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भूलिका
लशक्षा पर्ू ाािारको पलन पर्ू ाािार भएकाले योग्य दक्ष र नैलतकर्ानख मानर् संसािनको लर्कासका लालग लशक्षाको पद्धलत
र लर्षयर्स्तु व्यलक्त¸ राष्ट्र र समाजको आर्श्यकता अनक
ु ू ल हुनपु दाछ । एक्काइसौ ौँ शताब्दीको लशक्षाले व्यलक्तमा
मानर्ीयता¸ नैलतकता¸ सहकाया एर्मख लर्श्लेषणात्मक लिन्द्तनजस्ता सीपहरुको अपेक्षा गदाछ । ज्ञान र प्रलर्लिमा आिाररत
कामको संसार नै अथातन्द्रको प्रमुख संर्ाहक क्षेरका रूपमा अगालड देखा परररहेको र्तामान सन्द्दभामा एकातर्ा अन्द्तररालष्ट्रय
प्रलतस्पिाामा खरो उरन सक्ने लर्षयगत दक्षता आर्श्यक पदाछ भने अकाातर्ा आफ्नो िरातलीय यथाथा र सम्भार्नाहरुलाई
पलहिान गरी त्यसलाई आलथाक र सामालजक मल्ू यका रूपमा लर्कास गना सक्ने कौशल र सोि आर्श्यक पदाछ । उपरोक्त
तथ्यहरुलाई मध्यनजर गरी लर्द्याथीहरुमा आफ्नो स्थानीय संस्कृ लत¸ भाषा¸ ज्ञान¸ सीप¸ सम्पदा र आलथाक सम्भार्नाहरुको
बोि गराइ आफ्नो पलहिान प्राप्त गने अर्सरका रूपमा स्थानीय पाठखयक्रम लर्कास गररनपु ने हुन्द्छ । महालक्ष्मी
नगरपाललकाद्वारा लनमााण गररएको प्रस्ततु पाठखयक्रम सोही उद्देश्यमा पररललक्षत रहेको छ ।
प्रस्ततु पाठखयक्रम लनमााणका क्रममा रालष्ट्रय पाठखयक्रम प्रारूप २०७६¸ स्थानीय पाठखयक्रम लनमााण लनदेलशका, २०६७
ले तोके को मापदण्ड र लर्लिलाई पणू ता ः अनसु रण गररएको छ । पाठखयक्रम लनमााणका लालग नगर लशक्षा सलमलतबाट
सल्लाहकार सलमलत गठन गररएको तथा सो सलमलतअन्द्तगात रही पाठखयक्रम लनमााणका लालग पाठखयक्रम लनमााण कायादल
गठन गररएको लथयो । कायादलले नगरलभरका सबै र्डाहरुमा गई स्थानीय सरोकारर्ालाहरु¸ राजनीलतकमीहरु¸
लशक्षालर्दहख रु¸ भाषालर्दहख रु¸ सस्ं कृ लतलर्दहख रु लगायतका सबै सरोकारर्ालाहरुसौँग प्रत्यक्ष ललक्षत समहू छलर्ल कायाक्रमहरु
सञ्िालन गरी रायसझु ार्हरु सङ्खकलन गररएको लथयो । त्यसैगरी लर्द्याथीहरु¸ लशक्षकहरु¸ अलभभार्कहरु¸ लशक्षाप्रेमीहरु¸
पेशागत सङ्खगठनहरु लगायतका सबै सम्भालर्त सरोकारर्ालाहरुसौँग प्रत्यक्ष, इमेल¸ र्ेर्साइट तथा सामालजक
सञ्जालमार्ा त समेत रायसझु ार्हरु प्राप्त गरी पाठखयक्रम लेखन गररएको लथयो ।
आगामी शैलक्षक सर २०७७ देलख कक्षा १ बाट ८ सम्म एक लर्षयको यो स्थानीय पाठखयक्रम महालक्ष्मी नगरपाललका
लभरका सबै सामदु ालयक¸ गठु ी र सस्ं थागत लर्द्यालयहरुमा एकै साथ लागू हुनेछ । पाठखयक्रमलाई सैद्धालन्द्तकभन्द्दा पलन
व्यार्हाररक ढङ्खगले पररयोजना र प्रयोगात्मक रूपमा कायाान्द्र्यन गने गरी तय गररएको छ । यसको कायाान्द्र्यनबाट
नगरपाललकामा अध्ययन गने हरे क लर्द्याथीहरुले नगरपाललकाको भौगोललक¸ सामालजक¸ सांस्कृ लतक¸ पयाार्रणीय¸
आलथाक¸ ऐलतहालसक लगायतका लर्षयहरुमा ज्ञान, सीप र अलभर्ृलिको लर्कास गने अपेक्षा गररएको छ ।
पाठखयक्रम लनमााणमा नीलतगत मागादशान गने सल्लाहकार सलमलतका सबै लर्ज्ञ सदस्यहरु¸लनमााणमा अहोरार खटखने
कायादलका सदस्यहरु¸सझु ार् सङ्खकलनलाई सहजीकरण गनाहु ुने सम्पणू ा र्डाअध्यक्षहरु¸अमल्ू य सझु ार्हरु प्रदान गनाहु ुने सबै
लर्ज्ञ सरोकारर्ालाहरु¸लर्लभन्द्न सङ्खघ सङ्खगठनमा आबद्ध महानभु ार्हरु¸लर्षयर्स्तु सम्पादन गरी सहयोग गनाहु ुने पाठखयक्रम
लर्कास के न्द्रका लर्ज्ञ हेमराज खलतर्डा¸भाषा सम्पादन गनाहु ुने उलमाला ढकाल लगायत प्रत्यक्ष र परोक्ष योगदान लदनहु ुने
सबैमा नगरपाललका हालदाक िन्द्यर्ाद ज्ञापन गदाछ । अन्द्त्यमा¸ पाठखयक्रमको प्रभार्कारी कायाान्द्र्यन गरी त्यस क्रममा देलखने
रलु टहरु औल्ं याई लनरन्द्तर पररमाजान र सिु ारका लालग पृष्ठपोषण र सझु ार्हरु प्रदान गररलदनहु ुन सम्बलन्द्ित सबै
सरोकारर्ालाहरुमा नगरपाललका हालदाक अनरु ोि गदाछ ।
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परिच्छे द एकः प्रािम्भिक
१.१ परिचय
नेपालको संम्िधानले म्िद्यालय तहको म्िक्षालाई स्थानीय सिकािको काययक्षेत्रम्ित्र म्िम्नयोजन गिे को छ ।
म्िक्षालाई मौम्लक हकका रूपमा व्यिस्था गिी िैम्क्षक अम्धकािहरूको म्नक्षेपण ि स्थानीयकिण मार्य त बम्लयो िैम्क्षक
जग म्नमायणको मागयप्रिस्त गिे को छ । पन्ध्रौं योजनाले पिभपिागत ि स्थानीय ज्ञान, सीप ि प्रम्िम्धको संिधयन ि संिक्षण
गदै िैज्ञाम्नक खोज ि अनसु न्ध्धानबाट प्रम्तपाम्दत निीनतम प्रम्िम्धलाई मल
ु क
ु को समग्र म्िकास प्रम्ियामा उपयोग गने
िणनीम्त तय गिे को छ । िाम्रिय पाठ्यिम प्रारुपले आधािितू तहमा एक म्िषयको स्थानीय पाठ्यिम स्थानीय तहले
तयाि गिी पठनपाठन गिाउनपु ने व्यिस्था गिे को छ । संघीय सिकािले समग्र पाठ्यिम तथा पिीक्षासभबन्ध्धी मापदण्ड¸
नीम्त¸ गणु स्तिका सचू कहरू ि िेञ्चमाकय तयाि गनयपु ने¸ प्रदेि सिकािले सो सभबन्ध्धमा क्षमता म्िकास ि समन्ध्िय गने
तथा स्थानीय सिकािले सघं ीय नीम्तम्ित्र िही स्थानीय नीम्त म्नमायण ि कायायन्ध्ियन गनयपु ने व्यिस्था िहेको छ । त्यसैगिी
म्दगो म्िकासका लक्ष्यहरू २०३० को सर्ल कायायन्ध्ियनका िाम्रिय िणनीम्तहरूमा समेत स्थानीय क्षमता, ज्ञान, सीप ि
प्रम्िम्धलाई सबलीकिण गिी गणु स्तिीय म्िक्षाको सम्ु नम्ितता गनय सम्कने उल्लेख गरिएको छ । म्िगतमा स्थानीय
पाठ्यिमलाई स्थानीय िाषाका रूपमा मात्र बम्ु िने तथा स्थानीय सिकािहरू िम्ििाली निइिहेकाले स्थानीय
पाठ्यिमको प्रयोग सङ्कुचनमा िहेकोमा नेपालको संम्िधान जािी िएपिात सबल ि अम्धकािसभपन्ध्न स्थानीय
तहहरूको सिं धै ाम्नक व्यिस्थाको कायायन्ध्ियनका लाम्ग स्थानीय पाठ्यिमको सान्ध्दम्ियकता¸आिश्यकता ि अपनत्िमा
उल्लेखनीय रूपमा अम्ििृम्ि िएको छ । यसै सन्ध्दियमा महालक्ष्मी नगिपाम्लकाले नगिम्ित्रका सबै सामदु ाम्यक ि
संस्थागत म्िद्यालयहरूमा एकै साथ िैम्क्षक सत्र २०७७ देम्ख लागू हुने गिी यो स्थानीय पाठ्यिम तयाि गिे को हो ।
म्िश्वव्यापीकिणले ल्याएका अिसिहरूलाई उपयोग गनय तथा यसका नकािात्मक पक्षहरूलाई सन्ध्तल
ु नमा िाख्न
स्थानीयकिणको िणनीम्त अत्यािश्यक हुन्ध्छ । यसका लाम्ग स्थानीय पाठ्यिम एक महत्त्िपणू य आधाि माम्नएको छ ।
स्थानीय ज्ञान, सीप, प्रम्िम्ध, संस्कृ म्त ि प्रकृ म्तको संिियन ि सबलीकिणबाट मात्र अन्ध्तििाम्रिय रूपमा प्रम्तस्पधाय गनय
सक्ने सोच, क्षमता म्िकास ि िस्तु उत्पादन गनय सम्कने तथ्यलाई मध्यनजि गिी नेपालले प्राथम्मक तहको पाठ्यिम
२०४९ मार्य त तथा सबैका लाम्ग म्िक्षा िाम्रिय कायययोजना (२००१—२०१५) ले स्थानीय म्िषयको अिधािणालाई
अगाम्ड सािे को म्थयो । यद्यम्प तत्पिता, क्षमता, सोच ि अपनत्िको कमीका कािण सो व्यिस्था प्रिािकािी रूपमा
कायायन्ध्ियन हुन नसके को पाइन्ध्छ । प्रस्ततु पाठ्यिमले सोही उद्देश्य परिपम्ू तय गने अपेक्षा िाम्खएको छ ।
१.२ स्थानीय पाठ्यक्रमको आवश्यकता र उद्देश्यहरू
महालक्ष्मी नगिपाम्लका लम्लतपिु म्जल्लाको ऐम्तहाम्सक, धाम्मयक, सांस्कृ म्तक एिम् पययटकीय महत्त्ि ि सभिािना
सम्हतको स्थानीय सिकािका रूपमा िहेको छ । यहााँ िाम्षक, सांस्कृ म्तक ि िौगोम्लक लगायतका म्िम्िधताहरू िहेका
छन् । ति नगिपाम्लकाम्ित्र अध्यययनित म्िद्याथीहरू यसको महत्त्ि ि िास्तम्िकतासाँग परिम्चत हुने औपचारिक पिम्त
ि माध्यमको अिाि छ । म्िद्याथीहरू म्िषयगत एिम् सैिाम्न्ध्तक ज्ञानमा म्नपणु िए तापम्न आफ्नो संस्कृ म्त ि प्रकृ म्तसाँग
साक्षात्काि गिी अपनत्ि ग्रहण गनय सके नन् िने व्यम्ि, परििाि, समाज ि िारिलाई योगदान गनय सक्ने देिप्रेमी नागरिक
बन्ध्न नसक्ने तथ्य हामी सामू िहेको छ । महालक्ष्मी नगिपाम्लका हिे क दृम्िले सभिािनायि
ु िहेको छ । नेपाली िै थाने
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ढाकाको िरुु िात िएको स्थल¸श्रृङ्ग ऋम्षले तपस्या गिे को पम्ित्र ऐम्तहाम्सक स्थल¸ऐम्तहाम्सक सांस्कृ म्तक लिु ू
नगि¸म्सम्िपिू जस्ता स्थलहरू िहेका छन् । यी अमल्ू य सभपदाहरूलाई औपचारिक माध्यमबाट पस्ु तान्ध्तिण गिी संस्थागत
गनय समेत यो स्थानीय पाठ्यिम तयाि गरिएको हो ।
यसका उद्देश्यहरू देहायबमोम्जम िहेका छन:्  स्थानीय म्िषयिस्तु ि आिश्यकतालाई सभबोधन गनय ।
 स्थानीय ज्ञान¸सीप ि प्रम्िम्धको उपयोग गनय ।
 व्यिहारिक ि जीिन्ध्त म्सकाइ प्रम्िया अिलभबन गनय ।
 स्थानीय िाषा¸ संस्कृ म्त ि सभपदाहरूको संिक्षण¸ संिियन एिम् प्रिियन गनय ।
 म्िद्याथीहरूमा आफ्नो पम्हचान ि मौम्लकताको अपनत्िको बोध गनय ।
 म्िम्िधतालाई पम्हचान¸सभमान ि मान्ध्यता प्रदान गिी म्िम्िधताको लािको म्सजयना गिी उन्ध्नत सामाम्जक
पाँजु ीको म्नमायण गनय ।
 लोकतन्ध्त्रका लािहरूलाई नागरिक तहसभम म्िस्ताि गिी जागरुक बनाउन ।
१.३ पाठ्यक्रम ननमााणको नवनि एवम् प्रनक्रया
प्रस्ततु पाठ्यिम म्नमायण गनयका लाम्ग १५ सदस्यीय सल्लाहकाि सम्मम्त गठन गरिएको म्थयो । सो सम्मम्तले स्थानीय
पाठ्यिमका म्िषयक्षेत्रहरू म्नधायिण गिी सो म्ित्र िही सिोकाििालाहरूसाँग छलर्ल गिी िाय सिु ाि सङ्कलन तथा
अध्ययन अनसु न्ध्धान गिी पाठ्यिमको प्रािम्भिक मस्यौदा तय गनय ६ सदस्यीय पाठ्यिम म्नमायण काययदल गठन गयो
। उि काययदलले म्िश्वसनीय ि िैध प्रश्नािलीहरू म्नमायण गिी सबै िडाहरूमा बम्ु िजीिीहरू¸ जेष्ठ नागरिकहरू¸
पेिाकमीहरू¸ उद्योगी¸ व्यिसायीहरू¸ िाजनीम्तकमीहरू¸ म्िद्याथीहरू¸ म्िक्षकहरू लगायतका सबै सभिाम्ित
सिोकाििालाहरूसमक्ष पगु ी र्ोकस समहू छलर्ल गिी िाय सिु ाि सङ्कलन गिे को म्थयो ।
पाठ्यक्रम ननमााणका चरणहरू देहायबमोनिम रहेका नथए: आिश्यकता पम्हचान
 सक्षमता म्नधायिण
 म्िषयिस्तु छनोट
 म्िधा ि क्षेत्र म्नधायिण
 म्िषयिस्तक
ु ो म्िस्तृतीकिण
 म्िक्षणको माध्यम
 म्िक्षण म्सकाइ सहजीकिण प्रम्िया
 समय म्नधायिण
 म्सकाइ मल्ू याङ्कन
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यी समग्र प्रम्ियाहरूमा म्निन्ध्ति रूपमा म्िज्ञ¸ अनसु न्ध्धानका प्राम्िहरू¸ प्रकाम्ित आम्धकारिक दस्तािेजहरू ि
सिोकाििालाहरूका िाय तथा सिु ािहरू म्लइएको म्थयो ।
१.४ स्थानीय पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरू तथा तहगत सक्षमताहरू
आधािितू तह (कक्षा १ – ८) का सक्षमताहरू म्नभनानसु ाि िहेका छन् ।
१.४.१ आिारभूत तह कक्षा १—३ का सक्षमताहरू
क. महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको प्राकृ म्तक सभपदाहरु ि िाताििणको सामान्ध्य परिचय
ख. स्थानीय पययटकीय ि आम्थयक म्ियाकलापको जानकािीको प्रस्तम्ु त
ग. महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको िौगोम्लक, धाम्मयक, यातायात ि िौम्तक पिू ायधािको सामान्ध्य परिचय ि प्रस्तम्ु त
घ. जीिनोपयोगी सीप ि मानिमल्ू यका म्ियाकलापहरुको पम्हचान ि अभ्यास
ङ. स्थानीय परिकािको परिचय एिम् स्िास्थ्य, पोषण ि म्िद्यालय िाताििणको सिसर्ाइमा सहिाम्गता
१.४.२ आिारभूत तह कक्षा ४—५ का सक्षमताहरू
क. महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको प्राकृ म्तक सभपदा ि िाताििणको सामान्ध्य परिचय ि महत्त्ि बोध
ख. स्थानीय पययटम्कय ि आम्थयक म्ियाकलापको बोध ि प्रस्तम्ु त
ग. महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको िौम्तक पिू ायधािको अिस्था पम्हचान ि महत्त्ि बोध
घ. महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको िौगोम्लक, जनसाङ्म्खयक ि ऐम्तहाम्सक पक्षको बोध तथा प्रस्तम्ु त
ङ. स्थानीय सामाम्जक, आम्थयक, सांस्कृ म्तक, जातीय ि लैङ्म्गक म्िम्िधताको पम्हचान
च. जीिनोपयोगी सीप ि मानिमल्ू यका म्ियाकलापको परिचय ि महत्त्ि बोध एिम् अभ्यास
छ. स्थानीय परिकािको परिचय ि महत्त्ि बोध एिम् स्िास्थ्य, पोषण ि म्िद्यालय िाताििणको सिसर्ाइमा
सहिाम्गता
ज. महालक्ष्मी नगिपाम्लककाले प्रदान गने म्िम्िध सेिा ि सम्ु िधाहरूको पम्हचान ि उपयोग
१.४.३
क.
ख.
ग.
घ.
ङ.
च.
छ.
ज.
ि.

आिारभूत तह कक्षा ६—८ का सक्षमताहरू
महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको प्राकृ म्तक, िौगोम्लक, िाजनीम्तक तथा जनसाङ्म्ख्यक पक्षको बोध ि प्रस्तम्ु त
स्थानीय महत्त्िपणू य सभपदा, सस्ं कृ म्त, पिभपिा, िाषा ि म्लम्पको सिं क्षण ि सिं ियन
स्थानीय सामाम्जक, आम्थयक, सांस्कृ म्तक, जातीय ि लैङ्म्गक म्िम्िधताको पम्हचान ि सभमान
महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको प्राकृ म्तक सभपदा ि िाताििण एिम् पययटकीय स्थलको संिक्षण ि संिियन
जीिनोपयोगी सीपको ि मानि मल्ू यको महत्त्ि बोध ि दैम्नक जीिनमा उपयोग
स्थानीय िाताििणको सिसर्ाइ, संिक्षण ि संिियन
स्थानीय कला, संस्कृ म्त ि सीपको खोजी संिक्षण ि संिियन
महालक्ष्मी नगिपाम्लककाले प्रदान गने म्िम्िध सेिा ि सम्ु िधाहरूको खोजी ि प्रयोग
स्थानीय म्िपद् ि म्िपद् व्यिस्थापनका उपायहरूको खोजी
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१.५ स्थानीय पाठ्यक्रमका नवषयक्षेत्र र निक्षण घण्ीीः
१.५.१ कक्षा १ देम्ख ३

क्रसं

१

२

३

४

५

िम्मा वानषाक निक्षण घण्ीीः १२८
िम्मा पाठ्यघण्ा (credit hour): 5,
पाठ
(1 credit hour= 32 teaching
सङ्््या
hour )
सैद्धानततक प्रयोगात्मक िम्मा
२
१२
१३
२५

नविा र क्षेत्र

महालक्ष्मी नगरपानलकाको पररचयीः
 इम्तहास, िौगोम्लक ि िाजनीम्तक म्ििाजन, क्षेत्रर्ल,
िडा म्ििाजन
 िाषा, जातजाम्तगत अिस्था, संस्कृ म्त ि जनसङ्ख्या
 सांस्कृ म्तक, धाम्मयक सभपदाहरू, स्थानीय जात्रा,पियहरू
मेलाहरू, मम्न्ध्दिहरू, चैत्य, गभु बा, म्िहािहरू,
आश्रमहरू, ऐम्तहाम्सक स्थलहरू, नदीहरू, पोखिीहरू,
तालहरू
महालक्ष्मी नगरपानलकाका प्राकृनतक सम्पदा र वातावरणीः
प्राकृ म्तक सभपदा, सिसर्ाइ, र्ोहोि व्यिस्थापन, स्थानीय िन
सभपदा, प्रकाि, महत्त्ि ि संिक्षण
महालक्ष्मी नगरपानलकाको पया्न र आनथाक
नक्रयाकलापहरीः
 आन्ध्तरिक¸ बाह्य ि धाम्मयक पययटनपययटकीय स्थलहरू, महत्ि
सिं क्षण
 महालक्ष्मी नगिपाम्लकाम्ित्रका सीप, पेिा, कृ म्ष, उद्योग,
म्िकास म्नमायणका योजनाहरू¸ काययहरू¸ व्यापाि¸
व्यािसायीकिण, पिभपिागत कला, हस्तकला परिचय, महत्त्ि
ि संिक्षण
यातायात र भौनतक पवू ाािारीः
 मख्ु य सडक¸ िाखा सडक¸ पदमागयहरू, ििन, ढल
लगायतका िौम्तक पिू ायधािहरूको परिचय, महत्त्ि ि यसले
ल्याएको आम्थयक ि सामाम्जक परिितयन ,सभिािना ि
चनु ौतीहरू
 सडक सिु क्षा, सडक सङ्के त, सडक म्नयम
िीवनोपयोगी सीप र मानव मूल्यमा आिाररत निक्षाीः
मल्ू यमा आधारित म्िक्षा¸ सामाम्जक सीपहरू¸ सहयोग, समन्ध्िय,
अनि
ु ासन, आचिण, असल सङ्गत, म्नष्ठा¸ नैम्तकता¸ पिोपकाि¸
दया, माया, करुणा¸ स्िय सेिा, आदि सत्काि, बिु ाआमाप्रम्त

५

२०

२५

४५

२

५

१५

२०

१

५

५

१०

२

१५

१५

३०
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क्रसं

६

७

िम्मा वानषाक निक्षण घण्ीीः १२८
िम्मा पाठ्यघण्ा (credit hour): 5,
पाठ
(1 credit hour= 32 teaching
सङ्््या
hour )
सैद्धानततक प्रयोगात्मक िम्मा

नविा र क्षेत्र

सन्ध्तानको म्जभमेिािी, आत्मम्नियिता ि स्िािलभबन¸ स्ि व्यिस्थापन, जीिनमा योग्य ि सर्ल बन्ध्ने उपायहरू, इन्ध्टिनेट तथा
सामाम्जक सञ्जालको सही प्रयोग¸ म्िद्यालयमा हुने दव्ु ययिहाि,
प्रिािकािी सञ्चाि, Antibullying, आत्मम्िश्वास, म्ित्तीय
व्यिस्थापन, म्नणयय म्लन सक्ने क्षमता, समय व्यिस्थापन,
Resilience सीप, सामाम्जक सद्भाि, म्िपद् व्यिस्थापन
स्थानीय पररकार, मनहनावारी स्वास््य र नवद्यालय
वातावरणीः
 स्थानीय परिकाि ,प्रकाि ,महत्त्ि ,खानपान सस्ं काि
 मम्हनािािी परिचय, स्यानीटिी प्याडको प्रयोग ि म्िसजयन
 म्िद्यालय बगै ाँचा म्नमायण, सिं क्षण
महालक्ष्मी नगरपानलकाले प्रदान गने सेवा सनु विाहरू,
नवद्यमान अवसरहरू, समस्याहरू, चुनौती र समािानका
उपायहरीः
 नगिपाम्लकाले प्रदान गने सेिा सम्ु िधाहरू
 नगिपाम्लकाका म्िद्यमान अिसिहरू, आम्थयक,
सामाम्जक, िाताििणीय ि कृ म्ष लगायतका समस्याहरू
ि समाधानका उपायहरू
जभमा

४

१५

१५

३०

०

०

०

०

१६

७२

८८

१६०

१.५.२ कक्षा ४ देनि ८
क्रसं

१

िम्मा वानषाक निक्षण घण्ीीः १२८
िम्मा पाठ्यघण्ा (credit hour): 5,
पाठ
(1 credit hour= 32 teaching
सङ्््या
hour )
सैद्धानततक प्रयोगात्मक िम्मा
१
१०
१०
२०

नविा र क्षेत्र

महालक्ष्मी नगरपानलकाको पररचयीः
 इम्तहास, िौगोम्लक ि िाजनीम्तक म्ििाजन, क्षेत्रर्ल,
िडा म्ििाजन
 िाषा, जातजाम्तगत अिस्था, सस्ं कृ म्त ि जनसङ्ख्या
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क्रसं

२

३

४

५

६

िम्मा वानषाक निक्षण घण्ीीः १२८
िम्मा पाठ्यघण्ा (credit hour): 5,
पाठ
(1 credit hour= 32 teaching
सङ्््या
hour )
सैद्धानततक प्रयोगात्मक िम्मा

नविा र क्षेत्र

 सांस्कृ म्तक स्थानीय जात्रा , धाम्मक
य सभपदाहरू, तथा
पियहरू, मेलाहरू, म्िहिहरू, गभु बा, चैत्य, मम्न्ध्दिहरू,
पोखिीहरू, नदीहरू, ऐम्तहाम्सक स्थालहरू, आश्रमहरू
तालहरू
महालक्ष्मी नगरपानलकाका प्राकृनतक सम्पदा र वातावरणीः
प्राकृ म्तक सभपदा, सिसर्ाइ, र्ोहोि व्यिस्थापन, स्थानीय िन
सभपदा, प्रकाि, महत्त्ि ि सिं क्षण
महालक्ष्मी नगरपानलका पया्न र आनथाक नक्रयाकलापहरीः
 आन्ध्तरिक¸ िाह्य ि धाम्मयक पययटन पययटकीय स्थलहरू,
महत्ि ि सिं क्षण
 महालक्ष्मी नगिपाम्लकाम्ित्रका सीप, पेिा, कृ म्ष, उद्योग,
म्िकास म्नमायणका योजनाहरू¸ काययहरू¸ व्यापाि¸
व्यािसायीकिण, पिभपिागत कला, हस्तकला परिचय,
महत्त्ि ि सिं क्षण
यातायात र भौनतक पवू ाािारीः
 मख्ु य सडक¸ िाखा सडक¸ पदमागयहरू, ििन, ढल
लगायतका िौम्तक पिू ायधािहरूको परिचय, महत्त्ि ि यसले
ल्याएको आम्थयक ि सामाम्जक परिितयन ,सभिािना ि
चनु ौतीहरू
 सडक सिु क्षा, सडक सङ्के त, सडक म्नयम
िीवनोपयोगी सीप र मानव मूल्यमा आिाररत निक्षाीः
मल्ू यमा आधारित म्िक्षा¸ सामाम्जक सीपहरू¸ सहयोग, समन्ध्िय,
अनि
ु ासन, आचिण, असल सङ्गत, म्नष्ठा¸ नैम्तकता¸ पिोपकाि¸
दया, माया, करुणा¸ स्ियं सेिा, आदि सत्काि, बिु ाआमाप्रम्त
सन्ध्तानको म्जभमेिािी, आत्मम्नियिता ि स्िािलभबन¸ स्ि
व्यिस्थापन, जीिनमा योग्य ि सर्ल बन्ध्ने उपायहरू, इन्ध्टिनेट
तथा सामाम्जक सञ्जालको सही प्रयोग¸ म्िद्यालयमा हुने
दव्ु ययिहाि, प्रिािकािी सञ्चाि, Antibullying, आत्मम्िश्वास,
म्ित्तीय व्यिस्थापन, म्नणयय म्लन सक्ने क्षमता, समय व्यिस्थापन,
Resilience सीप, सामाम्जक सद्भाि, म्िपद् व्यिस्थापन
स्थानीय पररकार, मनहनावारी स्वास््य नवद्यालय
वातावरणीः

२

११

११

२२

२

१०

१०

२०

१

५

५

१०

३

१२

१२

२४

२

९

९

१८

 स्थानीय परिकाि, प्रकाि, महत्त्ि, खानपान सस्ं काि
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क्रसं

७

िम्मा वानषाक निक्षण घण्ीीः १२८
िम्मा पाठ्यघण्ा (credit hour): 5,
पाठ
(1 credit hour= 32 teaching
सङ्््या
hour )
सैद्धानततक प्रयोगात्मक िम्मा

नविा र क्षेत्र

 मम्हनािािी परिचय, स्यानीटिी प्याडको प्रयोग ि म्िसजयन
 म्िद्यालय बगै ाँचा म्नमायण, संिक्षण
महालक्ष्मी नगरपानलकाले प्रदान गने सेवा सनु विाहरू,
नवद्यमान अवसरहरू, समस्याहरू, चुनौती र समािानका
उपायहरीः
 नगरपानलकाले प्रदान गने सेवा सनु विाहरू
 नगिपाम्लकाका म्िद्यमान अिसिहरू, आम्थयक,
सामाम्जक, िाताििणीय ि कृ म्ष लगायतका समस्याहरू
ि समाधानका उपायहरू
जभमा

१

७

७

१४

१२

६४

६४

१२८

१.६ नसकाइ सहिीकरण नवनि तथा समय ननिाारण
एक िैम्क्षक सत्रमा ३२ हिा पठनपाठन हुनेछ । ४५ म्मनेटको समयलाई एक घण्टी मानी हिामा ४ घण्टीका दिले कक्षा
४ देम्ख ८ सभम ९६ घण्टा िा १२८ घण्टी अथायत ४ पाठ्यघण्टा सञ्चालन गनयपु ने छ । यसमध्ये सैिाम्न्ध्तक म्िषयका
लाम्ग ६४ घण्टी ि प्रयोगात्मक तथा परियोजना काययका लाम्ग ६४ घण्टी म्िक्षण गने व्यिस्था म्मलाउनु पनेछ । ति कक्षा
१ देम्ख ३ सभमको हकमा म्िक्षण घण्टा १६० हुने तथा सोको credit hour ५ हुनेछ ।
म्िक्षणको माध्यम नेपाली िाषा¸ नेपाल िाषा िा अङ्ग्रेजी िाषा हुन सक्नेछ ।
नसकाइ सहिीकरण प्रनक्रयाीः प्रस्ततु पाठ्यिम म्िक्षण तथा सहजीकिणका लाम्ग म्िद्याथी के म्न्ध्ित¸ प्रयोगात्मक ि
बालमैत्री म्िक्षण पिम्तलाई पणू य रूपमा अनसु िण गनयपु नेछ । सबै प्रकािका म्सकाइ आिश्यकता ि चाहना िएका र्िक
िािीरिक क्षमता िएका¸ अिि¸ असहाय¸ कमजोि¸ छात्रा¸ दम्लत¸ जनजाम्त आम्द म्िद्याथीहरूलाई समेट्ने गिी
कक्षामा समािेिी म्िक्षण पिम्त अिलभबन गनयु पनेछ । म्िद्याथीहरूलाई परियोजना कायय¸ क्षेत्र भ्रमण¸ सभपदाको प्रत्यक्ष
अिलोकन गिाई प्रम्तिेदन¸ प्रस्ततु ीकिण ि अम्िलेखीकिण गनय लगाउनु पनेछ । यसका लाम्ग म्िक्षकले सहजकताय¸
उत्प्रेिक¸ प्रितयक¸ खोजकताय¸ अनसु न्ध्धानकताय लगायतका िम्ू मकाहरू म्निायह गनयु पनेछ ।
पाठ्यिम सभबि म्सकाइ सहजीकिण प्रम्िया सञ्चालन गदाय सचू ना तथा सञ्चाि प्रम्िम्ध¸ म्डम्जटल प्रम्िम्धको उच्चतम
उपयोग गनयु पनेछ । त्यसैगिी म्िक्षण म्सकाइलाई म्िक्षक िन्ध्दा म्िद्याथी िढी सम्िय हुने गिे ि म्सक्ने अिसि प्रदान गने
म्ियाकलापमा आधारित हुनु पनेछ ।
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पररच्छे द २

पाठ्यिमको क्षेत्र, िम ताम्लका ि म्िषय म्िस्ततृ ीकिण
२.१ पाठ्यिमको क्षेत्र ि िम ताम्लका
(क) कक्षा १ देनि ५
क्रसं
१

क्षेत्र
महालक्ष्मी
नगिपाम्लकाको परिचय

कक्षा १

कक्षा २

कक्षा ३

कक्षा ४

कक्षा ५



आर्ू बस्ने ठाउाँ ि आफ्नो
नगिपाम्लकाको नाम ि
िडा सङ्ख्या बताउन



आर्ू बस्ने स्थानको
सामान्ध्य परिचय म्दन ।



आफ्नो नगिपाम्लकाको
िौगोम्लक स्िरुप ि
म्समाना बताउन





स्थानीय नदीनाला / पोखिीको सामान्ध्य
परिचय म्दन



आफ्नो परििाि ि
समदु ायमा बोम्लने
िाषाहरूको नाम िन्ध्न



आर्ंु बस्ने नगिपाम्लकामा
बोम्लने िाषािाषी ि
नगिपाम्लकाका
जातजाम्तको नाम बताउन



स्थानीय धाम्मयक स्थल,
जात्रा, चाडपिय, कला ि
सभपदाहरूको नाम बताउन





स्थानीय धाम्मयक स्थल, जात्रा, चाडपिय,
कला ि सभपदाहरूको सामाम्जक
सांस्कृ म्तक म्ििेषता उल्लेख गनय
लिु ू महालक्ष्मी महािैििको जात्राको
सामाम्जक सास्ं कृ म्तक म्ििेषता
म्सम्िमंगल जात्राको सामाम्जक
सांस्कृ म्तक म्ििेषता
डभर्ू बाजा ि म्धमे बाजाको म्ििेषता
पानी माग्ने प्रथा
स्थानीय िन सभपदाः परिचय ि प्रकािहरू
बताउन

हाम्रो नगिपाम्लकाको
िौगोम्लक अिम्स्थम्त ि
क्षेत्रर्ल तथा िडा म्ििाजनका
आधािहरू उल्लेख गनय
स्थानीय धाम्मयक स्थल, जात्रा,
चाडपिय ि कला सभपदाहरूको
नाम ि महत्त्ि उल्लेख गनय




२

महालक्ष्मी
नगिपाम्लकाको
प्राकृ म्तक सभपदा ि
िाताििण



घि तथा ििपि िहेका

बोटम्िरुिाको पम्हचान गनय

घि ि ििपिको िाताििण
सर्ा िाख्न सहयोग गनय ।





आफ्नो म्िद्यालय ि
समदु ायको सिसर्ाइ
काययमा सहिागी हुन
ििपिको िाताििण सर्ा
िाख्न सहयोग गनय ।
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घि तथा म्िद्यालयमा कुम्हने ि
नकुम्हने र्ोहोिको िगीकिण ि
व्यिस्थापन गनय





क्रसं
३

क्षेत्र
महालक्ष्मी
नगिपाम्लकाको पययटन
ि आम्थयक
म्ियाकलापहरू

कक्षा १

कक्षा २

कक्षा ३

कक्षा ४

कक्षा ५







महालक्ष्मी नगिपाम्लका
म्ित्रका पययटकीय
स्थलहरुको सम्ू च बनाउन
नम्जकको पययटकीय
स्थलहरुको सामान्ध्य िणयन
गनय
आफ्नो समदु ायका
स्थानीय सीप ि पेिाको
नाम बताउन
सीप ि पेिाको महत्त्ि
उल्लेख गनय
आफ्नो नगिपाम्लकाका
मख्ु य सडक ि
पदमागयहरूको सामान्ध्य
िणयन गनय
अरुप्रम्त माया दया
करुणाको िाि प्रकट गने
सीप म्िकास गनय
आत्मम्नियि हुने बानीको
म्िकास गनय



स्थानीय पययटकीय स्थलहरूको
महत्त्ि बताउन
पययटनको प्रकाि ि भ्रमणको
उद्देश्य बताउन
आफ्नो समदु ायका स्थानीय
सीप ि पेिाको सामान्ध्य िणयन
गनय
योजना म्नमायणको परिचय म्दन





सडक सिु क्षाका म्नयमहरू
पालना गनय



सडक सङ्के तहरूको पम्हचान ि पालना
गनय



स्ियसं ेिाको िािनाको म्िकास
गनय
कक्षाकोठा ि म्िद्यालयमा हुने
दव्ु ययहािको पम्हचान गिी सचेत
हुन



स्थानीय परिकािको महत्त्ि
बताउन



खानपानको स्थानीय सस्ं काि
तथा आचािसंम्हताहरूको
खोजी गनय
बाल बगै ाँचाको परिचय म्दई,
यसको म्नमायण ि संिक्षण गनय



पिोपकारिताको िािनाको म्िकास गिी
असल संगत गने
असल पारििारिक सस्ं कािको म्िकास
गनय
कक्षाकोठा ि म्िद्यालयमा हुने
दव्ु ययिहािबाट बच्ने उपायहरूको पम्हचान
गनय
जङ्क र्ुड (पत्रु खाना)को परिचय म्दई
बेर्ाइदा बताउन
बालबगै ाँचाको महत्त्ि बताउन

आफ्नो िरिपरिका
िमाइला ठाउाँहरूको नाम
बताउन



आफ्नो घि ि म्िद्यालय
ििपिका पययटकीय
स्थलहरू पम्हचान गनय
आफ्नो िरिपरिका म्िकास
काययहरू







४

यातायात ि िौम्तक
पिू ायधाि

५

जीिनोपयोगी सीप ि

मानि मल्ू यमा आधारित
म्िक्षा


६

स्थानीय
परिकाि,मम्हनािािी
स्िास्थ्य ि म्िद्यालय
िाताििण



आफ्नो घि ि ििपिका
मख्ु य सडक, बाटो ि
पदमागयहरूको पम्हचान
गनय
समहू मा म्मलेि बस्ने,
सहयोग ि समन्ध्िय गने
बानी म्िकास गनय
स्िव्यिस्थापन सीपको
म्िकास गनय



आफ्नो नगिपाम्लकाका
मख्ु य सडक, िाखा
सडकहरूको सचू ी बनाउन





अम्ििािक, म्िक्षक ि
मान्ध्यजनप्रम्त नम्र व्यिहाि
ि सभमान व्यि गनय
घि ि म्िद्यालयमा
अनि
ु ासन ि आचिणको
पालना गनय



स्थानीय खाने कुिाहरूको
नाम बताउन



हाम्रा खानाका स्थानीय
स्रोतहरू पम्हचान गनय
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स्थानीय पययटकीय स्थलहरूको
सामाम्जक/सांस्कृ म्तक ि आम्थयक
म्ििेषता बताउन
आफ्नो समदु ायका स्थानीय सीप ि
पेिाको महत्त्ि उल्लेख गनय
पययटकको रुम्च चाहना ि उद्देश्य बताउन
हाम्रो पेिा, उद्योग ि बजाि पम्हचान गनय
योजना म्नमायणको महत्त्ि उल्लेख गनय

क्रसं
७

क्षेत्र
महालक्ष्मी
नगिपाम्लकाले प्रदान
गने सेिा सम्ु िधाहरू,
म्िद्यमान अिसिहरू
समस्याहरू चनु ौती ि
समाधानका उपायहरू

कक्षा १
-

कक्षा २
-

कक्षा ३
-

कक्षा ४

कक्षा ५





िडाले प्रदान गने स्िास्थ्य ि
खोप सभबन्ध्धी सेिा सम्ु िधाको
बािे मा जानकािी म्लन

िडाले प्रदान गने स्िास्थ्य, पञ्जीकिण
सभबन्ध्धी सेिा सुम्िधाको बािे मा सामान्ध्य
जानकािी म्लन

(ि) कक्षा ६ देनि ८
क्रसं
१

क्षेत्र
महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको
परिचय

कक्षा ६








२

३

महालक्ष्मी नगिपाम्लकाका

प्राकृ म्तक सभपदाहरू ि िाताििण
।
महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको

पययटन ि आम्थयक
म्ियाकलापहरू


कक्षा ७

स्थानीय हािापानी ि खम्नजको अिस्था पम्हचान
स्थानीय धाम्मयक स्थल, जात्रा, चाडपिय ि
सभपदाहरूको संिक्षणको उपायहरू खोजी गनय
स्थानीय बाजा तथा नृत्यहरू
म्धमेबाजा परिचय ि अिलोकन
तामाङको डभर्ु िाजा, सेलो नृत्यको परिचय ि
महत्त्ि
खैजडी िजनः परिचय ि अिलोकन
धाम्मयक सांस्कृ म्तक गुठीको परिचय इम्तहास ि महत्त्ि
बताउन
नगिपाम्लका म्ित्रका सामदु ाम्यक िनको छोटो
परिचय म्दन
हाम्रा स्थानीय पययटकीय स्थलहरूको महत्त्ि ि
सिं क्षणका उपायहरूको खोजी गनय
स्थानीय कृ म्ष उद्योग ि व्यापािबीचको अन्ध्ति
सभबन्ध्ध खोजी गनय












कक्षा ८

नक्सा कायय ि महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको नक्सा
स्थानीय धाम्मयक स्थल, जात्रा, चाडपिय ि
सभपदाहरूको संिक्षणमा स्थानीय समदु ाय ि
म्िद्याथीको िम्ू मका पम्हचान गनय
नगिपाम्लका म्ित्रका ऐम्तहाम्सक ि सांस्कृ म्तक
बस्ती (परिचय ि अिलोकन)
म्सम्िपिु /सानागाउाँ एक ऐम्तहाम्सक ि सांस्कृ म्तक
बस्ती (परिचय ि अिलोकन)
लिु ु एक ऐम्तहाम्सक ि सांस्कृ म्तक बस्ती ि
(परिचय ि अिलोकन)
अन्ध्य बस्तीहरू
नगिपाम्लका म्ित्रका सामदु ाम्यक िनहरूको
सामाम्जक ि आम्थयक महत्त्ि उल्लेख गनय






नगिपाम्लका म्ित्रका सामदु ाम्यक िनहरूको सिं क्षणमा म्िद्याथी,
समदु ाय ि स्थानीय सिकािको िम्ू मका खोजी गनय ।

हाम्रा स्थानीय पययटकीय स्थलहरूको संिक्षणमा
स्थानीय सिकािको िम्ू मका
हाम्रो स्थानीय पेिा ि उत्पादनहरूको
व्यिसायीकिणका लाम्ग उपायहरूको खोजी गनय




स्थानीय पययटन म्िकासका सभिािनाहरू ि चनु ौतीहरू
स्थानीय सीप पेिा व्यिसाय प्रिियनमा समदु ाय ि स्थानीय
सिकािको िम्ू मकाको खोजी गनय
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महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको िौगोम्लक अिम्स्थम्तको िणयन गनय
स्थानीय धाम्मयक स्थल, जात्रा, चाडपिय ि सभपदाहरूको
संिक्षणमा स्थानीय संघ संस्था ि स्थानीय सिकािको िम्ू मका
पम्हचान गनय
महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको ऐम्तहाम्सक पृष्ठिम्ू म िणयन गनय

क्रसं

क्षेत्र

कक्षा ६

४

यातायात र भौनतक पूवाा िार



५

जीिनोपयोगी सीप ि मानि
मल्ू यमा आधारित म्िक्षा







कक्षा ७

स्थानीय िौम्तक पिू ायधािहरूको परिचय ि आम्थयक
सामाम्जक महत्त्ि बताउन
सामाम्जक सञ्जालको सामान्ध्य परिचय म्दन
प्रिािकािी सञ्चाि सीप म्िकास गनय
समय व्यिस्थापन सीप म्िकास गनय
Antibullying मा बालक्िलको िम्ू मका खोजी गनय
स्थानीय स्तिमा हुन सक्ने सभिाम्ित म्िपदक
् ो
परिचय



स्थानीय पिू ायधािको म्िकासले ल्याएका आम्थयक ि
सामाम्जक परिितयन
सामाम्जक सञ्जालको महत्त्ि ि उम्चत प्रयोग गनय
असल नागरिक हुन आिश्यक सीप ि गुण म्िकास
गनय
म्ित्तीय साक्षिताको सामान्ध्य परिचय
घि म्िद्यालयमा हुने सामान्ध्य म्ििाद ि िगडामा
मध्यस्थता गने सीपको म्िकास गनय
Antibullying मा म्िद्यालयको िम्ू मका खोजी
गनय
स्थानीय स्तिको म्िपद् व्यिस्थापनको तयािी
म्िपद् प्रम्तकायय ि म्िपद् पनु लायिका उपायहरू
अिलभबन गनय



मम्हनािािीमा स्यानीटिी प्याडको उम्चत प्रयोग ि
म्िसजयन गनय
बाल बगै ाँचा िृक्षािोपण तथा रुख म्बरुिाहरूको
संिक्षण
 कौिी खेती ि किे सािािीको परिचय म्दन
 महालक्ष्मी नगिपाम्लकाका सामाम्जक ि िैम्क्षक
;d:ofxहरूको पम्हचान ि समाधानका उपायहरू
पम्हल्याउन








६

७

स्थानीय परिकाि,मम्हनािािी
स्िास्थ्य ि म्िद्यालय िाताििण

महालक्ष्मी नगिपाम्लकाले प्रदान
गने सेिा सम्ु िधाहरू, म्िद्यमान
अिसिहरू समस्याहरू चनु ौती ि
समाधानका उपायहरू

कक्षा ८










स्थानीय स्तिका िौम्तक पिू ायधाि म्िकासका सभिािना ि
चनु ौतीहरू
सामाम्जक सञ्जालको दरुु पयोग, यसका प्रिाि ि बच्ने
उपायहरूको खोजी गनय
Bullying म्िरुि प्रम्तिोध ि सििीकिण सीप म्िकास गनय
हाम्रो समदु ाय ि नगिपाम्लकाप्रम्त हाम्रो कतयव्य ि जिार्देम्हताको
बोध गनय
सकािात्मक सोचको म्िकास गनय
म्ित्तीय साक्षिताको महत्त्ि ि उपयोग गनय
आत्मम्िश्वास ि म्नणयय म्लन सक्ने क्षमताको म्िकास गने
Resilience सीपको म्िकास गनय
स्थानीय म्िपद् व्यिस्थापनको अभ्यास गनय (Simulation
Drill)




मम्हनािािीको परिचय, लक्षण ि सिसर्ाइ गनय

कुनै म्ििेष अिसिि, पिय ि उत्सिहरू तथा महत्त्िपणू य
म्दनहरूमा िृक्षािोपण गने बानीको म्िकास गनय






नगिपाम्लकाले प्रदान गने सेिा सम्ु िधाको बािे मा
सचू ी तयाि गनय ।

 महालक्ष्मी नगिपाम्लकाका िाताििणीय ि कृ म्ष सभबन्ध्धी
;d:ofxहरूको पम्हचान ि समाधानका उपायहरू पम्हल्याउन
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मम्हनािािीमा हुने गलत सस्ं कािको म्निाकिणमा परििाि,
म्िद्यालय ि समदु ायको िम्ू मका
कौिी खेती ि किे सािािीको महत्त्ि ि उपयोग गनय
स्थानीय स्तिमा खेि जाने िस्तुहरूको पम्हचान ि पनु ः प्रयोग गनय

२.२ पाठ्यक्रमको नवषय नवस्तृतीकरण
२.२.१ कक्षा १ को नवषय नवस्तृनतकरण
क्रसं

क्षेत्र

नसकाइ सक्षमता


१

महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको
परिचय



आर्ू बस्ने ठाउाँ ि आफ्नो
नगिपाम्लकाको नाम तथा िडा
सङ्ख्या बताउन




आफ्नो परििाि ि समदु ायमा
बोम्लने िाषाहरूको नाम िन्ध्न




२

महालक्ष्मी नगिपाम्लकाका
प्राकृ म्तक सभपदाहरू ि
िाताििण



घि तथा ििपि िहेका
बोटम्िरुिाहरूको पम्हचान गनय



३

महालक्ष्मी नगिपाम्लकाका
पययटन ि आम्थयक
म्ियाकलापहरू



आफ्नो िरिपरिका िमाइला
ठाउाँ हरूको नाम बताउन



नवषयवस्तु नवस्ततृ ीकरण
आर्ू बस्ने ठाउाँ ि नगिपाम्लकाको नाम
नगिपाम्लकाका िडाहरूको सङ्ख्या

आफ्नो परििािमा बोम्लने िाषा
समदु ायमा बोम्लने िाषा
o नेपाली िाषा
o तामाङ िाषा
o नेिािी िाषा ि अन्ध्य िाषा
घि तथा ििपि पाइने बोटम्बरुिाहरू
o ठूला रुखहरू
o साना बोटम्बरुिाहरू
o खोलानाला पोखिी
हाम्रो िरिपरिका पययटकीय स्थलहरू जस्तैः
मठमम्न्ध्दि गुभबा, पाकय , खोलाको नाम बताउन

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू






म्िद्याथीलाई उनीहरू बस्ने स्थान सोध्ने ि
म्टपोट गदै जाने
प्रश्नोत्ति छलर्ल गिाउने ि क्षेत्र भ्रमण गिाउने

सम्भानवत मल्ू याङ््कन



म्िद्याथीहरूलाई पालैपालो घिमा बोम्लने िाषा 
बोल्न लगाउने ि उि िाषालाई के िम्नन्ध्छ

सोध्ने
कक्षामा सबै िाषा िाषी बोल्न ि म्चन्ध्न लगाउने



घि ििपि भ्रमण गिाइ ठूला रुखहरू ि साना
बोटम्िरुिाहरू छुट्याउन ि म्चन्ध्न लगाउने ि
म्चनाइम्दने






म्चत्र प्रदियन

अिलोकन भ्रमण
अन्ध्तिम्िया
िमणीय ठाउाँ हरूको म्िम्डयो म्नमायण गिी प्रदियन
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उनीहरू बस्ने ठााँउ ि
नगिपाम्लकाको नाम सोध्ने ।
नगिपाम्लकाको िडाहरूको
सङ्ख्या सोध्ने ।
घिमा बोम्लने िाषा सोध्ने
साथीले बोल्ने िाषा ि म्छमेकमा
बोल्ने िाषाका सभबन्ध्धमा सोध्ने

ठूला रुखहरू देखाउन लगाउने
साना बोटम्बरुिाहरू म्चन्ध्न लगाउने

छोटा प्रश्न सोध्ने

क्रसं
क्षेत्र
४ यातायात ि िौम्तक पिू ायधाि

नसकाइ सक्षमता



घिको अिधािणा बताउन
घि ििपिका सडकहरू ि
बाटोहरूको नाम बताउन








५

जीिनोपयोगी सीप ि मानि
मल्ू यमा आधारित म्िक्षा






समहू मा म्मलेि बस्न
साथी ि घि परििािका
सदस्यहरूलाई सामान्ध्य सहयोग
गनय ।
स्ि व्यिस्थापन सीपको म्िकास
गनय ।

नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण
म्िम्िन्ध्न प्रकािका घिहरू
घि म्ित्रका स्थानहरू
िान्ध्सा, खाना खाने ठाउाँ , िौचालय, सत्ु ने
ठाउाँ
घि ििपिका सडकहरू
सडकका म्िम्िन्ध्न िागहरू
पदमागय, मख्ु य खण्ड

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू







साथीहरूसाँग म्मलेि खेल्न, समहू मा म्मलेि

बस्न

 साथी ि घि परििािका सदस्यहरूलाई सामान्ध्य
सहयोग ।

 स्ि व्यिस्थापन सीपहरू जस्तै आर्ूले गने
दैम्नक काययहरुः आफ्नो खेलौना, टाइ, बेल्ट,
जत्तु ा,िोला, म्कताब ठीक ठाउाँ मा सिु म्क्षत

िाख्नु



६

स्थानीय परिकाि



स्थानीय खाने कुिाहरूको नाम
बताउन



स्थानीय खानाहरूको नाम ि परिकािबािे सचू ी
बताउन ।
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सम्भानवत मूल्याङ््कन

घिका म्िम्िन्ध्नताका बािे मा छलर्ल गिाउने । 
घिसाँग सभबम्न्ध्धत म्िम्िन्ध्न म्चत्रहरू प्रदियन गने
।

घि म्ित्रका म्िम्िन्ध्न स्थानको परिचय म्दने ।
सडक ि बाटोको परिचय ि म्िम्िन्ध्न िागहरूको 
अिलोकन गिाइ छलर्लमा सहिागी गिाउने ।

समहू मा म्मलेि खेल्नमा उत्प्रेरित गने ।
उनीहरूले दैम्नक रूपमा गने कामहरू उठे ि
पालैपालो िन्ध्न लगाउने ।
उनीहरूलाई साथीहरू ि घिका ठूलाबडालाई
के के सहयोग गछौ िनेि पालैपालो िन्ध्न
लगाउने ।
छोटा कथाहरू सनु ाउने
कक्षाकोठामा उनीहरूको सामान म्मलाएि
िाख्न लगाउने ।
सामानको महत्त्ि ि म्हर्ाजतको म्नयमहरूको
बािे मा छलर्ल
उनीहरूले म्बहान, म्दउाँ सो बेलक
ु ा खाने
खानाहरूको नाम पालैपालो सोध्ने ि छलर्ल
गिाउने ।
खानासाँग सभबम्न्ध्धत म्चत्र,म्िम्डयो,चाटय
देखाउने ।





म्तमीले के कस्ता घिहरू देखेका
छौ िनेि सोध्ने ।
म्िद्याथीहरूको घि म्ित्रका म्िम्िन्ध्न
स्थानका बािे मा सोध्ने ।
उनीहरूको घि ििपिको सडकको
बािे मा सोध्ने ।
सडकका म्िम्िन्ध्न िागहरूको
बािे मा छलर्ल
म्ियाकलापको अिलोकन गने ।
छोटा प्रश्न सोध्ने ।
अम्ििािकसाँगको छलर्ल



छोटा प्रश्न सोध्ने ।

२.२.२ कक्षा २ को नवषय नवष्तृतीकरण
क्रसं
१

क्षेत्र
महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको
परिचय

नसकाइ सक्षमता
१. आर्ू बस्ने स्थानको
सामान्ध्य परिचय म्दन



नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण
आर्ू बस्ने ठााँउको सामान्ध्य परिचय म्दन

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू





म्िद्याथीहरूलाई कुन ठााँउमा बस्छौ िनेि प्रश्न गने ि
सो ठााँउको बािे मा उनीहरूले जानेका कुिाहरू िन्ध्न
लगाउने
छलर्ल गनय लगाउने ।
समहू कायय गिाउने ।

२. नगिपाम्लकाम्ित्र बोम्लने
िाषािाषी ि जातजातीको
नाम बताउन

१. नगिपाम्लका म्ित्र बोम्लने िाषाहरू
 नेपाली, नेिािी, तामाङ तथा अन्ध्य िाषािाषी
 नगिपाम्लकाम्ित्र बसोबास गने जातजाम्त
o ब्राभहण, क्षत्री, नेिाि
o तामाङ, मगि ि अन्ध्य जातजाम्तहरू

१. नगिपाम्लकाम्ित्र कुन कुन जातजाम्त छन् ि
म्तनीहरूले के के िाषा बोल्दछ्न् सोध्ने ि म्टपोट गदै
जाने
२. श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रयोग गिे ि नगिपाम्लका
म्ित्रका म्िम्िन्ध्न जातजाम्त ि िाषािाषीको सभबन्ध्ध
प्रि पारिम्दने

२

महालक्ष्मी नगिपाम्लकाका
प्राकृ म्तक सभपदाहरू ि
िाताििण

१. घि बनाउने िाताििण सर्ा
िाख्न सहयोग गने



आफ्नो घि ि ििपिको िाताििणको सिसर्ाई

१. घि ििपि कसिी सर्ा िाख्छौ िनेि छलर्ल गने ।
२. सिसर्ाइ काययमा सहिागी गिाउने ।

३

महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको
पययटन ि आम्थयक
म्ियाकलापहरू





आफ्नो िरिपरिका पययटकीय स्थलहरुः जस्तैः
मठमम्न्ध्दि गुभबा, पाकय , खोलाहरू
हाम्रो िरिपरिका म्िकास काययहरू जस्तैः सडक,
ढल, सामदु ाम्यक ििन, म्िद्यालय, पल
ु आम्द





आफ्नो िरिपरिका
पययटकीय स्थलहरूको
पम्हचान गनय
आफ्नो िरिपिीका म्िकास
काययहरूको पम्हचान गनय
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आफ्नो िरिपरिका मठमम्न्ध्दि, गुभबा, पाकय ,
खोलाहरूको नाम बताउन लगाउने
म्चत्र प्रदियन
हाम्रो िरिपरिका सडक, ढल, सामदु ाम्यक ििन,
म्िद्यालय, पुल के के छन् सोध्ने ।
अन्ध्तिम्िया
अिलोकन भ्रमण

सम्भानवत मूल्याङ््कन
१. आर्ू बस्ने ठााँउको
बािे मा के ही कुिाहरू
िन्ध्न लगाउने जस्तै
घिहरू कस्ता छन?्
बाटोघाटो कस्तो छ?
िरिपरि के के छन् ?
आम्द
१. नगिपाम्लकाम्ित्र
बोम्लने िाषाहरूको
सचू ी बनाउन लगाउने
२. नगिपाम्लकाम्ित्रका
जातजाम्तको सचू ी
बनाउन लगाउने ।
३. जाम्त ि िाषाबीच
जोडा म्मलाउन
लगाउने ।
१. आफ्नो घि ि ििपिको
िाताििण कसिी
सर्ा िाख्न सम्कन्ध्छ
सोध्ने ।
 छोटा प्रश्न
 प्रदम्ियत सीपको
अिलोकन

४

यातायात ि िौम्तक पिू ायधाि





५

जीिनोपयोगी सीप ि मानि
मल्ू यमा आधारित म्िक्षा








महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको
मख्ु य सडकहरूको नाम
बताउन
बाटो तथा पदमागयको
परिचय म्दन

१. महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको मख्ु य सडक
 ग्िाको मानेदोिान जोड्ने सडक
१. महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको िाखा सडक ि
पदमागयहरू

अम्ििािक, म्िक्षक ि
मान्ध्यजनप्रम्त नम्र व्यिहाि ि
सभमान व्यि गनय
घि ि म्िद्यालयमा
अनि
ु ासन ि आचिणको
पालना गनय

१. अम्ििािकम्िक्षक ि मान्ध्यजनप्रम्त नम्र व्यिहाि , 
ि सभमान
 म्िि ि मयायम्दत बोली

 आदिाथी िब्दहरूको प्रयोग

२. घि ि म्िद्यालयमा अनि
ु ासन ि आचिणको पालना







६

स्थानीय परिकाि



हाम्रा खानाका स्थानीय
स्रोतहरू पम्हचान गनय








हामीले खाने स्थानीय अन्ध्नः मकै गहुाँ ि कोदो
हामीले खाने स्थानीय र्लर्ूलः के िा, नास्पाती,
सन्ध्ु तला, अभबा, आरु आम्द
हामीले खाने स्थानीय तिकािीः चभसिु , पालङु ् गो,
िायो, मल
ू ा, गााँजि, आल,ु र्सी, इस्कुस, लौका
आम्द
हामीले खाने स्थानीय गेडागुडीःमास, िटमास,
म्समी, के िाउ, बोडी, मस्याम आम्द ।
हामीले खाने स्थानीय खानाको स्रोत पम्हचान
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म्िक्षकले म्िम्डयो म्क्लप म्नमायण गिी प्रदियन गने
महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको मख्ु य सडक, िाखा
सडक ि पदमागयहरूको बािे मा सोध्ने ।
नम्जकको सडकको अिलोकन
छलर्ल गनय लगाउने ।
समहू कायय गिाउने ।
म्िि ि मयायम्दत बोलीसाँग सभबम्न्ध्धत काटुयन,
म्िम्डयो, एम्नमेसन देखाउने ।
िाम्रो बोली, खिाि बोली बीचको र्िकबािे छलर्ल
म्िद्याथीहरूलाई सभबोधन गदाय आदिाथी
िब्दहरूको प्रयोग गिी उनीहरूलाई पम्न प्रयोगमा
उत्प्रेरित गने
अनि
ु ासन ि आचिणसाँग सभबम्न्ध्धत कथा िाचन गने
घि ि म्िद्यालयमा पालना गनयु पने आचिणबािे
छलर्ल गिाउने ।
स्थानीय स्तिमा उत्पाम्दत खानाहरूको सूची बनाउन
लगाउने ।
म्चत्र प्रदियन
अन्ध्तिम्िया
हामीले खाने खानाहरू कहााँ कहााँबाट कसिी
आउाँछन् छलर्ल गिाउने ।
हामीले खाने खानाहरूको स्रोतसाँग सभबम्न्ध्धत
अिलोकन भ्रमण गिाउने ।










नगिपाम्लकाको मख्ु य
सडक कुन हो सोध्ने ।
नगिपाम्लकाको
िाखा सडक ि
पदमागयहरूको नाम
सोध्ने ।
म्ियाकलापहरूको
अिलोकन
छोटा उत्ति आउने
प्रश्नहरू
व्यिहाि परिितयनको
अिलोकन

छोटा प्रश्नोत्ति

२.२.३ कक्षा ३ को नवषय नवस्तृतीकरण
क्रसं
क्षेत्र
१ महालक्ष्मी
नगिपाम्लकाको परिचय

नसकाइ सक्षमता
१. आफ्नो
नगिपाम्लकाको
िौगोम्लक स्िरुप ि
म्समाना बताउन

१. स्थानीय धाम्मयक
स्थलहरू, जात्रा,
चाडपिय, कला ि
सभपदाहको नाम
बताउन

महालक्ष्मी
नगिपाम्लकाका प्राकृ म्तक
सभपदाहरू ि िाताििण





नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण
१. महालक्ष्मी नगिपाम्लका को
िौगोम्लक स्िरुपको परिचय
 समथि िाग, डााँडा, पहाडी क्षेत्र
 नगिपाम्लकाको चािै म्तिका
म्समानाहरू






आफ्नो म्िद्यालय ि
समदु ायको सिसर्ाइ
काययमा सहिागी हुन



ििपिको िाताििण
सर्ा िाख्न सहयोग
गने ।



सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू




स्थानीय धाम्मयक स्थलहरुः मठमम्न्ध्दि,
गुभबा ि चैत्य
म्हन्ध्दु धमय ि बौि धमय
स्थानीय चाडपियहरू
स्थानीय जात्राहरू
स्थानीय कला ि सस्ं कृ म्तहरू



म्िद्यालय ि समदु ायको सिसर्ाइमा
सहिाम्गता










ििपिको िाताििण सिसर्ाइमा
म्िद्याथीको सहयोग





सम्भानवत मूल्याङ््कन

महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको समथि ििू ाग ि डााँडा कााँडा,
पहाडी क्षेत्र कहााँ कहााँ पछय छलर्ल गने ।
लघु परियोजना कायय गनय लगाउने
श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रयोग गनय लगाउने ।



स्थानीय धमय संस्कृ म्त कला, चाडपियहरू िल्काउने
म्चत्र/र्ोटोम्िम्डयो/एम्नमेसन प्रस्तुत गिी छलर्ल गने
नम्जकका धाम्मयक स्थलहरूको अिलोकन भ्रमण गिाउने
।
स्थानीय कला संस्कृ म्तहरूको नाम िन्ध्न लगाउने ।



म्िद्यालय ि समदु ायको सिसर्ाइ काययमा म्िद्याथीहरूलाई
सहिागी गिाउने ।
खोलाको सिसर्ाइ
म्िद्यालयको सिसर्ाइ
बाटोघाटो ि साियजाम्नक स्थलको सिसर्ाइ
सिसर्ाइ काययमा सहिागी गिाउनु अम्घ आिश्यक
म्नदेिन म्दने ।
िाताििण सिसर्ाइ िाख्नमा म्तमी के के कुिामा सहयोग
गछौ िनी समहू छलर्ल गिाउने ।
िाताििण सर्ा िाख्न गनयपु ने म्ियाकलापबािे श्रव्य दृश्य
सामग्री प्रदियन गिी प्रि पाने ।
छलर्ल, समहू कायय गने ।
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लघु परियोजना तयाि गनय लगाई
मल्ू याङ्कन गनय लगाउने ।
नगिपाम्लकाको पहाडी ििू ाग कहााँ
पछय सोध्ने ।
नगिपाम्लकाको समथि क्षेत्र कुन कुन
हुन् िन्ध्न लगाउने ।
हाम्रो नगिपाम्लकामा कुन कुन धमय
माम्नन्ध्छ उल्लेख गनय लगाउने ।
स्थानीय चाडपियहको नाम िन्ध्न
लगाउने ।
स्थानीय जात्राहरूको नाम िन्ध्न
लगाउने ।
लघु परियोजना तयाि गनय लगाउने ।
म्िद्याथीहरूलाई सिसर्ाइ
म्ियाकलापमा सहिागी गिाई
अिलोकन गने ।

ििपिको िाताििण सर्ा िाख्न
अपनाउनु पने कुिाहरू सोध्ने
लघु परियोजना तयाि गनय लगाउने ।

क्रसं
क्षेत्र
३ महालक्ष्मी
नगिपाम्लकाको पययटन ि
आम्थयक म्ियाकलापहरू

नसकाइ सक्षमता






स्थानीय पययटकीय
स्थलहरूको सामान्ध्य
िणयन गनय
आफ्नो समदु ायको
स्थानीय सीप ि
पेिाको नाम बताउन
स्थानीय सीप ि
पेिाको महत्त्ि
बताउन






४

यातायात ि िौम्तक
पिू ायधाि







महालक्ष्मी
नगिपाम्लकाका मख्ु य
सडक, िाखा
सडकहरूको परिचय
म्दन ।
बाटो तथा
पदमागहयरुको परिचय
म्दन ।
मख्ु य सडक, िाखा
सडक पदमागयहरूको
सचू ी तयाि गनय ।






नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण
महालक्ष्मी नगिपाम्लका म्ित्रका
पययटकीय स्थलहरुको सूम्च बनाउन
o लाकुिी िञ्जाङ
o श्रृङ्ग ऋम्ष गर्
ु ा
o असोक स्तुपा
o महालक्ष्मी महािैिि मम्न्ध्दि
o गोव्राटेश्वि मम्न्ध्दि
o गणेिमान पाकय
o मनमोहन टािि
o कोट डााँडा
नम्जकको पययटकीय स्थलहरुको
सामान्ध्य िणयन गनय
आफ्ना समदु ायको स्थानीय सीप ि
पेिाको नाम बताउनः
स्थानीय सीप ि पेिाको महत्त्ि
महालक्ष्मी नगिपाम्लका म्ित्रका मख्ु य
सडकहरूबाट
महालक्ष्मी नगिपाम्लका म्ित्रका िाखा
सडकहरू
महालक्ष्मी नगिपाम्लकाका म्ित्रका
पदमागयहरू

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू












सम्भानवत मूल्याङ््कन

म्िद्याथीहरूको घि ि म्िद्यालय ििपि िहेका स्थानीय
पययटकीय स्थलहरू को सामान्ध्य िणयन गनय लगाउने ।
म्चत्र प्रदियन
अन्ध्तिम्िया
अिलोकन भ्रमण
म्िम्डयो म्क्लप म्नमायण गिी प्रदियन
स्थानीय सीप ि पेिाको महत्त्िबािे छलर्ल गिाउने ।




छोटा प्रश्न
प्रदम्ियत सीपको अिलोकन

महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको मख्ु य सडक कुन हो छलर्ल
गने ।
महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको िाखा सडक ि पद मागय कुन
कुन हुन् ि कहााँ कहााँ छन् छलर्ल गने ।
लघु परियोजना कायय गनय लगाउने
श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रयोग गनय लगाउने ।




छोटा प्रश्न
मख्ु य सडक ि िाखा सडकहरूको
सचू ी बनाउन लगाउने
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क्रसं
क्षेत्र
५ जीिनोपयोगी सीप ि
मानि मल्ू यमा आधारित
म्िक्षा

नसकाइ सक्षमता



६



स्थानीय परिकाि

अरुप्रम्त माया दया

करुणाको िाि प्रकट 
गने सीपको म्िकास
गनय
आत्मम्नियि हुने
बानीको म्िकास गनय ।
स्थानीय परिकािको
महत्त्ि बताउन



नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण
माया, दया, करुणा
आफ्नो काम आर्ै ाँ गने बानी

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू


स्थानीय परिकािको महत्त्ि









कथाको माध्यमबाट माया, दया, करुणाको िािना जगाउने 
।

आफ्नो काम आर्ै ाँ गनय उत्प्रेरित गने ।
म्चत्र र्ोटो म्िम्डयो एम्नमेसनको प्रयोग गने


खानामा पाइने पौम्िक तत्त्िहरूको बािे मा जानकािी गिाउने 
।
पौम्िक तत्त्िसाँग सभबम्न्ध्धत म्चत्रहरू प्रस्तुत गने ।
ििीि स्िस्थ्य िाख्न खानाको आिश्यकता/महत्त्िबािे
छलर्ल गने ।

सम्भानवत मूल्याङ््कन
छोटा प्रश्नोत्ति
ताम्लका अनुसािको कामको
व्यिहािको अिलोकन
आफ्नो काम आर्ै ाँ गिे को िा नगिे को
सभबन्ध्धमा स्ि मल्ू याङ्कन र्ािाम िा
रुजु सचू ीको प्रयोग
छोटा प्रश्नोत्ति

२.२.४ कक्षा ४ को नवषय नवस्तृतीकरण
क्रसं
१

क्षेत्र
महालक्ष्मी
नगिपाम्लकाको
परिचय

नसकाइ सक्षमता




हाम्रो नगिपाम्लकाको िौगोम्लक अिम्स्थम्त,
क्षेत्रर्ल तथा िडा म्ििाजनका आधािहरू
बताउन

स्थानीय धाम्मयक स्थलहरू, जात्रा, चाडपिय,
कला ि सााँस्कृ म्तक सभपदाहरूको नाम ि
महत्त्ि उल्लेख गनय

नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण
 नगिपाम्लकाको िौगोम्लक
अिम्स्थम्त ि क्षेत्रर्ल
o डााँडा, कााँडा समथि
ििू ाग खोाँच ि बेसाँ ी
 िडा म्ििाजनका आधािहरू

 स्थानीय धाम्मयक स्थलहरू ि
म्तनको महत्त्ि ,
 जात्राचाडपिय ,हरू म्तनको
महत्त्ि

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू
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सम्भानवत मूल्याङ््कन

नक्सा प्रयोग गिी अक्षाि
ं देिान्ध्ति ि िौगोम्लक
अिम्स्थम्त प्रि पाने
िडा म्ििाजनका आधािहरू, नगिपाम्लकाको
क्षेत्रर्ल श्रव्य, दृश्य सामग्रीको प्रयोग गिी प्रि्याउने ।
लघु परियोजना कायय गनय लगाउने ।



स्थानीय जात्रा, पिय ि मेलाको अिलोकन गनय लगाई
लघु परियोजना तयाि गनय लगाउने
म्चत्र र्ोटो म्िम्डयो एम्नमेसनको प्रयोग गने
स्रोतव्यम्िलाई आमन्ध्त्रण गिी कक्षा म्लन लगाउने ।
महत्त्िमाम्थ छलर्ल गिाउने ।








नगिपाम्लकाको अिम्स्थम्तको
बािे मा प्रश्न सोध्ने ।
िडा म्ििाजनका आधािहरूको
सचू ी बनाउन लगाउने
नक्सामा म्िम्िन्ध्न िौगोम्लक
तथ्य म्चन्ध्न लगाउने ।
लघु परियोजना कायय गनय
लगाउने ।
धाम्मयक स्थलको महत्त्ि िन्ध्न
लगाउने ।

क्रसं

क्षेत्र

नसकाइ सक्षमता

नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू

 सााँस्कृ म्तक सभपदाहरू ि
महत्त्ि

सम्भानवत मूल्याङ््कन



२

महालक्ष्मी

नगिपाम्लकाका
प्राकृ म्तक सभपदाहरू ि
िाताििण



३

महालक्ष्मी

नगिपाम्लकाका पययटन
ि आम्थयक

म्ियाकलापहरू



४

यातायात ि िौम्तक
पिू ायधाि




घि तथा म्िद्यालयमा कुम्हने ि नकुम्हने
र्ोहोिको िगीकिण ि व्यिस्थापन गनय

नगिपाम्लका म्ित्रका जलसभपदाहरूको
छोटो परिचय म्दन ि जलसभपदाको िगीकिण
गनय ।





स्थानीय पययटकीय स्थलहरूको महत्त्ि
बताउन ।
पययटनको प्रकाि ि भ्रमणको उद्देश्य बताउन ।
आफ्नो समदु ायका स्थानीय सीप ि पेिाको
सामान्ध्य िणयन गनय
योजना म्नमायणको परिचय म्दन



सडक सिु क्षाका सङ्के तहरूको सामान्ध्य
पम्हचान गनय ।
सडक सिु क्षाका सामान्ध्य म्नयम बताउन ।







घि ि म्िद्यालय ििपिको
र्ोहोि व्यिस्थापन
o कुम्हने र्ोहोिको
व्यिस्थापन
o नकुम्हने र्ोहोिको
व्यिस्थापन
नगिपाम्लका म्ित्रका
जलसभपदाहरुः नदी, खोला,
ििना, पोखिी, इनाि, कुिा ि
पानीका महु ानहरू



स्थानीय पययटकीय
स्थलहरूको महत्त्ि ।
पययटनको प्रकाि ि भ्रमणको
उद्देश्य
आफ्नो समदु ायका स्थानीय
सीप ि पेिाको सामान्ध्य िणयन
योजना म्नमायणको परिचय



सडक सिु क्षाका सामान्ध्य
सङ्के तहरू














हामी र हाम्रो महालक्ष्मी नगरपाललका 19

कुम्हने ि नकुम्हने र्ोहोिको पम्हचान गिी छुट्टाछुट्टै
सङ्कलन गनय लगाउने ।
सङ्कम्लत र्ोहोिलाई छुट्टाछुट्टै व्यिस्थापन गनय
लगाउने ।
समहू कायय ि लघु परियोजना कायय गनय लगाउने ।






स्थलगत भ्रमण गनय लगाउने ।
जलसभपदाहरूको िगीकिण िल्कने सामग्री प्रस्ततु
गने ।
छलर्ल गने



स्थानीय पययटकीय स्थलहरूको महत्त्िमाम्थ छलर्ल
गिाउने ।
म्चत्र प्रदियन
अन्ध्तिम्िया
अिलोकन भ्रमण
समहू कायय
व्याख्या िणयन गनय लगाउने ।
सडक सिु क्षाका सङ्के तहरूको बािे मा म्चत्र र्ोटो
म्िम्डयो एम्नमेसनको प्रयोग गिी छलर्ल गिाउने








सास्ं कृ म्तक सभपदाहरूको
महत्त्ि बताउन लगाउने ।
महालक्ष्मी नगिपाम्लकामा
मनाइने कुनै ३ िटा स्थानीय
पियको परिचय म्दन लगाउने ।
स्थानीय पियको महत्त्ि सोध्ने ।
कुम्हने ि नकुम्हने र्ोहोि
छुट्याउन लगाई काययकलापको
अिलोकन गने ।
र्ोहोि व्यिस्थापन कसिी
गरिन्ध्छ सोध्ने ।
जलसभपदाहरूलाई िगीकिण
गनय लगाउने ि परिचय म्दन
लगाउने ।
लघु परियोजना कायय गनय
लगाउने ।
छोटा प्रश्न
प्रदम्ियत सीपको अिलोकन

सडक सिु क्षाका म्चन्ध्हहरू
उपलब्ध गिाई म्नयमहरूका
बािे मा सोध्ने ।

क्रसं

५

क्षेत्र

जीिनोपयोगी सीप ि
मानि मल्ू यमा
आधारित म्िक्षा

नसकाइ सक्षमता




स्ियसं ेिाको िािना म्िकास गनय
कक्षाकोठा ि म्िद्यालयमा हुने दव्ु ययिहािको
पम्हचान गिी सचेत हुन ।

नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण
 सडक सिु क्षाका सामान्ध्य
म्नयमहरू
 सडक पाि गदाय ध्यान म्दनपु ने
कुिाहरू






छिम्छमेकमा सहयोगः
सचू नाको आदानप्रदान
टोलको सिसर्ाइ
र्ोहोि व्यिस्थापनमा
सिसहयोग
कक्षा कोठामा हुने
दव्ु ययिहािको पम्हचान

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू













६

स्थानीय परिकाि ि
म्िद्यालय िाताििण




खानाको स्थानीय संस्काि तथा
आचािसंम्हताको खोजी गनय ।
बाल बगै ाँचाको परिचय म्दई यसको म्नमायण ि
सिं क्षण गनय




खानाको स्थानीय संस्काि
तथा आचािसंम्हताहरू
बाल बगै ाँचाको परिचय,
यसको म्नमायण ि सिं क्षण
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नम्जकको सडकको अिलोकन गनय लगाई सडक पाि
गदाय पालना गनयपु ने म्नयमहरूबािे छलर्ल गने
लगाउने
सडक सिु क्षासाँग सभबम्न्ध्धत म्िज्ञलाई आमन्ध्त्रण गिी
कक्षा म्लन लगाउने ।
समहू कायय गिाउने ।
कथाम्िम्डयो एम्नमेसनको माध्यमबाट सहयोग ि ,
स्ियसं ेिाको िािना जगाउने
स्ियंसेिाः म्िपद् पिे का बेला ि म्बिामी हुाँदा
सर्ल ि म्िश्व प्रम्सि स्ियंसेिा गने व्यम्ित्िहरूको
आत्म िृतान्ध्तका अि
ं हरूको म्िक्षणमा प्रयोग
o मदि टेिेसा
o गौतम बुि
o महात्मा गान्ध्धी
o सन्ध्दक
ु रुइत
o अनिु ाधा कोइिाला
नाटक अम्िनय
समहू गत म्ियाकलाप
क्षेत्र भ्रमण
कक्षाकोठामा हुने दव्ु ययिहािको बािे मा छलर्ल गने ।
म्िद्यालयको र्ोकल व्यम्िबाट कक्षा म्लन लगाई
छलर्ल गिाउने ।
म्िद्याथीहरूले घिमा खाना खााँदा अपनाउने संस्काि
तथा आचािसंम्हताहरूका बािे मा पालैपालो सोध्ने ।
खेल म्िम्धबाट साथीको घिमा खाना खााँदा के के
आचािसम्ं हता पालना गनयपु छय जोडी बनाई सोध्ने ।

सम्भानवत मूल्याङ््कन


सडक प्रयोग गदाय ध्यान म्दनपु ने
कुिाहरू बताउन लगाउने ।






म्ियाकलाप ि व्यिहाि
परिितयनको अिलोकन
िाि प्रक्षेपण
प्रश्नािली
अम्ििािकसाँगको अन्ध्तिम्िया




म्ियाकलापको अिलोकन
प्रश्नोत्ति

क्रसं

क्षेत्र

नसकाइ सक्षमता

नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू


७

महालक्ष्मी
नगिपाम्लकाले प्रदान
गने सेिा सम्ु िधाहरू






आफ्नो िडाले प्रदान गने स्िास्थ्य सम्ु िधाहरू 
बताउन
आफ्नो िडाले म्नयम्मत ि आिश्यकता

बमोम्जम लगाउने खोपहरूको नाम बताउन
सक्ने
खोपहरूको नामािलीको सचू ी तयाि गनय ।

िडा कायायलयले प्रदान गने
प्राथम्मक उपचािहरू
िडा कायायलय मार्य त
म्नयम्मत ि आिश्यकता
बमोम्जम लगाइने खोपहरू

सम्भानवत मूल्याङ््कन

समहू िगीकिण गिी बाल बगै ाँचा म्नमायण गनय लगाउने
ि संिक्षणको म्जभमा समहू लाई म्दने
म्िम्डयो, एम्नमेसन ि म्चत्रको प्रयोग
िडाले प्रदान गने सेिाहरूको बािे मा लघु परियोजना
कायय गनय लगाउने ।
लघु परियोजना कायय पिात समहू नेताबाट प्रस्ततु
गिाई छलर्ल गिाउने ।
िडा कायायलय मार्य त म्नयम्मत ि आिश्यकता
बमोम्जम लगाइने खोपहरूको सचू ी बनाउन लगाई
कुन समयमा कुन खोप लगाउनु पदयछ त्यसबािे मा
छलर्ल गिाउने ।










म्ियाकलापको अिलोकन
प्रश्नोत्ति
सचू ी म्नमायण

२.२.५ कक्षा ५ को नवषय नवस्तृतीकरण
क्रसं
१

क्षेत्र
नसकाइ सक्षमता
महालक्ष्मी
 स्थानीय नदी नाला ि पोखिीको सामान्ध्य
नगिपाम्लकाको परिचय
परिचय म्दन

नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण
 स्थानीय नदी नाला
o गोदाििी खोला
o श्रृङ्गेिी खोला
o गोमती खोला
 स्थानीय पोखिी
o कमल पोखिी
o बोजे पोखिी
o बुि पोखिी
o संखा पोखिी
o इनिहा पोखिी
o न्ध्याठ पोखिी

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू सम्भानवत मूल्याङ््कन
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नम्जकको खोलानालाको भ्रमण गिाउने
श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रयोग
छलर्ल
लघु परियोजना कायय
समहू कायय





नम्जकको खोलाको नाम सोध्ने ।
नम्जकको पोखिीको नाम सोध्ने ।
स्थानीय खोलानाला ि पोखिीको
परिचय म्दन लगाउने ।

क्रसं

क्षेत्र

नसकाइ सक्षमता


२

३

महालक्ष्मी
नगिपाम्लकाका
प्राकृ म्तक सभपदाहरू ि
िाताििण

महालक्ष्मी
नगिपाम्लकाको पययटन
ि आम्थयक
म्ियाकलापहरू










स्थानीय धाम्मयक स्थल, जात्रा, चाडपिय
ि सभपदाहरूको सामाम्जक सांस्कृ म्तक
म्ििेषताहरू उल्लेख गनय ।

स्थानीय िन सभपदाहरूको परिचय म्दन ि
प्रकािहरू बताउन ।

स्थानीय पययटकीय स्थलहरूको
सामाम्जक/सास्ं कृ म्तक ि आम्थयक
म्ििेषता बताउन
आफ्नो समदु ायका स्थानीय सीप ि
पेिाको महत्त्ि उल्लेख गनय
पययटकको रुम्च चाहना ि उद्देश्य बताउन
हाम्रो पेिा, उद्योग ि बजािको पम्हचान
गनय
योजना म्नमायणको महत्त्ि उल्लेख गनय

नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण
 महालक्ष्मी महािैिि जात्राको
सामाम्जक सांस्कृ म्तक म्ििेषता
 म्सम्िमङ्गलको सामाम्जक
सांस्कृ म्तक म्ििेषता
 डभर्ू बाजा ि म्धमेबाजाको
म्ििेषता
 पानी माग्ने प्रचलन

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू सम्भानवत मूल्याङ््कन

















स्थानीय िन सभपदाहरू
परिचय
प्रकािहरू

स्थानीय पययटकीय स्थलहरूको
सामाम्जक/सास्ं कृ म्तक ि आम्थयक
म्ििेषता
आफ्नो समदु ायका स्थानीय सीप
ि पेिाको महत्त्ि
पययटकको रुम्च : र्ोटो म्खच्ने,
सर्ा ठाउाँमा बस्ने, म्हमाल हेने,
रुम्च अनुसािको खाना खाने,
होमस्टेमा िमाउने आम्द
पययटकको उद्देश्यः हाम्रो नगिलाई
बाम्हि म्चनाउने, अध्ययन गने
आम्द
हाम्रो पेिा, उद्योग ि बजाि
योजना म्नमायणको महत्त्ि
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सभबम्न्ध्धत क्षेत्रको अध्ययन भ्रमण गिाउने
।
छलर्ल गिाउने ।
म्ििेषताहरूको खोजी गनय लगाउने ।
म्िम्डयो एम्नमेसन प्रस्तुत गनय लगाउने ।
परियोजना कायय, समहू कायय गनय लगाउने
।
स्थानीय िन सभपदाहरूको अिलोकन
भ्रमण गिाउने ।
म्नजी िन, सामदु ाम्यक िन ि सिकािी
िनको परिचय समेट्ने सामग्रीको प्रस्तुम्त
लघु परियोजना कायय
छलर्ल, समहू कायय
स्थानीय पययटकीय स्थलहरूको
सामाम्जक/सास्ं कृ म्तक ि आम्थयक
म्ििेषता माम्थ छलर्ल गिाउने ।
म्चत्र प्रदियन
अन्ध्तिम्िया
अिलोकन भ्रमण
प्रम्तिेदन म्नमायण ि प्रस्तुतीकिण
समहू कायय
व्याख्या िणयन गनय लगाउने ।





महालक्ष्मी महािैिि जात्राको सामाम्जक
सांस्कृ म्तक म्ििेषता िन्ध्न लगाउने ।
म्सम्िमङ्गलको सामाम्जक सांस्कृ म्तक
म्ििेषता िन्ध्न लगाउने ।
तामाङ जाम्तको सेलो नाच ि डभर्ू
बाजाको म्ििेषता िन्ध्न लगाउने
म्धमेबाजाको म्ििेषता िन्ध्न लगाउने ।




स्थानीय िनको परिचय म्दन लगाउने
िनका प्रकािहरू िन्ध्न लगाउने ।




छोटा प्रश्न
प्रदम्ियत सीपको अिलोकन




क्रसं
४

क्षेत्र
यातायात ि िौम्तक
पिू ायधाि

नसकाइ सक्षमता



सडकको प्रयोग सिु म्क्षत तरिकाले गनय
सडक प्रयोगमा अरुलाई सहयोग गनय

नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण
 सडक बत्ती, सङ्के तहरू
 सडक सिु क्षाका म्नयमहरू
 सडक सिु क्षामा खम्टएका
कमयचािीहरूको काम
 सडक म्नयमहरू

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू सम्भानवत मूल्याङ््कन








५

जीिनोपयोगी सीप ि
मानि मल्ू यमा
आधारित म्िक्षा





पिोपकारिताको िािनाको म्िकास गिी

असल सङ्गत गनय
असल पारििारिक संस्कािको म्िकास गनय 
कक्षाकोठा ि म्िद्यालयमा हुने
दव्ु ययिहािबाट बच्ने उपायहरूको पम्हचान 
गनय ।


पिोपकारिताः व्यम्ि ि समाजलाई
हुने र्ाइदा
आर्ूिन्ध्दा ठूलालाई आदि
सत्काि
असल पारििारिक संस्कािको
म्िकास
कक्षाकोठा ि म्िद्यालयमा हुने
दव्ु ययिहािबाट बच्ने उपायहरूको
पम्हचान








६

स्थानीय परिकाि ि
म्िद्यालय िाताििण




जङ्क र्ुड (पत्रु खाना) को परिचय म्दई
यसका बेर्ाइदाहरू बताउन
बालबगै ाँचाको आिश्यकता ि महत्त्ि
बताउन




पत्रु खानाः परिचय, बेर्ाइदा
बाल बगै ाँचा आिश्यकता /महत्त्ि
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सडक सिु क्षाका सङ्के तहरूको बािे मा
म्चत्र र्ोटो म्िम्डयो एम्नमेसनको प्रयोग
गिी छलर्ल गिाउने
नम्जकको सडकको अिलोकन गनय लगाई
सडक सिु क्षाका म्नयमहरूबािे छलर्ल
गिाउने ।
सडक सिु क्षा साँग सभबम्न्ध्धत म्िज्ञलाई
आमन्ध्त्रण गिी कक्षा म्लन लगाउने ।
व्यस्त सडकमा प्रयोग हुने म्िम्िन्ध्न िङका
बत्तीहरूबािे छलर्ल गिाउने ।
समहू कायय गिाउने ।
सडक सिु क्षामा खम्टएका कमयचािीहरूले
गने कामहरूको बािे मा छलर्ल गिाउने ।
कथा, जीिनी, सिं ादको माध्यमबाट
असल सङ्गत गनय तथा पिोपकारिता ि
स्िािलभबी हुन प्रेरित गने
बुिाआमाप्रम्त छोिाछोिीको म्जभमेिािी
म्िषयमा छलर्ल
अम्तम्थदेिो ििः को चचाय
कक्षाकोठा ि म्िद्यालयमा हुने
दव्ु ययिहािबाट बच्ने उपायहरूबािे
छलर्ल
म्िद्यालयको र्ोकल व्यम्िबाट कक्षा
म्लन लगाई छलर्ल गिाउने ।
पत्रु खानाको सचू ी बनाउन लगाउने ।
म्िद्यालय ि घिमा प्रयोग गरिने पत्रु
खानाको परिचय म्ददै ाँ बेर्ाइदाको बािे मा
छलर्ल गिाउने ।




सडक सिु क्षाका म्चन्ध्हहरू उपलब्ध गिाई
म्नयमहरू बनाउन लगाउने ।
सडक सिु क्षामा प्रयोग हुने िातो , हरियो
ि पहेलो
ाँ िङहरूले के बुिाउाँ छन् सोध्ने ।







अिलोकन
प्रश्नोत्ति
अम्ििािकसाँग अन्ध्तिम्िया
परियोजना प्रस्तुतीकिण
म्िद्याथीले िाखेका म्िचािहरूको
म्िश्लेषण




म्ियाकलापको अिलोकन
प्रश्नोत्ति

क्रसं

क्षेत्र

नसकाइ सक्षमता

नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू सम्भानवत मूल्याङ््कन


७

महालक्ष्मी
नगिपाम्लकाले प्रदान
गने सेिा सम्ु िधाहरू



िडा कायायलयले प्रदान गने स्िास्थ्य
सम्ु िधाहरूको बािे मा बताउन ।
िडा कायायलयमा पञ्जीकिण हुने
घटनाहरू बताउन ।
िडा कायायलयको महत्त्ि बताउन ।









िडा कायायलयले प्रदान गने
स्िास्थ्य सम्ु िधाहरूको सचू ी
िडा कायायलयमा पञ्जीकिण हुने
घटनाहरू ।
िडा कायायलयमा पञ्जीकिण
गनयपु ने कािणहरू ।
िडा कायायलयको महत्त्ि









बाल बगै ाँचाको महत्त्ि िल्काउने म्चत्र,
म्िम्डयो, एम्नमेसन प्रस्तुत गनय लगाउने
िडा कायायलयको अध्ययन भ्रमण गिाउने
।
िडा अध्यक्ष, सदस्य तथा िडा सम्चिहरू
आमन्ध्त्रण गिी िडाले प्रदान गने सेिा
सम्ु िधाहरूको बािे मा छलर्ल गिाउने ।
िडा कायायलयमा पञ्जीकिण हुने ि
पञ्जीकिण गनयपु ने कािणहरूबािे छलर्ल
।
म्िम्डयो एम्नमेसन प्रस्ततु गनय लगाउने ।
परियोजना कायय, समहू कायय गनय लगाउने
।






िडा कायायलयले प्रदान गने स्िास्थ्य
सम्ु िधाहरूको बािे मा बताउन लगाउने ।
िडा कायायलयमा पञ्जीकिण हुने
घटनाहरू बताउन लगाउने ।
िडा कायायलयको महत्त्ि बताउन
लगाउने ।
म्ियाकलापको अिलोकन

२.२.६ कक्षा ६ को नवषय नवस्तृतीकरण
क्रसं
१

क्षेत्र
नसकाइ सक्षमता
महालक्ष्मी
 स्थानीय हािापानी ि खम्नजको
नगिपाम्लकाको परिचय
अिस्था पम्हचान गने



नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण
 स्थानीय हािापानी
 स्थानीय खम्नज पदाथय
o ढुङ्गा
o ग्यास

स्थानीय धाम्मयक स्थल, जात्रा, चाडपिय 
ि सभपदाहरूको उपाय खोजी गनय



स्थानीय धाम्मयक स्थलहरूको संिक्षणका
उपायहरू
स्थानीय चाडपिय संिक्षणका उपायहरू
स्थानीय कला, संस्कृ म्तहरूको संिक्षणका
उपायहरू
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सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू सम्भानवत मूल्याङ््कन









स्थानीय हािापानीको परिचय म्दने ।
स्थानीय खम्नज पदाथय ढुङ्गा,
ग्यास आम्दको परिचय गिाउने ।
श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रदियन
परियोजना कायय
छलर्ल तथा समूह कायय गिाउने ।
स्थानीय धाम्मयक स्थलहरूको अिलोकन
भ्रमण
समहू कायय, छलर्ल
स्थानीय धाम्मयक, सास्कृ म्तक
सभपदाहरूको म्िम्डयो एम्नमेसन प्रदियन






स्थानीय हािापानीको परिचय
म्दन लगाउने ।
ढुङ्गा ि ग्यास पाइने स्थान
सोध्ने ।

धाम्मयक तथा सांस्कृ म्तक
सभपदाहरूको संिक्षणका
उपायहरू सोध्न ।

क्रसं

क्षेत्र

नसकाइ सक्षमता





२

महालक्ष्मी
नगिपाम्लकाको
प्राकृ म्तक सभपदा ि
िाताििण



स्थानीय बाजा तथा नृत्यहरूको
परिचय म्दन

स्थानीय धाम्मयक, सास्ं कृ म्तक गुठीको
परिचय म्दन तथा इम्तहास ि महत्त्ि
बताउन

नगिपाम्लका म्ित्रका सामदु ाम्यक
िनको छोटो परिचय म्दन

नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण





खै ाँजडी बाजा तथा नृत्य
डभर्ू बाजा तथा सेलो नृत्य
म्धमे बाजा ि नृत्य



स्थानीय गुठी
o तधों महागुठी, तधाँ गठु ी, महालक्ष्मी
गठु ी, तोथा गठु ी, लतभबीि गठु ी, ट्िाक
गुठी, म्चधाँ गुठी
o देपजू ा गुठी (श्रेष्ठ), महादेि गुठी (श्रेष्ठ),
िाःसेिा गुठी (श्रेष्ठ), स्ना गुठी (श्रेष्ठ),
मृत्यु संस्काि गुठी (श्रेष्ठ), स्ना गुठी
(महजयन - नासल), स्ना गुठी (महजयन धोकासी), श्री पंचमी गुठी (श्रेष्ठ देिननी), तलेजु गुठी (िाजथला - गछें )
मापाय गठु ी ( िाजथला - गछें ), मदु ाय गठु ी
(िाही - नायगः), मदु ाय गुठी (कुसले घार्ल), मदु ाय गठु ी (नाम्पत), मदु ाय गुठी
(पतु िाि), मदु ाय गुठी (गुरुज्य)ु , मदु ाय गुठी
(सि
ं ाम्न्ध्त)
o अन्ध्य गुठीहरु
 स्थानीय गठु ीको इम्तहास ि महत्त्ि
 नगिपाम्लका म्ित्रका सामदु ाम्यक िनहरू
o पातले सामदु ाम्यक िन
o माम्थल्लो पातले सामदु ाम्यक िन
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सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू सम्भानवत मूल्याङ््कन








म्िज्ञ आमन्ध्त्रण गिी कक्षा म्लन लगाउने ।
लघु परियोजना कायय
म्िज्ञ आमन्ध्त्रण गिी कक्षा म्लन लगाई
म्िद्याथीहरूलाई नृत्य ि बाजा बजाउन
म्सकाउने
अिलोकन भ्रमण गिाउने
समहू कायय, छलर्ल
लघु परियोजना कायय
स्थानीय गुठीसाँग सभबम्न्ध्धत व्यम्िलाई
आमन्ध्त्रण गिी कक्षा म्लन लगाउने
अिलोकन भ्रमण गिाउने ।
लघु परियोजना कायय गनय लगाउने
समहू कायय गिाउने



सामदु ाम्यक िनको भ्रमण गिाउने










खै ाँजडी िजनको परिचय म्दन
लगाउने ।
म्धमे बाजाको परिचय म्दन
लगाउने ।
डभर्ू बाजा बजाउन ि सेलो
नृत्य गनय लगाउने



स्थानीय गुठीको परिचय,
इम्तहास ि महत्त्िका बािे मा
सोध्ने



सामदु ाम्यक िनको परिचय म्दन
लगाउने

क्रसं

३

४

क्षेत्र

महालक्ष्मी
नगरपानलकाको
पया्न र आनथाक
नक्रयाकलापहरू

यातायात र भौनतक
पूवाािार

नसकाइ सक्षमता









नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण
o म्ढकस्पािन सामदु ाम्यक िन
o पढाली सामदु ाम्यक िन
o काफ्ले सामदु ाम्यक िन
o म्चसापानी सामदु ाम्यक िन
o श्रृङ्गेिी सामदु ाम्यक िन
o श्री गणेि सामदु ाम्यक िन
o गोमती सामदु ाम्यक िन
o श्रीथली पाखा सामदु ाम्यक िन
o गोलडााँडा काकिी डााँडा सामदु ाम्यक
िन
o मानेडााँडा सामदु ाम्यक िन
o ढुङ्गाखानी सामदु ाम्यक िन
हाम्रा स्थानीय पययटकीय स्थलहरूको  हाम्रा स्थानीय पययटकीय स्थलहरूको
महत्त्ि ि संिक्षणका उपायहरूको खोजी
महत्त्ि ि संिक्षणका उपायहरू
गनय
 स्थानीय कृ म्ष, उद्योग ि व्यापािबीचको
स्थानीय कृ म्ष, उद्योग ि व्यापाििीचको
अन्ध्तिसभबन्ध्ध
अन्ध्तिसभबन्ध्ध खोजी गनय

स्थानीय िौम्तक पिू ायधािहरूको
परिचय म्दन ।
िौम्तक पिू ायधाि ि सामाम्जक ि
आम्थयक पक्षहरूको सभबन्ध्ध बताउन ।
सामाम्जक आम्थयक पक्षमा पाने प्रिाि
बताउन ।






स्थानीय िौम्तक पिू ायधािहरू
o सडक, ढल, खानेपानी, म्िजल
ु ी,
सञ्चाि ि म्िक्षा
िौम्तक पिू ायधाि ि सामाम्जक ि आम्थयक
पक्षहरूको सभबन्ध्ध ।
सामाम्जक आम्थयक पक्षमा पाने प्रिाि ।

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू सम्भानवत मूल्याङ््कन
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नगिपाम्लकाम्ित्रका सबै सामदु ाम्यक
िनको परिचय समेम्टने श्रव्य दृश्य
सामग्रीको प्रदियन गने
छलर्ल समहू कायय
लघु परियोजना कायय



नगिपाम्लका म्ित्रका
सामदु ाम्यक िनका सचू ी
बनाउन लगाउने

हाम्रा स्थानीय पययटकीय स्थलहरूको
महत्त्ि ि संिक्षणका उपायहरूबािे
छलर्ल
प्रश्नािली म्नमायण गिी स्थानीय म्िज्ञसाँग
अन्ध्तिायताय म्दन लगाउने ।
समहू छलर्ल
व्याख्या, िणयन गनय लगाउने ।
Gallery Walk
स्थानीय िौम्तक पिू ायधािका क्षेत्रहरूबािे
छलर्ल
स्थानीय िौम्तक पिू ायधािहरूको बािे मा
अन्ध्तिम्िया
िौम्तक पिू ायधाि ि सामाम्जक ि आम्थयक
पक्षहरूको सभबन्ध्ध बािे समूह छलर्ल
सामाम्जक आम्थयक पक्षमा पाने प्रिाि
बािे समहू छलर्ल




छोटा छोटा तथा लामा प्रश्न
प्रदम्ियत सीपको अिलोकन



स्थानीय िौम्तक
पिू ायधािहरूको बािे सोध्ने ।
िौम्तक पिू ायधाि ि सामाम्जक ि
आम्थयक पक्षहरूको
सभबन्ध्धबािे सोध्ने ।
सामाम्जक आम्थयक पक्षमा पाने
प्रिािबािे सोध्ने ।





क्रसं

५

क्षेत्र

िीवनोपयोगी सीप र
मानव मूल्यमा
आिाररत निक्षा

नसकाइ सक्षमता







६

७

स्थानीय पररकार,
मनहनावारी स्वास््य
र नवद्यालय
वातावरण

महालक्ष्मी
नगरपानलकाले
प्रदान गने सेवा
सनु विाहरू







नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण

सामाम्जक सञ्जालको सामान्ध्य
परिचय म्दन ।
प्रिािकािी सञ्चाि ि सञ्चाि सीप
म्िकास गनय ।
समय व्यिस्थापन सीप म्िकास गनय
Antibullying को धािणा ि
बालक्लबको िम्ू मका खोजी गनय
स्थानीय स्तिमा हुने सभिाम्ित
म्िपदक
् ो परिचय म्दन






मम्हनािािीको परिचय लक्षण बताई
सिसर्ाइ गनय
कुनै म्ििेष अिसि, पिय, उत्सिहरू ि
महत्त्िपणू य म्दनहरूमा िृक्षािोपण गने
बानीको म्िकास गनय




महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको काययक्षेत्र
बताउन ।
नगिपाम्लकाले प्रदान गने सेिा
सम्ु िधाहरूको बािे मा बताउन ।







सामाम्जक सञ्जालको परिचय
प्रिािकािी सञ्चाि ि सञ्चाि सीप
समय व्यिस्थापन
Antibullyng को परिचय ि यसमा
बालक्लिको िम्ू मका
स्थानीय स्तिमा हुने सभिाम्ित म्िपदक
् ो
परिचय

मम्हनािािीको परिचय ि लक्षण
जन्ध्मोत्सि, म्दिस, िाम्षयक काययिम आम्द
म्दनहरूमा िृक्षािोपण

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू सम्भानवत मूल्याङ््कन














महालक्ष्मी नगिपाम्लकाका काययक्षेत्रहरू
नगिपाम्लकाले प्रदान गने सेिा सम्ु िधाहरू
सेिा सम्ु िधा प्रिाह गने तरिकाहरू
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श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रदियन गने
लघु परियोजना कायय
अिलोकन भ्रमण गिाउने ।
छलर्ल
परियोजना कायय
कथाका अंि िाचन
िादम्ििाद ि अन्ध्तिम्िया गने
Antibullyng को परिचय ि यसमा
बालक्लबको िम्ू मकाबािे चचाय
म्िपद् सभबन्ध्धी म्िम्िन्ध्न म्िम्डयो प्रस्त्ततु
गिी यसका प्रकाि ि यसले पर्ु याउने
क्षम्तको बािे मा छलर्ल गने ।
मम्हनािािी ि
यसको लक्षणका म्िषयमा छलर्ल गने ।
म्िम्डयो एम्नमेसन म्चत्र देखाएि
मम्हनािािीका म्िषयमा छलर्ल गिाउने ।
जन्ध्मोत्सि, म्दिस, िाम्षयक काययिम
आम्दमा िृक्षािोपण गनय उत्प्रेरित गने ।
नगिपाम्लकाको अध्ययन भ्रमण गिाउने ।
नगिपाम्लकाका स्रोत व्यम्ि आमन्ध्त्रण
गिी नगिपाम्लकाले प्रदान गने सेिा
सम्ु िधा ि कायय क्षेत्र ि सेिा सम्ु िधा प्रदान
गने तरिकाहरूको बािे मा अम्तम्थ प्रिचन
(Guest Lecture) म्दन लगाउने ।
म्िम्डयो एम्नमेसन प्रस्तुत गनय लगाउने ।
परियोजना कायय, समहू कायय गनय लगाउने
।







व्यिहाि मल्ू याङ्कन
प्रश्नािली
परियोजना कायय ि प्रस्ततु ीकिण
अिलोकन
अम्ििािकसाँग अन्ध्तिम्िया



म्िद्याथीहरूको म्ियाकलापको
अिलोकन गने ।
व्यिहािमा आएको
परिितयनबाट मल्ू याङ्कन गने ।
प्रयोगात्मक काययबाट
मल्ू याङकन गने ।
महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको
काययक्षेत्र बताउन लगाउने ।
नगिपाम्लकाले प्रदान गने सेिा
सम्ु िधाहरूको बािे मा सचू ी
म्नमायण गनय लगाउने ।
म्ियाकलापको अिलोकन








२.२.७ कक्षा ७ को नवषय नवस्तृतीकरण
क्रसं

१

२

३

क्षेत्र

नसकाइ सक्षमता

नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण
 नक्सा म्नमायण कायय
 महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको नक्सा

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू

सम्भानवत मूल्याङ््कन



महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको नक्सा म्नमायण गनय
लगाउने ।
तयािी नक्सा काटी पनु समूहमा म्मलाउन लगाउने ।



अिलोकन भ्रमण गिाउने ।
म्िद्याथी ि स्थानीय समदु ायको िम्ू मका खोजी गनय
समहू कायय गिाउने ।
परियोजना कायय गिाउने ।



लिु ु ि म्सम्िपिु बस्तीको भ्रमण गिाउने ि जानकाि
स्रोत व्यम्िसाँग अन्ध्तिाताय म्लन लगाउने ।
परियोजना कायय गनय लगाउने ।
समहू कायय ि छलर्ल गिाउने ।
श्रव्य दृश्य सामग्री म्िम्डयो/एम्नमेसन प्रस्तुत गनय
लगाउने ।
सामदु ाम्यक िनको महत्त्ि िल्काउने श्रव्य दृश्य
सामग्री प्रदियन गने ।
परियोजना कायय गनय लगाउने ।
सामाम्जक ि आम्थयक महत्त्िमा सभबन्ध्धमा छलर्ल
गिाउने ।
हाम्रा स्थानीय पययटकीय स्थलहरूको संिक्षणमा
स्थानीय सिकािको िम्ू मकामा मेयिसाँग म्िद्याथी
काययिम सञ्चालन



लिु ु ि म्सम्िपिु बस्तीको परिचय म्दन
लगाउने ।



सामदु ाम्यक िनको सामाम्जक महत्त्िहरू
उल्लेख गनय लगाउने ।
सामदु ाम्यक िनको आम्थयक महत्त्िहरू
उल्लेख गनय लगाउने ।

 नक्सा म्नमायण कायय गनय ि
महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको
 नक्सा कोिी महत्त्िपणू य
स्थानहरू देखाउन
 स्थानीय धाम्मयक स्थलहरू, 
चाडपिय, जात्रा ि
सभपदाहरूको संिक्षणमा
स्थानीय समदु ाय ि
म्िद्याथीको िम्ू मका पम्हचान
गनय
 नगिपाम्लका म्ित्रका

ऐम्तहाम्सक ि सांस्कृ म्तक
बस्तीहरूको परिचय म्दन

स्थानीय धाम्मयक स्थलहरू ,
जात्रा ि सभपदा ,चाडपियहरूको
संिक्षणमा स्थानीय समदु ाय ि
म्िद्याथीको िम्ू मका




नगिपाम्लकाम्ित्रका ऐम्तहाम्सक ि
सााँस्कृ म्तक बस्तीहरू
o लिु ु बस्ती
o म्सम्िपिु /सानागाउाँ बस्ती
o अन्ध्य बस्तीहरू



महालक्ष्मी
नगिपाम्लकाको
प्राकृ म्तक सभपदा ि
िाताििण

 नगिपाम्लका म्ित्रका
सामदु म्यक िनको
सामाम्जक ि आम्थयक महत्त्ि
उल्लेख गनय



नगिपाम्लकाम्ित्रका सामदु म्यक
िनको सामाम्जक महत्त्िहरू
नगिपाम्लका म्ित्रका सामदु म्यक
िनको आम्थयक महत्त्िहरू



महालक्ष्मी
नगिपाम्लकाको
पययटन ि आम्थयक
म्ियाकलापहरू





हाम्रा स्थानीय पययटकीय
स्थलहरूको संिक्षणमा स्थानीय
सिकािको िम्ू मका



महालक्ष्मी
नगिपाम्लकाको
परिचय

हाम्रा स्थानीय पययटकीय
स्थलहरूको संिक्षणमा
स्थानीय सिकािको
िम्ू मका पम्हचान गनय
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महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको नक्सा तयाि गनय
लगाउने ।
तयाि गरिएको नक्सामा महत्त्िपणू य स्थानहरू
िनय लगाउने ि अिलोकन गने ।
स्थानीय संस्कृ म्त ि चाडपियको संिक्षणमा
म्िद्याथीको िम्ू मका के के हुन्ध्छ सोध्ने ।
स्थानीय धाम्मयक स्थलहरूको संिक्षणमा
समदु ायको िम्ू मका के के हुन सक्छन् सोध्ने ।

छोटा छोटा तथा लामा प्रश्न
प्रदम्ियत सीपको अिलोकन
प्रश्नािली
अम्िलेख

क्रसं

क्षेत्र

नसकाइ सक्षमता


४

यातायात ि िौम्तक
पिू ायधाि





५

जीिनोपयोगी सीप ि
मानि मल्ू यमा
आधारित म्िक्षा







हाम्रो स्थानीय पेिा ि
उत्पादनहरूको
व्यिसायीकिणका लाम्ग
उपायहरूको खोजी गनय

स्थानीय पिू ायधािको
म्िकासले मानि जीिनको
आम्थयक ि सामाम्जक
पक्षमा सकािात्मक ि
नकािात्मक प्रिाि
बताउन।
स्थानीय पिू ायधािको
म्िकासले स्थानीय
जनजीिनमा पािे को प्रिाि
ि यसले ल्याएको परिितयन
बताउन ।
सामाम्जक सञ्जालको
महत्त्ि ि उम्चत प्रयोग गनय
असल नागरिक हुन
आिश्यक सीप ि गणु
म्िकास गनय
म्ित्तीय साक्षिताको
सामान्ध्य परिचय म्दन
घि/म्िद्यालयमा हुने
सामान्ध्य म्ििाद ि िगडामा
मध्यस्थता गने सीपको
म्िकास गनय

नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण
 हाम्रो स्थानीय पेिा ि
उत्पादनहरूको व्यिसायीकिणका
लाम्ग उपायहरूको खोजी














स्थानीय पिू ायधािको म्िकासको
अिस्था
सामाम्जक आम्थयक जनजीिन
स्थानीय पिू ायधाि म्िकास ि
सामाम्जक आम्थयक जनजीिनबीच
अन्ध्तिसभबन्ध्ध
स्थानीय पिू ायधाि म्िकासले
ल्याएको सकािात्मक ि नकािात्मक
परिितयन
सामाम्जक सञ्जालको महत्त्ि ि
उम्चत प्रयोग
असल नागरिकका आचिण ि
अभ्यास
म्ित्तीय साक्षिताको सामान्ध्य परिचय
घि/म्िद्यालयमा हुने सामान्ध्य म्ििाद
ि िगडामा मध्यस्थता गने सीप
म्िकास
Antibullying मा म्िद्यालयको
िम्ू मका

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू



















प्रश्नािली म्नमायण गिी मेयि, उपमेयि तथा अन्ध्य
म्िज्ञहरूसाँग अन्ध्तिायता म्लन गिाउने ।
म्चत्र प्रदियन
अम्िनय
अन्ध्तिम्िया
अिलोकन भ्रमण
म्चत्र प्रदियन
अन्ध्तिम्िया
अिलोकन भ्रमण
स्थानीय पिू ायधािको म्िकासको अिस्था िल्कने
श्रव्य दृश्य सामग्री प्रदियन गने ।
परियोजना कायय गनय लगाउने ।
स्थानीय पिू ायधािको म्िकासले मानि जीिनको
आम्थयक ि सामाम्जक पक्षमा सकािात्मक ि
नकािात्मक प्रिाि बािे समहू छलर्ल
सामाम्जक सञ्जालको महत्त्ि ि उम्चत प्रयोगबािे
िािम्ििाद गिाउने
म्िषयगत छलर्ल ि अन्ध्तिम्िया
असल व्यम्िको आत्मिृतान्ध्त
आफ्नो छि म्छमेकमा िहेको असल नागरिकहरूको
सचू ी तयाि गनय लगाइ कक्षामा छलर्ल चलाउने ।
म्ित्तीय साक्षिताबािे छलर्ल गिाउने ।
घि तथा म्िद्यालयमा हुने सामान्ध्य म्ििाद ि िगडामा
मध्यस्थता सीप म्िकासका लाम्ग द्वन्ध्द्व समाधानका
लाम्ग डकुमेन्ध्िी प्रदियनी
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सम्भानवत मूल्याङ््कन











स्थानीय पिू ायधािको म्िकासको अिस्थाबािे
सोध्ने
स्थानीय पिू ायधाि म्िकास ि सामाम्जक
आम्थयक जनजीिनबीच अन्ध्तिसभबन्ध्धबािे
प्रश्न सोध्ने ।
स्थानीय पिू ायधाि म्िकासले ल्याएको
सकािात्मक ि नकािात्मक परिितयन बािे सचू ी
तयाि गनय लगाउने ।

अिलोकन
प्रश्नािली
प्रस्तुतीकिण
छोटा उत्ति आउने प्रश्नहरू

क्रसं

क्षेत्र

नसकाइ सक्षमता




Antibullying मा
म्िद्यालयको िम्ू मका
खोजी गनय
स्थानीय स्तिको म्िपद्
व्यिस्थापनको तयािी,
म्िपद् प्रम्तकायय ि म्िपद्
पनु लायिका उपायहरू
अिलभबन गनय

नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण
 स्थानीय स्तिको म्िपद्
व्यिस्थापनको तयािी म्िपद्
प्रम्तकायय ि म्िपद् पनु लायि

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू









६

स्थानीय परिकाि,
मम्हनािािी स्िास्थ्य
,ि म्िद्यालय
िाताििण






मम्हनािािीमा स्याम्नटिी
प्याडको उम्चत प्रयोग ि
म्िसजयन गनय
बाल बगै ाँचा िृक्षािोपण
तथा रुख म्िरुिाहरूको
संिक्षण
कौिी खेती ि
किे साबािीको परिचय गनय ।

१. मम्हनािािी सिसर्ाई, स्यानीटिी
प्याडको प्रयोग ि म्िसजयन
२. मम्हनािािीमा अपनाउनपु ने
सािधानीहरू
३. उत्सि तथा महत्त्िपणू य म्दनहरूमा
िृक्षािोपण ि यसको संिक्षण
 जन्ध्मोत्सि
 म्ििाह
 ब्रतबन्ध्ध
 िाताििण म्दिस
 म्िक्षा म्दिस
 बाल म्दिस
 श्री पञ्चमी










नाटक ि िम्ू मका अम्िनय
Antibullying मा म्िद्यालयको िम्ू मकाहरूको
खोजी गनय लगाउने ि छलर्ल गिाउने ।
परियोजना कायय
अनसु न्ध्धान
िादम्ििाद
कक्षामा म्िपद् व्यिस्थापनका चिका म्िषयमा
छलर्ल गिाउने ।
िटपट िोला, स्थानीय म्िपद् व्यिस्थापन सम्मम्त
तथा म्िपदक
् ा बेला आिश्यक पने सामग्री ि
आिश्यक सभपकय नं ि व्यम्िहरू को को हुन सक्छन्
छलर्ल गिाउने ।
म्िद्यालयको म्िपद् जोम्खमको अिस्था कस्तो छ
परियोजना कायय म्दई खोजी गनय लगाउने ।
स्याम्नटिी प्याड बािे म्िम्डयो देखाई छलर्ल गिाउने
।
छलर्ल अनिु ि आदानप्रदान गने ।
घि ि म्िद्यालय ििपि म्िम्िन्ध्न ििु कायय ि
म्दिसहरूमा म्िद्याथीहरूको म्िम्िन्ध्न समूह म्नमायण
गिी िृक्षािोपण गनय लगाउने ि सिं क्षण गनय उत्प्रेरित
गने ।
कौिी खेती ि किे सािािीको म्नमायणका लाम्ग
नम्जकका व्यम्िहरूले सर्ल रूपमा गिे का
उदाहिणहरू प्रस्त्ततु गने ि छलर्ल गिाउने
परियोजना कायय
प्रम्तिेदन प्रस्तुत
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म्िद्याथीहरूको गम्तम्िम्ध म्ियाकलापहरूको
अिलोकन गने ।
योगासनको अभ्यास पालैपालो गनय लगाई
मल्ू याङ्कन गने ।
िृक्षािोपण गिे को आधािमा म्िद्याथीहरूलाई
अङ्कन गने ।
छोटा उत्ति आउने प्रश्नहरू सोध्ने ।

क्रसं

क्षेत्र

नसकाइ सक्षमता

७

महालक्ष्मी

नगिपाम्लकाले प्रदान
गने सेिा सम्ु िधाहरू,
म्िद्यमान अिसिहरू,

समस्याहरू, चनु ौती ि
समाधानका उपायहरू


महालक्ष्मी नगिपाम्लकाका
सामाम्जक समस्याहरू
बताउन ।
नगिम्ित्रका आम्थयक
समस्याहरू बताउन ।
सामाम्जक ि आम्थयक
समस्याहरूको समाधानका
उपायहरू बताउन ।

नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण
 सम्ं िधान म्दिस
४. कौिी खेती ि किे सािािीको परिचय
 महालक्ष्मी नगिपाम्लकाका
सामाम्जक समस्याहरू ।
 नगिम्ित्रका आम्थयक समस्याहरू ।
 सामाम्जक ि आम्थयक समस्याहरूको
समाधानका उपायहरू ।

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू

सम्भानवत मूल्याङ््कन













महालक्ष्मी नगिपाम्लकाम्ित्र िहेका सामाम्जक
समस्याहरूको सचू ी म्नमायण गनय लगाउने ।
महालक्ष्मी नगिपाम्लकाम्ित्र िहेका आम्थयक
समस्याहरूको सचू ी म्नमायण गनय लगाउने ।
महालक्ष्मी नगिपाम्लकाम्ित्र िहेका सामाम्जक तथा
आम्थयक समस्याहरूसाँग सभबम्न्ध्धत सचेतनामल
ू क
नाटक, अम्िनय प्रस्तुत गनय लगाउने ।
सामाम्जक ि आम्थयक समस्याहरूको समाधानका
लाम्ग नगिपाम्लकाले के कस्तो िम्ू मका म्निायह
गरििहेको छ प्रश्नािली म्नमायण गिी म्िद्याथीहरूलाई
नगिपाम्लकाका मेयि, उपमेयि तथा अन्ध्य सभबम्न्ध्धत
व्यम्िसाँग अन्ध्तिायताय म्लन लगाउने ।
समहू गत छलर्ल
प्रस्ततु ीकिण






महालक्ष्मी नगिपाम्लकाका सामाम्जक
समस्याहरू के के िहेका छन् सोध्ने ।
नगिम्ित्रका आम्थयक समस्थाहरू के के िहेका
छन् सोध्ने ।
सामाम्जक ि आम्थयक समस्याहरूको
समाधानका उपायहरूको सचू ी बनाउन
लगाउने
प्रदम्ियत म्ियाकलापको अिलोकन

२.२.८ कक्षा ८ को नवषय नवस्तृतीकरण
क्रसं
१

क्षेत्र
महालक्ष्मी
नगिपाम्लकाको
परिचय

नसकाइ सक्षमता


महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको
िौगोम्लक अिम्स्थम्तको िणयन गनय

नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण
१. महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको
िौगोम्लक अिम्स्थम्त
 डााँडा, म्ििालो जम्मन
 बेसाँ ी, समथि जम्मन
 खोाँच

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू





अिलोकन भ्रमण गिाउने ।
िौगोम्लक अिम्स्थम्तको िािे मा छलर्ल, समूह कायय
श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रदियन
परियोजना कायय
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महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको
िौगोम्लक अिम्स्थम्तको िणयन
गनय लगाउने ।
म्ििालो जम्मन ि समथि स्थल
कहााँ कहााँ छ उल्लेख गनय
लगाउने ।

क्रसं

क्षेत्र

नसकाइ सक्षमता




२

३

४

महालक्ष्मी
नगिपाम्लकाको
प्राकृ म्तक सभपदा ि
िाताििण



महालक्ष्मी
नगिपाम्लकाका
पययटन ि आम्थयक
म्ियाकलापहरू



यातायात ि िौम्तक
पिू ायधाि





स्थानीय धाम्मयक स्थलहरू, चाडपिय,
जात्राहरू ि सभपदाहरूको संिक्षणमा
स्थानीय सघं सस्ं था ि स्थानीय
सिकािको िम्ू मका पम्हचान गनय



महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको
ऐम्तहाम्सक पृष्ठिम्ू म िणयन गनय



नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण
स्थानीय धाम्मयक स्थलहरू,
चाडपिय, जात्राहरू ि
सभपदाहरूको सिं क्षणमा स्थानीय
संघ संस्था ि स्थानीय सिकािको
िम्ू मका
महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको
ऐम्तहाम्सक पृष्ठिम्ू म

१. सामदु ाम्यक िनको संिक्षण
महालक्ष्मी नगिपाम्लकाम्ित्रका
सामदु ाम्यक िनको संिक्षणमा म्िद्याथी  म्िद्याथीको िम्ू मका
समदु ाय ि स्थानीय सिकािको िम्ू मका  समदु ायको िम्ू मका
खोजी गनय
 स्थानीय सिकािको िम्ू मका
स्थानीय पययटन म्िकासका
सभिािनाहरू ि चनु ौतीहरू पम्हचान
गनय
स्थानीय सीप, पेिा व्यिसाय
प्रिियनमा स्थानीय सिकािको िम्ू मका
पम्हचान गनय



स्थानीय स्तिका िौम्तक पिू ायधाि
म्िकासका सभिािनाहरूको म्िििण
तयाि गनय ।





स्थानीय पययटन म्िकासका
सभिािनाहरू ि चनु ौतीहरू
स्थानीय सीप, पेिा व्यिसाय
प्रिियनमा स्थानीय सिकािको
िम्ू मका

स्थानीय स्तिका िौम्तक पिू ायधाि
म्िकासका सभिािनाहरू (ढल,
खानेपानी, म्िजल
ु ी, सडक,

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू





















सम्भानवत मूल्याङ््कन

म्िद्याथीहरूलाई स्थानीय सिकाि ि सघं सस्ं थाको
िम्ू मका खोजी गनय लगाउने ि समहू कायय गनय लगाउने ।
अिलोकन भ्रमण गिाउने ।
परियोजना कायय गनय लगाउने ।



स्थानीय सघं सस्ं था ि स्थानीय
सिकािले स्थानीय धाम्मयक
सभपदा ि चाडपियहरूको सिं क्षण
गनय कसिी सक्छन् सोध्ने ।

महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको ऐम्तहााँम्सक पृष्ठिम्ू म
िल्कने कथा/कम्िता संिाद प्रस्तुत गने ।
अिलोकन भ्रमण गिाउने ।
परियोजना कायय गनय लगाउने
श्रव्य दृश्य सामाग्रीको प्रदियन
समदु ायको िम्ू मका, म्िद्याथीको िम्ू मका ि स्थानीय
सिकािको िम्ू मका बािे मा छुट्टाछुट्टै समहू मा छलर्ल
गिाउने ।
श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रदियन
परियोजना कायय गनय लगाउने
मेयिसाँग म्िद्याथी काययिम सञ्चालन
प्रश्नािली म्नमायण गिी मेयि, उपमेयि तथा अन्ध्य
म्िज्ञहरूसाँग अन्ध्तिायताय म्लन लगाउने ।
म्चत्र प्रदियन
अम्िनय
अन्ध्तिम्िया
अिलोकन भ्रमण
प्रस्ततु ीकिण
समहू छलर्ल
स्थानीय िौम्तक पिू ायधािका क्षेत्रहरू ि हालको
अिस्था, सभिािना तथा चनु ौतीबािे छलर्ल तथा
मेयिसाँग म्िद्याथी काययिम सञ्चालन,



महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको नाम
कसिी िहन गयो सोध्ने ।
महालक्ष्मी नगिपाम्लकाको
ऐम्तहाम्सक पृष्ठिम्ू म िणयन गनय
लगाउने ।
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सामदु ाम्यक िनको सिं क्षणमा
म्िद्याथीको िम्ू मका, समदु ायको
िम्ू मका ि स्थानीय सिकािको
िम्ू मका छुट्टाछुट्टै उल्लेख गनय
लगाउने ।





छोटा तथा लामा प्रश्न
प्रदम्ियत सीपको अिलोकन
अम्िलेख



स्थानीय स्तिका िौम्तक
पिू ायधाि म्िकासका

क्रसं

क्षेत्र

नसकाइ सक्षमता



िौम्तक पिू ायधाि म्िकासमा देखापने
चनु ौतीहरूको आकलन गनय ।
पिू ायधाि म्िकासमा देखापने
चनु ौतीहरूको समाधान गने उपायहरू
बताउन ।

नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण



सञ्चाि, स्िास्थ्य ि म्िक्षा) को
म्िकासमा देखापने चनु ौतीहरू
पिू ायधाि म्िकासमा देखापने
चनु ौतीहरू ि समाधानका
उपायहरू

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू





५

जीिनोपयोगी सीप ि
मानि मल्ू यमा
आधारित म्िक्षा













सामाम्जक सञ्जालको दरुु पयोग,
यसका प्रिाि ि बच्ने उपायहरूको
खोजी गनय
Bullying म्िरुि प्रम्तिोध ि
सििीकिण सीप म्िकास गनय
हाम्रो समदु ाय ि नगिपाम्लकाप्रम्त
हाम्रो कतयव्य ि जिार्देम्हताको बोध
गनय
जीिनमा असल ि सर्ल बन्ध्ने
उपायहरूको खोजी गनय
सकािात्मक सोचको म्िकास गनय
म्ित्तीय साक्षिताको महत्त्ि ि उपयोग
गनय
आत्मम्िश्वास ि म्नणयय म्लन सक्ने
क्षमताको म्िकास
Resilience सीपको म्िकास गनय
स्थानीय म्िपद् व्यिस्थापनको
अभ्यास गनय (Simulation Drill)











सामाम्जक सञ्जालको दरुु पयोग,
यसका प्रिाि ि बच्ने उपायहरू
Bullying म्िरुि प्रम्तिोध ि
सििीकिण
हाम्रो समदु ाय ि नगिपाम्लकाप्रम्त
हाम्रो कतयव्य ि जिार्देम्हता
जीिनमा असल ि सर्ल बन्ध्ने
उपायहरूको
सकािात्मक सोच
म्ित्तीय साक्षिताको महत्त्ि ि
उपयोग
आत्मम्िश्वास ि म्नणयय म्लन सक्ने
क्षमता /सीप
Resilience सीप
स्थानीय म्िपद् व्यिस्थापनको
अभ्यास (Simulation Drill)













ढल, खानेपानी, म्िजल
ु ी, सडक, सञ्चाि, स्िास्थ्य ि
म्िक्षामा सिोकाििालाहरूले िोगेको समस्याहरूको
म्िििण सङ्कलन गनय परियोजना कायय गनय लगाउने
ढल, खानेपानी, म्िजल
ु ी, सडक, सञ्चाि, स्िास्थ्य ि
म्िक्षाको म्िकासमा देखापने चनु ौतीहरूबािे छलर्ल
स्थानीय स्तिका िौम्तक पिू ायधाि म्िकासका
सभिािनाहरू (ढल, खानेपानी, म्िजल
ु ी, सडक,
सञ्चाि, स्िास्थ्य ि म्िक्षा) बािे श्रव्य दृश्य सामग्रीको
प्रस्तुतीकिण ि समूहगत छलर्ल
सामाम्जक सञ्जालको प्रयोग कम्त ठीक कम्त बेठीक
िन्ध्ने िीषयकमा िादम्ििाद गनय लगाउने
परियोजना कायय
Bullying म्िरुि प्रम्तिोध ि सििीकिण सीप
म्िकासका लाम्ग छलर्ल गिाउने
कथा नाटकको प्रस्तुती
समाज ि नगिपाम्लकामा िहेका असल
माम्नसहरूसाँगको अन्ध्तिाताय म्लन लगाउने ि छलर्ल
गिाउने ।
साथयक जीिन बााँच्ने माम्नसहरूसाँग िेटघाट ि
उनीहरूको आत्मिृतान्ध्त
सकािात्मक सोच ि आत्मम्िश्वाससाँग सभबम्न्ध्धत
कथाहरूको प्रस्तुम्त
बै ाँक ि म्ित्तीय संस्थाहरूको महत्त्ि बािे छलर्ल गिाई
बचत गने बानीको म्िकास ि साना सहकािीको अभ्यास
गिाउने ।
एउटा म्नणययले जीिनको मोडमा आएको (सकािात्मक
ि नकािात्मक ) परिितयनका सभबन्ध्धमा िास्तम्िक
घटना/कथाको प्रस्तुम्त
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सम्भानवत मूल्याङ््कन
सभिािनाहरूको म्िििणको
सचू ी तयाि गनय लगाउने ।
िौम्तक पिू ायधाि म्िकासमा
देखापने चनु ौतीहरू ि
समाधानका उपायहरूको सचू ी
तयाि गनय लगाउने ।








प्रम्तिेदन
प्रस्ततु ीकिण
अिलोकन
प्रश्नािली ि प्रम्तिया म्िश्लेषण
अनिु म्ू त लेखन
अम्ििािक अन्ध्तिम्िया

क्रसं

क्षेत्र

नसकाइ सक्षमता

नवषयवस्तु नवस्तृतीकरण

सम्भानवत निक्षण नसकाइ नक्रयाकलापहरू



६

स्थानीय परिकाि,
मम्हनािािी स्िास्थ्य
,ि म्िद्यालय
िाताििण






७

महालक्ष्मी

नगिपाम्लकाले प्रदान
गने सेिा सम्ु िधाहरू,
म्िद्यमान अिसिहरू,

समस्याहरू,
चनु ौतीहरू ि
समाधानका उपायहरू 

मम्हनािािीमा हुने गलत संस्कािको
म्निाकिणमा परििाि, म्िद्यालय ि
समदु ायको िम्ू मका पम्हचान गनय
कौिी खेती ि किे सािािीको महत्त्ि ि
उपयोग गनय
स्थानीय स्तिमा खेि जाने िस्तुहरूको
पम्हचान ि पुन प्रयोग गनय
महालक्ष्मी नगिपाम्लकाका
िाताििणीय समस्याहरू उल्लेख गनय
।
नगि म्ित्रका कृ म्षमा देम्खएका
समस्याहरू उल्लेख गनय ।
िाताििणीय तथा कृ म्षमा देम्खएका
समस्याहरूको समाधानका
उपायहरूको सचू ी म्नमायण गनय।










मम्हनािािीमा हुने गलत
संस्कािको म्निाकिणमा परििाि,
म्िद्यालय ि समदु ायको िम्ू मका
कौिी खेती ि किे सािािीको
महत्त्ि ि उपयोग
स्थानीय स्तिमा खेि जाने
िस्तहु रूको पम्हचान ि पनु प्रयोग
महालक्ष्मी नगिपाम्लकाका
िाताििणीय समस्याहरू
नगि म्ित्र कृ म्ष क्षेत्रमा देम्खएका
समस्याहरू
िाताििणीय तथा कृ म्षमा
देम्खएका समस्याहरूको
समाधानका उपायहरू














दःु ख म्िपम्त्तबाट कम्त पम्न नआम्तकन सामना गनय
कथा/िास्तम्िक घटनाहरूको प्रस्तुम्त
स्थानीय म्िपदक
् ो सामना तथा यसबाट बच्न म्िपद्
अभ्यास (Simulation Drill) गिाउने
मम्हनािािीमा हुने गलत संस्कािको म्निाकिणमा
परििाि, म्िद्यालय ि समदु ायको िम्ू मकाबािे छलर्ल
गिाउने ।
कौिी खेती ि किे सािािीको महत्त्ि ि उपयोगबािे
अिलोकन भ्रमण गिाई प्रम्तिेदन पेि गनय लगाउने ।
खेि जाने िस्तहु रूबाट म्िम्िन्ध्न सामग्रीहरू म्नमायण गनय
लगाउने ि आर्ूले सहजीकिण गरिम्दने
लघु परियोजना कायय गनय लगाउने ।
महालक्ष्मी नगिपाम्लकाम्ित्र िहेका िाताििणीय
समस्याहरूको सचू ी म्नमायण गनय लगाउने ।
महालक्ष्मी नगिपाम्लका म्ित्रको कृ म्षमा िहेका
समस्याहरूको सचू ी म्नमायण गनय लगाउने ।
कृ म्षमा के कस्ता समस्याहरू िहेका छन् स्थानीय म्िज्ञ,
कृ षककहााँ गई म्िद्याथीहरूलाई सोध्न लगाउने ।
िाताििणीय ि कृ म्षमा िहेका समस्याहरूको
समाधानका लाम्ग नगिपाम्लकाले के कस्तो िम्ू मका
म्निायह गरििहेको छ प्रश्नािली म्नमायण गिी
म्िद्याथीहरूलाई नगिपाम्लकाकाका प्रमुख, उपप्रमख
ु
तथा अन्ध्य सभबम्न्ध्धत व्यम्िसाँग अन्ध्तिायताय म्लन
लगाउने ।
समहू गत छलर्ल
प्रस्तुतीकिण
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सम्भानवत मूल्याङ््कन









प्रम्तिेदन म्नमायण
प्रस्ततु ीकिण
अिलोकन
प्रश्नािली ि प्रम्तम्िया म्िश्ले षण
अम्ििािक अन्ध्तिम्िया
छोटा उत्ति आउने प्रश्नहरू



महालक्ष्मी नगिपाम्लकाका
िाताििणीय समस्याहरू के के
िहेका छन् सोध्ने ।
नगिम्ित्र कृ म्ष क्षेत्रका
समस्याहरू के के िहेका छन्
सोध्ने ।
िाताििणीय तथा कृ म्षमा िहेका
समस्याहरूको समाधानका
उपायहरूको सचू ी बनाउन
लगाउने
प्रदम्ियत म्ियाकलापको
अिलोकन







परिच्छे द ३
मल्ू याङ्कन योजना
नवद्याथी मूल्याङ््कन
आधािितू तहमा म्नणययात्मक पिम्तिन्ध्दा बढी म्नमायणात्मक/सधु ािात्मक मल्ू याङ्कन पिम्तका आधािमा म्िद्याथीको
म्सकाइलाई सम्ु नम्ित गनयपु नेछ । म्नमायणात्मक मल्ू याङ्कनका ् मख्ु य उद्देश्य म्िद्याथीहरूको म्सकाइस्तिमा सधु ाि गनयु हो ।
यसका लाम्ग म्िक्षकले म्िद्याथीको व्यम्िगत म्सकाइ उपलम्ब्धका आधािमा पटकपटक म्सकाइ अिसि प्रदान गनयु पनेछ ।
म्िद्याथी मल्ू याङ्कन प्रम्ियालाई व्यिम्स्थत गनय म्िद्याथीको व्यम्िगत प्रगम्त म्िििण र्ाइल िाख्नु पनेछ । यसलाई
म्िद्याथीको कक्षा कायय, परियोजना कायय, म्सजयनात्मक कायय, गृहकायय, उपलम्ब्ध पिीक्षा, हाम्जिी अनि
ु ासन, व्यािहारिक
परिितयनको अिलोकन आम्दका माध्यमले अद्यािम्धक गनयु पनेछ । म्िद्याथीको उपम्लब्धका बािे मा आिम्धक रूपमा
म्िद्यालयमा छलर्ल गने व्यिस्था गनयपु नेछ । व्यम्िगत प्रगम्त म्िििण र्ाइलमा त्यसको अम्िलेख िाख्ने व्यिस्था पम्न गनयु
पनेछ ।
म्िद्याथी मल्ू याङ्कनको मख्ु य उद्देश्य म्नम्दयि सक्षमताका आधािमा म्िद्याथी उपलम्ब्धको म्नयम्मत मल्ू याङ्कन गिी सोको
अम्िलेखका आधािमा कक्षोन्ध्नम्त गनयु हो । म्िद्याथी मल्ू याङ्कनका िममा म्िद्याथीको म्सकाइ उपलम्ब्धको िास्तम्िक
अिस्था पम्हचान गिी सधु ािात्मक म्िक्षण गनयु पनेछ ।
आधािितू तह कक्षा १–५ मा ५० प्रम्तित िािको आिम्धक मल्ू याङ्कन ि ५० प्रम्तित िािको म्निन्ध्ति म्िद्याथी
मल्ू याङ्कन ि कक्षा ६ ि ७ मा ६० प्रम्तित िािको आिम्धक मल्ू याङ्कन ि ४० प्रम्तित िािको म्निन्ध्ति मल्ू याङ्कनका
माध्यमले म्िद्याथी उपलम्ब्धको लेखाजोखा गनयु पनेछ । म्निन्ध्ति मल्ू याङ्कनअन्ध्तगयत प्रयोगात्मक कायय म्िद्याथीको कक्षा
सहिाम्गता, म्सकाइ व्यिहािमा आएको परिितयन, म्सकाइ सभबि म्सजयनात्मक काययहरू आम्द पनेछन् । यसलाई म्िक्षकले
म्निन्ध्ति मल्ू याङ्कनका रूपमा सभपन्ध्न गनयु पनेछ ।
आधािितू तहको अन्ध्तमा नगिस्तिीय पिीक्षा सञ्चालन गरिनेछ । उि पिीक्षाको उत्तीणायङ्क ४० प्रम्तित हुनेछ । यसका
लाम्ग म्िम्ििीकिण ताम्लका म्नमायण गरिनेछ । कक्षा ६ ि ७ मा आिम्धक मल्ू याङ्कन (म्लम्खत ि प्रयोगात्मक) ि प्रयोगात्मक
कायय तथा सक्षमता प्राम्िको अिस्था आाँकलन दिु ै मल्ू याङ्कनमा अलग अलग उत्तीणय हुनु पनेछ । प्रयोगात्मक कायय तथा
सक्षमता प्राम्िको अिस्था आाँकलनतर्य अक्षिाङ्कन पिम्तबाट अम्िलेखीकिण गरिनेछ । म्िद्याथीहरूका लाम्ग उपयि
ु
हुने मल्ू याङ्कन प्रम्िया अपनाउनु पनेछ ।
प्रयोगात्मक काययः प्रयोगात्मक काययका लाम्ग तल लेम्खएबमोम्जम घन्ध्टीको व्यिस्था म्मलाउनु पनेछ ।
अिलोकन भ्रमणका लाम्ग – १२ घण्टी
परियोजना कायय – १० घण्टी
सिसर्ाइ अम्ियान – १० घण्टी
हामी र हाम्रो महालक्ष्मी नगरपाललका 35

म्चत्र/नक्साङ्कन – १० घण्टी
म्ग्रनिी िकय – १० घण्टी
िचनात्मक कायय – १२ घण्टी
जभमाः ६४ घण्टी
नवद्याथी मूल्याङ््कन योिनाीः
म्िद्याथी मल्ू याङ्कन िनेको म्िद्याथीमा के कस्तो म्सकाइ उपलम्ब्ध प्राि ियो िा िएन िनी हेने प्रम्िया हो । संक्षेपमा
िन्ध्ने हो िने पाठ्यिमले म्नधायिण गिे का सक्षमता अनरुु पका ज्ञान, सीप ि व्यिहाि म्िद्याथीहरूले हाम्सल गिे /गिे नन िा
कम्त मात्रामा हाम्सल गिे िनेि लेखाजोखा गने कायय नै म्िद्याथी मल्ू याङ्कन हो । त्यसकािण मल्ू याङ्कन म्िक्षण म्सकाइ
म्ियाकलाप एक अकायका अम्िन्ध्न अङ्गका रूपमा िहेका हुन्ध्छन् ।
म्िद्याथी मल्ू याङ्कन गदाय म्नणययात्मक मल्ू याङ्कन – (आिम्धक पिीक्षा ि म्निन्ध्ति म्िद्याथी मल्ू याङ्कन) का आधािमा
गनयपु छय ।
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अनुसच
ू ी-१

श्री.....................................नवद्यालय
महालक्ष्मी नगरपानलका वडा नं ……लनलतपुर
ननरततर नवद्याथी मल्ू याङ््कन फाराम
म्िद्याथीको नामः
कक्षाः
सेक्सनः
म्िषयः
म्िद्याथीको आमाको नामः
बाबक
ु ो नामः
म्िद्याथी िनाय हुदाँ ाको तौलः
उचाइः
कक्षाको अन्ध्त्यमा तौलः उचाइः

िोल नः

िैम्क्षक सत्र – २०

प्रथम/दोश्रो/िाम्षयक पिीक्षा

प्रगम्त म्िििण
मापनका साधनहरू
िसं

म्सकाइ
सक्षमता

पाठको नाम

कक्षा
कायय १

गृहकायय १ प्रश्नोत्ति १

परियोजना
कायय १

बोध
अभ्यास १

कुल
पणू ायङ्क
५

प्राताङ्क

कै म्र्यत

१
२
३
४
५
अन्ध्य

अनि
ु ासन
तथा चारिम्त्रक

चरित्रिान्
नागरिक
तयाि गने

आनीबानी पोिाक
२
सिसर्ाइ
२

िचनात्मक अनि
ु ासन
कायय २
समय
पालना २

उपम्स्थम्त
२

१०

पाठगत
प्राताङ्क
कुल प्राताङ्क
Grade
Point

कक्षा म्िक्षकको सिु ािः…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………..
कक्षा म्िक्षकको दस्तखतः

……………………
प्रधानाध्यापकको दस्तखत
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अनुसच
ू ी-२
आवनिक परीक्षाका लानग प्रश्न ननमााण योिना
िसं

प्रश्नका प्रकाि

ज्ञान तह बोध तह

१

अम्त संम्क्षि

४

३

२

व्यािहारिक
सीप
१

संम्क्षि

४

३

२

२

खाली ठाउाँ िने

२

१

१

१

जोडा म्मलाउने

२

२

१

१

िणयनात्मक

उच्च दक्षता

२

िाय सिु ाि,
तकय प्रस्ततु गने

१

िचनात्मक
कायय, म्चत्र
नक्सा आम्द
कोने

१

जभमा

१२

१०

८

६
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जभमा प्रश्न ि
पणू ायङ्क
९X१ =९

स्पिीकिण

प्रत्येक पाठ िा म्िधाबाट
एक/ एक िटा अम्त संम्क्षि
प्रश्न सोध्ने
९X२.५
प्रत्येक पाठ िा म्िधाबाट दईु
=२२.५
/दईु िटा सम्ं क्षि प्रश्न सोध्ने
६X०.५ = ३ पाठको प्रकृ म्त हेिी
तथ्यात्मक म्िििण कुनै तीन
िटा म्िकल्पमध्ये सिोत्तम
म्िकल्प छानेि िने
६X०.५ = ३ पाठको प्रकृ म्त हेिी
तथ्यात्मक म्िििण म्दएि
एकापरट्ट ६ ि अकोपरट्ट ८
िटा म्िकल्प म्दई त्यसमध्ये
सिोत्तम म्िकल्पमा जोडा
म्मलाउने
३X२ = ६ पाठको सन्ध्दियसगाँ म्मल्ने कुनै
दईु िटा म्िषयिस्तु म्दई िणयन
गनय लगाउने
१X३ = ३ कुनै तथ्यमा आधारित िई
सभिािना, िाय सिु ाि, तकय
म्दने खालको एक प्रश्न सोध्ने
।
१X३.५= ३.५ स्ितन्ध्त्र ढङ्गले कुनै म्चत्र,
नक्सा बनाउने, िङ िने िा
स्थानीय लोक गीत िा कुनै
म्सजयनात्मक िचना सभबन्ध्धी
प्रश्न सोध्ने
५०

अनुसच
ू ी-३

रानष्िय पाठ्यक्रम प्रारप २०७६ ले ननिाारण गरेबमोनिम आिरभूत तहको पाठ्यक्रम ढााँचा
नवद्यालय निक्षाको दृनिकोण
म्िद्यालय म्िक्षाको दृम्िकोण “समाजिादउन्ध्मख
ु सामाम्जक न्ध्यायमा आधारित समृद्घ िारि म्नमायणका लाम्ग सक्षम ि
प्रम्तस्पधी नागरिक म्िकास गनयु हुनेछ ।”

१.१ निक्षाका रानष्िय उद्देश्यहरू
म्िद्यालय म्िक्षाका िाम्रिय उद्देश्यहरू म्नभनानसु ाि हुनेछनः्
१. प्रत्येक व्यम्िमा अन्ध्तम्नयम्हत प्रम्तिा प्रस्र्ुटन गिी व्यम्ित्ि म्िकास गने ।
२. िारि ि िाम्रियताप्रम्त म्नष्ठािान,् सङ्घीय लोकताम्न्ध्त्रक गणतन्ध्त्रका मल्ू य मान्ध्यताप्रम्त प्रम्तबि, स्िाम्िमानी,
सामाम्जक तथा सास्ं कृ म्तक म्िम्िधतालाई सभमान गने, चरित्रिान,् नैम्तकिान् एिम् म्जभमेिाि नागरिक तयाि गने।
३. श्रमप्रम्त सभमान एिम् सकािात्मक सोच िएका, िोजगाि तथा स्ििोजगािउन्ध्मख
ु , उत्पादनमख
ु ी, उद्यमिील ि
सीपयि
ु नागरिक तयाि गने ।
४. व्यम्िको सामाम्जकीकिणमा सहयोग गदै सामाम्जक सद्भाि तथा सम्हरणतु ा ि िाम्रिय एकता सदृु ढ गनय सहयोग
पर्ु याउने ।
५. प्राकृ म्तक तथा िाम्रिय सभपदा ि पयायििणको संिक्षण, संिधयन ि सदपु योग गदै म्दगो म्िकासमा योगदान गने सचेत
नागरिक तयाि गने ।
६. प्रत्येक व्यम्िमा िाम्न्ध्त, मानि अम्धकाि, समानता, समािेम्िता ि सामाम्जक न्ध्यायका मान्ध्यताअनरू
ु पको आचिण
म्िकास गिी समतामल
ू क, समािेिी, न्ध्यायपणू य ि समाजिादउन्ध्मख
ु िारि म्नमायणमा मद्दत गने ।
७. िाम्रिय तथा अन्ध्तिायम्रिय स्तिमा प्रम्तस्पधी, आधम्ु नक सचू ना तथा सञ्चाि प्रम्िम्ध प्रयोग गनय सक्ने म्िश्वपरििेि
सहु ाउाँदो दक्ष जनिम्ि तयाि गने ।
८. िैज्ञाम्नक अिधािणा, तथ्य, सीप, म्सिान्ध्त तथा प्रम्िम्धको प्रयोग गनय सक्ने िैज्ञाम्नक सिु बिु िएका तथा
अनसु न्ध्धानमख
ु ी जनिम्ि तयाि गने ।
९. िचनात्मक तथा समालोचनात्मक म्चन्ध्तन गने, जीिनोपयोगी सीप िएका सम्हरणु ि िाम्षक सक्षमतामा म्नपणु
नागरिक तयाि गने ।
१०. नेपाली मौम्लक कला, संस्कृ म्त, सौन्ध्दयय, आदिय तथा िैम्िि्यहरूको संिक्षण, संिधयन ि म्िस्ताितर्य अम्िप्रेरित
िएका नेपालको इम्तहास, िगू ोलको ज्ञान िएका, नेपाली पम्हचान ि जीिनिैली प्रम्त गौिि गने नागरिक तयाि
गने।
११. जलिायु परिितयन तथा प्राकृ म्तक एिम् मानि म्सम्जयत प्रकोपप्रम्त सचेत िही सभिाम्ित जोम्खम न्ध्यनू ीकिण तथा
म्िपत् व्यिस्थापन गनय सक्षम नागरिक तयाि गने ।
१२. सामाम्जक न्ध्यायमा आधारित समृि िारि म्नमायणका म्नम्भत आिश्यक मानि संसाधनको म्िकास गने ।
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१.२ नवद्यालय निक्षाको तहगत सरं चना र उमेर
नेपालको म्िद्यालय म्िक्षा आधािितू ि माध्यम्मक गिी दईु तहको िहेको छ एक िषय अिम्धको प्रािम्भिक बालम्िकास
म्िक्षापम्छ कक्षा १ देम्ख कक्षा ८ सभम गिी जभमा आठ िषयको आधािितू म्िक्षा कायम गरिएको छ िने कक्षा ९ देम्ख १२
सभमको चाि िषय अिम्धको म्िक्षालाई माध्यम्मक म्िक्षा कायम गरिएको छ । माध्यम्मक म्िक्षा साधािण, पिभपिागत ि
प्राम्िम्धक तथा व्यािसाम्यक गिी तीन प्रकािको हुनेछ । माध्यम्मक म्िक्षाको प्राम्िम्धक तथा व्यािसाम्यक धाितर्य थप एक
िषय अिम्धको व्यािहारिक अभ्यास समेम्टनेछ । बालमनोम्िज्ञान, म्सकारुको उमेि तथा म्सकाइ क्षमतास्तिका आधािमा
म्िद्यालय म्िक्षाको तहगत ि कक्षागत खाका देहायबमोम्जम हुनेछः
नवद्यालयको तह

कक्षा

उमेर समूह

नसकाइ क्षमतास्तर

प्रािम्भिक बालम्िकास म्िक्षा
आधािितू

प्रािम्भिक बालम्िकास म्िक्षा
कक्षा १-३
कक्षा ४-५
कक्षा ६-८
कक्षा ९-१०
कक्षा ११-१२

४ िषय
५ देम्ख ७ िषय
८ देम्ख ९ िषय
१० देम्ख १२ िषय
१३ देम्ख १४ िषय
१५ देम्ख १६ िषय

तह १
तह २
तह ३
तह ४
तह ५

माध्यम्मक

ििव्यः
१. उपययि
ु खाकाबमोम्जम म्सकाइ क्षमतास्तिसाँग तादाभय हुने गिी िाम्रिय योग्यता प्रारूपमा म्सकाइ क्षमतास्तिको तहगत
सक्षमता म्नधायिण हुनेछ ।
२. माध्यम्मक तहको प्राम्िम्धक तथा व्यािसाम्यक धािमा थप एक िषय अिम्धको व्यािहारिक अभ्यास अम्निायय हुनेछ ।
३. उम्ल्लम्खत ताम्लकामा म्नम्दिय उमेि समहू ले सभबम्न्ध्धत िषयको उमेि पिू ा िएको जनाउनेछ ।

आिारभूत तहका उद्देश्य एवम् सक्षमताहरू
प्रारनम्भक बालनवकास निक्षा
चाि िषयको उमेि पिू ा िएका बालबाम्लकालाई एक िषयको प्रािम्भिक बालम्िकासको अिसि प्रदान गरिनेछ । चाि िषय
उमेििन्ध्दा मम्ु नका बालबाम्लकालाई म्ििु म्िकास के न्ध्िबाट िािीरिक, मानम्सक िा बौम्िक, संिगे ात्मक ि सामाम्जक
म्िकास तथा स्याहािका म्ियाकलाप सञ्चालन गनय सम्कनेछ । प्रािम्भिक बालम्िकास ि म्िक्षाको मख्ु य उद्देश्य म्िम्िध
म्कम्समका मनोिञ्जनात्मक म्सकाइ सहजीकिण म्ियाकलापका माध्यमद्वािा बालबाम्लकाहरूको सिायङ्गीण म्िकासमा
सहयोग पर्ु याउनु ि कक्षा १ मा प्रिेिका लाम्ग तयाि पानयु हुनेछ । प्रािम्भिक बालम्िकास ि म्िक्षाको पाठ्यिम
बालबाम्लकाको उमेिगत म्िकासात्मक पक्षलाई ध्यान म्दई एकीकृ त म्सद्घान्ध्तअनसु ाि म्िकास गरिनेछ । यस तहमा
बालबाम्लकाहरूले आफ्नो मातृिाषामा म्सक्ने अिसि प्राि गनेछन् । प्रािम्भिक बालम्िकास म्िक्षाका सक्षमताहरू
म्नभनानसु ाि हुनेछन् :-
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सिायङ्गीण म्िकासका म्ियाकलापमा संलग्नता
पोषणयि
ु खाना ि स्िस्थकि बानी म्िकास
िैयम्िक सिु क्षाका उपायहरू अिलभबन
सिसर्ाइ ि सामाम्जक बानी व्यिहािको अिलभबन
म्सजयनात्मक सोचको म्िकास
िाम्षक तथा सञ्चाि सीपको म्िकास

आिारभूत निक्षा (कक्षा १-८) का सक्षमताहरू
आधािितू म्िक्षाले म्िद्याथीके म्न्ध्ित म्िक्षाका माध्यमद्वािा बालबाम्लकामा अन्ध्तम्नयम्हत प्रम्तिाको म्िकास गनयपु छय । यसको
मल
ू उद्देश्य िारि प्रेम ि लोकतन्ध्त्रमा म्िश्वास गिी िाम्रियताको संिक्षण ि संिधयन गने, अम्धकाि ि कतयव्यको पालनासम्हत
स्ितन्ध्त्रताको सभमान गने, सामाम्जक ि प्राकृ म्तक िाताििणप्रम्त सचेत िई मानिीय मल्ू य ि मान्ध्यताअनक
ु ू ल व्यिहाि गने
कतयव्यम्नष्ठ नागरिक उत्पादन गनयु हो । यस तहको म्िक्षा ग्रहण गरिसके का बालबाम्लकाहरू आफ्ना म्िचाि आदानप्रदान
एिम् दैम्नक जीिनमा आइपने व्यािहारिक समस्या समाधान गनय सक्षम, स्िािलभबी, परिश्रमी, िैज्ञाम्नक सिु बिु िएका,
स्िास्थ्यप्रम्त सचेत ि नैम्तकिान् हुनेछन् ।
आिारभूत निक्षाका सक्षमता देहायबमोनिम हुने छनीः्
१. देिप्रेम ि िाम्रिय एकताको िािनाबाट ओतप्रोत एिम् लोकताम्न्ध्त्रक मल्ू य, मान्ध्यता ि संस्कािको म्िकास ि
व्यिहािमा प्रदियन
२. िाम्षक तथा सञ्चाि सीपको म्िकास ि व्यािहारिक, म्सजयनात्मक एिम् सान्ध्दम्ियक प्रयोग
३. सचू ना ि म्िचािहरूको आदानप्रदान, म्िश्ले षण तथा सचू ना प्रम्िम्धको समम्ु चत प्रयोग
४. ताम्कय क तथा व्यािहारिक गम्णतीय ज्ञान, सीप एिम अम्ििृम्त्त म्िकास ि प्रयोग
५. िैज्ञाम्नक अिधािणा, तथ्य, म्सिान्ध्त ि म्नयमप्रम्तको म्जज्ञासा एिम् बोध ि व्यािहारिक जीिनमा प्रयोग
६. मानिमल्ू य ि मान्ध्यता एिम् सामाम्जक गणु को म्िकास तथा नागरिक कतयव्यप्रम्त सजग
७. जनसङ्ख्या, िाताििण सिं क्षण ि म्दगो म्िकासबीचको अन्ध्तिसभबन्ध्धको बोध ि व्यिस्थापनमा सहयोग
८. िािीरिक तन्ध्दरुु स्ती, स्िस्थकि जीिनिैली ि जीिनोपयोगी सीप (Life skills) को म्िकास
९. स्थानीय, आधम्ु नक पेसा, व्यिसाय ि प्रम्िम्ध एिम् श्रमप्रम्त सभमान तथा व्यिहािकुिल सीप (Soft skills) को
प्रयोग
१०. नेपाली कला, साम्हत्य ि संस्कृ म्तको संिक्षण तथा संिधयन एिम् म्सजयनिीलताको म्िकास ि प्रयोग
११. िाम्रिय तथा अन्ध्तिायम्रिय परििेिसग परिम्चत िई म्िम्िधता, म्िश्वबन्ध्धत्ु ि ि सहअम्स्तत्ि बोध तथा स्िीकाि ि
१२. दैम्नक जीिनमा आइपने व्यािहारिक समस्याहरूको पम्हचान, म्िश्लेषण तथा समाधान
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आिारभूत निक्षा (कक्षा १–३) का सक्षमताहरू
आधािितू म्िक्षा (कक्षा १–३) को उद्देश्य बालबाम्लकालाई औपचारिक म्िक्षासग परिम्चत गिाउने ि आधािितू साक्षिता,
गम्णतीय ज्ञान ि सीप तथा जीिनोपयोगी सीपहरूका साथै व्यम्िगत स्िास्थ्य तथा सिसर्ाइसभबन्ध्धी बानीको म्िकास गने
अिसि प्रदान गने हुनछ
े । उनीहरू आर्ू िहेको प्राकृ म्तक तथा सामाम्जक िाताििणसग परिम्चत ि सचेत हुने छन् । यस
तहको पाठ्यिम बालबाम्लकाको उमेिगत क्षमता एिम् रुम्चलाई ध्यान म्दई एकीकृ त म्सिान्ध्तअनसु ाि म्िकास गरिनेछ ।
आिारभूत निक्षा (कक्षा १–३) का सक्षमता देहायबमोनिम हुनेछनीः् १. आधािितू िाम्षक तथा सञ्चाि सीपको म्िकास ि प्रयोग
२. आधािितू गम्णतीय अिधािणा ि सीपको म्िकास ि प्रयोग
३. अनि
ु ासन, सदाचाि ि स्िािलभबन जस्ता सामाम्जक एिम् चारिम्त्रक गणु को म्िकास
४. म्िज्ञान, िाताििण, सचू ना प्रम्िम्धसभबन्ध्धी आधािितू ज्ञानको म्िकास
५. िािीरिक तन्ध्दरुु स्ती, स्िस्थकि बानी ि जीिनोपयोगी सीप (Life skills) को म्िकास
६. कला तथा सौन्ध्दययप्रम्त अम्िरुम्च ि म्सजयनात्मकताको म्िकास
७. आफ्नो परििेिसाँग परिम्चत िई म्िम्िन्ध्न जातजाम्त, धमय, िाषा, संस्कृ म्त, क्षेत्रप्रम्त सभमान ि समिािको म्िकास

आिारभूत निक्षा (कक्षा ४–५) का सक्षमताहरू
आधािितू म्िक्षा (कक्षा ४– ५) का सक्षमताहरू म्नभनानसु ाि हुनेछनः् १. देिप्रेमको िािना एिम् लोकताम्न्ध्त्रक मल्ू य मान्ध्यता ि संस्कािको म्िकास
२. आधािितू िाम्षक तथा सञ्चाि सीपको म्िकास ि व्यािहारिक प्रयोग
३. आधािितू गम्णतीय अिधािणा ि सीपको म्िकास ि प्रयोग
४. नैम्तकता, अनि
ु ासन, सदाचाि ि स्िािलभबन जस्ता सामाम्जक मल्ू य मान्ध्यता एिम् चारिम्त्रक गणु को म्िकास
५. म्िज्ञान, िाताििण, सचू ना प्रम्िम्धसभबन्ध्धी आधािितू ज्ञान ि सीपको म्िकास
६. िािीरिक तन्ध्दरुु स्ती, स्िस्थकि बानी, सिसर्ाइ ि जीिनोपयोगी सीप (Life skills) तथा व्यिहािकुिल सीप
(Soft skills) को म्िकास
७. कला तथा सौन्ध्दययप्रम्त अम्िरुम्च, म्सजयनात्मक ि समालोचनात्मक सीपको म्िकास
८. आफ्नो परििेिसाँग परिम्चत िई म्िम्िन्ध्न जातजाम्त, धमय, िाषा, संस्कृ म्त, क्षेत्रप्रम्त सभमान ि समिािको म्िकास

आिारभूत निक्षा (कक्षा ६–८) सक्षमताहरू
आधािितू म्िक्षा (कक्षा ६–८) का सक्षमता देहायबमोम्जम हुनेछनः् १. देिप्रेम एिम् िाम्रिय एकताको िािनाको म्िकास
२. लोकताम्न्ध्त्रक मल्ू य मान्ध्यता ि संस्कािको म्िकास ि म्िम्िधताप्रम्त सभमान
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३.
४.
५.
६.
७.

िाम्षक तथा सञ्चाि सीपको म्िकास ि व्यािहारिक, म्सजयनात्मक एिम् सान्ध्दम्ियक प्रयोग
सचू ना ि म्िचािहरूको आदानप्रदान, म्िश्ले षण तथा सचू ना प्रम्िम्धको समम्ु चत प्रयोग
ताम्कय क तथा व्यािहारिक गम्णतीय ज्ञान, सीप ि अम्ििृम्त्तको म्िकास ि प्रयोग
िैज्ञाम्नक अिधािणा, तथ्य, म्सिान्ध्त ि म्नयमप्रम्तको म्जज्ञासा एिम् बोध ि व्यािहारिक जीिनमा प्रयोग
नैम्तकता, अनि
ु ासन, सदाचाि, स्िािलभबन जस्ता सामाम्जक ि मानिमल्ू य, मान्ध्यता एिम् चारिम्त्रक ि नागरिक
गणु को म्िकास
८. जनसङ्ख्या, िाताििण सिं क्षण ि म्दगो म्िकासबीचको अन्ध्तिसभबन्ध्धको बोध एिम् व्यिस्थापनमा सहयोग
९. िािीरिक तन्ध्दरुु स्ती, स्िस्थकि जीिनिैली ि जीिनोपयोगी सीप (Life skills) म्िकास
१०. स्थानीय ि आधम्ु नक पेसा, व्यिसाय ि प्रम्िम्ध ि श्रमप्रम्त सभमान तथा व्यिहािकुिल सीप(Soft skills) को
प्रयोग
११. नेपाली कला, साम्हत्य ि संस्कृ म्तको संिक्षण तथा संिधयन एिम् म्सजयनिीलताको प्रयोग
१२. िाम्रिय तथा अन्ध्तिायम्रिय सामाम्जक तथा िौगोम्लक परििेिसाँग परिचत िई म्िम्िधता, सद्भाि ि सहअम्स्तत्ि
बोध तथा स्िीकाि ि
१३. दैम्नक जीिनमा आइपने व्यािहारिक समस्याहरूको पम्हचान, म्िश्लेषण तथा समाधान
नवद्यालय तहको पाठ्यक्रम संरचना ननम्नानुसार रहेको छीः
आिारभूत निक्षाअततगात प्रारनम्भक बालनिक्षाको पाठ्यक्रम सरं चना
िसं
१

सीपका क्षेत्रहरू
आधािितू सीप म्सकाइका क्षेत्र

२

म्िषयगत सीप म्सकाइका क्षेत्र













सीपहरू
िािीरिक सीप
संिेगात्मक सीप
सामाम्जक, सांस्कृ म्तक ि नैम्तक सीप
बौम्िक तथा मानम्सक सीप
स्िास्थ्य, पोषण, सिु क्षा ि िाताििण सीप
म्सजयनात्मक सीप
िाम्षक सीप
पिू यगम्णतीय सीप
दृश्यकला कायय तरिका ि म्सजयनिीलता
ििपिको िाताििण
सामाम्जक सीप

जभमा

िाम्षयक समय (घण्टामा)
३८४

१९२

५७६

(उपययि
ु ताम्लकामा उम्ल्लम्खत म्ियाकलाप ि समयबाहेक मनोिञ्जन म्ियाकलाप बाह्य खेल ि आिाम गने समय गिी कभतीमा दैम्नक १
घण्टाका दिले िषयिरिमा २५६ घण्टा िाम्षयक समय थप हुनछ
े ।)
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आिारभूत निक्षा (कक्षा १–३) पाठ्यक्रम सरं चना
क्रसं
१
२
३
४
५
६

नवषयसम्बतिी नक्रयाकलाप

पाठ्यघण्ा
५
४
४
४
४
५
२६

िाम्षक सीप म्िकाससभबन्ध्धी म्ियाकलाप (नेपाली)
िाम्षक सीप म्िकाससभबन्ध्धी म्ियाकलाप (अङ्ग्रेजी)
गम्णतीय सीप म्िकाससभबन्ध्धी म्ियाकलाप
म्िज्ञान स्िास्थ्य ि िािीरिक म्िक्षासभबन्ध्धी म्ियाकलाप
सामाम्जक अध्ययन, चारिम्त्रक म्िकास तथा म्सजयनात्मक म्ियाकलाप
मातृ िाम्षक सीप/स्थानीय म्िषयिस्तुसभबन्ध्धी म्ियाकलाप
जभमा

(पठनkfठन सञ्चालनका लालग उपयोग भएको ३२ घण्टाको समयावलिलाई १ पाठ्यघण्टा

वानषाक कायाघण्ा
१६०
१२८
१२८
१२८
१२८
१६०
८३२

(Credit hour) मालनएको छ ।)

आिारभतू निक्षा (कक्षा ४-५)
क्रसं
१
२
३
४
५
६
७

नवषय

पाठ्यघण्ा
५
५
५
५
५
५
४
३२

नेपाली
अङ्ग्रेजी
गम्णत
म्िज्ञान तथा प्रम्िम्ध
सामाम्जक अध्ययन तथा मानि मल्ू य म्िक्षा
स्िास्थ्य, िािीरिक तथा म्सजयनात्मक कला
मातृिाषा /स्थानीय म्िषय
िम्मा

वानषाक पाठ्यघण्ा
१६०
१६०
१६०
१६०
१६०
१६०
१२८
१०२४

आिारभूत निक्षा कक्षा ६-८
क्र
स
१
२
३
४

नवषय
सस्ं कृत
सािारण
निक्षा/गुरकुल/वेदनवद्याश्रम
निक्षा
नेपाली
नेपाली
अङ्ग्रेजी
अङ्ग्रेजी िा संस्कृ त
गम्णत
गम्णत
म्िज्ञान तथा प्रम्िम्ध िा संस्कृ त
म्िज्ञान तथा प्रम्िम्ध
व्याकिण

पाठ्यघण्ा

वानषाक
कायाघण्ा

नेपाली
अङ्ग्रेजी िचना
गम्णत

५
५
५

१६०
१६०
१६०

म्िज्ञान तथा प्रम्िम्ध

५

१६०

गोतपा / नवहार /मदरसा
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क्र
स

सािारण

सामाम्जक
५ अध्ययन तथा
मानि मल्ू य म्िक्षा

नवषय
सस्ं कृत
निक्षा/गुरकुल/वेदनवद्याश्रम
निक्षा
सामाम्जक अध्ययन तथा मानि
मल्ू य म्िक्षा िा कमयकाण्ड

मातृिाषा /
स्थानीय म्िषय

सामाम्जक अध्ययन तथा मानि
मल्ू य म्िक्षा
स्थानीय म्िषय िा बौि म्िक्षा िा
सभिोटा व्याकिण िा अन्ध्य
आचाि म्िक्षा (म्दम्नयात) ि
कुिान (अिे म्िक)
िोटिाषा िा पाली िाषा िा
सस्ं कृ त िा अन्ध्य िाषा /उदयू िाषा

स्िास्थ्य, िािीरिक
६ तथा म्सजयनात्मक संस्कृ त िाषा
कला
७

गोतपा / नवहार /मदरसा

िेद िा नीम्त िास्त्र
िम्मा

हामी र हाम्रो महालक्ष्मी नगरपाललका 45

पाठ्यघण्ा

वानषाक
कायाघण्ा

५

१६०

३

९६

४

१२८

३२

१०२४
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