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0१. ई-पाठ एक पिरचय 
lgoldt sIff lzIf0fdf ;dfj]z ug{ ;lsg] ;fdu|Lx? ljBfnosf] k9fOnfO{ lgb]{lzt ug]{ kf7\qmd;Fu d]n 
vfg] x'g'k5{ . o:tf kf7\o ;fdu|Lx? lgdf{0f ubf{ kf7\qmddf tf]lsPsf l;sfO pknlAwsf bfo/f leq /xFb} 
lnlvt cIf/, lrq, cfjfh / Plgd]zg ;dfj]z u/]/ cfw'lgs dlN6ldl8ofsf] clwstd ;b'kof]u ug'{ 
h?/L x'G5 . o:tf dlN6ldl8ofdf cfwfl/t cGt/lqmofTds kf7\o;fdu|Lx? k|of]u ubf{ ljBfyL{n] PseGbf 
j9L OlGb|ox?sf] dfWodjf6 l;sfO u|x0f u/L /dfO{nf] / k|efjsf/L 9+un] l;Sg] df}sf kfpF5g\ . 

O{kf6Ldf ;dfj]z ul/Psf g]kfnsf] /fli6«o kf7\oqmddf cfwfl/t o:tf l8lh6n kf7\o ;fdu|Lx?sf] 
;d"xnfO{ xfdL O{kf7 eGb5f}+ . O{kf7df ljifo / sIff cg';f/sf cGtlq{mofTds kf7\o ;fdu|Lx? 
/flvPsf5g\ . lzIfsx? / ljBfyL{x?n] O{kf7nfO{ lgoldt sIff k9fOdf k|of]u ug{ ;S5g\ . o;df ePsf 
cGt/lqmofTds ;fdu|Lx?sf] k|of]ujf6 ljBfyL{x?n] gofF wf/0ffx? l;Sg], cEof;x? ug]{ / cfˆgf] 
l;sfOsf] :jd"Nof+sg ug]{ df}sf kfpF5g\ . ;du|df eGbf O{kf7 leqsf l8lh6n ;fdu|Lx?n] :jcWoog / 
:jd"Nof+sg ug]{ jfgLsf] ljsf; u/fpF5 . 

10१.१ ई-पाठ खोल्ने तिरका 
• u[x b[Zosf] dgkg]{ b[Zodf hfg'xf];\ . 

• O{–kf6Lsf] nf]uf] - _ df lSns ug'{xf];\ . 
• O{–kf7 v'Ng s]lx ;do nfU5 . Ps} l5gdf tn lrqdf b]vfO{Psf] h:t} O{–kf7sf] d'Vo k[i7 

b]lvG5 . 

 

11१.२ चािहएको िबयाकलाप वा ई-पाठ खोल्ने तिरका 
• O{kf7sf] d'Vo k[i7sf] b]a|]k6\6Lsf] dflyNnf efudf sIff 5fGg] a6gx? dWo]jf6 cfkm'n] rfx]sf] 

sIff 5fGg'xf];\ . 
• bflxg] 5]pdf ljifo 5fGg] a6gx? dWo]jf6 cfkm'n] rfx]sf] ljifo 5fGg'xf];\ . 
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• olt u/]kl5 l:s|gdf k9fpg] xKtfx?sf] ;"rL b]lvG5 . o; ;"rLdf cfkm'n] rfx]sf] xKtfsf] 
a6gdf lSns ug'{xf];\ . 

• cj l:s|gdf To;xKtfsf] kf7x?sf] zLif{s ;lxtsf a6gx? b]lvG5g\ . rfx]sf] kf7sf] a6gdf 
lSns ul/ kf7df hfg'xf];\ . 

• vf]h]sf] kf7 gkfO{Pdf cGo xKtfsf a6g lSns ul/ vf]Hg'xf];\ . 
 

ई-पाठमा दईु िकिसमका पाठहरु रािखएका छन ्। एकथरी पाठ खोल्नेिवित्तकै चलाउन िमल्ने 
िकिसमका छन ्। अकार्थरी पाठ भने खोलेपिछ पिहले पिरचय पृं  ठमा ूवेश गछर्न ्। त्यसपिछ 
अन्तरिबयात्मक पाठमा ूवेश गछर्न ्र अन्त्यमा िवद्याथीर्लाई अन्तरिबयात्मक अभ्यास 
गराउँछन ्। 

 
 
मानौँ िक तपाईँ  कक्षा ३ को अङ्मेजी िवषयको P3f/f}+ हप् तामा पढाउने पाठहरु हेनर् चाहनुहुन्छ । यस 
पाठ हेनर् पिहले कक्षा ३ र English िवषयका बटनमा िक्लक गनुर्होस ् । यित गरेपिछ िःबनमा 
पढाउने हप् ता, लेिखएको के्षऽमा हप् ताहरुको सूची देिखन्छ । यस सूचीमा ११ लेिखएको बटनमा िक्लक 
गनुर्होस ् । अब P3f/f}+ हप् ता अन्तगर्तका पाठहरु-- "CAN & CAN'T"  र "PRONOUNS"-- 
िःबनको देॄेपिट्टको आयाताकार के्षऽमा देिखन्छन ्।  

 

"CAN & CAN'T" पाठ खोलेर हेरौं । पाठ खोल्न "CAN & CAN'T" लेिखएको आकृितमा िक्लक 
गिर पाठको पिरचय पृं  ठमा जानुहोस ्।  
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12१.३ िबःततृ पाठ िववरण र पाठ योजना हेनेर् तिरका 
पिरचय पृं  ठको मािथल्लो भागमा कक्षा र िवषय तोिकएको पाइन्छ । बीचको भागमा पाठको िशषर्क र 
छोटो पिरचय देिखन्छ । त्यस िशषर्कमा िक्लक गरेर पाठमा जान सिकन्छ । तर पाठमा जानु अगािड 
यस िशषर्क पृं  ठको तल्लो भागको दायाँमा रहेको “पाठ िववरण” र बायाँमा रहेको “पाठ योजना” 
लेिखएका बटनहरु िक्लक गरेर िवःततृ पाठिववरण र पाठ योजना हेनर् सिकन्छ । 
उदाहरणको लािग कक्षा ३ को अङ्मेजीको एघारौं हप् ताको “CAN AND CAN’T” िशषर्कको पाठको 
पिरचय पृं  ठ ।  
 
Gff]6M 

lzIfsx?n] sIffdf s'g} klg O{kf7 k|of]u ug'{k"j{ kf7 ljjj/0f / kf7 of]hgfsf] uxg 
cWoog ug'{ cTofjZos 5 . of] gu/]df kf7of]hgf p2]Zod'ns / Jojxfl/s x'g;Sb}g, 
lqmofsnfkx? l;nl;nfa4 x'g ;Sb}gg\, kf7\ok':ts / O{kf7sf ljrdf Plss[t lzIf0f x'g 
;Sb}g . lzIf0f l;sfOsf p2]Zo / z}lIfs ;fdu|L aLr tfnd]n gldNg] x'Fbf lzIf0f 
k|efjsf/L x'g ;Sb}g . 

 

Kff7 ljj/0fdf s] 5 < 

Kff7 ljj/0fdf k|d'v ?kdf lqmofsnfksf] zLif{s, lqmofsnfksf] sf]8, lzIf0fsf] xKtf, 
kf7\ok':tssf] ;DjlGwt kf7, l;sfO If]q, l;sfO pknlAw, l;sfO pknlAwsf] lj:t[tLs/0f, 
lqmofsnfksf] p2]Zo, lqmofsnfk rnfpg] tl/sfx?, :jd"Nof+sg pNn]v ul/Psf x'G5g\ . o:t}  
O{kf7 k|of]u k'j{sf] lqmofsnfk, O{kf7 k|of]u kl5sf] lqmofsnfk, O{k':tsfnol;t ;DjlGwt 
lqmofsnfk, ;fd"lxs lqmofsnfk, u[xsfo{, ;dfg jf ;DjlGwt cGo lqmofsnfk, lzIf0f ;DjlGw 
yk ;Nnfx / pkof]uL j]e;fO{6x? klg pNn]v ul/Psf5g\ .  
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kf7of]hgfdf s] 5 < 

of] Pp6f gd"gf kf7of]hgf xf] . lzIfsx?n] o; gd"gfsf] k|of]u u/]/ O{kf7 Plss[t lzIf0fsf] 
of]hgf tof/ ug{ ;Sb5g\ . 

;xof]u -x]Nk_ ;+s]t 

O{kf7 leq dflyNnf] efusf] bfxLg] kl§ /xs]f of] ;xof]u ;+s]t a6g (?) df lSns u/]/ ;DjlGwt 
kf7 cyjf cEof; ;~rfng ug]{ tl/sf yfxf kfpg ;lsG5 . kf7 leq /xs]f cj:yfdf kf7 
;~rfng ug]{ tl/sf jtfp5 eg] cEof; leq /x]s]f cj:yfdf cEof; ;~rfng ug]{ tl/sf 
jtfp5 . 

 

Kff7 ljj/0fsf] jf/]df yk hfgsf/L lng O{kf6Ldf ePsf] kf7 ljj/0fdf lSns ug{'xf]; . o;df 
tkfO{n] kf7 ljj/0fdf pNn]v ePsf s'/fx?sf cltl/Qm l:s|gsf] dflyNnf] efudf jfFof tkm{ 
kmls{Psf] P/f] - _ lyRbf tkfO{Fn] clxn] kl9/x]sf] k[i7jf6 cl3Nnf] k[i7df k'Ug'x'G5 eg] bfFof tkm{ 
kmls{Psf] P/f] - _ lyRbf tkfO{Fn] xfn kl9/x]sf] k[i7jf6 kl5Nnf] k[i7df k'Ug'x'G5 . bfFof / jfFof 
tkm{ kmls{Psf] P/f]x?sf] larsf] ;]tf] sf]7fdf tkfO{+ hfg rfxg' ePsf] k[i7 gDj/ 6fO{+k ul/ 
“Enter” lyRg'xf];\ . cj tkfO{+ hfg rfxg' ePsf] k[i7 v'N5 . o; k5fl8 ePsf] -—_ a6g lyRbf 
cIf/sf] cfsf/ ;fgf] agfpg ;Sg'x'G5 eg] -±_ a6g lyRbf cIf/sf] cfsf/ 7'nf] agfpg ;Sg'x'G5 . 
kf7k[i7sf] bflxg] tkm{sf] 7f8f] /]vf tn dfyL ubf{ tkfO{+n] xfn kl9/xg'ePsf] k[i7nfO{ 
cfjZostfg';f/ tn dfyL ug{ ;Sg'x'G5 .     

o; cg';f/ v'n]sf] kf7ljj/0f /fd|/L cWoog u/L O{–kf7sf] kf7ljj/0fdf s] s] ;dfj]z ul/Psf 
x'Fbf /x]5g\ j'em\g ;Sg'x'G5 . k'gM kf7sf] kl/ro k[i7df kmls{g l:s|gsf] dfYnf]] efusf] jfofF s'gfdf 

b]lvg] - _ a6gdf lSns ug'{xf];\ .  

13१.४ पिरचय पषृ्ठबाट पाठ खोल्ने र चलाउने तरीका 
• पिरचय पृं  ठको बीचमा भएको पाठको िशषर्क “CAN AND CAN’T” मा िक्लक गनुर्होस ्।  
• तपाईँ यस िबयाकलापको "पाठ"मा ूवेश गनुर्हुन्छ (तल देखाइएको िचऽ हेनुर्होस)्।   
• यस पृं  ठको मािथल्लो भागको दाहीने पट्टी सहयोग सङ्केत बटन ( ? ) को साथसाथै "पाठ" र 

"अभ्यास" लेिखएका बटनहरु छन ्।  
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• अिहले हामी "पाठ"मा छौं । त्यसैले यो बटन रङ्गीन देिखन्छ । यिद "अभ्यास"मा िक्लक 
गनुर्भयो भने तपाईँ “अभ्यास"मा ूवेश गनुर्हुन्छ र उक्त बटन रङ्गीन भएको पाउनुहुन्छ ।  

• अब "पाठ" बटनको देॄेपिट्ट िबयाकलापको िशषर्क (CAN AND CAN’T) लेिखएको लामो 
बटनको दािहने कुनामा भएको तल फकेर् को एरोमा िक्लक गनुर्होस ्। पाठ िववरण र पाठ योजनामा 
जाने िवकल्पहरु देिखन् छन ् । आवँयक परे यी िवकल्पहरु छानेर पाठिववरण र पाठयोजना हेनर् 
सक्नुहुन्छ । फेिर तल फकेर् को एरोमा िक्लक गनुर्भयो भने यी िवकल्पहरु दृँयबाट हट्छन ्।  

• पृं  ठको सबैभन्दा तल अङ्कहरु लेिखएका एक लहर बटनहरु छन ्। जसलाई िक्लक गरेर सोझै 
पाठको आफूले चाहेको पानामा जान सिकन्छ । बटनका अङ्कहरुले पाना नम्बर देखाउँछन ् । 
जःतै, बटन नं 3  मा िक्लक गरेर तेॐो पानामा जानुहोस ्। फेिर पिहलो पानामा फिकर् न बटन न ं
1 मा िक्लक गनुर्होस ्।  

• तर बमैसँग अगािड बढ्न पृं  ठको तल दायाँ कुनाको दायाँ फकेर् को एरोमा िक्लक गनुर्पछर् र यिद 
िठक अिघल्लो पानामा फिकर् न परेमा पृं  ठको  तल बायाँ कुनाको बायाँ फकेर् को एरोमा िक्लक 
गनुर्पछर् । 

 
Gff]6M 

k|foh;f] xfdL s'g}klg kfgf z'? u/]/ To; leqsf ;Dk"0f{ lqmofsnfkx? ;lsPkl5 dfq 
qmd};Fu c? kfgfdf hfG5f}+ . To:t} sltko cj:yfdf Pp6} kfgf leq klg P/f]sf] ;+s]t ePdf 
qmdzM P/f]df lSns ub}{ cuf8L j9\g'k5{ . kfgfdf Wjlg nufot cGo ;+s]tx? ePdf tL 
;+s]tx?df lSns u/L s[ofsnfkx? cuf8L j9fpg'k5{ .  
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cEof; z'? ug]{ tl/sf 

O{kf7sf] lz/df b]vfOPsf] cEof; a6gdf lSns ug'{xf];\ . cEof; z'? ug{ cª\ssf] tn z'? u/f}+ 
n]lvPs]f a6gdf lSns ug'{k5{ . o; a6gsf] d'lg km]/L v]nf}+ / ;f/f+z n]lvPsf a6gx? 5g\ . clxn] 
;f/f+z a6g lSns ug'{eof] eg] s]xL klg x'Fb}g . o;nfO{ Ps r/0f cEof; u/L ;s]kl5 lSns ubf{ 
rfxL+ ;f/f+z k[i7df k'luG5 . km]/L v]nf}+ a6g klg clxn] rnfpg ldNb}g . cEof;df k|j]z u/]kl5 eg] 
s'g}klg a]nf km]l/ v]nf}+ df lSns u/]/ cEof; k'gM z'? ug{ ldN5 . 
cEof; z'? ug'{ cl3 xfdL cEof;sf] tx cGtu{tsf a6gx?df lSns u/]/ hl6ntfsf] tx 5fGg ;S5f}+ 
. cfkm}n] tx g5fg]sf] v08df xfdL klxnf] -;j}eGbf ;/n_ txdf /xG5f}+ . 
cj z'? u/f}+ a6gdf lSns u/]/ cEof; z'? ug'{xf];\ . w]/}h;f] cEof;df h:t} o; cEof;df klg !) 
j6f lx;fjx? 5g\ . cEof; ub}{ hfFbf tkfO{sf] d'Nof+sg klg x'b}u5{ . ;fy;fy} hjfkm 7Ls ePdf 
To;kfgfsf] a6gsf] /ª\ xl/of] aG5 eg] a]l7s ePdf kfgfsf] a6gsf] /ª\ /ftf] aG5 . cEof; ;s]kl5 
;f/f+z a6g lSns ug'{xf];\ . ToxfF tkfO{Fn] kl5Nnf kfFr k6s cEof; ubf{ slt slt cª\s k|fKt 
ug'{eof], b]Vg'x'g]5 . o:t} tx @ / # sf] klg cEof; u/]/ x]g'{xf];\ . 
 

tx km]g{sf nflu 
• km]/L v]nf}+ a6gdf lSns ug]{ . 
• rfx]sf] tx a6gdf lSns ug]{ . 
• z'? u/f} a6gdf lSns ug]{ . 

अभ्यासको पृं  ठको एउटा नमूनाको िचऽ तल िदइएको छ ।  

 

• x/]s cEof;df k|foh;f] !) j6f k|Zg x'G5g\ . 
• k[i7sf] bflxg] efusf] dflyNnf] cfoftfsf/ If]qdf b]lvg] anx?sf] y'k|f]n] oL bzj6f k|Zgsf 

k|ltlglwTj u5{g\ . 
• s'g} k|Zgsf] 7Ls hjfkm lbPdf To; k|Zgsf] gDa/ ePsf] andf xfF;]sf] cg'xf/ b]lvG5 eg] 

unt hjfkm lbPdf ck|;Gg cg'xf/ b]lvG5 . 



ईई‐‐पाटीपाटी  एिककृतएिककृत  िशक्षण िशक्षण पुनतार्जगी तािलमको पाठपऽपुनतार्जगी तािलमको पाठपऽ  

10 
 

• o; cfoftfsf/ If]qsf] 7Ls tn c+s n]lvPsf] 7fpFdf hDdf k|Zgx? dWo]df slts]f 7Ls hjfkm 
cfof] b]lvG5 . o;/L k|of]ustf{n] cfˆgf] a'emfO{sf] d'Nof+sg ug]{ df}sf kfpF5g\ . 

 

O{–kf7 Plss[t lzIf0f ubf{ Wofg lbg'kg]{ s'/fx? 

• Pp6f O{–kf7 Ps} 306Ldf ;Sg'k5{ eGg] xf]O{g . 
• ljBfyL{x?n] 3/df O{–kf7x? k|of]u ul/;s]sf5g\ eGb}df sIffdf ;f] O{–kf7x?sf] k|of]u 

ug'{ kb}{g eGg] xf]O{g . lsgeg] ;j} ljBfyL{x?n] 3/df O{–kf7x? k|of]u u/]sf x'b}gg\ / 
Plss[t lzIf0fsf lglDt ;j} O{–kf7x? plQs} cfjZos x'G5g\ .

 

Dffly atfO{Psf s'/fx?nfO{ cem /fd|/L a'em\g “CAN AND CAN’T” kf7sf] z'?b]lv cGTo;Dd 
cEof; ug'{xf];\ . 

14१.५ पिरचय पृं  ठ नभएका ई-पाठ िबयाकलाप चलाउने तिरका 
ई-पाठमा भएका एकथरी पाठ खोलेपिछ पिहले पिरचय पृं  ठमा ूवेश गछर्न ्। त्यसपिछ अन्तरिबयात्मक 
पाठमा ूवेश गछर्न ्र अन्त्यमा िवद्याथीर्लाई अन्तरिबयात्मक अभ्यास गराउँछन।् यसको उदाहरण मािथ 
देखाइएको पाठमा पाइन्छ । यसैगिर अकार्थरी ई-पाठ भने खोल्नेिवित्तकै चलाउन िमल्ने िकिसमका छन ्। 
यस िकिसमको पाठको उदाहरण “Vocabulary Birds” मा पाइन्छ । ई-पाठको मुख्य पृं  ठमा गएर कक्षा 
२ को English को छैठौं हप् तामा िक्लक गनुर्होस ् । बीचमा देिखएका दईु पाठहरु मध्येबाट WILD 

ANIMALS मा िक्लक गनुर्होस ्र पाठ खोलुन्जेल धैयर् गनुर्होस ्।  

 

"WILD ANIMALS"  पाठ खुलेपिछ देिखने िःबनको दायाँपिट्टको मािथल्लो भागमा "?"  लेिखएको 
सहयोग सङ्केत बटन (help button) देख् नुहुन्छ । यो बटनमा िक्लक गरेर "WILD ANIMALS" पाठको 
उदे्दँय लगायत यसलाई चलाउने तरीकाको जानकारी िलनुहोस ् । त्यहाँ बताएअनुसार अब एकिछन यो 
िबयाकलाप चलाएर हेनुर्होस ्। 
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Wjlg ;+s]tsf] k|of]u ubf{ Wofg lbg'kg]{ s'/fx? 

• kf7df ePsf Wjlg ;+s]tsf] klxrfg ug]{ . 
• Wjlg ;+s]t sIffdf k|of]u ubf{ ljBfyL{x?nfO{ kfn}kfnf] k|of]u ug{ nufpg] . h;jf6 sIffdf 

xNnf x'g], s'/f gj'lemg] / s'g ljBfyL{n] kf7df ub}{ u/]sf sfdsf] cjnf]sg ug{ ;lsG5 . 
• WjlgnfO{ jf/Djf/ ;'Gg' k/]df Wjlg ;+s]tdf lSns u/]/ ;'Gg ;lsG5 . 
• WjlgnfO{ ;fgf] 7'nf] kfg{ cfjfh j6gdf lyrL cfjZostfg';f/ cfjfh ldnfpg ;lsG5 . 

15१.६ ई-पाठ बन्द गनेर् तिरका 
ई-पाठ बन्द गनेर् तीनवटा तिरकाहरु छन:् 

• पाठ वा अभ्यास पृं  ठको मािथल्लो बायाँ भागमा देिखने देॄे फिकर् एको तीनकुने आकृित  मा िक्लक 
गनुर्होस ्। तपाई पून: ई-पाठको मुख्य पृं  ठमा फिकर् नुहुन्छ । त्यस मुख्य पृं  ठको मािथल्लो दायाँ भागमा 
देिखने (X) मा िक्लक गनुर्होस ्। ई-पाठ बन्द हुन्छ ।  

• कुनैपिन पृं  ठबाट तपाईंको ई-पाटीको खुल्ला िबयाकलापहरुको सूची हेनर् िक-बोडर्को मािथल्लो दायाँ भागमा 
रहेको ृेम ( ) देखाउने बटन मा िक्लक गनुर्होस ्र ृेमको मािथल्लो बीच भागमा देिखने ई-पाठको 
लोगो मािथ कसर्र राखेर “बन्द गर” भन्ने िवकल्पमा िक्लक गनुर्होस ्। 

• कुनैपिन पृं  ठबाट िक-बोडर्को मािथल्लो भागमा रहेको गहृ दृँयमा जाने बटन िथचेर ई-पाटीको गहृ दृँयमा 
जानुहोस ्। गहृ दृँयको बीच भागमा ( ) को िठक मुिन देिखने ई-पाठको लोगो मािथ कसर्र राखेर “बन्द 
गर” भन्ने िवकल्पमा िक्लक गनुर्होस ्।  

gf]6M 

• Pp6f O{–kf7 vf]ln/x]sf] cj:yfdf u[x b[Zodf uP/ csf]{ O{–kf7 gvf]Ng] . PseGbf al9 O{–
kf7x? vf]n]df O{–kf6L l9nf x'g] / Xofª\u x'g] ;Defjgf x'G5 . 

• O{–kf7 leq Pp6f kf7jf6 csf]{ kf7df hfgsf] nflu u[x b[Zodf uP/ csf]{ O{–kf7 vf]Ng] xf]Og . 

o;sf nflu  a6gdf lSns u/]/ O{–kf7sf] d'Vo k[i7df uO{ rfx]sf] kf7df hfg] . 
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1२. ई-पाटी एिककृत िशक्षण 

16२.१ ई-पाटी एिककृत िशक्षण भनेको के हो ? 
कक्षाको िसकाइ उदे्दँयलाई केन्ििबन्दमुा राखी अन्य िशक्षण िबयाकलापको साथै ई-पाटी र ई-पाठमा 
आधािरत िशक्षण िबयाकलापहरुलाई समावेश गरी पढाउनुलाई हामी एिककृत िशक्षण भन्दछौं । तसथर् 
ई-पाटी एिककृत िशक्षण गदार् ूाय: कम्प्युटर माऽ ूयोग गरी पढाईदैन । िसकाइ उदे्दँय अनुसार 
पाठ्यपुःतक, कालो / सेतोपाटी, कलम, कापी र अन्य िबिबध शैिक्षक साममीहरुको साथसाथै ई-पाटीका 
िडजीटल साममीहरुलाई ूयोग गरी पढाईन्छ । 

ई-पाटी एिककृत िशक्षण भनेको माऽ कम्प्युटर तािलम होईन । ई-पाटी एिककृत िशक्षणद्धारा ई-

पाटीलाई माध्यमको रुपमा ूयोग गरेर िवद्याथीर्हरुलाई अंमेजी, नेपाली, गिणत आिद िवषयहरुको ज्ञान 
िदईन्छ । यस िशलिशलामा बालबािलकाहरु ःवत: ई-पाटी चलाउन अभ्यःत हुन्छन ् । तर ई-पाटी 
एिककृत कक्षामा िशक्षक र िवद्याथीर्को ध्यान कम्प्युटर चलाउने कायर्मा हैन पढाइको िवषयवःतुमा 
केिन्ित हुन्छ । 

17२.२ ई-पाटी एिककृत िशक्षणका उदे्दँयहरु 
• ई-पाटी/ई-पाठमा आधािरत िशक्षण िबयाकलापहरु, पाठ्यपुःतकका साममी र अन्य िशक्षण 

िबयाकलापहरुलाई एिककृत गरी पढाएर समम पाठको िसकाइ उदे्दँय ूभावकारी ढंगले 
हािसल गनुर् । 

• पढाइ िसकाइ ूिबयालाई बिढ रोचक, आकषर्क, रमाईलो, अन्तिबर् यात्मक र योजनावद्ध 
बनाएर िसकाइको ूभावकािरता बढाउनु । 

• ःविसकाइ (Self learning) लाई ूोत्सािहत गरी िवद्याथीर्हरुको आफैं  नयाँ कुरा िसक्ने 
क्षमता अिभविृद्ध गनुर् । 

18२.३ सफल ई-पाटी एिककृत िशक्षणका लागी िशक्षकले गनुर्पनेर् अिनवायर् 
िबयाकलापहरु के के हुन ्? 

• ई-पाठहरुको पुणर् अध्ययन । 
• पाठ्यपुःतक र ई-पाठको सम्वन्धको ज्ञान हािसल । 
• ूत्येक कक्षाको िसकाइ उदे्दँयको िलिखत तयारी । 
• िलखीत पाठयोजना िनमार्ण । 
• उिचत ढंगले कक्षाको सुरुवात । 
• पाठयोजना अनुरुपको िशक्षण । 
• उिचत कक्षा समापन । 
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19२.४ कुनै पिन ई-पाठको पुणर् अध्ययन भन्नाले के वुिझन्छ ? 
• ई-पाठको पाठ िववरण, पाठयोजना र हेल्प टेक्ःट (Help text “?”) को पुणर् ज्ञान िलनु । 
• ई-पाठको पाठ सुरु देिख अन्त्यसम्म िवद्याथीर्लाई गराउदा जसरी गराईन्छ, त्यसरी न ैआफैले 

किम्तमा २ पटक गनुर् ।  
• ई-पाठको अभ्यास सुरु देिख अन्त्य सम्म िवद्याथीर्लाई गराउदा जसरी गराइन्छ, त्यसरी न ैआफैले 

किम्तमा २ पटक गनुर् । 
• ई-पाठले पुरा गनर् सक्ने िसकाइ उदे्दँयहरु के के हुन ् (पाठ िववरणमा उल्लेख भएका र नभएका 

दवुै) राॆरी वझेुर कक्षा तथा घरमा उक्त पाठको ूभावकारी ूयोगवारे िचन्तन गनुर् । 
 

नोट:  

ई-पाठको पुणर् अध्ययन गदार् ई-पाठ कसरी चलाउने भनेर माऽ पुग्दैन । सम्विन्धत ई-पाठ िभऽको 
िवषयवःतुकै पुणर् ज्ञान लीनु पछर् । जसरी पाठ्यपुःतक पढाउदा पाठ्यपुःतकको पाना पल्टाएर ठीक 
ठाँउमा पुग्ने तरीकाको ज्ञान भएर माऽ पुग्दैन । (पुःतकको सम्विन्धत पाठको िवषयवःतु आफुले नै 
राॆरी पढेको हुनुपछर् ।) त्यसरी नै ई-पाठ पढाउन िशक्षकले त्यस िभऽको िवषयवःतुको राॆरी अध्ययन 
गनुर्पदर्छ ।  

20२.५ पाठयोजना तयार गदार् कुन ूिबया अपनाउने र पाठयोजनामा के के समावेश 
गनेर् ? 

२.५.१ पाठयोजना तयार पानेर् ूिबया 

• सम्विन्धत कक्षाको िसकाइ उदे्दँय ूष्टसँग लेखे्न । 
• ई-पाठ, पाठिववरण र पाठ्यपुःतक सँगसँगै खोल्ने । 
• पाठिववरणको गहन अध्ययन गनेर् । 
• ई-पाठको पाठ र अभ्यास दबुैको अभ्यास गनेर् । 
• पाठ्यपुःतकको सम्विन्धत पाठको अध्ययन गनेर् । 
• िसकाइ उदे्दँय अनुरुप ई-पाठ पुवर् र ई-पाठ पश्चातका िबयाकलापहरु िनधार्रण गनेर् 

(सान्दिभर्कता अनुसार) 
• िसकाइ उदे्दँय अनुरुप ई-पाटी एिककृत िशक्षण गनर् कित घण्टी लाग्छ अनुमान गनेर् र 

कित घण्टीको पाठयोजना बनाउने िनणर्य गनेर् । (कितपय ई-पाठका िबयाकलापलाई 
एउटै घण्टीमा नसिक एकभन्दा बिढ घण्टीमा सिकने गरी ूयोग गनुर् उिचत हुन्छ ।) 

• ूत्येक घण्टीमा गरीने सम्पुणर् िबयाकलापको सूची र ितनलाई लाग्ने समय समावेश 
गिर पाठयोजना बनाउने । 
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२.५.२ पाठयोजनामा समावेश गनुर्पनेर् कुराहरु 

• पाठ िशषर्क 
• पाठको िसकाइ उदे्दँय 
• सम्विन्धत पाठ्यपुःतकको पाठ िशषर्क र पेज नम्वर 
• ई-पाटी पुवर्का िबयाकलापहरु (सान्दिभर्कता अनुसार) 

• के के गराउने, कुन बममा गराउने र कित कित समय गराउने । जःतै: 
उदे्दँय ःपिष्टकरण, पुनरावलोकन, पाठ्यपुःतक ूयोग गिरने िबयाकलाप, 
अन्य शिैक्षक साममी ूयोग गिरने िबयाकलाप आिद । 

• ई-पाटी र ई-पाठ शरुु हुदै गदार् गनर् सिकने िबयाकलापहरु जःतै: 
• ई-पाटी अन हुदैं गदार् ई-पाटीमा के के गछौर् र के के िसक्नेछौ भन्ने कुरा ूष्ट 

पानर् सिकन्छ । 
• ई-पाटी ूयोगको ूश्नहरु सोधी िनरन्तर अनुगमन फारम भनर् सिकन्छ । 
• सम्विन्धत ई-पाठसँग सान्दिभर्क छलफल वा अभ्यास गनर् सिकन्छ ।  

• ई-पाठ खोलीसकेपिछ िवद्याथीर्लाई गराउनु पनेर् िबयाकलापहरुको सुची 
• के के गराउने, कुन बममा गराउने र कित कित समय गराउने । 

• कुन कुन ठाँउमा रोक्दै िवद्याथीर्हरुसँग छलफल गनेर् र ूष्ट पानेर् । 
• सान्दिभर्कतानुसार सँगै िलिखत अभ्यास गराउने िबयाकलाप पिन राखे्न  

• ई-पाठ बन्दगरेपिछ िवद्याथीर्लाई गराउनु पनेर् िबयाकलापहरुको सूची 
• के के गराउने, कुन बममा गराउने र कित कित समय गराउने । जःत:ै 

कक्षाको सारांश िसकाइको लेखाजोखा आिद । 
• गहृकायर् 

21२.६ सफल ई-पाटी एिककृत िशक्षणका लागी िशक्षकले कक्षाको शुरुवात कसरी 
गनुर्पछर् ? 
कुनैपिन कक्षाको शरुुमा िवद्याथीर्हरुलाई त्यस पाठको िसकाइ उदे्दँय ूष्ट पारेर ूःतुत हुने साममीलाई 
उनीहरुको पुवर्ज्ञानसँग जोड्न सके िवद्याथीर्हरुमा िसकाइ ूभावकारीता वढ्छ । साथ,ै यसो गदार् 
िवद्याथीर्हरुलाई कक्षा सञ्चालन हुदै गदार् पाठको िसकाइ उदे्दँयितर उन्मुख गराउन बढी सहज हुन्छ । 
त्यसैले ई-पाटी एिककृत कक्षा शरुु गदार् िनम्न िबयाकलापहरु समावेश गनुर्पछर् । (सान्दिभर्कता अनुसार) 

• पाठको उदे्दँय ूष्ट पानेर् । 
• आज के के गछौर्ं र कुन कुन समयमा गछौर्ं भन्ने कुरा बमवद्ध रुपमा ंपष्ट पानेर् । 
• पाठलाई पुवर् ज्ञानसँग जोड्ने । (सान्दिभर्कता अनुसार) 
• त्यस िदन वुझाउनु पनेर् गहृकायर् बारेमा छलफल गनेर् । (ई-पाठको गहृकायर् र अन्य गहृकायर्) 
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22२.७ सफल ई-पाटी एिककृत िशक्षण गदार् ध्यान िदनुपनेर् कुराहरु के के हुन ्? 
२.७.१ कक्षा शुरुवातको सन्दभर्मा  

यस सन्दभर्मा मािथ उल्लेख गिरएको छ ।  

२.७.२ ूःतुतीकरणमा िविभन्न साममीहरु वा िविधहरु ूयोग गनेर् सन्दभर्मा  
ई-पाटी एिककृत िशक्षण गदार् ई-पाटी माऽ ूयोग गिरनु हुदैन । पाठको िसकाइ उदे्दँय अनुसार 

ूःतुतीकरणका िविभन्न िवकल्पहरु अपनाउन सिकन्छ । जःतै: 
• पाठ्यपुःतकबाट पढाउने । 
• खेलबाट िसकाउने । 
• कालोपाटीमा लेखेर अभ्यास गराउने । 
• अन्य साममी ूयोग गरेर िसकाउने । 
• कापीमा लेखाएर अभ्यास गराउने । 

उपरोक्त िवकल्पहरु ई-पाटी पुवर् र ई-पाटी पश्चातका िबयाकलापहरु गदार् बढी ूयोग हुने भएता पिन ई-पाठ 
नै ूयोग गदार् समेत सान्दिभर्क हुन सक्छन ्। उदाहरणका लागी ई-पाठका गिणतका अभ्यासहरु गराउँदा 
अथवा अंमेजीमा नयाँ शव्दहरु िसकाउँदा कापीमा पनी लेख्न लगाएमा िसकाइको ूभावकारीता बढ्छ । 

२.७.३ ूःतुतीकरणका सन्दभर्मा 

ई-पाटी एिककृत िशक्षण गदार् िवद्याथीर्हरुको ध्यान िसकाउन खोजेको िवषयवःतुमा नरहेर कम्प्युटर चलाउने 
ूिबयामा केिन्ित हुन सक्ने ूवल सम्भावना हुन्छ । यसो हँुदा िवद्याथीर्ले िवषयवःतुको ज्ञान खासै ूाप्त 
गनर् सक्दैनन ् । अकोर् तफर्  िवद्याथीर्हरु आ-आफ्नो ई-पाटीमा मग्न रहँदा िशक्षकको िनदेर्शन नसुन्ने 
सम्भावना पिन बिढ हुन्छ । त्यसैले िशक्षकले िवद्याथीर्को ध्यान आफुूित आकिषर्त गनेर्, हरेक िनदेर्शन 
एकदमै ःपष्टसँग चरणवद्ध (Step by step) रुपले िदने र िनदेर्शन बमोजीम सवैजना ठीक ठाउँमा पुगे िक 
पुगेनन ्भनी बुझ्ने काम िनरन्तर गिररहनु पदर्छ । ूःतुतीकरणका सन्दभर्मा िशक्षकले िनम्न बुँदाहरुमा 
िबषेश ध्यान िदन आवँयक छ । 

• ूःतुत भएका साममी िवद्याथीर्ले कित वुिझरहेकाछन ्भन्ने कुरा थाहा पाउनका लागी बीच बीचमा 
ूश्नहरु सोधेर उत्तर िदन लगाउनुपदर्छ । उत्तर पखर्दा धैंयर् गरी िवद्याथीर्हरुलाई पयार्प्त सोच्ने समय 
िदनु आवँयकछ । यस वुँदा ई-पाटी पुवर् र पश्चातका िबयाकलाप गदार् पिन उित्तकै लागू हुन्छ । 

• ई-पाटी अन हुदै गदार्को समय पुणर् रुपले सदपुयोग गनेर् ूयास गनुर्पछर् । सदपुयोग कसरी गनेर् 
भन्ने बारे केही सल्लाह माथी २.५.२ नम्वरको पाठयोजनामा समावेश गनुर्पनेर् कुराहरुमा उल्लेख 
गिरएकाछन ्।  
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• ई-पाटी खोलेर ई-पाठमा पुगेपिछ पढाउने बम त्याग्नु हुदैन । िवद्याथीर्हरुलाइ “ल अव ई-पाटी 
खोलेर फलानो फलानो पाठ वा अभ्यास गर” माऽ भनेर पुग्दैन । ई-पाठका पाठ र अभ्यास 
गराउनु अगािड अब के के गछौर् र के के िसक्नेछौ भन्ने कुरा ूष्ट पानुर् अित आवँयकछ । 
त्यसपिछ, 

o पाठयोजनामा उल्लेिखत िबयाकलाप बमश: गराउदैं जानुपछर् । 
o िबचिबचमा रोक्दै सवै िवद्याथीर्को ध्यानाकषर्ण गदैर् िवद्याथीर्हरुले के कित बुझे भन्ने 

लेखाजोखा गनुर्पछर् । 
o ई-पाठका अभ्यासहरु गदार् िबद्याथीर्हरुले कम्प्युटर चलाई माऽ रहेकाछन ्िक िवषयवःतुको 

ज्ञान पिन िलँदैं अवलोकन गदैर् आवँयकतानुसार पषृ्ठपोषण िदने बम जारी राख्नपुछर् । नऽ 
भने िवद्याथीर्हरु िवषयवःतु राॆरी नबुिझकन यन्ऽवत ढंगले अगाडी वढ्ने सम्भावना हुन्छ।   

o ध्वनीयुक्त अथार्त आवाज भएका ई-पाठहरु ूयोग गदार् िशक्षकहरुले िबयाकलापको ध्वनी र 
िलिखत शव्दहरु दवुैको पुणर् सदपुयोग गनेर् ूयास गनुर्पछर् । 

 िबयाकलापमा िवद्याथीर्ले सुनेर दोहोरयाउनु पनेर् आवाजहरु छन ् भने अिनवायर् रुपमा 
उनीहरुलाई सुन्न र दोहोरयाउन लगाउनुपछर् । 

 िवद्याथीर्ले दोहोरयाउनु पनेर् आवाजहरु िशक्षकले उच्चारण नगरी िवद्याथीर्हरुलाई नै ई-पाठ 
सुन्दै आफैं  दोहोरयाउन लगाउनुपछर् । यसो गदार् उनीहरुले ठीक उच्चारण िसक्ने 
सम्भावना बढ्छ । 

 आवाजहरुसँगै िलिखत शव्द वा वाक्यांश देिखन्छन ् भने िवद्याथीर्हरुलाई ती शव्द र 
वाक्यांशहरु पढ्न पिन लगाउनुपछर् । 

 आवँयकता र सान्दिभर्कता अनुसार ई-पाटीको ध्वनी बन्द गरी िवद्याथीर्हरुलाई एक एक 
गरी ती शव्द र वाक्यांशहरु ठूलो ःवरले पढ्न पिन लगाउनुपछर् । 

 कितपय ई-पाठहरुका पाठ तथा अभ्यास वारम्वार नदोहोरयाइकन िवद्याथीर्हरुको िसकाइ पूणर् 
हुदैन । िवषेश गरी अंमेजीका नयाँ शव्दहरु िसक्दा वारम्वार नदोहोरयाइकन शव्दाथर्, उच्चारण र 
िहज्जे याद गनर् सिकदैन । त्यसैले ई-पाठमा भएका कैं यौं पाठ तथा अभ्यासहरु दइु वा बढी 
पटक दोहोरयाएर गराउँदा माऽ तीनको राॆरी सदपुयोग हुन्छ । 

 गिणतको सन्दभर्मा िवद्याथीर्हरुको िसकाइ ूभावकारी बनाउन अभ्यासको िवषेश महत्वछ । तर 
हुबहु उिह अभ्यास बारम्वार रटाउदैमा िवद्याथीर्हरुले गिणत राॆरी िसक्न सक्दैनन ् । (जःतै: 
पाठ्यपुःतकका अभ्यासहरुमा िदइएका िहसावहरु वारम्वार दोहोरयाएर कण्ठ पानर् लगाउदैमा 
िसकाइ ूभावकारी हुदैन ।) अकोर् तफर्  उिह ःतरका तर फरक फरक िहसावहरु जती धेरै गराउन 
सक्यो त्यित फाइदा हुन्छ । गिणतका कैयौं ई-पाठहरुमा ूत्येक पल्ट अभ्यास खोल्दा त्यहाँ 
उिह वनौट र ःतरका नयाँ नयाँ समःयाहरु ूःतुत हुन्छन ्। तसथर् यःता ई-पाठका अभ्यासहरु 
िवद्याथीर्हरुलाई एकपटक माऽ नगराएर धेरैपटक गनर् लगाउन सिकन्छ र उनीहरुको सीकाइलाई 
बिढ ूभावकारी वनाउन सिकन्छ । 

 ई-पाठका िबयाकलापहरु गराउँदा सान्दिभर्कता अनुसार कपीमा लेखे्न िबयाकलापहरु पिन सँगसग ै
गराउने ूयास गनुर्पछर् । 
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२.७.४ कक्षा समापनको सन्दभर्मा 

कुनै पिन कक्षाको अन्तमा समम पाठवाट के के िसिकयो भन्ने कुराको छलफल र सिमक्षा गराउँदा 
िवद्याथीर्हरुको िसकाइलाई िनकै सहयोग पुग्छ । िबषेश गिर ई-पाटी एिककृत िशक्षण गदार् िवषयवःतुवाट 
ध्यान कम्प्युटर ूयोगमा केिन्ित हुने सम्भावना भएकाले पाठको अन्त्यमा समम पाठको सारांश िदनु 
अत्यावँयक छ । समापन छलफल गनेर् बममा पिहले पाठको िसकाइ उदे्दँय पुन: दोहोरयाउँदा िसकाइ 
ूभावकारी हुन्छ । 

अन्त्यमा अिनवायर् रुपले ई-पाठको गहृकायर् िदनुपछर् । अन्यथा िवद्याथीर्हरुले कक्षामा िसकेका नयाँ 
िवषयवःतुहरुको बुझाइ िसमीत हुनसक्छ । गहृकायर् िदँदा ई-पाठका अभ्यास सगैं सकभर िकतावको 
अभ्यासहरु पिन िदनु उपयुक्त हुन्छ । ई-पाठकै अभ्यासहरु गदार् पिन िमलेमा कपीमा गनेर् गहृकायर् िदनु 
राॆो हुन्छ । यसका लागी केिह नमुना पाठ योजनाहरु अनुसुिचमा मा समावेश गिरएका छन ्।  
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23२.८ ई-पाटी एिककृत िशक्षणको रुजूसूची 
के्षऽ 

 
िबयाकलाप गिरयो √ 

गिरएन Χ 

पयार्प्त िथयो √ 
िथएन Χ 

s
If
fs

f] 
z
'¿
c
ft

  1 kf7sf] p2]Zo k|i6 kfg{]     

2 kf7nfO{ k"j{ 1fg;+u hf]8\g] -;fGble{stf cg';f/_      

3 cfh s] s] u5f}{+ / s'g s'g ;dodf u5f}{+ eGg] s'/f qmdj4 ?kdf :ki6 
kfg{] 

    

4 To; lbg j'emfpg' kg]{ u[xsfo{ af/]df 5nkmn ug]{     

k|:
t't

Ls
/0

fs
f 
 l
js

Nk
x?

 

5 kf7\ok':tsaf6 k9fpg]     

6 v]naf6 l;sfpg]     

7 sfnf]kf6Ldf n]v]/ cEof; u/fpg]     

8 cGo ;fdu|L k|of]u u/]/ l;sfpg]     

9 skLdf n]vfP/ cEof; u/fpg]      

k|:
t't

Ls
/0

fd
f 
Wo

fg
 l
bg

'kg
]{ s

'/f
x?

 

O{–kf6L k"j{sf / O{–kf6L kZrftsf ls|ofsnfkx? k|efjsf/L 9+un] ug]{ 

10 kf7 of]hgf cg';f/ O{–kf6L k"j{sf / O{–kf6Lsf ls|ofsnfkx? ug]{     

11 kf7 of]hgf cg';f/ O{–kf6L kZrftsf ls|ofsnfkx? ug]{     

O{–kf6L / O{–kf7 z'¿ x'Fb} ubf{sf] ;do ;b'kof]u ug]{    

12 ca s] u5f}+{ / s] s] l;Sg]5f}+ eGg]s'/f k|i6 kfg]{      

13 lg/Gt/ cg'udg kmf/fd eg]{      

14 O{kf7;Fu ;fGbl{e{s 5nkmn jf cEof; ug]{     

:ki6 / pko'St lgb]{zg lbg] 

15 cfjZostf cg';f/ cfkm}n] O{kf7 rnfP/ b]]vfpg]     

16 r/0fa4 lgb]{zg (step‐by‐step instructions) lbg]     

17 s'g}klg lgb]{zg lb+bf ca s] ub}{5f}+ / lsg ub}{5f}+ eGg] s'/f k|i6 kfg]{     

18 lgb]{zg lbPkl5 lgb]{zg adf]lhd ;j}hgf 7Ls 7fpmFdf k'u] k'u]gg\ kTtf 
nufpg]  

    

ljBfyL{x?n] O{kf7 7Ls;Fu k|of]u ub}{5g\ ls 5}gg\ cg'udg ug]{ sdhf]/nfO{ 7Ls 9+un] ;xof]u ug]{ 

19 a]nfa]nfdf sIffsf] jl/kl/ 3'Db} k||To]s ljBfyL{sf] l:s[g x]g{] (gljyf]lng] 
u/L k5f8Laf6)  

    

20 cndlnPsf  ljBfyLnfO{ xft p7fO{ Wofgfsif{0f ug{ nufpg]      

21 cndlnPsf  ljBfyLnfO{ ;se/ ;fyLsf] x]g{ nufpg]      
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22 s''g} Ps ljBfyL{nfO{ d2t ubf{ ToxLF gcndlnP/ afFsL ljBfyL{x?sf] 
cg'udg sfod} /fVg] 

    

23 sIffdf  lgb]{zg jf k|li6s/0f lbFbf ;a} ljBfyL{sf] Wofgfsif{0f u/L af]Ng] 
(s'g} Ps ljBfyL{nfO{ dfq ;fGble{s x'g] u/L x}g ) 

    

aLraLrdf ljBfyL{x?n] s] slt a'em\b}5g\ eGg] n]vfhf]vf ug]{   

24 a]nfa]nfdf ;a}nfO{ cfkm"lt/ kmls{g eGg] / k|Zgx? ;f]Wg]     

25 k|Zgx? ;f]w]kl5 pTt/ kv{+bf ljBfyL{x?nfO{ kof{Kt ;f]Rg] ;do lbg]     

26 O{kf7sf cEof;x¿ ubf{ ljBfyL{x¿n] sDKo"6/ rnfOdfq /x]sf 5g\ ls 
ljifoj:t'sf] 1fgklg lnFb}5g\ cjnf]sg ub{} k[i7kf]if0f lbg] . 

    

cfjfh ePsf ls|ofsnfkx? k|efjsf/L 9+un] k|of]u ug]{ 

27 WjgLo'St lqmofsnfkx? k|of]u ubf{  ljBfyL{n] ;'g]/ bf]xf]/\ofpg' kg{] 
cfjfhx¿ 5g\ eg] clgjfo{ ?kdf pgLx?nfO{ ;'Gg / bf]xf]/\ofpg nufpg]]  

    

28 ljBfyL{n] bf]xf]/fpg' kg{] cfjfhx¿ lzIfsn] pRrf/0f gu/L ljBfyL{x¿nfO{ 
g} O{kf7 ;'Gb} cfkm} bf]xf]/\ofpg nufpg] 

    

29 cfjfhx¿;Fu} lnvLt zAb jf jfSof+z b]lvG5g\ eg]  ljBfyL{x¿nfO{ tL 
zAb / jfSof+zx?  k9\g klg nufpg]  

    

30 cfjZostf / ;fGble{stf cg';f/ O{kf6Lsf]  WjgL aGb u/L  
ljBfyL{x¿nfO{ Ps Ps u/L tL zAb / jfSof+zx?  7"nf] :j/n] k9\g klg 
nufpg]    

    

s
If
f 
;
d
fk
g 

31 kf7sf] l;sfO p2]Zo k'gM k|:6 kfg]{     

32 ;du| kf7af6 s] s] l;lsof] eGg] s'/fsf] 5nkmn ug]{ (kf7sf] l;sfO 

p2]Zo;Fu hf]8]/) 
    

33 u[xsfo{ lbg]     
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के्षऽ 
 

िबयाकलाप गिरयो √ 
गिरएन Χ 

पयार्प्त िथयो √ 
िथएन Χ 

s
If
fs

f] 
z
'¿
c
ft

  1 kf7sf] p2]Zo k|i6 kfg{]     

2 kf7nfO{ k"j{ 1fg;+u hf]8\g] -;fGble{stf cg';f/_      

3 cfh s] s] u5f}{+ / s'g s'g ;dodf u5f}{+ eGg] s'/f qmdj4 ?kdf :ki6 
kfg{] 

    

4 To; lbg j'emfpg' kg]{ u[xsfo{ af/]df 5nkmn ug]{     

k|:
t't

Ls
/0

fs
f 
 l
js

Nk
x?

 

5 kf7\ok':tsaf6 k9fpg]     

6 v]naf6 l;sfpg]     

7 sfnf]kf6Ldf n]v]/ cEof; u/fpg]     

8 cGo ;fdu|L k|of]u u/]/ l;sfpg]     

9 skLdf n]vfP/ cEof; u/fpg]      

k|:
t't

Ls
/0

fd
f 
Wo

fg
 l
bg

'kg
]{ s

'/f
x?

 

O{–kf6L k"j{sf / O{–kf6L kZrftsf ls|ofsnfkx? k|efjsf/L 9+un] ug]{ 

10 kf7 of]hgf cg';f/ O{–kf6L k"j{sf / O{–kf6Lsf ls|ofsnfkx? ug]{     

11 kf7 of]hgf cg';f/ O{–kf6L kZrftsf ls|ofsnfkx? ug]{     

O{–kf6L / O{–kf7 z'¿ x'Fb} ubf{sf] ;do ;b'kof]u ug]{    

12 ca s] u5f}+{ / s] s] l;Sg]5f}+ eGg]s'/f k|i6 kfg]{      

13 lg/Gt/ cg'udg kmf/fd eg]{      

14 O{kf7;Fu ;fGbl{e{s 5nkmn jf cEof; ug]{     

:ki6 / pko'St lgb]{zg lbg] 

15 cfjZostf cg';f/ cfkm}n] O{kf7 rnfP/ b]]vfpg]     

16 r/0fa4 lgb]{zg (step‐by‐step instructions) lbg]     

17 s'g}klg lgb]{zg lb+bf ca s] ub}{5f}+ / lsg ub}{5f}+ eGg] s'/f k|i6 kfg]{     

18 lgb]{zg lbPkl5 lgb]{zg adf]lhd ;j}hgf 7Ls 7fpmFdf k'u] k'u]gg\ kTtf 
nufpg]  

    

ljBfyL{x?n] O{kf7 7Ls;Fu k|of]u ub}{5g\ ls 5}gg\ cg'udg ug]{ sdhf]/nfO{ 7Ls 9+un] ;xof]u ug]{ 

19 a]nfa]nfdf sIffsf] jl/kl/ 3'Db} k||To]s ljBfyL{sf] l:s[g x]g{] (gljyf]lng] 
u/L k5f8Laf6)  

    

20 cndlnPsf  ljBfyLnfO{ xft p7fO{ Wofgfsif{0f ug{ nufpg]      

21 cndlnPsf  ljBfyLnfO{ ;se/ ;fyLsf] x]g{ nufpg]      

22 s''g} Ps ljBfyL{nfO{ d2t ubf{ ToxLF gcndlnP/ afFsL ljBfyL{x?sf] 
cg'udg sfod} /fVg] 
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23 sIffdf  lgb]{zg jf k|li6s/0f lbFbf ;a} ljBfyL{sf] Wofgfsif{0f u/L af]Ng] 
(s'g} Ps ljBfyL{nfO{ dfq ;fGble{s x'g] u/L x}g ) 

    

aLraLrdf ljBfyL{x?n] s] slt a'em\b}5g\ eGg] n]vfhf]vf ug]{   

24 a]nfa]nfdf ;a}nfO{ cfkm"lt/ kmls{g eGg] / k|Zgx? ;f]Wg]     

25 k|Zgx? ;f]w]kl5 pTt/ kv{+bf ljBfyL{x?nfO{ kof{Kt ;f]Rg] ;do lbg]     

26 O{kf7sf cEof;x¿ ubf{ ljBfyL{x¿n] sDKo"6/ rnfOdfq /x]sf 5g\ ls 
ljifoj:t'sf] 1fgklg lnFb}5g\ cjnf]sg ub{} k[i7kf]if0f lbg] . 

    

cfjfh ePsf ls|ofsnfkx? k|efjsf/L 9+un] k|of]u ug]{ 

27 WjgLo'St lqmofsnfkx? k|of]u ubf{  ljBfyL{n] ;'g]/ bf]xf]/\ofpg' kg{] 
cfjfhx¿ 5g\ eg] clgjfo{ ?kdf pgLx?nfO{ ;'Gg / bf]xf]/\ofpg nufpg]]  

    

28 ljBfyL{n] bf]xf]/fpg' kg{] cfjfhx¿ lzIfsn] pRrf/0f gu/L ljBfyL{x¿nfO{ 
g} O{kf7 ;'Gb} cfkm} bf]xf]/\ofpg nufpg] 

    

29 cfjfhx¿;Fu} lnvLt zAb jf jfSof+z b]lvG5g\ eg]  ljBfyL{x¿nfO{ tL 
zAb / jfSof+zx?  k9\g klg nufpg]  

    

30 cfjZostf / ;fGble{stf cg';f/ O{kf6Lsf]  WjgL aGb u/L  
ljBfyL{x¿nfO{ Ps Ps u/L tL zAb / jfSof+zx?  7"nf] :j/n] k9\g klg 
nufpg]    

    

s
If
f 
;
d
fk
g 

31 kf7sf] l;sfO p2]Zo k'gM k|:6 kfg]{     

32 ;du| kf7af6 s] s] l;lsof] eGg] s'/fsf] 5nkmn ug]{ (kf7sf] l;sfO 

p2]Zo;Fu hf]8]/) 
    

33 u[xsfo{ lbg]     
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के्षऽ 
 

िबयाकलाप गिरयो √ 
गिरएन Χ 

पयार्प्त िथयो √ 
िथएन Χ 

s
If
fs

f] 
z
'¿
c
ft

  1 kf7sf] p2]Zo k|i6 kfg{]     

2 kf7nfO{ k"j{ 1fg;+u hf]8\g] -;fGble{stf cg';f/_      

3 cfh s] s] u5f}{+ / s'g s'g ;dodf u5f}{+ eGg] s'/f qmdj4 ?kdf :ki6 
kfg{] 

    

4 To; lbg j'emfpg' kg]{ u[xsfo{ af/]df 5nkmn ug]{     

k|:
t't

Ls
/0

fs
f 
 l
js

Nk
x?

 

5 kf7\ok':tsaf6 k9fpg]     

6 v]naf6 l;sfpg]     

7 sfnf]kf6Ldf n]v]/ cEof; u/fpg]     

8 cGo ;fdu|L k|of]u u/]/ l;sfpg]     

9 skLdf n]vfP/ cEof; u/fpg]      

k|:
t't

Ls
/0

fd
f 
Wo

fg
 l
bg

'kg
]{ s

'/f
x?

 

O{–kf6L k"j{sf / O{–kf6L kZrftsf ls|ofsnfkx? k|efjsf/L 9+un] ug]{ 

10 kf7 of]hgf cg';f/ O{–kf6L k"j{sf / O{–kf6Lsf ls|ofsnfkx? ug]{     

11 kf7 of]hgf cg';f/ O{–kf6L kZrftsf ls|ofsnfkx? ug]{     

O{–kf6L / O{–kf7 z'¿ x'Fb} ubf{sf] ;do ;b'kof]u ug]{    

12 ca s] u5f}+{ / s] s] l;Sg]5f}+ eGg]s'/f k|i6 kfg]{      

13 lg/Gt/ cg'udg kmf/fd eg]{      

14 O{kf7;Fu ;fGbl{e{s 5nkmn jf cEof; ug]{     

:ki6 / pko'St lgb]{zg lbg] 

15 cfjZostf cg';f/ cfkm}n] O{kf7 rnfP/ b]]vfpg]     

16 r/0fa4 lgb]{zg (step‐by‐step instructions) lbg]     

17 s'g}klg lgb]{zg lb+bf ca s] ub}{5f}+ / lsg ub}{5f}+ eGg] s'/f k|i6 kfg]{     

18 lgb]{zg lbPkl5 lgb]{zg adf]lhd ;j}hgf 7Ls 7fpmFdf k'u] k'u]gg\ kTtf 
nufpg]  

    

ljBfyL{x?n] O{kf7 7Ls;Fu k|of]u ub}{5g\ ls 5}gg\ cg'udg ug]{ sdhf]/nfO{ 7Ls 9+un] ;xof]u ug]{ 

19 a]nfa]nfdf sIffsf] jl/kl/ 3'Db} k||To]s ljBfyL{sf] l:s[g x]g{] (gljyf]lng] 
u/L k5f8Laf6)  

    

20 cndlnPsf  ljBfyLnfO{ xft p7fO{ Wofgfsif{0f ug{ nufpg]      

21 cndlnPsf  ljBfyLnfO{ ;se/ ;fyLsf] x]g{ nufpg]      

22 s''g} Ps ljBfyL{nfO{ d2t ubf{ ToxLF gcndlnP/ afFsL ljBfyL{x?sf] 
cg'udg sfod} /fVg] 
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23 sIffdf  lgb]{zg jf k|li6s/0f lbFbf ;a} ljBfyL{sf] Wofgfsif{0f u/L af]Ng] 
(s'g} Ps ljBfyL{nfO{ dfq ;fGble{s x'g] u/L x}g ) 

    

aLraLrdf ljBfyL{x?n] s] slt a'em\b}5g\ eGg] n]vfhf]vf ug]{   

24 a]nfa]nfdf ;a}nfO{ cfkm"lt/ kmls{g eGg] / k|Zgx? ;f]Wg]     

25 k|Zgx? ;f]w]kl5 pTt/ kv{+bf ljBfyL{x?nfO{ kof{Kt ;f]Rg] ;do lbg]     

26 O{kf7sf cEof;x¿ ubf{ ljBfyL{x¿n] sDKo"6/ rnfOdfq /x]sf 5g\ ls 
ljifoj:t'sf] 1fgklg lnFb}5g\ cjnf]sg ub{} k[i7kf]if0f lbg] . 

    

cfjfh ePsf ls|ofsnfkx? k|efjsf/L 9+un] k|of]u ug]{ 

27 WjgLo'St lqmofsnfkx? k|of]u ubf{  ljBfyL{n] ;'g]/ bf]xf]/\ofpg' kg{] 
cfjfhx¿ 5g\ eg] clgjfo{ ?kdf pgLx?nfO{ ;'Gg / bf]xf]/\ofpg nufpg]]  

    

28 ljBfyL{n] bf]xf]/fpg' kg{] cfjfhx¿ lzIfsn] pRrf/0f gu/L ljBfyL{x¿nfO{ 
g} O{kf7 ;'Gb} cfkm} bf]xf]/\ofpg nufpg] 

    

29 cfjfhx¿;Fu} lnvLt zAb jf jfSof+z b]lvG5g\ eg]  ljBfyL{x¿nfO{ tL 
zAb / jfSof+zx?  k9\g klg nufpg]  

    

30 cfjZostf / ;fGble{stf cg';f/ O{kf6Lsf]  WjgL aGb u/L  
ljBfyL{x¿nfO{ Ps Ps u/L tL zAb / jfSof+zx?  7"nf] :j/n] k9\g klg 
nufpg]    

    

s
If
f 
;
d
fk
g 

31 kf7sf] l;sfO p2]Zo k'gM k|:6 kfg]{     

32 ;du| kf7af6 s] s] l;lsof] eGg] s'/fsf] 5nkmn ug]{ (kf7sf] l;sfO 

p2]Zo;Fu hf]8]/) 
    

33 u[xsfo{ lbg]     
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के्षऽ 
 

िबयाकलाप गिरयो √ 
गिरएन Χ 

पयार्प्त िथयो √ 
िथएन Χ 

s
If
fs

f] 
z
'¿
c
ft

  1 kf7sf] p2]Zo k|i6 kfg{]     

2 kf7nfO{ k"j{ 1fg;+u hf]8\g] -;fGble{stf cg';f/_      

3 cfh s] s] u5f}{+ / s'g s'g ;dodf u5f}{+ eGg] s'/f qmdj4 ?kdf :ki6 
kfg{] 

    

4 To; lbg j'emfpg' kg]{ u[xsfo{ af/]df 5nkmn ug]{     

k|:
t't

Ls
/0

fs
f 
 l
js

Nk
x?

 

5 kf7\ok':tsaf6 k9fpg]     

6 v]naf6 l;sfpg]     

7 sfnf]kf6Ldf n]v]/ cEof; u/fpg]     

8 cGo ;fdu|L k|of]u u/]/ l;sfpg]     

9 skLdf n]vfP/ cEof; u/fpg]      

k|:
t't

Ls
/0

fd
f 
Wo

fg
 l
bg

'kg
]{ s

'/f
x?

 

O{–kf6L k"j{sf / O{–kf6L kZrftsf ls|ofsnfkx? k|efjsf/L 9+un] ug]{ 

10 kf7 of]hgf cg';f/ O{–kf6L k"j{sf / O{–kf6Lsf ls|ofsnfkx? ug]{     

11 kf7 of]hgf cg';f/ O{–kf6L kZrftsf ls|ofsnfkx? ug]{     

O{–kf6L / O{–kf7 z'¿ x'Fb} ubf{sf] ;do ;b'kof]u ug]{    

12 ca s] u5f}+{ / s] s] l;Sg]5f}+ eGg]s'/f k|i6 kfg]{      

13 lg/Gt/ cg'udg kmf/fd eg]{      

14 O{kf7;Fu ;fGbl{e{s 5nkmn jf cEof; ug]{     

:ki6 / pko'St lgb]{zg lbg] 

15 cfjZostf cg';f/ cfkm}n] O{kf7 rnfP/ b]]vfpg]     

16 r/0fa4 lgb]{zg (step‐by‐step instructions) lbg]     

17 s'g}klg lgb]{zg lb+bf ca s] ub}{5f}+ / lsg ub}{5f}+ eGg] s'/f k|i6 kfg]{     

18 lgb]{zg lbPkl5 lgb]{zg adf]lhd ;j}hgf 7Ls 7fpmFdf k'u] k'u]gg\ kTtf 
nufpg]  

    

ljBfyL{x?n] O{kf7 7Ls;Fu k|of]u ub}{5g\ ls 5}gg\ cg'udg ug]{ sdhf]/nfO{ 7Ls 9+un] ;xof]u ug]{ 

19 a]nfa]nfdf sIffsf] jl/kl/ 3'Db} k||To]s ljBfyL{sf] l:s[g x]g{] (gljyf]lng] 
u/L k5f8Laf6)  

    

20 cndlnPsf  ljBfyLnfO{ xft p7fO{ Wofgfsif{0f ug{ nufpg]      

21 cndlnPsf  ljBfyLnfO{ ;se/ ;fyLsf] x]g{ nufpg]      

22 s''g} Ps ljBfyL{nfO{ d2t ubf{ ToxLF gcndlnP/ afFsL ljBfyL{x?sf] 
cg'udg sfod} /fVg] 
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23 sIffdf  lgb]{zg jf k|li6s/0f lbFbf ;a} ljBfyL{sf] Wofgfsif{0f u/L af]Ng] 
(s'g} Ps ljBfyL{nfO{ dfq ;fGble{s x'g] u/L x}g ) 

    

aLraLrdf ljBfyL{x?n] s] slt a'em\b}5g\ eGg] n]vfhf]vf ug]{   

24 a]nfa]nfdf ;a}nfO{ cfkm"lt/ kmls{g eGg] / k|Zgx? ;f]Wg]     

25 k|Zgx? ;f]w]kl5 pTt/ kv{+bf ljBfyL{x?nfO{ kof{Kt ;f]Rg] ;do lbg]     

26 O{kf7sf cEof;x¿ ubf{ ljBfyL{x¿n] sDKo"6/ rnfOdfq /x]sf 5g\ ls 
ljifoj:t'sf] 1fgklg lnFb}5g\ cjnf]sg ub{} k[i7kf]if0f lbg] . 

    

cfjfh ePsf ls|ofsnfkx? k|efjsf/L 9+un] k|of]u ug]{ 

27 WjgLo'St lqmofsnfkx? k|of]u ubf{  ljBfyL{n] ;'g]/ bf]xf]/\ofpg' kg{] 
cfjfhx¿ 5g\ eg] clgjfo{ ?kdf pgLx?nfO{ ;'Gg / bf]xf]/\ofpg nufpg]]  

    

28 ljBfyL{n] bf]xf]/fpg' kg{] cfjfhx¿ lzIfsn] pRrf/0f gu/L ljBfyL{x¿nfO{ 
g} O{kf7 ;'Gb} cfkm} bf]xf]/\ofpg nufpg] 

    

29 cfjfhx¿;Fu} lnvLt zAb jf jfSof+z b]lvG5g\ eg]  ljBfyL{x¿nfO{ tL 
zAb / jfSof+zx?  k9\g klg nufpg]  

    

30 cfjZostf / ;fGble{stf cg';f/ O{kf6Lsf]  WjgL aGb u/L  
ljBfyL{x¿nfO{ Ps Ps u/L tL zAb / jfSof+zx?  7"nf] :j/n] k9\g klg 
nufpg]    

    

s
If
f 
;
d
fk
g 

31 kf7sf] l;sfO p2]Zo k'gM k|:6 kfg]{     

32 ;du| kf7af6 s] s] l;lsof] eGg] s'/fsf] 5nkmn ug]{ (kf7sf] l;sfO 

p2]Zo;Fu hf]8]/) 
    

33 u[xsfo{ lbg]     
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24२.९ िफतलो पाठयोजनाको नमुना: दरूी मापन  
पाठको उदे्दँय :   िसकेका एकाइहरू ूयोग गरी एकाइ रूपान्तरण गनर् सक्नु 
पाठ्यपुःतकको पाठ : नक्सा र दरूी 
ई-पाठको िबयाकलाप : दरूी 
िशक्षणसाममी :   

पाठ/िबयाकलापको बम र समय :  (पाठ २ िदन लगएर गनर् सिकन्छ ।) 
बम सं. िवषय/िबयाकलाप समय (िमनेट) 

 
 

पिहलो िदन:   

१ 
 

• िवद्याथीर्हरूलाई सानो सानो समूहमा िवभाजन गरेर उनीहरूले ल्याएको 
लम्बाइ नाप्ने साममीहरू ूयोग गरी एक िमटरमा कित सेिन्टिमटर र कित 
िमिलिमटर हँुदो रहेछ र त्यःतै एक सेिन्टिमटरमा कित िमिलिमटर हँुदो 
रहेछ भन्ने कुरा हेनर् लगाउने। 

 

२० 

२ • त्यःतै २ से िम , ३ से िम, ७ से िम १० से मी मा कित िम िम हुन्छ 
गन्न लगाएर कालोपाटीमा िटप्ने। 

• १ िम, २ मी, ६ िम, ९ िम मा कित से मी हुन्छ होला भन्ने कुरा पिन 
कालोपाटीमा िटप्ने।  

• घरमा के कःता नाप्न िमल्ने सीधा बःतुहरू पाइएलान ्भन्ने छलफल गरी 
ती बःतुहरू नाप्ने गहृकायर् िदने। 

 

२० 

१ 
 

दोॐो िदन: 
• लम्बाइ नाप्ने साममीहरू ूयोग गरी एक िमटरमा कित सेिन्टिमटर र कित 

िमिलिमटर हँुदो रहेछ िमटरबाट सेिन्टिमटर र िमिलिमटर, सेिन्टिमटर बाट 
िमिलिमटरमा रुपान्तरण गनर् के गनुर् पलार् भन्ने कुराको छलफल गनेर्। 

• त्यःतै सानो एकाईबाट ठूलो एकाईमा पिरणत गनर् के गनुर् पछर् होला भनेर 
पिहला छलफल गनेर् र त्यसपिछ िवद्याथीर्हरूबाट नआएको कुरालाई 
िशक्षकले ःपष्ट पारी िदने। 

 

१० 

 

२ 
 

• ई‐पाठ िबयाकलापको पाठको भाग गनेर्।   

१५ 

३ 
 

• त्यसपिछ अभ्यास गनर् लगाउने ।   १५ 

गहृकायर् :   
 

िदन १: रुलरको ूयोग गरेर घरमा भएका कुनै ४ सीधा बःतु को लम्बाइ 
सेिन्टिमटर र िमिलिमटरमा नापेर कापीमा िटपेर ल्याउने। 
िदन २:  मेरो गिणत पषृ्ठ सङ्ख्या ७६ मा भएको  अभ्यास गरेर ल्याऊ। 
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2३. ई-पुःतकालय सिङ्क्षप्त पिरचय 

25३.१ ई-पुःतकालय भनेको के हो ? 

ई -पुःतकालय भनेको िशक्षाकेिन्ित िडिजटल पुःतकालय हो।  यसमा दःतावेज, िकताब, िचऽ, िभिडयो र 
अिडयो फाइल आिद रािखएका छन ्। इन्टरनेटको पहँुच हुने जोसुकैले पिन ई-पुःतकालयमा भएका साममी 
पढ्न, हेनर् र सुन्न सक्छन ्0 1 । ूयोगकतार्हरूले ई-पुःतकालयको सभर्रबाटै दःतावेजहरूको अध्ययन गनर्, 
िभिडयोहरू हेनर् र अिडयो िक्लपहरू सुन्न सक्छन ्अथवा ितनलाई पिहले आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड 
गरेर हेनर् पिन सक्छन ् । ई-पुःतकालयमा मुख्य गरी नेपाली र अङ्मेजी भाषाका सङ्महहरू रािखएका 
भएता पिन हाल केिह माऽामा नेपालिभऽ बोिलने अन्य रािं शय भाषाका साममीहरू समेत थप्ने कायर् जारी 
रहेको छ। 

26३.२ ई -पुःतकालयका मुख्य कक्षहरू के -के हुन ्? 
 

िचऽ १: ई -पुःतकालयका मुख्य कक्षहरू 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 नेपालको ूितबालक एक ल्यापटप (One Laptop per Child) कायर्बम अन्तगर्तका िवद्यालयहरुमा ई-पुःतकालयका ूितिलपी 
ःथािनय ःकूल सभर्रहरुमा रािखएका छन ्।  ती िवद्यालयका िवद्याथीर्हरुले ई-पाटी ूयोग गरी आन्तरीक नेट (intra-net) को 
माध्यमबाट  ई-पुःतकालयमा पहँुच पाउँछन।्  
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ई -पुःतकालयिभऽ ७ ूमुख कक्षहरू छन ्  :     

१. सािहत्य  
 २. कला 
३. िवषयगत पाठ् यसाममी 
४. सन्दभर् साममी  
५. अन्य िशक्षाूद साममी  
६. िशक्षण साममी 
७. पऽपिऽका 

 

यी कक्षहरु सामान्य वा भौितक पुःतकालयमा देिखने कक्षहरूजःतै हुन ् । ूयोगकतार्ले आफ्नो इच्छा 
अनुसार कुनैपिन कक्षमा ूवेश गरेर भौितक पुःतकालयको सङ्महहरुबाट िकताब िनकाले जःतै गरी ई-

पुःतकालयका सङ् महबाट िकताब डाउनलोड गरी अध्ययन गनर् सक्छन ्। 

27३.३ ई -पुःतकालयमा साममीहरु खोज्न के गनुर्पछर् ? 
 

ई -पुःतकालयमा साममीहरु खोज्न यसका ॄाउिजङ,  सिचर्ङ, र िलङिकङ सुिवधाहरु ूयोग गनर् सिकन्छ ।    

• ॄाउिजङ   : ूयोकतार्ले आफूलाई चािहएको साममी माथीका कक्षहरूमा िक्लक गरेर घुम्दै खोज्न 
सक्छन ्। यस कायर्लाई ॄाउज गनुर् भिनन्छ । 

• सिचर्ङ : यिद ूयोकतार्लाई आफूले चाहेको साममीबारे राॆो जानकारी छ भने पुःतकालयमा भएको 
‘खोज’ सुिवधाको ूयोग गनर् सक्छन ्। जःतै, आफूलाई चािहएको िकताबको िशषर्क थाहा छ भने 
पुःतकालयका पषृ्ठहरुका मािथल्लो भागमा देिखने ‘खोज’ भन् ने खाली ठाउँमा िशषर्क टाइप गरी उक्त 
साममी फेला पानर् सक्छन ्। यस कायर्लाई सचर् गनुर् भिनन्छ ।  

• िलङिकङ   : ूयोगकतार्ले खोजेको साममी ूाप् त गिरसकेपिछ त्यःतै अन्य साममी खोज्ने कायर्लाई 
िलङिकङ भिनन्छ । उदाहरणका लािग कुनै लेखकका अन्य िकताबहरू हेनुर्परेमा लेखकको नाममा 
िक्लक गरेर ती िकताबहरूको सूची पाउन सिकन्छ ।  

28३.४ ई -पुःतकालयको गहृ पषृ्ठमा के के देिखन्छन ्? 
 

ई -पुःतकालयको गहृ पषृ्ठलाई चार भागमा िवभाजन गनर् सिकन्छ  :  

१. मुख्य कक्षहरू : बायाँपट्टीको भागमा माथी उल्लेख गिरएका पुःतकालयका ७ मुख्य कक्षहरू 
देिखन्छन।् हरेक कक्षिभऽ िविभन् न सहायक कक्षहरू छन ्जसलाई सम्बिन्धत कक्षिभऽ िछरेपिछ 
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देख् न सिकन्छ । ूयोगकतार्ले हरेक कक्षिभऽ िछरेर त्यहाँ रािखएका सङ्महहरू (साममीहरूको सूची) 
हेनर् सक्छन ्र सहायक कक्षबाट आफूले चाहेको साममी ूाप् त गनर् सक्छन ्।  

२. सरसतीर् हेनर् सिकने साममीहरु: दायाँपिट्ट ‘सरसतीर् हेनुर्होस’् नाम िदइएको भागबाट ूयोगकतार्ले 
हालसालै थिपएका साममीका साथै नक्सा ,िभिडयो ,ःकूल िविकपीिडया, नेपाली शब्दकोष, ई-पाठ 
िबयाकलाप आिद ॄाउज गनर् सक्छन ्।  

३. सचर् बार: तेॐो भाग गहृ पषृ्ठको सबै भन्दा माथीपट्टी देिखने "सचर् बार" हो । यस बारको वायाँ 
कुनामा "खोज"   र "िवःततृ खोजी"का बटनहरू छन।् यिद ूयोगकतार्लाई आफूले खोजेको 
साममीको िशषर्कको कुनै अंश वा लेखकको नाम थाहा छ भने आयताकार खाली ठाउँमा 
सम्बिन्धत शब्द वा वाक्यांश टाइप गरी लेन्सको आइकनमा िक्लक गरेर त्यो साममी खोज्न 
सक्छन ्। यिद खोज्न चाहेको साममीको बारेमा अझै राॆो जानकारी छ भने  "िवःततृ खोज" 
बटनको ूयोग गरी आफ्नो खोजलाई बढी िनदेर्िशत बनाउन सिकन्छ।   

िचऽ २: गहृ पषृ्ठ 

४. नेिभगेशन ्बार:   सचर् बारको मुनी  देिखने बारलाई यसलाई "नेिभगेशन ्बार" भिनन्छ। यस बारको 
सबैभन्दा वायाँ कुनामा  रेिजष्टरडर् ूयोगकतार्हरुको लागी ई-पुःतकालयमा लगईन गनेर् िलङ्क छ। 
रिजष्टडर् ूयोगकतार्हरुले यस िलङ्कमाफर् त युजरनेम  (username) र पासवडर् दतार् गरी आफ्नो 
व्यिक्तगत पुःतकालय कक्षमा ूवेश गनर् सक्छन ् । नेिभगेशन ् बारको सबैभन्दा दायाँपट्टीको 
कुनामा   "सहयोग" (help)  बटन छ,  जसद्वारा पुःतकालय ूयोग िबिधबारे जानकारी पाइन्छ।  
त्यसकै छेउमा "मन्तव्य िदनुहोस"्  लेिखएको िलङ्क छ । यहाँ िक्लक गरेर ूयोगकतार्ले ई-
पुःतकालयको बारेमा आफ्ना िटप्पणीहरु लेख् न सक्छन ्। यो नेिभगेशन ्बार ई -पुःतकालयको सब ै
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पषृ्ठहरुमा देिखन्छ । तर गहृ पृं  ठ बाहेक अन्य पषृ्ठमा देिखने नेिभगेशन ्बारमा "मन्तव्य िदनुहोस"् 
को बायाँपिट्ट "गहृ पृं  ठ"  नामको अकोर् बटन पिन देिखन्छ।  यस बटनमा िक्लक गरेर ई -
पुःतकालयको जुनसुकै पृं  ठबाट पिन गहृ पृं  ठमा िसधै फिकर् न सिकन्छ । 

29३.५ ई-पुःतकालयमा ॄाउज, िलङ्क र सचर् कसरी गनर् सिकन्छ ? 

क. ूमुख ७ कक्षहरूमा ॄाउज गनेर् तरीका  

१.  ूमुख ७ कक्षहरूमध्ये कुनै एक कक्षमा िक्लक गरेपिछ त्यस कक्षको पेज खुल्छ र सम्बिन्धत 
सहायक कक्षहरू देिखन्छन ्। उदाहरणका लािग ई-पुःतकालयमा नेपाली बाल सािहत्यका के-कःता 
सामामीहरू उपलब्ध छन ् भनी हेनर् मन लागेमा सवरू् थम ‘सािहत्य’ कक्षमा िक्लक गनुर्पछर् । 
त्यसपिछ खुल्ने पेजमा िविभन् न सहायक कक्षहरू देिखन्छन ्। तीमध्ये एउटा ‘नेपाली बाल सािहत्य’ 
हो । अब ‘नेपाली बाल सािहत्य’को िलङ् कमा िक्लक गरेपिछ त्यसअन्तगर्त रहेका सम्पूणर् साममीको 
सूची देिखन्छ । यस सूचीमा हरेक पुःतकको िशषर्क र लेखकको नाम पिन देिखन्छ । यो सूची 
हामीले देख ्ने भौितक पुःतकालयको दराजमा ब्यविःथत गरी रािखएका पुःतकहरूको सङ्महजःतै 
हो । 

२.  यस सङ्महबाट आफूलाई पढ्न मन लागेको िकताब िनकाल्न त्यस िकताबको िशषर्कमा िक्लक 
गनुर्पछर् । उदाहरणका लािग यिद िसजर्ना शमार्द्वरा िलिखत ‘को ठूलो’ िकताब पढ्न मन लाग्यो भने 
त्यस िकताबको िशषर्कमा िक्लक गनुर्पछर् । त्यसपिछ एउटा नयाँ पाना खलु्छ जसमा िकताबका 
शरुुका केिह पानाहरूमा देिखने िववरणहरू (िशषर्क, लेखक, ूकाशक, ूकाशन िमित आिद) िदइएको 
हुन्छ । 

िचऽ ३: पुःतक िववरण पषृ्ठ 

 

३.  िकताबै खोलेर पढ्नका लािग भने पुःतक िववरण पषृ्ठको मािथल्लो भागमा "XXX.pdf" लेिखएको 
ठाउँमा िक्लक गनुर्पछर् (सँगैको पानजःतो आकृितमा हैन) र केही समय धैयर् गरी कुनुर्पछर् । आफ्नो 
कम्प्युटरमा सेट गिरएको "ॄाउजर कनिफगरेशन" को आधारमा िकताब खुल्नु अिघ कम्प्युटरले 
save/open भनी सोध्न पिन सक्छ अथवा त्यःतो नसोिधकनै नयाँ ॄाउजर िवन्डोमा िकताब पूरै 
खोल्न पिन सक्छ ।  यिद "save" छािनएको छ भने सेभ गरेको साममीलाई उपयुक्त फोल्डरमा गई 
िक्लक गरेर खोल्नुपछर् ।  
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४. ई -पुःतकालयको कुनै कक्ष वा सहायक कक्षमा ॄाउज गदैर्गदार् अकोर् मुख्य कक्षमा जान आवँयक 
भएमा नेिभगेशन ्बार मुनीको काटेगोिरज बार (तलको िचऽमा हेनुर्होस)्मा रहेका िलङ्कहरूमा िक्लक 
गरी उपयुक्त कक्षमा िसधै पुग्न सिकन्छ । 

िचऽ ४: काटेगोिरज बार 

 

नोट   : माथीकै ूिबयाबाट गहृ पषृ्ठमा भएको ‘सरसतीर् हेनुर्होस’् अन्तगर्तका िलङ् कहरुबाट पिन ई-

पुःतकालयका कितपय सङ् महहरूमा ूवेश गनर् सिकन्छ ।  

ख. िलङ् क गनेर् तरीका 

माथीको ूिबयाबाट आफूले चाहेको कुनै िकताब फेला परेपिछ ई-पुःतकालयको िलङ्क सुिवधा 
ूयोग गरी त्यस िकताबको लेखकको अन्य िकताबहरू पिन सिजलै पत्ता लगाउन सिकन्छ । 
उदाहरणका लािग िसजर्ना शमार्बाट िलिखत अन्य िकताबहरू पिन हेनेर् ईच्छा भएमा पुःतक िववरण 
पषृ्ठमा "Author" को दायाँपिट्ट  िदइएको लेखकको नाम "िसजर्ना शमार्"  मा िक्लक गनर् सिकन्छ । 
अब िसजर्ना शमार्ले लेखेको, िचऽ बनाएको, अथवा सम्पादन गरेको सबै साममीहरूको सूची  देिखन्छ  

नोट:  माथी लेखकको नामबाट िलङ्क गिरएको जःतै पुःतक िववरण पषृ्ठमा देखाइएका कुनैपिन 
keyword 2 ूयोग गरेर िलङ्क गनर् सिकन्छ । जःतै "छन्दका छहरा" किवता संमहको पुःतक 
िववरण पषृ्ठमा देखाईका keywords मध्ये "रातो बङ्गला ःकूल" पिन छ । यस  keyword ("रातो 
बङ्गला ःकूल") मा िक्लक गरेको खण्डमा रातो बङ्गला ःकूलले ूकािशत गरेका िकताबहरुको सूची 
देिखन्छ ।    

ग. सचर् गनेर् तरीका  

आफूले चाहेको साममीको िशषर्क (पूरै िशषर्क थाहा नभएमा िशषर्कको कुन ैअंश), लेखकको नाम,  वा 
सम्बिन्धत keyword थाहा छ भने पुःतकालयका कक्षहरु ॄाउज नगिरकन उक्त साममी सोझै 
खोज्न वा सचर् गनर् सिकन्छ ।  जःतै "पुतलीको िबहे" नामको िकताब खोज्नु परेमा सचर् बारको 
आयताकार खाली ठाउँमा िकताबको िशषर्क वा िशषर्कको अंश टाइप गरी कम्प्यूटरको एन्टर बटन 
िथच्नुपछर् । यस सचर्बाट ूाप् त भएका साममीहरुको सूचीमा "पुतलीको िबहे"  पिन देिखन्छ । अब 
माथी क(२) र क(३) मा उल्लेिखत कदमहरु चालेर  यस िकताबलाई खोल्न सिकन्छ ।  

                                                 
2 ई-पुःतकालयका साममीहरुलाई छोटकरीमा ब्यख्या गनेर् शब्द वा वाक्यांशलाई keyword भिनन्छ । ई-पुःतकालयमा समावेश 
गिरएका ूत्येक साममीसगँै त्यस साममीको िवषयवःतुसँग मेल खाने keywords रेकडर् गिरएका हुन्छन ्। यी keywords का 
आधारमा पिन ई-पुःतकालयमा साममीहरु खोज्न सिकन्छ ।  
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30३.६ सिजलोसँग ई -पुःतकालयको गहृ पषृ्ठमा कसरी फकर् न सिकन्छ ? 

ई -पुःतकालयको कुनैपिन पेजबाट िसधै गहृ पषृ्ठमा फकर् नका लािग त्यस पेजको माथी दायाँ कुनामा घरको 
िचऽ भएको “गहृ पषृ्ठ” आइकनमा िक्लक गनर् सिकन्छ ।  

31३.७ ई -पुःतकालयको सङ्महमा ूयोगकतार् आफैले साममीहरु थप्न सक्छन ्िक 
सक्दैनन ्? 

हाल ई-पुःतकालयमा साममी थप्ने अनुमित पुःतकालयको िजम्मेवार व्यिक्तहरूलाई माऽ िदइएको छ । यस 
सम्बन्धमा थप जानकारी चािहएमा ई-पुःतकालयको मन्तब्य िदने फारम वा ईमेलको माध्यमबाट 
पुःतकालय ूशासनसँग सम्पकर्  गनर् सिकन्छ।  

32३.८ रेिजःटडर् युजर भनेको के हो ? 

रेिजःटडर् युजर बन्न ई-पुःतकालयमा आफ्नो िववरण दतार् गनुर्पछर् । रेिजःटडर् युजर बनेमा ई-
पुःतकालयका थप सुिबधाहरू उपयोग गनर् सिकन्छ । रेिजःटडर् युजरहरुले "bookmarking" को सुिबधा 
ूयोग गरेर आफूलाई मन परेका िकताबहरूको सूची "मेरो पुःतकालय" भन्ने नीिज पानामा राख् न सकछन ्
। केही ूािविधक कारणहरुले गदार् अिहले केही समयको लागी  रेिजःटडर् युजरको ूावधान ःथिगत 
गिरएको छ ।   

33३.९  “मन्तव्य िदनुहोस”्  भनेको के हो ?  यसको ूयोग कसरी गिरन्छ ? 

नेिभगेशन बारको दायाँपट्टी  मन्तव्य िदनुहोस ् भन्ने िलङ्क छ । यस िलङ्कमा िक्लक गरेमा एउटा खाली 
फारम भएको नयाँ पानामा पुिगन्छ । यस फारम भरेर ई-पुःतकालयको बारेमा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गनर् 
सिकन्छ। मन्तव्य िदने फारम ूयोग गनर्लाई रेिजःटडर् युजर हुनु आवँयक छैन। 

34३.१० गहृ पषृ्ठमा "सरसतीर् हेनुर्होस"् िशषर्क अन्तगर्त रािखएको ई -पाठ भनेको के हो? 

ई -पाठ साझा िशक्षा ई-पाटीले िनमार्ण गरेको नेपालको रािष्टर्य पाठ्यबममा आधािरत अन्तरिबयात्मक 
िडिजटल पाठ्य साममीहरुको समूह हो । िशक्षकहरु र िवद्याथीर्हरुले ई-पाठलाई िनयिमत कक्षा पढाइमा 
ूयोग गनर् सक्छन ्। यसमा भएका अन्तरिबयात्मक साममीहरुको ूयोगबाट िवद्याथीर्हरुले नयाँ धारणाहरु 
िसक्ने, अभ्यासहरु गनेर्, र आफ्नो िसकाइको ःवमुल्याङ्कन गनेर् मौका पाउँछन ् । समममा भन्दा ई-

पाठिभऽका िडिजटल साममीहरुले ःवअध्ययन र ःवमुल्याङ्कनका सम्भावनाहरुलाई िनकै बढाउँछन ् । 
नेपालको ूितबालक एक ल्यापटप (One Laptop per Child) कायर्बम अन्तगर्तका २६ िवद्यालयहरुमा 
नेपाली, अंमेजी र गिणतको पढाइ-िसकाइमा िनयिमत रुपले ई-पाठको ूयोग भइरहेको छ । 
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3४. कक्षाकोठा ब्यवःथापन 
35४.१ कक्षाकोठा ब्यवःथापन के हो ? 

O{kf6L PsLs[t lzIf0fl;sfOnfO{ k|efjsf/L agfpg /rgfTds sIffsf]7f Joj:yfkgsf] 7'nf] dxTj 
/xG5 . sIffsf]7f Joj:yfkgn] sIffsf]7fsf] ef}lts tyf dfgjLo kIfsf] /rgfTds Joj:yfkgnfO{ 
hgfpF5 . ljBfyL{x?sf nflu pko'Qm l;sfO jftfj/0fsf] ;'lglZrttf ljBfyL{x?sf] a;fOJoj:yfkg, 
;fdu|Lx?sf] plrt Joj:yfkg / sIffsf]7fdf cg'zf;g cflbdf e/ kb{5 . t;y{ lzIfsn] O{kf6L 
PsLs[t lzIf0fl;sfOsf qmddf k|ydtM sIffsf]7f Joj:yfkgsf pko'Qm kIfx?df Wofg k'¥ofpg' 
kb{5 . ljBfyL{x¿;“u / ljBfyL{x?aLr kof{Kt cGtlqm{ofsf] cj:yf l;h{gf u/L O{kf6L PsLs[t 
lzIf0fsf dfWodaf6 ljBfyL{x?sf] ;lqmo l;sfOdf 6]jf k'¥ofpg] sfo{ lzIfsn] ug'{ kb{5 . o;af6 
ljBfyL{x?sf] l;sfOdf ;xof]u k'Ug'sf] ;fy} ljBfyL{x?df Psn] csf{]nfO{ ;xof]u ug{], cfk;df ldn]/ 
a:g], k|efjsf/L ;~rf/ ug{] cflb dfgjLo ;Lk tyf afgLsf] ;d]t ljsf;df ;xof]u k'U5 . To;}n] 
sIffsf]7fsf] ef}lts kIfsf] Joj:yfkg / ;Dj]ufTds Joj:yfkgn] O{kf6L PsLs[t lzIf0fl;sfOdf 
;xof]u k'Ug'sf] ;fy} ljBfyL{{x?df ;sf/fTds dgf];fdflhs Jojxf/ ljsf;df ;d]t 6]jf k'Ub5 . 
ljBfnodf pknAw ;fwg / ;|f]tsf] cj:yf x]/L ltgsf] a9L ;] a9L ;b'kof]u u/L sIffsf]7f 
Joj:yfkg ug '{ kb{5 . 

36४.२ कक्षाकोठा ब्यवःथापन के का लागी ? 
• ljBfyL{x?sf nflu pko'Qm / cy{k"0f{ l;sfO jftfj/0f ;'lglZrt ug{ . 
• ljBfyL{x?sf] zf/Ll/s ljsf;sf] cj:yf cg';f/ pko'Qm a;fO Joj:yfkg ;'lglZrt ug{ . 
• sIffsf]7fdf l;sfOnfO{ ;xof]u k'¥ofpg tyf ljBfyL{x?sf] dgf];fdflhs ljsf; cg';f/ 

afgL Jojxf/df ;'wf/ Nofpg . 
• ;sf/fTds cg'zf;g :yflkt ug{ . 
• ljBfyL{x?nfO{ a9L lhDd]jf/ agfpg . 
• l;sfOdf ;a} ljBfyL{x?sf] ;dfg kx'Fr ;'lglZrt ug{ . 
• l;sfOdf ljBfyL{x?sf] ;dfg, ;lqmo / pRr ;xeflutf ;'lglZrt ug{ . 
• sIffsf]7fdf ;f+:s[lts tyf wfld{s ;lxi0f'tf a9fpg . 
• ;do Joj:yfkgdf ;xof]u k'¥ofpg . 
• lzIf0fnfO{ ;xh agfpg . 
• sIffnfO{ yk cfsif{s agfpg . 
• j}olQms leGgtf cg';f/ l;sfOsf] cj;/ ;'lglZrt ug{ . 
• ljBfyL{x?df cfk;df ldn]/ a:g], c?sf] ljrf/sf] ;Ddfg ug{], ;xof]u ug{] cflb afgLsf] 

ljsf; ug{ . 

37४.३ कक्षाकोठा ब्यवःथापनका पक्षहरु के के हुन ? 
 sIffsf]7f Joj:yfkgsf ljleGg kIfx? 5g\ . O{kf6L PsLs[t lzIf0fl;sfOsf qmddf lzIfsn] 
sIffsf]7f Joj:yfkgsf lgDglnlvt kIfx?df Wofglbg' kb{5 M 

• sIffsf]7fsf] ef}lts ;+/rgf 
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• ljBfyL{x?sf] pko'Qm a;fO Joj:yfkg 
• lzIfs ljBfyL{ / ljBfyL{ ljBfyL{aLr cy{k"0f{ kof{Kt cGtlqm{of 
• Psn] csf]{nfO{ ;xof]u ug{ ;Sg] ;xh cj:yf  
• cy{k"0f{ l;sfO jftfj/0f 
• dgf]j}1flgs tyf ;Dj]ufTds jftfj/0f 
• pQ/bfloTj jxg 
• k|hftflGqs tyf ;sf/fTds cg'zf;g 
• ;lqmo l;sfO 

38४.४ कक्षाकोठा ब्यवःथापन कसरी गनेर् ? 
O{kf6L PsLs[t lzIf0fl;sfOsf qmddf lzIfsn] sIffsf]7fsf] Joj:yfkg ubf{ Wofglbg' kg{] d'Vo a'Fbfx¿ 
o; k|sf/ 5g\ M  

• ;se/ lzIfsn] ;a} ljBfyL{sf] l:qmg b]Vg ;Sg' kg{] 
• lzIfs / ljBfyL{ aLr Eye contact x'g ;Sg] . 
• ljBfyL{x¿n] Ps csf{nfO{ b]Vg] 
• sIffsf]7fsf] ef}lts kIfsf] Joj:yfkg cGtu{t sIffsf]7fsf] ;/;kmfO, kmlg{r/sf] /vfOsf] 

cj:yf, ljBfyL{x¿sf] a;fOsf] l:ylt, sIffsf]7fsf] ;hfj6 cflb ljBfyL{x¿sf] ljsf;fTds 
cj:yf / l;sfO cg's'n ePsf] ;'lglZrt ug{] . 

• ljz]if cfjZostf ePsf ljBfyL{x¿sf] lgldQ cfjZos Joj:yf ug{] . 
• O{kf7sf] cEof;sf qmddf Psn] csf{]nfO{ cfjZos ;xof]u ug{] jftfj/0f l;h{gf ug{] . 
• O{kf7df cfwfl/t lqmofsnfk ;~rfng eO/x]sf avt lzIfsn] ;lhn} cg'udg u/L 

JolQmut ¿kdf cfjZos ;xof]u k'¥ofpg ;Sg] u/L a;fO l:ylt ldnfpg] . 
• O{kf6Lsf] ;'/Iff jf htg / cy{k"0f{ k|of]usf ;Gbe{df ljBfyL{x¿sf] ;dfg / ;lqmo 

;xeflutfdf lzIfssf] k|efjsf/L ;xhLs/0f sfo{af6 sIffsf]7fsf] lgod agfO{ ;a}n] b]Vg] 
u/L leQfdf 6fF:g] / ;f]sf] k|efjsf/L sfof{Gjogsf /0fgLltx¿ 5nkmnaf6 g} to ug{] . 

• O{kf6Lsf] k|of]u ubf{ Go"gtd ;do vr{ u/L O{kf6LnfO{ rflh{8 ¥ofs;Dd k'¥ofpg] / Nofpg] 
Joj:yf ldnfpg] .  

• lzIfssf] k"j{tof/Ln] sIffsf]7fdf x'g] cg'zf;ghGo ;d:ofnfO{ x6fpF5 . t;y{ lzIfs 
k"j{tof/Lsf ;fy sIffdf k|j]z ug'{k5{ . 

• pko'Qm tl/sfn] k|Zg ;f]Wg], ljBfyL{sf] pQ/nfO{ k|ltlqmof hgfpg] tyf k|Zg ;f]Wg 
pT;flxt ug]{ . 

• ljBfyL{x¿sf] ;xeflutfdf harf6{ agfO{ ;f]sf] k|efjsf/L sfof{Gjog u/fpg] .  

39४.५ ई-पाटी एिककृत िशक्षण िसकाइलाइ ूभावकारी बनाउन कक्षा कोठाको िनयम 
कसरी बनाउने ? 

afnaflnsfx¿sf] k|ToIf, ;ls|o / ;dfg ;xeflutfdf agfOPsf lgodx¿ pgLx¿n] a'em\g] / 
ltgsf] kfngf ug]{ ub{5g\ . o;af6 sIffsf]7fdf ljBfyL{x¿sf] Jojxf/ ck]Iff u/]cg's"n x'G5 . 
;xeflutfTds k|ls|ofsf] dfWodaf6 afnaflnsfx¿n] lg0f{o ug{ ;Sg], ;d'bfo lgdf{0f / 
pQ/bfloTj jxg ug{ ;Sg] Ifdtfsf] ljsf; u5{g\ . afnaflnsfx¿n] cfkm"n] u/]sf] sfo{ 7Ls xf] jf 
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a]7Ls xf] egL yfxf kfpg tyf pQ/bfloTj jxg ug{ ;xeflutfd"ns k|ls|ofsf ¿kdf sIffsf]7fdf 
lgod lgdf{0f u/L ;f]sf] kfngf u/fpg k|hftflGqs cg'zf;g k4ltnfO{ lgs} pkof]uL dflgG5 .  

sIffsf]7fsf] k|hftflGqs cg'zf;gn] o;sf lgodx¿ s;/L agfOG5g\ eGg] af/]df ljz]if dxTj 
lbPsf] kfOG5 . afnaflnsfx¿n] b]vfpg] cg'zf;ghGo ;d:ofx¿sf] lg/fs/0fsf nflu of] 
k|hftflGqs cg'zf;g k4ltnfO{ Pp6f k|efjsf/L tl/sfsf ¿kdf lng] ul/G5 .  

O{kf6L PsLs[t lzIf0fl;sfO k|efjsf/L agfpg sIffsf]7fdf lgDglnlvt lsl;dsf] jftfj/0f 
;'lglZrt x'g cfjZos 5 M 

• lzIfssf] dfu{lgb{]zg kfngf ug{] . 
• kfn}kfnf] af]Ng], af]Nbf xft p7fpg] . 
• ga'em]sf s'/f t'¿Gt} ;f]Wg xft p7fpg] . 
• Psn] csf{nfO{ ;3fpg] . 
• O{kf6Lsf] k|of]u ubf{ o;sf] htg / ;+/If0fdf Wofg lbg] . 
• O{kf6Lsf] l:s|g c¿n] b]lvg] u/L /fVg]  
• O{kf6L ;kmf /fVg] .  
• lzIfsn] lgb{]zg u/] jdf]lhd O{kf6L p3fg{], z'¿ ug{], aGb ug{] / k6\ofpg]  
• ;a}n] Ps};fy gaf]Ng] . 
• Rfflh{8 ¥ofsdf rfh{df /fVg] . 

t;y{ O{kf6L PsLs[t lzIf0fl;sfOsf qmddf k|of]u ul/g] ;DefJo lqmofsnfkx¿ ;~rfng ug{ 
;xof]u k'Ug] lgodx¿sf] ;"rL tof/ kf/L sIffsf]7fdf /fVg] / ;f]df pNn]lvt lgod k|of]u eP 
gePsf] ;do;dodf 5nkmn u/fO{ k"0f{ kfngfsf nflu ;a} ljBfyL{x¿aLr ;xdtL sfod u/fpg' 
kb{5 .  

40४.६ कक्षाकोठा िनयम िनमार्णका ूिबयाहरु 
r/0f – !  
sIffsf]7f lgod lgdf{0fsf s|ddf ljBfyL{x¿n] cfcfkm\gf cg'ej / ljrf/x¿ JoQm u¿g\ eGgfsf 
nflu lzIfsn] ;xhstf{sf] e"ldsf lgefpg'kb{5 . ljBfyL{x¿sf] ;fdflhs d"No / dfGotf s:tf] 5 
eGg] cfwf/df ;d]t pgLx¿s} ;xeflutfdf cg'zf;gsf] ljsf; ug'{kb{5 . cg'zf;gsf] gLlt lgod 
lgdf{0f ubf{ ljBfyL{x¿sf] pd]/ ;d"xnfO{ ;d]t Vofn ug'{kg]{ x'G5 . 

r/0f – @ 
lzIfsn] sIffsf]7fdf s]s:tf gLlt lgodx¿ kfngf ul/g'kb{5 eGg] af/]df ljBfyL{x¿nfO{ ;'¿df g} 
hfgsf/L lbg'kb{5 . oL gLlt lgodx¿ lgdf{0f ubf{ ljBfyL{x¿sf] ;dfg, ;ls|o / pRr ;xeflutf 
u/fpg'k5{ .  
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r/0f – # 
O{kf6L PsLs[t lzIf0fl;sfOsf qmddf lzIfsn] ljBfyL{x¿nfO{ s:tf sfo{x¿ c;n Jojxf/leq 
kb{5g\ / s:tf sfo{x¿ v/fa Jojxf/\leq kb{5g\ eGg] af/]df cfk;df ;xdlt h'6fpg'kb{5 . 
o;af/]df ;a} ljBfyL{x¿ :ki6 x'g cfjZos 5 .  

r/0f – $ 
sIffsf]7fdf lgdf{0f ul/Psf cg'zf;gsf lgodx¿ / ljBfnodf lgdf{0f ul/Psf cg'zf;gsf 
lgodx¿ d]n vfg] x'g'kb{5 . 
 
r/0f – % 
O{kf6L PsLs[t lzIf0fl;sfOsf nflu ljBfno tyf sIffsf]7fdf lgdf{0f ul/Psf cg'zf;gsf 
lgodx¿af/] ljBfyL{x¿sf] cleefjsnfO{ ;d]t hfgsf/L x'g'kb{5 . cleefjsaf6 :jLs[lt lng'k/]df 
cleefjsx¿sf] a}7s÷e]nf af]nfO{ lnlvt tyf df}lvs ;'emfa lng ;lsG5 . sIffsf]7f / 
ljBfnodf dfq} xf]Og 3/df ;d]t afnaflnsfx¿nfO{ O{kf6Lsf] clwstd k|of]u, htg tyf 
;+/If0fdf s]s:tf pkfox¿ cjnDag ug{ ;lsG5 eGg] af/]df kl/jf/sf ;b:ox¿;“u ljBfnon] 
k|z:t cGtlq{mof ug'{kb{5 . 
 

r/0f – ^ 
ljBfno tyf sIffsf]7fdf cg'zf;gsf] lgodx¿ Psk6s agfO;s]kl5 To;sf] kfngf s'g 
9ª\uaf6 eO/x]sf] 5, tL lgodx¿sf] kl/dfh{g ug'{kg]{ 5 ls < egL a]nfa]nfdf k'g/fjnf]sg ug]{ 
tyf /0fgLltdf ;'wf/ Nofpg' kb{5 . 
 

41४.७ कक्षाकोठा िनयम िनमार्ण गदार् के के कुरामा ध्यान िदने ? 
1 sIffsf]7f lgod lgdf{0fdf ;a} ljBfyL{sf] ;dfg / ;lqmo ;xeflutf u/fpg'xf];\ . 
2 O{kf6L PsLs[t lzIf0fl;sfOdf ljBfyL{x¿sf] sNof0f tyf lxt / ;'/Iff x'g] vfnsf 

lgodx¿ lgdf{0f ug{ ;xhLs/0f ug'{xf];\ . 
3 lgod lgdf{0f ug'{sf] sf/0f / cf}lrTo ;a} ljBfyL{x¿n] a'e\m5g\ eGg] ;'lglZrt ug'{xf];\ . 
4 lgodx¿ ;sf/fTds / sfo{d'vL agfpg'xf];\ . 
5 lgodx¿n] ljBfyL{x¿nfO{ x'sf{p “5, a9fp“5 eGg] s'/fdf lglZrt ug'{xf];\ . 
6 nfu" x'g jf ug{ ;lsg] lgod dfq agfpg ;xhLs/0f ug'{xf];\ . 
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4५. ई-पुःतकालय एिककृत िशक्षण 

42५.१ ई-पुःतकालय एकीकृत िशक्षण भनेको के हो ? 
आफै िकताब पढ्ने क्षमताको िवकास गराई िवद्याथीर्हरुमा ःवअध्ययन, ःविसकाइ, ःवअन्वेषण, ःविवँ लेषण 
र ःवतन्ऽ िचन्तनको पिरपाटी बसाउन िवद्यालयको िनयिमत पढाइ ूिबयामा ई-पुःतकालयको ूयोग 
एिककृत गरी पढाउनुलाई ई-पुःतकालय एकीकृत िशक्षण भिनन्छ ।   

आफै सहज ढंगले पढ्न जान्नु भनेको एउटा आकषर्क, नयाँ र बहृत ्ससंारमा ूवेश पाउनु हो । यो ससंारमा 
समय िवताउने बानी बसेपिछ िवद्याथीर्हरुमा ःवअध्ययन, ःविसकाइ, ःवअन्वेषण, ःविवँ लेषण र ःवतन्ऽ 
िचन्तनको ूिबया आफै अगािड बढ्न थाल्छ ।  िशक्षाको के्षऽमा ूगित गरेका िवश्वका सबैजसो मुलुकहरुले 
यी तथ्यहरुलाई आत्मासाथ गरेको पाईन्छ र ती देशहरुमा बालबािलकाहरुलाई आधारभूत िशक्षा िदने 
बममा पढ्ने क्षमताको अिभविृद्भलाई केन्ििवन्दमुा रािखएको देिखन्छ ।  

तर नेपालका िवद्यालयहरुमा िवद्याथीर्हरुको पढ्ने क्षमताको िवकासलाई त्यित ध्यान िदने पिरपाटी छैन । 
यसको एउटा मुख्य कारण िवद्यालयहरुमा बालबािलकाहरुको लागी उपयुक्त ःवअध्ययन सामिमको अभाव नै 
हो । अकोर् ूमुख कारण िशक्षकहरुमा िनयिमत पढाइमा पुःतकालयका िकताबहरु ूयोग गनेर् तरीकाहरुको 
ज्ञानको अभाव हो ।   

ओलिपिस कायर्बम अन्तगर्तका िवद्यालयहरुमा ई-पुःतकालयले पाठ्य सामिमको अभावलाई मेटाएको छ । 
त्यसैले यस कायर्बम अन्तगर्तका िशक्षकहरुका लािग िनयिमत पढाइमा ई-पुःतकालयलाई कसरी 
ूभावकारी ढंगले एिककृत गनेर् भन्ने ूँ ननै मुख्य चुनौितको िवषय  हो । यही चुनौितलाई मध्यनजरमा 
राखेर यस हातेपऽमा पुःतकालयका िकताबहरु िनयिमत पढाइ ूिबयामा ूभावकारी ढंगले ूयोग गनेर् 
तरीकाहरुबारे छलफल गिरएको छ ।    

43५.२ ई-पुःतकालय एकीकृत िशक्षणका उदे्दँयहरू के के हुन ्?  
क) गै॑ पाठ्यपुःतकसमेत पढ्नमा रुची बढाई िवद्याथीर्हरूमा िनयिमत रूपले आफै पढ्ने बानी बसाउने   

ख) कक्षाको िनयिमत पढाइमानै बालसािहत्यका िकताब पढाएर नयाँ शब्दहरू र तीनका सान्दिभर्क 
तथा ठीक ूयोग िसकाउने । 

ग) पुःतकालयमा िवद्याथीर्हरूको चाख बढाई यसको अिधकतम सदपुयोग गनेर् बानी बसाली 
ःवअध्ययन, ःविसकाइ, ःवअन्वेषण, ःविवँ लेषण र ःवतन्ऽ िचन्तनको पिरपाटीलाई ूोत्साहन 
िदने । 

घ) भाषामा िवद्याथीर्हरूको दखल बढाउने ।   
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44५.३ ई-पुःतकालय एकीकृत िशक्षण  कसरी गिरन्छ ? 
ई-पुःतकालय एकीकृत िशक्षण गदार् माथी उल्लेिखत चार उदे्दँयहरू ध्यानमा राख् न आवँयक छ । यी 
मध्ये चौथो उदे्दँय चाहीं पिहला तीन उदे्दँय ूाप् त भएमा ःवतः ूाप् त हुने भएकोले तलको छलफलमा 
छुट्टै बुँदाको रुपमा ूःतुत गिरएको छैन । पिहला तीन उदे्दँय ूाप् त गनर् कक्षा िशक्षणमा िनम्न 
ूिबयाहरु अपनाउन सिकन्छ ।  

क) गै॑  पाठ्यपुःतकसमेत पढ्नमा रुची बढाई िवद्याथीर्हरूमा िनयिमत रूपले आफै पढ्ने बानी 
बसाउने तरीकाहरु  

i)  ई-पुःतकालयको एउटा िकताब (िवशेषगरी नेपाली र अङ्मजी सािहत्य, बालसािहत्यका िकताब) ई-
पाटीमा डाउनलोड गनर् लगाई घरमै पढ्न र पुःतक समीक्षा लेख् न लगाउनुहोस ्। यसरी िकताब पढ्ने 
गहृकायर् िदंदा िनम्न बुँदाहरुमा ध्यान िदन आवँयक छ: 

• सबैलाई एउटै िकताब पढ्न लगाउन सिकन्छ वा फरक फरक िकताब पढ्न लगाउन सिकन्छ । 
• िवद्याथीर्हरुलाई िकताब पढेपिछ अिनवायर् रुपमा िकताबको सामान्य िववरण पुःतक सिमक्षा फारमा 

भरेर बुझाउन लगाउनुपछर् (पुःतक सिमक्षा फारामको नमूनाको लागी तािलका ५.४ हेनुर्होस)् । 
• िशक्षकले सबै िवद्याथीर्का पःुतक समीक्षा फारम िनयिमत रूपले चेक गनुर्पछर् । 
• पिढसकेका पुःतकबारे सामूिहक रूपमा कक्षामा छलफल गनुर्पछर् । 

45५.४ पुःतक सिमक्षा फारमको नमुना 
ब .

सं.  

िमित (किहले 

पढ्यौ ?) 
िकताबको िशषर्क 

के हो ? 
लेखक को 
हुन ्? 

िचऽकार को हुन ्?  कित पाना 
पढ्यौ? 

कथामा मन 

परेको पाऽ 
१  ०६५/०६/११  पुतलीको िबहे  िसजर्ना शमार्   चन्दन ध्वज राना मगर ३३  पुतली 
२         

३         

 

नोट:   
वषर्को शुरुमा िशक्षकले कालो/सेतोपाटीमा यःतै खाली तािलका बनाएर िवद्याथीर्हरुलाई आ-आफ्नो कापीमा 
सानर् लगाउनुपछर् । नयाँ नयाँ िकताबहरु पढेपिछ ूत्येक िवद्याथीर्ले आफ्नै कापीमा भएको तािलका भदैर् 
जानेछन ्। भिरंदै गएको फारम हेदार् िवद्याथीर्लाई पिन थप पढ्ने हौसला िमल्छ ।   

ii) किहलेकाहीं िकताबको कथाको शरुुको भाग कक्षामा िशक्षकले सुनाउने र िवशेष रमाईलो भागमा 
रोकी बाँिक कथा आफै पढ भनी ई-पुःतकालयबाट िकताब िझकी घरमा पढ्न लगाउनुहोस ्।    
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iii) िबशेषगरी अङ्मेजीको सन्दभर्मा ई-पाटीको माध्यमबाट सुन्न िमल्ने लघु कथाहरू कक्षामै पिहले 
सुन्न लगाउनुहोस ्। अिन कक्षामै व्यिक्तगत रूपमा पढ्न लगाउनुहोस ्वा सामूिहक रूपमा पढाएर 
छलफल गराउनुहोस ्। 
iv) केही मिहनापिछ ई-पुःतकालयबाट पऽपिऽकाहरू पिन ई-पाटीमा डाउनलोड गनर् िमल्नेछ । 
त्यसपिछ िवद्याथीर्हरूलाई हरेक हप्ता कािन्तपुरको कोिपला वा यःत ैसाममी पढ्न लगाइ कक्षामा ूःतुत 
र छलफल गराउनुहोस ्।  
आफै पढ्ने बानी बसाउन गिरने माथीका चार िबयाकलापहरु गराउने िसलिसलामा केही सल्लाह :  

• किम्तमा हप्ताको एउटा िकताब पढ्न लगाउनु राॆो हुन्छ ।  
• हाॆो उदे्दँय िवद्याथीर्हरूलाई आफै पढ्नतफर्  आकिसर्त गनुर् हो; त्यसमा िवद्याथीर्हरूको चाख बढाउनु 

हो । उनीहरूले पढ्ने कामलाई भारको रूपमा नहेरुन ्भनेर हामी सजग रहनुपछर् । त्यसैले 
शरुुशरुुमा पुःतक समीक्षा फारम भनेर्बाहेक पढेका िकताबहरुबारे थप लेख् ने काम निदंदा राॆो हुन्छ 
। िशक्षकले बालसािहत्य ूयोग गरेर नयाँ शब्दहरू, तीनका उचीत ूयोग र ब्याकरण पिन िसकाउन 
सक्छन ्। यसको लागी तलका बुँदाहरू हेनुर्होस ्।  
 

ख)  कक्षाको िनयिमत पढाइमानै बालसािहत्यका िकताब पढाएर नयाँ शब्दहरू र तीनका सान्दिभर्क तथा 
ठीक ूयोग िसकाउने तरीका    

(i) िसङ्गै ऽैमािसकको लािग एक दइुवटा अिल लामा िकताब छान्नुहोस ्र केही हप्ता लगाएर अिल 
गिहिरएर पढाउनुहोस ्

• छानेका िकताबका केही पानामाऽ घरमा राॆरी पढेर ल्याउन लगाउनुहोस;् र कठीन शब्दहरू िटपेर 
पिन ल्याउन लगाउनुहोस ् 

• कक्षामा पढाउँदा यःता शब्द मएका वाक्यहरू िकताबमा फेला पानर् लगाई सामूिहक रूपमा पढ्न 
लगाउँदै तीनका अथर् खोतल्न लगाउनुहोस ्र अन्त्यमा शब्दका अथर् लेखाउनुहोस ् 

• अरू त्यःतै वाक्यहरू पिन बनाउने अभ्यास गराउनुहोस ् 

(ii) नेपाली िवषयमा: बुँदा (i) मा भनेबमोिजम िकताब पढेर सकेपिछ िवद्याथीर्हरूलाई त्यही कथालाई 
नाटकको रूपमा ूःनुत गनर् लगाउनुहोस ्।  

(iii) अङ्मेजी िवषयमा: बुदँा (i) मा उल्लेख भए बमोिजम िकताब पढ्ने िसलिसलामा िवद्याथीर्हरूलाई ई-

पुःतकालयमा भएको शब्दकोष हेरेर कठीन शब्दको अथर् लेख् न लगाउनुहोस ्।  
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ग)  पुःतकालयमा िवद्याथीर्हरूको चाख बढाई यसको अिधकतम सदपुयोग गनेर् बानी बसाली ःवअध्ययन, 
ःविसकाइ, ःवअन्वेषण, ःविवँ लेषण र ःवतन्ऽ िचन्तनको पिरपाटीलाई ूोत्साहन िदने तरीका  

िवद्याथीर्हरुले ई-पुःतकालयको ूयोग जित धेरै गनर् पाउँछन ्त्यित नै उनीहरुलाई यसमा चाख बढ्दै 
जान्छ; यहाँ समावेश गिरएका साममीहरु के के रहेछन ् भन्ने खुलदलुी बढ्दै जान्छ । िवःतारै 
उनीहरुले यसलाई िविभन्न के्षऽहरुका आफ्ना कैयौं िजज्ञासाहरु शान्त पानर् सक्ने ज्ञानको भण्डारको 
रुपमा देख् न थाल्छन ्र ःवतन्ऽ रुपले सदपुयोग गनर् थाल्छन ्। ःवअध्ययन र ःवतन्ऽ िचन्तनको 
शरुुआत यसरी नै हुन्छ । तसथर्, िवद्याथीर्हरुलाई ई-पुःतकालयको अिधकतम सदपुयोग तफर्  ूेिरत गनर् 
िनम्न उपायहरु अपनाउन आवँयक छ:   

(i) ई-पुःतकालयको िनयिमत ूयोग: िवद्याथीर्हरुलाई ूत्येक हप् ता किम्तमा एकपटक ई-
पुःतकालयबाट िकताबहरु ई-पाटीमा डाउनलोड गनर् लगाउनुहोस ्।  

(ii) छुट्टै ई-पुःतकालय कक्षा सञ्चालन:  हप् तामा एक िपिरयड ई-पुःतकालयको लागी छुट्ट्याई 
उक्त समयमा िवद्याथीर्हरुलाई ःवतन्ऽ रुपले पुःतकालय "ॅमण" गनर् िदई आफूलाई मन 
लागेको िकताब डाउनलोड गनर् र पढ्न िदनुहोस ्।  

(iii) नेपाली र अङ्मेजी बाहेक अन्य कक्षामा ःवअध्ययन साममीको ूयोग:    

• ई-पुःतकालयको सन्दभर् साममी कक्षमा भएका िविकिपिडया (ज्ञानकोष) र एटलस िविभन्न 
सन्दभर्मा ूयोग गनर् सिकन्छ । जःतै भ्यागुताको बारेमा कक्षामा पढाइ भएमा िविकिपिडया 
ूयोग गरेर भ्यागुताका िचऽहरू र यसबारेमा थप जानकारी िलन लगाउन सिकन्छ ।  

• अन्य िशक्षाूद साममी कक्षामा भएका साममीहरू  सामािजक िशक्षा,  िवज्ञान,  ःवाःथ िशक्षा, 
वातावरण िशक्षा जःता िवषयहरूमा िवद्याथीर्हरूलाई पढ्न लगाई कक्षामा छलफल गनर् सिकन्छ  

46५.५ ई-पुःतकालय एकीकृत िशक्षण गदार् िवद्याथीर्हरुलाई बालसािहत्यका कुन कुन 
िकताब पढ्न िदन उिचत होला ? 
हाल ई-पुःतकालयमा समावेश गरीएका नेपाली बालसािहत्यका सबैजसो िकताबहरु कक्षा २ र ३ का 
िवद्याथीर्हरुको लागी उपयुक्त छन ्। कितपय अंमेजी बालसािहत्यका िकताबहरु भने कक्षा २ र ३ मा पढ्ने 
हाॆा बालबालीकाहरुले नबुझ्ने सम्भावना धेरै छ । हाॆा िवद्यालयहरुमा पढ्ने बालबालीकाहरुको ःतर 
सुहाउँदो केही िकताबहरुको सूिच तािलका २ र ३ मा िदइएका छन ्। तर आ-आफ्ना िवद्याथीर्हरुको ःतर 
हेरी िशक्षकहरुले पुःतकालयमा भएका अन्य िकताबहरु पिन पढ्न लगाउनु भएमा ई-पुःतकालय एकीकृत 
िशक्षण अझ ूभावकारी हुनेछ ।     
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47५.६ कक्षा ३ का लािग सुझाव गिरएका नेपाली पुःतकहरूको सूिच 
हप्ता िकताबको नाम लेखक िकताबको छोटो पिरचय 
१ अब खेल खेल्ने! शन्तदास मानन्धर  

िशल्पी ूधान 
गाँउघरमा केटाकेटीले खेल्ने खेलहरुको सिचऽ ूःतुित 

२ रायोको साग पुण्यशील गौतम हप्ताका बार िसकाउने किवता िकताब 
३ पुतली को िबहे िसजर्ना शमार् एउटी बच्चीको पुतिलसँगको भलाकुसारी अिन 

बालसुलभ तरङ्गहरु को सँगालो। 
४ मनु र मह िसजर्ना शमार् मनुलाई मह मन पछर्।उ महको खोिजमा 

िनःकन्छ।बाहर्खरी भखर्र शुरु गरेक बालबािलकाको 
लािग सरल बाक्य र शब्दहरुको जानकारी युक्त कथा। 

५ कान्छा गैँडा िशल्पी ूधान िजव जन्तकुा बारेमा ज्ञान िदन सुन्दर िचऽहरु 
सिहतको पुःतक। 

६ उहु ! उहु ! जाडो ! शन्तदास मानन्धर  
िशल्पी ूधान 

दईु साना बिच्चहरुले जाडोको बारेमा गरेको गन्थन।् 

७ छन्दको छहराका ३ मन 
परेको किवता 

(सङ्कलन तथा सम्पादन) 
रातो बङ्गला ःकूलका 
िशक्षकिशिक्षका 

िविभन्न िबषय र छन्दमा नेपाली भाषामा लेिखएको 
किवता संमह। 

८ अिघ अिघ रोटो, पिछ 
पिछ केटो 

ीुव िघिमरे थालमा रोटी फल्दैन।् रोटी थालमा आउनुपूवर्का अन्न 
उब्जिनसँग सम्बिन्ध जानकािर युक्त िकताब। 

९ चन्चलीको फुटबल मनीषा अयार्ल सुमती र चन्चिल फुटबल हेनर् गए। फुटबलहेनेर् 
उिनहरुको ईच्छा र ईच्छा पुरा गनर् उिनहरुले गरेका 
मेहनतको फेिरहःत सिहतको कथा। 

१० 

 ठूलो फुल रोमा ूधान 

कुखुरीको गुडँमा केिह ठुला अन्डा देिखए। कुखुरी 
कःले अन्डा खसालेछ भनेर अन्य जनावरहरुलाई 
सोध्दै िहड्छे। कथाको माध्यमबाट फूल पानेर् र फूल 
नपानेर् जनावर को जानकािर युक्त कथा। 

११ हामी भोली आउँछौँ  शन्तदास मानन्धर र  
िशल्पी ूधान 

दईु ःकुले नानीहरुको ःकुले िबयाकलाप बोिलएको 
िकताब। 

१२ िसन्के  िबिःटन ःटोन पशुूित देखाउनु पनेर् सदभाव बारेमा लेिखएको कथा। 
१३ मनिचन्ते झोला िसजर्ना शमार् कथाको मुख्यपाऽ ख्याकले असल मािनसमा हुनु पनेर् 

गुण पःकेको कथा। 
१४ 

 ढुकुर-कुकुर  पुण्यशील गौतम 

बार खिर पढीसकेको नानीहरुका लागी दैिनक 
िजवनमा अिधकतम ूयोग हुने शब्द ूयोग िसकाउने 
रमाईलो बाल किबता। 

१५ छन्दको छहराका अन्य 
३ मन परेको किवता 

(सङ्कलन तथा सम्पादन) 
रातो बङ्गला ःकूलका 
िशक्षकिशिक्षका 

िविभन्न िबषय र छन्दमा नेपाली भाषामा लेिखएको 
किवता संमह। 
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१६ मुनामदन महाकिव लिआमूसाद देवकोटा झ्याउरे लयमा लेिखएको किवता  
१७ मुनामदन महाकिव लिआमूसाद देवकोटा झ्याउरे लयमा लेिखएको किवता  
१८ मकै िमठो ! धेरै िमठो ! शन्तदास मानन्धर िशल्पी 

ूधान 

छुनु र मुनु खेतमा काम गछर्न।् बोटिबरुवाको 
िजवनचब िनयाल्छन।् 

१९ 
को ठुलो 

 

िसजर्ना शमार् ढँुगा र माटोको अन्योनािॐत सम्बन्धलाई सांकेितक 
रुपमा ब्याख्या गदैर् अकार्को पिहचान िःवकार गनुर् 
पछर् भन्ने नेितक ज्ञानयुक्त कथा। 

२० 
केरा र 
बाँस 

 

िनश्चल वाग्ले  र 
र114शन्तदास 
मानन्धर  

वनःपितको उपदायता बाँस र केराको सम्बादबाट 
ूष्टाइएको सम्बाद िकताब। 

२१ सौरभको बानी सुिीयो गौरी ितिमिल्सना बाल कथा संमह 
२२ खरखडाइ 

 

पुण्यशील गौतम वनःपित, जनावर र मािनसका अन्तरसम्बन्ध 
सम्बन्धी लेिखएको िकताब। 

२३ 
जँुगा 

 

पुण्यशील गौतम कःको 119जँुगा छ? कःको 120जँुगा छैन? सम्बन्ध 
बुझाउन ूयोग गिरने शब्दहरु 121जँुगालाई ूयोग गदैर् 
लेिखएको िकताब। 

२४ जनक र 
िजराफ  

 

 अनन्तूसाद वाग्ले िजराफको काठमाडौं याऽा।याऽा िबबरणको माध्यमबाट 
ःथान पिरचय गराउने िकताब। 

२५  सुकली 
भुकली  

 

पुण्यशील गौतम एउटी बािलकाको प्यारो पुतिलको बणर्न याऽा र 
साथामा केिह नैितक ज्ञान सिहतको कथा। 

२६ मेरै जीवन 
सुखी  

 

शाःवत पराजुली आफू जे छु, सन्तुष्ट छु र त्यसैमा सुिख छु भन्ने 
सन्देश युक्त कथा। 

२७ मुसालाई 
दोसल्ला  

 

िवनयकुमार कसजू िबिभन्न िबषय र सन्दभर्मा लेिखएका बाल कथा 
सङ्ग्ह। 

२८ टोम्मी टेम्पो र ितलक 
शक 

िबिःटन ःटोन 

ितलक समःयाले धेिरएको छ। उःको िमत टोम्मी 
टेम्पोले उःके हराएको खुशी िफतार् ल्याईिदन्छ। दईु 
िमतको ममर् ःपशीर् मेहनतको फेिरहःत कथा। 

२९ टोम्मी टेम्पो टेम्पो-
दौडमा िबिःटन ःटोन 

टोम्मी टेम्पो टेम्पो-दौडमा भारतको चेन्नईमा भएको 
135टेम्पो-दौडमा ूथम भयो। मेहनत किहल्यै खेर जादैँन 
भन्ने सन्देश बोकेको सुन्दर कथा। 

३० चेपागाँडाको ःकूल िवनयकुमार कसजू 
चेपागाडाँ बाट भ्यागुतो- पाहा, हजुरबाको मखुबाट; 
एक सुन्दर िबज्ञान कथा। 
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48५.७ कक्षा २ र ३ का लािग सुझाव गिरएका अङ्मेजी पुःतकहरूको सूिच 
Grade 2: English, List of Elibrary Books 

Week Name of the Book  Author (Writer) Short Description of the book
3  The Moon and the Cap  Noni  A boy loses a cap but but then at night finds 

the moon wearing it. 
6  Harold and his Purple 

Crayon 
Crockett Johnson Harold has a purple crayon with which he 

makes imaginary things. 
9  How to tell the Birds from 

the Flowers 
Robert William Woods A book of rhymes about plants and birds 

that either look alike or sound alike. 
12  From Bone to Stone  Karen Haydock How Triceratops, one kind or dinosaur died  

67 million years ago and became stone. 
15  Bobak Goat  Munroe Leaf A little goat who thinks that he should not 

be doing what everybody else did, but 
should think for himself. 

18  Asmita Goes to the Farm  Saurav Dev Bhatta A rhyme about a little girl and domestic 
animals. 

21  Annual Haircut Day  Noni  Nobody is free to cut Sringeri Srinivas on 
the annual haircut day 

24  The Tale of Peter Rabbit  Beatrix Potter A Little disobedient rabbit gets into trouble 
for not listening to his mother 

27  A Bright sunny Day  Asmita Bhatta and
Saurav Dev Bhatta 

A very happy girl who loves everyone 
around her. 

 

Grade 3: English, List of Elibrary Books 

Week Name of the Book  Author (Writer) Short Description of the book
2 Three Bears  W. W.Denslow Three happy bears and Golden Hair, a jolly little girl 

who understood animal language. 
3  The White Crow  Vinaya Kasajoo A white crow that people believe has been sent by God. 

But when it rains the white colour is washed away and 
the crow becomes black again. 

4  The Brave Little Girl  Saurav Dev Bhatta Shanti saves a small, weak boy from a bully.
5  (Meena) 

The Girls came back 
UNICEF Some people take girls for working in bad places. They 

return home and make sure that other girls do not 
suffer like them. 

6  (Meena) 
Strangers in the Village 

UNICEF Meena becomes friendly with new settlers in the village 
and brings everyone together to make them feel 
comfortable in the village. 

7  (Meena) 
Seeing in the Dark 

UNICEF About the importance of Vitamin A for having a healthy 
body and eyes 

8  (Meena) 
School First, Marriage Later 

UNICEF Meena's grandmother saves a little girl from being 
married off early 

9  (Meena)  
Say no to Dowry 

UNICEF Tara was about to get married but the groom asks for 
dowry. Meena and her brother make everyone say no 
to dowry. 

10  (Meena) 
Saving a Life 

UNICEF Rani has diarrhoea and Meena finds out that giving a lot 
of liquid to drink saves someone from dying of 
diarrhoea. 
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11  (Meena) 
Safe from Worms 

UNICEF A teacher gives a lesson about how harmful worms can 
be and what one should do to avoid worms. 

12  (Meena) 
Reaching Out 

UNICEF Meena and her family try to find out about HIV/AIDS.

13  (Meena) 
Meena's Three Wishes 

UNICEF Meena works to have her three wishes for a healthy 
village granted. 

14  (Meena) 
Meena in the City 

UNICEF The story is about giving education to domestic workers

15  (Meena) 
Meena and Her Friend 

UNICEF A story to show the importance of iodine in our daily 
diet. 

16  (Meena) 
Let's go to School Together 

UNICEF A story to show the importance of girls going to school 
safely. 

17  (Meena) 
Learning to Love 

UNICEF A story to show the importance of love and attention 
for children. 

18  (Meena) 
It Could Happen to Anyone 

UNICEF A story about safety for children 

19  (Meena) 
Health in Your Hands 

UNICEF Meena's story about the importance of washing hands 
to stay healthy 

20  (Meena) 
Count Your Chickens 

UNICEF A story about sending all children, including girls to 
school. 

21  (Meena) 
Baby Rani's Four Visits 

UNICEF A story about immunizing new born babies

22  How to tell the Birds from 
the Flowers 

Robert William 
Woods 

A book of rhymes about plants and birds that either 
look alike or sound alike. 

23  Honour to the Cats  Vinaya Kasaju A story about cats and rats becoming friends
24  Harold and his Purple 

Crayon 
Crockett Johnson Harold has a purple crayon with which he makes 

imaginary things. 
25  Chuskit goes to School   Sujatha 

Padmanabhan 
How Chuskit , a disabled girl is helped by the school and 
its students for her  to go to school. 

26  Chankhe Lost the race 
again 

Vinaya Kasajoo A story about the rabbit losing the race with the 
tortoise once again. 
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िचऽ १:  ई-पुःतकालयको गहृ पृं  ठ 

 

नोट : यिद ई-पाटी उचीत नेटवकर् िसत जोिडएको छैन भने  मा िक्लक गिरपिछ "ठेगाना पत्ता लागेन " 
(Address Not Found) भन्ने सन्देश देखा पछर् र ई-पुःतकालयमा तपाईंको पहँुच हँुदैन ।    

51६.३ ई-पुःतकालयबाट पुःतकहरु खोल्ने र डाउनलोड गनेर् तरीका 

ई-पुःतकालयबाट कुनै िकताब वा साममी डाउनलोड गनर् पिहले उक्त साममी ई-पुःतकालयमा फेला पानुर्पछर् 
। आफूलाई चािहएको साममी खोज्न ई-पुःतकालयमा ॄाउज, सचर् र िलङ्क सुिवधाको ूयोग गनर् सिकन्छ 

। (थप जानकारीको लागी तािलम िनदेर्िशकाबाट "ई-पुःतकालय : छोटो पिरचय" पढ्नुहोस)् ।  

• उदाहरणको लागी "खोज" सुिवधाको सदपुयोग गरी पणु्यशील गौतमको  "जँुगा" शीषर्कको िकताब 
खोज्नुहोस ्2 3 । फेला परेपिछ िकताबको नाममा िक्लक गरेर पःुतक िववरण पषृ्ठमा जानुहोस ् । 
िकताब खोल्न यस पषृ्ठमा देिखने "Junga.pdf" लेिखएको ठाउँमा िक्लक गनुर्पछर् (सँगैको आकृितमा 
हैन) र केही समय धैयर् गरी कुनुर्पछर् ।  

  

                                                 
3 "खोज" सँगैको खाली ठाउँमा "गौतम" वा "gautam" टाइप गरी एन्टर िथच्नुभएमा  पुण्यशील गौतमका िकताबहरुको सूची 
देख् नुहुनेछ ।  
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िचऽ २: पुःतक िववरण पषृ्ठ 

 

• िकताब खुलेपिछ यसलाई ई-पाटीमा डाउनलोड गरेर घरमै पिन पढ्न सिकन्छ । डाउनलोड गनर् 
पिहले देखाउने/लुकाउने बटनको ूयोग गरी िःकनलाई ठूलो बानाउनुहोस ् । अब िःबनको 
दायाँपिट्ट मािथल्लो भागमा देिखने खलुा िकताबजःतो आकृितमाथी कसर्र राखी िक्लक गनुर्होस ्
(तलको िचऽमा हेनुर्होस)् । यसरी िक्लक गनार्साथ िकताबको एक ूित ई-पाटीमा डाउनलोड हुने 
भएकोले एकपटकभन्दा बढी िक्लक नगनुर्होला । 

िचऽ ३:  ई-पुःतकालयमा "जुँगा" पुःतक खोल्दाको एक झलक 
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• ई-पाटीमा डाउनलोड भएको िकताब हेनर् पंजीका खोल्नुहोस ्। पंजीकाको सचूीमा "Untitled-

4" नामको फाइल देिखन्छ । यिह फाइलनै डाउनलोड भएको िकताब हो ।  

िचऽ ४: नाम पिरवतर्न गनुर् अिघ डाउनलोड भएको िकताब पंजीकाको सचूीमा 

 
• यस फाइलको नाम पिरवतर्न गरी आफूलाई मन परेको नाम राख् न सिकन्छ । नाम पिरवतर्न गनर् 

"Untitled-4" लेखेको ठाउँमा (सँगैको पानाजःतो आकृितमा हैन) िक्लक गनुर्होस ् र "Untitled-4" 

लाई "मेट" बटन ूयोग गरी मेिटिदनुहोस ् । अब त्यस ठाउँमा "जँुगा" टाइप गरी एन्टर बटन 
िथच्नुभयो भने फाइलको नाम "जँुगा" मा पिरणत हुन्छ ।  

िचऽ ५: नाम पिरवतर्न गरेपिछ डाउनलोड भएको िकताब पंजीकाको सचूीमा 

 

52६.४ ई-पाटीमा डाउनलोड भएका पुःतकहरु खोल्ने तरीका 

मािथको ूिबया पूरा गरेपिछ ई-पाटीमा डाउनलोड भएको "जँुगा" पंजीकाको सूचीमा देिखन्छ । यस 
िकताबलाई खोल्न "जँुगा" लेिखएको ठाउँको देॄेपिट्ट देिखने पानाजःतो आकृितमाथी एकपटक िक्लक 
गनर्होस ्।   

िचऽ ६: पंजीकाबाट िकताब खोल्न िक्लक गनुर्पनेर् आकृित 
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53६.५ ई-पाटीमा डाउनलोड भएका पुःतकहरु मेट्ने तरीका 

बारम्बार िकताबहरु डाउनलोड गरेर ई-पाटीमा सेभ गदार् ई-पाटी भिरन सक्छ र नयाँ िकताबहरु सेभ गनर् 
िमल्दैन । यःतो िःथित िसजर्ना हुन निदन बेलाबेलामा पंजीकाको सूची हेरेर आवँयक नभएका पुराना 
िकताब, तःवीर आिद मेट्ने बानी बसाउनु राॆो हुन्छ ।  

ई-पाटीबाट कुनैपिन िकताब हटाउनुपरेमा पंजीकाको सूचीमा उक्त िकताब पत्ता लगाई कसर्रलाई िकताबको 
नामको देॄेपिट्ट देिखने पानाजःतो आकृितमाथी राख् नुहोस ्। अब त्यहाँ देिखने "मेटाउ" भन्ने िवकल्पमा 
िक्लक गनुर्होस ्।  

िचऽ ७: ई-पाटीबाट िकताब हटाउने तरीका 

 

 

54६.६ ई-पाटीमा डाउनलोड भएका पुःतकहरु पेन साइभमा सेभ गनेर् तरीका  

तपाईँले ई-पाटीमा डाउनलोड गनुर्भएको िकताब पेन साइभमा सारेर अरु कम्प्युटरमा राख् न पिन सक्नुहुन्छ 
। िकताबलाई पेन साइभमा सेभ गनर् िनम्न कदमहरु अपनाउनुहोस ्: 

• पेन साइभलाई ई-पाटीको कुनै एउटा यू एस बी पोटर्मा घुसाउनुहोस ्। 
• पंजीका खोल्नुहोस ्र िकबोडर्को लुकाउने/देखाउने बटन िथचेर िःबनलाई ठूलो बनाउनुहोस ्। 

िःबनको तल्लो भागको देॄे कुनामा पजंीकाको आकृितसँगै पेन साइभको आकृित पिन देिखन्छ । 
(तलको िचऽमा जःतै)।    
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िचऽ ८: ई-पाटीमा पेन साइभ जोडेपिछ देिखने आकृित 

 

• पंजीकाको सूचीमा "जँुगा"को देॄपिट्ट देिखने पानाजःतो आकृितमा कसर्र राख् नुहोस ्र िक्लक 
बटन िथिचराख् नुहोस ्। 

• िक्लक बटन िथिचराखेकै अवःथामा कुनै अकोर् औलंाले टचप्याड चलाएर "जँुगा"को आकृितलाई 
तानेर पेन साइभको आकृितमाथी राख् नहुोस ्र िक्लक बटनलाई िथच्न छोड्नुहोस ्34 । यित गरेपिछ 
"जँुगा"को एक ूित पेन साइभमा सेभ हुन्छ ।  

• अब ई-पाटीबाट पेन साइभ िझके पिन हुन्छ । तर िझक्नु अगािड पेन साइभको आकृितमाथी कसर्र 
राखी "हटाउ"मा िक्लक गनुर्पछर् ।  

 

 

  

                                                 
4 यस ूिबयालाई drag-and-drop भिनन्छ ।  
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57७.३ ई-पाटीमा पंजीकाको ूयोग बारे 
पंजीका खोल्ने दईुवटा तरीकाहरू छन:् 

१. िकबोडर्को मािथल्लो दाँयाको ृेम बटन  िथच्नुहोस ्र िःबनको मािथल्लो लहरमा पंजीकाको 
सङ्केत  मा िक्लक गरेर पजंीकामा जानुहोस।् 

२. पंजीकामा जानको लािग िकबोडर्को मािथल्लो बाँयाको  बटनमा िथचेर िसधै पिन जान 
सिकन्छ। 

पंजीकामा साममी खोज्ने तरीका:  

• िःबनमा ृेम देिखएको छ भने िकबोडर्को 
मािथल्लो दाँयाको ृेम बटन  िथचेर ृेम 
हटाउनुहोस।् 

• िःबनको मािथल्लो लहरमा देिखने लामो खािल 
भागमा कसर्र लगेर िक्लक गनुर्होस ् र आफूले 
खोजेको साममीको नाम अथवा नामको केिह भाग 
टाइप गनुर्होस।् 

• टाइप गदैर् गदार् ई-पाटीले ःवत: खोज्न 
थाल्दछ र तल देखाइए जःतै नाम िमल्ने 
साममीहरूको नतीजाको सूची िःबनमा ूःतुत 
हँुदछ। 

• साथै मािथल्लो लहरको िबचको बाकसमा कसर्र लगेर िक्लक गरेर साममीको िकिसम वा िबयाकलाप 
छानेर सो अनुसारको सूची तयार गनर् सिकन्छ। उदाहरणको लािग तलको पंजीकाको िचऽमा “पाठ” 
साममीहरूको सूची ूःतुत गिरएको छ। 

• त्यसैगिर ई-पाटीमा कुनै िबयाकलाप खोलेको 
समय वा साममी संरक्षण गिरएको समय 
अनुसारको सूची पिन तयार गनर् सिकन्छ। 
यसो गनर् मािथल्लो लहरको दाँयाको बाकसमा 
िक्लक गरेर कित अगािड चलाएको वा 
संरक्षण गिरएको भिन छािनसकेपिछ त्यिह 
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अनुसारको सूची ूःतुत हँुदछ। यसको 
ूयोगबाट “आज, िहजो देिख, गत हप् ता, 
गत मिहना, र गत वषर् िभऽका साममी र 
िबयाकलापहरू छान्न सिकन्छ। छेऊको 
िचऽमा िहजोदेिखका िबयाकलाप र 
साममीहरू माऽ का सूची ूःतुत गिरएको 
छ। 

 

पंजीकामा रािखएको साममीको नाम पिरवतर्न गनेर् तरीका 
ई-पाटीले साममीहरु पंजीकामा संरक्षण गदार् िबयाकलापको नाममा राख् ने हँुदा धेरै साममीहरूको एउटै नाम 
हुनजान्छ र पिछ खोजेको साममी पाउन किठन हुन सक्दछ। त्यसै कारण आफूले संरक्षण गनेर् खोजेको 
साममीको नाम आफैले छानेर पिरवतर्न गरेमा पिछ त्यो साममी खोज्न सिजलो हुन्दछ।  

• साममीको नाम बदल्नको लािग कसर्रलाई सो साममीको नामको अक्षर मािथ राखेर िक्लक 
गनुर्होस।्  

• अिन िकबोडर्को “मेट erase” मा िथचेर भएको नाम मेट्नुहोस।्  
• आफूलाई मनपरेको नाम टाइप गरेर िकबोडर्मा “एन्टर enter” िथच्नुहोस।् 

नाम पिरवतर्नका साथै साममीसँगै थप िववरण 
राख् न चहानुहुन्छ भने त्यो साममीको लहरको 
सबैभन्दा दाँयाको कोण भएको सानो 
गोलाकारमा कसर्र लगेर िक्लक गनुर्होस।् त्यसपिछ तल देखाइए जःतै साममी िववरण पेज खोल्दछ।  

यहाँ पिन फेिर साममीको नाममा कसर्र िक्लक 
गरेर िकबोडर्को “मेट erase” बटन िथचेर 
भएको नाम मेटेर नँया नाम टाइप गनर् 
सिकन्छ। साथै “वणर्न” को मुिनको ठूलो 
कोठामा यस साममी बारे िवःततृ िववरण 
राख् न सिकन्छ। 

यो गनर् सिकएपिछ मािथ बाँयाको “िफतार्” मा 
कसर्र लगेरा िक्लक गरेर पंजीका मा 

फकर् नुहोस।् 
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पंजीकामा साममी हटाउने तरीका: 
• पंजीकामा देिखएका साममीहरू मध्यबाट नचािहने साममीहरूका आकृितमा कसर्र राख् नुहोस ् र 

“मेटाऊ” मा कसर्र लगेर िक्लक गनुर्होस।् 
• िभिडयो, तिःवर, धेरै िचऽहरू भएका िकताब जःता साममीले धेरै ठाउँ ओगट्ने हुनाले यःता 

वःतुहरूलाई ई-पाटीमा िसिमत नम्बरमा संरक्षण गनुर्होस।् 
• मेटाउनु अगािड राॆो संग ध्यान िदएर माऽ मेट्नुहोस ् िकनभने एकचोटी मेिटसकेको साममीमा 

फेिर पहँुच हुन सक्दैन।  

ई-पाटीको िडःकमा कित ठाउँ खािल छ हेनेर् तरीका: 
• ई-पाटीको गहृ दृँयमा िबचको  लोगोको मुिन पंजीकाको सङ्केत  छ भने त्यसमािथ कसर्र 

लगेरा राख् नुहोस।्  
• यिद िबचमा पंजीकाको सङ्केत छैन भने िकबोडर्को मािथल्लो दाँयाको ृेम बटन  िथच्नुहोस ्

र िःबनको मािथल्लो लहरमा पंजीकाको सङ्केत  मािथ कसर्र राख् नुहोस।् 
• कसर्रलाई पंजीकाको सङ्केत मािथ केिह बेर राखेपिछ ःवत: त्यसको मुिन ई-पाटीमा भिरएको 

भाग र खािल भागलाई जनाउने मोटो लाइन देिखन्छ। 
• सेतो लाइनले भिरएको भाग जनाउँछ भने बाँिक भागले खािल ठाउँ जनाउँछ।  
• साथै लाइनको मुिन कित ठाउँ खािल छ भन्ने जानकारी अंकले पिन िदन्छ। तलको िचऽहरूमा ई-

पाटीमा करीब आधा ठाउँ (457 MB) खािल भएको बुिझन्छ। (ई-पाटीमा जम्मा 1000 MB ठाउँ हुन्छ) 

   
− मािथ देखाए जःतै समय समयमा िवद्याथीर्हरूलाई उनीहरूको आ-आफ्ना ई-पाटीमा 

कित ठाउँ खािल छ भन्ने जाँच्न लगाई ठाउँ कम भएमा पंजीकामा गएर पुराना र 
नचािहने साममीहरू मेट्न लगाउनु पदर्छ। 

− िभिडयो, तिःवर, आवाज, धेरै िचऽहरू भएका िकताब जःता साममीले अन्य 
साममीहरूको दाँजोमा धेरै ठाउँ ओगट्दछ। 
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७.४ ई-पाटी ूयोग सम्बन्धमा केिह समःया समाधानका उपायहरु 

• कसर्र भागेमा वा राॆरी नचलेमा िकबोडर्का चार कुन्नाका बटनहरु [        ]  लाई 
एकैपटक चारै औलंाले चार सेकेण्ड सम्म दबाएर राख् नुहोस।् 

• ई-पाटी चल्दा-चल्दै काम गनर् छाडेमा अथवा ह्याङ भएमा Ctrl,  Alt  र Erase  बटनलाई एकैसाथ 
िथच्नुहोस।् ई-पाटी बन्द भएर तुरुन्तै फेिर अन हुन्छ। यित गदार् पिन समःया हल नभए पावर 
बटन िथची ई-पाटीलाई बन्द गनुर्होस ्र फेिर अन गनुर्होस।् 

• ई-पाटीको ब्यािशको बत्ती रातो हँुदाहँुदै पिन ई-पाटी ूयोग गदैर् गरेमा ई-पाटी आफै बन्द हुन्छ। 
यसो हुनु अगािड नै ई-पाटीलाई अफ गरेर चाजर् गनर् पदर्छ।  

− यसरी ब्यािशको बत्ती रातो हँुदा पिन चलाउँदै गरेमा िछट्टै ई-पाटी बन्द हुने माऽै होइन, 
ब्यािशले नै काम गनर् छोड्दछ। 

− ब्यािशले काम गनर् छोडेमा ई-पाटीमा पावर लाइन जोडेर करीब ६-७ घण्टा सम्म 
ब्यािशलाई िनरन्तर चाजर् गनुर् पदर्छ। यो ूिबयालाई ःलो चाजर् (slow  charge)  पिन भन्ने 
गिरन्छ। सो गनर् अगािड एकपटक ब्यािशलाई ई-पाटीबाट िझकेर फेिर राख्दा चािजर्ङ हुने 
सम्भावना बढ्दछ। यसरी ब्यािशलाई ःलो चाजर् गरुन्जेल ई-पाटी अन गनर् हँुदैन। 
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-पाठ समूह मि

A  
B  
C  
D  
E  
F  

नयाँ ई-पाठ 
सानेर् ूिबयाला
छन ्

ी िवद्यालय नेट
छ भने ृेम 
ो घेरा भएको 
ा हेनुर्होस)् 

रचना र अ
याकलापहरू ई
समहूमा सबै क
D, E, वा F अ
खने ई-पाठ िब
ई-पाठको तेॐ
न मिहनाको ई
बेला बाहेक िव
ाहरु छन।् एक
बािहरी सञ्जा

समूहमा जाँदा
छन।् यसो ग
दईु मिहनाका 
पाठका समूहह
गिरएका मिहन

िहना १ मिहना 

 
 
 
 
 
 

समहू रािखस
ाई डाउनलोड 

टवकर् मा जोिड
  बटन ि
 रंगीन वतृ्त 
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अपडेट गनेर् 
ई-पाटीमा नअ
कक्षा र िवषय
अक्षरहरूले अंिक
बयाकलापको स
ॐो समूहलाई 
ई-पाठ साममी
िवद्यालय सभर्रम
क त िवद्यालय
ाल िसत जो

ा अिघल्लो म
गदार् िवद्याथीर्ह
 िबयाकलापह
हरूको संरचना
नाहरूलाई जना

 २ मिहना ३

 
 
 
 
 
 

सकेपिछ सो ि
गनेर् वा अपडे

िडएको छ िक 
िथचेर िःबनक

 देिखन्छ। 
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तरीका 
अटाउने हुनाल
यहरूका तीन म
िकत गदर्छ। आ
सङ्केतको िबच
जनाउँछ। कुनै
ीहरु रािखएको
मा नयाँ ई-पा
यमा ूािविधक
ोिडएको छ भ

मिहनाको िबय
हरूले एक प
हरू ई-पाटीमा 
ा अझ ःपष्ट 
ाउँदछ ।   

मिहना ४ म

 
 
 
 
 
 

िबयाकलापहरू
डेट गनेर् पिन 

छैन हेनुर्होस ्
को दाँया तल्ल
(यसको थप 

िशक्षण िशक्षण पुनतपुनत

ले ई-पाठलाई
मिहनाका िबय
आफ्नो ई-पाटी
चमा हेरेर जा
न ैपिन बेला 
को हुनु पछर्। ि
ाठ समूह रािख
कहरूले नयाँ ई
भने टाढाबाट 

याकलाप िझि
पटकमा एक 
नै रिहरहन्छन
गदर्छ। हरेक

मिहना ५ मिहना

 
 
 
 
 
 

रू ई-पाटीमा 
 भिनन्छ। ई-

। छैन भने िछ
लो भागमा ब्य
 जानकारी को

तार्जगी ताितार्जगी ताि

ई ६ वटा सम
याकलापहरू र
टीमा कुन ई-प
ान्न सिकन्छ।
ई-पाटीमा अ
िवद्यालय सञ्च
िखन्छन।् सभर्र
ई-पाठ ल्याएर
 पिन नयाँ 

िकन्छन ् र थ
मिहनाको िब
न।्  

क समूहमा गा

ा ६ मिहना ७ 

 
 
 
 
 
 

सानर् पदर्छ। 
-पाठ अपडेट 

िछमेक दृँयम
यािश र ध्विन
को लािग यो िन

िलमको पािलमको पा

मूहहरूमा िवभ
रािखएका हुन्छ
पाठ समूह छ 
 उदाहरणको 

अिघल्लो, वतर्म
चालन भएको 
रमा ई-पाठको
र सभर्रमा राख्
ई-पाठ हरू 

थप एक मिह
िबयाकलापहरू 

ाढा कोठाले ई

मिहना ८ 

 
 
 
 
 
 

िबयाकलापह
गनेर् ूिबया 

मा गएर जोड्नु
िन सङ्केत सँगै
िनदेर्िशकाको ने

ाठपऽाठपऽ  

भाजन 
छन ्र 
 भन्ने 
लािग 
मान र 
 दोॐो 
ो नयाँ 
ख्दछन ्
राख् न 

िहनाका 
 माऽ 

ई-पाठ 

हरू ई-
िनम्न 

नहुोस।् 
ग ैअधर् 
नेटवकर्  
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२. ई-पाटी नेटवकर् मा जोिडसके पिछ गहृ दृँयमा गएर कसर्रलाई 

िबचको  लोगो मािथ कसर्र राख् नुहोस ् र िनयन्ऽयण कक्षमा लगेर 
िक्लक गनुर्होस।् 

३. िनयन्ऽण कक्ष िभऽ देिखने Õसफ्टवेर अप्डेटÖ  मा िक्लक 
गनुर्होस ्र ई-पाटीले नयाँ अपडेट जाँचगदार् कुनुर्होस।् 

४. यिद ई-पाटीले िवद्यालयको सभर्रिसत नेटवकर्  सम्पकर्  हुन सकेन भने तल देखाइएको जःतो िःबन 
देखापछर्। सो भएमा िवद्यालय नेटवकर् िसत सम्पकर्  ःथापना गनुर्का साथै सभर्र, िःवच अन भएको छ वा 
छैन जाँच्नुहोस।्  

५. यिद नयाँ अपडेट उपलब्ध रहेनछ भने तल 
देखाइएको जःतै “तपाईको सफ्टवेयर समय सापेक्ष 
छ” भन् ने पेज देिखन्छ।यःतो अवःथामा Õिनयन्ऽण 
चौकोसÖमा फकर् न मािथ दायाँपट्टी भएको  
िचन्हमा िक्लक गनुर्होस।् 
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६. यिद सभर्रमा नयाँ ई-पाठको समूह राखेर अपडेट 
गिरएको रहेछ भने तपाईंको ई-पाटीमा छेउमा देखाइएको 
जःतै सूची देख् नुहुनेछ। साथै, अिहले भैरहेका ई-पाठ 
समूहमा पिन नयाँ ई-पाठ िबयाकलापहरू रािखएको रहेछ 
भने पिन यो सूची देख् नुहुनेछ। 

यिद कुनै कारणवश ई-पाटीका कुनै िबयाकलाप मेिटएका 
छन ् भने, अथवा सभर्रमा ई-पाटीमा नभएको नौलो 
िबयाकलाप वा भएकै िबयाकलापका नयाँ अपडेट 
रािखएका छन ् भने ती िबयाकलापहरू यसै सूचीमा 
देिखन्छन।् त्यसतो िःथितमा सूचीका िबयाकलापहरूका 
छेऊका बाकसमा कसर्र लगेर िक्लक गदैर् डाउनलोड गनर् 
चाहेको िबयाकलाप छान्न सिकन्छ।  

७. अपडेट अथवा इन्ःटल गनर्का लािग सम्बिन्धत िबयाकलापको छेउमा भएको सानो बाकसमा िक्लक 
गदैर् उदाहरणमा देखाएजःतै गरी सहीको िचन्ह लगाउँदै जानुहोस ्।  

८. त्यसपिछ “छानेकोलाई इन्ःटल गनुर्होस”् लेखेको 
ठाउँमा िक्लक गरेपिछ छेऊमा देखाइएको जःतै 
डाउनलोडको ूगित पेज देिखन्छ। इन्ःटलेसन वा अपडेट 
हुन लाग्ने अविधभरी धैयर् गरेर कुनुर्होस।् 

९. अपडेट वा इन्ःटलेसनको काम सिकएपिछ पुनः 
“तपाईको सफ्टवेयर समय सापेक्ष छ” भन् ने पेज देखा 
पदर्छ। त्यसपिछ  िचन्हमा िक्लक गदैर् िनयन्ऽण कक्ष 
हँुदै गहृ दृँयमा फकर् नुहोस।् 

 



 

59७.६ ई-
१. गहृ दृँ
िक्लक गन

२. िबयाक
पेजमा तल
आवाज 
िवकल्पहरु
िचऽमा फो

 

४. िखिचए
देखा पदर्छ
मािथ कस
सानर्का ल
हटाएका स
चाहेका ति
पंजीका र
सिकन्छ। 

 

पाटीको क्य
ँयमा िखच िब
नुर्होस।् 

कलाप नखोलुन्
ल देखाइएको 
रेकडर् गनेर् 
रुमध्येबाट आफ
फोटो िखच्ने बट

एका फोटो र 
छन।् िखिचस
सर्र राखेर त्य
लािग कसर्रलाई
साममी त्यहाँब
तिःवर र िभिड
र यु.एस.िब. 

 

यामरा िबय
िबयाकलापको 

न्जेल धैयर् गरे
 जःतै फोटो 
बटनहरूको 
फूले चाहेको ब
टन िक्लक ग

 िभिडयोहरू प
सकेको कुनै 
यसलाई मेट्न
ई सो मा लगे
बाट हराउँछन ्
िडयोहरू िक्लप
(USB pen

ईई‐‐पाटीपाटी

याकलाप च
 लोगो मािथ 

रेर पखर्नुहोस ्
िखच्ने, िभिड
लहर देख्नु

बटनमा िक्लक
गरेको देखाइएक

पंिक्तवद्ध रुपम
फोटो वा िभ
न वा िक्लप
गेर िक्लक गन
 भने आफूले 
पबोडर्को माध्य
n drive) मा 
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चलाउने तरी
कसर्र लगेर 

। खोिलएको 
िडयो िखच्ने, 
ख्नहुुन्छ। यी 
क गनुर्होस।् 
को छ ।   

मा तल 
िभिडयो 
पबोडर्मा 
नुर्होस।् 
राख् न 

यमबाट 
ा सानर् 

िशक्षण िशक्षण पुनतपुनत

ीका 

३. फो
आवाज
भागको
गोलाक
गनुर्होस
गिरएक
फेिर त्
गनुर्होस

तार्जगी ताितार्जगी ताि

ोटो वा िभिड
ज रेकडर् गनर्
ो िबचमा देि
कारमा  क
स।् आवाज 
को हो भने स
त्यिह गोलाक
स।् 

िलमको पािलमको पा

िडयो िखच्न अ
नर्का लािग 
िखने िबन्द ु भ
कसर्र लगेर ि
वा िभिडयो 
सो रोक्नका 
कारमा पुन: ि

ाठपऽाठपऽ  

अथवा 
तल्लो 
भएको 
िक्लक 
रकडर् 
लािग 
िक्लक 



 

चाहेको भ
नगरेमा ई
ःमरण ह

५. िक्लपब
िकबोडर्को 

 िथ
िःबनको 
ती साममी
लगेर िक्ल
तिःवर हे
लग्नुहोस ्
खोज िब
सिकन्छ। 
िक्लपबोडर्ब
िक्लक गन
 

60७.७ ई-
पंजीकामा 
यु.एस.िब.
साइभमा स
१. ई-पाट
यु.एस.िब.
घुसाउनुहोस
सक्दछ, त
ितर बाट 

२. िकबोडर्
भागमा दे
पंजीकामा 

भन्दा बिढ वा
ई-पाटीमा ठाउ
होस ्िक िभिड

बोडर्मा रािखए
दाँयाको माि

िथच्नुहोस ् । 
बाँया लहरमा
मीहरू मािथ क
लक गरेर पंजी
हेनर्को लािग 
र “खोज” मा
बयाकलाप ख
आफूलाई 

बाट हटाउन क
नुर्होस।् 

-पाटी र यु.
 सािरएका त
 पेन साइभ 
सानर् र पेन सा
टीको एन्टेन
 (USB) पो
स।् पेन साइ
तर नघुसेको 
घुसाउने ूयास

डर्को दाँयापिट्ट
दिखने िबयाक
 जानको लािग

वा पुराना तिःव
ाउँको अभाव हु
िडयोले तिःवर 

एका साममीहरू
िथल्लो कुनाक
छेऊमा देख
ा ती साममीह
कसर्रलाई राखे
ीकामा सानर् स

“साथ खोल
मा िक्लक गनुर्ह
खोिलन्छ र 
नचािहएका 
कसर्रलाई “हट

.एस.िब. पे
तिःबर, िभिड
(USB pen 
साइभबाट ई-पा
नाहरू खोलेर 
पोटर् मध्यबाट 
इभ घुसाउँदा 
खण्डमा पेन
स गनुर्होस।् 

ि टको मािथल्ल
कलापहरू मध्य
िग िकबोडर्को म

ईई‐‐पाटीपाटी

िःवर र िभिडयो
हुन जान्छ र 
 र आवाजको 

रू हेनर्का लािग
को ृेम बटन
खाइएको जःतै
हरु देख् नहुुनेछ
खेर “राख” म
सिकन्छ। साथै
ल” मा कसर्र
नहोस।् यसपिछ
तिःवर हेन
तिःवरहरूलाई
टाऊ” मा लगेर

पेन साइभ ि
िडयोका साथै 

drive) मा 
ाटीमा सानर् िन
 त्यस मिुन
 कुनै एउटाम
अिल बल 

न साइभलाई 

लो कुनामा भ
येबाट पंजीका
मािथल्लो बाँय
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योहरूलाई हटाउ
 अरु नौला स
 दाँजोमा िनकै

िग 
न 
तै 
छ। 
मा 
थै 
र 
िछ 
नर् 
ई 
र 

िबच फाइल
ई-पाटीमा र
हालेर अन्य 

िनम्न अनुसार 
िनका तीनवट
मा पेन साइभ
गनर् पनेर् हुन
पल्टाएर अक

भएको ृेम ब
ाको सङ्केत 
या कुनाको 

िशक्षण िशक्षण पुनतपुनत

उने बानी बसा
साममीहरु राख् न
कै धेरै  ठाउँ ओ

ल सानेर्  
रािखएका अन्
कम्पुटरहरूमा
 गनुर्होस ्। 
टा 
भ 
न 
कोर् 

बटन  िथ
 मा िक्

 बटनमा िथ

तार्जगी ताितार्जगी ताि

साल्नु अत्यन्त
ख् नमा बाधा पु
ओगट्दछ। 

न्य िकताव, 
ा हेनर् वा सा

िथच्नुहोस ् र ि
िक्लक गरेर पं
िथचेर पिन जा

  
    पंज

 

िलमको पािलमको पा

त जरुरी छ। य
पग्न जान्छ। स

लेख, िचऽह
ानर् सिकन्छन ्

िःबनको माि
पजीकामा जानु
ान सिकन्छ।

     
जीका 

ाठपऽाठपऽ  

यसो 
साथै 

हरूलाई 
।् पेन 

िथल्लो 
नहुोस।् 



 

छोड्नुहोस ्

५. यसरी 
सड्केत देख

६. पेन सा
। अब पेन
कसर्र राखी
आकृितलाई
त्यसको ए

७. ई-पाटी

• पंजी
नाम
नाम

• सम
कसर्

।् यित गरेपिछ

 सादार् ठूलो स
खुन्जेल सानेर् 

ाइभमा भएका
न साइभमा भ
खी िक्लक गनुर्
ई तानेर पंजी
एक ूित ई-पा

टीबाट पेन साइ

जीका वा पेन स
म (अक्षर) माि
म मेट्नुहोस ्र
मय समयमा 
सर्रलाई साममी

िछ त्यसको ए

साइजको साम
ूिबया जारी 

ा साममीहरू ई
भएका साममीह
नुर्होस।् िक्लक 
ीकाको आकृित
ाटीमा सेभ हुन्

इभ िझक्नु अग

साइभमा रािख
ािथ राखेर िक्ल
र आफूलाई मन
पंजीकाबाट पु

मीको आकृितमा
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३
ह
प

४
ि
त्
ग
औ
स

एक ूित पेन स

ममी छ भने स
ी छ भन्ने बझु्

ई-पाटीमा सान
हरूको सूची दे
 बटन िथिचर
ितमािथ राख् नु
न्छ।  

गािड पेन साइ

िखइका साममी
िक्लक गनुर्होस ्
मनपरेको नाम 
पुराना नचािह
मािथ राखेर “म
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३. पंजीका ख
हटाउनुहोस।् 
पंजीकाको आक

४. पंजीकाको
िभिडयो, लेख
त्यसपिछ सो
गनुर्होस।् िक्ल
औलंाले टचप्य
साइभको आकृ
साइभमा सेभ 

सानर् समय ला
झ्नु पदर्छ।  

नर्का लािग प
देख् न सक्नुहने
राखेकै अवःथा
नहुोस ्र िक्लक

इभको आकृित

मीको नाम बदल्
स। अिन िकबो
 टाइप गरेर िक
िहने साममीहरू
मेटाऊ” मा िक्

िशक्षण िशक्षण पुनतपुनत

खोलेपिछ पुन:
अब िःबनक
कृितसँगै पेन 

को सूचीबाट 
ख, वा िचऽ कु
ो साममीको 
लक बटन िथ
याड चलाएर 
कितमाथी राख् नु
 हुन्छ।  

ाग्दछ। पेन स

पिहले पेन साइ
नेछ। ती मध्य
ामा कुनै अकोर्
क बटनलाई ि

तमाथी कसर्र र

दल्नको लािग 
बोडर्को “मेट e
िकबोडर्मा “एन्
रू मेट्न नभु
िक्लक गदैर् जानु

तार्जगी ताितार्जगी ताि

: ृेम बटन 
को तल्लो भा
साइभको आकृ

आफूलाई च
कुन हो भनी
आकृितमा क

थिचराखेकै अव
 त्यो आकृि
नहुोस ्र िक्ल

साइभको सङ्के

इभको आकृित
यबाट सानेर् स
कोर् औलंाले टच
िथच्न छोड्नुह

राखी "हटाउ"म

 कसर्रलाई सो
erase” मा िथ
न्टर enter” ि
भलु्नुहोस।् मेट्
ानहुोस।् 

िलमको पािलमको पा

 िथचेर
ागमा देॄे कु
कृित पिन देिख

चािहएको त
ी यिकन गनु
कसर्र राखी ि
वःथामा कुनै 
ितलाई तानेर
लक बटनलाई 

कत मािथ साम

तमा िक्लक ग
साममीको आकृ
चप्याड चलाएर
होस।् यित ग

मा िक्लक गन

सो साममीको 
िथचेर भएको 
िथच्नुहोस।् 
ट्नको लािग 

ाठपऽाठपऽ  

र ृेम 
कुनामा 
िखन्छ। 

तिःबर, 
नुर्होस।् 
िक्लक 
अकोर् 

र पेन 
िथच्न 

ममीको 

गनुर्होस ्
कृितमा 
र त्यो 
गरेपिछ 

नुर्पछर्। 



 

61७.८ ई-
१. ई-पाटीम
कुराहरू लेख्
सिकन्छ। 

२. ‘लेख’ 
‘लेख’को ल
। एकै िछ
सँगैको िच
देिखन्छ 
आयाताकार

३. टचप्याड
अब एउटा 
भनी देखाउँ

४. केिह कु
shift 
ःमरणरहोस

५. नेपाली 
गरेपिछ ई-

ूँ न: कुन 
उत्तरः यसक

पाटीको लेख
मा लेख् ने कामक
ख् न, लेखेका कु

िबयाकलापलाई
लोगो मा रा
िछनमा यस िब
िचऽमा ूःतुत 
। िःबनको ब
र के्षऽमा टाइप 

डको सहायताले
ठाडो रेखा “|

उँछ। तपाईंले य

कराहरू टाइप ग
बटन िथच्नु
स--  मािथ बता

 टाइप गनर्का 
-पाटीमा टाइप 

न बटनमा कुन न
का लािग तलक

ख िबयाकल
का लािग ‘लेख
कुराहरू सुरिक्षत

ई खोल्न कसर्
ाखी िक्लक गन
बयाकलाप खलु्
 गिरएको ि
बीचको ठूलो 
 गिरन्छ।  

ले कसर्रलाई आ
” िपिलक-िपिल

यहाँबाटै लेख् ने क

गनुर्होस।् उदाहर
नपुछर् र 
ताइएझ ैक्यािपट

लािग िक-बोडर्क
गनेर् सम्पूणर् अ

नेपाली अक्षर छ
को अक्षर-तािलक

ईई‐‐पाटीपाटी

कलाप चलाउ
ख’ नामको िबय
त राख् न (सेभ ग

सरलाई 
नुर्होस ्
ल्छ र 
िःबन 
सेतो 

आयाताकार के्षऽ
िलक गरेको देिख
काम सुरू गनर् 

रणका लािग H
shift  

टल लेटरका लाि

को दािहने कुन
अक्षरहरू नेपालीम

छ भनी कसरी 
का हेनुर्होस ्। 
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उने तरीका 
याकलाप रािखए
गनर्) र आवँय

ऽको िशरको बा
िखन्छ। यस ठ
सक्नहुुन्छ।  

Hello टाइप ग
िथचेकै अ

ािग माऽै shift

नाितर भएको िक
मा टाइप हुन्छ

ी थाहा पाउने ?

िशक्षण िशक्षण पुनतपुनत

 

एको छ। यस ि
यक परेको सम

ायाँ कुनामा लजै
ठाडो रेखाले तप

गनुर्होस।् क्यािप
अवःथामा H
t बटन िथच्नु आ

िक-बोडर् पिरवतर्
छन।्  

?

तार्जगी ताितार्जगी ताि

िबयाकलापमा 
मयमा फेरी खोल्

जानुहोस ्र िक्
पाईँ आफ्नो लेख

िपटल H टाइप 
H बटन 
आवँयक छ।  

तन बटन 

िलमको पािलमको पा

आफूलाई मनल
ल्न र सम्पादन

िक्लक गनुर्होस।् 
खनमा कहाँ हु

गनर्का लािग 
पिन िथच्

 िथच्नुहोस ्

ाठपऽाठपऽ  

लागेका 
न गनर् 

 त्यहाँ 
हनुहुन्छ 

पिहला 
च्नुपछर्।  

। यित 
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६. फेिर िक-बोडर्को दािहने कुनाितर भएको िक-बोडर् पिरवतर्न बटन  िथचेर अङ्मेजी िक-बोडर् चलाउन सिकन्छ।  

 टाइप गरेका गल्तीहरू कसरी मेट्न सिकन्छ?  

तपाईंलाई कसर्रको बायाँितरका अक्षरहरू मेटाउन पर् यो भने िक-बोडर्मा भएको मेट (erase)  बटनलाई िथच्नुहोस ्। 
लेखको ठाउँ-ठाउँमा भएका अक्षरहरूलाई मेटाउन वा सम्पादन गनुर्परेमा दईु िकिसमबाट गनर् सिकन्छ :    

(i) लेखको चािहएको ठाउँमा पुग्नका लािग िक-बोडर्को तल दायाँ कुनामा भएका एरो बटनहरूलाई (तल, माथी, दायाँ 
र बायाँ) ूयोग गनर् सिकन्छ अिन मेट बटन चलाउन सिकन्छ। 
(ii) टचप्याडको मद्दतले कसर्रलाई लेखको चािहएको ःथानमा लगेर िक्लक गरेमा  त्यस ःथानमा कसर्र िपिलक-
िपिलक गनर् थाल्छ । यसरी कसर्रलाई आफूले चाहेको ठाउँमा पुर् याएपिछ  मेट बटनको ूयोगले आफूलाई हटाउन मन 
लागेका अक्षरहरू मेटाउन सिकन्छ । 

आफ्नो लेखलाई कसरी संरक्षण वा सेभ (save) गनर् सिकन्छ?  

तपाईंले टाइप गनुर्भएको लेखलाई सेभ नगरीकन ‘लेख’ िबयाकलापबाट बािहर िनःकदा अथवा ई-पाटी बन्द गदार् 
टाइप गरेका िचजहरू हराउन सक्छन।् तसथर्, आफूले टाइप गरेका िचजहरूलाई पटक-पटक सेभ गनेर् बानी बसाल्नु 
जरूरी छ। लेखेका कुरा सेभ गनर् िनम्निलिखत ूिबया अपनाउनुहोसः् 

• लेख् ने आयाताकताकार के्षऽको ठीक मािथ देिखने मेनुको लहरमा सबभन्दा बायाँपट्टी “िबयाकलाप” लेखेको 
बटनमा िक्लक गनुर्होस।्  

• अब लेखलाई आफूलाई मनपरेको नाम िदनुपछर्। नाम िदन  कसर्रलाई मेनुमािथ देिखने ठूलो अण्डा आकारको 
बटनमा (“लेख िबयाकलाप” लेखेको बटनमा) राख् नुहोस ्र लेखको नाम टाइप गनुर्होस ्। उदाहरणका लािग 
MyFile  नाम िदनुहोस।्  

• अब लेखलाई सेभ गनुर्पछर्।  सेभ गनर् कसर्रलाई मेनुको दायाँपट्टी िकताबजःतो देिखने िचन्हमा राख् नुहोस ्र 
िक्लक गनुर्होस।् तपाईंको लेख MyFile  नाममा पंजीकामा सेभ भयो। 
− लेख सेभ भइसकेपिछ पंजीकामा गएर लेखको नाम फेिर पिरवतर्न गनर् पिन सिकन्छ 
− नाम बदल्नको लािग पंजीकामा कसर्रलाई लेखको नामको अक्षर मािथ राखेर िक्लक गनुर्होस।् अिन 

िकबोडर्को “मेट erase” मा िथचेर भएको नाम मेट्नुहोस ् र आफूलाई मनपरेको नाम टाइप गरेर 
िकबोडर्मा “एन्टर enter” िथच्नुहोस।् 

 
पंजीकामा सेभ भएको लेखलाई USB पेन साइभमा सानर्का लािग मािथ उल्लेिखत िनदेर्शनहरू पालना 
गनुर्होस।् त्सयरी नै पिहले पेन साइभमा सेभ गिरएका लेख खोल्नको लािग मािथ लेिखए जःत ै पंजीकामा 
गएर पेन साइभबाट पंजीकामा सारेर सो लेखको आकृितमा िक्लक गरेर ई-पाटीमा हेनर्, सम्पादन गनर् र पुन: 
सेभ गनर् सिकन्छ। 
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7८. नेटवकर्  तथा िवदु्यत पुवार्धार 
62८.१ पिरचय 
सञ्चार ICT मा आधािरत िशक्षाको अिभन् न अङ्ग हो। यस अध्यायले सहभागी िशक्षकहरूलाई िवद्यालयमा कसरी 
सञ्चार नेटवकर्  जडान गिरएको छ भनी बताउनेछ। यस अध्यायको उदे्दँय सहभागी िशक्षकहरूलाई नेटवकर्  जडान र 
ममर्तको ूिविधक तािलम िदनु नभई िवद्यालयअन्तगर्त र िवद्यालय-िवद्यालयबीच के-कसरी सम्पकर्  ःथािपत गिरन्छ र 
के-कःता उपकरणहरू ूयोग हुन्छन ् भनी सामान्य जानकारी/िववरण िदनु हो। सहभागी िशक्षकहरूबाट नेटवकर्  
ममर्तको अपेक्षा नगिरएको भए तापिन उहाँलाई यसका बारेमा आधारभूत जानकारीहरू िदएमा यसको ूयोग सिजलो 
हुन जान्छ भन्ने आशा गिरएको छ।  

िवदु्यत ICT मा आधािरत िशक्षाको अकोर् अपिरहायर् पाटो हो। ई-पाटीले अन्य ल्यापटप र कम्प्यटुरको तुलनामा िनकै 
कम िवदु्यत खाने भए तापिन ई-पाटीमा रहेको ब्याशी चाजर् गनर्लाई भने िवदु्यत नभई हँुदैन। यसका अितिरक्त 
िवद्यालय-सभर्र र नेटवकर्  उपकरणहरूलाई पिन िवदु्यतको आवँयकता पछर्। िवद्यालयले िवदु्यत ूवाहमा केही आधारभतू 
आवँकताहरू पूरा गनुर्पनेर् हुन्छ।िवदु्यत भन् नेिवित्तकै करेन्टको कुरा गाँिसने भएकाले िवद्याथीर् र जिडत उपकरणहरूको 
सुरक्षामा िविभन् न उपायहरू अपनाउनु पछर्। 

टेिलफोनको ूयोग टाढाटाढा रहेका मािनसहरूिसत सञ् चार कायम गनेर् काममा िनकै ूचिलत देिखन्छ।जसरी 
टेिलफोनमा कुराकानी गदार् आवाज फोन-नेटवकर् को माध्यमबाट एकठाउँबाट अकोर्ठाउँमा पुग्छ त्यसैगरी ई-पाटी र 
िवद्यालयिसत गिरएको नेटवकर् बाट लेख, ध्वनी र िभिडयो एकठाउँबाट अकोर्ठाउँ ःथानान्तरण हुन्छन ्। यस अध्यायले 
केिन्िय सभर्र वा ईन्टरनेटमा  रहेका जानकारीहरू िवकटका िवद्यालयहरूमा पिन पुग्नेगरी कसरी नेटवकर्  जडान 
गिरएको हुन्छ भनी देखाउने छ।  

िनम्न सचूीमा सञ्चारका िविभन्न माध्यमहरु बारे जानकारी िदइएको छ: 

सञ्चार माध्यम उदाहरण कैिफयत 

फाइबर अिप्टक  खिचर्लो, िवःतार चुनौितपूणर् 

टेिलफोन नेटवकर्  Dial-up, ADSL व्यापक नेटवकर्  

तारिवहीन (wireless) रेिडयो, मोबाइल फोन कम खिचर्लो

 

कम्प्युटरबाट टाढाटाढाका िवद्यालयहरूमा सञ् चार-सम्पकर्  (communication link) कायम गदार् यी िविभन्न 
माध्यमहरुमध्ये ःथान िवशेषमा उपलब्ध सबभन्दा उपयुक्त माध्यमको ूयोग गिरन्छ।  

तलको िचऽमा साझा िशक्षा ई-पाटीको केन्िीय कम्प्युटरबाट OLPC पिरयोजनाका िविभन्न िवद्यालयहरूमा कसरी 
सञ् चार-सम्पकर्  कायम गिरएको छ भन् ने देखाइएको छ। OLPC पिरयोजनाको नेटवकर् मा के-कःता सञ्चारका 
माध्यम र  ूिविधहरु ूयोग भएका छन ्भन्ने कुरा पिन यस िचऽबाट बुझ्न सिकन्छ ।       
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63८.२ िवद्यालय नेटवकर्  र उपकरणहरु 
ूत्येक िवद्यालय िभऽको कम्प्यूटर र सञ्चार उपकरणहरुको सञ्जाललाई हामी िवद्यालय नेटवकर्  भन्छौं ।  सामान्यतः 
िवद्यालय नेटवकर् मा िनम्न उपकरणहरु ूयोग हुन्छन ्: 

१. िवद्यालय सभर्र 

२. रेिडयो 

३. राउटर 

४. िःवच 

५. नेटवकर्  केवल 

 

िवद्यालय सभर्रमा ई-पुःतकालय, ई-पाठ जःता साममीहरु रािखएका 
हुन्छन।् ई-पाटीमा उपलब्ध सम्पूणर् जानकारीहरू नअटाउने भएकाले 
ःकूल सभर्रमा त्यःता साममीहरू भण्डारन गिरन्छ। िवद्यालय सभर्रले 
िवद्यालयलाई बािहर रहेको नेटवकर् िसत जडान गनेर् र ईन्टरनेट उपलब्ध 
भएका ठाउँहरुमा ईन्टरनेटिसत जडान गनेर् ूवेशद्वारको काम पिन गदर्छ 
। यस सभर्रमा िनयिमतरूपमा ई-पाठ र ई-पुःतकालयका साममीहरु 
थप्ने गिरन्छ।  

         
रेिडयो (शब्द रेिडयो भए पिन बजाउने रेिडयो जनाउन खोिजएको होइन) 
भनेको ताररिहत माध्यमबाट डाटा पठाउने र महण गनेर् एउटा नेटवकर्  
उपकरण हो। एक-अकार्पट्टी फकेर् का दईुओटा रेिडयो उपकरणहरूले 
बीचमा कुनै अवरोध नभएसम्म एक आपसमा डाटा ःथान्तरण गनर् 
सक्छन।् कुनै एउटा रेिडयोको िदशा पिरवतर्न गरेमा ती दइु रेिडयो 
बीचको सम्पकर्  िवःथािपत हुन्छ। िवद्यालय वा िवद्यालयनिजक रहेको 
रेिडयोले िवद्यालय सभर्रलाई बािहरको नेटवकर् िसत जोड्ने काम गछर्। यस 
रेिडयोलाई टाढाको दरूीमा रहेको अकोर् रेिडयो (सम्भवतः िजल्लाको 

केन्िमा रहेको) भएितर फकार्इन्छ। 

सभर्र र रेिडयोलाई जोड्न एउटा सानो उपकरण ूयोग गिरन्छ जसलाई POE भिनन्छ । यसले रेिडयो र  सभर्रबीच 
सम्पकर्  ःथापना गनुर्का साथै रेिडयोलाई चािहने िवदु्यितय शिक्त पिन नेटवकर्  केवलको माध्यमबाट उपलब्थ गराउँदछ।  

 

राउटरले एउटा उपकरणबाट डाटालाई ठीक ठाउँमा पठाउन सहयोग गनेर् नेटवकर् को 
उपकरण हो। यसलाई िवद्यालयमा ई-पाटीहरूलाई िवद्यालय-सभर्रिसत सम्पकर्  जोड्ने 
काममा ूयोग गिरन्छ।हरेक कक्षाका लािग एक-एकओटा राउटर िदइएको हुन्छ र 
यसलाई कक्षाकोठािभऽ जडान गिरन्छ।यःता राउटरहरूलाई नेटवकर् को तारले 
सभर्रिसत जोिडएको हुन्छ। ई-पाटी र राउटरबीचको सम्पकर्  भने ताररिहत हुन्छ। 
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िःवचले िवद्यालय नेटवकर् को केन्ििवन्दमुा रहेर सभर्र र राउटरहरुलाई एक आपसिसत 
जोड्ने काम गदर्छ। िःवचमा िविभन्न उपकरणहरुबाट आएका नेटवकर्  केवल (तार) 
जोड्ने प्वाल (पोटर्) हरु हुन्छन ्।  

 

िवद्यालय नेटवकर् का सम्पूणर् उपकरणहरुलाई जोड्ने िवशेष िकिसमको केवल 
(तार) हुन्छ जुन सामान्य िवजुली तार भन्दा फरक र महँगो पिन हुन्छ । यो 
तारको अन्तमा उपकरणमा जोड्ने कनेक्टरलाई RJ-45 भन्ने गिरन्छ । 
यसलाई उपकरणको पोटर्मा राॆरी नजोडेको खण्डमा नेटवकर् का उपकरणहरु 
िबच सम्पकर्  ःथापना हुन सक्दैन । 

 

OLPC पिरयोजनको ूायजसो िवद्यालयमा जडान गिरएको िवद्यालय नेटवकर् को बनोट तलको िचऽमा ूःतुत गिरएको 
छ: 
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64८.३  िवदु्यत शिक्त 
 

िवदु्यतको कुरा आउने िवित्तकै सुरक्षाका लािग अपनाउनु पनेर् उपायहरू अित महत्त्वपूणर् हुन्छन।् हुन त धेरैजसो िशक्षक 
साथीहरूलाई िवदु्यतका तारहरू भएका ठाउँमा अपनाउनु पनेर् सुरक्षाका आधारभतू उपायहरूबारे जानकारी होला नै; तर 
पिन यहाँ िवशेषगरी िवद्यालय र घरमा ई-पाटीको ूयोग सम्बन्धमा िवदु्यतको आवँयकता र िवदु्यतको ूयोग गदार् 
याद गनुर्पनेर् कुराहरुबारे चचार् गिरनेछ । 
िवद्यालयमा सामान्यत: िनम्न िवदु्यतीय उपकरण र साममीहरु हुन्छन:् 
१. यु िप एस (UPS) 
२. ब्यािश 
३. ई-पाटी चािजर्ङ र् याक 

UPS को ूयोजनले बत्ती नहँुदा सभर्र, िःवच, राउटर र POE मा िवदु्यत ूवाहलाई िनरन्तरता िदन सिकन्छ । बत्ती 
जाँदा UPS ले सँगै जोिडएको ब्यािशबाट िवदु्यत महण गरी UPS िसत िवदु्यतीय तारबाट जोिडएका उपकरणहरूमा 
िवदु्यत ूवाह गछर्। यसले लाइन भएको समयमा ब्यािश चाजर् गनेर् काम पिन गदर्छ । ई-पाटीहरूको सम्पकर्  राउटर र 
िःवच हँुदै िवद्यालय सभर्रिसत हँुने हँुदा बत्ती गएको समयमा UPS को सहायताले ई-पाटीहरूलाई राउटरको 
माध्यमबाट सभर्रिसतको पहँुचको िनरन्तरतालाई सम्भव तलु्याउछ । तर सभर्र, राउटर, िःवच, र POE बाहेक अन्य 
उपकरणहरु तथा चािजर्ङ र् याकहरुलाई भने UPS को लाईनमा जोड्नु हुदैन। जोडेको खण्डमा ब्यािश पूरै सिकनुका 
साथै UPS पिन ममर्त हुन नसक्ने गरी िवमन्छ । 
UPS सँगै जोिडएको ब्यािश कार, िजपमा रािखने ब्यािश जःतै हुन्छ । यसमा समय समयमा िडिःटल पानी 
(distilled water) थप्नुपनेर् हुन्छ । थप्न ढीलो भयो भने यसले िछट्टै काम गनर् छोड्छ । िडिःटल पानी गािडको 
पाटर्पुजार् बेच्ने पसलमा िकन्न पाइन्छ । िडिःटल पानी बाहेक धारा, कुवा, खोलाको पानी ूयोग गरेमा ब्यािशले काम 
गनर् छोड्दछ । िडिःटल पानी राख् नका लािग ब्यािशको मािथ ६ वटा िबकोर्ले बन्द गिरएका प्वालहरु हुन्छन ्।  
 
सामान्यत ब्यािशहरु २ Ð ४ वषर्को अविधसम्म काम गनेर् गदर्छन ्। ब्यिशको आयु सिकएपिछ यसलाई 
जहाँ पायो त्यहीं फाल्नाले यस िभऽ रहेका िवषालु हािनकारक पदाथर् (acid) ले वातावरण, खोला नाला, 
माटो र जिमनको पानीलाई समेत नकारात्मक असर पुर् याउने हँुदा िवद्यालयले यसलाई फाल्ने उिचत 
व्यवःथा गनुर् अत्यावँयक हुन जान्छ ।   

 
ई-पाटी िशक्षण हुने हरेक कक्षा कोठामा ई-पाटी चािजर्ङ र् याक रािखएका हुन्छन ्। चािजर्ङ र् याकहरुलाई UPS बाट 
आएको लाइनबाट नभई िसधा िमटरबाट आएको लाइनमा जोड्नु पदर्छ। सो चािजर्ङ र् याकलाई कोठामा िवद्याथीर्हरुले 
सहजै पहँुच हुने ठाउँमा राख्दा कक्षाको दौरानमा ई-पाटी िलन र राख् न सिजलो हुनुका साथै ई-पाटी खःने फुट्ने 
सम्भावना पिन कम हुनजान्छ। साथै चािजर्ङ र् याकलाई वषार्को पानी र मसुा आिद बाट बचाएर राख् न पदर्छ ।  
 
ई-पाटी िझक्ने बेलामा चाजर्रको तारलाई जबरजिःत बल ूयोग गरेर छुट्टाउनाले तार चुिडने भएकोले 
सम्हालेर चाजर्रको कनेक्टर (connector) मा समातेर छुट्टाउन ुपदर्छ ।  

यिद िवद्याथीर्हरूलाई ई-पाटीको चाजर्र घरमा लैजान िदने हो भने अिभभावकहरूलाई घरमा ई-पाटी सुरिक्षत तिरकाले 
चाजर् गनेर् अभ्यासका बारेमा जानकारी हुन अित आवँयक छ। 
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िवद्यतु शिक्तसम्बन्धमा Ôगनुर् पनेर्Õ र Ôगनर् नहुनेÕ कुराहरू  
• िवद्यालयमा िवदु्यत ूवाहका लािग १५ एिम्पयरको िमटर जडान गरेको हुनुपछर्। 
• िवदु्यतलाई िमटरबीना सोझै िवजुलीको खम्बाबाट तानी ूयोग गनुर् हँुदैन। 
• िवद्यालयमा िवदु्यत ूयोगका लािग उपयुक्त वाइिरङ गरेको हुनुपछर्। 
• कतै पिन नाङ्गा तारहरू हुनु हँुदैन। 
• िवदु्यतका सकेटहरू िभत्तामा उपयुक्त तिरकाबाट जडान गरेको हुनुपछर्। 
• UPS को लाइनमा तोिकएको भन्दा अन्य कुनै उपकरणहरू जोड्नु हँुदैन। 
• ई-पाटी चािजर्ङ् र् याकलाई UPS को लाइनबाट चाजर् गनुर् हँुदैन। 
• ब्यािशिसत चलखेल गनुर् हँुदैन। आयु सिकसकेको ब्यािशलाई जथाभावी िमल्काउनु हँुदैन।  
• िविभन्न उपकरणहरुलाई िवदु्यतीय लाइनमा जोड्ने पावर अड्याप्टर साटसाट गनुर् हँुदैन। 

 

तलको िचऽमा िवद्यालयका लािग िसफािरस गिरएको वाइिरङको िचऽण देखाइएको छ :   

 

 

 

 



 

65८.४ ई-
सामान्यत: 
सञ्जाल । 
सिकन्छ । 

 सङ्के
छुट्याइएको

ई-पाटीबाट 
सो को पहँुच
नेटवकर् मा ज
गदर्छ ।  

सवरू् थम िव

१. िक-बोडर्क
त्यहाँ ब्याशी

२. यिद दा
उचीत नेटव
जोिडएको छ

३. कसर्रला

४. यिद ई 
जानुहोस ्। 

ई-पाटीलाई

१. िक-बोडर्म

२. िछमेक 
देखाउँछ भ

३. कुन ैप
गनेर् नेटवक
सञ्जाल व
नेटवकर् मा ज

४. नेटवकर् ि
एउटा बाकस

पाटी र िवद्य
 ई-पाटीले दईु 
िवद्यालयको पि
 ई-पाटीमा िवद्य
कतले जनाउछ ।
को हुन्छ ।  

 िवद्यालय सभर्र
च पाउनका ला
जोिडसकेपिछ प

िवद्यालय नेटवकर्

को मािथल्लो द
शी र ध्वनी सङ्

ायाँ र वायाँ अध
वकर् िसत जोिडए
छ भनी बुझ्नुहो

ाई सञ्जाल सङ्

छैन अथवा ग 
   

ई िवद्यालय ने

मा बायाँपट्टी क

दृँयिभऽ उपल
भने  ले िवद्य

पिन सञ्जाल व
कर् को नाम दे
वतृ्त पत्ता लगा
जोड्न उिचत व

िसत जोिडन प
स देखापछर् । आ

वद्यालय नेटव
िकिसमको नेट
िरसर िभऽ दवु ै
द्यालय नेटवकर् ल
। हरेक िवद्यालय

रमा रहेको ई-पु
ािग ई-पाटीलाई
पिछल्लो पटक 

किसत जोिडएको

दाँया भागमा र
ङ्केतको देॄेपट्टी

धर्गोलाकार घेरा
एको छ। तर य
होस ्।  

ङ्केत  माथ

पाटी नेट गलत

नटवकर् मा जोड्न

कुनामा भएको 

लब्ध नेटवकर् हरू
द्यालय सञ्जाल 

वतृ्तमािथ कसर्र 
देिखन्छ। यसरी
ाउन सिकन्छ 
वतृ्तमा िक्लक ग

पासवडर् चािहने 
आवँयक भएम

ईई‐‐पाटीपाटी

टवकर्  
टवकर्  िसत तारि
 सञ्जालहरु पा
लाई रंगीन गोलो
यमा दईु वा बि

पःुतकालय हेनर्,
ई िवद्यालय नेटव
ई-पाटीले िवद्या

को छ िक छैन भ

रहेको ृेम बटन
टी सञ्जाल (नेट

ा भएको, रंगी
यिद तारोजःतो

थी राख् नहुोस ्।

टवकर् िसत जोिड

ने ूिबया: 

 िछमेक दृँय 

रू  अथवा  
 देखाउँछ ।  

राख्दा त्यस 
री िवद्यालयको
। अब ई-प

गनुर्होस ्। 

भएमा पासवडर्
मा पासवडर् राख्
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िवहीन सम्पकर्  
पाइन्छन ्भने िव
लो  सङ्केतल
िढ िवद्यालय नेट

, नयाँ ई-पाठ 
वकर् मा जोड्न आ
द्यालयको पिरसर

भनी िनम्न अन

न  मा िक्
टवकर् ) सङ्केत 

ीन गोलो सञ्जा
तो सञ्जाल सङ्

। यसले ईपाटी 

-डएको नेटवकर् िस

 बटनमा ि

  वतृ्तका रु

 वतृ्तले ूितिन
ो ूितिनिधत्व 
पाटीलाई िवद्याल

डर् राख् नहुोस ्भ
ख् नुहोस ्र ok म

िशक्षण िशक्षण पुनतपुनत

 ःथापना गनर् 
िवद्यालय बािहर 
ले जनाउछ भन
टवकर् हरु हुन्छन

अपडेट गनर्, र 
आवँयक हुन्छ 
रमा आफै िवद्या

नुसार परीक्षण 

िक्लक गरेर िःब
 [  वा  

जाल सङ्केत [
ङ्केत [ ] देि

 कुन नेटवकर् िस

सत जोिडएको छ

िथचेर िछमेक दृ

रुपमा देिखन्छन

िनिधत्व 
 गनेर् 
लयको 

भन् ने 
मा िक्लक गनुर्

तार्जगी ताितार्जगी ताि

सक्दछ Ð िवद्य
मेश सञ्जालम
ने मेश सञ्जाल
न,् जसलाई कक्ष

 इन्टरनेट उपल
 । ई-पाटीलाई 
ालय नेटवकर्  सँ

गनुर्होस:् 

बनको तल दाय
] देिखन्छ ।  

]  देिखन्छ 
िखन्छ भने ई 

िसत जोिडएको छ

छ भने िनम्न 

दृँयमा जानुहोस

न ् ।  ले 

नहुोस।्  

िलमको पािलमको पा

द्यालय नेटवकर्  र
मा माऽ जोड्न 
ललाई तारो जः
क्षा अनुसार 

लब्ध भएको ठा
 एकपटक िवद्या
सगँ सम्पकर्  ःथा

याँ भागमा हेनुर्

भने तपाईंको ई
 -पाटी मेश नेट

छ भनी बताउछ

अनुसारको ूिब

स ्। 

 मेश सञ्जाल 

ाठपऽाठपऽ  

र मेश 

ःतो 

ाउँमा 
द्यालय 
थापना 

नहुोस ्। 

ई -पाटी 
टवकर् मा 

-छ  ।  

िबयामा 



 

५. सम्बन्ध

६. सम्बन्ध
। 

७. सम्बन्ध
सम्बन्ध ः

८. अब िक
सङ्केतको 

 

नेटव

− ि
ि

− ए
स

− ि
हु

− ि
 

ध ःथािपत नभ

ध ःथािपत भएम

ध ःथािपत भए
थािपत भइसके

क-बोडर्को ृेम 
देॄेपट्टी नेटवक

वकर्  बारे ध्या

िवद्यालय नेट
िवद्यालय भन्द
एकपटक िवद्य
सो ूिबया दो
िवद्यालय नेटव
हुनुका साथै ित
िछमेक दृँयम

भएसम्म तपाईंक

मा वतृ्तको दािह

ए/नभएको पिर
कको छ भने "ज

देखाउने बटन 
कर्  सङ्केत 

ान िदनु पनेर् 

टवकर् को पहँुच
दा बािहर ई-पु
द्यालय नेटवकर्  
ोहोर् याइ राख् न
वकर् को ूचाल
ितनीहरु िबचक
मा एउटै सञ्ज

ईई‐‐पाटीपाटी

को नेटवकर् लाई 

िहने र देॄेपट्टी 

रक्षण गनर् तपाईं
जडान भयो" भ

 मा िक्ल
 देिखन्छ । 

 कुराहरू: 

च िवद्यालयको 
पुःतकालय, ई-
 िसत सम्पकर्
न पदैर्न । ई-प
लनको लािग स
को तार राॆरी
जाल िभऽका ई
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ूितिनिधत्व ग

 अधर्गोलाकार 

ईंले कसर्रलाई स
भन्ने सन्देश देि

लक गरेमा िःब

 पिरसर िभ
-पाठ अपडेट 
क ःथापना ग
पाटी अन गदार्
सभर्र, राउटर,
ी जोिडएको अ
ई-पाटीहरु माऽ

िशक्षण िशक्षण पुनतपुनत

गनेर् वतृ्त िझमिझ

घेरा देखा पछर्न

सम्बिन्धत वतृ्तम
िखन्छ ।   

बनको तल दाय ँ

भऽमाऽ िसिम
आिदमा पहँुच

गरेपिछ हरेक प
ार् आफै सम्पकर्
, िःवच जःत
अवःथामा हुन ु
ऽ देिखन्छन ्।

तार्जगी ताितार्जगी ताि

िझम गछर् । 

न ्र वतृ्त यःतो

मािथ लगेर राख्

याँ भागमा ब्याशी

मत रहन्छ । 
च हँुदैन ।  
पटक िवद्यालय
कर्  ःथापना हन्
ता सबै उपक
 पदर्छ ।  
।   

िलमको पािलमको पा

ो देिखन्छ : 

ख् न पिन सक्नु

शी र ध्वनी 

 यसैकारण 

यमा आउँदा 
न्छ ।  
करणहरु अन 

ाठपऽाठपऽ  

 

नहुुन्छ। 
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66८.५ नेटवकर्  र िवदु्यतीय ूवाहमा आउन सक्ने सामान्य समःयाहरु र ितनका 
समाधानका उपायहरु 

ई-पाटी र िवद्यालय नेटवकर्  िबच सम्पकर्  ःथापना हुन नसक्नुका कारणहरु: 

१. ई-पाटी िवद्यालयको हाता बाट टाढा हुन ु

सामान्यत: ई-पाटीलाई िवद्यालय नेटवकर् मा जोड्ने राउटरको क्षमता करीब ५० Ð १०० िमटरको 
दरुीिभऽ पदर्छ । यिद ई-पाटी सो दरुी भन्दा टाढा भएमा राउटरले ई-पाटी िसत सम्पकर्  ःथापना 
गनर् सक्दैन । यःतो अवःथामा िछमेक दृँयमा िवद्यालय नेटवकर् को रंगीन गोलो भिटंदैनन, अथवा 
भेिटए पिन गोलाकार िभऽ रंग भिरएको नभई खािल हुन्छ ।   

२. राउटर नचलेको अवःथामा हुन ु

राउटरको निजक रहेर पिन िवद्यालय नेटवकर् को रंगीन गोलो नभेिटएमा राउटर नचलेको हुनु पदर्छ 
। यसको समाधानको लािग पिहले राउटर अन छ वा छैन हेनुर् पदर्छ । राउटरका साना बत्तीहरु 
बलेका छैनन ्भने राउटर अन छैन भन्ने बुझ्नु पछर् । राउटरमा िवद्युतीय ूवाह रोिकएमा अन हुन 
सक्दैन । राउटरलाई UPS बाट िवद्युतीय शिक्त उपलब्ध हुने हँुदा िवजुली नहँुदा पिन राउटर चल्नु 
पदर्छ । नचलेको खण्डमा राउटरको पावर कनेक्टर राॆरी जोिडएको छ वा छैन हेनुर्होस ्। साथ ै
UPS र राउटर िबचको िवजुली तार कतै कािटएको वा िबिमएको अवःथामा छ िक जाँच्नुहोस ्।  

३. पासवडर् गलत हुनु  

ूायजःतो नेटवकर् मा पासवडर् रािखएको हँुदैन । नेटवकर् मा जोड्ने दौरानमा पाडवडर् राख् ने बाकस 
देखा परेमा सम्बिन्धत ूािविधकलाई सम्पकर्  गिर पासवडर् बुझ्नुहोस ्।  

िवद्यालय नेटवकर् मा जोिडए पिन ई-पुःतकालय, ई-पाठ अपडेटमा पहँुच नभएमा: 

१. िःवच र सभर्र अन भएको छ वा छैन हेनुर्होस ्।  

२. िःवच अथवा सभर्र अन छैन भने पिहले UPS बाट आएको लाइनमा त्यस उपकरण जोिडएको छ िक 
छैन हेनुर्होस।् छैन भने उपकरणलाई लाइनमा UPSको लाइनमा जोड्नुहोस ् र अन गनुर्होस ् । िःवच 
लाइनमा जोिडएपिछ राउटर जःतै ःवत: अन हुन्छ भने सभर्रलाई चािहं लाइनमा जोडे पँ चात पावर बटन 
िथचेर अन गनुर् पदर्छ ।  
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३. िःवच र सभर्र लाई UPS बाट िवद्यतुीय शिक्त उपलब्ध हुने हँुदा िवजुली नहँुदा पिन यी उपकरणहरु 
चल्नु पदर्छ । नचलेको खण्डमा पावर कनेक्टर राॆरी जोिडएको छ वा छैन हेनुर्होस ्। साथै UPS बाट 
आएको िवजुलीको तार कतै कािटएको वा िबिमएको अवःथामा छ िक जाँच्नुहोस ्। 

४. िःवच र सभर्र दवुै अन भएर पिन ई-पाटीबाट ई-पुःतकालय र ई-पाठ अपडेटमा पहँुच नभएमा ियनीहरु 
िबचको र िःवच र राउटर िबचको नेटवकर्  तारको अवःथा जाँच्नहोस ्। तार कतै कािटएको वा कनेक्टर 
उपकरणहरुमा राॆरी नजोिडएमा सम्पकर्  ःथापना हुन सक्दैन ।  

इन्टरनेट उपलब्ध ठाउँमा इन्टरनेटमा पहँुच नभएमा: 

१. मािथ लेिखए बमोिजम ई-पाटी र सभर्र िबचको सम्पकर्  ःथापना भएको छ वा छैन जाँच्नुहोस ्। 

२. सभर्रमा रहेका ई-पुःतकालय र ई-पाठ अपडेट जःता साममीहरुमा ई-पाटीको पहँुच छ िक छैन 
जाँच्नुहोस ्। 

३. ई-पुःतकालय आिदमा पहँुच भएता पिन इन्टरनेटमा सम्पकर्  हुन सकेन भने िनम्न कुराहरु जाँच्नुहोस:् 

− सभर्र र रेिडयो िबचको सम्पकर् मा समःया आएको हो िक जाँच्नुहोस ्
o सभर्र र POE िबचको नेटवकर्  तार छुिट्टएको वा नेटवकर्  कनेक्टर राॆरी नजोडोएको छ िक 

हेनुर्होस ्
o POE र बािहर रािखएको रेिडयो िबचको नेटवकर्  तार छुिट्टएको वा नेटवकर्  कनेक्टर राॆरी 

नजोडोएको छ िक छैन हेनुर्होस ्
o POE लाई UPS बाट िवद्युतीय शिक्त सुचार रुपमा पुगेको छ वा छैन हेनुर्होस ्

− िवद्यालयको रेिडयो र बािहरको रेिडयो िबचको सम्पकर् मा समःया आएको हो िक जाँच्नुहोस ्
o बािहर रािखएको रेिडयो हावा हुरी वा अन्य कारणले ढलेको वा अन्य िदशाितर फकेर् को छ 

िक जाँच्नुहोस ्। सो भएमा सम्बिन्धत ूािविधकलाई सम्पकर्  गनुर्होस ्।  
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8९. ूशासिनक र सरोकारवालाहरु िबच समन्वय र भूिमका 
ljBfnox?df ev{/} dfq O{kf6Lsf] dfWodjf6 sIff @, # / ^ sf g]kfnL, ul0ft / c+u|]hL ljifox?sf] 
k9fO ;'? ul/Psf]5 . o;/L xfn gd"gfsf] ?kdf yfnLPsf] O{{kf6L PsLs[t lzIf0f l;sfOsf dfWodaf6 
ljBfyL{x¿sf] ck]lIft l;sfO pknlAwdf a9f]Q/L NofO{ lzIffsf] u'0f:t/ clej[l4 ug{sf nflu ;DalGwt 
;/f]sf/jfnfx¿sf] cxd\ e"ldsf /xG5 . lzIf0f l;sfO{sf] qmddf k|d'v ?kdf ;/f]sf/ /fVg] lgsfox? 
dWo] oxfF ;DalGwt ljBfnosf] k|wfgfWofks, >f]tJolQm / lhNnf lzIff sfof{nodf /x]sf k|ltjfns Ps 
Nofk6k sfo{qmdsf kmf]sn k;{gx?sf] e"ldsfsf jf/]df oxf rrf{ ul/Psf] 5 .  

67९.१ ूधानाध्यापकको भूिमका 
 

o lgoldt ¿kn] O{kf6Ldf cfwfl/t sIff cjnf]sg ug{] . 
o O{kf6L dfkm{t lzIf0f eO{/x]sf sIffx?sf] lgoldt ¿kdf kf7of]hgf, O{kf6L / O{kf7 

k|of]usf] /]s8{ cg'udg ug{] .  
o cfjZostf cg';f/ lzIfsx¿aLr O{kf6L PsLs[t lzIf0faf/] 5nkmn / ;dLIff u/fpg] . 
o O{kf6L ;'/Iff / htgsf ;fy k|of]u eP gePsf] x]g{] tyf k|fKt ePsf O{kf6L / cGo 

pks/0fx?sf] nut lgoldt ?kdf cBfjlws x'g] Joj:yf ldnfpg] . 
o O{kf6L dfkm{t lzIf0f ug{] lzIfsx¿sf] sfo{af]emk|lt ;r]t x'g] . 
o ;|f]tJolQm dfkm{t O{kf6L Plss[t lzIf0fsf jf/]df lhNnf lzIff sfof{nodf dfl;s k|ult 

k|ltj]bg a'emfpg] . 
o O{kf6L dfkm{t Plss[t lzIf0f eO{/x]sf cGo ljBfnosf lzIfsx¿;+u kf/:kl/s 

;dGjosf] cfwf/df cGt/lqmofsf] cfof]hgf ug{] . 
o k|fljlws ;d:ofx¿sf] lnlvt nut /fvL ;dodf g} ;femf lzIff O{kf6L / lhNnf lzIff 

sfof{nosf] Focal Person nfO{ hfgsf/L k7fpg] . 
o ljBfnodf OLPC sfo{qmd;DaGwL /lhi6/ /fvL o;;u ;DjlGwt clen]vx? cBfjlws 

ug{] . 
o OLPC sfo{qmdsf] yk k|efjsf/Ltfsf nfuL cfjZostfg';f/ ljBfno Joj:yfkg ;ldlt, 

cleefjs tyf cGo ;/f]sf/jfnf lgsfox?;u 5nkmn tyf cGt/lqmof sfo{qmd 
;~rfng ug]{ .  

 

68९.२ ौोतब्यिक्तको भूिमका 
o dfl;s ¿kdf O{kf6L PsLs[t sIff cjnf]sg u/L k[i7kf]if0f k|bfg ug{] .  
o lhNnf lzIff sfof{nodf x'g] ;|f]tJolQmx¿sf] dfl;s ;dLIff a}7sdf sfo{qmdsf] k|ult 

k|:t't ug{] . 
o O{kf6Ldf ePsf O{kf7 lqmofsnfkx¿ ljBfnodf uP/ ck8]6  u/L ;f] O{kf7x?df 

cBfjlws /xg] . 
o ;|f]ts]Gb| :t/Lo a}7sdf o; sfo{qmdsf] ;dLIff ug{] .  
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69९.३ फोकल पसर्नको भूिमका 
o OLPC sfo{qmd;DaGwL lhNnfdf ;~rflnt sfo{qmdsf] clen]v cBfjlws ug{] . 
o ;DalGwt lgsfox¿ -lzIff ljefu, ;femf lzIff O{kf6L, z}lIfs hgzlQm ljsf; s]Gb|, 

ljBfnox¿ tyf ;|f]t s]Gb|_ ;Fu ;dGjo :yflkt u/L sfo{qmd ;~rfng ug]{ / 
sfo{qmdsf] k|efjsfl/tf cfjZos k[i7kf]if0f lbg] . 

o lhNnf lzIff sfof{no dfkm{t q}dfl;s ?kdf lzIff ljefudf k|ltj]bg k7fpg] . 
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9१०. अनुसुिच नमुना पाठयोजनाहरु 
िवषय  : नेपाली                                           कक्षा  : २                                               िमित:                       

70१०.१ किवता वाचन: घाँघरीको पोल्टो र पुःतक 
पाठको उदे्दँय :  १) िविभन्न ूकारका आवाजहरू र उःतै ध्विन सुिनने अथार्त ्अनुूासयुक्त    
   शब्दहरू सुनी छुट्ट्याउनु  

             २) िहज्जे िमलाएर पिरिचत शब्दहरू लेख्नु  

          ३) शब्दभण्डार विृद्ध गनुर्  

        ४) छन्दमा किवता वाचन गनर् सक्नु 
पाठ्यपुःतकको पाठ : पुःतक (पषृ्ठ सङ्ख्या ४८) 

ई-पाठको िबयाकलाप : घाँघरीको पोल्टो 
िशक्षणसाममी :  

पाठ/िबयाकलापको बम र समय :  (३ िदन लगाएर पढाउन सिकन्छ ।) 
ब सं. िवषय/िबयाकलाप समय (िमनेट) 

  पिहलो िदन  

 

१ 
 

• कक्षा २ को मेरो नेपाली िकताबको पषृ्ठ सङ्ख्या ४८ मा भएको पुःतक 
किवता िशक्षकले लयबद्ध वाचन गनेर्। िवद्याथीर्हरूलाई पिन पटक पटक सँगै 
वाचन गनर् लगाउने।  

• एक दइुजना िवद्याथीर्हरूलाई एक्लै पिन वाचन गनर् िदने। 

 

१० 

२ 
 

• किवता पढ्दा कुन कुन शब्दका जोडीहरू वाचन गदार् रमाइला लाग्छन ्भनी 
सोध्ने। िवद्याथीर्ले नबुझेमा िशक्षक आफैले पाना, दाना, साना जःता वाचन 
गदार् उःतै सुिनने शब्दहरू अरू के के छन ्भनेर सोध्ने। 

• िकताबमा नभएका अन्य शब्दका जोडीहरू पिन जानेका छन ्भने भन्न 
लगाउने। 

• यःता शब्दहरूलाई अनुूासयुक्त शब्द भिनन्छ भन्ने जानकारी िदने। 

१० 

३ • अब ई‐पाटी ल्याई ई‐पाठमा भएको एउटा यःतै खाले किवता पिन सुनौँ 
भनी ई‐पाठ खोल्न लगाउने। 

• ई‐पाठ खुल्ने अवधीभरी पुःतक किवता अरू कसैले एक्लै पढ्न मन गछर् 
भने िदने। 

• कसैले नहेिरकन वाचन गनर् सक्छ भने पिन गनर् िदने। 

 
 
 
 
 
 

२० 
 • ई‐पाठ खुलेपिछ घाँगरीको पोल्टो किवता िवद्याथीर्हरूलाई पिहले आफै सुन्न 

लगाउने।  
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• त्यसपिछ िवद्याथीर्हरूलाई हात बाँधेर बःन लगाइ िशक्षकको ई‐पाटीबाट एक 
एक पद्यांश सुन्ने र िवद्याथीर्हरूलाई दोहोयार्उन लगाउने। 

• िबयाकलापको पाठको पषृ्ठ १ खोल्न लगाउने र  ई‐पाटीको audio बन्द गरेर 
sequence control button मा िक्लक गदैर् सबैले ई‐पाटीबाट छन्दमा किवता 
वाचन गनेर्। 

• ई‐पाटी बन्द गनेर् बममा ई‐पाठबाट आज िसकेका कुराहरू पुनरावलोकन 
गनेर्। 

  दोॐो िदन  

 

१ 
 

• किवतामा के भन्न खोिजएको छ भन्ने कुरा ककसले बुझेको छ भन्न 
लगाउने। 

• ई‐पाटी ल्याउन लगाइ ई‐पाठ नखुलुन्जेल घरमा कण्ठ पारेर ल्याएको 
घाँगरीको पोल्टो किवता एक पटक सबैजनालाई सँगै वाचन गनर् लगाउने। 
एक्लै वाचन गरेर सुनाउन चाहनेहरूलाई पिन मौका िदने। 

 

१० 

२ • किवतामा ूयोग भएका अनुूासयुक्त शब्दहरूका बारेमा छलफल गनेर्।  १० 
३ • यो ई‐पाठ अभ्यास गदार् के के िसक्छोँ भन्ने कुरा छोटकरीमा बताइिदने। 

• ई‐पाठ अभ्यासको तह १ र तह २ भ्याएसम्म धेरै पटक गनर् लगाउने। 
१५ 

४ • ई‐पाटी बन्द गनेर् बममा किवतामा उल्लेख गिरएका महत्त्वपूणर् िशक्षाहरू, 
जःतै– भुइँमा खसेको खाना खान हुन्न जःता अवधारणाहरू आिदलाई 
महत्त्वका साथ छलफल गनर् लगाउने। 

५ 

  तेॐो िदन  
१  • अिघल्लो कक्षाको अन्त्यमा गरेको छलफललाई िनरन्तरता िदने।  १० 
२  • िवद्याथीर्हरूले घरबाट लेखेर ल्याएका उःतै ध्विन भएका शब्दहरूका बारेमा 

छलफल गनेर् र ती शब्दहरूको सम्भव भएसम्म िवद्याथीर्हरूबाट नै 
सान्दिभर्क ूयोग गराउने। 

१० 

३ • मेरो नेपाली िकताब पाना नं. ४९, ५० का अभ्यास १, ६, र ७ गनर् 
लगाउने। 

१५ 

४ • यी दईु किवताबाट हामीले के के िसक्यौँ भन्ने चचार्ले पाठको अन्त गनेर्। ५ 
गहृकायर् :   

िदन १: घाँगरीको पोल्टो किवता कण्ठ पारेर आउनु। 
िदन २: ई-पाठको पिहलो र दोॐो तहको अभ्यास धेरै पटक गरेर ल्याऊनु। उःतै सुिनने अनुूासयुक्त अन्य 
शब्दहरू खोजेर ल्याउनु। 
िदन ३: मेरो नेपाली िकताब पाना न.ं ५१ को अभ्यास ८, ९, र १० कापीमा गरेर ल्याउनु। 
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िवषय  : गिणत                                                     कक्षा  :३                                               िमित: 

71१०.२ दरूी मापन तथा रूपान्तरण 
पाठको उदे्दँय : १) िमिलिमटर, सेिन्टिमटर, िमटर र िकलोिमटरका बारेमा जानकारी हुनु 

  २) रुलर र टेपका माध्यमबाट िमटर, सेिन्टिमटर र िमिलिमटर ूयोग गरी लम्बाइ नाप्न 
सक्नु 

   ३) िसकेका एकाइहरू ूयोग गरी एकाइ रूपान्तरण गनर् सक्नु 
पाठ्यपुःतकको पाठ : दरूी, पषृ्ठ ७३ - ७६ 
ई-पाठको िबयाकलाप : दरूी 
िशक्षणसाममी :  दरूी नाप्ने टेप, रूलर 
पाठ/िबयाकलापको बम र समय :  (पाठ २ िदन लगएर गनर् सिकन्छ ।) 
बम सं. िवषय/िबयाकलाप समय (िमनेट) 

 

१ 
पिहलो िदन: 

• अिगल्लो िदन नै िवद्याथीर्हरूलाई जजसको घरमा कपडा अथवा अन्य कुरा 
नाप्ने टेप छ उनीहरूले ःकुल ल्याउन सक्छन भने ल्याउनु भनेर अराउने।  

 
 

२ 
 

• ई‐पाठको रेखाखण्ड िबयाकलापको पाठको पुनरावलोकन गनर् लगाउने।   

१० 
३ • िवद्याथीर्हरूलाई सानो सानो समूहमा िवभाजन गरेर उनीहरूले ल्याएको 

लम्बाइ नाप्ने साममीहरू ूयोग गरी एक िमटरमा कित सेिन्टिमटर र कित 
िमिलिमटर हँुदो रहेछ र त्यःतै एक सेिन्टिमटरमा कित िमिलिमटर हँुदो 
रहेछ भन्ने कुरा हेनर् लगाउने। 

• उनीहरूसँगै सोधेर कालोपाटीमा िमटर, सेिन्टिमटर र िमिलिमटरको सम्बन्ध 
(के बराबर कित हँुदो रहेछ भन्ने कुरा) िशक्षकले कालोपाटीमा लेखेर 
देखाउने। 

 

२० 

३ 
 

• त्यःतै २ से िम , ३ से िम, ७ से िम १० से मी मा कित िम िम हुन्छ 
गन्न लगाएर कालोपाटीमा िटप्ने। 

• १ िम, २ मी, ६ िम, ९ िम मा कित से मी हुन्छ होला भन्ने कुरा पिन 
कालोपाटीमा िटप्ने।  

• घरमा के कःता नाप्न िमल्ने सीधा बःतुहरू पाइएलान ्भन्ने छलफल गरी 
केिह बःतुहरू नाप्ने गहृकायर् िदने। 

 

१० 

१ 
 

दोॐो िदन: 
• पिहलो िदनको गहृकायर्को िसलिसलामा िवद्याथीर्हरुले ल्याएका नापहरु कालो 

पाटीमा िटपेर छलफल गनेर् ।  

 

१० 
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• लम्बाइ नाप्ने साममीहरू ूयोग गरी एक िमटरमा कित सेिन्टिमटर र कित 
िमिलिमटर हँुदो रहेछ िमटरबाट सेिन्टिमटर र िमिलिमटर, सेिन्टिमटर बाट 
िमिलिमटरमा रुपान्तरण गनर् के गनुर् पलार् भन्ने कुराको छलफल गनेर्। 

• त्यःतै सानो एकाईबाट ठूलो एकाईमा पिरणत गनर् के गनुर् पछर् होला भनेर 
पिहला छलफल गनेर् र त्यसपिछ िवद्याथीर्हरूबाट नआएको कुरालाई 
िशक्षकले ःपष्ट पारी िदने। 

 

२ 
 

• ई‐पाटी खुल्न लाग्ने समयमा कालोपाटीमा दईुचारओटा दरूीको सङ्ख्या 
लेखेर मौिखक रूपान्तरण गनर् लगाउने। 

• यो ई‐पाठ गदार् के के िसक्छोँ भन्ने कुरा छोटकरीमा बताइिदने। 
• ई‐पाठ िबयाकलापको पाठको भाग गनेर्।  
• ई‐पाठको पषृ्ठ ४ ूशःत समय िदएर खेल्न लगाउने। यो िबयाकलाप गदार् 

िवद्याथीर्हरूले कापी कलम पिन ूयोग गनुर् पनेर् हुन सक्छ।  

 

१५ 

३ 
 

• त्यसपिछ अभ्यासको भाग ३/४ पटक गनर् लगाउने । यस बममा एक पटक 

गरीसकेपिछ फेरी शरुू गनुर् अगी सबैको ध्यानाकषर्ण गरी रुपान्तरण गदार् थिपने 

शनू्यको सङ्ख्याको ढाँचा पिन हेरेर अब देिख सकेसम्म मनमनै िछटोिछटो िहसाब 

गनर् ूोत्साहन िदने। 
• अभ्यास सिकएर ई‐पाटी बन्द गनेर् बममा ई‐पाठबाट आज िसकेका कुराहरू 

पुनरावलोकन गनेर् र गहृकायर् िदने। 

१५ 

गहृकायर् :   
 

िदन १: रुलरको ूयोग गरेर घरमा भएका कुनै ४ सीधा बःतु को लम्बाइ 
सेिन्टिमटर र िमिलिमटरमा नापेर कापीमा िटपेर ल्याउने। 
िदन २:  मेरो गिणत पषृ्ठ सङ्ख्या ७६ मा भएको  अभ्यास गरेर ल्याऊ। 
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िवषय  : अङ्मेजी                  कक्षा  : ३                          िमित:  

72१०.३ Things We Like 
पाठको उदे्दँय : Things We like ूयोग गरी शब्द, वाक्य, ूश्न, िनदेर्शनलाई सुनेर ूितिबया जनाउन 
सक्नु । 
पाठ्यपुःतकको पाठ : My English Book III, Page 10 - 13: What do you like? 

ई-पाठको िबयाकलाप : Things We Like 

िशक्षणसाममी :  

पाठ/िबयाकलापको बम र समय :  (पाठ ४ िदन लगाएर गनर् सिकन्छ ।) 
बम सं. िवषय/िबयाकलाप समय (िमनेट) 

  पिहलो िदन  

 

१ 
 

• ई‐पाठ ूयोगपूवर्को िबयाकलाप १ र २ गराउने। 
• कुन अवःथामा to  को ूयोग गनेर् र कःतो अवःथामा नगनेर् भन्ने कुरा 

ःपष्ट पािरिदने। (verb को अगािड to  लाग्ने र noun सगँ to    नलाग्ने हुन्छ,
(हेनुर्होस ्पाठिववरण)। 

• एक राउन्ड ूश्न उत्तर noun र verb दवुैथरीलाई िमसाएर पिन गनेर्। 

 
 

२० 

२ 
 

• ई‐पाठ िबयाकलाप खोल्ने अविधमा ई‐पाटीको ूयोगसम्बन्धी फाराम भनेर्। 
• यो ई‐पाठ गदार् के के िसक्छोँ भन्ने कुरा छोटकरीमा बताइिदने। 
• पाठको भाग एकपटकमा एक पाना गनर् लगाउने र िवद्याथीर्को ध्यानाकषर्ण 

गरी सो पानामा भएको धारणासम्बन्धी छलफल गरेर ःपष्ट पानेर्। 
• यो िबयाकलाप गदार् सुिनने आवाज िवद्याथीर्हरूलाई दोहोर् याउन लगाउने। 

 
 
 

१५ 

३  • िवद्याथीर्हरूलाई आज पढेका िवषयवःतुको सारांश भन्न लगाउने। ५
  दोॐो िदन  

 

१ 
 

• िवद्याथीर्हरूलाई ई‐पाटी खोल्न लगाउने र खुल्ने समयमा अिगल्लो िदनमा 
िसकेका अभ्यास तह एकका लािग ूयोग गिरने धारणाहरूको पुनरावलोकन 
गनेर्।  

 

५ 

२ • तह १ को अभ्यास धेरैपटक दोहोर् याएर गराउने। 
• यस अविधमा िवद्याथीर्हरूले अभ्यास बुझे‐नबुझेको ध्यान पुर् याउन उनीहरूको 

कामको िनरीक्षण गनेर्। 

 

१५ 

४ • ई‐पाठ ूयोगपूवर्को िबयाकलाप ३ र ४ गराउने।  १५ 
५ • आज पढेका िवषयवःतुको सारांश िवद्याथीर्हरूलाई भन्न लगाउने। ५
  तेॐो िदन  

  • My English Book 3, पषृ्ठ ११ मा भएको कथा पढ्ने र िदइएका ूश्नहरूकMy    
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१  • English  Book  3,  पषृ्ठ  ११ मा भएको कथा पढ्ने र िदइएका ूश्नहरूका 
उत्तर मौिखक रूपमा गराउने।  

१५

२ 
 

• ई‐पाटी खोल्ने अविधमा पषृ्ठ १२ को अभ्यास ४ को मौिखक अभ्यास 
गराउने।  

५

३ • ई‐पाठ ूयोगपूवर्को (पाठिववरण हेनुर्होस)् िबयाकलाप ३ र ४ गराउने।  
• यो ई‐पाठ को अभ्यास गदार् के के िसक्छोँ भन्ने कुरा छोटकरीमा 

बताइिदने। 

१५ 

४ • तह २ को अभ्यास धेरैपटक दोहोर् याएर गराउने। 
• ूश्न र उत्तरमा िबयाको ूयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुराको छलफल गरेर 

कक्षा टुङ्ग्याउने।  

१० 

  चौथो िदन   

 

१ 
• पषृ्ठ १२ B मा भएको अभ्यास पिहला िशक्षकले िवद्याथीर्हरूलाई सोधेर उत्तर 

भन्न लगाउने। 
• त्यसपिछ िवद्याथीर्बीच ूश्नउत्तर गनर् लगाउने। 

 

१० 

२ • अिगल्ला िदनहरूमा िसकेका अभ्यास तह १ र २ का लािग ूयोग गिरने 
धारणाहरूको गहृकायर्मा गरेको काम एकआपसमा दाँजेर पुनरावलोकन गनेर्। 

५

३ • िवद्याथीर्हरूलाई ई‐पाटी खोल्न लगाउने र खुल्ने समयमा अभ्यासको तह ३ 
मा भए जःत ैूश्न सुनेर उत्तर िदने तथा उत्तर भनेर ूश्न सोध्न लगाउने। 

५ 

४ • तह ३ को अभ्यास धेरैपटक दोहोर् याएर गराउने। १५
५ • िवद्याथीर्हरूलाई आज पढेका िवषयवःतुको सारांश भन्न लगाउने। ५

गहृकायर् : 
पिहलो िदन: ई-पाठ िबयाकलापको पाठको भाग राॆरी बुझेर धेरैपटक गरेर आऊ। 
दोॐो िदन :  तह १ को अभ्यास धेरैपटक गरेर आऊ। 
तेॐो िदन : ूश्न गदार् र उत्तर िदँदा िबयाको ूयोग कसरी हुन्छ भनी ४ ओटा उदाहरणसिहत लेखेर ल्याऊ। 
चौथो िदन : My English Book 3, पषृ्ठ १४ मा भएका ूश्नहरूका उत्तर लेखेर ल्याऊ। 
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िवषय  : बाल सािहत्य                             कक्षा  : ३                   िमित:   

73१०.४ ई-पुःतकालय एिककृत कक्षा: Count Your Chickens 
पाठको उदे्दँय :  ई-पुःतकालयका बाल सािहत्यमा भएका कथाको ूयोग द्वारा पढ्न िसक्नु । 
पाठ्यपुःतकको पाठ :  हप्तामा एक पटक गराउने भएकोले अङ्मेजी िवषयको जुनसुकै पाठसँग सम्बिन्धत 
गराए पिन हुन्छ । 
ई-पाठको िबयाकलाप :  ई-पुःतकालय: Meena Series को Count Your Chickens नामक कथा । 
िशक्षणसाममी :  ई-पुःतकालयको बाल सािहत्य िभऽको Meena Series को Count Your Chickens 

भन्ने पुःतक ।  
पाठ/िबयाकलापको बम र समय :  ७/८ िपिरयड लगाएर गराउन सिकने बयाकलाप (हप्ताको १ िदन 
गराउन सिकन्छ) 

बम सं. िवषय/िबयाकलाप समय 
 पिहलो िदन  

१ 
 
 

• सबै िवद्याथीर्लाई आफ्नो विरपिर बसाउने। कक्षाकोठा बािहर लगेर चौरमा 
बसाउँदा पिन हुन्छ। 

• Count your chickens भनेको के हो भन्ने कुराको छलफल गनेर्। 

 

१० 

२ 
 

• िवद्याथीर्हरूको उत्सुकता बढाउनका लािग कथा के िवषयमा होला र कथामा के 
हुन्छ होला भनेर केटाकेटीहरूलाई सोध्ने र छलफल गनेर्। 

 

१० 
३ 
 

• मीनाको छोटो पिरचय िदने। िकताबको पाना नं. २ मा भएका कुरा िशक्षकले 
पढेर मीनाको िवषयमा जनाकारी िलने र िवद्याथीर्हरूसँग छलफल गनेर्। 

 

५ 

४ 
 
 

• िकताबको पाना नं. १ खेिख ११ सम्म पढेर सुनाउने। 
• ूत्येक पाना पढ्दाखेिर त्यस पानामा भएको िचऽ सबैलाई देखाउने। 
• ूत्येक पानामा के भिनएको होला भनेर िवद्याथीर्हरूलाई सोध्ने र कथा बुझे 

नबुझेको िनधो गनेर्। 

 

१० 

५ 
 
 

• एघारौँ पानामा पुगेपिछ यसपिछ के हुन्छ होला भनेर िवद्याथीर्हरूलाई अनुमान 
गनर् लगाउने। 

• कथा आफै पढ्यौ भने त्यो थाहा पाउन सिकन्छ िक भन्ने र कथा घरमा पढेर 
हेर भन्ने।  

 

५ 

 दोॐो िदन  

१ 
 

• ककसले पूरै कथा पढेर आयो र कसले कथा बुझ्यो भनी िवद्याथीर्हरूलाई 
सोध्ने। 

• एकदईु जनालाई कथामा के भयो भन्न लगाउने। 

 

१० 
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२ • त्यसपिछ िशक्षकले एक पटक िदन १ मा जःतै गरी पूरै कथा पढेर 
सुनाइिदने। 

• ूत्येक पाना पढ्दाखेिर एकपटक सबै िवद्याथीर्हरूले देखे्न गरी कथामा भएको 
िचऽ देखाउन सम्झनु पछर्। 

 

१५ 

३ • पूरै कथा कुनै एक िवद्याथीर्लाई दोहोयार्उन लगाउने। 
• कथा कःतो लाग्यो, िकन राॆो लाग्यो, कथाले के िशक्षा िदन खोजेको छ र 

छोरा लाई माऽ ःकुल पठाएर छोरीलाई नपठाउँदा के हुन्छ अथवा छोरीलाई 
पिन ःकुल पठाउन िकन जरूरी हुन्छ जःता कुराहरूका िवषयमा ूशःत 
छलफल गनेर्। 

१५ 

 तेॐो िदन  
१ • िवद्याथीर्हरूले िटपेर ल्याएका शब्दहरूका बारेमा छलफल गनेर् र ती शब्दहरूका 

माने कालोपाटीमा लेखेर िटप्न लगाउने। 
१० 

२ • तीनै शब्दहरू ूयोग गरेर वाक्यहरू मौिखक रूपमा बनाउन लगाउने।  १० 

३ • त्यसपिछ आआफ्नो कापीमा तीनै शब्दहरू ूयोग गरी बाक्य लेख्न लगाउने। १५ 

४ • एकदईुजना िवद्याथीर्हरूका वाक्यहरू सबैका लागी पढेर सुनाइिदने। ५ 
 चौथो िदन  

१ • अिघल्लो िदनमा छलफल गिरएका शब्दहरू कालोपाटीमा लेिखिदने र ती 
शब्दहरू ूयोग भएका ठाउँहरू खाली राखेर वाक्यहरू लेिखदीने। 

• िवद्याथीर्हरूलाई खाली ठाउँमा ठीक शब्द भरेर वाक्यहरू लेख्न लगाउने। 

 

२० 

२ • आफूले लेखेका वाक्यहरू िमले निमलेको जाँच्नका लािग चार पाँचजना 
िवद्याथीर्हरूको समूह बनाएर एक आपसमा छलफल गरेर जाँच्ने। 

५ 

३ • िवद्याथीर्ले िटपेर ल्याएका शब्दहरूको ूयोग अिगल्लो िदनको जःतै गनेर्। १५ 
 • माथी िदएका ूिबयाहरू अरू केिह िदन ूयोग गरी पूरै कथा सकाउने। ____ 

गहृकायर् :   
 

िदन १:  ११ पाना पिछको बाँकी कथा घरमा पढ। 
िदन २:  पूरै कथा राॆरी घरमा पढेर पाना नं. ३, ४, र ५ मा भएका अप्ठ्यारा 
शब्दहरू कापीमा िटपेर ल्याउनु। 
िदन ३:  पाना नं. ६ देिख ११ सम्म भएका अप्ठ्यारा शब्दहरू कापीमा िटपेर ल्याउ। 
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नेपाली टाइिपङ् (Unicode Traditional) 

 

  

आधा र जोिडएका अक्षरहरु लेख् ने तरीका 

 


	१. ई-पाठ एक परिचय
	१.१ ई-पाठ खोल्ने तरिका
	१.२ चाहिएको क्रियाकलाप वा ई-पाठ खोल्ने तरिका
	१.३ बिस्तृत पाठ विवरण र पाठ योजना हेर्ने तरिका
	१.४ परिचय पृष्ठबाट पाठ खोल्ने र चलाउने तरीका
	१.५ परिचय पृष्ठ नभएका ई-पाठ क्रियाकलाप चलाउने तरिका
	१.६ ई-पाठ बन्द गर्ने तरिका

	२. ई-पाटी एकिकृत शिक्षण
	२.१ ई-पाटी एकिकृत शिक्षण भनेको के हो ?
	२.२ ई-पाटी एकिकृत शिक्षणका उद्देश्यहरु
	२.३ सफल ई-पाटी एकिकृत शिक्षणका लागी शिक्षकले गर्नुपर्ने अनिवार्य क्रियाकलापहरु के के हुन् ?
	२.४ कुनै पनि ई-पाठको पुर्ण अध्ययन भन्नाले के वुझिन्छ ?
	२.५ पाठयोजना तयार गर्दा कुन प्रक्रिया अपनाउने र पाठयोजनामा के के समावेश गर्ने ?
	२.६ सफल ई-पाटी एकिकृत शिक्षणका लागी शिक्षकले कक्षाको शुरुवात कसरी गर्नुपर्छ ?
	२.७ सफल ई-पाटी एकिकृत शिक्षण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के के हुन् ?
	२.८ ई-पाटी एकिकृत शिक्षणको रुजूसूची
	२.९ फितलो पाठयोजनाको नमुना: दूरी मापन 
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