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भूमिका
मानव चेतना र सभ्यताको लवकास लबना समाज पररवतयनको कल्पना गनय सलकिंदैन । समाजको पररवतयनबाट मात्र राष्ट्रको
लवकास सम्भव छ । यीसबै पक्षको समलु चत लवकासको िअधारलििा लिक्षा हो । लिक्षा मार्य त प्रदान गररने ज्ञान, लसप र
िऄलभवृलिको हस्तान्तरण गने लवलधहरुमध्ये औपचाररक लिक्षा एिईटा प्रमख
ु माध्यम हो । औपचाररक लिक्षाको प्रारलम्भक
चरण भनेको िअधारभतू लिक्षा हो । िअधारभतू लिक्षािािइ गणु स्तरीय र जीवनोपयोगी लसपमा िअधाररत बनािईँदै प्रभावकारी
कायायन्वयन गनय सलकएमा लिक्षाको रालष्ट्रय िईदेशेय य प्रात ग गनय सलकन्छ ।
नेपािको सिंलवधानिऄनसु चू ी ८ मा माध्यलमक तहसम्मको लिक्षािािइ सञ्चािन, व्यवस्थापन र लनयन्त्रण गने िऄलधकार
स्थानीय सरकारिािइ प्रदान गरे को सन्दभय र प्राथलमक लिक्षा पाठ्यक्रम २०४९, यसैगरी िअधारभतू लिक्षा (कक्षा ६-८)
पाठ्यक्रम, २०६९ िे कक्षा १-३ मा सात गालहक ५ काययघण्टा र कक्षा ४-८ मा सात गालहक ४ काययघण्टाको १०० पणू ायङ्क
स्थानीय लवषय/भाषा समावेि गरे कािे हाम्रो नगरपालिकािे पालिकालभत्र रहेका स्थानीय किा, सँस्कृ लत, ऐलतहालसक
परम्परा, धालमयक, परु ातालववक तथा पययटकीय स्थानहरुको सिंरक्षण र सम्बर्द्यन गने िईदेशेय यका साथ गुलररया गाथानामक
यो स्थानीय पाठ्यक्रम लनमायण गरी यसै िैलक्षक सत्र २०७९ देलख पालिकालभत्र रहेका सिंस्थागत तथा सामदु ालयक
लवद्याियहरुमा िागु गनेगरी तयार गररएको छ ।
प्रस्ततु पाठ्यक्रमिे हाम्रो क्षेत्रमा रहेका महववपणू य लवषयवस्तहु रुको पररचय गरािइ बािबालिकाहरुिािइ िअफ्नो ठािईँ , किा र
सँस्कृ लतसँग पररलचत गरािईनु र िअफ्नोपनको सकारात्मक सोचको लवकास गरािईदै श्रमप्रलत सम्मान गने, स्वालभमानीतथा
स्वाविम्बी धारणाको लवकास गने, रालष्ट्रय पाठ्यक्रमिे समेट्न नसके का स्थानीय तहका िईल्िेलखत लवषयवस्तहु रुसँग
पररलचत गरािईने िईदेशेय य लििआएको छ । यस पाठ्यक्रमिे गि
ु ररया नगरपालिकाको लिक्षाको िईदेशेय य हालसि गने स्थानीय
लवषयवस्तु, ज्ञान, लसप, सँस्कृ लत, प्राकृ लतक सम्पदाको सम्भावना िअलदिािइ समेटेर स्थानीय लवद्याथाका लसकािआका िालग
स्थानीय िअवय यकतामा के लन्ित भएर बनािआएको छ । पाठ्यक्रम लनमायणका प्रचलित लसर्द्ान्त र िऄवधारणािािइ िअत्मसात
गदै नेपािको सिंलवधान, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, रालष्ट्रय लिक्षा नीलत र लवद्यािय लिक्षाको रालष्ट्रय पाठ्यक्रम
प्रारुपिे प्रदान गरे को िऄलधकार, नीलत र ढाँचाका िअधारमा लनमायण गरी कायायन्वयनमा ल्यािआएको छ ।
गि
ु ररया नगरपालिकािे यो पाठ्यक्रम लनमायण गरी कायायन्वयनमा ल्याएपलछ समावेिीकरण, सहभालगता, लनणयय प्रलक्रया,
जनिऄपेक्षा िअलदिे स्थान पािईने, समसामलयक, सान्दलभयक, िलचिो, खि
ु ा, सन्तलु ित, िोकतालन्त्रक र स्थानीय
मल्ू यमान्यता िऄनरुु पको पाठ्यक्रम हुने, सबै पक्षको िऄथयपणू य सहभालगता हुने, परम्परागत ज्ञान लसप सलहतको स्थानीय ज्ञान
िईजागार गने, स्थानीय ज्ञानको खोजी गने, नवीनतम ज्ञान एवम् लसपको लवकासमा सहयोग पर्ु यािईने, स्थानीय
मल्ू यमान्यताको सरिं क्षण र सम्बर्द्यनमा सहयोग पर्ु यािईनक
ु ा साथै लतनको हस्तान्तरणमा समेत योगदान पर्ु यािईने िऄपेक्षा
गररएको छ । यस गि
ु ररया नगरपालिकािे स्थानीयस्तरका लिक्षालवद,् बलु र्द्जीवी, लिक्षक, लवद्याथा, िऄलभभावक,
जनप्रलतलनधीहरु, पाठ्यक्रम लवज्ञ िगायतसँग छिर्ि, िऄन्तलक्रयया तथा काययिािा बैठकको िअयोजना गरी प्रात ग सझु ाव
तथा पृष्ठपोषणका िअधारमा यो स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गररएको हो । यो पाठ्यक्रम तयार गने क्रममा महववपणू य सहयोग
पर्ु यािईनहु ुने सबैप्रलत गि
ु ररया नगरपालिका हालदयक कृ तज्ञता व्यि गदयछ । गि
ु ररया नगरपालिकाको पाठ्यक्रम
कायायन्वयनिािइ प्रभावकारी बनािइ बािबालिकािािइ गणु स्तरीय लिक्षाको िऄवसर सलु नलित गने काययमा सम्बर्द् सबैबाट
सलक्रय योगदानको िऄपेक्षा गररएको छ । लवद्यािय लिक्षाको यो पाठ्यक्रम गलतलिि दस्तावेज भएकािे सधु ार तथा परीक्षण
गरी िऄझै प्रभावकारी बनािईनका िालग यस नगरपालिकािे पाठ्यक्रम प्रयोगकताय िगायत सम्बलन्धत सबै पक्षबाट लनरन्तर
रचनात्मक सझु ाव प्रात ग हुने िऄपेक्षा गरे को छ ।
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१.पररचय
वतयमान नेपािको सिंलवधानिे लवद्यािय लिक्षा व्यवस्थापनको गरुु िर लजम्मेवारी स्थानीय तहिािइ प्रदान गरे को छ । मौलिक हकको रुपमा
लिक्षािािइ िअत्मसात गरी ज्ञानको लनमायण र लवस्तार गने, स्थानीय, रालष्ट्रय तथा िऄन्तरायलष्ट्रयरुपमा पररवलतयत िैलक्षक मदेशु ाहरुिािइ सम्बोधन
गनय, लवद्यािय लिक्षािािइ लसपमि
ू क, जीवनोपयोगी, रोजगारिईन्मख
ु एवम् मल्ू यमा िअधाररत बनािईन, स्थानीयकरण मार्य त सर्ि िैलक्षक
स्तम्भ लनमायणको िअधारप्रिस्त गरे को छ ।
रालष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ िे िअधारभतू तह कक्षा (१-८) मा एिईटा स्थानीय लवषय वा मातृभाषाको पाठ्यक्रम स्थानीय तहिे तयार
गरी कायायन्वयन गनयपु ने बाध्यकारी व्यवस्था गरे को छ । पन्धय योजना २०७६ को िअधारपत्रमा लिक्षा सम्बन्धी हकिािइ मौलिक हकका
रुपमा प्रत्याभतू गरी िअधारभतू तह सम्म िऄलनवायय र लनिःिल्ु क तथा माध्यलमक तह सम्म लनिःिल्ु क लिक्षा पािईने व्यवस्थामा जोड लदिआएको छ
। दीगो लवकासका िक्ष्यहरु २०३० को सर्ि कायायन्वयन गनय स्थानीय ज्ञान, लसप, क्षमता र प्रलवलधको सबिीकरण गरी गणु स्तरीय लिक्षा
सलु नलितताको लनदेि गररएको सन्दभयिािइ दृलष्टगत गरी यो स्थानीय पाठ्यक्रम २०७९ लवकास गररएको छ ।
यस पाठ्यक्रमिे स्थानीय लवज्ञको सि
िं ग्नतामा स्थानीय सहभालगता र िअवय यकताका िअधारमा स्थानीय लवषयवस्तु समावेि गरी लसकारुमा
स्थानीय ज्ञान, लसप िऄलभवृलिको लवकास गदै स्थानीय पेिा, व्यवसाय, प्रलवलध, मल्ू यमान्यता, वातावरण सरिं क्षण तथा श्रमप्रलत सम्मान गने
नागररक तयार गने तथा गि
ु ररया नगरपालिकाको पररचय, नक्सा, िआलतहास, स्थानीय रीलतररवाज, सस्िं कार, सँस्कृ लत तथा परम्परा, धालमयक,
पययटकीय क्षेत्र, स्थानीय पेसा, व्यवसाय तथा प्रलवलध, स्थानीय प्रकोप र त्यसको व्यवस्थापन तथा हाम्रो सम्पदाहरु जस्ता लवषयवस्तहु रु
समालवष्ट गररएको छ ।
िऄन्ततिः गरे र लसक्ने पर्द्लतमा िअधाररत लक्रयाकिापिािइ जोड लदिइ सामालजक, िअलथयक, धालमयक, साँस्कृ लतक तथा नैलतक चेतना लवकासको
सिंवाहकको रुपमा यो पाठ्यक्रम लवकास गररएको छ ।

२. तहगत सक्षमता
(क) कक्षाः १-३ का सक्षमता
१. गािईँ, वडा र गि
ु ररया नगरपालिकाको सामान्य पररचय
२. स्थानीय सस्िं कार, सस्िं कृ लत र परम्पराको िऄनसु रण गदै सामालजक लनयम तथा लिष्टाचार पािना
३. स्थानीय लसप, पेसा तथा व्यवसायसँग पररलचत
४. हररयािी लवद्यािय र स्वच्छ नगरको महवव र योगदान
५. स्थानीय प्रकोप र सचेतना
६. स्थानीय सम्पदाहरुसँग पररलचत भिइ सिंरक्षण र सिंबर्द्यनमा लक्रयािीि
(ख) कक्षाः ४-५ का सक्षमता
१. गि
ु ररया नगरपालिकाको पररचय, भौगोलिक िऄवस्था र नक्साङ्कनको सामान्य िऄभ्यास
२. स्थानीय पररवेि िऄनसु ार मानव जीवनमा िऄनसु रण गररने सिंस्कार र सिंस्कृ लतसँग पररलचत
३. लिष्टाचारयि
ु बानीको लवकास तथा समदु ायमा प्रचलित सास्िं कृ लतक प्रचिनहरुको बोध
४. समदु ालयक स्तरमा प्रचलित लसपहरुको िऄनसु रण तथा कृ लष िईत्पादन र बजारीकरणको ज्ञान
५. स्वच्छता कायम गने बानीको लवकास तथा प्रदषु ण न्यनू ीकरणका िालग हररयािी सिंरक्षणमा तत्परता
६. लवपद् सावधानी र सरु क्षाका सिंभालवत िईपायहरुको ज्ञान
७. स्थानीय सम्पदा तथा कृ ष्ट्णसार सरिं क्षणको महवव बोध
(ग) कक्षा : ६-८ का सक्षमता
१. गि
ु ररया नगरक्षेत्रको िऄवलस्थलत, स्थानीय तहको सिंरचना र मख्ु य मख्ु य काययहरुबारे जानकारी
२. नगरपालिकािे जारी गरे का मख्ु य-मख्ु य ऐन तथा लनयमाविीहरुसँग पररलचत
३. स्थानीय सिंस्कृ लत, परम्परा, प्रथा, सामालजक सङ्गठन प्रणािी, िोककिा सिंस्कृ लतको जानकारीका साथै सामालजक समस्या न्यनू ीकरणमा
तत्परता
४. स्थानीय पेसाहरुप्रलत सम्मान तथा िईत्पालदत वस्तहु रुको प्रयोगमा िईत्प्रेरणा
५. समदु ायमा प्रचलित स्थानीय प्रलवलध, कृ लष िईत्पादन तथा यसको पके ट क्षेत्रहरुको ज्ञान
६. हररयािी नगरका िालग वृक्षारोपण, बगैंचा लनमायण तथा र्ोहोर व्यवस्थापनका लवलधहरुको प्रयोग
७. प्राकृ लतक तथा मानवीय कारणिे हुने लवपद् र यस िऄवस्थामा िऄपनािईनपु ने सावधानी, सरु क्षा र सहभागीता
८. स्थानीय, लजल्िा, प्रदेि स्तरमा भएका मख्ु य-मख्ु य सम्पदाहरुको पलहचानतथा सिंरक्षणमा गररएका प्रयास र भलू मकाको बोध
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३. कक्षागत वसकाआ ईपलवधध कक्षा (१-३)
क्षेत्र/ लथम
१. हाम्रो गि
ु ररया

२. हाम्रो सस्िं कार, सँस्कृ लत र परम्परा

३. स्थानीय पेिा, व्यवसाय र प्रलवलध

कक्षा १

कक्षा २

कक्षा ३

िअफ्नो पररवार तथा िअर्ू बसेको
गाँिईटोिको नाम भन्न

िअर्ू बस्ने वडाको वडा निं र वडा कायायियको ठे गाना
भन्न

िअफ्नो गाँिईटोिवररपररको गाँिईटोिको नाम
भन्न
िअर्ू पढ्ने लवद्यािय र वररपररका
लवद्याियको नाम भन्न
िअफ्नो गाँिईटोिमा रहेका धालमयक स्थिहरुको
नाम भन्न
िअफ्नो गाँिईटोिमा काययरत स्वास््य
स्वयिंसेलवकाहरुको नाम भन्न
पररवारलभत्र गररने सामान्य सम्बोधन र
लिष्टाचारपणू य व्यवहार गनय
िअर्ूिे मान्ने धमय बतािईन

बलदयया लजल्िाको नक्सामा गि
ु ररया नगरपालिकाको
िऄवलस्थलत पलहचान गनय
िअफ्नो वडामा रहेका गाँिईटोिको नाम भन्न

बलदयया लजल्िाको नक्सामा गि
ु ररया
नगरपालिकाको भौगोलिक िऄवलस्थलतको सामान्य
जानकारी लदन
गि
ु ररया नगरपालिकालभत्रका मख्ु य मख्ु य
सडकहरुको नाम र िऄवलस्थलत भन्न
िअफ्नो वडालभत्र रहेका सामदु ालयक वनहरुको नाम
र महवव भन्न

िअफ्नो वडालभत्र रहेका नदी, खोिा, ताि र बाटोको
नाम भन्न
वडामा रहेका स्वास््य सेवा प्रदायक सिंस्थाको नाम र
ठे गाना भन्न
िअफ्नो समदु ायमा भएका व्यलिहरुसँग गररने सामान्य
लिष्टाचार व्यवहार प्रदियन गनय
िअर्ू रहेको टोि समदु ायमा बसोबास गने जातजालतका
नाम भन्न
चाडपवयहरुको नाम भन्न
माटाका भाँडाकँु डाहरुका नाम र काम भन्न
गाँिई टोिमा बोलिने मख्ु य भाषाहरु पलहचान स्थानीय चाडपवयका नाम भन्न र मनािईने समदु ायको
गनय
पलहचान गनय
िोक बाजाहरु पलहचान गनय
स्थानीय भेषभषू ाको सामान्य पररचय लदन
िअफ्नो पररवारमा िगािइने गहना र पोिाकको स्थानीय िोकबाजा मध्ये कुनै एक बाजा बजािईने
नाम भन्न
िऄभ्यास गनय
घरमा बनािआने मख्ु य पररकारका नाम भन्न
समदु ायमा बोलिने भाषाहरुको नाम भन्न
िअफ्नो टोिमा बसोबास गने मख्ु य
जालतहरुको नाम भन्न
िअफ्नो टोि समदु ायका मालनसहरुिे गने
िअफ्नो छरलछमेकमा प्रचिनमा रहेका लसप तथा
लवलभन्न कामहरुको नाम भन्न
पेसाहरुको नाम भन्न

िऄसि बानी र खराब बानी पलहचान गनय
स्थानीय धालमयक सम्पदाको नाम भन्न
लवलभन्न भाषा र भेषभषू ाहरुको सचू ी तयार गनय
स्थानीय िोकबाजा बजािईने िऄभ्यास गनय
नगरलभत्र बोलिने भाषाहरु पलहचान गनय
नगरलभत्रका समदु ायिे िगािईने पोिाक पलहचान
गनय

गािईँघरमा तयार गररएका हस्तकिाका
सामग्रीहरुको पलहचान गनय
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गािईँघरमा बनािआने माटाका लवलभन्न
भाँडाकँु डाहरुको पलहचान गनय
िईत्पालदत वस्तहु रुको लबक्री गने स्थानको
पलहचान गनय

४. हररयािी लवद्याियर स्वच्छ नगर

५. लवपद् सावधानी र सरु क्षा व्यवस्थापन

६. हाम्रो सम्पदा

िअफ्नो घर तथा लवद्यािय वरपर पािआने
वोटलवरुवाहरुको नाम भन्न ।
िअर्ु बस्ने घर वररपरर हररयािी तथा स्वच्छ
भएनभएको भन्न ।
घर, िअँगन, लवद्यािय वररपरर पािआने के ही
र्ोहोरमैिाहरुको नाम भन्न ।
व्यलिगत, घर, िअँगन, लवद्यािय, वररपररको
सरसर्ािआमा सहभागी हुन ।
िअफ्ना घर वरपर भएका पानीका स्रोतका
नाम भन्न ।
स्थानीय स्तरमा हुनसक्ने लवपद् (बाढी,
िअगिागी) पलहचान गनय
लवपदक
् ो समयमा सरु क्षाका िईपायहरु
िऄविम्बन गनय
सडकमा हुनसक्ने दघू टय ना भन्न
जेब्रा क्रसको सिंकेत बतािईन

िअफ्ना घर र लवद्यािय वरपर रहेका
ऐलतहालसक, प्राकृ लतक तथा पययटकीय
सम्पदाहरुको नाम बतािईन

िअफ्नो घरमा रहेका लवलभन्न कृ लष िईपजहरुको नाम भन्न स्थानीय स्तरमा िईत्पादन हुने मौसमी तथा वेमौसमी
तरकारीहरुको पलहचान गरी महत्व भन्न
दैलनक प्रयोगमा िअिईने हस्तकिाका वस्तुहरुको नाम
हस्तकिाका सामग्रीहरू गािईँघरमा िईत्पालदत
भन्न र स्थानीय लसपबाट बनेका ढलकया (ढक्की), जाबा वस्तहु रु लवक्री गने स्थानको पररचय लदन
(मख
ु ौरो) लडलिया, डेिवा, हाते पङ्खा (बेना), गन्ु िी
पररचय लदन
घर तथा लवद्याियमा भएको र्ूिबारी
हररयािी र स्वच्छ वातावरणको पररचय लदन
तथावोटलवरुवाहरुको हेरचाह गनय ।
लवद्यािय, गािईँघर, हररयािी तथा स्वच्छ बनािईने
लवद्याियमा बगैचाको िअवय यकता र महत्व भन्न,
तररका भन्न
र्ोहोरमैिाको पररचय तथा प्रकार (कुलहने र नकुलहने) र्ोहोरमैिाको वगाकरण (कुलहने र नकुलहने) तथा
भन्न ।
व्यवस्थापन गने तररका भन्न
घर, िअँगन, लवद्यािय, वररपररको वातावरण र्ोहोर हुने घर र लवद्याियको सरसर्ािआमा सहयोग गनय,
कारणको पलहचान गनय ।
पानीका स्रोतका नाम भन्न
घर र लवद्याियमा पानीका स्रोतको िईपयोग
गने तररका भन्न ।
बाढी र िअगिागीको पररचय लदन
लवपदक
् ा स्वरुपहरु बतािईन
बाढी र िअगिागीबाट बच्न िऄपनािआने सावधानीहरुका
लवलधहरु बतािईन
सडक दघू टय नाको पररचय लदन
सडक सरु क्षाका िालग िऄपनािआने, सडकमा रालखएका
सङ्के त र जेब्रा क्रसको िऄथय बतािईन
िअफ्नो घर र लवद्यािय सेवाक्षेत्र लभत्र रहेका
सम्पदाहरुको नाम र िऄवलस्थती बतािईन

बाढी र िअगिागी हुने कारणहरु बतािईन
जेब्रा क्रस, सडकमा बनािआएका सङ्के तको िऄथय र
सो िऄनसु ारको प्रयोग गनय

स्थानीय समदु ायलभत्र रहेका सम्पदा र पययटकीय
स्थिहरुको पलहचान गरी सामान्य पररचय लदन
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कक्षागत वसकाआ ईपलवधध कक्षा (४-५)
क्षेत्र/ वथम
१. हाम्रो गि
ु ररया

२. हाम्रो सिंस्कार, सँस्कृ लत र परम्परा

३. स्थानीय पेिा व्यवसाय र प्रलवलध

४. हररयािी लवद्यािय र स्वच्छ नगर

कक्षा ४
गि
ु ररयाको भौगोलिक िऄवस्था (सीमाना र क्षेत्रर्ि) भन्न
नगरपालिका लभत्रका वडाहरुको सिंख्या वडा कायायियहरुको ठे गाना भन्न
नगरपालिकालभत्रको जनसङ्ख्या (मलहिा र परुु षको त्याङ्क भन्न)
नगरपालिकालभत्रका मख्ु य सडकहरु पलहचान गनय
नगरपालिकामा िअय िअजयनका िालग गररने लक्रयाकिापहरुको सचू ी तयार
पानय
िअ-िअफ्ना नातेदारहरुको नाम ठे गाना र रीलतररवाज भन्न
सामालजक लिष्टाचार तथा लनयमहरु पािना गनय

कक्षा ५
गि
ु ररया नगरपालिकाको नामाकरणको बारे मा बतािईन
िअर्ू बस्ने वडाको नक्सा कोनय र नक्सामा मख्ु य मख्ु य स्थानहरु देखािईन
नगरपालिका लभत्रका वडा िऄनसु ारको जनसङ्ख्या भन्न
नगरपालिकाको िअयस्रोत पलहचान गनय

िअफ्नो समदु ायमा जन्म तथा मृत्यु सस्िं कारको पररचय लदन र महवव भन्न
ब्रतबन्ध/मण्ु डन तथा लववाह सिंस्कार (जन्ती, बरात, पैपज्ु जी) को पररचय
लदन र महवव भन्न
िअर्ूिे मनािईने चाडपवय (दिै ँ, लतहार, माघी, िइद, छठ, ल्होसार, रमजान,
कृ ष्ट्ण जन्माष्टमी, गरुु पणू ामा (व्यास जयन्ती, भयरी), िऄट्वारी, िऄनिर
मोहरय म, तीज, लक्रस्मस डे, चौिईरचन, लजलतया, लववाह पञ्चमी, भयरी, गलु डिंया, (िऄनन्त चतदु ि
य ी), करुवा चौथ, रमजान िगायतका पवयको पररचय लदन
रक्षाबन्धन,,सकट, सेतुवा) िअलदको पररचय लदन
तथा महवव भन्न
नगरपालिकालभत्रको सामालजक, साँस्कृ लतक तथा धालमयक िऄवस्थाको पररचय नगरपालिकालभत्रको सामालजक, साँस्कृ लतक, धालमयक तथा समदु ायगत
लदन
िऄवस्थाको महवव भन्न
िअफ्नो सममदु ायमा जन्म तथा मृत्यु सिंस्कारको पररचय लदन
नगरपालिकालभत्रका प्रचलित रीलतररवाज र परम्पराको महवव भन्न
िअफ्नो टोि समदु ायका मालनसहरुिे िअय िअजयनका िालग गने कामहरु भन्न परम्परागत हस्तकिाबाट बनािआने बस्तुहरुको नाम सलहत पलहचान गनय
परम्परागत पख्ु यौिी लसपको प्रयोगबाट बनािआएका वस्तुहरु
कृ लष िईत्पादनसँग सम्बलन्धत सामान्य लसपको बारे मा भन्न
मौसमी तथा बेमौसमी रुपमा गािईँघरमा िईत्पादन गररने कृ लष िईपजहरुको मौसमी तथा बेमौसमी कृ लष िईत्पादनहरुको बजारीकरण र भण्डारणबारे
पलहचान गरी यसको महत्व बझ्ु न
जान्न
हररयािी र स्वच्छ नगर हुनक
नगरपालिकामा पािआने हररयािी क्षेत्रको महत्व वणयन गनय,
ु ो र्ािइदा भन्न
हररयािी र स्वच्छ नगर बनािईने िईपाय भन्न
बािबगैंचा र वृक्षारोपणमा सहभागी हुन
र्ोहोरमैिािे स्थानीयस्तरमा पारे को िऄसर भन्न
नगरपालिका क्षेत्रमा पािआने हररयािी क्षेत्रको सरिं क्षणमा लवद्याथाको
भलू मका पलहचान गनय
र्ोहोरमैिाको वगाकरण र व्यवस्थापन गनय
स्थानीय क्षेत्रमा र्ोहोरमैिाको व्यवस्थापनका िईपायको खोजी गनय
नगरपालिका क्षेत्रमा भएका जिस्रोतको पररचय लदन र प्रयोग गनय ।
नगरपालिका क्षेत्रमा भएका जिस्रोतको प्रदषु णका कारण र िऄसर
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५. लवपद् सावधानी र सरु क्षा व्यवस्थापन

लवपद् (बाढी/िअगिागी) को समयमा तत्काि गनपयु ने काययहरु बतािईन
लवपदबाट हुने िऄसरहरु भन्न
सडक पार गदाय ध्यान लदनपु ने कुराहरु भन्न

६. हाम्रो सम्पदा

िअफ्नो वडामा िऄवलस्थत सम्पदाहरुको सामान्य पररचय लदन

पलहचान गनय
लवपद् (हावाहुरी/ िअँधी, बाढी, िअगिागी) बाट बच्ने िईपायहरु बतािईन
तथा िऄविम्बन गनय
लवपदक
् ो समयमा िऄलभभावकको भलू मका बतािईन
रालर्क लचह्न र सङ्के तको पलहचान तथा िऄथय बतािईन
नगरक्षेत्रलभत्रका सम्पदा सिंरक्षण र यसको लववेकिीि प्रयोगमा िऄग्रसर हुन
कृ ष्ट्णसारको महत्व रसिंरक्षणका िईपायहरु बतािईन

कक्षागत वसकाआ ईपलवधध कक्षा (६-८)
वसकाआ ईपलवधध
१. हाम्रो गि
ु ररया

कक्षा ६
नगरपालिकाको नक्सा कोनय र मख्ु य मख्ु य स्थानहरु देखािईन

बलदयया लजल्िाको नक्सा कोरी पालिकामा रहेका
मख्ु य मख्ु य स्थानहरु देखािईन

वडा कायायियहरुबाट प्रदान गररने सेवा सलु वधाहरुको बारे मा बतािईन

नगरपालिकािे सञ्चािन गरे का मख्ु य मख्ु य
लवकास िअयोजनाहरुको पररचय लदन
नगरपालिकाबाट सञ्चालित मख्ु य
िअयोजनाहरुमा लवलनयोलजत बजेट र
िअयोजनाको िऄवलध बारे बतािईन

नगरलभत्र रहेका सरु क्षा लनकाय र लतनीहरुको िऄवलस्थलत र सेवाहरुबारे
जानकारी लिन

२. हाम्रो सिंस्कार,
सिंस्कृ लत र
परम्परा

कक्षा ७

िअ-िअफ्नो वडािे लिक्षा, यवु ा तथा बािबालिकाको िालग तय गरे का
काययक्रमहरुको बारे मा जानकारी हालसि गनय
नगरपालिकाका जनप्रलतलनलधहरुको पद र नाम भन्न
िअफ्नो समदु ायको भेषभषू ा र चाडपवयको सिंलक्षत ग पररचय लदन

धालमयक/परु तालववक स्थिहरुको पररचय लदन

कक्षा ८
िुलम्बनी प्रदेिको नक्सा कोनय र बलदयया
लजल्िाका पालिका र मख्ु य मख्ु य स्थानहरु
देखािईन
नगरसभाको वैठक बस्ने लवलध, काम कतयव्य र
िऄलधकारबारे बतािईन
नगर काययपालिका व्यवस्थालपका र न्यालयक
सलमलतको काम कतयव्य र िऄलधकारबारे बतािईन
नगरपालिकािे जारी गरे का मख्ु य ऐन र
लनयमाविीको सिंलक्षत ग जानकारी लदन

िअफ्नो समदु ायको भेषभषू ा र चाडपवयको पररचय परम्परागत सङ्गठन प्रणािी (वडघर प्रथा,
लदन
महलतया, पञ्च प्रथा िअलद) को काम, कतयव्य र
िऄलधकार तथा महवव बतािईन
नगरपालिकालभत्रका लवलभन्न समदु ायको
नगरपालिकालभत्रका समदु ायको सिंस्कार,
रीलतररवाज र धमय सिंस्कृ लतको सिंलक्षत ग पररचय लदन सिंस्कृ लतको पररचय, महवव र प्रवर्द्यनका िईपायहरु
भन्न
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३. स्थानीय पेिा,
व्यवसाय र
प्रलवलध

समदु ायमा प्रचलित िोकगीतहरुबारे जानकारी लििइ िअफ्नो समदु ायका
िोकगीत गािईन(जोडी नाच, लबरहा, बैंड बाजा, लिल्िी घोडी, लववाह
गीत, माँगर, सोहर गीत)

नगरपालिकालभत्र रहेका धालमयक समदु ायका
महत्वपणू य िअस्थाका के न्िको पलहचान तथा
पररचय लदन

समदु ायमा प्रचलित िोकगीत गािईन, िोकबाजा बजािईन तथा
िोकनृत्य प्रदियन गनय
बािलववाहबारे पररचय लदन

िअफ्नो समदु ायमा प्रचलित िोकगीतहरुको
वाद्यवादनसलहत िऄभ्यास गनय
बािलववाहको कारण तथा नकारात्मक
िऄसरहरुबारे बतािईन
स्थानीय परम्परागत सामग्रीहरुको िईत्पादनका
िालग घरे िु िअरन (भट्टी) िईद्योगको महत्वबारे
जान्न
के रा खेती गने लवलधको बारे मा बतािईन

परम्परागत हस्तकिाबाट बनािआएका सामग्रीहरुको नाम भन्न र
प्रयोगबारे थाहा पािईन
धातुबाट बनािआने िईपयोगी बस्तुहरुको लनमायण, प्रयोग तथा महत्व बारे
बतािईन
स्थानीय रुपमा सञ्चािन गररएका व्यावसालयक कृ लष र्मयहरुबारे
बतािईन

४. हररयािी
लवद्यािय र
स्वच्छ नगर

नगर क्षेत्र हररयािी र स्वच्छ राख्न र यसको महत्व भन्न
करे साबारी तथा बगैचाको लनमायणमा सहभागी हुन
करे साबारी र बगैचाको लनमायण तथा िईपयोलगता भन्न
घर, लवद्यािय तथा स्थानीयस्तरमा हुनसक्ने र्ोहोर तथा प्रदषू ण

समदु ायमा लवद्यमान सामालजक समस्याहरु जस्तैिः
कमिहरी प्रथा, कमैया प्रथा, बािलववाह ,गौना,
थौना, बहुलववाह, दािआजो िअलदप्रथाबारे
लनराकरणका िईपायहरु बतािईन

परम्परागत तथा िअधलु नक लसपबीच तुिना गरी
र्ािआदा र बेर्ािआदाहरु बतािईन

स्थानीय घरयासी प्रयोजनका सामग्रीहरुको
पररचय तथा स्रोतबारे भन्न
भट्टाबाट िइटाको
नगरपालिका लभत्र गररने लविेष नगदेबािी
िं िईत्पादन लवलधबारे र यसका
चनु ौती तथा िअधलु नक प्रलवलधबारे जान्न
यसको पके ट क्षेत्रको कारण सलहत पलहचान गनय
कृ लष िईपज प्रिोधनका लवलभन्न लवलधहरुका
िईत्पालदत वस्तहु रुको बजारीकरणका िालग
बारे मा भन्न
सिंभालवत व्यापाररक के न्िहरुको पलहचान गनय
परम्परागत यातायातको साधन लनमायणको
िअधारभतू लसपबारे बतािईन
फ्रेस हािईस तथा डेरी व्यवसाय र यसको महत्वका
बारे मा बतािईन
हररयािी तथा स्वच्छ नगरको िअवय यकता तथा लवद्यािय रहको समदु ाय स्वच्छ राख्न
महत्व भन्न
जनचेतनामि
ू क काययक्रम सञ्चािन गनय
वडा क्षेत्रलभत्र वृक्षारोपण र सरसर्ािइमा सहभागी हररयािी नगर लनमायणमा लवद्याथा िआको क्िबको
हुन
भलू मका पलहचान र िऄविम्बन गनय
हररयािी लवद्यािय तथा स्वच्छ नगर िऄलभयानमा हररयािी नगर लनमायणका िालग िअवय यक
सहयोग गनय ।
िअधारभतू पक्षको पलहचान गनय
हररयािी लवद्यािय र स्वच्छ नगर प्रवर्द्यनमा
ठोस र्ोहोरको व्यवस्थापनिऄन्तगयत लबन
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५. लवपद् सावधानी
र सरु क्षा
व्यवस्थापन

न्यनू ीकरणका िईपायहरु पलहचान गनय

सहभागी हुन

पानीको घरायसी िईपयोगपलछ व्यवस्थापनका िईपायहरुको खोजी गनय

घरायसी िईपयोग भिआसके को पानीको व्यवस्थापन
िऄन्तगयत सोकलपट लनमायण गनय र करे साबारीमा
िईपयोग गनय
स्थानीयस्तरमा हुने लवपद् जोलखम न्यनू ीकरणका
िईपायहरु भन्न

भक
ू म्पको बारे मा पररचय लदन
लवपद् जोलखम न्यनू ीकरणको पररचय लदन
लवपदप् वू य िऄपनािईनपु ने पवू य तयारीका बारे मा जानकारी लदन

वडास्तरमा हुने लवपद् व्यवस्थापनका िालग
गररएका प्रयास भन्न र सहभागी हुन

बबिइ नदी (भादा) कटान व्यवस्थापनमा गररएका प्रयासहरु पलहचान गनय नगरस्तरमा प्रकोप व्यवस्थापनमा सिंिग्न
सामालजक सिंघसिंस्थाहरुिे गरे का काययक्रमहरु
भन्न
लवपद् व्यवस्थापनमा सरु क्षा लनकायको भलू मकाका बारे मा भन्न
सडक दघू टय ना न्यनू ीकरण गने िईपायहरु बतािईन
सडक बिीको सङ्के त बतािईन र यसको लनयमको पािना गनय

६. हाम्रो सम्पदा

गि
ु ररया नगरपालिकालभत्र रहेका लवलभन्न सम्पदाहरुको पलहचान गनय

सम्पदाहरुको सरिं क्षण गनय तथा महत्व भन्न र िेख्न

कम्पोलष्टङ् तथा लपट कम्पोलष्टङ् गने प्रलक्रयाको
िऄभ्यास गनय

स्थानीयस्तरमा हुने लवपद् व्यवस्थापनमा सहभागी
हुन
नगरस्तरमा प्रकोप व्यवस्थापनका िालग गररएका
िऄभ्यासहरुको जानकारी हालसि गनय र सहभागी
हुन
लवपद् व्यवस्थापनमा रे डक्रसको भलू मका थाहा
पािईन

सवारी चािक िऄनमु लतपत्र प्रात ग गनयका िालग
िअवय यक प्रकृ याका बारे मा बतािईन
सडक सरु क्षामा स्थानीय रालर्क प्रहरीको भलू मका लवपb\मा मनोपरामिय, लवपद् व्यवस्थापन र
बतािईन
जोलखम न्यनू ीकरणमा स्थानीय तहको भलू मकाका
बारे मा भन्न
लछमेकीपालिका तथा लजल्िालभत्ररहेका
स्थानीय सम्पदाको सिंरक्षण र लवकासमा स्थानीय
सम्पदाहरुको लवकास र प्रचारप्रसारमा स्थानीय
व्यलि र सिंघसिंस्थाहरुको भलू मका बतािईन
सरकारको भलू मका बतािईन
कृ ष्ट्णसार सरिं क्षण क्षेत्रको लवकास र सरिं क्षणका
लजल्िा तथा प्रदेिस्तरमा भएका सम्पदाहरुको
िईपायहरु भन्न तथा िेख्न
पलहचान गरी िेख्न
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४. विषयिस्तुको क्षेत्र र क्रम कक्षा (१-३)
क्षेत्र/ वथम
१.

हाम्रो गि
ु ररया

२.
हाम्रो सिंस्कार,
सँस्कृ लत र परम्परा

कक्षा १
िअफ्नो पररवार तथा िअर्ू बसेको
गाँिईटोिको नाम

काया घण्टा

कक्षा २

कायाघण्टा

२६

िअर्ू बस्ने वडाको वडा निं र वडा
कायायियको ठे गाना

२६

कक्षा ३
बलदयया लजल्िाको नक्सामा गि
ु ररया
नगरपालिकाको भौगोलिक
िऄवलस्थलतको सामान्य जानकारी

िअफ्नो गाँिईटोिवररपररको गाँिईटोिको नाम

बलदयया लजल्िाको नक्सामा
गि
ु ररया नगरपालिकाको
िऄवलस्थलत

गि
ु ररया नगरपालिकालभत्रका मख्ु य
मख्ु य सडकहरुको नाम र िऄवलस्थलत

िअर्ू पढ्ने लवद्यािय र वररपररका
लवद्याियको नाम

िअफ्नो वडामा रहेका गाँिईटोिको
नाम

िअफ्नो वडालभत्र रहेका सामदु ालयक
वनहरुको नाम र महवव

िअफ्नो गाँिईटोिमा रहेका धालमयक
स्थिहरुको नाम

िअफ्नो वडालभत्र रहेका नदी,
खोिा, ताि र बाटोको नाम

िअफ्नो गाँिईटोिमा काययरत स्वास््य
स्वयसिं ेलवकाहरुको नाम

वडामा रहेका स्वास््य प्रदायक
सस्िं थाको नाम र ठे गाना

पररवारलभत्र गररने सामान्य सम्बोधन र
लिष्टाचार

४१

समदु ायकाव्यलिसँग
लिष्टाचार

गररने

३६

िऄसि बानी र खराब बानी

िअर्ूिे मान्ने धमय

टोि समदु ायको जातजालत

स्थानीय धालमयक सम्पदाहरु

मनािईने चाडपवय

माटाका भाँडाकँु डा

लवलभन्न भाषा तथा भेषभषू ा

गाँिई टोिमा बोलिने मख्ु य भाषाहरु

स्थानीय चाडपवय र मनािईने
समदु ाय

स्थानीय िोकबाजा बजािईने िऄभ्यास

िोक बाजाहरु

स्थानीय भेषभषू ा

नगरलभत्र बोलिने भाषा

कायाघण्टा
१८

३७
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िअफ्नो पररवारमा िगािइने गहना र पोिाक

स्थानीय िोकबाजा मध्ये कुनै एक
बाजा बजािईने िऄभ्यास

घरमा बनािआने मख्ु य पररकार

समदु ायमा बोलिने भाषाहरु

नगरलभत्रका समदु ायिे िगािईने पोिाक

िअफ्नो टोिमा बसोबास गने मख्ु य जालत
३.
स्थानीय
पेिा,व्यवसाय र प्रलवलध

४.
हररयािी
लवद्यािय र स्वच्छ नगर

िअफ्नो टोि समदु ायका मालनसहरुिे गने
लवलभन्न कामहरुको नाम

१५

िअफ्नो छरलछमेकमा प्रचिनमा
रहेका लसप तथा पेसाहरुको नाम

१५

गािईँघरमा तयार गररएका हस्तकिाका
सामग्रीहरुको पलहचान

गािईँघरमा बनािआने माटाका लवलभन्न
भाँडाकँु डाहको पलहचान

िअफ्नो घरमा रहेका लवलभन्न कृ लष
िईपजहरुको नाम

स्थानीय स्तरमा िईत्पादन हुने मौसमी तथा
वेमौसमी तरकारीहरूको पलहचान

िईत्पालदत वस्तहु रुको लबक्री गने
स्थान(स्थानीय हाट बजारहरुको नाम)

दैलनक प्रयोगमा
िअिईनेहस्तकिाका वस्तुहरुको
नाम र स्थानीय लसपबाट बनेका
ढलकया (ढक्की), जाबा (मख
ु ौरो)
लडलिया, डेिवा, हाते पङ्खा
(बेना), गन्ु िी

गािईँघरमा िईत्पालदत वस्तुहरु लवक्री गने
स्थान

िअफ्नो घर तथा लवद्यािय वरपर पािआने
वोटलवरुवाहरुको नाम

२६

घर तथा लवद्याियमा भएको
र्ूिबारी तथा वोटलवरुवाहरुको
हेरचाह

२६

हररयािी र स्वच्छ वातावरणको पररचय

हररयािी र स्वच्छताको पलहचान

लवद्यािय, गािईघर, हररयािी तथा
स्वच्छ बनािईने तररका

लवद्याियमा बगैचाको िअवय यकता र
महत्व

घर, िअँगन, लवद्यािय वररपरर पािआने के ही
र्ोहोरमैिाहरुको नाम

र्ोहोरमैिाको पररचय तथा प्रकार
(कुलहने र नकुलहने)

र्ोहोरमैिाको वगाकरण (कुलहने,
नकुलहने ) व्यवस्थापन गने तररका

व्यलिगत, घर, िअँगन, लवद्यािय, वररपररको

घर, िअँगन, लवद्यािय, वररपररको

घर र लवद्याियको सरसर्ािआमा सहयोग

१८

३०
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सरसर्ािआमा सहभागी

वातावरण र्ोहोर हुने कारणको
पलहचान

िअफ्ना घर वरपर भएका पानीका स्रोतका
नाम

पानीका स्रोतका नाम

५.
लवपद् सावधानी स्थानीयस्तरमा हुनसक्ने लवपदह् रु (बाढी र
िअगिागी)
र सरु क्षा व्यवस्थापन

६. हाम्रो सम्पदा

१५

बाढी र िअगिागीको पररचय

घर र लवद्याियमा पानीका स्रोतको
िईपयोग गने तररका
२०

लवपद् र यसका स्वरुपहरु

लवपदक
् ो िऄवस्थामा गनपयु ने सावधानी वा
व्यलिगत सरु क्षा

बाढी र िअगिागीबाट बच्न
िऄपनािआने मख्ु य लवलधहरु

बाढी र िअगिागी हुने कारणहरु

सडकमा हुने दघू टय ना

सडक दघू टय नाको पररचय

जेब्रा क्रस, सडकमा बनािआएका
सङ्के तको िऄथय र प्रयोग

जेब्रा क्रसको सक
िं े त

सडक दघू टय नाबाट बच्नका िालग
प्रयोग गररने रालर्क सङ्के त र
जेब्रा क्रसको िऄथय

िअफ्ना घर र लवद्यािय वरपर रहेका
ऐलतहालसक, प्राकृ लतक तथा पययटलकय
सम्पदाहरुको नाम र स्थानको लचनारी

५

िअफ्नो घर र लवद्याियक्षेत्रलभत्र
रहेका मठमलन्दर, गम्ु बा, मलस्जद,
नलदनािा, तथा वनजगिं िको नाम
र स्थान
कृ ष्ट्णसार सिंरक्षणक्षेत्रको सामान्य
पररचय

५

समदु ाय लभत्रका मठमलन्दर, गम्ु बा,
मलस्जद,चचय, नलदनािा, पोखरी तथा
वनजगिं िको नाम र स्थान

१८

७

समदु ाय वरपर रहेका सम्पदाहरुको महत्व
कृ ष्ट्णसार सिंरक्षणक्षेत्रको सामान्य पररचय,
लविेषता
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विषयिस्तुको क्षेत्र र क्रम कक्षा (४-५)
क्षेत्र/ वथम
१. हाम्रो गि
ु ररया

२. हाम्रो सिंस्कार,
सँस्कृ लत र परम्परा

कक्षा ४
गि
ु ररयाको भौगोलिक िऄवस्था (सीमाना र क्षेत्रर्ि)
नगरपालिका लभत्रका वडाहरुको सख्िं या वडा कायायियहरुको ठे गाना
नगरपालिकालभत्रको जनसङ्ख्या (मलहिा र परुु षको त्याङ्क)
नगरपालिकालभत्रका मख्ु य सडकहरु पलहचान
नगरपालिकामा िअय िअजयनका िालग गररने लक्रयाकिापहरु
िअ-िअफ्ना नातेदारको नाम ठे गाना तथा रीलतररवाज
सामालजक लिष्टाचार तथा लनयम

कायाघण्टा
३१

३१

िअर्ूिे मनािईने चाडपवय (दिै ँ, लतहार, माघी, िइद, छठ, ल्होसार,
रमजान, मोहरय म, तीज, लक्रस्मस डे, चौिईरचन, लजलतया, लववाह
पञ्चमी, भयरी, गलु डिंया, रक्षाबन्धन,,सकट, सेतुवा) िअलदको पररचय
नगरपालिका लभत्रको सामालजक, साँस्कृ लतक तथा धालमयक िऄवस्था

३. स्थानीय पेिा,
व्यवसाय र प्रलवलध

४. हररयािी लवद्यािय
र स्वच्छ नगर

िअफ्नो समदु ायमा जन्म तथा मृत्यु सिंस्कार
िअफ्नो टोि समदु ायका मालनसहरुिे िअय िअजयनका िालग गने
कामहरु
परम्परागत पख्ु यौिी लसप
मौसमी तथा बेमौसमी रुपमा गािईँघरमा िईत्पादन गररने कृ लष
िईपजहरुको पलहचान
हररयािी र स्वच्छ नगर हुनक
ु ो र्ािइदा
हररयािी र स्वच्छ नगर बनािईने िईपाय
र्ोहोरमैिािे स्थानीयस्तरमा पारे को िऄसरको पलहचान
र्ोहोरमैिाको वगाकरण र व्यवस्थापन

१८

३०

कक्षा ५
नगरपालिकाको नामाकरण
िअर्ू बस्ने वडाको नक्साकोनय र नक्सामा मख्ु य मख्ु य
स्थानहरु
नगरपालिका लभत्रका वडा िऄनसु ारको जनसङ्ख्या
नगरपालिकाको िअयस्रोत
िअफ्नो समदु ायमा जन्म तथा मृत्यु सस्िं कार
ब्रतबन्ध/मण्ु डन तथा लववाह सिंस्कार (जन्ती, बरात,
पैपज्ु जी)
कृ ष्ट्ण जन्माष्टमी, गरुु पणू ामा (व्यास जयन्ती, भयरी)
िऄट्वारी, िऄनिर (िऄनन्त चतदु ि
य ी), करुवा चौथ,
रमजान
नगरपालिकालभत्रको सामालजक, साँस्कृ लतक, धालमयक
तथा समदु ायगत िऄवस्था
नगरपालिकालभत्रका प्रचलित रीलतररवाज र परम्परा
परम्परागत हस्तकिाबाट बनािआने बस्तुहरु जस्तैिः लबराय,
डेहरे ी, चल्ु हो, लढकी, जाँतो (चलकया), ओखिी मसु ि
(पाहारुवा), लसिौटो, िअलदको नाम सलहत पलहचान
कृ लष िईत्पादनसँग सम्बलन्धत सामान्य लसपहरु
मौसमी तथा बेमौसमी कृ लष िईत्पादनहरुको बजारीकरण
र भण्डारण
नगरपालिकामा पािआने हररयािी क्षेत्रको महत्व
बािबगैचा र वृक्षारोपणमा सहभागी
नगरपालिका क्षेत्रमा पािआने हररयािी क्षेत्रको सिंरक्षणमा
लवद्याथाको भलू मका पलहचान
स्थानीय क्षेत्रमा र्ोहोरमैिाको व्यवस्थापनका िईपायको

कायाघण्टा
२४

२९

१७

२९
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नगरपालिका क्षेत्रमा भएका जिस्रोतको पररचय र प्रयोग
५. लवपद् सावधानी र
सरु क्षा व्यवस्थापन

बाढी र िअगिागीको समयमा तत्काि गनपयु ने काययहरु

१२

बाढी र िअगिागीबाट हुने िऄसरहरु

६. हाम्रो सम्पदा

सडक पार गदाय ध्यान लदनपु ने कुराहरु
वडाक्षेत्रलभत्रका प्राकृ लतक तथा ऐलतहालसक सम्पदा, चौतारा, मेिा,
जात्रा, चाडपवय तथा पययटकीय सम्पदाहरुको पररचय, महत्व, सिंरक्षण
र लवकास
कृ ष्ट्णसार सिंरक्षणक्षेत्रको सामान्य पररचय, लविेषता र पययटकीय तथा
वातावरणीय महत्व

६

खोजी
नगरपालिका क्षेत्रमा भएका जिस्रोतको प्रदषु णका
कारण र िऄसर पलहचान
हावाहुरी/िअँधी,बाढी र िअगिागीबाट बच्ने िईपायर
िऄविम्बन गने तररका
लवपदक
् ो समयमा िऄलभभावकको भलू मका

१७

रालर्क लचन्ह र सङ्के तको पलहचान र सोको िऄथय
गि
ु ररया नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका सम्पदाहरुको पररचय, १२
महत्व र सिंरक्षणका िईपायहरु
कृ ष्ट्णसार सिंरक्षण क्षेत्रका िालग गररएका सिंरक्षण र
लवकासका प्रयास तथा कामहरु

विषयिस्तुको क्षेत्र र क्रम कक्षा (६-८)
क्षेत्र/एकाआ
१. हाम्रो गि
ु ररया

कक्षा ६
नगरपालिकाको नक्सा कोनय र मख्ु य
मख्ु य स्थानहरु
वडा कायायियहरुबाट प्रदान गररने
सेवासलु वधाहरु
नगरलभत्र रहेका सरु क्षा लनकाय र
लतनीहरुको िऄवलस्थलत

िअ-िअफ्नो वडािे लिक्षा, यवु ा तथा
बािबालिकाको िालग तय गरे का

का.घ.
२६

कक्षा ७
का.घ.
बलदयया लजल्िाको नक्सा कायय र १६
पालिकामा रहेका मख्ु य मख्ु य
स्थानहरु
नगरपालिकािे सञ्चािन गरे का
मख्ु य मख्ु य लवकास
िअयोजनाहरुको पररचय
नगरपालिकाबाट सञ्चालित
मख्ु य िअयोजनाहरुमा
लवलनयोलजत बजेट र
िअयोजनाको िऄवलध

कक्षा ८
िुलम्बनी प्रदेिको नक्सा कोनय र बलदयया लजल्िाका
पालिका र मख्ु य मख्ु य स्थानहरु

का.घ.
२१

नगरसभाको वैठक बस्ने लवलध र काम कतयव्य र
िऄलधकार
नगर काययपालिका व्यवस्थालपका र न्यालयक सलमलतको
काम कतयव्य र िऄलधकार

नगरपालिकािे जारी गरे का मख्ु य ऐन र लनयमाविीको
सलिं क्षत जानकारी
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२. हाम्रो सिंस्कार,
सँस्कृ लत र परम्परा

काययक्रमहरु
नगरपालिकाका जनप्रलतलनलधहरुको
पद र नाम
िअफ्नो समदु ायको भेषभषू ा र चाडपवय २६
धालमयक/परु तालववक स्थिहरु :
पवयतीया मलन्दर, कोटही मलन्दर,
खण्डाबाबा, मातङ्गी मलन्दर,
बगिामख
ु ी मलन्दर
समदु ायमा प्रचलित िोकगीतहरु

परम्परागत हस्तकिाबाट बनािआएका
बस्तुहरु

धातुबाट बनािआने िईपयोगी बस्तुहरु
लविेषगरी गरगहनाहरु
स्थानीय रुपमा सञ्चािन गररएका
व्यावसालयक कृ लष र्मयहरु

२७

नगरपालिकालभत्र रहेका धालमयक
समदु ायका महत्वपणू य िअस्था
के न्ि
िअफ्नो समदु ायमा प्रचलित
िोकगीत

समदु ायमा प्रचलित िोकगीत
समदु ायमा प्रचलित िोकगीत (जोडी
नाच, लबरहा, बैंड बाजा, लिल्िी
घोडी, लववाह गीत, माँगर, सोहर
गीत), िोकबाजा र िोक नृत्य
बािलववाह
३. स्थानीय पेिा,
व्यवसाय र प्रलवलध

िअफ्नो समदु ायको भेषभषू ा र
चाडपवय
नगरपालिकालभत्रका लवलभन्न
समदु ायको रीलतररवाज र धमय
सस्िं कृ लत

१५

बािलववाहको कारण तथा
नकारात्मक िऄसरहरु
स्थानीय परम्परागत
सामग्रीहरुको िईत्पादनका िालग
घरे िु िअरन (भट्टी) िईद्योगको
महत्व
के रा खेती गने लवलध

भट्टाबाट िइटाको
िं िईत्पादन
लवलधबारे र यसका चनु ौती तथा
िअधलु नक प्रलवलध
कृ लष िईपज प्रिोधनका लवलभन्न
लवलधहरु

परम्परागत सङ्गठन प्रणािी (वडघर प्रथा, महलतया,
पञ्च प्रथािअलद)
नगरपालिकालभत्रका समदु ायको सस्िं कार, सस्िं कृ लतको
पररचय, महवव र प्रवर्द्यन

१६

समदु ायमा लवद्यमान सामालजक समस्याहरु जस्तैिः
कमिहरी प्रथा, कमैया प्रथा, बािलववाह, गौना, थौना,
बहुलववाह, दािआजो िअलद

२१

परम्परागत तथा िअधलु नक लसपबीच ति
ु ना र यसका
र्ािआदा र बेर्ािआदाहरु

३२

स्थानीय डोको, नाम्िो, डोरी, पगाहा, तोरण बन्ु ने/
बाट्ने तरीका र िअवय यक कच्चा पदाथयहहरुको
पररचय तथा स्रोत
नगरपालिका लभत्र गररने खसु ायनी, ममर्िी, खरबजु ा,
तरबजु ा, िउखु खेतीको पके ट क्षेत्रको कारण र पलहचान
िईत्पालदत वस्तहु रुको बजारीकरणका िालग सभिं ालवत
व्यापाररक के न्िहरु
परम्परागत यातायातको साधन एक्का (टाँगा) तथा
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४. हररयािी लवद्यािय
र स्वच्छ नगर

हररयािी र स्वच्छ नगर तथा यसको
महत्व
करे साबारी तथा बगैचाको लनमायण

२६

करे साबारी र बगैचाको लनमायण तथा
िईपयोलगता
घर, लवद्यािय तथा स्थानीयस्तरमा
हुनसक्ने र्ोहोर तथा प्रदषू ण
न्यनू ीकरणका िईपायहरु
पानीको घरायसी िईपयोगपलछ
व्यवस्थापनका िईपायहरुको खोजी

५. लवपद् सावधानी र
सरु क्षा व्यवस्थापन

भक
ू म्पको पररचय
न्यनू ीकरणको पररचय

२५

लवपद् जोलखम
लवपद् पवू य िऄपनािआने सजगताको
जानकारी
बबिइ नदी(भादा) कटान
व्यवस्थापनमा गररएका प्रयासहरु
लवपद् व्यवस्थापनमा सरु क्षा
लनकायको भलू मका
सडक बिीको सिंकेत र यसको पािना
६. हाम्रो सम्पदा

गि
ु ररया नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका १०
ऐलतहालसक, प्राकृ लतक, साँस्कृ लतक,
धालमयक र पययटकीय सम्पदाहरुको

हररयािी तथा स्वच्छ नगरको २७
िअवय यकता तथा महत्व
वडा क्षेत्रलभत्र वृक्षारोपण र
सरसर्ािइमा सहभागी
हररयािी लवद्यािय तथा स्वच्छ
नगर
हररयािी लवद्यािय र स्वच्छ
नगर प्रवर्द्यनमा सहभागी
घरायसी िईपयोग भिआसके को
पानीको व्यवस्थापन िऄन्तगयत
सोकलपट लनमायण र करे साबारीमा
िईपयोग
स्थानीयस्तरमा हुने जोलखम
२७
न्यनू ीकरणका िईपाय
वडास्तरमा लवपद् व्यवस्थापनका
िालग गररएका प्रयासहरु र
सहभालगता
नगरस्तरमा प्रकोप व्यवस्थापनमा
सिंिग्न सामालजक सिंस्थािे गरे का
कायय
सडक दघू टय ना न्यनू ीकरण गने
िईपाय
सडक सरु क्षामा स्थानीय रालर्क
प्रहरीको भलू मका
लछमेकीपालिकालभत्र िऄवलस्थत १०
प्रमख
ु सम्पदाहरुको लवकास र
सिंरक्षणका िालग भएका काययहरु

बयिगाडी ( िलडया) को लनमायणको िअधारभतू लसप
फ्रेस हािईस डेरी व्यवसाय र यसको महत्व
लवद्यािय रहेको समदु ाय स्वच्छता

२१

हररयािी नगर लनमायणमा लवद्याथा िआको क्िबको
भलू मका
हररयािी नगर लनमायणका िालग िअवय यक िअधारभतू
पक्षहरु
ठोस र्ोहोरको व्यवस्थापन िऄन्तगयत लबन कम्पोलष्टङ्ग
तथा लपट कम्पोलष्टङ्ग प्रलक्रयाको िऄभ्यास

स्थानीय स्तरमा हुने लवपद् व्यवस्थापनमा भलू मका
नगरस्तरमा प्रकोप व्यवस्थापनका िालग गररएका
िऄभ्यासहरुको जानकारी र सहभागीता
लवपद् व्यवस्थापनमा रे डक्रसको भलू मका

२७

लवपदमा मनोपरामिय

सवारीचािक िऄनमु लतपत्र लिनका िालगिअवय यक
लनयमहरु (िईमेर, रालर्क सक
िं े त,
लिलखत/प्रयोगात्मकपरीक्षा, नागररकता)
स्माटय िािआसेन्स प्रात ग गने तररकाहरु
कृ ष्ट्णसार सिंरक्षण क्षेत्र, सरयू (भादा) नदीको सिंरक्षण र
लवकासमा स्थानीय तह तथा सिंघसिंस्थाहरुको भलू मका

११
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पररचय, महत्व र सिंरक्षणका िईपायहरु
नगरपालिकालभत्र िअयोजना गररने
मेिा महोत्सवहरुको पलहचान र प्रचार
प्रसार

हाम्रो िानिः कृ ष्ट्णसार सिंरक्षण क्षेत्र

- लजल्िालस्थत प्रमख
ु सम्पदाहरु
(जस्तैिः- बलदयया रालष्ट्रय लनकुञ्ज,
कणायिी नदी तथा पि
ु ,
बढैयाताि िअलद) को नाम तथा
पररचय
कृ ष्ट्णसार सिंरक्षणक्षेत्रको पररचय,
महत्व र सिंरक्षणमा स्थानीय
व्यलि तथा सिंघसिंस्थाहरुको
भलू मका

बलदयया लजल्िालस्थत प्राकृ लतक, ऐलतहालसक,
साँस्कृ लतक तथा पययटकीय सम्पदाहरु(जस्तैिः- बलदयया
रालष्ट्रय लनकुञ्ज, कणायिी नदी तथा पि
ु , बढैयाताि
िअलद)को िऄवस्था र यसको सिंरक्षण तथा लवकासमा
भएका काययहरु
िुलम्बनी प्रदेिलभत्र रहेका चलचयत सम्पदाहरु (जस्तै
िुलम्बनी, बागेश्वरी, धारापानी, बाँके रालष्ट्रय लनकुञ्ज)
को पररचय
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५. विषयिस्तुको विस्तृतीकरण, सम्भावित वशक्षण वसकाआ वक्रयाकलाप र मूल्याङ्कन प्रवक्रया
कक्षा १
क्षेत्र/एकाआ/वथम

१. हाम्रो गि
ु ररया

२. हाम्रो सस्िं कार,
सिंस्कृ लत र
परम्परा

वसकाआ ईपलवधध

मख्
ु य विषयिस्तु र
विषयिस्तक
ु ो विस्तृतीकरण

सम्भावित वशक्षण वसकाआ
वक्रयाकलाप

सम्भावित मूल्याङ्कन प्रवक्रया

िअफ्नो पररवार तथा िअर्ू बसेको
गाँिईटोिको नाम भन्न

िअफ्नो पररवार तथा िअर्ू
बसेको गाँिईटोिको नाम

बािबालिकािािइ िअर्ू बसोबास
गरे को गाँिईटोिको नाम भन्न िगािईने

बािबालिकािािइ िअर्ू बसोबास
गरे को गाँिई वा टोिको नाम भन्न
िगाएर

िअफ्नो गाँिईटोिवररपररको
गाँिईटोिको नाम भन्न

िअफ्नो गाँिईटोिवररपररको
गाँिईटोिको नाम

साथीको गाँिई लचन्ने खेि खेिाएर

िअफ्नो वररपररका गाँिईटोिको नाम
एकिऄकायिािइ भन्न िगाएर

िअर्ू पढ्ने लवद्यािय र वररपररका
लवद्याियको नाम भन्न

िअर्ू पढ्ने लवद्यािय र
वररपररका लवद्याियको नाम

िअर्ू पढ्ने लवद्यािय र वररपररका
लवद्याियको नाम भन्न िगािईने

िअर्ू पढ्ने लवद्यािय र वररपररका
लवद्याियको नाम सोधेर

िअफ्नो गाँिईटोिमा रहेका धालमयक
स्थिहरुको नाम भन्न

िअफ्नो गाँिईटोिमा रहेका
धालमयक स्थिहरुको नाम

िअफ्नो गाँिईटोिमा रहेका धालमयक
िअफ्नो गाँिईटोिमा रहेका धालमयक
स्थिहरुको भ्रमण गरािइ पररचय गरािईने स्थिहरुको नाम भन्न िगाएर

िअफ्नो गाँिईटोिमा काययरत स्वास््य
स्वयिंसेलवकाहरुको नाम भन्न

िअफ्नो गाँिईटोिमा काययरत
िअफ्नो गाँिईटोिमा काययरत स्वास््य
स्वास््य स्वयिंसेलवकाहरुको नाम स्वयसिं ेलवकाहरुिािइ िअमन्त्रण गरी
पररचय लदन िगािईने

पररवारलभत्र गररने सामान्य सम्बोधन र
लिष्टाचार गनय

पररवारलभत्र गररने सामान्य
सम्बोधन र लिष्टाचार





िअर्ूिे मान्ने धमय बतािईन

िअर्ूिे मान्ने धमयको नाम

२६

िअफ्नो गाँिईटोिमा काययरत स्वास््य
स्विंयसेलवकाहरुको नाम सोधेर

पररवारलभत्र गररने सामान्य िऄविोकन गरे र
सम्बोधन र लिष्टाचारगनय
िगािईने
लिष्टाचार सम्बन्धी समहू गत
रुपमा नाटक /िऄलभनय गनय
िगािईने

िअर्ूिे मान्ने धमय भन्न िगािईने

काया घ.

४१

लवद्याथािे मान्ने धमय सोधेर
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३. स्थानीय पेसा,
व्यवसाय र
प्रलवलध

चाडपवयहरुको नाम भन्न

चाडपवयहरुको नाम

िअर्ूिे मनािईने चाडपवयको नाम भन्न
िगािईने

िअर्ूिे मनािईने चाडपवयको नाम
भन्न िगाएर

गाँिई टोिमा बोलिने मख्ु य भाषाहरु
पलहचान गनय

गाँिई टोिमा बोलिने मख्ु य
भाषाहरुको नाम

िअ-िअफ्ना भाषामा पररचय लदन
िगािइ एक िऄकायको भाषा लबच
छिर्ि गरािईने

िअ-िअफ्ना भाषामा पररचय लदन
िगाएर

िोक बाजाहरु पलहचान गनय

िोक बाजाहरुको नाम

िोक बाजाहरुको नाम भन्न िगािईने

िोक बाजाहरुको नाम भन्न िगाएर

िअफ्नो पररवारमा िगािइने गहना र
पोिाकको नाम भन्न

िअफ्नो पररवारमा िगािइने गहना गाँिई टोिमा रहेका जातजालतिे
िगािईने तथा िअफ्नो पररवारमा
र पोसाकको नाम
िगािइने गहना र पोसाक झलल्कने
लचत्र,पोस्टर िअलदबाट पलहचान गनय
िगािईने र भन्न िगािईने

घरमा बनािआने मख्ु य पररकारका नाम
भन्न

घरमा बनािआने मख्ु य पररकारका
नाम

घरमा बनािआने मख्ु य पररकार र खानाहरु घरमा बनािआने मख्ु य पररकारका नाम
लबच एकिऄकायका लबचमा छिर्ि गनय भन्न िगाएर
िगािईने र पलहचान गनय िगािईने

िअफ्नो टोिमा बसोबास गने मख्ु य
जालतहरुको नाम भन्न

िअफ्नो टोिमा बसोबास गने
मख्ु य जालतहरुको नाम

िअफ्नो टोिमा बसोबास गने जालतको
नाम पलहचान गनय लवलभन्न लचत्र,पोस्टर
तथा िऄन्य सामग्रीको माध्यमबाट
प्रदियन गरी पलहचान गनय िगािईने

िअफ्नो टोिमा बसोबास गने
जालतहरुको नाम भन्न िगाएर

िअफ्नो टोि समदु ायका मालनसहरुिे
गने लवलभन्न कामहरुको नाम भन्न

िअफ्नो टोि समदु ायका
मालनसहरुिे गने लवलभन्न
पेसाहरु जस्तैिःलसिािइ, बनु ािइ,
लसकमा, डकमा, खेतीपाती,
पिपु ािन

िअफ्नो घरका सदस्यहरुिे गने
कामहरुका बारे मा सोधी छिर्िका
माध्यमबाट जानकारी लदने

सम्बलन्धत क्षेत्रमा रहेर प्रश्नहरु सोध्ने

लवलभन्न जातजालतका पोिाक र
गहनाका नाम भन्न िगाएर

१५

स्थानीय सामग्रीहरुको पलहचान गनय
सक्ने क्षमताको जानकारी लिएर ।
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िगायतका
व्यवसालयक
लक्रयाकिापहरु

४. हररयािी
लवद्यािय र
स्वच्छ नगर

गािईँघरमा बनािआने माटाका लवलभन्न
भाँडाकँु डाहरुको पलहचान गनय

गािईँघरमा बनािआने माटाका
भाँडाकँु डाहरु मट्का, सरु िइ,
पािा, (लदया) खत्रु क
ु े , िअलद

गािईँघरमा माटोबाट बनािआने
भाँडाकँु डाहरु देखािईँदै नाम सोध्ने र
नजानेमा सहजीकरण गररलदने

िईत्पालदत वस्तहु रुको लबक्री गने
स्थानको पलहचान गनय

स्थानीय हाटबजारहरु गि
ु ररया,
पवयलतया मलन्दरको हाट बजार,
पिहु ाटबजारको पररचय

हाट बजारमा लवक्री गररने स्थानीय
बस्तुहरुको जानकारी लदने

िअफ्नो घर तथा लवद्यािय वरपर पािआने िअफ्नो घर तथा लवद्यािय वरपर घर वरपर र लवद्यािय क्षेत्र हररयािी
वोटलवरुवाहरुको नाम भन्न ।
पािआने बोटलवरुवाहरुको नाम
भएनभएको भन्न िगािईने,

घर तथा लवद्यािय वरपर भएका
वोटलवरुवाहरुको नाम भन्न िगािईने

२६

लवद्यािय क्षेत्र वरपर िऄविोकन भ्रमण घर तथा लवद्यािय वरपर भएका
गरािआ हररयािी र स्वच्छताको पलहचान लवरुवारुको िऄविोकन गरािआ
गरािईने
लतलनहरुको नाम पलहचान गनय िगाएर
िअर्ु बस्ने घर वररपरर हररयािी तथा
स्वच्छ भएनभएको भन्न ।

हररयािी र स्वच्छताको
पलहचान

िअफ्ना घर वरपर भएका र्ोहरमैिाको घर वरपर र लवद्यािय क्षेत्र हररयािी
भएनभएको भन्न िगािईने,लवद्यािय
नाम भन्न िगािईने
क्षेत्र वरपर िऄविोकन भ्रमण गरािआ
हररयािी र स्वच्छताको पलहचान
गरािईनेघरमा भएका लवरुवाहरुको
नाम भन्न िगाएर,लवरुवाहरुको नाम
सम्बन्धीप्रलतयोलगता गराएर

घर, िअँगन, लवद्यािय वररपरर पािआने
के ही र्ोहोरमैिाहरुको नाम भन्न ।

घर, िअँगन, लवद्यािय वररपरर
पािआने के ही र्ोहोरमैिाहरुको
नाम

घर वरपर र लवद्यािय क्षेत्र सर्ा
भएनभएको भन्न िगािईने,

घर, िअँगन, लवद्यािय वररपरर पािआने
के ही र्ोहोरमैिाहरुको नाम सोधेर

व्यलिगत, घर, िअँगन, लवद्यािय,

व्यलिगत, घर, िअँगन,

कक्षाकोठामा लवद्याथाहरूिािइ िईलभन

लवद्याियको बगैचा तथा लवद्यािय
18

वररपररको सरसर्ािआमा सहभागी हुन । लवद्यािय, वररपररको
सरसर्ािआमा सहभागी

िगािईने र व्यलिगत सरसर्ािआ गरे
नगरे को िऄविोकन गनय िगािईने।

वरपर भएको हररयािी तथा स्वच्छ
ठािईको पलहचान गनय िगाएर,
व्यलिगत, घर, िअँगन, लवद्यािय,
वररपररको वातावरणको सरसर्ािआमा
सहभागी भए नभएको सोधेर ।

िअफ्ना घर वरपर भएका पानीका
स्रोतका नाम भन्न ।

िअफ्ना घर वरपर भएका
पानीका स्रोतका नाम ।

-

-

५. लवपद्
सावधानी र
सरु क्षा
व्यवस्थापन

स्थानीय स्तरमा हुनसक्ने लवपद् (बाढी, स्थानीयस्तरमा हुनसक्ने
िअगिागी) पलहचान गनय
लवपदह् रु (बाढी र िअगिागी)
लवपदक
् ो समयमा सरु क्षाका िईपायहरु
िऄविम्बन गनय

लवपदक
् ो िऄवस्थामा गनयपु ने
सावधानी वा व्यलिगत सरु क्षा

सडकमा हुनसक्ने दघु टय ना भन्न

सडकमा हुने दघु टय ना

जेब्रा क्रसको सिंकेत बतािईन

जेब्रा क्रसको सिंकेत

-

-

-

लचत्र देखािआ िअफ्नो वररपरर
भएका पानीका स्रोतहरुको
जानकारी लदने
समदु ायस्तरमा िऄविोकन
गरािआ पानीको स्रोतको
पलहचान गरािईने

िअफ्ना घर वरपर भएका पानीका
स्रोतका नाम भन्न्न िगाएर

स्थानीयस्तरमा हुने लवपदक
् ो
बारे मा छिर्ि गनय
िगािईने, लविेषतिः बाढी र
िअगिागीमा के लन्ित रही
लवपदक
् ो जानकारी लदने र
लवद्याथाहरुिे
देखेका
कुराहरुिािइ भन्न िगािईने
लवद्यािय िअिईँदा जाँदा वा
बजारलतर सडक दघु टय ना
भएको
भए
त्यस्ता
घटनाहरुिािइ
छिर्ि
गरािईने
सडक दघु टय ना लकन हुन्छ र
यसबाट बच्नका िालग बाटो
कहाँबाट काट्नपु छय भन्ने
कुराको छिर्ि गरािईने र

स्थानीयस्तरमा हुने लवपदह् रु के के
रहेछन् ?

१५

लवपदक
् ो िऄवस्थामा व्यलिगत
सरु क्षाका िालग के गनयपु ने रहेछ ?
सडकमा भएको दघु टय ना देख्नभु एको
छ ? कस्तो कस्तो दघु टय ना
देख्नभु एको छ ?
सडक दघु टय नाबाट बच्न बाटो
कहाँबाट काट्ने ?
(यी मालथका प्रश्नहरुमा के लन्ित रही
लवद्याथाहरुबाट जवार् लिन प्रयास
गने)
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-

-

६. हाम्रो सम्पदा

िअफ्ना घर र लवद्यािय वरपर रहेका
ऐलतहालसक, प्राकृ लतक तथा पययटलकय
सम्पदाहरुको नाम बतािईन

िअफ्ना घर र लवद्यािय वरपर
रहेका ऐलतहालसक, प्राकृ लतक
तथा पययटकीय सम्पदाहरुको
नाम र स्थानको लचनारी

जेब्रा क्रलसङ्गको सिंकेतिािइ
प्रस्ट्यािईने ।
बाढी िअगिागी भएका
पोष्टर र त्यसबाट भएका
क्षलतका बारे मा धयाख्या
गररएको लचत्रहरु प्रयोग गने
सडकमा भएका दघु नय ाहरुको
पोष्टर लचत्रहरु प्रयोग गने
सम्बलन्धत लवषयस्ति
ु ािइ
सहज
तररकािे
बझु ािईन,श्रव्यदृय य सामग्रीको
प्रयोग गने

- सम्पदाहरुको लचत्र, पोस्टर,
िऄवलस्थलत सम्बन्धी नक्सा प्रदयिन

लचत्र पलहचान

५

- सम्पदाहरुको प्रत्यक्ष िऄविोकन
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कक्षा २
क्षेत्र/एकाआ/वथम

१. हाम्रो गि
ु ररया

वसकाआ ईपलवधध

िअर्ू बस्ने वडाको वडा निं र वडा
कायायियको ठे गाना भन्न

मख्
ु य विषयिस्तु र विषयिस्तुको
विस्तृतीकरण
िअर्ू बस्ने वडाको वडा निं र वडा
कायायियको ठे गाना

सम्भावित वशक्षण वसकाआ वक्रयाकलाप

लवद्याथाहरुिािइ िईनीहरु बस्ने वडा निं सोध्ने
नगरपालिकाको नक्सा देखािईदै िअफ्नो वडा
लचन्न िगािईने

सम्भावित मल्ू याङ्कन
प्रवक्रया
िअर्ू बस्ने वडा निं र वडा
कायायियको ठे गाना भन्न
िगाएर

काया
घ.
२६

नगरपालिकाको नक्सामा
िअफ्नो वडा लचन्न सके
नसके को िऄविोकन गरे र

२. हाम्रो सिंस्कार,

बलदयया लजल्िाको नक्सामा गि
ु ररया
नगरपालिकाको िऄवलस्थलत पलहचान गनय

बलदयया लजल्िाको नक्सामा गि
ु ररया बलदयया लजल्िाको नक्सा देखािईँदै गि
ु ररया
नगरपालिकाको िऄवलस्थलत पलहचान गनय
नगरपालिकाको िऄवलस्थलत
िगािईने

बलदयया लजल्िाको नक्सामा
गि
ु ररया नगरपालिकाको
िऄवलस्थलत पलहचान गनय सके
नसके को िऄविोकन गरे र

िअफ्नो वडामा रहेका गाँिईटोिको नाम
भन्न

िअफ्नो वडामा रहेका गाँिईटोिको
नाम

िअर्ू बस्ने वडाका गाँिईटोिको नाम पलहचान
गनय िगािईने

िअर्ू बस्ने वडाका गाँिईटोिको
नाम पलहचान गरे नगरे को
िऄविोकन गरे र

िअफ्नो वडालभत्र रहेका नदी, खोिा,
ताि र बाटोको नाम भन्न

िअफ्नो वडालभत्र रहेका नदी,
खोिा, ताि र बाटोको नाम

श्रव्यदृय य सामग्रीको प्रदियन गरी िअफ्नो
वडालभत्र रहेका नदी खोिा ताि र बाटोको
नाम भन्न िगािईने

श्रव्यदृय य सामग्रीको सहयोग
लििआ िअफ्नो वडालभत्र रहेका
नदी, खोिा, ताि र बाटोको
नाम भन्न िगाएर

वडामा रहेका स्वास््य सेवा प्रदायक
सस्िं थाको नाम र ठे गाना भन्न

वडामा रहेका स्वास््य प्रदायक
सस्िं थाको नाम र ठे गाना

वडामा रहेका स्वास््य सेवा प्रदायक
सस्िं थाहरुको नाम र ठे गानाको सचू ी तयार गनय
िगािईने

वडामा रहेका स्वास््य सेवा
प्रदायक सस्िं थाहरुको नाम र
ठे गाना भन्न िगाएर

िअफ्नो समदु ायमा भएका व्यलिसँग गररने समदु ायका

व्यलिसँग

गररने समदु ायका व्यलि तथा लतनीहरुसँगको नाता समदु ायका व्यलिसँग लिष्टाचार

३६
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सँस्कृ लत र परम्परा

सामान्य लिष्टाचार व्यवहार प्रदियन गनय

लिष्टाचारका िधदहरु

तथा सम्बोधनका बारे मा छिर्ि गरी सिंवाद गनय िगाएर तथा िऄविोकन
तथा नाटक गनय िगािईने
गरे र

िअर्ू रहेको टोि समदु ायमा बसोबास
गने जातजालतका नाम भन्न

टोि समदु ायको जातजालतको नाम

लवद्याथाहरुिािइ िअ-िअफ्नो जातजालत टोि समदु ायका जातजालतको
पलहचान गनय िगािइ छिर्ि गरी नाम भन्न नाम भन्न िगाएर
िगािईने तथा लिक्षककिे िअवय यक
सहजीकरण गररलदने

माटाका भाँडाकँु डाहरुका नाम र काम
भन्न

माटाका भाँडाकँु डाका नाम

लवलभन्न लकलसमका माटोबाट बनेका माटाका भाँडाकँु डाका नाम तथा
भाँडाकँु डाहरुको नाम तथा काम भएका लचत्र काम भन्न िगाएर
तथा पोष्टरहरु प्रदियन गरी छिर्ि गरािईने

स्थानीय चाडपवयका नाम भन्न र मनािईने
समदु ायको पलहचान गनय

स्थानीय चाडपवय
समदु ायको नाम

र

मनािईने लवद्याथािािइ िईनीहरुिे मनािईने चाडपवयको स्थानीय चाडपवयको नाम र
नाम भन्न िगािईने र ती चाडपवयमा गररने मनािईने जालतको नाम भन्न
लक्रयकिाप, िगािआने पोिाक, खािआने पररकार िगाएर
तथा भेषभषू ाका बारे मा छिर्ि गरािइ
जानकारी लदने

स्थानीय भेषभषू ाको सामान्य पररचय लदन स्थानीय भेषभषू ाको नाम

लवद्याथाहरुिािइ िईनीहरुको समदु ायमा िगािईने स्थानीय भेषभषू ाको बारे मा
पोसाकबारे भन्न िगािईने र एक िअपसमा सोधेर
छिर्ि गरािईने

स्थानीय िोकबाजा मध्ये कुनै एक बाजा
बजािईने िऄभ्यास गनय

स्थानीय िोकबाजा मध्ये कुनै एक
बाजा बजािईने िऄभ्यास

लवद्याथाहरुिािइ िअफ्नो गाँिई टोिमा बजािआने बाजा बजाएको िऄविोकन गरे र
बाजाको नाम भन्न िगािईने तथा बाजा बजािइ
िऄविोकन गनय िगािईने र िअवय यकता
िऄनसु ार बजािईन सहजीकरण गररलदने

समदु ायमा बोलिने भाषाहरुको नाम भन्न

समदु ायमा बोलिने भाषाको नाम

समदु ायमा बोलिने भाषाहरुिािइ प्रलतलनलधत्व समदु ायमा बोलिने िअ- िअफ्ना
गने लचत्र तथा पोस्टरका माध्यमबाट छिर्ि भाषाहरु िऄभ्यास गनय िगाएर
गरािईने
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िअफ्नो छरलछमेकमा प्रचिनमा रहेका
३. स्थानीय पेिा,
व्यवसाय र प्रलवलध लसप तथा पेसाहरुको नाम भन्न

छरलछमेकमा गररने पेिाहरु

िअवय यकता िऄनसु ार साना साना पररयोजना
काययहरु

स्थानीय स्तरका लवलभन्न पेसा
तथा लसपका नामहरु सोध्ने

िअफ्नो घरमा रहेका लवलभन्न कृ लष
िईपजहरुको नाम भन्न

वषयभरर िईत्पादन हुने िऄन्न, तरकारी
तथा र्िर्ुिहरुको नाम

िअफ्नो समदु ायमा रहेका पेिागत लसपहरुको
िऄविोकन गराएर

स्थानीय प्रलवलधको महत्व र
यसको सामान्य प्रयोगका
लवलधहरुबारे जानकारी लिने

दैलनक प्रयोगमा िअिईने हस्तकिाका
वस्तुहरुको नाम भन्न र स्थानीय लसपबाट
बनेका ढलकया (ढक्की), जाबा (मख
ु ौरो)
लडलिया, डेिवा, हाते पङ्खा (बेना),
गन्ु िी पररचय लदन

दैलनक प्रयोगमा िअिईने हस्तकिाका
वस्तुहरुको नाम जस्तैिः ढलकया
(ढक्की), जाबा (मख
ु ौरो) लडलिया,
डेिवा, हाते पङ्खा (बेना), गन्ु िी

गािईँघरमा िईपिधध सामग्रीहरुको िईपयोग गरी
सामग्री लनमायण गने तररकाबारे स्थिगत रुपमा
लवद्याथाहरुिािइ िगेर प्रत्यक्ष िऄविोकन
गरािईने

स्थिगत िऄविोकनका क्रममा
देखेका वस्तहु रुको नामको सचू ी
तयार गनय िगािईने

घर तथा लवद्याियमा भएको
र्ूिबारी तथा वोटलवरुवाहरुको
हेरचाह

बगैचाको लचत्र तथा लभलडयो प्रदियन गने र
बगैचाको पररचय लदने

घर तथा लवद्याियमा भएको
र्ूिबारी को बारे मा सोधेर

लवद्याियमा बगैचा भए िऄविोकन गरािईने

वोटलवरुवाहरुको हेरचाह गने
तररका बारे सोधेर

४. हररयािी लवद्यािय घर तथा लवद्याियमा भएको र्ूिबारी
तथावोटलवरुवाहरुको हेरचाह गनय ।
र स्वच्छ नगर

र्ूिबारी तथा वोटलवरुवाहरुको हेरचाह गनय
लसकािईने
िअफ्नो वररपरर हररयािी भएको ठािईँको नाम
भन्न िगािईने
लवद्यािय, गािईघर, हररयािी तथा स्वच्छ लवद्यािय, गािईघर, हररयािी तथा
बनािईने तररका भन्न
स्वच्छ बनािईने तररका

१५

२६

िअफ्नो वररपरर हररयािी
भएको ठािईको नाम भन्न
िगाएर

िअ–िअफ्ना घरघरमा र्ूि तथा बोटलवरुवाहरु लवद्याियको बगैंचा तथा
लवद्यािय वरपर भएको
रोप्न िगािईने
हररयािी तथा स्वच्छ ठािईको
िऄविोकनबाट कुलहने र नकुलहने र्ोहरहरुको
23

नाम पलहचान गनय िगािईने

पलहचान गनय िगाएर,
िअफ्नो घर वरपर भएका
लबरुवाको नाम भन्न िगाएर,

५. लवपद् सावधानी र
सरु क्षा व्यवस्थापन

र्ोहोरमैिाको पररचय तथा प्रकार
(कुलहने र नकुलहने) भन्न ।

र्ोहोरमैिाको पररचय तथा प्रकार
(कुलहने र नकुलहने)

कक्षाकोठा र लवद्याियको खेिमैदानको
िऄवस्था िऄविोकन गरी र्ोहोर हुने
कारणहरुको पलहचान गनय िगािईने

र्ोहोरमैिा सम्बन्धी प्रश्नोिर
गरे र ।

घर, िअँगन, लवद्यािय, वररपररको
वातावरण र्ोहोर हुने कारणको पलहचान
गनय ।

घर, िअँगन, लवद्यािय, वररपररको
वातावरण र्ोहोर हुने कारणको
पलहचान

घर, िअँगन, लवद्यािय, वररपररको वातावरण
र्ोहोर हुने कारण पिा िगािईनका िालग
समहू गत छिर्ि गरािईने

घर, िअँगन, लवद्यािय,
वररपररको वातावरण र्ोहोर
हुने कारण सोधेर

पानीका स्रोतका नाम भन्न

पानीका स्रोतका नाम

पानीका स्रोत पलहचान गनय िगािइ पानीका
स्रोतहरुका जानकारी लदने तथा पानीका
स्रोतको िऄविोकन गरािइ सचू ी तयार गनय
िगािईने

पानीका स्रोतको नामहरु सोधेर

बाढी र िअगिागीको पररचय लदन

बाढी र िअगिागीको पररचय

- लचत्र तथा श्रव्यदृय य सामग्रीको प्रयोग गरी
बाढी र िअगिागीको पररचय लदने

सम्बलन्धत लवषयवस्ति
ु ािइ
समेटेर सोलधएका लवषयगत
प्रश्नहरु

बाढी र िअगिागीबाट बच्न िऄपनािइने
सावधानीहरुका लवलधहरु बतािईन

बाढी र िअगिागीबाट बच्न
िऄपनािआने मख्ु य लवलधहरु

सडक दघू टय नाको पररचय लदन
सडक सरु क्षाका िालग

सडक दघू टय नाको पररचय

िऄपनािआने, सडकमा रालखएका सङ्के त र
जेब्रा क्रसको िऄथय बतािईन

सडक दघू टय नाबाट बच्नका िालग
प्रयोग गररने रालर्क सङ्के त र जेब्रा
क्रसको िऄथय

- यस भन्दा िऄगाडी कलहँकतै लवद्याथाहरुिे
देखेका भोगेका लवपदक
् ा घटनाहरुका बारे मा
छिर्ि गनय िगािईने र सोही छिर्िका
िअधारमा बाढी िअगिागीका बारे मा
लिक्षकिे प्रस्ट गने

२०

जोडा लमिािईने प्रश्नहरु
खािी ठाँिउ भने प्रश्नहरु
लठक बेलठक छुट्टयािईने प्रश्नहरु

- बाढी र िअगिागीबाट बच्नका िालग
िऄविम्बन गनय सलकने िईपायहरु के के
हुनसक्दछन् , छिर्ि गरािईने र लटपोट गदै
िैजाने र त्यस माध्यमबाट सबैभन्दा महववपणू य
24

वा सबैभन्दा िईपयि
ु लवलधिािइ महत्व लदने
सडकमा घटेका सवारी तथा िऄन्य दघू टय नाको
बारे मा छिर्ि गरािईने र सडकमा भएका
दघू टय नाको CCTVका Footage, वृिलचत्र,
लभलडयोहरुबाट जानकारी लदने
-सडक दघू टय नाबाट सरु लक्षत रहन रालर्क
सङ्के त र जेब्रा क्रसको प्रयोगका सन्दभयमा
लचह्नको िऄथय सलहत प्रस्ट्यािइलदने
- रालर्क सङ्के तका बारे मा श्रव्यदृय य
सामग्रीको प्रयोग गरी लवद्याथाहरुिािइ यसको
महत्व र िऄथय प्रस्ट्यािईने तथा रालर्क लनयम
िऄनसु ार सडकमा यात्रा गनय लसकािईने
६. हाम्रो सम्पदा

िअफ्नो घर र लवद्यािय सेवाक्षेत्र लभत्र
रहेका सम्पदाहरुको नाम र िऄवलस्थती
बतािईन

िअफ्नो घर र लवद्याियक्षेत्रलभत्र
रहेका मठमलन्दर, गम्ु बा, मलस्जद,
नलदनािा, तथा वनजिंगिको नाम र
स्थान

सम्पदाहरुको लचत्र, पोष्टर, िऄवलस्थती सम्बन्धी सम्पदाको लचत्र पलहचान
नक्सा प्रदयिन
गनय िगािईने र त्यसको
िऄवलस्थती भन्न िगािईने

कृ ष्ट्णसार सिंरक्षणक्षेत्रको सामान्य
पररचय

सम्पदाहरुको प्रत्यक्ष िऄविोकन

५
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कक्षा ३
क्षेत्र/एकाआ/वथम
१. हाम्रो गि
ु ररया

२. हाम्रो सस्िं कार,
सँस्कृ लत र
परम्परा

वसकाआ ईपलवधध

मख्
ु य विषयिस्तु र
विषयिस्तुको विस्तृतीकरण

सम्भावित वशक्षण वसकाआ
वक्रयाकलाप

काया घ.
सम्भावित मल्ू याङ्कन प्रवक्रया

बलदयया लजल्िाको नक्सामा गि
ु ररया
नगरपालिकाको भौगोलिक
िऄवलस्थलतको सामान्य जानकारी लदन

बलदयया लजल्िाको नक्सामा
गि
ु ररया नगरपालिकाको
भौगोलिक िऄवलस्थलतको
सामान्य जानकारी

बलदयया लजल्िाको नक्सामा गि
ु ररया
नगरपालिकाको नक्सामा भौगोलिक
िऄवलस्थलत पलहचान गनय िगािईने

बलदयया लजल्िाको नक्सामा गि
ु ररया
नगरपालिकाको भौगोलिक
िऄवलस्थलत पलहचान गनय िगाएर

गि
ु ररया नगरपालिकालभत्रका मख्ु य
मख्ु य सडकहरुको नाम र िऄवलस्थलत
भन्न

गि
ु ररया नगरपालिकालभत्रका
मख्ु य मख्ु य सडकहरुको नाम र
िऄवलस्थलत

गि
ु ररया नगरपालिकाको नक्सा प्रदियन नगर क्षेत्रलभत्र रहेका मख्ु य मख्ु य
गरी नगरपालिकालभत्रका मख्ु य मख्ु य सडकहरुको नाम र िऄवलस्थलत भन्न
सडकको नाम र िऄवलस्थलत बारे
िगाएर
छिर्ि गरािईने

िअफ्नो वडालभत्र रहेका सामदु ालयक
वनहरुको नाम र महवव भन्न

िअफ्नो वडालभत्र रहेका
सामदु ालयक वनहरुको नाम र
महवव

श्रव्यदृय य सामग्रीको माध्यमबाट
वडामा रहेका सामदु ालयक वनहरुको
िअफ्नो वडालभत्र रहेका सामदु ालयक
नाम र महवव भन्न िगाएर
वनहरुको पररचय गरािईने वा लवद्यािय
नलजकै रहेको सामदु ालयक वनको भ्रमण
गरािइ वनमा भएका वस्तुहरुको लववरण
सङ्किन गनय िगािईने र सहयोग गने र
प्रात ग लववरणको िअधारमा वनको
महवव सम्बन्धमा छिर्ि गरािईने र
महवव प्रष्ट पाने

िऄसि बानी र खराब बानी पलहचान
गनय

िऄसि बानी र खराब बानीहरु

िऄसि बानी र खराब बानीहरु झलल्कने
लचत्रहरु प्रस्ततु गरी िऄसि र खराब
बानी छुट्टयािईन िगािइ सोही बमोलजम
सचू ी बनािईन िगािईने

िऄसि र खराब बानी भन्न िगाएर

१८
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३. स्थानीय पेिा,
व्यवसाय र
प्रलवलध

स्थानीय धालमयक सम्पदाको नाम भन्न

स्थानीय धालमयक सम्पदाहरुको
नाम

स्थानीय स्तरमा िऄवलस्थत लवलभन्न
स्थानीय धालमयक सम्पदाको बारे मा
धालमयक सम्पदाहरुको बारे मा लवलभन्न सोधेर
श्रव्यदृय य सामग्री प्रस्ततु गरी जानकारी
लदने

लवलभन्न भाषा र भेषभषू ाहरुको सचू ी
तयार गनय

लवलभन्न भाषा तथा भेषभषू ाका
नाम

लवलभन्न भाषा तथा भेषभषू ाको बारे मा
छिर्ि गरी लिक्षकको सहयोगमा
सचू ी तयार पानय िगािईने

लवलभन्न भाषा तथा भेषभषू ाका नाम
सोधेर

स्थानीय िोकबाजा बजािईने िऄभ्यास
गनय

स्थानीय िोकबाजा बजािईने
िऄभ्यास

स्थानीयस्तरमा िईपिधध लवलभन्न
िोकबाजाहरु जस्तैिः
मादि,खै ँजडी,ढोिक तथा िऄन्य
िोकबाजाहरु सक
िं िन गरी िऄभ्यास
गरािईने

बाजा बजाएको िऄविोकन गरे र

नगरलभत्र बोलिने भाषाहरु पलहचान गनय नगरलभत्र बोलिने भाषाको नाम

लिक्षकिे नगरलभत्रका जातजालत तथा
भाषाभाषीको श्रव्यदृय य सामग्री प्रस्तुत
गरी जानकारी गरािईने

लवलभन्न भाषामध्ये नगरलभत्रका
भाषाको पलहचान गनय िगाएर

नगरलभत्रका समदु ायिे िगािईने
पोिाक पलहचान गनय

लवद्याथाहरुिािइ िईनीहरु तथा िईनीहरुको िऄलभभावक तथा छरलछमेकिे
िऄलभभावकिे चाडपवय तथा
िगािईने पोिाकको नाम भन्न िगाएर
िईत्सवहरुमा िगािईने लविेष पोिाकका
बारे मा छिर्ि गरािईने

नगरलभत्रका समदु ायिे िगािईने
पोिाकको नाम

गािईँघरमा तयार गररएका हस्तकिाका हस्तकिाका सामग्रीहरुजस्तैिः
(बेना), गन्ु िी, काठे हि माची,
सामग्रीहरुको पलहचान गनय
सरावन(हे ँगा), डोकनी, चौकी
बेिनाको लनमायण सम्बन्धी
िअधारभतू लसप

सभिं व भएसम्म स्थानीय रुपमा
िईत्पालदत सामग्रीहरु घरबाट ल्याएर
कक्षामा प्रस्ततु गने र क्रमैसँग नाम
िेख्न िगािईने, लिक्षकिे सहजीकरण
गररलदने

स्थानीय प्रलवलधको प्रयोगबाट बनेका
सामग्रीहरुको नाम भन्न िगाएर

स्थानीय स्तरमा िईत्पादन हुने मौसमी

लवद्याियको नलजकमा गररएको

गािईँघरमा िईत्पादन गररने तरकारी

स्थानीय स्तरमा िईत्पादन हुने

१८
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४. हररयािी
लवद्यािय र
स्वच्छ नगर

तथा वेमौसमी तरकारीहरुको पलहचान
गरी महत्व भन्न

मौसमी तथा बेमौसमी
तरकारीहरु

तरकारी खेतीको िऄविोकन गराएर
सम्बलन्धत कृ षकसँग कुराकानी गनय
िगािईने

तथा र्िर्ूिहरुको नाम भन्न तथा
िईत्पादन हुने मौसमका बारे मा सोधेर

हस्तकिाका सामग्रीहरू गािईँघरमा
िईत्पालदत वस्तहु रु लवक्री गने स्थानको
पररचय लदन

स्थानीय हाटबजारको पररचय

स्थानीय हाट बजारको िऄविोकन
गरािईने

हाट बजारमा के कस्ता सामग्रीहरु
लवक्री गररन्छन् ?

हररयािी र स्वच्छ वातावरणको
पररचय लदन

हररयािी र स्वच्छ वातावरणको
पररचय

लसकािआ िईपिलधध हालसि भए
नभएकोबारे मा लवषयवस्तुसँग के लन्ित
रहेर प्रश्नहरु सोधेर
-

-

लवद्याियमा बगैचाको िअवय यकता र
महत्व भन्न,

लवद्याियमा बगैचाको
िअवय यकता र महत्व

-

र्ोहोरमैिाको वगाकरण (कुलहने र
नकुलहने) तथा व्यवस्थापन गने तररका
भन्न

र्ोहोरमैिाको वगाकरण
(कुलहने, नकुलहने ) व्यवस्थापन
गने तररका

बगैचाको लचत्र तथा लभलडयो हररयािी र स्वच्छ वातावरणसिंग
प्रदियन गने र बगै ँचाको
सम्बलन्धत प्रिनोिर गने
पररचय लदने
स्वच्छ र सर्ा स्थानको
लचत्र प्रदियन गरी
स्वच्छताको पररचय स्पष्ट
पाने
लवद्याियमा बगैचा भए
िऄविोकन गरािईने
लवद्याियमा बगैचाको
िअवय यकता र महत्व वारे
भन्ने

िऄविोकनबाट कुलहने र नकुलहने
र्ोहोरहरुको नाम पलहचान गनय
िगािईनेर ती र्ोहोरजन्य वस्तुहरुिािइ
कसरी व्यवस्थापन गनय सलकन्छ ?
प्रश्नोिर लवलधबाट तररकाहरु पलहचान
गनय िगािईनेसरसर्ािआ गदाय वातावरण

३०

लवद्याियमा बगै ँचाको िअवय यकता र
महत्व वारे प्रश्नहरु सोधेर

र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन गदाय गनपयु ने
कुराहरु भन्न िगाएर
घर तथा लवद्यािय वरपर भएका
र्ोहोरिािइ कुलहने र नकुलहने रुपमा
वलगयकरण गनय िगाएर
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स्वस््य हुने एवम् रोगहरु निाग्ने जस्ता र्ोहोरमैिाको व्यवस्थापनमा
र्ािआदा हुने कुरा भन्ने र छिर्ि
सहभागी भए नभएको िऄविोकन
गरािईने
गरे र
घर वरपर लवद्यािय तथा
समदु ायस्तरमा सरसर्ािआ गरे को िऄसि
िऄभ्यासिािइ श्रव्यदृय य तथा लचत्रको
माध्यमबाट प्रष्ट पाने । यस्ता
श्रधयदृय यिािइलवद्याियको
िअलधकाररक सामालजक सञ्जािमा
प्रकालित गने

५. लवपद्
सावधानी र
सरु क्षा
व्यवस्थापन

लवद्याियको वातावरण सर्ा राख्ने
काययमा सहभागी भए नभएको
िऄविोकन गरे र

घर र लवद्याियको सरसर्ािआमा
सहयोग गनय,

घर र लवद्याियको सरसर्ािआमा
सहयोग

घर तथा लवद्यािय वरपर भएका
स्थानीय क्षेत्रमा भएका पानीका
जिस्रोतको िईपयोग के –के काममा
स्रोतको िईपयोगको बारे मा भन्न
िईपयोग गनय सलकन्छ भन्ने बारे छिर्ि िगाएर
गने
घर तथा लवद्याियमा पानीको
लमतव्ययी तररकािे प्रयोग गरे
नगरे को िऄविोकन गरे र

घर र लवद्याियमा पानीका स्रोतको
िईपयोग

घर र लवद्याियमा पानीका
स्रोतको िईपयोग

गने तररका भन्न ।

गने तररका

पानीिािइ लपिईन, खाना पकािईन, सर्ा
गनय, लसचािआ गनय प्रयोग गनय सलकने
कुराको जानकारी लददै पानीको
लमतव्ययी प्रयोगका बारे मा जानकारी
लदने

लवपदक
् ा स्वरुपहरु बतािईन

लवपद् र यसका स्वरुपहरु

बाढी र िअगिागी हुने कारणहरु
बतािईन
जेब्रा क्रस, सडकमा बनािआएका

पानीिािइ िअवय यकता िऄनसु ार घर
तथा लवद्याियमा लवलभन्न काययमा
प्रयोग गरे नगरे को िऄविोकन गरे र

लवपदक
लवषयवस्तुमा िअधाररत प्रश्नहरु सोध्ने
् ा कारणहरुबारे छिर्ि गनय
िगािईने, छिर्िमा िईठे का
जोडा लमिािईने प्रश्नहरु
बाढी र िअगिागी हुने कारणहरु
लवषयहरुिािइ लटपोट गदै मानव लसलजयत
हो या प्राकृ लतक हो तालिका बनािइ
खािी ठाँिउ भने प्रश्नहरु
जेब्रा क्रस, सडकमा बनािआएका छुट्टयािईन िगािईने िअवय यकता
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सङ्के तको िऄथय र सो िऄनसु ारको
प्रयोग गनय

सङ्के तको िऄथय र प्रयोग

िऄनसु ार लिक्षकिे सहजीकरण गने
बाढी र िअगिागीका कारणहरु
छिर्ि गने, के -कस्ता कारणिे गदाय
बाढी र िअगिागीका घटना हुन्छन्
भनी लवद्याथाहरुको भनािइ लटपोट
गररलदने
सडकमा रालखएका रालर्क सङ्के त र
सडक सङ्के तहरुको छिर्ि
गरािईने,लदिआएका सङ्के तहरुको िऄथय र
सोको लनदेिन के हो भनी छिर्ि गने
र एकिअपसमा प्रश्नोिर गनय िगािईने

६. हाम्रो सम्पदा

स्थानीय समदु ायलभत्र रहेकासम्पदा र
पययटकीय स्थिहरुको पलहचान गरी
सामान्य पररचय लदन

समदु ाय लभत्रका
मठमलन्दर,गम्ु बा, मलस्जद,चचय,
नदीनािा, पोखरी तथा
वनजगिं िको नाम र स्थान
समदु ाय वरपर रहेका
सम्पदाहरुको महत्व

- प्रमख
ू सम्पदाहरुको लचत्र, पोष्टर,
िऄवलस्थती सम्बन्धी नक्सा, चाटयको
प्रयोग गने
- सम्पदाहरुको िऄलडयो, लभलडयो तथा
वृतलचत्र प्रयोग गने

लचत्र वणयन,

७

सम्पदाहरुको लचत्रद्वारा पलहचान
गरािईने,
जोडा लमिािईने,
मौलखक प्रश्नोिर,

कृ ष्ट्णसार सिंरक्षणक्षेत्रको सामान्य
पररचय, लविेषता
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कक्षा ४
क्षेत्र/एकाआ/वथम
१. हाम्रो गि
ु ररया

वसकाआ ईपलवधध
गि
ु ररयाको भौगोलिक िऄवस्था
(सीमाना र क्षेत्रर्ि) भन्न

नगरपालिका लभत्रका वडाहरुको
सख्िं या वडा कायायियहरुको
ठे गाना भन्न

मख्
ु य विषयिस्तु र
विषयिस्तुको
विस्तृतीकरण
गि
ु ररयाको भौगोलिक
िऄवस्था (सीमाना र
क्षेत्रर्ि)

नगरपालिका लभत्रका
वडाहरुको सख्िं या वडा
कायायियहरुको ठे गाना

सम्भावित वशक्षण वसकाआ वक्रयाकलाप
िुलम्बनी प्रदेिको नक्सामा गि
ु ररया
नगरपालिकाको सीमाना पिा िगािईन
िगािईने
- गि
ु ररया नगरपालिकाको क्षेत्रर्ि र
सीमानाको जानकारी लदने
गि
ु ररया नगरपालिकाको नक्सामा १२
वडाहरुको िऄवलस्थलत देखािईने
-

-

-

सम्भावित मल्ू याङ्कन प्रवक्रया

काया घ.

िुलम्बनी प्रदेिको नक्सामा गि
ु ररया
नगरपालिका पलहचान गनय िगाएर
गि
ु ररया नगरपालिकाको क्षेत्रर्ि
तथा सीमाना भन्न िगाएर

३१

नगरपालिकाको नक्सामा वडाहरु
पलहचान गनय िगाएर
वडाहरुको िऄवलस्थलत वडाहरुको
सिंख्या र वडा काययियहरुको ठे गाना
भन्न िगाएर

नगरपालिकालभत्रको जनसङ्ख्या नगरपालिकालभत्रको
(मलहिा र परुु षको त्याङ्क
जनसङ्ख्या (मलहिा र
भन्न)
परुु षको त्याङ्क)

त्याङ्क प्रस्ततु गदै छिर्ि गने

गि
ु ररया नगरपालिका लभत्रको जनसङ्ख्या
भन्न िगाएर

नगरपालिकालभत्रका मख्ु य
सडकहरु पलहचान गनय

नगरपालिकालभत्रका मख्ु य
सडकहरु पलहचान

श्रधयदृय य सामग्री प्रदियन गरी मख्ु य मख्ु य
सडकहरु पलहचान गरािईने

नगरपालिका लभत्रका मख्ु य सडकहरुको
नाम र िऄवलस्थलत भन्न िगाएर

नगरपालिकामा िअय िअजयनका
िालग गररने लक्रयाकिापहरुको
सचू ी तयार पानय

नगरपालिकामा िअय
िअजयनका िालग गररने
लक्रयाकिापहरु

-

-

िअय िअजयनका िालग िअफ्नो घरमा के
कस्ता व्यावसालयक लक्रयाकिापहरु गररने
गररएको छ भन्न िगािईने
नगरपालिका लभत्र कुन कुन कायय गदाय
िअलथयक पक्षमा टेवा पग्ु छ छिर्ि गनय

नगरपालिकामा िअय िअजयन गनय गररने
काययहरु र िअम्दानीका मख्ु य मख्ु य स्रोतहरु
भन्न िगाएर
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िगािईने
२. हाम्रो सिंस्कार, िअ-िअफ्ना नातेदारहरुको नाम
सँस्कृ लत
र ठे गाना र रीलतररवाज भन्न
परम्परा

िअ-िअफ्ना नातेदारको
नाम ठे गाना तथा
रीलतररवाजको नाम

लवद्याथाहरुिािइ िअफ्नो नातेदार, लतनीहरुको
नाम ठे गाना तथा रीलतररवाजको बारे मा
िऄभ्यासमि
ू क छिर्ि गरािईने

नातेदारका नाम ठे गाना तथा रीलतररवाज
सोधेर

सामालजक लिष्टाचार तथा
लनयमहरु पािना गनय

सामालजक लिष्टाचार तथा
लनयमहरु

लवद्याथाहरुिािइ समाजका लवलिष्ट व्यलिहरुसँग
गररने लिष्टाचार तथा लनयम सम्बन्धी सिंवाद ,
नाटक िअलदका माध्यमबाट छिर्ि गरािईने

सामालजक लिष्टाचार तथा लनयम पािना
सम्बन्धी िऄविोकन गरे र

िअर्ूिे मनािईने चाडपवय (दिै ँ,
लतहार, माघी, िइद,छठ, ल्होसार,
रमजान, मोहरय म, तीज, लक्रस्मस
डे, करुवाचौथ, लजलतया, लववाह
पञ्चमी, भयरी, गलु डिंया,
रक्षाबन्धन,,सकट, सेतुवा)
िअलदको पररचय लदन

िअर्ूिे मनािईने चाडपवय
(दिै ँ, लतहार,माघी, िइद,
छठ, ल्होसार, रमजान,
मोहरय म, तीज, लक्रस्मस डे,
करुवाचौथ, लजलतया,
लववाह पञ्चमी, भयरी,
गलु डिंया, रक्षाबन्धन,,सकट,
सेतुवा) िअलदको पररचय

लवद्याथाहरुिािइ िअर्ूिे मनािईने चाडपवयहरुको चाडपवयमा गररने लक्रयाकिापहरुको बारे मा
सचू ी बनािईन िगािइ श्रव्य दृय य माध्यमबाट
सामान्य पररचय भन्न िगाएर
छिर्ि गरािइ लवद्याथािे मान्ने चाडपवयमा गररने
मख्ु य लक्रयाकिापहरु भन्न िगािइ र सामान्य
पररचय सलहत छिर्ि गरािईने

नगरपालिकालभत्रको सामालजक,
साँस्कृ लतक तथा धालमयक
िऄवस्थाको पररचय लदन

नगरपालिका लभत्रको
सामालजक, साँस्कृ लतक
तथा धालमयक िऄवस्थाको
पररचय

नगरपालिकालभत्रको सामालजक, साँस्कृ लतक
तथा धालमयक िऄवस्थाको बारे मा लचत्र, पोस्टर
तथा श्रव्यदृय यका माध्यमबाट छिर्ि गरािइ
जानकारी लदने

िअफ्नो सममदु ायमा जन्म तथा
मृत्यु सिंस्कारको पररचय लदन

िअफ्नो समदु ायमा जन्म
तथा मृत्यु सिंस्कारको
पररचय

लवद्याथाहरुिािइ िअफ्नो घर तथा समदु ायमा जन्म जन्म तथा मृत्यु सिंस्कारका बारे मा सोधेर
तथा मृत्यमु ा गररने सिंस्कारहरुकाबारे मा छिर्ि
गरािईने यसमा िअवय यकता िऄनसु ार स्थानीय
धमयगरुु हरुको सहयोग लिने

टोि समदु ायका
मालनसहरुिे िअय

स्थानीय मालनसहरुिे िअय िअजयनका िालग
गरररहेका कामहरुको बारे मा जानकारी गरािईँदै

३. स्थानीय पेिा िअफ्नो टोि समदु ायका
व्यवसाय र मालनसहरुिे िअय िअजयनका

३१

नगरपालिकालभत्रको सामालजक, साँस्कृ लतक
तथा धालमयक िऄवस्थाको बारे मा सोधेर

स्थानीय रुपमा िअय िअजयनका िालग गररने
कामहरुबारे सोधेर

१८

32

प्रलवलध

िालग गने कामहरु भन्न

िअजयनका िालग गने
कामहरु

िऄलभभावकहरुिे िअय िअजयनका िालग
गरररहेका स्थानीय पेसाहरुबारे छिर्ि गरािईने

परम्परागत पख्ु यौिी लसपको
प्रयोगबाट बनािआएका वस्तुहरु

पख्ु यौिी लसप र स्थानीय
सामग्रीहरुको प्रयोगद्वारा
लनमायण गररने सामग्रीहरु र
तीनको प्रयोगबारे छिर्ि
गरािईने (हेल्का, लडलिया
(झप्कलनया), खैंचा, गैंजा
मटका, टोकरी (झौवा)
जाि िअलद) यस्तै िऄन्य
सामग्रीहरुको नाम र काम
भन्न िगािईने

सभिं व भएसम्म घरबाट स्थानीय पख्ु यौिी
लसपबाट बनेका सामग्रीहरु कक्षामा ल्यािईन
िागाएर प्रदियन गरी नाम र प्रयोगबारे जानकारी
लदने

मौसमी तथा बेमौसमी रुपमा मौसमी तथा बेमौसमी
गािईँघरमा िईत्पादन गररने कृ लष रुपमा गािईँघरमा िईत्पादन
िईपजहरुको पलहचान गरी यसको गररने कृ लष िईपज
महत्व भन्न
४. हररयािी
हररयािी र स्वच्छ नगर हुनक
ु ो
लवद्यािय र र्ािआदा भन्न
स्वच्छ नगर

हररयािी र स्वच्छ नगर
हुनक
ु ो र्ािआदा

हररयािी र स्वच्छ नगर बनािईने हररयािी र स्वच्छ नगर
िईपाय भन्न
बनािईने िईपाय

परापवू य कािदेलख प्रयोग गररँ दै िअएका
लसपहरुबाट बनािआएका सामग्रीहरुको नाम
भन्न िगाएर

लवद्याियको नलजकमा गररएको तरकारी खेतीको मौसमी र बेमौसमी कृ लष िईपजहरुको नाम
िऄविोकन गरािईने
सोधेर
कृ लष िईपजहरुको लचत्र बनािईनिगाएर
लिक्षक लवद्याथालवचको िऄन्तरलक्रयाबाट
हररयािी वातावरणबाट हुने र्ािआदाहरुको
पलहचान गने

हाम्रो घरिअँगन हररयािी र स्वच्छ भएमा
कस्तो महससु हुन्छ भनी प्रश्न गने

िअफ्नो वस्ती वरपर स्वच्छ वातावरण भएमा
हामीिािइ के -कस्ता र्ािआदाहरु हुन्छन् ? भनी
स्पष्ट पाने

नगरिािइ हररयािी र स्वच्छ बनािईन के गनयु
पिाय भनी सोध्ने

३०

नगरिािइ हररयािीमय र स्वच्छ बनािईने
तरीकाहरु खोजी गनय पररयोजना कायय लदने
र्ोहोरमैिािे स्थानीयस्तरमा

र्ोहोरमैिािे

घर, लवद्यािय,िऄस्पताि,कारखानाबाट लनस्कने

घर,लवद्यािय,िऄस्पताि,कारखानाबाट
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पारे को िऄसर भन्न

स्थानीयस्तरमा पारे को
िऄसरको पलहचान

र्ोहरिे स्थानीयस्तरमा पारे को िऄसर
लनस्कने र्ोहरिे स्थानीयस्तरमा पारे को
(स्वास््य,वातावरण, कृ लष िअलद ) सम्बन्धमा
िऄसर (स्वास््य,वातावरण, कृ लष िअलद)
श्रव्यदृय य सामग्री िअलदको माध्यमबाट छिर्ि बारे भन्न िगाएर
गरािईने

र्ोहोरमैिाको वगाकरण र
व्यवस्थापन गनय

र्ोहोरमैिाको वगाकरण
(जस्तैिः ठोस र तरि) र
व्यवस्थापन

घर,लवद्यािय,िऄस्पताि,कारखाना,लवकास
लनमायण िअलदबाट हुने र्ोहरिािइ वगाकरण गनय
िगािईने र ती र्ोहरिािइ सामान्यतया ठोस (
कुलहने र नकुलहने ),तरि र ग्यास गरी तीन
समहु मा वलगयकरण गनय सलकने कुरा भन्नेयी
लवलभन्न माध्यमबाट िईत्पन्न हुनेर्ोहरहरुिािइ
िईलचत तररकािे लवसजयन गने, मि बनािईने,
प्रिोधन गने कायय गनपयु ने कुरा भन्ने र
व्यवस्थापन गने तररका भन्ने

नगरपालिका क्षेत्रमा भएको
नगरपालिका क्षेत्रमा भएको नगरपालिकालभत्र भएको पानीका स्रोतहरुको
जिस्रोतको पररचय लदन र प्रयोग जिस्रोतको पररचय र
िऄविोकन गरािइ लतनीहरुको पररचय (प्राकृ लतक
गनय ।
प्रयोग
, कृ लत्रमवषाय, कुवा, नदी ) गरािईने
नगरपालिकालभत्र भएको पानीका स्रोतहरुको
िईपयोग कहाँ र कसरी गनय सलकन्छ भन्ने बारे
छिर्ि गरािईने
पानीिािइ लपिईन, खाना बनािईन, सर्ा गनय,
लसचािइ गनय सलकन्छ भन्ने बारे मा छिर्ि गने

र्ोहरमैिाको वगाकरण बारे प्रश्न गने

यस्ता र्ोहरहरुिािइ कसरी लवसजयन गनय
सलकन्छ ? भनी सोध्ने

नगरपालिकालभत्र भएको जिस्रोतको
िईपयोग भन्न िगाएर
पानीको लमतव्ययी तररकािे प्रयोग गरे
नगरे को िऄविोकन गरे र

पानीको प्रयोग सम्बन्धी प्रश्नहरु सोधेर

िईपिधध पानीिािइ लमतधययी तररकािे सदपु योग
गनयपु ने कुराको जानकारी लदने
५. लवपद् ,
सावधानी र

लवपद् (बाढी/िअगिागी) को
समयमा तत्काि गनपयु ने काययहरु

-बाढी र िअगिागीको
समयमा तत्काि गनपयु ने

-

बाढी र िअगिागीको समयमा तत्काि
गनयपु ने काययहरु के के हुनसक्छन,्

-

बाढीको समयमा तत्काि
िऄपनािईनपु ने सावधानीहरु के के हुन

१२
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सरु क्षा
व्यवस्थापन

६. हाम्रो सम्पदा

छिर्ि गरािईँदा प्रात ग भएका कुराहरु
बँदु ागत रुपमा लटपोट गने र छुटेका
-बाढी र िअगिागीबाट हुने
लवपदबाट हुने िऄसरहरु भन्न
बँदु ाहरुिािइ लिक्षकिे थप गरी
िऄसरहरु
सहजीकरण गररलदने
सडक पार गदाय ध्यान लदनपु ने
- लवपद(् बाढी/पलहरो) पिात् समदु ायमा
- सडक पार गदाय ध्यान
कुराहरु भन्न
देलखने स्वास््य लिक्षा र िअलथयक क्षेत्रमा
लदनपु ने कुराहरु
पने िऄसरहरुका बारे मा भन्न िगािईने र
छिर्ि गने
- सडक पार गदाय ध्यान लदनपु ने कुराहरु के
के हुन् ? छिर्ि गनय िगािईने र लटपोट
गदै जाने
- लवषयवस्तुसँग सम्बलन्धत श्रव्यदृय य
सामग्रीको प्रयोग गरी लिक्षण लसकािआ
लक्रयाकिापमा सहभागी गरािईने
िअफ्नो वडामा िऄवलस्थत
वडाक्षेत्रलभत्रका प्राकृ लतक - प्रमख
ु सम्पदाहरुको लचत्र, पोस्टर, िऄवलस्थलत
सम्पदाहरुको सामान्य पररचय
तथा ऐलतहालसक सम्पदा, सम्बन्धी नक्सा, चाटयको प्रयोग गने
चौतारा, मेिा, जात्रा,
लदन
- सम्पदाहरुको िऄलडयो, लभलडयो तथा वृिलचत्र
चाडपवय तथा पययटकीय
प्रयोग गने
सम्पदाहरुको पररचय,
महत्व, सिंरक्षण र लवकास - सम्पदाहरुको िऄविोकनका िअधारमा प्रश्नोिर
गरािईने
कृ ष्ट्णसार सिंरक्षणक्षेत्रको
सामान्य पररचय, लविेषता
र पययटकीय तथा
वातावरणीय महत्व
बतािईन

काययहरु

-

सक्छन् ?
िअगिागीको समयमा िऄपनािईनपु ने
सावधानीहरु के के हुन सक्छन् ?
लवपद् पिात स्वास््यमा पने
िऄसरहरु के के हुन सक्छन् ?
सडक पार गदाय ध्यान लदनपु ने
कुराहरु के के हुन् ?
सम्बलन्धत लवषयवस्तमु ा प्रश्नहरु
तयार गरी खािी ठाँिउ भने, जोडा
लमिािईने प्रश्नहरु सोध्ने

लचत्र वणयन,

६

सम्पदाहरुको लचत्रद्वारा पलहचान गरािईने,
जोडा लमिािईने, ठीक बेठीक छुट्यािईने
लिलखत तथा मौलखक प्रश्नोिर
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कक्षा ५
क्षेत्र/एकाआ/वथम

१. हाम्रो गि
ु ररया

२. हाम्रो सिंस्कार,
सँस्कृ लत र
परम्परा

वसकाआ ईपलवधध

मुख्य विषयिस्तु र
विषयिस्तुको
विस्तृतीकरण

सम्भावित वशक्षण वसकाआ वक्रयाकलाप

सम्भावित मूल्याङ्कन प्रवक्रया

गि
ु ररया नगरपालिकाको
नामाकरणको बारे मा बतािईन

नगरपालिकाको नामाकरण

िअर्ू बस्ने वडाको नक्सा कोनय र
नक्सामा मख्ु य मख्ु य स्थानहरु
देखािईन

िअर्ू बस्ने वडाको
नक्साकोनय र नक्सामा मख्ु य
मख्ु य स्थानहरु

नगरपालिकाको नाम गि
ु ररया रहनक
ु ो कारण - नगरपालिकाको नाम गि
ु ररया रहुनक
ु ो
भन्ने
कारण सोधेर
- समदु ायका जेष्ठ सदस्य, लवद्वान तथा
जानकार व्यलििािइ स्रोतव्यलिको रुपमा
िअमन्त्रण गरी नगरपालिकाको नामाकरणको
िआलतहास बारे मा छिर्ि गने
नक्सा कोनय लसकािईँदै नगरपालिकाको नक्सामा
नक्सा कोरे को िऄविोकन गरे र
देखािआएका वडाहरुको सीमाना र मख्ु य मख्ु य
स्थानहरुबारे छिर्ि गरािईने

नगरपालिका लभत्रका वडा
िऄनसु ारको जनसङ्ख्या भन्न

नगरपालिका लभत्रका वडा
िऄनसु ारको जनसङ्ख्या

िईपिधध सन्दभय सामग्री प्रयोग गदै वडािऄनसु ारको वडािऄनसु ारको जनसङ्ख्या भन्न िगाएर
जनसङ्ख्या प्रस्ततु गरी छिर्ि गने

नगरपालिकाको िअयस्रोत
पलहचान गनय

नगरपालिकाको िअयस्रोत

नगरपालिकाका लजम्मेवार व्यलिववहरुिािइ
िअमन्त्रण गरी नगरपालिकाको िअम्दानीका
स्रोतहरु बारे भन्न िगािईने

िअफ्नो समदु ायमा जन्म तथा मृत्यु िअफ्नो समदु ायमा जन्म
सिंस्कारको पररचय लदन र महवव
तथा मृत्यु सिंस्कार
भन्न

ब्रतबन्ध/मण्ु डन तथा लववाह
सिंस्कार (जन्ती, बरात, पैपज्ु जी)

-

२४

नगरपालिकाको मख्ु य िअयस्रोत भन्न िगाएर

लवद्याथाहरुिािइ िअफ्नो घर तथा समदु ायमा जन्म जन्म तथा मृत्यु सिंस्कारको पररचय तथा
तथा मृत्यु पिात गररने सिंस्कारका बारे मा छिर्ि महवव सोधेर
गरािइ श्रव्यदृय य सामग्रीका माध्यमबाट ती
सिंस्कारहरु प्रदियन गरी पररचय तथा महववबारे
जानकारी लदने

ब्रतबन्ध/मण्ु डन तथा लववाह ब्रतबन्ध/मण्ु डन तथा लववाह सिंस्कार झलल्कने
सिंस्कार (जन्ती, बरात,
लवलभन्न श्रव्यदृय य सामग्रीहरु प्रदियन गरी सो
सम्बन्धी पररचय लदँदै सिंस्कारमा गररने

काया घ.

२९

ब्रतबन्ध/मण्ु डन तथा लववाह सिंस्कार(जन्ती,
बरात, पैपज्ु जी) बारे पररचय तथा महवव
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३. स्थानीय पेिा,
व्यवसाय र
प्रलवलध

को पररचय लदन र महवव भन्न

पैपज्ु जी)

लक्रयाकिापबारे छिर्ि गरािइ लयनको महववबारे
जानकारी लदने

सोधेर

कृ ष्ट्ण जन्माष्टमी, गरुु पणू ामा (व्यास
जयन्ती, भयरी), िऄट्वारी, िऄनिर
(िऄनन्त चतदु ि
य ी), करुवा चौथ,
रमजान िगायतका पवयको पररचय
लदन तथा महवव भन्न

कृ ष्ट्ण जन्माष्टमी, गरुु पणू ामा
(व्यास जयन्ती,
भयरी)िऄट्वारी, िऄनिर
(िऄनन्त चतदु ि
य ी), करुवा
चौथ, रमजान

कृ ष्ट्ण जन्माष्टमी, गरुु पणू ामा (व्यास जयन्ती, भयरी)
िऄट्वारी, िऄनिर (िऄनन्त चतदु ि
य ी), करुवा चौथ,
रमजान मनािईने लवलभन्न लकलसमका लचत्र तथा
श्रव्यदृय य सामग्रीहरु प्रदियन र िऄलभनय गनय िगािइ
सो पवयमा गररने लक्रयकिापबारे छिर्ि गरािइ
लयनको महववबारे जानकारी लदने

कृ ष्ट्ण जन्माष्टमी, गरुु पणू ामा (व्यास जयन्ती,
भयरी) िऄट्वारी, िऄनिर (िऄनन्त चतदु ि
य ी),
करुवा चौथ,रमजान पवयको पररचय तथा
महवव सोधेर

नगरपालिकालभत्रको सामालजक,
साँस्कृ लतक, धालमयक तथा
समदु ायगत िऄवस्थाको महवव
भन्न

नगरपालिकालभत्रको
सामालजक, साँस्कृ लतक,
धालमयक तथा समदु ायगत
िऄवस्था

नगरपालिकालभत्रको सामालजक, साँस्कृ लतक,
नगरपालिकालभत्रको सामालजक, साँस्कृ लतक,
धालमयक तथा समदु ायगत िऄवस्था झलल्कने
धालमयक तथा समदु ायगत िऄवस्थाको
लवलभन्न श्रव्यदृय य सामग्रीहरु प्रदियन गरी छिर्ि महववबारे सोधेर
गरािईने

नगरपालिकालभत्रका प्रचलित
रीलतररवाज र परम्पराको महवव
भन्न

नगरपालिकालभत्रका
प्रचलित रीलतररवाज र
परम्परा

नगरपालिकालभत्रका प्रचलित रीलतररवाज र
नगरपालिकालभत्रका प्रचलित रीलतररवाज र
परम्पराहरुको सचू ी तयार गरी कक्षाकोठामा
परम्पराको महवव भन्न िगाएर
प्रदियन गनय िगािइ समहू गत रुपमा छिर्ि गरािईने

परम्परागत हस्तकिाबाट बनािआने
बस्तहु रुको नाम सलहत पलहचान
गनय

परम्परागत हस्तकिाबाट
बनािआने बस्तहु रु जस्तैिः लबराय,
डेहरे ी, चल्ु हो, लढकी, जाँतो
(चलकया), ओखिी मसु ि
(पाहारुवा), लसिौटो,
िअलदको नाम सलहत
पलहचान

परम्परगत लसपमा िअधाररत रहेर कँु देर वा खोपेर
ढुङ्गा तथा काठबाट सामग्रीहरु लनमायण गदै
गररएका लभलडयो सामग्री प्रस्ततु गने वा स्थानीय
स्तरमै िईपिधध भएमा िऄविोकन गरािईने ।

कृ लष िईत्पादनसँग सम्बलन्धत
सामान्य लसपको बारे मा भन्न

खेतको तयारी िअिी
खेतबारीमा बािी िगािईनु पलहिे गररने वा गनयपु ने
िगािईने, जोत्ने, माटोको
तयारीका बारे मा छिर्ि गने
तयारी तथा िईपचार,
पानीको व्यवस्था, मि तथा

सम्बलन्धत लक्रयाकिापमा िअधाररत रहेर
प्रश्नहरु सोधेर वा िईनीहरुिािइ स–साना
नमनू ाहरु तयार गने पररयोजना कायय लदएर

१७

खेतबारीमा खेती गनयपु लहिे के के तयारीहरु
गनयु पदयछ ? चरणवर्द् रुपमा िेख्न वा भन्न
िगाएर
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बीिई लबजन
मौसमी तथा बेमौसमी कृ लष िईत्पालदत कृ लष िईपजहरु
िईत्पादनहरुको बजारीकरण र बजारमा लवक्री तथा
भण्डारणबारे जान्न
भण्डारण
४. हररयािी
लवद्यािय र
स्वच्छ नगर

नगरपालिकामा पािआने हररयािी
क्षेत्रको महत्व वणयन गनय,

नगरपालिकामा पािआने
हररयािी क्षेत्रको महत्व

कृ लष िईपजहरु र यसको भण्डारणको महत्वबारे
बझु ािईने

कृ लष िईपजहरु भण्डारण गनयक
ु ो महत्व सोधेर

नगरपालिकामा पािआने हररयािी क्षेत्रको महत्व
वारे छिर्ि गने

नगरपालिकामा पािआने हररयािी क्षेत्रको
महत्व भन्न िगाएर

लवद्याियलभत्र तथा लवद्यािय वरपर वृक्षारोपण
काययमा सहभागी गरािईने

लवद्याियको वृक्षारोपण काययमा सहभागी
भए नभएको िऄविोकन गरे र

बािबगैंचा र वृक्षारोपणमा
सहभागी हुन

बािबगैचा र वृक्षारोपणमा
सहभागी

लवद्याथाहरुिािइ बािबगैचा लनमायणमा सहभागी
गरािईने

लवद्याियको बािबगैचा लनमायणमा सहयोग
गरे नगरे को िऄविोकन गरे र

नगरपालिका क्षेत्रमा पािआने
हररयािी क्षेत्रको सिंरक्षणमा
लवद्याथाको भलू मका पलहचान गनय

नगरपालिका क्षेत्रमा पािआने
हररयािी क्षेत्रको सिंरक्षणमा
लवद्याथाको भलू मका
पलहचान

नगरपालिका क्षेत्रमा पािआने हररयािी क्षेत्रको
सिंरक्षणमा लवद्याथाको भलू मका पलहचान गनय
िगािईने

हररयािी क्षेत्रको सरिं क्षणमा लवद्याथाको
भलू मका वारे छोटो िेख िेख्न िगाएर

स्थानीय क्षेत्रमा र्ोहोरमैिाको
व्यवस्थापनका िईपायको खोजी
गनय

स्थानीय क्षेत्रमा
र्ोहोरमैिाको
व्यवस्थापनका िईपायको
खोजी(जस्तै कम प्रयोग गने,
पनु िः प्रयोग गने र पनु िः
चक्रण गने)

लवद्यािय तथा स्थानीय क्षेत्रमा भएको र्ोहरमैिा
व्यवस्थापनका िईपायहरुको खोजी ( जस्तै कम
प्रयोग गने, पनु प्रयोग गने र पनु चक्रण गने ) गरी
छिर्ि गरािईने

नगरपालिका क्षेत्रमा भएका
जिस्रोतको प्रदषु णको कारण र
िऄसर पलहचान गनय

नगरपालिका क्षेत्रमा भएको जिप्रदषु णका बारे मा मलष्ट्तष्ट्क मन्थन गरािईने र
जिस्रोत प्रदषु णको कारण र िऄसर भन्न िगािईने
िऄसर पलहचान

२९

हररयािी क्षेत्रको सरिं क्षणमा लवद्याथाको भलू मका
िीषयकमा विृ त्किा प्रलतयोलगता गरािईने
घर तथा लवद्याियबाट लनस्के का र्ोहरमैिा
व्यवस्थापन गरे नगरे को िऄविोकन गरे र

जिप्रदषु ण हुने कारणहरु भन्न िगाएर
जिप्रदषु णबाट देलखएका िऄसरहरु भन्न
िगाएर
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५. लवपद् सावधानी लवपद् (हावाहुरी/ िअँधी, बाढी,
िअगिागी) बाट बच्ने िईपायहरु
र सरु क्षा
बतािईन तथा िऄविम्बन गनय
व्यवस्थापन

६. हाम्रो सम्पदा

हावाहुरी/िअँधी,बाढी र
िअगिागीबाट बच्ने िईपायर
िऄविम्बन गने तररका

हावाहुरी/िअँधी, बाढी र िअगिागीबाट
- सम्बलन्धत िईदेशेय य परू ा गनय
बच्ने िईपायहरु के के हुनसक्दछन,् क्रमैसँग
लवषयवस्तसु ँग सम्बलन्धत प्रश्नहरु
छिर्ि गरािईने, लवद्याथाहरुिे भनेका
तयार गरी मल्ू याङ्कन गने
िईपायहरु बदँु ागत लटपोट गरी लिक्षकिे
- जोडा लमिािईने
लवपदक
् ो समयमा िऄलभभावकको लवपदक
् ो समयमा
िअवय यकता िऄनसु ार सहजीकरण गरी
- खािी ठाँिउ भने
भलू मका बतािईन
िऄलभभावकको भलू मका
बोध गरािईने
- लठक बेलठक छुट्यािईने
- बोध गररएका कुराहरुिािइ िअफ्नो
- िईदेशेय य हालसि भए वा नभएको
जीवनमा िऄविम्बन गनय प्रेररत गने
मौलखक रुपमा प्रश्नहरु सोधेर
रालर्क लचह्न र सङ्के तको रालर्क लचन्ह र सङ्के तको
- सडकमा प्रयोग हुने रालर्क लचन्हको
पलहचान तथा िऄथय बतािईन
पलहचान र सोको िऄथय
पोस्टर प्रयोग गरी सबै लचन्हको िऄथयका
बारे मा छिर्ि गरािइ पलहचान गनय
नसके का रालर्क सङ्के तिािइ लिक्षकिे
सहजीकरण गररलदने
- लवपद् व्यवस्थापनमा िऄलभभावकको
भलू मकाका बारे मा छिर्ि गरी महववपणू य
कुराहरुिािइ लटपोट गने
नगरक्षेत्रलभत्रका सम्पदा सिंरक्षण र गि
- सम्पदाहरुको क्षेत्रभ्रमण गरािईने
लचत्र वणयन, सम्पदाहरुको लचत्रद्वारा पलहचान
ु ररया नगरपालिका
यसको लववेकिीि प्रयोगमा
क्षेत्रलभत्रका सम्पदाहरुको
गरािईने, जोडा लमिािईने, लिलखत तथा
- सम्पदाहरुकाबारे मा बनािआएका श्रव्यदृष्ट्य
िऄग्रसर हुन
पररचय, महत्व र सिंरक्षणका
मौलखक प्रश्नोिर, खािी ठाँिई भने
सामग्रीहरुको प्रदियन गने
िईपायहरु
- छिर्ि गरािईने
कृ ष्ट्णसारको महत्व रसिंरक्षणका
कृ ष्ट्णसार सिंरक्षण क्षेत्रका
िईपायहरु बतािईन
िालग गररएका सरिं क्षण र
लवकासका प्रयास तथा
कामहरु
-

१७
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कक्षा ६
क्षेत्र/एकाआ/वथम
१. हाम्रो गि
ु ररया

वसकाआ ईपलवधध
नगरपालिकाको नक्सा कोनय र
मख्ु य मख्ु य स्थानहरु देखािईन

मुख्य विषयिस्तु र
विषयिस्तुको
विस्तृतीकरण

सम्भावित वशक्षण वसकाआ वक्रयाकलाप

नगरपालिकाको नक्सा कोनय र मख्ु य मख्ु य स्थानहरु
-

२. हाम्रो सिंस्कार,

नक्सा कोने सरि लवधी (वगय, ग्रार्, रेलसङ,
टेम्प्िेट िअलद) को प्रयोग गरी
नगरपालिकाको नक्सा कोनय िऄभ्यास गरािईने
नक्सामा नगरपालिकाको मख्ु यमख्ु य स्थान
देखािईने र सिंकेत गने तररका लसकािईने तथा
िऄभ्यास गरािईने

सम्भावित मूल्याङ्कन प्रवक्रया
नगरपालिकाको नक्सा कोनय िगािइ
मख्ु यमख्ु य स्थान देखाएको र सिंकेत गरे को
िऄविोकन गरे र

वडा कायायियहरुबाट प्रदान गररने वडा कायायियहरुबाट प्रदान वडा कायायियबाट जनप्रलतलनलध वा
सेवासलु वधाहरुको बारे मा बतािईन गररने सेवासलु वधाहरु
कमयचारीहरुिािइ िअमन्त्रण गरी वडा कायायियिे
प्रदान गने सेवाहरुको बारे मा स्रोत कक्षा लिन
िगािईने

वडा कायायियिे प्रदान गने सेवाहरु भन्न
िगाएर

नगरलभत्र रहेका सरु क्षा लनकाय र
लतनीहरुको िऄवलस्थलत र
सेवाहरुबारे जानकारी लिन

नगरलभत्र रहेका सरु क्षा
लनकाय र लतनीहरुको
िऄवलस्थलत

सरु क्षा लनकायका प्रलतलनलधिािइ िअमन्त्रण गरी
सरु क्षा लनकायहरुको िऄवलस्थलत र िईि लनकायिे
प्रदान गने सेवाको जानकारी गरािईन िगािईने

सरु क्षा लनकायिे प्रदान गने सेवाहरुको बारे मा
भन्न िगाएर

िअ-िअफ्नो वडािे लिक्षा, यवु ा
तथा बािबालिकाको िालग तय
गरे का काययक्रमहरुका बारे मा
जानकारी हालसि गनय

िअ-िअफ्नो वडािे लिक्षा,
यवु ा तथा बािबालिकाका
िालग तय गरे का
काययक्रमहरु

िअ-िअफ्नो वडा कायायियको भ्रमण गरािइ वडािे
लिक्षा, यवु ा तथा बािबालिकाका िालग तय
गरे का काययक्रमहरुको लववरण तयार गरी कक्षामा
प्रस्ततु गनय िगािईने

िअ-िअफ्नोवडािे लिक्षा, यवु ा तथा
बािबालिकाका िालग तय गरे का
काययक्रमहरु समावेि गरी प्रलतवेदन तयार गनय
िगाएर

नगरपालिकाका
नगरपालिकाका
जनप्रलतलनलधहरुको पद र नाम भन्न जनप्रलतलनलधहरुको पद र
नाम

-

िअफ्नो समदु ायको भेषभषू ा र

लवद्याथाहरुिािइ िअर्ूिे मनािईने चाडपवय तथा

िअफ्नो समदु ायको भेषभषू ा

काया घ.
२६

नगरपालिकाका जनप्रलतलनलधहरुको पद र
नगरपालिकाका जनप्रलतलनलधहरुको पद र
नामिािइ चाटयमा प्रस्ततु गरी कक्षामा टाँस गनय नाम भन्न िगाएर
िगािईने
िअफ्नो समदु ायको भेषभषू ा र चाडपवयको

२६
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सँस्कृ लत र
परम्परा

३. स्थानीय पेिा,

व्यवसाय र

चाडपवयको सलिं क्षत ग पररचय लदन

र चाडपवयको सलिं क्षत ग पररचय भेषभषू ाका बारे मा छिर्ि गनय िगािइ सो
चाडपवयको बारे मा सिंलक्षत ग पररचयसलहत जानकारी
लदने

पररचय सोधेर

धालमयक/परु तालववक स्थिहरुको
पररचय लदन

धालमयक/परु तालववक
स्थिहरुको नाम तथा
पररचय

धालमयक तथा परु ािालत्वक स्थिहरुका बारे मा
लवद्याियको सेवाक्षेत्रलभत्र पने धालमयक तथा
परु ातालववक स्थिहरुको िघु िैलक्षक भ्रमण गरािइ
स्थिगत रुपमा जानकारी लदने

धालमयक/परु तालववक स्थिको पररचय लदन
िगाएर

समदु ायमा प्रचलित
िोकगीतहरुबारे जानकारी लििइ
िअफ्नो समदु ायका िोकगीत
गािईन

समदु ायमा प्रचलित
िोकगीतहरुको पररचय

समदु ायमा प्रचलित िोकगीतहरुका श्रव्यदृय य
कक्षामा प्रस्ततु गदै एकि तथा सामलु हक रुपमा
िऄभ्यास गनय िगािईने िऄवय यकता िऄनसु ार
समदु ायबाट लवज्ञ व्यलिहरु कक्षामा िईपलस्थत
गरािईने

समदु ायमा प्रचलित िोकगीत गािईन िगाएर

समदु ायमा प्रचलित
िोकगीतहरुबारे जानकारी लििइ
िअफ्नो समदु ायका िोकगीत
गािईन (जोडी नाच, लबरहा, बैंड
बाजा, लिल्िी घोडी, लववाह गीत,
माँगर, सोहर गीत)

समदु ायमा प्रचलित
िोकगीत गािईन (जोडी
नाच, लबरहा, बैंड बाजा,
लिल्िी घोडी, लववाह गीत,
माँगर, सोहर गीत),
िोकबाजा बजािईन तथा
िोकनृत्य प्रदियन

समदु ायमा प्रचलित िोकगीत, िोकबाजा र
समदु ायमा प्रचलित िोकगीत गायन गरी
िोकनृत्यको प्रदियन गने र िऄभ्यास गरािईनेयसका िोकबाजा र िोकनृत्य एकसाथ प्रदियन गनय
िालग लवज्ञ व्यलिहरु लवद्याियमा िईपलस्थत गराएर िगाएर
सामलू हक रुपमा प्रलिक्षणमि
ू क काययक्रमको
िअयोजना गने

बािलववाहबारे पररचय लदन

बािलववाहको पररचय

बािलववाह र यसिे समग्र मानव जीवन र
समदु ायमा पाने नकारात्मक प्रभावबारे लिक्षकको
सहयोगमा समाजका िऄनभु वी व्यलित्वहरुबाट
कक्षामा िईत्प्रेरणात्मक तथा सचेतनामि
ू क
छिर्ि गरािईने

बािलववाहको पररचय सोधेर

सभिं व भएसम्म परम्परागत हस्तकिाबाट तयार
गररएका सामाग्रीहरुको सिंकिन गरी प्रत्यक्ष
जानकारी लदने वा श्रधयदृय यका माध्यमबाट

सम्बलन्धत लसकािआ िईपिलधध हालसि भए
नभएको सम्बन्धमा परम्परागत हस्तकिाका

परम्परागत हस्तकिाबाट
परम्परागत हस्तकिाबाट
बनािआएका सामग्रीहरुको नाम भन्न बनािआएका सामग्रीहरु दनु ा
टपरी, चटािइ, स्याख,ु
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प्रलवलध

४. हररयािी

लवद्याियर
स्वच्छ नगर

र प्रयोग गनय

छतरी), हेल्का, सेिईखा,
छिर्ि गरािईने
ढलडया िअलदको नाम भन्न र
प्रयोग

सामग्रीहरुबारे सोधेर

धातबु ाट बनािआने िईपयोगी
बस्तहु रुको लनमायण, प्रयोग तथा
महत्व बतािईन

धातक
ु ा गरगहना तथा
मलू तयहरु बनािईने पेसा

परापवू यकािदेलख नै धातक
ु ा मतू ा तथा गरगहनाहरु
बनािआने गररएको जानकारी लदँदै कक्षामा यसको
महत्वका बारे मा छिर्ि गने

धातक
ु ा गरगहनाहरुको महत्वबारे
बतािईनहु ोस् ।

स्थानीय रुपमा सञ्चािन गररएका स्थानीय रुपमा सञ्चािन
व्यावसालयक कृ लष र्मयहरुबारे
गररएका व्यावसालयक कृ लष
बतािईन
र्मयहरुको िऄविोकन

लवद्याियको नलजकमा रहेका एकि तथा
सामलु हक कृ लष र्मयहरुको िऄविोकन गराएर
पररयोजना कायय लदने

पररयोजना कायय गराएर

नगर क्षेत्र हररयािी र स्वच्छ राख्न हररयािी र स्वच्छ नगर
र यसको महत्व भन्न
तथा यसको महत्व

हररयािी प्रवर्द्यनको महत्व वारे तस्बीर तथा
लभलडयो सामग्रीहरु प्रदियन गदै छिर्ि गरािईने

हररयािी र स्वच्छता प्रवर्द्यनको िईपाय र
महत्व भन्न िगाएर

२६

यस लवषयमा के लन्ित रहेर विृ त्वकिा गरािईने
करे साबारी तथा बगैचाको
लनमायणमा सहभागी हुन

करे साबारी तथा बगैचाको
लनमायणमा सहभालगता

करे साबारी लनमायण गने लवलध, सामाग्रीको
जानकारी लदने र लनमायणमा लवद्याथाहरुिािइ
सहभागी गरािईने

करे साबारी र बगैचाको लनमायण
तथा िईपयोलगता भन्न

करे साबारी र बगैचाको
लनमायण तथा िईपयोलगता

लवद्याियमा जस्तै घरमा समेत करे साबारी लनमायण घरमा तरकारी तथा र्िर्ूि िईत्पादन काययमा
गरी तरकारी तथा र्िर्ूिहरू िईत्पादन गनय सलकने सहभागी भए वा नभएको िऄविोकन गरे र वा
कुरा लवद्याथाहरुिािइ भन्ने र घर नलजकको
िऄलभभावकिािइ सोधेर
करे साबारीमा िईत्पादन समेत गनय िगािईने

घर, लवद्यािय तथा स्थानीयस्तरमा घर, लवद्यािय तथा
हुनसक्ने र्ोहोर तथा प्रदषू ण
स्थानीयस्तरमा हुनसक्ने
न्यनू ीकरणका िईपायहरु पलहचान र्ोहोर तथा प्रदषू ण

करे साबारी लनमायण गरे नगरे को, िईि काययमा
सहभागी भए नभएको िऄविोकन गरे र

घर, लवद्यािय तथा स्थानीयस्तरमा हुनसक्ने र्ोहोर र्ोहर तथा प्रदषू ण न्यनू ीकरणको िईपाय
तथा प्रदषू ण न्यनू ीकरणका िईपायमा छिर्ि
सम्बन्धी प्रश्नहरु सोधेर
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गनय

न्यनू ीकरणका िईपायहरु

पानीको घरायसी िईपयोगपलछ
पानीको घरायसी
व्यवस्थापनका िईपायहरुको खोजी िईपयोगपलछ व्यवस्थापनका
गनय
िईपायहरुको खोजी
लवपद् सावधानी भक
ू म्पको पररचय लदन
र सरु क्षा व्यवस्थापन
लवपद् जोलखम न्यनू ीकरणको
पररचय लदन
५.

भक
ू म्पको पररचय

लवपदप् वू य िऄपनािईनपु ने
न्यनू ीकरणको पररचय
पवू यतयारीका बारे मा जानकारी लदन
बबिइ नदी (भादा) कटान
व्यवस्थापनका िालग गररएका
प्रयासहरु पलहचान गनय

लवपद् जोलखम

लवपद् व्यवस्थापनमा सरु क्षा
लनकायको भलू मकाका बारे मा भन्न

बबिइ नदी(भादा) कटान
व्यवस्थापनमा गररएका
प्रयासहरु

सडक बिीको सङ्केत बतािईन र
यसको लनयमको पािना गनय

लवपद् व्यवस्थापनमा सरु क्षा
लनकायको भलू मका

लवपद् पवू य िऄपनािआने
सजगताको जानकारी

गरािईने र समहू गत सचू ी तयार गनय िगािईने

घरायसी िईपयोग भिआसके पलछको पानीको सोकलपट घरायसी िईपयोग भिआसके को पानीको
लनमायण गरी व्यवस्थापन गने िईपायहरुको खोजी
व्यवस्थापन गने िईपायहरुको नाम सोधेर
गनय प्रोत्सालहत गने
-

-

-

-

सडक बिीको सिंकेत र
यसको पािना
-

भक
ू म्पकसँग सम्बलन्धत लभलडयो तथा
तस्बीरहरुका माध्यमबाट जानकारी लदने
र यससँग सम्बलन्धत िऄनभु वहरु िअदान
प्रदान गने
लवपद् जोलखम कसरी कम गनय सलकन्छ,
भन्ने कुरािािइ कक्षामा छिर्ि गरािईने
र लवद्याथाहरुिे भनेका कुरािािइ लटपोट
गदै जाने, लचत्र, िघु चिलचत्रको
माध्यमबाट जानकारी गरािईने
लवपदप् वू य िऄपनािईनपु ने सजगताका
बारे मा लवद्याथाहरुिािइ सोध्ने,
िईनीहरुबाट िअएका बदँु ाहरु सचू ीकृ त
गने र यस सम्बन्धी सचेतनामि
ू क
सामग्रीको प्रयोग गरी जानकारी गरािईने
बबिइ नदी कटान लनयन्त्रण गनयका िालग
गररएका प्रयासहरुको जानकारी गरािईने
। बबिइ नदीिे कटान गरे का ठाँिउ र
गि
ु ररया नगरलभत्र बाढी पस्ने
ठाँिउहरुको स्थिगत भ्रमण गरािईने
लवपद् पवू य र पलछ सरु क्षा लनकायको
भलू मकाका बारे मा जानकारी गरािईने ।
लवपदक
् ा बेिा सरु क्षा लनकायिे गरे का
काययहरुको वृिलचत्र ,पोष्टरहरु,

-

-

सम्बलन्धत लवषयवस्ति
ु ािइ समेट्ने
गरी छोटा तथा िामा प्रश्नहरुको
लनमायण गने र मल्ू याङ्कन गने
खािी ठाँिउ भने
जोडा लमिािईने
स्थिगत भ्रमणको प्रलतवेदन
पररयोजना काययका रुपमा तयार
गनय िगािईने
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६. हाम्रो सम्पदा

गि
ु ररया नगरपालिकालभत्र रहेका
लवलभन्न सम्पदाहरुको पलहचान
गनय

सम्पदाहरुको सिंरक्षण गनय तथा
महत्व भन्न र िेख्न

लभलडयोहरु प्रस्ततु गने
- सडक बिी बनािआएको चाटय लभलडयो
प्रस्ततु गरी छिर्ि तथा प्रश्नोिर गने
- सडक बिीिे जनािईने सङ्केतका
िअधारमा िऄपनािईनपु ने सावधानीका
बारे मा छिर्ि तथा प्रश्नोिर गने,
सडक नाटकका माध्यमबाट रालर्क
िािइटका बारे मा जानकारी गरािईने
- सम्पदालवज्ञ तथा स्थानीय सरिं क्षणकमा तथा
िऄलभयन्ताहरुसँग िऄन्तरलक्रया गरािईने

गि
ु ररया नगरपालिका
क्षेत्रलभत्र रहेका ऐलतहालसक,
प्राकृ लतक, साँस्कृ लतक,
- सम्पदाहरुसँग सम्बलन्धत कलवता तथा गीत
धालमयक र पययटलकय
िेख्न िगािईने
सम्पदाहरुको पररचय,
महत्व र सरिं क्षणका िईपायहरु
- पत्रपलत्रकाहरुमा प्रकालित लचत्र तथा
नगरपालिकालभत्र िअयोजना सामग्रीहरुको प्रदयिन
गररने मेिा महोत्सवहरुको
- सम्पदासँग सम्बलन्धत लचत्र बनािईन िगािईने
पलहचान र प्रचार प्रसार

छिर्िमा लवद्याथाको सहभालगता,

१०

पररयोजना काययहरु,
िऄविोकन, क्षेत्रभ्रमण र प्रलतवेदन िेखन
प्रश्नोिर

हाम्रो िानिः कृ ष्ट्णसार
सिंरक्षण क्षेत्र
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कक्षा ७
क्षेत्र/एकाआ/वथम
१. हाम्रो गि
ु ररया

२. हाम्रो सिंस्कार,
सिंस्कृ लत र
परम्परा

वसकाआ ईपलवधध
बलदयया लजल्िाको नक्सा कोरी
पालिकामा रहेका मख्ु य मख्ु य
स्थानहरु देखािईन

मुख्य विषयिस्तु र
विषयिस्तुको
विस्ततृ ीकरण
बलदयया लजल्िाको नक्सा
कायय र पालिकामा रहेका
मख्ु य मख्ु य स्थानहरु

सम्भावित वशक्षण वसकाआ वक्रयाकलाप
-

नक्सा लनमायण गने लवलधहरुको प्रयोग गरी
बलदयया लजल्िाको नक्सा कोनय िगािईने
लजल्िाको नक्सामा पालिकाहरुमा पने
मख्ु य मख्ु य स्थान जस्तै नदी, धालमयक तथा
पययटकीय स्थििािइ सिंकेतमा प्रस्ततु गरी
सचू ी तयार गनय िगािईने

सम्भावित मूल्याङ्कन प्रवक्रया
-

-

नक्सा लनमायण गने लवलधहरुको प्रयोग
गरी बलदयया लजल्िाको नक्सा कायय गरे
नगरे को िऄविोकन गरे र
लजल्िाको नक्सामा पालिकाहरुमा पने
मख्ु य मख्ु य स्थान जस्तै नदी, धालमयक
तथा पययटकीय स्थििािइ सङ्के तमा
देखािईने काययको िऄविोकन गरे र

नगरपालिकािे सञ्चािन गरे का
मख्ु य मख्ु य लवकास
िअयोजनाहरुको पररचय लदन

नगरपालिकािे सञ्चािन
गरे का मख्ु य मख्ु य लवकास
िअयोजनाहरुको पररचय

नगरपालिका लभत्र सञ्चािनमा रहेका मख्ु य
मख्ु य लवकास िअयोजनाहरुको पररचय लदने

नगरपालिकाबाट सञ्चालित
मख्ु य िअयोजनाहरुमा
लवलनयोलजत बजेट र
िअयोजनाको िऄवलध बारे
बतािईन

नगरपालिकाबाट
सञ्चालित मख्ु य
िअयोजनाहरुमा
लवलनयोलजत बजेट र
िअयोजनाको िऄवलध

नगरपालिकाबाट सञ्चालित मख्ु य
नगरपालिकाबाट सञ्चालित मख्ु य
िअयोजनाहरुमा लवलनयोलजत बजेट र सम्पन्न हुने िअयोजनाहरुमा लवलनयोलजत बजेट र
िऄवलधको बारे मा नगरपालिकाको बजेट
सम्पन्न हुने िऄवलधको बारे मा
लकताबका िअधारमा छिर्ि गरािईने

िअफ्नो समदु ायको भेषभषू ा र
चाडपवयको पररचय लदन

िअफ्नो समदु ायको भेषभषू ा लवद्याथाहरुिािइ िअर्ूिे मनािईने चाडपवयमा
िगािइने भेषभषू ाबारे प्रस्ततु गदै सलिं क्षत ग पररचय
र चाडपवयकोको पररचय
लदने

नगरपालिकालभत्रका लवलभन्न

नगरपालिकालभत्रका

काया घ.
१६

नगरपालिका लभत्र सञ्चािनमा रहेका मख्ु य
मख्ु य लवकास िअयोजनाहरु बारे सोधेर

िअफ्नो समदु ायको भेषभषू ा र चाडपवयको
पररचय सोधेर

२७

नगरपालिकालभत्रका समदु ायको रीलतररवाज, धमय नगरपालिकालभत्रका लवलभन्न समदु ायको
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समदु ायको रीलतररवाज र धमय
सिंस्कृ लतको सिंलक्षत ग पररचय लदन

लवलभन्न समदु ायको
रीलतररवाज र धमय
सिंस्कृ लतको सिंलक्षत ग पररचय

र सिंस्कृ लत झलल्कने लचत्र तथा श्रव्यदृय य
सामग्रीहरुसलहत छिर्ि गरािइ जानकारी लदने

रीलतररवाज, धमय र सिंस्कृ लतकाबारे मा लनबन्ध
िेख्न िगाएर

नगरपालिकालभत्र रहेका धालमयक
समदु ायका महत्वपणू य िअस्थाका
के न्िको पलहचान तथा पररचय
लदन

नगरपालिकालभत्र रहेका
धालमयक समदु ायका
महत्वपणू य िअस्था के न्िको
पलहचान तथा पररचय

नगरपालिकालभत्र रहेका धालमयक समदु ायका
महत्वपणू य िअस्था के न्िको िघु िैलक्षक भ्रमण
गरािइ प्रत्यक्ष रुपमा जानकारी लदने

नगरपालिकालभत्र रहेका धालमयक समदु ायका
महत्वपणू य िअस्था के न्िको सचू ी तयार गनय
िगाएर

िअफ्नो समदु ायमा प्रचलित
िोकगीतहरुको वाद्यवादनसलहत
िऄभ्यास गनय

िअफ्नो समदु ायमा प्रचलित लवलभन्न लकलसमका प्रचलित िोकबाजाहरु
िोकगीतको
सिंकिन गरी िोकगीतमा वाद्यवादनसलहत
वाद्यवादनसलहत िऄभ्यास िऄभ्यास गनय िगािईने

िोकगीतको वाद्यवादनसलहत िऄविोकन
गरे र

बािलववाहको कारण तथा
बािलववाहको कारण तथा बािलववाहको कारण तथा नकारात्मक िऄसरहरु बािलववाह सम्बन्धी काननु ी प्रावधान तथा
झलल्कने श्रव्यदृय य सामग्रीहरु प्रदियन गरी
नकारात्मक िऄसरहरुबारे बतािईन नकारात्मक िऄसरहरु
सजाय सम्बन्धी व्यवस्था सोधेर
छिर्ि गरािइ बािलववाहको नकारात्मक
पक्षको जानकारी गरािईँदै यससँग सम्बलन्धत
काननु ी प्रावधानहरुबारे जानकारी लदने
३. स्थानीय पेिा,
व्यवसाय र
प्रलवलध

स्थानीय परम्परागत सामग्रीहरुको स्थानीय रुपमा प्रयोगमा
िईत्पादनका िालग घरे िु िअरन
िअिईने र्रुवा, वन्चरो,
(भट्टी) िईद्योगको महत्वबारे जान्न खपु ाय, खन्ती, कुटो,
हँलसया, लचम्टा, लझर
(सिागी), खपु ा िअलद
लनमायणका िालग िअरनको
महत्व र लवलध

– सिंभव भएसम्म िअरन
(भट्टी) िऄविोकन गनय िगािइ िईत्पादन गररने
लवलभन्न घरे िु औजार/ िईपकरणहरुका बारे मा
जानकारी लदने
– लवद्यािय नलजकै के राखेती गररएको
स्थानमा िगेर िऄविोकन गरािआ
लसके का कुराहरु लटपोट गनय िगािईने
– िइटाको
िं िईत्पादन लवलध र यसको
महत्वका बारे मा बतािईँदै माटे भट्टा र

– िअरन (भट्टी) बाट िईत्पादन गररने
घरे िु सामग्रीहरुका बारे मा सोधेर
– के राखेतीका िालग गनपयु ने तयारी
र सावधानीका िईपायहरु सोधेर
– िइटािं िईत्पादनका लवलभन्न
तररकाहरुबारे सोधेर
– कृ लष िईपजहरुको प्रिोधनका
र्ािआदाहरुबारे सोधेर

२१

46

लचम्नीको लबचमा र्रक बतािईने

के रा खेती गने लवलधका बारे मा
बतािईन

के रा खेतीको पके ट क्षेत्र,
यसको िईत्पादनका िालग
िअवय यक माटोको प्रकृ लत,
पवू य तयारी देलख िईत्पादन
लिँदासम्मका चरणहरु

– कृ लष िईपजहरुको प्रिोधनको
महत्वबारे कक्षामा छिर्ि गने

भट्टाबाट िइटाको
िं िईत्पादन लवलध र भट्टाबाट िइटाको
िं िईत्पादन
यसका चनु ौती तथा िअधलु नक
लवलध र यसमा प्रयोग हुने
कच्चा पदाथयहरुको
प्रलवलध जान्न
व्यवस्थापन, भसु , दािईरा,
कोिआिाको प्रयोग माटे भट्टा
र लचम्नीबीच र्रक

४. हररयािी
लवद्यािय र
स्वच्छ नगर

कृ लष िईपज प्रिोधनका लवलभन्न
लवलधहरुका बारे मा भन्न

कृ लष िईपज प्रालत गको लवलध
लनर्न्ने, के िािईने, सक
ु ािईने
र स्तरीकरण गने, लबिईका
िालग िईपयि
ु दानाहरुको
पलहचान

हररयािी तथा स्वच्छ नगरको
िअवय यकता तथा महत्व भन्न

हररयािी तथा स्वच्छ
नगरको िअवय यकता तथा
महत्व

हररयािी तथा स्वच्छ नगरको िअवय यकता
तथा महत्वसँग सम्बलन्धत लवषयवस्तुमा
छिर्ि गरािईने र लवद्यािय वरपर रहेका
हररयािी क्षेत्रहरुको (बगैंचा, बाि िईद्यान, हररत
क्षेत्र िअलद) को िऄविोकन गरािईने

हररयािी तथा स्वच्छ नगरको
िअवय यकता तथा महत्व भन्न िगाएर

वडा क्षेत्रलभत्र वृक्षारोपण र
सरसर्ािआमा सहभागी हुन

वडा क्षेत्रलभत्र वृक्षारोपण र
सरसर्ािआमा सहभागी

वडा क्षेत्रमा वृक्षारोपण गनय लवद्याथाहरुिािइ
िगािईने र सहयोग गने लविेष काययक्रमको

वडा क्षेत्रलभत्र वृक्षारोपण र सरसर्ािआमा
सहभागी भए नभएको िऄविोकन गरे र
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िऄवसर पारी वडा क्षेत्रमा सरसर्ािआको कायय
गरािईने
वातावरण सर्ा राख्दा हुने र्ािआदावारे छिर्ि
गने

वातावरण सर्ा राख्दा हुने र्ािआदाहरू सोधेर
वडालभत्रका सामदु ालयक वनको भ्रमण गदाय
िईि वनमा रहेका लवरुवाहरुको सचू ी तयार
गरी कक्षामा प्रस्ततु गनय िगाएर

लवश्व वातावरण लदवसको सन्दभय पारे र लवद्यािय
तथा वडा कायायियकोसमन्वयमा लवद्यािय
हाता तथा सावयजलनक स्थिमा वृक्षारोपण
काययक्रमको िअयोजना गने

५. लवपद्
सावधानी र
सरु क्षा

हररयािी लवद्यािय तथा स्वच्छ
नगर िऄलभयानमा सहयोग गनय ।

हररयािी लवद्यािय तथा
स्वच्छ नगर

लवद्यािय नलजकै रहेको कुनै एक वन क्षेत्रको
हररयािी लवद्यािय तथा स्व्च्छ नगर
भ्रमण गरािइ िईि वनमा रहेका लवरुवाहरुको सचू ी िऄलभयानमा सहयोग गरे नगरे को
तयार गरी कक्षामा प्रस्ततु गनय िगािईने
िऄविोकन गरे र

हररयािी लवद्यािय र स्वच्छ
नगर प्रवर्द्यनमा सहभागी हुन

हररयािी लवद्यािय र
स्वच्छ नगर प्रवर्द्यनमा
सहभागी

हररयािी लवद्यािय तथा स्वच्छ नगर
िऄलभयानमा सहयोग गनय िगािईने

घरायसी (िईपयोग भिआसके को)
पानीको व्यवस्थापन िऄन्तगयत
सोकलपट लनमायण गनय र
करे साबारीमा िईपयोग गनय

घरायसी (िईपयोग
भिआसके को) पानीको
व्यवस्थापन िऄन्तगयत
सोकलपट लनमायण र
करे साबारीमा िईपयोग

घरायसी (िईपयोग भिआसके को) पानीको
घरायसी (िईपयोग भिआसके को) पानीको
व्यवस्थापन िऄन्तगयत सोकलपट लनमायण गनय र
व्यवस्थापन िऄन्तगयत सोकलपट लनमायण र
करे साबारीमा िईपयोग गने तररकाको प्रयोगात्मक करे साबारीमा िईपयोगको िऄविोकन गरे र
िऄभ्यास गरािईने

स्थानीयस्तरमा हुने लवपद्
जोलखम न्यनू ीकरणका िईपायहरु
भन्न

न्यनू ीकरणका िईपाय

वडास्तरमा हुने लवपद्

वडास्तरमा लवपद्

हररयािी लवद्यािय तथा स्वच्छ नगर
िऄलभयानसँग सम्बन्धीत िऄन्तरलक्रया गने

-

स्थानीय स्तरमा घट्न सक्ने सम्भालवत
लवपदक
् ा बारे मा कक्षामा छिर्ि
गरािईँदै जोलखम न्यनू ीकरण गनयका
िालग हामीिे के गनय सक्छौ ँ भन्ने

हररयािी लवद्यािय तथा स्व्च्छ नगर
िऄलभयानमा सहयोग गरे नगरे को
िऄविोकन गरे र

-

स्थानीय तहमा घट्ने सम्भाव्य
लवपदह् रु भन्न िगाएर
लवपद् जोलखम न्यनू ीकरणका
िईपायहरु प्रस्तुत गनय िगाएर
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व्यवस्थापन

व्यवस्थापनका िालग गररएका
प्रयास भन्न र सहभागी हुन

व्यवस्थापनका िालग
गररएका प्रयासहरु र
सहभालगता

नगरस्तरमा प्रकोप व्यवस्थापनमा नगरस्तरमा प्रकोप
सिंिग्न सामालजक सिंघसिंस्थाहरुिे व्यवस्थापनमा सि
िं ग्न
सामालजक सस्िं थािे गरे का
गरे का काययक्रमहरु भन्न
कायय

६. हाम्रो सम्पदा

सडक दघू टय ना न्यनू ीकरण गने
िईपायहरु बतािईन

सडक दघू टय ना न्यनू ीकरण
गने िईपाय

सडक सरु क्षामा स्थानीय रालर्क
प्रहरीको भलू मका बतािईन

सडक सरु क्षामा स्थानीय
रालर्क प्रहरीको भलू मका

लछमेकीपालिका तथा
लजल्िालभत्ररहेका सम्पदाहरुको
लवकास र प्रचारप्रसारमा स्थानीय
सरकारको भलू मका बतािईन

लछमेकीपालिकालभत्र
िऄवलस्थत प्रमख
ु
सम्पदाहरुको लवकास र
सरिं क्षणका िालग भएका
काययहरु

प्रश्नमा छिर्ि गरािइ बदँु ागतरुमा
लटप्ने िअवय यक पृष्ठपोषण प्रदान गरी
मख्ु य िईपायहरुको सचू ी तयार गरी
छिर्ि गने
- लवपद् तयारीको िऄभ्यास गरािईने ।
जस्तैिः झटपटझोिा, सडक नाटक,
िािआर् ज्याके ट, डोरी, डुङ्गा
- लवपद् व्यवस्थापनमा समदु ायमा
गररएका प्रयासहरुका बारे मा वडाका
जनप्रलतलनधीहरुसँग छिर्ि गने
- नगरस्तरमा प्रकोप व्यवस्थापनका
िालग सामालजक सिंघसिंस्थाहरुिे
गरे का काययहरु िऄवगत गरािईने
- सडक दघ
ु टय ना सम्बन्धी िेलखएका
चाटय,लभलडयो पोष्टर िअलदको प्रयोग
गने
- सडक सरु क्षामा स्थानीय रालर्क
प्रहरीिे गने काययहरुको सचू ी
िेलखएको पोस्टरर लभलडयो को प्रयोग
गदै लवद्याथािािइ रालर्क प्रहरीको
सहयोगमा सडकमा िगेर रालर्कको
भलू मकाका बारे मा िऄभ्यासमि
ू क
प्रलिक्षण सञ्चािन गने
- सम्पदाहरुको प्रत्यक्ष िऄविोकन भ्रमण
(क्षेत्रभ्रमण) गरािईने
- सम्पदाहरुको सरिं क्षण र लवकासका िालग के
गनय सलकन्छ भनेर प्रश्नोिर तथा छिर्ि गरािईने

-

-

लवपदप् वू य गनयपु ने तयारीको
िऄविोकन गरे र
सम्बलन्धत लवषयवस्तमु ा
िअधाररत रहेर प्रश्न लनमायण गरी
सोधेर
खािी ठाँिउ भने
जोडा लमिािईने

छिर्िमा लवद्याथाको सहभालगताको
सलक्रयता
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कृ ष्ट्णसार सिंरक्षण क्षेत्रको लवकास - लजल्िालस्थत प्रमख
ु
र सिंरक्षणका िईपायहरु भन्न तथा सम्पदाहरु (जस्तैिः- बलदयया
रालष्ट्रय लनकुञ्ज, कणायिी
िेख्न
नदी तथा पि
ु , बढैयाताि
िअलद) को नाम तथा
पररचय

- लवज्ञ तथा स्थानीय सरिं क्षकहरुसँग िऄन्तरलक्रया
गरािईने
- STEAM Pedagogy को प्रयोग

पररयोजना काययहरु,

प्रलतवेदन िेखन

- सम्पदालवज्ञ तथा स्थानीय सरिं क्षणकमा तथा
िऄलभयन्ताहरुसँग िऄन्तरलक्रया गरािईने

कृ ष्ट्णसार सिंरक्षणक्षेत्रको
पररचय, महत्व र सिंरक्षणमा
स्थानीय व्यलि तथा
सिंघसिंस्थाहरुको भलू मका
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कक्षा ८
क्षेत्र/एकाआ/वथम
१. हाम्रो गि
ु ररया

वसकाआ ईपलवधध
िुलम्बनी प्रदेिको नक्सा कोनय र
बलदयया लजल्िाका पालिका र
मख्ु य मख्ु य स्थानहरु देखािईन

नगरसभाको वैठक बस्ने लवलध,
काम कतयव्य र िऄलधकारबारे
बतािईन

मख्
ु य विषयिस्तु र
विषयिस्तुको
विस्तृतीकरण

सम्भावित वशक्षण वसकाआ वक्रयाकलाप

िुलम्बनी प्रदेिको नक्सा
कोनय र बलदयया लजल्िाका
पालिका र मख्ु य मख्ु य
स्थानहरु

-

नगरसभाको वैठक बस्ने
लवलध, काम कतयव्य र
िऄलधकार

-

-

-

सम्भावित मल्ू याङ्कन प्रवक्रया

नक्सा बनािईने लवलधिऄनसु ार प्रदेिको नक्सा
कोने िऄभ्यास गरािईने
िुलम्बनी प्रदेि तथा बलदयया लजल्िा र
नगरपालिकाका मख्ु य स्थानिािइ िईपयि
ु
सङ्के तको प्रयोग गरी नक्सामा देखािईन
िऄभ्यास गरािईने

-

नगरसभाको जानकारी गरािईने र वैठक बस्ने
लवलधबारे छिर्ि गरािईने
नगरसभाकोवैठकको िऄलभनय गरािईने
नगरसभािे गने काम कतयव्य र िऄलधकार
बारे मा जानकारी गरािईने

-

नगर काययपालिका
व्यवस्थालपका र न्यालयक
सलमलतको काम कतयव्य र
िऄलधकारबारे बतािईन

नगर काययपालिका
व्यवस्थालपका र न्यालयक
सलमलतको काम कतयव्य र
िऄलधकार

नगरपालिकािे जारी गरे का
मख्ु य ऐन र लनयमाविीको
सिंलक्षत ग जानकारी लदन

नगरपालिकािे जारी गरे का नगरपालिकाका प्रलतलनलधिािइ िअमन्त्रण गरी
मख्ु य ऐन र लनयमाविीको नगरपालिकािे जारी गरे का मख्ु य ऐन र
सिंलक्षत जानकारी
लनयमाविी बारे मा जानकारी लदने

-

-

नक्सा लनमायणको लसप प्रयोग गरी
नक्सा कायय गरे नगरे को िऄविोकन
गरे र
नक्सामा पालिकाहरुमा पने मख्ु य
मख्ु य स्थान जस्तै नदी, धालमयक तथा
पययटकीय स्थििािइ सङ्के तमा
देखािईने काययको िऄविोकन गरे र

काया घ.
२१

नगरसभाको वैठक बस्ने लवलध, काम
कतयव्य र िऄलधकारबारे भन्न िगाएर
नगरसभाको वैठकको िऄलभनय गरे को
िऄविोकन गरे र

कक्षामा स्रोत व्यलि को िईपलस्थलत गराएर वा
नगर काययपालिका व्यवस्थालपका र
लिक्षक स्वयिंिे नगर काययपालिका व्यवस्थालपका र न्यालयक सलमलतको काम, कतयव्य र
न्यालयक सलमलतको काम कतयव्य र िऄलधकारबारे
िऄलधकार बारे मा भन्न िगाएर
जानकारी गरािईने
नगरपालिकािे जारी गरे का मख्ु य ऐन र
लनयमाविीको सिंलक्षत ग जानकारी लदन
िगाएर
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२. हाम्रो सिंस्कार,
सँस्कृ लत र
परम्परा

३. स्थानीय पेिा,
व्यवसाय र
प्रलवलध

परम्परागत सङ्गठन प्रणािी
(वडघर प्रथा, महलतया, पञ्च
प्रथा िअलद) को काम, कतयव्य
र िऄलधकार तथा महवव बतािईन

परम्परागत सङ्गठन
प्रणािी जस्तै : वडघर
प्रथा, महलतया, पञ्च
प्रथाको काम, कतयव्य र
िऄलधकार तथा महवव

लवद्याथाहरुिािइ वडघर, महलतया तथा
पञ्चप्रथाको बारे मा जानकारी लददै लतनीहरुको
काम, कतयव्य तथा िऄलधकार एविं महववका बारे मा
छिर्ि गरािईदै गाँिईघरमा सञ्चािन हुने िईि
प्रथाको िऄविोकन गरािईने

परम्परागत सङ्गठन प्रणािी (वडघर प्रथा,
महलतया, पञ्च प्रथा िअलद ) को काम,
कतयव्य र िऄलधकार तथा महववको सचू ी
तयार गनय िगाएर

नगरपालिकालभत्रका समदु ायको
सिंस्कार, सिंस्कृ लतको पररचय,
महवव र प्रवर्द्यनका िईपायहरु
भन्न

नगरपालिकालभत्रका
समदु ायको सिंस्कार,
सिंस्कृ लतको पररचय, महवव
र प्रवर्द्यनका िईपायहरु

नगरपालिकालभत्रका समदु ायको सस्िं कार,
सिंस्कृ लतको पररचय र महवव झलल्कने लवलभन्न
लकलसमका श्रव्यदृय य सामग्रीहरु प्रस्तुत गरी
छिर्ि गरािईने र लतनको महवव तथा प्रवर्द्यनका
िईपायहरुका बारे मा छिर्ि गराएर

नगरपालिकालभत्रका समदु ायको सस्िं कार,
सिंस्कृ लतको पररचय, महवव र प्रवर्द्यनका
िईपायहरु सोधेर

समदु ायमा लवद्यमान सामालजक
समस्याहरु जस्तैिः कमिहरी
प्रथा, कमैया प्रथा, बािलववाह
,गौना, थौना, बहुलववाह,
दािआजो िअलदप्रथाबारे
लनराकरणका िईपायहरु बतािईन

समदु ायमा लवद्यमान
- कमिहरी, कमैया, बािलववाह तथा दािआजो
सामालजक समस्याहरु
प्रथाका बेर्ािआदा तथा िऄसर सम्बन्धी लवलभन्न
जस्तैिः कमिहरी प्रथा,
लकलसमका सामग्रीहरु प्रस्तुत गरी छिर्ि गने
कमैया प्रथा,
तथा ती प्रथा लनराकरणका िईपायहरुको बारे मा
बािलववाह,गौना, थौना,
सचू ी तयार गरी लनराकरणका िईपायहरुबारे
बहुलववाह, दािआजो िअलद
छिर्ि गने
प्रथा लनराकरणका िईपायहरु - काननु ी व्यवस्थािे तोके को मापदण्ड प्रस्तुत
गने

समदु ायमा लवद्यमान सामालजक समस्याहरु
जस्तैिः कमिहरी प्रथा, कमैया प्रथा,
बािलववाह, गौना, थौना, बहुलववाह,
दािआजो प्रथासँग सम्बलन्धत लनराकरणका
िईपायहरु सोधेर

परम्परागत तथा िअधलु नक
लसपलबच तुिना गरी र्ािआदा र
बेर्ािआदाहरु बतािईन

परम्परागत पख्ु यौिी लसप र – परम्परागत तथा पख्ु यौिी लसपका बारे मा
िअधलु नक लसपलबचको
तुिना गदै यसका र्ािआदा तथा बेर्ािआदाबारे
ति
ु ना तथा र्ािआदा र
छिर्ि गरािईने
बेर्ािआदाहरु

– परम्परागत/पख्ु यौिी पेसा र िअधलु नक
लसपलबच र्रक र र्ािआदा, बेर्ािआदा
सोधेर

स्थानीय घरयासी प्रयोजनका
सामग्रीहरुको पररचय तथा
स्रोतबारे भन्न

स्थानीय डोको, नाम्िो,
डोरी, पगाहा, तोरण
बन्ु ने/बाट्ने तरीका, यसका
िालग िअवय यक कच्चा

– डोको, नाम्िो, डोरी तथा पगाहा बन्ु ने/बाट्ने
तररका यसका िालग िअवय यक कच्चा
पदाथयहरु बाँस, लनगािो, बालबयो (बनकस),

१६
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– स्थानीय लसपको प्रयोगबाट बनािआएका
सामग्रीहरुको नाम र िअवय यक कच्चा
पदाथयहरु सोधेर
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पदाथयका स्रोतको
िईपिधधता
नगरपालिका लभत्र गररने लविेष
नगदेबािी यसको पके ट क्षेत्रको
कारण सलहत पलहचान गनय

खसु ायनी खेती तथा
ममर्िी, तरबजु ा,
खरबजु ा, िउखु खेतीको
पररचय , गि
ु ररया
नगरपालिकाको मख्ु य
पके ट क्षेत्रहरुको पलहचान

सनपाट खेतीका बारे मा छिर्ि गने
– गि
ु ररया नगरपालिकाको खसु ायनी तथा
– खसु ायनी खेती तथा ममर्िी, तरबजु ा,
ममर्िी िईत्पादनको पके ट क्षेत्रको
खरबजु ा, िउखु खेतीको िऄविोकन गराएर
िऄविोकन गराएर प्रलतवेदन तयार गनय
पररयोजना कायय लदने र लिक्षकको लनदेिनमा
िगािईने
प्रलतवेदन तयार गरािईने
– स्थानीय िईत्पादनको प्रवर्द्यनका
– िईत्पालदत वस्तहु रुको बजारीकरणका िालग
िालग बजार तथा व्यापाररक के न्िको
सिंभालवत स्थानीय बजार तथा व्यापाररक
महत्वका बारे मा लनबन्ध िेख्न लदएर
के न्िहरुको िऄविोकन गराएर जानकारी लदने

िईत्पालदत वस्तहु रुको
बजारीकरणका िालग सिंभालवत
व्यापाररक के न्िहरुको पलहचान
गनय

िईत्पालदत वस्तहु रुको
– परम्परागत यातायातको साधन
बजारीकरणका िालग
– परम्परागत यातायातका साधन एक्का (टाँगा)
एक्का (टाँगा) तथा बयिगाडी
सभिं ालवत स्थानीय बजार
तथा बयिगाडी (िलडया) लनमायणको
(िलडया) लनमायणको िअधारभतू
तथा व्यापाररक सिंकिन
िअधारभतू लसपका सम्बन्धमा जानकारी
लसपका सम्बन्धमा सोधेर
के न्िहरुको पररचय र महत्व – फ्रेस हािईस, डेरी व्यवसाय सञ्चािन, यसको – फ्रेस हािईस, डेरी व्यवसायको महत्व
महत्व र स्वास््य सरु क्षाका िईपायहरुका
के के हुन् ?
परम्परागत यातायातको साधन परम्परागत यातायातका
बारे मा छिर्ि गरािईने
– कुनै फ्रेस हािईस तथा डेरी व्यवसायको
लनमायणको िअधारभतू लसपबारे साधन एक्का (टाँगा) तथा
िऄध्ययन गरी प्रलतवेदन तयार गनय
बयिगाडी ( िलडया) को
बतािईन
िगाएर ।
लसपका सम्बन्धमा
– स्थानीय स्तरमा रहेर स्थानीय परम्परागत
जानकारी
कृ लष, पिपु ािन वा कुनै पलन लसपबाट
फ्रेस हािईस तथा डेरी व्यवसाय र फ्रेस हािईस डेरी व्यवसाय र
िईत्पालदत वस्तु तथा सेवाबाट राम्रो िअय
यसको महत्वका बारे मा बतािईन यसको महत्व र स्वास््य
िअजयन गरररहेका व्यलिहरुसँग भेटेर िऄनभु व
सावधानीका सम्बन्धमा
िअदानप्रदान गरािईने
जानकारी गरािईने
४. हररयािी
लवद्यािय र
स्वच्छ नगर

लवद्यािय रहेको समदु ाय स्वच्छ
राख्न जनचेतनामि
ू क काययक्रम
सञ्चािन गनय

लवद्यािय रहेको समदु ाय
स्वच्छ राख्न जनचेतना
जगािईने काययक्रम(जस्तै
र्यािी,लवद्यािय रहेको

लवद्यािय रहेको समदु ाय स्वच्छ राख्न जनचेतना
जगािईने काययक्रम सन्चािन गनय िगािईने (जस्तै :
र्यािी, लवद्यािय रहेको समदु ायको सरसर्ािआ,

जनचेतना जगािईने काययक्रम सन्चािन गरे
नगरे को िऄविोकन गरे र
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हररयािी नगर लनमायणमा
लवद्याथा िआको क्िबको भलू मका
पलहचान र िऄविम्बन गनय

५. लवपद्
सावधानी र

समदु ायको सरसर्ािआ,
विृ त्वकिा िअलद)
सञ्चािन गने

विृ त्वकिा प्रलतयोलगता िअलद)

हररयािी नगर लनमायणमा
लवद्याथा िआको क्िबको
भलू मका र िऄविम्बन

हररत नगर लनमायणका िालग िआको क्िबिे खेल्न
सक्ने भलू मकाको क्षेत्रमा छिर्ि गने

िआको क्िबको गठन लवलध, काययसलमलत,
िईपसलमलतको भलू मका बारे भन्न िगाएर

िआको क्िबको गठन लवलध, काययसलमलत,
िईपसलमलत,गठन प्रलक्रया र प्रत्येक सलमलत,
िईपसलमलतिे गने कायय तथा भलू मकामा छिर्ि
गने

हररयािी नगर लनमायणका िालग हररयािी नगर लनमायणका हररयािी नगर लनमायणका िालग िअवय यक
िअवय यक िअधारभतू पक्षको
िालग िअवय यक
िअधारभतू पक्ष हररयािी प्रवर्द्यन, िआको क्िब,
पलहचान गनय
िअधारभतू पक्षको पलहचान पानी व्यवस्थापन तथा सरसर्ािआ, र्ोहरमैिा
व्यवस्थापन िअलद बारे छिर्ि गने

हररयािी नगर लनमायणका िालग िअवय यक
िअधारभतू पक्षबारे भन्न िगाएर

ठोस र्ोहोरको
व्यवस्थापनिऄन्तगयत लबन
कम्पोलष्टङ् तथा लपट कम्पोलष्टङ्
गने प्रलक्रयाको िऄभ्यास गनय

ठोस र्ोहरहरुको व्यवस्थापन गने तररका
भन्न िगाएर

ठोस र्ोहोरको व्यवस्थापन
िऄन्तगयत लबन
कम्पोलष्टङ्(भाडामा मि
बनािईने ) तथा लपट
कम्पोलष्टङ्(खाडि र थप्रु ो
बनाएर मि बनािईने)
प्रलक्रयाको िऄभ्यास

स्थानीयस्तरमा हुने लवपद् स्थानीय स्तरमा हुने लवपद् व्यवस्थापनमा सहभागी हुन
व्यवस्थापनमा भलू मका

ठोस र्ोहोरको व्यवस्थापन िऄन्तगयत लबन
कम्पोलष्टङ् (भाडामा मि बनािईने तथा लपट
कम्पोलष्टङ् ( खाडि र थप्रु ो बनाएर मि बनािईने)
लवलधको लचत्र वा लभलडयो वा प्रत्यक्ष िऄविोकन
गराएर जानकारी लदने
सन्तोषी सामदु ालयक वन क्षेत्रमा रहेको गि
ु ररया
नगरपालिकाको डलम्पङ सािआट (र्ोहोर
व्यवस्थापन स्थि) को स्थिगत िऄविोकन
गराएर

लबन कम्पोलष्टङ् तथा लपट कम्पोलष्टङ्
लवलधबाट मि बनािईने तररका भन्न िगाएर
यी लवलध िऄनसु ार मि बनािइ तरकारी
खेती, र्िर्ूि खेती िअलदमा िईपयोग गरे
नगरे को िऄविोकन गरे र

स्थानीयस्तरमा लवपद्
व्यवस्थापनमा लिक्षक,लवद्याथा र िऄलभभावकको कस्तो

सम्बलन्धत लवषयवस्तमु ा के लन्ित रही
छोटो तथा िामो िईिर िअिईने
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सरु क्षा
व्यवस्थापन

नगरस्तरमा
प्रकोप
व्यवस्थापनका िालग गररएका
िऄभ्यासहरुको जानकारी हालसि
गनय र सहभागी हुन
लवपद् व्यवस्थापनमा रे डक्रसको
भलू मका थाहा पािईन

सवारी चािक िऄनमु लतपत्र प्रात ग
गनयका िालग िअवय यक
प्रकृ याका बारे मा बतािईन
लवपb\मा मनोपरामिय, लवपद्
व्यवस्थापन र जोलखम
न्यनू ीकरणमा स्थानीय तहको
भलू मकाका बारे मा भन्न

६. हाम्रो सम्पदा

स्थानीय सम्पदाको सिंरक्षण र
लवकासमा स्थानीय व्यलि तथा
सघिं सस्िं थाहरुको भलू मका बतािईन

भलू मका हुनपु दयछ सो लवषयमा कक्षामा
छिर्ि गने
नगरस्तरमा प्रकोप
- लवगतका लवपदमा स्थानीय तहबाट
व्यवस्थापनका िालग
गररएका काययहरु जानकारी गरािईँदै
गररएका िऄभ्यासहरुको
भलवष्ट्यमा जोलखम न्यनू ीकरणका िालग
जानकारी र सहभागीता
गररएको तयारीका बारे मा िऄन्तलक्रयया गरी
लवद्याथाको भलू मकािािइ िईत्प्रेररत गने
लवपद् व्यवस्थापनमा
- लवपद्
व्यवस्थापनमा
रे डक्रसको
रे डक्रसको भलू मका
भलू मकाका बारे मा छिर्ि गने र
यसभन्दा िऄगालड घटेका दैवीप्रकोप तथा
लवपदक
् ा िऄवस्थामा गरे का काययहरुको
लवपदमा मनोपरामिय
जानकारी गने गरािईने
- सवारीचािक
िऄनमु लतपत्र लिँदा
िऄपनािईनपु ने लनयमहरु छिर्ि गरािईने
सवारीचािक िऄनमु लतपत्र
 प्रश्नोिर गने
लिनका िालगिअवय यक
 लवषयलवज्ञहरुसँग सिंवाद/ िऄन्तलक्रयया
लनयमहरु (िईमेर, रालर्क
गरािईने
सिंकेत,
 सवारीचािक िऄनम
ु लतपत्र लिनका
लिलखत/प्रयोगात्मकपरीक्षा,
िालग जान्नपु ने लनयमहरु िेलखएको
नागररकता)
चाटय लभलडयो प्रदियन गने
 सवारीचािक िऄनम
ु लतपत्र लिनका
स्माटय िािआसेन्स प्रात ग गने
िालग िऄनिािआन िअवेदनको िालग
तररकाहरु
सम्बलन्धत वेभसािआटको प्रयोगका
बारे मा
जानकारी
गरािईने
https://www.dotm.gov.np/
कृ ष्ट्णसार सिंरक्षण क्षेत्र,
- सम्पदाहरुको प्रचार प्रसार र लवकासका िालग
सरयू (भादा) नदीको
पोष्टर, ब्रोसर िअलद बनािईन िगािईने
सिंरक्षण र लवकासमा

-

प्रश्नाविीहरु राखी जवार् लिने
सिंवाद िेखन
रालर्क र सवारी चािकको भलू मका
लनवायह गनय िगािईने
प्रलतवेदन तयार गनय िगाएर

छिर्िमा लवद्याथाको सहभालगताको
रुजसु चू ी,
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स्थानीय तह तथा
सिंघसिंस्थाहरुको भलू मका

लजल्िा तथा प्रदेिस्तरमा भएका बलदयया लजल्िालस्थत
प्राकृ लतक, ऐलतहालसक,
सम्पदाहरुको पलहचान गनय
साँस्कृ लतक तथा पययटकीय
सम्पदाहरु(जस्तैिः- बलदयया
रालष्ट्रय लनकुञ्ज, कणायिी
नदी तथा पि
ु , बढैयाताि
िअलद)को िऄवस्था र
यसको सिंरक्षण तथा
लवकासमा भएका काययहरु

- सम्पदासँग सम्बलन्धत िेखरचना, पस्ु तक तथा
र्ोटोहरुिािइ सन्दभय सामग्रीको रुपमा प्रयोग गने
- मौलखक तथा लिलखत प्रलतवेदन तयार गरी प्रस्ततु
गनय िगािईने

पररयोजना काययहरु,
िऄविोकन, क्षेत्रभ्रमण र प्रलतवेदन िेखन

११

- STEAM pedagogy को प्रयोग
- खोज तथा िऄनसु न्धान
- क्षेत्रभ्रमण
- सम्पदालवज्ञ तथा स्थानीय सरिं क्षणकमा तथा
िऄलभयन्ताहरुसँग िऄन्तरलक्रया गरािईने

िुलम्बनी प्रदेिलभत्र रहेका
चलचयत सम्पदाहरु (जस्तै
िलु म्बनी, बागेश्वरी,
धारापानी, बाँके रालष्ट्रय
लनकुञ्ज) को पररचय
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६. सम्भावित पररयोजना तथा प्रयोगात्मक काया
कक्षा ४
१. गि
ु ररया नगरपालिकाको नक्सा लखच्नहु ोस् र लनम्न लवषयहरु नक्सालभत्र देखािईनहु ोस् । (मख्ु य सडकहरु, मख्ु य बजार क्षेत्र, जम्मा
क्षेत्रर्ि, वडाहरु)
२. तपािइिेिं मनािईने प्रमख
ु चाडपवयहरु जस्तैिः (दिैं, लतहार, माघी, िइद, ल्होसार, मोहरय म, लक्रसमस डे, तीज) िअलदका बारे मा बँदु ागत
रुपमा प्रस्ततु गनहयु ोस् र ती चाडपवयहरु मनािईँदा गररने मख्ु य लक्रयाकिाप िईल्िेख गरी कक्षामा प्रस्ततु गनहयु ोस् ।
३. समाज तथा लवद्याियमा बस्दा तपािइिेिं िअर्ू भन्दा ठूिा साना व्यलिहरुिािइ कसरी सम्बोधन गनहयु ुन्छ? सो सम्बोधनमा प्रयोग
गररने लिष्टाचारका िधदहरुको सचू ी तयार गनयहु ोस् ।
४. तपािइको
िं घर तथा समदु ायमा िअयिअजयनका िालग परम्परागत रुपमा गररदै िअएका कामहरुको सचू ी तयार पारी कक्षामा प्रस्ततु
गनयहु ोस् ।
५. िअफ्नो गाँिईघरमा मौसमी तथा बेमौसमी रुपमा िईत्पादन गररने कृ लष िईपजहरुको नाम िेखी कक्षामा प्रस्तुत गनयहु ोस् ।
६. घर तथा लवद्याियमा बोटलवरुवाहरुको वृक्षारोपण गनयहु ोस् । लवरुवा हुकायिईनका िालग िअवय यक तववहरु (मि,पानी) प्रदान
गनयहु ोस् र ती लवरुवाहरुको कलत वृलर्द् भयो ? लवरुवामा के कस्ता पररवतयनहरु िअए ? िऄविोकन गरी प्रात ग त्यहरुिािइ समेटी
प्रलतवेदन तयार गरी कक्षामा प्रस्तुत गनहयु ोस् ।
७. घर तथा लवद्याियबाट लनलस्कने र्ोहोरहरु जस्तैिः (कुलहने, नकुलहने, तरि, ग्याँस) को वगाकरण गनयहु ोस् र ती र्ोहोरहरुिािइ कसरी
व्यवस्थापन गनय सलकन्छ ? र्ोहोर व्यवस्थापन गदाय के कस्तो वातावरणीय पररवतयन भयो ? यस लवषयमा प्रलतवेदन तयार पानयहु ोस्
।
८. तपािइको
ू म्प) मा तपािइ िंकसरी सरु लक्षत हुन सक्नहु ुन्छ ? यस्ता घटनाबाट हुने
िं गाँिईघरमा िअिआपने लवपद् (बाढी, िअगिागी, भक
िऄसरहरु के के हुन सक्छन् ? पररवारका सदस्य वा िऄग्रज व्यलिहरुिािइ सोधी सचू ी तयार गरे र कक्षामा प्रस्ततु गनयहु ोस् ।
९. तपािइ िंलवद्यािय िअिईँदा जाँदा सडकमा लहँड्दा ध्यान लदनु पने कुराहरु के के हुन सक्छन् ? समहू गत छिर्िबाट बदँु ा लटपोट गरी
कक्षामा प्रस्तुत गनहयु ोस् ।
१०. िअफ्नो वडालभत्रका प्राकृ लतक तथा ऐलतहालसक सम्पदा, चौतारा, मेिा, जात्रा, चाडपवय तथा पययटकीय सम्पदाहरु झल्कािईने
लचत्रहरु बनािइ कक्षामा टाँस्नहु ोस् ।
कक्षा ५
१. तपािइको
िं घर तथा समदु ायमा गररने सिंस्कारहरु जस्तैिः-जन्म,मृत्य,ु ब्रतबन्ध/मण्ु डन, लववाह िअलदका बारे मा िअफ्नो घरपररवारका
ज्येष्ठ सदस्य वा गरुु परु ोलहतिािइ सोधी प्रात ग जानकारीिािइक्रमबर्द् रुपमा िेखी कक्षामा प्रस्ततु गनयहु ोस् ।
२. गि
ु ररया नगरपालिकामा प्रचलित (सामालजक, साँस्कृ लतक तथा धालमयक) रीलतररवाज मध्ये कुनै एक लवषयको महववका
बारे मा प्रलतवेदन तयार गरी कक्षामा प्रस्तुत गनहयु ोस् ।
३. तपािइको
िं गाँिईघरमा परम्परागतरुपमा हस्तकिाबाट बनािआने वस्तहु रुको सचू ी तयार पानयहु ोस् र ती मध्येबाट कुनै एिईटा वस्तु
लनमायण गरी कक्षामा प्रदियन गनयहु ोस् ।
४. तपािइको
िं गाँिईघरमा िईत्पालदत कृ लष िईपजमध्ये (धान, मकै , गहु,ँ तरकारी िअलद) कुनै एकको खेती गने तररका/लवलधहरु
चरणबर्द्रुपमा िेखी कक्षामा प्रस्ततु गनयहु ोस् ।
५. "हररयािी सरिं क्षणमा मेरो भलू मका " िीषयकमा १५० िधद सम्मको लनबन्ध िेखी कक्षामा प्रस्ततु गनयहु ोस् ।
६. घर तथा लवद्याियबाट लनस्कने र्ोहोरमैिािे वातावरणमा पाने िऄसरहरु िेखी ती र्ोहोरमैिाको व्यवस्थापनबाट हुने
र्ािआदाहरु के के हुनसक्छन् ? बँदू ागतरुपमा िेखी कक्षामा प्रस्ततु गनहयु ोस् ।
७. बाढी , िअगिागी र भक
ू म्प जस्ता विपद्बाट प्रभालवत स्थिहरुको िऄविोकन गनहयु ोस् यस्ता विपद्बाट बच्ने िईपायहरु के के हुनसक्छन् ? प्रलतवेदन तयार गरी कक्षामा प्रस्तुत गनयहु ोस् ।
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८. समहू गतरुपमा सडकमा सवारीसाधन र मालनसहरुिे रालर्क लचन्ह तथा सङ्के तको पािना गरे नगरे को िऄविोकन गनयहु ोस् र
प्रात ग जानकारीका िअधारमा प्रलतवेदन तयार गरी कक्षामा प्रस्ततु गनयहु ोस् ।
९. प्रधानाध्यापक वा लिक्षकको िऄनमु लतमा कृ ष्ट्णासार सिंरक्षणक्षेत्रको भ्रमण गनहयु ोस् भ्रमणका क्रममा तपािइिेिं देखेका महववपणू य
कुराहरु, सरिं क्षणका िालग गररएका प्रयासहरु र यसिे पययटनका क्षेत्रमा पर्ु याएको योगदानमका सन्दभयमा प्रलतवेदन तयार पानयहु ोस् र
कक्षामा प्रस्तुत गनहयु ोस्
१०. सबै वडाहरु देलखने गरी गि
ु ररया नगरपालिकाको नक्सा लखच्नहु ोस् । प्रत्येक वडाको जनसङ्ख्या र लतनीहरुका मख्ु य
िअययस्रोतहरुको सचू ी तयार गरी लिक्षकिािइ बझु ािईनहु ोस् ।
कक्षा ६
१. गि
ु ररया नगरपालिकाको नक्सा बनािआ िअफ्नो वडा पलहचान गरी लवद्यािय रहेको स्थान सङ्के तमा देखािईनहु ोस् ।
२. िअर्ू बसेको वडा कायायिबाट प्रदान गररने सेवा तथा बािबालिका र यवु ाका िालग तय गररएका लविेष सेवाहरुका बारे मा
सोधखोज गरी प्रलतवेदन तयार गरे र कक्षामा प्रस्तुत गनयहु ोस् । साथै िअफ्नो वडाका जनप्रलतलनधीहरुको नाम र पद समेतको चाटय बनािइ
कक्षामा टाँस्नहु ोस् ।
३. िअफ्नो टोि समदु ायमा बसोबास गने लवलभन्न जातजालत तथा समदु ायका मालनसहरुिे मनािईने चाडपवय र चाडपवय िईत्सवमा िगािईने
भेषभषु ाको बारे मा समदु ायका मालनसहरुिािइ सोधेर प्रलतवेदन तयार गरी लिक्षकको रोहवरमा कक्षामा प्रस्ततु गनयहु ोस् ।
४. िअफ्नो टोि समदु ायको प्रलतलनलधत्व गने स्थानीय िोकबाजा, िोकगीत र िोकनृत्यको नाम तथा सन्दभय सलहत कक्षामा
प्रस्तुतीकरण गनयहु ोस् । यसबाट भएको लसकािआिािइ समेटी प्रलतवेदन तयार गरी प्रस्ततु गनयहु ोस् ।
५. बाि लववाह र यसका नकारात्मक पक्षहरुबारे एक िअपसमा छिर्ि गनहयु ोस् । यस लवषयसँग सम्बलन्धत एिईटा सडक नाटक तयार
गरी कक्षामा प्रस्ततु गनयहु ोस् र िक्र
ु बारको लदन लवद्याियको नलजकै रहेको सावयजलनक स्थानमा िईि नाटक प्रस्तुत गनहयु ोस् ।
६. िऄलभभावकको िऄनमु लतमा िअफ्नो घरमा रहेका परम्परागत हस्तकिाबाट तथा धातुबाट बनािआएका सामग्रीहरुिािइ सरु लक्षत तररकािे
लिक्षकको सहयोगमा कक्षामा सङ्किन गरी सचू ी तयार गनहयु ोस् । लवद्यािय नलजकै रहेको कुनै कृ लष र्मयको िऄविोकन भ्रमण गरी र्मय
सञ्चािकिािइ त्यस र्मयको बारे मा सोधेर एिईटा प्रलतवेदन तयार गरी कक्षामा प्रस्तुत गनहयु ोस् ।
७.
हररयािी नगर क्षेत्रको िऄलभयानिािइ सहयोग पर्ु यािईन िअफ्नो जन्मलदनमा लवद्यािय, घर वा वडाको हररत क्षेत्रमा सरु लक्षत
रुपमा हुलकय ने सलु नलित गरी िईपयोगी वनस्पलत वा र्ूिको लवरुवा रोप्नहु ोस् । १५ लदनसम्म लनयलमत रुपमा लवद्यािय वा घरमा रहेको
करे साबारी तथा बगैंचाको िऄनगु मन गरी यसको िईपयोलगता समेटी एिईटा प्रलतवेदन तयार गरी कक्षामा प्रस्ततु गनयहु ोस् ।
८.
िअफ्नो टोि समदु ायिािइ स्वच्छ राख्नका िालग र्ोहोर वस्तु तथा पानीको व्यवस्थापनका लवषयमा गीत, कलवता तयार गरी
कक्षामा प्रस्ततु गनहयु ोस् । िअर्ूिे पलन िअफ्नो सरसर्ािआ सम्बन्धी भलू मकािािइ सो िऄनसु ार िअफ्नो घरिअँगन, कक्षाकोठा, लवद्यािय,
टोि समदु ायमा प्रस्ततु गनयहु ास् ।
९.
लिक्षकको समन्वयमा गि
ु ररया नगरपालिका क्षेत्रमा क्षलत पर्ु यािईने बबिइ (भादा/सरय)ू नदी वा िऄन्य नदीनािािे लवगतमा
पर्ु याएको लवपदक
् ो िऄविोकन गरी लवपदि
् े पर्ु याएको िऄसर (मानवीय, िैलक्षक, िअलथयक, भौलतक िअलद) को पलहचान गनहयु ोस् । यस
प्रकारका लवपदक
् ो समयमा सरु क्षा लनकायको भलू मका िगायत िईि लवपदि
् ािइ दीघयकािीन रूपमा व्यवस्थापन गनय के के कायय गनय
सलकन्छ ? प्रलतवेदन तयार गरी प्रस्तुत गनहयु ोस् । साथै लवपदप् वू य िऄपनािईनपु ने सावधानीहरुको सचू ी तयार गनयहु ोस् ।
१०. रालर्क प्रहरीसँगको समन्वयमा िअफ्नो लवद्याियको व्यानर सलहत गि
ु ररया नगरक्षेत्रमा रहेका सडक तथा रालर्क लचह्नको प्रयोग
सम्बन्धमा स्थिगत रुपमै सडकमा सवारी चािक तथा यात्रहु रुका िालग सडक सचेतना काययक्रम सञ्चािन गनहयु ोस् । लवद्याियको
नसयरी लनमायण काययमा सहभागी हुनहु ोस् ।
११. िअफ्नो वडा, टोि समदु ायमा रहेका ऐलतहालसक सम्पदाहरु रहेको स्थिमा पगु ी वा तस्बीरहरुको िऄविोकन गरी लचत्र बनािआ
लिक्षकबाट छनोट गरी िईत्कृ ष्ट तस्बीर कक्षामा टाँस गनयहु ोस् र बाँकी तस्बीरहरुिािइ िअवेष्टन गरी सन्दभय सामग्रीको रुपमा प्रयोग गनयहु ोस्
।
१२. िअफ्नो वडा वा टोि समदु ायमा रहेका ऐलतहालसक सम्पदाहरुको सिंरक्षण र महत्वका बारे मा समदु ायका िऄग्रज व्यलित्वहरुसँग
तस्बीर, िऄन्तवायताय रे कलडयङ गरी यटु ् यवु , लवद्याियको वेभसािआट वा सामालजक सञ्जािको पेजमा िऄपिोड गनहयु ोस् ।
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कक्षा ७
१. लजल्िाको नक्सा कोनयहु ोस् िअफ्नो नगरपालिकालभत्र रहेका मख्ु य मख्ु य स्थान (नदी, धालमयक स्थि, सिंरलक्षत क्षेत्र िअलद) िािइ
सङ्के तगनयहु ोस् ।
२. गि
ु ररया नगरपालिकाको कायायियमा जानहु ोस् र योजना र्ाँटमा सम्बलन्धत िऄलधकृ तसँग भेटी नगरको पञ्चवलषयय योजनाको
िअधारमा नगरपालिकािे प्राथलमकताको क्रममा राखेका मख्ु य मख्ु य योजनाहरु ती योजनाहरुका िालग लवलनयोलजत बजेट र कायय
सम्पन्न गनय िाग्ने िऄवलधका बारे मा सोधखोज गरी प्रलतवेदन तयार गरे र कक्षामा प्रस्तुत गनयहु ोस् ।
३. िअफ्नो टोि समदु ाय र लवद्याियमा िअिईने साथीहरुको भेषभषू ा, चाडपवय रीलतररवाज, धमय सिंस्कृ लत लववरण तयार गरी कक्षामा
प्रस्तुत गनयहु ोस् । प्रलतवेदन तयार गदाय गि
ु ररया नगरपालिकालभत्र रहेका धालमयक िअस्थाका के न्िहरुिािइ समेत समेट्नहु ोस् ।
४. िअफ्नो समदु ायमा प्रचलित मौलिक िोकगीत िेखरे वाद्यवादन सलहत कक्षामा गायन गनयहु ोस् ।
५. बािलववाहको कारण तथा यसका नकारात्मक पक्षहरु झलल्कने गरी लचत्र बनािइ िईत्कृ ष्ट लचत्र कक्षामा टाँस गनहयु ोस् र बाँकी
लचत्रहरुिािइ िैलक्षक सामग्रीका रुपमा िअवेष्टन गरी पस्ु तकाियमा दताय गरी राख्नहु ोस् ।
६. स्थानीय परम्परागत हस्तकिाका सामग्रीहरुमध्ये कुनै एिईटा सामग्री लनमायण गरी कक्षामा प्रदियन गनयहु ोस् । यस प्रकारका सामग्री
िईत्पादनमा घरे िु िईद्योगको महत्विािइ बँदु ागत रुपमा िेख्नहु ोस् ।
७. िअफ्नो टोि समदु ाय वा वडामा व्यावसालयक रुपमा गररएको के रा तथा र्िर्ूि खेतीको िऄविोकन गनहयु ोस् । यसका िालग
सम्बलन्धत कृ षक वा कृ लष लवज्ञसँग भेटघाट गरी िअवय यक कृ लष प्रलवलधको लवलवध िअयामहरु समेलटएको प्रलतवेदन तयार गनयहु ोस् ।
८. सम्भव भएसम्म टोि समदु ाय वा वडामा रहेको िइटा िईत्पादन स्थिमा िऄविोकन गरी िईत्पादन प्रलक्रया तथा यसका वातावरणीय
चनु ौती र यसको लदगो समाधानका िईपायहरुका बारे मा भट्टा सञ्चािक, वातावरण सरिं क्षण िऄलभयानकमा र स्थानीयवासीसँग
िऄन्तरलक्रयात्मक काययक्रम गरी यसको लभलडयो रे कडय सामालजक सञ्चािमा िऄपिोड गनयहु ोस् ।
९. घर तथा लवद्याियमा करे साबारी/बगै ँचा लनमायण गरी वा कौसी वा बरण्डा वा गमिामा तरकारी खेती/पष्ट्ु प खेती/र्िर्ूि खेती
गनयहु ोस् । यसबाट िईत्पालदत वस्तहु रू, लतनीहरूको िईपयोग, भएको र्ािआदासम्बन्धी लववरणिािइ समेटी प्रलतवेदन तयार गनयहु ोस् र कक्षामा
प्रस्तुत गनयहु ोस् ।
१०. स्थानीय स्तरमा पवू य घलटत प्राकृ लतक तथा मानवीय लवपदह् रुका बारे मा जानकारी लिनहु ोस् र यसको न्यनू ीकरणमा स्थानीय सिंघ
सिंस्थाहरुको भलू मकाको बारे मा ख्यालत प्रात ग सामालजक िऄलभयन्तासँग कुराकानी गरी बँदु ा लटपोट गदै लिक्षकको सहयोगमा स्थानीय
पलत्रकाका िालग िेख वा सम्पादकीय तयार गरी स्थानीय पलत्रकामा प्रकािन गनहयु ोस् ।
११.सडक दघु टय नाका कारणहरु र यसको न्यनू ीकरणका िालग सिंभालवत िईपायहरुको पलहचान गनयका िालग लवद्यािय प्रिासनको
सहयोगमा, कक्षा लिक्षक र स्थानीय पाठ्यक्रमको लवषय िऄध्यापन गरािईने लिक्षकको समन्वयमा लवद्याियमा ‘लवद्याथासँग रालर्क
प्रहरी’ काययक्रमको िअयोजना गरी काययक्रममा िईठे का सवािहरु तथा सडक दघु टय ना न्यनू ीकरणमा रालर्क प्रहरीको भलू मकाको बारे मा
जानकारी लिनहु ोस् ।
कक्षा ८
१. िलु म्बनी प्रदेिको नक्सा लनमायण गरी बलदयया लजल्िामा रहेका पालिका तथा मख्ु य मख्ु य स्थानहरुिािइ सङ्के तमा देखािईनहु ोस् ।
२. नगरपालिकामा जानहु ोस् र नगरसभा, नगर काययपालिकाको सिंरचना तथा यसिे गने मख्ु य मख्ु य काययहरुको बँदु ा लटपोट गनहयु ोस् ।
साथै स्थानीय स्तरमा तयार गररएका नीलत लनयमहरु, लनयमाविीहरुबारे जानकारी लिनहु ोस् ।
३. बडघर, महलतया, पञ्च प्रथा िअलदको काम, कतयव्य र िऄलधकारका सम्बन्धमा लवद्यमान िऄवस्था पलहचान गनयहु ोस् । यस्ता सामालजक
सिंगठन प्रणािीको सामालजक द्वन्द्व व्यवस्थापनका सन्दभयमा कुनै एिईटा घटनािािइ लवषयवस्तु बनािइ िघनु ाटक कक्षामा प्रस्ततु गनयहु ोस् ।
४. लिक्षकको सहयोगमा िअफ्नो समदु ायको सिंस्कार, सिंस्कृ लतको पररचय, महत्व झलल्कने लवषयवस्तुहरु समालवष्ट गरी लभिे पलत्रका
प्रकािन गनहयु ोस् ।
५. गि
ु ररया नगरपालिकालभत्र रहेका सामालजक समस्याहरु जस्तैिः कमिरी, कमैया प्रथा, बाि लबवाह, गौना, थौना, दािआजो प्रथा
कक्षामा छिर्ि गरी लनराकरणका िालग िअवय यक िईपायहरुको सचू ी तयार गरी कक्षामा टाँस्नहु ोस् ।
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६. गि
ु ररया नगरक्षेत्रमा रहेका परम्परागत तथा िअधलु नक लसपको ति
ु ना गरी घरायसी प्रयोजनका िालग िईत्पालदत सामग्रीहरुको लचत्र
बनािइ सिंक्षेपमा पररचय िेखी एिईटा पररयोजना तयार गनहयु ोस् । लिक्षकिािइ मल्ू याङ्कन गनय िागािइ िईत्कृ ष्ट पररयोजना कक्षामा टाँस
गनयहु ोस् र बाँकी पररयोजनाहरुिािइ वेलष्टत गरी पस्ु तकाियमा दताय गरी राख्नहु ोस् ।
७. तपािइको
िं स्थानीय टोि समदु ायमा रहेको लविेष नगदेबािी िईत्पादन क्षेत्र भ्रमण गरी िईत्पालदत बािीको बजारीकरण र यसमा भएका
चनु ौतीहरुबारे जानकारी लिनहु ोस् ।
८. परम्परागत यातायातका साधनहरु (जस्तैिः िलडया, एक्का िअलद) बनािईने तररका, बनािईन प्रयोग गररने औजारहरुका बारे मा प्रत्यक्ष
वा लभलडयो सामग्री िऄविोकन गरी जानकारी लिनहु ोस् । वतयमान समयमा यसको महत्वका बारे मा लनबन्ध तयार गनयहु ोस् ।
९. स्थानीय रुपमा िईत्पादन भएको दधु तथा मासजु न्य पदाथयको बजारीकरण तथा यसको व्यवस्थापकीय पक्षहरुको बारे मा जानकारी
लिनका िालग कुनै एक एकवटा डेरी वा फ्रेस हािईसको िऄविोकन गरी प्रलतवेदन तयार गनयहु ोस् ।
१०. हररत लवद्यािय लनमायणको िालग िआको क्िबको गठन गनहयु ोस् । गि
ु ररया नगरपालिकािािइ हररत नगर लनमायणका िालग (िउजाय,
पानी, सरसर्ािआ, र्ोहोरमैिा, लसकािआ व्यवस्थापन, हररयािी प्रवर्द्यन िअलद) का बारे मा छिर्ि गरी प्रात ग लवषयहरुको कायायन्वयनका
िालग िईपसलमलत समेत गठन गनहयु ोस् । िईपसलमलतिे गरे का कायय र प्रात ग िईपिलधधिािइ समेटी प्रलतवेदन तयार गरी लवद्याियको
काययक्रममा प्रस्ततु गनहयु ोस् ।
११. ठोस र्ोहोर व्यवस्थापनको िालग लपट कम्पोलस्टङ र लबन कम्पोलस्टङ लवलधको प्रयोगका सन्दभयमा घर तथा लवद्याियमा
प्रयोगात्मक काययकिाप गनयहु ोस् र यसबाट भएका लसकािआिािइ िअफ्नो टोि तथा समदु ायमा िअदान प्रदान गनयहु ोस् ।
१२.गि
ु ररया नगरपालिकामा हुने गरे का प्राकृ लतक तथा मानवीय लवपदह् रुको पलहचान गरी लवपदमा रे डक्रसिे गरे का िईदेशार तथा राहतका
काययहरुको बारे मा नेपाि रे डक्रस सोसािआटी लजल्िा िाखा वा िअफ्नो वडामा रहेका िईपिाखामा गएर जानकारी लििइ एिईटा प्रलतवेदन
तयार गनयहु ोस् ।
१३. स्थानीय, लजल्िा तथा प्रदेि स्तरमा भएका सम्पदाहरुको पलहचान सरिं क्षण र लवकासका स्रन्दभयमा िआको क्िब वा जलु नयर रे डक्रस
सकय ि तथा लवज्ञान क्िबको िअयोजनामा विृ त्वकिा प्रलतयोलगताको िअयोजना गनहयु ोस् । प्रलतयोलगतामा िईत्कृ ष्ट विाहरुका
भनािआिािइ स्थानीय पलत्रकामा प्रकािनका िालग लिक्षकसँग सहकायय गनयहु ोस् ।

७. वसकाआ सहजीकरण विवध र प्रवक्रया
क) कक्षा १–३ मा वसकाआ सहजीकरण विवध र प्रवक्रया
िअधारभतू तहिऄन्तगयत कक्षा १–३ को पाठ्यक्रम समग्रमा बहुलवषयक ढाँचामा लवकास भएको छ । यसिऄन्तगयत चारवटा लवषयहरू
पाठ्यक्रम लवकास के न्ििे लवकास गरे को छ भने एिईटा लवषय (स्थानीय लवषय वा मातृभाषा) को पाठ्यक्रम लवकास गने लजम्मा स्थानीय
सरकारिािइ छ । तसथय बहुलवषयक ढाँचामा िअधाररत भिइ स्थानीय लवषयको पाठ्यक्रम लवकास गररएकोिे लिक्षण लसकािआ सहजीकरण
गदायसमेत िऄन्य लवषयसँग लमल्दाजल्ु दा लवषयवस्तु तथा लसकािआ िईपिलधधिािइ सँगसँगै सहजीकरण गने र नलमल्दा लवषयवस्तुिािइ
लनलित क्रममा राखेर सरिदेलख जलटिताको िअधारमा लसकािआ सहजीकरण गनपयु ने हुन्छ । लनलित लवषयक्षेत्रमा िअधाररत बहुलवषयगत
एकीकरणिे लसकािआिािइ िऄन्तरसम्बलन्धत र बढी सान्दलभयक बनािईन सहयोग पर्ु यािईँछ । एकीकृ त ढाँचामा लसकािआ सहजीकरण गदाय
लसकािआको योजना लनमायणका िालग लवषयगत सक्षमता र समग्र पाठ्यक्रम सिंरचनाको िऄध्ययन गरी लतनको िऄन्तरसम्बन्ध पलहचान
गनयपु छय । बहुलवषयक लवषय क्षेत्रमा िअधाररत भिइ हाम्रो सेरोर्े रो, गलणत, नेपािी, िऄङ्ग्रेजी र स्थानीय लवषय क्षेत्रमा लसकािआ योजना
लनमायण गदाय लवषयवस्तुिािइ दैलनक जीवनसँग िऄलधकतम सम्बन्ध कायम हुने गरी लनधायररत लवषय क्षेत्रको वररपरर िअिअफ्नो लवषय
क्षेत्रगत िऄवधारणा तथा लसपहरू हालसि गरािइ लनधायररत लसकािआ िईपिलधध प्रात ग हुने व्यवस्था लमिािईनपु छय । यसका िालग छनोट
गररएका लवलध, प्रलक्रया तथा लक्रयाकिापिे लवद्याथािािइ सलक्रय बनािईने, सबैिािइ सहभागी बनािईने, गरे र तथा छोएर वा चिाएर लसक्ने
र लसजयनात्मकताको िऄलभवृलर्द् हुने िऄवसर प्रदान गनयपु छय ।
लसकािआ लक्रयाकिापिे लवद्याथाहरूमा िईमेर र िअवय यकतािऄनसु ार प्रयोग, लसकािआ, रचनात्मक तथा समािोचनात्मक सोचािआ, लनणयय
तथा समस्या समाधान जस्ता सोचािआ लसप, स्वव्यवस्थापन, िअत्मबि, िऄनि
ु ासन, लजम्मेवारी िऄनक
ु ू िता जस्ता वैयलिक लसप,
सञ्चार, सहकायय, सहानभु लू त जस्ता िऄन्तरवैयलिक लसप, लवलभन्न लकलसमका बहुसाक्षरता लसप र नागररक दालयत्वसम्बन्धी लवलभन्न
लकलसमका नागररक लसप प्रालत गिािइ सहयोग गनयपु छय । लवद्याथाहरूको भालषक तथा सामालजक पृष्ठभलू म, लसकािआका िालग लवलभन्न
लकलसमको िऄपाङ्गताको िऄवस्था िआत्यालदिािइ लवचार गरी लवलवधताको व्यवस्थापन गने र सबैिािइ समावेि गने गरी लिक्षण लसकािआको
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योजना लनमायण गरी लसकािआ सहजीकरण गनपयु ने हुन्छ । लवद्याथाको लसकािआको मल्ू याङ्कनिािइ लिक्षण लसकािआ लक्रयाकिापको िऄलभन्न
िऄङ्गका रूपमा समावेि गरी लवद्याथाको लसकािआ सधु ारका िालग लनरन्तर पृष्ठपोषण प्रदान गने माध्यमका रूपमा लवकास गनयपु दयछ ।
न्यनू तम लसकािआ सलु नलित गरी प्रत्येक लवद्याथािािइ िईच्चस्तरको लसकािआ सक्षमता प्रात ग गनय क्रमििः मालथल्िोस्तरको लसकािआ गनयसक्ने
बनािईन सहयोग गनयपु छय । यथािक्य कक्षा लिक्षणको प्रबन्ध गनपयु दयछ । एकभन्दा बढी लिक्षकिे एिईटै कक्षामा लवलभन्न समयमा लिक्षण
गने गररए पलन समहू मा छिर्ि गरी बहुलवषयक लिक्षण योजना तयार गने र सोहीबमोलजम लसकािआ सहजीकरण गने प्रबन्ध लमिािईनपु छय
। कक्षामा प्रयोग गररने भाषाको कारण बािबालिकािािइ लसकािआ लक्रयाकिापमा सररक हुन र लसक्न बाधा नहुने िऄवस्था लसजयना गनपयु छय
। यसका िालग कक्षामा यथािक्य मातृभाषा वा बहुभाषा प्रयोग गने, घरपररवार तथा समदु ायमा बोलिने भाषामा सञ्चार हुनसक्ने प्रबन्ध
गनयपु छय । स्थानीय लवषयको लसकािआ गदाय सामान्यतया लनम्न लवलध र तररका प्रयोग गनय सलकन्छिः(िऄ) कथा कथन एवम् गीत (िअ) िऄलभनय तथा भलू मका लनवायह (िआ) छिर्ि र प्रश्नोिर (िइ) खोज तथा समस्या समाधान लवलध
(िई) खेि लवलध (िउ) प्रयोगात्मक लवलध (ए) क्षेत्र भ्रमण (ऐ) प्रदियन लवलध
(ख) कक्षा ४–८ मा वसकाआ सहजीकरण विवध र प्रवक्रया
स्थानीय लवषयको पाठ्यक्रममा समावेि लवषयवस्तु तथा लसकािआ िईपिलधध सहज र सरि तररकािे लवद्याथाहरूमा हालसि गरािईन
िईपयि
ु लसकािआ वातावरणको लसजयना गरी लिक्षक, लवद्याथा र लवषयवस्तुलबच सलक्रय िऄन्तरलक्रया गने लवलध वा प्रलक्रया िऄविम्बन
गनयपु छय । लसकािआ सहजीकरण प्रलक्रया लवद्याथा के लन्ित, सान्दलभयक र लसकािआका लनलम्त सहयोगी हुनपु छय । यो योजनाबर्द् र लसकािआ
िईपिलधध िईन्मख
ु वा प्रलतर्ि के लन्ित हुनपु छय । सहजीकरण प्रलक्रया लवद्याथािािइ िईत्प्रेररत गने, सलक्रय बनािईने र रूलच जगािईने पलन
हुनपु छय । यस प्रलक्रयामा लवद्याथा सलक्रय भिइ लसकािआ लक्रयाकिापमा सि
िं ग्न हुने र िअवय यकतािऄनसु ार पृष्ठपोषण प्रात ग गरी लसकािआमा
सधु ार गनयसक्ने िऄवसर हुनपु दयछ । यो प्रलक्रया लसकारू र लसकािआका लवलवधतािािइ सम्मान गने र सबैिािइ समावेि गने समावेिी
लसर्द्ान्तमा िअधाररत पलन हुनपु छय ।
एिईटै प्रकारको लसकािआ सहजीकरण लवलध सधै ँ र सबैलतर िईपयि
ु हुन नसक्ने भएकािे एिईटै लवषयवस्तु लसकािआका िालग पलन लवलवध
लवलध िऄपनािईन सलकन्छ । त्यसैिे लिक्षण लवलधको छनोट गदाय सकभर लवलवधता कायम गनपयु छय । लसकािआ सहजीकरण लवलधको चयन
गदाय मख्ु य रूपमा लवद्याथाको पवू य ज्ञान, रुलच, क्षमता, चाहना, िईनीहरूको तहगत स्तर, लवषयवस्तुको स्वरूपिगायत िईपिधध हुन सक्ने
स्रोतसाधन, वातावरणीय िऄवस्था, लिक्षकको रूलच तथा तयारी िआत्यालदिािइ लवचार गनयपु दयछ ।
िअधारभतू लिक्षािऄन्तगयत कक्षा ४–८ को यो पाठ्यक्रमा समावेि गररएका लवषयवस्तुहरू प्रयोगात्मक प्रकृ लतका भएकोिे यसको
लसकािआ सहजीकरण प्रकृ या परम्परागत पर्द्लतभन्दा र्रक हुनपु छय । लसकािआ सहजीकरण गदाय लवद्याथा के लन्ित लिक्षण लसकािआ
लक्रयाकिापमा जोड लदिइ कक्षािािइ जीवन्त बनािईन र लवद्याथािािइ लक्रयािीि बनािईन लिक्षकिे सहजकतायको भलू मका लनवायह गनयपु ने
छ । लवद्याथा के लन्ित लसकािआ लक्रयाकिापबाट लसकािआ प्रभावकारी हुन,े लवषयवस्तुिािइ दैलनक जीवनका हरे क घटनाक्रमिािइ
बािबालिकािे व्यवहारकुिि तथा जीवनोपयोगी लसप िअजयन गनय सक्ने र िईनीहरूमा रहेको प्रलतभा प्रष्ट्र्ुटन सहज हुने भएकािे
लसकािआ सहजीकरण लक्रयाकिाप सञ्चािन गदाय लवद्याथा के लन्ित र बािमैत्री लिक्षण लवलध िऄपनािईनपु ने छ । स्थानीय लवषयको
पाठ्यक्रमका लवषयवस्तुहरू स्थानीय ज्ञान, लसपको लवकास गरी िअवय यकतानसु ार घर, लवद्यािय, समदु ायमा प्रयोग गने खािका
भएकोिे सैर्द्ालन्तकभन्दा गरे र लसक्ने प्रलक्रयाबाट लसकािआ सहजीकरण गनयपु ने हुन्छ । यस लवषयको लसकािआ सहजीकरण गदाय लनम्न लवलध
र तररकाहरू प्रयोग गनय सलकन्छिः
वशक्षण विवध
(िऄ) प्रयोगात्मक लवलध (िअ) िऄविोकन लवलध (िआ) छिर्ि लवलध (िइ) समस्या समाधान लवलध (िई) प्रदियन लवलध
(िउ) क्षेत्र भ्रमण लवलध (ए) प्रश्नोिर लवलध (ऐ) घटना िऄध्ययन लवलध
वशक्षण तररका तथा रणनीवत
(िऄ) मलस्तष्ट्क मन्थन (िअ) ग्यािरी लहडािआ (िआ) सोच्ने, जोडी बनािईने, िऄनभु व िअदानप्रदान गने (िइ) के डधिुएि चाटय (िई) टी
र एम चाटय (िउ) ग्रालर्टी (ए) लजग्स (ऐ) घटना परस्पर लिक्षण
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८. विद्याथी मूल्याङ्कन
(क) कक्षा १-३ मा विद्याथी मूल्याङ्कन
लिक्षण लसकािआ प्रलक्रयाकै एिईटा िऄङ्गका रूपमा लवद्याथाको लनयलमत रूपमा लवद्याथािे लसकािआ िईपिलधध हालसि गरे नगरे को
िेखाजोखा गरी लवद्याथाको लसकािआमा लनरन्तर सधु ार गरी न्यनू तम लसकािआस्तर प्रालत गको सलु नलितता गने पक्षिािइ यस पाठ्यक्रमिे जोड
लदएको छ । यस प्रकारको मल्ू याङ्कनिे लवद्याथािािइ न्यनू तम लसकािआस्तर प्रालत गका साथै िईनीहरूिािइ लसकािआमा लनरन्तर प्रगलत गने
िऄवसर लसजयना गनय सहयोग गदयछ । स्थानीय लवषयमा रालखएका लवषयवस्तु तथा लसकािआ िईपिलधध परू ा गरािईनको िालग कक्षाकोठाको
लिक्षण लसकािआको व्रmममा गररने िेखाजोखाको साथै लवद्याथाहरूिािइ िअवय यकतािऄनसु ार सम्बलन्धत क्षेत्रमा िऄविोकन, क्षेत्र भ्रमण,
पररयोजना तथा प्रयोगात्मक काययमा समेत सिंिग्न गरािइ सोहीबमोलजम लवद्याथािे लसकािआ िईपिलधध हालसि गरे नगरे को यलकन र
िअवय यकतािऄनसु ार सहजीकरण गनयपु ने हुन्छ । यस्तो मल्ू याङ्कनिािइ मि
ू तिः लसकािआका िालग मल्ू याङ्कन िऄथायत् लनमायणात्मक
मल्ू याङ्कनका रूपमा प्रयोग गररनपु दयछ ।
लनमायणात्मक प्रयोजनका िालग सञ्चािन गररने यस्तो मल्ू याङ्कनका िालग लवद्याथािे के लसक्ने हो भन्ने कुरा लनधायरण गनयपु दयछ िऄथायत्
िऄपेलक्षत लसकािआ िईपिलधध तय गनपयु दयछ । लवद्याथािे के लसक्ने भन्ने कुराको लनधायरण गरे पलछ लवद्याथाको लसकािआको वतयमान िऄवस्था
वा लनलित लसकािआ लक्रयाकिाप पलछको लवद्याथाको लसकािआ िऄवस्था वा स्तर के कस्तो छ भनी लवलभन्न साधन तथा माध्यम प्रयोग गरी
पिा िगािईनपु छय । यसरी लवद्याथाको वतयमान लसकािआ िऄवस्था पलहचान गररसके पलछ लसकािआको लनधायररत िक्ष्यमा कसरी पग्ु ने भन्ने मागय
तय गनपयु दयछ । यसरी लवद्याथाको िऄपेलक्षत लसकािआ स्तर तय गने, लसकािआको वतयमान िऄवस्था वा स्तर पिा िगािईने र कसरी िऄपेलक्षत
लसकािआस्तर प्रात ग गने भनी तय गने काययका िालग लवद्याथाको लनमायणात्मक मल्ू याङ्कन गररन्छ ।
कक्षा १-३ मा गररने लवद्याथा मल्ू याङ्कनिािइ लसकािआ प्रलक्रयाकै िऄलभन्न िऄङ्गका रूपमा प्रयोग गनपयु दयछ । यस्तो मल्ू याङ्कनको मख्ु य
िईदेशेय य लवद्याथाको लसकािआ िईपिलधध तथा कमजोरीको लनरन्तर िेखाजोखा गरी लसकािआ सधु ारका िालग पृष्ठपोषण प्रदान गनयु हो । यस्तो
पृष्ठपोषण लदने कायय दिइु चरणमा गनयपु छय । पलहिो चरणिऄन्तगयत लनयलमत लसकािआ सहजीकरण पिात् मल्ू याङ्कन गने र लवद्याथाको
लसकािआको िऄवस्थाको िेखाजोखा गने तथा दोस्रो चरणमा लसकािआ िईपिलधध हालसि गरे को िऄवस्थाको िअधारमा िऄपेलक्षत िईपिलधध
प्रात ग गनय नसके का लवद्याथाका कलठनािआका क्षेत्र पिा िगािइ सधु ारात्मक लसकािआ लक्रयाकिाप सञ्चािन गनयक
ु ा साथै पटकपटकका
सधु ारात्मक लसकािआ लक्रयाकिापबाट पलन लसकािआ सधु ार हुन नसके का लवद्याथाहरूका िालग िईपचारात्मक लसकािआ लक्रयाकिाप तजयमु ा
गरी लसकािआमा सधु ार गनयपु दयछ । कक्षाकोठा र िअधाररत लनमायणात्मक मल्ू याङ्कनिे प्रत्येक लवद्याथािािइ न्यनू तम लसकािआ स्तर प्रात ग गने
सलु नलितता गरी मालथल्िो लसकािआस्तर प्रात ग गनय सहयोग गनयपु दयछ । यसबाट लवद्याथाहरूको कक्षा दोह¥यािईने क्रमिािइ न्यनू गरी िैलक्षक
क्षलत घटािईन सहयोग पग्ु नाका साथै न्यनू तम स्तरको लसकािआ सलु नलित भिइ थप लसकािआका िालग िऄवसर लसजयना हुने छ ।
ऄ) मूल्याङ्कन विवध र प्रवक्रया
कक्षा १–३ मा लनलित समयावलधमा लवद्याथाको लसकािआको िेखाजोखा गने नभिइ लनरन्तर, लनयलमत तथा कक्षा लक्रयाकिापको
िऄङ्गका रूपमा प्रयोग गनयपु दयछ । कक्षाकोठामा लसकािआ लक्रयाकिापको योजना तथा सञ्चािन लनधायररत लसकािआ िईपिलधध तथा
लतनको लवस्तृतीकरणका िअधारमा ती लसकािआ िईपिलधध प्रात ग गनयसक्ने लकलसमिे गनपयु दयछ । लवद्याथा मल्ू याङ्कनमा पलन ती लसकािआ
िईपिलधध लवद्याथािे के कलत हालसि गनय सके भन्ने िेखाजोखा गनय सलकने प्रलक्रया र साधन प्रयोग गनपयु छय । यस्तो मल्ू याङ्कन लसकािआ
लक्रयाकिापकै िऄलभन्न िऄङ्गका रूपमा लनयलमत रूपमा सञ्चािन गरी लवद्याथाको लसकािआ सधु ारका िालग लनरन्तर पृष्ठपोषण प्रदान
गनयपु दयछ ।
कक्षा १–३ का प्रत्येक लवद्याथाको काययसञ्चलयका (Portfolio) व्यवलस्थत गरी रालखनपु छय । काययसञ्चलयका र्ािआििािइ लवद्याथाको
कक्षाकायय, पररयोजना कायय, प्रयोगात्मक कायय, िईपिलधध परीक्षा, लवद्याथामा िअएको व्यावहाररक पररवतयनको िऄविोकन, हालजरी
िअलदका माध्यमिे िऄद्यावलधक गनयपु छय । लवद्याियमा पठनपाठन भएका लवषयवस्तु र लवद्याथाको िईपिलधधका बारे मा प्रत्येक लथम वा
क्षेत्रको पठनपाठन पिात, लवषय क्षेत्रको िऄध्ययन परू ा गरे पलछ िऄलभभावकिािइ जानकारी पठािईने व्यवस्था गरी काययसञ्चलयकामा
त्यसको िऄलभिेख िईल्िेख गनपयु ने छ । यस तहमा गृहकाययिािइ िऄलनवायय नगरी कक्षाकायय, पररयोजना कायय तथा प्रयोगात्मक काययिािइ
नै बढी जोड लदने भए पलन िअवय यक भए के ही गृहकायय पलन लदन सलकने छ तर दैलनक र एकै लदनमा लवलभन्न लवषयक्षेत्रमा गृहकायय लदनु
भने िईपयि
ु हुदँ नै । लवद्याथाको मल्ू याङ्कनमा यथािक्य वास्तलवक कायको सही तररकािे मल्ू यािंकन गने साधन समावेि गनयु िईपयि
ु
हुने छ ।
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(अ) मल्ू याङ्कनका तररका र साधन
परीक्षण गररने लसकािआ िईपिलधध तथा लवषयवस्तुको स्वरूप, लवद्याथाको िईमेर तथा रुलच, िईपिधध स्रोत तथा साधन, कक्षामा भएका
लवद्याथा सङ्ख्या, लिक्षकको क्षमता तथा रुलच जस्ता पक्ष लवचार गरे र मल्ू याङ्कनका तररका र साधनको छनोट तथा लवकास गनयपु छय ।
मल्ू याङ्कनका लवलभन्न तररका तथा साधन हुन्छन् । लवद्याथा मल्ू याङ्कनका िालग प्रयोग गनय सलकने कायय तथा साधनहरूबाट प्रात ग
सचू नािािइ लनलित स्वरूपमा िऄलभिेखीकरण गररनपु दयछ । कक्षाकायय, व्यवहार पररवतयन, लसजयनात्मक कायय, कक्षा सहभालगता तथा
लवद्याथाका काययको प्रदियनको परीक्षणको िऄलभिेखीकरण लिक्षकको िऄविोकनको माध्यमबाट गनय सलकने भएकािे यसका िालग
िईपयि
ु िऄविोकन र्ाराम तयार गनयपु दयछ । यसका िालग लवलभन्न प्रकारका रुजु सचू ी तयार गरी लवद्याथा परीक्षण तथा मल्ू याङ्कन
गररन्छ । लवद्याथाका कायय तथा िईपिलधधसलहत िईनीहरूका लवलभन्न लववरण व्यवलस्थत तररकािे राख्ने गरी काययसञ्चलयका तयार गरी
लवद्याथाको प्रगलत के कलत मात्रामा र के कसरी भिआरहेको छ, के कस्ता लसकािआ कमीकमजोरी रहेका छन् र ती कमीकमजोरी हटािइ
लसकािआमा सधु ार के कसरी गने भन्ने काययका िालग यसबाट सहयोग पग्ु दछ ।
सामान्यतया स्थानीय लवषयको पठनपाठनको क्रममा लवद्याथािे लसकािआ िईपिलधध हालसि गरे नगरे को िेखाजोखा गनयको िालग कक्षा
सहभालगता, मौलखक कायय, लिलखत कायय, पररयोजना तथा प्रयोगात्मक कायय, काययसम्पादन तथा प्रदियन, सहपाठी तथा स्वमल्ू याङ्कन,
िऄलभभावक प्रलतलक्रया, कुराकानी तथा छिर्ि जस्ता तररका िऄविम्बन गनय सलकन्छ । यसको िालग िऄविोकन र्ाराम, रुजु सचू ी,
श्रेणीमापन, रुलब्रक्स, मौलखक प्रश्न जस्ता मल्ू याङ्कनका साधन प्रयोग गनय सलकन्छ ।
आ) विद्याथीको वसकाआ ईपलवधधस्तर र त्यसको सामान्य व्याख्या
ईपलवधधस्तर
मापन
ईपलवधधस्तरको सामान्य व्याख्या
कमजोर (Below basic)
१
मख्ु य लसकािआ िईपिलधध हालसि गनय नसके को, सबैजसो लसकािआ िईपिलधधका
िालग सधु ारात्मक लसकािआ िअवय यक भएको
सामान्य (Basic)
२
मख्ु य लसकािआ िईपिलधध िअलिं िक रूपमा हालसि गरे को तर सधु ारात्मक
लसकािआ िअवय यक भएको
राम्रो (Proficient)
३
मख्ु य लसकािआ िईपिलधध धेरै जसो हालसि गरे को र सधु ारात्मक लसकािआ
िअवय यक भएको
िईच्च (Advanced)
४
मख्ु य लसकािआ िईपिलधध हालसि गरे को साथै मालथल्िो स्तरको िईपिलधध
हालसि गरे को
पलहिो चरणमा लनयलमत लसकािआ लक्रयाकिापका रूपमा लवद्याथाको लसकािआको मल्ू याङ्कन गरी लवद्याथाको लसकािआ सधु ार गनपयु दयछ ।
मल्ू याङ्कनको दोस्रो चरणमा कुनै लसकािआ िईपिलधध हालसि भयो वा भएन भनी िईलल्िलखत तररका तथा साधनमध्ये िईपयि
ु साधनहरू
प्रयोग गरी लवद्याथाको मल्ू याङ्कन गरी लसकािआस्तर िऄलभिेखीकरण गनयपु दयछ । यसरी िऄलभिेलखत लसकािआस्तर १ वा २ मात्र भएमा
सधु ारात्मक लसकािआको योजना लनमायण गरी िईपिलधधस्तर ४ पयु ायिईने प्रयास गनयपु दयछ । िईपिलधधस्तर ३ प्रात ग गरे को लवद्याथािािइ समेत ४
पयु ायिईने सहयोग गनयपु छय । पटक पटकको प्रयासबाट पलन कुनै लवद्याथाको िईपिलधधस्तरमा सधु ार हुन नसके मा यसको कारण खोजी गरी
िईपचारात्मक लसकािआको योजना बनािईनपु दयछ भने िऄन्यिािइ िऄलग्रम लसकािआमा सररक गरािईनपु दयछ । सधु ारात्मक लसकािआ पलछ पनु िः
लवद्याथाको मल्ू याङ्कन गरी िईपिलधधस्तर लनधायरण गरे र पनु िःिऄलभिेखीकरण गनपयु छय । लनलित लसकािआ क्षेत्रका लसकािआ िईपिलधधको
लसकािआ परीक्षणपिात् सो लसकािआ क्षेत्रको औसत लसकािआ िईपिलधधसमेत गणना गरी लवद्याथा र िऄलभभावकसँग छिर्ि गरी लवद्याथाका
सबिता तथा सधु ारका क्षेत्र एविं िईपाय पलहचान गनयपु छय ।
यही क्रममा सबै लवषय क्षेत्रको लसकािआपिात् सबै लसकािआ िईपिलधधको परीक्षण गरी प्रत्येक लसकािआ िईपिलधधमा लवद्याथाको
लसकािआस्तरसलहत लवषय क्षेत्रगत औसत लसकािआ िईपिलधध लनकाल्न सलकन्छ । त्यसैगरी मख्ु य व्यवहार कुिि सीपमा लवद्याथाको
िईपिलधधस्तर पलन िऄलभिेलखत गनय सलकन्छ । यसरी तयार गररएको िऄलभिेख नै लवद्याथाको वालषयक िईपिलधधको प्रलतवेदन हुने छ ।
लवद्याथाको लसकािआ िईपिलधधको यस्तो िऄलभिेख तथा प्रलतवेदनको प्रयोग लिक्षक, लवद्याथा, िऄलभभावक तथा लवद्याियिे लवद्याथाको
लसकािआस्तरको सलु नलिता गने, लसकािआ सधु ारका िालग पृष्ठपोषण प्रदान गनय र भावी लसकािआका िालग योजनाका िालग गररन्छ ।
लवलभन्न लकलसमका िऄपाङ्गता भएका लवद्याथाका िालग िईल्िेलखत मल्ू याङ्कनका तररका तथा साधनमध्ये कलतपय िईपयोगी नहुन पलन
सक्दछन् भने कलतपय तररका तथा साधनहरूको प्रयोगमा लभन्नता ल्यािईनपु ने हुन सक्दछ । लिक्षकिे िअफ्नो कक्षाकोठामा भएका
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लवद्याथाको िऄपाङ्गताको लकलसम तथा स्वरूपिऄनरू
ु प प्रयोग गनय सलकने मल्ू याङ्कनका वैकलल्पक तररका तथा साधनको तयारी गरी
िईपयि
ु तररका तथा साधन प्रयोग गनपयु छय । मल्ू याङ्कनका कुनै साधन िईपयि
ु नभएकै िअधारमा कुनै पलन लवद्याथािािइ लसकािआको
मल्ू याङ्कन र पृष्ठपोषण प्रात ग गने िऄवसरबाट वलञ्चत नहुने गरी लिक्षकिे वैकलल्पक तररकाहरूको खोजी तथा तयारी गनपयु दयछ ।
(इ) ईपलवधध प्रवतशत वनकाल्ने विवध तथा प्रवक्रया
सामान्यतया प्रत्येक लसकािआ िईपिलधध मापनपलछ नलतजा लवद्याथािािइ जानकारी गरािईने, लकन यस्तो भयो छिर्ि गने, लवद्याथािािइ
स्वप्रत्यावतयनको िऄवसर लदने र सधु ारका िईपाय तय गनपयु दयछ भने प्रत्येक लवषय क्षेत्र वा लथमको लसकािआपिात् प्रत्येक लसकािआ िईपिलधध
र औसत िईपिलधधसलहत िऄलभभावक तथा लिक्षकिे छिर्ि गरी लसकािआ सधु ार तथा भालव लसकािआका योजना तय गनपयु छय । प्रत्येक
लथमको लसकािआपलछ िऄलभभावकसँग छिर्ि गनयु लवद्याथाको लसकािआ सधु ारका दृलष्टिे िईपयि
ु भए पलन छोटोछोटो समयको िऄन्तरािमा
िऄलभभावसँग छिर्ि सबैका िलग सम्भव नहुन सक्ने कुरािािइ लवचार गरे र तीनदेलख चार मलहनाको िऄन्तरािमा सो िऄवलधको लसकािआ
भएका लथमको मल्ू याङ्कन नलतजासलहत लवद्याथाको लसकािआ प्रगलत तथा कलठनािआका लवषयमा िऄलभभावकसँग छिर्ि गरी
िअवय यकतानसु ार लसकािआ सधु ारका िईपाय पलहचान गनय सलकन्छ । नलतजा र लसकािआ सधु ार तथा भावी लसकािआ योजना तय गदाय
सम्बलन्धत लवद्याथा सबि पक्ष, रुलच र कलठनािआिािइ ध्यान लदनपु छय । यसका िालग यस प्रलक्रयामा लवद्याथािािइ पलन सहभागी गरािईनपु छय
।
विद्याथी मूल्याङ्कनको ऄवभलेख तथा कायासञ्चवयका व्यिस्थापन
१. विषयक्षेत्रगत रूपमा प्रत्येक विद्याथीको कायासञ्चवयका फाआलमा वनम्नऄनुसार व्यिवस्थत गरी राख्नुपछा ः
क. प्रत्येक लथम वा लवषयक्षेत्रको मल्ू याङ्कन िऄलभिेख लवद्याथाको काययसञ्चलयका र्ािआिमा लसिलसिाबर्द् गरी राख्नपु छय
।
ख. काययसञ्चलयका र्ािआिमा लवद्याथाको व्यलिगत, पाररवाररक तथा स्वास््यसम्बन्धी लववरण, कक्षाकायय, पररयोजना
कायय, िईपिलधध प्रलतितका िऄलभिेख, हालजरी लववरण, लवद्याथाको प्रगलत स्पष्ट हुने सहयोग पग्ु ने खािमा लवद्याथाका
नमनु ा कायय तथा लसजयना समयबर्द्रूपमा लसिलसिा लमिािइ राख्नपु छय । यसमा जनु सक
ु ै कायय समावेि नगरी
िईपिलधधस्तर झल्कािईने प्रलतलनलध काययमात्र समावेि गनयपु छय । यसमा यलत नै कायय समावेि गनपयु छय भन्नु िईपयि
ु नभए
पलन लवषयवस्तुको प्रत्येक क्षेत्र वा लथमबाट १ देलख ३ कायय तथा समग्रमा लवषयक्षेत्रगत रूपमा गररने पाँच वटासम्म
लसजयनात्मक कायय समावेि गनयु िईपयि
ु हुनसक्छ ।
ग. काययसञ्चलयका र्ािआिमा समावेि गररएका कायय तथा िऄलभिेखको समयबर्द् सचू ी लभत्री िअवरण पृष्ठमा रालखनपु छय ।
घ. प्रत्येक लवद्याथाको कक्षा १ मा तयार गररएको काययसञ्चलयका र्ािआििािइ नै कक्षा ३ सम्म लनरन्तर गनयपु छय । लिक्षक
पररवतयन भएमा र्ािआि हस्तान्तरण गनयपु छय ।
२. विद्याथीको कायासञ्चवयकालाइ वनम्नानस
ु ार प्रयोग सवकन्छः
क. लिक्षकिे लवद्याथाको लसकािआ प्रगलतको िऄनगु मन गनय, लसकािआ योजना तथा लसकािआ सधु ारको योजना बनािईन
ख. लवद्याथािे िअफ्नो कायय तथा लसकािआ प्रगलत एविं कमजोरीको जानकारी प्रात ग गरी लसकािआ सधु ारमा िाग्न र िअफ्नो कायय तथा
िईपिलधधबारे िअत्मलवश्वास पैदा गनय एविं थप कायय तथा िईपिलधधका िालग प्रोत्सालहत हुन
ग. िऄलभभावकिे लवद्याथािे कायय तथा लसकािआ प्रगलत तथा कमजोरीको जानकारी प्रात ग गरी लसकािआ सधु ारमा सहयोग गनय
घ. लवद्याियिे लवद्याथाको लसकािआको प्रमाणका रूपमा लििइ िऄलग्रम लसकािआ िऄवसर प्रदान गनय, सबै लवद्याथािािइ प्रोत्साहन गनय,
लिक्षक लवकास तथा प्रोत्साहन काययको योजना गनय र जवार्देलहता व्यि गनय
ङ. लवद्यािय व्यवस्थापनिे लवद्यािय समदु ाय सधु ार गरी लसकािआ वातावरण सधु ार गनय
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विषय क्षेत्रगत रूपमा मल्ू याङ्कन गने तररका तथा ऄवभलेख फाराम
१. मख्ु य लसकािआ िईपिलधधिािइ लवद्याथाको लसकािआ स्तरिऄनसु ार १ देलख ४ सम्म रे लटङ गनयपु छय ।
२. हरे क मख्ु य लसकािआ िईपिलधधको हालसि भयो वा भएन भनी यलकन गनपु छय । यसका िालग एिईटा लसकािआ िईपिलधध परीक्षण
गनय एकभन्दम बढी मल्ू याङ्कन साधन िअवय यक हुन पलन सक्दछ भने कलतपय िऄवस्थामा एिईटै साधन वा एकै पटकको
परीक्षणबाट एकभन्दा बढी लसकािआ िईपिलधध पलन परीक्षण गनय सलकने कुरािािइ लिक्षकिे लवचार गनयपु दयछ ।
३. सबै लवद्याथािे न्यनू तम लसकािआस्तर प्रात ग गरी मालथल्िोस्तरको लसकािआको िऄवसर प्रदान गनय मल्ू याङ्कनिे सहयोग गनपयु दयछ ।
यसका िालग लनयलमत लसकािआ प्रलक्रयापलछ गररएको मल्ू याङ्कनमा कुनै लसकािआ िईपिलधधमा १ वा २ स्तर मात्र हालसि गनय
सके मा सधु ारात्मक लसकािआ गरी िईपिलधध वृलर्द्को सलु नलित गररनपु दयछ । यसका िालग सधु ारात्मक लसकािआपिात् लवद्याथाको
पनु िः मल्ू याङ्कन गरी र्ाराममा िईल्िेखभएिऄनसु ार िऄलभिेलखत गनपु छय ।
४. सामान्यतया सबै (प्रत्येक) लवद्याथाको लसकािआस्तर न्यनू तम ४ पयु ायिईने गरी सधु ारात्मक लसकािआ लक्रयाकिाप सञ्चािन
गनयपु दयछ । तसथय कुनै पलन लवद्याथािािइ लसकािआस्तर १, २ वा ३ मै छाड्न भने हुदँ नै । कुनै लवद्याथा पटकपटकको सधु ारात्मक
लसकािआबाट पलन लसकािआस्तर १ तथा २ भन्दा मालथ जान सके न भने त्यसका कारण पलहचान गरी सधु ारका िईपाय पलहचान गने
र लसकािआ सधु ार गने प्रयोजनका िालग िईपचारात्मक लिक्षण लसकािआ िअवय यक हुनसक्छ । िईपिलधधस्तर ३ प्रात ग गने
लवद्याथािािइ पलन मख्ु य तथा मालथल्िो िईपिलधध हालसि गरय न् े िऄवसर प्रदान गररनपु दयछ । लिक्षण लसकािआका क्रममा
िईपिलधधस्तर ४ पयु ायिईनु िऄपेलक्षत छ ।
५. लवषयक्षेत्र तथा लथमिऄन्तगयतका लसकािआ िईपिलधधको िऄङ्कन गररसके पलछ लवषयक्षेत्र तथा लथमको समग्र िईपिलधध प्रलतित
लनम्निऄनसु ार लनकाल्नपु छय िः
क्षेत्रगत वा लथमगत िईपिलधध प्रलतित =

िईपिलधधस्तरको िऄङ्कको जोड
४ मल्ू याङ्कन गररएका लसकािआ िईपिलधधहरुको सङ्ख्या

 १००

िईपिलधध प्रलतितिािइ िऄक्षराङ्कनसँग लमिान गरी लनम्निऄनसु ार प्रस्ततु गनयपु ने छिः
ईपलवधध प्रवतशत

ऄक्षरमा ईपलवधधस्तर

ईपलवधधस्तरको व्याख्या

३५ भन्दा कम

NG

िऄवगाकृ त (Not Graded)

३५ देलख ३९ सम्म

D

िअधारभतू (Basic)

४० देलख ४९ सम्म

C

ग्राह्य (Acceptable)

५० देलख ५९ सम्म

C+

सन्तोषजनक (Satisfactory)

६० देलख ६९ सम्म

B

िईिम (Good)

७० देलख ७९ सम्म

B+

िईत्कृ ष्ट (Very Good)

८० देलख ८९ सम्म

A

िऄत्यिु म (Excellent)

९० देलख १०० सम्म

A+

सवोत्म (Outstanding)

६. कक्षाको िऄन्तमा सबै लसकािआ िईपिलधधमा प्रात ग िईपिलधधस्तरको िऄङ्कका िअधारमा लवद्याथाको लवषयक्षेत्रगतसमग्र िईपिलधधस्तर
लनधायरण गनय सलकन्छ । लवषयक्षेत्रगत समग्र िईपिलधध प्रलतित लनम्निऄनसु ार लनकाल्नपु छय िः
लवषयक्षेत्रगत समग्र िईपिलधध प्रलतित =

िईपिलधधस्तरको िऄङ्कको जोड
४ मल्ू याङ्कन गररएका लसकािआिईपिलधधको सङ्ख्या

१००
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ऄनुसूची - १
स्थानीय विषयको वथमगत ईपलवधध वििरण
मूल्याङ्कन ऄवभलेखीकरण फाराम
विद्याथी मल्ू याङ्कन मापनका अधारः
क) लनम्नलिलखत िअधारमा लवद्याथाको लसकािआ स्तरको मापन १, २, ३ वा ४ गरी कक्षा तथा क्षेत्र र लथमिऄनसु ार िईल्िेलखत लसकािआ
िईपिलधधमा लवद्याथाको लसकािआ स्तर मापन गरी िअएको िईपिलधधस्तरको िऄङ्क (१, २, ३ वा ४) चढािईनहु ोस् ।
ख) लसकािआ िईपिलधध मापन गदाय प्रत्येक लसकािआ िईपिलधधमा हालसि गरे को स्तर यलकन गरी १, २, ३ वा ४ मध्ये कुन स्तर छ त्यसिािइ
िऄङ्कन महिमा चढािईनहु ोस् ।
ग) र्ारामको कै लर्यत महिमा िईलल्िलखतबाहेक िऄन्य साधन तथा तररका प्रयोग गरे को भए िईल्िेख गनयहु ोस् । यो िऄलभिेख र्ाराममा
मल्ू याङ्कन नलतजाका िअधारमा प्रत्येक लवद्याथाको िऄिग िऄिग भरी लवद्याथाको काययसञ्चलयका (Portfolio) मा व्यवलस्थत
गरे र राखी िअवय यकतानसु ार लवद्याथाको लसकािआ सधु ार गने काययमा प्रयोग गनपयु छय ।
घ) प्रत्येक लसकािआ िईपिलधधमा चार वटा सचू क लनधायरण गररएको हुनािे परू ा गरे को सचू किऄनसु ारको िऄङ्क प्रदान गनपयु छय ।
ङ) लथमगत रूपमा लदिआएका प्रत्येक लसकािआ िईपिलधध हालसि भए नभएको िेखाजोखा मल्ू याङ्कनका िालग िऄविोकन, मौलखक
प्रश्नोिर, लिलखत कायय, कक्षाकायय, गृहकायय, छोटाकक्षा परीक्षा, पररयोजना काययमध्ये कुनै वा िऄन्य कुनै िईपयि
ु साधन प्रयोग गनय
सलकन्छ ।
च) तपलसिका र्ाराममा के ही सम्भाव्य साधनमात्र िईल्िेख गररएका छन् । यी बाहेक कुन साधनद्वारा मल्ू याङ्कन गररएको हो ती
साधनिािइ र्ाराममा िईल्िेख गनयपु छय ।
छ) लवद्याथाको मल्ू याङ्कन दिइु चरणमा गनयपु छय । लनयलमत लसकािआ पिात र थप सहायता पिात । लनयलमत लसकािआ पिात कुनै
लवद्याथाको कुनै लसकािआ िईपिलधधमा १, २ वा ३ िअएमा थप सहयोग गनयपु ने हुन्छ र थप सहायता पिात् पनु िः मल्ू याङ्कन गरी प्रात ग
िईपिलधधको िऄलभिेखीकरण गनपयु छय । यसको िालग प्रत्येक लसकािआ िईपिलधधमा लवद्याथाको िईपिलधध स्तरको सही मापन गनय रुलब्रक्स
बनािईन सलकन्छ । िईदाहरणको िालग यहाँ पलहिो लथम हाम्रो गि
ु ररयाको लसकािआ िईपिलधध १ िािइ चार वटा लनम्न लिलखत सचू क
बनाएको छिः
वसकाआ ईपलवधध

सच
ू क

अफ्नो पररिारका
सदस्य तथा अफू
बसेको गाईँटोलको
नाम भन्न

िअफ्नो पररवारका सबै
सदस्यको नाम भन्न
सके मा तथा िअर्ू
बसेको गािईँटोिको
नाम भन्न सके मा

वसकाआ ईपलवधधको ४
स्तर

िअफ्नो पररवारका
धेरैजसो सदस्यको
नाम भन्न सके मा तथा
िअर्ू
बसेको
गािईँटोिको नाम भन्न
सके मा

िअफ्नो पररवारका
के ही
सदस्यको
नाममात्र बनािईन
सके को तथा िअर्ू
बसेको गािईँटोिको
नाम भन्न

िअफ्नो पररवारका के ही
सदस्यको नाम भन्न
सके मा तर िअर्ू बसेको
गािईँटोिको नाम भन्न
नसके मा

३

२

१
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कक्षा १
विषयः गल
ु ररया गाथा
१. हाम्रो गल
ु ररया
क्र.स.ं

१
२
३
४
५

वसकाआ ईपलवधध

मूल्याङ्कनका
सम्भाव्य साधन

िअफ्नो पररवार तथा िअर्ु बसेको
गाँिईटोिको नाम भन्न
िअफ्नो गाँिईटोिको वररपरीको
गाँिईटोिको नाम भन्न
िअर्ूिे पढ्ने लवद्यािय र वररपरीका
लवद्याियको नाम भन्न
िअफ्नो गाँिईटोिमा रहेका धालमयक
स्थिको नाम भन्न
िअफ्नो गाँिईटोिमा रहेका स्वास््य
स्वयसिं ेलवकाहरुको नाम भन्न

िऄलभभावकको दस्तखत
लमलतिः

विद्याथीको नामः ............................................
वनयवमत
मूल्याङ्कन
वमवत

रोल न.ं .......

पढाआपवछको थप सहायतापवछको मूल्याङ्कन
ऄङ्कन वमवत

ऄङ्कन

प्रश्नोिर
प्रश्नोिर
प्रश्नोिर
प्रश्नोिर
प्रश्नोिर

लिक्षकको दस्तखत

िऄङ्कको जोड

२. हाम्रो सस्ं कार, सस्ं कृवत र परम्परा
क्र.सिं.

लसकािआ िईपिलधध

मल्ू याङ्कनका
सम्भाव्य साधन

१

पररवारलभत्र गररने सामान्य सम्बोधन
र लिष्टाचार गनय
िअर्ूिे मान्ने धमय बतािईन
चाडपवयहरुको नाम भन्न
गाँिई टोिमा बोलिने मख्ु य भाषाहरु
पलहचान गनय
िोक बाजाहरु पलहचान गनय
िअफ्नो पररवारमा िगािइने गहना र
पोिाकको नाम भन्न
घरमा बनािआने मख्ु य पररकारका नाम
भन्न
िअफ्नो टोिमा बसोबास गने मख्ु य
जालतहरुको नाम भन्न

िऄविोकन

२
३
४
५
६
७
८

िऄलभभावकको दस्तखत
लमलतिः

लिक्षकको दस्तखत

लनयलमत पढािआपलछको मल्ू याङ्कन
लमलत
िऄङ्कन

थप सहायतापलछको मल्ू याङ्कन
लमलत
िऄङ्कन

प्रश्नोिर
प्रश्नोिर
िऄविोकन
िऄविोकन
प्रश्नोिर
प्रश्नोिर
प्रश्नोिर

िऄङ्कको जोड
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३. स्थावनय पेशा, व्यािसाय र प्रविवध
क्र.सिं.
लसकािआ िईपिलधध

१
२
३

मल्ू याङ्कनका
सम्भाव्य साधन

लनयलमत पढािआपलछको मल्ू याङ्कन
लमलत
िऄङ्कन

थप सहायतापलछको मल्ू याङ्कन
लमलत
िऄङ्कन

िअफ्नो टोि समदु ायका मालनसहरुिे प्रश्नोिर
गने लवलभन्न कामहरुको नाम भन्न
गािईँघरमा बनािआने माटाका लवलभन्न िऄविोकन
भाँडाकँु डाहरुको पलहचान गनय
िईत्पालदत वस्तुहरुको लबक्री गने िऄविोकन
स्थानको पलहचान गनय

िऄलभभावकको दस्तखत
लमलतिः

लिक्षकको दस्तखत

िऄङ्कको जोड

४. हररयाली विद्यालय र स्िच्छ िातािरण
क्र.स.िं

लसकािआ िईपिलधध

१

िअफ्नो घर तथा लवद्यािय वरपर लचत्र वणयन
पािआने वोटलवरुवाहरुको नाम भन्न
िअर्ू बस्ने घर वररपरर हररयािी तथा प्रश्नोिर
स्वच्छ भएनभएको भन्न

२
३
४
५

मल्ू याङ्कनका
सम्भाव्य साधन

लनयलमत पढािआपलछको मल्ू याङ्कन
लमलत
िऄङ्कन

थप सहायतापलछको मल्ू याङ्कन
लमलत
िऄङ्कन

घर, िअँगन, लवद्यािय वररपरर पािआने प्रश्नोिर
के ही र्ोहोरमैिाहरुको नाम भन्न
व्यलिगत, घर, िअँगन, लवद्यािय, िऄविोकन
वररपररको सरसर्ािआमा सहभागी हुन
िअफ्ना घर वरपर भएका पानीका प्रश्नोिर
स्रोतका नाम भन्न

िऄलभभावकको दस्तखत
लमलतिः

लिक्षकको दस्तखत

िऄङ्कको जोड
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५. विपद, सािधानी र सरु क्षा व्यस्थापन

क्र.स.िं

१

२
३
४

लसकािआ िईपिलधध

मल्ू याङ्कनका
सम्भाव्य साधन

स्थानीय स्तरमा हुनसक्ने लवपद्
(बाढी, िअगिागी) पलहचान
गनय
लवपदक
् ो समयमा सरु क्षाका
िईपायहरु िऄविम्बन गनय
सडकमा हुनसक्ने दघू टय ना भन्न
जेब्रा क्रसको सिंकेत बतािईन

िऄलभभावकको दस्तखत
लमलतिः

लनयलमत
मल्ू याङ्कन
लमलत

पढािआपलछको थप
मल्ू याङ्कन
िऄङ्कन लमलत

सहायतापलछको
िऄङ्कन

िऄविोकन

िऄविोकन
प्रश्नोिर
प्रश्नोिर

लिक्षकको दस्तखत

िऄक
िं को जोड

६. हाम्रो सम्पदा
क्र.सिं.

लसकािआ िईपिलधध

१

िअफ्ना घर र लवद्यािय वरपर रहेका लचत्रवणयन
ऐलतहालसक, प्राकृ लतक तथा िऄविोकन
पययटकीय सम्पदाहरुको नाम बतािईन

िऄलभभावकको दस्तखत
लमलतिः

मल्ू याङ्कनका
सम्भाव्य साधन

लिक्षकको दस्तखत

लनयलमत पढािआपलछको मल्ू याङ्कन
लमलत
िऄङ्कन

थप सहायतापलछको मल्ू याङ्कन
लमलत
िऄङ्कन

िऄक
िं को जोड
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कक्षाः २
१. हाम्रो गुलररया

क्र.सिं.

विषयः गुलररया गाथा

लसकािआ िईपिलधध

विद्याथीको नामः ............................................

मल्ू याङ्कनका
सम्भाव्य साधन

िअर्ु बस्ने वडाको वडा निं र प्रश्नोिर
वडा कायायियको ठे गाना भन्न
२
बलदयया लजल्िाको नक्सामा िऄविोकन
गि
नगरपालिका
ु ररया
छुट्ट्यािईन
३
िअफ्नो वडालभत्र रहेका प्रश्नोिर
गाँिईटोिको नाम भन्न
४
िअफ्नो वडालभत्र रहेका नदी प्रश्नोिर
खोिा ताि र बाटोको
िऄवलस्थलत भन्न
५
गाँिईटोि नलजक रहेका स्वास््य प्रश्नोिर
सेवा प्रदायक सिंस्थाको नाम
ठे गाना भन्न
िऄलभभावकको दस्तखत
लिक्षकको दस्तखत
लमलतिः

लनयलमत
मल्ू याङ्कन
लमलत

रोल नं. .......

पढािआपलछको थप
मल्ू याङ्कन
िऄङ्कन लमलत

सहायतापलछको
िऄङ्कन

१

२. हाम्रो सस्ं कार, सस्ं कृवत र परम्परा
क्र.सिं.
लसकािआ िईपिलधध

मल्ू याङ्कनका
सम्भाव्य साधन

माटाका भाँडाकँु डाहरुका नाम र प्रश्नोिर
काम भन्न
२
िअर्ू रहेको टोि समदु ायमा प्रश्नोिर
बसोबास गने जातजालतका नाम भन्न
३
िअफ्नो समदु ायमा भएका व्यलिहरु िऄविोकन
सँग गररने सामान्य लिष्टाचार व्यवहार
प्रदियन गनय
४
स्थानीय चाडपवयका नाम भन्न र प्रश्नोिर
मनािईने समदु ायको पलहचान गनय
५
स्थानीय भेषभषू ाको सामान्य पररचय प्रश्नोिर
लदन
६
स्थानीय िोकबाजा मध्ये कुनै एक िऄविोकन
बाजा बजािईने िऄभ्यास गनय
७
समदु ायमा बोलिने भाषाहरुको नाम प्रश्नोिर
भन्न
िऄलभभावकको दस्तखत
लिक्षकको दस्तखत
लमलतिः

िऄिंकको जोड
लनयलमत पढािआपलछको मल्ू याङ्कन
लमलत
िऄङ्कन

थप सहायतापलछको मल्ू याङ्कन
लमलत
िऄङ्कन

१

िऄिंकको जोड

70

३. स्थावनय पेशा, व्यािसाय र प्रविवध
क्र.सिं.

लसकािआ िईपिलधध

मल्ू याङ् कनका सम्भाव्य लनयलमत पढािआपलछको मल्ू याङ् कन
साधन
लमलत
िऄङ् कन
१
िअफ्नो छरलछमेकमा प्रचिनमा रहेका प्रश्नोिर
लसप तथा पेसाहरुको नाम भन्न
२
िअफ्नो घरमा रहेका लवलभन्न कृ लष प्रश्नोिर
िईपजहरुको नाम भन्न
३
दैलनक प्रयोगमा िअिईने हस्तकिाका प्रश्नोिर
वस्तहु रुको नाम भन्न र स्थानीय लसपबाट
बनेका ढलकया (ढक्की), जाबा (मख
ु ौरो)
लडलिया, डेिवा, हाते पङ् खा (बेना),
गन्ु िी पररचय लदन
िऄलभभावकको दस्तखत
लिक्षकको दस्तखत
लमलतिः
िऄिंकको जोड

थप सहायतापलछको मल्ू याङ् कन
लमलत
िऄङ् कन

४. हररयाली विद्यालय र स्िच्छ िातािरण
क्र.सिं.
१
२
३
४

५

लसकािआ िईपिलधध

मल्ू याङ् कनका सम्भाव्य लनयलमत पढािआ पलछको मल्ू याङ् कन
साधन
लमलत
िऄङ् कन
घर तथा लवद्याियमा भएको र्ूिबारी िऄविोकन
तथा वोटलवरुवाहरुको हेरचाह गनय
लवद्यािय, गािईघर, हररयािी तथा प्रश्नोिर
स्वच्छ बनािईने तररका भन्न
र्ोहोरमैिाको पररचय तथा प्रकार प्रश्नोिर
(कुलहने र नकुलहने) भन्न
घर, िअँगन, लवद्यािय, वररपररको िऄविोकन
वातावरण र्ोहोर हुने कारणको पलहचान
गनय
पानीका स्रोतका नाम भन्न
प्रश्नोिर

िऄलभभावकको दस्तखत

लिक्षकको दस्तखत
लमलतिः

थप सहायता पलछको मल्ू याङ् कन
लमलत
िऄङ् कन

िऄिंकको जोड

५. विपद, सािधानी र सरु क्षा व्यस्थापन
क्र.सिं.

लसकािआ िईपिलधध

१

बाढी र िअगिागीको पररचय लदन

मल्ू याङ् कनका सम्भाव्य लनयलमत पढािआपलछको मल्ू याङ् कन
साधन
लमलत
िऄङ् कन
प्रश्नोिर

बाढी र िअगिागीबाट बच्न िऄपनािइने प्रश्नोिर
सावधानीहरुका लवलधहरु बतािईन
३
सडक दघू यटनाको पररचय लदन
प्रश्नोिर
४
सडक सरु क्षाका िालग िऄपनािआने, प्रश्नोिर
सडकमा रालखएका सङ् के त र जेब्रा
क्रसको िऄथय बतािईन
िऄलभभावकको दस्तखत
लिक्षकको दस्तखत
लमलतिः

थप सहायतापलछको मल्ू याङ् कन
लमलत
िऄङ् कन

२

िऄक
िं को जोड
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६. हाम्रो सम्पदा
क्र.सिं.

लसकािआ िईपिलधध

१

कृ ष्ट्णसार सिंरक्षणक्षेत्रको सामान्य प्रश्नोिर
पररचय
िअफ्नो घर र लवद्यािय सेवाक्षेत्र लभत्र प्रश्नोिर
रहेका सम्पदाहरुको नाम र िऄवलस्थलत
बतािईन

२

िऄलभभावकको दस्तखत

मल्ू याङ् कनका
सम्भाव्य साधन

लिक्षकको दस्तखत

क्र.सिं.

विषयः गुलररया गाथा

लसकािआ िईपिलधध

विद्याथीको नामः ............................................
मल्ू याङ् कनका
सम्भाव्य साधन

१

गि
ु ररया नगरपालिकाको भौगोलिक
िऄवस्थाको सामान्य जानकारी लदन
२
िुलम्बनी प्रदेिको नक्सामा गि
ु ररया
नगरपालिका छुट् यािईन
३
नगरलभत्रका मख्ू य मख्ू य सडकहरुको
नाम र िऄवलस्थलत भन्न
४
िअफ्नो वडालभत्र रहेका सामदु ालयक
वनहरुको नाम र महत्व भन्न
िऄलभभावकको दस्तखत
लिक्षकको दस्तखत

थप सहायतापलछको मल्ू याङ् कन
लमलत
िऄङ् क
न

िऄिंकको जोड

लमलतिः

कक्षाः ३
१. हाम्रो गुलररया

लनयलमत पढािआपलछको मल्ू याङ् कन
लमलत
िऄङ् कन

लनयलमत पढािआपलछको मल्ू याङ् कन
लमलत
िऄङ् कन

रोल नं. .......

थप सहायतापलछको मल्ू याङ् कन
लमलत
िऄङ् क
न

प्रश्नोिर
िऄविोकन
प्रश्नोिर
प्रश्नोिर

लमलतिः

िऄिंकको जोड

२. हाम्रो सस्ं कार, सस्ं कृवत र परम्परा
क्र.सिं.

लसकािआ िईपिलधध

१

िऄसि बानी र खराब बानी पलहचान गनय

मल्ू याङ् कनका सम्भाव्य लनयलमत पढािआपलछको मल्ू याङ् कन
साधन
लमलत
िऄङ् कन
िऄविोकन

२

स्थानीय धालमयक सम्पदाको नाम भन्न

प्रश्नोिर

३

लवलभन्न भाषा र भेषभषू ाहरुको सचू ी िऄविोकन
तयार गनय
स्थानीय िोकबाजा बजािईने िऄभ्यास गनय िऄविोकन
नगरलभत्र बोलिने भाषाहरु पलहचान गनय
प्रश्नोिर

४
५

थप सहायतापलछको मल्ू याङ् कन
लमलत
िऄङ् कन

६

नगरलभत्रका समदु ायिे िगािईने पोिाक िऄविोकन
पलहचान गनय
िऄलभभावकको दस्तखत
लिक्षकको दस्तखत

लमलतिः

िऄिंकको जोड
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३. स्थावनय पेशा, व्यािसाय र प्रविवध
क्र.सिं.

लसकािआ िईपिलधध

मल्ू याङ् कनका
सम्भाव्य साधन

१

गािईँ घरमा तयार गररएका हस्तकिाका
सामग्रीहरुको पलहचान गनय
स्थानीय स्तरमा िईत्पादन हुने मौसमी
तथा वेमौसमी तरकारीहरुको पलहचान
गरी महत्व भन्न
हस्तकिाका सामग्रीहरू गािईँ घरमा
िईत्पालदत वस्तहु रु लवक्री गने स्थानको
पररचय लदन

प्रश्नोिर
िऄविोकन
प्रश्नोिर

२

३

िऄलभभावकको दस्तखत

लनयलमत पढािआपलछको मल्ू याङ् कन
लमलत
िऄङ् कन

थप सहायतापलछको मल्ू याङ् कन
लमलत
िऄङ् क
न

प्रश्नोिर

लिक्षकको दस्तखत
लमलतिः

िऄिंकको जोड

४. हररयाली विद्यालय र स्िच्छ िातािरण
क्र.सिं.

लसकािआ िईपिलधध

मल्ू याङ् कनका
सम्भाव्य साधन

१

हररयािी र स्वच्छ वातावरणको
पररचय लदन
लवद्याियमा बगैचाको िअवय यकता र
महत्व भन्न
र्ोहोरमैिाको वगाकरण (कुलहने र
नकुलहने) तथा व्यवस्थापन गने तररका
भन्न
घर र लवद्याियको सरसर्ािआमा
सहयोग गनय
घर र लवद्याियमा पानीका स्रोतको
िईपयोग गने तरीका भन्न

प्रश्नोिर

२
३

४
५

िऄलभभावकको दस्तखत

लनयलमत पढािआपलछको मल्ू याङ् कन
लमलत
िऄङ् कन

थप सहायतापलछको मल्ू याङ् कन
लमलत
िऄङ् क
न

प्रश्नोिर
प्रश्नोिर

िऄविोकन
प्रश्नोिर

लिक्षकको दस्तखत

िऄिंकको जोड

लमलतिः
५. विपद, सािधानी र सरु क्षा व्यस्थापन
क्र.सिं.

लसकािआ िईपिलधध

मल्ू याङ् कनका
सम्भाव्य साधन

१

लवपदक
् ा स्वरुपहरु बतािईन

प्रश्नोिर

बाढी र िअगिागी हुने कारणहरु प्रश्नोिर
बतािईन
३
जेब्रा क्रस, सडकमा बनािआएका प्रश्नोिर
सङ् के तको िऄथय र सो िऄनसु ारको िऄविोकन
प्रयोग गनय
िऄलभभावकको दस्तखत
लिक्षकको दस्तखत
लमलतिः

लनयलमत पढािआपलछको मल्ू याङ् कन
लमलत
िऄङ् कन

थप सहायतापलछको मल्ू याङ् कन
लमलत
िऄङ् क
न

२

िऄिंकको जोड
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६. हाम्रो सम्पदा
क्र.सिं.

लसकािआ िईपिलधध

मल्ू याङ् कनका
सम्भाव्य साधन

१

स्थानीय समदु ायलभत्र रहेका सम्पदा र
पययटलकय स्थिहरुको पलहचान गरी
सामान्य पररचय लदन
समदु ाय वरपर रहेका सम्पदाहरुको
महत्व भन्न
कृ ष्ट्णसार सिंरक्षणक्षेत्रको सामान्य
पररचय, लविेषता बतािईन

प्रश्नोिर
िऄविोकन

२

३

िऄलभभावकको दस्तखत

लनयलमत पढािआपलछको मल्ू याङ् कन
लमलत
िऄङ् कन

थप सहायतापलछको मल्ू याङ् कन
लमलत
िऄङ् क
न

प्रश्नोिर
क्षेत्रभ्रमण

लिक्षकको दस्तखत
लमलतिः

िऄिंकको जोड

-ख) विद्याथी मूल्याङ्कन (कक्षा ४–८)
पाठ्यक्रमिे िऄपेक्षा गरे का सक्षमता र लसकािआ िईपिलधध हालसि भए नभएको सलु नित गनय लनमायणात्मक र लनणययात्मक मल्ू याङ्कन िऄविम्बन
गररने छ । लनमायणात्मक मल्ू याङ्कनको मख्ु य िईदेशेय य लनरन्तर मल्ू याङ्कन र पृष्ठपोषणका माध्यमबाट लवद्याथाको लसकािआमा सधु ार गनयु हो ।
लसकािआका िालग गररने यस्तो लनमायणात्मक मल्ू याङ्कन लिक्षण लसकािआ प्रलक्रयाको िऄलभन्न िऄङ्गका रूपमा रहनु पदयछ । लनमायणात्मक
मल्ू याङ्कनमा लवद्याथाको मल्ू याङ्कनका िालग लवलभन्न औपचाररक तथा िऄनौपचाररक तररका प्रयोग गनयपु छय । लनमायणात्मक मल्ू याङ्कनमा कक्षा
लक्रयाकिाप तथा कक्षा, लवद्याथाका कायय तथा काययसम्पादनको िऄविोकन, सामालजक व्यवहार िऄविोकन, गृहकायय, पररयोजना कायय,
मौलखक तथा लिलखत कायय तथा परीक्षा, एकािआ तथा त्रैमालसक परीक्षाहरू, स्व तथा सहपाठी मल्ू याङ्कन िगायतका साधन प्रयोग गनय सलकन्छ ।
स्थानीय लवषयिऄन्तगयत रहेका लवषयवस्तु तथा लसकािआ िईपिलधधमा लवद्याथािे हालसि गरे को िईपिलधधको मल्ू याङ्कन गनयको िालग लनमायणात्मक
मल्ू याङ्कनको रूपमा िअन्तररक र लनणययात्मक मल्ू याङ्कनको िालग िऄलन्तम मल्ू याङ्कनिािइ लििआएको छ । यसको िालग कक्षा ४ देलख ८
सम्मको प्रत्येक कक्षामा लवद्याथाको मूल्याङ्कनिऄन्तगयत िअन्तररक मल्ू याङ्कन (५० प्रलतित भार) र िऄलन्तम परीक्षा (५० प्रलतित भार) समावेि
गररएको छ । िअन्तररक मल्ू याङ्कनको ५० प्रलतित भारिािइ समेत लनणययात्मक मल्ू याङ्कनको रूपमा समायोजन गरीनेछ । लवद्याथाको समग्र
मल्ू याङ्कन गरी प्रमाणपत्र िऄथायत् ग्रेडलसटमा दवु ै मल्ू याङ्कनको नलतजािािइ समावेि गररनेछ । िअन्तररक मूल्याङ्कन र िऄलन्तम मल्ू याङ्कन
लनम्नानसु ार गनयपु ने छ ।
(ऄ) अन्तररक मूल्याङ्कन
लनमायणात्मक मल्ू याङ्कनको िऄङ्कको लनलित भार िअन्तररक मल्ू याङ्कनका रूपमा समावेि गररने छ । यसका िालग लनमायणात्मक
मल्ू याङ्कनिािइ िऄलभिेखीकरण गरी प्रत्येक लवद्याथाको काययसञ्चलयका (Portfolio) व्यवलस्थत गरी राख्नपु छय । यस्तो िऄलभिेखका
िअधारमा लनम्नलिलखत पक्षमा तोलकएिऄनसु ारको भारको िऄङ्क िअन्तररक मल्ू याङ्कनका रूपमा समावेि गररने छ .
लस. न.िं

मल्ू याङ् कनका पक्ष

िऄङ् क भार

कै लर्यत

१

सहभालगता

४

सहभालगता िऄन्तगयत हालजरी, कक्षाकायय, पररयोजना कायय, प्रयोगात्मक कायय, समहू
काययिगायतका िऄन्य पक्ष रहनेछन् ।

२

प्रयोगात्मक/पररयोजना कायय

३६

कक्षागत रूपमा प्रयोगात्मक र पररयोजना कायय सञ्चािनका िालग योजना लनमायण ,
सञ्चािन, िऄलभिेखीकरण, प्रस्तुतीकरण र िऄन्तवायताय िगायतका पक्षहरू समावेि
गरी मल्ू याङ् कन गनुयपने छ ।

४

त्रैमालसक परीक्षा

१०

पलहिो त्रैमालसकको िालग ५ िऄङ् कभार र िऄधयवालषयक परीक्षाको िालग ५ िऄङ् कभार
रहनेछ । यसको िालग प्रत्येक परीक्षाको िालग ५० पूणायङ्कको परीक्षा लििइ
प्रात गाङ् किािइ ५ मा पररणत गनय सलकने छ ।

जम्मा

५०
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अ) ऄवन्तम परीक्षा
लनणययात्मक मल्ू याङ्कनमा िऄलन्तम परीक्षाको भार ५० प्रलतित हुनछ
े । प्रत्येक परीक्षामा प्रश्न सोध्दा िैलक्षक सत्रको सरुु देलख पढािआ
भएका सबै पाठहरूबाट समेलटएको हुनपु ने छ । यस लवषयको परीक्षामा लविेष गरे र ज्ञान र बोध, प्रयोग र िईच्च दक्षतामा िअधाररत
हुनेछन । पाठ्यक्रमिे लनधायरण गरे का िईदेशेय यिऄनरू
ु प लवद्याथाहरूिे ज्ञान, लसप, िऄलभवृलि प्रात ग गरे नगरे को मल्ू याङ्कन गरी त्यसको
िअधारमा प्रमाणीकरण गररन्छ । िऄलन्तम परीक्षाको प्रश्नपत्र लनम्न लिलखत लवलिष्टीकरण तालिकािऄनसु ार लनमायण गरी िईपिलधध परीक्षा
लिनपु ने छ । यहाँ कक्षा ८ को लवलिष्टीकरण तालिका बनािआएको छ । यसिािइ िअधार लििइ स्थानीय लवषय िऄध्यापन गने लिक्षकिे
िऄन्य कक्षा (कक्षा ४, ५, ६ र ७)को लवलिष्टीकरण तालिका बनािइ प्रयोग गनय सक्नेछन् ।
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ऄनस
ु च
ू ी-२
विवशष्टीकरण तावलका
कक्षा ८

विषयः गुलररया गाथा

क्षेत्र/एकािइ
एकािइ
१ हाम्रो गि
ु ररया
२ हाम्रो सिंस्कार,
सँस्कृ लत र परम्परा
३ स्थानीय लसप, पेिा
तथा व्यवसाय
४ हररयािी लवद्यािय र
स्वच्छ नगर
५ लवपद,् सावधानी र
सरु क्षा व्यवस्थापन
६ हाम्रो सम्पदा
जम्मा
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४
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प्रश्न लनमायण गदाय लनम्न तहका प्रश्न (ज्ञान, बोध र प्रयोग) तथा िईच्च तहका प्रश्न (लवश्ले षण, मल्ू याङ्कन र लसजयना) सबै तहका प्रश्नहरु र सबै एकािइको पाठ्यघण्टािािइ ध्यानमा राखेर
प्रश्न बनािईनपु नेछ ।
िऄलत छोटो प्रश्न १ िऄङ्क, छोटो प्रश्न २ िऄङ्क र िामो प्रश्न ४ िऄङ्कको दरिे सोध्नपु नेछ ।
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