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िाम्रो भनाइ 

टोखा नगरपालिकािे ववद्यािय तिको लशक्षामा रिेको स्थानीय ववषयिाई बढी उद्देश्यमिूक, व्याविाररक, 

समसामनयक एवम ्स्तरीय बनाउने अलभप्रायिे स्थानीय लशक्षक, अलभभावक, ववद्याथी र बुद्धिजीवीबाट रायसुझाव 
सङ्किन गरी स्थानीय पाठ्यक्रम बनाई सोअनुसारको पाठ्यपुस्तक तयार गने कायािाई अनि बढाएको छ । कुनै 
पनन पाठ्यक्रम लशक्षण प्रक्रक्रयाको मूि आिार िो र यसकै आिारमा शैक्षक्षक क्रक्रयाकिाप सञ्चािन िुने भएकािे 
स्थानीय पाठ्यक्रम पनन स्तरीय, समसामनयक र पररवेशअनुकूि ननमााण गररनुपछा । वतामान िोकतान्त्रिक पररवशेमा 
यसै मारयतानुसार कक्षा १ देखख ८ सम्पमको आिारभूत लशक्षा पाठ्यक्रममा रिेको स्थानीय अशंिाई व्यविारोपयोगी 
बनाउन यो पाठ्यक्रम ववकास गररएको िो । यो पाठ्यक्रम शैक्षक्षक सि २०७७ सािदेखख नगरपालिकाका सबै 
सामुदानयक तथा संस्थागत ववद्याियमा कक्षा १ र कक्षा ६ बाट शरुु गरी अरय कक्षामा चरणबद्ि रूपमा िागु 
गररने छ । यस पाठ्यक्रम िागु गदाा सरोकारवािािरूबाट प्रा्त पषृ्ठपोषणिाई समायोजन गरी यसिाई अझ बढी 
व्यापक र प्रभावकारी बनाउदै िधगने छ । यस पाठ्यक्रममा बािबालिकािे जारनुपने र लसक्नुपने ववषयिरूका 
सरदभामा ववलभरन व्यन्त्क्तका सुझाविरू, नगर स्तरीय गोष्ठी तथा लशक्षा सलमनत तथा पाठ्यक्रम ववशेषज्ञ आहदबाट 
प्रा्त पषृ्ठपोषणसमेतका आािारमा ववषयगत क्रमबद्ितासमेतिाई ववशषे ध्यान पु¥याइएको छ । पाठ्यक्रम ननमााण 
गना गहठत लशक्षक÷ववशेषज्ञिरूका कायादि, लशक्षकको कायाशािा तथा लशक्ष सलमनतका अनतररक्त नगर कायापालिकाका 
सदस्यिरूको सझुावसमेतिाई समावेश गररएको िो । 

ववश्वमा सूचना तथा सञ्चार क्षेिमा देखा परेका ववकास, ववश्वव्यापीकरण तथा स्थानीयकरणिाई ववद्यािय तिको 
लशक्षामा समाहित गरी सामान्त्जक मूल्यमारयता, ज्ञानववज्ञानका ववववि पक्षिरू एवम ् ववषयगत ज्ञानयुक्त लशक्षाको 
आवश्यकतािाई दृन्त्ष्टगत गरी यो पाठ्यक्रम तयार पाररएको छ । 

यस पाठ्यक्रममा आिारभतू तिको ढा“चा, ववषयको पररचय, लशक्षण ववधि र मूल्याङ्कन प्रक्रक्रया समावेश गररएको छ 
। बािबालिकािरूमा देखा पने गुणात्मक पररवतानको मूल्य ननिाारणका िाधग आिारभूत तिमा कक्षा १ देखख ८ सम्पम 
लशक्षणलसकाइमा आिाररत प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन प्रणािीिाई ववशेष मिŒव हदइएको छ । यसै गरी 
बािबालिकािरूमा देखा पने पररमाणात्मक पररवतानिरूको िेखाजोखा गना उपिन्त्धि परीक्षािरू पनन कक्षागत रूपमा 
सञ्चािन गनुापने व्यवस्था गररएको छ । आवश्यकतानुसार ववद्याियिरूिे मूल्याङ्कनका ववववि सािनिरू प्रयोग 
गरी बािबालिकािरूको मलू्याङ्कन गनुा वाञ्छनीय िुने छ । 

यसमा स्थानीय ववषयको लशक्षणलसकाइ कायािाई सियोग पुग्ने दृन्त्ष्टकोणिे ववषयवस्तुको ववस्ततृीकरण, सम्पभाववत 
लशक्षणलसकाइ क्रक्रयाकिाप, मलू्याङ्कन र पाठ्यभारसमेतिाई समावेश गररएको छ । पाठ्यक्रमको ढा“चामा स्थानीय 
पाठ्यक्रमको व्यवस्था ववद्याियमा गनुापने भएकािे अनुसूचीमा सो प्रक्रक्रयाको ननदेशनसमेत समावेश गररएको छ । 
पाठ्यक्रमिाई अझ व्याविाररक, प्रभावकारी र जीवनोपयोगी बनाउन सदाझै रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गररएको छ । 

वव.सं. २०७७         टोखा नगरपालिका 
                                                    लशक्षा, युवा तथा खेिकुद शाखा  
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१. पररचय 

नेपाि एउटा ववववितािे भररपूणा मिुुक िो । भौगोलिक, िालमाक, सााँस्कृनतक एवम जातीय, भावषक वववविता नै यस 
देशका प्रमुख ववशेषता िुन । यसैिे ववद्यािय तिमा केरद्रबाट तयार गरी ववतररत पाठ्यक्रमिे माि ववद्याथीिरूिाई 
आवश्यक ज्ञान, सीप र व्यविारका सम्पपूणा सक्षमतािरू प्रदान गना सक्तैन भरने यथाथाता अनुरूप स्थानीय 
पाठ्यक्रमको अविारणा आएको िो । यसिाई प्राथलमक लशक्षा पाठयक्रम २०६२÷२०६५, रान्त्ष्िय पाठ्यक्रम प्रारूप २०६३, 

स्थानीय पाठ्यक्रम ननमााण तथा कायाारवयन ननदेलशका २०६४ िे समेत पुष्ट्याइाँ गरेको पाइरछ । यसै सरदभामा 
स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७१ समेत प्रकाशन भई कायाारवयनमा आइसकेको पररपे्रक्ष्यमा यसको औधचत्य प्रमाखणत 
भएकोछ । संवविानिे समेत माध्यलमक तिसम्पमको लशक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तिमा अधिकार प्रत्यायोजन 
गररसकेकािे स्थानीय तिको अगुवाईमा पनन स्थानीय पाठ्यक्रमको ननमााण गरी कायाारवयन गनुा आजको 
आवश्यकता समेत िो । 
 

सािारण अथामा स्थानीयस्तरका ववषयवस्तुिरू समावेश गरी ववद्याियमा ननयलमत पठनपाठन गने अलभप्रायिे तयार 
गररएको शैक्षखणक सामग्री स्थानीय नै पाठ्यक्रम िो । यसिे स्थानीय क्षेिका प्राथलमकतापूणा ववषयवस्तुिरूिाई 
समेटी नतनीिरूिाई ववद्याियको ननयलमत कायाक्रम अनुरूप कक्षाकोठामा पु¥याउाँछ यसमा ववशषे गरी स्थानीय 
स्तरका प्राकृनतक, सााँस्कृनतक, भावषक एवम ्ऐनतिालसक ववषयवस्तुका साथै पेसा, व्यवसाय र ववपद् व्यवस्थापन आहद 
ववषयिरू समावेश गना सक्रकरछ । जसिाई स्थानीय पाठ्यक्रम ननमााण तथा कायाारवयन ननदेलशका, २०६४ िे ननहदाष्ट 
गरेको छ । 
िाम्रो देशमा पररमान्त्जात प्राथलमक लशक्षा पाठयक्रम २०६२ (कक्षा १–३)÷२०६५ (कक्षा ४–५) का अनुसार कक्षा १–५ मा 
सामान्त्जक अध्ययन, शारीररक लशक्षा र लसजानात्मक किा ववषयको ८०% पाठ्यक्रम केरद्रिे र २० % पाठ \यक्रम 
स्थानीय तिबाट ननमााण गने प्राविान छ र सोिी अनुरूप िेरैजसो ववद्याियमा  कायाारवयन िुाँदै आएको छ । 
त्यसैगरी सा्ताहिक ४ पाठ्यभारको स्थानीय ववषय÷मातभृाषाको पाठ्यक्रम ननमााण गरी कायाारवयन गने दानयत्व 
स्थानीय ति (ववद्यािय, स्रोतकेरद्र र न्त्जल्िा) िाई हदईएको छ । यसरी िाम्रो देशको स्थानीय तिबाट ननमााण भई 
कायाारवयन िुने उल्िेखखत नतन ववषयको २०% अशंको पाठयक्रम सा्ताहिक चार पाठ्यभार (वावषाक १२८ िण्टी) 
रिेको १०० पूणााङ्कको स्थानीय ववषय वा मातभृाषाको पाठ्यक्रमिाई स्थानीय पाठ्यक्रम भरने गररएको छ । 
आिारभूत लशक्षा (कक्षा ६–८) पाठ्यक्रम २०६९ का अनुसार कक्षा ६–८ मा समेतजम्पमा ८०० पूणााङ्क मध्ये स्थानीय 
ववषय वा ससं्कृत वा अरय ववषयको ५ पाठ्यभार र १०० पूणााङ्क कायम गरी १७५ बावषाक िण्टी हदइएको छ । यस 
आिारमा पनन कक्षा (६–८) को पनन स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने प्राविान रिेको छ । 
नेपाि सरकार, लशक्षा मरिािय, पाठ्यक्रम ववकास केरद्र सानोहठमी भक्तपुरद्वारा तयार भइ २०६३ सािदेखख 
देशभरका ववद्याियिरूमा कायाारवयन िुदै आएको प्राथलमक तिको पाठ्यक्रममा व्यवस्था भए अनुरूप कक्षा १ देखख 
५ सम्पमको कुि ६०० पूणााङक मध्ये १०० पूणााङ्क एवम ् १२८ िण्टी वावषाक पाठ्यभार रिेको स्थानीय ववषयको 
पाठ्यक्रम ननमााण गरी अध्यापन गनुापदाछ । 
 

आिारभूत लशक्षा (कक्षा ६–८) पाठ्यक्रम २०६९ मा समेत जम्पमा ८०० पूणााङ्क मध्ये स्थानीय ववषय वा संस्कृत वा 
अरय ववषयको ५ पाठयभार ् र १०० पूणााङ्क कायम गरी १७५ िण्टी वावषाक पाठ्यभारको पाठ्यक्रम ननमााण गरी 
अध्यापन गना सक्रकरछ । यसै आिारमा स्थानीय ववद्यािय वा स्रोत केरद्रद्वारा सो सम्पबरिी पाठयक्रम ् ननमााण 
गनुापने साथै स्थानीय पाठ्यक्रम ननमााण ननदेलशका २०६४ र वतामान स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७१ िे समेत 
यसिाई थप पुष्टयाइाँ गरेको छ । यस लशिलशिामा काठमािौं न्त्जल्िा टोखा नगरपालिका अरतगातका ववद्याियिरूका 
िाधग स्थानीय पाठ्यक्रम ननमााण गनाको िाधग नगरपालिकाका प्रमखु सहित नगरकायापालिकाका  सदस्यिरू, 
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ववद्याियका लशक्षक लशक्षक्षकािरू, स्थानीय बुद्धिजीवी तथा संिसंस्थािरूसाँग छिफि भई कक्षा १ देखख ८ सम्पमको 
स्थानीय ववषयका िाधग यस ैक्षेिको प्राकृनतक, ऐनतिालसक तथा सााँस्कृनतक, आधथाक र सामान्त्जक मूल्य मारयता साथ ै
योग व्यायामको बारेमा आिारभूत  तिका बािबालिकािरूिाई पररधचत गराउन वाञ्छनीय रिेको ननष्कषा ननकालिएको 
धथयो । त्यस ै अनुरूप स्थानीय ववषय ववज्ञिरू तथा मुख्य सरोकारवािािरूको चरणवद्िरुपमा िेखन, छिफि 
अरतरक्रक्रयाबाट यो पाठ्यक्रमको ननमााण गररएको िो । यो पाठयक्रम शैक्षक्षक सि २०७७ देखख चरणवद्ि रुपमा कक्षा 
१–८ सम्पम िागू िुनेछ । 
नेपाि सरकार, लशक्षा मरिािय, पाठ्यक्रम ववकास केरद्र सानोहठमी भक्तपुरद्वारा तयार भइ २०६३ सािदेखख 
देशभरका ववद्याियिरूमा कायाारवयन िुदै आएको प्राथलमक तिको पाठ्यक्रममा व्यवस्था भए अनुरूप कक्षा १ देखख 
५ सम्पमको कुि ६०० पूणााङक मध्ये १०० पूणााङ्क एवम ् १२८ िण्टी वावषाक पाठ्यभार रिेको स्थानीय ववषयको 
पाठ्यक्रम ननमााण गरी अध्यापन गनुापदाछ । 
त्यस्तै आिारभतू लशक्षा (कक्षा ६–८) पाठ्यक्रम २०६९ मा समेत जम्पमा ८०० पूणााङ्क मध्ये स्थानीय ववषय वा ससं्कृत 
वा अरय ववषयको ५ पाठयभार ्र १०० पूणााङ्क कायम गरी १७५ िण्टी वावषाक पाठ्यभारको पाठ्यक्रम ननमााण गरी 
अध्यापन गना सक्रकरछ । यसरी कक्षा (१–८) मा स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने प्राविान 
रिेको छ । यस लशिलशिामा काठमािौं न्त्जल्िा टोखा नगरपालिका अरतगातका ववद्याियिरूका िाधग स्थानीय 
पाठ्यक्रम ननमााण गनाको िाधग नगरपालिकाका प्रमुख सहित गरकायापालिकाका  सदस्यिरू, ववद्याियका लशक्षक 
लशक्षक्षकािरू, स्थानीय बुद्धिजीवी तथा सिंसंस्थािरूसाँग छिफि भई कक्षा १ देखख ८ सम्पमको स्थानीय ववषयका 
िाधग यसै क्षेिको प्राकृनतक, ऐनतिालसक तथा सााँस्कृनतक, आधथाक र सामान्त्जक मूल्य मारयता साथ ैयोग व्यायामको 
बारेमा आिारभतू  तिका बािबालिकािरूिाई पररधचत गराउन वाञ्छनीय रिेको ननष्कषा ननकालिएको धथयो । त्यस ै
अनुरूप स्थानीय ववषय ववज्ञिरू तथा मुख्य सरोकारवािािरूको चरणवद्िरुपमा िेखन, छिफि अरतरक्रक्रयाबाट यो 
पाठ्यक्रमको ननमााण गररएको िो । यो पाठयक्रम शैक्षक्षक सि २०७७ देखख चरणवद्ि रुपमा कक्षा १–८ सम्पम िागू 
िुनेछ । 

२. विषय क्षेत्र 

प्राथलमक लशक्षा पाठ्यक्रम २०६२ (पररमान्त्जात २०६५), आिारभतू ति (कक्षा ६–८) पाठ्यक्रम २०६९ तथा स्थानीय 
पाठ्यक्रम ननमााण ननदेलशका २०६४ स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७१ मा रिेको प्राविानअुरूप यो पाठ्यक्रम ननमााण 
गररएको िो । यस पाठयक्रमिे मुिभूत रूपमा टोखानगरपालिका क्षिेको सेरोफेरोिाई समेटने प्रयास गरेको छ । 
स्थानीय आवश्यकतािाई मध्यनजर गरी आिारभूत तिमा अध्ययनरत बािबालिकािरूिाई आपm्नो सामान्त्जक तथा 
वातावरणीय पररवेशबारे ज्ञान सीप प्रदान गने यसको मुख्य अलभप्राय रिेकोछ । पाठ्यक्रमिे यस क्षेिको प्राकृनतक, 

सामान्त्जक, ऐनतिालसक सास्कृनतक तथा आधथाक पक्षिाई समेटेको छ र यिााँको प्राकृनतक सााँस्कृनतक तथा सम्पपदाको 
संरक्षण र सवंद्र्िनिाई मित्त्व हदएको छ । 

३. स्थानीय पाठ्यक्रमको औचचत्य 

मानव सभ्यता र ववकासका िाधग स्थानीय तिबाट नै जागरुकता आउनुपदाछ । ससंारमा सबै प्रकारका ववकास र 
सुिारका कायािरू मानवबाट नै सम्पभव भएका छन । माननसिे सवाप्रथम आपm्नो गााँउ, समुदायको पहिचान गनुापदाछ 
। त्यिााँ भएका प्राकृनतक, ऐनतिालसक सम्पपदािरू र आधथाक क्रक्रयाकिापिरूबारे जानकार िुनुपदाछ । आपm्नो आपm्नो 
क्षेिबाट सुिारको पिि गरेर माि व्यापक क्षिेमा पुग्न सक्रकरछ ।  

आिारभूत तिमा अध्ययनरत बािबालिकािरूिे औपचाररक रूपमा आफ्नो गााँउबस्ती, समाज र न्त्जल्िाको वस्तुननष्ठ 
ज्ञान प्रा्त गनेछन ्र यिााँ प्रचलित भाषा, संस्कृनत, ऐनतिालसक र िालमाक मित्त्वका स्थििरू, प्राकृनतक सम्पपदा तथा 
यसको संरक्षण एवम ् ;+वद्र्िन गदै सम्पभाववत स्थानीय प्राकृनतक बबपत्तीिरूका बारेमा समेत पहिचान गनेछन ् । 
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टोखामा प्रचलित पेसा व्यवसाय र आधथाक क्रक्रयाकिापको औपचाररक जानकारी प्रा्त गराउाँ नेछन ् । पाठ्यक्रमिे 
वातावरण संरक्षण तथा सिुारका ननन्त्म्पत सियोग गना पे्रररत गदाछ । यसबाट बािबालिकािरूिे सामान्त्जक 
मूल्यमारयताको पािना गदै असि सामान्त्जक व्यविारको अनुशरण गनोछन । यस पाठ्यक्रमको कायाारवयनिे भावी 
सामान्त्जक तथा वातावरणीय ववकासका िरोिर आजका बािबालिकािरूिाई स्थानीय पररवेशको सवााङ्धगण पक्षको 
पहिचान गराई सोको संरक्षण तथा सिुारमा सियोग र सक्रक्रय सिभाधगता बढाउनका साथ ैस्वाविम्पबनको िारणा 
समेत प्रदान गनेछ । भववष्यमा टोखाको ववकासका ननन्त्म्पत नयााँ सम्पभावनािरू पहिल्याउन े अवसर हदनछे । 
सामान्त्जक सहिष्णुता मेिलमिापको वातावरण ववकास गरी हदगो ववकासका िाधग सामान्त्जक ऐक्यबद्िताको सरदेश 
प्रवाि गदै पेसा व्यवसायको िाधग गााँउ छोिरे जाने प्रववृत्तिाई ननरुत्साहित गनेछ । स्थानीय पररवेश अनुसारको ज्ञान 
र सीप अलभमखुीकरण गदै स्थानीय ववज्ञको सिभाधगतामा ववकास गररएको यस पाठ्यक्रमको औधचत्यिाइा ननम्पन 
बुाँदािरूिे स्पष्ट पादाछन ्। 

क) टोखाको भःौगोलिक, जातीय, भावषक, सामान्त्जक, आधथाक, सांस्कृनतक, िालमाक तथा प्राकृनतक ववववितािाइा सम्पबोिन 
गना 

ख) टोखामा रिेका परम्पपरागत ज्ञान, लसप र प्रववधििाइा उजागर गना 
ग) स्थानीय सम्पपदा, वातावरण, पयाटकीय स्थि र जैववक वववविताप्रनत अलभमखुीकरण िुाँदै स्थानीय स्तरकै पििमा 

संरक्षण र उपयोग गदै रान्त्ष्िय तथा अरतराान्त्ष्िय स्तरमा पहिचान गराउन 

ि) स्थानीय स्तरका प्रदषूण, कुरीनत र प्रकोपिरूप्रनत जानकारी लिइा नयनीिरूको रयूनीकरण तथा रोकथामका उपाय 
अविम्पबन गना 

ङ) स्थानीय व्यन्त्क्त र संस्थाको योगदानको सम्पमान गरी यिााँका स्रोत र सािनको अधिकतम पररचािन गना 
च) परम्पपरागत पेशा, व्यवसाय, संस्कृनत र किा कःौःशंिप्रनत जानकारी लिइा यसमा रिेका मःौलिकताको संरक्षण, संविान 

गना 
छ) पूवीय सभ्यतामा रिेका जीवन शैिी, संस्कार र स्वास््य बानीप्रनत सचेतना वदृ्धि गना र यसिाइा अपनाउन 

४. एकीकृत ढााँचाको पाठ्यक्रम विकास 

नेपाि सरकारिे ववगतको अिग अिग ववषयिरू आआ फ्न ैतररकािे लशक्षण गने गरी ननमााण गररएको ववषयगत 
पाठ्यक्रमको सट्टा ववलभरन ववषयिाई अरतरसम्पबन्त्रित गने र लसकाइिाई दैननक जीवनसापेक्ष बनाई सारदलभाक 
बनाउन आिारभूत तिको तल्िो कक्षामा एकीकृत पाठ्रयक्रम िागु गरेको छ । यो पाठ्यक्रमको वकैन्त्ल्पक ढााँचा िो र 
ववलभरन ववषयका ज्ञान र लसपिाई कुनै समस्यामा वा ववषयक्षेिमा केन्त्रद्रत गनेदेखख लिएर कुनै मुद्दा वा समस्यामा 
केन्त्रद्रत भई ववषयवस्तुको कुनै सीमा ननिाारण नगरी समस्या समािानका िाधग आवश्यक ज्ञान तथा लसप प्रा्त िुने 
गरी लशक्षण लसकाइ सञ्चािन गने अपेक्षा गरेको छ । त्यसै अनुसार एकीकृत ढााँचाको पाठ्यक्रम र तदनुकूिको 
पाठ्यपुस्तक तथा अभ्यास पुन्त्स्तका ववकास एवम सोिी अनुसारको लशक्षण लसकाइ िुनुपछा ।  

नेपािमा एकीकृत पाठ्यक्रम सम्पबरिमा ववगतमा केिी अभ्यास भएका पनन छन ् । पाठ्यक्रम एकीकृत नभएपनन 
वव.सं. २०४२÷०४३ मा ननम्पनमाध्यलमक तिको नेपािी र सामान्त्जक ववषयमा अरतरववषयगत समायोजन गरी र वव.सं. 
२०५० मा प्राथलमक तिको कक्षा १–३ को मेरो सेरोफेरो ववषयका रूपमा पाठ्यपुस्तक ववकास तथा कायाारवयन 
गररएको पाइरछ । ववगतमा एकीकृत लसद्िारत अविम्पबन नभई सामान्त्जक अध्ययन र जनसङ्ख्या लशक्षा, स्वास््य, 

जनसङ्ख्या तथा वातावरण लशक्षा, स्वास््य र शारीररक लशक्षा, ववज्ञान र वातावरण लशक्षा, पेसा, व्यवसाय र प्रववधि 
लशक्षा जस्ता ववषय राखी एउटा पाठ्रयपुस्तक ववकास भइ कायाारवयन भएको पाइरछ । त्यस्त ै पाठ्यसामग्रीमा 
समावशे भएका लसकाइ क्रक्रयाकिापिरू एकीकृत नगरी लभरनलभरन लसकाइ उपिन्त्धिसाँग आबद्ि गने गररएको 
पाइरछ ।  
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बाहिरी ववश्वमा ववषयगत पहिचानिे मखु्य स्थान पाए पनन एकीकृत पाठ्यक्रम ववकास तथा प्रयोगको क्रममा वदृ्धि 
भएको छ । आिारभूत तिअरतगात कक्षा १–३ को पाठ्यक्रमिाई एकीकृत स्वरूपमा व्यवन्त्स्थत गने सरदभामा रान्त्ष्िय 
पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ िे पनन हदशाननदेश गरेको र एकीकृत लशक्षण लसकाइिे लसकाइिाई बढी सारदलभाक बनाउन 
सियोग पु¥याउने भएकािे अहििेको पाठ्यक्रमिाई एकीकृत ढााँचामा प्रस्तुत गररएको छ । 
अरतराान्त्ष्िय अभ्यास र नेपािको अनुभव, नेपािको लशक्षण लसकाइको अभ्यास, लशक्षक आपूनता र तयारी, पेसागत 
ववकासिगायतका सरदभाको ववश्िेषण गरी सामान्त्जक अध्ययन, ववज्ञान तथा वातावरण, स्वास््य तथा शारीररक लशक्षा 
र लसजानात्मक किा ववषयिाई अरतरववषयक (Interdisciplinary) ढााँचाको पाठ्रmमका रूपमा िाम्रो सेरोफेरो 
ववषयक्षेिमा समावेश गररएको छ भने पाठ्यक्रमको समग्रमा संरचनामा िाम्रो सेरोफेरो, गखणत, नेपािी भाषा, अङ्गे्रजी 
भाषा ववषयक्षेििाई समावेश गरी बिुववषयक (Multidisciplinary) ढााँचाको एकीकृत पाठ्यक्रम तयार गररएको छ । 
त्यसै गरी कक्षा १–३ का ववद्याथीका िाधग आवश्यक िुने व्यविारकुशि लसपिरू (Soft skills) िाई आवश्यकतानुसार 
सबै ववषयक्षेि र कक्षामा एकीकृत गररएको छ । जनशन्त्क्त, पाठ्यसामग्री र पेशागत सियोग सुननन्त्श्चत गरी यो 
एकीकृत पाठ्यक्रम कायाारवयन गररनु आवश्यक िुरछ ।  

५. विद्यािय लिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य 

रान्त्ष्िय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ अनुसार ववद्यािय लशक्षाका रान्त्ष्िय उद्देश्यिरू ननम्पनानुसार िुने छन ्ः  
(क) प्रत्येक व्यन्त्क्तमा अरतननाहित प्रनतभा प्रस्फुटन गरी व्यन्त्क्तत्व ववकास गने 

(ख) सङ्िीय िोकतान्त्रिक गणतरिका मलू्य तथा मारयताप्रनत प्रनतबद्ि, राष्ि र रान्त्ष्ियताप्रनत बफादार, स्वालभमानी, 
सामान्त्जक तथा सासं्कृनतक ववववितािाई सम्पमान गने, चररिवान,् नैनतकवान ्एवम ्न्त्जम्पमेवार नागररक तयार गने 

(ग) श्रमप्रनत सम्पमान एवम ् सकारात्मक सोच भएका, रोजगार तथा स्वरोजगारउरमखु, उत्पादनशीि, उद्यमशीि र 
लसपयुक्त नागररक तयार गने 

(ि) व्यन्त्क्तको सामान्त्जकीकरणमा सियोग गदै सामान्त्जक सद्भाव तथा सहिष्णुता र रान्त्ष्िय एकता सुदृढ गना 
सियोग पु¥याउने 

(ङ) प्राकृनतक तथा रान्त्ष्िय सम्पपदा र पयाावरणको संरक्षण, संविान र सदपुयोग गदै हदगो ववकासमा योगदान गने 
सचेत नागररक तयार गने 

(च) प्रत्येक व्यन्त्क्तमा शान्त्रत, मानव अधिकार, समानता, समावेलशता र सामान्त्जक रयायका मारयताअनुरूपको आचरण 
ववकास गरी समतामूिक, समावेशी, रयायपूणा र समाजवादउरमुख राष्ि ननमाणमा मद्दत गने 

(छ) रान्त्ष्िय तथा अरतराान्त्ष्िय स्तरमा प्रनतस्पिी, आिुननक सचूना तथा सञ्चार प्रववधि प्रयोग गना सक्ने 
ववश्वपररवेश सिुाउाँ दो दक्ष जनशन्त्क्त तयार गने 

(ज) वैज्ञाननक अविारणा, त्य, लसप, लसद्िारत तथा प्रववधिको प्रयोग गना सक्ने वैज्ञाननक सुझबुझ भएका र खोज 
तथा अनुसरिानमुखी जनशन्त्क्त तयार गने 

(झ) रचनात्मक तथा समािोचनात्मक धचरतन गने, जीवनोपयोगी लसप भएका, सहिष्णु र भावषक सक्षमतामा ननपूणा 
नागररक तयार गने 

(ञ) नेपािी मौलिक किा, संस्कृनत, सौरदया, आदशा तथा वैलशष्ट्यिरूको सरंक्षण, संविान र ववस्तारतफा  अलभपे्रररत भई 
नेपािी पहिचानप्रनत गौरव गने नागररक तयार गने 

(ट) जिवायु पररवतान तथा प्राकृनतक एवम ्मानव लसन्त्जात प्रकोपप्रनत सचते रिी सम्पभाववत जोखखम रयूनीकरण तथा 
ववपद् व्यवस्थापन गना सक्षम नागररक तयार गने 

(ठ) सामान्त्जक रयायमा आिाररत समदृ्ि राष्ि ननमााणका ननन्त्म्पत आवश्यक मानव संसािनको ववकास गने  

६. विद्यािय लिक्षाको तहगत संरचना  



9 

 

रान्त्ष्िय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ िे ववद्यािय लशक्षािाई आिारभूत र माध्यलमक गरी दईु तिमा बााँिकेो छ । 
आिारभूत तिको कक्षा १ मा प्रवेश गनुापूवा १ वषाको प्रारन्त्म्पभक बािववकास तथा लशक्षाको व्यवस्था िुने छ । 
ववद्यािय लशक्षाको संरचनामा कक्षा १ देखख ८ सम्पम गरी आठ वषा अवधिको आिारभूत लशक्षा र कक्षा ९ देखख १२ 
सम्पमको चार वषा अवधिको माध्यलमक लशक्षा कायम गररएको छ । माध्यलमक लशक्षा सािारण, प्राववधिक तथा 
व्यावसानयक र परम्पपरागत गरी तीन िारको िुने छ । माध्यलमक लशक्षाको प्राववधिक तथा व्यावसानयक िारतफा  थप 
एक वषा अवधिको व्याविाररक अभ्यास (Apprenticeship) समेहटन ेछ । लसकारुको उमेर, लसकाइ क्षमतास्तर तथा 
बािमनोववज्ञान समेतिाई आिार मानी ववद्यािय लशक्षाको तिगत र कक्षागत सरंचना ननम्पनबमोन्त्जम ननिाारण 
गररएको छ ।  

तालिका १ : ववद्यािय लशक्षाको तिगत र कक्षागत संरचना 
ववद्याियको ति कक्षा उमेर समूि लसकाइ क्षमतास्तर 

प्रारन्त्म्पभक बािववकास तथा लशक्षा प्रारन्त्म्पभक बािववकास तथा लशक्षा ४ वषा  

आिारभूत कक्षा १– ३ ५ देखख ७ वषासम्पम ति १ 

कक्षा ४ – ५ ८ देखख ९ वषासम्पम ति २ 

कक्षा ६ – ८ १० देखख १२ वषासम्पम ति ३ 

माध्यलमक कक्षा ९ – १० १३ देखख १४ वषासम्पम ति ४ 

कक्षा ११ – १२ १५ देखख १६ वषासम्पम ति ५  

स्रोत: पाठ्यक्रम ववकास केरद्र, सानोहठमी भक्तपुर । 

७. विद्यािय लिक्षाको पाठ्यक्रम संरचना 
विद्यािय तहको पाठ्यक्रम संरचना ननम्नानुसार रहेको छ : 

७.१ प्रारष्ट्म्िक बािविकास तथा लिक्षाको पाठ्यक्रम संरचना 
तालिका २ : प्रारष्ट्म्िक बािविकास तथा लिक्षाको पाठ्यक्रम संरचना 

क्र.सं. लसपका क्षते्रहरू लसपहरू िावषिक समय (घण्टामा) 
१. आधारिूत लसप लसकाइका क्षेत्र (क) िारीररक लसप 

(ख) संिेगात्मक लसप 

(ग) सामाष्ट्िक, सांस्कृनतक र नैनतक लसप 

(घ) बौद्चधक तथा मानलसक लसप 

(ङ) स्िास््य, पोषण, सुरक्षा र िातािरण लसप 

(च) लसििनात्मक लसप 

३८४ 

 

२. विषयगत लसप लसकाइका क्षेत्र (क) िावषक लसप 

(ख) पूििगणणतीय लसप 

(ग) दृश्यकिा, कायितररका र लसििनिीिता 
(घ) िरपरको िातािरण 

(ङ) सामाष्ट्िक लसप 

१९२ 

 

िम्मा ५७६ 

 (उपयुिक्त तालिकामा उष्ट्लिणखत क्रक्रयाकिाप र समयबाहेक मनोरञ्िन क्रक्रयाकिाप, बाह्य खेि र आराम गने समय 
गरी कम्तीमा दैननक १ घण्टाका दरिे िषििररमा २५६ घण्टासम्म िावषिक समय थप हुनसक्ने छ ।)  

स्रोत: पाठ्यक्रम ववकास केरद्र, सानोहठमी भक्तपुर । 
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७.२ आधारिूत लिक्षा (कक्षा १–३) को पाठ्यक्रम संरचना 
तालिका ३ : आिारभूत लशक्षा (कक्षा १–३) को पाठ्यक्रम संरचना 

क्र.स. विषयसम्बन्धी क्रक्रयाकिाप पाठ्यघण्टा िावषिक कायिघण्टा 
१.  भावषक लसप ववकाससम्पबरिी क्रक्रयाकिाप (नेपािी) ५ १६० 

२.  भावषक लसप ववकाससम्पबरिी क्रक्रयाकिाप (अङ्गे्रजी) ४ १२८ 

३. गखणतीय लसप ववकाससम्पबरिी क्रक्रयाकिाप ४ १२८ 

४ ववज्ञान, स्वास््य र शारीररक लशक्षासम्पबरिी क्रक्रयाकिाप ४ १२८ 

५. सामान्त्जक अध्ययन, चाररबिक ववकास तथा लसजानात्मक किासम्पबरिी 
क्रक्रयाकिाप 

४ १२८ 

 

६. मातभृावषक लसप÷स्थानीय ववषयवस्तुसम्पबरिी क्रक्रयाकिाप ५ १६० 
 जम्पमा २६ ८३२ 
(पठनपाठन सञ्चािनका िाधग उपयोग भएको ३२ िण्टाको समयावधििाई १ पाठ्यिण्टा (Credit hour) माननएको छ ।)  

स्रोत: पाठ्यक्रम ववकास केरद्र, सानोहठमी भक्तपुर । 
स्थानीय ववषयअरतगात मातभृाषा, स्थानीय इनतिास तथा ससं्कृनत, ससं्कृत भाषा र स्थानीय ज्ञान, लसप, किा तथा 
प्रववधिमा आिाररत ववषयसाँग सम्पबन्त्रित क्रक्रयाकिाप पने छन ्। लसजानात्मक लसप ववकाससम्पबरिी क्रक्रयाकिापिाई 
अरय ववषयक्षेिका क्रक्रयाकिापिरूसाँग पनन सम्पबन्त्रित गराउनुपने छ । स्थानीय ववषयको पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री 
ववद्याियिे स्थानीय ववज्ञ, अलभभावक तथा स्थानीय तिको सियोग र समरवयमा ववकास गरी कायाारवयनमा 
ल्याउनु पनेछ । 

७.३ आधारिूत लिक्षा (कक्षा ४–५) को पाठ्यक्रम संरचना 
तालिका ४ ः  आधारिूत लिक्षा (कक्षा ४–५) को पाठ्यक्रम संरचना 

क्रस. विषय पाठ्यघण्टा िावषिक कायिघण्टा 
१.  नेपािी ५ १६० 

२. अङ्ग्रेिी ५ १६० 

३. गणणत ५ १६० 

४ विज्ञान तथा प्रविचध ५ १६० 

५. सामाष्ट्िक अध्ययन तथा मानि मूलय लिक्षा ५ १६० 
६. स्िास््य, िारीररक तथा लसििनात्मक किा ३ ९६ 
७. मातिृाषा÷स्थानीय विषय ४ १२८ 
िम्मा ३२ १०२४ 
स्रोत: पाठ्यक्रम ववकास केरद्र, सानोहठमी भक्तपुर ।  

स्थानीय ववषयअरतगात मातभृाषा, स्थानीय इनतिास तथा संस्कृनत, संस्कृत भाषा र स्थानीय ज्ञान, लसप, किा तथा 
प्रववधिमा आिाररत ववषयसाँग सम्पबन्त्रित क्रक्रयाकिाप पने छन ् । स्थानीय ववषयको पाठ्यक्रम र पाठयसामग्री 
ववद्याियिे स्थानीय तिको सियोग र समरवयमा स्थानीय ववज्ञ तथा अलभभावकको संिग्नतामा ववकास गरी 
कायाारवयनमा ल्याउन ेछ । 

७.४ आधारिूत लिक्षा (कक्षा ६–८) को पाठ्यक्रम संरचना  

तालिका ५ : आिारभूत लशक्षा (कक्षा ६–८) को पाठ्यक्रम संरचना (सािारण) 
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क्रस. विषय पाठ्यघण्टा िावषिक कायिघण्टा 
१.  नेपािी ५ १६० 

२. अङ्ग्रेिी ५ १६० 

३. गणणत ५ १६० 

४ विज्ञान तथा प्रविचध ५ १६० 

५. सामाष्ट्िक अध्ययन तथा मानि मूलय लिक्षा ५ १६० 
६. स्िास््य तथा िारीररक (लसििनात्मक किासहहत) ३ ९६ 
७. मातिृाषा िा स्थानीय विषय िा संस्कृत िाषा ४ १२८ 
िम्मा ३२ १०२४ 
 

स्रोत: पाठ्यक्रम ववकास केरद्र, सानोहठमी भक्तपुर ।  

 

८. स्थानीय पाठ्यक्रम (कक्षा १-८) को संरचना 
टोखाका विद्यािय तहमा िागु हुने स्थानीय पाठ्यक्रमको संरचना ननम्नानुसार रहेको छ : 
क्र. स. विषय विषयिस्तु कक्षा १-३ कक्षा ४-८ 

पाठ्यघण्टा िावषिक 
कायिघण्टा 

पाठ्यघण्टा िावषिक 
कायिघण्टा 

१.  हामो टोखा टोखा पररचय १.५ ४८ १ ३२ 

िीिन ििैी र संस्कार ०.५ १६ ०.५ १६ 

परम्परागत ज्ञान, लसप र प्रविचध ०.५ १६ ०.५ १६ 
२. विद्याियको 

आिश्यकतामा 
आधाररत 
विषय 

अस्माकम ्संस्कतम ्िा २.५ ८० २ ६४ 

कम््युटर िा २.५ ८० २ ६४ 
िेखा िा २.५ ८० २ ६४ 
अनतररक्त गणणत िा २.५ ८० २ ६४ 
अन्य २.५ ८० २ ६४ 

िम्मा ५ १६० ४ १२८ 

९. तहगत सक्षमता 
कक्षा १–५ 

क) टोखामा पाइने वनस्पनत तथा पशुपंक्षीको (जैववक वववविता) पहिचान 

ख) टोखामा रिेका नदीनािा, पोखरी, ढुङ्गेिारा, खननज पदाथा आहदको पररचय 

ग) टोखाका प्राकृनतक तथा मानवजरय बबपवत्तिरूको पहिचान र त्यसमा िोलशयारी  

ि) टोखाका प्रचलित किा, चािपवा र संस्कृनतको पहिचान  

ङ) टोखाका ऐनतिालसक स्थििरूको पररचय 

च) असि सामान्त्जक मूल्य मारयताको अनुसरण तथा ववकृनत र यसको रोकथाम 

छ) टोखाका पेसा, व्यवसाय र आधथाक क्रक्रयाकिापिरूको पहिचान  

ज) योग, आयुवेद, व्यायाम र खेिकुद सम्पबरिी पररचय 

झ) पूवीय जीवनशैिी र संस्कारको सचेतना र अविम्पबन 
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ञ) परम्पपरागत ज्ञान, सीप तथा प्रववधिको बोि र अविम्पबन 

कक्षा ६–८ 

 क) टोखामा पाइने वनस्पनत तथा पशुपंक्षीको (जैववक वववविता) पहिचान र संरक्षण  

 ख) टोखाको भःौगोलिक अवस्था र यिााँ रिेका नदीनािा, पोखरी, ढुङ्गेिारा, खननज पदाथा आहदको पररचय, मित्त्व र 
संरक्षण 

 ग) टोखाका प्राकृनतक तथा मानवजरय बबपवत्तिरूको पहिचान र सोबाट बचावट  

 ि) टोखाका प्रचलित किा, चािपवा र संस्कृनतको पहिचान र सिभाधगता 
 ङ) टोखाका ऐनतिालसक स्थििरूको पररचय, मित्त्व बोि र संरक्षणमा सिभाधगता  

 च) असि सामान्त्जक मलू्य मारयताको अनुशरण तथा सकरात्मक व्यविारको पािना एवम ववकृनत र यसको 
रोकथाम 

 छ) टोखाका पेसा, व्यवसाय र आधथाक क्रक्रयाकिापिरूको पररचय, फाईदा र चुनौती तथा अलभमुखीकरण 

 ज) योग, व्यायाम, आयुवेद र खेिकुद सम्पबरिी पररचय तथा अभ्यास 

 झ) पूवीय जीवनशैिी र संस्कारको अलभमखुीकरण तथा अविम्पबन 

ञ) परम्पपरागत ज्ञान, सीप तथा प्रववधिको बोि र उपयोग 

१०. विषयिस्तुको छनौट 

क) टोखाको स्थानीय वातावरणमा पाइन े वनस्पनत, जिीबुटी र पशुपंक्षीिरू, प्रदषूण, फोिोरमैिा व्यवस्थापन, उजाा, 
जिवायु पररवतान 

ख) टोखाको भःौगोलिक अवस्था, यस सेरोफेरोमा रिेका नदीनािा, पोखरी, ढुङ्गेिारा र खननज पदाथा  

ग) टोखाका मखु्य ववपदिरू: भूकम्पप, बाढी, पहिरो, आगजनी, चट्याङ, िुरी, बतास र सिक दिुाटना 
ि) टोखाको इनतिास, प्रचलित भाषा, चािपवा, िमासंस्कृनत, रीनतररवाज र भेषभुषा  

ङ) टोखामा रिेका मठ, मन्त्रदर, गुम्पबा, चचा र अरय िालमाक सम्पपदािरू  

च) सामान्त्जक मूल्यमारयता र सकरात्मक व्यविार तथा ववकृनत र यसको रोकथाम 

छ) टोखामा प्रचलित पेसा, व्यवसाय, उद्योगिरदा तथा आयआजानका क्रक्रयाकिापिरू (पशुपािन, खेतीपाती, जिीबुटी 
खेती, िस्तकिा, िोटि व्यवसाय, पयाटन आहद) 
ज) टोखामा परम्पपरागत रुपमा खेलिन ेखेििरू र योग व्यायाम तथा आयुवेदसाँग सम्पबन्त्रित अभ्यासिरू 

झ) असि जीवन शैिी, आिार व्यविार तथा संस्कारको अविम्पबन 
ञ) परम्पपरागत ज्ञान, सीप तथा प्रववधि र नतनीिरूको अभ्यास 
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११. विषय क्षेत्र र क्रम 

कक्षा १–६ 

ववषय क्षेि मुख्य ववषयवस्तु कक्षा १  कक्षा २  कक्षा ३ कक्षा ४ कक्षा ५ कक्षा ६ कक्षा ७ कक्षा ८ 

स्थानीय 
जनसङ्ख्या, 
वातावरण र 
जैववक 
वववविता   

   

   

   

    

   

जातजानत, 
जनसङ्ख्या र 
वातावरण 

 स्थानीय जातजानत 

 मुख्य बस्ती  

 वातावरणको पररचय 

 नेवार जानत 

 बस्ती 
 वातावरणबाट िुने 

फाईदािरू 

 तामाङ जानत 

 बस्ती 
 स्वच्छ वातावरणको 

पररचय र फाईदािरू 

 खस आया जानत 

 बस्ती 
 वातावरणका 

तत्विरू   

 जानतगत समरवय 

  बस्ती 
 मानव ननलमात र 

प्राकृनतक वातावरणको 
पररचय  

 मुख्य बस्तीको 
पररचय 

 विागत जनसङ्ख्या 
 वातावरण र मानव 

बबचको अरतरसम्पबरि 

 बसाइसाइ 

 वातावरण र मानव 
बबचको सम्पबरि राख्न 
आवश्यक प्रक्रक्रयािरू  

 वातावरण ववनास र 
यसका कारणिरू 

 वातावरण ववनासका 
कारणिरू 

 वातावरण बबनास 
रयूनीकरणका उपायिरू 

भौगोलिक अवस्था  आपूm बसेको 
नगरपालिका तथा ठाउाँको 
नाम र. ठेगाना 

 आपm्नो वरपरको सिक 
र बाटोको नाम  

 

 आपूm बसेको ठाउाँको 
भौगोलिक अवस्था  

 आपm्नो ठाउाँमा आउन 
बाटािरूको पहिचान 

 आपm्नो ठाउाँको 
भौगोलिक अवस्थाको 
जानकारी  

 स्थानीय सरकारको 
पररचय 

 आफ्नो ठाउाँको 
भूबनोट  

 आपm्नो विाको 
जानकारी 
 

 नगरपालिकाको 
जानकारी  

 नगरपालिकाको नक्शा 
 नगर कायापालिकाको 

गठन 

 टोखा नगरपालिकाको 
धचनारी 

 टोखा नगरपालिकाको 
नक्सामा स्वास््य तथा 
शैक्षक्षक संस्था 
 

 टोखा नगरपालिकाको 
नक्सामा मित्त्वपूणा ठाउाँ िरू 

 विा सलमनतको पररचय 

र यसका काम 

 नगरपालिकाको भौगोलिक 
अवन्त्स्थनत (Longitude and 

latitude)  

 संकेत सहितको नक्सा र 
ठाउाँ िरू सहित (legend) 

जैववक वववविता   िरपािुवा जनावरिरूको 
नाम  

 वरयजरतुिरूको नाम 

 

 स्थानीय क्षेिमा पाईने 
िरपािुवा तथा 
वरयजरतुिरूको जानकारी
  

 स्थानीय 
बोटववरुवािरूका 
जानकारी 

 स्थानीय 
बोटववरुवािरूको मित्त्व  

 

 स्थानीय क्षेिमा पाईने 
चरािरूको सूची  

 

 स्थानीय क्षेिमा पाईने 
चरािरूको संरक्षणको 
अवस्था 

 वनका प्रकार, पररचय 
र मित्त्व (ननजी वन, 

कबुलियती, िालमाक, 

सामुदानयक, रान्त्ष्िय वन—

रान्त्ष्िय ननकुञ्ज) नाम र 
पररचय  

 स्थानीय क्षेिमा पाईने 
वरयजरतुको संरक्षणको 
अवस्था 

 सामुदानयक वनको 
पररचय, फाईदा र स्थानीय 
के्षिमा रिेका सामुदानयक 
वन 

 आपm्नो क्षेिमा पाईने 
मित्त्वपूणा वरयजरतुिरूको 
जानकारी 

 लशवपुरी नागाजुान रान्त्ष्िय 
ननकुञ्जको पररचय 

 ननकुञ्जको जैववक 
बबवविता 

 रान्त्ष्िय ननकुञ्जबाट िुने 
फाइदािरू 

 

जिस्रोत  पानीका स्रोतिरू   स्थानीय क्षेिमा उपिधि 
पानीका स्रोतिरू र पानीको 
उपयोग 

 पानीका स्रोतिरू 
फोिर िुने कारणिरू 

 ववष्णुमती खोिा 
 

  

 पानीको स्रोत 
संरक्षणका उपायिरू 

 साङ्िा खोिा 

 जलमनमुननको पानी 
 पानी शुद्धिकरणका 

उपायिरू  

 झरना 

 जिस्रोत संरक्षण तथा 
व्यवस्थापनको पररचय र 
मित्त्व 

 टोखाका पोखरी  

 जिस्रोत संरक्षण तथा 
व्यवस्थापनका उपायिरू 

 टोखाका ढुङ्गेिारा 
 खानेपानी कायााियिरू 

 

 रान्त्ष्िय ननकुञ्जको 
संरक्षणमा ववद्याथी तथा 
स्थानीयको भूलमका 

 जिस्रोत संरक्षण तथा 
व्यवस्थापनका प्रक्रक्रया 
(खानेपानी) 

वातावरण प्रदषूण  
   

 स्थानीय वातावरण 
प्रदषूणको पररचय 

 स्थानीय वातावरण 
प्रदषूणका प्रकार (जि, 

वायु, ध्वनन, जमीन) 

 स्थानीय वातावरण 
प्रदषूणका कारण असरिरू 
(जि, वायु, ध्वनन, जमीन) 

 स्थानीय वातावरणमा  
प्रदषूण रयूनीकरणका 
उपायिरू– जि, वायु, ध्वनन 
जमीन 

 स्थानीय वातावरण 

 स्थानीय वातावरण 
प्रदषूण र जिवायु पररवतान 

 जिवायु पररवतानिे 
स्थानीय क्षेिमा पारेको 
असरिरू र नतनको प्रभाव  



14 

 

प्रदषूणको रयूनीकरणमा 
स्थानीय समुदाय, व्यन्त्क्त 
तथा संिसंस्थािरू  

 जिवायु पररवतानिे 
पारेको असरिरू र नतनको 
प्रभाव रयूननकरण र 
अनुकुिताका िाधग स्थानीय 
स्तरमा उपायिरू 

फोिोरमैिा 
व्यवस्थापन 

 फोिोरमैिाको पररचय
  

 व्यन्त्क्तगत, िर, आाँगन, 

ववद्यािय, वातावरणका 
वररपाररको सरसफाई 

 फोिोरमैिाको प्रकार 
( कुहिने नकुहिने) 

 फोिोरमैिाको 
वधगाकरण (ठोस तरि)
  

 फोिोरमैिाको असर   फोिोरमैिा 
व्यवस्थापनको पररचय  

 फोिोरमैिाको िटाउने, 

पुन प्रयोग, प्रसोिन (3R+) 

 कम्पपोन्त्ष्टङ (गड्यौिे 
मि बनाउने, बबन 
कम्पपोन्त्ष्टङ तथा वपट 
कम्पपोन्त्ष्टङ गन प्रक्रक्रया  

 फोिोरमैिा व्यवस्थापनमा 
स्थानीय समुदाय, व्यन्त्क्त 
तथा संिसस्थाको भूलमका 
तथा प्रक्रक्रया 

प्रकोप तथा 
ववपद् 
व्यवस्थापन 

प्रकोप तथा 
ववपद्को पररचय, 

वगीकरण र बच्ने 
उपायिरू तथा 
व्यवस्थापन  

 ववलभरन प्रकोप र 
ववपवत्तिरूको नाम 

 स्थानीय क्षेिमा भएका 
तथा िुनसक्ने प्रकोप÷ववपद् 
पहिचान  

 प्राकृनतक तथा 
मानवीय कारण िुने 
ववपवत्तिरू   

 सवारी दिुाटनाका 
कारणिरू 

 चट्याङ, िावािुरी, 
आगिागी, िर 
आगिागीको पररचय 

 सवारी दिुाटनाका 
असरिरू 

 भूक्षय, पहिरो, वाढी 
तथा िुबानको पररचय 
तथा कारणिरूको 
पहिचान 

 सवारी दिुाटनाबाट 
बच्ने उपायिरू 

 ववलभरन प्रकृनतक 
ववपद्िरुको रोकथाम तथा 
क्षनत रयूनीकरण गने 
उपायिरू  

 सवारी दिुाटनाबारे 
जानकारी 

 ववलभरन मानवीय 
क्रक्रयाकिापद्वारा िुने 

ववपद्िरुको रोकथाम, क्षनत 
रयूनीकरण गने उपायिरू 

 सिरी सुरक्षा 
व्यवस्थापनको बारेमा 
पररचय । 

 प्राकृनतक प्रकोप तथा 
ववपद व्यवस्थापनको योजना 
ननमााण  

 सिरी सुरक्षाको 
व्यवस्थापनमा योजना 
ननमााण 

िालमाक,सांस्कृ
नतक, 

ऐनतिालसक र 
भावषक 
सम्पपदा  

   

स्थानीय 
सााँस्कृनतक 
सम्पपदा, भाषा, िमा, 
किा, 
रीनतररवाजको 
पहिचान  

 स्थानीय जातजातीको 
नाम र पररचय 

 स्थानीय सााँस्कृनतक, 

िालमाक ठाउाँको नाम 

 टोखाका व्यन्त्क्तत्व 

 टोखाका संस्थािरू 

 

 

 स्थानीय जातजातीको 
आहदम पेशा र व्यवसाय 
पहिचान 

 स्थानीय सााँस्कृनतक 
िालमाक  ठाउाँ िरूको सूची र 
सामारय पररचय 

 टोखाका व्यन्त्क्तत्व 

 टोखाका संस्थािरू 

 

 

 स्थानीय क्षेिमा 
बोलिन भाषा र लिवप 

 स्थानीय 
सााँस्कृनतक, िालमाक 
ठाउाँ िरू  

 टोखाका बस्ती 
 टोखाका व्यन्त्क्तत्व 

 टोखाका संस्थािरू 

 

 

 

 स्थानीय क्षेिमा 
बोलिने भाषाको 
पररचय  

 स्थानीय ऐनतिालसक 
स्थिको पररचय 

 टोखाका जािा 
 टोखाका व्यन्त्क्तत्व 

 टोखाका संस्थािरू 

 

 

 

 स्थानीय भाषा र 
ऐनतिालसक स्थिको 
मित्त्व  

 स्थानीय सााँस्कृनतक, 

िालमाक ठाउाँ िरू  

 टोखाका पाटीपःौवािरू 

 टोखाका व्यन्त्क्तत्व 

 टोखाका संस्थािरू 

 

 
 

 

 टोखा नामाकरणको 
इनतिास 

 स्थानीय सााँस्कृनतक 
ऐनतिालसक, पुरातान्त्त्वक 
तथा िालमाक मठ 
मन्त्रदर,को पररचय 

 काठमाण्िौ उपत्यकाको 
ववश्व सम्पपदाको सूधच 

 टोखाका बस्ती  

 स्थानीय सांस्कृनतक 
ऐनतिालसक, पुरातान्त्त्वक 
तथा िालमाक मठ 
मन्त्रदरको संरक्षण 

 काठमाण्िौ उपत्यकाको 
ववश्व सम्पपदाका पररचय 

 परम्पपरागत बाजाको 
उपयोधगता 

 टोखाका चािपवा- 
गथेमंगि 

 नेपािमा चिेका संवतिरू 

 सम्पपदािरूको संरक्षण र 
प्रविान 

 ववलभरन बाजािरूको 
संरक्षण प्रविान  

 टोखाका चािपवा 
 टोखाका व्यन्त्क्तत्व 

 टोखाका संस्थािरू 

 

 

परम्पपरागत संगीत 
तथा बाजाको 
पहिचान र मित्त्व
  

 टोखाको गीत 

 

 गीत, नतृ्या वाद्यवादनको 
पररचय 

 

 परम्पपरागत गीत, 
नतृ्या तथा बाजाको 
समारय पररचय 

 पवा तथा अवसर 
ववशेषमा बजाइने 
परम्पपरागत गीत तथा 
बाजािरू 

 स्थानीय क्षेिका 
परम्पपरागत गीत, नतृ्या र 
बाजाको अभ्यास र 
मित्त्व 

 परम्पपरागत बाजा 
बजाउने अभ्यास 

 परम्पपरागत संगीतको 
अभ्यास 

 

 परम्पपरागत संगीतको 
अभ्यास 

सामान्त्जक 
मुल्य 

मारयता, 
कुरीनत र 

सकारात्मक 

साथी, िरपररवार, 
लशक्षक, नछमेकी 
पहिचान र  आदर 
सत्कार 

 साथी र गुरुिरूसाँग 
िुिलमि 

 साथी, गुरुिरू, पररवारका 
सदस्यिरू र नछमेकी 
बािबालिकासाँग िुिलमि र 
आदर सत्कार 

 साथी, गुरुिरू, 

पररवारका सदस्यिरू र 
छरनछमेकीसाँग लमिवत 
व्यविार र आदर 
सत्कार  

    

    

   

    

 बेि वववाि,  

 बिु वववाि  

 

 बाि वववाि तथा बिु 
वववािको असर  
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व्यविार समाजको 
अविारणा 
स्थानीय प्रथा र 
सामान्त्जक 
कुररतीिरू 

 झारा प्रथा  

 

 गुठी  

 छुवाछुत र यसका असर 
 पैचो र सापटी 

  बािवववाि र 
यसका असर  

 स्थानीय समुदाय र 
समाजको पररचय 

 टोि, विाको पररचय 

 स्थानीय समुदाय र 
समाज बनोटको पररचय 

 टोि, विा, संिसंस्था 
आहदको आवश्यकता र 
मित्त्व 

 आधथाक ववभेद– िनी 
गरीबको लभरनता), 
िैङ्धगक ववभेद, ,जानतय 
ववभेद, सामान्त्जक ववभेद 

 सामान्त्जक कुररती, 
ववभेद ववरुद्ि स्थानीय 
क्षेिमा गना सक्रकने 
कायािरू  

 स्थानीय के्षिमा िुने 
िुम्रपान, मद्यपान, िागु 
औषि जस्ता दवू्र्यसनीको 
ननयरिणका उपाय 

 आधथाक ववभेद– 

िनीगरीबको ववभेदको 
असर 

 िैङ्धगक ववभेद, जातीय 
ववभेद सामान्त्जक ववभेदको 
असर  

 स्थानीय के्षिमा िुने 
िुम्रपान, मद्यपान, िागु 
औषि जस्ता दवू्र्यसनीको 
ननयरिणबाट िुने उपिन्त्धि 

 सामान्त्जक ववभेद र 
कुरीनत सम्पबरिी कानूनी 
प्राविान  

 सामान्त्जक कुरीनतिरू 
ववरुद्ि स्थानीय क्षेिमा गना 
सक्रकने कायाक्रमिरू (िरदैिो, 
सचेतना, पोष्टररङ्ग,–यािी, 
सिक नाटक आहद) 

 टोि, विा, संि संस्था 
आहदबारे जनचेतना फैिाउन 
तथा वातावरण संरक्षणमा 
व्यनतm र समाजको भूलमका 

स्थानीय पेशा, 
व्यवसाय र 
आधथाक 
क्रक्रयाकिाप 

  
  
   

    

कृवष  कृवष र बािीनािीको 
नाम  

 गमिा खेती 

 कृवष पेशामा बािीनािीको 
प्रकारको सूची 

 अरनवािी 

 कृवष उत्पादनको 
पररचय  

 तरकारी खेती 

 कृवष उत्पादनका 
सामारय फाइदािरू 

 कौसी खेती 

 कृवष उत्पादनका 
सामारय बबधििरू  

 टनेि खेती 

 कृवषको पेशाको 
धयावसानयक पररचय  

 फिफूत खेती 

 कृवष धयवसायका 
चुनौतीिरू 

 च्याउ खेती 

 कृवषको मित्त्व र योगदान 

 पशुपािन 

 

धयापार   ववलभरन धयवसायको  
नाम र पररचय  

 

 आपm्नो वरीपरी भएका 
बबलभरन  पेशा धयवसायको 
पहिचान  

स्थानीय समाजमा 
गररने पेशा र 
धयवसायको सूची 

 पेशा र धयवसायको 
पररचय 

 धयापार, पेशा र 
धयवसायको फाइदािरू 

 

 धयापार, पेशा र 
व्यवसायको मित्त्व 

 ववत्तीय साक्षरता  

 धयापार, पेशा र 
व्यवसायको  बजार 
व्यवस्थापन 

 धयापारको मित्त्व र 
योगदान 

 उद्यमशीिता 
उद्योग   िर पररवारका 

सदस्यिरूिे गने काम  

 स्थानीय क्षेिमा भएका 
उद्योगिरूको नाम 

 स्थानीय उद्योग र 
उत्पाहदत बस्तुिरू 

 उद्योगको पररचय 
र वगीकरण 

 उद्योगका फाइदािरू 

 

 उद्योगको मित्त्व 

 खननजको पररचय र 
स्थानीय क्षेिमा पाईने 
खननजिरूको नाम  

 उद्योगका चुनौनतिरू 

 स्थानीय खननजको 
मित्त्व  

 स्थानीय  क्षेिमा 
उद्योगको आधथाक योगदान 

 खननज ह्रास िुनका कारण 
र संरक्षणका उपायिरू तथा 
संरक्षणमा स्थानीयको 
भूलमका 

पयाटन   पयाटकीय ठाउाँ िरूको 
नाम 

 पयाटकीय के्षििरूको सूची  पयाटकीय क्षेििरूका 
पररचय 

 पयाटकीय क्षेििरूका 
बधगाकरण 

 पयाटकीय क्षेििरूको 
ववस्ततृ पररचय 

 पयाटकीय क्षेििरूको 
मित्त्व 

 पयाटकीय क्षेििरूको 
संरक्षणमा िाम्रो भूलमका 

 पयाटकीय क्षेिको संरक्षण 
र प्रबिान 

खेिकुद र 
शारररीक 
सुस्वास््य 

स्वास््य, योग, 

ध्यान र स्थानीय 
स्तरमा खेलिने 
खेििरूको पररचय
  

 शरीरको सरसफाइ  

  योग ध्यानको पररचय 

 शरीरका अङ्गिरूको 
सरसफाइ  

 योगध्यानको 
प्रारन्त्म्पभक अभ्यास 

(जीउ तताउने) 

 िुगाको सरसफाइ  

 स्थानीय क्षेिमा 
खेलिने खेििरूको 
सूची 

 योग ध्यानको 
प्रारन्त्म्पभक अभ्यास 

(बज्रासन र सुखासन) 

 कपािको 
सरसफाइ  

 स्थानीय क्षेिमा 
चािपवा, मेिाजािामा 
खेलिने खेििरू  

 योग ध्यानको 
पररचय, (श्वास 
प्रश्वास) 

 कानको सरसफाइ  

 स्थानीय क्षेिमा 
चािपवा, मेिाजािामा 
खेलिने खेिका मित्त्व 

  योग ध्यानका फाइदा 

  खानामा रेशा, बोक्रा र 
चोकर  

 ववलभरन प्रकारका 
योग तथा अभ्यास 
ववधििरू 

 अम्पिीय र क्षारीय खाना  

 स्थानीय क्षेिमा भएका 
योग ध्यान केरदको 
पररचय  

 योग तथा अभ्यास 
(प्राणायाम) 

 भोजन व्यवस्थापन  

  योग ध्यानिाई दैननक 
जीवनमा प्रयोग 

 योग ध्यानबाट 
स्वास््यमा पने सकरात्मक 
प्रभाव 

जीवन शैिी  
र संस्कार 

िीिन िैिी    सरि जीवनयापन 

 जरम हदन  

 सरतुलित भोजन 

 गुफा राख्न े

 शुभाचरण 

 बेि वववाि 

 ननद्रा-ववश्राम 

 

 

 

 शुभववचार 
 

 स्वव्यवस्थापन  

 पूवााग्रिबाट मुन्त्क्त  

 

 जीवनको एक मिान ्
िक्ष्य ननिाारण र त्यसमा 
प्रयासरत िुने  

 इमारदाररता, संयम र 
ननष्पक्षता  

 सम्पझौताको प्रयास गरौं 
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  त्यका आिारमा तका   
गरौं, ववचार प्रष्ट राखौं 

 संस्कार  नामकरण र अक्षराम्पभ 

 पूजा गने 

 समावतान र छैठी 
 यज्ञ गने 

 अलभववष्क्रमण र 
केशारत 

 ब्रत बस्ने 

 अरनप्रासन र 
कणावेि 

 अरत्येष्ठी कमा 

 ववद्यारम्पभ र चुिाकमा 
 श्राद्ि कमा 
 उपवासको मित्व 

 यज्ञोपववत,वववाि 
संस्कार 

 दान कमा 
 

 सीमारतोनयन र 
जातकमा संस्कार 

 बेिपिको महिमा 
 

 गभाािान र पुंसवन 
संस्कार 

 फूिको महिमा 
 

 

बोिीचािी, 
लशष्टाचार  

 िरयवाद  

 अनतधथका आदर सत्कार 
या सम्पमान 

 

 सद्भाव  

 लशष्ट या सभ्य आचरण 

 

 क्षमा  

 ववनम्रता  

 

 सियोग 

 सभ्य व्यविार  
बैगुनीिाइा गुनिे मारौं 

 सकारात्मक सोच 

1.  स्वागत  

रह्मवैवत पुराण 

सकारात्मक सोच 

गरुण पुराण 

पािुनाको सत्कार 
अन्त्ग्न पुराण 

रोगी, असिाय र 
गररबिरूप्रनत व्यविार 

 स्वस्थ बानी र 
रोगको रोकथाम, 

पहिचान, परीक्षण 
र उपचार 

 आयुवेदको अथा 
 िरेिु उपचार 

 

 नेपािमा वतामान स्वा्य 
अवस्था 

 जिीबुटी उपचार 

 रोगिरू र परीक्षणा 
 आयुवेदको पररचय 

र  इनतिास 

 

 रोगको पहिचान 

 आयुवेदका अंगिरू 

 िालमाक ग्ररथमा 
आयुवेद 

 भारसामा प्रयोग िुने 
मसिा 

 आयुवेदको लसद्िारत 
तथा उद्देश्य 

 केिी रोगको उपचार 
 योग उपचार 

पद्िनतिरू, 
 

 केिी रोगको उपचार 
 पञ्चकमा उपचार 

पद्िनतिरू 

 क्षारसूि उपचार 
पद्िनतिरू 

 रोगको रोकथाम 

 खानाका ६ रस 

 

पूजा  तुिसी पूजा  

 वपपिको पूजा 
 पाञ्चायन पूजा  

 नाग पूजा 
 भीमरथारोिण  

चौरासी पूजा 
 समय पूजा 

 गरूि पूजा  

 खड्ग पूजा 
 भूलम पूजा 

 श्रीस्वस्थानी पूजा 
 नारायण पूजा 

 जरम हदन 

 सत्यनारायण पूजा 
 श्रीमद्भागवत गीता 
 रूद्री पूजा 

 देवी भागवत यज्ञ  

 म्पि पूजा 

परम्पपरागत 
ज्ञान, लसप र 
प्रववधि 

2.  

परम्पपरागत ज्ञान  परम्पपरागत खानेकुरा 
(क्वााँटी र फिफुि) 

 दैननक जीवनमा 
उपयोगी िुने यरि तथा 
उपकरणिरू 

 परम्पपरागत औषिी 
(हिङ बबरेनुन र ज्वानो) 

 परम्पपरागत खानेकुरा 
(बारा र अचार) 

 परम्पपरागत औषिी 
(बेसार दिु र भोगटेको 
मरटा) 

 मुद्रा 
 वातावरण व्यवस्थापनमा 

परम्पपरागत ज्ञान 

परम्पपरागत खानेकुरा ( 
कसार) 
परम्पपरागत औषिी ( 
चररअम्पिी र 
अश्वगरिा)  

 खाद्य सुरक्षा 
 जैववक वववविताको 

संरक्षण 

 परम्पपरागत 
खानेकुरा (ढकनी र 
सातु) 

 परम्पपरागत औषिी 
(कािान्त्जरा र 
कालिलसरकी) 

 मानक धचह्न 

 संस्कृत भाषा  

 मन्त्रदर, ्यागोिा 
तथा स्तूपिरूको 
ननमााण  

 परम्पपरागत खानेकुरा 
(योमरी र सेिरोटी) 

 परम्पपरागत औषिी ( 
िरो र याचाागुरबु) 

 स्थानीय भाषा 
 िातुशास्ि, 

 समुदायको पहिचान र 
सामान्त्जक समरवय 

 

 परम्पपरागत खानेकुरा 
( चाकु) 

 परम्पपरागत औषिी 
(मेवा  

 वेदको पररचय 

 लशल्प ववज्ञान 

 सांस्कृनतक सम्पपदा 
उत्पादन (ननम, ििेदो,..) 

 जीवनस्तरमा सुिारमा 
परम्पपरागत ज्ञान 

 

 परम्पपरागत खानेकुरा 
(खखचिी र गुरद्रकु) 

 परम्पपरागत औषिी 
(अनार र निउकुमारी) 

 वेद (ऋग्वेद, यजुवेद) 
 फरक क्रकलसमको पािो  

 सांस्कृनतक सम्पपदा  

 हदगो ववकासका िाधग 
परम्पपरागत ज्ञान 

 टोखाका व्यन्त्क्तत्व 

 परम्पपरागत खानेकुरा 
(योमरी) 

 परम्पपरागत औषिी 
(रूहदिो, तुिसी र दिेुझार) 

 वेद (सामवेद, अथवेद)  
 परम्पपरागत ज्ञानमा 

महििाको भूलमका 
 वास्तुशास्ि 

 पेटेरट दताा 

 

परम्पपरागत लसप  रङ बनाउने र रङ्गाउने 
किा 

 माटोबाट छानाको टायि, 

बाटोमा ओछ्याउने टायि, 

ववलभरन गमिा तथा अरय 
सरसमान बनाउने 

 निर र कुिोको ननमााण 

 ऊनी–सुती िोन्त्जयारी, 
गिैँचा ननमााण 

 बत्ती कात्ने 
 मूनताकिा (ढुङ्रगा, 

काठ र िातु) 

 जिव्यवस्थापन 

 ऊनी बस्ि र कापेट 
बनाउने 
 

 िरेिु र कृवष औजार, 
सरसामान,  

 िण्ट तथा अरय 
वस्तुको ननमााणको लसप 

 

 कृवषका िाधग 
मूियुक्त निर, पोखरी 
र तिाउबाट बािुवामा 
पानी छानेर पानी 
ववतरण गने प्रणािीको 
ववकास 

 माटोबाट छानाको 
टायि, बाटोमा 
ओछ्याउने टायि, 

ववलभरन गमिा तथा 

 काष्ठ, तामा, कााँस र 
स्वणाका धचि तथा 
मूनतािरू बनाउन े 

 िरेिु र कृवष औजार, 
सरसामान,  

 िण्ट तथा अरय 
वस्तुको ननमााण 

 चामिको रक्सी (ऐिा) 
बनाउने लसप 

 

 

 कृवषका िाधग मूियुक्त 
निर, पोखरी र तिाउबाट 
बािुवामा पानी छानेर 
पानी ववतरण गने 
प्रणािीको ववकास  

 खानी तथा 
िातुसम्पबरिी काया 

 

 

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B8
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B8
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%8F%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE_%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%8F%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE_%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E
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अरय सरसमान 
बनाउने 

 परम्पपरागत 
प्रववधि 

 आयुवेहदक औषिोपचार  

 गोरुिे तारने गािा 
 जिव्यवस्थापन 

 खाद्यप्रववधि  

 माछा सङ्किन गने 
ढडिया 

 कपासको िागो र 
तेि प्रयोग गरेर 
सिकमा बत्ती बाल्ने 
प्रववधि 

 बीजिरूबाट तेि 
ननकाल्ने 

 

 मासु, दिू, फिफूि, 

तरकारी र गेिागुिीबाट 
सुक्खा खाद्यपदाथा 
बनाउने ववधि  

 हढकी 

 पानीिट्टको ननमााण 

 खानी तथा 
िातुसम्पबरिी 
 

 मासु, दिू, फिफूि, 

तरकारी र गेिागुिीबाट 
सुक्खा खाद्यपदाथा 
बनाउने ववधि 

 माटो पोिेर सामग्री 
बनाउन प्रयोग गने ववशेष 
क्रकलसमका चक्काको 
प्रववधि 

इाँटा बनाउने प्रववधि 

 

 वनस्पनतको बोक्राबाट 
कागज बनाउने प्रववधि 

 दैननक जीवनमा 
उपयोगी िुने यरि तथा 
उपकरणिरू  

 आरन प्रववधि 
 ऊनी बस्ि बुरने र 

कापेट बनाउने उपकरण 

 बािुवाबाट सुन ननकाल्ने 
प्रववधि तथा सुनको जिप र 
पररशुद्धिको प्रववधि  

 काष्ठ, तामा, कााँस र 
स्वणाका धचि तथा मूनतािरू 
बनाउने 

 िरेिु र कृवष औजार, 
सरसामान,  

 िण्ट तथा अरय वस्तुको 
ननमााण 
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१२. कक्षागत विषयिस्तुको विस्ततृीकरण (पुरा गनि बााँकी छ) 
यस ववषयमा कक्षागत रूपमा बािबालिकािरूिे िालसि गने लसकाइ उपिधिीिरूिाई प्रस्तुत गररएको छ । ववषयवस्तुको क्षेिगत ववस्ततृीकरण देिायको 
तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ : 

कक्षा १     

क्षेि ववषयवस्तु लसकाइ उपिधिी 
ववषयवस्तुको 
ववस्ततृीकरण लसकाइ सिजीकरण क्रक्रयाकिाप मूल्याङ्कन प्रक्रक्रया 

पाठ्य 
िण्टी 

स्थानीय 
वातावरण र 
जैववक 
वववविता 

जातजानत, 
बस्ती र 
वातावरणको 
पररचय 

 स्थानीय जातजानतको सूची 
बनाउन 

 मुख्य बस्तीको पररचय हदन  

 वातावरणको पररचय हदन 

 आफ्नो िर तथा 
ववद्यािय वरपर पाइन े
सजीव वस्तुिरूको नाम 

 आफ्नो िर तथा 
ववद्यािय वरपर पाइन े
ननजीव वस्तुिरूको नाम 

 ववद्याियबाट वरपर देखखन ेववलभरन 
सजीव वस्तुिरू जस्तै  मारछे, पशु 
बोटववरुवा आहद प्रतक्ष्य देखाई वा Picture 

देखाई नतनीिरूको नाम बताईहदने ।  

 ववद्याियबाट वरपर देखखने ववलभरन 
सजीव वस्तुिरू जस्तै  ढंुगा, माटा गािी 
आहद  प्रतक्ष्य देखाई वा Picture देखाई 
नतनीिरूको नाम बताईहदन 

  सास फेने र नफेने धचनाउने । 

 आफ्नो िरमा भएका वा 
पािेका  सजीव वस्तुिरूको नाम 
सोध्ने  

 आफ्नो िरमा भएका ननजीव 
वस्तुिरूको नाम सोध्ने 
  ववलभरन फोटो देखाई सन्त्जव 
ननजीव वस्तु धचरन िगाउने]  

 बिु बैकन्त्ल्पक प्रश्न गने 

३ 

 

भौगोलिक 
अवस्था 
 

 

 आफु बस्न ेनगरपालिका 

तथा ठाउाँको  नाम र 
ठेगाना बताउन 

 आफ्नो वरपरको सिक 
र बाटोको नाम बताउन
   

 आफु  बस्ने ठाउाँको  
नाम र ठेगाना 

 आफ्नो िर ववद्यािय 
नन्त्जकका बाटोको 
पररचय 

 ववद्याथीिरूिाई आपm्नो िर भएका 
ठाउाँको नाम र ठेगाना बताईहदई भरन 
लसकाउन े।  

 ववद्याथीिरूिाई आपm्नो ववद्यािय 
भएको ठाउाँको नाम र ठेगाना बताउन र 
भरन लसकाउन े 

 ववद्यािय  नन्त्जकको  सिक,  गोरेटो 
धचनाउने । 

 आफ्नो िर भएको ठाउाँको 
नाम र ठेगाना सोध्न े 

 ववद्याियका नाम र ठेगाना 
सोध्न े

 ववद्यािय  नन्त्जकको बाटो 
सोध्ने ।  

 धचि देखाइ बाटो छ, छैन 
पत्ता िगाउन िगाउन े। 

६ 

 

जैववक 
वववविता 

 िरपािवुा जनावरिरूको 
नाम बताउन  

 वरयजरतुिरूको नाम 
बताउन   

 

 स्थानीय क्षिेमा 
पालिने िरपािवुा 
जीवजरतुको नाम 

 स्थानीय ठाउाँमा  वा 
वनमा पाईन े

 ववद्यािय नन्त्जकैको कुनै िर वा फमामा 
िगेर त्यिााँ भएका जीवजरतु तथा 
चराचुरुङ्गीिरूको नाम बताईहदने 

 स्थानीय क्षेिमा पालिन ेववलभरन 
जनावरिरूको फोटो देखाई बताइहदन े 

 आफ्नो िर वा नन्त्जकको िर 
पालिएका जीव जनावरिरूको 
नाम सोध्न े।  

 ववलभरन वरयजरतुिरूको  
फोटो देखाई धचरन िगाउन े 

४ 
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न्त्जवजरतुको नाम  स्थानीय क्षेिमा पाइन ेववलभरन 
जनावरिरूको फोटो देखाई बताइहदने  ।  
जस्तै  स्याि,  बाि, धचतुवा, काग, धगद्ि, 

रुपी आहद  

 फोटोमाफा त  बिुबैकन्त्ल्पक 
प्रश्निरू गने 

 

जिस्रोत 

 

 पानीका स्रोतिरूको 
नाम बताउन  

  

  

 स्थानीय क्षिेमा 
भएका पानीका ववलभरन 
स्रोतिरूको नाम 

 स्थानीय क्षेिमा भएका पानीका 
स्रोतिरूको जस्तै  पोखरी,िारा, इनार,  खोिा,  
खोल्सा, झरना आहदको फोटो देखाई 
नतनीिरूको नाम बताइहदने धचनाइहदन े। 

 ववद्याथीिरूिाई  नन्त्जकको पानीका 
स्रोतमा अविोकन भ्रमण गराइा त्यसबारे 
बताईहदने । 

 पानीका स्रोतिरूको नाम वा 
सोको धचि÷फोटो देखाई स्रोत 
धचरन र भरन िगाउन े।  

 पानीका स्रोतिरूको धचि 
बनाउन िगाउने । 

४ 

 

फोिोरमैिा 
व्यवस्थापन 

 फोिोरमैिाको पररचय 
हदन 

 

 फोिर कलसङ्गरको 
पररचय 

 सरसफाई 

 फोिर र सफा वातावरणको धचि देखाइ 
सरसफाईको बारेमा वताइहदने  

 कक्षाकोठामा राखखएका िस्टबबनिरूमा 
कागजका टुक्रािरू राख्न िगाउने ।  

 खाना खानुअगाडि र खाईसकेपनछ िात 
िुन लसकाउने । 

 धचििरू देखाई सफा र फोिोर 
वातावरण छुट्याउन िगाउने । 

 ववद्याथीिरूको दैननक 
क्रक्रयाकिाप अविोकन गने । 

 पािैपािो िात िनु िगाउने
  

४ 

प्रकोप तथ 
ववपद् 
व्यवस्थापन
  

  

 

प्रकोप तथा 
ववपद्को 
पररचय 

 ववलभरन प्रकोप र 
ववपद्िरुको नाम बताउन 

 आगिागी, सिक 
दिुाटना, बाढी, पहिरो, 
भुकम्पप िगायतको नाम 

 ववलभरन पिपबिकािरू तथा पोष्टिरूमा 
प्रकालशत भएका आगिागी, सिक दिुाटना, 
बाढी, पहिरो, भकुम्पप सम्पबरिीका धचििरू 
प्रदाशन गने र धचनाउने ।   

 ववद्याथीिरूिाई ववद्यािय नन्त्जकैको 
पहिरोको अविोकन गराउन े।  

 प्रकोप सम्पबरिी लभडियो देखाउन े

 फोटोिरू देखाई प्रकोपका 
नामिरू भरन िगाउन े।  

 ववपवत्तका नाम सम्पबन्त्रित 
फोटोलसत जोिा लमिाउन 
िगाउन े।  

४ 

िालमाक, 

सााँस्कृनतक, 

ऐनतिालसक र 
भावषक सम्पपदा 

स्थानीय 
सााँस्कृनतक 
सम्पपदाको 
पहिचान 

 

 स्थानीय सााँस्कृनतक, 

िालमाक ठाउाँको नाम 
बताउन 

 टोखाका मुख्य व्यन्त्क्तत्वको 
पररचय हदन 

 टोखाका संस्थािरूको नाम बताउन 

 

 स्थानीय जातजानत र 
भाषाबारे जानकारी 
(भाषािरू नेवारी, तामाङ, 

गुरुङ अरय) 
 स्थानीय सााँस्कृनतक, 

ऐनतिालसक, पुरातान्त्त्वक 

 ववद्याथीिरूिाई कक्षामा भएका 
साथीिरूको र आफ्नो नाम थर सहित 
पािैपािो भरन िगाउने।  

 स्थानीय मठमन्त्रदर, गुम्पबा, चचा, 
मन्त्स्जदको फोटो देखाई नाम बताईहदने । 

 ववद्यािय नन्त्जकको मठमन्त्रदर, गुम्पबा, 

 आपm्नो साथीिरूको नाम थर 
बताउन िगाउने । 

 आफ्नो िरवरपर रिेको 
मन्त्रदर तथा िालमाक स्थिको 
नाम बताउन िगाउन े। 

 फोटा देखाइ ववलभरन बाजािरू 

५ 
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  तथा िालमाक मठ 
मन्त्रदर, गुम्पबा,चचा, 
मन्त्स्जदको पहिचान
  

चचा, मन्त्स्जदको अविोकन भ्रमण गराई 
त्यसको पररचय हदन जस्तै  चण्िशे्वरी 
मन्त्रदर: िक्ष्मी देवता, कृष्ण मन्त्रदर, 
नारायण मन्त्रदर, बािकुमारी, पञ्चकुमारी 
स्तुपा, पिगद्य(मसानकाली), गणेश (च्वे, क्व े
र सपनतीथा)  

 स्थानीय बाजािरूको नक्सा वा फोट 
देखाई धचरन िगाउन े। जस्तै  धिमे, मादि, 

बााँसुरी आहद 

धचरन िगाउन।े 
 सााँस्कृनतक सम्पपदा र 

ठाउाँ िरूको जोिा लमिाउन 
िगाउन े। 
 

सामान्त्जक 
मुल्य मारयता 
र सकारात्मक 
व्यविार  

आदर सत्कार 
 

 साथी र गुरुिरूसाँग 
िुिलमि िुन 

 टोखाको गीत िय िािी गाउन 

 

 नधचनेकासाँग 
धचनजान गना, नमस्कार 
गना समूिमा लमिेर 
बस्न 

 ववद्याथीिरू बबच नमस्कार गना लसकाइ 
एक आपसमा पररचय गना िगाउन े।  

 समूिमा बस्न िगाउने ।  

 आफुभरदा ठूिा माननस र साथीिरूसाँग 
बोल्दा तपाईँ, िजुर जस्ता आदराथी शधदिरू 
प्रयोग लसकाउन े। 

 दैननक क्रक्रयाकिापको 
अविोकन गने ।  

 आदराथी शधदिरू प्रयोग गर–  
आफ्नो साथीको, गुरुको भरन 
िगाउन।े  

 िरका सदस्यिरूको नाम 
भरन िगाउन े। 

३ 

स्थानीय पेशा, 
व्यवसाय र 
आधथाक 
क्रक्रयाकिाप
  

  

कृवष  ववलभरन कृवष सम्पबरिी 
बािीनािीको नाम बताउन 

 कृवषमा झारा प्रथा प्रयोग 
बताउन 

 गमिा खेती 
 

 

 तरकारी बािी, 
अरनबािी, पशपुािन 
कौसी खेती 

 कृवषमा झारा प्रथा 
 गमिा खेती 

 

 स्थानीय स्तरमा उत्पाहदत कृवषजरय 
वस्तुिरू ल्याइ प्रदशान गने वा फोटोिरू 
देखाउन े। जस्तै  सागसधजी, िान, मकै, 

गाईभैंसी दिु आहद 

 ववद्यािय पररसर वा नन्त्जकको तरकारी 
खेती वा अरय कुनै खेत भएको क्षेिमा 
अविोकन भ्रमण गराई त्यिााँ उत्पादन िुने 
वस्तुका बारेमा बताईहदने ।  

 वररपरर रिेका वािीनािीको 
धचि देखाई के िो भनन सोध्ने ।  

 स्थानीय स्तरमा उपिधि िुने 
बस्तुिरू सोध्न ेजस्तै  
तरकारीिरूको नाम । 

 आपm्नो िरको बारी वा 
नन्त्जकको बारीमा कुन कुन 
तरकारीिरू उत्पादन िुरछन,् 

भनी नतनको नाम सोध्न े। 

३ 

 धयापार  ववलभरन व्यवसायको  
नाम बताउन  

 

 क्रकराना पसि, िोटि, 

कपिा, स्टेसनरी, औषधि 
व्यवसाय, इ व्यवसाय 
िगायत अरय व्यवसाय 

 स्थानीय क्षिेमा भएका ववलभरन 
धयापाररक क्षेििरूको धचि सकंिन गरी  
प्रदशान गने र धचि िेरेर पसिको प्रकार 
धचरन लसकाउन े।  

 नन्त्जकको बजार भ्रमण गराई त्यिााँ 

 ववद्यािय नन्त्जक भएका 
ववलभरन पसि, व्यवसायको नाम 
सोध्ने ।  

 ववद्याथीको िर वा वररपरर 
भएको पसि के सम्पबरिी िो 

३ 
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भएका ववलभरन पसििरू देखाइहदन जस्तै  
कपिा, क्रकराना, औषधि, िोटि, रेस्टुरेरट, 

साइवर आहद । 

सोध्ने ।  

 ववलभरन धचििरू देखाई 
पसिको प्रकार धचरन िगाउने । 

 

उद्योग 

 

 िरपररवारका 
सदस्यिरूिे गने काम  
बताउन  

 

 िर पररवारका 
सदस्यिरूिे दैननक 
रुपमा गने काया, पेशा 
जागीर, व्यवसायको नाम 

 ववद्याथीका पररवारमा आआफ्ना 
अलभभावकिे गने पेशा वा काम सोिी 
छिफि गने । जस्तै  लशक्षक, प्रिरी, भााँिा 
पसिे, उद्योगमा काम गने, मजदरुी गने 
खेतीपाती गने आहद । 

 माननसिरूिे ववलभरन ठाउाँमा काम 
गरररिेको फोटोिरू देखाई कुन कुन ठाउाँमा 
काम गने माननसिाई के भननरछ भरने 
बारेमा लसकाउने । जस्तै  ववद्याियमा 
पढाउन ेलशक्षक, िोटि वा रेस्टुरेरटमा खाना 
पकाउने कुक, पसि गने, खेतीपाती गने 
कृषक आहद। 

 आपm्नो िर पररवारका 
सदस्यिरूिे के के काम गछान ्
सोध्ने । 

 फोटो र शधदको जोिा 
लमिाउन िगाउने । 

३ 

 

पयाटन 

 

 पयाटकीय ठाउाँ िरूको 
नाम बताउन  

 

 पयाटकीय क्षिेको 
नाम (मन्त्रदर, गुम्पबा, 
ननकुरज, झरना, पाका  
आहद)  

  

 स्थानीय पयाटकीय क्षेििरूको धचि 
संकिन गरी  प्रदशान गने ठाउाँ  धचनाईहदने 
। जस्तै  चण्िशे्वरी मन्त्रदर, गुम्पबा आहद ।  

 ववद्यािय नन्त्जकको पयाटकीय  ठाउाँको 
अविोकन भ्रमण गराउन े

 धचि देखाइ कुन पयाटकीय 
क्षेिको  नाम िो भनी सोध्ने  

 आफ्नो िर नन्त्जकको 
पयाटकीय ठाउाँको नाम सोध्न े 

 बिुबैकन्त्ल्पक प्रश्नोत्तर गने 

४ 

खेिकुद र 
िारररीक 
सुस्िास््य 

स्वास््य, योग, 

ध्यान र स्थानीय 
स्तरमा खेलिन े
खेििरूको 
पररचय  

 शरीरको सरसफाइ गना 
 योग ध्यानको 

प्रारन्त्म्पभक अभ्यास गना
  

  

 शरीरको सरसफाइ  

 योग तथा ध्यानको 
पररचय–  

 ठीक बसाई सम्पबरिी 
जानकारी 

 शरीरको सरसफाइ गना लसकाउन े

 मेरुदण्ि सोझो बस्न बस्न लसकाउने ।  

 तािी बजाउन लसकाउने ।  

 ज्ञान मुद्रा(आाँखा धचम्पिेर बुढी र चोर 
औिाको टु्पा जोिरे तीन औिा सोझो गरेर 
िुिामा राखी शारत बस्न िगाउने। 

 शरीरको सरसफाइ कसरी गना 
सक्रकरछ सोध्न े

 क्रक्रयाकिाप अनुसारको बसाइ 
तथा व्यविार पररवतान भए 
नभएको अविोकन गने ।  

 एकरुपमा तािी बजाउन 
िगाउन े।  

 ज्ञान मुद्रामा बस्न िगा       

 ४ 

िीिन ििैी  र 
संस्कार 

िीिन ििैी    आफ्नो कुि 
परम्पपराअनुसार जरम 

 जरम हदन मनाउन े

 सरि जीवनयापन 
गने 

 कुनै एकजना ववद्याथीको जरमहदन 
मनाउने तयारी गने 

 अनिल्िो हदन ववद्याथीिरूिाई 

 नतम्रो जरमेको बार के िो 
भनी सोध्न े

 जरम हदन मनाउन के के 

४ 
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हदन मनाउन 

 सरि जीवनयापन गना 

 आवश्यक सामग्री ल्याउन िगाउने 
 वैहदक परम्पपराअनुसार जरम हदन 

मनाउन े

 सरि जीवनको पररचय हदन 

चाहिरछ भनी सोध्न े

 सरि जीवन भनकेो के िो 
भनी सोध्न े

 

संस्कार  नामकरण संस्कारबारे 
बोि गना 

 अक्षराम्पभ संस्कार 
अविम्पबन गना 

 चिनचल्तीका पूजाको 
अभ्यास गना 

 नामकरण संस्कार 
 अक्षराम्पभ संस्कार 
 पूजाको अभ्यास 

 नामद्वारा पररधचत गराउन पररचय 
कायाक्रम चिाउन े

 नामकरण संस्कारको अलभनय गना 
 आफ्नो अक्षराम्पभका अनुभव 

आदानप्रदान गना िगाउन े

 पूजाको पररचय हदन 

 नतम्रो नाम के िो भनी सोध्न े

 नतम्रो नाम कसिे राखुभएको 
िो भनी सोध्न े

 नामकरण समारोिमा भाग 
लिएको अनुभव सुनाउन िगाउने 

 नतमीिे िेखेको पहििो सकेंत 
कस्तो धथयो भनी सोध्ने 

 पूजामा के के गरररछ भनी 
सोध्न े

३ 

 

बोिीचािी, 
लशष्टाचार 

3.  अरूिाई िरयवाद हदन 

4.  अनतधथका उपयुक्त 
आदर या सम्पमान गना 

 िरयवाद हदन े

 आदर या सम्पमान 
गने 

 

 जोिी बनाई एकिे अको साथीिाई कुनै 
काम गना िगाउने र सो काम गरेपनछ 
िरयवाद भरन िगाउन े

 समूिमा काम गना िगाई एक समूििे 
अको समूििाई अलभनयसहित िरयवाद 
भरन िगाउन े 

 जोिी बनाई नमस्कार गना िगाउन े

 आदराथी शधदिरू बताई दोिोराउन र 
प्रयोग गना िगाउन े

 नतमीिे साथीिाई बाटो 
छोडिहदयःौ भने साथीिे के 
भरनपछा भनी सोध्ने  

 िरयवाद कुन कुन बेिा 
भरनुपछा भनी सोध्ने 

 नतमीिे को को िाई आदर 
या सम्पमान गछाःौ भनी सोध्ने 

 आदराथी शधदिरूको सचूी 
बनाउन िगाउन े

३ 

 

स्वस्थ बानी  आयुवेदको अथा बताउन 

 िरेि ुउपचार बारे 
बताउन 

 आयुवेदको अथा  

 िरमा गररने उपचार  
 वेदको अथा बताइहदने 

 आयुवेदको अथा 
 आयुवेदका अनुसार स्वास््यको िाधग के 

के गनुापछा भनी बताउने 

 आयुवेदको अथा के िो भनी 
सोध्न े

 िरमा गररने उपचार के के 
िुन ्भरन िगाउने 

३ 

 

पूजा  िर समुदायमा िुने 
तुिसी पूजा र वपपिको 
पूजाको अभ्यास गना  

 तुिसी पूजाको 
अलभनय गना 

 वपपिको पूजा गना 
 तुिसी वा वपपिको 

 तुिसीको बोट देखाइ कुन वनस्पनतको  
नाम िो भनी सोध्न े

 वपपिको रूख देखेका छःौ भनी सोध्न,े 
नदेखेको  

 तुिसीको पात देखाइ कुन 
वनस्पनतको  पात िो भनी 
सोध्ने  

 आफ्नो िर नन्त्जकको पीपि २ 
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पूजाववधि  तुिसी वा वपपिको पूजा सामग्रीका 
बारेमा बताइहदन े

 तुिसी वा वपपिको पूजाववधि बताउने 

रिेको ठााँउको नाम सोध्न े 

 तुिसी वा वपपिको पूजाववधि 
बताउन िगाउने 

 बिुबैकन्त्ल्पक प्रश्नोत्तर गने 

परम्पपरागत 
ज्ञान, लसप र 
प्रववधि 

परम्पपरागत 
ज्ञान 

• क्वााँटी बनाउन ेतररका 
बताउन र फिफुिको 
सिी उपभोग गना 

• दैननक जीवनमा उपयोगी 
िुने यरि तथा 
उपकरणिरूको नाम 
बताउन 

• हिङ बबरेनुन र ज्वानोको 
औषिीका रूपमा प्रयोग 
गना 

 क्वााँटी बनाउने 
तररका 

 दैननक जीवनमा 
उपयोगी िुने यरि तथा 
उपकरणिरू 

 हिङ बबरेनुन र 
ज्वानोको औषिीय गुण 

 ववद्याथीिरूिाई क्वााँटी बनाउन ेअरन 
पािैपािो भरन िगाउने।  

 क्वााँटी देखाई अरनको नाम बताईहदन े। 
 ववद्याियमा भएका दैननक जीवनमा 

उपयोगी िुने यरि तथा उपकरणिरू 
अविोकन गराई त्यसको पररचय हदन 
जस्तै  कोदािो, झण्िा, ििी,   

 हिङ बबरेनुन र ज्वानो देखाई धचरन 
िगाउन ेर नधचने नाम बताइहदने 

 हिङ बबरेनुन र ज्वानोको औषिीय गुण 
बताउन े

 बबलभरन अरनको क्वााँटी 
देखाइ कुन खानेकुरा िो भनी 
सोध्ने  

 ववद्याियमा भएका दैननक 
जीवनमा उपयोगी िुने यरि 
तथा उपकरणिरू देखाइ नाम 
सोध्ने  

 हिङ बबरेनुन कनतबेिा प्रयोग 
गरररछ 

 ज्वानोको उपयोग बताउन 
िगाउन े

 बिुबैकन्त्ल्पक प्रश्नोत्तर गने 

५ 

 

परम्पपरागत 
लसप 

• ववलभरन वस्तुको प्रयोग 
गरी रङ बनाउन र 
वररपररका वस्तु 
रङ्गाउन 

• माटो प्रयोग भएका 
वस्तुिरूको नाम बताउन  

 रङ बनाउने अभ्यास 

 माटोको काम 

 माटोका सामग्रीको 
प्रयोग  

ववलभरन वस्तु सकंिन गरी ती वस्तुको 
रङ बताउन िगाउन े

 माटोका सामग्री ननमााण गना िगाउन े

 माटोका सामग्रीको प्रयोग बताउन े

 ववलभरन वस्तु देखाइ कुन 
रङको छ भनी सोध्ने  

 माटोका सामग्रीको नाम 
सोध्ने  

 दैननक प्रयोगमा रिेका 
माटोका सामग्रीको नाम भरन 
िगाउन े  

 बिुबैकन्त्ल्पक प्रश्नोत्तर गने 

४ 

 परम्पपरागत 
प्रववधि 

• औषिीको िेपन बनाउन  

• गोरुिे तारन ेगािाको 
प्रक्रक्रया बताउन 

• जि व्यवस्थापनको 
नमुना अभ्यास गना 

 औषिी वपसाइ 

 गोरुिे तारन ेगािा 
 जिव्यवस्थापनको 

नमुना 

 औषिी वपसाइ गने िोिोरो र खि 
प्रदशान गदै यसको । 

 गोरुिे तारन ेगािाको धचि वा नमुना 
देखाइ यसको प्रयोगबारे बताइहदने 

 जिव्यवस्थापनको नमुना देखाइ यसको 
उपयोधगता बताइहदने 

 िोिोरो र खिको धचि देखाइ 
कुन वस्तुको  नाम िो भनी 
सोध्ने  

 आफ्नो िर नन्त्जकको 
पयाटकीय ठाउाँको नाम सोध्न े 

 बिुबैकन्त्ल्पक प्रश्नोत्तर गने 

६ 
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जम्पमा  
 

  
 

८० 

sIff @ 

क्षेि ववषयवस्तु लसकाइ उपिधिी 
ववषयवस्तुको 
ववस्ततृीकरण लसकाइ सिजीकरण क्रक्रयाकिाप मूल्याङ्कन प्रक्रक्रया 

पाठ्य 
िण्टी 

स्थानीय 
वातावरण र 
जैववक वववविता
  

 

वातावरणको 
पररचय  

 नेवार जानतको पररचय 
हदन  वातावरणबाट 
िामीिाई  िुने फाईदािरू 
बताउन  

 मुख्य बस्तीको पररचय 
हदन 

 

 

 नेवार जानतको पररचय  

 वातावरणबाट िुने 
फाइदािरू  

 मुख्य बस्ती 

 नेवार जानतको पररचय हदन े
िगाउन े।  

 वातावरणबाट िुने फाइदािरू 
प्रदशान गदै बताइहदन े 

 

 टोखाका मुख्य बस्तीको वणान 
गररहदन े

 ववद्यािय वररपरर रिेका नवेार  
र अरय जानतिरू छुट्याउन 
िगाउन े।  

 वातावरणबाट फाईदािरूका 
बारेमा सोध्ने । 
  वातावरणको पररभाषा सोध्ने  

 मुख्य बस्तीका नाम भरन 
िगाउन े। 

३ 

 भौगोलिक अवस्था 
  

 आफु बसेको ठाउ 
भौगोलिक अवस्था 
पहिचान गना  

 आपm्नो ठाउाँमा आउन 
बाटािरूको पहिचान गना 

 स्थानीय ठाउाँको 
भौगोलिक न्त्स्थनत–लभरािो, 
समथर, पिाि, बेंसी) 

 आपm्नो िर तथा 
ववद्यािय नन्त्जकका 
बाटोिरू (सिक, गोरेटो 
पक्की, कच्ची) 

 ववद्यािय रिेको ठाउाँ  र त्यिााँबाट 
देखखने वररपररको क्षिे देखाई उक्त 
ठाउाँ  लभरािो, हिमाि,खोंच के छ 
बताईहदने ।  

 भौगोलिक अवन्त्स्थनत झल्कने 
ववलभरन फोटोिरू देखाई हिमाि, 

पिाि, समथर क्षेिको पहिचान गना 
लसकाउन े।  

 ववद्यािय नन्त्जक  भएका  
बाटािरू देखाई नतनीिरू कस्तो 
स्वरुपमा छन ्सिक, गोरेटो, पक्की, 
कच्ची) नतनीिरू नन्त्जकको कुन 
मुख्य सिकसाँग जोडिएका छन ्
बताइहदने । 

 फोटो देखाई समथर, लभरािो, 
हिमाि, खोंच धचरन िगाउने ।  

 आपूm बसेको ठाउाँका वररपररका 
भौगोलिक अवन्त्स्थनत कस्तो छ 
सोध्ने । 

 िर तथा ववद्यािय नन्त्जकको 
बाटािरूको नाम र नतनीिरूिे 
किााँ जोड्छन ्सोध्ने ।  

 ववद्यािय तथा िरको नक्सा 
बनाउन िगाउने । 
 

६ 

 जैववक वववविता   

  

 स्थानीय क्षिेमा 
पाईने िरपािुवा तथा 

 स्थानीय क्षेिमा पाइन े
िरपािुवा तथा 

 ववद्यािय वररपरर देखखने 
ववलभरन िरपािुवा जीवजनावरिरू 

 फोटोमाफा त  िरपािवुा 
वरयजरतु धचरन िगाउने । 

४ 
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वरयजरतुिरू छुट्याई 
नाम बताउन 

वरयजरतुिरू तथा चराचुरुङ्गीिरू देखाई धचनाउन े
।  

 नन्त्जकको  वनमा पाइन ेववलभरन 
जनावरिरूको धचि देखाई नतनीिरूको 
नाम बताइहदन े।  

 धचडियािरको अविोकन गराई 
त्यिााँ भएका जीवजरतु धचनाउने ।  

 िरपािुवा जनावर र वरयजरतुबाट 
िामीिाई िुने फाइदािरूबारे बताइहदने 

  स्थानीय क्षिेमा पाइने 
वरयजरतु र िरपािुवा 
जीवजरतुको नाम सोध्ने । 

 िरमा पालिने जीवजरतुिरूबाट 
िामीिे के पाउछौं सोध्ने । 

 बिुबैकन्त्ल्पक प्रश्निरू गने 

 धचि बनाउन िगाउने । 
 

 

जिस्रोत 

 

 स्थानीय क्षिेमा 
उपिधि पानीका 
स्रोतिरूको सचूी 
बनाउन र पानीको 
उपयोग गना 

 स्थानीय क्षेिमा उपिधि 
पानीका स्रोतिरूको सचूी 

 पानीको उपयोग 

 ववद्यािय तथा वररपररको क्षेि 
भएका बबलभरन पानीका स्रोतिरू 
अविोकन भ्रमण गराई  नतनीिरू 
सूची बनाई प्रस्तुत गने । जस्तै  
कुवा, खोल्सा, पोखरी आहद । 

 पानीका अरय स्रोतिरूको  फोटो 
देखाई प्रस्तुत गने । जस्तै ताि, 

खोिा, नदी आहद । 
 िाम्रो  दैननक  जीवनमा  पानी 

उपयोग र मित्त्वबारेमा सचूी बनाई 
प्रस्तुत गने । 

 स्थानीय क्षेिमा भएका पानीका 
स्रोतिरूका  सचूी बनाउन िगाउने 
। 

 पानीका स्रोतिरूको धचि  
बनाउन िगाउन े

 बिुबैकन्त्ल्पक प्रश्निरू गने  

 पानीको उपयोगबारे सोध्ने
  

४ 

 

फोिोरमैिा 
व्यवस्थापन  

 

 व्यन्त्क्तगत, िर, 
आाँगन, ववद्यािय 
वररपररको सरसफाई 
 

 व्यन्त्क्तगत सरसफाई  

 आपm्नो वररपररको 
सरसफाइ 

 फोिर व्यवस्थापन, 

शौचाियको प्रयोग 

  व्यन्त्क्तगत सरसफाई गरररिेका 
ववलभरन फोटोिरू प्रस्तुत गने जस्तै  
नुिाइरिेको, नङ काटेको आहद । 

 आपm्नो ववद्यािय वररपररका 
वातावरणको अविोकन गराई सफा 
वा फोिोर कस्तो छ छुट्याउन 
िगाउन े। 

 फोिर कलसङ्गर व्यवस्थापनको 
धचि/लभडियो प्रदशान, छिफि आहद 
गराउने।  

  प्रत्येक ववद्याथीिे नि. काटे 
नकाटेको÷कपाि कोरे नकोरेको, 
दााँत माझ ेनमाझेको िेने र प्रश्न 
गने  

 कक्षाकोठाको अविोकन गने।  

 कक्षाकोठा, िर आाँगन र 
वरपरको वातावरण कसरी फोिर 
िुरछ भरने प्रश्न गने।  

 फोटो माफा त सफा ठाउ फािोरी 
ठाउाँ िरू धचरन िगाउन े। 

४ 
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 फोिर वातावरणवाट ववलभरन रोग 
िाग्ने कुरा बताइहदने।  

 सिभागीमिूक सरसफाइ अभ्यास 
गराउने। 

 िस्टववनको सिी प्रयोग गने 
तररका अभ्यास गराउने, 

 शौचाियको उधचत प्रयोग गने 
तररका छिफि गराउन े। 

 िात िुने अभ्यास गना िगाउने 
।  

प्रकोप तथा 
ववपद् 
व्यवस्थापन 

प्रकोप तथा 
ववपद्को पहिचान 
र सूची  

  

  स्थानीय क्षिेमा 
िटेका वा िट्न सक्ने 
प्रकोपको पहिचान गना 
।  

 स्थानीय सिक, पहिरो 
जान ेस्थानिरू, िााँिापाखा, 
खोिािरू जस्तै ववष्णमुती, 
रुद्रमती िगायतमा 
िुनसक्ने प्रकोपिरूबारे 
जानकारी 

 स्थानीय खोिा तथा सिकिरूका 
भ्रमण गराई त्यिााँ देखखएका 
प्रकोपिरूको सचूी बनाउन िगाइ 
प्रस्तुत गने । जस्तै  खोिा 
क्रकनारमा बाढी, पहिरो, सिक छेउमा 
पहिरो, वनका आगिागी, भकूम्पपिे 
भत्काएका संरचना आहद  

 ववलभरन प्रकारका प्रकोपजरय 
फोटोिरू देखाई त्यसको असर र 
कारणबारे बताईहदने । 

 आपm्नो िर टोिको वरीपरी 
भएका प्रकोपिरूको सचूी बनाउन 
िगाउन े। 

 फोटो मापाmत प्रकोपिरू 
पहिचान गना िगाउन े। 

 पहिरो जान सक्न ेकारणिरूबारे 
सोध्ने । 

४ 

िालमाक, 

सांस्कृनतक 
ऐनतिालसक र 
भावषक सम्पपदा
  

स्थानीय 
सााँस्कृनतक 
सम्पपदाको पहिचान 

 स्थानीय 
जातजातीको आहदम 
पेशा र व्यवसाय 
पहिचान गना 

  स्थानीय सााँस्कृनतक 
िालमाक ठाउाँ िरूको 

 सूची बनाई नतनीिरूको 
सामारय पररचय हदन 

 टोखाका व्यन्त्क्तत्व सामारय 
पररचय हदन 

 टोखाका संस्थािरू सामारय 
पररचय हदन 

 स्थानीय आहदम पेशा 
व्यवसायको सचूी 

 ववद्यािय वरपरका 
सााँस्कृनतक ऐनतिालसक, 

पुरातान्त्त्वक तथा 
 िालमाक स्थििरूको सचूी 
ननमााण र पररचय– टोखा,  
ववस्केट जािा, सपन तीथा 
मेिा, गठेँ मंगि, योमरी 
पुखणामा, गाई जािा, 
िररबोिनी एकादशी मेिा 
जािा 

 बबद्यािय वरपरको अविोकन 
भ्रमण गराइ वा फोटोिरू देखाइ 
स्थानीय माननसिरूिे परम्पपरागत 
रुपमा चिाउने सामग्री र कामक 
बारेमा बताईहदने । जस्तै  हढकी, 
जातो, कोि, िट्ट, ओखि आहद 
धचनाउने। 

  ववद्यािय वररपरर रिेका 
सााँस्कृनतक ऐनतिालसक, पुरातान्त्त्वक 
तथा िालमाक स्थििरूका स्थिगत 
अध्ययन गराइा नतनीिरूको बारेमा 
बताइ हदन।े 

 ववद्यािय वररपरर रिेका 
सााँस्कृनतक ऐनतिालसक, 

 पुरातान्त्त्वक तथा िालमाक 
स्थििरूको सचूी बनाइ बताउन 
िगाउन े। 

  ववलभरन परम्पपरागत 
सामग्रीिरूको फोटो वा धचि 
देखाइा नाम र काम भरन 
िगाउन।े 
 बिुबैकन्त्ल्पक प्रश्निरू गने 
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   स्थानीय क्षिेमा भएका रिेका 
सााँस्कृनतक ऐनतिालसक, पुरातान्त्त्वक 
तथा िालमाक स्थििरूका फोटो 
देखाई नतनीिरूको पररचय हदने । 
जस्त ैबबस्केट जािा, वासकुी जािा, 
सपन नतथा मेिा, भद्रकािी जा गणेश 
पवा, गठेँमंगि, योमरी पुखणामा, 
गाईजािा, ठूिो एकादशी जािा– 

   गीत, नतृ्या वाद्यवादनको 
पररचय 

परम्पपरागत बाजाको  

 सामारय पररचय  हदन 

 

 स्थानीय क्षिेमा 
परम्पपरागत रुपमा प्रयोग 
िुने बाजािरूको 

 सूची र पहिचान 

(बाजागाजािरू : धिमे, 

बााँसरुी, पुवााँ, मचुुाङ्गा 
नायबाजा,  पन्त्श्चमा आहद) 

 स्थानीय क्षिेमा पाइने 
परम्पपरागत वाजािरूको फोटो वा 
प्रत्यक्ष देखाइा धचनाउने र बजाइ 
नतनीिरूको आवाज सुनाइ बजाउन 
पनन िगाउने। जस्त ैधिमे, बााँसुरी, 
पुवााँ, मचुुाङ्गा नायबाजा, खखङ, 

पन्त्श्चमा आहद । 

  ववलभरन परम्पपरागत 
बाजािरूको फोटो वा धचि देखाइा 
नाम र काम भरन िगाउन।े 

 बाजा िेरेर अथाात बजाइ 
आवाजबाट नाम भरन िगाउने। 

  फोटो िेरेर बाजा धचरन 
िगाउन े। 
 बिुबैकन्त्ल्पक प्रश्निरू गने 

३ 

सामान्त्जक मुल्य 
मारयता, कुरीनत र 
सकारात्मक व्यविार 

साथी, िरपररवार, लशक्षक, 

नछमेकी पहिचान र  आदर 
सत्कार 

 साथी, गुरुिरू, पररवारका 
सदस्यिरू र नछमेकी 
बािबालिकासाँग िुिलमि र 
आदर सत्कार 

  साथी, गुरुिरू, पररवारका 
सदस्यिरू र नछमेकी 
बािबालिकासाँग िुिलमि र आदर 
सत्कार 

    

समाजको अविारणा 
स्थानीय प्रथा र सामान्त्जक 
कुररतीिरू 

 गुठी  

 छुवाछुत र यसका असर 
 गुठी  

 छुवाछुत र यसका असर 
    

स्थानीय पेशा, व्यवसाय 
र आधथाक क्रक्रयाकिाप 

 

कृवष  कृवष पेशामा बािीनािीको 
प्रकारको सूची 

 अरनवािी 

      

धयापार  आपm्नो वरीपरी भएका 
बबलभरन  पेशा धयवसायको 
पहिचान  

      

उद्योग  स्थानीय क्षेिमा भएका 
उद्योगिरूको नाम 

      

पयाटन  पयाटकीय के्षििरूको सूची       
खेिकुद र स्वास््य, योग,  शरीरका अङ्गिरूको शरीरका अङ्गिरू  शरीरका अङ्गिरू प्रदशान गरी यी   योगको ववलभरन आसनको ३ 
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शारररीक 
सुस्वास््य 

ध्यान र स्थानीय 
स्तरमा खेलिन े
खेििरूको पररचय  

सरसफाइ गना 
 योगध्यानको 

प्रारन्त्म्पभक (जीउ तताउने) 

अभ्यास गना 

 शरीरका अङ्गिरू 

 योग ध्यानको अभ्यास 

अङ्गिरू कसरी फोिर िुरछन ्
देखाउन े

 योग ध्यानको अभ्यास अनि जीउ 
तताउन ेक्रक्रयाकिाप गना सक्रकरछ 
भरने कुरा आफैिे गरी देखाउने र 
ववद्याथी गना िगाउन े 

  शवासनको अभ्यास गराउने   

फोटो वा धचि देखाइा नाम र गने 
तररका भरन िगाउन।े 

 आसनको नाम भरने र गना 
िगाउन े

 फोटो िेरेर योग धचरन 
िगाउन े। 
 बिुबैकन्त्ल्पक प्रश्निरू गने 

िीिन ििैी  र 
संस्कार 

िीिन ििैी    सरतुलित भोजनमा 
िुने खानाको नाम 
बताउन 

 नेवार जानतमा गुफा राख्न े
चिनबारे पररचय हदन 

 सरतुलित भोजन 

 शन्त्क्त शन्त्क्त हदने, वदृ्धि र 
ममात गने र रोगबाट बचाउने 
खाना 

 गुफा राख्न े

 ववलभरन खानािरूको फोटो वा धचि देखाइा 
नाम र काम बताइहदने 

 ववलभरन खानािरूको फोटो वा धचि देखाइा 
नाम र काम बताइहदने 

 शन्त्क्त हदने, वदृ्धि र ममात गने र 
रोगबाट बचाउने खानाका प्रकार बताइहदने 

 नेवार जानतका बालिकासाँग अरतक्रक्रा या गरी 
गुफा राख्न ेचिन बताउने 

  ववलभरन खानािरूको फोटो वा धचि 
देखाइा नाम र काम भरन िगाउने। 

 ववलभरन खानािरूको फोटो वा धचि 
देखाइा नाम र काम िगाउने 

  शन्त्क्त हदने, वदृ्धि र ममात गने र 
रोगबाट बचाउने खाना के के िुन ्भरन 
िगाउने  

 बिुबैकन्त्ल्पक प्रश्निरू गने 

३ 

 

१६ संस्कार  छैठी संस्कारबारे 
बताउन 

 समावतान संस्कार 

 यज्ञ गने 

 छैठी संस्कार 
 समावतान 

 यज्ञ गने 
 

 िर बररपरर भएका छैठी पुजाको 
फोटो वा धचि देखाइा वणान गने 

 गुरुकुिबाट लशक्षा लिने 
परम्पपराकाबारेमा बताइहदने  

 समावतान संस्कार लशक्षा 
लिईसकेपनछ ववदाई िनुपूवा गररने 
संस्कार िो भनी बताउन े

 

  छैठी पूजामा िुने क्रक्रयाकिाप  
भरन िगाउन।े 

 संस्कारको फोटो िेरेर के 
गरररिेको िो धचरन िगाउने । 

 छैठीमा के के गरररछ सोध्ने 
 लशक्षा लिईसकेपनछ ववदाई 

िनुपूवा गररने संस्कार कुन िो 
भनी सोध्न े

 बिुबैकन्त्ल्पक प्रश्निरू गने 

३ 

 

बोिीचािी, 
लशष्टाचार 

• साथी, गुरुिरू, पररवारका 
सदस्यिरू र नछमेकी 
बािबालिकासाँग िुिलमि 
र आदर सत्कार  

• अरूप्रनत सद्भाव प्रकट 
गना 

• अरूप्रनत लशष्ट या सभ्य 
आचरण देखाउन 

 सद्भाव 

 सभ्यता 
 लशष्टता 

 अलभनय गरी कस्तो िाग्यो भरन 
िगाउने,  

 अरूसाँग कस्तो व्यविार गनुापछा 
बताइहदने  

 आफू लशष्ट आचरण गने र 
त्यसको अलभनय गराए अभ्यास 
गराउने 

  ववलभरन अवस्थाको फोटो वा 
धचि देखाइा के गनुापछा भरन 
िगाउन।े 

 ववलभरन अवस्था बताइा लशष्ट 
आचरणको अभ्यास गना 
िगाउन।े 

  आचरणका फोटो िेरेर राम्रो 

३ 
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 के गदाा राम्रो र के गदाा नराम्रो 
िुरछ छिफि गराउन े

नराम्रो धचरन िगाउन े। 
 बिुबैकन्त्ल्पक प्रश्निरू गने 

 

पूजा • पाञ्चायन पूजाका 
सामग्रीका नाम 
बताउन  

• नाग पूजा ववधि 
बताउन 

• यज्ञको पररचय हदन 

 

 पाञ्चायन पूजाका 
सामग्रीिरू 

 नाग पूजा ववधि 

 यज्ञ 

 

 पाञ्चायन पूजाका सामग्रीका 
कक्षाकोठामा िगी देखाउन ेवा धचि 
वा फोटो देखाउने र नाम बताइहदने 

 कुनै मन्त्रदर वा समदुायमा गइा 
त्यिााँ भएका पूजा र यज्ञ अविोकन 
गना िगाउन े

 यज्ञमा गुरू, कताा, भक्त, 
दशानाथीको अथा बताइहदने  

 नाग पूजा ववधि बताइहदन े

  पाञ्चायन पूजाका 
सामग्रीिरूको फोटो वा धचि 
देखाइा नाम भरन िगाउने। 

 सामग्री िेरेर काम भरन 
िगाउन।े 

 यज्ञ िेरेर नाम भरन िगाउने। 
  नाग पूजा क्रकन गरररछ 
सोध्न े। 
 बिुबैकन्त्ल्पक प्रश्निरू गने 

४ 

 

 

स्वस्थ बानी 
• नेपािमा स्वास््यको 

वतामान अवस्था 
बताउन 

• जिीबुटीबाट  िुने 
उपचार ववधि 
बताउन 

 प्रमुख रोगिरू 

 स्वास््य ससं्था 
 जिीबुटीबाट  िुन े

उपचार ववधि 

 कुनै ववद्याथीको दात, कान, 
कपाि, िात, खुट्टा िेरेर त्यसको 
अवस्थाबारे छिफि गराउन े

 िरमा तपाइ ँवा पररवारका अरय 
सदस्यिाइा के के रोग िागेका छन ्
सोध्न े

 रोग िागेका बेिा के के गरररछ 
बताइहदन े

 केिी फोटो वा धचि देखाइा कुन 
कुन स्वस्थ बानी िुन ्छिफि 
गराउने  

 केिी जिीबुटीका नमूना देखाइा  

नाम बताइहदन ेर यसबाट गररने 
केिी रोगिरूको उपचार ववधि 
बताइहदन े

 िरमा अपनाइएका स्वस्थ 
बानीिरू के के छन ्सोध्ने 

 केिी फोटो वा धचि देखाइा 
स्वास््यका िाधग राम्रो र नराम्रो 
भरन िगाउन।े 

 ववद्याथीको दात, कान, 
कपाि, िात, खुट्टा िेरेर यसको 
स्वास््य भरन िगाउने। 
 फोटो िेरेर रोग धचरन िगाउने 

। 
 पेट दखेुको उपचार ववधि 

बताउन िगाउने 

 बिुबैकन्त्ल्पक प्रश्निरू गने 

 ४ 

परम्पपरागत 
ज्ञान, लसप र 
प्रववधि 

परम्पपरागत ज्ञान • परम्पपरागत खानेकुरा 
(बारा र अचार)का 
बारेमा बताउन 

• परम्पपरागत औषिी 

 बारा र अचार 
 बेसार दिु र भोगटेको 

मरटा 
 नोट वा मुद्राको प्रचिन 

 िरमा प्रयोग िुने परम्पपरागत 
खानािरूको छिफि गरी नाम 
बताइहदन े

 बारा बनाउन आवश्यक सामग्री र 

  ववलभरन परम्पपरागत 
खानािरूको फोटो वा धचि देखाइा 
नाम र यसमा प्रयोग िुने 
खानेकुरा भरन िगाउने। 

४ 

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2
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(बेसार दिु र 
भोगटेको मरटा) 
बनाउन र प्रयोग गना 

• नोट वा मुद्राको 
प्रचिनको कारण 
बताउन 

• वातावरण 
व्यवस्थापनमा 
परम्पपरागत ज्ञान 
बताउन 

 वातावरण 
व्यवस्थापनमा परम्पपरागत 
ज्ञान 

बनाउन ेववधि बताइहदने 

 अचार बनाउन आवश्यक सामग्री 
र बनाउने ववधि बताइहदने 

 नोट वा मुद्राको प्रचिनबारे 
छिफि गराइा यसको प्रयोग गनुापने 
कारणबारे बताइहदने 

 वातावरण व्यवस्थापनमा 
परम्पपरागत ज्ञान बताइहदन े

 खाना िेरेर वा चाखेर यसको 
नाम भरन िगाउन।े 

  नोट देखाएर कनत रूपैयाको िो 
धचरन िगाउन े। 

 गरा गरा बनाइ खेती क्रकन 
गरेको िो भनी सोध्न े

 बिुबैकन्त्ल्पक प्रश्निरू गने 

परम्पपरागत लसप • परम्पपरागत जि 
व्यवस्थापन (निर र 
कुिोको ननमााण) लसप 
बताउन 

• परम्पपरागत व्यवसाय 
(ऊनी–सुती िोन्त्जयारी, 
गिैँचा ननमााण) को 
पररचय हदन 

 निर र कुिो 
 ऊनी–सतुी िोन्त्जयारी, 

गिैँचा ननमााण 

 परम्पपरागत जि व्यवस्थापनको 
फोटो वा धचि देखाइा यसको मूि, 
बाटो र उपयोग िुने स्थि देखाइहदने 

 परम्पपरागत निर र कुिो पहििे 
किााँ किााँ धथए बताइहदन े

  फोटो िेरेर िरेिु व्यवसाय धचरन 
िगाउन े। 

  उनी िागो देखाइा िेरेर िरेिु 
व्यवसाय धचरन िगाउने । 

  परम्पपरागत जि 
व्यवस्थापनको फोटो वा धचि 
देखाइा नाम र काम भरन 
िगाउन।े 

 निर र कुिो किााँबाट आएको 
छ भरन िगाउने। 

  फोटो िेरेर िरेिु व्यवसाय 
धचरन िगाउन े। 
 बिुबैकन्त्ल्पक प्रश्निरू गने 

 

३ 

परम्पपरागत प्रववधि • समुदायमा प्रचलित 
खाद्य प्रववधिको 
पररचय हदन  

• माछा सङ्किन गने 
ढडियाको बनोट 
बताउन 

 खाना बनाउने प्रववधि 

 ढडिया  

 

 खाना कसरी बनाइरछ भनी प्रश्न 
गने 

 ववलभरन परम्पपरागत खानािरूको 
फोटो देखाइ त्यसिाइा बनाउने 
तररका बताइहदन े

 स्थानीय प्रववधिका धचि वा  
फोटो देखाएर त्यसको बणान गररहदने 

 स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी 
ढडिया बनाइ देखाउन ेर बनाउन 
िगाउन े

  ववलभरन परम्पपरागत 
खानािरूको फोटो वा धचि देखाइा 
नाम र बनाउन ेतररका भरन 
िगाउन।े 

 खाना िेरेर त्यो तयार गना 
आवश्यक सामग्रीको नाम भरन 
िगाउन।े 

  फोटो िेरेर स्थानीय प्रववधि  
धचरन िगाउन े। 
 बिुबैकन्त्ल्पक प्रश्निरू गने 

३ 
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जम्पमा         ८० 

 

कक्षा ३ 

क्षेि ववषयवस्तु लसकाइ उपिधिी 
ववषयवस्तुको 
ववस्ततृीकरण लसकाइ सिजीकरण क्रक्रयाकिाप मूल्याङ्कन प्रक्रक्रया 

पाठ्य 
िण्टी 

स्थानीय जनसङ्ख्या, 
वातावरण र 
जैववक वववविता
   

   

   

   

    

   

जातजानत, जनसङ्ख्या र 
वातावरण 

 तामाङ जानतको पररचय हदन 

 टोखाको एक बस्तीको पररचय हदन 

 स्वच्छ वातावरणको पररचय हदन र 
यसका फाईदािरू बताउन 

 तामाङ जानत 

 बस्ती 
 स्वच्छ वातावरणको पररचय र 

फाईदािरू 

 
 तामाङ जानत किााँ बस्दछन ्? 

 तामाङको मुख्य चाि के िो ? 

 ...बस्ती किााँ पछा ? 

 स्वच्छ वातावरण भनेको के िो?  

 स्वच्छ वातावरणबाट के के फाईदा िुरछन ्
? 

 

भौगोलिक अवस्था  आपm्नो ठाउाँको भौगोलिक अवस्थाको 
जानकारी हदन 

 स्थानीय सरकारको पररचय हदन 

 आपm्नो ठाउाँको भौगोलिक 
अवस्थाको जानकारी  

 स्थानीय सरकारको पररचय 

 
 आपm्नो ठाउाँको भौगोलिक अवस्थाको 

जानकारी देउ 

 स्थानीय सरकारको पररचय 

 

जैववक वववविता   स्थानीय बोटववरुवािरूका जानकारी हदन  स्थानीय बोटववरुवािरूका 
जानकारी 

 
 स्थानीय बोटववरुवािरूका जानकारी  

जिस्रोत  पानीका स्रोतिरू फोिर िुने कारणिरू 
बताउन 

 ववष्णुमती खोिाको पररचय हदन 

 

  

 पानीका स्रोतिरू फोिर िुने 
कारणिरू 

 ववष्णुमती खोिा 
 

  

 
 पानीका स्रोतिरू फोिर िुने कारणिरू 

 ववष्णुमती खोिा 
 

  

 

वातावरण प्रदषूण  
     

फोिोरमैिा व्यवस्थापन  फोिोरमैिािाइ कुहिने नकुहिने वस्तुमामा 
छुट्टाउन 

 फोिोरमैिाको प्रकार ( कुहिने 
नकुहिने) 

 
 फोिोरमैिाको प्रकार ( कुहिने नकुहिने)  

प्रकोप तथा ववपद् 
व्यवस्थापन 

प्रकोप तथा ववपद्को 
पररचय, वगीकरण र बच्ने 
उपायिरू तथा व्यवस्थापन  

 प्राकृनतक तथा मानवीय कारण िुने 
ववपवत्तिरू  बताउन 

 सवारी दिुाटनाका कारणिरूको सूची 
बनाउन 

 प्राकृनतक तथा मानवीय कारण 
िुने ववपवत्तिरू   

 सवारी दिुाटनाका कारणिरू 

 
 प्राकृनतक तथा मानवीय कारण िुने 

ववपवत्तिरू   

 सवारी दिुाटनाका कारणिरू 
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िालमाक,सांस्कृनतक, 

ऐनतिालसक र 
भावषक सम्पपदा
  

   

स्थानीय सााँस्कृनतक 
सम्पपदा, भाषा, िमा, किा, 
रीनतररवाजको पहिचान  

 स्थानीय क्षेिमा बोलिन भाषा र लिवप 

 स्थानीय सााँस्कृनतक, िालमाक ठाउाँ िरूको 
नाम बताउन  

 टोखाका मूख्य व्यन्त्क्तको पररचय हदन 

 टोखाका संस्थािरूको नाम र काम भरन 

 

 

 

 स्थानीय क्षेिमा बोलिने भाषा र 
लिवप 

 स्थानीय सााँस्कृनतक, िालमाक 
ठाउाँ िरू  

 

 टोखाका व्यन्त्क्तत्व 

 टोखाका संस्थािरू 

 
 स्थानीय क्षेिमा बोलिन भाषा र लिवप 

 स्थानीय सााँस्कृनतक, िालमाक ठाउाँ िरू  

  

 टोखाका व्यन्त्क्तत्व 

 टोखाका संस्थािरू 

 

 

 

 

परम्पपरागत संगीत तथा 
बाजाको पहिचान र मित्त्व
  

 परम्पपरागत गीत गाउन, नतृ्या गना तथा 
बाजाको समारय पररचय हदन 

 परम्पपरागत गीत, नतृ्या तथा 
बाजाको समारय पररचय 

  परम्पपरागत गीत गाएर सुना नतृ्या तथा 
बाजाको समारय पररचय 

 

सामान्त्जक मुल्य 
मारयता, कुरीनत र 
सकारात्मक व्यविार 

साथी, िरपररवार, लशक्षक, 

नछमेकी पहिचान र  आदर 
सत्कार 

 साथी, गुरुिरू, पररवारका सदस्यिरू र 
छरनछमेकीसाँग लमिवत व्यविार गना र 
आदर सत्कारमा पेयोग गररने शधद बताउन
  

 साथी, गुरुिरू, पररवारका 
सदस्यिरू र छरनछमेकीसाँग 
लमिवत व्यविार र आदर सत्कार
  

 
 साथी, गुरुिरू, पररवारका सदस्यिरू र 

छरनछमेकीसाँग लमिवत व्यविार र आदर 
सत्कार  

 

समाजको अविारणा 
स्थानीय प्रथा र 
सामान्त्जक कुररतीिरू 

 पैचो र सापटीको अथा बताउन 

  बािवववािको पररभाषा हदन र यसका 
असरिरू बताउन  

 पैचो र सापटी 
  बािवववाि र यसका असर  

 
 पैचो र सापटीमा के फरक छ? 

  बािवववाि गनाािे के के बेफाइदा िुरछ ?  

 

स्थानीय पेशा, 
व्यवसाय र आधथाक 
क्रक्रयाकिाप 

  
  
   

    

कृवष 
 

 कृवष उत्पादनको पररचय
  

 तरकारी खेती 

 
 नतम्रो िरनछमेकमा के के कृवष उत्पादन 

िुरछ ?  

 नतम्रो िर के के तरकारी खेती गरररछ? 

 

धयापार   स्थानीय समाजमा गररने पेशा र 
धयवसायको सूची 

 स्थानीय समाजमा गररने पेशा र धयवसायको 
सूची 

 

उद्योग  
 

 स्थानीय उद्योग र उत्पाहदत 
बस्तुिरू 

 
 स्थानीय उद्योग र उत्पाहदत बस्तुिरू 

 

पयाटन  
 

 पयाटकीय क्षेििरूका पररचय 
 

 पयाटकीय क्षेििरूका पररचय 
 

खेिकुद र शारररीक 
सुस्वास््य 

स्वास््य, योग, ध्यान र 
स्थानीय स्तरमा खेलिने 
खेििरूको पररचय  

 
 िुगाको सरसफाइ  

 स्थानीय क्षेिमा खेलिने 
खेििरूको सूची 

 योग ध्यानको प्रारन्त्म्पभक 
अभ्यास 

(बज्रासन र सुखासन) 

 
 िुगाको सरसफाइ कसरी गरररछ? 

 स्थानीय के्षिमा खेलिने खेििरूको सूची 
बनाउ । 

 बज्रासन र सुखासन गरेर देखाउ । 

 

जीवन शैिी  र 
संस्कार 

िीिन िैिी     शुभाचरण 

 बेि वववाि 

  शुभाचरण संस्कारमा के गरररछ ? 

 बेि वववाि कुन जानतमा गरररछ? 

 

 संस्कार   अलभववष्क्रमण र केशारत 

 ब्रत बस्ने 

  अलभववष्क्रमण र केशारत 

 ब्रत बस्नु भनेको के िो? 

 

 
बोिीचािी, लशष्टाचार    क्षमा  

 ववनम्रता  

  क्षमा भनेको के िो ? 

 ववनम्रता अपनाउनािे के के फाइदा िुरछ? 

5.  
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 स्वस्थ बानी र रोगको 

रोकथाम, पहिचान, परीक्षण 
र उपचार 

  रोगिरू र परीक्षणा 
 आयुवेदको पररचय र  इनतिास 

 

   

 

पूजा   भीमरथारोिण र चौरासी पूजा 
 समय पूजा 

   

परम्पपरागत ज्ञान, 
लसप र प्रववधि 

6.  

परम्पपरागत ज्ञान 
 परम्पपरागत खानेकुरा ( कसार) 

परम्पपरागत औषिी ( चररअम्पिी र 
अश्वगरिा)  

 खाद्य सुरक्षा 
 जैववक वववविताको संरक्षण 

   

 

परम्पपरागत लसप 
  बत्ती कात्ने 

 मूनताकिा (ढुङ्रगा, काठ र िातु) 

   

 परम्पपरागत प्रववधि 
  कपासको िागो र तेि प्रयोग 

गरेर सिकमा बत्ती बाल्ने प्रववधि 

 बीजिरूबाट तेि ननकाल्ने 

 

   

 

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B8
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कक्षा ४ 

क्षेि ववषयवस्तु लसकाइ उपिधिी 
ववषयवस्तुको 
ववस्ततृीकरण लसकाइ सिजीकरण क्रक्रयाकिाप मूल्याङ्कन प्रक्रक्रया 

पाठ्य 
िण्टी 

स्थानीय जनसङ्ख्या, 
वातावरण र 
जैववक वववविता
   

   

   

   

    

   

जातजानत, जनसङ्ख्या र 
वातावरण 

 खस आया जानत पररचय हदन 

 

  ... बस्तीको पररचय हदन 
 वातावरणका तत्विरू   

 खस आया जानतको  

बस्ती 
 वातावरणका तत्विरू   

 
 खस आया जानतको पररचय देउ 

 बस्ती कनत विा नं. मा पछा ? 
 वातावरणका तत्विरू  के के िुन ्? 

 

भौगोलिक अवस्था  आफ्नो ठाउाँको भूबनोट बताउन 

 आपm्नो विाको जानकारी हदन 

 

 आफ्नो ठाउाँको भूबनोट  

 आपm्नो विाको 
जानकारी 
 

 
 आफ्नो ठाउाँको भूबनोट बताउ   

 आपm्नो विाको पररचय देउ 

 आपm्नो विाको मुख्य आकषाण के छ ? 

 

जैववक वववविता   स्थानीय बोटववरुवािरूको मित्त्व बताउन 

 

 स्थानीय बोटववरुवािरूको 
मित्त्व  

 

 
 २ ओटा स्थानीय बोटववरुवािरू नाम भन  

 स्थानीय बोटववरुवािरूको मित्त्व बताउ 

 

 

जिस्रोत  पानीको स्रोत संरक्षणका उपायिरू 
बताउन 

 साङ्िा खोिाको पररचय हदन 

 पानीको स्रोत संरक्षणका 
उपायिरू 

 साङ्िा खोिा 

 
 पानीको स्रोत संरक्षणका २ ओटा उपायिरू बताउ 

 साङ्िा खोिाको पररचय देउ । 

 

वातावरण प्रदषूण   स्थानीय वातावरण प्रदषूणको पररचय 
हदन 

 स्थानीय वातावरण 
प्रदषूणको पररचय  

 
 वातावरण प्रदषूण भनेको के िो ? 

 

फोिोरमैिा व्यवस्थापन 
 

 फोिोरमैिाको वधगाकरण 
(ठोस तरि)  

 
 फोिोरमैिािाइ कनत प्रकारमा वधगाकरण गना 

सक्रकरछ? 

(  ठोस र तरि फोिोरमैिामा के फरक छ ? 

 

प्रकोप तथा ववपद् 
व्यवस्थापन 

प्रकोप तथा ववपद्को 
पररचय, वगीकरण र बच्ने 
उपायिरू तथा व्यवस्थापन  

 
 चट्याङ, िावािुरी, आगिागी, 

िर आगिागीको पररचय  

 सवारी दिुाटनाका असरिरू 

 
 चट्याङ भनेको के िो?,  

 िावािुरी क्रकन चल्छ ? 

 आगिागी िुन नहदन के गना सक्रकरछ ?  

 िर आगिागीको पररचय देउ  

 सवारी दिुाटनाका असरिरू के के िुरछन ्? 
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िालमाक,सांस्कृनतक, 

ऐनतिालसक र 
भावषक सम्पपदा 

स्थानीय सााँस्कृनतक 
सम्पपदा, भाषा, िमा, किा, 
रीनतररवाजको पहिचान  

 
 स्थानीय क्षेिमा बोलिने 

भाषाको पररचय  

 स्थानीय ऐनतिालसक 
स्थिको पररचय 

 टोखाका जािा 
 टोखाका व्यन्त्क्तत्व 

 टोखाका संस्थािरू 

 
 स्थानीय क्षेिमा के के भाषा बोलिरछ ? 

 ....... स्थिको पररचय देउ 

 टोखामा के के  जािा िाग्छन ्? 

 टोखाका मुख्य व्यन्त्क्तको पररचय देउ  

 टोखाका संस्थािरूमध्ये ... संस्थाको पररचय देउ  

 

 

 

 

परम्पपरागत संगीत तथा 
बाजाको पहिचान र मित्त्व
  

 
 पवा तथा अवसर ववशेषमा 

बजाइने परम्पपरागत गीत तथा 
बाजािरू 

 
 पवा तथा अवसर ववशेषमा बजाइने परम्पपरागत 

गीत तथा बाजािरू 

 

सामान्त्जक मुल्य 
मारयता, कुरीनत र 
सकारात्मक व्यविार 

साथी, िरपररवार, लशक्षक, 

नछमेकी पहिचान र  आदर 
सत्कार 

     

समाजको अविारणा 
स्थानीय प्रथा र 
सामान्त्जक कुररतीिरू 

 
 स्थानीय समुदाय र 

समाजको पररचय 

 टोि, विाको पररचय 

 
 स्थानीय समुदाय र समाजको पररचय खेउ 

 टोि, / विाको पररचय देउ 

 

स्थानीय पेशा, 
व्यवसाय र आधथाक 
क्रक्रयाकिाप 

  
  
   

    

कृवष 
  कृवष उत्पादनका सामारय 

फाइदािरू 

 कौसी खेती 

  कृवष उत्पादनका सामारय फाइदािरू 

 कौसी खेती भनेको के िो? 

 

धयापार   
 पेशा र धयवसायको पररचय 

 
 पेशा र धयवसायको पररचय 

 

उद्योग  
 

 उद्योगको पररचय र 
वगीकरण 

 
 उद्योगको पररचय र वगीकरण 

 

पयाटन  
 

 पयाटकीय क्षेििरूका 
बधगाकरण 

 
 पयाटकीय क्षेििरूका बधगाकरण 

 

खेिकुद र शारररीक 
सुस्वास््य 

स्वास््य, योग, ध्यान र 
स्थानीय स्तरमा खेलिने 
खेििरूको पररचय  

 
 कपािको सरसफाइ  

 स्थानीय क्षेिमा चािपवा, 
मेिाजािामा खेलिने खेििरू  

 योग ध्यानको पररचय, 

(श्वास प्रश्वास) 

 
 कपािको सरसफाइ कसरी गरररछ?  

 स्थानीय क्षेिमा चािपवा, मेिाजािामा खेलिने 
खेििरू के के िुन ्? 

 योग ध्यानको पररचय, (श्वास प्रश्वास) 

 

जीवन शैिी  र िीिन िैिी     ननद्रा-ववश्राम 
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संस्कार  

 

 

 संस्कार   अरनप्रासन र कणावेि 

 अरत्येष्ठी कमा 

   

 

बोिीचािी, लशष्टाचार    सियोग 

 सभ्य व्यविार 
  बैगुनीिाइा गुनिे मारौं 

  7.  

 स्वस्थ बानी र रोगको 
रोकथाम, पहिचान, परीक्षण 
र उपचार 

  रोगको पहिचान 

 आयुवेदका अंगिरू 

 िालमाक ग्ररथमा आयुवेद 

  रोगको पहिचान गने कुरािरू के के छन ्? 

 आयुवेदका अंगिरू के के िुन ्? 

 िालमाक ग्ररथिरूिे आयुवेदका सम्पबरिमा के के 
चनेका छन ्? 

 

 

पूजा   गरूि पूजा  

 खड्ग पूजा 
 भूलम पूजा 

  गरूि पूजा कहििे गरररछ ? 

 खड्ग पूजामा के गरररछ ? 

 भूलम पूजा क्रकन गरररछ? 

 

परम्पपरागत ज्ञान, 
लसप र प्रववधि 

8.  

परम्पपरागत ज्ञान 
  परम्पपरागत खानेकुरा 

(ढकनी र सातु) 
 परम्पपरागत औषिी 

(कािान्त्जरा र कालिलसरकी) 
 मानक धचह्न 

 संस्कृत भाषा  

 मन्त्रदर, ्यागोिा तथा 
स्तूपिरूको ननमााण  

  परम्पपरागत खानेकुरा (ढकनी र सातु) बनाउने 
ववधि बताउ 

 परम्पपरागत औषिी (कािान्त्जरा र कालिलसरकी) 
के के रोगको उपचारमा प्रयोग गरररछ ? 

 मानक धचह्न भनेको के िो? 

 संस्कृत भाषा कस्तो भाषा िो ? 

 मन्त्रदर, ्यागोिा तथा स्तूपिरूको ननमााण  

 

 

परम्पपरागत लसप  जिव्यवस्थापनको असि तररका बताउन 

 ऊनी बस्ि र कापेट बनाउन 

 

 जिव्यवस्थापन 

 ऊनी बस्ि र कापेट बनाउने 
 

  जि व्यवस्थापन भनेको के िो ? 

 ऊनीबाट के के बस्ि बनाउन सक्रकरछ?  

 कापेट कसरी बनाइरछ ? 

 

 

 परम्पपरागत प्रववधि  मासु, दिू, फिफूि, तरकारी र 
गेिागुिीबाट सुक्खा खाद्यपदाथा बनाउने 
ववधि बताउन 

 हढकीको काम, बनोट र प्रयोगबारे 
जानकारर लिन 

 मासु, दिू, फिफूि, तरकारी 
र गेिागुिीबाट सुक्खा 
खाद्यपदाथा बनाउने ववधि  

 हढकी 

  मासु,काट के के सुक्खा खाद्यपदाथा बनाउन 
सक्रकरछ? 

 दिू, बनाइने सुक्खा खाद्यपदाथािाइ के के 
भननरछ?  

  फिफूि, तरकारी र गेिागुिीबाट सुक्खा 
खाद्यपदाथा बनाउने ववधि बताउ 

 हढकीबाट के के काम गरररछ? 

 हढकीको धचि बनाउ 

 

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%8F%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE_%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%8F%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE_%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AE
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कक्षा ५  

क्षेि ववषयवस्तु लसकाइ उपिधिी ववषयवस्तुको ववस्ततृीकरण लसकाइ सिजीकरण क्रक्रयाकिाप मूल्याङ्कन प्रक्रक्रया 
पाठ्य 
िण्टी 

स्थानीय जनसङ्ख्या, 
वातावरण र 
जैववक वववविता
   

   

   

   

    

   

जातजानत, जनसङ्ख्या र 
वातावरण 

 
 जानतगत समरवय 

  बस्ती 
 मानव ननलमात र प्राकृनतक 

वातावरणको पररचय  

   

भौगोलिक अवस्था  
 नगरपालिकाको जानकारी  

 नगरपालिकाको नक्शा 
 नगर कायापालिकाको गठन 

   

जैववक वववविता  
 

 स्थानीय क्षेिमा पाईने चरािरूको सूची  

 

   

जिस्रोत 
  जलमनमुननको पानी 

 पानी शुद्धिकरणका उपायिरू  

 झरना 

   

वातावरण प्रदषूण  
 

 स्थानीय वातावरण प्रदषूणका प्रकार 
(जि, वायु, ध्वनन, जमीन) 

   

फोिोरमैिा व्यवस्थापन 
 

 फोिोरमैिाको असर     

प्रकोप तथा ववपद् 
व्यवस्थापन 

प्रकोप तथा ववपद्को 
पररचय, वगीकरण र बच्ने 
उपायिरू तथा व्यवस्थापन  

 
 भूक्षय, पहिरो, वाढी तथा िुबानको 

पररचय तथा कारणिरूको पहिचान 

 सवारी दिुाटनाबाट बच्ने उपायिरू 

   

िालमाक,सांस्कृनतक, 

ऐनतिालसक र 
भावषक सम्पपदा
  

   

स्थानीय सााँस्कृनतक 
सम्पपदा, भाषा, िमा, किा, 
रीनतररवाजको पहिचान  

 
 स्थानीय भाषा र ऐनतिालसक स्थिको 

मित्त्व  

 स्थानीय सााँस्कृनतक, िालमाक ठाउाँ िरू  

 टोखाका पाटीपःौवािरू 

 टोखाका व्यन्त्क्तत्व 

 टोखाका संस्थािरू 
 

 

   

परम्पपरागत संगीत तथा 
बाजाको पहिचान र मित्त्व
  

 
 स्थानीय क्षेिका परम्पपरागत गीत, 

नतृ्या र बाजाको अभ्यास र मित्त्व 

   

सामान्त्जक मुल्य 
मारयता, कुरीनत र 
सकारात्मक व्यविार 

साथी, िरपररवार, लशक्षक, 

नछमेकी पहिचान र  आदर 
सत्कार 
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समाजको अविारणा 
स्थानीय प्रथा र 
सामान्त्जक कुररतीिरू 

 
 स्थानीय समुदाय र समाज बनोटको 

पररचय 

 टोि, विा, संिसंस्था आहदको 
आवश्यकता र मित्त्व 

   

स्थानीय पेशा, 
व्यवसाय र आधथाक 
क्रक्रयाकिाप 

  
  
   

    

कृवष 
 

 कृवष उत्पादनका सामारय बबधििरू  

 टनेि खेती 

   

धयापार   
 धयापार, पेशा र धयवसायको फाइदािरू 

 

   

उद्योग  
 

 उद्योगका फाइदािरू 

 

   

पयाटन  
 

 पयाटकीय के्षििरूको ववस्ततृ पररचय 
   

खेिकुद र शारररीक 
सुस्वास््य 

स्वास््य, योग, ध्यान र 
स्थानीय स्तरमा खेलिने 
खेििरूको पररचय  

 
 कानको सरसफाइ  

 स्थानीय क्षेिमा चािपवा, मेिाजािामा 
खेलिने खेिका मित्त्व 

  योग ध्यानका फाइदा 

   

जीवन शैिी  र 
संस्कार 

िीिन िैिी     शुभववचार 
 

   

 संस्कार   ववद्यारम्पभ र चुिाकमा 
 श्राद्ि कमा 

   

 
बोिीचािी, लशष्टाचार  9.   सकारात्मक सोच 

10.  स्वागत  

11.  12.  13.  

 स्वस्थ बानी र रोगको 
रोकथाम, पहिचान, परीक्षण 
र उपचार 

  भारसामा प्रयोग िुने मसिा 
 आयुवेदको लसद्िारत तथा उद्देश्य 

   

 

पूजा   श्रीस्वस्थानी पूजा 
 नारायण पूजा 

   

परम्पपरागत ज्ञान, 
लसप र प्रववधि 

14.  

परम्पपरागत ज्ञान 
  परम्पपरागत खानेकुरा (योमरी र 

सेिरोटी) 
 परम्पपरागत औषिी ( िरो र 

याचाागुरबु) 
 स्थानीय भाषा 
 िातुशास्ि, 

 समुदायको पहिचान र सामान्त्जक 
समरवय 

 

   

 परम्पपरागत लसप 
  िरेिु र कृवष औजार, सरसामान,  

   

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4
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 िण्ट तथा अरय वस्तुको ननमााणको 
लसप 

 

 परम्पपरागत प्रववधि 
  पानीिट्टको ननमााण 

 खानी तथा िातुसम्पबरिी 
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कक्षा ६ 

 

क्षेि ववषयवस्तु लसकाइ उपिधिी ववषयवस्तुको 
ववस्ततृीकरण 

लसकाइ सिजीकरण क्रक्रयाकिाप मूल्याङ्कन प्रक्रक्रया पाठ्य 
िण्टी 

स्थानीय जनसङ्ख्या, 
वातावरण र 
जैववक वववविता
   

   

   

   

    

   

जातजानत, जनसङ्ख्या र 
वातावरण 

 मुख्य बस्तीको पररचय हदन 

 विागत जनसङ्ख्या भरन 

 वातावरण र मानव बबचको 
अरतरसम्पबरि बताउन 

 मुख्य बस्तीको पररचय 

 विागत जनसङ्ख्या 
 वातावरण र मानव बबचको 

अरतरसम्पबरि 

 मुख्य बस्तीको नाम, जातजानत, पूवाािार र 
ववकासका पक्षिरुसहित पररचय हदने 

 विागत जनसङ्ख्याको तालिका प्रस्तुत गरी 
सबभरदा कम  

 वातावरण र मानव बबचको अरतरसम्पबरि 

 मुख्य बस्तीको पररचय देउ 

 नतम्रो विाको जनसङ्ख्या कनत छ? 

 वातावरण र मानव बबच के सम्पबरि 
छ? 

 

भौगोलिक अवस्था  टोखा नगरपालिकाको धचनारी हदन 

 टोखा नगरपालिकाको नक्सामा स्वास््य 
तथा शैक्षक्षक संस्थाको अवन्त्स्थनत बताउन 

 

 टोखा नगरपालिकाको धचनारी 
 टोखा नगरपालिकाको नक्सामा 

स्वास््य तथा शैक्षक्षक संस्था 
 

 टोखा नगरपालिकाको धचनारी 
 टोखा नगरपालिकाको नक्सा देखाउदै त्यसमा 

स्वास््य तथा शैक्षक्षक संस्था न्त्स्थनत देखाइहदने 
 

 टोखा नगरपालिका किााँदेखख किााँसम्पम 
फैलिएको छ? 

 टोखा नगरपालिकाको नक्सामा स्वास््य 
तथा शैक्षक्षक संस्था देखाउ । 
 

 

जैववक वववविता   स्थानीय क्षेिमा पाईने चरािरूको 
संरक्षणको अवस्था बताउन 

 वनका प्रकार, पररचय हदन र नतनको 
नाम र पररचयसहित मित्त्व (ननजी वन, 

कबुलियती, िालमाक, सामुदानयक, रान्त्ष्िय 
वन—रान्त्ष्िय ननकुञ्ज) बताउन  

 स्थानीय क्षेिमा पाईने 
चरािरूको संरक्षणको अवस्था 

 वनका प्रकार, पररचय र मित्त्व 
(ननजी वन, कबुलियती, िालमाक, 

सामुदानयक, रान्त्ष्िय वन—रान्त्ष्िय 
ननकुञ्ज) नाम र पररचय 

 स्थानीय क्षेिमा पाईने चरािरूको नाम सोध्ने र ती 
चरािरूको फोटो देखाइहदने तथा नतनीिरूको संरक्षणको 
अवस्था बुझाइहदने 

 वनका प्रकार, पररचय र मित्त्व (ननजी वन, 

कबुलियती, िालमाक, सामुदानयक, रान्त्ष्िय वन—रान्त्ष्िय 
ननकुञ्ज) नाम र पररचय 

 स्थानीय क्षेिमा पाईने चरािरूको नाम 
िेख । 

 चरािरूको संरक्षणको अवस्था के छ? 

 वनका प्रकारिरू के के िुन ्? 

  ननजी वन, कबुलियती, िालमाक, 

सामुदानयक, रान्त्ष्िय वन पररचय  देउ  

 यी वनको के मित्त्व छ? 

 िाम्रो नन्त्जकको रान्त्ष्िय ननकुञ्ज नाम के 
िो? र यसको पररचय देउ ।  

 

जिस्रोत 
 

 जिस्रोत संरक्षण तथा 
व्यवस्थापनको पररचय र मित्त्व 

 टोखाका पोखरी  

 
 जिस्रोत संरक्षण तथा व्यवस्थापनको 

पररचय देउ  

 जिस्रोत संरक्षण तथा व्यवस्थापनको क्र 
मित्त्व छ?  

 टोखाका पोखरीको पररचय देउ । 

 

वातावरण प्रदषूण  
 

 स्थानीय वातावरण प्रदषूणका 
कारण असरिरू (जि, वायु, ध्वनन, 

जमीन) 

 
 नतम्रो समुदायमा कसरी वातावरण 

प्रदषूण भइरिेको छ? यसका कारण र 
असरिरू (जि, वायु, ध्वनन, जमीन) के के 
िुन ्

 

फोिोरमैिा व्यवस्थापन 
 

 फोिोरमैिा व्यवस्थापनको 
पररचय  

 फोिोरमैिाको िटाउने, पुन 
प्रयोग, प्रसोिन (3R+) 

 
 फोिोरमैिा व्यवस्थापनको पररचय देउ 

 फोिोरमैिा sd u{g] pkfox? s] s] 

x'न <  

 फोिरको पुन प्रयोग, कसरी गना 
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सक्रकरछ? 

प्रकोप तथा ववपद् 
व्यवस्थापन 

प्रकोप तथा ववपद्को 
पररचय, वगीकरण र बच्ने 
उपायिरू तथा व्यवस्थापन  

 
 ववलभरन प्रकृनतक ववपद्िरुको 

रोकथाम तथा क्षनत रयूनीकरण 
गने उपायिरू  

 सवारी दिुाटनाबारे जानकारी 

 
 ववलभरन प्रकृनतक ववपद्िरुको रोकथाम 

तथा क्षनत रयूनीकरण गने उपायिरू  

 सवारी दिुाटनाबारे जानकारी 

 

िालमाक,सांस्कृनतक, 

ऐनतिालसक र 
भावषक सम्पपदा
  

   

स्थानीय सााँस्कृनतक 
सम्पपदा, भाषा, िमा, किा, 
रीनतररवाजको पहिचान  

 
 टोखा नामाकरणको इनतिास 

 स्थानीय सााँस्कृनतक 
ऐनतिालसक, पुरातान्त्त्वक तथा 
िालमाक मठ मन्त्रदर,को पररचय 

 काठमाण्िौ उपत्यकाको ववश्व 
सम्पपदाको सूधच 

  

 
 टोखा नामाकरणको इनतिास बताउ 

 स्थानीय सााँस्कृनतक ऐनतिालसक, 

पुरातान्त्त्वक तथा िालमाक मठ मन्त्रदर,को 
पररचय 

 काठमाण्िौ उपत्यकाको ववश्व सम्पपदाको 
सूधच 

  

 

परम्पपरागत संगीत तथा 
बाजाको पहिचान र मित्त्व
  

 
 परम्पपरागत बाजा बजाउने 

अभ्यास 

 
 परम्पपरागत बाजा बजाउने अभ्यास 

 

सामान्त्जक मुल्य 
मारयता, कुरीनत र 
सकारात्मक व्यविार 

साथी, िरपररवार, लशक्षक, 

नछमेकी पहिचान र  आदर 
सत्कार 

  बेि वववाि,  

 बिु वववाि  

 

   

समाजको अविारणा 
स्थानीय प्रथा र 
सामान्त्जक कुररतीिरू 

 
 आधथाक ववभेद– िनी गरीबको 

लभरनता), िैङ्धगक ववभेद, 
,जानतय ववभेद, सामान्त्जक ववभेद 

 सामान्त्जक कुररती, ववभेद 
ववरुद्ि स्थानीय क्षेिमा गना 
सक्रकने कायािरू  

 स्थानीय के्षिमा िुने िुम्रपान, 

मद्यपान, िागु औषि जस्ता 
दवू्र्यसनीको ननयरिणका उपाय 

 
 आधथाक ववभेद– िनी गरीबको लभरनता), 

िैङ्धगक ववभेद, ,जानतय ववभेद, सामान्त्जक 
ववभेद 

 सामान्त्जक कुररती, ववभेद ववरुद्ि 
स्थानीय क्षेिमा गना सक्रकने कायािरू  

 स्थानीय के्षिमा िुने िुम्रपान, मद्यपान, 

िागु औषि जस्ता दवू्र्यसनीको ननयरिणका 
उपाय 

 

स्थानीय पेशा, 
व्यवसाय र आधथाक 
क्रक्रयाकिाप 

  
  
   

    

कृवष 
 

 कृवषको पेशाको धयावसानयक 
पररचय  

 फिफूत खेती 

 
 कृवषको पेशाको धयावसानयक पररचय

  

 फिफूत खेती 

 

धयापार   
 धयापार, पेशा र व्यवसायको 

मित्त्व 

 ववत्तीय साक्षरता  

 
 धयापार, पेशा र व्यवसायको मित्त्व 

 ववत्तीय साक्षरता  

 

उद्योग  
 

 उद्योगको मित्त्व 
 

 उद्योगको मित्त्व 
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 खननजको पररचय र स्थानीय 
क्षेिमा पाईने खननजिरूको नाम
  

 खननजको पररचय र स्थानीय क्षेिमा 
पाईने खननजिरूको नाम  

पयाटन  
 

 पयाटकीय क्षेििरूको मित्त्व 
 

 पयाटकीय क्षेििरूको मित्त्व 
 

खेिकुद र शारररीक 
सुस्वास््य 

स्वास््य, योग, ध्यान र 
स्थानीय स्तरमा खेलिने 
खेििरूको पररचय  

 
  खानामा रेशा, बोक्रा र चोकर  

 ववलभरन प्रकारका योग तथा 
अभ्यास ववधििरू 

 
  खानामा रेशा, बोक्रा र चोकर  

 ववलभरन प्रकारका योग तथा अभ्यास 
ववधििरू 

 

जीवन शैिी  र 
संस्कार 

िीिन िैिी     स्वव्यवस्थापन  

 पूवााग्रिबाट मुन्त्क्त  

 

  स्वव्यवस्थापन  

 पूवााग्रिबाट मुन्त्क्त कसरी प्रा्त िुरछ? 

 

 

 संस्कार   यज्ञोपववत,वववाि संस्कार   यज्ञोपववत संस्कार भनेको के िो? 

 वववाि संस्कार कसरी गना सक्रकरछ? 

 

 बोिीचािी, लशष्टाचार   रह्मवैवतपुराण 
 रह्मवैवतपुराण 

15.  

 स्वस्थ बानी र रोगको 
रोकथाम, पहिचान, परीक्षण 
र उपचार 

 केिी रोगको उपचार ववधि बताउन 

 योग उपचार पद्िनतिरूको अविम्पबन ्
गना 
 

 केिी रोगको उपचार 
 योग उपचार पद्िनतिरू, 

 

  परम्पपरागत रूपमा केिी रोगको उपचार 
ववधि बताउ । 

 योग उपचार पद्िनतिरू के के छन ्? 

 

 

 पूजा   जरम हदन 

 सत्यनारायण पूजा 

  जरम हदन कसरी मनाइरछ? 

 सत्यनारायण पूजा क्रकन गरररछ? 

 

परम्पपरागत ज्ञान, 
लसप र प्रववधि 

16.  

परम्पपरागत ज्ञान 
  परम्पपरागत खानेकुरा ( चाकु) 

 परम्पपरागत औषिी (मेवा  

 वेदको पररचय 

 लशल्प ववज्ञान 

 सांस्कृनतक सम्पपदा 
उत्पादन (ननम, ििेदो,..)  

 जीवनस्तरमा सुिारमा 
परम्पपरागत ज्ञान 

 

  परम्पपरागत खानेकुरा ( चाकु) कसरी 
बनाइरछ? 

 परम्पपरागत औषिी (मेवा, ननम, ििेदो,..)  
) का फाइदा के  के छन ्?  

 वेदको पररचय देउ 

 लशल्प ववज्ञान भनेको के िो? 

 सांस्कृनतक सम्पपदा के के छन ्? 

 जीवनस्तरमा सुिारमा परम्पपरागत ज्ञान 
मित्व के छ? 

 

 

 परम्पपरागत लसप 
  कृवषका िाधग मूियुक्त 

निर, पोखरी र तिाउबाट 
बािुवामा पानी छानेर पानी 
ववतरण गने प्रणािीको ववकास 

 माटोबाट छानाको टायि, 

बाटोमा ओछ्याउने टायि, 

ववलभरन गमिा तथा अरय 
सरसमान बनाउने 

   

 परम्पपरागत प्रववधि 
  मासु, दिू, फिफूि, तरकारी र 

गेिागुिीबाट सुक्खा खाद्यपदाथा 

   

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81
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बनाउने ववधि 

 माटो पोिेर सामग्री बनाउन 
प्रयोग गने ववशेष क्रकलसमका 
चक्काको प्रववधि 

इाँटा बनाउने प्रववधि 

 

कक्षा ७ 

 

क्षेि ववषयवस्तु लसकाइ उपिधिी 
ववषयवस्तुको 
ववस्ततृीकरण लसकाइ सिजीकरण क्रक्रयाकिाप मूल्याङ्कन प्रक्रक्रया 

पाठ्य 
िण्टी 

स्थानीय जनसङ्ख्या, 
वातावरण र 
जैववक वववविता
   

   

   

   

    

   

जातजानत, जनसङ्ख्या र 
वातावरण 

 बसाइसाइ 

 वातावरण र मानव बबचको सम्पबरि 
राख्न आवश्यक प्रक्रक्रयािरू  

 वातावरण ववनास र यसका कारणिरू 

 बसाइसाइ 

 वातावरण र मानव बबचको 
सम्पबरि राख्न आवश्यक प्रक्रक्रयािरू  

 वातावरण ववनास र यसका 
कारणिरू 

   

भौगोलिक अवस्था  टोखा नगरपालिकाको नक्सामा मित्त्वपूणा 
ठाउाँ िरू 

 विा सलमनतको पररचय 

र यसका काम 

 टोखा नगरपालिकाको नक्सामा 
मित्त्वपूणा ठाउाँ िरू 

 विा सलमनतको पररचय 

र यसका काम 

   

जैववक वववविता   स्थानीय के्षिमा पाईने वरयजरतुको 
संरक्षणको अवस्था 

 सामुदानयक वनको पररचय, फाईदा र 
स्थानीय के्षिमा रिेका सामुदानयक वन 

 आपm्नो के्षिमा पाईने मित्त्वपूणा 
वरयजरतुिरूको जानकारी 

 स्थानीय क्षेिमा पाईने 
वरयजरतुको संरक्षणको अवस्था 

 सामुदानयक वनको पररचय, फाईदा 
र स्थानीय के्षिमा रिेका सामुदानयक 
वन 

 आपm्नो के्षिमा पाईने मित्त्वपूणा 
वरयजरतुिरूको जानकारी 

   

जिस्रोत  जिस्रोत संरक्षण तथा व्यवस्थापनका 
उपायिरू 

 टोखाका ढुङ्गेिारा 
 खानेपानी कायााियिरू 

 

 जिस्रोत संरक्षण तथा 
व्यवस्थापनका उपायिरू 

 टोखाका ढुङ्गेिारा 
 खानेपानी कायााियिरू 

 

   

वातावरण प्रदषूण   स्थानीय वातावरणमा  प्रदषूण 
रयूनीकरणका उपायिरू– जि, वायु, ध्वनन 
जमीन 

 स्थानीय वातावरण प्रदषूणको 
रयूनीकरणमा स्थानीय समुदाय, व्यन्त्क्त 
तथा संिसंस्थािरू  

 स्थानीय वातावरणमा  प्रदषूण 
रयूनीकरणका उपायिरू– जि, वायु, 

ध्वनन जमीन 

 स्थानीय वातावरण प्रदषूणको 
रयूनीकरणमा स्थानीय समुदाय, 

व्यन्त्क्त तथा संिसंस्थािरू  

   



44 

 

फोिोरमैिा व्यवस्थापन  कम्पपोन्त्ष्टङ (गड्यौिे मि बनाउने, बबन 
कम्पपोन्त्ष्टङ तथा वपट कम्पपोन्त्ष्टङ गन 
प्रक्रक्रया  

 कम्पपोन्त्ष्टङ (गड्यौिे मि बनाउने, 
बबन कम्पपोन्त्ष्टङ तथा वपट 
कम्पपोन्त्ष्टङ गन प्रक्रक्रया  

   

प्रकोप तथा ववपद् 
व्यवस्थापन 

प्रकोप तथा ववपद्को 
पररचय, वगीकरण र बच्ने 
उपायिरू तथा व्यवस्थापन  

 ववलभरन मानवीय क्रक्रयाकिापद्वारा िुने 

ववपद्िरुको रोकथाम, क्षनत रयूनीकरण गने 
उपायिरू 

 सिरी सुरक्षा व्यवस्थापनको बारेमा 
पररचय । 

 ववलभरन मानवीय 
क्रक्रयाकिापद्वारा िुने 

ववपद्िरुको रोकथाम, क्षनत 
रयूनीकरण गने उपायिरू 

 सिरी सुरक्षा व्यवस्थापनको 
बारेमा पररचय । 

   

िालमाक,सांस्कृनतक, 

ऐनतिालसक र 
भावषक सम्पपदा
  

   

स्थानीय सााँस्कृनतक 
सम्पपदा, भाषा, िमा, किा, 
रीनतररवाजको पहिचान  

 स्थानीय सांस्कृनतक ऐनतिालसक, 

पुरातान्त्त्वक तथा िालमाक मठ मन्त्रदरको 
संरक्षण 

 काठमाण्िौ उपत्यकाको ववश्व सम्पपदाका 
पररचय 

 परम्पपरागत बाजाको उपयोधगता 
 टोखाका चािपवा- गथेमंगि 

 स्थानीय सांस्कृनतक ऐनतिालसक, 

पुरातान्त्त्वक तथा िालमाक मठ 
मन्त्रदरको संरक्षण 

 काठमाण्िौ उपत्यकाको ववश्व 
सम्पपदाका पररचय 

 परम्पपरागत बाजाको उपयोधगता 
 टोखाका चािपवा- गथेमंगि 

   

परम्पपरागत संगीत तथा 
बाजाको पहिचान र मित्त्व
  

 परम्पपरागत संगीतको अभ्यास 

 

 परम्पपरागत संगीतको अभ्यास 

 

   

सामान्त्जक मुल्य 
मारयता, कुरीनत र 
सकारात्मक व्यविार 

साथी, िरपररवार, लशक्षक, 

नछमेकी पहिचान र  आदर 
सत्कार 

 बाि वववाि तथा बिु वववािको असर  

 
 बाि वववाि तथा बिु वववािको 

असर  

 

   

समाजको अविारणा 
स्थानीय प्रथा र 
सामान्त्जक कुररतीिरू 

 आधथाक ववभेद– िनीगरीबको ववभेदको 
असर 

 िैङ्धगक ववभेद, जातीय ववभेद सामान्त्जक 
ववभेदको असर  

 स्थानीय के्षिमा िुने िुम्रपान, मद्यपान, 

िागु औषि जस्ता दवू्र्यसनीको 
ननयरिणबाट िुने उपिन्त्धि 

 आधथाक ववभेद– िनीगरीबको 
ववभेदको असर 

 िैङ्धगक ववभेद, जातीय ववभेद 
सामान्त्जक ववभेदको असर  

 स्थानीय के्षिमा िुने िुम्रपान, 

मद्यपान, िागु औषि जस्ता 
दवू्र्यसनीको ननयरिणबाट िुने 
उपिन्त्धि 

   

स्थानीय पेशा, 
व्यवसाय र आधथाक 
क्रक्रयाकिाप 

  

कृवष  कृवष धयवसायका चुनौतीिरू 

 च्याउ खेती 
 कृवष धयवसायका चुनौतीिरू 

 च्याउ खेती 

   

धयापार   धयापार, पेशा र व्यवसायको  बजार  धयापार, पेशा र व्यवसायको     
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व्यवस्थापन बजार व्यवस्थापन 

उद्योग   उद्योगका चुनौनतिरू 

 स्थानीय खननजको मित्त्व  

 उद्योगका चुनौनतिरू 

 स्थानीय खननजको मित्त्व  

   

पयाटन   पयाटकीय क्षेििरूको संरक्षणमा िाम्रो 
भूलमका 

 पयाटकीय क्षेििरूको संरक्षणमा 
िाम्रो भूलमका 

   

खेिकुद र शारररीक 
सुस्वास््य 

स्वास््य, योग, ध्यान र 
स्थानीय स्तरमा खेलिने 
खेििरूको पररचय  

 अम्पिीय र क्षारीय खाना  

 स्थानीय क्षेिमा भएका योग ध्यान 
केरदको पररचय  

 योग तथा अभ्यास (प्राणायाम) 

 अम्पिीय र क्षारीय खाना  

 स्थानीय क्षेिमा भएका योग 
ध्यान केरदको पररचय  

 योग तथा अभ्यास (प्राणायाम) 

   

जीवन शैिी  र 
संस्कार 

िीिन िैिी    जीवनको एक मिान ्िक्ष्य ननिाारण र 
त्यसमा प्रयासरत िुने  

 त्यका आिारमा तका   गरौं, ववचार 
प्रष्ट राखौं 

 जीवनको एक मिान ्िक्ष्य 
ननिाारण र त्यसमा प्रयासरत िुने  

 त्यका आिारमा तका   गरौं, 
ववचार प्रष्ट राखौं 

   

 संस्कार  सीमारतोनयन र जातकमा संस्कार  सीमारतोनयन र जातकमा 
संस्कार 

   

 बोिीचािी, लशष्टाचार  गरुणपुराण गरुणपुराण 
  17.  

 स्वस्थ बानी र रोगको 
रोकथाम, पहिचान, परीक्षण 
र उपचार 

 परम्पपरागत तररकाबाट केिी रोगको 
उपचार गने ववधि बताउन 

 पञ्चकमा उपचार पद्िनतिरू 

 केिी रोगको उपचार 
 पञ्चकमा उपचार पद्िनतिरू 

   

 

पूजा  श्रीमद्भागवत गीताको पररचय हदन 

 रूद्री पूजा गने कारण र ववधि बताउन 
 श्रीमद्भागवत गीता 
 रूद्री पूजा 

 श्रीमद्भागवत गीताको सारांश बताइहदने 

 रूद्री पूजाको पररचय हदने र यसको मित्व 
बताइहदने 

 श्रीमद्भागवत गीताको पररचय देउ 

 रूद्री पूजा क्रकन गरररछ? 

 

परम्पपरागत ज्ञान, 
लसप र प्रववधि 

18.  

परम्पपरागत ज्ञान  परम्पपरागत खानेकुरा (खखचिी र गुरद्रकु) 
 परम्पपरागत औषिी (अनार र 

निउकुमारी) 
 वेद (ऋग्वेद, यजुवेद)को मित्व बताउन 

 फरक क्रकलसमको पािो प्रयोग गना 
 सांस्कृनतक सम्पपदा पहिचान गना 
 हदगो ववकासका िाधग परम्पपरागत 

ज्ञानको मित्व बताउन 

 टोखाका प्रमुख व्यन्त्क्तको पररचय हदन 

 परम्पपरागत खानेकुरा (खखचिी र 
गुरद्रकु) 

 परम्पपरागत औषिी (अनार र 
निउकुमारी) 

 वेद (ऋग्वेद, यजुवेद) 
 फरक क्रकलसमको पािो  

 सांस्कृनतक सम्पपदा  

 हदगो ववकासका िाधग 
परम्पपरागत ज्ञान 

 टोखाका व्यन्त्क्तत्व 

 परम्पपरागत खानेकुरा (खखचिी र गुरद्रकु) 
 परम्पपरागत औषिी (अनार र निउकुमारी) 
 वेद (ऋग्वेद, यजुवेद) 
 फरक क्रकलसमको पािो  

 सांस्कृनतक सम्पपदा  

 हदगो ववकासका िाधग परम्पपरागत ज्ञान 

 टोखाका व्यन्त्क्तत्व 

 परम्पपरागत खानेकुरा (खखचिी र गुरद्रकु) 
को के मित्व छ? 

 परम्पपरागत औषिी (अनार र निउकुमारी) 
बाट के के फाइदा िुरछ?  

 वेद (ऋग्वेद, यजुवेद) को मित्व छ? 

 फरक क्रकलसमको पािोका के फाइदा छ?  

 िाम्रो सांस्कृनतक सम्पपदा के के िुन?् 

 हदगो ववकासका िाधग परम्पपरागत ज्ञानको 
के मित्व छ? 

 टोखाका प्रमुख व्यन्त्क्तको पररचय देउ र 

 

 

परम्पपरागत लसप  काष्ठ, तामा, कााँस र स्वणाका धचि 
तथा मूनतािरू बनाउन े 

 िरेिु र कृवष औजार, सरसामान,  

 िण्ट तथा अरय वस्तुको ननमााण 

 चामिको रक्सी (ऐिा) बनाउने लसप 

 

 काष्ठ, तामा, कााँस र स्वणाका 
धचि तथा मूनतािरू बनाउने  

 िरेिु र कृवष औजार, 
सरसामान,  

 िण्ट तथा अरय वस्तुको 

 काष्ठ, तामा, कााँस र स्वणाका धचि तथा 
मूनतािरू बनाउन े 

 िरेिु र कृवष औजार, सरसामान,  

 िण्ट तथा अरय वस्तुको ननमााण 

 चामिको रक्सी (ऐिा) बनाउने लसप 

 

 काष्ठ, तामा, कााँस र स्वणाका धचि तथा 
मूनतािरू कसरी बनाइरछ?  

 िरेिु र कृवष औजार, सरसामानको सूची 
बनाउ,  

 िण्ट तथा अरय वस्तुको ननमााण कसरी 

 

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81
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 ननमााण 

 चामिको रक्सी (ऐिा) बनाउने 
लसप 

 

 

 गरररछ? 

 चामिको रक्सी (ऐिा) कसरी बनाउने 
सक्रकरछ? 

 

 

 परम्पपरागत प्रववधि  वनस्पनतको बोक्राबाट कागज बनाउने 
प्रववधि 

 दैननक जीवनमा उपयोगी िुने यरि तथा 
उपकरणिरू  

 आरन प्रववधि 
 ऊनी बस्ि बुरने र कापेट बनाउने 

उपकरण 

 वनस्पनतको बोक्राबाट कागज 
बनाउने प्रववधि 

 दैननक जीवनमा उपयोगी िुने 
यरि तथा उपकरणिरू  

 आरन प्रववधि 
 ऊनी बस्ि बुरने र कापेट बनाउने 

उपकरण 

 वनस्पनतको बोक्राबाट कागज बनाउने प्रववधि 

 दैननक जीवनमा उपयोगी िुने यरि तथा 
उपकरणिरू  

 आरन प्रववधि 
 ऊनी बस्ि बुरने र कापेट बनाउने उपकरण 

 बोक्राबाट कागज बनाउने सक्रकने 
वनस्पनतको नाम के िो? 

 नतम्रो िरमा दैननक जीवनमा के के यरि 
तथा उपकरणिरू प्रयोग गरररछ? 

 आरन प्रववधि भनेको के िो? 
 ऊनी बस्ि बुरने र कापेट बनाउने 

उपकरण 

 

 
कक्षा ८ 

 

क्षेि ववषयवस्तु लसकाइ उपिधिी ववषयवस्तुको ववस्ततृीकरण लसकाइ सिजीकरण क्रक्रयाकिाप मूल्याङ्कन प्रक्रक्रया 
पाठ्य 
िण्टी 

स्थानीय जनसङ्ख्या, 
वातावरण र 
जैववक वववविता
   

   

   

   

    

   

जातजानत, जनसङ्ख्या र 
वातावरण 

 
 वातावरण ववनासका कारणिरू 

 वातावरण बबनास रयूनीकरणका 
उपायिरू 

   

भौगोलिक अवस्था  
 नगरपालिकाको भौगोलिक अवन्त्स्थनत 

(Longitude and latitude)  

 संकेत सहितको नक्सा र ठाउाँ िरू 
सहित (legend) 

   

जैववक वववविता  
 

 लशवपुरी नागाजुान रान्त्ष्िय 
ननकुञ्जको पररचय 

 ननकुञ्जको जैववक बबवविता 
 रान्त्ष्िय ननकुञ्जबाट िुने फाइदािरू 

 

   

जिस्रोत 
 

 रान्त्ष्िय ननकुञ्जको संरक्षणमा 
ववद्याथी तथा स्थानीयको भूलमका 

 जिस्रोत संरक्षण तथा 
व्यवस्थापनका प्रक्रक्रया (खानेपानी) 

   

वातावरण प्रदषूण  
 

 स्थानीय वातावरण प्रदषूण र 
जिवायु पररवतान 

 जिवायु पररवतानिे स्थानीय क्षेिमा 
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पारेको असरिरू र नतनको प्रभाव  

 जिवायु पररवतानिे पारेको असरिरू 
र नतनको प्रभाव रयूननकरण र 
अनुकुिताका िाधग स्थानीय स्तरमा 
उपायिरू 

फोिोरमैिा व्यवस्थापन 
 

 फोिोरमैिा व्यवस्थापनमा स्थानीय 
समुदाय, व्यन्त्क्त तथा संिसस्थाको 
भूलमका तथा प्रक्रक्रया 

   

प्रकोप तथा ववपद् 
व्यवस्थापन 

प्रकोप तथा ववपद्को 
पररचय, वगीकरण र बच्ने 
उपायिरू तथा व्यवस्थापन  

 
 प्राकृनतक प्रकोप तथा ववपद 

व्यवस्थापनको योजना ननमााण  

 सिरी सुरक्षाको व्यवस्थापनमा 
योजना ननमााण 

   

िालमाक,सांस्कृनतक, 

ऐनतिालसक र 
भावषक सम्पपदा
  

   

स्थानीय सााँस्कृनतक 
सम्पपदा, भाषा, िमा, किा, 
रीनतररवाजको पहिचान  

 
 नेपािमा चिेका संवतिरू 

 सम्पपदािरूको संरक्षण र प्रविान 

 ववलभरन बाजािरूको संरक्षण प्रविान  

 टोखाका चािपवा 
 टोखाका व्यन्त्क्तत्व 

 टोखाका संस्थािरू 

 

 

   

परम्पपरागत संगीत तथा 
बाजाको पहिचान र मित्त्व
  

 
 परम्पपरागत संगीतको अभ्यास 

   

सामान्त्जक मुल्य 
मारयता, कुरीनत र 
सकारात्मक व्यविार 

साथी, िरपररवार, लशक्षक, 

नछमेकी पहिचान र  आदर 
सत्कार 

     

समाजको अविारणा 
स्थानीय प्रथा र 
सामान्त्जक कुररतीिरू 

 
 सामान्त्जक ववभेद र कुरीनत सम्पबरिी 

कानूनी प्राविान  

 सामान्त्जक कुरीनतिरू ववरुद्ि 
स्थानीय क्षेिमा गना सक्रकने 
कायाक्रमिरू (िरदैिो, सचेतना, 
पोष्टररङ्ग,–यािी, सिक नाटक आहद) 

 टोि, विा, संि संस्था आहदबारे 
जनचेतना फैिाउन तथा वातावरण 
संरक्षणमा व्यनतm र समाजको भूलमका 
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स्थानीय पेशा, 
व्यवसाय र आधथाक 
क्रक्रयाकिाप 

  
  
   

    

कृवष 
 

 कृवषको मित्त्व र योगदान 

 पशुपािन 

 

   

धयापार   
 धयापारको मित्त्व र योगदान 

 उद्यमशीिता 

   

उद्योग  
 

 स्थानीय  क्षेिमा उद्योगको आधथाक 
योगदान 

 खननज ह्रास िुनका कारण र 
संरक्षणका उपायिरू तथा संरक्षणमा 
स्थानीयको भूलमका 

   

पयाटन  
 

 पयाटकीय क्षेिको संरक्षण र प्रबिान 
   

खेिकुद र शारररीक 
सुस्वास््य 

स्वास््य, योग, ध्यान र 
स्थानीय स्तरमा खेलिने 
खेििरूको पररचय  

 
 भोजन व्यवस्थापन  

  योग ध्यानिाई दैननक जीवनमा 
प्रयोग 

 योग ध्यानबाट स्वास््यमा पने 
सकरात्मक प्रभाव 

   

जीवन शैिी  र 
संस्कार 

िीिन िैिी     इमारदाररता, संयम र ननष्पक्षता  

 सम्पझौताको प्रयास गरौं 

   

 संस्कार   गभाािान र पुंसवन संस्कार    

 बोिीचािी, लशष्टाचार   अन्त्ग्नपुराण 
  19.  

 स्वस्थ बानी र रोगको 
रोकथाम, पहिचान, परीक्षण 
र उपचार 

  क्षारसूि उपचार पद्िनतिरू 
 रोगको रोकथाम 

   

 

पूजा   देवी भागवत यज्ञ  

 म्पि पूजा 

   

परम्पपरागत ज्ञान, 
लसप र प्रववधि 

20.  

परम्पपरागत ज्ञान 
  परम्पपरागत खानेकुरा (योमरी) 

 परम्पपरागत औषिी (रूहदिो, तुिसी 
र दिेुझार) 

 वेद (सामवेद, अथवेद)  
 परम्पपरागत ज्ञानमा महििाको 

भूलमका 
 वास्तुशास्ि 

 पेटेरट दताा 

   

 

परम्पपरागत लसप 
  कृवषका िाधग मूियुक्त निर, 

पोखरी र तिाउबाट बािुवामा पानी 
छानेर पानी ववतरण गने प्रणािीको 
ववकास  

   

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6#%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E
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 खानी तथा िातुसम्पबरिी काया 
 

 

 परम्पपरागत प्रववधि 

 

 बािुवाबाट सुन ननकाल्ने प्रववधि 
तथा सुनको जिप र पररशुद्धिको 
प्रववधि  

 काष्ठ, तामा, कााँस र स्वणाका धचि 
तथा मूनतािरू बनाउन े

 िरेिु र कृवष औजार, सरसामान,  

 िण्ट तथा अरय वस्तुको ननमााण   
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१३. लसकाइ सहिीकरण प्रक्रक्रया 
लसकाइ प्रक्रक्रयामा एकानतर आिुननक  शकै्षखणक प्रववधिको प्रयोग अत्यावश्यक िुरछ भने अकाातफा  ववद्याथीअनुकूिको लशक्षण 
प्रक्रक्रया सञ्चािन गना स्थानीय पररवेशअनुकूिका ववधि तथा प्रववधिको प्रयोग पनन आवश्यक िुरछ । त्यस्तै स्थानीय वातावरण, 

ववद्याथीको रुधच, क्षमता, स्तर र आवश्यकतािे पनन लसकाइ सिजीकरण प्रक्रक्रयािाई प्रभाव पाने गदाछ । लशक्षण लसकाइमा ववलभरन 
ववधििरूको प्रयोग अपेक्षक्षत उपिन्त्धि प्रा्त गनाका िाधग गरररछ तर यस्ता ववधििरू ववलभरन पद्िनत र प्रक्रक्रयामा आिाररत 
िुनुपछा र ववलभरन क्रकलसमका अध्ययन, प्रयोग र अनुभवबाट लसद्ि भएका पनन िुनुपछा । यस प्रकार लशक्षण लसकाइ कुनै खास 
वैज्ञाननक, मनोवैज्ञाननक वा शैक्षखणक लसद्िारतिरूमा आिाररत भए पनन ती ववधि तथा प्रक्रक्रयािाई व्याविाररक र सारदलभाक 
शैक्षखणक प्रक्रक्रयामा ढाल्नुपछा । 

कक्षा १–८ सम्पमको स्थानीय पाठ्यक्रमका ववषयवस्तुको लसकाइ सिजीकरण प्रक्रक्रया देिायबमोन्त्जम सञ्चािन गनुापने छ :  

क. बािबालिकाको व्यन्त्क्तगत लभरनता र क्षमताका आिारमा स्वतरि रूपिे लसक्ने मौका प्रदान गने  
ख. ववववितािाई ध्यानमा राखेर बािबालिकाको लसकाइिाई प्रोत्सािन गने 
ग. खेि, गीत, कववता, कथाकथन, प्रदशान, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रदशान गने  
ि. अविोकन, समिूकाया, पररयोजना काया, छिफि जस्ता ववद्याथीकेन्त्रद्रत र बािमिैी लशक्षण ववधििरूको प्रयोग गने  
ङ. ववद्याथीको लसकाइिाई केरद्रबबरद ुमानी ननररतर लसकाइमा जोि हदन े 
च. ववद्याथीको सिभाधगतामा योजना ननमााण, पररयोजना काया, क्षेि भ्रमण, समस्या समािान, खोजमिूक अध्ययन, 

प्रवतानमुखी लशक्षण पद्िनतिाई समावेश गने 
छ. लसकाइ प्रक्रक्रया सैद्िान्त्रतक पक्षमा भरदा बढी गरेर लसक्ने अवसर प्रदान गने  
ज. लशक्षकिे सिजकताा, उत्पे्ररक, प्रविाक र खोजकतााका रूपमा भूलमका ननवााि गने 
झ. पठनपाठनमा सूचना तथा सञ्चार प्रववधििाई उपिधि सािन, स्रोत र आवश्यकताअनुसार उपयोग गने 
ञ. सबै प्रकारका लसकाइ आवश्यकता र चािना भएका (अपाङ्गता, अशक्त, असिाय, कमजोर आहद) ववद्याथीिाई ववशेष 

यान हदइा समेट्ने  
ट. भावषक कहठनाइका कारण लसकाइमा बािा निुने सुननन्त्श्चत गना यथासम्पभव बािबालिकाको मातभृाषा, िरमा बोल्ने 

भाषामा सञ्चार गरी लसकाइ क्रक्रयाकिापमा सवरmय सिभागी िुन सक्ने वातावरण तयार गने 
ठ. लसकाइ क्रक्रयाकिापमा लशक्षक र लसकारुबबचको अरतरक्रक्रया, समूि लसकाइ, लसकाइ मूल्याङ्कन, लशक्षक लशक्षक सिकाया, 

लशक्षक–समदुाय सिकाया जस्ता सिकायािाई बढावा हदन े
ि. लसकाइ र दननक जीवनसाँग ववषयवस्तुको तािमेि, पूवाअनुभवमा आिाररत ज्ञान तथा लसप ववकास, व्यविारकुशि लसप र 

लसकाइबबचको सिसम्पबरि िुने गरी जीवरत अनुभवसाँगको तादात्म्पय कायम गने 
ढ. लसकारुको रुधच र लसकाइ गनत एवम ् लसकारुको सवरmय सिभाधगतामा लसकाइ क्रक्रयाकिाप चयन र कायाारवयन गदै 

स्वस्फूता लसकाइमा जोि हदने 
ण. ववषयक्षेिको प्रकृनत र स्वरूपका आिारमा लसकारुअनुकूि बनाउनका िाधग ववववि लशक्षण ववधि र प्रववधिको उपयोग, 

स्थानीय सािन र स्रोत तथा उपिधि उपकरण एवम ् आवश्यकताका आिारमा स्थानीय पररवेशअनुसार लभरन लभरन 
ढङ्गिे व्यवस्थापन गने 

१४. विद्याथी मूलयाङ्ग्कन 

१. आिारभुत तिमा ननमााणात्मक÷सुिारात्मक मलू्याङ्कन पद्िनतका आिारमा ववद्याथीको लसकाइिाई सुननन्त्श्चत गररने भएकोिे 
यस पाठ्यक्रमको कायाारवयन र ववद्याथी  मूल्याङ्कनमा पनन यसिाई अनुशरण गररने छ । 
२. स्थानीय ववषयको पठनपाठनद्वारा ववद्याथीिरूिे गरेर, अविोकन गरेर लसक्ने भएकोिे ननयलमत सिभागीता, िौसिा प्रदान गने 
र प्रा्त मलू्याङ्कन प्रनतवेदनको आिारमा गररने छ। 
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३. प्रत्येक ववद्याथीको काया सञ्चनयका फाईि रिनेछ र त्यसलभिववद्याथीको कक्षा काया, पररयोजना काया, उपिधिी परीक्षा, 
व्यविाररक पररवतान, अविोकन, िान्त्जरी, सामहुिक कायामा सक्रक्रयताका अलभिेख रिनेछ र त्यस आिारमा मूल्याङ्कन गररने छ । 
४. कक्षा १–३ मा ननररतर मलू्याङ्कन पद्ितीका आिारमा कक्षोरननत गररने छ । यसका िाधग ननररतर मूल्याङ्कन पद्िनतको 
फारमिरू प्रयोगमा ल्याउनुपनेछ ।  

५. कक्षा ४–५ मा ५०% ननणायात्मक ( बावषाक परीक्षा) र ५०% ननमााणात्मक पद्िनतबाट ववद्याथीको िेखाजोखा गररने छ । 
ननमााणात्मक र ननणायात्मक दबैु पद्िनतका आिारमा बबद्याथीिाई कक्षोरननत गररने छ ।  

६. ननमााणात्मक मूल्याङ्कनमा औसत उपिधिी िालसि गरेका तर ननणायात्मक मूल्याङ्कनमा िालसि गना नसकेका ववद्याथीिरूका 
िकमा सम्पबन्त्रित अलभभावक, कक्षा वा ववषय लशक्षक, र प्र. अ. को ननणायबाट कक्षोरननत गररनेछ । 
७. कक्षा ६ र ७ मा ६०% ननणायात्मक (बावषाक परीक्षा) र ४०% ननमााणात्मक तथा ननररतर मूल्याङ्कन पद्िनतबाट ववद्याथीको 
िेखाजोखा गररने छ । ननमााणात्मक र ननणायात्मक दबैु पद्िनतका आिारमा बबद्याथीिाई कक्षोरननत गररने छ । लिखखत 
मूल्याङ्कनमा रयुनतम D+ शे्रणी प्रा्त िुनेछ। 
८. कक्षा ८ मा ७५% ननणायात्मक (वावषाक परीक्षा) र २५% प्रयोगात्मक÷ननमााणात्मक पद्िनतबाट ववद्याथीको िेखाजोखा गररने छ 
। ननमााणात्मक र ननणायात्मक दबैु पद्िनतका आिारमा बबद्याथीिाई कक्षोरननत गररने छ । लिखखत मूल्याङ्कनको भार ४०% 
िुनेछ र ववद्याियिे प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनको अलभिेख राखु्नपनेछ । 
पहििो चरणमा दैननक कक्षा क्रक्रयाकिापका रूपमा ववद्याथीको लसकाइको मलू्याङ्कन गरी ववद्याथीको लसकाइ सिुार गनुापदाछ । 
मूल्याङ्कनको दोस्रो चरणमा कुनै लसकाइ उपिन्त्धि िालसि भयो वा भएन भनी उन्त्ल्िखखत तररका तथा सािनमध्ये उपयुक्त 
सािनिरू प्रयोग गरी ववद्याथीको मलू्याङ्कन गरी लसकाइस्तर अलभिेखीकरण गनुापदाछ । यसरी अलभिेखखत लसकाइस्तर १ वा २ 
माि भएमा सिुारात्मक लसकाइको योजना ननमााण गरी कम्पतीमा उपिन्त्धिस्तर ३ पु¥याउने प्रयास गनुापदाछ । यहद पटक पटकको 
प्रयासबाट पनन कुनै ववद्याथीको उपिन्त्धिस्तरमा सुिार िुन नसकेमा यसको कारण खोजी गरी उपचारात्मक लसकाइको योजना 
बनाउनुपदाछ भने अरयिाई अधग्रम लसकाइमा सररक गराउनुपदाछ । सिुारात्मक लसकाइ पनछ पुन  ववद्याथीको मलू्याङ्कन गरी 
उपिन्त्धिस्तर ननिाारण गरेर पुन अलभिेखीकरण गनुापछा । ननन्त्श्चत लसकाइ क्षिेका लसकाइ उपिन्त्धििरूको लसकाइ परीक्षणपश्चात ्
सो लसकाइ क्षिेको औसत लसकाइ उपिन्त्धिसमेत गणना गरी ववद्याथी र अलभभावकसाँग छिफि गरी ववद्याथीका सबिता र 
सुिारका क्षेि र उपाय पहिचान गनुापछा । 
यिी क्रममा सबै ववषयक्षेिको लसकाइपश्चात ्सबै लसकाइ उपिन्त्धिको परीक्षण गरी लसकाइ प्रत्येक लसकाइ उपिन्त्धिमा ववद्याथीको 
लसकाइस्तरसहित ववषयक्षेिगत औसत लसकाइ उपिन्त्धि ननकाल्न सक्रकरछ । त्यस ैगरी मुख्य व्यविारकुशि लसपमा ववद्याथीको 
उपिन्त्धिस्तर पनन अलभिेखखत गना सक्रकरछ । 
यसरी तयार गररएको अलभिेख न ै ववद्याथीको वावषाक उपिन्त्धिको प्रनतवेदन िुने छ । ववद्याथीको लसकाइ उपिन्त्धिको यस्तो 
अलभिेख तथा प्रनतवेदनको प्रयोग लशक्षक, ववद्याथी, अलभभावक तथा ववद्याियिे ववद्याथीको लसकाइस्तरको सुननन्त्श्चता गने, 

लसकाइ सिुारका िाधग पषृ्ठपोषण प्रदान गना र भावी लसकाइका िाधग योजनाका िाधग गरररछ ।  

१५. पाठ्यक्रमको कायािन्ियन प्रक्रक्रया 
यस पाठ्यक्रमको कायाारवयन गना लशक्षकको भूलमका मित्त्वपूणा िुनेछ । ववद्याथीिरूिाई स्थानीय वातावरणको अविोकन गराइने 
छ । पररयोजना काया र प्रनतवेदनको माध्यम अबिम्पबन गररनेछ । समदुायका बुद्धिजीवी, लशक्षापे्रमी, समाजसेवी एवम ्सम्पबन्त्रित 
ववषय, क्षेिमा जानीफकार व्यन्त्क्तिरू स्रोतव्यन्त्क्तकोरूपमा रिनेछन ् । ववद्याियिरूिे यस पाठ्यक्रम कायाारवयनका क्रममा 
आवश्यकता र औधचत्यता अनुसारस्थानीय भाषा वा अगें्रजी माध्यम समेत अविम्पबन गना सक्नेछन ् । ववषय क्षेिमा आबद्ि 
गाउाँपालिका÷नगरपालिका एवम ्न्त्जल्िाका वववरणिरू सङ्किन गरी पठनपाठनमा प्रयोग गररने छ । ववषयवस्तुमा समावेश प्रमुख 
क्षेि÷स्थिमा अविोकन भ्रमण गराइनछे । ववद्याथीिरूको समुिकाया, अरतरक्रक्रयािाई जोि हदइनछे । 

१६. समय ननधािरण 

आिारभूत ति (कक्षा १–३) को पाठ्यक्रम २०७६ अनुसार स्थानीय ववषयको सा्ताहिक पाठ्यिण्टा ५ िुनेछ जसमा वावषाक 
कायािण्टा १६० हदइएको छ । त्यसैगरी आधारितू लिक्षा (कक्षा ४–५) मा मातभृाषा/स्थानीय ववषय सा्ताहिक पाठ्यिण्टा ४ र 
वावषाक कायािण्टा १२८ तथा आिारभूत लशक्षा ( कक्षा ६–८) मा मातभृाषा वा स्थानीय ववषय वा ससं्कृत ववषयको सा्ताहिक ४ 
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पाठ्यिण्टा र १२८ वावषाक कायािण्टा हदईएको छ । प्रत्येक शैक्षक्षक सि बैशाखदेखख सरुु भएर चैि मसारतसम्पम कायम रिने छ । 
प्रचलित लशक्षा ऐन र ननयमाविी बमोन्त्जम प्रत्येक शैक्षक्षक सिमा २२० हदन ववद्यािय  खुल्नेछ र १९२ हदन पठनपाठन िुने 
भएकोि ेयस पाठ्यक्रमको वावषाक कायािण्टा कक्षा १–३ मा १६० र कक्षा ४–८ मा १२८ िण्टी िुनेछ । पठनपाठन सञ्चािनका िाधग 
उपयोग भएको ३२ िण्टाको समयावधििाई १ पाठ्यिण्टा (Credit hour) माननएको छ । प्रत्येक िण्टी ४५ लमनेटको िुनेछ । पाठ्याशं अनुसार 
ववद्याथीिरूिाई अध्ययन÷अविोकन भ्रमण÷प्रयोगात्मक क्रक्रयाकिापिाई पनन अध्ययन अवधिमा लमिान गररने छ । 

१७. लिक्षण लसकाइका िाचग माध्यम िाषाको छनोट 

नेपािमा बिुसांस्कृनतक र बिुभावषक समुदायको बसोवास रिेकािे यिााँ ववलभरन जातजानत र सांस्कृनतक पषृ्ठभूलम भएका माननसिरू बस्दछन ्। 
नेपािका प्रायजसो समुदायमा लमधश्रत प्रकारको बसोबास भएकािे ववद्याियिरूमा समेत ववलभरन भावषक तथा सांस्कृनतक पषृ्ठभूलमका 
ववद्याथीिरू िुन सक्दछन ् । नपेािमा िेरै प्रकारका भाषा बोलिने भएकािे िेरै जसो ववद्याियिरूमा भावषक दृन्त्ष्टिे लमधश्रत कक्षा भएकािे 
िेरैजसो ववद्याियमा द्ववभावषक तथा बिुभावषक अवस्था रिेको छ ।  

बािबालिकािाई मातभृाषाका माध्यमिे लशक्षण गना सक्रकएमा लशक्षण प्रक्रक्रया रुधचकर र प्रभावकारी िुन गई समग्रमा लशक्षाको गुणस्तर 
अलभवदृ्धि गना सियोग पुग्न जानुका साथ ै अरय भाषाको लसकाइमा पनन मातभृाषा लसकाइको सकारात्मक प्रभाव पने कुरा ववलभरन 
अनुसरिानिरूिे देखाएका छन ्। ववद्याियमा बािबालिकािरूिे िरपररवार वा समुदायमा प्रयोग गरररिेको भाषा प्रयोग गरी लसकाइ क्रक्रयाकिाप 
सञ्चािन गररएमा कक्षामा बढीभरदा बढी अरतरक्रक्रया िुन गई लसकाइ सिज र प्रभावकारी िुरछ । दोस्रो वा तेस्रो भाषामा लशक्षणलसकाइ सुरु गदाा 
भाषा नबुझ्नािे उनीिरूमा ननरसता लसजाना भई बािबालिकािरू ववद्यािय तथा कक्षाकोठामा नरमाउने, कक्षा छाड्ने, लशक्षण लसकाइ क्रक्रयाकिापमा 
सिभागी निुने पनन िुन सक्दछन ्। ववद्याथीिे आफ् नो पहििो भाषामा पढ्न पाएमा लसकाइ सिज िुरछ । पहििो भाषामा आिारभूत दक्षता 
िालसि नगरेसम्पम अपररधचत (दोस्रो वा तेस्रो) भाषािाई लशक्षणको माध्यम भाषाको रूपमा प्रयोग गना उपयुक्त माननाँदैन । त्यसैिे स्थानीय 
पाठ्यक्रमको कायाारवयनमा मिुत: नेपािी भाषािाइा पठनपाठको माध्यम भाषा तोक्रकए पनन ववद्याथीका  मातभृाषा वा िरपररवार तथा समुदायमा 
बोलिने भाषाबाट लसकाइ क्रक्रयाकिाप सञ्चािन गना र द्विभाषी वा बिुभाषी ववद्याथी भएका कक्षामा लसकाइ सिजीकरणका िाधग द्विभाषी वा 
बिुभाषाको प्रयोग िुन सक्ने वातावरण तयार गरी लसकाइ क्रक्रयाकिाप सञ्चािन गनुा उपयुक्त िुन ेछ । 
पढाइ लसप ववकास, ववषयवस्तु बोि र पठन प्रवाि ववकासका िाधग बािबालिकाको पहििो भाषा÷मातभृाषामा लसकाइ सिजीकरण सम्पबद्ि 
क्रक्रयाकिाप सञ्चािन गदाा लसकाइ सन्त्जिो र नछटो िुरछ । बािबालिकािाई उनीिरूको मातभृाषामा साक्षरता लसकाउनु सबैभरदा उपयुक्त िुरछ । 
मातभृाषा बािबालिकािे राम्ररी बुभm्छन ्र उपयुक्त गनतमा बोल्न सक्छन ्। बािबालिकािे भाषा राम्ररी नबुझेसम्पम अथापूणा लसकाइ सम्पभव िुाँदैन 
। भावषक लसपका आिारभूत पक्षिरूको ववकास अपररधचत भाषाबाट असन्त्जिो र कहठन िुरछ । बुझाइमा आिारभूत ज्ञान नभएसम्पम अपररधचत 

भाषािाई लशक्षणको माध्यम बनाउनु उपयुक्त माननाँदैन । बािबालिकािाई अपररधचत भाषामा लसक्न बाध्य पाररयो भने उसिे एकानतर नयााँ भाषा 
लसक्नुपन े र साँगसाँगै अपररधचत भाषाका माध्यमबाट लसक्न े प्रयास गनुापने दोिोरो मार खे्नुपने िुरछ । अत  बािबालिकािाई पूणा रूपिे 
अपररधचत भाषा लसक्न दबाब हदइयो भने बुझाइमा कहठनाइ भई लसकाइबाट अिग िुन जाने अवस्था पनन आउाँछ । यसो गनुा भनेको 
बािबालिकािाई लसकाइको अवसरबाट वन्त्ञ्चत गनुासरि िुरछ । 
पहििो भाषामा लसकेका लसप अरय भाषामा स्थानारतरण गना सन्त्जिो िुरछ । एउटा भाषामा लसकेका साक्षरताका लसपिाई उपयुक्त समयमा 

अको भाषामा सिजै स्थानारतरण गना सक्रकरछ । आवश्यक भएमा आिारभूत तिको लशक्षाको पहििो पााँच वषालभि बबस्तारै पहििोबाट दोस्रो भाषा 
क्रमागत रूपिे सङ्क्रमण गराउनु प्रभावकारी िुरछ भने आवश्यकतानुसार माधथल्िा कक्षािरूमा तेस्रो भाषामा सङ्क्रमण गराउन सक्रकरछ । 
कम्पतीमा बािबालिकािाई ५ वषादेखख ८ वषाको उमेरसम्पम मातभृाषाको माध्यमबाट लशक्षा हदनु उपयुक्त माननरछ । प्राथलमक लशक्षाका पनछल्िा 
तिमा क्रमश  मातभृाषाबाट स्थानीय वा नेपािी भाषािाई माध्यम भाषा बनाउन सक्रकने िुरछ । तेस्रो भाषा अङ्गे्रजीिाई सामारयतया आिारभूत 
तिमा माध्यम भाषाका रूपमा प्रयोग गनुा ववषयवस्तु लसकाइ र भाषा लसकाइ दवुै दृन्त्ष्टि उपयुक्त िुाँदैन । त्यसैिे यसको पठनपाठनमा पनन 
ववद्याथीका मातभृाषा वा नेपािी भाषािाई माध्यम भाषाका रूपमा प्रयोग गना सक्रकने छ । यस तिमा आवश्यकताअनुसार पहििो भाषाबाट दोस्रो 
र माधथल्िा कक्षािरूमा दोस्रो भाषाबाट तेस्रोमा सङ्रmमण गराउन सक्रकने छ । यसो गनाािे ववषयवस्तु लसकाइका साथै दोस्रो र तेस्रो भाषाको 
लसकाइ पनन सिज िुने छ । 
उन्त्ल्िखखत सरदभासमेतका आिारमा ववद्याियतिको पठनपाठनको माध्यम चयन गनुापने िुरछ ।  

आिारभूत ति (कक्षा १–८) को स्थानीय पाठ्यक्रम २०७६ को प्रभावकारी कायाारवयनका िाधग पाठ्यसामग्री र पठनपाठनका िाधग माध्यम 
भाषाको व्यवस्था ननम्पनअनुसार िुने छ : 
ववद्यािय लशक्षाअरतगात आिारभूत ति कक्षा १–८ को स्थानीय ववषयमा ववद्याियबाट आवश्यकताका आिारमा तोक्रकएको ववषयक्षेिबािेक अरय 

भागमा पाठ्यसामग्री तथा लसकाइ सिजीकरण प्रक्रक्रयाका िाधग माध्यम भाषा नेपािी भाषा िुने छ । तर कक्षा १–८ मा ववद्याियबाट 
आवश्यकताका आिारमा तोक्रकएको ववषयक्षेिका िाधग अङ्गे्रजीिाई माध्यम भाषा बनाउन पनन सक्रकने छ । बिुमातभृाषी ववद्याथीिरू समावेश 
भएका कक्षामा पाठ्यपुस्तक जुन भाषामा भए पनन पठनपाठनका क्रममा ववद्याथीका भाषाका शधद प्रयोग गनुा उपयुक्त िुने छ । 



53 
 

पाठ्यक्रम ववकास केरद्रबाट कक्षा १ देखख संस्कृत ववषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक ववकास भइसकेको पषृ्ठभुलममा यसको पठनपाठनको 
माध्यम सम्पबन्त्रित भाषा िुन सक्ने छ । तर सिजीकरणका िाधग नेपािी वा मातभृाषा प्रयोग गना सक्रकने छ ।  

१८. पाठ्यक्रम कायािन्ियन योिना 
रान्त्ष्िय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ िे ननहदाष्ट गरेअनुसारको ववद्यािय तिको पाठ्यक्रम संरचनामा आिाररत भई तयार गररएको यो स्थानीय 
पाठ्यक्रमको कायाारवयन गना लशक्षक तथा ववद्याथीका िाधग आवश्यक पने पाठ्यक्रम र ववद्याथीका िाधग आवश्यक पाठ्यपुस्तक ववकास गरी 
नतनको ववलभरन सरोकारवािािरूसाँग छिफि गरी त्यिााँबाट प्रा्त राय तथा सझुावसमेतिाई उपयुक्तताका आिारमा समावेश गरी तयार गनुा 
आवश्यक छ भने अकाानतर नयााँ ववषवस्तु र लसकाइ प्रक्रक्रयामा ननपूणा िुन े गरी लशक्षकको ववकास र छनोट गना पाठ्यक्रमको प्रभावकारी 
कायाारवयनका िाधग अननवाया छ । यसिे ववद्यमान लशक्षक तयारी र लशक्षक पेसागत ववकास कायाक्रममा पररमाजान आवश्यक देखाएको छ । 
त्यसै गरी पाठ्यक्रमको नयााँ ढााँचाअनुसारको लशक्षण लसकाइ काया सञ्चािन गरी ववद्याथीमा अपेक्षक्षत सक्षमता िालसि गराउनका िाधग लशक्षण 
लसकाइ ववधि तथा प्रक्रक्रयामा सिुार गरी क्रक्रयाकिापमुखी र ववद्याथीकेन्त्रद्रत बनाइनु आवश्यक छ भने ववद्याथीको मूल्याङ्कनिाई लशक्षण 
लसकाइ प्रक्रक्रयाकै अलभरन अङ्गका रूपमा प्रयोग गरी ववद्याथी मूल्याङ्कनिाई लसकाइका रूपमा र लसकाइका िाधग उपयोग गनुापने िुरछ । 
ववद्यािय तिमा रान्त्ष्िय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ िे हदएको पाठ्यक्रम संरचना तथा आिारअनुसार टोखा नगरपालिकाबाट संस्थागत तथा 
सामुदानयक ववद्याियिरूमा कक्षा १–८ को िाधग ननमााण गररएको यो पाठ्यक्रमको कायाारयनको तालिका यिााँ प्रस्तुत गररएको छ । 

तालिका २८ ः  स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कायाारवयन तालिका 
कायाक्रम  शैक्षक्षक वषा तथा कायाारवयन वषा 

शैक्षक्षक वषा २०७७ शैक्षक्षक वषा २०७८ शैक्षक्षक वषा २०७९ शैक्षक्षक वषा२०८० शैक्षक्षक वषा२०८० 

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

उपयुाक्त तालिकाअनुसार पाठ्यक्रम ववकास केरद्रिे पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रमसाँग सम्पबन्त्रित सामग्रीको ववकास तथा प्रबोिीकरण, 

पाठ्यक्रम परीक्षण तथा सुिार गने भए पनन पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कायाारवयनका िाधग अरय तयारी तथा कायािरू पनन 
आवश्यक छन ्। खास गरी लशक्षक तयारी र ववकास, लशक्षण लसकाइका िाधग ववद्यािय तथा कक्षाकोठाको लसकाइ वातावरण सुिार 
र स्थानीय तिमा पाठ्यक्रम कायाारवयनका िाधग सिायता पद्िनतको ववकास आवश्यक िुरछ । यसका िाधग आवश्यक स्रोतिरूको 
व्यवस्थापन, जनशन्त्क्तको व्यवस्था, लशक्षक तयारी र ववकास, लशक्षकका िाधग आवश्यक उत्पे्ररणा तथा उत्तरदानयत्व पद्िनतको 
ववकास र ववद्याथीको लसकाइिाई हदइएको छ । 

१९. पाठ्यक्रम मूलयाङ्ग्कन, पररमाििन र सुधार 
समय पररवातनशीि छ । समयानुसार सामान्त्जक इच्छा, आकाङ्क्षा र आवश्यकतािरू पनन बढ्छन ्। ती आवश्यकतािरू शैक्षक्षक 
पाठ्यांशमा समावेश िुनुपदाछ, जसबाट ववद्याथीिरूको ज्ञान, सीप र व्यविारमा सकरात्मक पररवतान आउाँछ । पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन, 

पररमाजान र सिुार ननररतर प्रक्रक्रया िो । यसै अनुरूप यो स्थानीय पाठ्यक्रम पनन सामान्त्जक आवश्यकतािाई सम्पबोिन गना पनन 
पररमाजान िुने छ । यस क्षेिका प्राकृनतक, सााँस्कृनतक, सामान्त्जक, भावषक र वातावरणीय पक्षिरूको सकारात्मक सरदभािरूको खोज, 

अनुसरिान र गहिरो अध्ययन गररनेछ र प्रा्त ननष्कषािाई यस पाठ्यक्रममा समावेश गदै िधगने छ । 

 


