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COVID-19 and Monsoon Preparedness and Response Operation 

August:September 2020 

G 
overnment of Nepal has extended nationwide lockdown to mini-
mize the potential risk of COVID-19 transmission and widened 
the testing facilities in various stations throughout Nepal.  

Considering the spike in cases, local government have also re-
considered additional restriction measures in local level. The govern-
ment data reflects the increased death toll and number of people in 
isolation. 

Nepal Red Cross Society (NRCS) has been involved in COVID-19 pre-
paredness and response since early February 2020 in coordination 
with the Ministry of Health (MOHP) and Health Emergency Operation 
Centre (HEOC). 77 district chapters of NRCS is engaged restlessly in 
various activities such as food distribution, quarantine manage-
ment, ambulance services, awareness raising activities, distribu-
tion of tents/tarpaulins and non-food relief items (NFRI), re-
storing family links, psychosocial first aid, health/help desk, 
supporting personal protective equipment (PPE) to frontline 
workers, distribution of sanitizers, hygiene kits, soaps and in-
formation dissemination through IEC materials following the 
mandates of Government of Nepal. The NRCS frontline workers 
are also ensured with the safety and security along with insur-
ance provision against COVID-19. Along with COVID-19, NRCS 
is also involved in monsoon preparedness and response activities.   
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A 
long with COVID-19, NRCS is also involved in monsoon preparedness and 
response activities.  Major rainy season which is the monsoon period is 
about 105 days which falls between mid- June to September. The average 

annual rainfall of Nepal is 1,600 mm, but it varies by eco–climatic zones with ex-
tremes, such as 3,345 mm in Pokhara and below 300 mm in Mustang. Since July 
2020, due to heavy rainfall and landslide in different parts of the country, more 
than 267 deaths, 103 missing and 144 injured has been reported by Disaster Man-
agement Department, NRCS till 16th September 2020. It has also displaced more 
than 9,220 households and directly affected more than 22,444 households.  

Nepal Metrological Department predicts active monsoon still for some time which 
may lead to heavy rainfall in days to come. The numbers of affected families have 
been increasing day-by-day and is likely to continue. NRCS trained volunteers are 
heavily mobilized in affected districts for conducting disaster assessment, sup-
porting in search and rescue, setting up temporary shelter, responding to the 
landslides and flood affected areas, providing first aid services, cleaning the af-
fected hand pumps and water sources, construction of emergency toilets, distri-
bution of WASH relief items including shelter NFRIs, ready to eat food items, 
spreading awareness and  relief/cash distribution through its district chapters 
following the safety and security measures against COVID-19 . 
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Statistical Situation:  
Summary as of 16 September, 2020 

Dead 267 

Missing 103 

Injured 144 

Displaced Families 9220 

Affected Families 22444 

Houses Destroyed 

Fully 4538 

Partially 6889 

NFRIs distributed 

NFRIs full set 1534 

Tarpaulin 4705 

Blanket 1169 

Utensil 280 

Number of Volunteer mobilized 114 

WASH items distributed   

Hygiene kit 1066 

Emergency toilets set 14 

Aqua tab 1000 

Soap  1950 

Bucket 1082 

Situation Overview  
(as of 19 September 2020) 

Description Nepal Global 

# of Confirmed Cases 61,593 30,717,711 

# of patients recovered 43,820 22,352,757 

# of death 390 956,864 

# of people in quarantine 7,736  

# of people in isolation 17,383 7,408,090 

#of Countries Affected   188 

Source: MOHP situation report (click on the link for updates) 

https://covid19.mohp.gov.np/#/ 

PC: Srutinath Chaudhary 

https://covid19.mohp.gov.np/#/
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Guidance Note on Minimum WASH Requirements in 
COVID-19 in Quarantine and Isolation Centers  

W 
ASH cluster leading by Nepal government has 
endorsed the guidance on minimum WASH re-
quirement for COVID-19 in quarantines and 

isolation centre to guide all the WASH agencies working 
in Nepal. This is a minimum requirement, which could be 
up-scaled based on 
available resources.  
Being an active clus-
ter member in organiza-
tional level, Nepal Red 
Cross Socie- ty has adopt-
ed endorsed guidance on 
WASH re- quirement to 
implement it in covid-19 
pandemic situation 
across all quarantines 
and isola- tions cen-
tres. This is a guidance 
which helps to bring uni-
formity while sup-
porting na- tionwide 
quarantines and isolation 
centres considering the minimum need to current situa-
tion by various WASH agencies in regards of quality 
water supply, safe sanitation and hygiene kits.   

Click on the below link for detail.  

https://dwssm.gov.np/wp-content/uploads/2020/04/Minimum-
WASH-requirements-in-COVID-19-quarantine-WASH-

ClusterFinal-1.pdf  

 

School reopening work model– a guideline by Nepal 
Government 

A 
ll the school and educational institutions 
throughout the nation has been shut down 
amidst the nationwide lockdown since 24th 

March 2020 due to COVID-19 pandemic. Not only grad-
ing annual exam of grade 11 and 12 has been postponed 
until further notice even r higher secondary exam board 
has taken decision to publish result of SEE (grade 10) 
based on the respective schools internal evaluation 
scoring.  

Nationwide over 3,000 schools is been used as quaran-
tines and isolation center whereas on the other side it is 
challenging to continue the annual education calendar  
set by Nepal Government, for which Ministry of Educa-
tion, Science and Technology has endorsed and wider 
disseminated ‘School Re-opening Work Model’ to guide 
all the line ministries, departments, Parents' Teachers' 

association, schools management commit-
tee and stakeholders of community as a 
local strategy for reopening schools by 
maintaining safety for students, teachers 
and  staffs  from the pandemic. 

Click on the icon for detail. 

Happiest Sristhi 

S 
risthi Thapa (4 yrs old) is very happy and surprised 
to see different sanitary items like toothpaste, 
brush, soap in the hygiene kit. Hygiene kits are dis-

tributed by NRCS with partnership of UNICEF. Her house 
is in Gadawa-1, Banwari Rural Municipality Dang. Now she is 
living with her mother, Kamala Thapa in Gadawa-3, quaran-
tine center after 
returning from 
India.  

In the same way 
Aasha Nepali (32 
yrs old) Gadawa-
3 says in happy 
mood "sanitary 
items of the hy-
giene kit pro-
vides more facil-
ities especially 
for women and children. We are very grateful with NRCS 
and UNICEF for providing such a useful kit especially for 
women." In this hygiene kit remains sanitary pad, panty, 
toothbrush, toothpaste, comb, soap, towel etc. Three chil-
dren are happily staying with comfort in this quarantine 
with their parents. They are thankful to the UNICEF and 
NRCS for helping and providing such items in their hands at 
their door steps. 

Innovation in WASH 

C 
OVID-19 cases in Nepal are now being observed to be 
widely spread in the community level. As the increas-
ing number of positive cases indicates, there are 

some districts which are turning into COVID-19 hot spots. 
In order to tackle the 
spread and to be safe 
from the in- fection, 
NRCS had introduced 
an innovative idea for the 
hand washing station. A 
contact less, foot operat-
ed handwash- ing station 
are stationed in various 
communities, quarantines, 
isolation cen- ters, public 
places and where ever 
necessary.  

As the name sug-
gests, foot operated 
hand wash- ing sta-
tion are simple 
but very effectively designed so that no person touches 
the tap and soap with their bare hands, rather, foot is used 
to press the pedal and the job for hand washing is done 
effectively without the risk of virus infection and trans-
mission. Now, NRCS is mandatorily advocating for this type 
of contact less hand washing station within all its COVID-
19 related WASH projects.  

Sristhi with her mother after receiving hygiene kit in 

quarantine (PC: NRCS, Dang) 

Rendered sample of foot operated 
Handwashing Station                           

PC:Kiran Acharya, WASH Engineer, NRCS 

https://dwssm.gov.np/wp-content/uploads/2020/04/Minimum-WASH-requirements-in-COVID-19-quarantine-WASH-Cluster_Final-1.pdf
https://dwssm.gov.np/wp-content/uploads/2020/04/Minimum-WASH-requirements-in-COVID-19-quarantine-WASH-Cluster_Final-1.pdf
https://dwssm.gov.np/wp-content/uploads/2020/04/Minimum-WASH-requirements-in-COVID-19-quarantine-WASH-Cluster_Final-1.pdf
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COVID-19 response by NRCS and its partners being covered in 

Local newspaper, Dang (PC: Kshitiz Acharya) 

Orientation on proper handwashing to old age people, Baitadi   

(PC: Niraj Shrestha) 

Installation of contactless handwashing station at Nepal Rastriya 

Primary School, Jagarnath RM-1, Parsa (PC: Rajan Shrivastav) 

Dissemination of COVID-19 IEC material in the community, 

Parsa (PC: Rajan Shrivastav) 

Distribution of squatting pan to the landslide affected community with the 

support of Nepal Army, Sindhupalchowk (PC: Prabin Shrestha) 

WASH orientation to volunteers and staffs, Nuwakot Handwashing demonstration during WASH orientation to 

volunteers and staffs, Nuwakot (PC: Samundra Babu Adhikari) 

Hygiene Kit distribution in Isolatin Center                                  

(PC: NRCS Makawanpur) 
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“Frequent hand washing with soap is one of the most effective ways to stop the spread of Coronavirus" 

I 
n this COVID-19 pandemic situation, Nepal is one of the high-risk countries due to limited health and hygiene 
facilities and personal behavior perspectives. In Nepal, the COVID-19 cases have thought to spread and reached 
at 4th stage of transmission which has led to difficulty in contact tracing and control the cases in the communi-

ty as well. In this situation, people need to keep themselves safe from corona virus by following the SMS (Soap/
Sanitizer, Mask & Social Distance) system. Besides, local government entities, NGOs/INGOs and NRCS should also 
focus on disseminating and advocating the key information in the community on how to be safe from the pandemic by 
promoting  personal hygiene behavior 
practice such as hand hygiene, cough 
hygiene and main- taining social dis-
tance.  
According to WHO, Nepal is a high-risk 
country for the pan- demic transmission 
for a number of rea- sons, including: poor 
health monitoring mechanisms, open 
borders with India, movement of mi-
grant workers across the borders, insuffi-
cient staff and equipment to deal 
with public health emergencies and 
poor nationwide ac- cess to water and 
sanitation facilities and good hygiene 
practices. However, hand washing is the 
first line of de- fense to control 
the spread of infec- tious diseases in-
cluding COVID-19. Along with other 
important behaviors, washing hands frequently or following the step by step process of hand washing is essential to 
control the spread of the Coronavirus. Nepal Red Cross Society (NRCS) being a pioneer in WASH interventions in Ne-
pal has prepared a one-day orientation package of "One Day WASH Orientation in COVID-19" with the target to 
produce the skillful local staff and volunteers to promote the hand hygiene, cough hygiene, sneeze hygiene and main-
taining social and physical distancing intervention to stop the spread of COVID-19 infection in the community. Based 
on NRCS emergency WASH and hygiene promotion experience, this orientation package has been prepared with the 
discussion on the current situation along with significant feedback from the NRCS WASH division team, WASH focal 
person and participating national societies (PNSs). This orientation package coveres the WHO WASH policy, Nepal 
Governmental WASH policy and other relevant standards and policies issued by the Nepal Government in relation to 
control of COVID-19 pandemic. This orientation package aims to produce trained human resource which will be capable 
to disseminate the knowledge on controlling COVID-19 pandemic situation. 

Sagar Shrestha, Director, Community Development Department 

email: sagar.shrestha@nrcs.org, contact: +977-9803202129 

Amar Mani Poudel, Deputy Director, Community Development Department 

email: amar.poudel@nrcs.org, contact: +977-9841397184 

Suvechhya Manandhar, PMER Coordinator, Community Development Department, 
WASH Division, email: suvechhya.manandhar@nrcs.org, contact: +977-9841134868 

A ll NRCS actions related to COVID-19 are in-line with GON MOHP, 
HEOC guideline and initiatives. NRCS province offices, district chap-
ters and sub-chapters have remained in close contact with local au-

thorities and supporting their plan for quarantine, isolation and holding site 
assessment, establishment and management. Participation in district disas-
ter management committee meeting in all districts. Participation in WASH 
cluster meeting (national and provincial) and other meetings such as media 
interaction programme.  

Contributors 

Kiran Kumar Acharya (WASH Engineer), Sirjana Devkota (PMER Officer), Birendra 
Shahi (WASH Coordinator), Krishna Prasad Subedi (Program Coordinator), Communi-
ty Development Department, Disaster Management Department, Health Depart-
ment, Junior/Youth Department and Humanitarian Values and Communication De-
partment 

5C Diagram  for corona transmission routes and barriers analysis 

mailto:sagar.shrestha@nrcs.org
mailto:amar.poudel@nrcs.org
mailto:suvechhya.manandhar@nrcs.org


 

 

 

 

 

Ã 
Water, 

Sanitation and 

Hygiene 

Promotion 

Water Bottle 

100,422 

Distributed 

Emergency Latrine 

56 
Constructed 

Hygiene Kit 

707 
Distributed 

Soap Bar 

36,369 
Distributed 

Hand Washing Station 

796 

Constructed 

Bucket 

4,753 

Distributed 

Hygiene Promotion 

11,511 

Reached 

Disinfection 
Supported in 

disinfection of public 

vehicles travelling in 

districts, quarantine 

sites and public places. 

 

WASH 
COVID-19 PREPAREDNESS AND RESPONSE OPERATION 

Update as on 14th September, 2020 
Source: https://bit.ly/NRCS_COVID19_Dashboard 

  

 

https://bit.ly/NRCS_COVID19_Dashboard




 
 
 
 
 
 


कोभिड—१९ को महामारीका कारण बन्द हुन पुगेका विद्यालयहरुका सन्दिभमा 


विद्यालय पुनःसञ्चालन सम्बन्धी काययढााँचा,२०७७ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


नेपाल सरकार 


भिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्रालय 


भसिंहदरबार,काठमाडौ । 


 


 







 
 
 
 
 
 


विद्यालय पुनःसञ्चालन सम्बन्धी काययढााँचा, २०७७ 


१. परिचय 


चीनको िुहान प्रान्तमा सन ्२०१९ को मध्य डडसेम्बरबाट देखा परी फैलँदै गएको  कोभिड-१९  का कारण 
उत्पन्न असहज पररस्थततले  विश्ििर नै प्रिाि पारररहेको छ । सिंक्रमणको ततब्रतासगै थप सतकभ  रहन 
विश्ि स्िास््य सङ्गठनले अन्तराभष्ट्रिय धचन्ताको सािभजतनक स्िास््य आपतकाल घोषणा गरेको धथयो 
। नेपाललाई पतन उच्च जोखखमयुक्त मुलुकको सूचीमा सूचीकृत गरेसँगै सम्िावित सङ्क्रमण रोक्नेतफभ  
अझ सतकभ ता बढाउँदै नपेाल सरकारले भमतत २०७६।१२।११ देखख बन्दाबन्दी (lockdown) को घोषणा 
गरेको धथयो। बन्दाबन्दीको प्रिाि सबै क्षेरमा परेको छ । विद्यालय लगायत सबै िैक्षक्षक सिंस्थाहरू 
बन्द रहेका छन ्। स्तरीकृत रूपमा सञ्चालन हुने कक्षा ११ र १२ का िावषभक परीक्षाहरू अको सूचना 
जारी निएसम्मका लाधग स्थधगत िएका छन ्। स्थधगत िएको कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन नगरी 
विद्यालयको आन्तररक मूल्याङ्कनलाई आिार बनाई प्रमाणपर जारी गने तनणभय गररएको छ। देििरका 
तीन हजार िन्दा बढी  विद्यालयहरू क्िारेष्ट्न्टनका रुपमा प्रयोग िइरहेका छन ्। 


सम्िावित जोखखमबाट बालबाभलकाहरूलाई सिंरक्षण गरी भिक्षा प्रदान गनुभ राज्यको कतभव्य हो । नेपालको 
सिंिैिातनक व्यिस्था र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गदै कोभिड-१९ का 
कारण भसष्ट्जभत चुनौतीहरूको सामना गदै िैक्षक्षक पारो अनुसारन ैभसकाइ क्षेरलाई हररत क्षेरका रूपमा 
अनिरत सञ्चालनमा ल्याउनु महत्िपूणभ विषय हो । यसै पररप्रेक्ष्यमा विद्यालय क्षेरलाई 
ियरहहत,सुरक्षक्षत र महामारीको जोखखमबाट मुक्त बनाउन ठोस मागभदिभन प्रदान गन ेर बन्द िएका 
विद्यालयहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याई बालबाभलकाको भसकाइलाई सहज र तनरन्तर बनाउनका लाधग 
स्थानीय र प्रदेि तहका प्रतततनधिका साथै  नेपाल भिक्षा समूह, भिक्षा क्षेरमा काम गने विकास 
साझेदार,दात ृतनकाय र गैरसरकारी सिंस्थाहरू एििं भिक्षा व्यिस्थापक, भिक्षक,अभििािक, तनजी विद्यालय 
सञ्चालक, सामुदातयक विद्यालय व्यिस्थापन सभमतत आहदसँग समेत आिश्यक समन्िय एििं परामिभ 
गरी भिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्रालयले यो कायभढाँचा तयार गरेको छ । 


कोभिड-१९ को महामारीको चपेटामा परेका सब ैसामुदातयक तथा सिंस्थागत विद्यालयहरूलाई लक्षक्षत 
गरी बालबाभलका, भिक्षक, विद्यालयका कमभचारी,विद्यालय व्यिस्थापन सभमतत तथा भिक्षक अभििािक 







 
 
 
 
 


सिंघका पदाधिकारी, अभििािक लगायतका विद्यालय भिक्षा क्षेरका सरोकारिालाहरूको साझा 
सामझदारीमा आिाररत विद्यालय सञ्चालनको तयारी तथा विद्यालय सञ्चालनका लाधग न्यूनतम 
क्रक्रयाकलापहरूको खाका यस कायभढाँचामा प्रस्तुत गररएको छ । यस कायभढाँचाले बालबाभलकाको भसकाइ 
तनरन्तरताका लाधग विद्यालय पुनःसञ्चालनको बहृत ्खाका प्रदान गनुभका साथै प्रदेि तथा स्थानीय 
तहहरूलाई आफ्नो क्षेरका विद्यालयमा बालबाभलकाको सुरक्षा, महामारीको सिंक्रमणबाट मुष्ट्क्त र सहज 
भसकाइ िातािरण तयारी गने लगायतका विषयमा स्थानीय आिश्यकता अनकूुल रणनीतत तयार गनभका 
लाधग सहयोग प्रदान गन ेआिा  समेत गररएको छ । 


२.काययढााँचाको उद्देश्य 


प्रस्तुत विद्यालय पुनःसञ्चालन कायभढाँचाको मुख्य उद्देश्य कोभिड-१९ को महामारीका कारणबाट बन्द 
हुन पुगेका विद्यालयहरूको पुनःसञ्चालनका लाधग प्ररट मागभ तनदेि गनुभ हो । यस कायभढाँचाले स्थानीय 
तह एििं विद्यालयहरूले विद्यालय सञ्चालनपूिभ गनुभपने तयारी, विद्यालय सञ्चालन एििं भसकाइ 
व्यिस्थापनका सन्दिभमा स्परट खाका प्रदान गरी सुरक्षक्षत विद्यालय सञ्चालन गनभ मागभ दिभन प्रदान 


गनेछ । सुरक्षक्षत, ियरहहत, कोभिड—१९ को सिंक्रमण जोखखममुक्त,स्िस्थ विद्यालय िातािरण तयार 
गनभ यसले सहयोग परु् याउँनेछ । 


३.विद्यालय पुनःसञ्चालन काययप्रक्रिया 


३.१. विद्यालय पुनः सञ्चालनपूिय गनुयपने तयािी 


अ. समन्िय तथा सहकायभ 


(क) नेपाल सरकार, भिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्रालयबाट स्िीकृत िैकष्ट्ल्पक प्रणालीद्िारा 
विद्याथीको भसकाइ सहजीकरण तनदेभिका २०७७ को बारेका सबै सरोकारिालाहरूलाई अिगत 
गराई प्रयोगमा ल्याउने र सबै विद्यालयहरू एकै पटक पूणभरुपमा सञ्चालन हुन नसक्न े
सम्िािनालाई समेत मध्यनजर गरी त्यसको उपयोगका लाधग सबैलाई तयार गराउने । 


(ख) सिंघीय सरकारले गरेको तनणभय तथा तनदेिनमा रही देििर एकै पटक सबै विद्यालय पुनः 
सञ्चालन हुने अिस्था आएमा िा जोखखमका हहसाबले फरक फरक भमततमा विद्यालय 
पुनःसञ्चालन हुने अिस्था आएमा स्थानीय तहले स्थानीय तहका जनप्रतततनधि, अभििािक, 


स्थानीय भिक्षाविद्, प्रिानाध्यापक, भिक्षक, विद्यालय व्यिस्थापन सभमतत. तथा भिक्षक 







 
 
 
 
 


अभििािक सिंघका पदाधिकारी, स्िास््यकमी,बाल÷युबा क्लब आहदसँग परामिभ गरी विद्यालय 
खुल्ने हदनको पूिाभनुमान गरी कष्ट्म्तमा १५ हदन अगािै सरोकारिालाहरुलाई जानकारी गराउने र  
विद्यालय खुल्ने हदन, विद्यालयहरूमा उपलब्ि सुवििा लगायतका विषयहरूमा बालबाभलका र 
अभििािक लक्षक्षत गरी आिश्यकता अनुसार स्थानीय िाषामा समेत सूचनामूलक सामग्री प्रकािन 
तथा प्रसारण गने । 


(ग) बुँदा (ख)अनुसार विद्यालय सञ्चालनको सूचना प्रकािन तथा प्रसारण गनुभ अगाि ै
विद्यालयलाई क्िारेष्ट्न्टन िा आइसोलेसन बनाइएको िए क्िारेष्ट्न्टन िा आइसोलेसन हटाउने 
तथा सबै विद्यालयका भिक्षक,विद्याथी,विद्यालय कमभचारीहरुको स्िास््य र उनीहरुको 
उपष्ट्स्थततको सिंिािना बारे समीक्षा गरी विद्यालय व्यिस्थापन सभमततमाफभ त ्जानकारी गराउने 
तथा रोगका कारण भिक्षक उपष्ट्स्थत हुन नसक्ने अिस्था िएमा िैकष्ट्ल्पक व्यिस्था तयार गनुभ 
पनेछ । 


(घ) विद्यालयका भिक्षक, कमभचारी, अभििािक र बालबाभलकालाई कोभिड-१९ बारे सचेतनासहहत 
स्िास््य र सुरक्षाको प्रत्यािूतत गराउँदै बालबाभलकालाई विद्यालय जानका लाधग मानभसक रूपमा 
तयार पाने। 


(ङ) स्थानीय तहले यस अिस्थामा स्िास््य सिंस्था, समुदाय, अभििािक र विद्यालयका बीचमा 
सञ्चार तथा समन्िय सामाष्ट्जक विकास सभमतत िा गाउँ/नगर भिक्षा सभमतत िा अन्य सिंयन्र 
(आिश्यक िएमा मार गठन गरी) माफभ त ्गने र यस कायभमा सहयोग पुर् याउन  विद्यालय 
व्यिस्थापन सभमतत र भिक्षक अभििािक सिंघलाई सक्रक्रय बनाउने । 
(च) विद्यालय पुनः सञ्चालन गदाभ सिंक्रमणको दर सबैिन्दा न्यून रहेको तथा स्थानीय जोखखम 
सबैिन्दा कम रहेको विद्यालयबाट िुरु गने। 


(छ) स्थानीय स्तरमा कायभरत गैरसरकारी तथा समुदायमा आिाररत सिंस्थाहरूसँग समन्िय र 
सहकायभ गने (ज) स्थानीय तहले अपाङ्गता िएका तथा वििेष आिश्यकता िएका 
बालबाभलकाहरूको सिालमा अपाङ्गताको क्षेरमा काम गने सिंस्था र अभििािकहरूसँग समन्िय 
र सहकायभ गने । 


(झ) स्रोत कक्षा तथा वििेष विद्यालयलाई पुनः सुचारू गनभका लाधग स्िास््य विज्ञहरूसँग परामिभ 
गरेर सुचारू गने । 


आ. सुरक्षा  







 
 
 
 
 


(क) बालबाभलकाको सुरक्षाका लाधग न्यूनतम पूिाभिार  (फतनभचर, िौचालय, पयाभप्त प्रकाि र हािा 
आितजाित गनभ सक्न े कक्षाकोठा आहद), स्िास््य तथा सरसफाइका लाधग साबुन, पानी, 
सेतनटाइजर तथा विद्यालयमा आउनेहरूका लाधग तापक्रम भलने व्यिस्था गने र िौततक दरुी 
भमलाई बस्ने आचरण विकास सम्बन्िी सचेतना र सीप विकास गराउने कायभ गनेगराउने । 


(ख) भिक्षक, बालबाभलका तथा अभििािकहरूले अतनिायभ मास्क लगाउने र खाजा व्यिस्थापन 
गने लगायत विषयिस्तु समािेि गरी विद्यालय जाँदा, विद्यालयमा रहँदा िा घर फकंदा एििं 
घरमा पुगेपतछ पालना गनुभपने तनयमहरू तयार गने । 


(ग) विद्यालय पुनः सञ्चालनका लाधग सुरक्षक्षत विद्यालयका न्यूनतम ्मापदण्ड पूरा िए निएको 
यक्रकन गने । यसका लाधग अनुसूची १ बमोष्ट्जम सुरक्षक्षत विद्यालयको रुजुसूधच अनुसार 
विद्यालयको रुजु गने र सो अनुसार निएमा मापदण्डहरु पूरा गरी विद्यालय पुनः सञ्चालन 
गने प्रबन्ि भमलाउने । 


इ. िैक्षक्षक योजना र ताभलम  


(क) सिंघीय सरकारले तनिाभरण गरेको अिधिमा तोक्रकएका भसकाइ उपलष्ट्ब्िहरु पूरा गराउने गरी 
िैक्षक्षक सरको व्यिस्थापनका लाधग विद्यालयले सिंक्रमण कालीन िावषभक कायभताभलका र सब ै
भिक्षकहरुले सिंक्रमण कालीन िावषभक िैक्षखणक योजना तयार गने। 


(ख) प्रदेि भिक्षा ताभलम केन्रले िैकष्ट्ल्पक प्रणालीव्दारा विद्याथीको भसकाइ सहजीकरण 
तनदेभिका २०७७ बमोष्ट्जम बालबाभलकाहरुले भसकेका भसकाइहरुको स्तर तनिाभरण गनभ र सोही 
अनुसार बालबाभलकाहरुलाई भसकाइमा सहजीकरण गनभ भिक्षकलाई आिश्यक ताभलम/ 


अभिमुखीकरण गने गराउने ।  


(ग) यस कायभढाँचाले तनहदभरट गरेका क्रक्रयाकलापहरु कुिलतापूिभक सम्पादन गनभका लाधग सबै 
भिक्षकहरूलाई विद्यालय तहमा स्थानीय तहको समन्ियमा विषयिस्तुको प्रकृतत अनुसारका 
सहजकताभव्दारा भिक्षकलाई अभिमुखीकरण गने । 


(घ) स्रोत कक्षा तथा वििेष विद्यालयमा अध्यापन गने भिक्षक तथा कमभचारीहरूलाई वििेष 
ताभलमको व्यिस्था गने ।  


 







 
 
 
 
 


इ. स्िास््य तथा मनोपरामिभ 


(क) विद्यालयमा आउने बालबाभलका, भिक्षक तथा विद्यालय कमभचारीहरूमा स्िास््य सम्बन्िी 
कुनै समस्या आएमा िा कोभिड—१९ का लक्षणहरूसँग भमल्दा जुल्दा लक्षणहरू देखा परेमा 
तत्काल अभििािक िा घरपररिारलाई जानकारी गराउने प्रबन्ि गने। 


(ख) महामारीको जोखखममा रहेका बालबाभलकाहरूलाई नष्ट्जकको स्िास््य केन्रमा जचाँएपतछ 
मार विद्यालयमा आउने गरी पहहले नै सूधचत गन ेर विद्यालयमा ज्िरो परीक्षण गने व्यिस्था 
गने। 


(ग) बबरामी भिक्षक, विद्यालय कमभचारी तथा बालबाभलकाहरूलाई पूणभ रुपमा तनको नहुञ्जेल 
विद्यालयमा नआउने िातािरण भमलाउने र कक्षा तनरन्तरताका लाधग िैकष्ट्ल्पक उपायहरू पहहले 
नै तय गन।े  


(घ) स्थानीय तह भिरका विद्यालयका अभििािक, प्रिानाध्यापक, विषय भिक्षक, विद्यालय 
कमभचारी, स्िास््यकमी, मनोसामाष्ट्जक परामिभदाता, अस्पताल, एम्बुलेन्स आहदको सम्पकभ  नम्बर 
सहहतको वििरण अद्यािधिक गने । 


(ङ) कोभिड—१९ को मनोिैज्ञातनक ियबाट मुक्त गराउनका लाधग स्थानीय स्िास््य कायभकताभ, 
सामाष्ट्जक पररचालक, मनोपरामिभदाता तथा सम्पकभ  भिक्षक तोकी बालबाभलका, भिक्षक, 


विद्यालयका कमभचारी एििं अभििािकहरूलाई मनोसामाष्ट्जक परामिभ हदने व्यिस्था भमलाउने । 


(च) िविरयमा समेत कोभिड—१९ को सिंक्रमण, महामारी िा अन्य कुनै कारणिि हुन सक्न े
विद्यालय बन्दका सम्बन्िमा सबैलाई मानभसक रुपमा तयार रहने गरी सचेतीकरण गने । 


(छ) अपाङ्गता भएका बालबाललकाहरूको लागग अलभभावक समेतको परामर्श दिने व्यवस्था लमलाउने 
। 


ई. िौततक सुवििा तथा बसाइ व्यिस्थापन 


(क) िौततक दरुी कायम राखी भसक्ने िातािरण तयार गनभ कक्षाकोठा, फतनभचर,  िौचालय आहदको 
आिश्यकता अनुसार पुनव्यभिस्थापन िा ममभत गन ेर विद्याथी सिंख्या तथा उपलब्ि िौततक 
पूिाभिार हेरी व्यिस्थापनमा सहजताका लाधग देहाय अनुसारका विकल्पहरुमध्ये उपयुक्त 
विकल्प प्रयोग गने गरी तयारी गने गराउने तर  विद्यालयले तयारी िापत ् कुनै पतन थप 
रकम अभििािकहरुसँग असुल गनभ नपाउने व्यिस्था लागू गने । 







 
 
 
 
 


• सबै कक्षा र विद्याथीलाई एकै समयमा कक्षा सञ्चालन गने 
• अलग अलग समय (shift) मा अलग अलग कक्षा  िा तह सञ्चालन गन े


•  विद्यालय खुल्ने तथा कक्षा सञ्चालनको अिधि/ घन्टी छोट्याउने,  
• अिस्था हेरी तल्ला कक्षालाई पहहले िा माधथल्लो कक्षाका विद्याथीलाई पहहले(जोखखम र 


सहजतालाई हेरी) कक्षा िुरू गने, 
•  कुनै हदन केही कक्षा र कुनै हदन बाँकी अरु कक्षा सञ्चालन हुन ेगरी पालैपालो कक्षा 


सञ्चालन गने, 
• हप्तामा केही हदन, हदनमा केही घण्टा सञ्चालन गने आहद । 


(ख) विद्यालय सञ्चालन गनुभपूिभ नै विद्यालयहरूमा पानी, स्िास््य तथा सरसफाई सुवििा (WASH 


Facilities) को व्यिस्था गने र सरसफाइ सम्बन्िी वििेष तनयमहरू जस्तैः हात िुने, खोकी 
लाग्दा िा हाछ्यु आउँदा मुख छोप्ने, अन्य सुरक्षाका उपकरणहरू प्रयोग गने र उपकरणको 
सरसफाइ गनभका लाधग सचेतीकरण गने र घरमै त्यसको अभ्यास गराउने व्यिस्था गने।  


(ग) विद्यालयभिर भिक्षक, विद्याथी तथा विद्यालय कमभचारीहरुको िौततक दरुी कायम हुने गरी 
कक्षा कोठा, िौचालय, वपउने पानी आहद जस्ता स्थानहरुमा गोलो घेरा (Marking) बनाउने र सोको 
पालनाको विषय आचारसिंहहतामा समेत समािेि गने । 


(घ) क्िारेष्ट्न्टन बनाइएका बाल विकास केन्र तथा विद्यालयको कम्पाउन्ड, कक्षाकोठा, सिारी 
सािन, क्याष्ट्न्टन, पुस्तकालय, प्रयोगिाला िौचालय, फतनभचर आहदलाई स्िास््य तथा जनसङ्ख्या 
मन्रालयबाट तयार गररएको प्रततसिंक्रमण िा तनमभलीकरण गने विधि अनुसार प्रततसिंक्रमण िा 
तनमभलीकरण गने तथा तनयभमत सरसफाइ र प्रततसिंक्रमण गने व्यिस्था भमलाउने । 


(ङ) विद्यालयगत रुपमा भिक्षक, अभििािक, विद्यालय, समुदाय, स्िास््य कमी, बाल÷युबाक्लबका 
जनप्रतततनधिको सहिाधगतामा विद्यालय खोल्ने आिारहरुको पूणभताबारे समीक्षा गने गराउने। 


(च) छारािासमा िौततक दरुी कायम राख्न आिश्यकता अनुसार पुनव्यभिस्थापन गरी तनयभमत 
सरसफाइको व्यिस्था भमलाउने। 


उ. बालबाभलकाको पहँुच 


(क) बालकक्षा तथा कक्षा एकमा नयाँ िनाभ हुने बालबाभलका, एक तह िा कक्षा पूरा गरेर अको 
तह िा कक्षामा अध्ययन गनभ अको विद्यालयमा िनाभ हुन आउन ेबालबाभलका, तनयभमत रूपमा 







 
 
 
 
 


अध्ययन गरररहेका बालबाभलका र कहहल्यै पतन विद्यालय आउन नसकेका बालबाभलकाहरूलाई 
लक्षक्षत गरी विभिन्न माध्यमबाट िनाभ अभियान कायभक्रम अतघ बढाउने । 


(ख) विद्यालय सञ्चालन गनुभपूिभ अपाङ्गता िएका तथा अतत विपन्न पररिारका 
बालबाभलकाहरूका लाधग वििेष सुवििा, उपचारात्मक भिक्षण, हदिा खाजा व्यिस्थापन आहद 
लगायतको सुतनष्ट्श्चतता गने । 


(ग) अपाङ्गता िएका बालबाभलकाहरूलाई तत्काल विद्यालयमा ल्याउन सम्िि निएको खण्डमा 
िकैष्ट्ल्पक (घरमा अध्ययन गने िातािरणको लाधग भिक्षक र अभििािकले िैयष्ट्क्तक भिक्षण) 


व्यिस्था गने । 


ऊ. आचारसिंहहता तनमाभण 


(क) विद्यालय पुनःसञ्चालनका लाधग सम्बद्ि (भिक्षक, विद्यालय कमभचारी, बालबाभलका, 
अभििािक आहद) पक्षहरूले पालन गनुभपने आचारसिंहहता उनीहरुकै सहिाधगतामा तयार गने । 


(ख) आचारसिंहहता पररपालना लाधग स्थानीय तहको सामाष्ट्जक विकास सभमतत िा गाँउ/नगर 
भिक्षा सभमतत िा स्थानीय तहले तयार गरेको सिंयन्रव्दारा सहजीकरण, अनुगमन तथा सुररिेक्षण 
गने व्यिस्था भमलाउने । 


३.२ विद्यालय पुनःसञ्चालन गदाय ि पुनःसञ्चालनपछि गनुय पने काययहरू 


अ. सञ्चालन सहजीकरण(मूलतः स्थानीय तहले गने) 


(क) स्थानीय तहले विद्यालय पुनःसञ्चालन कायभढाँचाको आिारमा स्थानीय पररिेिको 
मूल्याङ्कन गरी विद्यालय पुनःसञ्चालन गने। 


(ख) स्थानीय तहले विद्यालयमा पठनपाठन सुचारु गनभका लाधग लाधग भिक्षा तथा मानिस्रोत 
विकास केन्र, पाठ्यक्रम विकास केन्र, प्रदेि तथा भिक्षा समूहबाट विकास गररएका भसकाइ सामाग्री 
तथा पाठ्यपुस्तक वितरण गने र सबै बालबाभलकाहरुले उक्त सामाग्रीहरु प्राप्त गरेको सुतनष्ट्श्चत 
गने । 


(ग) स्थानीय तहले सिंङ्क्रमण व्यिस्थापन तथा बालबाभलकाको भसकाइ तनरन्तरताका लाधग 
प्रततकायभ योजना तयार गरी सोको कायाभन्ियन गने ।  







 
 
 
 
 


(घ) स्थानीय तहले प्रदेि सामाष्ट्जक विकास मन्रालय, ष्ट्जल्ला समन्िय सभमतत, स्थानीयस्तरमा 
कायभरत गैरसरकारी तथा समुदायमा आिाररत सिंस्थाहरूसँग तनरन्तर समन्िय र सहजीकरण 
गने । 


आ. सुरक्षक्षत सञ्चालन(मूलतः विद्यालयले गने) 


(क) समय समयमा भिक्षक स्टाफ बैठक बसी (िौततक दरुी कायम गरी) सिंक्रमणकालीन 
व्यिस्थापन सम्बन्िमा छलफल गने र आिश्यकता अनुसार कायभयोजना तथा रणनीतत तयार 
गरी कायाभन्ियन गने । 


(ख) स्थानीय स्िास््य सिंस्थासँगको समन्ियमा हेल्थ डेस्कको व्यिस्था गरी विद्यालयमा प्रिेि 
गने सबैको (बालबाभलका, भिक्षक, कमभचारी िा अरु जो कोही) अतनिायभ रुपमा ज्िरो परीक्षण गने 
र उधचत तररकाले सबैले मास्क अतनिायभ प्रयोग गने गराउने । आिश्यकताअनुसार अतत विपन्न 
समुदायका बालबाभलकाहरूका लाधग स्थानीय तहको समन्िय तथा सहयोगमा विद्यालयले मास्कको 
व्यिस्था गने । 


(ग) विद्यालय पररिार बाहेक अन्य व्यष्ट्क्तहरूलाई विद्यालय पररसरमा आउन तनषेि गने र 
अत्यािश्यक कामका लाधग नआइनहुने पररष्ट्स्थतत िएमा प्रिानाध्यापकको अनुमती भलई मास्क 
लगाएर मार आउने व्यिस्था गने। 


(घ) सिंक्रमणको समयमा गनुभपने र गनभ नहुने क्रक्रयाकलापहरूको सूची तयार गरी सबैले देखे्न ठाउँमा 
राखे्न/टासँ्ने । 


(ङ) एक जना भिक्षकलाई (उपलब्ि िएसम्म स्िास््य भिक्षा िा विज्ञान विषय भिक्षण गन े
भिक्षकलाई) Focal Point तोक्ने । 


(च) हदनहँू विद्याथी सिंख्याको आिारमा पयाभप्त मारामा सफा पानी, हात िुने स्थान, साबुन र 
अन्य सरसफाइ सामाग्री आहदको अतनिायभ व्यिस्था गने । 


(छ) विद्यालय सञ्चालनका समयमा भिक्षक, विद्यालय कमभचारी तथा विद्याथीमा समस्या 
देखखएमा तत्काल राख्नका लाधग आइसोलेसन कक्षको प्रयोग गने । 


(ज) भिक्षक, विद्यालय कमभचारी तथा बालबाभलकामा कुनै स्िास््य समस्या देखखएमा स्िास््य 
सिंस्थामा परु् याउने र स्िस्थ निएसम्मका लाधग विद्यालयमा नआउन सूधचत गने । 







 
 
 
 
 


(झ) बालबाभलकाबीचको न्यूनतम १ भमटर िा ३ क्रफटको िौततक दरुी कायम हुने गरी कक्षा 
कोठामा विद्याथीहरुको बसाइ व्यिस्थापन गने । प्रारष्ट्म्िक बालविकासका बालबाभलकाहरूको 
बसाइ व्यिस्थापनमा पतन िौततक दरुी सुतनष्ट्श्चत गने तथा पूिभ तनिाभररत समय, भसफ्ट िा 
समूहअनुसार कक्षा सञ्चालन गने ।  


(ञ) आिासीय सुवििा िएका विद्यालयका छारािासमा बालबाभलकाबीच तनष्ट्श्चत िौततक दरुी 
कायम गनभ लगाउने र एक बेडमा एक जना मार राखे्न िा राख्न लगाउने । 


(ट) यातायातका सािन प्रयोग गने विद्यालयले जोखखम अिधििर िौततक दरुी कायम गने गरी 
सिारी सािन (बस, भ्यान आहद) को कुल भसट सिंख्याको बढीमा ५० प्रततित मारै बोक्ने व्यिस्था 
गने । 


(ठ) सकेसम्म सािभजतनक यारु बोक्न ेसिारी सािन विद्याथी बोक्नका लाधग प्रयोग नगन ेयहद 
गनै परेमा तनमभलीकरण गरेर मारै गन े । साथै एउटा हिप गररसकेपतछ अको गनुभपूिभ सिारी 
सािनलाई तनमभलीकरण गने र यारामा समेत अतनिायभ मास्कको प्रयोग गने । बालबाभलका 
गाडीमा चढाउनुपूिभ अतनिायभ उनीहरूको तापक्रम मापन गने । 


(ड) कुनै भिक्षक िा बालबाभलका दीघभ रोगी िा बबरामी िएको अिस्थामा तनजलाई घरमा नै बस्न 
लगाउने र भसकाइका लाधग िैकष्ट्ल्पक माध्यम अिलम्बन गने । 


(ढ) विद्यालय स्िास््य तथा सरसफाइ सम्बन्िी तनयमहरू कडाइका साथ पालना गने तथा 
छाराहरूको लाधग सेतनटरी प्याड र छुट्टै िौचालयको व्यिस्था गने एििं िौचालयलाई दैतनक 
तनमभलीकरण गने । 


(ण) झ्याल ढोका खुला राखी पयाभप्त हािा आित जाित गनभ सक्ने बनाउने । 


(त) खाजा खानका लाधग कक्षाहरूलाई फरक फरक समयमा छुट्टी हदने, खाना बाँडेर नखाने, 
कक्षाकोठा भिर खाना खाजा नखाने र न्यूनतम िौततक दरुी कायम गनभ नसक्रकने अिस्थामा 
सामुहहक क्रक्रयाकलापहरू जस्तैःप्राथभना, खेल आहद नगराउने । 


(थ) बालबाभलकाको पोषण तथा स्िास््यलाई ख्याल गरी हदिा खाजा व्यिस्थापन तथा सहजीकरण 
पुष्ट्स्तकामा उल्लेख िए अनुसारको न्यूनतम पोषक तत्िहरू सहहतको खाजा सिंिििएसम्म 
विद्यालयमा नै बनाएर खुिाउने। 


(द) एउटा कक्षा िा सेक्सनका विद्याथीहरूलाई सिैं (जोखखम रहँदासम्म) एउटै समूह िा कक्षामा 
राखे्न कायभलाई तनरन्तरता हदने। 







 
 
 
 
 


इ. भसकाइ सहजीकरण 


(क) भिक्षकद्िारा बालबाभलकाहरूका लाधग आिारिूत भसकाइ सामग्री (जस्तै पाठ्यपुस्तक, कलम, 


कापी, स्िाध्ययन सामग्री, स्टेिनरी आहद) िएको सुतनष्ट्श्चत गने । यहद आिारिूत भसकाइ 
सामग्रीको प्रबन्ि गनभ नसकेका बालबाभलकाहरूका लाधग स्थानीय तहमा समन्िय गरी विद्यालयले 
न ैउपलब्ि गराउने । 


(ख) िैकष्ट्ल्पक प्रणालीद्िारा विद्याथीको भसकाइ सहजीकरण तनदेभिका २०७७ अनुसारका भसकाइका 
क्रक्रयाकलापहरुलाई तनरन्तरता हदने । यसका लाधग भिक्षा तथा मानिस्रोत विकास केन्र, पाठ्यक्रम 
विकास केन्र र नेपाल भिक्षा समूह आहदबाट सिंक्रमणकालीन अिधिका लाधग विकास गररएका 
भसकाइ सामग्रीहरूको प्रयोग गने र गनभ लगाउने । 


(ग) भिक्षण तथा भसकाइ सामग्री (जस्तैः पाठ्यपसु्तक, कापी, कलम, माकभ र, डस्टर आहद) र खेल 
सामग्रीहरू एक अकोसँग साटासाट नगने। 


(घ) प्रारष्ट्म्िक बालविकासका बालबाभलकाहरूका लाधग सामाग्री साटासाट नगरीकन प्रयोग गने र 
प्रयोगपतछ प्रततसिंक्रमण िा तनमभलीकरण गने गराउने। 


(ङ) भिक्षकहरूलाई पाठ्यक्रम अनुकूल हुनेगरी कहठन पररष्ट्स्थततमा भसकाइ सहजीकरण गनभ 
अपनाउनु पने विधि तथा प्रक्रक्रयाको बारेमा तत्काभलक आिश्यकता अनुसार सुपररिेक्षण तथा 
ताभलम प्रदान गने । 


(च) बालबाभलकाहरूको पूिभभसकाइ (विद्यालय बन्द िएको बेला घर पररिारमा भसकेको, िैकष्ट्ल्पक 
माध्यमबाट भसकेको िा भसकाइ क्षतत िएको) मूल्याङ्कन गरी उनीहरूको स्तर र आिश्यकता 
तनिाभरण गरी भसकाइ सहजीकरण गने, 
(छ) भिक्षकद्िारा बालबाभलकाहरूको भसकाइको तनयभमत अनुगमन गन,े भसकाइमा पतछ परेका 
बालबाभलकाको पहहचान गरी उनीहरूको भसकाइका लाधग थप सहयोग गने । 


(ज) बबरामीको कारण तनयभमत रुपमा विद्यालयमा आउन नसक्ने बालबाभलकलाई िैकष्ट्ल्पक 
प्रणाली,  विधि तथा सामग्रीको प्रयोग गरी भसकाइलाई तनरन्तरता हदने । साथै विद्यालयको 
तनयभमत भसकाइ प्रक्रक्रयाबाट(विद्यालयमा नआएका िा अतनयभमत िएका िा बीचमा छोडेका) 
बाहहर रहेका बालबाभलकाहरूका लाधग स्थानीय आिश्यकता र उपलब्ि स्रोत र सामग्रीहरुको प्रयोग 
गदै भसकाइ सहजीकरण तनदेभिका २०७७ अनुसार िकैष्ट्ल्पक माध्यमबाट भसकाइमा सहजीकरण 
गने। 







 
 
 
 
 


(झ) वििेष आिश्यकता िएका बालबाभलकालाई भसकाइ प्रक्रक्रयामा सहिागी गराउनका लाधग 
उनीहरुको आिश्यकताअनुसार भसकाइ सामग्रीको व्यिस्थापन र भिक्षण भसकाइ प्रक्रक्रया सञ्चालन 
गने । 


(ञ) सिंक्रमणको जोखखम अिधििर सामूहहक क्रक्रयाकलापमा कम प्राथभमकता हदने र अिस्था हेरी 
रमाइला र भसजभनात्मक जीिनोपयोगी क्रक्रयाकलापहरु सानो समूह िा व्यष्ट्क्तगत रुपमा गन े
गराउने। 


(ट) सिंक्रमणकालीन भसकाइलाई तनरन्तरता हदँदा आइपरेका समस्याहरू समािान गने गरी तनयभमत 
रूपमा भिक्षकहरू बीचमा अनुििको आदानप्रदान गने र जहटल समस्या िएमा समािानका लाधग 
विज्ञहरूसँग परामिभ भलने । यसका लाधग आिश्यकता र सम्िि िएसम्म अनलाइन माफभ त ्पतन 
विज्ञसगँ परामिभ गनभ सक्रकने ।  


ई. समग्र हहत र सिंरक्षण 


(क) भिक्षक तथा विद्याथी आचारसिंहहता कडाइकासाथ कायाभन्ियन गने । 


(ख) बालबाभलकाका अनुिि सुन्ने, उनीहरूको सिंिेदनिीलता बुझ्ने । 


(ग) अिस्था हेरी सामाष्ट्जक दरुी कायम गरी तनयभमत रुपमा िारीररक व्यायाम तथा योग 
अभ्यासहरू गराउने । 


(घ) अत्यािश्यक सेिा जस्तैःखोप आहद उपलब्ि िएको तथा वििेद, लैंधगक हहिंसा, दवु्यभिहार आहद 
निएको सुतनष्ट्श्चतता गन े।  


(ङ) बालबाभलकाका, भिक्षक र विद्यालय कमभचारी सबैलाई कोभिड—१९ को ियबाट मुक्त गराई 
मनोिैज्ञातनक असर तनिारणका लाधग मनोसामाष्ट्जक परामिभ हदने । जहटल समस्या देखखएमा 
सम्बष्ट्न्ित तनकायमा गई सेिा भलन सहयोग गने । 


उ. तनरन्तर अनुगमन तथा सुपररिेक्षण 


(क) विद्यालयले तनयभमत रुपमा विद्याथी भिक्षक र विद्यालय कमभचारीहरूको सामान्य स्िास््य 
परीक्षण गने व्यिस्था भमलाउने, कोभिड—१९ सँग भमल्ने लक्षणहरू देखखएमा िा विद्याथी, भिक्षक 
र विद्यालय कमभचारीहरू स्िास््यका कारण अनुपष्ट्स्थत िएमा अनुगमन गरी स्थानीय तहलाई 
तनयभमत रुपमा जानकारी गराउने । 







 
 
 
 
 


(ख) यहद विद्यालयमा हदिा खाजा बाहहरबाट खझकाइएको खण्डमा खाजा तयार गने व्यष्ट्क्त िा 
क्याष्ट्न्टनले पूणभरुपमा स्िास््य उपायहरूको पालना िएनिएको विषयमा विद्यालय व्िस्थापन 
सभमततव्दारा तनयभमत अनुगमन तथा सहजीकरण गने । 


(ग) सुरक्षक्षत विद्यालयको सूची अनुसार क्रक्रयाकलाप िए निएको तनयभमत अनुगमन गरी सो 
अनुसार गनभ सहयोग गन ेगराउने। 


(घ) स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनको तनयभमत लेखाजोखा तथा अनुगमनका लाधग 
सामाष्ट्जक विकास सभमतत िा गाउँ/नगर भिक्षा सभमतत पररचालन गने र विद्यालय व्यिस्थापन 
सभमतत तथा भिक्षक अभििािक सिंघलाई थप सक्रक्रय बनाउने । 


(ङ) आिश्यकता अनुसार स्िास््यकमी सहहतको हेल्प डेस्क तनमाभण गने । 


ऊ. थप जहटलताप्रततको क्रक्रया  


(क) यहद कोभिड-१९ को सिंक्रमण पुनः बढेमा िा अन्य सिंक्रामक रोगको अिस्था आइपरेमा 
स्थानीय तहले सिंघ तथा प्रदेि स्तरीय स्िास््य प्रोटोकल अनुसार विद्यालयसँग सहकायभ गरी 
विद्यालय पुनः बन्द गने र फेरी सञ्चालन गने सम्बन्िमा मागभतनदेि तयार गरी त्यसको 
कायाभन्ियन गने । 


(ख) विद्यालयहरू पुनः बन्द हुन पुगेमा िैकष्ट्ल्पक प्रणालीद्िारा विद्याथीको भसकाइ सहजीकरण 
तनदेभिका २०७७ बमोष्ट्जम भसकाइलाई तनरन्तरता हदने । 


(ग) विद्यालयहरू पुनः बन्द िई फेरर ष्ट्स्थतत सहज हँुदै जाँदा विद्यालयहरू पुनःसुचारू गने 
गरी सुरूदेखख नै यस कायभढाँचा अनुसार व्यिस्थापन गदै जाने ।  


४.वित्तीय स्रोत व्यिस्थापन 


उपयुभक्त कायभढाँचा अनुसार विद्यालय पुनःसञ्चालनका लाधग थप वित्तीय स्रोत समेत आिश्यक हुन े
िएकाले सिंघ, प्रदेि तथा स्थानीय तहहरूले विपद् सम्बन्िी कायभक्रममा रहेको बजेटको समीक्षा गरी स्रोत 
सािन पहहचान र पररचालन गनेछन ्िन ेविदयालयहरुले आफ्नो स्रोत पररचालन गनभ सक्नेछन ्।स्रोत 
जुटाउने क्रममा विकास साझेदार सिंस्थाहरू िा अन्य दात ृतनकाय िा गैरसरकारी सिंस्थाहरू,नेपाल भिक्षा 
समूहका सदस्य सिंस्थाहरूमा रहेको विपद् सम्बन्िी स्रोत समेत पररचालन गरी व्यिष्ट्स्थत रुपमा 







 
 
 
 
 


विद्यालय पुनः सञ्चालन गररनेछ सिंघीय सरकारले ससतभ अनुदानका रुपमा बजेट व्यिस्थापन गरी 
सहजीकरण गनेछ । 


५.सुपरििेक्षण, समन्िय तथा सहजीकिण 


नेपालको सिंवििान अनुसार आिारिूत र माध्यभमक भिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा उल्लेख छ 
तापतन यस खालको सिंकटको अिस्थामा सिंघ,प्रदेि अन्य सरोकारिालाहरूको सामूहहक प्रयास, सहकायभ र 
समन्िय अपररहायभ छ । यसै विषयलाई मध्यनजर गदै यस कायभढाँचामा सुपररिेक्षण, समन्िय तथा 
सहजीकरणको िूभमका स्परट गररएको छ । कोभिड-१९ को महामारीका कारणबाट बन्द हुन पुगेका 
विद्यालयहरूको पुनःसञ्चालनलाई प्रिािकारी बनाउने कायभमा सुररिेक्षण,समन्िय र सहजीकरणका लाधग 
ष्ट्जम्मेिारीको व्यिस्थापन यसप्रकार छ । 


५.१ सिंघीय तह 


विद्यालय पुनःसञ्चालनलाई प्रिािकारी बनाउने कायभमा सिंघीय तहबाट भिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि 
मन्रालयले मुख्य ष्ट्जम्मेिारी तनिाभह गनेछ । आफ्नो ष्ट्जम्मेिारी तनिाभह गने क्रममा केन्रदेखख 
ष्ट्जल्लासम्मका सिंरचनाहरु समेत पररचालन गनेछ । कोभिड—१९ बाट बन्द हुन पुगेका विद्यालय पुनः 
सञ्चालन सम्बन्िमा सिंघीय तहका ष्ट्जम्मेिारी तथा उत्तरदातयत्िहरु यस प्रकार छन ्। 


(क) िैक्षक्षक सर नखल्बभलने गरी समग्र िैक्षक्षक कायभयोजना तयार गरी सञ्चार गने । 


(ख) विद्यालय पुनः सञ्चालन सम्बन्िमा आिश्यक थप मागभदिभन तथा तनदेिनहरू तयार गने, 


(ग) विभिन्न सिंस्थाहरुसँग रहेको स्रोत नक्साङ्कन गरी पररचालनका लाधग समन्िय र सहजीकरण गने, 


(घ) विद्यालय पुनः सञ्चालनका लाधग उपलब्ि स्रोत ससतभ अनुदानका रुपमा प्रदेि तथा स्थानीय 
तहलाई उपलब्ि गराउने, 


(ङ) आफू मातहतका तनकायहरूको पररचालन गनेगराउने,  


(च) भिक्षक ताभलम, अभििािक भिक्षा तथा अभिमुखीकरणको मागभदिभन तयार गने, 


(छ) विद्याथीहरुमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुर् याउन छपाइ तथा सहजीकरण गने गराउने, 







 
 
 
 
 


(ज) िैकष्ट्ल्पक भसकाइ सामाग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रसारण गने गराउन,े 


(झ) विद्यालय पुनःसञ्चालनको समग्र अिस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने, 


(ञ) विद्यालय पुनःसञ्चालन सम्बन्िमा आिश्यक थप समन्िय र सहजीकरण कायभ गने गराउने । 


५.२ प्रदेि तह 


विद्यालय पुनःसञ्चालनलाई प्रिािकारी बनाउने कायभमा प्रदेि तहबाट सामाष्ट्जक विकास मन्रालयले 
सामहूहक प्रयास,समन्िय,सहजीकरण गनेकायभको मुख्य ष्ट्जम्मेिारी तनिाभह गनेछन ् । यसका लाधग 
सामाष्ट्जक विकास मन्रालयले मातहत तनकायहरु समेत पररचालन गरी विद्यालय पुनः सञ्चालन 
सम्बन्िी कायभलाई पूणभता हदन पहल गनेछ । प्रदेि तहका मुख्य ष्ट्जम्मेिारी तथा उत्तरदातयत्िहरु 
यसप्रकार छन ्। 


(क) विद्यालय पुनःसञ्चालनका सन्दिभमा थप मागभदिभन गने,  


(ख) प्रदेि तहमा प्राप्त हुने वित्तीय स्रोत पहहचान र पररचालन गने,  


(ग) भिक्षक ताभलम तथा अभििािक भिक्षा कायभक्रम सञ्चालन एििं सहजीकरण गने गराउने, 


(घ) आफू मातहतका भिक्षा ताभलम केन्र, भिक्षा विकास तनदेिनालय लगायतका तनकायहरूको पररचालन 
गने, गराउने,  


(ङ) प्रदेि भिरका विद्यालयहरु पुनःसञ्चालनको समग्र अिस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने, 


(च) प्रदेि स्तरका गैर सरकारी सिंस्था तथा भिक्षा समूहका सदस्य सिंस्थाहरूको पररचालन गने, 


(ज) विद्यालय पुनःसञ्चालन सम्बन्िी थप समन्िय र सहजीकरण गने गराउने । 


५.३ स्थानीय तह  


सिंवििानतः आिारिूत र माध्यभमक भिक्षा सम्बन्िी कायभ स्थानीय तहको अधिकार क्षेर भिर पदभछ । 
विद्यालय पुनःसञ्चालनलाई प्रिािकारी रुपमा कायाभन्यन गने सम्बन्िमा स्थानीय तहले आफ्नो 
सामाष्ट्जक विकास सभमतत िा गाउँ िा नगर भिक्षा सभमततलाई मुख्य ष्ट्जम्मेिार बनाई विद्यालय तथा 







 
 
 
 
 


विद्यालय व्यिस्थापन सभमततलाई सक्रक्रय बनाउने छ । यस सम्बन्िमा स्थानीय तहका मुख्य ष्ट्जम्मेिारी 
तथा उत्तरदातयत्िहरु यसप्रकार छन ्। 


(क) स्थानीय तहमा रोगको सिंक्रमणको अिस्था अनुसार थप मागभदिभन गने,  


(ख) विद्यालय पुनःसञ्चालन सम्बन्िमा स्थानीय तहमा रहेको स्रोत पहहचान र पररचालन गने, 


(ग) विद्यालय पुनःसञ्चालनमा स्िास््य सिंस्था, सुरक्षा तनकाय तथा भिक्षा विकास समन्िय इकाइ 
लगायतका तनकायहरूसँग समन्िय गने गराउने, 


(घ) सिंघीय सरकारको मागभदिभन अनुसार आफ्नो क्षेरभिर रहेका विद्यालयहरुको अिस्था विश्लेषण गरी 
विद्यालय पुनःसञ्चालन गने गराउने, 


(ङ) अनुगमन, सुपररिेक्षण तथा सहजीकरण गने लगायतका कायभहरू गनभका लाधग आफ्नो सामाष्ट्जक 
विकास सभमतत िा गाउँ /नगर भिक्षा सभमततलाई थप सक्रक्रय र ष्ट्जम्मेिार बनाउने, 


(च) स्थानीय स्िास््य सिंस्था तथा सुरक्षा तनकाय, स्थानीयस्तरमा कायभरत गैरसरकारी तथा समुदायमा 
आिाररत सिंस्थाहरूबाट थप सहयोग प्राप्त गने, 


(छ) विद्यालय व्यिस्थापन सभमतत तथा भिक्षक अभििािक सिंघ पररचालन गरी विद्याथी, अभििािक, 


भिक्षक तथा सरोकारिालाहरूलाई थप क्रक्रयािील बनाउने, 


(ज) सुरक्षक्षत विद्यालय सञ्चालन सम्बन्िी सूचकका आिारमा अनुगमन, सुपररिेक्षण तथा सहजीकरण 
गने गराउने, 


(झ) स्थानीय स्िास््य सिंस्थाहरूसँग समन्िय गरी विद्यालयलाई महामारीको जोखखमबाट मुक्त गराउनका 
लाधग समन्िय गने, 


(ञ) क्िारेष्ट्न्टन िा आइसोलेसनका रुपमा प्रयोग गररएका विद्यालयहरुको तनमभलीकरण गने गराउने 
सम्बन्िी आिश्यक समन्िय तथा व्यिस्थापन गने, 


(ट) बालबाभलकाका लाधग पाठ्यपुस्तक लगायतका भसकाइ सामाग्रीको उपलब्िताको सुतनष्ट्श्चता गने, 







 
 
 
 
 


(ठ) विद्यालयहरुलाई सहयोग तथा सहजीकरण गनभका लाधग आिश्यकता अनुसार थप सिंयन्र गठन 
तथा पररचालन गने गराउने । 


६.छनचोड 


कोभिड-१९ का कारणबाट भसष्ट्जभत अिस्थामा सिंिावित जोखखमलाई रोक्न तथा िौततक दरुी कायम 
गनभका लाधग चाभलएको कदम स्िरुप २०७६ चैरबाट बन्द िएका विद्यालयहरू पुनःसञ्चालन गरी 
नेपालको सिंवििान अनुसारको भिक्षा सम्बन्िी अधिकारको प्रत्यािूतत राज्यले हदनु पदभछ । यस 
सम्बन्िमा सिंघीय सरकारबाट तनिाभररत िैक्षक्षक सरको व्यिस्थापन सम्बन्िी समग्र कायभयोजनाका 
आिारमा प्रदेि तथा स्थानीय तहबाट आफ्नो क्षेरभिरका विद्यालयहरु सुरक्षक्षत रुपमा पुनःसञ्चालन 
गनभ तयार पररएको कायभढाँचाको कायाभन्ियनबाट विद्यालयलाई सुरक्षक्षत, िय रहहत तथा महामारीको 
जोखखमबाट टाढा राख्न सक्रकने र विद्यालय पुनःसञ्चालन गरी बालबाभलकाको भसकाइ तनरन्तर रुपमा 
सञ्चालन गरी महामारीका कारणबाट विद्यालयीय भिक्षामा पुगेको क्षतत न्यूनीकरण गनभ सक्रकन्छ िन्न े
विश्िासका साथ यो मागभ धचर तजुभमा गररएकाले सिंघ, प्रदेि तथा स्थानीय तहले यसलाई मुख्य 
हदिाबोिका रुपमा भलई कायाभन्ियनमा जानाले विद्यालय सुचारु िइै सबै खालका बालबाभलकाको  
अधिकार सुतनष्ट्श्चत हुनेछ । 


 


 


 


 







 
 
 
 
 


अनुसूधच १ 


(३.१ को (आ) को (ग) सँग सम्बष्ट्न्ित) 


सुरक्षक्षत विद्यालय रुजुसूधच 


विद्यालयको नामः………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 


  ठेगानाःष्ट्जल्ला…………………………………………..… गाउँ/नगरपाभलका….……………………………………….…………..              


िडा निं…………..      स्थानीय टोलको नाम ……………………………………………        सम्पकभ  निं…………………………………… 


क्र.सिं. वििरण व्यिस्था कैक्रफयत 


१ सफापानी र साबुन सहहतको हातिुने व्यिस्था छ छैन  


२ कक्षाकोठा, कायाभलय, रेभलङ, खाजा टेबल, खेल सामाग्री, भसकाइ 
सामाग्री र सिारी सािन आहदमा हदनमा कम्तीमा एक पटक 
प्रततसङ्क्रमण गने प्रबन्ि 


   


३ विद्यालयमा छारछाराका लाधग अलग्गै िौचालय र छाराहरुका लाधग 
सेतनटरी प्याडको व्यिस्था 


   


४ प्राथभमक स्िास््य उपचार कक्ष र आइसोलेसन कक्षको व्यिस्था    


५ िौततक दरुी कायम हुने गरी कक्षाकोठामा विद्याथी बस्ने व्यिस्था    


६ क्रकटाणु रहहत विद्यालय तथा स्िच्छता व्यिस्थापनको अनुगमनका 
ष्ट्जम्मेिारी क्रकटान िएको सिंयन्र 


   


७ कम्तीमा कक्षा ५ सम्मका लाधग हदिा खाजाको व्यिस्था    


८ क्िारेष्ट्न्टन िा आइसोलेसन बनाइएको विद्यालय िएमा प्रततसिंक्रमण 
िा तनमभलीकरण सहहत थप िुद्िताको व्यिस्था 


क. क्िारेष्ट्न्टन  िा आइसोलेसन व्यिस्थापन सभमततले कम्तीमा 
१५ हदन पहहले खाली गराई पूिाभिारको पुनव्यभिस्थापन िा 
ममभत गररएको 


ख. कक्षा पुनःसञ्चालनिन्दा कम्तीमा ७२ घण्टा अगािै स्िीकृत 
मापदण्ड बमोष्ट्जम प्रततसिंक्रमण िा तनमभलीकरण गररएको 


   


९ बालबाभलकाहरुलाई मनोपरामिभ तथा उत्प्रेरणा गने सीपको 
अभिमुखीकरण िा पूिभ तयारी  


   


१० कहठन अिस्थाका बालबाभलकाहरुलाई तनरन्तर भसकाइको िैकष्ट्ल्पक 
विधि सहहतको उपचारात्मक भसकाइको व्यिस्था 


   


११ सबै बालबाभलकाहरुलाई पाठ्यपुस्तक तथा भसकाइ सामाग्रीको प्रबन्ि    







 
 
 
 
 


 


 


 


१२ विद्याथी,भिक्षक,अभििािक,स्थानीय तह,स्िास््य सिंस्था, साझदेार 
सिंस्था तथा विद्यालय व्यिस्थापन सभमततबीच समन्िय गने 
व्यिस्था   


   


१३ विद्यालयका समग्र दैतनक गततविधि, आचासिंहहताको पालना र 
कायाभन्ियनको पालना अनुगमन तथा सहजीकरण व्यिस्था 


   


१४ कोभिड-१९ को पुनः सङ्क्रमण िा अन्य विषम अिस्थामा आइपरेमा 
तत्काल गनुभ पने प्रततकायभको तयारी 


   


१५ विद्यालयमा स्िास््य परीक्षणबबना बाहहरी व्यष्ट्क्तहरुको प्रिेि 
तनषेिको व्यिस्था 


   


१६ विद्याथी,भिक्षक तथा विद्यालय कमभचारीहरुले अतनिायभ रुपमा मास्क 
प्रयोग गने व्यिस्था  


   


१७ विद्यालय पुनःसञ्चालन िएपतछ पूिाभिार तथा सुवििाहरुको 
आिश्यक सुिारका लाधग पूिभतयारीको अिस्था 


   


अनुगमन गनेको नामथरः १……………………………………………………..,२……………………………………………..………………… 


 


          हस्ताक्षरः                 १……………………………………………………, २……………………..…………………………………………. 


                                                                     


          लमततः 
 





