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भिूमका  
िव ालय िशक्षा क्षेऽमा िव मान िशक्षा नीित तथा कायर्बमह  िशक्षामा समतामूलक पहुँच सिुनि त गन, िशक्षालाई रोजगारी 
उन्मखु बनाउन,े गणुःतरमा सधुार एवं व्यवःथापकीय क्षमतामा अिभविृ  गरी आिथर्क, सामािजक िवकासका लआयह  
हािसल गनतफर्  लिक्षत छन ्। नपेालको संिवधानले िशक्षालाई मौिलक अिधकारको पमा ःथािपत गरेको छ । नेपालले 
सबैका लािग गणुःतरीय आधारभतू िशक्षाको सिुनि तता गनर् राि य एवं अन्तरार्ि यःतरमा ूितब ता जनाएको छ । सन ्
२०२२ सम्ममा नेपाललाई मध्यम आयःतरको मलुकुमा ःतरो ित गन तथा सन ्२०३० सम्म िदगो िवकासका लआय 
हािसल गनर् सघाउ पगु्न ेगरी शैिक्षक कायर्बम तथा नीितह  तय भएका छन ्। यही पृ भिूममा िव ालय िशक्षाको समम 
शैिक्षक िवकासका लािग सरकारले २०१६/१७-२०२२/२३ का लािग ७ वष िव ालय क्षऽे िवकास योजना कायार्न्वयनमा 
ल्याएको छ । िव ालय िशक्षाको िवकासका लािग समता, गणुःतर, सक्षमता र सान्दिभर्कता िवकासको सिुनि ताको लािग 
कायर्बम कायर्न्वयन पिुःतका २०७७/७८ को िनमार्ण भई स ालनमा आएको छ ।  

यसै बममा नेपाल सरकार, िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय, िशक्षा तथा मानव ॐोत िवकास केन्िले यएुसएआइडीको 
सहयोग,  ािन्डक्याप इन्टरनेसनल, िवँ व िशक्षा र ःथानीय साझेदार संःथाह को (DPOs) सहकायर् तथा समन्वयमा राि य 
ूारिम्भक कक्षा पढाइ कायर्बम लागू भएका िजल्लामध्ये १० ओटा िजल्लामा सबैका लािग पढाइ पिरयोजना लागू गरेको 
छ । सबैका लािग पढाइ कायर्बमले ूारिम्भक कक्षामा अध्ययनरत अपा ता भएका बालबािलकाको पठन िसपको िवकास 
गन लआय राखेको छ । 

अपा ता तथा कायर्गत सीिमतता भएका बालबािलकाह को फरक-फरक समःया र आवँयकता हनु्छन ्। तसथर् अपा ता 
तथा कायर्गत सीिमतता भएका बालबािलकाह को शैक्षिणक समःया सम्बोधन गनर्का लािग िशक्षा तथा मानव ॐोत िवकास 
केन्िले सबैका लािग पढाइ पिरयोजनासगँको सहकायर्मा ॐोतकक्षामा िशक्षण गन िशक्षकह को क्षमता अिभविृ  गनर्, 
अध्ययनरत वौि क अपा ता भएका वालवािलकाह को लािग शैक्षिणक आवँयकता सम्बोधन गनर्, पठन िसपको िवकासका 
लािग िशक्षण िविध, ूिोmया, िोmयाकलाप तथा िशक्षण िसकाइ साममीह को ूयोगमा समेत म त गनर्का लािग यस तािलम 
ॐोत साममी (TRM)  तयार गरेको हो । यस तािलम ॐोत साममीले वौि क अपा ता भएका वालवािलकाह का ॐोत कक्षा 
तथा िवशेष िव ालयका िशक्षकह को क्षमता अिभबिृ  गनर् आवँयक पन सूचना तथा जानकािर समावेश गन ूयत् न गनको 
छ र यस साममीले िशक्षकह लाई म त पगु्न ेअपके्षा पिन गिरएको छ ।  

यस तािलम ॐोत साममी तयार गनर्मा आवँयक सल्लाह, सझुाव तथा सहयोग परु् याउनहुनुे सम्पूणर् महानभुावह  तथा 
सबैका लािग पढाइ पिरयोजना ूािविधक सिमित, ािन्डक्याप इन्टरनेशनल, िव  िशक्षा, अपा ता महासंघ, अिटज्म केयर 
सोसाइटी नेपाल र सबैका लािग पढाइ पिरयोजना ूित आभार व्यक्त गद रचनात्मक सझुाव र सल्लाहका लािग िशक्षा तथा 
मानव ॐोत िवकास केन्ि हािदर्क धन्यवाद ापन गदर्छ। 

 िशक्षा तथा मानव ॐोत िवकास केन्ि 

सानोिठमी, भक्तपरु 
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एकाइ १ : अपाङ् गताः पिरचय, ूकार, विगर्करण, ऐन, सेवा सिुवधा र मयार्िदत भाषा 
१.१ अपाङ् गताको पिरचय 
शरीरका अ ह  र शारीिरक ूणालीमा भएको समःयाका कारण भौितक, सामािजक, साँःकृितक वातावरणका साथै
स ार समेतबाट िसजर्ना भएको अवरोधसमेतले दैिनक िबयाकलाप सामान्य पमा स ालन गनर् एवम ्सामािजक 
जीवनमा पूणर् पले सहभागी हनु किठनाइ हनुे अवःथालाई अपाङ् गता भिनन्छ।

ॐोत :अपाङ् गता भएका व्यिक्तको अिधकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ 

१.२ शारीिरक अ  वा ूणालीमा भएको समःया तथा किठनाइको आधारमा अपाङ् गताका िकिसमह  

१. शारीिरक अपाङ् गता
२. ि सम्बन्धी अपाङ् गता (पूणर् ि िवहीन, ि िवहीनता र न्यून ि यकु्त)
३. सनुाइसम्बन्धी अपाङ् गता (बिहरा र सःुत ौवण)
४. ौवण ि  िवहीन अपाङ् गता
५. ःवर र बोलाइसम्बन्धी अपाङ् गता
६. मानिसक वा मनोसामािजक अपाङ् गता
७. बौि क अपाङ् गता
८. अनवंुशीय रक्तौाव (हेमोिफिलया) सम्बन्धी अपाङ् गता
९. अिटजम सम्बन्धी अपाङ् गता
१०. बह ुअपाङ् गता

१.३ अपाङ् गता पिहचान 
१. शारीिरक अपाङ् गता
ःनाय,ु मासंपेशी र जोनीर् तथा ह ीको बनावट एवम ्स ालनमा समःया भएको कारणबाट कुनै व्यिक्तको अ को 
स ालन, ूयोग र िहँडडलुमा समःया जःतै : बाल पक्षघात (पोिलयो), शारीिरक अ िवहीन, कु  ूभाव, मांसपेशी 
िवचलन, जोनीर् र मे दण्डसम्बन्धी ःथायी समःया पैतला फकको, ह ीसम्बन्धी अशक्तताका कारण उत्प  अशक्तता 
तथा सो॑ वषर् उमेर पगुेको व्यिक्तमा उमेर बमोिजम हनुपुन औसत उचाइभन्दा ज्यादै कम उचाइ भएको व्यिक्त। 
शारीिरक अपाङ् गताका मखु्य कारणह : रोग, दघुर्टना, चोटपटक, वंशानगुत समःया, गभार्वःथामा आउने जिटलताह ,

कडा औषधी सेवन, जम्नको बममा हनुे लापरबाही र अ ानताको कारणले मांशपेशी, हाड तथा जोनीर् नशाह  आिदमा 
समःया आई वा कुनै क्षित हनु गई दीघर्कालीन पमा हात खु ाह  चलाउन नसिकन,े किठन हनु ेवा कम सिकने,
गधर्न, ढाड, कम्मर आिद चलाउन नसिकन ेवा कम सिकने, हात चलाउन नसिकने वा कम सिकने भई शारीिरक पमा 
कायर्गत सीिमतता वा अपाङ् गताका अवःथा आउन सक्छ। 
शारीिरक अपाङ् गता िच  ेआधारह
 िविभ  कारणले हात वा खु ा चलाउन नसक्न ुवा चलाउन ज्यादै किठनाइ हनु ु
 हात वा खु ा एक अकार्मा बराबर नभई लामो वा छोटो हनु,ु खु ाको ूयोग गरी िहँडडलु गनर् बाधा भएकाले

बैशाखी, ि लिचयर, क्यािलपर, ल ी, इल्बोबच, वाकर, कृिऽमहात वा खु ा, िवशेष जु ाजःता सहायक साममी ूयोग
गरी िहँडडलु गनुर्;
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 ढाड, गधर्न, कम्मर, घुडँा चलाउन किठन हनु ेवा नसक्ने अवःथा,नशा र मांशपेशीमा समःया भएको कारणले हात, 

खु ा वा शरीरका अ ह  चलाउन नसक्ने वा किठनाई हनुे वा ज्यादै न्यून माऽामा चलाउन सिकने अवःथा हनु;ु 
 मे दण्ड पक्षघात वा समःया भएर अ ह  चnfउन वा हात वा खु ाह  चलाएर िहँडडलु वा दैिनक िबयाकलापह  

गनर् नसक्ने वा अवरोध हनु ेअवःथा वा िदसािपसाब भएको थाहा नपाउन;ु 
 उमेरअनसुारव्यिक्तमा हनुपुन औसत उचाइ भन्दा ज्यादै कम उचाइ भएको अवःथा, शरीरका अ ह  जःतो हात, 

खु ा, औलँाह  आिद पूरैवा केही भाग नभएको वा गमेुको अवःथा हनु ु। 
 

शारीिरक अपाङ् गतािभऽ पन केही अवःथाह : बाल पक्षघात (पोिलयो), शारीिरक अ  िवहीनता, कु ूभाव, मांसपेशी 
िवचलन, जोनीर् र मे दण्डसम्बन्धी ःथायी समःया, पाइताला फकको, िरकेट्स, होचा-पडु्का (औसत उचाइभन्दा कम 
उचाइ)  
 

२. ि सम्बन्धी अपाङ् गता 
२.१. पूणर् ि िवहीन : कुनै वःतकुो ूितिबम्ब, अधँ्यारो वा उज्यालो ूकाशूित कुनै ूितिबया नजनाउने वा छु ाउन 
नसक्ने अवःथा  
पूणर् ि िवहीनता िच  ेआधारह  

 आखँाले अधँ्यारो, उज्यालो कुनै पिन भेद थाहा पाउन नसक्ने 
 आखँाले ूकाशको कुनै पिन गितिविध थाहा नपाउन े

 दश िफटभन्दा कमको दरुीबाट पिन हातका औलंा छु ाउन नसक्न े
 ःपशर् वा आवाजका माध्यमबाट माऽ वःतकुा िवषयमा थाहा पाउन े

 िहँडडलुका लािग सेतो छडी वा अक  मािनसको सहयोग िलनपुन 
 लेखपढ गनर् ॄेलिलिपको आवँयकता पन तथा कम्प्यटुरमा काम गनर्वा मोबाइल चलाउन िःबन सफ्टवेयर 

ूयोग गनुर्पन 
 

२.२. ि  िवहीनता : औषधी, शल्यिचिकत्सा, चःमा वा लेन्सको ूयोगबाट पिन दवैु आखँाले हातको औलंा दश 
िफटको दरुीबाट छु ाउन नसक्न ेवा ःनेलेन चाटर्को पिहलो लाइनको अक्षर (३÷६०) मा पढ्न नसक्न ेव्यिक्त।  
ि िवहीनता िच  ेआधारह  

 चःमा र लेन्सको ूयोग बाट पिन वःतकुो आकार, आकृित, रङ आिद पिहचान गनर् नसिकने अवःथा भएको 
 ःपशर् वा आवाजबाट माऽ कुनै वःतकुो बारेमा थाहा पाउन े

 िहँडडलु गदार् सेतो छडीको सहयोग िलने वा अ को सहयोग िलनपुन  
 दश िफटको दरुीबाट पिन हातको औलंा ू  पमा छु ाउन नसक्न े
 कम्प्यटुरमा कामगनर् वा मोबाइल ूयोग गनर् िःबन िरिडङ सफ्टवेयर आवँयक पन 
 लेखपढ गनर् ॄेल िलिपको सहयोग िलनपुन 
 अिधकांश ि िवहीन व्यिक्तह को आखँाको बािहरी बनावट बन्द आखँा, पूरै सेतो देिखन ेवा असामान्य देिखन े
 

२.३. न्यून ि यकु्त: औषधी, शल्यिचिकत्सा, चःमा वा लेन्सको ूयोगबाट पिन िबस िफटको दरुीबाट हातको औलंा 
छु ाउन नसक्ने वा ःनेलेन चाटर्को चौथो लाइनको अक्षर (६÷१८) पढ्न नसक्ने  
न्यून ि यकु्त व्यिक्तिच  ेआधारह  
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 चःमा वा लेन्स ूयोग गदार् पिन िबस िफट वा सोभन्दा टाढाको वःत ुवा वःतकुो आकार ू  पमा छु ाउन 
नसक्ने  

 िबस िफटको दरुीबाट हातकोऔलंा छु ाउन नसक्न े
 कम देख्न ेर कुनै ठुलोवःत ुहेनर्को लािग आखँाको निजकै लैजानपुन 
 धेरै शिक्तशाली चःमा वा लेन्सको ूयोग गरेर पिन पढ्नको लािग अक्षर आखँाको निजक लगेर पढ्नपुन  
 शिक्तशाली चःमा लगाएर ठुलाठुला अक्षरह  माऽ पढ्न सक्न े 
 कम्प्यटुरमा काम गदार् १८–२० साइज वा सोभन्दा मािथको फन्ट माऽ पढ्न सक्न े
 

३. सनुाइसम्बन्धी अपाङ् गता: सनुाइका अ को बनावट एवं ःवरको पिहचान, ःथान, उतारचढाव तथा ःवरको माऽा र 
गणु छु ाउन नसक्न ेअवःथा सनुाइसम्बन्धी अपाङ् गता हो । 

३.१. बिहरा : ८० डेिसबलभन्दा मािथको ध्विन सु  नसक्ने वा स ारका लािग सा ेितक भाषा ूयोग गनुर्पन 
व्यिक्तलाई बिहरा भिनन्छ । 

बिहरा व्यिक्त िच  ेआधारह  

 ३ िफटको दरुीमा सामान्य ःवरमा गरेको कुराकानी नसु े 
 ८० डेिसबलभन्दा मािथको आवाज पिन सु  नसिकने अवःथा हनु े
 जोडले िचच्याएको वा ठुलो आवाज पिन सु  नसक्ने र ूितिबया नजनाउने 
 सनुरे वा बोलेर कुनैपिन ूकारको स ार गनर् नसक्न े
 स ारका लािग िचऽ, स ेत वा सा ेितक भाषा ूयोग गनुर्पन 
 बोली पूरै नआउने, बोल्न नसक्ने वा आवाज आए पिन नबिुझन े
 बोली भाषाको िवकास भई सकेपिछ बिहरा व्यिक्तले आवाज पूरैसु  नसकेतापिन बोल्न सक्न ेपिन हनुे,यःता 

व्यिक्तह  आफूले स ार गदार् बोलेर गन रअ को कुरा सु ुपदार् सा ेितक भाषाको सहारा िलने  
 

३.२. सःुत ौवण :सु लाई ौवण यन्ऽ राख्नपुन वा ६५ देिख ८० डेिसमलसम्मको ध्विन सु  सक्ने व्यिक्तयसअन्तगर्त 
पदर्छन ्। 

सःुत ौवण भएका व्यिक्तिच  ेआधारह  

 अःप  बोली वा बोली तथा भाषाको िवकास अन्य बालबािलकाको तलुनामा िढलो हनु;ु 
 कक्षामा भएका वादिववादमा सहभागी हनु र िनदशनको पालना गनर् किठनाइ हनु;ु 
 ठुलो आवाजमा बोलाउँदा पिन ूितिबया निदन;ु 
 एउटै कुरा अःप  सनुाइले गदार् पटक पटक सोिधरहन,ु बोल्न र सु  पन जःता िबयाकलापमा सहभागी हनु 

नचाहन;ु 
 बारम्बार कान पाकेर तरल पदाथर् बिगरहन ुर कान दिुखरहेको अनभुव गिररहन;ु 
 छलफल वा ू  गदार् अनपुय'क्त र असान्दिभर्क उ र वा ूस का कुरा गनुर्; 
 सु का लािग टाउको आवाजितर घमुाउन;ु 
 सु का लािग ौवणयन्ऽ लगाउन;ु 
 कानको ौवण क्षमता जाँच गदार् ६५ देिख ८० डेिसबलसम्म सु  सक्ने व्यिक्त भनेतापिन २६ देिख ६४ 

डेिसबलसम्म सु  सक्ने व्यिक्तह  पिन सःुतौवण वगर्मा पनुर् । 
 
 



8 
 

सनुाइसम्बन्धी अपाङ् गता पिहचानबारे िव  ःवाःथ्य स ठनको मापदण्ड  
सामान्य ौवण(० देिख २५ डेिसबल आवाज सु  सक्ने), हल्का सःुतौवण (२६ देिख ४० डेिसबलको आवाज सु  
सक्ने), मध्यम सःुतौवण (४१ देिख ६० डेिसबल आवाज सु  सक्ने), तीो सःुतौवण (६१ देिख ८० डेिसबलको 
आवाज सु  नसक्ने) र पूणर् बिहरा (८१ डेिसबलदेिख मािथको आवाज सु  नसक्ने) 
 

४. ौवण ि िवहीन अपाङ् गता: सनुाइसम्बन्धी र ि सम्बन्धी दवैु अपाङ् गता भएका वा यी दवैु इिन्ियसम्बन्धी संयकु्त 
अन्तरिबया रहेको व्यिक्तयसअन्तगर्त पदर्छन ्। 

ौवण ि िवहीन व्यिक्त िच  ेआधारह  

 सनुाइ र ि सम्बन्धी दवैु अपाङ् गता एउटै व्यिक्तमा हनु ु
 अथर्पूणर् तिरकाबाट स ार गनर् अप्ठेरो हनुे र सूचना महण गनर् समेत अप्ठेरो हनु ु
 आफ्नो र वरपरको वातावरणका बारेमा ःप  धारणाको िवकास नहनु ुतसथर् वातावरण ूित कुनै ूितिबया निदन ु

 व्यिक्तगत सम्बन्ध िवकास गनर् किठन हनु,े अपिरिचतसँग ूितिबयात्मक व्यवहार देखाउन ुवा असरुिक्षत महससु 
गनुर् 

 दैिनक जीवनका िबयाकलापह  ःवयम्ले हेरचाह गनर् किठनहनु,ु सामान्यिहँडडलुमा किठन भएको महससु गनुर् 
 ूाय आफूलाई मनपरेको कुरा दोहोर् याइ रहन,ु एकै ूकारको आवाज िनकाल्न ु

 ःपशर् स ेतबाहेक अन्य माध्यमबाट कुनै कुरा नबझु्न ु
 

५. ःवर र बोलाइसम्बन्धी अपाङ् गता : ःवर र बोलाइसम्बन्धी अ मा उत्प  कायर्गत सीिमतताका कारण तथा बोल्दा 
ःवरको उतारचढावमा किठनाइ, बोली ःप  नहनु,े बोल्दा शब्द वा अक्षर दोहोर् याउने व्यिक्त यस अन्तगर्त पदर्छन ्। 

ःवर र बोलाइसम्बन्धी अपाङ् गता भएका व्यिक्त िच  ेआधारह  

 ःवर र बोलाइसम्बन्धी अपाङ् गता र यो सु े क्षमतासँग सम्बिन्धत नहनु ु
 ःवर र बोलाइमा माऽ आउन ेिबयात्मक सीिमतता हनु ु
 ःवर बिुझन ेनहनु,ु बोल्दा बारम्बार लामो समयसम्म अिड्कन,ु बोल्दा शब्दह  बारम्बार दोहोिरन ु

 बोल्दा तीो पमा भकभकाएर बोल्न ु

 ओठ ताल ुफाटेको कारणले आवाज अःप  हनु ुवा आवाज नाकितर जान ु

 ःवर यन्ऽ खराबीका कारण वा शल्यिबया गरी ःवर यन्ऽ िझकेको कारण बोल्नमा किठनाइ वा समःया हनु ु
 कृिऽम ःवर यन्ऽ लगाएको कारणले बोल्न नसक्न,ु किठनाइ हनु ुवा कृिऽम ःवरको ूयोग गन अवःथा हनु ु
 बौि क अपाङ् गता, अिटजम र मिःतंक पक्षघातभएका बालबािलकाको पिन ःवर र बोलीकोिवकास र ःप  स ार 

गनर् किठनाइ हनु ु
 

६. मानिसक वा मनोसामािजक अपाङ् गता : मिःतंक र मानिसक अ मा आएको समःया तथा सचेतना, अिभमखुीकरण, 

ःफुतीर्, ःमरणशिक्त, भाषा, गणना जःता बौि क कायर् सम्पादनका सन्दभर्मा आउन े समःयाको कारणले उमेर र 
पिरिःथितअनसुार व्यवहार गनर् समःया हनुे अवःथाका व्यिक्तयसअन्तगर्त पदर्छन ्। 

मानिसक वा मनोसामािजक अपाङ् गता भएका व्यिक्त िच  ेआधारह  

 िनयिमत र दैिनक िबयाकलापमा ध्यान वा मन नलगाउन ु
 सामािजक व्यवहार वा घलुिमलहनु किठनाइ हनु ु
 एक्लै बःन चाउन,ु उदास रहन,ु झोक्र्याउन,ु सामान्य िदनचयार्सँग मेल नखान ुवा छु ै ूकारको व्यवहार गनुर् 
 किहले ज्यादै दखुी र किहले ज्यादै खसुी देिखन,ु धेरै कुराह  मनमा स िच रहन ुर एकाम हनु ु
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 अनपेिक्षत र असामान्य व्यवहार देखाउन,ु अचानक न,ु कराउन,ु हाँःन,ु कुनै खास रङ, िचऽ वा व्यिक्तसँग तसर्न ु
वा डराउन ु

 िनराश र नकारात्मक कुरा गनुर् र अ मािथ श ा गनुर्, पढाइूित अिभ िच घट्दै जान ुर ःतर पिन कमहुँदै जान ु
 डर, ऽासको महससु गनुर्, आि न,ु चाँडै िरसाउन,ु आबामक ःवभाव वा झक मा ु 
 टाउको दखु्न,ु िरँगटा लाग्न,ु िनिा नलाग्न ुर मछुार् पनुर्, ध्यान एकिऽत नहनु ुर एक ठाउँमा िःथर भएर बःन गा॑ो 

हनु ु
 आफलाई हािन हनु सक्ने कुरा तथा काम गनुर्, लकुीिछपी धूमपान, म पान तथा लागऔुषधीह  ूयोग गनुर् 
 

७. बौि क अपाङ् गता: उमेरको बिृ सँगै बौि क सचेतनाको िवकास हनु नसकी बौि क िवकास नभएका कारणले 
उमेर वा वातावरणमा सापेक्ष िबयाकलाप गनर् समःया वा किठनाइ हनु े व्यिक्त जसमा डाउन िसन्सोम समेत  
पदर्छ । 

बौि क अपाङ् गता भएका व्यिक्त िच  ेआधारह  

 उमेरअनसुार सामान्य पमा िसक्दै जानपुन कुराह  िसक्न नसक्न ुवा एकदमै िढलो िसक्न ुर चाडैँ िबसर्न ु
 उमेरअनसुार गनुर्पन व्यवहारह  गनर् नसक्न,ु अन्य बालबािलकाह को तलुनामा िहँडडलु गनर्, बोलेर स ार गनर्, 

सामािजक व्यवहारह  िढलो गनुर् वा किठन हनु ु
 बौि कबिु लिब्ध परीक्षण गदार् न्यून ूा ा  हनु ु(साधारण तहमा ५० देिख ७०, मध्यम तहमा ३५ देिख ५०, 

तीो तहमा २० देिख ३५ र अित तीो तहमा २० भन्दा कम) 
 ध्यान तथा एकामता कम हनु ुर चकचके ःवभाव हनु,ु सोच्न,े िवचार गन, तकर्  गन तथा समःया समाधान गन{{क्षमता 

न्यून हनु ु
 िसकाइ िढलो हनु,ु ठुलो भइसक्दा पिन शौचालय ूयोग गनर्, खाना खान, लगुा लगाउन समेत नसक्न ु
 कितपयको िहँडाइमा असन्तलुन हनु,ु हात खु ाह ले राॆोसँग काम नगनुर् र मखुबाट र् याल चिुहरहन ु

 डाउन िसन्सोम (जन्मदा तौल कम, जोनीर् र ह ीह  खकुुलो हनुे, हात खु ाका औलंाह  छोटो हनु ेर औलँाह  
फािटएका हनु,े अनहुार डोलो ूकारको र म ोिलयन जःतो देिखन,ु मखु सानो हनु,ु िजॄो ूाय बािहर िनकािल रहन,ु 

टाउको सानो र पछािडको भाग फरािकलो हनु,ु दाँतह  िमलेर नआएको, उमेरअनसुारको िवकास र िढलो िसकाइ 
हनु ु।   

 

८. अनवंुशीय रक्तौाव (िहमोिफिलया) सम्बन्धी अपाङ् गता: अनवंुिशय असरका कारण रगतमा हनु ेफ्याक्टरमा िवचलन 
आई रगत जम्ने कायर्मा समःया हनु ेशारीिरक अवःथालाई अनवंुशीय रक्तौाव (िहमोिफिलया) सम्बन्धी अपाङ् गता  
भिनन्छ । 

अनवंुशीय रक्तौाव (िहमोिफिलया) िच  ेआधारह  

 बच्चा जब घॐने वा बामे सनर् थाल्छ, त्यसबेलामा पेटमा, घाँटी वा गु ा मा िनलो डाम वा सिुनएको जःतो देिखन ु

 हात गोडाको जोनीर्मा आन्तिरक रक्तौावको कारणले सिु ने, दखु्न ेहनुाले एकै ठाउँमा बिसरहन ु

 नाक बाट बारम्बार रगत बिगरहने, ओठ वा िजॄो तोक्दा वा चोटपटक लािग लामो समयसम्म रगत बिगरहन,े 
शल्यिबया गदार् बढी रक्तौाव हनुे तथा िपसाबमा पिन रगत देखापनुर् 

 कतै ठोिकँदा वा ठोिकएको ठाउँमा आन्तिरक रक्तौाव हनु,ु िनलडाम देखापनुर्, धेरै दखु्न ुतथा सिु न ु
 जोनीर्मा हनु ेदखुाइका कारण िहँडडलु गनर् किठनाइ हनु,ु जोनीर्ह  सिु न,ु दखुाइ हनु ुर अत्यिधक पीडाहनु ु
 िदशामा रगत देिखन,ु कालो िदशा हनु,ु शरीरमा रगतको कमी हनु,ु लामो समयसम्म पीडाले थलापनुर् 
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९. अिटजम : जन्मजात नशा वा तन्तकुो िवकास र सोको कायर्मा आएको समःयालाई अिटजम भिनन्छ । 

अिटजम िच  ेआधारह  

 सामािजक सम्बन्ध िनवार्हगनर्, स ार गनर् किठनाई वा एउटै व्यवहार दोहोर् याउने समःया हनु ु
 समूहमा घलुिमल नहनु,ु एक्लै बःन,ु साथी बनाउन किठनाइ हनु,ु आखँामा आखँा नजधुाउन ु

 एउटै िबयाकलाप दोहोर् याउन,ु नबोल्न ुवा कम बोल्न ुवा बोल्दा जे सोध्यो त्यही दोहोर् याउन ु

 िचऽ वा िभिडयोबाट िसक्न मन पराउन,ु कुनै वःतुू ित अःवभािवक लगाब देखाउन ु

 िसकाइमा कुनै िवषयमा असाध्यै तेज तर कुनै िवषयमा असाध्यै कमजोर हनु ु
 एकठाउँमा नबःन ुर एकदमै चकचके व्यवहार देखाइरहन,ु व्यवहार पिरवतर्न गनर् किठनाइ हनु ुतथा नक्कल गरेर 

िसक्न किठन हनु ु
नोटः अिटजम,् एक वौि क अपा तासँगसम्बिन्धत अपा ता पिन भएकोले, यसको बारेमा तल एकाइ २ पिन िवःततृ 
िववरण ूःततु गिरएको छ ।  

 

१०. बह ुअपाङ् गता: एउटै व्यिक्तमा उिल्लिखत दईु वा दईुभन्दा बढी ू कारका अपाङ् गताको समःया भएका व्यिक्तह  
बह ुअपाङ् गतामा पदर्छन ्। 
 

अपाङ् गता र कायर्गत सीिमतताको अवःथा : 
अपाङ् गता कायर्गत सीिमतता 

१. शारीिरक अपाङ् गता उठबस गनर्, िहँडडलु गनर्, हात चलाउन, हातले काम गनर् जःता 
हनुे किठनाइ 

२. ि सम्बन्धीअपाङ् गता देख्न, हेरेर पढ्न, िसक्न, िहँडडलु गनर् जःता हनुे किठनाइ 
३. सनुाइसम्बन्धीअपाङ् गता  सनुेर, बोलेर स ार गनर् हनु ेकिठनाइ 
४. ौवण ि  िवहीनता सम्बन्धी अपाङ् गता हेरेर, सनुेर, बोलेर स ार गनर् तथा िहँडडलु गनर् हनुे किठनाइ 
५. ःवर र बोलाइ सम्बन्धी अपाङ् गता बोलेर स ार गनर् हनुे किठनाइ 
६. मानिसक वा मनोसामािजक अपाङ् गता मनिःथितमा आउने किठनाइ वा डर, ऽास, िचन्ता, िदक्दारीपन, 

िबनाकारण न,े कराउने, हाँःन ेवा असामान्य व्यवहार देखाउने 
७. बौि क अपाङ् गता िसक्न, सम्झन, बझु्न हनु ेकिठनाइ 
८. अनवंुशीय रक्तौाव (िहमोिफिलया) 
सम्बन्धी अपाङ् गता 

आन्तिरक वाबा  रक्तौाव रोक्न किठनाइ हनुे तथा दखु्न े

९. अिटजम अपाङ् गता एकोहोरो हनुे, स ार गनर्, घलुिमल हनु र िसक्नमा हनुे किठनाइ 
१०. बह ुअपाङ् गता मािथ उिल्लिखत दईु वा दईुभन्दा बढी अपाङ् गता अन्तगर्त हनु े

किठनाइ भएको अवःथा 
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१.४ अशक्तताको गम्भीरताका आधारमा अपाङ् गताको विगर्करण  
(क) पूणर् अशक्त अपाङ् गता (Profound) : आफ्नो दैिनक िबयाकलाप सम्पादन गनर् िनरन्तर पमा अ को सहयोग 
िलँदा पिन किठनाइ हनुे अवःथाको व्यिक्त 

(ख) अित अशक्त अपाङ् गता (Severe) : वैयिक्तक िबयाकलाप सम्पादन गनर् तथा सामािजक िबयाकलापमा संलग्न 
हनु िनरन्तर पमा अ को सहयोग िलनपुन अवःथाको व्यिक्त 

(ग) मध्यम अपाङ् गता (Moderate) : भौितक सिुवधा, वातावरणीय अवरोधको अन्त्य, िशक्षा वा तािलम भएमा अ को 
सहयोग िलई वा निलई िनयिमत पमा आफ्नो िदनचयार् र सामािजक िबयाकलापमा सहभागी हनु सक्ने अवःथाको 
व्यिक्त 

(घ) सामान्य अपाङ् गता (Mild) : सामािजक तथा वातावरणीय अवरोध नभएमा िनयिमत पमा आफ्नो िदनचयार् र 
सामािजक िबयाकलापमा सहभागी हनु सक्ने अवःथाको व्यिक्त 

 
१.५ अपाङ् गता भएका व्यिक्तका लािग पिरचयपऽ एवम ्सेवा सिुवधा 
अपाङ् गता  भएका व्यिक्तका लािग अपाङ् गता  पिरचयपऽ 

(क) पूणर् अशक्त अपाङ् गता ( रातो रङमा सनुौलो अक्षरको काडर् ) : दैिनक िबयाकलाप सम्पादन गनर् िनरन्तर पमा 
अ को सहयोग िलँदा पिन किठनाई हनुे अवःथा वा अ को सहयोग िलँदा पिन दैिनक जीवन सम्पादन गनर्नसक्ने 
अवःथा ।  
(ख) अित अशक्त अपाङ् गता (िनलो रङमा सनुौलो अक्षरको काडर्) : वैयिक्तक िबयाकलाप सम्पादन गनर् तथा सामािजक 
िबयाकलापमा संलग्न हनु िनरन्तर अ को सहयोग िलनपुन अवःथा ।  
(ग) मध्यम अपाङ् गता (पहलो रङमा िनलो अक्षरको काडर्) : भौितक सिुवधा, वातावरणीय अवरोधको अन्त्य, िशक्षा र 
तािलम भएमा अ को सहयोग िलएर वा निलई िनरन्तर िदनचयार् र सामािजक िबयाकलापमा सहभागी हनु सक्ने 
अवःथा ।  
(घ) सामान्य अपाङ् गता ( सेतो रङमा कालो अक्षरको काडर्) : सामािजक तथा वातावरणीय अवरोध नभएमा आफ 
िनयिमत िदनचयार् र सामािजक िबयाकलापमा सहभागी हनु सक्ने अवःथा ।  
 

अपाङ् गता पिरचयपऽ िवतरणका मापदण्ड 

अपाङ् गता पिरचयपऽ िवतरणका मापदण्ड देहाय बमोिजम रहेकाछन ्: 
अपाङ् गता भएका व्यिक्तको अिधकारसम्बन्धी ऐनको अनसूुचीमा उिल्लिखत गम्भीरताका आधारमा गिरएको 
अपाङ् गताको वगीर्करण गरी देहायका चार समूहका पिरचयपऽ िवतरण गिरने छ।  
(क) पूणर् अशक्त अपाङ् गता 
तल उिल्लिखत अवःथाका व्यिक्तह लाई “क” वगर्को पिरचयपऽ उपलब्ध गराइन ेछ, जनु रातो रङको पृ भिूममा 
जारी गिरने छ।  
 व्यिक्तको शारीिरक, मानिसक वा इिन्ियसम्बन्धी ूणालीह मा भएको क्षित र यसले ल्याएको कायर्गत िवचलनको 

अवःथा असाध्य गम्भीर भई अ को सहयोग िलएर पिन दैिनक जीवन सम्पादन गनर् असाध्यै किठन हनु ेव्यिक्त 

 सामान्यभन्दा सामान्य दैिनक िबयाकलापह  पिन ःवयम ्गनर् नसक्ने र अन्य व्यिक्तको सहयोग आवँयक पन, 

तीो बौि क अपाङ् गता भएका व्यिक्तह , तीो पमा अिटजम ूभािवत व्यिक्त, पूणर् पमा ौवण ि िवहीन 
व्यिक्तह  
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 दईु वा सोभन्दा बढी ूकृितका शारीिरक, मानिसक वा इिन्ियसम्बन्धी क्षित भई सबैजसो दैिनक िबयाकलापह  
अन्य व्यिक्तकै सहयोगमा गनुर्पन अवःथाका व्यिक्तह  

 िनरन्तर पमा सघन हेरचाह (ःयाहार ससुार) को आवँयक पिररहन ेशारीिरक अपाङ् गता भएका व्यिक्त वा 
मनोसामािजक अपाङ् गता भएका व्यिक्तह  

 

(ख) अित अशक्त अपाङ् गता 
तल उिल्लिखत अवःथाका व्यिक्तह लाई “ख” वगर्को पिरचयपऽ उपलब्ध गराइने छ, जनु िनलो पृ भिूममा जारी 
गिरने छ ।  
 शारीिरक, मानिसक वा इिन्ियसम्बन्धी क्षित वा िवचलन भएतापिन िनरन्तर वा अिधकांश समय सहयोगी, दोभाष े

वा मानव पथूदशर्क आिदको सहयोगमा आफ्नो दैिनक िबयाकलापह  लगायत िहँडडलु र स ार गनर् किठनाइ 
हनुे व्यिक्तह ; 

 मिःतंक पक्षघात, मे दण्डमा चोटपटक वा पक्षघात, हेमोिफिलया, मांशपेशीसम्बन्धी समःया वा िवचलन लगायत 
अन्य िविभ  कारणले शरीरको ढाड, हात, गोडा, कम्मर आिदले काम गनर् नसकी दैिनक आवागमनको लािग 
ि लिचयर ूयोग गनुर्पन अवःथाका व्यिक्तह ; 

 दवैु हात कुमदेिख वा पाखरुादेिख मिुन पूरै नचल्ने वा गमुाएका वा िविभ  कारणले दवैु हात र गोडा गमुाएका 
वा नचल्ने, कम्मरभन्दा मिुनको माग गमुाएका वा नचल्न,े दवैु गोडा पूणर् िबयाशील नभई बैसाखीको ूयोग गन 
व्यिक्तह ; 

 ि िवहीन र पूणर् ि िवहीनको पिरभाषा अन्तगर्त पन व्यिक्तह ; 
 स ारका लािग िनरन्तर दोभाष े आवँयक पन पूणर् पमा कान सु  नसक्न े (बिहरा), दैिनक जीवनका 

िबयाकलापह  ःवयम ्गनर् नसक्ने, िसकाइमा समःया भएका बौि क अपाङ् गता वा अिटजम भएका व्यिक्तह , 

िनरन्तर अ को सहयोग िलइ रहन ुपन बहअुपाङ् गता भएका व्यिक्तह  । 

 

(ग) मध्यम अपाङ् गता 
तल उिल्लिखत अवःथाका व्यिक्तह लाई “ग” वगर्को पिरचयपऽ उपलब्ध गराइन ेछ, जनु पहलो पृ भिूममा जारी 
गिरने छ।  
 कृिऽम अ , क्यािलपर, िवशेष ूकारका जु ा सहायक साममीको ूयोगबाट सामान्य िहँडडलुलगायत दैिनक 

जीवनका िबयाकलापह  ःवयम ्गनर् सक्न े
 िविभ  कारणले घुडँामिुनको अ मा माऽ ूभाव परेको तर सहायक साममीको ूयोग नगरी पिन सामान्य िहँडडलु 

गनर् सक्न े
 कुम वा पाखरुाभन्दा मिुन एक हात गमुाएका वा हात नचल्ने वा हातले गन काम गनर् नसक्न े
 दवैु हातको हत्केलाभन्दा मिुनका कम्तीमा बढुीऔलँा र चोरीऔलँा गमुाएका 
 दवैु गोडाको कुकुर् च्चाभन्दा मिुनको भाग नभएका तर सामान्य िहँडडलु गनर् नसक्न े
 मे दण्डमा समःया भई ढाड कुिूएको 
 िसकाइमा िढलाइ भएका दैिनक िबयाकलाप ःवयम ्गनर् सक्ने बौि क अपाङ् गता र अिटजम भएका व्यिक्तह  

 ौवणयन्ऽको ूयोगबाट वा ठुलो आवाज माऽ सु  सक्ने सःुतौवण व्यिक्तह  

 शल्यिबयाबाट ःवरयन्ऽ िझकी घाँटीको नलीबाट माऽ बोल्नपुन अवःथा भएका व्यिक्तह  

 ओठ, ताल ुफाटेको कारण बोली अःप  भएका व्यिक्तह  
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 बोल्दा अड\िकने, शब्द वा अक्षर दोहोर् याउने समःया तीो भएका भकभके व्यिक्तह  

 तीन िफटभन्दा मिुनका होचापडु्का व्यिक्तह  

 चःमा र ौवणयन्ऽ दवैु ूयोग गन ौवण ि  िवहीनता भएका व्यिक्तह , लेन्स वा म्यािग्नफायरको ूयोगबाट 
माऽ पढ्न सक्ने न्यून ि यकु्त व्यिक्तह  

 अनवंुशीय रक्तौाव (िहमोिफिलया) सम्बन्धी समःया भई दैिनक िहँडडलुमा किठनाइ हनुे व्यिक्तह  

 मानिसक एवं मनोसामािजक अपाङ् गता भएका व्यिक्तह  

 

(घ) सामान्य अपाङ् गता 
तल उिल्लिखत अवःथाका व्यिक्तह लाई “घ” वगर्को पिरचयपऽ उपलब्ध गराइने छ, जनु सेतो पृ भिूममा जारी गिरन े
छ । 

 शारीिरक, मानिसक वा इिन्ियसम्बन्धी सामान्य िवचलन भएका तर दैिनक जीवनका िबयाकलापह  ःवयम ्
सम्पादन गनर् सक्न े

 हात वा खु ा केही छोटो भएका, एक हातको हत्केलाभन्दा मिुन नचल्न ेवा गमुाएका, एक हातको हत्केलाभन्दा 
मिुनका कम्तीमा बढुीऔलँा र चोरीऔलँा गमुाएका वा दवैु हातको हत्केलामिुनका कम्तीमा बढुीऔलँा र चोरीऔलँा 
भएका व्यिक्तह  

 ठुलो अक्षर पढ्नसक्ने न्यून ि यकु्त व्यिक्तह  

 दवैु गोडाको सबै औलँाका भागह  नभएका व्यिक्तह  

 ौवणयन्ऽ लगाई ठुलो आवाज सु े तर बोली ःप  भएका सःुत-ौवण भएका व्यिक्तह  

 

अपाङ् गता भएका व्यिक्तका लािग सामािजक सरुक्षा भ ा  
 पूणर् अशक्त अपाङ् गता (रातो रङमा सनुौलो अक्षरको काडर्) M मािसक . ३९९०।– 

 अितअशक्त अपाङ् गता (िनलो रङमा सनुौलो अक्षरको काडर्) M मािसक . २१२८।–  

ॐोत : बजेट बक्तव्य २०७८÷७९ 

अपाङ् गता भएका िव ाथीर्ह का लािग छाऽविृतसम्बन्धी व्यवःथा 
अपाङ् गता छाऽविृ  िवतरणका आधारह  

(क) अपा ता भएका बालबािलकाह को अध्ययन अवसरमा अिभविृ  र िसकाइमा गणुःतर कायम गनर्का लािग 
आवासीय  शैिक्षक सेवा, सहयोगी सहायता सेवा, यातायात सेवा र शैिक्षक साममी एवम ्ूोत्साहन गरी चार ूकारको 
छाऽविृ को व्यवःथा गिरएको छ । िव ालयमा रहेका अपा ता भएका िव ाथीर्लाई अपा ता भएको तह र अवःथा 
अनसुार छाऽविृ को ूकार िनधार्रण गरी िव ालयगत छाऽविृ को व्यवःथा िमलाइ िव ाथीर्ले पाउने गरी िव ालयमा 
अनदाुनको व्यवःथा गन,  
(ख) िवगतदिखे ॐोतकक्षा स ालनमा रहेका िव ालयमा ूा  रकम उपयोग गरी िव ालयबाटै आवास स ालन भएको 
भए िव ालयले सािवक बमोिजम आवासीय शिकै्ष क सव ◌ुि◌धा ब्यवःथापन खचर्मा ूयोग गन र अिभभावकह बाट 
आवास स ालन गरेको भए अिभभावकह को रोहवरमा िव ाथीर्ह लाई बझाउन े। कुनै सं ःथासँग सम्झौता भई 
आवास व्यवःथापन गरेको भए उक् त सं ःथालाई िव ालयमाफर् त तोिकएको रकम िदने, 
 (ग) ॐोत कक्षामा आवासीय पमा नबःनवेा ॐोतकक्षा नभएको अन्य िव ालयह मा अध्ययन गन अपा ता भएकाता 
भएका िव ाथीर्ह लाई छाऽवि  ृरकम सम्बिन्धत अिभभावकको रोहवरमा िव ालयले िवतरण गन, 
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 घ) अपाङ्ता भएका बालबािलकाह को सामािजकीकरणको उ ेँयले समदाुयमा ःथािपत भई सहज जीवनयापनमा 
मदत पग ◌ु◌्न ेगरी समदाुय/ पिरवारमा बःने व्यवःथा गनरू् ोत्साहन गन । 
 ङ) छाऽवि  ृको ूकार, िवभाजनका आधारह  र िव ाथीर्ले पाउने छाऽवि  ृदेहाय बमोिजम रहेका छनः ◌ ् 
 
१. आवासीय छाऽवि : ःथानीय तहले भौगोिलक अवःथा, दरुी, अपा ता भएकाताको अवःथा र समदाुयमा उनीह लाई 
अध्ययनका लािग िव ालय∕िसकाइ केन्ि नभएको कारणले घरबाट दैिनक पमा िव ालयमा आउन जान नसक्न ेएवम 
अध्ययनका लािग डेरा गरी वा िव ालयले व्यवःथा गरेको आवासमा बःने अपा ता भएकाता भएका बालबािलकाको 
सङ्ख्याको आधारमा ू ित िव ाथीर् ू ित मिहना . ४,०००।- का दरले १० मिहनाका लािग जम्मा . ४०,०००।– 
रकम िव ालयलाई अनदाुन िदने । िव ालयले यस ूकारको छाऽवि  ृरकमबाट छाऽावासमा बःने छाऽ छाऽाह का 
लािग खाना तथा खाजा, आवास व्यवःथापन लगायतका कायर्मा खचर् गन । सो मध्ये व्यिक् तगत सरसफाइको लािग 
आवँयक पन साममीह  (जःतै: साबन,ु काइयो, दन्तम न, ब स ु , नलेकटर, कोल्डिबम, ःयाम्प,ु माल, सेिनटरी 
न्याँिप्कन आिद) खिरद गनर् ूित िव ाथीर् मािसक . ५००/- का दरले १० मिहनाको जम्मा . ५,०००।- 
सम्बिन्धत छाऽ छाऽाह लाई भरपाइ गराई नगद नै अिनवायर् पमा उपलब्ध गराउने र बाँकी रकमबाट आवास 
व्यवःथापन गन ,  
 
२. सहयोगी सहायता सेवा छाऽवि  ृ (गैर आवासीय): घरबाट आउँदा जाँदा र िव ालयमा रहँदा िनरन्तर पमा 
अ को सहयोग र साधन आवँयक पन अपा ता भएकाता भएका ूित िव ाथीर् ूित मिहना .५००।- का दरले 
१० मिहनाको लािग  . ५,०००।-,  
 
३. यातायात सेवा छाऽवि  ृ (गैर आवासीय): घरबाट आउँदा जाँदा यातायातका साधन वा अन्य उपकरण ूयोग 
गनुर्पनुर्न अपा ता भएकाता भएका बालबािलकालाई ूित िव ाथीर् ूित मिहना .३००।- का दरले १० मिहनाका 
लािग .३,०००।Ñ  
४. शैिक्षक साममी छाऽवि  (गैर आवासीय):  
क. घरबाट िव ालयसम्म आउन जान सक्नअेवःथाको अपा ता भएकाता भएका ूित िव ाथीर् ूित मिहना .१००।- 
का दरले १० मिहनाको .१,०००।Ñ उपलब्ध गराउने । पनुँ  च: कुनै स / सं ःथा/ तह/ व्यिक् तले सम्झौता 
गरी अपा ता भएका बालबािलकाका लािग आवास व्यवःथापन गनर् रकम उपलब्ध गराएको भएमा सोही ूयोजनका 
लािग दोहोरो नपन गरी आवासीय छाऽवि  ृउपलब्ध गराउने, छ ।  
(ख) कुनै पिन छाऽवि  दोहोरो नपन गरी िवतरण गनुर् पनछ ।  
(ग) छाऽवि  िवतरण गदार् अपा ता भएको पिरचय पऽ अिनवायर् पमा पेस भएको हनुपुनछ ।  
(घ) अपा ता भएका िव ाथीर् पिहचान गरी छाऽवि  को िनधार्रण गनर्का लािग ःथानीय तहको िशक्षा हेन ूमखुको 
संयोजकत्वमा अपा ता भएका के्षऽमा काम गन स -सं ःथाका ूितिनिध, ःथानीय तहको ःवाःथ्य शाखाको ूितिनिध, 
ॐोत िशक्षक र सम्बिन्धत के्षऽका िव  ूितिनिधह  र िजल्लाको लेखाजोखा केन्िको सं योजकसमेतको सहभािगता 
रहने गरी ूत्येक ःथानीय तहमा िव ाथीर् लेखाजोखा ूािविधक सिमित गठन गन ।  
(ङ) अपा ता भएकाता भएका बालबािलकाह को शैिक्षक सहिुलयत तथा सिुवधाह को उपलब्धताको सिनि तता र 
ूभावकािरताको िवषयमा अनगमन र िनरीक्षण गन र सधाुरका लािग आवँयक काय गन दाियत्व र िजम्मेवारी िव ाथीर् 
लेखाजोखा ूािविधक सिमितको ह ुनेछ । 
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 (च) अपा ता भएकाता भएका बालबािलकाको सामािजक समावेशीकरणमा समेत मदत पग ◌ु◌्न ेगरी बालबािलकालाई 
दैिनक पमा घरबाट आवतजावत गनर् ूोत्सािहत गन र त्यसको लािग आवँयक पन साधन (साइकल, शाइ-साइकल, 
िरक्सा, ीलिचयर वा अन्य आवँयक सहायता साममी) खिरदमा आवँयक पन िनजले सो आिथर्क वषर्भिरमा पाउन 
सक्न ेगैरआवासीय छाऽवि  ृरकमबाट एकम  अिमम उपलब्ध गराउने व्यवःथा िमलाउन सिकनेछ । 
ॐोत : ःथानीय र ूदेश तहमा सशतर् अनदुान एवम ् िशक्षा िवकास तथा समन्वय इकाइबाट कायार्न्वयन हनुे 
कायर्बमसँग सम्बिन्धत – कायर्बम कायार्न्वयन पिुःतका आ.व. २०७८÷०७९ 

 

१.६ मयार्िदत शब्दावली एवम ्भाषा 
नपेाली भाषामा 

मयार्िदत भाषा Disability-friendly Language in English 

अपाङ् गता भएको व्यिक्त Person with disability 

अपाङ् गता नभएको व्यिक्त Person without disability 

शारीिरक अपाङ् गता भएका व्यिक्त, होचो कद भएको 
व्यिक्त 

Person with physical disability, Person of short height 

ि िवहीन, ि सम्बन्धी अपा ता भएको व्यिक्त Person who is blind, Person with a visual impairment 

बिहरा, सनुाइसम्बन्धी अपाङ् गता भएको व्यिक्त Person who is a deaf, Person with a hearing impairment 

बौि क अपाङ् गता भएको व्यिक्त Person with intellectual disability 

बोलाइसम्बन्धी अपाङ् गता भएको व्यिक्त Person who is unable to speak 

मानिसक ःवाःथ्यसँग सम्बिन्धत समःया भएको व्यिक्त Person diagnosed with a mental health condition  

  

 

 
 

एकाइ २. बौि क अपा ताः पिरचय, िविवध ूकार, कारक, िच  ेआधारह     
२.१. पिरचयः वौि क अपा ता 
बौि क अपा ता मानिसक अपा तािभऽ पदर्छ । १८ वषर्को उमेर अगावै बौि क िवकास नभएको कारणले उमेर 
वा वातावरण सापेक्ष िोmयाकलाप गनर् किठनाइ हनुे व्यिक्तलाईर् बौि क अपा ता भएको मािनएको छ । बौि क 
अपा ता रोग होइन, एक अवःथा हो । यो अवःथा िनको हुँदैन । उमेरसँगै िबःतारै िशक्षा तथा तािलमले बौि क 
अपा ताको अवःथामा सधुार भन ेहनु्छ । बौि क अपा ता धेरै ूकार र ूकृितको हनु्छन ्। वौि क अपा तालाई 
सु कै अवःथामा लक्षणह  तथा कारक तत्वह  प ा लगाइ, समःया पिहचान गनर् सकेमा र सोही अनु प 
ूितिबयात्मक सेवा र बच्चाको उमेर र अवःथा हेरेर उिचत िशक्षा, िसकाइ सहायता तथा तािलम ूदान गन हो भन े
वौि क अपा ता भएका बालबािलकाह ले पिन पिरवार र समदुायमा सफल जीवन यापन गनर् सक्छन ्। 

  
२.२. बौि क अपा ता भएका बालबािलका पिहचान गन आधार 
 कुनै िवषयमा ध्यान केिन्ित नगन 
 टोलाइरहने 
 िनदशन नबझु्न े
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 कुनै कुरा िढलो बझु्ने, चाँडै िबसर्न े
 सरसफाइ गनर् नसक्न े
 िहँड्दा असन्तलुन हनु े
 अकःमात ्हषर् र रोदन ूकट गन 
 बोली ःप सँग व्यक्त गनर् नसक्न े
 भखर्रै गरेको िोmयाकलाप तथा घटना पिन नसिम्झने  
 भावनात्मक अिभव्यिक्त बझु्न नसक्न े
 शारीिरक िवकास अपयार्  रहेको 
 कम उमेरका बालबािलकासँग खेल्न चाउने 
 सनुेका आवाजको फरक छु ाउन नसक्न े
 काम र समयमा सन्तलुन गनर् नसक्न े
 सानो सानो काम पिन गनर् नसक्न े
 शारीिरक गठन राॆो नभएको 
 साना भाइ बिहनी÷बालबािलकाको हेरचाह नगन 
 घर पिरवारमा रहेका वःतहु  पिन निच  े

 आफू भएको ठाउँमा बारेमा बताउन नसक्न े
 चाडपवर्को नाम सम्झन र भ  नसक्न े
 आफ्नो कपडा िच  र लगाउन समःया हनु े
 िपयाँ, पैसा िच  नसक्न े
 िनि त तोिकएको ठाउँमा जान नसक्न े
 कल्पनाशिक्त कम भएको 
 आफूलाई चािहएको कुरा अ सँग माग गनर् नसक्न े
 शरीर भ्या  भएको 
 होचो, कमजोर र पेट बािहर िनःकेको 
 िछ ै थाक्न े
 शौचालयको उिचत ूयोग गनर् नसक्न े
 सामान्य पाठका कुरामा सिम्झन र बझु्न किठनाइ हनु े

 

वौि क अपा ताको पिरचय  तथा पिहचानका आधारह  
वौि क अपा ता भ ाले सं ानात्मक के्षऽको अपा ता भ े बिुझन्छ । वौि क अपा ता भएका व्यिक्तह मा जिटल 
तथा नया ँसूचनालाई वोध गन वा बझु्न ेक्षमता तथा त्यःता िवषय महण गन वा िसक्ने र िसकेका िवषयवःतलुाई 
व्यवहारमा ल्याउने क्षमता अत्यन्त कमजोर हनु ेगदर्छ । सामान्यतया ७० भन्दा कम बिु लिब्ध (Intelligence 

Quotients) भएका व्यिक्तलाई वौि क अपा ता भएको मािनन्छ ।  
 
कितपय अपाङ्तालाई वौि क अपा तालाई अन्य वा उल्लेख नगिरएका वा नतोकेको भनेर पिन लेिखन्छ ।  

वौि क अपा ताका लक्षण देहाय अनसुारका हनु सक्छन ्। 

१. वौि क माइलःटोन वा िवकासका चरणह  परुा गनर् नसक्न ु
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२. अन्य बालबािलकाको पछािड, बःन ुिघिॐन ुर िबःतारै िहड्न ु

३. बोलाइमा किठनाइ हनु ुर बोल्न निसक्न ु

४. ःमरण शिक्त कमजोर हनु ुर सम्झना छोटो हनु ु

५. िविभ  िबयाकलापको नितजा वा ूितफल बझु्न नसक्न ु

६. तािकर् क पले सोच्न नसक्न ु

७. वाल्यवःथामा देिखने जःतो वालापन नदेिखन ु

८. उत्सकुता नदेिखन ु

९. िसकाइमा किठनाइ हनु ु

१०. आफ्नो दैिनक जीवनयापनका काम गनर् ःवावलम्बी हनु तथा स ार गनर् नसक्न ुतथा अ सँग अन्तरिबया गनर् 
नसक्न ु 

यसका आलावा यिद बालबािलकामा िनम्न िवशेषताह  देिखन्छन ्: 

 िरसाहपन 

 परिनभर्रता 
 सामािजक िबयाकलापमा सहभागी हनु नचाहान े

 ध्यान आफुितर केिन्ित गनर् चहाने ूविृत 

 धैयर्ता गनर् नसक्ने हनु ु

 िनंकृयता 
 ःवयंलाई हानी गन वा चोटपटक लाग्ने कायर् गन, िज ी गन 

 न्यून आत्मसम्मान भएका 
 िछ ो िनराश भइहाल्न े

 ध्यान केिन्ित गनर् समःया भएका  

 मनोवै ािनक समःया भएका बालबािलकालाई त्यो पिन वौि क अपा ताका िकिसममा नै समावेश गिरएको  
छ । 

 

२.३. वौि क अपा ताको विगर्करण (Classi f i cati on)   
क. हल्का खालको वौि क अपा ता (Mild) 

 बोल्न वा कुरा गनर् िसक्न लामो समय लाग्ने तर एकपटक कुरा बझेुपिछ स ार गनर् सक्षम हनु े

 उमेर बढ्दै गएपिछ आफ्ना  दैिनक िबयाकलापमा अ  व्यिक्तको भर नपन  

 पढ्न र लेख्नमा किठनाइ हनु े

 सामािजक िबयाकलापमा अपिरपक्व व्यवहार ूदशर्न गन  

 भावी जीवनमा वैवािहक वा अिभभावकको दाियत्व िनवार्ह गनर् नसक्ने  

 िवशेष ूकारको िशक्षा योजनाबाट िसकाइ गनर् सक्न े

 बिु लिब्ध ५० देखी ६९ सम्म भएका 
 

ख. मध्यम खालको वौि क अपा ता (Moderate) 
 भाषा बझु्न र ूयोग गनर् िढलो हनुे 
 स ार  गनर् समःया हनु सक्ने 
 आधारभतू तहको पढाइ लेखाइ तथा गिणितय सीप िसक्न े
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 सामान्यतया एक्लै जीवनयापन गनर् नसक्न े

 आफुले िचनेका ःथानमा एक्लै िहडडलु गनर् सक्न े

 िविभ  ूकारका सामािजक िबयाकलापमा सहभागी हनु सक्न े 

 सामान्यतया विु लिब्ध ३५ देखी ४९  सम्म भएका  
 

ग. अशक्त वौि क अपा ता (Severe) 
 पिहचान गनर् सिकने र ःथलु  अंग सम्वन्धी समःया हनु ु

 केन्िीय ःनायमुा गिम्भर समःया वा क्षित हनु ु

 सामान्यतया विु लिब्ध २० देखी ३४ सम्म हनु ु
 

घ. अित अशक्त वौि क अपा ता (Profound) 
 कुनै अनरुोध वा िनदशन बझु्न तथा पालना गनर् किठनाइ 

 िहडडलु गनर् र शिररका अंग स ालनमा किठनाइ 

 असंयम व्यवहार देखाउन े

 अित न्यून हाउभाउ वा शािररीक स ार गनर् सक्न े

 आफ्ना आधारभतू आवँयकता परुा गनर् नसक्न े

 िनरन्तर सहयोग तथा सपुिरवेक्षण आवँयक पन 

 विु लिब्ध (आइ. क्यू.) २० भन्दा कम भएका 
 
२.४. अन्य वौि क अपा ताह  
वौि क अपा ता िभऽ पिन अन्य धेरै ूकारका समःयाह  देिखने हनुाले ितनलाई अन्य वौि क अपा ताको नाम 
िदइएको छ र ती ूकारह लाई तल उल्लेख गिरएको छ । शािररीक पले अशक्त, नसु े, नबोल्ने, शारीिरक 
अपा ता भएका यस समूहका बालबािलकाको पिहचान नहनु पिन सक्छ । अपा ता नभएका व्यिक्तको तलुनामा 
उल्लेख नगिरएका वा नतोिकएका तर डाक्टरह ले पिहचान नगरेका वौि क अपा ता यस समूहमा पदर्छन ्। वौि क 
अपा ता भएका व्यिक्तह मा सामान्यतया िसकाइ सम्वन्धी समःया हनुे र सामािजक तथा व्यवहार कुशल सीपह  
िवकास गनर् केही बढी समय लाग्ने हनु्छ । वौि क अपा ताका सम्भािवत कारणह मा ःवःथ्यसम्बन्धी समःया 
अनवंुिसक समःया वा वातावरणीय समःयामा पदर्छन ्। वौि क अपा ता िविभ  ूकारका हनु्छन ्य िप देहाय 
बमोिजमका वौि क अपा ताको पिहचान तथा पिरभािषत गिरएको छ । 

केही मूख्य ूकृितका बौि क अपा ता िनम्नानसुार छनः 
 डाउन िसन्सोम (Down Syndtrome) 

 मिःतंक पक्षघात  (Cerebral Palsy) तथा िमिॐत बौि क अपा ता 
 बेटेिनज्म (Cretenism)  

 हाइसोसेफलस (Hydrocephalus) 

 माइबोिसफाली (Microcephaly) 

डाउन िसन्सोम रगतका सेलमा हनुे बोमोजोमको बढी सङ्ख्याका कारण हनु ेबौि क अपा ता हो । यःतो बौि क 
अपा ता भएको व्यिक्त केही होचो, हात खु ा छोटा, नाक थेप्चो, आखँा छड्के परेको, िजॄोमा िचराह  भएको हनु्छ । 
डाउन िसन्सोम भएका धेरै व्यिक्त बोल्ने हनु्छन ्। तर उनीह को बौि क िवकास कम माऽामा माऽ भएको  
हनु्छ । मिःतंक पक्षघात भएका धेरै व्यिक्तमा बौि क अपा ता पिन िमिसएको हनु्छ । ियनीह को मिःतंकमा 
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भएको कमीकमजोरीका कारण शरीरको केही भागमा पक्षघात हनु ेर  बौि क िवकास पिन सःुत गितमा हनु्छ । 
डाउन िसन्सोम र मिःतंक पक्षघातका बारेमा छु ाछु ै शीषर्कमा थप जानकारी िदइएको छ । 

बालबािलकामा थाइराइड मन्थीले शरीरका लािग आवँयक माऽामा थाइराइड हम न उत्पादन गनर् नसकेको कारण 
त्यःता बालबािलकाको शारीिरक तथा बौि क िवकासमा िढलाइ हनुजान्छ, यसलई हामी बेटेिनज्म भन्दछ  । यसलाई 
हाइपोथाइरािडज्म पिन भिनन्छ । थाइराइड मन्थीले शरीरका लािग आवँयक थाइराइड हाम न उत्पादन गनर् नसक्दा  
थाइराइड मन्थी आफ बढन थाल्दछ र गलगाँडको पमा देखापदर्छ । बेटेिजज्म भएको बच्चा होचो र कमजोर 
हनुे, िनधारको तलसम्म कपाल पलाएको हनुे र कितपय लक्षण डाउन िसन्सोमसँग िमल्ने हनु्छ । 

व्यिक्तको मिःतंकमा उत्प  हनुे तरल पदाथर् सषुमु्ना नाडी हुँदै िनकास हनु नसक्दा मिःतंकमा पानी जम्न थाल्दछ, 

यसलाई हाइसोिसफाली भिनन्छ । हाइसोिसफाली भएको बच्चाको टाउको ठूलो हनुे  र बौि क िवकास मन्द हनु े
हनु्छ । हाइसोिसफाली भएको बच्चामा पक्षघातको समःया पिन आउनसक्तछ । 

जन्मदै टाउको सानो भएर जन्मेको मािनसको बौि क िवकास मन्द गितमा हनु्छ । यःतो बौि क अपा तालाई 
माइबोिसफली भिनन्छ ।  
मािथ छलफल गिरएका वौि क अपा ताका ूकारलाई िवःततृमा तल चचार् गिरएको छ । 
 

२.४.१. डाउन स ोम Down Syndrome र यसका कार 
डाउन िसन्सोम भएका बालबािलका वा व्यिक्तह मा २१औ बोमोजोमको एउटा DNA  मा सो बोमोजोम बढी (extra) 
हनुे गदर्छ, त्यसैले यसलाई शाइजोमी २१औ पिन भिनन्छ ।  । यस ूकारका अितिरक्त बोमोजोमको कारणले 
हल्का तथा मध्यम ूकारका शारीिरक तथा मानिसक िवकासमा समःया वा िढलाइ हनुे जःता अपा ता देखा पन 
गदर्छ । 

धेरैजःतो अपा ताह  जीवनोपयर्न्त रहन ेगदर्छन ्र ती अपा ताका कारणले बाच्न ेआय ुपिन कम हनुसक्दछ । तर 
डाउन िसन्सोम भएका व्यिक्त ःवःथकर जीवन यापन पिन गनर् सक्छ र पूणर् जीवनको आनन्द पिन िलन सक्छन ्। 
िचिकत्सा िव ानमा हाल भएका खोज र िवकासले गदार् डाउन िसन्सोम भएका बालबािलका र व्यिक्तह को लािग 
उनीह ले भोग्नपुन किठनाइ वा समःयाह  हल गनर् सहज भएको छ ।  
 
डाउन िसन्सोम पिहचान गन आधारह  देहाय बमोिजम छन ्। 

 मांसपेशीको बनावट कमजोर हनु ु

 आखँाको रानीमा सेतो थोप्ला हनु ु

 हत्केलामा एउटा िसधा रेखा हनु ु 

 होचो कदका हनु ु

 गोलो वा चेप्टो अनहुार र नाक हनु ु 

 टाउको कान र मखु सानो हनु ु 

 आखँा गोलो तथा मािथितर फकका देशी बदाम जःतो हनु ु 

 हात खु ा छोटो हनु ु

 घाँटी छोटो हनु ु

 िजॄो मखुबाट बािहर निनःकन ु

 डाउन िसन्सोम भएका बालबािलका वा व्यिक्तह को ःवःथ्य अवःथामा केही समःयाह  हनु ेगदर्छन;् जःतो 
मटुुमा समःया हनु ुवा सामान्य नहनु,ु नसु ु, अिटजमका लक्षणह  देखा पनुर्, मन्द गितमा िवकास हनु,ु कितपय 
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अवःथामा बोलीमा ःवर वा बोलाइमा पिन किठनाइ हनु ेगदर्छ । तथािप डाउन िसन्सोम भएका बालबािलकाले 
िवकासका अवःथा मध्ये सबै वा कुनै भन ेपरुा गन गदर्छन ्। यसका लािग बढी समय लाग्न सक्न ेहनु्छ । 
िव ान ूिविध तथा औषिध िव ानमा भएको ूगित तथा उपलिब्धले गदार् डाउन िसन्सोम भएका बालबािलका 
तथा वयःकहूको औषत आयमुा विृ  भएको छ । 

 

डाउन िसन्सोमका ूकार  
डाउन िसन्सोम तीन ूकारका हनु्छन ्। 

१. िशजोमी २१ ( िऽगणु सु ता)  
यस ूकारका अवःथा किरव ९५ ूितशत डाउन िसन्सोम हनु ेगदर्छ । जसमा २ जोडा गणुसऽु वा बोमोजोम हनु ु
पनमा ३ जोडा गणुसऽु वा बोमोजोम हनु्छ ।यसो हनुकुो मूख्य कारण शबुिकटको कोष वा अण्डाको कोष िवकास 
िवभाजनको बममा अक  आधा वा परैु गणुसऽु थिपने गदर्छ । 

 
२. Mosaic Down Syndrome :  (मोजाइक डाउन िसन्सोम)  
यस ूकारको डाउन िसन्सोममा २१औ गणुसऽु (Chromosome ) मा उःतै ूकारको केही अितिरक्त गणुसऽु रहेका 
हनु्छन ्। यःतो अवःथा गभार्धान पिछ असामान्य तथा अनौठो ूकारले कोष िवभाजन गदार् हनुे गदर्छ । 
 
३. Translocation  Down Syndrome :  (शान्सलोकेसन डाउन िसन्सोम) 
यस ूकारको डाउन िसन्सोम हुँदा २१ औ गणुसऽु  (Chromosome ) गभार्धानको बममा अन्य गणुसऽुमा जोिडन 
पगु्छ वा अन्य गणुसऽुमा टाँिसन पगु्छ । यस ूकारको डाउन िसन्सोम भएका बालबािलकामा २१औ यणुसऽु सामान्य 
हनु्छ । तर २१औ गणुसऽुको केही भाग अन्य गणुसऽुमा जोिडएको अवःथामा रहन्छ । 

डाउन िसन्सोम वंशानगुत होइन । यो कोष िवभाजनको बममा समःया वा गिल्त हुँदा हनुे गदर्छ । Translocation  

Down Syndrome भने वंशानगुत हनु सक्छ र ३ देिख ४ ूितशत डाउन िसन्सोम यस ूकारको हनु्छ र यसमा केही 
ूितशत बवुा वा आमाबाट आउने गदर्छ । कितपय अवःथामा गणुसऽु Translocation  हुँदा वा अन्य गणुसऽुसँग 
जोिडदा डाउन िसन्सोमको (Down Syndrome)  लक्षण नदेिखन सक्छ । तर त्यःता अिभभावकका सन्ततीमा देखा 
पनर् सक्छ । 
 
अन्य िसन्सोमह ः 
१. Fragile X syndrome :  (ृजाइल एक्स िसन्सोम) 
यो वौि क अपा ता पिन वंशानगुत तथा बोमोजोमसँग सम्विन्धत हनु्छ । िवशेष गरी X बोमोजोममा उत्पिरवतर्न 
(mutation) को कारणले यस ूकारको अपा ता हनु्छ । यस ूकारको अपा ता ले बालबािलकाको िवकासका िविभ  
पक्षमा ूभाव पाछर् । िवशेषतः िसकाइ तथा व्यवहारमा यो अपा ताको असर बढी माऽामा पन गदर्छ । यसका साथै 
शारीिरक बनावट, आवाज, स ार िसप तथा ूकाश एवं वा ध्वनी ूित बिढ संवेदनिशल हनु ेलक्षणह  पिन हनुे  
गदर्छ । य िप Fragile syndrome  को लक्षण व्यिक्त िपच्छे फरक- फरक हनुे गदर्छ । 

Fragile X  syndrome को महत्वपूणर् पक्ष भनेको यो अपा ता मिहला भन्दा पु षमा बिढ देिखने गदर्छ । 

Fragile X  syndrome भएका बालबािलकामा देहायका लक्षणह  देिखन्छन ्। 

 भाषा तथा ःवर वोलाइमा समःया हनु े

 अित सिबय हनुे र ध्यान केिन्ित गनर् नसक्ने 
 िचन्ता तथा िवकासमा िढलाइ हनु े



21 
 

 इिन्ियजन्य सूचना ूशोधनमा किठनाइ हनु े

 आबमक व्यवहार देखाउन े 

 आखँा जधुाएर कुरा गनर् नसक्ने 
 
२. िफटल ( ॅणु ) अल्कोहल िसन्सोम :  
यो वौि क अपा ता अत्यिधक मध्यपान गन आमाबाट बालबािलकामा देिखने गदर्छ ।खासगरी गभार्वःथामा मध्यपान 
गदार् गभर्मा रहेको ॅणुमा त्यसको असर पदर्छ र अपा ता हनुे गदर्छ । यो अपा ताको गिम्भरता आमाले गभार्वःथामा 
कित अल्कोहल िपएको छ भ े कुराले िनधार्रण गदर्छ । बिढ अल्कोहल सेवन गदार् कडा खालको र कम अल्कोहल 
सेवन गदार् सामान्य देखी मध्यम खालको अपा ता देिखन ेहनु्छ । 

िफटल ( ॅणु ) अल्कोहल िसन्सोम भएका बालबािलकामा देहायका लक्षणह  देिखन्छन ्। 

 मिसनो पातलो अनहुार, मिसना र कमजोर हात पाखरुा र खु ा हनु;ु 
 हात खु ाका जोनीर् कमजोर हनु ुर बाि एका हनु ु 

 ःमरण शिक्त तथा कुनै कुरा ठम्याउन तथा िनणर्य गनर् नसक्न ु 

 िसकाइ अपा ता हनु ु 

 सामािजक िसप कमजोर हनु ुवा व्यवहारजन्य समःया हनु ु 

 कितपय अवःथामा इिन्ियजन्य समःया हनु ुउदाहरणका लािग सनुाइ र ि  सम्वन्धी अपा ता हनु ु

 मटुुमा समःया हनु ु

 शरीरको विृ  र िवकासमा िढलाइ हनु ु
 

३. ूडर िवली िसन्सोम ( PraderWilli Syndrome  BWS ) :  
यो अपा ता पिन बोमोजोमसँग नै सम्विन्धत छ । िवशेष गरी १५औ जोडा गणुसऽु ( Chromosome )  मा समःया 
भएमा यःतो ूकारको समःया देिखन्छ । ूडर िवली िसन्सोम ( PraderWilli Syndrome  BWS ) भएका िशश ुअवःथामा 
(खास गरी २ बषर्सम्म ) खाने िच नगन हनु्छन ्।२ बषर् पगुेपिछ भन ेअित धेरै खान खोज्न ेरभोक िनयन्ऽ गन 
नसक्ने हनु्छन ्। अित भोक लाग्ने र धेरै खाना खान ेभएकोले यःता बालबािलकामा मोटोपन र मधमेुह जःता रोगह  
पिन लाग्न ेगदर्छ । ूडर िवली िसन्सोम ( PraderWilli Syndrome  BWS ) भएका बालकािलकाको देहायका लक्षणह  
देिखन्छन ्। 

 वौि क अपा ता जःतै भािषक किठनाइ समःया सामाधान गनर् नसक्न ेगिणितय िसप िसकाइमा समःया हनु ु 

 मांसपेशीको वनावट कमजोर हनु ु

 मोटोपन हनु ु 

 मधमेुह हनु ु

 होचो कद हनु ु 

 हाइपर वेिगमा ( बिढ भोक लाग्ने ) हनु ु 

 संवेग िनयन्ऽमा समःया हनु ु 

 ओठ र छाला फुट्न ु

 हम न कमी हनु ु 

 िनन्िा नलाग्न ुिनन्िा कम हनु ु 
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ूडर िवली िसन्सोम ( PraderWilli Syndrome  BWS ) भएका २ बषर् मिुनका बालकािलकामा शािररीक विृ  
रिवकास िढलो हनुे रोइरहने कमजोिर हनुे खाना खान नमा े जःता लक्षण देिखन्छ भन ेिकशोरावःथामा पगुेपिछ 
िढलो जवान हनुे वा यौवन अवःथा आउन ेपिन हनु्छ ।यस समूहका बालबािलकामा ःकोिलयोिसस मे दण्ड 
बा ो हनु ेसंभावना तथा सामािजक िसप िसक्न किठनाइ हनुे जःता लक्षणहर देिखन्छ । 

 
 

४. Attention Deficit Hyper Activity Disorder (ADHD)  
पिरचय  
Attention Deficit Hyper Activity Disorder  एक ूकारको मानिसक अवःथा हो ।यो खास गरी बालबािलकामा देिखन े
भएता पिन वयःकह मा पिन यसको ूभाव देिखन े गदर्छ । Attention Deficit Hyperactivity Disorder भएका 
बालबािलकाह ले ध्यान केिन्ित गनर् नसक्ने र अित च ल हनुे र शिररको चाल आवँयकता भन्दा बिढ हनुे  
गदर्छ । Attention Deficit Hyper Activity Disorder को लक्षण बािलका भन्दा बालकह मा बिढ हनु े 
गदर्छ । Attention Deficit Hyper Activity Disorder लाई ध्यान केिन्ित गनर् नसक्न ेधेरै चकचक गिररहन ेर दबैु 
खालको लक्षण भएका गरी घ िकिसममा विगर्करण गिरएको छ । Attention Deficit Hyper Activity Disorder को 
कुनै खास कारण पिहचान गनर् नसिकएको भएता पिन यो वंशानगुत हनुे तथ्यहर फेला परेका छन ्। Attention 

Deficit Hyper Activity Disorder का अन्य कारणह मा समय नपिुग जन्म हनु ुमिःतंकमा चोट लाग्न ुतथा आमाले 
अत्यिधक म पान सेवन गनुर् । Attention Deficit Hyper Activity Disorder ध्यानको कमी तथा अित चकचके हनु े
लक्षणसम्वन्धी अपा ता  हो । 

यसका लक्षणह  देहाय अनसुार छन ्।  

(क) ध्यान केिन्ित नहनु े 
 राॆरी ध्यान केिन्ित गनर् तथा काम गदार् रपढ्दा वा लेख्दा हेल्चेक्र्याइ गन  

 लामो समय पढ्दा िशक्षकले पढाएको सनु्दा तथा िसकाइ िबयाकलाप गदार् ध्यान केिन्ित गनर् नसक्ने  

 अ ले बोलेका वा भनेका कुरा नसनुेको जःतो देिखने  

 िशक्षकले िदएका कायर् राॆिर नसु े तथा अनशुरण नगन । सम्प  गनर् नसक्न े। अन्य कायर् पिन सम्प  
गनर् नसक्न े। यस समूहका बालबािलकाले िशक्षकले िदएका कायर् चाडैँ शू  भन ेगन हनु सक्छ  तर परुा 
गनर् सक्दैनन।् 

 िदइएका कायर्लाई समन्वयात्मक पमा संगिठत तिरकाले गनर् नसक्ने जःतै समयमा सम्प  गनर्  
नसक्ने । अःतव्यःत  फोहर र  भिगोल बनाउने । 

 लामो समय सम्म िदमाग वा विु  लगाउन ुपन कायर् गनर् मन नगन 

 दैिनक जीवनमा आवँयक पन सामिम तथा कायर्ह  िबसर्न ेवा हराउने । जःतै मिनपसर् साँचो किप िकताब 
मोवाइल फोन आिद । 

 िछटो िवचिलत हनु े।  

 दैिनक कायर् गनर् िबसर्ने जःतै दाँत माझ्न मखु धनु वयःक र िकशोरावःथाका व्यिक्तह ले फोनको जवाफ 
िदन महशलुहर ितनर् र मािनसह लाई भेट्न िदएको समय भलु्ने । 

 

(ख) अित सिबयता हनु े(हाइपर एिक्टभ) 
 बःदा हड्बडाउने र चल्न ेधारामा हात खु ा फैलाएर चल्न े

 कुसीर् वा बेन्चमा शान्त भएर बःन नसक्न े 
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 नचािहन ेसमयमा पिन दौडन ेउृन ेिभ ामा उिक्लन वा चढ्न खोज्ने  

 ःथलु अंग चलाइ रहन े

 धेरै बोल्ने कचकच गिररहन े

 ू  सोध्न नपाउदै ठूलोठूलो ःवरले िचच्याएर जवाप िदन े 

 आफ्नो पालो कुनर् नसक्न ेलाइनमा धैयर् गिर बःन नसक्न े 

 अ ले बोल्दै गदार् िबचमा नै बोल्ने कुरा काट्ने खेलको िनयम पालना गनर् नसक्ने  

 अ भन्दा अगािड नै काम गनर् तिम्सन ेवा लाग्ने  
 

५. XYY  िसन्सोम  
XYY  िसन्सोम  कम माऽ देिखने अपा ता हो ।यो अपा ता एउटा थप Y  गणुसऽुको कारणले हनुे गदर्छ । सामान्यतय 
पु षह मा  यो अपा ता हनु ेगदर्छ ।पु षह मा एउटा X  र एउटा  Y गणुसऽु हनु ुपनमा XYY िसन्सोम भएका 
व्यिक्तह मा एउटा X  तथा दइुटा Y गणुसऽु हनु ेगदर्छ । XYY  िसन्सोम शबुिकटको कोष िवभाजनको ूिबयामा 
समःया हुँदा हनुे गदर्छ । यो समःया गभार्धान भन्दा अगािड र किहले काही ंगभार्धान भइसके पिछ पिन हनुे गदर्छ। 
४६ औ ंर ४७ औ ं गणुसऽुको  Mosaic (छु ै  ) कोष थिपएर हनुे गदर्छ। यसका लक्षणह  िनम्न छन ्। 

 XYY  िसन्सोम भएका बालक तथा िकशोरह  अग्ला( ६ िफटभन्दा बिढ  )हनुे गदर्छन ्। 

 विु लब्धी अ का तथा उिनह का दाजभुाइका भन्दा १०-१५ िबन्दलेु कम हनु े 

 िसकाइ अपा ता हनु े 

 व्यवहार सम्वन्धी समःया हनु े 

 ध्यान केिन्ित गनर् नसक्न े

 मानिसक मनोसामािजक समःया हनुे  

 िवकासको माइलःटोन परुा नहनु े

 िरसाह हनु े

 भािषक तथा स ारमा किठनाइ हनु े

 कितपय अवःथामा ADHD हनुे तथा Autism Spectrum  Disorder  हनु े खतरा पिन हनुे गदर्छ । 
बालबािलकाको िवकासको अवःथा तथा गणुसऽु को िव षेणबाट यो अपा ता पिहचान गनर् सिकन्छ ।   

 

६. िविलयम िसन्सोम : 
िविलयम िसन्सोम पिन डाउन िसन्सोम  जःतै  वंशानगुत कारणबाट हनुे अपा ता हो । यो एउटा अनवंुिशक अवःथा 
हो । यो अपा ता ७ औ गणुसऽुमा हनुे २६ देखी २८ जीन गभार्धारणको  समयमा हराएको कारणले हनुे गदर्छ । 
िवशेषगरी यस ूकारको अपा ता इलािःटन जीन जसले मटुु छाला फोक्सो ह ी जोड्ने तन्त ु (ligaments)   तथा 
रक्तवािहनी निल िनमार्णमा सहयोग पगु्छ ) को समःयाको कारणबाट हनुे गदर्छ । िविलयम िसन्सोम भएका 
बालबािलकाह मा सामान्य मध्यम वौि क अपा ता हनुे गदर्छ ।यस समूहका बालबािलकामा िसकाइ अपा ता पिन 
हनुे गदर्छ । 
 
िविलयम िसन्सोमका लक्षणह  : 
 आखँा विरपिरको भाग फुल्न ु 

 नाक सानो र मािथ फकको हनु ुर मखु ठूलो र फरािकलो हनु ु 

 गाला फुलेको देिखन ुर ओठ लामो हनु ु
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 आखँाको नानीमा ताराको जःतो आकृित देिखन ु

 मटुु सम्विन्ध समःया हनु ु( रक्तवािहनी नली)  

 शैशवावःथामा खाना खवुाउन किठन हनु ु 

 िचउँडो कोमल र नाजकु हनु ु

 छोटो कद हनु ु 

 कान ठुलो हनु ुर कानमा समःया हनुे तथा ौवण शिक्तमा समःया हनुे पिन हनु सक्छ । 

 ब ारोको ह ी सानो हनु ु

 मगृौलामा समःया हनु ु

िविलयम िसन्सोमले इन्डोबाइन ूणालीमा समःया हुँदा रगतमा िपसावमा आवँयकता भन्दा बिढ क्यािल्सयम हनु े
थाइराइड िनःकृय हनुे तथा िछटो यौवनावःथामा पगु्ने हनु्छ । िविलयम िसन्सोम भएका बालबािलकाको ःवर-
बोलाइ तथा स ार क्षमता राॆो हनु्छ । तर उनीह को सं ानात्मक क्षमता कमजोर हनु्छ । गिणतीय िसप, 
साक्षरता िसप तथा मूतर् र अमूतर् िवषयवःत ुिबच फरक छु ाउने क्षमता पिन कमजोर हनु्छ । धेरैजसो िविलयम 
िसन्सोम भएका बालबािलकामा ADHD  पिन हनु ेगदर्छ । 
 

७. अिटजम : 
अिटजम ःपेक्शम िडसअडर्र जसलाई बोिलचािलको भाषामा अिटजम भिनन्छ एउटा िवशेष ूकारको िवकासात्मक 
अवःथा हो । यो सामान्यतया बालबािलकाको पिहलो तीन वषर्मा देखा पदर्छ । अिटजमको वाःतिवक कारण प ा 
लािगनसकेको भएता पिन वातावरणीय तथा बंशाणगुत दवैु कारणबाट यस ूकारको अपा ता हनु सक्न ेअनमुान 
गिरएको छ । अिटजम मानव मिःतःकका केन्िीय ःनाय ु(Central Nervous System) ूणालीको बनावट वा कायर्मा 
कुनै कारणबाट भएको क्षित वा फरकपनाबाट हनुे गदर्छ । खासगरी ःनाय ुर नसाको िवकास (Neurodevelopment) 
मा आउने ॑ासले उत्प  हनुे अपा ता नै अिटजम हो । अिटजमको वणर्बम (spectrum) हनु ेभएकोले सबै अिटजम 
भएका बाल बािलकाह मा एकै खालका लक्षण वा असरह  नदेिखने पिन हनु्छ। हरेक अिटजम भएका बालबािलकाह  
फरक हनु ेगदर्छ न।् अिटजम केयर सोसाइिटका अनसुार हरेक १०००० मध्ये २० जना बालबािलकामा यस 
खालको अपा ता हनुे गदर्छ, जसमध्ये ८० ू ितशत अथार्त चार गणुा बढी बालक पदर्छन । यसको कारणको िवषयमा 
थप अनसुन्धान हनु बाँकी नै छ । ३० देिख ४० ूितशत बालबािलकाको विु लब्धी (आइ. क्य.ु) को ःतर पिन 
कम हनु ेगदर्छ। 
अिटजमका लक्षणह  के के हनु?् 

झ  हेदार् अिटजम भएका बालबािलका अिटजम नभएका बालबािलका जःतै देिखन्छन ्। तथािप यस समूहका 
बालबािलकामा सामान्यतया स ार गनर्, सामािजक अन्तिबर् या गनर् र कितपय अवःथामा बोलाइमा किठनाइ हनुे, बोल्न 
सके पिन उपयकु्त तिरकाले दोहोरो स ार गनर् नसक्न ेहनु्छ । साथीभाइलाई धकेल्ने, कुटिपट गन, रोइरहने, आफूलाई 
चोटपटक लागकेो थाहा नपाउने, अ लाई हािन नोक्शानी परु् याउने गितिविध गन, बोलेर आफ्ना कुराह  व्यक्त गनर् 
नसक्ने, मनमा लागेको कुरा अिभव्क्त गनर् नसक्ने, एउटै खेलौनासँग धेरैबेरसम्म खेिलरहने, अ ले भनकेा कुरा वा कुनै 
िबयाकलाप दोहोर् याइरहने, भावना बझु्न नसक्ने, ठ ा गरेका तथा व्य  गरेका कुरा बझु्न नसक्न ेतथा आखँा जधुाउन 
नसक्ने पिन हनु्छन ्। एकदम िसिमत िबषयमा ची र शोख राख्न,े कोही अिटजम भएका बालबािलकालाई उज्यालो 
ूकाशमा हेनर् किठनाइ हनुे पिन गदर्छ । आवाज, गन्ध, उज्यालो, ःवाद र रंगूित अनौठो ितो ूितिबया जनाउन ुआिद 
अिटजमका लक्षणह  हनु ्। 
 

अिटजम कसरी प ा लगाउन सिकन्छ ? 
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बालबािलकामा अिटजम भए-नभएको प ा लगाउन े कुनै आनवंुिशक परीक्षण कुनै रगत पिरक्षण वा अनसुन्धान  
हदैुन । िविभ  अिटजम िःबिनङ ूणालीको आधारमा पिहचान गिरन्छ । साथै यस उपचारको कुनै औषधी नभएता 
पिन िचिकत्सकह ले सावधानीपूवर्क बालबािलकाको िवकासात्मक अवःथाको िवषयमा अिभभावकह सगॅ छलफल गरेर 
तथा बालबािलकाको व्यवहारको गहन अध्ययन गरी अन्तरार्ि य पमा मान्यता ूा  मापदण्डको वःतगुत पमा 
अनशुरण गद यस िकिसमको अपा ता पिहचान गनर् सक्छन ्। कुनै बालबािलकामा अिटजम जन्मावःथामा नै देिखन्छ 
भने कुनैमा १ देिख १.५ वा २ देिख २.५ वषर्को अविध देिख देखा पनर् सक्दछ । 

अिटजम भएका बालबािलकामा मानिसक ःवाःथ्यसम्बन्धी समःया, अित सिबयता (hyperactivity) छारेरोग वा अन्य 
अपा ता पिन हनु सक्दछ । अनभुव र तािलम-ूा  िचिकत्सकले माऽ अिटजमको सही पिहचान गनर् सक्न ेर कितपय 
अिभभावकह  धेरै िचिकत्सकको सम्पकर् मा आउन सक्न ेअवःथा नहनु ेभएकोले बालबािलकाको ५ देिख ६ वषर्को 
उमेरमा माऽ यो अपा ता पिहचान हनु ेगरेको छ । जन्मनेिबि कै यःतो समःया पिहचान नभएता पिन अिभभावकले 
िवशेष ख्याल गरेमा जन्मेको तीन वषर्को हुँदा ू  पमा थाहा पाउन सिकन्छ जित चाडँो बालबािलकाको अवःथाको 
जानकारी पाइयो त्यित नै उनीह को स ार सहज बनाउन म त हनु्छ । पिरवारमा एकजनामा अिटजम भएमा 
उनीह का भाइविहनीमा २० देिख २१ ूितशत सम्म अिटजम हनु ेसम्भावना हनु्छ । 

कुनै पिन बालबािलकाले भाषा िवकास हनु ुअगावै १२ मिहनादेिख २ वषर् अिघ नै उसमा औलंाले संकेत गन,  हो वा 
होइन भनेर सोध्दा टाउको हल्लाउने, अिभभावकले औलंाले देखाएको बःतमुा आखँा लैजाने, िचनेको आवाज सनु्दा 
टाउको फकार्उने, िचनेका व्यिक्तसँग आखँा जधुाउने र आखँा जधु्दा मसुकु्क हाँःने गरेनन ्भने उनीह मा अिटजम हनु 
सक्छ । १८ मिहनपिछ पिन िहंड्ने, दैिनक ूयोग गन सामान चलाउने, कम्तीमा छ वटा शब्द ूयोग गनर् सक्ने, 
२४ मिहनाको हुँदा दईु शब्द जोडेर हरफ बनाउने, बोली वा अिभभावक तथा िशक्षकले गन कायर् अनकुरण गनर् 
सकेनन ्भन ेर सरल कुरा नबझु्ने र पिहला िसकेको कुरा िबिसर्ंदै जाने जःता लक्षण देिखएका बालबिलकामा अिटजमको 
शंका गनर् सिकन्छ । त्यसै गरी बालबािलका तीन वषर्को हदुा आफ्नो पिरवारभन्दा बािहरको मान्छेसँग घलुिमल 
गदनन ्भने, साथीह सँग खेल्दैनन ्भन,े अ सँग आखँा जधुाउन सक्दैनन ्भने, बल फ्याँक्न सक्दैनन ्वा उिृन सक्दैन ्
भने,  दईु खु ाले एक-एक गरी िसंढी चढ्न सक्दैन भन,े लेख्न सक्दैनन ्भने, बोल्दा एक हरफमा तीन वटाभन्दा बढी 
शब्द ूयोग गनर् सक्दैन भने, हरफ पूरा गनर् सक्दैनन,् बीचमा अिड्कन्छन ्भने,   बोली ूःट छैन भने, बािहरको मान्छेले 
बोली बझु्दैनन ्भने, िदनहुँ गिरने सामान्य कायर् जःतै: लगुा लगाउने, जु ा लगाउने ॄस गन, मखु धनुे कायर् आफ गनर् 
सक्दैनन ्भन ेर पिहले िसकेको कुरा िबिसर्ंदै गए भन ेपिन उनीह मा अिटजम भएको हनु सक्छ । अिभभावक तथा 
िशक्षकह ले आफ्ना छोराछोरी तथा िव ाथीर्ह मा मािथ उिल्लिखत कुनै वा सबै लक्षण भएमा िचिकत्सकसँग सल्लाह 
िलन ुपदर्छ । अिटजम भएका ३० देिख ५० ू ितशत बालबािलकाह  बोल्न सक्दैनन ्आफ्ना बालबािलकामा शारीिरक 
र भािषक िवकासबाहेक सामािजक स ारको सीप, बौि क (cognitive) िवकास, शआुम तथा ःथूल शरीर स ालन सीप 
(fine and gross motor skills), संवेदनात्मक िवकासमा उतारचढाव छ वा किठनाई छ भने चाँढै िवशेष को सल्लाह 
िलई िसय पिहचान र ूारिम्भक सहयोग वा हःतक्षपे गनुर् ज री हनु्छ । कितपय अवःथामा अिटजम भएका 
बालबािलकाले नसनुेको जःतो देिखन्छ। यःतो अवःथामा उनीह लाई मन पन शब्द उच्चारण गदार् फकर हेन वा 
ूितिबया देखाउने गदर्छन ्। कुनै आवाज आउँदा कान थु े, एकै िकिसमको व्यवहार दोहोर् याउने, शरीर हल्लाउन े
पिन हनुसक्छ, सामान एक लाइनमा राख्न ेवा घमुाइराख्न ेपिन हनुसक्छ । स ारमा समःया, सामाजीकीकरणमा समःया 
तथा एउटै र दोहोर् याइरहने व्यवहार यी तीनवटै लक्षणह  देिखयो भन ेचािहँ अिटजम हो भनेर शंका गनुर् अित ज री 
हनु्छ । कुनै पिन बालबािलकमा यःता लक्षण पाइए िसय पिहचान र ूारिम्भक हःतक्षेपबाट उनीह को िवकास तथा 
िसकाइमा सहयोग गनुर् पदर्छ । 
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अिटज्मका सम्भािवत कारणह  
 बंशानगुत कारणबाट अिटजम हनु सक्छ। जःतै,पिरवारको कुनै सदःयमा यःता समःया भएमा सन्तानमा 

देिखन ेसम्भावना हनु्छ ) 

 बच्चा जिन्मदा आमा बबुाको उमेर बढी भएमा   

 गभर्को बेला आमालाई भाइरल इन्फेक्सन भएमा, थालीडोमाइड औषिध खाएको भएमा, वातावरिणय ूदषुण वा 
हेिभ मेटलको एक्सपोजर भएमा  

 उमेर नपगुी कम तौलका जन्मेकािशशहु मा  
 बालबािलकामा हम न सम्बन्धी असन्तलुन भएमा  

 
२.४.२. मि त क प घात Cerebaral Palsy): प रचय, कारण, कार, असर, प हचान र सहयोग 

पिरचय 

मिःतंक पक्षघात भएका बालबािलकाको किललो मिःतंकमा िविभ  कारणले चोट पगुेमा उत्प  हनुे बह-ुअपा ताको 
अवःथा हो । मिःतंक पक्षघातले मािनसको शरीर िनयन्ऽणमा राख्न र िहँ लु गन क्षमतामा असर गदर्छ । यःतो 
अपा ता भएका मािनसको अवःथा फरकफरक हनु्छ । कोही हलचल गनर् नसकेर ओ ानमै जीवन िबताउने हनु्छन ्
भने केही घॐेर िहँड्ने र कोही शरीर सन्तलुन नभएको देिखने गरी िहँड्न ेहनु्छन ्। मिःतंक पक्षघात भएका कितपय 
मािनसह को बौि क िवकास सामान्य मािनस सरह भएको हनु्छ । उनीह  िदमागी-काम गनर्सक्न ेहनु्छन ्। 

 

मिःतंक पक्षघातभएका बालबािलकाको पिहचानका लक्षणह  

 बच्चा जन्मदा ललुो हनुे, 
 बच्चा जन्मदा सास फेनर् िढलो हनु ुर शरीर िनलो देिखन,े 
 उमेर बढ्दै जाँदाका िोmयाकलाप गनर् नसक्ने वा िढलो हनुे, जःतै ◌ः टाउको उठाउने, पल्टने, घॐने, बःने, उिभन,े 

िहँड्न ेआिद, 
 िहँडाइमा सन्तलुन नहनुे, 
 चःुन, िनल्न, चपाउन किठनाइ हनु,े 
 िनःसािसने र सिकर् न ेहनु,ु 
 बच्चाको शरीर अररो वा ललुो हनुे, 
 बच्चाले हात नचलाउन ुवा एउटा हात माऽ चलाउने, 
 बच्चाले सानो ःवरमा बोलेका कुरामा ूितिोmया नजनाउने वा गलत ूितिोmया जनाउन,े 
 हेराइमा समःया हनु,े  
 बच्चाले ढीलो बोल्न थाल्ने वा बोली ूःट नहनु े। 

 

मिःतंक पक्षघात हनु ेकारण 

जन्मन ुअिघका कारण 

गभर्मा रहेको बच्चाको मिःतंकको िवकास राॆो नहनु ुवा मिःतंकको िवकासमा िवकृित आउन,ु गभर्मा रहेको बच्चाको 
मिःतंकले आवँयक सङ्ख्यामा कोिशका िवकास गनर् नसक्न,ु कोिशकाह  मिःतंकको िविभ  भागमा फैिलन नसक्न ु
आिद मिःतंक पक्षघात हनुे मखु्य कारण हनु ्। िनम्न कुराले मिःतंक पक्षघात हनुमा सघाउ पगु्न ेभिनएको छः  
 आमालाई कुपोषण हनु,ु 
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 गभर्वती आमालाई मधमेुह तथा उच्च रक्तचाप जःता शारीिरक समःया हनु,ु 
 गभर्वती आमाले धमुपान तथा मध्यपान गनुर्, 
 बच्चासँग आमाको रगत समूह निमल्न ु। 

 

बच्चा जन्मदाका कारण 

 बच्चा जन्मदा मिःतंकका ःनायमुा चोट लाग्न,ु 

 बच्चा जन्मना साथ नरोएर वा सास फेनर् नसकेर मिःतंकमा अिक्सजनको कमी हनु,ु 

 आमालाई लामो र अत्यन्त क ूद ूसव व्यथा लाग्न,ु 

 मिहना नपगु्दै बच्चा जन्मन,ु 

 बच्चाका तौल कम हनु ु। 

 

जन्मेपिछका कारण 

 मेनेन्जाइिटस, इन्सेफलाइिटस जःता रोगका कारण मिःतंकमा संबमण हनु,ु 

 अत्यन्त धेरै ज्वरो आउन,ु 

 मिःतंकमा चोट लाग्न,ु 

 मिःतंकमा अिक्सजनको कमी हनु,ु 
 अन्य कारणले मिःतंकमा िवकृित हनु ु। 

 

मिःतंक पक्षघातका ूकार (Types of Cerebaral Palsy) 
मिःतंक पक्षघातले शरीरमा हनुे समःयका आधारमा यसलाई िनम्नानसुार चार भागमा िवभाजन गनर् सिकन्छ ◌ः 
 ःपाि क मिःतंक पक्षघात (Spastic cerebral palsy)  

ःपि क मिःतंक पक्षघातले असर गरेको अ  अररो बनाउँछ । 

 

 िडिःकनिेटक वा अिथटोिसस मिःतंक पक्षघात (Dyskinetic or Athitosis  cerebral palsy)  
िडिःकनिेटक वा अिथटोिसस मिःतंक पक्षघातले असर गरेको अ   सःुत तर अचानक चाल गराउँछ । 
सम्बिन्धत व्यिक्तले इच्छा नगदार् पिन अ  चल्दछ । यसले व्यिक्तको हात, अनहुार, घाटी वा शरीरको कुनै 
हर वा भाग नै अचानक वा अिनयिमत तिरकाले चल्ने गदर्छन ्।   
 

 अटािक्सक मिःतंक पक्षघात (Ataxic cerebral palsy)  
अटािक्सक मिःतंक पक्षघातको कारण असर गरेको भाग अत्यन्त ललुो हनु्छ । खु ामा यःतो मिःतंक पक्षघात 
भएको व्यिक्तको िहँडाइमा सन्तलुन हुँदैन । चाहेको ठाउँमा िसधा पगु्न किठन हनु्छ । 

 िमि त मिःतंक पक्षघात (Mixed cerebral palsy)  
िमि त मिःतंक पक्षघातमा मािथका सबै ूकारको मिःतंक पक्षघात िमिसएको हनु्छ ।   

 

असरका ूकारह ः 
मिःतंक पक्षघातले शरीरमा िविभ  भागलाई पान असरका आधारमा यसलाई िनम्नानसुार पाँच भागमा िवभाजन गनर् 
सिकन्छ । खासगरी ःपाि क मिःतंक पक्षघातबाट शरीरका िविभ  भागमा असर हनु्छ ।  
 मोनोप्लेिजया (Monoplegia)  

मोनोल्पेिजयाले कुनै एउटा हात वा एउटा खु ामा माऽ असर गदर्छ । 
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 हेिमप्लेिजया (Hemiplegia)  
हेिमल्पेिजयाले एकातफर् का हात र एउटा खु ामा असर गदर्छ । 

 पाराप्लेिजया (Paraplegia) 
पाराल्पेिजयाले दबैु हात वा दबैु खु ामा असर गदर्छ । 

 डाइ वा शाइप्लेिजया (Di or Triplegia)  
शाइल्पेिजयाले चार हात  खु ा मध्ये एउटा हात वा एउटा खु ा छोडेर बाँकी तीनमा असर गदर्छ 

 क्वाडीर्प्लेिजया (Quadriplegia)  
क्वाडीर्ल्पेिजयाले चारै हात खु ामा असर गदर्छ । 

 
 

गभर्मा रहेको बच्चामा मिःतंक पक्षघातबाट बचाउनका लािग सावधानी 
मिःतंक पक्षघातको अवःथा नभएको बच्चा जन्माउन मिहलाले िनम्नानसुाारका सावधानी अपनाउन ुपदर्छः  
 गभार्वःथामा पौि क खानेकुरा खान,े 
 छोटो अन्तरालमा थप बच्चा नजन्माउने, 
 गभार्वःथामा िचिकत्सकको सल्लाहअनसुार माऽ आषधीको ूयोग गन, 
 गभार्वःथामा स वा रोग र जमर्न दादरुा ९ चगदभिब खंचगक० बाट बच्न आवँयक सतकर् ता अपनाउने, 
 गभार्वःथामा िनयिमत ःवाःथ्य परीक्षण गराउने र आफूमा मधमेुय भएमा िचिकत्सकलाई जानकारी गराउने, 
 गभार्वःथामा मादक पदाथर् र लागू औषधीको ूयोग कदािप नगन, 

 ःवाःथ्यकमीर् 
 को सहयोगमा बच्चा जन्माउने । 

 

मिःतंक पक्षघात भएका बालबािलकालाई सहयोग  
पिरवारका सदःय तथा अिभभावकबाट हनुपुन सहयोग 

समयमै िवशेष बाट जाँच गराएर उसको सल्लाहअनसुार बच्चालाई सहयोग गन 
मिःतंक पक्षघात भएको बच्चाको समयमै पिहचान गरेर आवँयक उपचार गराउन सकेमा उसको अवःथामा सधुार 
हनु सक्ने सम्भावना हनु्छ । मिःतंक पक्षघात भएको बच्चा सामान्य बच्चा जःतो ःवःथ नहनुे र उनीह मा समःया 
थिपदै जान सक्ने भएकाले िनयिमत ःवाःथ्य परीक्षण गराइरहन ुपदर्छ । 

 

बच्चालाई सङ्बमणबाट बचाउन े
मिःतंक पक्षघातबाट पीिडत बच्चाह मा रोगसँग लड्न ेक्षमता शिक्त कम हनु ेर कुनै रोग लागेमा उनीह को अवःथा 
झनै जिटल हनु ेभएकाले उनीह लाई सङ्ोmमणबाट बचाउन िनम्न कुरामा ध्यान िदन आवँयक हनु्छः   
 आवँयक खोपह  लगाउने, 
 व्यिक्तगत सरसफाइमा ध्यान िदने, 
 बच्चालाई सङ्ोmमणबाट ूभािवत मािनसको सम्पकर् बाट टाढा राख्न,े 

 घरको वातावरण सफा राख्न े। 

 

बच्चालाई उपयकु्त पोषण िदन े
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मिःतंक पक्षघातको अवःथा भएका बच्चाह को शारीिरक अवःथा कमजोर भएमा वा पोषणको अभावमा कुनै रोग 
लागेमा उनीह मा थप समःया हनुे भएकाले उनीह लाई िनम्नानसुार पोषण परु् याउन ुपदर्छः  
 सन्तिुलत खाना खवुाउन,े 

 खाना खान लाग्दा सहयोग गन 

 सहायक पोषण परु् याउन,े 

 एकै पटक धेरै खान नसक्न ेभएमा पटकपटक खवुाउने । 

 

बच्चालाई छारेरोग र कम्पन (convulsion) बाट बचाउन े
मिःतंक पक्षघातको अवःथा भएका बच्चाह मा छारेरोग लाग्न सक्न ेर यसबाट उनीह को अवःथा झनै जिटल 
हनु्छ । यःतै उनीह मा लगातार कम्पन पिन आउन सक्छ । बच्चामा यःतो समःया भएमा बाल िचिकत्सकको 
सल्लाहअनसुार उपचार गराउनपुदर्छ । 

 

बच्चालाई हरदम ूरेणा िदन ेर संवेदनात्मक िोmयाकलाप गराउन े
मिःतंक पक्षघातको अवःथा भएका बच्चाह लाई िहँ लु गनर्, बोल्न, खाना खान समःया हनु्छ र उनीह  कुनै पिन 
काममा िन त्सािहत हनु्छन ्। उनीह ले पेर्रणा पाएमा उनीह मा आत्मबल बढ्ने र उनीह को अवःथामा सधुार 
हनुे सम्भावना रहन्छ । सामान्य बच्चाको िवकासका लािग पिन पेर्रणा आवँयक हनुे भएकाले मिःतंक पक्षघातको 
अवःथा भएका बच्चाह को अवःथामा सधुार ल्याउन पेर्रणाको ठूलो महत्व छ । ूरेणाको मखु्य उ ेँय मिःतंक 
पक्षघातको अवःथा भएका बच्चाह को हेन, सु े, छुन,े बोल्ने (कुराकानी गन), िनत्य कमर् तथा िहँडडलु गन क्षमताको 
िवकास गनुर् हो ।  
उनीह का लािग िनम्नानसुारले ूरेणा र ूोत्साहन िदन सिकन्छः  
 आवाज िदएर, 
 शरीरका अ  चलाएर, 
 मःुकुराएर वा मखुाकृितबाट स ेत गरेर, 
 भावात्मक स ेत वा इसारा गरेर, 
 लेखेर वा िचऽ कोरेर । 

 गीत÷बाजाको धनु सनुाएर 
 खेलौना िदएर, आिद । 

 

मिःतंक पक्षघात भएका बालबािलकाका लािग ध्यान िदनपुन वा ख्याल गनपुन कुराह ः 
 मिःतंक पक्षघात भएका बालबािलकालाई िवशेष िकिसमका मेच र टेबलु व्यवःथा गरी सिजलो पोिजसनमा 

बसाउनपुदर्छ, 

 हेनर् र सु  सिजलो होस ्भ का लािग टाउको सोझो गराउन सहयोग गिरिदनपुदर्छ,, 

 िठक पोिजसनमा बसाएर खानिपन गराउनपुदर्छ, 

 उनीह सँग कुराकानी गदार् आमनेसामन ेभएर कुराकानी गनुर् पदर्छ, 

 उनीह सँग कुराकानी गदार् िबःतारै सरल शब्द र वाक्य ूयोग गरेर हाउभाउ र आखँा तथा मखुले स ेतसमेत 
गनुर्पदर्छ, 

 उनीह लाई जवाफ िदन समय िदनपुदर्छ, 

 उनीह को कुरामा समथर्न गिरिदने र उनीह को कामको तािरफ गिरिदनपुदर्छ, 
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 उनीह लाई रोज्न वा छा  अवसर िदनपुदर्छ, 

 बोल्न नसक्ने मिःतंक पक्षघात भएका बालबािलकालाई अ को ध्यानाकषर्ण गन स ेत िसकाइिदनपुदर्छ र 
अ ले त्यसमा ध्यान िदनपुदर्छ, 

 बोल्न नसक्ने मिःतंक पक्षघात भएका बालबािलकालाई उपयकु्त स ेत ूयोग गनर् िसकाउनपुदर्छ 

 सम्भव भएसम्म उनीह को अवलोकन गिररहनपुदर्छ, 

 उनीह का सवल पक्ष र कमजोर पक्षको ख्याल गरी उनीह  ःवयम्लाई सबल पक्षको ूयोग गनर् ूोत्साहन 
गन र दबुर्ल पक्षको िवकासका लािग अ ले टेवा िदन ेगनुर्पदर्छ, 

 सामािजक िोmयाकलापमा घलुिमल गराउनपुदर्छ । 

 

िशक्षकबाट हनुपुन सहयोग 

िशक्षकले यस ूकारका बालबािलकाह लाई सहयोग गदार् िनम्न कुराह  गनुर्पन हनु्छः 
क. लेखाजोखा (Assessment) 

मिःतंक पक्षघातको अवःथा भएका बालबािलकाको अवःथा फरकफरक हनु ेभएकाले सबैभन्दा 
पिहले िशक्षकले उनीह को लेखाजोखा गरी उनीह को अवःथाका बारेमा जानकारी िलनपुदर्छ । 

त्यसपिछ उनीह का लािग अवँयक सहयोग ९ंलतभचखभलतंयल० ठम्याउन सिकन्छ । 

 

ख. शारीिरक िवकास, िनत्य कमर् र िहँडडलु तथा स ारको तािलम 

िशक्षकले मिःतंक पक्षघातको अवःथा भएका बालबािलकालाई िव ालयमा पिन ःवाःथ्यकमीर्को सल्लाहमा समःया 
भएका अ  चलाएर त्यसको िवकास गराउने अभ्यास गराउन ुआवँयक हनु्छ । िनत्यकमर् गनर् नसक्ने अवःथाका 
मिःतंक पक्षघात भएका बालबािलकाह लाई तािलकाब  पमा िनत्य कमर्ह  ◌ः उपयकु्त ःथानमा शौच गनर्, 
हातमखु धनु, कपडा लगाउन र खाना खान िसकाउनपुदर्छ । िविभ  स ेतह  िदएर उनीह लाई यःता काम िसकाउन 
सिकन्छ । त्यसैगरी िहँ लु गनर् नसक्ने अवःथाका मिःतंक पक्षघात भएका बालबािलकाह लाई सहयोग िदएर 
िहँ लुको अभ्यास गराउनपुदर्छ । बोल्न किठनाइ भएका मिःतंक पक्षघातको अवःथा भएका बालबािलकाका लािग 
बोल्ने अभ्यास गराउँदै उनीह को उच्चारण र कुराकानीलाई ूोत्साहन गनुर्पदर्छ । 

 

ग. पढाइ लेखाइको अभ्यास 

मिःतंक पक्षघातको अवःथा भएका कितपय बालबािलकामा बौि क क्षमता हनुे भएकाले उनीह लाई पढाइलेखाइको 
अभ्यास पिन गराउनपुदर्छ । तर कितपय मिःतंक पक्षघातको अवःथा भएका बालबािलका लेख्न नसक्ने वा िढलो 
लेख्न ेहनु्छन ्। यःतो अवःथाका बालबािलकाको मौिखक पमा मूल्या न गरी आवँयक ूरेणा तथा ूोत्साहन 
िदइरहन ुपदर्छ । कलम समाउन किठन भएकाह का लािग हात वा खु ाले कलम समाएर लेख्न ेअभ्यास गराउन,े 
हातबाट कलम नखःनका लािग कलममा हातको औलाको चेपमा अल्झाउने कुरा जोिडिदने, हात मठुी नपनका लािग 
कलममा कपडा बेिरिदएर मठुीमा अड्ने गराइिदनपुदर्छ । बच्चाको अवःथा हेरेर यःता अनेकन सहयोगका उपाय 
अप्नाउन सिकने हनु्छ । 

 

२.४.३. े ट न म - Cretinism प रचय, कार, कारण, नदान र उपचार 
बेिटिनज्म हाइपोथाइराइिडज्मको कारणले हनुे रोग हो । गभार्वःथाको समयमा आहारमा आयोिडनको कमी 
बेिटिनज्मको ूमखु कारण हो । हाइपोथाइराइिडज्मले बढ्दो ॅणूको िवकासमा बाधा परु् याउँछ र मानिसक मंदता र 
िवकासमा अवरोध परु् याउँछ । 
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Cretinism को पिरभाषा 
बेिटिनज्मले जन्मजात हाइपोथायराइिडज्म वा थाइरोइड मन्थीको ूारिम्भक बाल्यकालमा कम सिबयतालाई जनाउँछ 
जसले विृ  र मानिसक मन्दता िनम्त्याउँछ ।" 
 

बेिटन शब्द ृान्सेली शब्द chrétien बाट िलइएको हो, जसको शािब्दक अथर् "िबि यन" वा "भी  जःतै" हो 
िकनभन ेरोगीह  मानिसक पमा िविक्ष  र पाप गनर् असक्षम िथए । यो ॅणू, िशश ुवा बाल्यकालमा हनुे अपयार्  
थाइरोइड हम न गितिविधसँग सम्बिन्धत आयोिडनको किमको िवकार हो । 

  

यो या त चरम आयोिडनको कमीको कारण हो, अथार्त ्ःथानीय बेिटिनज्म वा थाइरोइड हम नको कम सं षेणको 
कारण, अथार्त ्िछटपटु बेिटिनज्म हो । यो सामान्यतया बाल्यकाल वा बाल्यकालमा िनदान गिरन्छ, तथािप, सबै भन्दा 
राॆो रोकथामको रणनीित भनेको नवजातको ःबीिनंग नै हो । बेिटिनज्मको ूारिम्भक िनदान र उपचार गनर् 
मह वपूणर् छ र िढलाइले अपिरवतर्नीय क्षित िनम्त्याउन सक्छ । हम न ूितःथापनले तु न्तै ूभाव पाछर् । 

 

थाइरोइड मिंथ र थाइरोइड हम न 
थाइरोइड मन्थी हाॆो शरीरको एक महत्वपूणर् अन्तरॐावी वा िभऽी मिंथ हो र घाँटी के्षऽमा अविःथत छ। यसले 
थाइरोइड हाम नह  जःतै शाइयोडोथायरोिनन (T3) र tetraiodothyronine (T4) को सं षेण र ॐाव गछर् । मंथीको 
फोिलक्यलुर कोिशकाह  िभऽ, यी हम नह  थाइरोग्लोबिुलन भिनन ेग्लाइकोूोिटनमा िविभ  ःथानह मा आयोिडिनङ 
टाइरोिसन अवशेषह ारा सं िेषत हनु्छन ्। 

तसथर्, आयोिडनले थाइरोइड हम नको सं षेणमा महत्वपूणर् भिूमका खेल्छ । 

सामान्यतया, थाइरोइड हम नले जीवनको ूारिम्भक चरणमा आधारभतू अन्तरदहन दर (मेटाबोिलक रेट), खा  
पदाथर्ह को अिक्सडेशन र विृ  र िवकासलाई कायम राख्न मह वपूणर् भिूमका खेल्छ । 

 

थाइरोइड हम न को सं षेण 
 

थाइरोइड हम न सं षेण र ॐावमा हनु ेचरणह  

चरण १:  follicular कोिशकाह मा थाइरोग्लोबिुलन को सं षेण र follicular लमेुन मा जारी। 

चरण २ - आयोडाइड (एिनयोिनक प) को follicular कोिशकामा सिबय यातायात ारा ढुवानी र सहज ूसार ारा 
follicular लमेुनमा सछर्। यो ूिबयालाई आयोडाइड ट्र्याप भिनन्छ। 

चरण ३ -  आयोिडनमा आयोडाइडको ओक्सीकरण follicular कोिशकाह को सीमामा हनु्छ। 

चरण ४ - टाइरोिसनसँग आयोिडनको संलग्नता, जनु इन्जाइम पेरोिक्सडेज ारा उत्ूिेरत हनु्छ (Monoiodotyrosine) 
MIT र (Diiodotyrosine) DIT । 
चरण ५ - आयोिडनेटेड टायरोिसनह लाई एकसाथ जोडेर T3  र  T4  बनाउनहुोस।् 

चरण ६ - थाइरोग्लोबिुलन कोलाइडको एन्डोसाइटोिसस। 

चरण ७ - लाइसोसोमल इन्जाइमह ारा थाइरोग्लोबिुलनबाट T4 र T3 को िवच्छेदन र फोिलक्यलुर सेलबाट रगतमा 
हम नह  िनःकने। 

यो पिन हेनुर्होस:् थाइरोइड असामान्यताका लक्षणह  के हनु ्।   
 

Cretinism को २ ूकारह ः 
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१. जन्मजात Cretinism 

आयोिडनको कमी भएको ःथानीय के्षऽमा घटनाह  1:3000 देिख 1:4000 सम्म हनु्छन।् 

थाइरोइड हाम न सं षेणमा संलग्न िविभ  इन्जाइमह  जःतै थाइरोग्लोबिुलन, आयोडोटाइरोिसन िडयोडाइनेज र 
थाइरोइड-उ ेजक हम न (TSH) लाई एन्कोड गन जीनमा भएको ऽिुटको कारणले गदार् यो हनु सक्छ । यस ूकारको 
हाइपोथायरायिडज्मलाई जन्मजात हाइपोथायरायिडज्म, नन-गोइशोस (CHNG) पिन भिनन्छ। 

CHNG १ देिख CHNG ५ गरी पाँच िभ  जीनको उत्पिरवतर्नका कारण कम्तीमा ५ ूकारका CHNG हनु्छन।् 

Non Goitrous congenital hypothyroidism लाई सबैभन्दा ूचिलत जन्मजात इन्डोबाइन िवकार मािनन्छ। 

२. ःथानीय बेिटिनज्म 

वयःकह को लािग, आयोिडनको सामान्य िसफािरस गिरएको आहार सेवन 150 μg/ हो । 

यस ूकारको बेिटिनज्म ूायः भौगोिलक सेिटङह मा बःन ेबालबािलकाह मा हनु्छ जहाँ आयोिडनको कमी हनु्छ र 
यसलाई ूारिम्भक जीवनमा सामान्य थाइरोइड हम न ःतरह  ूा  गनर् आयोिडन वा थाइरोइड हम नको पूरकले 
सधुार गदन । 

ूायजसो, ःथानीय बेिटिनज्म बच्चाह को आमा गभार्वःथाको समयमा हाइपोथायरायिडज्मबाट (मात ृ
हाइपोथायरायिडज्म) ूभािवत भएको िथयो। 

गभार्वःथाको समयमा रेिडयोधमीर् आयोिडनको जोिखम पिन केिह अवःथामा कारण हनु सक्छ। 

गभार्वःथामा एिन्टथाइरोइड सग्स वा सल्फोनामाइड्सको ूयोग। 

गभार्वःथाको समयमा 25 mcg/िदन जित कम आयोिडन सेवन भयो बेिटिनज्म नवजात िशशहु लाई जन्म िदनको 
लािग सम्भािवत जोिखम कारक हनु सक्छ। 
 

३. न्यूरोलोिजकल बेिटिनज्म Ñ यसका िनम्न िवशेषताह  छन ्: 
 सःुत विृ  

 बिहरा-म्यिुटज्म 

 मोटर ःपेिसटी 
 एक squint संग गम्भीर मानिसक मंदता 

 

४. Myxedematous cretinism का िनम्न िवशेषताह  छन ्: 
 सःुत विृ  

 अनहुारको अिभव्यिक्तको अपूणर् पिरपक्वता 
 बाक्लो र सखु्खा छाला 
 कपाल, परेला र आखँीभ ह  साना र सखु्खा 
 न्यूरोलोिजकल बेिटिनज्ममा तलुनात्मक पमा कम तीोताको मानिसक मंदता। 

 िढलो यौन पिरपक्वता  
 

हाइपोथायरायिडज्मको अन्य िक्लिनकल अिभव्यिक्तह । 

Cretinism कारणह  

त्यहाँ cretinism को दईु मखु्य कारणह  छन:् 
क. थाइरोइड मन्थीको कमी र थाइरोइड हम न उत्पादन गनर् थाइरोइड मंिथको असफलता (जन्मजात बेिटिनज्म 

वा जन्मजात आयोिडन कमी िसन्सोम)। 
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ख. आहारमा आयोिडनको कमी (Endemic cretinism)। 

 
 

२.४.४. हाइ ोसेफलस (Hydrocephalus) 
Hydrocephalus मिःतंक िभऽ गिहरो  cavities (ventricles) मा तरल पदाथर्को िनमार्ण हो । अितिरक्त तरल पदाथर्ले 
विशकल्सको आकार बढाउँछ र मिःतंकमा दबाब िदन्छ । 

सेरेॄोःपाइनल फ्लइुड सामान्यतया विशकल्सबाट बग्छ र मिःतंक र ःपाइनल ःतम्भलाई नहुाउँछ । तर 
हाइसोसेफलससँग सम्बिन्धत धेरै सेरेॄोःपाइनल फ्लइुडको दबाबले मिःतंकको तन्तहु लाई क्षित परु् याउन सक्छ र 
मिःतंकले गन कायर्मा समःयाह  िनम्त्याउन सक्छ । 

हाइसोसेफलस कुनै पिन उमेरमा हनु सक्छ,  तर यो िशशहु  र ६० वषर् वा मािथका वयःकह मा अिधक एवम ्
बारम्बार हनु्छ । हाइसोसेफलसको लािग सिजर्कल उपचारले मिःतंकमा सामान्य सेरेॄोःपाइनल फ्लइुड ःतरह  
पनुःथार्िपत गनर् र कायम राख्न सक्छ । हाइसोसेफेलसबाट उत्प  हनु ेलक्षण वा समःयाह  व्यवःथापन गनर् िविभ  
उपचारह  ूायः आवँयक हनु सक्छन ्। 
 

उत्पादन र सेवाह  
• पःुतक: मेयो िक्लिनक पिरवार ःवाःथ्य पःुतक  ५औ ंसंःकरण हेनुर्होस; 
• मेयो िक्लिनकबाट थप उत्पादनह  देखाउनहुोस ्।  

 

लक्षणह  
हाइसोसेफलसका लक्षणह , देिखन सु  भएको उमेर अनसुार केही फरक हनु्छन ्। 
 
िशशहु  
िशशहु मा हाइसोसेफलसको सामान्य लक्षण र लक्षणह  समावेश छन:् 
टाउकोमा पिरवतर्नह  

• असामान्य पमा ठूलो टाउको 
• टाउकोको आकारमा ितु विृ  

• टाउकोको मािथल्लो भागमा उिभएको वा तनावपूणर् नरम ःथान (फन्टेनले) 
 

शारीिरक लक्षणह  
• वाकवाकी र बान्ता 
• िनन्िा वा अल्छीपन (सःुती) 

• िचडिचडापन 

• कम खान े

• दौराह  

• आखँाह  तलितर िःथर (आखँाको सूयार्ःत) 

• मांसपेशी टोन र बल संग समःया 
 
 

साना बच्चाह  र ठूला बच्चाह  हनु ेलक्षणह  समावेश: 
शारीिरक लक्षणह  
• टाउको दखु्न े

• धिमलो वा दोहोरो ि  
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• आखँाको असामान्य चालह  

• बच्चाको टाउकोको असामान्य विृ  

• िनन्िा वा अल्छीपन 

 वाकवाकी वा बान्ता हनु ु

• अिःथर सन्तलुन 

• कमजोर समन्वय 

• कम भोक 

• मूऽाशय िनयन्ऽण गमुाउन ुवा बारम्बार िपसाब लाग्न ु

• व्यवहार र सं ानात्मक पिरवतर्न 

• िचडिचडापन 

• व्यिक्तत्वमा पिरवतर्न 

• िव ालय ूदशर्नमा िगरावट 

• िहड्न ेवा बोल्ने जःता पिहले हािसल गरेका सीपह मा िढलाइ वा समःयाह  
 

यवुा र मध्यम उमेरका वयःकह  
यस उमेर समूहमा सामान्य संकेत र लक्षणह  समावेश छन:् 
• टाउको दखु्न े

• सःुतता 
• समन्वय वा सन्तलुनको हािन 

• िपसाबको िनयन्ऽण गमुाउन ुवा बारम्बार िपसाब फेनुर् 
• ि  समःयाह  

• ःमरणशिक्त, एकामता र अन्य सोच कौशलमा िगरावट जसले कामको ूदशर्नलाई असर गनर् सक्छ 
 
वृ  वयःकह  
६० वषर् वा सोभन्दा मािथका वयःकह मा, हाइसोसेफलसका सामान्य लक्षणह  िनम्न हनु:् 
 िपसाबको िनयन्ऽण गमुाउन ुवा बारम्बार िपसाब फेनुर् 
 ःमरणशिक्तमा क्षित 

 अन्य सोच वा तकर्  कौशलको बढ्दो क्षित  

 िहड्न किठनाई, ूायः एक्लै िहँड्ने, चाल वा खु ा अिड्कएको महससु हनु े

 कमजोर समन्वय वा सन्तलुन 
 
किहले डाक्टरलाई भेट्न?े 
यी संकेतह  र लक्षणह  भएका िशशहु  र बच्चाह को लािग आपतकालीन िचिकत्सा हेरचाह खोज्नहुोस:् 
 एक उच्च िपच रोएको 
 चःुने वा खवुाउने समःया 
 अःप , बारम्बार उल्टी 
 दौराह  

कुनै पिन उमेर समूहमा अन्य लक्षण वा लक्षणह को लािग तत्काल िचिकत्सा ध्यान खोज्नहुोस।् 
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एक भन्दा बढी अवःथाले हाइसोसेफलससँग सम्बिन्धत समःयाह  िनम्त्याउन सक्छ, त्यसैले समयमै िनदान र उिचत 
हेरचाह ूा  गनर् मह वपूणर् छ ।  

मेयो िक्लिनकमा अपोइन्टमेन्टको लािग अनरुोध गनुर्होस ्
 
कारणह  
सेरेॄोःपाइनल फ्लइुड कित उत्पादन हनु्छ र रक्तूवाहमा कित अवशोिषत हनु्छ भ  ेबीचको असन्तलुनको कारण 
हाइसोसेफलस हनु्छ। 

सेरेॄोःपाइनल फ्लइुड मिःतंकको विशकल्सलाई अःतर गन तन्तहु ारा उत्पादन गिरन्छ । यो अन्तरसम्बिन्धत 
च्यानलह को माध्यमबाट विशकल्स माफर् त बग्छ । तरल पदाथर् अन्ततः मिःतंक र ःपाइनल ःतम्भ वरपर खाली 
ठाउँह मा बग्छ। यो मखु्यतया मिःतंकको सतहमा ऊतकमा रक्त वािहनी नलीह ारा अवशोिषत छ । 

सेरेॄोःपाइनल फ्लइुडले मिःतंकको कायर्मा मह वपूणर् भिूमका खेल्छ: 
 मिःतंकलाई उ ेिजत राख्दै, तलुनात्मक पमा भारी मिःतंकलाई खोपडीिभऽ तैरन अनमुित िदँदै 

 चोटपटकबाट बच्न मिःतंकलाई कुशन गन 

 मिःतंकको मेटाबोिलक अपिश  उत्पादनह  हटाउन े

 मिःतंकिभऽ िनरन्तर दबाब कायम राख्न मिःतंक गहुा र ःपाइनल ःतम्भको बीचमा अगािड र पछािड बग्ने- 
मिःतंकमा रक्तचापमा पिरवतर्नह को लािग क्षितपूितर् 
 

भेिन्शकल्समा धेरै सेरेॄोःपाइनल फ्लइुड िनम्न मध्ये एउटा कारणले हनु्छ: 
 अवरोधः सबैभन्दा सामान्य समःया मिःतंकको विरपिरको अन्य ठाउँह मा वा भेिन्शकलबाट अक  ठाउँमा 

सेरेॄोःपाइनल फ्लइुडको ूवाहमा आंिशक अवरोध हो । 

 खराब अवशोषणः सेरेॄोःपाइनल फ्लइुड अवशोिषत गन समःया कम सामान्य हो । यो ूायः रोग वा चोटबाट 
मिःतंकको तन्तहु को सूजनसँग सम्बिन्धत छ ।  

•    अत्यिधक उत्पादनः दलुर्भ पमा, सेरेॄोःपाइनल तरल पदाथर् यसलाई अवशोिषत गनर् भन्दा िछटो बनाइन्छ । 
 

जोिखम कारकह  
धेरै अवःथामा, हाइसोसेफलसको कारण अ ात छ। य िप, धेरै िवकास वा िचिकत्सा समःयाह ले हाइसोसेफलसलाई 
योगदान वा िशगर गनर् सक्छ। 

नवजात िशशहु को जन्ममा (जन्मजात) वा जन्म भएको केही समयपिछ हाइसोसेफलस िनम्न मध्ये कुनै पिन कारणले 
हनु सक्छ: 
• केन्िीय ःनाय ुूणालीको असामान्य िवकास जसले सेरेॄोःपाइनल फ्लइुडको ूवाहमा बाधा परु् याउन सक्छ 

• विशकल्स िभऽ रक्तॐाव, समयपूवर्को सम्भािवत जिटलता  
 

जिटलताह  
धेरैजसो अवःथामा, हाइसोसेफलस बढ्छ, जसको अथर् उपचार नभएमा बौि क, िवकास र शारीिरक अपा ता लगायतका 
जिटलताह  हनु सक्छन।् यो ज्यान जोिखममा पिन हनु सक्छ। कम गम्भीर अवःथामा, उिचत उपचार गदार्, थोरै, 

यिद कुनै, गम्भीर जिटलताह  हनु सक्छ। 
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२.४.५. माइ ोसेफाल  (Microcephaly) 
Microcephaly (my-kroh-SEF-uh-lee) एक दलुर्भ न्यूरोलोिजकल अवःथा हो जसमा एक िशशकुो टाउको समान उमेर 
र िल का अन्य बच्चाह को टाउको भन्दा धेरै सानो हनु्छ। किहलेकाही ँजन्मको समयमा प ा लगाइन्छ ।  

माइबोसेफली सामान्यतया गभर्मा असामान्य पमा वा गितमा मिःतंकको िवकास हनुकुो पिरणाम हो वा यो जन्मपिछ 
बढ्नपुछर् । 

माइबोसेफाली िविभ  अनवंुिशय र वातावरणीय कारकह को कारण हनु सक्छ । माइबोसेफली भएका बच्चाह लाई 
ूायः िवकासमा समःयाह  हनु्छन।् सामान्यतया माइबोसेफलीको लािग कुनै उपचार छैन, तर भाषण र व्यावसाियक 
उपचारह  जःता सहायक उपचारह सँग ूारिम्भक हःतक्षेपले तपाईंको बच्चाको िवकास र जीवनको गणुःतर सधुार 
गनर् म त गनर् सक्छ । 
 
उत्पादन र सेवाह  
• पःुतक: मेयो िक्लिनक पिरवार ःवाःथ्य पःुतक, ५औ ंसंःकरण 

मेयो िक्लिनकबाट थप उत्पादनह  देखाउनहुोस ्
 
लक्षण 
माइबोसेफलीको ूाथिमक लक्षण िनम्न छन:् 

 टाउकोको आकार समान उमेर र िल का अन्य बच्चाह को भन्दा धेरै सानो 
 टाउकोको आकार बच्चाको टाउकोको मािथको विरपिरको दूरी (पिरिध) मापन गिरन्छ। मानकीकृत विृ  

चाटर्ह  ूयोग गरेर, मापनलाई ूितशतमा अन्य बालबािलकाको मापनसँग तलुना गिरन्छ । 

 केही बच्चाह को टाउको माऽ सानो हनु्छ, जसको नाप पिहलो ूितशतभन्दा कम हनु्छ। माइबोसेफली 
भएका बच्चाह मा, टाउकोको आकार औसतभन्दा कम हनु्छ, सम्भवतः तपाईंको बच्चाको उमेर र िलंगको 
पिहलो ूितशतभन्दा कम । 

 धेरै गम्भीर माइबोसेफली भएको बच्चाको िनधार पछािड ढिल्कएको हनु सक्छ । 
 
किहले डाक्टरलाई भेट्न े? 

 तपाईंको डाक्टरले बच्चाको जन्ममा वा िनयिमत राॆो बच्चाको जाँच गदार् माइबोसेफली प ा लगाउन े
सम्भावना हनु्छ । य िप, यिद तपाईलाई आफ्नो बच्चाको टाउको सामान्य भन्दा सानो छ वा बढ्ला जःतो 
लाग्दैन भने, आफ्नो डाक्टरसँग सल्लाह गनुर्होस ्। 

 मेयो िक्लिनकमा अपोइन्टमेन्टको लािग अनरुोध गनुर्होस ्।  
 
कारणह  
माइबोसेफली सामान्यतया मिःतंकको असामान्य िवकासको पिरणाम हो, जनु गभर्मा (जन्मजात) वा बाल्यकालमा हनु 
सक्छ। माइबोसेफली आनवंुिशक हनु सक्छ। अन्य कारणह  समावेश हनु सक्छन:् 
 

• बेिनयोिसनोःटोिससः बच्चाको खोपडी बनाउने ह ीको प्लेटह  बीचको जोनीर्ह  (ःयचुरह ) को समयपूवर् 
फ्यिुजङले मिःतंकलाई बढ्नबाट रोक्छ । क्र्यानोसाइनोःटोिसस (बे-नी-ओ-िसन-ओएस-टीओई-िसस) को 
उपचार गदार् सामान्यतया तपाईंको िशशलुाई फ्यजु गिरएको ह ीह  अलग गनर् शल्यिबया आवँयक 
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पदर्छ। यिद मिःतंकमा कुनै अन्तिनर्िहत समःयाह  छैनन ्भने, यो शल्यिबयाले मिःतंकलाई बढ्न र 
िवकास गनर् पयार्  ठाउँ िदन्छ । 

• बोमोसोमल असामान्यताह ः डाउन िसन्सोम र अन्य अवःथाह मा माइबोसेफली हनु सक्छ। 

• ॅणू मिःतंकमा अिक्सजनको कमी (सेरेॄल एनोिक्सया)। गभार्वःथा वा ूसवका केही जिटलताह ले 
ॅणूको मिःतंकमा अिक्सजन िवतरणलाई बाधा परु् याउन सक्छ। 

• गभार्वःथाको समयमा ॅणूमा संबमण सछर्। यसमा टोक्सोप्लाज्मोिसस, साइटोमेगालोभाइरस, जमर्न दादरुा 
( बेला), िचकनपक्स (भेिरसेला) र िजका भाइरस पछर्न।् 

• गभर्मा लागूपदाथर्, अल्कोहल वा केही िवषाक्त रसायनह को सम्पकर् । यी मध्ये कुनै पिन तपाईंको बच्चालाई 
मिःतंक असामान्यताह को जोिखममा राख्छ। 

• गम्भीर कुपोषणः गभार्वःथामा पयार्  पोषण नपाएमा बच्चाको िवकासमा असर पनर् सक्छ। 

• आमामा अिनयिन्ऽत िफनाइलकेटोनिुरया (फेन-उल-की-टो-एनयू-री-उह), जसलाई पीकेयू पिन भिनन्छ। 
PKU एक जन्म दोष हो जसले शरीरको एिमनो एिसड फेिनलालािननलाई तोड्ने क्षमतामा बाधा परु् याउँछ। 

 
जिटलताह  
माइबोसेफली भएका केही बच्चाह  सामान्य बिु  र िवकासका हनु्छन,् य िप ितनीह को टाउको ितनीह को उमेर 
र िलंगको लािग सध सानो हनु्छ । तर माइबोसेफलीको कारण र गम्भीरतामा िनभर्र गद, जिटलताह  समावेश हनु 
सक्छन:् 

• िवकासात्मक िढलाइ, जःतै बोली र आन्दोलनमा 
• समन्वय र सन्तलुनमा किठनाइह  

• बौनापन वा छोटो कद 

• अनहुार िवकृित 

• अित सिबयता 
• बौि क असक्षमता 
• दौराह  

 
रोकथाम 
तपाइँको बच्चालाई माइबोसेफली भएको थाहा पाउँदा भिवंयको गभर्धारणको बारेमा ू  उठाउन सक्छ। 
माइबोसेफलीको कारण िनधार्रण गनर् आफ्नो डाक्टरसँग सल्लाह गनुर्होस।् यिद कारण आनवंुिशक हो भने, तपाईं र 
भिवंयको गभार्वःथामा माइबोसेफलीको जोिखमको बारेमा आनवंुिशक सल्लाहकारसँग कुरा गनर् सक्नहुनु्छ। 

िचकेनपक्स, बेला, साइटोमेगालो भाइरस, िजका भाइरस र टोक्सोप्लाज्मोिसस आिद संबमणह  माइबोसेफालीसँग 
जोिडएको हनुाले यी भाइरसह बाट बच्न ज री हनु्छ ।  
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एकाइ ३ : िसकाइ सम्बन्धी किठनाइह  (Learning Difficulties) 
 
३.१ िसकाइसम्बन्धी किठनाइह  
िसकाइसम्बन्धी किठनाइ िवशेषत : एक वा बढी ःनाय ुूिबयामा आएको अवरोध हो, जनु भाषाको ूयोग र बझुाइ, 
बोलाइ र लेखाइ, उच्चारण गनर्, ध्यान एकिऽत गनर्, समन्वय गनर् र गिणत तथा नक्शा र स ेतह  अनसुरण गनर् 
किठनाइ हनु्छ। यो नदेिखन ेखालको किठनाइ हो। यो धेरैजसो बालबािलकाह मा िव ालय भनार् भई पढ्न सु  
गरेपिछ देिखन थाल्छ। िसकाइसम्बन्धी देिखने किठनाइह  िवःततृमा तल उल्लेख गिरएको छ।  
१. पढ्नमा किठनाइ हनुे समःया (Dyselexia) 
२. लेख्नमा किठनाइ हनुे समःया (Disgraphia) 
३. गिणतमा किठनाइ हनुे समःया (Dyscalculia) 
४. ध्यान एकिऽत नहनु ुवा चकचके हनु ु(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 
५. ि  ूिबयामा िवचलन (Visual Processing Disorder) 
६. सनुा३।१इ ूिबयामा िवचलन (Auditory Processiong Disorder) 
७. शारीिरक सन्तलुन र संयोजनमा हनु ेकिठनाइ तथा भाषा र बोलीमा किठनाइ (Dispraxia)   

 

३.२ लक्षण र सहजीकरणका उपायह  
१. पढ्नमा किठनाइ हनु ेसमःया (Dyselexia) 

लक्षणह  सहजीकरणका  उपायह    
 िव ालय आउन ुअगािड नै िढलो बोल्न िसक्ने, नयाँ 

शब्द िसक्न गा॑ो हनुे, गीत गाउन गा॑ो हनु े
 पढ्न असहज हनुे तथा पढ्नबाट बच्न खोज्न े

 पढ्दा वा लेख्दा सा॑ै गा॑ो मा े, लेख्दा उल्टो अक्षरह  
लेख्न,े 

 िहज्जे वा ःपेिलङमा समःया हनुे, 
 समानता र िभ ता छु ाउन गा॑ो हनुे, 
 नाम र शब्दको उच्चारणमा समःया हनुे , 
 अक्षरह  चलाएमान हनुे, 
 सम्झन र साराशं गनर् गा॑ो हनुे। 

 

 बालबािलकाह लाई शब्द र लाइनमा छोएर पढ्न भ े, 
 लामा हरफलाई टुक्र्याएर सानो सानो बनाइिदने, 
 पःुतक वा कापी पढ्दा एउटा कागजको टुबाले एक 

एक लाइन माऽ देिखन ेगरी पढ्न लगाउने, 
 अक्षर र शब्दह लाई कुनै िबयाकलाप वा िचऽसगँ 

जोडेर सम्झन ेतिरका ूयोग गन, 

 बालबािलकाह लाई उनीह को मनपन िवषय पढ्न े
मौका िदने, 

 बोडर्मा लेख्दा सम्भव भएसम्म ठूलो र ःप  अक्षरमा 
लेख्न,े 

 बालबािलकाह लाई हतार हतार मा कक्षाकायर् गनर् 
नभGने,] 

 घरमा पढ्न थप कायर्ह  िदने, 
 पढाइको लािग टाईपोःकोपको ूयोग गनर् ूिेरत गन। 

 

२. लेख् नमा किठनाइ हनु ेसमःया (Dysgraphia) 
लक्षणह  सहजीकरणका  उपायह   : 
 कलम बेसरी समाउने र हातका औ}लाह  सिुनने, 
 िसधा रेखामा लेख्न गा॑ो हनुे, खाली ठाउँ िमलाउन गा॑ो 

हनुे, 

 ठूलो लाइन भएका कापी  वा माफ पेपरमा लेख्न 
िसकाउने, 
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 अक्षर र शब्दको आकार ठूलो सानो हनुे, 
 िहज्जे वा ःपेिलङमा समःया हनुे शब्द र  वाक्य परुा 

नहनुे, 
 िढलो लेख्न,े 

 लेख्दा हात नाडी र शरीरको आसन अप् ारो गरी 
बःने। 

 

 समाउन सिजलो हनुे पेिन्सल वा कलमबाट लेख्न 
लगाउने, 

 कम्प्यटुर वा ाबलेटमा लेख्न लगाउने, 
 लेख्न हतार नगन र िढला लेखे पिन गाली नगन, 

 समःयाको बारेमा बालबािलकासँग ःप  कुराकानी गन, 

 लेख्नभुन्दा अगािड लेख्न ेिचन्ता कम गनर् हात हल्लाउन, 

दवैु हात हल्लाउन, रगड्न हौसला िदने, 
 हातको मांसपेशी बिलयो हनु ेर संयोजन हनुे िकिसमको 

अभ्यास गनर् लगाउने , 
 मौिखक वा कम्प्यटुरको माध्यमबाट परीक्षा िदने 

व्यवःथा गन । 

 
 

३. गिणतमा किठनाइ हनु ेसमःया (Dyscalculia) 
 

लक्षणह  सहजीकरणका  उपायह  : 
 अंक, पैसा, समय, र माफ चाटर् बझु्न किठनाइ हनुे , 
 ूारिम्भक वषर्ह मा गणना गनर् र अंक र वःतकुो 

संख्यासगँ जोड्न किठनाइ हनु े, 
 सानो र ठूलो वःतकुो अवधारणा बझु्न गा॑ो हनुे, 
 सामान्य तथ्य पिन बझु्न गा॑ो हनु े जःतै ६+४=१० 

हनु्छ भ ] गा॑ो हनु े, 
 गिणतका िचन्हह  िच  र बझु्न गा॑ो हनुे, 
 ६ + ४ =१० तथा ४ + ६=१० एउटै हो भ  े

बझुाइ हनु गा॑ो हनु े, 
 माफचाटर् पढ्न गा॑ो हनुे । 

 अिहलेको अवःथा पिहचान गन, 
 समःयाको बारेमा बालबािलकाह सँग खलेुर कुरा गन, 

 गाली नगन, अत्याउन ेर अ सगँ तलुना गन काम नगन, 

 माफ पेपरमा लेख्न ेमौका िदने, 
 एक पटकमा गिणतको एउटा माऽ अवधारणा िसकाउने, 
 ठोस वःत ुवा क्यालकुलेटर ूयोग गरेर गिणत िसकाउने, 
 कक्षाकायर् र परीक्षामा थप समय िदने, 
 बालबािलकाले िनदशन राॆो बझेुको छ छैन यिकन गन। 

 
 

४. ध्यान एकिऽत नहनु ुवा चकचके हनु ु(Attention Deficit Hperactive Disorder) 
लक्षणह  सहजीकरणका उपायह   
 ध्यान एकिऽत गनर् र एकै ठाउँमा बिसरहन गा॑ो हनुे, 
 सिजलै ध्यान िवकषर्ण हनुे, 
 कुनै कामगदार् िछ ै िदक्क मा े र िदइएको काम सम्प  

नगन, 

 अ को कुरा नसु े र भनेको नमा े, 
 िनदशन बझु्न र सम्झन गा॑ो हनुे, 
 िछनिछनमा अन्य  िबयाकलाप गनर् खोज्न ेर छाड्ने, 
 अ को लगुा ता  ेवा कापी िकताब िमल्काइिदन ेवा 

अवरोध पयुार्उन े , 
 िनरन्तर गल्ती गिररहने। 

 

 ध्यान िवकषर्ण हनुे आसनमा नराख्न,े जःतै झ्याल वा 
ढोका निजक नराख्न,े 

 सम्बोधन गदार् जिहले पिन नामले बोलाउने, 
 सकेसम्म अिघल्लो आसन मा राख्न,े 

 महत्वपूणर् बुदँाह  बोडर्मा लेखेर सानर् लगाउन े, 
 लामो कक्षा कायर्लाई पिन छोटोछोटो खण्डमा िवभाजन 

गरेर गनर् लगाउन े, 
 पढाइ पाठनको बीचमा ॄेक िदने, 
 अक  राॆो िसकाइ भएको साथीसँग बःन े व्यवःथा 

िमलाउने, 
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 यस िकिसमका बालबािलकाह को निजs} िशक्षक 
गईरहने, 

 उनीह को ची बझेुर िबयाकलापह  गन। 

 

५. ि  ूिबयामा िवचलन (Visual Processing Disorder) 
लक्षणह  सहजीकरणका उपायह     
 अक्षरह  उल्टो देख्न,े जःतै द लाई म, उ लाई ऽ आिद, 
 आखँा िमच्न ेर अक्षर ःप  नभएको िसकायत गन, 

 पढ्दा टाउको फकार्उन े र िकताब वा कापीलाई 
अप् ारोसँग समाउने, 

 पढ्दा एउटा आखँा बन्द गन वा हाई काड्ने, 
 सादार् वा लेख्दा गल्ती गन, 

 कलम जोडसँग समाउन ेवा पेिन्सलको टुप्पो भािचने 
गरी समाउने, 

 शब्द वा िचऽको आिंशक भाग हेरेर के हो भनेर 
छु ाउन गा॑ो हनुे, 

 पेपर टाँःन र काट्न समःया हनु,े 

 लेख्दा लाइन नाघ्ने, अक्षर एक अकार्सँग टाँिसन,े खाली 
ठाँउ छाड्ने ठाउँमा अिनयिमत हनुे, 

 अक्षर र शब्द लाइनमा लेख्न नसक्ने । 

 हःत लेखनका आधारमा िव ाथीर्को मूल्या न गन, 

 उनीह लाई मनपन कथाको ौतुीलेखन गराउने, 
 िलिखत कक्षाकायर् तथा गहृकायर्को स ामा मौिखक कायर् 

िदने, 
 िवशेष ूकारको पेिन्सल वा कलम उपलब्ध गराउने, 
 कम्प्यटुर वा ाबलेट ूयोग गरेर लेख्न ेअवसर िदने, 
 लेख्दा लर ूयोग गरेर लेख्न ेअवसर िदने, 
 अिडयो बकुको ूयोग गन , 
 माफ कापीमा लेख्न ेअभ्यास गराउँने । 

 

 

६. सनुाइ ूिबयामा िवचलन (Auditory Processiong Disorder) 
लक्षणह  सहजीकरणका उपायह     
 भाषा बझु्न ेर सम्झने ूिबयामा किठनाइ हनु ेतर गीत 

तथा म्यिुजक सम्झन सिजलो हनुे, 
 सोच्ने, िवचार गन तथा व्याख्या गन काम गा॑ो हनुे, 
 उःतै खालका शब्दको उच्चारणमा गल्ती हनुे, 
 वातावरणीय आवाजह ले कुराकानीमा अवरोध गन, 

 कुनै ूवचन, भाषण वा ूःतिुतकरण ध्यान िदएर सु  
गा॑ो हनुे, 

 मौिखक िनदशन नबझु्न ेर नसिम्झने, 
 कुराकानी गदार् सनु े पिन के भनेको भनेर बारम्बार 

सोिधरहने। 

 भ े र बझुाउन ेभन्दा गरेर वा लेखेर देखाउन,े 
 ँय र िलिखत साममीह को ूयोग गन, 

 दोहोरो अथर् लाग्ने शब्दको सकेसम्म ूयोग नगन वा 
लेखेर बताइिदन,े 

 बोल्दा ःवरको उतार चढाव  गन तथा मखु्य 
शब्दह मा जोड िदने, 

 बझेु नबझेुको  गनर् िविश  ू ह  गन, 

 ू को उ र िदनको लािग केही समय िदने, 
 मौिखक पमा िवचार व्यक्त गन अभ्यास िनरन्तर 

गन। 
 
 

 
७. शारीिरक सन्तलुन र संयोजनमा हनु ेकिठनाइ तथा भाषा र बोलीमा किठनाइ (Dispraxia) 

िडःूयािक्सयाले शारीिरक सन्तलुनको अवःथालाई िनकै ूभाव पाछर् । यसको कारणले बालबािलकाले उनीह को उमेर 
अनसुार दैिनक िबयाकलाप अपेक्षा गरे अनसुार गनर् नसक्ने हनु्छन ्र िहडडलु गदार् पिन केही अप्ठेरो हनुगेछर् । उनीह को 
िहडाइ र चालढाल भ ा देिखन्छ । बालबािलकामा हनु े िबयाकलापह  जःतै बामे सन, िहड्ने, आफै खाने आफै लगुा 
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लगाउन ेजःता कुराह  गनर्मा िढला हनु ेहनु्छ । सोही अनु प लेख्न,े िचऽ बनाउन ेतथा खेलकुदमा पिन उमेर अनसुार 
नहनु ेहनुसक्छ । ूाय: बालबा लका ५ वषर् वा सो भन्दा बढी उमेर नपगु ेसम्म समःया थाहा नहनु सक्छ। 
 
   

लक्षणह  सहजीकरणका  उपायह   
 शारीिरक सन्तलुन कम हनुे तथा बारम्बार लिडरहने, 
 शरीरका दायाँबायाँ भाग बीच समन्वय गनर् किठनाइ 

हनुे, 
 हात र आखँाको समन्वय कम हनुे, 
 आफू र आफ्नो सामान सम्हाल्न किठनाइ हनुे, 
 ठूलो ःवर वा अचानक हनु े ःपशर्मा बढी उ ेिजत 

हनुे, 
 खेलौना छान्दा कुनै सप नचािहने सिजलो छा े, 
 सआुम काम - जःतै, लाईन िभऽ र    भन, पजल 

िमलाउने, िसधा काट्ने, राॆोसँग टाँःने जःता काममा 
किठनाइ , 

 रफ, टाइट तथा ग॑ौ लगुा मन पराउने। 

 

 उनीह सँग जे गिरन्छ बोलेर कायर् गन जःतै म तपाईंलाई 
छुदैछु तर पछािडबाट नछुने, 

 उनीह सँग धेरै निजक नहनु ेतर निजकै भएको अनभुिूत 
िदने, 

 शान्त ठाउँ र वातावरण बनाउने तािक ध्यानाकषर्ण हनु 
सकोस,् 

 यःता बालबािलकाह सँग कुरागदार् कानेखसुी गरी कुरा 
गन, 

 धेरै आवाज आउन ेठाउँमा बाबािलकालाई  कानमा इयर 
प्लग राख्न लगाउने, 

 दैिनक पमा कामजन्य थेरापी (अकुपेशनल थेरापी) को 
सहयोग िलने, 

 बालबािलकाह लाई मन नपन वा िचढाउन े खालका 
ूकाश र यसका ॐोतह  छन\ भने सचेत हनुे । 

 

 
 

एकाइ ४: वौि क अपा ता पा बममा िविविधकरण (ID Curriculum Differentiation)  
४.१ पिरचय 
अठार वषर्को उमेरसम्ममा पिन उमेर सहुाउँदो शारीिरक तथा मानिसक िवकास नभएको कारणले उमेर वा वातावरण सापेक्ष 
िोmयाकलाप गनर् किठनाइ हनुे व्यिक्तलाई बौि क अपा ता÷सःुत मनिःथित भएको व्यिक्त मािनन्छन ्। बौि क अपा ता 
भएका व्यिक्तह  सामान्यतया हल्का, मध्यम, अित अशक्त र पूणर् अशक्त गरी चार अवःथाका हनु्छन ्।  
िशक्षा बालबािलकाको अिधकार हो । उनीह लाई िशक्षा उपलब्ध गराउन ुसरकारको दाियत्व पिन हो । बौि क अपा ता 
भएका बालबािलकाको िशक्षाका लािग नपेालमा िवशेष िव ालय तथा ॐोत कक्षा खलेुका छन ्। यी िव ालय तथा ॐोत 
कक्षाका लािग यो पा बम िवकास गिरएको छ । यसपूवर् ूयोगमा रहेको परुक पा बम तथा चेकिलःटमा बौि क 
अपा ता भएका बालबािलकालाई िसकाउन आवँयक धेरै िसकाइ उ ेँय समेिटएका छन ्तर यी पा बम तथा चेकिलःटमा 
बौि क अपा ता भएका बालबािलकालाई कुन ठाउँमा प¥ुयाउने भ े लआय िनधार्रण भएको िथएन र ती लआय परुा हनु े
अविध समेत तोिकएको िथएन । िवशेष िव ालय तथा ॐोत कक्षामा िविभ  अवःथा (हल्का, मध्यम, अित अशक्तता भएका 
िव ाथीर् भनार् हनु्छन ्। केही वषर्को अध्ययनपिछ हल्का र मध्यम अवःथाका केही िव ाथीर् साधारण कक्षा वा िव ालयमा 
समािहत हनु सक्छन ्। मध्यम अवःथाका धेरैजसो र अित अशक्त अवःथाका सबै िव ाथीर् िवशेष िव ालय तथा ॐोत 
कक्षामै रहन्छन ्। यी िव ाथीर्को भावी जीवनका लािग के िसकाउन ेर कित समयसम्म उनीह  िव ालयमा रहन ेभ  ेपक्ष 
पिन ःप  हनु ुआवँयक छ । यस पक्षलाई सम्बोधन गन मनसायका साथ िवशेष िव ालय तथा ॐोत कक्षामा अध्ययन 
गन बौि क अपा ता भएका बालबािलकाको िशक्षाको सामान्य मागर् िचऽ ःव प ूःततु पा बम तयार गिरएको हो । 

बौि क अपा ता सम्बन्धी यो पा बम उनीह लाई िव ालय िशक्षामा समािहत हनु सहयोग प¥ुयाउनका लािग तयार 
पािरएको हो । यस पा बममा समेिटएका िसकाइ उ ेँय िव ालय िशक्षासँग मेल खान ेगरी रािखएका छन ्। केही 



42 
 

िसकाइ उ ेँयह  भने बौि क अपा ता भएका, अिटजम भएका र सी.पी. भएका बालबािलकामा पिछ परेका िवकासलाई 
अगािड ल्याउन ेर उनीह को दैिनक जीवन सहज गराउन ेकुरासँग सम्बिन्धत छन ्। यःता िसकाइ उ ेँयले बौि क 
अपा ता भएका, अिटजम भएका र सी.पी. भएका बालबािलकाको जीवनमा अत्यन्त मह व राख्दछन ्। 

 
एकीकृत पा बम तथा पा बम िविवधीकरण 
 

पिरचय 
औपचािरक िशक्षाको आधार पा बम हो । पा बममा समाजको शैिक्षक अपेक्षा र िसका का आवँयकता पूितर् 
गन आधार हनुपुछर् । पा बममा ान, िसप र अिभविृ  हािसल गराउन आवँयक पन िवषयवःत,ु िसकाइ िबयाकलाप 
र  उपलिब्ध आकँलन गन तिरका स ेत गिरएको हनु्छ । िवषयगत पा बमले भाषा, गिणत, िव ान, सामािजक 
िशक्षा, ःवाःथ्य, शारीिरक आिद िवषयको अलग अलग िसकाइमा जोड िदन्छ । एकीकृत पा बमले समःया समाधान 
गन गरी समम सक्षमता ूाि मा जोड िदन्छ । यसले िविभ  िवषयके्षऽ वा िवषयलाई अन्तर-सम्बिन्धत गरेर िसकाउने 
िसकाइ िबयाकलापको अपेक्षा गछर् । एकीकृत पा बमले िवषयवःतलुाई एउटै कक्षाका िविभ  िवषयमा र तल्ला 
तथा मािथल्ला कक्षाका िवषयवःतलुाई अन्तरसम्बिन्धत गरेर िसकाइलाई एकीकरण गछर् । यो िविभ  िवषय वा 
िवधािबच साझा अवधारणा िवकास गरी िवचार आदानूदान गनर् सहयोग गन पा बम हो । यसबाट बालबािलकाले 
िविभ  िवषयमा आफ्नो वातावरणसँग सम्बिन्धत ानको खोजी गनर् सक्छन ्। यसले  िविभ  पक्षलाई अन्तरसम्बिन्धत 
गरी िसकाइलाई जीवनसापेक्ष बनाउँछ । यो िवषयवःतलुाई अन्तरसम्बिन्धत गरी िसकाइ अनभुव ूदान गन र 
िवषयवःतकुो अन्तरसम्बन्धबाट नया ँअथर्, सम्बन्ध तथा संरचना िवकास र पिहचान गन क्षमता िवकास गराउन े
ि कोण पिन हो । यसमा अनभुवको एकीकरण, सामािजक एकीकरण, ानको एकीकरण र पा बम ढाँचाको 
एकीकरण हनु्छ । 

एकीकृत पा बममा िविभ  िवषय तथा िवषयवःतकुो अन्तरसम्बन्ध िवकास गिरन्छ । यसमा अन्तरसम्बिन्धत 
िवषयका लािग िसकाइ िबयाकलापको संयोजन गरी िसकाइलाई दैिनक जीवनका अनभुवसँग सम्बिन्धत गिरन्छ । 
यसमा समःया समाधान गन, अन्तरसम्बिन्धत िवषयवःतबुाट नयाँ ानको ःव प र िसकाइ ूा  गन ूिबयालाई 
िसकाइको ूाथिमकतामा रािखन्छ । यो िसकाइलाई जीवन सापेक्ष र सान्दिभर्क बनाउने समम ूिबया हो । 
पा बमको एकीकृत ःव पले िविभ  िवषयलाई अन्तरसम्बिन्धत गन र िसकाइलाई दैिनक जीवनसापेक्ष हनु ेगरी 
िसकाइ िबयाकलाप स ालन गन भ े जनाउँछ । पा बम एकीकरण भनेको दईु वा दईुभन्दा बढी िवषयका िमल्दा 
पक्षलाई संयोजन गरी िसकाइलाई जीवन सापेक्ष र बालबािलकाको सवार् ीण िवकास गराउने उ ेँयमा केिन्ित गराउने 
पा बम हो । 
 
एकीकृत पा बमको ढाचँा 
 

१. िवषयगत ढाचँा (Disciplinary model) 
• िविभ  िवषयका लािग अलग अलग समय िनधार्रण हनुे; 
• िवषयगत ान र िसपमा जोड िदने; 
• खिण्डत (Fragmented) ःव पको िवषयगत ढाँचा, कुनै एउटा िवषयिभऽका िविभ  िवषयवःतिुबच सम्बन्ध 

ःथािपत गन (Connected) ढाँचा र एउटै िवषयिभऽ िविभ  अवधारणा तथा िसप िसकाउने (Nested) ढाँचामा 
आधािरत हनुे; 

• िव ाथीर्मा िवषयगत ान र िसप हािसल हनुे; 
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• िसकाइलाई अन्तरसम्बिन्धत गरी व्यवहारमा उपयोग हनु सक्न ेबनाउन सहज हनुे;   
 

२. बहिुवषियक ढाचँा (Multi-disciplinary model) 
• िविभ  िवषयबाट अन्तरसम्बिन्धत िवषय वा अवधारणालाई सम्बिन्धत गिरने; 
• िवषयगत सीमा र पिहचान कायम रहन;े 
• एउटा समःया वा मु ाको अध्ययन गरी समःया समाधान गिरने; 
• िसकाइलाई अन्तरसम्बिन्धत र सान्दिभर्क बनाइन;े 
• िसकाइको ूत्यक्ष पमा ूयोग गन बानीको िवकास गन; 
• बिमक वा समानान्तर ढाँचा (Sequenced or Parallel), साझा िवषयमा आधािरत ढाँचा (Shared Model), 

उनाइ ढाँचा (Threaded model), िथममा आधािरत ढाँचा  (Theme-based or webbed model) मा आधािरत 
हनुे । 

 

३. अन्तरिवषियक ढाचँा (Interdisciplinary model) 
• दईु वा दइुभन्दा बढी िवषयसँग िमल्न ेगरी िथमह  िनधार्रण गिरन;े 
• िविभ  िवषयके्षऽका िवषयवःतलुाई एकै ठाउँमा राखेर िसकाइने; 
• िवषयको सीमामा ध्यान निदइने; 
• िवषयवःत ुतथा अपेिक्षत िसकाइ उपलिब्ध तथा सक्षमताको एकीकरण हनुे; 
• िनि त अवधारणा वा िथमका आधारमा दईु वा दईुभन्दा बढी िवषयके्षऽलाई एकै ठाउँमा राखी िसकाइ 
िबयाकलाप स ालन गिरने;  

• िवषयवःत,ु अवधारणा वा िथमह अन्तगर्त कुनै एक िवषयसँग सम्बिन्धत िसकाइ गिरन;े 
• दोहोिरने र अन्तरसम्बिन्धत िवषयवःतलुाई एकै ठाउँमा राखेर िसकाइ िबयाकलाप स ालन गिरने; 
• नदोहिरने िवषयवःतलुाई बममा राखेर िसकाइने; 
• िवषयगत पिहचान भन्दा समःया समाधानमा ध्यान िदइने;  

• िवषयगत िसकाइ सक्षमता र िसकाइ उपलिब्ध पिहचान गरी ितनलाई अन्तरसम्बिन्धत ढाँचामा एकीकृत  
गिरने । 

 

४. िवषयिवहीन ढाचँा (Transdisciplinary model) 
• िवषयगत सीमा कायम नहनु;े  

• समःया, मु ा वा घटनामा आधािरत भई िसकाइ िबयाकलाप स ालन गिरने; 
• िसकाइ िबयाकलाप स ालन गदार् िवषयगत िवधाका अवधारणा आवँयकतानसुार ूयोग गिरने; 
• जीवनोपयोगी िसप, वाःतिवक जीवनका समःया, िव ाथीर्का ू , िज ासाका आधारमा िसकाइ िबयाकलाप 
स ालन गिरन;े 

• िविभ  िवषयगत ान, अवधारणा तथा िसप उपयोग गिरन;े 
• अन्तरसम्बिन्धत (Cross Cutting) िवषयवःतबुाट िसकाइ सु  गिरन े र िनि त सक्षमता ूाि तफर्  िसकाइ 
िबयाकलाप िनदिशत हनु े। 

 
४.२. पा बम िविवधीकरण 
 

पिरचय 
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पा बमका िविभ  अवयवह मा पिरवतर्न गद िसकाइ सहजीकरण गनुर्लाई पा बम िविवधीकरण भिनन्छ । 
पा बममा अपा ता भएका बालबािलकाको पहँचु पयुार्ई उनीह को िसकाइ उपलिब्धमा सधुार गनर् तथा िविभ  
ूकारका अपा ता भएका बालबािलकाको िसकाइ क्षमता र िसकाइ आवँयकता अनसुार उनीह लाई िसकाइ 
अवयवह मा पिरवतर्न तथा अनकुुलन गद िसकाइ सहजीकरण गन कायर् नै पा बम िविवधीकरण हो । अपा ता 
वा िसकाइ आवँयकताअनसुार पा बको उ ेँय, िवषयवःत,ु िसकाइ िबयाकलाप तथा मूल्या नका िविधहह मा 
पिरवतर्न, अनकूुलन वा समायोजन गद िसकाइ सकजीकरण गनर् सक्दा माऽ अपा ता भएका बालबािलकाले पिन 
िसक्न सक्ने हनु्छ । अपा ता भएका बालबािलकाको िसकाइका शैली फरक फरक हनुे भएकाले उनीह लाई 
अपा ता नभएका बालबािलकालाई जःतै एकै ूकारको पा बम ूयोग गरी एउटै िविधबाट िसकाइ िबयाकलाप 
गराउँदा उनीह को िसकाइ नहनुे भएकाले पा बम िविवधीकरण गनुर् परेको हो। पा बम िविवधीकरणबाट 
अपा ता भएका बालबािलकाको िसकाइको अवसरमा अिभविृ  हनु्छ ।  
 

पा बम िविवधीकरण गन तरीका 
 पा बमको उ ेँय, िवषयवःत,ु िशक्षण िसकाइ िविध, िसकाइमा ूयोग हनुे ॐोत साममी, तथा िसकाइ वातावरण 

तथा िव ाथीर्ले सम्प  गरेका िसकाइ कायर्ह मा पिरवतर्न वा अनकूुलन गन कायर्लाई िविवधीकरण भिनन्छ । 

 पा बम िविवधीकरण गदार् िवषयवःतलुाई समायोजन गद िसकाउनपुदर्छ । 

 िव ाथीर्ह लाई िसकाइ शैली अनकूुलका िसकाइ िबयाकलापमा सहभागी गराउनपुदर्छ । 

 के िसक्ने र कसरी िसक्न ेभ े िवषयमा बालबािलकाह लाई नै छनोट गनर् लगाउनपुदर्छ ।  

 पाठयबम पिरवतर्न वा अनकूुलन (िसकाइ उ ेँय, िवषयवःत,ु िसकाइ िबयाकलाप, मूल्या नमा पिरवतर्न गरेर)  

पा बम समायोजन (िसकाइ उ ेँय र िवषयवःत ुपिरवतर्न नगरी िसकाइ िबयाकलाप तथा मूल्या नका तौर तिरकामा 
पिरवतर्न गरेर) सबै िव ाथीर्लाई पा बम पहुँचको अवसर िदनपुदर्छ । 

४.३. पा बम संरचना  
o पिहलो तहः ५ वषर् ( ५ वषर् देिख ९ वषर्सम्म)  
o दोॐो तहः ३ वषर् ( १० वषर् देिख १३ वषसम्म)   
o तेॐो तहः २ वषर् ( १४ वषर् देिख १५ वषर्सम्म)  

 

४.४. तहगत उ ेँ य (के्षऽगत, सह के्षऽतगत उ ेँ य, िबयाकलाप र मूल्या न)   
पिहलो तहः (बालबािलकालाई िव ालय िशक्षाका साधारण कक्षामा समािहत हनुका लािग तयारी गन 
दोॐो तहः (बालबािलकालाई दैिनक जीवनका िबयाकलापमा आत्मिनभर्र बनाउन े 
तेॐो तहः बालबािलकालाई अनकूुल व्यावसाियक िसपसम्बन्धी तािलमका लािग तयार गनरे ्
 

िवशेष िव ालय तथा ॐोत कक्षामा अध्ययन गन बौि क अपा ता भएका बालबािलकाका लािग अिधकतम १० वषर्को िशक्षा 
हनुेछ । दस वषर्को पिहलो पाँच वषर्लाई पिहलो तह, त्यसपिछका ितन वषर्लाई दोॐो तह र बाँकी दईु वषर्लाई तेॐो तह 
भिननेछ । पिहलो तहको मखु्य जोड िव ाथीर्लाई िव ालय िशक्षाका साधारण कक्षामा समािहत हनुका लािग तयारी गन 
रहेकोछ । पिहलो तहमा ूवेश गरी यस तहका लािग तोिकएका िसकाइ उ ेँ य परुा गन िव ाथीर्लाई पाचँ वषर्िभऽको कुनै 
पिन वषर् साधारण कक्षा वा साधारण िव ालयमा सािरनछे । पिहलो तहमा पाँच वषर् रहेर साधारण कक्षा वा िव ालयमा 
सनर् नसकेका िव ाथीर्ह  ितन वषर्को दोॐो तहमा ूवशे गनछन ्। यस तहमा िव ाथीर्लाई दैिनक जीवनका िबयाकलापमा 
आत्मिनभर्र बनाउन े ूयास हनुेछ । दोॐो तहपिछ िव ाथीर्ह  दइु वषर्को तेॐो तहमा ूवेश गनछन ्। यस तहमा 
िव ाथीर्लाई अनकूुल व्यावसाियक िसपसम्बन्धी तािलमका लािग तयार गन ूयास हनुेछ । बौि क अपा ता भएका 
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बालबािलकाकालािग िव ालय भनार्को उमेर सा  बालबािलकासरह पठन-पाठनको अविध आधारभतू तह कक्षा १Ñ३ को 
वािषर्क समयाविध बराबर (वािषर्क १९२ िदन अथार्त ८१६ घन्टा ) हनु े। 

 
 

तह १ 
 

के्षऽ, सहके्षऽ, उ ेँ यह ः  
के्षऽ र सहके्षऽ 
 

उ ेँ य िबयाकलापह  मूल्या न 

के्षऽः ःवाबलम्बन 
सह क्षऽेः 
सरसफाइ 

१. चप्पल लगाए चपीर्मा गई िदसा िपसाब गन; 
२. खाना खान ुअगािड र पिछ तथा िदसा िपसाब गरेपिछ हात 

धनुे; 
३. बािहरबाट आएपिछ खु ा धनुे; 
४. ओठ बन्द गरेर र् याल िनयन्ऽण गन; 
५. र् यार र िसंगान पछु्ने; 
६. तोिकएको ठाउँमा माऽ थकु्ने; 
७. िबहान सौचपिछ मखु धनुे; 
८. दाँत माझ् ने; 
९. अ को सहायतामा नङ काट्ने; 
१०. आवँयकताअनसुार कपाल कोन, बािलकाह ले कपाल 

बाध्ने; 
११. खाना खाएका भाँडा िठक ठाउँमा लगेर राख् न े
१२. फोहर बःत ुड्ःटिबन वा तोिकएको ठाउँमा फाल्ने;  

अभ्यासः चप्पल 
लगायर चपीर्मा 
लैजान े र 
बसाइिदने; 
घरमा पिन यो 
अभ्यास गराउन े
 
 
 
 
 
 

अभ्यास 

 

अवलोकन, 
अिभभावकसगँ 
सोधपछु 

सह क्षेऽः  
खाने िपउन े

१. खानेकुरा िचनेर माऽ खाने; 
२. िचसो र तातो छु ाउने; 
३. खानेकुरा खाँदा तोिकएका ठाउँमा बसेर खाने; 
४. खानेकुरा िठक तिरकाले खान े(जःतै, मछु्न ुपरने खानेकुरा 

आफैले मछेुर खाने, खानेकुरा नछन, खानेकुरा नाक मखुमा 
लतपत नगन; 

५. आफ्नो आवँयकताअनसुार माऽ खाने; 
६. खानेकुरा खान चम्चाको ूयोगको अभ्यास गन; 
७. आफैले कप वा िगलास समातेर िपउने; 
८. कोक, ृुटी जःता पेय पदाथर् पायपले तानेर िपउन े

अभ्यासः  
 

ूदशर्न, छलफल 

खेल 

अभ्यास 

 

ू ो र 
(खानेकुराका 
नाम भन), के 
मा खान?े कित 
खाने? 

 

अवलोकन 
 
 

सह क्षेऽः  
लगुा लगाउन े

१. लगुा नलगाए लाज हनु्छ भ  ेकुराको ख्याल राख् ने; 
२. लगुा, जु ा फुकालेर िठक ठाउँमा राख् न े (जःतैः आल्ना, 

ा र, जु ाको र् याक आिदमा); 
३. दािहन े र देॄे िचनेर िठक तिरकाले िचनेर मोजा र जु ा 

लगाउने; 

ू ो र 
छलफल 

अभ्यास 

ू ो र (लगुा 
नलगाइ िहड्न 
हनु्छ?) 
अवलोकन 
अिभभावकसगँ 
सोधपछु, 
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४. आफूले लगाउन ेलगुा िठक तिरकाले लगाउने, जःतै लगुा 
सलु्टो पारेर, प्वाल फरक नपारी टाँक लगाएर, तनुा बाँधेर 
आिद) । 

सह क्षेऽः  
अ को सहयोग 

१. पिरिचत व्यिक्तलाई आफ्ना आवँयकता वा समःया बताएर 
वा संकेत गरेर सहयोग माग्ने । (जःतै भोक, ितखार् 
लागेको, खेलौना चािहएको, घमु्न मन लागेको, िदसा िपसाब 
लागेको, सन्चो नभएको आिद) 
 

ू ो र, के गनर् 
मन लागेको छ? 
के चािहयो भन, 
आिद 

बोलेको सनुेर 
वा संकेत गरेर 
 

अवलोकन 

के्षऽः शारीिरक िवकास 

सह के्षऽः  
सआुम मांसपेशी 

१. छिरएका ठुला र मझौला दाना जःतै लप्सीका दाना, िर ा, 
गचु्चा, मालाका गडेी, मकै आिद िटप्ने; 

२. एक इन्चका गडेीको माला उ े; 
३. कागज आधा पारेर दोबान; 
४. िबक  खोल्न ेर बन्द गन; 
५. िकताबका पाना एक एक गरेर पल्टाउने; 
६. फलफूलका बोबा ताछ्ने; 
७. ग ा खेल्ने; 
८. लगुका ठूला टाकँ लगाउन ेर तनुा बाध्ने; 
९. पेिन्सलले धकार्, आकार, िचऽ आिद कोन र बेयन वा ठुलो 

ॄसले रङ लगाउने; 
१०. कचीले कागज काट्ने; 
११. सिजला पजलका गोटी िमलाउने; 

खेल अभ्यास 

 

अभ्यास 

अभ्यास 

अभ्यास 

खेल र अभ्यास 

 

अवलोकन 
 
 
 

अवलोकन 
 

अवलोकन 

सह के्षऽः  
ःथलु मांसपेशी 

१. िसंडी चढ्न ेर ओलर्ने; 
२. जगबाट िगलासमा पानी भन; 
३. इटा वा काठमािथ सन्तलुन गरी िहड्ने; 
४. गिुडरहेको बललाइ खु ाले हा े; 
५. आफूितर आएको बल दईु हातले समा ;े 
६. तोिकएको िदसामा दईु हातले बल फाल्ने; 
७. दईु खु ाले उिृदै अगािड जाने; 
८. एक खु ाले पाचँ सेकेण्डसम्म उिभने; 
९. खु ाका औलंा टेकेर लिम्कने; 
१०. बसेर िप  खेल्न;े 

अभ्यास 

 
 

अभ्यास 

 
 

अभ्यास 

 

खेल र अभ्यास 

 

खेल र अभ्यास 

अवलोकन 
 
 
 

अवलोकन 
 

अवलोकन 
 
 
 

अवलोकन 
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सह के्षऽः  
कला 

१. हातको प ा, पात आिदको छाप बनाउने; 
२. साधारण बःतकुो िचऽ कोन र बेयनले रङ लगाउने; 
३. काबर्न आिदबाट िचऽ उतान; 
४. माटाका आकार र आकृित बनाउने; 
५. पात, कागजका र ीन टुबा टांसेर आकृित बनाउने; 
६. थपडी बजाएर समूहमा गीत गाउने; 
७. चल्तीका ःथानीय गीतका सु को लाइन (मखुडा) गाउने; 
८. अ को नक्कल गरेर नाच्ने; 
९. जीव जनावरको िहंडाइ र आवाजको नक्कल गन ।  

ूिशर्न 
अभ्यास 

 

अभ्यास 

 
 

ूदशर्न र 
अभ्यास 

अवलोकन 
 

अवलोकन 
 
 
 
 

सनुेर 
 

अवलोकन 
गरेर 
 

सह के्षऽः  
खेल र मनोर न 

१. रेिडयो तथा िटभीका बला कायर्बम हेरेर र सनुेर रमाउने; 
२. ःथानीय कथा सनुेर रमाउने; 
३. गीत गाउने; 
४. भाँडाकुटी खेल् न;े 
५. लकुामारी खेल्न;े 
६. भकुण्डो समाउने र पास गन खेल खेल्ने; 
७. कुदेर र उृेर भकुण्डो खेल्न े।   

ूदशर्न 
सनुाइको अभ्यास 

 

अभ्यास 

 
 

खेल र अभ्यास 

अवलोकन 
 

कथा वा गीत  
गाउन लगाउने 
र सु  े

अवलोकन 

के्षऽः सामािजक िवकास 

सह के्षऽः  
पिरवार र 
समदुायसँग 
सम्बन्ध 

१. आफू पिरवारका सदःय, निजकका साथी, िशक्षक र 
िव ालयको नाम बताउने; 

२. घर, पिरवारका सदःयलाई नाताअनसार सम्बोधन गन, 
जःतै हजरु बा, हजरु आमा, बबुा, आमा, काका, काकी, 
दाइ, िददी, भाइ, बिहनीह  आिद) 

३. साथीसँग खेल्न े
४. िछमेकीको घरमा एक्लै जान ेआउने; 
५. पिरिचत व्यिक्तसँग माऽ िहड्न;े 
६. पिरवार र िछमेकमा मनाइन ेचाड पवर्, चाऽा आिदमा 

सहभगी हनुे; 
७. बःदा वा िहड्दा अनसुािशत भएर बःन ेर िहड्ने; 

अिभनय 
 

ू ो र 
 

अिभनय र 
अभ्यास 

खेल 

ॅमण 

कथा कथन, 
ू ो र 
ॅमण 

अवलोकन 
 
 
 
 

अवलोकन 
 
 
 
 
 

अवलोकन 

सह के्षऽः  
िश ाचार 

१. भेट हुँदा र छि दा ठुलालाइ अभिहभादन गन;  
२. ठुलाको नक्कल गन र ठुलाले अराएको मा े; 
३. आफूभन्दा सानालाई माया गन; 
४. अ को सामान सोधेर माऽ िलने र चलाउने; 

ूदशर्न 
अिभनय 
अभ्यास 

ू ो र 

अवलोकन 
ू ो र 
सोधेका ू को 
उ र सु  े

सह के्षऽः  
अनभुिूत 

१. अ  िरसाएको, खसुी भएको, आफूलाई माया गरेको र 
गाली गरेको ख्याल गन; 

२. रमाएलो र दखुको अवःथामा खसुी वा दखु देखाउने; 
३. शरीर ना ो भएमा लाज हनु्छ भ े ख्याल गन; 
४. राॆो र नराॆो काम कुरा छुट् ाउने; 

ूदशर्न 
अिभनय,  
ू ो र 
 

कथा कथन, 
अिभनय 

अवलोकन 
ू ो र 
सोधेका ू को 
उ र सु ,े 
 

ू ो र 
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५. अपिरिचत व्यिक्त, बःत,ु जनावर, धारलो र ितखो माल, 
खोलानाला, लड्ने वा खःन ेठाउँ र अध्यारो आिददेिख 
सचेत हनुे साथै िवषादी वःत ुसचेत हनुे साथै िवषादी वःत ु
आगो, पोखरी तथा िहंॐक जनावरबाट सचेत हनुे; 

 
 

सह के्षऽः 
सामानको जतन 
र सरुक्षा 

१. घर र िव ालयमा ूयोग हनुे सामान देखाउँदा नाम 
बताउने; 

२. िव ालयमा आफ्न सामान िचनरे िलने; 
३. घर र िव ालयमा ूयोग हनुे सामान, भाडाकँुडा फाल्न, 

ठटाउन, फोनर् हुँदैन भ  ेकुरा ख्याल गन; 
४. झ्याल ढोका िवःतारै खोल्न ेर लगाउने; 
५. पानी भरेपिछ धारो बन्द गन; 

ू ो र 
अभ्यास, 
 
 

ू ो र र 
अभ्यास 

 

ू ो र 
 

अवलोकन 
 

सह के्षऽः  
नागिरक चेतना 

१. नेपालको झण्डा र नक्सा िच े; 
२. समूहमा नेपालको राि य गान गाउने; 
३. नराॆो काम गनलाई ूहरीले पबन्छ भ  ेकुराको ख्याल 

गन; 
४. सहरमा बःनेले जेॄा किॐङबाट माऽ बाटो काट्ने ।  

ूदशर्न 
ू ो र 
 

अभ्यास 

कथा कथन 
खेल, ॅमण 

अवलोकन 
ू ो र 
(भेटेको 
सामान िफतार् 
नगनलाई 
पिुलसले 
पबन्छ, हो? 
सोध्ने 

के्षऽः वौि क िवकास 

सह क्षेऽः  
वःत ुपिहचान 

१. विरपिरका बःतकुो नाम भ े; 
२. ःथान िवशेषका चरा र जनावर छु ाउने; 
३. मिहला पु ष िच े; 
४. देखेका चरा र जनावरको आवाज सनुेर ितनको नाम भ े; 
५. पिरिचत मािनसको आवाज सनुरे सम्बिन्धत को हो 

बताउने; 
६. मािनस र जनावरका मखु्य मखु्य अ का नाम बताउने; 
७. पाँच पाँच ओटा जनावर र चराको नाम भ े; 
८. एकै समूहका िनजीर्व बःनकुो पाँच ओटा नाम बताउने, 

जःतै लगुाका नाम, यातायातका साधनका नाम, भान्सामा 
ूयोग हनु ेवःतकुा नाम, फिनर्चरका नाम, घरका 
भागह को नाम आिद) 

९. पाँच ओटा तरकारी र फलफुलको नाम बताउने;  

ू ो र 
 

ूदशर्न 
 

खेल 

 

ू  र छलफल 

ू ो र 
 

छलफल 

 
 
 
 

सह के्षऽः  
बःतकुो आकार, 
माऽा र र   

१. जीिवत वःतकुो आकार बताउने, (जःतै मोटो वा पातलो, 
अग ्वा होचो, सानो वा ठुलो) 

२. िनजीर्व वःतकुो आकार बताउने, (जःतैः लामो वा छोटो, 
िसधा वा बा ो, गोलो वा लाम्चो आिद)  

ूदशर्न 
ू ो र 
 

खेल 

अभ्यास 

ू ो र 
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३. वःतकुो रङ बताउने, (जःतै कालो, सेतो, रातो, पहेलो, 
हिरयो आिद) 

४. वःत ुहेरेर धेरै वा थोरै अनमुान गन; 
५. दस ओटा सम्म वःतकुो गनेर संख्या बताउने ।  

सह के्षऽः 
जानेिन्ियबाट 
वःतकुो गणु 
अनभुव 

१. चाखेर वःतकुो िविभ  ःवाद अनभुव गन (जःतेः िततो, 
िपरो, अिमलो, गिुलयो, निुनलो आिद) 

२. ःपशर् गरेर वःतकुो अवःथा पिहचान गन (जःतैः खॐो, 
मिसनो, िचप्लो, सा॑ो, नरम,  िभजेको, सकेुको आिद) 

३. सुँघेर िविभ  वःत ुपिहचान गन, (जःतै लसनु, प्याज, 
काबो, खसुार्नी आिद) 

अभ्यास 

 

ू ो र 
 

ूदशर्न 

ू ो र 

सह के्षऽः  
समय र िपया 
पैसा 

१. सोधेको बेला िवहान, िदउसो, बेलकुा कुन बेला हो 
बताउने; 

२. घडी हेरेर मखु्य समय बताउने; 
३. सात बारका नाम र आजको बारको नाम बताउने; 
४. आफू जिन्मएको र वतर्मान मिहनाको नाम बताउने; 
५. रिपया, पैसा कत्को हो, िच  े। 

ूशनो र 
ूदशर्न 
 

छलफल 

ू ो र 

सह के्षऽः  
मौसम 

१. आजको िदनको मौसम कःतो हो हेरेर बताउन े।  बािहर हेरेर घाम, 
पानी, धिुम्मएको, 
बादल लागेको 
आिद बताउन 
लगाउन े

अवलोकन, 
छलफल, 
ू ो र 
 

 

सह के्षऽः  
सनुाइ 

१. छोटा वाक्यमा एकै पटक िदइएका दईु ओटा िनदशन 
पालना गन;  

२. ःथानीय गीत कथा सनुेर रमाउने; 
३. अ को कुरा सनुेर उ र देन वा ूितिबया जनाउने; 
४. िविभ  आवाजह  सनुेर ूितिबया जनाउन े(खसुी हनु,े 

रमाउन,े डराउन ेआिद) 

अभ्यास 

 

ू ो र (गीत, 
कथाबाट ू  
सोध्ने) 

 

ू ो र 
 

अवलोकन 

सह के्षऽः  
बोलाइ 

१. आफ्नो निजकको आमा, बबुा, दाज,ु िददी लगायत 
पिरवारका सदःय र साथीह को नाम बताउन,े आफ्नो 
काम बताउन ेर छोटा गीत गाउने; 

२. ःथानीय िवषयमा कुराकानी गन वा स ेतबाट सोधपछु 
गन र ूितिबया जनाउने; 

३. बोल्न सक्नेले ू सूचक लयमा ू  सोध्ने; 
४. बोल्न सक्नेले ू अनसुार पूणर् वाक्यमा उ र िदन े। 

उदाहरणका लािग “ितॆो घर कहाँ छ? भ े ू मा मेरो 
घर इलाममा छ भनेरे उ र िदने; 

अभ्यास, 
ू ो र 
(आफ्नो बारेमा 
भ े,  
 
 

ू ो र 
 

ू ो र 
 

(िव ािथर्ले 
िदएको उ र 
सनुेर) 
 

ू ो र 
(उ रमा 
कतार्, कमर् र 
िवभिक्त िमले- 
निमलेको 
सनुेर; 
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५. बोल्न सक्नेले कतार् र कमर्मा उपयकु्त िवभिक्त िमलेका 
वाक्य बोल्न,े (जःतै पासाङसँग खेलौना छ, िबजलेु 
पासाङलाई खेलौना िदयो, आिद) 

६. बोल्न सक्नेले पु ष, िल , बचन र वतर्मान कालसँग 
पदस ित िमलेका वाक्य बोल्ने, (जःतैः म गीत गाँउछु, 
हामी गीत गाउँछौ, आिद) 

 

िविभ  कतार् 
राखेर ू  गन 

सह के्षऽः  
पढाइ 

१. िविभ  स ेतह , जःतै खतराको स ेत, सावर्जिनक 
शौचालयमा मिहला पु षको स ेत, शािफक स ेत बझ् न)े 

२. अक्षर प ीमा उःतै अक्षरको जोडा िमलाउने; 
३. बमैले िमलाएर रािखएका वणर् र १० सम्मका अ ह  

पढ्ने; 

ू ो र 
ॅमण 

ूदशर्न 

ू ो र 
(संकेत 
देखाएर 
ू ो र गन) 
जोडा िमले 
निमलेको हेरर 
अवलोकन, 
ू ो र 

सह के्षऽः  
लेखाइ 

१. िठक तिरकाले पेिन्सल समाएर धकार् र िचऽ कोन र 
िचऽमा र  भन; 

२. वणर्ह  सान; 
३. वणर्मालाका सिजला अक्षरह  लेख् ने ूयास गन; 

खेल 

अभ्यास 

अबलोकन 
(पेिन्सल 
समाएको र 
धकार्, िचऽ 
कोरेको हेन) 

सह के्षऽः  
ूिविध  

१. रेिडयो, िटभी, टेिलफोन, कम्प्यटुर, मोबाइल आिद  
िच  े।  

अभ्यास (रेिडयो 
िटभी, कम्प्यटुर, 
मोबाइल आिद 
देखाएर वा िचऽ 
देखाएर नाम भ  
लगाउन े

ू ो र, 
ूदशर्न 

तह २  

के्षऽ र सहके्षऽ उ ेँ य सम्भाब्य िशक्षण 
िसकाइ 
िबयाकलाप   

सम्भाब्य 
मूल्या न 

के्षऽः 
ःवावलम्बनः 

   

 

सह के्षऽः 
सरसफाइ 

१. साबनु ूयोग गरेरे िठक तिरकाले हात खु ा धनुे; 
२. माल वा तौिलयाले हात खु ा पछु्ने; 
३. िदसा वा िपसाब गरेपिछ चपीर्मा पानी हाल्ने; 
४. अ को सहयोग मागेर नहुाउन ेर िजउ पछु्ने; 
५. अ को सहयोग मागेर न  काट्ने; 
६. अ को सहयोग मागेर कपाल बाट्ने; 

ूदशर्न 
र 
अभ्यास 

छलफल 

अवलोकन 
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७. हल्का खालका लगुा धनुे; 
८. सतेुर उठेपिछ ओड्न ेिमलाउन ेवा प ाउने;  
९. कोठा बडान; 
१०. खाना खाएको कप प्लेट धनुे; 
११. भान्सा कोठा र खाना खाने ठाउँ सफा गन; 
१२. मिहनावारी हुँदा अ  मिहलासगँ सोधेर सफाइका उपाय 

अपनाउन े। 
सह के्षऽः  
खाने िपउन े

१. काँटा चम्चाले खानपुन खानेकुरा काँटा चम्चाको ूयोग 
गरेर नै खान े

२. प्लेटमा रहेको खानेकुरा िनखारेर खाने; 
३. पेय पदाथर् पायपबाट तानेर खाने; 
४. अ को रेखदेखमा खाजा बनाएर खाने; 

ूदशर्न र अभ्यास अवलोकन 

सह के्षऽः  
लगुा लगाउन े

१. लगुाको सेट िमलाएर लगाउने, जःतैः भे  र हाफ पेन्ट वा 
पेन्ट, पेन्ट र सटर्, दौरा र सु वालमा कोट, भे  र ःकटर्, 
कुतार् र सु वाल, सारी र चोलो आिद । 

२. लगुाको पेटी, ईजार सिजलो हनुे गरी बाध्ने; 
३. घर फकपिछ लगाएका लगुा फेन र जु ा र लगुा िठक 

ठाउँमा राख् ने; 
४. फोहोर लगुा र सफा लगुा छु ाउने; 
५. िभजेको र फोहोर लगुा फेन; 
६. हल्का लगुा प ाउन े। 

अभ्यास, 
ू ो र गन 
छलफल गन 

अवलोकन 

सह के्षऽः  
अ को सहयोग 
िलने 

१. अपिरिचत व्यिक्तसँग आफ्ना आवँयकता र समःया बताएर 
सहयोग माग्न े(जःतैः बाटो काट्न नसकेको, बाटो भलेुको, 
खोजेको व्यिक्त, घर, कायार्लय प ा नलागेको आिद) 

अभ्यास गराउन े अवलोकन 

 

के्षऽः शारीिरक िवकास 
सह के्षऽः  
सआुम मांसपेशी 

१. छिरएका दाना जःतै मकै, गेडागडुी आिद िटप्ने; 
२. आधा इन्चका गेडीको माला वा ठुलो िसयोमा धागो उ े; 
३. कागज िसधा पारेर काट्ने; 
४. कागजबाट िचऽ काटेर िनकाल्ने, कािटएका िचऽ कापीमा 

िठकसँग टाःने; 
५. लगुाको पेटी ईजार बाध्ने; 
६. टाँक लगाउने; 
७. पेिन्सल िठकसगँ समाएर बा ा सोझा धकार्, आकार, 

आकृित र अक्षर कोन; 
८. तरकारी काट्ने; 
९. पजल िमलाउने; 

ूदशर्न 
अभ्यास गराउन े
(गडेागडेी वा 
छिरएका मकैका 
दाना िटप्न,े 
धागोमा माला 
उ ,े कागज िसधा 
पारेर काट्ने, 
कागजबाट िचऽ 
काटेर िनकाल्ने,  
पेटी वा इजार 
बाध्ने आिद) 

अवलोकन 
 

(गनर् लगाउने 
र अवलोकन 
गन) 
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सह के्षऽः  
ःथलु मांसपेशी 

१. एउटा खु ा तल्लो खिुड्कलामा र अक  खु ा मािथल्लो 
खडुिकलामा पारेर भर् या  चढ्ने र ओलर्ने; 

२. उिभएर घुडँा िसधा पारी हातले खु ा छुने; 
३. भईुमा पिल्टएर िसट-अप गन; 
४. डोरी नाघेर ग ामा हाम फाल्ने; 
५. सम बजेको तालमा िहड्ने; 
६. समूहमा खेल खेल्ने, जःतै कपदीर्, ाण्ड बल, फुटबल, 

टेबलु टेिनस, भालेजधुाई, बेलनु फुटाउन,े म्यिुजकल िचयर, 
चक्लेट दौड, बोिसया आिद खेल्ने); 

७. डोरी िःकिपङ गन; 
८. शयाकमा दौिडन;े 
९. शेमा पानीले भिरएको िगलास बोकेर तोिकएको ठाउँसम्म 

िहड्ने; 
१०. नसमाई टाउकोमा िकताब अ ाएर १० िमटरसम्म िहड्ने; 
११. ल -जम्प तथा हाइ जम्प गन । 

अभ्यास अवलोकन 

के्षऽः कला, खेल र मनोर न 
 

सह के्षऽः  
कला 

१. पैसा, पात आिदको छाप बनाउने र आफूलाई मन परेको 
िचऽ बनाउने; 

२. िविभ  िचऽ कोन र ॄसले र  लगाउने; 
३. माटा फलफुल चरा आिद बनाउने; 
४. कागज प ाएर िविभ  आकार र आकृित बनाउने; 
५. कागजका रंिगन टुबा टाँसेर फुल, चरा, घर, ख 

फलफुल आिद बनाउने;  
६. थपडी बजाएर हाउभाउसिहत समूहमा गीत गाउने; 
७. चल्तीका ःथानीय गीत लयव  गाउने; 
८. सि तको तालमा नाच्ने; 
९. पिरवारका सदःय, कृषक, ूहरी, िशक्षक, पसले आिदको 

अिभनय गन; 
१०. ःथानीय बाजा मादल, सम आिद बजाउन ूयास गन;  
११. आफूलाई मन पन गीत गाउँदै, नाच्दै गन । 

अभ्यास अवलोकन 

सह के्षऽः  
खेल र 
मनोर न 

१. रेिडयो िटभीमा आफुलाई मनपन कायर्बम छानेर हेन; 
२. छोटा कथा भ ;े 
३. समूहमा ःथानीय खेल खेल्ने; 
४. फुटबल, बाःकेट बल, टेबल टेिनस आिद खेल  

खेल्ने । 

अभ्यास 

खेल अभ्यास 

ू ो र 

अवलोकन 
ू ो र 

के्षऽः सामािजक िवकास 
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सह के्षऽः 
पिरवार समदुाय 

१. नाम ठेगानासिहत आफू र आफू प्न ेिव ालयको पिरचय 
िदने; 

२. एउटा पिरवारका सदःयह  िबचमा हनु ेनाता सम्बन्ध 
बताउन सक्ने; जःतैः हजरु बा हजरु आमा, बाब-ुआमा, 
काका, काकी, दाइ, िददी, भाइ, बिहनी, छोरा, छोरी, 
नाती, नाितनी, भितजा, भितजी) ।  

३. मावलीतफर् का सम्बिन्धतलाई नाताअनसुार सम्बोधन गन; 
४. पिरवार र समदुायमा मनाइन ेचाड, पवर्, जाऽा आिदमा 

सहभागी हनु ेर साधारण सहयोग गन; 
५. पिरवार र िछमेकीले गन काम वा पेशाको नाम बताउने; 
६. खेलका  िनयम पालन गरेर साथीह सँग खेल्ने; 
७. सावर्जिनक ःथानमा लाममा बसेर पालो पखर्न;े 
८. सावर्िजनक बस चढेर िव ालय र निजकको ठाउँमा जान े

आउने; 
९. िहसाब गरेर िदएको पैसाले पानी वा िबजलुी वा फोनको 

िबल ितरेर आउने; 
१०. िहसाब गरेर िदएको पैसाले तोकेको पसलबाट दईु ितन 

थरी सामान िकनेर ल्याउने; 
 

ू ो र 
छलफल 

ॅमण 

खेल 

अिभनय 
अभ्यास 

ू ो र 
(बबुाको भाइ 
वा बिहनीलाई 
के भ ?े 
दाजकुा छोरा 
वा छोरीलाई 
के भ ?े) 
अवलोकन 
काम गनर् 
लगाएर 
अवलोकन 

सह के्षऽः  
िश ाचार 

१. भेट हुँदा र छि दा ठुलालाई अिभभादन गन, आएका 
आफन्त िशक्षक र पाहनुालाई अिभभादन गन; 

२. साथी र दौतरीसँग हात िमलाउन े
३. ठुलाले अराएको काम हनु्छ, हवस ्भनेर गन; 
४. आफूला सहयोग गनलाई ध्नयबाद भ े; 
५. सानाले गरेको राॆो कामलाई ूोत्साहन गन; 
६. फोनमा िश ाचारपूवर्क सोधपछु गन; 
७. आफूलाई मनपरेका ठाउँमा जान वा मन परेको काम गनर् 

अिभभावक वा िशक्षकसँग अनमुित िलने; 

अिभनय, अभ्यास ू ो र, 
अभ्यास  
अवलोकन 

सह के्षऽः  
अनभुिूत 

१. गनर् हनु ेर नहनुे काम कुरा छु ाई सही अनु प गन; 
२. आफूले गरेको गल्ती महससु गन; 
३. उमेर पिरवतर्नसँग आउन ेपिरवतर्न र आवँयकताका कुरा 

गोप्य राख् न ुपदर्छ भ े कुरामा सचेत रहन े। 
 

अिभनय 
ू ो र 
छलफल 

छलफल 

अवलोकन 
ू ो र 

सह के्षऽः  
सामानको जतन 
र सरुक्षा 

१. िठक तिरकाले सामान नचलाउँदा फुट्ने र िबमन ेहनु्छ 
भनेर सचेत रहने; 

२. सामानको काम सकेर पिहलेकै ठाउँमा राख् ने; 
३. काट्ने र घोच्न ेसामान होिसयारीसाथ चलाउन ेर जतनसँग 

राख् ने; 

ू ो र 
अभ्यास 

छलफल 

अवलोकन 

अवलोकन 
ू ो र 
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४. िव तु तार भएका सामानको अ को िनदशनमा माऽ ूयोग 
गन;  

५. फोन ूयोग गन र िटभीमा आफूलाई मनपन च्यानल 
खोज्ने । 

सह के्षऽः  
नागिरक चेतना 

१. तिःवरबाट सगरमाथा, गौतम बु  आिद िच े; 
२. नेपालको राि य गान लयब  गाउने; 
३. सरुक्षाका लािग ूहरीको सहयोग िलने; 
४. पूवर्, पि म, उ र र दिक्षण िदशाको ख्याल गन; 
५. नक्सामा नेपालको िहमाल, पहाड, तराई, ूमखु सहर र 

नदी कता पछर्न ्औल्याउने; 
६. देशमा सरका हनु्छ र सरकारले सबैको िहत हनुे काम 

गछर् भ  ेमहससु गन; 
७. अपा ता भएका व्यिक्त पिन सा  जःतै हनु ्र उनीह ले 

पिन काम गनर् सक्छन ्भ  ेकुरा बताउने; 
८. अशक्तह लाई सहयोग गनर् िसकाउने; 
९. राि य चाडपवर्ह  मनाउन े।  

ूदशर्न 
अवलोकन, 
ू ो र र 
छलफल 

 

अभ्यास 

ॅमण 

 

ूहरीसँग 
साक्षात्कार 
नक्सा ूदशर्न र 
छलफल 

 

ू ो र 
 

गाएको सु  े

 

सहभािगता 
अवलोकन 
 

के्षऽः वौि क िवकास 
सह के्षऽः 
वःत ुपिहचान 

१. जीिवत र िनजीर्व बःतिुबचको सामान्य फरक बताउने; 
२. विरपिरका १० ओटा ख िब वाको नाम भन् न;े 
३. देखेका जीव जनावर भाले वा पोथी के हो, बताउने; 
४. आवाज सनुेर चरा, जनावर वा मेिसन के हो, बताउने; 
५. मािनस र जनावरका मखु्य मखु्य अ ह को नाम र काम 

बताउने; 
६. एकै समूहका िनजीर्व बःतहु का सात आठ ओटा नाम 

बताउने; जःतैः लगुाको नाम यातायातका साधनको नाम, 
भान्सामा ूयोग हनु ेवःतकुो नाम, फिनर्चरको नाम, घरका 
भागको नाम) 

७. तरकारी र फलफुल छु ाउन े।  

ूदशर्न, ू ो र 
 

अिभनय 
 

अभ्यास 

ू ो र 
 

अवलोकन 
 

सह के्षऽः  
वःतकुो आकार, 
माऽा र रङ 

१. जीिवत वःतकुो आकार बताउने; जःतै मोटो, पातलो, 
दबु्लो, अग्लो, होचो, पडु्को, सानो, ठुलो) 

२. िनजीर्व वःतकुो आकार बताउने; (जःतैः ठुलो, सानो, 
मिसनो, लामो, छोटो,  िसधा, बा ो, गोलो, डल्लो, 
लाम्चो आिद) 

३. वःतकुो रङ बताउने, जःतै कालो, सेतो, रातो, पहलो, 
हिरयो, िनलो आिद; 

४. ठोस वःत ुढक तराजबुाट िकलोले र झोल वःत ु
िलटरले नािपन्छ भ े ख्याल राख् ने; 

५. हेरेर उचालेर वःतकुो माऽा अड्कल गन; 

ूदशर्न- ू ो र 
अभ्यास Ñ 
ू ो र 
अभ्यास-खेल 

ू ो र 
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६. ५० ओटासम्म वःत ुगनेर सङ्ख्या बताउने; 
७. मौिखक पमा १ देिख १०० सम्म भन् ने; 
८. दैिनक ूयोग गन भाडँामा कित िकलो वा िलटर 

अट्छ अनमुान गन; 
९. नौ दस िफट लामा वःत ुहेरेर हात, िव ा वा िफटमा 

नाप अनमुान गन; 
 

सह के्षऽः  
ानेिन्ियबाट  
वःतकुो गणु 
अनभुव 

१. चाखेर वःतकुो िविभ  ःवाद हनभुव गन (जःतै, िमठो, 
निमठो, टर , अिलन,ु चक ) 

२. ःपशर् गरेर वःतकुो अवःथा पिहचा गन, जःतैः कॐो, 
मिसनो, िचप्लो, सा॑ो, नरम, िभजेको, सकेुको, तातो, िचसो, 
िचल्लो)  

३. संघेर सगुिन्धत वा दगुर्िन्धत वःत ुपिहचान गन; 

अभ्यास-ू ो र ू ो र 

सह के्षऽः  
समय र 
िपया पैसा 

१. िदनमा समयअनसुार गन काम बताउने; 
२. आफूले गन काममा िढलो चाँडोको ख्याल गन; 
३. घडी हेरेर समय बताउने; 
४. िहजो के बार िथयो, आज के भार हो र भोली के बार हो, 

बताउने; 
५. बार, मिहना र गएको मिहनाको नाम बताउने; 
६. पाँच ओटासम्म सान नोट तथा िसक्का (१, २, ५, १०, 

२०, ५०) गनरे जम्मा कित िपया भयो, बताउने; 
७. एउटै दरका पाचँ ओटा नोट िसक्का (१, २, ५, १०, 

२०, ५०) गनरे जम्मा बताउने; 
 

ू ो र,  
ूदशर्न, 
अभ्यास-ू ो र 

ू ो र 

के्षऽः भािषक िवकास 
सह के्षऽः  
सनुाइ 

१. ितन वाक्य सम्मका िनदशन पालना गन, जःतैः साथीसगँ 
पेिन्सल माग, िचऽ कोर, िचऽमा रातो रङ भर आिद; 

२. ःथानीय गीत र कथा सनुेर रमाउने; 
३. कथा वा गीत सनुेर १ वा २ हरफ बताउने; 
४. पिरिचत िवषयमा ःवाभािवक पमा कुराकानी गन वा 

स ेतका माध्यमले कुराकानीमा सहभागी हनुे; 

अभ्यास (एक 
वाक्य िनदशन, 
दईु वाक्य 
िनदशन र ितन 
वाक्य िनदशन) 
हाउभाउ सिहत 
गाएर सनुाउन े

िनदशन 
पालना भए-
नभएको 
अवलोकन 
 

िव ाथीर्को 
ध्यान 
अवलोकन 
गरेर गीत 
कथामा 
भएका 
कुराह मा 
ू  गन 
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सह के्षऽः  
बोलाइ 

१. के, कहाँ, कुन, किहले जःता ू सूचक शब्दसिहत 
ू सूचक लयमा ू  सोध्ने; 

२. बोल्न सक्नेले वाक्यमा कतार् र कमर्मा उपयकु्त िवभिक्त 
ूयोग गरेर पूरा वाक्य बोल्ने (जःतैः मैले, मसँग, मेरो, 
मलाई, ितमीले, ितमीसँग, ितॆो, ितमीलाई, उसले, उसँग, 
उसको, उसलाई आिदको ूहोग गरेर)  

३. बोल्न सक्नेले पु ष, िल , वचन, काल र आदरस“ग 
पदस ित, िमलेका वाक्य बोल्ने ( जःतैM d}ले गीत गाए,ँ 
मैच्याङले गीत, गाई, च्याङ्बाले गीत गायो, हामीले गीत 
गायौ“, िददीले गीत गाउनभुयो आिद ) 

४. बोल्न सक्नेले र, अिन, तर जःता संयोजक ूयोग गरेर 
संयकु्त वाक्य बोल्ने बोल्न सक्नेले र, अिन, तर जःता 
संयोजक ूयोग गरेर  

५. ितन, चार वाक्यमा आफ्नो पिरचय िदन,े देखेका, सनुेका, 
अनभुव गरेका वा पिरिचत घटना बताउन े

६. छोटा कथा भनरे सनुाउन े

अभ्यास 

यो के हो? कहाँ 
छ? ितमी किहले 
घर जान्छौ? 

ू ो र 
उ र सु ,े 
कुराकानी 
गन र 
बोलेको सु  े

सह के्षऽः 
पढाइ 

१. देिख १०० सम्मका बममा रहेका अ  पढ्न े
२. माऽा लागेका सग्ला दईु अक्षरसम्मका शव्द पढ्न े

अभ्यास-  
१ देिख १०० 
सम्मका अ ,  

प ीको बम 
िमलाउने खेल 
खेलाउने, अक्षर र 
माऽा प ीको 
खेल खेलाउन े

अवलोकनः 
अ  चाटर्मा 
अ  भ  
लगाएर 

सह के्षऽः 
लेखाइ 

१. ःवर र व्यन्जन वणर्ह  तथा १ देिख १०० सम्मका अ  
सान 

२. आफ्नो नाम लेख्न ेअभ्यास गन र पिछ  
३. ःवर वणर् र व्ज न वणर् िचनेर लेख्न े

 

अभ्यासः अ  र 
वणर् सान अभ्यास  
 

अवलोकनः 
िव ाथीर्ले 
सारेका 
अ  र वणर् 
हेरेर 

सह के्षऽः  
ूिविध  
 

१. रेिडयो, िट.िभ., कम्प्यटुर, ल्यापटप, टेिलफोन सेट, मोबाइल, 

आइफोन, ावलेट जःता उपकरणह  खोल्न र बन्द गनर् 
सक्न े

 

अभ्यास- ूिविध 
सम्ब  उपलब्ध 
भएसम्मका 
साममीह  
उपलब्ध गराई 
खोल्न तथा बन्द 
गनर् लगाउन े
 

अवलोकन 
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तेॐो तह 
के्षऽ  उ ेँ य  सम्भाव्य िशक्षण-

िसकाइ िबयाकलाप  
सम्भाव्य 
मूल्याडकन ूिबया 

सरसफाइ १. दारी काट्न े 
२. मिहनाबारी हुँदा सफाइका उपाय अपनाउन े
३. आवँयकताअनसुार नहुाउन े 
४. कपाल कोन र बाट्ने  
५. मौसमअनसुारका लगुा लगाउन े 
६. आफूले लगाएको लगुा आफै धनुे  
७. आफूले ूयोग गरेको त ा, िसरानीको खोल, 

माल÷तौिलया, आफूले ूयोग गन, हलकुा लगुा 
आिद आफै सफा गन आफै सफा गनर् लगाउन ेर 
अिभभावकलाई पिन सोिहवमोिजम गनर् सल्लाह 
िदन े

अभ्यासः  
साममी उपलब्ध 
गराएर ठुलालाई 
अभ्यास र 
सानालाई  
अवलोकन गराउन े 
 

अवलोकन, ू ो र 
तथा सोधपछु 

 

भाषा १. आफ्ना समःया र आवँयकता अ लाई बताउन े
र सहयोग माग्ने वा सल्लाह िलन े

२. कायार्लयका साइनबोडर् पढेर कायार्लय िच  े

३. छोटा िबल, भपार्इ, िचठी आिद पढ्न े
४. फोन नम्बर र दईु ितन वाक्यको नोट वा िचठी 

लेख्न े

५. आफू बसेको गाउँ, ठाउँ, ठेगाना बताउन े
  

अभ्यास ◌ः िविभ  
समःया िदएर यसका 
लािग कसको 
सल्लाह वा सहयोग 
िलन,े के भनेर िलने 
? आिद ू  सोध्ने 
तथा अभ्यास 
गराउन,े बताउन 
लगाउन े
 

ू ो र, 
अवलोकन 
 

ूिविध १. रेिडयो, िट.भी., कम्प्यटुर, मोवाइल, ावलेट, 
आइफोन क्याल्कुलेटर म्यूिजक िशःटम जःता 
ूिविधयकु्त साममीको सामान्य ूयोग गन 

 

अभ्यासः सम्भव 
भएसम्मका 
साममीह  उपलब्ध 
गराई ितनीह को 
उपयोग गनर् 
लगाउन े(नोटः 
एनरोइड र एपल 
एिप्लकेसनह  ूयोग 
गिर गिणत, भाषा, 
िब ान जःता 
िवषयह  िसकाउन 
सिकने छ । 
उनीह को िभिडयो 

अवलोकन 
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िखचेर उनीह लाई 
अवलोकन गराउने) 

गिणत १. एक देिख एकसय सम्म ग  र लेख्न सक्न े
२. दईु अ को हात नलाग्ने जोड गन 
३. दईु अ को सापट िलन नपन घटाउ गन 
४. दस ओटा िविभ  दरका नोटको जम्मा बताउन े
५. क्यालकुलेटरको ूयोगले साधारण िहसाब गन 
६. चेक वा िबल भपार्इमा लेिखएको सानो सानो 

रकम पढ्न े
७. आफूले गनर् नसक्ने िहसावका लािग अ को 

सहयोग माग्न े
८. बै बाट सानो िहसावको चेक साट्न े
९. घडीमा समय हेन  
१०.  ू ो र 

अभ्यासः ग  लेख्न 
लगाउन,े ठोस 
वःतकुो माध्यमबाट 
अभ्यास तथा नमूना 
अभ्यासह  गराउन े
 

अवलोकन, ू ो र 
 

पूवर् व्यावसाियक  
 

१. चलनचल्तीको औजारको नाम र काम बताउन े
२. औजार चलाउ“दा हनुसक्न ेदघुर्टना र सरुिक्षत 

चलाउन ेतिरका बताउन े
३. कपडामा टा“क िसउन,े कपडाका िविभ  

आकृितका खेलौनाह  बनाउन े
४. छोटा वःतकुो लम्बाइ र चौडाइसिहतको नाप 

िलन े
५. ढक तराजमुा वःत ुतौलन े 
६. ामरले िकला ठोक्न ेर उक्काउने  
७. रेिडयो, मोबाएल फोन आिदमा ब्यािश राख्न े 
८. कोदालोले खनेर ाङ पान 
९. फूल वा तरकारीका िबउ रोपेर िब वा उमान 
१०.  ल्पािःटकको थैलो, गमला वा जिमनमा िब वा 

सान 
११.  िब वा गोड्न े
१२.  िब वामा आवँयकतानसुार मल र पानी हाल्न े
१३.  खाल्डोमा कुिहने वःत ुजम्मा गरेर कम्पोःट मल 

बनाउन े
१४.  माटो मछु्न े
१५.  माटाको एःशे, िदयो आिद बनाउन े
१६.  गम बनाउन े
१७.  िसधा लाइनमा कागज काट्न े
१८.  कागजको हवाइजहाज बनाउन े
१९.  गातामा कागज कोट गन 

ू ो रः सम्भव 
भएसम्मका औजार 
तथा साममी देखाएर 
नाम र काम सोध्ने 
तथा अभ्यास गराउन े
 

ू ो र, अवलोकन 
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२०.  खाम बनाउन े
२१.  खाममा कागज पटाएर राख्न े

२२.  कागजको फुलको थुगँा वा डु ा बनाउन े
२३.  कागजको तोरन बनाउन े
२४.  र ीन कागजको फुल, पात आिदको फुलदानी 

बनाउन े
२५.  कम्प्यटुर खोलेर मनपरेको खेल खेल्ने 

 

नोटः पूवर्-व्यवसाियक िसपमा यस पा ोmममा लेिखएका कुराह का अितिरक्त ःथानीय आवँयकता र ठाउँ सहुाउन ेगरी 
िसका को क्षमता, ची र ःतर हेरी सोही अनु प व्यवसाियक िसप िसकाउन ुपन हनु्छ । जःतै, बाँसको काम अन्तगर्त 
चोया काड्न,े डोको, डालो, नाम्लो, दाम्लो, थनु्से, सोली, मान्िो, िचऽा, भकारी, मडुा आिद बु  े। पशपुालन अन्तगर्त गाई तथा 
भैसी, भेडा तथा बाभा, खरायो, कुखरुा पालन, ऊन का ,े राडीपाखी बु ,े चकटी बनाउन ेआदी, कृिष अन्तगर्त करेसाबारी, 
तरकारी तथा फलफुल खेती अन्य व्यवसाय अन्तगर्त िसकमीर् डकमीर् आिदका लािग आवँयक सामान्य आधारभतू िसपह  
समावेश गरी पाठ योजना बनाएर िोmयाकलापह  तयार गरी अभ्यास गनुर् गराउन ुपदर्छ । 

 

िशक्षण िसकाइ ूिोmया तथा मूल्या न िविध 

बौि क अपा ता भएका, अिटजम भएका र सी=पी= भएका बालबािलका एउटै गितमा िसक्न सक्दैनन ्। उनीह ले िसक्नपुन 
कुरा समान तर िसकाइको समय भन ेफरक-फरक हनु सक्छ । यस पा बममा समेिटएका िसकाइ उ ेँय दीघर्कालीन 
ूकृितका छन ्। यी िसकाइ उ ेँय फरक-फरक अवःथाका िव ाथीर्ले आफ्नो अवःथाअनसुार फरक-फरक समयमा परुा 
गदर्छन ्। पाँच वषर्को उमेरमा िवशेष िव ालय वा ॐोत कक्षामा ूवेश गरेर १० वषर्सम्म त्यही ँरहेका सबैजसोले यो 
पा बम परुा गन छन ्भ  ेअपेक्षा गिरएकोछ । िशक्षकले यस पा बममा िदइएका िवषय क्षेऽिभऽका िसकाइ उ ेँ यका 
आधारमा हरेक िव ाथीर्का कायर् िव षेण गरी उनीह का लािग बािषर्क तथा दैिनक कायर्योजना एवम ् वैयिक्तक िशक्षण 
योजना बनाउनपुन छ । उनीह का लािग उपकु्त िबयाकलाप चयन गरी पाचँ वषर्को उमेरमा िवशेष िव ालय वा ॐोत 
कक्षामा ूवेश गरेर १० वषर्सम्म त्यही ँरहेका सबैजसोले यो पा बम परुा गन छन ्भ  ेअपके्षा छ । िबयाकलाप र 
अभ्यास गराउन ेमाध्यम भाषा िव ाथीर्को मातभृाषा हनुेछ । 

वालवािलकाह को िसकाइ सिुनिःचतताका लािग िशक्षण िसकाइ िबयाकलापसँगै अवलोकन तथा ू ो र जःता िविध तथा 
ूिबया अपनाई िनरन्तर मूल्या न ूिबया अबलम्बन गरी िव ाथीर्को मूल्या न सम्प  गनुर्पनछ । िसकेका कुराको ूगित 
अिभलेख राख्नपुनछ । िनधार्िरत पा बम परुा गन िव ाथीर्लाई ूमाण पऽ िदइनेछ तर औपचािरक िशक्षाका लािग यस 
ूमाण पऽको समकक्षता भन ेिनधार्रण हनुे छैन । यःतो ूमाण पऽ ःवदेश वा िवदेशमा बौि क अपा ता सम्बन्धी थप 
िसकाइ तथा अवसरका लािग भन ेआधार मािननेछ । बौि क अपा ता सम्बन्धी यो पा बम उनीह लाई िव ालय 
िशक्षामा समािहत हनु सहयोग प¥ुयाउनका लािग तयार पािरएको हो । यस पा बममा समेिटएका िसकाइ उ ेँय िव ालय 
िशक्षास“ग मेल खाने गरी रािखएका छन ्। केही िसकाइ उ ेँयह  भने बौि क अपा ता भएका, अिटजम भएका र सी.पी. 
भएका बालबािलकामा पिछ परेका िवकासलाई अगािड ल्याउने र उनीह को दैिनक जीवन सहज गराउन ेकुरासँग सम्बिन्धत 
छन ्। यःता िसकाइ उ ेँयले बौि क अपा ता भएका, अिटजम भएका र सी.पी. भएका बालबािलकाको जीवनमा अत्यन्त 
मह व राख्दछन ्। 

बौि क अपा ता भएका, अिटजम भएका र सी.पी. भएका िव ाथीर्लाई िव ालय िशक्षामा समािहत गनर् सा  िव ाथीर्सँगै 
खेल्ने तथा उनीह सँगै अवलोकन ॅमणमा जान ेअवसर िदनपुदर्छ । सामान्य कक्षामा समािहत भइनसकेका बौि क 
अपा ता भएका अिटजम भएका र सी.पी. भएका िव ाथीर्लाई बेलाबेलामा िमल्दो िवषयवःतमुा तल्ला तहका सामान्य कक्षाका 
सा  िव ाथीर्स“गै राखेर िशक्षण िसकाइ गनर् पिन आवँयक हनु्छ । यसबाट बौि क अपा ता भएका िव ाथीर्मा सामािजक 
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िसपलगायत धेरै कुराको िवकास हनु्छ । पाचँ वषर्िभऽ पिहलो तहका िसकाइ उ ेँय ूा  गन िव ाथीर्लाई साधारण कक्षा 
वा साधारण िव ालयमा समािहत गराउनपुदर्छ । यसरी समािहत हनुे िव ाथीर्लाई ॐोत िशक्षक वा िवशेष िव ालयका 
िशक्षकले िनम्नानसुारको सहयोग गनुर्पदर्छः 
  

१. सामान्य िव ालय वा सामान्य कक्षाका िशक्षकलाई िव ाथीर्का सबै पक्षमा जानकारी गराउन े
२. िव ाथीर् भेटेर पठन पाठनमा आवँयक सहयोग गन 
३. समय समयमा िव ाथीर्को ूगितका बारेमा िवषय िशक्षकसँग छलफल गन र कुनै समःया भएमा आवँयक सझुाब िदने 
यस पा ोmकले बौि क अपा ता भएका, अिटजम भएका र सी.पी. भएका बालबािलकालाई िव ालय िशक्षामा समािहत 
गराउन ेतथा दैिनक जीवनका िबयाकलापमा अत्मिनभर्र ब  सक्ने बनाउने लआय बोकेको छ । बौि क अपा ता भएका, 
अिटजम भएका र सी.पी. भएका बालबािलकालाई िसकाउन ुभन्दा पिहले िसकाइका लािग तयार हनु पिन िसकाउनपुदर्छ । 
यो कायर् सेवा भाव जागतृ भएका दक्ष िशक्षकबाट माऽ सम्भव भएकाले यस पा बमले सम्बिन्धत िशक्षकमा आधारभतू 
र पनुतार्जगी तािलमलाई अिनवायर् ठानेको छ ।  
 

यस पा बमको सहज कायार्न्यनका लािग िशक्षकह मा िनम्नानसुारका िसप र दक्षता आवँयक हनु्छ । 

१. बौि क अपा ता भएका बालबािलकाको पिहचान र लेखाजोखा गन िसप, 
२. पा बममा िदइएका दीघर्कालीन िसकाइ उ ेँ यसँग िमल्ने गरी हरेक िव ाथीर्को अवःथाअनसुार कायर्िव षेण गरी 

व्यिक्तगत शैिक्षक योजना (Individualized Education Plan-IEP) िनमार्ण गन िसप, 
३. बौि क अपा ता भएका, अिटजम भएका र सी.पी. भएका बालबािललाई ूरेणा र ूोत्साहन िदन ेर उनीह सFग खेल्न े

र रमाउन ेिसप, 
४. िनरन्तरको अभ्यासबाट माऽ बौि क अपा ता भएका, अिटजम भएका र सी.पी. भएका बालबािलकाले िसक्तछन ्भ े 

भावना र उनीह लाई िनरन्तर अभ्यास गराउने धैयर्ता, 
५. आदत िनमार्ण ूिबया, सहयोग न्यूनीकरणका ूिबया जःता िशक्षणिसकाइ ूिबयाको अभ्यास गराउन ेिसप, 
६. िनरन्तर िव ाथीर् मूल्या न ूिबयाबाट िव ाथीर्को ूगित मूल्या न गन िसप, 
७. बौि क अपा ता भएका, अिटजम भएका र सी.पी. भएका बालबािलकाको िवकासका लािग आवँयक िविभ  थेराफी, 

बाल मनोिव ान आिदका बारेमा सामान्य जानकारी । 

 
 

एकाइ ५: पढाइ िसपका तत्वह को समीक्षा र िसकाइ एवम ्पढाइमा हनेु समःयाह  
 

 

Review of Reading Skill Components and Problems in Learning and Reading 
५.१ ूारिम्भक तहमा पढाइः पिरचय, महत्व, तत्वह  र िसकाइ र पठन िसपमा समःया 
पढाइ एउटा भािषक िसप हो। पढाइ साक्षरताको एउटा अवयव पिन हो । भाषाको ध्विनलाई ूितिनिधत्व गन स ेतलाई 
िचनेर उच्चारण गन कायर् पढाइको सु वाती चरण हो। पढाइ भ ाले सामान्यतया छापामा लेिखएका साममी पढेर अथर् 
बोध गनुर् भ े बिुझन्छ । जनुसकैु तह र िवषयको िसकाइका लािग पढाइ िसप अपिरहायर् हनु्छ । ूारिम्भक कक्षामा पढ्न 
िसक्न ेर मािथल्ला कक्षाह मा िसक्नका लािग पढ्न े कुरामा जोड िदइन ेभएकाले तल्ला कक्षाह मा नै पढाइ सपको 
िवकास हनु ुआवँयक हनु्छ । ूारिम्भक पढाइ िसपमा दईु अन्तिनर्िहत तत्वह  रहेका छन:् पिहलो िचनारी र दोॐो  
बोध । लेिखएको वणर्लाई ध्विनमा पान्तरण वा िवस ेतन (Decoding) गनुर् िचनारी हो भन ेलेिखएको वा छािपएको कुरा 
पढेर अथर् बझु्न ुबोध हो। 

 

ूारिम्भक तहमा पढाइको महत्व: 
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बोल्न ू ाकृितक पमा िसिकन्छ तर पढाइ आिजर्त िसप हो। पढ्न ुभनेको िसप िसक्न ुपिन हो। पढाइ िसपले बालबािलकालाई 
धेरै कुरा िसक्न म त गछर् । पढ्न जानेपिछ गिणत, सामािजक, िव ानजःता अन्य िवषयको िसकाइ पिन सहज हनु्छ । 
पढाइ र बोध क्षमता कमजोर हुँदा समम िसकाइ नै कमजोर हनु ेभएकाले िसकाइलाई ूभावकारी बनाउन पढाइ िसप 
िवकासलाई आधारभतू र अिनवायर् ठािनन्छ । शैिक्षक ि ले बोध र अिभव्यिक्त क्षमता िवकासको पिहलो चरण पढाइ  
हो । पढाइको मखु्य उ ेँय भनेकै बोध र अिभव्यिक्त क्षमताको िवकास गनुर् हो । िव ाथीर्को सं ानात्मक क्षमता एवम ्
शब्दभण्डारको विृ  गद ःवअध्ययनको बानी िनमार्ण र बौि क क्षमताको िवकास गनर् पिन पढाइ िसप आवँयक हनु्छ । 
त्यःतै बझेुर पढ्न तथा पढेर बभुm्नका लािग पढाइ िसप अिनवायर् मािनन्छ । 

पढाइ िसप भाषा िवषयमा माऽ नभई अन्य िवषयमा पिन त्यि कै मह वपूणर् मािनन्छ । तसथर् समम िसक्न ेतिरका र 
िसकाइमा सधुार गद शैिक्षक गणुःतर अिभविृ  गनर् पढाइ िसपको िवकास अिनवायर् मािनएको छ। िव ाथीर्को पूवर् ान, 

अनभुव, अिभविृ , सामािजक तथा सांःकृितक ःतरले पढाइमा ूभाव पाछर्। पढाइ िसप िवकासका लािग पढाइका आधारभतू 
िसपसिहत िनरन्तर अभ्यासको आवँयकता पछर् । कितपय िव ाथीर्ले पाठ पढ्दा शब्दलाई वणर्गत वा शब्दगत पमा 
पढ्ने गछर्न ्। बझुाइसिहतको पढाइका बममा कितपय शब्दलाई आकृितका पमा र कितपय शब्दलाई भावका पमा 
पिन बभुm्दछन ्। ूारिम्भक तहमा नै पढाइ िसप कमजोर भएमा अन्य सबै िवषयह मा िसकाइ कमजोर हनु्छ । पढाइ 
सबै िसकाइको पूवार्धार हो । 

 

पढाइका तत्वह : 
१. ध्विन सचेतीकरण (वणर्÷अक्षर ध्विन उच्चारण) (Phonological awareness): ध्विन भनेको आवाज हो। भाषाका ःवर र 
व्य न वणर्सँग पिरिचत हनु ुध्विन िच  ुहो। ध्विन सचेतीकरण अन्तगर्त िव ाथीर्ले ध्विन सु े, समान ध्विन िच े, ध्विन 
टुक्र्याउने, ध्विन जोड्ने, ध्विन थप्ने, ध्विन िझक्ने, ध्विन फेरबदल गन जःता कायर् पछर्न ्। ूायः जसो भाषाको संरचना 
ध्विनबाट वणर्, वणर्  बाट शब्द, शब्दबाट वाक्यःतर हुँदै िवकिसत हनु्छ। कुनै पिन पाठकलाई पढाइमा पोख्त बनाउन 
ूारिम्भक कक्षामा राॆोसँग ध्विन सचेतीकरण भएको हनुपुछर्। 
 

२. लेख्य वणर् सचेतीकरण (Grapho-phonemic Awareness): लेख्य वणर् सचेतीकरण भनकेो ध्विनले ूितिनिधत्व गन वणर् 
वा अक्षरको स ेतलाई िचनाउन ुहो। यो वणर् र ध्विनको िचनारी वा ितनका सम्बन्धको ान हो । भाषाका ध्विनह  र 
ती ध्विनह को ूितिनिधत्व गन सम्बिन्धत भाषाका वणर्ह को सम्बन्धको िसकाइ लेख्य वणर् सचेतीकरण हो । यसले 
िविभ  ूकारका ध्विनको ूितिनिधत्व गन वणर्को लेखाइको ःव प र बमूित िव ाथीर्लाई सचेत गराउँछ । लेख्य वणर् 
सचेतीकरण अन्तगर्त मिुित साममीको सचेतता, वणर्माला सचेतता, िवस ेतन र पढाइ अभ्यास जःता कुरा पछर्न ्। ध्विनलाई 
छापामा पिरणत गरेर बालबािलकालाई अक्षर िचनारी गराइन्छ । अक्षर िच ु, जा ु, पढ्न ुर लेख्न ुभाषा िसकाइका लािग 
अत्यन्त ज री हनु्छ । 

 

३. पठन ूवाह (Fluency): पाठकले पढाइ साममी सरसतीर्, शु  तिरकाले र हाउभाउ सिहत पढ्न सक्न ुनै पठन वा पढाइ 
ूवाह हो। पढाइ ूवाहको बोधसँग सम्बन्ध रहन्छ । बालबािलकाले पढेको कुरा बझु्नका लािग उपयकु्त ूवाहका साथ 
पढ्न सक्न ेहनुपुछर् । यो कुरा सःवर पढाइ र मौन पढाइ दवैु सन्दभर्मा लागू हनु्छ। पढाइ ूवाहले गित, यित र लयका 
साथ तह अनसुार िदइएको पढाइ साममी शु सँग पढ्न े िसपलाई बझुाउँछ। बालबािलकाले जित िछटो र सही तिरकाले 
उच्चारण गरेर पढ्न सक्छन,् त्यित नै धेरै उनीह मा बोध क्षमता िवकास हनुे कुरा अध्ययनह ले देखाएका छन ्। 

 

४. शब्द भण्डार (Vocabulary): अक्षरह को साथर्क समूह नै शब्द हो । भाषा िसकाइ र अथर्का िहसाबले “शब्द” न्यूनतम 
भािषक एकाइ हो। शब्दको ान हनु ुभनेको शब्दको सूची र ितनले िदने अथर्सँग पिरिचत भई वाक्यमा ूयोग गनर् सक्न ु
हो । शब्दभण्डार िशक्षणलाई भाषा िसकाइको एक मह वपूणर् पक्षका पमा िलइन्छ। शब्दभण्डार भनेको कुनै भाषा ूयोग 
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गन मािनसमा भएको त्यःतो शब्दको सङ्मह हो जनु मािनसले सु , बोल्न, पढ्न, लेख्न र सहजै ूयोग गनर्  
सक्छन ्। 

 

५. बोध (comprehension): सामान्य अथर्मा बोध भनेको बझुाइ हो । बोिलएका कुरा सनुेर र लेिखएका कुरा पढेर अथर् 
लगाउन सक्न ुनै बोध हो । पढेर बोध गनुर्लाई पढाइ बोध र सनुेर बोध गनुर्लाई ौिुतबोध भिनन्छ। पढाइ बोधको ूमखु 
अिभूायः भनेको पढेर, हेरेर, बझेुर र पाएको ानलाई ूयोग गरेर केही नयाँ कुरा वा िसकाइ ूा  गनुर् र अथर् िनकाल्न ु 
हो । पढाइ बोधका लािग उच्चारण अभ्यास, ू ो र, पूवार्नमुान, पढेका कुराको अनभुव आदान ू दान आिद गराउन आवँयक 
हनु्छ । 

 

६. लेखाइ (Writing): लेख्य स ेत ारा िवषयवःतलुाई ूःततु गनुर् लेखाइ हो । लेखाइ र पढाइ एक आपसमा सम्बिन्धत 
छन ्। लेख्य वणर् सचेतीकरणमा भाषा स ेत र उच्चायर् ध्विनको सम्बन्धलाई ूःत'त गिरन्छ भने लेखाइमा अनलेुखन, िचऽ 
वणर्न, ौिुतलेखन तथा ःवतन्ऽ लेखनका िबयाकलाप गराइन्छ । कक्षा १ मा भनार् भइसकेपिछ कक्षा ३ मा पगु्दासम्म 
कलम समाउन िसक्ने, थोप्ला जोड्ने, धकार् जोड्ने, अक्षर लेख्न,े शब्द बनाउने, वाक्य लेख्न,े िचऽको व्याख्या गन, पढेका पाठमा 
आधािरत भई ू को उ र लेख्न ेर ःतर अनसुारका सामान्य िवषयमा ःवतन्ऽ पमा लेख्नसेम्मको िसप िवकास हनु ेअपके्षा 
गिरएको हनु्छ । 

 

ूारिम्भक तहमा कायर्गत सीिमतता वा अपा ता भएका बालबािलकाह को िसकाइका (Learning) मखु्य समःयाह : 
 िनयिमत परीक्षण तथा अपा ता पिहचान नहनु;ु 
 अपा ता सहयोगी उपकरण नहनु;ु  
 अपा तामैऽी पवुार्धार तथा कक्षा कोठा व्यवःथापन नहनु;ु  
 अपा तामैऽी िसकाइ वातावरण नहनु;ु 
 िशक्षकको क्षमता िवकासमा ध्यान निदईन;ु  
 पा बम तथा मूल्या न ूणाली समान नहनु;ु 
 समावेशी वातावरण नहनु ुवा िवभेद हनु;ु 
 उपयूक्त र पयार्  शैिक्षक सामामी नहनु ुर भएका साममी ूयोग नहनु;ु 
 अपा ता भएका बालबािलकाह  िविवध कारणले िनयिमत नहनु;ु 
 आवँयकता अनु प मातभृाषामा िनदशन नहनु;ु  
 कक्षाकोठाको बा  वातावरण व्यवःथापन नहनु;ु 
 अपा ताूितको बझुाई, सकारात्मक स च र सहयोगमा कमी; 
 अपा ताूित मयार्िदत शब्दावली ूयोग नहनु;ु 
 वैयिक्तक शैिक्षक योजना िनमार्ण तथा कायार्न्वयन नगनुर्; 
 आवँयक ूिविधह को अभाव तथा भएका ूिविधको ूयोग नहनु;ु  
 पयार्  समय, अभ्यास तथा छलफल नहनु;ु 
 ःप  िनदशन (ू  बोली, ू  स ेत) नहनु;ु  
 कक्षा िशक्षणको अभ्यास नहनु;ु 
 िनयिमत सधुारात्मक मूल्या न नहनु;ु 
 आवँयकता अनु पका िबयाकलापह को िनयिमत योजना िनमार्ण तथा कायार्न्वयन नगनुर् । 

 

ूारिम्भक तहमा कायर्गत सीिमतता वा अपा ता भएका बालबािलकाह को पढाइका (Reading) मखु्य समःयाह  : 
 अपा ता भएका बालबािलकाह को पढाइ िसप िवकासका लािग िशक्षकमा ान र िसपको कमी; 
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 कक्षाकोठामा अपा तामैऽी  िशक्षण िसकाइ तथा पठन/पढाइ साममीको अपयार् ता; 
 पढाइ िसप सधुारका योजना तथा वैयिक्तक शैक्षिणक योजना िनमार्ण तथा कायार्न्वयन नहनु;ु 
 कक्षाकोठामा अपा ता भएका िव ाथीर्ह लाई पयार्  अभ्यास, थप समय तथा उपयकु्त िविध र ूिबयाको ूयोगमा 

ध्यान निदईन;ु  
 िव ाथीर्ह को पढाइको ःतर वा तह पिहचान नहनु;ु  
 अपा ता भएका िव ाथीर्ह को िशक्षण िबयाकलापमा समान सहभािगता नहनु;ु  
 कक्षाकोठामा ःप  तथा पयार्  िनदशन र मातभृाषामा िनदशनको कमी; 
 घरमा पढ्ने वातावरण नहनु ुतथा अिभभावकह ले पढाइमा सहयोग गनर् नसक्न ु।  

 
 
एकाइ ६: ूारिम्भक तहमा बालबािलकाको पठन-िसप िसकाइ रणनीित, िबयाकलाप, िविध र साममी 

 

६.१ पिरचय:  
नेपालमा ूारिम्भक तहमा अध्ययन गन बालबािलकाह ले आफ्नो तह अनसुार पढ्न नसकेको िविभ  संःथाह ले गरेका 
अध्ययनह ले पिु  गरेका छन ्।बालबािलकाह मा शु का कक्षाह मा नै पढ्न ेिसपको िवकास भएन भन ेउनीह ले अन्य 
िवषयह  पिन पढ्न र बझु्न सक्दैन ्। फलःव प उनीह को िसकाइको ःतर िनकै तल झछर् । केही सःथाह को 
अध्ययनले नेपालका  ूारिम्भक तहका िव ाथीर्ह मा आफ्नो तह अनसुार पठन िसपको िवकास नभएको औल्याएका  
छन ्। सन ्२००९ मा म टु िरड (Room to Read ) नामक संःथाले गरेको अध्ययनमा कक्षा २ मा पढ्न े४३ ूितशत  
िव ाथीर्ले माऽ सबै अक्षर सही पढ्न सकेका िथए ।यसै गरी सन ्२०१२ मा िव  िशक्षाले दाङ िजल्लामा गरेको अध्ययनले 
पिन कक्षा २ मा अध्ययनरत ३.३ ूितशत र कक्षा ३ मा अध्ययनरत १९.९४ ूितशत िव ाथीर्ह ले माऽ व्य न वणर् 
सही पढ्न सकेका िथए भ े देखाएको छ ।सोही अध्ययनले कक्षा २ का  १.५४ ूितशत र कक्षा ३ का ३.५२ ूितशत 
िव ाथीर्ह ले माऽ िदएको अनचु्छेद सही पमा पढ्न सकेको जनाएको छ ।  
शैिक्षक गणुःतर परीक्षण केन्िले सन ्२०१७ मा िसिबएमाको संःथा माफर् त ूारिम्भक कक्षा पढाइ कायर्बम लागू भएका 
िजल्लाह  मध्ये ११ िजल्लाका (धनकुटा, स री, पसार्, भक्तपरु, काःकी, मनाङ, मःुताङ, दाङ, बाकेँ, बिदर्या र क नपरु) २६०५ 
िव ालयह का कक्षा २ र ३ मा अध्ययनरत ७२५३८ िव ाथीर्ह को पठन िसप मापन गरेको िथयो।यस अध्ययनले कक्षा 
२ मा कुल िव ाथीर्ले ६५ ूितशत र कक्षा ३ मा पिन ६५ ूितशतले माऽ पढाइ उपलिब्ध हािसल गनर् सकेको देखाएको 
िथयो । यसले अपा ता नभएका िव ाथीर्ह को पढाइ उपलिब्ध त सन्तोषजनक मा  नसिकने अवःथालाई संकेत गछर् भने 
अपा ता भएका बालबािलकाह को पढाइ ःतर झनै कमजोर नहोला भ  सिकने अवःथा रहँदैन । यसथर् ूारिम्भक तहमा 
अपा ता वा कायर्गत सीिमतता भएका बालबािलकाह को लािग िवशेष िसकाइ रणनीित, िसकाइ िबयाकलापह का उपयकु्त 
िविध र साममीह को बारेमा जानकारी हािसल गनुर् ज री हनु्छ ।   
 
६.२ रणनीित र िबयाकलाप   
रणनीित उ ेँयूाि को बहृत अवधारणा वा प ित हो ।यसले आवँयक िबयाकलापह  तय गनर् र उिचत िविध तथा 
ूिबयाह  अपनाउन म त गदर्छ ।कुनै कायर् गनर् र कायर् गदार् आइपन चनुौती र ितनको समाधानका उपायह  अपनाउन 
समेत रणनीितले सहयोग गदर्छ ।रणनीित तत्कालीन वा दीघर्कालीन दवैु खालका हनु सक्दछन ्।ूिशक्षणको दौरानमा 
अपनाइन ेरणनीितह मध्ये “ूत्यक्ष ूिशक्षण, अूत्यक्ष ूिशक्षण, ूयोगात्मक, ःवतन्ऽ खोजमूलक र अनभुवजन्य” आिद हनु 
सक्छन ्।त्यस बाहेक “ूत्यक्ष िनदशन, व्यिक्तगत िसकाइ रणनीित, बमब , सँगसँगै, संरिचत (Structured) बहसंुवेदी प ित 
(Multi-Senosry)” आिद पिन हनु्छन ्। िशक्षणमा ियनै रणनीितह लाई सहुाउँदो िविध छनौट गिरन्छ । ूारिम्भक तहमा 
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पढाइ िसप िवकासमा भन ेबिमक िसकाइ प ित (Gradual Release Model) लाई रणनीितको पमा अवलम्बन गिरन्छ । 
जसमा “म गछुर्, हामी गर , ितमी गर” भ े बमलाई अनसुरण गिरन्छ । 
 

िबयाकलाप के हो: िबयाकलापह  रणनीित अन्तगर्त गिरने कायर्ह  हनु ्। यी स-साना देिख वहृत हनु सक्छन ्भन े
तत्काल, िनरन्तर वा केही समयाविध प ात गिरन ेपिन हनु्छन । कुनै एक रणनीितमा रहेर एक भन्दा धेरै कायर् वा 
िबयाकलापह  गनुर्पन हनुसक्छ ।उदाहरणका लािग िसकाइमा किठनाइ भोिगरहेका बालबािलकाह को िसकाइ सधुारका 
लािग कक्षाकोठा व्यवःथापन एउटा रणनीित हनु सक्दछ भन ेयस अन्तगर्त उिचत पमा बसाइ िमलाउने, बःनका लािग 
आवँयक साममी (कापट, चकटी, बेन्च, वा कुसीर्) को व्यवःथापन गन, उज्यालो कोठा बनाउने, बालबािलकाले सहजै पगु्न 
सक्ने वा ूयोग गनर् सक्न ेगरी साममी राख् न ेजःता कायर्ह  िबयाकलाप अन्तगर्त पदर्छन ्। 

िसकाइ िबयाकलापह को योजना बनाउदा िसकाइलाई स-साना चरणमा िवभाजन गनर् सिकन्छ । िलिखत र मौिखक िनदशन 
ूयोग गनर् सिकन्छ । िनयिमत पमा िसकाइको जाँच र पृ पोषण िदन सिकन्छ । बालबािलकाह ले शब्दमा भनकेा 
उ रह लाई डायमाम, मािफक्स वा िचऽह को ूयोग गरी थप ू  पानर् सिकन्छ।ूशःत उदाहरणह  ूयोग र नमनुा 
ूदशर्न गनर् सिकन्छ।ःवतन्ऽ अभ्यासको लािग ूशःत समय िदन सिकन्छ । ू ो र माफर् त अभ्यास गराउन सिकन्छ । 
उदाहरणका लािग यो िबयाकलाप कःतो लाग्यो ?,  कुन बढी राॆो लाग्यो ?,  िकन राॆो लाग्यो ?,  कहाँ ूयोग गनर् 
सक्छौ ?,  आिद आिद । 
न्यून ि यकु्त वा ि  सम्बन्धी किठनाइका कारण िसकाइ समःया भएका बालबािलकाह का लािग पढाइ िसप िवकास गनर् 
ठूला आकारमा ू  देिखन ेउपयकु्त रङह मा तयार पािरएका पढाइ साममीह को ूयोग गद िविभ  िबयाकलापह  गनुर्पन 
हनु्छ । सनुाइ सम्बन्धी किठनाइ वा सःुतौवणका कारण िसकाइमा किठनाइ भएका बालबािलकाह का लािग पढाइ िसपको 
िवकास गनर् िव ाथीर्ले ःप  पमा सु  सक्न ेआवाजमा िसकाउनपुन हनु्छ । यसका लािग उिचत पढाइ साममीह को 
ूयोग तथा रणनीितक िबयाकलापह  स ालन गनुर्पदर्छ । त्यसैगरी बौि क अपा ता वा किठनाइ का कारण िसकाइमा 
किठनाइ भएका बालबािलकाह का लािग पढाइ िसप िवकासका िबयाकलाप स ालन गदार् िव ाथीर्ले ःप  पमा देख्न तथा 
सु  सक्ने गरी ठूला आकारमा तयार गिरएका तथा िचऽात्मक पढाइ साममीह को ूयोग गनर् सिकन्छ । त्यसैगरी उपयकु्त 
रणनीित सिहतका िबयाकलाप स ालन गनुर्पदर्छ । उदाहरण ःव प केही रणनीित तथा िबयाकलापह  तल िदइएका 
छन:्  
 

६.३ सामान्य रणनीित र िबयाकलापह को िववरण 
 

रणनीित (तिरका) िबयाकलाप 

 कक्षाकोठा 
व्यवःथापन 

 सहज पहुँचयकु्त कक्षाकोठा र साममीह को व्यवःथा गन 
 व्यविःथत र उिचत तथा मैऽीपूणर् बसाई, सहजै घमुिफर गनर् िमल्ने, सहज पमा सु  तथा देख्न 

सिकने वा उज्यालो कोठाको व्यवःथा गन 
 उिचत भाषा तथा शब्दावली ूयोग, दण्ड तथा िवभेदरिहत वातावरण आिदको व्यवःथा गन 

 आवँयकता 
केिन्ित 
सहजीकरण िविध 
तथा साममी 

 बह ु िविधयकु्त िबयाकलाप (ूवचन, ूदशर्न, खेल, गीत, नाचगान, छलफल, भिूमका ूदशर्न, 
दोहोयार्एर िसकाउने, बोलेर, लेखेर वा संकेत गरेर िसक्न/ेिसकाउने, “म गछुर् ,हामी गर  ,ितमी 
गर” आिद)  

 आवँयकतामा आधािरत तथा िसकाइ केिन्ित साममीको ूयोग (उिचत फन्ट वा दरुी, आकार, 
िचऽ, रङ, अक्षर, शब्द, अनचु्छेद, सन्दभर्, भाषा, ौव्य ंययकु्त, िचऽात्मक, संकेतयकु्त, सांकेितक 
भाषायकु्त, ठोस वःत,ु वाःतिवक वःत ुवा साममी आिद) 
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 वैयिक्तक 
शैक्षिणक योजना 
तथा दैिनक पाठ 
योजना 

 व्यिक्तगत अवःथा पिहचान ( िच, किठनाइ वा अवरोध, सवल पक्ष) गन 
 सु वाती तथा िनयिमत पमा िसकाइ अवःथा मूल्या न र सोही अनु प सहयोग गन 
 आवँयकता अनु पको योजना िनमार्ण, कायार्न्वयन तथा िनयिमत अध्याविधक गन (िबयाकलाप, 

िविध, साममी, िजम्मेवारी सिहत) 
 बालबािलकाह को आवँयकता अनु पका पढाइ तत्वमा आधािरत दैिनक िसकाइ योजना तथा 

िबयाकलाप गन (भलाकुसारी, पनुरावलोकन, िवषय पिरचय तथा िसकाइ िबयाकलापसँगै पयार्  
अन्तरिबया र अभ्यास, मूल्या न)   

 पयार्  िनदशन 
तथा मातभृाषामा 
िनदशन 

 बढी भन्दा बढी अन्तरिबया, छलफल, ू  र पटक पटक िलिखत, मौिखक तथा सांकेितक 
िनदशन िदने, यथाथर् र व्याख्यात्मक जानकारी, वणर्न, पिहलो भाषामा पयार्  छलफल र िनदशन 
िदने, वःत ुवा िचऽ वा संकेत सिहत छलफल गन, आिद  

 पयार्  समय र 
अभ्यास 

 अभ्यासको पयार्  समय व्यवःथापन गन 
 िवौाम सिहत दोहयार्ई दोहयार्ई  पयार्  िसकाइ िबयाकलाप र अभ्यास गराउन े
 व्यिक्तगत, सामिुहक, जोडीमा पयार्  पठन तथा िसकाइ कायर्को अभ्यास गराउन े
 हाउभाउ, संकेत तथा आवाज सिहतका पयार्  अभ्यास गराउने 
 शैक्षिणक िबयाकलाप प ात तत्कालै सहयोग गन, मूल्या न गन, थप िबयाकलाप िवःतार गन 

र तु न्त ूितिबया जनाउन े (Prompt Evaluate Expand and Response (PEER approach) 
अभ्यास गन 

 मखु्य शब्द ूयोग माफर् त िसकाइ (Key word approach) िबयाकलाप सिहतका अभ्यास गराउन े
 बिमक िसकाइ िस ान्त (Gradual Release Model-I do, we do, you do) अनु पका 

िबयाकलापह  अभ्यास गराउने 
 पयार्  पठन िबयाकलापह  गराउन े(नमनुा पढाइ, सःवर पढाइ, साझा पढाइ, जोडीमा पढाइ, 

िनदिशत पढाइ तथा ःवतन्ऽ पढाइ जःता पयार्  िबयाकलाप र अभ्यास) आिद 

 मूल्या न िविध 
 बह ुिविधयकु्त मूल्या न गन (मौिखक, िलिखत, सांकेितक, ूदशर्न, खेल, छलफल, ू ो र, भिूमका 

ूदशर्न, पिहचान, वणर्न, अनमुान, अवलोकन, कायर् गराइ, सहभािगता आिदमा आधािरत िनयिमत 
सधुारात्मक मूल्या न आिद)  

 
६.४ पूवर् िसकाइ तथा पढाइ िसप सधुारका िबयाकलाप, िविध र साममी: 
 

पूवर् िसकाइ : 
पूवर् िसकाइ भनकेो पढाइका िसप िसक्न ुअिघ िसक्नपुन िसप तथा िबयाकलाप हो। सबै िकिसमका अपा ता भएका वा 
अपा ता नभएका बालबािलकाह  र िवशेष गरी बौि क अपा ता वा िसकाइमा किठनाइ भएका बालबािलकाह का लािग 
यो िबयाकलाप अित नै महत्वपूणर् हनु्छ।पूवर् िसकाइ िबयाकलाप बालबािलकाह को समम िसकाइसगँ जोिडएको हनु्छ।पूवर् 
िसकाइ सिुनि तताका लािग िविभ  िबयाकलापह  गनर् आवँयक हनु्छ।यस िबयाकलापले बालबािलकाह को िसकाइ 
िबयाकलाप सु  गनर् म त पगु्दछ। 

 

ूिबया : म गछुर्, हामी गर , ितमी गर  (I do, We do, You do) 

िबयाकलाप िविध साममी 
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कक्षाकोठामा ूयोग गन साममी पिरचय, र , स ते, आकार ूकारबारे जानकारी, 
अत्यावँयक स तेह , सामान्य पूवर् लेखन तयारी   
 कक्षाकोठामा िनयिमत ूयोगमा आउने (झोला, िकताब, कापी, िससाकलम, बोडर् 

आिद) साममीह को बारे पटक पटक ू  पमा जानकारी गराउने। 

 िकताब कापीको पाना फकार्उन, अभ्यास पिुःतकामा कोनर् वा लेख् न झोला तथा 
साममीह को ूयोग र जतन गनर्, साथीसगँ िमलेर बःन, िबयाकलापमा भाग 
िलन, शौचालय, धारा पानीको ूयोग गनर् जःता कुराह बारे ूयोग गद देखाउँदै 
वा अवलोकन गराउँदै अभ्यास गनर् लगाउने र जानकारी गराउन े। 

 र   (रातो, कालो, िनलो, हिरयो, पहलो आिद), स ेत (केटा, केटी, आगो, खोला, 
पानी, जंगल, खतराका िचन्हह , गाडी, कक्षा कोठा, शौचालय आिद) बारे पयार्  
अभ्यास गद िसकाउने । 

 िविभ  आकार ूकार (ठूलो, सानो, लामो, छोटो, गोलो, धेरै, थोरै, होचो, अग्लो, 
मोटो, मिसनो, बाक्लो, दबु्लो, पातलो आिद) बारे िसकाउने र पयार्  अभ्यास 
गराउने। 

 कलम समाउन, िविभ  िकिसमका आकार ूकारका धकार्ह  कोनर् वा ता , 

र ह  भनर् जःता अभ्यास पयार्  पमा गराउने।  

 
 
 
 

नमनुा ूदशर्न, 

अवलोकन, 

ँयात्मक 
ूवचन, ू ो र, 
छलफल, समूह 
कायर्, व्यिक्तगत 
कायर्, िचऽ 
छलफल, 

ूःतिुतकरण, 

खेल, अिभनय 

 
 
 
 

िकताब, कापी, 
अभ्यास 
पिुःतका, 
िससाकलम, 

झोला, बोडर्, 
माकर् र, र ह , 

अवलोकन 
तथा ूयोग 
गिरने ःथान 
तथा 
साममीह ,  

िविभ  आकार 
ूकारका ठोस 
वःतहु , िचऽ 
वा स ेतका 
ठूलाठूला 
पो रह  

 
६.५ पढाइ तत्वह  िसकाउन ेिबयाकलाप, िविध र साममी 
ध्विन सचेतीकरण: ध्विन सचेतीकरण (वणर्  / अक्षर ध्विन उच्चारण) (Phonological Awareness) 

ध्विन भनेको आवाज हो।भाषाका ःवर र व्य न वणर्को आवाजसँग पिरिचत हनु ुध्विन सचेतीकरण हो।ध्विन सचेतीकरण 
अन्तगर्त िव ाथीर्ले ध्विन सु ,े ध्विन िच े, ध्विन छु ाउने, ध्विन जोड्ने, ध्विन थप्न,े ध्विन िझक्ने, ध्विन फेरबदल गन जःता 
कायर्ह  गन गछर्न।्ूायजसो भाषाको संरचना ध्विनबाट वणर्, वणर्बाट शब्द, शब्दबाट वाक्य हदैु िवकिसत हनु्छ।कुनै पिन 
पाठकलाई पढाइमा पोख्त बनाउन ूारिम्भक कक्षामा राॆोसँग ध्विन सचेतीकरण भएको हनुपुछर्।यसले भाषा िनमार्णको 
लािग कच्चा पदाथर्का पमा काम गदर्छ।ध्विन ूिबयामा उच्चारण हनु ेवा स ेत देख्न,े सु े वा पिहचान हनुे र बोध हनुे 
भएकोले यो सं ात्मक ूकृितको हनु्छ। 
 

ूिबया: म गछुर्, हामी गर , ितमी गर  (I do, We do, You do) 

िबयाकलाप िविध साममी 
ध्विन पिरचय, ध्विन छ्ु ाउन,े  ध्विन थप्न,े ध्विन टुबयाउन,े ध्विन जोड्न,े ध्विन 
फेरबदल गन : 
 जनावरह को आवाज, चराह को आवाज सनुाउने, सनुाउन लगाउन े जःता 

िबयाकलाप गराउदै ध्विनको िचनारीका लािग तयारी गराउन।े 
 ध्विन दोहोिरने गरी लयात्मक पमा शब्द, गीत, किवता, आवाज माफर् त पटक 

पटक उच्चारण गन र अभ्यास गनर् लगाउने। 

 
 
 
नमनुा ूदशर्न, 
अवलोकन, 
ँयात्मक 
ूवचन, ू ो र, 
छलफल, समूह 

 
 
 
रेकडर् गिरएका 
लयात्मक 
किवताह , जनावर 
तथा पंक्षीह का 
रेकडर् गिरएका 
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 घर पिरवारमा बोिलने, पिरिचत शब्दह का ध्विनह , लय िमल्न े शब्दका 
ध्विनह मा (जःतै: बाबा, बाजा, मामा, माला, काका, कान, पात, पानी, दाल, दाँत, 
आिद) उच्चारण गन र पयार्  अभ्यास गनर् लगाउने। 

 िचऽ तथा वःतहु  (चरा, जनावर, यातायातका साधन, घर, जंगल आिदको िचऽ) 
ूयोग गद ितनको सही उच्चारण गन र पयार्  अभ्यास गनर् लगाउन।े 

 पिरिचत शब्दह मा ध्विन िनकाल्ने, ध्विन थप्ने, ध्विन फेरबदल गरी उच्चारण 
(जःतै : कमल शब्दबाट अगािडको ध्विन िनकाल्दा मल बन्छ, बीचको ध्विन 
िलकाल्दा कल बन्छ) गन र गनर्का लािग पयार्  अभ्यास गनर् लगाउन।े 

 िबयाकलापह  गदार् बमश: पाठयोजना अनु प ःवर तथा व्य न वणर्का 
ध्विनह लाई मािथ उल्लेिखत तिरकाह  अपनाउँदै उक्त ध्विनको उच्चारण गन, 
ध्विन छु ाउन,े ध्विन जोड्न,े ध्विन फेरबदल गन, पिहलो वा अिन्तम ध्विनका 
खेलह  तथा दैिनकीसँग जोड्दै उच्चारण गन र उच्चारणको पयार्  अभ्यास गनर् 
लगाउन।े  

कायर्, व्यिक्तगत 
कायर्, िचऽ 
छलफल, 
ूःतिुतकरण, 
खेल, अिभनय
  

आवाजह , 
ठूलाठूला िचऽ 
पो रह , िचऽ 
प ीह , कथाका 
िकताबह , 
किवताका 
िकताबह , ठोस 
वःत ुतथा 
साममीह  आिद ।  

 

लेख्य वणर् सचेतीकरण (Grapho-phonemic Awaremenss): 
लेख्य वणर् सचेतीकरण भनेको ध्विनले ूितिनिधत्व गन वणर् वा अक्षरको स ेतलाई िचनाउन ुहो । यो वणर् र ध्विनको 
िचनारी वा ितनका सम्बन्धको ान हो।भाषाका ध्विनह  र ती ध्विनह को ूितिनिधत्व गन सम्बिन्धत भाषाका वणर्ह को 
सम्बन्धको िसकाइ लेख्य वणर् सचेतीकरण हो।यसले िविभ  ूकारका ध्विनको ूितिनिधत्व गन वणर्को लेखाइको ःव प 
र बमूित िव ाथीर्लाई सचेत गराउछ।लेख्य वणर् सचेतीकरण अन्तगर्त मिुित साममीको सचेतना, वणर्माला सचेतना, 
िवस ेतन र पढाइ अभ्यास जःता कुरा पछर्न।्ध्विनलाई छापामा पिरणत गरेर बालबािलकालाई अक्षर िचनारी गराइन्छ।अक्षर 
िच ु, जा ु, पढ्न ुर लेख्न ुभाषा िसकाइका लािग अत्यन्त ज री हनु्छ । 

 

ूिबया : म गछुर्, हामी गर , ितमी गर  (I do, We do, You do) 

िबयाकलाप िविध साममी 
लेख्य वणर् र ध्विन सम्बन्ध पिहचान,  लेख्य वणर् िचनारी, िवस तेन, लेख्य वणर् पिहचान, 
अक्षरमा माऽा जोडाइ र उच्चारण, आधा अक्षर मा अक  अक्षर जोडी गिरन ेउच्चारण 
आिद । 
 अक्षर काडर् देखाउँदै उक्त वणर्को उच्चारण गद िचनारी गराउने । 
 उक्त वणर् देखाउदै उच्चारणसँगै पटक पटक दोहोयार्उदै अभ्यास गनर् लगाउन।े 
 वणर् पिहचानका खेलह  माफर् त पयार्  माऽामा अभ्यास गराउन े(जःतै उक्त 

ध्विन सिहतको वणर्मा गोलो लगाउन,े ताली बजाउने, वणर् प ा लगाउने खेल 
आिद)। 

 माऽा िचनारी गनर्का लािग वणर्मा माऽा लगाइ पिहचान गराउने । झ्याले प ी, 
िचऽ र शब्द काडर्, छोटो कथा, किवता र गीत, अक्षर ःपन्जह  ूयोग गद 
उच्चारण सिहत माऽा पिहचान गराउन ेर पयार्  अभ्यास गनर् लगाउन े। 

 आधा अक्षर वणर् िचनारी गनर्का लािग सग्ला वणर् तथा पिरिचत शब्दह मा 
आधा अक्षर जोडेर पिहचान गराउन ेर पयार्  अभ्यास गनर् लगाउने। 

 
 
 
 
नमनुा ूदशर्न, 
अवलोकन, 
ँयात्मक 
ूवचन, ू ो र, 
छलफल, समूह  
कायर्, व्यिक्तगत 
कायर्, िचऽ 
छलफल, 
ूःतिुतकरण, 
खेल, अिभनय 

 
 
 
 
ठूला आकारका वणर् 
काडर्, िचऽ सिहतका 
शब्द काडर्, आधा 
अक्षर र माऽा 
सिहतका वणर् काडर्, 
शब्द काडर् तथा िचऽ 
काडर्ह , िचऽात्मक 
कथा किवताह ,  
िपनि ल चाटर्, ःपन्ज 
अक्षर, अक्षर गोटी, 
िवस ेतन तथा तहगत 
िकताबह , बा॑खरी 
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 िशर िवन्द,ु चन्ि िवन्द,ु र ‘र’ का िविभ  ःव पह लाई सग्ला वणर् तथा पिरिचत 
शब्दसँग जोड्दै र ूयोग गद पिहचान गराउन े र पयार्  अभ्यास गनर्  
लगाउन े।   

चाटर्, अभ्यास पिुःतका 
आिद 
 

 
 

पठन ूवाह(Fluency): 
पाठकले पढाइ साममी सरसतीर्, शु  तिरकाले र हाउभाउसिहत पढ्न सक्न ु नै पठन ूवाह हो।पठन ूवाहको सम्बन्ध 
बोधसँग वा बझुाइसँग हनु्छ।बालबािलकाले पढेको कुरा बझु्नका लािग उपयकु्त ूवाहका साथ पढ्न सक्ने हनुपुछर्। यो 
कुरा सःवर पढाइ र मौन पढाइ दवैु सन्दभर्मा लागू हनु्छ। पठन वा पढाइ ूवाहले गित, यित (िवराम) र लयका साथ 
तह अनसुार िदइएको पढाइ साममी शु सँग पढ्न ेिसपलाई बझुाउछ। बालबािलकाले  जित िछटो र सही तिरकाले उच्चारण 
गरेर पढ्न सक्छन,् त्यित नै धेरै उनीह मा बोध क्षमता िवकास हनु ेकुरा अध्ययनह ले देखाएका छन।् 

 

ूिबया : म गछुर्, हामी गर , ितमी गर  (I do, We do, You do) 

िबयाकलाप िविध साममी 
सःवर नमनुा पढाइ, सःवर पढाइ, साझा पढाइ, समूह पढाइ तथा जोडी पढाइ र 
ःवतन्ऽ पढाइ : 
 िचऽात्मक पढाइ साममीह  ूयोग गद सही उच्चारण सिहत सःवर 

नमनुा पढाइ गन। 
 आफूसँगै ती साममीह  दोहोयार्इ दोहोयार्इ पढ्न लगाउने। 
 समूहमा, जोडीमा, एकल पमा ती साममीह  दोहोयार्इ दोहोयार्इ पढाइको 

अभ्यास गनर् लगाउने ।  
 िवस ेतन तथा तहगत पढाइ साममीह  ःवतन्ऽ पमा पढ्न पयार्  

समय िदने र अभ्यास गनर् लगाउने ।  

 
 
नमनुा ूदशर्न, 
अवलोकन, 
ँयात्मक 
ूवचन, ू ो र, 
छलफल, समूह  
कायर्, व्यिक्तगत 
कायर्, िचऽ 
छलफल, 
ूःतिुतकरण, 
खेल, अिभनय 

 
 
 
ठूलो आकारका 
शब्द तथा 
अनचु्छेद काडर्, 
िचऽात्मक कथा र 
किवताह ,  
तहगत तथा 
िवस ेतन 
िकताबह ,  नमनुा 
पढाइको अिडयो 
साममी आिद ।  

 

शब्द भण्डार (Vocabulary): 
अक्षरह को साथर्क (अथर्पूणर्) समूह नै शब्द हो।भाषा िसकाइ र अथर् बोधका िहसाबले ‘शब्द” न्यूनतम भािषक एकाइ  
हो । शब्दको ान हनु ुभनेको शब्दको सूची र ितनले िदने अथर्सँग पिरिचत भई वाक्यमा ूयोग गनर् सक्न ुहो । शब्द 
भण्डार िशक्षणलाई भाषा िसकाइको एक महत्वपूणर् पक्षका पमा िलइन्छ। शब्दभण्डार भनेको कुनै भाषा ूयोग गन 
मािनसमा भएको  शब्दह को सङ्मह हो जनु सो व्यिक्तले सु , बोल्न, पढ्न, लेख् न र सहजै ूयोग गनर् सक्छ। 

ूिबया : म गछुर्, हामी गर , ितमी गर  (I do, We do, You do) 

िबयाकलाप िविध साममी 
तहगत शब्दाथर्को अभ्यास (उच्चारण, िहज्जे, अथर्, ूयोग) : 
१.पिहलो ौेणीका शब्दको अभ्यास (बालबािलकाह ले सिुनरहेका वा बोिलरहेका 
पिरिचत सरल शब्दह ): 
 पिरिचत शब्दह  (सिुनरहेको, बोिलरहेको) को उच्चारण सँगसँगै अथर्को 

अभ्यास पयार्  गराउने। जःतैः बाबा, आमा, पानी, घर आिद। 

 
नमनुा ूदशर्न, 
अवलोकन, 
ँयात्मक 
ूवचन, ू ो र, 
छलफल, 

 
ठूला अकारका वणर् 
प ी, गोटीह , 
िचऽात्मक शब्द 
काडर्ह , सरल तथा 
जिटल शब्दह  वा 
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 पिरिचत शब्दह सँग जोड्दै सोही ःतरका अन्य शब्दाथर्का लािग जोडी 
अभ्यास, समूहमा, तथा एकल अभ्यास पयार्  माऽामा गराउन े। 

 अक्षर अक्षर जोडेर शब्द बनाउने खेल, अक्षरबाट शब्द बनाउन ेखेल, शब्द 
प ा लगाउन ेखेल, शब्दको अथर् भ  ेखेल, शब्द शब्द जोडेर वाक्य बनाउन े
खेल माफर् त पयार्  अभ्यास गराउन े। 

२. दोॐो ौेणीका शब्दको अभ्यास (बालबािलकाह लाई थाहा भएको तर 
अथर्बोध नभएको र उनीह ले नसनुेका शब्दह ): 
 नसनुेका र सनु ेपिन अथर् जानकारी नभएका शब्दह को उच्चारण सँगसँगै 

शब्दको अथर्बोधको अभ्यास पयार्  गराउने।जःतैः िव ालय, कक्षा, िशक्षक, 
चौतारा, खेल मैदान, िहमाल, सडक, रेल आिद। 

 बालबािलकाले नसनुेको तथा सनुेपिन अथर्बोध नभएका शब्दह सँग जोड्दै 
सोही ःतरका अन्य शब्दाथर्का लािग जोडीमा, समूह समूहमा, तथा एकल 
पमा उच्चारण र अथर् सिहतको अभ्यास पयार्  माऽामा गराउन े।  

 शब्दको अथर् प ा लगाउन ेखेल वा अथर् िदन ेशब्द बनाउन ेखेल, सग्ला 
र आधा अक्षरबाट शब्द बनाउन ेर अथर् भ  ेखेल, शब्दिभ ा बनाउन ेर 
अथर् भ  ेखेल, अिन्तम अक्षरबाट शब्द बनाउने र अथर् भ  ेखेल माफर् त 
पयार्  अभ्यास गराउन े।  

३. तेॐो ौेणीका शब्दको अभ्यास(खासखास क्षेऽमा ूयोग हनुे ूािविधक तथा 
पिरभािषत गनुर्पन शब्दह : 
 थाहा नभएको ूािविधक तथा पिरभािषत गनुर्पन शब्दह  जःतैः ूदेश, 

िजल्ला, कायार्लय, नीित िनयम, अदालत, िचिकत्सक आिदको उच्चारण र 
अथर्को अभ्यास पयार्  गराउन।े  

 बालबािलकाले नसनुेको तथा पिरभािषत गनुर्पन शब्दह सँग जोड्दै सोही 
ःतरका अन्य शब्दाथर्का लािग जोडीमा, समूह समूहमा, तथा एकल पमा 
उच्चारण र अथर्सिहतको अभ्यास पयार्  माऽामा गराउने ।  

 शब्दको अथर् प ा लगाउन ेखेल वा अथर् िदन ेशब्द बनाउन ेखेल, सग्ला 
र आधा अक्षर बाट शब्द बनाउन ेर अथर् भ  ेखेल, शब्दिभ ा बनाउन ेर 
अथर् भ  ेखेल, अिन्तम अक्षरबाट शब्द बनाउन ेर अथर् भ  ेखेल माफर् त 
पयार्  अभ्यास गराउन े।   

समूहकायर्, 
व्यिक्तगत कायर्, 
िचऽ छलफल, 
ूःतिुतकरण, 
खेल, अिभनय
  

शब्दमाला, तहगत 
िकताबह , कथा, 
किवताह , 
बालगीतह , बा॑खरी 
चाटर्, शब्दाथर् 
प ीह , थाहा 
नभएका वा अथर् ान 
नभएका शब्द र 
अथर् काडर्ह , 
ूािविधक तथा 
पिरभािषत गनुर्पन 
शब्दह को 
शब्दमालाह , 
शब्दजालह  आिद 

 
 
पढाइ बोध : 
सामान्य अथर्मा बोध भनेको बझुाइ हो। बोिलएका कुरा सनुेर र लेिखएका कुरा पढेर अथर् लगाउन सक्न ुनै बोध हो । 
पढेर बोध गनुर्लाई पढाइ बोध र सनुेर बोध गनुर्लाई ौिुतबोध भिनन्छ।पढाइ बोधको ूमखु अिभूाय पढेर, हेरेर, बझेुर 
पाएको ानलाई ूयोग गरेर केही नया ँकुरा ूा  गनुर् तथा अथर् िनकाल्न ुहो ।पढाइ बोधका लािग ससाना अनचु्छेद ससाना 
कथाह  िदएर पढाइ अभ्यास गराउन सिकन्छ।साथै िचऽात्मक साममीको पिन ूयोग गनर् सिकन्छ।पढाइ अभ्यासको 
आधारमा ू ो र गन, पूवार्नमुान गनर् लगाउने, पढेका कुराको अनभुव आदान ूदान गनर् लगाउन ेआिद गराउन आवँयक 
हनु्छ। 
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ूिबया : म गछुर्, हामी गर , ितमी गर  (I do, We do, You do) 

िबयाकलाप िविध साममी 
िचऽात्मक साममीको अनमुान, वणर्न र उच्चारण, सनुेका वा पढेका पाठह मा 
अनमुान, घटनाबम िमलान, छलफल तथा ू ो र, पूवार्नमुान, पढेका कुराह को 
अनभुव आदान ूदान, सारांश िनमार्ण: 
 शु मा िचऽ, पो र वा पःुतकमा रहेको िचऽात्मक साममीह  देखाउँदै यहँा के 

छ, के भईरहेको छ वा के हनु सक्छ भनी पूवार्नमुानको अभ्यास गराउने। 
 वरपरको वातावरण, ठाउँ, रङ, आकार, ूकार जःता कुराह  देखाउदै  अनमुान 

र वणर्न गनर् लगाउने अभ्यास पयार्  गराउन।े 
 ससाना तहगत अनचु्छेद वा कथाह  सनुाउन े र त्यसपिछको अवःथाबारे 

अनमुान गनर् लगाउने र ू ो र गन । 
 ससाना तहगत अनचु्छेद वा कथाह  पढ्न लगाउने र पिढसकेपिछ ू ो रको 

अभ्यास बढी भन्दा बढी गराउने । 
 कथा वा घटना िदएर उ र भ  ेखेल वा सही उ र प ा लगाउन ेवा लेख्न 

लगाउन े खेल, शब्दको अथर् भ  े वा वाक्यमा ूयोग गन खेल आिद  
खेलाउने ।  

नमनुा ूदशर्न, 
अवलोकन, 
ँयात्मक 
ूवचन, ू ो र, 
छलफल, समूह 
कायर्, व्यिक्तगत 
कायर्, िचऽ 
छलफल, 
ूःततुीकरण, 
खेल, अिभनय
  

ठूला अकारका, 
िचऽात्मक पो र वा 
काडर्ह , तहगत 
िकताबह , कथा, 
किवताह , अनचु्छेद 
चाटर्, घटना िववरण, 
अिडयो रेकडर्ह  
आिद 

 
 

लेखाइ: 
लेख्य स ेत ारा िवषयवःतलुाई ू ःततु गनुर् लेखाइ हो।लेखन पूवर् गिरन ेअभ्यास िविभ  आकृित सिहतका धकार्ह  िनमार्णबाट 
शु  गिरन्छ । त्यसपिछ वणर्, माऽा, शब्द, वाक्य र अनचु्छेद लगायत तह अनसुार िविभ  लेखनसँग सम्बिन्धत िबयाकलाप 
वा पक्षह को अभ्यास गिरन्छ।लेखाइ र पढाइ एक आपसमा सम्बिन्धत हनु्छन ्। लेख्य वणर् सचेतीकरणमा भाषा स ेत 
र उच्चायर् ध्विनको सम्बन्धलाई ूःततु गिरन्छ भने लेखाइमा अनलेुखन, िचऽ वणर्न, ौिुतलेखन तथा ःवतन्ऽ लेखनका पमा 
िबयाकलाप गराइन्छ।कक्षा १ मा भनार् भइसकेपिछ कक्षा ३ सम्म पगु्दा कलम समाउन िसक्ने, थोप्ला जोड्ने, धकार् जोड्ने, 
अक्षर लेख्न,े शब्द बनाउने, वाक्य लेख्न,े िचऽको व्याख्या गन, पढेका पाठमा आधािरत भई ू को उ र लेख्न ेर ःतर अनसुारका 
सामान्य िवषयमा ःवतन्ऽ पमा लेख्न ेसम्मको िसप िवकास हनुे अपेक्षा गिरएको हनु्छ । 

 

ूिबया : म गछुर्, हामी गर , ितमी गर  (I do, We do, You do) 

िबयाकलाप िविध साममी 
पूवर् लेखन, अक्षर, वणर् माऽा लेखन, अनलेुखन, ौिुतलेखन, िचऽमा आधािरत लेखन, 
वाक्य लेखाइ, बोधका आधारमा लेखाइ, िसजर्नात्मक लेखाइ : 
 सु मा ठूला ठूला िचऽह मा रङ भन, थोप्ला जोड्न,े धकार् कोन, लेखाइका 

आधारभतू स ेतह  कोनर् लगाउन ेअभ्यास पयार्  गराउने। 
 ठूला आकारका थोप्ले वणर्ह  जोड्न लगाउने, उक्त थोप्ले वणर् मािथ कोनर् 

लगाउन,े िचऽ बनाउन लगाउने जःता अभ्यास पयार्  गनर् लगाउने।  
 वणर् वा अक्षर सान अभ्यास, बोल्दै लेख्न ेअभ्यास, सनुेर लेख्न ेअभ्यास, एक जनाले 

भ े र अक ले लेख्न ेअभ्यास आिद पयार्  गनर् लगाउने। 
 शरीरका अ ले (औलंा वा खु ा) हावामा लेख्न ेखेल, ढाडमा लेख्न ेखेल, माकर् रले 

बोडर्मा लेख्न ेखेल, उच्चारण गन र लेख्न ेखेल जःता खेलह  खेलाउन े। 

नमनुा ूदशर्न, 
अवलोकन, 
ँयात्मक 
ूवचन,ू ो र, 
छलफल,  समूह 
कायर्, व्यिक्तगत 
कायर्, िचऽ 
छलफल, 
ूःतिुतकरण, 

कलम, कापी, 
अभ्यास िकताब, 
र   ह , 
कलर,साइनपेनह , 
िचऽह , थोप्ले 
अक्षर तथा 
तःवीरह , बोडर्, 
माकर् र, ठोस 
वःतहु  आिद 
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 िनदिशत तथा ःवतन्ऽ दवैु तिरकाले वणर्, शब्द, वाक्य, अनचु्छेद लेखन कायर्को 
पयार्  अभ्यास गनर् लगाउन े। 

 ू ो र लेखन अभ्यास, िलिखत पमा िचऽ वणर्नगनर् लगाउन,े जनावरह को 
नाम लेख्न,े पंिक्षह को नाम लेख्न,े फलफुलह को नाम लेख्न,े घरपिरवारह को 
नाम लेख्न ेजःता िबयाकलाप पयार्  गनर् लगाउने । 

 िव ालय, वातावरण, जनावर, वःत ु ःथान आिदको िलिखत वणर्नको पयार्  
अभ्यास गनर् लगाउने।  

खेल, अिभनय
  

 
६.६ बौि क अपा ता भएका बालबािलकाह को िसकाइमा सहयोग गन तिरका  
(Learning Support to Children with Intellectual Disability) 
बौि क अपा ता भएका बालबािलकाह ले पिन अन्य बालबािलका सरह िसक्न सक्छन ्तर उनीह लाई केही िवशेष एवम ्
व्यिक्तगत (individualized) सहयोगको आवँयकता पदर्छ। तर कुन िकिसमको, कुन तहको र कित माऽामा सहयोग 
चािहन्छ भ े कुरा बौि क अपा तामा भर पदर्छ ।अन्य बालबािलकाह को लािग तयार गिरएको पा बम बौि क अपा ता 
भएका बालबािलकाह को लािग उपयकु्त नहनु सक्छ त्यसैले पा बमलाई बालबािलका सहुाउदो हनु ेगरी पिरमाजर्न गनुर्पन 
हनु्छ । 

बौि क अपा ता भएका बालबािलकाह लाई िसक्नमा म त गनर् अपनाउन ुपन केही उपायह  :  

क. वैयिक्तक शैक्षिणक योजना (Individualized Education Plan –IEP) 
बौि क अपा ता भएका बालबािलकाह को लािग वैयिक्तक शैक्षिणक योजनाको आवँयकता पदर्छ । यो योजना 
िनमार्ण गदार् सवरू् थम बालबािलकाको सक्षमता, किठनाइ, िच र अवरोधह  पिहचान गनुर्पन हनु्छ । उनीह को 
िच एवम ्सक्षमतालाई बढावा िदन ेगरी िबयाकलापह  एवम ् शैिक्षक साममीह को छनौट गरी िसकाउनपुन  
हनु्छ । िबयाकलापह को छनौट गदार् िव ालय एवम ्घरमा अिभभावकले गनुर्पन शैिक्षक सहयोगका िबयाकलापह  
पिन पिहचान गरी योजनामा राख् नपुन हनु्छ । (यसबारे िवःततृ िववरण तल “वैयिक्तक शैक्षिणक योजना” िशषर्कमा 
हेनर् सिकन्छ।)    
 

ख. शैक्षिणक सामामीह को ूयोग 
बौि क अपा ता भएका बालबािलकाह को लािग केही व्यिक्तगत उपकरण सिहत धेरै भन्दा धेरै शैिक्षक एवम ्
शैक्षिणक साममीह  ूयोग गनुर्पन हनु्छ । रमाइला ौव्य ंय शैिक्षक साममी ूयोगको साथै व्यवहािरक अभ्यासमा 
संलग्न गराउन ेखालका शैिक्षक साममीह  ूयोग गरेमा बौि क अपा ता भएका बालबािलकाह  रमाउन र िसक्न 
सक्छन।् जःतै, िचऽप ी, अक्षरप ी, अक्षर गोटी, पो र, िचऽ, फोटो आिद। सामान्य िदमाग लगाउनपुन वा स च्नपुन 
जःता लिजक क्यबुह  पिन अवःथा हेरेर ूयोग गनर् सिकन्छ तर यो अभ्यास उनीह को लािग अप् ारो पिन हनु 
सक्छ ।त्यसबाहेक िव ाथीर्को अवःथा हेरेर अन्य ःथानीय ःतरमा उपलब्ध साममीह  जःतै काठका टुबा, ढँुगा, 
अ का गडेा, पात, फूल, बोटिव वा आिदलाई पिन ूयोग गनर् सिकन्छ । 
 

ग. गरेर िसक्न ेिबयाकलाप (Hands-on or Functional Activities) 
बौि क अपा ता भएका बालबािलकाह लाई ससाना र सिजला िबयाकलापह मा संलग्न गराउनपुन हनु्छ। 
बालबािलकाह ले केही गनर् पाउँदा खसुी मान्छन।्समूहमा िमलेर काम गनर् पिन खसुी मान्छन।् 
 

घ. दोहोर् याइ दोहोर् याइ िसकाउन े(Repetition) 
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बौि क अपा ता भएका बालबािलकाह ले पटक पटक दोहोर् याएमा माऽ िसक्छन,् नऽ िछटै िबसर्न पिन सक्छन ्। 
कुनै अवधारणा वा वःतकुो बारेमा एक वा दईु पटक माऽ भन्दा नबझु्न ेवा ःमरणमा राख् न नसक्न ेहनु ेहनुाले पटक 
पटक दोहोर् याउन ुपन कुरामा िवशेष जोड रहन्छ। 
 

ङ. चरणब  िसकाइ (Step by Step) 
बौि क अपा ता भएका बालबािलकाले कुनै जिटल अवधारणा वा सप िसक्न किठनाइ महशसु गन भएकोले साना 
साना खिुड्कलामा िसकाइलाई िवभािजत गनुर्पन हनु्छ। एकैचोटी सबै िसकाउँछु भन्दा िसकाउन किठन हनु्छ । 
त्यसैले Step by Step को अवधारणालाई अवलम्बन गिरन्छ। 
 

च. गीत र मनोर न (Songs and recreation) 
ूायजसो बौि क अपा ता भएका बालबािलकाह ले गीत र मनोर न चाउछन।् ूिशक्षणलाई मनोर नात्मक 
बनाउँदा रमाएर िसक्ने गदर्छन ्। जःतै कुनै पिन असल बानी वा दैिनकीलाई गीतको माध्यमबाट पिन िसकाउन 
सिकन्छ। जःतै, िबहान चाँडै उठ्न,े हात मखु धनु,े खाजा खान,े पढ्न बःन ेआिद जःता दैिनकीलाई गीतको 
माध्यमबाट िसकाउन सिकन्छ। गीतको साथै वा वादनका साममीह  जःतै मादल, िगतार, हारमोिनयम आिद बज्दा 
पिन बालबािलकाह  रमाउँछन ्। 
 

छ. तु न्त पृ पोषण िदन े(Immediate feedback) 
अपा ता भएका बालबािलकाह लाई उनीह को िसकाइ, ूितिबया,तथा व्यवहार आिदमा तत्कालै पृ पोषण िदन 
सकेमा उनीह ले ूा  पृ पोषणलाई आफ्नो व्यवहार वा उ रसँग जोडेर हेनर् सक्छन ्र त्यसले उनीह को िसकाइमा 
पनुबर्ल थप्न सक्छ । राॆो उ र वा ूितिबया िदएमा तु न्तै ूितिबया जनाउनपुन हनु्छ। 
 

ज. अिभभावकलाई घरमा िनम्न कुराह  गनर् सझुाव िदन े 
बौि क अपा ता भएका बालबािलकाह को िसकाइमा अिभभावकको िनकै ठूलो भिूमका हनु्छ । अिभभावकले घरमा 
आफ्ना बालबािलकाह लाई िवशेष ध्यान िदनकुो साथै धेरै कुराह  िसकाउन  

सक्छन ्। ःथानीय ःतरमा वा घरमा उपलब्ध हनु ेसाममीह  ूयोग गरेर पिन िसकाउन  सिकन्छ । यसरी 
िसकाउँदा र सहयोग गदार् अिभभावकले िनम्न कुराह मा ध्यान िदनपुन हनु्छः  

 आफ्नो बालबािलकाको बौि क अपा ताको बारेमा राॆरी जानकारी हािसल गन, 

 धैयर्ता कायम गद सहयोग गन, बालबािलकाले िसक्छ भ े कुरामा आशावादी हनु,े 

 बालबािलकालाई िबःतारै आत्मिनभर्रतातफर्  लैजान ेवा आत्मिनभर्र हनु िसकाउने, 
 बालबािलकालाई घरमा गनर् सक्ने सानाितना काम गनर् िदने/लगाउन े, 

 बालबािलकाले सानाितना गल्ती गरेमा नहप्काउने, सिकन्छ भने  तत्काल  पृ पोषण िदन,े 

 बालबािलकाले िव ालयमा के कःतो अवधारणा वा िसप िसक्दैछ भ  ेबारे िशक्षकबाट जानकारी िलई घरमा 
पिन सोही अनसुार  सहयोग गन, 

 समदुायमा हनु ेसामािजक कायर्ह मा बालबािलकालाई संलग्न गराउने,  

 आफ्नै बालबािलकाको जःतो समःया भएका अन्य अिभभावकह सँग पिन सरसल्लाह गन र पृ पोषण िलने; 
िशक्षकह सँग सरसल्लाह गरेर वैयिक्तक शैक्षिणक योजना बनाउन म त गन र सोही अनसुार घरमा सहयोग गन । 
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एकाइ ७: अपा तामैऽी पठन िसप सधुार साममी 
 

७.१ पिरचय र औिचत्य: 
िव ालय ःतरमा अध्ययन गन बालबािलकाह को लािग ौब्य ंय साममीह  िशक्षण िसकाइ िबयाकलापलाई ूभावकारी 
बनाउन िनकै महत्वपूणर् हनु्छन ्। त्यसमा पिन िवशेषगरी ूारिम्भक तहका बालबािलकाह को लािग शैक्षिणक साममीह  
महत्वपूणर् हनुकुो साथै ज री पिन हनु्छ । अझ अपा ता तथा कायर्गत सीिमतता र िसकाइमा किठनाइ भएका 
बालबािलकह को लािग त िसकाइ सहयोगी साममीह , ौब्य साममीह , ंय सामामीह , िसकाइलाई अभ्यासमा उतान 
साममीह , रचनात्मक सपको िवकास गन साममीह , मनोर नका साथ खेल्दै िसक्न ेसाममीह , हेदार् आकषर्क एवम ्रोचक 
रंिगन साममीह  जःता साममीह  िनकै महत्वपूणर् एवम ्आवँयक हनु्छन ्।  
 

औिचत्य: 
हालको शैिक्षक पिरवेशलाई हेन हो भन ेिशक्षण िबयाकलाप गदार् कक्षाकोठामा शैिक्षक साममीको आवँयकता अपिरहायर् 
नै मािनन्छ । शैिक्षक साममीको सहयोग तथा ूयोगले बालबािलकाह को िसकाइमा सहजता तथा िदगो पमा िसकाइ 
हनुकुा साथसाथै मैऽीपूणर् िसकाइ वातावरण िनमार्णमा सहयोग पगु्दछ । िसकाइमा किठनाइ भएका तथा अपा ता वा 
कायर्गत सीिमतता भएका बालबािलकाह को पठन सप िवकास गनर् उनीह को आवँयकता, िच र क्षमता अनसुारका 
िशक्षण साममीह  ूयोग गिरयो भने उनीह ले पिन अन्य बालबािलकाह  सरह समान पले िसक्न ेअवसर ूा  गदर्छन ्। 
सबै बालबािलकाह को लािग उपयोगी हनु ेकुनैकुनै साममीह  िसकाइमा किठनाइ भएका बालबािलकाह को उपयोगी हनु 
सक्छन ्तर यी वगर्का बालबािलकाह को लािग िवशेष साममीह  आवँयक हनु्छन ्भ  ेकुरालाई िशक्षक िशक्षक बीचमा 
छलफल र िवचार मन्थन पिन गनुर्पन हनु्छ । त्यसैले सबै तहबाट (िशक्षक,अिभभावक आिद) उपयोगी साममीह को बारेमा 
मन्थन गन, साममीह  चयन गन वा िनमार्ण गन र ती साममीह लाई ूभावकारी पमा कक्षाकोठामा वा घरमा ूयोग गरी 
पठन सप सधुारमा योगदान पिन परु् याउन ुपन हनु्छ । यसथर् यस एकाइमा अपा ता भएका बालबािलकाह को लािग के 
कःता िकिसमका साममीह  उपयोगी हनु सक्छन ्र ितनलाई कसरी ूयोग गनर् सिकन्छ भ  ेबारे जानकारी ूःततु गिरएको 
छ । 
 

७.२ ूःततु साममीह को ॐोत, सूची र उपोयिगता: 
िनम्न ॐोतह बाट साममीह  संकलन गिरएका छन:् 

१. राि य ूारिम्भक कक्षा पढाइ कायर्बम 

२. अन्य संघसंःथाले ूयोग गरेका साममीह  

३. अन्य देशह मा ूयोग भएका साममीह  

४. ािण्डक्याप इन्टरनेशनल ारा तयार गिरएका ूोटोटाइप साममीह  

५. िव  िशक्षा ारा िनिमर्त साममीह  

 
अपा तामैऽी  साममीह को सूची र उपयोिगता 
साममीको ूकार उपयोिगता 
 ि िवहीन वा न्यून 

ि यकु्त 

बिहरा वा सःुत 
ौवण 

शारीिरक 
अपा ता 

ःवर वा बोलाइ 
सम्बन्धी 
अपा ता 

बौि क अपा ता 
(िसकाइमा 
समःया) 

१. वणर्प ी न्यून ि को लािग 
माऽ  

√ √ √ √ 
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(अक्षर ठूलो 
हनुपुन र 
ि िवहीनताको 
लािग ॄेलमा 
हनुपुन) 

२. बा॑खरी चाटर् ,, √ √ √ √ 

३. झ्यालेप ी ,, √ √ √ √ 

४. शब्द र िचऽप ी ,, √ √ √ √ 

५. शब्द र वाक्य िपनि ल चाटर् ,, √ √ √ √ 

६. बालगीत चाटर् ,, √ √ √ √ 

७. िवसंकेतन पःुतक ,, √ √ √ √ 

८. तहगत पःुतक ,, √ √ √ √ 

९. ठूलो िकताब ,, √ √ √ √ 

१०. कथाका िकताब ,, √ √ √ √ 

११. फोटो र पो र फोटो ठूलो 
आकारमा हनुपुन 

√ √ √ √ 

१२. अभ्यास पिुःतका न्यून ि को लािग 
माऽ  

(अक्षर ठूलो 
हनुपुन) 

√ √ √ √ 

१३. छाऽ र छाऽाको फ्लेक्स ,, √ √ √ √ 

१४. डायस (वणर्, माऽा, अंक) ,, √ √ √ √ 

१५. बोध डायस ,, √ √ √ √ 

१६. म्यािजक बल म्यािजक बलमा 
आवाज हनुपुन 

√ √ √ √ 

१७. ःप  अक्षर र माऽा न्यून ि को लािग 
माऽ  

(अक्षर ठूलो 
हनुपुन) 

√ √ √ √ 

खेल प ी ,, √ √ √ √ 

सानो िकताब ,, √ √ √ √ 

मझौला िकताब ,, √ √ √ √ 

टाइपोःकोप ,, √ √ √ √ 
 

७.३ अपा तामैऽी शैक्षिणक साममी र ितनको ूयोग 
अपा ता तथा िसकाइमा किठनाइ भएका बालबािलह को पठन िसप िवकास गनर् िनम्न शैक्षिणक साममीह  उपयोगी हनु 
सक्छन ्र ियनलाई देहाय बमोिजम ूयोग गनर् सिकन्छ । यसबाहेक िशक्षक र अिभभावकह ले िव ालय एवम ्घरमा 
पठन िसप िसकाउनको लािग अन्य ःथानीय साममीह को िनमार्ण र ूयोग गनर् सिकन्छ।  
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● वणर्-प ी ूयोग: 
वणर् वा अक्षर िचनारी गराउन, ध्विन र संकेतको सम्बन्ध देखाउन, वणर्⁄माऽा िसकाउन, शब्द बनाउन, वणर् िचनारीका 
खेलह  खेलाउन, वणर्⁄माऽा लेखन आिदको लािग यो साममीको ूयोग गन। 

● बा॑खरी चाटर् ूयोग: 
अक्षर⁄वणर् िचनारी गराउन, शब्द िनमार्ण तथा नेपाली भाषाको बमब  वणर् िसकाइ गनर्, वणर्∕माऽा िचनारी गनर् तथा 
अक्षर वा वणर् र माऽाह को लेखन िबयाकलाप र अभ्यास गनर् यो साममी ूयोग गन। 

● झ्यालेप ी ूयोग: 
ःवर र व्य न वणर्लाई जोड्न र छु ाउन, वणर् र ध्विनका संकेत िचनारी गराउन, बा॑खरी वणर् पिरचय गराउन तथा 
माऽा िशक्षण गनर्, वणर्⁄माऽाह  लेख्न िसकाउनको लािग यो साममीको ूयोग गन। 

● शब्द र िचऽ प ी ूयोग : 
शब्द-भण्डार विृ  गनर्, पिढसकेका वा िसकेका शब्दह को पनुराविृ  गनर्, शब्दाथर् भ , शब्दबाट वाक्य बनाउन, शब्द 
र िचऽ जोडा िमलाउन, शब्दको अथर् बोध गराउन, खेल तथा लेखन क्याकलापह  आिद गराउन यो साममीको ूयोग 
गन । 

● शब्द र वाक्य िपनि ल काडर् ूयोग: 
वणर्ह  जोडेर शब्द बनाउन, शब्दह  जोडेर वाक्य बनाउन, शब्द िनमार्ण तथा वाक्य िनमार्णका िबयाकलाप गनर्, 
खेलह  खेलाउन, शब्द⁄वाक्य लेखन िबयाकलाप आिद गराउन यो साममीको ूयोग गन । 

● बालगीत चाटर् ूयोग:  

सनुाइ र बोलाइ िसप सधुार गनर्, हाउभाउ तथा अिभनय र लयसिहत गीतह  गाउन, वणर् शब्दह  प ा लगाउन, 
शब्दह को अथर् बोध गराउन, गितयकु्त पढाइ गनर्, ःवतन्ऽ पठन,  सःवर पठन, नमनुा पठन, साझा पठन गन , लेखन 
कायर् गन जःता िबयाकलाप गराउन यो साममीको ूयोग गन । 

● िवसंकेतन िकताब ूयोग: 
पिढसकेका वणर् तथा माऽाह को पनुरावलोकन गनर्, वणर्⁄माऽा पढ्न, िवसंकेतन गरी वणर्⁄माऽा पिहचान गनर्, यित 
गित लय अनु प पठन अभ्यास गनर्, िचऽ-वणर्न तथा अनमुान गनर्, पठनबोध गराउन, िसकेका वणर् वा शब्दह  
ःवतन्ऽ पले पढ्न, सःवर पठन, नमनुा पठन, साझा पठन गनर् र लेखन आिद िबयाकलाप गदार् यो साममी ूयोग  
गन । 

● ठूलो िकताब ूयोग: 
वणर् तथा माऽाह  तथा शब्दह को पनुरावलोकन गनर्, वणर्∕माऽा पढ्न तथा िच  वा प ा लगाउन, शब्दह मा ःवतन्ऽ 
पठन गनर्, सःवर पठन, नमनुा पठन, साझा पठन गनर्, पठनबोध गनर्, िचऽ वणर्न, पूवार्नमुान तथा लेखन िबयाकलाप 
आिद गनर् यो साममीको ूयोग गन। 

● कथाका िकताब ूयोग: 
कथा सःवर वाचन गनर्, कथा-बोध गनर्, पठन गित िवकास गनर्, वणर् तथा माऽाह  तथा शब्दह को पनुरावलोकन 
गनर्, वणर्∕माऽा पढ्न तथा िच  वा प ा लगाउन, शब्दह मा ःवतन्ऽ पठन, सःवर पठन, नमनुा पठन, साझा पठन 
गनर्, पठनबोध गनर्, कथा⁄िचऽ वणर्न गनर्, पूवार्नमुान गनर्, सारांश गनर्, ू ो र लेखन आिद गन जःता िबयाकलाप 
गनर् यो साममी ूयोग गन। 

● पो र वा फोटो ूयोग: 



76 
 

िचऽ छलफल गनर्, िचऽ वणर्न गनर्, पो र वा फोटोमा देिखएका वःतहु को वा शब्दह  नाम भ , लेख्न, पो र वा 
फोटोमा देिखएका ःथान वा व्यिक्तह को नाम उच्चारण गनर्, अनमुान गनर्, िव षेण गनर्, रङ पिहचान गनर्  र भनर्, 
पो र वा फोटो अनसुारको िचऽ बनाउन, शब्दाथर् भ  आिद जःता िबयाकलाप गराउन यो साममी ूयोग गन। 

● अभ्यास पिुःतका ूयोग: 
िशक्षण िसकाइको क्षेऽ र बममा तय गरे अनु प हरेक िदन र चरण अनसुारका िसकाइ िबयाकलापलाई समेटेर लेखाइ 
तथा पढाइ िसप िवकास गनर् यो साममीको ूयोग गन । 

● छाऽछाऽा  फ्लेक्स ूयोग: 
केटा वा केटीको िचऽ पिहचान गनर्, शारीिरक अ ह का नामह को शु  उच्चारण गनर्, पिहचान तथा शब्द भण्डार 
विृ  गनर्, िचऽ िनमार्ण गनर् , िभ ता वणर्न गनर्, िचऽमा आधािरत लेखन आिद िबयाकलाप गराउन यो साममी ूयोग 
गन। 

● वणर्, माऽा र अ  डायस ूयोग:  

वणर् िचनारी, ध्विन र संकेत सम्बन्ध गराउन, वणर्⁄माऽा िसकाउन, शब्द बनाउन, वणर् िचनारीका खेलह  खेलाउन, ० 
देिख ९ सम्मका अ ह  भ , िच , वणर्⁄माऽा तथा अ  िचनारीका खेलह , तथा वणर्⁄माऽा तथा अ ह को लेखन 
आिद िबयाकलापह  गराउन यो साममीको ूयोग गन । 

● म्यािजक बल ूयोग: 
खेलह माफर् त वणर्⁄माऽा िचनारी, ध्विन र संकेत सम्बन्ध गराउन, वणर्-माऽा िसकाउन, शब्द बनाउन, अ ह  िच  र 
भ  तथा वणर्⁄माऽा तथा अ ह को लेखन आिद िबयाकलाप गराउन म्यािजक बल ूयोग गन। 

● ःप  अक्षर ूयोग: 
वणर्⁄माऽा िचनारी, ध्विन र संकेत सम्बन्ध गराउन, वणर्/माऽा िसकाउन, शब्द बनाउन, वणर्⁄माऽा िचनारीका खेलह  
खेलाउन, अ ह  िच  र भ , वणर्⁄माऽा तथा अ  िचनारीका खेलह , तथा वणर्⁄माऽा तथा अ ह को लेखन आिद 
िबयाकलापह  गराउन ःप  अक्षरको ूयोग गन। 

● खेल-प ी ूयोग: 
खेलमाफर् त वणर्∕माऽा तथा शब्द िचनारी गराउन, ध्विन र संकेत सम्बन्ध गराउन, वणर्/माऽा िसकाउन, शब्द बनाउन, 
वणर्∕माऽा िचनारीका खेलह  खेलाउन, शब्द र िचऽ िमलाउन, वणर्-वणर्बाट िचऽको नाम िमलाउन, शब्द र िचऽ िमलाइ 
वणर्न गनर्, तथा शब्दाथर् भ , शब्द र िचऽ अनु प अथर्बोध गराउन आिद जःता िबयाकलाप गराउन खेल प ीह को 
ूयोग गन। 

● सानो िकताब ूयोग: 
वणर् तथा माऽाह  तथा शब्दह को पनुरावलोकन गनर्, वणर्∕माऽा तथा शब्द र अनचु्छेदह  पढ्न, वणर्∕माऽा∕शब्दह  
िच  वा प ा लगाउन, ःवतन्ऽ पठन गनर्, सःवर पठन गनर्, नमनुा पठन, साझा पठन गनर्, पठनबोध गनर्, िचऽ वणर्न 
गनर्, पूवार्नमुान गनर्, यित, गित, लय तथा हाउभाउ िमलाइ पठन गनर् तथा लेखन अभ्यास जःता िबयाकलापमा यो 
साममी ूयोग गन । 

● मझौला िकताब ूयोग: 
मािथ िदएको “सानो िकताब ूयोग” अनसुार नै ूयोग गन। 

● बोध डायस ूयोग: 
डायसको खेलमाफर् त पढेका वा सनुेका कथा∕पाठह  अनु प दोहोरय्ाउन, ःथान, पाऽह , िचऽह , घटनाह , भ , 
ू ो र गनर्, छलफल र अन्तरिबया गनर्, लेखन िबयाकलाप गनर्, अनमुान गनर्, वणर्न गनर् आिद जःता िसकाइ  
िबयाकलापमा यो साममी ूयोग गन । 

● टाईपोःकोप ूयोग : 
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पठन कायर् गदार् कुनै िकताबको पानामािथ राखेर केवल वणर्, शब्द, वाक्यह को हरफमाऽ देिखने गरी र अन्य भाग 
छोप्ने गरी पढ्ने वा पढाइ िसप मापन गनर्को लािग यो साममीको ूयोग गन। 

● तहगत िकताबह  (ब्लमु अन्तगर्तका नपेाली, था , अवधी भाषाका िकताबह ) ूयोग:  

वणर् र माऽाह  तथा शब्दह को पनुरावलोकन गनर्, वणर्∕माऽा तथा शब्द र अनचु्छेदह  पढ्न, वणर्∕माऽा∕शब्दह  िच  
वा प ा लगाउन, ःवतन्ऽ पठन गनर्, सःवर पठन गनर्, नमनुा पठन गनर्, साझा पठन गनर्, पठनबोध गनर्, िचऽ वणर्न 
गनर्, पूवार्नमुान गनर्, लेखन िबयाकलाप गनर्  तथा यित, गित, लय र हाउभाउ िमलाइ पठन िबयाकलाप गनर् यो साममी 
ूयोग गन। 

● अन्य साममीह ः 
कापी, िससाकलम, न्यजु िून्ट, पेिन्सलकटर, माकर् र, शैक्षिणक पाटी, इरेजर, मेटाकाडर्, कलर, कची, ःकेल आिद। 
आवँयकता र िशक्षण िसकाइ िबयाकलापले माग ेअनु प ूयोग गन। 

● िव ालयमा∕कक्षाकोठामा∕समदुाय ारा िनिमर्त∕ःथानीय पमा उपलब्ध वा िशक्षक∕अिभभावक∕िव ाथीर् ारा िनिमर्त साममीह  
आफ्नो  आवँयकता र िशक्षण िसकाइ िबयाकलापको माग अनु प ूयोग गन । 

 
७.४ बौि क-अपा तामा िसकाइ सहायक साममी 

क. कम्प्यटुर, िव तुीय सफ्टवेयरह  कम्प्यटुर, ाबलेट, आइप्याड तथा ियनमा रािखएका िडिजटल 
पठन साममीह , िचऽह , िभिडयोह , गीत वा राइमह । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ख. मोबाइल एपह  (अिडयो िभिडयो एप) 
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ग. िचऽ प ी, अक्षर प ी, फोटो, पोःटर आिद    

 
घ. अक्षर गोटी, ःपन्ज अक्षर, डायस आिद                     

ङ. त्यसैगरी, बौि क अपा ता भएका सानासाना बालबािलकाह को लािग पेज टनर्र, पेिन्सल िमप, बकु 
वा ाबलेट होल्डर जःता साममीह  पिन उपलब्ध छन।् यी समामीले बालबािलकाह लाई पढ्ने 
पःुतकह  व्यवःथापन गनर्, पाना पल्टाउन र कलम समाउन सहज बनाउँछन।्  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
७.५ वौि क अपा तामा संचारपाटी, महत्व र ूयोग गन तिरका 
संचार पाटी वा बोडर् ूिविधको निवनतम ्िनमार्ण वा उत्पादन मा  सिकन्छ । यस वोडर्मा िव िुतय माध्यमबाट 
जानकारी वा सूचना बालबािलकाह लाई देखाउन सिकन्छ र सूचनालाई राख् न, िमलाउन, हटाउन, यताउता सानर् 
वा लैजान, रंग, आकार, ःथान पिरवतर्न गनर् पिन सिजलै सिकने हनुाले यसको ूयोग कक्षाकोठामा गनर्  
सिकन्छ । हाल वौि क अपा ता भएका बालबािलका लगायत अन्य बालबािलकाह को िसकाइको लािग 
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कक्षाकोठामा ूयोग गनर् थािलएको छ । त्यसको अलावा अन्य व्यवसाय वा कप रेट सेक्टरमा पिन यसको ूयोग 
गरेको पाइन्छ ।  

स ारपाटी उच्च ूिविधयकु्त, मध्य ूिविधयकु्त तथा न्यून 
ूिविधयकु्त ितनै ूकारको ूिविधको ूयोग गरी िनमार्ण गनर् 
सिकन्छ । इन्टरनेट तथा कम्प्यूटर, ाब्लेट वा ःमाटर् फोन 
उपलब्ध भएमा बालबािलकाका लािग उच्च ूिविधयकु्त 
स ारपाटी िनमार्ण र ूयोग गनर् सिकन्छ यस ूकारको 
स ारपाटीमा ौव्य ंय साममी तथा ःपशर् सँकेतको ूयोग गनर् 
सिकन्छ ।    
 
संचार पाटीको ूयोग   

१. सामान्यतया बालबािलकाले व्यक्त गनर् नसक्ने वा स ार गनर् किठनाइ हनु ेिवषयको िचऽात्मक ू ःतिुतकरण 
समावेश गनुर् पदर्छ । स ारपाटीको ूयोग इच्छा व्यक्त गनर् ूयोग गिरन्छ । उदाहरणका लािग अिटजम 
अपा ता भएका बालबािलका, मिःतंक पक्षघात 
भएका बालबािलका, बिहरा बालबािलका तथा बिहरा-
ि िवहीन बालबािलकालाई बोल्न वा आफ्ना भावना 
व्यक्त गनर् किठनाइ पदर्छ, त्यःता बालबािलकालाई 
ःपशर् िचऽ सिहतको स ारपाटी आवँयक हनु्छ । 
स ारपाटीमा बालबािलकालाई खाना खान मन 
लागेको वा खाना खाएको िचऽ, शौचालय जान मन 
लागेमा शौचालय सोबारे िचऽ तथा खेल्न मन लागेमा 
खेल खेलेको िचऽ समावेश गनुर् पदर्छ । खेलका 
ूकारको ःपशर् िचऽको सँकेतबाट बालबािलकालाई 
खेलमा सहभागी गराउने, शौचालय जान लागेको िचऽ देखाउदा वा ःपशर् गदार् शौचालय जान म त गनुर्  
पदर्छ ।  

२. िवकल्प छनौट गनर् स ारपाटीको ूयोगबाट बालबािलकालाई कुनै िवकल्प छा  लगाउन पिन  
सिकन्छ । उदाहरणका लािग ःयाउ खान ेिक केरा खान ेभिन िवकल्प िदने ।  रङ छा  लगाउने, रङको 
जोडा िमलाउन लगाउने जःता िबयाकलापमा सहभागी गराउन ुपदर्छ । 

३. दैिनक िबयाकलापको ःपशर् िचऽात्मक सूची समावेश गरी त्यसमा बालबािलकालाई अभ्यास गराउन ु 
पदर्छ ।  

४. िसकाइ िबयाकलापको अभ्यास गराउन ःपशर् िचऽ सिहतको सूची तयार गरी अभ्यास गराउन ुपदर्छ । 

५. मध्यम ःतरको ूिविध जःतै मोवाइल एप्स, कम्प्यूटरमा डाउनलोड गन साममी तथा एसएमएसमा पिन 
स ारपाटी बनाउन सिकन्छ । 
 

न्यून ःतरको ूिविध जःतै काडर् बोडर्,  फ्लेक्स िून्ट, कपडाको पाटी वा बोडर् िनमार्ण गरी त्यसमा आवँयकता 
अनसुारको साममीह  राखेर बालबािलकाह लाई हेनर्, ूयोग गनर् र िसक्न िदन सिकन्छ ।  
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ध्यान िदनपुन कुराह ः 
 बालबािलकाह को पहुँचमा हनुपुछर् । 

 बालबािलकाह को लािग उपयकु्त ःथान र सिजलै देख्न सिकने गरी राख् नपुछर् । सोही अनसुार 
कक्षाकोठा व्यवःथापन गनुर्पछर् ।   

 बालबािलकाह ले चलाउन वा ूयोग गनर् सक्न ेहनुपुछर् । धेरै किठन हनु ुहुँदैन ।  

 संचारपाटीमा रमाइला तथा आकषर्क ँय िचऽ, जानकारी वा साममीह  रािखएको हनुपुछर् ।  
 
७.६. वौि क अपा ता भएका बालबािलकाह को लािग ःथानीय साममी िनमार्ण, कठपतुली (पपेट्स) आिद  
पिरचय : 
 बालबािलकह को िदगो तथा ूभावकारी िसकाइ सिुन तताका लािग शैक्षिणक साममीह  आवँयक्ता हनु्छ र ितनको 
ूयोग पिन अपिरहायर् हनु्छ । साममी उपलब्ध भएर पिन ितनको ूयोग उिचत तिरकाले भएन भने मेहनत र खचर् 
खेर जान्छ । ूारिम्भक तहमा अध्ययनरत बालबािलकाह का लािग साममी िवनाको िसकाइ तथा पढाइ अित नै 
किठन हनु्छ र िसकाइ पिन योजना गिरए अनु प नहनु सक्दछ । िवशेषगरी ूारिम्भक कक्षामा अध्ययनरत अपा ता 
भएका बालबािलकाह का लािग साममीह , ठोस वःतहु , िचऽात्मक साममीह , ौब्य ंयात्मक साममीह , अिडयो 
साममीह , छापायकु्त साममी तथा अन्य िडजीटल सामममीह  अितनै महत्वपणुर् हनु्छ । त्यसमा पिन वौि क अपा ता 
भएका बालबािलकाह को पठन िसप सधुार गनर्का लािग शैक्षिणक साममीको उपलब्धता तथा ूयोगको सिुन तता 
भएमा माऽ िसकाइ िदगो र िछटो हनु सक्दछ । साथै साममीह  कितपय तयारी अवःथामा ूा  गनर् वा िक  
सिकन्छ भन ेकितपय साममी ःथानीय ःतरबाट पिन स लन गनर् तथा ःथानीय ॐोत साधनको उपयोग गद कक्षाकोठामा 
वा घरमा समेत बनाइ ूयोग गनर् सिकन्छ । ूारिम्भक तहमा अध्ययनरत बालबािलका केिन्ित ःथानीय ःतरबाट 
स लन गरी ूयोग गनर् सिकने पठन सन्दभर् साममीह , कक्षाकोठा वा घरमा बनाइ ूयोग गनर् सिकन ेपठन सन्दभर् 
साममीह को ूयोग गनर् सिकएमा अपा ता लगायत सबै बालबािलकाह को िसकाइ िचपूणर् र ूभावकारी हनुे िनि त 
हनु्छ ।     
 साममी िनमार्ण र ूयोग गनुर्को उ ेँ य वा महत्व    
 वौि क अपा ता भएका बालबािलकाह को िसकाइ िचपूणर् बनाउन; 
 िसकाइ िदगो र ूभावकारी बनाउन; 
 किठन अवधारणाह लाई शैक्षिणक साममीह ले सहज बनाउदछन ्र ःमरणमा रहन जान्छ;  
 साममीह  छुन र चलाउन िदंदा वौि क अपा ता भएका बालबािलकाह लाई सिबय र गितशील हनु्छन ्र 

आफैले ूत्यक्षा साममीह  ूयोग गदार् ठोस िसकाइ हनुजान्छ; 
 ःथानीय ःतरमा उपलब्ध साममीह  न्यून खचर् वा खचर्-िबना नै तयार गनर् सिकन्छ; 
 बालबािलकाह लाई ूत्यक्ष िसकाइमा संलग्न गराउन सिकन्छ; 
 साममीह  एक पटक बनाएपिछ भिवंयमा पिन ूयोगमा ल्याउन सिकन्छ;   
ःथानीय ःतरमा उपलब्ध हनु ेसाममीह  
क. ूाकृितक वःतहु ः ढु ा, माटो, काठका टुबा, बालवुा, िव वा र यसका िविभ  भागह  आिद । 
ख. खाने िपउन ेबःतहु ः भात, दाल, सब्जी, दही, दधु, लःसी, सबर्त, पानी आिद । 
ग. फलह  Ñ आप, केरा, सनु्तला, मेवा आिद 
घ. फूलह  Ñ चमेली, सयपऽी, गलुाब, कमल आिद 
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ङ. तरकारीह  Ñ काउली, भण्टा, साग, मलुा, गाजर, आल,ु बन्दा, िसमी, बोडी, िघरौला, लौका आिद। 
च. लगाउने पिहरन व  Ñ किमज, पेन्ट, टोपी, ःवेटर, कोट, गम्छा, माल, ज्याकेट, सारी, धोती, मोजा, 

मफलर, जु ा, चप्पल र चःमा जःता सहायक साममीह  
छ. मिुा Ñनोट, िसक्का आिद 
ज. मनोरंजनका साधन Ñ मादल, िगतार, ढोलक, हाम िनयम आिद 
झ. ूिविधका साधनः रेिडयो, मोबाइल, िटभी, घडी, आिद 
ञ. भान्सामा ूयोग हनुःे चम्चा, काँटा, थाल, कचौरा, िगलास, डाड,ु पिनयो, भ ,ु डेक्ची, ृाइ-प्यान, ूसेर 

कुकर आिद ।  
ट. अ का गेडाः धान, मकै, गह,ु चामल, कोदो, मसरुी, अरहर, चना आिद । 
ठ. औजारह ः हथौडा, रेन्च, पेचकस, कोदालो, बन्चरो, खन्ती, कैची आिद । 
ड. सरसफाइका सामानः साबनु, सेम्प,ु सन-िबम, ॄस, म न, रेजर आिद ।  
ढ. अन्य सामानः टोकरी, झोला, डालो, ढक्की, आिद । 
ण. फिनर्चरः कुचीर्, टेबल, िवःतारा, डाइिनङ टेबल, दराज, बकुर् याक आिद 
त. घर विरपिरः आगँन, करेसाबारी, बादर्ली, छाना, कौसी, कोठा, बैठक, भान्सा, भण्डार आिद 
थ. आिद । 

          
कक्षाकोठामा िनमार्ण र ूयोग गनर् सिकन ेसाममी 
क. अक्षर वा वणर्प ी  
ख. शब्द प ी,  
ग. िचऽ प ी, शब्द-िचऽ प ी 
घ. झ्यालेपऽी (शब्द र वाक्य) 
ङ. नेमकाडर् 
च. सम्झना खेल साममी 
छ. कागजबाट व  ेिविवध साममीह  (जहाज, चरा, फुल, खेलौना आिद) 
ज. हाते पपेट (कठपतुली)   
 
नोटः उपलब्ध समयलाई हेद, यी मध्ये केही साममीह को िनमार्ण, तथा अभ्यास सहजकतार्को िनदशन, मागर्दशर्न र 
सहयोगमा िनमार्ण गिरनेछ ।  
 
 
 
एकाइ ८: अपा तामैऽी कक्षाकोठा व्यवःथापनको अवधारणा, उ ेँ य, महत्व र तिरका 
 

 

८.१ अवधारणा, उ ेँ य र महत्व 
कक्षाकोठा व्यवःथापनलाई समय, ॐोत, साधन, क्षेऽफल, िव ाथीर्को व्यवहार आिदका ि ले उिचत व्यवःथापन गन कायर्का 
पमा पिरभािषत गन गिरन्छ जसले िशक्षण िसकाइ िबयाकलापलाई, बालमैऽी, लैि कमैऽी, अपा तामैऽी  र समावशेी 

बनाउन म त गछर् ।कक्षाकोठा िभऽको शैिक्षक, भौितक, मानवीय ॐोत, साममी व्यवःथापन, कक्षाकोठामा पःुतकालय 
व्यवःथापन र ूयोग,संवगेात्मक व्यवःथापन,िव ाथीर्को बसाइ व्यवःथापन ,िविवधता व्यवःथापन (भाषा, क्षमता, समावेशीता, 
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सामािजक र आिथर्क अवःथा) लगायतका कायर्ह  कक्षाकोठा व्यवःथापनिभऽ पदर्छन।्कायर्गत सीिमतता तथा अपा ता 
भएका बालबािलकाह का लािग व्यविःथत तथा हरेक तवरले सहज र पहुँचयकु्त कक्षाकोठा हनु ुअपिरहायर् हनु्छ।साथै यस 
ूकारका बालबािलकाह का लािग कक्षा कोठा व्यवःथापन गदार् िवशेष ध्यान िदनपुदर्छ । 
 

कक्षाकोठा व्यवःथापनको उ ेँ य 

 कायर्गत सीिमतता वा अपा ता भएका बालबािलकाह को कक्षाकोठामा सहज पहुँच तथा िसकाइमैऽी वातावरण िसजर्ना 
गनुर्;, 

 बालबािलकाह लाई कक्षाकोठामा आवँकता अनु पका साममीह को व्यवःथापन गनुर्;, 
 िव ाथीर्को कक्षाकोठा िभऽ हनु ेव्यवहारलाई िसकाइसँग आव  गनुर्,; 
 कक्षाकोठा व्यवःथापनको माध्यमबाट िशक्षक िव ाथीर् िबच ूभावकारी िशक्षण िसकाइ सम्बन्ध िवकास गनुर्,; 
 िव ाथीर्लाई िसकाइ ूित बढी िजम्मेवार बनाइ आकिषर्त गनुर्,; 
 समय, ॐोत, साधन तथा क्षेऽफलको व्यवःथापनलाई िसकाइमैऽी बनाउनकुा साथै बालबािलकामा रहेका गैर िसकाइमूलक 

व्यवहार वा अितिरक्त िबयाकलाप र अन्य मनोरंजनात्मक िबयाकलापह को लािग व्यवःथापन गनुर् । 
 

कक्षाकोठा व्यवःथापनको महत्व 
 सबै बालबािलकाह को पहुँच, समावेशी कक्षाकोठा र िसकाइका लािग समान अवसर ूदान गनर्, 
 अपा मैऽीपूणर् र बालमैऽीपूणर् िशक्षण िसकाइ िबयाकलापको सिुनि तता गनर्, 
 योजना अनु पको कायर्, पयार्  सामामीह को ूयोगको सिुनि तता गनर्, 
 आवँयकता अनु पको योजना िनमार्ण तथा कायार्न्वयनसँगै िविवधताको (िबयाकलाप, अवसर, बसाइ, भाषा, समय, शब्द 

ूयोग, व्यवहार) सम्बोधन तथा आवँयकता अनु पको व्यवःथापन गनर्, 
 कायर्गत सीिमतता तथा अपा ता भएका बालबािलकाह लाई िसक्नका लािग उत्ूिेरत गनर्, 
 कायर्गत सीिमतता वा अपा ता भएका तथा अपा ता नभएका बालबािलकाह को समम िसकाइ सधुार गनर्। 
 

८.२ अपा तामैऽी कक्षाकोठा व्यवःथापनमा के के गन ? 
सबै बालबािलकाह को िसकाइ सिुनि तताका लािग कक्षाकोठामा िविवध पक्षह को व्यवःथापन अपिरहायर् हनु्छ। िवशेष 
गरी कायर्गत सीिमतता तथा अपा ता भएका बालबािलकाह को िसकाइ सिुनि त गनर् भौितक, बसाइ साममी, सन्दभर् साममी, 
छापामय वातावरण जःता व्यवःथापनका िविवध पक्षह मा ध्यान िदनपुन हनु्छ। 

(क) भौितक व्यवःथापन: ॐोत साधनह को उपयकु्त ूयोग, व्यवःथापन तथा संरक्षणसँग सम्बिन्धत ूिबया भौितक 
व्यवःथापनसँग सम्बिन्धत हनु्छ।यस अन्तगर्त अपा तामैऽी  कक्षाकोठाको संरचना, र् याम्प, कापट, कुशन, डेःक वा टेबल 
तथा बेन्च वा कुसीर्ह , कालोपाटी÷सेतोपाटी, झ्याल, ढोका, हावा र ूकाशको ूबन्ध, शैक्षिणक साममी, कम्प्यटुर, ूोजेक्टर, 
कक्षाकोठा सजावट, खानेपानी, कक्षाका िनयम, जव चाटर्, िसकाइ र िवषयगत कुना, िव ाथीर् िसजर्ना आिद जःता कुराह  
पदर्छन ्। यी कुराह  व्यवःथापन गदार् कायर्गत सीिमतता तथा अपा ता भएका बालबािलकाह को आवँयकता र 
सक्षमतालाई ध्यान िदनपुदर्छ । 

(ख) बसाइ व्यवःथापन: िशक्षक, िव ाथीर्, पा बम, अनशुासन, आचार संिहता, वातावरण र नेततृ्व जःता कुराह  
कक्षाकोठासँग अन्तर सम्बिन्धत पक्षह  हनु।्यी सबै पक्षको उिचत पमा अपा तामैऽी तिरकाले व्यवःथापन गनर् सक्यो 
भन ेमाऽ कक्षाकोठा व्यवःथापनले साथर्कता पाउँछ ।यस अन्तगर्त िव ाथीर्को बसाइ व्यवःथापन र िबयाकलाप, शैक्षिणक 
िविधको छनोट अनु प बसाइ, समूह िवभाजन, िव ाथीर् कायर् िवभाजन, कक्षामा अनशुासन आिद पदर्छन।्कायर्गत सीिमतता 
वा अपा ता भएका बालबािलकाह को बसाइ व्यवःथापनमा िवशेष ध्यान पयुार्उनपुन हनु्छ ।कक्षाकोठामा न्यून ि यूक्त 
वा सःुत ौवण वा बौि क अपा ता भएका बालबािलकाह  छन ्भने िशक्षकको सहज पहुँच हनु ेःथानमा बसाइ व्यवःथापन 
गनुर्पन हनु्छ । 
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(ग) शैक्षिणक साममीको व्यवःथापन: िवषयवःत ुअनु पका आवँयक साममीह को उपलब्धता तथा सहज पहुँच सिहत 
व्यवःथापन नै शैक्षिणक साममीह को व्यवःथापन हो।यस अन्तगर्त पयार्  साममीह  र ूयोगका लािग समय िनधार्रण, 

पःुतकह को ूदशर्नी र दराजमा सरुिक्षत पमा राख्न ेजःता कायर्ह  पदर्छन।् शैक्षिणक साममीह  कक्षाकोठाको िडःप्ले 
बोडर्मा राख्न,े कक्षाकोठाको िभ ाह मा िव ाथीर्ले सहज पमा देख्न र ूयोग गनर् सक्ने गरी व्यवःथापन गन, डोरीको 
सहायताले वरपर ूदशर्न गन समेत गनर् सिकन्छ । कायर्गत सीिमतता वा अपा ता भएका  बालबािलकाह का लािग 
आवँयकता अनु पका अपा तामैऽी शैक्षिणक साममीह को व्यवःथापन एवम ्ूयोग अित नै महत्वपूणर् हनु्छ । 

(घ) सन्दभर् साममी वा बकु कनर्रको व्यवःथा: यसका लािग एक छु ै दराज र िडःप्ले बोडर्को व्यवःथा गन, बालबािलकाको 
आवँयकता र िसकाइको ःतरअनसुार िकताबको ःतरीकरण गरी िव ाथीर्ले सहज पमा पहुँच हनुे गरी व्यवःथापन गन, 
उज्यालो ठाउँ भएको कक्षाकोठाको कुनामा व्यवःथा गन, नया ँनयाँ साममीको हकमा बकु िडःप्ले दराजमा ूदशर्न गरी 
िव ाथीर्को ध्यानाकषर्ण गनर् सक्ने गरी व्यवःथापन गन ।त्यसैगरी तह र पढाइ ःतर िनधार्रण गिरएका िविभ  िवषयका 
िकताबह को व्यवःथापन गन आिद पदर्छन।्साथै कायर्गत सीिमतता वा अपा ता भएका बालबािलकाह का लािग 
आवँयकता अनु पका अपा तामैऽी  सन्दभर् साममीह  व्यवःथापनसमेत यस अन्तगर्त पदर्छ। 

(ङ) छापामय वातावरण: छपामय वातावरण अन्तगर्त ूदशर्न गिरएका छपाइ सम्बन्धी साममीह  (अनचु्छेद ,िदव्य वचन, 
सन्देश, कथन, शब्द, वाक्य आिद), िविभ  ूकारका तःवीरह  (िशक्षक तथा िव ाथीर् िनिमर्त, बजारबाट खिरद भएका, अन्य 
िनकायबाट सहयोग ःव प ूा  भएका), माफ तथा अन्य चाटर्ह , बाल-पिऽका तथा अन्य समाचार बलेुिटन, सिचऽ 
पःुतकह , अभ्यास पिुःतकाह  तथा अन्य छापा साममी, पिरयोजना कायर् र ितनका ूितवेदनह , पोःटर, कायर्िववरण, 

कक्षाकोठा िनयम, बालबािलका िनिमर्त िकताब, िशक्षक िनिमर्त िकताब, अन्य सन्दभर् साममीका पमा रहेका िकताबह को 
व्यवःथापनले छापामय वातावरण िसजर्ना गदर्छ । 

 

८.३ िसकाइ र व्यवःथापन: 
कक्षाकोठा िव ाथीर् केिन्ित हनुपुछर् । कक्षा िशक्षणमा संलग्न िशक्षक िव ाथीर्मैऽी, खलुा दय भएको र आत्मीय  
हनुपुछर् । कक्षाकोठािभऽ हनुे िशक्षण िसकाइ िबयाकलापह  कक्षाकोठामा रहेका िव ाथीर्ह को िसकाइ िविवधतालाई 
ध्यानमा राखी स ालन गिरनपुछर् । िशक्षकले आफ्नो िव ाथीर्को चाहना अनसुारको पा वःत ु तय गनर् सक्नपुछर् । 
कक्षाकोठािभऽ समूहकायर् गनर् सक्ने क्षेऽफल वा ःथान व्यवःथापन गनुर्पछर् ।िव ाथीर्ले सहज पमा िशक्षण िसकाइ 
िबयाकलापमा सिरक हनु ेवातावरण तयार गनुर्पछर्।शैक्षिणक साममीह को उिचत व्यवःथापन गनुर्पछर्।यी सबै कायर्ह को 
व्यवःथापन गरी कक्षा िशक्षणलाईर् सहज, ू िबयामखुी तथा गणुःतरीय बनाउन ेगरी गिरन ेकक्षाकोठािभऽको मानवीय, शैिक्षक, 

ूाि क तथा भौितक पक्षको व्यवःथापन नै वाःतिवक अथर्मा कक्षाकोठा व्यवःथापन हो।शैक्षिणक िबयाकलाप स ालनका 
लािग बालबािलकालाईर् िविभ  समूहमा िवभाजन गनर् सिकन्छ ।समूहमा आधािरत िशक्षण िसकाइ िबयाकलाप स ालन गन 
कायर्ले शैिक्षक गणुःतरमा सधुार गनर् म त  
गछर् । यसूकारको समूहमा आधािरत िशक्षण िसकाइका लािग समूह बनाउदा सामान्यतया ठूलो समूह, सानो समूह, जोडी 
बनाउन ेअभ्यास रहेको छ । 

 

समूह कायर् स ालन गदार् अवलम्बन गनुर्पन व्यवहारगत िसपह  यस ूकार छन:् 
 िव ाथीर्ले भनेका कुरालाई ध्यानपूवर्क सु  े। 

 ःप  पमा िवचार व्यक्त गन । 

 समूह कायर्मा सिबय सहभागी हनु सबैलाई ूोत्सािहत गन । 

 सिबय छलफल गनर् र तकर् पूणर् िवचार राख्न लगाउने । 

 सबै सहभागी सदःयको िवचार तथा भावनाको उच्च सम्मान तथा कदर गन । 

 तोिकएको शीषर्कको सीमामा रहेर छलफल तथा िवमशर् गन । 
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 समःया केलाउने, समःयाका कारण खोजी गन र समाधानका लािग िवकल्पह  खोजी गनर् सहयोग गन । 

 समूह कायर्को नेततृ्व िलन ेवा िलनको लािग िव ाथीर्लाई ूोत्सािहत गन । 

 सबै सदःयको िवचार तथा भावनाका लािग ू  सोध्ने । 

 समूह कायर्को िनंकषर् िटपोट गन सामूिहक सहमितमा  िनणर्य गन । 

 
िव ाथीर्-मैऽी िसकाइ वातावरणका लािग कक्षा व्यवःथापन: 

िव ाथीर्मैऽी िसकाइ वातावरण तयार गदार् ध्यान िदनपुन कुराह : 
 िशक्षकको भाषा शैली र ूःतिुत  
 स ार व्यवःथा तथा शैक्षिणक िविध  
 सहयोगात्मक िसकाइ वातावरण 

 शैक्षिणक साममीह को उपलब्धता र ूयोग 

 कक्षाको पिरवेश  
 िव ाथीर्को उमेर, िच, संवगे र सामिजक अवःथाको ख्याल  
 िव ाथीर्को कायर् िवभाजन वा समूह कायर् 
 िव ाथीर्को िसकाइ तत्परता, उत्ूरेणा र सिबय सहभािगता 
 िशक्षकबाट उिचत व्यवहार ूदशर्न 
 िशक्षक र िव ाथीर् सम्बन्ध  
 िववाद वा तनाव व्यवःथापन  
 िशक्षणमा मनोिव षेणको उपयोग  
 उदाहरणीय िबयाकलापसिहत सहजीकरण  
 समय व्यवःथापन  
 िशक्षण िसकाइलाइ व्यविःथत गन  
 िविवध िसकाइ क्षमताको ूयोग  
 मूल्या न र गहृकायर् 

 

८.४ िसकाइ क्षमताका आधारमा कक्षा व्यवःथापन: 
िसकाइ क्षमताका आधारमा कक्षा व्यवःथापन गदार् ध्यान िदनपुन कुराह : 

 कक्षामा िढलो िसक्न ेक्षमता भएका, मध्यम क्षमता र तीो क्षमता भएका िव ाथीर्को तीन छु ाछु ै वा किहले काँही  
िमिौत समूह बनाउने ।  

 उच्च, मध्यम र कम क्षमता भएका समूहमा िशक्षण गदार् िवषयवःतकुो छनोटमा ध्यान िदन े।  
 कम क्षमता भएका िव ाथीर्लाईर् एउटै समूहमा रािखरहँदा उनीह को उपलिब्ध सदा नै कम हनु ेआश ा पिन हनु े

हनुाले यस िकिसमको समूह िनमार्ण गदार् िशक्षकले बढी सतकर् ता अपनाउनपुछर् ।अतः उनीह लाई बमशः उपलिब्धको 
आधारमा राॆो समूहमा ूवेश गन मौका िदनपुछर् ।  

 िभ  िभ  समूहका लािग िभन्दािभन्दै िवषयवःत ुिदई छु ाछु ै िबयाकलाप गराउने ।  
 िशक्षकले सामिुहक पमा सहजकतार्को भिूमका िनवार्ह गन र िव ाथीर्का ूितिबया बझु्ने, उनीह का िच र क्षमता 

अनसुारका कक्षाकायर्, गहृकायर् र पिरयोजना कायर्मा सहभागी गराउन े।  
 क्षमताअनसुारको भिूमका िदने र सोअनसुार सहजीकरण गन गन ।  
 जा  ेिव ाथीर्बाट नजा े िव ाथीर्लाईर् सहयोग गन वातावरण िसजर्ना गन गन । 
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८.५ िशक्षणमा िविवधता व्यवःथापन : 
सामािजक िविवधताका पमा जातीय, भािषक, सांःकृितक, लैि क िविवधता पाइन्छ भने भौगोिलक तथा ूाकृितक िविवधताले 
पिन वगीर्य िविवधता िसजर्ना गरेको पाइन्छ । यस बाहेक क्षमतागत अथार्त ्गिरब र धनी, सक्न ेर नसक्ने, पहुँच भएका 
र नभएका, अपा ता भएका, िवशेष आवँयकता भएका तथा असामान्य अवःथा रहेका गरी िविभ  िविवधताह  हाॆो 
समाजमा िव मान छन ्। यःतै िसकाइ र िसक्न ेक्षमतागत िविवधता पिन रहेको पाइन्छ । यःतो िविवधता भएको वगर्, 
क्षेऽ र समाजबाट आउन ेबालबािलका पिन बह-ुिविवधतायकु्त हनु ु ःवाभािवकै हो । समममा नेपाली समाजमा देिखने 
बालबािलकाका बह-ुिविवधता व्यवःथापनका सवाल यस ूकार छन ्: 
 लैि क िवभेद: छाऽ र छाऽा िबच हनुे फरक व्यवहार  
 भािषक िविवधता: िशक्षणको माध्यम, मातभृाषा, सरकारी कामकाजको भाषा र ितनको ूयोगले िसकाइमा पान ूभाव 

एवम ्पिहलो भाषा, दोॐो भाषा र बहभुािषक िःथित  
 जातीय िविवधता: जातीयता, पछािड पािरएका जाित, वगर्, दिलत, उचिनचको व्यवहार  
 जन जाितगत िविवधता: लोपोन्मखु, अल्पसङ्ख्यक, अित िपछिडएको वगर् तथा सीमान्तकृत एवम ्पछािड पािरएको वगर् 

समदुाय  
 साःंकृितक िविवधता: बह ुसांःकृितक, फरक फरक मूल्य मान्यता, आःथा, िव ास  
 भौगोिलक िविवधता: ःथान÷क्षऽेगत िविवधता, सगुम, दगुर्म र सेवा सिुवधा उपलब्धताको अवःथा  
 अपा ता िविवधता : अपा ता, कायर्गत सीिमतता  
 वगीर्य िविवधता :धनी गिरब, सक्ने÷नसक्ने, पहुँच पगु्ने÷नपगु्ने, टुहरुा,हेिपएका असहाय आिद  
 क्षमतागत िविवधता : जा े÷नजा े, गनर्सक्ने÷गनर् नसक्ने, उत्सािहत÷दु त्सािहत  
 अन्य िविवधता : जेलमा रहेका, अनाथालयमा रहेका, शरणाथीर्, न् पीिडत, बाल ौिमक, सडक बालबािलका, एड्स ूभािवत 

आिद। 

८.६ वौि क अपा ता भएका बालबािलकाह को कक्षाकोठा तथा व्यवःथापन गन तिरका  
१. अिटजम भएका बालबािलकाका लािग गोलाकार वा अधर्गोलाकारमा नराखी पिक्तमा डेःक बेन्च राखी बसाइ 

व्यवःथापन गनुर् पदर्छ । 

२. कक्षाकोठामा संिगतको व्यवःथा गन र संिगतको माध्यमबाट िसकाइ सहजीकरण गन  । 

३. कक्षाकोठामा बालबािलकालाई मन पन वा अिभ िच जाग्न ेिवषय ूयोग गन, जःतै रङको ूयोग, आवाजको 
ूयोग, मािनसह को उपयोग, ःथान िवशेष तथा अन्य उि पकको ूयोग गन ।  

४. बढी उमेरका बालबािलकालाई उिनह को इच्छा अनसुारको बसाइ व्यवःथापनको िजम्मा िदएर बसाइ 
व्यवःथापन गनुर् पदर्छ ।  

५. खेल िविध तथा भिूमका िनवार्ह िविधबाट िसकाइ सहजीकरण गनर् खेलका साममी तथा पपेटह  िनमार्ण वा 
खिरद गरी ूयोग गनुर् पदर्छ ।  

६. िबयाकलाप गराउदा अनबुमण काडर् (Activity Sequence Card) बनाइ ूयोग गनुर् पदर्छ । यसो गदार् कुन 
िबयाकलाप पिछ अक  कुन िबयाकलाप गन भ े िवषयमा बालबािलकालाई दिुवधा  
हदैुन ।  

७. िशक्षण िसकाइको समयमा बालबािलकालाई उठ्ने िहड्ने तथा बःन िमल्ने गरी कक्षा कोठमा बसाइ 
व्यवःथापन गनुर् पदर्छ । 

८. कक्षाकोठामा शान्त बःन ेठाउको पिन व्यवःथा गनुर् पदर्छ । 
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एकाइ ९:  वैयिक्तक शैक्षिणक योजना (Individualized Education Plan) 
९.१. पिरचय र मह व 
बालबािलकाह को ९शारीिरक, मानिसक, बौि क तथा संवेगात्मक अवःथाको आधारमा िसकाइ सक्षमता र आवँयकता 
फरक फरक हनु सक्छन ् । तसथर् कायर्गत सीिमतता वा अपाङ् गताका कारणले िसकाइमा समःया भएका 
बालबािलकाह को व्यिक्तगत शैिक्षक आवँयकता सम्बोधन गनर् तयार गिरने योजना नै वैयिक्तक शैक्षिणक योजना 
हो । बालबािलकाको सक्षमता, किठनाइ, िच तथा िसकाइ अवःथाको आधारमा पा बमले िनिदर्  गरेको िसकाइ 
उपलिब्धह  हािसल गनर् वैयिक्तक शैक्षिणक योजना आवँयक पदर्छ । अिभभावक र िशक्षकको सहभािगतामा 
बालबािलकाको आवँयकता अनु पका शैक्षिणक िबयाकलापह को ऽैमािसक योजना तयार गिरन्छ । साथै िसकाइ 
उपलिब्धको ऽैमािसक समीक्षा गद सो योजनालाई अ ाविधक गिरन्छ । वैयिक्तक शैक्षिणक योजना तयार गदार् 
अिभभावकको सहभािगता सिुनि त गनुर्पदर्छ । िव ालयको छाऽावासमा बसेर अध्ययन गिररहेका बालबािलकाह को 
अिभभावकको सहभािगता हनु नसकेमा सम्बिन्धत कक्षा िशक्षकले नै योजना तयार गनुर्पन हनु्छ । 

 

वैयिक्तक शैक्षिणक योजनाको मह व 
पा बमले कक्षागत पमा हािसल गनपुन िसकाइ उपलिब्धह  िनिदर्  गरेको हनु्छ । ती िसकाइ उपलिब्धह  
हािसल गनर् पा पःुतक लगायतका िविभ  शैिक्षक साममीह को ूयोग गरी बालमैऽी िशक्षण िविधको ूयोग ारा 
पठनपाठन गराउन ुपन हनु्छ । वैयिक्तक िभ ताका कारण एउटै िवषयमा पिन बालबािलकाको िसकाइ फरक हनु 
सक्छ।अपाङ् गता नभएका बालबािलकाह  भन्दा अपाङ् गता भएका बालबािलकाह लाई िसक्नमा समःया हनु  
सक्छ । त्यसकारण तहगत पमा िनधार्रण गिरएको िसकाइ सक्षमताअनसुार बालबािलकाह लाई सहयोग गनर् 
वैयिक्तक शैक्षिणक योजनामा आवँयक पदर्छ । 

 
९.२ वैयिक्तक शैक्षिणक योजना िनमार्ण गनुर्का उ ेँ यह  
 बालबािलकाह को िसकाइ आवँयकता पिहचान गनर् 
 बालबािलकाको सक्षमता, अवरोध, िच थाहा पाउन 

 बालबािलकाह को व्यिक्तगत िसकाइ आवँयकता अनु प योजना बनाउन 

 योजना अनु प िबयाकलाप स ालन गनर् 
 उपयकु्त शैक्षिणक िविध, साममी छनोट र ूयोग गनर् 
 कायर् अनसुार समय व्यवःथापन गनर् (Time on task) 
 अिभभावक र िशक्षकलाई मागर्दशर्न ूदान गनर् र िजम्मेवार बनाउन 

 िनयिमत सधुारात्मक मूल्या न गनर् 
 बालबािलकाको पढाइ िसप लगायत समम िसकाइ उपलिब्ध सधुार गनर् 

 

९.३ वैयिक्तक शैक्षिणक योजना िनमार्ण ूिबया 
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९.४ वैयिक्तक शैक्षिणक योजना िनमार्णमा अिभभावकको भिूमका 
 वैयिक्तक शैक्षिणक योजना िनमार्ण तथा ऽैमािसक समीक्षात्मक अ ाविधक गदार् िव ालयमा उपिःथत हनु े
 आफ्नो बालबािलकाको िसकाइ अवःथा, िच, सक्षमता, अवरोध आिदबारे िशक्षकसँग छलफल गन 

 बालबािलकाको िसकाइ आवँयकता अनु प सहभािगतात्मक पमा वैयिक्तक शैक्षिणक योजना तयार गनर् म त 
गन 

 वैयिक्तक शैक्षिणक योजनामा तोिकएको आफ्नो िजम्मेवारी अनु प बालबािलकालाई घरमा सहयोग गन 

 बालबािलकाको आवँयकता अनु पका साममीह को समयमानै व्यवःथापन गिरिदन े
 आफ्ना बालबािलकाको िसकाइको अवःथाबारे जानकारीका लािग समय समयमा िव ालयमा जान े
 

९.५ वैयिक्तक शैक्षिणक योजनाको नमनुा पिरचय, ूयोग र मागर्िनदशन 
ूारिम्भक तह (कक्षा १ देिख ३) मा अपाङ् गता भएका तथा कायर्गत सीिमतता भएका बालबािलकाह को पढाइ िसप 
सधुार गनर् सहयोग पयुार्उन े उ ेँयले यो वैयिक्तक शैक्षिणक योजना तयार गिरएको छ। यस पिुःतकामा 
बालबािलकाह को व्यिक्तगत िववरण, सक्षमता, अवरोध, िच तथा पढाइ िसप, गिणत, ःवावलम्वन, बानी व्यवहार, 
शारीिरक गितशीलता, भाषा÷स ार तथा सामािजक िसप जःता के्षऽह  समावेश गिरएको छ।  
वैयिक्तक शैिक्षक योजना तयार गनुर्पूवर् िसकाइ अवःथा पिहचान गनर्का लािग अिभभावकको सहभािगता सिुनि त 
गनुर्पदर्छ।  

 वैयिक्तक शैक्षिणक योजनाको पिुःतकामा िदइएको िव ाथीर्को व्यिक्तगत िववरण, सक्षमता (सबलपक्ष), अवरोध 
(किठनाइ) र िच अिनवायर् पमा भनुर्पदर्छ। 

 बालबािलकाह को िसकाइ अवःथा पिहचान गरी आएको सूचनाह  िदइएको पढाइ िसप, गिणत,ःवावलम्बन 
िसप (िव ाथीर्ले आफले गनर् सक्न ेकुराह  जःतो लगुाको टाँक लगाउने, हात धनु,े नङ काट्ने, कपाल कोन, 

जु ा÷चप्पल लगाउने, तनुा बाँध्ने आिद), बानीव्यवहार (िव ाथीर्ह को बानीव्यवहार जःतो बोिलरहने, 
बरबराउने, िचमोट्ने, टोक्ने, थकु्ने, धकल्ने, अ लाई िपट्न ेआिद), शारीिरक गितशीलता (हात खु ा तथा 

िमित र समय तय{

अिभभावकलाई 
आमन्ऽण

अिभभावकसगँ छलफल, 
िबयाकलाप तय र िजम्मेवारी 

बाँडफाडँ
योजना कायार्न्वयन

िसकाइ मूल्या न 
तथा योजना 
अ ाविधक
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औलंाह  चलाउने, सामान्य सामानह  उठाउने, अन्य शरीरका भागह  चलाउने आिद), भाषा र स ार 
(िव ाथीर्ले िनदशन वा स ेत सु े, बझु्न ेर सोही अनु प ूितिबया गन, साथीह सँग अन्तरिबया गन आिद) 
तथा सामािजकीकरण (साथीह सँग घलुिमल हनु,े नॆ भएर बोल्न,े आदर तथा माया गन आिद) के्षऽह मा 
अिनवायर् उल्लेख गनुर्पदर्छ। 

 पढाइ िसप, ःवावलम्बन, बानीव्यवहार, शारीिरक गितशीलता, भाषा र स ार तथा सामािजक िसप अन्तगर्तका 
के्षऽह मा रही ऽैमािसक योजना बनाई कायार्न्वयन गनुर्पदर्छ। 

 योजना गिरएका िबयाकलापका आधारमा ऽैमािसक पमा उपलिब्धको समीक्षा गरी अक  ऽैमािसकका लािग 
योजना तयार गनुर्पदर्छ। 

 उपलिब्धको समीक्षा गदार् सधुार भइसकेको भए तीन ओटा ःटार (***),सधुारोन्मखु भए दईु ओटा ःटार 
(**) र सधुार नभएको अवःथा भए एक ओटा ःटार (*) िदनपुदर्छ। 

 

नोट:उपलब्ध वैयिक्तक शैक्षिणक योजना अनु प लिक्षत बालबािलकाह को कायर्गत सीिमतता तथा अपाङ् गताको 
आधारमा योजना िनमार्णको अभ्यास गनर् लगाउने। (आवँयकता अनु प योजना पिुःतका तयार गन, सहभागीह लाई 
योजना पिुःतका िवतरण गन, समयबारे जानकारी र िनदशन िदने, अभ्यास गनर् लगाउने, अभ्यासको सपुिरवेक्षण र 
सहयोग गन, ूःततु गनर् लगाउन,े पृ पोषण िदने।) 
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९.६. वैयिक्तक शैिक्षक योजना िनमार्ण  
वौि क अपा ता भएका बालबािलकाको पठन सीप िवकास गनर् सवर् ूथम वैयिक्तक शैिक्षक योजना िनमार्ण गनुर्  
पदर्छ । योजनामा देहाय बमोिजमको उ ेँय िव ाथीर्ले गन िबयाकलाप िशक्षकले गन िबयाकलाप िव ाथीर् घरबाट 
िव ालय आउने गरेको छ भने घरमा अिभभावक वा हेरचाह गन व्यिक्तले गन िबयाकलाप तथा पा बमले तोकेको 
िसकाइ उ ेँयसँगको सम्वन्ध उल्लेख गनुर् पदर्छ । वैयिक्तक शैक्षिणकक योजनामा सामान्यतया देहायका िवषयवःत ु
समेट्न ुपदर्छ । िव ाथीर्को िववरण, िव ालयको िववरण, िव ाथीर्लाई सहयोग गन िव ह को िववरण, िव ाथीर्को 
अिभ ची, उनीह को शौक, सवल पक्ष, सामािजक िसप, उनीह लाई उत्ूरेणा गन तत्वह  र िवगतमा गिरएका 
सहयोगले गरेको सकारात्मक नितजा उल्लेख गनुर् पदर्छ । यसका साथै योजनामा िव ाथीर्को शैिक्षक उपलिब्धमा 
ूभाव पान तत्वह  जःतै िव ालय उपिःथितको अवःथा िव ालय उपिःथत हनु ुभन्दा पिहलेको सूचना तथा िवगतमा 
उनीह लाई केही सहयोग वा सहायतामखुी हःतक्षेप गरेको भए सोको सूचना वा िववरण पिन उल्लेख गनुर् पदर्छ । 
यसका साथै अन्य केही सान्दिभर्क कुराह  भएमा सो पिन उल्लेख गनुर् पदर्छ ।वैयिक्तक शैक्षिणक योजनाको अक  
खण्डमा बालबािलकाको सामािजक र साँःकृितक अवःथा उल्लेख गनुर् पदर्छ । यस खण्डमा पािरवािरक पृ भिूम 
पिरवारको आिथर्क अवःथा बालबािलकाको सं ानात्मक तथा सामािजक र संवेगात्मक अवःथाको सूचना उल्लेख गनुर् 
पदर्छ । योजनाको अक  खण्ड भनेको िसकाइ िबयाकलापसँग सम्विन्धत पाटो हो । यसमा उ ेँय, नितजा, िव ाथीर्ले 
गन िबयाकलाप, घरबाट िव ालय आउने िव ाथीर् भए िव ाथीर्ले गन िबयाकलापह  तथा उक्त िबयाकलापको 
पा बमसँगको आव ता उल्लेख गनुर् पदर्छ । वैयिक्तक शैक्षिणक योजनाको नमूना मािथ उल्लेख गिरएको नमूना 
बमोिजम हनुेछ, जसमा मूल िनम्न कुराह  समावेश छन ्: 
 
९.६.१. पठन सप, सुनाइ बोलाइ, लेखन, ग णतीय सपको ला ग योजना नमाण 
मािथ िदइएको नमूना वैयिक्तक शैक्षिणक योजनालाई अनसुरण गद पठन िसप, सनुाइ बोलाइ िसप, लेखन िसप तथा 
गिणतीय िसप लगायत सामिजक िसपको पिन अिभभावकको संलग्नतामा वैयिक्तक शैक्षिणक योजना िनमार्ण गनर् 
सिकन्छ । यसरी िसकाइमा किठनाइ भएका बालबािलकाह को वैयिक्तक शैक्षिणक योजना िनमार्ण गदार् िनम्न कुराह  
छुटाउन हुँदैनः   
 
िव ाथीर्को िववरण  
नाम थरः .................................................... 
जन्मिमितः ................................................... 
जात जातीः .................................................. 
मातभृाषाः .................................................... 
 
अध्ययनरत िव ालयको िकिसम  
क. िवशेष िव ालय 

ख. ॐोतकक्षा िव ालय 
 
ग. मूलधारका िव ालय (िनयिमत िव ालय) 

घ. एिककृत िव ालय  
 
िव ालयको िववरण  
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िव ालको नामः  

योजना िनमार्णको िमित  

िव ाथीर्को तफर् बाट हःताक्षर गन व्यिक्त वा अिभभावकको िववरण  

िव ाथीर्लाई सहयोग पयुार्उने िव को िववरण  

िव ाथीर् हेरचाह गन व्यिक्त  नाम सम्पकर्  ठेगाना सम्पकर्  िमित  

कक्षा िशक्षक    
िचिकत्सक    
सामािजक कायर्कतार्    

 
अन्य सेवा पिन उपलब्ध गराएको भए  
सहयोगी पयुार्एको सहयोग संःथा कित समय सहयोग 

गरेको िथयो  
    

 
 बालबािलकाको वैयिक्तक िवशेषता वा गणु 
िच :  __________________________________________________________________________ 

सबल पक्ष : ______________________________________________________________________ 

सामािजक िसप : ___________________________________________________________________ 

उत्ूरेक िवन्द ु: ____________________________________________________________________ 

िवगतमा गरेको सहयोगले राॆो नितजा िदएको अिभलेख : ______________________________________ 
 
 शैिक्षक उपलिब्धमा ूभाव पान तत्व 
िव ालय उपिःथितको िववरण: ___________________________________________________________ 

िव ालय भनार् हनु ुभन्दा पिहलेको िववरण ( समय ) : ___________________________________________ 

िवगतमा िसकाइ सहयोग वा अन्य सहयोग गरेको भए सो को 
िववरण : ___________________________________________________________________________ 

अन्य कुनै िवशेष कुरा भए उल्लेख गन : ____________________________________________________ 
 
 ध्यान िदन ुपन पक्ष ∕ के्षऽ 
जात : ____________________________________________________ 

आिथर्क अवःथा: _____________________________________________ 

पािरवािरक पृ भिूम: ___________________________________________ 

सं ानात्मक अवःथा : _________________________________________ 

सामािजक संवेगात्मक अवःथा: ___________________________________ 

 िसकाइ योजना ( हािसल गनुर् पन  ) 

उ ेँय  िबयाकलाप र समय  िशक्षकले गन  अिभभावकले गन 
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पा बमसँगको आव ता  

  
 
 पठनसीपको योजना  

सु मा िव ाथीर्मा भएको 
सीप (१) 

अपेिक्षत 
उपलिब्ध  

(२) 

उपलिब्ध 
हािसल गनर् 
बाधक (३) 

सबल पक्ष (४) उ ेँय हािसल 
गन रणनीित 
(५) 

िबयाकलाप 
ॐोत तथा 
समयाविध 

 (६) 
      

 
अन्त्यमा, 
िसक्न ेसीप  

 
िशक्षकको धारणा : ___________________________________________________________________________ 

मूल्या नको तिरका : __________________________________________________________________________  

िव ाथीर्ले गरेको कायर्को नमनुा : ________________________________________________________________ 

अिभभावकले गरेको थप सहयोग: _________________________________________________________________ 
 
९.६.२. श ण सकाइ याकलाप स चालन 
वैयिक्तक शैिक्षक योजना पिछ पिहचान भएका ूरिम्भक सीपका आधारमा िव ाथीर्को िशक्षण-िसकाइ िबयाकलाप 
स ालन गनुर् पदर्छ । िसकाइ िबयाकलाप संचालन गदार् िनम्न िलिखत तिरका अवलम्बन गनुर् पदर्छ । 

१. ध्विन ारा िसकाउने िचनाउने र उच्चारण गनर् लगाउने; 
२. िवषय वा िचजको सँकेतबाट िसकाउन ेवा िचनाउन;े 
३. अक्षर-प ी देखाएर भ  िसकाउने र िचनाउने; 
४. िमल्दा-जलु्दा अक्षर देखाएर िसकाउने, भ  लगाउने र अक्षर िचनाउने । 
  
अक्षर िचनाउन ेतथा वाचन गनर् लगाउन ेमध्ये बालबािलकाले जनु पिहला गनर् सक्छन ्त्यही िबयाकलाप पिहला गनर् 
लगाउन ुपदर्छ । दइुवटै िबयाकलाप एकैसाथ गनर् सक्छन ्भने एकैसाथ िसकाउन सिकन्छ । 
 
 
(१) ध्विन ारा ःवरवणर् िसकाउन े: 
ःवरवणर्  
अ, आ, इ, ई, उ, ए, ओ िसकाउदा पिहला ध्विन िसकाउन ुपदर्छ । जःतै िशक्षकले अ….. ध्विन िनकाल्ने, यसलाई  
दईु पटक दोहोर् याउने । िव ाथीर्लाई भ  लगाउने दईु पटक दोहोर् याउन लगाउन ुपदर्छ ।कितपय बालबािलकाले 
दईुपटक दोहोर् याउँदैमा िच  वा उच्चारण गनर् सक्दैनन ्।यःतो अवःथामा ५ पटक वा १० पटक वा कितपय 
अवःथामा १०० पटकसम्म पिन दोहोर् याउन ुपदर्छ । 
 
(२) िवषय वा िचज वःतकुो संकेतबाट ःवरवणर्  िसकाउन े: 
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यो िविधबाट ःवरवणर् िसकाउदा ःवरवणर्मा अक्षरसँग सम्विन्धत यथाथर् वःत ु वा खेलौना देखाएर िबयाकलाप गराउन ु 
पदर्छ । जःतै अ िसकाउदा अनार फल वा खेलौना अनार वा अण्डा अम्बा देखाउन ुपदर्छ र छुन लगाउन ुपदर्छ । 
साथै पिहले िशक्षकले अ उच्चारण गरी िव ाथीर्लाई अ उच्चारण गनर् लगाउन ुपदर्छ ।यथाथर् िचज वःत ुवा खेलौना 
देखाउदा सकेसम्म बालबािलकाले पिहले देखेको र अनभुव गरेको िचज वःत ु देखाउन ुपदर्छ । जःतै आ अक्षर 
िसकाउदा आमा देखाउने वा आरन देखाउन ेतर बालबािलकालेआरन देखेका छैनन ्भने आरन देखाउन ुहदेुन ।आल ु
वा आगो वा आम्खोरा वा अन्य आ बाट सु  हनु ेबालबािलकाले िचनेका िचज वःत ुदेखाउन ुपदर्छ ।र ःपरश गराउन ु
पदर्छ । एवं िरतले अन्य ःवर बणर्सँग सम्विन्धत चीज वःतकुो सहायताले ःवर वणर् िसकाउन ुपदर्छ । उच्चारण 
गनर् लगाउन ुपदर्छ । 
 
(३) अक्षरपि  देखाएर ःवर वणर् पिहचान गनर् र उच्चारण गनर् िसकाउने : यस िविधमा िशक्षकले ःवर वणर्को शब्द 
पि  िनमार्ण गन र देखाउदै िसकाउने।अर तत्काल िसकाउन ुपन र िसकाउन ुनपन शब्दपि  टेवलमा लहरै राख्न े
अिन बालबािलकालाई िच  लगाउने वा िटप्न लगाउने गनुर् पदर्छ । 

(४) िमल्दा जलु्दा अक्षर देखाएर िसकाउन े: यस िविधमा अ सँग िमल्न ेअक्षर आ, उ, ओ, लाई देखाउदै िसकाउन ु
पदर्छ ।  

(५) िशक्षकको हाउभाउबाट िसकाउने :  यस िविधमा अ अक्षर िसकाउदा िशक्षकले अनार समातेको जःतो हाउभाउ 
गद िसकाउन ुपदर्छ ।  

अब मूल्या नको पालो भएको छ । यसमा िशक्षकले िचनाउन ुपन अक्षर िचन ेनिचनेको वा उच्चारण गनर् सके 
नसकेको अिभलेख वैयकेितक शैिक्षक योजनामा राख्न ुपदर्छ । 

व्य न वणर् िसकाउने तिरका : 

क   ख   ग   घ   ङ   च   छ   ज   झ    ट   ठ   ड   ढ    त   थ   द   ध   

 न   प   फ   ब   भ   म   य   र   ल   व   श   ह  
व्य न वणर् िसकाउदा पिन ःवर वणर् िसकाउने मािथ उल्लेख गिरएका ५ वटै तिरका अवलम्वन गनुर् पदर्छ । जःतै 
क िसकाउदा क ध्विन िसकाउने, कप वा किमला वा कलम वा कछुवा वा कराही मध्ये िव ाथीर्ले जनु वःत ुदेखेको 
छ त्यसको खेलौना वा त्यो वःत ुदेखाउने । क लेिखएको अक्षरप ी देखाउने । क-सँग िमल्ने अक्षर देखाउने, जःतै 
(ब र व िमल्दछ ।) तथा िशक्षकको हाउभाउबाट िसकाउने, उदाहरणका लािग कराही समातेको हाउभाउ वा कलम 
समातेको हाउभाउ  देखाएर िसकाउन े।  ख-अक्षर िसकाउदा ध्विन िसकाउने, खरायो वा खल वा खिटया मध्ये 
िव ाथीर्ले जनु वःत ुदेखेको छ त्यसको खेलौना वा त्यो वःत ुदेखाउने । ख लेिखएको अक्षरप ी देखाउने । ख-
सँग िमल्ने जलु्दो अक्षर देखाउने, जःतै ( र र व िमल्दछ) । िशक्षकले हाउभाउबाट िसकाउने, उदाहरणका लािग 
खरायो देखाउने,  खरायो जःतै हाउभाउ वा खरायो समातेको हाउभाउ देखाएर िसकाउने ।  ग-अक्षर िसकाउदा ग 
ध्विन िसकाउन,े गाई वा गाजर वा गमला वा गधा मध्ये िव ाथीर्ले जनु वःत ुदेखेको छ त्यसको खेलौना वा त्यो 
वःत ु देखाउन े । “ग” लेिखएको अक्षर-प ी देखाउने । ग-सँग िमल्न े अक्षर देखाउने, जःतै (म   
िमल्दछ ।) तथा िशक्षकको हाउभाउबाट िसकाउने , उदाहरणका लािग गाईको हाउभाउ वा गमला समातेको हाउभाउ  
देखाएर िसकाउने । घ िसकाउदा घ-को ध्विन िसकाउने, घर वा घडी वा घैला मध्ये िव ाथीर्ले जनु वःत ुदेखेको छ 
त्यसको खेलौना वा त्यो वःत ुदेखाउने । घ लेिखएको अक्षरप ी देखाउने । घ सँग िमल्ने अक्षर देखाउने, जःतै (ध 
िमल्दछ ।) तथा िशक्षकको हाउभाउबाट िसकाउने, उदाहरणका लािग घिड देखाएर वा घरको िचऽ देखाएर  
िसकाउने । “ङ” िसकाउदा “ङ” ध्विन िसकाउने, नङ वा िपङ जःता िचज मध्ये िव ाथीर्ले जनु वःत ु देखेको छ 
त्यसको िचऽ वा त्यो वःत ुदेखाउने । ङ लेिखएको अक्षर पि  देखाउने । ङ-सँग िमल्न ेअक्षर देखाउने, जःतै (ड  
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िमल्दछ ।) तथा िशक्षकले उनीह सँग भएको वःत ुजःतै नङ समातेर िसकाउने, िपङको िचऽ देखाउदै हाउभाउ 
समेत गरेर देखाएर िसकाउने । Õच’ िसकाउदा पिहले च-ध्विन िसकाउन,े चरा वा चःमा वा चकटी जःता चीज मध्ये 
िव ाथीर्ले जनु वःत ु देखेको छ त्यसको खेलौना वा त्यो वःत ु देखाउने । Õच’ लेिखएको अक्षर-प ी  
देखाउने । Õच' अक्षर देखाउने तथा िशक्षकको चराको हाउभाउ गद िसकाउने, चःमा समातेर वा चःमा आफुले 
लगाउदै वा िव ाथीर्लाई लगाई िदएर उच्चारण गद देखाएर िसकाउन े। यसैगरी तल िदइएका ूत्येक व्य न वणर्  
िसकाउदा र उच्चारण गदार् यी व्य न वणर्बाट ब े शब्दह बाट मािथ उल्लेख गिरएका ५ वटै तिरकाह  अवलम्वन 
गनुर् पदर्छ । िशक्षण िसकाइ गनुर् पदर्छ । यी वा यःतै ूकारका शब्दबाट बालबािलकाह  पिरिचत वा सहज हनुे र 
घर पिरवारमा ूयोग हनु ेशब्दको ूयोग गरी िशक्षण िसकाइ गनुर् पदर्छ । यसवाहेक बालबािलकाको घरपिरवारमा 
ूयोग हनु े अ  नै सरल शब्दह  र साममीह को ूयोग हनु े गरेको छ भन े सो समेतबाट पिन िसकाउन  
सिकन्छ ।  

क  = कप, कराही, कलम, कछुवा  

ख  = खरायो,   खाम खल  खिटया 
ग  = गाई गमला गधा गाजर 

घ  = घर घिड घोडा घैला 
ङ  = नङ  िपङ 

च  = चरा च ा चःमा  चकटी 
छ  = छाता छत छऽेटोपी 
ज  = जग जरायो ज ल 

झ   = झरना झोला झण्डा 
ट  = टपरी टोपी टेबल टमाटर 

ठ  = ठडेउरो ठेगाना  

ड  = डम  डाफेँ डसना 
ढ   = ढकनी ढँुगा ढाकी 
त   = तराज ुताल्चा तिःबर 

थ   = थमर्स थाल  
द   = दमाहा, दराज, दही 
ध   = धनषु, धरहरा  

न   = निरवल, नक्शा, नदी  

प   = पहाड, पतुली, परेवा, पैसा 
फ   =फसीर्, फुल, फटेङ्मा 
ब   = बाँदर, बन्दकु, बाजा 
भ   = भकुन्डो, भकारी 
म   = मकै, मम्फली, मटेङ्मा 
य  = यता, य , यती 
र   = रथ रकेट रगत 

ल   = लसनु लगुा  
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व   = विकल वखल 

श   = शरीर  

ह  = हिरयो, हलो, हत्केला  
 

 गिणत िशक्षण िसकाइ गन तिरका : 
वौि क अपा ता भएका बालबािलकालाई गिणतीय सक्षरता िसकाउदा सामान्यतया अंक, पिरमाण,  आकार िसकाउन ु
पदर्छ, र त्यसपिछ साधारण जोड घटाउ िसकाउन ुपदर्छ । त्यसपिछ बालबािलकाले िसक्न सक्दछन ्भने गणुन र 
भाग पिन िसकाउन सिकन्छ ।   
 
१. Modelling : अंक िसकाइ गदार् Modelling ( नमूना ) को ूयोग गरी िशक्षण िसकाइ गनुर् पदर्छ ।यस िविधमा 
िशक्षकले सवर् ूथम िव ाथीर्ले देखेका , ूयोग गरेका वा अनभुव गरेका बःतहु  ूयोग गरी छोटा र सरल कथा 
भ ु पदर्छ । जःतै बालबािलकाले देखेका भाँडाकँुडा, खाने कुरा ूयोग गरी कथा भ े । उदाहरणका लािग रामसँग 
१ वटा िबःकुट िथयो , आमासँग २ वटा , दाईसँग ३ वटा, भाईसँग ४ वटा र बवुासँग ५ वटा भनेर िबःकुट 
देखाउदै शब्द िसकाउन ुपदर्छ । र त्यस पिछ पि  देखाउदै अंक िचनाउन ुपदर्छ । 
 
२. Manupulatives : (गणना गन बःत)ु वौि क अपा ता भएका बालबािलकाले Modelling बाट माऽ िसक्न नसक्न े
पिन हनु सक्दछ । त्यसैले उनीह लाई Manupulatives: (ग  िसकाउन े वःत)ु पिन ूयोग गनुर्  
पदर्छ । गणना गनर् िसकाउने, वःतमुा ब्लक, लडुो खेल्दा ूयोग गन िविभ  रङको गोल िटका ूयोग गनुर् पदर्छ । 
बजारबाट खिरद गरेका वःत ुनपाएमा बालबािलकाले ूयोग गिररहेका गचु्चा वा िवःकुट, िसन्का वा सलाइको काँटी 
वा अन्य कुनै वःतकुो ूयोग गनर् सिकन्छ । तर सलाइको काँटी ूयोग गदार् बालबािलकाले मखुमा नराखेको कुरा 
िनि त गनुर् पदर्छ । यसरी १,२,३,४,५  ग  िसकाउन े। िविभ  वःतकुो नमूना देखाएर  तथा गणना गन वःत ु
देखाएर िशक्षण िसकाइ गदार् बालबािलकालाई गिणतीय अवधारणा िसकाउन सहज हनु्छ । मािथ उिल्लिखत दईु िविध 
ूयोग गदार् िशक्षकले ूत्यक्ष पमा उिल्लिखत शैिक्षक साममी ूयोग गद बारम्बार दोहोयार्उदै िशक्षण िसकाइ गनुर् 
पदर्छ । मािथ उिल्लिखत साममीका अलावा अन्य साममी पिन ूयोग गनर् सिकन्छ । तर ती साममीसँग बालबािलका 
भने पिरिचत भएको हनु ुपदर्छ । 
 
३. िशक्षक िनदिशत अवःथा : बालबािलकालाई १ देखी ५ सम्मका अंक गणनाको अवधारणा िसकाएपिछ िशक्षकले 
मािथ उिल्लिखत साममी ूयोग गद अंक िच  लगाउन ुपदर्छ । अंक िच  लगाउदा शब्दप ी वा िबःकुट वा लडुोको 
िटका वा सलाइको काँटी वा सलाइको ब ा ूयोग गनर् सिकन्छ ।अंक िच  लगाउदा पिहले अंक िसकाउदा जनु 
साममी ूयोग गिरएको िथयो, त्यही साममी ूयोग गनुर् पदर्छ । यसरी पिहले ूयोग गरेको साममी ूयोग नगरी अन्य 
साममी ूयोग गदार् वौि क अपा ता भएका बालबािलकालाई पिहचानमा समःया हनु ेगदर्छ । 

 िशक्षक िनदिशत अभ्यास गराउदा साममी देखाउदै ू  गद गनुर् पदर्छ । 

 अक  पटक िशक्षकले िव ाथीर्लाई अंक भ  लगाउन ुपदर्छ । अंक पिहचान गनर् लगाउन ेर भ  लगाउने 
कायर् दईु पटक वा ५ पटक वा १० पटक वा कितपय अवःथामा १०० पटक सम्म पिन दोहोर् र्याउन ुपन हनु  
सक्छ । 

 
४. ःवतन्ऽ अभ्यास :  िशक्षक िनदिशत अभ्यास गरेपिछ बालबािलकालाई ःवतन्ऽ पमा अभ्यास गनर् लगाउन ु 
पदर्छ । यस बममा बालबािलकाको अगािड टेवलमा अंक िसकाउदा ूयोग गरेका वःत ुरािखिदन ेर िच  लगाउन ु
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पदर्छ । यसमा शु मा १ पटकमाऽ िशक्षकले िनदशन िदन ुपदर्छ । त्यसपिछ बालबािलकालाई आफै आफ्नो 
कामको मूल्यांकन गराउन ुपदर्छ । वौि क अपा ता भएका बालबािलकाह को ःमरण क्षमता कमजोर हनुे भएकोले 
१ देखी ५ सम्म ग  सक्न ेभएपिछ ५₋१०, १०₋२०, २०₋३०, ३०₋४०, ४०₋५०, ५०₋६०, ६०₋७०, ७०₋८०, 
८०₋९०, ९०₋१०० सम्म गणना मािथकै ४ वटा िविध ूयोग गनर् र अंक पिहचान गरी िसकाउन ुपदर्छ । यसरी 
साना-साना अंशमा अंक िच  र गणना गनर् िसकाउदा शु मा िसकेका १₋५, १०₋२०, ३०₋४० लाई पनु अभ्यास 
गराउन ुपदर्छ । वौि क अपा ता भएका बालबािलकालाई औला देखाउदै ग  पिन िसकाउन सिकन्छ, तर Autism  
भएका बालबािलकाले Body language  नबझु्न सक्छन ्भ े कुरामा ध्यान िदन ुपदर्छ । त्यसै गरी Discalculia भएका 
बालबािलकाले अंक पिहचान गनर् नसक्न ेभएको हनुाले अक्षरबाट िसकाउन ुपदर्छ । जःतै: एक, दईु, तीन, चार, 
पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दश, एघार, बा॑, ते॑, चौध, पन्ी, सो॑, सऽ, अठार, उ ाइस, बीस अक्षर  लेखेर िसकाउन ु
पदर्छ । ंय साममी ूयोग गरेर पिन िसकाउन सिकन्छ । जःतै Online  साममी  । 

वौि क अपा ता भएका बालबािलकालाई ंय साममी देखाउदा शब्दप ीमा गोलो घेरा बनाएर पिन िसकाउन  
सिकन्छ ।जःतै: १ अंक िसकाउदा १ मा एउटा ०,  २ अंक िसकाउदा ०,२,० दइुटा गोलो,  ३ अंक िसकाउदा  
अंक ३ मा तीन वटा गोल घेरा, ४ अंक िसकाउदा ४ मा ४ वटा  ० (गोल घेरा)  ५ अंक िसकाउदा ५ मा ५ वटा 
गोल घेरा,  ६ अंक िसकाउदा ६ मा ३ वटा गोलो िभऽ अक  दईुवटा गोलो बनाएर िसकाउन ुपदर्छ । ७ अंक 
िसकाउदा ७ अंकमा ४ वटा ठूलो गोलो  र ३ वटा सानो गोलो ( तीनवटा ठूलो गोलो िभऽ ) बनाउन ुपदर्छ । ८ 
अंक िसकाउदा ८ अंकमा ४ वटा ठूलो गोलो  र ती ४ वटा गोलो िभऽ  ४ वटा सानो गोलो बनाएर िचनाउन ु 
पदर्छ । त्यसैगरी ९ अंक िचनाउदा ५ वटा ठूलो गोलो र ती मध्ये ४ वटा ठूलो गोलोमा सानो गोलो बनाएर 
िसकाउन ुपदर्छ । १० अंक िसकाउदा अंकमा ५ वटा ठूलो गोलो र ती गोलो िभऽ ५ वटै सानो गोलो बनाएर 
िसकाउन ुपदर्छ । यस ूकार गोलो तथा थोप्लाह को म तबाट अंक िच  र भ  िसकाइ सकेपिछ सरल जोड पिन 
िसकाउन ुपदर्छ । जःतै,  २१+२ जोड्न ुपदार् अंकह  मािथ गोलाह  राखी गनेर जोड्न िसकाउने । जःतै:  पछािडको 
१ मा भएकोमा एउटा गोलो र २ मा  भएको दईुवटा गोलो जोड्दा ३ हनु्छ र अगािडको २ सँग जोड्ने कुनै अंक 
नहनुाले २ नै भई जम्मा २३ हनु्छ भनी अवधारणा िसकाउन ुपदर्छ । यसलाई पिन Modelling , Manipulatives तथा 
िशक्षक िनदिशत अभ्यास िविधबाट पिन िसकाउन ुपदर्छ ।  

 
९.६.३. वौ धक अपा गता भएका बालबा लकालाई क ामा यवि थत रा  ेत रका:   
वौि क अपा ता भएका बालबािलकाह  visual  learners  ( ंयबाट िसकाइ गन ) समूह भएकोले बिढ भन्दा बिढ 
ौव्य ंय साममी ूयोग गनर् िमल्ने गिर कक्षाकोठा व्यवःथापन गनुर् पदर्छ । 

१. िव ालयमा कम्प्यूटरबाट स ालन गनर् सिकन ेअवःथा भएमा कम्प्यूटरको ू योग गनर् िमल्ने गिर बसाइ व्यवःथापन 
गनुर् पदर्छ । 

२. कक्षामा डेःक बेन्चलाई गोलो गरी नराखेर पिङ्तमा नै िमलाएर राख्न ु पदर्छ । वौि क अपा ता भएका 
बालबािलकाले िछ ै ध्यान अन्यऽ लैजाने भएकोले झ्याल र ढोका निजकै डेःक र बेन्च राख्न ुहदैुन । ADHD  
भएका बालबािलकाको बसाइ िशक्षकको निजक मै राख्न ुपदर्छ । 

३. कक्षाकोठाको िनयम तथा दैिनक कायर्तािलका िचऽात्मक पमा तयार गरी बालबािलकाले ःप सँग देख्न ेगरी 
टाँःन ुपदर्छ । बालबािलकालाई उक्त िनयम सधै पढ्न लगाउन ुपदर्छ । उदाहरणका लािग नबोली बःने,  सु े 
साथीलाई सामान िदन ेर साथीसँग पिन सामान िलन े। मखु छोप्ने, माःक लगाउन े। आफ्नो पालोमा बोल्न ेर 
खेल्ने, आफ्ना सामान जतन गन, जहाँबाट िनकालेको छ त्यही राख्न े। िशक्षकको ू को जवाफ िदने जःता 
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िचऽ तथा क्याप्सन बनाइ टाःँन ुपदर्छ । दैिनक कायर्तािलकामा पिन ूाथर्ना गन, िसकाइ िबयाकलाप गन, सानो 
समूहमा काम गन,  एक्लै काम गन, ू को उ र भ े, हात धनुे, खाजा खाने, खेल्न,े शौचालय जाने, नाचगान 
गन, जःता िबयाकलापको िचऽात्मक तािलका बनाइ बालबािलकाले राॆोसँग देख्न े ठाउँमा राख्न ु पदर्छ र 
बालबािलकालाई त्यसै अनसुार अभ्यःत गराउन ुपदर्छ । कक्षाकोठा शान्त बनाउने, उिचत तापबममा राख्न,े पयार्  
(तर धेरै होइन ) ूकाशको व्यवःथा गन । अत्यिधक गमीर् र जाडोले बालबािलकाको सोचाइको तौरतिरकामा अवरोध 
ल्याउने भएकोले तापबम ूकाशको उिचत व्यवःथापन गन । 

 

 

१०.१ पिरचय र महत्व 
ूारिम्भक बालिवकास उमेर समूहका बालबािलकाको िवकासात्मक अवःथा पिहचान गरी उनीह लाई ू दान गनुर्पन सहयोग 

तथा सेवाह को िवषयमा गिरने योजना हो । यो योजनाले िवकासात्मक समःया र समाधानका उपायह  पिहचान गदर्छ । 

यसबाट िवकासमा किठनाइ भएका बालबािलकाको अवःथा अझ िबमनबाट रोकी सवार् ीण िवकासका लागी िविभ  
सहयोगह  गदर्छ । अिभभावक र िशक्षकको सहभािगतामा बालबािलकाको आवँयकता अनु पका दैिनक 
िबयाकलापह को योजना तयार गिरन्छ । साथै दैिनक िबयाकलापह को उपलिब्धको समीक्षा गद सो योजनालाई 
अ ाविधक गिरन्छ । वैयिक्तक पिरवार सेवा योजना तयार गदार् अिभभावकका साथै पिरवारका अन्य सदःयको 
सहभािगता सिुनि त गनुर्पदर्छ । वैयिक्तक पिरवार सेवा योजनाको अवधारणा नेपाल सरकार, िशक्षा, िव ान तथा 
ूिविध मन्ऽालय अन्तगर्त िशक्षा के्षऽको योजना २०२१–२०३० मा पिन समावेश गिरएको छ । 

 यो योजना पिरवार लिक्षत हनु्छ र पिरवारका लािग पिरणामह  बनाएका हनु्छन\ । 

 यो योजना घरपिरवारसँग बसेर बनाउने भएकाले बालबािलकाह को दैिनक िदनचयार् र गितिविधमा 
ूारिम्भक हःतक्षेप गिरन्छ । 

 यसले सबै सेवाह लाई एक योजनामा समािहत गनर् गितिविधह  समावेश गदर्छ । 
 

वैयिक्तक पिरवार सेवा योजनाको मह व 
वैयिक्तक पिरवार सेवा योजनाको ूारिम्भक हःतक्षेपको मटुु हो। एक िलिखत योजना हो, जसलाई टोली ारा तयार 
गिरन्छ। यो टोलीले पिरवार र बालबािलकाको नितजा रेकडर् गदर्छ। यो योजनाले ूारिम्भक हःतक्षेप सेवाह को 
सूिच तयार गदर्छ, जसले ती पिरणामह मा पगु्न म त गदर्छ र किहले,  कहाँ र ती सेवाह  कसरी डेिलभर हनुछे 
भनेर वणर्न गदर्छ। टोलीले पिरवारलाई सहयोग परु् याउन सम्बिन्धत सरोकारवालाह  जःतै ःवःथकमीर्,  थेरािपःटसँग 
िमलेर काम गदर्छ। वैयिक्तक िभ ताका कारण एकै उमेरका बालबािलकाको सवार् ीण िवकासमा फरक हनुसक्छ । 
अपाङ् गता नभएका बालबािलकाह भन्दा अपाङ् गता भएका बालबािलकाह लाई िसक्नमा समःया हनुसक्छ । 
त्यसकारण ूारिम्भक बालिवकास उमेर समूहका बालबािलकाह को आवँयकता अनसुार सवार् ीण िवकासमा सहयोग 
गनर् वैयिक्तक पिरवार सेवा योजना आवँयक पदर्छ । 
 

१०.२ वैयिक्तक पिरवार सेवा योजना िनमार्ण गनुर्का उ ेँ यह  
 बालबािलकाह को िवकासात्मक अवःथा पिहचान गनर् 
 बालबािलकाह को सक्षमता, अवरोध, िच थाहा पाउन 

 बालबािलकाह को व्यिक्तगत िवकासात्मकअवःथा अनु प योजना बनाउन 

 योजना अनु प िबयाकलाप स ालन गनर् 

एकाइ १०: वैयिक्तक पिरवार सेवा योजना  (Individual Family Support Plan)  
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 उपयकु्त सहयोग तथा सेवाह को छनोट र ूयोग गनर् 
 अिभभावक र िशक्षकलाई मागर्दशर्न ूदान गनर् र िजम्मेवार बनाउन 

 िनयिमत सधुारात्मक मूल्या न गनर् 
 बालबािलकाको दैिनक िबयाकलापह को उपलिब्ध सधुार गनर् 

 

१०.३. वैयिक्तक पिरवार सेवा योजना िनमार्णमा अिभभावक र पिरवारको भिूमका 
 आफ्नो बालबािलकाको िसकाइ अवःथा, िच, सक्षमता, अवरोध आिद बारे िशक्षकसँग छलफल गन 
 बालबािलकाको आवँयकता अनु प सहभािगतात्मक पमा वैयिक्तक वैयिक्तक पिरवार सेवा योजना िनमार्ण 

गनर् म त गन 

 वैयिक्तक पिरवार सेवा योजनामा तोिकएको आफ्नो िजम्मेवारी अनु प बालबािलकालाई घरमा सहयोग गन 

 बालबािलकाको आवँयकता अनु पका साममीह को समयमा नै व्यवःथापन गिर िदन े
 आफ्ना बालबािलकाको िसकाइको अवःथा बारे जानकारीका लािग समय समयमा छलफल गन 

१०.४. योजना िनमार्ण टोली तथा ूिबया 
 अिभभावक, पिरवारका सदःय, ूारिम्भक बाल िवकासका िशक्षक, ॐोत िशक्षक, ःवाःथ्यकमीर्, िव , 

परामशर्दाता, थेरािपःटह को संलग्नतामा योजना िनमार्ण गन ।  
 योजनामा सवार् ीण िवकासका (शारीिरक, मानिसक, सामािजक, संवेगात्मक) अवःथा तथा समःया र समःया 

समाधान गनर् आवँयक पन सेवाह  जःतै ःवाःथ्य सेवा, पोषण सेवा, अिभभावकलाई आिथर्क लगायतका 
सहयोग, ःवाःथ्य सहयोग सल्लाह सेवा लगायतका सेवाह  समावेश हनु्छन।्यस सेवामा रेफरल सेवा पिन 
समावेश हनु्छ । 
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मािथ उल्लेिखत िनमार्ण ूिकयाको पिहलो चरणमा िशक्षकले भेटघाट र र सम्बन्ध िवःतार गद लिक्षत 
बालाबािलकाह को किठनाइ आिदको बारेमा बाबआुमा र पिरवासँग छलफल गिरन्छ । अक  चरणमा अवःथा 
िव षेण गिरन्छ जसमा अिभभावक, पिरवारका सदःय, ूारिम्भक बालिवकासका िशक्षक, ःवाःथ्यकमीर्, थेरािपःटह को 
संलग्नतामा बालबािलकाह को दैिनक िदनचयार् र गितिविधमा छलफल गिरन्छ । तेॐो चरणमा बालबािलकाको 
वैयिक्तक योजना सम्वन्धमा छलफल तथा िनणर्य गिरन्छ जसमा बालबािलकाको पूवर् िवकासात्मक अवःथा पिहचान 
तथा िवकासात्मक अवःथा पिहचान तथआ समाधानका उपायह  पिहचान गनर् अिभभावकह सँग छलफल गिरन्छ । 
त्यसपिछको चौथो चरणमा कायर्योजना िनधार्रण गिरन्छ र सोको आधारमा वैयिक्तक शैक्षिणक योजना तयार  
गिरन्छ र यसमा घरमा गिरने सहयोग, साममी, समय तथा अन्य सेवा ूदायकबाट ूा  हनुसक्न ेसिुवधाह  पिन 
ःप पले मा योजनामा उल्लेख गिरएको हनु्छ । त्यसपिछको पाँचौ चरणमा कायर्योजना कायर्न्वयन तथा अनगुमन 
गिरन्छ जसमा निजकबाट सहयोग गन आमा, बबुा, िददी, दाइ र पिरवारका अन्य सदःयको भिूमकामा जोड िदन ेर 
अनगुमन गन गिरन्छ र छलफल एवम ्छलफलको लािग अिभभआवकह सँग अन्तरिबया पिन गिरन्छ । सबै भन्दा 
अिन्तम चरणमा  समीक्षा र योजनालाई अ ाविधक गन काम गिरन्छ जसमा कायर्योजना अनसुार उपलिब्ध भए न 
भएको, क्षमता अिभविृ  भए नभएको, अपेिक्षत िसपह को िवकास भए नभएको जःता कुराह  चेकिल ,  अन्तरवातार्, 
छलफल आिद माध्यमबाट मापन गिरन्छ ।  

 

१०.५. योजना बनाउँदा ध्यान िदन ुपन िवषयह  
 बालअिधकार तथा बालबािलकाह को सरुक्षा 
 तथ्यगत िववरण तथा रेकडर् व्यवःथापन 

 गोपनीयताको सिुनि तता 
 बालबािलकाह को उच्चतम िहत 

 उपयकु्त समय, िमित र ःथानको तय गन 
 अिभभावक र पिरवारका सदःयको सिुनि तता 
 सम्बिन्धत सेवा ूदायक सिुनि तता तथा समन्वय 

 सेवा ूदायकका बारेमा अिभभावकलाई ू  जानकारी 
 बालबािलकाको िनि त आवँयकता पूरा गनर्को लािग ॐोतको आधारमा छलफल गन र ॐोतको सिुनि त गन 
 िवकासमा किठनाइ भएका बालबािलकाह को सूचना स लन गन 
 सेवा ूदायक कहाँ गनुर्पन सामान्य कायर्बारे अिभभावकलाई जानकारी 
 के, कसरी, कहा ँकहाँ सेवासिुवधा ूा  गिररहेको सो बारेमा जानकारी िलने 
 सम्भािवत कायर्गत सीिमतता तथा अपाङ् गता बारे अिभभावकलाई सामान्य जानकारी 
 सेवा ूदायककोमा गए नगएको फलोअप र नगएको भए सेवा ूदायकमा जान अनरुोध गन 
 कायर्सम्पादनको बेलामा आउन सक्न ेसम्भािवत जोिखमको बारेमा पिन छलफल गन 
 िव ालयका िशक्षकसँग बैठक तथा छलफल गन 
 बालबािलकाको दैिनक िबयाकलापह  उपलिब्ध भए नभएकोबारेमा जानकारी िलन े
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एकाइ ११ :  अिभभावकको संलग्नता (Parents Engagement)   
 

११.१. अिभभावकह को संलग्नता : पिरचय, महत्व, सहयोगका के्षऽ, कसरी गन 
बालबािलकाको सवार्ि ण िवकासमा अिभभावकको अहम भिूमका रहन्छ । आफ्ना बालकािलकाको ख्याल गन र 
आवँयकताको सम्वोधन गन कुरामा पिहलो चासो र िचन्ता उनीह को अिभभावकलाई हनु्छ । आफ्ना सन्तितलाई 
पालनपोषण गन राॆो िशक्षा िदक्षा िदन,े पिरवारको िजम्मेवार सदःय र समाजको एउटा असल नागिरक बनाउने ध्येय 
राखेको हनु्छ । यसकारण पिन अिभभावकको भिूमका अनसुार सन्तानले आफुलाई अिघ बढ्ने वातावरण बनाउछ । 
अपा ता भएका बालकािलकालाई अझ अिभभावकको बिढ नै आवँयकता पदर्छ । हरेक पाइलामा अिभभावकको 
साथ र सहयोगको खाँचो पदर्छ । बौि क अपा ता भएका बालबािलकाले पिन ान र िसप िसकेर आफ्नो हेरचाह 
आफै गनर्, आफू अनकुुलका िसपका काम गरेर आजर्न गनर् र आत्म िनभर्र हनु सक्तछन ्। उनीह ले आफ्ना दैिनक 
काम गनर् िसके भन ेउनीह लाई माऽ नभएर अिभभावक र पिरवारका सदःयलाई पिन सहजता हनु्छ । उनीह ले 
िसप िसकेर आय आजर्नका काम गरे भन ेअिभभावक र पिरवारका सदःयले उनीह को िचन्ता िलन ुपदन । त्यसैले 
अिभभावकले बौि क अपा ता भएको आफ्नो बालबािलकाको िशक्षाका लािग खिटिदनपुन हनु्छ । बौि क अपा ता 
भएको आफ्नो बालबािलकाका लािग िशक्षाका लािग मखु्य भिूमका नै अिभभावकको हनु्छ। 

 

अिभभावक भ ाले कसलाई बिुझन्छः 
 घरको मखु्य मान्छे, घरमूली, घरको आिथर्क सामािजक िवषयमा िजम्मेवार व्यिक्त,  
 बाब,ु आमा, दाज,ु भाई, िददी, बिहनी, बाजे, बज्यै वा िव ाथीर्को पालनपोषण गन र पठनपाठनको व्यवःथा 
िमलाउने व्यिक्त -िशक्षा िनयमावली २०५९ _ 

  तर िव. व्य. स. को अध्यक्ष वा सदःय छनौट ूयोजनका लािग बाब,ु आमा, बाजे वा बज्यै माऽ अिभभावक 
मािनन े-िशक्षा िनयमावली २०५९ _ 
 
११.२  अिभभावकको र िशक्षकको भिूमका   
अिभभावकको आिथर्क भिूमका   

 पिरवारका सदःयका लािय  आवँयक पन आिथर्कको जोहो गन,   
 ॐोत जटुाउन ेर खचर् व्यवःथापन गन _ 

अिभभावकको सामािजक भिूमका 
 अपा ता िव  हनु े िढबादी कुराह  जःतै ौाप व पाप जःता कुराह लाई नमा ,े घरमा भएको अपा तालाई 

ढाकछोप नगन, समःयालाई साझा (Sharing) गन;   
 पिरवारका सदःयह लाई समाजका गितिविधको जानकारी गराउने घलुिमल गराउने; 
 सामािजक कायर्मा सिरक हनु उत्ूिेरत गन; 
 सामािजक गितिविधमा समाजको सदःय भएका नाताले परुा गनुर्पन िजम्मेवारी र कतर्व्य वोध गराउन े  

अिभभावकको शैिक्षक भिूमका 
 िशक्षाको आवँयकता र महत्वको बारेमा जा  ूयास गन  
 घरमा शैिक्षक वातावरण कायम राख्न े  
 सन्ततीको िशक्षाको बारेमा िवशेष िवचार गन  
 उिचत शैिक्षक केन्ि वा संःथाको खोजी गन  
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 बालबािलकालाई शैिक्षक केन्िमा भनार् गन  
 आवँयक साममीको जोहो गिरिदने  
 िसक्न ूिेरत गन र समय व्यवःथापनमा ध्यान िदन े
 िव ालयका गितिविधसँग निजक रहन े
 िव ालयबाट बेलाबेलामा बालबािलकाको ूगितको जानकारी िलन े
 ूगितका आधारमा आवँयक कदम चाल्न े

  
िशक्षकको भिूमका 
 िव ालयमा पाप, ौाप वा अन्य ढीवादी िबचारलाई बढावा निदन;े  
 पिरवारको सदःयका पमा समान व्यवहार र बोलीवचन गन;  
 फरक क्षमता र िचको िवषय पिहचान गन; 
 आवँयक सहायता सेवाको व्यवःथा िमलाउने; 
 राज्यका ऐन, नीित, िनयम र कायर्बमका बारेमा खोजी र जानकारी िलन कोिशश गन;{  
 उपयकु्त सेवा-ूदायी संःथा वा िव ालयको खोजी गन;  
 आवँयकताका आधारमा पहुँच िवःतारमा पहल गन;{ 
 िव ाथीर्को िनरन्तर सम्पकर् मा रहने; 
 िव ाथीर्को ूगितका बारेमा जानकारी िलने;  
 राज्यबाट उपलब्ध गराउने सेवासिुवधाह को िवतरण िठकसँग भए नभएकोबारे जानकारी राख्न;े  
 िव=व्य=स= र िव=अ=सं+=मा ूितिनिधत्व गनर् र ूितिनिध छा  सिबय रहने;  
 िव ालयमा अपा तामैऽी वातावरण िनमार्णमा पहल गन ।    

 

११.३  अिभभावकले गन सहयोगका के्षऽह   
वौि क अपाङ्ता भएका बालबािलकाह कोः 

 ःवावलम्वन -िनत्यकमर्_ िसप सम्वन्धी अभ्यास गराउन; 
 िहडडलु -Mobility_ सम्वन्धी तािलम गराउन; 
 स ार Communication Skill_ िसप सम्वन्धी अभ्यास गराउन; 
 वैयिक्तक शैिक्षक योजना -IEP _  र वैयिक्तक पिरवार सेवा योजना  - IESP _ िनमार्ण गनर्; 
 िसकाइमा अभ्यास गराउन; 
 ःवाःथ्य उपचार गराउन; 
 िवशेष  सेवा िलन र ूदान गनर्;  
 पूवर्-व्यवसाियक र व्यवसाियक िसप िवकास गराउन; 
 आयआजर्न सम्वन्धी काममा सहयोग गनर् ।  

 
११.४  अिभभावकले सहयोग गन तिरकाः (कसरी?)  
बौि क अपा ता भएको आफ्नो बालबािलकाले िसक्नपुन अनेकन कुरा अिभभावकबाटै िसक्न सक्तछन ्। उनीह  धेरै 
समय अिभभावकका साथमा घरमै हनु्छन ्। उनीह ले िसक्नपुन अनेकन कुरा िव ालयमा िसक्नभन्दा घरमै िसक्न 
सहज पिन हनु्छ । उदाहरणका लािग उनीह लाई दैिनक जीवनका िोmयाकलापः खाने िपउने, चपीर्को ूयोग गन, 
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सफाइ गन, लगुा लगाउने आिद कुरा िसक्न घरमै सिजलो हनु्छ । उनीह को घरको िसकाइ अनौपचािरक तिरकाको 
हनु्छ । उनीह ले पिरवारका सदःयसँग अन्तरिोmया गरेर र काममा सहभागी भएर िसक्न सक्तछन ्। पिरवारका 
सदःयले उनीह लाई िबिभ  कुरा सोध्न र उनीह ले सोधेका कुरा बताइिदन सिकन्छ । आफूले गन काममा 
उनीह लाई पिन सहभागी गराउन सिकन्छ । आफूले भान्सामा काम गदार् सँगै राख्न ेर भान्समा भएका भाँडाकँुडा, 
काँचो खाने कुरा, मसला आिद िचनाउन;े चाख्न र छामेर अवःथा थाहा पाउन िदने गनर् सिकन्छ । िबिभ  काम 
अराउने जःतो, यो ल्याऊ, त्यो राख, पानी सार, चामलबाट िबयाँ िटप, तरकारी ताछ, आिद । करेसाबारी र फूलबारी 
जःता ठाउँमा काम गदार् तरकारी र फूलका नाम बताइ िदने, िब वा िचनाइ िदन,े झार उखेल्न लगाउन सिकन्छ । 
काम गदार् गरेका सानाितना ऽटुी र िबगार गाली नगरी उनीह कै अगािड सच्याइ िदन ुपदर्छ । यसबाट बालबािलकामा 
धेरै कुराको िवकास हनु्छ । यसका अितिरक्त बौि क अपा ता भएको आफ्नो बालबािलकाका लािग अिभभावकले 
िनम्नअनसुारको भिूमका िनबार्ह गनर् सक्छनः् 
१. बौि क अपा ता भएका बालबािलकालाई पिरवारको सदःयको पमा ःवीकार गन । भेदभाव नगन, माया िदने, 
लालन पालन गन । माया र संरक्षण पाउन ुउसको अिधकार हो । 

२. बौि क अपा ता भएको आफ्नो बालबािलकाको ःवाःथ्य जाचँ र अवःथा पिहचान गनर् पहल गन । 

३. बालबािलकाको आवःथा र आवँयकताका आधारमा साधन, उपकरण तथा िसकाइ साममीको व्यबःथा गिरिदनःे  
 िहडडलुका लािग सहयोगी साममीः वाकर, ि ल चेयर, बैसाखी, लटठी 
 िदसा िपसा गनर् ूयोग गिरन ेसाममीः कमोट वा प्वाल भएको कुसीर् वा कोपरा   
 शारीिरक िवकासका साममीः अथ िसस साममी र लड्नबाट जोगाउने कुसीर्, पन्जा र औलँाको अभ्यासका लािग 

बल, गेडी माला, ता े वा तन्कने डोरी वा रबर आिद 
 कला खेल र मनोर नका साममीः रङप ी, , रङ, ॄ स, कागज, पेिन्सल, िरङ, िप-ँिप ँबाजा, मरुली माउथ हाम िनयम, 

िरङ, ब्लकह , खेलौना आिद ।  
 िसकाइका साममीः कायर्-िव षेणका काम बझुाउने िचऽ, अन्य कुराको िसकाइका लािग भान्सा र घर 

विरपिरको वातावरणमा भएका साममी, अन्य ठाउँबाट खोजेर ल्याउने साममी, िकनेर ल्याउने साममी िचऽ 
कथा आिद। 

४. िहडडलुमा समःया भएको बालबािलकाका लािग साधन तथा उपकरण ूयोगको अभ्यास गराउन े। 

पिहले ि ल-चेयर ठेलेर घमुाइ िदन ेर उनीह लाई पिन चक्का घमुाउने अभ्यास गराउँदै जाने । विरपिरको बाटो ि ल 
चेयर चलाउन िमल्ने बनाइिदने । घरमा अपा ता अनकुुलको भौितक संरचना िवकास गद जान े। बैसाकी ूयोगको 
अभ्यास गराउने । 

५. शारीिरक अभ्यास र माशँपेसी द॑ो बनाउन ेिबयाकलापह  गराउन े। अिभभावकले बालबािलकाका हात खु ा द॑ो 
बनाउन ःथलु र सआुम मासंपेसी िवकासका िोmयाकलाप गराउन ुपदर्छ ।  उनीह लाई हात खु ा िबःतारै चलाउने, 
तन्काउने, खमु्च्याउने, उठाउने, हात खु ा टेकेर उठने, िभ ो समाएर उिभने, िभ ो समातेर िहडने, िभ ो नसमाती िसधा 
र बा ो िट ो िहड्न,े बल या यःतै कुरा फाल्ने, केही कुरा ता े, िवःतारै आएको वःत ु रोक्ने वा समाउने जःता 
िोmयाकलाप गराउन ुपदर्छ । यःता िोmयाकलापलाई ःथलु मांसपेसी िवकासका िोmयाकलाप भिनन्छ । औलँा राॆरी 
चलाउन वा सआुम माँसपेसीकाल लािग गचु्चा तथा केराउका दाना िटप्ने, गेडी वा माला उ े, कागज प ाउने, कागज 
काट्ने, पेन समाउने, रङ भन, टाँक लगाउन,े तनुा बाँध्ने जःता अभ्यास गराउन ुपदर्छ । िव को सल्लाह पिन िलन 
सिकन्छ ।  
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६. दैिनक जीवनका िोmयाकलापको अभ्यास गराउन े। बौि क अपा ता भएको आफ्नो बालबािलकाका लािग िशक्षाका 
लािगकुनै पिन काम र िसपको अभ्यास गराउँदा त्यःतो काम वा िसपलाई टुबा टुबा गरेर टुबे काम बनाउन ु 
पछर् । उदाहरणका लािग हात धनुे िस ो काम िभऽ धारो खोल्ने र बन्द गन, हातमा साबनु लगाउने, हात िमच्ने र 
पखाल्ने जःता टुबे काम पदर्छन ्। यःता साना कामको आलो पालो अभ्यास गरेपिछ परैु काम गन अभ्यास गराउन ु
पदर्छ ।  
 

७. कामको अभ्यास गराउँदा पिहले मौिखक िनदशनबाट गराउन ूयास गन । त्यसले गराउन सिकएन भने स ेतले 
िनदश गन जःतो धारा खोलेको स ेत । स ेतले काम गराउन सिकएन भन ेआफैले काम गरेर देखाउने जःतो धारा 
खोलेरै देखाउने । काम देखाएर पिन काम गनर् सकेनन ्भन ेआफैले उनको हात समाएर काम गराउने जःतो 
उनीह को हात धारमा लगरे धारो बटानर् लगाउने । उनीह लाई एक दईु पटकको अभ्यासले नपगु्न ेहुँदा पटक 
पटक अभ्यास गराएर बानी पानुर् पदर्छ । 

 

८. बौि क अपा ता भएका कितपय बालबािलका मौिखक िनदशन बझु्न किठन हनु े हनुाले संकेतको व्यवःथा  
गन । चपीर्मा िदसा िपसाब गनुर् पूवर् के के गन र िदसा िपसाव गिरसकेपिछ के के गन भ े बारेका िचऽ ट्वाइलेटको 
िभ ोमा ोmिमक पमा टाँिसिदन ुपदर्छ । धारो भएको ठाउँ, खाना खाने ठाउँ, लगुा लगाउने ठाउँ, दातँ माझ्दा, मखु 
धुँदा, खाना खादँा र लगुा लगाउँदा गिरन ेस-साना कामका िचऽ ोmिमक पमा टािसिदन ुपदर्छ । ियनै िचऽ देखाएर 
िदसा िपसाब गन, दाँत माझ्न,े खाना खाने र लगुा लगाउने अभ्यास गराउन ुपदर्छ ।  
बौि क अपा ता भएका िकशोरीह लाई मिहनाबारी व्यवःथापन गन िसप िसकाउन ुपिन अित आवँयक छ । यसमा 
आमा वा पिरवारको मिहला सदःयले प्याड िचनाउने र यसको ूयोग गन सफाइ गन अभ्यास पिन बारम्बार गराउन ु
आवँयक छ । 

 

९. भाषा िवकासका िोmयाकलाप गराउन े। बौि क अपा ता भएका बालबािलका मध्ये केही उच्चारण अशिु  भएका 
वा तोते बोली बोल्ने र केही बोल्नै नसक्न ेपिन हनु्छन ्। यःता बालबािलकाका लािग सम्भव भए िःपच थेरािपःटको 
सल्लाहा िलएर बोली र भाषा िवकासका िोmयाकलाप वा अभ्यास गराउन ुबेस हनु्छ । बोली र भाषा िवकासका लािग 
उपयकु्त ःवास ूःवास आवँयक हनु ेभएकाले यी बािलका तथा िकसोरीलाई सु मा बेलनु फुक्न,े िप ँ िप ँबाजा र 
बाँसरुी बजाउने जःता अभ्यास गराउन ुपदर्छ ।  
बौि क अपा ता भएका कितपय बालबािलका तोते बोली बोल्ने हनु्छन ्। उनीह  ट लाई त,  र लाई ल भ े जःता 
उच्चारण अशु ी गछर्न ्।  यःतो ऽटुी गदार् बालबािलकालाई िजःक्याउन ुवा उनीह सँग त्यसरी नै बोल्न ुहुँदैन । 
यसको स ा उनीह लाई मखु र िजॄाको पोिजसन देखाएर ऽटुी गिरने वणर् तथा शव्द बारम्बार उच्चारण गनर् लगाउन ु
पदर्छ । यसका लािग बालबािलकालाई मखु र िजॄोको पोिजसन हेनर् ऐना हेरेर बोल्ने अभ्यास गर भ  पिन  
सिकन्छ ।  
भाषा िवकासका लािग शव्द भण्डार पिन बढाउन ुआवँयक भएकाले बािलका तथा िकशोरीलाई घर िभऽ र घर 
विरपिरको वातावरणमा देिखएका तमाम वःतकुा नाम बताइ िदन ेर उनीह लाई सम्झन र शु  उच्चारण गनर् पटक 
पटक ती नाम भ  लगाउन ुपदर्छ ।  
बौि क अपा ता भएका कितपय व्यिक्त एक शव्दमा सोध्ने र एकै शव्दमा उ र पिन िदन ेगदर्छन ्। उदाहरणका 
लािग उनीह ले केही सो ा के माऽ भनेर सोधने गदर्छन ्। यसमा काम गरेको कुरा सोधेको हो भने के काम गनुर् 
भएको छ वा के के गद हनुहुनु्छ भ  लगाउन ुपदर्छ । त्यसैगरी भात खान मन लागकेो छ भन ेभात वा खाने माऽ 
भ  सक्तछन ्। यसमा म भात खान्छु, भ  लगाउन ुपदर्छ ।  
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बौि क अपा ता भएका कितपय व्यिक्त पटकै्क बोल्न नसक्ने पिन हनु सक्छन ्। ियनीह का लािग आफूले स ेत 
गरेर देखाउने र उनीह लाई पिन स ेत गन अभ्यास गराउन ुपदर्छ । स ेत गदार् बािहराह ले ूयोग गन सा ेितक 
भाषा शव्दकोश ूयोग गनुर् उपयकु्त हनु्छ । यो शव्दकोश उपलव्ध नभएको अवःथामा ूाकृितक शव्द स ेत गनर् 
सिकन्छ । 

 

१०. सामान्य घरायसी कायर्ह मा सहभागी गराउन े। भान्सामा काम गदार् सँगै राख्न ेर भान्समा भएका भाँडाकँुडा, 
काँचो खान ेकुरा, मसला आिद िचनाउने; चाख्न र छामेर अवःथा थाहा पाउन िदन े। िबिभ  काम अराउने जःतो, यो 
ल्याऊ, त्यो राख, पानी सार, चामलबाट िबयाँ िटप, तरकारी ताछ, आिद । करेसाबारी र फरलबारी जःता ठाउँमा काम 
गदार् तरकारी र फूलका नाम बताइ िदने, िब वा िचनाइ िदने, झार उखेल्न लगाउने ।  
 

११. फुसर्द्को समयमा अपा ता भएका नानीह सगँ खेलेर रमाइलो गन । खेल खेल्दा सम्भव भए उनीह का 
द तेरीलाई पिन सहभागी गराउने । 

 

१२. सम्भव भएसम्म घरमा लेखपढका िोmयाकलाप पिन गराउन े।  
हात नचल्ने, वा हात नभएका वा हातका केही औलँा नभएका बालबािलकालाई बाँकी औलँा वा खु ाका औलँाबाट 
लेखाइको अभ्यास गराउने । यसरी अभ्यास गराउँदा पिहले ठुला र पिछ ोmमसः साना अक्षर लेखाउने अभ्यास  
गराउन ुपदर्छ । बालबािलकाको अवःथा हेरेर गणना गन, पैया ँपैसा िचनाउने, घडीमा समय हेन, क्यालेण्डरमा बार 
गते छु ाउन ेअभ्यास पिन गराउन ुपदर्छ । 

 

१३. आफूसँगै छरिछमेक, हाट बजार, मेला, चाड पवर्, समािजक उत्सव, भेलामा िलएर जान े। त्यहा ँभेट हनु ेव्यिक्तह  
िचनाइ िदन े। उनीह लाई के भनेर सम्बोधन गन हो पटक पटक भिनिदने । ढोग वा अिभभादन गनर् लगाउन े। 

 

१५. खतराजन्य अवःथाह मा सचेत गराउन े।  बौि क अपा ता भएका आफ्ना सन्तानलाई आगो, पानी (खोला, 
पोखरी), िबजलुीका तार, घोच्ने काट्ने हितयार वा वःत,ु अप्ठारो बाटोमा हनु ेजोिखमबाट जोगाउन बारम्बार सचेत 
गराउन ुपदर्छ ।  
 
 

 

 

एकाइ १२: वौि क अपा ता भएका बालबािलका-केिन्ित िसकाइ साममी िनमार्ण 
 

ब. सं िसकाइ साममी  कच्चा पदाथर् उ ेँ य 

१  कपडाको िफ ा िनमार्ण 
(चार रंगका)   

कपडा रातो नीलो हिरयो पहलो ूित बच्चा २ 
वटा,  रंग अनसुारको धागो, िसयो धागो  केची 

ःथलु अंग सं ालन गनर् 
िसकाउन े

२ बीन व्याग िनमार्ण कपडा रातो नीलो हिरयो पहलो ूित  िव ालय  
४ वटा 

आकार,रंग,ःपशर्, िचनाउन े
ःथलु अंग सं ालन गन   

३ पपेट िनमार्ण Ñ छोरा र 
छोरी  

ःकीन रंगको कपडा,ूित जोडी आधा िमटर, कालो 
कपडा, टेलरका खेरजाने कपडाह   २ झोला, 
िसयो धागो,कैची, फेॄीक कलर रातो कालो,ॄस 

कथा भ ,े िनयम िसकाउन े
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०.१ न◌्ा◌ ंको २ वटा,कालो धागो वा उन एक 
लाछी  

४ ःवाबलम्बनको िसपको 
लािग नमूना किमज 
िनमार्ण 

कपाडा ूित िव ालय आधा िमटर, टाँक ५ 
ओटा, िखप ५ ओटा, िटपिटप ेबटन ५ ओटा, 
तनुा ५ ओटा 

ःवाबलम्बन िसप िसकाउन े
आफ्नो लगुा आफै 
लगाउन,े खोल्न े
बटन लगाउन ेर खोल्ने 
िसप िसकाउन े

५ खोयाको माला िनमार्ण  खोया १ झोला ूित ःकुल, चक्कु, नाइलनको डोरी 
मिसनो १ िमटर  

सूआम अंगको िवकास गन  

६ रंिगन डोरी िनमार्ण परुाना सलह  कैची   ःथलु अंग सं ालन गन  
७ िचऽ िकताब   रंगीन िचऽह  भएका परुाना िकताबह   प◌्ू◌ावर् पढाइको िसप 

िसकाउन े 
८ जोडा  खेल  परुाना क्यालेण्डरका िचऽह  ूित िव ालय २ 

क्यालेण्डर 
खोज गनर् िसकाउने, 
समःया समाधान गनर् 
िसकाउन े 

९ बोतलको बाजा  प्लािःटकको बोतल  संगीत िसकाइ, िनयम 
पालन गनर् िसकाउन े 

 

जम्मा आवँयक साममीह   १४ वटा िव ालयकोलािग  
 कपडा रातो नीलो हिरयो पहलोः २ िमटर ूित रंग Ñ जम्मा ८ िमटर  
 ःकीन रंगको कपडाः  ७ िमटर  
 कलो कपडाः १ िमटर 
 चेक कपडा ूित िव ालय आधा िमटरÑ ७ िमटर  
 िसयोः २ पाकेट  
 धागो कपडा अनसुारः १० वटा  
 कैची कपडा काट्नेः ूित सहभागी १ ओटा  
 फेॄीक कलर रातो कालो Ñ२ ब ा 
 ॄस ०.१ न◌्ा◌ं को Ñ २ वटा 
 कालो धागो वा ऊन Ñ ३ लाछी 
 टाँक  ५ वटा,  िखप ५ वटा तनुा ५ वटा, िटपिटपे टाँक ५ वटा Ñ१४   सेट 

 खोया १ झोला ूित िव ालय 

 चक्क ु मोटो Ñ १ ओटा ूित समूह 
 नाइलनको डोरी मिसनो Ñ१० िमटर 
 परुाना सलह  Ñ ूित केन्ि  २ वटा  
 रंगीन िचऽह  भएका परुाना िकताबह  Ñ ूित िव ालय  २ वटा 
 परुाना क्यालेण्डरका िचऽह  ूित िव ालयः २ क्यालेण्डर 
 गम १ िलटर ( ुबको) 
 फोटोकपी पेपर 
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