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प्राक्कथन 

 नेपालको ितामान िंविधानले मलुकुमा िंघीय गणतन्त्रको स्थापना गरे पश्चात यिको कायाान्ियन लबलभन्न तह 
र के्षत्रबाट भइरहेको ि । िंघीय लोकतान्त्न्त्रक गणतन्त्रको कायाान्ियनका लालग यिका शैद्धान्त्न्तक र व्यिहाररक 
पक्षलाई हरेक नागररक िमक्ष परु् याउन न्त्शक्षाले प्रमखु भलूमका खेल्दि । स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, 
२०७४ विद्यालय न्त्शक्षाको िमग्र व्यिस्थापनको अलधकार स्थानीय तहलाई ददयो । विद्यालय न्त्शक्षाको राविय 
पाठ्यक्रम प्रारुप (National Curriculum Framework), २०७६ ले आधारभतू तह (कक्षा १-८) को 
पाठ्यक्रममा एउटा अलग्गै विषयकोरुपमा “मातभृाषा/ स्थानीय विषय”को व्यिस्था गर् यो । जि अनिुार कक्षा 
१-३ मा मातभृावषक लिप/स्थानीय विषयिस्त ुिम्बन्धी वक्रयाकलाप, कक्षा ४-५ मा मातभृाषा/स्थानीय विषय 
र कक्षा ६-८ मा िमेत मातभृाषा/स्थानीय विषयलाई िमािेश गरी स्थानीय तहकै जनशन्त्िको िहभालगतामा 
स्थानीय विषयिस्तमुा आधाररत पाठ्यिामग्री लनमााण गरी पठन पाठन गने आधार तयार भयो । यि प्रािधान 
लभत्र रही स्थानीय तहले आफैँ  बनाएको पाठ्यक्रम र पाठ्यिामग्री वि. िं. २०७७ को शैन्त्क्षक ित्रबाट क्रमशः 
लागू गदै जानपुने काया ताललका िमेत आयो ।  

केन्त्न्िकृत पाठ्यक्रमले मात्र स्थानीय खााँचो पूरा गना िक्दैन । नागररकलाई आफ्नै भगूोलको माया गरी 
िम्मालनत जीिन जीउनका लालग स्थानीय पररिेश न्त्चनाउन ेएउटा िशि माध्यम स्थानीय पाठ्यक्रम हो । यिै 
िन्दभामा पााँचपोखरी थाङ्पाल गाउाँपाललकाले पलन स्थानीय आिश्यकतालाई प्राथलमकतामा राखेर स्थानीय 
विषिस्तहुरु िमािेि गरी यही के्षत्रकै जनशन्त्िको िहभालगतामा पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक तयार गरी प्रयोगमा 
ल्याउने प्रयाि स्िरुप यो पाठ्यक्रम यहााँहरु िमक्ष ल्याएको ि । विज्ञहरुको िहायतामा यि गाउाँपाललकाका 
कायापाललकाका पदालधकारीहरु लगायतका जनप्रलतलनलधहरु, विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु, न्त्शक्षक, विद्याथी, 
अलभभािक, स्थानीय न्त्शक्षाप्रमेी, लबलभन्न भाषा धमा तथा िंस्कृलतका जानकार व्यन्त्िहरु तथा िमाजका अगिुाहरु 
िमेतको िहभालगतामा व्यापक िलफल, कायाशाला तथा बैठक गरेर पाठ्यक्रममा स्थानीय आिश्यकताको 
पवहचान र प्राथलमकीकरण गरी यो पाठ्यक्रम तयार भएको ि ।  

बालबाललकालाई आफू जन्मेको भगूोलको बारेमा राम्रोिाँग जानकार हनु ुआिश्यक ि । आफ्नो भगूोल िहुाउाँदो 
पेशा व्ििाय र प्रविलधिाँग पररन्त्चत भएमा मात्र भोलल रोजगारका लालग तयार हनु िक्िन ्। स्थानीय पररिेशको 
िकु्ष्म अध्ययनले आफ्नो भगूोल प्रलतको माया मोह जाग्ि । यस्ता विषयिस्तकुो अध्ययन अध्यापनले आफ्ना 
ठाउाँका ििल पक्ष र खााँचो भएको पक्षको बारेमा िमेत जानककारी गराउने भएकोले स्थानीय विकािलाई टेिा 
परु् याउाँदि । यि पाठ्यक्रममा प्रमखु के्षत्रकारुपमा  पााँचपोखरीथाङ्पाल गाउाँपाललकाको पररचय; प्राकृलतक स्रोत 
र िम्पदा; िंस्कार र िांस्कृलतक; ऐलतहालिक स्थल र पयाटन; पेशा, व्यििाय र  प्रविलध; परम्परागत ज्ञान, र 
लिप र कला; प्रकोप र िातािरण िंरक्षण; स्िास््य र िरिफाइ, र स्थानीय भाषा रहेका िन ्।  
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स्थानीय विषयिस्त ु िमािेश गरेर यो पाठ्यक्रम तयार गदाा विशेष योगदान ददनहुनुे िल्लाहकार िलमलतका 
िदस्यहरु, पाठ्यक्रम लेखन कायामा महत्िपूणा भलूमका लनिााह गनुा हनुे िा. बाबरुाम ढुङ्गाना र बौधराज लनरौला, 
गाउाँपाललकाका तफा बाट लनरन्तर िमन्िय गनुा हनुे शाखा अलधकृत कमला खनाल र उत्तममणी पौिेललाई विशषे 
धन्यिाद ददन चाहन्िु । यि कायामा योगदान परु् याउन ुहनुे जनप्रलतलनलधहरु, न्त्शक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्याथी, 
अलभभािक र न्त्शक्षाप्रमेीहरु िबैलाई धन्यिाद ददन चाहन्िु ।  

पाठ्यक्रम िमिावयक खााँचोको आधारमा विकाि र िधुार हुाँदै जाने एउटा जीिन्त दस्तािेज हो । यो पाठ्यक्रम 
पवहलो पटक प्रयोगमा आएकोले प्रयोग गदै जााँदा भविष्यमा देन्त्खन ेकमी कमजोरीलाई िधुादै जान ुपने हनु्ि । 
तयारी पाठ्यक्रम र यिको कायाान्ियनलाई मजबतु बनाउन हामी रचनात्मक िझुािको िाँधै स्िागत गदािौँ । 
धन्यिाद।  

                                                                  टािी लामा 
                                                                   प्रमखु 
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१. पषृ्ठभमूी 

नेपालको िंविधानको अनिूुची ८ मा आधारभतू र माध्यलमक तहिम्मको न्त्शक्षाको व्यिस्थापन स्थानीय तहले 
गने व्यिस्था गररएको ि । नेपालमा औपचाररक रुपमा प्राथलमक न्त्शक्षा पाठ्यक्रम २०४९ ले पवहलो पटक 
स्थानीय विषय िा मातभृाषामध्ये कुनै एक विषय विद्यालयले िनोट गरी पढाउन पाउने व्यिस्था गरे अनरुुप 
िाप्तावहक ३ पाठ्यभार र १०० पूणााङ्कको अध्यन /अध्यापन गने व्यिस्था गरेको लथयो तर उि व्यिस्था 
पूणारुपले कायाान्ियन हनु िकेन । आधारभतू न्त्शक्षा (कक्षा ६- ८) पाठ्यक्रम, २०६९ मा िाप्तावहक ५ 
पाठ्यभार र १०० पूणााङ्कको मातभृाषा िा िंस्कृत िा अन्य स्थानीय विषय/अन्य विषय िमािेश गररयो । 
राविय पाठ्यक्रम प्रारुप,२०७१ अनिुार आधारभतू तहमा १०० पूणााङ्कको स्थानीय भाषा िा विषय राख्न पाउन े
व्यिस्था गररयो । 

राविय पाठ्यक्रम प्रारुप,२०७६ मा भएको प्रािधानअनिुार स्थानीय तहले विद्यालय तहमा १०० पूणााङ्कको 
स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााण गरी लाग ुगना पाउने व्यिस्था गररएको ि । उि प्रारुपले स्थानीय पाठ्यक्रमको 
िम्बन्धमा कक्षा १-३ िम्म िाप्तावहक ५ पाठ्यभार र िावषाक रुपमा १६० घन्टा तथा कक्षा ४-८ का लालग 
िाप्तावहक ४ पाठ्यभार र िावषाक पाठ्यघन्टा १२८ लनधाारण गरेको ि । नेपाल िरकार, न्त्शक्षा, विज्ञान तथा 
प्रविलध मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकाि केन्ि िानोदठमी भिपरुबाट प्रकान्त्शत स्थानीय पाठ्यक्रम विकाि तथा 
कायाान्ियन मागादशान (मातभृाषािवहत), २०७६ ले स्थानीय पाठ्यक्रमको िन्दभा, अिधारणा, पाठ्यक्रम 
विकाि, कायाान्ियन प्रवक्रया, स्थानीय पाठ्यक्रमको ढााँचालगायत विषयमा स्पष्ट मागादशान गरेको ि । 

स्थानीय पाठ्यक्रमिम्बन्धी स्रोत िामाग्री २०६६ ले “स्थानीय िरोकारिालाको आिश्यकता चाहना र उनीहरुकै 
िहभालगतामा स्थानीय विषयिस्तलुाई िमािेश गरी लनमााण र कायाान्ियन हनुे पाठ्यक्रम नै स्थानीय पाठ्यक्रम 
हो ।“ भनी पररभावषत गरेको ि । त्यिैले स्थानीय पाठ्यक्रम भन्नाले स्थानीय िरोकारिालाले आिश्यक 
ठानेको विषयिस्तलुाई उनीहरुकै विज्ञता र िवक्रयतामा यथाशक्य कम लागतमा तयार गररने पाठ्यक्रम हो 
। उन्त्ल्लन्त्खत मान्यता बमोन्त्जम यि पाठ्यक्रमले पलन पााँचपोखरी थाङ्पाल गाउाँपाललका के्षत्रलभत्रको विन्त्शष्ट 
पवहचानलाई उजागर गने अििर प्रदान गरेको ि। 

आधारभतू तहको कक्षा १-८ मा अध्ययनरत बालबाललकाहरुले औपचाररक रुपमा आफ्नो गाउाँ,िमाज,भगूोलको 
िस्तलुनष्ट ज्ञान प्राप्त गनेिन ्र यहााँ प्रचललत भाषा, िंस्कृलत, ऐलतहालिक र धालमाक महत्िका स्थलहरु, प्राकृलतक 
िम्पदा तथा यिको िंरक्षण एिम ्िंिधान गदै िम्भावित स्थानीय प्राकृलतक विपन्त्त्तहरुका बारेमा िमेत पवहचान 
गने िन ्। स्थानीय के्षत्रमा प्रचललत पेिा व्यििाय र आलथाक वक्रयाकलापको औपचाररक जानकारी प्राप्त गने 
िन ्। यि पाठ्यक्रमले िातािरण िंरक्षण तथा िधुारका लनन्त्म्त िहयोग गना प्ररेरत गने ि । यि पाठ्यक्रमबाट 
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बालबाललकाहरुले िामान्त्जक मूल्यमान्यताको पालना गदै अिल िामान्त्जक व्यिहारको अनिुरण गने अपेक्षा 
गररएको ि । 

पााँचपोखरीथाङ्पाल गाउाँपाललकाले स्थानीय स्तरका न्त्शक्षाविद्, बदुिजीवि, न्त्शक्षक, विद्याथी, अलभभािक, 
जनप्रलतलनलध, गाउाँपाललकाका िदस्य, पाठ्क्क्रम विज्ञलगायतिाँग िलफल, अन्तरवक्रया तथा कायाशाला बैठकको 
आयोजना गरी प्राप्त िझुाि तथा पषृ्ठपोषणको आधारमा पााँचपोखरीथाङ्पाल गाउाँपाललकाको पररचय, प्राकृलतक 
स्रोत र िम्पदा, िंस्कार र िांस्कृलतक, पयाटन, पेिा प्रविलध र उद्यमन्त्शलता, स्िास््य र िफाइ, प्रकोप, 
पयाािरण र हररत विद्यालय, व्यन्त्ि र िंस्थालगायतका विषयके्षत्रलाई िमेटेर कक्षा १ देन्त्ख ८ िम्मका लालग 
स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गररएको ि । यो पाठ्यक्रम शैन्त्क्षक ित्र २०७७ देन्त्ख कक्षा १-८ िम्म लाग ु
गररने ि । 

२.  स्थानीय पाठ्यक्रमको आिश्यकता 

नेपाल िरकारबाट एकीकृत पाठ्यक्रम (कक्षा १-३ )को ढााँचा २०७५ स्िीकृत भई परीक्षणको क्रममा रहेको 
ि । एकीकृत पाठ्यक्रम देशभरीमा २०७७ िाल देन्त्ख लाग ु हनुे ि। उि पाठ्यक्रमढााँचामा भएको 
व्यिस्थाअनिुार कक्षा १ - ३ िम्ममा पााँचओटा विषय – गन्त्णत, नेपाली. अंग्रजेी, हाम्रो िेरोफेरो र स्थानीय 
विषय राख्नपुने प्रािधान ि । 

बालबाललकाको लिकाइ आफ्नो िािस्थानबाटै प्रारम्भ गना िहज हनु्ि । त्यिका लालग बालबाललकाहरुले 
आफ्नो गाऊाँ  तथा िमदुायको पवहचान गनुापदाि । त्यहााँ भएका प्राकृलतक ऐलतहालिक िम्पदाहरु र आलथाक 
वक्रयाकलापहरुबारे जानकारी हनुपुदाि । स्थानीय मूल्य, मान्यता, धमा, परम्परा, िंस्कृलत, स्रोतिामग्रीको 
िंरक्षण, िंिधान, पररचालन र विकाि गनाका लालग मागालनदेश गने र स्थानीय तहको क्षमता विकािमाफा त 
राज्यको आलथाक िामान्त्जक िांस्कृलतक र राजनीलतक के्षत्रमा आिश्यक पने िक्षम, िचेत र इमानदार 
नागररकतयार गनाका लालग स्थानीय पाठ्यक्रम अपररहाया भएको ि ।राविय स्तरमा लनमााण गररन ेपाठ्यक्रम 
िबै िरोकारिालाको िंलग्नताको िम्भािना रहाँदैन । यिले स्थानीय तहको भाषा, िंस्कृलत ज्ञान र लिपलाई 
पूणा रुपले िमेट्न िम्भि  हुाँदैन । अत: स्थानीय तहको भाषा तथा िंस्कृलतको जगेनाा गना स्थानीय तहको 
ज्ञान, लिप, प्रविलध र उत्पादनलाई राविय तथा अन्तराविय बजारमा जोड्ने ज्ञान र लिपको विकाि गरी 
आत्मलनभार, उत्पादनमखुी, जीिनोपयोगी व्यिहाररक र दक्ष जनशन्त्ि तयार गनाका लालग स्थानीय पाठ्यक्रमको 
आिश्यकता पदाि । 

हरेक स्थानीय तहको आआफ्नै विन्त्शष्ट पवहचान भैगोललक धालमाक एिम ्िांस्कृलतक जातीय भावषक विविधता 
हनु्ि । केन्त्न्िय तहमा तयार गररने पाठ्यक्रमले मात्र विद्याथीहरुलाई दैलनक जीिनमा आिश्यकपने ज्ञान, लिप 
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आचरण र व्यिहारका िम्पूणा िक्षमताहरु प्रदान गना निक्ने भएकाले स्थानीय पररिेशअनिुारको ज्ञान र लिप 
आजान गनाका लालग स्थानीय विज्ञकै िहभालगतामा पाठ्यक्रम लनमााण गरी कायाान्ियन गना िाञ्िनीय भएकाले 
र िंिैधालनक तथा नीलतगत रुपमा भएको प्रािधानलाई कायाान्ियन गनुा प्रत्येक स्थानीय तहको कताव्य भएको 
हनुाले पााँचपोखरी थाङ्पाल गाउाँपाललकाले यो स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेको हो । स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााण 
र कायाान्ियनको लनमााण र कायाान्ियनको औन्त्चत्यलाई देहायबमोन्त्जमका बुाँदाहरुले अझ स्पष्ट पादािन ्: 

(क) स्थानीय स्तरका व्यििाय, पेिा एिम ्रोजगारलाई िम्बोधन गदै अन्तराविय रोजगारीतफा  उन्मखु, 
उत्पादनमखुी र लिपयिु नागररक तयार गरी नेपाली कला, िौन्दया आदशा तथा िैन्त्शष्यको िंरक्षण 
तथा िंिधान गना 

(ख) स्थानीय तहका कला, िंस्कृलत, परम्परा, पयाटकीय क्षेत्र, लिप, भाषा आददको िंरक्षण र िंिधान गना 

(ग) स्थानीय कला कौशल, व्यििाय, प्राकृलतक िम्पदा तथा िंस्कृलतको जानकारी गराई त्यिअनरुुपको 
व्यिहार गना िक्न ेतलु्याउन 

(घ) भौगोललक, जालतय, लैवङ्गक, भावषक, िामान्त्जक, आलथाक, िांस्कृलतक, धालमाक तथा प्राकृलतक 
विविधतालाई िम्बोधन गना 

(ङ) स्थानीय तहको ज्ञान, लिप र प्रविलधलाई उजागर गना 

(च) परम्परागत पेिा व्यििाय र प्रविलधलाई िंरक्षण, िंिधान र विकाि गना िहयोग परु् याउन 

(ि) स्थानीय स्रोत र िाधनको अलधकतम उपभोग र पररचालन गना 

३. विषयि क्षते्र 

पााँचपोखरी थाङ्पालको पररचय िवहत यि पाललकाको धालमाक , िांस्कृलतक , ऐलतहालिक , प्राकृलतक ,  
पेिा ब्याििाय , परम्परागत ज्ञान र लिप स्िास््य र िफाइ , स्थानीय भाषा र ललवप  लगायतका नौ 
के्षत्रमा विभान्त्जत मखु्य विषयिस्त ुलनम्नानिुार रहेको ि ।  

१. पााँचपोखरी थाङ्पाल पररचयः पालीकाको नाम र नामकरण, भौगोललक लिमाना र ििा विभाजन,  
जनिंख्या,  भाषा, धमा, भेषभषुा, िंघिस्था, स्थानीय िरकार पररचय, प्ररेक व्यन्त्ित्ि 

२. प्राकृलतक स्रोत र िंपदा: िनजङ्गल, नददनाला, ताल पोखरी, खानी, जलििटुी,  वहमाल,  िन्यजन्त,ु िााँफे,  
जलस्रोत, िोटविरुिा 

३. िंस्कार र िंस्कृलत: तामाङ , ह्योल्मो र वहन्द ुिंस्कृलतको पररचय, स्थानीय बाजाहरु, चािपिाहरुको 
पररचय 
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४. ऐलतहालिक स्थल  र पयाटन: ऐलतहालिक र पयाटवकय स्थलको पररचय र महत्ि, पयाटन प्रिधानका 
कायाक्रमहरु 

५. पेिा ब्याििाय र प्रविलध: कृवष िालीको पररचय र अभ्याि  स्थानीय व्याििायको प्रिधान, पशपुालन 
ब्याििायको पररचय, स्थानीय प्रविलधको पररचय र महत्ि 

६. परम्परागत, ज्ञान, लिप र कलाः परम्परागत ज्ञान लिपको पररचय र महत्ि, परम्परागत ज्ञान लिप र 
प्रविलधको न्त्चनारी , परम्परागत ज्ञान र िीपको प्रिधान 

७. प्रकोप र िातािरण िंरक्षणः विपद र प्रकोपको पररचय, स्थानीय िातािरणको पररचय, मानि र 
िातािरणको िम्िन्ध, िातािरण प्रदषुण तथा विनाशका कारणहरु, िातािरण िंरक्षणका उपायहररु 

८. स्िास््य र िरिफाइः स्िास््य तथा िरिफाईको पररचय, पौवष्टक, अगाालनक र पत्र ुखानेकुरा, स्थानीय 
खेलहरु पररचय र प्रकार, योग ध्यानको पररचय र अभ्याि, फोहरमैला व्यिस्थापन, जिीबवुट र स्थानीय 
उपचारपद्धलत  

९. स्थानीय भाषा र ललपीः तामाङ, ह्याल्मो, शेपाा र नेपाल भाषा र ललवपको िामान्य पररचय र प्रयोग 

४. िक्षमता  

पााँचपोखरी थाङपाल गाउपाललका लभत्र िञ्चालन भएका आधारभतू तह (कक्षा १-८) का विद्यालयहरुमा पठन 
पाठन गराउन ेअलभप्रायले तयार गररएको यि स्थानीय पाठ्यक्रमको अपेन्त्क्षत िक्षमता लनम्नानिुार रहेको ि:  

१. पााँचपोखरी थाङ्पाल गाउाँपालीकाको नाम र नामकरण, भौगोललक लिमाना र ििा विभाजन,  जनिंख्या,  
भाषा, धमा, भेषभषुा, िंघिस्था, स्थानीय िरकार पररचय, प्ररेक व्यन्त्ित्िको जानकारी । 

२. िनजङ्गल, नददनाला, ताल पोखरी, खानी, जलििटुी,  वहमाल,  िन्यजन्त,ु िााँफे,  जलस्रोत, िोटविरुिा 
लगायतका प्राकृलतक स्रोत र िंपदाको बारेमा िंरक्षण र िंबधान । 

३. तामाङ, ह्योल्मो र वहन्द ुिंस्कृलत, स्थानीय बाजाहरु, चािपिाहरुको अनिुरण र िहभागीता । 
४. ऐलतहालिक र पयाटवकय स्थलको पयाटन प्रिधान । 
५. कृवष िाली, स्थानीय व्याििायको प्रिधान, पशपुालन ब्याििाय, स्थानीय प्रविलधको अभ्याि र प्रिधान । 
६. परम्परागत ज्ञान , लिप र प्रविलधको प्रिधान । 
७. प्रकोप/ विपद, स्थानीय िातािरण, मानि र िातािरणको िम्िन्ध, िातािरण प्रदषुण तथा विनाशका 

कारणहरु, िातािरण िंरक्षणका उपायहरुको अबलम्बन । 
८. शरीर, घर र विद्यालयको िरिफाई , पौवष्टक, अगाालनक र पत्र ुखानेकुरा, स्थानीय खेलहरु, योग 

ध्यानको पररचय र अभ्याि, फोहरमैला व्यिस्थापन, जिीबवुट र स्थानीय उपचारपद्धलतको अनिुरण । 
९. तामाङ, ह्याल्मो, शेपाा र नेपाल भाषा र ललवपको िामान्य जानकारी र प्रयोग 
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५. विषय क्षते्र र क्रम  

क्र 
ि 

क्षेत्र िमािेश गनुापने 
मखु्य विषयिस्त ु

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

१ पााँचपोखरी 
थाङ्पाल 
पररचय 

 पा
ललकाको नाम 
र नामकरण 
 भौ
गोललक 
लिमाना र 
ििा विभाजन 
 ज
निंख्या  
 भा
षा    
 ध
मा   
 भे
षभषूा    
 िं
घिस्था 
 स्था
नीय िरकार 
पररचय    

 गाउपाललको  
नाम  र 
पररचय  ,- 
ििा िंख्या 

 आफू 
बिोिाि 
गने ठााँउको 
नाम  

 ििाको िााँध 
लिमाना  

 ििा रहेको  
गाउाँ  र 
बन्त्स्तहरुको 
नाम  

 ििागत 
विशेषताहरु  

 

 

 

 

 

 गाउाँपालल
काको 
नाम 
करण र 
ऐलतहालि
क 
पषृ्ठभमूी,  

 गाउाँपालल
काको 
भौगोललक 
अिस्था 

 गाउपालल
काको 
जालतगत 
वििरण  

 जालतगत 
िंस्कार र 
िंस्कृलतको 
पररचय  

 पाललका 
लभत्रको 
स्थानीय 
भेषभषूा  

 ििाबाट 
िंपादन 
गररने मखु्य 
कामहरु  

 गाउपाललका
को 
जनिंख्या 
वििरण 

 शैन्त्क्षक 
िंघिस्थाको 
वििरण 

 प्रमखु पेशा 
र लतनका 
विशेषाता  

 स्थानीय 
िरकारको 
पररचय  

 प्रमखु 
शैन्त्क्षक 
िंस्थाको 
पररचय  

 गाउाँपालल
काको 
िंस्थागत 
िंरचना  

 गाउाँपालल
काबाट 
िंपादन 
हनुे मखु्य 
कायाहरु  

 गाउाँपालल
काका 
विषयगत 
शाखाहरु
को पररचय  

 स्थानीय 
तहमा 
पदालधकारी 
चयन 
प्रवक्रया 

 गाउाँिभा

 स्थानीय 
तहमा  
न्याय 
िंपादन 
प्रणाली  

 प्ररेक 
व्यन्त्ित्ि 
लक्ष्मण 
दोङ , 
पिातारोवह
माया गरुुङ 
र लमङमार 
लामाको 
पररचय 

 इन्िािती 
जनिेिा 
िलमती र 
मानेखका  
स्िास््य 
चौकीको 
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 प्रे
रक 
व्यन्त्ित्िहरु 

को पररचय  पररचय  
 

२ 

प्राकृलतक 
स्रोत र 
िंपदा 

 ि
नजङ्गल   
 न
ददनाला   
 ता
ल पोखरी   
 खा
नी     
 ज
लििटुी 
 वह
माल     
 ि
न्यजन्त ु  
 च
राहरु      
 ज
लस्रोत    
 िो
टविरुिा 

 प्राकृलतक 
स्रोतहरुको  
िामान्य 
पररचय 

 स्थानीय 
घर पालिुा 
र िन्यजन्त ु 

 हाम्रा िरपर 
पाइने 
पिीहरु   

 प्रमखु 
खोलानाला र 
झरना  

 मखु्य वहमाल, 
कोट, िमथर 
भभूाग र बेिी 
जलथले) को 
पररचय  

 जिीबटुी 
हरुको 
नाम   र 
पररचय  

 अलमलो 
पानीको 
पररचय र 
महत्ि 

 प्रकृलतक 
स्रोत र 
िंपदाबाट 
हनुे 
फाइदाह
रु  
 

 िालको 
रुख एक 
पररचय  

 रैथाने 
पोखरी एक 
पररचय  

 खड्कौँले 
िााँगा र 
ठूलो 
ढुङ्गाको 
महत्ि  

 धवुप जङ्गल 
पररचय  

 िााँफे र 
काललजको 
पररचय र 
महत्ि  

 ड्राइगन 
गफुाको 
पररचय  

 इन्िािती , 
हालिखोला , 
महादेि 
खोलाको 
पररचय र 
महत्ि  

 जलिबवुटको 
पररचय र 
महत्ि   

 लाङ्टाङ् 
राविय 
लनकुञ्जको 
पररचय  

 पााँचपोखरी
को पररचय 
र महत्ि  

 िामदुावयक 
िन 
पररचय    

 बािखका  
र िुखाङ 
िामदुावयक
को महत्ि  

 रातोपान्िा  
दमु्िी , 
बदेलको 
पररचय र 
महत्ि    

 याङ्ग्री 
लाके 
खानेपानी 
आयोजना
को पररचय  

 दोजेलाक्पा 
वहमालको 
पररचय  र 
महत्ि 

 जलविधतु
मा हाम्रो 
अिस्था 
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३ 

िंस्कार र 
िंस्कृलत 

 तामाङ , 
ह्योल्मो र 
वहन्द ु
िंस्कृलतको 
पररचय  
 स्थानीय 
बाजाहरु 
 चािपिाहरुको 
पररचय  

 अलतलथ 
िंस्कार  
 स्थानीय 
िाजाको 
जानकारी  

 

 न्िारान , िैठी 
, िेिारको 
पररचय  
 वििाह र 
रत्यौली  

 दशैं, चैते 
दशै, 
लतहार,  
 िाउने  
र माघे 
िंक्रान्ती
को 
महत्ि  
 ल्होिार,
लिज,ु 
िोक्पा , 
बदु्धजय
न्ती र 
वक्रिमि    

  बाजाको 
पररचय र 
महत्ि 
(पञ्चेिाजा 
र खैजिी , 
शङ्ख र 
घण्ट )  
 लामािाजा, 
झाक्री नााँच 
,िम्फु, 
टुङ्ना, 
ढ्याङ्गंरो  
 

 लतथी 
परम्परा 
लतज,  
हररबोलधनी 
एकादशीको 
पररचय  
मातालतथा 
औशी र 
कुशे 
औशीको 
पररचय र 
महत्ि  

  जात्रा 
पररचय 
(जनैपणुीमा 
गाइजात्रा, 
मान्त्घजात्रा, 
महादेिवपंिी 
जात्रा , िेज ु
जात्रा)  
 रामनिमी 
मेला, 
िालाचतदुाशी
, लाखे नाच, 
बेठी   
 कुल पूजा 
देिाली  , 
ल्ह िोल , 
िेलगाम , 
काङ्ि ु 

 वहन्द ु
िंस्कार र 
िंस्कृलतको 
पररचय  
 वहन्द ु
िंस्कारको  
मह्तत्ि -र 
िरक्षण  

 तामाङ र 
ह्योल्मो 
िंस्कृलतको 
पररचय  

 अन्य 
जातीहरुको  
िंस्कार र 
िंस्कृलत  

४ 
ऐलतहालिक 
स्थल  र 
पयाटन 

 ऐलतहालिक र 
पयाटवकय 
स्थलको 
पररचय र 
महत्ि, 
 पयाटन 

 ऐलतहालिक 
र पयाटकीय 
स्थलको 
पररचय  
 स्थानीय 
पयाटकीय 

 यिुा वहमालको 
पररचय  
 नालगथामिााँिा , 
धापिेरोको 
पररचय  
 च्योच्यो 

 लगाङ 
गमु्िाको 
पररचय र 
महत्ि  
 हिेली 
दरबारको 

 रैथाने के्षत्र 
(जलथले , 
किेरी ,  
राक्िे , 
खराने , 
भतेु 

 आमायाङ्री र 
िोयाङिुक
ह्तङ्देनको 
पररचय र 
महत्ि  
दोजेलाक्पा 

 ड्रागन गफुा 
र ढुफुको 
पररचय र 
महत्ि , 
 थामिााँिा, , 
ठुलो ढंुगाको 

 होमस्टेको 
पररचय , 
व्यिस्थान 
र महत्ि  
 पदमागा ( 
लतलमान 

 प्याराग्लाइ
लिङको 
पररचय र 
उपादेयता  
 पााँचपोखरी 
म्याराथनु , 
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प्रिधानका 
कायाक्रमहरु  
,  
 

स्थलहरु   
 

िााँिाको पररचय 
र मह्तत्ि  

पररचय र 
महत्ि  

पोखरी)  
पररचय  
 लहरेमाने 
र 
िाङािेललङ 
गमु्बाको 
पररचय र 
महत्ि  

वहमाल  
 नौललङगेश्वरी 
को  पररचय 
र महत्ि  

पररयय र 
महत्ि  
 मेन्िु र 
िेत्राितीको 
पररचय र 
महत्ि  

पाि ,  , 
पााँचपोखरी  
, गरुु 
रेन्पोिे, 
मागा) को 
पररचय र 
महत्ि  
 नालगध्याङ, 
लगाङ, 
,मेन्दाङको 
पररचय  

रक 
क्लाइम्िीङ  
 गोले 
न्त्शलापत्र, 
पेमािल 
उद्यानको 
महत्ि  
 

५ 

 पेिा 
ब्याििाय र 
प्रविलध 

 कृवष िालीको 
पररचय र 
अभ्याि  
स्थानीय 
व्याििायको 
प्रिधान 
 पशपुालन 
ब्याििायको 
पररचय 
 स्थानीय 
प्रविलधको 
पररचय र 
महत्ि 

 स्थानीय 
पेिाको 
जानकारी 
 स्थानीय 
व्याििाय
को 
जानकारी   
 
 

 स्थानीय पेिा र 
व्याििायको 
पररचय   
  स्थानीय पेिा 
र व्याििायको 
महत्ि  

 स्थानीय 
पेिाको 
िरक्षण  
 (िोकोिा
लो , 
गनु्िी , 
काठका 
िामग्री 
बनाउने , 
रालि 
पाखी, 
बख्ख ु, 
स्यामा 

 स्थानीय 
प्रविलधको 
पररचय 
महत्ि र 
िंरक्षण 
 (िोको 
िालो , 
गनु्िी , 
मान्िो  
  काठका 
िामग्री 
बनाउने  र 
पानी घट्ट 

 फलफुल  ( 
िनु्तला , 
अम्बा , मेिा 
केरा , आरु 
कागती 
नास्पालत ) 
खेलत को 
पररचय - १ 
  तरकारी 
(आल ु, 
मलुा, 
काउली , 
िाग ,  

 पशपुालन 
व्याििाय 
(याक, चौरी 
,गाई ,भैिी   
  भेिा ,बाख्रा  
बङ्गुर  
 हााँि कुखरुा 
टकी र 
बट्टाइ  
 मौरी, 
मािा,) को 
पररचय र 
महत्ि र 

 कृवषबाली  
(वकिी 
,अलैची  
न्त्चया 
,कफी  
आल,ु 
मूला, 
स्कुि  
अलम्रिो 
खेती) को  
प्रिधान र 
अभ्याि 
 

 कृवषबाली 
व्याििाय
को 
आधलुनवकक
रण  
  पशपुालन 
व्याििाय
को 
आधलुनवकक
रण  
 कृवष तथा 
पशपुालन 
व्याििाय
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 बनेु्न , 
पानी घट्ट 
, थाङ्का 
लेख्न)े  

- २  
 रालि पाखी 
, बख्ख ु , 
स्यामा, 
बनेु्न , 
थाङ्कालेख्न-े 
३) 

गोललभेिा , 
स्कुि , 
लनहरुो, 
च्याउको   
पररचय , 
महत्ि र 
पवहचान गने 
विलध)  
खेतीको 
पररचय र 
महत्ि  

प्रिधानका 
उपायहरु  

को प्रिधान  
 दगु्ध 
व्यािाय 
पररचय र 
महत्ि  

६ 

परम्परागत, 

ज्ञान, िीप र 
कला 

 परक्परमगत 
ज्ञान लिपको 
पररचय र 
महत्ि,  

 परम्परागत 
ज्ञान लिप र 
प्रविलधको 
न्त्चनारी  
 परम्परागत 
ज्ञान र 
लिपको 
प्रिधान 

 

 परम्परागत 
ज्ञान लिप र 
कलाको 
पररचय 

 परम्परागत 
ज्ञान , लिप र 
कलाको महत्ि 
र िंरक्षण 

 घरेल ु 
cf}जारको 
पररचय र 
महत्ि   

 

 कुटानी  र 
वपिानीका 
उपकरणह
रुको 
पररचय 
महत्ि । 
 काठका 
भािाहरुको 
पररचय र 
महत्ि । 

 काष्ठकला, 
मूलताकला, 
न्त्चत्रकला, 
माटाका 
भािाहरु , 
प्रस्तरकला
को , चनारी 
, 
 धानको 
पतुली  
लनमााण र 
प्रयोग 
 पसु्पकला 

 घरेल ु
स्िाददला 
खाने 
कुराको 
पररचय  

  िखु्खा 
तरकारी 
बनाउने 
तररकाको 
अभ्याि  

 घरेल ुपेय 
पदाथा 
जानकारी   

 बााँि, 
लनगालो, 
पराल, 
खोष्टाबाट 
बनेका 
िामग्री 
लनमााण   
  वढकी, 
िोको 
,िालो, 
थनु्िे, 
भकारी, 
िेललको 

 स्यामा, 
रालिपान्त्ख, 
बख्खकुो 
पररचय । 
 दाङ्मा, 
धम्िे, 
थाङ्काको 
पररचय । 
 परम्परागत 
उपचार 
पद्धती, 
झारफुक 
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(माला 
बनाउने, 
पषु्प गचु्िा 
) 

लनमााण। 
 दनुा , 
टपरी,  
,बत्ती 
काटने 
लिप 
विकाि 

विलध 

 

 

प्रकोप र 
िातािरण 
िंरक्षण 

 

 विपद र 
प्रकोपको 
पररचय 

 स्थानीय 
िातािरणको 
पररचय 

 मानि र 
िातािरणको 
िम्िन्ध 

 िातािरण 
प्रदषुण तथा 
विनाशका 
कारणहरु : 

 िातािरण 
िंरक्षणका 
उपायहररु 

 प्राकृलतक 
प्रकोपको 
नाम, 

पररचय र 
प्रकार 

 

 स्थानीय स्तरमा 
भएका प्रकोप 
तथा विपदहरु 
न्त्चनारी 
 िातािरणको 
पररचय  

 प्राकृलतक 
तथा 
मानिीय 
कारण 
बाट हनुे 
विपदहरु 

  दघुाटना 
र 
िािधानी
(ििक, 
लभर र 
रुख)  

मानिीय 
वक्रयाक
लाप र 
िातािरण
को 

 हािाहरुीको 
अिर 

 िातािरण 
प्रदषुणको 
पररचय र  
कारणहरु 

 बाल 
बगैचाको 
पररचय र 
महत्ि 

 चयाङ ,  
भकू्षय 
विद्यतुीय 
दघुाटनाका 
कारणहरु 

 प्रदूषणका  
प्रकारको 
पररचय , 
जल 
प्रदूषणको 
कारण , 
अिर र 
िािधानीका 
उपायहरु  

 प्रकोप 
न्यनुीकरण
का 
उपायहरु 

 स्थानीय 
िातािरण 
िंरक्षणको 
उपायहरु 

 हररत 
विद्यालयको 
अिधारणा र 
अभ्याि 

  भकुम्पको 
कारण र 
िािधानी 
 स्थानीय 
स्तरमा 
मानिीय 
वक्रयाकला
पहरुबाट 
हनुे प्रकोप 
पवहचान ( 
बाढी , 
पवहरो , 
आगलालग 
) कारण , 
अिर र 
िािधानी 

 माटो , 
िायू र 
ध्िनी 
प्रदूषणको 
कारण, 
अिर र 
िािधानीका 
उपायहरु  

  प्रकोप 
ब्यिस्थापन 
कायायोजना  
र इको 
क्लबको 
पररचय  
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अन्तर 
िम्बन्ध 

८ 

स्िास््य र 
िरिफाइ 

 स्िास््य तथा 
िरिफाईको 
पररचय 

 पौवष्टक, 
अगाालनक र 
पत्र ुखानकुेरा 
 स्थानीय 
खेलहरु 
पररचय र 
प्रकार  

 योग ध्यानको 
पररचय र 
अभ्याि 

 फोहरमैला 
व्यिस्थापन   

 जिीबवुट र 
स्थानीय 
उपचारपद्धलत  

 स्िास््य र 
िरिफाइ
को पररचय 

 घर, विद्यालय 

पररिर र 
कक्षाकोठाको 
िरफाइ 

 शरीरको 
लनयमलमत 
िरिफाइ
को 
महत्ि,  

 विद्यालय 
खाजा 
कायाक्रम 

 शदु्ध खाना 
र पत्र ुखाना 
 पत्र ु
खानाको 
अिर 

 पौवष्टक 
खानाको 
महत्ि  

 स्थानीय खेल 
(िण्िी वियो , 
चङु्गी , गट्टा , 
लकुामारी , 
भाले जदुाइ) 
को पररचय र 
अभ्याि 

  

 स्थानीय 
उपचार  र  
धामी 
झाक्री प्रथा  

 काम्रोको 
पररचय र 
महत्ि   

 स्थानीय 
उपचारमा 
जलिबटुीको 
प्रयोग  

 योग, ध्यान 
र 
प्राणायामको 
पररचय र 
अभ्याि 

 फोहोर 
मैलाको 
िगीरण र 
ब्यिस्थापन 

 िकारात्मक 
िोच र 
चररत्र 
लनमााणको 
पररचय र 
महत्ि ,  

 योगािनको 
पररचय र 
अभ्याि   

 िूया 
नमस्कार र 
शकु्ष्म 
ब्यायाम  
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९ 

स्थानीय भाषा 
र ललवप 

तामाङ, ह्योल्मो, 
शेपाा र नेपाल 
भाषा र ललवपको 
िामान्य पररचय 
र प्रयोग 

- - - -  स्थानीय 
( तामाङ , 
ह्याल्मो , 
शेपाा , नेपाल) 
भाषाको पररचय  

स्थानीय भाषामा 
पररचय र 
अलभिादन,  

 नेपाल भाषाको 
पररचय  
 रञ्जना ललपीः 
 स्िर, िणा , 
व्यञ्जन ,िणा 
मात्रा,   
लिष्टाचार 
शब्दहरु, 

  िामान्य 
िनुाइ, बोलाइ, 

पढाइ र 
लेखाइ 
अभ्याि 

 

 तामाङ , 
ह्योल्मो र 
शेपाा भाषाको 
पररचय, 
िम्भोटा 
ललपीः 
 स्िर, िणा , 
व्यञ्जन ,िणा 
मात्रा,    
 शब्द 
लनमााणको 
अभ्याि 

 

 ह्याल्मो, शेपाा  
र तामाङ 
भाषामा 
आफ्नो र 
पररिारको 
पररचय, 

 लिष्टाचारका 
शब्दहरु, 

 दैलनक 
प्रयोगका  
िामग्रीहरु 
खाने 
कुराको 
नाम 
 

 ह्याल्मो, शेपाा  
र तामfङ 
भाषामा 
िाधारण 
िंिाद, 

 िाधारण 
िाक्य 
लनमााण, 

 िामान्य 
भावषक लिप 
िनुाइ, 
बोलाइ, 

पढाइ ,र 
लेखाइको 
अभ्याि 
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६. पाठ्यिस्तकुो विस्ततृीकरण 

यि खण्िमा कक्षागतरुपमा बालबाललकाहरुले हालिल गने लिकाइ उपलन्त्व्ध, अध्ययन गने विषयिस्त,ु िम्भाव्य लिकाइ प्रवक्रया (वक्रयाकलाप, न्त्शक्षण िामग्री र 
मूल्याङ्कन) लाई प्रस्ततु गररएको ि । पाठ्यिस्तकुो विस्ततृीकरण तलको ताललकामा प्रस्ततु गररएको ि ।    

कक्षा १  

क्षेत्र लिकाइ उपलन्त्व्ध विषयिस्त ु विषयिस्तकुो 
विस्ततृीकरण 

िंभाव्य वक्रयाकलाप न्त्शक्षण िामग्री मूल्याङ्कन प्रवक्रया पाठ्यभार 

पााँचपोखरी 
थाङ्पाल 
पररचय 

क) आफ्नो गाउाँ िा 
िािस्थानको 
नाम िताउन 

ख) आफू बिेको 
ििाको नाम 
भन्न 

ग) गाउाँपाललकाको 
नाम, ििा िंख्या र 
लतनका नाम लेख्न 

घ) गाउाँपाललकाको 
नक्िाबाट ििा 
पवहचान गना  

ङ) आफ्नो ििामा 

१) पाललकाको 
नाम र 
नामकरण 
२) भौगोललक 
लिमाना र ििा 
विभाजन 

 

 गाउपाललको  
नाम  र 
पररचय 

 ििा िंख्या, 
 िबै ििाको 
नाम 

 आफू 
बिोिाि 
गने ठााँउको 
नाम 

 आफू 
बिोबाि 
गने ििामा 
भएका कुनै 
प्रन्त्शद्ध स्थल 

१) न्त्शक्षकले कक्षाका 
िबै विद्याथीलाई 
पालैपालो आफ्नो 
गाउाँपाललकाको नाम, 
ििा नंबर र ििा र 
टोलको नाम 
िवहतको पररचय ददन 
लगाउने ।न्त्शक्षकले 
पवहला पररचयको 
नमूना प्रदशान गने  

२) कक्षामा 
गाउाँपाललकाको 
नक्िा, लबलभन्न 
ििाहरु र ििामा 
रहेका प्रन्त्शद्ध िस्त ु

गाउाँपाललकाको 
ििा नं खलेुको 
र नखलेुको 
नक्िा, लबलभन्न 
ििाका नक्िा, 
लभिीयो, 
ििाहरुमा रहेका 
प्रन्त्शद्ध स्थल िा 
िस्तकुो नाम र 
पररचय  

१. विद्याथीले आफ्नो 
बािस्थान खलु्ने गरी 
पररचय ददए नददएको 
हेरेर । 

२. नक्िा हेरी िलफलमा 
भागललए नललएको 
हेरेर । 

३. खाली नक्िामा 
आफ्नो ििा न्त्चने 
नन्त्चनकेो हेरेर । 

४. आफ्नो ििामा भएको 
प्रन्त्शद्ध स्थल िा 
िस्तकुो नाम र महत्ि 

२० 

 घण्टा 



मस्यौदा 
 

14 
 

भएको प्रन्त्शद्ध िस्त ु
िा स्थल पवहचान 
गना ।  

िा िस्त ु देन्त्खने लभलियो खोजी 
प्रदशान गने । 

३) िमूह विभाजन गरी 
गाउाँपाललकाको 
नक्िामा िलफल 
गराउने । 

४) गाउाँपाललकाको खाली 
नक्िामा ििा नंिर 
न्त्चने्न । 

५) गाउाँपाललका र 
ििाका नाम भन्न 
लगाउने । 

६) नक्िामा आफ्नो ििा 
र टोल पत्ता लगाउने 
। 

७) गाउाँपाललका 
पररचयको कविता 
स्िर लमलाएर िाचन 
गना लगाउने    

भन्न लगाएर  
५. नक्िा र लभलियो हेरी 

लबलभन्न ििा पवहचान 
गना लगाएर । 

६. नक्िा हेरी आफ्नो 
गाउाँपाललकाका बारेमा 
िलफल गरे नगरेको 
अिलोकन गरेर ।  
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क्षेत्र लिकाइ उपलन्त्व्ध  विषयिस्त ु विषयिस्तकुो 
विस्ततृीकरण 

िंभाव्य वक्रयाकलाप न्त्शक्षण िामग्री मूल्याङ्कन प्रवक्रया पाठ्यभार 

प्राकृलतक 
स्रोत र 
िंपदा 

क. आफ्नो घर 
नन्त्जकका 
िन, 
नदीनाला, 
पानीको 
महुान, 
पोखरी, 
गफुाको 
भ्रमण गरी 
अिन्त्स्थती 
िताउन । 

ख. घर नन्त्जकैका 
िााँिा 
पहािको नाम 
िताउन । 

ग. पााँचपोखरी, 
रैथानेपोखरी, 
दोजे लाक्पा 
वहमाल, 
िामदुावयक 
िन, ड्रागन 

 प्राकृलतक 
स्रोतहरुको  
िामान्य 
पररचय 

 घरपालिुा 
र िनमा 
पाइने पश ु
पन्िीहरुको 
पररचय 

 

 स्थानीय 
जलस्रोत, 
पोखरी, ताल, 
खोला र नदी  

 गफुा, वहमाल 
,टार, मैदान 
र िााँिा 

 घरपालिुा 
पशपुन्िी 

 िनमा पाइने 
िन्यजन्त ुर 
पशपुन्िी 

 पोखरी, ताल र 
खोलाको तन्त्स्िर 
प्रदशान गरी 
िलफल गराउन े

 गफुा, वहमाल 
,टार, मैदान र 
िााँिाको तन्त्स्िर 
प्रदशान गरी 
िलफल गराउन े

 घरपालिुा 
पशपुन्िीको नाम 
भन्न लगाउन े

 िनमा पाइने 
िन्यजन्त ुर 
पशपुन्िीको नाम 
भन्न लगाउन े

 पोखरी ताल र 
खोलाबाट हनुे 
फाइदा िलफल 
गराउने 

 गफुा, वहमाल 

 फोटो िा 
न्त्चत्र । 

 श्रव्य दृष्य 
िामग्री । 

 

 पोखरी, खोला, वहमाल, 
टार र गफुाको न्त्चत्र 
प्रदशान गरी नाम भन्न 
लगाउने । 

 पोखरी, खोला, वहमाल, 
टार र गफुाबाट हनुे 
फाइदा भन्न लगमउने  

 घरपालिुा र िनमा 
पाइने पश ुतथा 
पन्िीको नाम भन्न 
लगाउने ।  

 घर पालिुा र िनमा 
पाइने जनािर र 
पशपुन्िी बािस्थान 
िोध्न े
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गफुा 
इन्िािती, 
याङ्ग्री र 
लाके खोला 
न्त्चन्न ।  

घ. घरपालिुा 
जनािर र 
पन्िीको नाम 
भन्न । 

ङ. िन्यजन्त ु
तथा पन्िीको 
नाम भन्न ।  

च.  

 

,टार, मैदान र 
िााँिाबाट हनुे 
फाइदा िलफल 
गराउने 

 घरपालिुा 
पशपुन्िी र िनमा 
पाइनेपशपुन्िी 
न्त्चन्न लभलियो 
प्रदशान गरी 
िलफल गराउने 
। 

 घरपालिुा र िनमा 
पाइने पशपुन्िीको 
बािस्थान िलफल 
गराउने 

 विद्याथीलाई 
विद्यालय िावहर 
खलु्ला ठाउाँमा 
बिाइ वहमाल, 
गफुा, टार मैदान 
ताल खोला नाला 
देखाउने  
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िंस्कार र 
िंस्कृलत 

 अलतथी ित्कार गने 
तररका प्रदशान गना  

 स्थानीय बाजाको 
नाम भन्न 

 

 अलतथी 
ित्कार र 
स्थानीय 
बाजा 

 अलतथीलाई 
स्िागत गदाा 
,भोजन 
खिुाउदा र 
विदाई गदाा 
गररने 
परम्पराहरु 

 परम्परागत 
धालमाक तथा 
िांस्कृलतक 
बाजाहरु 

 आफ्नो िंस्कार 
िमोन्त्जम 
अलतथीलाई गररने 
स्िागत िम्मान र 
विदाईमा प्रयोग 
गरीने भाषाहरु र 
हाउभाउ लिकाउने 
। 

 आफ्नो िंस्कार 
िमोन्त्जमका विलभन्न 
प्रकारका बाजाका 
नामहरु भन्न 
लगाउने । 

 न्त्चत्रबाट बाजा 
न्त्चने्न । 

 लभलियो हेरी 
बाजाका आिाज, 
आकृलत र बजाउने 
तरीका अिलोकन 
गने । 

 विद्यालयमा भएका 
बाजाहरु न्त्शक्षक 
िगै िजाउने । 

 फोटो िा 
न्त्चत्र । 

 श्रव्य दृष्य 
िामग्री । 

 

 आफ्नो परम्परा 
अनिुारको अलतथी 
ित्कारका भाषा र 
हाउभाउ गना लगाउने 
। 

 न्त्चत्र हेरी अलतथी 
ित्कारको अिस्था 
भन्न लगाउने । 

 पालैपालो अलतथी 
ित्कारको अलभनय गना 
लगाउने । 

 आफ्नो घरमा भएका 
परम्परागत बाजाको 
नाम भन्न लगाउने । 

 आफ्नो घरमा भएका 
परम्परागत बाजा 
कुनिेला प्रयोग गरीन्ि 
िमहुमा िलफल 
गराउने । 

 विद्यालयमा भएका 
बाजाको नाम न्त्चनी 
बजाउन लगाउने । 
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ऐलतहालिक 
स्थल  र 
पयाटन 

 आफ्नो िरपरका 
ऐलतहालिक र 
पयाटकीय स्थलहरु 
न्त्चन्न । 

 ऐलतहालिक र 
पयाटकीय स्थलको 
पररचय ददन । 
 

 ऐलतहालिक 
र पयाटकीय 
स्थल 

 स्थानीय 
पयाटकीय 
स्थल 

 ऐलतहालिक 
स्थलको 
पररचय  

 हिेली 
 आमायाङ्ग्री 
 िाङछ्योललङ 
गमु्बा 

 लहरेमानेको 
पररचय 

 पााँचपोखरी, 
रैथाने मन्त्न्दर, 
पेमािल 
उद्यानस्थल र 
अलमलोपानीको 
पररचय 
   

 कस्ता स्थललाई 
ऐलतहालिक स्थल 
भलनन्ि िलफल 
गराउने । 

 पयाटकीय स्थल 
केलाई भलनन्ि 
िलफल गराउने 
। 

 आफ्ना िरपरका 
ऐलतहालिक र 
पयाटकीय स्थलको 
नाम भन्न लगाउने 
। 

 लभलियो िा पािर 
पोइन्ट माफा त 
हिेली 
,आमायाङ्ग्री , 
िाङछ्योललङ, 
गमु्िा र लहरे 
माने, पााँचपोखरी, 
रैथाने मन्त्न्दर, 
पेमािल 
उद्यानस्थाल र 
अलमलोपानीको 

 हिेली 
,आमायाङ्ग्री 
,िाङछ्योललङ, 
गमु्िा र लहरे 
मानेको फोटो 
र लभलियो  

 ऐलतहालिक स्थल 
भनेको के हो िोध्ने ।  

 हिेली ,आमायाङ्गरी , 
िाङछ्योललङ, गमु्िा र 
लहरे माने कहााँ पदािन ्
र वकन प्रन्त्शद्ध िन ्भन्न 
लगाउने । 
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पररचय ददन े। 
 कुनै एक 
ऐलतहालिक र 
पयाटकीय स्थलको 
भ्रमण गराउने िा 
नन्त्जक पने 
ऐलतहालिक र 
पयाटकीयस्थल 
खलु्ला स्थानबाट 
देखाउने । 

पेिा 
ब्याििाय र 
प्रविलध 

 आफ्नो पररिारका 
िदस्यहरुले गने 
पेिा र व्यििाय 
िताउन । 

 आफ्नो लिमेकका 
मालनिहरुले गने 
पेिा र व्यििाय 
भन्न । 

 पेिा र व्यििायमा 
फरक िुयाउने 
उदाहरण ददन । 

 आफ्ना 
अलभभािकले 
अपनाउने पेिा िा 

 स्थानीय 
पेिा 
व्यििाय र 
प्रविलधको 
पररचय 

लिलाउने, बनेु्न, 
जालगर गने,   

व्यापार गने,  

खेती गने, घर 
बनाउन,े 

कुटानीवपिानी 
गने, आरन 
चलाउन,े 
पशपुालन गने  

आफ्नो घर पररिारका 
मालनिको पेशा िा 
व्यििाय भन्न 
लगाउने । 

आफ्नो गाउाँमा धेरै 
मालनि कुने पेशा 
गदािन ्िलफल 
गराउने ।  

पेशा र व्यििाय 
झन्त्ल्कने लभिीयो हेरी 
िलफल गने । 

लबलभन्न पेशा, 
व्यििाय र 
प्रविलध बझुाउने 
न्त्चत्र, लभिीयो र 
पेशा 
व्यििायबाट 
उत्पादीत िस्त ु
। 

 आफ्नो पररिारको पेशा 
भन्न लगाउने । 

 आफ्नो गाउाँका 
मालनिले गने 
व्यििायको नाम भन्न 
लगाउने ।  

 आफूलाई मन पने पेश 
कुन हो िोधी कारण 
भन्न लगाउने । 

 कुनै पेशा नगरी बस्दा 
के के िमस्या आउाँि 
िोध्ने । 
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व्यििायमा प्रयोग 
हनुे प्रविलधको 
पवहचान गना । 

कुनै िामान हेरी कुन 
कुन पेशा गने 
मालनिले कुन 
व्यििाय गरेर 
उत्पादन भएको 
िोध्ने । 

पेशा व्यििाय विना 
बस्दा के िमस्या 
हनु्ि िलफल 
गराउने । 

परम्परागत, 
ज्ञान, लिप र 
कला 

आफ्नो िरपर प्रयोग 
हनुे पररपरागत ज्ञान 
लिप र कलाको 
पवहचान गना । 

 

परम्परागत 
ज्ञान लिप र 
कलाको 
पररचय 

खकुुरी, हाँिीया, 
वढकी, भकारी, 
दम्फे, 

जााँतो, ठेकी, 
नाङ्लो,  

मदानी, कोदालो, 
हलो, टपरी, दनुा  

परम्परागत ज्ञान, िीप 
र कला िम्बन्त्न्ध 
उदाहरण िलफल 
गराउने । 

िामान देखाइ 
कामका बारेमा 
िताइददने ।  

परम्परागत ज्ञान, 
िीप र कला 
झन्त्ल्कने स्थानीय 
िामानको न्त्चत्र, 
िामान र प्रयोग 
िवहतको लभलियो 
। 

परम्परागत ज्ञान भन्नाले 
के बनु्त्झन्ि िोध्न े।  

परम्परागत ज्ञान, िीप र 
कला झन्त्ल्कन ेिस्तकुो 
नाम र लतनका काम भन्न 
लगाउने । 

प्रयोग गना लगउन।े 
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लभिीयो प्रदशान गरी 
िलफल गराउने ।  

उपयोलगताका बारेमा 
िलफल गराउने ।  

 

लभिीयोबाट िस्त ुर काम 
लिकाउने ।  

प्रकोप र 
िातािरण 
िंरक्षण 

 प्राकृलतक 
प्रकोपको 
उदाहरण ददन । 

 प्रकोपका कारण 
भन्न । 

 

प्राकृलतक 
प्रकोपको नाम, 
पररचय र 
प्रकार 

भकूम्प, बाढी, 
पवहरो, चयाङ, 
आगलागी, 

विद्यतुीय झड्का 

प्रकोपको न्त्चत्र 
िलफल गराउने । 

प्रकोपको लभिीयो हेना 
लगाउने ।  

आफूले देखेको 
प्रकोपको नाम भन्न 
लगाउने । 

प्रकोपबाट बच्ने 
उपाय िलफल 
गराउने । 

 प्रकोप 
झन्त्ल्कने 
नक्िा र 
लभिीयो । 

 प्रकोपबाट 
जोलगन 
गररएका 
मानि 
प्रयत्नको 
लभिीयो 
िवहत िूची 
।  

 प्रकोपको नाम 
बताउन 
लगाउनलेगाउन।े 

 प्रकोपका कारण  
भन्न । 
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स्िास््य र 
िरिफाइ 

 व्यन्त्िगत 
िफाइका लबलभन्न 
पक्ष भन्न । 

 स्िस्थ रहन गररने 
दैलनक व्यिहार 
िताउन । 

 आफ्नो कक्षा 
कोठा र विद्यालय 
पररिर िफा राख्न 
। 

 आफ्नो शरररको 
िफाइमा ध्यान 
परु् याइ अरुका 
िाम ुप्रस्ततु हनु 
। 

 

 

 

स्िास््य र 
िरिफाइको 
पररचय 

खाना खाने 
तरीका 

हात धनुे, 

नहुाउने, 

भााँिा माझ्न,े 

दााँत माझ्न,े 

कपाल कोने, 

नङ काट्ने,  

लगुा धनुे, 

कपाल काट्ने, 
मास्क लगाउने, 

भईुँ िफा गने, 

शौचालयको िही 
प्रयोग गने,  

आराम गने, 

विरामीको 
उपचार गने,  

 व्यन्त्िगत 
िरिफाइका 
बारेमा कक्षामा 
िलफल गराउने 
। 

 स्िस्थ रहन 
अपनाउन ुपने 
उपायहरुको 
नक्िा र लभलियो 
प्रदशान गने । 

 िन्तलुलत 
भोजनमा हनु ुपने 
खाना प्रदशान गने 
।  

 व्यन्त्िगत 
िरिफाइका 
कामहरुको 
प्रयोगात्मक 
प्रदशान गने । 

 योग र व्यायाम 
गराउने । 

व्यन्त्िगत 
िरिफाइ, 
खेलकुद र 
िन्तलुलत 
आहारका 
पोष्टरहरु लभिीयो  

मास्क 

िाबनु पानी 

नवङनी 

कपाल कोने 
काईँयो 

 

 लनरोगी रहन गनुा पने 
व्यिहार भन्न लगाउने 
। 

 िरिफाइको 
प्रयोगात्मक अभ्याि 
गराउने ।  

 िन्तलुलत भोजनका 
लालग खानाको 
िंयोजन भन्न लगाउने 
।  

 खेल खेलेको 
अिलोकन गने । 

 योग ध्यान गराइ 
अिलोकन गने । 

 खाना न्त्चन्न लगाउने 
। 

 कुन खाना किरी र 
केले खाइन्ि िोध्ने 
। 
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योग ध्यान गने, 

िन्तलुलत भोजन 
गने र  

खेल खेल्ने । 

लबलभन्न पररिारमा 
खाना खाने 
तरीका । 

फरक फरक 
खाना न्त्चने्न । 

खाना  खाने  
िाधन । 

 खाना न्त्चन्न 
लगाउने । 

 खाना खाने 
तररका प्रदशान 
गने । 

 खाना खाने भााँिा 
र िाधन न्त्चनाउने 
। 

 

कक्षा २ 

क्षेत्र लिकाइ उपलव्धी  विषयिस्त ु विषयिस्तकुो 
विस्ततृीकरण 

िंभाव्य वक्रयाकलाप न्त्शक्षण िामग्री मूल्याङ्कन प्रवक्रया पाठ्यभार 
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पााँचपोखरी 
थाङ्पाल 
पररचय 

 ििाका िााँध 
लिमाना 
पवहचान गना। 

 ििा रहेका 
गाउाँ र 
िन्त्स्तको नाम 
भन्न । 

 िबै ििाका 
िामान्य 
विशषतेा 
िताउन । 

 

भौगोललक 
लिमाना र ििा 
विभाजन 

 गाउाँपाललका र िबै 
ििाको िााँध लिमाना 

 िबै ििा रहेको 
गाउाँ र िन्त्स्तको 
नाम 

 ििाको विशेषता  
 

 गाउाँपाललकाको ८ िटै 
ििाको िााँध लिमाना 
खलेुको नाम िवहतको 
नक्िा प्रस्ततुी गरी 
िमूहमा िलफल 
गराउने ।  

 ििाको नाम पालैपालो 
भन्न लगाउने  

 आफू बिेको ििाका 
िामान्य विशेषताहरु 
भन्न लगाउने । 

 पािर पोइन्टको प्रयोग 
गरी िबै ििाका 
िाधारण विशषेता 
(जनिांन्त्ख्यक बनोट 
प्राकृलतक धालमाक तथा 
ऐलतहालिक, िामान्त्जक 
र आलथाक) विशेषता 
भनी ददने । 

 नाम 
िवहत 
ििा 
खलु्ने 
गाउाँपालल
काको 
नक्िा 

 ििाका 
विशेषता 
झन्त्ल्कने 
पािरपोइ
न्ट 
प्रस्ततुी । 

 

 गाउाँपाललकाको 
नक्िामा हरेक 
ििाका िााँध लिमाना 
िोध्ने । 

 ििाका नाम र 
प्रन्त्शद्ध स्थानको नाम 
भन्न लगाउने । 

 ििाका प्रमखु न्त्चनारी 
भन्न लगाउने । 
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प्राकृलतक 
स्रोत र 
िम्पदा 

 प्रमखु 
खोलानाला, 
पोखरी, 
झरनाको नाम 
भन्न । 

 मूख्य वहमाल, 
कोट, िमथर 
भभूाग र 
िेिीको नाम 
भन्न । 

 प्रमखु 
खोलानाला, 
पोखरी, झरना 
कुन कुन 
ठाउाँमा िन ्
लेख्न । 

 मूख्य वहमाल, 
कोट, िमथर 
भभूाग र िेिी 
कुन कुन 
ठाउाँमा िन ्
लेख्न ।  

 प्रमखु 
खोलानाला
, पोखरी, 
झरनाको 
पररचय । 

 मूख्य 
वहमाल, 
कोट, 
िमथर 
भभूाग र 
िेिीको 
पररचय । 

 इन्िािती, याङ्ग्री र 
लाके खोलाको 
पररचय । 

 पााँचपोखरी, रैथान,े 
राक्िे र 
ढुपकुपोखरीको 
पररचय । 

 खड्कौले, ग्यङुगर, 
आकाशे र धसु्लङु् 
िााँगाको पररचय । 

 दोजे लाक्पा, 
गोन्जेम्पो र यिुा 
वहमालको पररचय । 

 धाप िेरा, 
खलङ्गा,नाम्लाङ्िेिी, 
बरुिािेिी र 
जलथलेको पररचय 
। 

 कक्षा कोठामा प्रमखु 
खोलानाला, पोखरी, 
झरनाको नक्िा प्रदशान 
गरर िलफल गराउने 
। 

 प्रमखु खोलानाला, 
पोखरी, झरनाको नाम 
भन्न लगाउने । 

 प्रमखु खोलानाला, 
पोखरी, झरना कहााँ 
कहााँ अिन्त्स्थत िन ्
िलफल गराउने । 

 कक्षाकोठामा मखु्य 
वहमाल, कोट, िमथर 
भभूाग र िेिीको नक्िा 
प्रदशान गरर िलफल 
गराउने । 

 मूख्य वहमाल, कोट, 
िमथर भभूाग र 
िेिीको नाम भन्न 
लगाउने । 

 िान्दलभाक 
तन्त्स्िर र 
न्त्चत्र 

 लभलियो 

 प्रमखु खोलानाला, 
पोखरी, झरनाको 
नाम भन्न लगाउने  

 प्रमखु खोलानाला, 
पोखरी, झरना कहााँ 
कहााँ िन ्िोध्न े। 

 मूख्य वहमाल, कोट, 
िमथर भभूाग र 
िेिीको नाम भन्न 
लगाउने ।  

 मूख्य वहमाल, कोट, 
िमथर भभूाग र िेिी 
कहााँ कहााँ िन ्िोध्ने  

 मूख्य वहमाल, कोट, 
िमथर भभूाग र 
िेिीको नाम भन्न 
लगाउने । 

 मूख्य वहमाल, कोट, 
िमथर भभूाग र िेिी 
कहााँ कहााँ िन ्िोध्ने 
। 

२५ 
घण्टा 



मस्यौदा 
 

26 
 

 मूख्य वहमाल, कोट, 
िमथर भभूाग र िेिी 
कहााँ कहााँ अिस्थीत 
िन ्िलफल गराउने 
। 

  

 

िंस्कार र 
िंस्कृलत 

 विलभन्न 
जातजालतका 
मालनिहरुको 
व्यन्त्िगत 
िंस्कारका 
नामहरुको 
िचुी बनाउन 

 विलभन्न 
जातजालतका 
मालनिहरुको 
व्यन्त्िगत 
िंस्कार 
मनाउने 
तररका बताउन 

िैंठी ,न्िारन, 
िेिार, 
ब्रतिन्ध, 
लबिाह र 
रत्यौललको 
पररचय  

तामाङ्ग , ब्रामण र 
अन्य जालतको िैंठी, 
न्िारन, िेिार, 
ब्रतिन्ध, लबिाह र 
रत्यौली िंस्कारको 
परम्परागत नाम र 
मनाउने तररका 

 आफ्नो पररिारको 
परम्परा अनिुार 
व्यन्त्िगत 
िंस्कारहरुको नाम 
िमहुमा िलफल गराइ 
भन्न लगाउन े

 विलभन्न जातजालतका 
मालनिहरुको 
परम्परागत व्यन्त्िगत 
िंस्कार िलफल 
गराउने 

 विलभन्न जातजालतका 
मालनिहरुको 
परम्परागत व्यन्त्िगत 
िंस्कारको पोष्टर 

 विलभन्न 
जातजालत
का 
मालनिहरु
को 
परम्पराग
त 
व्यन्त्िगत 
िंस्कार 
िमबन्त्न्ध
त गीत 

 विलभन्न 
जातजालत
का 
मालनिहरु

 आफ्नो पररिारमा 
मनाउने व्यन्त्िगत 
िंस्कार भन्न लगाउन े

 विलभन्न जातजालतहरुले 
मनाउने व्यन्त्िगत 
िंस्कारको िूची 
बनाउन लगाउन े

 व्यन्त्िगत िंस्कार 
मनाउदा गररने 
गलतलबलधहरुको 
अलभनय गना लगाउन े
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देखाईिलफल गराउने  
 विलभन्न जातजालतका 
मालनिहरुको 
परम्परागत व्यन्त्िगत 
िंस्कार मनाएको 
लभलियो देखाउने  

 विलभन्न जातजालतका 
मालनिहरुको 
परम्परागत व्यन्त्िगत 
िंस्कार मनाएको 
अलभनय गना लगाउन े

को 
परम्पराग
त 
व्यन्त्िगत 
िंस्कार 
िमबन्त्न्ध
त विलभन्न 
प्रकारका 
पोष्टर 

 विलभन्न 
जातजालत
का 
मालनिहरु
को 
परम्पराग
त 
व्यन्त्िगत 
िंस्कार 
मनाएको 
लभलियो 
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ऐलतहालिक 
स्थल र 
पयाटन 

 दोजे लाक्पा 
वहमालको 
उचाई, आकार 
र अिन्त्स्थती 
िताउन । 

 नागीथामिााँिा
को  अिन्त्स्थती 
र महत्ि 
िलफल गना 
। 

 धापिेरोको 
अिन्त्स्थती र 
महत्ि प्रस्ततु 
गना । 

 च्योच्योिााँिाको 
आकार र 
अिन्त्स्थती भन्न 
। 

दोजे लाक्पा 
वहमाल 

नागीथामिााँिा 

धाप िेरो 

र च्योच्यो 
िााँिाको 
पररचय 

 दोजेलाक्पा 
वहमालको उचाई, 
आकार र अिन्त्स्थती 

 नागीथामिााँिाको  
अिन्त्स्थती र महत्ि 

 धापिेरोको 
अिन्त्स्थती र महत्ि 

 च्योच्योिााँिाको 
आकार र अिन्त्स्थती 

 

दोजे लाक्पा वहमालको 
फोटो पोस्टर िलफल 
गराउने । 

नागीथामिााँिा 

धाप िेरो 

र च्योच्यो िााँिाको फोटो 
पालैपालो प्रदशान गराउने 
।  

खलुा ठाउाँबाट दोजे लाक्पा 
वहमाल 

नागीथामिााँिा 

धाप िेरो 

र च्योच्यो िााँिा देखाउने 
। 

दोजे लाक्पा वहमाल, 

नागीथामिााँिा, 

दोजेलाक्पा 
वहमालको 
फोटो पोस्टर 
। 

नागीथामिााँिा, 
धापिेरो र  
च्योच्योिााँिा
को फोटो ।  

 

  

 

 दोजेलाक्पा वहमालको 
उचाई, आकार र 
अिन्त्स्थती िोध्न े। 

 नागी-थामिााँिाको  
वकन प्रन्त्शद्ध ि िोध्ने 
। 

 धापिेरोको अिन्त्स्थती 
र महत्ि लेख्न 
लगाउने । 

 च्योच्योिााँिाको 
आकार र अिन्त्स्थती 
िमूहमा प्रस्ततु गना 
लगाउने । 
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धाप िेरो 

र च्योच्यो िााँिाको िंन्त्क्षप्त 
पररचय ददन े। 

पेशा 
व्यििाय र 
प्रविलध 

 स्थानीय पेशा 
र व्यििायको 
पवहचान गना 
। 

 स्थानीय पेशा 
र व्यििायको 
िूची बनाउन 

 स्थानीय पेशा 
र व्यििायको 
आिश्यकता 
िताउन । 

स्थानीय पेशा 
व्यििायको 
आिश्यकता र 
महत्ि 

 स्थानीय पेशा र 
व्यििायको पवहचान  

 स्थानीय पेशा र 
व्यििायको 
आिश्यकता 

 लनम्न पेशा र 
व्यििायको महत्ि  

✓ कृवष 
✓ नोकरी 
✓ लनमााण व्यििाय 
✓ व्यापार 
✓ कमाकाण्ि (परेुत्याईँ 

र लामा) 

 न्त्चत्रको िहायताबाट 
स्थानीय पेशा र 
व्यििाय न्त्चनाउन 
िलफल गराउने । 

 आफ्नो पररिारका 
िदस्यले  अपनाउने 
पेशा र व्यििायको 
आिश्यकता र 
महत्िमा िलफल 
गराउने । 

 स्थानीय पेशा र 
व्यििाय न्त्चनाउने 
कविता लय हालेर 
िाचन गने । 

स्थानीय पेशा 
र व्यििाय 
जनाउने पोष्टर 
। 

पेशा गदै 
गरेको फोटो 
र लभिीयो । 

 

 स्थानीय पेशा र 
व्यििायको पवहचान 
गना लगाउने । 

 स्थानीय पेशा र 
व्यििायको िूची 
बनाउन लगाउने । 

 स्थानीय पेशा र 
व्यििायको 
आिश्यकता िताउन 
लगाउने । 
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परम्परागत 
ज्ञान लिप 
र कला  

 

 परम्परागत 
ज्ञान , लिप   र 
कलाको महत्ि  
बताउन  
  
परम्परागत ज्ञान 
र लिपको 
िंरक्षणका 
उपायहरु भन्न । 

 परम्प
रागत ज्ञान , 
लिप र 
कलाको 
महत्ि  
 परम्प
रागत ज्ञान 
र र 
लिपकका 
िंरक्षणका 
उपायहरु  

 परम्परागत ज्ञान 
, लिपहरु जस्तै : स्यामा 
, रालि पाखी , गिुी , 
नाम्लो, दाम्लो , िोको  
िालो)  र कलाको  
पररचय र महत्ि  
 परम्परागत ज्ञान 
, लिपका  िंरक्षणका 
ब्यन्त्िगत र िामवुहक 
प्रयाि र उपायहरु 

 परम्परागत ज्ञान , 
लिपहरु जस्तै : स्यामा , 
रालि पाखी , गिुी , 
नाम्लो , दाम्लो , िोको  
िालो)  र कला िंबन्धी 
न्त्चत्र र पोष्टरहरु कक्षामा 
प्रस्ततु गरी वयनीहरुको 
प्रयोगको बारेमा िलफल 
गने ।  
  स्यामा , रालि 
पाखी , गिुी , नाम्लो , 
दाम्लो , िोको  िालोको 
प्रयोग घरमा केका लालग 
प्रयोग गररन्ि 
विद्याथीहरुलाई उनीहरुको 
अनभुि भन्न लगाउने ।  
 परम्परागत 
िामग्रीहरुको न्त्चत्र 
बनाउन लगाउने । 
 स्यामा , रालि 
पाखी , गिुी , नाम्लो , 

 स्या
मा , रालि 
पाखी , गिुी 
, नाम्लो , 
दाम्लो , 
िोको  , 
िालोको 
न्त्चत्र , पोष्टर 
तथा लभलियो  
 परम्प
रागत 
िामग्रीको 
महत्ि र 
िंरक्षणका 
उपायहरु 
लेन्त्खएका 
कािाबोिा 
तथा पािर 
पोइन्ट 
स्लाइिहरु 

 स्यामा , रालि 
पाखी , गिुीलमई वकन 
परम्परागत िामग्री 
भलनन्ि ? 
 िोको  र 
िालोको न्त्चत्र 
बनाउनहुोि ्।  
 परम्परागत 
िामग्रीहरुको वकन 
िंरक्षण गनुा पिा ? 
 परम्परागत 
िामग्रीहरुको िंरक्षण 
गने दईु ओटा उपायहरु 
लेख्नहुोि ्। 
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दाम्लो , िोको  िालोको 
न्त्चत्र िंकलन गरी 
कािाबोिामा टााँिेर कक्षाम 
प्रस्ततु गना लगाउने ।  
 परम्परागत ज्ञान र 
लिपहरुको महत्िको 
बारेमा पािरपोइन्ट 
स्लाइि िा कािाबोिामा 
लेखेर विद्याथीहरु लबच 
प्रश्नोत्तर तथा िलफल 
गराउने ।   
 परम्परागत ज्ञान , 
लिपका  िंरक्षणका 
ब्यन्त्िगत , पारीिाररक 
रुपमा , िमदुाय र 
िंघिंस्थाले किरी गना 
िक्िन भने्न बारेमा 
िलफल गने  
  परम्परागत ज्ञान , 
लिप र कलाको 
िंरक्षक्षका उपायहरु 
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लेन्त्खएको चाटा कक्षाम 
प्रस्ततु गरी िलफल गना 
। 

प्रकोप र 
िातािरण 
िंरक्षण 

 स्थानीय स्तरमा 
हनुे प्रकोप र 
लबपदको पररचय 
ददन ।  
 िातािरणको 
पररचय ददन 

 प्रकोप र 
विपदको 
न्त्चनारी  

 

 िातािरण
को पररचय 
- 

 

 स्थानीय स्तरमा 
हनुे प्रकोप र विपदहरु 
न्त्चनारी जस्तै: भकूम्प , 
आगलागी , ििेल्लो , 
बाढी , पवहरो 
 िातािरणको 
िामान्य पररचय 
 आफू िरिर 
रहेको िातािरणको 
जानकारी 

 स्थानीय स्तरमा हनुे 
प्रकोपहरु जस्तै: भकूम्प , 
आगलागी , ििेल्लो , 
बाढी , पवहरो लगायतको 
लभलियो कक्षामा प्रदशान 
गरी िलफल गराउने ।  

 भकूम्प , आगलागी , 
ििेल्लो , बाढी , पवहरोले 
पारेको अिर देन्त्खन ेन्त्चत्र 
र पोष्टरहरु कक्षामा 
पदाशान गरी 
विद्याथीहरुलाई न्त्चत्र र 
पोष्टरको बारेमा भन्न 
लगाउने ।  

 भकूम्प , आगलागी , 
ििेल्लो , बाढी , 
पवहरोबाटक किरी बच्न 
िवकन्ि भने्न बारेमा 
विद्याथीहररुलाई भन्न 
लागाउने  

 भकूम्प , 
आगलागी , 
ििेल्लो , 
बाढी , 
पवहरोको 
न्त्चत्र , 
पोष्टर 
,लभलियो 
 बाक्लो , 
पातलो लगुा 
लगाएको 
मालनिको 
न्त्चत्र , 
पोष्टर तथा 
लगुाका 
नमनुाहरु ,  
 अन्नबाली , 
फलफूल 
तथा 

 भकूम्प , आगलागी , 
ििेल्लो , बाढी , 
पवहरोबाट बच्न के गनुा 
पिा भन्न लगाउने । 
 जािो तथत गमी 
बेलामा लगाउने 
लगुाको नाम भन्न 
लगाउने ।  
 जािो तथा गमी बेलामा 
उत्पादन हनुे दईु दईु 
ओटा फलफूल र 
तरकारीको नाम भन। 
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 यस्ता प्रकोपबाट बच्ने 
उपायहको बारेमा न्त्चत्र 
तथा पोष्टरहरु कक्षामा 
प्रस्ततु गरी िलफल 
गराउने ।  

 जािो , गमी िा 
तत्कालको हािापानीको 
बारेमा प्रश्नोत्तर गने । 

 लबलभन्न अन्नबाली तथा 
तरकारीहरुको न्त्चत्र 
देखाएर यस्ता बालीनाली 
र  तरकारीहरु कस्तो 
हािापानीमा उत्पादन 
हनु्िन िलफल गने । 

 बाक्लो र पातलो लगुामा 
नमनुा र न्त्चत्र देखाउदै 
कुन मौिमा कस्तो 
प्रकारको लगुा वकन 
लगाइन्ि प्रश्नोत्तर गदै 
कक्षामा िलफल गराउने 
।  

 आफू बिेको ठाउाँमा 
कवहले जािो र कवहले 

तरकारीका 
नमनुाहरु 
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न्यानो हनुे कारणबारेमा 
कक्षामा िलफल गने । 
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क्षेत्र  लिकाइ 
उपलब्धी 

विषयिस्त ु विषयिस्तकुो 
विस्ततृीकरण 

िम्भाब्य वक्रयाकलाप न्त्शक्षणा िामग्री मूल्याङ्कन प्रवक्रया पा. भा. 

स्िास््य र 
िफाइ  

 

 घरको  
िरिफाइ 
गनुा पने 
कारण र 
तररका 
बताउन  

 विद्यालय 
र कक्षा 
कोठाको  
िरिफाइ 
गनुा पने 
कारण र 
तररका 
भन्न ।  

 घरको 
िरिफाइ   
 विद्यालय र 
कक्षाकोठाको 
िरफाइ   

 घरको 
िरिफाइ 
पररचय , 
कारण र 
तररका 

 विद्यालय र 
कक्षाकोठा
को 
िरफाइको 
पररचय , 
कारण र 
तररका  

 िफा र फोहोर घर , 
विद्यालय र कक्षाकोठाको 
तन्त्स्िर देखाएरर िफा र 
फोहोर घर तथा 
कक्षाकोठाको लभन्नताको 
बारेमा िलफल गने ।   

 घर, विद्यालय पररिर र 
कक्षाकोठा िफा गनुा पने 
कारणको बारेमा 
िलफल गने ।  

 घर, विद्यालय पररिर र 
कक्षाकोठा िफाइ गने 
तररकाको िून्त्च बनाउन 
लगाउने ।  

 घर, विद्यालय पररिर र 
कक्षाकोठा िफाइ गने 
िामग्रीहरु कुचो , खरेटो 
, पोचा लगायतको न्त्चत्र 
प्रदशान उि िामग्रीको 

 िफा र 
फोहोर घर , 
विद्यालय , 
कक्षाकोठाको 
न्त्चत्र तथा 
तन्त्स्िर  

 कुचो , खरेटो 
, पोचा िा 
न्त्चत्र  

 घर वकन िफा 
राख्न ुपिा ?  

 कक्षाकोठा वकन 
िफा राख्न ुपिा? 

 कक्षाकोठामा के 
कस्ता फोहोर 
लनस्कन्िन ? 

 घर तथा विद्यालय 
िफाइ गने 
िामग्रीको नाम 
लेख्नहुोि ्। 
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महत्िको बारेमा 
िलफल गने ।  

 कक्षाकोठा तथा कालो/ 
िेतो पाटी िफाइ गने 
अभ्याि गराउने ।  

 

कक्षा ३ 

क्षेत्र लिकाइ उपलव्धी  विषयिस्त ु विषयिस्तकुो 
विस्ततृीकरण 

िंभाव्य वक्रयाकलाप न्त्शक्षण िामग्री मूल्याङ्कन प्रवक्रया पा. भा. 

पााँचपोखरी 
थाङ्पाल 
पररचय 

 पााँचपोखरी 
थाङ्पाल 
गाउाँपाललका  
विगतका कुन 
कुन गा. वि. 
ि. लमलेर 
बनेको ि भन्न 
। 

 गाउाँपाललकाको 
नाम वकन 
पााँचपोखरी 

 गाउाँ
पालल
काको 
ऐलतहा
लिक 
पषृ्टभू
लम 
नामा
करण 
र 
भौगो

 गाउाँपाललका
को 
ऐलतहालिक 
पषृ्टभलूम  

 गाउाँपाललका
को 
नामाकरण 

गाउाँपाललकाको 
भौगोललक 
अिस्था 

 आठ िटा ििाका नाम देन्त्खने 
गाउाँपाललकाको फोटो 
िलफल गराउने । आफ्नो 
गाउाँको नाम भन्न लगाउने । 
आफ्नो ििा न्त्चन्न लगाउने । 

 पााँचपोखरीको पोष्टर प्रदशान 
गने ।  

 थाङपालको अथा िताउने । 
 गाउाँपाललकामा अिन्त्स्थत 
वहमाल न्त्चनाउने । 

 गाउाँपाललकाका मखु्य मखु्य 

पोष्टर 

लभिीयो 

पािरपोइन्ट 
प्रस्ततुी 

पााँचपोखरी थाङ्पाल 
गाउाँपाललकाको आठ ििाको 
नाम के के हनु ्। 

लतमी बिेको ििाको नाम के 
हो? 

यो गाउाँपाललकाको नाम वकन 
पााँचपोखरी थाङ्पाल रहन 
गएको हो?  
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थाङ्पाल रहन 
गयो भन्न । 

 गाउाँपाललकामा 
रहेका वहमाली 
भाग, पहािी 
भाग, मैदानी 
भाग र िेँिी 
िुयाउन । 

ललक 
अि
स्था 

(वहमाली, पहाि, 
मैदान र िेँिी) 

पहाि, मैदानी भाग र िेँिी 
न्त्चनाउने । 

 कक्षा बावहर लगेर 
वहमाल,पहाि, िमथर भाग र 
िेँिीको अिलोकन गराउने । 

यि गाउाँपाललकामा अिन्त्स्थत 
प्रमखु वहमाल कुन हो? 

लतमीले नन्त्जकै देखेको  ठूलो 
पहािको नाम भन । 

यहााँको प्रलिद्ध िेँिी कुन हो?  

 

प्राकृलतक 
स्रोत र 
िम्पदा 

 आफ्ना 
िरपरका 
जिीिटुी न्त्चन्न 
। 

 वहमाली 
जिीिटुीको 
नाम भन्न । 

 अलमलोपानीको 
न्त्चनारी ददन । 

 प्राकृलतक स्रोत 
र िंपदाबाट 
हनुे फाइदा 
िताउन । 

 जिीिु
टीको 
नाम 
र 
पररच
य 

 अलम
लोपा
नीको 
पररच
य 

 प्राकृ
लतक 
स्रोत 
र 

 आफ्ना 
िरपरका 
जिीिटुीको 
पवहचान। 

 जिीिटुीको 
महत्ि  

 जिीिटुीहरु
को नाम 
(यािाागमु्बा, 
न्त्चराइतो,ध
लिाँगारे, 
वटमरु, 
पााँचऔलेँ, 
पदमचाल,ज
टामिी) 

 आफ्ना िरपरका जिीिटुीको 
नाम र काम भन्न लगाउने । 

 केही वहमाली जिीिटुीको 
नाम पोस्टरको िहायताले 
िलफल गराउने । 

 जिीिटुीको महत्ि िताउन 
लभिीयो प्रदशान गने । 

 अलमलो पानीको बारेमा 
कक्षामा िलफल गराउने । 

 प्राकृलतक स्रोत र िंपदा 
न्त्चनाउन र महत्ि िताउन 
पािरपोइन्टको प्रयोग गरी 
लिकाउने । 

 पोष्टर 
 लभिीयो 
 जिीिटुी
को नमूना 

 आफ्ना िरपरका 
जिीिटुीको नाम भन । 

 वहमाली जिीिटुीको िूची 
बनाउ । 

 अलमलोपानीको महत्ि 
िताउ । 

 प्राकृलतक स्रोत र 
िंपदाबाट मालनिलाई के 
फाइदा ि िोध्न।े 
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िंपदा
बाट 
हनुे 
फाइ
दाहरु 

 जिीिटुीको 
पररचय 

 अलमलोपानी
को 
अिन्त्स्थती र 
महत्ि 

 प्राकृलतक 
स्रोत र 
िंपदाको 
पररचय र 
फाइदाहरु 
। 

 

िंस्कार र 
िंस्कृलत 

 आफ्नो 
पररिारले 
मनाउने चाि 
पिाको नाम 
भन्न । 

 अन्य जातीले 
मनाउने चािपिा 
न्त्चन्न । 

 लबलभन्न चािपिा 
मनाउने तररका 
िलफल गना 

चािपिाको 
महत्ि 

ल्होिार, ििा 
दशैँ,चैते दशैँ, 
लतहार, 
वक्रिमि, 
लिज,ु 
िोक्पा, 
बदु्धजयन्ती, 
िाउने 
िंक्रान्ती र 
माघे 
िंक्रान्तीको 
महत्ि 

 चािपिाका नाम भन्न लगाउन े 
 प्रस्ततु चािपिा किरी 
मनाइन्ि िलफल गराउन े

 चािपिाको नामको िूची 
प्रदशान गने। 

 लभिीयो प्रदशान गने । 
 चाि मनाएको अलभनय गने 
। 

 कथा र कविता िस्िर िाचन 
गने । 

 लभिीयो 
प्रदशान 

 पोष्टर 
प्रदशान 

 लबलभन्न 
प्रकारका 
पोशाक 

 आफ्नो पररिारले 
मनाउने चाि पिाको नाम 
भन । 

 अन्य जातीले मनाउने 
चािपिाको िूची बनाउ 
। 

 लबलभन्न चािपिा मनाउने 
तररका िलफल गर । 
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। 
 आफ्नो घरमा 
कुनै चाि 
मनाउाँदा 
लगाइन ेपोशाक 
िाथ अलभनय 
गना । 

ऐलतहालिक 
स्थल र 
पयाटन 

 अलमलोपानीको 
पररचय ददन । 

 लगाङको 
पररचय ददन । 

 हिेलीको 
ऐलतहालिक 
पररचय ददन । 

अलमलोपा
नी 
लगाङ र 
हिेलीको 
पररचय  

अलमलोपानी, 

लगाम र 

हिेलीको  

पररचय र महत्ि 

 अलमलोपानीको अिन्त्स्थती, 
मेला लाग्ने िमय, 
अलमलोपानी मालनिले 
खानाको कारण िलफल 
गराउने । 

 लगाङको अिन्त्स्थती र प्रन्त्शद्ध 
हनुाको कारण प्रस्ततु गने । 

 हिेलीको अिन्त्स्थती स्थापना 
र प्रयोगका बारेमा व्याख्या 
गने । 

 िमय लमलाएर घमु्न लग्ने िा 
खलु्ला ठाउाँबाट अिन्त्स्थती 
देखाउने ।  

न्त्चत्र  

मेला लागेको 
फोटो 

पािरपोइन्ट 
प्रस्ततुी 

 अलमलो पानी, लगाङ र 
हिेली कहााँ कहााँ पदािन ्
िोध्ने । 

 अलमलो पानी, लगाङ र 
हिेलीको महत्ि भन्न 
लगाउने । 
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पेशा 
व्यििाय र 
प्रविलध 

 चोया र 
परालबाट 
बनाइने 
िामलग्रको नाम 
भन्न  

 चोया र 
परालबाट 
घरायिी िामग्री 
बन्न  

 काठका 
भााँिाकुाँ िाको 
उपयोलगता भन्न  

 रािी, पाखी, 
बख्ख ुर स्यामा 
बनाउने कच्चा 
पदाथा न्त्चनी 
उपयोलगता भन्न 
।  

स्थानीय 
पेशा र 
व्यििाय
को 
िंरक्षण 

स्थानीय 
पेशा र 
व्यििायको 
िंरक्षणः 
✓ िोको, 

िालो र 
गनु्िी 
बनेु्न । 

✓ काठका 
भााँिाकुाँ
िा कुदे्न 
। 

✓ रािी, 
पाखी, 
बख्ख ुर 
स्यामा 
बनेु्न । 

✓ पानी 
घट्ट 
कुाँ दे्न र 
चलाउने 
। 

✓ थाङ्का 
बनेु्न र 

 िोको, िालो र गनु्िी बनु्न 
प्रयोग हनुे कच्चा पदाथा के 
के हनु र कहााँबाट प्राप्त 
हनु्ि िलफल गराउन।े 

 चोया र परालबाट िोको, 
िालो र गनु्िी बनु्न लिकाउन े
। 

 काठका भााँिाकुाँ िाका नाम 
भन्न लगाउने ।  

 कुन काठबाट किरी 
भााँिाकुाँ िा बन्ि लभिीयो 
प्रदशान गने । 

 रािी, पाखी, बख्ख ुर स्यामा 
बनाउने कच्चा पदाथाको नाम 
िलफल गराउने । 

 रािी, पाखी, बख्ख ुर स्यामा 
बनाएको लभिीयो प्रदशान गने 
। 

 विद्याथीलाई पानी घट्टमा 
अिलोकन गराउन ेर कुन 
कुन भाग के केले बनेको ि, 

िोको, िालो, 
गनु्िी, ठेकी, 
रािी, पाखी, 
बख्ख ुर 
स्यामाका 
नमूना,  

लभिीयो र 

पोष्टर  

 चोया र परालबाट 
बनाइने घरायिी 
प्रयोजनका िामग्रीको 
नाम भन्न लगाउने । 

 चोया र परालबाट 
बनाइने घरायिी 
प्रयोजनका िामग्री बनु्न 
लगाउने । 

 काठका भााँिाकुाँ िाको 
उपयोलगता भन्न लगाउने 
। 

 रािी, पाखी, बख्ख ुर 
स्यामा बनाउने कच्चा 
पदाथा न्त्चनी उपयोलगता 
भन्न लगाउने । 
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लेख्न े। किरी चल्ि िोध्ने । 
 कक्षामा स्यामा प्रदशान गराइ 
केबाट बन्ि, किरी 
बनाइन्ि र के काममा प्रयोग 
गररन्ि िोध्ने । 

परम्परागत 
ज्ञान लिप र 
कला  

 

 घरेल ु औजार 
को पररचय   र 
महत्ि  बताउन 

 घरेल ु 
औजार
को 
पररचय   
र महत्ि  
। 

 घरेल ु औजार 
जस्तै : हलो, 
हाँलिया, 
कोदालो, 
कोदाली, 
खकुुरीको 
पररचय र 
प्रयोग   
 घरेल ु 
औजारको 
महत्ि   

 घरेल ु औजार जस्तै : हलो, 
हाँलिया, कोदालो, कोदाली, 
खकुुरीको न्त्चत्र र पोष्टर पररचय 
गराउने ।  
 हलो, हाँलिया, कोदालो, 
कोदाली, खकुुरीको न्त्चत्र 
बनाउन लगाउन।े 
 हलो, हाँलिया, कोदालो, 
कोदाली, खकुुरीको घरमा केका 
लालग प्रयोग ्गररन्ि िोधेर बुाँदा 
वटपोट गने ।  
 विद्याथीहरुले भनकेा घरेल ु 
औजारको प्रयोगको िारिंके्षप 
बताउने । 

 हलो, 
हाँलिया, 
कोदालो, 
कोदाली, 
खकुुरीको 
न्त्चत्र , पोष्टर  
  घरेल ु
औजारको 
महत्ि  र 
प्रयोग 
लेन्त्खएको 
कािाबोिा 
तथा 
स्लाइिहरु 

 हलो, हाँलिया, कोदालो, 
कोदाली, खकुुरीको न्त्चत्र  
बनाउनहुोि ्। 
 तपाईको घरमा भएका दईु 
ओटा घरेल ुऔजारको  
नाम र  तीनीहरुको प्रयोग 
लेख्नहुोि ्।  
  घरेल ु औजार को तीन 
ओटा महत्ि  लेख्नहुोि ्। 
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 हलो, हाँलिया, कोदालो, 
कोदाली, खकुुरीको के महत्ि 
ि प्रश्नोत्र गने ।  
 अन्तमा हलो, हाँलिया, कोदालो, 
कोदाली, खकुुरीको महत्िको 
बारेमा लेन्त्खएको कािाबोिा िा 
पािरपोइन्ट स्लाइि कक्षामा 
प्रस्ततु गरी िलफल गने ।   

प्रकोप र 
िातािरण 
िंरक्षण 

 

 विपदका 
कारणहरु 
बताउन । 

 दघुाटना र 
िािधानीबारे 
भन्न । 

 मानविय 
वक्रयाकलाप र 
िातािरणको 
अन्तरिंबन्ध 
बताउन । 

 विपद
का 
कारण
हरु  
  
दघुाटना 
र 
िािधा
नीको 
पररचय 
 मानवि
य 
वक्रया
कलाप 
र 

 प्राकृलतक 
तथा मानिीय 
कारण बाट 
हनुे विपदहरु  
 दघुाटना र 
िािधानी(िि
क, लभर र 
रुख)  
 मानविय 
वक्रयाकलाप 
र 
िातािरणको 
अन्तरिंबन्ध
को जानकारी  

 प्राकृलतक कारणबाट हनुे 
विपदहरु जस्तै : भकूम्प, 
बाढी , पवहरो , हािाहरुी 
लगायतको न्त्चत्र, पोष्टर तथा 
लभलियो कक्षामा प्रदशान गरी 
विद्याथीहरुलाई उनीहरुको 
धारणा भन्न लगाइ िलफल 
गने । 
 मानविय कारणबाट हनुे 
विपदहरु जस्तै ििक दघुाटना 
, लभर/ रुखबाबाट लिन े, 
आगलागी लगायतको पोष्टर , 
न्त्चत्र, लभलियो कक्षामा प्रदशान 
गरी िलफल गराउने ।  
 प्राकृलतक र मानविय पक्षबाट 

 बाढी , 
पवहरो , 
भकू्षय , 
भकूम्प , 
आगलागी 
, ििक 
दघुाटना , 
लभर/ 
रुखबाट 
लिेको 
कारणबाट 
भएको 
हानी 
नोक्िानी 
देन्त्खने 

 आफुले जानेिनुकेो 
विपदको िूची बनाउनहुोि ्
। 
 बाढी , पवहरो , 
भकू्षय , भकूम्प , आगलागी 
, ििक दघुाटनाको न्त्चत्र 
िङ्कलन गरी कािाबोिामा 
टााँिेर कक्षामा प्रस्ततु 
गनुाहोि। 
 िातािरण विग्रदा 
मानीिलाई के अिर पदाि , 
भनु्नहोि ्।  
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िातािर
णको 
अन्तर
िंबन्ध 

 

हनुे विपदको कारणहरु के के 
हनु िक्िन भने्न बारेमा 
विद्याथीहरुलाई िोध्ने । 
 प्राकृलतक र मानविय पक्षबाट 
हनुे विपदका कारणको िून्त्च 
बनाएर कक्षामा प्रस्ततु गने । 
 प्राकृलतक र मानविय 
कारणबाट हनुे विपदबाट हनु े
हानी नोक्िानीको बारेमा 
जानकारी गराउने । 
 हामी िररपरीको हािा , िन, 
िन्यजन्त,ु नदी, खोलानाला, 
ढुङ्गा, माटो नै िातािरण हो 
भने्न बारेमा जानकारी गराउने 
।  
 मानविय गलतविलधबाट 
खेलतपाती, बगैंचा, करेिाबारी, 
पोखरी, कुिा, मानिबस्ती 
लगायतमा किरी नराम्रो अिर 
पगु्ि भने्न बारेमा कक्षामा 
उदाहरणिवहत िलफल 
गराउने।  
 मानविय वक्रयाकलापको 
कारणले िातािरणमा परेको 

न्त्चत्र , 
पोष्टर तथा 
लभलियो 
 िन , 
जङ्गल , 
नदद , 
खेतीपाती 
लगायतको 
न्त्चत्र , 
पोष्टर तथा 
लभलियो 
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अिर िंबन्धी न्त्चत्र , पोष्टर 
तथा लभलियो कक्षामा प्रस्ततु 
गरी िलफल गने ।   
 मानविय वक्रयाकलापबाट 
किरी घर, विद्यालय तथा 
िरपरको िातािरण किरी 
लबग्रन्ि भने्न बारेमा बुाँदागत 
रुपमा लेखेर िा पािर पोइन्ट 
स्लाइि तयार गरी कक्षामा 
प्रस्ततु गने । 

स्िास््य र 
िफाइ  

 

 शरीरको 
िरिफाइको  
गनुा पने कारण 
, महत्ि र 
तररका बताउन 
। 

विद्यालय खाजा 
कायाक्रम - २ 

 शरीर
को 
िरि
फाइ 

 विद्या
लय 
खाजा 
काया
क्रम  

 शरीरको 
िफाइ ( 
नहुाउने , 
हातमखु 
धनुे , नङ 
काट्ने ब्रि 
गने , 
कपाल 
काट्ने) को 
कारण, 
महत्ि र 
तररका  

 विद्यालय 
खाजा 

 व्यन्त्ि िरिफाइ गने 
िामग्रीको प्रयोग िम्बन्धी 
जोिी बनाइ अन्तवक्रया गराइ 
भन्न लगाउन े

 शरीर िरिफाइ गरेको न्त्चत्र 
देखाउ̐दै िलफल गराउन े 

 शरीरका अङ्गहरूको 
िरिफाइ गने विलध र 
िरिफाइको महत्ि दिााउने 
लभलियो कक्षाकोठामा प्रदशान 
गरी िलफल गराउने ।  

 शरीर िफा गरेको अनभुि 
भन्न लगाउने । 

 हातमखु धनुे, नहुाउने, ब्रि 

 ब्रि , 
िाबनु , 
पेष्ट , 
रुमाल 

 शरीर 
िफा 
गरेको 
न्त्चत्र तथा 
लभलियो  

 खाने 
कुराको 
चाटा  

 विद्यालय
मा खाजा 

 दााँत माझ्ने र मखु धनु े
तरीका भनु्नहोि।  

 नङ काटेर 
देखाउनहुोि।  

 शरीर िफा राख्न ुपने 
दईु ओटा कारण 
भनु्नहोि ्। 

 भोजन भनेको के हो ? 
 विद्यालयमा खाखाइने 
खाजाको िूची 
बनाउनहुोि ्। 
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कायाक्रमको 
पररचय र 
महत्ि र 
आिश्यकता 

गने,  नङ काट्ने, कपाल 
कोने अभ्याि गराउने । 

 भोजनको अथा लेन्त्खएको चाटा 
र भोजन ताललका देखाउाँदै 
िलफल  गने  

 विद्यालयमा स्थानीय रूपमा 
पाइने अन्न, तरकारी, 
फलफूलबाट बने्न खाजाको 
प्रकारको ताललका बनाउने र 
खाजा ताललकाअनिुार घर 
तथा विद्यालयमा प्रयोग गदाा 
पगु्ने फाइदाका बारेमा 
बताउने । 

 विद्यालय खाजा कायाक्रमको 
महत्ि र आिश्यकता 
बझुाउने गीत बनाएर कक्षामा 
गाउन लगाउने ।   

बनाउन  
प्रयोग 
गररने 
िामग्रीह
रु 

 विदायाल
यमा 
खाजा 
खिुाइको 
लभलियो 
तथा 
पोष्टर 
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कक्षा ४ 

क्षेत्र लिकाइ उपलव्धी  विषयिस्त ु विषयिस्तकुो 
विस्ततृीकरण 

िंभाव्य वक्रयाकलाप न्त्शक्षण िामग्री मूल्याङ्कन प्रवक्रया पा
भा 

पााँचपोख
री 
थाङ्पाल 
पररचय 

 गाउाँपाललका
को 
जातजालतको 
पवहचान गरी 
िंख्या पत्ता 
लगाउन । 

 जालतगत 
िंस्कार र 
िंस्कृलतको 
पररचय 
ददन।  

 मखु्य 
भाषाहरुको 
िून्त्च बनाउन 
। 

 पाललका 
लभत्रका 

 गाउाँपालल
काको 
जातजालतग
त वििरण 

 जालतगत 
िंस्कार र 
िंस्कृलतको 
पररचय 

 मखु्य 
भाषाहरु 

 पाललका 
लभत्रका 
स्थानीय 
भेषभषूा  
 

 तामाङ, 
क्षेत्री, 
ब्राम्हण, 
ह्योल्मो, 
दललत र 
शेपााको 
जालतगत 
वििरण । 

 तामाङ, 
क्षेत्री, 
ब्राम्हण, 
ह्योल्मो, 
दललत र 
शेपाा 
जालतको 
िंस्कार र 
िंस्कृलतको 

 पाललकामा बिोिाि गने लबलभन्न 
जातजालतको िंख्या, भाषा, धमा, 
भेषभषूा र जालतगत िंस्कार खलु्ने 
वििरणमा िलफल गराउने । 

 पाललकामा बिोिाि गने लबलभन्न 
जातजालतको िंख्या, भाषा, धमा र 
भेषभषूा खलु्ने पोष्टरमा िलफल । 

 पाललकामा बिोिाि गने लबलभन्न 
जातजालतको िंख्या, भाषा, धमा र 
भेषभषूा खलु्ने लभलियो प्रदशान र 
िलफल। 

पाललकामा बिोिाि 
गने लबलभन्न 
जातजालतको िंख्या, 
भाषा, धमा र भेषभषूा 
खलु्ने ताललका । 

उल्लेन्त्खत जानकारी 
ददने लभलियो ।  

यि 
गाउाँपाललकामा 
कुन कुन जालतका 
मालनि बस्िन ्
भन्न लगाउने । 

यि पाललकामा 
बस्ने लबलभन्न 
जातजालतले 
मनाउने चािपिा र 
धमा, बोल्ने भाषा, 
भेषभषूा िंस्कार र 
िंस्कृलतको चाटा 
बनाइ 

िणान गना लगाउन े
। 
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स्थानीय 
भेषभषूा 
पवहचान गना 
। 

पररचय । 
 मखु्य मखु्य 
भाषाहरुको 
पररचय । 

 पाललका 
लभत्रका 
मखु्य 
भेषभषूा 

प्राकृलतक 
स्रोत र 
िम्पदा 

 िालको 
रुखको 
िंन्त्क्षप्त पररच 
ददन । 

 रैथानेपोखरी
को महत्ि 
िताउन 

 खड्कौँले 
िााँगो न्त्चन्न 
। 

 ठूलो ढुङ्गाको 
महत्ि 
िताउन । 

 िालको 
रुख 

 रैथानेपोख
री 

 खड्कौँले 
िााँगो 

 ठूलो ढुङ्गा 

 िालको 
रुखको 
पररचय 

 रैथानेपोखरी
को पररचय 

 खड्कौँले 
िााँगोको 
पररचय 

 ठूलो 
ढुङ्गाको 
महत्ि 

 कक्षा बावहर भ्रमण गराइ िालको 
रुख न्त्चनाउने ।  

 िालको रुखको प्रयोग भने्न । 
 रैथानेपोखरीको भ्रमण गराउन े। 
रैथानेपोखरीको महत्ि र यि िाँगैको 
मन्त्न्दरका बारेमा नन्त्जकैका पूजारीलाई 
बोलाइ भन्न लगाउने । 

 खड्कौँले िााँगाको अिन्त्स्थती िताउने 
। 

 ठूलो ढुङ्गाको अिन्त्स्थती र आन्तररक 
पयाटन र अथातन्त्रमा परु् याउने टेिाका 
बारेमा िताउने । 

 कक्षामा रैथाने पोखरी, खड्कौँले 
िााँगो र ठूलो ढुङ्गाको पोस्टर र 
लभलियो प्रदशान गने ।  

 पोष्टर र लभलियो   िालको 
रुखको महत्ि 
भन्न लगाउने 
। 

 रैथानेपोखरीको 
मवहमा भन्न 
लगाउने । 

 खड्कौँले 
िााँगो र ठूलो 
ढुङ्गाले 
आन्तररक 
पयाटनमा पाने 
प्रभाि िोध्ने 
। 
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िंस्कार 
र 
िंस्कृलत 

 स्थानीय 
बाजाको 
पवहचान गना 
। 

 स्थानीय 
बाजाको न्त्चत्र 
बनाउन । 

 विद्यालयमा 
उपलव्ध 
स्थानीय 
बाजा 
बजाउन । 

स्थानीय 
बाजाको 
पररचय 
 

 पञ्चेबाजा 
 लामाबाजा 
 झााँक्रीनाच 
 िम्फु 
 टुङ्ना  
 ढ्याङ्ग्रो 
 खैँजेिी 
 मादल 
 

 स्थानीय लोक िंग्रहालयको भ्रमण 
गराउने र बाजा न्त्चनाउने । 

 पञ्चेबाजा उपलव्ध हनुे कायाक्रममा 
भ्रमण गाउने र बाजा बजाएको 
अिलोकन गराउन े। 

 लामाबाजा उपलव्ध हनुे कायाक्रममा 
भ्रमण गाउने र बाजा बजाएको 
अिलोकन गराउन े। 

 पञ्चेबाजा र लामा बाजा बजाएको 
लभिीयो अिलोकन गराउने । 

 पञ्चेबाजा र लामा बाजाका िेटमा 
कुन कुन प्रकारका बाजािन ्
अिलोकन गराउन े। 

 झााँक्रीनाचको नमनुा प्रदशान गने । 
 विद्याथीलाई कक्षामा झााँक्री नाचको 
अलभनय गना लगाउने । 

 ढ्याङ्ग्रो, खैँजेिी,मादल,िम्फु र टुङ्ना 
बजाएर देखाउने । 

 ढ्याङ्ग्रो, खैँजेिी,मादल,िम्फू र टुङ्ना 
बजाने अभ्याि गने । 

 कुन बाजा कवहले बजाउने लिकाउन े

 स्थानीय 
उपलव्ध 
बाजाहरु 

 लभलियो 

 लतलमले 
जानेका 
स्थानीय 
उपलव्ध 
बाजाहरु के 
के हनु िोध्न े
। 

 विद्यालयमा 
उपलव्ध बाजा 
पालैपालो 
बजाउन 
लगाउने र 
अिलोकनका 
आधारमा 
मूल्याङ्कन गने 
। 

 कुन बाजा के 
अििरमा 
बजाइन्ि ? 
िोध्ने । 
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। 
ऐलतहालि
क स्थल 
र पयाटन 

 पााँचपोखरीको 
महत्ि िणान 
गना  

 रैथाने के्षत्रको 
पवहचान गना  

 लहरेमानेको 
धालमाक 
महत्ि 
िताउन । 

 िाङ्िोललङ 
गमु्बाको 
पररचय ददन 
। 

 पााँचपोखरी
को पररचय 
र महत्ि 

 रैथाने 
क्षेत्रको 
पररचय र 
महत्ि 

 लहरेमाने र 
िाङ्िोललङ 
गमु्बाको 
पररचय र 
महत्ि 

 पााँचपोखरी
को 
अिन्त्स्थती, 
उचाइ 
ऐलतहालिक 
पषृ्टभलूम 
िवहतको 
पररचय । 

 रैथाने के्षत्र 
मा पने 
पोखरीहरु 
(रैथाने 
जलथले 
किेरी 
राक्िे खराने 
भतेु) को 
अिन्त्स्थती, 
आकार र 
महत्ि 

 लहरेमानेको 

 पााँचपोखरीको धालमाक र ऐलतहालिक 
महत्ि माथी िलफल गराउने । 

 रैथाने के्षत्र घमुाइ यि के्षत्रका 
पोखरीका नाम भन्न लगाउन े। रैथाने 
क्षेत्रको धालमाक र ऐलतहालिक महत्ि 
िताउने । 

 लहरेमाने र िाङिोललङ् गमु्बाको 
धालमाक महत्ि माथी िलफल गराउने 
। 

 पोष्टर 
 लभलियो  

 पााँचपोखरीको 
धालमाक र 
ऐलतहालिक 
महत्ि िोध्ने 
। 

 रैथाने के्षत्रको 
िणान गना 
लगाउने । 

 लहरेमाने र 
िाङिोललङ् 
गमु्बाको 
धालमाक महत्ि 

१५ 
घ
ण्टा 



मस्यौदा 
 

50 
 

अिन्त्स्थती, 
धालमाक र 
ऐलतहािवक 
न्त्चनारी । 

 िाङिोललङ 
गमु्बाको 
अिन्त्स्थती, 
वकम्बदन्ती 
र महत्ि 

पेशा 
व्यििाय 
र प्रविलध 

 स्थानीय 
प्रविलधको 
अथा भन्न । 

 स्थानीय 
प्रविलध प्रयोग 
गरी 
बनाइएका 
घरायिी 
िामग्रीको 
नाम भन्न । 

 िाना िाना 
िामग्री 
बनाउन  

 स्थानीय 

स्थानीय प्रविलध 
 

 स्थानीय 
प्रविलधको 
महत्ि र 
िंरक्षण 

 िोको, 
िालो, गनु्िी 
काठका 
िामग्री 
बनाउने  

 रािी, पाखी, 
बख्ख ुर 
स्यामा बनेु्न 

 आफ्नो िरपरका स्थानीय प्रविलध 
प्रयोग गरी बनाइएका िामग्री 
न्त्चनाउने ।  

 स्थानीय प्रविलध प्रयोग गरी बाइएका 
िामग्री किरी लनमााण हनु्िन 
िलफल गराउने ।  

 स्थानीय प्रविलधको अथा िताउने । 
 विद्याथीहरुको घरमा कुन कुन 
स्थानीय प्रविलधयिु िामग्री किरी 
किरी बनाइन्िन िोध्न े। 

 स्थानीय प्रविलध प्रयोग गरी लनमााण 
गररएका तानहरुको भ्रमण गराउने ।  

स्थानीय प्रविलधयिु 
िामग्रीको िंकलन  

लभिीयो । 

 

 स्थानीय 
प्रविलध भनेको 
केहो ? कुन 
कुन िामग्री 
कस्तो प्रविलध 
प्रयोग गरी 
बनाइएको ि 
िोध्ने । 

 स्थानीय 
प्रविलध प्रयोग 
गरी 
बनाइएका 
घरायिी 
िामग्रीको 
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प्रविलधको 
महत्ि 
बताउन । 

। 
 पानी घट्ट 
बनाउने र 
थाङ्का लेख्न े
। 

 अभ्याि गराउने । 
 पानी घट्टको अिलोकन गराउने । 
 कक्षा कोठामा थाङ्काको नमूना प्रदशान 
गने । 

 कागजमा थाङ्काको पेन्टीङ् गना 
लगाउने । 

 स्थानीय िामग्रीको महत्िमाथी 
िलफल गराउने । 

नाम िोध्न।े 
 िाना िाना 
िामग्री 
बनाउन 
लगाउने । 

 स्थानीय 
प्रविलधको 
महत्ि 
बताउन 
लगाउने । 

परम्पराग
त, ज्ञान, 
िीप र 
कला   

 कुटानी  र 
वपिानीका 
उपकरणहरु
को  पररचय 
ददन र महत्ि 
बताउन। 
 काठका 
भािाहरुको 
पररचय ददन र 
महत्ि बताउन 

 कुटानी  र 
वपिानीका 
उपकरणहरु
को पररचय 
महत्ि । 
 काठका 
भािाहरुको 
पररचय र 
महत्ि । 

 कुटानी 
वपिानीका 
उपकरणहरु 
: जााँतो, 
वढकी, पानी 
घट्टको 
पररचय , 
महत्ि र 
प्रयोग  
 काठका 
भािाहरु : 
हपे,टोलङ्ग, 
ठेकीको 
पररचय  , 

 कुटानी वपिानीका उपकरणहरु जस्तै : 
जााँतो, वढकी, पानी घट्टको न्त्चत्र ,र 
लभलियो देखाउदै उि िामग्रीको 
बारेमा विद्याथीिाँग प्रश्नोत्तर र िलफल 
गने ।  
  जााँतो, वढकी, पानी घट्टको न्त्चत्र 
बनाउन लगाउने । 
 जााँतो, वढकी, पानीघट्टको महत्ि र 
प्रयोगको बारेमा प्रश्नोत्तर तथा िलफल 
गने । 
  काठका भािाहरु जस्तै : हपे, टोलङ्ग, 
ठेकीको पररचय  गराउदै यीनीहरुको 
घरेल ुप्रयोगको बारेमा प्रश्नोत्तर गने। 
  काठका भािा बनाउने विलधको बारेमा 

 जााँतो, वढकी, 
पानी घट्टको न्त्चत्र 
तथ लभलियो  
 हपे,टोलङ्ग, 
ठेकीको न्त्चत्र , 
पोष्टर तथा 
लभलियो 
  कुटानी  , 
वपिानी र काठका 
उपकरणहरुको 
प्रयोग र महत्ि 
लेन्त्खएका 
कािाबोिा तथा 
पािरपोइन्ट 

 कुटानी 
वपिानीका दईु 
दूई ओटा 
उपकरणहरुको 
नाम लेख्नहुोि ्
।  
  जााँतो, र 
वढकीको न्त्चत्र 
बनाउनहुोि ्। 
  पानी घट्टको 
पररचय ,महत्ि 
र प्रयोग 
लेख्नहुोि ्। 
  काठबाट 
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महत्ि र 
प्रयोग 

बताउन े
 काठका भािाको महत्िको बारेमा 
िलफल गने ।  
 हपे र ठेकीको न्त्चत्र बनाउन लगाउन े
।   

स्लाइिहरु बनाइने घरेल ु
तीन ओटा 
भााँिाको नाम 
लेख्नहुोि ्।  
 हपे र ठेकीको 
दईु दईु ओटा 
प्रयोग ्लेख्नहुोि ्
।  

प्रकोप र 
िातािर
ण 
िंरक्षण 

 हािाहरुी
को अिर 
बताउन। 
 िातारण 
प्रदूषणको 
पररचय ददन 
कारण हरुभन्न। 
 बालबगै
चाको पररचय 
ददन । 

 हािाहरुीको 
अिर 
 िातािरणको 
पररचय 
प्रदूषणका 
कारणहरु 
 बाल बगैचा  

 

 हािाहरुीको 
अिर(मानीि 
, बालीनाली 
, रूख 
विरुिा र 
घर)  
 िातािरण 
प्रदूषण 
पररचय 
  प्रदूषणका 
कारणहरु 
 बाल 
बगैचाको 
पररचय र 
महत्ि  

 

 हािाहरुीको मानीि , बालीनाली , रूख 
विरुिा र घर के कस्तो अिर हनु्ि 
भने्न बारेमा कक्षामा िलफल गने।  
 हािाहरुीको अनभुिको बारेमा 
विद्याथीहरुलाई प्रश्न गरी उनीहरुका 
अनभुि भन्न लगाउने ।  
 हािाहरुीले रुख भाचेको , घर 
भत्काएको, िाना उिाएको , बाली 
लिाएको न्त्चत्र तथा पोष्टर कक्षामा 
प्रस्ततु गरी विद्याथीहरुलाई ब्याख्या 
गना लगाउने । 
 प्रदवुषत र िफा िातािरणको न्त्चत्र तथा 
पोष्टर देखाएर प्रदूषणको पररचय ददने 
।   
 फोहोर मैला भएको न्त्चत्र तथा 
पोष्टरहरु कक्षामा प्रस्ततु गरी यस्तो 

 हािाहरुीले 
मानीि , 
बालीनाली , रूख 
विरुिा र घरमा 
पारेको अिरको 
न्त्चत्र तथा पोष्टर 
 प्रदूवषत 
िातािणको 
न्त्चत्र , पोष्टर तथा 
लभलियो 
  बाल बगैँचाको 
न्त्चत्र, पोस्टर 

 स्थानीय क्षते्रमा 
पाइने ियपत्री, 
गोदािरी, 

 हािाहरुीबाट 
हनुे  दईु ओटा 
अिरहरु 
लेख्नहुोि ्। 
 कक्षाकोठाबाट 
लनस्कने 
फोहोरहरुको 
िून्त्च 
बनाउनहुोि ्। 
 बाल बगैचामा 
लगाउने तीन 
ओटा फूलको 
नाम लेख्नहुोि ्
। 
 प्रदूषण भनेको 
के हो ?  
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फोहोर किरी हनु्ि भने्न बारेमा 
िलफल गने । 
 कक्षाकोठा  , विद्यालय तथा घर 
किरी फोहोर हनु्ि भने्न बारेमा 
िलफल गने । 
 स्थानीय िातािण फोहोर हनुे प्रमखु 
कारण र त्यिबाट मानि स्िास््यमा 
पने अिरको िून्त्च बनाइ कक्षामा 
प्रस्ततु गने ।   
 बगैँचामा रोवपने लबरुिाहरूको नाम 
उदाहरणको ददई प्रस्ततु गने । 
 विद्यालय बाल बगैँचा बनाउनपुने 
कारणको िूची प्रस्ततु गने । 
 बाल बगैँचाबाट हनुे फाइदाहरू 
िलफल गराउने। 
 विद्यालयमा रहेको बाल बगैँचामा 
अिलोकन भ्रमण गराउने । 

मखमली, 
लालपुाते, 
लाललगरुाि, जाई, 
चम्पा आददको 
फूल, पात िा 
लबरुिा िा न्त्चत्र 

 बाल बगैचाबाट 
के फाइदा 
हनु्ि लेख्नहुोि ्
।  

 
 
  

स्िास््य 
र िफाइ  

 

 शदु्ध खाना र 
पत्र ुखानाको 
पररचय ददन 
र  महत्ि 
बताउन 

 पौवष्टक 
खानाको 

 शदु्ध खाना 
र पत्र ु
खानाको 
पररचय र 
महत्ि  

 पौवष्टक 
खानाको 

 शदु्ध खाना 
र पत्र ु
खानको 
पररचय 

 शदु्ध खाना 
र पत्र ु
खाना(जङ्क 

 शदु्ध भोजनका फाइदा र अस्िस्थकर 
भोजनले पयुााउने नोक्िानबारे 
िलफल गराउन े

 कुन कुन  खानामा  लभटालमन, 
प्रोवटन, काबोहाइडे्रट पाइन्ि भनी 
िलफल गराउने  

 स्िस्थकर र अस्िस्थकर खानाका 

 शदु्ध खाना र 
पत्र ुखानका 
नामूना , न्त्चत्र , 
पोष्टर 

 पत्र ुखानाका 
नमनुा तथा 
न्त्चत्र/पोष्टर 

 स्िस्थ र 
अस्िस्थ 
भोजनका 
फाइदा 
बेफाइदा 
बताउन 
लगाउन े
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पररचय ददन   
महत्ि 
बताउन 

पररचय र  
महत्ि   

फुि) को 
िूची 

 िदु्ध िाना र 
पत्र ु
खानाको 
फाइदा र 
पत्र ुखानको 
बेफाइदाहरु, 

 शन्त्ि 
ददने(काबोहा
इडे्रि) , 
बवृद्ध गने 
(प्रोवटन) र 
रक्षा गने 
(लभटालमन) 
खानाका 
प्रकार 

फाइदा र बेफादाको िूची बनाई 
िलफल गराउने। 

 कस्ता कस्ता खानेकुराले शारीररक, 
िृवद्ध गिा , कस्ता खाने कुराले 
शरीरको रक्षा गिा र कस्ता खाने 
कुराले शरीरको बवृद्ध गिा  

 खानेकुराको नमनुा िा न्त्चत्र देखाउदै 
िलफल गराउने ।  

 विद्याथीहरुले एक हप्ता लभत्र खाएका 
खानाको नाम वटपोट गरी शन्त्ि ददने 
, बवृद्ध गने र रक्षा गनेमा बगीकरण 
गना लगाउने ।  

 शन्त्ि ददन े , 
बवृद्ध गने र रक्षा 
गने खानाका 
नमनुा/ नमनुा/ 
पोष्टर  

 स्िस्थ र 
अस्िस्थ 
भोजनको िूची 
बनाउन 
लगाउन े

 काबोहाइडे्रट, 
लभटालमन, 
प्रोवटन कुन 
कुन  
खानेकुरामा 
पाइन्ि, 
िोध्ने।  

 दईु पत्र ु
खानाको नाम 
र त्यिबाट 
हनुे नोक्िानी 
दईु ओटा 
नोक्िानी 
लेख्नहुोि ्।  
  

स्थानीय 
भाषा र 
ललवप 

- स्थानीय  
भाषाको 
पररचय  र 
स्थानीय 

 स्थानीय    
भाषाको 
पररचय 

 स्थानीय(तामा
ङ , ह्याल्मो, 
शेपाा , 
नेपाल) 

 स्थानीय(तामाङ, ह्याल्मो, शेपाा, नेपाल) 
बोल्ने जातजातीहरुको िंख्याबारे कक्षा 
बताउने ।  

 तामाङ , 
ह्याल्मो, शेपाा, 
नेपाल 
भाषीहरुको 

 तल ददइएका 
िा यस्तै प्रश्न 
विद्याथीहरुलाई 
िोध्ने । 
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भाषामा 
अलभिादन 
गना । 

 स्थानीय 
भाषामा 
पररचय र 
अलभिादन  

भाषाको 
पररचय  
 स्थानीय 
भाषा 
(तामाङ , 
ह्योल्मो , 
शेपाा , 
नेपाल) मा 
पररचय र 
अलभिादन 

  तामाङ , ह्योल्मो, शेपाा, र नेपाल भाषा 
बोल्ने जातजातीहरुको पवहरन , न्त्चत्र 
तथा पोष्टर,लभलियो कक्षामा प्रस्ततु गरर 
िलफल गराउने।  

 तामाङ , ह्योल्मो, शेपाा र नपेाल भाषा 
बोल्न ेजातीहरु पााँचपोखरी थाङ्पालको 
कुन कुन गाउाँ/ििामा बिोबाि गिान 
िलफल गने । 

 तामाङ , ह्योल्मो, शेपाा र पालैपालो 
विद्याथीहरुको नाम ,  , थर र उमेर 
भन्न लगाउने। तामाङ, ह्योल्मो, शेपाा, 
नेपाल 

 तामाङ , ह्योल्मो, शेपाा, नेपाल 
तपाईलाई कस्तो , मलाई िञै्च ि, 
शपु्रभात , शभु ददन , शभु रात्री , 
नमस्कार , धन्यिाद, माफ गनुाहोला, 
फेरी भेटौला ,बधाइ ि जस्ता शब्दको 
अभ्याि गराउने  

न्त्चत्र , पोष्टर , 
लभलियो  

 तामाङ , 
ह्योल्मो, शेपाा, 
नेपाल भाषामा 
अलभिादनका 
शब्दहरु 
लेन्त्खएका 
शब्दहरु 

 तामाङ , 
ह्योल्मो, शेपाा 
र नेपाल भाषा 
बोल्नेहरुको 
िंख्या कलत 
ि ? 

 तामाङ , 
ह्योल्मो, शेपाा 
र नेपाल 
बोल्ने 
जालतहरुको 
न्त्चत्र तथा 
पोष्टर 
बनाउनहुोि । 

 तामाङ , 
ह्योल्मो, शेपाा 
र नेपाल 
भापामा 
अलभिादनका 
दईु दईु ओटा 
शब्दहरु लेख 
। 

 तामाङ, 
ह्योल्मो, शेपाा 
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र नेपाल नाम 
र उमेर 
भनु्नहोि ्। 

 

कक्षा ५  

क्षेत्र लिकाइ उपलव्धी  विषयिस्त ु विषयिस्तकुो 
विस्ततृीकरण 

िंभाव्य वक्रयाकलाप न्त्शक्षण 
िामग्री 

मूल्याङ्कन प्रवक्रया पाठ्यभार 

पााँचपोखरी 
थाङ्पाल 
पररचय 

ििाबाट िंपादन 
हनुे कामहरु भन्न 
िक्नेिन । 

गाउाँपाललकाको 
जालतगत 
जनिङ्ख्या भन्न 
िक्नेिन । 

शैन्त्क्षक िंस्थाको 
वििरण भन्न 
िक्नेिन ्। 

 

ििाबाट 
िंपादन गररन े
मखु्य कामहरु  
गाउाँपाललकाको 
जनिंख्या 
वििरण 
शैन्त्क्षक 
िंघिंस्थाको 
वििरण 

 ििाबाट िंपादन गररन े
मखु्य कामहरु 

 गाउाँपाललकाको 
जनिङ्ख्या वििरण  
ििागत जालतगत 

 शैन्त्क्षक िंघिंस्थाको 
वििरणः विद्यालय, 
िामदुावयक अध्ययन 
केन्ि र गमु्बा । 

 ििा कायाालयमा भ्रमण 
गराउने ।  

 ििा कायाालयमा 
नागररक ििापत्र 
पढाउने । 

 ििा िन्त्चि र ििा 
अध्यक्षिाँग भेटाइ 
ििाका कामहरु भन्न 
लगाउने । 

 ििा कायालयले 
िम्पादन गने कामको 
िचुी हेरी िलफल 
गराउने । 

फोटो 

रेकिा 

ििाको 
नागररक 
ििापत्र 

 

ििाबाट िंपादन 
हनुे कामहरु भन्न 
लगाउन।े 

गाउाँपाललकाको 
जालतगत 
जनिङ्ख्या भन्न 
लगाउने । 

शैन्त्क्षक िंस्थाको 
िूची बनाउन 
लगाउने । 
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  ििाध्यक्षको अन्तिााताा 
कक्षामा िनुाउने । 

प्राकृलतक 
स्रोत र 
िम्पदा 

 िनजङ्गलको 
पररचय र 
महत्ि िताउन 

 धपुीको पररचय 
ददन 

 िााँफेको 
पररचय ददन 

 ड्रागन गफुाको 
पररचय ददन 
। 

 िनजङ्गल 
 धपुी 
 िााँफे 
 ड्रागनगफुा 

 िनजङ्गलको पररचय 
र महत्ि 

 धपुीको पररचय 
 िााँफेको पररचय 
 ड्रागन गफुाको 
पररचय 

 आफ्नो गाउाँपाललकामा 
भएका प्रमखु 
िनजङ्गलको नाम 
िताउने । 

 आफ्नो घर नन्त्जकैको 
िनजङ्गलमा कुन कुन 
जनािर बस्िन ्
िलफल गराउने । 

 िनजङ्गलबाट मालनिले 
के पाउाँिन ्िलफल 
गराउने । 

 धपुीको िोट न्त्चनाउने 
।  

 धपुीको रुखबाट के 
के फाइदा हनु्ि िोध्ने 
। 

 िााँफेको न्त्चत्र िवहत 
लभलियोमा नाचेको 
देखाउने । 

 न्त्चत्र 
 लभिी
यो 

 िनजङ्गलबाट 
मानि 
जीिनमा हनुे 
फाइदा भन्न 
लगाउन े

 धपुीको महत्ि 
िोध्ने । 

 िााँफेको 
पररचय ददन 
लगाउने । 

ड्रागन गफुाको 
पररचय ददन 
लगाउने । 

१५  
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 ड्रागन गफुाको 
अिन्त्स्थती, आकृलत र 
महत्िका बारेमा 
िलफल गराउने । 

िंस्कार र 
िंस्कृलत 

 लतज,  
 मातालतथे 
औशँी, 

 कुशे औशँी, 
 हररिोलधनी 
एकादशी र 

 न्िागी कवहले 
र किरी 
मनाइन्ि भन्न 
।  

 लतज,  
 मातालतथे 
औशँी, 

 कुशे 
औशँी, 

 हररिोलधनी 
एकादशी 
र 

 न्िागी 
परम्पराको 

लतज,  
मातालतथे औशँी, 
कुशे औशँी, 
हररिोलधनी एकादशी र 
न्िागी परम्पराको पररचय  

कवहले मनाइन्ि? 
किरी मनाइन्ि? 

 लतज, मातालतथे 
औशँी, कुशे 
औशँी, हररिोलधनी 
एकादशी र  

न्िागी परम्पराको बारेमा 
पालैपालो िमूहमा िलफल 
गराउने । 

 यी चािहरु कवहले 
मनाइन्ि र किरी 
मनाइन्ि लभिीयोको 
िहायताले िलफल 
गराउने । 

 वय चािपिा मनाएको 
अलभनय गना लगाउने 
। 

 चाटा 
 लभलि
यो 

लतज,  
मातालतथे औशँी, 
कुशे औशँी, 
हररिोलधनी 
एकादशी र न्िागी 
कवहले र किरी 
मनाइन्ि िोध्ने । 

१२  

घण्टा 

ऐलतहालिक 
स्थल र 
पयाटन 

 िोयाङ्िकु, 
ह्यङदेनको 
पररचय र 
महत्ि िताउन 

 िोयाङ्िकु
, 

 ह्यङदेन, 
 दोजे 

 िोयाङ्िकु, 
ह्यङदेनको पररचय र 
महत्ि 

 दोजे लाक्पा  

 िोयाङ्िकु र 
ह्यङदेनको बारेमा के 
थाहाि िोध्ने । कहााँ 
पदािन ्भनीददने । के 

पोष्टर र 

लभिीयो 

 िोयाङ्िकु, 
ह्यङदेनको 
पररचय र 
महत्ि िताउन 

१५  
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। 
 दोजे लाक्पा, 
आमायाङ्गरी र 
नौललङ्गेश्वरीको 
पररचय र 
महत्ि भन्न । 

लाक्पा, 
 आमायाङ्ग्
री र 
नौललङ्गेश्वरी 

आमायाङ्ग्री 
नौललङ्गेश्वरीको पररचय 
र महत्ि 

महत्ि ि िताइददने 
। 

 दोजे लाक्पाको फोटो 
मालथ िलफल गराउन े
। उचाइ भन्न 
लगाउने । महत्ि 
माथी िलफल गराउने 
। िलफलको िार 
लनकाली ददने । 

 आमायाङ्ग्री र 
नौललङ्गेश्वरीको 
अिन्त्स्थती उचाइ 
महत्ि मालथ िलफल 
गना लगाउने । 
िलफलको लनस्कषा 
लनकाली ददने । 

लगाउने । 

दोजे लाक्पा, 
आमायाङ्ग्री र 
नौललङ्गेश्वरीको 

पररचय र महत्ि 
भन्न लगाउने । 

पेशा 
व्यििाय र 
प्रविलध 

 फलपूल र 
तरकारीको 
महत्ि भन्न र 
खेलत गने विलध 
िताउन । 
 

फलफूल 
तरकारीको 
पररचय र 
महत्ि 
खेलत गने विलध 
 

✓ वकिी खेलतको 
पररचय 

✓ आल,ु मलुा, काउली, 
िाग, गोलभेँिा, 
स्कुि, लनहरुो र 
च्याउको पररचय 
महत्ि र पवहचान 
गने विलध र खेलत 

 वकिी फल न्त्चनाउने 
।  

 वकिी कहााँ फल्ि र 
किरी लगाइन्ि 
िलफल गराइ 
लनस्कषामा परु् याउने । 

 आल,ु मूला, काउली, 

केही 
फलफूल 
र 
तरकारी
का 

 आफ्नो 
िरपरका 
फलपूल र 
तरकारीको 
महत्ि भन्न 
लगाउने र 
खेलत गने विलध 
प्रदशान गना 
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गने िामान्य अभ्याि 
। 

✓  

िाग, गोलभेँिा, स्कुि, 
लनहरुो र च्याउको 
पररचय महत्ि र 
पवहचान गने विलध 
िलफल गराउने र 
विद्यालयको करेिा 
बारी िा आिपािमा 
खेलत गने िामान्य 
अभ्याि गराउने। 

ताललका 
न्त्चत्र 

लगाउने । 

परम्परागत, 
ज्ञान, िीप 
र कला   

 काष्ठकला, 
मूलताकला, 
न्त्चत्रकला, 
माटाका 
भािााँहरु , 
प्रस्तरकलाको  
पररचय ददन 

 धानको पतुली  
लनमााण गना । 

 पसु्पकलाको 
पररचय ददन र 
अभ्याि गना   

 काष्ठकला, 
मूलताकला, 
न्त्चत्रकला, 
माटाका 
भािााँहरु , 
प्रस्तरकला
को पररचय  

 धानको 
पतुली 
लनमााण 

 पसु्पकला  
पररचय र 
अभ्याि  

 काष्ठकला, मूलताकला, 
न्त्चत्रकला, माटाका 
भािााँहरु , 
प्रस्तरकलाको  चनारी 
र महत्ि 

 धानको पतुली लनमााण 
र प्रयोग 

 पसु्पकला जस्तै: माला 
बनाउने, पषु्प गचु्िाको 
पररचय अभ्याि 
 पषु्पकलाको महत्ि 

 न्त्चत्र , पोष्टर र लभलियो 
देखाउदै काष्ठकला, 
मूलताकला, न्त्चत्रकला, 
माटाका भािााँहरु , 
प्रस्तरकलाको पररचय 
गराउने । 

  काष्ठकला, मूलताकला, 
न्त्चत्रकला, माटाका 
भािाहरु , 
प्रस्थरकलाको 
महत्िको बारेमा 
िलफल गराउने । 

 न्त्शक्षकले धानको 
पतुली लनमााण गरेर 
देखाउाँदै  

 काष्ठ
कला, 
मूलता
कला, 
न्त्चत्र
कला, 
माटा
का 
भािााँ
हरु , 
प्रस्तर
कला
का 
न्त्चत्रह
रु 

 काष्ठकला, 
मूलताकलामा के 
फरक ि ? 
न्त्चत्रकला के 
महत्ि ि ? 

 माटाका भािााँ 
बनाउने तररका 
लेख्नहुोि ्।  

 धानको पतुली 
बनाउनहुोि ्। 

 फूलको माला र 
गचु्िा 
बनाउनहुोि।्  
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विद्याथीहरुलाई िमेत 
ध्नको पतुली लनमााण 
गना लगाउने ।  

 फूलका माला र गचु्िा 
बनाउन अभ्याि गराउने 
। 
 पषु्पकलाको महत्िको 
बारेमा िलफल गराउने 
। 

 धान
को 
पतु
ली  
प्रयोग 

 फूलका 
माला , 
गचु्िा  

प्रकोप र 
िातािरण 
िंरक्षण 

 चयाङको 
पररचय ददन।  

 भकू्षयको 
पररचय ददन। 

 विद्यतुीय 
दघुाटनाका 
बारेमा बताउन 

 िातािरण 
प्रदूषणको पररचय 
ददन र जल 
प्रदूषणको बारेमा 
बताउन। 

 चयाङको 
पररचय 

 भकू्षयको 
पररचय  

 विद्यतुीय 
दघुाटना  

 िातािरण 
प्रदूषणका 
प्रकारको 
पररचय ,  

 जल 
प्रदूषण 

 चयाङको पररचय , 
कारण , अिर र 
िािधानी  

 भकू्षयको कारण , 
अिर र िािधानी  

 विद्यतुीय दघुाटनाका 
कारण , अिर र 
िािधानी  

 िातािरण प्रदूषणका 
प्रकारको पररचय 
  जल प्रदूषण कारण , 
अिर र िािधानीका 
उपायहरु 

 चयाङ न्त्चत्र देखाइ 
ब्याख्या गने ।  

 बादलमा चयाङ 
किरी पिा कारण 
बताउदै यिबाट 
मालनि, जनािर , 
विरुिा तथा घरहरुमा 
कस्तो अिर पिा र 
यिबाट किरी बच्न 
िवकन्ि भने्न बारेम 
न्त्चत्र तथा चाटा 
देखाउदै कक्षामा 
कक्षामा िलफल गने 
।  

 भकू्षयको न्त्चत्र , पोष्टर 

 चया
ङ , 
भकू्षय 
, 
विद्यु
लतय 
दूघाट
ना , 
तथा 
प्रदूष
ण 
( ज
ल , 
माटे 
, 

 चयाङले 
मालनिहरुलाई 
कस्तो अिर 
पदाि? 

 भकू्षय रोक्ने 
मखु्य उपाय के 
हो ? 

 विद्यतुाबाट हने 
दघुाटनाबाट 
बच्न के गनुा 
पिा ? 

 जल प्रदूषण 
भएमा 
मालनिहरुलाई 
के अिर पिा ? 
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तथा लभलियो कक्षामा 
प्रस्ततु गरी िलफल 
गने 

 रुख विरुिा नभएको 
ठाउमा किरी भकू्षय 
हनु्ि न्त्चत्र तथा पोष्टर 
देखाउदै िलफल गने 
। 

 बकृ्षारोपणले भकू्षय 
किरी रोक्न िक्ि 
प्रदशान गरी देखाउन े
।  

 पानी प्रदूषणका स्रोत, 
जस्तै: ढल, नल, 
उद्योगधन्दा, लगुाधनुे, 
मालनि, गाईबस्त ु
नहुाउने गनााले हनुे 
प्रदूषण र िािधानी 
बारेमा िलफल गना। 

 पानी प्रदूषणको अिर 
र पानीका 
स्रोतकहरुको 
िंरक्षणका 
उपायहहरुको बारेमा 

िाय)ु
का 
न्त्चत्र 
, 
पोष्टर 
, 
चाटा 
तथा 
लभलि
यो 
तथा 
पािर 
पोइ
न्ट 
स्लाइ
िहरु  
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िलफल र प्रश्नोत्तर 
गने गराउने । 

स्िास््य र 
िफाइ  

 

 स्थानीय खेलको 
पररचय ददन र 
अभ्याि गना 

 

 स्थानीय 
खेल 
(िण्िीलबयो 
, चङु्गी , 
गट्टा , 
लकुामारी , 
भाले 
जदुाई)को 
पररचय र 
अभ्याि  

 स्थानीय खेल 
(िण्िीलबयो , चङु्गी , 
गट्टा , लकुामारी , 
भाले जदुाई)को पररचय  
र महत्ि 
  िण्िीलबयो , 
चङु्गी , गट्टा , 
लकुामारी , भाले 
जदुाई खेलको लनयम 
र िािधानी 
 स्थानीय खेल 
(िण्िीलबयो , चङु्गी , 
गट्टा , लकुामारी , 
भाले जदुाई)को 
अभ्याि 

 िण्िीलबयो , चङु्गी 
, गट्टा , लकुामारी , 
भाले जदुाई खेलको 
न्त्चत्र , पोष्टर लभलियो 
कक्षामा प्रस्ततु गरी 
िलफल गराउने । 
 िण्िीलबयो , चङु्गी 
, गट्टा , लकुामारी , 
भाले जदुाई खेल खेल्ने 
लनयम र तररका र 
िािधानीका बारेमा 
बताउने। 
 स्थानीय खेलको 
महत्िको बारेमा 
िलफल गने । 
  िण्िीलबयो , चङु्गी 
, गट्टा , लकुामारी , 
भाले जदुाई खेलको 

 िण्िी
लबयो 
, 
चङु्गी 
, 
गट्टा 
, 
लकुा
मारी 
, 
भाले 
जदुा
ई 
खेल
को 
न्त्चत्र 
, 
पोष्टर 
र 
लभलि
यो  

 चार ओटा 
स्थानीय खेलको 
नाम के हो ? 
 भाले 
जदुाइ र चङु्गी 
खेल्ने तररका 
भनु्नहोि ्। 
 स्थानीय 
खेलको तीन 
ओटा महत्ि 
लेख्नहुोि ्। 
 िण्िीलबयो 
खेलको 
िािधानी 
लेख्नहुोि।्  
 लकुामारी  
खेलको लनयम 
भनु्नहोि ्। 
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िमूहगत अभ्याि 
गराउने । 
 खेलको  प्रलतस्पधाा 
गराउने गराइ पषृ्ठपोषण 
तथा स्यािािी ददने । 

 स्था
नीय 
खेल
को 
बारे
मा 
तयार 
गरे
का 
स्ला
इिह
रु 

स्थानीय 
भाषा र 
ललवप    

 नेपाल/नेिा: 
भाषाको 
पररचय ददन 

 नेपाल भाषामा 
आफ्नो पररचय 
ददन। 

 नेपाल 
भाषाको 
पररचय  

 रञ्जना 
ललपीको 
पररचय 

 नेपाल 
भाषामा 
पररचय   

 नेपाल भाषाको 
पररचय  

 रञ्जना ललपीः 
 स्िर, िणा , व्यञ्जन 
,िणा मात्रा,   
लिष्टाचार शब्दहरु, 

  िामान्य िनुाइ, 
बोलाइ, पढाइ र 
लेखाइ अभ्याि 

 नेपाल भाषाको पररचय 
ददन।े 

 नेपाल भाषाको भाषा 
उत्पती , प्रयोग र 
प्रयोग गने जातीको 
जानकारी  ददने । 

  पााँचपोखरी थाङपालमा 
नेपाल भाषा बोल्ने 
जातीहरु बिोबाि गने 
स्थान , निेार जातीले 
लगाउने जातीगत 

 नेिार 
जाती
को 
न्त्चत्र , 
पोष्टर 
तथा 
लभलियो 
, 
 रञ्जना 
ललवप
को 
श्वर , 

 पााँचपोखरी 
थाङपालमाको 
कुन कुन 
ििाहरुमा 
नेिार 
जातीहरुको 
बिोबाि 
रहेको ि ? 

 नेिार भाषा 
तपाईको 
पररचय 
ददनहुोि । 

 ८ 
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पोषाकको बारेमा पोष्टर 
, न्त्चत्र , लभलियो 
कक्षामा देखाइ 
िलफल गने । 

 रञ्जना ललवप र यिको 
स्िर, िणा , व्यञ्जन 
,िणा , मात्राको बारेमा 
िलफल गदै िामान्य 
अभ्याि गराउने । 

 नेपाल भाषामा आफ्नो 
िामान्य पररचय ददन 
अभ्याि गराउने ।  

 नेिार पररिारमा दैलनक 
जीिनमा प्रयोगमा 
आउने िामान्य 
घरायिी शब्दहरुको 
बोल्ने र लेख्न ेअभ्याि 
गराउने । 

ब्यञ्जन 
र 
दैलनक 
जीिन
मा 
प्रयोग
का 
शब्दह
रु 
लेन्त्खए
का 
शब्द 
पन्त्त्त 
तथा 
िाक्य 
पन्त्त्तहरु  

 रञ्जना ललवपमा 
स्िर र ब्यञ्जन 
िणा कलत कलत 
हनु्ि ? 

 रञ्जना ललवपमा 
दैलनक 
जीिनमा प्रयोग 
गररने पााँच 
ओटा शब्दहरु 
लेख्नहुोि ।   
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कक्षा ६  

क्षेत्र लिकाइ उपलव्धी  विषयिस्त ु विषयिस्तकुो 
विस्ततृीकरण 

िंभाव्य वक्रयाकलाप न्त्शक्षण 
िामग्री 

मूल्याङ्कन प्रवक्रया पा. 
भा. 

पााँचपोखरी 
थाङ्पाल 
पररचय 

 िेिामूलक र 
उत्पादनमूल
क पेशा 
न्त्चनी 
विशेषता 
िताउन । 

 स्थानीय 
िरकार 
िञ्चालनको 
िाधारण 
प्रवक्रया 
िताउन । 

 गाउाँ न्यावयक 
िलमलतको 
काम कताव्य 
र अलधकार 
भन्न । 

 प्रमखु पेशा र 
लतनका 
विशेषता । 

 स्थानीय 
िरकारको 
पररचय । 

 प्रमखु 
शैन्त्क्षक 
िंस्थाको 
पररचय । 

 

 प्रमखु पेशा (कृवष, 
घरेल ुउद्योग, 
नोकरीः  न्त्शक्षण, 
कमाचारी, िेना, 
प्रहरी, स्िास््यकमी 
) को पररचय । 

 अन्य पेशाः 
व्यापार, लनमााण 
िम्बन्धी काया, 
लिकामी, िकमी, 
कपिा बनेु्न कामको 
विषषेता । 

 स्थानीय िरकारको 
पररचयः 
कायापाललका, गाउाँ 
पररषद्, न्यावयक 
िलमलत 

 प्रमखु शैन्त्क्षक 
िंस्थाको पररचयः 
गोल्मेश्वरी आ.वि, 

 आफ्नो पररिारले अपनाउने 
पेशा लिमेकीले अपनाउने 
पेशा र आफूले जानेका 
अन्य पेशाको िून्त्च बनाउन 
लगाउने ।  

 फरक फरक पेशाका 
कामको प्रकृलत र िेिाको 
प्रभािका बारेमा िलफल 
गराउने । 

 लबलभन्न पेशा गरेका न्त्चत्र र 
लभिीयो प्रदशान गने ।  

 उत्पादनमलुक पेशा र 
िेिामूलक पेशाका 
विशेषता िवहत िुयाउन 
लगाउने ।  

 गाउाँपाललकाको भ्रमण 
गराउने र गाउाँपाललकाको 

 लबलभन्न 
पेशा 
झन्त्ल्कने 
न्त्चत्रहरु 

 पेशा 
गरररहे
का 
मालनि 
देन्त्खने 
लभलियो 

 गाउाँपरर
षद् 
िञ्चालन 
लनदेन्त्श
का । 

 विद्यालय
का 

प्रमखु पेशाको 
िून्त्च बनाउन 
लगाउने । 

िेिामलुक र 
उत्पादनमूलक 
पेशामा लभन्नता 
देखाउन लगाउन े 

पेशाका लबलभन्न 
विशेषता भन्न 
लगाउने ।  

गाउाँकाया 
पाललकाको 
लबलभन्न 
एकइहरुको नाम 
भन्न लगाउने ।  
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 गाउाँपाललका
का प्रमखु 
शैन्त्क्षक 
िंस्थाको 
पररचय ददन 
। 

 

श्री थाङ्पालधाप मा 
वि र श्री 
थाङ्पालभ्याली मा 
वि । 

िंरचनामालथ िलफल, 
प्रदशान र प्रिचन गराउने 
। 

 गाउाँपाललकाका उपाध्यक्ष 
िा बाट न्यावयक एकाइका 
कमाचारीबाट न्यावयक 
फैिलाको विलध भन्न 
लगाउने । 

 गोल्मेश्वरी आ.वि 
थाङ्पालधाप मा वि र 
थाङ्पालभ्याली मा वि को 
अिन्त्स्थलत स्थापना 
िञ्चाललत कक्षा र अन्य 
विशेषता िलफल गराउने 
। थाङ्पालभ्याली मा वि 
को भ्रमण गराउन े। 

प्रोस्पेक्ट
ि ।  

गाउाँन्यावयक 
िलमलतको काया 
िणान गना 
लगाउने । 

प्रमखु 
विद्यालयको 
पररचय ददन । 

 

प्राकृलतक 
स्रोत र 
िम्पदा 

   खोलाको 
पररचय 

 जलििटुीको 
पररचय 

 राविय 
लनकुञ्जको 

 इन्िािती, याङ्ग्री, 
लाके, हााँिीखोला 
र महादेि 
खोलाको पररचय 

 याचाागमु्बा, 
न्त्चराइाँतो, 

 यी खोलाको उत्पती र 
अन्त्यस्थान भन्ने । यी 
अिन्त्स्थती न्त्चनाउन े। 

 यी खोलाबाट प्राप्त 
िवुिधामाथी िलफल 

 फोटो 
 लभिीयो 
 जालिबु
टीका 
नमूना  

 यहााँका प्रमखु 
खोलाको 
पररचय ददन 
लगाउने । 

 जलििटुीको 
नाम र 
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पररचय । धिीङ्गारे, वटमरु, 
पााँचऔलेँ, 
पदमचाल र 
जटामिीको 
पररचय र महत्ि 
। 

 लाङटाङ राविय 
लनकुञ्जको पररचय 

गराउने । 
 यी खोलाले विगतमा 
परु् याएका क्षलत स्मरण 
गराउाँदै िािधानीका उपाय 
िताउने । 

 जालिबटुीको नमूना िा 
न्त्चत्र िा लभलियो देखाउने 
।  

 जलिबटुीको अलग अलग 
प्रयोग िताउने । 

 जलिबटुीको पाइनठेाउाँ 
िताउने । 

 जलिबटुीको फाइदा  
िलफल गराउने । 

 लाङटाङ राविय लनकुञ्जको 
अिन्त्स्थती के्षत्रफल पाइने 
प्रमखु िोट विरुिा र 
जनािर तथा पन्िीहरुको 
नाम भन्न ।  

 लाङ्टाङ राविय लनकुञ्जको 
न्त्चत्र बनाउन लगाउन े। 

महत्ि भन्न 
लगाउने । 

 राविय 
लनकुञ्जको 
पररचय ददन 
लगाउने । 
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 राविय लनकुञ्जले यि 
पाललकामा पाने प्रभाि 
िलफल गराउने ।  

 उिेश्यमूलक शैन्त्क्षक भ्रमण 
गराउने । 

िंस्कार र 
िंस्कृलत 

 प्रमखु 
स्थानीय 
जात्राको 
पररचय ददन 
। 

 प्रमखु जात्रा 
र पिाको 
पररचय 

 केही जात्रा तथा 
पिाको पररचयः 
क) जनैपून्त्णामा, 
गाईजात्रा, 
माघीजात्रा, 
महादेि वपाँिी 
जात्रा र िेज ु
जात्रा। 
ख) रामनिमी 
मेला, 
बालाचतदुाशी, 
लाखेनाच, बेठी, 
कुलपूजा र देिाली 
। 
 
 

 आफ्नो िरपर मनाइने 
केही पिा र जात्राहरुको 
नाम र मनाइने िमय तथा 
तररका मालथ न्त्चत्र 
िलफल र लभलियो 
प्रदशानको िहयोगबाट 
िलफल गराउने ।  

 केवह जात्रामा गररन े
झााँकीको अलभनय प्रदशान 
गने । 

 पिा िा जात्रा लागेको 
बेलामा अिलोकन गराउने 
। 

 न्त्चत्र 
 लभिीयो 

जात्रा तथा पिाको 
नाम भन्न 
लगाउने । 
कुन पिा र जात्रा 
कवहले, कहााँ र 
किरी मनाइन्ि 
िोध्ने । 
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ऐलतहालिक 
स्थल र 
पयाटन 

 ड्रागन गफुा 
र 
थामिााँिाको 
पररचय ददन 
। 

 ढुपकु र 
ठूलो ढुङ्गाको 
पररचय ददन 
। 

 मेन्िु र 
िेत्राितीको 
पररचय ददन 
। 

 ड्रागन गफुा, 
थामिााँिा, 
ढुफुक, ठूलो 
ढंुगा, मेन्िु 
र िेत्रािती 

 ड्रागन गफुा, 
थामिााँिा, ढुफुक,  
ठूलो ढंुगाको 
पररचय र महत्ि  

 मेन्िु र िेत्राितीको 
पररचय र महत्ि 

 अिन्त्स्थती, उचाइ, 
आकृती,  

पयाटकीय र आलथाक महत्ि 
। 

   १५  

घण्टा  

पेशा 
व्यििाय र 
प्रविलध 

 पशपुालन 
व्यििायको 
आलथाक 
महत्ि 
िताउन । 

 भेिा, बाख्रा 
र बङ्गुरपालन 
व्यििायको 
िंन्त्क्षप्त 

 पशपुालन 
व्यििाय 

 भेिा बाख्रा र 
बङ्गुरपालन 
व्यििाय 

 हााँि कुखरुा 
टकी र 
बट्टाइ पालन 
व्यििाय 

 पशपुालन व्यििाय 
(याक, चौँरी, गाइ 
र भैँिी)  

 भेिा, बाख्रा र 
बङ्गुरपालन व्यििाय 

 हााँि, कुखरुा, टकी 
र बट्टाइ पालन 
व्यििाय 

 मािा र मौरीपालन 

 आफ्नो िरपरका गाई र 
भैँिी पालन गररएका 
गोठमा भ्रमण गराइ 
अिलोकन गराउन े। 

 मानि जीिनमा याक, 
चौँरी, गाइ र भैँिी 
पालनको महत्ि 
िलफल गराउने । 

न्त्चत्र 

फोटो 

लभिीयो  

 पशपुालन 
व्यििायको 
आलथाक 
महत्ि 
िताउनहुोि 
। 

 भेिा, बाख्रा 
र बङ्गुरपालन 
व्यििायको 
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पररचय ददन 
। 

 कुखरुा पालन 
गरी देखाउन 

 मािा र मौरी 
पाल्ने ठाउाँ 
भन्न ।  

  

 मािा र 
मौरीपालन 
व्यििाय 

व्यििायको पररचय, 
महत्ि र प्रिधानका 
उपायहरु 

 नन्त्जकैको गोठमा भ्रमण 
गराइ भेिा, बाख्रा र 
बङ्गुरपालन व्यििाय गने 
विलध अलग अलग 
िलफल गराउने । 

 न्त्चत्रको िहायताबाट 
हााँि, कुखरुा र टकी 
पालन व्यििाय िलफल 
गराउने । 

 लभिीयोको िहायताले 
मािापालन र 
मौरीपालनका विलध 
िताउने । 

िंन्त्क्षप्त 
पररचय ददन ु
होि।् 

 मािा र मौरी 
पाल्ने ठाउाँ 
भनु्नहोि । 
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परम्परागत, 
ज्ञान, िीप र 
कला   

 स्िाददला खाने 
कुराको पररचय 
ददन । 

  िखु्खा 
तरकारी 
बनाउने तररका 
बताउन र 
अभ्याि गना । 

 घरेल ुपेय पदाथा 
बनाउने तररका 
भन्न ।  

 घरेल ुस्िाददला 
खाने कुराको 
पररचय  

  िखु्खा 
तरकारी 
बनाउने 
तररकाको 
अभ्याि  

 घरेल ुपेय 
पदाथा 
जानकारी  

 स्िाददला खाने कुरा 
(अचार, मााँिा , 
लततौरा) को पररचय र 
अभ्याि 

  िखु्खा तरकारी 
(गनु्िकु, चाना, 
लिन्की , मस्यौरा)को 
पररचय र अभ्याि  

 पेय पदाथा (घरेल ुमददरा 
, ििात , मोवह)  
उत्पादनको पररचय र 
महत्ि  

 घरमा बनाइने स्िाददला 
खानेकुरा जस्तै अचार, 
मााँिा , लततौरा) को  न्त्चत्र 
देखाउदै गराउने ।  

 अचार, मााँिा , लततौरा 
बनाउने तररका बताउन े। 

 अचार, मााँिा , लततौरा 
बनाउने अभ्याि गराउने । 

 गनु्िकु, चाना, लिन्की , 
मस्यौरा) को  नमनुा 
देखाउदै पररचय गराउने ।  

 घरमा िखु्खा तरकारी 
खाएको अनभुि भन्न 
लगाउने ।  

 गनु्िकु, चाना, लिन्की, 
मस्यौरा बनाउन अभ्याि 
गराउने 

 घरेल ुपेय पदाथा जस्तै: 
घरेल ुमददरा , ििात , 
मोवह बनाउने तररका र 
उि पेय पदाथा खाएको 
अनभुि भन्न लगाउने । 

 घरेल ुमददरा , ििात , 
मोवह उत्पादनको तररका र 
महत्िको बारेमा िलफल 
गराउने । 

 अचार, मााँिा, 
लततौराको न्त्चत्र 
र नमनुा   

 गनु्िकु, चाना, 
लिन्की, 
मस्यौराको न्त्चत्र 
र नमनुा 

 घरेल ुमददरा , 
ििात ,मोवहको 
नमनुा 

 अचार 
बनाउने 
तररका 
भनु्नहोि ्। 

 मााँिा र 
लततौरामा के 
फरक ि ?  

 मािा , 
गनु्िकु र 
लिन्की 
बनाएर 
कक्षामा 
प्रदशान 
गनुाहोि ्। 

 ििात र मोवह 
बनाउने 
तररका 
लेख्नहुोि ्।  

 घरेल ुपेय 
पदाथाको तीन 
ओटा फाइदा 
लेख्नहुोि ्। 
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प्रकोप र 
िातािरण 
िंरक्षण 

 प्रकोप 
न्यनुीकरणको  
पररचय ददन। 

 िातािरण 
िंरक्षणको 
उपाय भन्न। 

 हररत 
विद्यालयको 
आिश्यकता र 
महत्ि 
बताउन। 

 प्रकोप 
न्यनुीकरणका 
उपायहरु 

 िातािरण 
िंरक्षणको 
उपायहरु 

 हररत 
विद्यालयको 
अिधारणा  

  

 प्रकोप न्यूनीकरणको 
पररचय 

 स्थानीय स्तरमा रहेका 
प्रकोप जोन्त्खमको 
पवहचान , 
आिश्यकता र महत्ि  

 िातािरण िंरक्षणका 
उपायहरु: ब्यन्त्ि , 
िंस्था र स्थानीय 
िरकारबाट हनुे 
प्रयािहरु,  

 हररत विद्यालयको 
अिधारण र अभ्याि: 
हररयाली प्रिधान, 
फोहोर ब्यिस्थापन ,  
उजाा मैलत्र विद्यालय , 
पानी व्यिस्थापन र 
िफाई , लिकाई 
केन्िको विकाि , 
इको क्लि  

 प्रकोप न्यनुीकरणको 
पररचय, आिश्यकता र 
महत्िका बारेमा प्रस्तलुत, 
िलफल, न्त्चत्र, पोस्टर र 
श्रव्यदृश्यका िामग्रीमाफा त 
स्पस्ट पाररददने । 

 स्थानीय स्तरमा रहेका 
िम्भावित जोन्त्खमको िूची 
प्रस्ततु गरी वकन जोन्त्खम 
भलनएको हो स्पष्ट पाररददन े

 िम्भावित प्रकोप 
न्यूनीकरण गना 
अपनाउनपुने प्रवक्रयाका 
बारेमा िलफल गराउन े

 िातािरण िंरक्षण गनाका 
लालग ब्यन्त्ि, िंस्था र 
स्थानीय िरकारबाट हनुे 
प्रयािहरु नीलतगत प्रयाि 
तथा िचेतानामलुक 
कायाक्रमको बारेमा 
जानकारी गराउने । 

 िातािरण विनाि हुाँदाका 
हानी नोक्िानीको बारेमा 
न्त्चत्र तथा लभलियो प्रस्ततु 

 प्रकोप , 
िातािरण 
िंरक्षण र 
हररत 
विद्यालयिंब
न्धी  न्त्चत्र , 
पोष्टर , 
लभलियो  , 
पािर पोइन्टक 
स्लाइिहरु  

 प्रकोप  
न्यूनीकरणका 
दईु ओटा 
उपायहरु 
लेख्नहुोि ्। 

 िातािरण 
िंरक्षणाका 
तीन 
उपायहरु के 
के हनु ? 

 हररत 
विद्यालयका 
६ ओटा 
आयामहरु 
लेख्नहुोि । 

 हररत 
विद्यालय 
लनमााण गने 
काया योजना 
बनाइ प्रस्ततु 
गनुाहोि ।  
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गरी िलफल गने। 
 हररत विद्यालयको बारेमा 
नेपाल प्रकृलत पाठशालाले 
लनमााण गरेको लमलियो: 
https://youtu.be/3Ni

BEzlobns  कक्षामा 
प्रस्ततु गरी िलफल 
गने। 

 हररत विद्यालयको 
अिधारणा र यिका ६ 
ओटा आयामहरु 
(हररयाली प्रिधान, फोहोर 
ब्यिस्थापन ,  उजाा मैत्री 
विद्यालय , पानी 
व्यिस्थापन र िफाई , 
लिकाइ केन्िको विकाि , 
इको क्लि)को बारेमा 
पोष्टर र पािर पोइन्ट 
स्लाइि बनाएर िामग्री 
प्रस्ततु गरी िलफल 
गने।   

 हररत विद्यालय लनमााणको 
कायायोजना र अभ्यािका 
बनाइ अभ्याि गराउने । 
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स्िास््य र 
िफाइ  

 

 स्थानीय उपचार 
पद्धती र धामी 
झाक्री प्रथाको 
पररचय   
 स्थानीय 
उपचारमा 
जलिबटुीको 
प्रयोग गने 
तररका बताउन  

 स्थानीय उपचार  
र  धामी झाक्री 
प्रथा  
 काम्रोको पररचय  
 स्थानीय 
उपचारमा 
जलिबटुीको 
प्रयोग 

 स्थानीय उपचार 
पद्धतीको पररचय 
 धामी झाक्री प्रथाको 
पररचय 
  काम्रो बाध्ने प्रथाको 
पररचय र महत्ि 
 स्थानीय उपचारमा  
जलिबटुी(गजुो , 
रुददलो , 
बनमारा ,चमेलीको 
पात, टोटेलो, 
अम्बकको पात , 
लिमलको बोक्रा , 
लिन्त्प्लकान ) को 
प्रयोग   

 स्थानीय उपचार पद्धतीको 
बारेमा विद्याथीहरुको 
अनभुि भन्न लगाउने ।  
 स्थानीय उपचार पद्धतीको 
महत्िको बारेमा िलफल 
गने । 
 धामी झाक्रीको फोटो तथा 
लभलियो प्रस्ततु गरी 
उनीहरुको अनभुि भन्न 
लगाउने ।  
 धामी झाक्री प्रथा र धामीले 
उपचार गने तररकाको 
विश्लषेणात्मक िलफल गने 
।   
  काम्रो बाध्ने प्रथाको 
पररचय  दददै यिको 
महत्िको बारेमा बताउने ।  
 काम्रो बाध्ने तरीकाको 
प्रदशान गरी अभ्याि गराउन े
।  
 स्थानीय उपचारमा  
जलिबटुी(गजुो , रुददलो , 
बनमारा ,चमेलीको पात, 
टोटेलो, अम्बकको पात , 

 धामी झाक्री 
फोटो तथा 
लभलियो 

 काम्रोको न्त्चत्र 
 स्थानीय 
जलिबटुी 
(गजुो , 
रुददलो , 
बनमारा ,चमे
लीको पात, 
टोटेलो, 
अम्बकको 
पात , 
लिमलको 
बोक्रा , 
लिन्त्प्लकान ) 
को नमनुा तथा 
न्त्चत्र    

 स्थानीय 
उपचारमा  
धामीझाक्री
को के 
महत्ि ि? 

 काम्रो 
भनेकको के 
हो ? 

 काम्रो किरी 
बनाइन्ि  

 स्थानीय 
उपचारमा 
प्रयोग गररने 
५ ओटा 
जलिबटुीको 
नाम लेख्नहुोि ्
।  

 कुनै ३ ओटा 
जलिबटुीको 
नाम र उि 
जिीबवुट कन 
कुन रोगको 
उपचारमा 
प्रयोग 
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लिमलको बोक्रा , 
लिन्त्प्लकान ) को प्रयोगको 
महत्ि दशााउदै उि 
जलिबटुीको नमूना िा न्त्चत्र 
देखाउदै कुन कुन 
जलिबटुी कुन कुन रोगको 
उपचार गना प्रयोग ्गररन्ि 
िलफल गने ।     

गररन्ि 
लेख्नहुोि ।  

स्थानीय भाषा 
र ललवप    

 तामाङ ,  
ह्योल्मो  र 
शेपाा भाषाको 
पररचय ददन । 

 िम्भोटा 
ललपीको पररचय 
ददन । 

 िम्भोटा  
ललपीमा 
िामान्य शब्द 
लनमााण गना । 

 तामाङ , ह्योल्मो 
र शेपाा भाषाको 
पररचय 
 ,िम्भोटा ललपीको 
पररचय । 
 स्िर, िणा , 
व्यञ्जन ,िणा 
मात्रा,    
 िम्भोटा ललपीमा 
िामान्य शब्दको 
लनमााण 

 तामाङ ,  ह्योल्मो  र 
शेपाा भाषाको पररचय , 
उत्पती , प्रयोग र 
प्रयोग गने जातीहरुको 
जातीको जानकारी 

 िम्बोटा ललपीको 
पररचय(स्िर, िणा , 
व्यञ्जन ,िणा मात्रा) , 

  तामाङ  ह्योल्मो र 
शेपाा भाषा तथा  
िम्भोटा  भाषामा 
दैलनक प्रयोगका 
िामान्य शब्दहरुको 
लनमााण । 

 तामाङ ,  ह्योल्मो  र 
शेपाा: भाषाको पररचय 
ददन।े 

 तामाङ ,  ह्योल्मो  र 
शेपााको भाषा उत्पती , 
प्रयोग र प्रयोग गने 
जातीको जानकारी  ददने 
। 

  पााँचपोखरी थाङपालमा 
तामाङ ,  ह्योल्मो  र शेपाा 
जातीहरु बिोबाि गने 
स्थान , लगाउने जातीगत 
पोषाकको बारेमा पोष्टर , 

 तामाङ ,  
ह्योल्मो  र शेपाा 
जातीको न्त्चत्र , 
पोष्टर तथा 
लभलियो ,  
 िम्भोटा  
ललवपको श्वर , 
ब्यञ्जन र दैलनक 
जीिनमा 
प्रयोगका 
शब्दहरु 
लेन्त्खएका शब्द 
पन्त्त्त तथा िाक्य 
पन्त्त्तहरु  

 पााँचपोखरी 
थाङपालमाको 
कुन कुन 
ििाहरुमा 
तामाङ ,  
ह्योल्मो  र 
शेपाा: 
जातीहरुको 
बिोबाि 
रहेको ि ? 

 तामाङ , 
ह्याल्मो र 
शेपाा: भाषा 
पररचय 
ददनहुोि । 
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न्त्चत्र , लभलियो कक्षामा 
देखाइ िलफल गने । 

 िम्भोटा  र यिको स्िर, 
िणा , व्यञ्जन ,िणा , 
मात्राको बारेमा िलफल 
गदै िामान्य अभ्याि 
गराउने । 

 तामाङ ,  ह्योल्मो  र शेपाा 
भाषामा आफ्नो िामान्य 
पररचय ददन अभ्याि 
गराउने ।  

 तामाङ ,  ह्योल्मो  र शेपाा 
पररिारमा दैलनक जीिनमा 
प्रयोगमा आउने िामान्य 
घरायिी शब्दहरुको बोल्न े
र लेख्न ेअभ्याि गराउने । 

 िम्भोटा  
ललवपमा स्िर 
र ब्यञ्जन िणा 
कलत कलत 
हनु्ि ? 

 िम्बोटा 
ललवपमा 
दैलनक 
जीिनमा 
प्रयोग गररने 
पााँच ओटा 
शब्दहरु 
लेख्नहुोि ।   
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कक्षा ७  

क्षेत्र लिकाइ उपलन्त्व्ध  विषयिस्त ु विषयिस्तकुो 
विस्ततृीकरण 

िंभाव्य वक्रयाकलाप न्त्शक्षण 
िामग्री 

मूल्याङ्कन प्रवक्रया पा. भा. 

पााँचपोखरी 
थाङ्पाल 
पररचय 

 गाउाँपाललकाको 
िंस्थागत 
िंरचना बनाइ 
प्रस्ततु गना । 

 स्थनीय तहमा 
पदालधकारी 
चयन प्रवक्रया 
विलध भन्न  । 

 गाउाँपाललकाबाट 
िम्पादन हनु े
मूख्य मूख्य 
कायाहरुको िूची 
बनाउन । 

 गाउाँपाललकाका 
विषयगत 
शाखाको नाम 
िवहत लतनका 
मूख्य काम भन्न 
। 

गाउाँपाललकाको 
िंस्थागत 
िंरचना । 
स्थनीय 
लनकायका 
पदालधकारी 
चयन प्रवक्रया 
। 
गाउाँपाललकाका 
प्रमखु कायाहरु 
। 

 गाउाँपाललकाको 
िंस्थागत िंरचना । 

 स्थनीय तहमा 
पदालधकारी चयन 
प्रवक्रया । 

 गाउाँपाललकाबाट 
िम्पादन हनु ेमखु्य 
मखु्य कायाहरु । 

 गाउाँपाललकाका 
विषयगत शाखा र 
तीनका नाम िवहत  
मूख्य काम । 

 गाउाँपाललकाको 
िंस्थागत िंरचनाको 
चाटा प्रदशान गरी 
कक्षा िलफल गराउने 
। 

 स्थानीय तहमा 
पदालधकारी चयन 
प्रवक्रया किरी हनु्ि 
भनी ददने । 

 गाउाँपाललकाबाट 
िम्पादन हनु ेमखु्य 
मूख्य कामको िूची 
प्रदशान गराइ कक्षा 
िलफल गराउने । 

 गाउाँपाललकाको प्रमखु 
कायाका बारेमा 
पाललकाका 

 फोटो 
 िूची िा 
ताललका 
। 

 लभलियो 
  

 गाउाँपाललकाको 
िंस्थागत िंरचना 
बनाउनहुोि । 

 स्थनीय तहमा 
पदालधकारी चयन 
किरी हनु्ि ? 

 गाउाँपाललकाबाट 
िम्पादन हनु े
मूख्य मूख्य 
कायाहरुको िूची 
बनाउनहुोि । 

 गाउाँपाललकाका 
विषयगत शाखाको 
नाम िवहत 
लतनका मूख्य 
काम भनु्नहोि ्। 
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पदालधकारीलाई 
कक्षामा आमन्त्रण 
गराइ प्रश्नोत्तर गराउने 
। 

 गाउाँपाललकाको 
विषयगत शाखाका 
नाम खलेुको ताललका 
प्रदशान गने र कक्षा 
िलफल गराउने । 

 विषयगत शाखाका 
नाम भनीददन े। 
स्थानीय तहको 
पदालधकारी चयन, 
िंरचना र प्रमखु काम 
िमेटीएको लभलियो 
प्रदशान गने ।  

प्राकृलतक 
स्रोत र 
िम्पदा 

 पााँचपोखरीको 
भौगोललक, 
आलथाक, 
धालमाक तथा 
पयाटकीय 
महत्ि भन्न । 

 पााँचपोखरी 
 िामदुावय
क िन 

 केही 
जङ्गली 
जनािरहरु 

 पााँचपोखरीको पररचय 
र महत्ि 

 िामदुावयक िनको 
पररचय 

 स्थानीय जनजीिनमा 
बााँिखका  र िखुाङ 

 पााँचपोखरीको लभलियो 
प्रदशान गने । 

 लभलियो हेरी 
पााँचपोखरीको 
भौगोललक, आलथाक, 

 फोटो  
 लभलियो  
 ताललका 

 पााँचपोखरीको 
आलथाक, धालमाक 
तथा पयाटकीय 
महत्ि झन्त्ल्कने 
गरी िाथीलाई 
न्त्चठी लेख। 
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 िामदुावयक 
िनको 
पररभाषा ददन 
। 

 बााँिखका  र 
िुखाङ 
िामदुावयक 
िनको आलथाक 
तथा 
पयाािरणीय 
महत्ि िताउन  
। 

 रातोपाण्िा, 
दमु्िी र 
बाँदेलको 
िामान्य 
न्त्चनारी ददन । 

िामदुावयक िनको 
महत्ि 

 रातोपाण्िा, दमु्िी र 
बाँदेलको पररचय र 
महत्ि 

धालमाक तथा पयाटकीय 
महत्ि मालथ कक्षा 
िलफल गराउने । 

 िामदुावयक िनको 
अथा िताउने । 

 बााँिखका  र 
िामदुावयक िनको 
फोटो प्रदशान गने । 

 स्थानीय जनजीिनमा 
बााँिखका  र िखुाङ 
िामदुावयक िनले 
परु् याएको फाइदा 
िलफल गराउने । 

 रातोपाण्िा, दमु्िी र 
बाँदेलको फोटो िवहत 
शरररको िनोट, खाना 
र िािस्थान न्त्चनाउन े
। 

 स्थानीय 
िमदुायमा 
िामदुावयक िनको 
योगदान 
लेख्नहुोि।्  

 रातोपाण्िाको 
न्त्चनारी दश 
िाक्यमा लेख्नहुोि ्
।  

िंस्कार र 
िंस्कृलत 

 वहन्द ुिंस्कार 
र िंस्कृलतको 
पररचय ददन 
। 

 वहन्द ु
िंस्कार र 
िंस्कृलत 

वहन्द ुिंस्कार र 
िंस्कृलतको पररचय, 
महत्ि र िंरक्षण 

 वहन्द ुिंस्कार र 
िंस्कृलतको महत्ि र 
िंरक्षण झन्त्ल्कने फोटो 
र लभलियो प्रदशान 

 फोटो 
तथा 
लभलियो  

जनजीिनमा  वहन्द ु
धमा र िंस्कारको 
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 महत्ि िणान 
गना  

 िंरक्षणका 
विलधहरु 
िताउन । 

गराई कक्षा िलफल 
गराउने । 

 वहन्द ुिंस्कार न्त्चनाउने 
। 

 वहन्द ुिंस्कारको 
महत्ि दशााउन िूची 
बनाउने । 

महत्ि िणान गनुाहोि 
।  

ऐलतहालिक 
स्थल र 
पयाटन 

 होमस्टेको 
पररचय ददन 
। 

 पााँचपोखरी 
थाङपाल 
गाउाँपाललकाको 
आलथाक  
विकािमा 
होमस्टेको 
महत्ि भन्न । 

 पााँचपोखरी 
थाङपाल 
गाउाँपाललकामा 
रहेका लबलभन्न 
पद मागा न्त्चन्न 

 होमस्टे 
 पदमागा 
 नागीघ्याङ, 
लगाङ र 
मेन्दाङ 

 होमस्टेको पररचय 
व्यिस्थापन र महत्ि 

 पदमागा 
(लतलमानपाि, 
पााँचपोखरी, गरुु 
ररन्पोिे मागा) को 
पररचय र महत्ि 

 नागीघ्याङ, लगाङ र 
मेन्दाङको पररचय 

 नन्त्जकैको होमस्टेमा 
घमुाउने र पाहनुालाई 
किरी ित्कार गररन्ि 
र के के िवुिधा 
उपलव्ध गराइाँदो 
रहेि िोध्ने ।  

 लतलमानपाि, 
पााँचपोखरी, गरुु 
ररन्पोिे मागा नक्िामा 
देखाउने र लतनको 
महत्ि िताउने । 

 नागीघ्याङ, लगाङ र 
मेन्दाङको बारेमा 
जानकारी गराउने ।   

न्त्चत्र 

लभिीयो  

र नक्शा 

 होमस्टेको 
व्यिस्थापनमा 
ध्यान परु् याउनपुने 
पक्षहरु भनु्नहोि ्। 

 पााँचपोखरी 
थाङपाल 
गाउाँपाललकामा पने 
प्रमखु पद मागाको 
नाम भनु्नहोि ्। 

 लगाङ कहााँ पिा 
िताउनहुोि ्।  

 

१५ 
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। 
 नागीघ्याङ, 
लगाङ र 
मेन्दाङको 
अिन्त्स्थती 
िताउन । 
 

 

पेशा 
व्यििाय र 
प्रविलध 

 वकिी र 
अलैँची खेतीको 
पररचय ददन 
। 

 न्त्चया र 
कफीको प्रयोग 
िताउन । 

 आल ुमलुा र 
स्कुिको 
उत्पादन विलध 
भन्न । 

 अमिृो खेतीको 
प्रिधान विलध 
लेख्न । 

 कृवष िाली  
 न्त्चया 
कफी  

 आल,ुमूला 
र स्कुि 

 अमिृो 
खेती 

 कृवषिाली (वकिी र 
अलैँची)  

 न्त्चया र कफी  
 आल,ु मूला र स्कुि 
 अमिृो खेतीको 
प्रिधान र अभ्याि 

 वकिी र अलैँची 
खेतीको कस्तो ठाउाँमा 
किरी लगाइन्ि हेना 
वफल्ि भ्रमण गराउने 
।  

 न्त्चया र कफीको 
प्रयोग िलफल 
गराउने । 

 आल,ु मलुा र 
स्कुिको उत्पादन 
विलध भने्न । 

 अमिृो खेतीको प्रिधान 
विलध प्रदशान गने । 

फोटो  

लभिीयो  

चाटा 

 वकिी कस्तो 
प्रकारको िाली हो 
? 

 न्त्चया र कफीको 
महत्ि िताउनहुोि ्
। 

 आलकुो उत्पादन 
किरी गरीन्ि 
भनु्नहोि ्। 

 अमिृोको 
उपयोलगता 
िताउनहुोि ्। 

१२ 
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क्षेत्र  लिकाइ उपलब्धी विषयिस्त ु विषयिस्तकुो 
विस्ततृीकरण 

िम्भाब्य वक्रयाकलाप न्त्शक्षणा िामग्री मूल्याङ्कन प्रवक्रया पा. भा. 

परम्परागत, 
ज्ञान, िीप र 
कला   

 बााँि, लनगालो, 
पराल, 
खोष्टाबाट 
बनेका िामग्री 
लनमााण गना ।  
  ढकी, िोको 
,िालो, थनु्िे, 
भकारी, िेललको 
लनमााण गना । 
 दनुा , टपरी,  
,बत्ती काटने 
बनाउने लिपको 
विकाि गना । 

 बााँि, लनगालो, 
पराल, 
खोष्टाबाट 
बनेका िामग्री 
लनमााण   
  वढकी, िोको 
,िालो, थनु्िे, 
भकारी, िेललको 
लनमााण। 
दनुा , टपरी,  
,बत्ती काटने 
लिप विकाि 

 बााँि, लनगालो, पराल, 
खोष्टाबाट बनेका 
िामग्री जस्तै: मान्िो, 
गनु्िी, िकुुलको 
पररचय र लनमााण  
  ढकी, िोको ,िालो, 
थनु्िे, भकारी, 
िेललको पररचय , 
बनाउने तररका र 
अभ्याि 
 दनुा , टपरी, बत्ती 
काटने पररचय , 
महत्ि र अभ्याि 

 मान्िो, गनु्िी, िकुुलको न्त्चत्र 
र नमनुा देखाएर उकत ्
िामग्री पररचय गराउदै 
यीनीहरुको प्रयोगको बारेमा 
िलफल गराउनहुोि   
  मान्िो, गनु्िी, िकुुलको  
लनमााण गने अभ्याि 
गराउनहुोि । 
  ढकी, िोको ,िालो, थनु्िे, 
भकारी, िेललको न्त्चत्र र 
नमनुा देखाउदै यीनीहरुको  
पररचय  ददनहुोि ्। 
 ढकी, िोको ,िालो, थनु्िे, 
भकारीको उपयोगीताको 
बारेमा िलफल गनाहोि ्।  
 ढकी, िोको ,िालो, थनु्िे, 
भकारी अभ्याि गराउनहुोि ् 

 दनुा , टपरी, बत्ती काटने 
लिपको बारेमा न्त्चत्र र नमनुा 
देखाएर िलफल 
गराउनहुोि।्  

 मान्िो, गनु्िी, 
िकुुल न्त्चत्र र 
नमुना  
  ढकी, िोको 
,िालो, थनु्िे, 
भकारी, िेललको  
न्त्चत्र र नमनुा  

 दनुा, टपरी, काचो 
धागोको बत्तीको 
न्त्चत्र र नमनुा  

 मान्िो किरी 
बनाइन्ि ? 
 गनु्िी र िकुुल 
के महत्ि ि ? 
  ढकी ,िोको 
,िालो, थनु्िे, 
भकारी िेललको 
लनमााण गना लगाइ 
पषृ्ठपोषण 
ददनहुोि। 

 दनुा , टपरी, बत्ती 
काट लगाइ 
पषृ्ठपोषण 
ददनहुोि।्  
 दनु र टपरीको 
महत्ि लेख्नहुोि ्।   
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 दनुा , टपरी, काचो धागोको 
बत्ती काटन अभ्याि 
गराउनहुोि ्।  
 दनुा , टपरी, काचो धागोको 
बत्तीको महत्िको बारेमा 
िलफल गराउनहुोि ्। 

प्रकोप र 
िातािरण 
िंरक्षण 

 भकूम्पको 
कारण र 
िािधानी 
बताउन । 
 मानिीय 
वक्रयाकलापबाट 
हनुे प्रकोप 
कारण , अिर 
र िािधानी 
भन्न । 
 

 भकूम्पको 
पररचय र 
िािधानी 
 स्थानीय स्तरमा 
मानिीय 
वक्रयाकलापहरु
बाट हनुे प्रकोप 
पवहचान ,  
कारण र अिर 
(बाढी , पवहरो ,  
आगलागी , 
ििक दघुाटना ) 

 भकूम्पको कारण ,  
भकूम्प पूिा, भकूम्प 
गएको बेला र 
भकूम्प पश्चातको 
िािधानी र अभ्याि  
 स्थानीय स्तरमा 
मानिीय 
वक्रयाकलापहरुबाट 
हनुे प्रकोपहरु   
(बाढी , पवहरो , 
जङ्गल र गाउघरमा 
लाग्ने आगलागी र 
िािधी , ििक  
दघुाटना) को कारण र 
अिर 
 झटपट झोलाको 
महत्ि 

 भकूम्प जाने कारण र 
भकूम्पको बेलमा अपनाउन ु
पने िािधी िंबन्धी पोष्टर , 
न्त्चत्र र लभलियो कक्षामा 
प्रस्ततु गरी िलफल 
गाउने। 

 भकूम्प जान ुपूिा , भकूम्प 
गएको बेला र भकूम्प 
पश्चात अपनाउन ुपने 
िािधानीहको बारेमा 
अध्ययन िामग्री तयार गरी 
विद्याथीहरुलाई िमूहगत 
रुपम पढन लगाइ प्रस्ततु 
गना भने्न । 

  भकूम्प गएको बेला 
अपनाउन ुपने िािधानी       

  भकूम्प, 
बाढी , पवहरो , 
जङ्गल र गाउघरमा 
लाग्ने आगलागी र 
, ििक  दघुाटना 
िंबन्धी न्त्चत्र , 
पोष्टर , लभलियो  , 
पाठपत्र , झटपट 
झोला ,  

 भकूम्प जाने कारण 
लेख्नहुोि ्। 
 duck- cover- 
hold अलभनय गरेर 
देखाउनहुोि ्। 
 भकूम्प जान ुपूिा , 
भकूम्प गएको बेल 
र भकूम्प गए पश्चा 
अपानाउन ुपने 
२/२ ओटा 
िािधानीहरु 
लेख्नहुोि । 
 ििक दूघाटनाका २ 
ओटा कारण र २ 
ओटा िािधानी 
लेख्नहुोि ।  
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(duck- cover- hold) को 
अभ्याि गने ।  

 बाढी , पवहरो , जङ्गल र 
गाउघरमा लाग्न ेआगलागी 
र ििक  दघुाटनाको िंबन्धी 
न्त्चत्र , पोष्टर र लभलियो 
देखाएर यस्ता घटनाको 
कारण , अिर र 
िािधानीको बारेमा कक्षामा 
िलफल गने तथा िािधानी 
र उद्धारको अभ्याि 
गराउने। 

 झटपट झोलाको महत्ि 
बताउदै यिमा राख्न ुपने 
िामग्रीको िून्त्च बनाउने तथा 
िामग्री प्रदशान गने ।  

 पवहरो रोकथामका 
तीन ओटा उपाय 
के के हनु ? 
 झटपट झोलामा 
राख्न ुपने 
िामग्रोहरुकझ िून्त्च 
बनाउनहुोि ्।  

स्िास््य र 
िफाइ  

 

 योग, ध्यान र 
प्राणायामको 
पररचय र 
अभ्याि गना।  

 फोहोर 
मैलाको 

 यो
ग, ध्यान र 
प्राणायामको 
पररचय र 
अभ्याि 
  

 योग, ध्यान र 
प्राणायामको पररचय 
र महत्ि 

 प्राणायाम(भ्रन्त्िका , 
कपालभाती , 
बाह्य , 

 न्त्चत्र र लभलियो देखाउदै 
योग, ध्यान र प्राणायामको 
पररचय ददन े।  

 योग, ध्यान र प्राणायामको 
महत्ि बताउने । 

 योग , ध्यान र प्राणायामका 

 भ्रन्त्िका , 
कपालभाती , 
बाह्य , 
उज्यायी ,अनलुो
म लबलोम , 
भ्रामरी , 

 योग भनेको के 
हो ? 

 ध्यानका दईु 
ओटा फाइदा 
लेख्नहुोि ्।  

 कपालभाती र 
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िगीरण गरी र  
ब्यिस्थापन 
गना । 

फोहोर मैलाको 
िगीरण र 
ब्यिस्थापन  

उज्यायी ,अनलुोम 
लबलोम , भ्रामरी , 
उद्गीत , प्रणि) 
को  , पररचय , 
महत्ि र अभ्याि  

 शरीरका ७ ओटा 
चक्रको पररचय  

 चक्र ध्यानको 
अभ्याि 

 फोहोर मैलाको 
पररचय र िगीरण  

 कुवहने , नकुवहने र 
पन चक्रण गरीने 
फोहोर 

 फोहोरको 
ब्यिस्थापन मल 
बनाउने , जलाउने 
, गािने , लबक्री 
वितरण गने 

स्थानीय लबज्ञिाँग अन्तवक्रा या 
गराउने ।  

 प्राणायाम पररचय अथा र 
मह्तत्ि बताउने ।  

 ८ प्रकारका प्रणायाम 
(भ्रन्त्िका , कपालभाती , 
बाह्य , उज्यायी ,अनलुोम 
लबलोम , भ्रामरी , उद्गीत , 
प्रणि) को अभ्याि 
गराउने। 

 लभलियो र न्त्चत्र देखाउदै 
ध्यान पररचय र महत्ि 
बताउने । 

 शरीरमा भएका ७ ओटा 
चक्रको न्त्चत्र  लभलियो 
देखाइ पररचय गराउने । 

 न्त्चत्र र लभलियो देखाउदै 
चक्र ध्यानको प्रदशान गदै 
अभ्याि गराउने । 

 न्त्चत्र , नमूना र लभलियो 
देखाएरु फोहोर मैलाको 
पररचय  दददै िगीरण गने। 

 कुवहने, नकुवहन ेर पनु: 
चक्रण गरीने फोहोर 

उद्गीत , प्रणिको 
न्त्चत्र , पोष्टर 
तथा लभलियो ,  

 चक्र ध्यानको 
न्त्चत्र र लभलियो  

 कुवहने , नकुवहने 
र पनु: चक्रण 
गने फोहोरका 
न्त्चत्र , पोष्टर र 
नमूना  

अनलुोम लबलोम 
प्राणायामको 
अभ्याि गरेर 
देखाउनहुोि ्।  

 कुवहने  , 
नकुवहने । पनु 
चक्रण गनुा पने 
फोहोरका तीन 
तीन ओटा 
उदाहरण 
ददनहुोि ्।  

 कुवहने 
फोहोरबाट 
कम्पोष्ट मल 
बनाउने तररका 
लेख्नहुोि   
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ब्यिस्थापनको तररका 
बताउने ।  

 कुवहने फोहोरबाट कम्पोष्ट 
मल बनाउने अभ्याि 
गराउने ।  

 नकुवहन फोहोर जलाउदा िा  
गाड्दा ध्यान ददन ुपने 
बुाँदाहरुमा िलफल 
गराउने। 

स्थानीय 
भाषा र 
ललवप    

 ह्योल्मो , शेपाा  
र तामाङ 
भाषामा आफ्नो 
र पररिारको 
पररचय ददन । 

 ह्योल्मो , शेपाा  
र तामाङ 
भाषामा दैलनक 
प्रयोगका  
िामग्रीहरु र 
खाद्यिस्तकुो 
नाम भन्न । 

 आफ्नो र 
पररिारको 
पररचय, 

 दैलनक प्रयोगका  
िामग्रीहरु 
खाद्यिस्तकुो 
नाम  

 ह्योल्मो , शेपाा  र 
तामाङ भाषामा 
आफ्नो र पररिारका 
िदस्यहरु नाम 
उमेर र पेिा । 

 ह्योल्मो , शेपाा  र 
तामाङ भाषामा 
दैलनक प्रयोगका  
िामग्रीहरु जस्तै : 
ब्रि , कलम , 
झोला , लगुा , थाल 
, चम्चा , कचौरा 
खाद्यिस्त ुजस्तै: 
दाल, भात , 

 ह्योल्मो , शेपाा  र तामाङ 
भाषामा आफ्नो पररचय ददन 
अभ्याि गराउन े

   ह्योल्मो , शेपाा  र तामाङ 
भाषामा पररिारका िदस्यहरु 
नाम ,उमेर र पेिा भन्न 
लगाउने । 

 पररिारका िदस्यहरुको बकृ्ष 
न्त्चत्र बनाउन लगाइ पस्ततु 
गना लगाउने । 

 तामाङ , ह्योल्मो र शेपााको 
भाषा दैलनक प्रयोगका 
िामग्रीहरु र खाद्य िस्तकुा 

 तामाङ ,  ह्योल्मो  
र शेपाा जातीको 
न्त्चत्र , पोष्टर तथा 
लभलियो ,  

 तामाङ ,  ह्योल्मो  
र शेपाा जातीको 
घरमा दैनीक 
रुपमा प्रयोग ्
गररने िामग्री र 
खाद्यिस्तकुा 
नमूना र 
न्त्चत्रहरुमा तामाङ 
,  ह्योल्मो  र 
शेपाा भाषामा नाम 

 तामाङ ,  
ह्योल्मो  र शेपाा 
भाषामा 
पररिारका 
िदस्यहरुको 
बकृ्षन्त्चत्र 
बनाउनहुोि।् 

 तामाङ ,  ह्योल्मो 
र शेपाा दैलनक 
गररने पााँच ओटा 
िामग्रीको न्त्चत्र 
बनाइ तामाङ/  
ह्योल्मो / 
शेपााहरुले प्रयोग 
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कक्षा ८ 

क्षेत्र लिकाइ उपलन्त्व्ध  विषयिस्त ु विषयिस्तकुो 
विस्ततृीकरण 

िंभाव्य वक्रयाकलाप न्त्शक्षण 
िामग्री 

मूल्याङ्कन प्रवक्रया पाठ्यभार 

पााँचपोखरी 
थाङ्पाल 
पररचय 

 स्थानीय तहमा न्याय 
िम्पादन प्रवक्रया 
िणान गना । 

 गाउाँपाललका के्षत्रका 
प्रमखु प्ररेक व्यन्त्ित्ि 
न्त्चन्न । 

 गाउाँपाललकाका परुाना 
िामान्त्जक िंस्थाको 

 स्थानीय 
तहमा 
न्याय 
िम्पादन 
प्रणाली  

 प्ररेक 
व्यन्त्ित्ि 

 इन्िािती 

 स्थानीय तहमा न्याय 
लनरुपण प्रणाली । 

 लक्ष्मण दोङ, लमङ्मार 
लामा र माया 
गरुुङको न्त्चनारी र 
योगदान । 

 इन्िािती िेिा िमाज 
र मानेखका  स्िास््य 

 स्थानीय तहको न्यावयक 
िलमलतको कायाविलध िलफल 
गराउने ।  

 िोही काया विलधमा प्रश्नोत्तर 
गराउने । 

 प्ररेक व्यन्त्ित्िको फोटो 
िवहत िमाज विकािमा 

 न्यावयक 
िलमलत 
कायावि
लध ऐन  

 फोटो 
 लभिीयो 
 चाटा 

 स्थानीय 
तहमा परेको 
उजरुीको 
वकनारा 
किरी 
लाग्ि?  

 लमङमार 
लामाको 

१५ 

तरकारी , अचार  
लगायतमा  

िूची तयार गरी प्रस्ततु गना 
लगाउने ।  

 दैलनक प्रयोगका िामग्री र 
खाद्यिस्तहुरुको न्त्चत्र बनाउन 
/ िङ्कनल गना लगाएर  
ह्योल्मो , शेपाा  र तामाङ 
भाषामा नाम 
पोष्टकािा/कािाबोिामा टााँिेर 
कक्षाकोठामा प्रस्ततु गना 
लगाउन।े 

लेन्त्खएका शब्द 
पत्तीहरु      

गने मातभृाषा नाम 
भनु्नहोि।्   
 तामाङ ,  ह्योल्मो  
र शेपाा जातीहरुले 
दैलनक खाने पााँच 
ओटा खाद्यिस्तकुो 
नाम उनीहरुकै 
मात ृभाषामा भन्न 
र लेख्न लगाउने।   
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नाम र योगदान भन्न 
। 

जनिेिा 
िलमलत र 
मानेखका  
स्िास््य 
चौकी   

 

चौकीको ऐलतहालिक 
पक्षको न्त्चनारीका िाथ  
िामान्त्जक योगदान । 

योगदान भने्न । 
 स्थानीय जानकार व्यन्त्ि 
खोजी इन्िािती जनिेिा 
िलमलत र मानखेका  स्िास््य 
चौकीले यि के्षत्रमा 
परु् याएको योगदान भन्न 
लगाउने ।  

योगदान के 
हो?  

 इन्ििती 
जनिेिा 
िलमलतमा के 
कस्ता िेिा 
उपलव्ध िन ्
?  

प्राकृलतक 
स्रोत र 
िम्पदा 

 मेलम्ची खानेपानी 
आयोजनामा याङ्ग्री 
र लाकेको स्थान 
भन्न । 

 दोजे ल्हाक्पा 
वहमालको पररचय 
ददन । 

 पााँचपोखरी थाङ्पाल 
गाउाँपाललकामा 
जलविद्यतुको 
अिस्था िणान गना 
। 

 याङ्ग्री र 
लाके खोला 

 दोजे 
ल्हाक्पा 
वहमाल 

 जलविद्यतुमा 
पााँचपोखरर 
थाङपाल 
गाउाँपाललका
को अिस्था 

 मेलम्ची खानेपानी 
आयोजनाका िहायक 
स्रोतहरु याङ्ग्री र 
लाके खोलाको 
पररचय 

 दोजे ल्हाक्पा 
वहमालको पररचय । 

 पााँचपोखरी थाङ्पाल 
गाउाँपाललकामा 
जलविद्यतुको अिस्था 
र इन्िािती तेस्रो र 
हााँिीखोला लघ ु
जलविद्यतु 
आयोजनाको महत्ि 
। 

 मेलम्ची खानेपानी 
आयोजनाका िहायक 
स्रोतहरु याङ्ग्री र लाके 
खोलाको फोटो र लभिीयो 
प्रदशान गने । 

 फोटोको िहायताबाट दोजे 
ल्हाक्पा वहमालको पररचय 
ददने । 

 गाउाँपाललकाका जलविद्यतु 
आयोजनाको उिेश्यमूलक 
भ्रमण गराउने । 

 फोटो 
 लभिीयो 

 याङ्ग्री र 
लाके खोला 
कहााँ िन ्
भनु्नहोि । 

 दोजे ल्हाक्पा 
वहमालको 
पररचय 
ददनहुोि ्। 

 ितामानमा 
पााँचपोखरी 
थाङपाल 
गाउाँपाललका
मा जलविद्यतु 
उत्पादनको 
अिस्था चचाा 

१५ 
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गनुाहोि ्।  

िंस्कार र 
िंस्कृलत 

 तामाङ र ह्योल्मो 
िंस्कृलतको पररचय 
ददन। 

 यि पाललकामा 
बिोिाि गने अन्य 
जालतको िंस्कार र 
िंस्कृलतको पररचय 
ददन । 

 तामाङ र 
ह्योल्मो 
िंस्कृलतको 
पररचय 

 पााँचपोखरी 
थाङपाल 
गाउाँपाललका
मा ििोिाि 
गने अन्य 
जानलतको 
िंस्कार र 
िंस्कृलतको 
पररचय । 

 तामाङ र ह्योल्मो 
िंस्कृलतको पररचय 
(जन्म, वििाह र 
मतृ्यू) 

 अन्य जातीहरु 
(दललत, निेार, गरुुङ 
र शेपाा)को िंस्कार 
र िंस्कृलत (जन्म, 
वििाह र मतृ्यू) 

 तामाङ िंस्कृलतमा जन्म, 
वििाह र मतृ्यू िंस्कारमा के 
के गररन्ि, तामाङ अगिुाको 
िहयोग ललएर कक्षा 
िलफल गराउने । 

 दललत, निेार र गरुुङ 
िंप्रदायका अगिुाको मित 
ललएर उलनहरुका िंस्कार र 
िंस्कृलतको बारेमा भन्न लगाइ 
विद्याथीिाँग अन्तवक्रा या गना 
लगाउने । 

 न्त्शक्षकले िबै अन्तवक्रा याको 
िारााँश भलनददने । 

 फोटो  
 लभिीयो   

तामाङ जालतमा 
जन्म िंस्कार 
किरी गररन्ि 
लेख्न ुहोि ्। 
नेिार िंस्कार 
अनिुार वििाहमा 
के के गररन्ि 
भनु्नहोि ।  

१२ 

ऐलतहालिक 
स्थल र 
पयाटन 

 प्याराग्लाइिीङको 
बारेमा िताउन । 

 पााँचपोखरी 
म्यराथनुको पररचय 
ददन । 

 गोले न्त्शलापत्र र 
पेमािल उद्यानको 
महत्ि दशााउन । 

 प्याराग्लाइ
िीङ 

 पााँचपोखरी 
म्यराथनु 

 गोले 
न्त्शलापत्र 

 पेमािल 
उद्यान  

 प्याराग्लाइिीङको 
पररचय र उपादेयता 
। 

 पााँचपोखरी म्याराथनु 
र रक क्लाइन्त्म्बङ 

 गोले न्त्शलापत्र र 
पेमािल उद्यानको 
महत्ि 

 प्याराग्लाइिीङ अिलोकन 
गराउने । 

 प्याराग्लाइिीङको उपादेयता 
मालथ िलफल गराउन े। 

 पााँचपोखरी म्याराथनुको फोटो 
लभलियो प्रदशान गराई 
िलफल गराउने । 

 गोले न्त्शलापत्र र पेमािल 

फोटो  

लभिीयो 

 पयाटन 
प्रबद्धानमा 
प्याराग्लाइिी
ङमहत्ि 
िताउनहुोि ्
। 

 पााँचपोखरी 
म्यराथनुको 
पररचय 
ददनहुि ्। 

१५ 
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उद्यानको महत्ि िताउने ।  गोले 
न्त्शलापत्र र 

पेमािल 
उद्यानको धालमाक 
महत्ि भनु्नहोि ्

। 

पेशा 
व्यििाय र 
प्रविलध 

 कृवषबाली 
व्यििायको 
आधलुनकीकरणका 
उपाय िताउन । 

 पशवु्यििायको 
आधलुनकीकरणका 
उदाहरणहरुको िूची 
बनाउन । 

 कृषी तथा पशपुालन 
व्यििायको 
प्रिद्धानबाट मानि 
जीिनमा हनुे फइदा 
िलफल गना । 

 दगु्ध व्यििायको 
महत्ि प्रस्ततु गना 
। 

 कृवष बाली 
र 
पशवु्यििाय 

 दगु्ध 
व्यििाय 

 कृवषबाली 
व्यििायको 
आधलुनकीकरण 

 पशवु्यििायको 
आधलुनकीकरण 

 कृषी तथा पशपुालन 
व्यििायको प्रिद्धान 

 दगु्ध व्यििायको 
पररचय र महत्ि 

 कृवषमा आधलुनवककरण के 
हो िलफल गराउन े। 

 कृवष बाली र पशपुालनमा 
प्रविलधको प्रयोगको न्त्चत्र र 
लभिीयो प्रदशान गने । 

 आधलुनवककरण र उत्पादन 
लबचको िम्बन्ध िताउने । 

 कृवष र पशपुालन व्यििाय 
प्रिद्धान गना के के गनुा पिा 
प्रश्नोत्तर गने । 

 दगु्ध व्यििायको पररचय 
ददने । 

 दगु्ध व्यििायबाट हनुे 
फाइदा िलफल गराउने ।  

चाटा 

फोटो 

लभिीयो  

 कृवष बालीको 
आधलुनवककर
ण गने कुनै 
५ उपाय 
भनु्नहोि । 

 पशवु्यििाय 
आधलुनवककर
णका कुनै ५ 
उदाहरण 
भनु्नहोि ्। 

 कृवष तथा 
पशपुालनको 
मानि 
जीिनमा 
महत्ि दशााइ 
िोटो प्रिन्ध 
लेख्नहुोि ्। 

२० 
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 दगु्ध 
व्यििायलाई 
किरी 
प्रिद्धान गना 
िवकन्ि 
उपाय 
भनु्नहोि ।  

 

परम्परागत, 
ज्ञान, िीप र 
कला   

 स्यामा, 
रालिपान्त्ख, 
बख्खकुो 
पररचय  ददन र 
लनमााण गना ।  
 दोङ्मा, धम्िे, 
थाङ्काको पररचय 
ददन र लनमााण 
गना । 
 परम्परागत 
उपचार पद्धती, 
झारफुकको 
पररचय ददन र 
महत्ि 
बताउन।  

 स्यामा, 
रालिपान्त्ख, 
बख्खकुो 
पररचय । 
 दोङ्मा, धम्िे, 
थाङ्काको 
पररचय । 
 परम्परागत 
उपचार 
पद्धती, 
झारफुक विलध 

 स्यामा, 
रालिपान्त्ख, 
बख्खकुो पररचय 
, महत्ि , 
प्रयोग र 
लनमााणको 
अभ्याि  
 दोङ्मा, धम्िे, 
थाङ्काको पररचय 
, महत्ि , 
प्रयोग र 
लनमााणको 
अभ्याि  
 परम्परागत 
उपचार 

 स्यामा, रालिपान्त्ख, बख्खकुो न्त्चत्र  
र नमनुा देखाउदै उि 
िामग्रीहरुको पररचय गराउन े 
  स्यामा, रालिपान्त्ख, बख्खकुो 
प्रयोग र महत्िको बारेमा 
िलफल गने ।  
  स्यामा, रालिपान्त्ख, बख्ख ु
लनमााण गने विलधको िलफल 
गरी उि िामग्रीहरुको लनमााण 
गने अभ्याि गरउने ।   
 दोङ्मा, धम्िे, थाङ्काको न्त्चत्र र 
नमनुा देखाउदै यीनीहरुको 
पररचय , महत्ि , प्रयोग र 
लनमााण गने तररकाको बारेमा 
िलफल गने । 

 स्यामा, रालिपान्त्ख, 
बख्खकुो न्त्चत्र र 
नमनुा 
 दोङ्मा, धम्िे, 
थाङ्काको न्त्चत्र र 
नमनुा 
 परम्परागत उपचार 
पद्धतीको िंबन्धी 
लभलियो 
 झारफुकको न्त्चत्र र 
लभलियो 
 िैद्य, धामीझााँक्री, 
झारफूके लामा, 
आम्चीहरुको न्त्चत्र  

 स्यामा, रालिपान्त्ख, 
बख्खकुो एक एक ओटा 
उपयोलगता लेख्नहुोि ्। 
  स्यामा, रालिपान्त्ख, बख्ख ु
लनमााणको अभ्याि गराइ 
पषृ्ठपोषण ददने । 
 थाङ्काको किरी बनाइन्ि 
लेख्नहुोि ।  
 परम्परागत उपचार 
पद्धतीको महत्ि के ि ? 
 झारफुकको भनेको के 
हो ? 
 िैद्य, धामीझााँक्री, 
झारफूके लामा, 
आम्चीहरुको  न्त्चत्र 
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पद्धतीको पररचय 
, प्रकार र 
महत्ि 
 िैद्य, 
धामीझााँक्री, 
झारफूके लामा, 
आम्चीहरुको 
िामान्य 
जानकारी  
 झारफुकको 
विलधको िामान्य 
पररचय र महत्ि 

 दोङ्मा, धम्िे, थाङ्काको लनमााण 
गने अभ्याि गराउने । 
 परम्परागत उपचार पद्धतीको 
पररचय , प्रकार र महत्िको 
बारेमा िलफल गराउने । 
 िैद्य, धामीझााँक्री, झारफूके 
लामा, आम्चीहरुको फोटो 
देखाउदै उनीहरुले गने कायाको 
बारेमा िलफल गराउने। 
 झारफुकको विलधको पररचय र 
महत्िको बारेमा प्रश्नोत्तर तथा 
िलफल गराउने । 

िंकलन गरी कक्षामा 
प्रस्ततु गनुाहोि ्। 

प्रकोप र 
िातािरण 
िंरक्षण 

 माटो , िाय ुर 
ध्िलन प्रदूषणको 
कारण , अिर 
र िािधानीका 
उपायहरु भन्न। 

 प्रकोप 
बयिस्थापन 
कायायोजना 
लनमााण गना  र 
इको क्लबको 
पररचय ददन । 

 माटो , िाय ु
र ध्िलन 
प्रदूषणको 
कारण, अिर 
र िािधानीका 
उपायहरु  
  प्रकोप 
ब्यिस्थापन 
कायायोजना  
र इको 
क्लबको 
पररचय 

 माटो प्रदूषणका 
कारणहरु: 
रािायनीक मल 
, उद्योगधन्दा 
शहरीकरण , 
लनमााणिम्बन्त्न्ध 
काया , जङ्गल 
फिानी ,  
 िाय ुप्रदूषणका 
कारणहरु : 
उद्योग , धलुो , 
धिुा , ििेल्लो 

 माटो/जलमन प्रदूषण, जस्तै: 
विद्यालय, बाटो, खलुा चउर, 
पाका , बजार के्षत्रमा जथाभािी 
फोहोर वििजान  जमीन प्रदूवषत 
हनुे कुरा िन्त्चत्त ब्याख्या गरी 
िािधानीका उपायको बारेमा 
िलफल गने । 

 िाय ुप्रदूषणका स्रोतहरु जस्तै, 
उद्योगधन्दा, यातायातका िाधन, 
ििेल्लो लगायत र यिबाट 
मानि स्िास्थयमा पने प्रभाि र 
िािधानीका उपायका बारेमा 

 माटो , िाय ुर 
ध्िलन प्रदूषण 
िम्बन्त्न्धत न्त्चत्र , 
पोष्टर र लभलियो । 

 माटो , िाय ुर 
ध्िनी प्रदूषणको 
बारेमा तयार 
गररएका पािर 
पोइन्ट स्लाइिहरु 

 इको क्लबको 
विधान ,  

 प्रदूषण ब्यिस्थापन 

 माटो प्रदूषणका कुने 
तीन कारण लेख्नहुोि । 

 िाय ुप्रदूषणले मानिको 
स्िास््यमा के अिर 
पदाि ? 

 िातािरण प्रदूषण 
लनयन्त्रणको ढााँचा 
बनाउनहुोि ्। 

 ध्िनी प्रदूषण लनयन्त्रण 
गने कुनै तीन उपायहरु 
के के हनु ? 

 इको क्लब भनेको के 
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 ध्िलन प्रदूषणका 
कारणहरु : 
होहल्ला , 
यातायात 
िाधनहरु,   
 माटो , िाय ुर 
ध्िलन प्रदूषणका 
अिर र   
िािधानीका 
उपायहरु 
 प्रकोप व्यस्थापन 
कायायोजना र 
कायायोजनाको 
अङ्गहरु , लनमााण 
अभ्याि लनमााण  
 इको क्लिको 
पररचय , गठन 
प्रवक्रया र 
यिबाट िंपादन 
हनुे कामहरु 

िमूहगत रुपमा िलफल गने। 
 ध्िलन प्रदूषणका कारणहरु जस्तै 
होहल्ला र यातायातका 
िाधनहरु , चावहने भन्दा ठूलो 
स्िरले कराउने तथा गीत 
िंगीत बजाउनाले ध्िलन प्रदूषण 
हनुे बारेमा िलफल गराइ 
िलफलको िार बताइददने । 

 माटो , िाय ुर ध्िलन प्रदूषणबाट 
पने अिरहरुको िूची बनाइ 
कक्षामा प्रस्ततु गरी िलफल 
गराउने ।  

 प्रकोप ब्यिस्थापनको काया 
योजनाका अङ्गहरुको बारेमा 
िलफल गने । प्रकोप 
ब्षिस्थापनको कायायोजन 
बनाउन अभ्याि गराउने । 

 इको क्लबको आिश्यकता , 
महत्ि र गठन प्रवक्रयाका 
बारेमा िलफल गनुा  

 इको क्लब गठन गना अभ्या 
गराउने । 

कायायोजनाको 
ढााँचा 

 इको क्लब गठन 
प्रवक्रयाको चाटा  

हो ? 
 इको क्लबबाट िंपादन 
हनुे कुनै चार ओटा 
काया लेख्नहुोि ्। 
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स्िास््य र 
िफाइ  

 

 िकारात्मक 
िोच र चररत्र 
लनमााणको 
पररचय ददन र 
महत्ि 
बताउन। 
 योगािनको 
पररचय ददन र 
अभ्याि गना ।  
 िूया नमस्कार 
र शकु्ष्म 
ब्यायामको 
पररचय ददन र 
अभ्याि गना । 

 िकारात्मक 
िोच र चररत्र 
लनमााणको 
पररचय र 
महत्ि ,  
 योगािनको 
पररचय र 
अभ्याि   
 िूया नमस्कार 
र शकु्ष्म 
ब्यायाम  

 िकारात्मक 
िोच र चररत्र 
लनमााणको 
पररचय , 
महत्ि फाइदा  

 िकारात्मक 
िोचको लबकाि 
गने तररका ,  

 १२ ओटा 
योगािन 
(मण्िुक 
ििक , 
बक्रािन ,गौमु
खािन , 
मकरािन , 
भजुङ्गािन , 
िलभािन , 
मका टािन , 
पिन 
मिुािन , 
अधाहलािन , 
पादबतृ्तािन , 
दिचवक्रकािन) 
को पररचय र 

 िकारात्म िोचको पररचय दददे 
यिको महत्ि र फाइदाको 
बारेमा िलफल गने ।  

 िकारातमक िोचका फाइदा र 
नकारात्म िोचका बेफाइदाका 
बारेमा अनभुि भन्न लगाउने । 

 िकारात्मक िोच र चररत्र 
लनमााणमा योगको अनभुि 
भएका व्यन्त्िि̐ग अन्तवक्रा या 
गराउने  

 खिुी रहने र खिुी बने्न तररका 
बताउन,े स्थानीय विज्ञहरूिाँग 
िलफल गने िाथै य ु
युबलगायतका िामान्त्जक 
िञ्जालमा पाइन ेलभलियोहरू 
प्रदशान गरी बुाँदा वटपो गना र 
खिुी बन्न अभ्याि गना लगाउने  

  योगािनको पररचय, प्रकार, 
आिश्यकता र महत्िका बारेमा 
िलफल गने  

 िकारात्मक िोच 
र चररत्र लनमााण 
िंबन्त्न्ध पाठपत्र 
तथा पािर पोइन्ट 
स्लाइिहरु 

 १२ योगािनको 
योगािनको न्त्चत्र, 
पोस्टर र लभलियो  

 िूया 
नमस्कारकारको 
न्त्चत्र, पोस्टर र 
लभलियो  

 शकु्ष्म ब्यायामको 
फोटो , पोष्टर तथा 
लभलियो  

  िकारात्मक िोचका 
तीन ओटा फाइदाहरु 
के के हनु ? 

 बिेर गररने ४ ओटा 
अध्याि  नाम लेख्नहुोि ्
। 

 बिेर गररने चार ओटा 
र ितेुर गररने तीन 
ओटा आिनको नाम 
लेख्नहुोि ्। 

 ढााँिको बलमा ितेुर 
गररने पााँच ओटा आिन 
गरेर देखाउनहुोि ्। 

 िूया नमस्कारको 
अभ्याि गना लगाइ 
अिलोकन गरी 
पषृ्ठपोषण ददनहुोि ्। 

 िूया नमस्कारमा कलत 
ओटा चरण हनु्िन ्? 

 शकु्ष्म ब्यायामको महत्ि 
भनु्नहोि ।  
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अभ्याि। 
 िूया नमस्कार 
को पररचय र 
अभ्याि  

  शकु्ष्म 
ब्यायाम(१२ 
ओटा) को 
पररचय , 
महत्ि र 
अभ्याि  

 विलभन्न प्रकारका योगािन 
प्रदशान गने विद्याथीहरूलाई 
अभ्याि गना लगाउन े

 योगािनका बारेमा स्थानीय 
विज्ञिाँग अनतरवक्रया गराउन े

 योगािनको उपयोगीता बताउने  
 िूया नमस्कारको लभलियो 
प्रदशान गने  

 िूया नमस्कारको न्त्शक्षकले 
गरेर देखाउदै विद्याथीहरूलाई 
अभ्याि गना लगाउने  

 िूया नमस्कारको  महत्िका 
बारेमा िलफल गने  

 िूया नमस्कारको लभलियो 
प्रदशान गने र विद्याथीहरूलाई 
अभ्याि गना लगाउने  

 शकु्ष्म ब्यायामको महत्ि 
बताउदै न्त्शक्षकले कम्मर 
मनुीको ६ ओटा र कम्मर 
मालथमा ६ ओटा शकु्ष्म 
ब्यायाम गरेर देखाउदै 
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विद्याथीहरुलाई अभ्याि गना 
लगाउने । 

स्थानीय 
भाषा र ललवप    

 ह्योल्मो, शेपाा  
र तामfङ 
भाषामा 
िाधारण िंिाद 
गना । 

 ह्योल्मो, शेपाा  
र तामfङ 
भाषामा िरल 
िाक्य लनमााण 
गना । 

 ह्योल्मो, शेपाा  
र तामfङ 
भाषामा 
िामान्य 
भावषक लिपको 
अभ्याि गना । 

 ह्योल्मो, शेपाा  
र तामfङ 
भाषामा 
िाधारण 
िंिाद, 

 िरल िाक्य 
लनमााण, 

 िामान्य 
भावषक 
लिपको 
अभ्याि  

 ह्योल्मो, शेपाा  
र तामfङ 
भाषामा  दईु 
जनाको 
बीचचमा घर र 
विद्यालयमा हनुे 
िामान्य िंिाद 
। 

 ह्योल्मो, शेपाा  
र तामfङ 
भाषामा िरल 
िाक्य लनमााण, 

 ह्योल्मो, शेपाा  
र तामfङ 
भाषामा िामान्य 
भावषक लिपको 
िनुाइ बोलाइ , 
पढाइ र 
लेखाइको 
अभ्याि  

 ह्योल्मो, शेपाा र तामाङ भाषामा 
घर र विद्यालयमा दईु जनाको 
लबचमा िोटो िंिाद अभ्याि 
लेख्न, भन्न र अलभनय गना 
लगाउने । 

 ह्योल्मो, शेपाा र तामाङ भाषामा 
गररएका िंिादहरुको लभलियो 
कक्षामा प्रस्ततु गरर िलफल 
गराउने । 

 ह्योल्मो, शेपाा र तामाङ भाषामा 
िरल िाक्य लनमााणको अभ्याि 
गराउने । 

 ह्योल्मो, शेपाा र तामाङ भाषाका  
 िरल शब्दहरुको िूची 
विद्याथीहरुलाई ददएर िाक्य 
लनमााणको अभ्याि गराउन े। 

 ह्योल्मो, शेपाा र तामाङ भाषाका 
शब्दहरु ददएर िमूहगत रुपमा 
िाक्य लनमााणको खेल 
खेलाउन।े 

 ह्योल्मो, शेपाा  र तामाङ 
भाषामा िामान्य प्रकारका 

 तामाङ , ह्योल्मो र 
शेपाा जातीको न्त्चत्र , 
पोष्टर तथा लभलियो ,  
 तामाङ , ह्योल्मो र 
शेपाा जातीहरुले 
बोल्ने भाषाका शब्द 
पन्त्त्त तथा िाक्य 
पन्त्त्तहरु  

 विद्यालको बारेमा तामाङ 
, ह्योल्मो र शेपाा 
भाषामा दईु जनाको 
बीचमा िंिाद गर । 

 तामाङ , ह्योल्मो र शेपाा  
भषामा िामान्य िंिाद 
तथा लेखाइ , पढाइ , 
िनुाइ र बोलाइको 
अभ्याि गना लगाइ 
िोका आधारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

 तामाङ , ह्योल्मो र शेपाा   
भगाका िरल शब्द 
भएका िाक्यहरु पढन 
लगाइ मूल्याङ्कन गने  

 तामाङ , ह्योल्मो र शेपाा   
भाषामा स्रलुत लेखन 
गराइ िोका आधारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

८ 
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िनुाइ, बोलाइ र पढाइ र 
लेखाइका अभ्याि गनाका लालग 
िमूहगत र ब्यन्त्िगत रुपमा 
प्रलतस्पधाा गराउन े।  

 ह्योल्मो, शेपाा र तामाङ भाषामा 
बोलाइ र िनुाइको अभ्याि गना 
स्थालनय स्तरमा उि भाषा 
बोल्ने ब्यन्त्िहरुलाई स्रोत 
ब्यन्त्िको रुपमा कक्षामा 
आमन्त्रण गने । 
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  &= l;sfO ;xlhs/0f k|lj|mof  
:yfgLo kf7\oj|mdsf] k7g kf7g ug{sf nflu 5'6\6} lzIfs lgo'lQm ug{' ;fwg / ;|f]tsf] 

lx;fan] ;xh x'b}g . To;}n] ljBfnodf sfo{/t lzIfsx?nfO{ cled'lvs/0f tflnd lbP/ 

:yfgLo ljifo lzIf0f ug]{ lzIfssf] ljsf; ug'{ kb{5 . :yfgLO ljifosf] kf7\o306L / cª\s 

ljefhg tflnsf cg';"rL –! df lbOPsf] 5 . :yfgLo ljifosf] lzIf0f ug{sf nflu 

lgDgfg';f/sf ljlwx? k|of]u ug{' pko'St x'G5 .  

-s_ cfwf/e"t lzIf0f ljlwM5nkmn ljlw, k|Zgf]Q/ ljlw, cjnf]sg ljlw, If]q e|d0f ljlw,  

k|bz{g ljlw, v]n ljlw, vf]h ljlw, ;d:of ;dfwfg ljlw,  cEof; ljlw, lhS;c ljlw 

-v_ cg';Gwfgdf cfwfl/t lzIf0f ljlw M sfo{d"ns cg';Gwfg, dfldnf cWoog, kl/of]hgf 

sfo{, :ynut cWoog 

-u_ a}slNks lzIf0f ljlw M >Job[Zo ljlw, /}yfg] ljlw, ;ª\uLt lzIf0f ljlw, syfsyg 

ljlw, ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlwdf cfwfl/t ljlw 

 *= ljBfyL{ d"Nofª\sg k|lj|mof 

१.  ljBfyL{x¿sf] d"Nofª\sg ubf{ lgdf{0ffTds (Formative) k4lt tyf lg0f{ofTds 

(Summative) k4lt, ;}4flGts / k|of]ufTds (Theoritical and Practical) b'j} ckgfOg] 5 .   

२. k|To]s ljBfyL{sf] sfo{ ;~rlosf (Portfolio) kmfO{n /xg] 5 / To;leq ljBfyL{sf] sIff 

sfo{, kl/of]hgf sfo{, pknlAw k/LIff, Jojxf/ kl/jt{g, cjnf]sg, xflh/L, ;fd"lxs sfo{df 

;lj|motfsf clen]v /fvL ;f]xL cfwf/df d"Nofª\sg ul/g] 5 . 

३. sIff !–# df lg/Gt/ d"Nofª\sg k4ltsf cfwf/df sIff]Gglt ul/g] 5 . sIff !–# sf] 

d"Nofª\sg kZrft\ ljBfyL{x¿sf] tx jf >]0fL ljefhg ubf{ lg/Gt/ ljBfyL{ d"Nofª\sg 

;DaGwL clen]lvs/0fsf] k|lj|mof ckgfO{ ljBfyL{sf] l;sfO pknlAwnfO{ æsÆ, ævÆ / 

æuÆ tLg >]0fLdf ljefhg ug{'kb{5 .  

४. sIff $–% df %)Ü lg/Gt/ d"Nofª\sg k4lt -lgdf{0ffTds k4lt_ / %)Ü lg0f{ofTds      
-aflif{s k/LIff_ af6 ljBfyL{sf] d"Nofª\sg ul/]g] 5 .  

५. sIff ^–* df ^)Ü lg0f{ofTds -jflif{s k/LIff_ / $)Ü lgdf{0ffTds  -lg/Gt/ d"Nofª\sg 

k4lt_ af6 ljBfyL{sf] d"Nofª\sg ul/g] 5 . lgdf{0ffTds / lg0f{ofTds b'j} k4ltsf cfwf/df 

ljBfyL{nfO{ sIff]Gglt ul/g] 5 . 

६. =ljBfyL{x¿sf] d"NNofª\sg ubf{ 1fg tx (Knowledge Level) df clt 5f]6f k|Zgx¿,  af]w 

tx (Understanding Level) sf 5f]6f k|Zgx¿ / pRr tx (Higher Abilities) sf nfdf] pQ/ 

lbg'kg]{ lsl;dsf k|Zgx¿ ;dfa]; ug'{kg]{ 5 . 

७. cfwf/e"t txsf] cGTo -sIff *_ df ^)Ü lg0f{ofTds -aflif{s k/LIff_ / $)Ü 

lgdf{0ffTds÷k|of]ufTds k4ltaf6 ljBfyL{sf] d"Nofª\sg ul/g] 5 . lgdf{0ffTds / 
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lg0f{ofTds b'a} k4ltsf cfwf/df ljBfyL{nfO{ sIff]Gglt ul/g] 5 . lnlvt d"Nofª\sgsf] 

pQL0ff{ª\s $) Ü x'g] 5 . 

८. sIff !b]lv * ;Ddsf] lg/Gt/ ljBfyL{ d"Nofª\sg ug{sf nflu ?la|S;sf] ljsf; ul/g] 5. 

?la|S;nfO{ ljBfyL{ d"Nofª\sgsf] cleGg cª\u agfOg] 5 . 

९. ljBfyL{ d"Nofª\sg÷cfjlws k/LIff of]hgf / 9fFrf cg';"rL –@ df lbOPsf] 5 . 

 

(= kf7\oj|mdsf] sfof{Gjog k|lj|mof 

o; kf7\oj|mdsf] sfof{Gjog ug{ k|wfgfWofks tyf lzIfssf] e"ldsf dxTjk"0f{ x'g] 5 . 

ljBfyL{x¿nfO{ :yfgLo jftfj/0fsf] cjnf]sg u/fOg] 5 . kl/of]hgf sfo{ / k|ltj]bgsf] dfWod 

cjnDag ul/g] 5 . :yfgLo ;d'bfosf lj1, a'l4hLjL, lzIffk|]dL, ;dfh;]jL Pjd\ ;DalGwt 

ljifo tyf If]qdf hfgLkmsf/ JolStx¿ ;|f]tJolStsf ¿kdf /xg] 5g\ . ljBfnox¿n] o; 

kf7\oj|md sfof{Gjogsf j|mddf cfjZostf / cf}lrTocg';f/ :yfgLo efiff, g]kfnL efiff jf 

c+u|]hL dfWod ;d]]t cjnDag ug{ ;Sg] 5g\ . ljifoj:t'df ;dfj]z k|d'v If]q÷:yndf cjnf]sg 

e|d0f u/fOg] 5 . ljBfyL{x¿sf] ;d"xsfo{ / cGt/lj|mofnfO{ hf]8 lbOg] 5 . kf7\oj|mddf cfwfl/t 

eO{ kf7\o;fdu|Lsf] lasf; ug'{sf ;fy} lzIfsx¿nfO{ ljifoj:t' tyf ;xhLs/0f k|lj|mof ;DalGw 

cled'vLs/0f tflndsf] Joj:yf ul/g] 5 . 

 

!)= ;do lgwf{/0f / kf7 ;+Vof 

cfwf/e"t tx sIff !–# df :yfgLo ljifosf] ;fKtflxs kf7\oef/ % 3G6L x'g] 5 h;df !^) 

3G6L lbOPsf] 5 . To;} u/L cfwf/e"t tx sIff $–* df :yfgLo ljifosf] ;fKtflxs $ kf7\oef/ 

/ !)) k"0ff{ª\s sfod u/L !@* kf7\o3G6L lbOPsf] 5 . z}lIfs ;q  g]kfn ;/sf/n] tf]s] 

adf]lhd x'g]5. k|rlnt lzIff P]g, lgodfjnL / sfo{ljlwadf]lhd k|To]s z}lIfs ;qdf @@) lbg 

ljBfno v'Ng] 5 / @)% lbg k7gkf7g x'g] 5 . k|To]s 3G6L Ps 306fsf] x'g] 5 . o; 

kf7\oj|mdsf] cfwf/df ljsf; ul/g]  cg'dflgt kf7;+Vof cg';"rL - # df pNn]v ul/Psf] 5 . 

 

!!= kf7\oj|md kl/dfh{g 

kf7\oj|mdsf] ljsf;, sfof{Gjog / kl/dfh{g lg/gt/ ?kdf x'g] k|lj|mof xf] . of] kf7\oj|md 

sfof{Gjog u/] kZrft lzIfs, ljBfyL{, cleefjs tyf ;/f]sf/jfnfsf] /fo ;'emfa cg';f/ 

kl/dfh{g ul/b} nlug]5 .  
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cg';"rL - ! 

kf7\o3G6L / cª\s ljefhg tflnsf 

   

 

 

 

 

 

 

j|m=

;= 

If]q  sIff !-#   sIff $-* 

Kff7\o3G6L cª\sef/ Kff7\o3G6L cª\sef/ 

!= पााँचपोखरी थाङ्पाल पररचय २० 
१२ १५ १२ 

@= प्राकृलतक स्रोत र िंपदा २५ 
१६ १५ १२ 

#= िंस्कार र िंस्कृलत २५ 
१६ १२ ९ 

$= ऐलतहालिक स्थल  र पयाटन १५ 
९ १५ १२ 

%=  पेिा ब्याििाय र प्रविलध   २० 
१३ २० १५ 

^= परम्परागत, ज्ञान, लिप र कला   २० 
१३ १४ ११ 

&= प्रकोप र िातािरण िंरक्षण १५ 
९ १५ १२ 

*= स्िास््य र िरिफाई  २० 
१२ १४ ११ 

(= स्थानीय भाषा र ललवप    - - ८ ६ 

 hDdf १६० 
१०० १२८ १०० 
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cg';"rL - @ 

ljBfyL{ d"Nofª\sg of]hgf / 9fFrf 

-s_ lgdf{0ffTds÷k|of]ufTds k/LIff -lg/Gt/ ljBfyL{ d"Nof8\sg – !)) Ü _ 

sIff M !–#         

cf};t cª\s ljlzi6Ls/0f tflnsf  

j|m.;. sfo{ ljj/0f cª\sef/ 

! sIffdf pkl:ylt tyf Jojxf/ kl/jt{g !% 

@ ;d"x lgdf{0f, ;d"x sfo{df ;xeflutf / k|:t'lt !% 

# sIffsfo{÷u[xsfo{ @) 

$ kl/of]hgf sfo{ !% 

% k|Zgsf] pQ/ n]vg÷k|Zgsf] df}lvs pQ/ @) 

^ /rgfTds sfo{÷clego÷gS;f tyf lrq n]vg !% 

 hDdf !)) 

sIff M $–%         

 cf};t cª\s ljlzi6Ls/0f tflnsf  

j|m.;. sfo{ ljj/0f cª\sef/ 

! sIffdf pkl:ylt tyf Jojxf/ kl/jt{g % 

@ ;d"x lgdf{0f, ;d"x sfo{df ;xeflutf / k|:t'lt % 

# sIffsfo{÷u[xsfo{ !) 

$ :ynut cWoog÷kl/of]hgf sfo{ !) 

% k|Zgsf] pQ/ n]vg÷k|Zgsf] df}lvs pQ/ !% 

^ /rgfTds sfo{÷clego÷gS;f tyf lrq n]vg %  

 hDdf %) 
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sIff M ^–*         

cf};t cª\s ljlzi6Ls/0f tflnsf  

j|m.;. sfo{ ljj/0f cª\sef/ 

! sIffdf pkl:ylt tyf Jojxf/ kl/jt{g % 

@ ;d"x lgdf{0f, ;d"x sfo{df ;xeflutf / k|:t'lt % 

# sIff sfo{÷u[xsfo{ % 

$ :ynut cWoog÷kl/of]hgf sfo{ !) 

% k|Zgsf] pQ/ n]vg÷k|Zgsf] df}lvs pQ/ !) 

^ /rgfTds sfo{÷clego÷gS;f tyf lrq n]vg %  

 hDdf $) 

 

-v_ lg0f{ofTds -cfjlws_ k/LIff 

sIff M $–% 

k"0ff{8\s M %)      pQL0ff{8\s M cIf/fÍdf d"NofÍg ul/g]  
;do M ! 306f #) ldg]6     

cf};t k|Zg tflnsf -txut ¿kdf_ 

1fg tx 

(Knowledge Level) 

af]w tx         

 (Understanding Level) 

pRr tx              

(Higher Abilities) 

#) Ü $) Ü #) Ü 
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sIff M ^–*         

k"0ff{8\s M ^)      pQL0ff{8\s M cIf/fÍdf d"NofÍg ul/g]  
;do M ! 306f $* ldg]6         

cf};t k|Zg tflnsf -txut ¿kdf_ 

1fg tx 

(Knowledge Level) 

af]w tx         

 (Understanding Level) 

pRr tx              

(Higher Abilities) 

#) Ü #) Ü $) Ü 
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sIff $-% sf] k|Zgkq lgdf{0f of]hgf (Specification Grid)  

 

k|Zg  

 

If]q 

;ª\lIfKt pTt/ cfpg] 

k|Zg 

5f]6f] pTt/ cfpg] 

k|Zg 

nfdf] pTt/ cfpg] 

k|Zg 

hDdf 

k|Zg ;

ª\Vof 

 

k"0ff{ª\s 

k|Zg 

;ª\Vof 

cª\s 

ef/ 

hDdf 

cª\s 

k|Zg 

;ª\Vof 

cª\s 

ef/ 

hDdf 

cª\s 

k|Zg 

;ª\Vof 

cª\s 

ef/ 

hDdf 

cª\s 

पााँचपोखरी थाङ्पाल पररचय # ! # ! @ @ – – – $ % 

प्राकृलतक स्रोत र िंपदा ! ! ! ! @ @ ! # # # ^ 

िंस्कार र िंस्कृलत @ ! @ @ @ $ ! # # % ( 

ऐलतहालिक स्थल  र 
पयाटन 

! ! ! ! @ @ ! # # # ^ 

 पेिा ब्याििाय र प्रविलध   # ! # ! @ @ ! # # % ( 

परम्परागत, ज्ञान, िीप र 
कला   

@ ! @ ! @ @ – – – # $ 

प्रकोप र िातािरण िंरक्षण ! ! ! ! @ @ ! # # # ^ 

स्िास््य र िरिफाइ  ! ! ! ! @ @ – – – @ # 

स्थानीय भाषा र ललवप    ! ! ! ! @ @ – – – @ # 

hDdf !% ! !% !) @ @) % # !% #) %) 

 

gf]6 M 

१) gf]6 M Kf|Zg lgdf{0f ubf{ 1fg, af]w / pRr tx -k|of]u, ljZn]if0f, ;+Zn]if0f / d"Nof8\|sg_sf Kf|Zgx¿ 

lgdf{0f ug'{kb{5 .  

२) 1fg txsf ;a} Kf|Zgx¿ ! c8||\\ssf,  af]wsf @ c8||\\ssf / pRrtxdf # c8||\\ssf x'g] 5g\ .  

३) 1fg txsf Kf|Zgsf nflu clt 5f]6f k|Zg, ax'j}slNks k|Zg, vfnL 7fpF eg]{ Kf|Zgx¿ /fVg' kg]{5.  
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sIff ^-* sf] k|Zgkq lgdf{0f of]hgf (Specification Grid)  
 

 

k|Zg  

 

If]q 

;+lIfKt pTt/ cfpg] 

k|Zg 

5f]6f] pTt/ cfpg] 

k|Zg 

nfdf] pTt/ cfpg] 

k|Zg 

hDdf 

k|Zg 

;ª\V

of 

 

k"0ff{ª\

s 

k|Zg 

;ª\Vof 

cª\s 

ef/ 

hDdf 

cª\s 

k|Zg 

;ª\Vof 

cª\s 

ef/ 

hDdf 

cª\s 

k|Zg 

;ª\Vof 

cª\s 

ef/ 

hDdf 

cª\s 

पााँचपोखरी थाङ्पाल पररचय # ! # ! @ @ – – – $ % 

प्राकृलतक स्रोत र िंपदा ! ! ! ! @ @ ! $ $ # & 

िंस्कार र िंस्कृलत # ! # ! @ @ ! $ $ % ( 

ऐलतहालिक स्थल  र पयाटन ! ! ! ! @ @ ! $ $ # & 

 पेिा ब्याििाय र प्रविलध   # ! # @ @ $ ! $ $ ^ !! 

परम्परागत, ज्ञान, िीप र 
कला   

@ ! @ – – – ! $ $ # ^ 

प्रकोप र िातािरण िंरक्षण ! ! ! ! @ @ ! $ $ # & 

स्िास््य र िरिफाइ  @ ! @ ! @ @ – – – # $ 

स्थानीय भाषा र ललवप    @ ! @ ! @ @ – – – # $ 

hDdf !* ! !* ( @ !* ^ $ @$ ## ^) 

 

gf]6 M 

१) gf]6 M Kf|Zg lgdf{0f ubf{ 1fg, af]w / pRr tx -k|of]u, ljZn]if0f, ;+Zn]if0f / d"Nof8\|sg_ sf Kf|Zgx¿ 

lgdf{0f ug'{kb{5 .  

२) 1fg txsf ;a} Kf|Zgx¿ ! c8||\\ssf,  af]wsf @ c8||\\ssf / pRrtxdf $ c8||\\ssf x'g] 5g\ .  

३) 1fg txsf Kf|Zgsf nflu clt 5f]6f k|Zg, ax'j}slNks k|Zg, vfnL 7fpF eg]{ Kf|Zgx¿ /fVg'kg]{ 5 .  
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अनिूुची -  ३ 
 cg'dflgt sIffut kf7 ;+Vof 

क्र ि क्षेत्र  र क्रम  कक्षा १ कक्षा २ कक्षा ३ कक्षा ४ कक्षा ५ कक्षा ६ कक्षा ७ कक्षा ८ 

१ पााँचपोखरी थाङ्पाल 
पररचय 

२ २ २ २ ३ ३ ३ ३ 

२ प्राकृलतक स्रोत र िंपदा ३ 
३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ 

३ िंस्कार र िंस्कृलत २ २ २ २ २ ३ २ २ 

४ ऐलतहालिक स्थल  र 
पयाटन 

२ ३ २ २ ३ ३ ३ ३ 

५ 
पेिा ब्याििाय र प्रविलध   

२ २ २ ३ ३ ४ ४ ४ 

६ परम्परागत, ज्ञान, िीप र 
कला 

१ २ २ २ २ ३ ३ ३ 

७ प्रकोप र िातािरण िंरक्षण  १ २ ३ ३ ४ ३ ३ ३ 

८ स्िास््य र िरिफाइ  २ २ २ २ २ २ २ ३ 

९ स्थानीय भाषा र ललवप     
- 

 
- 

 
- 

१ १ १ १ १ 

 जम्मा १५ १८ १८ २० २३ २५ २४ २५ 
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