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नेपालको संविधान बमोजिम आललताल गाउँपाललकाको गाउँ कार्यपाललकाले तल लेजिए बमोजिमको कार्यविलध सियसाधारणको 
िानकारीका लालग प्रकाशन गररएको छ । 

विद्यार्थी लसकाइ व्र्िस्र्थापन कार्यविलध,२०७७ 

प्रस्तािनााः कोलिड-१९ सङ्क्रमण रोगको कारण अिरुद्व रहेको विद्यालर्को लनर्लमत पठन पाठन सचुारु गनय तर्था नेपाल 
सरकार, जशक्षा, विज्ञान तर्था प्रविलध मन्त्रालर्ले िारी गरेको विद्यार्थी लसकाइ सहिीकरण लनरे्दजशका,२०७७ र विद्यालर् 
जशक्षा सञ्चालन सम्िन्त्धी आकाजस्मक कार्यर्ोिना,२०७७ को प्रिािकारी कार्ायन्त्िर्न गरी िालिाललकालाई आफ्नो पररिेश 
अनकुुल लसक्ने िातािरण सिृना गनय तर्था जशक्षण लसकाइ कार्यलाई लनरन्त्तर,सहि, प्रिािकारी र व्र्िजस्र्थत गनय िाञ्छनीर् 
िएकाले आललताल गाँउपाललका,गाँउकार्यपाललकाले र्ो कार्यविलध लाग ुगरेको छ। 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्िाः (१) र्स कार्यविलधको नाम "विद्यार्थी लसकाइ व्र्िस्र्थापन कार्यविलध,२०७७" रहेको छ। 
(२) र्ो कार्यविलध आललताल गाँउपाललका,गाँउकार्यपाललकाबाट स्िीकृत िएको लमलतबाट प्रारम्ि हनुेछ। 

२. पररिाषााः विषर् िा प्रसंगले अको अर्थय नलागेमा र्स कार्यविलधमा, 
(क) "गाँउपाललका" िन्नाले आललताल गाँउपाललकालाई सम्झन ुपछय । 

(ि) "जशक्षा शािा" िन्नाले आललताल गाँउपाललकाको जशक्षा शािा,र्िुा तर्था िेलकुर्द शािालाई सम्झन ु
पछय । 

(ग) "शािा प्रमिु" िन्नाले जशक्षा ,र्िुा तर्था िेलकुर्द शािा प्रमिुको  जिम्मेिारी पाएको कमयचारी सम्झन ु
पछय। 

 (घ) "सलमलत" िन्नाले विद्यालर् व्र्िस्र्थापन सलमलत सम्झन ुपछय । 

(ङ) "विद्यालर्" िन्नाले प्रचललत कानून बमोजिम स्र्थापना िई सञ्चालन िएको सामरु्दावर्क िा संस्र्थागत 
विद्यालर् सम्झन ुपछय। 

(च) "जशक्षक" िन्नाले विद्यालर्को अध्र्ापक सम्झन ुपछय र सो शव्र्दले   प्रधानाध्र्ापकलाई समेत िनाउँछ। 

 
आललताल गाउँपाललका 

स्र्थानीर् रािपर 
िण्ड : ०२   संख्र्ा :  ११   लमलत : 2077/०६/२५ 
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(छ) "लसकाइ व्र्िस्र्थापन" िन्नाले कोलिड-१९ सङ्क्रमण रोगको कारण अिरुद्व रहेको विद्यालर्को लनर्लमत 
पठन पाठन सचुारु गनय अपनाउने बलिन्न विलध,प्रकृर्ा, माध्र्म र चरण सम्झन ुपछय। 

 

पररच्छेर्द-२ 

कार्यरमका नमनुाहरु 

३. कार्यरम सञ्चालन प्रवरर्ाका ढाँचा िा नमूनााः विद्यालर् सञ्चालनका ढाँचा िा नमूना रे्दहार् िलमजिम हनुेछन र  लसकाइको 
ढाँचा र प्रकृर्ाको लनमायण गर्दाय विद्यालर्ले विद्यार्थी सङ्क्ख्र्ा,पढाइ हनुे तह र िौगोललक अिस्र्थालाई मखु्र् आधार मान्नु 
पनेछ। 

(१) प्रत्र्क्ष विद्यालर्मा आधाररत जशक्षणाः सामाजिक तर्था िौलतक र्दरुी र उजचत स्िास््र् सरुक्षाका उपार् 
अपनाई विद्यालर्मा लनर्लमत पठनपाठन, 

(२) होम स्कुललङ्गाः िालिाललकाको घरलाई नै विद्यालर् मालन अलििािकबाट िा सहर्ोगी कार्यकतायबाट 
लसकाइमा सहिीकरण तर्था प्ररेरत गने प्रवरर्ा, 

(३) टोल स्कुललङ्गाः टोललाई एउटा विद्यालर् मालन िा टोलमा एउटा समूह िनाई सोही टोलमा जशक्षण लसकाइ 
वरर्ाकलाप सञ्चालन गने प्रकृर्ा, 

(४) िलुा तर्था र्दरु लसकाइाः श्रव्र् िा श्रव्र्-दृश्र् सामाग्रीिाट गररने लसकाइ, 
(५) मदु्रित सामाग्रीको प्रर्ोगाः पाठ्यपसु्तक,सन्त्र्दिय सामाग्री तर्था जशक्षकले तर्ार पारेका हस्तललजित सामाग्रीहरु, 
(६) आधलुनक सचुना प्रविलधको प्रर्ोगाः Closed User Group म्र्ासेन्त्िर,म्र्ासेि,फोन सम्पकय  र ईन्त्टरनेटको 

प्रर्ोग, 
पररच्छेर्द-३ 

कार्यरम सञ्चालन सम्िन्त्धी व्र्िस्र्था 
४. कार्यरम सञ्चालन प्रवरर्ााः (१) प्रत्रे्क विद्यालर्ले अलििािक,जशक्षक अलििािक संघ र सलमलतसंगको समन्त्िर्मा 

शैक्षजणक लसकाइको ढाँचा र प्रकृर्ाको लनमायण गनुय पनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिमको शैक्षजणक लसकाइको ढाँचा र प्रकृर्ाको लनमायण गरी सलमलतिाट अलनिार्य स्िीकृत 
गनुयपने छ। 

(३) उपर्दफा (१) बमोजिमको शैक्षजणक लसकाइको ढाँचा र प्रकृर्ाको लनमायण गर्दाय जशक्षक सङ्क्ख्र्ा, विद्यार्थी 
सङ्क्ख्र्ा,पढाइ हनुे तह र िौगोललक अिस्र्थालाई मखु्र् अधार मान्नु पनेछ। 

(४) उपर्दफा (१) बमोजिमको शैक्षजणक लसकाइको ढाँचा र प्रकृर्ाको लनमायण गररसकेपछी विद्यालर्ले िावषयक 
कार्यताललका लनमायण गनुयपनेछ।  

(५) उपर्दफा (४) बमोजिमको िावषयक कार्यताललका आधारमा जशक्षकले साप्तावहक र मालसक समर् ताललका 
लनमायण गरी प्रकाशन गनुयपने छ। 

(६) जशक्षकले तोकेको जिम्मेिारी अनरुुप आफूले सम्पार्दन गरेको विद्यार्थी लसकाइ वरर्ाकलापको अधयमालसक 
प्रगलत प्रधनाध्र्ापक समक्ष पेश गनुयपने छ। 

(७) प्रधानाध्र्ापकले आफ्नो विद्यालर्को रैमालसक प्रगलत जशक्षा शािामा पेश गनुयपने छ। 

५. लसकाइ प्रवरर्ा सञ्चालन गने समर्ािलधाः (१) विद्यालर्ले िावषयक कार्यर्ोिना िनाउँर्दा पाठ्यरम विकास केन्त्िले 
समार्ोिन गरेको पठ्यरमको ढाँचाका आधारमा िनाउन ुपने छ र समार्ोजित पाठ्यरम कार्ायन्त्िन गनय समेत समर् 
अिाि हनुे रे्दजिएमा विद्यालर्ले साियिालनक विर्दाका द्रर्दन समेत लसकाइ वरर्ाकलाप सञ्चालन गनय सक्नेछन। 
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६. प्रर्ोगात्मक तर्था व्र्िहाररक कार्य सञ्चालनाः पाठ्यरमले तर् गरेका विषर्िस्तमुा आधाररत िई विद्यार्थीहरुलाई 
प्रर्ोगात्र्क कार्य, व्र्िहाररक कार्य, पररर्ोिना कार्य, लसियनात्मक कार्य र रै्दलनक जििनसंग सम्िजन्त्धत कार्यमा िोड 
द्रर्दन ुपने छ। 

७. लसकाइको मलु्र्ाङ्कन,अलिलेिीकरण, नलतिा प्रकाशन र प्रमाणीकरणाः र्दफा ३ मा उल्लेि िएका लसकाइका नमनुा 
मध्रे्बाट हालसल गरेको लसकइ उपलजव्धलाई सम्िजन्त्धत विषर् िा कक्षा जशक्षकले मूल्र्ाङ्कन, नलतिा प्रकासन र 
प्रमाणीकरण गनुयपने छ। 

पररच्छेर्द-४ 

कार्यरम सञ्चालनका आधारहरु 

८. कार्यरम सञ्चालनका आधारहरुाः र्दफा ३ मा उल्लेि िएका नमूना प्रर्ोगमा ल्र्ाउर्दा रे्दहार् बमोजिमको आधारमा 
प्रर्ोगमा ल्र्ाउनपुने छ। 

(१) एउटै टोलमा बसोबास गने ३० िनासम्म विद्यार्थीहरु िएको विद्यालर्ले आिश्र्क स्िास््र् सरुक्षा अपनाई 
लनर्लमत पठनपाठन गनुयपने छ। 

(२) र्दईु िा सो िन्त्र्दा बढी टोलमा बसोबास गने ३० िनासम्म विद्यार्थीहरु िएको विद्यालर्ले टोल अनसुारको 
समर् सारणी बनाई आिश्र्क स्िास््र् सरुक्षा अपनाई लनर्लमत पठनपाठन गनुयपने छ। 

(३) १०० िना सम्म विद्यार्थीहरु िएका विद्यालर्हरुले िोर/ वििोर प्रणाली र आिश्र्क स्िास््र् सरुक्षा 
अपनाई लनर्लमत पठनपाठन गनुयपने छ। 

(४) उपर्दफा (१), (२) र (३) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको िएता पलन प्रारजम्िक िालविकास उमेर समूहका 
िालिाललकालाई लनर्लमत विद्यालर् सञ्चालन प्रवरर्ाको जशक्षण लसकाइमा संलग्न गराइने छैन र त्र्स्ता िालिाललकालाई 
सहर्ोगी कार्यकताय (िाल विकास जशक्षक) र अलििािक माफय त होम स्कुललङ्गको रुपमा कार्यरम सञ्चालन गनुयपने छ। 
होम स्कुललङ्ग प्रवरर्ा रे्दहार् िमोजिम हनुेछ। 

(क) सहर्ोगी कार्यकताय (िाल विकास जशक्षक)ले  कार्यर्ोिना िनाई अलििािकको घर घरमा गई 
िालिाललकाको लसकाइमा सहिीकरण गनुयपने छ। 

(ि) सहर्ोगी कार्यकताय (िाल विकास जशक्षक)ले सबै अलििािकको घरमा पगु्न असम्िि िएमा 
प्रधानाध्र्ापकले िा जशक्षक िा सहर्ोगी कार्यकताय (िाल विकास जशक्षक)ले मालर्थल्लो तह अध्र्र्न 
गरेका अलििािकलाई लसकाइ सहिकतायको रुपमा छनौट गरी लसकाइ सहिीकरण गने व्र्िस्र्था 
लमलाउन ु पछय । सहर्ोगी कार्यकताय (िाल विकास जशक्षक)ले आिश्र्क समर् सारणी लमलाई 
िालिाललका तर्था अलििािकसँग सम्पकय मा रहनपुने छ। 

(५) उपर्दफा १,२र ३ मा िनु सकैु कूरा लेजिएको िएता पलन १०० िन्त्र्दा िढी विद्यार्थी िएका विद्यालर्ले 
विद्यलर्को िौलतक र िनशजिको अिस्र्था हेरी लनजित तह िा कक्षालाई समािेश गरी  लबलिन्न िाग िा चरणमा 
लबिािन गरी बढीमा १५० िना सम्म विद्यार्थी विद्यालर्मा नै पठन पाठन गनय सक्ने िर्िस्र्था लमलाउन सक्नेछन र 
बाँकी लबद्यार्थीकालालग विद्यालर्ले  सलमलत र अलििािकसंग समन्त्िर् गरी टोल टोलमा लसकाइ केन्त्ि कार्म गरी टोल 
स्कुललङ्गको व्र्िस्र्था गनुयपने छ।सबै टोलमा स्कुललङ्गको व्र्िस्र्था गनय असम्िि िएमा रू्दई िा सो िन्त्र्दा बढी टोललाई 
समार्ोिन गरी सबैलाई पार्क पने टोललाई स्कूलको रुपमा कार्म गनुयपने छ र एक  टोलमा स्कुललङ्गमा ३० िना 
िन्त्र्दा बढी विद्यार्थीहरु समािेश गररने छैन। प्रधानाध्र्ापकले जशक्षकलाई टोल स्कुललङ्गको जिम्मा तोक्नपुने छ र 
अधयमालसक रुपमा प्रधानाध्र्ापकले टोल जशक्षकको जिम्मेिारी फेरिर्दल गनुयपने छ।टोल स्कुललङ्गको व्र्िस्र्थापन गर्दाय 
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िलुाचौर, सामरु्दावर्क ििन, र सामरु्दावर्क स्र्थानलाई लसकाइ केन्त्ि  तोक्नपुने र्दावर्त्ि सलमलतको हनुेछ।र्सरी टोल 
स्कुललङ्ग सञ्चालन गनय असम्िि िएमा फरक-फरक द्रर्दन िा समर्मा लबलिन्न चरणमा विद्यालर् सञ्चालन गनय सवकनेछ 
र एक चरणमा एउटा विद्यालर्मा १५० िना िन्त्र्दा बढी विद्यार्थीहरु पठन पाठन गनय पाईने छैन। 

(६) उपर्दफा १, २ र ३ मा व्र्िस्र्था िए बमोजिमको ढाँचाको जशक्षण कार्यमा सहिालग जशक्षकले कोरना 
सङ्क्रलमत क्षेरमा आितिाित गनुय पने िएमा जशक्षा शािासंग समन्त्िर् गनुयपने र पनुाः  जशक्षण कार्यमा फकय र्दा होम 
क्िारेन्त्टाइनमा बसेर िा वप. लस. आर. परीक्षण गरेर मार जशक्षण कार्य सञ्चालन गनुयपने छ तर्था एक समहु िा कक्षाले 
प्रर्ोग गरेका कक्षाकोठा िा शौचालर् िा शैक्षक सामाग्री लनमयलीकरण िा सेलनट्राईि नगरेसम्म अको समूहले प्रर्ोग 
गनय पाउन ेछैन र विद्यालर्मा विद्यार्थीले अलग-अलग शौचालर्को प्रर्ोग गनय शौचालर्को अिाि िएमा िाल्डो िलन 
कपडा िा पलाजस्टको प्रर्ोग गरी अस्र्थाई शौचालर् लनमायण गनुय पने छ। सारै्थ िाने पानी विद्यार्थीहरुले घरबाट नै 
बोकेर लगेको हनुपुने छ। कक्षा कोठाको हकमा उजचत सरुक्षाका उपार् अपनाइ िलुा मैर्दानमा पलन जशक्षण लसकाइ 
वरर्ायकलाप सञ्चालन गनय सवकने छ। 

(७) आधलुनक सूचना प्रिलुधको पहचु पगुेका विद्यार्थीहरुले Closed User Group म्मासेन्त्िर, म्र्ासेि फोन 
सम्पकय को माध्र्मिाट पाठ्य्ररमसँग सम्िजन्त्धत विषर्िस्तमुा छलफल गनय सक्नेछन।र्स्ता छलफलमा जशक्षकले उजचत 
समर्को व्र्िस्र्था गरेर िागललन ुपनेछ। 

(८) माध्मलमक तहमा समर् र स्रोत साधनको अिािले जशक्षण गनयमा बाधा आएमा सम्िजन्त्धत विषर् जशक्षकले 
पाठ्यिस्तसँुग सम्िजन्त्धत हस्तललजित सामाग्रीहरु वितरण गनुयपने र लसकाइमा सहिीकरण गनुयपने छ। 

९. र्स पररच्छेर्दका मापडण्डका आधारमा लसकाइ वरर्ाकलाप सञ्चालन िए निएको सम्िन्त्धमा लनर्लमत अनगुमन गने 
काम जशक्षा शािाको हनुेछ। 

पररच्छेर्द-५ 

विविध 

१०. अलिलेि कार्म गनुयपनेाः प्रधानाध्र्ापकले विद्यार्थी अलिलेिको आधारमा शैजक्षक त्र्ाङ्क विद्यालर् तहको विद्यतुीर् 
एकीकृत शैजक्षक व्र्िस्र्थापन सूचना प्रणालीको फार्लमा प्रिृष्ट गनुय पनेछ। 

११. वप.लस.आर.परीक्षण गनुयपनेाः गाँउपाललका िन्त्र्दाबावहर रहेका र र्ो कार्यविलध बमोजिम लसकाई वरर्ाकलाप सञ्चालन 
गने सबै जशक्षक तर्था कमयचारीहरुले विद्यालर्मा हाजिर हनु ुपिुय अलनिार्य रुपमा वप.लस.आर.परीक्षण गरेको ररपोट 
सम्िजन्त्धत विद्यालर्मा पेश गनुयपने छ। 

१२. मापर्दण्डको पालना गनुयपनेाः र्स कार्यविलध अनसुार लसकाइ वरर्ाकलाप सञ्चालन गर्दाय कोलिड-१९ महामारीको 
लनर्न्त्रण तर्था  रोकर्थामका लालग नेपाल सरकार,प्ररे्दश सरकार र स्र्थानीर् सरकारिाट लनधायररत सबै मापर्दण्ड पालना 
गनुयपने छ। 

१३. अन्त्र् व्र्िस्र्थााः र्स कार्यविलधमा लेजिएको बाहेक विद्यार्ी लसकाइ व्र्िस्र्थापन सम्िन्त्धी अन्त्र् व्र्िस्र्था जशक्षा, विज्ञान 
तर्था प्रविलध मन्त्रालर्द्वारा िारी विद्यार्थी लसकाइ सहिीकरण लनरे्दजशका,२०७७ र विद्यालर् जशक्षा सञ्चालन सम्िन्त्धी 
आकाजस्मक कार्यर्ोिना,२०७७  बमोजिम हनुेँछ। 

१४. बाजझएको अमान्त्र् हनुेाः र्स कार्यविलधमा उल्लेजित कूनै व्र्िस्र्था प्रचललत काननुसँग बाजझएमा बाजझएको हर्दसम्म 
अमान्त्र् हनुेछ। 

 

 
 

आज्ञाले, 
िोि बहार्दरु ऐडी 

प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत 
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