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कोभिड-१९ सङ््करमणको जोभिमरभित वातावरणमा िौभतक कक्षा सञ्चालन कार्यभवभि, २०७८ 

(१) प्रस्तावना 

कोभिड-१९ सङ््करमण जोभिम भियन्त्रणका लाभि स्मार्ट लकडाउि सम्बन्त्धी कायटभिभध २०७८ तथा  कोभिड महामारीको अिस्थमा हुि 

सक्िे भिषेधाज्ञाको प्रकृभत अिुरुप भिक्षा, भिज्ञाि तथा प्रभिभध मन्त्रालयसँि सम्बभन्त्धत भरयाकलापहरुको कायाटन्त्ियि सम्बन्त्धी 

कायटयोजिा जारी िएको सन्त्दिटमा उक्त कायटभिभधको पररपालिा िदै स्थािीय तहको समन्त्ियमा सामुदाभयक तथा संस्थाित भिद्यालयहरुमा 

िौभतक कक्षा सञ्चालि ििे अभिप्रायले "कोभिड-१९ सङ््करमणको जोभिमरभित वातावरणमा िौभतक कक्षा सञ्चालन 

कार्यभवभि, २०७८" जारी िररएको छ । 

(२) कार्यभवभिको नामः यस कायटभिभधको िाम "कोभिड-१९ सङ््करमणको जोभिमरभित वातावरणमा िौभतक कक्षा सञ्चालन 

कार्यभवभि, २०७८" रहिेछ ।  

(३) लागू िुने भमभत: यो कायटभिभध कायटपाभलकाबार् अिुमोदि िएपश्चात् भिद्यालयहरु िौभतक रुपमा भिद्यालय सञ्चालि िएको भदि 

देभि लािू हुिेछ ।  

(४) पररिाषा: यस कायटढाँचामा उल्लेि िएका मुख्य िब्दहरुको पररिाषा भिद्यालय भिक्षासम्बभन्त्धत प्रचभलत ऐि, भियमािली, 

भिदेभिका, कायटभिभध तथा कायटढाँचा बमोभजम हुिेछ ।  

(५) सङ््करमण जोभिमरभित वातावरणको प्रबन्ि: (१) देहायबमोभजम भिद्यालयमा सङ््करमण जोभिमरभहत िातािरणको प्रबन्त्ध 

भमलाउिु पिेछ:  

(क) स्कुल बसका चालक र सह-चालकहरुले मास्क, पन्त्जा र फेस-भिल्डको प्रयोि ििे ।  

(ि) बसमा भिद्याथी चढाउँदा र झादाट हरेक पर्क सह–चालकले हातमा सेिीर्ाइजर लिाउिे । 

(ि) बसमा भिद्याथी भसर् क्षमता बराबर मार राख्ि े।  

(घ) स्कुल बसलाई हरेक भदि सेभिर्ाइज ििे । 

(ङ्क) कापेर् िा डेस्कबेन्त्चमा भिद्याथीलाई िौभतक दरुीको मापदण्ड अिुसार राख्िे ।  

(च) अकाटको कुिै पभि सामग्री छुि िभदिे । 

(छ) भबहाि र बेलुकाको प्राथटिामा सिा िििे । 

(ज) भिद्यालयभिर रहेका देहायका स्थािहरु दैभिक रुपमा सेभिर्ाइज ििे: 

(अ) भिद्यालय िििको भिर र बाभहरका िािहरु जस्तै कक्षाकोठा, िरयाङ्क, रेभलङ्क र भित्ता 

 (आ) िौचालयको भिर र बाभहरका सम्पूणट िाि र िािेपािीको क्षेर 

 (इ) भिद्यालयमा प्रयोि हुिे सम्पूणट सिारी साधिहरु 
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 (ई) कम््युर्र ल्याब, भिज्ञाि प्रयोििाला, पुस्तकालयका सबै िािहरु 

 (उ) भिद्यालयको िेर्देभि भिद्यालयभिर भहड्िे बार्ो, िेर्, साइकल लिायत सिारीसाधि राख्िे स्थल  

 (ऊ) भिद्यालयको प्रिासभिक िििभिरका सोफा, कुसी, रू्ल आभदजस्ता फभिटचरहरु र अन्त्य बस्िे स्थािहरु  

(झ) भिद्याथीहरुलाई भिद्यालय हाताभिर प्रिेि ििुटअभघ मास्क प्रयोि ििट लिाउिे । आिश्यकतािुसर पन्त्जाको प्रयोि िराउिे । 

(ञ) भिद्यालय हाता प्रिेिको पभहलो िेर्मा साबुिपािीले हात धुिे र ज्िरोको तापरम िा्िे व्यिस्था भमलाउिे । 

(र्) भिद्याथीलाई लाइिमा रािी कक्षामा प्रिेि िराउिे । 

(२) सिा समारोह, उत्सि, िेलकुद, िारीररक अभ्यास आभद जस्ता समूहमा िररिे अभतररक्त भरयाकलापहरु, पुस्तकालय र भिज्ञाि 

प्रयोििाला र समूहमा रही िररिे प्रयोिात्मक परीक्षाहरु िौभतक उपभस्थभतमा सञ्चालि िििे ।   

(६) शौचालर्मा सरसफाइ प्रबन्ि गने:  (क) िौचालय प्रयोि िररसकेपभछ प्रत्येकपर्क तुरुन्त्तै सेभिर्ाइज ििे ।  (ि) भिक्षकले एक 

पर्कमा एक जिा छार र एक जिा छारालाई मार िौचालय पठाउिे । (ि) िौचालयको बाभहर हात धुिे पािीको लाभि कन्त्र््याक्र्लेस 

रु्र्ी र साबुिको व्यिस्था ििे । (घ) िौचालयको उभचत प्रयोि िए ििएको, पािीको प्रयोि िररएको ििररएको, साबुिपािीले हात धोएको 

िधोएको, िौचालयमा िौभतक दरूी कायम िएको ििएको भििरािी ििे कमटचारीको व्यिस्था ििे ।  

(७) रोकथाम र स्वाथ्र्ोपचारको व्र्वस्था भमलाउने: (१) भिद्यालयमा आउिे भिक्षक, भिद्याथी, कमटचारी र अभििािकको िरीरको 

तापरम मापदण्डिन्त्दा बढी देभिएमा भिद्यालय हातामा प्रिेि ििट िभदिे । (२) भिद्यालयमा स्िास््य सम्बन्त्धी आधारिूत औषधी र 

सामग्री सभहतको प्राथभमक उपचार कक्ष र बेड सभहतको आइसोलेसि कक्षको व्यिस्था ििे । (३) कोभिड–१९ को सम्िाभित लक्षण 

देभिएका भिद्याथी र भिद्यालयका भिक्षक र कमटचारीलाई आइसोलेसि कक्षमा राख्िे र  भिद्यालयले तोकेको स्िास््य सुरक्षा सम्पकट  

व्यभक्तबार् आिश्यक चेकजाँच िराई प्राथभमक उपचारको व्यिस्था भमलाउिे । सम्बभन्त्धत अभििािकलाई भिद्यालयमा बोलाई 

स्िास््यकमीको सल्लाह बमोभजम घरमा िा स्थािीय तहले तोकेको कोरोिा भििेष अस्पतालमा अभििािकका साथमा पठाउिे  ।  (४) 

समय समयमा प्रत्येक भिक्षक, कमटचारी तथा भिद्याथीलाई भिज्ञद्वारा कोभिड र स्िास््य सुरक्षा सम्बन्त्धी चेतिामूलक कायटरम सञ्चालि 

िराउिे । (५) भिद्यालयमा आउिे भिक्षक र  कमटचारी, भिद्याथी तथा अन्त्य आिन्त्तुकहरुलाई तोभकएको मापदण्डको आधारमा िौभतक 

दरुी कायम िराउिे । 

(८) मध्र्ान्तरको समर्लाई देिार्बमोभजम व्र्वस्था गने: (क) एक भसफ्र्मा ३ घण्र्ािन्त्दा बढी कक्षा सञ्चालि हुिे िएमा मध्यान्त्तर 

समयको व्यिस्था ििे ।  मध्यान्त्तरको समय ३० भमिेर्िन्त्दा बढी ितोक्िे । मध्यान्त्तरको समयमा भिद्याथीलाई भिद्यालय हातािन्त्दा बाभहर 

जाि रोक्िे । (ि) मध्यान्त्तरको समयमा भिद्याथी हुिे स्थाि जस्तै िेलमैदाि, िौचालय, कक्षाकोठा आभदमा भिद्याथी सङ््कख्याको आधारमा 

भिद्याथीको भरयाकलाप भििरािी ििट भिक्षक र भिद्यालय कमटचारीलाई िर्ाउिे । (ि) िाजा/िास्ताको व्यिस्थाका लाभि भिद्यालय 

सञ्चालि सम्बन्त्धी कायटढाँचा, २०७७ को ४.१ को (र्) मा उल्लेि िए बमोभजमको प्रबन्त्ध भमलाउिे । 

(९) भवद्यालर् छुट्टी िएपभछ स्वास्थ्र् सुरक्षा प्रबन्ि भमलाउने: भिद्यालय छुट्टी िएपभछ भिद्याथीलाई घरमा पठाउँदा देहाय बमोभजमको 

व्यिस्था ििे: (क) भिद्यालय छुट्टी िएको जिाउ घन्त्र्ी लाभिसकेपभछ अभन्त्तम भपररयडमा जुि भिक्षक जुि कक्षामा छि्, सबै भिद्याथी 

बाभहर िभिस्केसम्म सोही कक्षामा िै रहिे र िौभतक दरूी कायम िरी पालैपालो भिद्याथीहरुलाई बाभहर जाि लिाउिे । (ि) बसमा जािे 

भिद्याथीलाई सेभिर्ाइजर लिाउि लिाई पालैपालो िौभतक दरूी कायम हुिेिरी बसमा चढाउिे । (घ) बसमा जािे भिद्याथी िईसकेपभछ 

सोभह अिुसार िै साइकलमा जािे भिद्याथी र अभन्त्तममा भहडेर जािेर भिद्याथीलाई रमि: बाभहर भिकाल्िे ।  (ङ्क) सम्पूणट भिद्याथी 

िइसकेपभछ भिद्यालयको भििरािीमा कक्षाकोठाहरु सेभिर्ाइज ििट लिाउिे । 
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(१०) भसफ्टमा कक्षा सञ्चालन गने:  (१) भिद्याथी र कक्षाकोठा सङ््कख्याका आधारमा दैभिक  एक िा दईु भसफ्र्मा कक्षाहरु सञ्चालि 

ििे । (२) प्रत्येक भसफ्र् सञ्चालि हुिुिन्त्दा अिाभड र पछाभड सम्पूणट भिद्यालय क्षेरभिर सेभिर्ाइज ििे । (३) भसफ्र् सञ्चालिको समय 

र कायट ताभलका भिद्यालय आफँैले तोक्ि सक्िेछ । 

(११) िौभतक उपभस्थभतको कक्षामा स्वास्थ्र् सुरक्षाको प्रबन्ि भमलाउने: (१) भिद्यालयमा कक्षा सञ्चालि िएको समयमा देहाय 

बमोभजमको व्यिस्था भमलाउिे: (क) मास्क िलिाई भिद्यालय आएका भिद्याथीलाई मास्क उपलब्ध िराउिे । (ि) भिक्षकले मास्क 

लिाएर मार भिक्षण ििे र भिद्याथीले मास्क लिाएर मार कक्षामा बस्िे । (ि) भिद्याथीको बसाइ व्यिस्थापिमा पयाटप्त सामाभजक दरूी 

कायम िराउि सहयोि ििे । (घ) कक्षाकोठा भिरको व्यिस्थापि जस्तै: भिद्याथीहरु तोभकएको डेस्क बेञ्चमा बसे, िबसेको, कक्षाकोठाको 

झ्याल ढोकाहरु िुला रहे, िरहेको, हािा तथा प्रकाि उपयुक्त िए, ििएको हेरी समुभचत व्यिस्थापि ििे । (ङ्क) भिक्षण अिभधिर 

कोभिड-१९ सँि सम्बभन्त्धत लक्षण भिद्यालयमा कसैलाई देिा परेमा तुरुन्त्तै भिद्यालय प्रिासिमा जािकारी िराउिे र भिद्यालयले 

आइसोलेसि तथा घर िा अस्पताल लैजािे प्रबन्त्ध भमलाउिे । (च) भिद्यालयको प्रत्येक कक्षामा पयाटप्त मारामा मास्क र सेिीर्ाइजरको 

अभििायट व्यिस्था ििे । 

(१२) भवद्याथीिरुको आचार संभिता तर्ार गरी पालना गने, गराउने: (१) भिद्यालयले देहाय बमोभजमको आचार संभहता तयार िरी 

सबैले देख्िे स्थािमा पढि सभकिे िरी प्रदिटि ििे र कायाटन्त्ियि ििे िराउिे: (क) भिद्याथीहरुले भिद्यालय आउँदा अभििायट रुपमा मास्क 

लिाउिे । (ि) भिद्यालय हातामा प्रिेि ििुटअभघ साबुि पािीले हात धुिे । (ि) भिद्यालय हाताको िेर्मा अभििायट रुपमा ज्िरो िा्िे । 

(घ) भिद्याथीहरुले भिद्यालय आउँदा र घर फकट दा बार्ोमा पयाटप्त सामाभजक दरूी कायम ििे । (ङ्क) ज्िरो आएको, रुघा िोकी लािेको 

भिद्याथीले भिद्यालयको भिक्षकलाई जािकारी िराई घरमै आइसोलेसिमा बस्िे र अिलाइि अफलाइि कक्षामा सहिािी हुिे । (च) 

कक्षामा रहेको समयमा हतार ििरी पर्क पर्क साबुि पािीले हात धुिे । (छ) कक्षाकोठा भिरको बसाइमा कररब एक भमर्रको दरूी कायम 

ििे । (ज) भिद्याथीहरुले कक्षाकोठा िा बन्त्द कोठाभिर समूहमा बसेर िाजा ििािे । (ज) कक्षाकोठामा बस्दा सम्पूणट झ्याल ढोकाहरु 

िुला राख्िे । (झ) साथीहरु भबच व्यभक्तित सामाि र िािेकुराहरु सार्ासार् िििे । (ञ) िौचालय जाँदा आउँदा सामाभजक दरूी कायम 

ििे र िौचालयबार् फकेपभछ साबुिपािीले अभििायट रुपमा राम्रोसँि हात धुिे । (र्) अिािश्यक रुपमा रेभलङ्क, झ्याल ढोकाको चुक्कुलहरु, 

पािी आउिे धारा, च्यािल िेर्हरु िछुिे । (ठ) भिद्यालयभिरै कुिै समस्या िएमा भिद्यालयको सम्पकट  भिक्षक िा व्यभक्तलाई तुरुन्त्त 

जािकारी िराउिे । (ड) भिद्याथीहरुले आफ्िो लाभि तातो पािी घरैबार् भलएर आउिे र समय समयमा भपउिे । बाभहरको भचसो र िुला 

ठाउँको पािी िभपउिे । (ढ) भिद्यालयको बस ििएको अिस्थामा सम्िि िएसम्म अभििािकसँि मार भिद्यालय आउिे । (ण) छुट्टी 

िएपभछ भिद्यालयबार् सरासर घर जािे र घरमा प्रिेि ििुटअभघ साबुि पािीले हात धुिे । 

(१३) वैकभपपक माध्र्मबाट पठनपाठन जारी राख्ने: (१) िौभतक कक्षा सञ्चालि िएको समयमा भिद्यालय आउि िसकेका 

भिद्याथीहरुका लाभि िैकभल्पक माध्यमबार् पठिपाठि ििे िराउिे व्यिस्था भमलाउिे । (२) िौभतक उपभस्थभतमा कक्षा सञ्चालि िएको 

समयमा भिद्यालयले भिितमा सञ्चालि िरेका अिलाइि अफलाइि कक्षाका पाठहरुलाई जोडेर भिक्षण ििे ।  

(१४) माभसक पढाइ शुपक भलन सक्ने : (१) संस्थाित भिद्यालय िुल्क मापदण्ड भिदेभिका, २०७२ बँुदा िं. ६ को भिपररत िहुिे िरी 

िौभतक रुपमा कक्षा सञ्चालि िएको मभहिादेभि भिद्याथीहरुबार् माभसक िुल्क भलि सभकिे छ । तर ििर भिक्षा सभमभतले पभछल्लो 

भमभतमा भिणटय िरेको िुल्क संरचिािन्त्दा बढी िुल्क भलि पाइिेछैि । (२) िैकभल्पक भिभधबार् कक्षा सञ्चालि िरेका भिद्यालयहरुले 

कक्षा सञ्चालि िरेको मभहिादेभि िै िुल्क भलि सक्िेछि् । तर सम्बभन्त्धत भिकायबार् माि िएको बितमा िैकभल्पक भिभधबार् 

पठिपाठि सञ्चालि िरेको प्रमाभणत भििरण भिद्यालयले पेस ििुटपिेछ ।  

(१५) भशक्षक र कमयचारीलाई पूरा तलब सुभविा भदनुपने : (१) भिद्यालयको भिभियमािली बमोभजम भिक्षक, कमटचारीहरुलाई 

भिद्यालयले पूरा पाररश्रभमक भदिुपिे छ । 
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(१६) पूवयतर्ारी गरेको सुभनभित गनुयपने: (१) िौभतक उपभस्थभतमा कक्षा सञ्चालि ििे भिद्यालयहरुले देहाय बमोभजमको व्यिस्था 

भमलाएको सुभिभश्चत ििुटपिेछ: (क) भिद्यालय सञ्चालि ििुटपूिट भिद्यालय व्यिस्थापि सभमभत र भिक्षक अभििािक संघसँि छलफल 

िरी भिद्यालय सञ्चालि ििट भिक्षा िािाबार् भस्िकृत िराउिु पिे । (ि) भिद्यालयमा कायटरत सम्पूणट भिक्षक तथा कमटचारीहरुले िोप 

लिाएको हुिु पिे । (ि) भिद्यालयहरुले भिद्याथी घरबार् भिद्यालय आउँदा, भिद्यालयभिर रहँदा र भिद्यालयबार् घर फकट दँा पालिा ििूटपिे 

आचारसंभहता भिमाटण िरी भिद्यालय व्यिस्थापि सभमभतमा छलफल िरी कायाटन्त्ियि ििुटपिे । (घ) भिद्यालयको िौभतक पूिाटधार र 

भिद्याथी सङ््कख्याको आधारमा िौभतक दरुी कायम हुिे िरी भिद्याथीहरुको बसाई व्यस्थापि ििे िरी भिद्यालयहरु आंभिक रुपमा तथा 

भसफ्र्मा सञ्चालि ििट सभकिे प्रबन्त्ध भमलाउिु पिे । (ङ्क) भिद्याथी संख्या धेरै रहेको र पयाटप्त कक्षाकोठाहरु ििएका भिद्यालयहरुमा जोर 

भबजोर प्रणाली िा भसफ्र्बार् भिद्यालय सञ्चालि ििुटपिे । (च) भिद्यालयमा सामुभहक िेलकुद तथा अभ्यासका कायटरमहरु तत्कालका 

लाभि सञ्चालि िििे । (छ) अिलाइिमाफट त् भियभमत पठिपाठि िदै आएका भिद्याथीहरुलाई अिलाइि पठिपाठिमा िै भिरन्त्तरता भदँदै 

सबै भकभसमको प्रभिभधको पहँुचिन्त्दा बाभहर रहेका बालबाभलकाहरुलाई प्रत्यक्ष िेर्घार्मा आधाररत भसकाइमा प्राथभमकता भदिे । 

(१७) अनुगमन िुनसक्ने: (१) भिद्यालयले पालिा ििुट पिे स्िास््य मापदण्ड तथा आचारसंभहता, िुल्क कायाटन्त्ियि र पठपाठि भिभध 

सम्बन्त्धमा ििर कायटपाभलकाको कायाटलय, भिक्षा युिा तथा िेलकुद िािा, सम्बभन्त्धत िडा कायाटलय र भिद्यालय व्यिस्थापि 

सभमभतबार् अिुिमि हुि सक्िेछ । 

(१८) कक्षा सञ्चालन रणनीभत पररवतयन गनयसक्ने: कोभिड-१९ सङ््करमण जोभिम भियन्त्रणका लाभि स्मार्ट लकडाउि सम्बन्त्धी 

कायटभिभध, २०७८ तथा कोभिड महामारीको अिस्थामा हुि सक्िे भिषेधाज्ञाको प्रकृभत अिुरुप भिक्षा, भिज्ञाि तथा प्रभिभध मन्त्रालयसँि 

सम्बभन्त्धत भरयाकलापहरुको कायाटन्त्ियि सम्बन्त्धी कायटयोजिा बमोभजम भिद्यालयले कक्षा सञ्चालि रणिीभत पररितटि ििट सक्िेछि् । 

सोको अभग्रम जािकारी भिद्यालयले भिक्षा िािालाई भदिुपिेछ ।  

(१९) भवद्यालर् बन्द िुन सक्ने: (१) भिद्यालयमा िौभतक कक्षा सञ्चालि िइरहको समयमा कोभिडबार् सङ््करभमतहरुको सङ््कख्या 

बढेको पाइएमा स्थािीय प्रिासिको आदेि िा कोभिड-१९ भिपद ्व्यिस्थापि सभमभतको भिणटय बमोभजम कुिै पभि समयमा भिद्यालय 

बन्त्द हुि सक्िेछ । 

(२०) थप कार्यसूची बनाउन सक्ने: यस कायटभिभधको कायाटन्त्ियि ििे रममा थप व्यिस्था ििुटपरेमा दफा (१८) मा उभल्लभित 

िीभतहरुको भिपरीत िहुिे िरी भिद्यालयले आफ्िो कायटसूची तयार ििट सक्िेछि् । 

(२१) बािा अडकाउ फुकाउने अभिकार: यस कायटभिभधमा रहेको व्यिस्था कायाटन्त्ियि ििट बाधा अडकाउ परेमा सोसम्बन्त्धमा 

अभन्त्तम भिणटय ििे अभधकार कोहलपुर ििरपाभलका, ििर कायटपाभलकाको कायाटलयमा रहिेछ ।  

(२२) प्रचभलत कानून बमोभजम िुने: (१) यस कायटभिभध अन्त्तरित बिेका बँुदाहरुमा उल्लेि िएको व्यिस्था सोही बमोभजम र 

ििएकाको हकमा प्रचभलत कािुि बमोभजम हुिेछ । (२) यस कायटभिभधमा रहेको प्रािधािहरु प्रचभलत संभिधाि, सङ््कघीय, प्रदेि तथा 

स्थािीय कािूिसँि बाभझएको हदमा यस कायटभिभधका बँुदाहरु बाभझएको हदसम्म स्ित: भिभररय हुिेछि् ।  

 


