
 

 

बर्दिया जिल्लामा कोभिड-१९को संक्रमणका समयमा  

विद्यालय संचालन  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 
  

भमभि २०७८/०५/२५ गिेको जिल्ला कोभिड-१९ 
संकट व्यिस्थापन केन्रबाट अनमुोदन  

िथा  

स्थानीय िहबाट आन्िरीकरण िएको 
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पररच्छेद-१ 

पररचय 

पषृ्ठिभूम : 

 

 कोभिड-१९ संक्रमणको दोस्रो लहरबाट बर्दिया जिल्लाका बालबाभलका समेि प्रिाविि िइरहेको र हालै भमभि 
२०७८।०५।१७ गिे जिक्षा विज्ञान िथा प्रविभध मन्रालय, भसंहदरबार, काठमाण्डौको कोभिड-१९ संक्रमणको 
िोजिम रोकथाम, भनयन्रण, भनदान र उपचारका सम्बन्धमा िारी भनषेधाज्ञाको प्रकृभि अनरुुप स्माटि लकडाउन 
अपनाएर िैजक्षक वक्रयाकलापहरुको कायािन्ियन गने सम्बन्धी कायियोिनामा रहेर जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यिस्थापन 
केन्र (DCMC), बर्दियाको भमभि २०७८।०५।२५ गिेको बैठकको भनणिय बमोजिम २०७८ साल असोि पवहलो हप्ता 
देजि जिल्लाका विद्यालयहरु क्रमि: संचालन गने प्रयोिनका लाभग बर्दिया जिल्लामा कोभिड-१९को संक्रमणका समयमा 
विद्यालय संचालन  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ िारी गररएको छ ।  

 यो मापदण्ड र प्रचभलन ऐन भनयमका पररभधभिर रहेर सम्बजन्धि स्थानीय िह र विद्यालयहरुले कायि 
भबस्ििृीकरणका साथै थप मापदण्ड र त्यसका प्रभिकायि योिनाहरु बनाएर लागू गनि सक्नेछन ्।  

 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्ि :  

 यो मापदण्डको नाम बर्दिया जिल्लामा कोभिड-१९को संक्रमणका समयमा विद्यालयहरु संचालनका आधारििू 
मापदण्ड, २०७८ हनुेछ । यसलाई संके्षपमा कोभिड-१९ संक्रमणका समयमा विद्यालय संचालन सम्बन्धी 
मापदण्ड, २०७८ िभननेछ ।  

 कुनैपभन स्थानीय िहमा पभछल्लो ७ र्दन देजि नयााँ थवपने कोभिड-१९ संक्रभमिको संख्या िून्य रहेको िएमा 
त्यस्िा स्थानीय िहरुले आफू अन्िरगिका विद्यालयहरुलाई कोभिड-१९ प्रभिकायि योिना पेि गनि लगाई 
त्यस्िो योिना सन्िोषिनक देजिएमा यो मापदण्ड बमोजिम हनुे गरी स्थानीय िहको भनणियिाट मापदण्ड पूरा 
गने विद्यालयलाई २०७८ असोि पवहलो हप्ता देजि पठनपाठनको स्िीकृभि र्दन सक्नछे। 

२. पररिाषा : 

 मन्रालय िन्नाले जिक्षा विज्ञान िथा प्रविभध मन्रालय, भसंहदरिार, काठमाण्डौलाई बझुाउनेछ। 

 स्थानीय िह िन्नाले बर्दिया जिल्लामा रहेका नगरपाभलका िथा गाउाँपाभलकाहरुलाई बझुाउनेछ।  

 विद्यालय िन्नाले बर्दिया जिल्लाका सामदुावयक र संस्थागि (दिैु प्रकारका) विद्यालयलाई िनाउनेछ। 

 जिक्षा इकाई िन्नाले जिक्षा विकास िथा समन्िय इकाई, बर्दियालाई बझुाउनेछ । 

 स्िास््य कायािलय िन्नाले स्िास््य कायािलय, बर्दियालाई बझुाउनेछ । 

 स्िास््य संस्था िन्नाले बर्दिया अस्पिाल, गलुररया अभिररक्त आधारििू स्िास््य चौकी, कोभिड अस्पिाल, बभथिङ्ग 
सेन्टर र िडाका आधारििू स्िास््य केन्र समेिलाई बझुाउनेछ ।  

 स्थानीय प्रिासन िन्नाले जिल्ला प्रिासन कायािलय, बर्दियालाई बझुाउनछे ।  

 DCMC  िन्नाले जिल्ला कोभिड-१९ संटक व्यिस्थापन केन्रलाई बझुाउनेछ । 

 कोभिड-१९ अस्पिाल िन्नाले स्थानीय िहबाट भनमािण िएका कोभिड-१९ अस्थायी अस्पिाललाई बझुाउनेछ। 

 

  



2 

 

पररच्छेद-२ 

विद्यालय संचालन मापदण्ड कायािन्ियनका लाभग सरोकारिालाहरुको िभूमका 
 

३.  विद्यालय र विद्यालय व्यिस्थापन सभमभिको िभूमका : 

 प्रत्येक विद्यालयले सरोकारिालाहरुको सहिाभगिामा मन्रालयको स्माटि लकडाउन कायि योिनामा रहेर कोभिड-
१९ प्रभिकायि योिना (Corona Response Plan) ियार पारी सम्बन्धीि स्थानीय िहमा पेि गनुिपने छ। सम्बन्धीि 
स्थानीय िहबाट आफ्नो प्रभिकायि योिना स्िीकृि िई कक्षा संचालन गनि अनमुभि प्राप्त िएको भमभििाट कक्षा 
संचालन गनि सवकनेछ।  

 विद्यालयहरुले आफ्ना जिक्षकहरु भनयभमि रुपमा विद्यालयमा उपजस्थि िएको सभुनजिि गनुि पनेछ । जिल्ला 
बावहर २०७८ िार ३१ सम्म रवह सो िन्दा पभछ फवकि एका जिक्षकहरुको वििरण सम्बन्धीि स्थानीय िहमा 
पठाउन ुपनेछ । 

 जिल्ला बावहरबाट भमभि २०७८ िार ३१ िन्दा पछाभड आएका जिक्षकहरुलाई सम्बन्धीि स्थानीय िह र 
स्थानीय स्िास््य संस्था संग समन्िय गरी Antigen Test गने कायिमा सहिाभग गराउनपुनेछ । 

 विद्यालय संचालनको प्रारम्िमा जिक्षकहरुले कोभिड-१९ िाईरसको लक्षण, रोकथाम, उपचार र न्यूनीकरणका 
लाभग विद्याथीहरुलाई सिै कक्षाहरुमा अभनिायि रुपमा प्रिोभधकरण गनुिपनेछ । 

 विद्यालय व्यिस्थापन सभमभिको आिश्यकिा अनसुार िीन भसफ्टसम्म भबहान, र्दउसो र बेलकुी गरी विद्यालय 
संचालन गनि सवकनेछ । 

 विद्यालयमा बैकजल्पक भसकाइका विभिन्न माध्यमको प्रयोग गनिका लाभग सबै वकभसमको प्रविभधको पहुाँचमा 
पगेुका, एफ.एम. रेभडयोका पहुाँचमा पगेुका, टेभलभििन पहुाँच िएका, कम््यटुर िएको िर अनलाईन कनेजक्टभिवट 
निएका र सो िएका विद्याथीहरुको समूहकृि गने । 

 प्रधानाध्यापकको निेतृ्िमा सबै जिक्षकहरुलाइ विद्यालयमा बोलाएर यस मापदण्ड अनरुुपका विद्याथीहरु बोलाएर 
स्िास््य सरुक्षाका मापदण्ड अपनाएर भसकाइ सहजिकरण गने । 

 विद्यालयमा सबै जिक्षक िथा विद्याथीहरुले अभनिायि रुपमा मास्क लगाएको हनुपुने छ । 

 प्रत्येक कक्षाकोठामा २ िना विद्याथी बीचको आपसी दरुी कजम्िमा १(एक) मीटर कायम हनुेगरी बसाई 
ब्यिस्थापन भमलाउनपुनेछ ।  

 एउटा कक्षामा बढीमा प्रभि बेन्च २ िनाका दरले अभधकिम २५ िना भबद्याथीहरु मार राख्नपुनेछ।  

 िौचालय िाने प्रयोिनका लाभग एकै समयमा सबै कक्षा छुर्ि नगरी आलोपालो गरेर िौचालय िाने प्रबन्ध 
गनुिपनेछ ।िौचालयमा पानी िथा सािनुको व्यिस्था गररएको हनुपुनेछ । 

 विद्यालय पररसरमा हाि धनुका लाभग आिश्यक साबनु पानी र पयािप्तमारामा हाि धनुे स्थानको ब्यिस्था 
गनुिपनेछ ।साथै विद्याथीहरुलाई साबनु पानीले पटक पटक हािधनु प्ररेरि गनुि पनेछ । 

 कक्षाकोठामा पयािप्त मारामा हािा चल्ने गरी ढोका, झ्याल िथा िेजन्टलेसन िलुा राख्नपुनेछ । 

 कक्षा जिक्षकले प्रत्येक र्दन हाजिरी गदाि विद्याथीहरुको स्िास््य अिस्थाको िानकारी भलनपुनेछ । 
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 सामान्य स्िास््य समस्या देजिएका विद्याथीहरुलाई ित्काल राख्नको लाभग कजम्िमा एउटा छुिै कोठा  
Observation Room को व्यिस्था गरेको हनुपुने छ । 

 Observation Room मा कजम्िमा एउटा पल्स अजक्सभमटर, थमािभमटर, भसटामोल, मास्क सवहिको First Aid Box 

को अभनिायि रुपमा व्यिस्था गरेको हनुपुनेछ ।  

 Isolation मा राजिएका विद्याथीको स्िास््य समस्या िवटल हुाँदै गएको देजिएमा ित्काल उक्त विद्याथीलाई 
स्िास््य केन्रमा लैिान ेव्यिस्था भमलाउन ुपनेछ । 

 स्थानीय स्िास््य संस्थासंग समन्िय गरी समय समयमा विद्याथीहरुको स्िास््य िााँच गने प्रिन्ध भमलाउन ुपनेछ 
। 

 यी व्यिस्थाहरु विद्यालयमा छारािास संचालन िएको अिस्थामा पभन लागू गनुि पनेछ । 

 िौभिक उपजस्थभिमा पठन पाठन सरुु गरेका िा सरुु गनि नसकेका सिै विद्यालयले िैकजल्पक विभधिाट 
पठनपाठनलाई िारी राख्न सक्नेछन । यसका लाभग विद्यालय, स्थानीय िह र उक्त क्षेरमा काम गने 
संघसंस्थाहरु समेिको सहयोगमा भनम्नानसुारका िौर िररका अिलम्बन गनि सवकनेछ : 

 विद्यालयमा श्रव्य दृष्य माध्यमबाट जिक्षण भसकाई गनि गराउनका लाभग वटिी, भडस होम, विद्यिु लगायि 
पूिािधारको व्यिस्था गरी पठनपाठन गने । 

 सबै विद्यालयहरुमा Internet को पहुाँच र विस्िारमा िोड र्ददैं Computer ( Laptops or Desktops) , Router 

सवहिको ICT Lab  को स्थापना र संचालनमा प्राथभमकिा र्दने साथै Online जिक्षण भसकाइमा विद्याथीहरुको 
प्रयोगलाई प्रश्रय र्दने । 

 विद्यालय भनयभमि संचालन निएको समयमा कक्षा जिक्षकहरुले दैभनक नोट ियार गरी विद्यालय माफि ि 
विद्याथीहरुलाई नोट उपलब्ध गराई पढ्ने व्यिस्था गने । 

 अनलाईन कक्षाका learning.cehrd.edu.np, www.youtube.com/needvirtual, Mobile App: eClassNepal, 
www.facebook.com/radiodistance मा गई विभिन्न कक्षाका सामाग्रीहरु पठनपाठन गनि गराउन 
जिक्षकहरुले सहिीकरण गने ।  

 

४.   सम्बजन्धि िडाको िभूमका : 

 आ-आफ्ना कायिके्षरका सबै विद्यालयहरुमा मन्रालयको स्माटि लकडाउनमा आधाररि भसकाई सहिीकरण 
कायियोिना अनरुुप विद्याथीहरुको बगीकृि बगीकरण िए निएको सभुनजिि गरी िदनरुुपका आिश्यक कायिका 
लाभग सम्बजन्धि स्थानीय िह र स्थानीय सघसंस्थाहरुसाँग समन्िय र सहकायि गने । 

 जिक्षकहरु विद्यालयमा भनयभमि उपजस्थि िए निएको अनगुमन गरी सो कायिको प्रभििेदन स्थानीय िहमा पेि 
गने । 

 भमभि २०७८।०५।३१ गिे िा सो िन्दा पछाडी जिल्ला बावहरबाट आएका जिक्षकहरुको Antigen Test  गने 
कायिमा आिश्यक सहयोग र समन्िय गने । 

 आफ्नो कायिक्षरे भिरका विद्यालयका विद्याथीहरुमा स्िास््य समस्या देजिन गएमा भनिको उपचारका लाभग 
सम्बजन्धि स्िास््य संस्था र स्थानीय िहसंग समन्िय गने । 

http://www.youtube.com/needvirtual
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 विद्याथीको स्िास््य िााँच गनि िथा विद्यालयका कोभिड-१९ संक्रमणको िोजिम न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रभिकायि 
योिना कायािन्ियन गनि आिश्यक समन्िय र सहयोग गने । 

५.   सम्बजन्धि स्थानीय िहको िभूमका : 

 आ-आफ्ना कायिके्षरका सबै विद्यालयहरुमा मन्रालयको स्माटि लकडाउनमा भसकाइ सहिीकरण कायियोिना 
अनरुुप सचुना प्रविभधको उपलब्धिाका आधारमा विद्याथीको बभगिकृि गरी विद्यालयहरुको िडागि ि्याङ्क प्राप्त 
िएपभछ िदनरुुपका आिश्यक ब्यिस्थापनका कायिहरु गने गराउने । 

 आफ्नो स्थानीय िह भिरका विद्यालयका प्रधानाध्याकहरुलाई स्थानीय िहमा उपजस्थि गराई यो मापदण्डिारे 
िानकारी गराउने । 

 आफ्ना कायिके्षरका सबै जिक्षकहरु विद्यालयमा भनयभमिरुपमा आए नआएको अनगुमन गरी हालसम्म विद्यालयमा 
उपजस्थि निएका जिक्षक िए ित्काल भनिहरुलाई उपजस्थि गराउन भनदेिन र्दने। विदा स्िीकृि नगराई 
विना सूचना कुनै जिक्षक उपजस्थि निएको पाइएमा प्रचभलि भनयमानसुार कारिाही समेि गने । 

 भमभि २०७८।०५।३१ िा सो िन्दा पछाडी बावहरी जिल्लाबाट आएका जिक्षकहलाई सम्बजन्धि विद्यालयहरु 
माफि ि गररन ेAntigen Test  कायिमा आिश्यक सहयोग र समन्िय गनुिपने । 

 यदी कुनै जिक्षक एिम ्विद्याथीको नभििा Positive आएमा कजम्िमा १० र्दन Isolation मा रािी भनको िएपभछ 
मार भनिलाई विद्यालयमा सहिागी हनुे व्यिस्था गनुिपनेछ र नीिका सम्पकि मा रहेकालाई Contract Tracing 

गनुिपनेछ । 

 सिै विद्याथी र जिक्षकलाई आिश्यक पने मास्क र सेभनटाईिर उपलब्ध गराउन ुपने । 

 आफ्नो कायिक्षेर भिर रहेका विद्यालयमा विद्याथीहरुलाई कुनै स्िास््य समस्या देजिएमा उपचारका लाभग 
स्िास््य संस्थामा लैिाने प्रबन्ध भमलाउन ुपनेछ। 

 विद्यालयका जिक्षक विद्याथीहरुका लाभग मास्क, सेभनटाईिर, साबनु िस्िा आधारििू स्िास््य सरुक्षाका 
सामाग्रीहरुको ब्यिस्था िए निएको अनगुमन गरी आिश्यक सामाग्री प्रबन्ध गनि सहयोग गनेछ । 

 स्िास््य मापदण्ड अपनाएर पठनपाठन गनि विद्यालयले गरेको ियारी समीक्षा गरी सन्िोषिनक र िरपदो 
देजिएमा कक्षा संचालनको अनमुभि र्दने । 

 यस मापदण्डको कायािन्ियनको िए निएको भनयभमि रुपमा अनगुमन गनुि गराउन ुपनेछ । 

६.  जिक्षा विकास िथा समन्िय इकाई, बर्दियाको िभूमका : 

 जिल्ला बावहरबाट आएका जिक्षकहरुको Antigen Test  गनि आिश्यक समन्िय गने ।  

 कुनै विद्यालयमा विद्याथी विरामी परेको पाईएमा सो को िानकारी स्िास््य कायािलय बर्दिया र स्थानीय प्रिासनमा 
ित्काल गराउने । 

 बर्दिया जिल्लाका ८ िटै स्थानीय िहहरुबाट विद्यालय संचालनको साप्तावहक प्रभििेदन संकलन गरी एकीकृि 
प्रभििेदन जिल्ला प्रिासन कायािलय, बर्दियामा पेि गने । 

 

७.  स्िास््य कायािलय, बर्दियाको िभूमका : 

 जिल्लाका ८ िटै स्थानीय िहका विद्यालयमा बावहरी जिल्लाबाट आएका जिक्षकहरुलाई Antigen Test गनि 
आबश्यक Antigen Kits उपलब्ध गराउने ।  
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 बेलाबेलामा विद्यालयहरुमा गररने Screening Tests का लाभग आिश्यक Kits िथा स्िास््यकमीहरुको 
िटनपटनमा सहयोग गने । 

 कुनै कक्षा िा कुनै विद्यालय िा कुनै स्थानीय िहमा संक्रमण बढ्न गएको पाईएमा आिश्यक राय सवहि 
DCMC लाई ित्काल िानकारी गराउने ।  

 स्िास््य संस्थाहरुसंग भनयभमि सम्पकि मा रही आिश्यक भनदेिन र्दन,े सूचना प्राप्त गने र मापदण्ड कायािन्ियनमा 
सहिीकरण समेि गने ।  

८.  DCMC  बर्दिया र जिल्ला प्रिासन कायािलय बर्दियाको, िभूमका : 

 स्िास््य मापदण्ड अपनाउन सक्षम विद्यालयहरुलाई क्रमि संचालन गनि अनमुभि र्दन स्थानीय िहहरुलाई 
आिश्यक सहिीकरण गने । 

 जिल्लाजस्थि स्थानीय िहहरु, जिक्षा विकास िथा समन्िय इकाई, स्िास््य कायािलय बर्दिया, बर्दिया अस्पिालबाट 
भनयभमि रुपमा प्रभििेदन भलई DCMC को बैठकमा समीक्षा गने िथा आिश्यक भनणिय भलने ।  

 जिक्षकहरुलाई प्राथभमकिामा रािी कोभिड-१९ संक्रमण विरुद्धको िोप लगाउन े व्यिस्था हनु सम्बजन्धि 
भनकायसंग समन्िय िथा सहिीकरण गने । 
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पररच्छेद-४ 

विविध 
 

९.  विद्यालय िन्द गनि सवकन े: 

कुनै विद्यालय, िडा िा स्थानीय िहमा कोभिड-१९ संक्रभमिको संख्या बढ्न गएमा त्यस्िो विद्यालय, िडा िा 
त्यस्िो स्थानीय िहका सम्पूणि विद्यालय िा जिल्ला िररका विद्यालयहरु िनुसकैु समयमा बन्द गने भनणिय गनि 
यो मापदण्डले बाधा परु् याउन ेछैन । 

१०. मापदण्डमा पररमाििन : 

नेपाल सरकारबाट प्राप्त नीभि, भनदेिन, पररपर र DCMC को भनणियिाट यो मापदण्डमा आिश्यक पररमाििन 
गनि सवकने छ ।  

११. सम्पकि /समन्ियः 
 मापदण्डको कायािन्ियनको भसलभसलामा थप स्पष्टिा आिश्यक िएमा अनसूुची-१मा संलग्न सम्बजन्धि 

पदाभधकारीसंग सम्पकि /समन्िय गनि सवकनेछ । 

  

१२. िारेिी र बचाऊ :  

     यो मापदण्ड बर्दिया जिल्लामा कोभिड-१९ संक्रमण रवहरहेसम्मका लाभग जिल्लािर लागू हनुेछ। यस सम्बन्धी 
अको ब्यिस्था िा आदेि िारी िएमा सोहो बमोजिम हनुछे । 
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अनसूुची-१ 

कायिरि जिक्षा सम्बद्ध पदाभधकारीको वििरण 
क्र.स. कायािलयको नाम नाम पद िह/शे्रणी सम्पकि  नं इमेल 

१.  
जिक्षा विकास िथा 
समन्िय इकाई 

रेविका अमात्य इकाई प्रमिु रा.प.वद्ध. 9858020113 deobardiya@gmail.com 
भसंहराि डााँगी िा.अ. रा.प.ि.ृ 9851151527 singhrajdangi@gmail.com 

२.  गुलरिया न.पा. 
  

 

  

  

सतिस यादव शा.अ.  सािौ  9848143954 satishyadav2044@gmail.com  

३.  
ठाकुिबाबा न.पा. 
  

िामहरि रिजाल उपसचिव  दशौ 9851253351 rijal.rh@gmail.com 

ससिा भण्डािी  शा.अ.  सािौ  9848132747 sitabh007@gmail.com 

ऋषि प्रसाद गड्िौला प्रा.स पााँिौ 9848170202 rishigadtola1989@gmail.com 

४.  बााँसगढी न.पा.  
मन प्रसाद िेग्मी उपसचिव  नवौ 9858054660 regmimanprasad@gmail.com 

छत्र बहादिु शाही  शा.अ.  सािौ  9848073902 chhatrabahadurshahi29@gmail.com 

िुलसी काकी  प्रा.श. पााँिौ 9847971677 tulsi7819@gmail.com 

५.  
बािबर्दिया न.पा. 
  

     

र्िकानाथ योगी  शा.अ.  आठौ 9858086470 tikanath.yogi112@gmail.com  

इन्द्रा कुमािी लासमछाने  प्रा.स पािौ  9848258441 ilamichhane12o@gmail.com  

६.  िाजापुि न.पा. 
दल वहादिु िौधिी  शा.अ  सािौ  9844701242 dbc2044@gmail.com 

िन्द्र वहादिु ठाडा मगि  प्रा.श पााँिौ 846963898  imchandrathapa@gmail.com 

७.  बढैयािाल गा.पा. षवष्णु ढकाल   शा.अ.  सािौ  9858063333 bishnudhakal2041@gmail.com  

८.  गेरुवा गा.पा. नविाज अचधकािी शा.अ.  सािौ 9858060253 education.geruwamun@gmail.com  

९.  मधवुन न.पा. नािायण प्रसाद खनाल  शा.अ.  सािौ  9848072917 nirakkhanalnepal@gmail.com  
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