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१.

ऩरयचम

ऩाठ्मक्रभ विकास केन्त्रफाट भाध्मशभक तह (कऺा ९ य १०) को स्िास््म , जनसङ्ख्मा तथा
िाताियण विषमको एकीकृत ऩाठ्मक्रभ ननभााण ब

ई कामाान्त्िमन बइयहे को छ । म

स

ताशरभको विषम िस्तु उतत ऩरयभाक्जात ऩाठ्मक्रभभा आधारयत बई विकास गरयएको छ ।
मो विषम सैद्धाक्न्त्तक , व्मािहारयक य जीिन

उऩमोगीसभेत बएको हुॉदा शिऺकरे नमाॉ

ऻान,शसऩ, प्रविधधसभेतको प्रमोग गयी कुिर शिऺण गनुा

आजको अऩरयहामा आिश्मकता

हो। त्मसकायण मो ताशरभरे स्िास््म

तथा

, जनसङ्ख्मा

िाताियण शिऺण गने

शिऺकहरूभा सभसाभनमक य व्मािहारयक ऻान तथा शसऩ प्रदान गयी कुिर

, चस्
ु त य

दरु
ु स्त फनाउन सहमोग गने छ। मसका साथै ऩाठ्मक्रभको भभाअनस
ु ाय शिऺकराई आ फ्नो
ऩरयिेिअनुसाय ऩठऩाठन गयाउन य स्थानीम स्तयभा

ऩाइने स्रोत साधनहरूको प्रमोगभा

सभेत सहमोगी हुने छ ।
ताशरभ ऩाठ्मक्रभ विकास गदाा शिऺकको ऩेसागत विकासको प्रारुऩ

, २०७२ य शिऺक

सऺभताको प्रारुऩ , २०७२ राई आधायबूत भागादिानका रुऩभा अनुसयण गरयएको छ ।
विगतको ताशरभ अभ्मासफाट सॊश्रेवषत शिऺकका ऩेसागत भाग (needs) तथा ऩरयभाक्जात
विद्मारम ऩाठ्मक्रभका कठठन एिभ ् भहत्त्िऩूणा विषम िस्तुराई मस ऩाठ्मक्रभको भु्म
विषमका रुऩभा छनोट गरयएको छ।
मस ताशरभ ऩाठ्मक्रभभा ताशरभको उद्दे श्म

, ताशरभको सऺभता , ताशरभको विषम

िस्तुताशरभ सञ्चारन कामाविधध , सहबागीहरूरे विद्मारमभा गरयने प्रमोगात्भक अभ्मास ,
ऩयीमोजना कामा , कामाभर
ू क अनस
ु न्त्धान य ताशरभ प्रभाणीकयण प्र

क्रक्रमाको फाये भा चचाा

गरयएको छ ।
२.

तामरभको रक्ष्म तथा उद्दे श्म

ऩरयिनतात सन्त्दबाभा शिऺक को ऩेसागत विकासराईा प्रविधधभैरी

, सहज य सभमानुकूर

फनाउॉ दै सफैशिऺकराईा ननयन्त्तय सक्रक्रम शसकाइको अिसय प्रदान गनुा मस ताशरभको प्रभुख
रक्ष्म हो । मस ताशरभ कामाक्रभभा विषम िस्तभ
ु ा आधारयत प्रशिऺण य विद्मारमभा
आधारयत स्िअभ्मासभापात ् प्रशिऺाथॉभा दे हामअनुसायका उद्दे श्म प्राक्तत हुने अऩेऺा
गरयएको छ :
क)

ऩाठ्मक्रभ य ऩाठ्म ऩुस्तकभा उल्रेख बएका अस्ऩष्ट विषम िस्तु प्रबािकायी रूऩभा
शिऺण गना

ख)

स्िास््म, जनसङ्ख्मा तथा िाताियण शिऺाका शिऺण विधधहरू शसतन
छनोट गना, अद्मािधधक त्माङ्खकहरूको खोजी गयी शिऺण गना
1

, यणनीनत

ग)

शिऺण विधधराई सभम सान्त्दशबाक फनाउॉ दै प्रमोगात्भक य व्मा

िहारयक फनाउन ,

स्थानीम स्रोत साधनको प्रमोगभा अशबिद्
ृ धध गना
घ)

शिऺकराईा आभने साभने ऩद्धनतफाट ननयन्त्तय ऺभता विकास गने

अिसयको

शसजाना गना
ङ)

स्िास््म, जनस ङ्ख्मा तथा िाताियण विषमसॉग सम्फक्न्त्धत विषम िस्तभ
ु ा
आधारयत बई ऩाठ मोजना ननभााण गयी अभ्मास गना

च)

सम्फक्न्त्धत विषमभा ऩरयमोजना कामा तथा कामाभूरक अनुसन्त्धान गयी प्रनतिेदन
तमाय गना

३.

तामरभका सऺभता

मस ताशरभको अन्त्त्मभा सहबागीहरूभा ननम्नानुसायका सऺभताहरू हाशसर हुने छन ् :
क)

स्िास््म जनस ङ्ख्मा य िाताियणका विविध ऩऺहरूको अन्त्तयसम्फन्त्धको
विश्रेषण

ख) जनसाङ्खक््मक त्माङ्खकका स्रोतको ऩठहचान गयी जनस

ङ्ख्मा व्मिस्थाऩनका

उऩामहरूको खोज
ग)

ठदगो विकासको मोजना, यणनीनत, भहत्त्ि तथा सूचकहरूको व्मा्मा

घ)

िाताियण सॊयऺणको व्मािहारयक कामाहरूको ऩठहचान य प्रदिान

ङ)

गुणस्तयीम जीिनको विविध ऩऺको सूचकको रेखाजोखा ।

च)

जैविक विविधताको सॊयऺण य मसभा ऩये को असयको न्त्मूनीकयणका
उऩामहरूको खोज

छ)

स्थानीम प्राकृविक स्रोतहरूको ऩठहचान

,

दर
ा िन्त्मजन्त्तु सॊयऺणका
ु ब

उऩामहरूको सचेतना कामाकराऩ तजुभ
ा ा
ज)

मौन प्रसारयत योगको योकथाभका उऩामहरू य सने ÷नसने योगहरूफाट फच्ने
उऩामहरूको सूची तमायी

झ)

िाताियण प्रदष
ू ण भाऩन य पोहोयभैरा व्मिस्थाऩनको विधधहरूको प्रदिान

ञ)

प्राथशभक स्िास््म ,

प्रजनन स्िास््म ,

प्रजनन अधधकाय ,

उऩबोतता

अधधकायको प्रमोग
४

तामरभ संयचना
क.

मो ताशरभ १५ ठदन अिधधको हुने छ । मसको ऩठहरो खण्ड १० ठदनको
ताशरभ कामािारा (Training-workshop) ढाॉचाभा पेसटुपेस भोडफाट क्जल्रा

सदयभुकाभभा अिक्स्थत िैक्षऺक ताशरभ केन्त्रभा सञ्चारन हुने छ । मसको

2

दोस्रो खण्ड ऩाॉच ठदन अिधधको स्िाध्माम अभ्मास
ख.

(Self-study exercise)

ढाॉचाभा आधारयत हुने छ।
दोस्रो खण्डको ऩाॉच ठदने स्िाध्माम अभ्मास ढाॉचाअन्त्तगात प्रशिऺाथॉरे आपू
कामायत विद्मारमभा आधारयत बई चाय ओटा ऩरयमोजना कामा ४५

ठदनशबर सम्ऩन्त्न गरयसतनुऩने छ । ऩरयमोजना कामाको सफै प्रनतिेदन

ऩठहरो खण्डको ताशरभ सम्ऩन्त्न बएको ५२ ठदनशबर सम्फक्न्त्धत िैक्षऺक
ताशरभ केन्त्रभा अननिामा रुऩभा ऩेस गनऩ
ुा ने छ । मसभा भर
ू त

: १० ठदने

ताशरभ कामािारा खण्डभा शसकाइएका सैद्धाक्न्त्तक ऻान तथा शसऩको
व्मािहारयक प्रमोग एिभ ् प्रशिऺाथॉको शसजानात्भक य प्रितानात्भक ऺभता
प्रदिान गना उऩमत
ु त ऩरयमोजना कामा (Project work) तोक्रकने छ ।

५

तामरभ ऩाठ्मक्रभ

ताशरभका ननधाारयत उद्दे श्म, सऺभता तथा सॊयचनासॉग अनक
ु ू शरत विषम सभेटी
ऩाठ्मक्रशभक ढाॉचाभा विषम िस्तु य खद
ु ताशरभ घण्टा सॊमोजन गरयएको छ :
क्र.स.

विषम िस्तु

क.

स्िास््म, जनसङ्ख्मा

१

स्िास््म, जनसङ्ख्मा य

विषम िस्तुको विस्तत
ृ ीकयण

सर बाय

य िाताियणको अिधायणा


स्िास््म, जनसङ्ख्मा य

१
य िाताियणका

िाताियणका विविध

विविध ऩऺहरूको भहत्त्ि य

ऩऺहरू

अन्त्तयसम्फन्त्धका फाये भा जानकायी

ख.

जनसाङ्खखखकी, जनसङ्ख्मा य

ऩरयितान य व्मिस्थाऩन

१

जनसाङ्खखखकीको



त्माङ्खकका स्रोतहरू

ऩरयचम



जनसङ्ख्माका कायक तत्त्िहरू



प्रक्रक्रमा य भाऩन तथा जनसङ्ख्मा य

२

व्मिस्थाऩन(प्राकृनतक, अप्राकृनतक विधध_
ग.

जनसङ्ख्मा, िाताियण य विकास

१

१

ठदगो विकासका



ऩूिााधाय य विश्िका सपर नभुना

अिधायणा तथा



ठदगो विकासका सूचकहरू

ऩ्
ृ िीको िहन ऺभता



ऩ्
ृ िीको िहन ऺभताको अिधायणा य िहन
ऺभता फनाइयाख्ने उऩामफाये जानकायी

3

घ.

नेऩारको जनसाङ्खखखकी क्स्थनत य िाताियण

१

जनसङ्ख्माको आकाय,



वितयण य िाताियण
सॊयऺण

३

जनसङ्ख्माको ऺेरीम वितयण य बौगोशरक
ऺेरअनस
ु ाय नेऩारको जनसङ्ख्माको क्स्थनत



सहयीकयण, भानिीम क्रक्रमाकराऩ



ऩारयक्स्थनतक प्रणारी य िाताियण
(अिधायणा, ठहभारी, ऩहाडी य तयाई
प्रदे िको ऩारयक्स्थनतक प्रणारीभा ऩये को
असय न्त्मन
ू ीकयणका उऩामहरू)



िाताियण सॊयऺण तथा व्मिस्थाऩन

ङ.

ऩारयिरयक जीिन शिऺा तथा गुणस्तयीम जीिन

१

ऩारयिारयक जीिन,



उियदानमत्ि, वििाह,
िद्
ृ धािस्था

३

ऩरयिायका सदस्महरूको बूशभका तथा
उियदानमत्िहरू



अशबबािकको बूशभका तथा क्जम्भेिायी



क्रकिोयक्रकिोयीको बशू भका तथा क्जम्भेिायी



अशबबािक य फारफाशरकाफीच सञ्चाय



रैङ्खधगक सभानताको राधग ऩरयिायको
बूशभका



स्िास््म य योग सम्फन्त्धभा ऩरयिायको
बशू भका य क्जम्भेिायी



वििाह य िद्
ृ धािस्था तथा साभाक्जक
सुयऺा



गुणस्तयीम जीिनका आधायहरू (भानि
विकास सूचकाङ्खक), सुखी जीिनको
सच
ू काङ्खक

च.

प्राकृनतक स्रोत तथा जैविक विविधता

१

प्राकृनतक स्रोत



प्राकृनतक स्रोतको ऩरयचम



प्राकृनतक स्रोतको व्मिस्थाऩन
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४

२

जैविक विविधता

जैविक विविधताका प्रकाय (अनुिाॊशिक, प्रजानत,
ऩारयक्स्थनतकीम प्रणारी)

३

िन्त्मजन्त्तु सॊयऺण



अिैध िन्त्मजन्त्तु चोयी शसकायी ऩरयचम



िन्त्म जन्त्तु सॊयऺणका उऩामहरू



िाताियण सॊयऺणभा सॊरग्न स्थानीम तथा
अन्त्तययाक्ष्िम सॊस्थाहरू

४

सॊयक्षऺत ऺेर



नेऩारभा सॊयक्षऺत ऺेरको अिधायणा य नमाॉ
विकास क्रभ

छ.

िाताियणीम स्िास््म य योगहरू

१

प्रदष
ू ण

५



प्रदष
ू णको ऩरयचम



प्रदष
ू णका प्रकाय (िामु प्रदष
ू ण, जर प्रदष
ू ण,
ध्िनन प्रदष
ू ण, जशभन प्रदष
ू ण, दृश्म प्रदष
ू ण,
प्रकाि प्रदष
ू ण)

२

पोहयभैरा



प्रदष
ू णका स्रोतहरू य असय



प्रदष
ू ण भाऩन गने विधधहरू



ठोस पोहयभैराको ऩरयचम य प्रकाय



ठोस पोहयभैरा व्मिस्थाऩनको अिधायणा



ठोस पोहयभैरा व्मिस्थाऩनका विशबन्त्न
चयणहरू

३

४

सने योग

नसने योगहरू



सने योगको ऩरयचम



चक्र



हे ऩटाइठटसका सफै प्रकायहरू



डेँगु



बाइयर इन्त्फ्रए
ु न्त्जाका प्रकायहरू



तमान्त्सय



भुटु तथा यततनरीसम्फन्त्धी योगहरू
(रृदमघात, भक्स्तष्कघात, िाथज्ियो य फाथ
भुटुको योग, भधभ
ु ेह)
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ज

क्रकिोयािस्था मौन तथा प्रजनन स्िास््म
शिऺा

6

५

१

मौनजन्त्म योग य



मौननकता, मसका भूल्मभान्त्मता

प्रजनन स्िास््म



मौननकताको भूल्म, अशबिवृ िसम्फन्त्धी
शसकाइका स्रोतहरू



रैङ्खधगकता, सम्फन्त्ध, आत्भीमता, प्रेभ,
मौननकता य प्रजननसम्फन्त्धी भूल्म



क्रकिोयक्रकिोयीभैरी स्िास््म सेिाहरू



क्रकिोयक्रकिोयीभैरी स्िास््म सेिाका
वििेषताहरू



प्रजनन अधधकाय य भानि अधधकाय



सॊस्कृनत, सभाज य रैङ्खधगकताको
मौननकताभा प्रबाि



अधधकायसम्फन्त्धी अन्त्तयााक्ष्िम सम्झौताहरू



मौननक अधधकायको सम्भान



मौन ठहॊसा, दव्ु मािहाय य कानुनी प्रािधान



मौन ठहॊसा य स्िास््म



विशबन्त्न प्रकायका ठहॊसाहरू



मौन ठहॊसा य भानि अधधकाय



मौन ठहॊसा व्मिस्थाऩन गने शसऩहरू



क्रकिोयािस्थाको विकासात्भक
ऩऺहरू,ऩरयितान,चासो धचन्त्ता व्मिस्थाऩन



क्रकिोयािस्थाका केटाकेटीहरूभा दे खखने
िायीरयक, बािनात्भक तथा भानशसक य
मौननक ऩरयितानहरू



क्रकिोयािस्थाभा हुने चासो, धचन्त्ता तथा
सभस्मा य मसको व्मिस्थाऩन



मौन तथा प्रजनन स्िास््म, प्रजनन
प्रणारी, ऩरयिाय ननमोजन तथा गबाननयोध



मौन तथा प्रजनन स्िास््म



प्रजनन अङ्खगहरू य नतनका कामाहरू



ऩरयिाय ननमोजन, गबाननयोध



तराभाइडडमा, गोनोरयमा, शबरयङ्खगी य



सनक्राइड (जनेक्न्त्रम भस
ु ा), एचआइबी
एड्स 7

२

भातशृ ििु स्िास््म य



सुयक्षऺत भातत्ृ ि

भातशृ ििु स्िास््म हे यचाह य मसका
उऩामहरू



सुनौरा हजाय ठदनको अिधायणा य भहत्ि



सुयक्षऺत भातत्ृ ि

झ.

उऩबोतता स्िास््म तथा साभद
ु ानमक स्िास््म

१

उऩबोतता अधधकाय



२

हार प्रचरनभा यहे का उऩबोतता

तथा उऩबोतता

अधधकायसम्फन्त्धी कानुनी प्रािधानहरू (ऐन,

स्िास््मको सॊयऺण

ननमभ, सॊविधानभा उल्रेख गरयएका
कानन
ु ी कुयाहरू)


उऩबोतता ठहतभा नेऩार सयकायरे चारेका
प्रमासहरू

२

स्िास््म सेिाका ऺेरका



नीनत तथा कामाक्रभहरू

स्िास््म सेिा उऩरब्ध गयाउने ननकामहरूय
उतत ननकामरे ठदने स्िास््म सेिाहरू



स्िास््म ऺेरका प्रभख
ु कामाक्रभहरू



स्िास््मसम्फन्त्धी नीनतहरू

ञ.

प्राथशभक स्िास््म हे यचाह य जोखखभप्रनत सािधानी तथा सुयऺा शिऺा

१

प्राथशभक स्िास््म

प्राथशभक स्िास््म हे यचाहका प्रभुख तरयकाहरू

हे यचाह

ABC ननमभ

२

कृत्ररभ श्िासप्रश्िास क्रक्रमा
काडडामाक भसाज िा भुटु भाशरस
विविध

ताशरभ अशबभुखीकयण, वप्रटे स्ट, ऩोस्ट टे स्ट य

२

ताशरभ ऩयीऺा
जम्भा

#)

नोट: प्रत्मेक सर १ घन्त्टा ३० शभनेटको हुने छ ।
६

तामरभ कामायन्वमन कामयपवधध
क.

मस ताशरभको रक्षऺत सभूहका सम्फन्त्धभा विगतभा दईु ओटा १० ठदने
ठटवऩडी भोड्मुर ऩूया गये का अथिा िुद्धरुऩभा ताशरभ अप्रातत स्थामी
शिऺकराई एक भठहने ताशरभको ऩूयक कोसाका रुऩभा मस ताशरभभा
सहबागी हुन मोग्म भाननने छ ।
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ख.

ताशरभको अन्त्त्मभा शिऺकको ऩेसागत विकास प्रारुऩ, २०७२ अनुसाय ऩयीऺा
सञ्चारन य

िैक्षऺक जनिक्तत विकास ऩरयषद्को शभनत २०७४

/०५/०६

गतेको ननणाम फभोक्जभ प्रभाणीकयण गरयने छ । ताशरभको अन्त्त्मभा
सम्फक्न्त्धत िैक्षऺक ताशरभ केन्त्रफाट प्रभाणऩर प्रदान गरयने छ ।
ग.

स्िाध्माम अभ्मास खण्डका राधग तोक्रकएको ऩरयमोजना कामा सम्ऩादन गने
दौयानभा सन्त्दबा साभग्री अध्ममन, विऻसॉगको ऩयाभिा तथा प्रनतिेदन रेखन
गनुा भर
ू त: प्रत्मेक प्रशिऺाथॉको ननजी दानमत्ि हुने छ । मस कामाका राधग
प्रशिऺाथॉराई आिश्मक ऩये भा ईभेर िा पोनभापात िा प्रत्मऺ बेट गयी

घ.

सम्फक्न्त्धत प्रशिऺकफाट भागादिान प्रातत गने सवु िधा उऩरब्ध हुने छ ।
ताशरभ सहजीकयण गदाा दे हामअनस
ु ायका न्त्मन
ू तभ विधधगत भाऩदण्ड ऩयू ा
गनऩ
ुा ने छ:



िैक्षऺक ताशरभ केन्त्रका विऻ प्रशिऺकफाट ताशरभ सेसन सञ्चारन गरयने छ।
विषमको प्रकृनतअनुसाय मस विषम का ऺेरभा राभो अनुबि बएका

व्मक्तत

तथा सम्फक्न्त्धत ननकामका ऩदाधधकायीराई प्रशिऺक फनाउन सक्रकने छ।


सूचना तथा सञ्चाय प्रविधध तथा सान्त्दशबाक ताशरभ साभग्री प्रमोग गदै

छरपर, अन्त्तयक्रक्रमा, अनुबि, घटना िा भाभरा अध्ममन , सभूहकामा तथा
प्रस्तुनत, स्थरगत भ्रभणरगामतका विधधको अिरम्फन गरयने छ ।


ताशरभका क्रभभा तोक्रकएको ताशरभ तमाकेजरगामतका सन्त्दबा साभग्री प्रत्मेक
सहबागीराई वितयण गरयने छ ।

७ तामरभ भूल्माङ्खकन

क. ताशरभ सम्ऩन्त्न गये ऩनछ प्रशिऺाथॉको उऩरक्ब्ध भूल्माङ्खकन गना

दे हामअनुसायका भूल्माङ्खकन अङ्खगगत अङ्खकबाय अनुसयण गनऩ
ुा ने छ :
भल्
ू माङ्खकनका अङ्खगगत अङ्खकबाय

क्र. स.

भूल्माङ्खकनका अङ्खग

अङ्खक बाय

१

ननमशभतता, सहबाधगता य सक्रक्रमता

५

२

शसजानात्भक तथा प्रितानात्भक कामा

१०

३

शरखखत ऩयीऺा

२५

४

स्िाध्माम अभ्मासअन्त्तगात ओटा ऩरयमोजना कामा १०
(२.५*ͯ४)
जम्भा

५०

प्रत्मेक अङ्खगको उिीणााङ्खक ५० प्रनतित हुने छ ।
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ग्रेडडङ ऩद्धनत

 ९० प्रनतित य सोबन्त्दा भाधथ अङ्खक आएभा विशिष्टतासठहत प्रथभ श्रेणी
 ८० प्रनतित य सोबन्त्दा भाधथ अङ्खक आएभा प्रथभ श्रेणी
 ६५ प्रनतित य सोबन्त्दा भाधथ अङ्खक आएभा द्वितीम श्रेणी
 ५० प्रनतित य सोबन्त्दा भाधथ अङ्खक आएभा तत
ृ ीम श्रेणी
 ५० प्रनतितबन्त्दा तरको अङ्खक आएभा
ख

अनुिीणा िा असपर

शरखखत ऩयीऺाका प्रश्नऩर ननभााण गदाा दे हामअनुसायको धग्रड
अिरम्फन गनऩ
ुा ने छ :

धग्रड ताशरका

क्र.

प्रश्नको प्रकाय

प्रश्न सङ्ख्मा

स.

८

प्रनतप्रश्न
अङ्खकबाय

ऩूणााङ्खक

१

फहुिैकक्ल्ऩक

१०

०.५

५

२

सङ्खक्षऺतत उियात्भक

५

३

१५

३

सभस्माभूरक

१

५

५

जम्भा

१६

-

२५

ऩरयमोजना कामय (Project work)

ताशरभ कामािारा खण्ड सम्ऩन्त्न गये ऩनछ सञ्चारन गरयने दोस्रो स्िाध्माम अभ्मास
खण्डभा प्रत्मेक प्रशिऺाथॉरे दे हामअनस
ु ायको विशिष्टीकयण भाऩदण्डफभोक्जभ ऩरयमोजना
कामा सम्ऩादन गनऩ
ुा ने छ ।
ऩरयमोजना कामा विशिष्टीकयण भाऩदण्ड
स्िाध्माम अभ्मास खण्डका राधग जम्भा छ ओटा कामा ननधाायण गरयएको छ ।
जसभा ऩरयमोजना -१ य ऩरयमोजना -२ अननिामा यहे का य फाॉकीभध्मे दईु ओटा गयी
जम्भा चाय ओटा ऩरयमोजना कामा सफै सहबागीरे सम्ऩादन गनऩ
ुा ने छ ।

प्रत्मेक

ऩरयमोजनाको ऩरयणाभका (Output) रुऩभा प्रत्मेक प्रशिऺाथॉरे प्रनतिेदन स्िरुऩको
अरगअरग प्रनतिेदन दस्तािेज िैक्षऺक ताशरभ केन्त्रसभऺ अननिामा रुऩभा ऩे
गनऩ
ुा ने छ :
ऩरयमोजना कामय – १: ऩाठमोजनाभा आधारयत मिऺण अभ्मास
(क)

पयक पयक १० ओटा ऩाठहरूको ऩाठमोजना तमायी गने

(ख)

प्रत्मेक ऩाठ मोजनाका आधायभा िैक्षऺक साभग्री विकास गने
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स

(ग)

प्रधानाध्माऩकफाट सफै ऩाठमोजना प्रभाखणत गने

(घ)

ऩाठमोजनाका आधायभा कामाताशरकाफद्ध शिऺण अभ्मास गने

(ङ)

प्रत्मेक ऩाठ शिऺणऩनछ विद्माथॉको ऩष्ृ ठऩोषण सङ्खकरन गने

(ङ)

ऩरयभाक्जात ऩाठमोजना अक्न्त्तभीकयण गने

नोट् मस कामाअन्त्तगात अन्त्म ऩरयमोजना कामारे नसभेटेका विषम िस्तु शिऺणका
राधग भार ऩाठमोजना तमाय गने

ऩरयमोजना कामय – २: कामयभूरक अनुसन्धान
शिऺकरे आफ्नो कामासम्ऩादन सुधायका राधग कुनै एउटा विषम ऺेरभा Kurth

Lewis द्िाया प्रनतऩाठदत ननम्नशरखखत चक्रअनुसाय कामाभूरक अनुसन्त्धान गयी
सोको प्रनतिेदन तमाय ऩाने

सभस्मा ऩठहचान
(Problem)

प्रनतफम्फन

मोजना ननभााण

(Reflect)

(Plan)

अिरोकन

कामाान्त्िमन

(Observe)

(Act)

ऩरयमोजना कामा – ३: जनसङ्ख्माको िद्
ृ धधरे भानि स्िास््मभा ऩये को प्रबािको
रेखाजोखा
(क)

आपू फसेको स्थानीम तहको वि.स.२०५८ य २०६८ को जनगणनाको ठटऩोट
गने

(ख)

उतत ऺेरको सो अिधधको जनसङ्ख्मा य

घटफढको अिस्थाको ऩठहचान

गने
ग)

जनसङ्ख्मा य

िद्
ृ धधरे स्थानीम िाताियण ऩये को नकायात्भक

ऩरयितानहरू(सयोकायिाराहरूसॉगको छरपरसभेतका आधायभा) को सूची
ननभााण गने
(घ)

िाताियणीम ऩरयितानरे भानि स्िास््मभा ऩये को असयको
ऩठहचान(सयोकायिाराहरूसॉगको छरपर सभेतका आधायभा) गने

(ङ)

स्िास््म, जनसङ्ख्मा य

िाताियणको अन्त्तयसम्फन्त्धको फाये भा शिऺण

शसकाइभा प्रमोग गना सक्रकने क्रक्रमाकराऩहरूको सूची ननभााण गने
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ऩरयमोजना कामय – ४ : वातावयण स्वास््मरे भानव स्वास््मभा ऩाये को प्रबावको
अध्ममन
(क)

आपू कामायत यहे को स्थानीम तहभा यहे को स्थानीम तहका बएका स्िास््म
सॊस्थाभा आएका त्रफयाभीहरूको

सात ठदनको त्रफयाभीहरूको स ङ्ख्मा ठटऩोट

गने
(ख)

िाताियण ऩरयितानको कायणरे त्रफयाभी बएका व्मक्ततहरू य योगहरूको सच
ू ी
तमायी गने

(ग)
(घ)

स्थानीम स्तयभा िाताियणीम सभस्माका कायण स्िास््मभा ऩये को असयको
सूची ननभााण (सयोकायिाराहरूसॉगको छरपर सभेतको आधायभा) गने

अध्ममनफाट प्रातत ननश्कषाको कऺा शिऺणभा उऩमोग गना सक्रकने कुनै
ऩाॉच क्रक्रमाकराऩहरूको प्रस्तुनत गने

ऩरयमोजना कामय–५: पोहोयको वगीकयण
(क)

नक्जकको कुनै खोरा , खोल्सा, फस्ती, फजाय, ल्मान्त्डक्रपल्ड साइटभा गई उतत
स्थानभा बएका ढर ननकास, पोहोयहरूको िगॉकयणसम्फन्त्धी ठटऩोट गने

(ख)

प्रदष
ू णको िगॉकयण गयी स्रोतहरूको िगॉकयण गयी ननम्न ताशरकाभा बने
क्र.स. प्रदष
ू णका प्रकाय

प्रदष
ू णका स्रोत

१

कुकुय बुकेको आिाज

ध्िनन

कैक्रपमत

२
३
४
५
(ग)

प्रदष
ू ण ननमन्त्रणको

उऩाम ऩठहचान , प्रनतिेदन तमाय य सोको प्रमोगफाये

तमायी गने

ऩरयमोजना कामय – ६M खाना ऩकाउन प्रमोग गरयने इन्धन य श्वासप्रश्वाससम्फन्धी
योगको अन्तयसम्फन्धको अध्ममन
(क)

तऩाईँ फसेको सभुदामभा दाउया
गये को ऩाॉच घय य फामो ग्मास

÷गुईँठा÷बुस प्रमोग गये य खाना ऩकाउने

÷एरऩी ग्माॉस प्रमोग गयी खाना ऩकाउने

गये को ऩाॉच घय य विद्मुत्को प्रमोग गयी खाना ऩकाउने गये को ऩाॉच घयको
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(ख)
(ग)

सूची ननभाणा गने

उनीहरूराई श्िासप्रश्िाससम्फन्त्धी योग रागे नरागेको छरपर गयी
भु्म कुया ठटऩोट गने

भु्म

श्िासप्रश्िाससम्फन्त्धी योग कभ गना स्थानीम स्तयभा गना सक्रकने प्रमासहरू
य उऩामहरूको सच
ू ी ननभााण (सयोकायिाराहरूसॉगको छरपरसभेतका
आधायभा) गने

(घ)

उक्ल्रखखत कामाहरू सभेटेको प्रनतिेदन तमायी गने

ऩरयमोजना कामय

– ७: ऩारयस्स्थततक ऩद्धततभा जनसङ्ख्मारे ऩाये को असयको

अध्ममन
(क)

आपू फसेको िासस्थान नक्जकैको कुनै एक ऩारयक्स्थनतक प्रणारीको
अिरोकन गने

(ख)

जनसङ्ख्माको िद्
ृ धधरे ऩारयक्स्थनतक ऩद्धनतभा ऩये को नकायात्भक असय

(चोयी शसकायी, िन विना ि, अनतक्रभण, प्राकृनतक स्रोतको दोहन , प्रदष
ू ण
आठद) को ठटऩोट गने
(ग)

ऩारयक्स्थनतक ऩद्धनतभा ऩये को नकायात्भक असय न्त्मूनीकयणका उऩाम
सयोकायिारासठहतको छरपरभा ऩठहचान ठटऩोट गने

(घ)

ऩारयक्स्थनतक ऩद्धनतभा ऩये को असय न्त्मूनीकयण गना उऩमुतत हुने तीन
ओटा शिऺण शसकाइ क्रक्रमाकराऩ ठटऩोट गने

(ङ)

उक्ल्रखखत कामाहरूको सभक्ष्टगत प्रनतिेदन तमाय गने

ऩरयमोजना कामय – ८: वातावयणको ऺेत्रभा कामययत संस्थाको स्थरगत अध्ममन
(क)

आपू फसेको सभुदामभा िा सभुदाम िरयऩरय िाताियण सॊयऺण य

व्मिस्थाऩनसम्फन्त्धी काभ गने कुनै एक िा दईु सयकायी÷गैय सयकायी÷ननजी
सङ्खघसॊस्थाको भ्रभण गने
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

सॊस्थाहरूरे गये का कामाहरूको सूची ठटऩोट गने

सॊस्थाहरूराई सयकायी स्तयफाट बए गये का सहमोगको विियण तमायी गने
िाताियण सॊयऺण य व्मिस्थाऩनका राधग स्थानीम सभद
ु ाम िा विद्मारमरे
खेरेको बशू भकाको सभीऺा गने

विगत एक िषाभा स्थानीम िाताियणभा आएका सकायात्भक ऩरयितानको
विियण तमाय गने

ΩΩΩ

13

