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भशूमका 

शिक्षा पूवािधारको पशन पूवािधार भएकाल ेयोग्य दक्ष र नशैतकवान ्मानव संसाधनको शवकासका लाशग शिक्षाको 

पद्धशत र शवषयवस्तु व्यशि, राष्ट्र र समाजको आवश्यकता अनुकूल हुनुपदिछ । एक्काइसौं िताब्दीको शिक्षाल े

व्यशिमा मानवीयता, नैशतकता, सहकायि एवम् शवशे्लषणात्मक शचन्द्तनजस्ता सीपहरूको अपेक्षा गदिछ । ज्ञान र 

प्रशवशधमा आधाररत कामको संसार न ैअथितन्द्त्रको प्रमुख सम्वाहक क्षेत्रका रूपमा अगाशि दखेा परररहकेो वतिमान 

सन्द्दभिमा एकातर्ि  अन्द्तिराशष्ट्रय प्रशतस्पधािमा खरो उत्रन सके्न शवषयगत दक्षता आवश्यक पदिछ भने अकाितर्ि  आफ्नो 

धरातलीय यथाथि र सम्भावनाहरूलाई पशहचान गरी त्यसलाई आर्थिक र सामाशजक मूल्यका रूपमा शवकास गनि 

सके्न कौिल र सोोँचको आवश्यक पदिछ । उपरोि तथ्यहरूलाई मध्यनजर गरी शवद्याथीहरूमा आफ्नो स्थानीय 

संस्कृशत, भाषा, ज्ञान, सीप सम्पदा र आर्थिक सम्भावनाहरूको बोध गराइ आफ्नो पशहचान प्राप्त गने अवसरका 

रूपमा स्थानीय पाठ्यक्रम शवकास गररनुपन ेहुन्द्छ । मधुवन नगरपाशलकाद्वारा शनमािण गररएको प्रस्तुत पाठ्यक्रम 

सोही उद्दशे्यमा पररलशक्षत रहकेो छ । 

प्रस्तुत पाठ्यक्रम शनमािणका क्रममा राशष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६, स्थानीय पाठ्यक्रम शनमािण शनदशेिका, 

२०६७ ल ेतोकेको मापदण्ि र शवशधलाई पूणितः अनुसरण गररएको छ । पाठ्यक्रम शनमािणका लाशग मधुवन 

नगरपाशलकाको नगर प्रमुख श्री गणेि बहादरु क्षेत्री तथा नगरपाशलका अन्द्तगितका सामुदाशयक शवद्यालयका 

सम्पूणि प्रधानाध्यापकहरूको शनणिय अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम शनमािण कायिदल  गठन गररएको शथयो । 

कायिदलल े नगरशभत्रका सब ै विाहरूमा गई स्थानीय सरोकारवालाहरू, राजनीशतकमीहरू, शिक्षाशवद्हरू 

भाषाशवद्हरू संस्कृशतशवद्हरु लगायतका सब ैसरोकारवालाहरूसोँग प्रत्यक्ष लशक्षत समूह छलर्ल कायिक्रमहरू 

सञ्चालन गरी रायसुझावहरू सङ्कलन गररएको शथयो । त्यसैगरी शवद्याथीहरू, शिक्षकहरू, अशभभावकहरू, 

शिक्षापे्रमीहरू, पेिागत सङ्गठनहरू लगायतका सब ैसम्भाशवत सरोकारवालाहरूसोँग प्रत्यक्ष,  इमेल, वेवसाइट 

तथा सामाशजक सञ्जालमार्ि त समेत रायसुझावहरू प्राप्त गरी पाठ्यक्रम लेखन गररएको शथयो । 

िैशक्षक सत्र २०७८ दशेख कक्षा १ बाट ८ सम्म एक शवषयको यो स्थानीय पाठ्यक्रम मधुवन नगरपाशलका शभत्रका 

सब ै सामुदाशयक र संस्थागत शवद्यालयहरूमा एकैसाथ लाग ू हुनेछ । पाठ्यक्रमलाई सैद्धाशन्द्तकभन्द्दा पशन 

व्यावहाररक ढङ्गले पररयोजना र प्रयोगात्मक रूपमा कायािन्द्वयन गने गरी तय गररएको छ । यसको 

कायािन्द्वयनबाट नगरपाशलकामा अध्ययन गने हरेक शवद्याथीहरूल े नगरपाशलकाको भौगोशलक सामाशजक 

सांस्कृशतक पयािवरणीय आर्थिक, ऐशतहाशसक लगायतका शवषयहरूमा ज्ञान, सीप र अशभवृशत्तको शवकास गने 

अपेक्षा गररएको छ । 

पाठ्यक्रम शनमािणमा नीशतगत मागिदििन गन ेसल्लाहकार सशमशतका सब ै शवज्ञ सदस्यहरू शनमािणमा अहोरात्र 

खट्ने कायिदलका सदस्यहरू सुझाव सङ्कलनलाई सहजीकरण गनुिहुन ेसम्पूणि विाअध्यक्षहरू अमूल्य सुझावहरू 

प्रदान गनुिहुन ेसब ैशवज्ञ सरोकारवालाहरू शवशभन्न सङ्घ सङ्गठनमा आबद्ध महानुभावहरू शवषयवस्तु सम्पादन 

गरी सहयोग गनुिहुन े  लगायत प्रत्यक्ष र परोक्ष योगदान कदनुहुन ेसबैमा मधुवन नगरपाशलका हार्दिक धन्द्यवाद 

ज्ञापन गदिछ । अन्द्त्यमा, पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कायािन्द्वयन गरी त्यस क्रममा दशेखने त्रुरटहरू औंल्याई शनरन्द्तर 

पररमाजिन र सुधारका लाशग पृष्ठपोषण र सुझावहरू प्रदान गररकदनुहुन सम्बशन्द्धत सब ै सरोकारवालाहरूमा 

नगरपाशलका हार्दिक अनुरोध गदिछ । 

   
 
 

                                                                                                स्थानीय पाठ्यक्रम शनमािण कायिदल
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पररच्छेद एकः प्रारशम्भक 

१.१  पररचय 

नेपालको संशवधानल े शवद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय सरकारको कायिक्षेत्रशभत्र शवशनयोजन गरेको छ । 

शिक्षालाई मौशलक हकका रूपमा व्यवस्था गरी िैशक्षक अशधकारहरूको शनक्षेपण र स्थानीयकरण मार्ि त बशलयो 

िैशक्षक जग शनमािणको मागि प्रिस्त गरेको छ । पन्द्रौं योजनाल ेपरम्परागत र स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रशवशधको 

संवधिन र संरक्षण गद ैवैज्ञाशनक खोज र अनुसन्द्धानबाट प्रशतपाकदत नवीनतम प्रशवशधलाई मुलुकको समग्र शवकास 

प्रकक्रयामा उपयोग गने रणनीशत तय गरेको छ । राशष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुपले आधारभूत तहमा एक शवषयको स्थानीय 

पाठ्यक्रम स्थानीय तहल ेतयार गरी पठनपाठन गराउनुपने व्यवस्था गरेको छ । संघीय सरकारल ेसमग्र पाठ्यक्रम 

तथा परीक्षासम्बन्द्धी मापदण्ि, नीशत, गुणस्तरका सूचकहरू र वेञ्चमाकि  तयार गनुिपने प्रदिे सरकारल े सो 

सम्बन्द्धमा क्षमता शवकास र समन्द्वय गने तथा स्थानीय सरकारल ेसंघीय नीशतशभत्र रही स्थानीय नीशत शनमािण 

र कायािन्द्वयन गनुिपने व्यवस्था रहकेो छ। त्यसैगरी कदगो शवकासका लक्ष्यहरू २०३० को सर्ल कायािन्द्वयनका 

राशष्ट्रय रणनीशतहरूमा समेत स्थानीय क्षमता, ज्ञान, सीप र प्रशवशधलाई सबलीकरण गरी गुणस्तरीय शिक्षाको 

सुशनशितता गनि सककन ेउल्लेख गररएको छ । शवगतमा स्थानीय पाठ्यक्रमलाई स्थानीय भाषाका रूपमा मात्र 

बुशझने तथा स्थानीय सरकारहरू िशििाली नभइरहकेाले स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रयोग सङ्कुचनमा रहकेोमा 

नेपालको संशवधान जारी भएपि्चात सबल र अशधकारसम्पन्न स्थानीय तहहरूको संवैधाशनक व्यवस्थाको 

कायािन्द्वयनका लाशग स्थानीय पाठ्यक्रमको सान्द्दर्भिकता आवश्यकता र अपनत्वमा उल्लेखनीय रूपमा अशभवृशद्ध 

भएको छ । यसै सन्द्दभिमा मधुवन नगरपाशलकाल ेनगरशभत्रका सब ैसामुदाशयक र संस्थागत शवद्यालयहरूमा 

एकैसाथ िैशक्षक सत्र २०७८ दशेख लाग ुहुन ेगरी यो स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गररएको हो । 

शवि्वव्यापीकरणल ेल्याएका अवसरहरूलाई उपयोग गनि तथा यसका नकारात्मक पक्षहरूलाई सन्द्तुलनमा राख्न 

स्थानीयकरणको रणनीशत अत्यावश्यक हुन्द्छ । यसका लाशग स्थानीय पाठ्यक्रम एक महत्त्वपूणि आधार माशनएको 

छ । स्थानीय ज्ञान, सीप, प्रशवशध, संस्कृशत र प्रकृशतको संवद्धिन र सबलीकरणबाट मात्र अन्द्तरराशष्ट्रय रूपमा 

प्रशतस्पधाि गनि सके्न सोच, क्षमता शवकास र वस्त ुउत्पादन गनि सककन ेतथ्यलाई मध्यनजर गरी नेपालले प्राथशमक 

तहको पाठ्यक्रम २०४९ मार्ि त तथा सबैका लाशग शिक्षा राशष्ट्रय कायियोजना (२००१ -२०१५ ) ले स्थानीय 

शवषयको अवधारणालाई अगाशि सारेको शथयो । यद्यशप तत्परता, क्षमता, सोच र अपनत्वको कमीका कारण सो 

व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कायािन्द्वयन हुन नसकेको पाइन्द्छ । प्रस्तुत पाठ्यक्रमल ेसोही उद्दशे्य पररपूर्ति गन े

अपेक्षा राशखएको छ । 

१.२ स्थानीय पाठ्यक्रमको आवश्यकता र उद्दशे्यहरू  

मधुवन नगरपाशलका बर्दिया शजल्लाको ऐशतहाशसक, धार्मिक, सांस्कृशतक एवम् पयिटकीय महत्त्व र सम्भावना 

सशहतको स्थानीय सरकारका रूपमा रहकेो छ । यहाोँ भाशषक, सांस्कृशतक र भौगोशलक लगायतका शवशवधताहरू 

रहकेा छन् । तर नगरपाशलकाशभत्र अध्ययनरत शवद्याथीहरू यसको महत्त्व र वास्तशवकतासोँग पररशचत हुन े

औपचाररक पद्धशत र माध्यमको अभाव छ । शवद्याथीहरू शवषयगत एवम् सैद्धाशन्द्तक ज्ञानमा शनपुण भए तापशन 

आफ्नो संस्कृशत र प्रकृशतसोँग साक्षात्कार गरी अपनत्व ग्रहण गनि सकेनन ्भन ेव्यशि, पररवार, समाज र राष्ट्रलाई 

योगदान गनि सके्न दिेपे्रमी नागररक बन्न नसके्न तथ्य हामी सामु रहकेो छ । मधुवन नगरपाशलका हरेक दशृिले 
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सम्भावनायुि रहकेो छ । यी अमूल्य सम्पदाहरूलाई औपचाररक माध्यमबाट पुस्तान्द्तरण गरी संस्थागत गनि 

समेत यो स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गररएको हो । यसका उद्दशे्यहरू दहेायबमोशजम रहकेा छन् : 

⮚ स्थानीय शवषयवस्तु र आवश्यकतालाई सम्बोधन गनि, 

⮚ स्थानीय ज्ञान सीप र प्रशवशधको उपयोग गनि, 

⮚ व्यवहाररक र जीवन्द्त शसकाइ प्रकक्रया अवलम्बन गनि, 

⮚ स्थानीय भाषा, संस्कृशत र सम्पदाहरूको संरक्षण संवद्धिन एवम् प्रवद्धिन गनि, 

⮚ शवद्याथीहरूमा आफ्नो व्यशिगत स्वास्थ्य, मौशलकता र अनुिासनको बोध गनि, 

⮚ शवशवधताको पशहचान, सम्मान र मान्द्यता प्रदान गरी उन्नत सामाशजक सम्पशत्त शनमािण गनि, 

⮚ लोकतन्द्त्रका मूल्य मान्द्यताहरूप्रशत  जागरुक बनाउन, 

⮚ सूचना प्रशवशधको जानकारी एवम् प्रयोगसम्बन्द्धी ज्ञान, शसप प्रदान गनि , 

⮚ शवपद ्तथा प्रकोपसम्बन्द्धी जानकारी र हररत शवद्यालय शनमािणमा ज्ञान, शसप प्रदान गनि, 

⮚ व्यवाशहक जीवनोपयोगी शसप प्रदान गनि । 

१.३ पाठ्यक्रम शनमािणको शवशध  एवम ् प्रकक्रया  

प्रस्तुत पाठ्यक्रम शनमािण गनिका लाशग ७ सदस्यीय स्थानीय पाठ्यक्रम शनमािण कायिदल गठन गररएको शथयो । सो 

कायिदलल े स्थानीय पाठ्यक्रमका शवषयक्षेत्रहरू शनधािरण गरी सो शभत्र रही सरोकारवालाहरूसोँग छलर्ल गरी 

राय सुझाव सङ्कलन तथा अध्ययन अनुसन्द्धान गरी शवि्वसनीय र वैध प्रि्नावलीहरू शनमािण गरी सब ै

विाहरूमा बुशद्धजीवीहरू, जेष्ठ नागररकहरू, पेिाकमीहरू, उद्योगी, व्यवसायीहरू, राजनीशतकमीहरू, 

शवद्याथीहरू, शिक्षकहरू लगायतका सब ैसम्भाशवत सरोकारवालाहरूसमक्ष पुगी र्ोकस समूह छलर्ल गरी राय 

सुझाव सङ्कलन गरेको शथयो । 

पाठ्यक्रम शनमािणका चरणहरू दहेायबमोशजम रहकेा शथए : 

⮚ आवश्यकता पशहचान, 

⮚ सक्षमता शनधािरण, 

⮚ शवषयवस्तु छनोट, 

⮚ शवधा र क्षेत्र शनधािरण, 

⮚ शवषयवस्तुको शवस्तृतीकरण, 

⮚ शिक्षणको माध्यम, 

⮚ शिक्षण शसकाइ सहजीकरण प्रकक्रया,  

⮚ समय शनधािरण, 

⮚ शसकाइ मूल्याङ्कन 

यी समग्र प्रकक्रयाहरूमा शनरन्द्तर रूपमा शवज्ञ, अनुसन्द्धानका प्राशप्तहरू, प्रकाशित आशधकाररक दस्तावेजहरू र 

सरोकारवालाहरूका राय तथा सुझावहरू शलइएको शथयो । 

 

१.४  स्थानीय पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरू तथा तहगत सक्षमताहरू 
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आधारभतू तह   कक्षा १-८ को सक्षमताहरू शनम्नानसुार रहकेा छन ्: 

१.४.१ आधारभतू तह कक्षा १-३ को सक्षमताहरू : 

⮚ आरू् र आफ्नो टोल, गाउोँ , विा र नगरपाशलकाको सामान्द्य पररचय, 

⮚ स्थानीय भाषा, वेिभूषा, धमि, चािपविको सामान्द्य जानकारी, 

⮚ स्थानीय पयिटकीय स्थलको पशहचान, 

⮚ आरू् र आफ्नो छरशछमेक तथा विाशभत्र अपनाइने पेसाको सामान्द्य जानकारी, 

⮚ आफ्नो वरपर रहकेा धार्मिक, साोँस्कृशतक, प्राकृशतक सम्पदाको सामान्द्य जानकारी, 

⮚ व्यशिगत सरसर्ाइ र र्ोहर व्यवस्थापन सम्बन्द्धी जानकारी, 

⮚ स्थानीय खेल सम्बन्द्धी सामान्द्य सीप, 

⮚ पररवार र टोलका सदस्यहरूशबच आदर सम्मान, माया, ममताजस्ता शििाचार, 

⮚ हररत शवद्यालय शनमािणसम्बन्द्धी ज्ञान, सीप, 

⮚ शवपत् तथा प्रकोपसम्बन्द्धी सामान्द्य जानकारी 

⮚ जीवनोपयोगी शसप र मानव मूल्यका कक्रयाकलापहरूको पशहचान र अभ्यास । 

१. ४.२  आधारभतू तह कक्षा  ४-५ का सक्षमताहरू :  

⮚ आरू् र आफ्नो टोल, गाउोँ , विा, नगरपाशलकाको भौगोशलक अवस्था एवम् विा सशमशत गठनसम्बन्द्धी 

जानकारी, 

⮚ नगरपाशलका शभत्रका साोँस्कृशतक, धार्मिक तथा जाशतगत अवस्थाको पररचय र महत्त्व, 

⮚ स्थानीय पयिटकीय स्थलको पशहचान, पयिटनको महत्त्व, पयिटकसोँगको शििाचार, 

⮚ आरू् र आफ्नो छरशछमेक तथा विाशभत्र अपनाइने पेसा, व्यवसाय र प्रशवशधको सूची, 

⮚ आफ्नो वरपर रहकेा धार्मिक, साोँस्कृशतक, ऐशतहाशसक र प्राकृशतक   सम्पदाको सामान्द्य जानकारी 

हाशसल गनि, 

⮚ िारीररक सरसर्ाइ, स्वस्थकर बानी र  र्ोहर व्यवस्थापन सम्बन्द्धी जानकारी, 

⮚ िारीररक व्यायाम र स्थानीय खेल सम्बन्द्धी सामान्द्य सीप शवकास, 

⮚ शवद्यालय, घर  -पररवार, मान्द्यजन, आर्न्द्त र टोलका सदस्यहरूशबच आदर सम्मान, माया, 

ममताजस्ता शिष्टाचार सीप शवकास, 

⮚ घर, टोलमा रु्लबारी र शवद्यालयमा बालउद्यान शनमािणमा सहभाशगता, 

⮚ शवपत् तथा प्रकोपको  पशहचान 

⮚ जीवनोपयोगी शसप र मानव मूल्यका कक्रयाकलापहरूको पररचय र महत्त्वबोध एवम् अभ्यास । 

१.४.३ आधारभतू तह कक्षा ६ -८ को सक्षमताहरू : 

⮚ आफ्नो नगरपाशलकाको भौगोशलक, िैशक्षक र आर्थिक तथ्यहरूको पशहचान, शवशे्लषण  एवम् नक्सा 

शनमािण शसपको शवकास, 

⮚ नगर कायिपाशलका र शवषयगत सशमशतको गठन तथा  प्रदान गररने सेवा सुशवधाको जानकारी,  

⮚ नगरपाशलका शभत्रका धार्मिक तथा जाशतगत अवस्थाको खोजी, पशहचान र संरक्षण, 

⮚ स्थानीय भाषा, बाजा, नृत्य, लोकसोँस्कृशत, पयिटकीय स्थलको पशहचान, प्रवधिन र सम्भाव्यताको 

खोजी,  
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⮚ स्थानीय परम्परागत पेसा, व्यवसाय र प्रशवशधको पररचय, महत्त्व, सम्भावना र सीपको अभ्यास, 

⮚ िारीररक सरसर्ाइ, स्वस्थकर बानी,  र्ोहर व्यवस्थापनको महत्त्व एवम् अभ्यास तथा सङ्क्रामक 

रोगहरूको पररचय र बच्ने उपाय, 

⮚ िारीररक व्यायाम र स्थानीय खेल सम्बन्द्धी सामान्द्य सीप शवकास, 

⮚ सामाशजक सेवा तथा शिष्टाचार सम्बन्द्धी जीवनोपयोगी सीपको शवकास, 

⮚ घरमा करेसाबारी, टोलमा रु्लबारी र शवद्यालयमा बालउद्यान शनमािणमा र संरक्षणमा 

सहभाशगता, 

⮚ शवपत् तथा  प्रकोपप्रशत सजग र सचेतना 

⮚ जीवनोपयोगी शसप र मानव मूल्यको महत्त्वबोध एवम् दशैनक जीवनमा उपयोग । 

१.५  स्थानीय पाठ्यक्रमका शवषय क्षते्र र शिक्षण घण्टी 

१.५.१ कक्षा १ दशेख ३ सम्म 

 

क्र.स.ं 

 

शवधा र क्षेत्र 

पाठ सङ््या जम्मा वार्षिक शिक्षण घण्टी : १६० 

जम्मा पाठ्यघण्टा : ५ 

सदै्धाशन्द्तक प्रयोगात्मक जम्मा 

१ हाम्रो मधुवन ४ ८ १२ २० 

२ स्थानीय पेसा र आर्थिक कक्रयाकलाप ७ १४ २१ ३५ 

३ स्थानीय सम्पदाहरू ६ १२ १८ ३० 

४ खेलकुद र स्वास्थ्य ४ ८ १२ २० 

५ सूचना र सञ्चार प्रशवशध ४ ८ १२ २० 

६ शवपत् व्यवस्थापन ४ ६ ८ १४ 

७ जीवनोपयोयोगी शसप र मानव मूल्य  ४ ६ १५ २१ 

जम्मा  ३३ ६२ ९८ १६० 
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१.५.२ कक्षा ४ र ५ 

 

क्र.स.ं 

 

शवधा र क्षेत्र 

पाठ सङ््या जम्मा वार्षिक शिक्षण घण्टी : १२८ 

जम्मा पाठ्यघण्टा : ४ 

सदै्धाशन्द्तक प्रयोगात्मक जम्मा 

१ हाम्रो मधुवन ४ ८ १२ २० 

२ स्थानीय पेसा र आर्थिक कक्रयाकलाप ५ १० १५ २५ 

३ स्थानीय सम्पदाहरू ४ ८ १२ २० 

४ खेलकुद र स्वास्थ्य ४ ६ १३ १९ 

५ सूचना र सञ्चार प्रशवशध ४ ६ १२ १८ 

६ शवपत् व्यवस्थापन ४ ६ ६ १२ 

७ जीवनोपयोयोगी शसप र मानव मूल्य  ४ ६ ८ १४ 

जम्मा ३३ ५० ७८ १२८ 

१.५.३ कक्षा ६ दशेख ८ सम्म  

 

क्र.स.ं 

 

शवधा र क्षेत्र 

पाठ सङ््या जम्मा वार्षिक शिक्षण घण्टी : १२८ 

जम्मा पाठ्यघण्टा : ४ 

सदै्धाशन्द्तक प्रयोगात्मक जम्मा 

१ हाम्रो मधुवन ४ ८ १२ २० 

२ स्थानीय पेसा र आर्थिक कक्रयाकलाप ५ १० १५ २५ 

३ स्थानीय सम्पदाहरू ४ ८ १२ २० 

४ खेलकुद र स्वास्थ्य ४ ६ १३ १९ 

५ सूचना र सञ्चार प्रशवशध ४ ६ १२ १८ 

६ शवपत् व्यवस्थापन ४ ६ ६ १२ 

७ जीवनोपयोयोगी शसप र मानव मूल्य  ४ ६ ८ १४ 
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जम्मा  ३३ ५० ७८ १२८ 

१.६ शसकाइ सहजीकरण शवशध तथा समय शनधािरण :  

एक िैशक्षक सत्रमा ३२ हप्ता पठनपाठन हुनेछ । ४५ शमनेटको समयलाई एक घण्टी मानी हप्तामा ४ घण्टीका 

दरले कक्षा १-३ सम्म  ४ दशेख ८ सम्म ९६ घण्टा वा १२८ घण्टी अथाित ४ पाठ्यघण्टा सञ्चालन गनुिपने छ । 

यसमध्ये सैद्धाशन्द्तक शवषयका लाशग ५० घण्टी र प्रयोगात्मक तथा पररयोजना कायिका लाशग ७८घण्टी शिक्षण 

गने व्यवस्था शमलाउनु पनेछ । तर कक्षा १ दशेख ३ सम्मको हकमा शिक्षण घण्टा १६० हुन ेतथा सोको credit 

hour ५ हुनेछ । शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा हुन सके्नछ ।  

१.७ शसकाइ सहजीकरण प्रकक्रया : 

 प्रस्तुत पाठ्यक्रम शिक्षण तथा सहजीकरणका लाशग शवद्याथी केशन्द्रत, प्रयोगात्मक र बालमैत्री शिक्षण पद्धशतलाई 

पूणि रूपमा अनुसरण गनुिपनेछ । सब ैप्रकारका शसकाइ आवश्यकता र चाहना भएका र्रक िारीररक क्षमता 

भएका, अिि, असहाय, कमजोर छात्रा, दशलत, जनजाशत आकद शवद्याथीहरूलाई समेट्ने गरी कक्षामा समावेिी 

शिक्षण पद्धशत अवलम्बन गनुि पनेछ। शवद्याथीहरूलाई पररयोजना कायि, क्षेत्र भ्रमण, सम्पदाको प्रत्यक्ष अवलोकन 

गराई प्रशतवेदन, प्रस्तुतीकरण र अशभलेखीकरण गनि लगाउनु पनेछ । यसका लाशग शिक्षकल ेसहजकताि, उत्पे्ररक, 

प्रवतिक, खोजकताि, अनुसन्द्धानकताि लगायतका भूशमकाहरू शनवािह गनुि पनेछ । पाठ्यक्रम सम्बद्ध शसकाइ 

सहजीकरण प्रकक्रया सञ्चालन गदाि सूचना तथा सञ्चार प्रशवशध, शिशजटल प्रशवशधको उच्चतम उपयोग गनुि पनेछ । 

त्यसैगरी शिक्षण शसकाइलाई शिक्षक भन्द्दा शवद्याथी वढी सकक्रय हुन ेगरेर शसके्न अवसर प्रदान गने कक्रयाकलापमा 

आधाररत हुन ुपनेछ ।
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पररच्छेद : दईु 

पाठ्यक्रमको क्षते्र, क्रम ताशलका र शवषय शवस्तशृतकरण 

२.१ पाठ्यक्रमको क्षते्र र क्रम ताशलका 

(क) कक्षा १ दशेख ५ सम्म 

क्र.स ं क्षते्र शवषयवस्त ु कक्षा १ कक्षा २ कक्षा ३ कक्षा ४ कक्षा ५ 

 
 

 
 
 

१ 

 

 
 

 
 
 

हाम्रो मधुवन 

 

पररचय 

आफ्नो पररवारका 

सदस्य र टोलको 

नाम बताउन 

आफ्नो विा नम्बर र 

नगरपाशलकाको नाम 

बताउन 

आफ्नो विाको 

भौगोशलक स्वरूप र 

शसमाना बताउन 

आफ्नो 

नगरपाशलकाको 

शसमाना र क्षेत्रर्ल 

बताउन 

आफ्नो 

नगरपाशलकाको 

पररचय कदन 

सशमशत गठन  -  -  -  - विा सशमशत गठन 

प्रकक्रया बताउन 

स्थानीय 

साोँस्कृशतक, 

सम्पदा र भाषा, 

धमि एवम् 

रीशतररवाज  

आफ्नो गाउोँ  टोलमा 

बसोबास गने 

माशनसहरूको 

भेिभूषा र भाषा 

पशहचान गनि 

आफ्नो विाशभत्र 

बसोबास गने 

माशनसहरूको वेषभूषा 

र भाषा पशहचान गनि 

नगरशभत्र बसोबास 

गने माशनसहरूको 

वेषभूषा र भाषा 

पशहचान गनि 

नगरपाशलका 

शभत्रका 

साोँस्कृशतक, 

धार्मिक र भाशषक 

महत्त्व बताउन 

नगरपाशलकाशभत्र

का साोँस्कृशतक 

सम्पदा र भाषा, 

धमि एवम् 

रीशतररवाजको 

संरक्षणको उपाय 

बताउन 
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प्राकृशतक सम्पदा 
घर र शवद्यालय 

वररपरर रहकेा रुख, 

शवरुवा, खोला, ताल 

र नदीका नाम 

बताउन 

- गाउोँ  टोलमा रहकेा 

प्राकृशतक स्रोतहरूको 

सूची बनाउन 

 

गाउोँ  टोलमा रहकेा 

प्राकृशतक स्रोतहरूको 

र्ाइदा बताउन 

 

गाउोँ  टोलमा रहकेा 

प्राकृशतक 

स्रोतहरूको 

संरक्षणका 

उपायहरू बताउन 

गाउोँ  टोलमा रहकेा 

प्राकृशतक 

स्रोतहरूको 

संरक्षणमा 

शवद्याथीको 

भूशमका 

 
 
 
 

२ 

 
 
 

स्थानीय पेसा र 

आर्थिक 

कक्रयाकलाप 

कृशष कृशष  र 

बालीनालीको नाम 

बताउन 

कृशष पेसामा 

बालीनालीको प्रकारको 

सूची तयार पानि 

कृशष उत्पादनको 

पररचय कदन 

कृशष उत्पादनको 

सामान्द्य 

र्ाइदाहरू बताउन 

कृशष उत्पादनका 

सामान्द्य शवशधहरू 

बताउन 

पिुपन्द्छी पालन घरपालुवा 

पिुपन्द्छीको 

पशहचान गनि 

घरपालुवा पिुपन्द्छीको 

वगीकरण (उपयोगका 

आधारमा) गनि 

घरपालुवा 

पिुपन्द्छीबाट हुन े

उत्पादन र प्रयोग 

बताउन 

घरपालुवा 

पिुपन्द्छी 

व्यवसायका लाशग 

चाशहन े

पूवािधारहरू 

पशहचान गनि 

घरपालुवा 

पिुपन्द्छी 

पालनमा हुन े

समस्या र 

समाधानका 

उपायहरू 

उद्योग तथा पेसा घर पररवारका 

सदस्यल ेगने कामको 

पशहचान 

स्थानीय क्षेत्रमा 

सञ्चाशलत उद्योगहरूको 

नाम बताउन 

स्थानीय उद्योग र 

उत्पाकदत वस्तुहरू 

उद्योगको पररचय 

र वगीकरण गनि 

उद्योगका 

र्ाइदाहरू 

बताउन 
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पयिटन  
आफ्नो गाउोँ  टोलमा 

भएका पयिटकीय 

स्थलको नाम 

बताउन 

आफ्नो विामा भएका 

पयिटकीय स्थलको नाम 

बताउन 

आफ्नो शछमेकी 

विामा भएका 

पयिटकीय स्थलको 

नाम बताउन 

आफ्नो 

नगरपाशलकामा 

भएका पयिटकीय 

स्थलको नाम 

बताउन 

पयिटनको महत्त्व 

बताउन, 

पयिटकसोँग 

शििाचार व्यि 

गनि 

 
 
 

३ 

 
 
 

खेलकुद, स्वास्थ्य 

र योग 

स्थानीय स्तरमा 

खेशलने खेल  

- गाउोँघरमा खेशलन े

बाल खेलहरू 
 
 

- गाउोँघरमा खेशलन े

बाल खेलको 

अभ्यास 
 

स्थानीय क्षेत्रमा 

खेशलने खेलहरूको 

सूची, 

 

स्थानीय क्षेत्रमा 

चािपवि, 

मेलाजात्रामा 

खेशलने खेलहरू 

 

स्थानीय क्षेत्रमा 

चािपवि, 

मेलाजात्रामा 

खेशलने खेलहरू 

महत्त्व, 

स्वास्थ्य र योग - िरीरका 

अङ्गहरूको 

सरसर्ाइ गनि  
 

- व्यशिगत सरसर्ाइ 

- कक्षाकोठाको 

सरसर्ाइ गनि  

- योगध्यानको 

प्रारशम्भक अभ्यास  

    (जीउ तताउन)े 

 व्यशिगत सरसर्ाइ 

- शवद्यालयको 

सरसर्ाइ गनि,   

योग ध्यानको 

प्रारशम्भक अभ्यास 

(बज्रासन र 

सुखासन)  

 

व्यशिगत 

सरसर्ाइ 

शवद्यालय तथा 

टोलको सरसर्ाइ 

गनि,  स्वस्थ्यकर र 

पत्रु खानाको 

पररचय, योग 

ध्यानको पररचय, 

 (ि्वास-प्रि्वास) 

मशहनावारी 

स्वच्छता सम्बन्द्धी 

जानकारी, 

शवद्यालयको 

सरसर्ाइ गनि,पत्रु 

खानाको असर,   

योग ध्यानका 

र्ाइदा बताउन 

४ हररत शवद्यालय 

र घरवारी 

बगै ोँचा 

हररत 

शवद्यालयको 

पररचय, 

घर तथा 

शवद्यालयको बाल 

बगै ोँचामा भएका 

घर तथा शवद्यालयको 

बाल बगै ोँचामा भएका 

शबरुवाहरूको सूची 

घर आोँगन र 

शवद्यालय 

वररपररको 

घर आोँगन र 

शवद्यालय 

वररपररको 

घर आोँगन र 

शवद्यालय वररपरर 

बाल बगै ोँचा 
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आवश्यकता र 

महत्त्व 

शबरुवाहरूको 

पशहचान गनि 

तयार गनि सरसर्ाइको महत्त्व 

बताउन 

सरसर्ाइमा 

सहभागी हुन 

शनमािण र  

सरसर्ाइमा 

सहभागी हुन 

५ सूचना र सञ्चार 

प्रशवशध 

सूचना र सञ्चार 

प्रशवशधको 

पररचय, 

आवश्यकता, 

महत्त्व र प्रयोग 

सूचना र सञ्चार 

प्रशवशधको सामान्द्य 

जानकारी कदन 

सूचना र सञ्चार 

प्रशवशधको सूची तयार 

पाने 

सूचना र सञ्चार 

प्रशवशधको महत्त्व 

बताउन 

सूचना र सञ्चार 

प्रशवशधको प्रयोग 

गनि 

सूचना र सञ्चार 

प्रशवशधको 

प्रयोगमा 

सावधानी 

अपनाउन 

६ शवपत् 

व्यवस्थापन 

शवपतको पररचय, 

वर्गिकरण र बच्न े

उपाय 

शवशभन्न प्रकारका 

शवपद ्पशहचान 

शवशभन्न प्रकारका 

शवपद्का सूची बनाउन 

शवपद्को वगीकरण 

गनि 

शवपद्ले पुर्याउन े 

असरहरू   

शवपद्का 

कारणहरू र बच्न े

उपाय 

७  

जीवनोपयोयोगी 

शसप र मानव 

मूल्यमा 

आधाररत शिक्षा  

 

जीवनोपयोगी 

शसपको पशहचान 

र प्रयोग   

 

समूहमा शमलेर बस्न,े 

सहयोग र समन्द्वय 

गने बानीको शवकास 

अशभभावक, शिक्षक र 

मान्द्यजनप्रशत नम्र 

व्यवहार र सम्मान 

व्यि गनि, 

घर शवद्यालयमा 

अनुिासन र 

आचरणको पालना गनि   

अरुप्रशत दया, माया 

करूणाको भाव प्रकट 

गने शसपको शवकास 

गनि, 

आत्मशनभिर हुन े

बानीको शवकास गनि 

स्वयमसेवाको 

भावनाको शवकास 

गनि, कक्षाकोठा र 

शवद्यालयमा हुन े

दवु्यिवहारको 

पशहचान गरी 

सजग रहन 

परोपकारीताको 

भावना शवकास 

गरी असल सङ्गत 

र पाररवाररक 

सोँस्कारको शवकास 

गनि, 

कक्षाकोठा र 

शवद्यालयमा हुन े

दवु्यिवहारबाट 

बच्न ेउपायहरूको 

पशहचान गनि 
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(ख) कक्षा ६ दशेख ८ सम्म 

क्र.स ं क्षते्र शवषयवस्तु कक्षा ६ कक्षा ७ कक्षा ८ 

 

 

 

 

 

१ 

 

 

 

 

 

 

हाम्रो मधुवन 

 

पररचय 

विा सशमशतका मु्य 

कायिहरू बताउन र आफ्नो 

नगरपाशलकाको नक्सा कोनि 

र मु्य मु्य स्थान दखेाउन 

आफ्नो नगरपाशलकाको 

भौगोशलक, िैशक्षक तथा स्वास्थ्य 

अवस्थाको जानकारी हाशसल गनि 

आफ्नो नगरपाशलकाको 

कायािलयबाट प्रदान गररन ेसेवा 

सुशवधाको जानकारी हाशसल गनि 

स्थानीय साोँस्कृशतक, 

सम्पदा र भाषा, धमि 

एवम् रीशतररवाज  

नगरपाशलका शभत्रका 

स्थानीय चािपविको पररचय 

कदन र बिघर प्रथाबारे 

बताउन 

नगरपाशलका शभत्रका स्थानीय 

लोक सोँस्कृशतको पररचय कदन 

नगरपाशलका शभत्रका स्थानीय 

लोक सोँस्कृशतको महत्त्व र 

संरक्षणका उपाय बताउन 

प्राकृशतक सम्पदा  
स्थानीय प्राकृशतक सम्पदा 

संरक्षण र महत्व बताउन 

स्थानीय प्राकृशतक सम्पदा 

संरक्षण तथा व्यवस्थापनका 

उपायहरू 

स्थानीय प्राकृशतक सम्पदा ह्रास 

हुनुका कारण तथा संरक्षणमा 

स्थानीयको भूशमका  

 

 

 

 

 

 

 

स्थानीय पेसा, 

कृशष मुला र लसुन खेती गने शसप 

शवकास गनि 

 टमाटर र गोभी खेती गन ेशसप 

शवकास गनि 

आलु र ्याज खेती गने शसप 

शवकास गनि 

पिुपन्द्छी पालन बाख्रा र कुखुरापालनसम्बन्द्धी 

आधारभूत जानकारी कदन 

गाई भैसीपालनसम्बन्द्धी 

आधारभूत जानकारी कदन 

माछा र बङ्गुरपालनसम्बन्द्धी 

आधारभूत जानकारी कदन 
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२ व्यवसाय र आर्थिक 

कक्रयाकलाप 

 

व्यापार तथा व्यवसाय 

स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गनि 

सककन ेव्यापार, व्यवसाय  र 

यसको महत्त्व बताउन 

स्थानीय क्षेत्रमा व्यापार 

व्यवसायको आवश्यकता  र  

योगदान  कदन 

स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गनि 

सककन ेव्यापार, व्यवसायका  

चुनौतीहरू एवम् सम्भावना 

पशहचान गनि 

 

उद्योग तथा 

उद्यमिीलता 

स्थानीय स्तरमा  सञ्चालन 

गनि सककन ेउद्योगहरू र 

उद्योगको महत्त्व बताउन 

स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गनि 

सककन ेउद्योगका चुनौतीहरू 

पशहचान गनि 

स्थानीय क्षेत्रमा उद्योगको 

आर्थिक योगदान बताउन 

 

पयिटन  

पयिटकीय स्थलको संरक्षणमा 

सहयोग गनि 

पयिटकीय स्थलको प्रचार-प्रसार 

एवम् प्रवद्धिनमा सहयोग गनि 

स्थानीय स्तरमा पयिटन 

व्यवसायको सम्भावना एवम् 

चुनौती पशहचान गनि 

३ स्वास्थ्य शसकल सेल शसकल सेलको पररचय र 

लक्षण पशहचान गनि 

शसकल सेलको कारण बताउन शसकल सेल रोग न्द्यूनीकरण तथा 

रोकथामका उपायहरू बताउन 

४ स्थानीय सामाशजक 

समस्या 

सामाशजक समस्या र 

शवकृशत 

स्थानीयस्तरमा दशेखएका 

सामाशजक समस्या र 

शवकृशतहरूको पशहचान गनि 

स्थानीयस्तरमा दशेखएका 

सामाशजक समस्या र 

शवकृशतहरूको नकारात्मक प्रभाव 

बताउन 

स्थानीयस्तरमा दशेखएका 

सामाशजक समस्या र शवकृशतहरू 

न्द्यूनीकरणका उपायहरूको खोजी 

गनि 
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४ हररत शवद्यालय र 

घरवारी बगै ोँचा 

हररत शवद्यालय र 

घरवारी बगै ोँचाको 

पररचय कदन 

शवद्यालयमा रु्लबारी 

शनमािणमा सहभागी हुन र 

घरमा घरबारी बगै ोँचाको 

पररचय कदन 

शवद्यालयमा रु्लबारी शनमािणमा 

सहभागी हुन र घरमा घरबारी 

बगै ोँचाको महत्त्व बताउन   

शवद्यालयमा रु्लबारी र घरमा 

घरबारी बगै ोँचा शनमािणमा 

सहभागी हुन  

५ सूचना र सञ्चार प्रशवशध सूचना र सञ्चार 

प्रशवशधको पररचय, 

आवश्यकता, महत्त्व  र 

प्रयोग 

सूचना र सञ्चार प्रशवशधको 

पररचय कदन 

सूचना र सञ्चार प्रशवशधको 

पररचय, आवश्यकता, महत्त्व 

बताउन 

सूचना र सञ्चार प्रशवशधको प्रयोग 

र प्रयोगमा सावधानी अपनाउन 

६ शवपत् व्यवस्थापन शवपद ्व्यवस्थापन र 

सरोकारवालाको 

भूशमका 

शवपद ्जोशखम न्द्यूशनकरणका 

उपायहरू र शवपदमा 

सावधानी अपनाउन  

सुरशक्षत शवद्यालयको पररचय  र 

शवपद ्व्यवस्थापनमा समुदायको 

भूशमका बताउन 

शवपद ्व्यवस्थापनमा सहयोगी 

संस्थाहरू र स्थानीय तहको 

भूशमका  बताउन 

७ जीवनोपयोगी शसप र 

मानव मूल्यमा 

आधाररत शिक्षा  

जीवनोपयोगी शसप र 

मानव मूल्य 

समय र  तनाव व्यवस्थापन 

शसप शवकास गनि 

घर शवद्यालयमा हुन ेसामान्द्य 

शववादमा मध्यस्थता गने शसपको 

शवकास गनि, 

  

Bullying शवरुद्ध प्रशतरोध र 

सिशिकरण शसप शवकास गनि, 

Resilience शसपको  शवकास 

गनि, सकारात्मक सोोँचको शवकास 

गनि,   

दशैनक जीवनमा 

आइपने सामान्द्य 

शलखत  

दशैनक जीवनमा आइपने 

सामान्द्य शलखत लेखन शसप 

शवकास  गनि (भरपाई लेखन) 

दशैनक जीवनमा आइपने सामान्द्य 

शलखत लेखन शसप शवकास गनि 

(तमसुक लेखन) 

दशैनक जीवनमा आइपने सामान्द्य 

शलखत तयार पानि ( सम्झौता 

पत्र तथा बैङ्क भौ ोँचर ) 
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२.२ पाठ्यक्रमको शवषय शवस्ततृीकरण 

२.२.१ कक्षा १ को शवषय शवस्ततृीकरण 

क्र.स ं क्षते्र शसकाइ सक्षमता शसकाइ उपलब्धी 

शवषयवस्त ुशवस्ततृीकरण 

सम्भाशवत शिक्षण शसकाइ 

कक्रयाकलापहरू 

सम्भाशवत मलू्याङ्कन पाठ्यघण्टा 

१. 

 
 
 
 

 

मधुवन 

नगरपाशलका

को पररचय 

⮚ आफ्नो 

पररवारका 

सदस्य र टोलको 

नाम बताउन, 

⮚ आफ्नो पररवार र 

सदस्यहरूको सङ््या र  

नाता 

 

⮚ शवद्याथीलाई पालैपालो 

आफ्नो पररवारको 

सदस्यहरूको नाम, नाता 

र सङ््या भन्न लगाउने र 

रट्द ैजाने 

⮚ पररवारको सदस्यहरूको नाम, 

नाता र सङ््या सोध्न,े 

 

४ घण्टा 

आरू् बसेको टोल, 

गाउोँको नाम बताउन, 

⮚ आरू् बसेको टोल, गाउोँको 

नाम 

⮚ शवद्याथीलाई पालैपालो 

आरू् बसेको ठाउोँ  टोल, 

गाउोँको नाम सोध्न,े 

⮚ प्रश्नोत्तर र छलर्ल 

गराउन े

⮚ आरू् बसेको ठाउोँ  टोल, गाउोँको 

नाम सोधेर आवश्यक पृष्ठपोषण 

कदने, 

 

⮚ आफ्नो गाउोँटोलमा 

बसोबास गने 

माशनसहरूको 

वेिभूषा र भाषा 

पशहचान गनि 

⮚ आफ्नो गाउोँ  टोलमा 

बोशलने भाषा र भेषभूषा 

(नेपाली, थारु, गुरुङ्, 

तमाङ, राजी, अन्द्य भाषा) 

⮚ शवद्याथीहरूलाई आफ्नो  

गाउोँटोलमा  बोशलने 

भाषा बोल्न लगाउने र 

उि भाषालाई के भशनन्द्छ 

सोध्न,े तथा पशहरन े

पोिाकका बारेमा सोध्न,े 

⮚ कक्षाका सब ैभाषा भाषी 

बोल्न लगाउने र पशहरन े

पोिाकको सामग्री दखेाई 

शचन्न लगाउने 

⮚ घरमा बोशलन ेभाषा र वेिभूषा 

सोध्न े

⮚ साथील े बोल्ने, शछमेकमा बोल्न े

भाषाका र वेिभूषाका 

सम्बन्द्धमा सोध्न े
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प्राकृशतक सम्पदा 

⮚ आफ्नो घर र 

शवद्यालय 

वररपरर रहकेा 

रुख शवरुवा, 

खोला, ताल र 

नदीको नाम 

बताउन 

⮚ घर वरपर पाइने बोट 

शबरुवाहरू 

o ठूला-साना रुखहरू 

o सामुदाशयक वन 

o ताल,पोखरी तथा 

खोलानाला र नदीहरू 

⮚ आफ्नो घर र शवद्यालय 

वररपरर रहकेा रुख 

शबरुवा, खोला, ताल र 

नदीको नाम बताउन 

लगाउने, 

⮚ िैशक्षक सामग्री, क्षेत्र 

भ्रमणको सहयोगले 

शवशभन्न रुख ताल एवम् 

नदीनालाहरू शचन्न र 

छुट्याउन लगाउोँद ै

शचनाइकदन े

⮚ आफ्नो घर र शवद्यालय वररपरी 

रहकेा रुख शबरुवा, खोला, ताल 

र नदीको नाम भन्न लगाइ 

आवश्यक पृष्ठपोषण कदने 

 

 
 
 

२ 

स्थानीय पेसा, 

व्यवसाय र 

आर्थिक 

कक्रयाकलाप 

⮚ कृशष बालीनालीको 

नाम बताउन 

⮚ घर टोलमा उब्जाइन े

बाशलनाली 

o तरकारी  

o र्लरु्ल 

⮚ आफ्नो गाउोँ  टोलमा 

रहकेा उब्जाइने तरकारी, 

र्लरु्ल तथा  खाद्यन्नको 

नाम बताउन लगाउन,े 

⮚ श्रव्यदशृ्य सामग्रीको 

प्रयोग गन े

⮚ आफ्नो गाउोँ  टोलमा रहकेा 

उब्जाइन ेतरकारी, र्लरु्ल तथा  

खाद्यन्नको नाम बताउन लगाई 

आवश्यक पृष्ठपोषण कदने 

 

घलपालुवा 

पिुपन्द्छीको 

पशहचान गनि 

घरपालुवा पिुपन्द्छीको 

पररचय 

⮚ शवद्याथीहरूलाई 

पालैपालो उनीहरूका 

घरमा पाशलएका 

पिुपन्द्छीको नाम बताउन 

लगाउने, 

⮚ शवशभन्न िैशक्षक सामग्री 

प्रदििन गद ै घरपालुवा 

पिुपन्द्छीको पशहचान 

गराउन े

शवशभन्न पिुपन्द्छीहरूको शचत्र 

दखेाई पशहचान गनि लगाउने 

 



 

 

 

“ हाम्रो मधवुन ”       17  

स्थानीयस्तरमा 

सञ्चाशलत  

व्यवसायको पशहचान 

गनि 

⮚ हाम्रो पेसाहरू 

o कृशष 

o पिु - पंक्षीपालन 

o व्यापार 

⮚ शवद्याथीहरूसोँग 

उनीहरूको घरपररवारका 

सदस्यले अपनाइएका 

पेसाहरूको नाम भन्न 

लगाउने, 

⮚ शवशभन्न श्रव्यदशृ्य 

सामग्रीको प्रयोग गरी 

पशहचान गनि लगाउन े

⮚ शवशभन्न पेसामा संलग्न शचत्रहरू 

दखेाएर पशहचान गनि लगाउने 

 

 

आफ्नो गाउोँटोलमा 

भएका पयिटकीय 

स्थलको नाम बताउन 

⮚ गाउोँघरमा भएका 

पयिटकीय स्थलहरू 

o पुल 

o मठ-मशन्द्दर, गुम्बा, चचि, 

मशस्जद 

⮚ आफ्नो घर पररवार र 

गाउोँ  टोलमा भएका 

पयिटकीय स्थलको नाम 

सोध्न,े 

⮚ शवशभन्न श्रव्यदशृ्य 

सामग्रीको प्रयोग गरी 

पशहचान गनि लगाउन े

⮚ आफ्नो घर पररवार र गाउोँ  

टोलमा भएका पयिटकीय 

स्थलको नाम बताउन लगाई 

आवश्यक पृष्ठपोषण कदने 

 

 

३ 
खेलकुद, 

स्वास्थ्य र 

सरसर्ाई 

गाउोँघरमा खेशलन े

बाल खेलहरूको नाम 

बताउन 

⮚ गाउोँघरमा खेशलन े बाल 

खेलहरू 

o घ्वाईकासा 

o अन्द्य खेलहरू 

शवद्याथीहरूल ेखेल्ने गरेका बाल 

खेलहरू पालैपालो सोध्न े

 
 

⮚ गाउोँ  घरमा खेशलने बाल 

खेलहरूको नाम सोध्न े

 

िरीरका अङ्गहरूको 

सरसर्ाई गनि 

⮚ िरीरका अङ्गहरूका 

सरसर्ाई 

o हात खुट्टा र अनुहार  

⮚ िरीरका अङ्गहरूका 

सरसर्ाई गनि लगाउने 

⮚ िरीरका अङ्गहरूका सरसर्ाइ 

गनि लगाई अवलोकन गन े

आवश्यक पृष्ठपोषण कदने, 

 

 

४ हररत 

शवद्यालय र 

घर तथा शवद्यालयको 

बाल बगै ोँचामा भएका 

⮚ घर तथा शवद्यालयको बाल 

बगै ोँचामा शबरुवाहरू 

⮚ शवद्याथीलाई बाल बगै ोँचा 

अवलोकन गनि लगाई 

⮚ घर तथा शवद्यालयको बाल 

बगै ोँचामा शबरुवाहरूको पशहचान 
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घरवारी 

बगै ोँचा 

शबरुवाहरूको 

पशहचान 

बगै ोँचामा भएका 

शबरुवाहरूको पशहचान 

गरी नाम बताउन 

लगाउने 

गरी नाम बताउन लगाई 

आवश्यक पृष्ठपोषण कदने 

५ सूचना र 

सञ्चार प्रशवशध 

सूचना र सञ्चार 

प्रशवशधको 

साधनहरूको नाम 

बताउन े

⮚ घर, टोल र शवद्यालयमा 

प्रयोग गररन े सूचना र 

सञ्चार प्रशवशध 

⮚ घर, टोल र शवद्यालयमा 

प्रयोग गररन े सूचना र 

सञ्चार प्रशवशधका 

साधनहरूको नाम 

बताउन लगाउने 

⮚ घर, टोल र शवद्यालयमा प्रयोग 

गररन ेसूचना र सञ्चार प्रशवशधका 

साधनहरूको नाम बताउन 

लगाई थप जानकारी कदन े

 

६ शवपद ्

व्यवस्थापन 

शवपद्का शवशभन्न 

प्रकारको पशहचान गनि 

⮚ शवपद्को पररचय 

o मानवजन्द्य र प्राकृशतक 

⮚ गाउोँघर र टोलमा घटेका 

र घट्नसके्न शवशभन्न 

शवपद्को नाम बताउन 

लगाई त्यसको वगीकरण 

गररकदने 

⮚ शवपद्को नाम बताउन लगाउने  

७ जीवनोपयोगी 

सीप र मानव 

मूल्यमा 

आधाररत 

शिक्षा 

समूहमा शमलेर बस्न,े 

सहयोग र समन्द्वय 

गने बानीको शवकास 

⮚ साथीहरूसोँगको सम्बन्द्ध, 

सहयोग र समन्द्वय 

⮚ समूह शवभाजन गरी 

समूहका सदस्यको 

भूशमका शनवािह गनि 

लगाउने, 

⮚ सहयोग र समन्द्वयात्मक 

व्यवहारसोँग सम्बशन्द्धत 

श्रव्यदशृ्य सामग्रीको 

प्रयोग गन े

 

⮚ व्यवहार पररवतिनको अवलोकन 

गरी आवश्यक सुझाव कदने 
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२.२.१ कक्षा २ को शवषय शवस्ततृीकरण 

क्र.स ं क्षते्र शसकाइ सक्षमता शसकाइ उपलब्धी 

शवषयवस्त ुशवस्ततृीकरण 

सम्भाशवत शिक्षण शसकाइ 

कक्रयाकलापहरू 

सम्भाशवत मलू्याङ्कन पाठ्यघण्टा 

१. 

 
 
 
 

 

मधुवन 

नगरपाशलका

को पररचय 

⮚ आफ्नो विा 

नम्बर र 

पाशलकाको नाम 

बताउन, 

⮚ आरू् वस्ने विा नम्बर र 

पाशलकाको नाम , 

⮚ शवद्याथीहरूलाई कुन 

ठाउोँमा बस्छौ भनी सोध्न े

र सो ठाउोँको बारेमा 

उनीहरूल े जानेका 

कुराहरू भन्न लगाउने, 

⮚ प्रश्नोत्तर र छलर्ल 

गराउन े

⮚ समूह कायि गनि लगाउने 

⮚ आरू् वस्ने विा नम्बर र 

पाशलकको नाम सोधेर 

आवश्यक पृष्ठपोषण कदने, 

 

४ घण्टा  

स्थानीय 

साोँस्कृशतक 

सम्पदा र 

रीशतररवाज 

⮚ आफ्नो विामा 

बसोबास गने 

माशनसहरूको 

वेिभूषा र भाषा 

पशहचान गनि 

⮚ आफ्नो विामा  बोशलने 

भाषा 

र वेिभूषा 

     (नेपाली, थारु, गुरुङ्, तमाङ, 

राजी,     अन्द्य भाषा) 

⮚ शवद्याथीहरूलाई 

आफ्नो  विामा   

बोशलने भाषा बोल्न 

लगाउने र उि 

भाषालाई के भशनन्द्छ 

सोध्न,े तथा पशहरन े

पोिाकका बारेमा सोध्न,े 

⮚ कक्षाका सब ै भाषा 

भाषी बोल्न लगाउने र 

पशहरन े पोिाकको 

सामग्री दखेाई शचन्न 

लगाउने 

⮚ घरमा र विामा बोशलन े

भाषा र वेिभूषा सोध्न े

⮚ साथील े बोल्ने, विामा 

बोल्ने भाषाका र 

वेिभूषाका सम्बन्द्धमा सोध्न े
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प्राकृशतक सम्पदा 

⮚ आफ्नो गाउोँ  

टोलमा रहकेा 

रुख शबरुवा, 

खोला, ताल र 

नदीको सूची 

बनाउन 

⮚ आफ्नो गाउोँ  टोलमा पाइने 

बोट शबरुवाहरू 

o ठूला-साना रुखहरू 

o सामुदाशयक वन 

o ताल, पोखरी तथा 

खोलानाला र नदीहरू 

⮚ आफ्नो गाउोँ  टोलमा 

रहकेा रुख शबरुवा, 

खोला, ताल र नदीको 

नाम बताउन लगाउन,े 

⮚ िैशक्षक सामग्री, क्षेत्र 

भ्रमणको सहयोगल े

शवशभन्न रुख ताल एवम् 

नदीनालाहरू शचन्न र 

छुट्याउन लगाउोँद ै

शचनाइकदन े

⮚ आफ्नो गाउोँ  टोल वररपरर 

रहकेा रुख शबरुवा, खोला, 

ताल र नदीको नाम भन्न 

लगाई आवश्यक पृष्ठपोषण 

कदने 

 

 
 
 

२ 

स्थानीय पेसा, 

व्यवसाय र 

आर्थिक 

कक्रयाकलाप 

⮚ कृशष पेसामा 

बाशलनालीको 

प्रकारको सूची 

तयार पानि 

⮚ घर टोलमा उब्जाइन ेबाली 

नाली 

o तरकारी 

o र्लरु्ल 

o खाद्यन्न 

⮚ आफ्नो गाउोँ  टोलमा 

रहकेा उब्जाइने तरकारी, 

र्लरु्ल तथा  खाद्यन्नको 

नाम बताउन लगाउन,े 

⮚ श्रव्यदशृ्य सामग्रीको 

प्रयोग गन े

 

⮚ आफ्नो गाउोँ  टोलमा रहकेा 

उब्जाइन ेतरकारी, र्लरु्ल 

तथा  खाद्यन्नको नाम 

बताउन लगाइ आवश्यक 

पृष्ठपोषण कदने 

 

पिुपन्द्छीको 

वगीकरण गनि 

⮚ पिुपन्द्छीको वगीकरण ⮚ शवशभन्न िैशक्षक सामग्री 

प्रदििन गद ै घरपालुवा 

पिुपन्द्छीको नाम बताउन 

लगाउने, 

⮚ शवद्याथीहरूबाट आएका 

र थप नामलाई 

उपयोगका आधारमा 

वगीकरण गररकदन े

⮚ शवशभन्न पिुपन्द्छीहरूको 

शचत्र तथा नामावली दखेाई 

वगीकरण गनि लगाउने 
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⮚ आफ्नो गाउोँ  टोलमा 

भएका व्यापार र 

व्यवसायको नाम 

बताउन 

⮚ आफ्नो गाउोँ  टोलमा भएका 

व्यापार र  व्यवसायको 

नाम 

o दशैनक ककलमेल गने स्थान 

o ककलमेल गनि सककने 

वस्तुहरू 

 

⮚ आफ्नो गाउोँटोलमा गररने 

व्यापार र व्यवसायको 

नाम बताउन लगाई 

रटपोप गने, 

⮚ श्रव्यदशृ्य सामग्रीको 

प्रयोग गन े

 

⮚ आफ्नो गाउोँटोलमा गररन े

व्यापार र व्यवसायको नाम 

बताउन लगाई आवश्यक 

पृष्ठपोषण कदने 

 

आफ्नो गाउोँटोलमा 

भएका उद्योग र 

पेसाको नाम बताउन 

⮚ गाउोँटोलमा भएका उद्योग 

र पेसाको नाम  

o कृशष 

o व्यापार 

⮚ शवद्याथीहरूलाई 

गाउोँटोलमा भएका उद्योग 

र पेसाको बताउन 

लगाउने, 

⮚ श्रव्यदशृ्य सामग्रीको 

प्रयोग गन े

⮚ आफ्नो गाउोँटोलमा भएका 

उद्योग र पेसाको नाम 

बताउन लगाई आवश्यक 

पृष्ठपोषण कदने 

 

⮚ आफ्नो गाउोँटोलमा 

भएका पयिटकीय 

स्थलको नाम 

बताउन 

⮚ विामा भएका पयिटकीय 

स्थल 

⮚ आफ्नो विामा भएका 

पयिटकीय स्थलको नाम 

बताउन लगाउने 

⮚ आफ्नो विामा भएका 

पयिटकीय स्थलको नाम 

बताउन लगाई आवश्यक 

पृष्ठपोषण कदने 

 

 

३ 
खेलकुद, 

स्वास्थ्य, 

सरसर्ाई र 

योग 

⮚ गाउोँघरमा खेशलने 

बाल खेलहरूको 

अभ्यास गनि 

⮚ गाउोँघरमा खेशलन े बाल 

खेलहरू 

o तातो आल ु

o रुमाल लुकाइ 

o अन्द्य खेलहरू 

⮚ शवद्याथीहरूलाई आरू्ले 

खेल्ने गरेका खेलहरूको 

नाम भन्न लगाउन,े 

⮚ समूह शवभाजन गरेर खेल 

खेल्न अभ्यास गराउन,े 

 

⮚ गाउोँघरमा खेशलने बाल 

खेलहरूको सही तररकाल े

खेल े नखेलेको अवलोकन 

गरी आवश्यक सहजीकरण 

तथा पृष्ठपोषण गने 
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⮚ व्यशिगत 

सरसर्ाई र 

कक्षाकोठाको 

सरसर्ाई गनि 

⮚ आफ्नो िरीरका अङ्गहरू 

o अनुहार, नाक, कान, दाोँत, 

कपाल र कपिा 

⮚ िरीरका बाशहरी 

अङ्गहरूका सरसर्ाइ 

गने तररका बताउन,े 

⮚ िरीरका बाशहरी 

अङ्गहरूका सरसर्ाइ 

गनि लगाउन े

⮚ िरीरका अङ्गहरूका 

सरसर्ाई गनि लगाई 

अवलोकन गन े आवश्यक 

सुझाव कदने 

 

 

४ हररत 

शवद्यालय र 

घरवारी 

बगै ोँचा 

⮚ घर तथा 

शवद्यालयमा बाल 

बगै ोँचामा भएका 

शवरुवाहरूको सूची 

तयार गनि 

⮚ मौसमी रू्ल 

o सयपत्री,मखमली,शतउर

ीी, िाशलया,घण्टी 

रू्ल,दवु ेरू्ल 

⮚ एक वषे र बहुवषे 

शवरुवाहरू 

o गुलाब,सुनाखरी,लालुपा

ते 

आकद 

⮚ आफ्नो गाउोँ  टोल र 

शवद्यालयमा रहकेा 

रू्लहरूको नाम बताउन 

लगाउने, 

⮚ िैशक्षक सामग्री, क्षेत्र 

भ्रमणको सहयोगल े

शवशभन्न रू्लहरू  शचन्न र 

छुट्याउन लगाउोँद ै

शचनाइकदन े

⮚ घर तथा शवद्यालयको बाल 

बगै ोँचामा शबरुवाहरूको 

पशहचान गरी नाम बताउन 

लगाई आवश्यक 

सहजीकरण गने 

 

५ सूचना र 

सञ्चार प्रशवशध 

सूचना र सञ्चार 

प्रशवशधको सूची तयार 

पाने 

⮚ घर, टोल र शवद्यालयमा 

प्रयोग गररन े सूचना र 

सञ्चार प्रशवशध 

⮚ शवद्याथीलाई आफ्नो घर, 

टोल र शवद्यालयमा 

प्रयोग गररन े सूचना र 

सञ्चार प्रशवशधका 

साधनहरूको सूची तयार 

पानि लगाउने र शिक्षकले 

रटपोट गद ैजान े 

⮚ घर, टोल र शवद्यालयमा 

प्रयोग गररन े सूचना र 

सञ्चार प्रशवशधका 

साधनहरूको सूची तयार 

पानि लगाई थप जानकारी 

कदने 

 

६ शवपद ्

व्यवस्थापन 

शवपद्का  शवशभन्न 

प्रकारको शवपद्को 

सूची बनाउन 

⮚ प्राकृशतक र मानवजन्द्य 

शवपद ्

o िुवान, बाढी,शितलहर  

o हावा हुरी र अशसना 

⮚ शवद्याथीहरूलाई आफ्नो 

गाउोँघर, टोलमा घटेका र 

घट्नसक्न शवशभन्न 

शवपद्को नाम पालैपालो 

⮚ शवद्याथीहरूलाई आफ्नो 

गाउोँघर, टोलमा घटेका र 

घट्नसक्न शवशभन्न शवपद्को 
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o आगलागी भन्न लगाई शिक्षकले 

रटपोट गद ैजान े

सूची तयार पानि लगाई थप 

जानकारी कदने 

७ जीवनोपयोगी 

सीप र मानव 

मूल्यमा 

आधाररत 

शिक्षा 

अशभभावक, शिक्षक र 

मान्द्यजनप्रशत नम्र 

व्यवहार र सम्मान 

व्यि गने, 

घर शवद्यालयमा 

अनुिासन र 

आचरणको पालना 

गनि 

⮚ अशभभावक, शिक्षक र 

मान्द्यजनप्रशत नम्र व्यवहार 

र सम्मान, 

⮚ नाता पदको आधारमा 

आदाराथी िब्दको प्रयोग 

⮚ शिि र मयािकदत व्यवहार 

एवम् बोलीसोँग 

सम्बशन्द्धत काटुिन, 

शभशियो र एशनमेिन 

दखेाउने 

⮚ भूशमका शनवािहको 

अशभनय गनि लगाउने 

⮚ व्यवहार पररवतिनको 

अवलोकन गरी आवश्यक 

सुझाव कदने 
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२.२.३ कक्षा ३ को शवषय शवस्ततृीकरण 

क्र.

स ं

क्षते्र शसकाइ सक्षमता शवषयवस्तु शवस्तृतीकरण सम्भाशवत शिक्षण शसकाइ 

कक्रयाकलापहरू 

सम्भाशवत मूल्याङ्कन 

 

 

१ 

 

 

हाम्रो मधुवन 

 

आफ्नो विाको भौगोशलक 

स्वरूप र शसमाना बताउन 

 

⮚ आफ्नो विाको भौगोशलक अवस्था र 

शसमाना सामान्द्य जानकारी 

⮚ मधुवन 

नगरपाशलकाको  विागत  शसमाना  

 

⮚ बर्दिया शजल्लाको नक्सामा 

मधुवन नगरपाशलकाको नक्सा 

दखेाइ आफ्नो विाको 

भोगोशलक अवस्थाको पशहचान 

गनि लगाउन,े 

⮚ मधुवन नगरपाशलकाको नक्सा 

दखेाइ  आफ्नो विा पत्ता 

लगाउन लगाइ विाको शसमाना 

पशहचान गनि लगाउन े

⮚ मधुवन नगरपाशलकाको 

नक्सामा आफ्नो विाको 

भौगोशलक अवस्थाको 

पशहचान गरे नगरेको 

अवलोकन गरेर, 

⮚ मधुवन नगरपाशलकाको 

नक्सामा आफ्नो विाको 

शसमाना पशहचान गरे 

नगरेको अवलोकन गरेर 

⮚ आफ्नो नगरशभत्र बसोबास 

गने माशनसहरूको 

वेिभूषा र भाषा पशहचान 

गनि 

⮚ आफ्नो नगरपाशलकामा बोशलने भाषा 

र वेिभूषा 

    (नेपाली, थारु, गुरुङ्, तमाङ, राजी,     

अन्द्य भाषा) 

⮚ शवद्याथीहरूलाई आफ्नो  

नगरपाशलकामा   बोशलने 

भाषा बोल्न लगाउने र उि 

भाषालाई के भशनन्द्छ सोध्न,े 

तथा पशहरन े पोिाकका 

बारेमा सोध्न,े 

⮚ कक्षाका सब ै भाषा भाषी 

बोल्न लगाउने र पशहरने 

पोिाकको सामग्री दखेाई 

शचन्न लगाउने 

⮚ नगरपाशलकामा बोशलन े

भाषा र वेिभूषा सोध्न े

⮚ नगरपालकाशभत्रका 

माशनसहरूल ेबोल्ने भाषा र 

पशहरनका एवम् वेिभूषाको 

बारेमा सोध्न े
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आफ्नो गाउोँटोलमा रहकेा 

प्राकृशतक स्रोतहरूको नाम 

भन्न तथा र्ाइदा बताउन 

⮚ गाउोँटोलमा रहकेा प्राकृशतक स्रोतहरू 

सामुदाशयक वन , ताल नदी र खोला 

⮚ शचत्र वा श्रव्यदषृ्य सामाग्रीको 

माध्यमबाट आफ्नो गाउोँटोलमा 

रहकेा प्राकृशतक स्रोतहरूको 

पररचय गराउन े तथा नशजकैको 

प्राकृशतक स्रोतहरूको भ्रमण 

गराइ आवश्यक शववरण 

सङ्कलन गनि लगाई  र्ाइदा 

बताइकदने । 

⮚ आफ्नो गाउोँटोलमा रहकेा 

प्राकृशतक स्रोतहरू 

सामुदाशयक वन , ताल नदी 

र खोलाको पररचय   तथा 

र्ाइदा भन्न लगाएर । 

 

२ 

 

स्थानीय पेसा, 

व्यवसाय र 

आर्थिक 

कक्रयाकलाप  

 स्थानीयस्तरमा उत्पादन 

हुन ेकृशष उत्पादनको पररचय 

कदन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⮚ स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने शसजन 

अनुसारका नगद े तथा खाद्यबाली 

o तरकारी 

(आलु,गोभी,भन्द्टा,टमाटर,बोिी,शस

मी) 

o र्लरु्ल ( आोँप, शलची, केरा, 

कागती) 

 

 

 

 

 

⮚ शवद्याथीलाई घरमा उत्पादन 

हुन ेतरकारी, र्लरू्ल  र अन्न 

बाली भन्न लगाउने,  

⮚ शचत्रको माध्यमबाट 

स्थानीयस्तरमा उत्पादन 

हुन े  शसजन अनुसारका 

तरकारी, र्लरू्ल  र अन्न बाली 

पशहचान गराउन,े 

⮚ स्थानीयस्तरमा कुन ै एक 

तरकारी, र्लरू्ल तथा अन्न 

बाली खेती गररएको स्थानको 

क्षेत्र भ्रमण गराउने र उत्पादन 

गररएका कृशष उत्पादनको 

बारेमा सम्बशन्द्धत व्यशिलाई 

जानकारी कदन लगाउने ।  

⮚ घर तथा गाउोँ  टोलमा 

उत्पादन हुन े तरकारी, 

र्लरू्ल तथा अन्न बालीको 

नाम सोध्न,े 

⮚ स्थानीयस्तरमा उत्पाकदत 

कृशष उत्पादनको नामको 

पररयोजना कायि कदने 
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  पिुपन्द्छीबाट हुन ेउत्पादन र 

प्रयोग बताउन 

⮚ पिुपन्द्छीजन्द्य उत्पादन र प्रयोग ⮚ शवशभन्न पिुपन्द्छीको 

नामावली प्रदििन गद ैके का 

लाशग पाशलन्द्छ सोध्न,े 

⮚ शवद्याथीहरूबाट आएका जवार् 

रटपोट गद ैथप िैशक्षक सामग्री 

प्रदििन गने र ती पिुपन्द्छीबाट 

प्राप्त हुन े उत्पादन र 

प्रयोगकोसम्बन्द्धी जानकारी 

कदने 

⮚ शवशभन्न पिुपन्द्छीहरूको 

शचत्र तथा नामावली दखेाई 

पिुपन्द्छीबाट प्राप्त हुन े

उत्पादन र सो को 

प्रयोगकोसम्बन्द्धी सोध्न े

  स्थानीयस्तरमा गररन ेपेसा र 

व्यवसायको सूची बनाउन 

⮚ स्थानीयस्तरमा गररने शवशभन्न पेसा र 

आय आजिन तथा जीशवकोपाजिनका 

लाशग गररएका शवशभन्न व्यवसाय 

o ककराना पसल 

o र्लरु्ल तथा तरकारी पसल 

 

 

⮚ शवद्याथीलाई घरमा बुवा 

आमाले के काम गनुिहुन्द्छ  भनेर 

सोधेर उि काम कुन ैव्यापार , 

व्यवसायशभत्र पछि कक 

पदनै  बताइकदने, 

⮚ शचत्रको माध्यमबाट 

स्थानीयस्तरमा सञ्चाशलत तथा 

अपनाइएका व्यापार , 

व्यवसायको  पशहचान गराई 

शतनको महत्व भने्न, 

⮚ स्थानीयस्तरमा सञ्चाशलत तथा 

अपनाइएका व्यापार, 

व्यवसायको स्थलगत भ्रमण 

गराई उि व्यापार, 

⮚ स्थानीयस्तरमा गररन ेपेसा र 

व्यवसायको सूची बनाउन 

लगाउने 
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व्यवसायको   बारेमा सम्बशन्द्धत 

स्रोत व्यशिलाई जानकारी कदन 

लगाउने । 

  स्थानीयस्तरमा रहकेा उद्योग 

र उत्पाकदत वस्तुहरूको नाम 

बताउन 

 

⮚ स्थानीयस्तरमा रहकेा उद्योग र 

उत्पाकदत वस्तुहरू 

o कृशष पैदावारमा आधाररत शमल 

 

⮚ िैशक्षक सामग्रीको सहयोगले 

स्थानीयस्तरमा सञ्चाशलत 

उद्योगको पशहचान गराउने 

र  त्यहाोँबाट उत्पाकदत 

सामानको नाम भने्न,  

⮚ स्थानीयस्तरमा सञ्चाशलत 

उद्योगका स्थलगत भ्रमण 

गराई उि उद्योगका   बारेमा 

सम्बशन्द्धत स्रोत व्यशिलाई 

आमन्द्त्रण गने । 

⮚ स्थानीयस्तरमा सञ्चाशलत 

उद्योगको नाम र उत्पाकदत 

वस्तुको पररयोजना कायि 

कदने ।  

  आफ्नो शछमेकी विामा 

भएका घुम्न लायक 

स्थानहरूको नाम बताउन । 

 

⮚ शछमेकी विाशभत्रका पयिटकीय 

स्थलहरू 

⮚ पुल 

⮚ मठ-मशन्द्दर, गुम्बा, चचि, मशस्जद 

 

आफ्नो र शछमेकी विाशभत्र घुम्न 

लायक स्थानहरू पशहचान गराउन े

र कुन ै एक स्थानको भ्रमण गराई 

शतनको सामान्द्य शववरण तयार गनि 

लगाउने र कक्षामा प्रस्तुत गनि 

लगाउने । 

आफ्नो र शछमेकी विाशभत्र घुम्न 

लायक स्थानहरू भन्न लगाएर । 
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३ खेल 
स्थानीय क्षेत्रमा खेशलन े

खेलहरूको सूची बनाउन  

⮚ स्थानीय क्षेत्रमा खेशलने खेलहरू  

⮚ मुसो र शबरालो 

⮚ लक्कु ढाल 

शवद्याथीहरूलाई 

स्थानीयस्तरमा खेशलने 

खेलहरूको नाम र खेल्ने तरीका 

सोधेर खेलाउन े र अरू 

खेलहरूको नाम आरू्ले बताई 

कदएर खेल्न े तररका पशन 

बताइकदने 

⮚ स्थानीय क्षेत्रमा खेशलन े

खेलहरूको सूची 

बनाउन  लगाउने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्वास्थ्य र योग 

 

व्यशिगत सरसर्ाइ र 

कक्षाकोठाको सरसर्ाइ गनि 

र योग ध्यानको प्रारशम्भक 

अभ्यास 

 

 

 

 

 

⮚ व्यशिगत सरसर्ाइ र कक्षाकोठाको 

सरसर्ाई 

(िरीरका बाशहरी अङ्ग, कपिा र 

कक्षाकोठाको सरसर्ाई) 

⮚ योग र अभ्यास ( बज्रासन र सुखासन ) 

 

⮚ िरीरका बाशहरी अङ्गहरूको 

सरसर्ाइ गने तररका 

शवद्याथीलाई सोधेर सही 

तररका र सरसर्ाईको महत्व 

बताइकदने ।  

⮚ योग ध्यानको प्रारशम्भक 

अभ्यास  बज्रासन र 

सुखासन   अभ्यास गराउने र 

यसको र्ाइदा बताइकदने । 

⮚ कक्षाकोठाको सरसर्ाई गनि 

लगाएर अवलोकन गने र 

कक्षाकोठाको सरसर्ाई शभत्र 

के-के पदिछन् बताइ कदने र 

यसको महत्व प्रि पाररकदने, 

⮚ योग ध्यानको प्रारशम्भक 

अभ्यास  बज्रासन र 

सुखासन   अभ्यास गराई 

अवलोकन  गने । 

   ४. हररत 

शवद्यालय र 

घरवारी बगै ोँचा 

घर र शवद्यालयमा बाल 

बगैंचाको शनमािणमा सहयोग 

र हरेचाह गनि 

⮚ एक वषे र बहुवषे जातका रू्ल र 

हरेचाह 

⮚ शवद्याथीहरूलाई आफ्नो घर 

तथा शवद्यालय वरपर रहकेा 

बोट शबरूवाको पररचय कदन 

लगाउने, 

   (नाम, पाइने स्थान, महत्व) 

⮚ घरमा बगैंचा शनमािण गरे 

नगरेको अशभभावकसोँग 

प्रशतकक्रया शलने, अवलोकन 

गने ।   
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⮚ शवद्यालय वरपर भएका बोट 

शबरूवाको अवलोकन गराउने र 

शतनीहरूको सूची तयार गरी 

पररचय कदने तथा कदन 

लगाउने, 

⮚ शवद्यालयमा बाल बगैंचा 

शनमािणको आवश्यकता र 

महत्त्वका शवषयमा छलर्ल 

गराउन,े 

⮚ शवद्यालयमा बाल बगैंचा 

शनमािण गन े तररका जानकारी 

कदई बगैंचा शनमािणमा 

सहभागी गराउन े।  

⮚ घरमा पशन बाल बगैचा शनमािण 

गने पररयोजना कायि गराउन ेर 

अशभभावकलाई समेत यसको 

जानकारी कदई सहयोगका लाशग 

अनुरोध गने । 

५. सूचना र 

सञ्चार प्रशवशध  

सूचना र सञ्चार प्रशवशधको  

महत्व बताउन ।  

⮚ सूचना र सञ्चार प्रशवशध (मोबाइल , 

रेशियो र रट.भी.) 

⮚ सूचना र सञ्चार प्रशवशधको 

साधनहरूको गाउोँघरमा 

प्रयोगका बारेमा छलर्ल गने र 

⮚ गाउोँघरमा प्रयोग सूचना र 

सञ्चार प्रशवशधका साधनहरू 

सूचना र सञ्चार प्रशवशधका 

साधनहरूको नाम सोध्न,े 
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पररचयसशहत यसको महत्वको 

बारेमा प्रकाि पाररकदने, 

⮚ सूचना र सञ्चार प्रशवशधका के के 

साधनहरू गाउोँघरमा प्रयोग 

हुन्द्छ  भन्न लगाउने, 

⮚ सूचना र सञ्चार प्रशवशधका 

साधनहरू ककन आवश्यक पदिछ 

भन्न लगाउने ।  

⮚ यसको पररचयसशहत यसको 

ककन आवश्यक पदिछ र कहाोँ 

प्रयोग हुन्द्छ भनी सोध्न े। 

६.  शवपत् 

व्यवस्थापन 

शवपदको  वगीकरण गनि  ⮚ प्राकृशतक र मानवजन्द्य शवपद ्

o चट्याङ् 

o भूकम्प 

o आगलागी 

o शवद्युत सर्कि ट सट 

o सिक दघुिटना 

 

⮚ शवद्याथीहरूलाई आफ्नो 

गाउोँघर, टोलमा घटेका र 

घट्नसक्न शवशभन्न शवपद्को 

नाम पालैपालो भन्न लगाई 

शिक्षकले रटपोट गद ैजाने,  

⮚ शवद्याथील े भनेका नामहरू 

मानवबाट शसजीत हुन कक 

प्राकृशतक रूपमा शसजीत हुन 

छलर्ल गने । 

⮚ चट्याङ, भूकम्प, 

आगलागी, भूइचालो 

कस्ता खाल े शवपद ् हुन 

भन्न लगाउने, 

⮚ मानव शसजीत र 

प्राकृशतक शवपद्को र्रक 

सोध्न,े 

७. जीवनोपयोगी 

शसप र मानव 

मूल्यमा 

⮚ अरूप्रशत दया, माया, 

करूणाको भाव प्रकट गने 

शसप, आत्मशनभिर हुन े

बानी र सहयोगात्मक 

⮚ असहाय र सानाप्रशत दया, माया, 

करुणा 

⮚ कथा, कशवता, गीत र नाटकको 

प्रयोग गन,े 

⮚ दया, माया, करूणाको 

भावनाको अवलोकन गने, 
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आधाररत 

शिक्षा 

तथा सहकायाित्मक 

शसपको शवकास गनि । 

⮚ आत्मशनभिर र सहयोगात्मक तथा 

सहकायाित्मक शसप 

 

⮚ शवद्याथीहरूलाई उनीहरूले 

घरमा आरै्ले गरेका कायिहरू 

भन्न लगाउने, 

⮚ आफ्नो काम आरै्ले गरेको 

श्रव्यदषृ्य सामाग्री प्रदििन गने र 

शवद्याथीलाई आत्मशनभिर बन्न 

उत्पे्रररत गने, 

⮚ घर तथा शवद्यालयमा आरू्ले 

सहयोग गनि सके्न र आरू्ले 

जानेको कुरा अरूलाई शसकाउने 

कुराको जानकारी गराउन े

⮚ घरमा आरै्ले गरेका कायि 

भन्न लगाउने, 

⮚ घर तथा शवद्यालयमा आरू्ले 

सहयोग गनि सके्न कायिमा 

सहयोग गने र आरू्ले जानेको 

कुरा अरूलाई शसकाउन े गरे 

नगरेको अवलोकन गने । 

 

 
  



 

 

 

“ हाम्रो मधवुन ”       32  

२.२.४ कक्षा ४  को शवषय शवस्ततृीकरण 

क्र.

स ं

क्षते्र शसकाइ सक्षमता शवषयवस्त ुशवस्ततृीकरण सम्भाशवत शिक्षण शसकाइ कक्रयाकलापहरू सम्भाशवत मलू्याङ्कन 

 
 

१ 

 
 

हाम्रो मधुवन 

 

आफ्नो नगरपाशलकाको 

शसमाना र क्षेत्रर्ल 

बताउन 

 

⮚ मधुवन नगरपाशलकाको 

भौगोशलक अवस्था ( 

शसमाना , क्षेत्रर्ल ) को 

सामान्द्य जानकारी  

 
 

⮚ बर्दिया शजल्लाको नक्सामा मधुवन 

नगरपाशलकाको नक्सा दखेाइ शसमाना  

पशहचान गनि लगाउन,े 

⮚ बर्दिया शजल्लाको नक्सामा मधुवन 

नगरपाशलकाको नक्सा दखेाइ शबशभन्न 

तथ्यहरु खोशज  गनि   लगाउने, 

 
 

⮚ बर्दिया शजल्लाको नक्िामा 

मधुवन नगरपाशलकाको शसमाना 

छुट्याउन लगाउन े 

⮚ बर्दिया शजल्लाको नक्िामा मधुवन 

नगरपाशलकाको नक्सा दखेाई 

क्षेत्रर्ल भन्न लगाउने 

⮚ मधुवन नगरपाशलका शभत्रका मु्य 

मु्य तथ्यहरु पशहचान गरे 

नगरेको अवलोकन गरेर  

नगरपाशलका शभत्रका 

सांस्कृशतक, धार्मिक तथा 

भाशषक महत्व बताउन  

⮚ मधुवन 

नगरपाशलकाशभत्रका 

चशल्तमा आएका शवशभन्न   

सांस्कृशतक, ऐशतहाशसक 

तथा धार्मिक मठ मशन्द्दर 

गुम्बा, मरुवा, चचि, मशस्जद  

आकदको पशहचान र पररचय   

⮚ मधुवन नगरपाशलका शभत्र 

बसोबास गने माशनसहरूको 

शवशभन्न भाषाहरूको  महत्व 

बताउन   

 

⮚ मधुवन नगरपाशलका शभत्रका स्थानीय   

शवशभन्न   सांस्कृशतक ,ऐशतहाशसक तथा 

धार्मिक मठ मशन्द्दर गुम्बा,मरुवा, चचि, 

मशस्जद  आकदको  स्थलगत अवलोकन 

भ्रमण गराई त्यस सम्बशन्द्ध जानकार 

व्यशिसोँग छलर्ल गने  र संरक्षणका 

उपायहरु  बताइकदन े  

⮚ मधुवन नगरपाशलका शभत्र बसोबास 

गने शवशभन्न भाषागत अवस्थाको 

बारेमा शचत्र, वृत्त शचत्र,श्रव्यदशृ्य 

सामग्रीको माध्यमबाट जानकारी 

गराउन े  

 

⮚ मधुवन नगरपाशलका शभत्रका 

स्थानीय   शवशभन्न   

सांस्कृशतक,ऐशतहाशसक तथा 

धार्मिक मठ मशन्द्दर गुम्बा,मरुवा, 

चचि, मशस्जद  आकदको नाम भन्न 

लगाउने 

⮚  स्थानीय   शवशभन्न   सांस्कृशतक 

,ऐशतहाशसक तथा धार्मिक मठ 

मशन्द्दर गुम्बा, मरुवा, चचि, मशस्जद  

आकदको महत्व  भन्न लगायर  

अनुच्छेद तयार गनि लगाउने 

⮚ मधुवन नगरपाशलका शभत्र 

बसोबास गने शवशभन्न भाषाहरूको 



 

 

 

“ हाम्रो मधवुन ”       33  

सूची तयार गनि पररयोजना कायि 

कदने  

गाउोँटोलमा रहकेा 

प्राकृशतक स्रोतहरुको 

संरक्षणका उपायहरु 

बताउन 

 

आफ्नो गाउोँ  टोलमा रहकेा 

प्राकृशतक स्रोतहरु नकद , खोला 

, ताल, पोखरी सामुदाशयक 

बन  संरक्षणका उपायहरु  

 

⮚ आफ्नो गाउोँटोलमा रहकेा प्राकृशतक 

स्रोतहरु नकद , खोला , ताल, पोखरी 

सामुदाशयक वन आकदका पशहचान गरर 

स्थलगत अवलोकन गरर संरक्षणका 

उपायहरु जस्त ै  वृक्षारोपण , वन 

र्िानी शनयन्द्त्रण ,उत्खनन 

शनयन्द्त्रणका उपायहरु आकद बताई कदन े  

⮚ आफ्नो गाउोँटोलमा रहकेा 

प्राकृशतक स्रोतहरुको नाम भन्न 

लगाउने  

⮚ आफ्नो गाउोँटोलमा रहकेा 

प्राकृशतक स्रोतहरु  संरक्षणमा 

अपनाईने उपायहरु भन्न लगाउने  

⮚ आफ्नो गाउोँटोलमा रहकेा 

प्राकृशतक स्रोतहरु  संरक्षणमा 

शबद्याथीहरुल े गनि सके्न 

प्रयासहरुको वणिन गनि  लगाउने 

 

२ 

 

स्थानीय पेसा, 

व्यवसाय र 

आर्थिक 

कक्रयाकलाप  

o  कृशषःकृषी 

उत्पादनका 

सामान्द्य 

र्ाइदाहरु  

बताउन   

 
 
 
 
 

o कृशष उत्पादन अन्द्तगित 

मौसमी र बेमौसमी 

तरकारीका सामान्द्य 

र्ाइदाहरु बताउन  

⮚  कृशष उत्पादन अन्द्तगित मौसमी र 

बेमौसमी तरकारीका सामान्द्य 

र्ाइदाहरु बताई कदन े 

⮚ कृशष उत्पादन अन्द्तगित मौसमी र 

बेमौसमी तरकारीकाबाट हामीलाई 

पुग्ने र्ाइदा हरुको सुची तयार पारर 

प्रस्तुत गन े 

⮚ कृशष उत्पादन अन्द्तगित मौसमी र 

बेमौसमी तरकारीका र्ाइदाहरुको 

बारेमा समूहगत छलर्ल गराई प्रस्तुत 

गनि लगाउन े  

⮚  स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन हुन ेकृशष 

उपज अन्द्तगित मौसमी र बेमौसमी 

तरकारीका नामहरुको सूची 

बनाउन पररयोजना कायि कदने   

⮚ स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन हुन ेकृशष 

उपज अन्द्तगित मौसमी र बेमौसमी 

तरकारीका  र्ाइदाहरुको 

पररयोजना कायि कदने  

  पिुपन्द्छी व्यवसायका 

लाशग चाशहन े

पिुपन्द्छी व्यवसायका लाशग 

चाशहन ेपूवािधार 

⮚ शवद्याथीहरूल े पाल्द ै आएका 

पिुपन्द्छीहरू कसरी पाल्द ै आएका 

छन् सोध्न,े 

⮚ पिुपन्द्छी व्यवसायका लाशग 

चाशहन े पूवािधार सम्बन्द्धी प्रश्न 

सोध्न े
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पूवािधारहरूको पशहचान 

गनि 

⮚ शवद्याथीहरूबाट आएका जवार् रटपोट 

गद ैथप िैशक्षक सामग्री प्रदििन गने, 

⮚ स्रोत व्यशि बोलाएर वा क्षेत्र भ्रमण 

गराउन ेर पिुपन्द्छी व्यवसायका लाशग 

चाशहन े पूवािधारसम्बन्द्धी जानकारी 

कदने 

  व्यापार तथा व्यवसायः 

शवशभन्न  पेसा र 

व्यवसायको पररचय 

बताउन   

⮚ स्थानीयस्तरमा गररन े

शवशभन्न पेसा र आय आजिन 

तथा जीशवकोपाजिनका 

लाशग गररएका शवशभन्न 

व्यवसाय 

o कृशष  

o एग्रोभेट पसल  

o होटल 

 
 

⮚ घर तथा स्थानीय समुदायमा उत्पादन 

हुन े कृशषजन्द्य उत्पादनको बारेमा 

समूहगत छलर्ल गराई प्रस्तुत  गनि  

गराउन े  

⮚ शचत्रको माध्यमबाट स्थानीयस्तरमा 

सञ्चाशलत  व्यापार, 

व्यवसायको  पशहचान गराई शतनको 

महत्व भने्न, 

⮚ स्थानीयस्तरमा सञ्चाशलत तथा 

अपनाइएका व्यापार, व्यवसायको 

स्थलगत भ्रमण गराई उि व्यापार, 

व्यवसायको   बगीकरण गनि  लगाउन े

र उि कायि कुन पेसा जनाउछ  बताई 

कदने जस्त ैकुक, वेटर ,ककसान   आकद  

। 

⮚ स्थानीयस्तरमा गररन े पेसा र 

व्यवसायको पररचय कदन  लगाउने 

⮚ आफ्नो घर पररवारका सदस्यहरु  

कुन कुन पेसा व्यवसायमा छन् 

सूची बनाउन लगाउने  

⮚ आरु् बस्न ेगाउोँ  टोलमा  भएका पेसा 

व्यवसायका सूची बनाउन लगाउने  

 

  उद्योग तथा पसेा 

स्थानीयस्तरमा रहकेा 

उद्योग को पररचय र 

बगीकरण  बताउन 

 

⮚ स्थानीयस्तरमा रहकेा 

उद्योग र उत्पाकदत 

वस्तुहरू 

⮚  स्थानीयस्तरमा सञ्चाशलत उद्योगको 

पररचय बताउन े  

⮚ स्थानीयस्तरमा सञ्चाशलत उद्योगका 

सूची बनाई त्यहाोँ उत्पादन हुन े

⮚ स्थानीयस्तरमा सञ्चाशलत 

उद्योगहरुको सूची बनाई प्रस्तुत 

गनि लगाउन े।  
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o वन  पैदावारमा  

आधाररत स शमल , 

बेल उद्योग ,वेत बाोँस  

o खानीजन्द्य टायल  

उद्योग 

o धातुजन्द्य शग्रल उद्योग  

o कृशषजन्द्य पाउरोटी  

उद्योग  

वस्तुहरूको नाम र र्ोटोसशहत प्रस्तुत 

गने  

⮚ स्थानीय उद्योगहरूको उत्पादन र 

सेवाको आधारमा वगीकरण गरी 

प्रस्तुत गन े 

⮚ उत्पादनका आधारमा 

उद्योगहरुको बगीकरण गनि 

लगाई  पररयोजना कायि कदने  

 पयिटन  आफ्नो नगरपाशलकामा 

भएका पयिटकीय स्थलको 

नाम बताउन  

 

⮚ आफ्नो 

नगरपाशलकामा 

भएका पयिटकीय 

स्थलको नाम बताउन  

⮚ पुल 

⮚ मठ-मशन्द्दर, गुम्बा, 

चचि, मशस्जद 

⮚ ताल  

⮚ पाकि   

आफ्नो नगरपाशलकाशभत्र  घुम्न लायक 

स्थानहरू पशहचान गराउन े र कुनै एक 

स्थानको भ्रमण गराई शतनको सामान्द्य 

शववरण तयार गनि लगाउने र कक्षामा 

प्रस्तुत गनि लगाउने । 

आफ्नो नगरपाशलकाशभत्र  घुम्न लायक 

स्थानहरू भन्न लगाएर । 

 

आफ्नो नगरपाशलकाशभत्रको 

पयिटकीय क्षेत्रको पररचय कदन 

लगाउने 

आफ्नो घर नशजकको  पयिटकीय 

क्षेत्रको पररचय शचत्र सशहत प्रस्तुत 

गनि लगाउन े

३ खेल 
स्थानीय क्षेत्रमा खेशलने 

खेलहरुको पररचय कदन  

⮚ स्थानीय क्षेत्रमा खेशलने 

खेलहरू  

⮚ भाले जुधाई  

⮚ हाोँिी रु्टाउन े 

⮚ िोरी ताने्न  

 स्थानीयस्तरमा खेशलन ेपरम्परागत तथा 

प्रचशलत खेलहरुको सूची तयार पारर 

शतनीहरुको पररचय सशहत प्रस्तुत गने र 

कुन ै प्रचशलत खेल शबध्यर्थिहरुलाई 

खेलाउने  

⮚ स्थानीय क्षेत्रमा खेशलन ेखेलहरूको 

सूची बनाउन  लगाउने । 

⮚ कुन ै खेललाई प्रशतयोशगताको 

रुपमा अभ्यास गराउन े 

 
 
 

 

स्वास्थ्य र योग 

 

व्यशिगत सरसर्ाइ तथा 

टोलको सरसर्ाई गनि, 

स्वस्थकर र पत्रु खानको 

⮚ व्यशिगत सरसर्ाइ र 

टोलको सरसर्ाई 

⮚ िरीरका बाशहरी अङ्गहरूको 

सरसर्ाइ गने तररका शवद्याथीलाई 

सोधेर सही तररका र सरसर्ाईको 

⮚ व्यशिगत सरसर्ाई गरे नगरेको  

अवलोकन गने र गाउोँ  टोलको 

सरसर्ाईका  लाशग भएका 
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पररचय , योग ध्यानको 

पररचय स्वास प्रस्वास  

 
 
 
 

(िरीरका बाशहरी अङ्ग, 

कपिा र  टोलको सरसर्ाई 

) 

स्वस्थकर र पत्रु खानाको 

पररचय  

⮚ योग ध्यानको पररचय  

 (अनुलोम शवलोम , 

कपालभाती  ) 

 

महत्व बताइकदने । आफ्नो गाउोँ  टोलमा 

सरसर्ाई गदाि हुने र्ाइदा बताई 

सरसर्ाई गनि प्रोत्साशहत गने,  

⮚ स्वस्थकर खाना र पत्र ु खानाको 

पररचय हानी र स्वस्थकर खानाको 

र्ाइदा र बारेमा  जानकारी कदने,  

⮚ योग ध्यानको पररचय कदई  अनुलोम 

शवलोम र कपालभाोँती   अभ्यास 

गराउन ेर यसको र्ाइदा बताइकदने । 

प्रयासहरुको सूचीको   पररयोजना 

कायि कदने  

⮚ स्वस्थकर खानाका  र्ाइदा र पत्रु 

खानाका बेर्ाइदाहरूको  सूची 

बनाउन लगाउने  

⮚ योग ध्यानको    स्वास 

प्रवासको  अनुलोम शवलोम र 

कपालभाोँती अभ्यास गनि लगाई 

अवलोकन  गने । 

५. सूचना र सञ्चार 

प्रशवशध  

सूचना र सञ्चार 

प्रशवशधको  प्रयोग गनि ।  

सूचना र सञ्चार प्रशवशधको 

सही र उपयुि  प्रयोग  

मोबाइल , कम््युटर  

⮚ सूचना र सञ्चार प्रशवशधको 

साधनहरूको प्रयोग गने तररका र सही 

र उपयुि  प्रयोगको बारेमा छलर्ल 

गने र  महत्वको बारेमा प्रकाि 

पाररकदने, 

⮚ सूचना र सञ्चार प्रशवशधका 

साधनहरूको सशह प्रयोग गनि नजान्द्दा 

हुन ेबेर्ाइदा  बताईकदने  ।  

⮚ सूचना र सञ्चार प्रशवशधको 

साधनहरूको सशह प्रयोग गरे 

नगरेको अवलोकन गने  

⮚ सूचना र सञ्चार प्रशवशधको 

साधनहरूको सशह प्रयोग गने 

तररका सोध्ने 

⮚ सूचना र सञ्चार प्रशवशधको 

साधनहरूको सही प्रयोग नगदाि 

हुन ेबेर्ाइदाको समूहगत छलर्ल 

गने 

६.  शवपत् 

व्यवस्थापन  

शवपदले पुयािउने असरहरु  ⮚ प्राकृशतक र मानवजन्द्य 

शवपद ्

o भूकम्प,आगलागी,सि

क दघुिटना,बाोँध 

भत्कन,ु िढेलो  

आकदको असरहरु  

 

⮚ शवद्याथीहरूलाई आफ्नो गाउोँघर, 

टोलमा घटेका र घट्नसक्न शवशभन्न 

शवपद्को नाम पालैपालो भन्न लगाई 

शिक्षकले रटपोट गद ैजान ेर यसल े

पुयािउने हानी तथा नोक्सानीको  

बारेमा समूहगत छलर्ल गराउने  

⮚  भूकम्प, आगलागी, सिक 

दघुिटना , बाोँध भत्कन ु , 

िढेलोले गने हानी नोक्सानीको 

बारेमा  भन्न लगाउन,े 

⮚ प्राकृशतक र मानवजन्द्य शवपद्ल े

पुयािउने  असरका बारेमा 

पररयोजना कायि कदने 
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⮚ प्राकृशतक र मानवजन्द्य शवपद्ले 

पुयािउने  असरका बारेमा प्रस्ट 

पाररकदने  

७. जीवनोपयोगी 

सीप र मानव 

मूल्यमा आधाररत 

शिक्षा 

⮚ स्वयमसेवकको 

भावनाको शवकास 

गनि,  शवद्यालयमा हुने 

दबु्यिवहारको 

पशहचान गरर सजग 

रहन  । 

⮚ स्वयमसेवकको भावना 

आफ्नो काम  आरै् गने र 

अरुलाई सहयोग गने  

बानीको शवकास  

⮚  शवद्यालयमा हुन े

दवु्यिवहार शजस्काउन े , 

शखसी गने , हपेे्न असल 

छुवाई र खराब छुवाई को  

पशहचान   । 

 
 

⮚ कथा, कशवता, गीत र नाटकको प्रयोग 

गने, 

⮚ शवद्याथीहरूलाई उनीहरूल े घरमा 

आरै्ले गरेका कायिहरू भन्न लगाउने, 

⮚ शवद्याथीहरूलाई उनीहरूल े घरमा र 

शवद्यालयमा अरुलाई सहयोग  गरेका 

कायिहरू भन्न लगाउन,े 

⮚ आफ्नो काम आरै्ले गरेको र स्वयम 

सेवकको भूशमका भएको  श्रव्यदषृ्य 

सामाग्री प्रदििन गने र शवद्याथीलाई 

आत्मशनभिर र स्वयमसेवक बन्न 

उत्पे्रररत गने 

⮚ दवु्यिवहारको पररचय कदई पशहचान 

गनि  

 

⮚ घरमा आरै्ले गरेका कायि भन्न 

लगाउने, स्वयमसेवकको भूशमका 

शनवािह गरेका कक्रयाकलाप भन्न 

लगाउने  

⮚ घर तथा शवद्यालयमा आरू्ले 

सहयोग गनि सके्न कायिमा सहयोग 

गने र आरू्ले जानेको कुरा अरूलाई 

शसकाउन े गरे नगरेको अवलोकन 

गने । 

⮚ शवद्यालयमा हुने दवु्यिवहारहरू के 

के हुन् पररयोजना कायि  कदन े  । 
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२.२.५ कक्षा ५ को शवषय शवस्ततृीकरण 

क्र.

स ं

क्षते्र शसकाइ सक्षमता शवषयवस्त ुशवस्ततृीकरण सम्भाशवत शिक्षण शसकाइ 

कक्रयाकलापहरू 

सम्भाशवत मलू्याङ्कन 

 
 

१ 

 
 

हाम्रो 

मधुवन 

आफ्नो नगरपाशलकाको 

पररचय कदन 

 

⮚ मधुवन नगरपाशलकाको 

नामकरण र ऐशतहाशसक पृष्ठभूमी 

● मधुवन नगरपाशलकाको 

घरधुरी, जनसङ््या शवतरण 

 

⮚ नगरपाशलकाको नाम मधुवन रहनुका 

कारणहरू कारण सोधी त्यसको 

बारेमा जानकारी कदने, 

⮚ यस नगरपाशलका बनु्नअशघ गा.शव.स. 

हरूको सामान्द्य जानकारी कदने, 

⮚ नगरपाशलकाशभत्र रहकेा विा 

सङ््या र घरधुरी सङ््या बताउन,े 

⮚ तथ्याङ्कहरूको चाटि प्रयोग गदै 

नगरपाशलकाशभत्र रहकेा शलङ्गगत 

(मशहला र पुरुष) जनसङ््या 

बताइकदने 

 

⮚ हाम्रो नगरपाशलकाको 

नामारणका सम्बन्द्धी प्रश्न 

सोध्न,े 

⮚  नगरपाशलकाको विा सङ््या 

सोध्न े र नगरपाशलकाको 

घरधुरी एवम् जनसङ््या 

शवतरण सम्बन्द्धी प्रश्न सोध्न े

विा सशमशतका गठन 

प्रकक्रया बताउन 

 

⮚ विा सशमशत गठन 

● गठन प्रकक्रया र सदस्य सङ््या 

⮚ विा सशमशत गठनको संरचनात्मक 

ताशलका प्रस्तुत गद ैशवद्याथीहरूलाई 

शवशभन्न प्रश्नहरू सोध्न,े 

⮚ विा सशमशत गठन प्रकक्रयाको अभ्यास 

गराउन े

⮚ विा सशमशतमा कशतजना 

सदस्यहरू हुन्द्छन भनी प्रश्न 

सोध्न,े 

⮚ विा सशमशत गठन प्रकक्रया के हो 

भनी सोध्न े

स्थानीय भाषा, धमि एवम् 

साोँस्कृशतक सम्पदा एवम् 

रीशतररवाज र महत्त्व बताउन 

● स्थानीय भाषा, साोँस्कृशतक 

सम्पदा , धमि एवम् रीशतररवाज 

र महत्त्व, 

⮚ शवद्याथीहरूलाई उनीहरूका 

गाउोँघरमा  बोशलने भाषा र धमिको 

बारेमा सोध्न,े 

⮚ शवद्याथीहरूलाई उनीहरूले 

बोल्ने भाषा, धमिको सूची 

बताउन लगाउने, 
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● नगरपाशलकाशभत्रका 

स्थानीय मातृभाषा 

(नेपाली, थारु, तमाङ, राजी)  

● मधुवन नगरपाशलकाशभत्रको 

साोँस्कृशतक सम्पदा एवम् 

रीशतररवाज 

(माघी मेला, शिवरात्री मेला, 

कक्रसमस ि)े 

● स्थानीय धमिको पररचय र 

महत्त्व 

(शहन्द्द,ु बौद्ध, मुशस्लम र 

इसाई ) 

● शवशभन्न समुदायको सोँस्कार 

( जन्द्म, मृत्यु, शववाह) 

 

⮚ शवद्याथीहरूलाई उनीहरूका 

गाउोँघरमा  भएका रीशतररवाज के-के 

छन् सोध्न,े 

⮚ समूह बनाई नगरपाशलकाशभत्रका 

परम्परागत रीशतररवाजको बारेमा 

छलर्ल गने, 

⮚ शचत्र वा श्रव्यदषृ्य सामग्रीको 

माध्यमबाट शवशभन्न सोँस्कारको   

पररचय गराउन,े 

⮚ आ-आफ्नो रीशतररवाज र 

सोँस्कारहरू बताउन लगाउने 

गाउोँ  टोलमा रहकेा प्राकृशतक 

स्रोतहरूको संरक्षणमा 

शवद्याथीको भूशमका 

⮚ गाउोँटोमा रहकेा प्राकृशतक स्रोत 

● प्राकृशतक स्रोतहरूको 

पशहचान र महत्त्व 

● प्राकृशतक स्रोतहरूको 

संरक्षणमा शवद्याथीको 

भूशमका 

⮚ शचत्र वा श्रव्यदषृ्य सामाग्रीको 

माध्यमबाट मधुवन नगरपाशलकामा 

रहकेा प्राकृशतक स्रोतहरूको पररचय 

गराउन े  तथा नशजकैको प्राकृशतक 

स्रोतहरूको भ्रमण गराउन,े 

⮚ प्राकृशतक स्रोतका संरक्षणमा कसल ेके 

भूशमका शनवािह गनि सक्छ भन्द्द ै

छलर्ल गराउोँद ै शवद्याथीहरूको 

भूशमका बताइकदन े

⮚ गाउोँ  टोलमा नगरपाशलकामा 

रहकेा प्राकृशतक स्रोतहरूको 

सूची बनाउन लगाउने, 

⮚ प्राकृशतक स्रोतका संरक्षणमा 

शवद्याथील े के भूशमका शनवािह 

गनि सक्छन ्सोध्न े

 

२ 

 कृशष उत्पादनका सामान्द्य 

शवशधहरू 

⮚ च्याउ खेती ⮚ शवद्याथीहरूलाई उनीहरूल ेदखेेका र 

थाहा पाएका च्याउहरूको नाम 

⮚ च्याउ उत्पादनका सामान्द्य 

शवशधहरू सोध्न,े 
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स्थानीय 

पेसा, 

व्यवसाय र 

आर्थिक 

कक्रयाकला

प  

 
 

बताउन लगाई घरमा तयार हुन े र 

जङ्गलमा पाइने च्याउ छुट्याउने, 

⮚ स्रोत व्यशिलाई आमन्द्त्रण गरेर च्याउ 

खेती गन ेतररका बताइकदन,े  

⮚ शवद्यालयमा नै च्याउ खेतीको 

अभ्यास गनि लगाउने 

⮚ शवद्यालयम ै च्याउ खेती गनि 

लगाउने 

  पिुपन्द्छीको बजार 

व्यवस्थापन गनि 

⮚ पिुपन्द्छीको बजार व्यवस्थापन ⮚ शवद्याथीहरूल े पाल्द ै आएका 

पिुपन्द्छीहरू कहाोँ, कसरी बेच्ने 

गरेका सोध्न,े 

⮚ शवद्याथीहरूबाट आएका जवार् 

रटपोट गद ैथप िैशक्षक सामग्री प्रदििन 

गने, 

⮚ स्रोत व्यशि बोलाएर वा क्षेत्र भ्रमण  

गराउन े र पिुपन्द्छीजन्द्य बजार 

व्यवस्थापनसम्बन्द्धी वतिमान 

अवस्थाको जानकारी गराउन,े 

⮚ पिुपन्द्छीजन्द्य उत्पादनका बजार 

व्यवस्थापनका उपायहरू बताईकदने 

⮚ स्थानीयस्तरमा पिुपन्द्छीजन्द्य 

बजारको वतिमान अवस्थाको 

सोध्न,े 

⮚ पिुपन्द्छीजन्द्य बजारको 

सम्भावनाबारे सोध्न े



 

 

 

“ हाम्रो मधवुन ”       41  

  पेसा र व्यवसायको र्ाइदाहरू 

बताउन 

⮚ मधुवन नगरपाशलकाशभत्र 

सञ्चाशलत शवशभन्न पेसा र 

व्यवसायको र्ाइदा 

⮚ मधुवन नगरपाशलकाशभत्र सञ्चाशलत 

शवशभन्न पेसा र व्यवसायको 

शवद्याथीहरूसोँग सोध्न,े 

⮚ शचत्रको माध्यमबाट स्थानीयस्तरमा 

सञ्चाशलत तथा अपनाइएका, पेसा र 

व्यवसायको  पशहचान गराई शतनको 

र्ाइदा भन्न लगाउने, 

⮚ मधुवन नगरपाशलकाशभत्र सञ्चाशलत 

पेसा, व्यवसाय र व्यापाररक केन्द्रको 

स्थलगत भ्रमण गराई पररयोजना 

कायि कदने, 

⮚ मधुवन नगरपाशलकाशभत्र सञ्चाशलत 

शवशभन्न पेसा र व्यवसायको र्ाइदका 

सम्बन्द्धमा छलर्ल गराउन े। 

⮚ स्थानीयस्तरमा गररने पेसा र 

व्यवसायको सूची बनाउन 

लगाउने, 

⮚ शवशभन्न पेसा र व्यवसायको 

र्ाइदाहरूको सूची बनाउन 

लगाउने 

  स्थानीयस्तरमा रहकेा 

उद्योगको र्ाइदा बताउन  

⮚ स्थानीयस्तरमा रहकेा उद्योगको 

र्ाइदा 

o कृशष पैदावारमा आधाररत 

शमल 

o खशनजजन्द्यमा आधाररत 

 

⮚ शवद्याथीहरूलाई मधुवन 

नगरपाशलकाशभत्र सञ्चाशलत 

उद्योगहरू बताउन लगाउने,  

⮚ स्थानीयस्तरमा सञ्चाशलत उद्योगका 

स्थलगत भ्रमण गराई उि 

उद्योगका   बारेमा सम्बशन्द्धत स्रोत 

व्यशिलाई आमन्द्त्रण गने, 

⮚ शवशभन्न िैशक्षक सामग्रीको प्रयोग 

गरी  स्थानीयस्तरमा रहकेा 

उद्योगको र्ाइदा बताइकदने । 

⮚ स्थानीयस्तरमा सञ्चाशलत 

उद्योगको स्थानीयस्तरमा 

रहकेा उद्योगको नाम बताउन 

लगाइ सो उद्योगका र्ाइदा 

बताउन लगाउने  
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  पयिटनको महत्त्व बताउन, 

पयिटकसोँग शििाचार व्यि गनि 

 

⮚ नगरपाशलकाशभत्रका पयिटकीय 

स्थलहरूको पररचय र महत्त्व, 

⮚ पयिटकहरूसोँग गररने शििाचार  

⮚ मधुवन नगरपाशलकाशभत्रका 

पयिटकीय स्थलहरूको बारेमा 

स्थानीय जानकार व्यशिहरूसोँग 

छलर्ल तथा अन्द्तरकक्रया गनि 

लगाउने, 

⮚ पयिटकीय क्षेत्रहरूको स्थलगत भ्रमण 

गराई सो को महत्त्वका बारेमा 

छलर्ल गराउन,े 

⮚ स्थानीयस्तरमा आउने पयिटकसोँग 

गररन े शििाचारसोँग सम्बशन्द्धत 

भूशमका शनवािह गनि लगाउने, 

⮚ पयिटन व्यवसायको 

महत्त्वहरूको सूची बनाउन 

लगाउने, 

⮚ शििाचारसम्बन्द्धी व्यवहार 

अवलोकन गने 

३ खेल 
स्थानीय चािपवि, 

मेलाजात्रामा खेशलने 

खेलहरूको महत्त्व बताउन  

⮚ स्थानीय चािपवि, मेलाजात्रामा 

खेशलने खेल  

● घै ोँटो र्ोि 

● भशलबल 

● रु्टबल 

● छेलो र्ाल्न े

⮚ शवद्याथीहरूलाई स्थानीय चािपवि, 

मेलाजात्रामा खेशलने खेलहरूको नाम 

सोध्न,े 

⮚ ती खेलहरूको खेल्ने तररका सोधेर 

खेलाउने र थप जानकारीसशहत उि 

खेलहरूको महत्त्वका बारेमा छलर्ल 

गराउन े

⮚ स्थानीय चािपवि, 

मेलाजात्रामा खेशलने 

खेलहरूको सूची बनाउन 

लगाउने, 

⮚ स्थानीय चािपवि, 

मेलाजात्रामा खेशलने 

खेलहरूको महत्त्व बताउन 

लगाउने । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

स्वास्थ्य र 

योग 

 

मशहनावारी स्वच्छतासम्बन्द्धी 

जानकारी, शवद्यालयको 

सरसर्ाई गनि, पत्रु खानाको 

असर, योग ध्यानका र्ाइदा 

बताउन 

 
 

⮚ मशहनावारी र स्वच्छता 

⮚ पत्रु खाना  

⮚ योगको अभ्यास र महत्त्व 

( कपालभाोँती, अनुलोम शवलोम) 

⮚ शवशभन्न िैशक्षक सामग्रीको प्रयोग गरी 

मशहनावारी स्वच्छतासम्बन्द्धी 

जानकारी कदने, 

⮚ शवद्याथीहरूलाई पालैपालो पत्रु खाना 

सम्बन्द्धी जानकारी भए नभएको 

सोध्द ैत्यसको पररचय कदने, 

⮚ मशहनावारी स्वच्छतासम्बन्द्धी 

शवशभन्न प्रश्नहरू गद ै यसको 

महत्व प्रि पाररकदने, 

⮚ योग ध्यानको प्रारशम्भक 

अभ्यास  कपालभाोँती, 

अनुलोम शवलोम   अभ्यास 

गराई अवलोकन  गने । 
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⮚ पत्रु खानाको असरसम्बन्द्धी जानकारी 

कदने, 

⮚ योग ध्यानको प्रारशम्भक 

अभ्यास  कपालभाोँती, अनुलोम 

शवलोम अभ्यास गराउन े र यसको 

र्ाइदा बताइ कदने, 

 

   ४. हररत 

शवद्यालय र 

घरवारी 

बगै ोँचा 

घर आोँगन र शवद्यालय 

वररपरर बगैंचा शनमािण र 

सरसर्ाईमा सहभागी हुन 

⮚ घरआोँगन र शवद्यालयमा वररपरर 

बगैंचा शनमािणमा सहभाशगता  

⮚ घर आोँगन र शवद्यालय 

वररपररका र्ोहोरमैला 

व्यवस्थापन 

⮚ जल तथा माटो प्रदषुणका बारेमा 

मशष्तस्क मन्द्थन गराउन,े 

⮚ घर आोँगन र शवद्यालय वरपर भएका 

बोट शबरूवाको अवलोकन गराउन ेर 

शतनीहरूको सूची तयार गरी पररचय 

कदने तथा कदन लगाउने, 

⮚ शवद्यालयमा बाल बगैंचा शनमािणको 

आवश्यकता र महत्त्वका शवषयमा 

छलर्ल गराउन,े 

⮚ शवद्यालयमा बाल बगैंचा शनमािण गने 

तररका जानकारी कदई बगैंचा 

शनमािणमा सहभागी गराउन,े  

⮚ बाल बगैचा शनमािण गन े पररयोजना 

कायि गराउन ेर अशभभावकलाई समेत 

यसको जानकारी कदई सहयोगका 

लाशग अनुरोध गने। 

⮚ घर आोँगन र शवद्यालय वरपर 

बगैंचा शनमािण गनि लगाई 

सहभागी भए नभएको 

अवलोकन गने, 

⮚ घर आोँगन र शवद्यालय 

वररपररका र्ोहोरमैला 

व्यवस्थापन गरे नगरेको 

अवलोकन गने, 

५. सूचना र 

सञ्चार 

प्रशवशध  

सूचना र सञ्चार प्रशवशधको  

प्रयोगमा सावधानी अपनाउन  

⮚ सूचना र सञ्चार प्रशवशध 

(मोबाइल , रेशियो र रट.भी.) को 

सदपुयोग, 

⮚ श्रव्यदशृ्य सामग्रीको प्रयोगमार्ि त 

सूचना र सञ्चार प्रशवशधहरूको 

पररचयसशहत कसरी प्रयोग गररने 

⮚ सूचना र सञ्चार प्रशवशधका 

साधनहरू सूचना र सञ्चार 

प्रशवशधका साधनहरूको नाम 

सोध्न,े 
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(र्ाइदा, बेर्ाइदा तथा प्रयोगमा 

अपनाउनु पने सावधानी) 

गररएको छ भने्न शवषयमा छलर्ल 

गराउन,े 

⮚  प्रशवशधका साधनहरूको र्ाइदा र 

बेर्ाइदाहरूको बारेमा जानकारी 

गराउोँद ै सही सदपुयोगका लाशग 

अशभपे्रररत गने, 

⮚ सूचना र सञ्चार प्रशवशधको  

प्रयोगसम्बन्द्धी (साइवर क्राइम) 

सावधान गराउन े

⮚ यसको ककन आवश्यक पदिछ र 

कहाोँ प्रयोग हुन्द्छ भनी सोध्न,े 

⮚ सूचना र सञ्चार प्रशवशधको 

प्रयोगमा सावधानी अपनाउन 

के गनुिपछि ?  यसको 

दरुुपयोगका असरहरू सोध्न े

६.  शवपद ्

व्यवस्थापन

  

शवपद्को  कारण र बच्ने 

उपायहरू बताउन 

⮚ शवपद्का कारणहरू र बच्न े

उपायको जानकारी 

o मानवजन्द्य र प्राकृशतक 

 

⮚ आरू् बसेको क्षेत्रमा घटेका 

शवपद्हरू कुन कुन कारणले घट्यो 

भनी सोध्न,े 

⮚ ती घटनाहरू के के हुन भनी सोध्न े

⮚ मानजन्द्य तथा प्राकृशतक शवपदबाट 

बच्न े उपायहरूको बारेमा 

श्रव्यदशृ्य सामग्रीहरूको प्रयोग 

गरी जानकारी गराउन े

⮚ शवपद्का कारणहरूको 

बारेमा सोध्न,े 

⮚ शवपदबाट बच्ने 

उपायहरूको सूची तयार 

पानि लगाउने 

७. जीवनोपयो

गी शसप र 

मानव 

मूल्यमा 

आधाररत 

शिक्षा 

⮚ परोपकारी भावनाको 

शवकास गरी असल सङ्गत 

र पाररवाररक सोँस्कारको 

शवकास गनि, 

⮚ कक्षाकोठा र शवद्यालयमा 

हुन े दवु्यिवहारबाट बच्ने 

उपायहरूको पशहचान गनि 

⮚ सहयोग र परोपकार 

⮚ दवु्यिवहार 

 

⮚ आफ्नो टोल शछमेकमा रहकेा असल 

व्यशिहरूको पशहचान गनि लगाउने, 

⮚ टोल शछमेकका असल व्यशिले गने 

गरेका असल कायिहरूको जानकारी 

गराउन ेतथा ती कायिको अनुसरण गने 

शसप  र आचरणको शवकास गनि 

अभ्यास गराउने, 

⮚ भूशमका शनवािह गनि लगाउने 

 

⮚ अपेशक्षत व्यवहार गरे नगरेको  

अवलोकन गने 
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२.२.४ कक्षा ६ को शवषय शवस्ततृीकरण 

क्र.

स ं

क्षते्र शसकाइ सक्षमता शवषयवस्त ुशवस्ततृीकरण सम्भाशवत शिक्षण शसकाइ 

कक्रयाकलापहरू 

सम्भाशवत मलू्याङ्कन 

 
 

१ 

 
 

हाम्रो मधुवन 

आफ्नो नगरपाशलकाको 

नक्सा कोनि र मु्य मु्य 

स्थान दखेाउन 

 

⮚ बर्दिया शजल्लाको मधुवनको 

भौगोशलक नक्सा 

 

⮚ बर्दिया शजल्लाको नक्सामा 

मधुवन नगरपाशलकाको नक्सा 

दखेाइ आफ्नो भोगोशलक 

अवस्थाको पशहचान गनि लगाउने, 

⮚ मधुवन नगरपाशलकाको नक्सा 

दखेाई  आफ्नो शछमेकी 

पाशलकासोँगको शसमाना पशहचान 

गनि लगाउन,े 

⮚ शिक्षकले मधुवन नगरपाशलकाको 

नक्सा कोरी शवद्याथीहरूलाई पशन 

कोनि लगाउने, 

⮚ मधुवन नगरपाशलकामा भएका 

मु्य मु्य (भौगोशलक, धार्मिक, 

पयिटकीय) स्थानलाई उशचत 

सङ्केतको प्रयोग गरी दखेाई कदने  

 

⮚ बर्दिया शजल्लामा मधुवन 

नगरपाशलकाको भौगोशलक 

अवस्थाको पशहचान गरे 

नगरेको अवलोकन गरेर, 

⮚ मधुवन नगरपाशलकाको 

नक्सा कोनि लगाई मु्य 

मु्य स्थान (सङ्केतको 

प्रयोग गरी) दखेाउन लगाउने  

विा सशमशतका मु्य 

कायिहरू बताउन 

 

⮚ विा सशमशतका मु्य कायिहरू ⮚ विा कायािलयबाट शलने गरेका 

सेवा सुशवधाहरू शवद्याथीहरूलाई 

सोध्न,े 

⮚ स्रोत व्यशिलाई (विाका 

कायािलयको प्रशतशनशध) आमन्द्त्रण 

गरी बताउन लगाउने, वा 

कायािलय भेटघाट गराउने 

⮚ शवद्याथीलाई विा 

कायािलयबाट शलने गरेका 

सेवा सुशवधाहरू 

शवद्याथीहरूको सूची बनाउन 

लगाउने 
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नगरपाशलकाशभत्रका 

स्थानीय चािपविको 

पररचय कदन  बिघर 

प्रथाबारे बताउन 

⮚ मधुवन नगरपाशलकाशभत्रका 

स्थानीय चािपवि 

⮚ बिघर प्रथा 

⮚ शवद्याथीहरूलाई उनीहरूले 

मनाउन े गरेका चािपविहरू भन्न 

लगाउने, 

⮚ शचत्र वा श्रव्यदषृ्य सामाग्रीको 

माध्यमबाट स्थानीय 

चािपविहरूको  पररचय गराउने, 

⮚ शवद्याथीलाई उनीहरूको 

गाउोँघरका साविजशनक काममा 

नेतृत्त्व कसल े गछि भनी सोध्ने र 

थारु समुदायमा उनीहरूलाई 

बिघर भशनन े कुराको जानकारी 

कदने तथा स्रोतव्यशिका रूपमा 

आमन्द्त्रण गरी उनीहरूका कायि 

बताउन लगाउने, 

⮚ शवद्याथीहरूलाई उनीहरूल े

मनाउन े गरेका 

चािपविहरूको नाम बताउन 

लगाउने, 

⮚ बिघर छनौट र उनका 

शजम्मेवारी बताउन लगाउने 

स्थानीय प्राकृशतक सम्पदा 

सम्पदा संरक्षण तथा 

व्यवस्थापनको पररचय र 

महत्त्व बताउन 

⮚ स्थानीय नगरपाशलकाको प्राकृशतक 

सम्पदा संरक्षण तथा व्यवस्थापनको 

पररचय र महत्त्व 

⮚ शचत्र वा श्रव्यदषृ्य सामाग्रीको 

माध्यमबाट मधुवन 

नगरपाशलकामा रहकेा प्राकृशतक 

स्रोतहरूको पररचय गराउन े तथा 

नशजकैको प्राकृशतक स्रोतहरूको 

भ्रमण गराउने, 

⮚ प्राकृशतक स्रोत व्यवस्थापनको 

पररचय गराउोँद ै यसको महत्त्वमा 

छलर्ल गराउन,े 

⮚ प्राकृशतक स्रोतका संरक्षणमा कसले 

के भूशमका शनवािह गनि सक्छ भन्द्द ै

छलर्ल गराउन े 

⮚ मधुवन नगरपाशलकामा 

रहकेा प्राकृशतक स्रोतहरूको 

सूची बनाउन लगाउने, 

⮚ प्राकृशतक स्रोतका संरक्षणमा 

कसल ेके भूशमका शनवािह गनि 

सक्छ सोध्न े
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२ 

 

स्थानीय पेसा, 

व्यवसाय र 

आर्थिक 

कक्रयाकलाप  

कृशष पेसाको व्यावसाशयक 

पररचय कदन 

 

⮚ व्यावसाशयक कृशष 

 
 

⮚ क-कसका घरपररवारमा 

व्यावसाशयक रूपमा कृशष गररएको 

छ सोध्न,े  

⮚ स्थानीयस्तरमा गररएका 

कायिहरूको उदाहरण ददोँद ै

व्यावसाशयक कृशषको पररचय 

कदने, 

⮚ व्यावसाशयक कृशषको पररचय 

सोध्न े

 पिुपन्द्छी पालन बाख्रा र 

कुखुरापालनसम्बन्द्धी 

आधारभूत जानकारी कदन 

⮚ बाख्रा र कुखुरापालन  ⮚ शवद्याथीहरूको घर वा 

छरशछमेकमा पाल्द ै आएका 

पिुपन्द्छीहरूको नाम 

पालैपालो सोध्न,े 

⮚ शवद्याथीहरूबाट आएका जवार् 

रटपोट गने त्यसमध्ये बाख्रापालन 

र कुखुरापालन कसरी गरेका छन् 

भनी सोध्न,े  

⮚ थप िैशक्षक सामग्री प्रदििन गने, 

⮚ स्रोत व्यशि बोलाएर वा क्षेत्र 

भ्रमण  गराउने र बाख्रा र 

कुखुरापालनको जानकारी 

गराउन,े 

⮚ शवद्याथीहरूलाई 

बाख्रापालन र 

कुखुरापालनको तररका  

सोध्न,े  

 



 

 

 

“ हाम्रो मधवुन ”       48  

  स्थानीयस्तरमा सञ्चालन 

गनि सककन े व्यापार 

व्यावसायको पररचय कदन 

⮚  नगरपाशलका शभत्र सञ्चाशलत 

व्यापार व्यावसायहरू 

● ककराना पसल 

● तरकारी पसल 

● मासु पसल 

● कपिा पसल 

⮚ शवद्याथीहरुलाई क-कस्को  घर 

पररवारमा  व्यावसाय तथा 

व्यापार गररएको  छ  सोधने  

⮚ शतनीहरूको सूची बनाएर पररचय 

गराउन े 

⮚ थप केही स्थानीय स्तरमा 

सञ्चाशलत अन्द्य व्यवसायमा भए 

त्यसको  बारेमा समूह समूह बनाइ 

छलर्ल गराउन े साथ ै आवश्यक 

पृष्ठपोषण कदने 

⮚ आफ्नो नगरपाशलका शभत्र 

सञ्चाशलत व्यापार तथा 

व्यवसायको पररचय सोध्ने 

  ⮚ मधुवन  नगरपाशलका 

शभत्र सञ्चालन गनि 

सककन े उद्योगहरूको 

पररचय कदन 

 

⮚ नगरपाशलका शभत्र संचालन गनि 

सककन ेउद्योगहरु  

● खानीजन्द्य    क)  शसमेन्द्ट , 

टायल ब्लक  

                ख ) इट्टा उद्योग 

● कृशषजन्द्य   क) चामल,तेल 

,शपठो शमल  

● वनजन्द्य    क) बेल सबित उद्योग 

      ख) वेत्  बास तथा र्र्निचर 

उद्योग 

⮚ सम्भाशवत उधोगहरु  

● के्रसर उद्योग  

● र्र्निचर उद्योग  

● हस्तकला /काष्ठकला 

उद्योग  

⮚ शवद्याथीहरुको शचत्र तथा श्रव्य, 

दशृ्यको सामाग्रीहरूको 

माध्यमबाट उद्योगको पररचय 

तथा वगीकरणको जानकारी 

गराउन े 

⮚ स्थानीयस्तरमा कुन कुन 

उद्योगहरू सञ्चाशलत  छन् सोध्न े, 

⮚ ती संचाशलत उद्योगहरुको बारेमा 

छलर्ल गराउने तथा शिक्षकले 

आवश्यक सहजीकरण  गने 

⮚ आफ्नो नगरपाशलकामा 

सञ्चाशलत उद्योगहरूको 

नाम र ककशसम तथा ती 

उद्योगहरूबाट उत्पाकदत 

वस्तुहरूको नाम सोध्न े 
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 पयिटकीय स्थलको 

संरक्षणका उपायहरू 

बताउन    

 

⮚ मधुवन नगरपाशलका शभत्र 

रहकेा पयिटकीय स्थलहरू  

खाता जैशवक मागि, िल्ला होम्स्टे, 

भगरहया ताल, कोठीयाघाट, 

ताराताल, कुसुम्बाघाट झोलुंगे पुल 

तथा धार्मिक स्थलहरू   

⮚ पयिटकीय स्थलहरुको 

संरक्षणका उपायहरू 

● नगरपाशलकाशभत्र रहकेा 

पयिटकीय स्थलहरू के- के हुन 

सोध्न े 

● शतनीहरूलाई सूचीकरण गने  

● पयिटकीय स्थलहरूको बारेमा 

शवस्तृत रूपमा जानकारी 

गराउन े  

शवद्याथीहरूको समूह - समूह बनाई 

संरक्षणका उपायहरूको बारेमा 

छलर्ल गराउन े साथै आवश्यक 

पृष्ठपोषण कदने   

मधुवन नगरपाशलकाशभत्र रहकेा 

पयिटकीय स्थलहरूको नाम सोध्न े

र ती पयिटकीय स्थलहरूको 

संरक्षणका उपायहरू सोध्न,े 

   

४.  

स्वास्थ्य  

 

शसकल सेलको पररचय र 

लक्षण बताउन 

⮚ शसकल सेलको पररचय र लक्षण 

 

⮚ शवद्याथीहरूलाई शसकल सेलको 

बारेमा के - के थाहा छ भनी सोध्न,े 

⮚ यो कुन जाशतलाई बकढ दशेखने रोग 

हो ? भनी सोध्न े, 

⮚ शवशभन्न पोिर तथा शभशियोको 

प्रदििन गरेर शसकल सेलको 

पररचय र लक्षण बताउन,े 

⮚ उपलब्ध भएसम्म स्रोत व्यशि 

बोलाएर थप स्पि पाररकदने 

⮚ शसकल सेलको सामान्द्य 

पररचय सोध्न,े 

⮚ शसकल सेलको लक्षण सोध्न े

५. स्थानीय 

समाशजक 

समस्या र 

शवकृशत 

स्थानीयस्तरमा दशेखएका 

सामाशजक समस्या र 

शवकृशतहरूको पशहचान गनि 

स्थानीयस्तरमा दशेखएका सामाशजक 

समस्या र शवकृशत 

शवद्याथीहरूल ेदखेेका वा थाहा पाएका 

सामाशजक समस्या र शवकृशतहरू 

भन्न लगाई शिक्षकले रटपोट गने, 

 समूह बनाई ती समस्या र शवकृशतको 

कारणहरू पशहचान गनि लगाउने 

स्थानीयस्तरमा दशेखएका 

सामाशजक समस्या र 

शवकृशतहरूको सूची 

बनाउन लगाउने 
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शवशभन्न पोिर तथा श्रव्य दशृ्य 

सामग्रीको प्रदििन गद ैती समस्या 

र शवकृशतको बारेमा थप स्पि 

पाररकदने 

   ६. हररत शवद्यालय 

र घरवारी 

बगै ोँचा 

शवद्यालयमा रू्लवारी र 

घरमा घरबारी बगै ोँचा 

शनमािण गनि 

⮚ शवद्यालयमा क्यारी शनमािण  

⮚ घरमा घरबारी बगै ोँचा शनमािण  

⮚ आफ्नो घर टोल र 

नगरपाशलकामा रहकेा 

जशिबुटीहरू  

(पथर चट्टा, तुलसी, शपपला                            

गुजो, बाबरी, बेसार, हरो / बरो                    

कुररल्लो,छशतवन                     

घ्युकुमारी,  मेंथा ) 

⮚ शवद्याथीहरूलाई आफ्नो 

शवद्यालयशभत्र कक्षाकोठा अगाशि 

वा आवश्यकता अनुसार क्यारी 

शनमािण कायिमा अभ्यास गराउने , 

⮚ घरमा क-कसको घरवारी बगै ोँचा छ 

भनी सोध्न े र भए को 

शवद्याथीहरूलाई कसरी गररयो 

अनुभव बताउन लगाउने, 

⮚ अरु शवद्याथीहरूलाई घरबारी 

बगै ोँचा शनमािण गनि प्रोत्साहन गने , 

⮚ स्थानीय नगरपाशलका शभत्र घर 

समुदायमा पाइने जशिबुटीको 

बारेमा  सोध्न े 

⮚ जशिबुटीको बारेमा आवश्यक 

परेमा स्थलगत अध्ययन गराउने   

⮚ शवद्यालयमा रु्लबारी 

शनमािण गराउन े 

⮚ घरबारी बगै ोँचा शनमािणको   

तररका सोध्ने  

⮚ स्थानीयस्तरका 

जशिबुटीहरूको नाम र 

सामान्द्य प्रयोग सोध्न े 

७. सूचना र सञ्चार 

प्रशवशध  

सूचना तथा संचार 

प्रशवशधको पररचय  

⮚ सूचना तथा सञ्चार प्रशवशधका 

साधनहरू  

● रट . भी . 

● मोबाइल  

● इन्द्टरनेट  

● इमेल/ फ्याक्स 

 

⮚ श्रव्य, दशृ्य सामग्री वा शचत्रको 

माध्यमबाट सूचना प्रशवशधका 

साधनहरूको पररचय कदद ै समाज 

वा समुदायमा प्रयोगमा आएका  

साधनहरु के-के हुन प्रश्न गने , 

⮚ समूह-समूह बनाइ सञ्चार 

प्रशवशधका साधनहरुको बारेमा 

⮚ सूचना  प्रशवशधका 

साधनहरूको सूची बनाउन 

लगाउने  
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⮚ सूचना तथा सञ्चार प्रशवशधका 

साधनहरुको पररचय  

छलर्ल गराउन ेर पृष्ठपोषण कदने 

,  

८.  शवपत् 

व्यवस्थापन  

⮚ शवपद ् जोशखम 

न्द्यूनीकरणका उपाय र 

शवपदमा अपनाउन ु पने 

सावाधानीहरू बताउन 

⮚ शवपद जोशखम न्द्यूनीकरणको 

पररचय  

⮚ शवपद पूवि र पिात अपनाइने 

सजगताको जानकारी  

⮚ बबई र कणािली नदी कटान 

व्यवस्थापनमा गररएका 

प्रयासहरूको पशहचान 

 
  

 
 
 
 
 

⮚ शवपद जोशखम न्द्यूनीकरण गने 

उपायलाई शचत्र वा  वृत्तशचत्रको 

माध्यमबाट जानकारी गराउने , 

⮚ शवपद ् पूवि अपनाउनु पने 

सजगता सम्बन्द्धी वृतशचत्र वा 

पोिरको माध्यमबाट जानकारी 

गराउन े  

⮚ बबई तथा कणािली नदी कटान 

शनयन्द्त्रणको लाशग गररएका 

प्रयासहरुको जानकारी गराउने  

⮚ शवपदमा अपनाउनुपने 

सावाधनीहरूको भूशमका 

शनवािह शवशधबाट जानकारी 

गराउन े  

⮚ शवपद जोशखम 

न्द्यूनीकरण  उपायहरू के-

के हुन प्रश्न सोध्न े, 

⮚ शवपदमा अपनाउनु पने 

सावाधनीहरूको बारे प्रश्न 

सोध्न े 

९. जीवनोपयोगी 

सीप र मानव 

मूल्यमा 

आधाररत शिक्षा 

⮚ समय र तनाव 

व्यवस्थापन शसप 

शवकास गने  

⮚ सामाशजक  संजालको 

सामान्द्य पररचय गने  

⮚ अशभभावक शिक्षाको 

पररचय कदन  

⮚ समय र तनाब व्यवस्थापनको 

पररचय  

⮚ समय र तनाब व्यवस्थापनको 

शसपहरु  

⮚ सामाशजक संजालको पररचय  

⮚ अशभभावक शिक्षाको पररचय  

⮚ असल अशभभावकका गुणहरु   

 
 
 
 

⮚ समय र तनाब व्यवस्थापनको 

सामान्द्य पररचय कदद ै यसको 

महत्वको  छलर्ल गद ै

शसकाइमा तनाब व्यवस्थापन 

कसरी गने भने्न शवषयको 

जानकारी गराउने  

⮚ तनाव व्यवस्थापनको आवश्यक 

शसपहरूको जानकारी कदद ै

कक्षाकोठामा अभ्यास गराउने  

⮚ समय र तनाब 

व्यवस्थापनको महत्व 

तथा  पररचय  भन्न 

लगाएर  

⮚ सामाशजक संजालको 

पररचय भन्न लगाएर  

⮚ अशभभावक शिक्षाको 

पररचय  भन्न लगाएर 
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⮚ सामाशजक संजालको पररचय  

कदद ै यसका महत्वको बारेमा 

समूह-समूह बनाइ छलर्ल गद ै

शसकाइमा सामाशजक संजालको 

उपयोग  कसरी गनि सककन्द्छ 

भने्न शवषयमा जानाकारी  कदने  

⮚ अशभभावक शिक्षा भनेको के हो 

भने्न प्रश्न  सोधी 

शवद्याथीहरुलाई मशस्तष्क 

मन्द्थन  गनि लगाउने  

⮚ अशभभावक शिक्षाको पररचय 

कदद ै असल अशभभावकका 

गुणहरुको बारेमा 

शवद्याथीहरुलाई जानकारी 

गराउन े 

⮚ असल अशभभावकका गुणहरु 

बालबाशलका मार्ि त घरका 

अशभभावकहरुलाई जानकारी  

गराउन लगाउने  

⮚ असल अशभभावकका 

गुणहरु  शवद्याथीहरुलाई 

सोध्न े 

 
 
 

 दशैनक जीवनमा 

आइपने सामान्द्य 

शलखत  

दशैनक जीवनमा आइपने 

सामान्द्य शलखत तयार 

पानि (भरपाई लेखन) 

भरपाई लेखन शवद्याथीहरूमा भएको पूवि ज्ञानको 

पशहचान गद ैभरपाईको शजन्द्सी र 

नगदसम्बन्द्धी नमुनाहरू प्रस्तुत गने, 

समूह बनाई शवद्याथीहरूलाई भरपाई 

लेखनको अभ्यास गराउने 

शवद्याथीहरूलाई भरपाई लेखन 

गनि लगाउन े
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२.२.४ कक्षा ७ को शवषय शवस्ततृीकरण   

क्र.

स ं

क्षते्र शसकाइ सक्षमता शवषयवस्तु शवस्तृतीकरण सम्भाशवत शिक्षण शसकाइ 

कक्रयाकलापहरू 

सम्भाशवत मूल्याङ्कन 

 

 

१ 

 

 

हाम्रो मधुवन 

-आफ्नो नगरपाशलकाको 

नक्सा कोनि र मु्य मु्य 

भौगोशलक  स्थान दखेाउन 

- नदी , धार्मिक स्थल 

दखेाउन 

- नगरशभत्रका राशष्ट्रय,नगर 

तथा विा गौरवका 

योजनाहरुको पररचय कदन  

- नगरशभत्रका िैशक्षक संस्था 

र  अवस्थाको वणिन गनि  

-नगरशभत्रका स्वास्थ्य 

संस्थाको  पररचय कदन र 

पाइने सेवा सुशवधा बताउन  

 

⮚ बर्दिया शजल्लाको  नक्सामा मधुवन 

नगरपाशलका पत्ता लगाई मधुवन 

नगरपाशलकाको नक्िा कोनि  

⮚  नगरशभत्र संचाशलत राशस्िय गौरबका 

आयोजनाको पररचय  

⮚ नगर गौरब तथा विा गौरवका 

आयोजनाको जानकारी  

⮚ नगरपाशलकाबाट प्रदान गररन े शिक्षा 

बालबाशलका तथा युवा लशक्षत 

कायिक्रमबारे जानकारी  

⮚ स्थानीय स्वास्थ्यसेवा  प्रदायक संस्थाको 

पररचय कदन  

⮚ स्थानीय स्वास्थ्यसेवा  प्रदायक 

संस्थाबाट प्रदान गररन ेसेवा सुशवधाको 

पररचय  कदन  र सेवा सुशवधा शलन  

 

⮚ नक्िा शनमािण गने शवशभन्न 

शवशधको प्रयोग गरर नक्िा कोने 

अभ्यास  गराउन े 

⮚ मधुवन नगरपाशलकाको 

नक्सामा पने मु्य मु्य स्थान 

, नदी, धार्मिक स्थान , 

पयिटकीय स्थानलाई सांकेशतक 

रुपमा दखेाउने अभ्यास गराउने  

⮚ मधुवन नगरशभत्र सञ्चालीत 

राशष्ट्रय गौरबका आयोजनाको 

बारेमा छलर्ल गराउन े 

⮚ आफ्नो गाउोँ  टोलमा सञ्चालीत  

नगर गौरव तथा विा गौरवका 

आयोजनाको पररचय तथा 

र्ाइदाको बारेमा जानकारी  

⮚ स्थानीय स्वास्थ्यसेवा प्रदायक 

संस्थाहरुल े प्रदान गन े सेवा 

सुशवधाहरुको जानकारी गराउने  

⮚ बर्दिया शजल्लामा मधुवन 

नगरपाशलकाको भौगोशलक 

अवस्थाको पशहचान गरे 

नगरेको अवलोकन गरेर, 

⮚ मधुवन नगरपाशलकाको 

नक्सा कोनि लगाई मु्य मु्य 

स्थान (सङ्केतको प्रयोग 

गरी) दखेाउन लगाउने  

⮚ आफ्नो नगरमा सञ्चालीत 

राशष्ट्रय , नगर तथा विा 

आयोजनाहरुको पररचय कदन 

लगाउने  

⮚ आयोजना संचालनमा 

स्थानीय समुदायको भूशमका 

र र्ाइदाका बारेमा सूची 

बनाउन लगाउने  

⮚ नगरपाशलका शभत्रको िैशक्षक 

अवस्था भन्न लगाउने  
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 ⮚ स्वास्थ्यसेवा प्रदायक संस्थाबाट 

शवद्यालय बालबाशलकालाई 

प्रदान गररएका सेवा 

सुशवधाहरुको र्ाइदा र 

उपयोगको बारेमा जानकी 

गराउन े 

 

⮚ नगरपाशलकाल े शिक्षा , 

बालबाशलका तथा युवाका 

बारेमा संचालन गरेका 

कायिक्रमको सूची बनाउन  

लगाउने  

⮚ नगरशभत्रका स्थानीय 

स्वास्थ्यसेवा प्रदायक 

संस्थाले प्रदान गरेका सेवा 

सुशबधा भन्न लगाउन े 

⮚ स्वास्थ्यसेवा प्रदायक 

संस्थाबाट शबद्यालय 

बालबाशलकालाई प्रदान 

गररएका सेवा सुशबधाहरुको 

र्ाइदा र उपयोग गरे नगरेको 

भन्न लगाउने 
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- नगर कायिपाशलकाको 

गठन र शवषयगत 

सशमशतको नाम बताउन  

 

⮚ नगर कायिपाशलकाको पररचय बताउन  

⮚ नगर कायिपाशलकाको गठन प्रकक्रयाबारे  

वणिन गनि  

⮚ नगर  कायिपाशलका  अन्द्तरगत 

शवषयगत सशमशतको नाम बताउन  

…………….. ………………… 

नगरपाशलका शभत्रका 

स्थानीय लोक सस्कृशतको 

पररचय  कदन  

⮚ स्थानीय लोकसंस्कृशतको पररचय कदन  

⮚ स्थानीय लोकसंस्कृशत कुकुि ते नाच , 

लट्ठी नाच , पन्द्चेबाजा , भुिके नाच , 

सोरठी नाच , मारुनी नाचको 

जानकारी   

⮚ मधुवन नगरपशलका शभत्रका 

स्थानीय लोकसंस्कृशतको 

जानकारी गराउने 

⮚ स्थानीय रुपमा रहकेा 

लोकसंस्कृशतहरुको अभ्यास गनि 

प्रोत्साशहत गने  

⮚ स्थानीय लोकसंस्कृशतको 

सुची बनाउन लगाउने  

⮚ आफ्नो जाशतमा भएका 

लोकसंस्कृशतहरुको नाम भन्न 

लगाउने  

स्थानीय प्राकृशतक सम्पदा  

संरक्षण तथा व्यवस्थापनका 

उपायहरु  

⮚ स्थानीय प्राकृशतक सम्पदाहरुको 

संरक्षण तथा व्यवस्थापनको पररचय 

⮚ स्थानीय प्राकृशतक सम्पदाहरु नदी, 

खोला ,सामुदाशयक वन , जंगल, 

तालको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका 

उपायहरुको बारेमा जानकारी 

⮚ स्थानीय स्तरमा भएका 

प्राकृशतक सम्पदाहरुको बारेमा 

छलर्ल गने  

⮚ स्थानीय स्तरमा भएका 

प्राकृशतक सम्पदाहरु 

सामुदाशयक वन , ताल , नदी 

आकदको अवलोकन भ्रमण 

गराउन े 

 

⮚ स्थानीय स्तरमा भएका 

प्राकृशतक सम्पदाहरु 

सामुदाशयक बन , ताल , नदी 

आकदको सूची बनाउन 

लगाउने  

⮚ स्थानीय स्तरमा भएका 

प्राकृशतक सम्पदाहरुको  

बारेमा पररयोजना कायि कदने  
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⮚ प्राकृशतक सम्पदाहरुबाट 

स्थानीय समाजमा भएका 

र्ाइदाहरु बारे 

अशभभाबकसोँग सोधेर लेख्न 

लगाउने   

कृशषमा आधुशनकीकरण र 

यसका चुनौतीहरु  

⮚ कृशषमा प्रयोग हुन ेआधुशनक उपकरणको 

बारेमा जानकारी 

⮚ आधुशनक कृशषसोँग पररशचत भइ आफ्नो 

रुची र क्षमता अवसरको सदपुयोग  

⮚ कृशष क्षेत्रमा  आधुशनक सूचना प्रशवशधको 

जानकारी शलई उपयोग  

⮚ आधुशनक कृशषका चुनौती तथा 

समस्यासोँग जानकार   

⮚ परम्परागत र आधुशनक कृशष प्रशवशधको 

जानकारी शलन  

⮚ गाउोँघरमा कृशषमा प्रयोग हुन े

आधुशनक उपकरणको बारेमा 

जानकारी कदने  

⮚ परम्परागत र आधुशनक 

प्रशवशधशबच छलर्ल गराउने र 

र्ाइदा तथा बेर्ाइदा बताईकदने  

⮚ कृशषका आधुशनक प्रशवशधहरुको 

जानकारी गराउने  

⮚ कृशष क्षेत्रमा प्रयोग हुन ेआधुशनक 

सूचना प्रशवशधको बारेमा सूची 

बनाउन लगाउने  

⮚ आधुशनक कृशषका चुनौशतहरु 

मल,  शबउ, बजार , ज्ञान ,शसप 

, उपकरणको उपलब्धता 

आकदको बारेमा   छलर्ल 

गराउन े 

⮚ गाउोँघरमा कृशषमा प्रयोग हुने 

आधुशनक उपकरणको बारेमा 

पररयोजना कायि कदने 

⮚ परम्परागत र आधुशनक 

प्रशवशधशबच र्रक छुट्टयाउन 

लगाउने 

⮚ कृशष क्षेत्रमा प्रयोग हुने 

आधुशनक सूचना प्रशवशधको 

बारेमा सूची बनाउन 

लगाउने  

⮚ आधुशनक कृशषका 

चुनौशतहरुको सूची बनाउन 

लगाउने  
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  गाईभै ोँसी पालनसम्बन्द्धी 

आधारभूत जानकारी कदन 

⮚ गाईभै ोँसी पालन ⮚ शवद्याथीहरूल ेपाल्द ैआएका 

पिुपन्द्छीहरू पालैपालो 

सोध्न,े 

⮚ शवद्याथीहरूबाट आएका जवार् 

रटपोट गने त्यसमध्ये 

गाईभै ोँसीपालन कसरी गरेका 

छन् भनी सोध्न,े  

⮚ थप िैशक्षक सामग्री प्रदििन गने, 

⮚ स्रोत व्यशि बोलाएर वा क्षेत्र 

भ्रमण  गराउन े र 

गाईभै ोँसीपालनको जानकारी 

गराउन,े 

⮚ शवद्याथीहरूलाई 

गाईभै ोँसीपालन कसरी गरेका 

छन् भनी सोध्न,े  

⮚  

२ 

 

स्थानीय पेसा 

ब्यवसाय र 

आर्थिक 

कक्रयाकलाप  

स्थानीय क्षेत्रमा ब्यापार 

ब्यबसायको आवश्यकता र 

योगदान  

⮚ स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक कक्रयाकलापका 

लाशग 

अपनाईएका पेसा , ब्यवसायको पररचय 

कदन 

⮚ स्थानीय क्षेत्रमा संचाशलत पेिा , 

ब्यबसाय र आर्थिक कक्रयाकलापको 

खोजी गरर जानकारी शलन  

⮚ स्थानीय क्षेत्रमा संचाशलत पेसा , 

ब्यवसायले स्थानीय क्षेत्रमा पुयािएको 

योगदान र यसको आवश्यकता  

⮚ स्थानीय पेसा ब्यवसायीसंग 

अन्द्तरकक्रया गने  

⮚ स्थानीय क्षेत्रमा संचाशलत पेसा , 

ब्यवसायको अवलोकन भ्रमण 

गराउन े

⮚ स्थानीय क्षेत्रमा सञ्चाशलत पेसा 

, ब्यवसाय र आर्थिक 

कक्रयाकलाप सोँग सम्बशन्द्धत 

स्रोत र अशभभावकसंग सम्पकि  

गने  

⮚ स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक 

कक्रयाकलापका लाशग 

अपनाईएका पेसा 

ब्यवसायको सूची बनाउन 

लगाउने  

⮚ स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक 

कक्रयाकलापका लाशग 

अपनाइएका पेसा 

ब्यवसायले पुयािएको 

योगदान प्रस्तुत गनि लगाउने   

⮚ स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक 

कक्रयाकलापका लाशग 



 

 

 

“ हाम्रो मधवुन ”       58  

अपनाइएका पेसा 

ब्यवसायको आवश्यकता  

भन्न लगाउने   

 

 

 स्थानीय स्तरमा सञ्चालन 

गनि सककन े उद्योगका 

चुनौशतहरु 

⮚ स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गनि सककन े

उद्योगका   आर्थिक ,  सामाशजक , 

भौशतक  चुनौशतहरु  

⮚ स्थानीय उद्योगहरुको आर्थिक , 

सामाशजक, भौशतक चुनौशतहरू 

केलाई समूहगत छलर्ल गने , 

गराउन े 

⮚ स्थानीय उद्योगीहरूसोँग उद्योग 

व्यवसायमा हुनसके्न वा आइपनि 

सके्न चुनौती र समाधानका 

उपायहरूको अन्द्तरकक्रया गने  

⮚ स्थानीय उद्योगहरुको 

अवलोकन भ्रमण गराई उि 

उद्योगमा हुन ् सके्न 

चुनौशतहरुको बारेमा छलर्ल 

गरी  बुोँदागत रुपमा प्रस्तुत गने  

⮚ स्थानीयस्तरम

ीा सञ्चाशलत 

उद्योगहरूको 

क्षेत्र भ्रमण 

गराई 

पररयोजना 

कायि कदने 
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 पयिटकीय स्थलको प्रचार 

प्रसार एबम प्रबधिनमा 

सहयोग गनि  

⮚ पयिटकीय क्षेत्रहरु मठ  मशन्द्दर, मशस्जद , 

गुम्बा , चचि, ताल ,नदी ,पुल आकदको 

प्रचार प्रसार एवम प्रवधिन   

⮚ समाज र दिेका लाशग स्थानीय 

पयिटकीय क्षेत्रहरुको 

योगदानबारे छलर्ल चलाउन े

र वणिन गने  

⮚ स्थानीय कुन ै एक पयिटकीय 

स्थलको भ्रमण गराई प्रचार 

प्रसार र प्रबधिनका लाशग 

आवश्यक तररकाबारे छलर्ल 

गने  

⮚ पयिटकीय क्षेत्रहरूको प्रचार 

प्रसार र प्रबधिनमा 

शवद्याथीहरूको भूशमका 

सम्बन्द्धी छलर्ल गराउन े 

⮚ पयिटकीय क्षेत्रहरुको प्रचार 

प्रसार र प्रबधिनबारे 

प्रश्नोत्तर गने गराउन े 

⮚ पयिटकीय स्थलहरूको 

प्रचार प्रसार सम्बन्द्धी 

विृत्वकलाको आयोजना 

गने  

⮚ बहुबैकशल्पक प्रश्नहरू गने  

३. स्वास्थ्य शसकल सेलको वतिमान 

अवस्था र यसका कारण 

पशहचान गनि 

⮚ शसकल सेलको वतिमान अवस्था र 

कारण 

⮚ शवद्याथीलाई घर गाउोँ  तथा 

नगरपाशलकामा शसकल सेलको 

वतिमान अवस्था  र यसका 

कारण सोध्न े

⮚ शचत्र,पोिर वा श्रव्यदशृ्य 

सामग्रीको प्रयोग गरी 

शसकलसेलको वतिमान अवस्था 

र कारण बताउन,े 

 

⮚ शवद्याथीलाई घर गाउोँ  

तथा नगरपाशलकामा 

शसकल सेलको वतिमान 

अवस्था र कारण सोध्न,े 
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४.  स्थानीय 

सामाशजक 

समस्या 

स्थानीयस्तरमा दशेखएका 

सामाशजक समस्या र 

शवकृशतहरूका नकारात्मक 

प्रभाव बताउन 

स्थानीयस्तरमा दशेखएका सामाशजक 

समस्या र शवकृशतहरूका नकारात्मक 

प्रभाव  

स्थानीयस्तरमा दशेखएका सामाशजक 

समस्या र शवकृशतहरूको प्रभाव 

भन्न लगाउने, 

 नाटक तथा भूशमका शनवािह गनि 

लगाउने 

श्रव्य दशृ्य सामग्रीको प्रयोग गरी थप 

स्पि पाररकदन े

स्थानीयस्तरमा दशेखएका 

सामाशजक समस्या र 

शवकृशतहरूका नकारात्मक 

प्रभावहरूको सूची बनाउन े

 ५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  हररत 

शवद्यालय र 

घरवारी बगै ोँचा 

 

 शवद्यालयमा रु्लबारी र 

घरमा करेसाबारी 

शनमािणमा सहभागी , 

आफ्नो घरटोल  र 

नगरपाशलकामा रहकेा 

जशिबुटीको सूची तयार गनि  

⮚ हररत शवद्यालय शनमािणका लाशग 

आवश्यक आधारभूत पक्षहरु पशहचान 

गनि  

⮚ हररत शवद्यालय प्रवधिनमा बाल 

क्लब , इको क्लबको भूशमका पशहचान 

गनि  र अबलम्बन गनि  

⮚  घरमा  अशभभाबकको 

सहयोगमा करेसाबारी शनमािण गनि  

⮚ स्थानीय स्तरमा रहकेा 

लाभदायक जशिबुटीहरु पशहचान गनि  

⮚ शवद्यालयमा रु्लबारी  

शनमािणमा सहभागी गराउन े 

⮚ शवद्यालय क्षेत्रमा उत्पन्न 

हुन ेर्ोहोर ब्यवस्थापनमा सकक्रय 

सहभागी गराउन े 

⮚ शवद्यालय क्षेत्रमा 

्लाशस्टक जन्द्य सामग्रीको 

प्रयोगमा शनरुत्साशहत गने  

⮚ हररत शवद्यालय 

प्रवधिनमा बाल क्लब , इको 

क्लबलाई पररचालन तथा उपाय 

खोजी गनि लगाउने   

⮚ शवद्यालयमा रु्लबारी  

शनमािणमा सहभागी भए 

नभएको अवलोकन गने  

⮚ शवद्यालय क्षेत्रमा 

उत्पन्न हुने र्ोहोर तथा 

्लाशस्टक जन्द्य सामग्रीलाई 

सही व्यस्थापन गरे नगरेको 

अवलोकन गने  

⮚ घरमा  घरबारी बगै ोँचा 

शनमािणमा सहयोग गरे 

नगरेको अशभभावकसोँग 

प्रशतकक्रया शलने  

⮚ घरमा  घराबारी 

बगै ोँचा लगाईएका बोट 

शबरुवाको  पररयोजना कायि 

कदने  
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⮚ परम्परागत रुपमा प्रयोग गररद ै

आएका स्थानीय जशिबुटी र 

शतनको उपयोशगताबारे छलर्ल 

गराउन े  

⮚ घरमा  घरबारी बगै ोँचामा 

लगाईएका बोटशबरुवाको 

र्ाइदाको सूची बनाउन 

लगाउने  

⮚ परम्परागत रुपमा प्रयोग 

गररद ै आएका स्थानीय 

जशिबुटीको पररयोजना 

कायि कदने  

⮚ परम्परागत रुपमा प्रयोग 

गररद ै आएका स्थानीय 

जशिबुटीको उपयोशगताको 

समूहगत छलर्ल गरर 

प्रस्तुत गनि लगाउने  

६. सूचना र सञ्चार 

प्रशवशध  

सूचना र सञ्चार प्रशवशधको 

पररचय , आवश्यकता , 

महत्व बताउन   

  

⮚ दशैनक प्रयोगमा आउने सूचना 

तथा संचारका साधनहरुको 

सुरशक्षत उपयोग  

⮚ आधुशनक सूचना प्रशवशधको 

आबस्यकता र महत्व बताई 

प्रयोग गनि  

⮚ दशैनक प्रयोगमा आउने 

सूचना तथा संचारका 

साधनहरुको सुरशक्षत 

उपयोगका तररकाहरु 

बताउन े 

⮚ आधुशनक सूचना तथा संचारका 

साधनहरु कम््युटर  ( इमेल , 

इन्द्टरनेट , अनलाईन च्याट , 

⮚ दशैनक प्रयोगमा आउने 

सूचना तथा संचारका 

साधनहरुको सुरशक्षत 

उपयोगका 

तररकाहरुको सूची 

बनाउन लगाउने    

⮚ आधुशनक सूचना तथा 

सञ्चारका साधनहरु कम््युटर  

( इमेल , इन्द्टरनेट , 

अनलाईन च्याट , शभशियो 
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⮚ सुचना प्रशवशधको आवश्यकता 

बोध गरर कम््युटर , टेशलर्ोन र 

मोबाइलको सामान्द्य प्रयोग गनि  

शभशियो च्याट ) आवश्यकता र 

महत्वको बणिन गने   

⮚ सूचना तथा सञ्चार प्रशवशधको  

शसकाई कक्रयालापमा  प्रयोग गनि 

पे्रररत गने  

च्याट ) सशह सदपुयोग गने 

तररका भन्न लगाउन े 

७.  शवपत् 

व्यवस्थापन  

 सुरशक्षत शबद्यालयको 

पररचय र शवपद 

ब्यवस्थापनमा समुदायको 

भूशमका  

⮚ सुरशक्षत शवद्यालयको पररचय र 

आवश्यकता  

⮚ स्थानीय स्तरमा घट्न सके्न 

शवपदहरु (बाढी, पशहरो, िुबान, 

जलबायु पररबतिन, खिरेी, िढेलो 

, बाोँध भत्कन ु माशनस र वन्द्यजन्द्त ु

शबचको द्वन्द्द )  न्द्यूनीकरणमा 

समुदायको भूशमका  

⮚ शवपद पूवितयारी  तथा प्रशतकायि 

सम्बशन्द्ध सचेतना  

⮚ शवपद पशछको अबस्थामा 

पुनस्थापना कायिक्रम  

 
 
 
 
 
 

⮚ सुरशक्षत शवद्यालयका 

लाशग आवश्यक आधारभूत 

कुराहरुको छलर्ल गने  

⮚ आफ्नो शबद्यालय 

कक्षाकोठा सुरशक्षत रह े

नरहकेो  अबलोकन 

गराउन े 

⮚ शवपद जोशखम 

न्द्यूनीकरणका उपायहरुको 

सूची बने कक्षामा छलर्ल 

गने  

⮚ शवपद पूवि तयारीको 

अभ्यास गराउने  

 

⮚ स्थानीय स्तरमा घट्न सके्न 

सम्भाव्य शवपदका बारेमा 

शवद्याथीहरुसोँग 

अन्द्तरकक्रया गने  

⮚ सुरशक्षत शवद्यालयका 

लाशग आबस्यक 

आधारभूत कुराहरुको 

सूची बनाउन लगाउने 

⮚ आफ्नो शवद्यालय 

कक्षाकोठा सुरशक्षत रह े

नरहकेो  प्रस्तुत  गनि 

लगाउने  

⮚ शवपद जोशखम 

न्द्यूनीकरणका 

उपायहरुको सूची 

बनाउन लगाउने  

 

⮚ शवपद पूवि तयारीको 

अभ्यास अवलोकन  

 

⮚ स्थानीयस्तरमा घट्न 

सके्न सम्भाव्य शवपदका 

बारेमा 

शवद्याथीहरूलाई भन्न 

लगाउने  
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८. जीवनोपयोगी 

सीप र मानव 

मूल्यमा 

आधाररत 

अशभभावक 

शिक्षा  

⮚ घर शवद्यालयमा हुन े

सामान्द्य शववादमा 

मध्यस्थता गन े शसपको 

शवकास गनि ,  

⮚ अशभभावक र 

छोराछोरीशबचको 

पारस्पररक सहयोग  

⮚ दशैनक शजबनमा आइपने 

सामान्द्य शलखत लेखन 

शसप शवकास गने   

⮚ घर शवद्यालयमा हुने सामान्द्य 

शववादमा मध्यस्थता ,सहयोग , 

समस्या समाधान , समालोचनात्मक 

सोचाई तथा शनणिय क्षमता , 

सहानुभूशत र सञ्चार शसपको शवकास  

⮚ अशभभावक  र छोराछोरीशबचको 

पारस्पररक सहयोगको बानीको 

शवकास गनि  छोराछोरीलाई सपना र 

लक्ष्यको योजना बनाउन मद्यत 

गने,प्रिंसा र प्रोत्साहन गने, साथी 

बने्न, मनोशवज्ञान बुझ्ने, घरको 

वातावरण िान्द्त बनाउने,असल 

सस्कार र समय कदने   

⮚ दशैनक शजवनमा आइपने सामान्द्य 

शलखतहरु तमसुक  लेखन शसपको 

शवकास  

 

 

⮚ घर शवद्यालयमा हुन ेसामान्द्य 

शववादमा मध्यस्थता ,सहयोग 

, समस्या समाधान , 

समालोचनात्मक सोचाई तथा 

शनणिय क्षमता, सहानुभूशत  र 

संचार शसपसंग सम्बशन्द्धत 

श्रब्यदषृ्य सामग्रीको प्रयोग 

गने  

⮚ घर शवद्यालयमा हुन ेसामान्द्य 

शववादमा मध्यस्थता, 

सहयोग, समस्या समाधान, 

समालोचनात्मक सोचाई तथा 

शनणिय क्षमता, सहानुभूशत  र 

सञ्चार शसपसोँग सम्बशन्द्धत 

लघुनाटक प्रदसिन गने  

⮚ अशभभावक  र 

छोराछोरीशबचको पारस्पररक 

सहयोग सम्बन्द्धमा शवद्याथी र 

अशभभाबक सोँग अन्द्तरकक्रया 

गने  

⮚ तमसुक  लेखन शसपको 

प्रयोगात्मक अभ्यास गराउन े  

⮚ श्रब्यदषृ्य सामग्री र 

लघुनाटक प्रदििन गदाि  

मध्यस्थता, सहयोग,  

सहानुभूशतको भावना   

प्रकट गरे नगरेको 

अवलोकन गने 

⮚ अशभभावक  र 

छोराछोरीशबचको 

पारस्पररक सहयोग 

सम्बन्द्धमा अशभभावक सोँग 

सोधपुछ गने   

⮚ दशैनक जीबनमा आइपने 

सामान्द्य तमसुक  लेख्न 

लगाउने   
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२.२. कक्षा ८ को शवषय शवस्ततृीकरण 

क्र.स ं क्षते्र शसकाइ सक्षमता शसकाइ उपलब्धी 

शवषयवस्त ुशवस्ततृीकरण 

सम्भाशवत शिक्षण शसकाइ 

कक्रयाकलापहरू 

सम्भाशवत मलू्याङ्कन पाठ्यघण्टा 

१. 

 
 
 
 

 

⮚ हाम्रो मधुवन  
⮚ आफ्नो न. पा. 

बाट प्रदान 

गररन ेसेवा 

सुशवधाको 

जानकारी 

हाशसल गनि  

⮚ आफ्नो न. पा. बाट 

प्रदान गररन ेसेवा 

सुशवधा बताउन  

 

⮚ न. पा. बाट प्रदान हुन े

सेवा सुशवधा भन्न 

लगाउने, प्रश्नोत्तर गन,े 

छलर्ल गराउन,े समूह 

कायि, प्रदििन गराउन ेर 

आवश्यक पृष्ठपोषण कदने  

⮚ न. पा. बाट प्रदान गररने 

सेवा सुशवधाको सूची 

बनाउन लगाउने र 

आवश्यक पृष्ठपोषण कदने  

 

 

⮚ नगर 

कायिपाशलका र 

शवषयगत 

सशमशतको कायि 

बताउन  

⮚ नगर कायिपाशलकाको 

मु्य कायिहरु:-  

१. बजेट शनमािण सम्बन्द्धी  

२. कानून शनमािण  

३. शवकास शनमािण  

४. कर शनधािरण  

५. न्द्याशयक कायि   

⮚ नगराकायिपाशलकाको 

मु्य मु्य कायि के के हुन ्

? भनी सोध्न े 

(प्रश्नोत्तर, छलर्ल, 

समूहकायि, सूची शनमािण ) 

⮚ सामाशजक शवकास 

सशमशत अन्द्तगित पने 

िाखाका नाम र काम 

सोध्न ेपृष्ठपोषण  कदने  

⮚ नगरपाशलकाको कुन ैमु्य 

कायिहरू बताउन लगाउन े

⮚ सामाशजक शवकास सशमशत 

अन्द्तगितका िाखाहरुको 

नाम र काम बताउन 

लगाउने 

 

⮚ नगरपाशलकाका 

स्थानीय लोक 

संस्कृशतको महत्त्व 

र संरक्षणका 

उपाय बताउन  

⮚ नगरपाशलकाका 

स्थानीय लोक 

संस्कृशतको महत्व र 

संरक्षणका उपाय 

बताउन 

⮚ प्रश्नोत्तर, छलर्ल, 

समूहकायि द्वारा लोक 

संस्कृशतको महत्त्व र 

संरक्षणका उपाय भन्न/ 

⮚ नगरपाशलकाका लोक 

संस्कृशतका महत्त्व र उपाय 

भन्न लगाउने 
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लेख्न लगाउने  र 

पृष्ठपोषण कदने   

⮚ स्थानीय 

प्राकृशतक सम्पदा 

ह्रास हुनुका 

कारण र 

संरक्षणमा 

स्थानीय 

व्यशिको भूंशमका  

⮚ प्राकृशतक सम्पदा ह्रास 

हुनुका कारण र संरक्षणमा 

स्थानीय व्यशिको भूंशमका 

⮚ प्रश्नोत्तर, छलर्ल द्वारा 

प्राकृशतक सम्पदा ह्रास 

हुनुका कारणहरु 

शवद्याथीलाई सोध्न ेर 

ररपोटि गने  

⮚ त्यसपशछ शिक्षकले 

कारण बताई कदने  

⮚ स्थानीय व्यशिको 

भूशमका बारेमा 

पररयोजना तथा समूह 

कायि कदने  र संकलन 

गने,  

⮚ शवद्याथील ेलेखकको 

भूशमकालाई समेटेर सूची 

प्रदििन गररकदन ेर 

आवश्यक पृष्ठपोषण कदने  

⮚ प्राकृशतक सम्पदाको 

संरक्षणमा स्थानीय व्यशिको 

भूशमकाको सूची बनाउन 

लगाउने 

 

 
 
 

२ 

⮚ स्थानीय 

पेसा, 

व्यवसाय र 

आर्थिक 

⮚ स्थानीय कृशष 

पेसाको महत्त्व र 

स्थानीय क्षेत्रमा 

पुर्याएको 

आर्थिक योगदान  

⮚ स्थानीय कृशष पेसाको 

महत्त्व र स्थानीय क्षेत्रमा 

पुर्याएको आर्थिक 

योगदान 

⮚ सविप्रथम शवद्याथीलाई 

आफ्नो क्षेत्रमा हुन ेकृशष 

पेसा र त्यसको महत्त्व 

सोधेर रटपोट गद ैप्रि 

रुपमा लेखेर दखेाई कदने 

⮚ कृशष पेसाको महत्व लेख्न र 

भन्न लगाउने 

⮚ कृशष पेसाले स्थानीय क्षेत्रमा 

पुयािएको आर्थिक 
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कक्रयाकला

प 

⮚ कृशष पेसाले स्थानीय 

क्षेत्रमा पुयािएको आर्थिक 

योगदानबारे प्रश्न सोध्न,े 

रटपोटि गन ेर 

योगदानलाई बुोँदागत 

रुपमा प्रदििन गने  

योगदानबारेमा लेख्न र भन्न 

लगाउने 

 

माछा र 

बङ्गुरपाल

न सम्बन्द्धी 

आधारभूत 

जानकारी 

कदन 

⮚ माछा र बङ्गुरपालन ⮚ शवद्याथीहरूल े पाल्द ै

आएका पिुपन्द्छीहरू 

पालैपालो सोध्न,े 

⮚ शवद्याथीहरूबाट आएका 

जवार् रटपोट गने त्यसमध्ये 

माछा र बङ्गुरपालन कसरी 

गरेका छन् भनी सोध्न,े  

⮚ थप िैशक्षक सामग्री प्रदििन 

गने, 

⮚ स्रोत व्यशि बोलाएर वा 

क्षेत्र भ्रमण  गराउन ेर 

गाईभै ोँसीपालनको 

जानकारी गराउने, 

⮚ शवद्याथीहरूलाई माछा र 

बङ्गुरपालन कसरी गरेका छन् 

भनी सोध्न,े  

⮚ क्षेत्र भ्रमण  गराई 

शवद्याथीहरूलाई माछा र 

बङ्गुरपालनसम्बन्द्धी 

पररयोजना कायि कदने 

 

⮚ स्थानीयस्तरम

ीा सञ्चालन 

गनि सककन े

व्यापार 

व्यवसायका 

चुनौती एवं 

⮚ स्थानीयस्तरमा 

सञ्चालन गनि सककन े

व्यापार व्यवसायका 

चुनौती एवं 

सम्भावना  

⮚ शवद्याथीको गाउोँ  टोलमा 

सञ्चालन भएका व्यापार 

व्यवसायहरूमा दशेखएका 

चुनौतीहरू, सम्भावनाहरु 

भन्न लगाउने र रटपोटि 

गने र आवश्यक पृष्ठपोषण 

कदने   

⮚ व्यापार व्यवसायहरुमा 

दशेखएका चुनौतीहरू सोध्न े

⮚ व्यापार व्यवसायहरुमा 

दशेखएका सम्भावनाका सूची 

बनाउन लगाउने 
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समस्या 

बताउन  

⮚ स्थानीय 

स्तरमा 

उद्योगको 

आर्थिक 

योगदान 

बताउन  

⮚ स्थानीय स्तरमा 

उद्योगको आर्थिक 

योगदान बताउन 

⮚ शवद्याथीहरुसोँग 

स्थानीयस्तरमा चलेका 

उद्योगले गरेको आर्थिक 

योगदान सोध्न,े रटपोट 

गने र आवश्यक पृष्ठपोषण 

कदने  

⮚ स्थानीय स्तरमा चलेका 

उद्योगहरुको आर्थिक 

योगदान भन्न/ लेख्न लगाउने 

 

 
 

 ⮚ स्थानीय स्तरमा 

पयिटन 

व्यवसायको 

सम्भावना र 

चुनौतीको 

पशहचान  

⮚ स्थानीय स्तरमा पयिटन 

व्यवसायको सम्भावना र 

चुनौतीको  

⮚ शवद्याथीको गाउोँ  टोलमा 

भएका पयिटन व्यवसायको 

सम्भावना र चुनौती भन्न 

लगाइ रटपोट गने  

⮚ छलर्लको अन्द्तमा आवश्यक 

पृष्ठपोषण कदने  

⮚ शतम्रो गाउोँ  टोलमा भएका 

पयिटन व्यवसायको 

सम्भावना र चुनौती भन्न र 

लेख्न लगाउने 

 

 

३  ⮚ स्वास्थ्य  ⮚ शसकल सेलको 

न्द्युनीकरण र 

उपचार शवशध 

बताउन 

⮚  

⮚ शसकल सेलको 

न्द्युनीकरण र उपचार 

शवशध  

⮚ शसकल सेलको न्द्युनीकरण 

गनि आवश्यक योजनाको 

शवषयमा छलर्ल गद ै

बुोँदा रटपोट गनि लगाउने, 

⮚ शसकलसेल न्द्यूनीकरण 

गनिका लाशग 

शवद्याथी,समुदाय तथा 

अन्द्य सरोकारवालाहरूको 

भूशमका र गनिसके्न कायि 

एवम्  प्रयाससम्बन्द्धी 

छलर्ल गनेीे र 

आवश्यक जानकारी कदने 

⮚ शसकलसेल न्द्यूनीकरण 

गनिका लाशग 

शवद्याथी,समुदाय तथा अन्द्य 

सरोकारवालाहरूको 

भूशमका र गनिसके्न कायिहरू 

बताउन लगाउने 
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४. स्थानीय 

सामाशजक 

समस्या र 

शवकृती 

स्थानीयस्तरमा 

दशेखएका 

सामाशजक 

समस्या र शवकृशत 

न्द्यूनीकरणका 

उपायहरूको 

जानकारी कदन 

 स्थानीयस्तरमा दशेखएका 

सामाशजक समस्या र 

शवकृशतहरूको सूची बनाउोँद ै

न्द्यूनीकरण गनिका लाशग 

शवद्याथी,समुदाय तथा अन्द्य 

सरोकारवालाहरूको भूशमका 

र गनिसके्न कायि एवम्  

प्रयाससम्बन्द्धी छलर्ल गन,े 

 नाटक तथा भूशमका शनवािह गनि 

लगाउने 

श्रव्य दशृ्य सामग्रीको प्रयोग गरी 

थप स्पि पाररकदने 

स्थानीयस्तरमा दशेखएका 

सामाशजक समस्या र 

शवकृशतहरूका न्द्यूनीकरण 

गनिका लाशग क कसल े के 

भूशमका शनवािह गनि सक्छ सोध्न 

 

५  ⮚ हररत 

शवद्यालय  

⮚ शवद्यालयमा 

रू्लबारी र घरमा 

करेसाबारी 

शनमािणमा 

सहभागी हुन 

⮚ आफ्नो घर 

टोलमा 

नगरपाशलका 

क्षेत्रमा रहकेा 

जशिबुटीको 

शविेषता एवं 

महत्त्व बताउन  

⮚ शवद्यालयमा रु्लबारी र 

घरमा करेसाबारी 

शनमािण 

⮚ आफ्नो घर टोलमा घर 

टोलमा नगरपाशलका 

क्षेत्रमा रहकेा 

जशिबुटीको शविेषता 

एवं महत्त्व 

⮚ रू्लबारी तथा करेसाबारी 

शनमािण र अनुगमन 

पृष्ठपोषण कदने  

⮚ जशिबुटीको शविेषता एवं 

महत्त्व सोध्न,े रटपोटि गन ेर 

पृष्ठपोषण 

कदने  

⮚ शवद्यालयमा रु्लबारी र 

घरमा करेसाबारी 

शनमािणमा सहभागी  गराई 

आवश्यक पररयोजना कायि 

कदने 

⮚ स्थानीयस्तरमा आफ्नो घर, 

टोल, नगरपाशलका क्षेत्रमा 

रहकेा जशिबुटीको शविेषता 

र महत्त्व लेख्न लगाउने 
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६.  ⮚ सूचना र 

सञ्चार 

प्रशवशध  

⮚  सूचना र 

सञ्चारको प्रयोग 

र प्रयोगमा 

सावधानी 

अपनाउन  

⮚ सूचना र सञ्चारको 

प्रयोग र प्रयोगमा 

सावधानीका उपाय 

(साइबर क्राइम, सूचना 

र प्रशवशधको प्रोयोगमा 

ध्यान कदनुपने कुराहरु) 

⮚ सूचना र सञ्चारको प्रयोग 

गदाि ध्यान कदनुपने कुराहरु 

के के हुन सक्छन ? सोध्न,े 

रटपोट गन ेर पृष्ठपोषण 

कदने  

⮚ सूचना र सञ्चारको प्रयोग 

गदाि ध्यान कदनुपने कुराहरु 

भन्न लगाउने 

 

७  शवपत  

व्यवस्थापन 

सहयोगी संस्था र 

स्थानीय तहको 

भूशमका  

⮚ शवपत व्यवस्थापनमा 

सहयोगी संस्था र स्थानीय 

तहको भूशमका (रेिक्रस, 

स्थानीय क्लब वातावरण 

तथा शवपत व्यवस्थान 

इकाई) 

⮚ शवपत व्यवस्थापनमा 

सहयोगी संस्था र 

स्थानीय तहको भूशमका 

सम्बन्द्धमा सोध्न,े रटपोट 

गने र आवश्यक पृष्ठपोषण 

कदने  

⮚ शवपत व्यवस्थापनमा 

सहयोगी संस्था र स्थानीय 

तहको भूशमका भन/ लेख 

 

८ जीवनोपयोगी 

सीप र मानव 

मूल्यमा 

आधाररत 

शिक्षा 

⮚ Bullying 

(बदवासी र 

छेिछाि) शवरुद्द 

प्रशतरोध र 

िशिकरण शसप 

शवकास गने,  

⮚ Resilience 

सीप (आरु्लाई 

जस्तोसुकै 

पररशस्थशतमा 

पशन समायोजन 

गरर सही शनणिय 

शलन सके्न क्षमता)  

को शवकास गन े 

 

⮚ Bullying शवरुद्द 

प्रशतरोध र िशिकरण 

सीप  

⮚ Resilience (आरू्लाई 

जस्तोसुकै पररशस्थशतमा 

पशन समायोजन गरी 

सही शनणिय शलन सके्न 

क्षमता) सीप 

 

⮚   अशभभावकको प्रकार ( 

शनरंकुि(authoritarian

), 

प्रजाताशन्द्त्रक(democra

tic),स्वच्छदतावादी( 

permissive)र 

⮚ Bullying शवरुद्द प्रशतरोध 

गने तररका सोध्न,े रटपोट 

गने र पृष्ठपोषण कदने  

⮚ Resilience शसप 

(आरु्लाई जस्तोसुकै 

पररशस्थशतमा पशन 

समायोजन गरर सही 

शनणिय शलन सके्न क्षमता) 

को बारे सोध्न,े रटपोट गने 

र आवश्यक  पृष्ठपोषण 

कदने 

⮚  अशभभावकका प्रकारको 

वारेमा शवद्याथीलाई 

जानकारी कदद ैअसल 

⮚ Bullying शवरुद्द प्रशतरोध 

गने तररकाहरू सोध्न े

⮚ Resilience सीप 

(आरू्लाई जस्तोसुकै 

पररशस्थशतमा पशन 

समायोजन गरी सही शनणिय 

शलन सके्न क्षमता) शवकास 

गनि आवश्यक व्यवहारहरू 

सोध्न े

 

⮚  अशभभावकको वगीकरण 

गनि लगाई   असल 

अशभभावकको भूशमका / 

शजम्मेवारीहरू सोध्न े
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वेवास्तावादी 

(neglectful)र असल 

अशभभाकका भूशमका/ 

शजम्मेवारी  

अशभभावकको भूशमका 

सम्बन्द्धमा सोध्न,े रटपोट 

गने र पृष्ठपोषण कदने   

 दशैनक जीवनमा 

आइपने सामान्द्य 

शलखत  

दशैनक जीवनमा 

आइपने सामान्द्य 

शलखत तयार पानि ( 

सम्झौता पत्र तथा 

बैङ्क भौ ोँचर ) 

सम्झौता पत्र तथा बैङ्क 

भौ ोँचर  

शवद्याथीहरूमा भएको पूवि ज्ञानको 

पशहचान गद ैसम्झौता पत्र तथा 

बैङ्क भौ ोँचरसम्बन्द्धी नमुनाहरू 

प्रस्तुत गन,े 

समूह बनाई शवद्याथीहरूलाई 

सम्झौता पत्र तथा बैङ्क भौ ोँचर 

लेखनको अभ्यास गराउने 

शवद्याथीहरूलाई सम्झौता पत्र तथा 

बैङ्क भौ ोँचरसम्बन्द्धी पररयोजना 

कायि कदने 
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पररच्छेद ३  

मलू्याङ्कन योजना 

शवद्याथी मूल्याङ्कन आधारभूत तहमा शनणियात्मक पद्धशतभन्द्दा बढी शनमािणात्मक सुधारात्मक मूल्याङ्कन पद्धशतका आधारमा शवद्याथीको शसकाइलाई सुशनशित गनुिपनेछ । 

शनमािणात्मक मूल्याङ्कनका मु्य उद्दशे्य शवद्याथीहरूको शसकाइस्तरमा सुधार गनुि हो । यसका लाशग शिक्षकले शवद्याथीको व्यशिगत शसकाइ उपलशब्धका आधारमा पटकपटक 

शसकाइ अवसर प्रदान गनुि पनेछ। 

शवद्याथी मूल्याङ्कन प्रकक्रयालाई व्यवशस्थत गनि शवद्याथीको व्यशिगत प्रगशत शववरण र्ाइल राख्नु पनेछ । यसलाई शवद्याथीको कक्षा कायि, पररयोजना कायि, शसजिनात्मक 

कायि, गृहकायि, उपलशब्ध परीक्षा, हाशजरी अनुिासन, व्यावहाररक पररवतिनको अवलोकन आकदका माध्यमल ेअद्यावशधक गनुि पनेछ । शवद्याथीको उपशलब्धका बारेमा आवशधक 

रूपमा शवद्यालयमा छलर्ल गने व्यवस्था गनुिपनेछ । व्यशिगत प्रगशत शववरण र्ाइलमा त्यसको अशभलेख राख्ने व्यवस्था पशन गनुि पनेछ । 

शवद्याथी मूल्याङ्कनको मु्य उद्दशे्य शनर्दिि सक्षमताका आधारमा शवद्याथी उपलशब्धको शनयशमत मूल्याङ्कन गरी सोको अशभलेखका आधारमा कक्षोन्नशत गनुि हो । शवद्याथी 

मूल्याङ्कनका क्रममा शवद्याथीको शसकाइ उपलशब्धको वास्तशवक अवस्था पशहचान गरी सुधारात्मक शिक्षण गनुि पनेछ। 

आधारभूत तह कक्षा १-३ मा १०० प्रशतित शनरन्द्तर मूल्याङ्कन, कक्षा ४-५ र कक्षा ६-७ मा ५० प्रशतित भारको आवशधक मूल्याङ्कन र ५० प्रशतित भारको शनरन्द्तर 

शवद्याथी मूल्याङ्कनका माध्यमल े शवद्याथी उपलशब्धको लेखाजोखा गनुि पनेछ । शनरन्द्तर मूल्याङ्कनअन्द्तगित प्रयोगात्मक कायि शवद्याथीको कक्षा सहभाशगता, शसकाइ 

व्यवहारमा आएको पररवतिन, शसकाइ सम्बद्ध शसजिनात्मक कायिहरू आकद पनेछन् । यसलाई शिक्षकले शनरन्द्तर मूल्याङ्कनका रूपमा सम्पन्न गनुि पनेछ । 

आधारभत तहको अन्द्तमा नगरस्तरीय परीक्षा सञ्चालन गररनेछ । उि परीक्षाको उत्तीणािङक ४० प्रशतित हुनेछ । यसका लाशग शवशििीकरण ताशलका शनमािण गररनेछ। कक्षा 

६ र ७ मा आवशधको मूल्याङ्कन (शलशखत र प्रयोगात्मक) र प्रयोगात्मक कायि तथा सक्षमता प्राशप्तको अवस्था आोँकलन दवु ैमूल्याङ्कनमा अलग अलग उत्तीणि हुनु पनेछ । 

प्रयोगात्मक कायि तथा सक्षमता प्राशप्तको अवस्था आोँकलनतर्ि  अक्षराङ्कन पद्धशतबाट अशभलेखीकरण गररनेछ । शवद्याथीहरूका लाशग उपयुि हुने मूल्याङ्कन प्रकक्रया अपनाउनु 

पनेछ । 

प्रयोगात्मक कायिः प्रयोगात्मक कायिका लाशग तल लशेखएबमोशजम घन्द्टीको व्यवस्था शमलाउन ुपनछे ।  

अवलोकन भ्रमणका लाशग  - १२ घण्टी  

पररयोजना कायि  - १० घण्टी  

सरसर्ाइ अशभयान   - १० घण्टी 

 


