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विद्यालय पुन: सुचारू गने  

प्रारूप 
अवप्रल २०२० 

 

कोभिड-१९ महामारीका कारण संसारिर नै भिद्यालयहरू बन्द गररनाले बालबाभलकाको भिक्षा, संरक्षण तथा समग्र भहतमा 

अप्रत्याभित तथा अितूपिुव जोभिमको भसजवना िएको छ । हालसालै संयकु्त राष्ट्रसंघका महासभिि एन्टोभनयो गटेुरेसल े

सीमान्तकृत समहूका सभहत सम्पणूव बालबाभलकाको भिक्षालाई प्राथभमकतामा राख्न सरकार तथा दात ृ भनकायहरूलाई 

आव्हान गनुविएको छ । यसका साथै दरू-भिक्षाको सदुृढीकरण गनव तथा भिद्यालय पनु: सञ्िालनका लाभग सहजीकरण गनव 

अन्तराभष्ट्रय भिक्षा गठबन्धनको स्थापना गररएको छ । 
 

भिद्यालय बन्द िएका कारण रोगको संक्रमण फैभलनमा कस्तो प्रिाि पर् यो िन्ने बारे पयावप्त प्रमाण निएतापभन बालबाभलकाको सरुक्षा, भसकाई र समग्र भहतमा िने 

यसले ठूलो प्रिाि पारेको कुरा दस्तािेजमा उपलब्ध छ । भिक्षा सेिामा आएको अिरोधले अथव-व्यिस्था तथा समाजमा बढ्दो असमानता, कमजोर स्िास््य तथा 

िस्कँदो सामाभजक सद ्िाि जस्ता गभम्िर र दीघवकालीन असर पानेछ । कैयौं दिेमा िाइरसको उपभस्थती अस्पष्ट िएका कारण भनणवयकतावहरूले अपुरो सिूना तथा 

अभनभितताको िातािरणमा भनणवयहरू भलनुपरेको छ । बाल अभधकार सम्मेलनले घोषणा गरेअनुसार हरेक बालबाभलकाको भिक्षा, स्िास््य तथा सरुक्षासम्बन्धी 

अभधकारको रक्षा तथा प्रिधवन गनव राभष्ट्रय सरकार तथा साझेदारहरूले सँगसँगै काम गनुवपदवछ । बालबाभलकाको भहत नै सिोपरी हुनुपदवछ । 

 

भिभिन्न दिेहरूले लकडाउन (बन्दाबन्दी) लाई िकुुलो बनाउने सोि बनाईरहदँा त्यससँग सम्बभन्धत अन्य अप्ठ्याराहरू र नकारात्मक असरका बारेमा पभन भिशे्लषण 

गरररहनुपरेको छ । समग्र जनस्िास््य तथा िैभक्षक योजना प्रभक्रया अन्तगवत भिद्यालय कभहले पनु: सिुारू गने बारे भनणवय भलन, राभष्ट्रय पूिवतयारीलाई सघाउन र 

कायावन्ियनको प्रभक्रयालाई मागवभनदिेन भदन यस प्रारूपले सघाउनेछ । स्थानीय पररभस्थतीको सम्बोधन गनव र हरेक बालबाभलकाको भसकाई, स्िास््य तथा सरुक्षाका 

आिश्यकता पतुी गनव स्थानीय पररिेिअनुसार यसलाई भनरन्तर पररमाजवन गद ैर अनुकुलन गद ैजानु आिश्यक छ । 
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विद्यालय किन पनु: सचुारू गने ? 
कक्षागत भसकाईका अिसरहरूमा आएको अिरोधले बालबाभलकाको भसक्ने क्षमतामा गभम्िर प्रिाि पानव सक्छ । सीमान्तकृत बालबाभलका जभत लामो समय भिद्यालय 

जानबाट बभञ्ित हुन्छन्, उनीहरू भिद्यालयमा पनु: फकव ने सम्िािना त्यभत नै कम हुदँ ैजान्छ । सम्पन्न पररिारको तुलनामा भिपन्न पररिारका बालबाभलकाहरू प्राथभमक 

भिद्यालय जाने सम्िािना सामान्य अिस्थामा नै पाँि गणुाले कम रहकेो पाईन्छ । भिद्यालय जानबाट बभञ्ित हुदँा भकिोरािस्थामै गिविती हुने, यौन दवु्यविहार, बालभििाह, 

भहसंाका साथै अन्य जोभिम पभन िभृि हुने गरेको छ । यसका अभतररक्त, बन्द लभम्बनुका कारण िोप, भिद्यालय िाजा र मानभसक स्िास््य तथा मनोसामाभजक सहयोग 

जस्ता भिद्यालयमा आधाररत सेिाहरू पभन अिरुि हुनुका साथै साथीसंगीसँगको अन्तभक्रव या हुन नपाउने र भनयभमत समयताभलकामा पररितवन हुनाले बालबाभलकाको 

तनािमा समेत िभृि हुने गरेको छ । भििेषगरर द्वन्द्व तथा दीघवकाभलन संकटबाट गभुिरहकेा दिेका सीमान्तकृत बालबाभलकाहरू, प्रिासी, बलपूिवक भिस्थाभपत, अल्पसंख्यक, 

अपांगता िएका र बालगहृमा रहकेा बालबाभलकाहरूमाभथ यसका नकारात्मक असर झनै बभढ पनेछ । भिद्यालय पनु:सिुारू गने कामलाई कोभिड-१९ भिरुि हरेक दिेले 

अिलम्बन गरेका स्िास््य ितकव ता अपनाएर  भिद्याथी, कमविारी, भिक्षक तथा भतनका पररिारको सरुक्षा सभुनभित गद ैअगाभड बढाउनुपदवछ । 
 

िहिले, ििााँ र िुन विद्यालयिरू पनु: सचुारू गने ? 

भिद्यालय पनु:सिुारू गने समय भनधावरण गदाव त्यसका लािका साथै सम्बभन्धत जोभिमहरूका बारेमा भिक्षा, स्िास््य तथा आभथवक-सामाभजक क्षेत्र सभहत भिभिन्न श्रोतबाट 

प्राप्त सिूनाको भिशे्लषणका आधारमा बालबाभलकाको सिोपरी भहत तथा जनस्िास््य अिस्थालाई मध्यनजर गद ैभनणवय गनुवपने हुन्छ । यस प्रकारको भिशे्लषणले जोभिम 

व्यिस्थापन कायवमा पभन सघाउनेछन् । यस भकभसमको स्थानीय भनणवय पररिेि र आिश्यकता अनुसारको िएको सभुनभित गनवका लाभग प्रादभेिक तथा स्थानीय 

सरोकारिालाहरूसँगको सहकायवमा गनुवपदवछ । 

 

 भिद्यालय पुन:सिुारू गने तफव  लाग्द ैगदाव सम्बन्धीत भनकायले भिद्यालय, भिक्षक, भिद्याथी तथा समदुायले यस महामारी र बन्दको सामना कसरी गरररहकेा 

छन् िनेर बुझ्नु जरूरी छ । भिद्यालय, स्थानीय नेता, भिक्षक, भिद्याथी तथा अभििािकहरूसँग छोटो सिेक्षण गरेर यस बारे जानकारी भलन सभकन्छ । 

भनणवयकतावहरूले भिद्यालय जानु र संक्रमण बढ्नु बीिको सम्बन्ध हालसम्म अप्रमाभणत रहेको त्यलाई ध्यानमा राख्द ैदरु-भिक्षाको तुलनामा कक्षाकोठामा 

आधाररत भिक्षाका फाईदाहरू र विद्यालय खुलेपविका जोवखमहरू दिैु पक्षमा ध्यान भददँ ै हरेक पररिेशमा वसकाई तथा समग्र वहतलाई  कसरी 

सघाउन सवकन्ि िन्ने समीक्षा गनुवपदवछ । 

• भसकाईका प्रभतफलहरू (आधारितू,  बाड्ँन सभकने, भडभजटल, रोजगार-केभन्ित भिक्षा आभद) हाभसल गनवका लाभग साना बालबाभलकासँग भिक्षकल े

िेलकुदमा आधाररत प्रत्यक्ष अन्तरभक्रया गनुव र आधारितू सीपहरूको भिकास गनवमा कक्षागत गभतभिभधको कभत आिश्यक छ ? 

• उच्ि गणुस्तरीय र सहज पहुँिमा दरु-भिक्षाका भिभधहरू उपलब्ध छन् (लभक्षत भिकाईका उपलब्धी हाभसल गनवका लाभग, सीमान्तकृत समूह लगायत 

भिद्याथीको लाभग, उमेर समहू अनुरुप) ? 

• घरेलु भजम्मेिारीको िार तथा अन्य समस्याहरू भिद्यमान रहकेो हालको पररभस्थतीमा भसकाईका उपलब्धीहरू र हरेिाहकतावहरूको मनो-सामाभजक 

अिस्थालाई भबिार गदाव उपलब्ध दरू-भिक्षालाई कभत समयसम्म दीगो राख्न सभकन्छ ? 

• अनलाईन माध्यमबाट भिक्षाको भनरन्तरता भददँ ै गदाव के बालबाभलकालाई अनलाईन दवु्यविहार तथा लैंभगक भहसंाबाट जोगाउने उपयुक्त प्रभिभध 

हरेिाहकतावहरूसँग उपलब्ध छन् ? 

• भसकाईको यात्राका प्रमिु कोसेढंुगाहरू (भिद्यालय सरुु गने बेला, प्राथभमक तहमा उत्तीणव, माध्यभमक तहमा उत्तीणव र उच्ि भिक्षा तफव  उन्मिु िएको 

बेला ) माथी महामारी र यसको रोकथाम गनव अिलम्बन गररएका कायवक्रमहरूको कस्तो असर पनव सक्छ ? 

• भिन्न प्रकारको प्रिासभनक प्रणाली तथा भसकाईका भिभधहरू अपनाउन भिक्षक तथा िैभक्षक अभधकारीहरू कभत तत्पर र सक्षम छन? के उनीहरू 

संक्रमण भनयन्त्रण र रोकथामका भिभधहरू अपनाउन तत्पर र सक्षम छन ? 

• के भिद्यालयमा उपभस्थत निएका बालबाभलकामा घरेलु भहसंा िा यौन िोषण जस्ता बालसंरक्षणसँग सम्बभन्धत जोभिमहरू रहेका छन् ? 

• के भिद्यालय बन्द हुनाले भिद्यालयले सञ्िालन गद ैआएको स्िास््य तथा पोषण सम्बन्धी सेिाहरू अिरुि हुनेछन् ? 

•  भिद्यालय नजानुले बालबाभलकाहरूको सामाभजक, आभथवक तथा समग्र भहतमा कस्तो प्रिाि पनेछ ? 

 

• जोभिम व्यिस्थापन गनव र सुरभक्षत तिरले भिद्यालय सञ्िालन गनवका लाभग भिद्यालयको क्षमता कस्तो छ? जस्तैैः सामाभजक दरुी कायम गने          

(भिद्याथी संख्याको तुलनामा कक्षा कोठाका आकार),   िानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता सम्बन्धी व्यिस्था  ? 

• संक्रमणको उच्ि जोभिम िएका समूह (ििृ-ििृा तथा कमजोर स्िास््य िएका व्यभक्तहरू आभद) र भिद्यालयको जनसंख्या बीि कस्तो प्रकारको 

अन्तरभक्रया र सम्पकव  हुने गदवछ ? यभद सम्पकव को सम्िािना उच्ि छ िने के भिद्यमान रोकथामका उपायहरू पयावप्त होलान् ? 

• भिद्यालयसम्म भिद्याथी, भिक्षक तथा कमविारीहरू कसरी आउने-जाने गछवन् ? 

• महामारीको फैलािट, जनस्िास््य, स्िास््य सेिाको क्षमता तथा जनघनत्ि आभद पक्षका साथै सामाभजक दरुी तथा असल सरसफाईका आनीबानीका 

आधारमा समदुायमा संक्रमणको जोभिम कभत छ ? 

स्थानीय पररिेश अनुसारको जोवखमका साथै फाईदाहरूको विशे्लषण गनााले विद्यालय पुन:सुचारू गनुालाई प्राथवमकतामा राख्न; विद्यालय र 

समुदायवित्र जोवखम व्यिस्थापनलाई प्राथवमकतामा राख्न र दूर-वशक्षामा ध्यान वदनुपने विषयहरू पवहचान गना सहयोग पुग्नेि । 

 
 
 
 
 



 विद्यालयलाई िसरी पनु: सचुारू गने ? 
 

पनु: सिुारू गनवका लाभग  भिद्यालयहरूको पभहिान गररएपभछ त्यसको पिूव-

तयारी तथा योजनाको अिस्था मलु्यांकन गनव भनम्न ६ आयामहरू अध्ययन 

गररन्छ: नीभत, भिभत्तय व्यिस्था, सरुभक्षत सञ्िालन, भसकाई, अत्यन्तै 

सीमान्तकृत समहूसम्मको पहुँि, र समग्र भहत तथा संरक्षण । नीभतगत व्यिस्था 

र भिभत्तय व्यिस्थाले संयुक्त रूपमा अन्य पक्षहरूलाई सघाउने गदवछन् । 

 

भििेषगरर घना िस्ती िएको, पानीको सभुिधा निएको र द्वन्द्व आभद 

समस्याबाट गभुिरहकेो पररिेिमा स्थानीय आिश्यकता तथा पररभस्थती 

अनुसारको पररमाजवन र अनुकुलन गररएको भनणवय र कायावन्ियन अभत 
महत्िपणूव  हुन्छ । भसभमत श्रोत िएको अिस्था र प्रिासभनक तथा भसकाईका 

भिभध सधुाने हालको लक्षलाई महामारी फैभलनुिन्दा पभहलेको अिस्थासँग 

तुलनात्मक भिशे्लषण गनुवपदवछ । यस सम्बन्धी कायवक्रमले भसकाईका 

प्रभतफलहरूमा सधुार ल्याउन, भिक्षामा समान पहुिँ बढाउन र संरक्षण, 

स्िास््य तथा बालबाभलकाको सरुक्षा िभृि गनव थप उजाव प्रदान गने हुनुपदवछ । 

 

 विद्यालय पुन: सुचारू गनुािन्दा पवहले विद्यालय पुन: सुचारू गने प्रविया विद्यालय पुन: सुचारू िएपवि 

     सरुभक्षत सञ्िालनका साथै दरू-भिक्षा तथा 

भसकाईका भिभधहरूको सदुृढीकरणमा भििेषध्यान 

भददँ ैभिद्यालय सधुारका लाभग आिश्यक महत्िपूणव 

नीभत, प्रभक्रया तथा भिभत्तय योजनाका साथ तयारी 

गनुवहोस ्। 

 

सीमान्तकृत तथा भिद्यालय बाभहर रहेका 

बालबाभलकालाई पनु: समेट्न अभधक तत्परता 

दिेाउनुहोस ् । जोभिम न्युनीकरण गनवका लाभग 

सफा पानी, सरसफाई तथा स्िच्छतामा लगानी 

गनुवहोस ्र छुटेको पढाई (भसकाई) पुन: प्राप्त गनवका 

लाभग परुक सत्रहरूको व्यिस्था गनुवहोस ्। 

 

बालबाभलकाको समग्र भहत तथा संरक्षणमा 

भििेष ध्यान भददँ ै स्िास््य सम्बन्धी 

सिुकांकहरूको भनगरानी गनुवहोस ्। 

भसकाईका भिभधको सुदृढीकरण गनुवहोस ् र 

संक्रमण तथा त्यसको रोकथामका भिभध 

समेत समािेि गद ै एभककृत अध्यापन र 

भसकाईका लाभग दरू-भिक्षालाई पररमाजवन 

गनुवहोस ्। 
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भिद्यालय पनु: सिुारू गने बारे भनणवय भलन सघाउने 

मापदण्ड सभहतको स्पष्ट राभष्ट्रय भनदभेिका तयार 

पानुवहोस ्। संक्रमणको दर सबैिन्दा न्यून रहकेो तथा 

स्थानीय जोभिम सबैिन्दा कम रहकेो स्थानबाट िरुु 

हुने गरर यस्ता भनदभेिकाहरू तयार पानुवहोस ्। 

 

भिद्यालय पुन: सिुारू गदाव िरणबि रूपमा पभन 

गनव सभकन्छ । उदाहरणको लाभग िुरूमा हप्ताको 

भनभित भदनमात्र िलुा गने िा भनभित कक्षा िा 

तहमात्र िलुा गनव सभकन्छ । प्रादभेिक तथा 

स्थानीय तहमा भनणवय प्रभक्रयालाई सघाउन राभष्ट्रय 

नीभतले स्पष्ट मागवभनदिेन भदनुपदवछ । 

भिक्षा अभधकारीहरूले भिक्षाका भिषयमा 

समदुाय, अभििािक तथा बालबाभलकासँग 

सहिाभगता र स्थानीय संिादलाई प्रोत्साहन गने 

गरर संिार तथा समन्िय प्रणालीको सुदृढीकरण 

गनुवपदवछ । 

रोगको संक्रमणको अिस्था अनुसार 

भिद्यालय िोल्ने िा बन्द गनवका लाभग 

भनणवय प्रभक्रयाको भिकास गनुवपदवछ । 

िाररररक दरुी कायम गनव आिश्यक भनणवयहरू 

भलनका लाभग स्पष्ट र सहजै बुझ्न सभकने भनयमहरू 

बनाउनुहोस ् । जस्तैैः ठूला िेलाहरू आिश्यक पने 

गभतभिभधहरू भनषेध गने, फरक फरक समहूका लाभग 

भिद्यालय िलु्ने तथा बन्द गने समय फरक फरक 

राख्ने, फरक फरक समहूका लाभग िाना िाने समय 

फरक फरक राख्ने, कक्षाहरूलाई अस्थायी स्थानमा 

साने िा बाभहर िलुा स्थानमा साने र कक्षाको 

जनसंख्या घटाउनका लाभग कक्षाहरू फरक फरक 

समय ताभलकामा सञ्िालन गने । 

पयावप्त मात्रामा सफा पानी, हात धुने स्थान, 

सरसफाईका सामाग्री आभद व्यिस्था िएका 

भिद्यालयलाई प्राथभमकतामा राख्नुहोस ् र 

सम्िि िएसम्म छात्राहरूलाई 

मभहनािारीसम्बन्धी सरसफाईका सेिा सभहत 

छात्र तथा छात्रालाई फरक िौिालयको 

व्यिस्था गनुवहोस ्। 

 

सरसफाईसम्बन्धी भिस्ततृ भनयमहरू बनाउनुहोस ् ।  

जस्तैैः हात धुने, श्वास-प्रश्वाससम्बन्धी बानी सुधाने, 

सरुक्षाका उपकरणहरू प्रयोग गने, ििन तथा 

उपकरणहरूको सरसफाई गने तथा सरुभक्षत तररकाले 

िाना बनाउने, आभद । 

भिद्यालयमा िाररररक दरुी कायम राख्न, 

सरसफाईमा जोड भदन र आिश्यक कमविारीको 

संख्या बढाउन प्रिासभनक कमविारी तथा 

भिक्षकहरूलाई ताभलम भदनुहोस ्। सरसफाई गने 

कमविारीलाई भकटाणु नाि गनव उपयुक्त तररकाबारे 

सरसफाई साथै फोहोरमैला व्यिस्थापनका 

असल अभ्यास सम्बन्धी आभनबानीलाई  

प्रोत्साहन गनुवहोस ्। 

सुरभक्षत सञ्िालन भसकाई 
अभत सीमान्तकृत 

समुहलाई समािेि 
समग्र भहत र संरक्षण 

नीभत 

भिभत्तय व्यिस्था 



 ताभलम भदनुहोस ् र सम्िि िए जभत व्यभक्तगत 

सरुक्षाका उपकरण उपलब्ध गराउनुहोस ्। 

स्िास््यका कारण हुनसक्ने अनुपभस्थतीको 

व्यिस्थापन गनव भिक्षक संघ-संगठनहरुसँगको 

सहकायवमा कमविारी तथा हाभजरी नीभत संिोधन 

गनुवहोस ् र दरू-भिक्षा लगायतका भमभश्रत भिक्षण 

प्रणाली अपनाउनुहोस ्।  

यस्ता नीभतले उमेर िा स्िास््य अिस्थाका कारण 

उच्ि जोभिममा रहकेा कमविारी, भिक्षक र 

भिद्याथीको संरक्षण गनुवपदवछ । साथै, भिक्षकहरु 

स्िास््यका कारण अनुपभस्थत िएमा अभतररक्त 

भिक्षकको व्यिस्था गने र भिद्यालयमा उपभस्थत हुन 

असमथव भिद्याथीको भिक्षामा भनरन्तरता सभुनभित 

गनवका  लाभग दरू-भिक्षा लगायतका भिभध लाग ुगने । 

 

कुनै भिक्षक िा भिद्याथी भबरामी िएको िण्डमा 

के गने िन्ने बारे  

भिद्यालय नेततृ्िलाई स्पष्ट भनदिेन भदनुहोस ्।  

भनदिेनले भिद्याथी  र कमविारीको स्िास््य 

अनुगमन, स्थानीय स्िास््य अभधकारीहरुसँग 

भनयभमत सम्पकव  र आपतकाभलन योजना तथा 

सम्पकव  सिूी अद्यािभधक गन ेजस्ता भिषय समेट्नु 

पदवछ । 

भिद्यालयहरुले भबरामी भिद्याथी र कमविारीलाई 

कुनै िेदिाि नगरी अस्थायी रूपमा छुटै्ट राख्ने 

स्थान िएको सभुनभित गनुवपदवछ । कमविारी, 

अभििािक  तथा भिद्याथीलाई, सबै भबरामी 

भिद्याथी र कमविारी घरमै बस्ने सल्लाह 

सभहतको कायवभिभधहरु बनाउनुहोस ्। 

 

भिद्यालयको पानी, सरसफाई र स्िच्छतामा तत्काल 

लगानी गनवको लाभग आिश्यक कायवक्रम भनमावण गनव 

भिभत्तय श्रोतकोको पभहिान गनुवहोस ्। भिद्यालयलाई 

राम्रोसँग सफा गनव तथा भकटाणरुभहत राख्नको लाभग 

र आपतकाभलन योजना तथा िण्डारण व्यिस्थाका 

लाभग आपभूतव र सेिाहरुको लागतलाई प्राथभमकता 

भदनुहोस ्।  

हात धनेु तथा श्वासप्रश्वासका आभनबानीमा जोड 

भददँ ैभिद्यालयको सबै तहमा र सबै कमविारीहरुको 

लाभग सरसफाई सम्बन्धी  अभ्यासहरु प्रििवन 

गनुवहोस ्। 

 

हात धनेु स्यानीटाइजरको प्रयोगलाई 

प्रोत्साहन भदनुहोस ् र राभष्ट्रय  

अभधकारीहरुले भसफाररि गरेमा कपडाको 

मास्कको उभित प्रयोगको महत्िमा जोड 

भदनुहोस ् । सरसफाई सम्बन्धी जानकारी 

अल्पसंख्यक िाषाहरु िा ब्रेल र बालमैत्री 

िाषा सभहतमा सहजै उपलब्ध हुने व्यिस्था 

भमलाउनुहोस ्। 

कोभिड-१९ रोकथामका कायवक्रमहरूलाई  

भिद्यालयका सभुिधाहरुको आपतकालीन् 

अिस्थामा प्रयोग (अस्थायी बसोबास, स्िास््य 

भिभिर, क्िारेन्टाईन स्थान आभदको रूपमा) नीभतको  

सभमक्षा गने अिसरको रूपमा पभन उपयोग गनुवहोस ्। 
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भिद्यालय बन्द िएको अिस्थामा भिद्याथीलाई दरू-

भिक्षाका साथै अन्य सहयोग  कसरी गने िन्ने बारे 

भिक्षक र भिद्यालय व्यिस्थापन पक्षलाई आिश्यक 

ताभलम तथा सहयोग गनुवहोस् । मोबाईल 

प्लेटफमवहरुमा साथी-समहू (peer-group) भसजवना 

गने िा अभििािकहरुलाई सम्पकव  गनवको लाभग फोन 

के्रभडट उपलब्ध गराउने लगायतका कुराहरु यसमा 

समािेि हुन सक्दछन् । 

सबैलाई भिक्षा सभुनभित गने लक्ष्यहरुसँग 

सहकायव गने गरी िनाव नीभत तथा न्यूनतम 

आिश्यकताका प्रािधानहरूलाई पररमाजवन 

गनुवहोस ्। 

 
िैकभल्पक भिक्षा भिभधमा समान स्तर मापदण्ड 

(equivalency framework) र 

आभधकाररक मान्यता स्थापना गनुवहोस ् र 

भिद्यमान मानकहरूलाई अद्यािभधक गनुवहोस ्। 

भनम्न उदशे्य प्राभप्तका लाभग दरू-भिक्षामा 

लगानी गनुवहोस:् 

१) िभिष्ट्यमा हुनसक्ने भिद्यालय बन्दका 

तयारीको लाभग, २) बन्द यथाित् रहने 

ठाउँका भिक्षण र भसकाई बभलयो गनवको 

लाभग र ३) आंभिक िा अन्य पररिभतवत 

ताभलकामा सञ्िाभलत भिद्यालयहरुमा 

भिक्षण समयलाई भमभश्रत मोडेलले पररपरुण 

गनवको लाभग । 
दरूी-भिक्षा भिभधलाई ध्यानमा राख्द ै भिभिन्न 

जनस्िास््य पररभस्थभतहरूका आधारमा िैकभल्पक 

िैभक्षक पात्रोहरुको भिकास गनुवहोस ्। 

भिद्याथीहरूले छुटाएका भसकाई पुन:प्राप्ती गनव 

तथा मानभसक स्िास््य र मनोसामाभजक 

आिश्यकताहरू दिैुलाई सम्बोधन गनव सक्नेगरी 

भिक्षकहरुलाई सीप अभििभृि गनुवहोस ्।  

भििेषगरी जोभिममा रहकेा भिद्याथीको उच्ि 

अनुपात िएका भिद्यालयहरुमा अध्यापन गदाव, 

भिक्षकहरुमा भिद्याथीको आधारिूत साक्षरता 

तथा सामाभजक-िािनात्मक अिश्यकताहरु पुरा 

गनव सक्ने क्षमताको सधुार गनुवपदवछ ।  

भिद्याथीहरूको उमेरसँग सम्बभन्धत व्यिहारात्मक 

तथा संज्ञानात्मक पररितवनहरू पभहिान गनव र 

िारररक दरुी तथा अन्य स्िास््य अिस्थालाई 

ध्यानमा राख्नुपने ितवमान पररपे्रक्षमा 

माध्यभमक भिक्षा परीक्षा िा भिश्वभिद्यालय 

प्रिेि परीक्षा जस्ता महत्िपणूव पररक्षाहरुको 

सरुभक्षत तिरले  सिुारू राख्नका लाभग 

उपलब्ध श्रोत केभन्ित गनुवहोस ् र कक्षा 

िढाउनका लाभग भलईने कम जरूरी 

पररक्षाहरू स्थभगत (छुट) गने बारे भििार 

गनुवहोस ्।  

सम्िि िएसम्म सबै भिद्याथीहरुलाई बढुिा 

गनुवहोस ् र भिद्यालय पुन: सिुारू िएपभछ 



उमेर उपयुक्त भिक्षा भदनका लाभग भिक्षकहरू  

प्रभिभक्षत हुनुपदवछ । 

भिद्याथीहरुको भसकाई स्तरको मलू्याङ्कन 

गद ैपरुक सत्रहरूको व्यिस्था गनुवहोस ्।  

भनजी क्षेत्रद्वारा सञ्िाभलत भिक्षाको क्षेत्रमा परेको 

प्रिािहरुको मलू्यांकन गनुवहोस ् र सािवजभनक 

आपभूतव सेिालाई भनजी क्षेत्रसम्म भिस्तार गन,े भिभत्तय 

सहयोग भदने लगायत आिश्यक सहायता 

कायवक्रमहरू सञ्िालन गनुवहोस ्। 

 

 

प्राथभमक तहका लाभग साक्षरता र गभणतीय ज्ञान 

तथा अपांगता िएका बालबाभलकाका लाभग 

सहज पहुँि िएको आिास जस्ता व्यिस्था गरर 

गमुेको भसकाईलाई पभुतव गनव तथा भिद्यालय बन्द 

हुदँाका नकारात्मक असरहरूको सम्बोधन गनव 

िहृत कायवक्रमको कायावन्ियन गनुवहोस् । 

 

पभहले भिद्यालय बाभहर रहकेा िा उमेर नाघेका 

बालबाभलकालाई एकीकृत गनव समानान्तर 

रूपमा िुत भिक्षा मोडेलहरू लाग ुगनव सभकन्छ । 

भिक्षकहरुको क्षमता भिकासलाई िुत गभतमा 

अगाभड बढाउन ईन्टरनेटमा व्यािसाभयक 

भिकास, कोभिंग िा ट्यूटरहरूको 

प्रयोगजस्ता भिभधहरू लाग ू गनुवहोस् । यी 

ताभलमहरूलाई भिक्षकलाई सेिापूिव िा 

सेिाका दौरान भदईने आभधकाररक 

ताभलमहरूमा सभम्मभलत गनव सभकन्छ । 
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 िेदिाि तथा लाञ्छनालाई सम्बोधन गनवका 

लाभग मानभसक स्िास््य तथा मनोसामाभजक 

सहायता सेिाहरू भिस्तार गनुवहोस ् र महामारी 

द्वारा भसभजवत िनुौती तथा अभनभितता सामना 

गनवका लाभग बालबाभलका र भतनका पररिारलाई 

सहयोग गनुवहोस ्। 

 

 

कोभिड-१९ बारे स्पष्ट, संभक्षप्त र सही 

जानकारी संपे्रषण गनुवहोस,् डर र भिन्ता 

बारेमा सन्दिेहरू सामान्य बनाउनुहोस ् र 

भिद्याथी तथा भतनका पररिारका लाभग मात्र 

निई भिद्यालयका भिक्षक र अन्य 

कमविारीहरूको लाभग आफ्नो ख्याल गनव 

प्रोत्साहन भदनुहोस ्। 

भिक्षकहरुको उत्पे्ररणा कायम राख्न र समग्र भहत 

प्रििवन गनव करारमा रहकेा भिक्षकहरूलाई भििेष 

ध्यान भददँ ै भिक्षकको तलब भनरन्तर र समयमै 

िकु्तानी िएको सभुनभित गनुवहोस ्। 

 

भिक्षक र अन्य कमविारीहरू समािेि गरर एक 

अध्ययन/सिेक्षण गनुवहोस ्(व्यभक्तको उमेर, दीघव 

रोग तथा अन्य जोभिमहरूको अिस्था समाबेस  

गद)ै ।  त्यसपिात भिद्यालयमा फकव नको लाभग 

क्रभमक भिभध लाग ूगनुवहोस ्। 

भििेष गरी गम्िीर केसहरुकोो  भसफाररस 

प्रणाली समीक्षा गरी बभलयो बनाउनुहोस ् । 

सेिा प्रदायकहरूसँग एक अकावको बारेमा 

जानकारी िएको सभुनभित गनुवहोस ्। 

उनीहरूसँग लैंभगक भहंसा / यौन दवु्यविहार 

तथा भहसंाबाट संरक्षण लगायतका 

सेिाहरूका लाभग अन्य सेिा 

प्रदायकहरूसम्म भसफाररस गरेको सभुनभित 

गनुवहोस ्। 

 अत्यािश्यक सेिाहरूको भितरण भनयभमत र 

सरुभक्षत िएको सभुनभित गनुवहोस् । यस 

अन्तगवत,  पोषण, िानेपानी तथा सरसफाई र 

भिद्यालय िोजन, िोप अभियान, सरुक्षा 

सम्बन्धी भसफाररसहरु (MHPSS, लैङ्भगक 

भहसंा,दवु्यविहार, आभद) जस्ता महत्िपूणव 

स्िास््य सेिाहरू र अिक्त बालबाभलकाको 

लाभग भििेष सेिाहरू पछवन तर यभत मै भसभमत 

रहदनैन् । 

भिद्यालयमा सेिाहरु उपलब्ध निएको 

अिस्थामा, युिामैत्री तथा पूणव पहुिँयोग्य 

यौन तथा प्रजनन् स्िास््य  लगायतका 

सेिाहरुका लाभग भसफाररि प्रणालीहरु 

सदुृढ गनुवहोस ्। 

च
रम
 स
ीम
ान्
त
कृ
त
स
म्म
 प
ह
 ुँच

 भिक्षा कोषका योगदानहरूलाई संकटले सबैिन्दा 

बढी प्रिाि पारेका भिद्यालयहरुमा केभन्ित गनुवहोस्, 

उदाहरणका लाभग, सबैिन्दा सीमान्तकृतलाई 

प्राथभमकता भदनका लाभग भनभित सूत्रमा आधाररत 

प्रणाली अपनाउनुहोस ्।  

आिश्यकता अनुसार भिद्याथीहरूलाई भनभित 

अनुदानका साथै सितव िा भनितव नगद सहयोग 

भदनुहोस ्। 

सम्िि िएसम्म भिद्यालय िलु्क र अन्य 

ििवहरुमा (भिद्यालय पोिाक, आभद) छुट 

भदनुहोस ्  र  पुन: िनाव दर अभधकतम बनाउन 

प्रिेिका अन्य अिरोधहरू हटाउनुहोस ्। 

 

भििेष गरी भिपन्न भिद्याथीहरूलाई 

पनुस्थावपनाका लाभग आभथवक सहयोग 

गनुवहोस् । यसका लाभग एक सम्िाभित 

भिभध िनेको परीक्षाफल िा पररणाम तथा 

प्रभतव्यभक्त आयका आधारमा भदईने 

सेिालाई अस्थायी रुपमा िए पभन 

पररमाजवन गने र कमजोर पररणाम 

िएकालाई पभन सेिामा समािेि गराईने 

हुनसक्छ ।  



पभहले भिद्यालय बाभहर रहेका बालबाभलकाहरु, 

भिस्थाभपत/आप्रिासी बालबाभलकाहरु र 

अल्पसंख्यकहरू जस्ता सीमान्तकृत समहूमा पहुँि 

भिस्तार गनवका लाभग भिद्यालय पनु: सुिारु गन ेनीभत 

र अभ्यास पररमाजवन गनुवहोस ् । महत्िपणूव संिार र 

समदुाय लभक्षत सामाग्रीलाई उपयुक्त िाषा र सभजलै 

बुभझने रुपमा स्थानीय आिश्यकता अनुसार उपलब्ध 

गराउनुहोस ्। 

 

भिद्यालयबाट बाभहर रहकेो अिस्थामा सामदुाभयक 

सहिाभगता तथा भसफाररस सेिामा िभृि माफव त 

बाभलका तथा अन्य सीमान्तकृत समहूका सदस्यका 

जोभिम रोकथाम तथा व्यिस्थापन गनुवहोस ्। 

समदुाय सहिाभगता माफव त भकिोरीहरुलाई पनु: 

भिद्यालयमा ल्याउन ठोस कदमहरु भलनुहोस ्। 

अिक्तता िएका व्यभक्तहरुमा भिक्षण 

सामाग्रीहरु/प्लाटफमवस,् सिूना, सेिा र 

सभुिधाहरुको पहुँि सभुनभित गनुवहोस ् । 

जनस्िास््य सम्बन्धी जानकारी र संिार श्रव्य 

िा दृश्य अिक्तता िएका व्यभक्तहरु 

लगायतका लाभग ढाँिामा उपलब्ध   

हुनुपदवछ । 

 

िानपेानी, सरसफाई र 

स्िच्छताका सेिाहरुमा  पहुिँ सभुनभित 

गनवका लाभग  आिश्यक 

पररमाजवनहरु  गनुवपदवछ । भिद्यालय पनु:  

बन्द िएको अिस्थामा सहयोगात्मक 

सेिाहरुको भनरन्तरताको लाभग योजना 

बनाउनुहोस ्। 

 

सम्बवन्ित सामाग्रीहरू:  

यस प्रारूपलाई सघाउने गरर भिभिन्न परुक श्रोत तथा सामाग्रीहरूको भिकास गररएको छ र थप केभह तयार पाररँद ैछन् । यो सिूीलाई भनयभमत रूपमा 

अद्यािभधक गररनेछ । 

भिश्व िाद्य कायवक्रम, संयकु्त राष्ट्रसंघीय िाद्य तथा कृभष कायवक्रम तथा यभुनसेफद्वारा संयकु्त रूपमा तयार पाररएको स्कुले भिद्याथीहरूको िाना तथा 

पोषणमा कोभिड-१९ ले पानव सक्ने असरको रोकथाम / व्यिस्थापन https://www.wfp.org/publications/mitigating-effects-covid-19-

pandemic-food-and-nutrition-schoolchildren 

यनुेस्कोद्वारा तयार पररएको कोभिड-१९ को पररिेिमा भिक्षासम्बन्धी कायवक्रम, नोट ७.१ – अभप्रल, २०२० 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse  

कोभिड-१९ को पररिेिमा पयावप्त आिास सेिा तथा अस्थायी बसोबासका बाभसन्दाहरू सम्बन्धी संयकु्त राष्ट्र संघीय भििेष प्रभतिेदन 

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/04/guidance_note_-_informal_settlements_29march_2020_final3.pdf 

भिश्व बैंकद्वारा तयार पाररएको कोभिड-१९ को पररिेिमा भिक्षासम्बन्धी श्रोतहरूको सँगालो:  

https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/03/24/world-bank-education-and-covid-19 
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