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सकंलक पररचय

माभ ट्िन चौतारीको अनसु््ान समहूमा आबद्ध सन्जिला मोक्ानले भिद्ालय भिक्ाको 

भिभि्न पा्ाबारे अनसु््ान गरेकी छन ्। उनका लेख तथा समीक्ा जिनटिल र पत्रपभत्रकाहरूमा 

प्रकाभित छन ्। साथै, उनको सह-संकलनमा भिभि् भिषयका पाँच ओ्ा स्दिटिग्र्थ सचूीहरू 

माभ ट्िन चौतारीको िेबसाइ्मा प्रकाभित छन ्।
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कोनिड-१९ महामारीको “दोस्ो लहर” र नेपालको 
निद्ालय निक्ा : केही छाननएका अधययन सामग्ी

पररचय
कोरोनािाइरस रोग (कोभिड-१९, यसपभछ महामारी मात्र) भनय्त्रणका लाभग लगाइएको 

“लकडाउन” ले नेपालमा चैत ६, २०७६ देभख काभतिक अभ्तम हप्ा, २०७७ समम 

(कररब आठ मभहना) भिक्ण संसथाहरू ब्द िए । मभंसर पभहलो हप्ा, २०७७ बा् क्रमिः 

भिद्ालयहरू खलेु पभन भिद्ालय खलेुको कररब पाँच मभहना नपगुद ैपनुः महामारी फँैलद ै

गएपभछ िैिाख १३, २०७८ दभेख िदौ अभ्तम हप्ा, २०७८ समम (कररब चार मभहना) समम 

भिक्ण संसथाहरू ब्द गररए । र, महामारी कम हुदँ ैगएपभछ असोजि पभहलो हप्ा, २०७८ 

बा् भिद्ालयहरूले िौभतक उपभसथभतम ैकक्ा सञचालन िरुू गरेका भथए । नेपालमा ििैाख 

२६, २०७७ दभेख फागनु २८, २०७७ सममको समयलाई महामारीको पभहलो लहर र फागनु 

२९, २०७७ दभेख असार अभ्तम हप्ा, २०७८ सममको समयलाई महामारीको दोस्ो लहर 

माभन्छ ।1 महामारीको पभहलो लहरमा झै ँदोस्ो लहरमा पभन यसले भिक्ा क्ेत्रमा परेको 

प्रिािका भिभि्न पक्बारे पत्रपभत्रकामा प्रिसतै बहस िएका छन ् । तीमधये, महामारीले 

भिद्ालय भिक्ामा पारेको प्रिािबारे नेपाली छापा र अनलाइन माधयममा प्रकाभित िएका 

महत्िपणूटि सामग्री ब्ुलेर यो अधययन सामग्री तयार पाररएको छ । यो अधययन सामग्रीले 

1 महामारीको पभहलो लहरको अभ्तम भदन (फागनु २८, २०७७) मा सबैि्दा कम ४८ जिनामा कोभिड संक्रमण दभेखएको 
भथयो िने मतृय ुसंखया िू् य भथयो । तयसकै िोभलपल् (फागनु २९, २०७७) मा संक्रमण र मतृयदुर पनुः बढ्यो । तयसै भदनलाई 
नेपालमा महामारीको दोस्ो लहरको िरुूआतको रूपमा भलइएको पाइ्छ । फागनु २९, २०७७ दभेख जिेठ ५, २०७८ समम 
२,०५,५७५ जिनामा महामारीको संक्रमण र संक्रमणबा् २,६४५ जिनाको मतृय ुिएको भथयो; थप हनेुटिहोस,् दलुाल, स्तोष । 
२०७८ । नेपालमा कोरोनाको दोस्ो लहर कभत घातक ? नयाँ पत्रिका, जिेठ ७ । www.nayapatrikadaily.com/news-
details/64486/2021-05-21 मा उपलब्; मभंसर १७, २०७८ मा हरेरएको ।
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समग्रमा महामारीको दोस्ो लहरले भिद्ालय भिक्ामा पारेको प्रिािको भिभि्न पक्बारे 

बझुन सहयोग गछटि ।2 

यो अधययन सामग्रीलाई “महामारीको दोस्ो लहरमा भिद्ालय भिक्ा र संघीय सरकार,” 

“महामारीको दोस्ो लहरमा भिद्ालय भिक्ा र सथानीय सरकार,” “महामारीको दोस्ो लहरमा 

सामदुाभयक भिद्ालय,” “महामारीको दोस्ो लहरमा संसथागत भिद्ालय,” “महामारीको 

दोस्ो लहरमा एसईई र कक्ा १२ को परीक्ा” र “महामारीमा भिद्ालय भिक्ा र भडभजि्ल 

भडिाइड” गरी छ िीषटिकमा बाँडेर प्रसततु गररएको छ । अधययन सामग्रीको सचूी संकलनको 

लाभग पसु १७, २०७७ (जिनिरी १, २०२१) दभेख मभंसर १४, २०७८ (नोिमेबर ३०, २०२१) 

समम नेपालका भिभि्न दभैनक पत्रपभत्रका, अनलाइन र मयागेभजिनमा कोभिड-१९ महामारी र 

भिद्ालय भिक्ासमब््ी प्रकाभित लेख, समाचार, समपादकीय र भ्पपणी हरेरएको भथयो । 

हरेरएका पत्रपभत्रकामा कात््तिपरु, नयाँ पत्रिका, नागररक, अ्नपरू्ण पोस्ट, द काठमाडौ ँपोष्ट, 

गोरखापरि, द राइत्िङ नेपाल, त्िमालखबर, त्िक्षक प्रमखु छन ्। तयसतै, अनलाइनहरूमा 

सेतिोपा्टी, एडु-परि, एडुखबर, एिकेुिनपा्टी र त्िलापरि प्रमखु छन ्। 

महामारीको दोस्ो लहरमा निद्ालय निक्ा र सघंीय सरकार
महामारीको पभहलो लहरमा जिसतै दोस्ो लहरमा पभन महामारीका कारण भिद्ालय ब्द गनने 

भक नगनने, यभद ब्द गनुटि परे कभहलेदभेख कभहलेसमम ब्द गनने, िकैभलपक पठनपाठनलाई कसरी 

अगाभड बढाउने, परीक्ा सञचालन, नभतजिा प्रकािन र िाभषटिक भिद्ाथथी िनाटि जिसता भनयभमत 

िभैक्क कायटिक्रममा सरकारी अलमल प्रमखु रूपमा दखेा परे । तयसैगरी, महामारी भनय्त्रण 

गनटि सरकारकै म्त्रालयहरू (भिक्ा, भिज्ान तथा प्रभिभ् म्त्रालय र सिास्थय तथा जिनसंखया 

म्त्रालय) बीच भनणटिय भलने स्दिटिमा सम्िय निएको भिषयलाई समते पत्रपभत्रकाले उठाए । 

भिद्ालय ब्द िा सञचालन तथा िकैभलपक पठनपाठनबारे भनणटिय गनने प्रमखु अभ्कार संघीय 

2 भिक्ामा महामारीले पारेको प्रिाि बझुनका लाभग थप हनेुटिहोस,् मोक्ान, सभ्जिला र दिेे्द्र उपे्रती । २०७८ । कोभिड-१९ 
महामारीमा भिद्ालय भिक्ा : अनसु््ान प्रभतिेदन । काठमाडौ ँ: माभ ट्िन चौतारी । www.martinchautari.org.np/files/
Report_School-education-during-the-COVID-19-pandemic_CRS2021-1.pdf  मा उपलब्; मोक्ान, सभ्जिला । 
सन ्२०२१ । कोभिड-१९ महामारी र नेपालको भिद्ालय भिक्ा : केही चभुन्दा अधययन सामग्री । www.martinchautari.
org.np/files/Covid-19-Pandemic-and-School-Education-in-Nepal_A-Select-Reading-List.pdf मा 
उपलब्; तामाङ, सभ्जिला । सन ् २०२१ । कोभिड-१९ महामारी र नेपालको भिद्ालय भिक्ा समब््ी स्दिटि सामग्री । 
www.martinchautari.org.np/files/bibliography/Covid-19-Pandemic-and-School-Education-in-Nepal-
Bibliography-CBS2021-1.pdf मा उपलब्; मभंसर १८, २०७८ मा हरेरएको ।
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सरकारको भिक्ा म्त्रालयसँग मातै्र रहकेो पाइयो । भिक्ा म्त्रालयको िभूमका पभहलो लहरमा 

झै ँदोस्ो लहरमा पभन भनदनेभिका र कायटियोजिना बनाउनेम ैसीभमत दभेखयो । र, तीन तहका 

सरकारबीच सम्िय या नेततृि गनटि भिक्ा म्त्रालय जिागरुक दभेखएन । यी भिषय छापा तथा 

अनलाइनमा प्रकाभित भनमन सामग्रीहरूले प्राथभमकता साथ उठाएका छन ्:

आचायटि, देिीराम । २०७८ । भिक्ण भसकाइको भनर्तरता, जिभ्लता र 

समिािना । कात््तिपुर, साउन ७ । https://ekantipur.com/bibid

ha/2021/07/22/162695321105228873.html मा उपलब्; साउन ७, २०७८ 

मा हरेरएको ।

एडु-पत्र । २०७८ । भिद्ालय खोलने भक ब्द गनने, केहीले खोले अभ्कांि अ्योलमा 

(साप्ाभहक िभैक्क गभतभिभ् िदौ १२–१८) । िदौ १८ । https://edupatra.com/

news/opening-or-closing-schools-some-opened-most-confused/ मा 

उपलब्; िदौ १८, २०७८ मा हरेरएको ।

काफले, कौिल । २०७८ । कोरोनाकालमा िैकभलपक भिभ् : भनदनेभिकाको िरमा सरकार, 

कायाटि्ियनमा भिद्ालयलाई कभठनाइ । त्िलापरि, िदौ १४ । https://shilapatra.

com/detail/65413 मा उपलब्; िदौ २५, २०७८ मा हरेरएको ।

काकथी, उभजिर । २०७८ । भिद्ालय सञचालनबारे चारथरी भनदनेिन, अ्यौलमा 

अभििािक । नेपालखबर, िैिाख ३ । https://nepalkhabar.com/

politics/55404-2021-04-16-14-45-58 मा उपलब्; जिठे ३, २०७८ मा हरेरएको ।

गौतम, ििानीश्वर । २०७८ । नयाँ िैभक्क सत्रमा पभन अनलाइन पठनपाठन, तर 

िषटिभदनसमम तयारी िू् य । नयाँ पत्रिका, जिेठ १३ । www.nayapatrikadaily.com/

news-details/64750/2021-05-27 मा उपलब्; जिेठ १३, २०७८ मा हरेरएको । 

महामारीको दोस्ो लहरमा निद्ालय निक्ा र स्ानीय सरकार 
महामारीको दोस्ो लहरमा पभन सथानीय सरकारले भिद्ालय ब्द र िैकभलपक पठनपाठन 

समब््को भनणटिय गनटि संघीय सरकारकै भनदनेिनलाई पभखटिन ुपनने अिसथा दभेखयो । सिास्थय 

तथा जिनसंखया म्त्रालयले सहरी क्ेत्रका भिद्ालय संक्रमणको उचच जिोभखममा िएकोले 

ततकाल भिद्ालय ब्द गनटि िने पभन अभ्कांि सथानीय सरकार भिद्ालय ब्द गनने भक नगनने 
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िनेर भिक्ा म्त्रालयकै भनणटियलाई कुरेर बसे । यद्भप, भिद्ालय सञचालन िा िैकभलपक 

पठनपाठनमा महामारीको पभहलो लहरको तलुनामा सथानीय सरकारको िभूमका दोस्ो लहरमा 

केही सभक्रय दभेखयो । आफनो संभि्ानप्रदति अभ्कार अनसुार केही सथानीय सरकारले 

भिद्ालयमा िैकभलपक पठनपाठन तथा रोभकएका परीक्ा सञचालनमा सभक्रय िभूमका 

खलेेका भथए । उदाहरणका लाभग, केही सथानीय सरकारले िभैक्क सत्र २०७७ को कक्ा १ 

दभेख ९ सममका भिद्ाथथीको परीक्ा सञचालनको लाभग आ्तररक मलूयांकनको आ्ारमा 

नभतजिा प्रकािन गनटि सकने कायटिभिभ् बनाए । दोस्ो लहरमा पभन पभहलो लहरमा जिसतै भजिलला 

प्रिासन कायाटिलयले कतै-कतै भिद्ालय सञचालन गनने सथानीय सरकारको भनणटियमा हसतके्प 

गरेको पाइयो । यी र यसतै भिषयमा तलका सामग्रीले प्रकाि पारेका छन ्: 

एडु-पत्र । २०७८ । ्मा्म िाभषटिक परीक्ाको भनणटिय गददै सथानीय तह । जिेठ 

४ । https://edupatra.com/news/The local-level-is-deciding-the-annual-

examination/ मा उपलब्; जिेठ ४, २०७८ मा हरेरएको ।

एडु-पत्र । २०७८ । दरु दराजिमा सोच ेजिसतो सहजि छैन िैभकलपक भिक्ण, सथानीय तह 

गणुसतर सु् ारि्दा िौभतक सु् ार केभ्द्रत । साउन १९ । https://edupatra.com/

news/alternative-teaching-is-not-as-easy-as-you-think-in-the-long-

run-even-the-local-level-focuses-on-physical-improvement/ मा उपलब्; 

साउन २०, २०७८ मा हरेरएको । 

कैनी, सदुीप । २०७८ । भिद्ालय खलुाउँद ैसथानीय तह । कात््तिपरु, िदौ १५ । https://

ekantipur.com/news/2021/08/31/ 16304051465109228.html मा उपलब्; 

िदौ १५, २०७८ मा हरेरएको ।

राई, भििेक । २०७८ । काठमाडौमँा भिद्ालय खोलनेबारे अ्योल : सथानीय तह, भिक्क 

र अभििािकसँग छलफल गररने । सेतिोपा्टी, िदौ २० । www.setopati.com/

social/248019 मा उपलब्; िदौ २०, २०७८ मा हरेरएको ।

रासस । २०७८ । सबै भिद्ालय ब्द गनटि प्रिासनको भनदनेिन । साउन १९ । https://

gorkhapatraonline.com/education/2021-08-03-43527 मा उपलब्; साउन 

१९, २०७८ मा हरेरएको ।
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महामारीको दोस्ो लहरमा सामुदानयक निद्ालय
महामारीको दोस्ो लहरमा भिद्ालय कररब चार मभहना ब्द िए । भिद्ालय ब्द िएपभछ 

अभ्कांि सामदुाभयक भिद्ालयले िैकभलपक भिभ्बा् पठनपाठन गनटि सकेका भथएनन ्। 

तयसतै, सामदुाभयक भिद्ालयले अनलाइनबा् पठनपाठन गनटि िौभतक पिूाटि्ार तयार पानटि 

सकेनन ्। र, पिूाटि्ार िएका भिद्ालयले पभन भनयभमत पठनपाठन सञचालन गनटि सकेको 

दभेखएन । साथै, संक्रमण कम रहकेो क्ेत्रमा भिभि्न मोडाभल्ीमा भिद्ालय सञचालन गनटि 

सभकने िएपभन भिद्ालयका भिक्कहरू भिद्ालय नखलेुसमम पठनपाठन नगनने मनभसथभतमा 

देभख्थे । पत्रपभत्रकामा प्रकाभित केही सामग्रीले भिद्ाथथीहरू भिद्ालयको भनयभमत 

समपकटि मा निएको र भिद्ालयबा् उनीहरूले पढ्ने सामग्री नलगेका भिषयलाई उठाएका 

भथए । महामारीको दोस्ो लहरमा भििषे गरी काठमाडौ ँउपतयकाका सामदुाभयक भिद्ालयमा 

भिद्ाथथीहरू घ्ेका भथए । भिद्ालय सञचालनबारे संघीय र सथानीय सरकारको भनणटिय फरक 

हुदँा भिद्ालय खोलने भक ब्द गनने ि्नेमा अ्योल भसजिटिना ियो । उभललभखत भिषयमा 

प्रकाभित िएका मधये केही सामग्रीको सचूी यस प्रकार छ :

एडु-पत्र । २०७८ । संघीय र सथानीय सरकारको भनणटिय फरक हुदँा मारमा भिक्क । िैिाख 

२३ । https://edupatra.com/news/teachers-in-marama-when-federal-

and-local-gov-decisions-are-different/ मा उपलब्; िैिाख २३, २०७८ 

मा हरेरएको । 

भतमभलसना, निीन । २०७८ । भिद्ाथथी नआएपभछ भिद्ालयमै थभ्कयो पसुतक, घरघर 

पगुद ै भिक्क । त्िलापरि, साउन ९ । https://shilapatra.com/detail/63198 मा 

उपलब्; साउन १०, २०७८ मा हरेरएको । 

थापा, हरर र भदलकमल क्ते्री । २०७८ । सामदुाभयक भिद्ालय कभहले खलुलान ्? कात््तिपरु, िदौ 

१० । https://ekantipur.com/opinion/2021/08/26/162994770568639341.

html मा उपलब्; िदौ १०, २०७८ मा हरेरएको ।

राई, नतुनुा । २०७८ । उपतयकाका सामदुाभयक भिद्ालयको ददुटििा : समपकटि म ैछैनन ्भिद्ाथथी । 

अनलाइनखबर, असार ३१ । www.onlinekhabar.com/2021/07/984122 मा 

उपलब्; असार ३१, २०७८ मा हरेरएको ।
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राई, पणूटि पी. । २०७८ । सामदुाभयक भिद्ालयमा प्रभिभ्मतै्री भिक्ा : कागजिको जिहाजि ! 

त्िमालखबर, असार १४ । www.himalkhabar.com/news/124653 मा उपलब्; 

असार १४, २०७८ मा हरेरएको ।

महामारीको दोस्ो लहरमा ससं्ागत निद्ालय
महामारीको संक्रमण बढ्न थालेपभछ सिास्थय म्त्रालयले भिद्ालय ब्द गनटि अपील गरे पभन 

संसथागत भिद्ालय िने भिद्ालय ब्द गनटि तयार भथएनन ्। भिद्ालय ब्द नै पणूटि समा्ान 

निएर संक्रमणको अिसथा हरेेर भिद्ालय ब्द गनने भक नगनने अभ्कार सथानीय तहलाई 

हुनपुनने अडानमा संसथागत भिद्ालय भथए । तयसैगरी, महामारीको पभहलो लहरम ैइ््रने् 

पिूाटि्ार तयार पारेका कारण ्रैे संसथागत भिद्ालयमा दोस्ो लहरमा पठनपाठन प्रिाभित 

िएन । तयसतै, महामारीको पभहलो लहरमा दभेखएको संसथागत भिद्ालयको िलुक समब््ी 

भििाद दोस्ो लहरमा पभन दभेखयो । दोस्ो लहरमा केही संसथागत भिद्ालयले महामारीको 

प्रिाि कम गनटिका लाभग आकभसमक कोष तथा सञचय कोषको समते वयिसथा गरे । यसता 

भिषयिसत ुबारेमा थप जिानकारीका लाभग भनमन अधययन सामग्रीहरू उपयोगी छन ्:

अनलाइनखबर । २०७८ । ििुतारा सकूल पणूटिरूपमा ब्द गनने भनणटिय । जिेठ १४ । www.

onlinekhabar.com/2021/05/960994 मा उपलब्; जिठे १४, २०७८ मा हरेरएको । 

एजिकेुिनपा्ी । २०७७ । आकभसमक भिपभतिसँग जिधुन भनजिी भिद्ालयहरूमा अब ‘जिगेडा 

कोष’ । चतै्र १२ । https://educationpati.com/npabson1/ मा उपलब्; मभंसर 

१०, २०७८ मा हरेरएको ।

कैनी, सुदीप । २०७८ । भनजिीका भिक्कलाई ्यून तलब । कात््तिपुर, असोजि २ । 

https://ekantipur.com/news/ 2021/09/18/163192612274292994.html 

मा उपलब्; असोजि २, २०७८ मा हरेरएको ।

पयाकुरेल, ििनाथ । २०७८ । कोरोनाकालमा भनजिी भिद्ालयको िभिषय । नयाँ पत्रिका, 

ििैाख ७ । www.nayapatrikadaily.com/news-details/62980/2021-04-20 

मा उपलब्; िैिाख ७, २०७८ मा हरेरएको ।
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सुबबा, रोश्ा । २०७७ । भिद्ालय ब्दै छन् भििेद महसुस गराउने ‘भििेदालय’ । 

त्िलापरि, चतै १७ । https://shilapatra.com/ detail/54472 मा उपलब्; चतै 

२०, २०७७ मा हरेरएको । 

महामारीको दोस्ो लहरमा एसईई र कक्ा १२ को परीक्ा
महामारीको पभहलो लहरमा जिसतै दोस्ो लहरमा पभन भबना भिकलप परीक्ा सथभगत गनने र 

भिद्ाथथीको आ्तररक मलूयांकनको आ्ारमा नभतजिा प्रकािन गनने भक िौभतक उपभसथभतम ै

परीक्ा सञचालन गनने िनेर भनणटिय भलन समय लागेको भथयो । िैिाख २७, २०७८ मा बसेको 

राभषरिय परीक्ा बोडटि बैठकले जिेठ १३, २०७८ बा् सञचालन हुने एसईई परीक्ा सथभगत 

गऱयो । रोभकएका परीक्ाको सञचालन स्दिटिमा भनणटिय गनटि एक मभहना लगाएर अभघललो 

िषटिको जिसतै एसईईको आ्तररक मलूयांकनकै आ्ारमा नभतजिा प्रकािन गनने तय ियो । 

िभैक्क सत्र २०७७ को “कक्ा १२” को िाभषटिक परीक्ा जिेठ २६, २०७८ मा हुनपुननेमा दईु 

प्क सथभगत गरेर तीन मभहनापभछ मात्र सञचालन ियो । कक्ा १२ को परीक्ा भबना भिकलप 

सथभगत गरेको ि्द ैसञचार माधयममा वयापक ्ीकाभ्पपणी िएपभछ सरकारले १८ िषटि 

माभथका “कक्ा १२” का परीक्ाथथीहरूलाई खोपको वयिसथा गरी िौभतक उपभसथभतम ैपरीक्ा 

भदन सकने वयिसथा गरेको भथयो । एसईई परीक्ालाई स्ैकँो लाभग ह्ाउन ुपनने बहस दोस्ो 

लहरमा पभन उठेको भथयो । यी भिषय छापा तथा अनलाइनमा प्रकाभित भनमन सामग्रीहरूले 

प्राथभमकता साथ उठाएका छन ्:

आचायटि, सुरेि । २०७८ । एसईई पररणाम र १२ को सथभगत 

परीक्ा । नागररक, साउन २५ । https://nagariknews.nagariknetwork.com/ 

opinion/594501-1628487500.html मा उपलब्; साउन २७, २०७८ मा हरेरएको । 

एडु-पत्र । २०७८ । एसईई तामझामका साथ गनने परमपराको अ्तय गनुटिपछटि  । जिेठ 

३१ । https://edupatra.com/news/the-tradition-of-doing-see-with-pomp-

should-end/ मा उपलब्; जिेठ ३१, २०७८ मा हरेरएको । 

काभ्तपरु । २०७८ । कक्ा १२ ि्दा माभथललो तहका सबै भिद्ाथथीलाई खोप । िदौ 

१० । https://ekantipur.com/news/ 2021/07/28/162745692447421700.

html मा उपलब्; िदौ १९, २०७८ मा हरेरएको ।
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कैनी, सुदीप । २०७८ । परीक्ा कुनै रोकने, कुनै नरोकने ? कात््तिपुर, साउन २६ । 

https://ekantipur.com/news/2021/ 08/10/162856050697419942.html 

मा उपलब्; साउन २५, २०७८ मा हरेरएको । 

भसलिाल, प्रकाि । २०७७ । कक्ा १० को एसईई राभषरिय भक प्रदिेसतरबा् ? रासस, 

माघ १५ । https://gorkhapatraonline. com/education/2021-01-28-30970 

मा उपलब्; माघ १५, २०७७ मा हरेरएको ।

महामारीको दोस्ो लहरमा निद्ालय निक्ा र नडनजिटल नडिाइड
महामारीको दोस्ो लहरमा भििषे गरेर अनलाइन कक्ा सञचालन गदाटि “भडभजि्ल भडिाइड” 

प्रमुख समसयाको रूपमा दभेखयो । अनलाइनको पहुचँमा िएका र प्रयोग गनटि सकनेले 

अनलाइनबा् पढ्न सके िने अनलाइनको पहुचँमा निएकाहरू भनयभमत पठनपाठनबा् 

िभञचत िए । असार १, २०७८ बा् नयाँ िभैक्क सत्र िरुू िए पभन महामारीका कारण 

्रैे सामदुाभयक भिद्ालयमा पठनपाठन हुन सभकरहकेो भथएन । भििषे गरी ग्रामीण िगेमा 

इ््रने्को ने्िकटि  कमजिोर हुदाँ (या  नहुदँा) केही भिद्ाथथीले इ््रने्को ने्िकटि  लागने 

ठाउँलाई आफनो पढ्ने सथल समते बनाएका भिषय पत्रपभत्रकामा आएका भथए । यी भिभि्न 

भिषयमा प्रकाभित िएका मधये केही अधययन सामग्रीको सचूी यहाँ छन ्:

काफले, कौिल । २०७८ । िभैक्कसत्र त िरुू ियो तर ग्रामीण िगेका भिद्ाथथीलाई कसरी 

समबो्न गनने ? त्िलापरि, असार ३ । https://shilapatra.com/detail/60569 मा 

उपलब्; िदौ २५, २०७८ मा हरेरएको । 

गौतम, भदनेि । २०७८ । भिद्ालयको समपकटि मा छैनन ्२० प्रभतित भिद्ाथथी, मजिदरुका 

छोराछोरीको दखुसेो - मोबाइल र इ््रने् छैन, कसरी पढ्न ु? त्िलापरि, िदौ १३ । 

https://shilapatra.com/detail/65611 मा उपलब्; िदौ १४, २०७८ मा हरेरएको ।

गौतम, ििानीश्वर । २०७८ । नेपालमा अनलाइन कक्ा भलने २७.५ प्रभतित मात्र । नयाँ पत्रिका, 

िदौ २५ । www.nayapatrikadaily.com/news-details/70557/2021-09-10 

मा उपलब्; िदौ २५, २०७८ मा हरेरएको ।

राई, दमन । २०७८ । रुखमा डेरा बनाएर अनलाइन कक्ामा सहिागी हु्छन ्

्नकुमार । नागररक, िदौ २६ । https://nagariknews.nagariknetwork.com/
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education/620431-1631348860.html मा उपलब्; िदौ २६, २०७८ मा 

हरेरएको ।

रासस । २०७८ । भिद्ाथथीको पीडा : अनलाइनको आि ैछैन, पिचुौपाया चराउँद ैभबतछ भदन ! 

जिेठ ४ । https://gorkhapatraonline.com/education/2021-05-18-37725 

मा उपलब्; साउन २४, २०७८ मा हरेरएको ।


