
 
 

"हाम्रो पााँचखाल" 

स्थानीय पाठ्यक्रम २०७८ 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                                            

प्रकाशक: 

पााँचखाल नगरपाललका 

लशक्षा, यवुा तथा खेलकुद शाखा 



 
 

भूममका 

मानव ससंाधन ववकासको प्रमखु वाहक भनेकै गणुस्तरीय लशक्षा हो । मानव, राष्ट्र र ववश्व सकारात्मक 
ददशातर्फ  गततशील बनाउन लशक्षाको महत्वपणूफ भलूमका रहेको हुन्छ । लशक्षाको माध्यमवाट न ैसमाजमा 
व्याप्त असमानता, पछौटेपन र दररद्रताको अन्त गरी ससुसं्कृत समाज तनमाणफ गनफ सनकन्छ । मयमलुक, 

गणुस्तरीय तथा व्यवहाररक लशक्षाले मात्र पररवार, समाज र राष्ट्रको मर्थफक सामाजजक रुपान्तरणको 
अपेक्षा परुा गनफ सक्दछ । लशक्षालाई पररणाममखुी बनाउन यसलाई सान्दलभफक र मवश्यकतामलूक 
तलु्याउन ुपछफ । उपलब्ध मानव पजूीलाई मन्तररक र बाह्य बजारको माग सहुाउाँ दो तलु्याउन उपयकु्त 
लशक्षा नीतत, कायफक्रम र प्रववर्धको प्रयोगमा जोड ददन ुपछफ । शकै्षक्षक प्रकृयावाट व्यजक्तगत स्वाथफ भन्दा 
राष्ट्रदहत र राजष्ट्रयतालाई सवोपरी ठानी कतफब्य तनबाफह गने जनशजक्तको ववकासको अपेक्षा गररएको हुन्छ 
। सामाजजनककरणको प्रनक्रयामा सहयोगी, मानवीय मलु्य मान्यताप्रतत कदटबद्ध र राष्ट्र तनमाफणमा 
दृढसकंजल्पत र स्पष्ट्ट लशक्षा नीततले मात्र ैसमदृ्ध मलुकु बन्न सक्छ ।  

पााँचखाल नगरपाललका प्रचरु सम्भावनाहरु बोकेको नगरपाललका हो । यहााँको भौगोललक अवस्था अनसुार 
स्थान ववशषे र्रक र्रक पदहचान र उत्पादन रहेको छ । यहााँका जल, जलमन, जङल, जडडबटुी र ससं्कृतत 
लगायत प्राकृततक, ऐततहालसक र परुाताजत्वक सम्पदाहरु अमलु्य नीर्ध हुन ् । यी स्रोतहरुको पदहचान, 

सरंक्षण, सवंधफन र पणूफ उपयोग गनफ नगरपाललकाले उर्चत नीतत अवलम्वन गदै मएको छ । स्रोत 
साधनहरुलाई उत्पादन तथा ववकाससाँग जोड्न नगरपाललकाले ववलभन्न क्षेत्रगत नीततहरु तय गने तथा 
कायान्वयन गने सन्दभफमा लशक्षा नीततलाई यसको प्रमखु कडीको रुपमा ललई मधारभतू तह १– ८ का 
लार्ग यो स्थानीय पाठ्यक्रम तनमाफण गररएको हो ।  

लशक्षाको ववकेन्द्रीकरण सम्वन्धी सवंधैातनक व्यवस्था वास्तववक कायफन्वयन गनफ तनलमफत यस स्थानीय 
पाठ्यक्रम तनमाफण गदाफ राजष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ को मागफदशफन र मधारभतु तह(कक्षा १–८)को 
पाठ्यक्रम, प्राथलमक लशक्षा पाठ्यक्रम २०६५ र स्थानीय पाठ्यक्रम ववकास तथा कायाफन्वयन मागफदशफन 
२०७६ समेतलाई मधार मातनएको छ ।  

केवल पाठ्यक्रम तनमाफण हुन ुमात्र ैमहत्वपणूफ कायफ होइन । यसको प्रभावकारी कायफन्वयन भयो भने मात्र 
अपेजछछत उद्देश्यहरु हालसल हुन सक्दछन ् । तसथफ यो पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कायफन्वयनमा सम्बद्ध 
सरोकारवाला सब ै पक्षको सनक्रय सहभार्गता हुन ुजरुरी छ । त्यसका तनजम्त लसक्नका लार्ग लसकाउने 
वयैजक्तक लशक्षण र नवीन शलैीहरु अवलम्बनप्रतत सजक हुन ुपदफछ । तयन ैकुराहरुलाई यस पाठ्यक्रमले 
स्पष्ट्ट रुपमा तनदेशन गरेको छ । यो पाठ्यक्रमले पााँचखाल नगरपाललकाको लशक्षालाई ब्यबहाररक र जीवन 
उपयोगी बनाउन सर्ल हुनेछ भन्ने कुरामा हामी पणूफ ववश्वस्त छौं ।  



 
 

तनधाफररत समयावर्ध लभत्र कायफयोजना तनमाफण, पाठ्यक्रम मस्यौदा सलमतत गठन, ववज्ञहरुसाँगको परामशफ, 
सरोकारवालाहरुसाँग सझुाव सङ्कलन एवम ् प्रधानाध्यापक, लशक्षक, बवुद्धजीवी, समाजसेवी र सघं ससं्थाका 
प्रतततनर्धहरुसाँग छलर्ल लगायतका महत्वपणूफ कायफ प्रनक्रया अवलम्वन गरी व्यापक छलर्ल र बहस 
पश्चात यो पाठ्यक्रम तयार भएको छ । यस प्रनक्रयामा सनक्रय सहभागी यस नगरपाललकाका 
जनप्रतततनर्धहरू, लशक्षाप्रेमी, समाजसेवी, राजनीततक, मर्थफक र सामाजजक जीवनका प्रबदु्ध व्यजक्तत्वहरु 
समेतको सहभार्गताप्रतत नगरपाललका सबमैा ववशषे धन्यवाद ज्ञापन गदफछ । यो पाठ्यक्रमको मस्यौदा 
तनमाफण सलमततका सयंोजक श्री दीनानाथ पन्थी, सदस्यहरु श्री उदय प्रसाद कोईराला, श्री नारायण कुमार 
राई, श्री धन वहादरु बस्नेत, श्री बकुैण्ठ प्रसाद न्यौपाने, श्री बेग बहादरु थापा र श्री गगंा कुमारी रावल 
रहनभुएको र्थयो । पाठ्यक्रमलाई मतुफरुप ददन महत्वपणुफ योगदान पयुाफउन ु हुने नगर प्रमखु श्री महेश 
खरेल उप प्रमखु श्री लक्ष्मी दनवुार प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृत श्री लशव प्रसाद हुमेगाईं लगायत पाठ्यक्रम 
तनमाफण कायफमा प्रत्यक्ष अप्रत्क्ष रुपमा सहयोग पयुाफउनहुुने सम्पणूफ महानभुावहरुमा यस अवसरमा 
नगरपाललका सबलैाई धन्यवाद ददन चाहन्छ ।   

अन्त्यमा, यस नगरपाललकाले तनमाफण गरेको गरुुयोजना अन्तगफत लशक्षा ववज्ञान तथा प्रववर्धको क्षेत्रमा तय 
गररएको नारालाई साथफक तलु्याउन यो पाठ्यक्रमलाई पााँचखाल नगरपाललकामा प्रभावकारी रुपमा 
कायफन्वयन गनफ सम्बद्ध सरोकारवाला पक्ष सबकैो अहम ् भलूमका रहने हुाँदा यस पाठ्यक्रमको तनरन्तर 
समसामयीक थप सधुारका लार्ग सबसैाँग समालोचनात्मक राय, सल्लाह, सझुाव र दटप्पणीको अपेक्षा 
गररन्छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

नगरप्रमखुको भनाई 

नेपाल ववववधतायकु्त देश हो । ववववधताको सम्मान, ववकास, प्रचारप्रसार र सरंक्षण गने भरपदो माध्यम 
भनेकै लशक्षा हो । लशक्षाको ववकास बबना अन्य पक्षको ववकास सम्भव न ैहुाँदैन । यस अथफमा हेदाफ लशक्षा 
सम्पणूफ ववकासको प्रमखु मधार पतन हो । समग्र लशक्षा प्रणालीलाई ब्यवजस्थत गदै गणुस्तरीय लशक्षा 
प्राप्त गनफ पाउने नागररकको अर्धकारलाई सहज बनाउन सनकयोस भनेर हामीले पााँचखाल 
नगरपाललकालभत्र ववलभन्न शकै्षक्षक कायफक्रमहरू सञ्चालन गदै मएका छौं । अरु क्षेत्रको ववकास जस्तो 
लशक्षा क्षेत्रको ववकास तरुुन्त ै देखखने खालको हुाँदैन तथापी हामीले योजनाबद्ध रुपमा शकै्षक्षक ववकासका 
कामहरू गदै जााँदा हाम्रा भावी सन्ततीहरूले पतन यसबाट प्रततर्ल ललन सक्नेछन ्। गणुस्तरीय र व्यवहार 
उपयोगी लशक्षाको माध्यमले हामी ससुसं्कृत र सभ्य नागररक तयार गनफ चाहान्छौं । सम्बदृ्ध र ववकलसत 
समाज तनमाफण गनफ चाहान्छौं । श्रममतै्री र उत्पादनशील नागररक तयार गनफ चाहान्छौं । र, नागररकलाई 
स्वालभमानी र मत्मतनभफर हुन प्रोत्सादहत गनफ चाहान्छौं । यी सबकैा लार्ग हामीलाई गणुस्तरीय र 
व्यवहाररक पाठ्यक्रम चादहन्छ । गणुस्तरीय र व्यवहाररक लशक्षण लसकाइ चादहन्छ । र, गणुस्तरीय 
शकै्षक्षक वातावरण चादहन्छ । यी सब ै कुराहरूको ब्यवस्थापन गदै लाने सन्दभफमा सवंवधानले ददएको 
माध्यलमक तहसम्मको शकै्षक्षक अर्धकार प्रयोग गरी शकै्षक्षक सत्र २०७९ बाट कक्षा १–८ को स्थानीय 
पाठ्यक्रम तनमाफण गरी लाग ू हुने कुरा जानकारी गराउन पाउाँदा मलाई खशुी लागेको छ । स्थानीय 
पाठ्यक्रम तनमाफण पश्चात ् त्यसको प्रभावकारी कायाफन्वयनमा स्थानीय तहले मवश्यक अनगुमन गने, 

ववद्यालयहरूले यसलाई कायाफन्वयन गदै लाने र मवश्यकताको मधारमा समयानकूुल बनाउदै लजैाने हो 
भने यसको प्रभावकाररत अझ ै बढेर जाने मेरो ववश्वास छ । स्थानीय जात, जातत, भाषा, धमफ ससं्कार, 
ससं्कृतत उद्योग, पयफटन, सामाजजक मलू्यमान्यता, परम्परा, चाडपवफ, हाटबजार,  मददको बारेमा मवश्यक 
जानकारी गराई मफ्नो पररवेश, सामाजजक, भौगोललक, मर्थफक, सांस्कृततक अवस्थाको बारेमा ससुरू्चत 
गराउन ुस्थानीय पाठ्यक्रमको एक प्रमखु उद्देश्य हो । समावेशी तथा सबकैो अपनत्व महशसु हुने खालका 
स्थानीय ववषयवस्तकुो पषृ्ट्ठभलूममा तनलमफत स्थानीय पाठ्यक्रमबाट मपसी सद्भाव, मेललमलाप, सामदुहक 
कायफ, सदहष्ट्णुता तथा राजष्ट्रय एकताको भावनाको ववकासमा पतन सहयोग पगु्ने अपेक्षा राख्न सनकन्छ । 
“ववश्वब्यापी सोच, स्थानीय अभ्यास” भन्ने स्थानीय पाठ्यक्रमको मलूममफलाई मत्मसात गदै रैथाने ज्ञान, 

सीप, अभ्यास र परम्पराको जगेनाफ, सरंक्षण, ववकास र प्रचार प्रसारको लार्ग पतन स्थानीय पाठ्यक्रमको 
तनमाफण र प्रयोग मवश्यक देखखन्छ । मफ्नो जन्मभमूी र स्थानीय पररवेशका ववववध पक्षको बारेमा 
यथोर्चत जानकारी ललदै मफ्न ैमाटोमा “केही गरौं“ भन्ने भावना ववकास गनफमा समेत यो पाठ्यक्रमल े
सहयोग गने छ । यस पाठ्यक्रमले पााँचखाल  नगरको पररवेशलाई उछच प्राथलमकता ददएको छ । 
काभ्रेपलाञ्चोक जजल्लाको ववलशष्ट्ट अवस्थालाई समेटेको छ । हाम्रौ गौरवको रुपमा रहेका ऐततहालसक 



 
 

धरोहर हरुलाई र्चनाएको छ । हाम्रो मौललक कला, ससं्कृतत वेशभषुा परम्परागत ज्ञान तथा सीप मदद 
बझु्ने अवसर ददएको छ । यस अथफमा यो पाठ्यक्रम हाम्रो पााँचखाल बनेको छ भन्ने मेरो ववश्वास छ । 

लसकारुको मवश्यकता, अलभभावकको चाहनालाई सम्बोधन गदै स्थानीय पररवशेको जगमा टेकेर तनमाफण 
गररएको यस पाठ्यक्रमले पााँचखाल नगरको पदहचान कायम राख्न सहयोग पगु्ने ववश्वास ललएको छु । 
स्रोत, साधन र सम्भावना समेतलाई मधार बनाई रैथाने ज्ञान, लसप र अलभवजृत्तको ववकासमा यो 
पाठ्यक्रम एक मागफदशफन र कोशढुेङ्गा साववत हुनेछ । स्थानीय सरोकारवालाहरूको सलंग्नतामा तयार 
गररएको “हाम्रो पााँचखाल” नामक यस पाठ्यक्रमले पााँचखालका ववववध पक्षहरूको यथोर्चत जानकारी पतन 
ददएको छ । यो पाठ्यक्रम स्थानीय पररवेश सापेक्ष छ । यसले स्थानीय भगूोललाई समेटेको छ । स्थानीय 
मवश्यकता र चाहानालाई सम्बोधन गरेको छ । स्थानीय भाषा, ससं्कृतत, धमफ, मलू्यमान्यता, ससं्कार, 
ज्ञान, सीप र प्रववर्धलाई मफ्नो ववषयवस्त ु बनाएको छ । स्थानीय भाषाभावष, जातजातत कला, धमफ, 
प्रचलन, पदहचान र सभ्यतालाई समेटेको छ । स्थानीय सरोकारवालाहरूलाई महत्त्व ददएको छ । स्थानीय 
सम्पदाको प्रचार प्रसार, ववकास र सरंक्षणलाई सघाएको छ । रैथाने सीप, प्रववर्ध र चालचलनलाई 
समयसापेक्ष बनाउाँ दै सरंक्षण र प्रबधफन गने अलभष्ट्ट राखेको छ । र, राजष्ट्रय पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेको 
तर, स्थानीय मवश्यकताको रुपमा रहेका ववषयवस्तहुरूहरूलाई पस्केको छ । यस अथफमा यो पाठ्यक्रम 
हाम्रो पदहचान कायम राख्न सर्ल हुने छ भन्ने ववश्वास ललएको छु । 

पााँचखाल नगरपाललकाले मफ्नो पररवेश अनकूुल स्थानीय पाठ्यक्रम तनमाफण गरी कायाफन्वयनमा ल्याउन 
सकेकोमा स्थानीय पाठ्यक्रम तनमाफण कायफदलका सदस्य ज्यहुरूलाई हाददफक बधाइ ददन चाहान्छु । 
नगरपाललकाले सजुम्पएको जजम्मेवारीलाई कुशलतापवूफक तनबाफह गदै उत्कृष्ट्ट पाठ्यक्रम तनमाफण गरी 
कायाफन्वयनयोग्य बनाउन ु भएकोमा म अत्यन्त हवषफत छु । यस पाठ्यक्रमलाई कायाफन्वयनमा ल्याउन 
लशक्षक महासघं, लशक्षकका प्रतततनर्धमलूक सघं÷साँगठन, पााँचखाल नगरपाललकाका सम्पणूफ ववद्यालयका 
प्रधानाध्यापक, ववद्यालय ब्यवस्थापन सलमतत लगायत सरोकारवालाहरूलाई म हाददफक अनरुोध गदफछु र 
कायाफन्वयनका लार्ग सहजीकरण गनफ समेत म प्रततवद्ध रहनेछु । पाठ्यक्रम मरै्मा एक गततशील 
दस्तावेज भएकोले मवश्यकतानसुार यसको समसामतयक पररमाजफन हुदैजाने व्यहोरा समेत अवगत गराउन 
चाहान्छु । 

महेश खरेल 

प्रमखु 

पााँचखाल नगरपाललका, काभ्रेपलाञ्चोक 

 



 
 

स्थाननय पाठ्यक्रम ननरे्दशक सममनि 

  

         १. नगर प्रमुख श्री महेश खरेल 

 २. नगर उप प्रमुख श्री लक्ष्मी दनुवार 

 ३. प्रमुख प्रशासनकय अर्धकृत श्री लशव प्रसाद हुमेगाईं 

 ४. सामाजजक ववकास सलमतत संयोजक श्री नकरण शे्रष्ट्ठ 

 ५. लशक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख श्री दीनानाथ पन्थी 

 

स्थाननय पाठ्यक्रम ननमााण सममनि 

  

            १. दीनानाथ पन्थी - संयोजक 

 २. उदय प्रसाद कोईराला - सदस्य 

 ३. नारायण कुमार राई- सदस्य 

 ४. धन बहादरु बस्नेत- सदस्य 

 ५. बैकुण्ठ प्रसाद न्यौपाने- सदस्य 

 ६. बेग बहादरु थापा- सदस्य 

 ७. गंगा कुमारी रावल- सदस्य 

 

 

 



 
 

विषयसचूी 

शीषाक                                                  पषृ्ठ सखं्या 

१. पषृ्ट्ठभलूम        १ 

२. ववषय प्रवेश        ३ 

३. हाम्रो पााँचखाल (स्थानीय पाठ्यक्रमको पररचय)   ७ 

४. तहगत सक्षमता       ८ 

५. ववषय तथा पाठ्य÷कायफघण्टा तनधाफरण     १० 

६. ववषय क्षेत्र तथा क्रम तनधाफरण(१–८)      १२ 

७. कक्षागत लसकाइ उपलजब्ध कक्षा (१–८)    २० 

८. ववषयवस्तकुो ववस्ततृीकरण(१–८)     २९ 

९. लसकाइ सहजीकरण ववर्ध तथा प्रनक्रया    ९९ 

१०. लसकाइ सहजीकरण ववर्ध तथा प्रनक्रया छनौट गदाफ ध्यान ददनपुने पक्षहरु १०३ 

११. मलू्याङ्कन प्रणाली       १०५  

१२. स्थानीय ववषय लशक्षण गने लशक्षकलाई सल्लाह र सझुाव          ११७ 

   



 

1 
 

१. पषृ्ठभमूमिः 

नेपाल मरै्मा ववववधतायकु्त देश हो । भाषा मयोगका अनसुार नेपालमा १३१ भाषा पदहचान गररएको छ 
। १२५ जातजाततको सखं्या रहेको देखखन्छ । भाषा र जातजाततको सङ्ख्या खोजी हुने कायफ भइरहेको पतन 
छ । यो सङ्ख्या अझ ैबढ्न सक्ने माँकलन पतन गररएको छ । यसको अथफ हो– भाषामा ववववधता कायम 
छ । जाततगत ववववधता पतन नेपालको पदहचान बनेको छ । धालमफक ववववधता अनभुतू गनफ सनकन्छ । यी 
ववववधताको कारण ससं्कार र र्चन्तनमा एकरुपता हुने कुरै भएन । भावषक पदहचानको सवालमा र्रक–

र्रक मान्यता स्थावपत छ । जातीय पदहचानको सन्दभफ पतन छ । कत ैएकल पदहचानको कुरा । कत ै
बहुपदहचानको कुरा । सामर्थयफको कुरा पतन छ । समावेशीताको मदु्दामा पतन बहु–मतहरू छन ्। भौगोललक 
ववववधतासाँग ैसम्भावना र अवसरहरू पतन असन्तलुलत छन ्। असमान बनाइएका छन ्। बनेका छन ्। 
वगफ र समदुायको ववलशष्ट्ट पदहचानको सवाल बहसमा छ । लमर्श्रत जाती÷समदुायको अभ्यास पतन छ । 
तनजश्चत भगूोललभत्र एकल जाती÷समदुायको अजस्तत्व पतन कायम ैछ । कत ै ववववधतामा एकता । कत ै
एकतामा ववववधता तर सदहष्ट्णुता कायम छ । कत ैमक्रोश र असन्तजुष्ट्ट पतन । यस अथफमा नेपाली 
समाज कुन ैएकल लसद्धान्तले अर्थयाफउन सम्भव छैन । बहुलसद्धान्तलेमात्र समेट्न सक्छ नेपाली समाजलाई 
। पररवेश सापेक्ष लसद्धान्त । अथाफत गााँठो रु्काउने लसद्धान्त । नेपाली माटो अनकुुलको लसद्धान्त । 
लशक्षाको सवालमा पतन र्रक मतहरू छन,् हुन्छन ् । स्थानीय पाठ्यक्रमको सन्दभफमा पतन र्रक र्रक 
अभ्यासहरू भएका छन ्हुदैछन ्। स्थानीय ववलशष्ट्टताको मधारमा स्थानीय पाठ्यक्रमको बनोट र सरंचना 
पतन र्रक हुन सक्छ । पाठ्यवस्त ुपतन । स्रोत साधान तथा अवसर र सम्भावनाले शकै्षक्षक मयामहरू 
तनदेलशत हुाँदोरहेछ । समय, सन्दभफ र पररवेश अनरुुप लशक्षाको प्रकृततमा ववववधता हुन ुस्वभाववक न ैहो र 
हुनसक्छ । अलभभावकीय सोचमा पतन लशक्षा सम्बन्धी दृजष्ट्टकोणमा समानता छैन । राजनीततक दलहरूको 
शकै्षक्षक र्चन्तनमा पतन एकरुपता छैन । कततपय सबालमा समानता पतन । जातीववशषेको ववद्यमान 
स्थानीय सीप र प्रववर्धलाई लशक्षासाँग जोड्न सनकएको छैन । तर, सीपमलूक लशक्षामा सब ैक्षते्रको रुर्च र 
साँगबद्धता पतन मइरहेका छ । स्थानीय सीप र प्रववर्ध बामे सनफ लागेको अवस्था छ । “ववश्वब्यापी 
सोचाइ, स्थानीय अभ्यास” को स्थावपत मान्यताको जगमा स्थानीय पररवेश सापेक्ष तनमाफण गररने स्थानीय 
पाठ्यक्रम तनमाफणमा स्थानीय सरकारहरू नक्रयाशील भइरहेका सखुद पररवेश पतन तनमाफण हुदैँ गइरहेको 
देखखदैछ । 

लशक्षालाई समग्र ववकासको मधारशीलाको रुपमा स्वीकाने गररन्छ । ववकास र प्रगततको मधार केवल 
पवूाफधारमात्र नभएर एक प्रमखु मधार लशक्षा पतन हो । समाज सापेक्ष लशक्षा नक, लशक्षा सापेक्ष समाज 
भन्ने कुरा बहसको ववषय हुन सक्ला । तर, व्यवहाररक, वजै्ञातनक एवम ्सीपमलूक लशक्षाले समाजलाई 
बदल्न सक्छ । समाजलाई उन्नततशील बनाउन सक्छ । सभ्य समाज बनाउन मद्दत गछफ । र, 
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समतामलूक समाज तनमाफणमा साथ ददन्छ । ती देशहरून ै ववकास र समवृद्धको लसढी चढ्न सर्ल छन ्
जसले लशक्षामा समरु्चत लगानी गरी यसलाई मखु्य प्राथलमकतामा राखकेा छन ्। लशक्षाको गणुस्तरीयताले 
समाजको प्रगतत र उन्नयनमा सकारात्मक भलूमका खले्ने कुरामा भने दईुमत हुन नसक्ला । गणुस्तरीय र 
व्यवहाररक लशक्षाले सीप, लसजफना र रोजगारीको सम्भावनालाई बढाउाँछ । सभ्यता र ससं्कार लसकाउाँछ । 
मपसी सद्भाव र मेललमलापको सकृंतत ववकास गछफ । समाज र देशको लार्ग योगदान ददन सक्छ । 
सारमा समवृद्धको बाटो पदहल्याउन सघाउाँछ । लशक्षाको योजनाबद्ध एवम ्प्रणालीगत ववकासको लार्ग सब ै
सरोकारवालाहरूको सकृय सहभार्गता मवश्यक रहन्छ । लशक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाउदै देशको 
सम्मनु्नतत र प्रगततको तनदेशक लसद्धान्तको रुपमा स्वीकाररएको वतफमान पररवेशमा शकै्षक्षक गततववर्धलाई 
योजनाबद्धरुपमा सञ्चालन गनफ पाठ्यक्रमको महत्वपणूफ भलूमका रहन्छ । पाठ्यक्रम तनमाफण र 
कायाफन्वयनको ववलभन्न मोडलहरू प्रयोगमा ल्याइएको पाइन्छ । मलूतः लशक्षालाई योजनाबद्ध रुपमा 
सञ्चालन गनफ पाठ्यक्रमको मवश्यकता पदफछ । लशक्षाको राजष्ट्रय उद्देश्य, तहगत उद्देश्य, कक्षागत उद्देश्य 
तथा ववषयगत उद्देश्य परूा गनफका लार्ग पतन पाठ्यक्रमको तनमाफण र कायाफन्वयनको मवश्यकता पदफछ । 
राजष्ट्रय स्तरमा तनमाफण गररने पाठ्यक्रमले स्थानीय मवश्यकता, अवसर र सम्भावनालाई सदह ढङ्गल े
सम्बोधन गनफ कदठन हुने भएकोले पतन स्थानीय पाठ्यक्रमको तनमाफण र प्रयोग बाञ्छनीय हुन्छ भन्ने 
मान्यता स्थावपत भएको पाइन्छ । स्थानीय पाठ्यक्रमले स्थानीय मवश्यकता, स्थानीयता, समदुायको माग, 

लसकारुको रुर्च÷क्षमता एवम ्अलभभावकको मवश्यकतालाई सदहढङ्गले सम्बोधन गनफ सक्ने ववश्वास रदह 
मएको देखखन्छ । लशक्षाका ववलशष्ट्ट उद्देश्य तथा साधारण उद्देश्यलाई लसकारुसम्म पयुाफउने एउटा सहज 
मागफको रुपमा पतन पाठ्यक्रमलाई ललने गरेको पररपे्रक्षमा समग्र लशक्षण–लसकाइको योजनाको रुपमा पतन 
पाठ्यक्रमलाई अर्थयाफउने गरेको देखखन्छ । जहााँसम्म स्थानीय पाठ्यक्रमको ववषय छ, यो स्थानीय 
मवश्यकताको जगमा स्थानीय पररवेशसाँग नजजक हुन्छ । हुनपुछफ । नेपालको सवंवधान २०७२ ल े
माध्यलमक तहसम्मको लशक्षाको अर्धकार स्थानीय तहमा तनहीत गरेसाँग ैस्थानीय तहमा प्राप्त अर्धकारको 
पररर्धमा रही स्थानीय पाठ्यक्रम तनमाफण र प्रयोग हुन थालेको सखुद पक्ष पतन छ । २०७८÷०७९ को 
नगरपाललकाको स्वीकृत बजेटमा समेत शकै्षक्षक सत्र २०७९ देखख कक्षा (१–८) को स्थानीय पाठ्यक्रम 
तनमाफण गरी पाललकालभत्रका सव ैववद्यालयहरूमा लाग ूगने कायफक्रम रहेको अवस्थामा स्थानीय पाठ्यक्रम 
तनमाफण कायफदल गठन गरी सब ै सरोकारावालाहरूसाँगको साथफक सहयोगले यो पाठ्यक्रम तनमाफण कायफ 
सर्ल भएको हो । 
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२. विषय प्रिेश 

पाठ्यक्रम लसकाइको मागफदशफन हो र यो समग्र लसकाइको योजना पतन हो । लशक्षण लसकाइलाई तनदेलशत 
गने मखु्य मधारको रुपमा पतन पाठ्यक्रमलाई ललन सनकन्छ । लशक्षण–लसकाइको तनधाफरक र समग्र 
शकै्षक्षक कायफक्रमको मागफतनदेशन गने सम्पणूफ योजनाको एकीकृत स्वरुप भनेर पतन पाठ्यक्रमलाई 
पररभावषत गने गरेको पाइन्छ । तनददफष्ट्ट लसकाइ उपलजब्ध हालसल गनफ बनाइएको एउटा व्यवजस्थत र 
योजनाबद्ध शकै्षक्षक कायफक्रमलाई पाठ्यक्रम भन्ने प्रचलन पतन छ । राजष्ट्रय एवम ्अन्तराजष्ट्रय पररजस्थतत 
तथा स्थानीय पररवेशको पषृ्ट्ठभलूममा पाठ्यक्रम तयार गने परम्परा प्रचलनमा रहदै मएको छ । स्थानीय 
पाठ्यक्रमलाई लपु्त (Hidden) पाठ्यक्रमको रुपमा पतन ललने र यसलाई लशक्षण लसकाइमा मात्र 
मवश्यकतानसुार जोड्ने कायफपतन ववगतमा हुने गरेको र्थयो । नकनभने यसले लसकारुको रुर्च र 
अलभभावकको मवश्यकतामा मधाररत ववलभन्न ववषयवस्तहुरूबारे समरु्चत ज्ञान ददन सहयोग गदफछ । 
लसकारुको मवश्यकता, अलभभावकको चाहनालाई सम्बोधन गदै स्थानीय पररवेशको जगमा टेकेर स्थानीय 
स्रोत, साधन र सम्भावना समेतलाई मधार बनाइ रैथाने ज्ञान, लसप र अलभवजृत्तको ववकासको लार्ग 
स्थानीय सरोकारवालाहरूको सलंग्नतामा तयार गररने पाठ्यक्रम स्थानीय पाठ्यक्रम हो । स्थानीय 
पाठ्यक्रम स्थानीय पररवेश सापेक्ष हुन्छ । यसले स्थानीय भगूोललाई समेट्छ । स्थानीय पररवेशलाई 
मत्मसात गछफ । स्थानीय भाषा, ससं्कृतत, मलू्यमान्यता र ससं्कारलाई मफ्नो ववषयवस्त ु बनाउाँछ । 
स्थानीय जातजातत कला, धमफ, प्रचलन र सभ्यतालाई प्रततववम्बन गछफ । स्थानीय सरोकारवालाहरूलाई 
समेट्छ । सारमा स्थानीय अवस्थाको प्रचार प्रसार, ववकास, सरंक्षणलाई अङ्गाल्छ । रैथाने सीप, प्रववर्ध र 
चालचलनलाई समयसापेक्ष बनाउाँ दै सरंक्षण र प्रबधफन गने अलभष्ट्ट राख्दछ । र, राजष्ट्रय पाठ्यक्रमल े
समेट्न नसकेको तर, स्थानीय मवश्यकताको रुपमा रहेका ववषयवस्तहुरू पतन स्थानीय पाठ्यक्रमले 
समेट्ने प्रयत्न गदफछ । हामीलाई थाहा छ, नेपाल भौगोललक, सामाजजक, मर्थफक, जैववक, सांस्कृततक र 
धालमफक रुपले ववववधतायकु्त देश हो । यस मेसोमा केन्द्रीय तहबाट तनमाफण गररने पाठ्यक्रमले स्थानीय 
मवश्यकतालाई पणूफ रुपमा सम्बोधन गदैन । गनफ पतन सक्दैन । अनभुव र अभ्यासले पतन यही देखाउाँछ 
। देश ववकासका ववलभन्न पक्षमा सब ैनागररकको समान स्वालमत्व र सहभार्गता मवश्यक हुन्छ भन्ने 
प्रचललत मान्यतालाई पतन स्थानीय पाठ्यक्रमले सम्बोधन गनफ सक्नपुदफछ । गछफ भन्ने ववश्वास पतन 
ससं्थागत हुदैछ । भएको छ । लशक्षा क्षेत्रको सन्तलुलत र समरु्चत ववकासका लार्ग स्थानीय रुर्च, माग, 

ववज्ञता र मवश्यकतालाई सम्बोधन गनफ स्थानीय सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभार्गता मवश्यक हुन्छ । 
शकै्षक्षक ववकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनरुूप लक्षक्षत वगफ र समदुायको मवश्यकता सम्बोधन गनफका लार्ग 
स्थानीय सरोकारवाला, स्रोत साधन र ववज्ञतालाई उपयोग गदै स्थानीय पाठ्यक्रम ववकास र कायाफन्वयन 
गनफ सनकन्छ । यस ै पषृ्ट्ठभलूममा पााँचखाल नगरपाललकाले मफ्नो नगर क्षते्रलभत्रको ववषयवस्त ु र 
काभ्रेपचाञ्चोक जजल्लाको पररवेशलाई मफ्नो स्थानीय पाठ्यक्रम लभत्र समेट्ने प्रयत्न गरेको छ । स्थानीय 
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पाठ्यक्रमलाई शकै्षक्षक ववकेन्द्रीकरणको एउटा सबल पक्षको रूपमा ललन ु सान्दलभफक होला । पाठ्यक्रम 
कायाफन्वयन गने तनकाय तथा व्यजक्तको सलंग्नता र सहभार्गतामा पाठ्यक्रम ववकास गररनपुछफ भन्ने 
सदै्धाजन्तक मान्यतालाई पााँचखाल नगरपाललकाले मत्मसात गने जमको गरेको छ । पाठ्यक्रम कायाफन्वयन 
गने सबभैन्दा तल्लो तनकाय ववद्यालय र जजम्मेवार व्यजक्त लशक्षक हुने भएकाले लशक्षकले लसकारुको 
सहभार्गतामा ववद्यालयमा न ै पाठ्यक्रम बनाएर कायाफन्वयनमा ल्याउनपुछफ भन्ने सोचबाट स्थानीय 
पाठ्यक्रमको अवधारणा ववकास भएको हो । तर, अदहले सघंीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक नेपालको 
बदललएको राजनीततक मान्यता र प्रशासतनक सरंचनामा माध्यलमक तहसम्मको लशक्षाको अर्धकार 
सवंवधानतः स्थानीय तहको भएकोले स्थानीय तहले मफ्नो स्थानीय पररवेश र स्थानीय मवश्यकताको 
जगमा स्थानीय पाठ्यक्रम तनमाफण गनफ सक्न े प्रावधान रहेको छ । राजष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुप २०६३, 
सशंोर्धत राजष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७१ र राजष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले पतन यस कुरालाई उछच 
महत्व ददएको देखखन्छ । यस प्रनक्रयामा अलभभावक, स्थानीय समदुायमा रहेका ववलभन्न पेसामा सलंग्न 
व्यजक्त, ववलभन्न सामाजजक सङ्घ ससं्थामा सलंग्न व्यजक्त सबकैो भलूमका महत्वपणूफ हुन्छ न ै । 
ववववधताको सम्मान गदै स्थानीय ज्ञान, लसप र प्रववर्धको समान पहुाँच र ववस्तारमा टेवा प¥ुयाउन स्थानीय 
सरोकारवालाको सहभार्गता, ववज्ञता र स्रोत साधन जरुरी हुन्छ । नेपालमा राजष्ट्रय स्तरको पाठ्यक्रम 
तनमाफण गने क्रममा सरल र सहज तररकाले स्थानीय तहको प्रतततनर्धत्व हुन नसकेको पररवेश ववद्यमान 
छ । र्लस्वरुप शकै्षक्षक गणुस्तर ववकासमा स्थानीय सरोकारवालाको उत्तरदातयत्व र जजम्मेवारी बोध 
पयाफप्त मात्रामा भएको पतन छैन । अतः स्थानीय मवश्यकतामा मधाररत पाठ्यक्रम तथा नीतत 
तनमाफणका क्रममा स्थानीय तहका सरोकारवालाको अर्धकार्धक सहभार्गता हुने वातावरण तयार गने र 
त्यसबाट प्राप्त प्रततर्लमा उनीहरूकै जजम्मेवारी रहने व्यवस्था गरी ववकेन्द्रीकरणको सदै्धाजन्तक पक्षलाई 
जोड दददै स्थानीय पाठ्यक्रम तनमाफण गनुफ अदहलेको प्रमखु मवश्यकता हो । 

स्थानीय सरोकारवालाहरूको सहभार्गतामा स्थानीय मवश्यकता अनसुारका स्थानीय ज्ञान, सीप, धारणासाँग 
सम्वजन्धत ववषयवस्तहुरू समावेश गरी तनमाफण र कायाफन्वयन हुने पाठ्यक्रमलाई स्थानीय पाठ्यक्रमको 
रुपमा मान्यता ददने प्रचलन ववश्वका ववकासोन्मखु र ववकलसत देशहरूमा पतन पाइन्छ । लसकारुलाई 
स्थानीय ववषयवस्तहुरू जस्त ैस्थानीय मठमजन्दर, सांस्कृततक सम्पदा, रहन सहन, स्थानीय माटो तथा हावा 
पानी, चालचलन पयाफपयफटन मददको बारेमा यथोर्चत जानकारी गराई मफ्नो जन्मभमूी तथा स्थानीय 
पररवेशमा न ै“केही गरौं” भन्ने भावनाको ववकास गराउन पतन स्थानीय स्तरमा पाठ्यक्रम तनमाफण गनफ 
मवश्यक छ । स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय मवश्यकताका कुराहरू समेटी मफ्नो स्थानीय पररवेशअनकूुल 
मौललक कला, ससं्कृतत र पेसासाँग चासो बढाउन स्थानीय सरोकारवालाहरूको न ै क्षमता अलभववृद्ध गदै 
स्थानीय तहम ै तनमाफण गरी कायाफनवयन गररने लार्चलो प्रकृततको पाठ्यक्रम हो । लसकारुलाई स्थानीय 
ववषयवस्तहुरू जस्त ैस्थानीय जात, जातत, भाषा, ससं्कार, सभ्यता, मलू्यमान्यता, परम्परा, चाडपवफ, हाटबजार, 
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गीत, साँगीत, मददको बारेमा यथोर्चत जानकारी गराई मफ्नो पररवेश, सामाजजक, भौगोललक, मर्थफक, 

सांस्कृततक अवस्थाको बारेमा ससुरू्चत गराउन पतन स्थानीय स्तरमा पाठ्यक्रम तनमाफण गनफ मवश्यक छ 
। समावेशी तथा सबकैो अपनत्व महशसु हुने खालका स्थानीय ववषयवस्तबुाट राजष्ट्रय एकताको भावनाको 
ववकासमा पतन सहयोग पगु्ने अपेक्षा राख्न सनकन्छ । अतः पााँचखाल नगरपाललकामा स्थानीय पाठ्यक्रम 
तनमाफण गनफ मवश्यक पनुफका कारणहरूलाई तनम्नानसुार उल्लेख गनफ सनकन्छः 

क) पााँचखाल नगरपाललका क्षेत्रलभत्रको स्थानीय मवश्यकता र समग्र काभ्रेपलाञ्चोक जजल्लाको सामाजजक 
पररवेश अनरुुपको पाठ्यवस्तलुाई प्रोत्सादहत गनफ, 

ख) पााँचखाल नगरपाललका र काभे्रपलाञ्चोक जजल्लालभत्र रहेका मखु्य, वातावरणीय, भौगोललक, धालमफक, 

ऐततहालसक, पयफटकीय, सांस्कृतत एव ंप्राकृततक सम्पदाको बारेमा पररर्चत गराउन, 

ग) पााँचखाल नगरपाललकाका स्थानीय व्यजक्त समहू वा समाजको मवश्यकता बझुी ततनलाई परूा गनफ, 

घ) स्थानीय जातजातत, धमफ, ससं्कृतत, परम्परा, मान्यता चाडपवफ, मठमजन्दर, स्थान ववशषे, कला कौशल 
उद्योग, व्यवसाय, स्थानीय स्रोतको उर्चत सम्मान र पररचालन गरी सरंक्षण र सवंधफन गनफ, 

ङ) स्थानीय नेततृ्व र सरंचना, पोषण, खानवपन र सरसर्ाइबारे लसकारुलाई ससूरु्चत गराउन , 

च) लशक्षालाई श्रम, सीप र उत्पादनसाँग जोड्दै जीववकोपाजफनमा सक्षमता अलभववृद्ध गनफ, 

छ) स्थानीय परम्परागत ज्ञान, सीपको खोजी र सम्बधफन गनफ, 

ज) स्थानीय ववज्ञताको समरु्चत उपयोग गरी रैथाने ज्ञान, लसप र सक्षमताको अलभववृद्ध गनफ, 

झ) स्थानीय दनवुार तथा तामाङ् भाषाको बोलाई तथा लेखनमा कूशलता हालसल गनफ । 

स्थानीय पाठ्यक्रम ननमााणको सदै्धान्तिक आधार 

स्थानीय ववषय स्वभावले न ै स्थानीय सरोकारवालाहरूको सहभार्गतामा स्थानीय मवश्यकतालाई मखु्य 
मधार बनाएर तयार गररने पाठ्यक्रम हो । स्थानीय पाठ्यक्रमका मधारभतू पक्षहरूलाई न ै पााँचखाल 
नगरपाललकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तनमाफणको सदै्धाजन्तक मधार मानेको छ । 

क) स्थानमा आधाररि मसद्धाति: ग्रामीण समाजको वस्तजुस्थततको वस्तपुरक माँकलन गरर स्थानीय स्रोत, 

साधन, ज्ञान, लसप र मान्यताको सरंक्षण, सम्वधफन र ववकास गने, प्रचारप्रसार गने र स्थानीय समदुायलाई 
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ससुरू्चत गराइ स्थानीय ववलशष्ट्टता लसकारु समक्ष पयुाफउने उद्देश्यल े स्थानीय पाठ्यक्रम तनमाफण गररने 
भएकोले यो स्थानमा मधाररत लसद्धान्तबाट तनदेलशत छ । 

ख) सामान्िक पनुसरंचनािार्दी मसद्धाति: यो पााँचखाल नगरपाललकाको सामाजजक मदु्धा, सामाजजक 
मवश्यकता, भववष्ट्यको मशा र स्थानीय सामाजजक सरंचनाको जगमा तयार गररएकोले पतन यसमा 
सामाजजक पनुसरंचनावादी लसद्धान्तको पषृ्ट्ठभलुम रहेको छ । सामाजजक पनुसरंचनाको मलूममफ न ैसमाजमा 
प्रचलनमा रदहसकेका तर मल लोपोन्मखु अवस्थामा पगेुका राम्रा अभ्यासहरूलाई जीवन्त बनाउन ुहो । 
त्यसगैरी प्रचलनमा रहेका गलत तथा समाज अनपुयोगी अभ्यास र परम्पराहरूको खारेजी वा ससंोधन 
पतन हो । मौललक र दीगो ववकासमा सामाजजक पनुसरंचनाले वकालत गदफछ । 

ग) रैथाने मातयिा केन्तिि मसद्धाति: स्थानीय पाठ्यक्रम रैथाने ज्ञान, लसप, अलभवजृत्त तथा स्थानीय 
ववलशष्ट्ट पररवेशको जगमा तयार गररने भएकोले यो रैथाने मान्यता केजन्द्रत लसद्धान्तबाट पररलक्षक्षत हुन्छ 
। राजष्ट्रय पाठ्यक्रममा नसमेदटएका स्थानीय सरोकारका ववषयवस्तहुरू समेटेर तयार गररने स्थानीय 
पाठ्यक्रमका केही मधारभतू पक्षहरू हुन्छन ् । स्थानीय पाठ्यक्रमका ती मधारभतू पक्षहरूलाई न ै
पााँचखाल नगरपाललकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तनमाफणको तनम्न पक्षहरूलाई मधार मानेको छ । 

घ) आधारभिू आिश्यकिा: स्थानीय पाठ्यक्रमले स्थानीय पररवेश र स्थानीय मवश्यकताका मलुभतू 
पक्षलाई मत्मसात गनफ सक्नपुदफछ । सोझो अथफमा स्थानीय पाठ्यक्रमल े स्थानीय मवश्यकताको 
प्रतततनर्धत्व गनुफपदफछ । स्थानीय मवश्यकताको पदहचान गने कायफ स्थानीय सरोकारवालाहरूकै भएकोले 
स्थानीय सरोकारवालाहरूको साथफक सहभार्गतामा मात्र स्थानीय पाठ्यक्रम तनमाफण गनफ सनकन्छ । यो कुन ै
कोठामा बसेर ववज्ञता ओकेल्ने प्रनक्रया होइन । यो त स्थानीय सरोकारवालाहरूको चाहना, मवश्यकता र 
रुर्चको मधारमा स्थानीय ववषयवस्त ुसमेटेर तयार गररने पाठ्यक्रम हो । स्थानीय समदुायको मर्थफक, 

सामाजजक र सांस्कृततक समनु्नततका लार्ग अवसरहरू पदहचान र पररचालन गने माध्यमको रुपमा पतन 
स्थानीय पाठ्यक्रमलाई अर्थयाफउन सनकन्छ । यस अथफमा पतन स्थानीय मवश्यकताको पदहचान स्थानीय 
पाठ्यक्रमको मधारभतू पक्ष हो भन्न सनकन्छ । 

ङ) स्थानीय विषयिस्ि:ु स्थानीय पाठ्यक्रमको अको मधारभतू पक्ष भनेको स्थानीय स्तरको ववषयवस्त ु
हो । स्थानीय ववषयवस्तकुो पाठ्यक्रम स्थानीय पररवेश सापेक्ष हुनपुछफ । स्थानीय समदुाय र पररवेशमा 
मधाररत ज्ञान, लसप, प्रववर्ध, अवधारणा, मलू्यमान्यता र स्थानीय स्रोत–साधन तथा भौगोललक, सांस्कृततक, 

प्राकृततक, जाततगत, भावषक, कला, कौशल जस्ता ववषयवस्तहुरू न ैस्थानीय पाठ्यक्रमका ववषयवस्तहुरू हुन ्
। 
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च) स्थानीय सहभागगिा र विज्ञिा: स्थानीय पाठ्यक्रमको अको महत्वपणूफ मधारभतू पक्ष भनेको स्थानीय 
सहभार्गता र ववज्ञता पतन हो । स्थानीय पररवेशलाई स्थानीय सरोकारवालाहरूले न ै सदहढङ्गले बझु्न 
सक्छन।् स्थानीय पाठ्यक्रमको तनमाफण, ववकास र कायाफन्वयनमा स्थानीय समदुायमा रहेका व्यजक्तहरू र 
स्थानीय ववज्ञ व्यजक्तहरूको सलंग्नता बाञ्छनीय हुन्छ । यसमा स्थानीय ववज्ञताको समरु्चत कदर गररन्छ 
। नकनपतन भने स्थानीय ववज्ञताले स्थानीय पररवेशलाई समरु्चतढंगले मत्मसात गनफ सक्छ । पाठ्यक्रम 
तनमाफण र लेखन गने काम एक प्राववर्धक काम भएकोले पतन स्थानीय ववज्ञहरूलाई समेट्न मवश्यक 
हुन्छ । पाठ्यक्रमका लार्ग चादहने स्रोत, साधन, सचूना र सन्दभफ ग्रन्थहरूको सकंलन, ववश्लेषण र ती 
पक्षहरूलाई पाठ्यक्रममा समेट्ने दक्षताको कमी भयो भने स्थानीय पाठ्यक्रमल ेसही ववषयवस्त ुसमावेश 
गनफ सक्दैन । यस अथफमा पतन स्थानीय सहभार्गता र ववज्ञतालाई स्थानीय पाठ्यक्रमको मधारभतू पक्ष 
मातनएको हो । 

३. स्थानीय पाठ्यक्रम (हाम्रो पााँचखाल)को पररचय: पााँचखाल नगरपाललकामा अध्ययनरत कक्षा १–८ का 
बालबाललकाहरूले मफ्नो बस्तजुस्थतत, स्थानीय पररवेशको बारेमा मवश्यक जानकारी पाउन सकुन, स्थानीय 
कला, ससं्कृतत, पयफटन, कृवष, जीववकोपाजफन, प्राकृततक भौगोललक, सांस्कृततक, जाततगत, भावषक अवस्थाबारे 
समरु्चत सचूना प्राप्त गनफ सकुन भनेर यो पाठ्यक्रम तनमाफण गररएको हो । स्थानीय ज्ञान, लसप, प्रववर्ध, 

मलू्य मान्यता, ससं्कार, सभ्यता, ससं्कृतत र पयफटनसाँग ससुरू्चत गराउाँ दै बालबाललकाहरूलाई स्थानीय स्रोत–

साधनको पदहचान र पररचालन गनफ सहयोग पगुोस भन्ने उद्देश्यले यो पाठ्यक्रम तयार गररएको हो । 
बालबाललकाहरूलाई स्थानीय ज्ञान, लसप र प्रववर्धलाई उपयोग गदै मत्मतनभफर हुन र जीववकोपाजफनमा 
सहयोग पगु्ने अपेक्षाका साथ तनमाफण गररएको यस पाठ्यक्रले पााँचखाल र समग्र काभ्रेपलाञ्चोक जजल्लाको 
बस्तजुस्थततको बारेमा समरु्चत जानकारी समेत ददनेछ । यस पाठ्यक्रममा तनम्नललखखत क्षेत्रहरू समेदटएका 
छनः् 

१. नगरपाललकाको भौगोललक प्राकृततक राजतनततक तथा प्रशासतनक अवस्था 

२. सामाजजक तथा धालमफक ससं्कार र ससं्कृतत  

३. स्थानीय सामाजजक मलू्य मान्यताहरु 

४. मदहला तथा बालयौन दहसंा र बालश्रम 

५. स्थानीय उपजहरु र तीनको उपयोग 

६. स्थानीय धालमफक तथा पयफटकीय स्थलहरु 
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७. स्थानीय ज्ञान सीप पेशा व्यवसाय र प्रववर्ध 

८. दनवुार तथा तामाङ् भाषाको र्चनारी  

 

४. िहगि सक्षमिाहरु: हाम्रो पााँचखाल नामक यस स्थानीय पाठ्यक्रमल ेखासमा पााँचखाल नगरपाललका र 
काभ्रेपलाञ्चोक जजल्लाको पररवेशमा ववद्यमान वातावरण, ससं्कार, ससं्कृतत, जातजातत तथा समग्र 
बस्तजुस्थततसाँग लसकारु पररर्चत हुन सकुन भन्ने उद्देश्य राखकेो छ । स्थानीय पेसा, ब्यावसाय, प्रववर्ध, 

सम्पदा लगायत ववववध पक्षहरूबारे लसकारुको सक्षमता हालसल गने तहगत उद्देश्य पतन राखेको छ । 
समग्रमा हाम्रो पााँचखाल ववषयले समेटेको तहगत सक्षमतालाई तनम्नानसुार उल्लेख गनफ सनकन्छ: 

 

आधारभिू िह (कक्षा १–५) 

यस तहको अन्त्यमा ववद्याथीहरूले तनम्नललखखत ववषयवस्तमुा सक्षमता हालसल गने छन:् 

१. मफ्नो वडा तथा नगरपाललकाको भौगोललक सरंचना, ववशषेता र सम्पदाहरु, 

२. मफ्नो नगरपाललकामा बोललने भाषा मान्ने धमफ मनाउने चाडपवफ तथा देवीदेवताहरु 

३. मफ्नो घरपररवार, ववद्यालय तथा समदुायमा हुने असल र खराव बानी व्यवहारहरु, असल 
ब्यवहारहरुको अवलम्वन तथा खराव ब्यवहारहरुबारेको सचेतता, 

४. काम र जातको मधारमा गररने जातीय ववभेद र यसबाट पने प्रभाव, 

५. सामाजजक कुरीततहरु(भतु, प्रेत, धामी, झााँक्री, बोक्सी मदद)बारेको जानकारी, स्वास्र्थय उपचारका 
मर्धकाररक ववर्धहरुको प्रयोगको लार्ग योगदान, 

६. बालश्रम र यसले तनम्ताउने खराव पररणामहरु, 

७. स्थानीय उपजहरु, स्वस्थ र सन्तलुलत ववकासको लार्ग खानेकुराको सही प्रयोग, भण्डारण र 
उपलब्धहुने स्थान, 

८. मफ्नो नगरपाललका लभत्र रहेका धालमफक तथा पयफटनकय स्थलहरु, पयफटक र पयफटकलाई मकषफण गने 
उपायहरु र यसबाट हुने र्ाईदाहरु, 
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९. ववलभन्न रोगको उपचारमा प्रयोगहुने परम्परागत ववर्धहरु, त्यसमा प्रयोगहुने वनस्पतत/सामग्रीहरु 
सकंलन र प्रयोग गरी औषधी तयार गने सीप र त्यसको उर्चत प्रयोग, 

१०. नगरपाललकामा भएका पेशा व्यवसायहरु र पररवारले गरेको पेशामा मरु्ले गरेको योगदान, 

११. स्थानीय सीप, प्रववर्ध र त्यसको प्रयोग: डोरी बाट्ने, चोया काड्ने, साधारण दाम्लो, नाम्लो बाट्ने 
तथा टोकरी तनमाफण गने सीप ववकास 

१२. दनवुार तथा तामाङ् भाषामा बोल्न तथा लेख्न सक्ने सीप ववकास 

 

आधारभिू िह (कक्षा ६–८) 

 यस तहको अन्तमा ववद्याथीहरुले तनम्नललखखत ववषयवस्तहुरुमा सक्षमताहरु हालसल गनेछन: 

१. नगरको भौगोललक, प्राकृततक, राजतनततक तथा प्रशासतनक अवस्था  

२. नगरको सामाजजक तथा धालमफक ससं्कार र ससं्कृततको सरंक्षण र प्रवधफन 

३. सामाजजक मलू्य, मान्यताहरुको पदहचान र प्रवधफन, असल वववेकपणूफ सछचररत्रताको ववकास 

४. मदहला तथा बाल यौनदहसंा बालश्रम मकु्त समाज तनमाफणको लार्ग भलूमका तनवाफह 

५. हाम्रा स्थानीय उपजहरुको पदहचान, बबउ बीजनको छनौट, जैववक ववषादी, यसको उत्पादन र 
प्रयोग 

६. धालमफक तथा पयफटकीय स्थलबाट देशको समवृद्ध र पदहचानमा पगु्नसक्ने योगदान तथा सरंक्षण 
सम्वधफनमा सहभार्गता 

७. परम्परागत उपचार पद्दती, योग ध्यान र प्रणायामको अभ्यास स्वस्थता तथा ववलभन्न रोगको 
उपचारमा यसको प्रयोग 

८. व्यापार व्यवसाय उद्योगधन्दा सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन तथा व्यवसाय छनौट सबंजन्ध 
सीप ववकास 

९. स्थानीय प्रववर्ध नाम्लो, दाम्लो, टोकरी, दढकी, जााँतो, पानी घट्ट मददको प्राववर्धक सीप ववकास, 
प्रदशफन र उपयोग 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 ५. विषय िथा पाठ्य÷कायाघण्टा ननधाारण 

विषयिः हाम्रो पााँचखाल 

(कक्षा १–३)को लार्ग: साप्तादहक पाठ्यघण्टा- ५,         बावषफक कायफघण्टा- १६० 

(कक्षा ४–८)को लार्ग: साप्तादहक पाठ्यघण्टा- ४,         बावषफक कायफघण्टा- १२८ 

 

कक्षा १–५ 

क्रस ं ववषय क्षेत्र कक्षा: १ 

कायफघण्टा 

कक्षा: २ 

कायफघण्टा 

कक्षा: ३ 

कायफघण्टा 

कक्षा: ४ 

कायफघण्टा 

कक्षा: ५ 

कायफघण्टा 

१ नगरपाललका बारे जानकारी 
(भौगोललक, प्राकृततक, राजतनततक 
तथा प्रशासतनक) 

२५ २५ २५ २० २० 

२ सामाजजक तथा धालमफक ससं्कार र 
ससं्कृतत  

२० २० २० १५ १५ 

३ स्थानीय सामाजजक मलू्य 
मान्यताहरु 

२५ २५ २५ २३ २३ 

४ मदहला तथा बालयौन दहसंा र 
बालश्रम 

२० २० २० १५ १५ 

५ स्थानीय उपजहरु र तीनको उपयोग २० २० २० १५ १५ 

६ स्थानीय धालमफक तथा पयफटकीय 
स्थलहरु 

२० २० २० १५ १५ 

७ स्थानीय ज्ञान सीप पेशा व्यवसाय र 
प्रववर्ध 

३० ३० ३० २५ २५ 
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८ दनवुार तथा तामाङ् भाषाबारे 
जानकारर 

मवश्यकतानसुार 
समायोजन गने 

मवश्यकतानसुार 
समायोजन गने 

मवश्यकतानसुार 
समायोजन गने 

    -  - 
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६ विषयिस्िकुो क्षते्र र क्रम 

ववषय 
क्षेत्र 

मखू्य 
ववषयवस्त ु

कक्षा १ कक्षा २ कक्षा ३ कक्षा ४ कक्षा ५ कक्षा ६ कक्षा ७ कक्षा ८ 

नगरपा
ललका 
बारे 
जानकारी 

नगरको 
भौगोललक 
प्राकृततक 
राजतनततक 
तथा 
प्रशासतनक 
अवस्था 

नगरपालल
का र मरु् 
बसेको 
वडाको नाम 

 

 

 

 

 

 

 

 

मफ्नो 
वडासगं 
जोडडएका 
वडाहरुको 
नाम र 
स्थान 

 

 

 

 

 

 

 

मफ्नो 
वडाको 
भौगोललक 
बनावट 

 

 

 

 

 

 

 

 

मफ्नो 
वडाको 
भौगोललक 
ववशषेता 

 

 

 

 

 

 

नगरपाललका
को भौगोललक 
सरंचना र 
ववशषेता 

 

 

 

 

 

 

 

नगरपाललकाको 
भौगोललक 
सरंचना 
ववशषेता र 
वातावरण । 

मफ्नो वडाको 
प्रशासतनक 
सरंचना  

 

 

 

मफ्नो 
नगरपाललकाको 
भौगोललक 
प्राकृततक 
वातावरण तथा 
प्रशासतनक 
अवस्था 

 

 

 

नगरको 
भौगोललक 
प्राकृततक 
राजतनततक 
अवस्था तथा 
प्रशासतनक 
सरंचना 
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नगर 
लभत्रका 
प्राकृततक 
तथा मानव 
तनलमफत 
सम्पदाहरु 

मफ्नो 
बसेको ठाउाँ  
पररपरर 
रहेका 
पोखरी, 
खोलानाला 
चौतारा र 
बन 
जङ्गलको 
पदहचान 

मफ्नो घर 
वररपरर 
रहेका 
पाटीपौवा, 
मठ मन्दीर, 
गमु्वा, चैत्य 
र 
मजस्जदहरुको 
पदहचान 

मफ्नो वडा 
लभत्र रहेका 
पोखरी, 
खोलानाला, 
चौतारा, वन 
जंगल, 
ववद्यालय, 
पाटीपौवा, मठ 
मन्दीर, 
गमु्वा, चैत्य 
र 
मजस्जदहरुको 
पदहचान 
स्थान तथा 
सखं्याबारे 
तलुना 

मफ्नो र 
नजजकको वडा 
लभत्र रहेका 
पोखरी, 
खोलानाला, 
चौतारा, वन 
जंगल, 
ववद्यालय, 
पाटीपौवा, मठ 
मन्दीर, गमु्वा 
चैत्य र 
मजस्जदहरुको 
पदहचान 
स्थान तथा 
सखं्याबारे 
तलुना 

मफ्नो 
नगरपाललका 
लभत्र रहेका 
पोखरी, 
नदीनाला, 
चौतारा, वन 
जंगल, 
ववद्यालय, 
पाटीपौवा, मठ 
मन्दीर, 
गमु्वा, चैत्य 
र 
मजस्जदहरुको 
पदहचान 
स्थान तथा 
सखं्याबारे 
तलुना 

मफ्नो 
नगरपालका 
लभत्र रहेका 
पोखरी 
खोलानाला 
चौतारा वन 
जंगल 
ववद्यालय 
पाटीपौवा मठ 
मन्दीर गमु्वा 
चैत्य र 
मजस्जदहरुको 
ववशषेता र 
महत्व 

मफ्नो वडाको 
नक्सा तनमाफण 
र वडालभत्र 
रहेका पोखरी, 
खोलानाला, 
चौतारा, वन 
जंगल, 
ववद्यालय 
पाटीपौवा, मठ 
मन्दीर, गमु्वा, 
चैत्य र 
मजस्जदहरुको 
सकेंत 

मफ्नो 
नगरपाललका
को नक्सा 
तनमाफण र 
नगरलभत्र 
रहेका पोखरी, 
खोलानाला, 
चौतारा, वन 
जंगल, 
ववद्यालय 
पाटीपौवा, मठ 
मन्दीर, 
गमु्वा, चैत्य 
र 
मजस्जदहरुको 
सकेंत 
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सामाजज
क तथा 
धालमफक 
ससं्कार 
र 
ससं्कृतत 

सामाजजक 
तथा 
धालमफक 
ससं्कार र 
ससं्कृतत 

मरु् 
मफ्नो 
पररवार र 
कक्षाका 
साथीको 
नाम  थर 
र बोल्ने 
भाषा  

मरु् र 
साथीहरुले 
मान्ने धमफ, 
बोल्ने भाषा  
र मनाउन े
चाडपवफ तथा 
जाने धालमफक 
स्थलहरु 

मरु् र 
साथीहरुले 
मान्ने धमफ, 
बोल्ने भाषा  
र मनाउन े
चाडपवफ तथा 
जाने धालमफक 
स्थलहरु र 
मरु्ले मान्ने 
धमफ 
अनसुारका 
केही 
देवीदेवताहरु 

मफ्नो वडामा 
मान्ने धमफ 
भाषा र 
मनाउने 
चाडपवफ 
मफ्नो वडा 
लभत्र मरु्ले 
मान्ने धमफ र 
अन्य धमफ 
अनसुारका 
धालमफक 
स्थहरु, रहेको 
स्थान तथा  
देवी देवताहरु 

मफ्नो 
नगरपाललका
मा मान्ने 
धमफ भाषा र 
मनाउने 
चाडपवफहरु 
नगरपाललका 
लभत्र रहेका 
धालमफक 
स्थलहरु 
देवीदेवताहरु 
तथा भाषाहरु 

मफ्नो 
नगरपाललकामा 
मान्ने धमफ, 
भाषा, मनाउन े
चाडपवफ र 
ततनका 
ववशषेता 
धालमफक तथा 
ववलशष्ट्ट 
व्यजक्तका 
ववचारहरु 

मफ्नो 
समदुायमा 
मान्ने धालमफक 
ससं्कार र 
ससं्कृतत, 
धालमफक 
सदहष्ट्णुता, धमफ 
अनसुारको 
जन्म, 
नामाकरण, 
मन्नप्रासन, 
वववाह तथा 
मतृ्य ूससं्कार 

- मफ्नो 
नगरपाललका
मामान्ने 
धालमफक 
ससं्कार र 
ससं्कृततको 
पदहचान 
सरंक्षण 
तथा प्रवधफन  
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सामाजज
क मलू्य 
मान्यता 

सकारात्मक 
मलू्य 
मान्यता 
वववेक 
सछचररत्रता 
र 
सामाजजक 
कायफ 

ववद्यालय 
तथा घर 
पररवारका 
सदस्यहरुला
ई सम्मान 
र सम्बोधन 

ववद्यालय 
घर तथा 
समाजमा 
मााँया मदर 
सम्मान तथा 
मायााँको भाव 
व्यक्त 
हुनेगरी 
अलभनय 

मफ्नो 
घरपररवार र 
ववद्यालयमा 
गने असल 
बानी 
ब्यवहारहरु र 
त्यसको 
अवलम्वन 

मफ्नो 
घरपररवार 
ववद्यालय र 
समदुायमा 
गने असल 
बानी 
ब्यवहारहरु । 

दखु तथा 
अप्ठ्यारो 
परेको 
जस्थततमा एक 
अकोलाई 
सययोग 

मफ्नो 
समदुायमा 
हुने असल 
तथा खराव 
बानी 
व्यवहारहरुको 
मलू्यााँकन र 
सचेतता 

मफ्नो 
समदुायको 
सामाजजक 
मलू्य 
मान्यताहरुको 
पदहचान र 
त्यस प्रततको 
सचेतता, खराव 
सामाजजक 
मलू्यन्यताहरु
को उदाहरण र 
त्यसले पारेको 
प्रभाव 

मफ्नो 
समदुायको 
असल 
सामाजजक 
मलू्य 
मान्यताको  
प्रवधफन र 
खराव 
मलू्यमान्यताह
रुको 
तनराकरणमा 
भलूमका  

असल 
वववेकपणूफ 
सछचररत्रताको 
ववकास, 

सकारात्मक 
मलू्य 
मान्यताहरु 
प्रतत 
मस्थावान र 
सामाजजक 
कायफहरुमा 
अग्रसरता 

 

 

जातजाती 
तथा 
जातीय 
ववभेद 

मफ्नो 
कक्षामा 
रहेका 
साथीहरुको 
जातजाती 

मफ्नो 
कक्षामा 
रहेका 
साथीहरुको 
जातजाती र 
त्यसको 

मफ्नो 
समदुाय तथा 
वडा लभत्र 
भएको 
जातजातीहरु, 

जातीय ववभेद 

मफ्नो 
नगरपाललका 
लभत्र रहेका 
जातजातीहरु 
र उनीहरुल े
अगाल्ने 
परम्परागत 

जात र 
कामको 
मधारमा 
गररने जातीय 
ववभेद, 

ववद्यालय 
तथा 

जातजातीको 
पररभाषा ददन 
तथा समाजमा 
हुने जातीय 
ववभेदका 
घटनाहरु: 

छुवाछुत 

काम र श्रमको 
सम्मान तथा 
जातीय 
सदहष्ट्णुता र 
सहअजस्तत्वको 
प्रवधफन  

समदुायमा 
जातीय 
ववभेद 
अन्तकोला
र्ग मफ्नो 
भमूीका  
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सम्मान पेशा 
व्यवसायहरुको 
पदहचान, 

ववद्यालय 
तथा 
समदुायमा 
हुने जातीय 
ववभेदका 
घटनाहरु 

समदुायमा 
हुने जातीय 
ववभेदका 
घटनाहरु र 
त्यसको असर 

छोईतछटो 
हाल्ने उाँचतनच 
जस्ता 
सामाजजक 
कुप्रथाहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 सामाजजक 
कुरीततहरु 

कुररतीको 
अथफ बोध  

भतुपे्रत, 
बोक्सा 
बोक्सी, 
धामी 
झााँक्रीको 
सन्दभफ र 
समाजजक 
मान्यता र 
बझुाई 

भतु पे्रत 
बोक्सा बोक्सी 
धामी 
झााँक्रीको 
भ्रमले 
घरपररवार र 
तछमेकमा 
घटेका 
घटनाहरु 

भतु पे्रत 
बोक्सा बोक्सी 
धामी 
झााँक्रीको 
सामाजजक  
बझुाईको 
न्यतूनकरणका 
लार्ग चेतना 
ववकास 

भतु पे्रत 
बोक्सा बोक्सी 
धामी झााँक्री 
बारेको भ्रम र 
वास्तववकता, 
स्वास्र्थय 
उपचारका 
वकैजल्पक 
ववर्धहरु 

भतु पे्रत 
बोक्सा बोक्सी 
धामी झााँक्री 
बारेको भ्रम र 
वास्तववकता, 
स्वास्र्थय 
ससं्थाहरु 
त्यसबाट हुने 
उपचार 

भतु पे्रत 
बोक्सा बोक्सी 
धामी झााँक्री 
बारेको भ्रम र 
वास्तववकता 
तथा स्वास्र्थय 
ससं्थाहरुबाट 
उपचारललन 
सहजजकरण  

नागररक 
चेतनाको 
अलभववृद्ध र 
भतु पे्रत 
बोक्सा बोक्सी 
धामी 
झााँक्रीको 
भ्रमबाट मकु्त 
स्वस्थ समाज 
तनमाफण 

मदहला मदहला तथा बालबाललका घरपररवार यौन हींसाको कक्षाकोठा बालश्रमको मदहला तथा मदहला तथा मदहला तथा 
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तथा 
बालयौन  
दहसंा र 
बालश्रम 

बालयौन  
दहसंा र 
बालश्रम 

हरुलाई 
गनुफपने 
सकारात्मक 
व्यवहारहरु 

तथा 
तछमेकमा 
बालबाललका 
तथा 
मदहलाहरुला
ई गररने 
नकारात्मक 
व्यवहार र  
सकारात्मक 
व्यवहारहरु
को अनसुरण  

अथफ, गाउाँघर 
तथा 
समदुायमा 
हुने बाल तथा 
मदहला यौन 
दहसंाका 
उदाहरण र 
सचेतता 

तथा 
छरतछमेकमा 
घटेका यौन 
दहसंाहरु र 
त्यसको 
तनराकरण 

अथफ र यसले 
बालबाललका
को जीवनमा 
पाने खराव 
असरहरु 

बालयौन  
दहसंा र 
बालश्रमको 
न्यनूीकरणका 
उपायहरु 

बालयौन  
दहसंा र 
बालश्रमको 
न्यनूीकरणका 
लार्ग 
चेतनामलूक 
सामग्री तनमाफण 
र सपं्रेषण 

बालयौन  
दहसंा र 
बालश्रममु
क्त समाज 
तनमाफणमा 
ववद्याथीको 
भलूमका 

हाम्रा 
स्थानीय 
उपजहरु 
र 
तीनको 
उपयोग 

स्थातनय 
उपज र 
त्यसको 
प्रयोग 

घरमा खान े
कुराहरु र 
प्राप्तहुने 
श्रोत 

मरु्ले 
घरमा खान े
कुराहरुमदे्ध 
मफ्न ै
खेताबारीमा 
उत्पादन हुने 
उपजहरु 

स्वस्थ र 
सन्तलुलत 
ववकासको 
लार्ग 
खानेकुराको 
महत्व र 
उपयोग  

खानेकुराहरु 
प्रतत स्रद्धा 
त्यसको सही 
उपयोगको 
बारेमा मफ्नो 
भावना व्यक्त 
गनफ 

खानेकुराहरुको 
भण्डारणगने 
तररका, घरमा 
उत्पादन नहुने 
वस्तहुरु प्राप्त 
गने स्रोत 
तथा स्थान 

हाटबजार तथा 
यसको महत्व 

उपजहरुको 
बजारीकरण 
तथा 
खररदववक्री  

उपयकु्त 
ववउ 
ववजनहरुको 
छनौट 
जैववक मल 
र ववषादीको 
उत्पादन र 
प्रयोग 

हाम्रा धालमफक धालमफक मफ्नो मफ्नो मफ्नो धालमफक तथा धालमफक तथा धालमफक तथा धालमफक 
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धालमफक 
तथा 
पयफटनक
य 
स्थलहरु 

तथा 
पयफटनकय 
स्थलहरु 

तथा 
पयफटनकय 
स्थलको 
साधारण 
पररचय 

गाउाँघर तथा 
वडामा 
भएका 
धालमफक तथा 
पयफटनकय 
स्थलहरु 

गाउाँघर तथा 
वडामा भएका 
धालमफक तथा 
पयफटनकय 
स्थलहरु, 
पयफटक र 
पयफटनको अथफ 

नगरपाललका 
लभत्र रहेका 
धालमफक तथा 
पयफटनकय 
स्थलहरु, 
पयफटकलाई 
मकषफण गने 
उपायहरु 

पयफटनकय 
स्थलहरुबाट 
हुने र्ाईदा 

पयफटनकय 
स्थलको महत्व 
तथा मर्थफक 
कृयाकलापमा 
यसको भलूमका  

पयफटनकय 
स्थलहरुको 
सरंक्षण 
सवंधफन 
प्रचारप्रसारमा 
मफ्नो भलूमका  

तथा 
पयफटनकय 
स्थलबाट 
देशको 
समवृद्ध र 
पदहचानमा 
पगु्न सक्ने 
योगदान, 

त्यसको 
सरंक्षण र 
सवंधफन 

स्थानीय 
ज्ञान 
सीप 
पेशा 
व्यवसाय 
र प्रववर्ध 

परम्परागत 
ज्ञान र 
त्यसको 
प्रयोग 

उपचारका 
परम्परागत 
ववर्धहरु 

उपचारका 
परम्परागत 
ववर्धहरुको 
प्रयोग र 
त्यसको 
उपयोर्गता 

ववलभन्न 
रोगहरुको 
उपचारमा 
प्रयोगहुने 
वनस्पतत तथा 
सामाग्रीहरु 

ववलभन्न 
रोगहरुको 
उपचारमा 
प्रयोगहुने 
वनस्पतत तथा 
सामाग्रीहरु 
सकंलन तथा 
बर्गफकरण   

ववलभन्न 
रोगहरुको 
उपचारमा 
प्रयोगहुने 
वनस्पतत तथा 
सामाग्रीहरु 
सकंलन तथा 
बर्गफकरण, 
औषधी 
तनमाफण र 

योग ध्यान र 
प्रणायामको 
अथफ र 
प्रारजम्भक 
अभ्यास । 
स्वस्थ 
शारररीक 
ववकासमा 
यसको प्रयोग 

योग ध्यान र 
प्रणायामको 
अभ्यास । 
स्वस्थता तथा 
ववलभन्न 
रोगको 
उपचारमा 
यसको प्रयोग 

योग ध्यान 
र 
प्रणायामको 
अभ्यास । 
स्वस्थता 
तथा 
ववलभन्न 
रोगको 
उपचारमा 
यसको 
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त्यसको 
प्रयोग  

प्रयोग  

 स्थानीय 
पेशा र 
व्यवसाय 

पेशा तथा 
व्यवसायको 
सामान्य 
जानकारी  

मफ्नो 
पररवार  
तथा 
छरतछमेकमा 
भएका पेशा 
व्यवसायहरु 

कृवष पेशा र 
ववलभन्न कृवष 
बालीहरु । 
कृवषमा 
पररवारको 
सलंग्नता र 
मफ्नो 
भलूमका 

पशपुालनको 
पररचय, 
मफ्नो 
छरतछमेक 
तथा वडा 
लभत्र भएका 
पशपुालन 
व्यवसायहरु  
पशपुालनमा 
पररवारको 
सलंग्नता र  
मफ्नो 
भलूमका 

मफ्नो 
नगरलभत्र 
सञ्चालन 
भएका कृवष 
तथा 
पशपुालनका 
व्यवसायकहरु, 
त्यसको 
ववशषेता र 
महत्व   

मफ्नो 
नगरलभत्र 
सञ्चालन 
भएका व्यापार 
व्यवसाय तथा 
उद्योगधन्दाहरु 

नगरपाललकाको 
समवृद्धमा 
व्यापार, 
व्यवसाय तथा 
उद्योगधन्दाहरु
ले खेलेको 
भलूमका 

व्यापार 
व्यवसाय 
तथा 
उद्योगध
न्दा 
सञ्चालनको 
सम्भावना 
तथा 
व्यवसाय 
छनौट 
सवंजन्ध 
सीप ववकास  

 स्थानीय 
प्रववर्ध 

स्थानीय 
सामग्रीहरु 
डोरी नाम्लो 
दाम्लो 
डोको थुन्से 

स्थानीय 
सामग्रीहरु 
डोरी नाम्लो 
दाम्लो डोको 
थुन्से टोकरी 

डोरी बाट्ने 
तथा गााँठो 
पने सीप 
ववकास  

डोरीको प्रयोग 
गरी दाम्लो 
तथा नाम्लो 
तयार गने 
सीप ववकास  

बााँस तथा 
तनगालोको 
छनौट गरी 
चोया काड्न 
र टोकरी 

ढीनक जााँतोको 
प्रयोग, यसको 
बनावट र 
यसमा प्रयोग 
भएको 

ढीनक, जााँतोको 
नमनूा तनमाफण, 

मधतुनक 
यन्त्रहरुमा यस 
प्रववर्धको 

पानी घट्ट र 
यसको 
उपयोग, 
यसको 
बनावटमा 
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टोकरी 
भकारी मढुा 
ठेकी 
मधानी 
चौंठी हपे 
मदद 
र्चनारी 
तथा यसमा 
प्रयोगहुने 
सामग्रीहरु 

भकारी ठेकी 
मधानी चौंठी 
हपे मददको 
प्रयोग 

बनु्ने सीप 
ववकास  

प्राववर्धक 
ज्ञानको 
ववश्लेषण र  
व्याख्या, 

मढुा बनाउने 
अभ्यास 

प्रयोगको 
पदहचान,  मढुा 
बनाउने 
अभ्यास । 

प्रयोग 
भएको 
वजै्ञातनक 
प्रववर्धको 
पदहचान र 
मधतुनक 
यन्त्रहरुमा 
यस 
प्रववर्धको 
प्रयोगबारे 
जानकारी । 
नमनूा पानी 
घट्टको 
तनमाफण 

दनवुार/ 
तामाङ् 
भाषा  

दनवुार/ 
तामाङ् 
भाषाको 
र्चनारी 

दनवुार/ 
तामाङ् 
भाषामा 
गररने 
साधारण 
कुराकानी 
सम्बोधन र 

दनवुार/ 
तामाङ् 
भाषामा 
सञ्चार  
तथा लेखन 

दनवुार/ 
तामाङ् 
भाषामा 
सञ्चार  तथा 
लेखन र 
व्यवहाररक 
सीप 
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ललवप 

 

 

 

 

 

७ कक्षागि मसकाईउपलन्धधहरु  

क्षेत्र कक्षा १ कक्षा २ कक्षा ३ कक्षा ४ कक्षा ५ कक्षा ६ कक्षा ७ कक्षा ८ 

नगरपालल
का बारे 
जानकारी 

नगरपाललका र 
मरु् बसेको 
वडाको नाम 
बताउन 

 

 

 

 

 

 

मफ्नो वडासगं 
जोडडएका 
वडाहरुको नाम र 
स्थान बताउन 

 

 

 

 

 

 

मफ्नो वडाको 
भौगोललक 
बनावट बारे 
जानकारी ददन  

 

 

 

 

 

 

मफ्नो वडाको 
भौगोललक 
ववशषेता 

 

 

 

 

 

नगरपाललका
को 
भौगोललक 
सरंचना र 
ववशषेता बारे 
बताउन 

 

 

 

 

नगरपाललका
को भौगोललक 
सरंचना 
ववशषेता र 
वातावरण बारे 
बताउन 

मफ्नो वडाको 
प्रशासतनक 
सरंचना बारे 
जानकारर ददन 

मफ्नो 
नगरपाललका
को 
भौगोललक 
प्राकृततक 
वातावरण 
तथा 
प्रशासतनक 
अवस्थाबारे 
जानकारर 
ददन 

- नगरको 
भौगोललक 
प्राकृततक 
राजतनततक 
तथा 
प्रशासतनक 
अवस्था बारे 
ब्याख्या गनफ 
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मफ्नो बसेको 
ठाउाँ  पररपरर 
रहेका पोखरर 
खोलानाला 
चौतारा र बन 
जङ्गको 
पदहचान गरी 
बताउन 

मफ्नो घर 
वररपरर रहेका 
पाटीपौवा मठ 
मन्दीर गमु्वा 
चैत्य र 
मजस्जदहरुको 
पदहचान गरर 
बताउन 

मफ्नो वडा 
लभत्र रहेका 
पोखरी 
खोलानाला 
चौतारा वन 
जंगल 
ववद्यालय 
पाटीपौवा मठ 
मन्दीर गमु्वा 
चैत्य र 
मजस्जदहरुको 
पदहचान, 
रहेको स्थान  
तथा सखं्या 

मफ्नो र 
नजजकको वडा 
लभत्र रहेका 
पोखरी 
खोलानाला 
चौतारा वन 
जंगल 
ववद्यालय 
पाटीपौवा मठ 
मन्दीर गमु्वा 
चैत्य र 
मजस्जदहरुको 
पदहचान, 
रहेको स्थान  

मफ्नो 
नगरपाललका 
लभत्र रहेका 
पोखरी 
खोलानाला 
चौतारा वन 
जंगल 
ववद्यालय 
पाटीपौवा मठ 
मन्दीर गमु्वा 
चैत्य र 
मजस्जदहरुको 
पदहचान, 
रहेको स्थान  

मफ्नो 
नगरपालका 
लभत्र रहेका 
पोखरी 
खोलानाला 
चौतारा वन 
जंगल 
ववद्यालय 
पाटीपौवा मठ 
मन्दीर गमु्वा 
चैत्य र 
मजस्जदहरुको 
ववशषेता र 
महत्वबारे 

मफ्नो 
वडाको 
नक्सा बनाई 
त्यसमा 
वडालभत्र 
रहेका पोखरी 
खोलानाला 
चौतारा वन 
जंगल 
ववद्यालय 
पाटीपौवा 
मठ मन्दीर 
गमु्वा चैत्य 
र मजस्जदहरु 

मफ्नो 
नगरपाललकाको 
नक्सा बनाई 
त्यसमा वडालभत्र 
रहेका पोखरी 
खोलानाला चौतारा 
वन जंगल 
ववद्यालय 
पाटीपौवा मठ 
मन्दीर गमु्वा 
चैत्य र 
मजस्जदहरु सकेंत 
गनफ 
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बारे  तलुना 
गनफ 

तथा सखं्या 
बारे  तलुना 
गनफ 

तथा सखं्या 
बारे  तलुना 
गनफ 

बताउन सकेंत गनफ 
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सामाजजक 
तथा 
धालमफक 
ससं्कार र 
ससं्कृतत 

मरु् मफ्नो 
पररवार र 
कक्षाका 
साथीको नाम  
थर र बोल्ने 
भाषा बताउन 

- कक्षाका 
साथीहरुको 
थरको सचूी 
बनाउन 

- मफ्नो धमफ 
भाषा  र 
मनाउने 
चाडपवफबारे 
बताउन 

- मरु् जाने 
धालमफक 
स्थलको नाम 
भन्न 

- मफ्नो 
कक्षाका 
साथीहरुको 
धमफ भाषा र 
मनाउने 
चाडपवफ बारे 
बताउन 

- मरु्ले 
मान्ने धमफ 
अनसुारका 
केही 
देवीदेवताहरु
को नाम 
भन्न 

- मफ्नो 
वडामा 
मान्ने धमफ 
भाषा र 
मनाउने 
चाडपवफ बारे 
बताउन 

- मफ्नो वडा 
लभत्र मरु्ले 
मान्ने धमफ 
र अन्य धमफ 
अनसुारका 
धालमफक 
स्थहरु, 
रहेको स्थान 
तथा  देवी 
देवताहरुको 
नाम बताउन 

- मफ्नो 
नगरपालल
कामा 
मान्ने धमफ 
भाषा र 
मनाउने 
चाडपवफ बारे 
बताउन 

- नगरपालल
का भत्र 
रहेका 
धालमफक 
स्थलहरु 
देवीदेवताह
रु तथा 
भाषाहरुको 
सचूी 
बनाउन 

- मफ्नो 
नगरपाललका
मा मान्ने 
धमफ, भाषा, 
मनाउने 
चाडपवफ र 
ततनका 
ववशषेता 
बताउन 

- धालमफक तथा 
ववलशष्ट्ट 
व्यजक्तहरुको 
प्रवचन सनुी 
असल 
कुराहरुलाई 
व्यवहारमा 
लाग ुगनफ 

- मफ्नो 
समदुायमा
मान्ने 
धालमफक 
ससं्कार र 
ससं्कृततको 
पदहचान र 
सचूीकण 
गनफ 

- धालमफक 
सदहष्ट्णुता
बारे 
जानकारर 
ददन 

- धमफ 
अनसुारको 
जन्म 
नामाकरण 
अन्नप्रासन 
वववाह तथा 
मतृ्य ू

- मफ्नो 
नगरपाललकामा
मान्ने धालमफक 
ससं्कार र 
ससं्कृततको 
पदहचान सरंक्षण 
तथा प्रवधफन 
गनफ 
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ससं्कारबारे 
बताउन 

 

  



 

26 
 

सामाजजक 
मलू्य 
मान्यता 

ववद्यालय 
तथा घर 
पररवारका 
सदस्यहरुलाई 
सम्मान र 
सम्बोधन 
गनफ 

- ववद्यालय घर 
तथा 
समाजमा 
मरु्भन्दा 
ठुलालाई 
मदर तथा 
सानोलाई 
मााँया गनफ 

- मदर सम्मान 
तथा मायााँको 
भाव व्यक्त 
हुनेगरी 
अलभनय गनफ 

- मफ्नो 
घरपररवार र 
ववद्यालयमा 
गने असल 
बानी 
ब्यवहारहरुको 
सचूी बनाउन 

- असल बानी 
व्यवहारहरुको 
अवलम्वन 
गनफ 

- मफ्नो 
घरपररवार 
ववद्यालय र 
समदुायमा 
गने असल 
बानी 
ब्यवहारहरुबारे 
बताउन 

- दखु तथा 
अप्ठ्यारो 
परेको 
जस्थततमा एक 
अकोलाई 
सययोग गनफ 

- मफ्नो 
समदुायमा 
हुने असल 
तथा खराव 
बानी 
व्यवहारहरुबा
रे बताउन 

- असल 
बानीव्यवहार
हरुको 
अवलम्वन 
तथा खराव 
व्यवहारहरु 
बारे सचेत 
रहन 

- मफ्नो 
समदुायको 
सामाजजक 
मलू्य 
मान्यताहरु
को पदहचान 
गनफ र त्यस 
प्रतत सचेत 
रहन 

- असल तथा 
खराव 
सामाजजक 
मलू्य 
मान्यताहरु
को उदाहरण 
र त्यसले 
पारेको 
प्रभावबारे 
बताउन 

- मफ्नो 
समदुायको 
असल 
माजजक 
मलू्य 
मान्यताको  
प्रवधफन र 
खराव 
मलू्यमान्यता
हरुको 
तनराकरणमा 
भलूमका 
तनवाफह गनफ 

-  

- असल 
वववेकपणूफ 
सछचररत्रता
को ववकास 
गनफ 

- सकारात्मक 
मलू्य 
मान्यताहरु 
प्रतत 
मस्थावान 
रहन 

- सामाजजक 
कायफहरुमा 
अग्रसरता 
देखाउन 
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मफ्नो 
कक्षामा 
रहेका 
साथीहरुको 
जातजाती 
बारे बताउन 

- मफ्नो 
कक्षामा रहेका 
साथीहरुको 
जातजाती बारे 
बताउन र 
एकअकोलाई 

- मफ्नो 
समदुाय तथा 
वडा लभत्र 
भएको 
जातजातीहरु
को सचूीकरण 

- मफ्नो 
नगरपाललका 
लभत्र रहेका 
जातजातीहरु 
र उनीहरुल े
अगाल्ने 

- जात र 
कामको 
मधारमा 
गररने 
जातीय 
ववभेदबारे 

- जातजातीको 
पररभाषा 
ददन तथा 
समाजमा 
हुने जातीय 
ववभेदका 

- काम र 
श्रमलाई 
सम्मान गनफ 
तथा जातीय 
सदहष्ट्णुता र 
सहअजस्तत्व

समदुायमा 
जातीय 
ववभेद 
अन्तकोलार्ग 
भमूीका 
तनवाफह गनफ 
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सम्मान गनफ गनफ 
- जातीय 
ववभेदको 
बारेमा 
जानकार हुन 

परम्परागत 
पेशा 
व्यवसायहरुको 
पदहचान र 
सम्मान गनफ 

- ववद्यालय 
तथा 
समदुायमा 
हुने जातीय 
ववभेदका 
घटनाहरुबारे 
पररर्चत हुन 
र सजग रहन 

जानकारी 
ललन र 
त्यसको 
ववरोध गनफ 

- ववद्यालय 
तथा 
समदुायमा 
हुने जातीय 
ववभेदका 
घटनाहरुबाट 
बालबाललका
मा पने 
गरेको 
मानलसक 
प्रभाव बारे 
बताउन 

घटनाहरुको 
उदाहरण 
ददन र 
त्यसको 
ववरोध गनफ 

- छुवाछुत 
छोईतछटो 
हाल्ने 
उाँचतनच 
जस्ता 
सामाजजक 
कुप्रथाहरुबारे 
जानकार भई 
त्यसको 
ववरुद्धमा 
मवाज 
उठाउन 

लाई स्वीकार 
एव ं प्रवधफन 
गनफ 

तथा 
सन्देशमलूक 
नाटक तयार 
गरी प्रदशफन 
गनफ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 कुररतीको 
अथफ बोध 
गनफ  

- भतु पे्रत 
बोक्सा बोक्सी 
धामी 
झााँक्रीको 

- भतु पे्रत 
बोक्सा बोक्सी 
धामी 
झााँक्रीको 

- भतु पे्रत 
बोक्सा बोक्सी 
धामी 
झााँक्रीको 

- भतु पे्रत 
बोक्सा 
बोक्सी धामी 
झााँक्री बारेको 

- भतु पे्रत 
बोक्सा 
बोक्सी धामी 
झााँक्री बारेको 

- भतु पे्रत 
बोक्सा 
बोक्सी धामी 
झााँक्री बारेको 

सडक नाटक 
याफली 
मददको 
माध्यमबाट 
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सन्दभफ 
समाजजक 
मान्यताबारे 
पररर्चत हुन 
र यस 
ववरुद्धको 
बझुाई ववकास 
गनफ 

भ्रमले 
घरपररवार र 
तछमेकमा 
घटेका 
घटनाहरु 
बताउन 

सामाजजक 
बझुाईबाट 
मकु्त भई 
मरु् सचेत 
रहन र घर 
पररवारका 
व्यजक्तहरुलाई 
सचेत गराउन 
पहल गनफ 

भ्रम र 
वास्तववकता
बारे पररर्चत 
भई स्वास्र्थय 
उपचारका 
वकैजल्पक 
ववर्धहरुबारे 
जानकार हुन 

भ्रम र 
वास्तववकता
बारे छर 
तछमेक र 
समदुायका 
मातनसहरुमा 
सचूना 
सपं्रेषण गनफ 
र स्वास्र्थय 
ससं्थाहरुबाट 
उपचारललन 
प्रोत्सादहत 
गनफ 

भ्रम र 
वास्तववकता
बारे छर 
तछमेक र 
समदुायका 
मातनसहरुमा 
चेतना 
अलभववृद्ध 
गनफ भलूमका 
तनवाफह गरी 
स्वास्र्थय 
ससं्थाहरुबाट 
उपचारललन 
सहजजकरण 
गनफ 

नागररक 
चेतनाको 
अलभववृद्ध 
गरी भतु प्रेत 
बोक्सा 
बोक्सी धामी 
झााँक्रीको 
भ्रमबाट 
मकु्त स्वस्थ 
समाज 
तनमाफणमा 
भलूमका 
तनवाफह गनफ 

मदहला 
तथा 
बालयौन  
दहसंा र 
बालश्रम 

बालबाललकाह
रुलाई गनुफपने 
सकारात्मक 
व्यवहारहरुबा
रे साधारण 
जानकारर 

- घरपररवार 
तथा 
तछमेकमा 
बालबाललका 
तथा 
मदहलाहरुलाई 

- यौन हींसाको 
अथफ बताउन 
गाउाँघर तथा 
समदुायमा 
हुने बाल तथा 
मदहला यौन 

- कक्षाकोठा 
तथा 
छरतछमेकमा 
घटेका यौन 
दहसंाबारे 
जानकार भई 

- बालश्रमको 
अथफ र यसले 
बालबाललका
को जीवनमा 
पाने खराव 
पररणामबारे 

- मदहला तथा 
बालयौन  
दहसंा र 
बालश्रमको 
न्यनूीकरण
का उपायहरु 

- मदहला तथा 
बालयौन  
दहसंा र 
बालश्रमबारे 
घरपररवार 
छरतछमेक 

मदहला तथा 
बालयौन  
दहसंा र 
बालश्रममकु्त 
समाज 
तनमाफणको 
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ललन गररने 
नकारात्मक 
व्यवहारबारे 
मरु्ले देखकेा 
कुराहरु भन्न 
तथा 
सकारात्मक 
व्यवहारहरु 
अनसुरण गनफ 

दहसंाका 
उदाहरण ददन 
र त्यस प्रतत 
सचेत रहन 

मरु्भन्दा 
ठुला 
मान्छेलाई 
जानकारर 
गराउन 

जानकारर 
हालसल गनफ 

पत्ता लगाई 
त्यसको 
सरू्चकरण 
गनफ 

तथा 
समदुायमा 
चेतनामलूक 
सचूनाहरु 
सपं्रेषण गनफ 

लार्ग 
भलूमका 
तनवाफह गनफ 

हाम्रा 
स्थानीय 
उपजहरु र 
तीनको 
उपयोग 

मरु्ले घरमा 
खाने 
कुराहरुको 
नाम बताउन 
र ती कुराहरु 
कहााँबाट 
प्राप्त हुन्छन 
भन्न 

- मरु्ले घरमा 
खाने 
कुराहरुमदे्ध 
मफ्नो 
खेताबारीमा 
उत्पादन हुने 
उपजहरुको 
सचूी बनाउन 

- स्वस्थ र 
सन्तलुलत 
ववकासको 
लार्ग 
खानेकुराको 
महत्व र 
उपयोग बारे 
बताउन 

- खानेकुराहरु 
प्रतत स्रद्धा 
देखाउन 
त्यसको सही 
उपयोग  र 
खेरार्ाल्न 
हुाँदैन भन्ने 
बारेमा सचेत 
रही मफ्नो 
भावना व्यक्त 
गनफ 

- खानेकुराहरु
को 
भण्डारणबारे 
जानकारी 
हालसल गनफ 

- घरमा 
उत्पादन 
नहुने 
वस्तहुरु 
प्राप्त गने 
स्रोत तथा 
स्थानवारे 

- हाटबजारको 
पररभाषा र 
महत्वबारे 
मफ्नो 
ववचार 
व्यक्त गनफ 

- उपजहरुको 
बजारीकरण 
तथा 
खररदववक्री 
बारे 
जानकारी 
ललई मफ्नो 
घरपररवारला
ई सहयोग 
गनफ 

उपयकु्त 
ववउ 
ववजनहरुको 
छनौट र 
प्रवधफन 
जैववक मल 
र ववषादीको 
प्रयोग बारे 
पररर्चत भई 
त्यसको 
उत्पादन र 
प्रयोगबारे 
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जानकारर 
ददन 

सीप ववकास 
गनफ 

हाम्रा 
धालमफक 
तथा 
पयफटनकय 
स्थलहरु 

धालमफक तथा 
पयफटनकय 
स्थलबारे 
साधारण 
जानकारी 
ददन 

मफ्नो गाउाँघर 
तथा वडामा 
भएका धालमफक 
तथा पयफटनकय 
स्थल बताउन 

मफ्नो गाउाँघर 
तथा वडामा 
भएका धालमफक 
तथा पयफटनकय 
स्थलहरुको सचूी 
बनाउन तथा 
पयफटक र 
पयफटनको अथफ 
बताउन 

मफ्नो 
नगरपाललका 
लभत्र रहेका 
धालमफक तथा 
पयफटनकय 
स्थलहरुको 
सचूी बनाउन 
तथा 
पयफटकहरुलाई 
मकषफण गने 
उपायहरु 
बताउन 

धालमफक तथा 
पयफटनकय 
स्थलहरुबाट 
हुने र्ाईदाहरु 
बताउन 

धालमफक तथा 
पयफटनकय 
स्थलको 
महत्व तथा 
मर्थफक 
कृयाकलापमा 
यसको भलूमका 
बताउन 

धालमफक तथा 
पयफटनकय 
स्थलहरुको 
सरंक्षण 
सवंधफन 
प्रचारप्रसारमा 
मफ्नो 
भलूमका 
बताउन र 
तनवाफह गनफ 

धालमफक तथा 
पयफटनकय 
स्थलबाट 
देशको 
समवृद्ध र 
पदहचानमा 
पगु्न सक्न े
योगदानको 
चचाफगनफ 
तथा सरंक्षण 
र सवंधफनमा 
सहभार्ग 
बन्न 

स्थानीय 
ज्ञान सीप 
पेशा 
व्यवसाय र 

उपचारका 
परम्परागत 
ववर्धहरु 
बताउन 

उपचारका 
परम्परागत 
ववर्धहरुको 
प्रयोग र 
त्यसको 

ववलभन्न 
रोगहरुको 
उपचारमा 
प्रयोगहुने 
वनस्पतत तथा 

ववलभन्न 
रोगहरुको 
उपचारमा 
प्रयोगहुने 
वनस्पतत तथा 

ववलभन्न 
रोगहरुको 
उपचारमा 
प्रयोगहुने 
वनस्पतत तथा 

योग ध्यान र 
प्रणायामको 
अथफ बताउन र 
प्रारजम्भक 
अभ्यास गनफ 

योग ध्यान र 
प्रणायामको 
अभ्यास । 
स्वस्थता तथा 
ववलभन्न 

योग ध्यान 
र 
प्रणायामको 
अभ्यास । 
स्वस्थता 
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प्रववर्ध उपयोर्गताबारे 
बताउन 

सामाग्रीहरुको 
नाम भन्न 

सामाग्रीहरु 
सकंलन तथा 
बर्गफकरण गनफ  

सामाग्रीहरु 
सकंलन तथा 
बर्गफकरण गरी 
औषधी तयार 
गनफ र त्यसको 
उर्चत प्रयोग 
गनफ 

स्वस्थ 
शारररीक 
ववकासमा 
यसको 
प्रयोगबारे 
जानकारी ददन 

रोगको 
उपचारमा 
यसको प्रयोग 
गनफ 

तथा 
ववलभन्न 
रोगको 
उपचारमा 
यसको 
प्रयोग गनफ 

पेशा तथा 
व्यवसायको 
बारेमा 
सामान्य 
जानकारी 
ददन 

मफ्नो पररवार  
तथा 
छरतछमेकमा 
भएका पेशा 
व्यवसायहरुको 
सरू्चकरण गनफ 

कृवष पेशाको 
पररचय ददन र 
ववलभन्न कृवष 
बालीहरुको 
बारेमा जानकारी 
ददन । कृवषमा 
मफ्नो 
पररवारको 
सलंग्नता र 
मफ्नो 
भलूमकाबारे 
बताउन 

पशपुालनको 
पररचय ददन र 
मफ्नो 
छरतछमेक तथा 
वडा लभत्र 
भएका 
पशपुालन 
व्यवसायहरुको 
सचूी तयार गनफ 
।  पशपुालनमा 
मफ्नो 
पररवारको 
सलंग्नता र 
मफ्नो 

मफ्नो 
नगरलभत्र 
सञ्चालन 
भएका कृवष 
तथा 
पशपुालनका 
व्यवसायकहरु
को सचूी बनाई 
त्यसको 
ववशषेता र 
महत्व बताउन 
।  

मफ्नो 
नगरलभत्र 
सञ्चालन 
भएका व्यापार 
व्यवसाय तथा 
उद्योगधन्दाह
रुको सचूी 
तयार गनफ 

व्यापार 
व्यवसाय तथा 
उद्योगधन्दाह
रुले 
पाररवाररक 
तथा 
नगरपाललकाको 
समवृद्धमा 
खेलेको 
भलूमका बारे 
व्याख्या गनफ 

व्यापार 
व्यवसाय 
तथा 
उद्योगधन्दा 
सञ्चालनको 
सम्भाव्यता 
अध्ययन 
तथा 
व्यवसाय 
छनौट 
सवंजन्ध सीप 
ववकास गनफ 
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भलूमकाबारे 
बताउन 

स्थानीय 
सामग्रीहरु 
डोरी नाम्लो 
दाम्लो डोको 
थुन्से टोकरी 
भकारी मढुा 
ठेकी मधानी 
चौंठी हपे 
मदद र्चन्न 
तथा यसमा 
प्रयोगहुने 
सामग्रीहरुको 
नाम बताउन 

स्थानीय 
सामग्रीहरु डोरी 
नाम्लो दाम्लो 
डोको थुन्से 
टोकरी भकारी 
ठेकी मधानी 
चौंठी हपे 
मददको 
प्रयोगको बारेमा 
जानकारी ददन 

डोरी बाट्ने तथा 
गााँठो पने सीप 
ववकास गनफ 

डोरीको प्रयोग 
गरी दाम्लो 
तथा नाम्लो 
तयार गने सीप 
ववकास गनफ 

बााँस तथा 
तनगालोको 
छनौट गरी 
चोया काड्न र 
टोकरी बनु्ने 
सीप ववकास 
गनफ 

ढीनक जााँतोको 
प्रयोग, यसको 
बनावट र 
यसमा प्रयोग 
भएको 
प्राववर्धक 
ज्ञानको 
ववश्लेषण गरी 
व्याख्या गनफ 

मढुा बनाउने 
अभ्यास गनफ 

ढीनक, जााँतोको 
नमनूा तनमाफण 
गनफ, मधतुनक 
यन्त्रहरुमा यस 
प्रववर्धको 
प्रयोगको 
पदहचान गरी 
बताउन । मढुा 
बनाउन । 

पानी घट्ट र 
यसको 
उपयोग बारे 
बताउन, 
यसको 
बनावटमा 
प्रयोग 
भएको 
वजै्ञातनका 
प्रववर्ध 
पत्तालगाई 
मधतुनक 
यन्त्रहरुमा 
यस 
प्रववर्धको 
प्रयोग बारे 
वनाउन । 
नमनूा पानी 
घट्ट बानाई 
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प्रदशफन गनफ 

दनवुार/ता
माङ् भाषा 

दनवुार/ 
तामाङ् 
भाषामा 
साधारण 
कुराकानी  र 
सम्बोधन 
गने तथा 
ललवप लेख्न 
सक्न े

दनवुार/ तामाङ् 
भाषामा सञ्चार 
सम्वोधन  तथा 
लेखन सीप 
ववकास गने 

दनवुार/ तामाङ् 
भाषामा सञ्चार,   
लेखन तथा 
मफ्नो 
ससं्कृततको 
बारेमा बताउन 
सक्ने सीप 
ववकास 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

८. विषयिस्िकुो विस्ििृीकरण: 

कक्षा: १ 

ववषय क्षेत्र ववषयवस्त ु लसकाई उपलजब्ध ववषयवस्तकुो 
ववस्ततृतकरण 

लसकाई सहजीकरण नक्रयाकलाप मलू्यांकन प्रकृया पाठ्य 
घण्टी 

नगरपाललका नगरपाललका 
र वडा 

नगरपाललका र 
मरु् बसेको 

नगरपाललकाको ववद्याथीलाई मफ्नो घर वररपरर रहेका ववद्याथीलाई 
मफ्नो नाम र 
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बारे जानकारी पररचय वडाको नाम र 
रहेको स्थान 
बताउन 

नाम र ठेगाना 

मरु् बस्ने वडा र 
ठेगाना 

ठाउाँ हरुको नाम भन्न लगाउने, 

मफ्नो वडा रहेको स्थान पदहचान गनफ 
लगाई वडा नवंर भन्न लगाउने, 

नगरपाललकाको नाम र रहेको स्थान भन्न 
लगाउन,े नगरपाललकाको नक्सा देखाई 
ववद्याथी रहेको वडा पदहचान गराउने, 

ववद्याथीलाई नाम वडा र नगरपाललका खुल्ने 
गरी एकमपसमा पररचय मदाप्रदान गनफ 
लगाउन े

स्थान भन्न 
लगाउन,े 

ववद्याथी बस्न े
नगरपाललकाको 
नाम र ठेगाना 
भन्न लगाउन,े 

नक्सामा मफ्नो 
वडा र 
नगरपाललका 
रहेको स्थान 
देखाउन लगाउन े

प्राकृततक  
सम्पदाहरु 

मफ्नो बसेको 
ठाउाँ  पररपरर 
रहेका पोखरर 
खोलानाला  र 
बन जङ्गको 
पदहचान गरी 
बताउन 

ववद्यालय तथा 
गाउाँघर वरपर 
रहेका प्राकृततक  
सम्पदाहरु 

प्रश्नोत्तर गरी ववद्याथीबाट जानकारी ललने 

ववद्यालय र गाउाँघर नजजक ववद्याथीहरुलाई 
अवलोकन भ्रमण गराई प्राकृततक 
सम्पदाहरुको पदहचान गराउने 

प्राकृततक सम्पदा भनेको केहो पररचय ददने 

सम्पदाहरुको नाम 
भन्न लगाउन े

कक्षालाई दईु 
समहुमा बााँडी 
खेलववर्धबाट धेरै 
सम्पदाको नाम 
भन्न प्रततस्पधाफ 
गराउने 
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सामाजजक 
तथा धालमफक 
ससं्कार र 
ससं्कृतत 

मरु् 
मफ्नो 
पररवार र 
साथीहरु 

मरु् र मफ्नो 
पररवारका 
सदस्यहरुको नाम 
थर र बोल्ने भाषा 
बताउन 

कक्षाका साथीको 
नाम  थर र 
बोल्ने भाषा 
बताउन 

मरु् र मफ्नो 
पररवारका 
सदस्यहरुको नाम 
थर र बोल्ने भाषा 

कक्षाका साथीको 
नाम  थर र बोल्ने 
भाषा 

ववद्याथीलाई मफ्नो नाम थर र बोल्ने भाषा 
भन्न लगाउन े

पररवारका सदस्यहरुको नाता अनसुारको नाम 
थर भन्न लगाउने 

कक्षाका साथीहरुको नाम थर तथा उनीहरुल े
बोल्ने भाषा भन्न लगाउने 

ववद्याथीहरुलाई एक अकाफको नाम थर र 
भाषा भन्न लगाई पररचय ददन लगाउन े

ववद्याथीलाई मफ्नो र साथीको नाम लख्न 
लगाउन े

प्रश्नोत्तर लेख्ने 
अभ्यास गराई 
गरी ववद्याथीको 
बझुाईको 
मलू्यााँकन गने 

 

 

सामाजजक 
मलू्य 
मान्यता 

सम्मान, 
मााँया तथा 
सम्बोधन  

ववद्यालय तथा 
घर पररवारका 
सदस्यहरुलाई 
सम्मान तथा 
मााँया गनफ र 
सम्बोधन गरी 
बोलाउन, 

बोटववरुवाहरुलाई 
मााँया गनफ 

सम्मान गनुफपने 
तथा मााँया गनुफपने 
व्यजक्तहरु, 

मदराथी तथा 
मााँया गने शब्द 
तथा त्यसको 
प्रयोग, 

सम्बोधनका 

मदर तथा सम्मानजनक रुपबाट ढोग प्रणाम 
तथा नमस्कार गरेका र्चत्रहरुको अवलोकन र 
छलर्ल 

मरु्भन्दा सानालाई मााँया गरेको भाव 
ब्यक्त गने कटमउट्स तथा र्चत्रहरुको 
अवलोकन र छलर्ल 

ववद्यालय वररपररका बोटववरुवाहरुको 
अवलोकन र त्यसलाई जथाभावी दटप्न 

मदराथी तथा 
मााँया गने 
शब्दहरुको प्रयोग  
गरेर सम्बोधन 
गनफ लगाई 
ववद्याथी 
लसकाईको अवस्था 
अवलोकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण ददने 
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तररकाहरु, 

ववद्यालय तथा घर 
वररपररका 
ववरुवाहरु 

भााँछन हुाँदैन भन्न भावना जगाउने खालका 
कृयाकलाप गराउने 

 

स्थानीय 
जातजातीहरु  

मफ्नो कक्षामा 
रहेका साथीहरुको 
थर तथा 
जातजाती बारे 
बताउन 

मफ्नो कक्षामा 
रहेका साथीहरुको 
थर  

मफ्नो कक्षामा 
रहेका साथीहरुको 
जातजाती 

लशक्षकल े थर तथा जातजातीहरुको बारेमा 
छलर्ल गने र ववद्याथीले बझु्नेगरी 
उदाहरण सदहत जानकारी ददने 

ववद्याथीहरुको थर तथा त्यसको 
जातजातीहरुको मधारमा वर्गफकरण गने 

एक जातीले अको जातीको सम्मान गनुफपछफ 
भन्ने भावना ववकास गराउने खालका 
नक्रयाकलाप गने 

 

थर र जातको 
ववचको सम्वन्ध 
बताउन लगाउने । 
ववलभन्न थर तथा 
जातजातीहरु बारे 
भन्न लगाउन े

 

सामाजजक 
कुरीततहरु 

कुररतीको अथफ 
बोधगनफ, 
सामाजजक 
कुररतीहरुको 
उदाहरण ददन  

सामाजजक 
कुररतीहरुको अथफ 
तथा पररभाषा 

सामाजजक 
कुररतीका 

लशक्षकल े सरल भाषामा सामाजजक 
कुररतीहरुको अथफ बताउन े

गाउाँघरमा हुने सामाजजक कुररतीहरुको 
उदाहरण ददने 

ववद्याथीहरुलाई उनीहरुको अनभुव सनुाउन 

छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथी बझुाई 
थाहा पाउन े
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उदाहरणहरुको सचूी लगाउन े

मदहला तथा 
बालयौन  
दहसंा र 
बालश्रम 

सकारात्मक 
व्यवहार 

बालबाललकाहरुलाई 
गनुफपने 
सकारात्मक 
व्यवहारहरुबारे 
बताउन 

बालबाललकाहरुको 
स्वभाव ईछछा तथा 
चाहनाहरु, 

हेरचाह तथा मााँया, 

पोषण र सरसर्ाई 

बालबाललकाहरुलाई मनपने कुराहरु केके हुन 
भतन सोध्ने मााँया पोषण तथा सरसर्ाई 
झल्कन े ववलभन्न पोष्ट्टर कट्समउट्स तथा 
र्चत्रहरु देखाई छलर्ल गराउने 

घरपररवार तथा छरतछमेकमा उनीहरुलाई गने 
व्यवहारको बारेमा सोधपछु गरी असल 
व्यवहारहरु अवलम्वन गनफ लसकाउने 

र्चत्र अवलोकन 
छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 

 

हाम्रा स्थानीय 
उपजहरु र 
तीनको 
उपयोग 

घरमा खान े
खानेकुराहरु 
र प्राजप्तको 
स्रोत 

मरु्ले घरमा 
खाने कुराहरुको 
नाम बताउन र 
ती कुराहरु 
कहााँबाट प्राप्त 
हुन्छन त्यसबारे 
भन्न 

घरमा खान े
ववलभन्न 
खानेकुराहरु 

खानेकुराहरु 
प्राप्तहुने 
स्रोत(खेतवारी, 
पसल, वजार) 

बालबाललकाहरुलाई मरु्ले घरमा 
खानेकुराहरुको बारेमा भन्न लगाउने 

ती खानेकुराहरु कहााँकहााँबाट प्राप्त हुन्छन 
भन्नेकुरा छलर्ल गने र ववद्याथीको ववचार 
ललने 

ववलभन्न पोष्ट्टर तथा र्चत्र देखाई छलर्ल 
गराउने 

खेतवारी पसल तथा नजजको बजार 
अवलोकन गराउने 

र्चत्र अवलोक 
छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन र 
पषृ्ट्ठपोषण  
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हाम्रा धालमफक 
तथा 
पयफटनकय 
स्थलहरु 

हाम्रा 
धालमफक 
तथा 
पयफटनकय 
स्थलहरु 

धालमफक तथा 
पयफटनकय 
स्थलबारे साधारण 
जानकारी ददन 

धालमफक स्थलको 
र्चनारी 

पयफटकीय स्थलको 
र्चनारी 

धालमफक तथा 
पयफटनकय स्थलको 
अवधारणा 

ववद्याथीहरुलाई प्रश्नोत्तरको माध्यमबाट 
उनीहरु बवुा ममा वा साथीहरुसगं घमु्न 
गएको ठाउाँ हरु तीथफस्थलहरुको बारेमा 
सोधपछु गरी जानकारी ललने 

मातनसहरु जान मनपराउने देवीदेवताको 
पजुामजा गने ठाउाँ हरु भन्न लगाउने । कुन ै
नयााँ मातनस वा ववदेशीहरु घमु्न मएको 
देखेको वा सनेुजानेको भए भन्न लगाउने 

पोष्ट्टर कट्समउट्स वा र्चत्रहरुबाट रमणीय 
ठाउाँ  र मठमजन्दरहरुको र्चत्र देखाई छलर्ल 
गराउने 

नजजकको मठमजन्दर वा रमणीय ठाउाँमा 
भ्रमण लग्ने र यस्ता ठाउाँ हरुलाई धालमफक 
तथा पयफटकीय स्थल भतनन्छ भनेर धारणा 
ववकास गने । र्चत्र कोने अभ्यास गराउने ।  

अवलोकनबाट 
देखेका र मरु् 
घमु्न वा देवताको 
दशफन गनफ 
मठमजन्दर गएको 
अनभुव भन्न 
लगाउने 

मठमजन्दर तथा 
रमणीय स्थानको 
नाम भन्न 
लगाउन े

 

स्थानीय ज्ञान 
सीप पेशा 
व्यवसाय र 
प्रववर्ध 

स्थानीय 
ज्ञान 

उपचारका 
परम्परागत 
ववर्धहरु बताउन 

सन्चो नभएको 
बेला घरम ै गररने 
औषधी उपचार 

औषधीको रुपमा 

बबरामी भएको बेला घरमा ममा बबुाले के 
गनुफ हुन्र्थयौ/गनुफहुन्छ भन्नेबारेमा 
ववद्याथीहरुबाट जानकारी ललने 

कस्तो ववमार हुाँदा के खान ददनहुुन्छ वा 

अनभुव मदान 
प्रदान 

छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
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प्रयोग गररने 
वस्तहुरु 

हेराउने रु्काउने 
प्रचलन 

कस्कोमा केको लार्ग लग्नहुुन्छ सोध्ने 

औषधीको रुपमा खान दददंा केके र्चजहरु 
हालेर कसरर बनाएर ददन ुहुन्थो सोध्ने 

साधारण रुघाखोकी, पेटदखुकेो, टाउको 
दखुेको, खाना लमठो नलाग्ने मदद हुाँदा गररने 
घरेल ु उपचारको बारेमा लशक्षकले जानकारर 
ददने । यसबारेको सत्यता र भ्रम बारेमा प्रष्ट्ट 
पने 

माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 

स्थानीय 
पेशा तथा 
व्यवसाय 

पेशा तथा 
व्यवसायको 
बारेमा सामान्य 
जानकारी ददन 

स्थानीय पेशा 

स्थानीय व्यवसाय 

मफ्नो घरमा बवुाममाले गने, गाउाँघरमा 
मातनसहरुले गने कामहरुको बारेमा 
ववद्याथीहरुलाई भन्न लगाई जानकारर ललने  

त्यस्ता कामहरुबाट पररवारको भरणपोषण 
हुने वारेमा ववद्याथीहरुमा धारणा ववकास 
गराउने 

खेततपाती, कुखुरापालन, बगंरुपालन, पसल 
सञ्चालन, घर बनाउन,े ज्याला मजदरुी 
गनेकाम, र्तनफचर बनाउन े काम मददहरुको 
बारेमा ववद्याथीको ववचारसगं ै लशक्षकले थप 
उदाहरण ददने 

अबलोकनको 
अनभुव व्यक्त 
गनफ लगाउन े
छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 
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ववद्याथीहरुलाई पेशा व्यवसाय सञ्चालन 
भएको ठाउाँको अवलोकन गराई पेशा र 
व्यवसायको बारेमा धारणा बसाल्ने 

स्थानीय 
प्रववर्ध 

गाउाँघरमा प्रयोग 
गररने स्थानीय 
सामग्रीहरु र 
यसको उपयोगबारे 
बताउन 

गाउाँघरमा प्रयोग 
गररने स्थानीय 
सामग्रीहरु र 
यसको प्रयोग 

ववद्याथीहरुलाई मफ्नो घरमा घउतले, अन्न, 
दाल तरकारी राख्न, गाईभैंसी बााँध्न, दधु 
दहुुन, कपडा सकुाउन, खेतीपातत गनफ मदद 
कामको लार्ग प्रयोग गने गरेका सामग्रीहरुको 
नाम भन्न लगाउने । ववद्याथीले भनेको 
सामग्रीहरुको दटपोट गने ठोष वस्त ु र्चत्र 
कट्समउट्स मदद देखाई डोरी, नाम्लो, 
डोको, थुन्से, टोकरी, भकारी, मढुा, ठेकी, 
मधानी, चौंठी, हपे, हलो, जुवा, दढकी, जााँतो, 
लसलौटो मदद स्थानीय सामग्रीहरु हुन भनी 
तनष्ट्कषफमा पगु्ने ।  

छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 

 

दनवुार/तामाङ् 
भाषा 

दनवुार/ 
तामाङ् 
भाषाको 
र्चनारी 

दनवुार/ तामाङ् 
भाषामा साधारण 
कुराकानी  र 
सम्बोधन गने 
तथा ललवप लेख्न 
सक्न े

दनवुार/तामाङ् 
भाषामा साधारण 
कुराकानी सम्बोधन 
र ललवप लखेन  

दनवुार/तामाङ् भाषामा बालबाललकहरुलाई 
सम्वोधन गने र उनीहरुलाई पतन सम्वोधन 
गने अभ्यास गराउने । उनीहरुसगं साधारण 
बोलचालमा मउने शब्दहरुको प्रयोग गरेर 
बोल्ने र बोल्ने अभ्यास गराउने । 
बालबाललकाहरुलाई सवंजन्धत भाषाको ललपी 

सम्वोधन 
कुराकानी तथा 
ललवप लेखनको 
मधारमा ववद्यथी 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण ददने 
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लेखन अभ्यास गराउने । 

 

 

विषयिस्िकुो विस्ििृीकरण: कक्षा: २ 

ववषय क्षेत्र ववषयवस्त ु लसकाई उपलजब्ध ववषयवस्तकुो 
ववस्ततृतकरण 

लसकाई सहजीकरण नक्रयाकलाप मलू्यांकन प्रकृया पाठ्य 
घण्टी 

नगरपाललका 
बारे 
जानकारी 

नगरपाललका र 
वडा पररचय 

मफ्नो वडासगं 
जोडडएका 
वडाहरुको नाम र 
स्थान बताउन 

 

 

 

 

 

 

 

तछमेकी वडाहरुको 
नाम र स्थान 

ववद्याथीलाई मफ्नो वररपरर र मफ्नो 
तछमेकी  वडाहरुमा रहेका ठाउाँ हरुको नाम 
भन्न लगाउन,े 

मफ्नो वडासगं जोडडएका तछमेकी वडाहरु 
रहेको स्थान पदहचान गनफ लगाई वडा 
नवंर भन्न लगाउन,े 

नगरपाललकाको नाम र रहेको स्थान 
भन्न लगाउन,े नगरपाललकाको नक्सा 
देखाई ववद्याथी रहेको वडा र त्यससगं 
जोडडएका वडाहरु पदहचान गराउने, 

ववद्याथीलाई नाम वडा र नगरपाललका 
खुल्ने गरी एकमपसमा पररचय 

ववद्याथीलाई 
मफ्नो नाम र 
स्थान भन्न 
लगाउन,े 

ववद्याथी बस्ने 
नगरपाललकाको 
नाम र ठेगाना 
भन्न लगाउन,े 

नक्सामा मफ्नो 
वडा र 
नगरपाललका र 
मफ्नो वडासगं 
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मदाप्रदान तथा कुराकानी गनफ लगाउने जोडडएर रहेका 
वडाहरुको नाम र 
स्थान देखाउन 
लगाउन े

 प्राकृततक तथा 
मानव तनलमफत 
सम्पदाहरु 

मफ्नो घर 
वररपरर रहेका 
प्राकृततक तथा 
मानव तनलमफत 
सम्पदाहरु 
पदहचान गरर 
बताउन 

वडालभत्र रहेका 
प्राकृततक 
सम्पदाहरु 

वडा लभत्ररहेका 
मानव तनलमफत 
सम्पदाहरु 

प्रश्नोत्तर गरी ववद्याथीबाट जानकारी 
ललने 

ववद्यालय र गाउाँघर नजजक 
ववद्याथीहरुलाई अवलोकन भ्रमण गराई 
प्राकृततक तथा मानव तनलमफत 
सम्पदाहरुको पदहचान र ती ववचको 
लभन्नता बारेमा जानकारर गराउने । 
प्राकृततक तथा मानव तनलमफत 
सम्पदाहरुको उदाहरण सदहत पररचय 
ददने 

बोडफमा सम्पदाहरुको सचूी बनाई कस्तो 
सम्पदाहो र्चन्न लगाउने । वडाको 
नक्सामा ती सम्पदाहरु सकेंत गनफ 

सम्पदाहरुको 
नाम भन्न 
लगाउन े

कक्षालाई दईु 
समहुमा बााँडी 
खेलववर्धबाट धेरै 
सम्पदाको नाम 
भन्न प्रततस्पधाफ 
गराउने 
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लगाउने । 

लेखन अभ्यास गराउने 

सामाजजक 
तथा 
धालमफक 
ससं्कार र 
ससं्कृतत 

सामाजजक तथा 
धालमफक ससं्कार र 
ससं्कृतत 

कक्षाका साथीहरुको 
थरको सचूी 
बनाउन 

मफ्नो धमफ भाषा  
र मनाउने 
चाडपवफबारे बताउन 

मरु् जाने धालमफक 
स्थलको नाम 
भन्न 

मरु् मफ्नो 
पररवार र साथीहरु 

भाषा धमफ तथा 
धालमफक स्थलहरु 

ववद्याथीलाई मफ्नो नाम थर र बोल्न े
भाषा भन्न लगाउन े

पररवारका सदस्यहरुको नाता अनसुारको 
नाम थर भन्न लगाउने, कक्षाका 
साथीहरुको नाम थर तथा उनीहरुल े
बोल्ने भाषा भन्न लगाउने, ववद्याथीहरु 
पजुामजा तथा प्राथफनाको लर्ग जाने 
धालमफक स्थलहरुको वारेमा जानकारर ललई 
ती स्थलहरु कुन धमफसगं सम्वजन्धत 
छन भनी बताउन,ेर्चत्र तथा पोष्ट्टरहरुको 
माध्यमबाट धालमफक स्थलहरुको बारेमा 
छलर्ल गराउने, ववद्याथीहरुलाई एक 
अकाफको नाम थर बोल्न े भाषा भन्न 
मान्ने धमफ भन्न लगाई एक अकाफको 
पररचय ददन लगाउन,े  ववद्याथीलाई 
मफ्नो र साथीको नाम भाषा र धमफ 
लेख्न लगाउने 

प्रश्नोत्तर, 
छलर्ल, र्चत्र 
अवलोकन, क्षेत्र 
भ्रमण तथा लेख्ने 
अभ्यास गराई  
ववद्याथीको 
बझुाईको 
मलू्यााँकन गने 
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सामाजजक 
मलू्य 
मान्यता 

मदर सत्कार 
तथा मायााँ 

ववद्यालय घर 
तथा समाजमा 
मरु्भन्दा 
ठुलालाई मदर 
तथा सानोलाई 
मााँया गनफ 

मदर सम्मान 
तथा मायााँको भाव 
व्यक्त हुनेगरी 
अलभनय गनफ 

मदर सत्कार तथा 
मायााँको अवधारणा 

मदर सत्कार गने 
बानी व्यवहारहरु 

मायााँ तथा 
करुणाभाव 
व्यक्तगने अवस्था 
र बानी व्यवहारहरु 

मदर तथा सम्मानजनक रुपबाट ढोग 
प्रणाम तथा नमस्कार गरेका र्चत्रहरुको 
अवलोकन र छलर्ल 

मरु्भन्दा सानालाई मायााँ तथा असक्त 
बदृ्धवदृ्धाहरुमा करुणा भाव ब्यक्त गने 
कटमउट्स तथा र्चत्रहरुको अवलोकन र 
छलर्ल 

ववद्यालय वररपररका बोटववरुवाहरु तथा 
जीवजन्तहुरुको अवलोकन गराई त्यसको 
हेरचाह मााँया तथा करुणा भावना 
जगाउने खालका कृयाकलाप गराउने 

 

मदराथी तथा 
मााँया गने 
शब्दहरुको प्रयोग  
गरेर सम्बोधन 
गनफ  लगाउने 
तथा बोटववरुवा 
असक्त 
बदृ्धवदृ्धाहरुलाई के 
गनुफपछफ भन्ने 
बारेमा ववद्याथी 
लसकाईको 
अवस्था 
अवलोकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण ददने 

 

जातजाती मफ्नो कक्षामा 
रहेका साथीहरुको 
जातजाती बारे 
बताउन  

एक जाततल े अको 
जातीलाई सम्मान 

गाउाँघर तथा 
समदुायमा भएका 
ववलभन्ना थरहरु 
थर अनसुार जात 
जातीको वर्गफकरण 

र्रक जाती 
बबचमा सम्मान र 

लशक्षकले थर तथा जातजातीहरुको बारेमा 
छलर्ल गने र ववद्याथीले बझु्नेगरी 
उदाहरण सदहत जानकारी ददने 

ववद्याथीहरुको थर तथा त्यसको 
जातजातीहरुको मधारमा वर्गफकरण गने 

एक जातीले अको जातीको सम्मान 

थर र जातको 
ववचको सम्वन्ध 
बताउन लगाउन े
। ववलभन्न थर 
तथा जातजातीहरु 
बारे भन्न 
लगाउन े
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गनफ सद्भाव 

 

गनुफपछफ जातको मधारमा कोही पतन 
सानो वा ठूलो हुाँदैन भन्ने भावना ववकास 
गराउने खालका नक्रयाकलाप गने 

 

सामाजजक 
कुररतीहरु 

भतु पे्रत बोक्सा 
बोक्सी धामी 
झााँक्रीको सन्दभफका 
समाजजक 
मान्यताबारे 
पररर्चत हुन र 
यस ववरुद्धको 
बझुाई ववकास गनफ 

भतु पे्रत बोक्सा 
बोक्सी धामी 
झााँक्रीको सन्दभफका 
समाजजक 
मान्यताहरु 

गलत 
मान्यताहरुको 
तनराकरणको लार्ग 
चेतना ववकास 

लशक्षकल े सरल भाषामा सामाजजक 
कुररतीहरुको अथफ बताउने 

गाउाँघरमा हुने सामाजजक कुररतीहरुको 
उदाहरण ददने 

ववद्याथीहरुलाई उनीहरुको अनभुव 
सनुाउन लगाउने 

धामी झााँक्री टुना मनुा मददका र्चत्र 
तथा पोष्ट्टरहरुबाट देखाई छलर्ल 
गराउने 

यस्ता  कुररतीको कारणबाट गाउाँघरमा 
देखखने झझैगडा समस्या तथा वपडाका 
उदाहरुणहरु ददने र यस्ता मान्यताहरु 
ववरुद्ध वझुाई ववकास गनफ ववद्याथीहरुसगं 
थप छलर्ल गने 

छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीको 
बझुाई थाहा 
पाउने 
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मदहला तथा 
बालयौन  
दहसंा र 
बालश्रम 

मदहला तथा 
बालबाललकाहरुलाई 
गररने सामाजजक 
व्यवहारहरु 

घरपररवार तथा 
तछमेकमा 
बालबाललका तथा 
मदहलाहरुलाई 
गररने नकारात्मक 
व्यवहारबारे मरु्ले 
देखेका कुराहरु 
भन्न तथा 
सकारात्मक 
व्यवहारहरु 
अनसुरण गनफ 

घरपररवार तथा 
तछमेकमा 
बालबाललका तथा 
मदहलाहरुलाई 
गररने सकारात्मक 
तथा नकारात्मक 
व्यवहारहरु 

 

सकारात्मक 
व्यवहारको 
अनसुरण 

 

 

घर तथा तछमेकमा साना बालबाललका 
तथा मदहला(दददद बदहनी ममा सानी 
ममा ठुली ममा मदद)लाई गररने 
नकारात्मक कुराहरु केके हुन भतन सोध्ने 
तथा स्कूल जान नपाएको, समयमा 
खाना खान नपाएको, घााँस दाउरा, 
मेलापात, चलुोचौको, घरको सरसर्ाई 
मदद काममा धेरैजसो मदहला मात्र 
सलंग्न भएको जस्ता कुराहरु झल्कने 
ववलभन्न पोष्ट्टर कट्समउट्स तथा 
र्चत्रहरु देखाई छलर्ल गराउने र 
ववद्याथीको अनभुव पतन सनुाउन 
लागाउन े

नकारात्मक ब्यवहारले बालबाललका तथा 
मदहलाको जीवनमा परेको असरको बारेमा 
छलर्ल गराई उदाहरण सदहत प्रष्ट्ट पाने 

घरपररवार तथा छरतछमेकमा उनीहरुलाई 
गने व्यवहारको बारेमा सोधपछु गरी 
नकारात्मक ब्यवहारले बालबाललका तथा 
मदहलाको जीवनमा परेको असरको बारेमा 

र्चत्र अवलोकन 
छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 
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छलर्ल गराई उदाहरण सदहत प्रष्ट्ट पाने 

असल व्यवहारहरु अवलम्वन गनफ 
लसकाउने र खराव व्यवहारको ववरोधमा 
बोल्नपुछफ भन्ने कुरा लसकाउने  

हाम्रा 
स्थानीय 
उपजहरु र 
तीनको 
उपयोग 

स्थानीय उपजहरु 
र यसको उपयोग 

मरु्ले खाने 
खानेकुराहरुमा 
मफ्नो खेतबारीमा 
उत्पादन हुने  
उपजहरुको नाम 
बताउन 

मरु्ले खाने 
खानेकुराहरु 

मफ्न ै खेतवारीमा 
उत्पादन हुने 
खानेकुरा/उपजहरु 

बालबाललकाहरुलाई मरु्ले घरमा 
खानेकुराहरुको बारेमा भन्न लगाउने 

ती खानेकुराहरु कहााँकहााँबाट प्राप्त 
हुन्छन भन्नेकुरा छलर्ल गने र 
ववद्याथीको ववचार ललने 

ववलभन्न पोष्ट्टर तथा र्चत्र देखाई 
छलर्ल गराउन े

खेतवारी पसल तथा नजजको बजार 
अवलोकन गराउने 

खानेकुराहरु मद्द े मफ्न ै खेतवारीमा 
उत्पादन हुने खानेकुराहरुको बारेमा भन्न 
लगाई त्यसको सचूी बनाउन लगाउने । 

र्चत्र अवलोक 
छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन र 
पषृ्ट्ठपोषण  

 

हाम्रा 
धालमफक 

धालमफक तथा 
पयफटकीय स्थहरु 

मफ्नो गाउाँघर 
तथा वडामा भएका 

मफ्नो गाउाँघर 
तथा वडामा भएका 

ववद्याथीहरुलाई प्रश्नोत्तरको माध्यमबाट 
उनीहरु बवुा ममा वा साथीहरुसगं घमु्न 

अवलोकनबाट 
देखेका र मरु् 
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तथा 
पयफटनकय 
स्थलहरु 

धालमफक तथा 
पयफटकीय स्थलहरु 
बताउन 

धालमफक तथा 
पयफटकीय स्थलहरु 

गएको ठाउाँ हरु तीथफस्थलहरुको बारेमा 
सोधपछु गरी जानकारी ललने 

मातनसहरु जान मनपराउने ठाउाँ  तथा 
देवीदेवताको पजुामजा गने ठाउाँ हरु भन्न 
लगाउने । कुन ै नयााँ मातनस वा 
ववदेशीहरु घमु्न मएको देखकेो वा 
सनेुजानेको भए भन्न लगाउने 

पोष्ट्टर कट्समउट्स वा र्चत्रहरुबाट 
रमणीय ठाउाँ  र मठमजन्दरहरुको र्चत्र 
देखाई छलर्ल गराउन े

नजजकको मठमजन्दर वा रमणीय ठाउाँमा 
भ्रमण लग्ने र यस्ता ठाउाँ हरुलाई धालमफक 
तथा पयफटकीय स्थल भतनन्छ भनेर 
धारणा ववकास गने । मफ्नो गाउाँघर 
तथा वडामा रहेका मातनसहरु घमु्न 
मउने रमाईला ठाउाँ हरु तथा मठमन्दीर 
मददको नाम भन्न र लेख्न लगाउने  

सब ैववद्याथीहरुले भनेका कुराहरु बोडफमा 
दटपोट गरी छलर्ल गराउने । र्चत्र कोने 

घमु्न वा देवताको 
दशफन गनफ 
मठमजन्दर गएको 
अनभुव भन्न 
लगाउन े

मफ्नो वडामा 
रहेका मठमजन्दर 
तथा रमणीय 
स्थानको नाम 
भन्न र लेख्न 
लगाउन े

ती मद्दे कुनकैो 
र्चत्र कोनफ लगाई 
मलू्यााँकन गने 
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अभ्यास गराउने ।  

स्थानीय 
ज्ञान सीप 
पेशा 
व्यवसाय र 
प्रववर्ध 

स्थानीय ज्ञान उपचारका 
परम्परागत 
ववर्धहरु र त्यसको 
उपयोर्गतावारे 
बताउन 

मातनसहरुलाई 
लाग्ने ववलभन्न 
रोगहरु र ती 
रोगहरुको  उपचार 
गदाफ अपनाईने 
स्थानीय ववर्धहरु 

 

घरमा मरु् घरपररवारको सदस्यहरु 
बबरामीहुाँदा कस्तो खालको बबमार लागेको 
र्थयो सोध्ने । ती बबमार लाग्दा  घरमा 
ममा बबुाले के गनुफ हुन्र्थयो/गनुफहुन्छ 
भन्नेबारेमा ववद्याथीहरुबाट जानकारी 
ललने 

कस्तो ववमार हुाँदा के खान ददनहुुन्छ वा 
कस्कोमा के ववमारहुाँदा लग्न ु
हुन्छ/जानहुुन्छ भनी सोध्ने 

औषधीको रुपमा खान दददंा केके र्चजहरु 
हालेर कसरर बनाएर ददन ुहुन्छ सोध्ने 

साधारण रुघाखोकी, पेटदखुेको, टाउको 
दखुेको, खाना लमठो नलाग्ने मदद हुाँदा 
गररने घरेल ु उपचारको बारेमा लशक्षकले 
जानकारर ददने । यसबारेको सत्यता र 
भ्रम बारेमा स्पष्ट्ट पारी घरेल ु उपचारको 
उपयोर्गताको बारेमा ववद्याथीहरुलाई 
जानकारर गराउने 

अनभुव मदान 
प्रदान 

छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 
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स्थानीय पेशा 
तथा व्यवसायहरु 

मफ्नो घरपररवार 
तथा छरतछमेकमा 
भएका पेशा 
व्यवसायहरुको 
सचूी बनाउन 

मफ्नो घर 
तछमेकमा भएका 
पेशा व्यवसायहरु 

मफ्नो घरमा बवुाममाले गने, गाउाँघरमा 
मातनसहरुले गने कामहरुको बारेमा 
ववद्याथीहरुलाई भन्न लगाई जानकारर 
ललने  

त्यस्ता कामहरुबाट पररवारको 
भरणपोषण हुने वारेमा ववद्याथीहरुमा 
धारणा ववकास गराउन े

खेततपाती, कुखुरापालन, बगंरुपालन, 
पसल सञ्चालन, घर बनाउन,े ज्याला 
मजदरुी गनेकाम, र्तनफचर बनाउने काम 
मददहरुको बारेमा ववद्याथीको ववचारसगं ै
लशक्षकल ेथप उदाहरण ददने 

ववद्याथीहरुलाई पेशा व्यवसाय सञ्चालन 
भएको ठाउाँको अवलोकन गराई पेशा र 
व्यवसायको बारेमा धारणा बसाल्ने 

स्थानीय गाउाँघरमा उवलम्वन गररएको 
पेशा व्यवसायहरुको सचूी बनाउन 
लगाउन े

अबलोकनको 
अनभुव व्यक्त 
गनफ लगाउन े
छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 
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स्थानीय प्रववर्ध गाउाँघरमा प्रयोग 
गररने स्थानीय 
सामग्रीहरु र 
यसको उपयोगबारे 
बताउन 

यी सामग्री 
बनाउाँ दा प्रयोग 
गररने 
कछचापदाथफ/सामग्री 
बताउन 

गाउाँघरमा प्रयोग 
गररने स्थानीय 
सामग्रीहरु र 
यसको प्रयोग 

स्थानीय सामग्री 
बनाउाँ दा प्रयोग 
गररने 
कछचापदाथफहरु 

ववद्याथीहरुलाई मफ्नो घरमा घउतले, 
अन्न, दाल तरकारी राख्न, गाईभैंसी 
बााँध्न, दधु दहुुन, कपडा सकुाउन, 
खेतीपातत गनफ मदद कामको लार्ग 
प्रयोग गने गरेका सामग्रीहरुको नाम 
भन्न लगाउने । ववद्याथीले भनेको 
सामग्रीहरुको दटपोट गने ठोष वस्त ुर्चत्र 
कट्समउट्स मदद देखाई डोरी, नाम्लो, 
डोको, थुन्से, टोकरी, भकारी, मढुा, ठेकी, 
मधानी, चौंठी, हपे, हलो, जुवा, दढकी, 
जााँतो, लसलौटो मदद स्थानीय सामग्रीहरु 
हन भनी तनष्ट्कषफमा पगु्ने । यी 
सामग्रीहरु बनाउाँदा प्रयोगमा मउने 
वस्तहुरुको बारेमा पतन यस ै ववर्धबाट 
तनष्ट्कषफमा पगु्ने । 

छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 

 

दनवुार/ 
तामाङ् 
भाषा 

दनवुार/तामाङ् 
भाषाको र्चनारी 

दनवुार/तामाङ् 
भाषामा सञ्चार र 
सम्वोधन गने  
तथा लखेन सीप 
ववकास गने 

दनवुार/तामाङ् 
भाषामा सञ्चार, 
सम्वोधन  तथा 
लेखन सीप 
ववकास 

दनवुार/तामाङ् भाषामा बालबाललकाहरुल े
दजाफ अनसुारको सम्वोधन गने अभ्यास 
गराउने । उनीहरुसगं व्यवहाररक 
ववषयवस्तहुरुमा मधाररत रहेर कुराकानी 
छलर्ल गरेर बोल्ने र लेख्ने अभ्यास 
गराउने । बालबाललकाहरुलाई सवंजन्धत 

सम्वोधन 
कुराकानी तथा 
ललवप लखेनको 
मधारमा 
बालबाललकाहरुको 
मलू्यांकन गरी 
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भाषाको ललपी लेखनमा थप अभ्यास 
गराउने । 

पषृ्ट्ठपोषण ददने 

 

 

 

 

विषयिस्िकुो विस्ििृीकरण : कक्षा-३ 

 

ववषय 
क्षेत्र 

ववषयव
स्त ु

लसकाई 
उपलजब्ध 

ववषयवस्तकुो 
ववस्ततृतकरण 

लसकाई सहजीकरण नक्रयाकलाप मलू्यांकन प्रकृया पाठ्य 
घण्टी 

नगरपा
ललका 
बारे 
जानकारी 

वडाको 
भौगोललक 
बनावट 

मफ्नो वडाको 
भौगोलक 
बनावट बारे 
जानकारर ददन 

 

 

 

 

ववद्याथी रहेको  
वडाको भौगोललक 
बनावट 

ववद्याथीलाई मफ्नो वडाको जलमन (सम्मो, लभरालो, 
छााँगा, नदीनकनार, बनजङ्गल भएको, खेतबारी भएको 
बााँझो, अग्लो, पहाड, चट्टानी भभूाग) कस्तो छ भन्न 
लगाउन,े 

वडाको नक्सा देखाई ववद्याथीहरुलाई ती ववलभन्न 
स्वरुपहरु देखाउन लगाउन,े 

वडाको भौगोललक स्वरुप देखाउने गरी नक्सा बनाउन 
लगाउने  

ववद्याथीलाई 
उनीहरु रहेको 
वडाको भौगोललक 
बनावटको बारेमा 
प्रश्नोत्तर गने 

बनावट कस्तो छ 
कवपमा लेख्न 
लगाउन े
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प्राकृततक 
तथा 
मानव 
तनलमफत 
सम्पदाहरु 

मफ्नो वडा 
लभत्र रहेका 
प्राकृततक तथा 
मानव तनलमफत 
सम्पदाहरुको 
पदहचान 
रहेको स्थार र 
सखं्याबारे 
तलुना  गरर 
बताउन 

वडालभत्र रहेका 
प्राकृततक 
सम्पदाहरु रहेको 
स्थान र सखं्या 

वडा लभत्ररहेका 
मानव तनलमफत 
सम्पदाहरु रहेको 
स्थान र सखं्या 

प्रश्नोत्तर गरी ववद्याथीबाट जानकारी ललने 

ववद्यालय र गाउाँघर नजजक ववद्याथीहरुलाई 
अवलोकन भ्रमण गराई प्राकृततक तथा मानव तनलमफत 
सम्पदाहरुको पदहचान र ती ववचको लभन्नता ती 
सम्पदा रहेको स्थानबारेमा जानकारर गराउने । 
प्राकृततक तथा मानव तनलमफत सम्पदाहरुको उदाहरण 
सदहत पररचय ददने 

बोडफमा सम्पदाहरुको सचूी बनाई कस्तो सम्पदाहो 
र्चन्न लगाउने । वडाको नक्सामा ती सम्पदाहरु 
सकेंत गनफ लगाउने । कुन सम्पदाको सखं्या बढी र 
घटी छ भन्ने बारेमा छलर्ल गराउने ।  

ववद्याथीहरुलाई 
सम्पदाहरुको नाम 
रहेको स्थान र 
सखं्या भन्न 
लगाउन े

 

 

सामाजज
क तथा 

सामाजजक 
तथा 

मरु् र 
साथीहरुले 

स्थानीय भाषा धमफ 
चाडपवफ तथा 

ववद्याथीलाई मफ्नो नाम थर र बोल्ने भाषा भन्न बोडफमा ववलभन्न 
भाषा, धमफ, 
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धालमफक 
ससं्कार 
र 
ससं्कृतत 

धालमफक 
ससं्कार र 
ससं्कृतत 

मान्ने धमफ, 
बोल्ने भाषा  र 
मनाउने चाडपवफ 
तथा जाने 
धालमफक 
स्थलहरु र 
मरु्ले मान्ने 
धमफ अनसुारका 
केही 
देवीदेवताहरु 

धालमफक स्थलहरु 

धमफ अनसुार मान्ने 
देवीदेवताहरु 

लगाउन े

पररवारका सदस्यहरुको नाता अनसुारको नाम थर 
भन्न लगाउन,े कक्षाका साथीहरुको नाम थर तथा 
उनीहरुले बोल्ने भाषा भन्न लगाउने, ववद्याथीहरु 
पजुामजा तथा प्राथफनाको लर्ग जाने धालमफक 
स्थलहरुको वारेमा जानकारर ललई ती स्थलहरु कुन 
धमफसगं सम्वजन्धत छन भनी बताउने,र्चत्र तथा 
पोष्ट्टरहरुको माध्यमबाट धालमफक स्थलहरुको बारेमा 
छलर्ल गराउने, ववद्याथीहरुलाई एक अकाफको नाम 
थर बोल्ने भाषा भन्न मान्ने धमफ भन्न लगाई एक 
अकाफको पररचय ददन लगाउने,  ववद्याथीलाई मफ्नो र 
साथीको नाम भाषा र धमफ लेख्न लगाउने । यसगैरी 
ववद्याथीहरुलाई मरु्ले मान्ने धमफ अनसुार पजु्ने 
देवीदेवताहरुको नाम भन्न लगाई छलर्ल गराउने 

 

धालमफक स्थल 
तथा 
देवीदेवताहरुको 
नाम लेखी 
ववद्याथीहरुलाई 
उठाएर उसले 
बोल्ने तथा मान्ने 
कुराहरु भन्न 
लगाउने ।  
प्रश्नोत्तर, 
छलर्ल, र्चत्र 
अवलोकन, क्षेत्र 
भ्रमण तथा लेख्ने 
अभ्यास गराई  
ववद्याथीको 
बझुाईको 
मलू्यााँकन गने 

 

सामाजज
क मलू्य 

अवलम्व
न गनुफपने 
असल 

मफ्नो 
घरपररवार र 
ववद्यालयमा 

घरपररवार र 
ववद्यालयमा गने 
असल बानी 

मदर तथा सम्मानजनक रुपबाट ढोग प्रणाम तथा 
नमस्कार गरेका र्चत्रहरुको अवलोकन र छलर्ल 

मदराथी तथा 
मााँया गने 
शब्दहरुको प्रयोग  
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मान्यता बानी 
व्यवहारह
रु 

गने असल 
बानी 
ब्यवहारहरुको 
सचूी बनाउन, 

असल बानी 
व्यवहारहरुको 
अवलम्वन गनफ 

ब्यवहारहरु, 

असल बानी 
ब्यवहारहरुको 
व्यवहाररक प्रयोग 

 

मरु्भन्दा सानालाई मायााँ तथा असक्त बदृ्धवदृ्धाहरुमा 
करुणा भाव ब्यक्त गने कटमउट्स तथा र्चत्रहरुको 
अवलोकन र छलर्ल 

ववद्यालय वररपररका बोटववरुवाहरु तथा 
जीवजन्तहुरुको अवलोकन गराई त्यसको हेरचाह मााँया 
तथा करुणा भावना जगाउने खालका कृयाकलाप 
गराउने 

असल बानी व्यवहारहरुको सचूी बनाउन लगाउने 

ववद्याथीहरुलाई नाटनककरण/भलूमका तनवाफह गराई 
असल व्यवहारको व्यवहाररक प्रयोगको सम्वन्धमा 
अभ्यास गराउने 

 

गरेर सम्बोधन 
गनफ  लगाउन े
तथा बोटववरुवा 
असक्त 
बदृ्धवदृ्धाहरुलाई के 
गनुफपछफ भन्ने 
बारेमा ववद्याथी 
लसकाईको अवस्था 
अवलोकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण ददने 

जातजाती मफ्नो समदुाय 
तथा वडा लभत्र 
भएका 
जातजातीहरुको 
बारेमा बताउन 
जातीय 
ववभेदको 

मफ्नो समदुाय 
तथा वडा लभत्र 
भएका 
जातजातीहरु, 

जातीय ववभेद  

लशक्षकले थर तथा जातजातीहरुको बारेमा छलर्ल 
गने र ववद्याथीले बझु्नेगरी उदाहरण सदहत जानकारी 
ददने 

लशक्षकले मफ्नो समदुाय र वडा लभत्र रहेका ववभन्न 
जातजातीहरुको बारेमा ववद्याथीलाई प्रश्न सोधी 
बोडफमा दटप्ने 

प्रश्नोत्तर, 
छलर्ल, र्चत्र 
अवलोकन मदद 
गराई  
ववद्याथीको 
बझुाईको 
मलू्यााँकन गने 
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अवधारणा 
बताउन 

जातीको मधारमा समाजमा हुने गरेका ववभेदका 
उदाहरणहरु ववद्याथीबाट ललदैं थप छलर्ल गने 

ववलभन्न र्चत्र पोष्ट्टरहरुबाट छलर्ल गराउन े

जातीय ववभेदका कारण समाजमा उत्पन्न भएका 
समस्याहरुको बारेमा छलर्ल गदै एक जातीले अको 
जातीको सम्मान गनुफपछफ , जातको मधारमा कोही 
पतन सानो वा ठूलो हुाँदैन भन्ने भावना ववकास 
गराउने खालका नक्रयाकलाप गने 

 

सामाजजक 
कुररतीहरु 

भतु पे्रत बोक्सा 
बोक्सी धामी 
झााँक्रीको भ्रमले 
घरपररवार र 
तछमेकमा 
घटेका घटनाहरु 
बताउन 

भतु पे्रत बोक्सा 
बोक्सी धामी 
झााँक्रीको सन्दभफका 
समाजजक 
मान्यताहरु  

यस्ता मान्यताबाट 
समाजमा घट्न े
घटना तथा 
लसजफनाहुने 
समस्याहरु 

लशक्षकले सरल भाषामा सामाजजक कुररतीहरुको अथफ 
बताउन े

गाउाँघरमा हुने सामाजजक कुररतीहरुको उदाहरण ददने 

ववद्याथीहरुलाई उनीहरुको अनभुव सनुाउन लगाउने 

धामी झााँक्री टुना मनुा मददका र्चत्र तथा 
पोष्ट्टरहरुबाट देखाई छलर्ल गराउने 

यस्ता  कुररतीको कारणबाट गाउाँघरमा देखखने 
झैझगडा समस्या तथा वपडाका उदाहरुणहरु ददने र 
यस्ता मान्यताहरु ववरुद्ध वझुाई ववकास गनफ 

छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीको बझुाई 
थाहा पाउन े
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 ववद्याथीहरुसगं थप छलर्ल गने 

मदहला 
तथा 
बालयौन  
दहसंा र 
बालश्रम 

यौन 
दहसंा 

यौन दहसंाको 
अथफ बताउन, 

घरपररवार तथा 
तछमेकमा 
बालबाललका 
तथा 
मदहलाहरुलाई 
गररने यौन 
दहसंाजन्य 
घटनाहरुबारे 
मरु्ले देखेका 
सनेुका कुराहरु 
बताउन, 

यौन दहसंाजन्य 
घटनाहरु प्रतत 
सचेत रहन 

यौन हींसाको अथफ, 
गाउाँघर तथा 
समदुायमा हुने 
बाल तथा मदहला 
यौन दहसंाका 
उदाहरण र 
सचेतता 

यौन दहसंाजन्य कुराहरु झल्कने ववलभन्न पोष्ट्टर 
कट्समउट्स तथा र्चत्रहरु देखाएर छलर्ल गराई 
यौनदहसंा केहो भन्नबारेमा धारणा ववकास गराउने । 
मायााँ गरेजस्तो गरेर शरररका सम्वेदनशील अगंहरुमा 
स्पषफ गने चुम्वन गने ववलभन्न प्रलोभन देखाई 
एकान्त ठाउाँमा लग्न खोज्ने जस्ता व्यवहारहरुलाई 
यौनदहसंा भतनन्छ भनेर प्रष्ट्ट पाने । घर तथा 
तछमेकमा साना बालबाललका तथा मदहला(दददद, 
बदहनी, ममा, सानी ममा, ठुली ममा मदद)मार्थ 
भएका यौन दहसंाजन्य कुराहरु केके सनेुका वा देखेका 
छौ भनी छलर्ल गराउने । घरपररवार ववद्यालय 
तथा छरतछमेकमा उनीहरुलाई गने व्यवहारको बारेमा 
सोधपछु गरी यौनदहसंाजन्य नकारात्मक ब्यवहारभए 
भन्न लगाउने । नमफला तथा भार्गरथी हत्याकाण्ड 
जस्ता जघन्य यौन अपराधहरु तथा ववद्यालय 
कक्षाकोठामा लशक्षक तथा ववद्याथीहरुबाट 
बालबाललहुने यौन दवु्यफवहारका घटनाहरुको 
उदाहरणहरु ददने । यस्ता घटनाहरुले बालबाललका 
तथा मदहलाको जीवनमा परेको असरको बारेमा 

र्चत्र अवलोकन 
छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 
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छलर्ल गराई उदाहरण सदहत प्रष्ट्ट पाने । 

बालबाललकाहरुलाई यस्ता घटनाहरुबाट सरुक्षक्षत रहन 
अवलम्वन गनुफपने सचेतताका कुराहरुमा व्यापक 
छलर्ल गने । 

असल व्यवहारहरु अवलम्वन गनफ लसकाउने र खराव 
व्यवहारको ववरोधमा बोल्नपुछफ भन्ने कुरा लसकाउने  

हाम्रा 
स्थानीय 
उपजहरु 
र 
तीनको 
उपयोग 

स्थानीय 
उपजहरु 
र यसको 
उपयोग 

स्वस्थ र 
सन्तलुलत 
ववकासको अथफ 
बताउन 

स्वस्थ र 
सन्तलुलत 
ववकासको लार्ग 
खानेकुराको 
महत्व र यसको 
उपयोग बताउन  

स्वस्थ र सन्तलुलत 
ववकासबारे 
जानकारर 

स्वस्थ र सन्तलुलत 
ववकासको लार्ग 
खानेकुराको महत्व 
र यसको उपयोग 

लशक्षकले स्वास्र्थय र स्वस्थताको बारेमा छोंटो प्रस्ततुी 
दददैं प्रश्नोत्तर र छलर्लको माध्यमबाट 
बालबाललकाहरुको धारणा ववकास गराउने । शरररको 
सन्तलुलत ववकास र यसका लार्ग खानेकुराहरुको 
भलूमका के रहन्छ भन्ने बारेमा छलर्ल गराउने । 
सन्तलुलत खाना लभत्र केके कुराहरु पछफन भन्ने बारेमा 
पोष्ट्टर र  चत्रहरु देखाउाँ दै छलर्लबाट धारणा ववकास 
गराउने । सन्तलुलत र पयाफप्त खानेकुराको अभावमा 
हुने शारीररक कमजोरी बवृद्ध ववकासमा देखापरेका 
समस्याहरुको बारेमा पोष्ट्टर र्चत्रहरु देखाई छलर्ल 
गराउने । यस्ता कमजोरी तथा असरहरु कमगनफ 
स्वस्थ सर्ा र सन्तलुलत खानाको मवश्यकता पछफ 
भन्ने बारेमा ववद्याथीहरुलाई सहमत यसको महत्व 
बारे स्पष्ट्ट पाररददने । मरु्ले घरमा खानेकुराहरुको 

र्चत्र अवलोक 
छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन र 
पषृ्ट्ठपोषण  
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बारेमा भन्न लगाउने ती खानेकुराहरु कहााँकहााँबाट 
प्राप्त हुन्छन भन्नेकुरा छलर्ल गने र ववद्याथीको 
ववचार ललने । यस्ता खानेकुराहरुको सही प्रयोग 
गनुफपछफ खानेकुराहरु खेरर्ाल्न ु हुाँदैन भन्ने बारेमा 
छलर्ल गदै खानेकुराको महत्व र उपयोर्गतको 
बारेमा तनष्ट्कशफमा पगु्ने । 

हाम्रा 
धालमफक 
तथा 
पयफटनक
य 
स्थलहरु 

धालमफक 
तथा 
पयफटकीय 
स्थहरु 

मफ्नो गाउाँघर 
तथा वडामा 
भएका धालमफक 
तथा पयफटनकय 
स्थलहरु बारे 
बताउन 

पयफटन र 
पयफटकको अथफ 
बताउन 

मफ्नो गाउाँघर 
तथा वडामा भएका 
धालमफक तथा 
पयफटकीय स्थलहरु 

पयफटन र 
पयफटकको अथफ 

 

ववद्याथीहरुलाई प्रश्नोत्तरको माध्यमबाट उनीहरु बवुा 
ममा वा साथीहरुसगं घमु्न गएको ठाउाँ हरु 
तीथफस्थलहरुको बारेमा सोधपछु गरी जानकारी ललने 

मातनसहरु जान मनपराउने ठाउाँ  तथा देवीदेवताको 
पजुामजा गने ठाउाँ हरु भन्न लगाउने । कुन ै नयााँ 
मातनस वा ववदेशीहरु घमु्न मएको देखेको वा 
सनेुजानेको भए भन्न लगाउने । पोष्ट्टर कट्समउट्स 
वा र्चत्रहरुबाट रमणीय ठाउाँ  र मठमजन्दरहरुको र्चत्र 
देखाई छलर्ल गराउने ।नजजकको मठमजन्दर वा 
रमणीय ठाउाँमा भ्रमण लग्ने र यस्ता ठाउाँ हरुलाई 
धालमफक तथा पयफटकीय स्थल भतनन्छ भनेर धारणा 
ववकास गने । मफ्नो गाउाँघर तथा वडामा रहेका 
मातनसहरु घमु्न मउने रमाईला ठाउाँ हरु तथा 
मठमन्दीर मददको नाम भन्न र लेख्न लगाउन े । 
यस्ता ठाउाँ हरु हेनफ र घमु्न मउने अन्य ठाउाँ हरुका 

अवलोकनबाट 
देखेका र मरु् 
घमु्न वा देवताको 
दशफन गनफ 
मठमजन्दर गएको 
अनभुव भन्न 
लगाउन े

मफ्नो वडामा 
रहेका मठमजन्दर 
तथा रमणीय 
स्थानको नाम 
भन्न र लेख्न 
लगाउने 

ती मद्द े कुनकैो 

 



 

61 
 

मातनसहरुलाई पयफटक र यस्तो घमु्न मउने कामलाई 
पयफटन भतनन्छ भनेर प्रष्ट्ट पाने । पयफटन सम्वजन्ध 
ववलभन्न र्चत्र पोष्ट्टर मददबाट यसबारेमा थप 
छलर्ल गराई प्रष्ट्ट पाने । मफ्नो नजजकको 
पयफटकीय स्थलको र्चत्र कोने अभ्यास गराउने ।  

र्चत्र कोनफ लगाई 
मलू्यााँकन गने । 
पयफटक र 
पयफटनको बारेमा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीको 
बझुाईको 
लेखाजोखा गने । 

स्थानीय 
ज्ञान 
सीप 
पेशा 
व्यवसाय 
र प्रववर्ध 

स्थानीय 
ज्ञान 

ववलभन्न रोगको 
उपचारका लार्ग 
प्रयोगहुने 
बनस्पतत तथा 
सामग्रीहरु  
बताउन 

ववलभन्न रोगहरुको 
उपचारमा प्रयोगहुने 
वनस्पतत तथा 
सामाग्रीहरु 

घरमा मरु्, घरपररवारको सदस्यहरु बबरामीहुाँदा 
कस्तो खालको बबमार लागेको र्थयो सोध्ने । ती 
बबमार लाग्दा  घरमा ममा बबुाले के गनुफ 
हुन्र्थयो/गनुफहुन्छ भन्नेबारेमा ववद्याथीहरुबाट जानकारी 
ललने,कस्तो ववमार हुाँदा के खान ददनहुुन्छ वा 
कस्कोमा के ववमारहुाँदा लग्न ु हुन्छ/जानहुुन्छ भनी 
सोध्ने, साधारण रुघाखोकी, पेटदखुेको, टाउको दखुेको, 
खाना लमठो नलाग्ने मदद हुाँदा गररने घरेल ुउपचारको 
औषधी तयार गदाफ कुन कुन वनस्पतत तथा 
समग्रीहरुको प्रयोग हुन्छ भन्ने बारेमा छलर्ल गरी 
जानकारी ललने ।  यसबारेको सत्यता र भ्रम बारेमा 
स्पष्ट्ट पारी घरेल ु उपचारको उपयोर्गताको बारेमा 

अनभुव मदान 
प्रदान 

छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 
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ववद्याथीहरुलाई जानकारर गराउने ।  

कृवष पेशा 
र प्रमखु 
कृवष 
बालीहरु 

कृवष पेशा को 
अवधारणा बारे 
बताउन 

मफ्नो 
खेतवारीमा 
उत्पादन हुने 
कृवष 
उपजहरु/बालीह
रुको नाम 
बताउन 

कृवष पेशामा 
पररवार र 
मफ्नो 
सलंग्नता र 
भलूमका बारे 
बनाउन 

कृवष पेशा र 
ववलभन्न कृवष 
बालीहरु ।  

कृवषमा पररवारको 
सलंग्नता र मफ्नो 
भलूमका 

मफ्नो घरमा बवुाममाले गने, गाउाँघरमा मातनसहरुल े
गने कामहरुको बारेमा ववद्याथीहरुलाई भन्न लगाई 
जानकारर ललने  

त्यस्ता कामहरुबाट पररवारको भरणपोषण हुने वारेमा 
ववद्याथीहरुमा धारणा ववकास गराउन े

खेततपाती, कुखुरापालन, बगंरुपालन, पसल सञ्चालन, 
घर बनाउन,े ज्याला मजदरुी गनेकाम, र्तनफचर 
बनाउने काम मददहरुको बारेमा ववद्याथीको 
ववचारसगं ैलशक्षकले थप उदाहरण ददन े

ववद्याथीहरुलाई पेशा व्यवसाय सञ्चालन भएको 
ठाउाँको अवलोकन गराई पशेा र व्यवसायको बारेमा 
धारणा बसाल्न े

स्थानीय गाउाँघरमा उवलम्वन गररएको पेशा 
व्यवसायहरुको सचूी बनाउन लगाउने । अन्न, दलहन, 
तलेहन बाली, तरकारी खतेी, मसला बाली र्लरु्ल 
खेती मददसगं सबंजन्धत पेशा कृवष पेशा हुन भतन 
ववद्याथीहरुलाई प्रष्ट्ट पाने । यस पेशामा मफ्नो 
पररवारका सदस्यहरुको सहभार्गता कसरर भईरहेको 

अबलोकनको 
अनभुव व्यक्त 
गनफ लगाउन े
छलर्ल, 
प्रश्नोत्तर तथा 
कक्षा 
सहभार्गताको 
मधारमा 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 
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छ र मरु्ले पतन कृवष बालीहरुको उत्पादनमा कुन 
रुपमा सहभार्गता वा सहयोग पयुाफएको छ त्यसको 
बारेमा पतन छलर्ल गराउन े। 

ववद्याथीहरुलाई कृवषवाली अन्तरगतका उपजहरुको 
सचूी बनाउन लगाउने । उनीहरुले खेतपातीमा कसरी 
सहयोग गछफन भन्नेकुरा कवपमा लेख्न लगाउने 

स्थानीय 
प्रववर्ध 

डोरी बाट्ने तथा 
गााँठो पने सीप 
ववकास गनफ 
सक्ने छन 

डोरी बाट्ने तथा 
गााँठो पने सीप 
ववकास  

बालबाललकाहरुलाई डोरी बाट्नको लार्ग घरमा कुनकुन 
सामग्रीहरु प्रयोग गररन्छ भनेर सोध्ने । ववद्याथील े
भनेका सामग्रीहरुको नाम बोडफमा दटप्दै जाने र 
लशक्षकले छुटेका थप सामग्रीको नाम पतन बताई 
दटपोट गने । सामग्री सकंलन गरी डोरी बाट्ने तरीका 
बताउाँ दै लशक्षकले बाटेर देखाउने । ववद्याथीहरुलाई 
पतन ववस्तारै लसकाउाँ दै थप अभ्यास गराउने । 

छलर्ल प्रश्नोत्तर 
प्रयोगात्मक 
अभ्यासबाट 
ववद्याथीहरुको 
सीप ववकासको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण ददने 

 

दनवुार/ 
तामाङ् 
भाषा 

दनवुार/ता
माङ् 
भाषाको 
र्चनारी 

दनवुार/ तामाङ् 
भाषामा सञ्चार 
गनफ,   लेख्न 
तथा मफ्नो 
धमफ ससं्कृततको 
बारेमा बताउने 
लसप ववकास  

दनवुार/तामाङ् 
भाषामा सञ्चार,   
लेखन  

दनवुार/तामाङ् 
जातीको धमफ 
ससं्कृतत 

दनवुार/तामाङ् भाषामा बालबाललकाहरुलाई व्यवहाररक 
ववषयवस्तहुरुमा मधाररत रहेर कुराकानी छलर्ल 
गरेर बोल्ने र लेख्ने अभ्यास गराउने । 
बालबाललकाहरुलाई सवंजन्धत भाषाको ललपी लखेनमा 
थप अभ्यास गराउने । मफ्नो भाषामा मफ्नो 
जातीहरुमा मातनने धमफ ससं्कृतत तथा यसको 
ववशषेताहरु बारे ववचार व्यक्त गने तथा लेख्ने 

सम्वोधन सञ्चार  
लेखन अभ्यास र 
छलर्लमा 
कृयालशलता जस्ता 
कुराहरुको 
मधारमा 
बालबाललकाहरुको 
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अभ्यास गराउने । मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण ददने 

 

 

विषयिस्िकुो विस्ििृीकरण : कक्षा-४ 

ववषय 
क्षेत्र 

ववषयव
स्त ु

लसकाई 
उपलजब्ध 

ववषयवस्तकुो 
ववस्ततृतकरण 

लसकाई सहजीकरण नक्रयाकलाप मलू्यांकन प्रकृया पाठ्य 
घण्टी 

नगरपा
ललका 
बारे 
जानकारी 

वडाको 
भौगोललक 
बबशषेता 

मफ्नो वडाको 
भौगोलक 
बबशषेता 
बताउन  

 

 

 

 

 

 

 

मफ्नो वडाको 
भौगोललक ववशषेता 

 

 

 

 

 

 

ववद्याथीलाई मफ्नो वडाको जलमन (सम्मो, लभरालो, 
छााँगा, नदीनकनार, बनजङ्गल भएको, खेतबारी भएको, 
बााँझो, अग्लो, पहाड, चट्टानी भभूाग) कस्तो छ भन्न 
लगाउन,े 

वडाको नक्सा देखाई ववद्याथीहरुलाई ती ववलभन्न 
स्वरुपहरु देखाउन लगाउन,े 

वडाको भौगोललक स्वरुप देखाउने गरी नक्सा बनाउन 
लगाउन,े  

त्यहााँको जलमन, पहारीलो, ओलसलो, सखु्खा, पानी 
परररहने, माटोको प्रकृतत(रातोमाटो, रुखो, चट्टानी माटो)  
कस्तो छ, खेतीपाती कजत्तको हुन्छ, मददको बारेमा 

ववद्याथीलाई 
उनीहरु रहेको 
वडाको भौगोललक 
बनावट तथा 
ववशषेताको बारेमा 
प्रश्नोत्तर गने, 

बटावट तथा 
ववशषेताहरु केके 
छन कवपमा लेख्न 
लगाउन े
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छलर्ल गराई भौगोललक ववशषेताको वारेमा स्पष्ट्ट पाने 
। 

 

 

प्राकृततक 
तथा 
मानव 
तनलमफत 
सम्पदाहरु 

मफ्नो वडा 
नजजकको 
वडालभत्र रहेका 
प्राकृततक तथा 
मानव तनलमफत 
सम्पदाहरुको 
पदहचान 
रहेको स्थान 
र सखं्याबारे 
तलुना  गरर 
बताउन 

मफ्नो र 
नजजकको वडा 
लभत्र रहेका 
प्राकृततक तथा 
मानव तनलमफत 
सम्पदाहरु स्थान 
तथा सखं्या 

प्रश्नोत्तर गरी ववद्याथीबाट जानकारी ललने 

मफ्नो गाउाँघर र नजजकको वडामा ववद्याथीहरुलाई 
अवलोकन भ्रमण गराई प्राकृततक तथा मानव तनलमफत 
सम्पदाहरुको पदहचान र ती ववचको लभन्नता, ती 
सम्पदा रहेको स्थानबारेमा जानकारर गराउने । ववद्याथी 
तथा लशक्षकले मफ्नो स्थानीय वडा नथा नजजकको 
वडामा रहेका प्राकृततक तथा मानव तनलमफत सम्पदाहरुको 
उदाहरण(पोखरी, खोलानाला, चौतारा, वन जंगल, 
ववद्यालय, पाटीपौवा, मठ मन्दीर, गमु्वा चैत्य, मजस्जद 
मदद) सदहत ती सम्पदाहरुको पररचय ददने । बोडफमा 
सम्पदाहरुको सचूी बनाई कस्तो सम्पदाहो र्चन्न 
लगाउन े । वडाको नक्सामा ती सम्पदाहरु सकेंत गनफ 
लगाउने । मफ्नो र नजजकको वडामा कुनकुन 
सम्पदाको सखं्या बढी र घटी छ भन्ने बारेमा तलुना 

ववद्याथीहरुलाई 
सम्पदाहरुको नाम 
रहेको स्थान र 
सखं्या भन्न 
लगाउन े

सम्पदाको बारेमा 
सामान्य जानकारर 
ददन लगाई 
मलू्यााँकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण ददने । 
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गरर छलर्ल गराउने ।  

सामाजज
क तथा 
धालमफक 
ससं्कार 
र 
ससं्कृतत 

सामाजजक 
तथा 
धालमफक 
ससं्कार र 
ससं्कृतत 

मफ्नो वडामा 
बोललने भाषा 
मान्ने धमफ 
धालमफक 
स्थलहरु र ती 
स्थल रहेको 
स्थान तथा 
देवीदेवताहरु 
बारे बताउन, 

मफ्नो वडामा 
मनाउने 
चाडपवफहरुबारे 
बताउन  

 

मफ्नो वडामा 
बोललने भाषा 
मान्ने धमफ र 
धालमफक स्थलहरु र 
रहेको स्थान तथा 
देवीदेवताहरु 

मफ्नो वडामा 
मनाउने चाडपवफहरु  

 

ववद्याथीलाई मफ्नो नाम थर र बोल्ने भाषा भन्न 
लगाउन े

पररवारका सदस्यहरुको नाता अनसुारको नाम थर भन्न 
लगाउन,े कक्षाका साथीहरुको नाम थर तथा उनीहरुले 
बोल्ने भाषा भन्न लगाउने, ववद्याथीहरु पजुामजा तथा 
प्राथफनाको लर्ग जाने धालमफक स्थलहरुको वारेमा 
जानकारर ललई ती स्थलहरु कुन धमफसगं सम्वजन्धत 
छन भनी बताउन,े र्चत्र तथा पोष्ट्टरहरुको माध्यमबाट 
धालमफक स्थलहरुको बारेमा छलर्ल गराउने, 

ववद्याथीहरुलाई एक अकाफको नाम थर, बोल्ने भाषा, 
मान्ने धमफ भन्न लगाई एक अकाफको पररचय ददन 
लगाउन े। ववद्याथीलाई मफ्नो र साथीको नाम भाषा र 
धमफ लेख्न लगाउने । यसगैरी ववद्याथीहरुलाई मरु्ले 
मान्ने धमफ अनसुार पजु्ने देवीदेवताहरुको नाम भन्न 
लगाई छलर्ल गराउने । मफ्नो धालमफक परम्परा 
अनसुार वडा लभत्र मनाईने ववलभन्न चाडपवफहरुको बारेमा 
छलर्ल गराउने तथा ती चाडपवफहरु कुन धमफसगं 
सम्वजन्धत छन भनी छलर्ल गराएर प्रष्ट्ट पाने 

 

बोडफमा ववलभन्न 
भाषा, धमफ, 
धालमफक स्थल  
देवीदेवताहरु तथा 
चाडपवफको नाम 
लेखी 
ववद्याथीहरुलाई 
उठाएर उसले 
बोल्ने तथा मान्ने 
कुराहरु भन्न 
लगाउने ।  
प्रश्नोत्तर, 
छलर्ल, र्चत्र 
अवलोकन, क्षेत्र 
भ्रमण तथा लेख्ने 
अभ्यास गराई  
ववद्याथीको 
बझुाईको 
मलू्यााँकन गने 
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सामाजज
क मलू्य 
मान्यता 

असल 
व्यवहार 
र सहयोग 

मफ्नो 
घरपररवार 
ववद्यालय र 
समदुायमा गने 
असल बानी 
ब्यवहारहरु 
बताउन, 

दखु तथा 
अप्ठ्यारो परेको 
जस्थततमा एक 
अकोलाई 
गनुफपने 
सहयोगको 
बारेमा बताउन 

मफ्नो घरपररवार 
ववद्यालय र 
समदुायमा गने 
असल बानी 
ब्यवहारहरु । 

दखु तथा अप्ठ्यारो 
परेको जस्थततमा 
एक अकोलाई गने 
सहयोगी 
ब्यवहारहरु । 

ववद्याथीलाई मफ्नो घरपररवार तथा नाता सम्वन्धमा 
एक अकोलाई गने सम्मान सहयोग र मरु्ले घरमा 
मदर सम्मान मायााँ घरायसी कामहरुमा सहयोग 
मददको वारेमा अनभुव मदान प्रदान गनफ लगाउने । 
मफ्नो घरपररवार ववद्यालय र समदुायमा गनुफपने 
असल बानी ब्यवहारहरुको बारेमा ववद्याथीहरुबाट 
जानकारर ललई लशक्षकले थप सहजीकरण गदै असल 
ब्यवहारहरु बोडफमा दटपोट गरी सचूी बनाउने । बदृ्ध 
असक्त अपाङ्ग दखुमा परेका व्यजक्त तथा 
जनावरहरुलाई के गनुफपलाफ भनेर प्रश्न गरी ववचार ललने 
। यस सम्बन्धी सहयोग गररएका र्चत्र पोष्ट्टर तथा 
सन्दभफ सामग्री देखाउाँ दै सहयोगी ब्यवहारको बारेमा 
ववद्याथीलाई प्रष्ट्ट पाने । ववद्याथीहरुलाई असल तथा 
सहयोर्ग ब्यवहारहरु कवपमा लेख्न लगाई अभ्यास 
गराउने 

प्रश्नोत्तर, 
छलर्ल, र्चत्र 
अवलोकन, 
मददको 
माध्यमबाट  
ववद्याथीको 
बझुाईको 
मलू्यााँकन गने 

 

 

जातजाती
हरु र 
पेशा 
व्यवसाय 

मफ्नो 
नगरपाललका 
लभत्र रहेका 
जातजातीहरु र 

मफ्नो 
नगरपाललका लभत्र 
रहेका जातजातीहरु 
र उनीहरुल े

लशक्षकले जातजातीहरुको बारेमा छलर्ल गने र 
ववद्याथीले बझु्नेगरी उदाहरण सदहत जानकारी ददने 

लशक्षकले मफ्नो समदुाय वडा तथा लभत्र रहेका ववभन्न 
जातजातीहरुको बारेमा ववद्याथीलाई प्रश्न सोधी बोडफमा 

प्रश्नोत्तर, 
छलर्ल, र्चत्र 
अवलोकन मदद 
गराई  
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तथा 
जातीय 
ववभेद 

उनीहरुले 
अगाल्ने 
परम्परागत 
पेशा 
व्यवसायहरुको 
पदहचान गरी 
बताउन  

ववद्यालय तथा 
समदुायमा हुने 
जातीय 
ववभेदका 
घटनाहरु 
बताउन 

अगाल्ने 
परम्परागत पेशा 
व्यवसायहरुको 
पदहचान,  

ववद्यालय तथा 
समदुायमा हुने 
जातीय ववभदेका 
घटनाहरु 

दटप्न े

जातीको मधारमा समाजमा हुने गरेका ववभेदका 
उदाहरणहरु ववद्याथीबाट ललदैं थप छलर्ल गने 

ववलभन्न र्चत्र पोष्ट्टरहरुबाट छलर्ल गराउन े

जातीय ववभेदका कारण समाजमा उत्पन्न भएका 
समस्याहरुको बारेमा छलर्ल गदै एक जातीले अको 
जातीको सम्मान गनुफपछफ , जातको मधारमा कोही पतन 
सानो वा ठूलो हुाँदैन भन्ने भावना ववकास गराउने 
खालका नक्रयाकलाप गने 

 

ववद्याथीको 
बझुाईको 
मलू्यााँकन गने 

सामाजजक 
कुररतीहरु 

भतु, प्रेत, 
बोक्सा, बोक्सी, 
धामी, झााँक्रीको 
सामाजजक  
बझुाईबारे 
मफ्नो धारणा 
व्यक्त गनफ, 

भतु, प्रेत, बोक्सा 
बोक्सी, धामी 
झााँक्रीको सामाजजक  
बझुाईको 
न्यतूनकरणका 
लार्ग चेतना 
ववकास 

लशक्षकले सरल भाषामा सामाजजक कुररतीहरुको अथफ 
बताउन े

गाउाँघरमा हुने सामाजजक कुररतीहरुको उदाहरण ददने 

ववद्याथीहरुलाई उनीहरुको अनभुव सनुाउन लगाउने 

धामी झााँक्री टुना मनुा मददका र्चत्र तथा पोष्ट्टरहरुबाट 
देखाई छलर्ल गराउने । यस्ता  कुररतीको कारणबाट 

छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीको बझुाई 
थाहा पाउन े
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यस्ता कुरीतत 
ववरुद्ध मफ्नो 
भलूमकाबारे 
बताउन  

गाउाँघर तथा समाजमा देखखने झझैगडा समस्या तथा 
वपडाका उदाहरुणहरु ददने र यस्ता मान्यताहरु ववरुद्ध 
वझुाई ववकास गनफ ववद्याथीहरुसगं थप छलर्ल गने । 
यस्ता कुरीततहरु हटाउन ववद्याथीले खेल्नपुने भलूमका 
बारे छलर्ल गने । 

मदहला 
तथा 
बालयौन  
दहसंा र 
बालश्रम 

यौन 
दहसंा 

कक्षाकोठा, 
ववद्यालय तथा 
छरतछमेकमा 
घटेका यौन 
दहसंाबारे 
जानकारी ददन, 

 

यौन हंसा 
तनराकरणमा 
ववद्याथीको 
भलूमका बारे 
बताउन 

कक्षाकोठा, 
ववद्यालय तथा 
छरतछमेकमा घट्न े
यौन दहसंाहरु,  

 

यौन हंसा 
तनराकरणमा 
ववद्याथीको 
भलूमका 

यौन दहसंाजन्य कुराहरु झल्कने ववलभन्न पोष्ट्टर 
कट्समउट्स तथा र्चत्रहरु देखाएर छलर्ल गराई 
यौनदहसंा केहो भन्नबारेमा धारणा ववकास गराउने । 
मायााँ गरेजस्तो गरेर शरररका सम्वदेनशील अगंहरुमा 
स्पषफ गने चुम्वन गने ववलभन्न प्रलोभन देखाई एकान्त 
ठाउाँमा लग्न खोज्ने जस्ता व्यवहारहरुलाई यौनदहसंा 
भतनन्छ भनेर प्रष्ट्ट पाने । घर तथा तछमेकमा साना 
बालबाललका तथा मदहला(दददद, बदहनी, ममा, सानी 
ममा, ठुली ममा मदद)मार्थ भएका यौन दहसंाजन्य 
कुराहरु केके सनेुका वा देखकेा छौ भनी छलर्ल गराउने 
। घरपररवार ववद्यालय तथा छरतछमेकमा उनीहरुलाई 
गने व्यवहारको बारेमा सोधपछु गरी यौनदहसंाजन्य 
नकारात्मक ब्यवहारभए भन्न लगाउने । नमफला तथा 
भार्गरथी हत्याकाण्ड जस्ता जघन्य यौन अपराधहरु 
तथा ववद्यालय कक्षाकोठामा लशक्षक तथा 
ववद्याथीहरुबाट बालबाललका मार्थ हुने यौन दवु्यफवहारका 

र्चत्र अवलोकन, 
छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 
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घटनाहरुको उदाहरणहरु ददने । यस्ता घटनाहरुले 
बालबाललका तथा मदहलाको जीवनमा परेको असरको 
बारेमा छलर्ल गराई उदाहरण सदहत प्रष्ट्ट पाने । 
कक्षाकोठा ववद्यालय तथा छरतछमेकमा घटेका यौन 
दहसंाजन्य घटनाहरु भन्न  लगाउन े

बालबाललकाहरुलाई यस्ता घटनाहरुबाट सरुक्षक्षत रहन 
अवलम्वन गनुफपने सचतेताका कुराहरुमा व्यापक 
छलर्ल गने । 

यस्ता घटनाहरुको जानकारर मरु्भन्दा ठुला मातनस वा 
अर्समा गएर गराउने बारेमा ववद्याथीहरुलाई बझुाउने 

असल व्यवहारहरु अवलम्वन गनफ लसकाउने र खराव 
व्यवहारको ववरोधमा बोल्नपुछफ भन्ने कुरा लसकाउने । 

 

हाम्रा 
स्थानीय 
उपजहरु 
र 
तीनको 
उपयोग 

स्थानीय 
उपजहरु 
र यसको 
उपयोग 

खानेकुराहरु 
प्रतत स्रद्धा र 
त्यसको सही 
उपयोग गने 
बारेमा मफ्नो 
धारणा व्यक्त 

खानेकुराहरु प्रतत 
स्रद्धा र त्यसको 
सही उपयोग  

सन्तलुलत र पयाफप्त खानेकुराको अभावमा हुने शारीररक 
कमजोरी बवृद्ध ववकासमा देखापरेका समस्याहरुको बारेमा 
पोष्ट्टर र्चत्रहरु देखाई छलर्ल गराउने । यस्ता कमजोरी 
तथा असरहरु कमगनफ स्वस्थ सर्ा र सन्तलुलत खानाको 
मवश्यकता पछफ भन्ने बारेमा ववद्याथीहरुलाई सहमत 
गराई यसको महत्व बारे स्पष्ट्ट पाररददने । मरु्ले 

र्चत्र अवलोक 
छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन र 
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गनफ   घरमा खानेकुराहरुको बारेमा भन्न लगाउने ती 
खानेकुराहरु कहााँकहााँबाट प्राप्त हुन्छन भन्नेकुरा छलर्ल 
गने र ववद्याथीको ववचार ललने । यस्ता खानेकुराहरुको 
सही प्रयोग गनुफपछफ खानेकुराहरु खेरर्ाल्न ु हुाँदैन भन्ने 
बारेमा छलर्ल गदै खानेकुराको महत्व र उपयोर्गतको 
बारेमा तनष्ट्कशफमा पगु्ने । 

पषृ्ट्ठपोषण  

हाम्रा 
धालमफक 
तथा 
पयफटनक
य 
स्थलहरु 

धालमफक 
तथा 
पयफटकीय 
स्थहरु 

मफ्नो 
नगरपाललका 
लभत्र रहेका 
धालमफक तथा 
पयफटनकय 
स्थलहरु 
बताउन 

पयफटकलाई 
मकषफण गने 
उपायहरु बारे 
बताउन 

मफ्नो 
नगरपाललका लभत्र 
रहेका धालमफक तथा 
पयफटनकय स्थल, 

पयफटकलाई 
मकषफण गने 
उपाय 

ववद्याथीहरुलाई प्रश्नोत्तरको माध्यमबाट उनीहरु बवुा 
ममा वा साथीहरुसगं घमु्न गएको ठाउाँ हरु 
तीथफस्थलहरुको बारेमा सोधपछु गरी जानकारी ललने 

मातनसहरु जान मनपराउने ठाउाँ  तथा देवीदेवताको 
पजुामजा गने ठाउाँ हरु भन्न लगाउने । कुन ै नयााँ 
मातनस वा ववदेशीहरु घमु्न मएको देखेको वा 
सनेुजानेको भए भन्न लगाउने । पोष्ट्टर कट्समउट्स वा 
र्चत्रहरुबाट रमणीय ठाउाँ  र मठमजन्दरहरुको र्चत्र देखाई 
छलर्ल गराउने । नजजकको मठमजन्दर वा रमणीय 
ठाउाँमा भ्रमण लग्ने र यस्ता ठाउाँ हरुलाई धालमफक तथा 
पयफटकीय स्थल भतनन्छ भनेर धारणा ववकास गने । 
मफ्नो गाउाँघर वडा तथा नगरपाललका रहेका मातनसहरु 
घमु्न मउने रमाईला ठाउाँ हरु तथा मठमन्दीर मददको 
नाम भन्न र लेख्न लगाउने । पयफटन सम्वजन्ध 
ववलभन्न र्चत्र पोष्ट्टर मददबाट यसबारेमा थप छलर्ल 

अवलोकनबाट 
देखेका र मरु् 
घमु्न वा देवताको 
दशफन गनफ 
मठमजन्दर गएको 
अनभुव भन्न 
लगाउन े

मफ्नो वडामा 
रहेका मठमजन्दर 
तथा रमणीय 
स्थानको नाम 
भन्न र लेख्न 
लगाउन े

ती मद्दे कुनकैो 
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गराई प्रष्ट्ट पाने । मफ्नो नजजकको पयफटकीय 
स्थलकोबारेमा भन्न लगाउने तथा त्यसको र्चत्र कोने 
अभ्यास गराउने । मफ्नो नगरपाललकामा भएका 
पयफटकीय स्थलहरुको सचूी बनाउन लगाउने । पयफटकीय 
स्थलहरुको भ्रमण गनफका लार्ग पयफटकहरुलाई कसरी 
मकषफण गनफ सनकन्छ भन्ने बारेमा ववद्याथीहरुलाई 
छलर्ल गराई प्रस्ततु गनफ लगाई प्रस्ततु गनफ लगाउने । 
अन्तमा लशक्षकले थप ब्याख्या ववश्लेषण गरी तनष्ट्कषफमा 
पगु्ने  

र्चत्र कोनफ लगाउने 
। नगरपालललक 
लभत्र रहेका प्रमखु 
पयफटकीय स्थलहरु 
भन्न लगाउन े
तथा सरंक्षणका 
उपायहरु भन्न 
लगाई मलू्यांकन 
गने । मवश्यक 
गहृकायफ ददने र 
पररक्षण गरी 
पषृ्ट्ठपोषण ददने । 

स्थानीय 
ज्ञान 
सीप 
पेशा 
व्यवसाय 
र प्रववर्ध 

स्थानीय 
ज्ञान 

ववलभन्न रोगको 
उपचारका लार्ग 
प्रयोगहुने 
बनस्पतत तथा 
सामग्रीहरु  
बताउन 

ती सामग्रीहरु 
सकंलन गरी 
रोग अनसुार 

ववलभन्न रोगहरुको 
उपचारमा प्रयोगहुने 
वनस्पतत तथा 
सामाग्रीहरु सकंलन 
तथा बर्गफकरण   

घरमा मरु्, घरपररवारको सदस्यहरु बबरामीहुाँदा कस्तो 
खालको बबमार लागेको र्थयो सोध्ने । ती बबमार लाग्दा  
घरमा ममा बबुाले के गनुफ हुन्र्थयो/गनुफहुन्छ भन्नेबारेमा 
ववद्याथीहरुबाट जानकारी ललने,कस्तो ववमार हुाँदा के 
खान ददनहुुन्छ वा कस्कोमा के ववमारहुाँदा लग्न ु
हुन्छ/जानहुुन्छ भनी सोध्ने, साधारण रुघाखोकी, 
पेटदखुकेो, टाउको दखुेको, खाना लमठो नलाग्ने मदद 
हुाँदा गररने घरेल ुउपचारको औषधी तयार गदाफ कुन कुन 
वनस्पतत तथा समग्रीहरुको प्रयोग हुन्छ भन्ने बारेमा 

अनभुव मदान 
प्रदान 

छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
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बर्गफकरण गनफ छलर्ल गरी जानकारी ललने ।  त्यसरी रोगलाग्दा 
प्रयोग हुने वनस्पतत तथा सामग्रीहरु बढीभन्दा बढी 
सकंलन गनफ लगाउने । रोग अनसुार प्रयोगहुने ती 
वनस्पतत तथा सामग्रीहरु बर्गफकरण गनफ लगाई प्रस्ततु 
गनफ लगाउने । कवपमा लेख्न लगाउने । 

गने 

कृवष पेशा 
र प्रमखु 
कृवष 
बालीहरु 

पशपुालनको 
अवधारणा बारे 
बताउन 

मफ्नो 
छरतछमेक तथा 
वडा लभत्र 
भएका 
पशपुालन 
व्यवसायहरु  
बताउन 

मफ्नो घरमा 
पशपुालनमा 
पररवारको 
सलंग्नता र 
भलूमका बारे 

पशपुालनको 
पररचय, मफ्नो 
छरतछमेक तथा 
वडा लभत्र भएका 
पशपुालन 
व्यवसायहरु   

पशपुालनमा 
पररवारको 
सलंग्नता र  
मफ्नो भलूमका 

छलर्ल तथा प्रश्नोत्तरको माध्यमबाट पशपुालनको 
बारेमा ववद्याथीहरुको बझुाईको बारेमा जानकारर ललई 
लशक्षकले यस बारेमा प्रष्ट्ट पाने । मफ्नो घर छरतछमेक 
तथा वडालभत्र कुन प्रकारले पशपुालन गररएको छ 
पाररवाररक मवश्यकता परुा गने दहसावले वा 
व्यवसातयक दहसावले पशपुालन गररएको छ 
ववद्याथीहरुलाई भन्न लगाई जानकारर ललने । वडालभत्र 
रहेका व्यावसातयक पशपुालनहरु पदहचान गने र त्यहााँ 
कस्ता नकलसमका कामहरु हुन्छन भन्ने बारेमा 
ववद्याथीहरुलाई अवलोकन भ्रमण गराई जानकारर प्रदान 
गने । मफ्नो घरमा भएको पशपुालनमा पररवारका 
सदस्यहरुले गने काम ददने समय तथा स्वयं 
ववद्याथीको भलूमका बारेमा छलर्ल गरर ववद्याथीलाई 
कवपमा लेख्न लगाउने । 

त्यस्ता व्यवसायहरुबाट पररवारको भरणपोषण हुने 

अबलोकनको 
अनभुव व्यक्त 
गनफ लगाउन े
छलर्ल, 
प्रश्नोत्तर तथा 
कक्षा 
सहभार्गताको 
मधारमा 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 
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बनाउन वारेमा ववद्याथीहरुमा धारणा ववकास गराउने 

स्थानीय 
प्रववर्ध 

डोरीको प्रयोग 
गरी दाम्लो 
तथा नाम्लो 
तयार गने सीप 
ववकास 

डोरीको प्रयोग गरी 
दाम्लो तथा नाम्लो 
तयार गने सीप 
ववकास  

दाम्लो तथा नाम्लो देखाई यसमा केके भागहरु हुन्छन 
भन्ने बारे ववद्याथीलाई भन्न लगाउने र लशक्षकल ेप्रष्ट्ट 
पाने । डोरीको प्रयोग गरर दाम्लो बाट्ने तरीका बताउाँ दै 
लशक्षकले बाटेर देखाउने । ववद्याथीहरुलाई पतन ववस्तारै 
लसकाउाँ दै थप अभ्यास गराउने । त्यस्त ै डोरी र 
जुट/प्लाजष्ट्टकको बोरा(टाउकोमा राख्ने पातो बनाउन े
प्रयोजनका लार्ग) प्रयोग गरर नाम्लो बनाउने तररका 
बताउाँ दै लशक्षकल ेनाम्लो बनाएर देखाउने र ववद्याथीलाई 
पतन अभ्यास गराउाँ दै लसप ववकास गराउने । 

छलर्ल प्रश्नोत्तर 
प्रयोगात्मक 
अभ्यासबाट 
ववद्याथीहरुको 
सीप ववकासको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण ददने 

 

 

 

 

 

 

 

विषयिस्िकुो विस्ििृीकरण : कक्षा-५ 
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ववषय 
क्षेत्र 

ववषयव
स्त ु

लसकाई 
उपलजब्ध 

ववषयवस्तकुो 
ववस्ततृतकरण 

लसकाई सहजीकरण नक्रयाकलाप मलू्यांकन प्रकृया पाठ्य 
घण्टी 

नगरपा
ललका 
बारे 
जानकारी 

नगरपालल
काको 
भौगोललक 
सरंचना र 
बबशषेता 

मफ्नो 
नगरपाललकाको 
भौगोललक 
सरंचना र 
ववशषेता बारे 
बताउन 

 

 

 

 

 

 

नगरपाललकाको 
भौगोललक सरंचना  

 

नगरपाललकाको 
भौगोललक ववशषेता 

 

 

 

 

 

 

ववद्याथीलाई नगरपाललकाको जलमन (सम्मो, लभरालो, 
छााँगा, नदीनकनार, बनजङ्गल भएको, खेतबारी भएको, 
बााँझो, अग्लो, पहाड, चट्टानी भभूाग, खानीयकु्त) कस्तो 
छ भन्न लगाउन,े 

नगरपाललकाको नक्सा देखाई ववद्याथीहरुलाई ती 
ववलभन्न स्वरुपहरु देखाउन लगाउन,े 

नगरपाललकाको भौगोललक स्वरुप देखाउने गरी नक्सा 
बनाउन लगाउन,े  

त्यहााँको जलमन, पहारीलो, ओलसलो, सखु्खा, पानी 
परररहने, माटोको प्रकृतत(रातोमाटो, रुखो, चट्टानी माटो)  
कस्तो छ, खेतीपाती कजत्तको हुन्छ, कुन ै खानी वा 
जडडबटुीमदद भएको छकी मददको बारेमा छलर्ल गराई 
भौगोललक ववशषेताको वारेमा स्पष्ट्ट पाने । 

 

 

ववद्याथीलाई 
मफ्नो 
नगरपाललकाको 
भौगोललक सरंचना 
तथा ववशषेताको 
बारेमा प्रश्नोत्तर 
गने, 

बटावट तथा 
ववशषेताहरु केके 
छन कवपमा लेख्न 
लगाउन े

 

नगर मफ्नो मफ्नो प्रश्नोत्तर गरी ववद्याथीबाट जानकारी ललने ववद्याथीहरुलाई  
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लभत्र 
रहेका 
प्राकृततक 
तथा 
मानव 
तनलमफत 
सम्पदाहरु 

नगरपाललका 
लभत्र रहेका 
प्राकृततक तथा 
मानव तनलमफत 
सम्पदाहरु र ती 
सम्पदा रहेको 
स्थान तथा 
सखं्या बताउन 
तथा तलुना गनफ 

नगरपाललका लभत्र 
रहेका प्राकृततक 
तथा मानव तनलमफत 
सम्पदाहरु स्थान 
तथा सखं्या 

मफ्नो नगरलभत्रका ववलभन्न स्थानमा ववद्याथीहरुलाई 
अवलोकन भ्रमण गराई प्राकृततक तथा मानव तनलमफत 
सम्पदाहरुको पदहचान र ती ववचको लभन्नता, ती 
सम्पदा रहेको स्थानबारेमा जानकारर गराउने । ववद्याथी 
तथा लशक्षकल े मफ्नो नगरपाललकामा रहेका प्राकृततक 
तथा मानव तनलमफत सम्पदाहरुको उदाहरण(पोखरी, 
खोलानाला, चौतारा, वन जंगल, ववद्यालय, पाटीपौवा, 
मठ मन्दीर, गमु्वा चैत्य, मजस्जद मदद) सदहत ती 
सम्पदाहरुको पररचय ददन े । बोडफमा सम्पदाहरुको सचूी 
बनाई कस्तो सम्पदाहो र्चन्न लगाउने ।  लगाउने । 
प्राकृततक तथा मानव तनलमफत सम्पदाको सखं्या र 
ववशषेताको मधारमा तलुना गनफ लगाउने 

सम्पदाहरुको नाम 
रहेको स्थान र 
सखं्या भन्न 
लगाउन े

सम्पदाको बारेमा 
सामान्य जानकारर 
ददन लगाई 
मलू्यााँकन गने र 
पषृ्ट्ठपोषण ददने । 

 

सामाजज
क तथा 
धालमफक 
ससं्कार 
र 
ससं्कृतत 

सामाजजक 
तथा 
धालमफक 
ससं्कार र 
ससं्कृतत 

- मफ्नो 
नगरपाललका
मा मान्ने धमफ 
भाषा र 
मनाउने 
चाडपवफ बारे 
बताउन 

- नगरपाललका 
लभत्र रहेका 

नगरपाललकामा 
बोललने भाषा 
मान्ने धमफ र 
धालमफक स्थलहरु र 
रहेको स्थान तथा 
देवीदेवताहरु,  

 

नगरपाललकामा  

ववद्याथीलाई मफ्नो नाम थर र बोल्ने भाषा भन्न 
लगाउन े

पररवारका सदस्यहरुको नाता अनसुारको नाम थर भन्न 
लगाउन,े कक्षाका साथीहरुको नाम थर तथा उनीहरुले 
बोल्ने भाषा भन्न लगाउने, ववद्याथीहरु पजुामजा तथा 
प्राथफनाको लर्ग जाने धालमफक स्थलहरुको वारेमा 
जानकारर ललई ती स्थलहरु कुन धमफसगं सम्वजन्धत 
छन भनी बताउन,े र्चत्र तथा पोष्ट्टरहरुको माध्यमबाट 
धालमफक स्थलहरुको बारेमा छलर्ल गराउने, 

बोडफमा ववलभन्न 
भाषा, धमफ, 
धालमफक स्थल  
देवीदेवताहरु तथा 
चाडपवफको नाम 
लेखी 
ववद्याथीहरुलाई 
उठाएर उसले 
बोल्ने तथा मान्ने 
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धालमफक 
स्थलहरु 
देवीदेवताहरु 
तथा 
भाषाहरुको 
सचूी बनाउन 

मनाउने चाडपवफहरु  

 

ववद्याथीहरुलाई एक अकाफको नाम थर, बोल्ने भाषा, 
मान्ने धमफ भन्न लगाई एक अकाफको पररचय ददन 
लगाउन े। ववद्याथीलाई मफ्नो र साथीको नाम भाषा र 
धमफ लेख्न लगाउने । यसगैरी ववद्याथीहरुलाई मरु्ले 
मान्ने धमफ अनसुार पजु्ने देवीदेवताहरुको नाम भन्न 
लगाई छलर्ल गराउने । मफ्नो धालमफक परम्परागत 
वडा लभत्र मनाईने ववलभन्न चाडपवफहरुको बारेमा छलर्ल 
गराउने तथा ती चाडपवफहरु कुन धमफसगं सम्वजन्धत छन 
भनी छलर्ल गराएर प्रष्ट्ट पाने, 

नगरपाललकाको नक्सा बनाउन लगाई त्यसमा भावषक 
क्षेत्रहरु धालमफक स्थलहरु देखाउन लगाउने 

 

कुराहरु भन्न 
लगाउने ।  
प्रश्नोत्तर, 
छलर्ल, र्चत्र 
अवलोकन, क्षेत्र 
भ्रमण तथा लेख्ने 
अभ्यास गराई  
ववद्याथीको 
बझुाईको 
मलू्यााँकन गने 

 

सामाजज
क मलू्य 
मान्यता 

सामाजजक 
व्यवहारह
रु 

- मफ्नो 
समदुायमा 
हुने असल 
तथा खराव 
बानी 
व्यवहारहरुबारे 
बताउन 

- असल 

मफ्नो घरपररवार 
ववद्यालय र 
समदुायमा गररने 
असल तथा खराव 
बानी ब्यवहारहरु । 

 

 

ववद्याथीलाई मफ्नो घरपररवार तथा नाता सम्वन्धमा 
एक अकोलाई गने सम्मान सहयोग र मरु्ले घरमा 
मदर सम्मान मायााँ घरायसी कामहरुमा सहयोग 
मददको वारेमा अनभुव मदान प्रदान गनफ लगाउने । 
मफ्नो घरपररवार ववद्यालय र समदुायमा गनुफपने 
असल बानी ब्यवहारहरुको बारेमा ववद्याथीहरुबाट 
जानकारर ललई लशक्षकले थप सहजीकरण गदै असल 
ब्यवहारहरु बोडफमा दटपोट गरी सचूी बनाउने । समाजमा 

प्रश्नोत्तर, 
छलर्ल, र्चत्र 
अवलोकन, 
मददको 
माध्यमबाट  
ववद्याथीको 
बझुाईको 
मलू्यााँकन गने 
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बानीव्यवहारह
रुको 
अवलम्वन 
तथा खराव 
व्यवहारहरु 
बारे सचेत 
रहन 

दखु तथा अप्ठ्यारो 
परेको जस्थततमा 
एक अकोलाई गने 
सहयोगी र असल 
ब्यवहारहरुको 
अवलम्बन 

एकले अकोलाई हेप्न,े गालीगने, कुटवपट गने, 
अनावश्यक दखु ददने जस्ता खराब व्यवहारहरुबारे 
ववद्याथीहरुबाट जानकारी ललदैं यस्ता व्यवहारहरुबारे 
कक्षामा छलर्ल गरी त्यस प्रतत सचेत गराउने । बदृ्ध 
असक्त अपाङ्ग दखुमा परेका व्यजक्त तथा 
जनावरहरुलाई के गनुफपलाफ भनेर प्रश्न गरी ववचार ललने 
। यस सम्बन्धी सहयोग गररएका र्चत्र पोष्ट्टर तथा 
सन्दभफ सामग्री देखाउाँ दै सहयोगी ब्यवहारको बारेमा 
ववद्याथीलाई प्रष्ट्ट पाने । ववद्याथीहरुलाई असल तथा 
सहयोर्ग ब्यवहारहरु कवपमा लेख्न लगाई अभ्यास 
गराउने 

 

जातजाती
हरु र 
पेशा 
व्यवसाय 
तथा 
जातीय 
ववभेद 

- जात र 
कामको 
मधारमा 
गररने जातीय 
ववभेदबारे 
जानकारी 
ललन र 
त्यसको 
ववरोध गनफ 

- ववद्यालय 

नगरपाललका लभत्र 
रहेका जातजातीहरु 
र उनीहरुल े
अगाल्ने 
परम्परागत पेशा 
व्यवसायहरु,  

जात र कामको 
मधारमा गररने 
जातीय ववभेद 

लशक्षकले जातजातीहरुको बारेमा छलर्ल गने र 
ववद्याथीले बझु्नेगरी उदाहरण सदहत जानकारी ददने 

लशक्षकले मफ्नो समदुाय वडा तथा नगरपाललका लभत्र 
रहेका ववभन्न जातजातीहरु र उनीहरुले गने काम पेशा 
व्यवसायको बारेमा ववद्याथीलाई प्रश्न सोधी बोडफमा 
दटप्न े

जात र कामको मधारमा समाजमा हुने गरेका ववभेदका 
उदाहरणहरु ववद्याथीबाट ललदैं थप छलर्ल गने 

प्रश्नोत्तर, 
छलर्ल, र्चत्र 
अवलोकन 
प्रस्ततुतकरण मदद 
गराई  
ववद्याथीको 
बझुाईको 
मलू्यााँकन गने 
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तथा 
समदुायमा 
हुने जातीय 
ववभेदका 
घटनाहरुबाट 
बालबाललकामा 
पने गरेको 
मानलसक 
प्रभाव बारे 
बताउन 

ववद्यालय तथा 
समदुायमा हुने 
जातीय ववभदेका 
घटनाबाट 
बालबाललकामा पाने 
प्रभाव 

ववलभन्न र्चत्र पोष्ट्टरहरुबाट छलर्ल गराउन े

जातीय ववभेदका कारण समाजमा तथा कक्षाकोठामा 
उत्पन्न भएका समस्याहरुको बारेमा छलर्ल गदै एक 
जातीले अको जात र कामको सम्मान गनुफपछफ , जात र 
कामको मधारमा कोही पतन सानो वा ठूलो हुाँदैन भन्ने 
भावना ववकास गराउने खालका नक्रयाकलाप गने 

कक्षाकोठामा जातीय ववभेदका घटनाहरुबाट 
बालबाललकामा पने गरेको मानलसक प्रभाव बारे उदाहरण 
ददएर छलर्ल गराई जातीय सद्भाव र सहयोगको भावना 
बढाउने खालका कृयाकलाप गराउने 

 

सामाजजक 
कुररतीहरु 

- भतु पे्रत 
बोक्सा बोक्सी 
धामी झााँक्री 
बारेको भ्रम र 
वास्तववकताबा
रे पररर्चत 
भई स्वास्र्थय 
उपचारका 
मर्धकाररक 

भतु, प्रेत, बोक्सा 
बोक्सी, धामी 
झााँक्रीको सामाजजक  
बझुाई र यसको 
वास्तववकता 

यस सम्वजन्ध 
भ्रमको न्यतूनकरण 
र चेतना ववकास 

लशक्षकले सरल भाषामा सामाजजक कुररतीहरुको अथफ 
बताउन े

गाउाँघरमा हुने सामाजजक कुररतीहरुको उदाहरण ददने 

ववद्याथीहरुलाई उनीहरुको अनभुव सनुाउन लगाउने 

धामी झााँक्री टुना मनुा मददका र्चत्र तथा पोष्ट्टरहरुबाट 
देखाई छलर्ल गराउने । यस्ता  कुररतीको कारणबाट 
गाउाँघर तथा समाजमा देखखने झझैगडा समस्या तथा 

छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीको बझुाई 
थाहा पाउन े
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ववर्धहरुबारे 
जानकार हुन 

तथा स्वास्र्थय 
उपचारका 
मर्धकाररक 
ववर्धहरु 

वपडाका उदाहरुणहरु ददने र यस्ता मान्यताहरु ववरुद्ध 
वझुाई ववकास गनफ ववद्याथीहरुसगं थप छलर्ल गने । 
यस्ता कुरीततहरु हटाउन ववद्याथीले खेल्नपुने भलूमका 
बारे छलर्ल गने । 

बबरामी परेको समयमा धामी झााँक्रीको भर पदाफ 
समाजमा घटेका घटनाहरुको बारेमा उदाहरण दददैं 
स्वास्र्थय उपचारका लार्ग स्वास्र्थय ससं्थामा जानपुछफ 
भन्ने बारेमा सहमत गराउने र गाउाँघरमा सो बारेमा 
चेतना रै्लाउने खालका कृयाकलापमा ववद्याथीलाई 
सलंग्न गराउने । 

मदहला 
तथा 
बालयौन  
दहसंा र 
बालश्रम 

बालश्रम - बालश्रमको 
अथफ र यसले 
बालबाललकाको 
जीवनमा पाने 
खराव 
असरबारे 
जानकारर 
हालसल गनफ 

बालश्रमबारे 
जानकारी 

 

बालश्रमले 
बालबाललकाको 
जीवनमा पाने 
खराव असरहरु 

बालश्रमजन्य कुराहरु झल्कने ववलभन्न पोष्ट्टर 
कट्समउट्स तथा र्चत्रहरु देखाएर छलर्ल गराई 
बालश्रम केहो भन्नबारेमा धारणा ववकास गराउने । 
घरको काम ब्यवहारमा सामान्य सहयोग गनफ कुरा र 
मथीक उपाजफनको दहसाबले बालबाललकाहरुलाई काम 
गराउने कुरा बबचको र्रक बताउाँ दै १६ बषफ भन्दा कम 
उमेर समहुका बालबाललकाको पढ्ने लेख्ने तथा शारीररक 
बौवद्धक मानलसक र सबेंगात्मक ववकासहुने उमेरमा  
श्रममा लगाईन्छ भने त्यसलाई बालश्रम भतनन्छ भनेर 
प्रष्ट्ट पाने । घर तथा तछमेकमा बालबाललकाहरुले बबहान 
ददउस वा बेलकुा कस्तो प्रकारको काम गने गरेको 

र्चत्र अवलोकन, 
छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 
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देखेका वा सनेुका छौ भनी छलर्ल गराउने । ववहान 
देखख बेलकुा सम्म खेतबारीमा काम गने वा घरको 
काममा व्यस्त रहने ईटा भट्टामा काम गने होटेलहरुमा 
काम गने भारी बोक्ने जस्ता कामहरु बालश्रम लभत्र 
पछफन भनी थप स्पष्ट्ट गने । बालश्रम सबंजन्ध यस्ता 
घटनाहरुले बालबाललकाको जीवनमा परेको असरको 
बारेमा छलर्ल गराई उदाहरण सदहत प्रष्ट्ट पाने । 
बालबाललकाहरुलाई बालश्रमका यस्ता घटनाहरुबाट सचते 
र सरुक्षक्षत रहन  तथा यसको ववरुद्धमा मवाज उठाउन 
गनुफपने सचेतताका कुराहरुमा व्यापक छलर्ल गने । 

 

हाम्रा 
स्थानीय 
उपजहरु 
र 
तीनको 
उपयोग 

खानेकुराह
रुको 
भण्डारण 
र श्रोत 

- खानेकुराहरुको 
भण्डारणबारे 
जानकारी 
हालसल गनफ 

- घरमा 
उत्पादन नहुने 
वस्तहुरु प्राप्त 
गने स्रोत 
तथा 
स्थानवारे 

उपज तथा 
खानेकुराहरुको 
भण्डारण 

खानेकुराहरु 
प्राप्तीका श्रोतहरु  

मरु्ले घरमा खानेकुराहरुको बारेमा भन्न लगाई ती 
खानेकुराहरु सरुक्षक्षत र नववग्रने गरी घरमा कसरी राख्ने 
गरीएको छ भनी प्रश्नोत्तर गरी जानकारी ललने । 
अन्नबाली तरकारी तथा खानेकुराहरु लामो समयसम 
नबबग्रने गरी सरुक्षक्षत नकलसमले राख्ने कायफलाई 
भण्डारण भतनन्छ भनी प्रष्ट्ट पाने । भण्डारण गने 
स्थानीय तौरतररका तथा कोल्डस्टोरको बारेमा पतन 
छलर्ल गने ।  

 खानेकुराहरु कहााँकहााँबाट प्राप्त हुन्छन भन्नेकुरा 

र्चत्र अवलोक 
छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन र 
पषृ्ट्ठपोषण  
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जानकारर ददन छलर्ल गने र ववद्याथीको ववचार ललने । मरु्लाई 
मवश्यक पने तर मफ्नो घरमा उत्पादन नहुने वस्तहुरु 
कहााँबाट ल्याउने गररएको छ ववद्याथीबाट जानकारी 
ललने । पसल बजार हाटबजार छलतछमेक मददबाट 
वस्तहुरु प्राप्त गनफ सनकने बारेमा जानकार गराउने । 
खानेकुराहरुको सही प्रयोग गनुफपछफ खानेकुराहरु खेरर्ाल्नु 
हुाँदैन भन्ने बारेमा छलर्ल गदै खानेकुराको महत्व र 
उपयोर्गतको बारेमा पतन सचेत गराउने । 

हाम्रा 
धालमफक 
तथा 
पयफटनक
य 
स्थलहरु 

धालमफक 
तथा 
पयफटकीय 
स्थहरु 

धालमफक तथा 
पयफटनकय 
स्थलहरुबाट हुने 
र्ाईदाहरु 
बताउन 

धालमफक तथा 
पयफटनकय स्थलहरु 
र यसबाट हुने 
लाभ 

ववद्याथीहरुलाई प्रश्नोत्तरको माध्यमबाट उनीहरु बवुा 
ममा वा साथीहरुसगं घमु्न गएको ठाउाँ हरु 
तीथफस्थलहरुको बारेमा सोधपछु गरी जानकारी ललने 

मातनसहरु जान मनपराउने ठाउाँ  तथा देवीदेवताको 
पजुामजा गने ठाउाँ हरु भन्न लगाउने । कुन ै नयााँ 
मातनस वा ववदेशीहरु घमु्न मएको देखेको वा 
सनेुजानेको भए भन्न लगाउने । पोष्ट्टर कट्समउट्स वा 
र्चत्रहरुबाट रमणीय ठाउाँ  र मठमजन्दरहरुको र्चत्र देखाई 
छलर्ल गराउने । नजजकको मठमजन्दर वा रमणीय 
ठाउाँमा भ्रमण लग्ने र यस्ता ठाउाँ हरुलाई धालमफक तथा 
पयफटकीय स्थल भतनन्छ भनेर धारणा ववकास गने । 
मफ्नो गाउाँघर वडा तथा नगरपाललका रहेका मातनसहरु 
घमु्न मउने रमाईला ठाउाँ हरु तथा मठमन्दीर मददको 

अवलोकनबाट 
देखेका र मरु् 
घमु्न वा देवताको 
दशफन गनफ 
मठमजन्दर गएको 
अनभुव भन्न 
लगाउन े

मफ्नो वडामा 
रहेका मठमजन्दर 
तथा रमणीय 
स्थानको नाम 
भन्न र लेख्न 
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नाम भन्न र लेख्न लगाउने । पयफटन सम्वजन्ध 
ववलभन्न र्चत्र पोष्ट्टर मददबाट यसबारेमा थप छलर्ल 
गराई प्रष्ट्ट पाने । मफ्नो नजजकको पयफटकीय 
स्थलकोबारेमा भन्न लगाउने तथा त्यसको र्चत्र कोने 
अभ्यास गराउने । मफ्नो नगरपाललकामा भएका 
पयफटकीय स्थलहरुको सचूी बनाउन लगाउने । पयफटकीय 
स्थलहरुको भ्रमण गनफका लार्ग पयफटकहरुलाई कसरी 
मकषफण गनफ सनकन्छ भन्ने बारेमा ववद्याथीहरुलाई 
छलर्ल गराई प्रस्ततु गनफ लगाई प्रस्ततु गनफ लगाउने । 
पयफटकहरु घमु्न मउाँदा लसजफना भएका रोजगारी तथा 
व्यवसायहरुको बारेमा छलर्ल गने । पयफटकहरु रहाँदा 
बस्दा घमु्दा उनीहरुले गने खचफबाट स्थानीय व्यक्तीहरु, 
नगरपाललका तथा राज्यलाई हुने मम्दानी र र्ाईदाको 
बारेमा छलर्ल गरी अन्तमा लशक्षकल े थप ब्याख्या 
ववश्लेषण गरी तनष्ट्कषफमा पगु्ने  

लगाउन े

ती मद्दे कुनकैो 
र्चत्र कोनफ लगाउने 
। नगरपालललक 
लभत्र रहेका प्रमखु 
पयफटकीय स्थलहरु 
भन्न लगाउन े । 
पयफटकको 
मगमनबाट हुने 
र्ाईदाहरु बारे 
भन्न लगाउन े
मवश्यक गहृकायफ 
ददने र पररक्षण 
गरी पषृ्ट्ठपोषण 
ददने । 

स्थानीय 
ज्ञान 
सीप 
पेशा 
व्यवसाय 

स्थानीय 
ज्ञान 

ववलभन्न 
रोगहरुको 
उपचारमा 
प्रयोगहुने 
वनस्पतत तथा 
सामाग्रीहरु 

ववलभन्न रोगहरुको 
उपचारमा प्रयोगहुने 
वनस्पतत तथा 
सामाग्रीहरु सकंलन 
तथा बर्गफकरण  

घरमा मरु्, घरपररवारको सदस्यहरु बबरामीहुाँदा कस्तो 
खालको बबमार लागेको र्थयो सोध्ने । ती बबमार लाग्दा  
घरमा ममा बबुाले के गनुफ हुन्र्थयो/गनुफहुन्छ भन्नेबारेमा 
ववद्याथीहरुबाट जानकारी ललने,कस्तो ववमार हुाँदा के 
खान ददनहुुन्छ वा कस्कोमा के ववमारहुाँदा लग्न ु
हुन्छ/जानहुुन्छ भनी सोध्ने, साधारण रुघाखोकी, 

अनभुव मदान 
प्रदान 

छलर्ल प्रश्नोत्तर 
तथा प्रयोगात्मक 
अभ्यासको 
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र प्रववर्ध सकंलन तथा 
बर्गफकरण गरी 
औषधी तयार 
गनफ र त्यसको 
उर्चत प्रयोग 
गनफ 

रोग अनसुार 
प्रयोगहुने 
सामग्रीहरुबाट 
औषधी तयार गने 
अभ्यास  

पेटदखुकेो, टाउको दखुेको, खाना लमठो नलाग्ने मदद 
हुाँदा गररने घरेल ुउपचारको औषधी तयार गदाफ कुन कुन 
वनस्पतत तथा समग्रीहरुको प्रयोग हुन्छ भन्ने बारेमा 
छलर्ल गरी जानकारी ललने ।  त्यसरी रोगलाग्दा 
प्रयोग हुने वनस्पतत तथा सामग्रीहरु बढीभन्दा बढी 
सकंलन गनफ लगाउने । रोग अनसुार प्रयोगहुने ती 
वनस्पतत तथा सामग्रीहरु बर्गफकरण गनफ लगाई प्रस्ततु 
गनफ लगाउने । कवपमा लेख्न लगाउने । 

रोग अनसुार बर्गफकरण गररएका सामग्रीहरुको लमश्रण 
गरी औषधी तयार गने अभ्यास गराउने । 

माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 

कृवष तथा 
पशपुालन 

मफ्नो 
नगरलभत्र 
सञ्चालन 
भएका कृवष 
तथा 
पशपुालनका 
व्यवसायहरुको 
सचूी बनाई 
त्यसको 
ववशषेता र 
महत्व बताउन 

कृवष तथा 
पशपुालनको 
पररचय, मफ्नो 
नगरपाललकालभत्र 
भएका कृवष तथा 
पशपुालन 
व्यवसायहरु   

कृवष तथा 
पशपुालन 
ब्यवसायको 

छलर्ल तथा प्रश्नोत्तरको माध्यमबाट कृवष तथा 
पशपुालनको बारेमा ववद्याथीहरुको बझुाईको बारेमा 
जानकारर ललई लशक्षकले यस बारेमा प्रष्ट्ट पाने । मफ्नो 
घर छरतछमेक वडा तथा नगरपाललका लभत्र कुन प्रकारले 
कृवष तथा पशपुालन गररएको छ पाररवाररक मवश्यकता 
परुा गने दहसावले वा व्यवसातयक दहसावले भन्ने बारेमा 
ववद्याथीहरुलाई भन्न लगाई जानकारर ललने । 
नगरपाललका लभत्र रहेका व्यावसातयक कृवष तथा 
पशपुालन ब्यवसायहरुको पदहचान गने र त्यहााँ कस्ता 
नकलसमका कामहरु हुन्छन भन्ने बारेमा ववद्याथीहरुलाई 
अवलोकन भ्रमण गराई जानकारर प्रदान गने । मफ्नो 

छलर्ल, 
प्रश्नोत्तर अनभुव 
मदानप्रदान तथा 
कक्षा 
सहभार्गताको 
मधारमा 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 
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।  ववषशेता र महत्व घरमा भएको कृवष तथा पशपुालनमा पररवारका 
सदस्यहरुले गने काम ददने समय तथा स्वयं 
ववद्याथीको भलूमका बारेमा छलर्ल गरर ववद्याथीलाई 
कवपमा लेख्न लगाउने । 

त्यस्ता व्यवसायहरुबाट पररवारको भरणपोषण हुने मय 
मजफनहुने पररवार तथा नगरपाललकाको मर्थफक स्तर 
उकास्न यसको महत्व हुन्छ भन्ने वारेमा ववद्याथीहरुमा 
धारणा ववकास गराउन े

स्थानीय 
प्रववर्ध 

बााँस तथा 
तनगालोको 
छनौट गरी 
चोया काड्न र 
टोकरी बनु्ने 
सीप ववकास 
गनफ 

 बााँस तथा 
तनगालोको छनौट 
गरी चोया काड्ने र 
टोकरी बनु्ने 

टोकरीमा प्रयोग हुने सामग्रीबारे ववद्याथीलाई भन्न 
लगाउने र लशक्षकले प्रष्ट्ट पाने । क्षेत्र भ्रमण तथा 
अवलोकन गराई चोयाकाड्नको लार्ग उपयकु्त बााँस तथा 
तनगालो छनौट गनफ लसकाउने । बााँस वा तनगालोबाट 
चोया काड्ने तरीका बताउाँ दै लशक्षकले काडरे देखाउने । 
चोयाको प्रयोग गरर लशक्षकले टोकरी बनु्ने अभ्यास गदै 
ववद्याथीहरुलाई पतन ववस्तारै लसकाउाँ दै थप अभ्यास 
गराउने ।  

छलर्ल प्रश्नोत्तर 
प्रयोगात्मक 
अभ्यासबाट 
ववद्याथीहरुको 
सीप ववकासको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण ददने 

 

 

 

 

विषयिस्िकुो विस्ििृीकरण : कक्षा-६ 
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विषय 
क्षेत्र 

विषयि
स्ि ु

मसकाई 
उपलन्धध 

विषयिस्िकुो 
विस्िनृिकरण 

मसकाई सहिीकरण क्रक्रयाकलाप मलूयांकन प्रकृया पाठ्य 
घण्टी 

नगरपा
ललका 
बारे 
जानकारी  

मफ्नो 
नगरपालल
काको  
,भौगोलल
क 
सरंचना र 
वातावरण 
तथा, 

मफ्नो 
वडाको 
प्रशासतन
क 
सरंचना  
।  

 

मफ्नो 
नगरपाललकाको 
नक्सा हेरी 
भौगोललक 
सरंचना 
ववशषेता र 
वातावरणको 
जानकारी ददन 
। 

मफ्नो वडाको 
प्रशासतनक 
सरंचनाको 
बारेमा बताउन 
। 

मफ्नो 
नगरपाललकाको 
,भौगोललक सरंचना 
र वातावरण , 

मफ्नो वडाको 
प्रशासतनक सरंचना  
। 

ववद्याथीहरुलाई मफ्नो नगरपाललकाको नक्सा देखाई 
मफ्नो नगरको जलमन सम्म, लभरालो, छााँगो नदी 
नकनार, बनजङ्गल भएको, खेतबारी भएको, बााँझो, अग्लो 
पहाडी भ–ुभाग कस्तो छ भन्न लगाउने । 
नगरपाललकाको नक्सा देखाई ववद्याथीलाई ती ववलभन्न 
स्वरुप देखाउन लगाउने । पााँचखाल गरपाललको नक्सा 
देखाई ववद्याथीहरुलायफ नक्सा बनाउन अभ्यास गराउने 
र नक्सा बनाउने तररका ववद्याथीहलाई बताइददने । 
मफ्नो वडाको प्रशासतनक तथा सगठनात्मक स्वरुपबारे 
बारे ववद्याथीहरुलाई बताइददने । 

छलर्ल प्रश्नोत्तर 
प्रयोगात्मक 
अभ्यासबाट 
ववद्याथीहरुको 
सीप ववकासको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण ददन े

 

नगरलभत्र
का 
प्राकृततक 

नगरलभत्रका 
प्राकृततक र 
मानव तनलमफत 

नगरलभत्रका 
प्राकृततक र मानव 
तनलमफत सम्पदाको 

ववद्याथीहरुलाई मफ्नो नगरलभत्रका प्राकृततक तथा 
मानव तनलमफत सम्पदाहरु जस्त ै पलाञ्चोक भगवती 
मजन्दर को अवलोकन गराईफ   महत्व र ववशषेताबारे 

ववद्याथीलाई 
सम्पदाको महत्व र 
ववशषेता भन्न र 
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र मानव 
तनलमफत 
सम्पदाहरु 

 

सम्पदाको 
ववशषेता र 
महत्व बताउन 

    

महत्व र ववशषेता  

    

छलर्ल गराई प्रकाश पररददने बताइददने ।   लेख्न लगाउने । 

सामाजज
क तथा 
धालमफक 
ससं्कार 
र 
ससं्कृतत  

सामाजजक 
तथा 
धालमफक 
ससं्कार र 
ससं्कृतत 

नगरलभत्रको 
भाषा, धमफ, 
चाडपवफ, ततनको 
ववशषेता 
बताउन। 

धालमकृ तथा 
ववलशष्ट्ट 
व्यजक्तका 
ववचारहरुको 
अध्ययन 
मफ्नो धारणा 
बताउन । 

नगरलभत्रका बोललने 
भाषा, मातनने धमफ, 
चाडपवफहरु, ततनको 
ववशषेता । 
सम्बजन्धत धालमफक 
तथा ववलशष्ट्ट 
व्यजक्तका 
ववचारहरु  । 

ववद्याथीलाई म–मफ्नो नाम,थर,भाषा,धमफ, साथ मनाउने 
चाडपवफ, ततनका ववशषेता भन्न लगाउने । अन्य 
साथीहरुको तछमकेीको भाषा, धमफ, चाडपवफ सम्बन्धमा 
भन्न लगाउन े । नगरलभत्रका मठ मजन्दर चचफ 
,गमु्बाहरुको स्थलगत भ्रमण गराई कुन धमफ सगं 
सम्बजन्धत छ , ततनको ववशषेता सम्बन्धमा बताइददने 
। स्थातनय स्तरका धालमफक तथा ववलशष्ट्ट व्यजक्तहरुसगं 
भेट गराई उहााँहरुको ववचार व्यक्त गनफ लगाउने । 
ववद्याथीहरुलाई दटपोट गनफ लगाई प्रस्ततु गनफ लगाउने 
। 

 

बोडफमा ववलभन्न 
भाषा,धमफ,चाडपवफ 
लेखख ततनको 
बारेमा भन्न 
लगाउने । 

कापीमा ततनको 
बारेमा लेख्न 
लगउन े

प्रततवेदन पेश गनफ 
लगाई मलू्यांकन 
तथा पषृ्ट्ठपोषण 
ददने 

 

सामाजज
क मलू्य 
मान्यता  

मफ्नो 
समदुाय
को 

मफ्नो 
समदुायको 
सामाजजक मलू्य 

समदुायमा प्रचललत 
मलू्य मान्यता, 
खराब ससं्कारको 

समदुायमा प्रचललत मलू्य मान्यता ससं्कार झजल्कने 
र्चत्र प्रदशफन गरर छलर्ल गराउने . ववद्याथीलाई 
मफ्नो घरपररवार तथा नाता सम्वन्धमा एक अकोलाई 

म-मफ्नो 
समदुायमा प्रचललत 
मलू्य मान्यता 
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सामाजजक 
मलू्य 
मान्यताह
रु 

मान्यताको 
पदहचान 
,सचेतना खराब 
ससं्कार बारे 
बताउन र सचेत 
बन्न 

सम्बन्धमा 
सचेतता  

गने सम्मान सहयोग र मरु्ले घरमा मदर सम्मान 
मायााँ घरायसी कामहरुमा सहयोग मददको वारेमा 
अनभुव मदान प्रदान गनफ लगाउने । बदृ्ध असक्त 
अपाङ्ग दखुमा परेका व्यजक्त तथा जनावरहरुलाई के 
गनुफपलाफ भनेर प्रश्न गरी ववचार ललने । यस सम्बन्धी 
सहयोग गररएका र्चत्र पोष्ट्टर तथा सन्दभफ सामग्री 
देखाउाँ दै सहयोगी ब्यवहारको बारेमा ववद्याथीलाई प्रष्ट्ट 
पाने । मफ्नो घरपररवार ववद्यालय र समदुायमा 
गनुफपने असल बानी ब्यवहारहरुको बारेमा 
ववद्याथीहरुबाट जानकारर ललई लशक्षकले थप 
सहजीकरण गदै असल ब्यवहारहरु बोडफमा दटपोट गरी 
सचूी बनाउने । समाजमा एकले अकोलाई हेप्ने, 
गालीगने, कुटवपट गने, अनावश्यक दखु ददने जस्ता 
खराब व्यवहारहरुबारे ववद्याथीहरुबाट जानकारी ललदैं 
यस्ता व्यवहारहरुबारे कक्षामा छलर्ल गरी त्यस प्रतत 
सचेत गराउने । ववद्याथीहरुलाई असल तथा सहयोर्ग 
ब्यवहारहरु कवपमा लेख्न लगाई अभ्यास गराउने 

समाजमा प्रचललत खराब ससं्कार सम्बजन्ध र्चत्रहरु 
प्रदशफन छलर्ल गराउने . 

बताउन लगाउने 
खराब ससं्कार 
सम्बजन्ध 
उदाहरणहरु भन्न 
लगाउने  

 जातजाती
हरु तथा 

जातजाततको 
पररभाषा 

जातजाततको बारेमा 
पररभाषा, उंचतनच 

बबद्याथीलाई म-मफ्नो जात थर भन्न लगाउन े . म-मफ्नो   
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समाजमा 
हुने 
जातीय 
ववभेद 

बताउन, 

समाजमा 
जातीय 
ववभेदका घटना 
बारे बताउन  

भतन गररने ववभदे  समदुायमा 

उंचनतनच जातजातत बीच हुने ववभेद भन्न लगाउने . 
परापबुफ  

कालमा कामको मधारमा छुटाएका जातजाततलाई 
वतफमान ववभेदकारी व्यवहार गररन ु कुससं्कार रहेको 
स्पस्ट पाने  . यसको बारेमा थप उदाहरणहरु र 
व्यवहाररक पक्षहरुको बारेमा लशक्षकले थप प्रष्ट्टपारी 
यस्ता ववभेदहरु हटाउन गनफ सनकने उपायहरुको बारेमा 
छलर्ल गदै सचेतना कायफक्रमहरु सचंालन गनफ 
ववद्याथीहरुलाई सलंग्न गराउने । 

समदुायमा रहेका 
जातजातत भन्न 
लगाउने  . 
समाजमा 

रहेको जातीय 
ववभेद भन्न 
लगाउने . यस्ता 
ववभेद हटाउने 
उपायहरु भन्न 
लगाउन े

सामाजजक 
कुरीततहरु 

भतु पे्रत बोक्सा 
बोक्सी धामी 
झाक्रीको र 
बास्तबबकता 
बताउन तथा 
स्वास्र्थय 
ससं्थाबाट हुने 
र्ाइदा बताउन  

भतुपे्रत बोक्सा 
धामी झााँक्री प्रथा  

स्वास्र्थय ससं्थाबाट 
हुने र्ाइदा  

लशक्षकले सामाजजक कुररतीहरुको अथफ बताई 

गाउाँघरमा हुने सामाजजक कुररतीहरुको उदाहरण ददने 

ववद्याथीहरुलाई उनीहरुको अनभुव सनुाउन लगाउने 

धामी झााँक्री टुना मनुा मददका र्चत्र तथा पोष्ट्टरहरुबाट 
देखाई छलर्ल गराउने । यस्ता  कुररतीको कारणबाट 
गाउाँघर तथा समाजमा देखखने झैझगडा समस्या तथा 
वपडाका उदाहरुणहरु दददै यी सब ै तर्थयहीन र गलत 
मान्यताहरु हुन भनी यस्ता  मान्यताहरु ववरुद्धको 
वझुाई ववकास गनफ ववद्याथीहरुसगं थप छलर्ल गने । 

छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तरको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीको बझुाई 
को मलू्यांन गने 
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यस्ता कुरीततहरु हटाउन ववद्याथीले खले्नपुने भलूमका 
बारे छलर्ल गने । 

बबरामी परेको समयमा धामी झााँक्रीको भर पदाफ 
समाजमा घटेका घटनाहरुको बारेमा उदाहरण दददैं 
स्वास्र्थय उपचारका लार्ग स्वास्र्थय ससं्थामा जानपुछफ 
भन्ने बारेमा सहमत गराउने । स्वास्र्थय ससं्थाको 
अवलोकन भ्रमण गराई यसबाट उपलब्धहने सेवा र 
र्ाईदा बार ्जानकारर ददलाउने र गाउाँघरमा सो बारेमा 
चेतना रै्लाउने खालका कृयाकलापमा ववद्याथीलाई 
सलंग्न गराउने । 

मदहला 
तथा 
बालयौन 
दहसंा र 
बालश्रम  

मदहला 
तथा 
बालयौन  
दहसंा र 
बालश्रम
को 
न्यनूीकर
णका 
उपायहरु 

 मदहला तथा 
बाल दहाँसाबारे 
बताउन  

 

बालश्रम 
न्यनूीकरणका 
उपायहरु 
बताउन  

मदहला तथा बाल 
यौन दहाँसा बारे 
सचेतना  

 

बालश्रम 
न्यनूीकरणका 
उपाय 

बबद्याथीलाइ मदहला तथा बाल यौन दहसंाका घटना 
देखाइएका र्चत्र प्रदशफन गरर छलर्ल गराउने मफ्नो 
घर-गााँउमा यस्तो दहसंा भएको छ भने बताउन लगाउन े 

बालश्रमको र्चत्र देखाई छलर्ल गराउने  

के कस्ता 
नक्रयाकलाप मदहला 
तथा बालश्रम 
न्यनूीकरण उपाय 
बताउने  

 

हाम्रा हाटबजार हाट बजारको हाट बजारको अथफ  बबद्याथीलाई म-मफ्नो गाउाँ  समदुायमा उत्पाददत हाट बजार भनेको  
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स्थानीय 
उपजहरु 
र 
ततनका 
उपयोग  

तथा 
यसको 
महत्व 

अथफ बताउन .            
हाट बजारको 
महत्व बताउन . 

हाट बजारको 
महत्व 

बस्तकुो नाम भन्न लगाई ततनलाई कता लगेर बेर्चन्छ 
भतन प्रश्नोत्तर गने  

मफ्नो टोल बजारमा हप्तामा १-२ ददन ववलभन्न म-
मपनो क्षते्रमा उत्पाददत सामान बबनक्र गनफ लाग्ने मेला 
सम्बन्धमा र्ाइदा छलर्ल गराउने । ववद्याथीलाई 
हाटबजारको नमनूा भलूमका अलभनय अथवा 
नाटकीकरण गनफ लगाई व्यवहाररक सीप ववकास गराउने 

के हो ? 

हाट बजारबाट हुने 
र्ाइदा बताउ । प 

हाम्रा 
धालमफक 
तथा 
पयफटकीय 
स्थलहरु  

धालमफक 
तथा 
पयफटनकय 
स्थलको 
महत्व र 
भलूमका  

मफ्नो नगरका 
धालमफक तथा 
पयफटकीय 
स्थलमा नाम 
महत्व बताउन  

मर्थफक 
नक्रयाकलापमा 
यसको भलूमका 
बताउन 

 

 

 

धालमफक तथा 
पयफटकीय स्थलको 
महत्व  

मर्थफक 
नक्रयाकलापमा 
यसको भलूमका  

बबद्याथीलाई मफ्नो नगर लभत्रका धालमफक तथा 
पयफटकीय स्थलको स्थगत भ्रमण गराई यसको महत्व 
बारे ररपोटफ तयार गरी प्रस्ततु गनफ लगाउने .  

घर पररवार तथा नगरपाललकाको मर्थफक नक्रयाकलापमा 
उक्त स्थल वा सम्पदाले पयुाफएको र्ाइदा लेख्न र भन्न 
लगाउने . 

नगर लभत्रका 
धालमफक तथा 
पयफटकीय स्थलको 
नाम  

धालमफक तथा 
पयफटकीय 
सम्पदाको महत्व 
बताउ ।  

मर्थफक 
नक्रयाकलापमा 
कस्त्तो र्ाइदा 
पयुाफउछ ? 
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स्थानीय 
ज्ञान 
लसप 
पेशा 
ब्यबसाय 
र प्रबबर्ध  

योग 
ध्यान र 
प्राणायाम 

योग ध्यान 
प्राणायामको 
अथफ बताउन । 

स्वस्थ शरीरको 
लार्ग यसको 
अभ्यास र 
प्रयोग गनफ । 

योग ध्यान 
प्राणायामको अथफ 
अभ्यास र स्वस्थ 
शरीरको लार्ग 
यसको प्रयोग  

ववद्याथीलाई योग ध्यान प्राणायामको ववलभन्न 
सम्बजन्धत व्यजक्तको]  सहयोगमा अथफ स्पस्ट पाने र 
यसबारे   अभ्यास गनफ लगाउने . 

स्वस्थ शरीरको लार्ग यसको प्रयोग गने बातन बसाल्ने 
।  

योग, ध्यान  
प्राणायाम भनेको 
के हो ? यसको 
र्ाइदा बताउ । 
योग, ध्यान तथा 
प्रणायाम गरेर 
दखाउ 

 

 व्यापार 
व्यवसाय 
तथा 
उद्योगध
न्दाहरु 

नगर लभत्र 
सचंाललत 
व्यापार 
ब्यबसाय तथा 
उद्योगधन्दा 

नगर लभत्र 
सचंाललत ब्यापार 
ब्यबसाय तथा 
उद्योगधन्दाहरु  

बबद्याथीलाई मफ्नो नगर लभत्र भएका व्यापार 
ब्यबसाय भन्न लगाउने । नगरलभत्र सचंाललत 
उद्योगधन्दा सम्बन्धमा प्रश्न सोध्ने र भन्न लगाउने . 
ब्यापार ब्यबसाय तथा उद्योगधन्दाहरुल ेनगरपाललकाको 
समवृद्धमा खेलेको भलूमका बारे ववद्याथोलाई छलर्ल 

छलर्ल प्रश्नोत्तर 
तथा कक्षा 
सहभार्गताको 
मधारमा 
ववद्याथीको 
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सम्बन्धमा 
बताउन . 

गराई प्रस्ततुीकरण गराउने । लशक्षकले थप सहयोग र 
सहजीकरण गने 

मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण ददने 

स्थानीय 
प्रबबर्ध 

स्थानीय 
प्रबबर्ध 

दढकी जााँतो र 
यसमा प्रयोग 
भएको प्रबबर्ध 
बताउन . 

मढुा बनाउने 
लसप बबकास 
गनफ . 

दढकी जााँतो र 
यसको  प्रयोग र 
यसमा प्रयोग 
भएको प्रबबर्ध  

मढुा तनमाफण लसप  

र्चत्र प्रदशफन गरर दढकी जााँतोको पररचय स्पस्ट पाने 
उपलब्ध  भएमा प्रत्यक्ष अबलोकन गराई यसमा कस्तो 
प्रववर्धको प्रयोग भएको छ ववज्ञानको साधारण यन्त्रको 
पाठसगं मवद्ध गदै ववलभन्न प्रश्न तथा छलर्ल मार्फ त 
स्पष्ट्ट पाने । कछचा पदाथफ सकंलन गनफ लगाई दढकी 
जााँतोको नमनूा बनाउन लगाउने । मढुा बनाउने लसपको 
ववकास गनफ ववज्ञको उपजस्थततमा अभ्यास गराई लसप 
बबकास गराउने  . 

छलर्ल प्रश्नोत्तर 
तथा प्रयोगात्मक 
अभ्यासको 
मधारमा 
ववद्याथीको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण ददने । 

 

 

 

 

 

 

 

विषयिस्िकुो विस्ििृीकरण : कक्षा-७ 
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ववषय 
क्षेत्र 

ववषयव
स्त ु

लसकाई 
उपलजब्ध 

ववषयवस्तकुो 
ववस्ततृतकरण 

लसकाई सहजीकरण नक्रयाकलाप मलू्यांकन प्रकृया पाठ्य 
घण्टी 

नगरपा
ललका 
बारे 
जानकारी 

नगरपालल
काको 
भौगोललक 
प्राकृततक 
वातावरण 
तथा 
प्रशासतन
क 
सरंचना 

मफ्नो 
नगरपाललकाको 
भौगोललक 
प्राकृततक 
वातावरण तथा 
प्रशासतनक 
सरंचना बारे 
बताउन 

 

 

नगरपाललकाको 
भौगोललक तथा 
प्राकृततक वातावरण  

 

नगरपाललकाको 
प्रशासतनक सरंचना 

 

 

 

ववद्याथीलाई नगरपाललकाको जलमन (सम्मो, लभरालो, 
छााँगा, नदीनकनार, बनजङ्गल भएको, खेतबारी भएको, 
बााँझो, अग्लो, पहाड, चट्टानी भभूाग, खानीयकु्त) कस्तो 
छ भन्न लगाउन,े 

नगरपाललकाको नक्सा देखाई ववद्याथीहरुलाई ती 
ववलभन्न स्वरुपहरु देखाउन लगाउन,े 

नगरपाललकाको भौगोललक स्वरुप देखाउने गरी नक्सा 
बनाउन लगाउन,े  

त्यहााँको जलमन, पहारीलो, ओलसलो, सखु्खा, पानी 
परररहने, माटोको प्रकृतत(रातोमाटो, रुखो, चट्टानी माटो)  
कस्तो छ, खेतीपाती कजत्तको हुन्छ, कुन ै खानी वा 
जडडबटुीमदद भएको छकी मददको बारेमा छलर्ल गराई 
भौगोललक ववशषेताको वारेमा स्पष्ट्ट पाने । 

नगरपाललकाको प्राकृततक वातावरण वनजंगल, 
खोलानाला, खेतीयोग्य जमीन, गमी बढी हुने, हावा 
चललरहने, समय अनसुार पानी पने नपने मदद कस्तो 
छ भन्ने बारेमा छलर्ल र प्रश्नोत्तर गरी प्राकृततक 

ववद्याथीलाई 
मफ्नो 
नगरपाललकाको 
भौगोललक सरंचना 
तथा ववशषेताको 
बारेमा प्रश्नोत्तर 
गने, 

प्राकृततक तथा 
प्रशासतनक 
सरंचना बारे भन्न 
लगाउने । 

पररयोजना कायफको 
प्रततवेदन पेश गनफ 
लगाउने तथा 
नगरपाललको 
सगंठनात्मक चाटफ 
बनाएर प्रस्ततु 
गनफ लगाई 
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वातावरण र अवस्था बारे ववद्याथीहरुलाई प्रष्ट्ट पाने । 

नगरपाललकाको सगंठनात्मक चाटफ बनाई यसको 
प्रशासतनक सरंचना बारे ववद्याथीहरुलाई जानकारर 
गराउने । वडा स्तरीय वडा सलमती तथा न्यायीक 
सलमतीबारे ववद्याथीहरुलाई बझुाई पररयोजना कायफ 
अन्तगफत वडा लभजजट गराई जानकारर ललन लगाउने र 
कक्षामा प्रततवेदन पेश गनफ लगाउने । 

 

 

मलू्यााँकन गने र 
पषृ्ट्ठपोषण ददने । 

नगर 
लभत्र 
रहेका 
प्राकृततक 
तथा 
मानव 
तनलमफत 
सम्पदाहरु 

मफ्नो वडाको 
नक्सा तनमाफण 
गनफ र वडालभत्र 
रहेका प्रकृततक 
तथा मानव 
तनलमफत 
सपंदाहरुको 
सकेंत गनफ 

मफ्नो वडाको 
नक्सा तनमाफण  

वडालभत्र रहेका 
प्रकृततक तथा 
मानव तनलमफत 
सपंदाहरुको सकेंत 

प्रश्नोत्तर गरी ववद्याथीबाट जानकारी ललने 

मफ्नो नगरलभत्रका ववलभन्न स्थानमा ववद्याथीहरुलाई 
अवलोकन भ्रमण गराई प्राकृततक तथा मानव तनलमफत 
सम्पदाहरुको पदहचान र ती ववचको लभन्नता, ती 
सम्पदा रहेको स्थानबारेमा जानकारर गराउने । ववद्याथी 
तथा लशक्षकले मफ्नो नगरपाललकामा रहेका प्राकृततक 
तथा मानव तनलमफत सम्पदाहरुको उदाहरण(पोखरी, 
खोलानाला, चौतारा, वन जंगल, ववद्यालय, पाटीपौवा, 
मठ मन्दीर, गमु्वा चैत्य, मजस्जद मदद) सदहत ती 
सम्पदाहरुको पररचय ददन े । बोडफमा सम्पदाहरुको सचूी 

ववद्याथीहरुलाई 
सम्पदाहरुको नाम 
रहेको स्थान र 
सखं्या भन्न 
लगाउन े

सम्पदाको बारेमा 
सामान्य जानकारर 
ददन लगाई 
मलू्यााँकन गने र 
पषृ्ट्ठपोषण ददने । 
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बनाई कस्तो सम्पदाहो र्चन्न लगाउने ।  

मफ्नो वडाको नक्सा तनमाफण गनफ गलाई त्यसमा वडा 
लभत्र रहेका सम्पदाहरु सकेंत गनफ लगाउने ।  

 

सामाजज
क तथा 
धालमफक 
ससं्कार 
र 
ससं्कृतत 

सामाजजक 
तथा 
धालमफक 
ससं्कार 
ससं्कृतत 
तथा 
धालमफक 
सदहष्ट्णुता 

मफ्नो 
समदुायमा 
मान्ने धालमफक 
ससं्कार र 
ससं्कृततको 
पदहचान र 
सचूीकरण गनफ, 
धालमफक 
सदहष्ट्णुता, धमफ 
अनसुारको 
जन्म, 
नामाकरण, 
मन्नप्रासन, 
वववाह तथा 
मतृ्य ू
ससं्कारबारे 
बताउन 

मफ्नो समदुायमा 
मान्ने धालमफक 
ससं्कार र ससं्कृतत, 
धालमफक सदहष्ट्णुता, 
धमफ अनसुारको 
जन्म, नामाकरण, 
मन्नप्रासन, वववाह 
तथा मतृ्य ूससं्कार 

धालमफक ससं्कार र ससं्कृततको बारेमा लशक्षकले जानकारर 
दददैं ववद्याथीलाई मफ्नो गाउाँघर तथा समदुायमा 
प्रचलनमा रहेका धालमफक ससं्कार र ससं्कृततका बारेमा 
भन्न लगाउन े

समहुमा छलर्ल गराई मफ्नो समदुायमा मान्ने धालमफक 
ससं्कार तथा सकृंततहरुको सचूी बनाउन लगाई प्रस्ततु 
गराउने ।  

धामफक सदहष्ट्णुताको बारेमा जानकारी गराई एउटा धमफ 
मान्नेले अको र्रक धमफलाई पतन सम्मान गनुफ पछफ 
र्रक धमफका पतन असल ववचारहरु ग्रहण गनुफ पछफ भन्ने 
कुराको बोध गराउने खालका कृयाकलापहरु गराउने, 

मफ्नो धालमफक ससं्कार अनसुार जन्म नामाकरण 
अन्नप्रासन ब्रतवन्ध वववाह तथा मतृ्य ु ससं्कारहरुको 
बारेमा छलर्ल प्रस्ततुीकरण तथा कृयाकलापहरु गराई 
प्रष्ट्ट पाने । 

मफ्नो धामफ अनसुारका ससं्कारहरुको र्चत्र कथा बनाउन 

बोडफमा ववलभन्न 
भाषा, धमफ, 
धालमफक प्रश्नोत्तर, 
छलर्ल, र्चत्र 
अवलोकन, क्षेत्र 
भ्रमण तथा लेख्ने 
अभ्यास गराई  
ववद्याथीको 
बझुाईको 
मलू्यााँकन गने 
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लगाई प्रस्ततु गराउन े

 

सामाजज
क मलू्य 
मान्यता 

सामाजजक 
व्यवहारह
रु 

मफ्नो 
समदुायको 
असल 
सामाजजक मलू्य 
मान्यताको  
प्रवधफन र खराव 
मलू्यमान्यताहरु
को तनराकरणमा 
भलूमका नवाफह 
गनफ 

समदुायका असल 
सामाजजक मलू्य 
मान्यताको  
प्रवधफन र खराव 
मलू्यमान्यताहरुको 
तनराकरणमा 
भलूमका  

ववद्याथीलाई मफ्नो घरपररवार नाता सम्वन्ध तथा 
समदुाय स्तरमा एक अकोलाई गने सम्मान सहयोग 
मददको वारेमा अनभुव मदान प्रदान गनफ लगाउने । 
मफ्नो घरपररवार ववद्यालय र समदुायमा गनुफपने 
असल बानी ब्यवहारहरुको बारेमा ववद्याथीहरुबाट 
जानकारर ललई लशक्षकले थप सहजीकरण गदै असल 
ब्यवहारहरु बोडफमा दटपोट गरी सचूी बनाउने । बदृ्ध 
असक्त अपाङ्ग दखुमा परेका व्यजक्त तथा 
जनावरहरुलाई के गनुफपलाफ भनेर प्रश्न गरी ववचार ललने 
। यस सम्बन्धी सहयोग गररएका र्चत्र पोष्ट्टर तथा 
सन्दभफ सामग्री देखाउाँ दै सहयोगी ब्यवहारको बारेमा 
ववद्याथीलाई प्रष्ट्ट पाने । ववद्याथीहरुलाई असल तथा 
सहयोर्ग ब्यवहारहरु कवपमा लेख्न लगाई अभ्यास 
गराउने । यस्ता असल ब्यवहारहरु मरू्ले पालना गने र 
अन्य व्यजक्तहरुलाई पतन पालना गराउन एउटा रोल 
मोडलेको रुपमा काम गनफको लार्ग ववद्याथीहरुलाई 
उत्सादहत पाने खालका कृयाकलापहरु गराउने । 
समाजमा एकले अकोलाई हेप्ने, गालीगने, कुटवपट गने, 
अनावश्यक दखु ददने जस्ता खराब व्यवहारहरुबारे 
ववद्याथीहरुबाट जानकारी ललदैं यस्ता व्यवहारहरुबारे 
कक्षामा छलर्ल गरी त्यस प्रतत सचेत गराउने । यस्ता 

प्रश्नोत्तर, 
छलर्ल, र्चत्र 
अवलोकन, 
अलभनय 
नाटकीकरण 
मददमा 
ववद्याथीको 
सहभार्गता र 
कृयाशीलताको 
मधारमा  
ववद्याथीको 
बझुाईको 
मलू्यााँकन गने 
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व्यवहारहरुले समाजमा झझैगडा कलह अशाजन्त भएका 
घटनाहरुको उदाहरण दददैं यस्ता खराव व्यवहारहरु 
मरु्ले गनुफहुाँदैन र अरुलाई पतन गनफ ददनहुुाँदैन भन्ने 
कुरा लसकाउन थप अभ्यस र नाटकीकरणका 
कृयाकलापको माध्यमबाट ववद्याथीहरुलाई प्रष्ट्ट पाने । 

जातजाती
हरु र 
पेशा 
व्यवसाय 
तथा 
जातीय 
ववभेद 

- काम र 
श्रमको 
सम्मान तथा 
जातीय 
सदहष्ट्णुता र 
सहअजस्तत्व
को प्रवधफन 
गनफ 

काम र श्रमको 
सम्मान तथा 
जातीय सदहष्ट्णुता 
र सहअजस्तत्वको 
प्रवधफन  

लशक्षकले मफ्नो समदुाय वडा तथा नगरपाललका लभत्र 
रहेका ववभन्न जातजातीहरु र उनीहरुले गने काम पेशा 
व्यवसायको बारेमा ववद्याथीलाई प्रश्न सोधी बोडफमा 
दटप्ने । 

जात र कामको मधारमा समाजमा हुने गरेका ववभेदका 
उदाहरणहरु ववद्याथीबाट ललदैं थप छलर्ल गने, यसरी 
गररने ववभेदका कारण ववभेदमा परेका व्यक्तहरुमा 
परेको मानलसक तथा सामाजजक प्रभावबारे 
ववद्याथीहरुसगं थप छलर्ल गने । 

ववलभन्न र्चत्र पोष्ट्टरहरुबाट पतन छलर्ल गराउने 

जातीय ववभेदका कारण समाजमा तथा कक्षाकोठामा 
उत्पन्न भएका समस्याहरुको बारेमा छलर्ल गदै एक 
जातीले अको जात र कामको सम्मान गनुफपछफ , जात र 
कामको मधारमा कोही पतन सानो वा ठूलो हुाँदैन भन्ने 

प्रश्नोत्तर, 
छलर्ल, र्चत्र 
अवलोकन, 
अलभनय सचेतना 
याफली नाटकीकरण 
मददमा 
ववद्याथीको 
सहभार्गता र 
कृयाशीलताको 
मधारमा  
ववद्याथीको 
बझुाईको 
मलू्यााँकन गने 
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भावना ववकास गराउने खालका नक्रयाकलाप गने 

कक्षाकोठामा जातीय ववभेदका घटनाहरुबाट 
बालबाललकामा पने गरेको मानलसक प्रभाव बारे उदाहरण 
ददएर छलर्ल गराई जातीय सद्भाव र सहयोगको भावना 
बढाउने खालका कृयाकलाप गराउने । जात र कामको 
मधारमा कोही पतन ठूलो सानो हुाँदैन भन्ने कुरामा 
ववद्याथीहरुलाई सहमत गराउाँ दै एक अकाफ प्रतत ववनम्र र 
सदहष्ट्ण ु बन्न ु पछफ भन्ने बारेमा सकारात्मक भावनाको 
ववकास गराउाँ दै सदहष्ट्णुता र सहअजस्तत्वको प्रवधफनमा 
भलूमका तनवाफह गनफ सचेतना याफली अलभनय नाटकीकरण 
कयाकलापमा ववद्याथीहरुलाई सलंग्न गराउने 

 

सामाजजक 
कुररतीहरु 

भतु पे्रत बोक्सा 
बोक्सी धामी 
झााँक्री बारेको 
भ्रमबाट मकु्त 
भई त्यसको 
वास्तववकता 
बोध गनफ 

स्वास्र्थय 
ससं्थाहरुबाट 
उपचारललन 

भतु पे्रत बोक्सा 
बोक्सी धामी झााँक्री 
बारेको भ्रम र 
वास्तववकता  

स्वास्र्थय 
ससं्थाहरुबाट 
उपचार तथा 
सहजजकरण  

लशक्षकले सरल भाषामा सामाजजक कुररतीहरुको अथफ 
बताउन े

गाउाँघरमा हुने सामाजजक कुररतीहरुको उदाहरण ददने 

ववद्याथीहरुलाई उनीहरुको अनभुव सनुाउन लगाउने 

भतु पे्रत सवंजन्ध हामीले सनु्दै मएका भ्रमपणुफ 
कथाहरुको उदाहरण दददैं यसले बालबाललकाको मन 
मजष्ट्तष्ट्कमा पाने प्रभावको बारेमा जानकारी दददैं 
उपचारका लार्ग अन्धववश्वााँस स्वरुप गररने धामी झााँक्री, 
टुना मनुा मददका र्चत्र तथा पोष्ट्टरहरुबाट देखाई 

छलर्ल प्रश्नोत्तर 
अनभुव मदान 
प्रदान मददको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीको 
लसकाईको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण ददने । 
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तथा अन्य 
व्यजक्तहरुलाई 
सहजजकरण गनफ 

छलर्ल गराउने । यस्ता  कुररतीको कारणबाट गाउाँघर 
तथा समाजमा देखखने झझैगडा समस्या तथा वपडाका 
उदाहरुणहरु ददने र यस्ता मान्यताहरु ववरुद्ध वझुाई 
ववकास गनफ ववद्याथीहरुसगं थप छलर्ल गने । यस्ता 
कुरीततहरु हटाउन ववद्याथीले खेल्नपुने भलूमका बारे 
छलर्ल गने । 
बबरामी परेको समयमा धामी झााँक्रीको भर पदाफ 
समाजमा घटेका घटनाहरुको बारेमा उदाहरण दददैं 
स्वास्र्थय उपचारका लार्ग स्वास्र्थय ससं्थामा जानपुछफ 
भन्ने बारेमा सहमत गराउने । मफ्नो वडा नगरपाललका 
लभत्र भएका स्वास्र्थय ससं्थाहरु नजजका वा टाढाका 
मरु्ले सनेुका वा गएका ठुला अस्पतालहरुको बारेमा 
ववद्थाथीहरुलाई छलर्ल गराई र ततनीहरुले गने कामको 
बारेमा पतन व्यापक छलर्ल गने ववद्याथीहरुसगं 
जानकारर ललदैं ववरामी पदाफ स्वास्र्थय ससं्था र 
अस्पतालमा गएर मात्र स्वास्र्थय उपचार गराउन ु पछफ 
भन्ने बारेमा ववद्याथीहरुलाई बझुाई गाउाँघरमा सो बारेमा 
चेतना रै्लाउने खालका कृयाकलापमा ववद्याथीलाई 
सलंग्न गराउने । 

मदहला 
तथा 
बालयौन  

मदहला 
तथा 
बालयौन  

मदहला तथा 
बालयौन  दहसंा 
र बालश्रमको 

मदहला तथा 
बालयौन  दहसंा र 
बालश्रमको 

मदहला तथा बालयौन दहसंा र बालश्रम झल्कने ववलभन्न 
पोष्ट्टर कट्समउट्स तथा र्चत्रहरु देखाएर छलर्ल गराई 
मदहला तथा बालयौन दहसंा र बालश्रम भनेका के हुन  

र्चत्र अवलोकन, 
छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तर कक्षा 
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दहसंा र 
बालश्रम 

दहसंा र 
बालश्रम 

न्यनूीकरणका 
लार्ग 
चेतनामलूक 
सामग्री तनमाफण 
र सपं्रेषण गनफ 

न्यनूीकरणका 
लार्ग चेतनामलूक 
सामग्री तनमाफण र 
सपं्रेषण 

भन्नबारेमा धारणा ववकास गराउने । यसबाट घटेका 
घटना तथा व्यवहारहरुबाट वपडडत व्यजक्तको जीवन र 
उसको पररवारमा परेको असर बारेमा उदाहरणहरु दददैं 
यस्ता घटनाहरुबाट सचेत र सरुक्षक्षत रहन  तथा यसको 
ववरुद्धमा मवाज उठाउन गनुफपने सचेतताका कुराहरुमा 
व्यापक छलर्ल गने । 

बालबाललकाहरुलाई मदहला तथा बालयौन  दहसंा र 
बालश्रमको 

ववरुद्धमा मवाज उठाउन यस्ता कुकायफहरुको 
न्यतूनकरणको लार्ग चेतनामलूक सामग्री तनमाफण गने 
कायफमा समहुगत रुपमा अभ्यास गराई प्रस्ततु गनफ 
लगाउने । यसको ववरुद्धमा सामाजजक चेतना ववकास 
गनफ ववद्याथीहरुको सहभार्गतामा प्लेकाडफ सदहतका 
याफली सडक नाटक मददको मयोजना गने । 

कृयाकलाप सडक 
नाटक मददमा  
ववद्याथीहरुको 
सहभार्गताको 
मधारमा 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 

हाम्रा 
स्थानीय 
उपजहरु 
र 
तीनको 
उपयोग 

स्थानीय 
उपजहरु
को 
बजारीकर
ण  

- स्थानीय 
उपजहरुको 
बजारीकरण 
तथा 
खररदववक्री 
सम्वजन्ध 

स्थानीय 
उपजहरुको 
बजारीकरण तथा 
खररदववक्री  

मफ्नो घर तथा समदुाय अथवा स्थानीय स्तरमा 
उत्पादनहुने प्रमखु कृवषबाली तथा पशपुालन व्यवसाय र 
त्यसबाट हुने उत्पादनको बारेमा ववद्याथीहरुसगं 
प्रश्नोत्तर गरी जानकारी ललने । घरमा खाएर बचतहुने 
यस्ता उपजहरु बचेववखनको लार्ग स्थानीय स्तरमा 
भएको अभ्यासको बारेमा छलर्ल गदै जानकाररहरु 
मदानप्रदान गने । उत्पादनको बजारीकरणको लार्ग 

छलर्ल प्रश्नोत्तर 
र्चत्र अवलोकन 
प्रततवेदन तयारी 
व्यवहाररक लखे 
तथा 
प्रस्ततुतकरणको 
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ज्ञान तथा 
सीप ववकास 
गनफ 

नगरपाललका, सहकारी सघंससं्थाहरु वा अन्य 
ब्यापारीहरुको भलूमकाबारे छलर्ल गने । कस्तो 
उत्पादनले राम्रो बजार र मलू्य पाएको छ, तछटो ववनक्र 
ववतरण गनफ सनकन्छ भन्ने बारेमा ववद्याथीहरुलाई 
उपजहरुको बजारमा मााँग र मपतुत फ बारे भएको 
अभ्यासको बारेमा पररयोजना कायफ ददई बजार अनगुमन 
गनफ लगाई प्रततवेदन तयार पानफ लगाएर प्रस्ततु गराउने 
।  

ववद्याथीहरुलाई स्थानीय स्तरमा भएको उत्पादन ढुवानी 
बजारमा लगेर ववनक्र गरेको तथा उपभोक्ताले खररद गदै 
गरेको अवस्थाको पोष्ट्टर बनाउन लगाई प्रस्ततु गराउने 
। 

मफ्नो घरमा बवुाममाले गने कृवष उत्पादन र 
बजारीकरण समेतको सम्पणूफ चक्रको बारेमा ब्यवहाररक 
अभ्यास लेख्न लगाई प्रस्ततु गराउने । 
  

माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन र 
पषृ्ट्ठपोषण  

हाम्रा 
धालमफक 
तथा 
पयफटनक
य 
स्थलहरु 

धालमफक 
तथा 
पयफटकीय 
स्थहरु 

धालमफक तथा 
पयफटनकय 
स्थलहरुको 
सरंक्षण, सवंधफन 
तथा प्रचार 
प्रसार सवंजन्ध 
सीप ववकास 

धालमफक तथा 
पयफटनकय 
स्थलहरुको 
सरंक्षण, सवंधफन 
तथा प्रचार प्रसार  

ववद्याथीहरुलाई मफ्नो नगरपाललका लभत्र रहेका धालमफक 
तथा पयफटकीय स्थलहरुको बारेमा सोधपछु छलर्ल 
गराई सचूी बनाउन लगाउने । 

त्यस्ता स्थलहरुको वतफमान अवस्था कस्तो रहेको छ, 
कजत्तको व्यवजस्थत सरुक्षक्षत र सर्ा छ, पानी तथा 
शौचालयको अवस्था कस्तो छ, त्यहााँसम्म पगु्नको लार्ग 
बाटोघाटोऽ यातायात मददको व्यवस्था छ छैन मददको 

 छलर्ल 
प्रश्नोत्तर अनभुव 
मदान प्रदान 
सचूीकरण र्चत्र 
लेखन 
प्रस्ततुीकरण 
मददको 
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गनफ बारेमा ववद्याथीहरुबाट जानकारर ललदैं लशक्षकल े
सहजजकारण गने । 

ती स्थलहरुको सरंक्षण सवंधफन र थप सधुार एव ंववकास 
र प्रचारप्रसारको लार्ग स्थानीय समदुाय, वडा तथा 
नगरपाललकाले कस्तो भलूमका खेलेको छ मददको बारेमा 
छलर्ल गने । ती स्थानहरुमा कजत्तको मातनसहरु 
मउाँछन कहााँकहााँबाट मउाँछन र के कस्ता गततववर्धहरु 
गछफन त्यस्था गततववर्धहरुबाट स्थानीय समदुाय वडा 
तथा नगरपाललकाले कस्तो लाभ ललईरहेका छन भन्ने 
बारेमा पतन छलर्ल गने । 

यस्ता सम्पदाहरुको सरंक्षण सवंधफन र प्रचारप्रसारमा 
हाम्रो कस्तो भलूमका रहन सक्छ भन्नेबारेमा छलर्ल 
गराई ववद्याथीलाई उनीहरुको ववचार लेख्न लगाउने । 

 

माध्यमबाट 
ववद्याथीको 
मलू्यांकन गने र 

पषृ्ट्ठपोषण ददने । 

स्थानीय 
ज्ञान 
सीप 
पेशा 
व्यवसाय 

स्थानीय 
ज्ञान 

योग ध्यान र 
प्रणायामको 
सीप ववकास 
गनफ ।  

 

योग ध्यान र 
प्रणायामको 
अभ्यास । 
स्वस्थता तथा 
ववलभन्न रोगको 
उपचारमा यसको 

योग ध्यान र प्रणायामको बारेमा ववद्याथीहरुले अनभुव 
गरेको, देखेको वा सनेुको कुराहरु छलर्ल गराई 
जानकारर ललने । 

लशक्षकले योग, ध्यान र प्रणायामको अथफ, शारीररक 
तन्दरुुस्ती र स्वस्थ मन मजष्ट्तष्ट्कको ववकासको लार्ग 

अनभुव मदान 
प्रदान छलर्ल 
प्रश्नोत्तर तथा 
प्रयोगात्मक 
अभ्यासको 
माध्यमबाट 
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र प्रववर्ध स्वस्थता तथा 
ववलभन्न रोगको 
उपचारमा योग 
तथ प्रणायामको 
प्रयोग गनफ 

प्रयोग यसको भलूमका महत्वपणूफ हुने कुरामा ववद्याथीहरुलाई 
जानकारर ददने । 

ववलभन्न योगगरुुहरु र प्राकृततक र्चनकत्सालयहरुमा 
गररने योगाभ्यस तथा सन्देशमलूक भनाईहरु यटू्यवु वा 
अन्य सामाजजक सञ्जालको माध्यमबाट ववद्याथीहरुलाई 
देखाउने । 

लशक्षकल े ववलभन्न योग तथा प्रणायाम(जस्त:ै मौन 
बसाई, प्राथफना, कपालभााँती, भ्रामरी, अनलुोम ववलोम, 
ववलभन्न योग मसनहरु) को बारेमा मरु्ले गरेर 
देखाउने अनी ववद्याथीलाई पतन सगंसगं ै अभ्यास 
गराउने । थप अभ्यासका लार्ग योगगरुु स्वामी 
ववकासानन्द बाबा रामदेव मचायफ बालकृष्ट्ण मदद 
योगगरुुहरुको यटू्यवु छयानलमा गएर थप अभ्यास 
गराउने तथा शरीरको कुन भागको लार्ग वा कस्तो 
रोगको उपचारको लार्ग कस्तो अभ्यास गने भन्नेबारेमा 
जानकारर ललई ववद्याथीहरुलाई त्यस अनसुार अभ्यास 
गराउने । 

 

 

ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 
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नगरपालल
कामा 
सञ्चालल
तव्यापार, 
व्यवसाय 
तथा 
उद्योग 
धन्दाहरु 

नगरपाललकाको 
समवृद्धमा 
व्यापार, 
व्यवसाय तथा 
उद्योगधन्दाहरु
ले खेलेको 
भलूमका बारे 
बताउन ।  

नगरपाललकाको 
समवृद्धमा व्यापार, 
व्यवसाय तथा 
उद्योगधन्दाहरु 
तथा यसले खेलेको 
भलूमका 

छलर्ल तथा प्रश्नोत्तरको माध्यमबाट व्यापार, व्यवसाय 
तथा उद्योगधन्दाहरुको बारेमा ववद्याथीहरुको बझुाईको 
बारेमा जानकारर ललई लशक्षकले यस बारेमा प्रष्ट्ट पाने । 
मफ्नो घर छरतछमेक वडा तथा नगरपाललका लभत्र कुन 
प्रकारका व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योगधन्दाहरु छन 
ववद्याथीहरुलाई छलर्ल गराई अलग अलग रुपमा 
सचूीकृत गनफ लगाउने । 

यस्ता व्यवसायमा केकस्तो नकलसको काम हुन्छ के के 
वस्त ु उत्पादन हुन्छ भन्ने बारेमा पतन छलर्लबाट 
जानकारर प्राप्त गने । यसमा कुन कुन व्यजक्त ससं्था 
वा तनकायहरुको सलंग्नता छ र रहन सक्छ भन्ने 
बारेमा छलर्ल गरर मजदरु कृषक ववलभन्न सघंसथंा 
कायाफलय बैंक तथा ववत्तीय ससं्थाहरु ववलभन्न 
व्यवसायमा सलंग्न धेरै व्यजक्तहरुको सलंग्नता रहन्छ र 
यहााँ धेरै प्रकारका कारोबारहरु हुन्छन भन्ने बारेमा 
ववद्याथीहरुलाई उदाहरण सदहत व्यवहाररकारुपमा 
जानकारर प्रदान गने । नगरपाललका लभत्र रहेका 
उद्योगधन्दा व्यापार व्यावसायहरुको बारेमा सचूना 
जानकारर सकंलन गनफ ववद्याथीहरुलाई अवलोकन भ्रमण 
गराई प्रततवेदन पेशा गनफ लागाउने । मर्थफक पररचालन 
उद्योग व्यवसाय कर मददबाट नगरपाललकाको मयश्रोत 

छलर्ल, 
प्रश्नोत्तर अनभुव 
मदानप्रदान तथा 
कक्षा सहभार्गता 
प्रस्ततुीकरणको 
मधारमा 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 
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बवृद्ध गनफ तथा त्यस स्रोतको प्रयोगबाट नगरपाललकाको 
ववकास तनमाफणमा मद्दत पगु्नकुो साथ ैव्यापार व्यवसाय 
तथा उद्योगधन्दा सञ्चालनमा सलंग्न व्यजक्तहरुको 
मयमजफन भई समग्र नगरपाललका र नगरवासीहरुको 
समवृद्धमा यसको भलूमका रहने बारेमा ववद्याथीलाई 
स्पष्ट्ट पाने । 

ववद्याथीहरुलाई नगरपाललकाको समवृद्धमा व्यापार, 
व्यवसाय तथा उद्योगधन्दाहरुको भलूमका भन्ने ववषयमा 
तनवन्ध लेख्न लागाई प्रस्ततु गराउने । 

स्थानीय 
प्रववर्ध 

ढीनक, जााँतोको 
नमनूा तनमाफण 
गनफ मधतुनक 
यन्त्रहरुमा यस 
प्रववर्धको 
प्रयोगको 
पदहचान गनफ,  
मढुा बनाउने 
लसप ववकास 
गनफ । 

ढीनक, जााँतोको 
नमनूा तनमाफण, 

मधतुनक 
यन्त्रहरुमा यस 
प्रववर्धको प्रयोगको 
पदहचान,  मढुा 
बनाउने अभ्यास । 

ढीनक, जााँतो तथा मढुाको प्रयोगको बारेमा 
ववद्याथीहरुलाई भन्न लगाई यसमा  केके प्रयोग हुन्छन 
दटपोट गनफ लगाउने । प्रत्यक्ष वस्तकुो अवलोकन वा 
र्चत्रको माध्यमबाट अलगअलग रुपमा तयनका भागहरु 
र्चनाउने । प्रत्येक भागको काम र यसमा कुन वजै्ञातनक 
ज्ञानको प्रयोग भएको छ ववद्याथीहरुसगं छलर्ल गदै 
ववज्ञानको साधारण यन्त्र पाठसगं यसको सम्वन्ध 
देखाउने । हाम्रा पखुाफहरुमा पतन असाधारण बजै्ञातनक 
चेत रहेछ भन्ने बारेमा ववद्याथीहरुलाई सहमत गराउाँ दै 
नयााँनयााँ ववचार तथा तकफ हरुको खोज  अनसुन्धानमा 
ववद्याथीको रुची जगाउन अलभपे्ररणात्मक कृयाकलाप 
गराउने । यी सामग्री बनाउन मवश्यक कछचा पदाथफहरु 

छलर्ल प्रश्नोत्तर 
प्रयोगात्मक 
अभ्यासबाट 
ववद्याथीहरुको 
सीप ववकासको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण ददने 
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संकलन गराई दढकी जााँतो तथा मुढाको नमूना तनमाफणमा 
ववद्याथीहरुलाई संलग्न गराउन े । लशक्षकले मवश्यक सहजजकरण 
गने तथा थप सहयोग मवश्यक पन े भएका यस सम्वजन्ध लसप 
भएका व्यजक्तहरुको सहयोगमा तनमाफण गनफ लगाउन े। 

 

विषयिस्िकुो विस्ििृीकरण : कक्षा-८ 

ववषय 
क्षेत्र 

ववषयव
स्त ु

लसकाई 
उपलजब्ध 

ववषयवस्तकुो 
ववस्ततृतकरण 

लसकाई सहजीकरण नक्रयाकलाप मलू्यांकन प्रकृया पाठ्य 
घण्टी 

नगरपा
ललका 
बारे 
जानकारी 

नगरपालल
काको 
भौगोललक 
प्राकृततक 
राजतनतत
क तथा 
प्रशासतन
क 
सरंचना 

नगरको 
भौगोललक तथा 
प्राकृततक 
अवस्थाबारे 
जानकारर ददन 

 

नगरपाललकाको 
राजतनततक 
तथा प्रशासतनक 
सरंचनाबारे 
ब्याख्या गनफ 

नगरपाललकाको 
भौगोललक तथा  
प्राकृततक अवस्था 

 

नगरपाललकाको 
राजतनततक तथा 
प्रशासतनक सरंचना 

 

 

 

ववद्याथीलाई नगरपाललकाको जलमन (सम्मो, लभरालो, 
छााँगा, नदीनकनार, बनजङ्गल भएको, खेतबारी भएको, 
बााँझो, अग्लो, पहाड, चट्टानी भभूाग, खानीयकु्त) कस्तो 
छ भन्न लगाउन,े 

नगरपाललकाको नक्सा देखाई ववद्याथीहरुलाई ती 
ववलभन्न स्वरुपहरु देखाउन लगाउन,े 

नगरपाललकाको भौगोललक स्वरुप देखाउने गरी नक्सा 
बनाउन लगाउन,े  

त्यहााँको जलमन, पहारीलो, ओलसलो, सखु्खा, पानी 
परररहने, माटोको प्रकृतत(रातोमाटो, रुखो, चट्टानी माटो)  
कस्तो छ, खेतीपाती कजत्तको हुन्छ, कुन ै खानी वा 

ववद्याथीलाई 
मफ्नो 
नगरपाललकाको 
भौगोललक सरंचना 
तथा ववशषेताको 
बारेमा प्रश्नोत्तर 
गने, 

प्राकृततक तथा 
प्रशासतनक 
सरंचना बारे भन्न 
लगाउने । 

पररयोजना कायफको 
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जडडबटुीमदद भएको छकी मददको बारेमा छलर्ल गराई 
भौगोललक ववशषेताको वारेमा स्पष्ट्ट पाने । 

नगरपाललकाको प्राकृततक वातावरण वनजंगल, 
खोलानाला, खेतीयोग्य जमीन, गमी बढी हुने, हावा 
चललरहने, समय अनसुार पानी पने नपने मदद कस्तो 
छ भन्ने बारेमा छलर्ल र प्रश्नोत्तर गरी प्राकृततक 
वातावरण र अवस्था बारे ववद्याथीहरुलाई प्रष्ट्ट पाने । 

नगरपाललकाको सगंठनात्मक चाटफ बनाई यसको 
प्रशासतनक सरंचना बारे ववद्याथीहरुलाई जानकारर 
गराउने । नगरसभा कायफपाललका तथा नगरस्तरीय 
न्यायीक सलमतीबारे ववद्याथीहरुलाई बझुाई पररयोजना 
कायफ अन्तगफत नगरपाललका लभजजट गराई जानकारर 
ललन लगाउने र कक्षामा प्रततवेदन पेश गनफ लगाउने । 

 

 

प्रततवेदन पेश गनफ 
लगाउने तथा 
नगरपाललको 
सगंठनात्मक चाटफ 
बनाएर प्रस्ततु 
गनफ लगाई 
मलू्यााँकन गने र 
पषृ्ट्ठपोषण ददने । 

नगर 
लभत्र 
रहेका 
प्राकृततक 

मफ्नो 
नगरपाललकाको 
नक्सा बनाई 
त्यसमा 

नगरपाललकाको 
नक्सा तनमाफण  

नगरपाललका लभत्र 
रहेका प्रकृततक 

प्रश्नोत्तर गरी ववद्याथीबाट जानकारी ललने मफ्नो 
नगरलभत्रका ववलभन्न स्थानमा ववद्याथीहरुलाई 
अवलोकन भ्रमण गराई प्राकृततक तथा मानव तनलमफत 
सम्पदाहरुको पदहचान र ती ववचको लभन्नता, ती 

ववद्याथीहरुलाई 
सम्पदाहरुको नाम 
रहेको स्थान 
सखं्या र त्यसबारे 
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तथा 
मानव 
तनलमफत 
सम्पदाहरु 

नगरलभत्र रहेका 
प्राकृततक तथा 
मानव तनलमफत 
सम्पदाहरुको  
सकेंत गनफ 

तथा मानव तनलमफत 
सपंदाहरुको सकेंत 

सम्पदा रहेको स्थानबारेमा जानकारर गराउने । ववद्याथी 
तथा लशक्षकले मफ्नो नगरपाललकामा रहेका प्राकृततक 
तथा मानव तनलमफत सम्पदाहरुको उदाहरण(पोखरी, 
खोलानाला, चौतारा, वन जंगल, ववद्यालय, पाटीपौवा, 
मठ मन्दीर, गमु्वा चैत्य, मजस्जद मदद) सदहत ती 
सम्पदाहरुको पररचय ददन े । बोडफमा सम्पदाहरुको सचूी 
बनाई कस्तो सम्पदा हो र्चन्न लगाउन े।  

मफ्नो नगरपाललकाको नक्सा तनमाफण गनफ गलाई 
त्यसमा नगर लभत्र रहेका सम्पदाहरु सकेंत गनफ लगाउने 
।  

जानकारर ददन 
लगाउन े

नक्सा तनमाफण र 
सम्पदाहरु सकेंत 
गनफ लगाई  
मलू्यााँकन गने र 
पषृ्ट्ठपोषण ददने । 

 

सामाजज
क तथा 
धालमफक 
ससं्कार 
र 
ससं्कृतत 

सामाजजक 
तथा 
धालमफक 
ससं्कार 
ससं्कृतत
को 
पदहचान 
सरंक्षण 
तथा 
प्रवधफन 

मफ्नो 
नगरपाललकामा 
मान्ने धालमफक 
ससं्कार र 
ससं्कृततको 
पदहचान 
सरंक्षण तथा 
प्रवधफन गनफ 

 

 

 

नगरपाललकामा 
मान्ने धालमफक 
ससं्कार र 
ससं्कृततहरु 

 

धालमफक ससं्कार र 
ससं्कृततको सरंक्षण 
तथा प्रवधफन  

 

 

धालमफक ससं्कार र ससं्कृततको बारेमा लशक्षकले जानकारर 
दददैं ववद्याथीलाई मफ्नो गाउाँघर तथा समदुायमा 
प्रचलनमा रहेका धालमफक ससं्कार र ससं्कृततका बारेमा 
भन्न लगाउन े

समहुमा छलर्ल गराई मफ्नो समदुायमा मान्ने धालमफक 
ससं्कार तथा सकृंततहरुको सचूी बनाउन लगाई प्रस्ततु 
गराउने ।  

धालमफक सदहष्ट्णुताको बारेमा जानकारी गराई एउटा धमफ 
मान्नेले अको र्रक धमफलाई पतन सम्मान गनुफ पछफ 
र्रक धमफका पतन असल ववचारहरु ग्रहण गनुफ पछफ भन्ने 

बोडफमा ववलभन्न 
भाषा, धमफ, 
धालमफक प्रश्नोत्तर, 
छलर्ल, र्चत्र 
अवलोकन, क्षेत्र 
भ्रमण तथा लेख्ने 
अभ्यास गराई  
ववद्याथीको 
बझुाईको 
मलू्यााँकन गने 
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कुराको बोध गराउने खालका कृयाकलापहरु गराउने, 

मफ्नो धालमफक ससं्कार अनसुार जन्म नामाकरण 
अन्नप्रासन ब्रतवन्ध वववाह तथा मतृ्य ु ससं्कारहरुको 
बारेमा छलर्ल प्रस्ततुीकरण तथा कृयाकलापहरु गराई 
प्रष्ट्ट पाने । धमफ ससं्कारमा रहेका गलत बझुाई र 
प्रचलनहरुको बारेमा छलर्ल गरी अदहलेको समय र 
चेतनाको स्तर अनसुार अलमल्दा प्रचलनहरुको पररमाजफन 
र प्रवधफनका लार्ग ववद्याथीहरुलाई बोध गराउने ।  

मफ्नो धमफ अनसुारका ससं्कारहरुको र्चत्र कथा बनाउन 
लगाई प्रस्ततु गराउने 

 

 

सामाजज
क मलू्य 
मान्यता 

सामाजजक 
व्यवहार 
र मलू्य 
मान्यता 

असल 
वववेकपणूफ 
सछचररत्रताको 
ववकास गनफ 

सकारात्मक 
मलू्य 
मान्यताहरु प्रतत 
मस्थावान रहन 

समदुायका असल 
र वववेकपणूफ 
सछचररत्र तथा 
मलू्य मान्यताहरु 

सामाजजक कायफहरु 
र   त्यस प्रततको 
अग्रसरता 

ववद्याथीलाई मफ्नो घरपररवार नाता सम्वन्ध तथा 
समदुाय स्तरमा एक अकोलाई गने मदर सम्मान 
सहयोग मददको वारेमा अनभुव मदान प्रदान गनफ 
लगाउने । मफ्नो घरपररवार ववद्यालय र समदुायमा 
गनुफपने असल बानी ब्यवहारहरुको बारेमा 
ववद्याथीहरुबाट जानकारर ललई लशक्षकले थप 
सहजीकरण गदै असल र वववेकपणूफ ब्यवहारहरु बोडफमा 
दटपोट गरी सचूी बनाउने । बदृ्ध असक्त अपाङ्ग दखुमा 
परेका व्यजक्त तथा जनावरहरुलाई के गनुफपलाफ भनेर 
प्रश्न गरी ववचार ललने । यस सम्बन्धी सहयोग गररएका 
र्चत्र पोष्ट्टर तथा सन्दभफ सामग्री देखाउाँ दै सहयोगी 

प्रश्नोत्तर, 
छलर्ल, र्चत्र 
अवलोकन, 
अलभनय 
नाटकीकरण 
मददमा 
ववद्याथीको 
सहभार्गता र 
कृयाशीलताको 
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सामाजजक 
कायफहरुमा 
अग्रसरता देखाई 
भलूमका तनवाफह 
गनफ 

 

 

 

 

 

 

 

ब्यवहारको बारेमा ववद्याथीलाई प्रष्ट्ट पाने । 
ववद्याथीहरुलाई असल तथा सहयोर्ग ब्यवहारहरु कवपमा 
लेख्न लगाई अभ्यास गराउने । यस्ता असल ब्यवहारहरु 
मरू्ले पालना गने र अन्य व्यजक्तहरुलाई पतन पालना 
गराउन एउटा रोल मोडलेको रुपमा काम गनफको लार्ग 
ववद्याथीहरुलाई उत्सादहत पाने खालका कृयाकलापहरु 
गराउने । 

समाजमा एकले अकोलाई हेप्ने, गालीगने, कुटवपट गने, 
अनावश्यक दखु ददने जस्ता खराब व्यवहारहरुबारे 
ववद्याथीहरुबाट जानकारी ललदैं यस्ता व्यवहारहरुबारे 
कक्षामा छलर्ल गरी त्यस प्रतत सचेत गराउने । यस्ता 
व्यवहारहरुले समाजमा झझैगडा कलह अशाजन्त भएका 
घटनाहरुको उदाहरण दददैं यस्ता खराव व्यवहारहरु 
मरु्ले गनुफहुाँदैन र अरुलाई पतन गनफ ददनहुुाँदैन भन्ने 
कुरा लसकाउन थप अभ्यस र नाटकीकरणका 
कृयाकलापको माध्यमबाट ववद्याथीहरुलाई प्रष्ट्ट पाने । 

सामाजजक कायफहरु जस्तो खानेपानी ववजुली सञ्चार 
क्षेत्रको व्यवस्थापन बाटोघाटो तनमाफण वातावरण सरंक्षण 
सरसर्ाई मदद सामाजजक ववकास तथा सधुारका 
क्षेत्रहरुमा अग्रसरता देखाई भलूमका तनवाफह गने कुरामा 
ववद्याथीहरुलाई अनभुतूत ददलाउने खालका कृयाकलापहरु 

मधारमा  
ववद्याथीको 
बझुाईको 
मलू्यााँकन गने 
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गने 

समदुाय
मा हुने 
जातजाती
हरु र 
जातीय 
ववभेद 

समदुायमा 
जातीय ववभेद 
अन्त्यको 
लार्ग भमूीका 
तनवाफह गनफ 
तथा 
सन्देशमलूक 
नाटक तयार 
गरी प्रदशफन 
गनफ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

समदुायमा हुने 
जातीय ववभदे 
तथा त्यसको 
अन्त्यका 
उपायहरु 

जातीय ववभदे 
अन्त्यको लार्ग 
नक्रयाकलाप 
तनमाफण 

 

लशक्षकले मफ्नो समदुाय वडा तथा नगरपाललका लभत्र 
रहेका ववभन्न जातजातीहरु र उनीहरुले गने काम पेशा 
व्यवसायको बारेमा ववद्याथीलाई प्रश्न सोधी बोडफमा 
दटप्ने । 

जात र कामको मधारमा समाजमा हुने गरेका ववभेदका 
उदाहरणहरु ववद्याथीबाट ललदैं थप छलर्ल गने, यसरी 
गररने ववभेदका कारण ववभेदमा परेका व्यक्तहरुमा 
परेको मानलसक तथा सामाजजक प्रभावबारे 
ववद्याथीहरुसगं थप छलर्ल गने । 

ववलभन्न र्चत्र पोष्ट्टरहरुबाट पतन छलर्ल गराउने 

जातीय ववभेदका कारण समाजमा तथा कक्षाकोठामा 
उत्पन्न भएका समस्याहरुको बारेमा छलर्ल गदै एक 
जातीले अको जात र कामको सम्मान गनुफपछफ , जात र 
कामको मधारमा कोही पतन सानो वा ठूलो हुाँदैन भन्ने 
भावना ववकास गराउने खालका नक्रयाकलाप गने 

कक्षाकोठामा जातीय ववभेदका घटनाहरुबाट 
बालबाललकामा पने गरेको मानलसक प्रभाव बारे उदाहरण 
ददएर छलर्ल गराई जातीय सद्भाव र सहयोगको भावना 

प्रश्नोत्तर, 
छलर्ल, र्चत्र 
अवलोकन, 
अलभनय सचेतना 
याफली नाटकीकरण 
मददमा 
ववद्याथीको 
सहभार्गता र 
कृयाशीलताको 
मधारमा  
ववद्याथीको 
बझुाईको 
मलू्यााँकन गने 
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बढाउने खालका कृयाकलाप गराउने । जात र कामको 
मधारमा कोही पतन ठूलो सानो हुाँदैन भन्ने कुरामा 
ववद्याथीहरुलाई सहमत गराउाँ दै एक अकाफ प्रतत ववनम्र र 
सदहष्ट्ण ु बन्न ु पछफ भन्ने बारेमा सकारात्मक भावनाको 
ववकास गराउाँ दै सदहष्ट्णुता र सहअजस्तत्वको प्रवधफनमा 
भलूमका तनवाफह गनफ सचेतना याफली अलभनय नाटकीकरण 
कयाकलापमा ववद्याथीहरुलाई सलंग्न गराउने 

 

सामाजजक 
कुररतीहरु 

सडक नाटक 
याफली मददको 
माध्यमबाट 
नागररक 
चेतनाको 
अलभववृद्ध गरी 
भतु पे्रत 
बोक्सा बोक्सी 
धामी झााँक्रीको 
भ्रमबाट मकु्त 
स्वस्थ समाज 
तनमाफणमा 
भलूमका 
तनवाफह गनफ 

भतु पे्रत बोक्सा 
बोक्सी धामी झााँक्री 
बारेको भ्रम र 
वास्तववकता 

सामाजजक 
कुरीततको ववरुद्धमा 
चेतना ववकास र 
स्वस्थ र ससुसं्कृत 
समाजको ववकास   

लशक्षकले सरल भाषामा सामाजजक कुररतीहरुको अथफ 
बताउन,े गाउाँघरमा हुने सामाजजक कुररतीहरुको उदाहरण 
ददने, ववद्याथीहरुलाई उनीहरुको अनभुव सनुाउन लगाउने 
। 

भतु पे्रत सवंजन्ध हामीले सनु्दै मएका भ्रमपणुफ 
कथाहरुको उदाहरण दददैं यसले बालबाललकाको मन 
मजष्ट्तष्ट्कमा पाने प्रभावको बारेमा जानकारी दददैं 
उपचारका लार्ग अन्धववश्वााँस स्वरुप गररने धामी झााँक्री, 
टुना मनुा मददका र्चत्र तथा पोष्ट्टरहरुबाट देखाई 
छलर्ल गराउने । यस्ता  कुररतीको कारणबाट गाउाँघर 
तथा समाजमा देखखने झझैगडा समस्या तथा वपडाका 
उदाहरुणहरु ददने र यस्ता मान्यताहरु ववरुद्ध वझुाई 
ववकास गनफ ववद्याथीहरुसगं थप छलर्ल गने । यस्ता 
कुरीततहरु हटाउन ववद्याथीले खेल्नपुने भलूमका बारे 
छलर्ल गने । 

छलर्ल प्रश्नोत्तर 
अनभुव मदान 
प्रदान मददको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीको 
लसकाईको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण ददने । 
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बबरामी परेको समयमा धामी झााँक्रीको भर पदाफ 
समाजमा घटेका घटनाहरुको बारेमा उदाहरण दददैं 
स्वास्र्थय उपचारका लार्ग स्वास्र्थय ससं्थामा जानपुछफ 
भन्ने बारेमा सहमत गराउने । मफ्नो वडा नगरपाललका 
लभत्र भएका स्वास्र्थय ससं्थाहरु नजजकका वा टाढाका 
मरु्ले सनेुका वा गएका ठुला अस्पतालहरुको बारेमा 
ववद्थाथीहरुलाई छलर्ल गराई  ततनीहरुले गने कामको 
बारेमा पतन व्यापक छलर्ल गने ववद्याथीहरुसगं 
जानकारर ललदैं ववरामी पदाफ स्वास्र्थय ससं्था र 
अस्पतालमा गएर मात्र स्वास्र्थय उपचार गराउन ु पछफ 
भन्ने बारेमा ववद्याथीहरुलाई बझुाई गाउाँघरमा सो बारेमा 
चेतना रै्लाउने खालका कृयाकलापमा ववद्याथीलाई 
सलंग्न गराउने । सामाजजक कुरीततको ववरुद्धमा चेतना 
ववकास र स्वस्थ र ससुसं्कृत समाजको ववकास गने 
खालका सडकनाटक सचेता याफली जस्ता नक्रयाकलापहरु 
तनमाफण गरर ववद्याथीहरुलाई प्रस्ततु गनफ लगाउने । 
यसबारेमा कक्षामा बक्ततृ्वकला प्रततयोर्गता सञ्चालन 
गने । 

मदहला 
तथा 
बालयौन  

मदहला 
तथा 
बालयौन  

मदहला तथा 
बालयौन  
दहसंा र 

मदहला तथा 
बालयौन  दहसंा र 
बालश्रममकु्त 

मदहला तथा बालयौन दहसंा र बालश्रम झल्कने ववलभन्न 
पोष्ट्टर कट्समउट्स तथा र्चत्रहरु देखाएर छलर्ल गराई 
मदहला तथा बालयौन दहसंा र बालश्रम भनेका के हुन  

र्चत्र अवलोकन, 
छलर्ल तथा 
प्रश्नोत्तर कक्षा 
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दहसंा र 
बालश्रम 

दहसंा र 
बालश्रम 

बालश्रममकु्त 
समाज 
तनमाफणको 
लार्ग भलूमका 
तनवाफह गनफ 

समाज तनमाफणमा 
ववद्याथीको 
भलूमका 

भन्नबारेमा धारणा ववकास गराउने । यसबाट घटेका 
घटना तथा व्यवहारहरुबाट वपडडत व्यजक्तको जीवन र 
उसको पररवारमा परेको असर बारेमा उदाहरणहरु दददैं 
यस्ता घटनाहरुबाट सचेत र सरुक्षक्षत रहन  तथा यसको 
ववरुद्धमा मवाज उठाउन गनुफपने सचेतताका कुराहरुमा 
व्यापक छलर्ल गने । 

बालबाललकाहरुलाई मदहला तथा बालयौन  दहसंा र 
बालश्रमको ववरुद्धमा मवाज उठाउन यस्ता कुकायफहरुको 
न्यतूनकरणको लार्ग चेतनामलूक सामग्री तनमाफण गने 
कायफमा समहुगत रुपमा अभ्यास गराई प्रस्ततु गनफ 
लगाउने । यसको ववरुद्धमा सामाजजक चेतना ववकास 
गनफ ववद्याथीहरुको सहभार्गतामा प्लेकाडफ सदहतका 
याफली सडक नाटक मददको मयोजना गने । 

कृयाकलाप सडक 
नाटक मददमा  
ववद्याथीहरुको 
सहभार्गताको 
मधारमा 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 

हाम्रा 
स्थानीय 
उपजहरु 
र 
तीनको 
उपयोग 

उपयकु्त 
ववउ 
ववजनको 
छनौट 
जैववक 
मलको 
उत्पादन 

उपयकु्त ववउ 
ववजनहरुको 
छनौट र 
प्रवधफन जैववक 
मल र 
ववषादीको 
प्रयोग बारे 
पररर्चत भई 

उपयकु्त ववउ 
ववजनको छनौट 
ववकास तथा 
प्रवधफन  

जैववक मल तथा 
ववषाददको उत्पादन 
र प्रयोग 

मफ्नो घर तथा समदुाय अथवा स्थानीय स्तरमा 
उत्पादनहुने प्रमखु कृवषबाली तथा पशपुालन व्यवसाय र 
त्यसबाट हुने उत्पादनको बारेमा ववद्याथीहरुसगं 
प्रश्नोत्तर गरी जानकारी ललने । बजारमा कस्तो खालका 
उपजहरुको मााँग बढी छ उपभोक्ताहरुले कस्ता र्चजहरु 
बढी मन पराउाँछन तथा स्वास्र्थय र वातावरणको 
दहसावले कस्तो उत्पादन उपयोगी हुन्छ साथै कस्तो 
जात वा ववउववजनको प्रयोग गदाफ उत्पादन बढी हुन्छ र 
बढी र्ाईदा ललन सनकन्छ भन्ने बारेमा ववद्याथीहरुलाई 

छलर्ल प्रश्नोत्तर 
र्चत्र अवलोकन 
प्रततवेदन तयारी 
व्यवहाररक लखे 
तथा 
प्रस्ततुतकरणको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
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र प्रयोग त्यसको 
उत्पादन र 
प्रयोगबारे 
सीप ववकास 
गनफ 

छलर्ल गराई उपयकु्त ववउववजनको छनौट गनफ मद्दत 
पगु्ने खालका कृयाकलापहरु गराउने । नजजको बागवानी 
कृवषर्मफ मददको अवलोकन भ्रमण गराई सचूना तथा 
जानकाररहरुको सकंलन गनफ लगाएर प्रततवेदन तयार 
पानफ लगाई प्रस्ततु गराउने ।  

ववद्याथीहरुलाई स्थानीय स्तरमा भएको उत्पादन ढुवानी 
बजारमा लगेर ववनक्र गरेको तथा उपभोक्ताले खररद गदै 
गरेको अवस्थाको पोष्ट्टर बनाउन लगाई प्रस्ततु गराउने 
। 

मफ्नो घरमा बवुाममाले गने कृवष उत्पादन र 
बजारीकरण समेतको सम्पणूफ चक्रको बारेमा ब्यवहाररक 
अभ्यास लेख्न लगाई प्रस्ततु गराउने । 
स्थानीय वनस्पतत तथा जनावरको मलमतु्र प्रयोग गरी 
जैववक मल तथा ववषाददको उत्पादन गने अभ्यास गराई 
लसप ववकास गराउने तथा मफ्नो गाउाँघरमा यसको 
प्रयोग गनुफ पछफ भन्ने बारेमा सचूना प्रवाह गनफ तथा 
सहयोग गनफ प्रोत्साहन गने । 

  

मलू्यांकन र 
पषृ्ट्ठपोषण  

हाम्रा 
धालमफक 
तथा 
पयफटनक
य 

धालमफक 
तथा 
पयफटकीय 
स्थहरु 
सरंक्षण र 

धालमफक तथा 
पयफटनकय 
स्थलबाट 
देशको समवृद्ध 
र पदहचानमा 

धालमफक तथा 
पयफटनकय स्थलहरु 
र यसको योगदान  

धालमफक तथा 
पयफटनकय 

ववद्याथीहरुलाई मफ्नो नगरपाललका लभत्र रहेका धालमफक 
तथा पयफटकीय स्थलहरुको बारेमा सोधपछु छलर्ल 
गराई सचूी बनाउन लगाउने । 

त्यस्ता स्थलहरुको वतफमान अवस्था कस्तो रहेको छ, 
कजत्तको व्यवजस्थत सरुक्षक्षत र सर्ा छ, पानी तथा 

 छलर्ल 
प्रश्नोत्तर अनभुव 
मदान प्रदान 
सचूीकरण र्चत्र 
लेखन 
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स्थलहरु सवंधफन पगु्न सक्ने 
योगदानको 
चचाफगनफ तथा 
सरंक्षण र 
सवंधफनमा 
सहभार्ग बन्न 

स्थलहरुको  
सरंक्षण सवंधफन र 
प्रचारप्रसार  

शौचालयको अवस्था कस्तो छ, त्यहााँसम्म पगु्नको लार्ग 
बाटोघाटो यातायात मददको व्यवस्था छ छैन मददको 
बारेमा ववद्याथीहरुबाट जानकारर ललदैं लशक्षकल े
सहजजकारण गने । 

यस्ता धालमफक तथा पयफटनकय स्थलहरुबाट समदुाय तथा 
नगरपाललका स्तरमा हुने मर्थफक कृयाकलाप र यसले 
नगरपाललकाको ववकासमा गनफसक्ने योगदानको बारेमा 
चचाफ गने । 

ती स्थलहरुको सरंक्षण सवंधफन र थप सधुार एव ंववकास 
र प्रचारप्रसारको लार्ग स्थानीय समदुाय, वडा तथा 
नगरपाललकाले कस्तो भलूमका खेलेको छ मददको बारेमा 
छलर्ल गने । ती स्थानहरुमा कजत्तको मातनसहरु 
मउाँछन कहााँकहााँबाट मउाँछन र के कस्ता गततववर्धहरु 
गछफन त्यस्ता गततववर्धहरुबाट स्थानीय समदुाय वडा 
तथा नगरपाललकाले कस्तो लाभ ललईरहेका छन भन्ने 
बारेमा पतन छलर्ल गने । 

यस्ता सम्पदाहरुको सरंक्षण सवंधफन र प्रचारप्रसारमा 
हाम्रो कस्तो भलूमका रहन सक्छ भन्नेबारेमा छलर्ल 
गराई ववद्याथीलाई उनीहरुको ववचार लेख्न लगाउने । 

प्रस्ततुीकरण 
मददको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीको 
मलू्यांकन गने र 

पषृ्ट्ठपोषण ददने । 
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स्थानीय 
ज्ञान 
सीप 
पेशा 
व्यवसाय 
र प्रववर्ध 

योग 
ध्यान र 
प्रणायाम 

योग ध्यान र 
प्रणायामको 
अभ्यास । 
स्वस्थता तथा 
ववलभन्न 
रोगको 
उपचारमा 
यसको प्रयोग 
गनफ 

योग ध्यान र 
प्रणायामको 
अभ्यास ।  

स्वस्थता तथा 
ववलभन्न रोगको 
उपचारमा यसको 
प्रयोग 

योग ध्यान र प्रणायामको बारेमा ववद्याथीहरुले अनभुव 
गरेको, देखेको वा सनेुको कुराहरु छलर्ल गराई 
जानकारर ललने । 

लशक्षकले योग, ध्यान र प्रणायामको अथफ, शारीररक 
तन्दरुुस्ती र स्वस्थ मन मजष्ट्तष्ट्कको ववकासको लार्ग 
यसको भलूमका महत्वपणूफ हुने कुरामा ववद्याथीहरुलाई 
जानकारर ददने । 

ववलभन्न योगगरुुहरु र प्राकृततक र्चनकत्सालयहरुमा 
गररने योगाभ्यस तथा सन्देशमलूक भनाईहरु यटू्यवु वा 
अन्य सामाजजक सञ्जालको माध्यमबाट ववद्याथीहरुलाई 
देखाउने । 

लशक्षकल े ववलभन्न योग तथा प्रणायाम(जस्त:ै मौन 
बसाई, प्राथफना, कपालभााँती, भ्रामरी, अनलुोम ववलोम, 
ववलभन्न योग मसनहरु) को बारेमा मरु्ले गरेर 
देखाउने अनी ववद्याथीलाई पतन सगंसगं ै अभ्यास 
गराउने । थप अभ्यासका लार्ग योगगरुु स्वामी 
ववकासानन्द बाबा रामदेव मचायफ बालकृष्ट्ण मदद 
योगगरुुहरुको यटू्यवु छयानलमा गएर थप अभ्यास 

अनभुव मदान 
प्रदान छलर्ल 
प्रश्नोत्तर तथा 
प्रयोगात्मक 
अभ्यासको 
माध्यमबाट 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 
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गराउने तथा शरीरको कुन भागको लार्ग वा कस्तो 
रोगको उपचारको लार्ग कस्तो अभ्यास गने भन्नेबारेमा 
जानकारर ललई ववद्याथीहरुलाई त्यस अनसुार अभ्यास 
गराउने । 

 

 

व्यापार, 
व्यवसाय 
तथा 
उद्योगध
न्दाहरु 

व्यापार 
व्यवसाय तथा 
उद्योगधन्दा 
सञ्चालनको 
सम्भाव्यता 
अध्ययन तथा 
व्यवसाय 
छनौट 
सवंजन्ध सीप 
ववकास गनफ 

व्यापार, व्यवसाय 
तथा 
उद्योगधन्दाहरुको 
सम्भाव्यता 
अध्ययन र 
व्यवसाय छनौट 
सवंजन्ध सीप 
ववकास 

छलर्ल तथा प्रश्नोत्तरको माध्यमबाट व्यापार, व्यवसाय 
तथा उद्योगधन्दाहरुको बारेमा ववद्याथीहरुको बझुाईको 
बारेमा जानकारर ललई लशक्षकले यस बारेमा प्रष्ट्ट पाने । 
मफ्नो घर छरतछमेक वडा तथा नगरपाललका लभत्र कुन 
प्रकारका व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योगधन्दाहरु छन 
ववद्याथीहरुलाई छलर्ल गराई अलग अलग रुपमा 
सचूीकृत गनफ लगाउने । 

यस्ता व्यवसायमा केकस्तो नकलसमको काम हुन्छ के के 
वस्त ु उत्पादन हुन्छ भन्ने बारेमा पतन छलर्लबाट 
जानकारर प्राप्त गने । यसमा कुन कुन व्यजक्त ससं्था 
वा तनकायहरुको सलंग्नता छ र रहन सक्छ भन्ने 
बारेमा छलर्ल गरर मजदरु कृषक ववलभन्न सघंसथंा 
कायाफलय बैंक तथा ववत्तीय ससं्थाहरु ववलभन्न 
व्यवसायमा सलंग्न धेरै व्यजक्तहरुको सलंग्नता रहन्छ र 

छलर्ल, 
प्रश्नोत्तर अनभुव 
मदानप्रदान तथा 
कक्षा सहभार्गता 
प्रस्ततुीकरणको 
मधारमा 
ववद्याथीहरुको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण प्रदान 
गने 

 



 

120 

 

यहााँ धेरै प्रकारका कारोबारहरु हुन्छन भन्ने बारेमा 
ववद्याथीहरुलाई उदाहरण सदहत व्यवहाररकारुपमा 
जानकारर प्रदान गने । नगरपाललका लभत्र रहेका 
उद्योगधन्दा व्यापार व्यावसायहरुको बारेमा सचूना 
जानकारर सकंलन गनफ ववद्याथीहरुलाई अवलोकन भ्रमण 
गराई प्रततवेदन पशेा गनफ लागाउने । कस्तो नकलसमका 
व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योगधन्दाहरु सञ्चालन गदाफ 
बढीलाभ ललन सनकन्छ भन्ने बारेमा त्यसको लार्ग 
चादहने कछचा पदाथफ जनशजक्त खचफ र बजारको 
सम्भाव्यता अध्ययन गनफ ववद्याथीको सीप ववकास 
गराउने खालका कृयाकलाप तयार गरी ववद्याथीलाई 
अभ्यस गनफ लगाउने । समहुगत रुपमा पररयोजना कायफ 
ददई प्रस्ततु गनफ लगाउने ।  

स्थानीय 
प्रववर्ध 

ढीनक, जााँतो र 
पानी घट्टको  
नमनूा तनमाफण 
गनफ,  

मधतुनक 
यन्त्रहरुमा यस 
प्रववर्धको 
प्रयोगबारे 

ढीनक, जााँतो र 
पानी घट्टको नमनूा 
तनमाफण, मधुतनक 
यन्त्रहरुमा यस 
प्रववर्धको प्रयोगको 
पदहचान,  मढुा 
बनाउने अभ्यास । 

ढीनक, जााँतो पानीघट्ट तथा मढुाको प्रयोगको बारेमा 
ववद्याथीहरुलाई भन्न लगाई यसमा  केके प्रयोग हुन्छन 
दटपोट गनफ लगाउने । प्रत्यक्ष वस्तकुो अवलोकन वा 
र्चत्रको माध्यमबाट अलगअलग रुपमा तयनका भागहरु 
र्चनाउने । प्रत्येक भागको काम र यसमा कुन वजै्ञातनक 
ज्ञानको प्रयोग भएको छ ववद्याथीहरुसगं छलर्ल गदै 
ववज्ञानको साधारण यन्त्र चुम्वकत्व जस्ता पाठसगं 
यसको सम्वन्ध देखाउने । हाम्रा पखुाफहरुमा पतन 

छलर्ल प्रश्नोत्तर 
प्रयोगात्मक 
अभ्यासबाट 
ववद्याथीहरुको 
सीप ववकासको 
मलू्यांकन गरी 
पषृ्ट्ठपोषण ददने 
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बताउन,  मढुा 
बनाउने लसप 
ववकास गनफ 

असाधारण बजै्ञातनक चेत रहेछ भन्ने बारेमा 
ववद्याथीहरुलाई सहमत गराउाँ दै नयााँनयााँ ववचार तथा 
तकफ हरुको खोज  अनसुन्धानमा ववद्याथीको रुची 
जगाउन अलभपे्ररणात्मक कृयाकलाप गराउने । 

यी सामग्री बनाउन मवश्यक कछचा पदाथफहरु सकंलन 
गराई दढकी जााँतो तथा मढुाको नमनूा तनमाफणमा 
ववद्याथीहरुलाई सलंग्न गराउने । लशक्षकल े मवश्यक 
सहजजकरण गने तथा थप सहयोग मवश्यक पने भएका 
यस सम्वजन्ध लसप भएका व्यजक्तहरुको सहयोगमा 
तनमाफण गनफ लगाउने । 
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९ .मसकाइ सहिीकरण विगध र प्रकृया 

स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय बस्तजुस्थततको सापेक्षतामा तयार गररने पाठ्यक्रम हो । एउटै पाललकामा पतन 
स्थानीय ववषयवस्तहुरूको सन्दभफ र पररवेशमा एकरुपता नहुन सक्छ । स्थानीय ववषयकोलार्ग 
पाठ्यपसु्तकको पररकल्पना गररदैन तथापी ववषयवस्तसुाँग सम्बजन्धत ववलभन्न सन्दभफपसु्तकहरूलाई 
उपयोगमा भने ल्याउन सनकन्छ । लसकारुको रुर्च, उमेर, क्षमता र स्थानीय पररवेशको जगमा यसको 
लसकाइ सहजीकरण गनुफपने भएकोले एउटै ववर्ध वा लसकाई नक्रयाकलाप स्थानीय ववषयमा सान्दलभफक हुदैन 
। यस अथफमा पतन पररवेश सापेक्ष लशक्षण लसकाइ नक्रयाकलाप बाञ्छनीय हुन्छ, स्थानीय पाठ्यक्रमको 
लसकाइ सहजीकरणको सम्बन्धमा । स्थानीय ववषय पढ्ने र पढाइने ववषय भन्दापतन गने र गराइने ववषय 
हो । यो स्थानीय ववलशष्ट्ट पररजस्थतत सापेक्ष हुन्छ जसले गदाफ यसले पाठय ्पसु्तकको पररकल्पना गदैन । 
एउटै पाललकाको ववलभन्न क्षेत्रको बस्तजुस्थतत पतन र्रक र्रक हुन सक्ने भएकोले ठाउाँ  ववशषे यसका 
नक्रयाकलापहरू पतन र्रक र्रक हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । कुन ै पतन ववषय वस्तकुो प्रभावकारी 
लसकाइका लार्ग प्रभावकारी लशक्षण लसकाइ नक्रयाकलाप, मवश्यक शकै्षखणक योजना तनमाफण, त्यसको 
कायाफन्वयनको मवश्यकता हुन्छ । स्थनीय पाठ्यक्रमका ववषयवस्तकुो लसकाइका लार्ग पाठ्यक्रमले 
तनददफष्ट्ट गरेका ववषय क्षेत्रसाँग सम्बजन्धत भई ववलभन्न ववद्याथी केजन्द्रत नक्रयाकलाप, पररयोजना कायफ, 
सामदुातयक कायफलाई उपयोगमा ल्याउन सनकन्छ । सचूना तथा सञ्चार प्रववर्धको समरु्चत प्रयोग गदै 
ववषयवस्तकुो बारेमा लसकारुलाई स्पष्ट्ट पानफ सनकन्छ । स्थानीय पाठ्यक्रम लशक्षणको ववर्ध तथा 
नक्रयाकलाप यही न ैहुन्छ र हुनपुछफ भन्ने हुदैन तथापी लशक्षण लसकाइ गदाफ तनम्नानसुार लशक्षण ववर्ध र 
नक्रयाकलापहरू सञ्चालन गनफ सनकन्छ: 

अ) छलफल/प्रश्नोत्िर: ववलभन्न ववषयहरूमा छलर्ल गनफका लार्ग के के बुाँदामा छलर्ल गने हो र 
छलर्ल पश्चात ् के कस्ता प्रश्नहरू सोध्ने हो त्यसको पवूफ तयारी गरेर छलर्ल सञ्चालन गनुफ पछफ । 
उदाहरणका लार्ग स्थानीय तहमा उत्पादन गररने तरकारीका बारेमा छलर्ल गरी प्रश्नोत्तर गने हो भने 
तलका जस्ता बुाँदाहरूमा छलर्ल गनफ सनकन्छ: 

ततम्रो ममा के काम गनुफहुन्छ ? ततम्रो बवुाले कुन पेसा गनुफहुन्छ ? 

. ततमी कक्षाकोठा र्ोहोर भयो भने के गछौ ? मरू्भन्दा ठूलालाई ततमी के गछाफै ै? 

. ततमीलाई कुन र्ल मनपछफ ? नकन मनपछफ ? 

. बासी सडगेलेको खानाले हाम्रो स्वास्र्थयमा कस्तो असर पछफ ? 

. नकन स्थानीय स्तरमा तनलमफत घरमा बनाएको पोषणयकु्त खाजा खान ुपछफ ? 
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आ) प्रर्दशान: लशक्षक, ववद्याथी र सरोकारवालाहरूबाट ववलभन्न सामग्रीहरू सङकलन गरेर, ववलभन्न कृवष 
मेला, ब्यापर मेला, सांस्कृततक पवफ मददमा सहभागी गराएर गररएको प्रदशफन अवलोकन गने, त्यसबारेमा 
छलर्ल गने जस्ता नक्रकलापहरू गनफ सनकन्छ । मवश्यकता अनसुार बास्तववक घट्ना या गततववर्धहरू 
अवलोकन गनफ लगाउन,े सान्दलभफक लभडडयो जक्लप्स, नर्ललम रु्टेज, र्चत्र, तश्वीर तथा श्रब्य, दृष्ट्य, श्रब्य—

दृष्ट्य सामग्री, मोवाइलमा रेकडफ या लभडडयो खखचेर पतन लसकारुलाई देखाउन सनकन्छ । यसो गदाफ 
ववषयवस्तकुो बारेमा थप स्पष्ट्ट पानफ सनकन्छ । 

- ततम्रो घरमा भएका कुन ैततन ओटा अन्नबाली देखाऊ वा नाम भन । वा र्चत्रमा लभडडयोमा भएका 
मदे्ध कुनकुन अन्नबालीहरू ततम्रो घरमा छन ्? कुन ै३ वटा अन्नबालीको नाम भन । 

- ततम्रो वरपर भएको कुन ैदईु मठमजन्दरको नाम लेखेर प्रदशफन गर । 
- कुन ैएक लोक गीत गाएर सनुाऊ । 
- स्थानीय बस्तकुो प्रयोग गरी कुन ैएक सामग्री तनमाफण गर । 

इ) सहभागगिा: गरेर लसक(learning by doing) ववर्ध न ै सहभार्गता ववर्ध हो । सहभार्गता ववलभन्न 
कायफमा गराउन सनकन्छ । सहभार्गतामा जजम्मेवारी बढ्छ । तसथफ ववलभन्न कायफक्रमहरूमा 
ववद्याथीहरूलाई सहभागी गराउनपुछफ । यसो गदाफ ववद्याथीहरूले हेरेर र गरेर धेरै कुराहरू लसक्दछन ्। 

- अशक्त व्यजक्तले बाटो काट्न नसक्दा ततमी के गछौ ? 

- अपाङगता भएका व्यजक्तहरूसाँग हामीले कस्तो व्यवहार गनुफपछफ ? 

ई) अिलोकन भ्रमण र अभ्यास: ववद्याथीहरूलाई ववलभन्न कुराहरूको अवलोकन भ्रमण र अभ्यासमा 
सहभागी गराउन ुपछफ । नदी, नाला, धालमफक, सांस्कृततक, प्राकृततक सम्पदा मददको भ्रमण र अवलोकन गरेर 
लसकाउन सनकन्छ । अवलोकन भ्रमण पश्चात ्लसकारुले लसकेका कुराहरूलाई प्रस्ततु गराउन लगाउने गनफ 
सनकन्छ । 

उ) पररयोिना काया: अभ्यास कै महत्त्वपणूफ अङ्गका रुपमा दहजोमज पररयोजना कायफ गने गराउने 
गररन्छ । यस्तो कायफ एउटा तनजश्चत खाका तयार पारेर सम्पन्न गनुफ पदफछ । त्यस्तो खाका भनेको के 
गने, नकन गने, कसरी गने, कसले गने, खचफ कतत लाग्ने जस्ता कुराहरू पदहले न ैसोछन ुपछफ । पररयोजना 
कायफ मार्फ त करेसाबारी तनमाफण, स्थानीय प्रववर्धको प्रयोग, र्लरू्ल एवम ्तरकारी खेती, स्थानीय सामग्री 
तनमाफण र प्रदशफन जस्ता कायफहरू गनफ/गराउन सनकन्छ । 

ए) अमभभािकीय सलंग्निा: लशक्षकले स्थानीय ववषयवस्तसुाँग सम्बजन्धत कततपय लसकारुको व्यवहारसाँग 
गााँलसएका मचरण, मलू्य मान्यता, सोचाइ र व्यवहार पररवतफत ललखखत या मौखखक तवरले सहजीकरण 
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गरेरमात्र पगु्दैन । लसकारुले घरको वातावरण, अलभभावकको सहयोग र तनदेशनबाट लसक्ने गदफछ । यस्तो 
पररवेशमा लसकाइ   सहजीकरणमा अलभभावकीय सलंग्नतालाई पतन समरु्चत स्थान ददनपुने हुन्छ । 
अलभभावकको सल्लाह, तनदेशन तथा प्रततकृयालाई मधार बनाएर मवश्यकता अनसुार उपचारात्मक लशक्षण 
पद्धततलाई पतन उपयोग गनफ सक्न ुपदफछ । 

ऐ) कथाकथन िा गीि/सगंीि विगध: पाठ्यक्रमल े तनददफष्ट्ट गरेको लसकाइ उपलजब्ध तथा पाठ्यक्रममा 
समाववष्ट्ट ववषयवस्तकुो जगमा रहेर सान्दलभफक कथा, कववता, गीत तथा सगंीतको माध्यमले पतन लसकाई 
सहजीकरण गनफ सनकन्छ । यसो गदाफ अपेक्षक्षत लसकाइ उपलजब्ध प्राजप्तमा सहजता हुन्छ न ैसाथसाथ ै
ववषयवस्तकुो धारणालाई समेत थप स्पष्ट्ट पानफ सनकन्छ । 

ओ) भमूमका ननिााह िथा नाटकीकरण विगध: स्थानीय पाठ्यक्रममा उल्लेखखत ववषयवस्तकुो बारेमा 
लसकारुलाई स्पष्ट्ट पानफ लसकारु स्वयमलाई लसकाइ सहजीकरणको माध्यम बनाउन सनकन्छ । यसको लार्ग 
लसकारुलाई ववलभन्न भलूमका तनवाफह गने वातावरण ददइन ुपदफछ । जस्त ैअपाङ्गतामतै्री व्यवहार प्रदशफन 
गनफ यदी कक्षाकोठामा अपाङ्ग बालबाललकाहरू छैनन ्भने लसकारु मदे्ध कुन ैएकलाई अपाङ्ग व्यजक्तको 
रुपमा भलूमका तनवाफह गनफ लगाउने र अरुलाई अपाङ्ग व्यजक्तलाई सहयोग गरेको भलुमका ददएर यो ववर्ध 
प्रयोग गनफ सनकन्छ । यसगैरी सकारात्मक व्यवहार प्रदशफन, बदृ्ध–बदृ्धा तथा अग्रजहरूलाई सम्मान गने 
खालको नाटक तयार गरेर पतन लसकारुलाई ववषयवस्तबुारे स्पष्ट्ट पानफ सनकन्छ । 

औ) अतिेषण, अनसुतधान िथा खोि ववर्धः ववषयवस्तकुो सान्दलभफकता र अपेक्षक्षत लसकाइ उपलजब्धको 
अपेक्षालाई समरु्चत ध्यान ददाँदै समस्या या प्रश्नको प्रस्ततुत, गररने नक्रयाकलाप, तनकाललने तनश्कषफ र 
सञ्चालन गररने अन्वेषण, अनसुन्धान तथा खोज कायफको बारेमा लसकारुलाई मवश्यक तनदेशन ददई सो 
सम्बन्धी नक्रयाकलापमा सहभागी गराउन सनकन्छ । 

अ)ं प्रविगधयकु्ि कक्षािः ववषयवस्तलुाई थप स्पष्ट्ट पादै अपेक्षक्षत लसकाइ उपलजब्ध प्राप्त गराउनका लार्ग 
मवश्यकतानसुार, मोवाइल, कम्प्यटुर, प्रोजेक्टर, ववलभन्न प्रकृततका सामाजजक सञ्जालहरूको समरु्चत प्रयोग 
गरी धारणाहरूको दृष्ट्याङ्कन गनफ सनकन्छ । 

अ:) अतय सातर्दमभाक मसकाइ सहिीकरण विगधहरिः मगमन तथा तनगमन ववर्ध, तनमाफणात्मक तथा 
सहयोगात्मक कक्षा लशक्षण ववर्ध, खेल ववर्ध, पररयोजना कायफ, क्षेत्र भ्रमण ववर्ध, अन्तनक्रफ या ववर्ध, उदाहरण 
र प्रयोग ववर्ध मदद सान्दलभफक ववर्धहरूलाई ववषयवस्तकुो प्रकृतत, अपेक्षक्षत लसकाइ उपलजब्ध, समय, सन्दभफ 
र पररवेशको मधारमा लसकाइ सहजीकरण गनफ सनकन्छ । लसकाइ सहजीकरण छनौट र प्रयोग गनुफको 
मखु्य ध्येय भनेकै लसकारुले तनददफष्ट्ट लसकाइ उपलजब्ध प्राप्त गनफ सकुन भन्ने न ैहो । 
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STEAM Pedgagogy: पररचय, आिश्यकिा र महत्त्ि 

पररचयः ववज्ञान, टेक्नोलोजी, इजन्जतनयररङं, कला र गखणतलाई एकीकरण गरी कुनपैतन ववषयवस्तलुाई 
समग्रमा बझुने र बझुाउने लशक्षण पद्धतत STEAM Pedgagogy हो । 

आिश्यकिा 

- यो अन्तरववषयक ढााँचा भएकोले बहुनक्रयाकालपद्धारा ववषयवस्त ुप्रस्टयाउन, 

- वास्तववक जीवन अनभुतूतको मधारमा लसक्न र लसकाउन, 

- लसकारुको मफ्न ैसनक्रयता र सहभार्गतामा लसजफनात्मक गततववर्धमा सलंग्न गराउन, 

- एकीकृत लशक्षण लसकाइलाई प्रोत्साहन गनफ, 

- लसकाइमा कला जोडरे ववषयवस्तलुाई थप रोचक बनाउन, 

- लसकारुमा उछच तहको सोचाइ लसप ववकास गनफ, 

- प्रववर्धको वववेकशील प्रयोग गनफ, 

- खोज तथा अन्वेषणात्मक नक्रयाकलापमा मधाररत लसकाइ गनफ, 

- मलू्य मान्यतामा मधाररत लसकाइ प्रोत्साहन गनफ, 

- लसकारु पररवतफनको बाहक हो भन्ने कुरा स्वीकानफ, 

- ज्ञान तनमाफणमा लसकारुलाई उत्सादहत गनफ, 

- सहयोगात्मक तथा सहकायाफत्मक कायफमा सलंग्न हुन अलभपे्रररत गनफ, 

- डडजाइन गनफ तथा लसजफनात्मक कायफलाई प्रोत्सादहत गनफ, 

- लसकाइलाई दीगो, दटकाउ र समस्या समाधानमखूी बनाउन । 

महत्त्ि 

- लसजफनात्मक नक्रयाकलापमा जोड ददने तथा गदहरो अèययन अनसुन्धानमा सǔंैाग्न गराइने हुाँदा 
लसकारुल े
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ववषयवस्तलुाई गजम्भर रुपमा बझु्न सक्छन, 

- टेक्नोलोजीको वववेकसम्मत प्रयोग हुने हुाँदा ववषयवस्तबुारे स्पष्ट्ट हुन सहयोग गदफछ , 

- लसकाइमा इजन्जतनयररगं डडजाइनले एउटा पद्धततगत लसकाइलाई सहयोग गदफछ, 

- सहकायफ र समन्वयात्मक लसकाइको बावतारण तनमाफणमा सहयोग पगु्दछ, 

- सदै्धाजन्तक पक्षलाई व्यवहाररक ढााँचामा रुपान्तरण गनफ सहयोग गदफछ, 

- सव ैलसकारुलाई सनक्रय बनाउने हाँैुदा कक्षाकोठा न ैसनक्रय हुन्छ, 

- ववज्ञान र गखणत ववषय पतन रोचक बनाउन कला (गीत, कववता, कथा) को उपयोग हुने हुाँदा ववषयवस्त ु
थप सहज र सरस बन्दछ । 

STEAM Pedgagogy को अभ्यासात्मक प्रयोग 

Science:  खोजी गनफ, अवलोकन गनफ, चरणबद्धरुपमा पद्धततमा मधाररत कायफ गनफ 

Technology: सचूना र प्रववर्धको प्रयोग गरी ववषयवस्त ुरोचक तथा अथफपणूफ बनाउन 

Engineering: अवधारणाहरूलाई र्चत्रद्धारा प्रस्ततु गनफ, डडजाइन गनफ, र्चत्रात्मक या अनभुवजन्य मकृतत 
प्रस्ततु गनफ  

Arts : कथा, कववता, गीत, सगंीत, रंगरोगन, छलर्ल, ब्यवहारकुशल लसप मददद्धारा ववषयवस्तलुाई 
कलात्मक रुपमा पस्कन 

Mathematics: तकफ , तर्थयांक, अकं पररमाण मददको माध्यमले गखणतीय समस्याहरू समाधान गनफ 
तथा समाज बझु्न । 

स्थानीय पाठ्यक्रमको कुन ैएक र्थमलाई एनककृत पाठक्रमको कुन ैएउटा साझा र्थमसगं जोड्नहुोस । उक्त 
साझा र्थम लशक्षण गदाफ तपाइाँले बनाउने एउटा नक्रयाकलाप योजना बनाउनहुोस र त्यस र्थममा ववज्ञान, 

टेक्नोलोजी, इजन्जतनयररङ कला र गखणतलाई एनककृत गनुफहोस । यसरी ववषयवस्तलुाई एकीकृत गरी 
लशक्षण लसकाइ सहजीकरण गदाफ लसकारुले ववषयवस्तलुाई एकीकृत रुपमा न ैबझु्ने छन ्र यस्तो लसकाइ 
दीघफकालीन पतन हुन्छ । यो प्रनक्रया केवल मधारभतू तह कक्षा (१–३) मात्र नभएर कक्षा (४–८) को 
स्थानीय पाठ्यक्रममा पतन सहजै गनफ सनकन्छ । 

१०. मसकाइ सहिीकरण विगध िथा प्रकृया छनौट गर्दाा ध्यान दर्दनपुने पक्ष 
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स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय ववषय स्थानीय पररवेशमा तयार गररएको मवश्यकता केजन्द्रत 
ववषयवस्तहुरूका साँगालो भएकोले अन्य ववषयहरू जस्तो तोनकएको पाठ पसु्तक÷कायपुफ स्तकमा उल्लेख 
भए बमोजजम लसकाइ सहजीकरण गनफ सम्भव हुदैन । ववषयवस्तकुो माग र लसकारुको अवस्थालाई 
मध्यनजर गदाफ स्थानीय ववषय पठनपाठन गराउन ुपने भएकोले पतन यसको लसकाइ सहजीकरण अन्य 
ववषय भन्दा अलल र्रक हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । सम्बजन्धत ववषय क्षते्रमा मेलखाने लशक्षण ववर्ध 
तथा प्रववर्ध छनौट गदाफ ध्यान ददनपुने केही महत्वपणूफ पक्षहरूलाई तनम्नानसुार उल्लेख गनफ सनकन्छः 

- विषयिस्ि ुिथा मसकाइ उपलन्धधिः स्थानीय पाठ्यक्रममा उल्लेख गररएको तथा कक्षागत, एकाइगत तथा 
पाठगत ववषयवस्त ु तथा अपेक्षक्षत लसकाइ उपलजब्धसाँग मेलखाने लसकाइ सहजीकरण ववर्ध छनौट र 
प्रयोगमा समरु्चत ध्यान ददनपुदफछ । उदाहरणका लार्ग स्थानीय सीप र प्रववर्ध सम्बन्धमा लशक्षण लसकाइ 
गदाफ लसकारुलाई ब्याख्यान वा ववश्लेषणात्मक ववर्धबाट सहजीकरण गदाफ अपके्षक्षत सीप ववकास गनफ 
सनकन्न । यसको लार्ग प्रयोगात्मक, अभ्यासात्मक तथा प्रदशफन जस्ता ववर्धहरू मवश्यक हुन्छन ्। 

- बालमनोविज्ञानिः पाठ्यपसु्तक तथा कायफपसु्तकद्धारा र्चत्रात्मक प्रस्ततुतबाट लसनकरहेका ववद्याथीहरूलाई 
स्थानीय पाठ्यक्रम ववना कुन ैपाठ पसु्तक या कायफपसु्तकबाट पढनु ्पदाफ असहजताको अनभुतूत हुनसक्छ । 
यस्तो अवस्थामा सवफप्रथम लसकारुको दैतनक जीवन तथा स्थानीय पररवेश अनकूुलको स्थानीय ववषय 
लशक्षण गदाफ लसकारुको उमेर, रुर्च, व्यजक्तगत क्षमता, पवूफज्ञान, प्रवजृत्त मददलाई ध्यान ददई सोही 
बमोजजमका लसकाइ सहजीकरण ववर्ध उपयोगमा पयुाफउनपुने हुन्छ । 

- स्रोि साधनको उपलधधिािः स्थानीय ववषयको लसकाइ सहजीकरण गदाफ लशक्षण ववर्ध तथा रणनीतत 
छनौटको सन्दभफमा मर्थफक, मानवीय, भौततक एवम ्स्थानीयताको दृजष्ट्टकोणले उपयकु्त हुने र स्थानीय 
स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको सहजतापवूफक प्रयोग गनफ सनकने दहसावले छनौट गनुफ पदफछ । 

- विद्यालय िािािरण र मशक्षण मसकाइ पररन्स्थनििः ववद्यालयको वातावरण, ववद्याथी तथा ववद्याथी 
मउने समदुायको पषृ्ट्ठभलूममा पररजस्थतत सापेक्ष लशक्षण ववर्ध तथा प्रववर्धहरूको छनौट र उपयोगलाई 
ध्यान ददई लशक्षण लसकाइको योजना तनमाफण गनुफपने हुन्छ । ववद्यालयमा के कस्ता शकै्षक्षक सामग्रीहरू 
उपलब्ध छन ्? स्थानीय स्तरबाट थप सामग्रीहरू के कसरी उपलब्ध गराउन सनकन्छ ? लशक्षण लसकाइको 
लार्ग हाम्रो लार्ग कस्तो पररजस्थतत ववद्यमान छ ? जस्ता कुराहरूको सही र साथफक ववश्लेषण गरी लशक्षण 
ववर्धको छनौट र प्रयोग गनफ सके स्थानीय ववषयको लसकाइ सहजीकरण प्रकृया सहजरुपमा सञ्चालन गनफ 
सनकन्छ । 

- मशक्षकको योग्यिा, क्षमिा र रुगचिः स्थानीय ववषय केवल पाठ्यक्रम र ववलभन्न सन्दभफ सामग्रीद्धारा 
पठनपाठन गनुफपन भएकोले लशक्षक योग्य भएर मात्र पगु्दन ै। लशक्षकले मत्मववश्वासका साथ मवश्यक 
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ववर्ध तथा प्रववर्ध र लशक्षण सामग्रीको व्यवस्थापन गनफ पतन सकृय हुन ुपछफ । लगनशील र पेसासाँग 
बर्ादार लशक्षकले मात्र इमानदारीपवूफक मवश्यक स्रोत सामाग्रीको व्यवस्थापन गरेर स्थानीय ववषय 
पठनपाठन गनफ सक्ने भएकोले लशक्षकको क्षमता र मत्मववश्वास ववकास गनफ स्थानीय ववषयको पाठ्यक्रम 
तथा लशक्षण ववर्धको बारेमा यथोर्चत ताललमको व्यवस्था गनुफपने हुन्छ । 

- स्थानीय पररिेश, सतर्दभा र प्रसगंिः स्थानीय ववषयवस्त ुस्वभावले न ैस्थानीय पररवेश, स्थानीय सन्दभफ र 
प्रसगं सापेक्ष हुन्छ । ववषयवस्तकुो स्वरुप र अपेक्षक्षत लसकाइ उपलजब्धलाई स्थानीय पररवेशसाँग 
सयंोजनगदै स्थानीय वातावरण अनकूुल लशक्षण ववर्ध र प्रववर्धको छनौट गरी लसकाइ सहजीकरण गनफ 
सनकने भएकोल ेस्थानीय पररवेश र सन्दभफलाई पतन ववशषे ध्यान ददन मवश्यक हुन्छ । 

११. मलूयांकन प्रणाली: 

मलूतः स्थानीय पाठ्यक्रमले तनददफष्ट्ट गरेका ववषयवस्तहुरूको मलू्याङ्कन गनफ लसकारुले प्राप्त गरेका 
उपलजब्धहरू पररयोजना कायफमार्फ त गनफ सान्दलभफक हुन्छ । पेपर–पेजन्सल टेस्टबाट मात्र स्थानीय ववषयको 
उपलजब्ध मलू्यांकन गदाफ पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेको लसकाइ उपलजब्ध प्राप्त भए,नभएको यनकन गनफ कदठन 
हुन्छ । तर पतन ववद्याथी मलू्यांकन पाठ्यक्रमको एक अलभन्न अगं हो । यस अन्तगफत ववद्याथी 
मलू्यांकन र पाठ्यक्रम मलू्याङ्कन महत्त्वपणूफ छन ् । वतफमान पाठ्यक्रमले कक्षा ७ सम्म ववद्याथी 
मलू्यांकनमा तनरन्तर ववद्याथी मलू्यांकनलाई ववशषे जोड ददएको छ । कक्षा १—३ मा सतप्रततशत ्
तनरन्तर ववद्याथी मलू्यांकनकै मधारमा, कक्षा ४-५ मा ५०   प्रततशत तनरन्तर ववद्याथी मलू्यांकन र ५० 
प्रततशत मवर्धक परीक्षाका मधारमा मलू्यांकन गनुफ पने प्रावधान छ । यसको लार्ग सक्षमतामा 
मधाररत पाठ्यक्रमको अवधारणा अनरुुप ववद्याथी मलू्यांकन गनुफपने हुन्छ । यसो भनेको तनजश्चत 
समयावर्धमा नभई तनयलमत, तनरन्तर तथा कक्षा नक्रयाकलापको अङ्गको रुपमा न ैमलू्यांकन लाई प्रयोग 
गररनपुछफ भतनएको हो । स्थानीय पाठ्यक्रमको मलू्यांकन पतन यही मधारमा न ै गनुफपदफछ । स्थानीय 
पाठ्यक्रमका ववषयहरूमा ववद्याथीहरूले पढेर भन्दा प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर, पेसा ब्यवसायका काम गरेर 
एवम ् स्वयम ् कायाफभ्यासमा सलंग्न भएर तथा सामाजजक र सामदुातयक गततववर्धमा सहभागी भएर 
लसक्दछन ्। यस्तो लसकाइ प्रकृयाको मलू्यांकन अनौपचाररक रुपमा तनरन्तर गररन ुपदफछ । यसका लार्ग 
प्रश्नोत्तर, छलर्ल, नक्रयाकलापहरूको अवलोकन, अलभभावक वगफको राय प्रततकृया, ववद्याथी वगफकै साथी 
समहूको राय प्रततकृया मदद उपयोगी हुन्छन ् । ववद्याथीहरूलाई स्थानीय लसप लसकाउने कुरालाई जोड 
ददने पाठ्यक्रम भएमा उत्पादन प्रणालीसाँग मबद्ध गरी अलभभावकहरूको मय मजफनमा पतन सहयोग पगु्न 
सक्छ । पाठ्यक्रम बमोजजम स्थानीय पाठ्यक्रमको पतन मवर्धक परीक्षाहरू समेत ललई तोनकएका ढााँचामा 
प्रगतत अलभलेख र पोटफर्ोललयोहरू पतन राख्न ुपदफछ । पाठक्रमको समग्र मलू्यांकन भने पाठ्यक्रम तनमाफण 
समहू, लशक्षक, ववदाथी, अलभभावक र अन्य सरोकारवालाहरू समेतको सयंकु्त प्रयासमा अवलोकन, 
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अन्तरनक्रया र छलर्लबाट गनफ सनकन्छ । यो पाठ्यक्रम स्थानीय तहम ै कायाफन्वयन गररने भएकोले 
यसलाई तनरन्तर अद्यावर्धक पतन गदै लान मवश्यक छ । मवश्यक ठातनएका ववषयवस्तहुरू थप गदै र 
मवश्यक नठातनएका ववषयवस्तहुरू हटाउाँ दै जान पतन सनकन्छ । स्थानीय ववषयको मलू्यांकन गदाफ प्रत्यके   
ववद्याथीहरूको कायफसञ्चतयका(portfolio) ब्यवजस्थत गरर राख्न मवश्यक हुन्छ । लसकारुको कक्षा कायफ, 
उपजस्थतत, पररयोजना कायफ, व्यवहार अवलोकनबाट देखखएका अपके्षक्षत पररवतफन, उपलजब्ध परीक्षा मददलाई 
अध्यावर्धक गद सोही मधारमा ववद्याथीको मलू्यांकन गररनपुछफ । लसकारुको मलू्यांकन मा लसकाइ 
क्षेत्रमा प्राप्त भएको अपके्षक्षत ज्ञान, सीप, बझुाइ, ब्यवहारलाई मवश्यकता अनसुार ववश्लेषण, मलू्यांकन र 
लसजफनशीलता लगायतका उछच क्षमता परीक्षण गनफका लार्ग साधन तथा प्रकृयाको अबलम्बन गनुफपछफ । 
स्थानीय ववषयको सम्भाववत मलू्यांकन नमनुालाई तनम्नानसुार देखाइएको छः 

१. प्रश्नोत्तर: प्रश्न र्चत्र, घट्ना प्रश्न, छोटा मौखखक या ललखखत प्रश्न, खाली ठाउाँ  भने, जोडा लमलाउने, 

ठीकबठेीक प्रश्न, बहुबकैजल्पक प्रश्न मदद ।    

२. अवलोकन: रुविक्स, रुजुसचूी, शे्रणी मापन, मौखखक प्रश्न, घट्ना वणफन मदद ।    

३. पररयोजना तथा प्रयोगात्मक कायफ: मौखखक प्रश्न, स्वतन्त्र अलभव्यजक्त, बाँदागत प्रस्ततुत, रुविक्स, 

रुजुसचूी, शे्रणीमापन,    

४. सहपाठी मलू्यांकन: ववलभन्न खालका र्ाराम, रुजुसचूी, शे्रणीमापन    

५. अलभभावक प्रततकृया: रुजु सचूी, स्वतन्त्र अलभव्यजक्त, शे्रणीमापन मदद    

६. कुराकानी, सोधपछु, छलर्ल: रुजु सचूी, शे्रणी मापन, र्ाराम मदद ।    

७. मौखखक कायफ: वास्तववक बस्तजुस्थतत, प्रश्न, घट्ना, सन्दभफ, श्रब्य, दृष्ट्य, श्रब्य– दृष्ट्य मदद ।    

८. ललखखत कायफ: ववलभन्न खालका प्रश्नहरू, र्चत्रात्मक प्रस्ततुत मदद    

१०. व्यवहार प्रदशफन: शे्रणी मापन, रुजुसचूी, र्ारम, ग्रार् मदद ।    

मार्थ उल्लेखखत मलू्यांकन का साधन र तररका मदे्ध ववषयवस्तसुाँग सान्दलभफक हुने साधनको प्रयोग गरी 
लसकारुको लसकाइ उपलजब्ध मलू्यांकन गररसकेपतछ उपलजब्धलाई भने तल उल्लेख गररएको ताललका 
अनसुार रेदटङ गनुफपछफ । 

ववद्याथी उपलजब्ध स्तर र त्यसको सामान्य ब्याख्या 
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उपलजब्ध स्तर मापन उपलजब्धस्तरको सामान्य ब्याख्या 

कमजोर(Below 

basic) 

१ मखु्य लसकाइ उपलजब्ध हालसल गनफ नसकेको, सबजैसो लसकाइ 
उपलब्धका लार्ग सधुारात्मक लसकाइ मवश्यक भएको । 

सामान्य(Basic) २ मखु्य लसकाइ उपलजब्ध मंलशक रुपमा हालसल गरेको तर सधुारात्मक 
लसकाइ मवश्यक भएको । 

राम्रो(Proficient) ३    मखु्य लसकाइ उपलजब्ध हालसल गरेको । 

उछच(Advanced) ४    मार्थल्लो स्तरको उपलजब्ध हालसल गरेको । 

 

मलू्यांकन प्रकृयालाई लशक्षण लसकाइको एक अलभन्न पक्ष, अङ्ग मातनएको सन्दभफमा शरुुवाती चरणमा 
दैतनक कक्षा नक्रयाकलापको रुपमा लसकारुको लसकाइ स्तर मलू्यांकन गरी लसकाइमा सधुार पयुाफउने प्रयास 
गनुफपदफछ । दोस्रो चरणमा कुन ैलसकाइ उपलजब्ध प्राप्त भयो या भएन भनेर मवश्यकता अनसुार ववलभन्न 
मलू्यांकन का साधनहरूको प्रयोग गरी ववद्याथी मलू्यांकन गरी अलभलेखखकरण गनुफ पदफछ । मलू्यांकन 
गदाफ लसकारुको उपलजब्धस्तर यदद   १ या २ मात्र देखखयो भने सधुारात्मक योजना बनाइ कजम्तमा पतन ३ 
सम्म उपलजब्ध स्तर पयुाफउन ुपछफ । ववद्याथीहरू मदे्ध लसकाइ उपलजब्ध १ या २ मात्र पयुाफउने र ३ वा ४ 
पयुाफउने ववद्याथी पदहचान गरी सधुारात्मक लशक्षण लसकाइको माध्यमबाट १ वा २ लसकाइ उपलजब्धमा 
सधुार ल्याउन प्रयास गदाफगदै त्यो प्राप्त हुन सकेन भने अपेक्षक्षत लसकाइ उपलजब्ध प्राप्त हुन नसक्नकुा 
अन्य कारणहरू खोजी सामधानका उपायहरू पदहल्याउन लशक्षक नक्रयालशल रहनपुदफछ । 

सामान्यतया प्रत्येक लसकाइ उपलजब्ध मापनपतछ नततजा ववद्याथीलाई जानकारी गराउने, नकन यस्तो 
छलर्ल गने, ववद्याथीलाई स्वप्रत्यावतफनको अवसर ददने र सधुारका उपाय तय गनुफपदफछ भने प्रत्येक 
ववषयक्षेत्र वा र्थमको लसकाइपश्चात ् प्रत्येक लसकाइ उपलजब्ध र औसत उपलजब्धसदहत अलभभावक र 
लशक्षकले छलर्ल गरी लसकाइ सधुार तथा भावी लसकाइका योजना तय गनुफपदफछ । प्रत्येक र्थमको 
लसकाइपतछ अलभभावकसाँग छलर्ल गनुफ ववद्याथीको लसकाइ सधुारका दृजष्ट्टले उपयकु्त भएपतन छोटो 
छोटो समयको अन्तरालमा अलभभावकसाँग छलर्ल सबकैा लार्ग सम्भव नहुन सक्ने कुरालाई ववचार गरेर 
तीनदेखख चार मदहनाको अन्तरालमा सो अवर्धको लसकाइ भएका र्थमको मलू्यांकन नततजासदहत 
ववद्याथीको लसकाइ प्रगतत तथा कदठनाइका ववषयमा अलभभावकसाँग छलर्ल गरी मवश्यकता अनसुार 
लसकाइ सधुारका उपाय पदहचान गनफ सनकन्छ । 
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नततजा र लसकाइ सधुार तथा भावी लसकाइ योजना तय गदाफ सम्बजन्धत ववद्याथी सबल पक्ष, रूर्च र 
कदठनाई ध्यान ददनपुछफ । यसका लार्ग यस प्रनक्रयामा ववद्याथी पतन सहभागी गराउनपुछफ । 

विद्याथी मलूयांकन को अमभलेख िथा कायासञ्चनयका व्यिस्थापन 

१. ववषयक्षेत्रगत रूपमा प्रत्येक ववद्याथीको कायफसञ्चतयका र्ाइलमा तनम्नअनसुार व्यवजस्थत गरी 
राख्नपुछफ ः– 

– ववषयक्षेत्रगत रूपमा प्रत्येक र्थम वा ववषयक्षते्रको मलू्यांकन अलभलेख ववद्याथीको कायफसञ्चतयका 
र्ाइलमा लसललसलाबद्ध गरी राख्नपुछफ । 

 – कायफसञ्चतयका र्ाइलमा ववद्याथीको प्रगतत स्पष्ट्ट हुने सहयोग पगु्ने खालका ववद्याथीका नमनुा कायफ 
तथा लसजफनाहरू समयबद्धरूपमा लसललसला लमलाइ राख्नपुछफ । यसमा जुनसकैु कायफ समावेश नगरी 
उपलजब्ध स्तर झल्काकाउने प्रतततनर्ध कायफहरूमा समावेश गनुफपछफ । यसमा यततन ैकायफ समावेश गनुफपछफ 
भन्न ु उपयकु्त   नभएपतन ववषयवस्तकुो प्रत्येक क्षेत्र वा र्थमबाट १ देखख ३ कायफ तथा समग्रमा 
ववषयक्षेत्रगत रूपमा गररने पााँचओटासम्म लसजफनात्मक कायफ समावेश गनुफ उपयकु्त हुन सक्छ । 

–  कायफसञ्चतयका र्ाइलमा समावेश गररएका कायफ तथा अलभलेखहरूको समयबद्ध सचूी लभत्री कभरपषृ्ट्ठमा 
राखखनपुछफ  

– प्रत्येक ववद्याथीको कक्षा १ मा तयार गररएको कायफसञ्चतयका र्ाइललाई न ैकक्षा ३ सम्म तनरन्तर 
गनुफपछफ । लशक्षक पररवतफन भएमा र्ायल हस्तान्तरण गनुफपछफ । 

स्थानीय पाठक्रमको गथमगि मूलयांकन फाराम 

कक्षा – १ 

ववषयवस्तु(र्थम)    

 

 मुख्य 
लसकाइ 
उपलजब्ध    

 

लसकाइ उपलजब्ध 
ववस्ततृीकरण/ 

उपलजब्ध सूचक    

तनयलमत पढाइपतछको 
मूल्यांकन    

थप सहायता पतछको 
मूल्यांकन 

मूल्यांकन 
का 

सम्भाव्य 

साधन 

 

 
सकेको/ 

नसकेको    

लमतत अङ्कन  
सकेको/ 

नसकेको    

लमतत अङ्कन 

नगरपाललका र नगरपाललका नगरपाललकाको        
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वडा पररचय र मरु् 
बसेको 
वडाको नाम 
र रहेको 
स्थान 
बताउन 

नाम बताउन 

नगरपाललकाको 
ठेगाना बताउन 

       

मरु् बस्ने वडा 
पदहचान गनफ 

       

मरु् बस्ने 
वडाको ठेगाना 
बताउन 

       

अलभभावकको सही:      लशक्षकको सही: उपलजब्ध 

प्रततशत 

      

स्थानीय पाठ्यक्रम लशक्षण गने लशक्षकले मार्थको नमुनाको मधारमा कक्षा १ देखी ३ सम्मका सव ै
र्थमगत मूल्यांकन र्ाराम तयार गरी ववद्याथी मूल्यांकन अलभलेखखकरण गनुफपदफछ । मार्थको र्ारम 
उदाहरणको रुपमा कक्षा १ को नगरपाललका पररचय भन्ने र्थमको हो । यसलैाई मधार मानेर मुख्य 
लसकाइ उपलब्धी पुरा भए/नभएको यनकन गनफ र सुधारात्मक लशक्षण लसकाइ मार्फ त लसकारुलाई थप 
सहयाता प्रदान गनफ यस नकलसमको मूल्यांकन ढााँचालाई उपयोग गनुफपने हुन्छ । 

२. ववद्याथीको कायफसञ्चतयकालाई तनम्नअनसुार प्रयोग गनफ सनकन्छः 

–  लशक्षकले ववद्याथीको लसकाइ प्रगततको अनगुमन गनफ, लसकाइ योजना तथा लसकाइ सधुारको योजना 
बनाउन 

– ववद्याथीले मफ्नो कायफ तथा लसकाइ प्रगतत तथा कमजोरीको जानकारी प्राप्त गरी लसकाइ सधुारमा 
लाग्न र मफ्नो कायफ र उपलजब्धबारे मत्मववश्वास पदैा गनफ तथा थप कायफ तथा उपलजब्धका लार्ग 
प्रोत्सादहत हुन 

 – अलभभावकले ववद्याथीको कायफ तथा लसकाइ प्रगतत तथा कमजोरी सधुारमा सहयोग गनफ जानकारी प्राप्त 
गनफ  

– ववद्यालयले ववद्याथीको लसकाइको प्रमाणका रूपमा ललइ अर्ग्रम लसकाइ अवसर प्रदान गनफ, सब ै
ववद्याथीलाई प्रोत्साहन गनफ, लशक्षक ववकास तथा प्रोत्साहन कायफको योजना गनफ र जवार्देही व्यक्त गनफ 
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– ववद्यालय व्यवस्थापनको ववद्यालय समदुाय सधुार गरी लसकाइ वातावरण सधुार गनफ 

  विद्याथीको व्यन्क्िगि वििरण 

१.   ववद्याथीको वयैजक्तक तथा पाररवाररक वववरण 

क) ववद्यालयको नाम र ठेगानाः ......... ......... ......... .......... ....... ......  

ख) ववद्याथीको नामः ........ ............. .............. ग) जन्म लमततः ........ ......... ....... .....  

घ) ववद्याथीको घरको ठेगानाः  

ङ) पाररवाररक वववरण 

अ) ममाको नामः ...... ........ ...... ......  पेसाः .... ........ ...... सम्पकफ  नःं ........ ...  

म) बाबकुो नामः ........ ....... ......   पेसाः ..... ...... ......   सम्पकफ  नःं ....... .... 

च) बाबमुमाबाहेक अरू कसलेै अलभभावकत्व ललएको भएमा स्थानीय अलभभावककोः 

(अ) नामः ..... ..... ...... ......      (म) ववद्याथीसाँगको नाताः ...... .... .... 

छ) ववद्यालय भनाफ लमतत र कक्षाः .. .... ..... .....  

ज) मातभृाषा, घरपररवारमा बोललने भाषा र अन्य भावषक क्षमताः ...... ........ ......... ....... 

झ) अतघल्लो अनभुवः ..... ...... ....... ...... .......  

(अ) कक्षा १ भनाफ भएको भए प्रारजम्भक बालववकास तथा लशक्षाको अनभुव भए नभएको 

(म) अन्य कक्षामा भनाफ भएको अन्य ववद्यालयको अनभुव: .... ......... ....... .... ...... 

स्िास््यसम्बतधी वििरण  

क) तौल र उचाई 

लमतत: …............................  तौल (के.जी.मा): …………… उचाई:(से.मी.मा): ……….. प्रततकृया(यदद छ भने): 

………..   

ख) कुन ैववशषे रोग भएमा सोबारे दटपोटः ............................................................... 
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ग) कुन ैअपाङ्गता भए सोको वववरणः ................................................................... 

घ) अन्य कुन ैवववरण उल्लेख गनफ मवश्यक भएः ..................................................... 

 विद्याथीको समग्र प्रगनि प्रनििेर्दनको ढााँचा (कक्षा १–३) 

ववद्याथीको नामः ................................  कक्षाः ......... रोल नं: ........ 

ववद्यालयको नामः .............................     सङ्केत न.ं:          वषफः ........... 

उपजस्थततः ववद्यालय सञ्चालन भएको ददनः ..................   उपजस्थत भएको ददन र प्रततशतः .......... 

क्र.स.ं    

 

ववषयक्षेत्र (र्थम)    

 

कायफघण्टा  लसकाइ 
उपलजब्ध 
सङ्ख्या 

स्तरअनसुार 
उपलजब्ध 

सङ्ख्या 

समग्र 
उपलजब्ध 
स्तर 

 

१ मफ्नो वडा तथा नगरपाललकाको 
पररचय र भौगोललक अवस्था 

२५  कमजोर: 

सामान्य: 

राम्रो: 

उछच: 

 

२ सामाजजक तथा धालमफक ससं्कार र 
ससं्कृतत 

२०  कमजोर: 

सामान्य: 

राम्रो: 

उछच: 

 

३ स्थानीय सामाजजक मलू्य मान्यताहरु २५  कमजोर: 

सामान्य: 

राम्रो: 
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उछच: 

४ मदहला तथा बालयौन दहसंा र बालश्रम २०  कमजोर: 

सामान्य: 

राम्रो: 

उछच: 

 

५ स्थानीय उपजहरु र तीनको उपयोग २०  कमजोर: 

सामान्य: 

राम्रो: 

उछच: 

 

६ स्थानीय धालमफक तथा पयफटकीय 
स्थलहरु 

२०  कमजोर: 

सामान्य: 

राम्रो: 

उछच: 

 

७ स्थानीय ज्ञान सीप पेशा व्यवसाय र 
प्रववर्ध 

 

३०  कमजोर: 

सामान्य: 

राम्रो: 

उछच: 

 

८ दनवुार/तामाङ् भाषाको र्चनारी मवश्यकतानसुार 
समायोजन गने 

 कमजोर: 

सामान्य: 

राम्रो: 
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उछच: 

क) ववषयगत लसकाइ उपलजब्ध मापनको अलभलखेका मधारमा कमजोरलाई उपलजब्ध सङ्ख्या १, राम्रोलाई 
उपलजब्ध सङ्ख्या २, सामान्यलाई उपलजब्ध सङ्ख्या ३ र उछच दक्षता भएकोलाई उपलजब्ध सङ्ख्या ४ 
प्रदान गने । 

ख) ववषयगत लसकाइ उपलजब्ध प्रततशतका मधारमा समग्र ववषयक्षेत्रगत लसकाइ उपलजब्ध स्तर उत्कृष्ट्ट 
(९०–१००%) लाइ A+, उछच (७५–९०%) लाइ A, राम्रो (६०–७५%) लाइ B, सामान्य (४०–६०%) लाइ C, 

कमजोर (२०–४०%) लाइ D र ज्यादै कमजोर (०–२०%) लाइ E स्तर तनधाफरण गनुफपछफ । 

   कक्षा मशक्षक              प्रधानाध्यापक                ममनििः 

  विषयक्षेत्रगि रपमा मलूयांकन गने िररका िथा अमभलेख फारामहर: 

 - मखु्य लसकाइ उपलजब्धलाई ववद्याथीको लसकाइ स्तरअनसुार १ देखख ४ सम्म रेदटङ गनुफपछफ । 
ववद्याथीका लसकाइ स्तर पदहचान गनफका लार्ग प्रयोग गनफ सनकने केही साधनका उदाहरण यहााँ ददइएको 
छ । लशक्षकले ववद्याथीको मलू्यांकन गदाफ प्रयोग गरेका साधन मदे्ध र्ाराममा उल्लेख भएमा त्यसमा 
र्चन्ह लगाउने र अन्य साधन प्रयोग गरेको भए सो साधनको उल्लेख सोही लहरमा उल्लेख गने । 

- हरेक मखु्य लसकाइ उपलजब्धको हालसल भयो वा भएन भतन यनकन गनुफपछफ । यसका लार्ग एउटा 
लसकाइ उपलजब्ध परीक्षण गनफ एक भन्दा बढी मलू्यांकन साधन मवश्यक हुन पतन सक्दछ भने कततपय 
अवस्थामा एउटै साधन वा एकैपटकको परीक्षणबाट एकभन्दा बदढ लसकाइ उपलजब्ध पतन परीक्षण गनफ 
सनकने कुरालाई लशक्षकले ववचार गनुफपदफछ । 

- सब ै ववद्याथीले न्यनूतम लसकाइ स्तर प्राप्त गरी मार्थल्लो स्तरको लसकाइ अवसर प्रदान गनफ 
मलू्यांकनले सहयोग गनुफपदफछ । यसका लार्ग तनयलमत लसकाइ प्रनक्रयापतछ गररएको मलू्यांकनमा कुन ै
लसकाइ उपलजब्धमा १ वा २ स्तर मात्र हालसल गनफ सकेमा सधुारात्मक लसकाइ गरी उपलजब्ध ववृद्धको 
सतुनजश्चत गररनपुदफछ । यसका लार्ग सधुारात्मक लसकाइपश्चात ्ववद्याथीको पनुः मलू्यांकन भए अनसुार 
अलभलेखखत गनुफपदफछ । 

 - सामान्यतया सब ै प्रत्येक ववद्याथीको लसकाइ स्तर न्यनूतम ३ पयुाफउने गरी सधुारात्मक लसकाइ 
नक्रयाकलाप सञ्चालन गनुफपदफछ । तसथफ कुन ैपतन ववद्याथीलाई लसकाइस्तर १ म ैछाड्न भने हुाँदैन । कुन ै
ववद्याथी पटक पटकको सधुारात्मक लसकाइबाट पतन लसकाइस्तर १ भन्दा मार्थ जान सकेन भने त्यसका 
कारण पदहचान गरी सधुारका उपाय पदहचान गने र लसकाइ सधुार प्रयोजनका लार्ग उपचारात्मक लशक्षण 
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लसकाइ मवश्यक हुनसक्छ । उपलजब्ध स्तर ३ प्राप्त गने ववद्याथीलाई पतन मार्थल्लो उपलजब्ध हालसल 
गनफ अवसर प्रदान गररन ुपदफछ । लशक्षण लसकाइका क्रममा उपलजब्ध स्तर ४ पयुाफउन ुअपेक्षक्षत छ । 

ववषयक्षेत्र तथा र्थमअन्तगफका लसकाइ उपलजब्धको अङकन गररसकेपतछ ववषयक्षते्र तथा र्थमको समग्र 
उपलजब्ध प्रततशत तनम्नअनसुार तनकाल्नपुछफः   

ववषयक्षेत्रगत तथा र्थमगत उपलजब्ध प्रततशत = 
उपलजब्ध स्तरको अंकको जोड

४× मूल्यांकन गररएको लसकाइ उपलजब्धहरूको सङख्या ×१०० 

उपलजब्ध प्रततशतलाई अक्षराङ्कनसाँग लमलान गरी तनम्नअनसुार प्रस्ततु गनुफपने छः 

उपलजब्ध प्रततशत    अक्षरमा उपलजब्ध स्तर    उपलजब्धस्तरको व्याख्या 

 

० – २० E ज्यादै कमजोर 

२०– ४०    D कमजोर 

४०– ६०    C सामान्य 

६०– ७५    B राम्रो 

७५– ९०    A उछच 

९०– १००    A+ उत्कृष्ट्ट 

   

कक्षाको अन्तमा सब ै लसकाइ उपलजब्धमा प्राप्त उपलजब्धस्तरको अङ्कका मधारमा ववद्याथीको ववषय 
क्षेत्रगत 

समग्र उपलजब्धस्तर तनधाफरण गनफ सनकन्छ । ववषय क्षेत्रगत समग्र उपलजब्ध प्रततशत तनम्नअनसुार 
तनकाल्नपुछफः 

   उपलजब्धस्तरको अङकको जोड = 
उपलजब्ध स्तरको अंकको जोड

४× मूल्यांकन गररएको लसकाइ उपलजब्धहरूको सङख्या ×१०० 

यो उपलजब्ध प्रततशतको व्याख्या मार्थको बुाँदा ५ अनसुार गनुफपछफ । 
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सन्ञ्चि अमभलेखको नमनुा 

१. ववद्याथीको नाम   .........................................           ववद्याथीको र्ोटो 

२. ववद्याथीको व्यजक्तगत वववरण 

(क) जन्म लमततः ................................................ 

(ख) जन्म स्थानः ....................................................................... 

(ग) ठेगानाः ............................................................................. 

(घ) ववद्यालयमा भनाफ लमततः ......................................................... 

३. ववद्याथीको स्वास्र्थय वववरण 

कक्षा   उचाइ   तौल   रोग भए 

१       

२       

३       

४       

५       

६       

७       

 ८ 

४. ववद्याथीको पाररवाररक वववरण 

बाबकुो नाम:                     शकै्षक्षक योग्यता:           पेसा:            जीववत⁄ मतृक: 

ममाको नाम:                    शकै्षक्षक योग्यता:           पेसा:             जीववत⁄ मतृक:      
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पररवार सङ्ख्याः दाजुभाइ सङ्ख्याः         दददीबदहनी सङ्ख्याः 

ववद्याथीको जन्मक्रमः 

ववद्याथीको सरंक्षकको नाम थरः          नाताः         शकै्षक्षक योग्यताः 

ववद्याथीको उपजस्थतत 

कक्षा: १        कक्षा:२         कक्षा:३         कक्षा:४         कक्षा: ५ 

ववद्यालय खुलेको जम्मा ददन:     ववद्याथी उपजस्थतत भएको ददन:     ववद्याथी अनपुजस्थतत भएको 
ददन:          

ववद्याथीको अलभरुर्च: 

कुन ैमहत्वपणूफ घटनाको वववरण: 

मशक्षकलाई ननरे्दशनिः 

हाम्रो पााँचखाल(स्थानीय पाठ्यक्रम)को मूल्यांकन र अलभलेखीकरण सन्दभफमा कक्षा (१–३) को 
मार्थ उजल्लखखत ढााँचामा सतप्रततशत तनरन्तर मलू्यांकन प्रणालीमा अलभलेखीकरण गनुफपने हुन्छ 
। कक्षा (४–७)को मूल्यांकन ढााँचा एवम ्अलभलेखीकरण भने कक्षा ८ ववलशष्ट्टीकरण ताललकालाई 
मधार मानेर मर्ैं ले तयार गनुफपने छ । कक्षा ४, ५ मा दशवटा प्रश्न नै ववषयगत नबनाएर ३० 
प्रततशत बरावरको ववषयगत  र  २०  प्रततशत  बराबरको बहुबैकजल्पक, खाली ठाउाँ   भने, जोडा 
लमलाउने र दठक बेदठक प्रश्न तयार गने र सोको मधारमा मूल्यांकन गनुफपदफछ । ३० प्रततशत 
बरावरको ववषयगत प्रश्नलाई ज्ञान, लसप र उछच क्षमता प्रदशफन हुने प्रश्न तयार गनुफपदफछ । ५० 
प्रततशत मूल्यांकन प्रयोगात्मक हुने भएकोले कक्षा ८ कै प्रयोगात्मक मूल्यांकनको मधारमा 
मूल्यांकन गने र अलभलेखीकरण गने व्यवस्था लमलाउनु पने हुन्छ । 

 

हाम्रो पााँचखाल (स्थानीय पाठ्यक्रमको) विमशन्ष्टकरण िामलका: कक्षा ८ 

प्रयोगात्मकः ५० प्रततशत 

सदै्धाजन्तकः ५० प्रततशत 
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 प्रयोगात्मक मलू्यांकनको ववलशष्ट्टीकरण ताललका 

ववषय क्षेत्र (र्थम) नक्रयाकलाप अकंभार 

 

कैनर्यत 

नगरपाललकाको भौगोललक 
प्राकृततक राजतनततक तथा 
प्रशासतनक अवस्था 

१.नगरपाललकाको भौगोललक प्राकृततक अवस्था 
झजल्कने गरर सामाजजक नक्सा तनमाफण  

२. राजतनततक तथा प्रशासतनक अवस्थाको र्चत्रण 
गरर प्रततवेदन तयारी 

१०  

सामाजजक तथा धालमफक ससं्कार 
र ससं्कृतत  

स्थानीय धालमफक ससं्कार र ससं्कृतत सम्बन्धमा   
पररयोजना प्रववतवेदन प्रस्ततुत 

 

५  

स्थानीय सामाजजक मलू्य 
मान्यताहरु 

१.स्थानीय सामाजजक मलू्य मान्यता   सम्बन्धमा   
पररयोजना प्रववतवेदन प्रस्ततुत 

२. सकारात्मक व्यवहार प्रदशफन       

१०  

मदहला तथा बालयौन दहसंा र 
बालश्रम 

समाजमा भएका मदहला तथा बालयौन दहसंा र 
बालश्रम सम्वजन्ध घटनाहरु समेदटने गरी पररयोजना 
प्रततवेदन प्रस्ततुी 

५  

स्थानीय उपजहरु र तीनको 
उपयोग 

स्थानीय उपजहरु र तीनको उपयोग सवंन्धमा 
वववरण तयारी र प्रस्ततुी 

५  

स्थानीय धालमफक तथा पयफटकीय 
स्थलहरु 

स्थानीय धालमफक तथा पयफटकीय सम्पदा सम्बन्धी 
वववरण प्रस्ततुत (कुन ै५ सम्पदाको वववरण)     

 

५  

स्थानीय ज्ञान सीप पेशा 
व्यवसाय र प्रववर्ध 

१. कुन ैएक रैथाने लसप प्रस्ततुत 

२. कुन ै एक रैथाने लसप तथा प्रववर्धको 
पदहचान,सरंक्षण, ववकास र प्रचार प्रसार सम्बन्धी 

१०  
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प्रततवेदन       

 

जम्मा  ५०  

 

सदै्धाजन्तक मलू्यांकनको ववलशष्ट्टीकरण ताललका 

एकाइ (र्थम)    प्रश्न 
सखं्या    

अकं ज्ञान सीप उछच 
दक्षता 

कैनर्यत 

नगरपाललकाको भौगोललक प्राकृततक राजतनततक तथा 
प्रशासतनक अवस्था 

२ १० १ १   

सामाजजक तथा धालमफक ससं्कार र ससं्कृतत  १ ५ १    

स्थानीय सामाजजक मलू्य मान्यताहरु २ १० १  १  

मदहला तथा बालयौन दहसंा र बालश्रम १ ५   १  

स्थानीय उपजहरु र तीनको उपयोग १ ५   १  

स्थानीय धालमफक तथा पयफटकीय स्थलहरु १ ५  १   

स्थानीय ज्ञान सीप पेशा व्यवसाय र प्रववर्ध २ १०  १ १  

जम्मा १० ५०     

 

 प्रयोगात्मक काया 

हाम्रो पााँचखाल (स्थानीय पाठ्यक्रम) अन्तगफत कुल कायफघण्टाको ५० प्रततशत समय प्रयोगात्मक कायफलाई 
ब्यवस्थापन गनुफपदफछ । कक्षालभत्र गररने अभ्यासात्मक नक्रयाकलाप, मफ्नो स्थानीय पररवेशमा गररने क्षते्र 
भ्रमण, सामदुातयक कायफ वा पररयोजना कायफसमेतलाई उल्लेखखत समय व्यवस्थापन गनफ सनकन्छ । 
प्रयोगात्मक कायफका लार्ग स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सम्बजन्धत ववषयमा जानकार ब्यजक्तहरू मार्फ त स्रोत 
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ब्यजक्तको रुपमा सहयोग ललनपुने पतन हुन सक्छ । प्रयोगात्मक मलु्यांकनका लार्ग तनम्नानसुारका 
मधारहरूलाई उपयोग गनफ सनकन्छः 

- क्षते्रभ्रमण, सामदुातयक कायफ तथा सोधखोज गरी प्रततवेदन प्रस्ततुत 

- प्रयोगात्मक कायफका अलभलेख 

- सामग्री तनमाफण तथा लसप प्रदशफन 

- लघ ुयोजना तथा कायाफन्वयनका खाका सदहतको वववरण प्रस्ततुत 

- STEAM Based योजना प्रस्ततुत 

- मौखखक कायफ 

१२. स्थानीय विषय मशक्षण गने मशक्षकलाई सललाह र सुझाि 

स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीयता केजन्द्रत हुन्छ । स्थानीय मवश्यकताको जगमा स्थानीय सरोकारवालाहरूको 
सनक्रय सहभार्गतामा स्थानीय पाठ्यक्रम तयार हुन्छ । यो लर्चलो प्रकृततको हुने भएकोले समय, सन्दभफ र 
मवश्यकताको मधारमा यसलाई सहजै पररस्कृत एवम ् पररमाजफन गनफ पतन सनकन्छ । राजष्ट्रय 
पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका ववषय जुन स्थानीय सन्दभफमा मवश्यक र महत्वपणूफ छ, ती ववषय क्षेत्रहरू 
न ैस्थानीय पाठ्यक्रममा समेदटन्छन ्। स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय मवश्यकताका कुराहरू समेटी मफ्नो 
मौललक कला, ससं्कृतत र पेसासाँग चासो बढाउन स्थानीय सरोकारवालाहरूको न ै क्षमता अलभववृद्ध गदै 
स्थानीय तहम ैतनमाफण गरी कायाफनवयन गने पाठ्यक्रम पतन हो । यो केन्द्रमखुी हुाँदैन । हुन ुहुदैन पतन । 
यो ववकेजन्द्रत पाठ्यक्रम हो । स्थानीय मवश्यकतालाई दृजष्ट्टगत गरी तयार गररने स्थानीय पाठ्यक्रम 
कायाफन्वयन गनफ त्यतत सजजलो हुदैन । तर, सम्पणूफ सरोकारवालाहरूको ववश्वास जजत्न सकेको खण्डमा 
यसको कायाफन्वयन त्यतत गारो पतन देखखदैन । यसको कारण के हो भने स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय 
स्रोत साधनकै प्रयोग गरेर कायाफन्वयन गनफ सनकन्छ । पाठ्यक्रम  तयार भएपतछ पाठ्यपसु्तक न ैनभए 
पतन पाठ्यक्रम कायाफन्वयन गनफ ववद्याथी र लशक्षकको सयंकु्त प्रयास हुाँदा सजजल ै सनकन्छ । नेपाल 
ववववधताले भररपणूफ मलुकु हो । यहा“का प्रत्येक टोलटोल र गाउाँगाउाँमा र्रक र्रक ससं्कृतत, रीततररवाज र 
परम्परा पाइन्छन ्। भौगाललक पररवेश, जातजातत, ससं्कार एवम ससं्कृतत र मलू्यमान्यता पतन ववववधता 
पाइन्छ । काभ्रपलाञ्चोक जजल्लाको हकमा पतन यही कुरा लाग ू हुन्छ । पााँचखाल नगरपाललकाको 
सन्दभफमा पतन ।  
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नेपालमा अपार स्रोत र सम्भावनाको भण्डार छ । हामीमा त्यसलाई पदहचान र व्यावसायीकरण गने लसप 
र अलभवजृत्तको मात्र खााँचो छ । पााँचखाल नगरपाललका पतन प्राकृततक स्रोत साधन, पयफटकीय सम्भावना, 
जाततगत ववलशष्ट्टताले धतन छ । प्रशस्त जनशजक्त भएर पतन ततनलाई मर्थफक ववकासको मलू धारमा 
ल्याउन सनकएको छैन । स्वरोजगरीको लसजफना गनेभन्दा अरुले लसजफना गरी ददएको रोजगरीमा मजदरुी 
गने खालका जनशजक्त ददनानदुदन बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । पााँचखाल नगरपाललकाले ववलभन्न पेसा 
एवम ् ब्यावसाय गनफ चाहने व्यजक्तहरूलाई मर्थफक सहायता, ववना र्धतो सरल कजाफ ववतरण जस्ता 
कायफक्रमहरू अगाडड बढाईरहेको छ । तर पतन हालका वषफमा समदुायका यवुा लशक्षक्षत बेरोजगारका रूपमा 
पररणत भइरहेका छन ् । यस्तो अवस्था मउन ु हाम्रो जस्तो ववकासोन्मखु मलुकु र पाललकाका लार्ग 
ववडम्बनाको कुरा हो । हाम्रो देशमा औद्तयगक क्षते्र र सो क्षेत्र तनकै सानो भएकाले यहााँ सीलमत व्यजक्तले 
मात्र अवसर पाउन सक्न ेअवस्था छ । स्थानीय स्रोत र साधन खेर गई कृबत्रम गररबीको अवस्था लसजफना 
भएको देखखन्छ । हामीले बालबाललकालाई स्थानीय सामाजजक, मर्थफक, सांस्कृततक एवम ्धालमफक अवस्था र 
महत्वका बारेमा पतन लसकाउनपुने हुन्छ । स्थानीय स्रोत साधनको अर्धकतम पररचालन गरी व्यजक्तलाई 
मर्थफक ववकासमा सक्षम बनाउने कायफमा स्थानीय पाठ्यक्रमको अहम ्भलूमका रहेको हुन्छ । स्थानीय 
पेसा, व्यावसाय तथा जीववकोपाजफनमा लसकारुलाई सहभागी गराउन पतन यो स्थानीय पाठ्यक्रम उपयोगी 
लसद्ध हुनेछ । त्यसलेै यस्ता स्थानीय पक्षलाई समेटेर बालबाललकालाई लसकाउनको तनजम्त यो स्थानीय 
पाठ्यक्रम तयार पाररएको हो । यस्तो पाठ्यक्रम कुन ैएक ववद्यालय वा नजजकका ववद्यालयका समहूले 
लमलेर बनाई लाग ुगनफ सक्छन ्। यो   पाठ्यक्रमको नमनुामा कुन ैस्थान ववशषे नतोनकएको हुनाले केही 
सामान्यजस्तो देखखन्छ । स्थानीय पाठ्यक्रमले तनददफष्ट्ट गरेका कततपय ववषयवस्तहुरू मवश्यक 
स्रोतसामग्रीहरूको खोजी गरी उपयोगमा पयुाफउन ुपने हुन्छ । यसको लार्ग मवश्यक स्रोत साधनको खोजी 
गनफ समेत नक्रयालशल हुन मवश्यक छ । ववद्याथीले प्रत्यक्ष भाग ललएर वा सम्बजन्धत व्यजक्त वा ववज्ञ 
व्यजक्तहरूसाँग छलर्ल गरेर पाठ्यक्रमका तनधाफररत ज्ञान, सीप र अलभवजृत्त हालसल   गनफ सक्नेछन ् । 
स्थानीय ववषय लशक्षण गनफ लशक्षकहरूले मलूतः तनम्नकुराहरूमा ध्यान ददन मवश्यक हुन्छः 

(क) स्थानीय ववषयले तनददफष्ट्ट गरेको क्षते्र, क्रम र उद्देश्यलाई केन्द्रववन्दमुा राखरे लसकारुको व्यजक्तगत 
ववलभन्नता र सामाजजक ववववधता अनरुुपको पाठ्यवस्तलुाई प्रोत्साहन गने, 

(ख) सान्दलभफक स्थानीय ववषयवस्त ुर मवश्यकतालाई जोड्दै लसकारुको सकृय सहभार्गता बढाउन ववशषे 
ध्यान ददने, 

(ग) स्थानीय पेसा, ब्याबसाय, समाज, ससं्कृतत, भगूोल, जाततगत र भाषागत अवस्थाको मधारमा लसकारुको 
अपनत्व हुनेखालको लशक्षण लसकाइ नक्रयाकलाप सञ्चालन गने, 
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(घ) मवश्यकता अनसुार STEAM Based learning योजनालाई समरु्चत रुपमा उपयोग गने, 

 (ङ) पाठ्यक्रमको ममफ र भावना अनसुार कक्षागत रुपमा सामान्यबाट जदटलतर्फ का ववषयवस्तहुरूको 
सोपान लमलाएर लशक्षण लसकाइ नक्रयाकलाप सञ्चालन गने, 

(च) कक्षाकोठालभत्र लसकाइका लार्ग गनफ सनकने नक्रयाकलापहरूः समहू कायफ, छलर्ल, प्रश्नोत्तर, अन्तनक्रफ या, 
ब्याख्या, प्रयोगात्मक अभ्यास, अलभनय, नाटक मददलाई लशक्षण लसकाइसाँग जोडदै लसकाइका 
प्रभावकारीतामा ध्यान ददन,े 

(छ) कक्षाकोठा बादहर लसकाइका लार्ग गनफ सनकने नक्रयाकलापहरूः पररयोजना कायफ, सामदुातयक कायफ, 
कायफमलूक अनसुन्धान, क्षते्र भ्रमण, प्रत्यक्ष अवलोकन, बाल अनसुन्धान, घटना अèययन, ववलभन्न 
व्यजक्तहरूसाँग प्रत्यक्ष कुराकानी, लक्षक्षत समहू छलर्ल मदद पक्षमा पाठ्यक्रमका उद्देश्य सम्बजन्धत गराई 
लशक्षण लसकाइ नक्रयाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयत्नरत रहने, 

(ज) लसकाइलाई ददगो र उद्देश्यमलक बनाउन लसकारुलाई गरेर लसक्ने (learning by doing) लसद्धान्तको 
व्यवहाररक प्रयोगमा ध्यान ददने, 

(झ) मलू्यांकन का लार्ग पेपर पेजन्सल टेस्ट भन्दा पतन तनरन्तर अभ्यास एवम ्पररयोजना कायफ तथा 
लसकारुको अलभव्यजक्त र व्यवहार पररवतफनको अवस्थालाई ख्याल गने, 

(ञ) ववलभन्न स्रोतसामग्री सकंलन गरी पाठ्यक्रमल े तनददफष्ट्ट गरेका लसकाइ सक्षमता प्राजप्तका लार्ग 
प्रयत्नशील रहने, 

(ट) मलू्यांकन गदाफ लसकारुको कायफलाई प्रशसंा गने, लसजफनात्मक अलभव्यजक्त र अभ्यासात्मक 
नक्रयाकलापको जगमा लसकारुले प्राप्त गरेको ज्ञान, लसप, अलभवजृत्त र व्यवहाररक पक्षलाई माँकलन गने, 

(ठ) स्थानीय ववषय पढाउने लशक्षकहरूवीच अनभुव मदान–प्रदान गरी मइपरेका समस्याहरू हल गनफ हदफम 
नक्रयालशल रहने, 

(ड) पाठ्यक्रमलाई समसामतयक बनाउन मवश्यक महशसु भएको अवस्थामा पाललकास्तरीय छलर्ल गरी 
मवश्यक पररमाजफन गनफ पहल गने, 

(ढ) लसकारुलाई उत्पादनसाँग गााँस्दै श्रमलाई सम्मान गने तथा अग्रजहरूको योगदानको कदर गदै असल 
मचरण, नतैतक मलू्यमान्यता, अनशुासन तथा सभ्यता सम्बन्धी पक्षहरूमा मरू् र लसकारु दवुकैो 
भलूमकालाई समन्वयात्मक ढंगले ववकास र ववस्तार गनफ प्रयत्नशील रहने, 
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(ढ) मर्नो पररवेश, स्थानीयता, जन्मभलूम, मफ्नो भाषा, ससं्कृतत, कलाकौशल, ससं्कार, चाडपवफ, 
मलू्यमान्यता, स्थानीय पशेा, व्यवसाय र प्रववध जस्ता पक्षहरू लशक्षण गदाफ मवश्यकतानसुार सम्बजन्धत 
ववषयमा जानकार व्यजक्तहरूलाई स्रोत लशक्षकको रुपमा बेलाबेलामा ममन्त्रण गरी अनभुव साटासाट गने 
पररवेश तनमाफण गने । 

 

 

 

 


