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राक्ससराङ्ग गाउँपाललका

स्थानीय राजपत्र
खण्ड ०४, सं ख्या ०८, मकवानपुर, असोज ३० गते, २०७७ साल

भाग २

राक्ससराङ्ग गाउँपाललका

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा
(२) बमोक्जम राक्ससराङ्ग गाउँ काययपाललकाले बनाएको तल लेक्खए
बमोक्जमको काययववलि सोही दफाको उपदफा (३) बमोक्जम
सवयसािारणको जानकारीको लालग प्रकाक्ित गररएको छ।
सम्बत् २०७७ सालको काययववलि नं. ५१
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राक्ससराङ्ग गाउँपाललका ववद्यालय प्रत्यक्ष क्िक्षण लसकाई वियाकलाप सञ्चालन काययलबलि, २०७७
प्रस्तावना
ु ी ८ मा माध्यलमक तह सम्मको क्िक्षण लसकाईको सं चालन तथा
नेपालको सं वविानको अनुसच
त्यसको लनयन्त्त्रण स्थानीय तहको दावयत्व भनी स्पष्ट उल्लेख भएको र नेपाल सरकार क्िक्षा, ववज्ञान
तथा प्रववलि मन्त्त्रालयले जारी गरे को ववद्याथी लसकाई सहजीकरण लनदे क्िका, २०७७ को दफा ३३
को उपदफा(२) मा कुनै क्षेत्र लबिेषमा लनयलमत ववद्यालय सं चालन हुन ससने अबस्था भएमा प्रत्यक्ष
क्िक्षण लसकाई वियाकलाप सं चालन गनय बािा पने छै न भलन स्पष्ट उल्लेख भए बमोक्जम कोरोना

भाईरसको सं िमणलाई न्त्यूलनकरण गदै ववद्यालयमा प्रत्यक्ष क्िक्षण लसकाई वियाकलाप सं चालन
गनयको लालग "राक्ससराङ्ग गाउँपाललकाले ववद्यालय प्रत्यक्ष क्िक्षण लसकाई वियाकलाप सञ्चालन
काययलबलि, २०७७" जारी वाञ्छनीय भएकोले,
राक्ससराङ्ग गाउँ काययपाललकाको लिति २०७७ साल असोज ३० गिे बसेको बाउन्नौं बैठकले यो
काययववधि स्वीकृि गरी जारी गरे को छ ।
पररच्छे द-१
प्रारक्म्भकः
१.सं क्क्षप्त नाम र प्रारम्भः(१) यस काययलबलिको नाम "राक्ससराङ्ग गाउँपाललका ववद्यालय प्रत्यक्ष
क्िक्षण लसकाई वियाकलाप सञ्चालन काययलबलि, २०७७" रहे को छ।
(२) यो काययलबलि थानीय राजपत्रिा प्रकाशनभएपतछ प्रारम्भ हुनेछ।
२. पररभाषाः लबषय या प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययलबलिमाः
(क) 'ऐन' भन्नाले स्थानीय सरकार सं ञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झनु पदयछ।
(ख) 'गाउँपाललका' भन्नाले राक्ससराङ्ग

गाउँपाललका सम्झनु पदयछ।

(ग) 'वडा' भन्नाले आवश्यकता अनुसारराक्ससराङ्ग

गाउपाललको कुनै वा सबै वडा सम्झनु पदयछ।

(घ) 'ववद्याथी' भन्नाले राक्ससराङ्ग गाउँपाललका क्षेत्र लभत्रका ववद्यालयमा औपचाररक, अनौपचाररक
रुपमा अध्ययनरत वा ववद्यालय जाने उमेरका ववद्यालय बावहर रहे का बालबाललकालाई
सम्झनुपदयछ।
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(ङ) 'ववद्यालय' भन्नाले

गाउँपाललका क्षेत्र लभत्रका प्रचललत कानून बमोक्जम स्थापना भई

राक्ससराङ्ग

सं चालनमा आएका सामुदावयक र सं स्थागत िैक्क्षक सं स्थाहरु सम्झनुपदयछ र सो िब्दले
परम्परागत ववद्यालयलाई समेत जनाउँदछ।

गाउँपाललका क्षेत्र लभत्रका िैक्क्षक सं स्थाहरुका अध्यापक

(च) 'क्िक्षक' भन्नाले राक्ससराङ्ग

सम्झनुपदयछ।सो िब्दले प्रिानाध्यापक समेत जनाउँदछ।

(छ) 'प्रत्यक्ष क्िक्षण लसकाई वियाकलाप' भन्नाले लनक्ित ववद्याथी सं ख्या, सत्र तथा समायान्त्तरका
आिारमा काययलबलिले तोकेको मापदण्ड अनुसार कक्षाकोठामा क्िक्षण लसकाई वियाकलाप
सं चालन गने सम्झनुपदयछ।

पररच्छे द-२
उद्देश्य:
३.

उद्देश्यः यस काययववलिको उद्देश्य दे हाय बमोक्जम रहे का छन्:
(क) क्िक्षण लसकाई वियाकलापलाई लनयलमत तथा भयरवहत ढं गले सं चालन गनु।
य
गाउँपाललका लभत्र सं चाललत सामुदावयक तथा सं स्थागत िैक्क्षक सं स्थाहरु

(ख) राक्ससराङ्ग

लनयलमत तथा सुरक्क्षत रुपमा सं चालन गनु।
य
(ग) कोरोना भाईरसको जोक्खमलाई न्त्यूलनकरण गदै िैक्क्षक सं स्थाहरुको िैक्क्षक सत्र खेर
जान नददनु।
(घ) ववद्याथीहरुको पठनपाठन गनय पाउने हकलाई सुलनक्ित गनु।
य
(ङ) लनिायररत समयमै पाठ्यिमले तोकेको पाठ्यबस्तु पुरा गरी मुल्याकंन गनु।
य

पररच्छे द-३

ववद्यालयमा प्रत्यक्ष क्िक्षण लसकाई वियाकलापका मापदण्ड
४.

ववद्यालय प्रत्यक्ष क्िक्षण लसकाई वियाकलाप सं चालन गनुय पूव य अबलम्वन गनुप
य ने मापदण्डः
(१) राक्ससराङ्ग

गाउँपाललका लभत्र रहे का सामुदावयक तथा सं स्थागत ववद्यालयहरुमा प्रत्यक्ष

क्िक्षण लसकाई वियाकलाप सञ्चालन गनुय पूवय अलनवायय रुपमा दे हायबमोक्जमको मापदण्डका
आिारमा सञ्चालन गनुप
य नेछ।
(क) सबै

ववद्यालयहरुले

सरोकारवालाहरुसं ग

ववद्यालय
परामिय

ब्यबस्थापन
गरी

ववद्यालय

सलमलत,

अगुवा

संचालनको

अलभभावकको
प्रलतवद्धता

िथा

लसफाररस सहििका अन्य आवश्यक कागजपत्र गाउँपाललकामा पेि गनुप
य नेछ।

राय

र

वडाको
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(ख) ववद्यालयले आफ्नो ववद्यालय, कक्षाकोठा, वाचनालय, प्रयोगिाला, खानेपानी िारा
ट्ांकी, िौचालय लगायत ववद्यालय हाता लभत्रको सरसफाई एवं लनमयललकरण अलनवायय
रुपमा गनुप
य नेछ।
(ग) प्र अ, क्िक्षक िथा कियचारीहरुको PCR Test गनय स्थानीय सरकार सँग सिन्वय
गनुप
य नेछ ।
(घ) मकवानपुर क्जल्ला बावहर रहे का क्िक्षक तथा ववद्याथीहरुले ववद्यालयको सम्पकयमा
आएको ददनदे खी दि ददन सम्म होम सवारे न्त्टाईनमा बस्नुपनेछ वा हालसालै (२
दनलभत्र) को वप.लस.आर. नेगेवटभ ररपोटय पेि गनुप
य नेछ।
(ङ) ववद्यालयमा क्िक्षक िथा ववद्याथीहरुले अलनवायय रुपमा मास्क लगाएर मात्र अध्ययन
अध्यापनका लालग आउनुपनेछ भनी सम्वन्न्िि ववद्यालयले सूचना जारी गनुप
य नेछ ।
यदद ववद्याथीहरु कारणवि मास्क नलगाई ववद्यालयमा आएमा ववद्यालय स्वयंले मास्क
उपलब्ि

गराई

कक्षाकोठामा

प्रवेि

गराउनुपनेछ

।

पवहलो

चरणका

गाउँपाललकाले िास्क लगायि स्वास््य सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था गनेछ ।

लालग

(च) ववद्यालयहरुले अध्ययन अध्यापनका लालग आएका क्िक्षक िथा ववद्याथीहरुलाई थमयल
गनको प्रयोग गरी अलनवायय रुपमा तापिम जाँच गनुप
य नेछ ।
(छ) ववद्यालयहरुले अलनवायय रुपमा स्यालनटाईजर र साबुन पानीले हात िुने ब्यबस्था
लमलाउनु पनेछ।

(ज) ववद्यालयहरुले आकक्स्मक सेवा प्रदान गनयको लालग ववद्यालय हाता लभत्र प्राथालमक
उपचारको व्यबस्था लमलाउनु पनेछ।
(झ) ववद्यालयहरुले सं चालन गने कक्षा, ववद्याथी सं ख्या, क्िक्षक, लबषय र समयताललका
ववद्यालय सं चालन पूवय ववद्याथी तथा अलभभाबकहरुलाई अलनवायय रुपमा जानकारी
गराउनुपनेछ । सो को जानकारी सम्बक्न्त्ित कायायलयमा पलन ददनुपनेछ ।
(ञ) ववद्यालयिरुले हदनहदनै शौचालय तनियललकरण गने व्यवस्था लिलाउनु पनेछ ।
(२) ववद्यालय सञ्चालन गनुय पूवय यस उपदफा (१) तथा यस काययववधििा भएको

िापदण्ड अनस
ु ारको पव
ू य ियारी परु ा भएपतछ िात्र गाउँ पाललकाले वडा कायायलयको
लसफाररसिा अनि
ु ति हदनेछ ।
५.

ववद्यालय प्रत्यक्ष क्िक्षण लसकाई वियाकलाप सं चालन गदाय अवलम्वन गनुप
य ने मापदण्डहरु:
(१) ववद्यालय प्रत्यक्ष क्िक्षण लसकाई वियाकलाप सं चालन गदाय दे िायका मापदण्डहरु
अवलम्वन गनुप
य ने:
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(क) ववद्यालयहरुले ववद्यालय हाता लभत्र प्रवेि गनुय पूवय अलनवायय रुपमा थमयल गन प्रयोग
गरी ववद्याथी, क्िक्षक, कमयचारीहरु, अलभभावक तथा ववद्यालय प्रवेि गने जो सुकै
व्यक्तीहरुलाई तापिम जाँच गरी मात्र प्रवेि गराउनुपनेछ।
(ख) ववद्यालय प्रवेि गने सबै ववद्याथी, क्िक्षक, कमयचारीहरु, अलभभावक तथा ववद्यालय प्रवेि
गने जो सुकै व्यक्क्तहरुले अलनवायय रुपमा मास्कको प्रयोग गनुप
य नेछ।
(ग) ववद्यालयले कक्षामा प्रत्यक्ष पठनपाठन गदाय दफा ४ को उपदफा(१)विोन्जिको
मापदण्डमा रही कक्षाकोठामा राख्ने ववद्याथी सं ख्या, पढाउने समयताललका लनिायरण
गनुप
य नेछ।
(घ) ववद्यालयहरुले ववलभन्न सत्रमा कक्षा सं चालन गदाय कक्म्तमा आिाघण्टाको अन्त्तराल
कायम गनुप
य नेछ।
(ङ) ववद्यालयहरुले ववद्याथीहरु ववद्यालय हाता लभत्र प्रवेि गदाय र पठनपाठनको कायय
सवकएपलछ ववद्यालयबाट बावहररं दा अलनवायय रुपमा भौलतक दुरी कायम गराउनुपनेछ।
(च) प्रत्येक

ववद्यालयले

कक्म्तमा

एक-एक

हप्तामा

ववद्यालय

पररसर

लनमयललकरण

गराउनुपनेछ।
(छ) कक्षा सं चालन हुँदा एक बेन्त्चमा बढीमा दुई ववद्याथी मात्र राख्नु पनेछ ।
(ज) आवश्यकता र पररक्स्थलत अनुसार मालथल्लो तहको लनकायले ददएको लनदे िनको
अलनवायय रुपमा पालना गनुप
य नेछ।
(झ) ववद्यालयले पाठ्यिमलाई मध्यनजर गदै ववदाको ददन पलन पठनपाठन सं चालन गनय
ससनेछ।
(ञ) अलभभावकले

ववद्यालयबाट

ववद्याथी

फर्कयसकेपछी

सोको

िरे क

अतनवायय रुपिा तनगरानी गनप
ुय नेछ ।
६.

कृयाकलापको

ववद्यालय सं चालन गदाय दे हाय बमोक्जमका काययहरु गनय गराउन पाइने छै न:
(क) ववद्यालय िािा लभत्र प्राथयना, सभा लगायि लभडभाड िुने खालका काययक्रि,
खेलकुदका काययक्रििरु िथा एकै ठाउँ िा जम्िा भई गररने कुनै पतन गतिबबधििरु
गराउन पाइने छै न।

(ख) ववद्याथीिरुलाई खाजा घरबाट ल्याउनको लाधग सूचना जारी गनप
ुय नेछ र कोरोना

भाईरसको संक्रिण फैललने जोखखि भएकोले ववद्यालयिा रिे का चिेना गि
ृ संचालन
गनय पाइने छै न।
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(ग) ववद्याथीिरु एकै ठाउँ िा जम्िा भई लभडभाडको न्स्थति लसजयना िुने भएकोले
ववद्यालयिरुले िध्यान्िर गराउन पाइने छै न।
(घ) ववद्याथीिरुले शौचालयको प्रयोग गदाय लभडभाड नगराई पालै पालो प्रयोग गने उधचि
व्यबस्था ववद्यालयले लिलाउनु पनेछ।
(ङ) िालको पररन्स्थतिको गाम्भीययिालाई ध्यानिा राखख ववद्यालयिरुले रान्ससराङ्ग
गाउँ पाललका बािे क अन्य क्षेत्रिा स्कुल बसको प्रयोग गनय पाउने छै नन ् र बसको
प्रयोग गदाय दई
ु लसट एक ववद्याथी नीति अवलम्वन गनुय पनेछ ।

(च) गाउँ पाललकाको पूवय स्वीकृति नललई ववद्यालयिरुले पररन्स्थति सिज नभईन्जेल
कोधचङ, ट्युसन िथा अतिररसि कक्षािरु संचालन गनय पाउने छै नन ्।
पररच्छे द-४
७.

ववद्यालय

अनग
ु मन

अनग
ु मन सम्वन्धी व्यवस्था

गने: (१ ) यस काययववलिको पररच्छे द-४ मा उल्लेख गररएका

िापदण्डिरु काययन्त्वयन भए नभएको लनयलमत रुपमा अनुगमन गरीी िापदण्ड उल्लं घन
गरे को दे क्खएमा तत्कालै आवश्यक कारबाही गनय गाउँपाललका अध्यक्षको अध्यक्षतामा एक
अनुगमन सलमलत रहनेछ:
(२) उपदफा (१ ) बिोन्जिको अनुगमन सलमलतिा दे िायका सदस्यिरु रिनेछन ्:

१ . गाउँ पाललका अध्यक्ष

अध्यक्ष

२. सािुदातयक ववद्यालयको प्रिानाध्यापक प्रतितनधि-१

सदस्य

३. संस्थागि ववद्यालयको प्रिानाध्यापक प्रतितनधि-१

सदस्य

४. स्वास््य शाखाको संयोजक

सदस्य

५. सम्बन्न्िि वडाको वडा अध्यक्ष

सदस्य

६. ववपद् व्यबस्थापन सलितिका सदस्य- २ जना

सदस्य

७. अध्यक्षले िनोतनि गरे को- १ जना लशक्षा प्रेिी

सदस्य

८. लशक्षा शाखा प्रिुख

सदस्य सधचव

खण्ड ०४, सं ख्या ०८, मकवानपुर, असोज ३० गते, २०७७ साल

पररच्छे द-6
ववववि

८.

ववद्यालय वन्द गनन सक्ने:

(१ ) गाउँ पाललका लभत्र संचालनिा रिे का कुनै पतन

ववद्यालयिा काययरि लशक्षक, कियचारी, ववद्याथीिरु िथा तिनका पररवारको अन्य कुनै
सदस्यिरुिा कोरोना भाईरसको संक्रिण पुष्टी भई ववद्यालय संचालन गनय ससने न्स्थति

नदे खखएिा गाउँ पाललकाले संक्रिणको प्रकृति िे री त्यस्िा कुनै ववद्यालय वा सम्पूणय
ववद्यालयिरुको पठनपाठन िुरुन्ि बन्द गनय ससनेछ ।
(२)

गाउँ पाललकाले

उपदफा

(१ )

बिोन्जि

प्रत्यक्ष

पठनपाठन

बन्द

भएका

ववद्यालयिरुिा ववद्याथी लसकाई सिन्जकरण तनदे लशका, २०७७ विोन्जि बैकन्ल्पक
लशक्षण प्रणालीबाट संचालन गनय ससनेछ ।
९.

प्रचिलत कानन
ु लागु हुने: यस काययववलिमा अन्त्यन्त्त्र जुनसुकै कुरा लेक्खएको भएता पलन
प्रचललत ऐन कानून स्पष्ट उल्लेख भएको व्यबस्था र प्राबिानहरुको हकमा सोही बमोक्जम
हुनेछ।

१ ०.

काययववलि सं िोिन: राक्ससराङ्ग गाउँ काययपाललकाले काययववलिको कुनै पलन दफा तथा
उपदफामा आवश्यक सं िोिन वा हे रफेर गनय ससनेछ।
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