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पररचय 

सन ् २०१९ को अन्त्यर्तर चीनको वहुानका मार्नसमा नयााँ र्कर्समको कोरोना भाइरसको संक्रमण दखेा पर् यो । सन ् २०२० को 

शरुूदरे्ख यो भाइरस दु्रतगर्तमा अन्तयत्र पर्न फैर्िन थाल्यो । पर्ि कोर्भड-१९ नाम र्दइएको यो भाइरसिे केही मर्हनामै वैर्िक 

महामारीको रूप र्ियो । एक व्यर्िबाट अको व्यर्िमा तिुना्मक रूपिे अरू भाइरसभन्तदा चााँडो सने यो रोगको उपचार र्वर्ि वा 

औषिी त्काि पत्ता िागी नसकेको पररप्रेक्ष्यमा संक्रमणिाई फैर्िन नर्दन हात िनेु र मास्कको प्रयोगमा जोड र्दइयो । ्यसबाहके, 

भाइरसको संक्रमण एक स्थानबाट अको स्थानमा नफैर्ियोस ्भनेर व्यर्िहरूको र्हाँडडुििाई र्नयन्तत्रण गनि नेपाि िगायत र्विका िेरै 

मिुकुिे “िक-डाउन” (बन्तदाबन्तदी) र्वर्ि अपनाए । िेरै मात्रामा प्रभार्वतदरे्ख भखिरै संक्रमण दरे्खन थािेका अर्िकांश दशेहरूिे 

मार्नसहरूको र्भडभाड हुने सबै र्कर्समका गर्तर्वर्ि सञ्चािनमा तरुुन्ततै प्रर्तबन्ति िगाउने वा व्यर्ि व्यर्िबीच भौर्तक दरुी कायम 

राख्न कडा नीर्तहरू अपनाउन थािे । यस क्रममा शैर्िक संस्था, कायाििय, मर्न्तदर, उद्योग-किकारखानादरे्ख सामार्जक-सांस्कृर्तक 

गर्तर्वर्िहरू गनि रोक िगाइयो । र्दन प्रर्तर्दन संक्रमण झन ्झन ् फैिाँद ै गएका कारण िेरै दशेहरूमा यो अवस्था कयौ ाँ हप्ता वा 

मर्हनौ ाँसम्म कायम रह् यो । यी सबैका कारण समग्र जनजीवन सन ्२०२० भरर नै प्रभार्वत भयो । र्शिा िेत्र पर्न कोर्भड-१९ बाट 

नराम्ररीनै प्रभार्वत रह्यो । यसिे र्शिा िेत्रमा पारेको प्रभावका र्वर्भन्तन आयामबारे नेपािी साविजर्नक वतृ्तमा थपैु्र ििफि र बहस 

भएका िन ् । तीमध्ये र्वद्यािय र्शिाबारे नेपािी िापा र अनिाइन माध्यममा प्रकार्शत महत्त्वपणूि सामग्रीहरू बटुिेर यो अध्ययन 

सामग्री तयार पाररएको हो ।  

यस अध्ययन सामग्रीबाट नेपािको र्वद्यािय र्शिा िेत्रमा कोर्भड-१९ महामारीिे िे के कस्तो र कसरी प्रभाव पार् यो, यसमा राज्यको 

भरू्मका कस्तो रह्यो, नेपािी सञ्चार माध्यमिे यी र्वषयवस्तिुाई कसरी प्रस्ततु गरे भनेर बझु्न सर्कन्ति ।  

नेपाि सरकारिे महामारीको उच्च जोर्खमिाई ध्यान र्दाँद ै शरुूमा चैत ६, २०७६ दरे्ख चैत मसान्ततसम्मका िार्ग र्वद्याियदरे्ख 

र्विर्वद्यािय तहसम्मका सबै शैर्िक संस्था बन्तद गने र्नणिय गरेको र्थयो । यसिे गदाि चैत ६ गतेबाट हुने भर्नएको एसईई परीिा 

रोर्कयो । कोर्भडको संक्रमण बढ्द ैगएपर्ि सरकारिे चैत ११, २०७६ दरे्ख दशेव्यापी िकडाउन गन ेर्नणिय गर् यो । त्कािका िार्ग 

१५ र्दनको िकडाउन घोषणा गरेपर्न संक्रमण बढ्द ैगएपर्ि पटक पटक िकडाउनको अवर्ि थर्पएको र्थयो । जसिे गदाि वैशाख 

२०७७ बाट शरुू हुने नयााँ शैर्िक सत्र पर्न प्रभार्वत भयो ।  

िकडाउन शरुू भएको तीन मर्हनासम्म पर्न सरकारिे वैकर्ल्पक किा सञ्चािनको कुनै योजना तथा खाका ल्याउन सकेन । यद्यर्प, 

िेरैजसो र्नजी र्वद्याियिे भने िकडाउनकै अवर्िमा अनिाइन किा सञ्चािन गरेर र्सकाइ प्रणािीिाई र्नरन्ततरता र्दएका र्थए । 

शरुू गररएको तीन मर्हना जर्तपर्ि िकडाउनिाई खकुुिो बनाउाँद ैिगेसाँगै सरकारी तथा र्नजी कायाििय, सवारी सािन र पसिहरू 

र्बस्तारै खलु्द ैगए । शैर्िक संस्थाहरू भने कर्हिे खिुाउने भन्तने र्वषयमा िामो समय अिमि रह्यो । यो अवर्िमा र्शिा मन्तत्राियिे 

“पखि र हरे” को रणनीर्त अविम्बन गर् यो । सरकारिे जेठ २०७७ को अर्न्ततमर्तर वैकर्ल्पक प्रणािीबाट र्वद्याथीको र्सकाइ 

सहजीकरण र्नदरे्शका ल्याएर र्वद्याियको पठन पाठन सञ्चािन गने बाटो खिुाएको र्थयो । ्यसपर्ि पर्न र्वर्भन्तन र्नदरे्शकाहरू 

जारी गरेर वैकर्ल्पक पठनपाठनिाई र्नरन्ततरता र्दन र्नदशेन र्दयो । ्यसैगरी, स्थानीय सरकारिाई र्स्थर्त र्वशे्लषण गरी र्वद्यािय 

सञ्चािन गने अर्िकार र्दइएको र्थयो । तार्िका १ िे महामारीको समयमा र्शिा मन्तत्राियिे कुन-कुन र्मर्तमा के-के र्नदरे्शका जारी 

गर् यो भन्तनेबारे जानकारी र्दन्ति ।   
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ताभलका १ : भिक्षा मन्रालयले महामारीको समयमा िैकभपपक कक्षा सञ्चालन गनन िारी गरेका भनदेभिका 

िारी भमभत भनदेभिका 

जेठ १८, २०७७ वैकर्ल्पक प्रणािीबाट र्वद्याथीको र्सकाइ सहजीकरण र्नदरे्शका-२०७७ 

भदौ १९, २०७७ र्वद्याथी र्सकाइ सहजीकरण र्नदरे्शका-२०७७ 

असोज १, २०७७ र्सकाइ सहजीकरण र्नदरे्शका-२०७७ 

असोज ६, २०७७ र्वद्यािय र्शिासम्बन्तिी आकर्स्मक कायियोजना-२०७७ 

कार्त्तक २०, २०७७ र्वद्यािय सञ्चािनसम्बन्तिी कायिढााँचा-२०७७ 

 

िकडाउन शरुू भएको तीन मर्हनापर्ि जेठ १८, २०७७ मा सरकारिे “वैकर्ल्पक प्रणािीबाट र्वद्याथीको र्सकाइ सहजीकरण 

र्नदरे्शका” जारी गरी असार १, २०७७ बाट अनिाइन, रेर्डयो, टेर्िर्भजन, र्प्रन्तट र खिुा र्शिा माध्यमबाट सरकारी र्वद्याियहरूमा 

पठनपाठन शरुू गनि र्नदशेन र्दयो । उि र्नदरे्शका अनसुार कुन र्नकायिे के गदाि महामारीको समयमा पर्न पढाइिाई र्नरन्ततरता र्दन 

सर्कन्ति ्यसको सहजीकरण गनि संघ, प्रदशे र स्थानीय तहका सम्बर्न्तित र्नकायिाई र्शिा मन्तत्राियिे अनरुोि गरेको र्थयो । उि 

र्नदरे्शकापर्ि मात्र केही सामदुार्यक र्वद्याियहरूमा वैकर्ल्पक र्सकाइ अर्भयानबाट पठनपाठन सचुारु भयो । यद्यर्प अर्िकांश 

सरकारी र्वद्याियिे आवश्यक पवूाििार एवं जनशर्ि त्काि तयार पानि नसकेका कारण वैकर्ल्पक र्वर्ि अपनाएर पठनपाठन 

सञ्चािन गनि सकेनन ्।  

्यसैगरी, र्शिा मन्तत्राियिे भदौ १९, २०७७ मा “र्वद्याथी र्सकाइ सहजीकरण र्नदरे्शका” जारी गर् यो । यस र्नदरे्शकािे महामारीको 

कारणिे प्रभार्वत भएको पठनपाठनिाई र्नरन्ततरता र्दन रेर्डयो, टेर्िर्भजन, अनिाइन, दरू तथा खिुा र्शिा िगायतका माध्यमबाट 

अध्ययन अध्यापनिाई सचुारू राख्न र्नदशेन र्दएको र्थयो । यसिे पर्न वैकर्ल्पक र्सकाइ अर्भयानिाई खासै मद्दत गरेन । यसपर्ि 

र्शिा मन्तत्राियिे असोज १, २०७७ मा “र्सकाइ सहजीकरण र्नदरे्शका” जारी गर् यो । यस र्नदरे्शकािे वैकर्ल्पक र्सकाइ 

प्रणािीिाई शैर्िक सत्रको मान्तयता र्दने र र्नजी र्वद्याियिे अनिाइनबाट र्वद्याथीिाई र्सकाइसाँग जोडेकािे शलु्क र्िन पाउने 

िगायतका व्यवस्थाहरू गर् यो । वैकर्ल्पक र्सकाइ अर्भयान प्रभावकारी नभएपर्ि सरकारिे पनुः असोज ६, २०७७ मा “र्वद्यािय 

र्शिासम्बन्तिी आकर्स्मक कायियोजना” जारी गर् यो । यो कायियोजनािे असोजको दोस्रो सातार्भत्र सबै स्थानीय तहहरूिाई 

पठनपाठनको योजना तयार गनि र्नदशेन र्दएको र्थयो । यसपर्ि कार्त्तक २०, २०७७ मा “र्वद्यािय सञ्चािनसम्बन्तिी कायिढााँचा” 

साविजर्नक गरी स्थानीय सरकारिे जोर्खम मलू्यांकन गरी र्वद्यािय खोल्न सक्ने अर्िकार र्दयो । ्यसपर्ि भने अर्िकांश 

र्वद्याियिे आिोपािो प्रणािीबाट र्वद्याथीहरूको भौर्तक उपर्स्थर्तमा किा सञ्चािन गनि थािे । तथार्प र्शिक र र्वद्याथीहरूमा 

कोर्भड-१९ को संक्रमण बढ्द ैजााँदा र्वद्याियहरू पनुः िमािम बन्तद भएका र्थए । यी र्वषयवस्तबुारे थप र र्वस्ततृ सामग्री कोर्भड-

१९ महामारी र र्वद्यािय र्शिा सम्बन्तिी तयार पाररएको सन्तदभि सामग्रीमा हनेि सर्कनेि ।1 उि सन्तदभि सामग्रीमा कोर्भडिे र्वद्यािय 

र्शिा िेत्रमा पारेको प्रभावका र्वर्भन्तन पिबारे नेपािका िापा र अनिाइन माध्यममा प्रकार्शत सामग्रीहरू सचूीबद्ध गररएको ि ।  

यो अध्ययन सामग्री तयार पानुिको उद्दशे्य र्वद्यािय र्शिामा कोर्भड-१९ को प्रभावबारे नेपािी सञ्चार माध्यमको प्रस्तरु्त के कस्तो 

र्थयो र साविजर्नक वतृ्तमा यसबारे के कस्ता बहस भए भन्तने जानकारी सर्हत समग्रमा र्वद्यािय र्शिा िेत्रमा परेको प्रभावका र्वर्भन्तन 

पिबारे बझुाउन ुहो ।  

                                                            
1
 हनेुिहोस,् http://www.martinchautari.org.np/files/bibliography/Covid-19-Pandemic-and-School-Education-in-Nepal-Bibliography-CBS2021-1.pdf 
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यो अध्ययन सामग्रीिाई “महामारीमा र्वद्यािय र्शिा र केन्तद्र सरकार,” “महामारीमा र्वद्यािय र्शिा र स्थानीय सरकार,” “वैकर्ल्पक 

र्शिा र असमानताको आयाम,” “अनिाइन किा, शलु्क र र्नजी र्वद्याियको र्ववाद,” “सरकारी (सामदुार्यक) र्वद्यािय, र्शिक र 

वैकर्ल्पक किा,” “िकडाउन, एसईई परीिा र नर्तजा मलू्यांकन,” “र्वद्यािय भवनमा क्वारेन्तटाइन र आइसोिेसन” र “अन्तय” गरी 

आठ शीषिकमा बााँडेर प्रस्ततु गररएको ि । अध्ययन सामग्रीको सचूी संकिनका िार्ग फागनु १८, २०७६ (माचि १, २०२०) दरे्ख पसु 

१६, २०७७ (र्डसेम्बर ३१, २०२०) सम्म नेपािका र्वर्भन्तन दरै्नक पत्रपर्त्रका, अनिाइन र म्यागेर्जनमा कोर्भड-१९ र र्वद्यािय 

र्शिासम्बन्तिी प्रकार्शत िेख, समाचार, र्टप्पणी र सम्पादकीय हरेरएको र्थयो । हरेरएका पत्रपर्त्रकामा कान्तिपरु, नयााँ पन्िका, 

नागररक, अतनपरू्ण पोस्ट, द काठमाड ाँ पोष्ट, गोरखापि, द राइन्िङ नेपाल, नेपालप्रमखु िन ् । ्यस्तै, अनिाइनहरूमा न्िमालखबर, 

सेिोपाटी, अनलाइनखबर, एडुखबर, एिकेुशनपाटी र न्शक्षापि प्रमखु िन ्।  

 

महामारीमा भिद्यालय भिक्षा र केन्र सरकार 

महामारीको समयमा केन्तद्र सरकारिे र्वद्यािय र्शिामा प्रभावकारी रूपमा काम गनि नसकेको भनी िेरै टीकार्टप्पणी भएका िन ्। 

िकडाउन भएको तीन मर्हनासम्म र्शिा मन्तत्राियिे पठनपाठन सञ्चािन बारेमा कुनै ठोस र्नणिय गनि सकेन । ्यसैगरी, ्यससमयमा 

र्शिा मन्तत्राियको भरू्मका व्यावहाररक रूपमा समस्या समािानका िार्ग अग्रसरता र्िनेभन्तदा पर्न र्नदशेन जारी गरेर चपुचाप बस्ने 

खािको दरे्खन्ति । संघ, प्रदशे र स्थानीय तहिाई मन्तत्राियिे र्वद्याियमा वैकर्ल्पक किा सञ्चािन गनि र्नदशेन त र्दयो तर 

वस्तरु्स्थर्तको र्वशे्लषण नगरी दशे भरी एकै खािको र्नदरे्शका जारी गदाि ्यो व्यावहाररक हुन सकेन । कोरोनाबाट अर्त प्रभार्वत र 

सामान्तय प्रभाव समेत नदरे्खएका दवैु र्कर्समका िेत्रमा उही र्नदरे्शकाहरू जारी गदाि र्वद्याथी, र्शिक तथा अर्भभावकहरूमा किा 

सञ्चािन बारेमा अन्तयोि दरे्खनकुा साथै मनोवैज्ञार्नक त्रास उ्पन्तन भयो । जेठ १८, २०७७ मा वैकर्ल्पक माध्यमबाट र्सकाइ 

सहजीकरण र्नदरे्शका ल्याएर असार १, २०७७ बाट मात्रै र्शिा मन्तत्राियिे र्वद्याियमा र्नयर्मत पठनपाठन नभएसम्म आफ्नो 

पररवेश अनकूुि वैकर्ल्पक माध्यमबाट र्सकाइ प्रर्क्रया अगार्ड बढाउन व्यवस्था गरेको र्थयो । ्यस क्रममा र्वद्याथीिाई पााँच ओटा 

वगि—रेर्डयो, टेर्िर्भजन, कम्प्यटुर, अनिाइन र कुनै पर्न प्रर्वर्िमा पहुाँच नहुने—मा र्वभाजन गरेर दरू तथा खिुा र्शिा माफि त किा 

सञ्चािन गनि व्यवस्था गरेको र्थयो । शैर्िक सत्र शरुू गने नभई त्काििाई र्सकाइ र शैर्िक गर्तर्वर्ििाई र्नरन्ततरता र्दन उि 

र्नदरे्शका ल्याइएको र्थयो । ्यसपर्ि मातै्र ठाउाँ ठाउाँमा सामदुार्यक र्वद्यािय सञ्चािन भएका र्थए । ्यसैगरी, भदौ १९, २०७७ मा 

वैकर्ल्पक प्रणािीको र्सकाइिाई शैर्िकसत्रमा गणना गराउने गरी नयााँ “र्वद्याथी र्सकाइ सहजीकरण र्नदरे्शका” जारी भयो । तर 

मन्तत्राियको वैकर्ल्पक र्शिा अर्भयान प्रभावकारी नभएपर्ि कार्त्तक २०, २०७७ मा र्वद्यािय सञ्चािन सम्बन्तिी कायिढााँचा तयार 

पारेर वस्तरु्स्थर्त हरेेर र्वद्यािय खोल्ने अथवा वैकर्ल्पक र्वर्िको प्रयोग गरेर पढाइ सञ्चािन गने पणूि अर्िकार स्थानीय तहिाई 

र्दइयो । यसमा र्शिा मन्तत्रािय संयोजनकारी भरू्मकामा र्थयो । र्वद्यािय खोल्ने अर्िकार सम्बर्न्तित पार्िकािाई भए पर्न ्यसमा 

र्जल्िा प्रशासन कायािियिे हस्तिेप गरेको र्थयो । कर्तपय ठाउाँमा र्वद्यािय सञ्चािनबारे स्थानीय र्नकाय र र्जल्िा प्रशासन 

कायािियबीच तािमेि र्मल्न सकेन । यस्तोमा र्शिा मन्तत्राियिे संयोजनकारी भरू्मका र्नवािह गनि सकेन । यी र्वषय िापा तथा 

अनिाइनमा प्रकार्शत र्नम्न सामग्रीहरूिे प्राथर्मकता साथ उठाएका िन ्: 

अनिाइनखबर । २०७७ । र्शिा मन्तत्राियको अन्तयोििे र्वद्याथी मारमा । वैशाख २४ । https://www.onlinekhabar.com/ 

2020/05/861296 मा उपिब्ि; वैशाख २४, २०७७ मा हरेरएको । 
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अनिाइनखबर । २०७७ । र्वद्यािय सञ्चािनमा र्शिा मन्तत्राियको भााँजो ! असोज १४ । https://www.onlinekhabar.com/ 

2020/09/899964 मा उपिब्ि; असोज १४, २०७७ मा हरेरएको ।  

अन्तनपणूि पोस्ट । २०७७ । र्वकल्पहीन पढाइको साथिकता (सम्पादकीय) । असार ३ । http://annapurnapost.com/news/158887 

मा उपिब्ि; असार ३, २०७७ मा हरेरएको ।  

अन्तनपणूि पोस्ट । २०७७ । अिमिमा र्शिा (सम्पादकीय) । साउन १ । http://annapurnapost.com/news/161361 मा उपिब्ि; 

साउन १, २०७७ मा हरेरएको । 

एडुखबर । २०७७ । पठनपाठन शरुू गनि र्नदरे्शका जारी, आफ्नो र्वद्यािय बार्हरका र्वद्याथीिाई पर्न र्शिकिे सहजीकरण गनुि पने । 

जेठ १९ । https://www.edukhabar.com/news/14734 मा उपिब्ि; पसु ५, २०७७ मा हरेरएको ।  

कार्न्ततपरु । २०७७ । र्शिा मन्तत्राियिे ल्यायो र्शिा सम्बन्तिी आकर्स्मक कायियोजना  । असोज ७ । https://ekantipur.com/ 

news/2020/09/22/160077756578425451.html मा उपिब्ि; असोज ७, २०७७ मा हरेरएको ।   

कैनी, सदुीप । २०७७ । भचुिअि किामा प्रदशेको प्राथर्मकता । कान्तिपरु, असार ४ । https://ekantipur.com/news/2020/06/ 

18/159245079745157168.html मा उपिब्ि; असार ४, २०७७ मा हरेरएको । 

कोइरािा, र्वद्यानाथ । २०७७ । अनिाइन र्शिामा रोक : क्रार्न्ततकारी सरकारको थोत्रो बरु्द्ध । न्िमालखबर, जेठ १३ । www. 

himalkhabar.com/news/114439 मा उपिब्ि; जेठ १४, २०७७ मा हरेरएको । 

पोखरेि, र्गररराजमर्ण । २०७७ । यस कारण वैकर्ल्पक र्सकाइ प्रणािी । कान्तिपरु, असार ३ । https://ekantipur.com/ 

opinion/2020/06/17/159236593313139216.html मा उपिब्ि; असार ३, २०७७ मा हरेरएको ।  

रासस । २०७७ । वैकर्ल्पक प्रणािीबाट र्सकाइ सहजीकरणका िार्ग नयााँ र्नदरे्शका । भदौ २५ । https://gorkhapatraonline. 

com/education/2020-09-10-22347 मा उपिब्ि; भदौ २५, २०७७ मा हरेरएको ।  

 

महामारीमा भिद्यालय भिक्षा र स्थानीय सरकार 

काननूतः माध्यर्मक तहसम्मको र्शिाको व्यवस्थापकीय अर्िकार स्थानीय तहिाई र्दइएको ि । यस अर्िकारमार्थ हस्तिेप गद ै

आएको र्शिा मन्तत्राियिे महामारीको समयमा भने र्वद्यािय खोल्ने वा नखोल्ने सम्बन्तिमा र्नणिय गने पणूि अर्िकार स्थानीय तहिाई 

र्दयो । संघीय सरकारिे सञ्चािन गरेको वैकर्ल्पक र्सकाइ अर्भयान प्रभावहीन भएपर्ि अन्तततः स्थानीय तहिे नै आवश्यक र्नणिय 

र्िन सक्ने गरी कार्त्तक २०, २०७७ मा र्वद्यािय सञ्चािनसम्बन्तिी कायिढााँचा जारी गर् यो । सरकारको यो कदमिाई साविजर्नक 

वतृ्तमा सकारा्मक रूपमा र्िइयो । र्कनभने स्थानीय िेत्रको वस्तरु्स्थर्तबारे बढी जानकारी स्थानीय तहिाई नै हुने हुाँदा र्वद्यािय 

खोल्ने र नखोल्ने अर्िकार स्थानीय तहिाई र्दइन ु उपयिु र्थयो । यो अर्िकारिाई स्थानीय सरकारिे अवसरको रूपमा र्िनपुने 

सझुाव र्मर्डयामा प्रकार्शत सामग्रीमा दखे्न सर्कन्ति । कर्तपयिे भने र्शिा मन्तत्राियिे आफूिे केही गनि नसकेपर्ि बाध्य भएर किा 

सञ्चािन गने र्जम्मेवारी स्थानीय सरकारिाई समु्पेको अथि िगाए । र्वद्यािय, प्रर्वर्िको पहुाँच र संक्रमणको अवस्थािाई ध्यान र्दई 

https://www.onlinekhabar.com/2020/09/899964
https://www.onlinekhabar.com/2020/09/899964
http://annapurnapost.com/news/158887
http://annapurnapost.com/news/161361
https://www.edukhabar.com/news/14734
https://ekantipur.com/news/2020/09/22/160077756578425451.html
https://ekantipur.com/news/2020/09/22/160077756578425451.html
https://ekantipur.com/news/2020/06/18/159245079745157168.html
https://ekantipur.com/news/2020/06/18/159245079745157168.html
https://www.himalkhabar.com/news/114439
https://www.himalkhabar.com/news/114439
https://ekantipur.com/opinion/2020/06/17/159236593313139216.html
https://ekantipur.com/opinion/2020/06/17/159236593313139216.html
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-09-10-22347
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-09-10-22347
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स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा र्वर्भन्तन ठाउाँमा वैकर्ल्पक माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चािन भयो । कर्तपय ठाउाँमा र्वद्यािय 

सञ्चािनमा स्थानीय सरकारको भरू्मका प्रभावकारी रहकेो भनी प्रशंसा पर्न भयो । तथार्प स्थानीय तहको र्नणियका आिारमा 

र्वद्यािय खोल्ने प्रयासमा र्जल्िा प्रशासन कायािियहरू (संघीय सरकारको प्रर्तर्नर्ि्व गने स्थानीय एकाइ) िे हस्तिेप गरे । 

गाउाँपार्िका।नगरपार्िकािे जोर्खम कम भएको ठाउाँमा र्वद्यािय प्रशासन, र्वद्याथी तथा अर्भभावकको सल्िाह र सहमर्तमा 

स्वास््य मापदण्ड परूा गरेर र्वद्यािय खोल्ने तयारी थािेका भए पर्न र्जल्िा प्रशासन कायािियिे महामारीको संक्रमण कायमै रहकेािे 

िमािम र्वद्यािय खोल्न नहुने भन्तद ै रोक िगाएका र्थए । यसिे गदाि स्थानीय वस्तरु्स्थर्तको र्वशे्लषण गरेर र्वद्यािय खोल्न पाउने 

स्थानीय तहको अर्िकार कुर्ण्ठत हुन पगु्यो । केन्तद्र र स्थानीय तहबीच समन्तवयको अभाविे किा सञ्चािन प्रर्क्रयामा अन्तयोिको 

अवस्था र्सजिना भएको र्थयो । यी र यस्तै र्वषयमा तिका सामग्रीिे प्रकाश पारेका िन ्: 

अर्िकारी, अदीर्त । २०७७ । र्शिा-संकट : स्थानीय सरकारका िार्ग मौका । नयााँ पन्िका, जेठ ५ । https://www.naya 

patrikadaily. com/news-details/43552/2020-05-18 मा उपिब्ि; जेठ ५, २०७७ मा हरेरएको । 

एडुखबर । २०७७ । वैकर्ल्पक र्सकाइका िार्ग स्थानीय सरकारिाई २४ करोड, र्वद्यािय संख्याको आिारमा रकम पाउने ।  

जेठ ३२ । www.edukhabar.com/news/14767 मा उपिब्ि; असार २, २०७७ मा हरेरएको । 

कार्न्ततपरु । २०७७ । जोर्खमकै बीच र्वद्यािय खलु्द ै। मंर्सर १७ । https://ekantipur.com/news/2020/12/02/1606876967 

30685853.html मा उपिब्ि; मंर्सर १७, २०७७ मा हरेरएको । 

कैनी, सदुीप  । २०७७ । किा सञ् चािनको र्जम्मा पार्िकािाई । कान्तिपरु, भदौ २६ । https://ekantipur.com/news/2020/ 

09/11/1599788940689748.html मा उपिब्ि, भदौ २६, २०७७ मा हरेरएको ।  

गौतम, भवानीिर । २०७७ । महामारीमा र्वद्यािय सञ्चािनसम्बन्तिी कायिढााँचा जारी : स्थानीय सरकारिे नै खोल्न र बन्तद गनि सक्ने । 

नयााँ पन्िका, मंर्सर ३ । ww.nayapatrikadaily.com/news-details/54941/2020-11-18 मा उपिब्ि; मंर्सर ३, २०७७ 

मा हरेरएको ।  

प्रजापर्त, सरु्नि । २०७७ । प्रदशेिे भनाि खिुा गर भन्तने संघिे नगर भन्तने, हामीिे के गने ? एिकेुशनपाटी, जेठ २४ । 

https://educationpati.com/samundrasetuschool1/ मा उपिब्ि; भदौ ३, २०७७ मा हरेरएको ।  

राई, ननुतुा । २०७७ । स्थानीय तह र्वद्यािय खोल्ने, र्जल्िा प्रशासन बन्तद गराउने । न्िमालखबर, असोज १२ ।  

www.himalkhabar.com/news/118863 मा उपिब्ि; असोज १२, २०७७ मा हरेरएको ।  

रासस । २०७७ । सचूना तथा प्रर्वर्िमैत्री शैर्िक कायिक्रम ल्याउाँद ै स्थानीय तह । गोरखापि, असार ७ । https://gorkha 

patraonline.com/education/2020-06-21-16936 मा उपिब्ि; असार ७, २०७७ मा हरेरएको । 

रासस । २०७७ । र्शिक र्वद्याथीमा सङ््कक्रमण दरे्खएपर्ि र्वद्यािय बन्तद । गोरखापि, मंर्सर २९ । https://gorkhapatraonline. 

com/education/2020-12-14-28271 मा उपिब्ि; मंर्सर ३०, २०७७ मा हरेरएको ।  

रासस । २०७७ । जोर्खम कायमै ि, र्वद्यािय पनुःसञ्चािन नगनुिस ् । पसु ३ । https://gorkhapatraonline.com/education/ 

2020-12-18-28573 मा उपिब्ि; पसु ३, २०७७ मा हरेरएको । 

https://www.edukhabar.com/news/14767
https://ekantipur.com/news/2020/12/02/160687696730685853.html
https://ekantipur.com/news/2020/12/02/160687696730685853.html
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/54941/2020-11-18
https://educationpati.com/samundrasetuschool1/
https://www.himalkhabar.com/news/118863
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-06-21-16936
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-06-21-16936
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-12-14-28271
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-12-14-28271
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-12-18-28573
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-12-18-28573
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िैकभपपक भिक्षा र असमानताका आयाम 

िकडाउन भएको तीन मर्हनापर्ि असार १, २०७७ बाट सरकारिे वैकर्ल्पक माध्यमबाट पठनपाठन प्रर्क्रयािाई र्नरन्ततरता र्दयो ।  र्शिा 

मन्तत्राियिे र्वद्याथीिाई प्रर्वर्िका कुनै पर्न सािनमा पहुाँच नभएका, अनिाइन, रेर्डयो, टेर्िर्भजन र इन्तटरनेटको पहुाँचमा भएका गरी 

पााँच समहूमा वगीकरण गरी किा सञ्चािन गरेको र्थयो । ्यसैगरी, िकडाउन भएको केही समयमै र्नजी र्वद्याियहरूिे अनिाइन 

किा र अनिाइन किामा पहुाँच नभएकाहरूको िार्ग दरू र्शिाबाट पठनपाठन प्रर्क्रयािाई र्नरन्ततरता र्दएका र्थए । कोर्भड-१९ र 

र्वद्यािय र्शिासम्बन्तिी बहसमा िेरैजसो “र्डर्जटि असमानता” अथाित ् अनिाइन किािे र्सजिना गरेको असमानताका सवाि 

उठेका िन ् । ्यसमा र्वद्याथीहरूिाई अनिाइन र्शिामा पहुाँच हुने र नहुने गरी दईु वगिमा र्वभार्जत भएका सवाििे प्राथर्मकता 

पाएका िन ्। ती बहसमा अनिाइन किािाई र्िएर वगि, जातीय, िेत्रीय, िैङ््कर्गक असमानतािाई ध्यानमा राखरे प्राय: टीकार्टप्पणी 

भएका िन ् । साविजर्नक वतृ्तमा भएका बहस अनसुार अनिाइन किा र्नजी र्वद्याियमा पढ्ने, शहरी, उच्च र मध्यम वगिको मात्रै 

पहुाँचमा रहकेो दरे्खयो । सरकारी र्वद्याियका र्वद्याथी, गाउाँिे तथा र्नम्न वगीय पषृ्ठभरू्म भएकाहरूिे अनिाइन किामा पहुाँच पाएनन ्। 

्यस्तै, परुुषभन्तदा मर्हिाको उपर्स्थर्त अनिाइन किामा घटेको दृष्टान्तत सर्हत अनिाइन पठनपाठनिे िैङ््कर्गक असमानता ल्याएको 

तकि  र्मर्डयामा प्रकार्शत सामग्रीमा पाइन्ति । ्योभन्तदा पर्न अनिाइन किािे र्नजी र सरकारी र्वद्याियबीच र्वभदेको झन ् ठूिो 

खाडि बन्तन पगुेको सवाि प्रमखु रूपमा उठेका िन ् । ्यसैिे अनिाइन किा बारेका बहसमा आशावादी तकि  कम र ्यसिे 

र्नम््याएको वगि र्वभाजन र सामार्जक असमानताबारेका सवाि बढी उठेका िन ्। ्यसैगरी, नेपािको सन्तदभिमा अनिाइन किाको 

सम्भाव्यता, व्यावहाररकता र और्च्यबारे पर्न र्मर्डयामा िेरै बहस भएका दरे्खन्तिन ्। दखेार्सकीको भरमा अनिाइन किा सञ्चािन 

गररएको, अनिाइन किाका िार्ग उपयिु पाठ्यक्रम नभएको तथा यसका िार्ग र्शिकहरूमा आवश्यक सीपको अभाव रहकेो आर्द 

कारणिे अनिाइन किा प्रभावकारी भएनन ्भन्तने तकि  प्रकार्शत सामग्रीमा पाइन्ति । र्वद्याथीको र्सकाइ वा पठनपाठनिाई र्नरन्ततरता 

र्दनेभन्तदा पर्न गहृकायि मातै्र र्दन अनिाइन किा सञ्चािन गररएको जस्तो दरे्खन्त्यो । केटाकेटीिाई मोबाइि र ट्याब जस्ता र्वद्यतुीय 

उपकरणहरूबाट कसरी टाढा राख्ने भनेर बहस भइरहकेा बेिा अनिाइन किािे उनीहरूिाई ्यस्ता उपकरणसाँग झन ् नर्जक 

गराइर्दएको र्थयो । यसबाट अर्भभावकिे थप हरैानी व्यहोनुि परेको र्वचार साविजर्नक भएका िन ् । कर्तिे भने महामारी र 

पररवतिनशीि समयमा अनिाइन किा नै एकमात्र र्वकल्प भएकािे यसैमा जोड र्दनपुने सवाि उठाएका िन ् । वैकर्ल्पक र्शिा र 

असमानताका आयामिाई उजागर गररएका प्रर्तर्नर्िमिूक सामग्री यहााँ र्दइएका िन ्: 

अर्िकारी, सर्मिा । २०७७ । तयारी र्बनाका अनिाइन किािे जन्तमाएका पााँच प्रश्न । सेिोपाटी, जेठ १२ । www.setopati. 

com/social/207146 मा उपिब्ि; जेठ १२, २०७७ मा हरेरएको । 

खड्का, सजृना । २०७७ । इन्तटरनेट न ल्यापटप अनिाइन र्शिाको गफ ! अतनपरू्ण सम्परू्ण, वैशाख २५–३१ । https://sampurna 

weekly.com/news/3402 मा उपिब्ि; जेठ २, २०७७ मा हरेरएको ।  

गौतम, भवानीिर । २०७७ । अपांगता भएका ७० हजार र्वद्याथीिाई वैकर्ल्पक अध्ययनमा सहभागी हुनै समस्या । नयााँ पन्िका,  

पसु २ । https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/56736/2020-12-17 मा उपिब्ि; पसु २, २०७७ मा 

हरेरएको ।  

भट्टराई, दवेेन्तद्र । २०७७ । अनिाइन पढाइ अथाित ् अको वगि–र्वभाजन । कान्तिपरु, वैशाख २३ । https://ekantipur.com/ 

bibidha/2020/05/05/158866449652188012.html मा उपिब्ि; वैशाख २३, २०७७ मा हरेरएको । 

https://www.setopati.com/social/207146
https://www.setopati.com/social/207146
https://sampurnaweekly.com/news/3402
https://sampurnaweekly.com/news/3402
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/56736/2020-12-17
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राई, ननुतुा । २०७७ । प्रर्वर्िमा असमान पहुाँच : र्वद्याथीको ठूिो संख्या पढाइबाट वर्ञ्चत । न्िमालखबर, असार ३१ । 

www.himalkhabar.com/news/115982 मा उपिब्ि; असार ३१, २०७७ मा हरेरएको । 

रासस । २०७७ । वैकर्ल्पक प्रणािीमा ६४ प्रर्तशत र्वद्याथीको र्सकाइ प्रभावहीन : अध्ययन । गोरखापि, मंर्सर १४ । 

https://gorkhapatraonline.com/education/2020-11-29-27363 मा उपिब्ि; मंर्सर १४, २०७७ मा हरेरएको ।  

रौर्नयार, रूबी । २०७७ । र्शिामा वैकर्ल्पक र्सकाइ, र्नजी खसुी, सामदुार्यक दःुखी । नागररक, जेठ २६ । https://nagariknews. 

nagariknetwork.com/education/234551-1591583307.html मा उपिब्ि; जेठ ३१, २०७७ मा हरेरएको । 

र्वक, नवीन र्शर्शर । २०७७ । सहरमा अनिाइन किा, गाउाँमा टोि र्शिा । गोरखापि, साउन २८ । https://gorkhapatraonline. 

com/mustread/2020-08-12-20337 मा उपिब्ि; साउन २८, २०७७ मा हरेरएको ।  

शमाि, नम्रता । २०७७ । आिा र्कशोरी र्वद्यािय नफकि ने जोर्खममा । कान्तिपरु, साउन २५ । https://ekantipur.com/opinion/ 

2020/08/09/15969472094357055.html मा उपिब्ि; साउन २५, २०७७ मा हरेरएको ।  

The Kathmandu Post. 2020. The Digital Divide (Editorial). May 28. Available at https://kathmandupost. 

com/editorial/2020/05/27/the-digital-divide; accessed December 19, 2020. 

 

अनलाइन कक्षा, िुपक र भनिी भिद्यालयको भििाद 

िकडाउन शरुू भएको एक मर्हनापर्ि नै वैशाखबाट र्नजी र्वद्याियहरूिे अनिाइन किामाफि त पठनपाठनिाई र्नरन्ततरता र्दए । 

िकडाउनको समयमा अनिाइनबाट पढाएको भन्तद ै काठमाडौं उप्यकाका केही र्नजी र्वद्याियिे अर्भभावकहरूसाँग शलु्क माग्न 

थािे पर्ि र्ववाद उ्पन्तन भएको र्थयो । ्यसपर्ि, र्शिा मन्तत्राियिे वैशाख २३, २०७७ मा कोरोना महामारीको राम्रोसाँग आकिन 

नगरी र्वद्याथीको परीिा र भनाि नगनि, शलु्क नर्िन तथा औपचाररक रूपमा पठन पाठन नगनि र्नजी र्वद्याियिाई र्नदशेन र्दएको 

र्थयो । पर्ि, र्शिा मन्तत्राियिे असार १, २०७७ दरे्ख वैकर्ल्पक प्रणािीबाट र्वद्याथीको र्सकाइ सहजीकरण र्नदरे्शका जारी गरेर 

वैकर्ल्पक र्वर्िको रूपमा अनिाइन, र्टभी, रेर्डयो, र्प्रन्तट र घरघरमा पगुेर र्शिा सञ्चािन गनिसक्ने वातावरण बनाएको र्थयो । उि 

र्नदरे्शकािे र्नजी र्वद्याियिाई अनिाइन तथा दरू र्शिाबाट किा सञ्चािन गनि सहज बनाइर्दयो । ्यसपर्ि र्नजी र्वद्याियिाई 

अनिाइनको पहुाँच भएको ठाउाँमा अनिाइन र अनिाइनको पहुाँच नभएको ठाउाँमा र्टभी, रेर्डयो जस्ता दरू र्शिाको प्रयोग गरी किा 

सञ्चािन गनि बाटो खलु्यो । साथै, आफूिे अनिाइन र दरू र्शिाको माध्यमबाट पठनपाठन गरररहकेो भन्तद ैर्नजी र्वद्याियिे भनाि र 

िकडाउन शरुू भएदरे्खकै मार्सक शलु्क बझुाउन अर्भभावकिाई ताकेता गनि थािे । प्याब्सन र एन-प्याब्सन (रार्रिय र्नजी तथा 

आवासीय र्वद्यािय अगिनाइजेशन नेपाि) िे असार ७ , २०७७ मा शलु्क भिुानीका िार्ग अर्पि जारी गयो । ्यसपर्ि फेरर ्यसको 

व्यापक आिोचना भयो । र्नजी र्वद्याियिे शलु्क उठाउने कदम चािेपर्ि अर्भभावक, र्वद्याथी संगठनहरू र आमनागररकिे ्यसको 

र्वरोि गरे । उसै पर्न अनिाइन किा र्वद्याथीका िार्ग प्रभावकारी नभएको तथा यो झन्तझर्टिो र सबैको पहुाँचमा नरहकेोिे अनिाइन 

किािाई र्नरन्ततरता र्दने र्क नर्दने भन्तने बारेमा बहस भइरहकेो र्थयो । असार ८, २०७७ मा र्शिा मन्तत्राियिे आफूखसुी शलु्क नर्िन 

र्नजी र्वद्याियहरूिाई पनुः र्नदशेन र्दयो । ्यसपर्ि भने र्नजी र्वद्याियका र्शिकहरूिे आन्तदोिन तथा आ्मदाह गनेसम्मका 

चेतावनी र्दएका र्थए । िामो समयदरे्ख र्वद्यािय बन्तद हुाँदा र्नजी र्वद्याियमा पढाउने िाखौ ाँ र्शिकहरू बेरोजगार भए । र्नजी 

https://www.himalkhabar.com/news/115982
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-11-29-27363
https://nagariknews.nagariknetwork.com/education/234551-1591583307.html?click_from=category
https://nagariknews.nagariknetwork.com/education/234551-1591583307.html?click_from=category
https://gorkhapatraonline.com/mustread/2020-08-12-20337
https://gorkhapatraonline.com/mustread/2020-08-12-20337
https://ekantipur.com/opinion/2020/08/09/15969472094357055.html
https://ekantipur.com/opinion/2020/08/09/15969472094357055.html
https://kathmandupost.com/editorial/2020/05/27/the-digital-divide
https://kathmandupost.com/editorial/2020/05/27/the-digital-divide
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र्वद्याियिे महामारीको समयमा सरकार अर्भभावक बन्तन नसकेको गनुासो गरेका र्थए । उनीहरूिे वैशाखदरे्खको र्शिकको तिब 

सरकारिे व्यहोनुिपने माग समेत राखकेा र्थए । पनुः असार ८, २०७७ मा र्शिा मन्तत्राियिे आफूखसुी शलु्क नर्िन र्नजी 

र्वद्याियहरूिाई र्नदशेन र्दयो । जसिे गदाि महामारीको समयमा र्नजी र्वद्याियको और्च्य र शलु्क उठाउन पाउने नपाउने र्वषयमा 

िामो बहस भयो । पर्ि सरकारिे भदौ १९, २०७७ मा र्वद्याथी र्सकाइ सहजीकरण र्नदरे्शका र्नकािेर वैकर्ल्पक पठन पाठनिाई नै 

शैर्िक सत्रको मान्तयता र्दने र र्नजी र्वद्याियहरूिे ्यसरी पठनपाठन गरेबापतको शलु्क र्िन पाउने प्राविान ल्यायो । उर्ल्िर्खत 

र्वषयमा प्रकार्शत भएकामध्ये िार्नएका केही सामग्रीको सचूी यस प्रकार ि : 

अर्िकारी, सर्मिा । २०७७ । अर्हिे स्कूििे शलु्क मागे नर्तनूि । सेिोपाटी, जेठ ८ । www.setopati.com/politics/206879? मा 

उपिब्ि; जेठ ८, २०७७ मा हरेरएको । 

अनिाइनखबर । २०७७ । र्वद्यािय सञ्चािकको गनुासो - महामारीका बेिा सरकार अर्भभावक बन्तन सकेन । असार १० । 

www.onlinekhabar.com/2020/06/875901 मा उपिब्ि; असार १०, २०७७ मा हरेरएको ।  

अनिाइनखबर । २०७७ । अनिाइन किाको शलु्क र्िन बोर्डिङ्क स्कूििाई सरकारको अनमुर्त । भदौ २५ । www.onlinekhabar. 

com/2020/09/895311 मा उपिब्ि; भदौ २५, २०७७ मा हरेरयो ।  

अन्तनपणूि पोस्ट् । २०७७ । र्वद्याियको शलु्क व्यवस्थापन । असोज ५ । http://annapurnapost.com/news/166715 मा उपिब्ि; 

असोज ५, २०७७ मा हरेरएको ।  

कैनी, सदुीप । २०७७ । िकडाउनमा शलु्क बझुाउन ताकेता । कान्तिपरु, जेठ ८ । https://ekantipur.com/news/2020/05/21/ 

159003370302155426.html जेठ ८, २०७७ मा हरेरएको । 

पाण्डे, सयूिप्रसाद । २०७७ । र्नजी र्वद्यािय : र्वद्याथी अिमल्याउाँदै, शलु्क असलु्द ै। अतनपरू्ण पोस्ट्, असोज ४ । http://annapurna 

post.com/news/166640 मा उपिब्ि; असोज ४, २०७७ मा हरेरएको ।  

भसुाि, प्रेमनारायण । २०७७ । र्शिकप्रर्त सरकारको दार्य्व िैन ? अतनपरू्ण पोस्ट्, साउन २ । http://annapurnapost. 

com/news/161436 मा उपिब्ि; साउन २, २०७७ मा हरेरएको । 

मगर, सन्तत गाहा । २०७७ । र्वद्याियमा झार उर्म्रयो, २२ सय र्नजी र्वद्यािय बन्तद हुने ! अनलाइनखबर, भदौ १९ । www.online 

khabar.com/2020/09/894122 मा उपिब्ि; भदौ २२, २०७७ मा हरेरएको ।  

ज्ञवािी, हरर । २०७७ । प्याब्सन आन्तदोिनको तरंग र समािान । सेिोपाटी, साउन ४ । www.setopati.com/blog/211654 मा 

उपिब्ि; साउन ४, २०७७ मा हरेरएको । 

Ghimire, Binod. 2020. Private Schools Threaten to Discontinue Online Classes if they are not Allowed to 

Charge Tuition Fees. The Kathmandu Post, July 2. Available at https://kathmandupost.com/national/ 

2020/07/02/private-schools-threaten-to-discontinue-online-classes-if-they-are-not-allowed-to-charge-

tuition-fees; accessed July 2, 2020. 

 

https://www.setopati.com/politics/206879?fbclid=IwAR2TVwWB1H24NDvcefMUt8_5Tj9WfoOvYy-bFk7OAY-qTAT4pwNIpbn3gV8
https://www.onlinekhabar.com/2020/06/875901
http://annapurnapost.com/news/166715
https://ekantipur.com/news/2020/05/21/159003370302155426.html
https://ekantipur.com/news/2020/05/21/159003370302155426.html
http://annapurnapost.com/news/166640
http://annapurnapost.com/news/166640
http://annapurnapost.com/news/161436
http://annapurnapost.com/news/161436
https://www.onlinekhabar.com/2020/09/894122
https://www.onlinekhabar.com/2020/09/894122
https://kathmandupost.com/national/2020/07/02/private-schools-threaten-to-discontinue-online-classes-if-they-are-not-allowed-to-charge-tuition-fees
https://kathmandupost.com/national/2020/07/02/private-schools-threaten-to-discontinue-online-classes-if-they-are-not-allowed-to-charge-tuition-fees
https://kathmandupost.com/national/2020/07/02/private-schools-threaten-to-discontinue-online-classes-if-they-are-not-allowed-to-charge-tuition-fees
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सरकारी (सामुदाभयक) भिद्यालय, भिक्षक र िैकभपपक कक्षा 

िकडाउन भएको कररब तीन मर्हनासम्म सामदुार्यक र्वद्याियहरूिे किा सञ्चािन गनि सकेनन ् । उनीहरू किा सञ्चािनको 

र्वकल्प नसोची र्शिा मन्तत्राियको र्नदशेनिाई पखी रह े। सरकारिे जेठ १८, २०७७ बाट वैकर्ल्पक र्सकाइ सहजीकरण र्नदरे्शका 

जारी गरेर असार १ बाट किा सञ्चािन गनि र्नदशेन र्दए पर्न सामदुार्यक र्वद्याियहरूिे वैकर्ल्पक र्शिण र्वर्ििाई समेत 

पछ्याउन सकेनन ् । अनिाइन तथा दरू र्शिा माफि त किा सञ्चािन गने भर्नए पर्न यसको प्रयोग र प्रभावकाररताका र्हसाबिे 

सामदुार्यक र्वद्यािय र्नजी र्वद्याियभन्तदा र्नकै पर्ि परे । एकर्तर ्यसका िार्ग अर्िकांश सामदुार्यक र्वद्याियहरूिे आवश्यक 

भौर्तक पवूाििार र प्रार्वर्िक सीप सर्हतको जनशर्ि नै समयमा तयार पानि सकेनन ् । अकोर्तर अनिाइन तथा दरू र्शिा माफि त 

सञ्चािन भइरहकेा किामा र्वद्याथीिाई सहभागी गराउन र ्यसको प्रभावकाररता बढाउन आवश्यक र्क्रयाशीिता पर्न सामदुार्यक 

र्वद्याियका र्शिक तथा व्यवस्थापकहरूमा दरे्खएन ।  

कार्त्तक २०, २०७७ मा र्वद्यािय सञ्चािन सम्बन्तिी कायि ढााँचा जारी गरी स्थानीय तहिाई र्वद्यािय खोल्ने अर्िकार र्दएपर्ि भने 

अर्िकांश सामदुार्यक र्वद्याियमा आिोपािो प्रणािीबाट किा सञ्चािन गनि थार्ियो । तर पर्न िेरै स्थानीय तहहरू र सम्बर्न्तित 

र्जल्िा प्रशासन कायािियहरू बीच समन्तवयको अभावमा र्वद्याियहरू खलु्ने र फेरर बन्तद हुने प्रर्क्रया चर्िरह् यो । यी सबै कारणहरूिे 

गदाि िामो समयसम्म सामदुार्यक र्वद्याियका र्वद्याथी किा र्िनबाट बर्ञ्चत रह े । ्यस्तै, सबै र्शिकहरू वैकर्ल्पक र्शिा 

अर्भयानमा जोर्डन सकेनन ् । तर र्शिकहरूिे भने आफूहरूिाई पररचािन गने राज्यको नीर्त तथा कायिक्रम प्रस्ट नभएकोिे 

महामारीको समयमा काम गनि नसकेको बताएका िन ् । यस्ता र्वषयवस्तबुारे थप जानकारीका िार्ग र्नम्न अध्ययन सामग्रीहरू 

उपयोगी िन ्: 

ओिी, ताराप्रसाद । २०७७ । र्शिकको हार्जरीमार्थको राजनीर्त : काही ाँ नभएको जात्रा हााँडीगाउाँमा । अनलाइनखबर, भदौ ४ । 

www.onlinekhabar.com/2020/08/890677 मा उपिब्ि; भदौ ४, २०७७ मा हरेरएको ।  

एडुखबर । २०७७ । र्शिकिाई त्काि शैर्िक गर्तर्वर्िमा संिग्न गराऊ (सम्पादकीय) । भदौ ५ । www.edukhabar.com/ 

news/14900 मा उपिब्ि; भदौ ९, २०७७ मा हरेरएको ।  

कैनी, सदुीप । २०७७ । र्शिक सर्क्रय नहुाँदा वैकर्ल्पक किा प्रभावहीन । कान्तिपरु, भदौ २ । https://ekantipur.com/ 

news/2020/08/18/159771736539144350.html मा उपिब्ि; भदौ २, २०७७ मा हरेरएको । 

गौतम, भवानीिर । २०७७ । आिा र्वद्याथी फर्कि ने अर्नर्ित, संकटमा उप्यकाका सामदुार्यक र्वद्यािय । नयााँ पन्िका, भदौ २८ । 

www.nayapatrikadaily.com/news-details/51064/2020-09-13 मा उपिब्ि; भदौ २८, २०७७ मा हरेरएको ।  

पर्ण्डत, शेषकान्तत । २०७७ । सामदुार्यक र्वद्याियका र्शिक घरदिैोमा पठाइाँद ै । गोरखापि, असोज ८ । https://gorkhapatra 

online.com/education/2020-09-24-23249 मा उपिब्ि; असोज ८, २०७७ मा हरेरएको ।  

मगर, सन्तत गाहा । २०७७ । सामदुार्यक र्वद्यािय : अनिाइन किा ि, पढाइ िैन । अनलाइनखबर, भदौ १७  ।  www.online 

khabar.com/2020/09/893406 मा उपिब्ि; भदौ १७, २०७७ मा हरेरएको ।  

र्मजार, र्चत्र । २०७७ । र्सन्तिपुाल्चोकमा िमािम बन्तद हुन थािे सामदुार्यक र्वद्यािय । गोरखापि, असोज २३ । https:// 

gorkhapatraonline.com/education/2020-10-09-24353 मा उपिब्ि; असोज २३, २०७७ मा हरेरएको ।  

https://www.onlinekhabar.com/2020/08/890677
https://www.edukhabar.com/news/14900
https://www.edukhabar.com/news/14900
https://ekantipur.com/news/2020/08/18/159771736539144350.html
https://ekantipur.com/news/2020/08/18/159771736539144350.html
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/51064/2020-09-13
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-09-24-23249
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-09-24-23249
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-10-09-24353
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-10-09-24353
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रासस । २०७७ । नौ मर्हनापर्ि खिेु कािीकोटका सामदुार्यक र्वद्यािय । मंर्सर २२ । https://gorkhapatraonline.com/ 

education/2020-12-07-27855 मा उपिब्ि; मंर्सर २२, २०७७ मा हरेरएको ।  

ररजाि, प्रकाश । २०७७ । र्शिक, आरोप र “अनिाइन किा” । एिकेुशनपाटी, भदौ ७ । https://educationpati.com/teachers-

accusations-and-online-classes मा उपिब्ि; भदौ ९, २०७७ मा हरेरएको ।  

रौर्नयार, रूबी । २०७७ । र्नजी खसुी, सामदुार्यक दःुखी । नागररक, जेठ २१ । https://nagariknews.nagariknetwork.com/ 

education/228381-1591126007.html मा उपिब्ि; जेठ ३१, २०७७ मा हरेरएको । 

 

लकडाउन, एसईई परीक्षा र नभतिा मूपयाांकन 

चैत ६, २०७६ बाट हुने भर्नएको एसईई परीिा कोर्भड-१९ महामारीको संक्रमणिाई मध्यनजर गद ै्यसको अर्घल्िो र्दनमा आएर 

स्थर्गत गने र्नणिय सरकारिे गर् यो । ्यसरी परीिा स्थर्गत गने हठात ् र्नणिय भएपर्ि परीिा केन्तद्र नर्जक बस्न गएका टाढाका 

र्वद्याथीहरू फर्कि न ुपरेको र्थयो । ्यसपर्ि भने एसईईको परीिा कर्हिे र कसरी सञ्चािन गने भन्तने र्वषयमा बहस शरुू भयो । कररब 

तीन मर्हनाको अन्तयोिपर्ि मर्न्तत्रपररषदिे् एसईई परीिा नर्िने र र्वद्याियको आन्ततररक मलू्यांकनका आिारमा सो को नर्तजा 

प्रकाशन गने र्नणिय गरेको र्थयो । उि तीन मर्हनामा एसईई परीिा हुने र्क नहुने भन्तने बारेमा कुनै आर्िकाररक र्नणिय नहुाँदा र्नकै 

अन्तयोि उ्पन्तन भयो । ्यसिे गदाि र्वद्याथीहरूिे िेरै मानर्सक तनाव व्यहोनुिपरेको र्थयो । मर्न्तत्रपररषदिे् एसईई परीिा नर्िने र 

र्वद्याियको आन्ततररक मलू्यांकनका आिारमा एसईईको नर्तजा प्रकाशन गने र्नणिय गरेपर्ि यसबारेमा तीन खािका तकि  आए । 

पर्हिो, एक थरीिे एसईई परीिा कर्हल्यै आवश्यक नभएको र्टप्पणी गरे । काननूिे १२ किाको परीिािाई माध्यर्मक तहको बोडि 

परीिाको रूपमा र्िइसकेको अवस्थामा फेरर पर्न र्वद्याथीिाई एसईईको नाममा मानर्सक तनाव र्दने काम भएको भन्तद ैअब उप्रान्तत 

एसईईको प्राविानिाई हटाउन ुपने राय र्तनिे प्रकट गरेका र्थए । तीन घण्टाको परीिािे र्वद्याथीको सबै पिको मलू्यांकन गनि नसक्ने 

भएकािे अब एसईईको प्राविान आवश्यक नरहकेो तकि  उनीहरूको र्थयो । दोस्रो, यस वषि र्वशेष पररर्स्थर्त भएको हुनािे परीिा 

नगरौ ाँ तर आगामी वषि परीिा सञ्चािन गरौ ाँ भन्तने र्थयो । महामारीको अवस्थामा एसईई परीिा सञ्चािन गनि नसर्कने भन्तद ैआन्ततररक 

मलू्यांकनको आिारमा एसईईको ग्रेड र्सट र्दनपुिि भन्तने पिमा उनीहरू र्थए । उनीहरूको आशय यो वषि नगरे पर्न आगामी वषिबाट 

र्नयर्मत एसईईको परीिा गनुिपिि भन्तने र्थयो । तेस्रो, यो वषि कुनै पर्न हाितमा एसईईको परीिा सञ्चािन गनैपिि भन्तने र्थयो । स्वास््य 

मापदण्ड अपनाएर र्ढिै भए पर्न एसईई परीिा सञ्चािन गनुिपने तकि  र्तनिे राखकेा र्थए । आन्ततररक मलू्यांकन र्विसनीय नहुने, 

र्वद्याथीहरूिे िामो तयारी गरेको हुनािे उनीहरूको मनोभावनामा असर हुने, परीिा नर्िई र्दएको प्रमाणपत्रमार्थ प्रश्न उठ्ने हुनािे 

एसईईको परीिा गनुिपने उनीहरूको र्जर्कर र्थयो । ्यसैगरी, आन्ततररक मलू्यांकनकै आिारमा एसईईको नर्तजा साविजर्नक भएपर्ि 

पर्न र्वर्भन्तन टीकार्टप्पणीहरू भए । जस्तै, यसअर्घको परीिाको तिुनामा आन्ततररक मलू्यांकनको आिारमा र्दइएको अकं र्नक्कै 

उच्च दरे्खयो । जसिे परीिाको मलू्यांकन प्रणािीमार्थ नै शंका उब्जायो । एसईईको तयारीमा जटेुका कर्तपय र्वद्याथीहरूको 

आन्ततररक परीिािाई मलू्यांकन गरेर नम्बर र्दाँदा तयारी अनसुारको नम्बर नपाएको र्वद्याथीको गनुासो आयो । ्यसैगरी, कर्तपय 

अर्भभावकहरूिे आफ्ना र्वद्याथीिाई बढी नम्बर र्दन र्वद्याियिाई दबाब र्दए । कर्तपय ठाउाँमा कम अकं र्दएको भन्तद ै

र्शिकहरूमार्थ कुटर्पट र हातपातको घटनासमेत भए । ्यसैगरी र्वद्याथीिाई परीिा नर्दई पास भयो तथा कोरोना ब्याच भनी 

र्वद्याथीको मनोबि र्गराउने गरी िोि बनाइए । र्नम्न सामग्रीहरूिे एसईईको र्वषयमार्थ केर्न्तद्रत रही बहस चिाएका िन ्: 

https://gorkhapatraonline.com/education/2020-12-07-27855
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-12-07-27855
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अन्तनपणूि पोस्ट । २०७७ । एसईईको मापन ! (सम्पादकीय) । भदौ ३ । http://annapurnapost.com/news/164012 मा उपिब्ि; 

भदौ ३, २०७७ मा हरेरएको । 

कार्न्ततपरु । २०७७ । बहसमा एसईई (सम्पादकीय) । वैशाख २९ । https://ekantipur.com/opinion/2020/05/11/ 

158916407264944402.html मा उपिब्ि; जेठ २, २०७७ मा हरेरएको ।  

काकी, बाबकुाजी । २०७७ । जोर्खममा एसईईको गरीमा । नागररक, असार १४ । https://nagariknews.nagariknetwork. 

com/opinion/256621-1593324288.html मा उपिब्ि; असार १४, २०७७ मा हरेरएको । 

खड्का, सजृना । २०७७ । रातभरर करायो एसईई हरायो । अतनपरू्ण सम्परू्ण, असार ३ । https://sampurnaweekly.com/ 

news/3573 मा उपिब्ि; असार १२, २०७७ मा हरेरएको ।  

ढंुगेि, दामोदर । २०७७ । आन्ततररक मलू्यांकनका जर्टिताहरू । नेपाल, जेठ २९ । https://nepalmag.com.np/opinion/ 

2020/06/11/1591872112 मा उपिब्ि; जेठ ३०, २०७७ मा हरेरएको ।  

दीर्ित (बस्नेत), शान्तता । २०७७ । एसईई परीिा अब कर्हल्यै आवश्यक िैन । सेिोपाटी, जेठ ६ । www.setopati.com/ 

opinion/206712 मा उपिब्ि; जेठ ६, २०७७ मा हरेरएको । 

पर्ण्डत, शेषकान्तत । २०७७ । एसईईको मलू्यांकन कायिर्वर्ि तयार, तै्रमार्सक र अर्न्ततम परीिाका आिारमा अकं र्निािरण । गोरखापि, 

असार १० । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-06-23-17110 मा उपिब्ि; असार १०, २०७७ मा 

हरेरएको ।  

िामा, र्सङ््कग । २०७७ । एसईई २०७६ नर्तजाको शल्यर्क्रया ! अनलाइनखबर, भदौ ४ । www.onlinekhabar.com/ 

2020/08/890926 मा उपिब्ि; भदौ ४, २०७७ मा हरेरएको ।  

र्सग्दिे, सदुशिन । २०७७ । एसईईका र्वद्याथीिाई कोरोना ब्याच नभनौ ाँ । सेिोपाटी, जेठ ३२ । www.setopati.com/ 

blog/208958? मा उपिब्ि; जेठ ३२, २०७७ मा हरेरएको ।  

The Kathmandu Post. 2020. Looking Through ‘Iron Gate’ (Editorial). August 18. Available at 

https://kathmandupost.com/editorial/2020/08/18/looking-through-iron-gate; accessed August 19, 2020. 

 

भिद्यालय ििनमा क्िारेन्टाइन र आइसोलेसन 

भारतमा कोर्भड-१९ को प्रकोप बढ्द ैगएपर्ि रोजगारीको िार्ग भारत गएका नेपािीहरू २०७७ को शरुूदरे्ख नै स्थिमागि हुाँद ैएकै 

पटक हजारौ ाँको संख्यामा स्वदशे फकि न थािे । ्यसो हुाँदा कोरोना र्नयन्तत्रणको िार्ग ्यसरी दशे र्भर्त्रएका मार्नसहरूिाई 

क्वारेन्तटाइनमा राख्नपुने अवस्था आयो । ठूिो संख्यामा ्यसरी क्वारेन्तटाइनमा राख्नका िार्ग त्कािै ठुल्ठुिा भौर्तक संरचनाहरू 

चार्हने भयो । ्यर्तबेिा र्वद्यािय किेज बन्तद भएका कारण स्थानीय सरकारहरूिे र्तनैिाई क्वारेन्तटाइन र आइसोिेसन स्थिको 

रूपमा प्रयोग गरे । ्यस क्रममा सामदुार्यक र र्नजी दवैु थरी र्वद्याियका भवनहरू प्रयोग भएका र्थए । र्वद्याियका अर्िकांश 

http://annapurnapost.com/news/164012
https://ekantipur.com/opinion/2020/05/11/158916407264944402.html
https://ekantipur.com/opinion/2020/05/11/158916407264944402.html
https://sampurnaweekly.com/news/3573
https://sampurnaweekly.com/news/3573
https://nepalmag.com.np/opinion/2020/06/11/1591872112
https://nepalmag.com.np/opinion/2020/06/11/1591872112
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-06-23-17110
https://www.onlinekhabar.com/2020/08/890926
https://www.onlinekhabar.com/2020/08/890926
https://kathmandupost.com/editorial/2020/08/18/looking-through-iron-gate
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भवनहरू क्वारेन्तटाइनको िार्ग प्रयोग भएकोिे र्वद्यािय सञ्चािन गदाि समदुायमा कोरोनाको संक्रमण हुने डरिे र्वद्याथी, र्शिक र 

स्थानीय त्रर्सत र्थए । कर्तपय ठाउाँमा बस्तीको बीचमा रहकेा र्वद्याियिाई क्वारेन्तटाइन स्थि बनाउन खोज्दा स्थानीयिे प्रर्तकार 

गरेका र्थए । सरकारिे वैकर्ल्पक र्सकाइ सहजीकरण र्नदरे्शका जारी गरी पठन पाठन प्रर्क्रयािाई र्नरन्ततरता र्दन र्नदशेन गरेपर्ि मात्र 

क्वारेन्तटाइन र आइसोिेसनका िार्ग प्रयोग भएका र्वद्यािय भवनहरूिाई केन्तद्र सरकारकै र्नदशेन अनसुार साउन २०७७ दरे्ख खािी 

गररएको र्थयो । साथै ्यसरी खािी भएका र्वद्याियहरूिाई र्नमििीकरण गरेर अध्यापन गनि योग्य बनाउनपुने भर्नएको र्थयो । 

र्वद्यािय भवनिाई क्वारेन्तटाइन र आइसोिेसन स्थि बनाएको र्वषयमा पर्न र्मर्डयामा िेरै सामग्री िार्पएका र्थए । तीमध्ये केही 

प्रमखु सामग्री यसप्रकार िन ्: 

ओझा, रामहरर । २०७७ । क्वारेर्न्तटन बनाइएका र्वद्याियको ददुिशा । अनलाइनखबर, साउन १३ । www.onlinekhabar. 

com/2020/07/885129 मा उपिब्ि; साउन १३, २०७७ मा हरेरएको ।  

कार्न्ततपरु । २०७६ । स्कुि-क्याम्पसमा क्वारेन्तटाइन बनाउनेबारे ििफि । चैत १४ । https://ekantipur.com/news/2020/ 

03/27/158528357862726082.html मा उपिब्ि; वैशाख १३, २०७७ मा हरेरएको । 

गोरखापत्र । २०७७ । र्वद्याियमा क्वारेन्तटाइन : र्वद्याथीिाई मनोवैज्ञार्नक असर पनि सक्ने । असार १४ । https://gorkhapatra 

online.com/education/2020-06-28-17433 मा उपिब्ि; असार १५, २०७७ मा हरेरएको । 

न्तयौपान,े र्बस्नप्रसाद । २०७७ । र्वद्याियिमा क्वारेन्तटाइनमा राख्न खोज्दा र्ववाद, गाउाँपार्िका अध्यि िखरे्टए । अतनपरू्ण पोस्ट, 

जेठ ६ । http://annapurnapost.com/news/156246 मा उपिब्ि; जेठ ६, २०७७ मा हरेरएको ।  

नागररक । २०७७ । क्वारेर्न्तटन बनाइएका र्वद्याियमा भनाि हुन मान्तदनैन ् र्वद्याथी । असोज १ । https://nagariknews. 

nagariknetwork.com/education/337741-1600341891.html मा उपिब्ि; असोज १, २०७७ मा हरेरएको । 

पर्ण्डत, शेषकान्तत । २०७७ । र्वद्याियका क्वारेन्तटाइनको र्वकल्प खोज्न दबाब । गोरखापि, असार २० । https://gorkhapatra 

online.com/education/2020-07-04-17776 मा उपिब्ि; असार २०, २०७७ मा हरेरएको ।  

रौर्नयार, रूबी । २०७६ । र्शिण - संस्थाका ३५ हजारभन्तदा बढी सरु्विायिु कोठा क्वारेन्तटाइनिाई । नागररक, चैत ११ । 

https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/206022-1585014600.html मा उपिब्ि; वैशाख १२, 

२०७७ मा हरेरएको ।  

र्वक, नवीन र्शर्शर । २०७७ । र्वद्याियमा क्वारेन्तटाइन, भाडाको सटरमा टोि र्शिा । गोरखापि, असोज २ । https://gorkhapatra 

online.com/featured/2020-09-18-22860 मा उपिब्ि; असोज २, २०७७ मा हरेरएको ।   

सेतोपाटी । २०७७ । अब र्वद्याियिाई क्वारेर्न्तटन र आइसोिेसन सेन्तटर बनाउन नपाइने । साउन १५ । www.setopati. 

com/social/212586 मा उपिब्ि; साउन १५, २०७७ मा हरेरएको । 

The Rising Nepal. 2020. Quarantines Set Up in Schools Worry Teachers, Employees. July 11. Available at 

https://risingnepaldaily.com/main-news/quarantines-set-up-in-schools-worry-teachers-employees; 

accessed 12 July 2020. 

https://www.onlinekhabar.com/2020/07/885129
https://www.onlinekhabar.com/2020/07/885129
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-06-28-17433
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-06-28-17433
http://annapurnapost.com/news/156246
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-07-04-17776
https://gorkhapatraonline.com/education/2020-07-04-17776
https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/206022-1585014600.html
https://risingnepaldaily.com/main-news/quarantines-set-up-in-schools-worry-teachers-employees
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अन्य 

कोर्भड-१९ को कारण र्वद्याियहरू बन्तद भएपर्ि एउटा राम्रो पि भनेको “होम स्कुर्िङ्क” अथाित ्र्वद्याथीिे घरमै बसेर पढ्न सर्कने, 

घरायसी काम र्सक्ने पद्धर्तको र्वकास भएको ि । जसिे अर्भभावकहरूमा पढ्ने भनेको र्वद्यािय जान ु मात्र नभएर घरमै बसेर 

घरायसी कामबारे र्सक्न ुपर्न एक प्रकारको जीवनोपयोगी र्शिाको रूपमा बझुायो । ्यसैगरी, बािबार्िकाहरूमा कोरोना भाइरसको 

बारेमा जानकारी र मनोवैज्ञार्नक असरबारे पर्न बहस भएका िन ्। िकडाउनको अवर्िमा स्कुिे बािबार्िका सबै घर र पररवारसाँग 

भएकािे कोरोनाको बारेमा बािबार्िकाहरूसाँग अर्भभावकिे कुराकानी गनुिपने, कोरोनाको बारेमा सामान्तय ज्ञान र्दनपुने जस्ता 

र्वषयहरू उठाइएका िन ्। िकडाउनमा प्राय: सबैजसो र्वद्याियहरू बन्तद नै रहकेा र्थए । तर अपवादस्वरूप केही र्वद्याियहरूमा भने 

िकडाउनको समयमा पर्न र्नरन्ततर किा सञ्चािन गररए । ती र्वद्याियहरूिे आवश्यक सतकि ता अपनाई खिुा तथा घरदिैो 

माध्यमबाट पठनपाठन प्रर्क्रयािाई र्नरन्ततरता र्दएका र्थए । गाउाँपार्िका र र्जल्िा प्रशासन कायािियबाट र्वद्यािय सञ्चािन नगनि 

दबाब आएपर्न ्यसको पवािह नगरी ती र्वद्याियिे आवश्यक स्वास््य साविानी सर्हत पठनपाठनिाई र्नरन्ततरता र्दएका र्थए । 

्यसैगरी, महामारीपर्ि र्वद्याथीहरूको सरसफाइप्रर्त चासो र ध्यान बढेको र्वषयिाई पर्न र्मर्डयािे उठाएका िन ् । र्वद्याथीिे 

र्नयर्मत हात िनेु, सरसफाइ गने बानीको र्वकास गरेका िन ् । िकडाउनको समयमा पाठ्यपसु्तक उपिब्ि हुन नसक्दा पर्न 

पठनपाठनमा समस्या आयो । वैकर्ल्पक माध्यमबाट किा सञ्चािन गने भर्नएतापर्न अर्िकांश र्वद्याथीसाँग पाठ्यपसु्तक भने र्थएन । 

कर्तपय अवस्थामा स्थानीय तहिेनै सहजीकरण गरेर र्वद्याथीिाई पाठ्यपसु्तक र्वतरण गरे पर्न चार्हने जर्त सबैिे पाएनन ् । 

यातायातका सािन नचिेको हुनािे पाठ्यपसु्तक िपाई तथा र्वतरणमा समस्या आएको र्थयो । प्रस्ततु र्वषयहरूबारे र्मर्डयामा 

आएका सामग्रीका िार्ग र्नम्न सचूी उपयोगी ि : 

अनिाइनखबर । २०७७ । र्टच फर नेपाििे तयार पार् यो िकडाउन िर्ित पाठ्यपसु्तक । भदौ १४ । www.onlinekhabar. 

com/2020/08/892685 मा उपिब्ि; भदौ १४, २०७७ मा हरेरएको ।   

कोइरािा, र्वद्यानाथ । २०७६ । र्वपर्त्तमा घरघरमै पढ्ने–पढाउने र्क ? कान्तिपरु, चैत १५ । https://ekantipur.com/opinion/ 

2020/03/28/158537224173983776.html मा उपिब्ि; वैशाख ११, २०७७ मा हरेरएको ।  

खड्काथोकी, र्विास  । २०७७ । िकडाउनमा पर्न बन्तद नभएको एउटा र्वद्यािय । अनलाइनखबर, असोज ५ । www.online 

khabar.com/2020/09/898021 मा उपिब्ि; असोज ५, २०७७ मा हरेरएको ।  

गोरखापत्र । २०७७ । पच्चीस प्रर्तशत मात्र पाठ्यपसु्तक र्बक्री । जेठ १५ । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-

05-28-15214 मा उपिब्ि; जेठ १५, २०७७ मा हरेरएको । 

ढंुगाना, सर्जना । २०७६ । कोरोनाबारे केटाकेटीसाँग कुरा गनुिभो ? नयााँ पन्िका, चैत ६ । www.nayapatrikadaily.com/news-

details/39060/2020-03-19 मा उपिब्ि; वैशाख ११, २०७७ मा हरेरएको । 

गोरखापत्र । २०७७ । असार १ अर्घ नै पसु्तक परु् याइने । जेठ २१ । https://gorkhapatraonline.com/education/2020-06-03-

15621 मा उपिब्ि; जेठ २१, २०७७ मा हरेरएको ।  

पौडेि, र्डल्िीराम । २०७७ । िकडाउन : घरमै र्सक्ने अवसर । नागररक, वैशाख १२ । https://nagariknews.nagarik 

network.com/news/127282/ मा उपिब्ि; वैशाख १२, २०७७ मा हरेरएको । 
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र्शिा पत्र । २०७७ । कर्हिे खलु्िान ्स्कुि ? (सम्पादकीय) । कार्त्तक १७ । https://shikshapatra.com/2020/11/02/90206 

मा उपिब्ि; कार्त्तक १८, २०७७ मा हरेरएको ।  

र्संह, वसन्ततप्रताप । २०७७ । जहााँ र्वद्याियिाई िकडाउनिे िोएन । कान्तिपरु, भदौ ३ । https://ekantipur.com/news/ 

2020/08/19/159780283505451085.html मा उपिब्ि; भदौ ३, २०७७ मा हरेरएको ।  
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