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प्रकािकको लिलखत अनमुलत लवना व्यापाररक उद्दशे्यिे यस सामग्रीको पणूा वा आंलिक रूपमा हुबहु तथा स्वरूप 

पररवतान गरेर छाप्न पाइने छैन तर िैलक्षक प्रयोजन एवं लनिःिलु्क लवतरणका िालग बन्दजे िाग्ने छैन ।  

 



नगर प्रमखुको सन्दिे 

राज्यको संघीय संरचनामा नपेािको संलवधान अनुसार लवद्यािय लिक्षा स्थानीयको अलधकार क्षते्र लभत्र आएको पररपे्रक्ष्यमा 

लवद्यािय लिक्षािाई व्यवलस्थत बनाउने लजम्मेवारी स्थानीय तहको रहकेो छ । लवद्यािय तहको लिक्षािाई  उद्देश्यमिूक, व्यवहाररक 

समसामलयक एवं स्तरीय बनाउन े उद्देश्यिाई आत्मसात गद ै लवज्ञान तथा प्रलवलधमा भएको लवकास तथा पररवतान र स्थानीय 

आवश्यकता तथा लवश्वव्यापी सन्दभावीीच सन्तिुन ल्याउन समय समयमा पाठ्यक्रम पररमाजान हुुँद ैगदाा एकीकृत पाठ्यक्रम (कक्षा १-

३) २०७७ लवद्यािय तहमा िाग ूभैसकेको बतामान अवस्थामा उक्त पाठ्यक्रमिे व्यवस्था गरेको स्थानीय पाठ्यक्रममा मातभृालषक 

सीप /स्थानीय लवषयवस्तु समावेि गरी लवद्यािय आफैुँि े व्यवस्था गनुापने भनी पाठ्यक्रम लवकास केन्रिे लनदिे गरे अनुरुप यस   

 लभत्र लवद्यानगरपालिकाि ेआफ्नो नगर क्षते्र िय लिक्षामा एउटै खािको लवषयवस्तुहरु अध्यापन गराउन लवद्याियहरुवाट पलन माग भ ै

आएको स्थानीय सरोकारवािा तथा बुलिजीवीहरुसुँगको छिफिबाट राय र सझुाव पलन सोही अनुरुप प्राप्त हुन आएकोि ेकेलन्रकृत 

पाठ्यक्रमिे नसमेटेको स्थानीय स्तरमा आवश्यकता महिसु भएका लवषयवस्तु समेटी यस खािको पाठ्यक्रम नगर क्षते्र लभत्रका 

लवद्याियहरुमा िैलक्षक सत्र २०७८ गोरखा नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १-३ िाग ूगरी कायाान्वयनमा ल्याइएको हो । 

क्रमि कक्षा ४ दलेख ८ सम्म िाग ुगद ैजान ेनीलतगत व्यवस्था भए अनुसार यस गोरखा नगरपालिकाि ेपलन चाि ुआव २०७८/७९ मा 

गोरखा नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम नामक पाठ्यक्रम लनमााण गरी िैलक्षक सत्र २०७९ दलेख नगरक्षेत्रका सबै लवद्याियहरुमा 

पाठ्यक्रम लवकास केन्रि ेतोकेको समय तालिका अनुसार िाग ुगन ेगरी यो पाठ्यक्रम तयार पाररएको हो । 

यस नगरपालिकाि े अपनत्व लिुँद ै सम्वलन्धत लवषयका लवज्ञहरुको राय सल्िाह र सझुावमा लनलमात यस खािको पाठ्यक्रमि े

लवद्याथी वगामा स्थानीय ज्ञान र सीप प्रवाह गनेमा लवश्वास लिन सलकन्छ । आगामी लदनमा यस पाठ्यक्रमिाई लवद्यािय लिक्षाको तहगत 

र कक्षा गत सक्षमतािाई लवज्ञहरुको सझुाव समावेस गद ैपररमाजान गरर कायाान्वयन गररुँद ैिलगनछे ।  

अन्त्यमा पाठ्यक्रम लनमााणको क्रममा सहयोग पयुााउनहुुन े लवज्ञ समहू पाठ्यक्रम लनमााण सलमलतका पदालधकारीहरु र आ-आफ्नो 

ठाउुँवाट राय सल्िाह र सझुाव राख्नुहुने महानभुावहरु, लनमााणका चरणमा भलूमका खेल्ने सम्वलन्धत िाखाका कमाचारीहरुमा धन्यवाद 

लदुँद ैयस पाठ्यक्रमको कायाान्वयन हुनेमा पणूा रुपिे लवश्वस्त रहकेो छु ।  

 

नगरप्रमखु 

   (राजनराज पन्त) 

 

 

 

 

 

 



नगर उप-प्रमखुको सन्दिे 

 बदलिुँदो पररलस्थलत एवम ्यगुको माग अनुसार लदनानलुदन बढ्द ैगइरहकेो लवज्ञान तथा प्रलवलधमा आएका नयाुँ नयाुँ ज्ञान र 

सीपसुँग आजका वािवालिकािाई पररलचत गराउुँद ैएक कुिि सक्षम र सीपयकु्त जनिलक्त उत्पादन गने हतेिुे लवद्यािय तहमा लिक्षा 

प्रदान गना तयार गररएका पाठ्यक्रमहरु पररमाजान हदु ैगदाा एकीकृत पाठ्यक्रम (कक्षा १-३)  २०७६ लवद्यािय तहको लिक्षामा िाग ूभई 

सकेको छ ।  

यसै पाठ्यक्रमिे व्यवस्था गरे अनसुार मातभृालषक सीप स्थानीय लवषयवस्तु समेलटएको १६० पाठ्यभारको पाठ्यक्रम लवद्यािय आफैं ि े

व्यवस्था गनुापने भन्ने भए अनुसार यस गोरखा नगरपालिकािे पलन आफ्नो नगर क्षेत्र लभत्रका लविेषत किा, संस्कृलत, वेिभषूा र 

ऐलतहालसक एवं प्रालचन सम्पदाहरुको पलहचान गराउन ेहतेिु ेयो गोरखा नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम (कक्षा १-३) लनमााण गरी 

िैलक्षक सत्र २०७८ मा कायान्वयनमा ल्याइसलकएको र कक्षा ४ दलेख ८ सम्म यसै चाि ुआव २०७८/८९ मा लनमााण गरी िैलक्षक सत्र 

२०७९ दलेख कायान्वयनमा ल्याइन ेभएको छ ।  

लवलभन्न चरणमा लवज्ञहरुको सेवा लिई तयार गररएको यस पाठ्यक्रमिे लवद्यािय तहका वािवालिकामा उपयकु्त लकलसमको ज्ञान सीप 

प्रवाह हनुेमा लवश्वास लिइन्छ । रालरिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०६३ ि ेपलन लवद्यािय तहको पाठ्यक्रम कक्षा १-५ मा स्थानीय पाठ्यक्रम 

१०० पणूााङ्कको र सामालजक लसजानात्मक अलभव्यलक्तसीि किा र िारररीक लिक्षामा २० प्रलतित स्थानीय अंिको व्यवस्था 

गररएता पलन त्यसिाई कायाान्वयनमा ल्याउन सलकरहकेो अवस्था लथएन । अलहिेको पाठ्यक्रमि े व्यवस्था गरे अनुसार यस 

नगरपालिकाि ेिैलक्षक सत्र २०७८ दलेख कक्षा १-३ मा िाग ूगररसलकएको छ । यसै पाठ्यक्रमिाई लवस्तलृतकरण गरी कक्षा ८ सम्ममा 

नै यस पाठ्यक्रम िाग ु हनुे कुरामा लवश्वस्त छु । यस पाठ्यक्रम लनमााणका क्रममा सहयोग परु् याउने सवैमा धन्यवाद लदन चाहन्छु र 

कायाान्वयनको चरणमा सवै सरोकारवािाहरुको हातमेािो लमल्ने नै छ भन्नमेा लवश्वस्त रहीेको छु ।  

 

   नगर उपप्रमखु 

(लबना कुमारी श्रेष्ठ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको सन्देि 

लवद्यािय तहको लिक्षािाई बढी उद्देश्यमिूक, व्यवहाररक, समसामलयक एवम ्स्तरीय बनाउने अलभप्रायिे लिक्षक, अलभभावक, 

लवद्याथी तथा बुलिजीवीबाट प्राप्त राय सझुाव साथै ज्ञान, लवज्ञान तथा प्रलवलधमा भएको लवकास तथा स्थानीय आवश्यकता तथा 

लवश्वव्यापी सन्दभावीच सन्तिुनको आवश्यकतािाई समेत दृलिगत गरी लवद्यािय तहका पाठ्यक्रम पररमाजान हुुँद ैजानेक्रममा एकीकृत 

पाठ्यक्रम २०७६ पररमाजान भई लवद्यािय तहको कक्षा १ मा िैलक्षक सत्र २०७७ दलेख िाग ू भैसकेको यस परीपे्रक्षमा एकीकृत 

पाठ्यक्रम २०७६ ि ेव्यवस्था गरे अनुसार ५ पाठ्यघण्टी र १६० पाठ्यभार भएको मातभृालषक सीप/स्थानीय लवषय लवद्यािय लिक्षामा 

व्यवस्था गना लनदिे भए अनुसार यस गोरखा नगरपालिकाि ेपलन आ.व. ०७७/०७८ को वालषाक कायाक्रममा स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााण 

गरी कायाान्वयनमा ल्याउन वजेट समेत स्वीकृत भैसकेको  र चाि ुआलथाक वषा २०७८/७९ मा पलन सोही प्रलक्रया अनुसार कक्षा ४ दलेख 

८ सम्मको िालग स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााण गना बजेट समते व्यवस्था भएको र सोही अनुसार पाठ्यक्रम लनमााणका चरण र लसिान्त 

अनुसार यो पाठ्यक्रम लनमााण हुन पगुेको छ । 

 िैलक्षक सत्र २०७८ मा नगर लभत्रका सव ै लवद्याियहरुमा कक्षा १ दलेख ३ सम्म यो गोरखा नगरपालिकाको स्थानीय 

पाठ्यक्रम (कक्षा १-३) पाठ्यक्रम िाग ूगरी कायाान्वयनमा ल्याइसलकएको छ । आधारभतू तहको कक्षा ८ सम्म यस पाठ्यक्रमिाई 

लवस्ततृीीकरण गद ैएकीकृत पाठ्यक्रम २०७६ िे व्यवस्था गरे अनुसार िाग ूगने क्रममा यो पाठ्यक्रम लनमााण भएको छ । यसका 

अलतररक्त पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यपसु्तक (कायापलुस्तका) समते लनमााण गरी लवद्याथीको हात हातमा  पयुााउन पलन नगरपालिका 

वजेट सलहत िालग  परेको छ ।  

 रालरिय पाठ्यक्रम लवकास तथा मलू्याङ्कन पररषदि ेस्वीकृत गरी िैलक्षक सत्र २०७७ दलेख नपेािका सवै लवद्याियहरुमा 

एकीकृत ढाुँचाको पाठ्यक्रम कायाान्वयनमा ल्याई सकेको हुनाि ेयसै पाठ्यक्रमिे व्यवस्था गरेको ४ पाठ्यघण्टी र १२८ पाठ्यभारको 

स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा ४ दलेख ८ सम्म िाग ूगररलदनुहुन आम सरोकारवािाहरुमा अनुरोध गद ै यस पाठ्यक्रम लनमााणमा सहयोग 

पर् याउन े सवैमा धन्यवाद लदन चाहन्छु । पाठ्यक्रम गलतिीि दस्तावेज भएकोि े यसको सधुार तथा पररमाजानमा सम्वलन्धत सवैको 

लनरन्तर रचनात्मक सझुाव प्राप्त हनुमेा आिावादी पलन छु ।  

 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 

     (लदनेिराज पन्त) 

 

 

 

 

 

 



हाम्रो भनाइ 

लिक्षा मानव जीवनको एक अपररहाया लवषय हो । प्राचीनकािमा गरुुआश्रमवाट िरुु भएका लिक्षािय आज आएर लवद्यािय, 

महालवद्याियमा पररणत भएका छन, जहाुँवाट मालनसहरु लदलक्षत पलन भएका छन् । यीन ै लिक्षाियमा अध्ययन गररन े लवषयको छनोट 

भने पाठ्यक्रमवाट गररन्छ । योजनावि लिक्षणको िालग पाठ्यक्रमको आवश्यकता पछा । पाठ्यक्रम समयसापेक्ष पररमाजान हुुँद ैजान्छ । 

यसै अनुरुप नेपािको लवद्यािय लिक्षाको पाठ्यक्रम केलन्रकृत भएको, िालदएको पाठ्यक्रम पढ्नपुने बाध्यता रहकेो भन्न ेअवगािहरु 

बषष ुँदलेख खेप्द ैआएकोमा रालरिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०६३ ि ेस्थानीय पाठ्यक्रम र स्थानीय अंिको व्यवस्था गरी केलन्रत पाठ्यक्रमि े

लवकेलन्रत गरे पलन स्थानीय स्तरमा यसको कायाान्वयनको पाटो अधरैु रह्यो । एकीकृत पाठ्यक्रम २०७६ ि ेव्यवस्था गरे अनुसार िलैक्षक 

सत्र २०७८ दलेख आधारभतू तहका कक्षा १ दलेख ३ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााण भई यस नगरपालिकामा िाग ूभई सकेको छ ।  

िैलक्षक सत्र २०७९ मा एलककृत पाठ्यक्रम २०७६ ि े कक्षा १ दलेख ८ सम्म न ै स्थानीय पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरेको हुनािे यस 

नगरपालिकाि ेिैलक्षक सत्र २०७८ का िालग कक्षा (१-३) को पाठ्यक्रम लनमााण गरर कायान्वयनमा ल्याएको र िलैक्षक सत्र २०७९ 

दलेख िाग ूगने गरी कक्षा ४ दलेख ८ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााण गररएको छ । स्थानीय लवषयवस्तु समावेि गररएको वलीिेषत: 

पाठ्यक्रम लवकास केन्रि ेतयार पारेको पाठ्यक्रममा समावेि हनु नसकेका यस स्थानीय क्षते्रि ेआवश्यकता महिसु गरेका लवषयवस्तु 

समेटी नगर क्षेत्रमा गलठत स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााण सलमलति े गोरखा नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम गोरखा नगरपालिकाको 

स्थानीय पाठ्यक्रम नामक स्थानीय पाठ्यक्रम नाम लदई कायाान्वयनमा ल्याउन िालगएको हो ।  

गोरखा नगरपालिकामा गलठत स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााण सलमलति ेनगरकायापालिकाका सदस्यहरु, नगरपालिकाका समदुालयक तथा 

संस्थागत लवद्याियका सम्पणूा प्रधानाध्यापकहरुसुँग व्यापक छिफि गरर साझा अवधारणाको रुपमा यस पाठ्यक्रमिाई मतूा रुप लदने 

काम भएको हो । लनमााणका क्रममा गोरखा उद्योग वालणज्य संघ, पयाटन लवकास केन्र गोरखा, िगायत पालिका लस्थत लवद्यािय 

महालवद्याियका प्राध्यापक तथा प्राधानाध्यापकहरुसुँगको छिफि, राय सल्िाह र सझुाव समेतवाट तयार गररएको यस पाठ्यक्रमि े

लवद्यािय लिक्षाका वािवालिकाहरुिाई स्थानीय ज्ञान र सीप प्रदान गनुाको साथै अलभभावक ज्यहूरुको लिक्षामा गरेको िगानीिाई 

उलचत संवोधन गना सक्छ भन्ने लवश्वासका साथ यस पाठ्यक्रम लनमााण भएको हो । गोरखा लजल्िा भौगोलिक लवलवधताका साथै एक 

ऐलतहालसक एवं सांस्कृलतक संपदािे भररपणूा लजल्िा हो । यसै लजल्िाको सलदयौ ुँदलेख सदरमकुाम रहकेो यस गोरखा नगरपालिका 

आफैुँमा एक खािको पररचय बोकेको नगर हो । यसै नगर लभत्र रहकेा अनेकौ ुँ ऐलतहालसक एवं किा संस्कृलतिाई लचनाउन ु न ै यस 

पाठ्यक्रमको मिू आिय हो भन्न सलकन्छ ।  

अन्त्यमा गोरखा नगरपालिकािे लवद्यीािय लिक्षाका िालग आफ्नो नगर क्षेत्र लभत्र िाग ूगना तयार गरेको यो गोरखा नगरपालिकाको 

स्थानीय पाठ्यक्रम (कक्षा ४-८) पाठ्यक्रमका लवषयवस्तुहरुको सान्दलभाकता र औलचत्यता यसको सफि र प्रभावकारी कायाान्वयनबाट 

संभव हुन े कुरािाई दृलिगत गरी पाठ्यक्रम लनमााणमा लविेषत लवज्ञको सेवा लदनुहुन ेपवूा उपसलचव पाठ्यक्रम लवकास केन्र श्री लवरण ु

प्रसाद पराजिुी िगायत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पयुााउनुहनुे सम्पणूा महानभुावमा हालदाक धन्यवाद लदुँद ै लनमााणको क्रममा जे 

जसरी सवै तह र तप्कावाट सहयोग प्राप्त भयो त्यसै गरी कायाान्वयनमा पलन आ-आफ्नो स्थानवाट सहयोग प्राप्त हुन ेअपेक्षा गररएको छ । 

साथै पाठ्यक्रम गलतिीि दस्तावेज भएकोिे सधुारका लनलमत्त प्राप्त रचनात्मक सझुावहरुिाई आगामी संस्करणमा समावेि गद ैिलगनेछ 

।  

स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााण सलमलत 

गोरखा नगरपालिका 

गोरखा । 



लवषय सचूी 

क्र.सं. पाठ िीषाक पेज न ं

१ पालिका पररचय   

२ लवद्यािय लिक्षाको रालरिय उद्देश्य  

३ आधारभतू तहको तहगत सक्षमता   

 क) कक्षा १ दलेख ८   

 ख) कक्षा १ दलेख ३   

 ग) कक्षा ४ र ५  

 घ) आधारभतू लिक्षा (कक्षा ६–८) का सक्षमता  

 ङ) स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा ४ दलेख ८ सम्मको सक्षमत  

४ स्थानीय पाठ्यक्रमका तहगत लसकाइ उपिलधध  

५ पाठ्यक्रम कायाान्वयन योजना   

६ आधारभतु तहको पाठ्यक्रम ढाुँचा  

७ स्थानीय पाठ्यक्रमको लवषयक्षते्रगत अनुमालनत पाठ्यभार लवतरण  

८ कक्षागत लसकाइ उपिलधध  

९ कक्षागत लवषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम  

१० कक्षागत लवषय लवस्ततृीकरण  

 क) कक्षा ४  

 ख) कक्षा ५  

 ग) कक्षा ६  

 घ) कक्षा ७  

 ङ) कक्षा ८  

११ लसकाइ सहजीकरण प्रकृया  

१२ लसकाइ मलू्याङ्कन प्रलक्रया  

 

 

 

 

 



१. पालिका पररचयिः 

नेपािको कररव मध्य भागमा अवलस्थत, गण्डकी प्रदिेमा पन ेगोरखा लजल्िाको एकमात्र ऐलतहालसक नगरी गोरखा नगरपालिकाको 

गठन लव.स. २०५३ साि माघ १५ गत ेसालवकका ३ वटा गोरखकािी, रालनश्वारा र तारानगर गा.लव.स.हरूिाई समेटेर गररएको हो । 

साथै नेपाि सरकार को लमलत २०७१ साि मलसंर १६ को लनणाय अनसुार सालवक लफनाम र नारेश्वर गा.लव.स. तथा लमलत २०७३ मंलसर 

२० को लनणाय अनुसार ताप्ि ेर दउेरािी गालवस थप गरर यस न.पा.िे कुि १३१.८६ वगा लक.लम. क्षेत्रफि ओगटेको छ । 

राजधानी काठमाण्डौदलेख १४१ लक.लम. पलिम र अमर लसंह राजमागाको आुँव ुखरेैनी तनहुुँबाट २४ लक.लम. उत्तरमा पने यस न.पा. को 

अलधकांि भ–ूभाग पहाडी क्षते्रिे ढाकेको छ भन ेकेहीभाग टार बेसीि ेढाकेको छ । 

यस नगरपालिका आफैुँमा भौगोलिक लवलवधतािे सम्पन्न त छुँदछै यसका साथै यस न.पा. को कुन्दरुटार, तहे्र लक.लम. घलुम्त बजार, 

मैदान, पस्िाङ्ग, सलतपीपि, गोरखकािी दरवार, उपल्िोकोट, भीमसेन स्मारक आलद क्षेत्रबाट यस लजल्िाको उत्तर तफा  

रहकेामनास्ि,ु लहउुँचिुी र िाकेका साथै पलिमतफा  िमजङ्ुग लजल्िा अन्तगात पन ेिमजङ्ुग र वौद्घ लहमािका मनोरम दृश्यहरू पलन 

अविोकन गना सलकन्छ । 

 

ऐलतहालसक पषृ्ठभलूम: 

लवश्व साम ू गखुााको नामबाट पररलचत गोखाािीहरूको भलूम गोरखािे रालरिय इलतहासको पानामा एउटा महत्वपणूा स्थान 

ओगटेको छ । वतामान नपेािको एकीकरणको सीूत्रपात भएको यस लजल्िाको ऐलतहालसक धरोहर मध्ये गोरखा दरबार, गोरखनाथ 

मलन्दर, कालिका मलन्दर एवं तल्िो दरबार आलद यसै नगरपालिकालभत्र पदाछन ् । नेपाि एकीकरणमा महत्वपणूा योगदान लदन े

वीरवीरङ्गनाहरू मध्ये पथृ्वीनारायण िाह सुँग ैिाह वंिीय राजा रधय िाह दलेख पथृ्वीनारायण िाह  र रालरिय लवभतूी भीमसेन थापा, 

बीसे नगचीको जन्म  यसै नगरपालिकामा भएको लथयो ।  

 

लसमाना:  

पवूा : िहीद िखन र भीमसेन गा.पा  

पलिम :   पािङ्ुटार न.पा . 

उत्तर  : लसरान्चोक गा.पा . 

दलक्षण  : िहीद िखन गा.पा र तनहुुँ लजल्िा 

 

भौगोलिक अवलस्थलत: 

अक्षांि : २७0 ५६’०३” उत्तरी अक्षांि दलेख २८0१३’०७” उत्तरी अक्षांि सम्म  

दिेान्तर : ८४0२३’ पवूी दिेान्तर दलेख ८४0 ३८’ पवूी दिेान्तर सम्म 

उचाई : (समनु्र सतहबाट)  ३२८ लम . दलेख १५२२ लम . सम्म  

 

हावापानी:  

औसत तामक्रम अलधकतम – २५ लड.से. 

न्यनूतम – ०६ लड.से. 

औसत वषाा – १४९२ लम.लम.  

 

 



मखु्यनदी र खोिा: 

मखु्यनदीहरु  : मस्यााङ्दी र दरौंदी 

खोिाहरू     : लसदी, िदुी, कणे खोिा,ज्यादिु खोिा,गंगटे खोिा र बेनी खोिा, खाल्टे खोिा, भाि ुखोिा 

धालमाक स्थिहरु: 

क्र  .सं .  धालमाक स्थिहरु क्र  .सं .  धालमाक स्थिहरु 

१ गोरखकािी मलन्दर २ गोरखनाथ गफुा 

३ लवररमकािी मलन्दर ४ तल्िो दरवार 

५ चौघेरा दरवार ६ राधावल्िवेश्वर मलन्दर 

७ सीतापाईिा दलेवथान ८ कृरण मलन्दर 

९ हनुमान ढोका १० लभमसेन स्मारक 

११ लवन्ध्यावालसनी १२ ठुिो आुँगन 

१३ रामेश्वर मलन्दर १४ नामरुङ दवेी लवद्या मलन्दर 

१५ पलिमकािी मलन्दर १६ लवरण ुपान्चायन 

१७ खड्ग दवेी मलन्दर १८ रानीवन सरस्वती मलन्दर 

१९ लचल्रेन पाका  २० बुडी कोट 

२१ ताप्िेकोट   

 

पयाटकीय स्थिहरु: 

उपल्िो गोरखा दरवार क्षेत्र: 

कं्र  .सं .  स्थानहरु कं्र  .सं .  स्थानहरु 

१. गोरखनाथ गफुा २. रामिाह चौतारा 

३. गोरखकािी मलन्दर ४. गणेि स्थान 

५. लित्तिपाटी ६. रंगमहि 

७. रोटपाटी ८. पलण्डतपाटी 

९. श्री पिपुलत गहुशे्वरी १०. चौघेराभवन 

११. लवद्याभगवती मलन्दर १२. हनुमान भञ्जज्याङ्ग 

१३. सरस्वती मलन्दर १४. लिवपररवारको प्राचीन मतुी  

१५. सीतापाइिा १६. चण्डीभञ्जज्याङ्ग 

१७. वज्रभैरव मलन्दर १८.  

 

 

 

 

 

 

 

 



तल्िो दरबार (गोरखा संग्रहािय):  

गोरखा नगरपालिका वडा नं ६ पोखरीथोक लस्थत ठुिोआुँगनमा यो दरवार रहकेो छ । िरुुमा ६ रोपनी मात्र क्षते्रफिमा लसलमत रहकेो 

यस दरवारको संरक्षणको लजम्मा परुातत्व लवभागि ेलिएपलछ हाि यो दरवार ७० रोपनी क्षेत्रफिमा फैलिएको छ । बीचमा चोक,  

तीनलतर ३/३ तिा भएको दलक्षणलतर कौिीसलहतको चार तिा भएको ३०/३० वगा लमटर क्षेत्रफिमा लनलमात यो दरवार मध्ययलुगन 

पगौडा ििैीमा बनेको छ ।यहाुँ किात्मक टुुँडाि र आुँखीझ्याि, स्वस्तीकको लचन्ह, दवेी दवेता तथा गरुढ कििको िारपािको 

साथै दरवार पररसरमा रोलपएका ६० जातका फूिहरु, अमर लचत्रकारद्वारा २०४८ सािमा लनमााण गररएको यस दरवारमा हाि 

ऐलतहालसक संग्रहािय लनमााण गररएको छ । 

 

संग्राहाियहरु: 

➢ गोरखा संग्राहािय तल्िो दरबारमा रहकेो । 

➢ हवेररयम तथा वनस्पती संग्राहाि सालवकको लजलवस कायााियमा रहकेो ।  

िैलक्षक लस्थलत: 

कं्र  .सं .  संस्था सामदुालयक संस्थागत 

१ क्याम्पस १ १ 

२ वािलवकाि केन्र ५० १८ 

३ आधारभतू कक्षा १-३. १६ ३ 

४ आधारभतू कक्षा १-५. ११ ५ 

५ आधारभतू कक्षा १-८. ५ ४ 

६ मा . लव. कक्षा १-१०. ६ ६ 

७ मा.लव. कक्षा १-१२. ११ १ 

८ सामदुालयक लसकाई केन्र ३ ०  

 

 

स्वास्थ्य संस्था सम्बलन्ध लववरण: 

क्र  .सं .  स्वास्थ्य संस्थाको लकलसम संख्या क्र  .सं .  स्वास्थ्य संस्थाको लकलसम संख्या 

१ सरकारी अस्पताि १ २ सामदुालयक अस्पताि १ 

३ स्वास्थ्य चौकी  ६ ४ सामदुालयक स्वास्थ्य ईकाइ १ 

५ दन्त उपचार केन्र २ ६ आयबेुद औषधािय १ 

७ प्राइभेट अस्पताि ५ ८ गाउुँघर लक्िलनक ४३ 

९ खोप लक्िलनक ४३ १० िहरी स्वास्थ्य केन्र ७ 

११ प्रालवलधक प्रलिक्षण केन्र ३ १२   

 

 

 

 



लवद्यािय लिक्षाको रालरिय उद्दशे्य: 

रालरिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ िे पररवलतात संरचना र राज्य व्यवस्था अनुरूप लनम्नानुसार लिक्षाका रालरिय उद्देश्यहरू तय गरेको छ । 

क. प्रत्येक व्यलक्तमा अन्तलनालहत प्रलतभा प्रस्फुटन गरी व्यलक् तत्व लवकास गने, 

ख. संघीय िोकतालन्त्रक गणतन्त्रका मलू्यमान्यताप्रलत प्रलतवि, रारि र रालरियताप्रलत बफादार, स्वालभमानी, सामालजक 

तथा सांस्कृलतक लवलवधतािाई सम्मान गने, चररत्रवान्, नलैतकवान् एवम ्लजम्मेवार नागररक तयार गने, 

ग. श्रमप्रलत सम्मानद एवम ् सकारात्मक सोच भएका, रोजगार तथा स्वरोजगार उन्मखु, उत्पादनमखुी, उद्यमिीि र 

सीीपयकु्त नागररक तयार गने, 

घ. व्यलक्तको सामालजकीकरणमा सहयोग गद ै सामालजक सदभ्ाव तथा सलहरणतुा र रालरिय एकता सदुृढ गना सहयोग 

परु् याउन,े 

ङ. प्राकृलतक तथा रालरिय सम्पदा र पयाावरणको संरक्षण,संविान र सदपुयोग गद ै लदगो लवकासमा योगदान गने सचते 

नागररक तयारगने, 

च. प्रत्येक व्यलक्तमा िालन्त, मानवअलधकार, समानता, समावेलिता र सामालजक न्यायका मान्यतानुरूपको आचरण 

लवकास गरी समतामिूक, समावेिी, न्यायपणूा र समाजवादउन्मखु रारि लनमााणमा मद्दतगन।े 

छ. रालरिय तथा अन्तराालरिय  स्तरमा प्रलतस्पधी, आधलुनक सचूना तथा  सञ्जचार प्रलवलध प्रयोगगनासक्ने लवश्वपररविे 

सहुाउुँदोदक्षजनिलक्त तयार गने, 

ज. वैज्ञालनक अवधारणा, तथ्य, सीप, लसिान्त तथा प्रलवलधको प्रयोग गना सक्ने वैज्ञालनक सझुबुझ भएको तथा 

अनुसन्धानमखुी जनिलक्त तयार गने, 

झ. रचनात्मक तथा समािोचनात्मक लचन्तन गने, जीवनोपयोगी सीप भएका, सलहरण,ु भालषक सक्षमतामा लनपणु 

नागररक तयार गने, 

ञ. नेपािी मौलिक किा, संस्कृलत, सौन्दया, आदिा तथा लवलििताहरूको संरक्षण,संविान र लवस्तारतफा  अलभप्रेररत भई 

नेपािी पलहचानप्रलत गौरव गन ेनागररक तयार गने, 

ट. जिवाय ुपररवतानतथा प्राकृलतकएवम ्मानवलसलजात प्रकोप प्रलतसचते रही सम्भालवत जोलखम न्यनुीकरण तथा लवपद ्

व्यवस्थापन गना सक्षम नागररक तयार गने, 

ठ. सामालजक न्यायमा आधाररत समिृ रारि लनमााणका लनलम्त आवश्यक मानव संसाधनको लवकास गने । 

 

३. आधारभतू तहका सक्षमताहरू: 

आधारभतू  लिक्षािे  लवद्याथीकेलन्रत  लिक्षाका  माध्यमद्वारा  बािबालिकामा  अन्तलनालहत  प्रलतभाको  लवकास  गने  िक्ष्यराखेको छ । 

यस तहको लिक्षाको मखु्य उद्देश्य रारिपे्रम र िोकतन्त्रमा लवश्वास गरी रालरियताको संरक्षणर संविान गने, अलधकार र कताव्यको 

पािनासलहत स्वतन्त्रताको सम्मान गने, सामालजक र प्राकृलतक वातावरण प्रलत सचते भईमानवीय मलू्य र मान्यताअनुकुि व्यवहार गना 

कताव्यलनष्ठ नागररक उत्पादन गनुा हो ।  यस  तहको  लिक्षा  प्राप्त गररसकेका बािबालिकाहरू आफ्ना लवचार आदानप्रदान एवम ्दलैनक 

जीवनमा आइपने व्यावहाररक समस्या समाधान गना सक्षम, स्वाविम्बी, पररश्रमी, वैज्ञालनक सझुबुझ भएका, स्वास्थ्यप्रलत सचेत र 

नैलतकवान् हुनेछन् । 

 

 



क) आधारभतू लिक्षा (कक्षा १ दलेख ८) का सक्षमतािः 

१. दिेपे्रम तथा रालरिय एकताको भावना एवम ्िोकतालन्त्रक मलू्य, मान्यता तथा संस्कार व्यवहारमा प्रदिान 

२. भालषक तथा सञ्जचार सीपको लवकास र व्यावहाररक, लसजानात्मक एवम ्सान्दलभाक प्रयोग 

३. सचूना र लवचारहरूको आदानप्रदान, लवशे्लषण तथा सचूना प्रलवलधको समलुचत प्रयोग 

४.  तालका क तथा व्यावहाररक गलणतीय ज्ञान, सीप एवम ्अलभवलृत्त लवकास र प्रयोग 

५. वैज्ञालनक अवधारणा, तथ्य, लसिान्त र लनयमप्रलतको लजज्ञासा एवम ्बोध र व्यावहाररक जीवनमा प्रयोग 

६. मानव मलू्य र मान्यता एवम ्सामालजक गणुको लवकास तथा नागररक कताव्य प्रलत सजग 

७.  जनसङ्ख्या, वातावरण संरक्षण र लदगो लवकासलबचको अन्तरसम्बन्धको बोध र व्यवस्थापनमा सहयोग 

८.  िारीररक तन्दरुुस्ती, स्वस्थकर जीवनिैिी र जीवनोपयोगी सीपको लवकास 

९.  स्थानीय, आधलुनक पेसा, व्यवसाय र प्रलवलध एवम ्श्रमप्रलत सम्मान तथा व्यवहार कुिि सीप (Soft Skills)  को 

प्रयोग 

१०.  नेपािी किा, सालहत्य र संस्कृलतको संरक्षण तथा संविान एवम ्लसजानिीिताको लवकास र प्रयोग 

११.   रालरिय तथा अन्तराालरिय पररवेिसुँग पररलचत भई लवलवधता, लवश् वबन्धतु्व र सहअलस्तत्व बोध तथा स्वीकार 

१२. दलैनक जीवनमा आइपन ेव्यावहाररक समस्याहरूको पलहचान, लवश् िेषण तथा समाधान 

ख) आधारभतु तह (कक्षा १ दलेख ३) का सक्षमता:  

१. दिेपे्रमको भावना एवम ्िोकतालन्त्रक मलू्य, मान्यता र संस्कारको लवकास, आधारभतू भालषक तथा सञ्ज चार सीपको 

लवकास र व्यावहाररक प्रयोग 

२.      गलणतीय धारणा र सीपको लवकास र प्रयोग 

३. नैलतकता, अनुिासन, सदाचार र स्वाविम्बन जस्ता सामालजक मल्य मान्यता एवम ्चाररलत्रक गणुको लवकास 

४.    लवज्ञान, वातावरण, सचूना प्रलवलधसम्बन्धी आधारभतू ज्ञान र सीपको लवकास 

५.    िारीररक तन्दरुुस्ती, स्वस्थकर बानी, सरसफाइ र जीवनोपयोगी सीप तथा व्यवहारकुििसीपको लवकास 

६ किा तथा सौन्दयाप्रलत अलभरुलच, लसजानात्मक र समािोचनात्मक सीपको लवकास 

७     आफ्नो पररवेिसुँग पररलचत भई लवलभन्न जातजालत, धमा, भाषा, संस्कृलत, क्षते्रप्रलत सम्मान र समभावको लवकास 

 

 

 

 



ग) आधारभतू तह (कक्षा ४  र  ५) का सक्षमता:  

आधारभतू लिक्षा (कक्षा ४– ५) का सक्षमताहरू लनम्नानुसार हुनेछन् : 

१  दिेपे्रमको भावना एवम ्िोकतालन्त्रक मलू्य मान्यता र संस्कारको लवकास आधारभतू भालषक तथा सञ्जचार सीपको 

लवकास र व्यावहाररक प्रयोग  

२.  आधारभतू गलणतीय अवधारणा र सीपको लवकास र प्रयोग  

३.  नैलतकता, अनुिासन, सदाचार र स्वाविम्बन जस्ता सामालजक मलू्य मान्यता एवम ्चाररलत्रक गणुको लवकास  

४.  लवज्ञान, वातावरण, सचूना प्रलवलधसम्बन्धी आधारभतू ज्ञान र सीपको लवकास  

५.  िारीररक तन्दरुुस्ती, स्वस्थकर बानी, सरसफाइ र जीवनोपयोगी सीप तथा व्यवहारकुिि सीपको लवकास, किा तथा 

सौन्दयाप्रलत अलभरुलच, लसजानात्मक र समािोचनात्मक सीपको लवकास  

६.  आफ्नो पररवेिसुँग पररलचत भई लवलभन्न जातजालत, धमा, भाषा, संस्कृलत, क्षते्रप्रलत सम्मान र समभावको लवकास  

 

आधारभतू लिक्षा (कक्षा ६–८) का सक्षमता: 

१. दिेपे्रम एवम ्रालरिय एकताको भावनाको लवकास  

२. िोकतालन्त्रक मलू्य मान्यता र संस्कारको लवकास र लवलवधताप्रलत सम्मान  

३. भालषक तथा सञ्जचार सीपको लवकास र व्यावहाररक, लसजानात्मक एवम ्सान्दलभाक प्रयोग 

४. सचूना र लवचारहरूको आदानप्रदान, लवशे्लषण तथा सचूना प्रलवलधको समलुचत प्रयोग  

५. तालका क तथा व्यावहाररक गलणतीय ज्ञान, सीप र अलभवलृत्तको लवकास र प्रयोग  

६. वैज्ञालनक अवधारणा, तथ्य, लसिान्त र लनयमप्रलतको लजज्ञासा एवम ्बोध र व्यावहाररक जीवनमा प्रयोग 

७. नैलतकता, अनुिासन, सदाचार, स्वाविम्बन जस्ता सामालजक र मानवमलू्य, मान्यता एवम ् चाररलत्रक र नागररक गणुको 

लवकास  

८. जनसङ्ख्या, वातावरण संरक्षण र लदगो लवकासलबचको अन्तरसम्बन्धको बोध एवम ्व्यवस्थापनम सहयोग  

९. िारीररक तन्दरुुस्ती, स्वस्थकर जीवनिैिी र जीवनोपयोगी सीप (Life skills) लवकास  

१०. स्थानीय र आधलुनक पेसा, व्यवसाय र प्रलवलध र श्रमप्रलत सम्मान तथा व्यवहारकुिि सीप (Soft Skills) 

११. नेपािी किा, सालहत्य र संस्कृलतको संरक्षण तथा संवधान एवम ्लसजानिीिताको प्रयोग  

१२. रालरिय तथा अन्तराालरिय सामालजक तथा भौगोलिक पररवेिसुँग पररचत भई लवलवधता, सद्भाव र सहअलस्तत्व बोध तथा 

स्वीकार 

१३. दलैनक जीवनमा आइपन ेव्यावहाररक समस्याहरूको पलहचान, लवशे्लषण तथा समाधान 



घ) स्थानीय पाठ्यक्रम (कक्षा १–८) का सक्षमताहरु: 

तय गररएका रालरिय उद्देश्य हालसि गना िैलक्षक योजना तथा कायाक्रम संचािन गररन्छ । यी रालरिय उद्देश्यहरुिाई लवषयवस्तुमा 

आधाररत ज्ञान  तथा सीप लसकाउन तयार गररएको स्थानीय पाठ्यक्रमको अलन्तम उद्देश्य भनेकै रालरिय उद्देश्य हालसि गना सघाउ 

पयुााउनु हो । यसै अनुरुप गोरखा नगरपालिकािे तयार गरेको स्थानीय पाठ्यक्रमिे पलन रालरिय उद्देश्य हालसि गना सहयोग पगु्ने गरी 

दहेाय बमोलजमका स्थानीय पाठ्यक्रमका सक्षमता तयार गरेको छ ।  

१. स्थानीय सामालजक प्राकृलतक पररवेििाई सगौरव ग्रहण गरी लवश्व पररवेिमा पलहचान   

२. वीर गोरखािी भनी इलतहास रच्द ैआएको गोरखा गोरखािी र गखुाा िव्दिाई रालरिय तथा अन्तरालरिय पररवेिमा लचन्द ैर 

लचलनद ैआएको कुरािाई जीवन्त राख्न, थप अनुसन्धान र खोज गरी यसमा आत्मसात गने क्षमता हालसि  

३. गोरखा नगरपालिकाको सेरोफेरोमा आफुिाई पररलचत गराउन  

 

 

४. स्थानीय पाठ्यक्रमका तहगत लसकाइ उपिलधध: 

 आधारभतु तह पार गरीसके पलछ लवद्यालथािे लनम्न लिलखत ज्ञान सीप हलसि गनछेन ्। 

• गोरखा नगरपालिकाको सामन्य भवुनोट, प्राकृलतक स्रोत तथा वातावरणको जानकारी लिइ, लतनको उपयोग र संरक्षणमा 

सहभागी हनुे छन ्। 

• स्थानीय ऐलतहालसक तथा परुातालत्वक सम्पदासुँग पररलचत भइ लतनको संरक्षणमा सहभागी हुन गौरव गनछेन् ।  

• प्रचलित स्थानीय सामालजक र धालमाक कृयाकिापमा सहभागी भई सलहरण ुभावनाको लवकास गनेछन् ।  

• स्थानीय स्तरमा उपिव्ध यातायात तथा संचार प्रलवलधको समलुचत प्रयोग गना सक्नेछन् ।  

• पयाावरण संरक्षण तथा लवपद ्व्यवस्थापनका ज्ञान तथा सीप आजान गना तथा प्रयोग गना सक्नेछन ्।  

• व्यलक्त व्यलक्तत्वको जीवनगाथाबाट प्रेरणा लिई आफ्नो व्यलक्तत्व लवकासमा िाग्नछेन् । 

५. पाठ्यक्रम कायाान्वयन योजना:  

पाठ्यक्रममा लनधााररत उद्देश्यहरु हालसि गना नगरपालिकाि ेलवद्यािय लिक्षकहरुिाई आवश्यक तालिम सञ्जचािन गनछे । 

लवषयक्षेत्रको प्रकृलत हरेी पाठ्यपसु्तक एवं अन्य सहयोगी सामग्री क्रमि: लवकास गद ै िलगनछे । यस पाठ्यक्रम पालिका 

लभत्रका सम्पणूा लवद्याियहरुका कक्षा ४ दलेख ८ सम्म  िलैक्षक सत्र २०७९ बाट िाग ू गररनेछ । कायाान्वयनको क्रममा 

लनयलमत अनगुमन गरी आवश्यकता अनुसार प्रालवलधक सहयोग उपिव्ध गराइनेछ ।  

 

 



६. आधारभ ु

 

 

त तहको पाठ्यक्रम ढाुँचा:  

 (क) कक्षा १ दलेख ३ 

क्र स. लवषय पाठ्यघन्टा  वालषाक कायाघन्टा 

१ भालषक सीप लवकास सम्वलन्ध लक्रयाकिाप (नेपािी) ५ १६० 

२ भालषक सीप लवकास सम्वलन्ध लक्रयाकिाप 

(English) 

४ १२८ 

३ गलणतीय सीप लवकास सम्वलन्ध लक्रयाकिाप  ४ १२८ 

४ लवज्ञान, स्वास्थ्य र िारीररक लिक्षा, सम्वलन्ध 

लक्रयाकिाप 

४ १२८ 

५ सामालजक अध्ययन, चाररलत्रक लवकास तथा 

लसजानात्मक किा सम्वलन्ध लक्रयाकिाप (सेरोफरो) 

४ १२८ 

६ मातभृालषक सीप/स्थानीय लवषयवस्तु सम्वलन्ध 

लक्रयाकिाप 

५ १६० 

 जम्मा  २६ ८३२ 

    

(ख) कक्षा ४ र ५ 

क्र स. लवषय पाठ्यघन्टा  वालषाक कायाघन्टा 

१ नेपािी ५ १६० 

२ English ५ १६० 

३ गलणत ५ १६० 

४ लवज्ञान तथा प्रलवलध  ५ १६० 

५ समालजक अध्ययन तथा मानव मलु्य लिक्षा  ५ १६० 

६ स्वास्थ, िारीररक तथा लसजानात्मक किा  ३ ९६ 

७ मातभृाषा/स्थानीय लवषय ४ १२८ 

 जम्मा  ३२ १०२४ 

(ग) कक्षा ६ दलेख ८ 

क्र स. लवषय पाठ्यघन्टा  वालषाक कायाघन्टा 

१ नेपािी ५ १६० 

२ English ५ १६० 

३ गलणत ५ १६० 

४ लवज्ञान तथा प्रलवलध  ५ १६० 

५ समालजक अध्ययन तथा मानव मलु्य लिक्षा  ५ १६० 



६ स्वास्थ तथा िारीररक लिक्षा (लसजानात्मक किा) ३ ९६ 

७ मातभृाषा/स्थानीय लवषय/संस्कृत ४ १२८ 

 जम्मा  ३२      १०२४ 

 

७.स्थानीय पाठ्यक्रमको लवषयक्षते्रगत अनमुालनत पाठ्यभार लवतरण: 

क्रसं क्षेत्र 

 

पाठ्यभार 

कक्षा ६–८ 

१. पालिका पररचय  १५ 

२. ऐलतहालसक तथा परुातालत्वक संपदा १५ 

३. धालमाक सांस्कृलतक ररलतररवाज एवम ्स्थानीय किा १५ 

४. कृलष, पिपुािन तथा जडीवटुी १५ 

५. पयाटन र उद्योग १५ 

६. स्थानीय संघसंस्था र कायाािय १५ 

७. सामालजक मलू्यमान्यता र सामालजक लवकृती १५ 

८. वातावरण संरक्षण र लवपद ्व्यवस्थापन  १३ 

९. धयलक्त पलहचान र धयलक्तत्व लवकास १० 

 जम्मा  १२८ 

 



८. कक्षागत सिकाइ उपलसधि 

क्र. िं. सिषय क्षेत्र कक्षा ४ कक्षा ५ कक्षा ६ कक्षा ७ कक्षा ८ 

१. नगरपासलका 

पररचय 

१. जनिांसययकीय 

सथिसत, जासत, 

भाषा, पसिरन तिा 

चाडपिवको िामन्य 

पररचय सिन, 

२.नगरको क्षेत्रफल,  

भौगोसलक 

अिथिाको पररचय 

सिन, 

३. जनिंयया तिा 

घरिरुी िम्िसन्ि 

तथ्य बताउन, 

१. नगर पासलका सभत्रको 

प्राकृसतक िम्पिाको िचूी 

िनाउन, 

२. नगरका प्रमखु धयापाररक, 

िासमवक तिा पयवटकीय 

थिलका नाम िताउन 

३. पासलकासभत्ररिकेा 

सिसभन्न शैसक्षक तिा 

थिाथथ्य िंंथिािरुको िचूी 

बनाउन ।  

१. पासलका सभत्रको िडागत 

जनिंययाको बनािट बारे बताउन 

। 

२. नगर सभत्रको िडक, 

बाटोघाटो, सिद्यसुतकरण, सपउन े

पानीको िंसक्षप्त जानकारी सिन ।  

३. पासलका सभत्रका िरकारी तिा 

गैर िरकारी िंघिंथिािरुको िचूी 

बनाउन । 
 

१. पासलका सभत्रको 

िडागत जनिंययाको 

सितरणलाई तासलका, 

बतृ्तसचत्र, थतम्भसचत्रमा 

प्रथतुत गनव ।  

२. पासलकासभत्र 

सनमावणासिन सिकाि 

सनमावणका आयोजनाबारे 

िंसक्षप्त जानकारी सिन ।  

३. पासलकासभत्र िंचासलत 

िामासजक िंघिंथिािरुले 

प्रिान गन ेिेिािरुको िचूी 

बनाउन ।  

४. नगरपासलकाको नक्िा 

िनाउन ।  

१. पासलकामा उपलव्ि जनशसि र 

बिाईिराईकंो अिथिा बताउन । 

२. पासलकासभत्र अिसथित 

ऐसतिासिक िरोिरबारे िंसक्षप्त 

पररचय सिन ।  

३. पासलका सभत्रका प्रमखु पयवटकीय 

िासमवक, िांथकृसतक तिा 

ऐसतिासिक थिलिरुको बणवन गनव ।  

४. नगरपासलकाको नक्िा बनाइ 

सिइएको सििरण (व्यापररक 

केन्र/पयावटकीय क्षैत्र/िासमवक 

थिल/प्राकृसतक िम्पिा) आसि भनव ।  

२. ऐसतिासिक 

तिा 

परुातासविक 

िम्पिा 

१. पासलकासभत्रका 

प्रमखु ऐसतिासिक 

थिलिरुको िचूी 

बनाउन ।  

 

१. पासलकासभत्रका प्रमखु 

ऐसतिासिक थिलिरुको 

पररचय सिन ।  

१. पासलकासभत्रका प्रमखु 

ऐसतिासिक तिा परुातासविक 

िम्पिािरुको पररचय सिन ।  

२ ऐसतिासिक तिा परुातासविक 

मिविका  थिलिरुको सचत्र/पोष्टर 

बनाई प्रिशवन गनव । 

१. पासलकासभत्रका प्रमखु 

ऐसतिासिक थिलिरुको 

िामासजक र आसिवक मिवि 

बताउन । 

२. ऐसतिासिक मिविका 

िभािमारोििरुमा ििभासग 

िुन ।  

१. पासलकासभत्रका ऐसतिासिक तिा 

परुातासविक िम्पिा थिलिरुको 

िंरक्षण र िंििवनमा टेिा पयुावउन । 

२. पासलकासभत्रका प्रमखु 

ऐसतिासिक थिलिरु जनजीिनमा 

पान े िामासजक, आसिवकप्रभाि 

बताउन । 

३. ऐसतिासिक किा िथतुिँग 

आिाररत भई असभनय गनव ।  

३. िासमवक 

िांथकृसतक 

रीसतररिाज 

एिम ्थिानीय 

कला 

१. पासलका सभत्रको 

प्रमखु िासमवक 

थिलिरुको िंसक्षप्त 

पररचय सिन 

२. सिसभन्न 

चाडपिवमा ििभागी 

भई आफ्नो अनुभि 

बताउन  

१. सिसभन्न िासमवक 

थिलिरुमा गररन ेिासमवक 

कृयाकलापको िचूी बनाउन  

२. आ-आफ्नो परम्परा 

अनुिार गररने िामासजक 

िंथकार(जन्म, न्िारन, पाथनी, 

चडुाकमव, सििाि, मवृय)ु 

िरुको छोटो बणवन गनव ।  

१. आ-आफ्नो िमिुाय 

अनुिारको िासमवक, जातजासत 

अनुिारको भेषभषूाको पसिचान 

गनव ।  

२. आफ्नो परम्परा अनुिार गररने 

िामासजक िंथकारमा ििभागी भई 

अनुभि आिान प्रिान गनव । 

१. थिानीय 

लोकिंथकृसतको पररचय 

सिन ।  

२. थिानीय मलेा 

मिोवििमा ििभागी भई 

अनुभि आिान प्रिान गनव ।  

१. िामासजक िसिष्णतुाको मिवि 

बताउन ।  

२. थिानीय लोकगीत गाउन, 

लोकबाजािरुको प्रयोग गनव ।  

३. थिानीय लोकिंथकृसत र 

भेषभषूाको िंरक्षण र िंििवनमा टेिा 

पयुावउन ।  



४. कृसष, 

पशपुालन तिा 

जडीिटुी 

१. मौिम अनुिार 

गररने फलफूल तिा 

तरकारीिरुको नाम 

बताउन  

२. थिानीय क्षेत्रमा 

व्याििायका लासग 

पासलन ेपशपुंक्षीको 

नाम िताउन  

३. सिउँि ेतिा 

बषावयाममा गररन े

कृसष बालीिरुको 

पररचय सिन ।  

१. आफ्नो पररिारले गने 

कृसष कमवमा ििभागी िनु ।  

२. पशपुंक्षीबाट प्राप्त िुन े

खानेकुराको िचूी बनाउन ।  

३. मौिम अनुिार खेतीबाली 

लगाउँिा ध्यान सिनपुने 

कुरािरु बताउन ।  

१. िेमौिमी खेतीको व्याििासयक 

मिवि बताउन । 

२. पशपुंक्षी पालनमा ििभागी भई 

पररिारका ििथयिरुलाई िघाउन 

।  

३. घर पररिारका ििथयिरुले गन े

कृसष कमवमा ििभागी भई 

पररिारका ििथयिरुलाई िघाउन 

।  

४. थिानीय थतरमा प्राप्त िुने 

जडीबुटीिरुको िचूी बनाउन ।  

१. कृसष तिा पशपुालनको 

पररयोजना कायव गरी प्रिशवन 

गनव ।  

२. थिानीय थतरमा खेती 

गररने नगि ेबाली र 

खाद्यान्न बाली िरुको िचूी 

बनाउन ।  

३. प्रायोगमा आएका 

परम्परागत र आिसुनक 

कृसष औजारिरुको सचनारी 

तिा प्रयोग ।  

४. थिानीय थतरमा प्राप्त िुने 

जडीबुटी र यिको फाइिा 

बताउन । 

१. कृसष तिा पशपुालनको 

पररयोजना कायव गरी प्रिशवन गनव ।  

२. व्याििासयक कृसषको लासग 

बजार व्यिथिापनको आिश्यकता 

बताउन ।  

३. कृषकिरुको कृसष कमवमा िियोय 

गने िंघ िंथिािरुले सिने िेिािरुको 

िचूी बनाउन । 

४. थिानीयथतरमा प्राप्त िुन े

जडीबुटीिरुको मिवि र प्रयोग 

बताउन ।  

५. पासलका सथिसत आयिेसिक 

औषिालयबाट प्राप्त िनुे िेिािरु 

बताउन ।  

५. पयवटन र 

उद्योग  

१. थिानीय क्षेत्रका 

पयवटकीय थिलको 

िचूी बनाउन । 

२.आफूल ेभ्रमण 

गरेको थिलको 

बणवन गनव । 

१. थिानीय थतरमा रिकेा 

िासमवक तिा पयवटकीय 

थिलिरुको छोटो पररचय 

सिन ।  

२. पयवटकीय व्यापारका 

लासग थिानीय उवपािनिरुको 

िचूी बनाउन ।  

१. थिासनय थतरका घरिाि 

(Home stay) को जानकारी सिन 

।  

२. पयवटनका प्रििवनका लासग 

आिश्यक पिूाविारिरुको िचूी 

बनाउन ।  

३. थिानीय परम्परागत िीप प्रयोग 

गरी थिानीय थतरमा खोसलएका 

घरेल ुउद्योगिरुको िचूी बनाउन ।  

१. पयवटन व्याििायको 

पररचय र मिवि बताउन ।  

२. आन्तररक र बाह्य 

पयवटनको अििारणा 

बताउन ।  

३. थिानीय उद्योगिरुको 

पसिचान गरी यिल ेपयुावउने 

योगिान बताउन ।  

 

१. पयवटन व्याििायका सकसिमिरु 

बताउन ।  

२. पयवटन व्याििायल ेिमाजमा 

पान ेिकारावमक र नकरावमक 

प्रभाििरु बताउन ।  

३. पयवटन प्रििवनमा थिानीय 

िरकारको भसूमका बणवन गनव । 

४. उद्योग थिापनाको लासग 

आिश्यक पिूाविारिरुको िचूी तयार 

गनव ।  

६. थिानीय 

िंघिंथिा र 

कायावलय  

१. आफ्नो िडामा 

रिकेा आमा िमिू र 

बालक्लिको नाम 

िताउन ।  

२. आफू 

अध्ययनरत 

सिद्यालयको िंसक्षप्त 

पररचय सिन ।  

१. आफ्नो िडामा रिकेा 

आमा िमिू र बाल क्लिल े

गरेका िामासजक सिकािका 

कायविरु बताउन ।  

२. आफ्नो टोल ििुार/िचत 

िमिूल ेगनव िक्न ेकायविरुको 

िचूी बनाउन ।  

३. आमा िमिू बालक्लि 

लगायतका िामासजक िंथिाले 

गनव िक्न ेिामासजक सिकािका 

कायविरु बणवन गनव ।  

२. आफ्नो िडाको थिाथथ्य 

िंथिाको अध्ययन भ्रमण गरी यिले 

सिने िेिाको िचूी  तयार गनव ।  

३. पासलका सभत्रका शैसक्षक 

िंथिािरुको िामान्य जानकारी सिन 

।  

१. िेिा प्रिायक िरकारी 

तिा गैर िरकारी िंघ 

िंथिािरुको िचूी तयार गनव  

२. आफ्नो िडा 

कायावलयबाट प्रिाि िुन े

िेिा िसुििाको िचूी तयार 

गनव  

३. पासलका सभत्रका सिसत्तय 

िंथिािरुको िंसक्षप्त पररचय 

सिन ।  

१. पासलका सभत्रका िेिा प्रिायक 

कायावलयिरुको मयुय मयुय कायव 

बताउन ।  

२. आफ्नो पासलकाले प्रिाि िुने 

प्रमखु िेिािरुको िचूी तयार गनव ।  

३. पासलका सभत्रका सिसत्तय 

िंथिािरुले सिने िेिा तिा कायविरु 

बताउन ।  

 



७. िामासजक 

मलू्यमान्यता र 

िामासजक 

सिकृसत 

१. आफू भन्िा  

िानालाई माया र 

ठूलालाई आिर 

िम्मान गन ेबानीको 

सिकाि गनव ।  

१. आफ्नो िमिुायमा अिल 

आचरण पसिचान गरी 

अिलम्िन गनव ।  

 

 

१. िासमवक र िामासजक 

िसिष्णतुापणूव व्यििार प्रिशवन गनव 

।  

२. आफ्नो िमिुायमा प्रचसलत 

अन्िसिश्वाििरुको पसिचान गरी 

यिको अिर/प्रभािलाई कम गनव 

िियोग गनव ।  

१. आिश्यकता अनुिार 

आपिी िियोग आिान 

प्रिान गन ेिानीको सिकाि 

गनव ।  

२. परम्परािसेख चसल 

आएका अिल िामासजक 

अभ्यािलाई सनरन्तरता सिन  

३. िामासजक सिकृसतिरु 

पसिचान गरी उि सिकृसतिरु 

न्यनूीकरण गनवका लासग 

भसूमका खेल्न । 

१. द्वन्द्व व्यिथिपनका िीपिरु प्रयोग 

गरी िामासजक िद्भाि कायम गनव 

िियोग गनव ।  

२. िामासजक िद्भाि कायम 

रायनको लासग नेतवृि सिकाि गनव ।  

३. िामासजक सिकृसतिरु पसिचान 

गरी उि सिकृसतिरु न्यनूीकरण 

गनवका लासग भसूमका खेल्न । 

 

८. िातािरण 

िंरक्षण र 

सिपि ्

व्यिथिापन 

१. थिानीय थतरमा 

आइपने प्राकृसतक 

प्रकोपिरुको िचूी 

बनाउन ।  

२. प्रकोप सिजवना 

िुनुको कारणिरु 

बताउन ।  

 

१. प्राकृसतक प्रकोपिरुको 

िामान्य पररचय सिन ।  

२. िातािरण िंरक्षणको 

लासग अिलम्िन गनव िसकने 

उपायिरुको िचूी बनाउन । 

 

१. प्रकोपको िगीकरण गरी 

उिािरण बताउन ।  

२. भकूम्प, बाढीपसिरो र 

आगलागीबाट बच्ने उपायिरुको 

िचूी बनाउन ।  

३. घर तिा सिद्यालयमा 

फोिोरमैलाको िमसुचत 

व्यिथिापन गनव ।  

१. प्राकृसतक र मानि 

सिसजवत प्रकोपिरुको कारण 

बताउन ।  

२. प्राकृसतक िम्पिाको 

िमसुचत ििपुयोग गनव । 

३. सिद्यालय िातामा 

िररयाली िगैंचा सनमावणमा 

िररक िनु ।  

१. प्राकृसतक र मानि सिसजवत 

प्रकोपिरुको कारण, अिर र 

न्यनूीकरणका उपायिरु बताउन ।  

२. िातािरण िंरक्षणमा बनजंगल र 

बन्यजन्तुको मिवि ।  

३. पासलका सभत्रका िंभासित 

प्रकोपका थिल (Disaster prone 

zone) िरुको पसिचान । 

४. िमिुायका नीसज तिा 

िािवजसनक थिलिरुमा 

फोिोरमैलाको िमसुचत व्यिथिापन 

गनव । 

९. धयसि 

पसिचान तिा 

धयसिवि 

सिकाि 

१.आफ्नो 

सिद्यालयमा सिषेश 

योगिान पयुावउन े

धयसिको पररचय 

सिन ।  

१. सशक्षा क्षेत्रमा सिषेश 

योगिन सिने धयसिको 

पररचय सिन 

१.पासलका सभत्रको  तिा 

िामासजक िेिामा क्षेत्रमा थिासपत 

धयसिको पररचय सिन, 

२. थिासपत धयसिको अिल गणु 

अनुिरण गनव । 

१. िासिवय कला भाषा 

तिा िंथकृसतक क्षते्रमा 

योगिान पयुावएका धयसिको 

पररचय र योगिान िारे 

बताउन,  

२. थिासपत धयसिको 

अिल गणु अनुिरण गनव । 
 

१. िमाज सनमावणमा िमसपवत िा 

खेलकुि क्षते्रमा थिासपत धयसिको 

सचनारी प्रथततु गनव, 

२. अिल धयसिका अनुकरणीय 

गणु पसिचान गरी अनुिरण गनव । 
 

 

 

 



९. कक्षागत सिषयिथतुको क्षते्र र क्रम 

क्र. िं. सिषय क्षेत्र कक्षा ४ कक्षा ५ कक्षा ६ कक्षा ७ कक्षा ८ 

१. नगरपासलका

पररचय 

मसिला, परुुष,घरिरुी 

जासत, भाषा, पसिरन 

तिा पिव क्षते्रफल, 

जसमनको बनािट 

 

रानीबन/कुसिरे भीर, 

बनजंगल, िरौंिी, सििी 

खोला, अँििुा बजार, 

लक्ष्मीिजार, कोखेिजार, 

श्यामिजार, कासलका 

मसन्िर, सभमिेन पाकव , 

रामशािको चौतारो, 

गोरखा क्याम्पि, रव्य 

शाि क्याम्पि, गोरखा 

िसथपटल, िडाका 

थिाथथ्य चौकी/केन्र, 

सिद्यालयिरु 

जनिंयया सििरण, प्रमखु 

िडक, खाने पानी तिा 

सिध्ितु सितरणको 

अिथिा, िेिा प्रिायक 

िरकारी तिा गैह्रिरकारी 

िंघिंथिाको िचुी, 

पासलकाल ेिन्चालन 

गरेका गौरिका सिकाि 

योजनाको िचूी 

जनिंयया सििरण, िीघवकासलन 

तिा अल्पकासलन भौसतक 

िंरचनािरुको सनमावण, 

मिविाकांक्षी आयोजनिरु, 

िसेनक प्रशािसनक िेिा, 

िेिामखुी कायावलयिरु, 

सिद्यालय, क्याम्पि, अथपताल, 

थिाथथ्य केन्र, NGO, 

INGO, आसििाट प्राप्त 

िेिािरु, िरकारी प्रशािसनक 

कायावलयिरुिाट िुन ेिेिा । 

पासलकाल ेिन्चालन गरेका 

गौरिका सिकाि योजनाको 

पररचय 

पासलका थतरमा रिकेा मानि िंिािन र 

सतनको उपयोग, पासलका सभत्रको 

ििाइिराईको अिथिा, पथृ्िीनारायण 

शािको िरिार, रामशािको चौतारो, 

रानीपोखरी, रामशािघाट, बाबा 

गोरखनाि, िसुििल राना, सििे नगची, बुि 

राना आसिको िंसक्षप्त पररचय, 

सिररमकाली, पसिमकाली, सिन्ध्यिासिनी, 

ताप्लेकोट, बुडीकोट, िागभैरि, 

िीतापाइला, मसथजि, गमु्िा यी र यथतै 

अन्य थिलिरुको िणवन गनव, 

पासलकाल ेिञ्चालन गरेका गौरिका 

सिकाि योजनाल ेप्रिान गन ेिेिा  

२. ऐसतिासिक 

तिा 

परुातासविक 

िम्पिा 

गोरखा िरिार, तल्लो 

िरिार, अकला 

मसन्िर, कासलका 

मसन्िर, रामशािको 

चौतारो, गोरखनाि 

गफुा लगायत अन्य 

िडामा रिकेा 

ऐसतिासिक थिल 

कासलका िरिार, 

सपपलिोक, ठूलो आँगन, 

रामशािको चौतारी, 

रानीपोखरी लगायत 

अन्य िडामा रिकेा 

ऐसतिासिक थिलिरु 

१ पासलकासभत्रका प्रमखु 

ऐसतिासिक तिा 

परुातासविक िम्पिािरुको 

पररचय सिन ।  

२ ऐसतिासिक तिा 

परुातासविक मिविका  

थिलिरुको सचत्र/पोष्टर 

बनाई प्रिशवन गनव । 

गोरखा िरिार, गोरखा 

िंग्रिालय, भीमिेन पाकव , 

पसिमकाली, कुसिरे भीरको भ्य ू

टािर, रामशाि घाट लगायत 

िामासजक तिा आसिवक मिवि 

। 

ऐसतिासिक तिा परुातासविक िम्पिा 

थिलिरुको िंरक्षण र िंिध्िवनमा टेिा 

पयुावउन गररन ेकायव, िामासजक िद्भािको 

सिकाि, रिनििनको आिान प्रिान, 

आयआजवनमा टेिा, व्यापार व्याििायमा 

िसृि,जीसिकोपाजवनमा िियोग ।  

३. िासमवक 

िांथकृसतक 

रीसतररिाज 

एिम ्

थिानीय 

कला 

कासलका मसन्िर, 

अकला मसन्िर, 

गोरखनाि गफुा, 

पसिमकाली,कुमाल 

लगायत सिसभन्न 

जनजासतले मनाउने 

चाडपिविरुको नाम 

सिसभन्न िासमवक थिलमा 

गररने पजूा सिसि, 

भाकल, चतै्र अष्टमीको 

जात्रा, िाइिोि, 

िामासजक िंथकार बारे 

अनुभि आिान प्रिान 

नगरसभत्र ििोिाि गन े

सिसभन्न जातजासत गरुुङ, 

मगर, नेिार, समयाँ, कुमाल 

लगायत आसिको 

भेषभषूाको पसिचान,, 

गाईजात्रा, रोपाईजंात्रा, घाटु, 

चड्ुका, बालन, भजन, लाख े

नाच, पाङ्िरेु, िोरठी आसिको 

पररचय, खैंजडी, मािल, 

बािरुी, िमािा, ढलकी, 

ट्याम्को िारङ्गी, आसिको 

पररचय सिई सनमावण िमते गनव । 

िामासजक मलेसमलाप, आथिाको किर, 

समलरे बथने िानीको सिकाि, अकावको 

असथतवि थिीकार, घाटु, चड्ुका, बालनु, 

भजन, लाखे नाच, पाङ्िरेु, िोरठी 

आसिको िंरक्षण र िंििवनमा िियोग 

४. कृसष, 

पशपुालन 

तिा जडीिटुी 

िनु्तला खतेी, केरा 

खेती, मेिा खेती, 

काउली, बन्िा, 

फलफूल तिा कृसष कायव 

गने सिसि, िीउ 

भण्डारण/उपयिु िीउको 

व्याििाय र आयआजवन, 

थिानीय थतरमा प्राप्त िुन े

सिसभन्न जडीिटुीिरु जथत ै

आल/ुसपंडाल,ु प्याँजको निवरी, 

माछा, मौरी, कुखरुा, बंगरु 

पालन, िान,मकै, गिु,ँ कोिो 

कृसषलाई आिसुनसककरण गरी िजारको 

व्यिथिाको िसृि, बाँझो जग्गाको आिािी, 

कृसष ज्ञानकेन्रद्वारा प्रिायक िेिािरु, 



आल,ु सघरौंला, गाई 

भैंिी, कुखरुा, िाँि 

आसि पालन, गिु,ँ  

तोरी, िान, मकै, 

फापर आसि । 

छनोट, गाई भैंिी, 

कुखरुा, िाँि, िाख्रा, 

खरायो, आसिबाट प्राप्त 

िुने खाद्यपिािव सिउँि े

बाली तिा बषे िाली 

लगाउने तररका सिंचाई, 

माटोको तयारी, मलको 

प्रयोग 

गजुो, अिरुो, कुररलो, 

नीमपत्ता, सततपेाती, 

आकाशिेली लगायत 

अन्य यथतै प्रकृसतका 

जडीिटुीिरु ।  

जथता खाद्यान्न िालीको खतेी, 

िलो कोिालो, कुटो, िसिया, 

खपुाव, िाँि ेजथता परम्परागत र 

आिसुनक जोवने ट्रयाक्टर, 

थ्रेिर, थप्रेयर, आसि, गजुो, 

सचराइतो, सततेपाती, सनमपत्ता, 

तुलिी, पसुिना, अिरुो, 

रानीसिन्का, िलेाउतीको प्रयोग 

कृसषिँग िम्िसन्ित िमिूिरु, िैंक तिा 

सित्तीय िंथिािरु, पासलका सथित कृसष 

शाखा, गजुो, सचराइतो, सततेपाती, 

सनमपत्ता, तुलिी, पसुिना, अिरुो, 

रानीसिन्का, िलेाउती आसि औषिीको 

प्रयोग, आयिेुि कायावलयको पररचय र 

यिले सिने िेिािरु  

५. पयवटन र 

उद्योग  

मासिल्लो िरिार, 

तल्लो िरिार 

गोरखनाि गफुा ईट्टा 

उद्योग, गोरखकाली 

टायर उद्योग, 

सिद्यालय िरपरका 

मठ मसन्िर 

थिानीय थतरका 

उद्योगिरु, कासलका 

मसन्िर, गोरखनािको 

गफुा, रानीपोखरी, 

रामशािको चौतारो, 

रामशाि घाट आसिको 

िंसक्षप्त पररचय, ढाकाका 

कपडािरु,गरुुङ, मगर 

भेषभषूाका कपडािरु 

(घलेक, कछाड) 

सिरेञ्चोक, ितीपीपल 

थिाँरा, पसिमकाली 

िोमथटे आसिको जानकारी 

सिन, बाटोघाटो, बत्ती 

पानी, शिरीकरण, 

व्यिसथित ििाई,ं आरन, 

ढाकाका पसिरन सनमावण, 

िेरासमक्ि उद्योग, 

पयवटन व्याििायका िामासजक 

तिा आसिवक मिवि, 

पासलका/सजल्ला/प्रिशे/िशे 

सभत्र र बासिर िनु ेपयवटनको 

अििारणा, आरन, ढाकाका 

पसिरन सनमावण, िेरासमक्ि 

उद्योग, जथता िाना तिा घरेल ु

उद्योग र कुन्िरु ईट्टा उद्योग, 

गोरखकाली रिर उद्योग र 

यिले अिवतन्त्रमा परु् याउन े

योगिान ।  

आन्तररक र बाह्य पयवटन, िामासजक 

मेलसमलाप, िंक्कृसत, भेषभषूा, 

चालचलनको, आयआजवनमा, रोजगारीको 

अििर, पासलका सभत्रका पयवटकीय 

क्षेत्रिरुको पसिचान र उसचत व्यिथिापन, 

प्रििवन र सिकािको लासग गररने कामिरु, 

रुग्ण तिा िन्ि उद्योगिरु िंचालनको लासग 

नीसत तिा कानुन, लगानीको िमसुचत 

व्यिथिा, उद्योगको थिानीकरण, कच्चा 

पिािवको व्यिथिा, िजारीकरण, मानि 

िंिािनको उसचत प्रयोग 

६. थिानीय 

िंघिंथिा र 

कायावलय  

थिानीय थतरका 

आमा िमिूिरु, बाल 

क्लििरु, आफ्नो 

सिद्यालयको नाम र 

पररचय, 

मठमसन्िर, चौतारो, 

पाटीपौिा, प्रसतक्षालय  

गाउँ/िारा िरिफाई, पूँजी 

िंकलन तिा ऋण 

प्रिािका लासग ििकारी, 

सिद्यालय, थिाथथ्य 

िंथिा ।   

नागररक िरुक्षा, िरिफाई, 

पूँजी िंकलन तिा ऋण 

प्रिाि गने कायावलय 

अथपताल, गोरखा 

क्याम्पि , रव्यशाि 

क्याम्पि, प्रासिसिक 

सशक्षालय, िामिुासयक 

तिा िंथिागत 

सिद्यालयिरु ।  

िडा कायावलय लगायत 

पासलका सभत्रका िम्पणूव 

प्रशािसनक लगायत 

िेिाप्रिायक कायावलय 

अथपताल, सशक्षालय, रेडक्रि, 

NGO, INGO, CBO’S, 

पासलका सभत्रका िैंकिरु, 

लघसुित्त, ििकारी, िचत तिा 

ऋण िमिू 

सशक्षालय, नागररक िरुक्षा, थिाथथ्य िेिा 

प्रिायक िंथिािरु, प्रशािसनक 

कायावलयिरु, NGO, INGO, CBO’s 

आसििाट प्रिाि िनुे मयुय मयुय कायविरु, 

पासलकासभत्र रिकेा सिसभन्न शाखा 

उपशाखािाट प्राप्त िेिािरु, ऋण अनुिान, 

िल्लाि/परामशव/सिज्ञ िेिा जथता 

कायविरु,मानििेिा आश्रम, अनािालय, 

सिशेष सशक्षाको पररचय र यिले प्रिान गन े

िेिा ।  

७. िामासजक 

मलू्यमान्यता 

र िामासजक 

सिकृसत 

आफू भन्िा िानालाई 

माया, आिरािी सशष्ट 

भाषाको प्रयोग, 

िान्िसभवक किा, 

सकंििसन्त, नाता 

प्रचसलत िामासजक 

रीसतररिाज आपिी 

िियोग भारा पमव पैचो 

ििभाि सशष्टाचार पालो 

पखवन े

असतसि ििेो भि: 

िािवजसनक थिलिरुको 

िंरक्षण र िंििवन, िियोग 

िान, अििायलाई 

िियोग, प्रकृसतको िंरक्षण 

असतसि ििेो भि: भािनाको 

सिकाि, आफू भन्िा ठूला तिा 

गरुुिरुको आिर िम्मान गन े

िंथकार,  िािवजसनक 

थिलिरुको िंरक्षण र िंििवन, 

द्वन्द्व पसिचान, द्वन्द्व उवपसतको कारण, 

िंलग्न व्यसि, जासत, िमिुाय आसिको 

सनक्यौल, द्वन्द्वरत पक्षिरुिीच िाताव, 

कुराकानी, छलफल, िंिसन्ित सनकायमा 

िंपे्रषण मेलसमलापको लासग 



अनुिारको िम्िोिन, र िम्मान, पािनुालाई 

िम्मान गन ेिंथकार,  

छुिाछुत, जासतय सिभेि, 

भतुपे्रत, बोक्िी, चलनमा 

रिकेा अन्िसिश्वाि कम 

गने भसूमका खेल्न ।  

िियोग िान, अििायलाई 

िियोग, प्रकृसतको िंरक्षण र 

िम्मान,  छुिाछुत, जासतय 

सिभेि, चलनचल्तीमा रिकेा 

अन्िसिश्वाि कम गने भसूमका 

खेल्न । 

मध्यथतकतावको भसूमका, िामासजक 

िसिष्णतुा बढाउन,े कायम गन,े सपडक र 

सपसडतको पसिचान, सपडकलाई िजाय र 

सपसडतलाई न्याय, सिद्यमान िामासजक 

सिकृसतिरुको पसिचान सिकृसतिरुको 

न्यनूीकरणका अिल अभ्याि गने गराउन े

८. िातािरण 

िंरक्षण र 

सिपि ्

व्यिथिापन 

बाढी पसिरो, भकूम्प, 

आगलागी, 

असतबसृष्ट, प्राकृसतक 

िािन स्रोतको िोिन, 

अिाििानी 

बाढी पसिरो, भकूम्प, 

आगलागी, असतबसृष्टको 

िसक्षप्त सििरण 

िकृ्षारोपण िम्पिाको 

िमरक्षण फोिर 

धयिथिापन 

प्राकृसतक र मानि सनसमवत 

प्रकोप, निी िा खोलामा 

तटबन्िको व्यिथिा, 

आगो चलाउँिा िाििानी 

अपनाउन,े बन जंगलमा 

असग्नरेखा सनमावण, कुसिने 

र नकुसिन ेफोिोरमलैाको 

पसिचानिसित व्यिथिापन 

।  

बाढी पसिरो, आगोलागी, 

िािािरुी, निी कटान, मिामारी, 

िरुिा रोगिरु आसिको कारण, 

बनजंगल, निी/खोला, ढुङ्गा 

खानी, पोखरी/तालतलैयाको 

िमसुचत प्रयोग र व्यिथिापन । 

बाढी पसिरो, आगोलागी, िािािुरी, निी 

कटान, मिामारी, िरुिा रोगको कारण, 

प्राकृसतक र मानि सिसजवत प्रकोपिरुको 

अिर र न्यनुीकरणको उपायिरु, 

ecosystem , िन पिैािर, िन्यजन्तुिरुको 

िािथिान, सनकुञ्ज, आरक्षण, िंरक्षण 

क्षेत्रको सनमावण, िलुवभ/लोपोन्मखु 

बन्यजन्तुको िंरक्षण, िरौंिी/मथयावङिी निी 

तिा सििी खोला/लुँिी खोलाको कटान, 

कुसिरे भीर, ताप्ले, िलाङ्सगरीको पसिरो, 

िडक िघुवटना, रानीिन, घलाङ, लिुी 

िामगाडेको िन डँढलेो,  नीसज तिा 

िािवजसनक थिलका फोिोर व्यिथिापनमा 

िियोग ।  

९. धयसि 

पसिचान तिा 

धयसिवि 

सिकाि 

आफू पढ्न े

सिद्यालयका सशक्षक 

तिा सशक्षा प्रेसम 

धयसिको जीिनी 

तिा योगिान ।  

पासलका सभत्रको 

सिद्यालय सशक्षामा 

योगिान सिन ेसशक्षा प्रसेम 

धयसिको जीिनी तिा 

योगिान ।  

पासलका सभत्रको 

िामाजको सिसिि क्षते्रमा  

योगिान सिन ेधयसिको 

जीिनी तिा योगिान ।  

िासिसवयक भासषक खलेकुि 

तिा कला क्षते्रमा  योगिान 

ययासत कमाएका धयसिको 

जीिनी तिा योगिान ।  

िामासजक राजनीसतक तिा सिकाि 

सनमावणमा योगिान सिने धयसिको जीिनी 

तिा योगिान ।  

 

 

 

 

 

 

 

 



१०. कक्षागत सिषय सिथततृीकरण 

कक्षा ४: 

क्र. िं. सिषय क्षेत्र सिकाइ उपलसधि सिषयिथतुको सिथततृीकरण सिकाई ििजीकरण 

सक्रयाकलाप 

सिकाइ िामग्री सिकाइ 

मलू्याङ्कन 

पाठ्यभा

र 

१. पासलका पररचय १. जनिांसययकीय सथिसतकोिामन्य 

पररचय सिन, 

२. नगरकोक्षेत्रफल,  भौगोसलक 

अिथिाको पररचय सिन, 

३. जनिंयया तिा िम्िसन्ित तथ्य 

िताउन ।  

मसिला, परुुष,घरिरुी जासत, भाषा, 

पसिरन तिा चाडपिव क्षेत्रफल, 

जसमनको बनािट ।  

 

प्रश् नोत्तर,  

छलफल, 

नक्िा प्रिशवन 

नक्शा टे्रसिङ 

 

नगरको नक्िा, गोरखा 

सचनाउने तथबीरिरू 

प्रशन्ोत्तर,  

नक्िा पसिचान 

१५ 

२. ऐसतिासिक तिा 

परुातासविक िंपिा  

१. पासलकासभत्रका प्रमखु 

ऐसतिासिक थिलिरुको िचूी बनाउन 

।  

 

गोरखा िरिार, तल्लो िरिार, 

अकला मसन्िर,कासलका मसन्िर, 

रामशािको चौतारो, गोरखनाि 

गफुा,,, 

प्रश् नोत्तर,  

छलफल,  

अिलोकन,  

सचत्र प्रिशवन, 

पररयोजना कायव 

सचत्र, 

िाथतसिक िथतु, 

श्रव्यदृश्य िामग्री 

प्रश् नोत्तर, 

पररयोजना कायव,  

कक्षा कायव, 

१५ 

३. िासमवक, 

िांथकृसतक 

रीसतररिाज एिम ्

थिानीय कला 

१. पासलका सभत्रको प्रमखु िासमवक 

थिलिरुको िंसक्षप्त पररचय सिन 

२. सिसभन्न चाडपिवमा ििभागी भई 

आफ्नो अनभुि बताउन  

कासलका मसन्िर, अकला मसन्िर, 

गोरखनाि गफुा, 

पसिमकाली,कुमाल,मगर, मसुथलम 

लगायत सिसभन्न जनजासतल े

मनाउने चाडपिविरुको नाम 

छलफल,  

प्रश् नोत्तर, 

पररयोजना कायव,  

सचत्र प्रिशवन,  

िमिूकायव 

िासमवक गमु्िा, मसथजि 

मठमसन्िरिरुको सचत्र,  

भकारी, मान्रो, 

मिानी, माटोको 

भाँडािरुको सचत्र, 

श्रव्यदृश्य िामग्रीिरु 

सलसखत मौसखक 

प्रश् नोत्तर, गिृकायव,   

कक्षाकायव 

िमिूकायव 

पररयोजना कायव 

१५ 

४. कृसष पशपुालन 

तिा जडीिटुी  

१. मौिम अनुिार गररन ेफलफूल 

तिा तरकारीिरुको नाम बताउन  

२. थिानीय क्षेत्रमा व्याििायका 

लासग पालन ेपशपुंक्षीको नाम 

िताउन  

३. सिउँि ेतिा बषावयाममा गररन ेकृसष 

बालीिरुको पररचय सिन ।  

िनु्तला खतेी, केरा खेती, मेिा 

खेती, काउली, बन्िा, आल,ु 

सघरौंला, गाई भैंिी, कुखरुा, िाँि 

आसि पालन, गिु,ँ  तोरी, िान, 

मकै, फापर आसि  

प्रशन्ोत्तर, 

पररयोजनाकायव,  

सचत्रप्रिशवन,  

िमिूकायव, 

 

घरपालिुाजनािर र 

पंक्षीका सचत्रिरु 

िाथतसिक िथतु  

प्रश् नोत्तर, 

कक्षाकायव, 

पररयोजना कायव 

१५ 

५. पयवटन र उद्योग  १. थिानीय क्षेत्रका पयवटकीय 

थिलको िचूी बनाउन । 

२. आफूले भ्रमण गरेको थिलको 

बणवन गनव । 

मासिल्लो िरिार, तल्लो िरिार 

गोरखनाि गफुा ईट्टा उद्योग, 

गोरखकाली टायर उद्योग,सिद्यालय 

िरपरका मठ मसन्िर  

प्रश् नोत्तर, 

पररयोजना कायव,  

सचत्र प्रिशवन,  

िमिूकायव, 

तथबीर, 

श्रव्य दृश्य िामग्री 

प्रश् नोत्तर, 

व्यििार 

अिलोकन,   

कक्षाकायव 

१५ 

६. थिानीय िंघिंथिा १. आफ्नो िडामा रिकेा थिानीय थिानीय आमा िमिूिरु, बाल छलफल,  सचत्र,पोथटर, प्रश् नोत्तर, १५ 



र कायावलय िमिू र बालक्लिको नाम िताउन ।  

२. आफू अध्ययनरत सिद्यालयको 

िंसक्षप्त पररचय सिन ।  

क्लििरु, आफ्नो सिद्यालयको नाम 

र पररचय,  

प्रश् नोत्तर,  

प्रिचन,  

सचत्र प्रिशवन,  

िमिूकायव, 

ििभासगता 

पत्रपसत्रकाका 

कसटङ्िरु, 

श्रव्य दृश्य िामग्री 

व्यििार 

अिलोकन,   

कक्षा कायव 

७. िामासजक मलू्य 

मान्यता र 

िामासजक सिकृसत 

१. आफू भन्िा  िानालाई माया र 

ठूलालाई आिर िम्मान गन ेबानीको 

सिकाि गनव  

आफू भन्िा िानालाई माया, 

आिरािी सशष्ट भाषाको प्रयोग, 

िान्िसभवक किा, सकंििसन्त, नाता 

अनुिारको िम्िोिन,  

छलफल, प्रश् नोत्तर,  

प्रिचन,  

सचत्र प्रिशवन,  

िमिूकायव, 

पररयोजना कायव   

भसूमका सनिावि 

सचत्र,पोथटर, 

पत्रपसत्रकाका 

कसटङ्िरु, 

श्रव्य दृश्य िामग्री 

व्रोिरिरु 

प्रश् नोत्तर, 

व्यििार 

अिलोकन,   

कक्षा कायव 

१५ 

८. िातािरण िंरक्षण 

र सिपि ्

व्यिथिापन  

१. थिानीय थतरमा आइपने 

प्राकृसतक प्रकोपिरुको िचूी बनाउन 

।  

२. प्रकोप सिजवना िुनुको कारणिरु 

बताउन  

 

बाढी पसिरो, भकूम्प, आगलागी, 

असतबसृष्ट, प्राकृसतक िािन स्रोतको 

िोिन, अिाििानी 

छलफल,  

प्रश् नोत्तर, प्रिचन,  

सचत्र प्रिशवन,  

िमिूकायव, 

पररयोजना कायव   

सचत्र,पोथटर, 

पत्रपसत्रकाका 

कसटङ्िरु, 

श्रव्य दृश्य िामग्री 

पचाव पम्पलेट 

प्रश् नोत्तर, 

व्यििार 

अिलोकन,   

कक्षाकायव 

१३ 

९. धयसि पसिचान 

तिा धयसिवि 

सिकाि 

आफ्नो सिद्यालयमा सिषेश योगिान 

पयुावउन ेधयसिको पररचय सिन 

ितवमान तिा भतुपिूव सशक्षक तिा 

सशक्षाप्रसेमको पररचय र उनीिरुले 

गरेको योगिान 

खोजसिसि  

पररयोजना कायव 

प्रश्नोत्तर  

जीिनी लेसखएको 

फोटो, सचत्र, िामग्री, 

तथिीर 

पररयोजना कायव 

प्रथतुसत अिलोकन 

प्रश्नोत्तर 

१० 

 

कक्षा ५ 

क्र. िं. सिषय क्षेत्र सिकाइ उपलसधि सिषयिथतुको सिथततृीकरण सिकाई ििजीकरण 

सक्रयाकलाप 

सिकाइ िामग्री सिकाइ 

मलू्याङ्कन 

पाठ्यभार 

१. पासलका पररचय १. नगर पासलका सभत्रको 

प्राकृसतक िम्पिाको िचूी 

िनाउन, 

२. नगरका प्रमखु धयापाररक, 

िासमवक तिा पयवटकीय 

थिलका छोटो सचनारी सिन 

३. पासलकासभत्ररिकेा सिसभन्न 

शैसक्षक तिा थिाथथ्य 

िंंथिािरुको िचूी बनाउन ।  

रानीबन/कुसिरे भीर, बनजंगल, िरौंिी निी, 

सििी खोला, अँििुा बजार, लक्ष्मीिजार, 

कोखेिजार, श्यामिजार, कासलका 

मसन्िर,सभमिेन पाकव , रामशािको चौतारो, 

गोरखा क्याम्पि, रव्य शाि क्याम्पि, 

गोरखा िसथपटल, िडाका थिाथथ्य 

चौकी/केन्र, सिद्यालयिरु  

नक्िा प्रिशवन, 

प्रश् नोत्तर, 

िमिूकायव,  

छलफल,  

पररयोजना कायव, 

कक्षाकायव 

िडाको  

सिसभन्न थिानिरूको 

फोटोिरू, 

नक्शा, सचत्र 

 

प्रश् नोत्तर, 

कक्षाकायव, 

व्यििार 

अिलोकन 

१५ 



२. ऐसतिासिक तिा 

परुातासविक िंपिा  

१. पासलकासभत्रका प्रमखु 

ऐसतिासिक थिलिरुको 

पररचय सिन ।  

कासलका िरिार, सपपलिोक, ठूलो 

आँगन, रामशािको चौतारी, रानीपोखरी 

लगायत अन्य 

प्रश् नोत्तर, 

िमिूकायव,  

छलफल,  

पररयोजना कायव,  

कक्षाकायव 

सचत्र, 

अध्ययन भ्रमण, 

सचत्र, किा 

प्रश् नोत्तर, 

कक्षाकायव, 

गिृकायव  

१५ 

३. िासमवक, 

िांथकृसतक 

रीसतररिाज एिम ्

थिानीय कला 

१. सिसभन्न िासमवक 

थिलिरुमा गररन ेिासमवक 

कृयाकलापिरुको िचूी 

बनाउन  

२. आ-आफ्नो परम्परा 

अनुिार गररने िामासजक 

िंथकार चडुाकमव (जन्म, 

न्िारन, पाथनी, सििाि, मवृय)ु 

िरुको छोटो बणवन गनव ।  

सिसभन्न िासमवक थिलमा गररने पजूा 

सिसि, भाकल, चतै्र अष्टमीको जात्रा, 

िाइिोि, िामासजक िंथकार बारे अनुभि 

आिान प्रिान 

प्रश् नोत्तर, 

िमिूकायव,  

छलफल,  

पररयोजना कायव,  

कक्षाकायव, किाकिन 

सचत्र,पोथटर, 

पत्रपसत्रकाका 

कसटङ्िरु, 

श्रव्य दृश्य िामग्री, 

िाथतसिक िथतु  

प्रश् नोत्तर, 

कक्षाकायव, 

व्यििार 

अिलोकन 

१५ 

४. कृसष पशपुालन 

तिा जडीिटुी  

१. आफ्नो पररिारले गने कृसष 

कमवमा ििभागी िनु ।  

२. पशपुंक्षीबाट प्राप्त िुन े

खानेकुराको िचूी बनाउन ।  

३. मौिम अनुिार खेतीबाली 

लगाउँिा ध्यान सिनपुने कुरािरु 

बताउन ।  

फलफूल तिा कृसष कायव गने सिसि, िीउ 

भण्डारण/उपयिु िीउको छनोट, गाई 

भैंिी, कुखरुा, िाँि, िाख्रा, खरायो, 

आसिबाट प्राप्त िुन ेखाद्यपिािव सिउँि े

बाली तिा बषे िाली लगाउने तररका 

सिंचाई, माटोको तयारी, मलको प्रयोग 

प्रश् नोत्तर, 

िमिूकायव,  

छलफल,  

पररयोजना कायव,  

कक्षाकायव 

सिसभन्न प्रकारका 

पन्छीका नामिसितका 

सचत्रिरू 

प्रश् नोत्तर, 

कक्षाकायव, 

व्यििार 

अिलोकन 

१५ 

५. पयवटन र उद्योग  १. थिानीय थतरमा रिकेा 

िासमवक तिा पयवटकीय 

थिलिरुको छोटो पररचय सिन ।  

२. पयवटकीय व्यापारका लासग 

थिानीय उवपािनिरुको िचूी 

बनाउन ।  

कासलका मसन्िर, गोरखनािको गफुा, 

रानीपोखरी, रामशािको चौतारो, रामशाि 

घाट आसिको िंसक्षप्त पररचय, ढाकाका 

कपडािरु, गरुुङ, मगर भेषभषूाका 

कपडािरु (घलेक, कछाड) 

प्रश् नोत्तर, 

िमिूकायव,  

छलफल,  

पररयोजना कायव,  

कक्षाकायव 

कट, आउट, 

दृष्य िामग्री 

प्रश् नोत्तर, 

कक्षाकायव, 

व्यििार 

अिलोकन 

१५ 

६. थिानीय िंघिंथिा 

र कायावलय 

१. आफ्नो िडामा रिकेा 

आमा िमिू र बाल क्लिल े

गरेका िामासजक सिकािका 

कायविरु बताउन ।  

२. आफ्नो टोल ििुार/िचत, 

िमिूल ेगनव िक्न ेकायविरुको 

िचूी बनाउन ।  

बाटोघाटो, मठमसन्िर, चौतारो, पाटीपौिा, 

प्रसतक्षालय आसि सनमावण,गाउँ/िारा 

िरिफाई, पूँजी िंकलन तिा ऋण प्रिाि, 

प्रोविािन तिा अिलोकन भ्रमण कायवक्रम 

िचुीकृत गनव  

सचत्र प्रिशवन, 

प्रश् नोत्तर, 

थिानीय लोक किा 

प्रसतयोसगता 

पररयोजना कायव, मेला 

अिलोकन 

पोथटर, 

श्रव्यदृश्य िामग्री, 

प्रश् नोत्तर, 

कक्षाकायव, 

व्यििार 

अिलोकन, 

अनुभि लखेन 

१५ 



७. िामासजक मलू्य 

मान्यता र 

िामासजक सिकृसत 

१. आफ्नो िमिुायमा अिल 

आचरण पसिचान गरी 

अिलम्िन गनव ।  

 

 

प्रचसलत िामासजक रीसतररिाज आपिी 

िियोग भारा पमव पैचो ििभाि सशष्टाचार 

पालो पखवने  

सचत्र प्रिशवन, 

प्रश् नोत्तर, 

िमिूकायव,  

छलफल,  

पररयोजना कायव,  

कक्षाकायव 

सचत्र,पोथटर, 

पत्रपसत्रकाका 

कसटङ्िरु, 

श्रव्य दृश्य िामग्री 

व्रोिर  

प्रश् नोत्तर, 

कक्षाकायव, 

व्यििार 

अिलोकन 

१५ 

८. िातािरण िंरक्षण 

र सिपि ्

व्यिथिापन  

१. प्राकृसतक प्रकोपिरुको 

िामान्य पररचय सिन ।  

२. िातािरण िंरक्षणको लासग 

अिलम्िन गनव िसकने 

उपायिरुको िचूीिि गनव । 

बाढी पसिरो, भकूम्प, आगलागी, 

असतबसृष्टको िसक्षप्त सििरण, 

िकृ्षारोपण, िम्पिाको िंरक्षण, फोिर 

धयिथिापन 

प्रश् नोत्तर, 

िमिूकायव,  

छलफल,  

पररयोजना कायव,  

कक्षाकायव 

श्रव्यदृश्य िामग्रीिरू, 

सचत्र/पोष्टर, 

डकुमेन्ट्री, 

थिलगत भ्रमण 

प्रश् नोत्तर, 

कक्षाकायव, 

व्यििार 

अिलोकन,  

अनुभि लखेन 

१३ 

९. धयसि पसिचान 

तिा धयसिवि 

सिकाि 

१. सशक्षा क्षेत्रमा सिषेश 

योगिन सिने धयसिको पररचय 

सिन 

सशक्षाप्रमेी तिा जनप्रसतसनसि िाितवमान 

तिा भतुपिूव सशक्षक तिा सशक्षापे्रसमको 

पररचय र उिाले गरेको योगिान 

खोजसिसि  

पररयोजना कायव 

प्रश्नोत्तर  

जीिनी लेसखएको 

िामग्री तथिीर, फोटो, 

सचत्रिरु 

पररयोजना कायव 

प्रथतुसत अिलोकन 

प्रश्नोत्तर 

१० 

  

कक्षा ६ 

क्र. िं. सिषय क्षेत्र कक्षा ६ सिषयिथतुको सिथततृीकरण सिकाई ििजीकरण 

सक्रयाकलाप 

सिकाइ िामग्री सिकाइ 

मलू्याङ्कन 

पाठ्यभार 

१. पासलका पररचय १. पासलका सभत्रको िडागत 

जनिंययाको बनािट बारे बताउन । 

२. नगरसभत्रको िडक, बाटोघाटो, 

सिद्यतुीकरण, सपउनपेानीको िंसक्षपत 

जानकारी सिन ।  

३. पासलकासभत्रका िरकारी तिा गरै 

िरकारी िंघिंथिािरुको िचूी बनाउन 

। 

जनिंयया सििरण प्रमखु िडक 

खाने पानी तिा सिद्यतु सितरणको 

अिथिा िेिा प्रिायक िरकारी 

तिा गैह्रिरकारी िंघिंथिाको 

िचुी 

पासलकाल ेिन्चालन गरेका 

गौरिका सिकाि योजनाको िचूी 

नक्िा प्रिशवन, 

प्रश् नोत्तर, 

िमिूकायव,  

छलफल,  

पररयोजना कायव,  

कक्षाकायव 

नगरको नक्िा 

नगरमा बिोबाि गन े

जातजासतको िचूी 

तथिीर िेिा प्रिायक 

िरकारी तिा गैह्र 

िरकारी िंथिाको िाते 

पसुथतका, नागररक 

िडापत्र 

प्रश् नोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

व्यििार 

अिलोकन 

 

१५ 

२. ऐसतिासिक तिा 

परुातासविक िंपिा  

१. पासलकासभत्रका प्रमखु ऐसतिासिक 

तिा परुातासविक िम्पिािरुको 

पररचय सिन ।  

२. ऐसतिासिक तिा परुातासविक 

मिविका  थिलिरुको सचत्र/पोष्टर 

बनाई प्रिशवन गनव । 

मासिल्लो िरिार, तल्लो िरिार, 

गोरखनािको गफुा, रामशाि 

चौतारो 

प्रश् नोत्तर, 

िमिूकायव,  

छलफल,  

पररयोजना कायव,  

कक्षाकायवगिृकायव  

 

सचत्र 

श्रव्य दृश्य िामग्री 

अध्ययन अिलोकन 

भ्रमण 

प्रश् नोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

पररयोजना कायव, 

अिलोकन,  

१५ 



३. िासमवक, 

िांथकृसतक 

रीसतररिाज एिम ्

थिानीय कला 

१. आ-आफ्नो िमिुाय अनुिारको 

िासमवक, जातजासत अनुिारको 

भेषभषूाको पसिचान गनव ।  

२. आफ्नो परम्परा अनुिार गररने 

िामासजक िंथकारमा ििभागी भई 

अनुभि आिान प्रिान गनव । 

नगरसभत्र ििोिाि गन ेसिसभन्न 

जातजासत गरुुङ, मगर, नेिार, 

समया,ँ कुमाल लगायत आसिको 

भेषभषूाको पसिचान 

क्षेत्र भ्रमण, 

प्रश् नोत्तर, 

िमिूकायव,  

छलफल,  

पररयाजना कायव, 

कक्षाकायव, 

किाकिन 

भेषभषूाका सचत्र, 

तासलका,  

सभसडयो 

बतृ्तसचत्र 

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

गिृकायव,  

 

१५ 

४. कृसष पशपुालन 

तिा जडीिटुी  

१. िेमौिमी खेतीको व्याििासयक 

मिवि बताउन । 

२. पशपुंक्षी पालनमा ििभागी भई 

पररिारका ििथयिरुलाई िघाउन ।  

३. घर पररिारका ििथयिरुले गन े

कृसष कमवमा ििभागी भई पररिारका 

ििथयिरुलाई िघाउन ।  

४. थिानीय थतरमा प्राप्त िुने 

जडीबुटीिरुको िचूी बनाउन ।  

व्याििाय र आयआजवन, थिानीय 

थतरमा प्राप्त िनुे सिसभन्न 

जडीिटुीिरु जथत ैगजुो, अिरुो, 

कुररलो, नीमपत्ता, सततपेाती, 

आकाशिेली 

क्षेत्र भ्रमण, 

प्रश् नोत्तर, 

िमिूकायव,  

छलफल,  

पररयाजना कायव,  

कक्षाकायव 

 

सचत्र, 

िाथतसिक िथतु, 

श्रव्य दृश्य िामग्री 

अध्ययन भ्रमण 

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

व्यििार 

अिलोकन,  

 

१५ 

५. पयवटन र उद्योग  १. थिासनय थतरका घरिाि (Home 

stay) को जानकारी सिन ।  

२. पयवटनका प्रििवनका लासग 

आिश्यक पिूाविारिरुको िचूी बनाउन 

।  

३. थिानीय परम्परागत िीप प्रयोग 

गरी थिानीय थतरमा खोसलएका घरेल ु

उद्योगिरुको िचूी बनाउन ।  

सिरेञ्चोक, ितीपीपल थिारँा, 

पसिमकाली िोमथटे आसिको 

जानकारी सिन, बाटोघाटो, बत्ती 

पानी, शिरीकरण, व्यिसथित 

ििाई,ं आरन, ढाकाका पसिरन 

सनमावण, िेरासमक्ि उद्योग, 

क्षेत्र भ्रमण, 

प्रश् नोत्तर, 

िमिूकायव,  

छलफल,  

पररयोजना कायव,  

कक्षाकायव 

 

सचत्र, 

िाथतसिक िथतु, 

श्रव्य दृश्य िामग्री 

 

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

व्यििार 

अिलोकन,  

 

१५ 

६. थिानीय िंघिंथिा 

र कायावलय 

३. आमा िमिू बालक्लि तिा 

िामासजक िंथिाले गनव िक्ने 

िामासजक सिकािका कायविरु बणवन 

गनव ।  

२. आफ्नो िडाको थिाथथ्य िंथिाको 

अध्ययन भ्रमण गरी यिले सिन े

िेिाको िचूी  तयार गनव ।  

३. पासलका सभत्रका शैसक्षक 

िंथिािरुको िामान्य जानकारी सिन ।  

मठमसन्िर, चौतारो, पाटीपौिा, 

प्रसतक्षालय, िरिफाई, सित्तय 

िंथिा पूँजी िंकलन तिा ऋण 

प्रिाि, िरुक्षा सनकाय, अथपताल, 

गोरखा क्याम्पि , रव्यशाि 

क्याम्पि, प्रासिसिक सशक्षालय, 

िामिुासयक तिा िंथिागत 

सिद्यालय 

क्षेत्र भ्रमण, 

प्रश्ननोत्तर, 

िमिूकायव,  

छलफल,  

पररयोजना कायव,  

कक्षाकायव 

 

सचत्र, 

श्रव्य दृश्य िामग्री 

अध्ययन भ्रमण 

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

व्यििार 

अिलोकन,  

 

१५ 



७. िामासजक मलू्य 

मान्यता र 

िामासजक सिकृसत 

१. िासमवक र िामासजक िसिष्णतुापणूव 

व्यििार प्रिशवन गनव ।  

२. आफ्नो िमिुायमा प्रचसलत 

अन्िसिश्वाििरुको पसिचान गरी 

यिको अिर/प्रभािलाई कम गनव 

िियोग गनव ।  

असतसि ििेो भिको मान्ने िंथकार 

िािवजसनक थिलिरुको िंरक्षण र 

िंििवन,िियोग िान, अििायलाई 

िियोग, प्रकृसतको िंरक्षण र 

िम्मान, छुिाछुत, जासतय सिभेि, 

भतुपे्रत बोक्िी र चलनचल्तीका 

अभ्यािमा रिकेा अन्िसिश्वाि 

कम गने भसूमका  

िमिूकायव,  

छलफल,  

पररयोजना कायव,  

कक्षाकायव, 

किाकिन  

श्रव्य दृश्य िामग्री 

सचत्र, 

श्रव्य दृश्य िामग्री 

अध्ययन भ्रमण 

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

व्यििार 

अिलोकन,  

 

१५ 

 

 

 

८.  

 

िातािरण िंरक्षण 

र सिपि ्

व्यिथिापन 

१. प्रकोपको िगीकरण गरी उिािरण 

बताउन ।  

२. भकूम्प, बाढीपसिरो र 

आगलागीबाट बच्ने उपायिरुको िचूी 

बनाउन ।  

३. घर तिा सिद्यालयमा 

फोिोरमैलाको िमसुचत व्यिथिापन 

गनव । 

प्राकृसतक र मानि सनसमवत प्रकोप, 

निी िा खोलामा तटबन्िको 

व्यिथिा, आगो चलाउँिा 

िाििानी अपनाउने, बन जंगलमा 

असग्नरेखा सनमावण, कुसिने र 

नकुसिन ेफोिोरमलैाको 

पसिचानिसित व्यिथिापन 

धयसिगत िरुक्षाका उपाय 

िमिूकायव,  

छलफल,  

पररयोजना कायव,  

कक्षाकायव 

गिृकायव 

सचत्र, 

िाथतसिक िथतु, 

श्रव्य दृश्य िामग्री 

अध्ययन भ्रमण 

सभसडयो 

बतृ्तसचत्र 

 

प्रश्ननोत्तर,, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

व्यििार 

अिलोकन,  

 

१३ 

९. धयसि पसिचान 

तिा धयसिवि 

सिकाि 

१. पासलका सभत्रको  तिा िामासजक 

िेिामा क्षेत्रमा थिासपत धयसिको 

पररचय सिन 

२. थिासपत धयसिको अिल गणु 

अनुिरण गनव 

पासलका सभत्रको सिसिि क्षते्रमा 

योगिान पयुवउने िामासजक 

अभयान्ताको पररचय र उिाल े

गरेको योगिान 

खोजसिसि  

पररयोजना कायव 

प्रश्नोत्तर, किाकिन 

जीिनी लेसखएको 

िामग्री तथिीर 

पररयोजना कायव 

प्रथतुसत 

अिलोकन 

प्रश्नोत्तर 

१० 

 
 

कक्षा ७ 

क्र. िं. सिषय क्षेत्र  सिकाइ उपलसधि सिषयिथतुको सिथततृीकरण सिकाई ििजीकरण 

सक्रयाकलाप 

सिकाइ िामग्री सिकाइ 

मलू्याङ्कन 

पाठ्यभार 

१. पासलका 

पररचय 

१. पासलकासभत्रको िडागत 

जनिंययाको सितरणलाई 

तासलका, बतृ्तसचत्र, थतम्भसचत्रमा 

प्रथतुत गनव ।  

२. पासलकासभत्र सनमावणासिन 

सिकाि सनमावणका आयोजनाबारे 

जनिंयया सििरण, िीघवकासलन तिा 

अल्पकासलन भौसतक िंरचनािरुको 

सनमावण, मिविाकांक्षी आयोजनिरु, िसेनक 

प्रशािसनक िेिा, िेिामखुी कायविरु, 

सिद्यालय, क्याम्पि, अथपताल, थिाथथ्य 

केन्र,NGO, INGO, आसििाट प्राप्त 

नक्िा प्रिशवन, 

क्षेत्र भ्रमण, 

प्रश् नोत्तर, 

िमिूकायव,  

छलफल,  

पररयोजना कायव,  

नगरबाटै 

प्रकासशतबुलसेटनिरू, 

श्रव्य दृश्य िामग्री, 

पोष्टर, सचत्रिरु  

  

 

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

व्यििार 

अिलोकन,  

ििभासगता 

१५ 



िंसक्षप्त जानकारी सिन ।  

३. पासलकासभत्र िंचासलत 

िामासजक िंघिंथिािरुले प्रिान 

गने िेिािरुको िचूी बनाउन ।  

४. नगरपासलकाको नक्िा कोनव ।  

िेिािरु, िरकारी प्रशािसनक 

कायावलयिरुिाट िुन ेिेिा ।  

पासलकाल ेिन्चालन गरेका गौरिका 

सिकाि योजनाको िंसक्षष्त पररचय 

कक्षाकायव 

२. ऐसतिासिक 

तिा 

परुातासविक 

िंपिा  

१. पासलकासभत्रका प्रमखु 

ऐसतिासिक थिलिरुको 

िामासजक र आसिवक मिवि 

बताउन । 

२. ऐसतिासिक मिविका 

िभािमारोििरुमा ििभासग िुन ।  

गोरखा िरिार, गोरखा िंग्रिालय, भमिेन 

पाकव , पसिमकाली, कुसिरे भीरको भ्य ू

टािर, रामशाि घाट आसिको िामासजक 

तिा आसिवक मिवि, 

क्षेत्र भ्रमण, 

प्रश् नोत्तर, 

िमिूकायव,  

छलफल,  

पररयोजना कायव,  

कक्षाकायव, 

किाकिन 

श्रव्य दृश्य िामग्री,  

सिसभन् न चाटविरू,  

सिसभन् न िंथिाबाट 

प्रकासशत पोथटर 

पम्पलेटिरू 

िासजरीजिाफ, 

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

व्यििार 

अिलोकन 

१५ 

३. िासमवक, 

िांथकृसतक 

रीसतररिाज 

एिम ्थिानीय 

कला 

१. थिानीय लोकिंथकृसतको 

पररचय सिन ।  

२. थिानीय मलेा मिोवििमा 

ििभागी भई अनुभि आिान 

प्रिान गनव ।  

गाईजात्रा, रोपाईजंात्रा, घाटु, चड्ुका, 

बालन, भजन, लाख ेनाच, पाङ्िरेु, िोरठी 

आसिको पररचय, खैंजडी, मािल, बािरुी, 

िमािा, ढलकी, ट्याम्को िारङ्गी, 

आसिको प्रयोग र सनमावण, 

क्षेत्र भ्रमण, 

प्रश् नोत्तर, 

िमिूकायव,  

छलफल,  

पररयोजना कायव,  

कक्षाकायव, 

किाकिन 

श्रव्य दृश्य िामग्री,  

सिसभन् न िंथिाबाट 

प्रकासशत पोथटर 

पम्पलेटिरू 

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

व्यििार 

अिलोकन,  

ििभासगता 

१५ 

४. कृसष 

पशपुालन तिा 

जडीिटुी  

१. कृसष तिा पशपुालनको 

पररयोजना कायव गरी प्रिशवन गनव ।  

२. थिानीय थतरमा खेती गररने 

नगि ेबाली र खाद्यान्न बाली 

िरुको िचूी बनाउन ।  

३. प्रायोगमा आएका परम्परागत र 

आिसुन कृसष औजारिरुको 

सचनारी तिा प्रयोग ।  

४. थिानीय थतरमा प्राप्त िनुे 

जडीबुटी र यिको फाइिा बताउन 

आल/ुसपंडाल,ु प्याँजको निवरी, माछा, 

मौरी, कुखरुा, बंगरु पालन, िान,मकै, गिु,ँ 

कोिो जथता खाद्यान्न िालीको खेती, िलो 

कोिालो, कुटो, िसिया, खपुाव, िाँि ेजथता 

परम्परागत र आिसुनक जोवने ट्रयाक्टर, 

थ्रेिर, थप्रेयर, आसि, गजुो, सचराइतो, 

सततपेाती, सनमपत्ता, तुलिी, पसुिना, 

अिरुो, रानीसिन्का, िेलाउती आसि 

औषिीको प्रयोग 

क्षेत्र भ्रमण, 

प्रश् नोत्तर, 

िमिूकायव,  

छलफल,  

कक्षा कायव 

िम्बसन्ित लेख, 

व्याििायीिँगको 

अन्तरिाताव/छलफल 

श्रव्यदृश्य िामग्री 

पत्रपसत्रका बुलेसटन, 

पोथटर, पम्पलेट, 

पक्षी िरेचािमा 

अपनाउनपुन े

िाििानीको िचूी 

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

व्यििार 

अिलोकन,  

ििभासगता 

  

 

१५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५. पयवटन र 

उद्योग  

१. पयवटन व्याििायको पररचय र 

मिवि बताउन ।  

२. आन्तररक र बाह्य पयवटनको 

अििारणा बताउन ।  

३. थिानीय उद्योगिरुको पसिचान 

पयवटन व्याििायको िामासजक आसिवक 

मिवि, पासलका/सजल्ला/प्रिशे/िशे सभत्र र 

बासिर िनुे पयवटनको अििारणा, आरन, 

ढाकाका पसिरन सनमावण, िेरासमक्ि 

उद्योग, जथता िाना तिा घरेल ुउद्योग र 

क्षेत्र भ्रमण, 

प्रश् नोत्तर, 

िमिूकायव,  

पररयोजना कायव,  

 

िोमथटंेको फोटो, 

ब्रोिर, 

सभसडयो, पम्पलेट, श्रव्य 

दृश्य िामाग्री, 

सचत्र/फोटो 

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

गिृकायव 

१५ 



गरी यिले पयुावउने योगिान 

बताउन ।  

कुन्िरु ईट्टा उद्योग, गोरखकाली रिर उद्योग 

र यिल ेअिवतन्त्रमा पयुावउने योगिान 

६. थिानीय 

िंघिंथिा र 

कायावलय 

१. िेिा प्रिायक िरकारी तिा 

गैह्रिरकारी िंघ िंथिािरुको िचूी 

तयार गनव ।  

२. आफ्नो िडा कायावलयबाट 

प्रिाि िनुे िेिा िसुििाको िचूी 

तयार गनव  

३. पासलका सभत्रका सिसत्तय 

िंथिािरुको िंसक्षप्त पररचय सिन ।  

िडा कायावलय लगायत पासलका सभत्रका 

िम्पणूव प्रशािसनक कायावलयिरु, िरुक्षा 

सनकाय अथपताल, सशक्षालय, 

रेडक्रि,NGO, INGO, CBO’S, 

लगायत िेिाप्रिायक कायावलयिरु, 

िडाकायावलयिाट प्राप्त िुने िम्पणूव िेिा 

िसुििाको िचूी, पासलका सभत्रका 

िैंकिरु, लघसुित्त, ििकारी, िचत तिा 

ऋण िमिू आसिको पररचय 

क्षेत्र भ्रमण, 

प्रश् नोत्तर, 

िमिूकायव,  

पररयोजना कायव,  

अध्ययन भ्रमण, 

किाकिन 

 

िडा कायावलयको 

फोटो, िैंक तिा सित्तीय 

िंथिाको फोटो, 

व्रोिर,पम्पलटे, िाते 

पसुथतकािरु, 

प्रश्रनोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

व्यििार 

अिलोकन,  

ििभासगता 

१५ 

७. िामासजक 

मलू्य मान्यता 

र िामासजक 

सिकृसत 

१. आिश्यकता अनुिार आपिी 

िियोग आिान प्रिान गन ेिानीको 

सिकाि गनव ।  

२. परम्परािसेख चसल आएका 

अिल िामासजक अभ्यािलाई 

सनरन्तरता सिन ।  

३. िामासजक सिकृसतिरु पसिचान 

गरी उि सिकृसतिरु न्यनूीकरण 

गनवका लासग भसूमका खेल्न ।  

असतसि ििेो भि: भािनाको सिकाि, 

आफू भन्िा ठूला तिा गरुुिरुको आिर 

िम्मान गन ेिंथकार,  िािवजसनक 

थिलिरुको िंरक्षण र िंििवन, िियोग 

िान, अििायलाई िियोग, प्रकृसतको 

िंरक्षण र िम्मान,  छुिाछुत, जासतय 

सिभेि, भतुपे्रत बोक्िी र चलनचल्तीका 

अभ्यािमा रिकेा अन्िसिश्वाि कम गन े

भसूमका खेल्न 

प्रश् नोत्तर, 

छलफल 

अिलोकन 

िंग्रािलय भ्रमण 

सचत्र,पोथटर, 

पत्रपसत्रकाका कसटङ्िरु, 

श्रव्य दृश्य िामग्री 

व्रोिर  

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

व्यििार 

अिलोकन,  

ििभासगता 

१५ 

८. िातािरण 

िंरक्षण र 

सिपि ्

व्यिथिापन  

१. प्राकृसतक र मानि सिसजवत 

प्रकोपिरुको कारण बताउन ।  

२. प्राकृसतक िम्पिाको िमसुचत 

ििपुयोग गनव । 

३. सिद्यालय िातामा िररयाली 

िगैंचा सनमावणमा िररक िुन ।  

बाढी पसिरो, आगोलागी, िािािुरी, निी 

कटान, मिामारी, िरुिा रोगिरु आसिको 

कारण,बनजंगल, निी/खोला, ढुङ्गा 

खानी, पोखरी/तालतलैयाको िमसुचत 

प्रयोग । 

किा किन, 

प्रश् नोत्तर, 

छलफल, िमिूकायव, 

पररयोजना कायव,  

कक्षाकायव 

िकृ्षारोपणका सचत्रिरू, 

योग ध्यानका लासग 

श्रव्यदृश्य िामग्री 

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

व्यििार 

अिलोकन,  

ििभासगता 

१३ 

९. धयसि 

पसिचान तिा 

धयसिवि 

सिकाि 

१.िासिवय कला भाषा तिा 

िंथकृसतक क्षते्रमा योगिान 

पयुावएका धयसिको पररचय र 

योगिान सिन  

२. थिासपत धयसिको अिल गणु 

अनुिरण गनव 

िासिसवयक भासषक खलेकुि तिा 

लोककला क्षते्रमा  योगिान सिएको तिा 

ययासत कमाएका धयसिको जीिनी तिा  

खोज अनुिन्िान  

पररयोजना कायव 

छलफल 

प्रश्नोत्तर, किाकिन 

श्रव्यदृश्य िामग्री 

जीिनी 

 

सलसखत मौसखक 

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

 

१० 

 



कक्षा ८ 

क्र.  

िं. 

सिषय क्षेत्र  सिकाइ उपलसधि सिषयिथतुको सिथततृीकरण सिकाई 

ििजीकरण 

सक्रयाकलाप 

सिकाइ िामग्री सिकाइ 

मलू्याङ्कन 

पाठ्यभार 

१. पासलका पररचय १. पासलकामा उपलव्ि जनशसि र 

बिाईिराईकंो अिथिा बताउन । 

२. पासलकासभत्र अिसथित ऐसतिासिक 

िरोिरबारे िंसक्षप्त पररचय सिन ।  

३. पासलका सभत्रका प्रमखु पयवटकीय 

िासमवक, िांथकृसतकतिा ऐसतिासिक 

थिलिरुको बणवन गनव ।  

४. नगरपासलकाको नक्िा बनाई 

सिइएको सििरण (व्यापररक 

केन्र/पयावटकीय क्षेत्र/िासमवक थिल) 

आसि भनव ।  

पासलका थतरमा रिकेा मानि िंिािनर 

सतनको उपयोग, पासलका सभत्रको 

ििाइिराईको अिथिा, पथृ्िीनारायण 

शािको िरिार, रामशािको चौतारो, 

रानीपोखरी, रामशािघाट, बाबा गोरखनाि, 

सििे नगची, बुि राना, िसुििल राना 

आसिको िंसक्षप्त पररचय, सिररमकाली, 

पसिमकाली, सिन्ध्यिासिनी, ताप्लकेोट, 

बुडीकोट, िागभरैि,िीतापाइला, मसथजि 

आसि थिलको िणवन गनव, 

पासलकाल ेिन्चालन गरेका गौरिका 

सिकाि योजनाल ेप्रिान गन ेिेिा िसुििा 

प्रश्ननोत्तर, 

छलफल,  

िमिूकायव, 

पररयोजना कायव,  

कक्षाकायव 

गिृकायव 

पत्रपसत्रका,  

िलुेसटन, 

सिसभन्न तथ्यका 

िचूी 

सचत्र/फोटो, 

अध्ययन भ्रमण 

 

  

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

ििभासगता 

 

१५ 

२. ऐसतिासिक तिा 

परुातासविक िंपिा  

१. पासलकासभत्रका ऐसतिासिक तिा 

परुातासविक िम्पिा थिलिरुको िंरक्षण 

र िंििवनमा टेिा परु् याउन े। 

२. पासलकासभत्रका प्रमखु ऐसतिासिक 

थिलिरुल ेजनजीिनमा पाने  

िामासजक, आसिवकप्रभाि बताउन । 

३. ऐसतिासिक किा िथतुिँग आिाररत 

भई असभनय गनव ।  

ऐसतिासिक तिा परुातासविक िम्पिा 

थिलिरुको िंरक्षण र िंििवनमा टेिा 

पयुावउन गररन ेकायव, िामासजक िद्भािको 

सिकाि, रिनििनको आिान प्रिान, 

आयआजवनमा टेिा, व्यापार व्याििायमा 

िसृि, जीसिकोपाजवनमा िियोग, 

प्रश्ननोत्तर, छलफल, 

िमिूकायव, 

पररयोजना कायव,  

कक्षाकायव, 

क्षेत्रगत भ्रमण, 

सिज्ञिँगको 

अन्तरसक्रया, 

किाकिन 

सचत्र िा 

िाथतसिक िथतु, 

श्रव्यदृश्य िामग्री 

पत्रपसत्रका,  

िलुेसटन, 

सिसभन्न तथ्यका 

िचूी 

अध्ययन भ्रमण 

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

व्यििार 

अिलोकन,  

ििभासगता 

१५ 

३. िासमवक, िांथकृसतक 

रीसतररिाज एिम ्

थिानीय कला 

१. िामासजक िसिष्णतुाको मिवि 

बताउन ।  

२. थिानीय लोकगीत गाउन, 

लोकबाजािरुको प्रयोग गनव ।  

३. थिानीय लोकिंथकृसत र भेषभषूाको 

िंरक्षण र िंििवनमा टेिा परु् याउन ।  

िामासजक मलेसमलाप, आथिाको किर, 

समलरे बथने िानीको सिकाि, अकावको 

असथतवि थिीकार, घाटु, चड्ुका, बालन, 

भजन, लाखे नाच, पाङ्िरेु, िोरठी आसिको 

िंरक्षण र िंििवनमा िियोग 

प्रश्ननोत्तर, 

छलफल, 

िमिूकायव, 

पररयोजना कायव,  

क्षेत्रगत भ्रमण, 

सिज्ञिँगको 

अन्तरसक्रया, 

किाकिन 

सिसभन्न पत्रपसत्रका, 

िलुेसटन, पोथटर, 

पम्पलेट, आसि 

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

व्यििार 

अिलोकन,  

ििभासगता 

१५ 

४. कृसष पशपुालन तिा 

जडीिटुी  

१. कृसष तिा पशपुालनको पररयोजना 

कायव गरी प्रिशवन गनव ।  

कृसषलाई आिसुनसककरण गरी िजारको 

व्यिथिाको ििृी, बाँझो जग्गाको आिािी, 

प्रश्ननोत्तर, 

छलफल, 

चाटव, पोथटर, 

पन्छीपालन 

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

१५ 



२. व्याििासयक कृसषको लासग बजार 

व्यिथिापनको आिश्यकता बताउन ।  

३. कृषकिरुको कृसष कमवमा िियोय 

गने िंघ िंथिािरुले सिने िेिािरुको 

िचूी बनाउन । 

४. थिानीयथतरमा प्राप्त िुन े

जडीबुटीिरुको मिवि र प्रयोग बताउन ।  

५. पासलका सथित आयिेसिक 

औषिालयबाट प्राप्त िनुे िेिािरु 

बताउन 

कृसष ज्ञानकेन्रद्वारा प्रिायक िेिािरु, 

कृसषिँग िम्िसन्ित िमिूिरु, िैंक तिा 

सित्तीय िंथिािरु, पासलका सथित कृसष 

शाखा,गजुो, सचराइतो, सततपेाती, सनमपत्ता, 

तुलिी, पसुिना, अिरुो, रानीसिन्का, 

िेलाउती आसि औषिीको प्रयोग, आयिेुि 

कायावलयको पररचय र यिले सिन ेिेिािरु 

िमिूकायव, 

पररयोजना कायव,  

कक्षा कायव, 

क्षेत्रगत भ्रमण, 

सिज्ञिँगको 

अन्तरसक्रया 

व्याििाय िम्बन्िी 

श्रव्यदृश्य 

िामग्रीिरू, 

लेख रचना तिा 

अन्तरिाताव 

आयिेुि 

औषिालयको 

व्रोिर 

एकाइ परीक्षा, 

व्यििार 

अिलोकन,  

ििभासगता 

५. पयवटन र उद्योग  १. पयवटन व्याििायका सकसिमिरु 

बताउन ।  

२. पयवटन व्याििायल ेिमाजमा पाने 

िकारावमक र नकरावमक प्रभाििरु 

बताउन ।  

३. पयवटन प्रििवनमा थिानीय िरकारको 

भसूमका बणवन गनव । 

४. उद्योग थिापनाको लासग आिश्यक 

पिूाविारिरुको िचूी तयार गनव ।  

आन्तररक र बाह्य पयवटन, िंथकृसत, 

रोजगारीको अििर, पासलका सभत्रका 

पयवटकीय क्षेत्रिरुको पसिचान र उसचत 

व्यिथिापन िंरक्षण, प्रििवन र सिकािको 

लासग गररने कामिरु, रुग्ण तिा िन्ि 

उद्योगिरु िंचालनको लासग नीसत तिा 

कानुन, लगानी आसिको िमसुचत व्यिथिा, 

उद्योगको थिानीकरण, कच्चा पिािवको 

व्यिथिा, िजारीकरण, मानि िंिािनको 

उसचत प्रयोग 

प्रश्ननोत्तर, 

छलफल, 

िमिूकायव, 

पररयोजना कायव,  

कक्षाकायव, 

क्षेत्रगत भ्रमण, 

सिज्ञिँगको 

अन्तरसक्रया 

पयवटकीय 

थिलिरूको िचूी  

पयवटन सिकािको 

लासग गरेका 

गसतसिसि चाटव, 

आफ्नो पररिरबाट 

िसेखन ेसिमालको 

नामिसितको सचत्र 

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

व्यििार 

अिलोकन,  

ििभासगता, 

िासजरीजिाफ 

१५ 

६. थिानीय िंघिंथिा र 

कायावलय 

१. पासलका सभत्रका िेिा प्रिायक 

कायावलयिरुको मयुय मयुय कायव 

बताउन ।  

२. आफ्नो पासलकाले प्रिाि िुने प्रमखु 

िेिािरुको िचूी तयार गनव ।  

३. पासलका सभत्रका सिसत्तय िंथिािरुले 

सिने िेिा तिा कायविरु बताउन ।  

सशक्षालय, थिाथथ्य िेिा प्रिायक 

िंथिािरु, प्रशािसनक कायावलयिरु, िरुक्षा 

सनकाय NGO, INGO, CBO’s िाट 

प्रिाि िनुे मयुय मयुय िेिा, पासलकासभत्र 

रिकेा सिसभन्न शाखा उपशाखािाट प्राप्त 

िेिािरु, ऋण अनुिान, िल्लाि/ 

परामशव/सिज्ञ िेिा जथता कायविरु, 

मानििेिा आश्रमको पररचय र िेिा 

प्रश्ननोत्तर, 

छलफल, 

िमिूकायव, 

पररयोजना कायव,  

कक्षाकायव, 

क्षेत्रगत भ्रमण, 

सिज्ञिँगको 

अन्तरसक्रया 

सचत्र/तथबीर, 

श्रव्यदृश्य िामग्री  

मित्त्ि उल्लेसखत 

चाटव, 

नागररक िडापत्र 

 

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

व्यििार 

अिलोकन,  

ििभासगता 

१५ 

७. िामासजक मलू्य 

मान्यता र िामासजक 

सिकृसत 

१. द्वन्द्व व्यिथिपनका िीपिरु प्रयोग 

गरी िामासजक िद्भाि कायम गनव 

िियोग गनव ।  

२. िामासजक िद्भाि कायम रायनको 

लासग नेतवृि सिकाि गनव ।  

३. िामासजक सिकृतीिरु पसिचान गरी 

द्वन्द्वको पसिचान, उवपसतको कारण, द्वन्द्वरत 

पक्षिरुिीच िाताव, छलफल, िंिसन्ित 

सनकायमा िंपे्रषण मलेसमलापको लासग 

मध्यथतकतावको भसूमका, िामासजक 

िसिष्णतुा, सपडक र सपसडतको पसिचान, 

सपडकलाई िजाय र सपसडतलाई 

प्रश्ननोत्तर, 

छलफल, 

िमिूकायव, 

पररयोजना कायव, , 

सिज्ञिँगको 

अन्तरसक्रया, 

िामासजक मलू्य 

मान्यताको िंरक्षण 

गने उपायिरू 

िसितको चाटव, 

सिसभन्न सचत्र तिा 

डकुमेन्ट्री 

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

व्यििार 

अिलोकन,  

ििभासगता 

१५ 



उि सिकृसतिरु न्यनूीकरण गनवका लासग 

भसूमका खेल्न । 

न्याय,सिद्यमान िामासजक सिकृसतको 

पसिचान र न्यनूीकरणका लासग भए गरेका 

अिल अभ्याि  

किाकिन 

८. िातािरण िंरक्षण र 

सिपि ्व्यिथिापन  

१. प्राकृसतक र मानि सिसजवत 

प्रकोपिरुको कारण, अिर र 

न्यनूीकरणका उपायिरु बताउन ।  

२. िातािरण िंरक्षणमा बनजंगल र 

बन्यजन्तुको मिवि  

३. पासलका सभत्रका िंभासित प्रकोपका 

थिल (Disaster prone zone) 

िरुको पसिचान । 

४. िमिुायका नीजी तिा िािवजसनक 

थिलिरुमा फोिोरमलैाको िमसुचत 

व्यिथिापन गनव । 

बाढी पसिरो, आगोलागी, िािािुरी, निी 

कटान, मिामारी, िरुिा रोगको कारण, 

प्राकृसतक र मानि सिसजवत प्रकोपिरुको 

अिर र यिको न्यनुीकरणको उपायिरु, 

ecosystem , पयावप्त, िन पैिािर, 

िन्यजन्तुिरुको िािथिान, सनकुञ्ज, 

आरक्षण, िलुवभ बन्यजन्तुको िंरक्षण, 

िरौंिी/मथयावङिी निी तिा सििी 

खोला/लुिँी खोलाको कटान, कुसिरे भीर, 

ताप्ले, िलाङ्सगरीको पसिरो, िडक 

िघुवटना, रानीिन, घलाङ, लिुी िामगाडेको 

िन डँढेलो, िामिुायका नीसज तिा 

िािवजसनक थिलका फोिोर व्यिथिापन,  

प्रश्ननोत्तर, 

छलफल, 

िमिूकायव, 

पररयोजना कायव,  

कक्षाकायव, 

क्षेत्रगत भ्रमण, 

सिज्ञिँगको 

अन्तरसक्रया, 

किाकिन 

िकृ्षारोपणका 

सचत्रिरु 

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

व्यििार 

अिलोकन,  

ििभासगता 

१३ 

९. धयसि पसिचान तिा 

धयसिवि सिकाि 

१.िमाज सनमावणमा िमसपवत िा 

खेलकुि क्षते्रमा थिासपत धयसिको 

सचनारी प्रथततु गनव 

२. अिल धयसिका अनुकरणीय गणु 

पसिचान गरी अनुरण गनव  

थिासनय शिीि अििा खेलकुि तिा अन्य 

क्षेत्रमा  योगिान सिएको तिा ययासत 

कमाएका धयसिको जीिनी  

खोज अनुिन्िान  

पररयोजना कायव 

छलफल 

प्रश्नोत्तर 

श्रव्यदृश्य िामग्री 

जीिनी 

 

सलसखत 

मौसखक 

प्रश्ननोत्तर, 

कक्षाकायव, 

एकाइ परीक्षा, 

१० 

 



११. सिकाइ िहजीकरण प्रसिया :  

अपेक्षा गरे अनुरुप सिकाइ उपलसधि हासिल गनन उपयकु्त वातावरण सिजनना गरी सिक्षक सवद्यार्थी र सवषयवस्तु बीच गराइन ेिसिय 

अन्तरसिया नै सिकाइ िहजीकरण प्रसिया हो । यस्ता सियाकलाप उद्दशे्य र सवषय वस्तुको प्रकृसत अनुरुप कक्षा कोठा सित्र तर्था वासहर 

पसन िन्चालन गररन्छन् । वालवासलकाहरु स्विावैले फरकफरक हुन ेिएकाले उसनहरुको सिकाइ िैसल पसन फरक फरक हुन्छ । कुन ै

सवद्यासर्थनल े सछटो सिक्छन िने कुनलैाइ सिक्न िमय लाग्छ ।  त्यिकारण सिकाउने सवसि तर्था सियाकलाप उसनहरुको रुसच क्षमता 

अनुिार सिक्षकले चयन गनुनपन े हुन्छ । यि अलावा वालवसलकाको धयसक्तगत िारीररक अवस्र्थालाइ पसन ख्याल गर्द े सिकाइ 

सियाकलाप िञ्चालन गनुन पर्दनछ । सवषयगत पाठ्यिम (Subject-Based Curriculum  र Local Curriculum )मा केही िमानता 

र केही सिन्नता रहकेो हुन्छ । स्र्थानीय पाठ्यिम सविेषगरी आवश्यक ठासनएका सवषयवस्तु (Phenomena) िमावेि गररएका हुन्छन 

त्यिकारण यस्ता सवषयवस्तुलाइ केन्रीय पाठ्यिमले तोकेका सवषयवस्तु िंग एसककृत गरर सिकाइ कायनकलाप िंचालन गनुन पर्दनछ । 

स्र्थानीय पाठ्यिमले अपेक्षा गरेका िीप, ज्ञान तर्था अनुिवहरू सिकाउन सिकाइ योजना बनाउँर्दा सनम्नसलसित तथ्यलाइन 

ध्यान सर्दनु पर्दनछ ।  

१. िमग्र पाठ्यिमको अध्ययन गरी अन्तरिम्बसन्ित सवषयक्षेत्र पसहचान गनुन पर्दनछ । 

३. प्रिावकारी सिकाइ प्रत्यक्ष अनुिवबाट हुनेहुरँ्दा सिकाइ सियाकलाप सनमानण गर्दान यर्थािम्िव ज्ञानेसन्रय 

(Sensory Organs) प्रयोगहुन ेगरी गनुन पर्दनछ । 

४. सिकाइ सियाकलापमा बालबासलकाको रूसचअनुिारका िले तर्था रचनात्मक कायन िमावेिगरी असिक 

िहिासगताको िसुनश् चतता गररनु पर्दनछ ।  

५. बालबासलकाको रूसच, उमरे, िाषा, व्यसक्तगत वा पाररवाररक पषृ्ठिसूम िमेत ख्याल गरी आवश्यकता 

अनुिार वैयसक् तक सिकाइ सियाकलाप पसन िञ् चालन गनुन पर्दनछ ।  

६. स्र्थानीय सवषयको पाठ्यिमले अपेक्षागरेका िीप तर्था ज्ञानिँग िम्बसन्ित सिकाइ उपलसधिहरू हासिल 

गराउन पाठ्यपसु्तक उपलधि नहुरँ्दाको अवस्र्थामा पसन स्र्थानीय रूपमा िामग्री बनाउने, िंकलन गने वा 

अन्य वैकसपपक व्यवस्र्थापन गनुन पर्दनछ । स्र्थानीय पाठ्यिमको समपर्दो सवषयस्तु िएमा केन्रकृत 

पाठ्यिामग्री पसन प्रयोगमा पयउन िसकन्छ ।  

७ प्रसवसियकु् त कक्षा मोबाइल, कम््यटुर, प्रोजेक्टरआसर्द मपटीसमसियाको उपयोग गरी िारणाहरूको 

दृश्याङ्कन गरी प्रयोग गनन िसकन्छ ।  

८ पाठयिमल े सनिानरण गरेको सवषय क्षते्रका सिकाई उपलधिी हासिल गनन सवषय वस्तुको सवस्ततृीकरणमा िमेट्न 

निसकएका यावत सवषयहरु िएकाल े िम्वसन्ित सवषय सिक्षकले सवषय सिकाउने नै स्र्थासनय िएको हुर्दा ं

समपर्दोजपुर्दो सवषय आफैले छनोट गरी सिक्षण गने धयवस्र्था समलाउनुका िारै्थ एसककृत पाठयिमको अविारण 

अनुिार अन्य सवषय िंग पसन अन्तर िम्वन्ि गराउर्द ैसिक्षण प्रसियालाई अगासि वढाउन िसकन्छ । 

 

 



सम्भावित ससकाइ वियाकलापहरूः 

सियाकलापमिुी सिकाइमा जोि सर्दई सिकाइ िहजीकरण सियाकलाप िञ्चालनका लासग प्रयोग गनन िसकने केही िम्िासवत 

सवसि र प्रसिया उर्दाहरणका रूपमा यहा ँप्रस्ततु गररएको छ । सिक्षकले यी र अन्य सियाकलापमिुी र सवद्यार्थीकेसन्रत सिकाइ 

सवसि छनोट गरी सिकाइ सियाकलाप िञ्चालन गनुनपर्दनछ ।  
क. कर्थाकर्थन  (Story-telling) 

यि सवसिमा सवषयवस्तुलाई कर्थाको रूपमा प्रस्तुत गनन िसकन्छ । सवषेिगरी यो सवसि ििाना उमरेका सवद्यार्थीहरुमा वढी 

प्रिाकारी हुन्छ ।  

ि. िसूमका सनवानह, असिनय (Role Play) 

यिमा िन्र्दिन र िसूमकाको बारेमा छलफल तर्था सनिानरण, िसूमका बहन, छलफल र सनष्कषन सनकाली सवद्यार्थीहरुलाइ न ै

िहिागी गराएर अभ्याि गररने हुरँ्दा सिकाइ रोचक एवं प्रिावकारी हुन्छ ।  

ग. िहयोगात्मक सिकाइः (Collaborative Learning) 

यिमा िामान्यतया िमहू सविाजन, िमस्या र सवषयवस्तु प्रस्तसुत, िमहूमा छलफल र सनष्कषन वा िमािान सनकासलन्छ । 

सिक्षकको िसुमका िहजतानको रुपमा मात्रै हुनेहरु्दाँ लजाल ुसवद्यार्थीहरुलाइ िमेत सिक्नमा िहजता हुन्छ । 

घ. पररयोजना कायनः (Project work) 

सवद्यार्थीको उमेर र स्तरअनुिारका सवसिन्न पररयोजना कायन सर्दई सवद्यार्थीले आफँै िोज्ने तर्था गरेर सिक्न ेअवस्र्था सिजनना गनन 

िसकन्छ ।  

ङ. छलफल र प्रश् नोत्तर (Discussion and Query) 

यिमा सिक्षक सवद्यार्थी, सवद्यार्थी सिक्षक, सवद्यार्थी सवद्यार्थी सबचमा प्रश् न र उत्तर गनन िसकन्छ । प्रश् नहरूले स्मरणको प्रत्याह्वान 

िन्र्दा पसन सवद्यार्थीलाई िोच्न, कारण िोज्न, मसस्तष्क मन्र्थन  गनन लगाइ सिजननात्मक तर्था रचनात्मक िोचाइलाई प्रोत्िाहन 

गनन िक्नपुछन । त्यिैगरी प्रश् नोत्तर र छलफलमा कक्षामा िबैका अगासि प्रश् न िोध्न,े एकसछन पिनने, कुनै पसन सवद्यार्थीलाई 

तोकेर उत्तर सर्दन लगाउन,े उत्तर राम्रोिँग िनु् न ेर अन्त्यमा छलफल र मपूयाङ्कन गन ेप्रसिया प्रयोग गनन िसकन्छ।  

च. अनिुन्िान तर्था िोजः (Inquiry Method) 

यिमा िमस्या वा प्रश् नको प्रस्तसुत, गनुनपने र िोज कायन र तरीकाको बारेमा छलफल गरीसवद्यार्थीहरूद्वारा िोज गरी सनष्कषन 

प्रस्तुसत र पषृ्ठपोषण सर्दइन्छ ।  

ज. सिजननात्मक कायन (Creative work) 

यिमा सचत्र सनमानण, रङ िन,े कागज काट्न ेर पट्याउन,े िम्बन्ि स्र्थापना जस्ता कायनहरूद्वारा सिकाइ गनन िसकन्छ । 

 



झ. िमस्या िमािान सवसि (Problem solving)  

यि सवसिमा िमस्यालाई बुझ्न,े योजना सनमानण, योजना कायानन्वयन, पछासि फकेर हनेे र पररणामलाई जाँच्ने प्रसियाद्वारा 

िमस्या िमािान गररन्छ ।  

ञ. िेल सवसिः (Play-way method) 

यिमा सवषयवस्तलुाई िेलका माध्यमबाट प्रस्तुत गरी अभ्याि गराइन्छ ।  

ट. प्रयोगात्मक सवसि (Practical method) 

यिमा कक्षाकोठा सित्र र बासहर प्रयोगात्मक कायनका माध्यमबाट सिकाइ कायन गराइन्छ । 

ठ. अवलोकन भ्रमण (Field visit) 

सवसिन्न स्र्थानको भ्रमण गराइ त्यहाँ र्दिेेको सिकेको कुरा प्रसतसबम्बन गराइन्छ ।  

ि. स्वाध्ययन तर्था छलफल (Self-Learning) 

सवसिन्न सकसिमका िामग्रीका अध्ययनको माध्यमबाट सिकाइ गर्दान िामग्री छनोट, अध्ययन र िारणा वा सवचारसनमानण गररन्छ 

र यिलाई आवश्यकतानुिार सवद्यार्थीसबच छलफल गराउन िसकन्छ । 

१२. सिकाइ मपुयाङ्कन प्रसिया (Assessment Procedures)  

मपुयाङ्कन सिकाइको असिन्न अंग हो । पाठ्यिमले तोकेका ज्ञान तर्था िीप िमावेि हनुेगरर सनिानरण गररएका सिकाइ 

उपलसधि कुन हर्द िम्म हासिल िए िएनन् सिकाइका लासग सनमानण गररएका पाठ्यिम िमवद्ध िामग्री केकसत प्रिावकारी 

िए तर्था प्रयोग गरीएका सिकाइ िहसजकरण सवसि माफन त सवद्यार्थीको ज्ञान िीप तर्था आचरणमा अपेसक्षत पररवतनन आयो 

आएन र नआएको अवस्र्थामा िसवष्यमा के कस्तो योजना वनाउन ेिन्न ेिमग्र कायनलाइ सिकाइ मपुयाङ्कन िसनन्छ ।  तिर्थन 

मपुयाङ्कनल े सवद्यर्थीको स्तर वसगनकरण गन े मात्र निइ उसनहरुको िमग्र सिकाइलाइ सनर्दसेित गनुन पर्दनछ । सवनद्यालय तहमा 

सवद्यार्थी उपलसधि मपूयाङ्कनका लासग सनमानणात्मक मपूयाङ्कन (Formative Assessment) प्रसिया अवलम्बन गरी 

सिकाइ ििुारका लासग सनरन्तर पषृ्ठपोषण प्रर्दान गररनुका िारै्थ सनणनयात्मक मपूयाङ्कन (Summative Assessment) 

प्रसियालाई अवलम्बन गरी सवद्यार्थीको सिकाइस्तर सनिानरण गनुनपछन ।  

क. सनमानणात्मक मपूयाङ्कन (Formative Assessment) 

सनमानणात्मक मपूयाङ्कनको मखु्य उद्देश्य सवद्यार्थीहरूको सिकाइ स्तरमा ििुार गनुन हो । यिका लासग सिक्षकले सवद्यार्थीको 

व्यसक् तगत सिकाइ उपलसधिका आिारमा पटक पटक सिकाइ अविर प्रर्दान गनुनपन े हुन्छ । सवद्यालय तहको सनमानणात्मक 

मपूयाङ्कनमा कक्षागत सिकाइ िहजीकरणको असिन्न अङ्गका रूपमा गहृकायन, कक्षाकायन, प्रयोगात्मक तर्था पररयोजना 

कायन, िामरु्दासयक कायन, असतररक् तसियाकलाप, एकाइ परीक्षा, मासिक तर्था त्रमैासिक परीक्षा जस्ता मपूयाङ्कनका 

िािनहरूको प्रयोग गनन िसकनछे । यस्तो मपूयाङ्कनमा सवद्यार्थीको असिलेि रािी सिकाइ अवस्र्था यसकन गरी ििुारात्मक 



तर्था उपचारात्मक सिकाइबाट ििुार गने पक्षमा जोि सर्दइन ेछ । सविषे सिकाइ आवश्यकता िएका सवद्यार्थीका लासग सवषय 

सिक्षकले नै उपयकु्त प्रसिया अपनाई मपूयाङ्कन गनुनपन ेछ । सनमानणात्मक मपूयाङ्कनको नसतजालाई सवषयगत पाठ्यिममा 

तोसकएअनुिार असिलेिीकरण गनुनपछन ।  

सनमानणात्मक मपूयाङ्कनबाट प्राप्त नसतजामा आिाररत आन्तररक मपूयाङ्कन ५० प्रसतित िार तर्था असन्तम परीक्षाको 

नसतजाका आिारमा ५० प्रसतित िार सनिानरण गरी सनणनयात्मक मपूयाङ्कन गनुनपने छ । सनमानणात्मक मपूयाङ्कनले 

सवद्यासर्थनको स्तर सनिानरण गन ेनिइ  सिकाइका लासग प्रयोग गररन्छ । कक्षाकोठामा गररन ेमपूयाङ्कनले सिकाइ िहजीकरण 

प्रसिया अर्थानत सिक्षण सिकाइ प्रसियाकै एउटा अङ्गका रूपमा सवद्यार्थीको सनयसमत लिेाजोिा गरी सवद्यार्थीको सिकाइमा 

सनरन्तर ििुार गरी न्यनूतम सिकाइस्तर प्रासप्तको िसुनसितता गर्दनछ । यिले सवद्यार्थीलाई न्यनूतम सिकाइ स्तर प्रासप्तका िारै्थ 

उनीहरूलाई सिकाइमा सनरन्तर प्रगसत गने अविर सिजनना गनन िहयोग गर्दनछ । कक्षाकोठामा गररने यस्तो मपूयाङ्कनल े

सवद्यार्थीको सिकाइको वतनमान अवस्र्था पत्ता लगाई ििुारका लासग मागन पसहचान गनन िहयोग गनुनका िारै्थ अपेसक्षत सिकाइ 

गन ेसवद्यार्थीका लासग असग्रम सिकाइका लासग सनर्दसेित पसनगर्दनछ । कक्षाकोठामा गररन ेयस्तो मपूयाङ्कनलाई सवद्यार्थीको स्तर 

वा गे्रि सनिानरणका लासग गररने सिकाइको मपूयाङ्कनका रूपमा नसलई सिकाइ ििुारगने प्रयोजनका लासग गररने मपूयाङ्कन 

अर्थानत ् त्यिलाई मलूतः सिकाइका लासग मपूयाङ्कनका रूपमा प्रयोग गररनपुर्दनछ । अको िधर्दमा सिकाइको िममा 

कक्षाकोठामा गररने यस्तो मपूयाङ्कन सनमानणात्मक प्रकृसतको हुन ुपर्दनछ । 

सनमानणात्मक प्रयोजनका लासग िञ्चालन गररन ेयस्तो मपूयाङ्कनका लासग सवद्यार्थील े के सिक्ने हो िन्न े कुरा सनिानरण गनुन 

पर्दनछ अर्थानत ् अपसेक्षत सिकाइउपलसधि तय गनुन पर्दनछ । सवद्यार्थीले के सिक्न े िन्न े कुराको सनिानरण गरेपसछ सवद्यार्थीको 

सिकाइको वतनमान अवस्र्था वा सनसश् चत सिकाइ सियाकलाप पसछको सवद्यार्थीको सिकाइ अवस्र्था वा स्तर के कस्तो छ िनी 

सवसिन्न िािन तर्था माध्यम प्रयोग गरी पत्ता लगाउनुपछन । यिरी सवद्यार्थीको वतनमान सिकाइ अवस्र्था पसहचान गररिकेपसछ 

सिकाइको सनिानररत लक्ष्यमा किरी पगु्ने िन्ने मागन तय गनुनपर्दनछ । यिरी सवद्यार्थीको अपेसक्षत सिकाइ स्तर तय गन,े सिकाइको 

वतनमान अवस्र्था वा स्तर पत्ता लगाउन े र किरी अपेसक्षत सिकाइस्तर प्राप्त गन े िनी तय गने कायनका लासग सवद्यार्थीको 

सनमानणात्मक मपूयाङ्कन गररन्छ । आिारितु तहमा गररने सवद्यार्थी मपूयाङ्कनलाई सिकाइ प्रसियाकै असिन्न अङ्गका 

रूपमा प्रयोग गनुन पर्दनछ । यस्तो मपूयाङ्कनको मखु्य उद्देश्य सवद्यार्थीको सिकाइ उपलसधि तर्था कमजोरीको सनरन्तर लेिाजोिा 

गरी सिकाइ ििुारका लासग पषृ्ठपोषण प्रर्दान गनुन हो । यस्तो पषृ्ठपोषण र्दईु चरणमा हनुिक्र्दछ । पसहलो चरणमा सिक्षण 

सिकाइको िममा वा सनसश् चत सवषयवस्तु सिकाइपिात ् गररएको मपूयाङ्कनमा अपेसक्षत उपलसधि प्राप्त गनननिकेका 

सवद्यार्थीका कसठनाइका क्षेत्र पत्ता लगाई ििुारात्मक सिकाइ सियाकलाप िञ् चालन गनुन र र्दोस्रो चरणमा पटकपटकका 

ििुारात्मक सिकाइ सियाकलापबाट पसन सिकाइ ििुार हनु निकेका सवद्यार्थीहरूका लासग उपचारात्मक सिकाइ सियाकलाप 

तजुनमा गरी सिकाइमा ििुार गनुनपर्दनछ । कक्षाकोठामा आिाररत सनमानणात्मक मपूयाङ्कनले प्रत्येक सवद्यार्थीलाई न्यनूतम 



सिकाइ स्तर प्राप्त गने िसुनसश् चतता गरी मासर्थपलो सिकाइ स्तर प्राप्त गनन िहयोग गनुनपर्दनछ ।यिबाट सवद्यार्थीहरूको 

कक्षार्दोहोर् याउने िमलाई न्यनू गरी िैसक्षक क्षसत घटाउन िहयोग पगु्नाका िारै्थ न्यनूतम स्तरको सिकाइ िसुनसश् चत िई र्थप 

सिकाइका लासग अविर िजृना हुनछे ।  

ि) सनणनयात्मक मपूयाङ्कन (Summative Assessment) 

 सनणनयात्मक मपूयाङ्कन लाइ आवसिक मपूयाङ्कन पसन िसनन्छ । यो मपूयाङ्कन सनसित अवसिमा औपचाररक रुपमा 

िंचालन गरी सवद्यासर्थनको स्तर सनिानरण गनन प्रयोग गररन्छ । यिको प्रमिु आिार सवषयगत पाठ्यिममा तोसकए अनुिार हनु े

छन् । परीक्षामा अपाङ्गता िएका तर्था सविेष सिकाइ आवश्यकता िएका सवद्यार्थीहरूलाई केही िाि िाि सवषयहरूमा 

अरू िािारण सवद्यार्थीलाई सर्दइन े प्रश्निन्र्दा अलग प्रश्न बनाई मपूयाङ्कन गनन िसकने छ । सविेष आवश्यकता िएका 

सवद्यार्थीका लासग परीक्षाको िमय र्थप गनन िसकन े छ । यि िन्र्दिनमा सवद्यार्थी मपूयाङ्कनले उनीहरूलाई सिकाइका लासग 

प्रोत्िाहन गनुनका िारै्थ सिकाइ ििुारका लासग मागन प्रिस्त गनुनपर्दनछ िन्ने दृसिकोणमा आिाररत िई कक्षाकोठामा आिाररत 

मपूयाङ्कनका प्रसिया, रणनीसत तर्था िािनहरू प्रयोग गनुन आवश्यक छ । कक्षाकोठामा आिाररत मपूयाङ्कनका लासग 

सवसिन्न सकसिमका िािनहरू प्रयोग गरेर सवद्यार्थीको सिकाइको सनरन्तर लेिाजोिा गरी सिक्षण सिकाइ प्रसियाको 

असिन्नअङ्गका रूपमा अभ्याि गरी सिकाइ ििुारमा उपयोग गररन्छ । कक्षाकोठामा आिाररत यस्तो मपूयाङ्कनको 

असिलेिलाई िसञ्चत गरी आवश्यकतानुिार सिकाइको मपूयाङ्कनका रूपमा अर्थानत ् सवद्यार्थीको सिकाइस्तर पसहचान गन े

प्रयोजनमा पसन प्रयोग गनन िसकने हनु्छ । यिरी सनमानणात्मक उद्देश्यले गररन े कक्षाकोठामा आिाररत मपूयाङ्कनको 

असिलेिलाई सनणनयात्मक प्रयोजनमा पसन प्रयोग गनन िसकने िएकाले यस्तो मपूयाङ्कन पद्धसतलाई सनरन्तर मपूयाङ्कन 

पद्धसत पसन िन्न ेगररन्छ ।  

मपूयाङ्कन सवसि र प्रसियाः 

१ सविार्थीको सिकाई उपलधिी मापनका लासग मपुयांकन असनवायन छ । मपुयांकनका प्रकारहरु िेरै िएता पसन 

अध्यापनको िममा सिक्षण ििुार उपचारात्मक सिक्षण र पषृ्ठपोषणका लासग िने आन्ताररक मपुयांकन गररन्छ 

।आन्ताररक मपुयांकन अन्तगनत गहृकायन , कक्षकायन ,पररयोजनाकायन ,िामसुहक कायन , आन्ताररक सियाकलाप 

एकाई मासिक र त्रमैासिक पररक्षा आसर्द पर्दनछन् । यि मपुयांकन पद्यसतमा िन े सविार्थीको प्रोट फोसलयो वनाई 

असिलेि राख्नु पर्दनछ ।                                                                                                     

२  कक्षा ६ र्दसेि ८ मा ५० प्रसतित आन्ताररक अंक िार ५० आवसिक मपुयांकनको अंकिार कायम गररएको छ । 

पाठयिममा िमावेि पाठको आिारमा सवसििीकरण तासलका वनाई िोही अनुिार प्रश्नपत्रहरु सनमानण गरर 

आवसिक मपुयांकन गन े  । 
३ मपूयाङ्कनपिात कुनै सवद्यार्थीले अपेसक्षत नसतजा प्राप्त गनन निकेमा ििुारात्मक सिक्षण सिकाइको प्रसियाअनुरुप 

सवद्यार्थीको सिकाइ ििुार गरीअपसेक्षत सिकाइ िसुनसश् चत गनुनपछन । पटकपटकको ििुारात्मक सिक्षण सिकाइ 

प्रसियाबाट पसन न्यनूतम सिकाइउपलसधि हासिल गनन निक्न ेसवद्यार्थीका उपचारात्मक सिक्षणको प्रबन्ि गनुनपछन । 



४.  मपूयाङ्कनको नसतजालाई सवषयक्षते्र तर्था सिकाइ उपलसधिअनुिार असिलेिीकरण गनुनपछन । सवद्यार्थीको 

व्यसक्तगत फायल ििा गरी मपूयाङ्कनको नसतजाका िारै्थ अन्य िान्र्दसिनक सववरणिसहतको 

कायनिञ् चसयका व्यवसस्र्थत गरेर राख्नुपछन । 

५.  मपूयाङ्कन नसतजाको असिलेिलाई सवद्यार्थीको सिकाइ अवस्र्था पसहचान गनन, िावी सिकाइको योजना 

सनमानण गनन र सिकाइ उपलसधिको प्रगसतको असिलेिका रूपमा सवद्यालय, सिक्षक, सवद्यार्थी तर्था 

असििावकले आवश्यकतानुिार प्रयोग गनुनपछन । 

६.  सवद्यार्थीलाई स्वमपूयाङ्कन तर्था प्रसतसवम्बन गनन र सिकाइ ििुारको आवश्यकता तर्था उपाय पसहचान 

गनन सिक्षक तर्था असििावकले प्रेररत गनुनपछन । 

 

मपुयाङ्कनका तरीका र िािनः 

परीक्षण गररन े सिकाइ उपलसधि तर्था सवषयवस्तुको स्वरूप, सवद्यार्थीको उमेर तर्था रुसच, उपलधि स्रोत तर्था िािन, कक्षामा 

िएका सवद्यार्थी िङ्ख्या, सिक्षकको क्षमता तर्था रुसच जस्ता पक्ष सवचार गरेर मपूयाङ्कनका तररका र िािनको छनोट तर्था 

सवकाि गनुनपछन । मपूयाङ्कनका िािनहरूले सिकाइ उपलसधिअनिुारको िचूक अर्थानत सवद्यार्थीको अपेसक्षत क्षमता मापन 

गनन िक्नपुने िएकाले िािनहरू वैि हुनुपछन । मपूयाङ्कनका िािनहरूको अको गणुिनेको फरकफरक स्र्थान तर्था व्यसक्तले 

परीक्षण गर्दान नसतजामा एकरूपता आउनुपर्दनछ अर्थानत् िािनहरू सवश् विनीय हुनपुछन । यस्तैअको महत्वपणून गणु सवसविताको 

िम्बोिन गनन िक्नुहो । यहा ँसवसवितालाई मलूतः र्दईु रूपमा सलन िसकन्छ । पसहलो, सवद्यार्थीका सवसवि क्षमतामापन गननिक्न े

गरी िािनमा सवसविता कायम गनुन हो िने अको एकिन्र्दा बढी िािन प्रयोग गनुन वा एकिन्र्दा बढी िािन सवकाि गरी 

सवद्यार्थीको रुसचतर्था प्रार्थसमकताअनुरुपको िािन छनोट गरी प्रयोग गनुन पसन हो । 

मपूयाङ्कनका सवसिन्न तररका तर्था िािनहरू हनु्छन ्।  त्यिैल ेयस्त ैतररका तर्था िािन मात्र प्रयोग गनुनपछन िन्नेकुरा उपयकु्त 

नहुन ेिएकाल ेमपूयाङ्कनका िम्िाव्य तररका तर्था िािनहरू मात्र यहा ँउपलेि गररएको छ । सिक्षकल ेआवश्यकतानुिारका 

तररका तर्था िािन छनोट गरी सवद्यार्थीको मपूयाङ्कन गनुनपने हुन्छ । सिकाइ मपूयङ्कनका लासग प्रयोग गनन िसकने कायन तर्था 

िािनहरूबाट प्राप्त िचूनाहरूलाई सनसश् चत स्वरूपमा असिलिेीकरण गररनुपर्दनछ । कक्षा कायन, उनीहरूको व्यवहारमा आएको 

पररवतनन, सिजननात्मक कायन, कक्षा िहिासगता तर्था सवद्यार्थीका कायनको प्रर्दिननको परीक्षणको असिलेिीकरण सिक्षकको 

अवलोकनको माध्यमबाटगनन िसकने िएकाल ेयिका लासग उपयकु् त अवलोकन फाराम तयार गनुनपर्दनछ । यिका लासग सवसिन्न 

प्रकारका रुज ुिचूी तयार गरी सवद्यार्थी परीक्षण तर्था मपूयाङ्कन गररन्छ । सवद्यार्थीका कायन तर्था उपलसधििसहत उनीहरूका 

सवसिन् न सववरण व्यवसस्र्थत तररकाले राख्ने गरी कायनिञ् चसयका तयार गरी सवद्यार्थीको प्रगसत के कसत मात्रामा र के किरी 

िइरहकेो छ, के कस्ता कमीकमजोरी रहकेा छन्र ती कमीकमजोरी हटाई सिकाइमा ििुार के, किरी गने िन्ने कायनका लासग 

यिबाट िहयोग पगु्र्दछ ।  

 

 



मपूयाङ्कनका िम्िाधय िािन 

सिक्षक सनसमनत तर्था स्तररकृत सलसित तर्था मौसिक पररक्षा, पररयोजना कायन अवलोकन, सचत्र प्रर्दिनन गरी वोि परीक्षा, 

धयवहार अवलोकन, पोटनफोसलयो सनमानण, घटना अध्ययन, गहृकायन, कक्षा कायन, िमहुकायनमा िहिासगता, अन्तरवातान, रुज ु

िसुच, िले तर्था कायनिममा िहिासगताको सस्र्थसत, असििावक िंगको अन्तरवातान, असतररक्त कायनकलापमा िहिासगता, 

सर्दमाग सियाउने प्रश्न, सिजननात्मक कायन, िामासजक कायनमा िहिासगता िहपाठी मपुयङकन आसर्द ।  

मपूयाङ्कन तररका तर्था िािनमध्ये उपयकु्त तररका तर्था िािन प्रयोग गरी प्रत्येक सिकाइ उपलसधिमा सवद्यार्थीको उपलसधि 

परीक्षण गरेर उपलसधिस्तरलाई सनम्नअनुिार श्रेसणकरण गनुनपर्दनछ । 

 सवद्यार्थीको उपलसधिस्तर र त्यिको िामान्य व्याख्याः 

ि. िं. उपलसधि स्तर उपलसधिस्तरको व्याख्या मापन 

१ कमजोर  मखु्य सिकाइ उपलसधि हासिल गनन निकेको, िबैजिो सिकाइ 

उपलधिका लासग ििुारात्मक सिकाइआवश्यक िएको 

१ 

२ िमान्य मखु्य सिकाइ उपलसधि आंसिक रुपमा हासिल गरेको तर 

ििुारात्मक सिकाइ आवश्यक िएको 

२ 

३ राम्रो मखु्य सिकाइ उपलसधि िेरैजिो हासिल गरेको र ििुारात्मक 

सिकाइ आवश्यक िएको 

३ 

४ उच्च मखु्य सिकाइ उपलसधि हासिल िई मासर्थपलोस्तरको उपलसधि 

िमेत हासिल गरेको 

४ 

पसहलो चरणमा र्दसैनक कक्षा सियाकलापका रूपमा सवद्यार्थीको सिकाइको मपूयाङ्कन गरी सवद्यार्थीको सिकाइ ििुार गनुनपर्दनछ । 

मपूयाङ्कनको र्दोस्रो चरणमाकुनै सिकाइ उपलसधि हासिल ियो वा िएन िनी उसपलसित तररका तर्था िािनमध्ये उपयकु् त िािनहरू 

प्रयोग गरीसवद्यार्थीको मपूयाङ्कन गरी सिकाइस्तरअसिलेिीकरण गनुनपर्दनछ । यिरी असिलेसित सिकाइस्तर १ वा २ मात्र िएमा 

ििुारात्मक सिकाइको योजना सनमानण गरी कम्तीमा उपलसधिस्तर ३ परु् याउन ेप्रयाि गनुनपर्दनछ । यसर्द पटक पटकको प्रयािबाट पसन कुन ै

सवद्यार्थीको उपलसधिस्तरमा ििुार हुन निकेमा यिको कारण िोजी गरी उपचारात्मक सिकाइको योजना बनाउन ुपर्दनछ िन ेअन्यलाई 

असग्रम सिकाइमा िररक गराउनुपर्दनछ । ििुारात्मक सिकाइ पसछ पनुः सवद्यार्थीको मपूयाङ्कन गरी उपलसधिस्तर सनिानरण गरेर 

पनुःअसिलिेीकरण गनुनपछन । सनसित सिकाइक्षते्रका सिकाइउपलसधिहरूको सिकाइ परीक्षणपश् चात् िो सिकाइक्षते्रको औितसिकाइ 

उपलसधििमेत गणना गरी सवद्यार्थी र असििावकिँग छलफल गरी सवद्यार्थीका िबलता र ििुारका क्षेत्र र उपाय पसहचान गनुनपछन । यही 

िममा िबै सवषयक्षेत्रको सिकाइ पश् चात् िबै सिकाइ उपलसधिको परीक्षण गरी प्रत्येक सिकाइ उपलसधिमा सवद्यार्थीको सिकाइस्तर 



िसहत सवषयक्षेत्रगत औित सिकाइ उपलसधि सनकापन िसकन्छ । त्यिै गरी मखु्य व्यवहारकुिल िीपमा सवद्यार्थीको उपलसधिस्तर पसन 

असिलेसित गनन िसकन्छ । यिरी तयार गररएको असिलेि नै सवद्यार्थीको वासषनक उपलसधिको प्रसतवेर्दन हुने छ । सवद्यार्थीको सिकाइ 

उपलसधिको यस्तो असिलिे तर्था प्रसतवेर्दनको प्रयोग सिक्षक, सवद्यार्थी, असििावक तर्था सवद्यालयले सवद्यार्थीको सिकाइस्तरको 

िसुनसश् चता गन,े सिकाइ ििुारका लासग पषृ्ठपोषण प्रर्दान गनन र िावी सिकाइकालासग योजनाका लासग गररन्छ ।  

अपाङ्गता िएका सवद्यार्थीका लासग मपूयाङ्कनका तररका तर्था िािनको प्रयोगः 

सवसिन्न सकसिमका अपाङ्गता िएका सवद्यार्थीका लासग उसपलसित मपूयाङ्कनका तररका तर्था िािनहरूमध्ये कसतपय उपयोगी नहुन 

पसन िक्र्दछन् िन ेकसतपय तररका तर्था िािनहरूको प्रयोगमा सिन्नता पयाउनपुन ेहुन िक्र्दछ । सिक्षकले आफ्नो कक्षाकोठामा िएका 

सवद्यार्थीको अपाङ्गताको सकसिम तर्था स्वरूपअनुरूप प्रयोग गनन िसकने मपूयाङ्कनका वैकसपपक तररका तर्था िािनहरूको तयारी 

गरी उपयकु्त तररका तर्था िािन प्रयोग गनुनपछन । मपूयाङ्कनका कुनै िािन उपयकु्त निएकै आिारमा कुनै पसन सवद्यार्थीलाई सिकाइको 

मपूयाङ्कन र पषृ्ठपोषण प्राप्त गने अविरबाट वसञ् चत नहुने गरी सिक्षकले वैकसपपक तररकाहरूको िोजी तर्था तयारी गनुनपर्दनछ । 

सवसिन्न सकसिमका अपाङ्गता िएका सवद्यार्थीका लासग उपयोगी मपूयाङ्कनका वैकसपपक तररका तर्था िािनहरूको सवसविता र 

पररसस्र्थसतजन्यतालाई सवचारगर्दान िबै तररका तर्था िािनहरू उपलिे गनन िम्िव र्दसेिरँ्दनै र यिो गनुन उपयकु्त पसन हुरँ्दनै । त्यिैले यहा ँ

वैकसपपक तररका तर्था िािनका केही उर्दाहरणमात्र प्रस्ततु गररएको छ ।  

• दृसि क्षमता कमजोर िएका सवद्यार्थीका लासग पढ्नुपने कायन वा प्रश् न ठुलो आकारको अक्षरमा छा्न,े असतररक् त प्रकाि 

िएको स्र्थानमा कायन गनेवा परीक्षा सर्दने व्यवस्र्था गने, पररसस्र्थसतअनुरूप आवश्यक र्दसेिए असतररक् त िमय सर्दन े । 

• दृसिसवहीनमध्ये ब्रलेसलसप पढ्न र लेख्न िक्नेहरूका लासग िोहीअनिुार व्यवस्र्था गरी आवश्यकतानुिार असतररक् त िमय 

सर्दने । तर ब्रलेसलसप प्रयोग नगनेका लासग िहयोगी व्यवस्र्था गन ेवा मौसिक वा अन्य कुन ै वैकसपपक तररका तर्था िािन 

प्रयोग गन े। जस्तै सवकपपका रूपमा प्रश्न वा कायनको सनर्दिेनको रेकिन सर्दएर उत्तर वा कायनको सववरण रेकिन गनन लगाउन े। 

यस्ता सवद्यार्थीहरूका लासग सचत्र बनाउने तर्था प्रयोगात्मक कायनका सवकपप तयार गने । 

• दृसि क्षमता कमजोर िएका र दृसिसवहीनका लासग सलसित कायनको सवकपप कम््यटुर प्रसवसि तर्था िफ्टवेयर उपलधि िएमा 

र प्रयोग गनन िक्नेिएमा त्यिको उपयोग गनन िसकन्छ । 

• कमजोर िनुाइ क्षमता िएकाहरूका लासग मौसिक प्रश् न तर्था सनर्दिेनमा सविेष ध्यान सर्दई आवश्यक िए वैकसपपक तररका 

प्रयोग गनुनपछन ।यस्ता सवद्यार्थीका लासग सवकाि गररएका कम््यटुर प्रसवसि तर्था िफ्टवेयर उपलधि िएमा र प्रयोग गनन िकेमा 

त्यिको उपयोग गनन िसकन्छ । 

• िारीररक रूपमा कमजोर तर्था अपाङ्गता िएकाहरूका लासग अपाङ्गताको स्वरूपअनुरूपको वैकसपपक प्रबन्ि गन े। 

• बौसद्धक अपाङ्गता िएका लासग आवश्यकतानुिार वैकसपपक तररका तर्था िािनहरूको पसहचान, तयारी तर्था प्रयोग गने । 
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