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कोभिड महामारीको अवस्थामा हनुसक्ने भनशेधाज्ञाको प्रकृभि अनरुुप शशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववभध मन्त्रालयसंग सम्बशन्त्धि कृयाकलापहरुको कायाान्त्वयन सम्बशन्त्ध 
कायायोजना 

 

क्र.सं. 
 

क्षरे/उपक्षरे/कृयाकलाप लकडाउनको प्रकृभि र सञ्चालन खलुा गररएको काया 

Hard Lock Down (Red) Mixed Lock Down (Amber) Soft Lock Down (Yellow) Minimal Lock Down 
(Green) 

१ ववद्यालयको पठन पाठन 
सञ्चालन र  व्यवस्थापन  

• बैकशपपक भसकाइका ववभिन्न माध्यमको 
प्रयोगका लाभग प्रववभधमा ववद्याथीको पह ूँचका 
आधारमा ववद्यालयले देहाय बमोशजम 
ववद्याथीको सम हकृि गननेः   

o सबै वकभसमको प्रववभधको पहुूँचिन्त्दा 
वावहर रहेका ववद्याथी । 

o रेभडयो, एफ एम रेभडयोको पहुूँचमा 
िएका ववद्याथी । 

o टेभलभिजनमा पहुूँच िएका ववद्याथी 
o कम््यटुर िएको िर अनलाइन 

कनेशक्टभिटी निएका ववद्याथी । 

o इन्त्टरनेट िथा स चना सञ्चार प्रववभधका 
साधनमा पहुूँच िएका ववद्याथी । 

• प्र.अ. को नेितृ्वमा कशम्िमा एक भिहाई 
शशक्षक आलोपालो ववद्यालयमा उपशस्थि रवह  
स्वास््य सरुक्षाका मापदण्ड िथा िौभिक 
दरुी कायम गदै ववद्याथी सम ह अनसुारको 
भसकाइ सहजीकरणको योजना ियार गरी 
स्थानीय िहसंगको समन्त्वयमा ववद्याथीलाई 
सहजीकरण गनन  

• बैकशपपक भसकाइका ववभिन्न 
माध्यमको प्रयोगका लाभग प्रववभधमा 
ववद्याथीको पह ूँचका आधारमा 
ववद्यालयले देहाय बमोशजम ववद्याथीको 
सम हकृि गननेः   

o सबै वकभसमको प्रववभधको 
पहुूँचिन्त्दा वावहर रहेका  

o रेभडयो, एफ एम रेभडयोको 
पहुूँचमा िएका 

o टेभलभिजनमा पहुूँच िएका 
ववद्याथी 

o कम््यटुर िएको िर अनलाइन 
कनेशक्टभिटी निएका  

o इन्त्टरनेट िथा स चना सञ्चार 
प्रववभधका साधनमा पहुूँच निएका 

• प्र.अ. को नेितृ्वमा पचास प्रभिशि 
शशक्षक  आलोपालो ववद्यालयमा 
उपशस्थि िई स्वास््य सरुक्षाका 
मापदण्ड िथा िौभिक दरुी कायम गदै 
ववद्याथी सम ह अनसुारको भसकाइ 
सहजीकरणको योजना ियार गरी 

• शशक्षकले ववद्यालयमा उपशस्थि 
िई थप भसकाइ सामग्री िथा 
प्रत्येक हप्ताको लाभग ववद्याथी 
कृयाकलाप र गहृकाया ियार 
गनन । 

• ववद्याथीहरुलाई छुट्टाछुटै्ट 
समयमा ववद्यालयमा वा भसकाइ 
केन्त्रमा िौभिक दरुी कायम 
हनुे साना साना सम हमा 
बोलाएर भसकाइ 
सामग्री/गहृकाया वविरण गनन, 
ववद्याथीले गरेका गृहकाया 
संकलन गनन र आवश्यक 
पषृ्ठपोषण ददई भनरन्त्िर  
म पयांकन गनन । 

शशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववभध 
मन्त्रालयले जारी गरेको  

ववद्यालय सञ्चालन सम्वन्त्धी 
कायाढाूँचा २०७७ अनसुारका 
मापदण्डहरू िथा प्रकृया 

शशक्षा, ववज्ञान िथा 
प्रववभध मन्त्रालयले जारी 
गरेको  ववद्यालय 
सञ्चालन सम्वन्त्धी 
कायाढाूँचा २०७७ 
अनसुारका मापदण्डहरू 
िथा प्रकृया परुागरी 
पठन पाठनका कायाहरू   
सञ्चालन गनन । 



• ववद्यालयले ववद्याथीलाई CUG मा आवद्ध    
गरी भनयभमि टेभलफोन सम्पका  र पररवेश 
अनसुार Online-Learning, श्रव्य-दृश्य वा 
श्रव्य सामग्री उपलब्धिा/प्रसारणको 
माध्यमद्वारा ववद्याथी भसकाई सम्बन्त्धी 
सहजीकरण भनदनशशकाको कायाान्त्वयन गनन र 
सो को जानकारी स्थानीय  िहको शशक्षा 
हेनन भनकायलाई ददने । 

 

स्थानीय िहको समन्त्वयमा  
ववद्याथीलाई सहजीकरण गनन ।  

• ववद्यालयले ववद्याथीलाई CUG मा 
आवद्ध    गरी भनयभमि टेभलफोन 
सम्पका  र पररवेश अनसुार Online-

Learning, श्रव्य-दृश्य वा श्रव्य सामग्री 
उपलब्धिा/प्रसारणको उपयकु्त ववभध 
र प्रकृया अवलम्बन गरी भसक्षण 
भसकाईलाई भनरन्त्िरिा ददने र सो को 
जानकारी स्थानीय िहको शशक्षा हेनन 
भनकायलाई ददने । 

ववद्यालय, समदुाय, भसकाई केन्त्र वा 
उपयकु्त स्थानमा ववद्याथीलाई स-साना 
समहुमा राखी  भसकाइ 
सामग्री/गहृकाया वविरण गनन, ववद्याथीले 
गरेका गहृकाया संकलन गनन, 
ववद्याथीको समस्या समाधान गनन र 
आवश्यक पषृ्ठपोषण ददई भनरन्त्िर 

शशक्षण भसकाइको वस्िगुि  म पयांकन 
प्रणालीको अवलम्वन गनन । 

परुागरी  कुल कक्षा संख्या वा 
ववद्याथीको  संख्याको एक 
भिहाइ आलोपालो वा भसफ्टमा 
उपशस्थि गराइ पठन पाठन गनन 
। 

२ उच्च शशक्षा तथा 
प्राविधिक शिक्षा को 
सञ्चालन र व्यवस्थापन 

शशक्षण संस्थाहरुले िच ुाअल माध्यमबाट पठन 
पाठन गराउने र  सम्बशन्त्धि ्
ववश्वववद्यालयलाई ववद्यिुीय माध्यमबाट 
जानकारी गराउने। 

शशक्षण संस्थाहरुले िच ुाअल माध्यमबाट 
पठन पाठन गराउने र  सम्बशन्त्धि ्
ववश्वववद्यालयलाई ववद्यिुीय माध्यमबाट 
जानकारी गराउने। 

शशक्षण संस्थाहरुले 
ववद्याथीहरुलाई छुट्टाछुटै्ट समयमा 
कायाक्रमगि स-साना सम हमा 
भबिाजन गरी  कुल कक्षा 
संख्या वा ववद्याथीको  संख्याको 

स्वास््य सरुक्षाका 
मापदण्ड िथा िौभिक 
दरुी कायम गरी पठन 



एक भिहाइ आलोपालो वा 
भसफ्टमा उपशस्थि गराइ पठन 
पाठन गनन र सम्बशन्त्धि ्
ववश्वववद्यालयलाई ववद्यिुीय 
माध्यमबाट जानकारी गराउने। 

पाठनका कायाहरू   
सञ्चालन गनन । 

३ परीक्षा सचालन िथा 
व्यवस्थापन  

 

• शशक्षण संस्थाहरूले अनलाइन परीक्षा मार 
सञ्चालन गना सक्ने । 

 

• शशक्षण संस्थाहरूले अनलाइन परीक्षा 
र पररयोजनाकायाहरू मार सञ्चालन 
गनन । 

 

•  ववद्यालय, कलेज, 
ववश्वववद्यालय, बोडा िथा 
पररषदहरूले स्वास््य मापदण्ड 
र िौभिक दरुी कायमगरी एक 
बेञ्चमा एक जना जेट (Z) 

आकारमा ववद्याथी वसाइ 
व्यवस्था गनन गरी होमसेन्त्टरमा 
परीक्षा सञ्चालन गरी 
व्यवस्थापन गनन/गराउने ।  

 

ववद्यालय, कलेज, 
ववश्वववद्यालय, बोडा िथा 
पररद्षदहरूले स्वास््य 
सरुक्षाका मापदण्ड र 
िौभिक दरुी कायमगरी 
परीक्षा सञ्चालन गनन  

४ पाठ्यपसु्िक छपाई ढुवानी 
िथा ववक्री वविरण  

• पाठ्यपसु्िक उत्पादन, छपाई, ढुवानी र 
वववक्र वविरणलाई अत्यावश्यक वस्िकुो 
स शचमा राखी आवश्यक काया गनन ।  

स्थानीय िहसूँग समन्त्वय गरी 
ववके्रिा/ववद्यालयले ववद्याथीको हािमा 
पाठ्यपसु्िक पयुााउने ।  

• पाठ्यपसु्िक उत्पादन, छपाई, 
ढुवानी र वववक्र वविरणलाई 
अत्यावश्यक वस्िकुो स शचमा राखी 
आवश्यक काया गनन ।  

स्थानीय िहसूँग सम्न्त्वय गरी 
ववके्रिा/ववद्यालयले ववद्याथीको हािमा 
पाठ्यपसु्िक पयुााउने । यस कायामा 
स्थानीय िहका प्रशासकीय प्रमखुहरुको 
सहयोग भलने ।  

• पाठ्यपसु्िक उत्पादन, 
छपाई, ढुवानी र वववक्र 
वविरणलाई अत्यावश्यक 
वस्िकुो स शचमा राखी 
आवश्यक काया गनन ।  

सामदुावयक ववद्यालयहरूले 
आलोपालो गरी ववद्याथी बोलाई 
भनेःशपुक पाठ्यपसु्ि िथा 
पाठ्यसामग्रीहरू वविरण गनन र   
यस कायामा स्थानीय िहका 

• स्वास््य सरुक्षाका 
मापदण्ड प णा रुपमा 
पालना गरी 
पाठ्यपसु्िक िथा 
पाठ्यसामग्री छपाइ 
िथा ढुवानी र ववक्री 
वविरण काया  सञ्चालन 
गनन । 

सामदुावयक 
ववद्यालयहरूले 



प्रशासकीय प्रमखुहरुको सहयोग 
भलने । 

ववद्यालयबाट 
ववद्याथीहरूलाई 
भनेःशपुक पाठ्यपसु्िक 
िथा पाठ्यसामग्रीहरू 
वविरण गनन ।  

५ शशक्षक िाभलम र छोटो 
अवभधका व्यासावयक िथा 
सीपमलुक िाभलमहरूको 
सञ्चालन र व्यवस्थापन 

िच ुाअल माध्यमबाट गनन । िच ुाअल माध्यमबाट गनन । स्वास््य सरुक्षाका मापदण्ड िथा 
िौभिक दरुी कायम गरी िाभलम 
कायाक्रमहरु सञ्चालन गनन ।  

स्वास््य सरुक्षाका 
मापदण्ड िथा िौभिक 
दरुी कायम गरी 
िाभलमका कायाक्रमहरू  
सञ्चालन गनन 

६ ववद्यालय िवन िथा अन्त्य  
प वााधार भनमााण काया 

स्वास््य सरुक्षाका मापदण्ड िथा िौभिक दरुी 
कायम गरी भसभमि जनशशक्तको उपशस्थिीमा 
िवन भनमााण िथा अन्त्य भनमााणका काया गनन  

स्वास््य सरुक्षाका मापदण्ड िथा 
िौभिक दरुी कायम गरी भसभमि 
जनशशक्तको उपशस्थिीमा िवन  भनमााण  
िथा अन्त्य भनमााणका काया गनन । 

स्वास््य सरुक्षाका मापदण्ड िथा 
िौभिक दरुी कायम गरी 
आवश्यक जनशशक्तको 
उपशस्थिीमा  िवन भनमााण  
िथा अन्त्य भनमााणका काया गनन  

आवश्यकिा अनसुार 
प वााधार भबकास र 
ववद्यालय िवन 
भनमााणको काया गनन  

 


