्वभवद्ालयमा थोरै भवद्ाथफी िएका भवषयमा अनलाइन्बा् 

पढाइ, ् रैे िएकामा अनयोल । न्याँ पनरिका, वैिाख २ ।  https://nayapatrikadaily.

com/news-details/41186/2020-04-14 मा उपलब्; असार ३, २०७७ मा 

हरेरएको । 

गौतम, िवानीश्वर । २०७७ । उच्च भिक्ा अधययन गनदे भवद्ाथफीसँगै छैन इन्रने् 

पहुँ्च । न्याँ पनरिका, वैिाख १५ । https://nayapatrikadaily.com/news-

details/42169/2020-04-27? मा उपलब्; जिेठ ५, २०७७ मा हरेरएको ।  

गौतम, िवानीश्वर । २०७७ । लकडाउनमा सेनाको मेभडकल कलेजिद्ारा िुलक भतन्भ 

भवद्ाथफीलाई ताकेता । न्याँ पनरिका, वैिाख २५ । https://nayapatrikadaily.

com/feed-detail.php? मा उपलब्; जिेठ ४, २०७७ मा हरेरएको । 

गौतम, िवानीश्वर । २०७७ । अनलाइन कक्ा पढ्न डाँडा र ्चौर ्ाउँ्द ै

भवद्ाथफी । न्याँ पनरिका, वैिाख २६ । https://nayapatrikadaily.com/news-

details/42910/2020-05-08 मा उपलब्; ्चतै २३, २०७७ मा हरेरएको । 

गौतम, िवानीश्वर । २०७७ । उच्च भिक्ा सु्ार पररयोजिनाको साढे ४७ करोड 

कोरोना िाइरसको अनसुन्ानमा ख्च्भ गररने । न्याँ पनरिका, वैिाख ३१ । https://

nayapatrikadaily.com/news-details/43210/2020-05-13 मा उपलब्; जिेठ 

५, २०७७ मा हरेरएको । 
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गौतम, िवानीश्वर । २०७७ । केयलेू प्राधयापकको मलूयांकनलाई नै ग्डेभस् भ्दने । न्याँ पनरिका, 

जिेठ ५ । https://nayapatrikadaily.com/news-details/43542/2020-05-18 

मा उपलब्; माघ २०, २०७७ मा हरेरएको । 

गौतम, िवानीश्वर । २०७७ । भवश्वभवद्ालयका परीक्ा िरुू गन्भ भसफाररस : भवश्वभवद्ालयलाई 

ि्चु्भअल कक्ा र परीक्ाका भवषयमा भन्ददेिन भ्दने भिक्ा मनरिालयको तयारी । न्याँ पनरिका, 

असार १४ । https://nayapatrikadaily.com/news-details/46230/2020-06-28 

मा उपलब्; असार १४, २०७७ मा हरेरएको ।

गौतम, िवानीश्वर । २०७७ । भवश्वभवद्ालयको प्राथभमकतामा परेन कोरोनाको 

अनसुन्ान । न्याँ पनरिका, असार १९ । https://nayapatrikadaily.com/news-

details/46561/2020-07-03 मा उपलब्; माघ १०, २०७७ मा हरेरएको । 

गौतम, िवानीश्वर । २०७७ । थोरै भवद्ाथफी िएका ्दुई भवषयको भरिभवले भलयो 

परीक्ा । न्याँ पनरिका, असार २९ । https://nayapatrikadaily.com/news-

details/47131/2020-07-13 मा उपलब्; असार २९, २०७७ मा हरेरएको । 

गौतम, िवानीश्वर । २०७७ । ि्दौ्बा् परीक्ा भलन सकने गरी भरिभव परीक्ाको अभ्कार 

भडन काया्भलयलाई । न्याँ पनरिका, साउन ५ । https://nayapatrikadaily.com/

news-details/47577/2020-07-20 मा उपलब्; माघ १०, २०७७ मा हरेरएको ।

गौतम, िवानीश्वर । २०७७ । भरिभवमा साढे आठ मभहनापभछ प्रतयक् कक्ा सञ्चालन 

गनदे भनण्भय । न्याँ पनरिका, मंभसर १६ । https://nayapatrikadaily.com/news-

details/55756/2020-12-01 मा उपलब्; मभंसर १६, २०७७ मा हरेरएको ।

गौतम, िवानीश्वर । २०७७ । भवश्वभवद्ालयमा िना्भ खलुयो, तर कक्ा १२ को नभतजिा 

अझै आएन । न्याँ पनरिका, माघ १२ । https://nayapatrikadaily.com/news-

details/59053/2021-01-25 मा उपलब्; माघ १५, २०७७ मा हरेरएको ।

झा, इश्वर्चनद्र । २०७७ । पूवा्भञ्चल भवश्वभवद्ालय “्ाइम ्बाउणड होम एकजिाम” 

भलँ्दै । गोरखापरि, ि्दौ १६ । https://gorkhapatraonline.com/

education/2020-09-01-21718 मा उपलब्; ि्दौ १६, २०७७ मा हरेरएको ।

भतवारी, कृषणराजि । २०७७ । हाम्ा भवश्वभवद्ालय तथा कोभिड–१९ । कान्तिपरु, असोजि 

१४ । https://ekantipur.com/opinion/2020/09/30/160143095035516697.

html मा उपलब्; असोजि १४, २०७७ मा हरेरएको । 
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थापा, इनद्र्बहा्दुर । २०७७ । काठमाडौ ँ भवश्वभवद्ालयमा िुलक भववा्द : िुलक 

घ्ाउन माग ग्ददै भवद्ाथफी ररले अनिनमा । न्याँ पनरिका, काभत्तक २४ । https://

nayapatrikadaily.com/news-details/54542/2020-11-09 मा उपलब्; 

काभत्तक २४, २०७७ मा हरेरएको ।

्दाहाल, भकरण र िाभनत तामाङ । २०७६ । प्रभतभनभ्सिामा सांस्दको माग “संस्द,् 

सकूल र कलेजि ्बन्द गरौं” । न्याँ पनरिका, फागनु ३०, प.ृ ५ । 

्देवको्ा, कमलराजि । २०७७ । कोरोना संक्मा भवश्वभवद्ालय भिक्ा : ्चनुौती एवं 

समिावना । न्याँ पनरिका, जिेठ १९ । https:// nayapatrikadaily.com/news-

details/44534/2020-06-01 मा उपलब्; ्चतै २३, २०७७ मा हरेरएको । 

नयाँ पभरिका । २०७६ । भरिभवले अनलाइन माफ्भ त पठनपाठन गनदे । ्चतै २८ । https://

nayapatrikadaily.com/news-details/40883/2020-04-10 मा उपलब्; असार 

१०, २०७७ मा हरेरएको ।

नयाँ पभरिका । २०७७ । भरिभवको परीक्ाका लाभग ्चार भवकलप । साउन ४ । https://

nayapatrikadaily.com/news-details/47523/2020-07-19 मा उपलब्; साउन 

४, २०७७ मा हरेरएको । 

नयाँ पभरिका । २०७७ । अनलाइन्बा् पढाउन भरिभवमा इन्रने्को समसया । वैिाख 

५, प.ृ २ ।

नयाँ पभरिका । २०७७ । भरिभवद्ारा भवद्ाथफीलाई अनलाइन कक्ामा सहिागी हुन अनरुो् । 

ि्दौ १० । https://nayapatrikadaily.com/news-details/49993/2020-08-26 

मा उपलब्; ि्दौ १०, २०७७ मा हरेरएको । 

नागररक । २०७७ । िौभतक उपभसथभतमा भनयभमत कक्ा सञ्चालन गन्भ भरिभवको 

भन्ददेिन । मंभसर १८ । https://nagariknews.nagariknetwork.com/

education/396151-1606982128.html मा उपलब्; माघ १२, २०७७ मा 

हरेरएको ।

नागररक । २०७७ । िौभतक उपभसथभतमै भरिभवका ७२ हजिार भवद्ाथफीको 

परीक्ा । मंभसर २९ । https://nagariknews.nagariknetwork.com/

education/405401-1607926485.html मा उपलब्; माघ १२, २०७७ मा 

हरेरएको । 
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नागररक । २०७७ । खुले सु्दूरपभचिमाञ्चलका भवश्वभवद्ालय । माघ ८ । https://

nagariknews.nagariknetwork.com/education/439991-1611211325.

html मा उपलब्; माघ १०, २०७७ मा हरेरएको ।

नेपाल समा्चारपरि । २०७७ । पसुभिरिै स्ैब परीक्ा सकने तयारीमा भरिभव । काभत्तक २७ । 

www.newsofnepal.com/2020/11/12/363267/ मा उपलब्; काभत्तक २७, 

२०७७ मा हरेरएको ।

पभणडत, िेषकानत । २०७७ । भरिभवमा अनलाइन पठनपाठन : सनातकोत्तरका पढ््दै, 

सनातकको अत्तोपत्तो छैन । गोरखापरि, जिेठ २८ । https://gorkhapatraonline.

com/education/2020-06-10-16130 मा उपलब्; जिेठ २८, २०७७ मा हरेरएको ।

पभणडत, िेषकानत । २०७७ । संसकृत भवश्वभवद्ालयमा अनलाइन कक्ा । गोरखापरि, 

असार १२ । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-06-26-17260 

मा उपलब्; असार १२, २०७७ मा हरेरएको । 

पभणडत, िषेकानत । २०७७ । भरिभवको परीक्ा अझ ैकेही मभहना नहुने । गोरखापरि, असार 

१३ । https://gorkhapatraonline.com/mainnews/2020-06-27-17325 मा 

उपलब्; असार १३, २०७७ मा हरेरएको । 

पभणडत, िेषकानत । २०७७ । भरिभवको सथभगत परीक्ा असोजिभिरैि । गोरखापरि, ि्दौ 

१० । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-08-26-21297 मा 

उपलब्; ि्दौ १०, २०७७ मा हरेरएको ।  

पभणडत, िेषकानत । २०७७ । ्बनन थालयो िैभक्क क्ेरि ्चलायमान, भरिभवको भनण्भय 

अकको साता । गोरखापरि, असोजि २ । https://gorkhapatraonline.com/

education/2020-09-18-22836 मा उपलब्; असोजि २, २०७७ मा हरेरएको । 

पभणडत, िषेकानत । २०७७ । परीक्ामा जिु् ्न थाले भवश्वभवद्ालय । गोरखापरि, असोजि 

७ । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-09-22-23110 मा 

उपलब्; असोजि ७, २०७७ मा हरेरएको । 

पभणडत, िषेकानत । २०७७ । उच्च भिक्ामा घर्बा्ै परीक्ा । गोरखापरि, काभत्तक १४ । 

https://gorkhapatraonline.com/education/2020-10-30-25599 मा उपलब्; 

माघ १०, २०७७ मा हरेरएको । 
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पभणडत, िषेकानत । २०७७ । सनातक तहको िभैक्क सरि खरे नजिाने । गोरखापरि, मभंसर 

४ । https://gorkhapatraonline.com/mainnews/2020-11-19-26728 मा 

उपलब्; मभंसर ४, २०७७ मा हरेरएको । 

पभणडत, िषेकानत । २०७७ । भरिभवका कक्ा अ्ब िौभतक उपभसथभतम ै। गोरखापरि, मभंसर 

१५ । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-11-30-27391 मा 

उपलब्; माघ १०, २०७७ मा हरेरएको । 

पभणडत, िषेकानत । २०७७ । सनातकोत्तर तहमा ्दईु घण्ाको मारिै परीक्ा । गोरखापरि, 

मभंसर १८ । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-12-03-27583 

मा उपलब्; माघ १०, २०७७ मा हरेरएको । 

पभणडत, िषेकानत । २०७७ । सनातक परीक्ामा ९५ प्रभतित भवद्ाथफी उपभसथत । गोरखापरि, 

मभंसर २९ । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-12-14-28254 

मा उपलब्; माघ १०, २०७७ मा हरेरएको ।

पभणडत, िषेकानत । २०७७ । भरिभवमा नयाँ िभैक्क सरि सनातक तह फागनु र सनातकोत्तर 

वैिाख्बा् । गोरखापरि, माघ १९ । https://gorkhapatraonline.com/

education/2021-02-01-31179 मा उपलब्; माघ १९, २०७७ मा हरेरएको ।

पभणडत, िषेकानत । २०७७ । सनातकको िना्भभतर भवश्वभवद्ालय । गोरखापरि, माघ २१ । 

https://gorkhapatraonline.com/education/2021-02-03-31314 मा उपलब्; 

माघ २१, २०७७ मा हरेरएको ।

पाणडे, सूय्भप्रसा्द । २०७७ । स्ैब कयामपसमा अनलाइन लया्ब रा्न माग । अ्नपूर्ण 

पोस ट््, वैिाख २६ । http://annapurnapost.com/news/155353 मा उपलब्; 

्चतै २६, २०७७ मा हरेरएको ।

पाणडे, सयू्भप्रसा्द । २०७७ । के छ भरिभवको अनलाइन कक्ा भन्ददेभिकामा ? अ्नपरू्ण 

पोस ट््, वैिाख १५ । http://annapurnapost.com/news/154369 मा उपलब्; 

वैिाख १५, २०७७ मा हरेरएको ।

पाणडे, सयू्भप्रसा्द । २०७७ । भरिभवका वाभष्भक परीक्ा ्दसैपँभछ : सेमषे्टर अगाभड । अ्नपरू्ण 

पोस ट््, ि्दौ १३ । http://annapurnapost.com/news/164831 मा उपलब्; ि्दौ 

१३, २०७७ मा हरेरएको । 
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पाणडे, सयू्भप्रसा्द । २०७७ । कोभिडपभछको उच्च भिक्ा : योजिनाम ैसीभमत भवश्वभवद्ालय । 

अ्नपरू्ण पोस ट््, ि्दौ १७ । http://annapurnapost.com/news/165144 मा उपलब्; 

ि्दौ १७, २०७७ मा हरेरएको । 

िट्ट, मा्वी र भनरञजिन पराजिलुी । २०७७ । कोरोना्बा् आक्रानत उच्च भिक्ा । न्याँ पनरिका, 

साउन २८ । https://nayapatrikadaily.com/news-details/49076/2020-08-12 

मा उपलब्; साउन २८, २०७७ मा हरेरएको । 

राई, गणिे । २०७७ । स्ैब परीक्ाको नभतजिा साउन १५ भिरि : भरिभव पभनका । कान्तिपरु, 

असार २३ । https://ekantipur.com/news/2020/07/07/159412524303380 

मा उपलब्; असार २३, २०७७ मा हरेरएको ।

राई, गणेि र सु्दीप कैनी । २०७६ । भवश्वभवद्ालयमा अनलाइन्बा् पढाइ भनरनतर । 

कान्तिपरु, ्चैत ३० । https://ekantipur.com/news/2020/04/12/15866879

1353486167.html मा उपलब्; ्चतै ३०, २०७७ मा हरेरएको । 

राई, गणेि र स्ुदीप कैनी । २०७७ । अनलाइन्बा्ै उच्च भिक्ा । कान्तिपरु, वैिाख 

३ । https://ekantipur.com/news/2020/04/15/158691936559985549.

html मा उपलब्; जिेठ २५, २०७७ मा हरेरएको । 

राई, नुनुता । २०७७ । भरिभवको अनलाइन कक्ा : इन्रने्को पहुँ्च नहुँ्दा भवद्ाथफी 

अनयोलमा । निमालखबर, वैिाख १८ । www.himalkhabar.com/news/113596 

मा उपलब्; वैिाख १९, २०७७ मा हरेरएको ।

राई, नतुनुा । २०७७ । अनलाइन कक्ामा भरिभवको भनयम : अभनवाय्भ हाभजिर र औप्चाररक 

पोिाक ! निमालखबर, वैिाख २० । www.himalkhabar.com/news/113640 

मा उपलब्; जिेठ १९, २०७७ मा हरेरएको ।

राई, ननुतुा । २०७७ । केयकूा परीक्ा अनलाइन्बा्ै, अनय भवश्वभवद्ालय अझ ैअनयोलमा । 

निमालखबर, साउन २९ । www.himalkhabar.com/news/117057 मा उपलब्; 

साउन २९, २०७७ मा हरेरएको । 

राई, ननुतुा । २०७७ । रोभकएका परीक्ा वैकभलपक भवभ््बा् गराउने भरिभवको तयारी, 

फोन्बा् भवद्ाथफी खोज्दै भविाग र कयामपस । निमालखबर, ि्दौ १२ । www.

himalkhabar.com/news/117709 मा उपलब्; ि्दौ १२, २०७७ मा हरेरएको । 
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रासस । २०७७ । सेमेष्टर परीक्ा ि्दौ तेस्ो र वाभष्भक परीक्ा असोजि पभहलो 

हप्ा्देभख गनदे । साउन १४ । https://nagariknews.nagariknetwork.com/

education/289651-1596023150 मा उपलब्; माघ १२, २०७७ मा हरेरएको ।

रासस । २०७७ । भवश्वभवद्ालयले अनलाइन प्रणालीमाफ्भ त पठनपाठन ग्ददै ।  जिेठ २५ । 

https://gorkhapatraonline.com/education/2020-06-07-15917 मा उपलब्; 

जिेठ २५, २०७७ मा हरेरएको ।

रासस । २०७७ । भरिभवद्ारा भवद्ाथफीलाई अनलाइन कक्ामा सहिागी हुन अनरुो् । ि्दौ 

१० । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-08-26-21341 मा 

उपलब्; माघ १०, २०७७ मा हरेरएको ।

रासस । २०७७ । भरिभवको वाभष्भक परीक्ा ्दसै ँ पछाभड । ि्दौ १३ । https://

gorkhapatraonline.com/featured/2020-08-29-21526 मा उपलब्; माघ 

१०, २०७७ मा हरेरएको ।

रासस । २०७७ । वैकभलपक भवभ््बा् परीक्ा भलने स्ुदरूपभचिमाञ्चल भवश्वभवद्ालयको तयारी । 

ि्दौ २२ । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-09-07-22128 

मा उपलब्; माघ १०, २०७७ मा हरेरएको ।

रासस । २०७७ । लभुम्बनी ्बौद्ध भवश्वभवद्ालय “घरघरमा परीक्ा” । असोजि १ । https://

gorkhapatraonline.com/education/2020-09-17-22783 मा उपलब्; माघ 

१०, २०७७ मा हरेरएको । 

रासस । २०७७ । छठलगत्तै भरिभवका स्ैब परीक्ा सञ्चालन गनदे तयारी । असोजि ७ । 

https://gorkhapatraonline.com/education/2020-09-23-23219 मा उपलब्; 

माघ १०, २०७७ मा हरेरएको । 

रासस । २०७७ । भरिभवको परीक्ा भवद्ाथफीले पायक पनदे ठाउँ्बा् भ्दन पाउने । काभत्तक 

१९ । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-11-04-25966 मा 

उपलब्; माघ १०, २०७७ मा हरेरएको ।

रासस । २०७७ । भरिभवद्ारा ्दीक्ानत समारोहमा सहिागी हुन आह्ान । काभत्तक २० । 

https://gorkhapatraonline.com/education/2020-11-05-26028 मा उपलब्; 

माघ १०, २०७७ मा हरेरएको । 
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रासस । २०७७ । भरिभवले यसप्क भहउँ्दे भ्ब्दा नभ्दने । पुस १० । https://

gorkhapatraonline.com/education/2020-12-25-29050 मा उपलब्; माघ 

१०, २०७७ मा हरेरएको ।

रासस । २०७७ । भरिभवमा फागनु्दभेख िौभतक उपभसथभतम ैपढाइ हुने । माघ २७ । https://

gorkhapatraonline.com/education/2021-02-09-31722 मा उपलब्; माघ 

२८, २०७७ मा हरेरएको । 

रौभनयार, रु्बी । २०७७ । भवश्वभवद्ालयमा “अनलाइन कलास” को पहल हु्ँद ै । नागररक, 

वैिाख २१, प.ृ ६ । 

रौभनयार, रु्बी । २०७७ । माइक्रोसफ् कमपनीद्ारा भवश्वभवद्ालयलाई ५ लाख आइडी 

भनःिलुक । नागररक, वैिाख २७, प.ृ २ ।

रौभनयार, रु्बी । २०७७ । भवश्वभवद्ालय परीक्ा होम सेन्र्बा्ै भ्दन 

सभकने । नागररक, असार २८ । https://nagariknews.nagariknetwork.com/

education/271691-1594554506.html मा उपलब्; ्चैत २६, २०७७ मा 

हरेरएको ।

रौभनयार, रू्बी । २०७७ । वैकभलपक माधयम नअपनाउँ्दा ि्दौ्देभख सञ्चालन गररने 

भरिभवका परीक्ा अभनभचित । नागररक, साउन २० । https://nagariknews.

nagariknetwork.com/education/296161-1596547492.html मा उपलब्; 

माघ १२, २०७७ मा हरेरएको । 

रौभनयार, रू्बी । २०७७ । भरिभवका सेमेस्र प्रणालीका स्बै परीक्ा 

सथभगत । नागररक, साउन २६ । https://nagariknews.nagariknetwork.com/

education/302461-1597061498 मा उपलब्; माघ १२, २०७७ मा हरेरएको ।

रौभनयार, रू्बी । २०७७ । भरिभवको ्दीक्ानतमा ८३ जिनाले मारि सहिाभगता 

पाउने । नागररक, मंभसर ३० ।https://nagariknews.nagariknetwork.com/

education/405871-1607997073 मा उपलब्; माघ १२, २०७७ मा हरेरएको ।

रौभनयार, रू्बी । २०७७ । कोभिडमा अनलाइन भिक्ाको नाम भलई ्बाँभडयो ४७ 

करोड । नागररक, माघ २२ । https://nagariknews.nagariknetwork.com/

education/450321-1612407370.html मा उपलब्; माघ २२, २०७७ मा 

हरेरएको । 
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रौभनयार, रु्बी । २०७७ । भरिभवको िैभक्क सरि तीन मभहना 

्केभलयो । नागररक, माघ २४ । https://nagariknews.nagariknetwork.

com/education/451751-1612577981.html मा उपलब्; माघ २४, २०७७ 

मा हरेरएको । 

भविु, गणेि । २०७७ । मधयपभचिमाञ्चल भवश्वभवद्ालयमा पठनपाठन 

िुरू । नागररक, पुस १९ । https://nagariknews.nagariknetwork.com/

education/424821-1609665497 मा उपलब्; माघ १२, २०७७ मा हरेरएको । 

भसमखडा, ध्वु । २०७७ । ि्चु्भअल भिक्ण : कभत सहजि कभत असहजि ? कान्तिपरु, वैिाख 

१ । https://ekantipur.com/feature/2020/04/13/158678581621275421.

html मा उपलब्; ्चतै २३, २०७७ मा हरेरएको ।

सेजिवुाल, कलेनद्र । २०७७ । मधयपभचिमाञ्चल भवश्वभवद्ालयले यसरी भलँ्द ैछ परीक्ा । 

कान्तिपरु, ि्दौ २८ । https://ekantipur.com/news/2020/09/13/15999792

40334272.html मा उपलब्; ि्दौ २८, २०७७ मा हरेरएको । 
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