
 

 

 

 

 
दहु ुँ गाउुँपालिका 
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टोल शिक्षा सहजीकरण शिरे्दशिका २०७७ 

लिश्वव्यापी कोरोना िहािारीका कारण स्थलग  रहकेो लिद्यािय लिक्षाका काययक्रि  त्काि संचािन गनय असहज रहकेो ि यिान 

सन्दर्यिा िैकलपपक िलैक्षक काययक्रिका िाध्यिबाट लिद्यािय उिरेका बािबालिकािाइ कोलर्ड-१९ को सङ््कक्रिणबाट आफुिाइ 

जोगाउुँद ैआफ्न ैपररिेििा लसकाइका अिसरहरु प्रदान गरी िैलक्षक क्षल  न्यनूीकरण गनुय िान्छनीय र्एकािे वैकशपिक रणाणालीटाट 

शवद्यार्थीको शसकाइ सहजीकरण शिरे्दशिका २०७७ को बुुँदा नं.  २५  िे लदएको अलिकार प्रयोग गरी दहु ुँ गाउुँकाययपालिकािे यो 

टोि लिक्षा सहजीकरण लनदलेिका बनाइ िाग ुगरेको छ । 

काययपालिकाबाट स्िीकृ  लिल  २०७७।०४।१७ 



 

 

१. सङ््कशक्षप्त िाम र रणाारम्भः (क) यस 

लनदलेिकाको नाि “टोल शिक्षा सहजीकरण शिरे्दशिका, २०७७” रहकेो छ । 

      (ख) यो लनदलेिका  त्काि प्रारम्र् ह नछे । 

२ .िररभाषाः लिषय िा प्रसङ््कगिे अको अथय निागिेा यस लनदलेिकािािः 

(क)  “टोि” र्न्नािे िानिीय बस् ीको एक िघ ुबस् ीिाइ जनाउुँछ । 

(ख) “टोि लिक्षक” र्न्नािे टोििा गएर लिक्षा प्रदान गन ेव्यलि सम्ुनपुछय र सो िदलदिे लिद्याियको अध्यापक  था प्रिानाध्यापक 

सिे िाइ जनाउुँछ । 

(ग) “टोि लिक्षा” र्न्नािे टोि टोििा गएर टोि लिक्षक िा स्ियंसेिकिे प्रदान गन ेलिक्षा सम्ुनपुछय । 

(घ) “लिद्याथी” र्न्नािे सब ैप्रकारका लिद्याियिा अॏपचाररक  था अनॏपचाररक रुपिा अध्ययनर  िा लिद्यािय जाने उिरेका 

लिद्यािय बालहर रहकेा बािबालिका सम्ुनपुछय । 

(ङ्क)  “लिद्यािय” र्न्नािे प्रचलि  काननु बिोलजि स्थापना र्इ सन्चािन र्एको सािदुालयक िा संस्थाग  लिद्याियिाइ जनाउुँछ । 

(च)  “स्ियंसेिक” र्न्नािे लिद्याथीको लसकाइिाइ सहजीकरण गने काययिा सिदुायिा रही स्िेलछछक रुपिा योगदान गन ेस्थालनय  ह 

िा लिद्याियिे  ोकेको व्यलि सम्ुनपुछय । 

(छ) “गाउुँपालिका” र्न्नािे दहु ुँ गाउुँपालिका सम्ुनपुछय । 

(ज) “लिक्षा िाखा” र्न्नािे दहु ुँ गाउुँपालिकाको लिक्षा यिुा  था खिेकुद िाखा सम्ुनपुछय । 

(ु) “िडा कायायिय” र्न्नािे दहु ुँ गाउुँपालिका लर्त्रका सबै िडा कायायियहरुिाइ जनाउुँछ ।  

३. शवद्यार्थी िशहचािः (क) िडा कायायिय लिद्यािय टोि लिक्षक  था स्ियंसेिकिे आफ्नो सेिा क्षेत्र लर्त्रका जनुसकैु लिद्याियिा 

अध्ययनर  सम्पणुय बािबालिकाहरुको पलहचान गरी लबना र्ेदर्ाि सिान रुपिा लिक्षा प्रदान गनुयपनेछ । 

(ख) टोि लिक्षा प्रणािीबाट लसकाइिा सहजीकरण गदाय रालरिय पाठ्यक्रि प्रारुप बिोलजिका सािग्रीहरु प्रयोग गनुयपनछे । 

४. कार्यक्रम सचंालि रणाकृर्ाः (क) िडा कायायियहरुिे आफ्नो िडा लर्त्रका सम्पणुय सािदुालयक  था संस्थाग  लिद्याियका प्र. अ. 

हरुको बैठक बसािी उि लिद्याियहरुिा काययर  लिक्षकहरुको लििरणका आिारिा गाउुँपालिका लर्त्र स्थायी बसोबास र्एकाहरुको 

हकिा घर पायक पने गरी  था गाउुँपालिका बालहर स्थायी बसोबास र्इ गाउुँपालिका लर्त्र ि यिानिा उपिदलि र्एकाहरुको हकिा 

उनीहरुको अस्थायी बसोबास पायक पन ेगरी टोि लनिायरण गनय सहजीकरण गनुयपनेछ ।  

(ख) एकै टोििा एक र्न्दा बढी लिक्षक संख्या र्एिा सिय बाुँडफाुँड गरी लिक्षण गनय सलकनेछ साथै कुनै टोििा लिक्षक अर्ाि 

र्एिा नलजकैको अको टोििा बढी र्एका लिक्षक संख्याबाट लििान गनुयपनछे । यसरी लिक्षक लििान गदाय उपिदलि लिक्षकहरुको 

आपसी सिुदारीिा गनय सलकनछे । 

(ग) गाउुँपालिका िडा कायायिय  था लिद्याियिे लसकाइ सहजीकरण काययक्रि संचािन गदाय आिश्यक ानसुार सोही सिदुायिा 

कृयािीि  सङ््कघसंस्था िा व्यलिको सहयोग लिन  था पररचािन गनय सलकनेछ । 

५. समूहगत शसकाइ कार्यक्रम सम्टशधि व्र्वसर्थाः दफा ३ को उपदफा (क) बिोलजि पलहचान गररएका लिद्याथीको सिहुिाइ दहेाय 

बिोलजिको काययक्रि संचािन गरी लसकाइ सहजीकरण गनुयपनछेिः 

(क) सबै लिद्याथीहरुिाइ चािु िैलक्षक सत्रिा अध्ययन गन ेकक्षा यलकन गरी सोको अलर्िेख राखी पाठ्यपसु् क उपिदलि गराउन े। 

(ख) लिक्षा  था िानि स्रो  लिकास केन्रबाट उत्पादन गररएका स्िाध्ययन सािग्रीको लिद्य ुीय प्रल  डाउनिोड गरी Soft Copy 

 था उि सािग्रीको छपाइ गरर Hard Copy लिक्षा िाखािे िडा कायायिय  था लिद्याियको सिन्ियिा टोि लिक्षक सम्ि पगु्ने 

व्यिस्था लििाउने । 



 

 

(ग) सिदुायिा रहकेा लसकाइ केन्रहरु  था टोि लिक्षा केन्रहरुिे एक आपसिा सािालजक दरुी कायि गरी बसाइ व्यिस्था लििाइ 

उपिदलि िैलक्षक सािग्रीको उछच ि सदपुयोग गद ैप्रर्ािकारी रुपिा लसक्ने  था लसकाउन ेव्यिस्था लििाउने । 

(घ) स्थानीय सिदुायिा रहकेा लिक्षकहरु र उपिदलि स्ियंसेिकहरुबाट लिद्याथीहरुका िालग लसकाइिा प्र क्ष्य रुपिा सहयोग पयुायउने 

व्यिस्था लििाउने । 

(ङ्क) गाउुँपालिका, िडा कायायिय, लिद्यािय टोि लिक्षक  था स्ियंसेिक सबैिे आ-आफ्नो क्षेत्रिा उपिदलि अलर्र्ािकहरुिाइ 

अलर्र्ािक लिक्षाका िाध्यिबाट लनरन् र रुपिा अलर्र्ाकिाइ बािबालिकाको लसकाइका िालग उत्पे्ररकको र्लूिका लनिायह गनय 

प्रोत्सालह  गने । 

(च) स्थालनय स् रिा संचालि  एफ. एि. रेलडयो  था केलन्रय रेलडयो र टेलिलर्जन बाट प्रिारण ह ने कक्षाग   था लिषयग  श्रव्य  था 

श्रव्य-दृश्य पाठहरुको सिय  ालिका लिद्याथी  था अलर्र्ािकिाइ जानकारी गराइ उि िाध्यिहरुबाट प्रर्ािकारी लसकाइकािालग 

प्रोत्सालह  गराउने । 

६. कार्यक्रम सचंालिका लाशग सामग्रीको उिलब्िताः (क) लिद्यािय  था लिद्याथीसंग उपिदलि कक्षाग   था लिषयग  

पाठ्यपसु् कको अलिक ि उपयोग गरी लिक्षण सहजीकरण गनय सलकनेछ । 

(ख) लिक्षा  था िानि स्रो  लिकास केन्रबाट उत्पादन गररएका केही स्िाध्ययन सािग्रीहरु लिक्षा िाखाको िाध्यिबाट Hard 

Copy र Soft Copy को रुपिा लिद्याियको सिन्ियिा टोि लिक्षक सम्ि पगु्न ेव्यिस्था लििाइनछे ।  

(ग) अनिाइन लिद्य ुीय सािग्रीहरु लिक्षा  था िानि स्रो  लिकास केन्रको िलनयङ्क पोटयि learning.cehrd.gov.np र प्रिारण 

र्एका पाठहरु यट्ुयबु छयानि www.youtube.com/ncedvirtual  था पाठ्यक्रि लिकास केन्रको इ-पसु् कािय 

www.moecdc.gov.np बाट लनिपुक डाउनिोड गरी प्रयोग गनय िा गराउन सलकनेछ । 

 (घ) उपदफा (क)  (ख) र (ग) िा उलपिलख  सािग्रीका अल ररि लिद्यािय  था लिक्षकिे उपिदलि प्रलिलि र आफ्नो िैलक्षक कॏिि  

 था दक्ष ाका आिारिा लसकाइ सािग्री लिकास गरी लसकाइ सहजीकरण काययक्रि संचािन गनय सक्नेछन ्। 

७. गाउँिाशलकाको भुशमकाः टोि लिक्षाका िाध्यिबाट लिक्षण सहजीकरण गन ेसम्बन्ििा गाउुँपालिकािे लिक्षा यिुा  था खिेकुद 

िाखाको िाध्यिबाट दहेाय बिोलजिको र्लूिका लनिायह गनुयपनछेिः 

(क) दफा ३ बिोलजि हरेक टोििा रहकेा लिद्याथीहरुको पलहचान  था अलर्िेखन सम्बन्िी कायय गन ेगराउन े

(ख) लिक्षकिाइ लसकाइ सहजक ाय  था िपुयाङ््ककनक ायको रुपिा पररचािन गने र सोको अनगुिन गने गराउन े

(ग) लडलजटि िा दरू लिक्षण सािग्री प्रयोग र कोलर्ड-१९ िा यस् ै प्रकारको लिपद ्सम्बलन्ि सचे ना अलर्िदृ्धीका काययक्रि संचािन 

गन े

(घ) स्थानीय रुपिा बसोबास गरररहकेा लिक्षक  था स्ियंसेिकहरुिाइ सहजक ायको रुपिा पररचािन गने  गराउन े

(ङ्क) केन्र प्रदिे र अन्यिे उत्पादन गरेका  था लिकास गरेका र अनिाइन र अफिाइनिा उपिदलि सािग्रीहरुिाइ टोि लिक्षक  था 

लिद्याथी सम्ि उपिदलि गराउन े

(च) आिश्यक ानसुार परुाना पाठ्यपसु् कको प्रयोग गने व्यिस्था लििाउन े

(छ) लिद्याथीहरुिाइ पाठ्यपसु् क उपिदलि गराउन आिश्यक सहजीकरण गन े

(ज) र्ॏल क पिुायिार र लिद्याथी संख्याका आिारिा र्ॏल क दरुी कायि गरी काययक्रि संचािनिा सहजीकरण गन े

(ु) स्थालनय संघसंस्थाको सहकाययिा लिलर्न्न िाध्यिको उपयोग गरी काययक्रि संचािन गन ेगराउन े

८. वडा कार्ायलर्को भुशमकाः टोि लिक्षाका िाध्यिबाट लिक्षण सहजीकरण गने सम्बन्ििा िडा कायायियिे दहेाय बिोलजिको 

र्लूिका लनिायह गनुयपनेछिः  

http://www.youtube.com/ncedvirtual
http://www.moecdc.gov.np/


 

 

(क) लिद्याथी पलहचान काययिा आिश्यक सहजीकरण गने 

(ख) िडा कायायिय लर्त्रका सबै लिद्यािका प्र. अ.  था आिश्यक परेिा लि. व्य. स. अध्यक्षहरुको र्िेा बोिाइ प्रत्येक टोििा 

कम् ीिा एक जना लिक्षक उपिदलि गराउन ेकाययिा सहजीकरण गने 

(ग) टोि लिक्षक अपगु ह ने अिस्थािा स्थालनय स्ियंसेिक पररचािन कायय गन ेगराउन े

(घ) आफ्नो िडा लर्त्र संचालि  टोि लिक्षा काययक्रिको लनयलि  अनगुिन गरी प्रर्ािकारी लिक्षणका िालग प्रोत्साहन गन े

(ङ्क) लिद्यािय, टोि लिक्षक र गाउुँपालिका लबच काययक्रिको प्रर्ािकारर ाका िालग सचुना आदान प्रदान गनय पिुको रुपिा कायय गन े

९. शवद्यालर्को भूशमकाः टोि लिक्षाका िाध्यिबाट लिक्षण सहजीकरण गने सम्बन्ििा लिद्याियिे दहेाय बिोलजिको र्लूिका 

लनिायह गनुयपनछेिः 

(क) दफा ३ बिोलजि आफ्नो सेिा क्षेत्रिा रहकेा लिद्याथीहरुको पलहचान  था अलर्िेखनको कायय गने गराउने 

(ख) गाउुँपालिका  था िडा कायायियसंग सिन्िय गरी टोि लनिायरण गन े था आफ्नो लिद्याियिा काययर  लिक्षकहरुिाइ पायक पन े

गरी टोि टोििा खटाउन े

(ग) लिक्षकहरुिाइ स्थालनय पररिेि अनसुार छापा िा लडलजटि िैलक्षक सािग्री उत्पादन गनय प्रोत्साहन गन े

(घ) लिद्याथीहरुको सहर्ालग ा र लसकाइको लनगरानी  था िपुयाङ््ककन गन े

(ङ्क) लिद्याथीका िालग  यार गररएका लिद्य ुीय  था अन्य स्िाध्ययन सािग्रीहरु लिलर्न्न िाध्यिबाट संकिन गरी टोि लिक्षक  था 

लिद्याथीिाु पगुाउने व्यिस्था लििाउन े

(च) खिुा स्रो िा आिारर  लनिःिपुक उपिदलि ह ने अनिाइन र अफिाइन लसकाइ व्यिस्थापन प्रणािीहरु उपयोग गन ेगराउन े

(छ) लिद्याियिे आफ्नो सेिा क्षेत्रिा रहकेा सबै लिद्याथीहरुिाइ लसक्ने अिसर प्रदान गने 

(ज) लिद्याथीिाइ घरघरिा पाठ्यपसु् क उपिदलि गराउन े

(ु) व्यिस्थापकीय प्रबन्िको लिषयिा गाउुँपालिकाको अनिुल  लिन े

१०. शिक्षकको भूशमकाः टोि लिक्षाका िाध्यिबाट लिक्षण सहजीकरण गने सम्बन्ििा लिक्षकको र्लूिका दहेाय बिोलजि ह नेछिः 

(क) दफा ३ बिोलजि आफ्नो बसोबास क्षते्रिा रहकेा लिद्याथीहरुको पलहचान  था अलर्िेखनका िालग लिद्याियिाइ लििरण उपिदलि 

गराउन े

(ख) सिदुायिा टोि लिक्षकको रुपिा काि गनय आफुिे अध्यापन गरररहकेो लिद्यािय र आफू बलसरहकेो टोि नलजकैको लिद्याियिा 

सम्पकय  राख्न े

(ग) नयाुँ  था परुाना पाठ्यपसु् कको प्रयोग गरेर पढ्न ेिा लसक्ने लसकाउने कुरािा सहजीकरण गन े

(घ) सिदुायिा रहकेा आफुिे पढाउने लिद्याियका  था आफुिे पढाउने लिद्याियका बाहकेका लिद्याथीहरुको सचूी बनाइ सहजीकरण 

गन े

(ङ्क) बसोबास नलजक रहकेो लिद्याियिाइ आिश्यक ानसुार सहयोग गन े

(च) लिद्याथीहरुिाइ सियव्यापी रुपिा प्रयोग र्एका अनिाइन / अफिाइन पद्धल   था अन्य लिक्षण लसकाइका सािनहरुिाइ प्रयोग 

गनय प्रोत्साहन गने  

(छ) आफ्नो टोििा रहकेा हरेक लिद्याथीका अलर्र्ािकसुँग प्र क्ष्य सम्पकय िा रही अलर्र्ािक लिक्षाका िाध्यिबाट हरेक  हका 

लिद्याथीिाइ लसकाइकािागी उत्प्रेरर  गने 

(ज) टोि लिक्षािा आफुिे सहजीकरण गरररहकेा लिद्याथीहरुको अिुसचूी- १ को ढाुँचािा दलैनक हालजरी लिइ प्रत्येक िलहनाको 

लिद्याथी उपलस्थल  िलहना सिाप्त र्एको एक हप्ता लर्त्र दइु प्रल  आफु अध्यापनर  लिद्याियिा पेि गन ेर लिद्याियिे एक प्रल  



 

 

आफुसुँग राखी एक प्रल  प्रिालण  गरी ५ लदन लर्त्रिा गाउुँपालिकाको लिक्षा यिुा  था खेिकुद िाखािा पगु्ने व्यिस्था लििाउने । 

११. अशभभावकको भूशमकाः टोि लिक्षाका िाध्यिबाट लिक्षण सहजीकरण गन ेसम्बन्ििा अलर्र्ािकको र्लूिका दहेाय बिोलजि 

ह नेछिः 

(क) आफ्ना बािबालिकािाइ जीिनोपयोगी परम्पराग   था सािालजक व्यिहार कुिि लसपहरु लसक्न र लसकाउन उत्पे्ररर  गन े

(ख) आफ्ना बािबालिकाहरुको अध्ययन अध्यापनिा लनरन् र सहयोग गने 

(ग) सिदुायिा लसकाइकािालग उत्पे्ररकको र्लूिका लनिायह गनय सलक्रय रहन े

(घ) लिद्याथीहरुको पलहचान  था अलर्िेखनका िालग गाउुँपालिका  था लिद्याियिाइ लििरण उपिदलि गराउने 

१२. समधवर् तर्था अिुगमि सशमशतः (क) टोि लिक्षा काययक्रिको सिन्िय  था अनगुिन गाउुँपालिका स् रिा लिक्षा यिुा  था 

खेिकुद िाखािे गनछे र्ने िडा स् रिा िडापालिका र लिद्याियिे गनेछ । 

१३. सङ््कघ ससंर्थाहरुसगँ सहर्ोग शलि तर्था सहकार्य गिय सशकि ः टोि लिक्षा संचािनिा सचूना  था प्रलिलिसुँग सम्बलन्ि  

पेिाग  सङ््कगठनहरु र अन्य लिषयग  पेिाग  सङ््कठनहरु लिक्षक संघ सङ््कगठनहरु अन्य लिक्षण लसकाइसुँग सम्बलन्ि  संस्थाहरु  था 

लिक्षासुँग सरोकार राख्न ेसंघ प्रदिे र स्थालनय  हिा काययर  संघ संस्था  था व्यलिहरुसुँग सहयोग लिन  था सहकायय गनय सलकनछे 

१४. र्थि व्र्वसर्था गिय सकि ः िडा कायायिय लिद्यािय  था टोि लिक्षकिे िैकलपपक िाध्यिबाट लसकाइिा सहजीकरण गदाय यस 

लनदलेिकािा उलपिलख  व्यिस्थाका अल ररि थप व्यिस्था गनय सक्नेछन ्। 

१५. मािर्दण्डको िालिा गिुयििेः यस लनदलेिका बिोलजि टोि लिक्षाका िाध्यिबाट लसकाइिा सहजीकरण गदाय कोलर्ड-१९ को 

संक्रिणको लनयन्त्रण र रोकथािका िालग नेपाि सरकार िा नेपाि सरकारद्वारा गलठ  सलिल हरु स्िास््य  था जनसंख्या िन्त्रािय 

प्रदिे स्थानीय  ह र स्थानीय प्रिासनबाट लनिायरर  संक्रिण लनयन्त्रण र रोकथािसुँग सम्बलन्ि  सबै िापदण्डहरुको पािना गनुयपनछे । 

१६. टाशिएमा अमाधर् हुि ः यस लनदलेिकािा उलपिलख  कुन ैव्यिस्था प्रचलि  काननुसुँग बालुएिा बालुएको हदसम्ि यस 

लनदलेिकाको व्यिस्था अिान्य ह नछे । 

  

 

 

 

 

 

अनुसुची- १ 

टोि लिक्षकको नाििः ......................................... अध्यापन गरेको टोििः .................................. अध्यापनर  लिद्याियिः ......................................... 

हस् ाक्षरिः ............................        प्र. अ. को हस् ाक्षरिः .............................. 
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