
�व�ान मेला प�रयोजनाह�को ला�ग  के के  �नयम र �दशा�नद�शह�  हुन?्

१) �व�याथ�ले प�रयोजनाको �योगा�मक ���या, डाटा स�कलन, र डाटा �व�लेषण को
सब ैकाम गनु�पछ�। �व�याथ� भ�दा अ�य �यि�तह�को ��य� सहयोग दे�खने
प�रयोजनाह�लाई �यायाधीशह�ले अयो�य घो�षत गन�छन।् �श�क, अ�भभावक वा
अ�य �यि�तह�ले �ा�व�धक स�लाह  र सहयोग उपल�ध गराउन स�छ�त
तर प�रयोजनाको वा�त�वक काय�मा सलं�न हुन स�दैनन ्।

२) �दश�नीह� य�तो  ठाउं �भ� अ�डन ुपछ�  -  ४५ से�म (१.५ �फट) अगा�ड दे�ख पछा�ड र
७५ से�म (२.५  �फट) एउटा छेउ दे�ख आक� छेउ स�म , १८० से�म (६ �फट) भ�दा कम
अ�लो ।

३) मेलामा टेबलको ठाउँ  मा� उपल�ध गराइनेछ । �दश�नीह� उनीह�ले आफै खडा गनु�
पछ�।

४) य�द �दश�नीमा �बजलु� �योग ग�रयो भने, सब ैि�वचह�, काड�ह�, र अ�य
उपकरणह� अनमुो�दत हुनपुछ�। �व�याथ�ह�ले कि�तमा छ (6) �फट लामो, आ�नै
ए��टे�सन काड�  �दनपुछ�। प�रयोजनाको  भना�  फारममा अनरुोध गरेमा  �व�यतुीय
आउटलेटह� उपल�ध हुनेछन।्

५) �नण�य परूा नभएस�म �व�याथ�को र स�बि�धत �व�यालय को नाम दे�खन ुहँुदैन।

६) प�रयोजनाको उ�दे�य, �योग ग�रएका ���याह�, त�या�क र जानकार�को �ोत
इ�या�द उ�लेख गन� रेकड� बकुह� �यायाधीशह��वारा गन�  पर��णको ला�ग उपल�ध
हुनपुछ�। दै�नक / आव�धक लगह� रेकड� बकुको  ला�ग अ�य�धक �सफा�रस ग�र�छ।



७) �ेड ४-१२ मा कश�ेका जनावरह�को �योग गन�को ला�ग I.S.E.F को  �दशा�नद�श को
कडाईका साथ पालना गनु�पछ�।  यो �नयमको उ�ल�घन  भएमा, �यायाधीशह� अनसुार
य�ता प�रयोजना अयो�य हुनेछ।

८) I.S.E.F का  �नयम अनसुार, �न�न व�तहु� कुन ैप�न प�रि�थ�तमा प�रयोजना
�दश�नीमा समावेश गन� स�कँदैन (�यसको स�टामा �च�ह� वा फोटोह� �दश�न गन�
अनमु�त �दइ�छ) :

क) कश�ेका/ अकश�ेका  जनावर  जस�भ� मा�छेह� पछ�न
ख) �ब�वाह�
ग) सरं��त कश�ेका जनावर वा उसका भागह�
घ) जी�वत रोगजनकह�, माइ�ो�बयल क�चरह� वा कवक ज�त ै �ेड मो�ड, आ�द।
ङ) खलुा आगो।
च) रसायन (पानी प�न)
छ) कुन ैप�न अ�य साम�ी जनु जनताको ला�ग खतरनाक छ

९)मा�थका कुन ैप�न �वषयह� समावेश गन� प�रयोजनाह�का  �दशा�नद�शह� हेन� को
ला�ग �न�न वेबसाइटमा जानहुोस:् https://ruleswizard.societyforscience.org



१०) यी �दशा�नद�शह� परूा नगन� प�रयोजनाह� िज�ला �व�ान
मेलामा िज�नको ला�ग यो�य हुने छैनन ्र  �यसलेै �े�ीय, रा�य
वा अ�तरा�ि��य �तरह�मा भाग �लन यो�य छैनन ्।

क�ता अवाड� �दइने छ ?

��येक �ेड �तरमा प�रयोजनाह� छु�टाछु�टै जांच ग�रनेछ।

�याय ता�लका मा सचूीब�ध गरेको मापद�डको आधारमा ��येक प�रयोजना लाई
�यायाधीशको म�ूया�कनका आधारमा परु�कृत ग�रनेछ। �यायाधीशह�को �नण�य
अि�तमहुनेछ।

��येक �ेड /�वषय �े�मा सब ैप�रयोजनाह�लाई पदक, �रबन, वा �माणप�  �वारा
स�मा�नत ग�रनेछ।

��येक �ेड र �वषय �े�ह�मा उ�कृ�ट प�रयोजनाले �वशषे मा�यता �ा�त गन�छ।

के�टक� अमे�रकन वाटर क�पनीले ��येक �ेड �तर ४ -८ मा "उ�कृ�ट पानी
प�रयोजनाह� समावेश गन� जल �व�ान" को ला�ग �वशषे परु�कारह� र �ेड ९-१२ को
ला�ग एक परु�कार प�न �ायोिजत गन�छ।



सब ै�व�ान मेला को �वे�ह� ने��ट जेनेरेशन साइंस ��या�ड��स/के�टक� एकेड�ेमक
��या�ड��स फॉर साइंस ए�ड ईि�ज�नय�र� को अ�यासह�  र साथ ैप�रयोजना �दश�न
को मापद�ड अनसुार �नण�य ग�रनेछ।

��नह� सो�ने र सम�याह� प�रभा�षत गन�
कुन ैप�न �ेड �तरका �व�याथ�ह�ले आफूले पढेका पाठह�, उनीह�ले अवलोकन गन�
घटनाका �वशषेताह� र उनीह�ले आ�नो मोडले वा व�ैा�नक अनसु�धानबाट �नकालेका
�न�कष�ह�बारे एकअका�लाई ��नह� सो�न स�म हुनपुछ�। ईि�ज�नय�र�को ला�ग,
�तनीह�ले समाधान गन� सम�या प�रभा�षत गन� र यसको समाधानको ला�ग अवरोध र
�व�श�टताह�मा नेत�ृव गन� �वचारह� �नका�न ��नह� सो�न ुपछ�। (NRC �ेमवक�
२०१२, p. ५६)

मोडलेह�को �वकास र �योग गन�
मोड�लङ �ारि�भक �ेडह�मा स�ु हुन स�छ जसमा  �व�याथ�ह�को मोडलेह� ठोस
"ति�बरह�" र/वा भौ�तक �केल मोडलेह� (ज�त ैखेलौना कार) बाट प�छका �ेडह�मा
सा�द�भ�क स�ब�धह�कोअमतू� (ए����ेत) ��त�ुत हु�छ ज�तो  एउटा रेखा�च� जसले
व�त ु�वशषे मा हुने बलह� को ��त�ुत गछ�। (NRC �ेमवक� , २०१२, p.५८)

योजना बनाउने र अनसु�धान स�चालन गन�
�व�याथ�ह� लाई उनीह�को  K-१२  वष�ह�मा �व�भ�न �कारका अनसु�धान योजनाह�
बनाउने  र स�चालन गन� अवसरह� पाउनपुछ�। सब ैतहमा, �तनीह�ले अनसु�धानमा
सलं�न हुनपुछ� ...(NRC �ेमवक� , २०१२ , p.६१)

त�यांकको �व�लेषण र �या�या गद� ... त�यांक लाई कुन ै �पमा ��ततु गन� जसले कुनै
प�न ढाँचा र स�ब�धह� �कट गन� स�छ जसको मा�यम बाटा अ�लाई प�रणामह�
पठाउन  स�क�छ।    �कनभने �ाथ�मक त�यांक को थोरै अथ� हु�छ , व�ैा�नकह�को
�मखु अ�यास चा�ह ं ता�लका, �ा�फङ, वा सांि�यक�य �व�लेषण माफ� त त�यांक लाई
�यवि�थत र �या�या गनु� हो। (NRC �ेमवक� , २०१२ , p. ६१ -६२ )



ग�णत र क��यटेुशनल सोचको �योग
�व�ान र इि�ज�नय�रङमा ग�णत र क��यटेुशनल सोच कसर� लाग ूग�र�छ भ�ने कुरामा
�भ�नता भए ताप�न ग�णतले इि�ज�नयरह�लाई व�ैा�नक �स�धा�तह�को ग�णतीय
�प लाग ूगन� र व�ैा�नकह�लाई इि�ज�नयरह� �वारा �डजाइन गरेको शि�तशाल� सचूना
��व�धह� �योग गन� स�म बनाएर यी दईु �े�ह�लाई एकसाथ �याउँछ।   (NRC
�ेमवक� ,  २०१२, प�ृठ ६५)

�या�याह� र �डजाइन समाधानह�को  �नमा�ण गन�
�व�ानको ल�य �या�याह� �नमा�ण घटनाका कारणह�को  ला�ग  गनु� हो।
�व�याथ�ह�ले आफैले  �या�याह� �नमा�ण गनु�पछ�  र  साथ ैउनीह�ले आ�ना �श�कह�
वा पढाइह�बाट �सकेका ��यानड� �या�याह� लाई लाग ूगनु� पन�छ। (NRC �ेमवक� ,
२०१२, प�ृठ ५२)

जानकार� �ा�त गन�, म�ूया�कन गन� र जानकार� स�चार गन�
�व�ान र ईि�ज�नय�र�को कुन ैप�न �श�ाले �व�याथ�ह�को प�ने र डोमेन-�व�श�ट पाठ
उ�पादन गन� �मता को  �वकास गनु� पछ�।  (NRC �ेमवक� , २०१२,  प�ृठ ७६)

�व�ान मेला को समयमा सब ैसरु�ा �दशा�नद�शह� पालना गन�

�ायः हेदा�खेर� �दश�नी आकष�क हु�छ र �व�याथ�ले आफैले गरेको कामको �माण देखाउँछ

जन�ल/�याब नोटबकुमा �योगा�मक रेकड�ह� हु�छ




