
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्र र एडुकेसन क्लस्टरको 
सहकाययबाट तयार गररएको 

‘ विद्यालयमा क्िारेन्टाइन व्यिस्थापन गर्ाा पालन गनना पने आचार सहंिताको नमनना, २०७६ ’ 

नेपाल सरकारबाट कोरोना भाइरस (COVID 19) सम्बन्त्िी क्िारेटाइन सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गनय 
बनेको मापदण्ड, २०७६ स्िीकृत गरी लाग ु गररएको छ । यस मापदण्ड अनसुार विद्यालयलाई 
क्िारेन्त्टाइनको स्थलका रुपमा प्रयोग गनय आिश्यक भएमा सो क्िारेन्त्टाइन सञ्चालक सशमतत र 
विद्यालय बीच सहमतत परमा हस्ताक्षर गरी जिम्मा शलने ददने गनुय पनेछ । यस्तो सहमतत परमा 
क्िारेन्त्टाइन सञ्चालन गदाय दिु ै पक्ष बीच तनम्न शलखित आचार सदंहता पालना गने, गराउने व्यिस्था 
शमलाउन ुपनेछ :  

१. क्िारेण्टाइनको सम्परू्य अिधिमा विद्यालयको भौततक तथा आन्त्तररक व्यिस्थापनको तनगरानी र 
सरुक्षाको लाधग स्थानीय सरकार र विद्यालयले तोकेको व्यजक्तसँग आिश्यक समन्त्िय गररनेछ ।  

२. विद्यालयको भौततक सामग्रीहरु िस्त ैझ्याल, ढोका,  दराि,  टेिल, कुसी, कापेट, कुसन, िारा, पानी ट्याङ्की,  

कल,  िौचालय आददमा क्षतत परुय्ाइने छैन । क्षतत हुन पगेुमा उधचत क्षततपतूत य उपलब्ि गराइने छ ।   

३. कक्षाकोठामा आगो बाल्नाले रङ रोगनसदहत आन्त्तररक सिािट बबधग्रन िा क्षतत हुन सक्दछ  । त्यसलैे 
कक्षा कोठामा आगोको प्रयोग गररने छैन ।  

४. विद्यालयमा भएको िकै्षक्षक तथा सन्त्दभय सामग्री प्रयोग गररने छैन । साथ ैउपलब्ि सामग्रीहरु सरुक्षक्षत 
राखिने छ ।   

५. क्िारेन्त्टाइनको समयािधिभर बबिुली, पानी, टेशलफोन प्रयोग भएमा त्यसबाट उठेको रकम तनयमानसुार 
क्िारेन्त्टाइन व्यिस्थापन सशमततबाट व्यहोररने छ ।  ।  

६. विद्यालयमा रहेको कम््यटुर ल्याब, पसु्तकालय, विज्ञान प्रयोगिाला, िेलकुदका सामग्रीहरुको प्रयोग 
गररने छैन । साथै विद्यालय पररसर शभरका विद्यालय बगैँचा, रूि विरुिामा क्षतत परुय्ाइने छैन ।  

७. शिक्षकहरूलाई आपतकाशलन समयमा सहयोगका लाधग पररचालन गनुय परेमा तनयमानसुार आिश्यक 
सरुक्षा उपकरर्हरू प्रदान गरेर मार पररचालन गररनेछ ।  



८. क्िारेन्त्टाइनको समयािधि समा्त भए पतछ विद्ययालको कोठा, भान्त्छा, िौचालय, िेल मदैान, इनार, 

िारा तथा अन्त्य प्रयोग गररएका सामग्री र विद्यालय पररसर सफा गरी ककटार् ुरदहत औषिी प्रयोग गरी 
तनमयलीकरर् गररनेछ ।  

९. क्िारेन्त्टाइनको समयािधि भरी विद्यालयमा कुन ैपतन असान्त्दशभयक कियाकलाप, िुम्रपान, मद्यपान तथा 
विद्यालय िाजन्त्त क्षेरको तनयम विपररतका कुनपैतन कायय गररने छैन । साथै दीर्यकालसम्म 
बालबाशलकालाई भय उत्पन्त्न हुनसक्ने कायय गररने छैन ।  

१०. थप क्िारेन्त्टाइनको ब्यिस्था गनय आिश्यक परेको अिस्थामा सकेसम्म िकैजल्पक स्थान छनौट गररने 
छ ।  

११. विद्यालय पररिारबाट क्िारेन्त्टाइन सञ्चालन भएका समयमा कायय सञ्चालनमा बािा हुने गरी कुन ै
पतन कायय गने,  गराइने छैन ।  

१२. सरकारबाट विद्यालय सञ्चालन गने तनर्यय भएपतछ कक्षा सञ्चालन गनुयभन्त्दा कम्तीमा ३ ददन 
पदहले न ै क्िारेन्त्टाइन व्यिस्थापन सशमततबाट क्िारेन्त्टाइन व्यिस्थापन बन्त्द गरी कम्तीमा ७२ र्ण्टा 
पदहले न ैDisinfection गरी िाली गराइने छ । 

 

पदहलो पक्ष                       दोस्रो पक्ष 

अध्यक्ष िा प्रिानाध्यापक,सम्बजन्त्ित विद्यालय   अध्यक्ष, क्िारेन्त्टाइन व्यिस्थापन सशमतत 

नामः         नामः 

हस्ताक्षर        हस्ताक्षर 
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