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राक्सिराङ्ग गाउँपालिका विद्यािय प्रत्यक्ष क्िक्षण लिकाई वियाकिाप िञ्चािन काययलिलि, २०७७ 

प्रस्तािना 

नेपािको िंवििानको अनिुचुी ८ मा माध्यलमक तह िम्मको क्िक्षण लिकाईको िंचािन तथा 
त्यिको लनयन्त्रण स्थानीय तहको दावयत्ि भनी स्पष्ट उल्िेख भएको र नेपाि िरकार क्िक्षा, विज्ञान 
तथा प्रविलि मन्त्राियिे जारी गरेको विद्याथी लिकाई िहजीकरण लनदेक्िका, २०७७ को दफा ३३ 
को उपदफा(२) मा कुनै क्षेर लििेषमा लनयलमत विद्यािय िंचािन हनु िसने अिस्था भएमा प्रत्यक्ष 
क्िक्षण लिकाई वियाकिाप िंचािन गनय िािा पने छैन भलन स्पष्ट उल्िेख भए िमोक्जम कोरोना 
भाईरिको िंिमणिाई न्त्यूलनकरण गदै विद्याियमा प्रत्यक्ष क्िक्षण लिकाई वियाकिाप िंचािन 
गनयको िालग "राक्सिराङ्ग गाउँपालिकािे विद्यािय प्रत्यक्ष क्िक्षण लिकाई वियाकिाप िञ्चािन 
काययलिलि, २०७७" जारी वाञ्छनीय भएकोले, 

राक्सिराङ्ग गाउँ काययपाललकाको लिति २०७७ साल असोज ३० गिे बसेको बाउन्नौं बैठकले यो 
काययववधि स्वीकृि गरी जारी गरेको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारक्म्भकः 

१.िंक्क्षप्त नाम र प्रारम्भः(१) यि काययलिलिको नाम "राक्सिराङ्ग गाउँपालिका विद्यािय प्रत्यक्ष क्िक्षण 
लिकाई वियाकिाप िञ्चािन काययलिलि, २०७७" रहेको छ। 

(२) यो काययलिलि स्थानीय  राजपत्रिा प्रकाशन भएपतछ  प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषाः लिषय या प्रिङ्गिे अकको  अथय निागेमा यि काययलिलिमाः 

(क) 'ऐन' भन्नािे स्थानीय िरकार िंञ्चािन ऐन, २०७४ िम्झन ुपदयछ। 

(ख) 'गाउँपालिका' भन्नािे राक्सिराङ्ग  गाउँपालिका िम्झन ुपदयछ। 

(ग) 'िडा' भन्नािे आिश्यकता अनिुार राक्सिराङ्ग  गाउपालिको कुनै िा ििै िडा िम्झन ुपदयछ। 

(घ) 'विद्याथी' भन्नािे राक्सिराङ्ग गाउँपालिका क्षेर लभरका विद्याियमा औपचाररक, अनौपचाररक 
रुपमा अध्ययनरत िा विद्यािय जाने उमेरका विद्यािय िावहर रहेका िाििालिकािाई 
िम्झनपुदयछ। 

(ङ) 'विद्यािय' भन्नािे  राक्सिराङ्ग  गाउँपालिका क्षरे लभरका प्रचलित कानून िमोक्जम स्थापना भई 
िंचािनमा आएका िामदुावयक र िंस्थागत िैक्क्षक िंस्थाहरु िम्झनपुदयछ र िो िब्दिे 
परम्परागत विद्याियिाई िमेत जनाउँदछ।  
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(च) 'क्िक्षक' भन्नािे राक्सिराङ्ग  गाउँपालिका क्षेर लभरका िैक्क्षक िंस्थाहरुका अध्यापक 
िम्झनपुदयछ। िो िब्दिे प्रिानाध्यापक िमेत जनाउँदछ। 

(छ) 'प्रत्यक्ष क्िक्षण लिकाई वियाकिाप' भन्नािे लनक्ित विद्याथी िंख्या, िर तथा िमायान्त्तरका 
आिारमा काययलिलििे तोकेको मापदण्ड अनिुार कक्षाकोठामा क्िक्षण लिकाई वियाकिाप 
िंचािन गने िम्झनपुदयछ। 

 

पररच्छेद-२ 

उद्दशे्य: 
३.  उद्दशे्यः यि काययविलिको उदे्दश्य देहाय िमोक्जम रहेका छन:् 

(क) क्िक्षण लिकाई वियाकिापिाई लनयलमत तथा भयरवहत ढंगिे िंचािन गनुय। 

(ख) राक्सिराङ्ग  गाउँपालिका लभर िंचालित िामदुावयक तथा िंस्थागत िैक्क्षक िंस्थाहरु 
लनयलमत तथा िरुक्क्षत रुपमा िंचािन गनुय। 

(ग) कोरोना भाईरिको जोक्खमिाई न्त्यूलनकरण गदै िैक्क्षक िंस्थाहरुको िैक्क्षक िर खेर 
जान नददन।ु 

(घ) विद्याथीहरुको पठनपाठन गनय पाउने हकिाई िलुनक्ित गनुय। 

(ङ) लनिायररत िमयमै पाठ्यिमिे तोकेको पाठ्यिस्त ुपरुा गरी मलु्याकंन गनुय। 

 

पररच्छेद-३ 

विद्याियमा प्रत्यक्ष क्िक्षण लिकाई वियाकिापका मापदण्ड 

४. विद्यािय प्रत्यक्ष क्िक्षण लिकाई वियाकिाप िंचािन गनुय पूिय अििम्िन गनुयपने मापदण्डः 
(१) राक्सिराङ्ग  गाउँपालिका लभर रहेका िामदुावयक तथा िंस्थागत विद्याियहरुमा प्रत्यक्ष 
क्िक्षण लिकाई वियाकिाप िञ्चािन गनुय पूिय अलनिायय रुपमा देहायिमोक्जमको मापदण्डका 
आिारमा िञ्चािन गनुयपनेछ। 

(क) ििै विद्याियहरुिे विद्यािय ब्यिस्थापन िलमलत, अगिुा अलभभािकको राय र 
िरोकारिािाहरुिंग परामिय गरी विद्यािय िंचािनको प्रलतिद्धता िथा वडाको 
लसफाररस सहििका अन्य आिश्यक कागजपर गाउँपालिकामा पेि गनुयपनेछ। 
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(ख) विद्याियिे आफ्नो ववद्यालय, कक्षाकोठा, िाचनािय, प्रयोगिािा, खानेपानी िारा 
ट्ांकी, िौचािय िगायत विद्यािय हाता लभरको िरिफाई एिं लनमयलिकरण अलनिायय 
रुपमा गनुयपनेछ। 

(ग) प्र अ, क्िक्षक िथा कियचारीहरुको PCR Test गनय स्थानीय सरकार सँग सिन्वय 
गनुयपनेछ । 

(घ) मकिानपरु क्जल्िा िावहर रहेका क्िक्षक तथा विद्याथीहरुिे विद्याियको िम्पकय मा 
आएको ददनदेखी दि ददन िम्म होम सिारेन्त्टाईनमा िस्नपुनेछ िा हाििािै (२ हिन 
लभत्र) को वप.लि.आर. नेगेवटभ ररपोटय पेि गनुयपनेछ।  

(ङ) विद्याियमा क्िक्षक िथा विद्याथीहरुिे अलनिायय रुपमा मास्क िगाएर मार अध्ययन 
अध्यापनका िालग आउनपुनेछ भनी सम्वन्न्िि ववद्यालयले िूचना जारी गनुयपनेछ । 
यदद विद्याथीहरु कारणिि मास्क निगाई विद्याियमा आएमा विद्यािय स्ियंिे मास्क 
उपिब्ि गराई कक्षाकोठामा प्रिेि गराउनपुनेछ । पवहिो चरणका िालग  
गाउँपालिकािे िास्क लगायि स्वास््य सुरक्षाको आवश्यक व्यिस्था गनेछ । 

(च) विद्याियहरुिे अध्ययन अध्यापनका िालग आएका क्िक्षक िथा विद्याथीहरुिाई थमयि 
गनको प्रयोग गरी अलनिायय रुपमा तापिम जाँच गनुयपनेछ ।  

(छ) विद्याियहरुिे अलनिायय रुपमा स्यालनटाईजर र िािनु पानीिे हात िनु े ब्यिस्था 
लमिाउन ुपनेछ। 

(ज) विद्याियहरुिे आकक्स्मक िेिा प्रदान गनयको िालग विद्यािय हाता लभर प्राथालमक 
उपचारको व्यिस्था लमिाउन ुपनेछ। 

(झ) विद्याियहरुिे िंचािन गने कक्षा, विद्याथी िंख्या, क्िक्षक, लिषय र िमयतालिका 
विद्यािय िंचािन पूिय विद्याथी तथा अलभभािकहरुिाई अलनिायय रुपमा जानकारी 
गराउनपुनेछ । िो को जानकारी िम्िक्न्त्ित कायायियमा पलन ददनपुनेछ ।  

(ञ) ववद्यालयिरुले हिनहिनै शौचालय तनियललकरण गने व्यवस्था लिलाउनु पनेछ । 

(२) ववद्यालय सञ्चालन गनुय पूवय यस उपिफा (१) तथा यि काययववधििा भएको 
िापिण्ड अनुसारको पूवय ियारी पुरा भएपतछ िात्र गाउँपाललकाले वडा कायायलयको 
लसफाररसिा अनुिति हिनेछ । 
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५. विद्यािय प्रत्यक्ष क्िक्षण लिकाई वियाकिाप िंचािन गदाय अििम्िन गनुयपने मापदण्डहरु: 
(१) विद्यािय प्रत्यक्ष क्िक्षण लिकाई वियाकिाप िंचािन गदाय िेिायका मापदण्डहरु 
अििम्िन गनुयपने: 

(क) विद्याियहरुिे विद्यािय हाता लभर प्रिेि गनुय पूिय अलनिायय रुपमा थमयि गन प्रयोग 
गरी विद्याथी, क्िक्षक, कमयचारीहरु, अलभभािक तथा विद्यािय प्रिेि गने जो िकैु 
व्यक्तीहरुिाई तापिम जाँच गरी मार प्रिेि गराउनपुनेछ। 

(ख) विद्यािय प्रिेि गने ििै विद्याथी, क्िक्षक, कमयचारीहरु, अलभभािक तथा विद्यािय प्रिेि 
गने जो िकैु व्यक्क्तहरुिे अलनिायय रुपमा मास्कको प्रयोग गनुयपनेछ।  

(ग) विद्याियिे कक्षामा प्रत्यक्ष पठनपाठन गदाय िफा ४ को उपिफा(१)विोन्जिको 
मापदण्डमा रही कक्षाकोठामा राख्न े विद्याथी िंख्या, पढाउने िमयतालिका लनिायरण 
गनुयपनेछ। 

(घ) विद्याियहरुिे विलभन्न िरमा कक्षा िंचािन गदाय कक्म्तमा आिाघण्टाको अन्त्तराि 
कायम गनुयपनेछ। 

(ङ) विद्याियहरुिे विद्याथीहरु विद्यािय हाता लभर प्रिेि गदाय र पठनपाठनको कायय 
िवकएपलछ विद्याियिाट िावहररंदा अलनिायय रुपमा भौलतक दरुी कायम गराउनपुनेछ। 

(च) प्रत्येक विद्याियिे कक्म्तमा एक-एक हप्तामा विद्यािय पररिर लनमयलिकरण 
गराउनपुनेछ। 

(छ) कक्षा िंचािन हुँदा एक िेन्त्चमा िढीमा दईु विद्याथी मार राख्न ुपनेछ । 

(ज) आिश्यकता र पररक्स्थलत अनिुार मालथल्िो तहको लनकायिे ददएको लनदेिनको 
अलनिायय रुपमा पािना गनुयपनेछ। 

(झ) विद्याियिे पाठ्यिमिाई मध्यनजर गदै विदाको ददन पलन पठनपाठन िंचािन गनय 
िसनेछ। 

(ञ) अलभभावकले ववद्यालयबाट ववद्याथी फर्कय सकेपछी सोको िरेक कृयाकलापको अतनवायय 
रुपिा तनगरानी गनुयपनेछ । 

 

 

६. विद्यािय िंचािन गदाय देहाय िमोक्जमका काययहरु गनय गराउन पाइन ेछैन: 
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(क) ववद्यालय िािा लभत्र प्राथयना, सभा लगायि लभडभाड िुने खालका काययक्रि, 
खेलकुिका काययक्रििरु िथा एकै ठाउँिा जम्िा भई गररने कुनै पतन गतिबबधििरु 
गराउन पाइने छैन। 

(ख) ववद्याथीिरुलाई खाजा घरबाट ल्याउनको लाधग सूचना जारी गनुयपनेछ र कोरोना 
भाईरसको संक्रिण फैललने जोखखि भएकोले ववद्यालयिा रिेका चिेना गिृ संचालन 
गनय पाइने छैन। 

 (ग) ववद्याथीिरु एकै ठाउँिा जम्िा भई लभडभाडको न्स्थति लसजयना िुने भएकोले 
ववद्यालयिरुले िध्यान्िर गराउन पाइने छैन। 

(घ) ववद्याथीिरुले शौचालयको प्रयोग गिाय लभडभाड नगराई पालै पालो प्रयोग गने उधचि 
व्यबस्था ववद्यालयले लिलाउनु पनेछ। 

(ङ) िालको पररन्स्थतिको गाम्भीययिालाई ध्यानिा राखख ववद्यालयिरुले रान्ससराङ्ग  
गाउँपाललका बािेक अन्य क्षेत्रिा स्कुल बसको प्रयोग गनय पाउने छैनन ् र बसको 
प्रयोग गिाय िईु लसट एक ववद्याथी नीति अवलम्वन गनुय पनेछ । 

(च) गाउँपाललकाको पूवय स्वीकृति नललई ववद्यालयिरुले पररन्स्थति सिज नभईन्जेल 
कोधचङ, ट्युसन िथा अतिररसि कक्षािरु संचालन गनय पाउने छैनन।् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद-४ 

अनुगमन सम्वन्धी व्यवस्था 
७. ववद्यालय अनुगमन गने: (१) यि काययविलिको पररच्छेि-४ मा उल्िेख गररएका 

िापिण्डिरु काययन्त्ियन भए नभएको लनयलमत रुपमा अनगुमन गरीी िापिण्ड उल्िंघन 
गरेको देक्खएमा तत्कािै आिश्यक कारिाही गनय गाउँपाललका अध्यक्षको अध्यक्षतामा एक 
अनगुमन िलमलत रहनेछ:    

(२) उपिफा (१) बिोन्जिको अनगुमन िलमलतिा िेिायका सिस्यिरु रिनेछन:् 



6 
 

१. गाउँपाललका अध्यक्ष       अध्यक्ष 
२. सािुिातयक ववद्यालयको प्रिानाध्यापक प्रतितनधि-१   सिस्य 
३. संस्थागि ववद्यालयको प्रिानाध्यापक प्रतितनधि-१   सिस्य 
४. स्वास््य शाखाको संयोजक       सिस्य 
५. सम्बन्न्िि वडाको वडा अध्यक्ष      सिस्य 
६. ववपद् व्यबस्थापन सलितिका सिस्य- २ जना    सिस्य 
७. अध्यक्षले िनोतनि गरेको- १ जना लशक्षा प्रेिी    सिस्य 

८. लशक्षा शाखा प्रिुख        सिस्य सधचव                  
 

पररच्छेद-५ 
विविि 

८. ववद्यालय वन्द गनन सक्ने:  (१) गाउँपाललका लभत्र संचालनिा रिेका कुनै पतन 
ववद्यालयिा काययरि लशक्षक, कियचारी, ववद्याथीिरु िथा तिनका पररवारको अन्य कुनै 
सिस्यिरुिा कोरोना भाईरसको संक्रिण पुष्टी भई ववद्यालय संचालन गनय ससने न्स्थति 
निेखखएिा गाउँपाललकाले संक्रिणको प्रकृति िेरी त्यस्िा कुनै ववद्यालय वा सम्पूणय 
ववद्यालयिरुको पठनपाठन िुरुन्ि बन्ि गनय ससनछे ।  

(२) गाउँपाललकाले उपिफा (१) बिोन्जि प्रत्यक्ष पठनपाठन बन्ि भएका 
ववद्यालयिरुिा ववद्याथी लसकाई सिन्जकरण तनिेलशका, २०७७ विोन्जि बैकन्ल्पक 
लशक्षण प्रणालीबाट संचालन गनय ससनेछ ।  

९.  प्रचिलत कानुन िाग ु हनु:े यि काययविलिमा अन्त्यन्त्र जनुिकैु कुरा िेक्खएको भएता पलन 
प्रचलित ऐन कानून स्पष्ट उल्िेख भएको व्यिस्था र प्राििानहरुको हकमा िोही िमोक्जम 
हनुेछ। 

  

१०. काययविलि िंिोिन: राक्सिराङ्ग गाउँ काययपालिकािे काययविलिको कुनै पलन दफा तथा 
उपदफामा आिश्यक िंिोिन िा हेरफेर गनय िसनेछ। 

 


