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• ट�काोाज काक�  ाझा िशका ई-पाट�  ानेपा लिलतपोु 

तािलम �ितवेदन 
 

तािलमको नामः ई-पाट� एक�कृत िशक् ि काक तािलम 

स्ानः �ी ि �बेनी िनमनमााधिमक कव�ालध ि �पोपो� १, बलेवा  तनहँु 

तािलमका  हभािगः �ी ि �बेनी िनमनमााधिमक कव�ालध ि �पोपो� १, बेलवा का १३ जना िशकक 

िमितः २०६८ जे� १ दे�प ७ गते  मम ७ �दन 

 

�िशककहक 

• गोकवनद� ाद पोपोेल, �िशकक श �कक तािलम केन  तनहँु 
 

�ाकविधक  हधोग 

• ोाम ि  ं ाझा िशका ई-पाट�  ानेपा लिलतपोु 
• आधषु वनत  ाझा िशका ई-पाट�  ानेपा लिलतपोु 

 

तािलमको उ�ेशध 

ध  तािलमका �मपु उ�ेशधहक ध  सन ुाो ोहेका ि्एः 
1. िशककहकलाई ICT मा  ाको बनाउने, 

2. ई-पाट�मा ोा�पएका ��धाकलापहकको �धोग गनन ो धीनको �धोगमा आकपनप  ामानध  मसधाहकको 
 माधान गनन  कम बनाउने, 

3. कका िशक्को कविध ो ���धामा ई-पाट� एक�कृत गनप त�ोकाहकमा सअधा  गोाउने, 

4. ई-पसतकालधको जानकाो� त्ा एक�कृत िशक् त्ा �धोग गनन सअधा  गोाउने 

5. कव�ा्�हकको आवशधकता , कमता ो रिर वमो�जमको पा धोजना (ई-पा मा  मावेश भएका 
पा हकका आधाोमा) बनाउन  कम ततुधाउने,  

6. ICT मा आधा�ोत िशक्मा ि काकका ि �ानतहकको  ानदिभनकता मह  ु गोाउने ो 
7. ई-पाट�को  ोु�कत �धोग , कव�ालध नेटवकन  ो कव�ुत त्ा   ामानध ोेपदेपका त�ोकाहकबाोे कव�ा्� 

त्ा  ोोकाोवालाहकलाई जानकाो� �दन  कम बनाउने  े

 

तािलम  ञरालन कविध 

 हभािगतामलुक कपवाट  ञरालन ग�ोएको ध  तािलम  ञरालनका कविधहक ध  सन ुाो ि्ए – 

 

1.  महुगत छलफल ो �सततुी 
2. सअधा  

3. सअधा  िशक् 

4. िभ�डधो �दशनन 

5. सनभुव आदान�दान 

6. ��ो�ो 
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तािलम बधवस्ापन 

कुन  पिन तािलमलाई �भावकाो� ो  फल बनाउन तध को बधवस्ापनको महतवपु् न भणिमका हुनछ े ध का 
लागी  हभागी िशककहकलाई तीन  महुमा कवभाजन ग�ो तािलम कक बधवस्ापन , तािलम  धंोजन ो 
मनोोञजनको �जममेवाो� �दकएको ि्धो े ध  सन ुाो तािलम सविधमा  ब ले आ -आफनो �जममेवाो� पोुा 
गोेका ि्ए े तािलमको प�हलो �दन ११ .३० दे�प  कु भएको ि्धो भने सनध �दन कवहान ७ .३० वजेदे�प 
 े न  कु गोेो  ाँझ ५ .०० वजे  मम  ञरालन ग�ोएको ि्धो े  हभागीहकलाई पाना , िरधा ो पाजाको 
वधवस्ा कव�ालध प�ो ोमा न  ग�ोएको ि्धो े 
 

तािलममा �सतुत ग�ोएका कवषधहक 
ध  तािलममा  ाझा िशका ई -पाट�वाट कवगतमा ई-पाट� एक�कृत िशक् ि काक तािलममा  मावेश ग�ोएका 
सिधकां  कवषधवसतहुकलाई न   मावेश ग�ोएको ि्धो े ध  कव�ालधमा ५० ओटामा� ई -पाट� कव�ालधलाई 
उपलवध भएकाले ितनको सतधिधक  दपुधोग गननका लािग  ाम�ुहक �धोग कविध (Shared Model)  �ह हुने 
हुनाले ध  तािलममा  मावेश ग�ोएका कवषधवसतहुक ध  सन ुाो ोहेका ि्ए - 
 

प�हलो �दन 

• सवागत, प�ोरध, उदेशध �काश त्ा तािलम ककमा िनधम ो काधनतािलका िनमान्  

• ई-पाट�को आधाोभणत जान त्ा ध का ��धाकलापहकका बाोेमा जानकाो� ो सअधा   

• ई-पा को आधाोभणत जान त्ा ोाक�ध पाठध�मसन ुाो ध मा भएका ��धाकलापहकको सअधा   

• ई-पाट� एक�कृत िशक् ि काकको प�ोरध, एक�कृत पा धोजनाको कपोेपा ो सअधा   

 

दो�ो �दन 

• कव�ा्�का ि काकका श लीहक 

• ई-पाट� एक�कृत िशक्का कविध ो त�ोकाहकमा सअधा   

• ई-पा को �धोगमा सअधा      

• एक�कृत िशक् धोजनावाोे जानकाो� त्ा छलफल , ई-पा  एक�कृत  िशक्का बाोेमा लागेका 
�जजा ाको छलफल त्ा ई-पाट� �धोगमा आउन  कने  ामानध  मसधाहकको �टपोट 

 

ते�ो �दन 

• ई-पसुतकालधको प�ोरध ो �ाकविधक जान (प�ोरध,  ोंरना, महतव ो �धोग) 
• ई-पसुतकालधको �धोगमा सअधा  

• सअधा  िशक् त्ा प�ृपोष् 

• ई-पा को �धोगमा सअधा      
 

रौ्ो �दन 

• िशककले एक�कृत कका िशक्मा �दने िनदपशनमा सअधा  (भाषा, हाउभाउ, िनदपशन ो सअधा )  
• ई-पाट� एक�कृत िशक् ���धाको िभ�डधो �दशनन ो �टपोट  

• िशक् ���धाको कव�े �ष्  

• सअधा  िशक् ो प�ृपोष् 
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पाँर� �दन 

• ई-पसुतकालध एक�कृत िशक् पा धोजनाको कपोेपा ो िनमान्  

• ई-पसुतकालध एक�कृत सअधा  िशक् ो प�ृपोष्  

• ई-पाट�का ्प �ाकविधक जान 

• ई-पाट� ो ��धाकलापहकको �धोग त्ा कव�ालधमा हुनपुनप नेटवकन  ो कव�ुतीध पणवानधाोबाोे जानकाो� 
 

छ ट� �दन 

• ककाको ा  ोंरना ो कव�ा्� वधवस्ापन 

•  ोोकाोवालाहरको सिभम�ुपको् कवषधवसत ुो काधनधोजना तधाो�   
• कव�ा्�हकलाई ई-पाट�ि त प�ोिरत गोाउने ककाको पा धोजना तधाो� ो सअधा  

• सअधा  िशक् ो प�ृपोष् 

 

 ात� �दन 

• ई-पाट�को सिधकतम �धोग,  ोुका ो ग ��ाकविधक  मसधाको  माधान 

• सअधा  िशक् ो प�ृपोष् 

• िनोनतो सनगुमन फाोाम �धोगको सअधा  

• तािलम मणतधााकफन त्ा  मापन 
 

सअधा  िशक  ्

ध  तािलमको �ममा  हभािग िशककहकलाई तािलममा छलफल भएका कवषधवसतहुक होेकको सअधा  
गोाईएको ि्धो े ध  सन ुाो कविभनन कका ो कवषधका ई -पा हकको एक�कृत िशक् , ई -पसुतकालध 
एक�कृत िशक् त्ा कव�ा्�लाई ई-पाट� प�ोरध गोाउने ककाको सअधा  िशक्  मेत ोहेका ि्ए े ध ो� 
ग�ोएका सअधा  िशक्को कववो् तल उतलेप भए सन ुाो ग�ोएको ि्धो े  
 

�  ं िशककको नाम कका कवषध ई-पा  क �फधत 

१ नकवन पोाजुली ६ ग�्त  महु  

२  ाोदा बाँसतोला २ नेपाली ि हँ ो पोाधो  

३ ईन कला नोाल ६ स�ेंजी Year of Months  

४ सजुननोाज लौडाो�  ३ स�ेंजी Telling Time  

५  कुवहादोु ोाना ५ कबजान एकदिलध ो दईुदिलध कवकवाहक  

६  ाकव�ी पनाल ४  मनुामदन (ई-पसुतकालध)  

७ नाोाध् कव�(कमान २ स�ेंजी Preposition  

८ पडगवहादोु  वेुद�   ई-पाट� प�ोरध कका  
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तािलमका कवकवध पकहक 
धो तािलम  ञरालनको �ममा तािलम गँ  मब�नधत कवषधवसतमुा दे�पएका �मपु पकहक तल उतलेप भए 
सन ुाो ोहेका ि्ए-  

• ध  तािलममा  हभागी १३ जना िशककहक माधे ४ जना िशककहकले मा� ३ वषन सगा�ड 
कम्धटुोको �धोग  मव�नध तािलम िलएको तो हाल  मम �धोग नभएकाले लगभग शनुधतामा 
आएको ो वाँ�क िशककहक कम्धटुो �कविधमा पु् न रपले सनिभज ोहेकोमा ध  तािलमवाट ्ोो  
मा�ामा भएपिन कम्धटुो �कविधमा  ाको भएको  े

• कब�ालधमा ई-पाट� एक�कृत िशक्को काधन  कु हुन लागेको ो कब�ालधमा काधनोत  ब  िशककहकले 
स्ानीध सतोमा न  ई-पाट�को आधाोभणत जानकाो� लगाधत एक�कृत िशक्का वाोेमा सअधा   �हत 
जान पाएकाले िशककहक उत ा�हत भएका ि्ए  े

• तािलम सविधमा सिधकां   मध सअधा  ग�ोएकाले  हभागीहकले ई -पा  ो ई -पसुतकालध �धोग 
गनन  कम भएकाछन � े तापिन  ब मा िनोनतो सअधा को पाँरो ोहनकुा  ा् , नाोाध् कव�मकमान, 
ह�ो�कन  पन् ो बेलवहादोु ोाना भने सनध भनदा कमजोो ोहेकाले िनोनतो सअधा  गनन  झुाव 
�दकएको े 

• ध  कब�ालधमा ई -पाट� एक�कृत िशक्को  ाम�ुहक �धोग कविधवाट िशक् हुने भएकाले तध का 
लागी सलगग  को ाको तधाो� त्ा बधवस्ापन  कु भएको  े

• तािलममा  हभागी िशककहकले ई -पा  एक�कृत िशक् त्ा ई -पसुतकालध एक�कृत िशक्को 
जानकाो�का  ा्  सअधा  िशक्  मेत गोेका ो तध को प�ृपोष् उपलवध गोाकएकाले ककामा 
�धोग गनन  कने दे�पएको  े

• तािलममा  हभागी िशककहक माधे एक�कृत िशक्को  म� मतुधांकनमा ि काकको सतो ोा ो 
भएका िशककहकमा �मशः नकवन पोाजुली, ईन कला नोाल,  ाोदा बाँसतोला,  ाकव�ी पनाल, सजुनन 
लौडाो�,  नत ु्ापा, ल�मीकानत िम�, पडगबहादोु  बेुद�, शकुबहादोु ोाना ोहेका े 

• तािलमको प�हलो �दन कव�ुत त्ा नेटवकन को वाध�ोंं लगाधतका कामहकले के�ह �हला  कु भएता 
पिन  हभागीहकको ि काक �ितको रा ोका काो् दो�ो �दनवाट कवहान ७.३० दे�प  ाँझ ५.०० बजे 
 मम तािलम  ञरालन भएको े ध को  हजताका लागी तािलम स्लमा न  िरधा , पाजा ो 
पानाको बधवस्ापन ग�ोएको ि्धो े       

 

कब�ालधको काधनधोजना 
ई-पाट� एक�कृत िशक् ि काक तािलम  माम भएप�ा�ात � कव�ालधमा धो गँ  मव�नधत के�ह काधनहक गनुन 
जको� हुनछ े तािलमको स�नतम �दन  हभािगहक माझ ोहेो ित काधनहक  मपनन गननको लागी ध  तल 
उतलेप भए सन ुाो धोजना तधाो ग�ोएको ि्धो  े

• ई-पाट� प�ोरध कका  ञरालन २०६८ जे� ८ दे�प १६ गते  मम 

• ई-पाट� एक�कृत कका िशक् हुने ककामा फिननरो तधाो� २०६८ जे� २०  मम 
• ई-पाट� एक�कृत िशक्  कु २०६८ जे� २२ गते दे�प 

•  ोोकाोवालाहकको सिभम�ुपको् २०६८ जे� रौ्ो हमामा 
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तािलममा  हभािग िशककहकको नामाविल 
ध  कव�ालधमा काधनोत  ब  िशककहक एक�कृत िशक् तािलममा  हभागी भएका ि्ए े  हभागी 
िशककहकको नामाविल, पहाउने कका ो कवषध तल उतलेप ग�ोएकोछ े  
 

�  नाम पहाउने कका ो कवषध क �फधत 

१ ल��मकानत िम�  �स, फोकल िशकक 
२ कन कला नोाल कका ६, स�ेंजी  

३  ाोदा वाँसतोला कका ४, नेपाली  

४  ाकव�ी पनाल कका ४, स�ेंजी  

५ बेलवहादोु ोाना कका ३, नेपाली  

६  कुबहादोु ोाना कका ५, कबजान  

७ नकवन पोाजुली कका ४, ५ ो ६, ग�्त  

८ नाोाध्बहादोु कव�ाकमान कका २ ो ५ स�ेंजी  

९ ह�ो�बन  पन  ् कका २ नेपाली  

१० पडकबहादोु  वेुद� कका २ ो ३ ग�्त  

११ सजुननोाज लौडाो� कका ३ स�ेंजी  

१२  नत ु्ापा  पसुतकालध 

१३ फलवहादोु ोाना कबषेश कका िशकक �ाकविधक 

 

ध  कव�ालधको कव�ालध �शा न , िशककहक त्ा कव�ालध वधवस्ापन  िमती ध  काधन�म �ित  
 काोातमक ोहेको पाकधो े ध वाट आगामी �दनमा ई -पाट� एक�कृत िशक्लाई �दगो , �भावकाो� ो 
वधव�स्त कपले  ञरालन गनन  हधोग पगुने दे�पनछ े तापिन कब�ालधमा ई -पाट� एक�कृत िशक्को 
िनधिमत �धोग त्ा कव�ालध गाउँब�सतको पछाड� ोहेको ो कमपाउाड नभएको हुनाले ई -पाट� लगाधतका 
उपको्हकको  ोुकाको लािग िनधिमत  मपकन  ग�ोोहन ुजको� दे�पनछ े  
 
 


