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पृष्ठिूभम 

नेपालको कूल िू-िागको २०.५% कणानली प्रदिेले ओगटेको छ। भहमाली, पहाडी र भित्री मिेस सभममभलत 

यस प्रदिेमा २५ नगरपाभलका, ५४ गाउँपाभलका सभहत कणानलीमा ७९ स्थानीय तह र ७१८ िडाहरू छन।् भि.सं. २०६८ 

को जनगणना अनसुार १५ लाि ७० हजार ४१८ जनसंख्या रहकेो कणानलीमा चार लाि १३ हजार ६ सय ४२ जना 

बाभलका सभहत आठ लाि २४ हजार तीन सय ७३ जना बालबाभलका रहकेा छन् जनु कूल जनसंख्याको ५२.५ प्रभतित 

हुन आउछ। कणानली प्रदिेमा अपाङ्गता िएका व्यभिको जनसंख्या ३ प्रभतित रहकेो छ।  

 

भिक्षा भिज्ञान तथा प्रभिभि मन्त्रालय (२०७५) अनसुार कणानलीमा २,७१९ बालभिकास केन्रहरू, ३,१८७ 

(३,०३८ सामदुाभयक भिद्यालय र १४९ सँस्थागत भिद्यालयहरू) भिद्यालयहरू र २७ िटा प्राभिभिक तथा व्यिसाभयक 

िारका भिद्यालयहरू रहकेा छन।् यसैगरी कणानलीमा १ भिश्वभिद्यालय र ५६ िटा क्यामपसहरू रहकेा छन।् कक्षा १ दभेि 

१२ समम २ लाि ९८ हजार ६५५ बाभलका र २ लाि ८३ हजार ५६१ सभहत ५ लाि ८२ हजार २१६ बालबाभलकाहरू 

छन ्िने १२, १५२ भिक्षकहरू रहकेा छन।् ३,७७१ जना प्राथभमक तहमा, ९४१ जना आिारितू तहमा, १,०४५ जना 

कक्षा ९-१० मा र ४७ जना कक्षा ११-१२ मा गरर जममा ५,८०४ जना अपाङ्गता िएका बालबाभलका अध्ियनरत छन् 

। भिद्याथीको भसकाइ उपलभधि सबै तह र कक्षामा ५० िन्दा कम छ । 

 

नेपालमा हाल १३% भिद्याथीहरूको घरमा इन्टरनेटको सभुििा िएको र ३५% भिद्याथीको घरमा भटभि रेभडयोको 

पहुचँ रहकेो छ िने ६५% भिद्याथीको अनलाइन तथा अन्य माध्यमबाट पढाइ गने समिािना नरहकेो प्रक्ष्यपण गररएकोछ। 

अरु प्रदिेिन्दा कणानली प्रदिे िोगोभलक रुपमा भिकट िएकाले यो अिश्था अझ कम हुनसक्छ । भिद्यालय िनानमा 

लैङ्भगक समानताको सन्दिनमा नेपालले राम्रो उपलभधि हाभसल गरेको िए तापभन कोरानािाइरसजस्ता महामारीहरूले 

लैङ्भगक तथा सामाभजक समािेिीकरणको के्षत्रमा प्राप्त उपलधिीहरूलाई पछाडी िकेल्ने भनभस्चतप्रायः छ । 

  

कर्ावलीमा महामारीको अर्श्था 

िेरै श्रोतअनसुार कणानली प्रदिेमा भिभिन्न महामारीको १२५ िरे्ष इभतहास िेभटन्छ। यहाँ भििम समबत ्१९५१ 

यता लगिग सबै दिकमा कुनै न कुनै मानि तथा पिजुन्य महामारी फैभलएको पाइन्छ।  
 

कणानलीमा प्लेग, भबफर, हजैा, झाडापिाला, रुघािोकी, ठेउला र ज्िरोको महामारी भथयो। िेरैजसो महामारी 

स्थानीय िोला, दरा र िेगमा केभन्रत भथए। केहीले िने ठूला आकारका र िेरै क्षभत परु् याए। १९५१ सालमा ठूलो हैजा 

फैभलएको भथयो जनु एक सय िर्षनपभछसमम महामारी चभलरह्यो।  

 

कणानली प्रदिेमा हालसममकै ियानक महामारी िने १९७५ सालको पसु-माघ मभहनामा फैभलएको ज्िरोिोकी हो। 

यो महामारी कणानलीका सबै दरामा फैभलएको भथयो। झन्डै ८ दभेि १० घन्टाको उच्चज्िरोले मान्छे िकािक मथे। िेरै 

गाउँ त ररत्तै बनेका भथए। त्यो समय पभहलो भिश्वयदु्धको अिभि र सन ्१९१८ मा फैभलएको स्प्याभनि फ्लकुो भिश्वव्यापी 

महामारीको समयसँग भमल्छ। 

  



4 
 

२०३४ सालमा भबफर रोग उन्मूलन हुनअुभघ कणानली प्रदिेमा पटकपटक स्थानीय प्रकोप फैभलइरहन््यो। स्थानीय 

िार्षामा 'गेडा आउने रोग' िभनने यसको २०१४ सालमा महामारी भथयो। कणानली प्रदिेमा २०२९, असोजदभेि भबफर 

उन्मलून कायनिम सरुू ियो। कणानलीका बढुापाकामा डरलाग्दो स्मरण िएको अको महामारी 'कालामात' हो। हनहनी 

ज्िरो आउने, टाउको बेस्सरी दखु्ने, भजब्रो कालो हुदँ ैभबरामी भनस्लोट बनेर मथे। २०२० दिकको मध्यसमम यो रोगबाट 

िेरै मान्छे मरेका भथए।  

 

२०२६ सालभतर नेपाल, भतधबत र िटुान भ्रमण गने भिदिेी लेिक जे. बभननस्टेनले गाईिस्तबुाट मान्छेमा सने 

महामारी फैभलएर पभिम नेपालको एउटा गाउँमा १५० चौपाया र २७ मान्छे मररसकेपभछ हभेलकप्टरबाट डाक्टर गाउँ पगु्दा 

भबरामीको घरमा झन्डा गाभडएको दिेेका भथए। २०२६ सालकै माघमा रुघािोकीले कैयौंको मतृ्य ुियो।  

 

२०४३ सालभतर हुमलाको दभक्षणी िाग मकै, तमुच र श्रीनगरभतर हजैा र औलोसँगै फैभलएको भथयो। २०४५ 

सालभतर िोटक्षेत्रका भकमी र भलमीमा पभन त्यस्तै प्रकोप फैभलएको भथयो। जाजरकोटमा २०६६ सालमा फैभलएको हजैा 

र झाडापिाला महामारीले सिनत्र ध्यान भिचेको भथयो। २०७१ सालमा जाजरकोटमा फैभलएको इन्फ्लएुन्जा महामारी 

अभहलेको कोरोना जस्तै भथयो। २०७१ साल साउन २८ र २९ गते आएको बाढीले सुिेतका ९ सय ७० घरपररिार 

भिस्थाभपत िए । बाढीमा परर २४ जनाको ज्यान गयो । ९१ जना बेपत्ता िए । बेपत्ता िएकालाई पभन सरकारले मतृ घोर्षणा 

गरेको भथयो। 

इभतहासमा भििम समबत ्१९८२, १९९२, २००८ र २०२३ मा पिरुोगको महामारीले िेरै गोठ ररत्तो पारेको 

भथयो। १९७२ दभेि १९७४ समम िडेरीले कणानलीमा व्यापक अभनकाल परेको भथयो। त्यसपभछ २००८, २०१७, २०२२, 

२०२९ सालको िडेरीले फेरर अिाि र अभनकाल भनमत्याएको भथयो िने २००७ र २०१४ सालमा सलह आएर 

बालीनाली सिाप पारेको भथयो। २०२२ को िडेरीपभछ सरकारले जमुलामा पभहलोचोटी प्यारासटुबाट अन्न िसालेर 

बाभहरी िाद्यान्नको प्रिेि ियो। २०२९ को िडेरीपभछ त िाद्यान्न राहत कायनिम नै लाग ूियो।  

 

     बतवमान अर्श्था 

अभहले भिश्व कोराना िाइरस (कोभिड-१९)को महामारीबाट आिान्त छ। २०१९ भडसेमबर ३१ मा चीनको 

िहुानमा पत्ता लागेको यस िाइरसका कारण कररब दईु सय देिका कररब १५ लाि िन्दा बढी माभनसहरू संिभमत छन् 

िने झण्डै ८८ हजार िन्दा िढी माभनसको मतृ्य ुिइसकेको छ (९ अभप्रल २०२०) । यो संख्या भदनानभुदन बढ्द ैगइरहकेो 

छ। नेपालमा हालसमम ९ जना संिभमत को पभुि िइसकेको छ।  यो संख्यामा अझै िभृद्ध हुने अनमुान पभन गररएको छ। 

हालसमम कणानलीमा कुनै पभन संिभमत व्यभि प्रमाभणत िएकोछैन। 

 

कक्षा १-९ को परीक्षा सभकएकोछ तर नभतजाको टुङ्गो छैन। SEE र कक्षा ११ र १२ को परीक्षा स्थभगत िएको 

छ। सबै भिश्वभिद्यालयहरू र क्यामपसहरूमा पठनपाठन बन्द िएको र सबै िाले परीक्षा स्थाभगत िएकोछ। कणानलीका 

भहमाली भजल्लामा फागनु दभेि नयाँ िैभक्षक सत्र सरुु िएको छ िने अन्य भजल्लामा िैभक्षक सत्र सरुुहुने समय आउदछै।  
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नेपाल सरकार स्िास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोभिड–१९ समबभन्ि स्िास््य क्षेत्रको प्रभतकायन समबन्िी 

जानकारी अनसुार प्रत्येक प्रदिेमा प्रयोगिाला िेिा भिस्तार गने योजना अनसुार सिेुत प्रादभेिक अस्पताल, सिेुतमा 

भमभत २०७६ साल चैत्र २० गतेदिेी  िेिा सञ्चालनमा आएकोछ। भमभत २०७६ चैत्र २६ समममा जममा १६ जना 

भबरामीहरू भिभिन्न अस्पतालका आइसोलेसन िाडनहरू (ICU समेत) मा रही उपचारत रहकेाछन।् कणानली प्रदिेमा चैत्र 

२६ समम ८०६ जना क्िारेन्टाइनमा बसेका र २६७ जना घर फकीसकेका छन।् राज्यल ेतेस्रो पटक साप्ताभहक लकडाउनको 

घोर्षणा गरेकोछ िने अिश्था के हुने हो िन्ने अनमुान गनन कभठन छ। कणानलीमा लािौं माभनसहरू िारतबाट फकेर आएका 

छन िने अन्य दिेहरूबाट २२१६ माभनसहरू आएको आँकलन गररएकोछ। हालसमम २३५ भिद्यालयहरूलाई 

क्िारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग गरी ६०४ माभनसहरूले आश्रय भलइरहकेाछन ्। 

 

हालै कणानली प्रदिेस्तररय भिभिन्न भबपद ्सभहत कोभिड–१९ प्रभतकायनका लाभग  भिक्षा क्षेत्रसँग समबभन्ित 

प्रभतकायन योजना भनमाणन र कायनन्ियनका लाभग भिक्षा प्रभतकायन समहू गठन िई भियाभसल रहकेो छ । सामाभजक 

भिकास मन्त्रालय,  भिक्षा भिकास महािािा प्रमुिको नेततृ्िमा गभठत यस समहुमा प्रदिेस्तररय भिक्षा के्षत्रसँग सरोकार 

राख्ने व्यभि, संस्था तथा भनकायहरू समबद्ध व्यभिहरू भियाभिल रहकेा छन ्।  

          पूर्ावनुमान 

हालसमम प्रदिे तथा स्थानीय तहमा तयार पाररएका क्िारेन्टाइनहरू मध्ये अनुमाभनत ७५% िन्दा बढी 

भिद्यालयहरूमा स्थापना तथा सञ्चालन िररएको छ ।  नेपाल कोभिड –१९ को दोश्रो चरणमा (Local 

Transmissions) प्रिेि गरेकाले यसको संिमण दर बढ्न सक्ने अनमुान र संिमण बढेको िण्डमा भत भिद्यालयहरूमा 

भनमाणन गरेका क्िारेन्टाइन सेन्टरहरूमा संिाभित संिमण हुनसक्ने व्यभिहरूलाई राख्नका लाभग भनरन्तरता भदनपुने 

संिाभित अिस्थाले गदान भिद्यालय सञ्चालन हुन बािा गननसक्ने अिस्था दभेिन्छ ।  

बालबाभलकाले भनिानि रुपमा भिक्षा हाभसल गनन पाउनपुने अभिकारलाई सभुनभित गनन भिक्षण भसकाइका 

बैकभल्पक उपायहरू अिलमिन गद ैबालबाभलकालाई भनरन्तर भिक्षण भसकाइकामा आिद्ध गनुनपने दभेिन्छ । नेपाल 

सरकारबाट घोर्षणा गररएको लकडाउनको कारणले भिद्यालयहरूमा भनरन्तर १ मभहनासमम पभन भनयभमत पठन पाठन िरुु 

हुन सकेन िने भिभिन्न सञ्चार माध्यमको सहयोगबाट संदिेहरू भनमाणन र प्रसारण गनुनपने हुनसक्छ ।  

भस्थभतको सामाभन्यकरण पभछ भिद्यालयहरूमा पठनपाठन सञ्चालन गनुनपिून बालबाभलका, अभििािक, 

भिक्षक, भिद्यालय व्यिस्थापन सभमभत लगायत सबैमा कोभिड–१९ संिमणबाट सबै भिद्यालयहरू भनमनलीकरण छन्  

िन्ने सन्दिे प्रिाह गनुनपनेहुन्छ । त्यसका लाभग क्िारेन्टाइनका लाभग प्रयोग िएका भिद्यालयहरूलाई भनमनलीकरण गने 

तथा भनयभमत रुपमा स्थानीय स्िास््य चौकीबाट भिद्याथी, भिक्षकहरूको ज्िरो मापन गने, िानेपानी सरसफाई तथा 

स्िाच्छताको प्रिनिन गन,े अभििािक भिक्षा सञ्चालन िइ ियरभहत िातािरणमा भिक्षण भसकाइ भियाकलाप 

सञ्चालन गनुनपनेहुन्छ ।  

ितनमान भिश्व पररघटनालाई भिष्लेिण गदान भनमनानसुार पिूाननमुान गनन सभकन्छ । 
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१) कामका लाभग भििेर्ष गरर िारत र तेस्रो मलूकुबाट कामदारहरू नेपाल फकन ने िम भनरन्तर रहनेछ ।  

२) भिद्यालयहरूलाई अस्थाई क्िारेन्टाइनका लाभग भनरन्तर प्रयोग गररनेछ ।  

३) अन्य सरुिारोग तथा महामारीको समय आउने हुनाले कोभिड–१९ को सचेतनाका साथै समिाभित  

महामारीका लाभग प्रभतकायन तयारी हुनेछ ।  

४) Local Transmissions माफन त समदुायमा कोभिड–१९ को फैलािट िरुु हुनेछ ।  

५) बतनमान लकडाउनको समयाििी भनरन्तर बढ्द ैजानेछ । 

 

उदे्दश्यहरू 

भिक्षा समहू प्रभतकायन योजनाको मखू्य उद्दशे्य भिद्यालयहरूमा सरुभक्षत भसकाइ िातािरण सभुनभित गन े एिं 

िैभक्षक संस्थाहरूमा कोराना िाइरस )कोभिड-१९(  को संिमण नफैल्योस ्र बालभिकास केन्र, भिद्यालय (परमपरागत र 

संस्थागत समेत) र समदूायमा भिभिन्न रोकथाम र सचेभतकरण गद ैबालबाभलकालाई भसकाइमा भनरन्तरता भदने रहकेोछ।  

यसका लभग भिक्षा समहू भनमनानसुरका कायनहरूमा जोड भदनेछ।  

क. बालभिकास केन्र, भिद्यालय र अनौपचाररक कक्षाहरूमा स्िास््य र सरसफाइ व्यिहार सिुार र अभ्यास गने । 

ि. सबै बालबाभलका, अपाङ्गता िएका र जोभिममा िएका समेतको भसकाइमा भनरन्तरता भदने। 

ग. बालबाभलका, भिक्षक र अभििािकहरूलाई मनोसामाभजक सहयोग गने। 

घ. सरोकारिालाहरू र स्थानीय तहहरूसँग बालभिकास केन्र, भिद्यालय र अनौपचाररक कक्षाहरूलाई भसकाइ 

भनरन्तरता गननका लाभग समन्िय भिस्तार गने। 

ङ. यभद लामो समय बालभिकास केन्र र भिद्यालयहरू बन्द िएमा बालबाभलकाको पढाइको लाभग दरू िा 

िचुनअल, स्ि-अध्ययन र सहपाठी भसकाइका लाभग सामग्री भिकास गने र प्रसारण गने। 

च. भडभजटल िा दरू भिक्षण सामग्री प्रयोग र कोभिड – १९ समबभन्ि सचेभतकरणका लाभग भिक्षकरूलाई सहयोग 

गने। 

छ. भिक्षा समिभन्ि भिर्षयिस्तहुरू प्रसारण गननका लाभग सञ्चार माध्यमसँग सहकायन गने । 

 

पूर्वतयारी तथा प्रभतकायव योजना 

क. पभहलो अर्स्था (भर्द्यालय ३ मभहनासम्म बन्त्द िएको अर्श्था)  

हालसमम नेपालमा १४ जना माभनसहरूमा मात्रै कोरोनािाइरस रोग (कोभिड–१९) पभुि िएको छ । यो संख्या 

िढी दभेिएको िण्डमा पभन यसको प्रिाि परैु दिे एिम ्कणानली प्रदिेको भिभिन्न ि–ूिागहरूमा लामो समयसमम रहन 

सक्छ । यस्तो अिस्थामा संघीय सरकारले भिद्यालय (प्रारभमिक बालभिकास तथा भिक्षा केन्र, पिून–प्राथभमक कक्षाहरू, 

परमपरागत भिद्यालयहरू तथा संस्थागत भिद्यालयहरूसमेत) एकदभेि भतन मभहनासमम बन्द गनन सक्छ । यस्तो अिश्थामा 
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हाम्रो मखू्य प्रयास िने हाल दभेिएको रोगलाई यथाभस्थभतमा रोक्ने र भिद्यालयमा तथा भिद्यालयबाट समदुायमा फैभलन 

नभदन ुनै हो । यसका लाभग भनमनानसुार भिर्षयहरूमा जनचेतनामलूक अभियानहरू सञ्चालन गररनेछ। 

• भिद्याथी, अभििािक तथा भिक्षकहरूमा सामाभजक दरूी कायम राख्ने,  

• भबरामी िएमा स्िः एकान्तबासमा बस्ने,  

• भनयभमत रुपमा साबनु पानीले भमभचभमभच हात िनुे 

• सरसफाईमा भििेर्ष ध्यान भदने  

 यस्तो प्रभतकूल अिस्थामा मभहला, छात्रा, भकिोरीहरू र अपाङ्ता िएका बालबाभलका माभथ हुन सक्ने 

समिाभित भहसंाहरूलाई न्यभूनकरण गने गरी सामदुाभयक सचेतना अभियानहरूलाई पभन भनरन्तरता भदइनेछ । 

 

प्रदिे भिक्षा समहूले संघीय तहमा भिक्षक, भिद्याथी तथा अभििािकहरूमा कोरोनािाइरस रोग (कोभिड–१९) 

बाट बच्ने तररका एिम ्ितनमान लकडाउनको समयलाई सही रुपमा कसरी सदपुयोग गनन सभकन्छ िन्ने भिर्षयमा सचेतना 

बढाउने उद्दशे्यले तयार पाररएको सचूनामलूक सन्दिेहरू समहूका सदस्य तथा भिभिन्न रेभडयोहरूसंगको सहकायनमा 

प्रदिेिरी नै प्रसारण गराउने छ ।  

 

साथै भिद्यालयहरू लामो समयसमम बन्द गनुनपन ेअिस्थामा भसकाइका बैकभल्पक माध्यमहरू जस्तैः दरु भिक्षा, 

स्िः अध्ययन एिम ् अनलाईन माध्यमबाट भिद्याथीहरूको भसकाइलाई भनरन्तरता भदनका लाभग प्रदिेिरीमा कायनरत 

सरकारी भनकाय, गैर सरकारी संस्थाहरू, नीभज क्षेत्र, सञ्चार माध्यम तथा आमा समहू एिम ् भसमान्तकृत समदुायको 

सिभिकरणमा भियािील समहू एिम ्संस्थाहरूसंग के कस्ता श्रोतहरू छन,् नक्साङ्कन गररनेछ ।  यसरी गररने श्रोत 

नक्साङ्कनमा प्रदिेको िासगरी ग्राभमण के्षत्रमा भडभजटल पहुँच, क्षमता तथा िरपदोपना समेतको लेिाजोिा गररनेछ।  

 

र्ख. दोश्रो अर्स्था (३ मभहना िन्त्दा र्ढी समय भर्द्यालय बन्त्द रहेमा) 

महामारीका कारण भिश्व स्िास््य संगठनले पररिार्षा गरे अनसुार दिे तेश्रो चरणमा प्रिेि गरेमा, नेपालमा 

भिद्यालयहरू, सामदुाभयक भसकाइ केन्रहरू, अनौपचाररक भिक्षा केन्रहरू भतन मभहनािन्दा बढी समयसमम बन्द हुन 

सक्छन ् । यस्तो अिस्थामा प्रदिे सरकारले, संघीय सरकार, स्थानीय सरकार तथा भिक्षा समहूका सदस्यहरूसँगको 

समन्िय एिम ्सहकायनमा दरू भिक्षा तथा अनलाईन माध्यमबाट भिक्षा प्रदान गने गरी श्रोतहरू पररचालन गनेछ । यसका 

साथै भसकाइका अन्य भिकल्पहरू जस्तै - भिक्षकले घरबाटै सहजीकरण गनन सक्ने भिक्षण भसकाइका  सामग्री तथा 

गहृकायनहरू तयार पाने, पसु्तकालयमा िएका पसु्तकहरू भिद्याथीहरूलाई घरमै लगेर अध्ययन गने व्यिस्था भमलाउने, 

रेभडयो तथा टेभलभिजनको माध्यमबाट कक्षाहरू सञ्चालन गने रणनीभत पभन अिलमबन गररने छ । यसरी तपसील 

बमोभजमका उपाय तथा प्रयासहरू माफन त ्भिद्याथीहरूको भसकाइमा आएको अिरोिलाई न्यभूनकरण गरी तथा उनीहरूको 

भिक्षालाई भनरन्तरता भदइने छ,  
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• इन्टरनेट तथा अन्य उपकरणहरू उपलधि िएको स्थानहरूमा अनलाईन प्रभिभिको माध्यमबाट भिक्षण 

भसकाइ प्रकृयालाई भनरन्तरता भदने ।   

•  रेभडयो तथा टेभलभिजन उपलधि हुने स्थानहरूमा रेभडयो तथा टेभलभिजन का माध्यमबाट कक्षाहरू 

सञ्चालन गने  

• माथीका दबैु सभुििा िएको र निएको दबैु अिश्थामा पसु्तक तथा अन्य भसकाइ सामग्रीहरू 

भिद्याथीहरूको घरसममै परु् याई उनीहरूलाई घरमै बसेर स्िः अध्ययन गनन प्रोत्साहन र सहयोग गने । 

भिद्याथीहरूको स्िः अध्ययन प्रकृयालाई धयिभस्थत तथा प्रिािकारी बनाउन टेभलफोन िा मोबाईल, 

रेभडयो, टेभलभिजन, सामाभजक सञ्जाल आभदको माध्यमबाट भिक्षकले सहजीकरण र सहयोग गने  

 

भिद्याथीहरूको भसकाइ भनरन्तरताको सन्दिनमा स्थानीय सरकार, सामदुाभयक भसकाइ केन्र तथा भिद्यालयहरूले 

भसकाइ सामग्रीहरू बालबाभलकाहरूको घरसमम परु् याउन सहयोग गनेछन ् । रेभडयो, टेभलभिजन तथा सामाभजक 

सञ्जाहरूको माध्यमबाट भिद्यालय बन्द, अध्ययन सामग्री भितरण तथा त्यसको सही सदपुयोग, सामाभजक दरूी कायम 

राख्न,े साबनु पानीले भमभचभमभच हात िनुे लगायत्का व्यभिगत सरसफाई तथा स्व्च्छतासंग समबभन्ित भिर्षयहरूमा 

जानकारी गराइनेछ । यस भििेर्ष पररभस्थभतमा भिक्षक, अभििािक तथा भिद्याथीमा आउन सक्ने मनोसामाभजक 

समस्याहरूलाई समबोिन गननका लाभग मनोसामाभजक परामिन सेिाहरू पभन उपलधि गराईनेछ। यसको भिस्ततृ 

कृयाकलाप अनसुचूी २ मा राभिएकोछ । 

 

मूख्य प्रभतकायव भियाकलापहरू 

ि. 

सं. 

मूख्य 

भियाकलापहरू  

भजम्मेबार भनकायहरू सहयोगी 

भनकायहरू 

प्रकृया 

१ भनयभमत समन्िय सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनाय र 

स्थानीय तहहरू 

 स्थानीय तह, सामभजक संस्थाहरू र private संस्थाहरूसँग 

समन्िय र सहकायन 

२ Case management (to 

be disaggregated by 

sex, caste disability 

and location) 

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनाय र 

स्थानीय तहहरू 

सेि द भचल्रेन, 

युभनसेफ र भिक्षा 

समहू सदस्यहरू 

स्थानीय तथा प्रदेस स्िास््य कायानलय िा भनदेिनालयसँग 

समन्िय 

३ संपे्रर्षण सेिा भिद्यालय स्थानीय तह, 

स्िास््य र संरक्षण 

समहू 

भबरामी बालबाभलकाको उपचारमा सहयोग 

४ बालबाभलका, भिक्षक र 

अभििािकलाई 

मनोसामाभजक सहयोग 

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनाय 

स्थानीय तह र 

संरक्षण समूह 

संरक्षण समूहको सहकायनमा बालबाभलकालाई मनोिैज्ञाभनक 

रुपमा सबल बनाई उनीहरूलाई नयाँ सीप जस्तै भचत्रकला, 

कथा कभिता लेिन, अभिििकलाई सहयोग, घरायसी 

कामहरू, आभदमा सँलग्न गराउने  

५ हात िनेु तररका र सीप 

भिकासका लाभग 

सचेभतकरण 

भिद्यालय र स्थानीय तह WASH cluster WASH cluster को समन्ियमा हात िुने सीप सचेतीकरण 

का साथै भिद्यालयमा सामग्री सहयोग 
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6 िचुनअल माध्यमबाट दरू 

भसकाइ व्यिस्थापन 

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनाय  

स्थानीय तह र 

भिद्यालयहरू 

MoEST/CEHRD संगको समन्िय 

७ भिक्षक र आभििािकलाई 

सचेभतकरण 

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनाय  

स्थानीय तह र 

भिद्यालयहरू 

भिभिन्न सञ्चारका माध्यमबाट 

८ िैकभल्पक भसकाइ भिभि 

भिशे्लर्षण एि तयारी 

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनाय र मानि 

संिािन भिकास भनदेिनालय 

स्थानीय तह र 

भिद्यालयहरू 

सबै तह र क्षेत्र एिं फरक भसकाइ क्षमता िएका 

बालबाभलका लभक्षत गरी MoEST/CEHRD संगको 

समन्िय 

९ भसकाइ सामग्रीको व्यिस्था सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनाय र मानि 

संिािन भिकास भनदेिनालय 

स्थानीय तह सबै तह र क्षेत्र एिं फरक भसकाइ क्षमता िएका 

बालबाभलका लभक्षत गरी MoEST/CEHRD संगको 

समन्िय - provision of printed/ digital learning 

resources, especially for minority groups and 

girls. 

१० भिद्यालयहरूलाई 

भनमनलीकरण  गरी सुरभक्षत 

भसकाइ िातािरणको 

सुभनभितता 

भिद्यालयहरू  स्थानीय तह र भिक्षा 

समहू सदस्यहरू 

WASH समहूको समन्ियमा सबै भिद्यालयहरूलाई 

भनमनलीकरण गने  

११ भिद्यालयमा हात िुने 

व्यिस्थाको सुभनभितता 

भिद्यालयहरू  स्थानीय तह र भिक्षा 

समहू सदस्यहरू 

WASH समहूको समन्ियमा सबै भिद्यालयमा WASH 

सुभबिा सुभनभस्चत गने । 

 

       पूर्वतयारी तथा प्रभतकायवका लाभग कृयाकलापहरू 

ि. 

सं. 

मुख्य 

गभतभर्भिहरू 

भजम्मेर्ार भनकायहरू  सहयोगी  

भनकायहरू 

प्रकृया आर्श्यक 

कोष 

व्यबस्थापन र समन्त्र्य 

1 प्रदेि र स्थानीय 

स्तरमा भनयभमत 

क्लस्टर बैठकहरू 

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

Save the 

Children, Unicef 

and cluster 

members 

कोभिड -१९ को धयापकता, सन्िमण रोक्नका 

लागी तयारी र प्रभतकायनका लागी भिक्षा समहुको 

बैठक साप्ताभहक रुपमा सन्चालन गने 

 

2 कोभिड–१९ कायन 

दलको गठन 

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

 Save the 

Children, Unicef 

and cluster 

members 

प्रिासभनक क्षमता सभहत समभपनत सरकारी 

कमनचारी, र भििेर्षज्ञहरू सभहतको भिक्षा क्षेत्रमा 

तत्पर संयन्त्र रहकेो सुभनभस्चत गने। प्रादेभिक र 

स्थानीय स्तरको  कोभिड–१९ कायन टोली गठन 

गने 

 

3  सरकार (प्रदेि र 

स्थानीय), नागररक 

समाज र 

सरोकारिालाहरूको 

क्षमता नक्साङकन  

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

EDCUs, Save the 

Children 

UNICEF & other 

members 

भिक्षा क्षेत्रमा रहकेा सङ्घ सस्थाहरूको क्षमताका 

बारेमा अिगत हुनेछ र  सोही अनुसारको 

आिश्यक तयारी सुभनभस्चत गने 

 

4 लािाभन्ित 

समहुहरूको 

संरचनागत रुपमा 

अनुमान गने 

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय 

LGs and EDCUs 

& all cluster  

EMIS को आिारमा जोभिममा रहकेा र 

आिश्यिा िएका भिद्याथी संख्या सन्कलन गने, 

जसको आिारमा लागत भनिानरण गने   

 

7 भिद्यालयमा आिाररत 

सबै कायनिम र 

िेलाहरू बन्द गने 

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

LGs, Schools सरकार को भनदेिन बमोभजम - हाल लाई बैिाि 

३ गते समम  
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8 सबै प्रकारका ताभलम, 

कायनिाला र बैठकहरू 

नगने 

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

LGs, schools सरकार को भनदेिन बमोभजम – अको सूचना 

नआउदासमम  

 

9 गलत सुचना र 

अपयानप्त सुचनाहरूमा 

रोक लगाउन े  

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

NEC members, 

Municipality 

associations, 

PABSON and 

SMC Federation. 

कोभिड्-१९ सङ्ग समबभन्ित रोकथाम र प्रभतकायन 

समबन्िी जानकारीहरू स्िास््य मन्त्रालयले 

(भिक्षा भिज्ञान तथा प्रभबिी मन्त्रालयको िेब 

साइटमा राभिएको ) उपलधि गराएको  

आभिकाररक सुचना सबै ठाउमा (अभििािक्, 

भिद्याथी र भिक्षक ) उपलधि गराउने 

 

10 सुचना तथा सन्चार 

सामग्रीहरूको साथै 

व्यबहार पररितननजन्य 

सामग्रीहरूको भनमानण  

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

NEC members क्षेत्रगत सुचना तथा सन्चार सामग्रीहरूको साथै 

धयबहार पररितननजन्य सामग्रीहरूको भनमानण गरी 

स्थाभनय सरकारलाई उपलधि गराउने जसमा 

सरक्षण क्षेत्र सङ्गको समन्व्यमा अभििािक 

भबभहन बालबाभलका, यस्तो समयमा हुन सक्ने 

दधुयनबहार जस्ता भबर्षयलाई समािेि  गने 

 

11 अनलाईन समन्िय र 

सहकायनको तररका 

अिलमबन  

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

Save the 

Children, unicef 

and cluster 

members 

बन्दाबभन्दको समयमा राम्रो कनेक्सन िएको 

इन्टरनेट सुभबिा समहुका सदस्यहरूलाई व्यबस्था 

भमलाउने जसको माध्यमबाट भनयभमत रुमपा श्रधय 

दृश्य बैठक हरू सन्चालन गने 

 

रोकथाम र उत्थानसील 

12 भिक्षक, भिद्याथी, 

अभििािक र 

हरेचाहकतानलाई 

मनोसामाभजक सहयोग 

उपलबि गराउने 

व्यबस्था गराउने 

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

Protection 

Cluster, NEC 

members 

सरक्षण समुहको समन्ियमा मेभडया र अन्य दरु 

भिक्षाको माफन त बाट मनोसामाभजक सहयोग 

उपलधि गराउन सभकने सामग्रीहरूको भिकाि गने 

साथै मनोसामाभजक सहयोग उपल्धि गराउन 

समयन्त्रको स्थापना गने   

 

13 भिद्यालय, 

बालभिकाि 

केन्रहरूमा हात िनेु 

अभ्यासहरूको प्रचार 

र प्रबिनन गने 

स्थानीय तह र भिद्यालयहरू NEC/ WASH 

cluster/ WASH in 

school 

committee,  

क्लस्टर सदस्यहरूका पररयोजना क्षेत्रमा 

भिद्यालयमा हात िुने स्टेिनहरूको स्थापना गनन 

WASH क्लस्टर सँगको समन्ियमा काम गने । 

 

14 मखु्य सुचनाहरूको 

जानकारी भनयभमत 

आदान प्रदान गने   

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय, 

भिक्षा समहू सदस्यहरू 

MOHP, NEC 

members 

MOHP ले तयार गरेको भिद्याथी, अभििािक  

हरेचाहकतान र भिक्षकका लाभग भिक्षा भििेर्ष 

सन्देिहरूको भनयभमत रुपमा जानकारी भबभिन्न 

माध्यम बाट गराउने । 

 

15 स्िास््य र सरसफाइका 

सामग्रीहरूको 

िण्डारण 

स्थानीय तह सामाभजक भिकास 

मन्त्रालय / भिक्षा 

भिकास भनदेिनालय 

WASH क्लस्टरको समन्ियमा प्राथभमक उपचार 

सामाग्री, साबुन, कीटाणुनािक और्षिी, मास्क, 

सेभनटरी प्याड आभद जस्ता आिश्यक िस्तुहरूको 

पयानप्त िण्डारणको सुभनभित गने र अत्यभिक 

सीमान्तकृत समदुायहरूको पहुचँ सुभनभित गने। 

 

16 संिमण रोकथाम 

लेिाजोिा 

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

WASH Cluster, 

LGs, EDCU 

भिद्यालयहरू पुनः िोल्नु अभघ WASH 

क्लस्टरले योजनाबद्ध रूपमा भिद्यालयहरू 

सन्चालन गनन योग्य िए निएको लेिाजोिा गने 

 

17 भिक्षाको 

आपतकाभलन 

प्रभतकायन योजनाको 

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

Save the 

Children, 

भिक्षा क्षेत्रको ERP समीक्षा गने र आिश्यकता 

अनुरुप अद्यािभिक गने जहाँ सबै योजनाबद्ध 
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सभमक्षा, अध्यािभिक 

र जानकारी गराउने 

UNICEF and 

members 

गभतभिभिहरू प्रदेि र स्थाभनय तहमा समपन्न गनन 

सभकन्छ िन्ने कुरा सुभनभित गने । 

18 पररदृश्य २ र ३ को 

मामलामा भनजी 

भिद्यालयहरूमा 

बालबाभलका हरूमा 

पने प्रिािको भिशे्लर्षण 

गने। 

Ed-CoVID Task Team Save the 

Children, 

UNICEF and 

KEC members 

भनजी भिद्यालयहरूमा िनान िएका 

बालबाभलकाहरूको भसकाइमा पररदृश्य २ र ३ को 

प्रिािको बारेमा समबभन्ित भिद्यालय 

सन्चालकहरू सङ्ग आिश्यक परामिन गरी 

आिश्यक समायोजनका लागी उभचत प्रबन्ि 

भमलाउने   

 

      

भिक्षर् भसकाइको भनरन्त्तरता 

19 पाठ्यपुस्तकहरूमा 

पहुचँ सुभनभित गने 

स्थानीय तह र भिद्यालयहरू   सामाभजक भिकास 

मन्त्रालय / भिक्षा 

भिकास भनदेिनालय 

पाठ्यिम, पाठ्यपुस्तकहरू, EGRP, कक्षा 

एकका पाठ्यपुस्तकहरू, भसकाइका प्याकेजहरू 

(कायनपुभस्तका, स्टेिनरीहरू) स्थाभनय सरकार र 

भिद्यालयहरूमा कसरी  भितरण गने,  

बालबाभलकाहरूले कहाँबाट भलने जस्ता 

भिर्षयहरूको पूिन तयारी साथै भबतरण प्रकृया 

योजना िन्दा अगािै गने 

 

20 भसकाइका प्याकेज 

हरूको अध्यािभिक 

गन े

Ed-CoVID Task Team Save the 

Children, 

UNICEF and 

members 

यदी भिद्यालयहरू लामो समय समम बन्द हुने 

िएमा छपाइका भसकाइ सामग्रीहरूको भनमानण 

तथा समपादन गरी प्राथभमकताका आिारमा बढी 

िन्दा बढी जोभिममा रहकेा बालबाभलकाहरूलाई 

भबतरण गने 

 

21 जोभिममा रहकेा 

बालबाभलकाहरूलाई 

लभक्षत गरी भिद्यालय 

स्िागत कायनिम 

सन्चालन गने 

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

Education cluster, 

EIE TWG 

भिद्यालय स्िागत कायनिम माफन त अभििािक 

स्याहारकतान र समदुायहरूलाई  भिद्यालय पुन: 

िलु्दा रोकथामका उपायहरूको बारेमा जानकारी 

गराउने। भििेर्ष गरी जोभिममा रहकेा 

बालबाभलका  हरूलाई  लभक्षत गरी कायनिम 

सन्चालन गने । 

 

22 घरमा आिाररत 

भसकाइका लागी 

अभििािक सचेतना 

कायनिम   

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

Save the 

Children, 

UNICEF and 

members 

घरायसी काम र पढाइलाई कसरी सन्तुलन गने र 

बालबाभलकाहरूलाई घरमा कसरी भसकाइयुि 

िातािरण तयार गने िन्ने बारे जानकारी गराउने 

 

23 दरु भिक्षाका लागी 

भमभडया र अनलाईनमा 

उपलधि भसकाइ 

सामाग्रीहरूको 

नक्साङक्न गने 

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

Cluster members, 

ICT TWG 

भसमान्तकृत समदुायको पहुचँलाई ख्याल गरी रुत 

रूपमा रोल आउट गनन सभकने रेभडयो  इन्टरनेट 

जस्ता सािनहरूको  पभहचान गरर  दरु भिक्षा 

भिक्षा प्रदान गने। 

 

24 िचुनल भसकाइका 

लागी बालबाभलका, 

भिक्षक्, 

अभििािकहरूको 

लागी मोबाइल एप्स्, 

भसकाइका 

िेबसाइटहरूको 

भनमानण गने 

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

PGs, LGs, KEC 

members, ICT 

TWG 

नागररक समाज र भनजी क्षेत्रको सहयोगमा कक्षा 

१-५ को लागी नयाँ िचुनअल िैभक्षक सामग्री 

भिकास गने र कक्षा ६-१० को लाभग हाल 

उपलधि दरू भिक्षा सामग्रीको समीक्षा  

अध्यािभिक गने। 

 



12 
 

25 अनलाइन सामग्रीको 

भन:िलु्क पहुचँ र 

प्रयोगका लागी 

सुभनभित गने   

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

Save The 

Children, unicef, 

Internet, mobile 

network 

providers (NTC, 

NCELL) 

सामाग्री प्रदायक भनकायहरू सङ्ग उपलधि 

गराइएको सामाग्री सरकारी िेब पोटनलहरू बाट 

भन:िलु्क पहुचका लागी धयबस्था भमलाउने र 

स्थाभनय सरकारले कसरी भत सामाग्रीहरूको पहुच 

गने िन्ने बारे सहभजकरण गने 

 

 

प्रभतकायवका लागी  तयारी गनुवपने मूख्य कृयाकलापहरू 

ि. 

सं. 

मुख्य गभतभर्भिहरू भजम्मेर्ार भनकाय सहयोगी भनकाय प्रकृया आर्श्यक 

कोष 

व्यर्स्थापन र समन्त्र्य 

1 रोकथाम गभतभिभिहरू 

जारी राख्ने 

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

Cluster Members ताभलका १ मा उल्लेि गररएका 

सबै कृयाकलापहरू र थप पररदश््य 

२ मा उल्लेि गररएका 

कृयाकलपहरूलाई भलने 

 

2 भिक्षा कोभिड -१९ 

प्रभतकायन समुहको गठन 

गन े

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

UNICEF and 

Save the Children, 

Cluster members 

GESI भििेसज्ञ सभहतको प्रदेि र 

स्थाभनय तहमा कोभिड -१९ 

प्रभतकायन समुह गठन गने जसले 

सरकारको योजनामा मद्दत 

पुयानओस 

 

3 दोश्रो चरणको कायनका 

लागी भिस्ततृ 

प्रभतकायनका 

कृयाकलापहरू तयार 

गने   

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

UNICEF and 

Save the Children, 

Cluster members 

उपलधि त्याङ्क्, सन्दिन र  

कोभिड–१९ प्रभतभिया टीमले 

आिश्यक ठानेको थप 

कृयाकलापहरू र थप 

गभतभिभिहरूको आिारमा पररदृश्य 

३ लाईक अध्यािभिक गने। 

 

रोकथाम र उत्थानभसल    

4 संिमण रोकथामका 

लागी प्रभतकायन   

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

WASH Cluster, 

LGs, EDCU 

WASH क्लस्टर सङ्गको समन्िय 

र सहयोगमा भिद्यालय पुन 

सन्चालन हुनुपूिन   

 

5 भिद्यालय पुन सन्चालन 

हुनु पूिन भबद्यालय परीसर 

सफा र स्िच्छ िएको 

सुभनभित गने    

स्थानीय तह र भिद्यालयहरू Wash Cluster WASH क्लस्टरको समन्ियमा 

भिद्यालय िोल्नु अभघ भिद्यालय 

पररसर, कक्षाकोठा र िौचालयहरू 

सफा र भकटाणरुभहत िएको 

सुभनभित गने   

 

भिक्षर्-भसकाइको भनरन्त्तरता 

6 भसकाइ सामग्रीहरूको 

छपाइ र भबतरण   

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

UNICEF, Save 

the Children, 

Cluster members 

भसकाइ सामग्रीहरूको भनमानण, 

छपाइ र भबतरण गने जसको 

अनलाईन सामग्रीहरूमा पहुच छैन 

उभनहरूलाई पभहलो प्राथभमकतका 

साथ उपलधि गराउने 

 

7 दरु भिक्षा समबन्िमा 

भिक्षक हरूलाई सहयोग 

गन े

सामाभजक भिकास मन्त्रालय / 

भिक्षा भिकास भनदेिनालय र 

पाभलकाहरू 

Cluster members, 

ETCs 

भिद्यालय बन्दको समयमा भििेर्ष 

आिश्यिा िएका बाभलका, 

अपाङ्गता िएका 
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बालबाभलकाहरू र जोभिममा 

रहकेा बालबाभलकाहरूलाई 

भिक्षकाहरूले कसरी सहयोग र 

अनुगमन गनन सक्छन िन्ने सन्दिनमा 

भिक्षक भनदेभिका तयार गने 

8 पठन सामग्रीहरूमा पहुच   स्थानीय तह र भिद्यालयहरू  सामाभजक भिकास 

मन्त्रालय / भिक्षा 

भिकास भनदेिनालय 

भसमान्तकृत बालबाभलकाहरूले 

भिद्यालय बन्दको समयमा पभन 

भिद्यालयमा उपलधि 

पुस्तकालयहरू बाट पठन 

सामग्रीहरूको पहुच पुर् याउनका 

लागी स्थाभनय सरकार र 

भिद्यालयहरूलाई भनदेिन गने 

 

9 भसकाइ सामग्रीहरू र 

िन्डारण गररएका 

सामग्रीहरूको अभिलेि 

दरुुस्त राख्ने 

सामाभजक भिकास 

भनदेिनालय र पाभलकाहरू 

Cluster members  बालबाभलकाहरूका लागी घरमा 

भसकाउन सभकने सामग्रीहरू 

 

 

भिक्षा समूहको कायव प्रकृया / मागवदिवन 

कोभिड १९ महामारीको रुपमा फैभलएको िनी गरेको घोर्षणाको आिारमा कणानली प्रदिे सरकार सामाभजक 

भिकास मन्त्रालयको अगुिाइमा आपत्कालीन भिक्षा समहुको बैठक बस्नेछ । यस्तो बैठक बसाउनका लाभग 

सहसंयोजक तथा सहयोगी संस्थाहरू सेि द भचल्रेन एिं यभुनसेफले समयमा नै प्रिािकारी बैठक बसाउन तथा यो 

भिक्षा के्षत्रगत समहुलाई सभिय बनाउनका लाभग सामाभजक भिकास मन्त्रालयलाई सहयोग गनुनपनेछ । साथै यो भिक्षा 

के्षत्रगत समुहले अन्य के्षत्रगत समहुसंगको समन्िय र सहकायन तथा भिभिन्न सहयोगी संस्थाहरूको सहयोगमा आफ्नो 

के्षत्रगत समुहबाट समयमै प्रभतकायन गननका लाभग भनमन चरणहरू परुा गनेछ । 

चरर् प्रभतकायव चरर् कैभियत 

महामारीको पभहलो चरण प्रिाभित भजल्ला तथा स्थानीय सरकारसंग सञ्चार 

तथा समन्िय गने । त्यहांबाट सचूना संकलन, 

महामारीको अिस्था, त्यसले भिक्षा र बालबाभलकामा 

पारेको प्रिाि, सो को संबोिनको लाभग आिश्यक 

पने सहयोग, तथा भिभिभिकरण सचूना तथा त्यांक 

  

अन्य भिर्षयगत क्षते्रको समन्ियमा गनन सभकने 

महामारीको दोश्रो चरण 

४८ दभेि ७२ घण्टा 

प्रिाभित र आिश्यकता अनुसार आफूसंग उपलधि 

िएको सहयोग सामग्री, जनिभि तथा अन्य 

सहयोगको अिस्थाको भिशे्लर्षण गने । आिश्यकता र 

उपलधिताको बीचमा िएको अपगुको भिशे्लर्षण गने । 

यो सबै तह र क्षेत्रको हनेे ।    

यो अभल फरक र नयाँ अिस्था िएकाल ेयसको 

आिश्यकता र उपलधिताको बारेमा भिशे्लर्षण गन े

।   

यभद बालबाभलका तथा भिद्याथीहरू प्रिाभित िएको 

अिस्थामा स्िास््य भिर्षयगत क्षेत्रसंग समन्िय गरी 
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उनीहरूको जीिन रक्षा तथा व्यिस्थापनका लाभग 

समन्िय तथा सहकायन गने । 

अन्य भिर्षयगत क्षते्रसंग समन्िय तथा सहकायन गरेर 

भिद्यालय तथा समदुायमा िएको केस व्यिस्थापनमा 

सभिया रहने । 

 

जनचेतनामलूक कायनिमलाई भनरन्तरता भदन,े भिभिन्न 

माध्यमबाट केस, स्ि आइसोलेिनलाई व्यिस्थापन 

तथा प्रेर्षण गन े।  

 

संरक्षण भिर्षयगत क्षेत्रसंगको समन्िय र सहकायनमा 

मनोपरामिनलाई भिभिन्न माध्यमबाट भनरन्तरता भदन े 

 

दरु भसकाइ, िचुनअल कक्षा तथा अन्य भिभिन्न 

िैकभल्पक अनलाईन माध्यमबाट भिक्षालाई भनरन्तरता 

भदने ।  

 

महामारीको तेश्रो र चौंथो 

चरण 

दरु भसकाइ, िचुनअल कक्षा तथा अन्य भिभिन्न 

िैकभल्पक अनलाईन माध्यमबाट भिक्षालाई भनरन्तरता 

भदने ।  

 

बालबाभलकालाई पठन सामग्री उपलव्ि गराई घरम ै

पढ्न ेव्यिस्था गने ।  

दरु भसकाइ, िचुनअल कक्षा तथा अन्य भिभिन्न 

िैकभल्पक अनलाईन माध्यमबाट भिक्षालाई 

भनरन्तरता भदने भिर्षयका बारेमा सचूना प्रिाह गने । 

साथै छापा तथा भडभजटर भसकाइ सामग्री तथा 

माध्यमबाट भसकाइलाई भनरन्तरता भदने । तर यसरी 

गदान सबै िालका बालबाभलकालाई फाइदा पगु्ने 

कुराको सभुनभितता गने । 

माभथ गररएका सबै प्रिािकारी भियाकलापहरूलाई 

भिपदको अन्त्य नहुदंासमम भनरन्तरता भदन े। 

 

 

अर्सर तथा चुनौभतहरू 

अरु प्रदिेको तलुनामा कणानली प्रदिेमा भिद्यालय र भिद्याथीहरूको संख्या कम रहकेो दभेिन्छ । िेरै भिद्याथी र 

अभििािकहरूको बसाइ गाउमा छ। गाउको बस्ती बाक्लो छैन। एउटा घर र अको घरको दरूी तलुनात्मक भहसािले बढी 

छ। माभनसहरू पररश्रमी छन।् जीिनिैली प्राकृभतक प्रकारको छ। िानपान र आहारभिहारमा अगानभनक पदाथनहरूको 

बाहुल्यता छ। प्रदिेको िेरै िूिाग पहाडी र भहमाली के्षत्रमा रहकेो कारण हािपानी स्िस्थ र स्िच्छ छ। पातलो बस्ती 

िएका कारण माभनसहरूको िीडिाड र जमघट त्यभत हुदनै। एउटा बस्ती र अको िस्तीको दरूी टाढा िएको हुदँा ती 

बस्तीहरू प्राकृभतक भहसाबले नै लकडाउनको अिस्थामा दभेिन्छन।् सिेुतका केही बस्ती र सिेुत लगायत अन्य 

भजल्लाका सदरमकुाम र केही बजार के्षत्र बाहके अन्य बस्तीहरूमा जनघनत्ि कम छ। प्रदेि सरकार र भिक्षासमबन्िी 

भिभिन्न भनकायहरू क्िारेन्टाइनको प्रयोग गने कुरामा सकारात्मक छन।् भयनै कारणले पभन कोरोना भिरुद्धको 

भियाकलापहरूलाई प्रिािकारी रुपमा सञ्चालन गननका साथै यो रोगबाट साििानी अपनाउनका लाभग हाम्रो लाभग सहज 

र उपयिु दभेिन्छ। 
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यसका साथै कणानली प्रदिेमा कोरोना भिरुद्धको अभियानलाई प्रिािकारी बनाउनका लाभग केही समस्या र 

चनुौभतहरू पभन छन।् सिैिन्दा ठूलो कुरा त भिक्षा, जागरण र चेतनाको भहसाबले यहाँका माभनसहरूको स्तर न्यनू रहकेोछ। 

माभनसको जीिनस्तर कमजोर छ। गररिी व्याप्त छ। बालबाभलकाहरूका भनभमत पररिाररक िातािरण भमत्रित छैन। 

िौगोभलक भिकटता छ । भिरामी िएको अिस्थामा उपचार स्थलसमम परु् याउनका लाभग समेत भनकै कभठनाइको सामना 

गनुनपने हुन्छ।  कायनिम सञ्चालन गननका लाभग यातायात र ढुिानीमा िेरै बजेट आिश्यक पने हुन्छ। कभतपय िस्तीहरू 

आिभुनक प्रभिभि, सचूना र सञ्चारसँग जोभडन नसकेको अिस्था छ। माभनसहरू कामको लाभग िारतभतर भनरन्तर रुपमा 

आितजाित गरररहन्छन।् कभतपय सामाभजक परमपरा िान्नका लाभग समेत माभनसहरू मेला पिन आभदमा िेला हुने प्रचलन 

अभिक छ। चेतनाकै न्यनूताका कारण माभनसहरू स्िास््यप्रभत जभत गमिीर हुन ुपने हो त्यभत िएको दभेिदनै। यसले गदान 

पभन कोरोना भिरुद्धको लडाइमा अन्य प्रदिेको तलुनामा कणानली प्रदिेलाई केही बभढ नै चनुौभतको सामना गनुन पने भस्थभत 

दभेिन्छ । 

 

भर्भिन्त्न सरोकारर्ालाहरूको िूभमका 

१. प्रदेिमा रहेका संभिय कायावलयहरूको िूभमका 

क. राभरिय परीक्षा बोडव 

• राभष्िय परीक्षा बोडन केभन्रय कायानलयले तोके अनसुार कक्षा ११ र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन र 

व्यिस्थापन समबन्िी कायन गने । 

• लकडाउनको अिभि लभमबएको अिस्थामा केन्र र प्रदिे सरकारले तोके बमोभजम अध्ययन अध्यापन 

र मलू्याङकनको आिारहरूको प्रयोग एिम ्प्रिोिीकरण कायनमा सहयोग र सहजीकरण गने । 

• प्रदिे सरकार, सामाभजक भिकास मन्त्रालय र राभष्िय परीक्षा बोडन केन्रीय कायानलयको बीचमा समन्िय 

र सकायनका लाभग सेतकुो काम गने । 

• प्रदिे सरकार सामाभजक भिकास मन्त्रालयले प्रदिे अन्तगनतका कक्षा ११ र कक्षा १२ सञ्चाभलत 

भिद्यालयहरूका भनभमत उि कक्षाका भिद्याथीहरूको परीक्षा सञ्चालन र तत्समबन्िी तोभकएका 

कायनहरू समपादन गने । 

 

र्ख. भिक्षा भर्कास तथा समन्त्र्य एकाइ 

• राभष्िय परीक्षा बोडन केभन्रय कायानलयले तोके अनसुार कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन र व्यिस्थापन 

समबन्िी कायन गने 

• लकडाउनको अिभि लभमबएको अिस्थामा केन्र र प्रदिे सरकारले तोके बमोभजम अध्ययन अध्यापन 

र मलू्याङकनको आिारहरूको प्रयोग एिम ्प्रिोिीकरण कायनमा सहयोग र सहजीकरण गने । 

• प्रदिे सरकार सामाभजक भिकास मन्त्रालय र भिक्षा भिज्ञान तथा प्रभिभि मन्त्रालयको बीचमा समन्िय 

र सहकायनका लाभग सेतकुो काम गने । 
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• प्रदिे सरकार, सामाभजक भिकास मन्त्रालयले प्रदिे अन्तगनतका भिभिन्न भिद्यालयहरूका भनभमत 

कोभिड १९ भनयन्त्रण र रोकथामको सिालमा आफ्नो भजल्लामा गनन िनी तोभकएका कायनहरू समपादन 

गने । 

• कोभिड १९ भनयन्त्रणका सिालमा भिद्यालयमा स्तरमा काम गननका लाभग स्थानीय सरकारहरूसँग 

सहकायन गने । 

 

२. स्थानीय भर्भिन्त्न सरोकारर्ालाहरूको िूभमका 

क. प्रदेि सरकार 
• भिक्षा समहूले तयार गरेको भिपद ्पिूनतयारी र प्रभतकायन योजनालाई भस्िकृत गने। प्रदिे भिपद ्व्यिस्थापन 

केन्रमा भिक्षा सिाललाई समेत प्राथभमकतामा राभि छलफल गने। 

• योजनामा िएका मखू्य भियाकलापहरूलाई प्रदिे सरकारको नीभतमा समािेि गने। 

• भिक्षा क्षेत्रलाई प्राथभमकतामा राभि २०७७।७८ को बजेट भिभनयोजन गने। 

 

र्ख. सामभजक भर्कास मन्त्रालय 
• भिक्षा समहूले तयार गरेको भिपद ्पिूनतयारी र प्रभतकायन योजनालाई भस्िकृत गने। प्रदिे भिपद ्व्यिस्थापन 

केन्रमा भिक्षा सिाललाई प्रमिू एजेण्डाकोरुपमा प्रस्ततु गने, 

• योजनामा िएका मखू्य भियाकलापहरूलाई प्रदिे सरकारको नीभतमा समािेि गने। 

• प्रभतकायन योजना कायानन्ियनका लाभग नेततृ्ि भलने र आिश्यक बजेट भिभनयोजन गने। भिक्षा क्षेत्रलाई 

प्राथभमकतामा राभि २०७७।७८ को बजेट भिभनयोजन गने। 

• भिक्षा भिकास भनदेिनालय र सामाभजक भिकास कायानलयहरूलाई प्रभतकायन योजना कायानन्ियन गननका 

लाभग भनदिेन भदने। 

 

ग. भिक्षा भर्कास भनदेिनालय 
• प्रभतकायन योजना कायानन्ियनका लाभग सामभजक भिकास मन्त्रालयसँग आिश्यक िजेट माग गने। 

• सामाभजक भिकास कायानलयहरूलाई प्रभतकायन योजना कायानन्ियन गननका लाभग भनदिेन भदने। भिक्षा 

भिकास तथा समन्िय इकाई तथा स्थानीय पाभलकाहरूसँग समन्िय गने। 

• क्िारेनटाइनको रुपमा प्रयोग िएका भिद्यालयहरूको नक्िाकंन गने र भिक्षा भिज्ञान तथा प्रभिभि 

मन्त्रालयले तयार गरेको मागनदिनन कायानन्ियन िएको सभुनभित गने। साथै भिद्यालय सञ्चालनका 

समयमा उि भिद्यालयहरूलाई भनमूनलीकरण गरेको सभुनभित गने। 

• हरेक हप्ता कमतीमा १ पेजको अिश्था भिष्लेर्षण प्रभतिेदन तयार गरेर सािनजभनक गने । 

 

ि. परकार महासँि 
• भिद्यालय, समदूाय, बालबाभलका, भिक्षक, अभििािक र स्थानीय तहहरूले गरेका राम्रा 

अभ्यासहरूलाई प्रचारप्रसार गने। 
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• भिद्यालय, बालबाभलका, भिक्षक, आभदलाई परेका सिालहरू समयमै भिभिन्न माध्यमबाट जानकारी 

गराउने साथै संचारका भिभिन्न माध्यमहरूबाट सचेतनामलूक सचूनाहरू संप्रेर्षण गने। 

 

ङ. भिक्षक महासँि 
• आफ्ना भिद्यालयका बालबाभलकाहरूको पभहचान गरी भतनीहरू दभैनक भसकाइ गभतभिभिमा संलग्न 

िएको सभुनभित गनन सबै भिक्षकहरूलाई अभिप्रेरीत गने। 

• भिक्षकहरूको क्षमता अभििदृ्धीका लाभग भिभिन्न भनकाएसँग सहकायन गने। 

• समदुायमा सचेभतकरण अभियान सञ्चालन गने। बालबाभलका, अभििािक र समदुायलाई कोरोनाबाट 

बच्ने उपाएहरू, हात िनुे तररका, सरसफाइ व्यिहार, आभदका बारेमा जानकारी गराउने। 

• "घरघरमा भिद्यालय" आभियानलाई हरेक भिक्षकले सञ्चालन गरेको सभुनभित गने। 

 

३. स्थानीय भर्भिन्त्न सरोकारर्ालाहरूको िूभमका 

क. भर्द्याथी 
• भिद्याथीहरूले समकक्षी साथी समहूहरूसँग तोभकएको दरूी कायम गरी कोभिड—१९ को बारेमा (के हो? 

संिमण रोकथाम तथा बच्ने उपायहरू, आभद, छलफल गने, भिक्षण भसकाइका उपलधि स्ि—अध्ययन 

सामग्रीहरू, िैकभल्पक सािन श्रोतहरू (मोबाइल, रेभडयो, भट.भि. कमप्यटूर) को प्रयोग गरी अभििािक 

तथा उमेरले आफू िन्दा ठूला दाईभददीहरूको सहयोगले भसकाइलाई भनरन्तरता भदने,  

• व्यभिगत तथा आफ्नो घरिररपररको िातािरणीय सरसफाइको भियाकलापमा सहिागी हुने,  

• भिद्यालय िलेुर पनुः सञ्चालनको िएको िण्डमा भनयभमत भिद्यालयमा उपभस्थत हुने र भिक्षण भसकाइ 

भियाकलापमा सहिागी हुने, 

 

र्ख. अभििार्क 
• आफ्ना बालबाभलकाहरूलाई साथीसमहूको ठूलो भिडिाडमा जानबाट भनयन्त्रण गने,  

• भिभिन्न सरोकारिाला भनकायहरूबाट उपलधि गराइएको स्ि—अध्ययन तथा बैकभल्पक भसकाइ 

समग्रीहरूको यथोभचत एिं अत्यभिक रुपमा सदपुयोग गरी भसकाइ भियाकलापमा सहिागी गराउन 

सभुनभस्चत गने, 

• भिद्यालय व्यिस्थपन सभमभत (भि.व्य.स.) र भिक्षक अभििािक संघ (भि.अ.सं) लाई भिद्यालय पररसर 

िररपरर भकटाणरुभहत गनन आिश्यक सहयोग प्रदान गने (यभद भिद्यालयलाई क्िारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग 

गरेको अिस्थामा), 

• समदुाय तथा भिद्यालय सरसफाइ अभियानमा सहिागी हुने, 

• भिद्यालयमा कायनरत भिक्षकहरूको पणून उपभस्थभत िएनिएको अनुगमन कायनमा भि.व्य.स.र 

भि.अ.सं.लाई सहयोग गने, 
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ग. प्रिानाध्यपक\भिक्षक 
• भि.व्य.स.र भि.अ.सं.लाई समपकन  गरी अभििािकहरूमा सचेतना अभियान सञ्चालन गने,  

• भि.व्य.स.र भि.अ.सं.लाई समपकन  तथा पररचालन गरी भिद्यालय पररसर िररपरर भकटाणरुभहत गने यभद 

भिद्यालयलाई क्िारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग गरेको अिस्थामा), 

• भिभिन्न सरोकारिाला भनकायहरूसँगको समन्िय तथा सहकायनमा िैकभल्पक भिक्षण भसकाइ 

कायनकलापहरू सचुारु गरी भनरन्तरता भदने, 

• भिद्यालय तथा समदुायमा सीपमा आिाररत पानी, सरसफाइ र स्िच्छता समबभन्ि सत्रहरू सञ्चालन 

गन,े 

• भिद्याथीहरूको समस्या बझेुर मनोसामाभजक परामिन कक्षाहरू सञ्चालन गने, 

• प्रभिभिमैत्री भिक्षक समाजमा आिद्ध िइ आफ्नो र आफ्ना भिक्षकको क्षमता अभििदृ्धी गरी प्रभिभिमा 

दक्ष्य हुने । 

 

ि. भर्द्यालय व्यर्स्थापन सभमभत\भिक्षक अभििार्क संि 
• सकेसमम भिद्यालयिन्दा अन्यत्र क्िारेन्टाइन केन्र सेिा सञ्चालन गननको लाभग भिकल्प िोज्न सहयोग 

गन,े 

• भिद्यालयमा क्िारेन्टाइन केन्र सेिा सञ्चालन गनुन परेको अिस्थामा आचारसंभहता बमोभजम सञ्चालन 

गनन प्रभतबद्ध हुने, 

• भिद्यालयलमा क्िारेन्टाइन केन्र सेिा सञ्चालन िएको छ िने सरोकारिाला भनकायहरूसँगको समन्िय 

तथा सहकायनमा कीटाणरुभहत गने, 

• भिद्यायलमा कायनरत भिक्षकहरूलाई भनयभमत समपकन  गरी लकडाउन िुल्नासाथ भिद्यालयमा उपभस्थत 

हुनसक्ने सभुनभस्चत गने,  

• भिभिन्न सरोकारिाला भनकायहरूबाट उपल्धि गराइएको िैकभल्पक भिक्षण भसकाइ सामग्रीहरूको 

संरक्षण तथा सदपुयोगको बारेमा रेिदिे गने, 

• भिद्यालय तथा समदुायमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गने, 

 

ङ. स्थानीय तहहरू  
• स्थानीय तहभित्र सञ्चाभलत भिद्यालयहरूमा क्िारेन्टाइन केन्र सेिा सञ्चालन गनुनको अलािा समिि 

िएसमम अन्यत्र स्थानको िोजी गरी क्िारेन्टाइन केन्र सेिा सञ्चालन गने, 

• क्िारेन्टाइन केन्र सेिा सञ्चालन गनैपने अिस्था आइपरेमा नेपाल सरकारद्वारा जारी मागनदिनन एिं 

आचारसंभहता बमोभजम प्रभतिद्ध िइ सञ्चालन गने, 

• भिदिेबाट आएका नागररकहरूको पभहचान गरी क्िारेन्टाइन केन्दमा िा एकान्तबास िा अलग बस्न 

लगाउने, 

• भिद्यालयहरूमा भनयिु भिक्षकहरूको अभनिायन उपभस्थभतको लाभग भि.व्य.स.। भि.अ.सं. लाई सहयोग 

गन,े 



19 
 

• अभििािहरूको लाभग कोभिड—१९ लगाएत पानी, सरसफाइ र स्िच्छता समबन्िी सचेतनामलूक 

अभियान   

• कोभिड—१९ बाट भिद्यालयका बालबाभलकाहरूमा संिमण रोक्नको लाभग मातहतका 

स्िास््यकमीहरू पररचालन गने 

• भिद्यालयको लाभग आिश्यक िैकभल्पक भसकाइ सामग्री व्यिस्थापनको लाभग भनकायभित्र कायनरत 

संघसंस्थाहरूबीच समन्िय तथा सहकायनको लाभग सहजीकरण गने,  

• भिक्षा समहू गठन र पररचालन गने, प्रभतकायन योजना भनमानण गने र कायानन्ियन गने 

• कोभिड—१९ संिमण भनयन्त्रणको लाभग आिश्यक बजेट भिभनयोजन गने,   

 

च. गैर सरकारी संगठनहरू (एनजीओ) 
• स्थानीय तहसँग समन्िय गरी लभक्षत कायनक्षेत्रका भिद्यालयहरूमा िैकभल्पक भसकाइ कायनिमहरू 

सञ्चालनमा सहयोग गने, 

• लभक्षत कायनक्षेत्रका भिद्यालयहरूमा िैकभल्पक भसकाइको लाभग आिश्यक सामग्रीहरू भनमानण तथा 

आपभूतन व्यिस्था गने, 

• भिद्यालयका भिक्षकहरूको लाभग मनोसामाभजक परामिन ताभलम आयोजना गने जसका लाभग सहयोगी 

दात ृभनकायहरूसँग रुत सञ्चार गरी चाल ुभनयभमत भिकास पररयोजना कायनिमहरूमा समायोजन गन,े 

 

छ. समुदाय-आिाररत संगठनहरू (CBOs) 
• भनयभमत बैठकहरू नगन,े 

• भियाभिल संगठनहरूको आ—आफ्नै समहू सदस्यहरूबीच भनभित दरूी कायम गरर भिदिेबाट आएका 

व्यभिहरूको िोभज कायनमा सहयोग गने, 

 

ज. भर्श्वास आिाररत संगठनहरू (FBOs) 

• मठ, मभन्दर, गमुिा, मभस्जद, चचन आभदमा गएर आ—आफ्नो िाभमनक आस्था अनसुार सामभूहक अनषु्ठान 

कायनमा सहिागी हुने व्यभि समदुायले भनिानररत समयसमम सो कायन नगने, 

• आस्थािान व्यभिहरू िा समूहलाई सचेतना अभियानमा पररचालन गने, 

• भिदिेबाट आएका व्यभिहरूको िोभज कायनमा सहयोग गने, 

 

झ. स्थानीय समुदाय र परम्परागत नेताहरू 
• संघ, प्रदिे एिं स्थानीय सरकारद्वारा जारी गररएका सचेतनामलूक सन्दिे सचूनाहरू ध्यानपिूनक पालना 

गन,े 

• भिभिन्न सरोकारिाला सहयोगी भनकायहरूबाट सञ्चालन गररने अभियानमा आ—आफ्नै स्थानमा रहरे 

सहिागी हुने तथा सहयोग गने, 

 



20 
 

ञ. भनजी क्षेर, अथावत ्रोजगारदाता, युभनयनहरू 

• आिद्ध कमनचारीहरूलाई आ—आफनो के्षत्रमा रहरे सचेतनामलुक कायनिमहरूमा सहिागी हुन 

लगाउने, 

• आफू नभजकमा रहकेा भिद्यालयहरूको लाभग आिश्यक सहयोग चन्दा, श्रमदानको लाभग अभिप्रेररत 

गन,े 

 

ट. िैभक्षक संस्थानहरू 
• व्यिस्थापन पक्षसँग समन्िय र सहकायन गरी प्रभतकायनमा संलग्न सहयोगी सरोकारिाला भनकायहरूसँग 

हातेमालो गने,  

• आफ्नो िैभक्षक संस्थानमा आबद्ध भिक्षक, प्राध्यापक, भिद्याथीहरूसँग भनयभमत समपकन मा रहने, 

• सामदुाभयक रेभडयो, भट.भि. माफन त सचूना प्रसारण गरी सरुभक्षत साथ रहन परामिन जारी गने,  

 

 समन्त्र्य एर्ं सहकायव 

सामाभजक भिकास मन्त्रालयको मातहतमा रभह गठन गररएको आपत्कालीन भिक्षा समुहले तयार गरेको 

प्रभतकायन कायनयोजना कायानन्ियन, पररमाजनन र अध्यािभिकको भजममेिारी यसै समहुले बहन गनेछ । यसैिममा 

कायानन्ियनलाई प्रिािकारी बनाउन भिभिन्न सहकायन र समन्ियात्मक ढंगबाट कायनहरू अगाभड बढाइनेछ । जस 

अन्तगनत तपभिलका कामहरू गररनेछः  

• समहुका सदस्यहरूको भनयभमत छलफल र अद्यािभिकका लाभग भनयभमत बैठकको आयोजना गररनेछ 

।  

• समहु सदस्य, संघसंस्था र आिश्यकता अनसुार अन्य भिक्षा सरोकारिालाहरूको प्राभिभिक सहयोगमा 

भिभिन्न स्थानीय र प्रदिे स्तरका सरोकारिालाहरूको पभहचान गररनेछ । सोही अनरुुप भिभिन्न जोभिम 

समहु (भसमान्तकृत बालबाभलका, अपाङ्गता िएका बालबाभलका) को सचुना संकलन गररनेछ र सो 

अिभिमा भिद्यायलयमा हुने कुनै पभन िेला गननमा रोक लगाउन समबभन्ित स्थानीय तहमा आिश्यक 

समन्िय गररनेछ ।  

• अनाभिकृत सचुना, समाचार र अफिाहलाई कम गनन समबभन्ित भनकायसंग आिश्यक छलफल गने । 

सभह सचुना प्रिाह र भिद्युतीय भसकाइलाई प्रिदननका लाभग स्थानीय रेभडयो, टेभलभिजन र दरु भिक्षाका 

अन्य माध्यमहरूसँग आिश्यक समन्िय गने । 

• भिक्षक भिद्याथीमा आिश्यक मनोसामाभजक अिस्थाको सचुना संकलन तथा परामिनका लाभग प्रदिे 

भस्थत संरक्षण समहुसँग आिश्यकता अनरुुपको समन्िय गररनेछ ।  

• प्रदिे भस्थत WaSH समहु, स्थानीय तह, समबभन्ित भनदिेनालयसँगको सहकायन र समन्ियमा यस 

समयमा सरुभक्षत हुन प्रयोग गररएका अभ्यासहरू जस्तै, भनयभमत साबनुपानीले हात िनुे, मास्कको 

प्रयोग, अल्कोहल िएको सेभनटाइजरको प्रयोग, सामाभजक दरुी कायम गने लगाएतलाई भनरन्तरताका 

लाभग कायन गररनेछ ।  
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• अनलाईन भसकाइ सामग्रीहरू जस्तै, मोबाइल एप्स, िेबसाइट र अन्य अनलाईन सामग्रीको उत्पादन, 

पहुचँ र प्रयोगलाई सहज बनाउन समबभन्ित भनकायमा समन्िय गने, जस अन्तगनत NTC, NCELL, 

Community radio networks, कणानली रैबार, television र एप्स र िेबसाईट भनमानण कमपनी, 

आभद । 

• यस समय अनकुुलको आिश्यक पाठ्यिम भनमानण, भिक्षक ताभलम संचालन र कायनन्ियनमा पाठ्िम 

भिकास केन्र, मानि श्रोत भिकास संसािन केन्र (साभिक भिक्षक ताभलम केन्र) एिं प्रभिभिमैत्री 

भिक्षक समाजहरूसँग आिश्यक समन्िय र सहकायन गने ।  

• योजना कायनन्ियन, पनुरािलोकन, अद्यािभिकका लाभग समबभन्ित अन्य भिर्षयगत समहु, मन्त्रालय, 

भनदिेनालय, सरुक्षा भनकायहरू, स्थानीय तह, भिक्षक ताभलम केन्र, पाठ्यिम भिकास केन्र र 

संघसंस्थाहरू आभदसँग समन्िय गररनेछ ।   

 

         श्रोत पररचालन रर्नीभत 

कोरोनािाइरस रोग (कोभिड–१९) लाई संसारिरर फैभलएको यस िताधदीकै ठूलो महामारीको रुपमा 

भचत्रण गररएको छ । त्यसैले यसभिरुद्धको लडाई पभन हामी सबैको साझा लडाई हो । कोरोनािाइरस रोग 

(कोभिड–१९) पिूनतयारी तथा प्रभतकायन योजनाको सफल तथा व्यिभस्थत कायानन्ियनका लाभग सामाभजक 

भिकास मन्त्रालयले मूख्य रुपमा समन्िय एिम ्सहजकतानको िभूमका भनिानह गनेछ । माभथ उल्लेभित उद्दशे्यहरू 

प्राप्त गननका लाभग तयारी पाररएको पिूनतयारी तथा प्रभतकायन योजना, भियाकलाप कायानन्ियन योजना अनसुार 

सामाभजक भिकास मन्त्रालयले सिनप्रथम आफ्नै श्रोत पररचालन गनेछ । यसका अभतररि स्थानीय तहहरूले 

भिभनयोजन गरेका श्रोतहरू, भिक्षा समहूका सदस्यहरूको श्रोत पभन यथाभचत रुपमा पररचालन गररनेछ । अपगु 

श्रोतको हकमा िने मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूबाट समेत श्रोतको माग तथा िोजी गरी पररचालन गनेछ ।   
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अनुसूची १ 

कोभिड–१९ पूर्वतयारी तथा प्रभतकायव योजनको सन्त्दिवमा प्रदेि भिक्षा समुहको कायव भर्र्रर् 

पृष्ठिुभम   

       कोभिड–१९ बाट उन्पन्न भिर्षम पररभस्थभतका कारण भिद्यालयहरू बन्द रहकेो अिस्थामा भिद्याथीहको पठनपाठन 

अिरुद्ध छ । मूख्यता भिक्षण संस्थाहरूको माध्यमबाट कोरानािाइरस रोग (कोभिड–१९) को प्रसारलाई रोकथाम गनन र 

लामो समयसमम भिक्षण संस्थाहरू बन्द हुन गएको िण्डमा इण्टरनेट, रेभडयो, टेभलभिजन तथा भिद्याथीहरूले घरमै बसेर 

प्रयोग गनन सक्ने पसु्तक तथा सन्दिन सामग्रीहरूको माध्यमबाट भिद्याथीहरूको भसकाइलाई भनरन्तरता भदने प्रकृयालाई 

सहजीकरण तथा सभुनभस्चत गनन कणानली प्रदिे, सामाभजक भिकास मन्त्रालय, भिक्षा महािािाको नेततृ्िमा भिक्षा समहू 

२०७६ चैत्र २१ मा गठन िएको हो।  

 

कायव सञ्चालन प्रकया 

यस प्रदिे भिक्षा समहुले आफूले प्राप्त गरेको भजममेिारीहरू संघीय सरकार, भिक्षा भिकास भनदिेनालय, मानि संिािन 

भिकास केन्र, भिक्षा भिकास तथा समन्िय इकाई तथा स्थानीय तहहरूसंग समन्िय गरी परूा गनेछ ।  

 

मूख्य उदे्दश्य  

(१) भिक्षण संस्थाहरूको माध्यमबाट कोरानािाइरस रोग (कोभिड–१९) को प्रसारलाई रोकथाम गनन अगिुाई 

गने।  

(२) लामो समयसमम भिक्षण संस्थाहरू बन्द हुन गएको िण्डमा इण्टरनेट, रेभडयो, टेभलभिजन तथा 

भिद्याथीहरूले घरमै बसेर प्रयोग गनन सक्ने पसु्तक तथा सन्दिन सामग्रीहरूको माध्यमबाट भिद्याथीहरूको 

भसकाइलाई भनरन्तरता भदन नेततृ्ि तथा सहजीकरण गने ।  

 

भिक्षा समुहका मूख्य िुभमकाहरू  

• समहूका सदस्यहरूसंग भनयभमत रुपमा समपकन  तथा समन्िय गरी सचूना तथा जानकारीहरूको आदानप्रदान गने 

।  

• एकान्तबास (क्िारेन्टाइन) को रुपमा प्रयोग िएका भिद्यालयहरू, त्यहाँ बसी रहकेा माभनसहरूको भिस्ततृ 

भिरण तयार पारी समहूका सदस्यहरूलाई जानकारी गराउने ।  

•  कोरानािाइरस रोग (कोभिड–१९) पिूनतयारी तथा प्रभतकायन योजना भनमानण गरी कायानन्ियन गने ।  

• प्रभतकायनका लाभग उपलधि स्थानीय स्रोत तथा सािनहरूको नक्सांकन गरी अन्तर÷आिश्यकता पभहचान गने 

र सो अनसुार पररचालन गने ।  

• भिक्षा भिकास तथा समन्िय इकाइ माफन त ्स्िास््य समहूसँग समन्िय गरी क्िारेन्टाइन तथा आइसोलेसनका 

लाभग प्रयोग िएका भिद्यालयहरूलाई सभुद्धकरण तथा भनमनलीकरणको लाभग आिश्यक सहयोग गने । 

• िानेपानी तथा सरसफाई कल्स्टरसँग समन्िय गरी हात िनुे स्थानको उभचत व्यिस्थापनको लाभग 

भिद्यालयहरूलाई प्राभिभिक तथा सामाग्री व्यिस्थापनमा सहयोग गने । 



23 
 

 

सुचना व्यर्स्थापनः सचुना संकलन, व्यिस्थापन, समप्रेर्षण संयन्त्र भनमाणन  तथा संस्थागत (भिद्यालय, स्थानीय तहमा, 

भिक्षा भिकास तथा समन्िय इकाई तथा प्रदिे तहमा) आिश्यक सहजीकरण गने ।    

 

के गने? 

१. कोभिड प्रभतकायन कायनिमहरू गदान मानभिय सरुक्षालाई केन्रभिन्दमुा राख्ने ।    

२. कोभिड प्रभतकायन कायनिम गदान सबै तहका सरकार तथा यस कलस्टर (समहु) सदस्यहरूभिच समन्िय र सहकायन 

गने ।  

३. यस कलस्टर (समहु) अन्तगनत सदस्यहरूले आ—आफ्नो कायनके्षत्रमा कोभिडसमबभन्ि सचुना आदानप्रदान गने । 

४. कोभिड प्रभतकायन सहयोग गदान भपछभडएका, भसमान्तकृत तथा उच्च जोभिममा रहकेा व्यभि तथा समहुलाई 

प्राथभमकता भदने ।    

५. कलस्टर सदस्यहरूले नेपाल सरकारद्धारा भनभमनत भबर्षयगत कोभिड प्रभतकायन योजना तथा कायनिमहरूलाई 

सहयोग पगु्ने कायनिमहरू तय गने र स्थाभनय तहसमम कायानन्ियनमा सहयोग परु् याउने । 

६. कोभिड प्रभतकायन गदान बालबाभलकाको संरक्षण सभुनभित गने ।    

७. कोभिड प्रभतकायन सहयोगका कायनिम गदान नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डहरू पालना गने । कोभिड प्रभतकायन 

बहुभिर्षयगत के्षत्र िएकोले प्राभिभिक पक्षहरूमा समिभन्ित क्षेत्रका भिज्ञहरूको सल्लाह र सहयोग भलने ।  

८. भिभिन्न अन्र्तभिर्षयगत कलस्टरसँगको समन्िय तथा सहकायन गने ।  

९. नेपाल सरकारले भिभिन्न चरणमा जारी गरेका आचारसंभहता पालना गने ।  

१०.सबै प्रभतकायनहरूमा कोभिडसमबन्िी जनचेतनामलुक सन्दिे समािेि गने ।  

 

के नगनेः  

१. कोभिड प्रभतकायन कायनिमहरू संचालन गदान लािान्िीत के्षत्र तथा समहुहरू नदोहोर् याउने।  

२. सहयोगका कायनिम गदान लािाभन्ित व्यभि तथा समहुको आत्मसममानमा हानी हुने िालका फोटो तथा 

भिभडयोहरू नभिच्ने, साथै समबभन्ित व्यभिको भलभित अनुमभतभिना कुनै पभन फोटो तथा भिभडयोको प्रयोजन 

तथा प्रिारण नगने । कायनिमबाट लािान्िीत व्यभि तथा समहुको कुनै पभन फोटो तथा भिभडयो सामाभजक 

संजालमा नराख्ने ।  

३. सहयोगका कायनिम गदान बालबाभलकालाई कुनै पभन पक्षबाट (भहसंा, दवु्यनिहार, िोर्षण, आभद) हानी हुने िा 

असर गने भियाकलापहरू नगने । 

 

अनुसूची २ 

भर्द्याथी, भिक्षक र अभििार्कहरूलाई मनोसामाभजक सहयोग प्रकृया 

 

                 कोरोना िाइरस को जोभिमको अिस्थामा सबै उमेर समहुका माभनसहरूको मनोिैज्ञाभनक अिस्था पररितनन 

िइरहकेो हुन्छ ।  अभििािक, भिक्षक तथा बालबाभलकाहरू सबैमा कुनै न कुन ैस्तरको मनोिैज्ञाभनक असर दभेिन सक्छ 

।  जोिमलाई ध्यानमा रािी भिद्यालय बन्द गररएका छन ्। सबैको सरुक्षाका कारण सबैलाई अभनिायन रुपमा घरभित्र नै 
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बस्न िभनएको छ । अभहलेको यो संकटमा हाम्रो दिे लगायत संसार िरका दिेहरूमा माभनसहरू घरभित्र एकान्त बासमा 

बभसरहकेा छन ्।  

                 अभहलेको पररभस्थती अपिाद हो । यस्तो प्रकारको संकट एिं भिपदजन्य घट्नाको समयमा सबै उमेर समहुका 

माभनसहरूमा मनोिैज्ञाभनक असर दभेिन्छ । यो अस्ििाभिक पररभस्थतीमा हुने सामान्य प्रभतभिया हो । संकटको समयमा 

व्यभतभपच्छे फरक फरक स्तरको मनोिैज्ञाभनक तथा मनोसामाभजक असर दभेिन सक्छ । कोरोना िाइरसको भिश्वव्यिपी 

जोभिमको  समयमा बालबाभलकाहरूमा दभेिन सक्ने मनोिैज्ञाभनक असर बालबाभलकाहरूले आफ्नो तनाि  ता 

भचन्तालाई उमेर अनसुार फरक–फरक तरीकाबाट व्यि गरररहकेा हुन्छन । मखु्यतया बालबाभलकाहरूमा भनमनानसुार 

मनोिैज्ञाभनक असरहरू दभेिन सक्छन ्।  

 

पुर्व भर्द्यालय उमेर र्ा ५ र्षव सम्मका बालबाभलकाहरू 

• डराउने ,औलंा चसु्ने, ओछ्यान भिजाउने, 

अभििािकहरूसँग टाँभसइरहने 

• भनन्रामा गडिडी हुने 

• िानामा रुची घट्ने 

• ररसाउन,े  झको मान्ने 

• अभििािकलाई केही हुन्छ की िनेर डराउने 

 

 ६ र्षवदेभर्ख ११ र्षवका बालबाभलकाहरू 

• आफन्त िा आफ्नो अभििािकसँग छुट्टीन ु

पछन की आफु एक्लै हुन्छु की िनेर डराउने  

• झको मान्ने 

• ररसाउने 

• भजद्दी गने 

• अभििािकहरूसगै बभसरहने 

• नराम्रो सपना दखे्ने 

• कुनै पभन कुरामा ध्यान भदन नसक्ने 

• मनोरन्जनात्मक  भियाकलापमा सहिागी हुन 

मन नगने 

• छट्पभटने, सानो बच्चाको जस्तो व्यिहार 

दिेाउने 

 

भकिोरार्स्थाका बालबालबाभलकाहरू  

• उदास दभेिने , एक्लोपनको महससु गने  

• सतु्ने तथा िानेबानीमा गडबडी 

• भजद्दी गने 

• िारीररक ददन भपडाको गनुासो गरररहने 

• कुनै पभन कुरामा ध्यान भदन नसक्ने 

• दवु्यनिहारमा समलग्न हुन सक्ने जोभिम तथा 

आफैं  दवु्र्यिहारको भसकार हुन सक्ने जोभिम  

 

         यस्तो अिस्थामा कभतपय बालबाभलकाहरू जसले पभहले पभन यस्तो आघातजन्य घट्नाहरूको अनुिि गररसकेका 

एिं मनोसामाभजक समस्याहरूकको सामना गररसकेका छन उनीहरूमा बढी नै भचन्ता गने, पीर गने ( बाबआुमालाई, 

आफुलाई , नातेदार तथा साथीिाइलाई केही हुन्छ की िनेर पीर गने), बढी नै दिुी हुने तथा आत्महत्याको समेत भिचार 

एिं प्रयास नै गने सममका समस्याहरू पभन  दभेिन सक्छन।्  
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कोरोना िाइरसको जोभर्खम बढीरहेको  समयमा बालबाभलकाहरूले जान्त्नैपने तथा गनुवपने कुराहरू  

• कोरोना िाइरस एक प्रकारको नयाँ िाइरस हो । यो िाइरसको बारेमा िैज्ञाभनक तथा डाक्टरहरू यो कस्तो िाइरस 

हो र यसको उपचार कसरी गनन सभकन्छ िनेर भसकीरहकेा छन ्।  

• यो िाइरस माभनसको िरीरमा प्रिेस गयो िने माभनसलाई भिभिन्न प्रकारको रोग लाग्न सक्छ  । 

• यो िाइरसको कारणले सबै उमेर समहुका माभनसहरुः  बालबाभलकाहरू,  भकिोरभकिोरीहरू, प्रौढहरू तथा 

बदृ्धहरू सबैलाई यो िाइरसको कारण रोग लाग्न सक्छ । 

• कोरोना िाइरसको संिमण िएको माभनसलाई छँुदा, संिभमत िएको व्यभतले छोएको ठाउँमा एिं सामान छँुदा 

र पटक पटक हामीले हाम्रो हात, नाक, मिु एिं अनहुारमा लग्यौं िने िाइरस हाम्रो िरीरमा प्रिेि गछन ।  

• हाम्रो िरीरमा िाइरस प्रिेि गयो िने हामीलाई एक्कासी ठुलो ज्िरो आउन सक्छ, रुघा लाग्न सक्छ, िोकी 

लाग्न सक्छ  एिं श्वास फेनन गाह्रो हुन्छ । 

 

       यस्तो अिस्थामा  घर भितै्र बस्न ुपदान, भिद्यालय बन्द िएर पढाइ बन्द हुदँा एिं परीक्षा रोभकदाँ  एिं साथी िाइहरूसँग 

िेट्न नपाउदा बालबाभलकाहरूलाई पभन तनाि महससु हुन सक्छ िने  भचन्ता तथा डर लाग्न सक्छ । यस्तो अिस्थामा 

भनमनानसुार भियाकलापहरू गरेर बालबाभलकाहरूले आफ्ना तनाि व्यिस्थापन गने तथा सजृनात्मक तरीकाले समयको 

सदपुयोग गनन सभकन्छ । 

• आफुलाई भिभिन्न भियाकलापमा  व्यस्त राख्ने  

• दभैनक कायनताभलका बनाई भिभिन्न सजृनात्मक भियाकलापहरू गने । दभैनक कायनताभलकामा रमाइला, 

सजृनात्मक तथा  भसकाइ लगायतका  भिभिन्न भियाकलापहरू समाबेि गनन सभकन्छ ।  

• कोठा सजाउने, साथीलाई उपहार काडनहरू बनाउन,े भसलाउन बनु्न भसक्ने, हस्तकलाका  तथा सजािटका 

सामानहरू बनाउने सीपहरू भसक्ने 

• भबहानबेलकुा आमाबबुा िा अभििािकलाई िान्साको काममा सघाउने 

• िाद्यिादनका सािनहरू बजाउन भसक्ने, गीत संगीत सनु्ने 

• गीत, कथा, कभिता,  भनबन्ि तथा दभैनक डायरी लेख्ने, लेख्न भसक्ने  

• भचत्र बनाउने रगं िने ,नाच्न गाउन भसक्ने 

• योग, ध्यान, प्राथनना , व्यायम गने 

• घरभित्र िेल्न सभकने िेलहरू िेल्ने 

• आफ्ना भजज्ञासाहरू अभििािक तथा  दाजभुददीसग छलफल गने 

• भििन्न संचारका माध्यमहरूबाट आफ्ना मनका कुराहरू साथी िाइहरूसँग िन्ने  

• भिभिन्न संचारका माध्यमबाट आफ्नो भसकाइका कुरालाइ पभन भनरन्तरता भदने, यभद पररिारमा सहयोग गनन सक्ने 

कोही िएमा पररिारका नै अभििािक तथा दाजभुददीहरूसँग सहयोग भलने,सरभमसहरूसग टेभलफोनबाट पभन 

सहयोगभलन सभकन्छ   
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• एस.इ.इको परीक्षा िएका बालबाभलकाहरूले परीक्षाको तयारी गने, आफुले तयारी गनन नभ्याएका भिर्षयहरूको 

थप तयार गने अिसरको रुपमा पभन यो समयलाइ भलन सभकन्छ ।  

 

       यो बन्द िा अप्ठ्यारो समय सिैका लाभग होइन । सबै कुरा बन्द िएका छैनन । िसुी िएर यो समयलाई सजृनात्मक 

काम तथा इच्छा िएका तर परुा गनन नभ्याएका सीप भसक्नमा तथा काम परुा गननमा लगाउन सभकन्छ । 

 

        यस्तो अर्स्थामा अभििार्क तथा भिक्षकहरूमा आउन सक्ने मनोसामाभजक  स्र्ास््य सम्बभन्त्ि 

समस्याहरू 

          कोभिड १९ को जाभिमको समयमा भिक्षक तथा अभििािकहरूमा पभन नकारात्मक मनोिैज्ञाभनक असर िा 

मनोसामाभजक तथा मानभसक स्िास््य समस्याहरू दभेिन सक्छन । यस्तो जोभिमको समयमा ठुला माभनसहरूमा 

भनमनानसुारका समस्या दभेिन सक्छनः 

 

• बढी नै डराउने,पीर गने 

• ररसाउन,े झभकन ने 

• बढी नै आभत्तने, तनािको महससु गने 

• िान मन नलाग्ने, भनन्रा गडबडी हुने 

• दःुिी दभेिने, नरमाइलो मान्ने 

• मादक पदाथन, लाग ुपदाथन को प्रयोग गने तथा 

िमु्रपान गने बानी बढ्ने जस्ता समस्याहरू 

दभेिन सक्छन 

 

          पभहले नै मानभसक स्िास््य समस्य िएका माभनसहरूको मानभसक स्िास््यको अिस्था झन भिग्रन सक्छ । 

पभहलेदभेि नै स्िास््य समस्या िएकाहरूको स्िास््य समस्या जभटल बन्न सक्ने ससमिािना हुन्छ । यस्तो जाभिमको 

समयमा कभतपय माभनसहरूलाई पररिारको आिश्यकता कसरी टाने, पररिारमा कुनै समस्या आइहालेमा के गने? जस्ता 

कुहरूले पभन मनलाई िेरै नै बेचैन बनाइरहकेो हुन सक्छ । यस्तो समयमा भिक्षक तथा अभििािकहरूले आफ्नो तनािलाई 

भनमनानसुार व्यिस्थापन गने प्रयास गनन सभकन्छ ।  

• यो अपिाद हो । यो सिै रहदनै िन्ने कुरा बझु्ने प्रयास गनुनपछन । 

• लकडाउन िा घरभितै्र बस्न ुिनेको सामाभजक रुपमा एभक्लन ुहोइन । आफु र अरुलाई जोभिमबाट बचाउन यसो 

गररएको हो िन्ने कुरा मनन गनुन पदनछ ।  

• यस्तो समयमा आफ्नो दभैनकीलाई पभहले जस्तै  िचुारु  राख्ने प्रयास गनुन पछन । जस्तैः भबहान उठ्ने समय, िाने 

समय, सतु्ने समय, िारीररक अभ्यास, आभद  

• आफ्ना मनका िािनाहरू घरपररका सदस्याहरू तथा भिभिन्न संचारका माध्यमहरूको सहायताबाट साथीिाइ 

तथा आफन्तहरूसग बाड्न ुपदनछ । 

• भनयभमत रुपमा िारीररक अभ्यास, ध्यान, योग, प्रणायाम गने बानी गनुन राम्रो हुन्छ । 

• सकेसमम यो समयलाई आफुले पभहले गनन नभ्याएका चाहाना तथा भसजननात्मक काम गने अिसरकोरुपमा 

सदपुयोग गने प्रयास गनुन पछन । 
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• पानी प्रिस्त िाने, पयानत्त मात्रामा सतु्ने गनुन राम्रो हुन्छ । 

• नराम्रा िबरहरू कम हनेे, सकारात्मक कुराहरू हनेे, सनु्ने तथा टेभलभिजन र मोिाइलको समय घटाउने 

• भिश्व स्िास््य संगठन तथा नेपाल सरकार स्िास््य मन्त्रालयका आभिकारीक सचुनाहरूलाई मात्र आिार मान्ने  

• तनाि घटाउन िनेर मादकपदाथन, लाग ुपदाथन तथा िमु्रपान नगने 

 

           यसो गदान पभन तनाि कम निएमा भिज्ञसँग सहयोग भलन सभकन्छ । अिसर पाएमा अरुलाई सहयोग गने, आफ्नो 

िमन सस्कार अनसुार पजुापाठ तथा प्राथनना गनन पभन राम्रो हुन्छ ।  

 

           यस्तो अिस्थामा बालबाभलकाहरू तथा भकिोरभकिोरीहरूको तनाि व्यिस्थापन, उनीहरूको यो समयलाई 

भसकाइ तथा सजृनात्मक भियाकलापमा प्रयोगमा ल्याउन अभिाििक तथा भिक्षकहरूको महत्िपणुन िभुमका हुन्छ । यस्तो 

समयमा अभििािक तथा भिक्षकहरूको भजममेिारी बढीरहेको हुन्छ । 

 

अभििार्कहरूले कोभिड १९ को जोभर्खमको समयमा बालबाभलकाहरूलाई कसरी सहयोग गने? 

• अभििािकहरू आफैले आफ्नो भचन्ता तथा तनािलाई सहज तरीकाले व्यिस्थापन गरी आफ्नो छोराछोरीहरू 

िा बालबाभलकाहरूलाई नमनुा व्यिहार दिेाउने प्रयास गनुन पछन । 

• यस्तो अिस्थामा बालबाभलकाहरूलाई अभतररत माया, समय र चासो  भदनपुछन । 

• बालबाभलकाहरूको कुरा िैयनतापिुनक ध्यानभदएर सभुनदनपुछन र उनीहरूको भजज्ञासाको भचत्त बझु्दो उत्तर भदनपुछन  

• बालबाभलकाहरूले बझु्ने िार्षामा  कोरोना िाइरस, िाइरसको संिमण र यसबाट बच्ने उपाय बझुाइभदनपुछन  

• उनीहरूको मोबाइल तथा टेभलभिजनमा भिताउने समय घटाइ उनीहरूलाई सजृनात्मक भियाकलापमा समय 

सदपुयोग गनन प्रेररत गनुन पदनछ । ।  

• समिि िएसमम पभहले जस्तै ताभलकाबद्ध भियाकलापमा बालबाभलकाहरूलाई अभ्यस्त गराउनपुछन ।  

• उनीहरूको यो समयलाई सजृनात्मक तरीकाबाट भिताउने िातािरण भमलाइभदनपुछ्न । उदाहरणको लाभग सगै 

कथा िन्ने, लेख्ने, भचत्र बनाउने, गीतसंगीत सनु्ने, नाच्ने गाउने, कभिता, भनिन्ि लेख्ने, सगै बसेर चलभचत्र हनेे, 

पसु्तक पढ्ने, घर भित्र िेल्न सभकने िेलहरू िेल्ने, जीिन उपयोगी सीप भसक्ने जस्तैः िान्साको काम, 

सरसफाइका काम, आभद ।  

• पानी प्रिस्त िान िन्नहुोस,्  कमतीमा ८ दभेि १० घण्टा सतु्न िन्नहुोस ्।  

• बालबाभलकाहरूलाई अभििािकहरूसँगै बस्ने िातािरण भमलाउनहुोस ्। यस्तो अिस्थामा उनीहरूलाई एक्लै 

छाड्ने तथा राहत भलन तथा भिडिाडमा  पठाउदा दवु्र्यहारको जोभिम हुन सक्छ ।   

• उनीहरूलाई  म र हाम्रो  पररिार  सरुभक्षत छौ िन्ने कुराको भिश्वास भदलाउन निलु्नहुोला । यसो गदान पभन 

बालबाभलकाहरूमा उनीहरूको तनाि नघटेमा भिज्ञसँग सहयोग भलन िुल्न ुहुदनै । 
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• अभििािकहरूले छोराछारीको भसकाइमा पभन भििेर्ष ध्यान भदन ुपभन यभत बेलाको अको आिश्यकता हो । 

संचारका माध्यमहरूबाट, भिक्षकहरूसग सहयोग भलएर, रुभटन बनाइभदएर, उनीहरूसगै बसीभदएर हरेक भदन 

भदनमा एक दइु घण्टा उनीहरूको भसकाइलाइ भनरन्तरता भदन सहयोग गन ुपदनछ ।  

 

भिक्षकहरूको िुभमका 

• अभििािकहरूसँग समपकन मा रहनहुोस ्। भिद्यालयतथा भिक्षकले हप्ताको २ पटक अभििािकहरूसँग समपकन मा 

रहन सभकन्छ । 

• अभििािकहरूलाई कोभिड १९ को बारेमा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई कसरी त्य कुरा बझुाउने बारे बझुाउन 

सभकन्छ 

• बालबाभलकाहरूको िारीररक तथा मानभसक स्िास््यको भिकासका लाभग सझुािहरू पठाउन सभकन्छ 

• बालबाभलकाहरूलाई घरमा नै बसेर पढ्ने तरीका तथा  अभििािकहरूलाई छोराछोरीहरूको भियाकलापलाई 

व्यिभस्थत गराउने तरीकाको बारेमा बझुाउन र एस.इ.इ को तयारी गरररहकेा भिद्याथीहरूलाई परीक्षाको तयारी 

गने तरीका उपलधि गराउन सभकन्छ । 

• अभििािकहरूले कसरी आफ्नै ख्याल गने िन्ने  बारेमा पभन कुरा बझुाउन सभकन्छ । 

• भकिोराअिस्थाका बालबाभलकाहरू छन िने िान्त पढ्ने ठाउँ िा िएमा छुटै्ट कोठाको व्यिस्था गररभदन  भदन 

अनरुोि गनन सभकन्छ । 

 

       यभद संकटको समय लभमबएमा बालबाभलकाहरूमा अभिक  तनाि, मनोसामाभजक स्िास्य समस्या एिं मानभसक 

स्िास््य समस्या नै भिकभसत हुन सक्छ । कभतपय बालबाभलकाहरूमा पभछसमम मानभसक समस्या रहनसक्छ जसलाई 

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) िभनन्छ। यस्तो जोभिमको समयमा बालबाभलकाहरूको सोचाइ, 

स्मरणिभि, बानी व्यिहार, भसकाइ,   भियाकलाप समबन्ि उनीहरूको िािनात्मक अिस्था सबै कुरामा नकारात्मक 

असर परु् याइ रहकेो हुन्छ । यस्तो अिस्थामा भिद्यालय प्रिासनले बालबाभलकाहरूको मनोसामाभजक समस्याको 

व्यिस्थापनको लाभग भनमनानसुार सहयोगको व्यिस्थापन गनुन पने हुन्छ । 

• प्राथभमक मनोिैज्ञाभनक सहयोग  

• मनोसामाभजक परामिन  

• मानभसक स्िास््य सेिा  

      अभहलेको संकट िइरहकेो समयमा दभेिने यस्ता सबै लक्षणहरू मानभसक स्िास््य समस्या होइनन ।  

बालबाभलकाहरू लगायत सबै उमेर समहुका माभनसहरूमा िेरै थोरै यस्ता लक्षणहरू दभेिन सक्छन । यभद यस्ता लक्षणहरू 

िा बानी व्यिहारहरू लगातार दइुहप्ता समम दभेिएमा तथा हरेक भदन भदनिरी जसो नै यस्ता बेचैनीहरू दभेिएमा चाभह 

मानभसक स्िास््य समस्या हुन सक्छ ।  
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       प्राथभमक मनोिैज्ञाभनक सहयोग सबै बालबाभलकाहरू लगायत भिक्षक तथा अभिाििकहरूलाई पभन चाभहन सक्छ 

। प्राथभमक मनोबैज्ञाभनक सहयोगले भछट्टै सामान्य अिस्थामा आउन मद्दत गछन । प्राथभमक मनोिैज्ञाभनक सहयोबाट पभन 

सामान्य अिस्थामा नआएमा मनोसामाभज परामिन उपलधि गराउन ुपदनछ । यस्तो जोभिमको समयमा टेभलफोनबाट तथा 

इन्टरनेटको माध्यमबाट परामिन सेिा उपलधि गराउन सभकन्छ ।  यस्तो परामिन व्यिभतmगत तथा समहुमा पभन उपलधि 

गराउन सभकन्छ । कभतपय बालबाभलकाहरूमा मानभसक स्िास््य समस्या नै पभन दभेिन सक्छ । यस्तो अिस्थामा 

मानभसक स्िास््य सेिा उपलधि गराउन ु पछन । जसका लाभग मनोपरामिन सेिा उपलधि गराउने भिज्ञ तथा मानभसक 

स्िास््य सेिा पाइने स्िास््य संस्था तथा मनोभचभकत्सकहरूको समपबन भिद्यालयमा अत्यािभिक राख्न ुपदनछ । 

यस्तो जोभिमको समयमा भि.व्य.स. तथा भि.अ.सं समेतको संलग्नतामा जोभिम व्यिस्थापन सभमभत नै बनाई काम तथा 

िभुमकानै ताकेर जान सकेमा जाभिम न्यनुीकरणमा सहयोग पगु्छ ।  

 

यदि मादिका  भदिए जस्तै दियाकलापहरूमा अब्यस्त गराउँिा पदि  बालबादलकाहरूमा समस्या बढ्ि ैगएमा  दिज्ञहरूको 

सहयोगको लादग सी.एम.सी िेपालका  बालमिोदिि  ९८४००७४१८८, मिोपरमर्शिाता  ९८४७८४४१८६ र 

९८४८४९७४४६ मा सम्पकश  गिश हुि अिरुोध छ । 

 

अनुसूची ३ 

भिक्षा प्रभतकायव समूहका सदस्यहरू 

S.

N. 
Role 

Name of the Office / 

Organization/DP 

Contact Details 

Contact Person Designation Contact 

Number 

Email 

1 Lead 
Ministry of Social 

Development 

Bishnu Prasad 

Adhikari 
Under Secretary 9858025628 bishnu5888@gmail.com  

2 Secretary 
Ministry of Social 

Development 
Jawaharlal Hamal Under Secretary 9841671415 bijay_hamal@yahoo.com  

3 Co-Lead 

Save the Children Atma Ram Bhattarai 
Technical Manager - 

Education 
9858028120 

atmaram.bhattarai@saveth

echildren.org 

Save the Children 

(Alternative) 
Bal Mukunda Mahat 

Senior Project 

Coordinator - 

Education 

9851172180 
balmukunda.mahat@savet

hechildren.org 

4 Co-Lead UNICEF 
Pharsu Ram Panth/ 

Indra Raj Panta 
Education Officer 

9858085510 

9858085515 

ppanth@unicef.org            

ipanta@unicef.org 

5 Member National Education Board Jit Bahadur Shah Controller 9858017968 jbshah072@gmail.com  

6 

Member 
Directorate of Education 

Development 
Dipa Hamal Director 9858051580 dipahamal@hotmail.com 

Member 
Directorate of Education 

Development 
Hem Raj Pokhrel Under Secretary 9851196341 pokhrelp7@gmail.com 

7 Member 
Birendranagar 

Municipality 
Lalit Bikram Singh Under Secretary 9849876691 Singhlb65@gmail.com 

8 Member EDCU Surkhet Narayan Paudel Unit Chief 9858053408 
narayanprasadpaudel2018

@gmail.com 

9 Member 
Ministry of Internal 

Affairs and Law 
Ekraj Chaulagain Law Officer 9748006979 

yakarajchaulagain@gmail.

com 

mailto:bishnu5888@gmail.com
mailto:bijay_hamal@yahoo.com
mailto:atmaram.bhattarai@savethechildren.org
mailto:atmaram.bhattarai@savethechildren.org
mailto:jbshah072@gmail.com
mailto:narayanprasadpaudel2018@gmail.com
mailto:narayanprasadpaudel2018@gmail.com
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10 Member 
Directorate of Human 

Resource Development 
Subarna Khadka Section Officer 9848028004 Subarna2035@gmail.com 

11 Member Plan International Nepal Bed Prasad Dangi 

Education 

Programme 

Specialist  

9868084790 
bedprasad.dangi@plan-

international.org 

12 Member Handicap International Nahakul Neupane 
Inclusive Edu. 

Officer  

9801975926

  
n.neupane@hi.org 

13 Member WFP Sikha Thapa  
Programme 

Associate  
9848061711 

sikha.thapa@wfp.org 

14 Member 
Teacher Federation of 

Nepal 
Devendra Adhikari Chairperson 9848076613 

devendraadhikari301@gm

ail.com  

15 Member 
National Campaign for 

Education (NCE) 
Tika Ram Acharya 

Central Treasurer 
9858051546 tacharya@sacnepal.org.np 

16 Member 
CSO for Child Rights in 

Karnali 
Mukund Kumar Giri 

Secretariat Member 

and SOS Surkhet 

Program Director 9858052288 

mukunda.giri@sosnepal.or

g.np  

17 Member PABSON Naina Singh Khatri Chairperson 9848050886 nain_khatri@yahoo.com  

18 Member N-PABSON 
Kamal Singh Chairperson 9848291731 

kamalsingh14150@gmail.

com 

19 Member 
Federation of Nepalese 

Journalist Durga Thapa Chairperson 9848246407 
durgathapaskt@gmail.com  

20 Member World Education 
Birendra Bahadur 

Thapa 
Program Officer 9848643981 

birendra_thapa@np.worlde

d.org 

21 Member KIRDARC 
Nabin Kumar Shahi 

Program Manager, 

Karnali Province 9848251479 
nshahi@kirdarc.org 

22 Member SAC Nepal 
Khagendra Pd. 

Shaarma 
MEAL Officer 9848047030 

kbhandari@sacnepal.org.n

p;  

23 Member 

VSO 

Dinesh Pokharel 
Project Coordinator-

ICS 

9848437141 

9851223861 

dinesh.pokharel@vsoint.or

g  

24 Member Mala Pradhan 
Project Coordinator-

ICS 
9851227030 mala.pradhan@vsoint.org 

25 Member NFDN Bishnu Sharma Chairperson 9858028236 bishnu28236@gmail.com 

26 Member 

UMN Hira Lal Shrestha 

Senior Program 

Officer-

Education/Disability 

9846113637

/ 

9844903219 

hira.l.shrestha@umn.org.n

p  

27 Member Room to Read/ Padhnako 

Lagi Kotha Baburam Pokhrel 

Literacy Program 

Officer 

9801977801 

9847158512 

baburam.pokhrel@roomtor

ead.org  

28 Member NRCS Krishna Bdr Thapa Secretary General  9858052109 kthapag7@gmail.com  

29 Member 
Nepal Safer School 

Project (NSSP) Prajwal Khatiwada Project Coordinator 9852025942 

prajwal.khatiwada@saveth

echildren.org 

30 Member 
Save the Children Dil Kamal Chhetri 

Project Coordinator - 

Safe School 9857634087 

dil.chhetri@savethechildre

n.org 

31 Member Mid-Western University Bishnu Khadka Asst. Dean 9858058411 luckybishnu@gmail.com 

mailto:bedprasad.dangi@plan-international.org
mailto:bedprasad.dangi@plan-international.org
mailto:sikha.thapa@wfp.org
mailto:devendraadhikari301@gmail.com
mailto:devendraadhikari301@gmail.com
mailto:nain_khatri@yahoo.com
mailto:kamalsingh14150@gmail.com
mailto:kamalsingh14150@gmail.com
mailto:durgathapaskt@gmail.com
mailto:birendra_thapa@np.worlded.org
mailto:birendra_thapa@np.worlded.org
mailto:nshahi@kirdarc.org
mailto:dinesh.pokharel@vsoint.org
mailto:dinesh.pokharel@vsoint.org
mailto:mala.pradhan@vsoint.org
mailto:bishnu28236@gmail.com
mailto:hira.l.shrestha@umn.org.np
mailto:hira.l.shrestha@umn.org.np
mailto:baburam.pokhrel@roomtoread.org
mailto:baburam.pokhrel@roomtoread.org
mailto:kthapag7@gmail.com
mailto:dil.chhetri@savethechildren.org
mailto:dil.chhetri@savethechildren.org
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32 Member 
SMC Federation Gobinda Koirala Chairperson 9858050050 

gobindakoirala@gmial.co

m 

33 Member 
Federation of Public 

Campus Wakil Basnet Chairperson 9858050050 basnetwakil@gmail.com 

34 Member 
World Vision 

International 

 Bishwonath 

Ghimire     

bishwanath_ghimire@wvi.

org 

35 Member 
CMC Lok Bahadur BK 

School Mental 

health Supervisor 9822520966 maharalok25@gmail.com 

36 Member Global Action Nepal Khageshwori Bohara District Coordinator 9864488596 khageshworib@gmail.com 

37 Member Oda Foundation Arya Shre Aryal Education Manager 9849541798 arya@odafoundation.org 

38 Member Seto Gurans Radha Malla Program Coordinat 9848001169 radhamalla69@gmail.com 

39 Member 
Society of Technology-

Friendly Teachers 

Tilak Bahadur 

Khatri Chairperson 9858058232 khatrit51@gmail.com 

40 Member 

Good Neighbours 

Khyamraj 

lamichhane 

Birendra Tharu     

 khyamraj.lamichhane@gn

inepal.org 

birendra.tharu@gninepal.o

rg 

 

 

अनुसूची ४ 

कर्ावली प्रदेस भस्थत भर्भिन्त्न एि एमहरूको भर्र्रर् 

SN Name of Radio  
Cap

acity 
Adress 

Contact Person 

Name and 

Position 

Number of 

Contact Person 
Email  

Rukum 

(West) 

Radio Sisne FM 
100 

Mushikot 

Municipality  

Narayan Kumar 

Shah 9847999322 

radiosisnerukum@yahoo.co

m  

Radio Sanibheri 

FM 500 

Mushikot 

Municipality Dhruba Budhathoki 9857821507 mcr.sfm@gmail.com  

Radio Chaurjahari 

FM 100 

Chaurjahari 

Municipality Gyanu Gautam 9858075575 gautamrukum@gmail.com 

Radio Uttarganga 

FM 100 

Mushikot 

Municipality Bhim sirjan Oli 9847869013 bhimsirjan@gmail.com  

Radio Gemitribeni 

FM 100 

Mushikot 

Municipality Prakash Devkota     

Radio Unic FM 
500 

Mushikot 

Municipality Tarak KC 9851042671   

Salyan 

Radio Rapti FM 
100 Sarada Municipality Ramesh Gautam 9847843555 rfmsalyan@gmail.com  

Radio Sarada FM 
500 Sarada Municipality Saligram Sharma 9857820451 radiosaradafm@gmail.com  

Radio Kapurkot 

FM 100 

Kapurkot Rural 

Municipality Santosh Gharti 9847817509 radiokapurkot@gmail.com  

mailto:gobindakoirala@gmial.com
mailto:gobindakoirala@gmial.com
mailto:bishwanath_ghimire@wvi.org
mailto:bishwanath_ghimire@wvi.org
mailto:khyamraj.lamichhane@gninepal.org
mailto:khyamraj.lamichhane@gninepal.org
mailto:birendra.tharu@gninepal.org
mailto:birendra.tharu@gninepal.org
mailto:radiosisnerukum@yahoo.com
mailto:radiosisnerukum@yahoo.com
mailto:mcr.sfm@gmail.com
mailto:gautamrukum@gmail.com
mailto:bhimsirjan@gmail.com
mailto:rfmsalyan@gmail.com
mailto:radiosaradafm@gmail.com
mailto:radiokapurkot@gmail.com
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Radio Salyan FM 
250 Sarada Municipality Rajeev KC 9858021470   

Radio Tahalka 100 Sarada Municipality       

Surkhet 

Jagaran FM 500 Birendranagar-12  Deependra Oli 9858050007 fmjagaran.skt@gmail.com  

Radio Bheri FM 
500 Birendranagar-7  Narayan Koirala  9858050011 radiobheri@gmail.com 

Bulbule FM 
500 Birendranagar-6  Khim Regmi 9858050664 bulbulefm@yahoo.com  

Radio Surkhet FM 
250 Birendranagar-6  Narayan Sapkota 83524170 radiosurkhetfm@gmail.com  

Radio Pradesh FM 
500 Birendranagar-6  

Ganesh kanchan 

Bharati 9858046046 pradeshfm@gmail.com  

Radio Bheriganga 

FM 250 

Bheriganga MUN 

Chhinchu  Yamlal Kandel 9858052184 

radiobheriganga15@gmail.co

m  

Dailekh 

 Dhrubatara FM 
1000 Narayan Municipality  Chakra KC 9858050323 dtfmdailekh@gmail.com 

 Jwala FM   Narayan Municipality       

  
          

Jajarkot 

Radio Khalanga 

FM 100 Bheri Municipality  Saroj Oli 9858080427 jajarkotfm@gmail.com  

Radio Jajarkot FM 
500 Bheri Municipality  Navaraj Shahi 9758003522 radiojajarkot@gmail.com  

Radio Hamropaila 

FM 100 Bheri Municipality  Balkumar Sharma  9858027317 radiopailafm@gmail.com  

Dolpa 

Radio Dolpa FM 
100 Dunai Bishnulal Budha 9758900076 radiodolpafm@gmail.com  

Radio Tripura FM 
100 

Tripurasundari 

Municipality  

Kamal Bahadur 

Budha 9851181407 radiotripura.dop@gmail.com  

  
          

Jumla 

Radio Karnali FM 
100   Gorkha Thapa 9858320239 rkfm105.2@gmail.com  

Radio Nari Aawaj 

FM 100   Hari Devi Rokaya 9848300220 

radionariaawaj100.6@gmail.

com  

Radio Khula 

Aakash FM 100   Ratan Nepali  9848329941 

radiokhulaaakash@gmail.co

m  

Kalikot 

Radio Naya 

Karnali FM 100 

Khadachakra 

Municipality  Bharat Raj Bista 9848307447 

radionayakarnalikalikot@gm

ail.com  

Radio Chankheli 

FM 500 

Khadachakra 

Municipality  Jaj Raj Shahi 9848301156 radiochankheli@gmail.com  

Radio Sannitribeni 

FM 100 Sannitribeni RMP Birendra Acharya  9858322058 birendra52kkt@gmail.com  

mailto:fmjagaran.skt@gmail.com
mailto:radiobheri@gmail.com
mailto:bulbulefm@yahoo.com
mailto:radiosurkhetfm@gmail.com
mailto:pradeshfm@gmail.com
mailto:radiobheriganga15@gmail.com
mailto:radiobheriganga15@gmail.com
mailto:dtfmdailekh@gmail.com
mailto:jajarkotfm@gmail.com
mailto:radiojajarkot@gmail.com
mailto:radiopailafm@gmail.com
mailto:radiodolpafm@gmail.com
mailto:radiotripura.dop@gmail.com
mailto:rkfm105.2@gmail.com
mailto:radionariaawaj100.6@gmail.com
mailto:radionariaawaj100.6@gmail.com
mailto:radiokhulaaakash@gmail.com
mailto:radiokhulaaakash@gmail.com
mailto:radionayakarnalikalikot@gmail.com
mailto:radionayakarnalikalikot@gmail.com
mailto:radiochankheli@gmail.com
mailto:birendra52kkt@gmail.com
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Radio Malika FM 
100 

Khadachakra 

Municipality  

Khagendra 

Bhattarai     

Radio Shuvakalika 

FM 100 Shuvakalika RMP Aakash Chaulagain  9841839153   

Radio 

Chulimalika/Nepal

i Aawaj 100 

Khadachakra 

Municipality  Ashok nath Yogi  9758001436   

Mugu Radio Mugu FM 
100 Gamgadhi Padam Neupane 9751060770 radiomugu@gmail.com  

Radio Rara FM 100 Gamgadhi Mangal Bdr.Shahi 9758900158 shahi.mangal@gmail.com  

Radio Sauryadaya 

FM 500 Gamgadhi Padam Malla 9858320448 

communityradio92.4@gmail.

com  

Humla 

Radio Karnali 

aawaj FM 250 Simkot Navaraj Mahatara 9851124610 

radiokarnaliaawaj94.2@gmai

l.com  

Radio Shrinagar 

FM 100 Adanchuli RMP 

Kali Bahadur 

Thapa 9858321107 radioshreenagar@gmail.com  

Radio Kailash FM 

250 Simkot 

Janak Bahadur 

Shahi 9858321049 jiwanshahi@gmail.com  

            

 

अनुसूची ५ 

भिक्षा भर्कास तथा समन्त्र्य इकाई भर्र्रर् 
SN District Name of Unit Chief Contact Number Email 

1 Surkhet Narayan Prasad Poudel 9848030630 narayanprasadpoudel2018@gmail.com  

2 Dailekh Tej Bahadur Thapa  9858051486 tejbdr01@gmail.com 

3 Jajarkot Amrita Adhikari 9843204329 amreeetaa@gmail.com  

4 Salyan Lal Bahadur Gharti  9857844045 salyan.deo@gmail.com  

5 

Rukum 

(West) Taraprakash Pun  

9847853622 

9847853622 pun.tara571@gmail.com 

6 Kalikot Mahesh Devkota 9858320104 edcukalikot@gmail.com 

7 Jumla Makar Bahadur Bhandari 9863120753  deojumla4@gmail.com 

8 Mugu Surya Khatri 9858320286 deomugu@gamial.com  

9 Humla Bishnu Bahadur Shahi 9848316355 shahibishnu394@gmail.com 

10 Dolpa Singaraj Dangi 9851151527 deodolpa087@gmail.com 

 

  

mailto:radiomugu@gmail.com
mailto:shahi.mangal@gmail.com
mailto:communityradio92.4@gmail.com
mailto:communityradio92.4@gmail.com
mailto:radiokarnaliaawaj94.2@gmail.com
mailto:radiokarnaliaawaj94.2@gmail.com
mailto:radioshreenagar@gmail.com
mailto:jiwanshahi@gmail.com
mailto:narayanprasadpoudel2018@gmail.com
mailto:tejbdr01@gmail.com
mailto:amreeetaa@gmail.com
mailto:salyan.deo@gmail.com
mailto:edcukalikot@gmail.com
mailto:deomugu@gamial.com
mailto:shahibishnu394@gmail.com
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अनुसूची ६ 

सामाभजक भर्कास कायावलय भर्र्रर् 
SN District Name of Unit Chief Contact Number Email 

१ दलैेि झलक कोइराला  ९८५८०४७६७२   

२ जाजरकोट िनबहादरु भिि  ९८५८०५२६००   

३ सल्यान भिमप्रसाद िमान  ९८५७८३५१०५   

४ रुकुम पभिम िीमप्रसाद ढकाल  ९८४८०४१८५३   

५ काभलकोट रामप्रसाद उपाध्याय  ९८४१३०१०७६   

६ जमुला बलभिर सनुार  ९८५८४८०७७७   

७ मगु ु लोकप्रसाद पौडेल  ९८४८०३८९४८   

८ हुमला दानिहादरु गरुुङ्ग  ९८५११९१९७०   

९ डोल्पा िनञ्जय िमान  ९८५८०८८०९९   

 

अनुसूची ७ 

स्थानीयतहगत भिक्षा प्रमूर्खहरूको भर्र्रर् 
District Local Level Name of the Education 

Section Head 

Contact 

Number  

E-mail ID  

Rukum (West) Musikot municipality Binaram Khadka 9847864475 khadkabinaram@gmail.com 

Chaurjahari Municipality Gopal Pokharal  9868260722 ito.chaurjaharimun@gmail.com  

Aathbis Municipality Thal Bahadur Oli  9863089273 aathbiskotmun073@gmail.com 

Bafikot Rural Municipality Gyan Khadka  9857824993 khadkagyan@gmail.com 

Tribeni Rural Municipality Obiram Roka 9843879864 obiram.roka@gmail.co 

Sanibheri Rural Municipality Bhupal Singh Bista  9848106192 sanibherimun@gmail.com  

Salyan Sarada municipality Liladhar Babal  9851169671 ito.shaaradamun@gmail.com  

Baghchaur Municipality Ram Bhadur Hamal  9844230589 ito.bagchourmun@gmail.com  

Bangadhkubhinde Municipality Chakra Bahadur Rawot  9848185846   

Kalimati Rural Municipality Bidur KC  9857844568   

Tribeni Rural Municipality Dal Bahadur Rana 9866963143 edu.triveni@gmail.com 

Kapurkot Rural Municipality Krishna Bhandari  9844980989   

Chhatrishwari RM Rama Regmi, Keshar Oli 9857844507   

Siddha Kumakh RM Krishna kumari Bhandari  9868326724 ito.siddhakumakhmun@gmail.com  

Kumakhmalika RM Nokh Bahadur Gosai 9844966312   

Darma  Rural Municipality Sher Prshad Dhakal 9858040440   

Surkhet Birendranagar Municipality Lalit Bikram Shahi 9849876691 singhlb55@gmail.com  

Bheriganga Municipality Dhirendra lamsal Sharma 9858080380 sharmadp50@gmail.com  

Gurbhakot Municipality Surendra Bhandari 9858052235 surendrabhandari2023@gmail.com 

Panchapuri Municipality Dorna Pathak 9858052115   

Lekabesi Municipality Pahalman Adhikari 9848193911 pahal_dasrathpur@yahoo.com 

Chaukune Rural Municipality Bhanu Bhakta Ghimira 9844866890   

Barahatal Rural Municipality Dammar Kumari Rokaya 9868102239 rokayadammar3@gmail.com  

mailto:ito.chaurjaharimun@gmail.com
mailto:aathbiskotmun073@gmail.com
mailto:obiram.roka@gmail.co
mailto:sanibherimun@gmail.com
mailto:ito.shaaradamun@gmail.com
mailto:ito.bagchourmun@gmail.com
mailto:edu.triveni@gmail.com
mailto:ito.siddhakumakhmun@gmail.com
mailto:singhlb55@gmail.com
mailto:sharmadp50@gmail.com
mailto:pahal_dasrathpur@yahoo.com
mailto:rokayadammar3@gmail.com
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Chinggad Rural Municipality Tulasi Ban 9868010875   

Simta Rural Municipality Buddhi Gautam 9868911723   

Dailekh Narayan Municipality Himalaya Jung Shaha 9848223301 shahahimalayajung@gmail.com  

Dullu Municipality Bikasjung Shahi 9864369664 dullumun@gmail.com  

Chamunda Bindrasaini  M Nabin Shahi  9844896081 chamunda.bindrasaini@gmail.com  

Aathbis Municipality Gokarnanath Yogi  9844876300 aathabismun@gmail.com  

Bhagawatimai RM Man Bahadur BK 9848117016 rmp.bhagawatimai@gmail.com  

Gurans RM Bhupendra Bahadur 

Bhandari  

9848037404 gurans.rmp@gmail.com  

Dungeshwar RM Man Bahadur Gautam  9868116178 ito.dungeshwormn@gmail.com  

Naumule RM Bhakti Prasad Upadhyaya 9858063094 naumulegapa@gmail.com  

Mahabu RM Krishna Bahadur Oli 9848048928 ito.mahaburmun@gmail.com  

Bhairabi RM Chetan lamichhane  9867871753 bhairabirm@gmail.com  

Thatikadh RM Netra Bahadur Thapa  9849963963 thantikandh.rmp@gmail.com  

Jajarkot Bheri Municipality Anish Shah 9858054720 anishshah277@gmail.com  

Chhedagad Municipality Dolraj Kafle 9841529394 drkaafle@gmail.com  

Nalgad Municipality Balbir BK 9848136038 bbbrisang@gmail.com  

Kushe RM Man Bahadur Giri 9748663088 girimanbdr@gmail.com 

Junichade RM Dipak Shahi 9848299192   

Barekot RM Kali Bahadur Malla 9748070652   

Shiwalaya RM Man Bahadur Basnet 9748111517 nambasnet14@gmail.com  

Dolpa Thulibheri Municipality Dil Prasad Rokaya 9848304813 dilrokaya42@gmail.com  

Tripurasundari Municipality Bhim Bdr Dharala 9748033666 bhimdharala4@gmail.com  

Dolpobuddha RM Umeshjung Karki 9867466783 ito.dolpobuddhamun@gmail.com  

Se-Phoksundo RM Lal Bdr Budha 9858060116 ito.sephoksundomun@gmail.com  

Jagadulla RM Gopal Budha 9847010371 ito.jagadullamun@gmail.com  

Mudkechula RM Dal Bdr Basnet 9868353745 ito.mudkechulamun@gmail.com 

Kaike RM Samjhna Adhikari 9841938164 ito.kaikemun@gmail.com  

Chharka Tangsong RM Bhakta Bdr Budha 9848387084 ito.chharkatansonmun@gmail.com  

Jumla Chandannath Municipality Khadananda Chaulagain 9848305660 khadakchaulagain@gmail.com 

Kanakasundari RM Narayan Regmi 9848302208   

Sinja RM Janga Bahadur Shahi 9848312472 shahijung27@gmail.com 

Hima RM Hari Shankar Chaulagain 9864871257 dhitalshankar374@gmail.com 

Tila RM Dipendra Raj Hamal     

Guthichaur RM Prem Prasad Khanal     

Tatopani RM Chhaya Datta Chaulagain 9848349359 chhayadattachaulagain247@gmail.com 

Patarasi Jhanmaya Khatri 9864356640 patarasirmjumla@gmail.com 

Kalikot Khadachakra Municipality Jashi Prasad Chaulagain 9848301753 jpchaulagain@gmail.com 

Raskot Municipality Prabhulala Neupane  9848301973 prabhulalneupane12@gmail.com 

Tilagupha Municipality Lila Raj Bam  9868390327   

Pachaljharana RM Nawaraj Shahi 9848377390 pachaljharanaedu@gmail.com 

Sanni-tribeni RM Dharma Raj Shahi 9848301598 shahidharma027@gmail.com 

Naraharinath RM Durga Lal Neupane 9848320174 narharinathpaga@gmail.com 

Shubha Kalika RM Nawaraj Acharya 9848051752 nawarajkundan10@gmail.com  

mailto:shahahimalayajung@gmail.com
mailto:dullumun@gmail.com
mailto:chamunda.bindrasaini@gmail.com
mailto:aathabismun@gmail.com
mailto:rmp.bhagawatimai@gmail.com
mailto:gurans.rmp@gmail.com
mailto:ito.dungeshwormn@gmail.com
mailto:naumulegapa@gmail.com
mailto:ito.mahaburmun@gmail.com
mailto:bhairabirm@gmail.com
mailto:thantikandh.rmp@gmail.com
mailto:anishshah277@gmail.com
mailto:drkaafle@gmail.com
mailto:bbbrisang@gmail.com
mailto:girimanbdr@gmail.com
mailto:nambasnet14@gmail.com
mailto:dilrokaya42@gmail.com
mailto:ito.dolpobuddhamun@gmail.com
mailto:ito.sephoksundomun@gmail.com
mailto:ito.jagadullamun@gmail.com
mailto:ito.kaikemun@gmail.com
mailto:ito.chharkatansonmun@gmail.com
mailto:nawarajkundan10@gmail.com
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Mahabai RM Dal Bahadur Budha 9864917882 dalbdr123@gmail.com 

Palata RM Rana Prasad Bhatta 9862401217 palataeducation2019@gmail.com 

Mugu Chhayanath Rara Municipality Hasta Bham  9861600724   

Buddhi bahadur Shahi 9868350379   

Mugumakarmarog RM Subash Chandra Rawal 9860274549   

Soru RM  Birendra Malla 9848110377   

Khatyad RM Naresha Shahi 9858322538   

Humla Simkot RM Barkaha Phadera 9848304885 barsaphadera12345@gmail.com 

Namkha RM Khem Raj Shahi     

Sarkegad RM Anisha Tharu     

Chankheli RM Vupendra Upadhaya 9858025258 vupendraupadhaya@gmail.com  

Tanjakot RM Jaya Rudra Dhakal 9851169872 jayarudradhakal07@gmail.com 

Kharpunath RM Mukum Thapa     

Adanchuli RM       

 

अनुसूची ८ 
स्थानीयतहगत गैससहरूको भर्र्रर् 

District Local Govt.  Name of Agency / 

NGOs working in 

education 

Contact Person  Contact 

Number  

E-mail ID  

Rukum 

(West) 

Musikot municipality World Education  

Mic Nepal  

Pramod Kumar Bista  

Sita Kumari Bista 

9856090000 

9868277327 

pramod_bist@np.worlded.org; 
bista.sita1992@gmail.com 

Chaurjahari Municipality World Education  

Mic Nepal/EGRP 

MIC Nepal/EGRP 

Pramod Kumar Bista  

Sita Kumari Bista 

Ramesh Nepali  

9856090000 

9868277327 

9840011832 

pramod_bist@np.worlded.org; 

bista.sita1992@gmail.com 

Aathbis Municipality World Education  

Mic Nepal  

MIC Nepal/EGRP 

Pramod Kumar Bista  

Sita Kumari Bista 

9856090000 

9868277327 

9808013833 

pramod_bist@np.worlded.org; 
bista.sita1992@gmail.com 

Bafikot Rural 

Municipality 

World Education  

Mic Nepal  

MIC Nepal/EGRP 

Pramod Kumar Bista  

Sita Kumari Bista 

Dhanmaya Rawal  

9856090000 

9868277327 

98680040979 

pramod_bist@np.worlded.org; 
bista.sita1992@gmail.com 

Tribeni Rural 

Municipality 

World Education  

Mic Nepal  

Pramod Kumar Bista  

Sita Kumari Bista 

9856090000 

9868277327 

pramod_bist@np.worlded.org; 

bista.sita1992@gmail.com 

Sanibheri Rural 

Municipality 

World Education  

Mic Nepal  

EGRP 

Pramod Kumar Bista  

Sita Kumari Bista 

Bhabani Pun 

9856090000 

9868277327 

9809702869 

pramod_bist@np.worlded.org; 

bista.sita1992@gmail.com 

Salyan Sarada municipality Dalit Devlopment 

Society,DDS  

Nim ahadur Nepali  9857821183 ddssalyan@gmail.com;  

Baghchaur Municipality Dalit Devlopment 

Society,DDS  

Nim ahadur Nepali  9857821183 

Bangadhkubhinde 

Municipality 

        

Kalimati Rural 

Municipality 

        

Tribeni Rural 

Municipality 

Dalit Devlopment 

Society,DDS  

Nim ahadur Nepali  9857821183 ddssalyan@gmail.com;  

Kapurkot Rural 

Municipality 

Dalit Devlopment 

Society,DDS  

Nim ahadur Nepali  9857821183 

Chhatrishwari Rural 

Municipality 

Dalit Devlopment 

Society,DDS  

Nim ahadur Nepali 9857821183 

mailto:barsaphadera12345@gmail.com
mailto:vupendraupadhaya@gmail.com
mailto:jayarudradhakal07@gmail.com
mailto:ddssalyan@gmail.com;
mailto:ddssalyan@gmail.com,salyandds.rtr@gmail.com
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Siddha Kumakh RM Dalit Devlopment 

Society DDS Salyan, 

CMC Nepal 

Nim ahadur Nepali 9857821183, 

9847844186 

Kumakhmalika Rural 

Municipality 

        

Darma  Rural 

Municipality 

        

Surkhet Birendranagar 

Municipality 

Global Action Nepal Khageshwari Bohara 9864488596 khageshworib@gmail.com 

SAC Nepal Khagendra Pd Sharma 9848047030 kbhandari@sacnepal.org.np; 

khagendra.sac@gmail.com 

CODED Narayan BK 9748000131   

NCE Tikaram Acharya 9858051546 tacharya@sacnepal.org.np 

NSSP       

Bheriganga Municipality Global Action Nepal Khageshwari Bohara 9864488596 khageshworib@gmail.com 

SAC Nepal Khagendra Pd Sharma 9848047030 kbhandari@sacnepal.org.np; 

khagendra.sac@gmail.com 

CODED Narayan BK 9748000131   

NCE Tikaram Acharya 9858051546 tacharya@sacnepal.org.np 

NSSP       

Gurbhakot Municipality Global Action Nepal Khageshwari Bohara 9864488596 khageshworib@gmail.com 

SAC Nepal Khagendra Pd Sharma 9848047030 kbhandari@sacnepal.org.np; 

khagendra.sac@gmail.com 

CODED Narayan BK 9748000131   

NCE Tikaram Acharya 9858051546 tacharya@sacnepal.org.np 

NSSP       

Panchapuri Municipality CODED Narayan BK 9748000131   

NSSP Tribhuwan Bastola 9849808569   

AAWAJ Pabitra Shahi 9858050807   

NCE Tikaram Acharya 9858051546 tacharya@sacnepal.org.np 

EKATA Foundation Tej Rokaya 9848279982   

Lekabesi Municipality Global Action Nepal Khageshwari Bohara 9864488596 khageshworib@gmail.com 

SAC Nepal Khagendra Pd Sharma 9848047030 kbhandari@sacnepal.org.np; 

khagendra.sac@gmail.com 

CODED Narayan BK 9748000131   

NCE Tikaram Acharya 9858051546 tacharya@sacnepal.org.np 

NSSP       

Chaukune Rural 

Municipality 

CODED Narayan BK 9748000131   

NCE Tikaram Acharya 9858051546 tacharya@sacnepal.org.np 

NSSP       

Barahatal Rural 

Municipality 

Global Action Nepal Khageshwari Bohara 9864488596 khageshworib@gmail.com 

CODED Narayan BK 9748000131   

NCE Tikaram Acharya 9858051546 tacharya@sacnepal.org.np 

NSSP       

Disable 

Empowerment Center 

(DEC) 

Bhupendra Sijapati 9860190847   

Chinggad Rural 

Municipality 

CODED Narayan BK 9748000131   

NCE Tikaram Acharya 9858051546 tacharya@sacnepal.org.np 

NSSP       

Simta Rural 

Municipality 

CODED Narayan BK 9748000131   

NCE Tikaram Acharya 9858051546 tacharya@sacnepal.org.np 

NSSP       

Dailekh Narayan Municipality         

mailto:khageshworib@gmail.com
mailto:tacharya@sacnepal.org.np
mailto:khageshworib@gmail.com
mailto:tacharya@sacnepal.org.np
mailto:khageshworib@gmail.com
mailto:tacharya@sacnepal.org.np
mailto:tacharya@sacnepal.org.np
mailto:khageshworib@gmail.com
mailto:tacharya@sacnepal.org.np
mailto:tacharya@sacnepal.org.np
mailto:khageshworib@gmail.com
mailto:tacharya@sacnepal.org.np
mailto:tacharya@sacnepal.org.np
mailto:tacharya@sacnepal.org.np
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Dullu Municipality         

Chamunda Bindrasaini 

Municipality 

Everest Club Dailekh  Tekraj Acharya  9858050704 tekrajskt@gmail.com  

Aathbis Municipality Everest Club Dailekh  Mina Thapa  9848057150 mina.thapadlk@gmail 

Bhagawatimai RM Ekata Foundetation 

Nepal  

Janak Adhikari  9844857110 jadhikari092@gmail.com  

Gurans RM SOSEC Nepal 

Dailekh  

Nawa Raj BC  9858052562 sosec.sahayatra@gmail.Com  

Gurans RM Everest Club Dailekh  Tekraj Acharya  9858050704 tekrajskt@gmail.com  

Dungeshwar RM         

Naumule RM Everest Club Dailekh  Mina Thapa  9848057150 mina.thapadlk@gmail 

Mahabu RM         

Bhairabi RM SOSEC Nepal 

Dailekh  

Durga Giri 9858022511 giridurga5@gmail.com  

Thatikadh RM         

Jajarkot Bheri Municipality YARSON-Nepal Sahadev Basnet 9848026912 sahadevjkt@gmail.com 

Chhedagad Municipality PTYSM Chhabi Pant 9858052127 chhabi.pant@gmail.com 

Nalgad Municipality PTYSM Chhabi Pant 9858052127 chhabi.pant@gmail.com 

Kushe RM HRDC Ran Bahadur Karki 9858064508 ranabdrkarki9@gmail.com 

YARSON-Nepal Sahadev Basnet 9848026912 sahadevjkt@gmail.com 

PTYSM Chhabi Pant 9858052127 chhabi.pant@gmail.com 

Junichade RM PTYSM Chhabi Pant 9858052127 chhabi.pant@gmail.com 

Barekot RM PTYSM Chhabi Pant 9858052127 chhabi.pant@gmail.com 

Shiwalaya RM None None None None 

Dolpa Thulibheri Municipality         

Tripurasundari 

Municipality 

        

Dolpobuddha RM         

Se-Phoksundo RM         

Jagadulla RM KIRDARC Nepal  Sabina Bohora  9841285913 bohorasabina99@gmail.com 

Mudkechula RM KIRDARC Nepal    9841285913 bohorasabina99@gmail.com 

Kaike RM         

Chharka Tangsong RM         

Jumla Chandannath 

Municipality 

Save the Children & 

consoltium 

Ashbir Saru 9848080483 ashbir.saru@savethechildren.

org 

Kanakasundari RM Plan International Bed Prasad Dangi 9868084790 bedprasad.dangi@plan-

international.org 

KIRDARC Resham Shahi 9849002104 rsreshamshahi@gmail.com 

Sinja RM Plan International Bed Prasad Dangi 9868084790 bedprasad.dangi@plan-

international.org 

KIRDARC Resham Shahi 9849002104 rsreshamshahi@gmail.com 

Save the Children & 

consoltium 

Ashbir Saru 9848080483 ashbir.saru@savethechildren.

org 

Hima RM Plan International Bed Prasad Dangi 9868084790 bedprasad.dangi@plan-

international.org 

World Vision Bishwo Ghimire 9856045461 bishwanath_ghire@wvi.org 

KIRDARC Resham Shahi 9849002104 rsreshamshahi@gmail.com 

Save the Children & 

consoltium 

Ashbir Saru 9848080483 ashbir.saru@savethechildren.

org 

Tila RM World Vision Bishwo Ghimire 9856045461 bishwanath_ghire@wvi.org 

KIRDARC Resham Shahi 9849002104 rsreshamshahi@gmail.com 

Save the Children & 

consoltium 

Ashbir Saru 9848080483 ashbir.saru@savethechildren.

org 

mailto:tekrajskt@gmail.com
mailto:mina.thapadlk@gmail
mailto:jadhikari092@gmail.com
mailto:sosec.sahayatra@gmail.Com
mailto:tekrajskt@gmail.com
mailto:mina.thapadlk@gmail
mailto:giridurga5@gmail.com
mailto:sahadevjkt@gmail.com
mailto:chhabi.pant@gmail.com
mailto:chhabi.pant@gmail.com
mailto:ranabdrkarki9@gmail.com
mailto:sahadevjkt@gmail.com
mailto:chhabi.pant@gmail.com
mailto:chhabi.pant@gmail.com
mailto:chhabi.pant@gmail.com
mailto:bohorasabina99@gmail.com
mailto:bohorasabina99@gmail.com
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Guthichaur RM World Vision Bishwo Ghimire 9856045461 bishwanath_ghire@wvi.org 

KIRDARC Resham Shahi 9849002104 rsreshamshahi@gmail.com 

Tatopani RM World Vision Bishwo Ghimire 9856045461 bishwanath_ghire@wvi.org 

KIRDARC Resham Shahi 9849002104 rsreshamshahi@gmail.com 

Patarasi World Vision Bishwo Ghimire 9856045461 bishwanath_ghire@wvi.org 

KIRDARC Resham Shahi 9849002104 rsreshamshahi@gmail.com 

Kalikot Khadachakra 

Municipality 

UNICEF  Pharsu Ram Pant 9858085510 ppanth@unicef.org 

Seto Gurans Hukum Shahi 9858322175 shahihukum2043@gmail.com 

Raskot Municipality Plan International Bed Prasad Dangi 9868094790 bedprasad.dangi@plan-

international.org 

KIRDARC Tularam Pandey 9848301462 tpandey@kirdarc.org 

UNICEF  Pharsu Ram Pant 9858085510 ppanth@unicef.org 

Seto Gurans Hukum Shahi 9858322175 shahihukum2043@gmail.com 

Tilagupha Municipality Save the Children  Tikaram Nepali 9840696864 tikaram.nepali@savethechildr

en.org 

KIRDARC Tularam Pandey 9848301462 tpandey@kirdarc.org 

UNICEF  Pharsu Ram Pant 9858085510 ppanth@unicef.org 

Seto Gurans Hukum Shahi 9858322175 shahihukum2043@gmail.com 

NNDSWO Gorakh Nepali 9848119027   

Pachaljharana RM UNICEF  Pharsu Ram Pant 9858085510 ppanth@unicef.org 

Seto Gurans Hukum Shahi 9858322175 shahihukum2043@gmail.com 

Sanni-tribeni RM Plan International Bed Prasad Dangi 9868094790 bedprasad.dangi@plan-

international.org 

KIRDARC Tularam Pandey 9848301462 tpandey@kirdarc.org 

SAHAS Nepal Nawaraj Sanjel     

UNICEF  Pharsu Ram Pant 9858085510 ppanth@unicef.org 

Seto Gurans Hukum Shahi 9858322175 shahihukum2043@gmail.com 

Naraharinath RM Plan International Bed Prasad Dangi 9868094790 bedprasad.dangi@plan-

international.org 

KIRDARC Tularam Pandey 9848301462 narharinathgapa@gmail.com 

UNICEF  Pharsu Ram Pant 9858085510 ppanth@unicef.org 

Save the Children  Indra BK 9848294881 indra.bk@savethechildren.org 

NNDSWO Gorakh Nepali 9848119027   

Shubha Kalika RM KIRDARC Nepal Tularam Pandey 9848301462 narharinathgapa@gmail.com 

Save the Children  Tikaram Nepali     

UNICEF  Pharsu Ram Pant 9858085510 ppanth@unicef.org 

Seto Gurans Hukum Shahi 9858322175 shahihukum2043@gmail.com 

Shubha Kalika RM KIRDARC  Tularam Pandey 9848301462 tpandey@kirdarc.org 

Save the Children  Tikaram Nepali 9840696864 tikaram.nepali@savethechildr

en.org 

Seto Gurans  Pharsu Ram Pant 9858085510 ppanth@unicef.org 

UNICEF  Hukum Shahi 9858322175 shahihukum2043@gmail.com 

Mahabai RM ODA Foundation Arya Shree Aryal 9849541798 arya@odafoundation.org 

Seto Gurans  Pharsu Ram Pant 9858085510 ppanth@unicef.org 

UNICEF  Hukum Shahi 9858322175 shahihukum2043@gmail.com 

Palata RM No I/NGO working in 

education 

      

Mugu Chhayanath Rara 

Municipality 

KIRDARC Nepal Tek Bahadur Shahi 9851183958 tshahi@kirdarc.org 

HRENDC Namaraj Rawat 9858322490 namarajrawatlove100@gmail.

com 

SAHAS Nepal  Jit Bal Rai 9861068797 jit@sahasnepal.org.np 

mailto:tikaram.nepali@savethechildren.org
mailto:tikaram.nepali@savethechildren.org
mailto:indra.bk@savethechildren.org
mailto:tikaram.nepali@savethechildren.org
mailto:tikaram.nepali@savethechildren.org
mailto:tshahi@kirdarc.org
mailto:namarajrawatlove100@gmail.com
mailto:namarajrawatlove100@gmail.com
mailto:jit@sahasnepal.org.np
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Seto Gurans Bal 

Bikas Sewa 

Indira Hamal     

HIRYSDEC Min Bahadur Rawal  9858322123 hirysdec.mugu@gmail.com 

Gramin Samudyik 

Sanstha (GSS) 

Dhan Bahadur Malla 9848317885 malla.dhanbdr@gmail.com 

DARRDO Nepal Satal Singh Mijar  9746726444 satal.mijar@gmail.com;  

darrdonepal9@gmail.com 

Mugumakarmarog RM Karani Community 

Development Center 

(KCDC) 

Bashu Rawal 9858322953 bashurawal@gmail.com 

Gramin Samudyik 

Sanstha (GSS) 

Dhan Bahadur Malla 9848317885 malla.dhanbdr@gmail.com 

HIRYSDEC Min Bahadur Rawal  9858322123 hirysdec.mugu@gmail.com 

Seto Gurans Bal 

Bikas Sewa 

Indira Hamal     

KIRDARC Nepal Tek Bahadur Shahi 9851183958 tshahi@kirdarc.org 

HRENDC Namaraj Rawat 9858322490 namarajrawatlove100@gmail.

com 

DARRDO Nepal Satal Singh Mijar  9746726444 satal.mijar@gmail.com;  

darrdonepal9@gmail.com 

Soru RM  KIRDARC Nepal Tek Bahadur Shahi 9851183958 tshahi@kirdarc.org 

Karani Community 

Development Center 

(KCDC) 

Bashu Rawal 9858322953 bashurawal@gmail.com 

Gramin Samudyik 

Sanstha (GSS) 

Dhan Bahadur Malla 9848317885 malla.dhanbdr@gmail.com 

HRENDC Namaraj Rawat 9858322490 namarajrawatlove100@gmail.

com 

INF Mugu Daljit Ghartee 9758900126   

DARRDO Nepal Satal Singh Mijar  9746726444 satal.mijar@gmail.com;  

darrdonepal9@gmail.com 

Khatyad RM KIRDARC Nepal Tek Bahadur Shahi 9851183958 tshahi@kirdarc.org 

Gramin Samudyik 

Sanstha (GSS) 

Dhan Bahadur Malla 9848317885 malla.dhanbdr@gmail.com 

HRENDC Namaraj Rawat 9858322490 namarajrawatlove100@gmail.

com 

DARRDO Nepal Satal Singh Mijar  9746726444 satal.mijar@gmail.com;  

darrdonepal9@gmail.com 

SAHAS Nepal  Jit Bal Rai 9861068797 jit@sahasnepal.org.np 

Namkha RM ADARA, Nepal Anjuk Lama 9841876637 anguk.lama@adaragroup.org 

Sarkegad RM KIRDARC, Nepal Janak Budha 9848309376 janakbudha2014@gmail. Com 

Chankheli RM KIRDARC, Nepal     janakbudha2014@gmail. Com 

Tanjakot RM KIRDARC, Nepal     janakbudha2014@gmail. Com 

Kharpunath RM KIRDARC, Nepal     janakbudha2014@gmail. Com 

Adanchuli RM KIRDARC, Nepal     janakbudha2014@gmail. Com 

 

 

 

 

 

mailto:hirysdec.mugu@gmail.com
mailto:malla.dhanbdr@gmail.com
mailto:satal.mijar@gmail.com;
mailto:satal.mijar@gmail.com;
mailto:bashurawal@gmail.com
mailto:malla.dhanbdr@gmail.com
mailto:hirysdec.mugu@gmail.com
mailto:tshahi@kirdarc.org
mailto:namarajrawatlove100@gmail.com
mailto:namarajrawatlove100@gmail.com
mailto:satal.mijar@gmail.com;
mailto:satal.mijar@gmail.com;
mailto:tshahi@kirdarc.org
mailto:bashurawal@gmail.com
mailto:malla.dhanbdr@gmail.com
mailto:namarajrawatlove100@gmail.com
mailto:namarajrawatlove100@gmail.com
mailto:satal.mijar@gmail.com;
mailto:satal.mijar@gmail.com;
mailto:tshahi@kirdarc.org
mailto:malla.dhanbdr@gmail.com
mailto:namarajrawatlove100@gmail.com
mailto:namarajrawatlove100@gmail.com
mailto:satal.mijar@gmail.com;
mailto:satal.mijar@gmail.com;
mailto:jit@sahasnepal.org.np
mailto:anguk.lama@adaragroup.org
mailto:janakbudha2014@gmail.%20Com
mailto:janakbudha2014@gmail.%20Com
mailto:janakbudha2014@gmail.%20Com
mailto:janakbudha2014@gmail.%20Com
mailto:janakbudha2014@gmail.%20Com
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अनुसूची ९ 

भजल्लागत भर्द्याथी भर्र्रर् 
भजल्ला बाभर्कास 

केन्त्र 

१-५ ६-८ ९-१२ जम्मा १-

२ 

प्राभर्भिक 

भिक्षा 

उच्च 

भिक्षा 

सुिेत १४१५३ ६१७०६ ३३४६६ २८१३१ १२३३०३   

जाजरकोट ६६९८ ४४५१३ १७६१९ १४७६६ ७६८९८   

सल्यान ७५२९ ३७०८७ १९८०५ १७२७९ ७४१७१   

रुकुम (पभिम) ६२२३ ३०९६७ १५८६९ १३६९४ ६०५३०   

दैलेि ७२८१ ४९९३९ २३०८१ १८७७४ ९१७९४   

डोल्पा १९६१ ६५६२ २३८६ २६५६ ११६०४   

कालीकोट ५८६० ३३२५५ १३८४५ १४३१५ ६१४१५   

हुमला ३७१४ ११९८३ ४०१६ २८३६ १८८३५   

मगु ३०४३ ११३६१ ४३७२ ५२५० २०९८३   

जुमला ३२२३ २३८५८ ९८६२ ८९६३ ४२६८३   

जममा ५८,१५८ ३,११,२३१ १,४४,३२१ १,२६,६६४ ५,८२,२१६ १,१४० १२,०१५ 

 

अनुसूची १० 

भजल्लागत भर्द्यालय र भिक्षक भर्र्रर् 
भजल्ला बाभर्कास केन्त्र 

। पूर्व प्राथभमक 

कक्षा 

भर्द्यालयहरू (१-१२) भिक्षक भर्र्रर् (स्थायी र राहत) 

सामुदाभयक संस्थागत जम्मा आिारिूत 

(१-५) 

आिारिूत 

(६-८) 

माध्यभमक 

(९-१०) 

माध्यभमक 

(११-१२) 

जम्मा 

(१-१२) 

सुिेत ५७८ ५०८ ८८ ५९६ १५७६ ४०९ २५६ १७९ २४२० 

जाजरकोट ३११ ४३३ ३ ४३६ ९५६ २२० १२१ ५४ १३५१ 

सल्यान ३८५ ४४६ २८ ४७४ १३१० २०३ १५२ ७४ १७३९ 

रुकुम (पभिम) २७१ ३०९ ७ ३१६ ७४३ २०८ १३१ ७३ ११५५ 

दैलेि ३७६ ४८७ १४ ५०१ १२७७ ३१४ १९२ १४७ १९३० 

डोल्पा ९३ १११ ० १११ ३८९ ६९ ५० २४ ५३२ 

कालीकोट २२३ २८२ ५ २८७ ६९१ १४२ ११६ २०० ११४९ 

हुमला १५२ १३७ ० १३७ ३६२ ९२ ४१ २० ५१५ 

मगु १३४ १४५ ४ १४९ ३५८ ७४ ५७ ४६ ५३५ 

जुमला १९६ १८० ० १८० ५२८ १३३ ११४ ५१ ८२६ 

जममा २७१९ ३०३८ १४९ ३१८७ ८१९० १८६४ १२३० ८६८ १२१५२ 
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भर्द्यालय र भिक्षकहरूको भर्स्तृत भर्र्रर् 
तह भर्द्यालय भिक्षक 

सामुदाभयक सँस्थागत जम्मा सामुदाभयक सँस्थागत जम्मा 

बाभिकास केन्र । पूिन प्राथभमक 

कक्षा 

२५८७ १३२ २७१९    

आिारितु तह       

१.  कक्षा १-५ १९०४ ५४ १९५८ १०७२४ ९४८ ११६७२ 

२.  कक्षा ६-८ ५५४ ३३ ५८७ ३०४६ ३०५ ३३५१ 

माध्यभमक तह       

१. कक्षा ९-१० ३३९ ४३ ३८२ १५७४ २८४ १८५८ 

२. कक्षा ११-१२ २४१ १९ २६० १०३५ ४३ १०७८ 

जम्मा (कक्षा १-१२) ३०३८ १४९ ३१८७ १६३७९ १५८० १७९५९ 

 

अनुसूची ११ 

पूर्व तयारी तथा प्रभतकायव योजना लेर्खन सभमभत 
संयोजक - श्री जिारलाल हमाल, सामाभजक भिकास मन्त्रालय 

सदस्य –  प्रभतभनभि, भिक्षा भिकास भनदिेनालय 

सदस्य –  श्री आत्माराम िट्टराई, सेि द भचल्रेन 

सदस्य –  श्री फसुनराम पन्थ, यभुनसेफ 

सदस्य –  श्री टीकाराम आचायन, भिक्षाकालाभग राभष्िय अभियान / स्याक नेपा



अनुसूची १३ 

कोभिड १९ पूर्वतयारी एर्ं प्रभतकायव भर्स्तृत योजना 

िस भियाकलाप एकाई 
परर 

र्ाम 

पटक 

र्ा 

भदन 

दर जम्मा रकम 

श्रोत व्यर्स्थापन 

कायावन्त्र्यन 

समय 

मूख्य 

भजम्मेबार 
सहयोग 

सामभजक 

भर्कास 

मन्त्रालय 

स्थानीय 

तह 

साझेदार 

संस्था नीभज के्षर 
 

   

क 

पूर्वतयारीका मूख्य 

भियाकलापहरू                           

    1  
प्रदेिस्तरीय भिक्षा समूह गठन र 

पररचालन संख्या 

                  

1  

               

3  

  

100,000  

                      

300,000  

                

300,000  
        

भनरन्तर साभिम साझदेार संस्थाहरू 

    2  
भिक्षक तथा भिद्याथीको त्याङ्क 

अद्याििीकरण पटक 

                  

1  

               

1  

    

50,000  

                        

50,000  
    

                       

50,000  
    

बैिाि दोश्रो 

हप्ता भिभिभन साझदेार संस्थाहरू 

    3  
इन्टरनेट, टेभलभिजन र रेभडयोको 

लेिाजोिा पटक 

                  

1  

               

1  

    

25,000  

                        

25,000  
    

                       

25,000  
    

बैिाि दोश्रो 

हप्ता भिभिभन साझदेार संस्थाहरू 

    4  
प्रदेि कोभिड पूिनतयारी र प्रभतकायन 

योजना भनमानण  योजना 

                  

1  

               

1  

  

200,000  

                      

200,000  

                

100,000  
  

                     

100,000  
    

चैत्र मसान्त 

२०७६ साभिम साझदेार संस्थाहरू 

    5  
क्िारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग िएका 

भिद्यालयको नक्िांकन भनरन्तर 

                  

1  

               

1  

    

25,000  

                        

25,000  
    

                       

25,000  
    

बैिाि दोश्रो 

हप्ता भिभिभन साझदेार संस्थाहरू 

    6  

भिभिन्न समूह तथा संजालसँग 

सहकायन (Inter-cluster  

coordination) भनरन्तर 

                  

1  

            

10  

    

25,000  

                      

250,000  

                

250,000  
        

भनरन्तर साभिम साझदेार संस्थाहरू 

    7  
सचेतनामूलक सामग्री प्रसारण एफ एम  

                

45  

               

4  

    

15,000  

                   

2,362,500  
    

                 

2,362,500  
    

भनरन्तर साभिम साझदेार संस्थाहरू 

  जम्मा         

                     

3,212,500  

                  

650,000  

                            

-    

                    

2,562,500  

                      

-    

                

-          

v= 

प्रभतकायवका मूख्य 

भियाकलापहरू   
                  

      

    1  
भिद्यालय पररसर सरसफाइ एिं 

नीमनभलकरण भिद्यालय 

             

300  

               

1  

    

50,000  

                

15,000,000  

            

4,000,000  

             

5,000,000  

                 

5,000,000  

       

1,000,000  
  

बैिाि मसान्त 

स्थानीय तह, 

भिद्यालयहरू 

साभिम, भिभिभन र साझेदार 

संस्थाहरू 



25 
 

    2  

भिक्षक, भिद्याथी, अभििािक र 

हरेचाहकतानलाई मनोसामाभजक 

सहयोग  संख्या 

             

300  

               

1  

    

25,000  

                   

7,500,000  
    

                 

7,500,000  
    

बैिाि मसान्त 

स्थानीय तह, 

भिद्यालयहरू 

साभिम, भिभिभन र साझेदार 

संस्थाहरू 

    3  

जोभिममा रहकेा बालबाभलकाहरूलाई 

लभक्षत गरी भिद्यालय स्िागत कायनिम 

सन्चालन गने संख्या 

          

3,048  

               

1  

       

6,000  

                

18,288,000  
  

          

12,000,000  

                 

6,288,000  
    

बैिाि मसान्त 

स्थानीय तह, 

भिद्यालयहरू 

साभिम, भिभिभन र साझेदार 

संस्थाहरू 

    4  िैकभल्पक भसकाइ भिभिहरूको 

नक्िांकन र भनमानण पटक 

                  

1  

               

1  

  

300,000  

                      

300,000  

                

150,000  
  

                     

150,000  
    बैिाि दोश्रो 

हप्ता 

मानि 

संिािन 

भिकास केन्र 

साभिम, भिभिभन, भिभिसंइ, 

रापबो र साझेदार संस्थाहरू 

    5  

दरू भिक्षा सहजीकरणको लाभग 

भिक्षकहरूलाई अभिमूिीकरण 

स्थानीय 

तह 

                

79  

               

1  

    

50,000  

                   

3,950,000  

                

790,000  

             

1,580,000  

                     

790,000  

           

790,000  
  

जेठ दोश्रो हप्ता 

मानि 

संिािन 

भिकास केन्र 

र स्थानीय 

तहहरू 

साभिम, भिभिभन, मपभिभि, 

भिक्षक महासंघ र साझेदार 

संस्थाहरू 

    6  दरू तथा िचुनअल भिभिबाट भसकाइ 

भनरन्तरता 

स्थानीय 

तह 

                

79  

               

1  

  

100,000  

                   

7,900,000  

                

900,000  

             

5,000,000  

                 

2,000,000  
    

भनरन्तर 

स्थानीय तह, 

भिद्यालयहरू 

साभिम, भिभिभन, मासभंिके, 

भिभिसंइ र साझेदार 

संस्थाहरू 

    7  
बालबाभलकाहरूलाई भसकाइ सामग्री 

उत्पादन तथा भितरण संख्या 

     

280,000  

               

1  

          

600  

              

168,000,000  

          

33,600,000  

          

50,400,000  

               

67,200,000  

     

16,800,000  
  

जेठ मसान्त 

साभिम र 

स्थानीय तह 

 मपभिभि, साझेदार संस्थाहरू 

र भनभज क्षेत्र 

    8  
घरमा आिाररत भसकाइका लागी 

अभििािक सचेतना कायनिम   एफ एम  

                

20  

               

5  

    

20,000  

                   

2,000,000  
    

                 

2,000,000  
    

भनरन्तर 

साझदेार 

संस्थाहरू 

साभिम, भिभिभन, मासभंिके र 

स्थानीय तहहरू 

    9  
    

      
                                  

-    
          

      

  जम्मा         

                 

222,938,000  

            

39,440,000  

             

73,980,000  

                 

90,928,000  

        

18,590,000  

                

-          

  कूल जम्मा         

                 

226,150,500  

            

40,090,000  

             

73,980,000  

                 

93,490,500  

        

18,590,000  

                

-    

                     

-    

                    

-    

                                        

-    

 

 


