
भूमिका 

 

मिक्षा सिाज मिकास र  सिाज पररिर्तनको आधार हो । औपचाररक मिक्षालाई ब्यिमथिर् र 

योजनाबद्धरूपिा सञ्चालन गनत पाठ्यक्रिको आिश्यकर्ा पर्तछ । पाठ्यक्रि मनिातण, मिकास र पररिाजतन गने 

कुरा  मनरन्र्र चमलरहने प्रक्रक्रया हो । सिाजको आिश्यकर्ा,मसकारुको रुमच, क्षिर्ा, अमभभािकको चाहना 

अनुरुपको पाठ्यक्रि मनिातण गरी कायातन्ियन गनत सकेिा यसबाट अपेमक्षर् लक्ष्यहरु प्राप्त गनत सक्रकन्छ । रामिय 

पाठ्यक्रि प्रारुप-२०७६अनुसार िैमक्षक सत्र २०७७ साल र्ेखी आधारभूर् र्ह (कक्षा १–३) को पाठ्यक्रि 

पररिर्तन गरी कक्षा १-३ िा एकीकृर् पाठ्यक्रि र कक्षा ४-८ िा मिषयगर् पाठ्यक्रि लागू गररएको छ । रामिय 

पाठ्यक्रि प्रारुप-२०७६ अनुसार आधारभूर् र्ह (कक्षा १–३)िा थिानीय मिषय साप्तामहक ५ पाठ्यघण्टाको 

र्रले बार्षतक १६० कायतघण्टा र आधारभूर् र्ह (कक्षा ४–८) को लामग साप्तामहक ४ पाठ्यघण्टाको र्रले 

बार्षतक १२८ कायतघण्टा मनधातरण गररएको छ । यसै व्यिथिालाई ध्यान क्रर्र्ै सााँफेबगर नगरपामलकाको 

थिानीय पाठ्यक्रि मिकास गन ेक्रििा “हाम्रो सााँफेबगर” मिषयको पाठ्यक्रि मनिातण गररएको हो । थिानीय 

पाठ्यक्रि र्यार गनत सााँफेबगर नगरपामलकाका प्रिुख श्री कुल बहार्रु कुाँ िर, उप-प्रिुख श्री मििला र्ेिी 

बुड्िापा एिि् प्रिुख प्रिासक्रकय अमधकृर् श्री लक्ष्िी प्रसार् ििात िाट प्राप्त िागतर्ितन अत्यन्र् िहत्िपूणत छ ।  

आिश्यक सझुाि, सल्लाह र पररिर्र्तर् पररिेि अनुकूल पररिाजतन गर्ै लैजान सक्रकने गरी यो पाठ्यक्रि मनिातण 

गररएको हो । 

थिानीय पाठ्यक्रि मिकास र्िा कायातन्ियन िागतर्ितन २०७६ सरोकारिालाहरूसगाँको छलफल, 

पाठ्यक्रि मनिातण कायतर्लको अिक िेहेनर् र सािुमहक लगनिीलर्ा र्िा नगरपामलकाको सहयोग र्िा 

सिन्ियिा यो पाठ्यक्रिको रुपरेखा र्यार गररएको छ । यस पाठ्यक्रििा र्हगर् सक्षिर्ा मसकाइ 

उपलब्धी,मसकाइ उपलब्धीको के्षत्र र्िा क्रि,मसकाइ उपलब्धीको मिथर्ृमर्करण,मिक्षण मसकाइ क्रक्रयाकलाप 

र्िा मिमध,िूल्याङ्कन,िैमक्षक सािग्री,मिक्षणको िाध्यि भाषा,मिमिमिकरण र्ामलका,रुमिक्स र अनुसूची 

सिाबेि गरी सिग्र पाठ्यक्रि ढााँचा र्यार गररएको छ । पाठ्यक्रि कायातन्ियनका सियिा र्ेमखएका 

सिथयाहरुलाई सम्बोधन गनत र्िा अमर्आिश्यक मिषय िथर्ु छुट्न गएको भए यस पाठ्यक्रिको संिोधनका 

क्रििा सिेटीने भएकाले रचनात्िक र्िा सिालोचनात्िक सुझािको अपेक्षा गररएको छ । 

 

 

 

थिानीय पाठ्यक्रि मनिातण कायतर्ल 
   सााँफेबगर नगरपामलका,अछाि 

  

  

 



 

 

 

 

िभुकािना 

मिमिधर्ाको सम्िान, मिकास, प्रचारप्रसार र सरंक्षण गने भरपर्ो िाध्यि भनेकै मिक्षा हो । मिक्षाको 

मिकास मबना अन्य पक्षको मिकास सम्भि नै हुर्नै । यस अितिा हेर्ात मिक्षा सम्पणूत मिकासको प्रिुख आधार पमन 

हो । सिग्र मिक्षा प्रणालीलाई ब्यिमथिर् गर्ै गणुथर्रीय मिक्षा प्राप्त गनत पाउने नागररकको अमधकारलाई सहज 

बनाउन सक्रकयोस भनेर हािीले सााँफेिगर नगरपामलकामभत्र मिमभन्न िैमक्षक कायतक्रिहरू सञ्चालन गर्ै आएका 

छ ाँ । अरु के्षत्रको मिकास जथर्ो मिक्षा के्षत्रको मिकास र्ुरुन्र्ै र्ेमखने खालको हुाँर्ैन र्िापी हािीले योजनाबद्ध 

रुपिा िैमक्षक मिकासका कािहरू गर् ैजााँर्ा हाम्रा भािी सन्र्र्ीहरूल ेपमन यसबाट प्रमर्फल मलन सके्नछन् । 

गुणथर्रीय र व्यिहार उपयोगी मिक्षाको िाध्यिले हािी सुसंथकृर् र सभ्य नागररक र्यार गनत ,सिृद्ध र 

मिकमसर् सिाज मनिातण गनत चाहान्छौं । संमिधानले क्रर्एको  अमधकार प्रयोग गरी िैमक्षक सत्र २०७८ बाट 

कक्षा १-८ को थिानीय पाठ्यक्रि मनिातण गरी कायातन्ियनिा ल्याउन पाउर्ााँ िलाई खुिी लागकेो छ । थिानीय 

पाठ्यक्रि मनिातण पश्चार्् त्यसको प्रभािकारी कायातन्ियनिा थिानीय र्हले आिश्यक अनुगिन गने 
मिद्यालयहरूले यसलाई कायातन्ियन गर्ै लाने र आिश्यकर्ाको आधारिा सियानुकूल बनाउर्ै लैजाने हो भने 

यसको प्रभािकाररर् अझै बढेर जाने िेरो मिश्वास छ ।   

 

सािामजक, भ गोमलक, आर्ितक, सांथकृमर्क,धार्ितक,प्राकृमर्क र्िा पयतटकीय थिल लगायर् अछाि 

मजल्ला मभत्रका  थिानीय जार् ,जामर्, भाषा, संथकार, सभ्यर्ा, िूल्यिान्यर्ा, परम्परा, चाडपित, हाटबजार, 

गीर्,संमगर् लगायर्का मिषयिथर्ुको िारेिा जानकारी हुनका सािै मर्नको संरक्षण सम्बद्धतन र प्रबद्धतन गने 

अमभप्राय यस पाठ्यक्रिले राखेको छ । रामिय पाठ्यक्रिले सिेट्न नसकेको र्र थिानीय आिश्यकर्ाको रुपिा 

रहेका मिषयिथर्ुहरूलाई पथकेको छ । यस अितिा यो पाठ्यक्रि सााँफेिगर नगरपामलकाको पमहचान कायि 

राख्न सफल हुने छ भन्ने मिश्वास मलएको छु । यस कायतिा मनरन्र्र र्िा अहोरात्र खरटनु भएका थिानीय 

पाठ्यक्रि मनिातण कायतर्लका सर्थयहरु, सहमजकरण गनुतहुने मिक्षा िाखा प्रिुख श्री महरा र्त्त भट्ट ज्यू को उच्च 

िूल्यङ्कन गर्ै धन्यबार् क्रर्न चाहन्छौं। अन्त्यिा, सााँफेिगर नगरपामलकाले र्यार पारेको थिानीय पाठ्यक्रि 

(कक्षा१-८) कायातन्ियनको पूणत सफलर्ाको िुभकािना व्यक्त गर्तछु । सािै सााँफेबगर नगरपामलका मभत्रका 

सम्पूणत मिद्यालयहरुले यस पाठ्यक्रिलाई मसजतनात्िक र्िा रचनात्िक र्ररकाले कायातन्ियन गनुत हुनेछ  र 

आगािी क्रर्नका जनप्रमर्मनमधहरुले यसको प्रभािकारी कायातन्ियन पुणत सहयोग गनुतहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्तछु । 

धन्यिार्। 

 

 

   कुल बहार्रु कुाँ िर 
       नगर प्रिुख 
सााँफेिगर नगरपामलका,अछाि 

 

 



 

 

 

 

थिानीय पाठ्यक्रि मनिातण कायतर्ल 
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स्थानीय पाठ्यक्रम(कक्षा १-८)  

 

“सुन्दर समृद्ध सााँफेबगर ; बनाऔं राष्ट्रकै नमुना नगर” 

  1 
 

स्थानीय पाठ्यक्रम -२०७८ 

क.पररचय 
  राष्ट्रष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारूप-२०७६ ले मागगष्ट्रनदेश गरेको ष्ट्रशक्षाको लक्ष्य तथा प्रक्रक्रया अनुरूप ष्ट्रशक्षा पद्धष्ट्रत 

सञ्चालनको मूल आधारका रूपमा पाठ्यक्रमलाई ष्ट्रलइएको छ । पाठ्यक्रमले ष्ट्रनष्ट्रित कक्षा वा तहको अध्ययन पूरा 

गरेपष्ट्रछ ष्ट्रवद्याथीहरूले हाष्ट्रसल गने सक्षमता र ती सक्षमता हाष्ट्रसल गनगका लाष्ट्रग ष्ट्रवषयगत रूपमा प्राप्त गनुगपने ष्ट्रसकाइ 

उपलष्ट्रधध ष्ट्रनधागरण गदगछ । ष्ट्रनष्ट्रित कक्षा वा तहको अध्ययन पूरा गरेपष्ट्रछ ष्ट्रवद्याथीहरूल ेहाष्ट्रसल गने सक्षमता र ती 

सक्षमता प्राष्ट्रप्तका लाष्ट्रग ष्ट्रवषयगत ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधधलाई पाठ्यक्रमले ष्ट्रनधागरण गदगछ । यस पाठ्यक्रममा ष्ट्रसकारुले 

हाष्ट्रसल गनुगपने सक्षमता तथा ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध र ती सक्षमता तथा ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध प्राष्ट्रप्तका लाष्ट्रग आवश्यक 

ष्ट्रवषयवस्त ुलगायत ष्ट्रसकाइ सहजीकरण प्रक्रक्रया र ष्ट्रवद्याथी मूल्याङ्कनका लाष्ट्रग आवश्यक ष्ट्रनदेशन सष्ट्रहतको ष्ट्रसकाइ 

योजनाका रूपमा बालबालीकाको ष्ट्रसकाइलाई मागगदशगन गनग आवश्यक पने तत्वहरू समावेश गरीएको छ । ष्ट्रवद्याथीका 

पूवग ष्ट्रसकाइ अनुभव,उसको पररवेश तथा पृष्ठभूष्ट्रम, रुष्ट्रच र क्षमतासष्ट्रहत वतगमानको आवश्यकता आकलन गरी उनीहरूल े

हाष्ट्रसल गनुगपन ेज्ञान, ष्ट्रसप, अष्ट्रभवृष्ट्रि सष्ट्रहतका सक्षमताहरू यस पाठ्यक्रममा समेरिएको छ । साथै यस पाठ्यक्रमल े

कायागन्वयन योजना तथा यसको कायागन्वयनको मूल्याङ्कनका आधारमा समसामष्ट्रयक सुधार तथा पररमाजगनका लाष्ट्रग 

ष्ट्रनदेशन गरीएको छ  ।  आधारभूत तहअन्तगगत कक्षा १–८ का लाष्ट्रग ष्ट्रवकास गरीएको पाठ्यक्रम राष्ट्रष्ट्रय पाठ्यक्रम 

ष्ट्रवकास तथा मूल्याङ्कन पररषदले परीक्षणका लाष्ट्रग स्वीकृत गरे अनुसार शैष्ट्रक्षक वषग २०७६ मा कक्षा एक मा परीक्षण 

गरीएको ष्ट्रथयो ।  

समाजको समग्र ष्ट्रवकासका लाष्ट्रग ष्ट्रशक्षा प्रणाली लाई सामाष्ट्रजक व्यवस्थाको एउिा उप–प्रणालीको रुपमा  

ष्ट्रलइएको छ । ष्ट्रशक्षा प्रणालीले समाजको ष्ट्रवकास तथा पररवतगनमा महत्वपूणग योगदान पुयागउाँछ । ष्ट्रशक्षा प्रणालीले 

आवश्यक जनशष्ट्रि उत्पादन गनग महत्वपूणग भूष्ट्रमका खेल्दछ । संघीय लोकताष्ट्रन्िक गणतान्िात्मक शासन पद्धष्ट्रत 

अनुसार स्थानीय सरकारल े नेपालको संष्ट्रवधानद्वारा प्रदि अष्ट्रधकारको आधारमा स्थानीय सरोकारवालाहरू साँग 

सहकायग गद ै उनीहरूकै चाहना, आवश्यकता र सहभागीतामा स्थानीय पुराताष्ट्रत्वक, ऐष्ट्रतहाष्ट्रसक, सामाष्ट्रजक, 

सांस्कृष्ट्रतक, धार्मगक, पयगिकीय स्थल तथा वस्तुहरूलाई समावेश गरी सााँफेबगर नगरपाष्ट्रलकाले आधारभूत तहको 

स्थानीय पाठ्यक्रम ष्ट्रनमागण गरेको छ । सााँफेबगर नगरपाष्ट्रलकाको नगर ष्ट्रशक्षा सष्ट्रमष्ट्रतले ष्ट्रमष्ट्रत २०७८/०८/०९ गते 

स्थानीय पाठ्यक्रम ष्ट्रनमागण कायगदल गठन गरी कायगदललाई ष्ट्रजम्मेवारी सुष्ट्रम्पए अनुरुप उि कायगदलले ष्ट्रमष्ट्रत 

२०७८/०८/२० गते देष्ट्रख ष्ट्रमष्ट्रत २०७८/०८/२८ गते सम्म आधारभूत तहको स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेको छ ।  

 

ख.पाठ्यक्रमको सन्दभग तथा औष्ट्रचत्य 
 स्थानीय सहभागीता, ष्ट्रवज्ञता तथा ष्ट्रवषयवस्त ुलाई आधार माष्ट्रन नेपालको संष्ट्रवधान र राष्ट्रष्ट्रय पाठ्यक्रमको 

मूल ममग अनुसार आधारभूत तह कक्षा १-३ पाठ्य घण्िा ५ र कक्षा ४-८ सम्म पाठ्य घण्िा ४ रहने गरी स्थानीय 

पाठ्यक्रम तयार गरीएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन-२०७४ तथा नेपालको संष्ट्रवधान बमोष्ट्रजम स्थानीय 

सरकारका अष्ट्रधकारहरुलाई आधार माष्ट्रन यस पाठ्यक्रमको समग्र संरचना ष्ट्रनमागण गरीएको छ । राष्ट्रष्ट्रय पाठ्यक्रम 

प्रारुप-२०७६ ले आधारभूत तहमा अष्ट्रनवायग मातृभाषा, स्थानीय ष्ट्रवषय वा संस्कृत भाषामा अध्ययन अध्यापन गने 

प्रावधान मुताष्ट्रवक स्थानीय पाठ्यक्रम ष्ट्रनमागण मागगदशगन २०७६ अनुसार ष्ट्रशक्षाका राष्ट्रष्ट्रय उद्देश्यहरु प्राप्त गनग 

सहयोगका लाष्ट्रग यस पाठ्यक्रमको रुपरेखा तयार गरेको हो । केन्रीय पाठ्यक्रमल े समेट्न नसकेका स्थानीय ष्ट्रवषय 

वस्तुहरुलाई समावेश गरी बालबालीकाहरुमा अपनत्वको भावना ष्ट्रवकास गराउदै सााँफेबगर नगरपाष्ट्रलकामा रहेका 

कला, संस्कृष्ट्रत, ररष्ट्रतररवाज, भेषभूषा , चाडपवग, ऐष्ट्रतहाष्ट्रसक, धार्मगक, पयगिकीय तथा प्राकृष्ट्रतक सम्पदाहरुको 

संरक्षण,सम्बद्धगन  र ष्ट्रवकास गन ेअष्ट्रभप्रायले यो पाठ्यक्रम ष्ट्रनमागण गनग आवश्यक देष्ट्रखएको हो । 
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ग.तहगत सक्षमता 
ग.१.सक्षमता(आधारभतू तह १-३) 
स्थानीय पाठ्यक्रमको अध्ययन अध्यापन पिात ष्ट्रवद्याथीहरुमा तपष्ट्रसल बमोष्ट्रजमका सक्षमता हाष्ट्रसल भएको हुनेछः 

१.स्थानीय भाषाको ज्ञान प्राप्त गरी दैष्ट्रनक जीवनमा प्रयोग  

२.दैष्ट्रनक जीवनमा अनुशासन, सदाचार, स्वावलम्वन तथा स्वस््यकर चाररष्ट्रिक गुणको ष्ट्रवकास  

३.स्थानीय पररवेश अनुसार आफ्नो समुदायका संस्कार र संस्कृष्ट्रत प्रष्ट्रत सम्मान तथा पशुपन्छीहरुको  
    पष्ट्रहचान एवम ्संरक्षण  
४.आफ्नो समुदायको भूगोल तथा प्राकृष्ट्रतक प्रकोप सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान  
५.स्थानीय  कला, संस्कृष्ट्रत, खेल तथा सौन्दयग प्रष्ट्रत अष्ट्रभरुष्ट्रच र सृजनात्मकताको ष्ट्रवकास  
६.व्यष्ट्रिगत तथा ष्ट्रवद्यालय सरसफाइ सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान सीप र प्रयोग 

      ७.स्थानीय पेसा, व्यवसाय र प्रष्ट्रवष्ट्रधको सामान्य ज्ञान, सीप र प्रयोग 

ग.२.सक्षमता(आधारभतू तह ४-५) 
स्थानीय पाठ्यक्रमको अध्ययन अध्यापन पिात ष्ट्रवद्याथीहरुमा तपष्ट्रसल बमोष्ट्रजमका सक्षमता हाष्ट्रसल भएको हुनेछः 

१.स्थानीय स्तरका चाडपवग तथा भेषभूषा प्रष्ट्रत सम्मान 
२. स्थानीय पेसा तथा प्रष्ट्रवष्ट्रध सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान र सीपको ष्ट्रवकास तथा संरक्षणमा योगदान  
३. आफ्नो नगरपाष्ट्रलकाको भूबनोि सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरी ऐष्ट्रतहाष्ट्रसक तथा धार्मगक सम्पदाहरुको                  

संरक्षणमा सहयोग 
४. स्थानीय तह ष्ट्रभि रहेका व्यापाररक केन्रहरु बाि प्राप्त हुन ेसेवा सुष्ट्रवधा बारे जानकारी र उपयोग  
५. ष्ट्रवष्ट्रभन्न रैथाने बालीहरु साँग पररष्ट्रचत भई संरक्षणमा सहयोग 
६. स्थानीय स्तरका लोपोन्मुख वस्तु तथा जनावर संग पररष्ट्रचत भई संरक्षण तथा प्रचार प्रसारमा योगदान  

ग.३.सक्षमता(आधारभतू तह ६-८) 
स्थानीय पाठ्यक्रमको अध्ययन अध्यापन पिात ष्ट्रवद्याथीहरुमा तपष्ट्रसल बमोष्ट्रजमका सक्षमता हाष्ट्रसल भएको हुनेछः 

१.आफ्नो प्रदेश ,ष्ट्रजल्ला तथा पाष्ट्रलकाको भौगोष्ट्रलक तथा प्रशासष्ट्रनक संरचनाको पष्ट्रहचान,  
    देशप्रेम एवम् राष्ट्रष्ट्रय एकताको भावनाको ष्ट्रवकास  
२.सामाष्ट्रजक तथा सांस्कृष्ट्रतक मूल्य मान्यता , सद्भाव ,सष्ट्रहष्णुता तथा भ्रािृत्वको भावना ष्ट्रवकास  
३. स्थानीय स्तरमा बसोवास गने सबै जातजाष्ट्रत तथा भाषाभाष्ट्रष वीच पारस्पररक सहयोग तथा सम्मान 
४. ष्ट्रवद्यमान सामाष्ट्रजक समस्याका कारण पिा लगाई समाधानका लाष्ट्रग भूष्ट्रमका ष्ट्रनवागह 
५. स्थानीय बालीनाली तथा पररकार प्रष्ट्रत सम्मान तथा संरक्षणमा जोड 
६. परम्परागत पेसा व्यवसाय तथा प्रष्ट्रवष्ट्रधको ष्ट्रसप हाष्ट्रसल गरी दैष्ट्रनक जीवनमा प्रयोग  
७. स्वस्थकर जीवनशैली , शारीररक तन्दरुुष्ट्रस्त र जीवनोपयोगी ष्ट्रसप ष्ट्रवकास 
८.ष्ट्रवपद व्यवस्थापन सम्वष्ट्रन्ध आधारभूत ज्ञान प्राप्त गरी दैष्ट्रनक जीवनमा प्रयोग   
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घ.पाठ्यक्रम संरचना 
आधारभूत तह(कक्षा १-३) को पाठ्यक्रम संरचना 

क्र.स ष्ट्रवषय सम्बन्धी क्रक्रयाकलाप पाठ्यघ

ण्िा 
वार्षगक 

कायगघण्िा 

१ भाषीक ष्ट्रसप ष्ट्रवकास सम्वन्धी क्रक्रयाकलाप (नेपाली)  ५ १६० 

२ भाषीक ष्ट्रसप ष्ट्रवकास सम्वन्धी क्रक्रयाकलाप (अङ्ग्रेजी) ४ १२८ 

३ गष्ट्रणतीय ष्ट्रसप ष्ट्रवकास सम्वन्धी क्रक्रयाकलाप ४ १२८ 

४ ष्ट्रवज्ञान,स्वास््य र शारीररक ष्ट्रशक्षा सम्बन्धी क्रक्रयाकलाप ४ १२८ 

५ सामाष्ट्रजक अध्ययन,चाररष्ट्रिक ष्ट्रवकास तथा ष्ट्रसजगनात्मक कला सम्बन्धी क्रक्रयाकलाप ४ १२८ 

६ मातृभाषीक ष्ट्रसप / स्थानीय ष्ट्रवषयवस्तु सम्बन्धी क्रक्रयाकलाप ५ १६० 

जम् मा २६ ८३२ 

(पठनपाठन सञ्चालनका लाष्ट्रग उपयोग भएको ३२ घण्िाको समयावष्ट्रधलाई १ पाठ्य घण्िा (Credit hour) माष्ट्रनएको छ ।) 

आधारभूत तह(कक्षा ४-५) को पाठ्यक्रम संरचना 

क्र.स ष्ट्रवषय सम्बन्धी क्रक्रयाकलाप पाठ्यघण्िा वार्षगक 

कायगघण्िा 

१ नेपाली  ५ १६० 

२ अङ्ग्रेजी ५ १६० 

३ गष्ट्रणत ५ १६० 

४ ष्ट्रवज्ञान र प्रष्ट्रवष्ट्रध ५ १६० 

५ सामाष्ट्रजक अध्ययन तथा मानव मूल्य ष्ट्रशक्षा ५ १६० 

६ स्वास््य,शारीररक तथा ष्ट्रसजगनात्मक कला ३ ९६ 

७ मातृभाषा / स्थानीय ष्ट्रवषय ४ १२८ 

जम् मा ३२ १०२४ 

(पठनपाठन सञ्चालनका लाष्ट्रग उपयोग भएको ३२ घण्िाको समयावष्ट्रधलाई १ पाठ्य घण्िा (Credit hour) माष्ट्रनएको छ ।) 

 

आधारभूत तह(कक्षा ६-८) को पाठ्यक्रम संरचना 

क्र.स ष्ट्रवषय सम्बन्धी क्रक्रयाकलाप पाठ्यघण्िा वार्षगक 

कायगघण्िा 

१ नेपाली  ५ १६० 

२ अङ्ग्रेजी ५ १६० 
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३ गष्ट्रणत ५ १६० 

४ ष्ट्रवज्ञान र प्रष्ट्रवष्ट्रध ५ १६० 

५ सामाष्ट्रजक अध्ययन तथा मानव मूल्य ष्ट्रशक्षा ५ १६० 

६ स्वास््य,शारीररक ष्ट्रशक्षा ( ष्ट्रसजगनात्मक कला सष्ट्रहत) ३ ९६ 

७ मातृभाषा वा स्थानीय ष्ट्रवषय वा संस्कृत भाषा ४ १२८ 

जम् मा ३२ १०२४ 

(पठनपाठन सञ्चालनका लाष्ट्रग उपयोग भएको ३२ घण्िाको समयावष्ट्रधलाई १ पाठ्य घण्िा (Credit hour) माष्ट्रनएको छ ।) 

ङ.ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध  

कक्षा १-३ ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध 

ष्ट्रबषय क्षिे(ष्ट्रथम) कक्षा १ को ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध कक्षा २ को ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध कक्षा ३ को ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध 

म र मेरो 

पररवार 

 स्थानीय भाषामा आफ्नो 

पररचय क्रदन 

 स्थानीय भाषामा आफ्नो 

पररवारको नाता भन्न 

 नाता पष्ट्रहचान गरी सो 

अनुसार अष्ट्रभवादन गनग 

 स्थानीय भाषामा आफ्नो 

पररचय भन्न र लेख्न 

 स्थानीय भाषामा आफ्नो 

पररवारको नाता भन्न र 

लेख्न 

 नाता पष्ट्रहचान गरी सो 

अनुसार गरीने 

अष्ट्रभवादनको अष्ट्रभनय 

गनग 

 स्थानीय भाषामा 

बोष्ट्रलने नाता शधद र 

नेपाली भाषामा 

बोष्ट्रलने नाता शधदको 

सूची बनाउन 

 आफ्नो घरपररवारमा 

प्रयोग गरीने 

ष्ट्रशष्टाचारका शधदको 

प्रयोग गनग 

 स्थानीय भाषामा 

प्रयोग हुने नाता 

अनुसारका 

अष्ट्रभवादनका शधद र 

नेपाली भाषामा 

प्रयोग हुने नाता 

अनुसारका  

अष्ट्रभवादनका शधद 

पष्ट्रहचान गरी प्रयोग 

गनग 

मेरो दैष्ट्रनक 

जीवन 

 व्यष्ट्रिगत सरसफाइमा 

प्रयोग गरीने सरसामानको 

नाम भन्न  

 स्थानीय स्तरमा खेष्ट्रलने 

खेलहरुको नाम बताउन 

 व्यष्ट्रिगत सरसफाइमा 

प्रयोग गरीने 

सरसामानको सूची तयार 

पाने 

 स्थानीय स्तरमा खेष्ट्रलने 

खेलहरुको नाम लेख्न 

 व्यष्ट्रिगत सरसफाइको 

महत्व भन्न 

 स्थानीय स्तरमा 

खेष्ट्रलने खेलहरु आफ्ना 

दौतरीहरु साँग ष्ट्रमलेर 

खेल्न 

हाम्रो समुदाय  आफ्नो िोल तथा गाउाँको 

नाम भन्न 

 आफ्नो घर /समुदायमा 

गरीने कामको नाम भन्न 

 आफ्नो िोल तथा गाउाँको 

नाम  लेख्न 

 समुदायमा गरीने कामको 

सूची बनाउन 

 आफ्नो िोल तथा 

गाउाँको पररचय क्रददै 

समुदायमा गरीने ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

कामहरुमा साँलग्न 
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 आफ्नो िोल तथा गाउाँमा 

रहेका सावगजष्ट्रनक स्थलहरु 

साँग पररष्ट्रचत हुन 

 आफ्नो गाउाँ  िोल तथा 

समुदायमा भएका प्रथाहरु 

ष्ट्रचन्न 

 आफ्नो िोल तथा गाउाँमा 

रहेका सावगजष्ट्रनक 

स्थलहरुको नाम बताउन  

 आफ्नो गाउाँ  िोल तथा 

समुदायमा भएका 

प्रथाहरु ष्ट्रचन्न र नाम 

बताउन 

व्यष्ट्रिहरुको पष्ट्रहचान गनग 

 आफ्नो िोल तथा 

गाउाँमा रहेका 

सावगजष्ट्रनक स्थलहरुमा 

गरीने क्रक्रयाकलापको  

सूची  तयार गनग 

 आफ्नो िोल तथा 

गाउाँमा रहेका 

सावगजष्ट्रनक स्थलहरुको 

आाँफूले सके्न गरी 

सरसफाइ  गनग 

 आफ्नो गाउाँ  िोल तथा 

समुदायमा भएका 

प्रथा तथा चलनहरुका 

बारेमा भन्न 

हाम्रो  ष्ट्रवद्यालय  आफ्नो ष्ट्रवद्यालयको नाम 

र ठेगाना भन्नकक्षा 

कोठाको सरसफाइमा 

सहभागीता जनाउन 

 ष्ट्रवद्यालयमा अनुशाष्ट्रसत 

भएर बस्न 

 ष्ट्रवद्यालयमा साथीहरु 

तथा गुरु वगग ष्ट्रवच 

घुलष्ट्रमल भई ष्ट्रशष्टाचार 

शधदको प्रयोग गनग 

 

 आफ्नो ष्ट्रवद्यालयको नाम 

, ठेगाना भन्न र लेख्न 

 आफ्नो-आफ्नो कक्षा 

कोठाको सरसफाइ गनग 

 ष्ट्रवद्यालयमा अनुशाष्ट्रसत 

व्यवहारको प्रदगशन गनग 

 ष्ट्रवद्यालयमा साथीहरु 

तथा गुरु वगग ष्ट्रवच 

घुलष्ट्रमल भई ष्ट्रशष्टाचार 

शधदको प्रयोग गरी 

व्यवहार गनग 

 

 आफ्नो ष्ट्रवद्यालयको 

बारेमा बताउन 

 कक्षा कोठाको 

सरसफाइ गनग र 

सरसफाइको महत्व 

बताउन 

 आफ्नो ष्ट्रवद्यालयको 

ष्ट्रनष्ट्रत ष्ट्रनयमको 

पालना गनग 

 ष्ट्रवद्यालय ष्ट्रभि तथा 

बाष्ट्रहर  घुलष्ट्रमल भई 

ष्ट्रशष्टाचार शधदको 

प्रयोग गरी व्यवहार 

गनग 

 

हाम्रो वरपरका 

ष्ट्रजवजन्तु 

 आफ्नो घरमा भएका 

जनावर तथा पशुपन्छीको 

नाम भन्न  

 आफ्नो घरमा भएका 

जनावर तथा पशुपन्छीको 

आवाज ष्ट्रचन्न र नक्कल गनग 

 आफ्नो घर र वरपर 

भएका जनावर तथा 

पशुपन्छी ष्ट्रचन्न 

 आफ्नो घर तथा 

ष्ट्रछमेकमा भएका जनावर 

तथा पशुपन्छीको  नाम 

भन्न र लेख्न 

 आफ्नो घरमा भएका 

जनावर तथा 

पशुपन्छीको आवाज 

,खाना र आवास ष्ट्रचन्न 

 आफ्नो वरपर भएका 

जनावर तथा 

पशुपन्छीहरुको नाम लेख्न 

 आफ्नो घर तथा 

ष्ट्रछमेकमा भएका 

जनावर तथा 

पशुपन्छीको महत्व 

वताउन 

 आफ्नो घरमा भएका 

जनावर तथा 

पशुपन्छीको आवाज 

,खाना , आवास, रङ्ग 

ष्ट्रचन्न र लेख्न 

 घरपालुवा र जङ्गली 

जनावर बीच फरक 

छुट्याउन  



स्थानीय पाठ्यक्रम(कक्षा १-८)  

 

“सुन्दर समृद्ध सााँफेबगर ; बनाऔं राष्ट्रकै नमुना नगर” 

  6 

 

हाम्रो वातावरण  आफ्नो घर वरपर भएका 

जनावर तथा पशुपन्छी 

ष्ट्रचन्न आफ्नो वरपर रहेका 

धार्मगक स्थलहरुसाँग 

पररष्ट्रचत हुन 

 आफ्नो वरपर भएका 

प्रकोप सङ्ग  पररष्ट्रचत हुन 

 आफ्नो वरपर रहेका 

कृष्ट्रषजन्य वस्तुहरु ष्ट्रचन्न 

र नाम लेख्न 

 आफ्नो वरपर रहेका 

धार्मगक स्थलहरु ष्ट्रचन्न र 

नाम बताउन 

 आफ्नो वरपर भएका 

प्रकोप सङ्ग  पररष्ट्रचत 

भई असर बताउन 

 आफ्नो वरपर रहेका 

वस्तुहरुको 

ष्ट्रवशेषताहरु लेख्न 

 आफ्नो वरपर रहेका 

धार्मगक स्थलहरुको 

सूची बनाउन 

 आफ्नो वरपर हुन सके्न 

प्रकोपबाि  बच्ने 

उपायहरु बताउन र 

लेख्न 

मेरो ष्ट्रसजगना  आफ्नो स्थानीय स्तरमा 

गाइने गीत सङ्ग पररष्ट्रचत 

भई अष्ट्रभनय गनग 

 

 आफ्नो स्थानीय स्तरमा 

गाइने गीत सङ्ग 

पररष्ट्रचत भइ अष्ट्रभनय 

गनग 

 स्थानीय स्तरका 

खेलकुदका सामाग्रीहरु 

सङ्कलन गनग 

 आफ्नो गाउाँ  घर र 

साथीहरु सङ्ग खेष्ट्रलने 

खेलहरु 

ष्ट्रनयमबद्धरुपमा खेल्न 

 स्थानीय स्तरमा गाइने 

गीतहरुको लय 

ष्ट्रमलाएर अष्ट्रभनय गदै 

गाउाँन 

 स्थानीय स्तरका 

सामाग्री प्रयोग गरी 

आफूलाई मन पने वस्तु 

ष्ट्रनमागण गनग 

हाम्रो संस्कृष्ट्रत  स्थानीय स्तरमा 

परम्परागत रुपमा 

लगाइने पोशाक ष्ट्रचन्न 

 स्थानीय चाडपवग तथा 

मेला उत्सवमा लगाइने 

पोशाक ष्ट्रचन्न 

 स्थानीय स्तरमा पष्ट्रहरन 

गरीने गरगहना वारे 

पररष्ट्रचत हुन 

 स्थानीय स्तरमा मनाइने 

चाड पवग तथा मेला 

उत्सवको नाम बताउन 

 स्थानीय स्तरमा पकाइने 

पररकारहरुको नाम भन्न 

 स्थानीय स्तरमा बजाइने 

बाजाहरुको नाम बताउन 

 

 स्थानीय स्तरमा लगाइने 

पोशाकहरुको सूची तयार 

गनग स्थानीय स्तरमा 

लगाउने गरगहनाहरुको 

नाम लेख्न 

 स्थानीय स्तरमा मनाइने 

चाड पवग तथा मेला 

उत्सवहरुको सचूी तयार 

गनग  

 स्थानीय स्तरमा पकाइने 

पररकारहरुको नाम लेख्न 

 स्थानीय स्तरमा बजाइने 

बाजाहरुको नाम लेख्न 

 

 

 स्थानीय स्तरमा 

मष्ट्रहला र पुरुषले 

परम्परागत रुपमा 

लगाइने पोशाकहरुको 

सूची तयार गनग 

 स्थानीय चाडपवग तथा 

मेला उत्सबमा मष्ट्रहला 

र पुरुषले लगाउने 

पोशाकहरुको सूची 

तयार पानग 

 स्थानीय स्तरमा समय 

अनुसार मष्ट्रहलाहरुले 

लगाउने 

गरगहनाहरुको 

ताष्ट्रलका तयार पानग 

 स्थानीय स्तरमा 

मनाइने चाड पवग तथा 

मेला उत्सवहरुको 

सामान्य पररचय क्रदन 

 स्थानीय स्तरका 

पररकारहरु बनाउने 
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तररका बताउन  

 स्थानीय स्तरमा 

बजाइने बाजाहरुको 

सामान्य पररचय क्रदन 

 

 
कक्षा ४-५ ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध 

क्र.स. एकाई कक्षा ४ कक्षा ५ 

१ हाम्रो समुदाय र संस्कृष्ट्रत  आफ्नो गाउाँको पररचय क्रदन 

 चेली ष्ट्रतहारको पररचय तथा महत्व 

वताउन 

 आफ्ना समुदायमा रहकेा 

भेषाभूषाको सूची तयार पानग 

 आफ्नो गाउाँ  घरको पररचय लेख्न 

 अनन्ते मेलाको सामान्य पररचय क्रदन 

 आफ्ना समुदायमा रहकेा भेषाभूषाको 

सूची तयार पारर रहनसहन वारे वणगन 

गनग 

२ स्थानीय पेसा तथा प्रष्ट्रवष्ट्रध  पानी घट्टको सामान्य पररचय क्रदइ 

यसका कायगहरु वताउन 

 आफर पेसाको सामान्य पररचय क्रदइ 

आफरमा ष्ट्रनमागण गरीने 

सामानहरुको सामान्य सूची तयार 

पानग 

 बाख्रा पालनका फाइदा लेख्न 

 कुखुरापालनका लाष्ट्रग चाष्ट्रहने 

आवश्यक पूवागधारको ताष्ट्रलका 

तयार पानग 

 कोलको सामान्य पररचय क्रदइ कोल 

ष्ट्रनमागण गदाग चाष्ट्रहने सामग्रीहरुको नाम 

लेख्न  

 कृष्ट्रषको पररचय क्रदन 

 आफ्नो समुदायमा गरीने ष्ट्रहउदे र वषे 

वाष्ट्रलहरुको ताष्ट्रलका बनाउन 

 भै ाँसीपालनको महत्व उल्लेख गनग 

 मौरीपालनको पररचय क्रदन 

 मौरीपालनका फाइदा बताउन 

३ हाम्रो नगरपाष्ट्रलका  सााँफेवगर नगरपाष्ट्रलकाको सामान्य 

पररचय क्रदन(नाम,स्थान,वडा ,...) 

 सााँफेवगर नगरपाष्ट्रलकाको पररचय 

क्रदन(नाम,स्थान,भौगोष्ट्रलक अवस्था...) 

४ ऐष्ट्रतहाष्ट्रसक तथा धार्मगक 

सम्पदा 

 ष्ट्रिगिी घरको पररचय क्रदन 

 बाहुल ढुङ्गाको पररचय क्रदन 

 ष्ट्रवमकोि दरवारको पररचय क्रदन 

 ष्ट्रजमराडीको पररचय क्रदन 

५ अन्नबाली  कोदो बालीको पररचय क्रदइ यसबाि 

बनाइने पररकार बताउन  

 भिमास बालीको पररचय क्रदइ 

यसबाि बनाइने पररकार बताउन 

 जौ बालीको पररचय क्रदइ यसको महत्व  

बताउन 

 गुरााँउस बालीको पररचय क्रदइ यसबाि 

बनाइने पररकार बताउन 

६ हाम्रा व्यापाररक केन्र  सााँफे हाि बजारको सामान्य पररचय 

क्रदन  
 

 सााँफे एयरपोिग बजारको पररचय क्रदन 

 सााँफे एयरपोिग बजारमा उपलधध सेवा 

सुष्ट्रवधाहरुको सूची बनाउन 

 ठााँिी बजारको पररचय क्रदन र उि 

वजारमा उपलधध सेवा सुष्ट्रवधाहरुको 

सूची बनाउन 
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७ लोपोन्मुख वस्तु तथा 

जनावर 

 भोिे ताल्चाको पररचय क्रदन 

 डोला र म्यानाको पररचय क्रदइ 

यसका काम बताउन 
 

 माना पाष्ट्रथको पररचय क्रदइ यसका महत्व 

लेख्न 

 नौमुठे गाईको पररचय क्रदइ यसका 

ष्ट्रवशेषताहरु लेख्न 

 गुन्यु चोलो र खाइिोको पररचय क्रदन 

८ फोहोरमैला व्यवस्थापन  घर ष्ट्रभिका फोहोरमैला साँग 

पररष्ट्रचत भई सड्ने र नसड्ने 

फोहोरमैला छुट्याउन  

 सड्ने र नसड्ने फोहोरमैला छुट्याइ 

उष्ट्रचत व्यवस्थापनमा सहयोग गनग 

 आफ्नो घर ,आगन र ष्ट्रवद्यालयमा भएका 

सड्ने र नसड्ने बस्तुहरु छुट्याइ प्रकृष्ट्रत 

अनुसार व्यवस्थापन गनग 

 फोहोरमैला व्यवस्थापनको महत्व बताइ 

यसको व्यवस्थापनमा ष्ट्रवद्याथीहरुको 

भूष्ट्रमका उल्लेख गनग 

 

कक्षा ६-८ ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध 

क्र.

स. 

एकाई कक्षा ६ कक्षा ७ कक्षा ८ 

१ भौगोष्ट्रलक बनावि तथा 

प्रशासष्ट्रनक संरचना    

 आफ्नो 

नगरपाष्ट्रलकाको 

पररचय क्रदन 

 वडा कायागलयको 

पररचय क्रदइ वडा 

सभा गठन ष्ट्रवष्ट्रध 

र प्रवाह गरीने 

सेवाहरु बताउन 

 नक्सा तयार गने 

ष्ट्रसप ष्ट्रवकास गनग 

 ष्ट्रछमेकी 

पाष्ट्रलकाको 

सामान्य 

जानकारी क्रदन 

 आफ्नो नगरपाष्ट्रलकाको 

भूबनोिको वणगन गनग 

 स्थानीय कायगपाष्ट्रलकाको 

पररचय क्रदइ गाउाँ  /नगर सभा 

गठन ष्ट्रवष्ट्रध र प्रवाह गरीने 

सेवाहरु बताउन 

 सााँफेवगर नगरपाष्ट्रलकाको 

नक्सा तयार पारी 

प्राकृष्ट्रतक,धार्मगक,ऐष्ट्रतहाष्ट्रसक 

तथा भौगोष्ट्रलक स्थलहरु 

देखाउन 

 अछाम ष्ट्रजल्ला ष्ट्रभि रहकेा 

पाष्ट्रलकाहरुको  पररचय क्रदन 

 आफ्नो नगरपाष्ट्रलकाको 

भौगोष्ट्रलक अवष्ट्रस्थष्ट्रत र 

ष्ट्रवशेषता बताउन 

 ष्ट्रजल्ला सभा गठन प्रकृया र 

प्रवाह गरीने सेवाहरु बताउन 

 अछाम ष्ट्रजल्लाको नक्सा 

तयार पारी 

प्राकृष्ट्रतक,धार्मगक,ऐष्ट्रतहाष्ट्रस

क तथा भौगोष्ट्रलक स्थलहरु 

देखाउन 

 सुदरु पष्ट्रिम प्रदेशको 

पररचय,अवष्ट्रस्थष्ट्रत,प्रदेश 

सरकार ,स्थानीय तह र 

ष्ट्रजल्ला बारे जानकारी क्रदन 

२ हाम्रा जातजाष्ट्रत तथा 

भाषाभाषी 

 आफ्नो 

नगरपाष्ट्रलका 

ष्ट्रभि बसोवास 

गने 

जातजाष्ट्रतसंग 

पररष्ट्रचत भई 

समुदायमा 

बोष्ट्रलने 

स्थानीय 

भाषाहरुको 

पष्ट्रहचान गनग । 

 एक अकाग 

जातजाष्ट्रत र 

भाषाभाषी 

 आफ्नो नगरपाष्ट्रलका ष्ट्रभि 

बसोवास गने जनसङख्या 

तथा ष्ट्रतनीहरुले बोल्ने 

भाषाका आधारमा 

जनसङ्ख्याको बगीकरण 

गनग 

 आफ्नो समुदाय ष्ट्रभि 

बसोवास गने जातजाष्ट्रत 

तथा भाषाभाषीहरुको 

जीवन शैली र जाष्ट्रतगत 

ष्ट्रवष्ट्रशष्ट ष्ट्रसप बारे 

जानकारी क्रदन  

 स्थानीय स्तरमा रहेका 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न चाड पवग तथा 

मुल्य मान्यता साँग 

पररष्ट्रचत भई सामाष्ट्रजक 

सष्ट्रहष्णुता कायमका लाष्ट्रग 

योगदान पुयागउन  
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ष्ट्रवच सम्मान 

गनग । 

 

३ हाम्रो संस्कृष्ट्रत तथा 

मूल्य मान्यता 

 स्थानीय 

स्तरमा रहेका 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न चाड 

पवग तथा मुल्य 

मान्यता साँग 

पररष्ट्रचत भई 

होष्ट्रल 

खेल,नामाकरण 

तथा भात 

चखाउने 

क्रदनका 

ष्ट्रवशेषताहरु 

बताउन 

 स्थानीय स्तरमा रहेका 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न चाड पवग तथा 

मुल्य मान्यता साँग पररष्ट्रचत 

भई सामाष्ट्रजक सद्भाव 

कायमका लाष्ट्रग योगदान 

पुयागउन  

 कृष्ण जन्माष्टष्ट्रम र भूवो 

पवगको पररचय क्रदन 

 कृष्ण जन्माष्टष्ट्रम र भूवो 

पवगमा गरीने महत्वपूणग 

क्रक्रयाकलाप बताउन  

 चुडाकमग तथा व्रतबन्ध साँग 

पररष्ट्रचत भई महत्व 

बताउन 
 
 

 पुतला र ईद पवगमा गरीने 

महत्वपूणग क्रक्रयाकलाप 

बताउन 

 ष्ट्रववाह र मृत्यु संस्कार 

साँग पररष्ट्रचत भई महत्व 

बताउन 
 
 

४ सामाष्ट्रजक समस्याहरु  समाजमा रहेका 

सामाष्ट्रजक 

समस्याहरु साँग 

पररष्ट्रचत भई 

बाल ष्ट्रववाहले 

सामाजमा 

पारेका 

नकारात्मक 

असरहरु 

बताउन 

 छाउपष्ट्रड प्रथा साँग पररष्ट्रचत 

भई यसले सामाजमा 

पारेका असरहरु बताउन 

 छाउपष्ट्रड प्रथा 

ष्ट्रनराकरणका लाष्ट्रग 

ष्ट्रवद्याथी,समुदाय,ष्ट्रवद्यालय 

र वडा कायागलयको भूष्ट्रमका 

बताउन 
 

 जााँड रष्ट्रक्स तथा लागु 

पदाथग सेवन साँग पररष्ट्रचत 

भई यसले सामाजमा 

पारेका असरहरु बताउन 

 जााँड रष्ट्रक्स तथा लागु 

पदाथग सेवन न्यूष्ट्रनकरणका 

लाष्ट्रग 

ष्ट्रवद्याथी,समुदाय,ष्ट्रवद्याल

य र वडा कायागलयको 

भूष्ट्रमका बताउन 

 छोरा छोरी ष्ट्रवच गरीने 

भेदभावको पररचय क्रदई 

यसलाई ष्ट्रनराकरण गने 

उपायहरु भन्न 
 
 

५ हाम्रा सम्पदा  आफ्ना वरपर 

रहेका 

 धार्मगक सम्पदाहरुको 

पररचय ,ष्ट्रवशेषता र महत्व 

 स्थानीय प्राकृष्ट्रतक सम्पदा 

साँग पररष्ट्रचत भई यसका 
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ऐष्ट्रतहाष्ट्रसक 

स्थलहरु साँग 

पररष्ट्रचत भई 

त्यसको महत्व 

वताउन  

बताउन महत्वहरु बताउन  

 

६ स्थानीय बालीनाष्ट्रल 

तथा पररकार 

 स्थानीय 

स्तरका ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

रैथाने वाष्ट्रलहरु 

साँग पररष्ट्रचत 

भई महत्व 

वताउन 

 स्थानीय स्तरका ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

रैथाने वाष्ट्रलहरु साँग 

पररष्ट्रचत भई महत्व 

वताउन 

 स्थानीय स्तरका ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

रैथाने वाष्ट्रलहरु साँग 

पररष्ट्रचत भई महत्व 

वताउन 

७ स्थानीय पेशा,व्यवसाय र 

प्रष्ट्रवष्ट्रध 

 स्थानीय 

स्तरका पेशा 

व्यवसाय 

प्रबद्धगनमा 

सहयोग 

पुयागउन 

 स्थानीय ष्ट्रसपको पररचय 

क्रदन र यसको प्रबद्धगनमा 

ष्ट्रवद्याथी तथा स्थानीय 

सरकारको भूष्ट्रमका बताउन 

(बााँस,ढुङ्गा,मािो,डोरर,का

ठ) 
 

 स्थानीय ष्ट्रसप प्रष्ट्रवष्ट्रधको 

पररचय क्रदन र यसको 

प्रबद्धगनमा ष्ट्रवद्याथी तथा 

स्थानीय सरकारको 

भूष्ट्रमका बताउन  

 

८ स्वास््य,सरसफाइ,पोष

ण , खेलकुद तथा 

योगाभ्यास 

 स्वास््य 

संस्थाहरुको 

पररचय क्रदन  

 सरसफाइसाँग 

पररष्ट्रचत भई 

यसका 

प्रकारहरु भन्न 

 पोषणको 

पररभाषा क्रदई 

यसको 

बगीकरण गनग 

 योगाभ्यास साँग 

पररष्ट्रचत भई 

अनुलोम 

ष्ट्रवलोम साँग 

अभ्यस्त 

गराउन 

 स्थानीय 

जष्ट्रडबुरिको 

पररचय 

,आवश्यकता र 

महत्व बताउन 
 

 स्वास््य साँस्थाबाि प्रवाह 

हुने सेवाहरुको सचूी 

बनाउन 

 सरसफाइको अवधारणा 

साँग पररष्ट्रचत भई 

वातावरणीय सरसफाइको 

आवश्यकता र महत्व 

बताउन 

 पोषण र 

 पोषणका स्रोतहरु उल्लेख 

गनग 

 योगाभ्यास साँग पररष्ट्रचत 

भई पवनमुिासन साँग 

अभ्यस्त हुन परम्परागत 

उपचार पद्धष्ट्रतको पररचय 

र यसका फाइदा र 

बेफाइदाहरु बताउन  

 

 स्वास््य साँस्थाको पररचय 

क्रदई  यसको महत्व 

बताउन 

 वातावरणीय सरसफाइमा 

व्यष्ट्रि,समुदाय र 

नगरपाष्ट्रलकाको भषू्ट्रमका 

बताउन 

 पोषण र 

 पोषणको आवश्यकता र 

महत्व उल्लेख गनग 

 योगाभ्यास साँग पररष्ट्रचत 

भई  सुयग नमस्कार साँग 

अभ्यस्त हुन  

 आयुबेद ष्ट्रशक्षाको पररचय 

र महत्व बताउन 
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९ ष्ट्रवपद व्यवस्थापन
  

 समुदायमा हुने 

ष्ट्रवपदको 

पररचय क्रदन र 

यसको 

व्यवस्थापन गने 

उपायहरु 

बताउन 

 समुदायमा हुने ष्ट्रवपदको 

पररचय क्रदन , यसका 

असरहरु र  ष्ट्रवपद 

व्यवस्थापनका उपायहरु 

बताउन 

 समुदायमा हुने ष्ट्रवपदको 

पुवग तयारर,राहत उद्दार र 

पुनस्थागपनामा  

व्यष्ट्रि,समुदाय र स्थानीय 

तहको भुष्ट्रमका बताउन 

 

च . ष्ट्रसकाइ ष्ट्रवस्तृतीकरण 

कक्षा १ को ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधधको ष्ट्रवस्तृतीकरण 

क्र.

स 

ष्ट्रबषय 

क्षिे(ष्ट्रथम) 

कक्षा १ को 

ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध 

ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधधको 

ष्ट्रवस्तृतीकरण 

ष्ट्रशक्षण ष्ट्रसकाइ 

क्रक्रयाकलाप 

शैष्ट्रक्षक सामग्री मूल्याङ्कन कायग 

घ

ण्िा 

१ म र मेरो 

पररवार 

१.स्थानीय 

भाषामा आफ्नो 

पररचय क्रदन 

मेरो पररचय 
 

१.ष्ट्रशक्षकले स्थानीय 

भाषामा आफ्नो पररचय 

क्रददै र क्रमश ष्ट्रवद्याथीहरु 

लाई पररचय क्रदन 

लगाउने 

ष्ट्रचि पिी,शधद 

पिी(नाम थर 

भएको) 

तम्रो नाम के हो 

?  

तमी कााँ वस्छौ 

? 

१५ 

२.स्थानीय 

भाषामा आफ्नो 

पररवारको नाता 

भन्न 

३.नाता पष्ट्रहचान 

गरी सो अनुसार 

अष्ट्रभवादन गनग 

मेरो पररवार 
 
 

 

१.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई घरमा 

भएका सदस्यहरुसाँगको 

नाता भन्न लगाउने र 

उनीहरुले भन्न नसकेमा 

सहयोग गन ेजस्तै 

आमा,बवुा(बाउजु),....आ

क्रद 

२.  ष्ट्रशक्षकले 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

पालैपालो नाता 

अनुसारको अष्ट्रभवादन 

गरी अष्ट्रभनय गनग लगाउने 

ष्ट्रचि पिी,शधद 

पिी(नाता 

अनुसार) 

तम्रो घरमा को-

को बस्छन ? 

२ मेरो दैष्ट्रनक 

जीवन 

१. व्यष्ट्रिगत 

सरसफाइमा 

प्रयोग गरीने 

सरसामानको 

नाम भन्न 

सरसफाइ १.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई आफूले 

प्रयोग गने सरसफाइका 

सरसामानहरुको नाम भन्न 

लगाउने र ष्ट्रशक्षकले कालो 

वा सेतो पािीमा लेख्दै 

जाने 

२.ष्ट्रशक्षकले 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ष्ट्रचि 

ठोस बस्तु,शधद 

पिी,ष्ट्रचि पिी 

र ताष्ट्रलका 

व्यष्ट्रिगत 

सरसफाइमा 

प्रयोग गरीने 

कुनै ५ 

सामग्रीको नाम 

भन्नुहोस । 

१५ 
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पिी,शधद पिी र 

ताष्ट्रलका वा ठोस बस्तु 

देखाउदै छलफल गन े

 

२.स्थानीय 

स्तरमा खेष्ट्रलने 

खेलहरुको नाम 

बताउन 

स्थानीय 

खेल(लुकामारी,ज्याम

पातो) 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई आफूले 

खेल्दै गरेका खेलहरुको 

नाम भन्न लगाउने र 

ष्ट्रशक्षकले रिपोि गरी कुनै 

एक नमुना खेल खेल्न 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई सहभागी 

गराइ  सहभाजीकरण गन े

खेल ताष्ट्रलका तपाईलाई मन 

पने खेलहरुको 

नाम भन्नुहोस । 

३ हाम्रो 

समुदाय 

१.आफ्नो िोल 

तथा गाउाँको नाम 

भन्न 

मेरो िोल १.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई पालै 

पालो आफू वस्ने िोल तथा 

गाउाँको नाम भन्न लगाउने 

२. ष्ट्रवद्याथीहरुबाि 

आएका िोलका नामहरु 

रिपोि गने र सष्ट्रह भन्न 

नसकेमा ष्ट्रशक्षकले सहयोग 

गन े

ष्ट्रचि पिी तपाई वस्ने 

िोलको नाम 

भन्नुहोस । 

२५  

२.आफ्नो घर र 

समुदायमा गरीने 

कामको नाम भन्न 

समुदायका 

काम(कृष्ट्रष,आफर,ष्ट्रस

लाई किाइ, व्यापार) 

१. ष्ट्रशक्षकले आफूले गने 

काम बताउदै 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई पालै 

पालो आफू वस्ने घर, िोल 

तथा गाउाँमा बस्ने 

माष्ट्रनसहरुले गने कामहरु 

भन्न लगाउने र रिपोि गने 

जस्त ैकृष्ट्रष,आफर,ष्ट्रसलाई 

किाइ, व्यापार........ 

ष्ट्रचि पिी 

,ताष्ट्रलका 

तपाईको आमाले 

के काम गनुग 

हुन्छ ? 

पसलमा वसेर 

सामान बेच्ने 

काम लाई के 

भष्ट्रनन्छ 

?.......... 

३. आफ्नो िोल 

तथा गाउाँमा 

रहेका सावगजष्ट्रनक 

स्थलहरु साँग 

पररष्ट्रचत हुन 

मेरो धारा १.ष्ट्रशक्षकले 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई नष्ट्रजकै 

रहेको धारामा ष्ट्रलइ 

अवलोकन गनग लगाउने , 

ष्ट्रवद्याथीहरुबाि आएका 

कुराहरुलाई रिपोि गने र 

अन्य सावगजष्ट्रनक 

स्थलको(चौतारो 

,पिकानी,पािी 

पौवा,चौर...)वारेमा पष्ट्रन 

जानकारी गराइक्रदने 

ष्ट्रचि पिी 

,ताष्ट्रलका 

धाराको पानी 

क-कसले प्रयोग 

गदगछन ? 

समुदायमा 

सामाष्ट्रजक वैठक 

कहााँ गदगछन 

?.... 
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४.आफ्नो गाउाँ  

िोल तथा 

समुदायमा 

भएका प्रथाहरु 

ष्ट्रचन्न 

हाम्रा 

प्रथा(छैरठ,न्वारन,भा

त चखाइ) 

१. ष्ट्रशक्षकले 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ष्ट्रचि 

पिी देखाउदै ष्ट्रचिमा 

भएका क्रक्रयाकलापहरु 

भन्न लगाउने ,रिपोि गने 

र सहभाजीकरण गन े

ष्ट्रचि पिी 

,ताष्ट्रलका 

यो ष्ट्रचिमा के के 

देख्नुभयो ? 

भात चखाइमा 

के गरीन्छ ? 

४ हाम्रो  

ष्ट्रवद्यालय 

१.आफ्नो 

ष्ट्रवद्यालयको नाम 

र ठेगाना भन्न 

मेरो ष्ट्रवद्यालय ष्ट्रवद्याथीहरुलाइ आफू 

पढ्ने ष्ट्रवद्यालयको नाम र 

ठेगाना भन्न लगाउने र 

ष्ट्रशक्षकले रिपोि गरी 

सहभाजीकरण गने 

ताष्ट्रलका तपाईको 

ष्ट्रवद्यालयको 

नाम के हो 

?....... 

१५ 

२.कक्षा कोठाको 

सरसफाइमा 

सहभागीता 

जनाउन 

३.ष्ट्रवद्यालयमा 

अनुशाष्ट्रसत भएर 

बस्न 

सरसफाइ र 

अनुशासन 

१.ष्ट्रशक्षकले सबै 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई कक्षा 

कोठामा सरसफाइ गरी 

फोहोर व्यवस्थापन गनग 

लगाउने र  अवलोकन गन े

२. ष्ट्रशक्षकले सबै 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई कक्षा 

कोठामा ष्ट्रचि पिी देखाइ 

अनुशासनको अवधारणा 

वसाली सोष्ट्रह अनुसार 

बस्न लगाउने 

ष्ट्रवद्याथीहरु 

अनुशाष्ट्रसत 

भएर बसेका 

ष्ट्रचि 

ष्ट्रशक्षकले 

अवलोकन गने 

४.ष्ट्रवद्यालयमा 

साथीहरु तथा 

गुरु वगग ष्ट्रवच 

घुलष्ट्रमल भई 

ष्ट्रशष्टाचार 

शधदको प्रयोग 

गनग 

भलाकुसारी ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

ष्ट्रशष्टाचारका शधद प्रयोग 

गरी अष्ट्रभनय गनग लगाउने 

जस्तै नमस्कार,नमस्ते.... 

शधद पिी,ष्ट्रचि 

पिी 

तपाईको 

ष्ट्रवद्यालयमा 

पढाउने गुरु तथा 

गुरुआमा लाई 

भेट्ने ष्ट्रवष्ट्रिकै के 

गनुग हुन्छ ?.. 

५ हाम्रो 

वरपरका 

ष्ट्रजवजन्तु 

१.आफ्नो घरमा 

भएका जनावर 

तथा पशुपन्छीको 

नाम भन्न  

२. आफ्नो घरमा 

भएका जनावर 

तथा पशुपन्छीको 

आवाज ष्ट्रचन्न र 

नक्कल गनग 

३.आफ्नो घर 

हाम्रा जनावर तथा 

पशुपन्छी( गाई, 

भै ाँसी,कुखुरा,हााँस,गोरु

....) 

१.प्रत्येक ष्ट्रवद्याथीलाई 

ष्ट्रशक्षकले आफ्नो घरमा 

भएका जनावर तथा 

पशुपन्छीहरुको नाम भन्न 

लगाउने र ष्ट्रशक्षकले 

रिपोि गन े

२.ष्ट्रशक्षकले जनावर तथा 

पशुपन्छीहरुको ष्ट्रचि 

प्रस्तुत गरी 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई आवाज 

ष्ट्रचिहरु,श्रव्य 

दशृ्य सामग्रीहरु 

तपाईको घरमा 

भएका कुनै २/२ 

विा जनावर र 

पन्छीका नामहरु 

भन्नुहोस । 

ष्ट्रवरालो ले 

कस्तो आवाज 

ष्ट्रनकाल्छ 

भन्नुहोस ? 

२०  
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वरपर रहेका 

जनावर तथा 

पशुपन्छी ष्ट्रचन्न 

 

ष्ट्रनकाल्न लगाउने र 

आवश्यकता अनुसार 

सहभाजीकरण गने 

६ हाम्रो 

वातावरण 

१. आफ्नो घर र 

वरपर भएका 

जनावर तथा 

पशुपन्छी ष्ट्रचन्न  

२.आफ्नो वरपर 

रहेका धार्मगक 

स्थलहरुसाँग 

पररष्ट्रचत हुन 

धार्मगक स्थल(मठ 

मष्ट्रन्दर,मष्ट्रस्जद,चचग...

...) 

 

 १.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

जनावर तथा 

पशुपन्छीहरुको ष्ट्रचि 

,तष्ट्रस्बर देखाउदै छलफल 

गने र आफ्नो घर र वरपर 

भएका जनावर तथा 

पशुपन्छीहरुका नाम 

बताउन लगाउने 

२.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

ष्ट्रवद्यालय नष्ट्रजकै भएका 

धार्मगक स्थलमा ष्ट्रलएर 

अवलोकन गराउदै 

पररष्ट्रचत गराउने 

 

  

पोष्टर, ष्ट्रचि 

,तष्ट्रस्बर 

 

तपाईको घर 

नष्ट्रजकै भएका 

कुनै २ विा 

धार्मगक स्थलको 

नाम भन्नुहोस । 

 

२२  

३.आफ्नो वरपर 

भएका प्रकोप 

सङ्ग  पररष्ट्रचत 

हुन 

प्रकोप(बाक्रढ 

पष्ट्रहरो,आगलागी......

.) 

प्रकोप सम्बन्धी( बाक्रढ 

पष्ट्रहरो,आगलागी..) ष्ट्रचि 

प्रस्तुत गरी ष्ट्रवद्याथीहरु 

ष्ट्रवच छलफल गराइ 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकोप संग 

पररष्ट्रचत गराउने 

ष्ट्रचि,श्रव्यदशृ्य  कुन ै२ विा 

प्रकोपका नाम 

भन्नुहोस । 

७ मेरो 

ष्ट्रसजगना 

१. आफ्नो 

स्थानीय स्तरमा 

गाइने गीत सङ्ग 

पररष्ट्रचत भई 

अष्ट्रभनय गनग 

देउडा खेल 
 
 

ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

गोलो घेरामा राखी 

स्थानीय स्तरमा गाइने 

गीत सुनेर सो अनुसार 

अष्ट्रभनय गनग लगाउने  

श्रव्यदशृ्य कुनै एउिा गीत 

बाचन गरी 

अष्ट्रभनय 

गनुगहोस । 

१८ 

८ हाम्रो 

संस्कृष्ट्रत 

१.स्थानीय 

स्तरमा 

परम्परागत 

रुपमा लगाइने 

पोसाक ष्ट्रचन्न 

२.स्थानीय 

चाडपवग तथा 

मेला उत्सबमा 

लगाइने पोशाक 

स्थानीय पोशाक ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

स्थानीय चाडपवग तथा 

मेला उत्सबमा लगाएका 

पोशाकको ष्ट्रचि देखाई 

नाम भन्न लगाउने र 

सहभाजीकरण गने 

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका पुतलामा कस्ता 

लुगा लगाउछन 

? 

होलीमा कस्ता 

लुगा लगाउछन 

? 

... 

३० 
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ष्ट्रचन्न 

 

३.स्थानीय 

स्तरमा पष्ट्रहरन 

गरीने गरगहना 

वारे पररष्ट्रचत हुन 

स्थानीय गरगहना ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

आ-आफ्नो समदुायका 

मष्ट्रहलाहरुले लगाउने 

गरगहनाको नाम भन्न 

लगाउने ,ष्ट्रचि वा ठोस 

वस्तु(गरगहना-

खन्िो,फुली,कािा,कल्ली...

.) देखाइ पररष्ट्रचत गराउने 

ष्ट्रचि,ठोस 

वस्तु,ताष्ट्रलका 

नाकमा लगाउने 

गहनालाइ के 

भष्ट्रनन्छ ? 

कुनै २ विा 

स्थानीय 

गरगहनाको 

नाम भन् नुहोस 

।.. 

४.स्थानीय 

स्तरमा मनाइने 

चाड पवग तथा 

मेला उत्सवको 

नाम बताउन 

चाड पवग  

(भैलो..) 

१.ष्ट्रशक्षकले 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई स्थानीय 

स्तरमा मनाइने चाड 

पवगहरु भन्न लगाउने  

२.ष्ट्रचि पिी देखाउदै 

सम्बन्धीत चाड पवगको 

वारेमा जानकारी क्रदने  

ष्ट्रचि,पोस्िर कुनै २ विा चाड 

पवगहरुको नाम 

भन्नुहोस । 

५.स्थानीय 

स्तरमा पकाइने 

पररकारहरुको 

नाम भन्न 

हाम्रा 

पररकार(कापु,ष्ट्रपनापा

नी,फाडो,...) 

१.ष्ट्रशक्षकले 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई घरमा 

तयार पाररने ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

पररकारहरुको वारेमा 

सोध्ने 

२.ष्ट्रचि पिी देखाउदै 

सम्बन्धीत पररकारको 

वारेमा जानकारी क्रदने 

ष्ट्रचि,पोस्िर,श

धद पिी 

तपाईको घरमा 

पकाइने कुनै ३ 

पररकारहरुको 

नाम भन्नुहोस । 

६.स्थानीय 

स्तरमा बजाइने 

बाजाहरुको नाम 

बताउन 

 

हाम्रा 

बाजा(दमाह,नरससाँगा

.......) 

१. ष्ट्रशक्षकले 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई आफूले 

देखेका बाजाहरुको नाम 

भन्न लगाउने र रिपोि गन े

२.ष्ट्रवष्ट्रभन्न बाजाहरुको 

पोस्िर देखाउदै 

दमाह,नरससाँगा आक्रद 

बाजाहरु साँग पररष्ट्रचत 

गराउने  

ष्ट्रचि,पोस्िर, 

शधद पिी 

तपाईले देखेका  

कुनै ५ 

बाजाहरुको नाम 

भन्नुहोस । 
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कक्षा २ को ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधधको ष्ट्रवस्ततृीकरण 

क्र.

स 

ष्ट्रबषय 

क्षिे(ष्ट्रथम) 

कक्षा २ को ष्ट्रसकाइ 

उपलष्ट्रधध 

ष्ट्रसकाइ 

उपलष्ट्रधधको 

ष्ट्रवस्ततृीकरण 

ष्ट्रशक्षण ष्ट्रसकाइ क्रक्रयाकलाप शषै्ट्रक्षक सामग्री मलू्या

ङ्कन 

कायग 

घण्िा 

१ म र मेरो 

पररवार 
१.स्थानीय भाषामा 

आफ्नो पररचय भन्न र 

लेख्न 

मेरो पररचय १.ष्ट्रशक्षकले स्थानीय भाषामा 

आफ्नो पररचय क्रददै र क्रमश 

ष्ट्रवद्याथीहरु लाई पररचय 

क्रदन लगाउने 

२.आफ्नो कापीमा 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई पररचय लेख्न 

लगाउने 

ष्ट्रचि पिी,शधद 

पिी(नाम थर 

भएको) 

तम्रो 

नाम के 

हो ?  

तमी कााँ 

वस्छौ ? 
 

१५ 

२.स्थानीय भाषामा 

आफ्नो पररवारको 

नाता भन्न र लेख्न 
३.नाता पष्ट्रहचान गरी 

सो अनुसार गरीने 

अष्ट्रभवादनको 

अष्ट्रभनय गनग 

मेरो नाता 

सम्बन्ध 
१.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई घरमा 

भएका सदस्यहरुसाँगको नाता 

जनाउने शधदहरु आपसमा 

छलफल गराई  भन्न र 

काष्ट्रपमा लेख्न लगाउने र 

उनीहरुले लेख्न  नसकेमा 

सहयोग गन ेजस्तै 

आमा,बवुा(बाउजु),भाउजू(व

उजु),बाजे(बाजेउ)..आक्रद 

२.  ष्ट्रशक्षकले 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई पालैपालो 

नाता अनुसारको अष्ट्रभवादन 

गरी अष्ट्रभनय गनग लगाइ 

काष्ट्रपमा लेख्न लगाउने र 

सहभाजीकरण गन े

ष्ट्रचि पिी,शधद 

पिी(नाता 

अनुसार) 

तम्रो 

घरमा 

को-को 

बस्छन 

? लेख 

२ मेरो दैष्ट्रनक 

जीवन 
१. व्यष्ट्रिगत 

सरसफाइमा प्रयोग 

गरीने सरसामानको 

सूची तयार पाने 

व्यष्ट्रिगत 

सरसफाइ 
१.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई आफूले 

प्रयोग गने सरसफाइका 

सरसामानहरुको सूची तयार 

गनग लगाउने  

२.ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

ष्ट्रचि पिी,शधद पिी र 

ताष्ट्रलका वा ठोस बस्तु 

देखाउदै छलफल गन े

 

ठोस बस्तु,शधद 

पिी,ष्ट्रचि पिी 

र ताष्ट्रलका 

व्यष्ट्रिग

त 

सरसफा

इमा 

प्रयोग 

गरीने 

कुनै ५ 

सामग्री

को नाम 

लेख्नुहोस 

। 

१५ 



स्थानीय पाठ्यक्रम(कक्षा १-८)  

 

“सुन्दर समृद्ध सााँफेबगर ; बनाऔं राष्ट्रकै नमुना नगर” 

  17 

 

२.स्थानीय स्तरमा 

खेष्ट्रलने खेलहरुको 

नाम लेख्न 

स्थानीय खेल १.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई आफूले 

खेल्दै गरेका खेलहरुको नाम 

भन्न लगाउने र ष्ट्रशक्षकले 

रिपोि गने 

२.ष्ट्रवद्याथीहरुलाइ समूह 

ष्ट्रवभाजन गरी स्थानीय 

स्तरमा खेष्ट्रलने खेलहरुको 

नाम लेख्न लगाउन े

३. कुनै एक नमुना खेल खेल्न 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई प्रोत्साहन 

गने 
 

खेल ताष्ट्रलका तपाई

लाई 

मन पने 

खेलहरु

को नाम 

लेख्न्नुहो

स । 

३ हाम्रो 

समुदाय 
१. आफ्नो िोल तथा 

गाउाँको नाम  लेख्न 
मेरो गाउाँ  १.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई पालै 

पालो आफू वस्ने िोल तथा 

गाउाँको नाम  भन्न र लेख्न 

लगाउने 

२. ष्ट्रवद्याथीहरुबाि आएका 

िोलका नामहरु रिपोि गने र 

सष्ट्रह लेख्न नसकेमा ष्ट्रशक्षकले 

सहयोग गन े

ष्ट्रचि पिी तपाई 

वस्ने 

गाउाँको 

नाम 

लेख्नुहोस 

। 

२५ 

२. समुदायमा गरीने 

कामको सूची बनाउन 

समुदायका 

काम 
१.ष्ट्रशक्षकले आफूले गन ेकाम 

बताउदै ष्ट्रवद्याथीहरुलाई पालै 

पालो आफू वस्ने घर, िोल 

तथा गाउाँका माष्ट्रनसहरुले गने 

कामहरु भन्न र लेख्न लगाउने 

र रिपोि गने जस्तै 

कृष्ट्रष,आफर,ष्ट्रसलाई किाइ, 

व्यापार,ष्ट्रसकमी,डकमी........ 
 

ष्ट्रचि पिी 

,ताष्ट्रलका 

तपाई

को 

बुवाले 

के काम 

गनुग 

हुन्छ ? 

लेख 

काठको 

काम 

गने  

लाई के 

भष्ट्रनन्छ 

? लेख 

।.........

. 

३. आफ्नो िोल तथा 

गाउाँमा रहेका 

सावगजष्ट्रनक 

स्थलहरुको नाम 

बताउन  

हाम्रा सािा 

सम्पष्ट्रत 
१. ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ष्ट्रशक्षकले 

अवलोकन गनग नष्ट्रजकै रहेको 

कुनै सावगजष्ट्रनक स्थलमा 

(चौतारो ,पिकानी,पािी 

पौवा,चौर,धारा,कुवा,बािो 

ष्ट्रचि पिी 

,ताष्ट्रलका 

तपाई

का 

गाउाँमा 

रहेका 

कुनै ३ 
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,मष्ट्रन्दर...आक्रद) लैजाने र 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई आाँफूले 

अवलोकन गदाग देखेका  

कुराहरुलाई रिपोि गनग 

लगाउने र सहभाजीकरण गने  

विा 

सावगज

ष्ट्रनक 

स्थलहरु

को नाम 

भन्नुहोस 

। 

४. आफ्नो गाउाँ  िोल 

तथा समुदायमा 

भएका प्रथाहरु ष्ट्रचन्न 

र नाम बताउन 

सामाष्ट्रजक 

प्रथा 
१. ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

ष्ट्रचि पिी देखाउदै ष्ट्रचिमा 

भएका  ष्ट्रवषयवस्तु माथी 

छलफल गरी बुदा रिपोि गनग 

र  भन्न लगाउने तथा 

सहभाजीकरण गने जस्तैः-

पष्ट्रडमो,चेली ष्ट्रतहार,ओलक... 

ष्ट्रचि पिी 

,ताष्ट्रलका 

तपाई

को 

समुदाय

मा 

रहेका 

कुनै ४ 

प्रथाहरु

को नाम 

भन्नुहोस 

। 

४ हाम्रो  

ष्ट्रवद्यालय 
१.आफ्नो 

ष्ट्रवद्यालयको नाम र 

ठेगाना भन्न र लेख्न 

हाम्रो 

ष्ट्रवद्यालय 
१.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समूह 

ष्ट्रवभाजन गरी आफ्नो 

ष्ट्रवद्यालयको नाम र ठेगाना 

मेिा काडगमा लेख्न लगाई 

कक्षामा प्रस्तुत गनग लगाउने र 

ष्ट्रशक्षकले सहभाजीकरण गन े

मेिा काडग तपाई

को 

ष्ट्रवद्याल

यको 

नाम के 

हो ? 

लेख्नुहोस 

। ....... 

१५ 

२.आफ्नो-आफ्नो 

कक्षा कोठाको 

सरसफाइ गनग 
३. ष्ट्रवद्यालयमा 

अनुशाष्ट्रसत 

व्यवहारको प्रदगशन 

गनग 

ष्ट्रवद्यालयमा 

सरसफाइ र 

अनुशासन 

१.ष्ट्रशक्षकले सबै 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई कक्षा 

कोठामा सरसफाइ गरी 

फोहोर व्यवस्थापन गनग 

लगाउने र  अवलोकन गन े

२. ष्ट्रशक्षकले सबै 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई कक्षा 

कोठामा ष्ट्रचि पिी देखाइ 

अनुशासनको अवधारणा 

बसाली सोष्ट्रह अनुसार बस्न 

लगाउने 

ष्ट्रवद्याथीहरु 

अनुशाष्ट्रसत 

भएर बसेका 

ष्ट्रचि 

ष्ट्रशक्षक

ले 

अवलो

कन गने 
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४. ष्ट्रवद्यालयमा 

साथीहरु तथा गुरु वगग 

ष्ट्रवच घुलष्ट्रमल भई 

ष्ट्रशष्टाचार शधदको 

प्रयोग गरी व्यवहार 

गनग 
 

असल व्यवहार ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

ष्ट्रशष्टाचारका शधद प्रयोग गरी 

अष्ट्रभनय गनग लगाउने जस्तै 

नमस्कार,नमस्ते,धन्यवाद,

स्वागत,भाग्यमाष्ट्रन,.... 

शधद पिी,ष्ट्रचि 

पिी 

तपाई

को 

ष्ट्रवद्याल

यमा 

पढाउने 

गुरु 

तथा 

गुरुआ

मा लाई 

भेट्ने 

ष्ट्रवष्ट्रिकै 

के गनुग 

हुन्छ 

?.. 

५ हाम्रो 

वरपरका 

ष्ट्रजवजन्तु 

१.आफ्नो घर तथा 

ष्ट्रछमेकमा भएका 

जनावर तथा 

पशुपन्छीको  नाम 

भन्न र लेख्न 
२. आफ्नो घरमा 

भएका जनावर तथा 

पशुपन्छीको आवाज 

,खाना र आवास ष्ट्रचन्न 
३. आफ्नो वरपर 

भएका जनावर तथा 

पशुपन्छीहरुको नाम 

लेख्न 

जनावर तथा 

पशुपन्छी 
१.समूहमा ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

ष्ट्रशक्षकले आफ्नो घरमा 

भएका जनावर तथा 

पशुपन्छीहरुको नाम भन्न  र 

लेख्न लगाउने  

२.ष्ट्रशक्षकले जनावर तथा 

पशुपन्छीहरुको ष्ट्रचि प्रस्तुत 

गरी ष्ट्रवद्याथीहरुलाई आवाज 

ष्ट्रनकाल्न लगाउने र उि 

जनावर तथा पशुपन्छीहरुका 

आवाज,ष्ट्रतनीहरुले खाने 

खाना र बस्ने ठाउाँ  पष्ट्रहचान 

गरी लेख्न लगाउने 

आवश्यकता अनुसार 

सहभाजीकरण गन े

ष्ट्रचिहरु,श्रव्य 

दशृ्य 

सामग्रीहरु,ता

ष्ट्रलका 

ष्ट्रवरालो

ले 

कस्तो 

आवाज 

ष्ट्रनका

ल्छ ? 

गाईले 

के 

खान्छ 

? 

कुखुरा 

कहााँ 

वस्दछ 

? 
 

२० 

६ हाम्रो 

वातावरण 
१.आफ्नो वरपर 

रहेका कृष्ट्रष जन्य 

वस्तुहरु ष्ट्रचन्न र नाम 

लेख्न 

हाम्रो कृष्ट्रष ठोस वस्तुहरुको अवलोकन 

गराउदै त्यसको नाम भन्न  र 

लेख्न लगाउने जस्तैः- 

अन्नदाना,आलु,प्याज,खुसागष्ट्रन

,कोदो.... 

ठोस 

बस्तु(अन्नदाना,

आलु..) 

कुनै ५ 

विा 

कृष्ट्रषज

न्य 

वस्तुहरु

को नाम 

लेख्नुहोस 

। 

२२ 
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२.आफ्नो वरपर 

रहेका धार्मगक 

स्थलहरु ष्ट्रचन्न र नाम 

बताउन 

बैद्यनाथ धाम  १.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई बैद्यनाथ 

धामको ष्ट्रचि देखाई उि 

ष्ट्रचिमा देखेका कुराहरु भन्न 

र लेख्न लगाउने  जस्तैः- 

पताका,घण्ि,.... 

२. साथै समुदायमा रहेका 

अन्य धार्मगक स्थलहरुको 

नाम भन्न र लेख्न लगाउने 
 

पोष्टर,ष्ट्रचि तपाई

को 

समुदाय

मा 

रहेका 

कुनै २ 

विा 

धार्मगक 

स्थलहरु

का नाम 

लेख्नुहोस

। 

३.आफ्नो वरपर 

भएका प्रकोप सङ्ग  

पररष्ट्रचत भई असर 

बताउन 

प्रकोप 
(चट्याङ,हावाहु

री,बाक्रढपष्ट्रहरो) 

प्रकोप सम्बन्धी( 

चट्याङ,हावाहुरी,बाक्रढ 

पष्ट्रहरो,बगलागी..) ष्ट्रचि 

प्रस्तुत गरी ष्ट्रवद्याथीहरु ष्ट्रवच 

छलफल गराइ ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

प्रकोपहरुलाई पररष्ट्रचत गराई 

त्यसका असरवारे वताउन 

लगाउने 

ताष्ट्रलका,ष्ट्रचि,

श्रव्यदशृ्य,शधद 

पष्ट्रि  

पष्ट्रहरो

बाि हुने 

कुनै २ 

विा 

असरहरु 

भन्नुहोस 

। 

७ मेरो 

ष्ट्रसजगना 
१. आफ्नो स्थानीय 

स्तरमा गाइने गीत 

सङ्ग पररष्ट्रचत भइ 

अष्ट्रभनय गनग 

देउडा खेल १.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ष्ट्रशक्षकले 

गोलो घेरामा राखी स्थानीय 

स्तरमा गाइने गीत सुनेर सो 

अनुसार अष्ट्रभनय गनग 

लगाउने  

श्रव्यदशृ्य कुनै 

एउिा 

गीत 

बाचन 

गरी 

अष्ट्रभनय 

गनुगहोस 

। 

१८ 

२. स्थानीय स्तरका 

खेलकुदका 

सामाग्रीहरु सङ्कलन 

गनग 

खेलकुद 

सामग्री 
१.ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

स्थानीय खेलकुदका ष्ट्रचि 

देखाई नाम भन्न लगाउने  

२.स्थानीय खेलकुदमा प्रयोग 

हुने सामग्री सङ्कलन गनग 

प्रोत्साहन गने जस्तैः-

ढुङ्गा,मािो,डोरी..... 

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका ज्याम 

पातामा 

कुन कुन 

सामग्री

हरु 

चाष्ट्रहन्छ

न?  

८ हाम्रो 

संस्कृष्ट्रत 

१.स्थानीय स्तरमा 

लगाइने पोशाकहरुको 

सूची तयार गनग 
२.स्थानीय स्तरमा 

मेरो ष्ट्रचनारी ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

आ-आफ्नो समदुायका 

मष्ट्रहलाहरुले लगाउने 

गरगहना तथा मष्ट्रहला र 

ष्ट्रचि,ठोस 

वस्तु,ताष्ट्रलका 

कुनै ३ 

विा 

पोशाक

का नाम 

३० 
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लगाउने 

गरगहनाहरुको नाम 

लेख्न 

पुरुषले लगाउने 

पोशाकहरुका नाम भन्न र 

लेख्न लगाउने ,ष्ट्रचि वा ठोस 

वस्तु(गरगहना-

खन्िो,फुली,कािा,कल्ली....) 

देखाइ पररष्ट्रचत गराई लेख्न 

लगाउने 

लेख्नुहोस 

। 

मष्ट्रहला

ले 

लगाउने 

२ विा 

गरगह

नाका 

नाम 

लेख्नुहोस 

। 

३.स्थानीय स्तरमा 

मनाइने चाड पवग 

तथा मेला 

उत्सवहरुको सूची 

तयार गनग  

चाड पवग(पुष 

पन्र) 
१.ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

ष्ट्रचि पष्ट्रि अवलोकन गनग 

लगाउदै स्थानीय स्तरमा 

मनाइने अन्य चाड पवगहरुको 

सूची तयार गनग लगाउने  

२.ष्ट्रचि पिी देखाउदै अन्य 

चाड पवगको वारेमा जानकारी 

क्रदने  

ष्ट्रचि,पोस्िर कुनै २ 

विा 

चाड 

पवगहरु

को नाम 

भन्नुहोस 

। 

४.स्थानीय स्तरमा 

पकाइने 

पररकारहरुको नाम 

लेख्न 

स्थानीय 

खानाका 

पररकार 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई घरमा तयार 

पाररने ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

पररकारहरुको वारेमा 

छलफल गराई ष्ट्रशक्षकले कुन ै

पररकारको ष्ट्रचि पिी 

देखाउदै त्यसका वारेमा 

जानकारी क्रदई स्थानीय 

खानाका पररकारहरुको नाम 

लेख्न लगाउने  
 

ष्ट्रचि,पोस्िर,श

धद पिी 

कुनै २ 

विा 

खाना

का नाम 

लेख्नुहोस 

। 

५.स्थानीय स्तरमा 

बजाइने बाजाहरुको 

नाम लेख्न 

 

 

स्थानीय बाजा १. ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

आफूले देखेका बाजाहरुको 

नाम भन्न लगाउने र रिपोि 

गने 

२.ष्ट्रवष्ट्रभन्न बाजाहरुको 

पोस्िर देखाउदै 

दमाह,नरससाँगा आक्रद 

बाजाहरु साँग पररष्ट्रचत 

गराउने  

ष्ट्रचि,पोस्िर,श

धद पिी 

तपाईले 

देखेका  

कुनै ५ 

बाजाह

रुको 

नाम 

भन्नुहोस 

। 
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कक्षा ३ को ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधधको ष्ट्रवस्ततृीकरण 

क्र.

स 

ष्ट्रबषय 

क्षिे(ष्ट्रथम) 

कक्षा ३ को ष्ट्रसकाइ 

उपलष्ट्रधध 

ष्ट्रसकाइ 

उपलष्ट्रधधको 

ष्ट्रवस्ततृीकरण 

ष्ट्रशक्षण ष्ट्रसकाइ क्रक्रयाकलाप शषै्ट्रक्षक सामग्री मलू्याङ्कन कायग 

घण्िा 

१ म र मेरो 

पररवार 
१.स्थानीय भाषामा 

बोष्ट्रलने नाता शधद 

र नेपाली भाषामा 

बोष्ट्रलने नाता 

शधदको सूची 

बनाउन 

नाता 

सम्बन्ध 
१.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई घरमा 

भएका सदस्यहरुसाँगको नाता 

जनाउने शधदहरु आपसमा 

छलफल गराई  भन्न र काष्ट्रपमा 

लेख्न लगाउने र उनीहरुलाई 

कक्षा कोठामा प्रस्तुत गनग 

लगाउने जस्तैः- 

आमा,बवुा(बाउजु),भाउजू(वउ

जु),बाजे(बाजेउ),मामा,माइजू,

काका,काकी,साला,साली,अमा

जु,..आक्रद साथै ष्ट्रशक्षकले 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई पालैपालो 

नाता अनुसारको अष्ट्रभवादन 

गरी अष्ट्रभनय गनग लगाउने  

ष्ट्रचि पिी,शधद 

पिी(नाम थर 

भएको) 

तपाईको 

बुवाको क्रदक्रद 

लाई के भन्नु 

हुन्छ ? 

१५ 

२.आफ्नो 

घरपररवारमा 

प्रयोग गरीने 

ष्ट्रशष्टाचारका 

शधदको प्रयोग गनग 
३.स्थानीय भाषामा 

प्रयोग हुने नाता 

अनुसारका 

अष्ट्रभवादनका शधद 

र नेपाली भाषामा 

प्रयोग हुने नाता 

अनुसारका  

अष्ट्रभवादनका शधद 

पष्ट्रहचान गरी 

प्रयोग गनग 

ष्ट्रशष्टाचार १. ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

पररवारमा प्रयोग हुने नाता 

सम्बन्धी ष्ट्रशष्टाचारका शधदहरु 

स्थानीय भाषामा र नेपाष्ट्रल 

भाषामा लेख्न लगाउने । 

२.ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

पररवारमा प्रयोग हुने 

ष्ट्रशष्टाचारका शधद प्रयोग गरी 

अष्ट्रभनय गनग लगाउने जस्तै 

धन्यवाद,स्वागत,भाग्यमाष्ट्रन,ढो

ग,दशगन, 

नमस्कार,नमस्ते,जयहोस,.... 

ष्ट्रचि पिी,शधद 

पिी(नाता 

अनुसार) 

तपाईको 

पररवारमा 

प्रयोग हुने 

कुनै २ 

ष्ट्रशष्टाचारका 

शधद 

लेख्नुहोस । 

२ मेरो 

दैष्ट्रनक 

जीवन 

१. व्यष्ट्रिगत 

सरसफाइको महत्व 

भन्न 

व्यष्ट्रिगत 

सरसफाइ 
१.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई आफूले 

प्रयोग गने सरसफाइका 

सरसामानहरुको सूची तयार 

गनग लगाउने  

२.ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

ष्ट्रचि पिी,शधद पिी र 

ठोस बस्तु,शधद 

पिी,ष्ट्रचि पिी 

र ताष्ट्रलका 

हाष्ट्रमले 

ष्ट्रवहान सधै 

मुख धुनु क्रकन 

पदगछ ? 

१४ 
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ताष्ट्रलका वा ठोस बस्तु देखाउदै  

सरसफाइको महत्व वारे 

छलफल गन े

३. ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समूह 

ष्ट्रवभाजन गरी सरसरफाइको 

महत्व लेख्न र प्रस्तुत गनग 

लगाउने 

२.स्थानीय स्तरमा 

खेष्ट्रलने खेलहरु 

आफ्ना दौतरीहरु 

साँग ष्ट्रमलेर खेल्न 

खेल अभ्यास १. ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

आफूले खेल्दै गरेका खलेहरुको 

नाम भन्न र लेख्न लगाउने  र 

समूह ष्ट्रवभाष्ट्रजत गरी स्थानीय 

स्तरमा खेष्ट्रलने खेलहरु  

दौतरीहरु साँग ष्ट्रमलेर खेल्न 

प्रोत्साहन गने  

खेल 

ताष्ट्रलका,खेल 

सामग्री,श्रव्य 

दशृ्य सामग्री 

कुनै एक 

नमुना खेल 

खेल्न लगाई 

अवलोकन 

गने। 

३ हाम्रो 

समुदाय 
१. आफ्नो िोल 

तथा गाउाँको 

पररचय क्रददै 

समुदायमा गरीने 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न कामहरुमा 

साँलग्न व्यष्ट्रिहरुको 

पष्ट्रहचान गनग 

समुदायका 

पेसा 
१.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई पालै पालो 

आफू वस्न ेिोल तथा गाउाँको 

पररचय क्रदने खेल खेल्न 

लगाउने । 

२. ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

सामूष्ट्रहकरुपमा ष्ट्रचि पिी 

अध्ययन गनग लगाइ समुदायमा 

रहेका ष्ट्रवष्ट्रभन्न व्यष्ट्रिहरुले गने 

कामहरुको सूची तयार पानग 

लगाउने जस्तैः- 

कृष्ट्रष,आफर,ष्ट्रसलाई किाइ, 

व्यापार,ष्ट्रसकमी,डकमी,ष्ट्रशक्षण,

ष्ट्रचक्रकत्सा,कुमाले,पशुपालन,.. 
 
 

ष्ट्रचि पिी तपाईको 

समुदायका 

माष्ट्रनसले गने 

कुनै ३ विा 

काम 

लेख्नुहोस । 

२६ 

२. आफ्नो िोल 

तथा गाउाँमा रहेका 

सावगजष्ट्रनक 

स्थलहरुमा गरीने 

क्रक्रयाकलापको  

सूची  तयार गनग 

३.आफ्नो िोल तथा 

गाउाँमा रहेका 

सावगजष्ट्रनक स्थलमा 

सरसफाइको  महत्व 

बताउन 

सावगजष्ट्रनक 

स्थलको 

सरसफाइ 

१. ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समूहमा 

ष्ट्रवभाजन गरी सावगजष्ट्रनक 

स्थलमा (चौतारो 

,पिकानी,पािी 

पौवा,चौर,धारा,कुवा,बािा 

,मष्ट्रन्दर,सामुदाष्ट्रयक वन,खोला 

नाला...आक्रद) गरीने 

क्रक्रयाकलापको  सूची  बनाउन 

लगाइ कक्षामा प्रस्तुत गनग 

लगाउने जस्तैः-पिकानीमा 

खेल,बैठक,छलफल आक्रद 

ष्ट्रचि पिी 

,ताष्ट्रलका,पोस्ि

र 

धाराको 

सरसफाइ 

क्रकन गनुग 

पदगछ ? 
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२. ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

सावगजष्ट्रनक स्थलहरुका 

पोस्िरहरु देखाउदै  सावगजष्ट्रनक 

स्थलहरुमा सरसफाइको महत्व 

बताउन लगाउने 
 

४. आफ्नो गाउाँ  

िोल तथा 

समुदायमा भएका 

प्रथा तथा 

चलनहरुका बारेमा 

भन्न 

हाम्रो 

परम्परा 
ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रथाहरुको उदाहरण 

क्रददै आफ्नो समुदायमा भएका 

प्रथाहरु (पष्ट्रडमो,चेली 

ष्ट्रतहार,ओलक...) को वारेमा 

भन्न लगाउने जस्तैः चेली 

ष्ट्रतहार-माघको मष्ट्रहनाभर 

सम्िना स्वरुप ष्ट्रववाष्ट्रहत 

छोरीलाई सेल रोिी क्रदनु... 
 

ष्ट्रचि पिी 

,ताष्ट्रलका 

पष्ट्रडमो 

प्रथाको 

बारेमा 

भन्नुहोस । 

४ हाम्रो  

ष्ट्रवद्यालय 
१. कक्षा कोठाको 

सरसफाइ गनग र 

सरसफाइको महत्व 

बताउन 

मेरो कक्षा 

कोठा 
ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई कक्षा 

कोठामा सरसफाइ गनग लगाई 

अवलोकन गने र 

ताष्ट्रलका,पोस्िर ,ष्ट्रचि प्रस्तुत 

गरी समूहमा छलफल गनग 

लगाई कक्षा कोठा सरसफाइको 

महत्व बताउन लगाउने 

ष्ट्रचि पिी 

,ताष्ट्रलका,पोस्ि

र सरसफाइका 

सामग्रीहरु 

कक्षा कोठा 

सरसफाइ 

क्रकन गरीन्छ 

? 

१५ 

२.आफ्नो 

ष्ट्रवद्यालयको 

ष्ट्रनयमको पालना 

गनग 
३. ष्ट्रवद्यालय ष्ट्रभि 

तथा बाष्ट्रहर  

घुलष्ट्रमल भई 

ष्ट्रशष्टाचार शधदको 

प्रयोग गरी व्यवहार 

गनग 
 

ष्ट्रवद्यालयको 

अनुशासन 
१. ष्ट्रशक्षकले कक्षा कोठामा 

ष्ट्रचि पिी र आचारसाँष्ट्रहताका 

माध्यम बाि ष्ट्रवद्यालयका 

सामान्य ष्ट्रनयमहरु प्रदगशन गरी 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई अनुशासनको 

अवधारणा क्रदने र समहू 

ष्ट्रवभाजन गरी सामान्य 

ष्ट्रनयमहरु तयार गरी प्रस्तुत गनग 

लगाई सोही अनुरुप व्यवहार 

प्रदगशन गनग उत्प्रेररत र ष्ट्रनदेष्ट्रशत 

गन ेतथा अवलोकन गने  

मेिा काडग,ष्ट्रचि 

पष्ट्रि, 

आचारसाँष्ट्रहता 

चािग 

तपाई 

ष्ट्रवद्यालयमा 

कष्ट्रत बजे 

आउनुहुन्छ ? 

५ हाम्रो 

वरपरका 

ष्ट्रजवजन्तु 

१.आफ्नो घर तथा 

ष्ट्रछमेकमा भएका 

जनावर तथा 

जीवजन्तु १.समूहमा ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

ष्ट्रशक्षकले आफ्नो घरमा भएका 

जनावर तथा पशुपन्छीहरुको 

शधद पिी,ष्ट्रचि 

पिी,ताष्ट्रलका 

गाईको 

महत्व 

लेख्नुहोस । 

२० 
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पशुपन्छीको महत्व 

वताउन 
२. आफ्नो घरमा 

भएका जनावर 

तथा पशुपन्छीको 

आवाज ,खाना , 

आवास र रङ्ग 

ष्ट्रचन्न र लेख्न 
३. घरपालुवा र 

जङ्गली जनावर 

बीच फरक 

छुट्याउन  

नाम,खाना,आवास,आवाज,र

ङ्ग र ष्ट्रतनीहरुको महत्व लखे्न 

लगाउने तथा ष्ट्रशक्षकले आाँफूले 

तयार पारेको ताष्ट्रलका प्रस्तुत 

गरी थप स्पस्ि पाररक्रदने 

२.ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रचि प्रस्तुत गरी 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई घरपालुवा र 

जङ्गली जनावर छुट्याउन 

लगाउने र सहभाजीकरण गन े
 

घरपालुवा र 

जङ्गली 

जनावर वीच 

के फरक छ ? 

बाख्रा वस्ने 

ठाउाँ  लाई के 

भष्ट्रनन्छ ? 

६ हाम्रो 

वातावर

ण 

१.आफ्नो वरपर 

रहेका कृष्ट्रषजन्य 

वस्तुहरुको 

फाइदाहरु लेख्न 

कृष्ट्रष उपज समूहमा ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

ष्ट्रशक्षकले कृष्ट्रषजन्य वस्तुहरुको 

जानकारी क्रदइ ष्ट्रत वस्तुहरुका 

फाइदाहरु ष्ट्रवद्याथीहरुलाई लेख्न 

लगाउने र शधद पिी,ष्ट्रचि पिी 

,वाक्य पष्ट्रि तथा ताष्ट्रलका 

प्रस्तुत गरी ष्ट्रशक्षकले थप प्रस्ि 

पान े

शधद पिी,ष्ट्रचि 

पिी,वाक्य 

पष्ट्रि,ताष्ट्रलका 

भट्मासका 

फाइदाहरु 

लेख्नुहोस । 

२२ 

२.आफ्नो वरपर 

रहेका धार्मगक 

स्थलहरुको सूची 

बनाउन 

धार्मगक स्थल १.ष्ट्रवद्याथीहरुको पुवग धारणा 

बुझ्दै ष्ट्रचि,तष्ट्रस्बर तथा पोस्िर 

देखाई उि ष्ट्रचिमा देखेका 

कुराहरुको सूची तयार गनग 

लगाउने 

२. देखाइएका सामग्रीमा िै 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई आफ्नो वरपर 

रहेका धार्मगक स्थलहरुको सूची 

तयार गरी प्रस्तुत गनग लगाउन े

तष्ट्रस्वर,ष्ट्रचिहरु

,श्रव्य दशृ्य 

सामग्रीहरु,ता

ष्ट्रलका 

तपाईको 

समुदायमा 

रहेका  

धार्मगक 

स्थलहरुको 

सूची 

बनाउनुहोस 

। 

३.आफ्नो वरपर 

हुन सके्न प्रकोपबाि  

बच्ने उपायहरु 

बताउन र लेख्न 

प्राकृष्ट्रतक 

प्रकोप 
ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ष्ट्रशक्षकले 

प्राकृष्ट्रतक प्रकोप सम्बन्धी( 

चट्याङ,हावाहुरी,बाक्रढ 

पष्ट्रहरो,आगलागी,भुइचालो..) 

ष्ट्रचि प्रस्तुत गरी ष्ट्रवद्याथीहरु 

ष्ट्रवच छलफल गराइ त्यस बाि 

बच्ने उपायहरु लखे्न लगाउने र 

ष्ट्रशक्षकले प्राकृष्ट्रतक प्रकोप बाि 

बच्ने उपाय वारे अभ्यास 

गराउने 

ष्ट्रचि,पोस्िर,श्र

व्यदशृ्य सामग्री 

हावाहुरी 

बाि कसरी 

बच्न सक्रकन्छ 

? 

भुकम्प 

आएको 

अवस्थामा 

तपाई के गनुग 

हुन्छ ? 
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७ मेरो 

ष्ट्रसजगना 
१.आफ्नो गाउाँ  घर 

र साथीहरु सङ्ग 

खेष्ट्रलने खेलहरु 

ष्ट्रनयमबद्धरुपमा 

खेल्न 

खेलकुद  १.ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

स्थानीय स्तरमा खेष्ट्रलने खेल 

तथा ष्ट्रनयम बताउन लगाउने र 

थप अभ्यासका लाष्ट्रग  

ष्ट्रनयमबद्धरुपमा खेल्न लगाउने 

। जस्तैः-गट्टा(ष्ट्रपडी),आराम 

पातो...  

 

पोष्टर,ष्ट्रचि आराम पातो 

खेल कसरी 

खेष्ट्रलन्छ ? 

अवलोकन  

१८ 

२. स्थानीय स्तरमा 

गाइने गीतहरुको 

लय ष्ट्रमलाएर 

अष्ट्रभनय गदै गाउाँन 

गीत १.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई गोलो 

घेरामा राखी स्थानीय स्तरमा 

गाइने गीतहरुलाई ष्ट्रशक्षकसङ्ग  

लय ष्ट्रमलाएर गाउाँन र  

अष्ट्रभनय गनग लगाउन े

२. ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समूह 

ष्ट्रवभाजन गरी लय ष्ट्रमलाएर 

गाउाँन र अष्ट्रभनय गनग लगाउने 

श्रव्यदशृ्य, 

तयारी गीत 

चािग 

कुनै २ 

हरफमा 

ठाडीभाका 

गाउनुहोस । 

अवलोकन 

३.स्थानीय स्तरका 

सामाग्री प्रयोग गरी 

आफूलाई मन पने 

वस्तु ष्ट्रनमागण गनग 

मेरो कला १. ष्ट्रवद्याथीहरुलाई स्थानीय 

सामग्री 

(ढुङ्गा,मािो,डोरी,कागज.....)

साँकलन गरी मन पन ेष्ट्रचि तथा 

वस्तु  तयार गरी कक्षामा 

प्रदगशन गनग लगाउने  

स्थानीय 

सामग्रीहरु 

अवलोकन 
 

८ हाम्रो 

संस्कृष्ट्रत 

१.स्थानीय स्तरमा 

मष्ट्रहला र पुरुषल े

परम्परागत रुपमा 

लगाइने 

पोशाकहरुको सूची 

तयार गनग 
२.स्थानीय स्तरमा 

समय अनुसार 

मष्ट्रहलाहरुले 

लगाउने 

गरगहनाहरुको 

ताष्ट्रलका तयार पानग 
३.स्थानीय स्तरमा 

मनाइने चाड पवग 

तथा मेला 

उत्सवहरुको 

सामान्य पररचय 

क्रदन 

स्थानीय 

चाडपवग तथा 

भेषाभूषा 

१.ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

तष्ट्रस्बर तथा ष्ट्रचि देखाइ चाड 

पवगमा लगाउने पोशाक तथा 

गरगहनाको बारेमा जानकारी 

गराउने र आ-आफ्नो 

समुदायका मष्ट्रहलाहरुले 

लगाउने गरगहना तथा मष्ट्रहला 

र पुरुषले लगाउने 

पोशाकहरुका नाम भन्न र लेख्न 

लगाउने  

 २.ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

ष्ट्रचि पष्ट्रि अवलोकन गनग 

लगाउदै स्थानीय स्तरमा 

मनाइने अन्य चाड पवगहरुको 

सूची तयार गनग लगाउने  

३. ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

स्थानीय स्तरमा मनाइने  चाड 

पवगहरुको पररचय क्रदन 

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका, 

ठोस वस्तु, 

तपाईको 

समुदायमा 

मष्ट्रहलाले कुन 

कुन गहना 

लगाउछन 

ताष्ट्रलका 

बनाउनुहोस 

। 

मष्ट्रहला र 

पुरुषले 

लगाउने 

पोशाकको 

सूची 

बनाउनुहोस 

। 

दशैको 

पररचय 

क्रदनुहोस । 

३० 
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लगाउने,रिपोि गने र 

ताष्ट्रलकाको माध्यमबाि 

छलफल गरी प्रस्ि पान े
 

४.स्थानीय स्तरका 

पररकारहरु बनाउने 

तररका बताउन  

स्थानीय 

पररकार 
१. ष्ट्रवद्याथीहरुलाई घरमा 

तयार पाररने ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

पररकारहरुको नाम भन्न लगाइ 

ती पररकार कसरी बनाइन्छ? 

भन्ने वारेमा छलफल गराउने 

२. स्थानीय 

पररकार(फााँडो,ष्ट्रपनापानी,ढुकढु

के रोिी,कापु,अष्ट्रसका,रोि,...) 

बनाउन आवश्यक ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

सामग्रीहरुको नाम लेख्न 

लगाउने र पररकार बनाउने 

तररका बताउन लगाउने तथा 

सहभाजीकरण गन े
 

ष्ट्रचि,ठोस 

वस्तु,ताष्ट्रलका 

अवलोकन 

ष्ट्रपनापानी 

कसरी 

बनाइन्छ ? 

५.स्थानीय स्तरमा 

बजाइने बाजाहरुको 

सामान्य पररचय 

क्रदन 
 

हाम्रा बाजा  १. ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समूह 

ष्ट्रवभाजन गरी आफ्नो 

समुदायमा बजाइने बाजाहरुको 

सूची तयार गनग लगाई प्रत्येक 

बाजाको सामान्य पररचय क्रदन 

लगाउने   

२.ताष्ट्रलका र ष्ट्रचि तथा 

अवलोकनको माध्यम बाि 

ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न बाजाहरुसाँग पररष्ट्रचत 

गराउने । जस्तैः-

ट्याम्को,हुड्को,ढोल,दमाह,झ्या

ष्ट्रल,नरष्ट्रसङ्गा,सहनाइ... 

ष्ट्रचि,पोस्िर,ठो

स 

वस्तु(बाजा),ता

ष्ट्रलका... 

हुड्को भनेको 

के हो ?.... 

समुदायमा 

रहेका कुनै २ 

विा बाजाको 

पररचय 

क्रदनुहोस । 

 

 

कक्षा ४ को ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधधको ष्ट्रवस्ततृीकरण 

क्र.

स 

एकाई कक्षा ४ को 

ष्ट्रसकाइ 

उपलष्ट्रधध 

ष्ट्रसकाइ 

उपलष्ट्रधधको 

ष्ट्रवस्ततृीकरण 

ष्ट्रशक्षण ष्ट्रसकाइ क्रक्रयाकलाप शषै्ट्रक्षक सामग्री मलू्याङ्कन कायग 

घण्िा 

१ हाम्रो समुदाय 

र संस्कृष्ट्रत 

आफ्नो गाउाँको 

पररचय क्रदन 

१.मेरो गाउाँ  १. ष्ट्रशक्षकले कुनै गाउाँको तष्ट्रस्बर 

देखाउदै त्यस गाउाँको नाम सष्ट्रहत 

सामान्य ष्ट्रवशेषताहरु बताउने 

गाउाँको तष्ट्रस्वर तपाईको 

गाउाँको 

पररचय 

२१ 
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जस् तैः-नाम, 

स्थान,वडा,जातजाष्ट्रत,गने पेसा. 

... 

२.पालै पालो ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

आ-आफ्नो गाउाँको पररचय क्रदन 

लगाउने 

 

क्रदनुहोस । 

चेली ष्ट्रतहारको 

पररचय तथा 

महत्व वताउन 

२.चेली ष्ट्रतहार १. पाठ सङ्ग सम्बन्धीत ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

ष्ट्रचिहरु देखाउदै ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

ष्ट्रचिमा देखेका कुरा हरु भन्न 

लगाउने  

२. ष्ट्रचिलाई व्याख्या गदै चेली 

ष्ट्रतहारको पररचय क्रदइ महत्व वारे 

प्रकाश पाने 

तष्ट्रस्वर,ष्ट्रचि पष्ट्रि चेली 

ष्ट्रतहारको 

पररचय 

क्रदनुहोस । 

चेली 

ष्ट्रतहारको कुनै 

२ विा महत्व 

भन्नुहोस । 

 

आफ्ना 

समुदायमा 

रहेका 

भेषाभूषाको 

सूची तयार पानग 

३. भेषाभूषा १.ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

भेषाभूषा सम्बन्धी पोस्िर देखाई 

पोस्िरमा भएका भेषाभूषाहरुको 

सुची तयार गनग लगाउने 

पोस्िर, ताष्ट्रलका तपाईको 

समुदायमा 

भएका 

भेषाभूषाको 

सूची 

बनाउनुहोस ।  

 

२ स्थानीय पेसा 

तथा प्रष्ट्रवष्ट्रध 

पानी घट्टको 

सामान्य पररचय 

क्रदइ काम 

वताउन 

१.पानी घट्ट १. ष्ट्रशक्षकले आाँफूले तयार पारेको 

वा प्राप्त गरेको  श्रव्य दशृ्य सामग्री 

प्रस्तुत गरी ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

अवलोकन गनग लगाई पानी घट्टका 

वारेमा भन्न लगाउने  

२. सम्भव भए सम्म पानी घट्ट 

अवलोकन गनग लगाई त्यसका 

कायगहरु रिपोि गनग लगाउने  

श्रव्य दशृ्य सामग्री पानी घट्टको 

पररचय क्रदइ 

यसको काम 

लेखु्नहोस । 

१८ 

आफर पेसाको 

सामान्य पररचय 

क्रदइ आफरमा 

ष्ट्रनमागण गरीने 

सामानहरुको 

सामान्य सूची 

तयार पानग 

२.आफर १. ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

आफरमा  ष्ट्रनमागण हुने 

सामाग्रीहरुको वारेमा कापीमा 

रिपोि गनग लगाउने  

२.ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

नष्ट्रजकै रहेको आफरमा अवलोकन 

गनग लगाई उि आफर बाि 

ष्ट्रनमागण गरीएका सामानहरुको 

समूहगत रुपमा ताष्ट्रलका बनाई 

कक्षा कोठामा प्रस्तुत गनग लगाउने  

श्रव्य दशृ्य 

सामग्री,तष्ट्रस्वर,ता

ष्ट्रलका 

आफरमा  

ष्ट्रनमागण हुने 

कुनै २ विा 

सामाग्रीहरुको 

नाम लेखु्नहोस 

। 

 

बाख्रा पालनका 

फाइदा लेख्न 

३.बाख्रा 

पालन 

बाख्रा पालन सम्बन्धी 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रश्न गरी 

त्यसका फाइदाहरु लेख्न लगाउने 

ष्ट्रचि पिी,बाक्य 

पष्ट्रि,ताष्ट्रलका 

बाख्रा 

पालनका कुनै 

३ विा 

फाइदाहरु 
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लेखु्नहोस । 

कुखुरापालनका 

लाष्ट्रग चाष्ट्रहने 

आवश्यक 

पूवागधारको 

ताष्ट्रलका तयार 

पानग 

४.कुखुरापाल

न 

ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई कुखुरा 

पालनका लाष्ट्रग चाष्ट्रहने पूवागधार 

तथा सामग्रीका वारेमा सोधे्न र 

प्राप्त प्रष्ट्रतक्रक्रयालाई रिपोि गने  

ष्ट्रचि पिी,बाक्य 

पष्ट्रि,ताष्ट्रलका 

कुखुरा 

पालनका 

लाष्ट्रग चाष्ट्रहने  

पूवागधारको 

ताष्ट्रलका 

बनाउनुहोस । 

 

३ हाम्रो 

नगरपाष्ट्रलका 

सााँफेवगर 

नगरपाष्ट्रलकाको 

सामान्य पररचय 

क्रदन(नाम,स्थान,

...) 

१.मेरो 

सााँफेवगर 

सााँफे वगर नगरपाष्ट्रलकाको वारेमा 

ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई प्रश्न 

सोधे्न ,प्राप्त उिरलाई रिपोि गने र 

ष्ट्रवद्याथीहरु बाि प्राप्त उिरलाई 

समायोजन गदै नाम,स्थान,वडा... 

लेष्ट्रखएको ताष्ट्रलका प्रस्तुत गरी 

छलफल गने 

ताष्ट्रलका,नक्सा,शधद 

पष्ट्रि 

सााँफे वगर 

नगरपाष्ट्रलका

मा कष्ट्रत वडा 

रहेका छन ? 

१४ 

४ ऐष्ट्रतहाष्ट्रसक 

तथा धार्मगक 

सम्पदा 

ष्ट्रिगिी घरको 

पररचय क्रदन 

१. ष्ट्रिगिी घर  १.ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

ष्ट्रिगिी घरको तष्ट्रस्वर प्रदगशन गने 

२.उि साँरचना वारे ष्ट्रवद्याथीहरु 

ष्ट्रवच छलफल गरी पररचय लेख्न 

लगाउने 

तष्ट्रस्वर ष्ट्रिगिी घरको 

पररचय 

क्रदनुहोस । 

१५ 

बाहुल ढुङ्गाको 

पररचय क्रदन 

२.बाहुल 

ढुङ्गा 

१.ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

बाहुल ढुङ्गाको तष्ट्रस्वर प्रदगशन 

गने 

२.उि साँरचना वारे ष्ट्रवद्याथीहरु 

ष्ट्रवच छलफल गने  

३. बाहुल ढुङ्गा सम्बन्धमा 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई लेख्न लगाई 

ष्ट्रशक्षकले सहभाजीकरण गने 

तष्ट्रस्बर,ष्ट्रचि बाहुल ढुङ्गा 

कुन स्थानमा 

अवष्ट्रस्थत 

रहेको छ ? 

 

५ अन्नबाली कोदो बालीको 

पररचय क्रदइ 

यसबाि बनाइने 

पररकार बताउन  

१. कोदो १. ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

कोदो र कोदो बाि बन्ने पररकारका 

बारेमा भन्न लगाउने र ष्ट्रशक्षकले 

रिपोि गने 

२. ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समूहमा 

ष्ट्रवभाजन गरी कोदो बाि बन्ने 

पररकारको सूची बनाउन लगाउने 

ष्ट्रचि,कोदोको 

बोि,ताष्ट्रलका 

कोदोबाि 

बनाइने कुनै २ 

पररकारका 

नाम लेखु्नहोस 

। 

१४ 

भिमास बालीको 

पररचय क्रदइ 

यसबाि बनाइने 

पररकार बताउन 

२.भिमास १. ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

भिमास र भिमास  बाि बन्ने 

पररकारका बारेमा भन्न लगाउने र 

ष्ट्रशक्षकले रिपोि गने 

२. ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समूहमा 

ष्ट्रवभाजन गरी भिमास बाि बन्ने 

पररकारको सूची बनाउन लगाउने 

ष्ट्रचि,भिमास 

,ताष्ट्रलका 

भिमासको 

पररचय 

क्रदनुहोस । 

भिमासबाि 

बनाइने कुनै २ 

पररकारका 

नाम लेखु्नहोस 

। 

 

६ हाम्रा सााँफे हाि १.सााँफे हाि ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ष्ट्रशक्षकले सााँफे चािग,तष्ट्रस्बर,ताष्ट्रल सााँफे हाि १८ 
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व्यापाररक केन्र बजारको 

सामान्य पररचय 

क्रदन 

बजार हाि बजारका बारेमा पालै पालो 

भन्न लगाउने ,रिपोि गने र तयार 

पारेको चािग प्रदगशन गरी छलफल 

गरी लेख्न लगाउने 

का बजारको 

पररचय 

क्रदनुहोस । 

७ लोपोन्मुख वस्तु 

तथा जनावर 

भोिे ताल्चाको 

पररचय क्रदन 

१.भोिे ताल्चा ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ष्ट्रशक्षकले भोिे 

ताल्चाको तष्ट्रस्बर देखाई समूह 

ष्ट्रवभाजन गरी सो ष्ट्रचिमा देखेका 

कुराहरु भन्न लगाउने,रिपोि गने र 

आवश्यक जानकारी क्रदई भोिे 

ताल्चाको बारेमा लेख्न लगाउने 

तष्ट्रस्बर,ष्ट्रचि भोिे ताल्चाको 

पररचय 

क्रदनुहोस । 

१९ 

डोला र 

म्यानाको 

पररचय क्रदइ 

यसका काम 

बताउन 

२.डोला र 

म्याना 

ष्ट्रशक्षकले ष्ट्रवद्याथीहरुलाई डोला र 

म्यानाको वारेमा पुवग ज्ञान बुझ्ने र 

डोला र म्यानाको तष्ट्रस्बर देखाई 

सो ष्ट्रचिमा देखेका कुराहरु भन्न 

लगाउने,रिपोि गने र आवश्यक 

जानकारी क्रदई डोला र म्यानाका 

कामहरु लेख्न लगाउने 

तष्ट्रस्बर,ष्ट्रचि डोला र 

म्याना प्रयोग 

कुन बेला 

गरीन्छ ? 

डोला र 

म्यानाका कुनै 

२ काम 

बताउनुहोस । 

 

८ फोहोरमैला 

व्यवस्थापन 

घर ष्ट्रभिका 

फोहोरमैला साँग 

पररष्ट्रचत भई 

सड्ने र नसड्ने 

फोहोरमैला 

छुट्याउन  

सड्ने र नसड्ने 

फोहोरमैला 

छुट्याइ उष्ट्रचत 

व्यवस्थापनमा 

सहयोग गनग 

फोहोरमैला 

क.पररचय 

ख.सड्ने र 

नसड्ने 

फोहोरमैला 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई फोहोरमैलाका 

वारेमा ष्ट्रचि पष्ट्रि,तष्ट्रस्बर देखाउदै 

उष्ट्रनहरुको पुवग धारणा बुष्ट्रि 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ष्ट्रवद्यालय हाता 

ष्ट्रभि रहेका सड्ने र नसड्ने 

फोहोरमैला छुट्याउन लगाई 

त्यसको उष्ट्रचत व्यवस्थापनमा 

सहयोग गनग लगाउने 

 

तष्ट्रस्बर,ष्ट्रचि,ठोस 

वस्तु 

फोहोरमैला 

व्यवस्थापन 

भनेको के हो 

? 

९ 

 

कक्षा ५ को ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधधको ष्ट्रवस्ततृीकरण 

क्र.

स 

एकाई कक्षा ५ को 

ष्ट्रसकाइ 

उपलष्ट्रधध 

ष्ट्रसकाइ 

उपलष्ट्रधधको 

ष्ट्रवस्ततृीकरण 

ष्ट्रशक्षण ष्ट्रसकाइ 

क्रक्रयाकलाप 

शषै्ट्रक्षक सामग्री मलू्याङ्कन कायग 

घण्िा 

१ हाम्रो समुदाय 

र संस्कृष्ट्रत 

 आफ्नो गाउाँ  

घरको पररचय 

लेख्न 

१.मेरो गाउाँ  

घर 

१. ष्ट्रशक्षकले कुनै गाउाँ  

घरको तष्ट्रस्बर देखाउदै 

त्यस गाउाँ  घरको नाम 

सष्ट्रहत सामान्य 

ष्ट्रवशेषताहरु बताउने 

जस् तैः-नाम, 

स्थान,वडा,जातजाष्ट्रत,ग

गाउाँ  घरको 

तष्ट्रस्वर 

तपाईको गाउाँ  

घरको पररचय 

क्रदनुहोस । 

२१ 
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ने पेसा,भौगोष्ट्रलक 

अवस्था. 

... 

२.पालै पालो 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई आ-

आफ्नो गाउाँ  घरको 

पररचय क्रदन लगाउने 

 

अनन्ते मेलाको 

सामान्य 

पररचय क्रदन 

२. अनन्ते 

मेला 

१. पाठ सङ्ग सम्बन्धीत 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न ष्ट्रचिहरु देखाउदै 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ष्ट्रचिमा 

देखेका कुरा हरु भन्न 

लगाउने  

२. ष्ट्रचिलाई व्याख्या गदै 

अनन्ते मेला को पररचय 

क्रदन लगाउने 

तष्ट्रस्वर,ष्ट्रचि 

पष्ट्रि 

अनन्ते मेलाको 

पररचय क्रदनुहोस 

। 

 

आफ्ना 

समुदायमा 

रहेका 

भेषाभूषाको 

सूची तयार 

पारर रहनसहन 

वारे वणगन गनग 

३. भेषाभूषा 

तथा 

रहनसहन 

१.ष्ट्रशक्षकले 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

भेषाभूषा सम्बन्धी 

पोस्िर देखाई पोस्िरमा 

भएका भेषाभूषाहरुको 

सुची तयार गनग लगाउने 

२.आफ्ना समुदायमा 

रहेका भेषाभूषा तथा 

रहनसहनको 

ताष्ट्रलक्रककरण गनग 

लगाउने 

पोस्िर, ताष्ट्रलका तपाईको 

समुदायमा 

भएका 

भेषाभूषाको 

सूची 

बनाउनुहोस ।  

 

२ स्थानीय पेसा 

तथा प्रष्ट्रवष्ट्रध 

कोलको 

सामान्य 

पररचय क्रदइ 

कोल ष्ट्रनमागण 

गदाग चाष्ट्रहने 

सामग्रीहरुको 

नाम लेख्न  

१.कोल १. ष्ट्रशक्षकले आाँफूले 

तयार पारेको वा प्राप्त 

गरेको  श्रव्य दशृ्य 

सामग्री प्रस्तुत गरी 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

अवलोकन गनग लगाई 

कोलको वारेमा भन्न 

लगाउने  

२.कोल ष्ट्रनमागण गदाग 

चाष्ट्रहने सामग्रीहरुको 

नाम लेख्न लगाउने 

श्रव्य दशृ्य 

सामग्री 

कोलको पररचय 

लेखु्नहोस । 

कोल ष्ट्रनमागणका 

कुनै २ 

सामग्रीहरु 

लेखु्नहोस । 

१८ 

१. कृष्ट्रषको 

पररचय क्रदन 

२. आफ्नो 

समुदायमा 

गरीने ष्ट्रहउदे र 

२.कृष्ट्रष १. ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

ष्ट्रशक्षकले कृष्ट्रष सम्बन्धी 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रश्नहरु सोधे्न , 

रिपोि गने र स्पस्ि पाने 

२. ष्ट्रवद्याथीहरुलाई दईु 

तष्ट्रस्बर,ताष्ट्रलका,

ष्ट्रहउदे र वषे 

बालीका नमुना 

कृष्ट्रषको पररचय 

क्रदनुहोस । 

तपाईको 

समुदायमा गरीने 

२/२ विा ष्ट्रहउदे 
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वषे वाष्ट्रलहरुको 

ताष्ट्रलका 

बनाउन 

समूहमा ष्ट्रवभाजन गरी 

एउिा समूहलाई ष्ट्रहउदे 

बाली र अको समूहलाई 

वषे बालीहरुको ताष्ट्रलका 

बनाई प्रस्तुत गनग 

लगाउने र ष्ट्रवद्याथीहरुको 

ताष्ट्रलकालाई प्रोत्साष्ट्रहत 

गदै ष्ट्रशक्षकले 

सहभाजीकरण गने 

 

र बषे बालीको 

नाम भन्नुहोस । 

  भै ाँसीपालनको 

महत्व उल्लेख 

गनग 

३.भैसीपालन 

 

भैसीपालन सम्बन्धी 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

प्रश्न गरी त्यसका 

फाइदाहरु लेख्न लगाउने 

(ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका वा 

बास्तष्ट्रबक भै ाँसी देखाई 

भै ाँसी पालनको महत्व 

स्पस्ि पाने) 

ष्ट्रचि पिी,बाक्य 

पष्ट्रि,ताष्ट्रलका 

भैसीपालनका 

कुनै ३ विा 

फाइदाहरु 

लेखु्नहोस । 

 

  १.मौरीपालन

को पररचय 

क्रदन 

२. 

मौरीपालनका 

फाइदा बताउन 

४.मौरीपालन 

 

१.ष्ट्रशक्षकले 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

मौरीपालन सम्बन्धमा 

सोधे्न र प्राप्त उिरहरु 

रिपोि गने 

 २. ष्ट्रचि ताष्ट्रलका 

प्रदगशन गरी 

मौररपालनका फाइदाहरु 

बताउन लगाउने 

ष्ट्रचि पिी,बाक्य 

पष्ट्रि,ताष्ट्रलका 

मौरीपालनका 

कुनै २ विा 

फाइदा भन्नुहोस 

। 

 

३ हाम्रो 

नगरपाष्ट्रलका 

सााँफेवगर 

नगरपाष्ट्रलका

को पररचय 

क्रदन(नाम,स्था

न,भौगोष्ट्रलक 

अवस्था...) 

१. मेरो 

नगरपाष्ट्रलका 

सााँफे वगर 

नगरपाष्ट्रलकाको वारेमा 

ष्ट्रशक्षकले 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई प्रश्न 

सोधे्न ,प्राप्त उिरलाई 

रिपोि गने र ष्ट्रवद्याथीहरु 

बाि प्राप्त उिरलाई 

समायोजन गदै 

नाम,स्थान,वडा,भौगोष्ट्रल

क अवस्था,... लेष्ट्रखएको 

ताष्ट्रलका प्रस्तुत गरी 

छलफल गने 

ताष्ट्रलका,नक्सा,

शधद पष्ट्रि 

सााँफे वगर 

नगरपाष्ट्रलकामा 

कष्ट्रत वडा रहेका 

छन ? 

सााँफे वगर 

नगरपाष्ट्रलकाको 

कायागलय कुन 

ठााँउमा रहेको छ 

? 

१४ 

४ ऐष्ट्रतहाष्ट्रसक 

तथा धार्मगक 

सम्पदा 

ष्ट्रवमकोि 

दरवारको 

पररचय क्रदन 

१.ष्ट्रवमकोि 

दरवार 

१.ष्ट्रशक्षकले 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

ष्ट्रवमकोि दरवारको 

तष्ट्रस्वर प्रदगशन गने 

तष्ट्रस्वर ष्ट्रवमकोि 

दरवारको 

पररचय क्रदनुहोस 

। 

१५ 
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२.उि साँरचना वारे 

ष्ट्रवद्याथीहरु ष्ट्रवच 

छलफल गरी पररचय 

लेख्न लगाउने 

ष्ट्रजमराडीको 

पररचय क्रदन 

२.ष्ट्रजमराडी १.ष्ट्रशक्षकले 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

ष्ट्रजमराडीको तष्ट्रस्वर 

प्रदगशन गने 

२.उि स्थानका बारेमा 

ष्ट्रवद्याथीहरु ष्ट्रवच 

छलफल गने र ष्ट्रशक्षकले 

आवश्यक सहभाजीकरण 

गने 

 

तष्ट्रस्बर,ष्ट्रचि ष्ट्रजमराडी कुन 

स्थानमा 

अवष्ट्रस्थत रहेको 

छ ? 

 

५ अन्नबाली जौ बालीको 

पररचय क्रदइ 

यस महत्व  

बताउन 

१.जौ १. ष्ट्रशक्षकले 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई जौ 

बालीको ष्ट्रचि देखाई 

यसको पररचय क्रदन 

लगाउने 

२. ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

समूहमा ष्ट्रवभाजन गरी 

जौ बालीको प्रयोग कुन 

कुन काममा गरीन्छ 

सोको ताष्ट्रलका बनाउन 

लगाई ष्ट्रशक्षकले महत्व 

स्पष्ट पाने 

ष्ट्रचि,ठोस वस्तु 

,ताष्ट्रलका 

जौ बाली का 

कुनै २ महत्वहरु 

बताउनुहोस । 

१४ 

गुरााँउस 

बालीको 

पररचय क्रदइ 

यसबाि 

बनाइने 

पररकार 

बताउन 

२.गुरााँउस १. ष्ट्रशक्षकले 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

गुरााँउसको दाना तथा 

बोि देखाउदै यसको 

अवधारणा क्रदने र गुरााँस 

बाि बन्ने पररकारका 

बारेमा भन्न लगाउने र 

ष्ट्रशक्षकले रिपोि गने 

२. ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

समूहमा ष्ट्रवभाजन गरी 

गुरााँउस बाि बन्ने 

पररकारको सूची बनाउन 

लगाउने 

ष्ट्रचि, ठोस वस्तु 

,ताष्ट्रलका 

गुरााँउसको 

पररचय क्रदनुहोस 

। 

गुरााँसबाि 

बनाइने कुनै २ 

पररकारका नाम 

लेखु्नहोस । 

 

६ हाम्रा 

व्यापाररक केन्र 

१.सााँफे 

एयरपोिग 

बजारको 

पररचय क्रदन 

१. सााँफे 

एयरपोिग 

बजार 

१.ष्ट्रशक्षकले 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई सााँफे 

एयरपोिग बजारको ष्ट्रचि 

प्रदगशन गरी छलफलका 

चािग,तष्ट्रस्बर,ता

ष्ट्रलका 

सााँफे एयरपोिग 

बजारमा 

उपलधध कुनै २ 

विा सवेासुष्ट्रवधा 

१८ 
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२. सााँफे 

एयरपोिग 

बजारमा 

उपलधध सेवा 

सुष्ट्रवधाहरुको 

सूची बनाउन 

माध्यम बाि उि 

बजारलाई पररष्ट्रचत 

गराउने  

२. सााँफे एयरपोिग 

बजारमा उपलधध 

सेवासुष्ट्रवधाहरुको वारेमा 

ष्ट्रचि देखाउदै सूची 

बनाउन लगाउने 

लेखु्नहोस । 

ठााँिी बजारको 

पररचय क्रदन र 

उि वजारमा 

उपलधध सेवा 

सुष्ट्रवधाहरुको 

सूची बनाउन 

२. ठााँिी 

बजार 

१.ष्ट्रशक्षकले 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ठााँिी 

बजारको ष्ट्रचि प्रदगशन 

गरी छलफलका माध्यम 

बाि उि बजारलाई 

पररष्ट्रचत गराउने  

२. ठााँिी बजारमा 

उपलधध 

सेवासुष्ट्रवधाहरुको वारेमा 

सूची बनाउन लगाउने 

तष्ट्रस्बर,ष्ट्रचि,ता

ष्ट्रलका 

ठााँिी बजारमा 

उपलधध हुने कुनै 

३ विा सेवा 

सुष्ट्रवधाहरु 

लेखु्नहोस । 

 

७ लोपोन्मुख वस्तु 

तथा जनावर 

माना पाष्ट्रथको 

पररचय क्रदइ 

यसका महत्व 

लेख्न 

१.माना पाष्ट्रथ १.ष्ट्रशक्षकले 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

अन्नबाली मापनका 

लाष्ट्रग घरमा प्रयोग 

गरीने सामाग्रीको नाम 

भन्न लगाउने 

२.पोस्िर देखाउदै 

माना,पाष्ट्रथको महत्व 

स्पष्ट पाने 

ठोस 

वस्तु,तष्ट्रस्बर,ष्ट्रच

ि 

माना पाष्ट्रथ के 

का लाष्ट्रग प्रयोग 

गरीन्छ ? 

१९ 

नौमुठे गाईको 

पररचय क्रदइ 

यसका 

ष्ट्रवशेषताहरु 

लेख्न 

२.नौमुठे गाई १.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

नौमुठे गाईको तष्ट्रस्बर 

देखाउदै छलफलका 

माध्यमबाि त्यसका 

ष्ट्रवशेषताहरु सोधे्न र 

ष्ट्रशक्षकले रिपोि गनुगका 

साथै सहभाजीकरण गने 

२.सानो दधुालु र दधुमा 

बक्रढ पोषक तत्व भएको 

आक्रद ष्ट्रवशेषताले ष्ट्रचष्ट्रनने 

जनावर हो भन्दै प्रस्ि 

पाररक्रदने । 

ष्ट्रचि,तष्ट्रस्बर, 

श्रव्य दशृ्य 

सानो दधुालु 

गाई कहााँ 

पाइन्छ ? 

नौमुठे गाईका २ 

विा ष्ट्रवशेषता 

लेखु्नहोस । 

 

गुन्यु चोलो र 

खाइिोको 

पररचय क्रदन 

३.गुन्यु चोलो 

र खाइिो 

१.ष्ट्रवष्ट्रभन्न थररका 

भेषाभूषा भएको 

पोस्िरहरु देखाउदै गुन्यु 

चोलो र खाइिो वारे 

ष्ट्रचि,तष्ट्रस्बर,श्र

व्य दशृ्य 

गुन्यु चोलो 

कसले लगाउछ 

? 
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छलफल गराई पररष्ट्रचत 

गराउने 

८ फोहोरमैला 

व्यवस्थापन 

आफ्नो घर 

,आगन र 

ष्ट्रवद्यालयमा 

भएका सड्ने र 

नसड्ने बस्तुहरु 

छुट्याइ प्रकृष्ट्रत 

अनुसार 

व्यवस्थापन 

गनग 

फोहोरमैला 

व्यवस्थापनको 

महत्व बताइ 

यसको 

व्यवस्थापनमा 

ष्ट्रवद्याथीहरुको 

भूष्ट्रमका उल्लेख 

गनग 

फोहोरमैला 

क.पररचय 

ख.सड्ने र 

नसड्ने 

फोहोरमैला 

ग. फोहोरमैला 

व्यवस्थापनको 

महत्व 

ष्ट्रवद्याथीहरुको पुवग 

धारणा बुष्ट्रि 

तष्ट्रस्बर,ष्ट्रचि,ठोस वस्तु 

प्रदशगन गरी फोहोरमैला 

व्यवस्थापनमा छलफल 

गने 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

ष्ट्रवद्यालय हाता ष्ट्रभि 

रहेका सड्ने र नसड्ने 

फोहोरमैला छुट्याउन 

लगाई त्यसको 

व्यवस्थापन गनग लगाउने 

र त्यसको व्यवस्थापनमा 

ष्ट्रवद्याथीहरुको भूष्ट्रमका 

प्रस्ष्ट पाररक्रदने 

 

तष्ट्रस्बर,ष्ट्रचि,ठो

स वस्तु 

फोहोरमैला 

व्यवस्थापनका ५ 

विा महत्त्वहरु 

लेखु्नहोस ? 

९ 

कक्षा ६ को ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधधको ष्ट्रवस्ततृीकरण 

क्र.स. एकाई ष्ट्रवषय क्षिे ष्ट्रशक्षण ष्ट्रसकाइ क्रक्रयाकलाप शषै्ट्रक्षक सामग्री मलू्याङ्कन कायग घ 

१ भौगोष्ट्रलक 

बनावि 

तथा 

प्रशासष्ट्रनक 

संरचना   

 नगरपाष्ट्रलका नगरपाष्ट्रलकाको भौगोष्ट्रलक सूचना 

प्रणाली(ष्ट्रज.आइ.एस.  )नक्सा देखाई 

उनीहरुका ष्ट्रवचारलाई समायोजन गरी 

नगरपाष्ट्रलकाको वारेमा(नाम,वडा 

संख्या,स्थापना ष्ट्रमष्ट्रत,भौगोष्ट्रलक 

अवष्ट्रस्थष्ट्रत..) प्रस्ि पाने 

नक्सा सााँफेवगर 

नगरपाष्ट्रलकामा कष्ट्रत 

वडाहरु रहेका छन ?... 

१५ 

 वडा 

कायागलय(वडा 

सभा गठन र  

कायग 

सम्पादन) 

-कक्षामा रहेका सम्पूणग ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

नमुनाका रुपमा ष्ट्रनवागचन गराई वडा 

सभा गठन ष्ट्रवष्ट्रधको धारणा स्पष्ट पाने 

-चािग र ताष्ट्रलका को प्रयोग गरी 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई वडा कायागलयबाि 

प्रबाह गरीने सेवाहरु वारे छलफल गरी 

सूची तयार गनग लगाउने 

कागज,कैष्ट्रच,गम,ताष्ट्रल

का,चािग आक्रद 

वडा कायागलयबाि 

प्रवाह गरीने सेवाहरुको 

सूची वनाउनुहोस । 

 नक्सा कायग ष्ट्रवद्याथीहरुलाई टे्रस पेपर वा सेतो 

कागजमा ष्ट्रससाकलमको सहयोगले 

नक्सा वनाउन लगाउने र ष्ट्रशक्षकले 

अवलोकन तथा सहभाजीकरण गने  

नक्सा, टे्रस पेपर तपाईको 

नगरपाष्ट्रलकाको नक्सा 

तयार गनुगहोस । 

 हाम्रा ष्ट्रछमेकी 

पाष्ट्रलका 

ष्ट्रजल्लाको भौगोष्ट्रलक सूचना 

प्रणाली(ष्ट्रज.आइ.एस.  )नक्सा देखाई 

ष्ट्रवद्याथीहरुका प्रष्ट्रतक्रक्रयाहरुलाई 

समायोजन गदै ष्ट्रछमेकी पाष्ट्रलकाको 

नक्सा ष्ट्रछमेकी पाष्ट्रलकाका 

नामहरु भन्नुहोस । 
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सामान्य जानकारी (नाम,भौगोष्ट्रलक 

अवष्ट्रस्थष्ट्रत,ष्ट्रवशेषता..) गराउने 

२ हाम्रा 

जातजाष्ट्रत तथा 

भाषाभाषी 

जातजाष्ट्रत तथा 

भाषा भाषी 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई आफ्नो नगरपाष्ट्रलका 

ष्ट्रभि बसोबास गने जातजाष्ट्रत र 

भाषाभाष्ट्रषहरुको ष्ट्रववरण तयार गनग 

लगाउने जस्तैः-

ब्राह्मण,क्षेिी,दष्ट्रलत,जनजाष्ट्रत,अल्पसं

ख्यक 

उदुग भाषा,अछाष्ट्रम भाषा,डोिेष्ट्रल 

भाषा..... 

 

ताष्ट्रलका,चािग,शधद 

पष्ट्रि,तष्ट्रस्बर... 

तपाईको समुदायमा 

भएको जातजाष्ट्रत तथा 

भाषाको सचूी तयार 

गनुगहोस ।.. 

१३ 

सामाष्ट्रजक 

सम्मान 

 (जाष्ट्रतगत तथा 

भाषागत ) 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न जातजाष्ट्रत तथा भाषाभाष्ट्रषका 

व्यष्ट्रिहरु संगै ष्ट्रवष्ट्रभन्न कायगहरुमा संलग्न 

भएका ष्ट्रचिहरु अवलोकन गनग लगाई 

सामाष्ट्रजक सम्मान ,माया 

प्रेम,मेलष्ट्रमलाप र भ्रातृत्वको 

अवधारणा ष्ट्रवकास गराउने   

तष्ट्रस्बर,ष्ट्रचि समाजमा सवै जाष्ट्रत 

तथा भाषाभाष्ट्रषले 

ष्ट्रमलेर गनग सक्रकने 

कामहरुको सूची 

बनाउनुहोस । 

 

३ हाम्रो 

संस्कृष्ट्रत 

तथा 

मूल्यमान्य

ता 

होष्ट्रल खेल  

 

श्रव्य दशृ्यको माध्यम बाि ष्ट्रवद्याथीहरु 

ष्ट्रवच छलफल गराई उष्ट्रनहरुबाि 

आएका प्रष्ट्रतक्रक्रयालाई सम्बोधन गदै 

ष्ट्रशक्षकले होष्ट्रल पवगको बारेमा प्रस्ि 

पाररक्रदने जस्तैः-मनाइने 

मष्ट्रहना,पोशाक,पष्ट्रहरन.. 

श्रव्य दशृ्य होष्ट्रल पवग कष्ट्रहले 

मनाइन्छ ? 

१५ 

नामाकरण र 

भात चखाउने 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समुदायमा हुने 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न संस्कारहरुको वारेमा छलफल 

गनग लगाई नामाकरण र भात चखाउने 

संस्कारका वारेमा स्पस्ि पाने 

ताष्ट्रलका,ष्ट्रचि पष्ट्रि नामाकरणका वारेमा 

लेखु्नहोस । 

 

४ सामाष्ट्रजक 

समस्याहरु 

बालष्ट्रववाह ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समाजमा ष्ट्रवद्यमान 

सामाष्ट्रजक समस्याहरुवारे अवगत 

गराई ष्ट्रचि , तष्ट्रस्बर प्रदगशन गने र 

समूह ष्ट्रवभाजन गरी बालष्ट्रववाह र 

यसले पाने नकारात्मक असरहरुको 

सूची बनाउन लगाउने 

ष्ट्रचि,तष्ट्रस्बर,ताष्ट्रलका बाल ष्ट्रववाहका कुनै ३ 

असरहरु लेखु्नहोस । 

१४ 

५ हाम्रा सम्पदा ऐष्ट्रतहाष्ट्रसक 

स्थलहरुः  

क.ष्ट्रबमकोि 

दरबार 

ख.नुवाहाि  

ग.काष्ट्रलमा

रि गक्रढ 

घ.मोष्ट्रतपुर 

दरवार 

ङ खापर 

१.ब्रोसर,ष्ट्रचि,तष्ट्रस्बर तथा श्रव्य दशृ्य 

सामग्रीहरुको प्रदगशन गरी ऐष्ट्रतहाष्ट्रसक 

स्थलहरुसंग पररष्ट्रचत गराउने 

२.ऐष्ट्रतहाष्ट्रसक स्थलहरुका मुख्य-मुख्य 

ष्ट्रवशेषताहरु र महत्व वारे 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई भन्न लगाउने 

३.ऐष्ट्रतहाष्ट्रसक स्थलहरुको मुख्य 

ष्ट्रचनारी समावेश गदै महत्व माथी 

प्रकाश पाने 

ब्रोसर,ष्ट्रचि,तष्ट्रस्बर 

तथा श्रव्य दशृ्य 

सामग्री 

ष्ट्रबम कोि दरबार कहााँ 

अवष्ट्रस्थत छ ? 

काष्ट्रलमािी गढीका 

महत्वहरु लेखु्नहोस । 

१७ 
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जगन्ननाथ

को 

क्रदव्यष्ट्रशला 

 

६ स्थानीय 

बालीनाष्ट्रल 

तथा 

पररकार 

रैथाने 

बालीहरु  

क.धान 

ख.मकै 

ग.गहुाँ 

घ. कोदो 

 

१. ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ष्ट्रशक्षकले 

ब्रोसर,ष्ट्रचि,तष्ट्रस्बर तथा श्रव्य दशृ्य 

सामग्रीहरुको प्रदगशन गरी रैथाने 

बालीनाष्ट्रलहरु साँग पररष्ट्रचत गराउने 

२. रैथाने बालीनाष्ट्रलहरु तथा ष्ट्रत 

बालीनाष्ट्रल बाि बन्ने पररकार र महत्व  

भन्न लगाउने  

३.ताष्ट्रलका र ष्ट्रवद्याथीहरुका प्रष्ट्रतक्रक्रया 

समेिेर रैथाने बाली बाि बन्ने पररकार 

र महत्व स्पस्ि पाने 

ठोस 

वस्तु,ब्रोसर,ष्ट्रचि,तष्ट्रस्ब

र तथा श्रव्य दशृ्य 

सामग्री 

स्थानीय स्तरका कुनै ३ 

बालीहरुको नाम 

लेखु्नहोस । 

कोदो बालीबाि बन्ने 

पररकारहरुको नाम 

लेखु्नहोस । 

१० 

७ स्थानीय 

पेसा,व्यवसा

य र प्रष्ट्रवष्ट्रध 

स्थानीय पेसा 

व्यवसायः 

क.खेष्ट्रतपाष्ट्रत 

ख.तरकारर 

खेष्ट्रत 

ग.पशुपालन 

घ.व्यापार 

 

१.समूहगत रुपमा ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

आफ्ना समुदायमा भएका स्थानीय 

व्यवसाय बारे छलफल गनग लगाउने 

२.छलफलका क्रममा आएका प्रष्ट्रतक्रक्रया 

लाई समायोजन गदै ष्ट्रचि,ताष्ट्रलकाको 

माध्यमबाि प्रस्ि पाने । र स्थानीय 

व्यवसायको प्रबद्धगनमा ष्ट्रवद्याथीहरुको 

भूष्ट्रमका अवगत गराई सहयोग तथा 

अपनत्वको भावना ष्ट्रवकास गने  

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका,नमुना 

सामग्री 

व्यापार भनेको के हो ? 

यसका प्रकारहरु 

लेखु्नहोस । 

स्थानीय व्यवसायको 

प्रबद्धगनमा 

ष्ट्रवद्याथीहरुले खेल्ने 

भूष्ट्रमका उल्लेख गनुगहोस 

। 

१४ 

८ स्वास््य,सरस

फाइ,पोषण , 

खेलकुद तथा 

योगाभ्यास 

स्वास््य साँस्था 
 

समुदायमा भएका स्वास््य संस्थाहरुको 

सूची बनाउन लगाई स्वास््य 

संस्थाहरुले प्रदान गरीने सेवा साँग 

पररष्ट्रचत गराउने जस्तैः-गाउाँ  घर 

ष्ट्रक्लष्ट्रनक,स्वास््य चौक्रक, स्वास््य 

केन्र,अस्पताल,बर्थगङ सेन्िर,आयुवेक्रदक 

औषधालय...... 

ताष्ट्रलका,ष्ट्रचि,श्रव्य 

दशृ्य सामग्री 

समुदायमा रहकेा कुनै 

३ विा स्वास््य 

संस्थाहरुको सूची 

बनाउनुहोस । 

१५ 

सरसफाइ र 

यसका प्रकार 

 

१.ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका प्रस्तुत गरी 

ष्ट्रवद्याथीहरु माि छलफल गराउने  

२.सरसफाइका प्रकारहरुको ताष्ट्रलका 

बनाउन लगाई कक्षा कोठामा प्रस्तुत 

गनग लगाउने जस्तैः-व्यष्ट्रिगत 

,घरायष्ट्रस,वातावरणीय 

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका सरसफाइका प्रकारहरु 

भन्नुहोस । 

 

पोषण 

 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समूहगतरुपमा राष्ट्रख 

पोषण साँग पररष्ट्रचत गराई यसको 

बगीकरण गनग लगाउने जस्तैः-

प्रोरिन,काबोहाईड्रेड.... 

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका            

, श्रव्य दशृ्य सामग्री 

पोषण भनेको के हो ? 

र यसको बगीकरण 

गनुगहोस । 

 

अनुलोम 

ष्ट्रवलोम 

सके सम्म श्रव्य दशृ्य सामग्री वा 

ष्ट्रचिको प्रयोग गरी ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

कक्षा कोठा वा चौरमा राखेर योगा 

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका            

, श्रव्य दशृ्य सामग्री 

अनुलोम ष्ट्रवलोम गने 

तररकाहरु लेखु्नहोस । 
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अभ्यास अन्तगगत अनुलोम ष्ट्रवलोम गने 

तररका बारे छलफल गरी अभ्यास 

गराउने र ष्ट्रशक्षकले अवलोकन तथा 

सहभाजीकरण गने 

स्थानीय 

जष्ट्रडबुरि 

 

१.स्थानीय स्तरमा उपलधध हुन सके्न 

वा भएका स्थानीय जष्ट्रडबुरिहरुको 

ष्ट्रचि ,तष्ट्रस्बर प्रस्तुत गरी ष्ट्रवद्याथीहरु 

ष्ट्रवच छलफल गने 

२. ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समूह ष्ट्रवभाजान 

गरी जष्ट्रडबुरिहरुको सूची बनाई 

आवश्यकता र महत्वहरुको प्रस्तुत गनग 

लगाउने जस्तैः-

रिमुर,बजो,पुक्रदना,तुलष्ट्रस,कुयष्ट्रल...... 

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका            

, श्रव्य दशृ्य 

सामग्री,तष्ट्रस्बर 

समुदायमा रहकेा 

जष्ट्रडबुरिहरुको सचूी 

बनाउनुहोस । 

९ ष्ट्रवपद 

व्यवस्थापन
  

ष्ट्रवपदः 

पररचय र 

व्यवस्थापन 

क. बाक्रढ 

पष्ट्रहरो 

ख. बगलागी 

ग. हावाहुरी 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ष्ट्रवपद सम्बन्धी श्रव्य 

दशृ्य सामग्री तथा तष्ट्रस्बर प्रदगशन गरी 

ष्ट्रवपद साँग पररष्ट्रचत गराई ष्ट्रवपद 

व्यवस्थापन गने उपायहरु लेख्न लगाउने 

र ष्ट्रशक्षकले सहभाजीकरण गने  

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका            

, श्रव्य दशृ्य 

सामग्री,तष्ट्रस्बर 

बाक्रढ पष्ट्रहरो बाि बच्ने 

उपायहरु लेखु्नहोस । 

१५ 

 

कक्षा ७ को ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधधको ष्ट्रवस्ततृीकरण 

क्र.

स. 

एकाई ष्ट्रवषय क्षिे ष्ट्रशक्षण ष्ट्रसकाइ क्रक्रयाकलाप शषै्ट्रक्षक 

सामग्री 

मलू्याङ्कन कायग 

घण्िा 

१ भौगोष्ट्रलक बनावि 

तथा 

प्रशासष्ट्रनक 

संरचना   

 नगरपाष्ट्रलकाको भूवनोि नगरपाष्ट्रलकाको भौगोष्ट्रलक सूचना 

प्रणाली(ष्ट्रज.आइ.एस.  )नक्सा देखाई 

उनीहरुका ष्ट्रवचारलाई समायोजन गरी 

नगरपाष्ट्रलकाको वारेमा(भौगोष्ट्रलक 

अवस्था) प्रस्ि पाने 

नक्सा सााँफेवगर 

नगरपाष्ट्रलको 

भौगोष्ट्रलक 

अवस्था 

कस्तो रहेको 

छ?वणगन 

गनुगहोस 

१५  

स्थानीय कायग 

पाष्ट्रलका(गठन र  सेवा 

प्रवाह) 

-कक्षामा रहेका सम्पूणग ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

नमुनाका रुपमा ष्ट्रनवागचन गराई स्थानीय 

गाउाँ /नगर सभा गठन ष्ट्रवष्ट्रधको धारणा स्पष्ट 

पाने 

-चािग र ताष्ट्रलका को प्रयोग गरी 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई स्थानीय पाष्ट्रलकाबाि 

प्रबाह गरीने सेवाहरु वारे छलफल गरी 

सूची तयार गनग लगाउने 

कागज,कैष्ट्रच,

गम,ताष्ट्रलका,

चािग 

,नागरीक 

वडा पि 

नगरपाष्ट्रलका

को कायागलय 

बाि प्रवाह 

गरीने 

सेवाहरुको 

सूची 

वनाउनुहोस 

। 

 

नक्सा कायगःसााँफे वगर ष्ट्रवद्याथीहरुलाई टे्रस पेपर वा सेतो 

कागजमा ष्ट्रससाकलमको सहयोगले नक्सा 

नक्सा, टे्रस 

पेपर 

सााँफेबगर 

नगरपाष्ट्रलका
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वनाउन लगाई 

प्राकृष्ट्रतक,धार्मगक,ऐष्ट्रतहाष्ट्रसक तथा 

भौगोष्ट्रलक स्थलहरु देखाउन लगाउने र 

ष्ट्रशक्षकले अवलोकन तथा सहभाजीकरण 

गने  

को नक्सा 

तयार पारी 

बैद्यनाथ 

धाम र 

बुक्रढगंगा नक्रद 

देखाउनुहोस 

। 

अछाम ष्ट्रजल्लाःस्थानीय 

पाष्ट्रलकाहरु 

१.अछाम ष्ट्रजल्लाको भौगोष्ट्रलक सचूना 

प्रणाली(ष्ट्रज.आइ.एस.  )नक्सा 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई अवलोकन गनग लगाउने २. 

भौगोष्ट्रलक सूचना प्रणाली(ष्ट्रज.आइ.एस.  

)नक्सामा भएका स्थानीय पाष्ट्रलकाहरुको 

नाम रिपोि गनग लगाउने 

३. ष्ट्रशक्षकले अछाम ष्ट्रजल्लामा रहेका 

पाष्ट्रलका वारे जानकारी (नाम,भौगोष्ट्रलक 

अवष्ट्रस्थष्ट्रत,ष्ट्रवशेषता..) गराउने 

नक्सा अछाम 

ष्ट्रजल्लामा 

रहेका 

पाष्ट्रलकाहरु

को नाम 

भन्नुहोस । 

 

२ हाम्रा जातजाष्ट्रत 

तथा भाषाभाष्ट्रष 

जनसङ्ख्या तथा भाषीक 

बनोि 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई आफ्नो नगरपाष्ट्रलका ष्ट्रभि 

बसोबास गने जातजाष्ट्रत र 

भाषाभाष्ट्रषहरुको ष्ट्रववरण तयार गनग लगाई 

जातजाष्ट्रत र भाषाभाष्ट्रषका आधारमा 

बगीकरण गनग लगाउने जस्तैः-

ब्राह्मण,क्षेिी,दष्ट्रलत,जनजाष्ट्रत,अल्पसंख्यक 

उदुग भाषा,अछाष्ट्रम भाषा,डोिेष्ट्रल भाषा..... 

 
 
 
 
 
 

तष्ट्रस्बर,ष्ट्रचि,

नगर 

प्रोफाइल,ब्रो

सर 

सााँफेवगर 

नगरपाष्ट्रलका

मा रहेका 

जाष्ट्रतगत 

वनोि तयार 

पानुगहोस । 

१३ 

सामाष्ट्रजक सद्भाव श्रव्य दशृ्यको माध्यम बाि ष्ट्रवद्याथीहरु ष्ट्रवच 

छलफल गराई उष्ट्रनहरुका अनुभवलाई 

समेट्दै ष्ट्रवष्ट्रभन्न जातजाष्ट्रत तथा 

भाषाभाष्ट्रषका व्यष्ट्रिहरु संगै ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

कायगहरुमा संलग्न भएका ष्ट्रचिहरु अवलोकन 

गनग लगाई सामाष्ट्रजक सद्भाव ,माया 

पे्रम,से्नह,आष्ट्रत्मयता,मेलष्ट्रमलाप र 

भ्रातृत्वको अवधारणा ष्ट्रवकास गराउने   
 
 

श्रव्य 

दशृ्य,ष्ट्रचि,ता

ष्ट्रलका 

स्थानीय 

स्तरमा रहेका 

४ विा 

मूल्यमान्यता

हरु उल्लेख 

गनुगहोस । 

  

३ हाम्रो संस्कृष्ट्रत 

तथा 

मूल्यमान्यता 

कृष्ण जन्माष्टष्ट्रम र भूवो १.श्रव्य दशृ्यको सामाग्रीहरुको प्रदशगन गरी 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई कृष्ण जन्माष्टष्ट्रम र भुवो 

पवगको अनुभवहरु सािासाि गनग लगाई एक 

आपसमा छलफल गनग लगाउने  

२. ष्ट्रशक्षकले कृष्ण जन्माष्टष्ट्रम र भुवो पवगमा 

ताष्ट्रलका,ष्ट्रचि 

पष्ट्रि, श्रव्य 

दशृ्य 

भुवो पवगमा 

गरीने ५ 

क्रक्रयाकलापह

रु लेख् नुहोस । 

१५ 
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गरीने महत्वपूणग क्रक्रयाकलापका बारेमा 

प्रस्ि पाररक्रदने जस्तैः-मनाइने 

मष्ट्रहना,पोशाक,पष्ट्रहरन,भुवो खेल,डोल 

जािा.. 
 

चुडाकमग तथा व्रतबन्ध ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समुदायमा हुने ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

संस्कारहरुको वारेमा छलफल गनग लगाई 

चुडाकमग तथा व्रतबन्ध संस्कार साँग 

पररष्ट्रचत गराई ष्ट्रचि तष्ट्रस्बर र ताष्ट्रलका 

प्रदशगन गरी यसको महत्व स्पस्ि पाने  
 

ष्ट्रचि,तष्ट्रस्बर,

ताष्ट्रलका 

चुडाकमगको 

महत्व 

लेखु्नहोस । 

 

४ सामाष्ट्रजक 

समस्याहरु 

छाउपष्ट्रड प्रथा १.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समाजमा ष्ट्रवद्यमान 

सामाष्ट्रजक समस्याहरुवारे अवगत गराई 

ष्ट्रचि , तष्ट्रस्बर प्रदगशन गने र समूह ष्ट्रवभाजन 

गरी छाउपष्ट्रड प्रथा र यसले समाजमा 

पारेका असरहरुको सूची तयार पारी 

बताउन लगाउने 

२. ष्ट्रवद्याथीहरु साँग छलफल गनग लगाई  

छाउपष्ट्रड प्रथा ष्ट्रनराकरणका लाष्ट्रग 

ष्ट्रवद्याथी,समुदाय,ष्ट्रवद्यालय र वडा 

कायागलयको भूष्ट्रमका प्रस्ि पाररक्रदने 
 

ब्रोसर,ष्ट्रचि,त

ष्ट्रस्बर तथा 

श्रव्य दशृ्य 

सामग्री 

छाउपष्ट्रड 

प्रथा 

ष्ट्रनराकरणका 

लाष्ट्रग 

ष्ट्रवद्याथीको 

भूष्ट्रमका 

बताउनुहोस 

१४ 

५ हाम्रा सम्पदा धार्मगक सम्पदाहरुः 

क.बैद्यनाथ धाम  

ख.काला लेक्रक 

ग.हाडा सैन 

घ.अम्गाइ माडु /ष्ट्रसल्का 

ङ.भगवष्ट्रत 

च.ब्रह्मदेब 

छ.भागेश्वर 

ज.माष्ट्रलका 

ि.कालापोखरा 

ञ. भैरवथान 

१.ब्रोसर,ष्ट्रचि,तष्ट्रस्बर तथा श्रव्य दशृ्य 

सामग्रीहरुको प्रदगशन गरी धार्मगक 

सम्पदाहरु साँग पररष्ट्रचत गराउने 

२. धार्मगक सम्पदाहरुका मखु्य-मुख्य 

ष्ट्रवशेषताहरु र महत्व वारे ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

भन्न लगाउने  

३. धार्मगक सम्पदाहरुका मखु्य ष्ट्रचनारी 

समावेश गदै महत्व माथी प्रकाश पाने  
 

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका

,नमुना 

सामग्री 

ब्रोसर,ष्ट्रचि,त

ष्ट्रस्बर तथा 

श्रव्य दशृ्य 

सामग्री 

बैद्यनाथ 

धामका 

ष्ट्रवशेषताहरु 

लेखु्नहोस । 

१७ 

६ स्थानीय 

बालीनाष्ट्रल तथा 

पररकार 

रैथाने बालीहरु 

क.जौ 

ख.कागुनो र िुमरो 

ग.जुवारो 

घ.बेथ े

 

१. ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ष्ट्रशक्षकले 

ब्रोसर,ष्ट्रचि,तष्ट्रस्बर तथा श्रव्य दशृ्य 

सामग्रीहरुको प्रदगशन गरी रैथाने 

बालीनाष्ट्रलहरु साँग पररष्ट्रचत गराउने 

२. रैथाने बालीनाष्ट्रलहरु तथा ष्ट्रत 

बालीनाष्ट्रलहरुको महत्व  भन्न लगाउने  

३.ताष्ट्रलका र ष्ट्रवद्याथीहरुका प्रष्ट्रतक्रक्रया 

समेिेर रैथाने बालीहरुको महत्व स्पस्ि पाने  

ताष्ट्रलका,ष्ट्रचि

,श्रव्य दशृ्य 

सामग्री, 

ब्रोसर 

जौ बालीका 

महत्वहरु 

लेखु्नहोस 

१० 

७ स्थानीय 

पेसा,व्यवसाय र 

स्थानीय सीपः 

क.बााँस तथा ष्ट्रनगालोको 

१.समूहगत रुपमा ष्ट्रवद्याथीहरुलाई आफ्ना 

समुदायमा भएका स्थानीय ष्ट्रसप बारे 

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका बााँस बाि 

तयार गनग 

१४ 
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प्रष्ट्रवष्ट्रध काम सम्बन्धी सीप 

ख.काठको काम सम्बन्धी 

सीप 

ग.ढुङ्गा तथा मािोको 

काम सम्बन्धी सीप 

घ. डोररको काम सम्बन्धी 

सीप 

छलफल गनग लगाउने 

२.छलफलका क्रममा आएका प्रष्ट्रतक्रक्रया 

लाई समायोजन गदै ष्ट्रचि,ताष्ट्रलकाको 

माध्यमबाि प्रस्ि पाने । र स्थानीय सीपको 

प्रबद्धगनमा ष्ट्रवद्याथीहरु र स्थानीय 

सरकारको  भूष्ट्रमका बताउन लगाउने 
 

सक्रकने कुनै ५ 

विा वस्तुहरु 

भन्नुहोस । 

८ स्वास््य,सरसफाइ

,पोषण , खेलकुद 

तथा योगाभ्यास 

स्वास््य साँस्थाबाि प्रवाह 

हुने सेवा 

 

१.ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका प्रस्तुत गरी  ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

स्वास््य साँस्थाबाि प्रवाह हुने सेवाका 

बारेमा ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समूह ष्ट्रवभाजन 

गरी छलफल गनग लगाई सूची तयार गनग 

लगाउने  

२.उष्ट्रनहरु बाि आएका प्रष्ट्रतक्रक्रयालाई 

एकाकार गदै ष्ट्रशक्षकले स्वास््य साँस्थाबाि 

प्रवाह हुने सेवाहरुका वारेमा प्रष्ट पाने  
 

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका            

, श्रव्य दशृ्य 

सामग्री,नाग

रीक वडापि 

स्वास््य 

साँस्थाबाि 

प्रवाह हुने 

सेवाहरुको 

सूची 

बनाउनुहोस 

। 

१५ 

वातावरणीय सरसफाइको 

आवश्यकता र महत्व 

१.सरसफाइका प्रकारहरुको ताष्ट्रलका 

बनाउन लगाई कक्षा कोठामा प्रस्तुत गनग 

लगाउने जस्तैः-व्यष्ट्रिगत 

,घरायष्ट्रस,वातावरणीय  

२.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समूहगतरुपमा राष्ट्रख 

वातावरणीय सरसफाइको आवश्यकता र 

महत्व बताउन लगाउने  

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका            

, श्रव्य दशृ्य 

सामग्री,ताष्ट्रल

का,ष्ट्रचि 

वातावरणीय 

सरसफाइका 

कुनै ५ विा 

महत्वहरु 

बताउनुहोस 

। 

पोषण तथा 

पोषणका स्रोत 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समूहगतरुपमा राष्ट्रख 

पोषण र पोषणका स्रोतहरुको सूची बनाई 

कक्षा कोठामा प्रस्तुत गनग लगाउने र 

ष्ट्रशक्षकले सहभाजीकरण गने जस्तैः- 

पोषण तत्व स्रोत 

प्रोरिन दधु,माछा माशु,अण्डा,. 

काबोहाईड्रेड भात,आलु......... 
 

ष्ट्रचल्लो 

पदाथग 

तेल,घ्यू,नौष्ट्रन... 

खष्ट्रनज 

पदाथग 

पालुङ्गो,.... 

 

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका            

, श्रव्य दशृ्य 

सामग्री,तष्ट्रस्ब

र,पोषण 

ष्ट्रपराष्ट्रमड 

पोषणका 

स्रोतहरुको 

सूची 

बनाउनुहोस 

। 

पवनमुिासन ष्ट्रवद्याथीहरुलाई कक्षा कोठा वा चौरमा 

राखेर योगाभ्यास अन्तगगत पवनमुिासन 

गने तररका बारे छलफल गरी अभ्यास 

गराउने र ष्ट्रशक्षकले अवलोकन तथा 

सहभाजीकरण गने  
 

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका            

, श्रव्य दशृ्य 

सामग्री,तष्ट्रस्ब

र 

पवनमुिास

न गने 

तररकाहरु 

लेखु्नहोस । 

परम्परागत उपचार 

पद्धष्ट्रत 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समूह ष्ट्रवभाजन गरी 

स्थानीय स्तरमा गरीने परम्परागत उपचार 

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका            

, श्रव्य दशृ्य 

परम्परागत 

उपचार 
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पद्धष्ट्रतको पररचय र यसका फाइदा र 

बेफाइदाहरु ष्ट्रबच छलफल गरी उष्ट्रनहरुबाि 

आएका प्रष्ट्रतक्रक्रया लाई समेट्दै ष्ट्रशक्षकले 

परम्परागत उपचार पद्धष्ट्रतको पररचय , 

फाइदा र बेफाइदाहरु प्रस्ि पाररक्रदने 

जस्तैः-जष्ट्रन्डस उपचार पद्धष्ट्रत,बाथ रोग 

उपचार पद्धष्ट्रत,.. 

 

सामग्री,तष्ट्रस्ब

र 

पद्धष्ट्रतको 

महत्व 

बताउनुहोस 

। 

९ ष्ट्रवपद व्यवस्थापन
  

ष्ट्रवपदः 

पररचय , असर र 

व्यवस्थापन  

क.भुकम्प 

ख.चट्याङ र अष्ट्रसना 

पानी 

ग.भूःक्षय 

घ.बाढी पष्ट्रहरो 

ङ. आगलागी 

च.महामारी 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ष्ट्रवपद सम्बन्धी श्रव्य दशृ्य 

सामग्री तथा तष्ट्रस्बर प्रदगशन गरी ष्ट्रवपद साँग 

पररष्ट्रचत गराई ष्ट्रवपदका असर तथा 

व्यवस्थापन गने उपायहरु लेख्न लगाउने र 

ष्ट्रशक्षकले सहभाजीकरण गने 

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका            

, श्रव्य दशृ्य 

सामग्री,तष्ट्रस्ब

र 

चट्याङ र 

अष्ट्रसना 

पानीका कुनै 

५ विा 

असरहरु 

भन्नुहोस । 

 

१५ 

कक्षा ८ को ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधधको ष्ट्रवस्ततृीकरण 

क्र.

स. 

एकाई ष्ट्रवषय क्षिे ष्ट्रशक्षण ष्ट्रसकाइ क्रक्रयाकलाप शषै्ट्रक्षक सामग्री मलू्याङ्कन का

यग 

घ 

१ भौगोष्ट्रलक  बनावि 

तथा 

प्रशासष्ट्रनक 

संरचना   

नगरपाष्ट्रलकाको 

भौगोष्ट्रलक अवष्ट्रस्थष्ट्रत र 

ष्ट्रवशेषता 

नगरपाष्ट्रलकाको भौगोष्ट्रलक सूचना 

प्रणाली(ष्ट्रज.आइ.एस.  )नक्सा देखाई 

उनीहरुका ष्ट्रवचारलाई समायोजन गरी 

नगरपाष्ट्रलकाको वारेमा(भौगोष्ट्रलक 

अवस्था) प्रस्ि पाने र ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

आफ्नो नगरपाष्ट्रलकाको भौगोष्ट्रलक 

ष्ट्रवशेषताहरु सूची बनाई कक्षा कोठामा 

प्रस्तुत गनग लगाउने 

नक्सा,ताष्ट्रल

का, 

सााँफेवगर 

नगरपाष्ट्रलका

का कुनै ५ 

विा 

भौगोष्ट्रलक 

ष्ट्रवशेषताहरु 

लेखु्नहोस ।  

१

५ 

ष्ट्रजल्ला सभा (गठन 

प्रक्रक्रया र सवेा प्रबाह) 

-कक्षामा रहेका सम्पूणग ष्ट्रवद्याथीहरुलाई 

नमुनाका रुपमा ष्ट्रनवागचन गराई ष्ट्रजल्ला 

सभा गठन प्रकृया स्पष्ट पाने 

-चािग र ताष्ट्रलका को प्रयोग गरी 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ष्ट्रजल्ला तहबाि प्रबाह 

गरीने सवेाहरु वारे छलफल गरी सूची 

तयार गनग लगाउने 

कागज,कैष्ट्रच,ग

म,ताष्ट्रलका,चा

िग  

ष्ट्रजल्ला 

समन्वय 

सष्ट्रमष्ट्रतबाि 

प्रवाह गरीने 

सेवाहरुको 

सूची 

वनाउनुहोस 

। 

 

नक्सा कायगःअछाम 

ष्ट्रजल्ला 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई टे्रस पेपर वा सेतो 

कागजमा ष्ट्रससाकलमको सहयोगले नक्सा 

वनाउन लगाई 

प्राकृष्ट्रतक,धार्मगक,ऐष्ट्रतहाष्ट्रसक तथा 

नक्सा, टे्रस 

पेपर 

तपाईको 

ष्ट्रजल्लाको 

नक्सा तयार 

पारी 
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भौगोष्ट्रलक स्थलहरु देखाउन लगाउने र 

ष्ट्रशक्षकले अवलोकन तथा सहभाजीकरण 

गने  

बैद्यनाथ 

धाम , 

बुक्रढगंगा 

नक्रद,रामारो

शन,कमल 

बजार 

देखाउनुहोस 

। 

सुदरु पष्ट्रिम 

प्रदेश(पररचय,अवष्ट्रस्थष्ट्रत,

प्रदेश सरकार ,स्थानीय 

तह र ष्ट्रजल्ला) 

१.नेपाल र सु.प प्रदेशको भौगोष्ट्रलक 

सूचना प्रणाली(ष्ट्रज.आइ.एस.  )नक्सा 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई अवलोकन गनग लगाउने 

२. भौगोष्ट्रलक सूचना 

प्रणाली(ष्ट्रज.आइ.एस.  )नक्सामा भएका 

सुदरु पष्ट्रिम प्रदेशको 

पररचय,अवष्ट्रस्थष्ट्रत,प्रदेश सरकार ,स्थानीय 

तह र ष्ट्रजल्ला बारे जानकारी क्रदने र रिपोि 

गनग लगाउने 

 

नक्सा 

ताष्ट्रलका,चािग,

शधद 

पष्ट्रि,तष्ट्रस्बर... 

सुदरु पष्ट्रिम 

प्रदेशमा 

रहेका 

ष्ट्रजल्लाहरुको 

 नाम 

लेखु्नहोस । 

 

२ हाम्रा जातजाष्ट्रत 

तथा भाषाभाष्ट्रष 

समुदायको जीवनशैली 

(जीवन शैली र ष्ट्रवष्ट्रशष्ट 

ष्ट्रसप) 

१.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई आफ्नो नगरपाष्ट्रलका 

ष्ट्रभि बसोबास गने जातजाष्ट्रत र 

भाषाभाष्ट्रषहरुको ष्ट्रववरण तयार गनग 

लगाई जातजाष्ट्रत र भाषाभाष्ट्रषका 

आधारमा बगीकरण गनग लगाउने जस्तैः-

ब्राह्मण,क्षेिी,दष्ट्रलत,जनजाष्ट्रत,अल्पसंख्यक 

उदुग भाषा,अछाष्ट्रम भाषा,डोिेष्ट्रल भाषा..... 

२. जाष्ट्रतगत ष्ट्रवष्ट्रशष्ट ष्ट्रसपहरुको सूची 

बनाई कक्षामा प्रस्तुत गनग लगाउने 

 
 
 
 
 
 

तष्ट्रस्बर,ष्ट्रचि,न

गर 

प्रोफाइल,ब्रोस

र 

तपाईको 

समुदायमा 

रहेका 

जाष्ट्रतगत 

सीपहरुको 

सूची 

बनाउनुहोस 

। 

१

३ 

सामाष्ट्रजक सष्ट्रहष्णुता श्रव्य दशृ्यको माध्यम बाि ष्ट्रवद्याथीहरु 

ष्ट्रवच छलफल गराई उष्ट्रनहरुका 

अनुभवलाई समेट्दै ष्ट्रवष्ट्रभन्न जातजाष्ट्रत 

तथा भाषाभाष्ट्रषका व्यष्ट्रिहरु संगै ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

कायगहरुमा संलग्न भएका ष्ट्रचिहरु 

अवलोकन गनग लगाई सामाष्ट्रजक 

सष्ट्रहष्णुता,माया 

पे्रम,से्नह,आष्ट्रत्मयता,मेलष्ट्रमलाप र 

भ्रातृत्वको अवधारणा ष्ट्रवकास गराउने   
 
 

श्रव्य 

दशृ्य,ष्ट्रचि,ता

ष्ट्रलका 

स्थानीय 

स्तरमा 

रहेका ५ 

विा 

मूल्यमान्यता

हरु उल्लेख 

गनुगहोस । 
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३ हाम्रो संस्कृष्ट्रत 

तथा 

मूल्यमान्यता 

पुतला र ईद पवग १.श्रव्य दशृ्यको माध्यम बाि 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई पुतला र ईद पवगको 

अनुभवहरु सािासाि गनग लगाई एक 

आपसमा छलफल गनग लगाउने  

२. ष्ट्रशक्षकले पुतला र  ईद पवगमा गरीने 

महत्वपूणग क्रक्रयाकलापका बारेमा प्रस्ि 

पाररक्रदने  

ताष्ट्रलका,ष्ट्रचि 

पष्ट्रि, श्रव्य 

दशृ्य 

पुतला र  ईद 

पवगमा गरीने 

५ 

क्रक्रयाकलाप

हरु 

लेख् नुहोस । 

१

५ 

ष्ट्रववाह र मृत्यु साँस्कार ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समुदायमा हुने ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

संस्कारहरुको वारेमा छलफल गनग लगाई 

ष्ट्रववाह र मृत्यु साँस्कार साँग पररष्ट्रचत गराई 

ष्ट्रचि तष्ट्रस्बर र ताष्ट्रलका प्रदशगन गरी 

यसको महत्व स्पस्ि पाने  
 

ष्ट्रचि,तष्ट्रस्बर,

ताष्ट्रलका 

ष्ट्रववाह र 

मृत्यु साँस्कार 

वारेमा 

लेखु्नहोस । 

 

४ सामाष्ट्रजक 

समस्याहरु 

जााँड रष्ट्रक्स तथा लागु 

पदाथग सेवन 

१.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समाजमा ष्ट्रवद्यमान 

सामाष्ट्रजक समस्याहरुवारे अवगत गराई 

ष्ट्रचि , तष्ट्रस्बर प्रदगशन गने र समूह 

ष्ट्रवभाजन गने र जााँड रष्ट्रक्स तथा लागु 

पदाथग सेवन ले समाजमा पारेका 

असरहरुको सूची तयार पारी बताउन 

लगाउने 

२. ष्ट्रवद्याथीहरु साँग छलफल गनग लगाई  

जााँड रष्ट्रक्स तथा लागु पदाथग सेवन 

न्यूष्ट्रनकरणका लाष्ट्रग 

ष्ट्रवद्याथी,समुदाय,ष्ट्रवद्यालय र वडा 

कायागलयको भूष्ट्रमका  

प्रस्ि पाररक्रदने 
 

ब्रोसर,ष्ट्रचि,त

ष्ट्रस्बर तथा 

श्रव्य दशृ्य 

सामग्री 

जााँड रष्ट्रक्स 

तथा लागु 

पदाथग सेवन 

न्यूष्ट्रनकरण

का 

उपायहरु 

बताउनुहोस 

।  

१

४ 

भेदभाव(छोरा 

छोरी,जाष्ट्रत..) 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समूह ष्ट्रवभाजन गरी 

समुदाय तथा आफ्नो घरमा ष्ट्रवद्यमान 

भेदभाव वारे छलफल गनग लगाई 

उष्ट्रनहरुबाि आएका प्रष्ट्रतक्रक्रया समाष्ट्रहत 

गदै त्यसका ष्ट्रनराकरणका उपायहरु भन्न 

लगाउने र ष्ट्रशक्षकले सहभाजीकरण गने 

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका,

नमुना सामग्री 

ब्रोसर,ष्ट्रचि,त

ष्ट्रस्बर तथा 

श्रव्य दशृ्य 

सामग्री 

भेदभाव 

ष्ट्रनराकरणका 

उपायहरु 

लेखु्नहोस । 

 

४ हाम्रा सम्पदा पयगिक्रकय तथा 

प्राकृष्ट्रतक सम्पदाः 

 क.बुक्रढगाँगा नक्रद 

ख. धवलछडा 

ग.नाइष्ट्रन क्षेि 

घ.रामारोशन 

ङ सुग्दह 

च.खप्तड 

 

१.ब्रोसर,ष्ट्रचि,तष्ट्रस्बर तथा श्रव्य दशृ्य 

सामग्रीहरुको प्रदगशन गरी पयगिक्रकय तथा 

प्राकृष्ट्रतक सम्पदाहरु साँग पररष्ट्रचत गराउने 

२. पयगिक्रकय तथा प्राकृष्ट्रतक सम्पदाहरुका 

मुख्य-मुख्य ष्ट्रवशेषताहरु र महत्व वारे 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई भन्न लगाउने  

३. पयगिक्रकय तथा प्राकृष्ट्रतक सम्पदाहरुका 

मुख्य ष्ट्रचनारी समावशे गदै महत्व माथी 

प्रकाश पाने  

  

ताष्ट्रलका,ष्ट्रचि,

श्रव्य दशृ्य 

सामग्री, ब्रोसर 

धवलछडा 

का 

ष्ट्रवशेषताहरु 

लेखु्नहोस । 

१

७ 
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५ स्थानीय 

बालीनाष्ट्रल तथा 

पररकार 

रैथाने बालीहरु 

क.गहत 

ख.ष्ट्रतल 

ग.ष्ट्रतरखुलो 

घ.खोयो.... 

 

१. ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ष्ट्रशक्षकले 

ब्रोसर,ष्ट्रचि,तष्ट्रस्बर तथा श्रव्य दशृ्य 

सामग्रीहरुको प्रदगशन गरी रैथाने 

बालीनाष्ट्रलहरु साँग पररष्ट्रचत गराउने 

२. रैथाने बालीनाष्ट्रलहरु तथा ष्ट्रत 

बालीनाष्ट्रलहरुको महत्व  भन्न लगाउने  

३.ताष्ट्रलका र ष्ट्रवद्याथीहरुका प्रष्ट्रतक्रक्रया 

समेिेर रैथाने बालीहरुको महत्व स्पस्ि 

पाने  

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका गहत 

बालीका 

महत्वहरु 

लेखु्नहोस । 

१

० 

६ स्थानीय 

पेसा,व्यवसाय र 

प्रष्ट्रवष्ट्रध 

स्थानीय प्रष्ट्रवष्ट्रधः 

क.कुिाष्ट्रन , ष्ट्रपसाष्ट्रन र 

पेलाष्ट्रन 

ख.रठन्का िुलो 

ग.ढाष्ट्रण 

घ.कट्कट्या 

ङ मनानी(मदानी) 

 

१.समूहगत रुपमा ष्ट्रवद्याथीहरुलाई आफ्ना 

समुदायमा भएका स्थानीय सीप प्रष्ट्रवष्ट्रधको 

बारे छलफल गनग लगाउने 

२.छलफलका क्रममा आएका प्रष्ट्रतक्रक्रया 

लाई समायोजन गदै ष्ट्रचि,ताष्ट्रलकाको 

माध्यमबाि प्रस्ि पाने । र स्थानीय 

प्रष्ट्रवष्ट्रधको प्रबद्धगनमा ष्ट्रवद्याथीहरु र 

स्थानीय सरकारको  भूष्ट्रमका बताउन 
 

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका            

, श्रव्य दशृ्य 

सामग्री 

बााँस बाि 

तयार गनग 

सक्रकने कुनै 

५ विा 

वस्तुहरु 

भन्नुहोस 

स्थानीय 

प्रष्ट्रवष्ट्रध 

प्रबद्धगनमा 

स्थानीय 

सरकारको 

भूष्ट्रमका 

उल्लेख 

गनुगहोस । 
 

१

४ 

७ स्वास््य,सरसफाइ

,पोषण , खेलकुद 

तथा योगाभ्यास 

स्वास््य साँस्था र यसको 

महत्व 

 

१.ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका प्रस्तुत गरी  ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

स्वास््य साँस्थाबाि प्रवाह हुने सेवाका 

बारेमा ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समूह ष्ट्रवभाजन 

गरी छलफल गनग लगाई सूची तयार गनग 

लगाउने  

२.उष्ट्रनहरु बाि आएका प्रष्ट्रतक्रक्रयालाई 

एकाकार गदै ष्ट्रशक्षकले स्वास््य साँस्थाबाि 

प्रवाह हुने सेवाहरुका वारेमा जानकारी 

क्रदई यसको महत्वहरु बताउन लगाउने 
 

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका            

, श्रव्य दशृ्य 

सामग्री 

स्वास््य 

साँस्थाको 

महत्वहरु 

लेखु्नहोस ।  

१

५ 

वातावरणीय सरसफाइमा 

व्यष्ट्रि,समुदाय र 

नगरपाष्ट्रलकाको भषू्ट्रमका 

१.सरसफाइका प्रकारहरुको ताष्ट्रलका 

बनाउन लगाई कक्षा कोठामा प्रस्तुत गनग 

लगाउने जस्तैः-व्यष्ट्रिगत 

,घरायष्ट्रस,वातावरणीय  

२.ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समूहगत रुपमा राष्ट्रख 

वातावरणीय सरसफाइमा व्यष्ट्रि,समुदाय 

र नगरपाष्ट्रलकाको भषू्ट्रमका छुट्टा छुटै्ट प्रस्तुत 

गनग लगाई ष्ट्रशक्षकले सहभाजीकरण गदै 

स्पस्ि पाने  

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका            

, श्रव्य दशृ्य 

सामग्री,तष्ट्रस्बर

,पोषण 

ष्ट्रपराष्ट्रमड 

वातावरणीय 

सरसफाइमा 

व्यष्ट्रि,समुदा

य र 

नगरपाष्ट्रलका

को भूष्ट्रमका 

लेखु्नहोस । 
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छ.ष्ट्रशक्षण सहभाजीकरण ष्ट्रवष्ट्रध 

यस पाठ्यक्रमले ष्ट्रनधागरण गरेका सक्षमता,ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध र ष्ट्रवद्याथीहरुको व्यवहार पररवतगनका लाष्ट्रग ष्ट्रशक्षक 

केष्ट्रन्रत ष्ट्रवष्ट्रधलाई ष्ट्रनरुत्साष्ट्रहत गरी ष्ट्रवद्याथी केष्ट्रन्रत ष्ट्रवष्ट्रध लाई प्रोत्साहन गनुग पने छ ।ष्ट्रशक्षण ष्ट्रसकाइ ष्ट्रवष्ट्रध जस्तैः-

अवलोकन,छलफल,प्रश्नोिर,सोध खोज,पररयोजना तथा के्षि भ्रमण आक्रद ष्ट्रवष्ट्रधहरुलाई प्राथष्ट्रमकता क्रदनु पने छ । 

ष्ट्रवद्याथीले सक्षमता प्राप्त गन े गरी कक्षा कोठामा ष्ट्रशक्षण ष्ट्रसकाइ क्रक्रयाकलाप सञ्चालन गनुग पदगछ । गरेर 

ष्ट्रसक(Learning by doing) भन्ने ष्ट्रसद्धान्तमा क्रक्रयाकलापहरु तय गनुग पने छ । समग्रमा देहाय बमोष्ट्रजमका ष्ट्रशक्षण 

ष्ट्रबष्ट्रधहरु कायागन्वयनमा ल्याउनु पने छ । 

क्र.स ष्ट्रवष्ट्रध तररका 
१ स्रोत कक्षा ष्ट्रवष्ट्रध ष्ट्रवष्ट्रभन्न ष्ट्रवषयवस्तुमा जानकारी तथा अनुभव र ष्ट्रवज्ञता भएका स्थानीय व्यष्ट्रिलाई कक्षा 

कोठामा बोलाई ष्ट्रवषय वस्तुलाई ष्ट्रवद्याथी समक्ष पुयागउने 

२ अष्ट्रभनय / भूष्ट्रमका ष्ट्रनवागह ष्ट्रवष्ट्रध ष्ट्रवषय वस्तु सङ्ग सम्बन्धी पाि र चररिका वारे अष्ट्रभनयका माध्यमबाि ष्ट्रशक्षण गने 

३ समूह कायग ष्ट्रवद्याथीलाई ष्ट्रवष्ट्रभन्न समूहमा ष्ट्रवभाजन गरी ष्ट्रवषय वस्तु प्रस्तुष्ट्रत ,छलफल र ष्ट्रनष्कषग ष्ट्रनकाल्न 

पोषण  

आवश्यकता र महत्व 

 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समूहगतरुपमा राष्ट्रख 

पोषणको आवश्यकता र महत्वको ताष्ट्रलका 

बनाई कक्षा कोठामा प्रस्तुत गनग लगाउने र 

ष्ट्रशक्षकले सहभाजीकरण गने  
 
 

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका            

, श्रव्य दशृ्य 

सामग्री,तष्ट्रस्बर 

पोषणको 

महत्व 

उल्लेख 

गनुगहोस । 
 
 

 

सुयग नमस्कार ष्ट्रवद्याथीहरुलाई कक्षा कोठा वा चौरमा 

राखेर योगाभ्यास अन्तगगत  सुयग नमस्कार 

गने तररका बारे छलफल गरी अभ्यास 

गराउने र ष्ट्रशक्षकले अवलोकन तथा 

सहभाजीकरण गने  

 

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका            

, श्रव्य दशृ्य 

सामग्री,तष्ट्रस्बर 

सुयग 

नमस्कार 

गने 

तररकाहरु 

लेखु्नहोस । 
 

 

 

 

 

आयुबेद ष्ट्रशक्षा ष्ट्रवद्याथीहरुलाई समूह ष्ट्रवभाजान गरी 

स्थानीय स्तरमा गरीने  आयुबेद ष्ट्रशक्षा को 

पररचय र यसका महत्वहरुका ष्ट्रबच 

छलफल गरी उष्ट्रनहरुबाि आएका 

प्रष्ट्रतक्रक्रया लाई समटे्दै ष्ट्रशक्षकले  आयुबेद 

ष्ट्रशक्षा को पररचय र महत्व प्रस्ि पाररक्रदने 

 

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका            

, श्रव्य दशृ्य 

सामग्री,तष्ट्रस्बर 

आयुबेद 

ष्ट्रशक्षा को 

महत्व 

बताउनुहोस 

। 

 

८ ष्ट्रवपद व्यवस्थापन
  

ष्ट्रवपद व्यवस्थापन 

क.ष्ट्रवपद पुवग तयारर  

ख.राहत र उद्दार 

ग. पुनस्थागपनामा 

व्यष्ट्रि,समुदाय र स्थानीय 

तहको भूष्ट्रमका 

 

ष्ट्रवद्याथीहरुलाई ष्ट्रवपद सम्बन्धी श्रव्य दशृ्य 

सामग्री तथा तष्ट्रस्बर प्रदगशन गरी समूह 

ष्ट्रवभाजनका माध्यम बाि ष्ट्रवपद सम्बन्धी 

छुट्टा छुटै्ट रुपमा  पुवग तयारर,राहत उद्दार र 

पुनस्थागपनाको पररचय र यसको 

व्यवस्थापनमा  व्यष्ट्रि,समुदाय र स्थानीय 

तहको भूष्ट्रमका तयार गरी प्रस्तुत गनग 

लगाउने  

ष्ट्रचि,ताष्ट्रलका            

, श्रव्य दशृ्य 

सामग्री,तष्ट्रस्ब

र 

ष्ट्रवपदको 

पुवग तयारर 

गदाग 

अपनाउनु 

पने 

उपायहरु 

लेखु्नहोस । 

१५ 
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लगाउने 

४ APPLE Technique खुला रुपमा ष्ट्रवषयवस्तुमा प्रश्न गने,केष्ट्रह ष्ट्रछन रोके्न,त्यसपष्ट्रछ व्यष्ट्रिगत ष्ट्रवद्याथीलाई 

सोध्ने,ष्ट्रवद्याथीका जवाफलाई सुने्न र अन्त्यमा ष्ट्रवद्याथीका जवाफलाई मूल्याङ्कन गरी ष्ट्रवषय 

वस्तुको ष्ट्रनस्कषगमा पुगे्न 

५ प्रष्ट्रवष्ट्रध युि कक्षा कक्षा कोठामा श्रव्य दशृ्य सामग्रीहरु प्रयोग गरी ष्ट्रवद्याथीहरुमा धारणाको ष्ट्रवकास गराउने 

६ ष्ट्रसजगनात्मक कायग ष्ट्रचि कोने,रङ्ग भने,कागज काट्ने पट्याउने,गीत गाउने,कक्षा कष्ट्रवता वाचन गने,समूहमा 

अष्ट्रभनय गने जस्ता क्रक्रयाकलाप गरी ष्ट्रसजगनात्मक क्रक्रयाकलाप गराउने 

७ प्रदशगन ष्ट्रवष्ट्रध ष्ट्रवष्ट्रभन्न ष्ट्रवषय वस्तुमाथी ष्ट्रचि,तष्ट्रस्बर,नक्सा,श्रव्य दशृ्य सामग्री प्रदशगन गरी गराई धारणा 

वसाल्ने 

८ समस्या समाधान ष्ट्रवष्ट्रध समस्यालाई बुझ्ने,योजना बनाउने,कायागन्वयन गने,प्रष्ट्रतष्ट्रवम्ब गने जस्ता कायग गरी ष्ट्रवषय 

वस्तुको धारणा बसाउने 

९ के्षि भ्रमण ष्ट्रवष्ट्रध नष्ट्रजकैका महत्त्वपूणग स्थानमा भ्रमण गराई अनुभव संकलन गनग लगाउने,कक्षा कोठामा छलफल 

तथा प्रष्ट्रतवेदन पेश गरी क्रक्रयाकलाप गने 

 

 

ज . ष्ट्रशक्षण ष्ट्रसकाइको माध्यम भाषा 

स्थानीय पाठ्यक्रमको ष्ट्रशक्षण ष्ट्रसकाइको माध्यम भाषा ष्ट्रनम्नानुसार हुने छः 
 आधारभूत तह (कक्षा १-८) मा माध्यम भाषा मातृभाषा वा नेपाली भाषा हुने छ । 
 संस्थागत ष्ट्रवद्यालयहरुमा पष्ट्रन पठनपाठनको माध्यम भाषा मातृभाषा वा नेपाली भाषा हुने छ । 

 

ि. मूल्याङ्कन प्रक्रक्रया 
आधारभतू तह (कक्षा१-३)को ष्ट्रवद्याथी मूल्याङकन प्रक्रक्रया 

आधारभूत तह (कक्षा१-३)मा ष्ट्रनमागणात्मक मूल्याङ्कन लाई प्रयोगमा ल्याईने छ । कक्षा कोठामा आधाररत 

मूल्याङ्कन प्रकृयालाई प्रोत्साहन गनुग पन ेछ । ष्ट्रवद्याथीहरुको ष्ट्रसकाइको मूल्याङकनमा कायगसञ्चयीका(portfolio) तयार 

गनुग पने छ । कायगसञ्चयीका फाइललाई ष्ट्रवद्याथीहरुको कक्षा कायग,पररयोजना कायग,उपलष्ट्रधध परीक्षा,व्यवहार 

पररवतगनको अवलोकन,हाष्ट्रजरी आक्रद का माध्यमले व्यवष्ट्रस्थत गरीने छ । ष्ट्रवद्यालयमा पठनपाठन भएका ष्ट्रवषय वस्तु र 

ष्ट्रवद्याथीहरुको उपलष्ट्रधधका वारेमा प्रत्येक मष्ट्रहना वा ष्ट्रनष्ट्रित ष्ट्रवषय वस्तु वा ष्ट्रवषय के्षिको अध्ययन पुरा गरे पष्ट्रछ 

अष्ट्रभभावकहरुलाई जानकारी गराउनु पने छ । गृहकायगलाई अष्ट्रनवायग नगरी आवश्यकता अनुसार क्रदन सक्रकने छ 

।मूल्याङकन गदाग देहायका साधनहरुको प्रयोग गनुग पने छ ।  
 कक्षा सहभागीता 
 ष्ट्रलष्ट्रखत तथा मौष्ट्रखक कायग 
 पररयोजना तथा प्रयोगात्मक कायग 
 अवलोकन 
 ष्ट्रवद्याथीहरुका कायगको प्रदशगन 
 घिनावृत अष्ट्रभलेख 
 छोिा पररक्षा 
 स्वः र सहपारठ मूल्याङकन 
 अष्ट्रभभावकको प्रष्ट्रतक्रक्रया 
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ष्ट्रवद्याथीको मूल्याङकनका सम्भाव्य तररका तथा साधनहरु 

क्र.स मूल्याङकनका तररका मूल्याङकनका साधनहरु कैक्रफयत 

१ अवलोकन रुजु सूची,रुष्ट्रब्रक्स र श्रेणी मापन, मौष्ट्रखक प्रश्न 

फाराम घिना वणगन 
 

२ मौष्ट्रखक कायग प्रश्न,ष्ट्रचि,घिना, सन्दभग,पठन सामग्री,श्रव्य तथा 

दशृ्य सामग्री 
 

३ ष्ट्रलष्ट्रखत कायग प्रश्न,घिना सन्दभग,पठन सामग्री,श्रव्य तथा दशृ्य 

सामग्री 
 

४ पररयोजना तथा प्रयोगात्मक 

कायग 
रुजु सूची,रुष्ट्रब्रक्स र श्रेणी मापन, मौष्ट्रखक प्रश्न  

५ कायग सम्पादन तथा प्रदगशन रुजु सूची,रुष्ट्रब्रक्स र श्रेणी मापन, मौष्ट्रखक प्रश्न  

६ सहपारठ मूल्याङकन रुजु सूची, श्रेणी मापन र फाराम   

७ स्वःमूल्याङकन रुजु सूची, श्रेणी मापन र फाराम   

८ 
 

अष्ट्रभभावकको प्रष्ट्रतक्रक्रया रुजु सूची, श्रेणी मापन र फाराम   

९ कुराकानी तथा छलफल रुजु सूची, श्रेणी मापन र फाराम   

 

ष्ट्रवद्याथीको उपलधधीस्तर र त्यसको सामान्य व्याख्या 

उपलधधीस्तर मापन उपलधधीस्तर सामान्य व्याख्या 

कमजोर १ मुख्य ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध हाष्ट्रसल गनग नसकेका,सबै जसो ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधधका लाष्ट्रग 

सुधारात्मक ष्ट्रसकाइ आवश्यक भएको 

सामान्य २ मुख्य ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध आंष्ट्रसक रुपमा हाष्ट्रसल गरेको तर सुधारात्मक ष्ट्रसकाइ आवश्यक 

भएको 
राम्रो ३ मुख्य ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध हाष्ट्रसल गरेको 

उच्च ४ माथील्लो स्तरको उपलष्ट्रधध हाष्ट्रसल गरेको 

 

ष्ट्रथमगत ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध मापन गन ेतररकाहरु 

के्षिगत तथा ष्ट्रथमगत उपलष्ट्रधध प्रष्ट्रतशत = 
उपलष्ट्रधध स्तरको अङकको जोड

४×मूल्याङकन गरीएका ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधधहरुको संख्या
×१००   

 

के्षिगत तथा ष्ट्रथमगत उपलष्ट्रधध प्रष्ट्रतशत ष्ट्रनकाल्दा (उदाहरणका लाष्ट्रग) 
 मानौ कुनै ष्ट्रथममा ३ विा ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध छन । राम भन्ने ष्ट्रवद्याथीले (ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध १ मा २ अङ्क, 

ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध २मा ३ अङ्क र  ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध ३ मा २ अङ्क)प्राप्त गरेको रहछे भने उसको के्षिगत तथा 

ष्ट्रथमगत उपलष्ट्रधध प्रष्ट्रतशत देहाय अनुसार हुन्छ । 
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उपलष्ट्रधध स्तरको अङकको जोड =२+३+२=७ 
ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधधहरुको संख्या = ३(मानौ) 
यहााँ ४ भनेको ष्ट्रवद्याथीहरुको ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध स्तर(सबैमा ४ नै हुन्छ ) 

रामको के्षिगत तथा ष्ट्रथमगत उपलष्ट्रधध प्रष्ट्रतशत = 
७

४×३
×१००   

      = 
७

१२
×१००   

      =५८.३३ 
      =५८%(नष्ट्रजकको अङ्कमा शुन्यान्त गने) 

तसथग उसको अक्षराङ्कन स्तर c हुन्छ र व्याख्या राम्रो 

उपलष्ट्रधध प्रष्ट्रतशतलाई अक्षराङ्कन ष्ट्रमलान गरी ष्ट्रनम्नानुसार प्रस्तुत गनुग पने छः 

 

उपलष्ट्रधध 

प्रष्ट्रतशत 
अक्षरमा उपलष्ट्रधध स्तर उपलष्ट्रधध स्तरको व्याख्या 

०-२० E ज्यादै कमजोर 

२०-४० D कमजोर 

४०-६० C सामान्य 

६०-७५ B राम्रो 

७५-९० A उच्च 

९०-१०० A+ उत्कृष्ट 

 

नमनुा रुष्ट्रब्रक्स 
कक्षाः१   ष्ट्रवषय के्षिःस्थानीय ष्ट्रवषय  ष्ट्रवद्याथीको नामः 
ष्ट्रथम/ष्ट्रवषय 

क्षिे 

मखु्य ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध सूचक ष्ट्रनयष्ट्रमत 

पढाइपष्ट्रछको 

मलू्याङ्कन 

 

थप 

सहायतापष्ट्रछको 

मलू्याङ्कन 

कै

क्रफ

यत 

ष्ट्रमष्ट्रत उपल

ष्ट्रधध 

ष्ट्रमष्ट्रत उपल

ष्ट्रधध 
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म र मेरो 

पररवार 

१.स्थानीय भाषामा आफ्नो 

पररचय क्रदन 
४. स्पष्ट रुपमा स्थानीय भाषामा आफ्नो 

पररचय क्रदन सकेमा 

३. स्थानीय भाषामा आफ्नो पररचय क्रदन 

सकेमा 

२.साथीहरुको सहयोगमा स्थानीय भाषामा 

आफ्नो पररचय क्रदन सकेमा 

१.ष्ट्रशक्षकको सहयोगमा स्थानीय भाषामा 

आफ्नो पररचय क्रदन सकेमा 

    

२.स्थानीय भाषामा आफ्नो 

पररवारको नाता भन्न 
      

३.नाता पष्ट्रहचान गरी सो 

अनुसार अष्ट्रभवादन गनग 
     

अष्ट्रभभावकको दस्तखतः                                                           ष्ट्रशक्षकको दस्तखत र ष्ट्रमष्ट्रतः उपलष्ट्रधध 

प्रष्ट्रतशत 
   

यो रुष्ट्रब्रक्स नमुनाको रुपमा माि  प्रस्तुत गरीएको हो । ष्ट्रवद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रमका सवै ष्ट्रथम/ष्ट्रवषय के्षि र 

ष्ट्रसकाइ उपलधधीको यस्तै रुष्ट्रब्रक्स बनाई ष्ट्रवद्याथीहरुको कायगसष्ट्रञ्चका तयार पानुग पने छ । 
 

 

आधारभतू तह (कक्षा ४-८)को ष्ट्रवद्याथी मलू्याङकन प्रक्रक्रया 
ष्ट्रवद्याथीको मूल्याङ्कनका लाष्ट्रग ष्ट्रनमागणात्मक र ष्ट्रनणगयात्मक मूल्याङ्कन प्रक्रक्रया अवलम्बन गनुगपने छ ।  

ष्ट्रनमागणात्मक मूल्याङ्कनमा कक्षा क्रक्रयाकलाप, ष्ट्रवद्याथीका कायग तथा कायगसम्पादनको अवलोकन, गृहकायग,पररयोजना 

कायग, मौष्ट्रखक तथा ष्ट्रलष्ट्रखत कायग, एकाइ तथा िैमाष्ट्रसक परीक्षाहरू, स्वःः तथा सहपाठी मूल्याङ्कन लगायतका 

साधन प्रयोग गनग सक्रकने छ ।  न्यूनतम ष्ट्रसकाइ स्तर हाष्ट्रसल नगरेका ष्ट्रवद्याथीका लाष्ट्रग सुधारात्मक तथा 

उपचारात्मक ष्ट्रसकाइको अवसर प्रदान गनुगपन ेछ ।  ष्ट्रनमागणात्मक मूल्याङ्कनबाि प्राप्त ष्ट्रनष्ट्रित अङ्कलाई आन्तररक 

मूल्याङ्कनका रूपमा ५० प्रष्ट्रतशत भार र बााँकी ५० प्रष्ट्रतशत भारको अष्ट्रन्तम परीक्षा सञ्चालन गनुगपने छ । 

 

आन्तररक मलू्याङ्कनः 
आन्तररक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य ष्ट्रवद्याथीहरूको ष्ट्रसकाइ स्तरमा सुधार गनुग हो । यसका लाष्ट्रग ष्ट्रशक्षकले 

ष्ट्रवद्याथीको व्यष्ट्रिगत ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधधका आधारमा पिक पिक ष्ट्रसकाइ अवसर प्रदान गनुगपन ेछ । ष्ट्रवद्यालय तहको 

आन्तररक मूल्याङ्कनमा कक्षागत ष्ट्रसकाइ सहजीकरणको अष्ट्रभन्न अङ्गका रूपमा गृहकायग,कक्षाकायग, प्रयोगात्मक तथा 

पररयोजना कायग, सामुदाष्ट्रयक कायग, अष्ट्रतररि क्रक्रयाकलाप, एकाइ परीक्षा, माष्ट्रसक तथा िैमाष्ट्रसक परीक्षा जस्ता 

मूल्याङ्कनका साधनहरूको प्रयोग गनग सक्रकने छ । यस्तो मूल्याङ्कनमा ष्ट्रवद्याथीको अष्ट्रभलेख राखी ष्ट्रसकाइ अवस्था 

यक्रकन गरी सुधारात्मक तथा उपचारात्मक ष्ट्रसकाइबाि सुधार गन ेपक्षमा जोड क्रदइने छ । ष्ट्रवशेष ष्ट्रसकाइ आवश्यकता 

भएका ष्ट्रवद्याथीका लाष्ट्रग ष्ट्रवषय ष्ट्रशक्षकले नै उपयुि प्रक्रक्रया अपनाई मूल्याङ्कन गनुगपने छ । आन्तररक मूल्याङ्कनको 

नष्ट्रतजालाई ष्ट्रवषयगत पाठ्यक्रममा तोक्रकएअनुसार अष्ट्रभलेखीकरण गनुगपछग  ।   
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ष्ट्रनणगयात्मक मूल्याङ्कनः 
आधारभूत तह(कक्षा ४-८ )को ष्ट्रनणगयात्मक मूल्याङ्कन ष्ट्रनम्नानुसार रहेको छ । 
 आन्तररक मूल्याङ्कनबाि प्राप्त नष्ट्रतजामा आधाररत आन्तररक मूल्याङ्कन ५० प्रष्ट्रतशत भार तथा अष्ट्रन्तम 

परीक्षाको नष्ट्रतजाका आधारमा ५० प्रष्ट्रतशत भार ष्ट्रनधागरण गरी ष्ट्रनणगयात्मक मूल्याङ्कन गनुगपने छ ।   
  ष्ट्रनणगयात्मक मूल्याङ्कनका अन्य आधार ष्ट्रवषयगत पाठ्यक्रममा तोक्रकएअनुसार हुने छन् ।  
 परीक्षामा अपाङ्गता भएका तथा ष्ट्रवशेष ष्ट्रसकाइ आवश्यकता भएका ष्ट्रवद्याथीहरूलाई केही खास खास 

ष्ट्रवषयहरूमा अरू साधारण ष्ट्रवद्याथीहरूलाई क्रदइने प्रश्नभन्दा अलग प्रश्न बनाई मूल्याङ्कन गनुगपने छ । ष्ट्रवशेष 

आवश्यकता भएका ष्ट्रवद्याथीका लाष्ट्रग परीक्षाको समय थप गनग सक्रकने छ । ष्ट्रवद्याथी मूल्याङ्कन गदाग ष्ट्रशक्षकल े

अपाङ्गता भएका र ष्ट्रवशषे ष्ट्रसकाइ आवश्यकता भएका ष्ट्रवद्याथीहरूका लाष्ट्रग उपयुि हुन ेमूल्याङ्कन प्रक्रक्रया 

अपनाउनुपने  छ । 
 ष्ट्रनमागणात्मक मूल्याङ्कनका लाष्ट्रग ष्ट्रवद्याथीको कायगसञ्चष्ट्रयका  व्यवष्ट्रस्थत गनुगपन े

आन्तररक मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत र व्यावहाररक गराउने उद्देश्यले यसका लाष्ट्रग ष्ट्रनम्न ष्ट्रलष्ट्रखत मूल्याङ्कनका पक्षहरू र 

भार तोक्रकएको छ । 

 

 ष्ट्रवद्याथी सहभागीता, प्रत्येक ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधधमा ष्ट्रवद्याथीको उपलष्ट्रधधको स्तर तथा प्रयोगात्मक/पररयोजना 

कायगको कायग सम्पादन स्तर रेरिङको लाष्ट्रग रुष्ट्रब्रक्सको प्रयोग गनुगपने छ ।  ष्ट्रवद्याथीको उपलष्ट्रधधको स्तर 

मापनका लाष्ट्रग ष्ट्रशक्षक आफैं ले रुष्ट्रब्रक्स तयार गरी अङ्क प्रदान गनुगपने छ । 

   ष्ट्रवद्याथीको ष्ट्रनणगयात्मक मूल्याङ्कनका लाष्ट्रग आन्तररक मूल्याङ्कनबाि प्राप्त ष्ट्रनष्ट्रित अङ्कलाई आन्तररक 

मूल्याङ्कनका रूपमा ५० प्रष्ट्रतशत भार ष्ट्रनधागररत गरी बााँकी ५० प्रष्ट्रतशत भारको अष्ट्रन्तम परीक्षा सञ्चालन 

गरीने छ। 

 

ष्ट्रवद्याथीको उपलधधीस्तर र त्यसको सामान्य व्याख्या 

उपलधधीस्तर मापन उपलधधीस्तर सामान्य व्याख्या 

कमजोर १ मुख्य ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध हाष्ट्रसल गनग नसकेका,सबै जसो ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधधका लाष्ट्रग 

सुधारात्मक ष्ट्रसकाइ आवश्यक भएको 
सामान्य २ मुख्य ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध आंष्ट्रसक रुपमा हाष्ट्रसल गरेको तर सुधारात्मक ष्ट्रसकाइ आवश्यक 

भएको 
राम्रो ३ मुख्य ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध हाष्ट्रसल गरेको 

उच्च ४ माथील्लो स्तरको उपलष्ट्रधध हाष्ट्रसल गरेको 

उत्कृष्ट ५ ष्ट्रसकाइकासहयोगात्मक  लाष्ट्रग  साथीहरूलाई ष्ट्रसकाउन 

 

ष्ट्रस.न. मूल्याङ्कनका पक्ष भार कैक्रफयत 

१ सहभागीताः कक्षामा उपष्ट्रस्थष्ट्रत र कक्षा कायगमा सहभागीता ४  

२ मुख्य ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधधमा ष्ट्रवद्याथीको ष्ट्रसकाइस्तर  २०  

३ प्रयोगात्मक/पररयोजना कायग १६  

४ िैमाष्ट्रसक परीक्षाहरू (पष्ट्रहलो ५ र दोस्रो ५) १०  



स्थानीय पाठ्यक्रम(कक्षा १-८)  

 

“सुन्दर समृद्ध सााँफेबगर ; बनाऔं राष्ट्रकै नमुना नगर” 

  52 

 

 

ष्ट्रवषय क्षिेगत ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध मापन गन ेतररकाहरु 

ष्ट्रवषय के्षिगत उपलष्ट्रधध प्रष्ट्रतशत = 
उपलष्ट्रधध स्तरको अङकको जोड

५×मूल्याङकन गरीएका ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधधहरुको संख्या
×१००   

 

के्षिगत तथा ष्ट्रथमगत उपलष्ट्रधध प्रष्ट्रतशत ष्ट्रनकाल्दा (उदाहरणका लाष्ट्रग) 
 मानौ कुनै ष्ट्रथममा ३ विा ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध छन । राम भन्ने ष्ट्रवद्याथीले (ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध १ मा २ अङ्क, 

ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध २मा ३ अङ्क र  ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध ३ मा २ अङ्क)प्राप्त गरेको रहछे भने उसको के्षिगत तथा 

ष्ट्रथमगत उपलष्ट्रधध प्रष्ट्रतशत देहाय अनुसार हुन्छ । 
उपलष्ट्रधध स्तरको अङकको जोड =३+४+३=१० 
ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधधहरुको संख्या = ३(मानौ) 
यहााँ ५ भनेको ष्ट्रवद्याथीहरुको ष्ट्रसकाइ उपलष्ट्रधध स्तर(सबैमा ५ नै हुन्छ ) 

रामको के्षिगत तथा ष्ट्रथमगत उपलष्ट्रधध प्रष्ट्रतशत = 
१०

५×३
×१००   

      = 
१०

१५
×१००   

                =६६.६६% 
=६७%(नष्ट्रजकको अङ्कमा शुन्यान्त गने) 

तसथग उसको अक्षराङ्कन स्तर B हुन्छ र व्याख्या राम्रो 

उपलष्ट्रधध प्रष्ट्रतशतलाई अक्षराङ्कन ष्ट्रमलान गरी ष्ट्रनम्नानुसार प्रस्तुत गनुग पने छः 

उपलष्ट्रधध 

प्रष्ट्रतशत 
अक्षरमा उपलष्ट्रधध स्तर उपलष्ट्रधध स्तरको व्याख्या 

०-२० E ज्यादै कमजोर 

२०-४० D कमजोर 

४०-६० C सामान्य 

६०-७५ B राम्रो 

७५-९० A उच्त 

९०-१०० A+ उतकृि 

मूल्याङ्कन ताष्ट्रलका 

क्र स कक्षा मूल्याङ्कन ताष्ट्रलका पूणागङ्क पाठ्यघण्िा कायग घण्िा 

१ १-३ ष्ट्रनमागणात्मक - २६ १२८ 

२ ४-५ ष्ट्रनमागणात्मक र ष्ट्रनणगयात्मक ष्ट्रनमागणात्मक ५०  

ष्ट्रनणगयात्मक ५० 
३२ १६० 

३ ६-८ ष्ट्रनमागणात्मक र ष्ट्रनणगयात्मक ष्ट्रनमागणात्मक ५०  

ष्ट्रनणगयात्मक ५० 
३२ १६० 
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ञ. ष्ट्रवष्ट्रशष्ट्रष्टकरण ताष्ट्रलका 
सैद्धाष्ट्रन्तक मूल्याङ्कनको ष्ट्रवष्ट्रशष्टीकरण ताष्ट्रलका (कक्षा ४-५) 

एकाई प्रश्न सखं्या अकं ज्ञान सीप उच्च क्षमता कैक्रफयत 

१ १ ५ १    

२ २ १० १ १   

३ १ ५ १    

४ १ ५  १   

५ १ ५   १  

६ १ ५  १   

७ २ १० १ १   

८ १ ५   १  

जम्मा १० ५० ४ ४ २  

 

सैद्धाष्ट्रन्तक मूल्याङ्कनको ष्ट्रवष्ट्रशष्टीकरण ताष्ट्रलका (कक्षा ६-८) 

एकाई प्रश्न सखं्या अकं ज्ञान सीप उच्च क्षमता कैक्रफयत 

१ २ १० १ १   

२ १ ५   १  

३ १ ५ १    

४ १ ५  १   

५ १ ५ १    

६ १ ५ १    

७ १ ५  १   

८ १ ५  १   

९ १ ५   १  

जम्मा १० ५० ४ ४ २  
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ि.कायागन्वयन ताष्ट्रलका 
यो स्थानीय पाठ्यक्रम सााँफेबगर नगरपाष्ट्रलका अन्तगगतका ष्ट्रवद्यालयहरुमा देहाय बमोष्ट्रजम परीक्षण तथा कायागन्वयन 

गरीने छ । 

 

ठ.समय ष्ट्रनधागरण 

राष्ट्रष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ अनुसार आधारभूत ष्ट्रशक्षा (कक्षा १-३) को स्थानीय ष्ट्रवषयको 

पाठ्यघण्िा ५ र वार्षगक कायगघण्िा १६० ष्ट्रनधागरण गरीएको छ । त्यस्तै आधारभूत ष्ट्रशक्षा (कक्षा ४-८) 

को स्थानीय ष्ट्रवषयको पाठ्यघण्िा ४ र वार्षगक कायगघण्िा १२८ ष्ट्रनधागरण गरीएको छ । 

 ड.पाठ्यक्रम पररमाजगन 

पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ अनरुुप पाठ्यक्रम कायागन्वयन पिात प्राप्त सुिावका आधारमा सामाष्ट्रजक 

इच्छा, आकाङ्क्षा र आवश्यकता अनुरुप ष्ट्रवद्याथीहरूको ज्ञान, सीप र व्यवहारमा सकारात्मक पररवतगन 

ल्याउन समायानुकुल यो स्थानीय पाठ्यक्रम पररमाजगन हुाँदै जानेछ । यस के्षिका प्राकृष्ट्रतक, सामाष्ट्रजक, 

सााँस्कृष्ट्रतक, भाषीक र वातावरणीय पक्षहरूको खोज, अनुसन्धान र अध्ययन पिात प्राप्त ष्ट्रनष्कषगलाई 

यस पाठ्यक्रममा समावेश गदै लष्ट्रगने छ । पाठ्यक्रम कायागन्वयनको मूल्याङ्कन गरी त्यसका आधारमा 

पाठ्यक्रममा आवश्यक पररमाजगन गरीने छ । 

क्र.सं. कक्षा परीक्षण वषग कायागन्वयन हुने वषग 

१ १-३ २०७६ २०७८ 

२ ४ २०७८ २०७९ 

३ ५ २०७८ २०७९ 

४ ६ २०७७ २०७८ 

५ ७ २०७८ २०७९ 

६ ८ २०७९ २०८० 
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ढ.अनुसूष्ट्रचहरु 

अनुसूची१  

ष्ट्रवद्याथीको व्यष्ट्रिगत ष्ट्रववरण 
Portfolio model (Class1-3) 

१.ष्ट्रवद्याथीको वयैष्ट्रिक तथा पाररवाररक ष्ट्रववरण 
 ष्ट्रवद्यालयको नामः ............................................................................................................. .... 
 ठेगानाः ...................................................................................................... ........................ 
 ष्ट्रवद्याथीको नामः............................................................................................................ ....... 
 जन्म ष्ट्रमष्ट्रतः........................................................................................ .................................. 
 ष्ट्रवद्याथीको घरको ठेगानाः.................................................................................................... .... 
 पाररवाररक ष्ट्रववरणः 

क.आमाको नामः................................  पेसाः......................सम्पकग  नं.................. 
ख.बाबुको नामः................................   पेसाः......................सम्पकग  नं.................. 

 बाबु आमा बाहेक अरु कसैले अष्ट्रभभावकत्त्व ष्ट्रलएको भएमा स्थानीय अष्ट्रभभावककोः 
क. नामः................................  पेसाः......................सम्पकग  नं.................. 
ख.ष्ट्रवद्याथी संगको नाता................................    

 ष्ट्रवद्यालय भनाग ष्ट्रमष्ट्रत र कक्षाः.................................................... 
 मातृभाषा,घरपररवारमा बोष्ट्रलने भाषा र अन्य भाषीक क्षमताः........................................... 
 अष्ट्रघल्लो अनुभवः 

क.कक्षा १ भनाग भएको भए प्रारष्ट्रम्भक बालष्ट्रवकास तथा ष्ट्रशक्षाको अनुभव भए नभएको 
............................................................................................................. 
ख. अन्य कक्षामा भनाग भएको भए अन्य ष्ट्रवद्यालयको अनुभव................................... 

२.स्वास््य सम्बन्धी ष्ट्रववरण 
  क. तौल र उचाइ 

   

ष्ट्रमष्ट्रत तौल(के.जी.मा) उचाइ(से.मी.मा) प्रष्ट्रतक्रक्रया(यक्रद छ भने) 

    

    

    

  ख.कुनै ष्ट्रवशेष रोग भएमा सोबारे रिपोिः............................................................................ 
  ग.कुनै अपाङ्गता भए सोको ष्ट्रववरणः................................................................................ 
  घ.अन्य कुनै ष्ट्रववरण उल्लेख गनग आवश्यक भएः................................................................... 

 

 


