
श्री रणविविर जनहिहित उच्चमाध्यमिमक िबिद्यालयम खहिरे, विािलङ् ८ स्यमाङ्जामा सञ्चालनह भएको 

ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणव िसकाइ तािलमको प्रतितवेिदनह

पिरचयम
साझा िशिक्षा ई-पाटी र िशिक्षा िविभागको सहिकायमरमा िविगत चारविषर  देिख नेहपालका िवििभन्न िबिद्यालयमहिरूमा िशिक्षामा सूचनहा र 
सञ्चार प्रतिवििधिको प्रतयमोग भइरहेिकोछ । सुरूमा यमो कायमरक्रम प्रतित बिच्चा एकल्यमाप कायमरक्रम (One Laptop Per Child-

OLPC) को रूपमा सञ्चालनह भएको िथियमो भनेह गत शिैक्षिक्षक शित्र २०६८ देिख यमसलाई OLPC कैक्ष  सामूिहिक प्रतयमोग िवििधि 
(Shared Modal) विाट सञ्चालनह भइरहेिकोछ । 

यमसैक्ष  क्रममा स्यमाङ्जा ित स्थित श्री रणविविर जनहिहित उच्चमाध्यमिमक िबिद्यालयम खहिरे विािलङमा यमो  कायमरक्रम सञ्चालनह गनहर  
पृथ्विीबिहिादरु पाण्डे  (नेहपाल ईन्भेष्टमेण्ट बिकै)  बिाट २५ विटा ई-पाटी  (XO Computer)  उपलब्धि भएको िथियमो भनेह अन्यम 
उपकरणव र प्रतािवििधिकका लािग आविश्यमक श्रोत सम्बिित न्धित िबिद्यालयमले ब्यमविस्थिा गरकेो िथियमो । यमिहि आधिारमा पथृ्विीबिहिादरु 
पाण्डे, सम्बिित न्धित िबिद्यालयम ब्यमविस्थिापनह र साझा िशिक्षा ई-पाटी िविच उक्त िबिद्यालयममा कायमरक्रम कायमारन्वियमनह गनेह समझदारी 
भए अनहुसार िमित २०६९ जेष्ठ २३ देिख २९ गते सम्म जम्मा ७ िदनह (June 5-11 2012) िबिद्यालयमको तािलम कक्षमा 
त्यँमहिाका  िशिक्षकहिरूका  लागी  ई-पाटी  एकीकृत  िशिक्षणव िसकाइ  आधिारभूत  तािलमको  आयमोजनहा  गिरएको  िथियमो  ।  यमिहि 
तािलमको प्रतितवेिदनहको रूपमा यमो सामग्री तयमार भएकोछ ।

तािलमको स ुरुविात
िशिक्षामा सूचनहा तथिा सञ्चार प्रतिवििधिको प्रतयमोग कायमरक्रम सञ्चालनह गिरनेह िविद्यालयमका िशिक्षकहिरूलाई ई-पाटीको प्रतयमोग, ई-पाठ 
तथिा ई-पसु्तकालयम विारे जानहकारी लगायमत यमी सबिैक्ष िविषयमको अभ्यमास गनहर  सक्षम बिनहाउनहु जरूरी हुिन्छ । यमस्तैक्ष िविद्यालयममा 
हुिनहपुनेह  भौतितक पवुिारधिार  तयमारी  लगायमत यमस कायमरक्रमलाई  िदगो  र  प्रतभाविकारी  बिनहाउनहका  लािग  आविश्यमक हुिनेह  अन्यम 
प्रतशिासिनहक तथिा ब्यमविस्थिापिकयम पक्षका विारमेा पिनह जानहकारी गराउनहु अित आविश्यमकछ ।

यमिहि प्रतयमोजनहका लािग िविद्यालयममा ई-पाटीको प्रतयमोग गररे िशिक्षणव गिरनेह कक्षा २ देिख ४ सम्मका अंग्रेजी, नेहपाली, गिणवत र 
िविज्ञानह तथिा कक्षा ५ र ६ का अगं्रेजी, गिणवत र िविज्ञानह िशिक्षणव गनेह िशिक्षकहिरूलाई सहिभािग गराएर ई-पाटी एकीकृत कक्षा 
िशिक्षणव तािलमको आयमोजनहा गनेह गिरएको छ । यमस िबिद्यालयममा नहैक्ष तािलम सञ्चालनह गिरनेह यमोजनहा भएकाले तािलम अवििधिभर 
िबिद्यालयम िबिदा गिरएकाले सम्पुणवर  िशिक्षकहिरूको सहिभािगता रहेिको िथियमो । पिहिलो िदनह िबिद्यालयम ब्यमविस्थिापनह सिमितका 
पदािधिकारीहिरू,  श्रोतब्यमिक्त तथिा सबिैक्ष िशिक्षकहिरूको उपित स्थितीमा औपचािरक कायमरक्रम गररे तािलम सुरू गिरएको िथियमो । 
िबिद्यालयम ब्यमविस्थिापनह सिमितका अध्यमक्ष सुयमरप्रतसाद रगे्मीको अध्यमक्षता र तािलम सुरूविात मन्तब्यम पश्चात्,  प्रतधिानहाध्यमापक 
बिाबिुराम शिमारको स्विागत, र तािलमका सहिजकतारबिाट तािलम तथिा यमस कायमरक्रमको बिारमेा जानहकारी िदइएको िथियमो । िशिक्षक 
लक्ष्मीप्रतसाद रगे्मीको सञ्चालनहमा भएको यमो पिहिलो शित्रको समापनह पश्चात् मात्र तािलम सुरु गिरएको िथियमो । 

तािलमको उद्द ेश्यम
यमो तािलम सञ्चालनहका प्रतमुख उद्दशे्यमहिरु तल उल्लखे गिरए अनहसुारका िथिए ।



o िशिक्षकहिरूलाई सूचनहा र सञ्चार प्रतिवििधिमा साक्षर बिनहाउनेह,

o ई-पाटीमा रािखएका िक्रयमाकलापहिरूको प्रतयमोग गनहर  र यमीनहको प्रतयमोगमा आइपनेह सामान्यम समस्यमाहिरूको 
समाधिानह गनहर सक्षम बिनहाउनेह,

oकक्षा िशिक्षणवको िवििधि र प्रतिक्रयमामा ई-पाटी एकीकृत गनेह तिरकाहिरूमा अभ्यमास गराउनेह,

o िविद्याथिीहिरूको  आविश्यमकता,  क्षमता  र  रुिच  विमोिजमको  ई-पाठ  एकीकृत  पाठयमोजनहा  बिनहाउनह  सक्षम 
तुल्यमाउनेह, 

o सूचनहा र सञ्चार प्रतिवििधिमा आधिािरत िशिक्षणवमा िसकाइका िसद्धान्तहिरूको सान्दिभरकता महिसुस गराउनेह,

o ई-पाटीको सुरिक्षत प्रतयमोग र सामान्यम रखेदेखका तिरकाहिरूबिार ेिविद्याथिी जानहकारी िदनह सक्षम बिनहाउनेह र
oकायमरक्रमलाई िदगो र प्रतभाविकारी ढङ्गले कायमारन्विनह गनहर  तथिा िविद्याथिीहिरूलाई सूचनहा र सञ्चार प्रतिवििधिको 
प्रतयमोगविाट गणुवस्तिरयम िशिक्षा प्रतदानह गनहर सरोकारविालाहिरूको भूिमका स्पष्ट गराउनेह ।

तािलमका सहिभािगहिरू
यमस िबिद्यालयममा कायमररत िशिक्षकहिरू सबिैक्षलाई तािलममा सहिभागी गराउनह तािलम अवििधि एकहिप्ताको लागी िबिद्यालयम बिन्द 
गरकेो  िथियमो ।  यमसैक्षले  ई-पाटी  एकीकृत कक्षा िशिक्षणव हुिनेह  कक्षा र िबिषयमका िशिक्षकहिरू बिाहेिक अन्यम िशिक्षकहिरूको पिनह 
तािलममा सहिभािगता रहेिको िथियमो । ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणव गनेह िशिक्षकहिरूको सहिभािगता िनहयमिमत रहेिको िथियमो भनेह अरू 
िशिक्षकहिरू आंिसक सहिभािग भए । तािलमका कुल सहिभागी २३ जनहा मध्येम ११ जनहा िशिक्षकहिरूले सातैक्ष िदनह तािलममा 
सहिभागी भए भनेह अन्यमको सहिभािगता १ देिख ६ िदनह सम्म रहेिको िथियमो । यमिहि िबिद्यालयम अन्तगरत रहेिको  CTEVT मा 
िशिक्षणव गनेह एकजनहाको पिनह तािलममा परुैक्ष अवििधि सहिभािगता रहेिको िथिए । कक्षामा ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणव गनेह िशिक्षकहिरू 
तािलम अवििधिभर सहिभािगता रहेिपिनह कक्षा ६ मा िबिज्ञानह िशिक्षणव गनहे िशिक्षकको भनेह उपित स्थिती िथिएनह ।

यमस  तािलममा  समयम  समयममा  सहिभागीहिरूको  आविश्यमकता  अनहुसार  िबिद्यालयम  ब्यमविस्थिापनह  सिमितका  अध्यमक्ष, 

प्रतधिानहाध्यमापक,  िशिक्षक लक्ष्मीप्रतसाद  रगे्मी  तथिा  तािलमको  पिहिलो  िदनह  िजल्ला  िशिक्षा  कायमारलयमका  श्रोतब्यमिक्तको  पिनह 
उपित स्थिती रहेिको िथियमो । यमस तािलम तथिा कायमरक्रम सञ्चालनहको लािग िविद्यालयममा आविश्यमक पनहे नेहटविकर  सेटअप तथिा 
िबिद्यालयममा भएका अन्यम १५ विटा कम्प्यमटुरहिरूमा पिनह ई-पुस्तकालयम तथिा ई-पाठ सञ्चालनहमा सहिज पानहर  नेहटवििकर ङ् गनेह 
काम साझा िशिक्षा ई-पाटीका ईित ञ्जिनिनहयमर रामकृष्णव िसंले गनहुरभएको िथियमो । यमस्तैक्ष तािलमको लािग साझा िशिक्षा ई-पाटीकैक्ष  
कामनहा रगे्मी र टीकाराज काकीले प्रतिशिक्षकको भूिमका िनहविारहि गनहुरभएको िथियमो भनेह कायमो पुरीले तािलमको क्रममा आविश्यमक 
प्रतािवििधिक सहियमोग गनहुरभएको िथियमो ।



तािलम सञ्चालनह िवििधि
श्री  रणविविर  जनहिहित  उच्चमाध्यमिमक  िबिद्यालयम  खहिरे  विािलङमा  सञ्चालनह  गिरएको  ई-पाटी  एकीकृत  िशिक्षणव  तािलममा 
रािखएका उद्दशे्यमहिरू सिजलो र प्रतभाविकारी ढंगले पुरा गनहरको लािग आविश्यमक िवििभन्न िवििधिहिरू अपनहाइएको िथियमो । ित मध्येम 
प्रतमुख िवििधिहिरू यमसअनहुसार रहेिका िथिए ।

• सामुिहिक,  समूहिगत छलफल र प्रतस्तुितकरणव िवििधि  (सामान्यम पाठयमोजनहा तयमारी,  एकीकृत पाठयमोजनहा तयमारी, 
कक्षाकोठाका िनहयमम  तथिा जविचाटर तयमारी आदी)

• अभ्यमास  िवििधि  (ई-पाटी,  ई-पाठ,  चाजरर,  चािजरङ्  र्यमाक,  पेनहडर ाइभको  प्रतयमोग,  एकीकृत  पाठयमोजनहा  तयमारी, 
कक्षाकोठाका िनहयमम तथिा जविचाटर तयमारी आदी)

• अनहभुवि आदानहप्रतदानह, प्रतविचनह र खेल िवििधि (िसकाइ शिैक्षली, बिहुिबिौतिद्धकता, कक्षाब्यमविस्थिापनह र िबिगंो)
• प्रतदशिरनह िवििधि (एकीकृत िशिक्षणवको िभिडयमो, िबिद्यालयम नेहटविकर , पेनहडर ाइभको प्रतयमोग, ई-पाटी, ई-पाठ, चाजररको प्रतयमोग)

• अभ्यमास िशिक्षणव (िकशिोरी ढंुगानहा, मञु्जिन सुबेिदी, सुभद्रा रगे्मी र सुरजबिहिादरु साकी)

तािलममा समावेिशि भएका प्रतमखु िविषयमविस्तुहिरू
िशिक्षकलाई ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणवमा सक्षम बिनहाउनह तथिा कायमरक्रमलाई िदगो र प्रतभाविकारी ढंगले सञ्चालनह गनहर  आविश्यमक 
पनेह सबिैक्ष िबिषयमहिरू यमस तािलममा समावेिशि गिरएका िथिए । तािलमका सहिभािगहिरूलाई िबिषयमविस्तुको विारमेा जानहकारी िदएर 
सम्भवि भएसम्म ब्यमविहिािरक अभ्यमास गराउनह कोिशिस गिरएको  िथियमो  ।  यमसका साथिैक्ष  कायमरक्रमलाई प्रतभाविकारी  बिनहाउनह 
िबिद्यालयम प्रतशिासनह र ब्यमविस्थिापनह पक्षको महित्विपुणवर  भूिमका हुिनहुपनेह जानहकारी गराइएको िथियमो । यमस तािलममा समाबेिशि 
गिरएका प्रतमुख िविषयमविस्तुहिरू तल उल्लखे गिरएअनहुसारका िथिए ।

• ई-पाटी र ई-पाठको पिरचयम र प्रतयमोगमा अभ्यमास
• ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणव पाठयमोजनहा तयमारी विार ेजानहकारी तथिा अभ्यमास
• ई-पाटी एकीकृत कक्षािशिक्षणवको अभ्यमास िशिक्षणव तथिा पृष्ठपोषणव
• ई-पुस्तकालयमको पिरचयम, िशिक्षणव िवििधि र प्रतयमोगमा अभ्यमास
• बिालबिािलकाका िसकाइ शिैक्षिलहिरू र बिहुिबिौतिद्धकता
• कक्षाकोठाको संरचनहा र िबिद्याथिी ब्यमविस्थिापनह
• िबिद्यालयममा हुिनहुपनेह नेहटविकर  र िविद्युत विार ेजानहकारी
• ई-पाटी लगायमतका उपकरणवहिरूको सुरक्षा र सदपुयमोग
• ई-पाटीमा भएका अन्यम िक्रयमाकलापहिरूको जानहकारी र प्रतयमोगमा अभ्यमास
• िबिद्यालयममा हुिनहुपनेह अिभलेख ब्यमविस्थिापनह

सामग्री हिस्तान्तरणव
तािलमको सुरूविात सँगैक्ष ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणव िसकाइको लािग आविश्यमक ई-पाटी कम्प्यमटुर लगायमत नेहटविकर का अन्यम 
उपकरणवहिरू िबिद्यालयम  ब्यमविस्थिापनह  सिमितका  पदािधिकारी  तथिा  िशिक्षकहिरूको  उपित स्थितीमा  िबिद्यालयमलाई  हिस्तान्तरणव 
गिरएको िथियमो । यमसरी हिस्तान्तरणव गिरएका िबििभन्न उपकरणव तथिा सामग्रीहिरूमा पृथ्विीबिहिादरु पाण्डेविाट प्रताप्त ई-पाटी २५ 
विटा तथिा िबिद्यालयम कैक्ष  श्रोतविाट ब्यमविस्थिा गिर साझा िशिक्षा ई-पाटीविाट आविश्यमक िडजीटल शिैक्षिक्षक सामग्रीहिरू ईन्स्टल 



गिरएको सभरर १ विटा, राउटर १ विटा, ित स्विच २ विटा, पाविरित स्टरप १ विटा, चािजरङ् र्यमाक २ विटा तथिा ई-पाठको पाठिविविरणव, 

ई-पाठको अिभलेख पुित स्तका, ई-पाटी र ई-पाठको जानहकारी भएका पोष्टरहिरू रहेिका िथिए । 

तािलमका सहिभािगहिरुको भनहाइ
यमस तािलमका सहिभागीहिरूले ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणव िसकाइ तािलम तथिा समग्र कायमरक्रमका बिारमेा राखेका केिहि भनहाइहिरू 
यमस अनहुसार िथिए ।

“नहयमाँयमगु सँगैक्ष ग्रामीणव पिरवेिशिका बिालबिािलकाहिरूले सूचनहा तथिा सञ्चार प्रतिवििधि माफर त पाठ्पुस्तकसँगैक्ष ई-पाटीको ब्यमाविहिािरक 
प्रतयमोगविाट प्रतभाविकारी ढंगले िसक्नहसक्छनह् । यमस िबििधिविाट मेरो दैक्षिनहक िशिक्षणव िक्रयमाकलापमा पिरवितरनह हुिनहका साथिैक्ष शिैक्षिक्षक 
उपलित व्धिमा पिनह प्रतगित हुिनह सक्छ ।“

सुरजबिहिादरु साकी

“तािलमको सुरुको २ िदनह सम्मको अभ्यमास र छलफलका आधिारमा एकैक्ष  िपिरयमडमा एकीकृत िशिक्षणव गनहर नहभ्यमाईनेह र कोसर  
पिनह नहसिकनेह हिोिक जस्तो लागेको िथियमो । तर आफैक्ष  अभ्यमास िशिक्षणवमा सहिभागी भएपिछ समयममैक्ष  सिकँदो  रहेिछ भने्न 
आत्मिबिश्विास बिढेको छ ।“

िकशिोरी ढंुगानहा

“अिहिले सम्म कक्षािशिक्षणव गदार कमयमोजनहा र तयमारीका साथि िशिक्षणव गिरन्थ्यमो भनेह अबि एकीकृत पाठयमोजनहा अनहुसार राम्ररी 
तयमारी गररे मात्र कक्षा जानहुपनेह  भएकाले िशिक्षणव िक्रयमाकलाप र उपलित व्धिमा पिरवितरनह ल्यमाउनह सिकन्छ । मलाई यमसका 
अितिरक्त कक्षाकोठाका िनहयमम तयमारी, जबि चाटर र िबिङ्गो खेललाई पिनह कक्षामा प्रतयमोग गछुर  भने्न लागेकोछ ।“

सीता अयमारल 

“ई-पाटीमा भएका सामग्रीहिरू िबिद्याथिी केित न्द्रत भएका र यमीनहको प्रतभाविकारी प्रतयमोगबिाट िशिक्षणव िसकाइका िक्रयमाकलाप र 
िबिद्याथिीको िसकाइमा धेिरैक्ष पिरवितरनह ल्यमाउनेह अपेक्षा गरकेोछु । िकनहकी ई-पाठहिरूको प्रतयमोग गदार हेिनहर,  सुन्न,  अभ्यमास गनहर  र 
िठक भएनहभएको आफैक्ष  मूल्यमांकनह गनहर  सिकन्छ । यमस्तैक्ष फुसरदको समयममा ई-पसु्तकालयमका पसु्तकहिरू पढ्नेह समयम िदनह 
सिकन्छ ।“

िनहनहा काफ्ले

सहिभािगहिरूबिाट प्रताप्त पषृ्ठपोषणव
अन्यम तािलमहिरूमा झैक्ष यमस तािलममा पिनह सहिभािग िशिक्षकहिरूविाट तािलम र यमससँग सम्बिित न्धित िबिषयममा िलिखत पषृ्ठपोषणव 
िलइएको िथियमो । सहिभागी िशिक्षकहिरूबिाट प्रताप्त भएका प्रतमुख पृष्ठपोषणव यमस अनहुसार रहेिका िथिए ।

तािलममा भएका चाख लाग्दा र िशिक्षणव िक्रयमाकलापमा पिरवितरनह गनहर सिकनेह कुराहिरू
• िबिषयमविस्तुको ष्पष्ट िनहदेशिनह र प्रतस्तुतीकरणव
• कक्षालाई ब्यमविित स्थित र मयमारिदत बिनहाउनह कक्षाकोठाका िनहयमम तथिा जविचाटर तयमार गिर लागु गनेह



• िनहित श्चत समयममा िबिषयमविस्तुको जानहकारी िदएको 
• ई-पाटी र ई-पाठको पिरचयम, प्रतयमोग र अभ्यमास 
• ब्यमविहिािरक र अभ्यमासमा आधिािरत तािलम
• ई-पाठको प्रतयमोग गररे कक्षा िशिक्षणव गदार िबिद्याथिीको िसकाइ उपलित ब्धि पुरा गनहर सिजलो 
• उच्चारणव तथिा लयममा शिदु्धता आउनेह
• खेल िवििधिविाट पिनह प्रतभाविकारी रूपले िसकाउनह सिकँदो रहेिछ 
• एकीकृत पाठयमोजनहा तयमारी 
• एकीकृत िशिक्षणव गनहुरपूविर पूणवर तयमारी गनहुरपनेह रहेिछ 
• ई-पाठमा  आविाज,  एिनहमेशिनह,  अन्तिक्रर यमा,  स्विमूल्यमांकनह  आिदको  प्रतयमोग  भएकाले  िबिद्याथिीले  प्रतभाविकारी  ढंगले 

िसक्नेह रहेिछनह् ।
• िबिद्यालयम नेहटविकर को माध्यममविाट ई-पुस्तकालयमको प्रतयमोग 
• िबिद्याथिी केित न्द्रत र बिालमैक्षत्री िक्रयमाकलापहिरू 
• ई-पाटीलाई एक शिैक्षिक्षक सामग्रीको रूपमा प्रतयमोग गनहर सिकनेह 
• कोिशिस गर ेसिकँदो रहेिछ भने्न प्रतेरणवा
• बिदिलदो पिरवेिशि सँगैक्ष नहयमाँ प्रतिवििधिको प्रतयमोगविाट िशिक्षणव गनहर सिकनेह
• तािलममा िसकेका कुराहिरूलाई जसरी पिनह िबिद्याथिीहिरू माझ प्रतयमोग गनहेछौत ँ।

सहिभागीहिरूका िजज्ञासा तथिा सझुाविहिरू
• िबिषयमविस्तु अनहुसार तािलमको समयमावििधि कम भयमो ।
• सबिैक्ष सहिभागीहिरूले अभ्यमास िशिक्षणव गिर पषृ्ठपोषणव िलनेहिदनेह अविसर पाइएनह । 
• िशिक्षक पिरवितरनह भइरहँिदा एकीकृत िशिक्षणवमा किठनहाइ हुिनहसक्छ ।
• कक्षागत िबिद्याथिी संख्यमाको आधिारमा कम ई-पाटी भएको हुिनहाले हिरके िबिद्याथिीले प्रतयमोग गनहर नहपाउनेह अविस्थिाछ । 

तािलम समापनह
यमस िविद्यालयममा ई-पाटी  एकीकृत िशिक्षणव िसकाइ तािलम सञ्चालनह भएको सातौत  ँ िदनह जेष्ठ २९ गते साझँ  औपचािरक 
कायमरक्रमको  आयमोजनहा  गिर  समापनह  गिरएको  िथियमो  ।  प्रतधिानहाध्यमापक बिाबिुराम  शिमारले  सञ्चालनह गरकेो  तािलम समापनह 
कायमरक्रममा सहिभागीहिरूको तफर विाट प्रतितविद्धता मन्तव्यम िकशिोरी ढंुगानहाले तथिा  तािलम सहिजकतारको तफर विाट टीकाराज 
काकीले तािलम सञ्चालनह र आगामी िदनहमा ई-पाटी एकीकृत िशिक्षणवको विारमेा गनहुरपनेह सुरक्षा र ब्यमविस्थिापिकयम पक्षको बिारमेा 
जानहकारी िदनहु भएको िथियमो । यमस पश्चात् िबिद्यालयम ब्यमविस्थिापनह सिमितका अध्यमक्ष सुयमरप्रतसाद रगे्मीले सुझावि सिहित तािलम 
समापनह भएको जानहकारी िदनहभुएको िथियमो । 



तािलमका सहिभािगहिरू

क्रसं नहाम पढाउनेह कक्षा र िबिषयम उपित स्थित िदनह अन्यम
१ सुभद्रा रगे्मी कक्षा २ अंग्रेजी ७
२ िहिमलाल रगे्मी कक्षा ४ नेहपाली ७
३ मञु्जिन सुवेिदी कक्षा ५ अंग्रेजी ७
४ जीतकुमारी गरुूङ् कक्षा ४ र ६ अंग्रेजी ७
५ सुरजबिहिादरु साकी कक्षा ३ नेहपाली, कक्षा २ िबिज्ञानह ७
६ रूक्मागत रगे्मी कक्षा ३, ५ र ६ गिणवत ७
७ सीता अयमारल कक्षा २ नेहपाली ६
८ गगंाप्रतसाद काफ्ले कक्षा ३ अगं्रेजी, कक्षा ४ र ५ िबिज्ञानह ७
९ िनहनहा काफ्ले कक्षा ३ िबिज्ञानह ७
१० िकशिोरी ढंुगानहा कक्षा २, ४ र ६ गिणवत ७
११ रामचन्द्र थिापा मािवि स्तर ६ सम्पकर  ब्यमिक्त
१२ मायमा पोखरले ६ लेखा र प्रतशिासनह
१३ सुिमता पित ण्डत ७ CTEVT को स्टाफ
१४ अमृत खनहाल मािवि तथिा उच्च मािवि  ६
१५ हुिमबिहिादरु गरुूङ् प्रतािवि िनहमािवि अन्यम िविषयम ७
१६ भपूराज काफ्ले िनहमािवि मािवि ३
१७ अित म्बिका पाण्डे िनहमािवि मािवि ७
१८ दगुार पौतडेल िनहमािवि मािवि ६
१९ सागरप्रतकाशि पराजुली िनहमािवि मािवि ३
२० माधिवि प्रतसाद रगे्मी िनहमािवि मािवि ३
२१ िशिविलाल गौततम िनहमािवि मािवि ३
२२ िदघरनहारायमणव काफ्ले प्रतािवि िनहमािवि १
२३ पदम पानही काफ्ले मािवि तथिा उच्च मािवि  १

अन्यम
1. प्रतधिानहाध्यमापक बिाबिुराम शिमार
2. िशिक्षक लक्ष्मीप्रतसाद रगे्मी
3. िबिद्यालयम ब्यमविस्थिापनह सिमित अध्यमक्ष सुयमरप्रतसाद रगे्मी
4. िजल्ला िशिक्षा कायमारलयम स्यमाङ्जाको श्रोतब्यमिक्त



केिहि तित स्विरहिरू

Figure  रणविविर जनहिहित िबिद्यालयम भविनह Figure  सहिभागी िशिक्षक एकीकृत अभ्यमास िशिक्षणव गदै

Figure  सहिभागीहिरू ई-पाठको अभ्यमासमा ब्यमस्त

Figure  सहिभागीहिरू सम ूहिगत छलफलमा

Figure  सहिभागीहिरू नेहटविकर का उपकरणवको विारेमा  
जानहकारी िलँदैक्ष

Figure  कक्षामा ई-पाटी र नेहटविकर को ब्यमविस्थिापनह



Figure  सहिभागीहिरू एकीकृत पाठयमोजनहा तयमार गदै

Figure  सहिभागीहिरूलाई ई-पाटीको अभ्यमासमा सहियमोग

Figure  सहिभागीहिरू प्रतस्त ुतीकरणवमा ध्यमानह िदँदैक्ष

Figure  सहिभागीहिरूबिाटैक्ष  चािजर ङ् र ्यमाक ब्यमविस्थिापनह



Figure  सहिभागी एकीकृत अभ्यमास िशिक्षणव गदै Figure  खेल िबििधिबिाट िसक्दैक्ष


