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भधूमका 

विद्यालय शिक्षा क्षेरमा विद्यमान शिक्षा नीधत तथा कायाक्रमहरू शिक्षामा समतामूलक पहुँच सधुनशित गने, शिक्षालाई रोजगारी 
उन्त्मखु िनाउन,े गणुस्तरमा सिुार एिं व्यिस्थापकीय क्षमतामा अधभिृवि गरी आधथाक, सामाशजक विकासका लक्ष्यहरू हाधसल 
गनेतर्ा  लशक्षत र्न ्। नेपालको संवििानले शिक्षालाई मौधलक अधिकारको रूपमा स्थावपत गरेको र् । नेपालले सिैका लाधग 
गणुस्तरीय आिारभूत शिक्षाको सधुनशितता गना राविय एिं अन्त्तरााविय स्तरमा प्रधतििता जनाएको र्। सन ्२०२२ सम्ममा 
नेपाललाई मध्यम आयस्तरको मलुकुमा स्तरोन्नधत गने तथा सन ्२०३० सम्म ठिगो विकासका लक्ष्य हाधसल गना सघाउ पगु्न े
गरी िैशक्षक कायाक्रम तथा नीधतहरू तय भएका र्न ्। यही पषृ्ठभधूममा विद्यालय शिक्षाको समग्र िैशक्षक विकासका लाधग 
सरकारले २०१६/१७-२०२२/२३ का लाधग ७ िषे विद्यालय क्षेर विकास योजना कायाान्त्ियनमा ल्याएको र्।विद्यालय 
शिक्षाको विकासका लाधग समता, गणुस्तर, सक्षमता र सान्त्िधभाकता विकासको सधुनशिताको लाधग विधभन्न कायाक्रमहरू सञ्चालनमा 
आएका र्न।्  

 

यसै क्रममा नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्रले यएुसएआइिीको 
सहयोग, ह्याशन्त्िक्याप इन्त्टरनेसनल, विश् ि शिक्षा र स्थानीय साझेिार संस्थाहरूको सहकाया तथा समन्त्ियमा राविय प्रारशम्भक 
कक्षा पढाइ कायाक्रम लाग ुभएका शजल्लामध्ये १० ओटा शजल्लामा सिैका लाधग पढाइ पररयोजना लाग ुगररएको र्।सिैका 
लाधग पढाइ कायाक्रमले प्रारशम्भक कक्षामा अध्ययनरत अपाङ गता भएका िालिाधलकाको पिन धसपको विकास गने लक्ष्य राखेको 
र् ।अपाङ गता तथा कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाहरूको र्रक र्रक समस्या र आिश्यकता हनु्त्र्न।्तसथा अपाङ गता 
तथा कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाहरूको िैक्षशणक समस्या सम्िोिन गनाका लाधग शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास 
केन्त्रले सिैका लाधग पढाइ पररयोजनासँगको सहकायामा सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको लाधग िैक्षशणक 
आिश्यकता सम्िोिन गिै, पिन धसपको विकासका लाधग शिक्षण विधि, प्रवक्रया, वक्रयाकलाप तथा शिक्षण धसकाइ सामग्रीहरूको 
प्रयोगमा समेत मद्दत गनाका लाधग यस ताधलम सामग्रीको गरेको हो।यस ताधलम सामग्रीले सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ गता भएका 
िालिाधलकाहरूका स्रोत कक्षा तथा वििेष विद्यालयका शिक्षकहरूको क्षमता अधभिृवि गना मद्दत गने अपेक्षा गररएको र्।साथै 
यस सामग्रीले सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ गता केशन्त्रत समािेिी शिक्षासम्िन्त्िी ताधलम, अधभमखुीकरण सञ्चालन तथा धनयधमत प्राविधिक 
सहयोग गनामा समेत सहयोग पयुााउने अपेक्षा गररएको र्। यस सामग्रीमा रहेका विषयहरूलाई सहजीकरण गिाा अभ्यास, नमूना 
प्रििान, अन्त्तरवक्रया, अनभुि आिानप्रिान, र्लर्ल जस्ता पक्षमा जोि ठिनपुने हनु्त्र्।  
यस सामग्री तयार गनामा आिश्यक सल्लाह, सझुाि तथा सहयोग परु् याउनहुनुे सम्पूणा महानभुािहरू तथा पररयोजना प्राविधिक 
सधमधत, सहयोगी संस्था राविय िवहरा महासङ घ, नेपाल, विश्व शिक्षा तथा ह्याशन्त्िक्याप इन्त्टरनेसनल र सिैका लाधग पढाइ 
पररयोजना प्रधत आभार व्यक्त गिै रचनात्मक सझुाि र सल्लाहका लाधग केन्त्रका तर्ा िाट सिैि हाठिाक िन्त्यिाि प्रकट गना 
चाहन्त्र्।  
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1 

ताधलमका  उद्दशे्यहरू  

● अपाङ्गताको पररभाषा, सनुाइ अपाङ्गताका प्रकार र िगीकरण, श्रिण िशक्त गमु्नाका कारण, कक्षाकोिामा श्रिण िशक्त 
गमुाएका िालिाधलकाको पवहचान विधि, ध्िधन मापन र लेखाजोखा केन्त्रको अििारणा तथा औशचत्यको िारेमा 
िताउन 

● समािेिी शिक्षाको अििारणा, पररचय, महत्त्िको साथै हाल विद्यमान समािेिी शिक्षामा नेपालको िैशक्षक अिस्था, 
समािेिी शिक्षा सम्िन्त्िी व्यिस्था, समािेिी शिक्षा सम्िन्त्िी ऐन, नीधत, प्राििान र िवहरा िालिाधलकाका लाधग 
शिक्षण व्यिस्थािारे िताउन 

● धसकाइमा हनुे कठिनाइ  र धसकाइ िैलीको िारेमा िताउन 

● एकीकृत पाठ्यक्रममा आिाररत शिक्षण धसकाइको अििारणा िताई शिक्षण धसकाइमा प्रयोग गना 
● िवहरामैरी पिन धसप सिुारका िैक्षशणक सामग्रीहरू प्रयोग गना 
● िालिाधलकाको पिन धसप सिुार रणनीधत, विधि, वक्रयाकलापहरूिारे शिक्षण धसकाइमा प्रयोग गना 
● साङे्कधतक भाषाको प्रयोग गिै एकीकृत पाठ्यक्रममा आिाररत भई सूक्ष्म शिक्षण प्रििान गना 
● िवहरा िालिाधलकाको कक्षाकोिा व्यिस्थापनको अििारणा, उद्देश्य, महत्त्ि र तररकाहरू भन्न 

● िवहरामैरी कक्षाकोिा व्यिस्थापनको अििारणा र धतनको व्यिस्थापनका पक्षहरूिारे व्याख्या गना 
● िवहरा िालिाधलकाको धसकाइ मापनमा प्रयोग हनु ेअििारणाहरू जस्तैैः उपयकु्त समायोजन तथा िैकशल्पक मूल्याङ्कन, 

पाठ्यक्रममा आिाररत मूल्याङ्कन विधिको चचाा गना 
● िैयशक्तक िैक्षशणक योजनाको अििारणा, महत्त्ि र यसका स्िरूपहरूिारे िताउन 

● िैयशक्तक िैक्षशणक योजना धनमााण गरी िेखाउन 

 

ताधलम सरुुआत गनुापूिा ध्यान ठिनपुने कुराहरू    

● आिश्यक सामग्रीहरू तयारी अिस्थामा रहेको कुरा सधुनशित गनुाहोस ्।  

● आमन्त्रण गररएअनरुूपका सहभागी िा सरोकारिालाहरूको उपशस्थधत सधुनशित गनुाहोस ्।  

● सहभागीहरूको नाम िताा तथा रोचक पररचयात्मक वक्रयाकलाप गरी ताधलमको लाधग िातािरण सहज िनाउनहुोस ्। 
(पररचयको वक्रयाकलाप समािेिी शिक्षा िा िवहरा व्यशक्तको िारेमा जानकारी धलने िा ठिने प्रकारका खेल विधििाट 
गना गराउन सवकने)  

● आयोजकका तर्ा िाट सहभागीहरूलाई स्िागत तथा ताधलम िा अधभमखुीकरणका मखु्य उद्देश्यको िारेमा जानकारी 
गराउनहुोस ्।  

● सहभाधगतात्मक रूपमा आिश्यक्ता अनरुूप ताधलम धनयम धनमााण तथा विविि काया समूह (जस्तो प्रधतिेिन, मनोरञ्जन, 

व्यिस्थापन समूह आठि) िनाई शजम्मेिारी िाँिर्ाँि गनुाहोस ्।  

● सहभागीहरूको धसकाइ अपेक्षा िा विचार सङकलन गरी यस ताधलममा र्लर्ल गररने र गना सवकने विषयिस्त ुिारे 
जानकारी ठिनहुोस ्। 

● ताधलमको सरुुमा वप्रटेस्ट र अन्त्तमा पोस्टटेस्ट गनुाहोस ्।  

● अन्त्य आिश्यक विषय िा थप गनुापने क्षेर िेशखएमा सोही अनरुूप ताधलकामा समािेि गनुाहोस ्। 

● ताधलम िा अधभमखुीकरणको संशक्षप्त सधमक्षासवहत अन्त्तमा आयोजककातर्ा िाट समापनको वक्रयाकलाप  
गराउनहुोस ्। 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

एकाइ १ : अपाङ गता 
 

१.१ अपाङ गताको प्रकार र िगीकरण, पररचयपर, सेिासवुििा, मयााठित िब्िािली  
िीघाकालीन रूपमा िारीररक, िौविक, इशन्त्रय तथा संिेिनिील अङ गहरूको अन्त्तवक्रा यामा विधभन्न िािा उत्पन्न भई िैधनक 
वक्रयाकपलाप एिं सामाशजक जीिनमा सहभागी हनु िािा हनु ेअिस्थालाई अपाङ गता भधनन्त्र् ।                                                                                     
स्रोतैः SHRUTI, समािेिी शिक्षा शिक्षक सहयोगी पशुस्तका, २०७५  

िरीरका अङ गहरू र िारीररक प्रणालीमा भएको समस्याका कारण भौधतक, सामाशजक, सांस्कृधतक िातािरणका साथै सञ्चार 
समेतिाट धसजाना भएको अिरोिसमेतले िैधनक वक्रयाकलाप सामान्त्य रूपमा सञ्चालन गना एिम ्सामाशजक जीिनमा पूणा सहभागी 
हनु कठिनाइ हनुे अिस्थालाई अपाङ गता भधनन्त्र्। 

स्रोत : अपाङ्गता भएका व्यशक्तको अधिकारसम्िन्त्िी ऐन, २०७४ 

अपाङ गताको प्रकार, सेिा सवुििा, पररचयपर  

िारीररक अङ ग िा प्रणालीमा भएको समस्या तथा कठिनाइको आिारमा अपाङ गताका वकधसम  

१. िारीररक अपाङ गता 
२. दृविसम्िन्त्िी अपाङ गता (पूणा दृविविहीन, दृवि विहीनता र न्त्यून दृवियकु्त) 

३. सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ गता (िवहरा र ससु्त श्रिण) 

४. श्रिण दृविविहीन अपाङ गता 
५. स्िर र िोलाइसम्िन्त्िी अपाङ गता 
६. मानधसक िा मनोसामाशजक अपाङ गता 
७. िौविक अपाङ गता 
८. अनिंुिीय रक्तश्राि (हेमोवर्धलया) सम्िन्त्िी अपाङ गता 
९. अवटजमसम्िन्त्िी अपाङ गता 
१०. िह ुअपाङ गता 

 

अपाङ गता भएका व्यशक्तका लाधग पररचयपर एिम ्सेिासवुििा  

(क) पूणा अिक्त अपाङ गता (रातो वक्रयाकलापमा सनुौलो अक्षरको कािा): िैधनक वक्रयाकलाप सम्पािन गना धनरन्त्तर रूपमा 
अरूको सहयोग धलँिा पधन कठिनाई हनुे अिस्था िा अरूको सहयोग धलँिा पधन िैधनक जीिन सम्पािन गना नसक्न ेअिस्था पूणा 
अिक्त अपाङ गता भएको अिस्था हो ।  

(ख) अधतअिक्त अपाङ गता (धनलो वक्रयाकलापमा सनुौलो अक्षरको कािा): िैयशक्तक वक्रयाकलाप सम्पािन गना तथा सामाशजक 
वक्रयाकलापमा संलग्न हनु धनरन्त्तर अरूको सहयोग धलनपुने अिस्था अधतअिक्त अपाङ गता भएको अिस्था हो । 

(ग) मध्यम अपाङ गता (पहेँलो वक्रयाकलापमा धनलो अक्षरको कािा): भौधतक सवुििा, िातािरणीय अिरोिको अन्त्त्य, शिक्षा र 
ताधलम भएमा अरूको सहयोग धलएर िा नधलईकन धनरन्त्तर ठिनचयाा र सामाशजक वक्रयाकलापमा सहभागी हनु सक्ने अिस्था 
मध्यम अपाङ गता भएको अिस्था हो । 

(घ) सामान्त्य अपाङ गता (सेतो वक्रयाकलापमा कालो अक्षरको कािा): सामाशजक तथा िातािरणीय अिरोि नभएमा आर्ैँ  धनयधमत 
ठिनचयाा र सामाशजक वक्रयाकलापमा सहभागी हनु सक्ने अिस्था सामान्त्य अपाङ गता भएको अिस्था हो । 

स्रोत : अपाङ गता स्रोत पशुस्तका २०७१ 

अपाङ गता पररचयपर वितरणका मापिण्ि  

अपाङ गता पररचयपर वितरणका मापिण्ि िेहायिमोशजम रहेका र्न ्:  

अपाङ गता भएका व्यशक्तको अधिकारसम्िन्त्िी ऐनको अुनसूुचीमा उशल्लशखत गाम्भीयाताका आिारमा गररएको अपाङ गताको 
िगीकरण गरी िेहायका चार समूहका पररचयपर वितरण गररने र्। 
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(क) पूणा अिक्त अपाङ गता  

तल उशल्लशखत अिस्थाका व्यशक्तहरूलाई “क” िगाको पररचयपर 
उलब्ि गराइन ेर्, जनु रातो रङको पषृ्ठभधूममा जारी गररने र्।  

● व्यशक्तको िारीररक, मानधसक िा इशन्त्रयसम्िन्त्िी प्रणालीहरूमा 
भएको क्षधत र यसले ल्याएको कायागत विचलनको अिस्था 
असाध्य गम्भीर भई अरूको सहयोग धलएर पधन िैधनक जीिन 
सम्पािन गना असाध्यै कठिन हनुे व्यशक्त 

● सामान्त्यभन्त्िा सामान्त्य िैधनक वक्रयाकलापहरू पधन स्ियम ्गना 
नसक्ने र अन्त्य व्यशक्तको सहयोग आिश्यक पने, तीव्र िौविक 
अपाङ गता भएका व्यशक्तहरू, तीव्र रूपमा अवटजम प्रभावित 
व्यशक्त, पूणा रूपमा श्रिण दृविविहीन व्यशक्तहरू 

● िईु िा सोभन्त्िा िढी प्रकृधतका िारीररक, मानधसक िा इशन्त्रयसम्िन्त्िी क्षधत भई सिैजसो िैधनक वक्रयाकलापहरू अन्त्य 
व्यशक्तकै सहयोगमा गनुापने अिस्थाका व्यशक्तहरू 

● धनरन्त्तर रूपमा सघन हेरचाह (स्याहारससुार) को आिश्यक परररहने िारीररक अपाङ गता भएका व्यशक्त िा मनोसामाशजक 
अपाङ गता भएका व्यशक्तहरू  

 

(ख) अधत अिक्त अपाङ गता  

तल उशल्लशखत अिस्थाका व्यशक्तहरूलाई “ख” िगाको पररचयपर 
उपलब्ि गराइन ेर्, जनु धनलो पषृ्ठभधूममा जारी गररने र्।  

● िारीररक, मानधसक िा इशन्त्रयसम्िन्त्िी क्षधत िा विचलन 
भएतापधन धनरन्त्तर िा अधिकांि समय सहयोगी, िोभाषे िा 
मानि पथप्रििाक आठिको सहयोगमा आफ्नो िैधनक 
वक्रयाकलापहरूलगायत वहँड िुल र सञ्चार गना कठिनाइ हनुे 
व्यशक्तहरू 

● मशस्तष्क पक्षघात, मेरुिण्िमा चोटपटक िा पक्षघात, 

हेमोवर्धलया, मांिपेिीसम्िन्त्िी समस्या िा विचलनलगायत 
अन्त्य विधभन्न कारणले िरीरको ढाि, हात, गोिा, कम्मर आठिले काम गना नसकी िैधनक आिागमनको लाधग ठिलशचयर प्रयोग 
गनुापने अिस्थाका व्यशक्तहरू 

● ििैु हात कुमिेशख िा पाखरुािेशख मधुन पूरै नचल्न ेिा गमुाएका िा नचल्ने िा गमुाएका, विधभन्न कारणले ििैु हात र गोिा 
गमुाएका िा नचल्ने, कम्मरभन्त्िा मधुनको माग गमुाएका िा नचल्ने, ििैु गोिा पूणा वक्रयािील नभई िैसाखीको प्रयोग गने 
व्यशक्तहरू 

● दृविविहीन र पूणा दृविविहीनको पररभाषाअन्त्तगात पने व्यशक्तहरू  

● सञ्चारका लाधग धनरन्त्तर िोभाषे आिश्यक पने पूणा रूपमा कान सनु्न नसक्ने (िवहरा), िैधनक जीिनका वक्रयाकलापहरू 
स्ियम ्गना नसक्ने, धसकाइमा समस्या भएका िौविक अपाङ गता िा अवटजम भएका व्यशक्तहरू, धनरन्त्तर अरूको सहयोग 
धलइरहनपुने िहअुपाङ गता भएका व्यशक्तहरू 

 

  

 

 



4 

(ग) मध्यम अपाङ गता  

तल उशल्लशखत अिस्थाका व्यशक्तहरूलाई “ग” िगाको पररचयपर 
उपलब्ि गराइन ेर्, जनु पहेँलो पषृ्ठभधूममा जारी गररने र्।  

● कृधरम अङ ग, क्याधलपर, वििेष प्रकारका जतु्ता सहायक 
सामग्रीको प्रयोगिाट सामान्त्य वहँड िुललगायत िैधनक जीिनका 
वक्रयाकलापहरू स्ियम ्गना सक्ने 

● विधभन्न कारणले घुिँामधुनको अङ गमा मार प्रभाि परेको तर 
सहायक सामग्रीको प्रयोग नगरी पधन सामान्त्य वहँड िुल गना 
सक्ने 

● कुम िा पाखरुाभन्त्िा मधुन एक हात गमुाएका िा हात नचल्ने 
िा हातले गने काम गना नसक्ने 

● ििैु हातको हत्केलाभन्त्िा मधुनका कशम्तमा िढुीऔलँा र चोरीऔलँा गमुाएका 
● ििैु गोिाको कुकुा च्चाभन्त्िा मधुनको भाग नभएका तर सामान्त्य वहँड िुल गना नसक्ने 
● मेरुिण्िमा समस्या भई ढाि कुवप्रएको 
● धसकाइमा वढलाइ भएका िैधनक वक्रयाकलाप स्ियम ्गना सक्ने िौविक अपाङ गता र अवटजम भएका व्यशक्तहरू 

● श्रिणयन्त्रको प्रयोगिाट िा िुलो आिाज मार सनु्न सक्ने ससु्तश्रिण व्यशक्तहरू 

● िल्यवक्रयािाट स्िरयन्त्र शझकी घाँटीको नलीिाट मार िोल्नपुने अिस्था भएका व्यशक्तहरू 

● ओिताल ुर्ाटेको कारण िोली अस्पि भएका व्यशक्तहरू 

● िोल्िा अशककन,े िब्ि िा अक्षर िोहोयााउने समस्या तीव्र भएका भकभके व्यशक्तहरू 

● तीन वर्टभन्त्िा मधुनका होचापकुका व्यशक्तहरू 

● चस्मा र श्रिणयन्त्र ििैु प्रयोग गने श्रिण दृविविहीन व्यशक्तहरू, लेन्त्स िा म्याशग्नर्ायरको प्रयोगिाट मार पढ्न सक्ने न्त्यून 
दृवियकु्त व्यशक्तहरू 

● अनिंुिीय रक्तश्राि (हेमोरे्धलया) सम्िन्त्िी समस्या भई िैधनक वहँड िुलमा कठिनाइ हनुे व्यशक्तहरू 

● मानधसक िा मनोसामाशजक अपाङ गता भएका व्यशक्तहरू 

 

(घ) सामान्त्य अपाङ गता  

तल उशल्लशखत अिस्थाका व्यशक्तहरूलाई “घ” िगाको 
पररचयपर उपलब्ि गराइन ेर्, जनु सेतो पषृ्ठभधूममा जारी 
गररने र्। 

● िारीररक, मानधसक िा इशन्त्रयसम्िन्त्िी सामान्त्य विचलन 
भएका तर िैधनक जीिनका वक्रयाकलापहरू स्ियम ्
सम्पािन गना सक्न े

● हात िा खटु्टा केही र्ोटो भएका, एक हातको हत्केलाभन्त्िा 
मधुन नचल्न े िा गमुाएका, एक हातको हत्केलाभन्त्िा 
मधुनका कशम्तमा िढुीऔलँा र चोरीऔलँा गभुाएका िा ििैु 
हातको हत्केलामधुनका कशम्तमा िढुीऔलँा र चोरीऔलँा 
भएका व्यशक्तहरू 

● िुलो अक्षर पढ्न सक्ने न्त्यून दृवियकु्त व्यशक्तहरू 

● ििैु गोिाको सिै औलँाका भागहरू नभएका व्यशक्तहरू 

● श्रिणयन्त्र लगाई िुलो आिाज सनु्ने तर िोली स्पि भएका ससु्त श्रिण भएका व्यशक्तहरू  

स्रोत : अपाङ गता भएका व्यशक्तको पररचयपर वितरण कायाविधि, २०७५ 
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अपाङ गता भएका व्यशक्तका लाधग सामाशजक सरुक्षा भत्ता  

● पूणा अिक्त अपाङ गता (रातो वक्रयाकलापमा सनुौलो अक्षरको कािा) : माधसक रु.३०००।– (२०७८ मा संसोधितैः रु. 
३९९०) 

● अधतअिक्त अपाङ गता (धनलो वक्रयाकलापमा सनुौलो अक्षरको कािा) : माधसक रु. १६००।– (२०७९ मा संसोधितैः रू. 
२२१०) 

स्रोत : सामाशजक सरुक्षा कायाक्रम सञ्चालन कायाविधि २०७६।७७ 

 

अपाङ गता भएका विद्याथीहरूका लाधग र्ारिधृतसम्िन्त्िी व्यिस्था  

अपाङ गता र्ारिशृत्त वितरणका आिारहरू  

(क) अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको अध्ययन अिसरमा अधभिृवि गना र धसकाइमा गणुस्तर कायम गनाका लाधग अिासीय, 

सहयोगी सहायता सेिा, यातायात सेिा र िैशक्षक सामग्री एिम ्प्रोत्साहन गरी चार प्रकारमा र्ारिृशत्तको व्यिस्था गररएको। 
विद्यालयमा रहेको अपाङ गता भएका विद्याथीलाई अपाङ गताको तह र अिस्थाअनसुार र्ारिृशत्तको प्रकार धनिाारण गरी विद्यालयगत 
र्ारिृशत्तको व्यिस्था धमलाई विद्याथीले पाउन ेगरी विद्यालयमा अनिुानको व्यिस्था गने 

(ख) विगतिेशख स्रोत कक्षा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा प्राप्त रकम उपयोग गरी विद्यालयिाटै आिास सञ्चालन भएको भए 
विद्यालयले साविकिमोशजम आिासीय िैशक्षक सवुििा व्यिस्थापन खचामा प्रगोग गने र अधभभािकहरूिाट आिास सञ्चालन गरेको 
भए अधभभािकहरूको रोहिरमा विद्याथीहरूलाई िझुाउने। कुनै संस्थासँग सम्झौता भई आिास व्यिस्थापन गरेको भए उक्त 
संस्थालाई विद्यालय मार्ा त तोवकएको रकम ठिने । 

(ग) स्रोत कक्षामा आिासीय रूपमा निस्ने िा स्रोतकक्षा नभएको अन्त्य विद्यालयहरूमा अध्ययन गने अपाङ गता भएका 
विद्याथीहरूलाई र्ारिृशत्त रकम सम्िशन्त्ित अधभभािकको रोहिरमा विद्यालयले वितरण गने।  

(घ) अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको सामाशजकीकरणको उद्देश्य समिुायमा स्थावपत भई सहज जीिनयापनमा मद्दत पगु्न े
गरी समिुाय÷पररिारमा िस्ने व्यिस्था गना प्रोत्साहन गने।  

(ङ) र्ारिृशत्तको प्रकार विभाजनका आिारहरू र विद्याथीले पाउने र्ारिृशत्त िेहायिमोशजम रहेका र्न:्  

१. आिासीय र्ारिशृत्त : स्थानीय तहले भौगोधलक अिस्था, िरुी र अपाङ गताको अिस्थाको कारणले घरिाट िैधनक रूपमा 
आितजाित गना नसक्ने एिम ्अध्ययनका लाधग िेरा गरी िा विद्यालयले व्यिस्था गरेको आिासमा िस्ने अपाङ गता भएका 
विपन्न िालिाधलकाको तोवकएको कोटा सङ्खख्याको आिारमा प्रधत विद्याथी प्रधत मवहना रु. ४,०००।– का िरले १० मवहनाका 
लाधग रु. ४०,०००।– का िरले विद्यालयलाई अनिुान ठिने। विद्यालयले यस प्रकारको र्ारिृशत्त रकमिाट र्ारािासमा िस्न े
र्ारर्ाराहरूको लाधग खाना तथा खाजा, आिास व्यिस्थापनलगायतका कायामा खचा गने। सोमध्ये व्यशक्तगत सरसर्ाइको लाधग 
आिश्यक पने सामग्रीहरू जस्तै सािनु, काइयो, िन्त्तमञ्जन, िरुुस, नेलकटर, कोल्िवक्रम, स्याम्प,ु रुमाल, स्यानेटरी, न्त्याशककन आठि) 
खररि गना प्रधत विद्याथी माधसक रु. ५००।– का िरले १० मवहनाको जम्मा रु. ५,०००।– सम्िशन्त्ित र्ारर्ारालाई भरपाई 
गराई नगि न ैअधनिाया रूपमा उपलब्ि गराउन ेर िाँकी रकमिाट आिास व्यिस्थापन गने।  

 

२. सहयोगी सहायता सेिा र्ारिशृत्त (गैरआिासीय) : घरिाट आउँिाजाँिा र विद्यालयमा रहँिा धनरन्त्तर रूपमा अरूको सहयोग 
र सािन आिश्यक पने अपाङ गता भएका प्रधत विद्याथी प्रधत मवहना रु. ५००।– का िरले १० मवहनाको लाधग रु. ५,०००।–  

३. यातायात सेिा र्ारिशृत्त (गैरआिासीय) : घरिाट आउँिाजाँिा यातायातका सािन िा अन्त्य उपकरण प्रयोग गनुापने अपाङ गता 
भएका िालिाधलकालाई प्रधत विद्याथी प्रधत मवहना रु. ३००।– का िरले १० मवहनाको रु. ३,०००।–  

४. िैशक्षक सामग्री र्ारिशृत्त (गैरआिासीय) : घरिाट विद्यालयसम्म आउनजान सक्ने अिस्थाको अपाङ गता भएका प्रधत विद्याथी 
प्रधत मवहना रु. १००।– का िरले १० मवहनाको रु. १,०००।–  

पनुश् च:  

(क) कुनै सङ्घ÷संस्था÷तह÷व्यशक्तले सम्झौता गरी अपाङ गता भएका िालिाधलकाको लाधग आिास व्यिस्थापन गना रकम उपलब्ि 
गराएको भएमा सोही प्रयोजनको लाधग िोहोरो नपने गरी आिासीय र्ारिृशत्त उपलब्ि गराउने।  

(ख) कुनैपधन र्ारिृशत्त िोहोरो नपने गरी वितारण गनुापने। र्ारिृशत्त वितरण गिाा अपाङ गता पररचयपरको आिारमा गने।  

(ग) अपाङ गता भएका विद्याथी पवहचान गरी र्ारिृशत्तको धनिाारण गनाका लाधग स्थानीय तहको शिक्षा हेने प्रमखुको संयोजकत्िमा 
अपाङ गता क्षेरमा काम गने सङ्घ संस्थाका प्रधतधनधि, स्थानीय तहको स्िास््य िाखाको प्रधतधनधि, स्रोत शिक्षक र सम्िशन्त्ित 
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क्षेरका विज्ञ प्रधतधनधिहरू र शजल्लाको लेखाजोखा केन्त्रको संयोजक समेतको सहभाधगता रहने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा 
विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधत गिन गने।  

(घ) अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको िैशक्षक सहलुीयत तथा सवुििाहरूको उपलब्िताको सधुनशितता र प्रभािकाररताको 
विषयमा अनगुमन र धनरीक्षण गने र सिुारको लाधग आिश्यक काया गने िावयत्ि र शजम्मेिारी विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक 
सधमधतको हनुे।  

स्रोत : स्थानीय र प्रिेि तहमा सिता अनिुान एिम ्शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइिाट कायाान्त्ियन हनुे कायाक्रमसगँ 
सम्िशन्त्ित – कायाक्रम कायाान्त्ियन पशुस्तका आ.ि. २०७६÷०७७ 

 

 

अपाङ गतामैरी मयााठित िब्िािली 
नेपाली भाषामा मयााठित िब्िािली:  
अपाङ्गता भएका व्यशक्त 

अपाङ्गता नभएका व्यशक्त 
िारीररक अपाङ्गता भएको व्यशक्त 
दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएको व्यशक्त 
िवहरा, सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएको व्यशक्त 
िौविक अपाङ्गता भएको व्यशक्त 
िोलाइसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएको व्यशक्त 
मानधसक स्िास््यसँग सम्िशन्त्ित समस्या भएका व्यशक्त 

 

अङ्खग्रजेी भाषामा 
Person with disability 

Person without disability 

Person with physical disability 

Person who is blind, Person with a visual impairment 

Person who is a deaf, Person with a hearing impairment 

Person who is unable to speak 

Person of short height 

Person with intellectual disability 

Person diagnosed with a mental health condition  

स्रोत : अपाङ्गता भएका िालिाधलका केशन्त्रत समािेिी शिक्षा प्रशिक्षण पशुस्तका २०७३ 
 
१.२ सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ्गता 
सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ गता सनुाइका अङ गहरूको िनािट एिं स्िरको पवहचान, स्थान, उतारचढाि र स्िरको मारा र गणु 
रु्ट्याउने कायामा व्यशक्तमा भएको समस्यालाई िशुझन्त्र् । सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ गता अधियोग्रामिाट कानको सनु्ने िशक्तको 
परीक्षण गरेर पत्ता लगाउन सवकन्त्र् । सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ गता भएका व्यशक्तहरूको सनु्ने िशक्त र्रक र्रक हनु्त्र् । यो 
ताधलममा पूणा रूपमा सनु्न नसक्ने िा िवहरा व्यशक्तलाई केन्त्रिन्त्िमुा राखेर र्लर्ल गररन्त्र् ।  
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अिक्तताको गम्भीरताका आिारमा सनुाइ अपाङ गताको िगीकरण  

सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ गतालाई र्रक र्रक प्रकारले िगीकरण गरेको पाइन्त्र् । यहाँ गम्भीरताका आिारमा, जन्त्मलाई आिार 
मानेर कुन समयमा अपाङ गता भएको सोको आिारमा र श्रिण क्षमतामा कमी आउनकुो कारणका आिारमा िगीकरण गररएको 
र् ।  

 

● पूणा श्रिण अपाङ गता (Profound) : यस्ता व्यशक्तले ९१ िेधसिलभन्त्िा माधथको ध्िधन मार सनु्न सक्ने हनुाले आफ्नो 
िैधनक वक्रयाकलाप सम्पािन गना समेत धनरन्त्तर रूपमा अरूको सहयोग धलनपुने हनु्त्र् ।  

a.  

● अधत अिक्त श्रिण अपाङ गता (Severe Profound) : यस्ता व्यशक्तले ८१ िेशख ९० िेधसिलसम्मको ध्िधन मार सनु्न 
सक्न ेहनुाले एशम्कलफ्लाएरधिना कुन ैआिाज सनु्न असम्भि र् ।  

a.  

● अिक्त श्रिण अपाङ गता (Severe) : यस्ता व्यशक्तले ६१ िेशख ८० िेधसिलसम्मको ध्िधन मार सनु्न सक्ने हनुाले 
िैयशक्तक वक्रयाकलाप सम्पािन गना तथा सामाशजक वक्रयाकलापमा संलग्न हनु धनरन्त्तर रूपमा अरूको सहयोग धलनपुने 
हनु्त्र् ।   

a.  
 

● मध्यम श्रिण अपाङ गता (Moderate): यस्ता व्यशक्तले ४१ िेशख ६० िेधसिलसम्मको ध्िधन सनु्न सक्ने हनुाले भौधतक 
सवुििा, िातािरणीय अिरोिको अन्त्त्य, शिक्षा िा ताधलम भएमा अरूको सहयोग धलई िा नधलई धनयधमत रूपमा आफ्नो 
ठिनचयाा र सामाशजक वक्रयाकलापमा सहभागी हनु सक्र्न ्।  



8 

 

●  सामान्त्य श्रिण अपाङ गता (Mild) : यस्ता व्यशक्तले २६ िेशख ४० िेधसिलसम्मको ध्िधन सनु्न सक्ने हनुाले सामाशजक 
तथा िातािरणीय अिरोि नभएमा धनयधमत रूपमा आफ्नो ठिनचयाा र सामाशजक वक्रयाकलापमा सहभागी हनु 
सक्र्न ्।  

 

 
स्रोत: https://www.boystownhospital.org 

 

 

सनुाइ अपाङ ्गताका प्रकार  

● ससु्त श्रिण भएका व्यशक्त (People with hard of hearing): विधभन्न कारणले श्रिण क्षमतामा कमी भई प्रस्ट सनु्न नसक्ने 
व्यशक्तलाई ससु्त श्रिण भएका व्यशक्त भधनन्त्र् । ससु्त श्रिण भएका व्यशक्तले सनु्नकका लाधग श्रिणयन्त्रको प्रयोग 
गिार्न ्। यो अिस्थाका व्यशक्तहरूले िोलीको भाषा न ैसञ्चारका रूपमा प्रयोग गिार्न ्।  

● िवहरोपन भएका व्यशक्तहरू (People with deaf): ८० िेधसिलभन्त्िा माधथको ध्िधन मार सनु्न सक्ने िा पटकै्क सनु्न नसक्ने 
व्यशक्तहरूलाई िवहरा माधनन्त्र् । वयनीहरू सञ्चारका लाधग साङे्कधतक भाषामा धनभार हनु्त्र्न ्।  

● पधर् िवहरा भएका व्यशक्तहरू (People with deafened): िाल्यकालमा िोलीको विकास भइसकेपधर्को श्रिण िशक्त न्त्यून िा 
श्रिणविहीन भएका व्यशक्तहरू यस समूहमा पिार्न ्। वयनीहरूले पधन ८० िेधसिलभन्त्िा माधथको ध्िधन सनु्न सक्र्न ्िा 
पटकै्क नसनु्न ेहनु पधन सक्र्न ्। यस प्रकारका व्यशक्तहरू सञ्चारका लाधग साङे्कधतक भाषा िा ओिको चाल िा क्याकसधनङमा 
धनभार हनु्त्र्न ्। 

स्रोतैः SHRUTI, समािेिी शिक्षा शिक्षक सहयोगी पशुस्तका, २०७५  
 

ध्िधनको मापन 

ध्िधनको तह मापन गने यन्त्रलाई िेधसिल धमटर भधनन्त्र् भने ध्िधनको तीव्रता मापन गने यन्त्रलाई अधियो धमटर भधनन्त्र् । 
ध्िधनको तीव्रता िेधसिल (dB) एकाइमा मापन गररन्त्र् ।  
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सनुाइ क्षमतामा कमीका प्रकार 

American Speech-Language Hearing ASSOCIATION (ASHA) का अनसुार श्रिण क्षमतामा कमीलाई तीन प्रकारले विभाजन गना 
सवकन्त्र्: प्रिाहकीय क्षमतामा कमी (Conductive Hearing Loss), संिेिनिील स्नाय ुश्रिण क्षमतामा कमी (Sensorineural Hearing Loss) र 

धमशश्रत श्रिण क्षमतामा कमी (Mixed Hearing Loss। 

 

● प्रिाहकीय श्रिण क्षमतामा कमी (Conductive Hearing Loss) 

कानको िाह्य र धिचको भाग क्षधतग्रस्त हुँिा प्रिाहकीय श्रिण ह्रास हनु्त्र् । प्रिाहकीय श्रिण ह्रासमा ध्िधन िा आिाज 
सही र सिक्त मारामा िावहरी कानिाट कानको जाली हुँिै धिचको कानमा मधसना हािहरूसम्म पगु्न नसकी श्रिण िशक्तमा 
कमी भएको हनु्त्र् । यस प्रकारको श्रिण ह्रास विधभन्न कारणले हनु्त्र्, जनु स्थायी िा अस्थायी हनु सक्र् । जस्तै कानमा 
अत्यधिक मारामा कानेगजुी जम्मा हनु ुिा कानको धिचको भागमा सङ्खक्रमण हनु ु। प्रिाहकीय श्रिण क्षमतामा भएको 
कमी तत्काल पत्ता लगाई औषिीको सेिनिाट िा िल्यवक्रयाको माध्यमिाट ठिक हनु सक्र् ।  
 
● संिेिनिील स्नाय ुश्रिण क्षमतामा कमी (Sensorineural Hearing Loss) 

कानको धभरी भागमा हनुे कशक्लया र कानको श्रिण स्नाय ुिा ध्िधन तशन्त्रकामा असर भई श्रिण क्षमतामा हनुे 
कमीलाई संिेिनिील स्नाय ुश्रिण ह्रास भधनन्त्र् । यस प्रकारको श्रिण क्षमतामा हनुे कमी धभरी कानमा घाउ भई 
िा धभरी कानिेशख मशस्तष्कसम्म जान ेनसाको मागामा चोट िा घाउ भई िा नसा सकु्न गई हनुे गिार् । यस प्रकारको 
श्रिण क्षमतामा कमी स्थायी प्रकारको हनु्त्र् र सामान्त्यतया प्रिाहकीय श्रिण क्षधतभन्त्िा िढी क्षधत हनु्त्र् । यो िढ्िो 
उमेर, अत्यधिक लामो समयसम्म िुलो आिाजमा रहने, कानमा हनु ेपटक पटकको सङ्खक्रमण तथा िंिाणुगत आठि 
कारणहरूले हनु सक्र् । संिेिनिील स्नाय ुकारणले भएको क्षधत सािारणतया िल्यवक्रया तथा औषिीको प्रयोगिाट 
पधन ठिक हनु सक्िैन ।  

 

(ग) धमशश्रत श्रिण क्षमतामा कमी (Mixed Hearing Loss) 

यठि कुनै व्यशक्तमा प्रिाहकीय र संिेिनिील स्नायकुो संयोजनद्वारा श्रिण क्षमतामा कमी भएको र् भने त्यसलाई धमशश्रत श्रिण 
ह्रास भधनन्त्र् । यस प्रकारको श्रिण ह्रास कानको िावहरी, धिच र धभरी भाग तथा ध्िधन तशन्त्रक नसामा भएको क्षधतको 
कारणको प्रधतर्ल हनु सक्र् । 

स्रोतैः SHRUTI, समािेिी शिक्षा शिक्षक सहयोगी पशुस्तका, २०७५  
  

कक्षाकोिामा श्रिणिशक्त गमुाएका िालिाधलकाको पवहचान   

कक्षाकोिामा िसेका िालिाधलकाको श्रिण क्षमता उनीहरूलाई हेरेर मार पवहचान गना सवकँिैन । िेहायिमोशजमको लक्षण 
हेरेर सनुाइ क्षमताको अिस्था पवहचान गना सवकन्त्र् :  

● अन्त्य िालिाधलकाको तलुनामा भाषाको विकास वढलो हनु ुिा अष्पि हनु ु 

● कक्षामा भएका र्लर्ल तथा कुराकानीमा भाग नधलन ुिा धनिेिनको पालना नहनु ु 

● िुलो आिाजमा समेत कुन ैप्रधतवक्रया नजनाउन ु 
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● शिक्षकले भनेका धनिेिन पटक पटक साथीसँग सोधिरहन ु 

● कानको स्िास््यसँग सम्िशन्त्ित समस्या िशल्झरहन ु 

● असान्त्िधभाक जिार् आउन ु 

● िझु्नका लाधग थप मेहनत गनुा  

कक्षाकोिामा सनुाइ अपाङ गता भएका िालिाधलकाको प्रारशम्भक पवहचान Tuning fork िजाएर गना सवकन्त्र्। यसरी सनुाइ 
अपाङ गता गमुाएका िालिधलकालाई समयमै उनीहरूको अिस्थाको पवहचान गना अधभभािकसँग सम्पका  
गनुापिार् । सम्भावित उपायका अन्त्य विकल्पको खोजी गनुापिार् ।  

 

िवहरा व्यशक्त पवहचान गने आिार र प्रवक्रया  

● ३ वर्टको िरुीमा सामान्त्य स्िरमा गरेको कुराकानी नसनु्ने 
● ८० िेधसिलभन्त्िा माधथको आिाज पधन सनु्न नसवकने अिस्था 

भएको 
● जोिले शचच्याएको िा िुलो आिाज पधन सनु्न नसक्ने र प्रधतवक्रया 

नजनाउन े

● सनुेर िा िोलेर कुनै पधन प्रकारको सञ्चार गना नसक्ने 
● संचारका लाधग शचर, सङे्कत िा साङे्कधतक भाषा प्रयोग गनुापने 

● िोली पूरै नआउने, िोल्न नसक्ने िा आिाज आए पधन निशुझने 
● िोली भाषाको विकास भई सकेपधर् िवहरा व्यशक्तले आिाज पूरै सनु्न नसकेता पधन िोल्न सक्ने पधन हनुे  (यस्ता 

व्यशक्तहरू आरू्ले सञ्चार गिाा िोलेर गने र अरूको कुरा सनु्नुपिाा साङे्कधतक भाषाको सहारा धलने गर्ान ्।) 

 

पवहचान प्रवक्रया (Identification Process of the Deaf Children)  
श्रिण क्षमता परीक्षण गने चार तररकाहरू र्न ्। श्रिण क्षमता परीक्षण गररने व्यशक्तको अिस्थाका आिारमा पररक्षकले 
िेहायका विधिमध्ये कुन ैएक िा िेरै विधि प्रयोग गना सक्िर्न ्। 
 

● शस्क्रधनङ टेस्ट (Screening tests) 

िालिाधलकामा िवहरापन र् वक रै्न भन्न ेपत्ता लगाउन यो परीक्षण िैििािस्थािेशख विद्यालय उमेर सम्मका िालिाधलकामा 
गररन्त्र् । यस परीक्षणमा १-३-६ को धनयम पालन गररन्त्र् । एक मवहनाधभरको शििलुाई अस्पतालमा परीक्षण गररन्त्र् । 
पवहलो मवहनामा सङे्कत निेखाउन ेिालिाधलकालाई ३ मवहनामा पैुःन परीक्षण गररन्त्र् भने यस अिस्थामा पधन ६ मवहनामा घर 
पररिारमा परीक्षण गररन्त्र् । यस प्रकारको परीक्षणमा कम्कयटुर प्रविधिको पधन प्रयोग गररन्त्र् । विद्यालयहरूले प्रारशम्भक 
कक्षािेशख न ैधनयधमत कायाक्रमका साथै शस्क्रधनङ टेस्टका माध्यमिाट िालिाधलकाहरूको श्रिण क्षमताको परीक्षण गनुापर्ा ।  
 

●  कयोर टोन अधियोमेट्री (Pure-Tone Audiometry) 

व्यशक्तले सनु्न सक्ने िा नसक्ने पवहचान गना, सनुाइको मारा पत्ता लगाउन र श्रिणविहीनताको प्रकार पत्ता लगाउन pure tone 

audiometry को प्रयोग गररन्त्र् । श्रिण परीक्षकले ििैु कानको श्रिण िशक्त मापन गिाा आिृशत्त हजा (Hz) एकाइमा र 
ध्िधनको तीव्रता िेधसिल (dB) एकाइमा मापन गररन्त्र् । यो परीक्षण विषयगत प्रकृधतको हनु्त्र् वकनवक व्यशक्तले सनुाइका 
कारण िेखाउन ेव्यिहार िा उठद्दपकप्रधतको प्रधतवक्रयािाट सनुाइको अिस्था पत्ता लाग्िर् । त्यसैले यो परीक्षण उमेर िढी 
भएका व्यशक्तमा िढी लाभकारी माधनन्त्र् । 
 

(ग) शस्पच अधियोमेट्री (Speech Audiometry) 

िालिाधलकाले अरूले िाचन गरेको िझु्न सक्र्न ्की सक्िैनन ्भनेर अधियोलोशजस्टहरूले िचन श्रिणको परीक्षण गिार्न ्। 
िाचन श्रिण परीक्षण speech reception threshold (SRT) िेधसिल तहमा मापन गररन्त्र् । SRT मापन गने एउटा विधि िईु 
धसलेिल भएको िब्ि उच्चारण गरी ििैु कानमा सनु्न लगाइन्त्र् ।  
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(घ) साना तथा मापन गना गाह्रो हनुे िालिाधलकाको जाचँ 

िेरै साना िालिाधलकाको श्रिण क्षमताको मापन गना माधथ उल्लेख गररएका कुनै पधन विधिले कठिनाइ हनुे हनुाले श्रिण 
मापन विज्ञहरूले खेलौना, पसु्तक आठि िोस िस्त ुजस्ता िजानौँ अन्त्य िेरै उपायहरूको प्रयोग गिार्न ्। साना साना 
िालिाधलकाको श्रिण क्षमता मापन गना अलग्गै उपायहरूको स्रोत प्रयोग गररन्त्र् ।  

 

१.३. लेखाजोखा केन्त्रको अििारणा (The concept of assessment center) 

अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको पवहचान गने, उनीहरूलाई परामिा ठिन,े धसर्ाररस गने, विद्यालय भनाा गराई पिनपािनमा 
सहयोग गने र शजल्ला तथा स्थानीय तहमा उनीहरूको समस्यामा आिाररत योजना तयारी र कायाान्त्ियनमा सहयोग गने जस्ता 
प्राविधिक काम गनाका लाधग लेखाजोखा केन्त्रको सञ्चालन गररएको र् ।यी काया समन्त्ियात्मक र प्रभािकारी तररकाले 
अगाधि िढाउनका लाधग शजल्लामा एउटा लेखाजोखा व्यिस्थापन सधमधत रहने व्यिस्था गररएको र् । लेखाजोखा केन्त्र 
व्यिस्थापन सधमधतमा िेहायका सिस्यहरू रहने व्यिस्था गररएको र् : 

 

संरचना 
● शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइका प्रमखु िा धनजले तोकेको व्यशक्त - अध्यक्ष 

● शजल्ला स्िास््य कायाालयका एक स्िास््यकमी - सिस्य 

● शजल्ला शस्थत वििेष शिक्षा एिं अपाङ गता क्षेरमा कायारत गैह्रसरकारी संस्थािाट एक जना अपाङ गता भएका 
व्यशक्तसमेत पने गरी २ जना - सिस्य 

● स्रोत शिक्षकमध्ये विधभन्न अपाङ गताको क्षेरिाट पने गरी ३ जना - सिस्य 

● लेखाजोखा केन्त्र रहेको विद्यालयको प्र.अ. - सिस्य 

● शजल्लामा आयमूलक कायाक्रम सञ्चालन गने संस्थाको पिाधिकारी एक जना - सिस्य 

● शजल्ला समन्त्िय सधमधतको प्रधतधनधि - सिस्य 

● वििेष शिक्षा र्ोकल पसान - सिस्य सशचि 

 
लेखाजोखा केन्त्र व्यिस्थापन सधमधतको संरचना र काम कताव्य र अधिकार 

● वििेष आिश्यकता पने िालिाधलकाको र्नोट र लेखाजोखा गने  

● िालिाधलकालाई सम्िशन्त्ित स्रोतकक्षा िा अन्त्य विद्यालयमा धसर्ारीस गने 

● वििेष आिश्यकता पने िालिाधलकाको लाधग िैशक्षक योजना तजुामा गने 

● अपाङ गता भएका िालिाधलका र उनीहरूका अधभभािकहरूलाई उशचत सरसल्लाह प्रिान गने 

● स्रोत शिक्षकलाई आिश्यकतानसुारको सहयोग सल्लाह र सझुाि ठिन े 

● स्रोतकक्षाका िालिाधलकाहरूका साथै शजल्लाका सिै वििेष आिश्यकता पने िालिाधलकाको प्रोर्ाइल तयार गने 

● र्ोटो अिधिका वििेष शिक्षासम्िन्त्िी ताधलम कायाक्रम सञ्चालन गने गराउने  

● शजल्लामा सञ्चाधलत वििेष शिक्षासम्िन्त्िी काया गने गैह्र सरकारी सङ्घ संस्थाका काया प्रकृधत, कायारत जनिशक्तको 
वििरण र समन्त्िय गना सक्ने विषयिस्तकुो वििरण तयार गरी अपाङ गतासम्िन्त्िी विधभन्न कायाक्रम समन्त्ियात्मक 
रूपमा सञ्चालन गने गराउने  

● आिश्यकतानसुार धसपमूलक ताधलम सञ्चालनका लाधग पहल गने 

● शजल्लामा सञ्चाधलत कायाक्रमको धनरीक्षण अनगुमन गने र धनिेिन ठिने 
● शजल्लागत रूपमा आधथाक स्रोत विकासका लाधग पहल गने 

● शजल्ला स्तरमा अधतररक्त वक्रयाकलाप सञ्चालन गरी उत्कृि िालिाधलकालाई राविय स्तरको वक्रयाकलापमा सहभागी 
गराउन े

● शजल्ला स्तरमा िालिाधलकाले तयार गरेका सामग्रीहरू प्रििानी गराउने  

● शजल्लामा रहेका विधभन्न वकधसमका अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको समस्या पवहचान गने र उनीहरूका लाधग 
परु् याउनपुने सेिाको योजना समेत तयार गनाका लाधग लेखाजोखा केन्त्र पररचालन सधमधतले लेखाजोखा प्राविधिक 
टोली गिन गरी काम लगाउन सक्ने  
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एकाइ २ : समािेिी शिक्षा  
 

२.१ समािेिी शिक्षाको अििारणा, आिश्यकता र वििेषताहरू  

 
अििारणा  

विधभन्न भाषाभाषी, िगा, िमा, क्षेर, धलङ्ग, स्िास््य अिस्था र अपाङ गता भएका िालिाधलकाले खसुीसाथ घरनशजकैको विद्यालयमा 
जाने, समान आिारमा सिै िालिाधलकासँगै धसक्न पाउने िातािरण धसजाना गनुा न ैसमािेिी शिक्षा  हो । समािेिी शिक्षा एउटा 
प्रवक्रया हो । समािेिी शिक्षाको पिधतले िालकेशन्त्रत शिक्षामा जोि ठिन्त्र् । यस पिधतमा गणुस्तरीयतालाई ध्यानमा राखेर 
िालिाधलकाको रुशच, क्षमता र िैयशक्तक आिश्यकताका आिारमा उनीहरूलाई सहुाउँिो शिक्षा अरू िालिाधलकासँगै उपलब्ि 
गराइन्त्र् ।  

 

आिश्यकता  

समािेिी शिक्षा एक धनरन्त्तर चधलरहने प्रवक्रया हो, जनु सिैका लाधग गणुस्तरीय शिक्षा प्रिान गने उद्देश्यतर्ा  लशक्षत र् । 
यसले विद्याथी समिुायहरूमा पाइने विधभन्नताको सम्मान गिार् र उनीहरूमा र्रक र्रक आिश्यकता, क्षमता, वििेषता र 
धसकाइका अलग अलग अपेक्षाहरूलाई पधन सम्िोिन गिार् । सिै खालका विभेिहरू शिक्षामा धनमूाल गनुा यसको प्रमखु गन्त्तव्य 
हो (नोभेम्िर २००८ मा जेनेभामा सम्पन्न शिक्षासम्िन्त्िी अन्त्तरााविय सम्मेलनको ४८ औ ँसरिाट पाररत धनष्कषा र सझुाि) ।  

समािेिी शिक्षा समग्र शिक्षा प्रणालीमा पररितान ल्याउने विस्ततृ प्रवक्रया हो जसिाट विद्याथीहरूका विधभन्न आिश्यकताहरूको 
सम्िोिन गररन्त्र् र ती आिश्यकतानसुार िैशक्षक व्यिस्थापन गररन्त्र् । विद्याथीहरूको सामाशजक, आधथाक, साँस्कृधतक, भावषक, 
िारीररक िा अन्त्य पररशस्थधत जेसकैु होस ्सिैका समस्यालाई सम्िोिन गने प्रवक्रया यसमा चल्िर् । (पैरिी धनिेशिका, समािेिी 
शिक्षक शिक्षाको प्रििान पररचय, २०१३, यनुेस्को) 
 

समािेिी शिक्षाका प्रमखु वििेषताहरू  

(1) समािेिी शिक्षा एक प्रवक्रया हो । यो पररितान र सिुारको एक गधतशिल प्रवक्रया हो । यस प्रणालीमा विद्यालयले 
विना कुनै भेिभाि सिै िालिाधलकाका िैशक्षक आिश्यकतालाई सम्िोिन गिार्न ्। 

(2) समािेिी शिक्षाले सिै िालिाधलकाको शिक्षाको अधिकारलाई संरक्षण र सम्ििान गर्ा । शिक्षालाई िालिाधलकाको 
मौधलक हकका रूपमा व्याख्या गर्ा ।  

(3) समािेिी शिक्षाले शिक्षाका सिै पक्षलाई रु्न्त्र् । समािेिी शिक्षाले नीधत, पाठ्यक्रम, विधि र सामग्रीका क्षेरमा िुलो 
पररितान ल्याएको र् । शिक्षाको संरचना तथा उपलव्ि गराउने माध्यमका अधतररक्त शिक्षाका उद्देश्य, विषयिस्त,ु 
विधि, प्रवक्रया, मूल्याङ कन सिै पक्षमा सिुार ल्याउँर् । 

(4) समािेिी शिक्षाले माधनसहरूको मनोिृशत्तमा, व्यिहारमा, प्रचलनमा, स्रोतसािनमा, नीधतमा, संस्थागत संरचनामा, 
प्रिासधनक प्रवक्रयामा, भौधतक पूिाािारमा भएका िािाहरूलाई सम्िोिन गर्ा र प्रचधलत सकारात्मक अभ्यासमा आिाररत 
भई काम गर्ा ।  

(5) समािेिी शिक्षाको कायाान्त्ियनमा नेपालले अन्त्तरााविय मञ्चहरूमा प्रधतििता जनाएको र् । भेिभािविहीनता र समान 
अिसरका लाधग समािेिी शिक्षाको प्रििान गने क्रममा सिैका लाधग शिक्षा, सहश्राशव्ि विकासका लक्ष्य तथा ठिगो 
विकासका लक्ष्य जस्ता अधभयान धनरन्त्तर वक्रयािील र्न ्।  

(6) समािेिी शिक्षाधभर पहुँच, गणुस्तर, वटकाउपन, पढाइ पूरा गने अिस्था र िैशक्षक प्राधप्त पिार्न ्।  

(7) समािेिी शिक्षाले शिक्षकहरूलाई शिक्षा ठिने र पेसागत सहयोगमा सिुारका लाधग जोि ठिन्त्र् । 

(8) समािेिी शिक्षाले सम्पूणा सरोकारिालाहरूको सवक्रय सहभाधगताको अपेक्षा गिार् ।  

 

समािेिी शिक्षाको अभ्यासले शिक्षाको अिसरिाट िशञ्चत सिै िगा र समिुायका िालिाधलकाहरूलाई शिक्षाको मूल प्रिाहमा 
समावहत गरी िैशक्षक गणुस्तर कायम गना मद्दत गिार् । सिै िालिाधलकाहरूलाई विभेिरवहत तिरले िालमैरी िातािरणमा 
शिक्षा प्रिान गना मागा धनिेि गिार् । विधभन्न समिुाय, भाषाभाषी र सम्प्रिायका माधनसहरूलाई उनीहरूको आिश्यकताअनसुार 
शिक्षाको अिसर प्रिान गिार् । शिक्षाको माध्यमिाट समाजमा रहेका िगीय, जातीय, िाधमाक, सास्कृधतक विभेिको अन्त्त गरी 
सामाशजक न्त्याय कायम गिै समतामूलक समाज धनमााण गना मद्दत गिार् । शिक्षामा सिै िगाको अधिकार स्थावपत गरी शिक्षालाई 
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सिासलुभ र पहुँचयोग्य िनाउन मद्दत गिार् । राज्यको मूल प्रिाहमा आउन नसकेका िगालाई जागृत र शिशक्षत िनाई राज्यप्रधत 
अपनत्िको भािना विकास गराई राविय एकता कायम गना सघाउ परु् याउँिर् । धसपमलुक र व्यिसावयक शिक्षा प्रिान गरी 
सिै िगाका नागररकलाई आत्मधनभार िनाउन मद्दत गिार् । शिक्षा सम्िन्त्िी नीधत, कायानीधत, कायाक्रम तथ िैशक्षक योजना 
धनमााण र त्यसको कायाान्त्ियन तथा अनगुमन मूल्याङ कन समेतमा समािेिी अििारणाअनसुार सिै िगाको साथाक सहभाधगता 
गराउँर् । विद्यालय र विद्यालय िावहर समेत भेिभाि रवहत िैशक्षक िातािरण धनमााण गना सहायक हनु्त्र् ।  

 

“समािेिी शिक्षा” भन्नाले िेहायको शिक्षा सम्झनपुर्ा: 
(1) दृविविहीन, न्त्यून दृवियकु्त, िवहरा, ससु्त श्रिण, अवटजम, िौविक, िारीररक िा अन्त्य अपाङ गता भएका 

िालिाधलकालाई धनयधमत िैशक्षक पिधतको अधिनमा रही ठिइने शिक्षा  

(2) सामाशजक, आधथाक िा भौगोधलक कारणले पर्ाधि पाररएका व्यशक्तलाई विभेिरवहत िातािरणमा ठिइने शिक्षा 
 
वििेष शिक्षा  

“वििेष शिक्षा” भन्नाले दृविविहीन, िवहरा, अवटजम, िौविक अपाङ गता, ससु्त श्रिण िा अधतअिक्त िारीररक अपाङ गता भएका 
िालिाधलकालाई रु्टै्ट समूहमा राखी वििेष प्रकार र धनशित माध्यमिाट ठिइने शिक्षा सम्झनपुिार्।  

स्रोत : शिक्षा ऐन २०२८ निौं संिोिनसवहत 

 

२.२ समािेिी शिक्षाका चनुौती िा िािक तत्त्िहरू 

अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको अधिकारहरू सिै िालिाधलकाहरूले प्राप्त नगरररहेको अिस्था हनु सक्र्। धतनको कारणमा 
केही िािक तत्त्िहरू हनु्त्र्न,् जसले िालिाधलकाहरूलाई शिक्षाको अधिकारिाट पधन िशञ्चत गररराखेका हनु्त्र्न।् अपाङ गता 
भएका िालिाधलकाहरू प्राय: िैशक्षक िहीष्करणमा परेको अनभुि गिार्न।् उनीहरू विद्यालयमा हुँिा पधन विद्यालयमा भएको 
महससु गिैनन।् यस्ता िालिाधलकाहरू आरू् सीमान्त्तकृत भएको पधन महससु गिार्न।् उनीहरू विद्यालयमा त हनु्त्र्न ्तर 
अन्त्य िालिाधलकाहरू सरह पिनपािन गना तथा अन्त्य वक्रयाकलापहरू गना सङ्घषा गरररहेका हनु्त्र्न।् 

यसरी अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरू शिक्षािाट िहीष्कृत िा धसन्त्तकृत हनुकुा िािाहरूलाई धनम्न रूपले िगीकृत गररएको 
र् : 

● िारणागत - नकारात्मक िारणा 
● िातािरशणय िा भौधतक पूिाािार 

● संस्थागत िािा 
१. िारणागत िािा – नकारात्मक िारणा  

अपाङ गता भएका व्यशक्तहरूप्रधत हाम्रो घर समाजमा 
अवहले पधन नकारात्मक िारणा रहेको पाइन्त्र्। 
घरमा अपाङ गता भएका िच्चा जशन्त्मन ुभनेको पूिा 
जन्त्मको पापले गिाा हो भन्न ेनकारात्मक िारणा 
रहेको पाइन्त्र्। अपाङ गता भएको िच्चालाई घर 
समाजमा समस्या िा िोझको रूपमा धलने गरेको 
पाइन्त्र्। त्यस्तो वकधसमको िच्चा जशन्त्मएमा 
लकुाउने र घरभन्त्िा िावहर िेखाउने प्रिृशत्त रहेको 
पाइन्त्र्। यस्ता अपाङ गता भएका 
िालिाधलकाहरूले घरमा िा समाजमा केही पधन 
गना सक्िैनन ्र यी िच्चाहरूको जीिन िेकार र् 
भन्ने िारणा रहेको पाइन्त्र्। यस्ता वकधसमका 
िालिाधलकाहरूलाई सिैि अरूको भरमा िाच्नपुर्ा भन्न ेिारणा रहेको पाइन्त्र्। यस वकधसमको नकारात्मक िारणाले गिाा 
अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूलाई अपहेलना र िेिास्ता गने गररन्त्र्। यस वकधसमका िालिाधलकाहरूलाई शिक्षाको अिसर 
िा विद्यालयमा भनाा भई पढन ेअिसर पधन ठिइँिैन। कधतपय अिस्थामा अपाङ गता भएका व्यशक्तहरू िारीररक एिम ्यौन 
िोषणमा पधन परेका हनु्त्र्न।् 

  

 

िारणागत िािा: 
अपाङ्गता प्रधत 

अपहेललना, नकारात्मक 
िारणा, मान्त्यता तथा 

संस्थागत िािा 
कमजोर समािेिी 
शिक्षा नीधत, शिक्षक 
ताधलमको अभाि, 
अपाङ्गता मैरी 

िातािरशणय/भौधतक 

यातायात, सिक, 

भिन, खेल मैिान, 

िौचालय आठि नहनु ु
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२. संस्थागत िािा  

विद्यालय एिम ्अन्त्य सरोकारिाला संस्थाहरूले अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको लाधग जेजधत गनुापने हो िा प्रभािकारी नीधत 
तथा स्रोत सािानहरूको व्यिस्थापन गनुापने हो, सो कुराहरू गना नसक्न ुसंस्थागत िािा हो। विद्यालयहरूमा आिश्यक स्रोत 
सािनहरू जस्तै उपकरण, उपयकु्त गणुस्तरीय सामग्री, शिक्षण विधिहरू, शिक्षकहरूलाई ताधलम आठिको अभाि हनु ुिा संस्थाले 
व्यिस्थापन गना नसक्न ुसंस्थागत िािा हो। साथै प्रभािकारी नीधत िा प्राििानहरूको व्यिस्थापन गना नसक्न ुपधन संस्थागत 
िािा हो। 

 

३. िातािरणीय िा भौधतक पूिाािार 

अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको लाधग विद्यालयमा उपयकु्त िातािरण नहनु ुिा भौधतक संरचना िा पूिाािार नहनु ुिातािरणीय 
िािा हो, जस्तै अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको लाधग पहुँचयकु्त भिन नहनु,ु विद्यालय जान र आउनको लाधग अकठ्यारो र 
लामो िाटो यारा गनुापने, उपयकु्त एिम ्पहुँचयकु्त यातायातको व्यिस्था नहनु ुजस्ता कुराहरू नै भौधतक िािाहरू हनु।् यस्ता 
िािा िा समस्याहरूको सम्िोिन एिम ्समािान हनु सकेमा अपाङ गतालगायत सिै विद्याथीहरूको लाधग र्ाइिा पगु्र्। यी 
िािाहरू हटाउन ुभनेको एक क्रधमक प्रवक्रया हो। यी िािाहरू एकैचोवट समािान हनुे होइनन,् िरु विस्तारै तथा क्रधमक रूपमा 
समािान हुँिै जान्त्र्न।्  

 

२.३ समािेिी शिक्षाको प्रििानमा काननुी प्राििानहरू 

 
नेपालको संवििान २०७२  

● संवििानका विधभन्न िाराहरूमा अपाङ गता भएका नागररक भनेर वििेष व्यिस्था गररएको र्। िारा १८ को २ मा 
समानताको हक, िारा २४ मा रु्िारु्त विरुिको हक, िारा ३१ मा शिक्षाको हकअन्त्तगात अधनिाया र धनिलु्क तथा 
अपाङ गता अनकूुल शिक्षा, िारा ३९ मा िालिाधलकाको हक, िारा ४२ मा सामाशजक न्त्यायको हक, िारा ४३ मा सामाशजक 
सरुक्षाको हक, िारा ५१ मा राज्यको नीधत धनिेिक धसिान्त्तमा यातायात व्यिस्थामा अपाङ गतामैरी हनुे व्यिस्था तथा िारा 
८४, ८६, १७६ र २५८ मा राजनीधतक सहभाधगता र समािेिीताका विषयहरू समािेि गररएका र्न।्  

● शिक्षासम्िन्त्िी हक – संवििानको िारा ३१   

(१) प्रत्येक नागररकलाई आिारभतू शिक्षामा पहुँचको हक हनुे र्। 

(२) प्रत्येक नागररकलाई राज्यिाट आिारभूत तहसम्मको शिक्षा अधनिाया र धनैःिलु्क तथा माध्यधमक तहसम्मको शिक्षा 
धनैःिलु्क पाउने हक हनुे र्। 

(३) अपाङ गता भएका र आधथाक रूपले विपन्न नागररकलाई काननुिमोशजम धनैःिलु्क उच्च शिक्षा पाउने हक हनु ेर्। 

(४) दृविविहीन नागररकलाई बे्रलधलवप तथा िवहरा र स्िर िा िोलाइसम्िन्त्िी अपाङ गता भएका नागररकलाई साङे्कधतक भाषाको 
माध्यमिाट कानून िमोशजम धनैःिलु्क शिक्षा पाउने हक हनुे र्। 

(५) नेपालमा िसोिास गने प्रत्येक नेपाली समिुायलाई कानून िमोशजम आफ्नो मातभृाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लाधग 
विद्यालय तथा िैशक्षक संस्था खोल्न ेर सञ्चालन गने हक हनु ेर्। 

 

अपाङ गता भएका व्यशक्तको अधिकारसम्िन्त्िी ऐन २०७४  

● पररच्रे्ि १ मा पररभाषाहरू 

● पररच्रे्ि २ मा अपाङ गता को िगीकरण, पररचयपर तथा अधभलेख 

● पररच्रे्ि ३ मा अपाङ गता भएका व्यशक्तको अधिकार जस्तै भेिभाि विरुि, सामिुावयक जीिन, संरक्षण, राजनीधतक सहभाधगता, 
नीधत धनमााण, संस्था खोल्ने, सांस्कृधतक, सेिा सवुििा र न्त्यायमा पहुँच, सामाशजक सरुक्षा, सूचनाको हक र आितजाितको 
अधिकारका कुराहरू उल्लेख   

● पररच्रे्ि ४ मा अपाङ गता भएका मवहला तथा िालिाधलकाका थप अधिकारहरू जस्तो मवहलाको अधिकारको संरक्षण गना 
तथा उनीहरूको ज्ञान, धसप तथा क्षमताको उच्चतम उपयोगको, वििेष अिस्थालाई ध्यानमा राखी उनीहरूको स्िास््य तथा 
प्रजनन अधिकारको संरक्षणको लाधग आिश्यक व्यिस्था गनुापने। िालिाधलकाको हकमा जस्तै स्िास््य, स्याहार, शिक्षा, 
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मनोरञ्जन, सहभाधगता, पनुस्थाापना, घरिाट अलग गना नहनुे, धसकाइ आिश्यकतालाई सम्िोिन गना पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक र 
शिक्षण धसकाइलगायतका विषयमा उपयकु्त व्यिस्था तथा वििेष संरक्षणको अधिकार व्यिस्था गररएको  

● पररच्रे्ि ५ मा अपाङ गता भएका व्यशक्तलाई धनैःिलु्क शिक्षा, आिासीय, प्राविधिक शिक्षा, उपयकु्त भाषा र भौधतक सवुििा, 
र्ारिृशत्त तथा गणुस्तरीय शिक्षाका लाधग शिक्षक ताधलम र उपयकु्त शिक्षण सामग्रीको व्यिस्था 

● पररच्रे्ि ६ मा ताधलम र रोजगारी 
● पररच्रे्ि ७ मा स्िास््य, पनुस्थाापना,  सामाशजक सरुक्षा, मनोरञ्जन, शचवकत्सकीय सेिा, जीिनोपयोगी धसप 

● पररच्रे्ि ८ मा अपाङ गता भएका व्यशक्तलाई सहधुलयत र सवुििा जस्तो यारा गिाा यार ुभािामा पचास प्रधतित रु्ट, सस्तो 
ब्याजिरमा ऋण उपलब्िता, सहायक सामग्रीमा कर रु्ट 

● पररच्रे्ि ९ मा धनिेिन सधमधत (अपाङ गता राविय धनिेिन सधमधत ,प्रिेि स्तरीय तथा नगर िा गाउँपाधलका स्तरीय समन्त्िय 
सधमधतको व्यिस्था 

● पररच्रे्ि १० मा अपाङ गता भएका व्यशक्तप्रधतको िावयत्ि  

● पररच्रे्ि ११ मा अपाङ गता भएका व्यशक्तको अधिकार तथा धनजप्रधतको िावयत्िको संरक्षण र प्रचलन 

● पररच्रे्ि १२ मा कसरु र सजाय 

● पररच्रे्ि १३ मा विविि 

अपाङ गता भएका व्यशक्तको अधिकारसम्िन्त्िी ऐन २०७४ को पररच्रे्ि ९ मा अपाङ गता भएका व्यशक्तको अधिकार, सेिा सवुििा 
र संरक्षणसम्िन्त्िी काम कारिाहीमा समन्त्िय, रेखिेख, प्रिद्र्िन गने तथा सोसम्िन्त्िी काममा धनिेिन ठिने काम समेतको लाधग 
मवहला िालिाधलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालयको अध्यक्षतामा एक अपाङ गता राविय धनिेिन सधमधत रहने व्यिस्था गररएको  

त्यसैगरी प्रिेि स्तरमा सम्िशन्त्ित विषय हेने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रिेि स्तरको सधमधत गिन गना सक्ने व्यिस्था गररएको र्। 
स्थानीय गाउँ िा नगरपाधलका स्तरको समन्त्िय सधमधतसम्िन्त्िी व्यिस्थामा अपाङ गता भएका व्यशक्तको हकवहत संरक्षणसम्िन्त्िी 
विषयमा समन्त्िय गने काम समेतको लाधग प्रत्येक गाउँपाधलका र नगरपाधलकामा स्थानीय समन्त्िय सधमधत रहने र्। 

 

स्थानीय गाउँ िा नगरपाधलका स्तरको समन्त्िय सधमधतको (११ जनाको) गिन िेहायिमोशजम हनुे र् : 
● गाउँ कायापाधलका िा नगर कायापाधलकाको उपाध्यक्ष िा उपप्रमखु – संयोजक  

● गाउँ कायापाधलका िा नगर कायापाधलकाको मवहला सिस्यमध्येिाट गाउँ कायापाधलका िा नगर कायापाधलकाले तोकेको 
एक जना मवहला सिस्य – सिस्य  

● गाउँपाधलका र नगरपाधलकाधभरका माध्यधमक विद्यालयका प्रिानाध्याक िा स्रोत व्यशक्तमध्येिाट गाउँ कायापाधलकाको 
अध्यक्ष िा नगर कायापाधलकाको प्रमखुले तोकेको व्यशक्त एकजना – सिस्य  

● गाउँ कायापाधलकाको अध्यक्ष िा नगर कायापाधलकाको प्रमखुले तोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी िा अस्पतालको 
शचवकत्सक एक जना – सिस्य  

● स्थानीय प्रहरी कायाालयको प्रमखु एक जना – सिस्य  

● अपाङ गता भएका व्यशक्तको हक, वहत र संरक्षणको क्षेरमा स्थानीय स्तरमा कायारत सङ्घ संस्थाहरूमध्येिाट गाउँ 
कायापाधलकाको अध्यक्ष िा नगर कायापाधलकाको प्रमखुले मनोनयन गरेको संस्थाको प्रधतधनधि एक जना – सिस्य  

● गाउँपाधलका र नगरपाधलकाधभरका अपाङ गता भएका व्यशक्तहरूमध्येिाट समन्त्िय सधमधतले मनोनयन गरेको एक जना 
मवहलासवहत तीन जना – सिस्य  

● नेपाल सरकार र प्रिेि सरकारका स्थानीय स्तरमा रहेका सम्िशन्त्ित विषय हेने कायाालयको कायाालय प्रमखु एक जना 
- सिस्य  

● गाउँ कायापाधलका िा नगर कायापाधलकाको उपाध्यक्ष िा उपप्रमखुले तोकेको गाउँ कायापाधलका िा नगर कायापाधलकाको 
कमाचारी एक जना – सिस्य–सशचि  
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स्थानीय गाउँ िा नगरपाधलका स्तरको समन्त्िय सधमधतको काम, कताव्य र अधिकार  

समन्त्िय सधमधतको काम, कताव्य र अधिकार िेहायिमोशजम हनुे र् : 
● अपाङ गता भएका व्यशक्तको हक, वहत तथा संरक्षणको विषयमा स्थानीय स्तरमा काम गने विधभन्न धनकाय, सङ्घ िा 

संस्थासँग समन्त्िय गरी विधभन्न कायाक्रम सञ्चालन गने तथा त्यस्तो काम सञ्चालन गना कुनै धनकायलाई धनिेिन ठिने 
● अपाङ गताको िगीकरण स्पि नभएका र अपाङ गता भए नभएको सम्िन्त्िमा ठद्ववििा भएका व्यशक्तको धनिेिनउपर 

जाँचिझु गरी पररचयपर प्रिान गना कायाालयलाई धसर्ाररस गने 

● स्थानीय तहधभर अस्पताल, विद्यालयलगायत अन्त्य सरकारी तथा सािाजधनक भौधतक संरचना तथा स्थानमा अपाङ गता 
भएका व्यशक्तको पहुँच सहज गराउन अपाङ गतामैरी संरचना विकास िा धनमााण गने, गराउने 

● स्थानीय तहधभर रहेका अपाङ गता भएका व्यशक्तको अधभलेख सङ्कलन तथा अद्यािधिक गना लगाउने  
● अपाङ गता भएका व्यशक्तका सम्िन्त्िमा स्थानीय तहमा सञ्चाधलत कायाक्रमको अनगुमन तथा मूल्याङ कन गने, गराउने 
● तोवकएिमोशजमका अन्त्य काम गने 

 

शिक्षा धनयमािली २०५९ (संिोिनसवहत) 

सङ्घीय सरकारको शिक्षा धनयमािली २०५९ (संिोिन सवहत) को धनयम ६१ िेशख ६६ सम्म वििेष शिक्षा पररषद्को गिन, 
काम कताव्य र अधिकार, वििेष विद्यालय सञ्चालन हनु ेठिन, विद्यालय सञ्चालन, वििेष विद्यालय सञ्चालन गने संस्थामा कायारत 
शिक्षक तथा कमाचारीको धनयशुक्त तथा सेिा ितासम्िन्त्िी प्राििान राशखएको र् । काननुी प्राििान विद्यमान भएता पधन िेिमा 
सङ्घीय गणतन्त्रको कायाान्त्ियनपधर् यो पररषद् वक्रयािील रै्न । हाल यसमा भएका अधिकांि अधिकार स्थानीय सरकारमार्ा त 
गररँिै आइएको र् ।  
 

नेपाल सरकार मन्त्रीपररषद् िाट धमधत २०७६।०७।१८ मा स्िीकृत राविय शिक्षा नीधत २०७६  

९. रणनीधत 

९.१६. भौधतक पूिाािार, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री, शिक्षण धसकाइ प्रवक्रया र मूल्याङ कन प्रणालीलाई समािेिी एिम ्अपाङ्गमैरी 
िनाउने (८.७)  

९.१७. अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको आिश्यकता र समािेिीकरणको धसिान्त्तका आिारमा वििेष शिक्षा र समािेिी 
शिक्षाका माध्यमिाट उपयकु्त िैशक्षक अिसरहरू उपलब्ि गराउने (८.७)  

 

१०. नीधत तथा कायानीधत 

र्. समािेिी र वििेष शिक्षा नीधत  

१०.२८ अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको धसकाइ आिश्यकता पूरा गना समािेिी शिक्षा एिं वििेष शिक्षाका अिसर प्रिान 
गने र जीिनोपयोगी तथा व्यािसावयक धसप विकासका लाधग पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीमा अनकुुलन गने  

१०.२८.१. अपाङ गता भएका, अिक्त र घरिाट विद्यालय आितजाित गना असमथा तर विद्यालयमा अध्ययन गना सक्न े
िालिाधलकाका लाधग पायक पने स्थानमा आिश्यकताको आिारमा र्ारािाससवहतको “वििेष विद्यालय” सञ्चालन गररने  

१०.२८.२. अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको अपाङ गताको अिस्था हेरी सम्भि भएसम्म अन्त्य िालिाधलकाहरूसँगै िसेर 
धसक्न पाउन ेगरी समािेिी शिक्षाको व्यिस्था गररने  

१०.२८.३. अपाङ गता तथा र्रक क्षमता भएका िालिाधलकाहरूलाई आत्मधनभार िनाउनका लाधग व्यािसावयक धसप धसक्ने 
अिसर प्रिान गररने  

१०.२८.४. सािारण अिस्थाका िालिाधलकासँग िसेर अध्ययन गना सक्ने अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूका लाधग अपाङ 
गताको प्रकृधत र स्तरअनसुार आिश्यक पने सामग्रीहरू (जस्तैैः ठिल चेयर, र्िी, बे्रल पसु्तक, साङे्कधतक शचर आठि) को समशुचत 
प्रिन्त्ि गररन े  

१०.२८.५. सिै प्रकारका अपाङ गता भएका िालिाधलकहरू (िारीररक अपाङ गता, सनुाइ अपाङ गता, दृवि अपाङ गता, स्िर र 
िोलाइ अपाङ गता, मानधसक िा मनोसामाशजक अपाङ गता, िौविक अपाङ गता, अनिंुिीय रक्तश्राि (हेमोवर्धलया) सम्िन्त्िी 
अपाङ गता, अवटजम अपाङ गता र िहअुपाङ गता) को पिनपािनमा सहजता ल्याउन िारीररक तथा िौविक क्षमताअनसुारको 
अपाङ्गमैरी भौधतक पूिाािार तथा धसकाइ िातािरणको प्रिन्त्ि गररने   
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१०.२८.६. सिै िालिाधलकालाई सक्षम िनाउन िालिाधलकाहरूको अिस्था र प्रकृधत हेरी वििेष कक्षा तथा सिुारात्मक 
कक्षाको व्यिस्था धमलाइन े  

१०.२८.७. अपाङ गता भएका िालिाधलका तथा व्यशक्तहरूको शिक्षा पाउने अधिकारलाई सधुनशित गना आिश्यक पाठ्यक्रम, 

पाठ्यपसु्तक तथा श्रव्य दृश्य र सहयोग सामग्रीमा विवििीकरण गररने   

१०.२८.८. ससु्त श्रिण भएका िालिाधलकालाई साङे्कधतक भाषा तथा दृविविहीन र न्त्यून दृवि भएका िालिाधलकालाई बे्रल 
धलवपमा मार सीधमत नगराई अन्त्य उपकरणको प्रयोगिाट धसक्न सक्ने सम्भाव्य विकल्पको खोजी गरी उपयकु्त अिसर प्रिान 
गररने   

१०.२८.९. अपाङ गताको प्रकृधतअनसुार लशचलो पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक, िैकशल्पक धसकाइ सामग्री तथा शिक्षण विधिमा 
जोि ठिनकुो साथै विद्याथी मूल्याङ कन प्रणालीलाई अपाङ गता भएका िालिाधलका अनकूुल िनाइने 
 

नीधत १०.२९ आधथाक, सामाशजक तथा सासं्कृधतक कारणले पधर् परेका व्यशक्तहरूलाई शिक्षाको अिसर सधुनशित गना आरक्षण, 

सकारात्मक विभेि, प्राथधमकता, प्रोत्साहनलगायतका उपायहरू अिलम्िन गने 

१०.२९.१. विद्यालयको सेिा क्षेरधभरका िधलत, जनजाधत, सीमान्त्तकृत र लोपोन्त्मखु समिुायहरूको िाहलु्यता भएका 
विद्यालयहरूमा समिुायको भाषा र पषृ्ठभधूम िझु्ने शिक्षकको व्यिस्था गना प्राथधमकता ठिइन े 

१०.२९.२.विद्यालयमा मवहला शिक्षकको सहभाधगता िृवि गना विद्यमान आरक्षण तथा सकारात्मक विभेिका कायाक्रमहरूलाई 
धनरन्त्तरता ठिइन े  

१०.२९.३. िधलत, अपाङ गता भएका व्यशक्त, आधथाक रूपले विपन्न र सामाशजक रूपले पधर् परेका समिुाय तथा क्षेर, वििेष 
प्रधतभािान ्व्यशक्त र विशििीकृत विषयमा आिश्यक जनिशक्त उत्पािनका लाधग सङ्घ, प्रिेि िा स्थानीय तहले पूणा िा आंशिक 
लगानी गरी शिक्षाको प्रििान गने व्यिस्था धमलाइन े  

१०.२९.४. विद्यालयको नेततृ्िमा मवहलाको प्रधतधनधित्ि अधभिृवि गना क्षमता विकासमा जोि ठिई प्रिानाध्यापक धनयशुक्तमा 
मवहलालाई प्राथधमकता ठिइने व्यिस्था अिलम्िन गररने   

१०.२९.५. धनशित समूहका सिैलाई ठिने गररएको विद्यमान र्ारिृशत्त व्यिस्थालाई पनुरािलोकन गरी गररि तथा विपन्न 
केशन्त्रत िनाउँिै लधगने। धनजी विद्यालयहरूमा र्ारिृशत्तमा अध्ययनरत विद्याथीले पधन उच्च शिक्षाको र्ारिृशत्तको आरक्षण 
धसटमा प्रधतस्पिाा गना पाउन ेव्यिस्था गररने   

१०.२९.६. शिक्षाका सिै तहमा (प्रारशम्भक िालविकासिेशख उच्च शिक्षा तथा जीिनपयान्त्त शिक्षासम्म) समािेिीकरणसम्िन्त्िी 
मदु्दा पवहचान गरी त्यसको उशचत सम्िोिन गररने   

१०.२९.७. सरकारी र्ारिृशत्त तथा वििेिी सरकारले नेपाललाई उपलब्ि गराउने र्ारिृशत्त सािाजधनक अथिा सामिुावयक 
विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्याथीलाई प्रिान गना प्राथधमकता ठिइने  

१०.२९.८. आधथाक रूपले विपन्न, िगुाम क्षेर र मानि विकास सूचकाङ्कमा पधर् परेका क्षेर र िगालाई प्राथधमकता ठिँिै स्टेसनरी, 
ठििा खाजा र पोिाक स्थानीय तहले न ैक्रमिैः धनैःिलु्क उपलब्ि गराउँिै जाने व्यिस्था धमलाइने  

१०.२९.९. िालिाधलकामा रु्िारु्तका कारण हनुे मनोिैज्ञाधनक प्रभाि र भेिभािलाई अन्त्त गना विद्यालयमा रु्िारु्त प्रथा पूणा 
रूपमा उन्त्मूलन गिै सिैलाई समान व्यिहार र धसकाइमा समान अिसर प्रिान गना विद्यालय तथा शिक्षकहरूलाई पूणा शजम्मेिार 
िनाइने   

 

२.४ नेपालको िैशक्षक योजनामा समािेिी शिक्षा 
 
विधभन्न योजना र आयोगका प्रधतिेिनहरूमा समािेिी शिक्षा 
● राविय शिक्षा पिधतको योजना २०२८-२०३२ ले “अपाङ्गहरूको धनधमत्त शिक्षाको व्यिस्था” िीषाक ठिएर एक अनचु्रे्िमा 

“लाटा कान नसनु्ने र अन्त्िा तथा अरू खालका अपाङ्ग विद्याथीहरूलाई ठिइन ेशिक्षाको व्यिस्था पधन गररन ुआिश्यक र् 
तर त्यस्ता अपाङ्ग विद्याथीहरूलाई ठिइने शिक्षा प्राविधिक दृविकोणले रु्टै्ट ढङ्गको हनुपुने स्िैःत धसि र्” भन्त्िै यस्तो विद्यालय 
कािमािौँमा तत्कालै सरुु गनुापने भनी सझुाि गरेकोिाट अपाङ गता भएका िालिाधलकालाई ठिइने शिक्षाको खाँचो महससु 
भएको तर अपाङ गताको पररभाषा, शिक्षाको स्िरूप र शिक्षा ठिइने स्थानका िारेमा गररएको विचारले समािेशिताको ठििामा 
नआइपगेुको प्रि िेखाउँर् ।  
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● राविय शिक्षा आयोगको प्रधतिेिन २०४९ ले १३ िटा खण्िमध्ये एउटा अलग्गै खण्ि ९ मा “वििेष शिक्षा” नाम 
ठिएर पिृभधूम, ितामान शस्थधत, प्रमखु समस्या र मदु्दाहरू र सझुािहरू गरी चार िीषाकमा नेपालमा वििेष शिक्षाको 
अभ्यासलाई शचरर्ार गने प्रयत्न गरेको र् । वििेष शिक्षालाई गणुस्तरीय िनाउन वि सं २०३० मा वििेष शिक्षा 
पररषद्को गिन भएको र २०४८/४९ को आधथाक िषािाट वििेष शिक्षाको सञ्चालन शिक्षा तथा संस्कृधत मन्त्रालयले 
गरेको व्यहोरा उल्लेख र् । यस प्रधतिेिनको सझुािका रूपमा आिारभतू तथा प्राथधमक शिक्षा पररयोजनाको सहयोगमा 
शिक्षा तथा संस्कृधत मन्त्रालयमा एउटा अलग्गै “वििेष शिक्षा एकाइ” को गिन पधन भएको धथयो । यस प्रधतिेिनले 
ठिएको सझुािमा अपाङ्गहरूलाई सामाशजक एकीकरण र स्िािलम्िनका धनशम्त उपयकु्त ज्ञान, धसप प्रिान गनुा वििेष 
शिक्षाको उद्देश्य हनुे र् भधनएको र् । यसले पाठ्यक्रमलाई न्त्यूनतम समायोजन गरी मूल पाठ्यक्रम सरह मान्त्यता 
ठिन सझुाएको र्। अपाङ्गता भएका िालिाधलकालाई धसकाइ सामग्रीसवहतको आिासीय र धनैःिलु्क शिक्षाका साथै 
घरपररिार र सामाशजक सङ्घसंस्थाको पहलमा पनुस्थाापनाको कायाक्रम ल्याउनसमेत सझुाि ठिएको र् । अपाङ्गता 
भएका िालिाधलकाहरूको त्याङ्क सङ्कलन गने, समस्याको धनिान गने, उनीहरूको शिक्षा र आत्मधनभारतामा विधभन्न 
पक्षलाई सहभागी गराउने र शिक्षालाई गणुस्तरीय िनाउने विधभन्न प्रयत्न गने जस्ता सझुािहरू प्रस्ततु गररएको र् । 
यस प्रधतिेिनले समािेिी शिक्षा िब्िको प्रयोग नगरीकन वििेष शिक्षाको नामिाट समािेिी शिक्षाको लामो प्रवक्रयामा 
प्रिेि गराउन विधभन्न उपायहरू सझुाएको पाइन्त्र् ।  

 

● उच्चस्तरीय राविय शिक्षा आयोगको प्रधतिेिन २०५५ ले पधन २०४९ को प्रधतिेिनले झैँ अिस्थाको विश्लषेण गरी 
वििेष शिक्षाको विकासका लाधग सझुािहरू प्रस्ततु गरेको र् । यसले वििेष शिक्षा पररषद्को सशचिालयको गिन 
गरी सोअन्त्तगात उच्चस्तरीय प्राविधिक सधमधत गिनको सझुाि ठिएता पधन कवहल्यै कायाान्त्ियन भने भएन । यस 
प्रधतिेिनले वििेष विद्यालयमा अन्त्यर भन्त्िा र्रक ढङ्गले विद्यालय व्यिस्थापन सधमधत गिनको अििारणा ल्याउँिै 
अपाङ गता भएका िालिाधलकाको शिक्षामा पहुँच िृवि गना र गणुस्तर कायम गना अपनाउनपुने उपायहरू िताउँिै 
पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री, अनगुमन तथा आधथाक अनिुान सहयोगको व्यिस्थाका िारेमा सझुाएको र् । यो 
प्रधतिेिनको भाि पधन समािेिी शिक्षाको सर्ल अभ्यासमा पिृभधूम तयार गनुा रहेको पाइन्त्र् । 

 
● यसैगरी वि. सं.२०७५ मा नेपाल सरकारले गिन गरेको उच्चस्तरीय राविय शिक्षा आयोगले यसपूिाका आयोगले भन्त्िा 

माधथ उिेर समािेिी शिक्षा िब्िको प्रयोग गरेर विधभन्न प्रकारका अपाङ गता भएका िालिाधलकाका लाधग ठिइने 
शिक्षाका िारेमा थप सझुािहरू पेस गरेता पधन यो प्रधतिेिन सरकारका तर्ा िाट प्रकािनमा आउन िाँकी हनुाले 
कायाान्त्ियनमा आउन सकेन । यस समयसम्म आइसक्िा मलुकुमा सङ्घीयता कायाान्त्ियन भई सकेको र विद्यालय 
सञ्चालन तथा व्यिस्थापनको सम्पूणा शजम्मा स्थानीय सरकारको शजम्मामा गइसकेको अिस्था धथयो । अन्त्तरााविय 
क्षेरमा समािेिी शिक्षाको लहर चलेको र विद्यालय शिक्षामा पूिाित सरकारले िनाएको सिै संरचना, ज्ञान र अनभुि 
स्थानीय सरकारलाई हस्तान्त्तरण भइसकेको पिृभधूममा यो प्रधतिेिन लेखन भएको धथयो ।   

 

शिक्षाका आिधिक योजनाहरूमा समािेिी शिक्षा 
● आिारभतू तथा प्राथधमक शिक्षा पररयोजना पवहलोको प्रारम्भमा वििेष शिक्षा पररषद्लाई सिक्त िनाई यसअन्त्तगात 

वििेष शिक्षा एकाइको गिन भयो । यस अिधिमा न ैसमाज कल्याण पररषद्अन्त्तगात सञ्चालनमा रहेका वििेष 
विद्यालयहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयको र्ानोमधुन ल्याई विद्यालय, विद्याथी शिक्षक र िैशक्षक कायाक्रमलाई पनुैःपररभावषत 
गररएको धथयो । यस पररयोजनाको िोस्रो चरणमा आइपगु्िा वििेष विद्यालय र एकीकृत विद्यालय; स्रोत शिक्षक र 
स्रोत कक्षा तथा सािारण विद्यालयलाई ठिइने अनिुान र वििेष विद्यालयलाई ठिइन ेअनिुान तथा अपाङ गता भएका 
विद्याथीले पाउन ेर्ारिृशत्तको स्पि प्रिन्त्ि भइसकेको धथयो । 

● िैशक्षक सिुारमा अन्त्तरााविय अधभयानकासाथ आएको सिैको लाधग शिक्षा २००१-२०१५ ले र्ओटा अन्त्तरााविय र 
एउटा नेपालको मौधलक उद्देश्य गरी जम्मा सातओटा उद्देश्यहरू तय गररयो । समािेिी शिक्षाको उद्देश्य प्राधप्तका 
लाधग यस योजनाको िोस्रो उद्देश्यले सन ्२०१५ सम्ममा िाधलका, अपाङ गता भएका िालिाधलका, कठिन पररशस्थधतका 
िालिाधलका एिं अल्पसङ्खख्यक िधलत र जनजाधतका िालिाधलकाका लाधग गणुस्तरीय एिं धनैःिलु्क प्राथधमक शिक्षामा 
पहुँच र स्तरीय प्राथधमक शिक्षाको सधुनशितता गने लक्ष्य धलयो । यसरी सिैको लाधग शिक्षा अधभयानको मध्यािधिपधर् 
विद्यालय क्षेर सिुार कायाक्रम २००९-२०१५ पधन कायाान्त्ियनमा आयो। यस कायाक्रमले समािेिी सहभाधगताको 
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सधुनशितता भन्न ेअलग्गै उद्देश्यसाथ विधभन्न कायाक्रमहरू ल्यायो । यस योजनाले आिारभूत शिक्षा १-८ लाई अधिकारका 
रूपमा व्याख्या गर् यो । 

● यसै शृ्रङ्खलामा सन ्२०१५ यनुेस्कोको आयोजनामा कोररयाको इन्त्र्नमा सन २०३० सम्ममा प्राप्त गने गरी मा “सिैका 
लाधग समािेिी, समतामूलक र गूणस्तरीय शिक्षा र जीिनपयान्त्त धसकाइ” भन्न ेनाराका साथ विश्व शिक्षा सम्मेलन भयो 
यसको कायाान्त्ियनका क्रममा नेपालमा “विद्यालय क्षेर विकास योजना २०१६-२०२३” जारी भयो । यस योजनाले 
शिक्षामा समता कायम गना राखेको मूल लक्ष्यमा पहुँच, सहभाधगता र धसकाइ उपलशब्िमा सिुार ल्याउन समािेिी र 
समतामूलक िैशक्षक प्रणालीको विकास गने भनी उद्देश्य वकटान गर् यो । आजका ठिनमा आइपगु्िा विद्यालय शिक्षाका 
अधतररक्त राज्यका हरेक एकाइहरूको संरचना समािेिी र्न ् र उपलब्ि भएसम्म अपाङ गता भएका व्यशक्तहरूको 
प्रधतधनधित्ि भएको र् ।  

 
वििेष शिक्षा कुनै िाउँ िा विद्यालय होइन यो त वििेष आिश्यकता भएका िालिाधलकालाई उनीहरूको अिस्थाअनसुारको 
आफ्नो अधिकार प्राधप्तका लाधग सक्षम िनाउन ेसेिा िा सवुििा मार हो । यो सवुििा प्रिान गिाा गिै समािेिी िातािरणको 
धसजाना हनु्त्र् । समािेिी शिक्षा भनेको विद्यालयमा भनाा भएका सिै िालिाधलकालाई एकै िाउँमा जम्मा गनुा र एकै 
प्रकारको िैशक्षक प्रिन्त्ि गनुा होइन । यो त िैयशक्तक विधभन्नतालाई पवहचान गरी उनीहरूको विकासका लाधग आिश्यक 
पने सेिा िा सवुििाको प्रिन्त्ि गनुा हो । समािेिी शिक्षा एउटा प्रवक्रया हो । कुनै एउटा सिुारले मार शिक्षा समािेिी 
नहनु सक्र् ।  

 

२.५ नेपालमा समािेिी शिक्षाको अभ्यास र िवहरा िालिाधलकाको लाधग शिक्षा 
समािेिी शिक्षाको िहृत पररभाषाले अपाङ गता भएका िालिाधलकामार नभएर कुनै पधन अिस्थाका िालिाधलकालाई सरल ढङ्गले 
उनीहरूको अिस्था र रुशचलाई सम्िोिन गने गरी गणुस्तरीय शिक्षा ठिने प्रिन्त्िलाई समेटेको र् । समािेिी शिक्षाको धसिान्त्तले 
माग गरेिमोशजमका भौधतक तथा िैशक्षक पूिाािार तथा पिधतको धनमााणमा विधभन्न तहका सरकार र विद्यालयहरू वक्रयािील 
र्न ्। िेिमा चलेका सिै प्रकारका विद्यालयमा समािेिी शिक्षाका दृविकोणले उपयकु्त सेिा प्रिाह गना विद्यालय शिक्षासँग 
सम्िशन्त्ित जनिशक्तको विकास गने काम धनरन्त्तर भइरहेको र् । सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ गता भएका िालिाधलकालाई उनीहरूको 
अिस्थािमोशजम कक्षाकोिामा समावहत गररएको र् । ससु्तश्रिण भएका अधिकांि िालिाधलका सनु्न सक्ने िालिाधलकासँगै 
िसेर पढ्ने सक्ने गरी व्यिस्था धमलाइएको र् भन ेिवहरा िालिाधलकालाई हृियङ्गम गरी वििेष विद्यालय र विषेि कक्षाको 
प्रिन्त्ि गररएको र् । सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ गता भएका िालिाधलकाका शिक्षकले पेिागोशजकल ताधलमका अधतररक्त साङे्कधतक 
भाषाको ताधलम अधनिाया रूपमा धलनपुने भएकाले विधभन्न सङ्घसंस्थाहरूको समन्त्ियमा विधभन्न अिधिको ताधलमको व्यिस्था 
धमलाइएको र् ।  
नेपालमा अपाङ गताका चार क्षेर िारीररक अपाङ गता, िवहरा तथा ससु्त श्रिण, िौविक अपाङ गता र दृविविहीन विद्याथीका लधग 
वििेष तथा एकीकृत विद्यालय सञ्चालनमा र्न ्। एउटै प्रकारको अपाङ गता भएका विद्याथी अध्ययन गराउने विद्यालयहरू वििेष 
विद्यालयहरू हनु ्। नेपालको पवहलो िवहरा वििेष विद्यालय केशन्त्रय िवहरा मा. वि. नक्साल हो, जहाँ कक्षा १२ सम्म पढाइ 
हनु्त्र् । सािारण विद्यालयहरू जहाँ अपाङ गता भएका विद्याथीहरूलाई समेत अध्ययन सवुििा उपलब्ि र्, त्यस्ता विद्यालयलाई 
एकीकृत विद्यालय भधनन्त्र् । एकीकृत विद्यालयमा समािेिी पिधतका आिारमा पढाइ सञ्चालन गररन्त्र् । यस्ता विद्यालयमा 
अपाङ गता भएका विद्याथीका लाधग आिश्यक सहयोग गना स्रोतकक्षाको व्यिस्था गररएको र् । हाल यस्ता विद्यालयहरूमा 
अन्त्य विद्यालयलाई झैँ स्थानीय तहमार्ा त िजेट जान ेव्यिस्था धमलाइएको र् ।  

 

नेपालमा हाल अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूका लाधग संचाधलत विद्यालयहरू:  

● एकीकृत शिक्षा सञ्चाधलत विद्यालय (िवहरा ५, दृविविहीन १६, िारीररक अपाङ गता २) -२३ ओटा 
● वििेष विद्यालय (िवहरा १८, िौविक १४, दृविविहीन १) -३३ ओटा 
● स्रोत कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालय - ३८० ओटा 

स्रोत : अपाङ गता पवहचान तथा सहजीकरण सहयोगी पशुस्तका २०७५ 
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२.६ िवहरा िालिाधलकाको शिक्षण व्यिस्था  
वििेष आिश्यकता भएका अन्त्य िालिाधलकालाई जस्तै िवहरा िालिाधलकालाई पधन उनीहरूको अिस्था र आिश्यकताका 
आिारमा विधभन्न प्रकारका ढाँचािाट शिक्षा ठिने प्रिन्त्ि गररन्त्र् । शिक्षा िालिाधलकाको अधिकारको विषय हो । नशजकमा 
िवहरा िालिाधलकाका लाधग उपयकु्त विद्यालय रै्न भन्त्िैमा शिक्षा ठिने काया रोवकन ुहनु्न । विद्यालय जानै नसक्ने िालिाधलका 
र्न ्भन ेपधन घरमै शिक्षा ठिने व्यिस्था धमलाइनपुिार् । प्रारशम्भक उमेर मै िालिाधलकाको श्रिणिशक्तको पवहचान गरी 
धसकाइपरक गधतविधिमा पररशचत गराउनपुिार् ।  

 

प्रारशम्भक हस्तक्षपे र प्रारशम्भक विद्यालय/विद्यालय पूिाका कायाक्रमहरू (Early intervention and preschool programs) 

िालिाधलकामा िवहरापन जन्त्मपूिा िा जन्त्मपिात ्हनु सक्र् । जन्त्मपूिा न ैिवहरापनको अिस्था रहेर् भने सानै उमेरमा पवहचान 
गना सवकयो भने धसकाइ धनिेशित िनाई उमेरअनसुारको विकास गराउन सवकन्त्र् । घर पररिार र वििेष गरेर आमा िा 
स्याहारकतााको सहायताले िालिाधलकामा विद्यालय पूिाको उमेरिेशख न ैसनुाइसम्िन्त्िी समस्या र् रै्न पवहचान गरी तिनकूुलको 
धसकाइ िातािरणको धसजाना गनुापने हनु्त्र् । तीन िषाको उमेरधभर िवहरापन पत्ता लगाउन सवकयो भने शििकुक्षा िेशख नै 
धसकाइ व्यिस्थालाई उसको अिस्था र आिश्यकताअनरुूप ढाल्न सवकन्त्र् । सानो उमेरमा िवहरापनको पत्ता लगाउन नसक्िा 
िालिाधलकामा गररएको उनीहरूको व्यिहारमा आिाधतत पररितान नआउनाले सम्पूणा मेहनत खेर जान्त्र् । यस्तो उमेरमा 
उनीहरूलाई िोस िस्त ुर अधभनयको प्रििान तथा सािारण सङे्कतको सहायताले सञ्चार गरी संिािको अिस्था धसजाना गनुापिार् 
। यो उमेरमा िालिाधलकालाई िारीररक आिश्यकतासँग सम्िशन्त्ित (जस्तैैः खान, वहँड िुल गना, ठिसावपसाि लागेमा अधभव्यक्त 
गना, लगुा लगाउन िा खोल्न, कुनै इच्र्ा अधभव्यक्त गना, अरूले गरेको काम हेना, कुनै िस्त ुशचन्न, खेल्न आठि जस्ता) सञ्चारको 
िढी जरुरत पिार् । यो अिधिमा िवहरा िालिाधलकामा सामान्त्य ठिनचयाासँग सम्िशन्त्ित िानी िसाल्ने काम गररन्त्र् । विद्यालय 
जानपूुिाको अिस्थामा िालिाधलकामा िवहरापनको पवहचान र उपयकु्त व्यिहारका लाधग िाक्टर, मनोिैज्ञाधनक र शिक्षक जस्ता 
विज्ञहरूको सल्लाहको जरुरी हनु्त्र् । 

 
ठििा विद्यालय (Day schools) 

सामान्त्य विद्यालयमा झैँ िवहरा िालिाधलकालाई ठििा विद्यालयमा धनयधमत रूपमा तोवकएको कायाघण्टामा शिक्षण गररन्त्र् । 
विद्याथीहरू घरिाट विद्यालय आउने भएकाले विद्यालय िावहरको समय आफ्ना अधभभािकसँग िस्ने हनु्त्र्न ्। यस्ता विद्याथीमा 
घर र विद्यालय ििैुको प्रभाि हनु्त्र् । ठििा विद्यालय वििेष विद्यालय िा स्रोत कक्षासवहतको विद्यालय हनु सक्र् । कक्षा 
शिक्षण, विषय शिक्षण, िहकुक्षा शिक्षण िा धमशश्रत शिक्षण कुनै पधन ढाँचामा पिनपािन हनु सक्र् । विद्याथीको धसकाइ र 
आित धनमााणमा विद्यालयको प्रमखु भधूमका हनुपुर्ा । 
 

आिासीय विद्यालय (Residential schools for the deaf) 

िवहरा िालिाधलकाका लाधग सञ्चारको माध्यम न ैसाङे्कधतक भाषा हो । घर पररिारमा सिैजनाले साङे्कधतक भाषाको प्रयोग नगने 
र प्रयोग गरी हाले पधन स्थानीय सङे्कतको प्रयोग हनु जाँिा सञ्चार अिरुि हनु जान्त्र् । आिासीय विद्यालयले विद्याथीलाई एकै 
िातािरणमा स्तरीकृत साङे्कधतक भाषामा धसकाइ सहज गना सहयोग परु् याउँर् । आिासीय विद्यालय सवुििा धलएका विद्याथीमा 
िाह्य प्रभाि कम हनुे भएकाले विद्यालयले िालिाधलकाको िारीररक, िौविक, संिेगात्मकलगायत सिै पक्षको विकास हनुे 
वक्रयाकलाप सन्त्तधुलत ढङ्गिाट गराउनपुिार् । उिाहरणका रूपमा िौलाधगरी िवहरा मा. वि. िागलङुले सिै विद्याथीलाई आिासीय 
सवुििा उपलब्ि गराएको र् । 

 

वििेष सवुििासवहतको कक्षाकोिा (Self-contained Classrooms)  

एउटै विद्यालय जहाँ अपाङ गता भएका र नभएका िालिाधलका अध्ययन गर्ान ्तर अपाङ गता भएका िालिाधलकाका लाधग 
उनीहरूको आिश्यकताअनसुारका सेिा र सवुििा उपलब्ि गराइन्त्र् । िालिाधलकाहरू िेरैजसो गधतविधिमा अन्त्य िालिाधलका 
सँगै धसक्र्न ्। धसक्न ेक्रममा जि उनीहरूमा वक्रयात्मक सीधमतताको अिस्था आउँर् । त्यस्तो अिस्थामा एउटा अलग्गै 
वििेष सवुििासवहतको कक्ष िा िातािरणमा राशखन्त्र्न ्। िवहरा िालिाधलकाको सन्त्िभामा साङे्कधतक भाषा सिै अिस्थामा अधनिाया 
माधनन्त्र् तर जि साङे्कधतक भाषाको प्रयोगका कारण अन्त्य िालिाधलका धसकाइमा वढलो भएको महससु गर्ान ्ति िवहरा 
िालिाधलकाका लाधग अलग्गै थप प्रयत्नसवहतको शिक्षण धसकाइको िातािरणको आिश्यकता पिार् । यस्तो अिस्थामा 
उनीहरूलाई अलग्गै कक्षामा िा िातािरणमा राखेर धसकाइन्त्र् । यसरी ििैु प्रकारको सवुििा भएको कक्षाकोिा िा विद्यालयले 
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ठिने िातािरणलाई वििेष सवुििासवहतको कक्षाकोिा भधनएको हो । स्रोत कक्षा भएका विद्यालय यसका उिाहरणहरू हनु ्। 
स्रोत कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयका िालिाधलका पधन र्ारािासको सवुििा धलन सक्र्न ्।  

 

Self contained classroom (Source: https://www.pinterest.com/pin/) 
 

अन्त्य विद्याथीसँग समाहीकरण (Mainstreaming and inclusion in general education settings) 

अपाङ गता भएका विद्याथीलाई अन्त्य समकक्षीसँगै राखेर 
शिक्षण गराउन ेकायालाई अपाङ्गता भएका िालिाधलकाका 
लाधग मूल प्रिाहीकरण िा समाहीकरण भधनन्त्र् । मूल 
प्रिाहीकरण िा समाहीकरणको कक्षामा सनु्न सक्ने, आशँिक 
रूपमा सनु्न सक्ने र सनु्न नसक्ने िालिाधलकालाई एउटै 
कक्षामा सँगै राखेर अध्यापन गराउन यस प्रकारको प्रिन्त्ि 
गररन्त्र् । िाग्लङु शजल्लाको िौलाधगरी िवहरा मा. वि. मा 
िवहरा िालिाधलकाकासँग सनु्न सक्ने िालिाधलका पधन सँगै 
एउटै कक्षामा पढ्र्न ्। आिासीय सवुििासवहतको विद्यालय 
भएकाले कक्षािावहरको वक्रयाकलापमा पधन उनीहरू सँगसँगै 
सहभागी हनु्त्र्न ्। सनु्न सक्न ेिालिाधलकाले पधन कक्षामा साङे्कधतक भाषाको प्रयोग गरेर धसक्र्न ्। जि समािेिी शिक्षाको 
विश्वव्यापी अधभयान नेपालमा प्रिेि गर् यो त्यती िेलािेशख न ैयस प्रकारको अभ्यास नेपालमा पधन धभधरयो । यस प्रकारका 
विद्यालय अन्त्यर पधन र्न,् िौलाधगरी िवहरा मा. वि. एउटा उिाहरण मार हो । एउटै कक्षामा सिै अिस्थाका विद्याथीलाई सँगै 
राख्न ुमार समािेिी शिक्षा होइन । यसका लाधग उनीहरूलाई आिश्यक पने धसकाइ सेिा ठिनपुने हनु्त्र् । समािेिी शिक्षाका 
लाधग िेहायका पाँच विधि अधनिाया माधनन्त्र्न ्–  

(1) सहयोगात्मक परामिा (Collaborative consultation): िालिाधलकामा अपाङ गताको पवहचान भई सकेपधर् समािेिी 
कक्षाको शिक्षकलाई विज्ञद्वारा उक्त िालिाधलकालाई शिक्षण गना गररने कायालाई सहयोगात्मक परामिा भधनएको 
हो । यसमा विज्ञ िा वििेष शिक्षकले शिक्षण, थप सहयोग, िवहरा िालिाधलकाका लाधग आिश्यक व्यिहाररक योजना 
िा घर र विद्यालयमा गररने कायाको सूची उपलब्ि गराउँिर्न ्।  

(2) सहकायाात्मक शिक्षण र अन्त्य सहयोगी समूह व्यिस्था (Cooperative teaching and other team arrangements): यो 
एउटै कक्षामा वििेष शिक्षक र सािारण कक्षाका शिक्षक ििैुले सँगसँगै पढाउने कक्षाकोिाधभरको प्रिन्त्ि हो । िवहरा 
िालिाधलकालाई पढाउने शिक्षकले साङे्कधतक भाषाको प्रयोग गना नजान्त्िा वििेष शिक्षक िा िोभाषेले कक्षामा सघाउन ु
यसको अको उिाहरण हो । यो प्रिन्त्िले शिक्षणमा प्रभािकाररता ल्याउने भएता पधन खशचालो हनु्त्र् ।  

(3) पाठ्यक्रम र िैक्षशणक रणनीधत (Curricula and instructional strategies): र्रक अिस्थाका िालिाधलकाहरूको धमशश्रत 
समूहधभर एकआपसमा सहयोगात्मक धसकाइ र सहपािी साथीसँग धसकाइ जस्ता िैशक्षक रणनीधतले पाठ्यक्रमको 
िायराधभरको विषयिस्तकुो धसकाइमा तीव्रता ठिन्त्र् । 

(4) समायोजन र अनकुुलन (Accommodations and adaptations): अपाङ गता भएका िालिाधलकालाई धसकाइने विषयिस्त,ु 

धसकाइ प्रवक्रयामा प्रयोग गररने सािन, विधि र प्रवक्रयामा िालिाधलकाको अिस्था र आिश्यकतानरुूप पररमाजान िा 
रुपान्त्तरण िा सरलीकरण गरेर धसकाइ सम्भि तलु्याउन सवकन्त्र्, यसलाई पाठ्यक्रमको समायोजन िा अनकुुलन 
भधनन्त्र् ।  

(5) कक्षाकोिामा भएका सिै िालिाधलकाको विवििताको अनकुुलनका लाधग सिै शिक्षकलाई ताधलमको प्रिन्त्ि गनुा 
(Training general education teachers to accommodate diversity): धनयधमत कक्षामा अध्यापन गराउने शिक्षकलाई 
समािेिी शिक्षा शिक्षणको ताधलम आिश्यक र् , जसले सिै शिक्षकलाई र्रक र्रक अिस्था र आिश्यकता भएका 
िालिाधलकाको लाधग व्यिहाररक हनुे गरी समािेिी कक्षा सञ्चालन गराउन सक्ने िनाउँर् ।  

 

  

https://www.pinterest.com/pin/
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घरमा विद्यालय िातािरण (Home school environment)  

गम्भीर प्रकृधतका अपाङ्खता भएका िालिाधलकाहरू विद्यालयमा जान नसक्ने हनुाले घरमै विद्यालयीय सेिा ठिने गररन्त्र् । 
िवहरापनको एक्लो कारण मार विद्यालय जान नसक्ने भन्न ेहुँिैन । िवहरापनसवहतको िह ुअपाङ गताको अिस्थामा भने यस्तो 
हनु सक्र् । तर नशजकमा िवहरा विद्यालय नहुँिा िा शिक्षकले साङे्कधतक भाषामा सञ्चार गना नसक्न ेअिस्था भएमा र टाढाको 
विद्यालयमा जाने अिस्था नभएमा िा िवहरापनसवहतको धमशश्रत अपाङ गता भएको अिस्थामा िवहरा िालिाधलकालाई विज्ञको 
सल्लाहमा घरमै शिक्षा ठिनपुने हनु्त्र् । यसरी शिक्षा ठिँिा घमु्ती सेिा ठिने शिक्षक (Itinerant teacher) को खाँचो पिार् ।  
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एकाइ ३: धसकाइमा हनु ेकठिनाइ र धसकाइ िैली 
 

३.१ धसकाइसम्िन्त्िी कठिनाइ, लक्षण तथा सहजीकरणका उपाय 

  
पढ्नमा कठिनाइ हनुे समस्या (Dyselexia) 

लक्षणहरू  सहजीकरण उपाय  

 

● विद्यालय आउनअुगाधि न ैवढलो िोल्न धसक्ने, नया ँिब्ि 
धसक्न गाह्रो हनुे, गीत गाउँन गाह्रो हनुे 

● पढ्न असहज हनुे तथा पढ्निाट िच्न खोज्न े

● पढ्िा लेख्िा साहै्र गाह्रो मान्ने। लेख्िा उल्टो अक्षरहरू 
लेख्ने 

● वहज्जे िा स्पेधलङमा समस्या हनुे 
● समानता र धभन्नता रु्ट्याउन गाह्रो हनुे 
● नाम र िब्िको उच्चारणमा समस्या हनुे 
● अक्षरहरू चलाएमान हनुे 
● सम्झन र  सारांि गना गाह्रो हनुे 

 

● िालिाधलकाहरूलाई िब्ि र लाइनमा र्ोएर पढ्न भन्ने 
● लामा हरर्लाई टुक्र्याएर सानो सानो िनाइठिन े

● पसु्तक िा कापी पढ्िा एउटा कागजको टुक्राले एक 
एकलाइन मार िेशखने गरी पढ्न लगाउने 

● अक्षर र िब्िहरूलाई कुनै वक्रयाकलाप िा शचरसँग जोिेर 
सम्झने तररका उपयोग गने 

● िालिाधलकाहरूलाई उनीहरूको मनपने विषय पढ्ने मौका 
ठिने 

● िोिामा लेख्िा सकेसम्म िुलो र स्पि अक्षरमा लेख्ने 
● िालिाधलकाहरूलाई हतार हतारमा कक्षाकाया गना नभन्न,े 

● घरमा पढ्न थप कायाहरू ठिने 
● पढाइको लाधग  टाईपोस्कोपको प्रयोग गना प्ररेरत गने 

 

लेख् नमा कठिनाइ हनुे समस्या (Dysgraphia) 

लक्षणहरू सहजीकरण उपाय  
● कलम िेसरी समाउन ेर हातका आं}लाहरू सधुनने  
● धसिा रेखामा लेख् न गाह्रो हनुे, खाली िाउँ धमलाउन गाह्रो 

हनुे 
● अक्षर र िब्िको आकार िूलो सानो हनुे 
● वहज्जे िा स्पेधलङमा समस्या हनुे िब्ि िाक्य पूरा नहनु े

● वढलो लेख्न े

● लेख्िा हात नािी र िरीरको आसन अकठ्यारो गरी िस्न े

 

● िुलो लाइन भएका कापी िा ग्रार् पेपरमा लेख् न धसकाउन े 

● समाउन सशजलो हनुे पेशन्त्सल िा कलमिाट लेख् न लगाउन े

● कम्कयटुर िा ट्यािलेटमा लेख् न लगाउने  
● लेख् न हतार नगने र वढला लेखे पधन गाली नगने  

● समस्याको िारेमा िालिाधलकासँग स्पि कुराकानी गने 

● लेख्नभुन्त्िा अगाधि लेख्न े शचन्त्ता कम गना हात हल्लाउन, 

ििैु  हात हल्लाउन, रगकन हौसला ठिने 
● हातको मांसपेिी िधलयो हनुे र संयोजन हनु े वकधसमको 

अभ्यास ठिन े

● मौशखक िा कम्कयटुरको माध्यमिाट परीक्षा ठिने व्यिस्था 
गने 

 

गशणतमा कठिनाइ हनुे समस्या (Dyscalculia) 

लक्षणहरू सहजीकरण उपाय 
● अङ्क, पैसा, समय, र ग्रार् चाटा िझु्न कठिनाइ हनुे 
● प्रारशम्भक िषाहरूमा गणना गना र अङ्क र िस्तकुो 

सङ्खख्यासँग जोकन कठिनाइ हनुे 
● सानो र िुलो िस्तकुो अििारणा िझु्न गाह्रो हनु े

● सामान्त्य त्य पधन िझु्न गाह्रो जस्तै ६+४ =१० हनु्त्र् 
भन्न ] गाह्रो हनुे 

● गशणतका शचन्त्हहरू शचन्न र िझु्न गाह्रो हनुे 

● अवहलेको अिस्था पवहचान गने 

● समस्याको िारेमा िालिाधलकाहरूसँग खलेुर कुरा गने 

● गाली नगने, अत्याउने र अरूसँग तलुना गने काम नगने 

● ग्रार् पेपरमा लेख्न ेमौका ठिने 
● एकपटकमा गशणतको एउटा मार अििारणा धसकाउने 
● िोस िस्त ु िा क्यालकुलेटर प्रयोग गरेर गशणत 

धसकाउने 
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● ६+४ =१० तथा ४+६=१० एउटै हो भन्न ेिझुाइ हनु 
गाह्रो हनुे 

● ग्रार्चाटा पढ्न गाह्रो हनुे 

● कक्षfकाया र परीक्षामा थप समय ठिने 
● िालिाधलकाले धनिेिन राम्रो िझेुको र् रै्न सधुनशित 

गने 

 

 

ध्यान एकधरत नहनु ुिा चकचके हनु ु(Attention deficit hperactivity disorder) 

लक्षणहरू सहजीकरण उपाय  
● ध्यान एकधरत गना र एकै िाउँमा िधसरहन गाह्रो हनुे 
● सशजलै ध्यान विकषाण हनुे 
● कुनै काम गिाा धर्टै्ट ठिक्क मान्ने र ठिइएको काम सम्पन्न 

नगने 

● अरूको कुरा नसनु्ने र भनेको नमान्ने 
● धनिेिन िझु्न र सम्झन गाह्रो हनुे 
● धर्नधर्नमा अको वक्रयाकलाप गना खोज्ने र र्ाकने, 
● अरुको लगुा तान्ने िा कापी वकताि धमल्काइठिने िा धिस्टिा 

गने,  

● धनरन्त्तर गल्ती गरररहने 

● ध्यान विकषाण हनुे धसटमा नराख् ने, जस्तै झ्याल िा ढोका 
नशजक नराख् ने 

● सम्िोिन गिाा जवहले पधन नामले िोलाउने 
● सकेसम्म अशघल्लो धसटमा राख् ने 
● महत्त्िपूणा िुिँाहरू िोिामा लेखेर साना भन्न े

● लामो कक्षा कायालाई पधन र्ोटो र्ोटो खण्िमा गना ठिने 
● पढाइपािनको धिचमा बे्रक ठिने 
● अको राम्रो धसकाइ भएको साथीसँग िस्ने व्यिस्था धमलाउन े

● शिक्षक यस वकधसमका िालिाधलकाहरूको नशजक गइरहने 
● उनीहरूको रुशच िझेुर वक्रयाकलापहरू गने 

 

 

दृवि प्रवक्रयामा विचलन (Visual processing disorder) 

लक्षणहरू सहजीकरण उपाय   

● अक्षरहरू उल्टो िेख्न ेजस्तै, ि लाई म, उ लाई र आठि 

● आखँा धमच्ने र अक्षर स्पि नभएको अनभुि गने  

● पढ्िा टाउको र्कााउने र वकताि िा कापीलाई अकठ्यारोसँग 
समाउन े

● पढ्िा एउटा आखँा िन्त्ि गने िा हाई काकने 
● सािाा िा लेख्िा गल्ती गने 

● कलम जोिसँग समाउन े िा पेशन्त्सलको टुकपो भाशचँने गरी 
समाउन े

● िब्ि िा शचरको आंशिक भाग हेरेर के हो भनेर रु्ट्याउन 
गाह्रो हनुे 

● पेपर टाँस्न र काट्न समस्या हनुे 
● लेख्िा लाइन नाघ्ने, अक्षर एक अकाासँग टाँधसने, खाली िाउँ 

र्ाकन ेिाउँमा अधनयधमत हनु े

● अक्षर र िब्ि लाइनमा लेख् न नसक्न े

● हस्तलेखनका आिारमा विद्याथीको मूल्याङ्कन गने 

● उनीहरूलाई मनपने कथाको श्रधुतलेखन गराउने 
● धलशखत कक्षाकाया तथा गहृकायाको सट्टामा मौशखक काया 

ठिने 
● वििेष प्रकारको पेशन्त्सल िा कलम उपलब्ि गराउने 
● कम्कयटुर िा ट्यािलेट प्रयोग गरेर लेख्न ेअिसर ठिने 
● लेख्िा रुलर प्रयोग गरेर लेख्न ेअिसर ठिने 
● अधियो िकुको प्रयोग गना सके अझ राम्रो हनुे 
● ग्रार् कापीमा लेख्न ेअभ्यास गराउन े

 

 

सनुाइ प्रवक्रयामा विचलन (Auditory Processing Disorder) 

लक्षणहरू सहजीकरण उपाय   

● भाषा िझु्न ेर सम्झने प्रवक्रयामा कठिनाइ हनु ेतर गीत तथा 
म्यशुजक सम्झन सशजलो 

● सोच्ने, विचार गने तथा व्याख्या गने काम गाह्रो हनुे 
● उस्तै खालका िब्िको उच्चारणमा गल्ती हनुे 
● िातािरणीय आिाजहरूले कुराकानीमा अिरोि गने 

● कुनै प्रिचन, भाषण िा प्रस्ततुीकरण ध्यान ठिएर सनु्न गाह्रो 
हनुे 

● भन्न ेर िझुाउने भन्त्िा गरेर िा लेखेर िेखाउने 
● दृश्य र धलशखत सामग्रीहरूको प्रयोग गने 

● िोहो अथा लाग्ने िब्िको सकेसम्म प्रयोग नगने िा 
लेखेर िताई ठिने 

● िोल्िा स्िरको उतारचढाि गने तथा मखु्य िब्िहरूमा 
जोि ठिने 

● िझेु निझेुको यवकन गना विशिि प्रश्नहरू गने 
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● मौशखक धनिेिन निझु्ने र नसशम्झने 
● कुराकानी गिाा सनुे पधन, के भनेको भनेर िारम्िार सोधिरहने 

● प्रश्नको उत्तर ठिनको लाधग केही समय ठिने 
● मौशखक रूपमा विचार व्यक्त गने अभ्यास धनरन्त्तर गने 

 

िारीररक सन्त्तलुन र संयोजनमा हनुे कठिनाइ तथा भाषा र िोलीमा कठिनाइ (Dispraxia) 

धिस्प्रयाशक्सयाले िारीररक सन्त्तलुनको अिस्थालाई धनकै प्रभाि पार्ा। यसको कारणले िालिाधलकाहरू उनीहरूको उमेरअनसुार 
िैधनक वक्रयाकलाप अपेक्षा गरेअनसुार गना नसक्ने हनु्त्र्न ्।वहँििुल गिाा पधन केही अकिेरो हनुे गर्ा र वहँिाइ र चालढाल भद्दा 
िेशखन्त्र्। िालिाधलकामा हनुे वक्रयाकलापहरू जस्तै िामे सने, वहँकने, आर्ैँ  खान ेर आर्ैँ  लगुा लगाउने जस्ता कुराहरू गना 
वढला हनुे गर्ा। सोही अनरुुप लेख्न,े शचर िनाउन ेतथा खेलकुिमा पधन उमेरअनसुार नहनु सक्र्। प्राय: िच्चा ५ िषा िा 
सोभन्त्िा िढी उमेर नपगेुसम्म समस्या थाहा नहनु सक्र्। 

स्रोत: https://www.nhs.uk/conditions/developmental-coordination-disorder-dyspraxia/ 

   

लक्षणहरू सहजीकरण उपाय  
● िारीररक सन्त्तलुन कम हनुे तथा िारम्िार 

लधिरहने 
● िरीरका िायाँिायाँ भागधिच समन्त्िय गना कठिनाइ 

हनुे 
● हात र आखँाको समन्त्िय कम हनुे 
● आरू् र आफ्नो सामान सम्हाल्न कठिनाइ हनुे 
● िुलो स्िर िा अचानक हनुे स्पिामा िढी उते्तशजत 

हनुे 
● खेलौना र्ान्त्िा कुन ैधसप नचावहने सशजलो र्ान्ने 
● सूक्ष्म काम जस्तै लाइनधभर रङ भने, पजल 

धमलाउन े

● धसिा काट्ने, राम्रोसँग टाँस्ने जस्ता काममा 
कठिनाइ हनुे  

● रर्, टाइट तथा गह्रौँ लगुा मन पराउन े

 

● उनीहरूसँग जे गररन्त्र् िोलेर काया गने जस्तैैः म तपाईँलाई 
रँु्िैरु् तर पर्ाधििाट नरु्ने 

● िेरै नशजक नहनुे तर नशजकै भएको अनभुधूत ठिन े 

● िान्त्त िाँउ र िातािरण िनाउने  
● िालिाधलकाहरूसँग कुरा गिाा कानेखसुी गरी कुरा गना 

सवकने 
● िेरै आिाज आउने िाउँमा िालिाधलकाको कानमा 

इयरकलग राख्न सवकने 
● िैधनक रूपमा कामजन्त्य थेरापी (अकुपेसनल थेरापी) को 

सहयोग धलनपुने 

● िालिाधलकाहरूलाई मन नपने िा शचढाउन े खालका 
प्रकाि र यसका स्रोतहरू र्न \ भने सचेत हनुे 

स्रोतैः अपाङ्गता पवहचान तथा सहजीकरण सहयोगी पशुस्तका -२०७५ 

 

३.२ िालिाधलकाहरूको धसकाइ िैली (Learning Styles) 

 
पररचय र महत्त्व 

हरेक विद्याथीको धसक्ने िैली र क्षमता र्रक र्रक हनु्त्र्।त्यसैले कुन विद्याथीको कस्तो धसक्ने िैली र् िा कसरी धसकाउँिा 
उसले उत्कृि तररकाले धसक्र् भन्ने कुरा शिक्षकले, एजकेुटर िा धसकाइमा सहयोग गने धसकाइ सहयोगीहरूले िझु्न ुजरुरी 
हनु्त्र्। यसो गिाा विद्याथीको धसकाइको प्रधतर्ल पधन उच्च हनु जान्त्र्।तर विद्याथीहरूको धसक्ने िैली पवहचान एिम ्प्रयोग 
गनाको लाधग शिक्षकले सिाप्रथम धसकाइ िैली िा तररकाहरू िारे जानकारी राख् न ुजरुरी हनु्त्र्। 
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महत्िैः िालिाधलकाहरूको धसक्ने िैली िा तररकाको िारेमा जानकारी राखी शिक्षण-धसकाइ वक्रयाकलापहरू गराउँिा धनम्न 
र्ाइिाहरू हनु्त्र्न:् 

●  विद्याथीहरूले आफ्नो धसक्ने िैलीिाट धसक्न पाउँिा धसकाइमा ियान केशन्त्रत हनु जान्त्र् ।  

●  आफ्नै धसकाइ िैलीिाट धसकाइ हुँिा धर्टो िझु्ने र सहजै धसक्ने सम्भािना हनु्त्र् । 

●  धर्टो धसक्न ेहनुाले समयको िचत हनु्त्र् र शिक्षण धसकाइ वक्रयाकलापहरू पधन समयमै सवकन्त्र् । 

●  विद्याथीको लाधग धसकाइ रुशचपूणा हनु जान्त्र् । 

●  शिक्षकको लाधग प्रशिक्षण काया सशजलो एिम ्प्रभािकारी हनु्त्र् । 

●  धसकाइको प्रधतर्ल राम्रो हनु्त्र् । 

 
 

 

ससकाइका शलैीहरू  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ससकाइ शलैी 
केही धसकाइ िैलीहरूको (Learning styles) िारेमा तल चचाा गररएको र्: 

१. दृष्यात्मक धसकाइ (Visual learning) 

दृष्यात्मक िा हेरेर धसक्न ेविद्याथीहरूमा शिक्षकले कक्षाकोिामा िेखाउने कुराहरूप्रधत िढी आकवषात हनु्त्र्न।् िोलेरभन्त्िा िोिामा 
लेखेर िेखाएका कुराहरू हेना रुचाउने र हेरेर िढी धसक्र्न। िोिामा िेखाइएका कुराहरू, शचरहरू िा तशस्िरहरू िा अन्त्य दृश्य 
सामग्रीहरूको िारेमा कुरा गिाा धनकै चासो ठिन्त्र्न ्र ती िस्तहुरूको आकार, प्रकार िा िनािटको िारेमा धर्टो धसक््न ्र राम्रो 
िझुाइ राख्िर्न।् यस वकधसमका विद्याथीले िायग्राम, चाटा, नक्सा, शचरहरू आठििाट िेरै कुराहरू धसक्िर्न।् 

२. श्रिण िा सनुेर धसक्ने  (Auditory learning) 

सनुेर धसक्न ेविद्याथीहरूले िढीभन्त्िा िढी सनु्न रुचाउर्न ्र शिक्षकले िोलेर ठिएको सन्त्िेि धर्टो वटकर्न ्र धसक्र्न।्  शिक्षकले 
व्याख्या गिाा ध्यान ठिएर सनु्त्र्न ्र ग्रहण गिार्न।् हेरेर भन्त्िा शिक्षकले िोलेको कुराहरू िढी सनु्न ेर धसक्न ेगर्ान।्गीत, सङ्गीत 
र लयतालप्रधत झकुाि राख्िर्न।् आिाज सनुेर न ैिढीभन्त्िा िढी सूचना सङ्कलन गने र स्मरण गने गिार्न।्यस िैलीमा धसक्ने 
विद्याथीहरूले कक्षामा िढी सनु्न रुचाउँर्न ्। लेक्चर, अधियो िकु र मौशखक प्रशिक्षणमा ध्यान ठिन्त्र्न।्त्यसैगरी लेखेको भन्त्िा 
िोलेर पेस गरेको ररपोटा रुचाउँर्न।् र्लर्ल, अन्त्तरवक्रया र िहसमा रुशच राखेर सनु्ने र भाग धलने गर्ान।्मौशखक धनिेिनहरू 
सनु्ने र धर्टै िझु्र्न।्कक्षामा चशुट्कला सनु्न र भन्न पधन रुचाउँर्न।् 

  

धसकेका कुरा कधत स्मरण हनु्त्र्? 

 

शिक्षण िैली     

 

स्रोतः प्रासवसिक प्रसशक्षण प्रसतष्ठानः कन्सेपप्ट कार्ड नं -०५५ 
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३. िोलेर धसक्ने  (Verbal learning) 

िोलेर धसक्न ेविद्याथीहरूले आर्ैँ ले िोलेर िा आिाजका साथ पढेर धसक्न ेप्रयास गर्ान।् यस िैलीमा धसक्ने िालिाधलकाले आिाज 
धनकालेर पढ्िा सशजलो मान्त्र्न।् लेख्िा पधन आिाज धनकालेर लेख् न ेगिार्न।् िोलेर धसक्ने िालिाधलकाले िब्िहरू प्रयोग गना 
रुचाउँर्न ्र ती िब्िलाई िोलेर पढ्ने गर्ान ्र यसरी पढ्िा धर्टो धसक्र्न।् ध्यान ठिएर सनु्ने र सनुेको कुरा िोलेर व्यक्त गने 
गर्ान।् र्लर्ल िा प्रस्तधुतमा जानेको कुरा िोल्ने र सनुाउने गर्ान।् 
४. र्ोएर िा चलाएर धसक्ने  (Tactile and kinesthetic learning) 

िारीररक चाल िा र्ोएर िा चलाएर धसक्ने विद्याथीहरूले आफ्नो िारीररक अङ्गहरूलाई िढी प्रयोग गरेर, यताउता हलचल िा 
गधतिील भएर िा हातहरू चलाएर, काम गरेर, र्ोएर र सवक्रय रहेर धसक्ने प्रयास गिार्न।् यस वकधसमका विद्याथीहरू प्रयोगात्मक 
धसकाइतर्ा  िढी आकवषात हनु्त्र्न।् यी िालिाधलकाहरू िस्त ुिा कुनै नयाँ संरचना धनमााण गना, नयाँ कुरा धसजाना गना, धिगाना र 
रे्रर िनाउनमा तशल्लन िेशखन्त्र्न ्र यसरी न ै धसक्र्न।्गरेर धसक्न ेप्रिृशत्त िेशखन्त्र्। नाटक िा भधूमका अधभनयमा भाग धलएर 
पधन धसक्िर्न।् 

यस िैलीमा धसक्न े विद्याथीहरूले औजार िा सािनहरू र सरसामानहरूलाई प्रयोग गना रुचाउँर्न।् त्यस्तै अनकुरण गना, 
अनकुरणअनसुार प्रििान गना र अभ्यास गरेर धसक्न मन पराउँर्न।् वर्ल्ि भ्रमण िा एक्सकसानमा गएर धसक्न पधन रुशच राख्र्न।् 
प्रयोगात्मक विषय, आटा, क्राफ्ट जस्ता विषयहरू सशजलो मान्त्र्न ्र स्पोट्सामा राम्रो हनु्त्र्न।् तर यी विद्याथीले लामो लेक्चर सनु्न ्
र लामो समय एकै िाउँमा िसेर वकताि पढ्न मन पराउँिैनन।्  
५. तावका क धसकाइ (Logical learning) 

तावका क धसकाइ िैलीअन्त्तगात पने विद्याथीहरूले तका पूणा तररकाले सोच्ने गर्ान ् र त्यसरी नै धसक्र्न।् यी िालिाधलकाहरूले 
प्रणालीगत एिम ्तका सङ्गत कामहरू गना रुचाउँर्न।् गशणतीय समस्याहरू समािान गना सशजलो मान्त्र्न।् आफ्ना धसकाइ अनभुि 
र धसकेका कुराहरू पधन तावका क तररकाले पेस गना सक्र्न।् तका पूणा धसकाइ भएका विद्याथीले धनयम पालना गने, धनयमसङ्गत 
कुराकानी गने र सोहीअनसुार हनु सक्ने पररणामहरूिारे अनमुान गना सक्र्न।् 

धनयमसङ्गत एिम ्व्यिशस्थत सोच हनुे हनुाले यस्ता विद्याथीहरूले िेरैभन्त्िा िेरै सूचना िा ज्ञानलाई आफ्नो मशस्तष्कमा सङ्कलन एिम 
व्यिशस्थत गरी राख् न सक्र्न।् तका पूणा विषयहरूमा रुशच राख् ने र धर्टो धसक्ने गर्ान।्  
६. सामाशजक िा अन्त्तरव्यशक्त धसकाइ िैली  (Social or inter-personal learning) 

सामाशजक िा अन्त्तरव्यशक्त धसकाइ स्िाभाि भएका विद्याथीहरूले समूहमा िसेर िा एकआपसमा धमलेर धसक्न रुचाउँर्न।् अन्त्य 
विद्याथीहरूसँग पधन राम्रो सम्िन्त्ि राख् न ेगर्ा। साथीहरूसँग समूहमा धमलेर िस्ने र धसक्ने पधन गर्ान।् कक्षाकोिामा हनुे समूह 
कायामा भाग धलने, र्लर्ल गने, अनभुिहरू आिानप्रिान गने र समूहिाट धसक्ने प्रयास गने गर्ान।् 

कुनै समस्या उपर र्लर्ल गिाा अन्त्य विद्याथीको विचार धलने, पषृ्ठपोषण धलने ठिने र सझुाि सल्लाहअनसुार काम गने पधन 
गिार्न।् 
७. एकल िा स्ियम ्धसकाइ (Self or intra-personal learning) 

एकल िा स्ियम ् धसकाइअन्त्तगातका विद्याथीहरू प्रायैः एक्लै धसक्न रुचाउँर्न ् र िाह्य हस्तक्षेप त्यधत  रुचाउँिैनन।् यस्ता 
विद्याथीहरूले आरू्लाई मन पने र आफ्नो व्यशक्तगत रूपमा अध्ययन गने तररका न ैअिलम्िन गिार्न।् 

कुनै काया िा समस्यामा एक्लै सोच्ने, मन्त्थन गने र उपायहरू धनकाल्ने गर्ान ्र आफ्ना विचारहरूलाई सशजलै व्यिशस्थत गने 
गर्ान।् यस िगाका विद्याथीहरू प्राय एक्लै पवढरहेको िेशखन्त्र्न।् धसकाइमा अरुको हस्तक्षेप रुचाउँिैनन।् एकान्त्तप्रमेी हनु्त्र्न।्   
 
“The art of teaching is the art of assisting discovery.” --- Mark Van Doren 
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एकाइ ४: एकीकृत पाठ्यक्रममा आिाररत शिक्षण धसकाइको अििारणा 
 

४.१ एकीकृत पाठ्यक्रमको अििारणा तथा संरचना 
धसकारुको सिााङ्गीण विकास गने उद्देश्यिाट प्ररेरत भई विद्याथी सवक्रयतालाई केन्त्रधिन्त्िमुा राखेर िईु िा सोभन्त्िा िढी विषयका 
सान्त्िधभाक पक्षलाई अथापूणा रूपमा संयोजन गरी धनमााण गररएको पाठ्यक्रमलाई एकीकृत पाठ्यक्रम भधनन्त्र् । एकीकृत 
पाठ्यक्रमको अििारणाले विधभन्न विषयलाई अन्त्तसाम्िशन्त्ित गरेर जीिनसापेक्ष हनुे गरी धसकाइ सञ्चालन गने भन्न ेिझुाउँर्। 
एकीकृत पाठ्यक्रममा धभन्न विषय क्षेरका धसकाइ सक्षमतालाई एउटै पाठ्यक्रममा समािेि गरी धसकाइ प्रवक्रयालाई समायोजन 
गररएको हनु्त्र् । वििागत एिं विषयगत पाठ्यक्रम (Within subject areas) हँिै िहवुिषयगत (Multidisciplinary), अन्त्तरविषयगत 
(Interdisciplinary) र जीिन्त्त अनभुिसँग (Beyond subject areas) आिि भएको एकीकृत पाठ्यक्रमको विकास भएको 
पाइन्त्र् । यसले विषयिस्तकुो धनशित सीमा धनिाारण नगरी समस्या समािानका लाधग आिश्यक ज्ञान तथा धसप प्राप्त हनुे गरी 
धसकाइलाई सान्त्िधभाक िनाउँर् । िईु िा िईुभन्त्िा िढी विषयहरूको संयोजन गरी, एकअकाा विषयधिचको अििारणाको सम्िन्त्ि 
खोज्न लगाउन,े विद्याथीको समूह धनमााण गरी धसक्ने धसकाउने अिसर प्रिान गने गनुा एकीकृत पाठ्यक्रम कायाान्त्ियनको ढाँचा 
हो । यो िईु िा िईुभन्त्िा िढी विषय िा वििाका उद्देश्यहरू सँगै धमलाएर समग्रतामा धसकाउने एउटा व्यिहाररक विधि हो । 
 

एकीकृत पाठ्यक्रमले विकास गना खोजेको व्यिहारकुिल धसप 

एकीकृत पाठ्यक्रमले विद्याथीहरूमा व्यिहारकुिल धसपहरू विकास गराउन खाजेको र् । व्यिहारकुिल धसपहरू कुनै धनशित 
काया िा भधूमकामा मार सीधमत नभई विधभन्न काया िा भधूमकाका लाधग आिश्यक हनुे गिार्न ्। व्यिहारकुिल धसपले 
विद्याथीका िैधनक जीिनका यथाथा समस्या समािान गना सहयोग परु् याउँर्न ्। 

आिारभतू तह कक्षा १–३ को पाठ्यक्रम २०७६ ले व्यिहारकुिल धसपहरूलाई मखु्य गरी ५ क्षेरमा विभाजन गरेको र्ैः  
● सोचाइ धसप Thinking skills (s1) 

● िैयशक्तक धसपहरू Intrapersonal skills (S2) 

● अन्त्तरिैयशक्तक धसपहरू Interpersonal skills (S3) 

● सूचना प्रविधि तथा िहसुाक्षरता धसपहरू Information communication and multiliteracy skills (S4) 

● नागररक धसप Citizenship skills (S5) 
 

प्रारशम्भक कक्षामा एकीकृत पाठ्यक्रम कायाान्त्ियनको ढाचँा, संरचना, विषयगत क्षरेहरू र मूल्याङ कन 
एकीकृत पाठ्यक्रम आिारभूत तह अन्त्तगात कक्षा १-३ को पाठ्यक्रमको समग्र संरचनालाई नपेाली, अंग्रेजी, गशणत, विज्ञान, स्िस््य 
र िारीररक र सामाशजक अध्ययन पाँच विषयक्षेरमा समायोजन गरी केही िहवुिषयगत र केही विषयगत धथममा सङ्गठित गररएको 
र् । मातभृाषा िा स्थानीय विषयका पाठ्यक्रम भने सम्िशन्त्ित स्थानीय तहमार्ा त न ैविकास र कायाान्त्ियन हनुे व्यिस्था गरेको 
र् । सिै विषय पाठ्यघण्टाअनसुार धनमााण गररएको र्। कक्षा १-३ सम्म हरेक कक्षा २६ पाठ्यघण्टाको हनुे र्। एक 
पाठ्य घण्टा िरािर ३२ काया घण्टाको धसकाइ सहजीकरण वक्रयाकलाप तोवकएको र्। यसरी एउटा कक्षामा िषाभरर ८३२ 
काया घण्टाको धसकाइ सहजीकरण हनुे र्। यस पाठ्यक्रमले अि घण्टीमा आिाररत शिक्षण धसकाइ वक्रयाकलापलाई कक्षागत 
(ग्रिे) शिक्षणमा रूपान्त्तरण गररठिएको र्। 
 

कक्षागत संरचना, विषय, विषयगत क्षरे, अपेशक्षत सक्षमता, पाठ्यघण्टा (credit hours), कायाघण्टा (working hours) 

विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमले धनशित कक्षा िा तहको अध्ययन पूरा गरेपधर् विद्याथीहरूले हाधसल गने सक्षमता र ती सक्षमता 
हाधसल गनाका लाधग विषयगत रूपमा प्राप्त गनुापने धसकाइ उपलशब्ि धनिाारण गिार्।यस पाठ्यक्रममा विद्याथीका पूिा धसकाइ 
अनभुि, उसको पररिेि तथा पषृ्ठभधूम, रुशच र क्षमतासवहत ितामानको आिश्यकता आकँलन गरी उनीहरूले हाधसल गनुापने ज्ञान, 

धसप, िारणासवहतका सक्षमताहरू समेवटएको र्।यसमा पाठ्यक्रम कायाान्त्ियन योजना तथा पाठ्यक्रम कायाान्त्ियनको मूल्याङ कन 
गरी समसामवयक सिुार तथा पररमाजानका लाधग मागा धनिेि गररएको र्। त्यसैगरी यस पाठ्यक्रममा शिक्षाका राविय उद्देश्य, 

विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचना, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचना, आिारभूत शिक्षाका तहगत सक्षमता (कक्षा १–३), 

आिारभतू तह (कक्षा १–३) का विषयगत पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रममा समािेि गररने व्यिहार कुिल धसपहरू र एकीकृत 
पाठ्यक्रमको समग्र संरचना समािेि गररएको र्। यसमा धसकाइ सहजीकरण विधि तथा प्रवक्रया, विद्याथी मूल्याङ कन, माध्यम 
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भाषाको र्नोट, पाठ्यक्रम कायाान्त्ियन योजना तथा पाठ्यक्रम मूल्याङ कन, पररमाजान र सिुारको प्रवक्रया पधन समािेि गररएको 
र्। 

 

विद्यालय शिक्षाको तहगत र कक्षागत संरचना 

विद्यालयको तह कक्षा उमेर धसकाइ स्तर 

प्रारशम्भक िालविकास तथा शिक्षा प्रारशम्भक िालविकास तथा शिक्षा ४ िषा  

आिारभतु  कक्षा १ - ३ ५ िेशख ७ िषासम्म तह १ 

कक्षा ४ – ५ ८ िेशख ९ िषासम्म तह २ 

कक्षा ६ – ८ १० िेशख १२ िषासम्म तह ३ 

माध्यधमक कक्षा ९ – १० १३ िेशख १४ िषासम्म तह ४ 

कक्षा ११ - १२  १५ िेशख १६ िषासम्म तह ५ 

 

 

आिारभतू शिक्षा (कक्षा १ – ३) को पाठ्यक्रम संरचना 

क्र.सं. विषयसम्िन्त्िी वक्रयाकलाप पाठ्यघण्टा िावषाक कायाघण्टा 

१ भावषक धसप विकाससम्िशन्त्ि वक्रयाकलाप (नेपाली) ५ १६० 

२ भावषक धसप विकाससम्िशन्त्ि वक्रयाकलाप (अंग्रजेी) ४ १२८ 

३ गशणतीय धसप विसकासम्िन्त्िी वक्रयाकलाप ४ १२८ 

४ विज्ञान, स्िास््य र िारीररक शिक्षा, सामाशजक अध्ययन, 

चाररधरक विकास तथा धसजानात्मक कलासम्िन्त्िी 
वक्रयाकलाप(हाम्रो सेरोरे्रो) 

८ २५६ 

५ मातभृावषक धसप⁄स्थानीय विषयिस्तसुम्िन्त्िी वक्रयाकलाप ५ १६० 

 जम्मा २६ ८३२ 

पिनपपािन सञ्चालनका लाधग उपयोग भएको ३२ घण्टाको समायािधिलाई १ पाठ्यघण्टा (Credit hour) माधनएको र् 
।  

 

आिारभतू शिक्षा (कक्षा १–३) का तहगत सक्षमता 
आिारभतू शिक्षा (कक्षा १–३) को उद्देश्य िालिाधलकालाई आिारभतू साक्षरता, गशणतीय ज्ञान तथा धसप र जीिनोपयोगी 
धसपहरूका साथै व्यशक्तगत स्िास््य तथा सरसर्ाइसम्िन्त्िी िानीको विकास गने अिसर प्रिान गनुा हो।आिारभूत शिक्षाको 
माध्यमिाट िालिाधलकाहरू आरु् रहेको प्राकृधतक तथा सामाशजक िातािरणसँग पररशचत र सचेत हनुे र्न।् यस तहको 
पाठ्यक्रम िालिाधलकाको उमेरगत क्षमता एिम ्रुशचलाई ध्यान ठिई एकीकृत धसिान्त्तअनसुार विकास गररएको र्। आिारभूत 
शिक्षा (कक्षा १–३) का सक्षमता िेहायिमोशजम हनुे र्न:्  

● आिारभतू भावषक तथा सञ्चार धसपको विकास र प्रयोग 

● आिारभतू गशणतीय अििारणा र धसपको विकास र प्रयोग 

● अनिुासन, सिाचार र स्िािलम्िन जस्ता सामाशजक एिम ्चाररधरक गणुको विकास 

● विज्ञान, िातािरण, सूचना प्रविधिसम्िन्त्िी आिारभतू ज्ञानको विकास 
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● िारीररक तन्त्िरुुस्ती, स्िस्थकर िानी र जीिनोपयोगी धसपको विकास 

● कला तथा सौन्त्ियाप्रधत अधभरुशच र धसजानात्मकताको विकास 

● आफ्नो पररिेिसँग पररशचत भई विधभन्न जातजाधत, िमा, भाषा, संस्कृधत, क्षेरप्रधत सम्मान र समभािको विकास 

 

एकीकृत पाठ्यक्रम अनरुूप विषयगत रूपमा तय गररएका विषयगत सक्षमताहरू  

(क) नेपाली विषय  

१. कुराकानी, संिाि, र्लर्ल र प्रश्नोत्तरका क्रममा िोहोरो सञ्चार 

२. शचर, घटना, पररिेि र पािगत सन्त्िभाका आिारमा विषयिस्तकुो िोि र अधभव्यशक्त 

३. िब्िमा प्रयकु्त ध्िधन र िणाको ििु उच्चारण 

४. िणा, मारा र िब्िको सङे्कतन र विसङे्कतन गरी ििु िोलाइ र लेखाइ 

५. प्रिाहपूणा पिन, उपयकु्त िोि र अधभव्यशक्त 

६. श्रव्य, दृश्य र श्रव्यदृश्य सामग्रीको िोिसवहतको भावषक काया 
७. मौशखक र धलशखत अधभव्यशक्तमा धसजानात्मक तथा समालोचनात्मक शिल्पको प्रयोग 

 

(ख) गशणत विषय  

१. िईु आयाधमक ज्याधमतीय आकृधतहरूको पवहचान, मापन र रचना 
२. पाँच अङ्कसम्मका सङ्खख्यालाई िेिनागरी र वहन्त्ि ुअरेधिक सङ्खख्याङ्क प्रयोग गरी िैधनक जीिनमा प्रयोग 

३. स्थानीय सङ्खख्याङ्कन पिधतको प्रयोग 

४. धभन्नको अििारणा िोि र तलुना गने क्षमता विकास 

५. गशणतीय आिारभत वक्रयाहरूको प्रयोग गरी िैधनक जीिनका समस्या समािान 

६. उपयकु्त सामग्री तथा एकाइ प्रयोग गरी िस्तहुरू तथा समयको व्याख्या तथा िैधनक जीिनका समस्या समािानमा प्रयोग 

७. नेपाली मरुा शचनेर िैधनक वहसाि गना सक्ने क्षमता विकास 

८. सािारण ग्रार् र ताधलकािाट जानकारी हाधसल 

९. गशणतीय ज्ञान, धसप, सोच र अधभिृशत्तको विकास तथा िैधनक जीिनमा प्रयोग 

 

(ग) English Subject: 

1. Demonstrate an understanding of simple spoken language.  

2. Respond in simple English with intelligible pronunciation.  
3. Use English for communication inside and outside the classroom. 
4. Read simple texts for understanding and pleasure.  
5. Express opinions, ideas and feelings using simple English. 
6. Work with peers to learn language together. 
 

(घ) हाम्रो सेरोरे्रो  
१. आरू्, आफ्नो पररिारको पररचय तथा पररिार र धर्मेकीको काममा सहयोग 

२. खानेकुरा र सामानको जतन र उपयोग 

३. मेलधमलाप, सहयोग, समन्त्िय, सहभाधगता जस्ता सामाशजक धसपको विकास 

४. विद्यालयमा हनुे वक्रयाकलापमा सहभाधगता र िघुाटना एिम ्प्रकोपप्रधत सचेतता र साििानी 
५. हाम्रा सामाशजक, सांस्कृधतक गधतविधिहरूको पवहचान, सम्मान र सहभाधगता 
६. सूचना तथा सञ्चार र यातायातका सािनको सामान्त्य शचनारी र उपयोग 

७. पृ् िी र आफ्नो िरपरको भौगोधलक स्िरूपको जानकारी र नक्साङ्कन 

८. आफ्नो समिुायमा भएका सािाजधनक सम्पशत्त र प्राकृधतक सम्पिाको संरक्षण र प्रयोग 

९. आफ्नो अधिकार र कताव्यप्रधत सचेतना र सामाशजक शििाचार तथा धनयमहरूको पालना 
१०. कामको सम्मान तथा धमतव्यवयता कायम र सामान्त्य आधथाक वक्रयाकलापको महत्त्ि िोि 

११. िारीररक एिम ्मानधसक धसप विकाससँग सम्िशन्त्ित स्थानीय तथा अन्त्य खेलहरूको अभ्यास र खेल सामग्रीको उशचत 
प्रयोग 
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१२. आिारभूत िारीररक वक्रयाकलाप र योगमा सहभाधगता र अभ्यास तथा स्िस्थकर र सरुशक्षत िानी विकास 

१३. िैधनक जीिनमा िशक्तका स्रोत, हािा, पानी आठिको वििेषता पवहचान र उपयोग 

१४. िरपरका िस्त,ु घटना तथा मौसमप्रधत सचेतता 
१५. िातािरणीय सरसर्ाइ, रोग र स्िास््यप्रधत सचेतता 
१६. सङ्गीत तथा दृश्यकलामार्ा त धसजानात्मक प्रस्तधुत र सम्मान 

१७. धिरुिा र जनािरहरूको लक्षण पवहचान, िगीकरण, संरक्षण र वयनीहरूको िातािरणसँग अन्त्तरसम्िन्त्िको िोि 

१८. िैज्ञाधनक धसकाइ र विज्ञानका प्रवक्रयागत धसप तथा व्यिहारकुिल धसप विकास 

१९. कागज र माटाको प्रयोगिाट िस्तकुो नमनुा धनमााण तथा स्थानीय िस्तिुाट र्पाइ 

 

नेपाली विषयको विषयिस्तकुो क्षरे  

भावषक धसपगत क्षरे भावषक तत्त्िगत क्षरे कैवर्यत 

१. सनुाइ र िोलाइ 

१.१. ध्िधन 
सचेतीकरण 

पाररिाररक पररिेिमा प्रयोग हनुे िब्िको उच्चारण 

शििाचारका लाधग प्रयोग हनुे िब्िको उच्चारण 

कुराकानी, सोिपरु् र प्रश्नोत्तर 

स्िर तथा व्यञ्जन िणागत िणाको ध्िधन, उच्चारण अभ्यास तथा िणा 
विभेिीकरण 

िब्िका सरुु र अन्त्त्यका ध्िधन उच्चारण अभ्यास 

िणा जोिेर, रु्ट्याएर शझकेर, थपेर र पररितान गरेर िब्ि धनमााण 

िब्िका िणा विभाजन 

हलन्त्त तथा संयकु्त व्यञ्जन िणाको िणागत ध्िधन तथा उच्चारण अभ्यास 

१.२. श्रव्य/दृश्य 
िोि 

प्रचधलत आकृधत, रङ र सङे्कत शचह्नको प्रयोग 

श्रव्य र दृश्य सामग्रीका आिारका नाम र मखु्य मखु्य विषयिस्त ुिणान 

हाउभाउ र अधभनयसवहतको मौशखक प्रस्तधुत र त्यसको अनकुरण 

संिेगात्मक अधभव्यशक्त (आिया, उमङ्ग, उत्सकुता, घृणा, शचन्त्ता, हषा) र 
प्रधतवक्रया 
अनमुान, कल्पना र समस्या पवहचानसवहत मौशखक िणान 

२. पढाइ 

२.१. पिन प्रिाह  मरुण सचेतता 
िणा, िब्ि, सरल िाक्य र अनचु्रे्ि पिन 

पद्यात्मक पाि पिन 

िाचन (सस्िर, रतु, एकल, यगुल र समूह) 

२.२. पिनिोि सङे्कत, शचर, िीषाक, पाि, कथा, कविता र संिािका विषयिस्त ुिोि 

स्थानीय पररिेि र पािगत सन्त्िभाकाआिारमा र्लर्ल र प्रश्नोत्तर 

आफ्नो अनभुि िणान 

पािगत पार र घटना पवहचान 

३. लेखाइ 

३.१. लेख्यिणा 
सचेतीकरण 

समान र असमान शचर, िब्िअनसुारका शचर र शचरअनसुारका िब्िको 
पवहचान र लेखन 

सङे्कतक (थोकला, सङे्कत, िणा र अङ्क)िाट विधभन्न आकृधत र शचर धनमााण 

स्िर तथा व्यञ्जन िणा तथा माराको सङे्कतन, विसङे्कतन र ढाँचाको 
अनकुरण 

चन्त्रधिन्त्ि ु( F), शिरधिन्त्ि ु( +) र विसगा (:)को पवहचान र प्रयोग 

अक्षर जोिेर तथा शझकेर, थपेर र पररितान गरेर िब्ि धनमााण र िब्िका 
अक्षर विभाजन 

समान असमान संरचना भएका िब्िको सूची धनमााण 
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हलन्त्त तथा संयकु्त व्यञ्जन िणा र लेख्य सङे्कतको प्रयोग 

लेख्य िणाको विवििता ख्याल गरी िब्िको सङे्कतन, विसङे्कतन र प्रयोग 

३.२. लेखाइ सङे्कतक (थोकला, सङे्कत, िणा र अङ्क) िाट िणाको ढाँचा धनमााण 

र्कके, धसिा र गोलो रेखा कोराइ 

शचर तथा आकृधतमा रङ भराइ 

िणा, िब्ि, िाक्य र अनचु्रे्िको अनलेुखन तथा श्रधुतलेखन 

विषयिस्तकुा आिारमा िब्िभरण र िाक्यपूरण 

प्रश्नोत्तर 

धनिााररत िीषाक तथा विषयिस्तकुा आिारमा 
धनिेशित लेखन 

स्ितन्त्र रचना 

४. िब्िभण्िार र 
कायामूलक व्याकरण 

४.१. िब्ि भण्िार िस्त ुिा शचरको नाम, सम्मानिोिक िब्िको उच्चारण, अथािोि र प्रयोग 

िैधनक प्रयोगमा आउने िब्ि, लब्ि िब्ि, िीषा िब्ि तथा विसङे्कतक 
िब्िको उच्चारण, अथािोि र प्रयोग 

िारणा र िब्िलाई धसकाइमा उपयोग 

नयाँ िब्िको पवहचान, अथािोि र प्रयोग 

आफ्नो परम्परागत मूल्यमान्त्यताका िारेमा र्लर्ल 

४.२. कायामूलक 
व्याकरण 

पिसङ्गधत (धलङ्ग, िचन, परुुष र आिर) 

वक्रयाका काल र पक्ष 

लेख्य शचह्न प्रयोग (पूणाविराम, अल्पविराम, प्रश्निाचक, विस्मयाठििोिक र 
उिरण शचह्न) 

 

 

विषयगत क्षरे अनरुूप अनमुाधनत काया घण्टा 

क्र.सं विषयिस्त ु

विषय र कक्षा 
हाम्रो सेरोरे्रो गशणत नेपाली अङ्खग्रेजी 
कक्षा 
१ 

कक्षा  

२ 

कक्षा 
३ 

कक्षा 
१ 

कक्षा 
२ 

कक्षा 
३ 

कक्षा 
१ 

कक्षा 
२ 

कक्षा 
३ 

कक्षा 
१ 

कक्षा 
२ 

कक्षा 
३ 

१ िणा(Alphabet)          ६०   

२ 
म र मेरो पररिार 
(Me and myfamily) 

४० ४० ४० २५ ७  १५ १५ १५ १८ २१ १८ 

३ 

मेरो िैधनक 
जीिन (My 

dailylife) 

४५ ४० ४० ५ ६ ८ ११ १० १० ७ १७ १७ 

४ 
हाम्रो समिुाय 
(Our Community) 

३८ ४० ४० ५५ १३ २० १२ १५ १५    

५ 
हाम्रो विद्यालय 
(Our school) 

३८ ४० ४० २७ १९  १२ १५ १५ ७ १७ १७ 

६ 

हाम्रो िरपरका 
जीिजन्त्त ु
(Animaland plants 

around us) 

१७ १७ १७          

७ 
हाम्रो िातािरण 
(Ourenvironment) 

१८ २० २०    २० २० २० ५ २१ १८ 
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८ 
मेरो सरसामान (M 

y belongings) 
         ५ ८ १२ 

९ 
मेरो धसजाना (My 

creation) 
२० २० २० ९ ७ १६ १५ १५ १५    

१० 
हाम्रो संस्कृधत 
(Our culture) 

१२ १२ १२    १५ १५ १५ ४ १२ १२ 

११ 

सञ्चार प्रविधि र 
िजार 

Communication 

technology and 

market) 

११ १० १० ७ १२ २७ १५ १० १० ४ ७ ११ 

१२ 

हाम्रो िरपरको 
संसार(Our 

Immediate world) 

१७ १७ १७    १५ १५ १५    

१३ सङ्खख्याको ज्ञान     १८ १५       

१४ 

गशणतका 
आिारभतू वक्रया 
(Basic mathematics 

operation) 

    ४६ ३९       

१५ 
नाप, क्षेरर्ल 

(Measurement, Area) 
     ३       

१६ 

र्लरू्ल र 
तरकारी (Fruits 

andvegetables) 

         ६ ७ ८ 

१७ 

िानी र रूशच 
(Hobbies 

andinterests) 

      १५ १५ १५ ५ ७ ८ 

१८ 
चरा र जनािर 
(Birds andanimals) 

         ७ ११ ७ 

१९ 

हाम्रा 
वक्रयाकलाप 
(Ouractivities) 

      १५ १५ १५    

 जम्मा २५६ २५६ २५६ १२८ १२८ १२८ १६० १६० १६० १२८ १२८ १२८ 

स्रोत: आिारभतू तह (कक्षा १-३) पाठ्यक्रम, २०७६ 
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आिारभतू तह कक्षा १-३ केशन्त्रत धसकाइ योजना, धसकाइ वक्रयाकलाप तथा विधि र प्रवक्रया 
आिारभतू तहअन्त्तगात कक्षा १–३ को पाठ्यक्रमको समग्र संरचनालाई हाम्रो सेरोरे्रो, गशणत र भाषाअन्त्तगात नेपाली र अङ्खग्रेजी 
गरी चार विषयक्षेरमा समायोजन गरी केही िहवुिषयगत र केही विषयगत विषयक्षेरमा सङ्गठित गररएको र्। मातभृाषा तथा 
स्थानीय विषयका पाठ्यक्रम भने सम्िशन्त्ित स्थानीय तहमार्ा त न ै विकास र कायाान्त्ियन हनु ेव्यिस्था रहेको र्।िहवुिषयक 
ढाँचाअन्त्तगात समािेि गररएका धसकाइ उपलशब्ि तथा विषयिस्तहुरू अन्त्तरसम्िशन्त्ित विषयक्षेरमा आिाररत र्न।् हाम्रो सेरोरे्रो 
विषयक्षेरमा समािेि भएका विषयहरूलाई अन्त्तरविषयक ढाँचामा एकीकृत गररएको हुँिा यस विषयक्षेरको शिक्षण धसकाइ 
वक्रयाकलाप एकीकृत रूपमा सञ्चालन गनुापिार्। साथै अपेशक्षत सक्षमता र धसकाइ उपलशब्ि प्राधप्तका धनशम्त उपयकु्त िातािरणको 
धसजाना गरी शिक्षक, विद्याथी र विषयिस्तधुिच सवक्रय अन्त्तरवक्रया गने विधि िा प्रवक्रया धसकाइ सहजीकरण हो।यो एक प्रकारको 
शिक्षण कला हो। यसमा धसकाइ र िालमनोविज्ञानका धनशित विधि तथा प्रवक्रया र धसिान्त्त पधन अनिुरण गररने भएकाले यो 
एक विज्ञान तथा धसिान्त्त पधन हो। धसकाइ सहजीकरण प्रवक्रया विद्याथी केशन्त्रत, सान्त्िधभाक र धसकाइका धनशम्त सहयोगी 
हनुपुर्ा।यो योजनािि र धसकाइ उपलशब्ि उन्त्मखु िा प्रधतर्ल केशन्त्रत हनुपुर्ा।सहजीकरण प्रवक्रया विद्याथीलाई उत्प्ररेरत गने, 

सवक्रय िनाउन े र रुशच जगाउने पधन हनुपुर्ा। यस प्रवक्रयामा विद्याथी सवक्रय भई धसकाइ वक्रयाकलापमा संलग्न हनुे र 
आिश्यकताअनसुार पषृ्ठपोषण प्राप्त गरी धसकाइमा सिुार गना सक्ने अिसर हनुपुिार्।यो प्रवक्रया धसकारु र धसकाइका विविितालाई 
सम्मान गने र सिैलाई समािेि गने समािेिी धसिान्त्तमा आिाररत पधन हनुपुर्ा। 

 

एकीकृत पाठ्यक्रम कायाान्त्ियनका लाधग शिक्षण धसकाइ योजना धनमााण  

एकीकृत धसकाइ वक्रयाकलापको माध्यमिाट धनिााररत धसकाइ उपलशब्ि प्राप्त हनुे सधुनशित गरी धसकाइ वक्रयाकलाप र्नोट र 
सञ्चालन गनुापिार्।धनशित विषयक्षेरमा आिाररत िहवुिषयगत एकीकरणले धसकाइलाई अन्त्तरसम्िशन्त्ित र िढी सान्त्िधभाक िनाउन 
सहयोग पयुााउँर्। धसकाइको योजना धनमााण गिाा शिक्षकले धनम्नधलशखत पक्षहरूलाई समेत ध्यान ठिनपुर्ाː 

● धसकाइको योजना धनमााणका लाधग विषयगत सक्षमताहरू र समग्र पाठ्यक्रम संरचनाको अध्ययन गरी धतनको 
अन्त्तरसम्िन्त्ि पवहचान गनुापर्ा। 

● अन्त्तरविषयक विषयक्षेरमा आिाररत हाम्रो सेरोरे्रो विषयक्षेरमा विषयगत सीमा धनिाारण नगरी एउटै विषयिस्तिुाट 
सकेसम्म एकभन्त्िा िढी विषय अन्त्तरसम्िशन्त्ित हनुे गरी धसकाइको योजना धनमााण गनुापर्ा। 

● िहवुिषयक विषयक्षेरमा आिाररत भई हाम्रो सेरोरे्रो, गशणत, नेपाली र अङ्खग्रजेी विषयक्षेरमा धसकाइ योजना धनमााण गिाा 
विषयिस्तलुाई िैधनक जीिनसँग अधिकतम सम्िन्त्ि कायम हनु े गरी धनिााररत विषयक्षेरको िररपरर आआफ्नो 
विषयक्षेरगत अििारणा तथा धसपहरू हाधसल गराई धनिााररत धसकाइ उपलशब्ि प्राप्त हनुे व्यिस्था धमलाउनपुर्ा। 

● र्नोट गररएका विधि, प्रवक्रया तथा वक्रयाकलापहरूले विद्याथीलाई सवक्रय िनाउने, सिैलाई सहभागी िनाउने, गरेर तथा 
र्ोएर िा चलाएर धसक्ने र धसजानात्मकताको अधभिृवि हनु ेअिसर प्रिान गनुापर्ा। 

● धसकाइ वक्रयाकलापले विद्याथीहरूमा उमेर र आिश्यकताअनसुार प्रयोग, धसकाइ, रचनात्मक तथा समालोचनात्मक 
सोचाइ, धनणाय तथा समस्या समािान जस्ता सोचाइ धसपहरू; स्िव्यिस्थापन, आत्मिल, अनिुासन, शजम्मेिारी अनकुुलता 
जस्ता अन्त्तर िैयशक्तक धसप, सञ्चार, सहकाया, सहानभुधूत जस्ता िैयशक्तक धसपहरू, विधभन्न वकधसमका िहसुाक्षरता धसपहरू 
र नागररक िावयत्िसम्िन्त्िी विधभन्न वकधसमका नागररक धसप प्राधप्तलाई सहयोग गनुापर्ा। 

● विद्याथीहरूको भावषक तथा सामाशजक पषृ्ठभधूम, धसकाइका लाधग विधभन्न वकधसमको अपाङ गताको अिस्था इत्याठिलाई 
विचार गरी विवििताको व्यिस्थापन गने र सिैलाई समािेि गने गरी शिक्षण धसकाइको योजना धनमााण गनुापर्ा। 

● विद्याथीको धसकाइको लेखाजोखा तथा मूल्याङ कनलाई शिक्षण धसकाइ वक्रयाकलापको अधभन्न अङ गका रूपमा समािेि 
गरी विद्याथीको धसकाइ सिुारका लाधग धनरन्त्तर पषृ्ठपोषण प्रिान गने माध्यमका रूपमा विकास गनुापिार्।न्त्यूनतम 
धसकाइ सधुनशित गरी प्रत्येक विद्याथीलाई उच्चस्तरको धसकाइ सक्षमता प्राप्त गरी क्रमिैः माधथल्लो स्तरको धसकाइ 
गना सक्ने िनाउन सहयोग गनुापर्ा। 

● यथासक्य कक्षा शिक्षणको प्रिन्त्ि गनुापिार्।एकभन्त्िा िढी शिक्षकले एउटै कक्षामा विधभन्न समयमा शिक्षण गने गररए 
पधन वटममा र्लर्ल गरी अन्त्तरविषयक र िहवुिषयक शिक्षण योजना तयार गनुापर्ा। 

● कक्षामा प्रयोग गररने भाषाको कारण िालिाधलकालाई धसकाइ वक्रयाकलापमा सररक हनु र धसक्न िािा नहनुे अिस्था 
धसजाना गनुापर्ा।यसका लाधग कक्षामा यथासक्य मातभृाषा िा िहभुाषा प्रयोग गने, घरपररिार तथा समिुायमा िोधलन े
भाषामा सञ्चार हनु सक्ने प्रिन्त्ि गनुापर्ा । 
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कक्षा १–३ सम्मको धसकाइ सहजीकरण प्रवक्रया सञ्चालन  

● िालिाधलकाको व्यशक्तगत धभन्नता र क्षमताका आिारमा स्ितन्त्र रूपले धसक्ने मौका प्रिान गने वकधसमले कक्षा 
सञ्चालन गनुापने र्। विविितालाई ध्यानमा राखेर िालिाधलकाको धसकाइलाई प्रोत्साहन गनुापने र्।  

● खेल, गीत, कविता, कथाकथन, प्रििान, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रििानमार्ा त धसकाइका वक्रयाकलापहरू सञ्चालन गररनपुने 
र्। यसका अधतररक्त अिलोकन, समूहकाया, पररयोजना काया, र्लर्ल जस्ता विधिहरूका माध्यमिाट िालिाधलकाको 
सिााङ्गीण विकासमा जोि ठिनपुने र्। 

● धसकाइ सहजीकरण प्रवक्रया सञ्चालन गिाा विद्याथी केशन्त्रत र िालमैरी शिक्षण विधि अपनाई धनरन्त्तर धसकाइमा जोि 
ठिनपुने र्। 

● विद्याथीको धसकाइलाई केन्त्रधिन्त्ि ुमानी धसकाइ सहजीकरण वक्रयाकलाप सञ्चालन गनुापने र्।विद्याथीको सहभाधगतामा 
योजना धनमााण, पररयोजना काया,क्षेर भ्रमण, समस्या समािान, खोजमूलक अध्ययन, प्रितानमखुी शिक्षण पिधतलाई धसकाइ 
सहजीकरण विधिका रूपमा कायाान्त्ियन गनुापने र्। 

● धसकाइ प्रवक्रया सैिाशन्त्तक पक्षमा भन्त्िा िढी गरेर धसक्ने अिसर प्रिान गने वक्रयाकलापमा आिाररत हनुपुने र्। 

● शिक्षकले सहयोगी, उत्प्ररेक, प्रििाक र खोजकतााका रूपमा भधूमका धनिााह गनुापने र्। 

● पिनपािनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई उपलब्ि सािन, स्रोत र आिश्यकता अनसुार उपयोग गनुापने र्। 

● सिै प्रकारका धसकाइ आिश्यकता र चाहना भएका (अपाङ गता, अिक्त, असहाय, कमजोर आठि) विद्याथीलाई समेट्ने 
गरी कक्षामा समािेिी धसकाइ सहजीकरण प्रवक्रया अपनाउनपुने र्। 

● भावषक कठिनाइका कारण धसकाइमा िािा नहनुे सधुनशित गना यथासम्भि िालिाधलकाको मातभृाषा, घरमा िोल्ने भाषामा 
सञ्चार गरी धसकाइ वक्रयाकलापमा सवक्रय सहभागी हनु सक्ने िातािरण तयार गनुापने र्। 

● धसकाइ वक्रयाकलापमा शिक्षक र धसकारु तथा धसकारु र धसकारु धिचको अन्त्तरवक्रया, समूह धसकाइ, धसकाइका लाधग 
मूल्याङ कन, शिक्षक शिक्षक सहकाया, शिक्षकसमिुाय सहकाया जस्ता सहकायालाई िढािा ठिनपुने र्। 

● धसकाइ र िैधनक जीिनसँग विषयिस्तकुो तालमेल, पूिाअनभुिमा आिाररत ज्ञान तथा धसप विकास, व्यिहारकुिल धसप 
र धसकाइधिचको सहसम्िन्त्ि हनुे गरी जीिन्त्त अनभुिसँगको तािात्म्य कायम गनुापने र्। 

● िालकेशन्त्रत, धसकाइकेशन्त्रत, अनभुिकेशन्त्रत, उद्देश्यमूलक र विविितामा आिाररत धसकाइ सहजीकरण विधिको प्रयोग 
(पररयोजना काया, घटना अध्ययन, खोज अनसुन्त्िानमा आिाररत शिक्षण, सहपािी धसकाइ आठि) गरी सवक्रय धसकाइ 
सहजीकरण विधि प्रयोग गनुापने र्। 

● धसकाइ सहजीकरण वक्रयाकलापमा धसकारुको धसकाइ अनगुमन, विद्यालय तथा पररिारमा सहज धसकाइ िातािरण 
विकास, पूिाज्ञानमा आिाररत विषयिस्तकुो र्नोट, समिुाय पररचालन जस्ता कायािाट विद्यालय समिुाय सहसम्िन्त्ि 
जोकनपुने र्। 

● धसकारुको रुशच र धसकाइ गधत एिम ्धसकारुको सवक्रय सहभाधगतामा धसकाइ वक्रयाकलाप चयन र कायाान्त्ियन गिै 
स्िस्रू्ता धसकाइमा जोि ठिनपुर्ा। 

● शिक्षक, विद्यालय तथा विद्याथीलाई धसकाइ सहजीकरण वक्रयाकलाप चयन, सञ्चालन र मूल्याङ कनमा आिश्यक सहयोग, 

धनरन्त्तर पेसागत र्लर्ल, सहकाया र अनभुि आिान प्रिान गिै िैशक्षक पररितानका लाधग सहयोगमा प्राथधमकता ठिनपुने 
र्। 

● धसकाइलाई िैधनक जीिन पिधतसँग आिि गिै व्यिहार कुिल धसप हाधसल गना धसकाइको खण्िीकरण हनु नठिई 
एक विषयक्षेरको धसकाइले अको विषयक्षेरको धसकाइलाई सहयोग गने गरी अन्त्तरसम्िशन्त्ित गरी एकीकृत धसकाइमा 
जोि ठिनपुने र्। 

● एकीकृत पाठ्यक्रमले धसकाइका लाधग सरलिाट जवटलधतरको स्पि मागा धनिाारण गर्ा।सरल विषयक्षेरिाट क्रमिैः 
जवटल विषयक्षेरमा प्रिेि गिै जान मागा प्रिस्त गने र धसकाइ सहजीकरण पधन विद्याथीको धसकाइ गधत िमोशजम गना 
स्िगधतमा हनुे धसकाइमा जोि ठिनपुनेर्। 

 

धसकाइ सहजीकरण विधि तथा प्रवक्रया र्नोट गिाा ध्यान ठिनपुने पक्ष 

सम्िशन्त्ित विषयक्षेरमा प्रयोग हनुे शिक्षण विधि तथा प्रविधि चयन गिाा ध्यान ठिनपुने केही महत्त्िपूणा पक्षहरू यहाँ उल्लेख 
गररएका र्नै्ः 
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सक्षमता तथा धसकाइ उपलशब्िहरूैः पाठ्यक्रममा उशल्लशखत लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू अनसुारका धसकाइ उपलशब्ि प्राप्त गना सक्न े
शिक्षण विधि र्नोट गनुापर्ा। 

विषयिस्तकुो स्िरूपैः विषयिस्तकुो स्िरूपअनसुार शिक्षण धसकाइका रणनीधत, विधि तथा प्रवक्रया र्नोट गनुापिार्। 

िाल मनोविज्ञानैः धसकारुको इच्र्ा, रुशच, क्षमता तथा योग्यता, प्रिृशत्त, पूिाज्ञान आठिलाई ध्यान ठिई शिक्षण विधि र्नोट 
गनुापिार्।त्यस्ता विधिले विद्याथीलाई उत्प्ररेरत गना सक्नपुर्ा। 

स्रोत सािनहरूको उपलब्िताैः शिक्षण विधि तथा रणनीधत आधथाक, मानिीय, भौधतक आठि दृविले उपयकु्त र स्थानीय स्रोत 
सािनको अधिकतम प्रयोग हनु सक्ने हनुपुर्ा। 

विद्यालय िातािरण र शिक्षण धसकाइ पररशस्थधतैः शिक्षण विधि तथा रणनीधत र्नोट गिाा विद्यालय िातािरण र शिक्षण धसकाइ 
पररशस्थधतसँग मेल खाने हनुपुिार्। 

समय र विद्याथी सङ्खख्याैः उपलब्ि समय र विद्याथी सङ्खख्याले पधन शिक्षण विधि तथा रणनीधत र्नोटमा प्रभाि पािार्। 

शिक्षकको योग्यता, क्षमता र रुशचैः शिक्षकको आफ्नो योग्यता, क्षमता, पूिाज्ञान, आत्मविश्वास, ताधलम, शिक्षणप्रधतको लगािजस्ता 
पक्षले पधन शिक्षण विधि तथा रणनीधतको र्नोटमा प्रभाि पािार्। 

 

यसरी कुन ैपधन विषयको शिक्षण गिाा विषयको गहनताका साथै विषयिस्तकुो प्रकृधत, विद्याथीको पूिाज्ञान, क्षमता, रुशच, स्िभाि, स्तर 
तथा उमेर एिम ्उपलब्ि भौधतक सवुििा र शिक्षण सामग्रीका आिारमा शिक्षण विधिको र्नोट गनुा आिश्यक हनु्त्र्। 

 

विद्याथी केशन्त्रत र वक्रयाकलापमखुी धसकाइलाई सहयोग पयुााउने सम्भाव्य केही शिक्षण धसकाइ विधिहरू 

वक्रयाकलापमखुी धसकाइमा जोि ठिई कक्षा १–३ मा धसकाइ सहजीकरण वक्रयाकलाप सञ्चालनका लाधग प्रयोग गना सवकने केही 
विधि र प्रवक्रया उिाहरणका रूपमा प्रस्ततु गररएको र्।शिक्षकले यी र अन्त्य वक्रयाकलापमखुी र विद्याथी केशन्त्रत धसकाइ विधि 
तथा प्रवक्रया र्नोट गरी शिक्षण धसकाइ वक्रयाकलाप सञ्चालन गनुापिार्। 

 

१. कथा कथन एिम ्गीतैः यस विधिमा विषयिस्तलुाई कथाको रूपमा प्रस्तधुत तथा अििारणालाई गीतका माध्यमिाट प्रस्ततु 
गना सवकन्त्र्। 

२. आगमन विधिैः यसमा सूचनाहरूको सङ्कलन, अिलोकन, विश्लेषण, अनमुान, पवुि तथा धनष्कषाको प्रवक्रया प्रयोग गररन्त्र्। 

 

३. भधूमका धनिााह अधभनयैः यसमा सन्त्िभा र भधूमकाको िारेमा र्लर्ल तथा धनिाारण, भधूमका िहन, र्लर्ल र धनष्कषा धनकाल्न े
काया गररन्त्र्। 

४. धनमााणात्मक कक्षाैः यस विधिमा मशस्तष्क मन्त्थन, पािसम्िन्त्िी पूिाज्ञानको पवहचान, अन्त्तरवक्रयात्मक काया (जस्तैैः िैयशक्तक 
शचन्त्तन, समूह काया, पररयोजना काया, प्रश्नोत्तर), आिश्यकता अनसुार टेिा प्रिान र विचार आिान प्रिान गरी धनष्कषा धनकाधलन्त्र्। 

५. सहयोगात्मक कक्षाैः यसमा सामान्त्यतया समूह विभाजन, समस्या र विषयिस्त ुप्रस्तधुत, समूहमा र्लर्ल र धनष्कषा िा समािान 
धनकाधलन्त्र्। 

६. पररयोजना कायाैः विद्याथीको उमेर र स्तरअनसुारका विधभन्न पररयोजना काया ठिई विद्याथीले आर्ैँ  खोज्ने तथा गरेर धसक्न े
अिस्था धसजाना गना सवकन्त्र्। 

७. र्लर्ल र प्रश्नोत्तरैः यसमा शिक्षक विद्याथी, विद्याथी शिक्षक, विद्याथी विद्याथी धिचमा प्रश्न र उत्तर गना सवकन्त्र्। प्रश्नहरूले 
स्मरणको प्रत्यािान भन्त्िा पधन विद्याथीलाई सोच्न, कारण खोज्न, धसजानात्मक तथा रचनात्मक सोचाइलाई प्रोत्साहन गना 
सक्नपुर्ा । त्यसैगरी प्रश्नोत्तर र र्लर्लमा कक्षामा सिैका अगाधि प्रश्न सोध्न,े एकधर्न पखाने, कुनै पधन विद्याथीलाई तोकेर 
उत्तर ठिन लगाउन,े उत्तर राम्रोसँग सनु्ने र अन्त्तमा र्लर्ल र मूल्याङ कन गने प्रवक्रया प्रयोग गना सवकन्त्र् । 

८. अन्त्िेषण, अनसुन्त्िान तथा खोजैः यसमा समस्या िा प्रश्नको प्रस्तधुत, गनुापने र खोज काया र तररकाको िारेमा र्लर्ल गरी 
विद्याथीहरूद्वारा खोज गरी धनष्कषा प्रस्तधुत र पषृ्ठपोषण ठिइन्त्र् । 

९. प्रविधियकु्त कक्षाैः मोिाइल, कम्कयटुर, प्रोजेक्टर आठिको उपयोग गरी िारणाहरूको दृश्याङ्कन गना सवकन्त्र् । 

१०. धसजानात्मक कायाैः यसमा शचर धनमााण, रङ भने, कागज काट्ने र पट्याउने, सम्िन्त्ि स्थापना जस्ता कायाहरूद्वारा धसकाइ 
गना सवकन्त्र्। 

११. समस्या समािान विधिैः यस विधिमा समस्यालाई िझु्ने, योजना धनमााण, योजना कायाान्त्ियन, पर्ाधि र्केर हेने र पररणामलाई 
जाँच्ने प्रवक्रयाद्वारा समस्या समािान गररन्त्र् । 
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१२. खेल विधिैः यसमा विषयिस्तलुाई खेलका माध्यमिाट प्रस्ततु गरी अभ्यास गराइन्त्र्। 

१३. प्रयोगात्मक विधिैः यसमा कक्षाकोिा धभर र िावहर प्रयोगात्मक कायाका माध्यमिाट धसकाइ काया गराइन्त्र् । 

१४. भ्रमणैः विधभन्न स्थानको भ्रमण गराई त्यहाँका अनभुि र धसकेको कुरा र्लर्ल तथा प्रत्याितान गराइन्त्र्। 

१५. प्रििान विधिैः विषयिस्तसुँग सम्िशन्त्ित तस्िीर िा अन्त्य दृश्य सामग्री तथा श्रव्यदृश्य सामग्री प्रििान गररन्त्र्। 

१६. स्िाध्ययन तथा र्लर्लैः विधभन्न वकधसमका सामग्रीका अध्ययनको माध्यमिाट धसकाइ गिाा सामग्री र्नोट, अध्ययन र 
िारणा िा विचार धनमााण गररन्त्र् र यसलाई आिश्यकतानसुार विद्याथीधिच र्लर्ल गराउन सवकन्त्र्। 

१७. अन्त्तरवक्रयाैः यसमा र्लर्लको योजना र तयारी, िृहत ्समूहमा र्लर्ल सञ्चालन िा समूह विभाजन, कायासूची िाँिर्ाँि 
तथा काया सञ्चालन, प्रस्ततुीकरण, तलुना, विश्लषेण तथा मूल्याङ कन र धनष्कषा धनकाधलन्त्र्। 

१८. उिाहरण र प्रयोगैः पािका विषयिस्तिुाट उिाहरण, प्रयोग र अभ्यासमा जोि ठिनपुर्ा।यसलाई भाषा शिक्षणअन्त्तगात भावषक 
धसप, िब्िभण्िार र अधभव्यशक्तको शिक्षणका लाधग प्रयोग गनुापर्ा।भाषा धसकाइमा शचर िा आकृधत धनमााण, धनिेशित, व्यािहाररक 
लेखन िा स्ितन्त्र रचना, सस्िरिाचन तथा रतपिन पधन यसअन्त्तगात उपयोग गना सवकन्त्र्। 

१९. श्रव्यिाच्यका आिारमा धसकाइ सहजीकरणैः यसमा व्यशक्त, जोिी, सानो समूह र िहृत समूहमा सनुाइ र र्लर्ल, नमनुा 
िाचन र अनकुरण, तलुना, विश्लषेण, मूल्याङ कन र धनष्कषाको मौशखक प्रस्ततुीकरण वक्रयाकलाप गनुापर्ा। यसलाई भाषा 
शिक्षणअन्त्तगात भावषक धसप, िब्िभण्िार र अधभव्यशक्तको शिक्षणका लाधग प्रयोग गना सवकन्त्र्। 

स्रोत:आिारभतू तह (कक्षा १-३) पाठ्यक्रम, २०७६ 

 

४.२. एकीकृत पाठ्यक्रमअनसुार १-३ को मूल्याङ्कन प्रवक्रया 
विद्याथीहरूको धसकाइ मूल्याङ कनले उनीहरूलाई धसकाइका लाधग प्रोत्साहन गनुाका साथै धसकाइ सिुारका लाधग मागाििान 
गनुापिार् भन्न ेदृविकोणमा आिाररत भई कक्षाकोिामा आिाररत मूल्याङ कनका प्रवक्रया, रणनीधत तथा सािनहरू प्रयोग गनुा 
आिश्यक र्। कक्षा १–३ मा धनशित समयािधिमा विद्याथीको धसकाइको लेखाजोखा गने नभई धनरन्त्तर, धनयधमत तथा कक्षा 
वक्रयाकलापको अङ गका रूपमा प्रयोग गनुापिार्।कक्षाकोिामा धसकाइ वक्रयाकलापको योजना तथा सञ्चालन धनिााररत धसकाइ 
उपलशब्ि तथा धतनको विस्ततृीकरणका आिारमा ती धसकाइ उपलशब्ि प्राप्त गना सक्ने वकधसमले गनुापिार्। विद्याथी मूल्याङ कनमा 
पधन ती धसकाइ उपलशब्ि विद्याथीले के र कधत हाधसल गना सके भन्न ेलेखाजोखा गना सवकने प्रवक्रया र सािन प्रयोग गनुापर्ा। 
यस्तो मूल्याङ कन धसकाइ वक्रयाकलापकै अधभन्न अङ गका रूपमा धनयधमत रूपमा सञ्चालन गरी विद्याथीको धसकाइ सिुारका 
लाधग धनरन्त्तर पषृ्ठपोषण प्रिान गनुापिार्। कक्षा १–३ का प्रत्येक विद्याथीको कायासञ् चवयका (Portfolio) व्यिशस्थत गरी राशखनपुर्ा। 
कायासञ् चवयका र्ायललाई विद्याथीको कक्षाकाया, पररयोजना काया, उपलशब्ि परीक्षा, विद्याथीमा आएको व्यािहाररक पररितानको 
अिलोकन, हाशजरी आठिका माध्यमले अद्यािधिक गनुापर्ा। विद्यालयमा पिनपािन भएका विषयिस्त ुर विद्याथीको उपलशब्िका 
िारेमा प्रत्येक मवहना िा धनशित विषयिस्त ुिा विषयक्षेरको अध्ययन पूरा गरेपधर् अधभभािकलाई जानकारी पिाउने व्यिस्था 
गरी कायासञ्चवयकामा त्यसको अधभलेख उल्लेख गनुापने र्। यस तहमा गहृकायालाई अधनिाया नगरी कक्षाकायामै िढी जोि ठिन े
भए पधन आिश्यक भए केही गहृकाया पधन ठिन सवकने र् तर िैधनक र एकै ठिनमा विधभन्न विषयक्षेरमा गहृकाया ठिन ुभने 
उपयकु्त हुँिैन। विद्याथीको मूल्याङ कनमा यथासम्भि िास्तविक काया (Authentic task) समािेि गनुा उपयकु्त हनुे र्। 

 

कक्षा १–३ मा विद्याथी मूल्याङ कनको प्रवक्रया  

● मूल्याङ कनलाई धसकाइ वक्रयाकलापको अधभन्न अङ गका रूपमा कक्षा वक्रयाकलापसँगै एकीकृत गरी धसकाइ सिुारमा 
धनरन्त्तर प्रयोग गनुापर्ा। 

● धसकाइ उपलशब्ि र धतनको विस्ततृीकरण तयार गरी सोहीअनसुार सम्भाव्य मूल्याङ कन विधि, प्रवक्रया र सािनको तयारी 
गनुापर्ा। 

● िैधनक कक्षा वक्रयाकलापसँगै विद्याथीको धसकाइको लेखाजोखा गरी धसकाइमा पधर् परेका विद्याथीलाई सिुारात्मक 
धसकाइ प्रवक्रयाद्वारा धनिााररत न्त्यूनतम धसकाइ सधुनशित गरी सिै विद्याथीलाई थप धसकाइका लाधग अिसर प्रिान 
गनुापर्ा। 

● विद्याथीको धसकाइ स्तरको मूल्याङ कन गिाा मूलतैः विद्याथीले विधभन्न धसकाइक्षेरमा अपेशक्षत धसकाइ उपलशब्ि हाधसल 
गरे िा नगरेको परीक्षण गनुापर्ा। 

● विद्याथीको धसकाइको मूल्याङ कनमा विषगत धसकाइ क्षेरमा अपेशक्षत ज्ञान, िझुाइ, प्रयोग तथा आिश्यकतानसुार विश्लषेण, 

मूल्याङ कन र धसजानालगायतका उच्च क्षमता परीक्षण गनाका लधग उपयकु्त सािन तथा प्रवक्रया प्रयोग गनुापर्ा। 
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● मूल्याङ कनका क्रममा आिश्यक व्यिहार कुिल धसप प्राधप्तमा विद्याथीले हाधसल गरेका सक्षमताको पधन लेखाजोखा 
गरी आिश्यकतानसुार धसकाइ वक्रयाकलापमा सिुार गनुापर्ा। 

● मूल्याङ कनपिात कुनै विद्याथीले अपेशक्षत नधतजा प्राप्त गना नसकेमा सिुारात्मक शिक्षण धसकाइको प्रवक्रयाअनरुूप 
विद्याथीको धसकाइ सिुार गरी अपेशक्षत धसकाइ सधुनशित गनुापर्ा। पटक-पटकको सिुारात्मक शिक्षण धसकाइ 
प्रवक्रयािाट पधन न्त्यूनतम धसकाइ उपलशब्ि हाधसल गना नसक्न े विद्याथीका उपचारात्मक शिक्षणको प्रिन्त्ि 
गनुापर्ा।मूल्याङ कनको नधतजालाई विषयक्षेर तथा धसकाइ उपलशब्िअनसुार अधभलेखीकरण गनुापर्ा। विद्याथीको 
व्यशक्तगत र्ाइल खिा गरी मूल्याङ कनको नधतजाका साथै अन्त्य सान्त्िधभाक वििरणसवहतको कायासञ्चवयका (Portfolio) 

व्यिशस्थत गरेर राख्नपुर्ा। 

● मूल्याङ कन नधतजाको अधभलेखलाई विद्याथीको धसकाइ अिस्था पवहचान गना, भािी धसकाइको योजना धनमााण गना र 
धसकाइ उपलशब्िको प्रगधतको अधभलेखका रूपमा विद्यालय, शिक्षक, विद्याथी तथा अधभभािकले आिश्यकतानसुार प्रयोग 
गनुापर्ा। 

● विद्याथीलाई स्िमूल्याङ कन तथा प्रधतधिम्िन गना र धसकाइ सिुारको आिश्यकता तथा उपाय पवहचान गना शिक्षक तथा 
अधभभािकले प्ररेरत गनुापर्ा। 

 

मूल्याङ कनका तररका र सािन 

क्र.सं. मूल्याङ्कन तररका मूल्याङ्कन सािन कैवर्यत 

१ कक्षा सहभाधगता अिलोकन, रूजू, सूची, रूधब्रक्स, प्रश्न, र्ाराम, घटना  

२ मौशखक काया प्रश्न, शचर, पिन सामग्री, सन्त्िभा, घटना  

३ धलशखत काया प्रश्न, र्ोटो पररक्षा, घटना, सन्त्िभा, सामग्री  

४ पररयोजना तथा प्रयोगात्मक काया रूजू, सूची, रूधब्रक्स, शे्रणी मापन, मौशखक प्रश्न 
 

५ काया सम्पािन तथा प्रििान अिलोकन, रूजू, सूची, रूधब्रक्स, शे्रणी मापन, मौशखक प्रश्न 
 

६ सहपािी मूल्याङ्कन अिलोकन, रूजू, सूची, शे्रणी मापन, मौशखक प्रश्न 
 

७ स्िमूल्याङ्कन रूजू, सूची, शे्रणी मापन, र्ाराम 
 

८ अधभभािकको प्रधतवक्रया रूजू, सूची, शे्रणी मापन, र्ाराम 
 

९ कुराकानी, र्लर्ल अिलोकन, रूजू, सूची, शे्रणी मापन, र्ाराम 
 

 

उशल्लशखत मूल्याङ्कन तररका तथा सािनमध्ये उपयकु्त तररका तथा सािन प्रयोग गरी प्रत्येक धसकाइ उपलशब्िमा विद्याथीको 
उपलशब्ि पररक्षण गरेर धनम्नअनसुार रेवटङ गनुापिार् ।  
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विद्याथीको उपलशब्िस्तर र त्यसको सामान्त्य व्याख्या  

उपलशब्ि स्तर मापन उपलशब्ि स्तरको सामान्त्य व्याख्या 

कमजोर 
(Below basic) 

१ मखु्य धसकाइ उपलशब्ि हाधसल गना नसकेको, सिैजसो धसकाइ उपलशब्िका लाधग 
सिुारात्मक धसकाइ आिश्यक भएको 

सामान्त्य (Basic) २ मखु्य धसकाइ उपलशब्ि आंशिक रूपमा हाधसल गरेको तर सिुारात्मक धसकाइ 
आिश्यक 

राम्रो (Proficient) ३ मखु्य धसकाइ उपलशब्ि िेरै जसो हाधसल गरेको सिुारात्मक धसकाइ आिश्यक 
भएको 

उच्च (Advanced) ४ मखु्य धसकाइ उपलशब्ि हाधसल गरेको साथै माधथल्लो सतरको उपलशब्ि हाधसल 
गरेको 

 

अपाङ गता भएका विद्याथीका लाधग मूल्याङ कनका तररका तथा सािनको प्रयोग 

विधभन्न वकधसमका अपाङ गता भएका विद्याथीका लाधग उशल्लशखत मूल्याङ कनका तररका तथा सािनहरूमध्ये कधतपय उपयोगी 
नहनु पधन सक्िर्न ् भने कधतपय तररका तथा सािनहरूको प्रयोगमा धभन्नता ल्याउनपुने हनु सक्िर्। शिक्षकले आफ्नो 
कक्षाकोिामा भएका विद्याथीको अपाङ गताको वकधसम तथा स्िरूपअनरुूप प्रयोग गना सवकने मूल्याङ कनका िैकशल्पक तररका 
तथा सािनहरूको तयारी गरी उपयकु्त तररका तथा सािन प्रयोग गनुापर्ा। मूल्याङ कनका कुनै सािन उपयकु्त नभएकै आिारमा 
कुनै पधन विद्याथीलाई धसकाइको मूल्याङ कन र पषृ्ठपोषण प्राप्त गने अिसरिाट िशञ्चत नहनु ेगरी शिक्षकले िैकशल्पक तररकाहरूको 
खोजी तथा तयारी गनुापिार्।विधभन्न वकधसमका अपाङ गता भएका विद्याथीका लाधग उपयोगी मूल्याङ कनका िैकशल्पक तररका 
तथा सािनहरूको विवििता र पररशस्थधतजन्त्यतालाई विचार गिाा सिै तररका तथा सािनहरू उल्लेख गना सम्भि िेशखँिैन र यसो 
गनुा उपयकु्त पधन हुँिैन। त्यसैले यहाँ िैकशल्पक तररका तथा सािनका केही उिाहरण मार प्रस्ततु गररएको र्। 

 

● दृवि क्षमता कमजोर भएका विद्याथीका लाधग पढ्नपुने काया िा प्रश्न िुलो आकारको अक्षरमा र्ाकने, अधतररक्त प्रकाि 
भएको स्थानमा काया गने िा परीक्षा ठिने व्यिस्था गने, पररशस्थधतअनरुूप आिश्यक िेशखए अधतररक्त समय ठिने । 

● दृविविहीनमध्ये बे्रलधलवप पढ्न र लेख् न सक्नेहरूका लाधग सोहीअनसुार व्यिस्था गरी आिश्यकतानसुार अधतररक्त समय 
ठिने। तर बे्रलधलवप प्रयोग नगनेका लाधग सहयोगी व्यिस्था गने िा मौशखक िा अन्त्य कुनै िैकशल्पक तररका तथा 
सािन प्रयोग गने। जस्तै विकल्पका रूपमा प्रश्न िा कायाको धनिेिनको रेकिा ठिएर उत्तर िा कायाको वििरण रेकिा 
गना लगाउने। यस्ता विद्याथीहरूका लाधग शचर िनाउने तथा प्रयोगात्मक कायामा विकल्प तयार गने। 

● दृवि क्षमता कमजोर भएका र दृविविहीनका लाधग धलशखत कायाको विकल्प कम्कयटुर प्रविधि तथा सफ्टिेयर उपलब्ि 
भएमा र प्रयोग गना सक्ने भएमा त्यसको उपयोग गना सवकने । 

● कमजोर सनुाइ क्षमता भएकाहरूका लाधग मौशखक प्रश्न तथा धनिेिनमा वििेष ध्यान ठिई आिश्यक भए िैकशल्पक 
तररका प्रयोग गनुापने । यस्ता विद्याथीका लाधग विकास गररएका कम्कयटुर प्रविधि तथा सफ्टिेयर उपलब्ि भएमा र 
प्रयोग गना सकेमा त्यसको उपयोग गना सवकने । 

● िारीररक रूपमा कमजोर तथा अपाङ गता भएकाहरूको लाधग अपाङ गताको स्िरूपअनरुूपको िैकशल्पक प्रिन्त्ि गने। 

● िौविक अपाङ गता भएकाहरूको लाधग आिश्यकतानसुार िैकशल्पक तररका तथा सािनहरूको पवहचान, तयारी तथा 
प्रयोग गने। 
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मूल्याङ कन गने तररका 
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विद्याथीको समग्र प्रगधत प्रधतिेिनको ढाचँा 

 
 

   स्रोत:आिारभतू तह (कक्षा १-३) पाठ्यक्रम, २०७६ 
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४.३. पाठ्यक्रमका अियिहरू 

िैक्षशणक कायाक्रम सरुू गिाा आरू् कसका लाधग, के अपेक्षा गरेर, कुन औजारको प्रयोग गरी शिक्षण गिै रु् र आिातीत 
सर्लता प्राप्त हनु सक्यो वक सकेन, सकेन भन ेवकन सकेन जस्ता विषयमा प्रि हनु ुपर्ा । यसका लाधग पाठ्यक्रमका अियि 
शचन्त्िै ती अियिलाई साना कक्षाका िवहरा िालिाधलकासँग तलुना गरी हेररनपुर्ा ।  

पाठ्यक्रमका चार मखु्य अियिहरू लक्ष्य तथा उद्देश्य, विषयिस्त,ु शिक्षणविधि, मूल्याङ कन हनु ्।  

(1) पाठ्यक्रमको उद्देश्यले धसकारूिाट (तोवकएको तहको- कक्षाको- विषयको पाििाट) अपेक्षा गररएको ज्ञान, 

धसप, क्षमता र अधभिशृत्तको गवहराई तथा चौिाइका िारेमा िताउँर् । 

(2) विषयिस्तलेु धसकाइमा कुन कुन वियिस्त ुराख्िा अपेक्षा गररएका उद्देश्य पूरा गर्ा भनी पढाउने पािको 
धनक्यौल गर्ा । 

(3) शिक्षण विधिले तोवकएका विषयिस्तलुाई कसरी धसकाउँिा धसकारुले सहजै िझु्र्न,् त्यस्ता उपायको खोजी 
गिार् । 

(4) मूल्याङ कनले माधथ उल्लेख गररएका तीन ओटै पक्ष आआफ्नो शजम्मा पूरा गना के कधत मारामा सर्ल भए 
र सर्ल नभए अि के गनुापलाा भनी समग्र कामको धसंहािलोकन गर्ा । 

 

४.४. पाठ्यक्रममा अनकुुलन  

पाठ्यक्रममा अनकुुलन भन्नाले कुनै कक्षाका तयार गररएको पाठ्यक्रममा सिै विद्याथीका लाधग हनुे गरी समायोजन िा रुपान्त्तरण 
गनुा हो । पाठ्यक्रम एकै प्रकारको हनु्त्र् तर धसकारुको प्रकृधत र अिस्था भने र्रक र्रक हनु्त्र् । यसरी र्रक अिस्थाका 
धसकारुलाई तोवकएको पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेका उद्देश्य पूरा गराउने क्रममा विधि र प्रवक्रयामा विवििता ठिएर समायोजन तथा 
रुपान्त्तरण गनुा पने हनु्त्र् । धसकारुलाई प्रिस्त र्नोटको अिसर ठिन ुपर्ा । सािारण उद्देश्यको प्राधप्तका लाधग विशिि 
उद्देश्यमा समेत समायोजन गनुा पने हनु्त्र् । पाठ्यक्रमको कायाान्त्ियनमा गररने यसरी गररने सरधलकरणको समग्र प्रवक्रयालाई 
पाठ्यक्रमको अनकुुलन भधनन्त्र् । पाठ्यक्रममा अनकुुलन भनकेो तोवकएको पाठ्यक्रमको स्तरलाई झानुा भनेको चावहँ होइन । 
पाठ्यक्रम अनकुुलनमा समायोजन, रुपान्त्तरण, समानान्त्तर पाठ्यक्रम तथा खशकटएको पाठ्यक्रम जस्ता विधभन्न पिािलीहरूको 
प्रयोग भएको पाइन्त्र् । यसरी प्रयोग गररएका पिािलीले थोरै र्रक अथा ठिएता पधन सिैको साझा उद्देश्य चावहँ िैयशक्तक 
विधभन्नतालाई समेट्न सक्न ेगरी पाठ्यक्रमका अियिमा पनुरािलोकन गनुा न ैहो। पनुरािलोकनले धसकाइलाई सरलीकरण गिै 
सधुनशित गनुापर्ा ।  

 

पाठ्यक्रम कायाान्त्ियनमा अनकूुलनका प्रकार  

विज्ञहरूले पाठ्यक्रम अनकूुलनका नौओटा क्षेरलाई औलँ्याइएको पाइन्त्र् : 

● पररमाणैः धसकाइिस्तकुो सङ्खख्यालाई सानो िा थोरै पाने िा पटक पटक नगने 

● समयैः व्यशक्तगत धभन्नतािमोशजम काम सम्पन्न गना ठिएको समयमा अधल लशचलो िन्ने   

● सहयोग/सहयोगीैः धसकाइ प्रवक्रया िा वक्रयाकलाप सञ्चालन गने क्रममा थप सामग्रीसवहत सहयोग गने िा सहयोगीको 
सङ्खख्यामा िृवि गने 

● अधतररक्त मेहनत / लगानीैः शिक्षणका विधि, माध्यम, उिाहरण, सामग्री आठिसवहत थप मेहनत गने 

● कठिनाइ : धसकाइको स्िरूपिमोशजम के गिाा सशजलोसँग धसकाइ सम्भि हनु्त्र् िा धसकाइ क्षमता प्रििान हनु्त्र्, त्यो 
सहज गराइ ठिने । जस्तै सूर प्रयोग गिाा िा क्यालकुलेटर प्रयोग गिाा िा अन्त्य कुनै   

● उपलशब्ि: कुन विकल्प ठियो भने धसकारुले सवह प्रधतवक्रया गना सक्र् र्ान्ने । जस्तैैः लेखेर िेखाउन नसके भनेर 
सनुाउन लगाउन े 

● सहभाधगताैः जनु हिसम्म धसकारुले धसकाइ वक्रयाकलापमा सहभागी हनु सक्र्, त्यो हिसम्म मार लगाउन सवकन े

● िैकशल्पक लक्ष्यैः जवटल अपाङ गता भएका िालिाधलकालाई धसकाइको लक्ष्यमा न ैविकल्प ठिनपुने 

● िैकशल्पक पाठ्यक्रमैः जवटल प्रकृधतको अपाङ गता भएका िालिाधलकालाई िैयशक्तक विधभन्नताका आिारमा 
व्यािहाररक हनुे गरी तय गररएको लक्ष्य पूरा गना पाठ्यक्रमको समग्र पक्षमा विकल्प ठिनपुने हनु ेजस्तैैः भाषा 
शिक्षण गिाा िौचालय जाँिा सहायक सामग्री प्रयोग गरेर जाने धसप धसकाउने, कम्कयटुर चलाउने धसप धसकाउने  
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एकाइ  ५. पठन सिप िुधारका लागि शैक्षणिक तथा िन्दर्भ िामग्री तथा प्रयोि 

 

५.१ िैक्षशणक तथा सन्त्िभा सामग्रीहरूको  पररचय र औशचत्य 

विद्यालय स्तरमा अध्ययन गने िवहरा िालिाधलकाहरूको लाधग दृश्य सामग्रीहरू शिक्षण धसकाइ वक्रयाकलापलाई प्रभािकारी 
िनाउन धनकै महत्त्िपूणा हनु्त्र्न।् त्यसमा पधन वििेषगरी प्रारशम्भक तहका िवहरा िालिाधलकाहरूको लाधग िैक्षशणक सामग्रीहरू 
महत्त्िपूणा हनुकुो साथै जरुरी पधन हनु्त्र्। िवहरा िालिाधलकहरूको लाधग त धसकाइ सहयोगी सामग्रीहरू, दृश्य सामग्रीहरू, 
धसकाइलाई अभ्यासमा उताने सामग्रीहरू, रचनात्मक धसपको विकास गने सामग्रीहरू, मनोरञ्जनका साथ खेल्िै धसक्ने सामग्रीहरू, 
हेिाा आकषाक एिम ्रोचक रङ्गीन सामग्रीहरू जस्ता सामग्रीहरू धनकै महत्त्िपूणा एिम ्आिश्यक हनु्त्र्न।्  

 

औशचत्य 

हालको िैशक्षक पररिेिलाई हेने हो भन े शिक्षण वक्रयाकलाप गिाा कक्षाकोिामा िैशक्षक सामग्रीको आिश्यकता अपररहाया न ै
माधनन्त्र्। िैशक्षक सामग्रीको सहयोग तथा प्रयोगले िालिाधलकाहरूको धसकाइमा सहजता तथा ठिगो रूपमा धसकाइ हनुकुा 
साथसाथै मैरीपूणा धसकाइ िातािरण धनमााणमा सहयोग पगु्िर्। िवहरा िालिाधलकाहरूको पिन धसप विकास गना उनीहरूको 
आिश्यकता, रुशच र क्षमताअनसुारका शिक्षण सामग्रीहरू प्रयोग गररयो भने उनीहरूले पधन अन्त्य िालिाधलकाहरू सरह समान 
रूपले धसक्न ेअिसर प्राप्त गिार्न।् सिै िालिाधलकाहरूको लाधग उपयोगी हनु ेकुनै कुनै सामग्रीहरू धसकाइमा कठिनाइ भएका 
िालिाधलकाहरूको उपयोगी हनु सक्र्न ्तर यी िगाका िालिाधलकाहरूको लाधग वििेष सामग्रीहरू आिश्यक हनु्त्र्न ्भन्न े
कुरालाई शिक्षक शिक्षक धिचमा र्लर्ल र विचार मन्त्थन पधन गनुापने हनु्त्र्। त्यसैले सिै तहिाट (शिक्षक, अधभभािक आठि) 
उपयोगी सामग्रीहरूको िारेमा मन्त्थन गने, सामग्रीहरू चयन गने िा धनमााण गने र साथै ती सामग्रीहरूलाई प्रभािकारी रूपमा 
कक्षाकोिामा िा घरमा प्रयोग गरी पिन धसप सिुारमा योगिान पधन परु् याउनपुने हनु्त्र्। यसथा यस एकाइमा अपाङ गता भएका 
िालिाधलकाहरूको लाधग के कस्ता वकधसमका सामग्रीहरू उपयोगी हनु सक्र्न ्र धतनलाई कसरी प्रयोग गना सवकन्त्र् भन्न ेिारे 
जानकारी प्रस्ततु गररएको र्। 

 

िवहरामैरी सामग्रीहरूको नमूना सूची  
सामग्रीको वििरण 

● िणापत्ती ● र्ार र र्ाराको फ्लेक्स 

● िारखरी चाटा ● अभ्यास पशुस्तका 
● झ्यालेपत्ती ● िायस (िणा, मारा, अङ्क 
● िब्ि र शचरपत्ती ● िोि िायस 
● िब्ि र िाक्य वपनठिल चाटा ● म्याशजक िल 
● िालगीत चाटा ● स्पञ्ज अक्षर र मारा 
● विसङे्कतन पसु्तक ● खेल पत्ती 
● तहगत पसु्तक ● सानो वकताि 
● िुलो वकताि ● मझौला वकताि 
● कथाका वकताि ● टाइपोस्कोप 
● र्ोटो र पोस्टर ● अन्त्य सन्त्िभा सामग्रीहरू 

 

 ५.२ िवहरामैरी िैक्षशणक सामग्री र धतनको प्रयोग 

िवहरा िालिाधलहरूको पिन धसप विकास गना धनम्न िैक्षशणक सामग्रीहरू उपयोगी हनु सक्र्न ्र वयनलाई िेहािमोशजम प्रयोग 
गना सवकन्त्र्। यसिाहेक शिक्षक र अधभभािकहरूले विद्यालय एिम ् घरमा पिन धसप धसकाउनको लाधग अन्त्य स्थानीय 
सामग्रीहरूको धनमााण र प्रयोग गना सवकन्त्र्।  
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● सङ्कतेको प्रयोग 

अङ्खग्रेजी िा नेपाली भाषाका अक्षर, अङ्क, िब्ि, िाक्य, वक्रया आठि जनाउने स्तरीकृत साङे्कधतक भाषामा प्रयोग भएका 
सङे्कतहरूलाई सङे्कतको प्रयोग भधनन्त्र् । 

● सङ्कतेसवहतको िणापत्ती प्रयोग  

िणा िा अक्षर शचनारी गराउन, ओिको चाल र सङे्कतको सम्िन्त्ि िेखाउन, िणामारा धसकाउन, िब्ि िनाउन, िणा शचनारीका खेलहरू 

खेलाउन, िणा⁄मारा लेखन आठिको लाधग यो सामग्रीको प्रयोग गना सवकन्त्र् । 

● सङ्कतेसवहतको िाह्रखरी चाटा प्रयोग 

िणा शचनारी गराउन, िब्ि धनमााण तथा नेपाली भाषाको क्रमिि िणा धसकाइ गना, िणा⁄मारा शचनारी गना तथा अक्षर िा िणा र माराहरूको 
लेखन वक्रयाकलाप र अभ्यास गना यो सामग्री प्रयोग गना सवकन्त्र् । 

● सङ्कतेसवहतको झ्यालेपत्ती प्रयोग  

स्िर र व्यञ्जन िणालाई जोकन र रु्ट्याउन, िणा र ओष्ठपिनसवहत सङे्कत शचनारी गराउन, िाह्रखरी िणा पररचय गराउन तथा मारा शिक्षण 

गना, िणा⁄माराहरू लेख् न धसकाउनको लाधग यो सामग्रीको प्रयोग गना सवकन्त्र् ।  

● सङ्कतेसवहतको िब्ि र शचरपत्ती प्रयोग  

िब्िभण्िार िृवि गना, पवढसकेका िा धसकेका िब्िहरूको पनुरािृशत्त गना, सङे्कतिाट िब्िाथा भन्न, िब्ििाट िाक्य िनाउन, िब्ि र शचर 

जोिा धमलाउन, िब्िको अथािोि गराउन, खेल तथा लेखन वक्रयाकलापहरू आठि गराउन यो सामग्रीको प्रयोग गना सवकन्त्र् । 

● सङ्कतेसवहतको िब्ि र िाक्य वपनठिल कािा प्रयोग 

िणाहरू जोिेर िब्ि िनाउन, िब्िहरू जोिेर िाक्य िनाउन, िब्ि धनमााण तथा िाक्य धनमााणका वक्रयाकलाप गना, खेलहरू खेलाउन, 

िब्ििाक्य लेखन वक्रयाकलाप आठि गराउन यो सामग्रीको प्रयोग गना सवकन्त्र् । 

● सङ्कतेसवहतको विसङ्कतेन वकताि प्रयोग  

पवढसकेका िणा तथा माराहरूको पनुरािलोकन गना, िणामारा पढ्न, विसङे्कतन गरी िणामारा पवहचान गना, ओष्ठको चाल सवहत पिन 

अभ्यास गना, शचरिणान तथा अनमुान गना, पिनिोि गराउन, धसकेका िणा िा िब्िहरू स्ितन्त्र रूपले पढ्न, नमनुा पिन, साझा पिन 

गना र लेखन आठि वक्रयाकलाप गिाा यो सामग्री प्रयोग गना सवकन्त्र् । 

● सङ्कतेसवहतको िुलो वकताि प्रयोग 

िणा तथा माराहरू तथा िब्िहरूको पनुरािलोकन गना, िणा⁄मारा पढ्न तथा शचन्न िा पत्ता लगाउन, िब्िहरूमा स्ितन्त्र पिन गना, नमनुा 
पिन, साझा पिन गना, पिनिोि गना, शचर िणान, पूिाानमुान तथा लेखन वक्रयाकलाप आठि गना यो सामग्रीको प्रयोग गना सवकन्त्र् । 

● सङ्कतेसवहतको कथाका वकताि प्रयोग 

कथा िाचन गना, कथा िोि गना, पिन गधत विकास गना, िणा तथा माराहरू तथा िब्िहरूको पनुरािलोकन गना, िणा⁄मारा पढ्न तथा 
शचन्न िा पत्ता लगाउन, िब्िहरूमा स्ितन्त्र पिन, ओिको चालिाट नमनुा पिन, साझा पिन गना, पिनिोि गना, कथा शचर िणान गना, 
पूिाानमुान गना, सारांि गना, प्रश्नोत्तर-लेखन आठि गने जस्ता वक्रयाकलाप गना यो सामग्री प्रयोग गना सवकन्त्र् । 

● सङ्कतेसवहतको पोस्टर िा र्ोटो प्रयोग 

शचर र्लर्ल गना, शचर िणान गना, पोस्टर िा र्ोटोमा िेशखएका िस्तहुरूको िा िब्िहरू नाम भन्न, लेख् न, पोस्टर िा र्ोटोमा िेशखएका 
स्थान िा व्यशक्तहरूको नाम रु्ट्याउन, अनमुान गना, विश्लिेण गना, रङ पवहचान गना र भना, पोस्टर िा र्ोटोअनसुारको शचर िनाउन, 

सङे्कत गरी िब्िाथा भन्न आठि जस्ता वक्रयाकलाप गराउने यो सामग्री प्रयोग गना सवकन्त्र् । 

● सङ्कतेसवहतको अभ्यास पशुस्तका प्रयोग 

शिक्षण धसकाइको क्षेर र क्रममा तय गरे अनरुूप हरेक ठिन र चरणअनसाुरका धसकाइ वक्रयाकलापलाई समेटेर लेखाइ तथा पढाइ धसप 

विकास गना यो सामग्रीको प्रयोग गना सवकन्त्र् ।  
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● र्ारर्ारा फ्लेक्स प्रयोग 

केटा िा केटीको शचर पवहचान गना, िारीररक अङ गहरूका नामहरूको पवहचान तथा िब्िभण्िार िृवि गना, शचर धनमााण गने, धभन्नता 
िणान गना, शचरमा आिाररत लेखन आठि वक्रयाकलाप गराउने यो सामग्री प्रयोग गना सवकन्त्र् । 

● िणा, मारा र अङ्क िायस प्रयोग  

िणा शचनारी, सङे्कतिाट िणा मारा र अङ्क िायस शचन्न, िणा मारा धसकाउन, िब्ि िनाउन, िणा शचनारीका खेलहरू खेलाउन, ० िेशख 

९ सम्मका अङ्कहरू सङे्कत गना, शचन्न, िणा⁄मारा तथा अङ्क शचनारीका खेलहरू, तथा िणा⁄मारा तथा अङ्कहरूको लेखन आठि वक्रयाकलापहरू 

गराउन ेयो सामग्रीको प्रयोग गना सवकन्त्र् । 

● म्याशजक िल प्रयोग  

खेलहरूमार्ा त िणा⁄मारा शचनारी, िणामारा धसकाउन, िब्ि िनाउन, अङ्कहरू शचन्न र सङे्कत गना तथा िणा⁄मारा तथा अङ्कहरूहरूको 
लेखन आठि वक्रयाकलाप गराउन म्याशजक िल प्रयोग गना सवकन्त्र् ।  

● स्पञ्ज अक्षर प्रयोग 

िणा⁄मारा शचनारी, िणामारा धसकाउन, िब्ि िनाउन, िणा⁄मारा शचनारीका खेलहरू खेलाउन, अङ्कहरू शचन्न र सङे्कत गना, िणा⁄मारा तथा 
अङ्क शचनारीका खेलहरू, तथा िणा⁄मारा तथा अङ्कहरूहरूको लेखन आठि वक्रयाकलापहरू गराउन स्पञ्ज अक्षरको प्रयोग गना सवकन्त्र् 
।  

● सङ्कतेसवहतको खेलपत्ती प्रयोग  

खेलकोमार्ा त िणा⁄मारा तथा िब्ि शचनारी गराउन, िणामारा धसकाउन, िब्ि िनाउन, िणा⁄मारा शचनारीका खेलहरू खेलाउन, िब्ि र 

शचर धमलाउन, िणा िणािाट शचरको नाम धमलाउन, िब्ि र शचर धमलाइ िणान गना तथा िब्िाथा सङे्कत गना, िब्ि र शचर अनरुूप अथािोि 

गराउन आठि जस्ता वक्रयाकलाप गराउन खेलपत्तीहरूको प्रयोग गना सवकन्त्र् । 

● सङ्कतेसवहतको सानो वकताि प्रयोग  

िणा, माराहरू तथा िब्िहरूको पनुरािलोकन गना, िणा⁄मारा तथा िब्ि र अनचु्रे्िहरू पढ्न, िणा⁄मारा⁄िब्िहरू शचन्न िा पत्ता लगाउन, 

स्ितन्त्र पिन गना, सस्िर पिन गना, नमनुा पिन, साझा पिन गना, पिनिोि गना, शचर िणान गना, पूिाानमुान गना, हाउभाउ धमलाइ पिन 

गना तथा लेखन अभ्यास जस्ता वक्रयाकलापमा यो सामग्री प्रयोग गना सवकन्त्र् ।  

● सङ्कतेसवहतको मझौला वकताि प्रयोग 

माधथ ठिएको सानो वकताि प्रयोगअनसुार न ैयसको प्रयोग गना सवकन्त्र् । 

● सङ्कतेसवहतको िोि िायस प्रयोग 

िायसको खेलमार्ा त पढेका िा सनुेका कथा⁄पािहरू अनरुूप िोहोयााउन, स्थान, पारहरू, शचरहरू, घटनाहरू भन्न, प्रश्नोत्तर गना, 
र्लपर्ल र अन्त्तरवक्रया गना, लेखन वक्रयाकलाप गना, अनमुान गने, िणान गना आठि जस्ता धसकाइ वक्रायकलापमा यो सामग्री प्रयोग गना 
सवकन्त्र् । 

● सङ्कतेसवहतको टाइपोस्कोप प्रयोग   

पिन काया गिाा कुन ैवकतािको पाना माधथ राखेर केिल िणा, िब्ि, िाक्यहरूको हरर् मार िेशखने गरी र अन्त्य भाग र्ोकने गरी पढ्ने िा 
पढाइ धसप मापन गनाको लाधग यो सामग्रीको प्रयोग गना सवकन्त्र् ।  

● अन्त्य सामग्रीहरू 

कापी, धससाकलम, न्त्यज ु वप्रन्त्ट, पेशन्त्सल कटर, माका र, िैक्षशणक पाटी, इरेजर, मेटाकािा, कलर, कैं ची, स्केल आठि। आिश्यकता र 

शिक्षण धसकाइ वक्रयाकलापले मागे अनरुूप प्रयोग गना सवकन्त्र् । 

● विद्यालयमा ⁄ कक्षाकोिामा ⁄ समिुायद्वारा धनधमात⁄ स्थानीय रूपमा उपलब्ि िा शिक्षक ⁄ अधभभािक ⁄ विद्याथीद्वारा धनधमात सामग्रीहरू 

आिश्यकता र शिक्षण धसकाइ वक्रयाकलापको माग अनरुूप प्रयोग गना सवकन्त्र् । 
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५.३ िवहरा िालिाधलकाका लाधग सहायक सामग्रीहरू र धतनका कायाहरू 

सहायक सामग्री तथा प्रविधिहरू मूलतैः अपाङ गता िा अिक्त व्यशक्तको समग्र वहत एिम ्िैधनक रूपमा प्रयोग गनाका लाधग 
तयार गररएका हनु्त्र्न।् कसैमा धनभार नभई र स्ितन्त्र रूपले आर्ना कायाहरू गना तथा सामाशजक जीिनमा सहभागी हनु 
सक्षम िनाउन ेउद्देश्य यी सहायक सामग्रीहरू धनमााण गररएका हनु्त्र्न।् यी सहायक सामग्रीहरूले व्यशक्तको अपाङ गता िा 
अिक्ततालाई रोक्न र अिक्तताको कारणले पधर् गएर स्िास््यमा हनु सक्ने नकारात्मक असर िा थप नोक्सानी हनुिाट पधन 
जोगाउँर्न।्  

 
औशचत्य 

संयकु्त राि सङ्घले पधन अपाङ गता भएका व्यशक्तहरूको लाधग सहायक एिम ्गमनिीलतामा प्रयोग हनुे सामग्रीहरूको औशचत्य 
एिम ्महत्त्िमाधथ जोि ठिएको र्। संयकु्त राि सङ्घको अपाङ गता भएका व्यशक्तहरूको अधिकार सम्िन्त्िी ऐनको िारा ४, 
२० र २६ मा पधन राज्यले अपाङ गता भएका व्यशक्तहरूको लाधग सहायक सामग्री र गमनिीलतामा प्रयोग हनुे सामग्रीहरूको 
उपलब्ितामा पहुँच परु् याउनपुने तथा यस वकधसमका सामग्रीहरूको िारेमा आिश्यक सूचनालाई पधन प्रििान गनुापने कुरा 
उल्लेख गरेको र्। सामग्रीहरू वितरण गनुाको मखु्य औशचत्यहरू िेहायअनसुार रहेका र्न ्: 

(1)  अपाङ गता भएका व्यशक्तहरूलाई अरू व्यशक्तहरू सरह गधतिील हनु मद्दत गने 

(2)  आफ्ना िैधनक कायाहरू स्ियं गना र सामाशजक जीिनमा अरूसरह सहभागी हनु मद्दत गने 

(3) िारीररक, दृवि, सनुाइ िा िौविक अपाङ गताको अिस्थालाई थप धिग्रनिाट जोगाउन र सिुारतर्ा  लैजान मद्दत गने 

(4) सहायक सामग्रीको माध्यमिाट अरूसरह काम िा व्यिसाय गना, आफ्नो रुशच िा क्षमतालाई उत्कृितातर्ा  लैजान 
मद्दत गने जस्तै खेलकुि, सङ्गीत आठि 

(5) परधनभार नभई आफ्नो जीविकोपाजानमा आत्मधनभार हनु मद्दत गने  

 स्रोतैः https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK310951/ 

 

सहायक सामग्रीहरू वितरण गनुाभन्त्िा अशघ ध्यान ठिनपुने पक्षहरू  

● जाचँ (assessment) 

सहायक सामग्रीहरूको वितरण गनुा अशघ सिाप्रथम व्यशक्तको िारीररक िा अन्त्य जाँच हनु ुजरुरी हनु्त्र्। 
व्यशक्तलाई कुन सामग्री, कस्तो आकारप्रकार िा धिजाइनको आिश्यकता र् भनेर जाँच िा मूल्याङ्कन 
हनुपुर्ा। गलत सामग्री र धिजाइन हनु गयो भने व्यशक्तलाई थप समस्या हनु सक्र् जस्तै प्रयोग गना 
असहज िा अकठ्यारो हनुे, विस्तारै झन्त्झट लाग्ने र अको नयाँ समस्याको उत्पन्न हनु सक्र्।  

● अिरोिरवहत िातािरण (barrier-free environment) 

सहायक सामग्री वितरण गिाा विद्यमान िातािरण कस्तो र् भन्ने कुरालाई पधन ध्यान ठिनपुने हनु्त्र्। 
प्रायजसो घरमा, विद्यालयमा, समिुायमा िा कायाालयमा पधन सहायक सामग्रीहरूको प्रयोग गने उशचत 
िातािरण हुँिैन। यठि यस्तो अिस्था र् भने घरपररिार, विद्यालय, कायाालय िा समिुायले पधन सकेसम्म 
अिरोिहरूलाई हटाउन ेप्रयास गनुापने हनु्त्र्।  

● प्रयोगिारे ज्ञान र धसप (building capacity) 

o सहायक सामग्री वितरण गरेर मार पगु्िैन । िरु ती सामग्रीहरूलाई कसरी प्रयोग गना सवकन्त्र् भन्नेिारे 
ज्ञान र धसप पधन ठिनपुने हनु्त्र्। घरमा सहयोग गने व्यशक्तलाई पधन सामग्री कसरी प्रयोग गने र सरुशक्षत 
रहने भन्नेिारे ज्ञान हनुपुर्ा। अझ सवकन्त्र् भने सामग्रीमा केही गिििी आएमा िा धिग्रमेा प्रयोग गने 
व्यशक्त र घर पररिारका सिस्यहरूले न ैसामान्त्य रूपमा ममात गना सक्ने गरी ज्ञान र धसप ठिन जरुरी 
हनु्त्र्।   

● पहुँचिारे जानकारी (accessing information) 

o िेरै अपाङ गता भएका व्यशक्तहरूलाई सहायक सामग्रीहरूको उपलब्िताको िारेमा सूचना नहनु सक्र्। कुन 
कुन सामग्री कहाँ र कसरी प्राप्त गना सवकन्त्र्, सोिारे जानकारी हुँिा लाभाशन्त्ित हनुपुने व्यशक्तहरूले र्ाइिा 
धलन सक्र्न।् यसिारे सूचना कसलाई ठिने र कुन माध्यमिाट ठिने भन्नेिारे ध्यान ठिनपुने हनु्त्र्।   

(स्रोतः https://www.who.int/disabilities/technology/en/) 

https://www.who.int/disabilities/technology/en/
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५.४. िवहरा िालिाधलकाका धसकाइ सामग्रीहरू (learning devices) 

सहायक सामग्री सहायक सामग्रीले गने काया सामग्री शचर 

कम्कयटुर र मोिाइल 
शस्क्रन ररिर  

 

कम्कयटुर िा मोिाइल तथा 
वयनमा राशखएका शस्क्रन 
ररिरले दृविमा कठिनाइ 
भएका व्यशक्तहरूलाई त्यहाँ 
के लेशखएको र् िा 
लेशखँिैर् भन्न ेकुरा 
आिाजमार्ा त जानकारी 
गराउँिर्। 

 

मोिाइल एपहरू 
(अधियो धभधियो एप) 

मोिाइलका अधियो धभधियो 
एपहरूले िालिाधलकाको 
धसकाइ सहजीकरणमा 
सहयोग गना सवकन्त्र् । 

 

िब्ि पत्ती, शचर पत्ती अक्षर, 

िब्ि, िाक्य संरचना 
शचनाउन र उच्चारण तररका 
धसकाउन प्रयोग गररन्त्र् ।  

 

दृश्य ताधलका कवहले कुन काम गने 
सङे्कतिाट िेखाउन सवकने  

समय राखेर पधन िेखाउन 
सवकन्त्र् । 

िब्ि र सङे्कतको सम्िन्त्ि 
िेखाउन सवकन्त्र् । 

 

िब्ि सङे्कत पत्ती िब्ि र सङे्कतको सम्िन्त्ि 
धसकाउन यसको प्रयोग गना 
सवकन्त्र् । 
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पाठ्यपसु्तक अन्त्य विद्याथीले झैँ पढ्न, 
वक्रयाकलाप गना र 

अभ्यास गना यसको प्रयोग 
गना सवकन्त्र् । 

 

शिक्षकले िनाएका 
सामग्रीहरू 

आिश्यकता र 
प्रसङ्गिमोशजम  

धसकाउन यस्ता सामग्रीहरू 
प्रयोग गना सवकन्त्र् । 

 

सङे्कतहरू अक्षर र सङे्कतको सम्िन्त्ि 
िताउन र सङे्कत शचनाउन 
यसको प्रयोग गना 
सवकन्त्र् । 
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एकाइ ६ : पढाइको पररचय, महत्त्ि र भावषक तत्त्िगत क्षरे तथा वक्रयाकलाप  

 

६.१. पढाइको पररचय तथा महत्त्ि  

पढाइ एउटा भावषक धसप हो। पढाइ साक्षरताको एउटा अियि पधन हो। भाषाको ध्िधनलाई प्रधतधनधित्ि गने सङे्कतलाई शचनेर 
उच्चारण गने काया पढाइको सरुुिाती चरण हो। पढाइ भन्नाले सामान्त्यतया र्ापामा लेशखएका सामग्री पढेर अथा िोि गनुा भन्ने 
िशुझन्त्र्। जनुसकैु तह र विषयको धसकाइका लाधग पढाइ धसप अपररहाया हनु्त्र्। प्रारशम्भक कक्षामा पढ्न धसक्ने र माधथल्ला 
कक्षाहरूमा धसक्नका लाधग पढ्ने कुरामा जोि ठिइने भएकाले तल्ला कक्षाहरूमा न ैपढाइ धसपको विकास हनु ुआिश्यक हनु्त्र्। 
प्रारशम्भक पढाइ धसपमा िईु अन्त्तरधनवहत तत्त्िहरू रहेका र्न:् शचनारी र िोि। लेशखएको िणालाई विसङे्कतन (Decoding) गनुा 
शचनारी हो भन ेलेशखएको िा र्ावपएको कुरा पढेर अथा िझु्न ुिोि हो। 

 

महत्त्ि  

पढाइ आशजात धसप हो। पढ्न ुभनेको धसप धसक्न ुपधन हो। पढाइ धसपले िालिाधलकालाई िेरै कुरा धसक्न मद्दत गर्ा। पढ्न 
जानेपधर् गशणत, सामाशजक, विज्ञानजस्ता अन्त्य विषयको धसकाइ पधन सहज हनु्त्र्। पढाइ र िोि क्षमता कमजोर हुँिा समग्र 
धसकाइ न ैकमजोर हनुे भएकाले धसकाइलाई प्रभािकारी िनाउन पढाइ धसप विकासलाई आिारभतू र अधनिाया िाधनन्त्र्। 
िैशक्षक दृविले िोि र अधभव्यशक्त क्षमता विकासको पवहलो चरण पढाइ हो। पढाइको मखु्य उद्देश्य भनेकै िोि र अधभव्यशक्त 
क्षमताको विकास गनुा हो। विद्याथीको संज्ञानात्मक क्षमता एिम ्िब्िभण्िारको िृवि गिै स्िअध्ययनको िानी धनमााण र िौविक 
क्षमताको विकास गना पधन पढाइ धसप आिश्यक हनु्त्र्। त्यस्तै िझेुर पढ्न तथा पढेर िझु्नका लाधग पढाइ धसप अधनिाया 
माधनन्त्र्। 

पढाइ धसप भाषा विषयमा मार नभई अन्त्य विषयमा पधन त्यशत्तकै महत्त्िपूणा माधनन्त्र्। तसथा समग्र धसक्ने तररका र धसकाइमा 
सिुार गिै िैशक्षक गणुस्तर अधभिृवि गना पढाइ धसपको विकास अधनिाया माधनएको र्। विद्याथीको पूिाज्ञान, अनभुि, अधभिृशत्त, 

सामाशजक तथा सांस्कृधतक स्तरले पढाइमा प्रभाि पार्ा। पढाइ धसप विकासका लाधग पढाइका आिारभूत धसपसवहत धनरन्त्तर 
अभ्यासको आिश्यकता पर्ा। कधतपय विद्याथीले पाि पढ्िा िब्िलाई िणागत िा िब्िगत रूपमा पढ्ने गर्ान।् िझुाइसवहतको 
पढाइका क्रममा कधतपय िब्िलाई आकृधतका रूपमा र कधतपय िब्िलाई भािका रूपमा पधन िझु्िर्न।् प्रारशम्भक तहमा नै 
पढाइ धसप कमजोर भएमा अन्त्य सिै विषयहरूमा धसकाइ कमजोर हनु्त्र्। पढाइ सिै धसकाइको पूिाािार हो। 

स्रोत : राविय प्रारशम्भक कक्षा पढाइ कायाक्रम – ताधलम स्रोत सामग्री २०७५ 

 

६.२. भावषक तत्त्िगत क्षरे तथा वक्रयाकलाप 

१. ध्िधन सचेतीकरण (Phonological awareness): िवहरा िालिाधलकाको पढाइ ओिको चाल, सङे्कतले व्यञ्जन िणासँग पररशचत 
हुँिा मार ध्िधन सचेतीकरणको अभ्यास सम्भि हनु्त्र् । प्रायजसो भाषाको संरचना िणािाट िब्ि, िब्ििाट िाक्य स्तर हुँिै 
विकधसत हनु्त्र्न।् कुनै पधन पािकलाई पढाइमा पोख्त िनाउन प्रारशम्भक कक्षामा राम्रोसँग ध्िधन सचेतीकरण भएको हनुपुर्ा। 
तर िवहरा िालिाधलकाले कुनै आिाज सनु्न नसक्ने हनुाले यो ध्िधन सचेतीकरण उनीहरूको सिालमा दृश्य सामग्रीको माध्यमिाट 
हनु्त्र् (साङे्कधतक भाषा प्रयोगकतााहरूका लाधग ध्िधन सचेतीकरण उपयकु्त नहनु सक्िर्) ।  

२. श्रव्यदृश्यिोि 

श्रव्य र दृश्य सामग्रीका आिारका मखु्य मखु्य विषयिस्त ुिणान गने अभ्यासात्मक वक्रयाकलाप नै श्रव्यदृश्य  िोि हो । यसमा 
ठिइएका दृश्य सामग्रीको अनमुान, कल्पना र समस्या पवहचानसवहत मौशखक िणान गराउनपुर्ा । विषयिस्तलुाई सनुेर िा हेरेर 
नाम, पररिेि, घटना, सन्त्िभा, अनमुान, पूिाानमुान, कल्पना, समस्या, तलुना, िणान जस्ता अभ्यासात्मक वक्रयाकलाप श्रव्यदृश्यिोिअन्त्तगात 
पर्ान ्। श्रव्यदृश्यिोि सम्िन्त्िी वक्रयाकलापिाट विद्याथीहरूमा आकृधत, रङ, सङे्कत, शचह्नको प्रयोग, हाउभाउ र अधभनयसवहतको 
मौशखक अधभव्यशक्तको विकास गराउन सवकन्त्र् । आिया, उमङ्ग, उत्सकुता, घृणा, शचन्त्ता, हषा, विस्मात आठिसँग सम्िशन्त्ित 
संिेगात्मक अधभव्यशक्तको विकाससमेत श्रव्यदृश्यिोिका माध्यमिाट गराउन सवकन्त्र् ।  
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श्रव्यदृश्यिोिको आिश्यकता 
● दृश्य सामग्रीका आिारमा मखु्य मखु्य विषयिस्त ुपवहचान गना 
● श्रव्यदृश्य सामग्रीका आिारमा हाउभाउ र अधभनयसवहत मौशखक प्रस्तधुत गना  

● अनमुान र समस्या पवहचानसवहत मौशखक िणान र प्रश्नोत्तर गना 
● िहभुावषक विद्याथीको धसकाइलाई सिलीकरण गना 

 

३. लेख्य िणा सचेतीकरण (Grapho-phonemic Awareness) : लेख्य िणा सचेतीकरण भनेको ओिको चालले प्रधतधनधित्ि गने 
िणा िा अक्षरको सङे्कतलाई शचनाउन ुहो। यो िणा र ओिको चाल र सङे्कतको शचनारी िा धतनका सम्िन्त्िको ज्ञान हो। भाषाका 
सङे्कतहरू र सङे्कतको प्रधतधनधित्ि गने सम्िशन्त्ित भाषाका िणाहरूको सम्िन्त्िको धसकाइ लेख्य िणा सचेतीकरण हो। लेख्य िणा 
सचेतीकरणअन्त्तगात मठुरत सामग्रीको सचेतता, िणामाला सचेतता, विसङे्कतन र पढाइ अभ्यास जस्ता कुरा पर्ान।् िवहरा 
िालिाधलकालाई आकार िा सङे्कतसँग सम्िन्त्ि गराइ अक्षर शचनाइन्त्र् । अक्षर शचन्नु, सही तररकाले सङे्कत गना जान्नु, पढ्न ुर 
लेख्न ुभाषा धसकाइका लाधग अत्यन्त्त जरुरी हनु्त्र्। 

४. पिन प्रिाह (Fluency) : पािकले पढाइ सामग्री ससाती, ििु तररकाले र हाउभाउसवहत पढ्न सक्न ुन ैपिन िा पढाइ प्रिाह 
हो। पढाइ प्रिाहको िोिसँग सम्िन्त्ि रहन्त्र्। िालिाधलकाले पढेको कुरा िझु्नका लाधग उपयकु्त प्रिाहका साथ पढ्न सक्ने 
हनुपुर्ा। यो कुरा सङे्कत सवहत िा मौन पढाइ ििैु सन्त्िभामा लाग ुहनु्त्र्। पिन प्रिाहले गधत र यधतका साथ तहअनसुार ठिइएको 
पढाइ सामग्री ििुसँग पढ्ने िा सङे्कत गने धसपलाई िझुाउँर्। िालिाधलकाले जधत धर्टो र सही तररकाले पढ्न सक्र्न,् त्यधत 
न ैिेरै उनीहरूमा िोि क्षमता विकास हनुे कुरा अध्ययनहरूले िेखाएका र्न।् 

५. िब्िभण्िार (Vocabulary) : अक्षरहरूको साथाक समूह न ैिब्ि हो। भाषा धसकाइ र अथाका वहसािले “िब्ि” न्त्यूनतम 
भावषक एकाइ हो। िब्िको ज्ञान हनु ुभनेको िब्िको सूची र धतनले ठिने अथासँग पररशचत भई िाक्यमा प्रयोग गना सक्न ुहो।. 
िब्िभण्िार शिक्षणलाई भाषा धसकाइको एक महत्त्िपूणा पक्षका रूपमा धलइन्त्र्। िब्िभण्िार भनेको कुनै भाषा प्रयोग गने 
माधनसमा भएको त्यस्तो िब्िको सङ्खग्रह हो जनु माधनसले सनु्न, िोल्न, पढ्न, लेख्न र सहजै प्रयोग गना सक्र्न।् 

६. िोि (comprehension): सामान्त्य अथामा िोि भनेको िझुाइ हो। सङे्कत गरी िोधलएका कुरा हेरेर र लेशखएका कुरा पढेर 
अथा लगाउन सक्न ुन ैिोि हो। पढेर िोि गनुालाई पढाइ िोि भधनन्त्र्। पढाइ िोिको प्रमखु अधभप्रायैः भनेको पढेर, हेरेर, 

िझेुर र पाएको ज्ञानलाई प्रयोग गरेर केही नयाँ कुरा िा धसकाइ प्राप्त गनुा र अथा धनकाल्न ुहो। पढाइ िोिका लाधग प्रश्नोत्तर, 

पूिाानमुान, पढेका कुराको अनभुि आिान प्रिान आठि गराउन आिश्यक हनु्त्र्। 

७. लेखाइ (Writing): लेख्य सङे्कतद्वारा विषयिस्तलुाई प्रस्ततु गनुा लेखाइ हो। लेखाइ र पढाइ एक आपसमा सम्िशन्त्ित र्न।् 
लेख्य िणा सचेतीकरणमा भाषा सङे्कतलाई प्रस्ततु गररन्त्र् भने लेखाइमा अनलेुखन, शचर िणान, हेरेर लेख्ने तथा स्ितन्त्र लेखनका 
वक्रयाकलाप गराइन्त्र्। कक्षा १ मा भनाा भइसकेपधर् कक्षा ३ मा पगु्िासम्म कलम समाउन धसक्ने, थोकला जोकने, िकाा जोकने, 
अक्षर लेख्न,े िब्ि िनाउन,े िाक्य लेख्न,े शचरको व्याख्या गने, पढेका पािमा आिाररत भई प्रश्नको उत्तर लेख्न ेर स्तरअनसुारका 
सामान्त्य विषयमा स्ितन्त्र रूपमा लेख्नसेम्मको धसप विकास हनुे अपेक्षा गररएको हनु्त्र्।    

८. कायामूलक व्याकरण 

भाषाका िणा, रूप, िब्ि, िाक्य आठिसँग सम्िशन्त्ित व्यिस्थालाई व्याकरण भधनन्त्र् । नेपाली भाषा शिक्षण गिाा भावषक धसप 
(सनुाइ, िोलाइ, पढाई र लेखाइ) मा जोि ठिनपुर्ा । भावषक धसप शिक्षणलाई विषयक्षेरसँग सम्िशन्त्ित पाठ्यिस्तलुाई जोिेर 
व्याकरशणक तत्िको पवहचान र प्रयोग गराउन ुन ैकायामूलक व्याकरण हो । व्याकरणलाई धनयमहरूमा केशन्त्रत गरी पररभाषा 
र उिाहरणद्वारा पसु्टाई गने परम्परालाई त्यागी विद्याथीहरूमा उिाहरण र प्रयोगका आिारमा सम्िि पािधभरिाटै धनयम खोजी 
गने कायालाई कायामूलक व्याकरण भधनन्त्र् । कायामूलक व्याकरण शिक्षण गिाा पाठ्यिस्तकुो उपयोग, भावषक धसप, भावषक 
अभ्यास र विद्याथीको भावषक अनभुिलाई प्रयोगपरक वकधसमले उपयोग गनुापर्ा । यसिाट विद्याथीहरूमा ििुसँग िोल्ने र लेख्न े
क्षमता विकास हनु्त्र् । कायामूलक व्याकरणमा कालका सामान्त्य पक्षको प्रयोग गरी मौशखक तथा धलशखत अधभव्यशक्त ठिने, धलङ्ग, 

िचन, परुुष र आिरको ख्याल गरी मौशखक तथा धलशखत अधभव्यशक्त ठिने र पूणाविराम, अल्पविराम, प्रश्निाचक, विश्मयाठििोिक र 
उिरण शचह्नको ख्याल गरी मौशखक तथा धलशखत अधभव्यशक्त ठिने धसपको विकास गना सवकन्त्र् । 
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कायामूलक व्याकरणको आिश्यकता 
● भाषाको ििु प्रयोग गना सक्न ेिनाउन 

● उिाहरण र प्रयोगमा आिाररत भई व्याकरणका धनयमप्रधत सचेत हनु 

● आिारभतू तह (कक्षा १–३) मा पिसङ्गधत, काल र लेख्य शचह्नको पवहचान र सामान्त्य प्रयोग 

  स्रोत : राविय प्रारशम्भक कक्षा पढाइ कायाक्रम ताधमल स्रोत सामग्री २०७५ 

 

६.३. प्रारशम्भक तहमा िवहरा िालिाधलकाहरूको धसकाइका मखु्य समस्याहरू  

● धनयधमत परीक्षण तथा श्रिण क्षमता पवहचान नहनु ु

● िवहरा िालिाधलकाका लाधग सहयोगी उपकरण नहनु ु 

● िवहरामैरी पूिाािार तथा कक्षाकोिा व्यिस्थापन नहनु ु 

● िवहरामैरी धसकाइ िातािरण नहनु ु

● शिक्षकको क्षमता विकासमा ध्यान कम पगु्न ु 

● पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन प्रणाली समािेिी प्रकृधतका नहन ु

● विभेिरवहत समािेिी िातािरण नहनु ु 

● उपयकु्त र पयााप्त िैशक्षक सामग्री नहनु ुर भएका सामग्री प्रयोग नहनु ु

● िवहरा िालिाधलकाहरू विविि कारणले धनयधमत नहनु ु

● आिश्यकताअनरुूप साङे्कधतक भाषामा धनिेिन नहनु ु 

● कक्षाकोिाको िाह्य िातािरण व्यिस्थापन नहनु ु

● िवहरा िालिाधलकाप्रधतको िझुाई, सकारात्मक सोच र सहयोगमा कमी 
● िवहराप्रधत मयााठित िब्िािली प्रयोग नहनु ु

● िैयशक्तक िैशक्षक योजना धनमााण तथा कायाान्त्ियन नगनुा 
● आिश्यक प्रविधिहरूको अभाि तथा भएका प्रविधिको प्रयोग नहनु ु 

● पयााप्त समय, अभ्यास तथा र्लर्ल नहनु ु

● स्पि धनिेिन (प्रि िोली, प्रि सङे्कत) नहनु ु 

● कक्षा शिक्षणको अभ्यास नहनु ु

● धनयधमत सिुारात्मक मूल्याङ्कन नहनु ु

● आिश्यक्ता अनरुूपका वक्रयाकलापहरूको धनयधमत योजना धनमााण तथा कायाान्त्ियन नगनुा 
 

प्रारशम्भक तहमा िवहरा िालिाधलकाहरूको पढाइका मखु्य समस्याहरू  

● िवहरा िालिाधलकाहरूको पढाइ धसप विकासका लाधग शिक्षकमा ज्ञान र धसपको कमी हनु ु

● कक्षाकोिामा िवहरामैरी शिक्षण धसकाइ तथा पिन/पढाइ सामग्रीको अपयााप्तता हनु ु

● पढाइ धसप सिुारका योजना तथा िैयशक्तक िैक्षशणक योजना धनमााण तथा कायाान्त्ियन नहनु ु

● कक्षाकोिामा िवहरा विद्याथीहरूलाई पयााप्त अभ्यास, थप समय तथा उपयकु्त विधि र प्रवक्रयाको प्रयोगमा ध्यान 
नठिइन ु 

● विद्याथीहरूको पढाइको स्तर िा तह पवहचान नहनु ु 

● िवहरा विद्याथीहरूको शिक्षण वक्रयाकलापमा समान सहभाधगता नहनु ु 

● कक्षाकोिामा स्पि तथा पयााप्त धनिेिन र मातभृाषामा धनिेिनको कमी 
● घरमा पढ्ने िातािरण नहनु ुतथा अधभभािकहरूले पढाइमा सहयोग गना नसक्न ु

 

िवहरा कक्षा िा विद्यालयका प्रमखु समस्याका रूपमा शिक्षक शिक्षालाई धलन सवकन्त्र् । पयााप्त र सही सञ्चारको अभािमा 
विद्याथीले आिश्यक सन्त्िेि पाउन नसक्न ुन ै धसकाइको पवहलो िािक हो । शिक्षकहरूले साङे्कधतक भाषा नधसक्न ुर प्रयोग 
गरेको भाषा स्तरीकृत नहनु ुभाषासम्िन्त्िी समस्या हनु ्। शिक्षकहरू विषयिस्त ुर प्रविधिमा अद्यािधिक नहनु ुअको समस्या 
हो। शिक्षकलाई िवहरामैरी विषय शिक्षण विधिका ताधलमहरू नहनुाले शिक्षण प्रभािकारी हनु सकेको रै्न । सङ्घीयताको 
कायाान्त्ियनपधर् सिै स्थानीय तहको िझुाइमा एकरूपता नहुँिा पवहले प्राप्त भएका उपलशब्ि पधन गमु्ने अिस्थामा पगेुको र् । 
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कक्षाकोिामा दृश्य र धिशजटल धसकाइ सामग्रीको अभाि हनु ुर भएका सामग्रीको सही प्रयोग गना नजान्नु अको सिुारको क्षेर 
हो । 

िवहरा िालकाधलकाका शिक्षक िा अधभभािकले पढाइ धसप िृवि गना धनम्न धसप विकास गनुापर्ा : 

● स्तरीय साङे्कधतक भाषा िा सङे्कत गना पयााप्त जान्ने  

● दृश्यात्मक सामग्रीलाई प्राथधमकता ठिने 
● अक्षरपत्तीको प्रयोग गने 

● िब्िभण्िार िढाउन े 

● िवहरा िालिाधलकाको शिक्षाप्रधत सँिै सकारात्मक िन्ने  

● धसकाइ िातािरणलाई अनकूुल िनाउन े 

● िोि क्षमताको परीक्षण गरररहने  

 

६.४. साङ्कधेतक भाषा, िाणी भाषा र पढाइ धसपको विकास 

िालिाधलकामा िवहरापन विधभन्न समयमा हनु्त्र् । कुनै िालिाधलका जन्त्मपूिा न ैिवहरापनको लक्षण धलएर जन्त्मेका हनु्त्र्न ्। 
कुनै िालक जन्त्मेर घर पररिारले िालिाधलकालाई प्रयोग गने सामान्त्य भाषा धसकेर िवहरा भएका हनु्त्र्न ्भने कुन ैिालक 
विद्यालय प्रिेि गरेपधर् िवहरा भएका हनु्त्र्न ्। भाषा धसवकसकेपधर् िवहरो भएको िालकलाई भन्त्िा जन्त्मपूिा िवहरा भएका 
िालकलाई धसकाउन कठिन हनुे भएकाले धसकाइका रणनीधत पधन र्रक हनु्त्र्न ्। शिक्षकले पढाइ धसप सिुार गराउन ुपूिा 
िालिाधलकाहरूको िवहरापनको इधतहास िझु्नपुने हनु्त्र् ।  

 

 िवहरा िालिाधलकाले सञ्चार गने भाषा २ प्रकारका र्न ्: 
1. साङे्कधतक भाषाैः आरू् िसोिास गने क्षेर िा समिुायमा िवहरा समिुायधिच हातहरू प्रयोग गरी सञ्चार गररने सङे्कतहरू  

2. िाणी भाषाैः आरू् िसोिास गने क्षेर िा समिुायमा ओिको प्रयोग गरी सञ्चार गररने भाषा । भाषा धसकेपधर् िवहरा 
भएको िालकले िाणी भाषाको प्रयोग अधिक गना सक्र्न ्।  

िवहरा िालिाधलकाले हातको प्रयोग गरी सङे्कत िनाएर सञ्चार गिार्न ्। त्यसैले िालिाधलकालाई एउटा भाषा धसकाएर 
धसक्िै जान ेक्रममा सञ्चारका अन्त्य उपाय पधन धसकाउनपुिार् ।िेरै अधभभािकहरूले साना िालिाधलकाले आिाज सनु्त्र्न ्
िा सनु्त्िैनन ्यवकन गना नसक्नाले सरुुमा हाउभाउ िा सङे्कतले न ैसञ्चार गना सरुु गर्ान ्। धिस्तारै िालिाधलका िुलो हुँिै 
गएपधर् उनीहरूलाई ओिको चालिाट िोल्न र पढ्न धसकाउनपुर्ा । िालिाधलका हकँुिै जाने क्रममा िवहरोपना भएको 
पत्ता लागेपधर् साङे्कधतक भाषा र ओिको चालिाट सञ्चार धसपको विकास गराई पढाउनपुिार् । शिक्षकले 
िवहरािालिाधलकासँग सञ्चार गिाा साङे्कधतक भाषासँग ओिको चालिाट िाणी भाषाको पधन प्रयोग गनुापर्ा र यो अभ्यास 
िालिाधलकालाई पधन गराउनपुर्ा ।  

पढाइ धसपको विकासका लाधग सञ्चार धसपको जरुरत पिार्। िालिाधलकाहरूको सञ्चार धसपमा विकास भए नभएको थाहा 
पाउन धनम्न व्यिहार अिलोकन गनुापिार्ैः  

● िालिाधलकाहरूले पवहले भन्त्िा िढी िझु्न थालेका र्न ्? 

● उनीहरूले मखुको चाल र सङे्कत पवहलेभन्त्िा िढी गना थालेका र्न ्? 

● िालिाधलकाहरू सञ्चार गना इच्रु्क र्न ्िा धनराि र्न ्? 

● सञ्चार हनु नसक्नाका कारण पटक पटक ररसाउने गरेका र्न ्? 

● सञ्चारमा सिुार आएको र् िा पवहले जस्तै र् ? 

● सिै िालिाधलकालाई ठिएको सूचनािमोशजम काम गना सकेका र्न ्िा रै्नन ्?  

 
िवहरा िालिाधलकाका लाधग धसकाइका स्रोतहरू 

(1) समिुायधभरका िवहरा िालिाधलकाहरू िा उनीहरूको क्लि िा साङे्कधतक भाषा धसकाउने व्यशक्त 

(2) समिुायमा आिारीत पनुस्थाापना कायाक्रम िा आमािाि ुसमूह र अन्त्य सङ्घसंस्थाहरू 

(3) िवहरा विद्यालय  

(4) िवहराका सर्लताका कथाहरू भएको पसु्तक िा धभधियोहरू  

(5) घरपररिारका सिस्यहरू, स्याहारकतााहरू र साथीहरू  
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कान नसनुेका कारण घरपररिारका सिस्यमा धनरािा आएमा िालिाधलकाको विकास राम्रो हनु्न । यसले पढाइ क्षमतालाई पधन 
प्रभावित तलु्याउँर् । पररिाले आफ्ना िालिाधलकाको पढाइ धसप विकासका लाधग घरमा सञ्चका अधतररक्त सशचर पसु्तकहरू 
उपलब्ि गराइठिनपुर्ा । 

 
िवहरा िालिाधलकाका धसकाइमा कठिनाइहरू 

िेरै िाउँमा गररएका अनसुन्त्िानिाट के पत्ता लागेको र् भने सनुाइ क्षमता भएका िालिाधलकाको िाँजोमा िवहरा िालिाधलकका 
िैशक्षक उपलशव्ि कमजोर हनु्त्र् । यसको प्रमखु कारण भाषाका चार धसप सनुाइ, िोलाइ, पढाइ र लेखाइमध्ये पवहलो धसपको 
अनपुशस्थत हनु ुहो । स्मरणका लाधग तल शचरमा िेखाएझैँ पढाइ, िेखाइ, सनुाइ, हेिै सनु्त्िै, सहकाया र काया गरी र् ओटा 
कायाको आिश्यकता पिार् । िवहरा िालिाधलकाका सन्त्िभामा सनुाइ र हेिै सनु्त्िैको आिा काया सनु्त्िै पक्षको पूणा रूपमा 
अनपुशस्थधत रहन्त्र् । अथापूणा धसकाइमा मार प्रभािकारी स्मरण रहन्त्र् ।  

 
 

धसकाइमा कठिनाइ हनु ुर धसकाइ असक्षमता रहन ुर्रक कुरा हनु ्। सिै िवहरा िालिाधलकामा धसकाइ असक्षमता हुँिैन । 
शिक्षक र सरोकारिालाले के िझु्न जरुरी र् भन ेिवहरा िालिाधलकाको खाँचो र सिल पक्षलाई पवहचान र समायोजन गिै 
उशचत सामग्रीको प्रयोगका साथ उपयकु्त विधििाट धसकाइयो भने उनीहरूले पधन सशजलै धसक्न सक्र्न ्। िवहरा िालिाधलकाको 
धसकाइ धर्टो र वढलो हनुमुा उसको पररिारले प्रयोग गने भाषा र विद्यालयमा प्रयोग हनुे भाषामा र्रक पना जाँिा हनु्त्र् । प्राय 
घरपररिारमा औपचाररक साङ्कतेधतक भाषाको प्रयोग हुँिैन । विद्यालयमा साझा भाषा र अन्त्तरााविय भाषाको धसकाइ ओपचाररक 
साङे्कधतक भाषाको माध्यमिाट हनुे भएकाले धसकाइलाई कठिन िनाउँिर् । त्यस्तै गरी समान उमेर समूहका सनु्न सक्न े
िालिाधलकाको धसकाइसँग तलुना गने हो भन ेिवहरा िालिाधलकाको धसकाइ वढलो भएको पाइनकुो अको कारण धसकेका 
विषयको अनभुिमा घटिढ हनु ुहो । जधत िेरै अनभुि भयो उधत न ैिढी धसकाइ हनु्त्र् । जन्त्मपूिा न ैश्रिण िशक्त गमुाएका 
िालिाधलकाले भन्त्िा एकपटक भाषा धसकार श्रिण िशक्त गमुाएका िालिाधलकाले धर्टो धसक्न सक्र्न ्। महत्त्िपूणा कुरा के 
हो भने सिै िवहरा िालिाधलकाले धसक्न सक्र्न ्। यसका लाधग पूणा सञ्चार विधिको प्रयोगमा पयााप्त धसकाइ सामग्रीको उपयोग 
गररनपुने हनु्त्र् ।  

अध्ययन र अनभुिले के िेखाएको र् भने िवहरा िालिाधलका लधग पढाइ एक चनुौतीको विषय भएको र् । कधतपय िवहरा 
िालिाधलकामा पढाइसँग सम्िशन्त्ित समस्या (Dyslexia) पधन हनु सक्र् तर नेपालमा यस्ता समस्याको पवहचान पिधत नभएकाले 
के कारण पढाइमा समस्या उत्पन्न भएको हो यवकन गना कठिन र् । पढाइ मूलतैः िोलाइ भाषामा आिाररत र्, जनु िवहरा 
िालिाधलकाका लाधग सम्भि रै्न । त्यसैले िवहरा िालिाधलकाका लाधग सङे्कत शचर र अधभनय न ैविसङ्ककेतन र िोिका प्रमखु 
माध्यम हनु्त्र्न ्। त्यसैले शिक्षक र घरपररिारले िनाइठिएको िातािरणमा िवहरा िालिाधलकाको पढाइ धसप धनभार हनु ेभएकाले 
उनीहरूलाई दृश्य सामग्री र मखुाकृधतका साथ वक्रयािील िनाइनपुिार् । अनसुन्त्िानले िताएको र् वक िवहरा िालिाधलकाको 
पढाइ धसपको विकासका लाधग अन्त्य सहपािीले कसरी धसक्र्न ् त्यही तररका मार पयााप्त हनु सक्िैन िरु व्यशक्तगत 
आिश्यकतािमोशजमको सहयोग (tailored support) को जरुरत पिार् ।  
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६.५.  प्रारशम्भक तहमा िालिाधलकाहरूको पढाइ धसप सिुार रणनीधत 

 

रणनीधत र वक्रयाकलाप पररचय  

नेपालमा प्रारशम्भक तहमा अध्ययन गने िालिाधलकाहरूले आफ्नो तहअनसुार पढ्न नसकेको िेरै अध्ययनहरूले िेखाएका र्न।् 
यसरी िालिाधलकाहरूको सरुुआती कक्षाहरूमा न ैपढ्ने धसपको विकास भएन भने उनीहरूले अरू विषयहरू पधन पढ्न र िझु्न 
सक्िैन,् र्लस्िरूप उनीहरूको धसकाइको स्तर धनकै तल झना सक्र्। अझ सामान्त्य विद्याथीहरूको भन्त्िा अपाङ्गता भएका 
िालिाधलकाहरूको पढाइको अिस्था झनै नाजकु र् । यसैकारण प्रारशम्भक तहमा िवहरा िालिाधलकाहरूको लाधग वििेष 
धसकाइ रणनीधत, धसकाइ वक्रयाकलापहरू, उपयकु्त विधि र सामग्रीहरूको िारेमा जानकारी हाधसल गनुा जरुरी हनु्त्र्।  

 

रणनीधत उद्देश्य प्राधप्तको िहृत ्अििारणा िा पिधत हो। यसले आिश्यक वक्रयाकलापहरू तय गना र उशचत विधि तथा प्रवक्रयाहरू 
अपनाउन मद्दत गिार्। कुन ैकाया काया गना र काया गिाा आउन सक्न ेचनुौती र धतनको समािानका उपायहरू अपनाउन समते 
रणनीधतले सहयोग गिार्। रणनीधत तत्कालीन िा िीघाकालीन ििैु खालका हनु सक्िर्न।् प्रशिक्षणको िौरान अपनाइने 
रणनीधतहरूमध्ये “प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण, प्रयोगात्मक, स्ितन्त्र खोजमूलक (धिस्कभरी) र अनभुिजन्त्य आठि हनु 
सक्र्न।् त्यसिाहेक प्रत्यक्ष धनिेिन, व्यशक्तगत धसकाइ रणनीधत, क्रमिि, सँगसँगै, संरशचत (Structured) िहसंुिेिी पिधत (Multi-

Senosry) आठि पधन हनु्त्र्न।् शिक्षणमा वयनै रणनीधतलाई सहुाउँिो विधिहरू र्नौट गररन्त्र्। प्रारशम्भक तहमा पढाइ धसप विकासमा 
भने क्रधमक धसकाइ पिधत (Gradual Release Model) लाई रणनीधतको रूपमा अिलम्िन गररन्त्र्, जसमा म गरु्ा –हामी गरौं – 
धतमी गर भन्न ेक्रमलाई अनसुरण गररन्त्र्।  

वक्रयाकलापहरू रणनीधतअन्त्तगात गररने कायाहरू हनु।् यी ससानािेशख िहृत ् हनु सक्र्न ् भने तत्काल, धनरन्त्तर िा केही 
समयािधिपिात ्गररने वक्रयाकलापहरू हनु सक्िर्न।् कुनै एक रणनीधतमा रहेर एकभन्त्िा िेरै काया िा वक्रयाकलापहरू गनुापने 
हनु सक्र्। धसकाइ वक्रयाकलापहरूको योजना िनाउँिा धसकाइलाई ससाना चरणमा विभाजन गना सवकन्त्र् । धलशखत र मौशखक 
धनिेिन प्रयोग गना सवकन्त्र् ।धनयधमत रूपमा धसकाइको जाँच र पषृ्ठपोषण ठिन सवकन्त्र् । िालिाधलकाहरूले िब्िमा भनेका 
उत्तरहरूलाई िायग्राम, ग्रावर्क्स िा शचरहरूको प्रयोग गरी थप प्रि पाना सवकन्त्र् ।प्रिस्त उिाहरणहरू प्रयोग र नमनुा प्रििान 
गना सवकन्त्र् । स्ितन्त्र अभ्यासको लाधग प्रिस्त समय ठिन सवकन्त्र् । प्रश्नोत्तरमार्ा त अभ्यास गराउन सवकन्त्र् । जस्तै यो 
वक्रयाकलाप कस्तो लाग्यो?, कुन िढी राम्रो लाग्यो?, वकन राम्रो लाग्यो?, कहाँ प्रयोग गना सक्र्ौ? आठि। 
सनुाइसम्िन्त्िी कठिनाइ िा ससु्तश्रिणका कारण धसकाइमा कठिनाइ भएका िालिाधलकाहरूका लाधग पढाइ धसप विकासका 
लाधग विद्याथीले स्पि रूपमा सनु्न सक्न ेआिाजमा धसकाउनपुने हनु्त्र्। त्यसै गरी उशचत पढाइ सामग्रीहरूको प्रयोगसवहत उपयकु्त 
रणनीधतसवहतका वक्रयाकलापहरू सञ्चालन गनुापिार्। उिाहरण स्िरूप केही रणनीधत तथा वक्रयाकलापहरू तल ठिइएका र्न ्:  

 

सामान्त्य रणनीधत र वक्रयाकलापहरू  

रणनीधत (तररका) वक्रयाकलाप 

● कक्षाकोिा 
व्यिस्थापन 

● सहज पहुँचयकु्त कक्षाकोिा र सामग्रीहरूको व्यिस्था गने 

● व्यिशस्थत र उशचत तथा मैरीपूणा िसाई, सहजै घमुवर्र गना धमल्ने, सहज रूपमा िेख्न सवकने 
िा उज्यालो कोिाको व्यिस्था गने 

● उशचत भाषा तथा िब्िािली प्रयोग, िण्ि तथा विभेिरवहत िातािरण आठिको व्यिस्था गने 

● आिश्यकता 
केशन्त्रत 
सहजीकरण विधि 
तथा सामग्री 

● िह ु विधियकु्त वक्रयाकलाप (प्रिचन, प्रििान, खेल, गीत, नाचगान, र्लर्ल, भधूमका प्रििान, 
िोहोयााएर धसकाउन,े िोलेर िा लेखेर िा सङे्कत गरेर धसक्ने धसकाउने, “म गरु्ा -हामी गरौं - 
धतमी गर” प्रवक्रया आठि)  

● आिश्यकतामा आिाररत तथा धसकाइ केशन्त्रत सामग्रीको प्रयोग (उशचत र्न्त्ट िा िरुी, आकार, 
शचर, रङ, अक्षर, िब्ि, अनचु्रे्ि, सन्त्िभा, भाषा, दृश्ययकु्त, शचरात्मक, सङे्कतयकु्त, साङे्कधतक 
भाषायकु्त, िोस िस्त,ु िास्तविक िस्त ुिा सामग्री आठि) 

● िैयशक्तक 
िैक्षशणक योजना 
तथा िैधनक पाि 
योजना 

● व्यशक्तगत अिस्था पवहचान (रूशच, कठिनाइ िा अिरोि, सिल पक्ष) गने 

● सरुुआती तथा धनयधमत रूपमा धसकाइ अिस्था मूल्याङ्कन र सोहीअनरुूप सहयोग गने 

● आिश्यकताअनरुूपको योजना धनमााण, कायाान्त्ियन तथा धनयधमत अद्यािधिक गने (वक्रयाकलाप, 
विधि, सामग्री, शजम्मेिारीसवहत) 
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● िालिाधलकाहरूको आिश्यकताअनरुूपका पढाइ तत्त्िमा आिाररत िैधनक धसकाइ योजना तथा 
वक्रयाकलाप गने (भलाकुसारी, पनुरािलोकन, विषय पररचय तथा धसकाइ वक्रयाकलापसँगै पयााप्त 
अन्त्तरवक्रया र अभ्यास, मूल्याङ कन)  

● पयााप्त धनिेिन 
तथा मातभृाषामा 
धनिेिन 

● िढीभन्त्िा िढी अन्त्तरवक्रया, र्लर्ल, प्रि र पटक पटक धलशखत, मौशखक तथा साङे्कधतक 
धनिेिन ठिने; यथाथा र व्याख्यात्मक जानकारी, िणान, पवहलो भाषामा पयााप्त र्लर्ल र धनिेिन ्
ठिने; िस्त ुिा शचर िा सङे्कत सवहत र्लर्ल गने; आठि  

● पयााप्त समय र 
अभ्यास 

● अभ्यासको पयााप्त समय व्यिस्थापन गने 

● विश्राम सवहत िोहोयााई िोहोयााई पयााप्त धसकाइ वक्रयाकलाप र अभ्यास गराउने  

● व्यशक्तगत, सामूवहक, जोिीमा पयााप्त पिन तथा धसकाइ कायाको अभ्यास गराउने 
● हाउभाउ, सङे्कत तथा आिाजसवहतका पयााप्त अभ्यास गराउने 
● िैक्षशणक वक्रयाकलापपिात तत्कालै सहयोग गने, मूल्याङ्कन गने, थप वक्रयाकलाप विस्तार गने र 

तरुुन्त्त प्रधतवक्रया जनाउने (Prompt Evaluate Expand and Response (PEER approach) अभ्यास गने 

● मखु्य िब्ि प्रयोगमार्ा त धसकाइ (Key word approach) वक्रयाकलापसवहतका अभ्यास गराउने 
● क्रधमक धसकाइ धसिान्त्त (Gradual Release Model-I do, we do, you do) अनरुूपका वक्रयाकलापहरू 

अभ्यास गराउन े

● पयााप्त पिन वक्रयाकलापहरू गराउने (नमनुा पढाइ, सस्िर पढाइ, साझा पढाइ, जोिीमा पढाइ, 

धनिेशित पढाइ तथा स्ितन्त्र पढाइ जस्ता पयााप्त वक्रयाकलाप र अभ्यास) आठि 

● मूल्याङ कन विधि 
● िह ुविधियकु्त मूल्याङ कन गने (मौशखक, धलशखत, साङे्कधतक, प्रििान, खेल, र्लर्ल, प्रश्नोत्तर, 

भधूमका प्रििान, पवहचान, िणान, अनमुान, अिलोकन, काया गराइ, सहभाधगता आठिमा आिाररत 
धनयधमत सिुारात्मक मूल्याङ कन आठि)  

 

पूिा धसकाइ तथा पढाइ धसप सिुारका वक्रयाकलाप, विधि र सामग्री 

पूिा धसकाइ  

पूिा धसकाइ भनेको पढाइका धसप धसक्न ुअशघ धसक्नपुने धसप तथा वक्रयाकलापहरू गनुा िा धसक्न ुहो। पूिा धसकाइ वक्रयाकलाप 
िालिाधलकाहरूको समग्र धसकाइसँग जोधिएको हनु्त्र्। पूिा धसकाइ सधुनशितताका लाधग विधभन्न वक्रयाकलापहरू गना जरुरी 
हनु्त्र्। यस वक्रयाकलापले िालिाधलकाहरूको धसकाइ वक्रयाकलाप सरुु गना मद्दत पगु्िर्।  

प्रवक्रया : म गरु्ा, हामी गरौं, धतमी गर (I do, We do, You do) 

वक्रयाकलाप विधि सामग्री 
कक्षाकोिामा प्रयोग गने सामग्री पररचय, वक्रयाकलाप, सङ्केत, आकार, प्रकारिारे जानकारी, 
अत्यािश्यक सङ्कतेहरू, सामान्त्य पूिा लेखन तयारी  

 

● कक्षाकोिामा धनयधमत प्रयोगमा आउने (झोला, वकताि, कापी, धससाकलम, िोिा 
आठि) सामग्रीहरूको िारे पटक पटक प्रि रूपमा जानकारी गराउने। 

● वकतािकापीको पाना र्कााउन, अभ्यास पशुस्तकामा कोना िा लेख् न झोला तथा 
सामग्रीहरूको प्रयोग र जतन गना, साथीसँग धमलेर िस्न, वक्रयाकलापमा भाग धलन, 

िौचालय, िारा पानीको प्रयोग गना जस्ता कुराहरूिारे प्रयोग गिै िेखाउँिै िा 
अिलोकन गराउँिै अभ्यास गना लगाउन ेर जानकारी गराउने। 

● वक्रयाकलाप (रातो, कालो, धनलो, हररयो, पहेँलो आठि), सङे्कत (केटा, केटी, आगो, खोला, 
पानी, जङ्गल, खतराका शचह्नहरू, गािी, कक्षा कोिा, िौचालय आठि) िारे पयााप्त 
अभ्यास गिै धसकाउने। 

● विधभन्न आकार प्रकार (िुलो, सानो, लामो, र्ोटो, गोलो, िेरै, थोरै, होचो, अग्लो, मोटो, 
मधसनो, िाक्लो, िवु्लो, पातलो आठि) िारे धसकाउने र पयााप्त अभ्यास गराउने। 

नमनुा प्रििान, 

अिलोकन, 

दृश्यात्मक 
प्रिचन, प्रश्नोत्तर, 

र्लर्ल, समूह 
काया, व्यशक्तगत 
काया, शचर 
र्लर्ल, 

प्रस्ततुीकरण, 

खेल, अधभनय 

वकताि, कापी, 
अभ्यास पशुस्तका, 
धससाकलम, झोला, 
िोिा, माका र, 

वक्रयाकलापहरू, 

अिलोकन तथा 
प्रयोग गररने स्थान 
तथा सामग्रीहरू, 

विधभन्न आकार 
प्रकारका िोस 
िस्तहुरू, शचर िा 
सङे्कतका िुलािुला 
पोस्टरहरू 
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● कलम समाउन, विधभन्न वकधसमका आकारप्रकारका िकााहरू कोना िा तान्न, 

वक्रयाकलापहरू भना जस्ता अभ्यास पयााप्त रूपमा गराउने।   

 

लखे्य वणड सचतेीकरण (Grapho-phonemic Awaremenss) 

लेख्य िणा सचेतीकरण भनेको ध्िधनले प्रधतधनधित्ि गने िणा िा अक्षरको सङे्कतलाई शचनाउन ुहो। यो िणा र ध्िधनको शचनारी िा 
धतनका सम्िन्त्िको ज्ञान हो। भाषाका ध्िधनहरू र ती ध्िधनहरूको प्रधतधनधित्ि गने सम्िशन्त्ित भाषाका िणाहरूको सम्िन्त्िको 
धसकाइ लेख्य िणा सचेतीकरण हो। यसले विधभन्न प्रकारका ध्िधनको प्रधतधनधित्ि गने िणाको लेखाइको स्िरूप र क्रमप्रधत 
विद्याथीलाई सचेत गराउँर्। लेख्य िणा सचेतीकरणअन्त्तगात मठुरत सामग्रीको सचेतना, िणामाला सचेतना, विसङे्कतन र पढाइ 
अभ्यास जस्ता कुरा पर्ान।् ध्िधनलाई र्ापामा पररणत गरेर िालिाधलकालाई अक्षर शचनारी गराइन्त्र्। अक्षर शचन्नु, जान्नु, पढ्न ु
र लेख्न ुभाषा धसकाइका लाधग अत्यन्त्त जरुरी हनु्त्र्। 

 

प्रवक्रया : म गरु्ा, हामी गरौं, धतमी गर (I do, We do, You do) 

वक्रयाकलाप विधि सामग्री 
लेख्य िणा र ध्िधन सम्िन्त्ि पवहचान, लेख्य िणा शचनारी, विसङ्केतन, लेख्य िणा पवहचान, 

अक्षरमा मारा जोिाइ र उच्चारण, आिा अक्षरमा अको अक्षर जोिी गररने उच्चारण 
आठि  

● अक्षर कािा िेखाउँिै उक्त िणाको उच्चारण गिै शचनारी गराउने। 

● उक्त िणा िेखाउँिै उच्चारणसँगै पटक पटक िोहोयााउँिै अभ्यास गना लगाउने। 

● िणा पवहचानका खेलहरूमार्ा त पयााप्त मारामा अभ्यास गराउने (जस्तै उक्त 
ध्िधनसवहतको िणामा गोलो लगाउने, ताली िजाउने, िणा पत्ता लगाउने खेल 
आठि)।  

● मारा शचनारी गनाका लाधग िणामा मारा लगाई पवहचान गराउने। झ्याले पत्ती, 
शचर र िब्ि कािा, र्ोटो कथा, कविता र गीत, अक्षर स्पन्त्जहरू प्रयोग गिै 
उच्चारणसवहत मारा पवहचान गराउन ेर पयााप्त अभ्यास गना लगाउने। 

● आिा-अक्षर िणा शचनारी गनाका लाधग सग्ला िणा तथा पररशचत िब्िहरूमा 
आिा अक्षर जोिेर पवहचान गराउन ेर पयााप्त अभ्यास गना लगाउने। 

● शिर विन्त्ि,ु चन्त्र विन्त्ि,ु र ‘र’ का विधभन्न स्िरूपहरू लाई सग्ला िणा तथा 
पररशचत िब्िसँग जोकिै र प्रयोग गिै पवहचान गराउने र पयााप्त अभ्यास गना 
लगाउने।    

नमनुा प्रििान, 

अिलोकन, 

दृश्यात्मक 
प्रिचन, प्रश्नोत्तर, 

र्लर्ल, समूह 
काया, व्यशक्तगत 
काया, शचर 
र्लर्ल, 

प्रस्तधुतकरण, 

खेल, अधभनय 

िुला आकारका िणा 
कािा, शचरसवहतका 
िब्ि कािा, आिा 
अक्षर र मारासवहतका 
िणा कािा, िब्ि कािा 
तथा शचर कािाहरू, 

शचरात्मक कथा 
कविताहरू, वपनठिल 
चाटा, स्पन्त्ज अक्षर, 

अक्षर गोटी, विसङे्कतन 
तथा तहगत 
वकतािहरू, िाह्रखरी 
चाटा, अभ्यास पशुस्तका 
आठि 

 

पठन प्रवाह (Fluency) 

पािकले पढाइ सामग्री सरसती, ििु तररकाले र हाउभाउसवहत पढ्न सक्न ुन ैपिन प्रिाह हो। पिन प्रिाहको सम्िन्त्ि िोिसँग 
िा िझुाइसँग हनु्त्र्। िालिाधलकाले पढेको कुरा िझु्नका लाधग उपयकु्त प्रिाहका साथ पढ्न सक्ने हनुपुर्ा। यो कुरा सस्िर 
पढाइ र मौन पढाइ ििैु सन्त्िभामा लाग ुहनु्त्र्। पिन िा पढाइ प्रिाहले तहअनसुार ठिइएको पढाइ सामग्री ििुसँग पढ्ने 
धसपलाई िझुाउँर्। िालिाधलकाले जधत धर्टो र सही तररकाले पढ्न सक्र्न,् त्यधत न ैिेरै उनीहरूमा िोि क्षमता विकास हनु े
कुरा अध्ययनहरूले िेखाएका र्न।् 
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प्रवक्रया : म गरु्ा, हामी गरौं, धतमी गर (I do, We do, You do) 

वक्रयाकलाप विधि सामग्री 
सस्िर नमनुा पढाइ, सस्िर पढाइ, साझा पढाइ, समूह पढाइ तथा जोिी पढाइ र 
स्ितन्त्र पढाइ  

● शचरात्मक पढाइ सामग्रीहरू प्रयोग गिै सही उच्चारणसवहत सस्िर नमनुा 
पढाइ गने। 

● आरू्सँगै ती सामग्रीहरू िोहोर् याई िोहोर् याई पढ्न लगाउने।  

● समूहमा, जोिीमा, एकल रूपमा ती सामग्रीहरू िोहोर् याई िोहोर् याई पढाइको 
अभ्यास गना लगाउने।  

● विसङे्कतन तथा तहगत पढाइ सामग्रीहरू स्ितन्त्र रूपमा पढ्न पयााप्त समय 
ठिने र अभ्यास गना लगाउने।   

नमनुा प्रििान, 

अिलोकन, 

दृश्यात्मक 
प्रिचन, प्रश्नोत्तर, 

र्लर्ल, समूह 
काया, व्यशक्तगत 
काया, शचर 
र्लर्ल, 

प्रस्ततुीकरण, 

खेल, अधभनय 

िुलो आकारका िब्ि 
तथा अनचु्रे्ि कािा, 
शचरात्मक कथा र 
कविताहरू,  

तहगत तथा विसङे्कतन 
वकतािहरू, नमनुा 
पढाइको अधियो 
सामग्री आठि 

 
शब्दभण्र्ार (Vocabulary) 

अक्षरहरूको साथाक (अथापूणा) समूह न ैिब्ि हो। भाषा धसकाइ र अथािोिका वहसािले िब्ि न्त्यूनतम भावषक एकाइ हो। 
िब्िको ज्ञान हनु ुभनेको िब्िको सूची र धतनले ठिने अथासँग पररशचत भई िाक्यमा प्रयोग गना सक्न ुहो। िब्िभण्िार शिक्षणलाई 
भाषा धसकाइको एक महत्त्िपूणा पक्षका रूपमा धलइन्त्र्। िब्िभण्िार भनेको कुनै भाषा प्रयोग गने माधनसमा भएको त्यस्तो 
िब्िहरूको सङ्खग्रह हो, जनु सो व्यशक्तले सनु्न, िोल्न, पढ्न, लेख् न र सहजै प्रयोग गना सक्र्। 
 

प्रवक्रया : म गरु्ा, हामी गरौं, धतमी गर (I do, We do, You do) 

वक्रयाकलाप विधि सामग्री 
तहगत िब्िाथाको अभ्यास (उच्चारण, वहज्जे, अथा, प्रयोग :  

१. पवहलो शे्रणीका िब्िको अभ्यास (िालिाधलकाहरूले सधुनरहेको िा िोधलरहेको 
पररशचत सरल िब्िहरू)  

● पररशचत िब्िहरू (सधुनरहेको, िोधलरहेको) को उच्चारण सँगसँगै अथाको अभ्यास 
पयााप्त गराउने। जस्तैैः िािा, आमा, पानी, घर आठि। 

● पररशचत िब्िहरूसँग जोकिै सोही स्तरका अन्त्य िब्िाथाका लाधग जोिी अभ्यास, 

समूहमा, तथा एकल अभ्यास पयााप्त मारामा गराउने।  

● अक्षर अक्षर जोिेर िब्ि िनाउन े खेल, अक्षरिाट िब्ि िनाउने खेल, िब्ि 
पत्ता लगाउन ेखेल, िब्िको अथा भन्न ेखेल, िब्ि िब्ि जोिेर िाक्य िनाउने 
खेल मार्ा तपयााप्त अभ्यास गराउने।  

२. िोस्रो शे्रणीका िब्िको अभ्यास (िालिाधलकाहरूलाई थाहा भएको तर अथािोि 
नभएका िब्िहरू)  

● अथा जानकारी नभएका िब्िहरूको उच्चारण सँगसँगै िब्िको अथािोिको 
अभ्यास पयााप्त गराउने। जस्तैैः विद्यालय, कक्षा, शिक्षक, चौतारा, खेल-मैिान, 

वहमाल, सिक, रेल आठि। 

● िालिाधलकाले अथािोि नभएको िब्िहरूसँग जोकिै सोही स्तरका अन्त्य 
िब्िाथाका लाधग जोिीमा, समूहमा, तथा एकल रूपमा उच्चारण र अथासवहतको 
अभ्यास पयााप्त मारामा गराउने।  

● िब्िको अथा पत्ता लगाउने खेल िा अथा ठिने िब्ि िनाउन ेखेल, सग्ला र 
आिा अक्षर िाट िब्ि िनाउने र अथा भन्न ेखेल, िब्ि धभत्ता िनाउने र अथा 
भन्न े खेल, अशन्त्तम अक्षरिाट िब्ि िनाउन े र अथा भन्न े खेलमार्ा त पयााप्त 
अभ्यास गराउने।  

नमनुा प्रििान, 

अिलोकन, 

दृश्यात्मक 
प्रिचन, प्रश्नोत्तर, 

र्लर्ल, समूह 
काया, व्यशक्तगत 
काया, शचर 
र्लर्ल, 

प्रस्ततुीकरण, 

खेल, अधभनय
  

िुला अकारका िणा 
पत्ती, गोटीहरू, 

शचरात्मक िब्ि 
कािाहरू, सरल तथा 
जवटल िब्िहरू िा 
िब्िमाला, तहगत 
वकतािहरू, कथा, 
कविताहरू, 

िालगीतहरू, िाह्रखरी 
चाटा, िब्िाथा पत्तीहरू, 

थाहा नभएका िा 
अथाज्ञान नभएका 
िब्ि र अथा 
कािाहरू, प्राविधिक 
तथा पाररभावषक 
िब्िहरूको 
िब्िमालाहरू, 

िब्िजालहरू आठि 
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३. तेस्रो शे्रणीका िब्िको अभ्यास (खासखास क्षेरमा प्रयोग हनु ेप्राविधिक तथा 
पाररभावषक िब्िहरू 

● थाहा नभएको प्राविधिक तथा पाररभावषक िब्िहरू जस्तैैः प्रिेि, शजल्ला, 
कायाालय, नीधतधनयम, अिालत, शचवकत्सक आठिको उच्चारण र अथाको अभ्यास 
पयााप्त गराउने।  

● िालिाधलकाले पररभावषत गनुापने िब्िहरूसँग जोकिै सोही स्तरका अन्त्य 
िब्िाथाका लाधग जोिीमा, समूहमा, तथा एकल रूपमा अथासवहतको अभ्यास 
पयााप्त मारामा गराउने।  

● िब्िको अथा पत्ता लगाउने खेल िा अथा ठिने िब्ि िनाउन ेखेल, सग्ला र 
आिा अक्षर िाट िब्ि िनाउने र अथा भन्न ेखेल, िब्ि धभत्ता िनाउने र अथा 
भन्न े खेल, अशन्त्तम अक्षरिाट िब्ि िनाउन े र अथा भन्न े खेलमार्ा त पयााप्त 
अभ्यास गराउने।   

 

 

पठनबोि   

सामान्त्य अथामा िोि भनेको िझुाइ हो। िेखेका कुरा र लेशखएका कुरा पढेर अथा लगाउन सक्न ुन ैिोि हो। िेखेका कुरा 
पढेर िोि गनुालाई पिनिोि भधनन्त्र्। पढाइ िोिको प्रमखु अधभप्राय भनेको पढेर, हेरेर, िझेुर र पाएको ज्ञानलाई प्रयोग गरेर 
केही नयाँ कुरा प्राप्त गनुा र अथा धनकाल्न ुहो। पिनिोिका लाधग ससाना अनचु्रे्ि ससाना कथाहरू ठिएर पढाइ अभ्यास गराउन 
सवकन्त्र्। साथै शचरात्मक सामग्रीको पधन प्रयोग गना सवकन्त्र्। पढाइ अभ्यासको आिारमा प्रश्नोत्तर गने, पूिाानमुान गना लगाउने, 
पढेका कुराको अनभुि आिानप्रिान गना लगाउन ेआठि गराउन आिश्यक हनु्त्र्। 

 

प्रवक्रया : म गरु्ा, हामी गरौं, धतमी गर (I do, We do, You do) 

वक्रयाकलाप विधि सामग्री 
शचरात्मक सामग्रीको अनमुान, िणान , सनुेका िा पढेका पािहरूमा अनमुान, 

घटनाक्रम धमलान, र्लर्ल तथा प्रश्नोत्तर, पूिाानमुान, पढेका कुराहरूको अनभुि 
आिानप्रिान, सारांि धनमााण  

● सरुुमा शचर, पोस्टर िा पसु्तकमा रहेको शचरात्मक सामग्रीहरू िेखाउँिै यहाँ 
के र्, के भइरहेको र् िा के हनु सक्र् भनी पूिाानमुानको अभ्यास गराउने। 

● िरपरको िातािरण, िाउँ, रङ, आकार, प्रकार जस्ता कुराहरू िेखाउँिै अनमुान 
र िणान गना लगाउन ेअभ्यास पयााप्त गराउने।  

● ससाना तहगत अनचु्रे्ि िा कथाहरू िताउने र त्यसपधर्को अिस्थािारे 
अनमुान गना लगाउने र प्रश्नोत्तर गने।  

● ससाना तहगत अनचु्रे्ि िा कथाहरू पढ्न लगाउने र पवढसकेपधर् प्रश्नोत्तरको 
अभ्यास िढीभन्त्िा िढी गराउने। 

● कथा िा घटना ठिएर उत्तर भन्न ेखेल िा सही उत्तर पत्ता लगाउने िा लेख्न 
लगाउन ेखेल, िब्िको अथा भन्ने िा िाक्यमा प्रयोग गने खेल आठि खेलाउने। 

नमनुा प्रििान, 

अिलोकन, 

दृश्यात्मक 
प्रिचन, प्रश्नोत्तर, 

र्लर्ल, समूह 
काया, व्यशक्तगत 
काया, शचर 
र्लर्ल, 

प्रस्ततुीकरण, 

खेल, अधभनय
  

िुला आकारका, 
शचरात्मक पोस्टर 
िा कािाहरू, तहगत 
वकतािहरू, कथा, 
कविताहरू, अनचु्रे्ि 
चाटा, घटना वििरण, 

अधियो रेकिाहरू 
आठि 

 
लखेाइ  

लेख्य सङे्कतद्वारा विषयिस्तलुाई प्रस्ततु गनुा लेखाइ हो। लेखनपूिा गररने अभ्यास विधभन्न आकृधतसवहतका िकााहरू धनमााणिाट 
सरुु गररन्त्र्। त्यसपधर् िणा, मारा, िब्ि, िाक्य र अनचु्रे्िलगायत तहअनसुार विधभन्न लेखनसँग सम्िशन्त्ित वक्रयाकलाप िा 
पक्षहरूको अभ्यास गररन्त्र्। लेखाइ र पढाइ एकआपसमा सम्िशन्त्ित हनु्त्र्न।् लेख्य िणा सचेतीकरणमा भाषा सङे्कत र उच्चाया 
ध्िधनको सम्िन्त्िलाई प्रस्ततु गररन्त्र् भने लेखाइमा अनलेुखन, शचर िणान, सदृश्यलेखन तथा स्ितन्त्र लेखनका रूपमा वक्रयाकलाप 
गराइन्त्र्। कक्षा १ मा भनाा भइसकेपधर् कक्षा ३ सम्म पगु्िा कलम समाउन धसक्ने, थोकला जोकने, िकाा जोकने, अक्षर लेख्न,े 
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िब्ि िनाउन,े िाक्य लेख्न,े शचरको व्याख्या गने, पढेका पािमा आिाररत भई प्रश्नको उत्तर लेख्न ेर स्तरअनसुारका सामान्त्य विषयमा 
स्ितन्त्र रूपमा लेख्नसेम्मको धसप विकास हनुे अपेक्षा गररएको हनु्त्र्। 

 

प्रवक्रया : म गरु्ा, हामी गरौं, धतमी गर (I do, We do, You do) 

वक्रयाकलाप विधि सामग्री 
पूिा लेखन, अक्षर, िणा मारा लेखन, अनलेुखन, सदृश्यलेखन, शचरमा आिाररत लेखन, 

िाक्य लेखाइ, िोिका आिारमा लेखाइ, धसजानात्मक लेखाइ   

● सरुुमा िुला िुला शचरहरूमा रङ भने, थोकला जोकने, िकाा कोने, लेखाइका 
आिारभतू सङे्कतहरू कोना लगाउने अभ्यास पयााप्त गराउने।  

● िुला आकारका थोकले िणाहरू जोकन लगाउने, उक्त थोकले िणामाधथ कोना 
लगाउन,े शचर िनाउन लगाउने जस्ता अभ्यास पयााप्त गना लगाउने।  

● िणा िा अक्षर साने अभ्यास, िोल्िै लेख्न ेअभ्यास, सनुेर लेख्न ेअभ्यास, एक जनाले 
भन्न ेर अकोले लेख्न ेअभ्यास आठि पयााप्त गना लगाउने। 

● िरीरका अङ गले (औलंा िा खटु्टा) हािामा लेख्न ेखेल, ढािमा लेख्न ेखेल, माका रले 
िोिामा लेख्न ेखेल, उच्चारण गने र लेख्न ेखेल जस्ता खेलहरू खेलाउने।  

● धनिेशित तथा स्ितन्त्र ििैु तररकाले िणा, िब्ि, िाक्य, अनचु्रे्ि लेखन कायाको 
पयााप्त अभ्यास गना लगाउने।  

● प्रश्नोत्तर लेखन अभ्यास, धलशखत रूपमा शचर िणान गना लगाउने, जनािरहरूको 
नाम लेख्न,े पन्त्र्ीहरूको नाम लेख्न,े र्लरू्लहरूको नाम लेख्न,े घरपररिारहरूको 
नाम लेख्न ेजस्ता वक्रयाकलाप पयााप्त गना लगाउने।  

● विद्यालय, िातािरण, जनािर, िस्त ु स्थान आठिको धलशखत िणानको पयााप्त 
अभ्यास गना लगाउने।  

नमनुा प्रििान, 

अिलोकन, 

दृश्यात्मक 
प्रिचन, प्रश्नोत्तर, 

र्लर्ल, समूह 
काया, व्यशक्तगत 
काया, शचर 
र्लर्ल, 

प्रस्ततुीकरण, 

खेल, अधभनय
  

कलम, कापी, अभ्यास 
वकताि, 

वक्रयाकलापहरू, 

कलर-साइनपेनहरू, 

शचरहरू, थोकले अक्षर 
तथा तशस्िरहरू, िोिा, 
माका र, िोस िस्तहुरू 
आठि 

 

दृश्य सामग्री प्रयोग गने तररका  
● िोिा िा शफ्लप चाटाैः िोिामा िा शफ्लपको प्रयोग गिाा विद्याथीलाई शचर िा अक्षर हेना लाग्ने समय ठिन ुपर्ा ।अधन 

मार यसले के भन्न खोजेको हो, िताउनपुर्ा । ओष्ठपिन, वहज्जे र िेखाइएको विषयिस्तकुो पिन एकै समयमा गना 
धमल्िैन । 

● स्लाइिैः स्लाइि प्रयोग गिाा कोिालाई अधँ्यारो िनाउने तर स्लाइि, प्रस्ततुकताा र साङे्कधतक भाषा िोभाषे भएकोपठट्ट 
उज्यालो िनाउनपुर्ा । 

● धभधियोैः धभधियो प्रििान गिाा प्रििान भएको विषयिस्तकुो सारांि अक्षरमा प्रस्ततु गनुापर्ा । साथै समय समयमा 
रोवकएर स्पि पानुापर्ा । 
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कक्षा सजािटिाट शिक्षण सामग्री 
● कक्षाकोिामा पािसँग सम्िशन्त्ित शचर, तशस्िर, पोस्टर, नेपालको नक्सा, प्राकृधतक दृश्य तथा नेपालको झण्िासवहत 

राविय पन्त्र्ी, जनािर, राविय स्तरका तशस्िर, शचरहरू झण्याइएको हनुपुिार् । 

● सूचना प्रविधिका सािनहरू जस्तैैः ल्यापटप, प्रोजेक्टर, खेल सामग्री, सांस्कृधतक विवििता झल्कने धभधियो, खेल अभ्यास, 

िैधनक व्यायाम, योग अभ्यासको शचर र धभधियो हनुपुिार् । 

 

िवहरा िालिाधलकाको शिक्षणमा उपयोगी शिक्षण विधि 

कक्षाकोिामा िवहरा िालिाधलका र्न ्भन ेशिक्षकले शिक्षण विधिमा रे्रििल गनुापर्ा । सािारण कक्षाका अन्त्य विद्याथीहरूले 
शिक्षकको धनिेिन सशजलै सनुेर पालना गने हनु्त्र्न ्भने िवहरा िालिाधलकाका लाधग धनिेिन ठिन र विषयिस्त ुिझुाउन 
शिक्षकले थप मेहनत गनुापने हनु्त्र् । कक्षाका अन्त्य विद्याथीलाई समेत सामग्रीको प्रयोगका साथ कक्षा शिक्षणमा पररचालन 
गनुापने हनु्त्र् । िवहरा धिद्याथीको कक्षामा विषयिस्तअुनसुार िेहायका विधिहरू अपनाउन सवकन्त्र्: 

● िास्तविक िस्तकुो प्रयोग र प्रििान विधि  

● शचर िा पोस्टर प्रििान विधि  

● धभधियो प्रििान विधि: visual aids 

● िाचन पिन (Speech reading) विधि: विद्याथी िसाइ, सिैले सशजलै िेख्न सक्ने अिस्था, एकै स्िरमा, स्पि र आिश्यकतानसुार 
रोवकएर, एउटा सन्त्िेि ठिएपधर् िझु्न समय ठिएर रोवकने, आिश्यकताअनसुार हाउभाउ गने तर आिश्यकताभन्त्िा िढी िेरै 
मखु धिगारेर नगने 

● क्याकसधनङ (Captioning) विधि: पािको नाम, नयाँ विषयिस्त,ु नयाँ िब्िभण्िार  

● अक्षर, िब्ि र िाक्यमा सङे्कतको प्रयोग विधि 

● कथाकथन विधि 

● र्लर्ल विधि 

● िातािरण अिलोकन विधि  

● नाटक प्रििान विधि 

● प्रश्नोत्तर विधि  

 

िवहरा िालिाधलकाको शिक्षणका विधभन्न उपागम  

संसारका िेरै मलुकुमा िवहरा शिक्षणको लामो अनभुि र् । िवहरा िालिाधलकालाई कुन विधिको प्रयोग गरी शिक्षण गिाा िढी 
प्रभािकारी हनु्त्र् भन्न ेसम्िन्त्िमा जानकारी राख्न िेरै अनसुन्त्िान समेत भएका र्न ्। संसारमा प्रयोगमा आएका तीन प्रमखु 
विधिहरू मौशखक प्रणाली (oralism), दै्वभावषक प्रणाली (Bilingualism) र पूणा सञ्चार (total communication) हनु ्। यी उपागमहरूको 
उत्पशत्त र प्रयोग विधभन्न कालखण्िमा भएका र्न ्। हरेक िेिका आआफ्नै अभ्यास र्न ्। नेपालका विद्यालयमा कुन 
उपागमको प्रयोग उत्तम र् भनेर केही अनसुन्त्िान भएको रै्न । विश्वका अन्त्य मलुकुको अभ्यास हेरेर यहाँको सरकारले 
कायाक्रम ल्याएको र् । हाल यहाँ दै्वभावषक प्रणाली िढी प्रचधलत र् । तथापी अन्त्य उपागमको धनिेष गररएको चावहँ 
होइन ।  

● मौशखक प्रणाली (oralism): िवहरा िालिाधलकालाई ओष्ठ पिन (lip reading), िाचन (speech), मखुाकृधतिाट गररने अधभनय 
(mimicking) र िाचनका क्रममा श्वासप्रश्वासको ढाँचा (breathing pattern) जस्ता माध्यमको प्रयोगद्वारा सञ्चार गरी ठिइने शिक्षा 
यस उपागमधभर पिार् । पधर्ल्ला ठिनमा मौशखक प्रणालीको विरुिमा हस्तिाि (manualism) (जस्तैैः साङे्कधतक भाषा) 
प्रयोगमा आयो । यस पिधतको प्रयोगले िवहरा िालिाधलकालाई सनु्ने िालिाधलकासँग एकीकृत गरी सामाशजकीकरण गना 
मद्दत परु् याउने अपेक्षा गररयो । मौशखक प्रणालीले साङे्कधतक भाषा, हाउभाउ र िरीरको चालको धनषेि गिार् । 

●  दै्वभावषक प्रणाली (Bilingualism): यस िैशक्षक प्रणालीअनसुार सञ्चार गिाा िवहरा िालिाधलकाले िवहरा समिुायले प्रयोग गने 
साङे्कधतक भाषा र अन्त्य सनु्ने समिुायले प्रयोग गने धलशखत िा मौशखक भाषाको साथसाथै प्रयोग गिार्न ्।यो पिधत संसारका 
िेरै िेिहरूमा प्रचधलत र् । यस प्रणालीको मखु्य उद्देश्य िवहरा िालिाधलकालाई भावषक रूपमा सक्षम िनाउन,ु िहृत ्
पाठ्यक्रममा उनीहरूको पहुँच परु् याउन,ु उच्च साक्षरता धसपको विकास गनुा र िवहराको पवहचान कायम गरी सकारात्मक 
सोचको विकास गराउन ुहो । 
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● पूणा सञ्चार (total communication):  िवहरा िालिाधलकाहरूलाई सिै प्रकारका सञ्चारका उपायहरू जस्तै औपचाररक लेख्य 
िा िोल्य भाषा, औपचाररक साङे्कधतक भाषा, प्राकृधतक हाउभाउ, हातका औलँाको प्रयोग, िरीरको चाल, ओष्ठपिन र िाचन 
सिैको प्रयोगका माध्यमिाट शिक्षा ठिइन्त्र् भन ेत्यसलाई पूणा सञ्चार भधनन्त्र् । यस उपागममा कुनै पधन विधि अधत उत्तम 
र अधत खराि भन्न ेरै्न तर यसको न कुन ैस्रोत र् न कुनै वििेषता नै। आजकाल सञ्चारलाई अथापूणा िनाउने क्रममा 
विधभन्न क्षेरमा माधथ उशल्लशखत उपागमलाई संयकु्त रूपमा प्रयोग गने चलनसमेत पाइन्त्र् । 

  

पठन सशक्षणका क्षते्रमा कम्पप्यटुर प्रसवसि (Computer technplogy as an areas of reading instruction)  

शिक्षण धसकाइका क्षेरमा कम्कयटुर प्रविधिको िढ्िो प्रयोगले धसकाइलाई सहज िनाउँिै र् । शिक्षणका सािनहरू कम्कयटुर 
प्रविधिमा आिारीत िन्त्िै र्न ्। िवहरा विद्याथीका लाधग कम्कयटुर प्रविधिमा आिाररत शिक्षण िढी लाभिायक माधनएको 
र् । भावषक विकास गना, िैशक्षक विषयिस्तकुो शिक्षण धसकाइ गना िा कुनै धसप विकास गना यसको प्रयोग उपयोगी माधनएको 
र् । हाल यो शिक्षण विधिका रूपमा विकास भएको र् । िैशक्षक विषयिस्त ुर िैशक्षक सामग्री समेत िेिमा आिाररत हुँिै 
गएका र्न ्। त्यसैले िवहरा िालिाधलकाका शिक्षकले कम्कयटुरमा आिाररत शिक्षण गने धसप र ज्ञानको विकास गना जरुरी 
भएको र् । िवहरा िालिाधलकाको कक्षामा धनम्न उद्देश्य प्राधप्तका लाधग कम्कयटुरमा आिाररत प्रविधिको प्रयोग गररन्त्र् : 

⮚ साक्षरताको धसप विकास गना 
⮚ िैशक्षक धसप विकास गना 
⮚ भाषा र िाचन धसप विकास गना 
⮚ गशणतीय धसप विकास गना 
⮚ विद्याथी उत्प्ररेणा िढाउन 

⮚ सञ्चार धसपको विकास गना  
⮚ साङे्कधतक भाषाको विकल्पमा िेिमा आिाररत कायाक्रमका माध्यमिाट धसक्न 

 

६.६.  पिनिोि रणनीधत 

पररचय, बािाहरू र पठनबोिका रणनीसतहरू 

साक्षरताको विकासका क्रममा िवहरा िालिाधलकाहरूले गरेका मेहनतको अधिकांि भाग पिनिोिमा जान्त्र् । सनु्न सक्न े
िालिाधलकाको िाँजोमा विधभन्न कारणले उनीहरू धसकाइ कायामा वढलो प्रिेि गना पगु्र्न ्। यस्ता कारणहरूमा उनीहरूको 
भावषक धसपको विकास नहनु ुिा वढलो हनु,ु अधभभािकहरू (सनु्न सक्ने िा िवहरा ििैु अिस्थाका) सँग राम्रो सञ्चार नहनु,ु शिक्षाप्रधतको 
अधभभािकको दृविकोण र िालिाधलकाको विद्यालयमा पहुँच आठि पिार्न ्। धसकाइ प्रवक्रयाले िालविकासको गधतसँग तािात्म्यता 
राख्िर् । धसक्न सरुु गने समय जधत वढला भयो उती थोरै उपलशब्ि र िढी कठिनाइपूणा हनु्त्र् । पिनिोिको विकासको 
उद्देश्य िब्ि पढ्न ुमार नभई यसको अथा िझु्न ुहो । िवहरा िालिाधलकाको पिन धसपलाई सहज र सम्भि िनाउनका लाधग 
विषेि रणनीधतको अशख्तयारी गनुापने हनु्त्र् । िवहरा िालिाधलकाको पिन क्षमता र साक्षरताको धसपको विकास गराउन ुनै यस 
रणनीधतको मखु्य उद्देश्य हो । यस्ता रणनीधतहरू उनीहरूका शिक्षक र अधभभािकलाई उशत्तकै उपयोगी हनु्त्र्न ्।  

 
पिनिोिका िािाहरू  

िवहरा िालिाधलकाको पढाइ धसपमा िब्िभण्िार (vocabulary) र ध्िधनविज्ञान (phonology) िइु प्रमखु कठिनाइका स्रोतहरू र्न,् 
जसले पिनिोिलाई कठिन िनाई ठिन्त्र्न ्।  

● िब्िप्रधतको िझुाइमा ज्ञानको अभाि (Insufficient development of metacognitive skills): धसक्नका लाधग धसकारुमा 
संज्ञानात्मक जागरणको जरुरत पिार् । नयाँ कुरा धसक्नका लाधग धसकारुमा कुनै विषयिस्त ुिा िब्िप्रधतको आफ्नै 
ज्ञान र िझुाइ हनुपुिार् । िवहरा िालिाधलकाहरूमा अनमुान लगाएर आर्ैँ ले िझु्ने धसप कमजोर हनुाका कारण 
पिनिोि कठिनाइपूणा हनु गएको हो ।  

● साङ्कधेतक भाषा र व्याकरणधिचको िेमेलैः साङे्कधतक भाषाले व्याकरणका धनयमहरूको पालना गिैन । त्यसैले उनीहरूका 
लाधग र्पाइको भाषाको पिनिोि कठिनाइपूणा हनु्त्र् ।  

● जटील पाठ्य विषयैः लकेुको भाि भएको (abstract), िहअुथी (multi-meaning) िब्ि र आलङ्काररक भाषाको प्रयोग हुँिा 
पिनिोि कमजोर हनु जान्त्र् । 
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● िब्िको ज्ञान नहनुैुः पािमा प्रयोग भएको िब्ि िा िाक्यांिको कुनै पधन ज्ञान नभएको अिस्थामा पिनिोि हनु 
सक्िैन । 

 

आकशस्मक धसकाइ (Incidental learning): िेरैजसो िवहरा िालिाधलकाका अधभभािकले साङे्कधतक भाषामा सञ्चार गना 
सक्िैनन ्। उनीहरूको धसकाइ सनु्न सक्न ेिालिाधलकाका िाँजोमा ज्यािै न्त्यून हनु्त्र् । त्यस्ता पररिारका िालिाधलकाले 
िातािरणमा जे िेख्िर्न,् सोहीिाट धसक्न ेगिार्न ्। धसकाइको स्रोत िावहरी िातािरणअनसुार अरू माधनस िोलेको हेरेर, 

टेधलधभजन िा अन्त्य कुन ैदृश्य सामग्री हेरेर जनु िारणा िनाउँिर्न,् त्यो न ैउधनहरूको धसकाइ हनु पगु्र् । यसरी स्ितस्रू्ता 
रूपमा हनुे धसकाइलाई आकशस्मक धसकाइ भधनन्त्र् । तर आकशस्मक तररकािाट कवहल्यै पधन नयाँ िब्िको धसकाइ हुँिैन । 
यसका लाधग िाह्य प्रयत्नको जरुरत पिार् । 

 
दै्वभावषक विद्याथी (Bilingual students): दै्वभावषकको अथा र्रक र्रक ढङ्गले गररन्त्र् । िईु भाषाको अथा कुनै भाषा नधसकी 
िवहरा भएका िालिाधलकाका लाधग पवहलो भाषा साङे्कधतक भाषा र िोस्रो भाषा र्ापाको भाषा जनु पढ्ने क्रममा िेखापिार् । 
िेरैजसो िवहरा िालिाधलकाले वयनै िईु भाषाका माध्यमिाट धसक्ने भएकाले उनीहरूलाई दै्वभावषक विद्याथी भधनएको हो । 
यसलाई दै्वसांस्कृधतक (bicultural) पधन भधनन्त्र् । दै्वभावषक िालिाधलकाको धसकाइमा अधभभािकको संलग्नता महत्त्िपूणा 
हनु्त्र् । 

 

पिनिोि रणनीधत 
िवहरा िालिाधलकाको पढाइ धसपको विकासका लाधग के के रणनीधतहरू हनु सक्र्न ्भनेर खोजी गना विधभन्न अध्ययनहरू 
भएका र्न ्। यस्ता रणनीधतहरू िहआुयाधमक र्न ्। िवहरा िालिाधलका शिक्षकहरूले पररशस्थधत हेरेर एकभन्त्िा िढी 
रणनीधतको प्रयोग गरेका र्न ्भन्ने कुरा अध्ययनहरूले िेखाएका र्न।्  

● सङे्कत र ध्िधन पररचय गराएरैः मखुको चालिाट िब्िको सङे्कत गरी सञ्चार गने विधि (Cued Speech), हातको चालिाट 
प्रयोग गररने साङे्कधतक भाषा (sign language) र दृष्यात्मक ध्िधन सङे्कत (visual phonics) को संयकु्त प्रयोगले िवहरा 
िालिाधलकामा पिन धसपमा सिुार गना सवकन्त्र् । 

  

Cued Speech visual phonics 

 

● शचर, ताधलका तथा आकृधत भएका पिन सामग्रीको प्रयोगले पढाइलाई रोचक, सरल र आकषाक िनाउँर् ।  

● िेिमा आिाररत सदृश्य सामग्रीको प्रयोग गरी अन्त्तवक्रा यात्मक पािको प्रयोगिाट पढाइ सशजलो िनाउँर् । 

● रेखावङ्कत उिाहरणसवहतको सरल पाि पढ्न लगाउँिा पढाइ धसपको विकास गराउन सशजलो पर्ा । 

● पढ्न प्रयोग गररने मल्टीमेधिया सफ्टिेयरको प्रयोग गरेर पिन धसपको विकास गराउन सवकन्त्र् । 

● र्पाइका िब्ि िा िाक्यमा शचर र साङे्कधतक भाषाको प्रयोग गरेर धसकाउन सवकन्त्र् । 

 

Lisa M. Bickham ले सन ्२०१५ िवहरा िालिाधलकालाई पढाउने शिक्षक र विद्याथीसँग धलएको त्याङ्कका आिारमा िवहरा 
िालिाधलकाको पिन धसपको विकास गना शिक्षकहरूले प्रयोग गने गरेका िह ुरणनीधतहरू यहाँ उल्लेख गररन्त्र्ैः  

● Close reading 
● Story maps 
● Venn diagram 
● Summarizing 
● Adding pictures to text 
● Recording the story 
● Guided reading 
● Shared reading 
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● Pre-teaching vocabulary 
● Build background knowledge 
● Make text connections 

 
पिनिोिका लाधग िातािरणीय रणनीधत 

िवहरा कक्षाको शिक्षण एउटा अत्यन्त्तै प्राविधिक काया हो । शिक्षणमा कक्षा कोिाको भौधतक अिस्थाको समेत उधतकै महत्त्ि 
हनु्त्र् । धसकाइ काया एक जना शिक्षकिाट मार सम्पन्न हनु सक्िैन । धसकाइका लाधग विधभन्न सञ्चारका विधिमा शिक्षक 
धनपणु हनुपुिार् । 

⮚ िालिाधलकालाई पसु्तक, शिक्षकको अनहुार र सङे्कत सिै सँगै हेना धमल्ने गरी िस्न लगाउने  

⮚ र्पाइका सािनमा मार सीधमत नभई शचरमा समेत पहुँच परु् याउने  

⮚ अधभनयात्मक ढङ्गले पढाउने,, थप व्याख्या गने, मखुाकृधतको चाल प्रयोग गने आखँाको चाल प्रििान गने विधभन्न अिस्थामा 
िरीरको चालको प्रयोग गने  

⮚ सङे्कतको चाल घरी िालकमा घरी पसु्तकमा गने 

⮚ विद्याथीले माग गरेमा पािलाई िेरैपटक िोहोर् याउने  

⮚ पाि पवढसकेपधर् शिक्षक विद्याथी ििैुले सँगसँगै अधभनय गरी प्रस्तधुत गने  

⮚ धसकाइ प्रवक्रयामा सिै प्रकारका सञ्चार भाषाको प्रयोग गने 

⮚ वप्रन्त्टेि भाषाको धसकाइका लाधग साङे्कधतक भाषा, Cued Speech, visual phonics को प्रयोग गने 

⮚ र्पाइको भाषामा भएको पािलाई साङे्कधतक भाषामा उल्था गना लगाउने   

 

पिनिोि प्रभािकारी िनाउनका लाधग अपनाइन ेथप रणनीधत  

● पािका विषयिस्तलुाई मशल्टमेधिया विधििाट प्रस्ततु गने यसका लाधग Power point presentation र Interactive 

white board को प्रयोग उपयकु्त हनुे  

● िब्िभण्िारको विकासका लाधग अथापूणा नक्सा, िब्ि नक्सा, कक्षा र्लर्लको िब्िमा प्रस्तधुत आठि जस्ता प्रभािकारी 
विधिको प्रयोग गने   

● दृश्य सामग्रीको प्रयोग गिाा हेने समय अधल िेरै ठिने, त्यसपधर् शिक्षकले धसकाउने अधन मार विद्याथीलाई भन्न 
ठिने। िवहरा िालिाधलकालाई धसकाइ प्रवक्रयामा प्रयोग गररने विधि एकपटकमा एउटा गरी प्रयोग गनुा गने  

● पधर्ल्ला ठिनमा पढाइ हनुे विषयका िब्िािलीहरू पवहले न ैधसकाउने । यसका लाधग speech-language 

pathologist र स्रोत शिक्षकको सहयोग धलन सवकने । िवहरा िालिाधलकाले नयाँ िब्ि अकस्मात ्नधसक्ने भएकाले 
योजनािि रूपमा पढाएर धसकाउनपुने 

● प्रिस्त भावषक िातािरण उपलब्ि गराउने, जसले धसक्न र अधभव्यक्त गनाका लाधग अथापूणा अनभुि र अिसर 
उपलब्ि गराउने  

● िवहरा विद्याथीलाई साथीसँग धसक्ने िातािरण  

● हरेक ठिनका मखु्य मखु्य कामको सूची अक्षरमा लेखी हेने अिसर उपलब्ि गराउने  

● शिक्षक र विद्याथीको अधभभािकसँग सम्िन्त्ि कायम गररठिने  

● कक्षामा सिै िवहरा िालिाधलका स्तरीय साङे्कधतक भाषाको प्रयोग गना सक्ने पक्षलाई सधुनशित गने र सँिै स्तरीय 
साङे्कधतक भाषाको मार प्रयोग गने कुराको सधुनशित गने  

● विद्याथीलाई प्रश्न खिा गना लागाउने र त्यसको जिार् प्राधप्तका लाधग पढ्न लगाउने । यस कायाले विद्याथीमा िब्ि 
शचन्ने धसप, िोि क्षमता, विश्लषेण गने धसप र अनमुान गने धसपको विकास गराउने  

● प्रििान, शचरहरू तथा सफ्टिेयर कायाक्रम जस्ता दृश्य सामग्रीको माध्यमिाट ध्िधन सचेतीकरण गराउने   

● भाषाका चार कुिलता सङे्कतका माध्यमिाट अधभव्यक्त गने, हेरेर/िेखेर सूचना/सञ्चार प्राप्त गने, पढ्ने र लेख्न ेकायालाई 
धनरन्त्तरता ठिने ।  

(Source: French, M. (1999). Starting with Assessment: A Developmental Approach to Deaf Children’s Literacy. 
Pre-College National Mission Programs. Washington, DC: Gallaudet University. 
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पठनबोिका लासग ससकाइ सवसिमा पररवतडन 

िेरै अध्ययनले सनु्न सक्ने िालिाधलकाको िाँजोमा िवहरा िालिाधलकाको पिनिोिको तह कमजोर भेवटएका र्न ्। प्रारशम्भक 
कक्षा उमेर समूहका िवहरा िालिाधलकाहरूको पिनिोि क्षमतामा सिुार ल्याउन हाम्रो प्रारशम्भक कक्षाहरूमा “reading to learn- 

धसक्नका लाधग पढ्ने” भन्त्िा “learning to read – पढ्नका लाधग धसक्ने” तर्ा  हाम्रा वक्रयाकलाप केशन्त्रत गनुापिार् । “पढ्नका लाधग 
धसक्ने” धसकाइ विधि कठिनाइमा प्रयोग गररन ेएक र्रक अििारणा हो । यो विधि प्रारशम्भक कक्षाका धसकारु र पढाइ 
कठिनाइ भएका अन्त्य िालिाधलकाका लाधग समेत उपयोगी हनु्त्र् । “पढ्नका लाधग धसक्न”े विधि शिक्षक र अधभभािकको 
चासोसँग िढी जोधिएको हनु्त्र् । त्यसैले यस विधिको प्रयोग गरी िालिाधलकामा पिनिोि धसपको विकास गराउन शिक्षक र 
अधभभािक धसजानिील हनुपुिार् । “पढ्नका लाधग धसक्ने” अिसर िढाउनका लाधग पाठ्यपसु्तकका अधतररक्त अन्त्य रोचक र 
सरल पिन सामग्री जटुाउनपुिार् । यी सामग्रीको प्रयोग कक्षा समयसीमाधभर िावहर आिश्यकताअनसुार प्रयोग गना 
सवकन्त्र् । 
  

पाठ्य क्षरे पिन धसप (Content area reading skill) 

पाठ्य क्षेर पिन धसप भनेको पिनिोि भई विषयिस्तपु्रधतको िझुाइ िनाउन ुहो । “पाठ्य क्षेर पिन धसप” एउटा िहृत ्साक्षरता 
धसप हो, जसको विकास कक्षाकोिाधभर र िावहर गराइन्त्र् । यसले िवहरा िालिाधलकाको पिनिोिको अभािमा िेशखएका 
उपलशब्िको खािल पिुार् । पाठ्य क्षेर पिन धसपमा धनयधमत रूपमा पढाइ हनुे विषयहरू गशणत, विज्ञान र सामाशजकका 
अधतररक्त विधभन्न परपधरका तथा लेख रचानाका सूचनामूलक पाठ्य सामग्रीको पधन प्रयोग हनु्त्र् । िवहरा िालिाधलकाको पिन 
धसप जधत सक्िो सानो उमेर अथाात ्प्रारशम्भक कक्षािाट सरुु गिाा मार आिातीत सर्लता प्राप्त गना सवकन्त्र् । पाठ्य क्षेर 
पिन धसपको विकास गना प्रयोग गररएका पाठ्य सामग्रीिाट िेहायका धसपहरू विकास हनु्त्र्न ्:  

● विषयसँग सम्िशन्त्ित ज्ञानको विस्तार गने िा पूिा ज्ञानलाई वक्रयािील गराउनेैः विषयिस्तसुँग सम्िशन्त्ित पूिा ज्ञानलाई 
र्लर्लिाट, अनभुि आिानप्रिानिाट र कुन ैश्रव्य िा श्रव्यदृश्य सामग्रीको अिलोकनिाट ज्ञानको विस्तार र वक्रयािील 
गराउन सवकन्त्र् । यस्ता धसप विकास गराउनका लाधग धतमीले सनुेका धथयौ िा धतमीलाई सम्झना र् जस्ता प्रश्निाट 
सरुु गना सवकन्त्र् । गलत िझुाइ िनेको रहेर् भने तत्काल सच्याइठिने गनुापर्ा । पढ्न लागेको पािको सन्त्िभा 
िालिाधलकाको पररशचत िातािरणसँग जोधिठिन ेगनुापर्ा।  

● पािका वििेषताहरूको पवहचान र प्रयोग गने धसपैः पािमा प्रयोग भएका, वििेष जोि ठिनका लाधग िनाइएका मोटा 
िा िुला साइजका िा र्कके अक्षरहरू, िीषाक िा उपिीषाक, शचर िा सङे्कत, क्याकसन िा ताधलका िा ग्रार् आठिको 
पवहचान गरी धतनको महत्त्ि िझु्ने गनुापर्ा। पािमा महत्त्ि ठिन खोजेका िब्ि िा सङे्कतले के कुरामा जोि ठिन 
खोजेको भन्न ेिारेमा सोध्ने गनुापर्ा ।  

● पािको संरचना पवहचान गने क्षमताैः पाठ्य क्षेर पिन धसपमा िालिाधलकाले आरू्ले पढेको पािको संरचना जस्तैैः 
पाि िारा प्रिाह िगेको र् रै्न िा समस्या समािानको ढाँचामा र् वक िा कारण र असरको ढाँचामा र् वक िा 
िणानात्मक र् वक िा तलुनात्मक िा धभन्नता रु्ट्याउने ढाँचामा र् पवहचान गने क्षमता विकास गने र्न ्। यस धसप 
विकास गनाका लाधग पािको संरचनामा कुन कारण र कुन असर हो रु्ट्याउन लगाउने, िईु विषयिस्तमुा कुन कुन 
समानता र कुन धभन्नता हो रु्ट्याउन लगाउन ेगनुापर्ा । 

● पािमा प्रयोग भएका विशिि िब्िहरू िझु्ने धसपैः आरू्ले पढेका पाठ्यसामग्रीमा प्रयोग भएका मखु्य िब्िहरू, विषयगत 
िब्िहरू पवहचान गरी िझु्ने धसपको विकास हनु ेर् । यसका लाधग िब्िको अथा भन्न लगाउने, र्लर्ल गराउने, 
िहअुथी िब्ि भए अलग अलग अथा भनी ठिने गनुापर्ा। पािका सन्त्िभामा प्रयोग भएका यस्ता िब्िहरूको अथा 
र्लर्ल गराई भधनठिने गनुापर्ा ।  

● अनमुान लगाउन ेधसपैः पाि पढेपधर् लेखकको िारणा िझु्ने, अनमुान लगाउने र पूिा धसकाइ समेतको आिारमा नया ँ
विचार िनाउने धसपको विकास हनुे र् । (स्रोतैः अक्सर्ििा यधुनभधसाटी जनाल) 

 

पिनिोिका सािारण धसप 

साक्षरताको सावहत्यमा पिनिोि धसप विकास गनाका लाधग अनेकन उपायहरूको खोजी भएको पाइन्त्र् । पिन धसप विकासमा 
अधभभािक र शिक्षकले िेरै उपायहरूको खोजी गनुापिार् । यहाँ केही उपायहरू सङ्खक्षेपमा उल्लेख गररन्त्र् । 
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विद्याथीलाई पढाइ जिरजस्ती ढङ्गले गने कामका रूपमा िझु्निाट िचाउनपुर्ा । यसका लाधग शिक्षक तथा अधभभािकले 
सूचनाको सँगालो थोपरेर पढाइप्रधत विकषाण पैिा गराउनेभन्त्िा रोचक सामग्री उपलब्ि गराएर वक्रयाकलापिाट पढाइमा धसजानिील 
गराउनपुिार् । पढाइ धसपको विकास गनाका लाधग िेहायका वक्रयाकलाप सहयोगी हनु सक्र्न ्।  

● पािको महत्त्िपूणा अंिलाई पवहचान गरी रु्टै्ट रङ्गले िेखाउने िा िाक्यांिमधुन िकाा तान्न लगाउने । पािको कुन िुिँा 
महत्त्िपूणा हो रु्ट्याउन लगाउन े। त्यस पािमा आरू्लाई लागेका कठिन िा अश्पि कुरा सोध्न एकापठट्ट वकनारामा 
प्रश्न वटकन लगाउने ।  

● पढेका विषयिस्तलुाई आफ्नो िझुाइअनसुार िैयक्तीकरण गने पािका वियिस्तलुाई आफ्नो जीिनसँग सामीकय िनाई 
िझेुमा राम्रोसँग िोि हनु गई धसकाइ प्रभािकारी हनुे। आफ्नो पररिेिसँग धमलेका विषयिस्तसुँग जोिेर पािको एक 
रे्उमा लेख्न लगाउन ेताकी अकोपटक हेिाा धर्टो िझु्न सकून ्। यसरी आफ्नो पररिेिमा घटेका घटनासँग जोिेर 
पािलाई धलन सक्यो भने धसकाइ सहज हनुे  

● समस्या समािान गने धसपको अभ्यास गने िैधनक जीिनका समस्या समािानका विधिलाई पाठ्यक्रमसँग जोिेर पढ्न 
लगाउँिा पढ्ने रुशच जाग्िर् र पररशचत समािानको प्रयोगले धसकाइ सहज गराई पनु: पढ्न मन लाग्िर् । कक्षालाई 
साना साना समूहमा विभाजन गरी समस्या समािानका आरू्ले जानेका उपायहरू प्रयोग गरी पािसँग सम्िन्त्िlत 
समस्याको समािान गराउन लगाउन सवकन्त्र् ।  

● आरू्ले अनभुि, अनमुान, महससु गरेका र सनुेका िा िेखेका िेरैभन्त्िा िेरै सूचनाको प्रयोग गने पढ्िै जाँिा नयाँ 
विषयिस्त ुआउन ेक्रममा िालिाधलकाले स्ियं अनभुि गरेका िा अनमुान गरेका िा महससु गरेका िा िेखेजानेका 
िेरैभन्त्िा िेरै सूचनाहरूसँग जोकिै जान प्ररेरत गने जसले पढाइ अथापूणा गराउने । विद्याथीलाई पढ्िा पधन कलम िा 
धससाकलम धलएर िस्न लगाउन ेर खाँचो परेको िाउँमा शचनो लगाउन लगाउने । िवहरा िालिाधलकाका लाधग यस्ता 
धनिेिनहरू सेतोपाटीमा लेखेर िा प्रोजेक्टरको सहायताले ठिन सवकने 

● सिैको रुशचको कुन ैसाझा िीषाक चयन गने र उक्त िीषाकमा नयाँ कुराको खोजी गराइरहने जसले विद्याथीलाई पढाइ 
कायामा लगाइरहन प्ररेरत गने । विद्याथीलाई उनीहरूले धनकालेको धनष्कषा भन्न लगाउनाले उक्त िीषाकको ज्ञान 
प्राधप्तमा गवहराइमा परु् याउने ।  

● विद्याथीहरूलाई उनीहरूका पढाइका उद्देश्यहरू चयन गना लगाउने, जसले गिाा उनीहरूमा पढाइका धसपहरूको विकास 
हनु गइ सोच्न सक्ने हनुे  

● लामा लामा पािलाई साना साना टुक्रामा विभाजन गराई पढ्न लगाउँिा पढ्न र िझु्न सशजलो महससु हनु े। यसले 
उनीहरूलाई धसङ्गो पािप्रधतको आत्मविश्वास समेत जगाइठिने । 

● िालिाधलकाका आआफ्नै प्रकारका धसकाइका स्िभाि हनु्त्र्न।् एउटालाई सशजलो भएको विधि अकोलाई नहनु पधन 
सक्र्, त्यसैले पढ्न प्ररेरत गिै जाँिा पाइएका नयाँ नयाँ उपाय उनीहरूको रुशचिमोशजम प्रयोग गराउन सवकने, जसले 
पढाइलाई प्रभािकारी िनाई धसकाइ सम्भि हनुे । 

● पढाइ रणनीधतका िारेमा शिक्षक जधत िेरै सवक्रय र िेरै उपायहरूको खोजी गयो उधत नै विद्याथीले पढाइ धसपको 
विकास गने मौका पाउने । 
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एकाइ ७ : एकीकृत पाठ्यक्रममा आिाररत शिक्षण अभ्यास र पषृ्ठपोषण आिानप्रिान 

 

७.१.  सूक्ष्म शिक्षणको अथा, वििेषता, प्रवक्रया र आिश्यक धसपहरू 

सूक्ष्म शिक्षण शिक्षणको प्रविधिमा आएको एउटा निीन अभ्यास हो। यो शिक्षण विधि मार नभई शिक्षकहरूको कायासम्पािनलाई 
अभ्यासमा ढालेर अध्यापन िा सहजीकरणमा पोख्त िनाउने एक तररका िा उपागम पधन हो। सूक्ष्म शिक्षण आज विश्वभर 
लोकवप्रय र् । एक जना धसकारु शिक्षकले कुन ैविषयको पािलाई साना साना टुक्रामा विभाजन गरेर र्ोटो समयमा सहपािी 
र सपुररिेक्षकका साथमा शिक्षण धसपको प्रयोग र विकास गररने वक्रयाकलापलाई सूक्ष्म शिक्षण भधनन्त्र् । विषयिस्त ुजान्ने 
व्यशक्तले अरूलाई पधन िझु्ने गरी धसकाउनपुने हनु्त्र् । यसका लाधग शिक्षण धसपको जरुरत पिार् । पािको र्ोटो उद्देश्यमा 
आिाररत शिक्षण धसकाइ पूरा गनाका लाधग साना साना धसपहरूको प्रयोग गनुापने हनु्त्र् । सिै शिक्षक एकैपटक सर्ल भएका 
हुँिैनन ्। िेरैपटकको अभ्यासिाट माधनसमा धनपणुता आउँर् । नयाँ शिक्षकले त झन परुाना तथा अनभुिी शिक्षकका साम ु
सूक्ष्म शिक्षणको अभ्यास गनै पर्ा । अिलोकनकताािाट प्रिस्त सझुाि र पषृ्ठपोषण पाइन्त्र्, जसको पालनाले प्रयोगकताालाई 
पारङ्गत िनाउन मद्दत गिार् । उद्देश्यमा आिाररत हुँिै शिक्षण धसपको प्रयोग गरेर तोवकएको समयमा धसकारुलाई िझुाउन 
सक्ने िनाउन ुसूक्ष्म शिक्षणको उद्देश्य हो ।   

 

सकू्ष्म सशक्षणको उदे्दश्य र सवशषेता 

शिक्षकले धनमााण गरेको सूक्ष्म शिक्षणको योजना कस्तो िनेको र्; सो योजनाअनसुार प्रस्ततुीकरण भएको र् िा रै्न; 
उद्देश्यहरूअनसुार विषयिस्तकुो प्रस्ततु गररएको र् िा रै्न, योजनामा राखे अनसुारका विधि, सामग्रीहरूको प्रयोग भएको र् िा 
रै्न; समयको पालना भएको र् िा रै्न; धिच धिचमा समीक्षात्मक मूल्याङ्कन भएको र् िा रै्न; अशन्त्तम मूल्याङ कन भयो िा 
भएन जस्ता कुराहरूलगायत समग्र कायासम्पािनमा सिुार आयो िा आएन भनेर यवकन गनुा नै सूक्ष्म शिक्षण सञ्चालनको उद्देश्य 
हो। यसिाट सहभागीको व्यिहार िा कायासम्पािनमा केही पररितान आएको हनुपुर्ा ।  

 

सूक्ष्म शिक्षणका वििेषताहरू  

● शिक्षणको अभ्यासको गने गररने 
● र्ोटो अिधि र विद्याथी सङ्खख्या न्त्यून हनु सक्न े

● सहभागी रुशच र आिश्यकता िा सहजकतााको सल्लाहमा साना साना पाि िा अंिलाई प्रस्ततुीकरणको लाधग र्नौट 
गररने 

● एकपटकमा एउटा मार धसपको विकास गने योजना िनाइने 
● तत्काल पषृ्ठपोषण प्राप्त गररने 
● सूक्ष्म शिक्षण चक्रमा पनुैः योजना, पनुैः शिक्षण र पनुैः मूल्याङ कनको सवुििा हनुे 
● यो अभ्यासमा शिक्षकका गधतविधिलाई सूक्ष्म तिरले हेररने 
● सहभागीले प्रििान गने सिै पक्षहरूको सूक्ष्म तररकाले अिलोकन गररने र सिुाने मौका धमल्न े 

 
सकू्ष्म सशक्षणको प्रक्रिया र ससप 

यस प्रवक्रयामा धसकारु शिक्षकले एउटा धनयशन्त्रत पररशस्थधतमा, कक्षाको सानो आकारमा, र्ोटो समयमा, एउटा मार शिक्षण 
धसपको प्रयोग गरी, सानो पािमा आिाररत भएर पवहले त सानो योजना धनमााण गिार्न,् योजनालाई सहजकताा र सहकमीसँग 
र्लर्ल गरी सिुार गने काम गिार्न ्। त्यसपधर् मार नमनुा शिक्षण गिार्न।् 

  

सूक्ष्म शिक्षण एउटा चक्रीय वक्रयाकलाप हो । यस प्रवक्रयामा एउटा धसकारु शिक्षकले तोवकएको धसप प्रयोग गनामा पोख्त 
नहनु्त्जेल योजना िनाउँर्; शिक्षण धसपको प्रयोग गर्ा; सहजकताा िा साथीिाट पषृ्ठपोषण प्राप्त गर्ा; पनु योजना िनाउँर्; पनुैः 
प्रस्ततुीकरण गर्ा; पनुैः पषृ्ठपोषण प्राप्त गर्ा र सक्षमता हाधसल नभएसम्म यो प्रवक्रया धनरन्त्तर चधलरहन्त्र् ।  
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७.२. सूक्ष्म शिक्षण विधिमा विकास गररने धसपहरू 

❖ पररचयात्मक धसप  

● विद्याथीसँग सम्िन्त्ि कायम गने  

● पूिा अनभुिसँग सम्िन्त्ि जोकन े 

● पररचयात्मक खण्िलाई सो ठिनको मखु्य िीषाक िा धसपसँग सम्िन्त्ि जोकने  

● उपयकु्त विधि र सािनको प्रयोग गरी सर सरुु गने  

❖ प्रश्नद्वारा परीक्षण गने धसप 

● विद्याथीलाई समस्याका विविि पक्षका िारेमा गवहराइमा पगुी सोच्नका लाधग प्रयोग गररने प्रश्नहरू सोध्ने 
● खलुा र िन्त्ि प्रश्नहरूको सन्त्तलुन गिै प्रश्नहरू सोध्ने 
● महत्त्िपूणा प्रश्नको पनुैः प्रयोग गने 

● प्रश्नको माध्यमिाट विद्याथीलाई सोच्ने िातािरण िनाउने 
● विद्याथीलाई विषयिस्त ुगवहराइसम्म पगु्ने र उत्तर ठिन सक्ने िनाउन े

● प्रश्नहरू रासिीपूणा िातािरण धसजाना गना नभई रमाइलो र सहभाधगतालाई उत्प्ररेरत गराउने वकधसमको 
हनुपुने  

● कसरी, के र वकन जस्ता प्रश्नको प्रयोगले तावका क क्षमताको विकास गराउने 
❖ िणान गने धसप 

● प्रिसँग व्याख्या िा िणान गने 

● िणान िा व्याख्या ठिक्कलाग्िो हनु नहनुे 
● केिल मौशखक िणान भन्त्िा दृश्यात्मक िणान प्रभािकारी हनुे 

❖ उठद्वपक (Stimulus) मा प्रधतवक्रया (Response) जनाउन ेधसप 

● शिक्षकको चाल, ईिारा, आिाजमा पररितान र ध्यानाकषाण  

● अन्त्तवक्रा यात्मक ढाँचामा पररितान 

● ठिक समयमा रोवकने र सरुु गने  

● विद्याथीको भौधतक सहभाधगतामा ध्यान ठिन े

❖ सेतोपाटीमा लेख्न ेधसप  

● स्पिता, आकार, राम्रो लेखन, ििुता  

● मखु्य िुिँालाई महत्त्ि ठिन ु 

● िाउँको सिपुयोग  

● शिक्षकको अिशस्थधत (धिचमा उधभने र रे्वकने) 

● विद्याथीप्रधतको दृवि िा लेख्िा विद्याथीतर्ा  नर्का ने 
❖ समीक्षा, सारािं र मूल्याङ कनसवहत कक्षा समापन गने धसप 

● प्रश्नोत्तर गरेर समापन गने  

● पूिा ज्ञान र हाल धसकेको ज्ञानका धिचमा सम्िन्त्ि स्थापना गने 

● धसकेको ज्ञानको सारािं गने 

● सहभागीको धसकाइ मूल्याङ कन गने 
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सूक्ष्म शिक्षणको लाधग योजनाको ढाचँा 

विद्यालयको नामैः _________________________ िेगानाैः ____________________________ 

विषयैः ___________________         एकाइैः _______      कक्षाैः ___________ 

पाि िीषाकैः ____________________      समयैः __१५ धमनेट___    विद्याथी सङ्खख्याैः _____ 

 

पािको उद्देश्यैः यस पािको अन्त्तमा विद्याथीहरू धनम्न समक्षता हाधसल गना सक्ने र्न।् 

(1)  
(2)  
(3)  

 

कं्र सं. वक्रयाकलाप समय विधि सामग्री कैवर्यत 

 
 

पररचय खण्ि (पाि िीषाक र उद्देश्यिारे र्लर्ल) 

 
 

    

 मखु्य खण्ि 

 
 
 
 
 
 
 

    

 समीक्षा, सारांि र मूल्याङ कन 
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एकाइ ८ : कक्षाकोिा व्यिस्थापन 

 

८.१.  कक्षाकोिा व्यिस्थापनको अििारणा, उद्दशे्य र महत्त्ि 

कक्षाकोिा व्यिस्थापनलाई समय, स्रोत, सािन, क्षेरर्ल, विद्याथीको व्यिहार आठिका दृविले उशचत व्यिस्थापन गने कायाका 
रूपमा पररभावषत गने गररन्त्र्, जसले शिक्षण धसकाइ वक्रयाकलापलाई, िालमैरी, लैवङ्गकमैरी, अपाङ्गमैरी र समािेिी िनाउन मद्दत 
गर्ा। कक्षाकोिाधभरको िैशक्षक, भौधतक, मानिीय स्रोत, सामग्री व्यिस्थापन, कक्षाकोिामा पसु्तकालय व्यिस्थापन र प्रयोग, 
संिेगात्मक व्यिस्थापन, विद्याथीको िसाइ व्यिस्थापन, विवििता व्यिस्थापन (भाषा, क्षमता, समािेशिता, सामाशजक र आधथाक 
अिस्था) लगायतका कायाहरू कक्षाकोिा व्यिस्थापनधभर पिार्न।् कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूका 
लाधग व्यिशस्थत तथा हरेक तिरले सहज र पहुँचयकु्त कक्षाकोिा हनु ुअपररहाया हनु्त्र्। साथै यस प्रकारका िालिाधलकाहरूका 
लाधग कक्षाकोिा व्यिस्थापन गिाा वििेष ध्यान ठिनपुिार्। 

 

कक्षाकोिा व्यिस्थापनको उद्दशे्य 

● िवहरा िालिाधलकाहरूको कक्षाकोिामा सहज पहुँच तथा धसकाइमैरी िातािरण धसजाना गनुा 
● िालिाधलकाहरूलाई कक्षाकोिामा आिश्कता अनरुूपका सामग्रीहरूको व्यिस्थापन गनुा 
● विद्याथीको कक्षाकोिाधभर हनुे व्यिहारलाई धसकाइसँग आिि गनुा 
● कक्षाकोिा व्यिस्थापनको माध्यमिाट शिक्षक विद्याथीधिच प्रभािकारी शिक्षण धसकाइ सम्िन्त्ि विकास गनुा  

● विद्याथीलाई धसकाइप्रधत िढी शजम्मेिार िनाई आकवषात गनुा 
● समय, स्रोत, सािन तथा क्षेरर्लको व्यिस्थापनलाई धसकाइमैरी िनाउनकुा साथै िालिाधलकामा रहेका गैर धसकाइमूलक 

व्यिहार िा अधतररक्त वक्रयाकलाप र अन्त्य मनोरञ्जनात्मक वक्रयाकलापहरूको लाधग व्यिस्थापन गनुा 
● सिै िालिाधलकाहरूको पहुँच, समािेिी कक्षाकोिा र धसकाइका लाधग समान अिसर प्रिान गनुा 
● िवहरामैरीपूणा र िालमैरीपूणा शिक्षण धसकाइ वक्रयाकलापको सधुनशितता गनुा 
● योजना अनरुूपको काया, पयााप्त सामग्रीहरूको प्रयोगको सधुनशितता गनुा 
● आिश्यक्ताअनरुूपको योजना धनमााण तथा कायाान्त्ियनसँगै विवििताको (वक्रयाकलाप, अिसर, िसाइ, भाषा, समय, िब्ि प्रयोग, 

व्यिहार) सम्िोिन तथा आिश्यक्ता अनरुूपको व्यिस्थापन गनुा 
● िवहरा िालिाधलकाहरूलाई धसक्नका लाधग उत्प्ररेरत गनुा 
● िवहरा तथा अपाङ गता नभएका िालिाधलकाहरूको समग्र धसकाइ सिुार गनुा 
 

८.२.  िवहरामैरी कक्षाकोिा व्यिस्थापन 

सिै िालिाधलकाहरूको धसकाइ सधुनशितताका लाधग कक्षाकोिामा विविि पक्षहरूको व्यिस्थापन अपररहाया हनु्त्र्। वििेषगरी 
िवहरा िालिाधलकाहरूको धसकाइ सधुनशित गना भौधतक, िसाइ, सामग्री, सन्त्िभा सामग्री, र्ापामय िातािरण जस्ता व्यिस्थापनका 
विविि पक्षहरूमा ध्यान ठिनपुने हनु्त्र्।  

(क) भौधतक व्यिस्थापन: प्रकािको स्रोतको पयााप्तता, स्रोत सािनहरूको उपयकु्त प्रयोग, व्यिस्थापन तथा संरक्षणसँग सम्िशन्त्ित 
प्रवक्रया भौधतक व्यिस्थापनसँग सम्िशन्त्ित हनु्त्र्। यसअन्त्तगात िवहरामैरी कक्षाकोिाको संरचना, र् याम्प, कापेट, कुसन, िेस्क िा 
टेिल तथा िेन्त्च िा कुसीहरू, िैक्षशणक पाटी, झ्याल, ढोका, हािा र प्रकािको प्रिन्त्ि, िैक्षशणक सामग्री, कम्कयटुर, प्रोजेक्टर, 
कक्षाकोिा सजािट, खानेपानी, कक्षाका धनयम, जिचाटा, धसकाइ र विषयगत कुना, विद्याथी धसजाना आठि जस्ता कुराहरू पिार्न।् 
यी कुराहरू व्यिस्थापन गिाा कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको आिश्यक्ता र सक्षमता लाई ध्यान 
ठिनपुिार्।  

(ख) िसाइ व्यिस्थापन: शिक्षक, विद्याथी, पाठ्यक्रम, अनिुासन, आचारसंवहता, िातािरण र नेततृ्ि जस्ता कुराहरू कक्षाकोिासँग 
अन्त्तरसम्िशन्त्ित पक्षहरू हनु।् यी सिै पक्षको उशचत रूपमा अपाङ गतामैरी तररकाले व्यिस्थापन गना सक्यो भने मार कक्षाकोिा 
व्यिस्थापनले साथाकता पाउँर्। यसअन्त्तगात विद्याथीको िसाइ व्यिस्थापन र वक्रयाकलाप, िैक्षशणक विधिको र्नोटअनरुूप 
िसाई, समूह विभाजन, विद्याथी काया विभाजन, कक्षामा अनिुासन आठि पिार्न।्  

 

(ग) िैक्षशणक सामग्रीको व्यिस्थापन: विषयिस्त ु अनरुूपका आिश्यक सामग्रीहरूको उपलब्िता तथा सहज पहुँचसवहत 
व्यिस्थापन न ै िैक्षशणक सामग्रीहरूको व्यिस्थापन हो। यसअन्त्तगात पयााप्त सामग्रीहरू र प्रयोगका लाधग समय धनिाारण, 
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पसु्तकहरूको प्रििानी र िराजमा सरुशक्षत रूपमा राख्न ेजस्ता कायाहरू पिार्न।् िैक्षशणक सामग्रीहरू कक्षाकोिाको धिस्कले 
िोिामा राख्न,े कक्षाकोिाको धभत्ताहरूमा विद्याथीले सहज रूपमा िेख्न र प्रयोग गना सक्ने गरी व्यिस्थापन गने, िोरीको सहायताले 
िरपर प्रििान गने समेत गना सवकन्त्र्।  

(घ) सन्त्िभा सामग्री िा िकु कनारको व्यिस्था: यसका लाधग एक रु्टै्ट िराज र धिस्कले िोिाको व्यिस्था गने, िालिाधलकाको 
आिश्यक्ता र धसकाइको स्तरअनसुार वकतािको स्तरीकरण गरी विद्याथीले सहज रूपमा पहुँच हनुे गरी व्यिस्थापन गने, उज्यालो 
िाउँ भएको कक्षाकोिाको कुनामा व्यिस्था गने, नयाँ नयाँ सामग्रीको हकमा िकु धिस्कले िराजमा प्रििान गरी विद्याथीको 
ध्यानाकषाण गना सक्ने गरी व्यिस्थापन गने गनुापर्ा। त्यसैगरी तह र पढाइ स्तर धनिाारण गररएका विधभन्न विषयका वकतािहरूको 
व्यिस्थापन गने आठि पिार्न।्  

(ङ) र्ापामय िातािरण: र्पामय िातािरणअन्त्तगात प्रििान गररएका र्पाइसम्िन्त्िी सामग्रीहरू (अनचु्रे्ि, सन्त्िेि, कथन, िब्ि, 
िाक्य आठि), विधभन्न प्रकारका तशस्िरहरू (शिक्षक तथा विद्याथी धनधमात, िजारिाट खररि भएका, अन्त्य धनकायिाट सहयोग स्िरूप 
प्राप्त भएका), ग्रार् तथा अन्त्य चाटाहरू, िालपधरका तथा अन्त्य समाचार िलेुवटन, सशचर पसु्तकहरू, अभ्यास पशुस्तकाहरू तथा अन्त्य 
र्ापा सामग्री, पररयोजना काया र धतनका प्रधतिेिनहरू, पोस्टर, काया वििरण, कक्षाकोिा धनयम, िालिाधलका धनधमात वकताि, शिक्षक 
धनधमात वकताि, अन्त्य सन्त्िभा सामग्रीका रूपमा रहेका वकतािहरूको व्यिस्थापनले र्ापामय िातािरण धसजाना गिार्।  

 

८.३.  धसकाइ  र  व्यिस्थापन 

कक्षाकोिा विद्याथीकेशन्त्रत हनुपुर्ा। कक्षा शिक्षणमा संलग्न शिक्षक विद्याथीमैरी, खलुा हृिय भएको र आत्मीय हनुपुर्ा। 
कक्षाकोिाधभर हनुे शिक्षण धसकाइ वक्रयाकलापहरू कक्षाकोिामा रहेका विद्याथीहरूको धसकाइ विविितालाई ध्यानमा राखी 
सञ्चालन गररनपुर्ा। शिक्षकले आफ्नो विद्याथीको चाहनाअनसुारको पाठ्यिस्त ुतय गना सक्नपुर्ा। कक्षाकोिाधभर समूहकाया 
गना सक्ने क्षेरर्ल िा स्थान व्यिस्थापन गनुापर्ा। विद्याथीले सहज रूपमा शिक्षण धसकाइ वक्रयाकलापमा सररक हनु ेिातािरण 
तयार गनुापर्ा। िैक्षशणक सामग्रीहरूको उशचत व्यिस्थापन गनुापर्ा। यी सिै कायाहरूको व्यिस्थापन गरी कक्षा शिक्षणलाईा 
सहज, प्रवक्रयामखुी तथा गणुस्तरीय िनाउन ेगरी गररन ेकक्षाकोिाधभरको मानिीय, िैशक्षक, प्राशज्ञक तथा भौधतक पक्षको व्यिस्थापन 
न ैिास्तविक अथामा कक्षाकोिा व्यिस्थापन हो। िैक्षशणक वक्रयाकलाप सञ्चालनका लाधग िालिाधलकालाईा विधभन्न समूहमा 
विभाजन गना सवकन्त्र्। समूहमा आिाररत शिक्षण धसकाइ वक्रयाकलाप सञ्चालन गने कायाले िैशक्षक गणुस्तरमा सिुार गना मद्दत 
गर्ा। यस प्रकारको समूहमा आिाररत शिक्षण धसकाइका लाधग समूह िनाउिा सामान्त्यतया िुलो समूह, सानो समूह, जोिी िनाउन े
अभ्यास रहेको र्।  

 

यस्ता समूह काया सञ्चालन गिाा अिलम्िन गनुापने व्यिहारगत धसपहरू यस प्रकार र्न:् 
● विद्याथीले भनेका कुरालाई ध्यानपूिाक सनु्ने 
● स्पि रूपमा विचार व्यक्त गने  

● समूह कायामा सवक्रय सहभागी हनु सिैलाई प्रोत्सावहत गने  

● सवक्रय र्लर्ल गना र तका पूणा विचार राख्न लगाउने  

● सिै सहभागी सिस्यको विचार तथा भािनाको उच्च सम्मान तथा किर गने  

● तोवकएको िीषाकको सीमामा रहेर र्लर्ल तथा विमिा गने  

● समस्या केलाउने, समस्याका कारण खोजी गने र समािानका लाधग विकल्पहरू खोजी गना सहयोग गने 

● समूह कायाको नेततृ्ि धलने िा धलनको लाधग विद्याथीलाई प्रोत्सावहत गने  

● सिै सिस्यको विचार तथा भािनाका लाधग प्रश्न सोध्ने 
● समूह कायाको धनष्कषा वटपोट गने सामूवहक सहमधतमा धनणाय गने 
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बसहरामतै्री ससकाइ वातावरणका लासग कक्षा व्यवस्थापन 

िवहरामैरी धसकाइ िातािरण तयार गिाा ध्यान ठिनपुने पक्षहरू िेहायअनसुार रहेका र्न ्: 

● शिक्षकको भाषािैली र प्रस्तधुत  

● सञ्चार व्यिस्था तथा िैक्षशणक विधि  

● सहयोगात्मक धसकाइ िातािरण 

● िैक्षशणक सामग्रीहरूको उपलब्िता र प्रयोग 

● कक्षाको पररिेि  

● विद्याथीको उमेर, रुशच, संिेग र सामfशजक अिस्थाको ख्याल  

● विद्याथीको काया विभाजन िा समूह काया  

● विद्याथीको धसकाइ तत्परता, उत्प्ररेणा र सवक्रय सहभाधगता 
● शिक्षकिाट उशचत व्यिहार प्रििान  

● शिक्षक र विद्याथी सम्िन्त्ि  

● वििाि िा तनाि व्यिस्थापन  

● शिक्षणमा मनोविश्लषेणको उपयोग  

● उिाहरणीय वक्रयाकलापसवहत सहजीकरण  

● समय व्यिस्थापन  

● शिक्षण धसकाइलाई व्यिशस्थत गने  

● विविि धसकाइ क्षमताको प्रयोग  

● मूल्याङ कन र गहृकाया 
 

ससकाइ क्षमताका आिारमा कक्षा व्यवस्थापन  

धसकाइ क्षमताका आिारमा कक्षा व्यिस्थापन गिाा ध्यान ठिनपुने पक्षहरू िेहायअनसुार रहेका र्न ्: 

● कक्षामा वढलो धसक्न ेक्षमता भएका, मध्यम क्षमता र तीव्र क्षमता भएका विद्याथीको धतन रु्ट्टारु्टै्ट िा कवहलेकाही ँधमशश्रत 
समूह िनाउन े

● उच्च, मध्यम र कम क्षमता भएका समूहमा शिक्षण गिाा विषयिस्तकुो र्नोटमा ध्यान ठिन े 

● कम क्षमता भएका विद्याथीलाईा एउटै समूहमा राशखरहँिा उनीहरूको उपलशब्ि सिा न ैकम हनु ेआिङ्का पधन हनु ेहनुाले 
यस वकधसमको समूह धनमााण गिाा शिक्षकले िढी सतका ता अपनाउनपुने   

● धभन्न धभन्न समूहका लाधग धभन्त्िाधभन्त्िै विषयिस्त ुठिई रु्ट्टारु्टै्ट वक्रयाकलाप गराउने 
● शिक्षकले सामूवहक रूपमा सहजकतााको भधूमका धनिााह गने र विद्याथीका प्रधतवक्रया िझु्ने, उनीहरूका रुशच र क्षमताअनसुारका 

कक्षाकाया, गहृकाया र पररयोजना कायामा सहभागी गराउने 
● क्षमताअनसुारको भधूमका ठिने र सोअनसुार सहजीकरण गने गने 

● जान्ने विद्याथीिाट नजान्ने विद्याथीलाईा सहयोग गने िातािरण धसजाना गने गने 

 

८.४.  शिक्षणमा विवििता व्यिस्थापन  

िालिाधलकाको विवििीकरणको सम्िोिनैः एउटा कक्षामा अपाङ गताका दृविकोणले पूणा रूपमा िवहरा िालिाधलकालाई शिक्षण 
धसकाइमा सहभागी गराइन ेभएता पधन एक िालक र अको िालकको स्िभािमा िेरै अन्त्तर रहेको पाइन्त्र् । एउटै उमेर 
समूहमा पधन िालिाधलकाको िारीररक, मानधसक र िौविक विकास र्रक ढङ्गले भइरहेको हनु्त्र् भने उनीहरूको पालनपोषण र 
घरपररिारले गने व्यिहारले धसकाइ प्रवक्रयालाई प्रभाि पारररहेको हनु्त्र् । पररिारको सामाशजक, आधथाक तथा िैशक्षक 
अिस्थाअनसुार िालिाधलका ठिशक्षत भइरहेका हनु्त्र्न।् शिक्षकले यस्ता विधभन्नतालाई िझेुर सिैलाई सहुाउने िैशक्षक 
वक्रयाकलापहरूको र्नोट गनुापिार् । िालिाधलकाहरूको आआफ्नै पढाइ र धसकाइका ढाँचा हनु्त्र्न,् व्यशक्तवपच्रे्का र्रक 
ढाँचालाई लचकताका साथ धलनपुर्ा र सोहीिमोशजमका धसकाइ सामग्रीको प्रिन्त्ि गनुापने हनु्त्र् । एउटा िालकको समग्रतालाई 
िझेुर मार शिक्षणका योजना िनाउनपुर्ा, जसले उपयकु्त धसकाइको उद्देश्य, शिक्षणको विधि, प्रयोग गररने सामग्री र मूल्याङ कनका 
सािनको चयन गना सहयोग पगु्र् ।  
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सामाशजक विवििताका रूपमा जातीय, भावषक, सांस्कृधतक, लैवङ्गक विवििता पाइन्त्र् भने भौगोधलक तथा प्राकृधतक विवििताले पधन 
िगीय विवििता धसजाना गरेको पाइन्त्र्। यस िाहेक क्षमतागत अथाात ्गररि र िनी, सक्ने र नसक्ने, पहुँच भएका र नभएका, 
अपाङ गता भएका, वििेष आिश्यकता भएका तथा असामान्त्य अिस्था रहेका गरी विधभन्न विवििताहरू हाम्रो समाजमा विद्यमान 
र्न।् यस्तै धसकाइ र धसक्ने क्षमतागत विवििता पधन रहेको पाइन्त्र्। यस्तो विवििता भएको िगा, क्षेर र समाजिाट आउन े
िालिाधलका पधन िहवुिविितायकु्त हनु ु स्िाभाविकै हो। समग्रमा नेपाली समाजमा िेशखने िालिाधलकाका िहवुिवििता 
व्यिस्थापनका सिाल यसप्रकार र्न ्:  

● लैवङ्गक विभेि : र्ार र र्ाराधिच हनुे र्रक व्यिहार  

● भावषक विवििता : शिक्षणको माध्यम, मातभृाषा, सरकारी कामकाजको भाषा र धतनको प्रयोगले धसकाइमा पने प्रभाि एिम ्
पवहलो भाषा, िोस्रो भाषा र िहभुावषक शस्थधत  

● जातीय विवििता : जातीयता, पर्ाधि पाररएका जाधत, िगा, िधलत, उचनीचको व्यिहार  

● जनजाधतगत विवििता : लोपोन्त्मखु, अल्पसङ्खख्यक, अधत पर्ाधिएको िगा तथा सीमान्त्तकृत एिम ्पर्ाधि पाररएको िगा समिुाय  

● सासं्कृधतक विवििता : िहसुांस्कृधतक, र्रक र्रक मूल्य मान्त्यता, आस्था, विश्वास  

● भौगोधलक विवििता : स्थान क्षरेगत विवििता, सगुम, िगुाम र सेिा सवुििा उपलब्िताको अिस्था  

● अपाङ गता विवििता : अपाङ गता, कायागत सीधमतता  

● िगीय विवििता : िनी गररि, सक्न ेनसक्न,े पहुँच पगु्ने नपगु्ने, टुहरुा, हेवपएका असहाय आठि  

● क्षमतागत विवििता : जान्ने नजान्ने, गना सक्न ेगना नसक्ने, उत्सावहत िरुुत्सावहत  

● अन्त्य विवििता : जेलमा रहेका, अनाथालयमा रहेका, िरणाथी, द्वन्त्द्वपीधित, िाल श्रधमक, सिक िालिाधलका, एकस प्रभावित  

  



73 

एकाइ ९ : विद्याथी मूल्याङ कन  

 

९.१.  विद्याथी मूल्याङ्कनको पररचय, महत्त्ि र प्रकार 

मूल्याङ कनको अथा मूल्य (Value) लाई अङ्क (Numerical) मा रूपान्त्तरण गनुा हनु्त्र्। मूल्याङ कन विद्याथीको गणु र क्षमतालाई 
मापन गरी अङ्कमा रूपान्त्तरण गने एउटा प्रवक्रया हो। मूल्याङ कनलाई एउटा “धनयधमत र व्यिशस्थत प्रवक्रया” को रूपमा पधन 
पररभावषत गररन्त्र्।  

 
मूल्याङ कनको महत्त्ि  

● धसकाइ अिस्था पत्ता लगाउन तथा तह िृवि गना 
● आिश्यकता अनरुूपको थप सहयोग गना  

● धसकाइ वक्रयाकलाप धनिाारण गना 
● विद्याथीलाई अगाधि िढ्न प्ररेणा र आत्मविश्वास िढाउन 

● अधभभािक तथा सरोकारिालालाई जानकारी ठिन तथा धसकाइको त्याङ्क व्यिशस्थत गना 
 

मूल्याङ कनका प्रकार 

(क) धनमााणात्मक मूल्याङ कन (Formative Evaluation) 

(ख) धनणायात्मक मूल्याङ कन (Summative Evaluation) 

 

(क) धनमााणात्मक मूल्याङ्कन: विद्याथीको योग्यता मापन गनुाभन्त्िा पधन उसको सिल र सिुारात्मक पक्ष पत्ता लगाएर सिुारका 
लाधग आिश्यक रणनीधत िनाउन गररने मूल्याङ कनलाई धनमााणात्मक मूल्याङ कन भधनन्त्र्। प्रत्येक पाि िा एकाइको 
अध्ययनपिात ् विद्याथीहरूको धसकाइ अिस्थाको धनरन्त्तर रूपमा लेखाजोखा गरी पिनपािनमा सिुार गना एिम ् धसकाइ 
उपलशब्िको धनरन्त्तर प्रगधतको लेखाजोखा गना, पषृ्ठपोषण उपलब्ि गराउन धनरन्त्तर रूपमा िा िैशक्षक सरको धिच धिचमा गररन े
मूल्याङ कनलाई न ैधनमााणात्मक िा सिुारात्मक मूल्याङ कन भधनन्त्र्। 

 

धनमााणात्मक मूल्याङ कनका उद्दशे्यहरू 

(क) धसकाइमा सिुार ल्याउने 
(ख) िालिाधलकाको धसकाइमा िेशखएका सिुारात्मक र सिल पक्षहरू पत्ता लगाउने र सहयोग गने  

(ग) िैशक्षक क्षधत हनुिाट जोगाउने 
(घ) धसकाइमा धनरन्त्तर रूपमा प्ररेरत गने 

(ङ) शिक्षण प्रवक्रयामा धनरन्त्तर सिुार गने 

(च) िैक्षशणक प्रवक्रयाको धनयधमत रूपमा अनगुमन गना 
 

(ख) धनणायात्मक मूल्याङ कन: विद्यालयले विद्याथीहरूको योग्यता, धसप र सक्षमताको स्तर धनिाारण गरेर विद्याथीहरूलाई उत्तीणा 
अनतु्तीणा गने िा तह धनिाारण गने िा तह िवृि गने अशन्त्तम धनणाय गनाका लाधग गने मूल्याङ कन धनणायात्मक मूल्याङ कन हो। 
धनणायात्मक मूल्याङ कन िेरै जसो औपचाररक तररकाले गररन्त्र् चाहे त्यो धलशखत, प्रयोगात्मक िा मौशखक विधि वकन नहोस।्  

 

धनणायात्मक मूल्याङ कनका उद्देश्यहरू  

● तोवकएको विद्याथीको धसकाइ उपलशव्ि मापन िा सधुनशित गने 

● विद्याथीहरूलाई शे्रणीकरण गने  

● विद्याथीलाई कक्षा चढाउन िा िोहोर् याउनका लाधग धनणाय धलने  

● िैशक्षक स्तरको तलुना गने 
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९.२.  प्रारशम्भक कक्षाको पढाइ मूल्याङ कनका अभ्यासहरू 

विद्याथीहरूको पढाइ धसप मापन गना राविय प्रारशम्भक कक्षा पढाइ कायाक्रममा पढाइ तत्त्िहरूमा आिाररत स्तरीय जाँच 
(Standardized Text) कायाक्रमको रणनीधत िनाएको र्। जनु िईुओटा प्रवक्रयाको माध्यमिाट पढाइ धसपको सक्षमता मापन 
गररन्त्र्न।् पवहलो प्रवक्रया प्रारशम्भक कक्षा पढाइ मूल्याङ कन (EGRA) र िोस्रो कक्षाकोिामा आिाररत प्रारशम्भक कक्षा पढाइ 
मूल्याङ कन (CB-EGRA) हनु।् 

 

(क) प्रारशम्भक कक्षा पढाइ मूल्याङ कन (EGRA)  

यो मूल्याङ कन गना िाह्य मूल्याङ कनकताा (External Assessor) को सहयोग धलइन्त्र्। मूल्याङ कनकतााले र्नोट गररएका नमनुा 
विद्यालयका कक्षा २ र ३ िाट िढीमा १२÷१२ जना विद्याथीहरूको नमनुा र्नोट गरेर पालैपालो पढाइ धसपको जाँच गर्ा। 
यसमा व्यशक्तगत रु्ट्टारु्टै्ट आिधुनक प्रविधिको प्रयोग गरेर Tangerine Software िाट विद्याथीको पालैपालो मूल्याङ कन गररन्त्र्। 

यसका ६ ओटा उपखण्िहरू र्न:् (१) श्रधुतिोि, (२) िणा पवहचान, (३) मारा पवहचान, (४) धनरथाक िब्ि पवहचान, (५) मौशखक 
पढाइ अनचु्रे्ि सवहत प्रश्न र (६) मौन पढाइसवहत प्रश्न 

 

(ख) कक्षाकोिामा आिाररत प्रारशम्भक कक्षा पढाइ मूल्याङ कन (CB-EGRA)  

यसमा पधन एक प्रकारको स्तरीय मूल्याङ कन हनु्त्र्। शिक्षकिाट कक्षा २ र ३ का विद्याथीहरूको पढाइ धसप मूल्याङ कन 
गररन्त्र्। यसको मखु्य उद्देश्य शिक्षक तथा विद्यालयले आआफ्नो विद्यालयको पढाइ धसपको सक्षमताको स्तर पत्ता लगाउनकुो 
साथै समस्याको धनिान गने र शिक्षण वक्रयाकलापको प्रभािकाररता पधन जाँच्न ुहो। यो मूल्याङ कन शिक्षक स्ियम ्ले एउटा 
कक्षािाट िढीमा २० जना विद्याथीहरू नमनुा र्नोट विधििाट र्नोट गरी समूहमा पढाइ धसप परीक्षण गररन्त्र्।  

यो मूल्याङ कनका लाधग कक्षा २ र ३ मा क्रमिैः नौ र िि ओटा उपकायाहरू र्न ्: अक्षर र मारा पवहचान, पररशचत िब्ि 
पढाइ, श्रधुतिोि, िब्िभण्िार, िोि, जोिा धमलाउन,े जोधिएका िब्ि रु्ट्याएर लेख्न ेअथाात वहज्जे धमलाएर लेख्न,े श्रधुत लेखन, गशणत 
विषयसँग सम्िशन्त्ित धभते्तपारोमा आिाररत प्रश्नको सही उत्तरमा िीक शचह्न लगाउने र कक्षा ३ मा शचरको िणान एउटा 
उपकायाको रूपमा थप गररएको र्।  

यी सिै उपकाया एक घण्टामा सम्पन्न गनुापने समय धसमा धनिाारण गररएको र्। कक्षाकोिामा आिाररत प्रारशम्भक कक्षा पढाइ 
मूल्याङ कन (CB-EGRA) गिाा िषामा एकपटक अधभभािक समेतलाई उपशस्थत गराई स्माइली कािा िेखाउनपुने व्यिस्था गररएको 
र्। यसको उद्देश्य शिक्षकले अधभभािकलाई पधन आफ्ना विद्याथीको पढाइ धसप स्तरको जानकारी गराउन ुहो। 

 

(ग) धनरन्त्तर पढाइ धसप मूल्याङ कन  

धनरन्त्तर विद्याथी मूल्याङ कनलाई शिक्षण धसकाइ वक्रयाकलापको अधभन्न अङ ग माधनन्त्र्। यो कक्षाकोिामा आिाररत एउटा 
मूल्याङ कन प्रवक्रया हो। यसमा विद्याथीको समग्र विकासको मापन हनु्त्र्। वििेषगरी यो मूल्याङ कन िईु ओटा उद्देश्य प्राधप्तका 
लाधग गररन्त्र्न।् पवहलो उद्देश्य पाठ्यक्रममा उशल्लशखत विषयिस्तगुत सैिाशन्त्तक ज्ञानको मूल्याङ कन गनुा हो भने िोस्रो उद्देश्य 
धसकेका ज्ञान र धसपका व्यािहाररक पररणामको मूल्याङ कन गनुा हो। यस मूल्याङ कनिाट विद्याथीको धसप धसकाइ कुन कुन 
विद्याथीले के कधत ज्ञान, धसप धसके, कसलाई कहाँ कठिन भयो, कसले के िझेुन, आठि जानकारीको वििरण सङ्कलन गररन्त्र्। 
यसरी सङ्कधलत वििरणको विश्लषेण गरी आिश्यकताअनसुार शिक्षण विधिका तौरतररकामा सिुार गनुा र आिश्यक परेका 
विद्याथीलाई वििेष प्राथधमकता ठिन ुराम्रो हनु्त्र्। 

 
धनरन्त्तर मूल्याङ कनको उद्दशे्य  

● मानधसक, िारीररक र भािानात्मक कुिलताको विकासमा सहयोग परु् याउने  

● शिक्षण धसकाइलाई अधभन्न अङ गको रूपमा स्थावपत गने 

● नीधत धनयम, िैशक्षक व्यिस्थापन, शिक्षण विधि आठिको सिुारका लाधग धनयधमत धनिान (Diagnosis) गने  

● िैशक्षक गणुस्तर कायम राख्न ेर धसक्ने धसकाउने प्रवक्रयाको सम्िन्त्िमा उशचत धनणाय धलने  
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९.३.  साङ्कधेतक भाषामा पढाइ तत्त्िगत धनरन्त्तर मूल्याङ कन गने आिार  

 

१. साङ्कधेतक भाषाको प्रयोग गरी पिन 

● ओष्ठ पिन 

● अक्षर, िब्ि, शचर र हातका चालमा तािात्म्यता 
 

२. लेख्य िणा सचेतीकरण 

● िणा सङे्कत ( Symbol) 

● सङे्कतन तथा विसङे्कतन (Encoding & Decoding)  

● िणा र सङे्कतको सम्िन्त्ि गाँस्न ुतथा िब्ि धनमााण (Word Attack: Construct new words using the parts of word) 

 

३. साङ्कधेतक िब्िभण्िार  

● िब्िको अथा पवहचान (Identifing meaning of words)  

● िब्िको उशचत प्रयोग (Ability to manipulate words based on context) 

● मूल आिार िब्ि पवहचान (Ability to identify main word) 

 

४. िोि  

● साङे्कधतक भाषाको प्रयोग गरी पािमा उशल्लशखत पार, घटना तथा घटनाक्रम पवहचान (Identify of actor, event and activity 

of the lesson)  

● साङे्कधतक भाषामा मूल सन्त्िेि तथा विचारहरू पवहचान (Identification of information and ideas) 

● साङे्कधतक भाषाको प्रयोग गरी अनमुान, वििेचना र सfरांि गने सक्षमता (Lesson Summarization or Critiques)  

 

५. लेखाइ  

● विराम शचह्नको प्रयोग गरेर ििु लेखन (Writing Punctuation) 

● स्पि र सरसती अधभव्यक्त (Clear expression) 

● उपयकु्त गधतका साथ लेखाइ गधत (Writing Speed) 
 

९.४.  िवहरा विद्याथीको धसकाइ मापन 

व्यिहारिाट के थाहा भएको र् भने उपयकु्त शिक्षण विधिको अभािमा िवहरा िालिाधलकाको िैशक्षक उपलशब्ि आसाधतत हनु 
सकेको रै्न । अधभव्यशक्तमा सीधमतताका कारण अन्त्य विद्याथीहरूको सरह िवहरा िालिाधलकाको धसकाइ मूल्याङ कन सहज 
रै्न । िवहरा िालिाधलकाको धसकाइ मूल्याङ कन उपयकु्त समायोजन तथा मूल्याङ कन केही विशिि विधिको सहायताले मार 
गना सवकन्त्र् । िवहरा विद्याथीको धसकाइ मापन धभर विद्याथीमा िेशखँिै गरेको क्रधमक प्रगधत र िैशक्षक उपलशब्िको माराको 
मापन पिार्न ् । विद्याथीको िैशक्षक उपलशब्िको मापन उपयकु्त समायोजन तथा िैकशल्पक मूल्याङ कन (Appropriate 

accommodations and alternative assessment) का माध्यमिाट गना सवकन्त्र् । धसकाइ अधभव्यशक्तको पयााप्त अिसर ठिनका 
लाधग मूल्याङ कनका सािनहरूमा विविधिकरण गनुापिार् । सनु्न सक्न ेअन्त्य विद्याथीहरूलाई झैँ पाठ्यक्रममा आिाररत मापनका 
(Curriculum Based Measurement) विधभन्न विधिहरूको प्रयोगिाट पधन िवहरा िालिाधलकाको धसकाइ उपलशब्ि मूल्याङ कन गना 
सवकन्त्र् ।दृष्यात्मक, शचरात्मक र व्यिहारमूलक वक्रयाकलापिाट धसकाइ मापन गना सवकन्त्र् । 

मूल्याङ कनका िैकशल्पक उपायकारूपमा िवहरा िालिाधलकामा आएको पररितान िेहायका माध्यमिाट मापन गना सवकन्त्र् । 

 
अिलोकन (Observation) 

िवहरा िालिाधलकाको धसप र क्षमतामा आएको पररितान प्रत्यक्ष रूपमा अिलोकन गरेर मापन गना सवकन्त्र् । अिलोकन 
विधिको प्रयोगले आकँलन गरेर मूल्याङ कन गने प्रचलनलाई धनरुत्सावहत गरी िास्तविक अिस्थाको पवहचान गना मद्दत गर्ा । 
िालिाधलकालाई तत्काल सिुारका लाधग सझुाि समेत धमल्िर् । अिलोकन विधिमा िालिाधलकाले गरेर िेखाइएको अिस्थामा 
सझुाि पाउँिर्न ्। अिलोकनका लाधग शिक्षक िा मूल्याङ कनकतााले उद्देश्य मापन गने गरी िनाइएको रुजसूुची र रेटीङ 
स्केलको प्रयोग गनुापने हनु्त्र् । अिलोकन गना प्रयोग गने रुजसूुची (check list) मा मूल्याङ कन गररने विद्याथीको नाम, 
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अिलोकनकतााको नाम, अिलोकनको मखु्य उद्देश्य, अिलोकन गररएको धमधत, अिलोकनिाट प्राप्त वििरण र सझुाि खलुाइएको 
हनु्त्र् । त्यस्तै गरी अिलोकनमा प्रयोग गररने रेटीङ स्केल (rating scale) मा धसकाइको क्षेरका आिारमा उपलशब्िको तहलाई 
खलुाइएको हनु्त्र् ।  

 
पनुसाङ्कलन (Recollection) 

िवहरा िालिाधलकाको उपलशब्िसँग सम्िशन्त्ित त्याङ्कको सङ्कलन िालिाधलकासँग धनकटतम भएर िसेका व्यशक्तसँगिाट गररने 
भएकाले पनुसाङ्कलन भधनएको हो । त्याङ्क सङ्कलन गिाा अन्त्तिााताा, सिे, िा रेवटङ स्केल जस्ता सामग्रीको प्रयोग गररन्त्र् । यस 
कायामा सहभागी हनुे िोस्रो व्यशक्त भनेका साथी, िौँतरी, शिक्षक, पररिारका सिस्य, सहयोगी, विद्यालयले व्यिस्था गरेको व्यशक्त 
आठि हनु सक्र्न ्। यस प्रवक्रयािाट िालिाधलकाको उपलशब्िको जाँच गिाा अधल र्रावकलो क्षेर जस्तै घर पररिारमा िा 
िावहर उनीहरूले प्रििान गने व्यिहारको समेत लेखाजोखा गररन्त्र् । यो विधिमा अिलोकनमा भन्त्िा कम खचा लाग्ने तथा िेरै 
र त्यपरक सूचना संकलन हनु्त्र् ।  

 
अधभलेखको पनुरािलोकन (Record Review) 

विद्यालयमा िालिाधलकाको सशञ्चत अधभलेख, विद्यालयले संकलन गरेको व्यशक्तगत अधभलेख, विद्याथीका उपलशब्ि िा उत्पािन 
(drawing, writing, audio-video recording etc), एनेक्िोटेल अधभलेख र विद्यालय िावहरको अधभलेख हनु्त्र्न।् यी 
अधभलेखहरूलाई जम्मा गरेर पनुरािलोकन गरी विद्याथीको मूल्याङकन गना सवकन्त्र् ।  

  
STAR परीक्षण 

 "Standardized Test for the Assessment of Reading" नामक कम्कयटुरमा आिाररत परीक्षणको मध्यमिाट पधन विद्याथी 
मूल्याङ कन गररन्त्र्। STAR पढाइ, STAR गशणत, STAR प्रारशम्भक साक्षरता कम्कयटुरमा आिाररत मूल्याङ कन विधि हो । यो विधि 
हालसम्म नेपालमा प्रयोगमा नभएता पधन प्रविधिमा आिाररत भएकाले धर्टै्ट आउने सम्भािना र् ।  

 

सञ्चार र भाषाको मूल्याङ्कनैः यसमा िवहरा िालिाधलकाले सङे्कत िा अन्त्य कुनै माध्यमिाट सूचना प्राप्त गने िा अधभव्यक्त गने 
धसप, व्याकरणगत धसप र गैह्र भावषक क्षमतामा हनुे विकासको मूल्याङ कन गररन्त्र् । िवहरा िालिाधलकाले सङे्कतको प्रयोग 
गरेर िा मखुाकृधतिाट िा हाउभाउिाट गरेको अधभव्यशक्त कधतको अथापूणा र् हेरेर मूल्याङ कन गना सवकन्त्र् ।  

 

विद्याथी मूल्याङ कन गिाा ध्यान ठिनपुने पक्षहरू  

● पूणा सञ्चार विधििाट मूल्याङ कन गने 

● पयााप्त उिाहरणहरू समािेि गराउने   

● समयमा किाइ नगने  

● प्रश्न गिाा िा जिार्को अपेक्षा गिाा िैकशल्पक विधिको प्रयोग गने  

● जिार्का लाधग र्नक िा सूर (clues) िताइठिने  

● सहयोगीको व्यिस्था गररठिने  

● सािारण भाषा र िाक्यको प्रयोग गने 

● सरल धनिेिन ठिने  
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एकाइ १०: िैयशक्तक िैक्षशणक योजना  
 

१०.१. िैयशक्तक िैक्षशणक योजनाको पररचय, महत्त्ि, प्रवक्रया र अधभभािकको भधूमका 
िालिाधलकाहरूको िारीररक, मानधसक, िौविक तथा संिेगात्मक अिस्थाको आिारमा धसकाइ सक्षमता र आिश्यकता र्रक 
र्रक हनु सक्र्न।् तसथा कायागत सीधमतता िा अपाङ गताका कारणले धसकाइमा समस्या भएका िालिाधलकाहरूको व्यशक्तगत 
िैशक्षक आिश्यकता सम्िोिन गना तयार गररने योजना न ैिैयशक्तक िैक्षशणक योजना हो। िालिाधलकाको सक्षमता, कठिनाइ, 

रुशच तथा धसकाइ अिस्थाको आिारमा पाठ्यक्रमले धनठिाि गरेको धसकाइ उपलशब्िहरू हाधसल गना िैयशक्तक िैक्षशणक योजना 
आिश्यक पिार्। अधभभािक र शिक्षकको सहभाधगतामा िालिाधलकाको आिश्यकताअनरुूपका िैक्षशणक वक्रयाकलापहरूको 
रैमाधसक योजना तयार गररन्त्र्। साथै धसकाइ उपलशब्िको रैमाधसक सधमक्षा गिै सो योजनालाई अद्यािधिक गररन्त्र्। िैयशक्तक 
िैक्षशणक योजना तयार गिाा अधभभािकको सहभाधगता सधुनशित गनुापिार्। विद्यालयको र्ारािासमा िसेर अध्ययन गरररहेका 
िालिाधलकाहरूको अधभभािकको सहभाधगता हनु नसकेमा सम्िशन्त्ित कक्षा शिक्षकले न ैयोजना तयार गनुापने हनु्त्र्। 

 

िैयशक्तक िैक्षशणक योजनाको महत्त्ि  

पाठ्यक्रमले कक्षागत रूपमा हाधसल गनपुने धसकाइ उपलशब्िहरू धनठिाि गरेको हनु्त्र्। ती धसकाइ उपलशब्िहरू हाधसल गना 
पाठ्यपसु्तकलगायतका विधभन्न िैशक्षक सामग्रीहरूको प्रयोग गरी िालमैरी शिक्षण विधिको प्रयोगद्वारा पिनपािन गराउनपुने 
हनु्त्र्। िैयशक्तक धभन्नताका कारण एउटै विषयमा पधन िालिाधलकाको धसकाइ र्रक हनु सक्र्। अपाङ गता नभएका 
िालिाधलकाहरूभन्त्िा अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूलाई धसक्नमा समस्या हनु सक्र्। त्यसकारण तहगत रूपमा धनिाारण 
गररएको धसकाइ सक्षमताअनसुार िालिाधलकाहरूलाई सहयोग गना िैयशक्तक िैक्षशणक योजनामा आिश्यक पिार्। 

 
िैयशक्तक िैक्षशणक योजना धनमााण गनुाको उद्दशे्यहरू  

● िालिाधलकाहरूको धसकाइ आिश्यकता पवहचान गना 
● िालिाधलकाको सक्षमता, अिरोि, रुशच थाहा पाउन 

● िालिाधलकाहरूको व्यशक्तगत धसकाइ आिश्यकताअनरुूप योजना िनाउन 

● योजना अनरुूप वक्रयाकलाप सञ्चालन गना 
● उपयकु्त िैक्षशणक विधि, सामग्री र्नौट र प्रयोग गना  

● कायाअनसुार समय व्यिस्थापन गना (Time on task) 

● अधभभािक र शिक्षकलाई मागाििान प्रिान गना र शजम्मेिार िनाउन 

● धनयधमत सिुारात्मक मूल्याङ्कन गना 
● िालिाधलकाको पढाइ धसपलगायत समग्र धसकाइ उपलशब्ि सिुार गना 
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िैयशक्तक िैक्षशणक योजना धनमााण प्रवक्रया  
 

 
 

िैयशक्तक िैक्षशणक योजना धनमााणमा अधभभािकको भधूमका  

● िैयशक्तक िैक्षशणक योजना धनमााण तथा रैमाधसक समीक्षात्मक अद्यािधिक गिाा विद्यालयमा उपशस्थत हनुे  

● आफ्नो िालिाधलकाको धसकाइ अिस्था, रुशच, सक्षमता, अिरोि आठििारे शिक्षकसँग र्लर्ल गने 

● िालिाधलकाको धसकाइ आिश्यकता अनरुूप सहभाधगतात्मक रूपमा िैयशक्तक िैक्षशणक योजना तयार गना मद्दत गने  

● िैयशक्तक िैक्षशणक योजनामा तोवकएको आफ्नो शजम्मेिारी अनरुूप िालिाधलकालाई घरमा सहयोग गने 

● िालिाधलकाको आिश्यकताअनरुूपका सामग्रीहरूको समयमा न ैव्यिस्थापन गररठिने  

● आफ्ना िालिाधलकाको धसकाइको अिस्थािारे जानकारीका लाधग समय समयमा विद्यालयमा जाने 
 

१०.२. िैयशक्तक िैक्षशणक योजनाको नमनुा पररचय, प्रयोग र मागाधनिेिन  

प्रारशम्भक तह (कक्षा १ िेशख ३) मा अपाङ गता भएका तथा कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाहरूको पढाइ धसप सिुार 
गना सहयोग पयुााउने उद्देश्यले िैयशक्तक िैक्षशणक योजना तयार गररएको र्। यस पशुस्तकामा िालिाधलकाहरूको व्यशक्तगत 
वििरण, सक्षमता, अिरोि, रुशच तथा पढाइ धसप, गशणत, स्िािलम्न, िानी व्यिहार, िारीररक गधतिीलता, भाषासञ्चार तथा सामाशजक 
धसप जस्ता क्षेरहरू समािेि गररएको र्।  

िैयशक्तक िैक्षशणक योजना तयार गनुापूिा धसकाइ अिस्था पवहचान गनाका लाधग अधभभािकको सहभाधगता सधुनशित गनुापिार्। 
धसकाइ अिस्था पवहचान गररसकेपधर् सोहीिमोशजम विद्यालय तथा घरमा गनुापने वक्रयाकलापसवहतको योजना िनाउनपुिार्। 
जसमा अधभभािकले घरमा गनुापने सहयोग, विद्यालय व्यिस्थपनले गने सहयोग र शिक्षकले कक्षाकोिामा गने िैक्षशणक 
वक्रयाकलापहरू स्पि रूपमा उल्लेख गररएको हनुपुिार्। स्रोत कक्षा तथा वििेष विद्यालयको हकमा यठि िालिाधलकाहरूको 
अधभभािकको सहभाधगता हनु नसकेमा सम्िशन्त्ित कक्षा शिक्षकले न ैयोजना तयार गनुापने हनु्त्र्।  

प्रत्येक रैमाधसकमा िालिाधलकाको उपलशब्ि समीक्षा गरी आगामी रैमाधसकको लाधग योजना िनाई कायाान्त्ियन गिै जानपुिार्। 
यस िैयशक्तक िैक्षशणक योजना अनरुूप सि ैप्रकारका अपाङ गता भएका तथा कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाहरूलाई 
पढाइ धसपका सि ैक्षेरहरू उपयकु्त नहनु सक्िर्, उिाहरणका लाधग िवहरा िालिाधलकाहरूका लाधग ध्िधन सचेतीकरण अनपुयकु्त 
हनु सक्िर्। त्यसैगरी दृविविहीन िालिाधलकाहरूका लाधग रङ, सङे्कत िा शचर पवहचान अनपुयकु्त हनु सक्िर्। तसथा शिक्षक 
तथा अधभभािकले िालिाधलकाको अपाङ गताको अिस्थाअनसुार अनपुयकु्त हनु ेक्षेरहरूलाई र्ािेर उपयकु्त क्षेरहरूमा मार 
योजना िनाउनपुिार्। पररयोजनाअन्त्तगात िनाइएको िैयशक्तक िैक्षशणक योजनाको नमनुामा िालिाधलकाहरूको व्यशक्तगत वििरण, 

सक्षमता, कठिनाइ, रुशच तथा धसकाइ अिस्थाहरू उल्लेख गररएको र्। त्यसैगरी धसकाइ अिस्था विश्लषेण गरी सोही अनरुूप 
रैमाधसक योजना धनमााण गने कुरा समािेि गररएको र्। योजना धनमााण गिाा धसकाइ क्षेर,, उद्देश्य, वक्रयाकलापहरू, सामग्री, 
समयािधि, शजम्मेिारी, उपलशब्ि सधमक्षा र योजना अद्यािधिक गने जस्ता विषयहरू राशखएको र्।  

 

  

  

 
समसत र समय 

तय{ 

 

 
असभभावकलाई 

आमन्त्रण 

 

 
असभभावकसगँ छलफल , 

योजना सनमडण (क्रियाकलाप 

तय र सजम्पमवेारी बारँ्फारँ्) 

 

 योजना कायाडन्वयन 

 

 
ससकाइ 

मलूयाकंन तथा 

योजना 
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िैयशक्तक िैक्षशणक योजनाको प्रयोग तथा धनिेिन  

● िैयशक्तक िैक्षशणक योजनाको पशुस्तकामा ठिइएको विद्याथीको व्यशक्तगत वििरण, सक्षमता (सिल पक्ष), अिरोि (कठिनाइ) 
र रुशच अधनिाया रूपमा भनुापिार्।   

● िालिाधलकाहरूको धसकाइ अिस्था पवहचान गरी आएको सूचनाहरू ठिइएको पढाइ धसप, गशणत, स्िािलम्िन धसप (विद्याथीले 
आर्ैँ ले गना सक्ने कुराहरू जस्तो लगुाको टाँक लगाउने, हात िनुे, नङ काट्ने, कपाल कोने, जतु्ताचकपल लगाउने, तनुा िाँध्ने 
आठि), िानी व्यिहार (विद्याथीहरूको िानी ब्यिहार जस्तो िोधलरहने, िरिराउने, शचमोट्ने, टोक्ने, थकु्ने, िकल्ने, अरूलाई वपट्न े
आठि), िारीररक गधतिीलता (हात खटु्टा तथा औलंाहरू चलाउने, सामान्त्य सामानहरू उिाउने, अन्त्य िरीरका भागहरू चलाउने 
आठि), भाषा र सञ्चार (विद्याथीले धनिेिन िा सङे्कत सनु्ने, िझु्ने र सोही अनरुूप प्रधतवक्रया गने, साथीहरूसँग अन्त्तरवक्रया गने 
आठि) तथा सामाशजकीकरण (साथीहरूसँग घलुधमल हनुे, नम्र भएर िोल्ने, आिर तथा माया गने आठि) क्षेरहरूमा अधनिाया 
उल्लेख गनुापिार्।  

● पढाइ धसप, स्िािलम्िन, िानी ब्यिहार, िारीररक गधतिीलता, भाषा र सञ्चार तथा सामाशजक धसपअन्त्तगातका क्षेरहरूमा रही 
रैमाधसक योजना िनाई कायाान्त्ियन गनुापिार्।   

● योजना गररएका वक्रयाकलापका आिारमा रैमाधसक रूपमा उपलशब्िको समीक्षा गरी अको रैमाधसकका लाधग योजना तयार 
गनुापिार्। 

● उपलशब्िको समीक्षा गिाा सिुार भइसकेको भए तीन ओटा स्टार (***), सिुारोन्त्मखु भए िईु ओटा स्टार (**) र सिुार 
नभएको अिस्था भए एक ओटा स्टार (*) ठिनपुिार्। 
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 १०.३ िैयशक्तक िैक्षशणक योजनाको नमनुा 
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एकाइ ११: िवहरा िालिाधलकाका धसकाइ सहयोगीहरू 

 

११.१. िवहरा िालिाधलकाका धसकाइ सहयोगीहरू 

िवहरा िालिाधलकाको शिक्षणसँग जोधिएका िेरै पक्षहरू र्न ्। विद्यालय एक्लैले सिै उद्देश्य पूरा गराउन कठिन र् । विधभन्न 
अध्ययनहरूले िवहरा विद्याथीको धसकाइ प्रवक्रयालाई प्रत्यक्ष िा परोक्ष रूपमा असर पाने पक्षहरूको सहयोगको आिश्यकता 
औलँ्याएका र्न ्। नेपालमा िवहरा विद्यालयका शिक्षक स्ियंको योग्यता तथा क्षमतामा सिुार गनुापने सझुािहरू प्राप्त भएका 
र्न ्। साङे्कधतक भाषाको प्रयोगिाट हनुे कक्षा शिक्षणमा शिक्षकका रूपमा विषयिस्तकुो ज्ञान र पेिागोशजकल धसप भएका 
व्यशक्तको उपशस्थधत, कक्षाकोिामा शिक्षकको उपशस्थधत र अनपुशस्थधतमा सहजीकरण गने व्यशक्तको भधूमका, अधभभािको भधूमका 
र विद्यालयमा काम गने कमाचारीको सहयोग तथा विद्यालयमा िवहरामैरी िातािरणले धसकाइमा िूलो प्रभाि पािार् । यस 
एकाइमा विद्याथीको धसकाइसँग प्रत्यक्ष िा परोक्ष रूपमा जोधिएका पक्षहरूको चचाा गररएको र् । 

 

(क) शिक्षक 

धनयमअनसुारको न्त्यूनतम योग्यता पगेुको, ताधलम प्राप्त, साङे्कधतक भाषाको प्रयोग गरी िवहरा विद्याथीलाई पढाउन सक्ने, िवहरा 
विद्याथीको स्िभाि िझेुको व्यशक्त न ैिवहरा िालिाधलकाका लाधग उपयकु्त शिक्षक हनु सक्र्न ्। सामान्त्य कक्षाका सिै 
शिक्षकले िवहरा कक्षामा शिक्षण गना सक्िैनन ्तर िवहरा कक्षाका सर्ल शिक्षकले सिै प्रकारका कक्षामा अध्यापन गना 
सक्र्न ्। शिक्षण गररने विषयिस्तकुो राम्रो ज्ञान, शिक्षण कला, साङे्कधतक भाषा, िवहरा संस्कृधत, िवहरा िालिाधलकाका वििेषताका 
िारेमा राम्रो जानकारी भएको र उनीहरूका अधभभािकसँग राम्रो सम्िन्त्ि कायम गना सक्ने क्षमता राख्न ुपने भएकोले िवहरा 
विद्याथी पढाउन ेशिक्षकको सािारण शिक्षकको भन्त्िा िढी शजम्मेिारी हनु्त्र् । िवहरा िालिाधलकाका शिक्षकको शजम्मेिारी िवढ 
हनु्त्र् । उनीहरूलाई पधन समय समयमा ताधलम ठिइ रहनपुने हनु्त्र् ।  

 

िवहरा िालिाधलकाका शिक्षकमा हनुपुने न्त्यूनतम गणुहरू 

● नेपाली साङे्कधतक भाषामा प्रभािकारी सञ्चार धसप भएको हनुपुने 

● िवहरा संस्कृधतप्रधत चतेना र सम्मान भएको हनुपुने 

● दृश्य िैशक्षक सामग्रीहरूको प्रभािकारी प्रिािन र प्रयोग गना सक्ने 
● िैधनक समयमा कक्षाकोिामा पढाउने  

● िैधनक पूिापाि योजना तयार गना सक्न े 

● कामका साथ हौसला ठिन सक्न े 

● कक्षाकोिाको िवहरामैरी तथा पहुँचयकु्त िातािरणमा व्यिस्थापन गना सक्ने    

● विद्याथीहरूको शजज्ञासा समािान गना सक्न े 

● िवहरा िालिाधलका र अधभभािकको भािना र चाहना िझु्न सक्ने  

● िालिाधलकाको आिश्यकतालाई वििेष ध्यान धलएर िैकशल्पक अनकुुल शिक्षण विधिको प्रयोग गना सक्ने  

● िवहरा शिक्षाको इधतहास, संस्कृधत, भाषाविज्ञान, प्रधसि सर्ल िवहरा व्यशक्तहरूकोसम्िन्त्िी विस्ततृ जानकारी भएको हनुे 
● श्रिणिाि भेिभािलाई धनरुत्सावहत गना सक्न े 

● िवहरा िालिाधलकाको िैशक्षक समस्या समािानमा गवहरो चासोका साथ अनसुन्त्िान गना सक्ने  

● पाियिस्तकुो राम्रो ज्ञान हनुपुने  

● सामान्त्य िालिाधलकालाई पढाउन ेक्षमता भन्त्िा िढी क्षमता हनुपुने 

● िाल मनोविज्ञानको ज्ञान भएको हनुपुने 

● समयपालना र धनयधमतता हनुपुने 

● धमतव्ययी, अनिुाधसत र नैधतकिान हनुपुने  

● कुलतको सङ्गत नगरेको व्यशक्त हनुपुने 

● सर्ासगु्घर साथै शचवटकै्क पोसाक हनुपुने 

● िवहरासँग घलुधमल हनुे क्षमता हनुपुने 

● नररसाउन,े उिाहरण िैरे ठिने हनुपुने 
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● माया ठिने हनुपुने 

 

शिक्षकको सेिा प्रिेिमा साङ्कधेतक भाषाको अधनिायाताैः  

िवहरा िालिाधलकाको विद्यालयमा साङे्कधतक भाषाको ताधलम नभएका शिक्षकले प्रिेि नपाउने व्यिस्थाको सधुनशितता हनु ुिवहरा 
शिक्षाका लाधग अधनिाया िता हो । अिको शिक्षक ताधलममा साङे्कधतक भाषाका अधतररक्त शिक्षण विधिमा सूचना तथा सञ्चार 
प्रविधिको प्रयोग एउटा अलग्गै विषयको रूपमा हनु ुआिश्यक र् । िवहरा िालिाधलकाको विद्यालयको प्रभािकाररता साङे्कधतक 
भाषा धसकाउन ेसंस्था िा कुन ैधनकायले सञ्चालन गरेको कायाक्रमको धनरन्त्तरतामा धनभार गर्ा । यसका लाधग सरकारी नीधतले 
शिक्षकको पूिा योग्यताका रूपमा समेटेको हनुपुिार् । 

 

(ख) वटपोट लेखन सहयोगी (Note taker) 

िवहरा विद्याथीलाई कक्षामा या अन्त्य समयमा हेना र र्लर्ल गरी धसक्न सशजलो होस भनी शिक्षकले पढाएको विषयिस्तकुो 
वटपोट गना खटाइएको व्यशक्तनै नोट टेकर िा वटपोट लेखन सहयोगी हो । शिक्षणका विषयिस्त ु िेरै हुँिा त्यधत नै खेर 
विद्याथीले सिै कुरा निझु्न सक्र्न ्। कुन कुरा िढी महत्त्िको हो थाहा नपाउन सक्र्न ्। त्यसैले पढाएकै िेलामा वटपोट 
गनाका लाधग अन्त्य सहपािी िा स्ियंसेिक िा पाहनुा सहयोगीको रूपमा काममा लगाइएको व्यशक्तको भधूमका जसले धनिााह 
गर्ा, उ न ै वटपोट लेखन सहयोगी हो । यो प्रिन्त्ि सिै कक्षामा सँिै नहनुे भएकाले आिश्यकतानसुार शिक्षकले व्यिस्था 
गनुापर्ा । 

  

(ग) नेपाली साङ्कधेतक भाषाका िोभाष े

सिै शिक्षकले साङे्कधतक भाषाको प्रयोग गरी शिक्षण गना नसक्िा रु्टै्ट िोभाषेको प्रयोग गनुापने हनु्त्र् । यो प्रिन्त्ि खशचालो हनुे 
भएकाले सँिै प्रयोगमा ल्याउन सवकँिैन । यसरी राशखएको िोभाषेले विधभन्न विषयको शिक्षण जस्ताको तस्तै अनिुाि नभएमा 
जोशखम पधन हनु सक्र् । नेपालका विद्यालयमा िोभाषेको प्रयोग नगन्त्य मारामा र् । विषय शिक्षणमा िोभाषेको प्रयोग गिाा 
भाषा अनिुाि गने व्यशक्तको सम्िशन्त्ित विषयिस्तकुो सािारण ज्ञान पक्षलाई पधन विचार परु् याउनपुने हनु्त्र् । अन्त्यथा उल्था 
गिाा अरू न ैअथा लाग्न ेसङे्कत प्रयोग गरी ठिने सम्भािना हनु्त्र् । अलग्गै िोभाषे शिक्षक उपलव्ि हनु नसकेमा सनुाइ क्षमता 
भएका तर साङे्कधतक भाषा जान्ने विद्याथीलाई पधन कक्षा शिक्षणमा िोभाषेको रूपमा प्रयोग गना सवकन्त्र् ।  

 

(घ) आिश्यकताअनसुार विधभन्न विद्यालय र कक्षामा घमेुर सेिा ठिने शिक्षक (Itinerant teacher) 

िवहरा विद्याथीका लाधग पढाउन े शिक्षकको सािारण शिक्षकको भन्त्िा िढी धसप र क्षमता हनुपुने तर सिै शिक्षकमा यो खिुी 
चाहेअनसुारको हनु नसक्ने भएकाले खास खास िेलामा शिक्षक र विद्याथीलाई वििेष सहयोग गनाका लाधग खटाइएको व्यशक्त 
न ैआिश्यकताअनसुार विधभन्न विद्यालय र कक्षामा घमुेर सेिा ठिने शिक्षक हो। यस्ता शिक्षकले िवहरा विद्यालयका शिक्षकले 
योजना िनाउन र शिक्षण गना सघाउ परु् याउँर्न ्भने कक्षामा नमनुा शिक्षण गर्ान ्। घमुेर सेिा ठिन ेशिक्षकले विद्यालयका 
व्यिस्थापकलाई िवहरा विद्याथीलाई शिक्षण गिाा आिश्यक व्यिस्थापकीय पक्ष र िवहरा विद्याथीका अधभभािकलाई 
िालिाधलकाको अथापूणा धसकाइका लाधग गनुापने कामका िारेमा समेत सहजीकरण गिार्न ्। उनीहरू आरू्लाई तोवकएको 
क्षेरका विद्यालयका शिक्षक, विद्याथी, व्यिस्थापक र अधभभािकलाई पालैपालो सहजीकरण गर्ान ्। 

 

िवहरा विद्याथीलाई आिश्यकतानसुार अधतररक्त कक्षाको व्यिस्था 
िवहरा विद्याथीलाई ठििा समयको एकपटकको कक्षा शिक्षणले मार धसकाइ पूरा गराउन कठिन हनु्त्र् । उनीहरूलाई विहान 
िा साँझमा घरमा िा र्ारािासमा पािको पनुरािृशत्त गराउने प्रिन्त्ि गराउनपुर्ा । यसका लाधग शिक्षक िा अधभभािक िा 
सहयोगी िा अन्त्य कुन ैसफ्टियरको प्रयोग गना सवकन्त्र् । 
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संििाक र िैकशल्पक सञ्चार Augmentative and alternative communication (AAC):  

जि मौशखक िा धलशखत सञ्चारका माध्यमले अथापूणा सञ्चार हनु सक्िैन, त्यस्तो िेलामा संििाक 
तथा िैकशल्पक सञ्चारको प्रयोग गररन्त्र् । यो विधिको प्रयोग सामग्रीसवहतको सहायतािाट र 
सामग्रीविना पधन गना सवकन्त्र् । सामग्रीविना गररने विधिमा िरीरको हाउभाउ िा मौशखक 
िा आखँाको चालको अधभव्यशक्त िा साङे्कधतक भाषाको प्रयोग पिार्न ्भने सामग्रीको प्रयोगमा 
पेपर पेशन्त्सलिेशख िास्तविक सामग्री िा आकृधत िा शचरात्मक सािन आठि 
पिार्न ्। यस विधिधभर सञ्चार प्रवक्रयामा प्रयोगमा आउने र्ापाका सािन, िुला अक्षर, tactile 
communication, video र सिैको पहुँच पगु्न ेखालको संरचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग आउँर् 
।  

 

संििाक र िैकशल्पक सञ्चारका सािनको नमनुा 
 
विद्यालयमा राशखन ेसङ्केतहरू  

प्रिेिद्वारमा, प्राङ्गणमा, कक्षाकोिािावहर, कक्षाकोिाधभर, िौचालयको ढोकामा, 
िौचालयधभर, पानीको िारामा, धसँढी तथा भर् याङमा, विद्यालयको सिारी सािनमा गना हनुे, 
गना नहनुे र प्रयोग विधि खलुाइएको साङे्कधतक भाषामा धनिेिनहरू ठिइएको शस्टकर 
टाँस्नपुर्ा ।  

 

िवहरा िालिाधलकाका लाधग कक्षाकोिा समायोजन 

िवहरा िालिाधलकाको कक्षाकोिा पयााप्त प्रकाि आउने (Classroom with enough light) हनुपुिार् । कक्षाकोिामा विद्याथी िसाइ 
व्यिस्थापन अङ्खग्रेजी य,ु धभ र अिाचन्त्राकारमा हनुपुर्ा । प्रकािको स्रोतपठट्ट अथाात र्ोटो शखच्ने पोशजसनमा विद्याथी िसाइ 
हनुपुर्ा। कक्षाकोिा शिक्षकको उपशस्थधत विद्याथी िसाइ िा सामग्री प्रििानका दृविकोणिाट पररमाशजात हनुपुिार् ।  

 

अधभभािक शिक्षा  

 

िवहरा िालिाधलकाको शिक्षामा प्रभािकाररताका उपायका सम्िन्त्िमा गररएका अध्ययनहरूले शिक्षक ताधलमका अधतररक्त 
अधभभािक शिक्षाको महत्त्ि समेत ििााएका र्न ्। आफ्ना िालिाधलकाका िारेमा शिक्षकलाई भन्त्िा अधभभािकलाई िढी 
जानकारी हनु्त्र् । िालिाधलका कुन कुरामा िढी रुशच गर्ान ्र कसरी धर्टो धसक्न सक्र्न ्भन्ने कुरा थाहा पाउन शिक्षकले 
धनरन्त्तर रूपमा अधभभािकसँग भेटघाट गरररहनपुर्ा । िवहरा िालिाधलकाको धसकाइमा अधभभािकको सहभाधगता भएमा धसकाइ 
प्रवक्रयामा तीव्रता र सहजता कायम हनु्त्र् । 

 

िवहरा िालिाधलकासँग शिक्षक, कमाचारी  र अन्त्य िालिाधलकाले गने व्यिहार  

िवहरा िालिाधलकालाई विद्यालयमा काम गने शिक्षक, कमाचारी, अधभभािक िा अन्त्य विद्याथीले होच्याउने र मानमिान हनु े
िब्िको प्रयोग िा व्यिहार गनुा हुँिैन । भाषा निझेुका कारण झको मान्नु हँिैन । उनीहरूका अगाधि सँिै खसुी भएर सोिेको 
प्रश्नको उशचत जिार् ठिनपुर्ा । काममा प्राथधमकाता ठिने धसकाइ सामग्री जटुाइठिने खेल सामग्री जटुाइठिने र खेलका विधिहरू 
धसकाइ ठिने गनुापिार् । उनीहरूको िारीररक आिश्यकता जस्तै भोक लाग्िा, धतखाा लाग्िा िा िौच लाग्िाका िखत सहयोग 
गनुापिार् । सिै काम अरूले गने नभई उनीहरूलाई रुवटनमा वहँिाइ उनीहरूिाट न ैकाम धलने गिाा स्िािलम्िी हनु्त्र्न ्।  

 


