
 

गोरखा नगरपालिका द्वारा लनलमित 

स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १-३, २०७७ 

नगरपालिकाको संलक्षप्त पररचय 

नगरपालिकाको पररचय 

नेपािको कररव मध्य भागमा अवलस्थत, गण्डकी प्रदेशमा पने गोरखा लिल्िाको एकमात्र ऐलतहालसक नगरी गोरखा नगरपालिकाको गठन 

लव.स.२०५३ साि माघ १५ गते सालवक गोरखकािी, रालनश्वारा र तारानगर गा.लव.स.हरूिाई समेटेर गररएको हो । साथै नेपाि सरकार को लमलत 

२०७१ साि मलसंर १६ को लनर्िय अनुसार सालवक लिनाम र नारेश्वर गा।लव।स तथा लमलत २०७३ मंलसर २० को लनर्िय अनुसार ताप्िे र देउरािी गालवस 

थप गरर यस न.पा.िे कुि १३१.८६ वगि लक.लम. क्षेत्रिि ओगटेको छ । 

 रािधानी काठमाण्डौदेलख १४१ लक.लम. पलिम र अमर लसह रािमागिको आँवु खैरेनी तनह बँाट २४ लक.लम. उत्तरमा पने यस न.पा. को 

अलधकाँश भ–ूभाग पहाडी क्षेत्रिे ढाकेको छ भने केहीभाग टार बेसीिे ढाकेको छ । 

यस नगरपालिका आिँैमा भौगोलिक लवलवधतािे सम्पन्न त छँदैछ यसका साथै यस न.पा. को कुन्दरुटार, तेह्र लक.लम. घलुम्त बिार, मैदान, पस्िाङ्ग, 

सलतलपपि, गोरखकािी दरवार, उपल्िोकोट, लभमसेन स्मारक आलद क्षेत्रबाट यस लिल्िाको उत्तर तिि  रहकेामनास्िु, लहउँचिुी र िाकेका साथै 

पलिमतिि  िमिुङ्ग लिल्िा अन्तगित पने िमिुङ्ग र वौद्घ लहमािका मनोरम दृश्यहरू पलन अविोकन गनि सलकन्छ । 

 

ऐलतहालसक पषृ्ठभूलम 

लवश्व साम ूगुखािको नामबाट पररलचत गोखाििीहरूको भलूम गोरखािे रालरिय इलतहासको पानामा एउटा महत्वपूर्ि स्थान ओगटेको छ । वतिमान नेपािको 

एकीकरर्को सुत्रपात भएको यस लिल्िाको ऐलतहालसक धरोहर मध्ये गोरखा दरबार, गोरखनाथ मलन्दर, कालिका मलन्दर एवं तल्िो दरबार आलद यसै 

नगरपालिकालभत्र पदिछन् । नेपाि एकीकरर्मा महत्वपूर्ि योगदान लदने वीरवीरङ्गनाहरू मध्ये बीसे नगचीको िन्म यस यसै न.पा.मा भएको लथयो ।  

 

लसमाना  

पूवि : शलहद िखन र लभमसेन गा.पा  

पलिम :   पािुङ्टार न.पा. 



उत्तर  : :लसरानचोक गा।पा  

दलक्षर्  :  शलहद िखन गा।पा र तनह ँ लिल्िा 

 

भौगोलिक अवलस्थलत 

अक्षांश: २७०५६’०३”उत्तरी आक्षश देलख २८०१३’०७” उत्तरी आक्षाश सम्म  

देशान्तर:  ८४०२३’ पूवी देशान्तर देलख ८४०३८’ पूवी देशान्तर सम्म 

उचाई (समनु्र सतहबाट)  ३२८ देलख १५२२ लम. 

 

हावापानी  

औसत तामक्रम अलधकतम – २५ लड.से. 

न्यूनतम – ०६ लड.से. 

औसत वर्ाि – १४९२ लम.लम.  

 

मखु्यनदी र खोिा 

मखु्यनदी : मस्यािङ्दी र दरौंदी 

खोिाहरू : लसदी, िुदी, कर्े खोिा,ज्यादिु खोिा,गंगटे खोिा र बेनी खोिा, खाल्टे खोिा, भािु खोिाा 

 

वडा लवभािन 

वडा नं. समावेश भएका सालवक 

गालवस/नपा 

सालवक वडा िनसंख्या वडा नं. समावेश भएका सलवक 

गालवस/नपा 

सालवक वडा िनसंख्या 

१ ताप्ि े ६,७,८,९ २१४८ १ ताप्ि े १,२,३,४,५ २३६८ 

३ गोरखा १४, १५ ३६९२ ४ गोरखा १२,१३ ३०९७ 

५ गोरखा ४ २८५१ ६ गोरखा १,३ ७२९५ 

७ गोरखा २,५ ४८३४ ८ गोरखा ६,७ ५६०८ 

९ गोरखा ८ ४४५३ १० गोरखा ९ २८४८ 

११ गोरखा १० ३२३५ १२ गोरखा ११ २७४१ 

१३ देउरािी ५,६,७,८ ३२६३ १४ देउरािी १,२,३,४,९ २२५१ 

 

गोरखा नगरपालिका गोरखा 

वडा नं. परुुर् मलहिा िम्मा घरपररवार वडा नं. परुुर् मलहिा िम्मा घरपररवार 

१ ९२८ १२२० २१४८ ५४७ २ १०१७ १३५१ २३६८ ५७५ 

३ १५६३ २१२९ ३६९२ १०२६ ४ १३०९ १७८८ ३०९७ ७६६ 

५ १२७१ १५८० २८५१ ६६३ ६ ३५७५ ३७२० ७२९५ २०८३ 

७ २१३४ २७०० ४८३४ १३५० ८ २५३५ ३०७३ ५६०८ १६०० 

९ २३७३ २०८० ४४५३ ९९१ १० १३०० १५४८ २८४८ ७०७ 

११ १४६५ १७७० ३२३५ ७३९ १२ १२४२ १४९९ २७४१ ६७७ 

१३ १४५४ १८०९ ३२६३ ८५८ १४ ९९५ १२५६ २२५१ ५६४ 

 

धालमिक एवं पयिटकीय स्थिहरु  

धालमिक स्थिहरु  

क्र.सं. धालमिक स्थिहरु क्र.सं. धालमिक स्थिहरु 

१ गोरखकािी मलन्दर २ गोरखनाथ गुिा 

३ लवररमकािी मलन्दर ४ तल्िो दरवार 

५ चौघेरा दरवार ६ राधावल्िवेश्वर मलन्दर 

७ सीतापाईिा देलवथान ८ कृरर् मलन्दर 



९ हनुमान ढोका १० लभमसेन स्मारक 

११ लवन्ध्यावालसनी १२ ठुिो आँगन 

१३ रामेश्वर मलन्दर १४ नामरुङ देवी लवद्या मलन्दर 

१५ पलिमकािी मलन्दर १६ लवरर् ुपान्चायन 

१७ खड्ग देवी मलन्दर १८ रानीवन सरस्वती मलन्दर 

१९ लचल्रेन पाकि  २० बुडी कोट 

२१ ताप्िेकोट   

 

पयिटकीय स्थिहरु 

गोरखा दरवार 

उपल्िो गोरखा दरवार के्षत्र अन्तगित रहकेा प्रमखु पयिटकीय स्थिहरु 

कं्र.सं. स्थानहरु कं्र.सं. स्थानहरु 

१ गोरखनाथ गुिा २ रामशाह चौतारा 

३ गोरखकािी मलन्दर ४ गर्ेश स्थान 

५ लशत्तिपाटी ६ रंगमहि 

७ रोटपाटी ८ पलण्डतपाटी 

९ श्री पशपुलत गुहशे्वरी १० चौघेराभवन 

११ लवद्याभगवती मलन्दर १२ हनुमान भञ्जज्याङ्ग 

१३ सरस्वती मलन्दर १४ लशवपररवारको प्रालचन मलुति 

१५ लसद्धपाइिा १६ चण्डीभञ्जज्याङ्ग 

१७ वज्रभैरव मलन्दर १८  

 

तल्िो दरबार (गोरखा संग्रहािय) 

गो.न.पा ६ पोखरीथोक लस्थत ठुिो आँगनमा यो दरबार रहकेो छ । शरुुमा ६ रोपनी मात्र क्षेत्रििमा लसलमत रहकेो यस दरबारको संरक्षर्को 

लिम्मा पुरातत्व लवभागिे लिएपलछ हाि यो दरबार ७० रोपनी क्षेत्रििमा िैलिएको छ । बीचमा चोक, तीनलतर ३/३ तिा भएको दलक्षर्लतर 

कौलशसलहतको चार तिा भएको ३०×३० वगि लम.क्षेत्रििमा लनलमित यो दरबार मध्ययुलगन पगौडा शैिीमा बनेको छ । यहाँ किात्मक टँुडाि र आँलख 

झ्याि, स्वस्तीकको लचन्ह, देलवदेवता तथा गरुढ किशको द्धारपािको साथै दरबार पररसरमा रोलपएका ६० िातका िुिहरु, अमर लचत्रकारद्धारा 

२०४८ सािमा लनमािर् गररएको यस दरबारमा हाि ऐलतहालसक संग्रहािय लनमािर् गररएको छ । 

 

संग्राहाियहरु  

➢ गोरखा संग्राहािय  गो.न.पा.-१, तल्िो दरबारमा रहकेो । 

➢ हवेररयम तथा वनस्पती संग्राहािय : लि.स.स.को कायािियमा रहकेो । 

 

िनसंख्या सम्वन्धी लववरर् 

कं्र.सं. स्थानीय तह कूि घरधरुी परुुर् मलहिा िम्मा 

१ गरखा नगरपालिका १३१४६ वटा २३१६१ िना २७५२३ िना ५०६४८ 

 

शैलक्षक लस्थलत 

कं्र.सं. संस्था सामदुालयक संस्थागत 

१ क्याम्पस १ १ 

२ वािलवकाश केन्र ४९ १७ 

३ आधारभतू (१-३) १७ ३ 

४ आधारभतू (१-५) १४ ५ 

५ आधारभतू (१-८) ५ ४ 

६ मा.लव. (१-१०) ४ ६ 

७ मा.लव. (१-१२) १२ १ 



८ सामदुालयक लसकाई केन्र ३ ० 

 

धमि अनसुार न.पा.को िनसंख्या 

धमि िनगर्ना वर्ि २०६८ 

संख्या  प्रलतशत 

लहन्द ु ४४४८२ ८७.७६ 

बौद्ध २२३५ ४.४१ 

इस्िाम १५७९ ३.१२ 

लक्रलियन २२९५ ४.५३ 

लकरात ९ ०.०२ 

प्रकृलत १८ ०.०४ 

अन्य ६ ०.०१ 

 

प्रमखु १० िात/िातीका आधारमा लिल्िाको िनसंख्या 

क्र.सं. िात/िाती २०६८ 

िनसंख्या प्रलतशत 

१ गुरुङ ३४५२ ६.८१ 

२ ब्राह्मर् ६४९२ १२.८५ 

३ क्षेत्री १०७६५ २१.२४ 

४ मगर ७८२३ १५.४३ 

५ नेवार  ४४६७ ८.८१ 

६ साकी  ४९८५ ९.८३ 

७ कामी  २८८३ ५.६९ 

८ तामाङ्ग  १२५३ २.४७ 

९ कुमाि २३४० ४.६२ 

 

संचार सम्वलन्ध लववरर् र मनोरञ्जिन 

क्र.सं. लववरर् संख्या क्र.सं. लववरर् संख्या 

१ ह िाक कायाििय १ २ पुस्तकािय १ 

३ लसनेमा हि १ ४ केविु टी.भी.संचािक १ 

५ दताि भएका समाचारपत्र ३ ६ दताि भएका एि.एम रेलडयो ५ 

७ साइवर ४ ८ कुररयर सेवा ३ 

 

 

 

एि.एम. रेलडयो स्टेशनहरु 

क्र.सं. एि.एम.रेलडयोको नाम मेगा हिि िोन नं. 

१ च्वाइस एि.एम. ९०.४ ०६४४२०५९९ 

२ रेलडयो गोरखा ९२.८ ०६४४२१३९० 

३ रेलडयो मनास्िु १०३.९ ०६४४२१४८४ 

४ गोरखकािी एि.एम. ९३.६ ०६४४२१५६८ 

५ मातभृमूी एि.एम. ९८.२ ०६४४२१३६४ 

    

 

सडक सम्वलन्ध लववरर् (आ.व. २०७४/०७५ सम्म) 

क्र.सं. सडकको लववरर् ईकाइ आ.व.०७४/७५ सम्म 



१ िम्मा सडकको िम्वाई लक.लम. ५९४ 

२ कािो पत्रे लक.लम. ४२ 

३ ग्राभेि लक.लम. ४२ 

४ कच्ची सडकको िम्वाई लक.लम. ५१० 

 

 

स्वास््य संस्था सम्बलन्ध लववरर् 

क्र.सं. स्वास््य संस्थाको लकलसम संख्या क्र.सं. स्वास््य संस्थाको लकलसम संख्या 

१ सरकारी अस्पताि १ २ सामदुालयक अस्पताि १ 

३ स्वास््य चौकी  ६ ४ सामदुालयक स्वास््य ईकाइ १ 

५ दन्त उपचार केन्र २ ६ आयुबेद और्धािय १ 

७ प्राइभेट अस्पताि ५ ८ गाउँघर लक्िलनक ४३ 

९ खोप लक्िलनक ४३ १० शहरी स्वास््य केन्र ७ 

११ प्रालवलधक प्रलशक्षर् केन्र ३ १२   

 

सरसिाइ तथा िोहोरमैिा व्यवस्थापन 

लकलसम संख्या 

ट्याक्टर १ 

लटप्पर १ 

दैलनक िोहोर उत्पादन ६ टन 

डलम्पङ साइड अस्थायी १ 

सावििलनक शौचािय ४ 

 

टेलििोन सेवा 

लस.नं. सेवाको प्रकार िाईन संख्या 

१ PSTN टेलििोन १८४० 

२ मोवाइि पोस्टपेड लसम ८०० 

३ मोवाइि लप्रपेड लसम ८००० 

४ लसलडएम ररम १००० 

५ लसलडएम लिक्स िोन १०७० 

६ ADSL Internet ५५० 

 

घरको स्वालमत्व अनुसार घरपररवार लववरर्, २०६८ 

क्र.सं. लववरर् घरपररवार 

संख्या प्रलतशत 

१ आफ्नै (लनलि) ९७०१ ७३.९० 

२ भाडामा  ३०८९ २३.५३ 

३ संस्थागत १६४ १.२५ 

४ अन्य १७३ १.३२ 

िम्मा १३१२७ १०० 

 

लपउने पानीको श्रोत अनुसार गोरखा नगरपालिका घरपररवार लववरर्, २०६८ 

क्र.सं. लपउने पानीको स्रोत घरपररवार क्र.सं. लपउने पानीको 

स्रोत 

घरपररवार 

संख्या प्रलतशत संख्या प्रलतशत 

१ धारा /पाइप ५६१४ ४२.७७ २ ट्युवेि/हाते 

पम्प 

१० ०.०८ 



३ व्यवलस्थत इनार १२८ ०.९८ ४ अव्यवलस्थत 

इनार 

५१८ ३.५९ 

५ मिू धारा ६७७२ ५१.५९ ६ नदी/ खोिा २२ ०.१७ 

७ अन्य ७ ०.०५ ८ उल्िेख नभएको ५६ ०.४३ 

 

खाना पकाउने इन्धनको स्रोत अनसुार घरपररवारको लववरर् 

क्र.सं. खाना पकाउने 

इन्धनको स्रोत 

घरपररवार क्र.सं. खाना पकाउने इन्धनको स्रोत घरपररवार  

  संख्या  प्रलतशत   संख्या  प्रलतशत 

१ काठ/दाउरा ७४०४ ५६.४० २ मरितेि ६५ ०.५० 

३ एि.पी.गयाँस ४८३४ ३६.८२ ४ गोवर गयाँस ७२२ ५.५० 

५ अन्य ४५ ०.३४ ६ उल्िेख नभएको ५७ ०.४३ 

िम्मा १३१२७ 

 

 

बत्ती बाल्नको िालग अक्सर प्रयोग गररने इन्धन, २०६८ 

क्र.सं. बत्ती बाल्नको िालग अक्सर प्रयोग गररने इन्धन घरपररवार 

  संख्या प्रलतशत 

१ लविुिी १२४६१ ९४.९३ 

२ मरितेि ५५० ४.१९ 

३ बायोगयाँस ११ ०.०८ 

४ अन्य ४७ ०.३६ 

५ उल्िेख नभएको ५८ ०.४४ 

िम्मा १३१२७ १०० 

 

आधारभतू लशक्षा (कक्षा १-३) को पाठ्यक्रम संरचना 

क्र.सं लवर्यसम्बलन्ध लक्रयाकिाप पाठ्यघण्टा 

वालर्िक 

कायिघण्टा 

१ भालर्क लसप सम्बन्धी लक्रयाकिाप (नेपािी) ५ १६० 

२ भालर्क लसप सम्बन्धी लक्रयाकिाप (अङ्ग्रेिी) ४ १२८ 

३ गलर्तीय लसपलवकास सम्बन्धी लक्रयाकिाप  ४ १२८ 

४ लवज्ञान, स्वास््य र शारररीक लशक्षा सम्बन्धी लक्रयाकिाप  ४ १२८ 

५ सामालिक अध्ययन, चाररलत्रक लवकास तथा लसििनात्मक किा सम्बन्धी लक्रयाकिाप  ४ १२८ 

६ मातभृालर्क लसप / स्थानीय लवर्यवस्तुसम्बन्धी लक्रयाकिाप  ५ १६० 

  िम्मा २६ ८३२ 

 

मालथ बुदा नं ६ मा उल्िेलखत संरचनाका आधारमा पाठ्यक्रम लनमािर् गदाि लनम्नलिलखत पक्षहरु समावेश गररनेछ । 

स्थानीय लवर्यअन्तगित मातभृार्ा, स्थानीय इलतहास तथा संस्कृलत, संस्कृत भार्ा र स्थानीय ज्ञान, लसप, किा तथा प्रलवलधमा आधाररत लवर्यसँग 

सम्बलन्धत लक्रयाकिाप पनेछन् । लसििनात्मक लसप लवकाससम्बन्धी लक्रयाकिापिाई अन्य लवर्यक्षेत्रका लक्रयाकिापहरुसँग सम्बलन्धत गराउनु पने छ  । 

स्थानीय लवर्यको पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री लवद्याियिे स्थानीय लवज्ञ, अलभभावक तथा स्थानीय तहको सहयोग र समन्वयमा लवकास गरी 

कायिन्वयनमा ल्याउनमपुनेछ । 

आधारभतू लशक्षा (कक्षा १–३) का तहगत सक्षमता 

आधारभतू लशक्षा (कक्षा १–३) का तहगत सक्षमता आधारभतू लशक्षा (कक्षा १–३) को उद्देश्य बािबालिकािाई आधारभतू साक्षरता, गलर्तीय ज्ञान 

तथा लसप र िीवनोपयोगी लसपहरूका साथै व्यलिगत स्वास््य तथा सरसिाइसम्बन्धी बानीको लवकास गने अवसर प्रदान गनुि हो । आधारभतू लशक्षाको 



माध्यमबाट बािबालिकाहरू आिू रहेको प्राकृलतक तथा सामालिक वातावरर्सँग पररलचत र सचेत ह ने छन् । यस तहको पाठ्यक्रम बािबालिकाको 

उमेरगत क्षमता एवम ्रुलचिाई ध्यान लदई एकीकृत लसद्धान्तअनुसार लवकास गररएको छ । आधारभतू लशक्षा (कक्षा १–३) का सक्षमता देहायबमोलिम ह ने 

छन् : 

१) आधारभतू तह (कक्षा १—३) को पाठ्यक्रम, २०७६  

२) आधारभतू भालर्क तथा सञ्जचार लसपको लवकास र प्रयोग  

३) आधारभतू गलर्तीय अवधारर्ा र लसपको लवकास र प्रयोग  

४) अनुशासन, सदाचार र स्वाविम्बन िस्ता सामालिक एवम ्चाररलत्रक गुर्को लवकास  

५) लवज्ञान, वातावरर्, सूचना प्रलवलधसम्बन्धी आधारभतू ज्ञानको लवकास  

६) शारीररक तन्दरुुस्ती, स्वस्थकर बानी र िीवनोपयोगी लसप (Life skills) को लवकास  

७) किा तथा सौन्दयिप्रलत अलभरुलच र लसििनात्मकताको लवकास  

८) आफ्नो पररवेशसँग पररलचत भई लवलभन्न िातिालत, धमि, भार्ा, संस्कृलत, क्षेत्रप्रलत सम्मान र समभावको लवकास । 

 

आधारभतू तह कक्षा १-३ को विषयक्षते्रगत पाठ्यक्रम 

मातभृावषक विप / स्थानीय विषय   

पररचय 

मानविे िन्म लिएपलछ सबैभन्दा पलहिो बोलिने र लसक्ने भार्ािाई उसको "मातभृार्ा" भलनन्छ।  मातभृार्ा कुनै पलन व्यलिको सामालिक एवं भार्ा 

सम्बन्धी र ररलत ररवाि को पलहचान हो। 

वतिमान नेपािको सीमालभत्र इलतहासको लवलभन्न कािखण्डमा बसोबास गरेका लवलभन्न मानवसमदूाय वा मानवसमदूायहरूिे लसििना गरेर छाडेका र 

हाि बसोबास गरररहकेा हाम्रा लवलभन्न िालत एवं समदूायका पूखािहरूिे लसििना र अविम्वन गरी हामीिाई लिम्मा िाएर गएका भौलतक अभौलतक 

सम्पदाहरू र त्यस अनुरूपको िीवनशैिीको समलिगत रूप नै नेपािको रालरिय संस्कृलत हो । रालरिय संस्कृलत नीलत, २०६७ 

वतिमान लशक्षा प्रर्ािीिे लवद्याथीहरूमा आफ्नो संस्कृलतको महत्व बोध गराउने र त्यसप्रलत आस्था एवं लनष्ठा िगाउने पाठ्यसामग्रीहरूिाई यथेष्ठ 

मात्रामा समावेश गनि सकेको छैन । िसिे गदाि नयाँ  पुस्तानेपािी सांस्कृलतक परम्परा प्रलत उदासीन बन्दै गइरहकेो लस्थलत अको चनुौलतको रूपमा देखा 

परेको छ । “रालरिय संस्कृलत नीलत, २०६७” 

यी र यस्ता अनेकौं चनुौलतहरूका बीचबाट उपयुि उपायहरू पलहचानगरी नेपािी संस्कृलतिाई संरक्षर्, सम्वर्धन र व्यवस्थापन गनुिपने 

अवस्थालवद्यमान रलहआएको छ । “रालरिय संस्कृलत नीलत, २०६७” 

स्थानीय पाठ्यक्रमका क्षेत्रहरु 

१) प्राकृलतक एवम ्भौगोलिक अबलस्थलत 

२) ऐलतहालसक तथा पुरातालत्वक सम्पदा 

३) धमि संस्कृलत र ररलतररवाि 

४) भालर्क / भार्ा  

५) कृलर् तथा पशपुािन र िडीबुटी  

६) पयिटन र उद्योग  

७) स्थानीय संघसंस्था तथा कायाििय 

८) सामालिक मलु्य मान्यता र सामालिक लवकृलत 

९) लवपद व्यवस्थापन र वातावरर् संरक्षर् 

१०) आधलुनक सूचना र प्रलवलध 

 

स्थानीय पाठ्यक्रमको पररचय र सान्दलभिकता  

लशक्षाका रालरिय उद्देश्य पररपूलति गनि कुनैपलन देशिे पाठ्यक्रम लनमािर्मा केन्र सरकारको दालयत्व रहने ह नािे समय सापेक्ष 

पाठ्यक्रम पररमाििन ह दँै िाने क्रममा रालरिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०६३ पिात पररमाििन ह ने क्रममा एकीकृत पाठ्यक्रमको अवधारर्ाको 

रुपमा एकीकृत पाठ्यक्रम  कक्षा १-३ लनमािर् भै कायािन्वयनको चरर्मा रहकेो छ । िहाँ स्थानीय तहिाई पलन पाठ्यक्रम लनमािर्को 

लिम्मेवार लनकाय मान्दै ५ पाठ्यघण्टी र १६० पाठ्यभारको पाठ्यक्रम लनमािर् गरी मातभृालर्क सीप/ स्थानीय पाठ्यवस्तु समावेश भएको 

पाठ्यक्रम कायािन्वयनमा ल्याउन लिम्मेवार वनाइए अनुरुप गोरखा नगरपालिकािे आफ्नो नगर क्षेत्र लभत्र लवद्यािय तहका वािवालिकामा 

स्थानीय ज्ञान र सीप अलभवलृद्ध गने हतेुिे गोरखा नगरपालिकािे स्थानीय पाठ्यक्रम लनमािर् गरेको हो ।  

एकीकृत पाठ्यक्रम कक्षा १-३ का रालरिय पाठ्यक्रम लभत्र समावेश ह न नसकेका यस नगर क्षेत्र लभत्रका वािवालिकामा उि 

लवर्यवस्तुको ज्ञान तथा सीप उपिव्ध गराई लशक्षािाई व्यवहारमखुी बनाउन यस खािको पाठ्यक्रम लनमािर् गरी कायािन्वयनमा ल्याउन 



िालगएको हो । यसमा लसकाइ सहिीकरर् लवलध तथा प्रलक्रया, लवद्याथी मलू्याङ्कन, माध्यम भार्ाको छनोट र लसकाइ सक्षमता समावेश गरी 

लनमािर् गररएको यस पाठ्यक्रमिे लशक्षाका रालरिय उद्देश्य हालसि गनि सहयोग पुयािउने छ ।  

ज्ञान, लवज्ञान तथा प्रलवलधमा भएको लवकास र लवस्तारिे लसििना गरेका अवसर तथा चनुौतीहरु सापेक्ष लवश्वव्यापीकरर्को 

भाग/प्रभाव र स्थानीय सन्दभिको सन्तुिन सलहत स्थानीय आवश्यकता संवोधन गने औलचत्यका िालग यो पाठ्यक्रम लनमािर् भएको हो ।  

 

 



कक्षागत लसकाइ उपिलधध  
मातभृार्ा तथा स्थानीय लवर्यका कक्षागत लसकाइ उपिलधध 

लवर्यबस्तु कक्षा १ कक्षा २ कक्षा ३ 

१. 

प्राकृलतक एवं 

भोगोलिक अवस्था 

 

• गोरखा नगरपालिकाको नाम वताउन,  

• आफ्नो बसेको ठाउँको नाम र ठेगाना 

बताउन,  

• आफ्नो वरपरको नलद वा खोिाको 

छोटकरीमा बताउन,  

• आफ्नो वरपरको टार, बेसी, डाँडा 

बनिंगिको बारेमा छोटकरीमा बताउन  

• गोरखा नगर-पालिकाको सामान्य पररचय 

बताउन 

• आिू बसेको ठाउँको भौगोलिक अवस्था 

बताउन 

• आफ्नो वरपरको टार, बेसी, डाँडा 

बनिंगि बाटाहरुका बारेमा बताउन । 

• गोरखा नगरपालिकाको लवर्यवस्तु बोध गरी 

इलतहास छोटकरीमा वर्िन गनि 

• गोरखा नगरपालिकाको वडागत साँध 

लसमाना, वडागत लववरर् बताउन 

• आफ्नो ठाउँको भौगोलिक अवस्थाको 

िानकारी लदन  

२. 

ऐलतहालसक तथा 

परुातालत्वक सम्पदा 

•  स्थालनय ऐलतहालसक तथा पुरातालत्वक 

सम्पदाहरु लचन्न र बताउन 

 

 

 

 

• ऐलतहालसक तथा पयिटकीय स्थानको 

सामान्य पररचयलदन र साथीहरुसँग छििि 

गनि । 

• रानीपोखरी,ताप्िेकोट,बागभैरब,ििकन्या 

आश्रापानी रामशाह चौतारो, तल्िो दरबार, 

गोरखकािी मलन्दर, सरस्वती मलन्दर, लवरर् ु

मलन्दर, लभमसेन पाकि , पृ्वीपाकि  आलद  

 

• ऐलतहालसक तथा पयिटकीय क्षेत्रहरु लचन्न 

,छििि गनि र त्यसको बारेमा िेख्न । 

• गोरखा राज्यको पौरालर्क आख्यानको 

िानकारी,रानीपोखरी,रामशाहचौतारो,पृ्वीपाकि  

,लबसे नगची, गोरखनाथ गुिा, सीता 

गोरखकािी मलन्दर, कृरर् मलन्दर, लभमसेन  

पाकि , सरस्वती मलन्दर  

३.  

धमि संस्कृलत 

ररलतररवाि  

• स्थानीय साँस्कृलतक तथा धालमिक मठ 

मलन्दर, गुम्बा,चचि, मलस्िदहरु लचन्न 

• स्थानीयररतीररवाि ,चाडपविको 

नामबताउन 

• परम्परागत बािाहरु लचन्न 

• स्थानीय भेर्भरु्ाको नाम भन्न  

• स्थानीय िात्राहरुको नाम भन्न  

•  स्थानीय सांस्काृलतक तथा धालमिक मठ 

मलन्दर, गुम्बा, चचि, मलस्िदहरुको नाम 

बताउन 

•  स्थानीय चाडपवि,ररलत 

ररवाि,भेर्भरु्ाहरुको नाम , पररचय, महत्व 

बताउन 

•  स्थालनया   परम्परागतबािाहरुको 

नामलचन्न र  संरक्षर्गनि 

• स्थानीय भेर्भरु्ाको पलहचान गनि  

• स्थानीय िात्राहरु र चाडपविहरुको सम्वन्ध 

देखाउन  

•  स्थालनय साँस्कृलतक तथा धालमिक मठ 

मलन्दर,गुम्बा,चचि मलस्िदहरुको बारेमा ,बताउन 

र िेख्न  

•  स्थानीय चाडपविको पररचय  , महत्व र 

प्रवधिन गनि  

•  लवलभन्न बािाहरुको संरक्षर् र प्रवर्धनगनि 

• स्थानीय भेर्भरु्ाको संरक्षर् गनि  

• स्थानीय िात्राहरु र चाडपविहरुको संवधिन गनि  

४. • स्थानीय इिाकामा वसोवास गने • स्थानीय क्षेत्रमा वसोवास गने • स्थानीय क्षेत्रमा वसोवास गने िातिातीहरुको 



भालर्क भार्ा  िातिातीहरुको नाम 

• स्थानीय  क्षेत्रमा वोलिने भार्ाहरुको 

नाम 

• िोपोन्माुख भार्ा तथा िनिातीको 

नाम 

िातिातीहरुको पलहचान 

• स्थानीय आलदम िातिातीहरुिे वोल्ने 

भार्ाको पलहचान 

• िोपोन्माुुख भार्ा तथा िनिातीको 

पलहचान 

पररचय 

• िोपोन्मखु भार्ा तथा िनिातीको पलहचान 

• स्थानीय आलदम िातिातीहरुिे वोल्ने 

भार्ाको पलहचान गरी वगीकरर् 

५. 

कृलर् तथा पसपुािन र 

िडीबुटी 

• स्थानीय कृलर् र बािीनािीको नाम 

•  स्थानीय रुपमा प्रयोग गने लवउ लचन्हहरु 

•  स्थानीय रुपमा पाइने मिहरुको नाम 

भन्न  

•  स्थानीय रुपमा पाइने मिहरुको 

उत्पादन कायि हनेि 

•  स्थानीय रुपमा पाइने पशपुािन लचन्न 

•  स्थानीय रुपमा पाइने िडीबुटीको नाम 

भन्न  

•  सामान्य योग िान्न 

•  कृलर् पेशाका लवलभन्न वािीनािीको सूलच 

•  लवउका प्रकारहरु बताउन  

•  स्थानीय रुपमा पाइने मिहरुको नाम र 

काम भन्न  

•  स्थानीय रुपमा पाइने मिहरुको प्रयोगबारे 

बताउन 

•  स्थानीय रुपमा गररने पशपुािनको लकलसम 

बताउन 

•  स्थानीय रुपमा पाइने िडीबुटीको पलहचान 

गनि 

•  योगाको लकलसम भन्न 

• कृलर् व्यवसायको पररचय र वगीकरर् 

• स्थानीय रुपमा प्रयोग गररने लवउहरु पलहचान 

गनि 

•  स्थानीय रुपमा पाइने मिहरुको उपयोलगता 

बताउन र लनमािर् कायिमा सहभागीता देखाउन 

•  स्थानीय रुपमा गररने पशपुािनको उपयोलगता 

बताउन  

•  स्थानीय रुपमा पाइने िडीबुटीको नाम काम 

बताउन 

•  सामान्य योगाभ्यास गनि 

६. 

पयिटन र  उद्योग 

पयिटकीय ठाउँहरुको नाम भन्न 

•  स्थानीय उद्योगको नाम भन्न  

•  स्थानीय किाका क्षेत्रहरु लचन्न  

 

•  पयिटकीय मान्यताको िानकारी लिन 

•  पयिटकीय क्षेत्रहरुको सूची तयार गनि 

•  स्थानीय उद्योगको प्रयोग बताउन 

•  स्थानीय किाका क्षेत्रहरु छुट्याउन  

•  स्थानीय पथिटकीय क्षेत्रहरुको वगीकरर् गनि 

• पयिटकीय क्षेत्रको महत्व धयाख्या गनि  

•  स्थालनय उद्योगको उपयोलगता प्रदशिन गनि 

•  स्थानाीय उध्योगको संरक्षर् गनि 

•  स्थानाीय किाका क्षेत्रहरु उपयोग गनि 

७. 

स्थानीय संघसंस्था र 

कायाििय  

स्थानीय क्षेत्रमा रहकेा संघ संस्था र 

कायािियको नाम बताउन  

स्थानीय क्षेत्रमा रहकेा संघ संस्था र 

कायािियहरुको पलहचान गेन 

स्थानीय क्षेत्रमा रहकेा संघ संस्था र 

कायािियहरुको सूची बगीकरर् र मखु्य कायिहरु 

बताउन  

८. 

सामालिक मलू्य 

मान्यता र सामालिक 

लवकृलत 

 

साथी घर पररवार लछमेकी गुरुको आदर 

सत्कार गनि 

• सामालिक व्यवहारहरु भन्न 

• छुवाछुतबारे पररचय लदन 

• साथी घर पररवार लछमेकी गुरुको आदर 

सत्कार गनि र घिुलमि ह न 

• सामालिक व्यवहारहरु पलहचान गनि  

• छुवाछुतिे ल्याएका लवकृलतहरुको पररचय 

लदन 

• साथी घर पररवार लछमेकी गुरुको आदर 

सत्कार गनि र लमत्रवत् व्यवहार गनि 

• सामालिक सद्भाव कायम गनि  

• बािलववाह र बह लववाहको पररचय  लदन र 

यसको असरबारे बताउन । 

९. 

लवपद व्यवस्थापन र 

वातावरर् संरक्षर् 

• लवलभन्न प्रकोप र लवपलत्त पलहचान गनि 

• स्थानीय हावापानीको िानकारी लदन 

• स्थानीय िोहोरमैिाको स्रोत बताउन 

• स्थानीय क्षेत्रमा ह न सक्ने लवपत र 

लवपलत्तको िानकारी लिन 

• स्थानीय हावापानीको लकलसम वताउन 

•  प्राकृलतक र मानवीय sdhf]/Lिे ह न सक्ने 

लवपलत्तहरुको कारर् भन्न  

• स्थानीय हावापानी र वातावरर् लवचको 



•  घरपािुवा र वन्यिन्तुहरु पलहचान गनि 

 

• स्थानीय िोहोरमैिाको लकलसम वताउन  

• स्थानीय क्षेत्रमा पाइने घरपािुवा र 

वन्यिन्तुहरुको वातावरर्ीय संवन्ध वताउन 

 

संवन्ध वताउन 

• स्थानीय िोहोरमैिाको स्रोत पलहचान 

व्यवस्थापन गनि  

• कुलहिेने र नकुलहने िोहोर व्यवस्थापन गनि 

• स्थानीय बोटलवरुवाको वातावरर्ीय संरक्षर् र  

उपयोगीता प्रदशिन गनि   

 

लवर्यवस्तकुो के्षत्र र क्रम  

लवर्य के्षत्र  लवर्यवस्तु कक्षा १ कक्षा २ कक्षा ३  

१. 

 प्राकृलतक एवं 

भौगोलिक 

अवस्था 

• प्राकृलतक एवं भौगोलिक 

अवस्था 

• आिनो बसोबास  भएको ठाँउको पररचय 

• गोरखा नगरपालिकाको नाम बताउन 

• स्थानीय िि सम्पदाको (नलद,खोिा) पररचय 

• स्थानीय स्थि सम्पदाको (मौसम,हावापानी,टार, 

बेसी, बनिंगि) पररचय 

• गोरखा नगरपालिकाको पररचय 

• गोरखा नगरपालिकाको वडागत लवशेर्ता र 

साँधलसमाना 

• प्राकृलतक स्रोतको सामान्य पररचय(बनिगि,नलद 

खोिा) 

• बेसी,टार धरातलिय बनोट, मौसम,हावापानी, 

खानी 

• गोरखा नगरपालिकाको इलतहास 

• प्राकृलतक स्रोतको अवस्था 

• स्थानीय सम्पदा 

२. 

ऐलतहालसक 

तथा 

परुातालत्वक 

सम्पदा 

 

ऐलतहालसक तथा पुरातालत्वक 

सम्पदा 

•  स्थालनय ऐलतहालसक तथा पुरातालत्वक सम्पदाको 

सामान्य पररचय (रानीपोखरी, ताप्िेकोट, 

बागभैरब,ििकन्या आश्रापानी रामशाह चौतारो, 

तल्िो दरबार, पृ् वीपाकि  आलद) 

 

•  ऐलतहालसक तथा पयिटकीय स्थानको पररचय र 

महत्व • 

रानीपोखरी,ताप्िेकोट,बागभैरब,ििकन्याआश्रापा

नी रामशाहचौतारो, तल्िो दरबार, पृ् वीपाकि  आलद) 

• गोरखा राज्यको पौरालर्क आख्यानको िानकारी,  

• रानीपोखरी,रामशाह चौतारो,पृ्वीपाकि  ,लबसे नगची, 

गोरखनाथ गुिा,सीतापाइिा, ताप्िेकोट,पस्िाङ 

चौतारो, स्मारकको पररचय तथा महत्व 

३. 

धमि संस्कृलत 

ररलतररवाि  

 

धमि संस्कृलत ररलतररवाि 

• स्थानीय साँस्कृलतकतथाधालमिक मठ मलन्दर, 

गुम्बा,चचि, मलस्िदको पररचय 

• स्थानीय चाडपविको सामान्यपररचय 

• स्थानाीय  ररलतररवाि भेर्भरु्ाको सामान्य  पररचय 

• परम्परागत बािाको उपयोलगता 

• स्थानीय सांस्कृलतक तथा धालमिक मठ मलन्दर, 

गुम्बा,चचि, मलस्िदको संरक्षर्  

• स्थानीय चाडपविको पररचय  र महत्व 

• स्थालनय  ररलत ररवाि भेर्भरु्ाा,  

•  परम्परागत बािाको संरक्षर् 

• स्थालनय साँस्कृलतक तथा धालमिक मठ 

मलन्दर,गुम्बा,चचि मलस्िदकाो सांरक्षर् र प्रवधिन  

• स्थानीय चाडपविको पररचय  , महत्व र प्रवधिन 

• लवलभन्न बािाहरुको संरक्षर् र प्रवधिन 

४. 

भालर्क भार्ा 

 

 

भालर्क पररचय 

• स्थानीय इिाकामा वसोवास गने िातिातीहरुको 

नाम 

• स्थानीय  क्षेत्रमा वोलिने भार्ाहरुको नाम 

• िोपोन्मखु भार्ा तथा िनिातीको नाम 

 

• स्थानीय क्षेत्रमा वसोवास गने िातिातीहरुको 

पलहचान 

• स्थानीय आलदम िातिातीहरुिे वोल्ने भार्ाको 

पलहचान 

• िोपोन्मखु भार्ा तथा िनिातीको पलहचान 

• स्थानीय क्षेत्रमा वसोवास गने िातिातीहरुको पररचय 

• िोपोन्मखु भार्ा तथा िनिातीको पलहचान 

• स्थानीय आलदम िातिातीहरुिे वोल्ने भार्ाको 

पलहचान गरी वगीकरर् 

• स्थानीय क्षेत्रमा वसोबास गने लवशेर् क्षमता भएका 



• स्थानीय क्षेत्रमा वसोबास गने लवशेर्क्षमता 

भएकाव्यलिहरुिे प्रयोग गने सांकेलतक भार्ाहरुका 

पलहचानस्थानीय क्षेत्रमा वसोवास गने 

िातिातीहरुको पलहचान 

• स्थानीय आलदम िातिातीहरुिे वोल्ने भार्ाको 

पलहचान 

• िोपोन्मखु भार्ा तथा िनिातीको पलहचान 

• स्थानीय क्षेत्रमा वसोबास गने लवशेर्क्षमता 

भएकाव्यलिहरुिे प्रयोग गने सांकेलतक 

भार्ाहरुकास्थानीय क्षेत्रमा वसोवास गने 

िातिातीहरुको पलहचान 

• स्थानीय आलदम िातिातीहरुिे वोल्ने भार्ाको 

पलहचान 

• िोपोन्मखु भार्ा तथा िनिातीको पलहचान 

व्यलिहरुिे प्रयोग गने सांकेलतक भार्ाहरुका पलहचान 

सलहत वगीकरर् थानीय क्षेत्रमा वसोवास गने 

िातिातीहरुको पररचय 

• िोपोन्मखु भार्ा तथा िनिातीको पलहचान 

• स्थानीय आलदम िातिातीहरुिे वोल्ने भार्ाको 

पलहचान गरी वगीकरर् गनि 

• स्थानीय क्षेत्रमा वसोबास गने लवशेर् क्षमता भएका 

व्यलिहरुिे प्रयोग गने सांकेलतक भार्ाहरुका 

पलहचानस्थानीय क्षेत्रमा वसोवास गने िातिातीहरुको 

पररचय 

• िोपोन्मखु भार्ा तथा िनिातीको पलहचान 

• स्थानीय आलदम िातिातीहरुिे वोल्ने भार्ाको 

पलहचान गरी वगीकरर् 

५. 

कृलर् तथा 

पसपुािन र 

िडीबुटी  

 • स्थानीय कृलर् र बािीनािीको नाम 

• स्थानीय पयिटकीय स्थिहरुको नाम 

• लवलभन्न व्यवशायहरुको नाम 

• स्थनीय क्षेत्रमा पाइने िडीबुटीको नाम 

• कृलर् पेशाका लवलभन्न वािीनािीको सूलच 

• स्थानीय पयिटकीय क्षेत्रहरुको सूची 

• आफ्नो  वररपरर भएका लवलभन्न पेशा 

व्यवसायहरुको पलहचान 

• स्थनीय क्षेत्रमा पाइने िडीबुटीको पलहचान 

•  कृलर् व्यवसायको पररचय र वगीकरर्  

• स्थानीय पथिटकीय क्षेत्रहरुको वगीकरर् 

• स्थानीय समािमा गररने पेशा व्यवसायहरुको सूलच र 

वगीकरर् 

• स्थनीय क्षेत्रमा पाइने िडीबुटीको सूची र बगीकरर् 

६. 

पयिटन र 

व्यावसाय 

पयिटनको पररचय • पयिटकीय ठाउँहरुको नाम वताउन 

• पयिटकीय क्षेत्रहरु पलहचान गनि 

• पयिटकीय क्षेत्रहरुको लचत्र संकिन गरी प्रदिशन गनि र 

ठाउँ लचनाउन । 

• लवद्यािय नलिकको पयिटकीय ठाउँको अविोकन 

भ्रमर् गराउने  । 

• लचत्र देखाई पयिटकीय क्षेत्रको नाम सोध्ने 

• आफ्नो घर नलिको पयिटकीय ठाउँको नाम लचन्ने । 

• घर पररवारका सदस्यहरुिे गने काम सोध्ने । 

• स्थानाीय पयिटकीय क्षेत्र रहकेो स्थान बताउन । 

• लवद्याियको नलिकैको पयिटकीय क्षेत्रको 

अविोकन गराई उि ठाउँको पररचय लदने । 

• पयिटकीय क्षेत्रहरुको िोटो सलहतको सूचाी तयार 

पाने । 

• आफ्नो घर नलिक रहकेो पयिटकीय क्षेत्रको 

सूचाी बनाउन िगाउने । 

• िोटा हरेेर ठाउँको पलहचान गने  

• पयिटकीय ठाउँको नक्शा तयार पाने 

• स्थानीय क्षेत्रमा भएका उद्योगहरुको नाम बताउन । 

 

• स्थानाीय पयिटकीय क्षेत्रहरुको सामान्य पररचय लदने 

। 

• स्थानाीय पयिटकीय क्षेत्रको अविोकन भ्रमर् गरी 

पयिटक लकन आउँछन् भन्ने बारेमा िानकाराी लिन े

व्यलििाई सोधी सूचाी तयार पाने । 

• िोटो प्रदिशनीको पररचय र महत्व बताउन । 

• लचत्र हरेेर पयिटकीय क्षेत्रको पररचय लदन । 

• पयिटकीय क्षेत्रको सूचाी तयार बनाउन  

• स्थानीय उद्योग र उत्पालदत बस्तुहरुको नाम र सूची 

७. 

स्थानीय 

संघ संस्था र कायािियको 

पररचय  

• स्थानीय क्षेत्रमा रहकेा संघ संस्था र कायािियहरुको 

नाम 

• स्थानीय क्षेत्रमा रहकेा संघ संस्था र 

कायािियहरुको पलहचान । 

• स्थानीय क्षेत्रमा रहकेा संघ संस्था र कायािियहरुको 

सूची वगीकरर्  र मखु्य कायिहरु  



संघसंस्था र 

कायाििय 

८. 

 सामालिक 

मलू्य मान्यता र 

सामालिक 

लवकृलत 

सामालिक मलू्य र मान्यता • साथी गुरु पररवारको सदस्यसंग घिुलमि ह न र आदर 

गनि  

 

• साथी गुरु पररवारको सदस्यसंग घिुलमि ह न र 

आदर गनि । 

• साथीहरुसंग लचनिान गनि नमस्कार गनि समहूमा 

लमिेर बस्ने बानीको लवकास गनि । 

• आिाू भन्दा साना साथीिाई माया गनि र 

ठाूिािाई आदर गनि । 

• साथीहरु बाीच एक आपसमा पररचय गनि  

• समहूमा बस्न  

• आिाू भन्दा ठाूिािाई दािु लददाी भन्न  

• लतमी,तपाई िस्ता आदराथी शधदहरु प्रयोग गनि । 

• नम्र र लशि व्यवहार गनि अलभनय प्रस्तुत गनि  

• आपनो पररचय लदन । 

• आपनो पररवारहरुका सदस्यहरुको नाता बताउन । 

• लचत्र र शधदहरु लवच िोडा लमिाउन । 

• साथी गुरु र पररवारको सदस्यहरुसंग घिुलमि ह न र 

आदर गनि  

• चलानिान गनि नमस्कार गनि समहू लनमािर् गनि  

• पाठ पाूिा भोि भतेर िस्ता सामालिक 

लक्रयाकिापमा पररवारको सदस्यसगै सहभालगता 

िनाउन  

• लवन्रमता पूविक प्रश्न र उत्तर लदन  

• लतमी, तपाई, हिुर िस्ता शधदको प्रयोग गनि 

• नमनुा समाि बनाई अलभनय गनि  

• एक्िै र समूहमा खेिहरु खेल्न  

• स्थानाीय समािसेवाीका राम्रा कामहरु बताउन । 

• समहूकायिको िाइदाहरु बताउन  

• पररवारका सदस्यहरुको नाम बताउन  

 सामालिक लवकृलत • सामालिक लवकृलत पलहचान गनि । 

• सामालिक लवकृलतको पररचय लदन । 

• सामालिक लवकृलतको पररचय लदन । 

• सामालिक लवकृलतको मलू्यमान्यतासँग अन्तर 

सम्वन्ध बताउन ।  

• सामालिक लवकृलतिे पाने प्रभाव बताउन । 

• बािलववाह,बह लववाहको िानकारी लिन  

• धनी र गररबको पलहचान गनि  

• िैलगक िाताीय सामालिक लवभेद पलहचान गनि  

• सामालिक कुरुलतहरुको सूलच तयार गनि  

• धाुम्रपान,मध्यपान िागुऔर्ध िस्ता दवु्यिसनको 

िानकारी लिन  

• पोिरीङ हरेी वर्िन गनि । 



 स्थानीय वातावरर् • आफ्नो वररपरर भएका सिीव र लनिीव बस्तुहरुको 

नाम भन्न  

• लवद्यािय वररपरर देलखने सिीव बस्तुहरु र िोटो हरेेर 

लतनीहरुको नाम भन्न  

• सास िेने र निेने वस्तुहरु लचन्न  

• आफ्नो घरमा भएका सिीव र लनिीव बस्तुहरुको 

नाम बताउन  

• वातावरर्को पररचय लदन  

• वातावरर्वाट ह ने िाइदा वताउन 

• सिीव र लनिीव बस्तुको सम्वन्ध वताउन  

• सिीव र लनिीव बस्तु छुट्याउन  

 

• स्थानीय वातावरर्को पररचय लदन  

• स्वच्छ वातावरर्को पररचय र िाइदा वताउन  

• लवद्यािय नलिकैको पाकि  उद्यान वनको अविोकन 

भ्रमर् गरी वातावरर्को िानकारी लिन  

• िोहोर र हररयािीयुि वातावरर्को लभन्नता पलहचान 

र अनुभव वताउन  

• िोहोर वातावरर्वाट ह ने असरको िानकारी लिन  

 िैलवक लवलवधता  • घरपािुवा िनावरको नाम वताउन  

• स्थानीय क्षेत्रमा पाइने वन्यिन्तुहरुको नाम वताउन  

• कृलर् िमिमा गइ िनावर तथा चराचरुुङ्गी पलहचान 

गनि  

• िोटो हरेेर िीव िन्तु तथा पंक्षीहरुको नाम वताउन  

• स्थानीय क्षेत्रमा पाइने घरपािुवा र वन्यिन्तु 

छुट्याइ नाम वताउन 

• लचत्र/ िोटो हरेेर िीव िन्तु तथा पंक्षीहरुको नाम 

वताउन 

• घरपािुव िनावर र वन्यिन्तुवाट हामीिाई ह ने 

िाइदा वताउन 

• स्थानीय वोटलवरुवाको िानकारी लिन 

• वोटलवरुवाहरुको सूची तयार पारी लवलभन्न भागहरु 

पलहचान गनि  

• वोटलवरुवाहरुको लचत्र वनाउन  

९. 

प्रकोप तथा 

लवपत 

व्यवस्थापन  

प्रकोप तथा लवपत व्यवस्थापन  •  प्रकोप र लवपतहरुको नाम वताउन  

•  पत्रपलत्रका र पोिर हरेेर प्रकोप पलहचान गनि  

•  लवद्यािय नलिकै रहकेा प्रकोप पलहचान गनि  

•  प्रकोप संवलन्ध लभलडयो हरेेर िानकारी लिन  

•  प्रकोपसँग सम्वलन्धत िोटोहरुको िोडा लमिाउन  

• प्रकोप र लवपतहरुको नाम वताउन  

•  पत्रपलत्रका र पोिर हरेेर प्रकोप पलहचान गनि  

•  लवद्यािय नलिकै रहकेा प्रकोप पलहचान गनि  

•  प्रकोप संवलन्ध लभलडयो हरेेर िानकारी लिन  

•  प्रकोपसँग सम्वलन्धत िोटोहरुको िोडा लमिाउन  

• प्राकृलतक र मानवीय कमिोरीिे लवपद लसििना ह ने 

अवस्था वोध गनि  

•  स्थानीय क्षेत्रमा ह न सक्ने प्रकोप र लवपत्ती पलहचान 

गनि ।  

•  प्रकोप सम्वन्धी लचत्र हरेी वर्िन गनि ।  

•  स्थानीय प्रकोप र लवपदको न्यूनीकरर्का उपाय 

वताउन । 

 

 

 

 



लवर्यवस्तकुो लवस्तलृतकरर् 

 यस लवर्यमा कक्षागत रुपमा वािवालिकाहरुिे हालसि गने लसकाइ उपिव्धीहरुिाई  प्रस्तुत गररएको छ । के्षत्रगत लवर्यवस्तुको लवस्ततृीकरर् देहायका तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

कक्षा १ 

के्षत्र  लवर्यवस्तु  लसकाइ उपिव्धी लवर्यवस्तुको लवस्तलृतकरर् लसकाइ सहिीकरर् लक्रयाकिाप मलू्याङ्कन प्रलक्रया पाठ्यघण्टा 

१. 

प्राकृलतक एवम ्

भौगोलिक अवलस्थलत 

 

भौगोलिक 

अवस्थाको पररचय 

आिू बसेको 

नगरपालिकाको नाम र 

ठेगाना बताउन 

• लवद्याथीहरुिाई आप्mनो 

लवद्यािय भएको नगरपालिका 

र लवद्यािय भएको ठाउँको नाम 

र ठेगाना 

- आि्नो लवद्यािय भएको नगरपालिकाको नाम र 

ठेगाना लचत्रको माध्यमबाट र छिििको 

माध्यमबाट बताइलदने  

- लवद्याियको नाम र ठेगाना लचत्रको माध्यमबाट 

बताइलदन े

१. आप्mनो लवद्यािय भएको नगरपालिकाको नाम 

र ठेगाना सोध्ने 

२.लवद्याियको नाम र ठेगाना सोध्ने 

!) 

२.  

ऐलतहालसक तथा 

परुातालत्वक सम्पदा 

प्राकृलतक स्रोतको  

पररचय 

१. आफ्नो वासस्थान 

वरपर रहकेा बेसी टार 

नदी खोिा मौसम 

हावापािी वनिंगि 

बताउन 

२. घरनलिकै्र रहकेो 

डाँडामा रहकेा कुरा 

बताउन 

• स्थानीय िि स्रोत 

वासस्थान वरपर रहकेा बेसी 

टार नदी खोिा मौसम 

हावापािी वनिंगि 

• सामदुालयक वन, डाँडाकाँडा 

क) आफ्नो वासस्थान वरपर रहकेा बेसी टार नदी 

खोिामौसम हावापािी वनिंगिको तलस्बर, िोटा 

वा लचत्र लनमािर् गरी प्रदशिन गने । लचत्रका आधारमा 

आफ्नो वासस्थान वरपर रहकेा बेसी टार नदी 

खोिामौसम हावापािी वनिंगि छििि गराउने। 

ख) लवद्याथीको वासस्थान वा लवद्यािय वरपर 

रहकेा आफ्नो वासस्थान वरपर रहकेा बेसी टार नदी 

खोिामौसम हावापािी वनिंगि स्थिगत 

अविोकन भ्रमर् गने गराउने  

ग) आफ्नो वासस्थान वरपर रहकेा बेसी टार नदी 

खोिा मौसम हावापािी वनिंगि लवशेर्को  नाम 

भए नामसँग पररलचत गराउने 

घ) आफ्नोवासस्थान वरपर रहकेा बेसी टार नदी 

खोिामौसम हावापािी वनिंगिको  अविोकन 

भ्रमर् गदाि ध्यान लदनुपने पक्षको िानकारी लदने, 

िस्तै  पानीमा डुधन सलकन्छ । पानीमा डुधयो भने 

मतृ्यु ह न सक्छ वा मररन्छ । पानीको स्रोत वररपरर 

लवलभन्न िीविन्तु ह न्छन् । लतनीहरूिे हामीिाई 

टोक्न वा िखेट्न सक्छन् । खोिा वा नदीिे 

हामीिाई बगाउन सक्छन्।  

१. स्थानीय ििस्रोत वासस्थान वरपर रहेका बेसी 

टार नदी खोिामौसम हावापािी वनिंगि 

सामदुालयक वनको , लचत्र प्रदशिन गरी नाम भन्न 

िगाउने  

२. वासस्थान वरपर रहकेा बेसी टार नदी 

खोिामौसम हावापािी वनिंगि 

३. सामदुालयक वनमा  िाँदा अपनाउनुपने सावधानी 

बताउन िगाई लसकाइ उपिलधधको िेखािोखा गने 

३. स्थि सम्पदामा पने मखु्य मखु्य कुरा भन्न िगाउ 

 



ङ) घरनलिकैरहकेो खेतबारी, चउर र डाँडाको 

अविोकन भ्रमर् गराउन,े, िस्तै डाँडामाा 

हररयािी छ । डाँडा धेरै रुख छन् । 

३. 

धमि संस्कृलत र 

ररलतररवाि 

स्थालनय ऐलतहालसक 

तथा पुरातालत्वक 

सम्पदाको पररचय  

स्थालनय ऐलतहालसक तथा 

पुरातालत्वक सम्पदाहरु 

लचन्न र बताउन 

 

• स्थानीय साँस्कृलतक 

ऐलतहालसक, पुरातालत्वक 

तथा  मठ मलन्दर, ,लवसे 

नगची, रानाीपोखरी 

लवन्ध्यावालसनी कािलका 

गोरखकािी मलन्दर सीता 

पाइिा रामशाह चौतारा, 

अकिा ताप्िेकोट पृ्वीपाकि  

मलस्िदको पलहचान 

• :yflgo e]ife'iffsf] 

klxrfg 

•  :yflgo hfqfx?sf] gfd 

klxrfg  

• स्थानीय मठमलन्दरको िोटो देखाई नाम बताईलदने । 

लवद्यािय नलिकको मठमलन्दरको अविोकन भ्रमर् 

गराई त्यसको पररचय लदने । िस्तैैः महादेवमलन्दर 

,रानाीपोखरी लवन्ध्यावालसनी कािलका गोरखकािी 

मलन्दर सीता पाइिा रामशाह चौतारा 

,आश्रापानी,गोरखनाथ गुिा पृ् वीपाकि  बममहादेव 

,पलिमकािी मलस्िदको  

• :yflgo e]ife'iffx?sf] kmf]6f] b]vfO{ gfd 

atfOlbg] 

• :yflgo hfqfx?sf] kmf]6f] / lel8of] b]vfO{ 

atfOlbg]  

• आफ्नो घरवरपर रहकेो मलन्दर तथा ऐलतहालसक 

तथा पुरातालत्वक  स्थिको नाम बताउन िगाउने। 

• hfthflt / e]ife'iffsf] hf]8f ldnfpg] / 

e]iffe'iff b]vfO hfthfltsf] gfd ;f]Wg] 

• hfthflt / hfqfsf] hf]8f ldnfpg ]/ 

hfthftLn] dgfpg] hfqfsf] af/]df ;f]Wg] । 

@) 

 

 

 

 

 

 

४. 

भालर्क भार्ा  

भालर्क पररचय स्थानीय क्षेत्रमा बसोवास 

गने िातिाती, भार्ाभार्ी 

लचन्न 

• स्थानीय क्षेत्रमा वसोवास गने 

िातिाती हरुको नाम  

• स्थानीय क्षेत्रमा वोलिने 

भार्ाहरुको नाम  

 

• स्थानीय क्षेत्रमा वसोवा गने िातिातीहरुिाइ 

प्रत्यक्ष देखाइ पोटो देखाइ नाम वताइलदने 

• स्थानीय क्षेत्रमा वसोवास गने िातिातीहरु बाह न 

गुरुङ मगर कुमाि आलद िातीको भार्ाको नाम 

वताइलदन े

• स्थानीय क्षेत्रमा वसावास गने िातिातीहरुको 

नाम सोध्ने ।  

• स्थानीय क्षेत्रमा वोलिने भार्ाहरुको नाम सोध्ने ।  

• t:jL/ b]vfpb} s'gs'ghftLx'gegLk|Zg 

;f]Wg].                 • ax'a}slNksk|Zg ;f]Wg]. 

१० 

५. 

कृलर् तथा पशुपािन 

र िडीवटुी 

 स्थानीय क्षेत्रमा वसोवास 

गने मालनसहरुको पेशा 

अन्न वािी तरकारी 

बािी नगदेवािी 

िििुिहरु पशहुरु 

और्धीिन्य 

िडीवटुीहरुको नाम 

लचन्न र भन्न । 

आ-आफ्नो पररवारको 

व्यावसाय सोध्ने । अन्न 

वािी तरकारीवािी िििुि 

खेती पशपुािन कुखरुापािन 

कौसी खेती माछापािन 

मौरीपािन और्धी िन्य 

िडीवटुी खेती ।  

• स्थानीय क्षेत्रमा उत्पालदत कृलर् वस्तुहरु ल्याइ 

प्रदशिन गने वा िोटोहरु देखाउने । िस्तै धान मकै 

सागसव्िी ििूिहरु गाईभैंसीको दधु र यसवाट 

वनेका पररकारहरु आलद ।  

• लवद्यािय वरपर वा नलिकको तरकारी िििुि 

वा अन्य कुनै खेती भएको क्षेत्रको अविोकन 

भ्रमर् गराई त्यहाँ उतपादन ह ने वस्तुहरुको बारेमा 

बताइलदने । स्थानीय क्षेत्रमा लवलभन्न िलडबुटीहरु 

प्रदिशन गदै बताईलदने। 

• साथै घर वा लवद्यािय वररपरर अविोकन भ्रमर् 

िलडबुटीको बारेमा बताईलदने। 

• स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन ह ने वािीनािीको लचत्र 

देखाइ के हो भनी सोध्ने ।  

• स्थानीय क्षेत्रमा कुन अन्न वािी तरकारीहरु 

िििुि और्धीिन्य िडीवटुी उत्पादन । 

•ax'a}slNks k|Zgx? ;f]Wg]. s'g} rf/j6f 

hl8a'6Lx? s] s] x'g< cflbk|Zgx? ;f]Wg] । 

 

६.  • स्थानीय क्षेत्रमा रहकेा • स्थानीय क्षेत्रमा रहकेा • स्थानीय पयिटकीय क्षेत्रहरुको लचत्र संकिन गरी • आआफ्नो घर वा लवद्यािय नलिकको प्रयिटकीय  



पयिटन र उधोग पयिटकीय स्थिहरुरुको 

नाम वताउन । 

• घरपररवारका 

सदस्यहरुिे गने काम, 

कापी, इटा, लवस्कुट, 

कपडा , डेस्कवेन्च, 

हस्तकिा आलद वनाउने 

कारखानाको नाम 

पयिटकीय क्षेत्रहरु मलन्दर गुम्वा 

मलस्िद चैत्य ताि नदी झरना 

पाकि  लनकञ्जि आलद ।  

•घर पररवारका सदस्यहरुिे 

दैलनक रुपमा गने काम, पेशा, 

िालगर , व्यवसायकोनाम, 

कपडा, लवस्कुट, इटा, 

भाडाकुडा आलद उत्पादन गने 

स्थिको नाम ।  

• स्थालनय किाका क्षेत्रहरु 

लचन्न 

 

प्रदशिन गने ठाउँ लचनाइलदने ।  

• लवद्यािय नलिकको पयिटकीय स्थिहरुको 

अविोकन भ्रमर् गराउने ।  

• उपिव्ध भएमा लभलडयो वा चिलचत्र देखाउने । 

पररवारमा आ—आफ्ना अलभभावकहरुिे गनिकाम 

वा पेशा सोलध छििि गने । 

• लवलभन्न मालनसहरुिे काम गरररहकेो िोटोहरु 

देखाई कुन बस्तु बनाउने  ठाँउिाई के भलनन्छ, काम 

गने मालनसिाई के भलनन्छ भन्ने बारेमा लसकाउन ।  

• मठ, मलन्दर, घरमा रालखएका झ्याि, ढोका 

आलदको लचत्र देखाउदै हस्तकिा, लचत्र किाको 

बारेमा बताईलदने । 

क्षेत्रको नाम सोध्ने ।लचत्र देखाइ कुन प्रयिटलकय 

क्षेत्रको नाम हो भनी सोध्ने । 

• बह बैकलल्पक प्रश्नोत्तर गने. 

• आ-आफ्ना घर पररवारका सदस्यहरुिे के के काम 

गछिनसोध्ने। 

• लचत्र र शधदको िोडा लमिाउन िगाउने. 

• खेतीपाती गने मालनसिाई के, कापी कहाँ बाट 

उत्पादन गररन्छ आलद प्रश्नहरु सोध्ने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

७. 

स्थानीय संघ संस्था र 

कायाििय 

संघ संस्था र 

कायािियको 

पररचय 

घर, लवद्यािय वररपरी 

तथा स्थानीय क्षेत्रमा 

रहकेा संघ संथा र 

कायािियको नाम 

बताउन । 

-घर, लवद्यािय वररपरर तथा 

स्थानीय क्षेत्रमा रहकेा संघ 

संस्था,कायािियहरु िस्तै  

आमा समहू, बाि क्िव, 

बचत संस्था, स्वास््य चौकी, 

पुलिस चौकी, 

लवद्यािय,अस्पताि,गुठी 

अलिस, आलद ।  

• घर, लवद्यािय वररपरर तथा स्थानीय क्षेत्रमा 

रहकेा संघ संस्था,कायािियहरु लचत्र देखाउदै नाम 

सोध्ने। 

• लतम्रो पररवारका सदस्यहरु कुन अलिसमा काम 

गनुिह न्छ सोध्दै बताईलदने।  

• लवद्यािय वररपरर अविोकन भ्रमर् गराई संघ, 

संस्था र कायािियको नाम बताईलदन । 

• लतम्रो घर वररपरर कुन कुन संघ संस्था रहकेा छन 

भनी सोध्ने। 

• हामी लवरामी हदँा िचाउन िाने ठाउँिाई के 

भलनन्छ सोध्न।े 

• लवलभन्न लचत्र देखाउदै  यस संस्थािाई के 

भलनन्छ सोधने् 

 

८. 

सामालिक 

मलू्यमान्यता र 

सामालिक लवकृलत 

 • साथी घर पररवार 

लछमेकी गुरुको आदर 

सत्कार गनि 

• छुवाछुतबारे पररचय 

लदन, 

• सामालिक धयबहारहरु 

भन्न 

छुवाछुतको पररचय कारर् र 

असर बताउन 

•  छुवाछ्त समािबाट हट्न 

नसक्नाको कारर् वताउन ।  

• स्थानीय मिूय मान्यता र लवकृलतहरु सूचीप्रदशिन 

गने 

• लवकृलतहरुको लचत्रहरु ,लवकृलत सम्बन्धी लभलडयो 

प्रदशिन u/Lपलहचान गनि गराउने 

• लवकृलत सम्बन्धी लभलडयो प्रदशिन गने 

• लचत्रहरु प्रदशिन गने प्रश्नोत्तर गने 

• लचत्र र शव्द िोडा लमिाउन िगाउने। 

• वह बैकलल्पक प्रश्नहरु सोध्ने। 

 

९. 

 लवपद व्यवस्थापन 

 लवपत तथा प्रकोपको 

पलहचान गने 

लवपत तथा प्रकोपको 

पलहचान गने सुचीकरर् गने र 

असर तथा बच्ने उपायबारे 

बताउन े

• लवपत तथा प्रकोपको पररचय 

• प्रकोपिन्य क्षेत्रको अविोकन भ्रमर् गने,  

• प्रकोप सम्बन्धी लभलडयो प्रदशिन गने 

• लचत्रहरु प्रदशिन गने  

• प्रकोप सम्बन्धी प्रश्नोत्तर गने 

• लचत्रहरु प्रदशिन गरL् प्रश्नोत्तर गने 

• लचत्र र शव्द िोडा लमिाउन िगाउने। 

• वह बैकलल्पक प्रश्नहरु सोध्न े। 

 

 

 



 

 

 

कक्षा २ 

के्षत्र लवर्यवस्तु  लसकाइ उपिलधध लवर्यवस्तुको लवस्ततृीकरर् लसकाइ सहिीकरर् प्रलक्रया  मलू्याङ्कन प्रलक्रया पाठ्यघण्टा 

१. 

प्राकृलतक 

एवम ्

भौगोलिक 

अवलस्थलत 

भौगोलिक 

अवस्थाको 

पररचय 

१. आफ्नो बसेको 

ठाउँको वडागत 

भौगोलिक अवस्था 

बताउन २. गोरखा 

नगरपालिकाको 

सामान्य  पररचय 

बताउन 

 

लवद्याथीहरुिाई आफ्नो 

नगरपालिका र वडागत 

लवशेर्ता साध लसमाना  

नगरपालिकाको लचत्र वा नक्सा प्रदशिन गरी नाम र वडासङ्ख्या 

भन्न िगाउने  नक्सा वा लचत्रमा लदइएको वडासङ्ख्या र नगर-

टोिका आधारमा आिू बस्ने वडा पलहचान गनि िगाउने । 

यसको थप अभ्यासका िालग युगि िोडी वा ससाना समहूका 

छििि गनि िगाई साथीको वडासङ्ख्या र नगर-टोि पलन 

पलहचान गनि िगाउन 

प्रश्नोत्तर तथा अन्य सन्दभिमा नगरपालिकाको 

नाम, वडा सङ्ख्या तथा आिू बस्ने वडा भने 

नभनेको यलकन गरी लसकाइ उपिलधधको 

मापन गने । 

१० 

२. 

ऐलतहालसक 

तथा 

परुातालव्वक 

सम्पदा 

प्राकृलतक 

स्रोतको  

पररचय 

• आफ्नो  वरपरको 

टार, बेसी, डाडाँ 

बनिंगि बाटाहरुका 

बारेमा   बताउन 

• गोरखकािी मलन्दर 

,सरस्वती मलन्दर 

,कृरर् मलन्दर लभमसेन 

पाकि का बारेमा बताउन 

• स्थानीय िि स्रोत वासस्थान 

वरपर रहकेा बेसी टार नदी 

खोिा मौसम हावापािी 

वनिंगि 

• सामदुालयक वन, 

डाँडाकाँडाको नाम 

• स्थालनय रुपमा रहकेो 

गोरखकािी मलन्दर ,सरस्वती 

मलन्दर ,कृरर् मलन्दर लभमसेन 

पाकि को पलहचान 

१. स्थानीय ििस्रोत वासस्थान वरपर रहेका बेसी टार नदी 

खोिा मौसम हावापानी वनिंगि सामदुालयक वन डाँडाकाडाको 

लचत्र र लभडीयो बनाइ छििि गने  

२. स्थानीय ििस्रोत वासस्थान वरपर रहेका बेसी टार नदी 

खोिा मौसम हावापानी वनिंगि सामदुालयक वन डाँडाकाडाको 

अविोकन भ्रमर् गराइ  छििि गनि िगाउने  

३. स्थालनय रुपमा रहकेा गोरखकािी मलन्दर ,सरस्वती मलन्दर 

,कृरर् मलन्दर लभमसेन पाकि को अविोकन गराई छििि गनि 

िगाउने  

१.स्थालनय ििस्रोत वासस्थान वरपर रहेका 

बेसी टार नदी खोिा मौसम हावापानी 

वनिंगि सामदुालयक वन डाँडाकाडाको नाम 

सोध्ने  

२. स्थालनय रुपमा रहकेो मठ मलन्दर र पाकि को 

नाम सोध्ने 

 

३. 

धमि संस्कृलत र 

ररलतररवाि 

स्थालनय 

ऐलतहालसक 

तथा 

पुरातालत्वक 

सम्पदाको 

पररचय  

स्थालनय ऐलतहालसक 

तथा पुरातालत्वक 

सम्पदाको पररचय 

बताउन 

• स्थानीय साँस्कृलतक 

ऐलतहालसक, पुरातालत्वक तथा  

मठ मलन्दर, ,लवसे नगची, 

रानाीपोखरी , गोरखनाथ गुिा 

आश्रापानी, लवन्ध्यावालसनी 

कािलका गोरखकािी मलन्दर 

सीता पाइिा रामशाह 

चौतारा,अकिा ताप्िेकोट 

पृ् वीपाकि  मलस्िदको पलहचान 

१.स्थानीय मठमलन्दरको िोटो देखाई नाम बताईलदने । 

२. लवद्यािय नलिकको मठमलन्दरको अविोकन भ्रमर् गराई 

त्यसको पररचय लदने । िस्तैैः महादेवमलन्दर, रानाीपोखरी 

लवन्ध्यावालसनी, कािलका, गोरखकािी मलन्दर, सीता पाइिा, 

रामशाह चौतारा, आश्रापानी, गोरखनाथ गुिा, पृ् वीपाकि , 

महादेव, पलिमकािी, मलस्िदको नाम बताइलदने ।  

३.लवद्यािय वररपरर रहकेा  ऐलतहालसक, पुरातालत्वक  

स्थिहरुका स्थिगत अध्ययन गराइ लतनीहरुको बारेमा बताइ 

लदन े। 

• आफ्नो घरवरपर रहकेो मलन्दर तथा 

ऐलतहालसक तथा पुरातालत्वक  स्थिको नाम 

बताउन िगाउने । 

• िातिालत र भेर्भरु्ाको बारेमा बताउन 

िगाउने 

• िातिालत र चाडिपबिको बारेमा सम्बन्ध 

बताउन िगाउने ।  

 



• स्थालनय भेर्भरु्ाको पलहचान 

गनि 

स्थालनय िात्राहरुका र 

चाडपविहरुको सम्बन्ध देखाउन 

। 

४.स्थालनय भेर्भरु्ाहरुको िोटो देखाई लतनीहरुको बारेमा 

बताइलदन े

५. स्थानीय िात्राहरु चाडिपबिको िोटो र लभलडयो देखाई 

लतलनहरुको बारेमा बताइलदने । 

४. 

भालर्क भार्ा 

भालर्क 

पररचय 

स्थानीय क्षेत्रमा 

वसोवास गने 

िातिाती, 

भार्ाभार्ीकाो 

पलहचान 

• स्थानीय क्षेत्रमा वसोवास गने 

िातिातीहरुको नाम 

• स्थानीय क्षेत्रमा वोलिने 

भार्ाहरुको नाम 

 

• स्थानीय क्षेत्रमा वसोवास गने िातिातीहरु िाई प्रत्यक्ष देखाई 

वा िोटो देखाई नाम वताईलदने 

• स्थानीय क्षेत्रमा वसोवास गने िातिातीहरु बाह न, गुरुङ्ग, 

मगर  कुमाि आलद िातीको भार्ाको  पलहचान गराउने । 

 

• स्थानीय क्षेत्रमा वसोवास गने 

िातिातीहरुको नाम सोध्ने 

स्थानीय क्षेत्रमा वोलिने भार्ाहरुको नाम सोध्ने 

• लवलभन्न िोटोहरु देखाई िातिातीहरुको 

नाम सोध्ने। 

• मगर िाती, कुमाि िाती, गुरुङ्ग िातीको 

भार्ािाई के के भलनन्छ भनी सोध्ने । 

 

 

 

 

 

५. 

 कृलर्, 

पशपुािन र 

िडीवटुी 

 स्थानीय क्षेत्रमा 

वसोवास गने 

मालनसहरुको पेशा 

अन्न वािी तरकारी 

बािी नगदेवािी 

िििुिहरु पशहुरु 

और्धीिन्य 

िडीवटुीहरुको नाम 

लचन्न र भन्न । 

आ-आफ्नो पररवारको व्यवसाय 

अन्न वािी, तरकारीबािी, 

िििुि खेती, पशपुािन, 

कुखरुापािन, कौसी खेती, 

माछापािन, मौरीपािन,  

और्धीिन्य िडीवटुी खेती ।  

• स्थानीय क्षेत्रमा उत्पालदत कृलर् वस्तुहरु ल्याइ प्रदशिन गने वा 

िोटोहरु देखाउने । िस्तै धान मकै सागसव्िी ििूिहरु 

गाईभैंसीको दधु र यसवाट वनेका पररकारहरु आलद ।  

• लवद्यािय वरपर वा नलिको तरकारी िििुि वा अन्य कुनै 

खेती भएको क्षेत्रको अविोकन भ्रमर् गराई त्यहाँ उतपादन ह ने 

वस्तुहरुको बारेमा बताइलदने । स्थानीय क्षेत्रमा लवलभन्न 

िलडबुटीहरु प्रदिशन गदै बताईलदने । 

• साथै घर वा लवद्यािय वररपरर अविोकन भ्रमर् िलडबुटीको 

बारेमा पलहचान गनि । 

• स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन ह ने वािीनािीको 

लचत्र देखाइ के हो भनी सोध्ने ।  

• स्थानीय क्षेत्रमा कुन अन्न वािी तरकारीहरु 

िििुि और्धीिन्य िडीवटुी उत्पादन ।  

• बह बैकलल्पक प्रश्नहरु सोध्ने।  

• कुनै चारवटा िलडबुटीहरु सूची बनाउन 

िगाउने । 

 

 

 

 

६. 

पयिटन  र 

उद्योग 

 स्थानीय क्षेत्रमा रहकेा 

पयिटकीय स्थिहरुरुको 

नाम । घरपररवारका 

सदस्यहरुिे गने काम, 

कापी, इटा, लवस्कुट, 

कपडा , डेस्कवेन्च, 

हस्तकिा आलद 

वनाउने कारखानाको 

नाम 

• स्थानीय पथिटकीय क्षेत्रहरुको 

वगीकरर् 

• पयिटकीय क्षेत्रको म।हत्व 

धयाख्या गनि  

• स्थालनय उध्योगको 

उपयोलगता प्रदिसन गनि 

• स्थालनय उध्योगको संरक्षर् 

गनि 

• स्थालनय किाका क्षेत्रहरु 

उपयोग गनि 

  

• स्थानीय क्षेत्रमा उत्पालदत कृलर् वस्तुहरु ल्याइ प्रदशिन गने वा 

िोटोहरु देखाउने । िस्तै धान मकै सागसव्िी ििूिहरु 

गाईभैंसीको दधु र यसवाट वनेका पररकारहरु आलद ।  

• लवद्यािय वरपर वा नलिको तरकारी िििुि वा अन्य कुनै 

खेती भएको क्षेत्रको अविोकन भ्रमर् गराई त्यहाँ उतपादन ह ने 

वस्तुहरुको बारेमा बताइलदने । स्थानीय क्षेत्रमा लवलभन्न 

िलडबुटीहरु प्रदिशन गदै बताईलदने । 

साथै घर वा लवद्यािय वररपरर अविोकन भ्रमर् िलडबुटीको 

बारेमा पलहचान गनि । 

•  स्थानीय क्षेत्रमा रहकेा पयिटकीय क्षेत्रका मिूभतू लवशेर्ता 

पलहचान गनि ।  

• आ-आफ्नो घर वा लवद्यािय नलिकको 

पयिटकीय क्षेत्रको लचत्र देखाइ नाम सोध्ने । 

• पयिटकीय क्षेत्रको नाम हो भनी सोध्ने । 

• बह बैकलल्पक प्रश्नोत्तर गने । 

• आ-आफ्ना घर पररवारका सदस्यहरुिे के के 

काम गछिन सोध्ने । 

• लचत्र र शधदको िोडा लमिाउन िगाउने । 

• खेतीपाती गने मालनसिाई के, कापी कहाँ 

बाट उत्पादन गररन्छआलद प्रश्नहरु सोध्ने । 

• स्थानीय ईिाकामा रहकेा उद्योगको सूची 

बनाउन िगाउने । 

 

 

 

 

 

 

 

७. संघ संस्था र घर, छरलछमेक, घर, छरलछमेक, लवद्यािय • घर, छरलछमेक, लवद्यािय वररपरर तथा स्थानीय क्षेत्रमा रहकेा • लतम्रो घर वररपरर कुन कुन संघ संस्था रहकेा  



स्थानीय संघ 

संस्था र 

कायाििय 

कायािियको 

पररचय 

लवद्यािय वररपरी तथा 

स्थानीय क्षेत्रमा रहकेा 

संघ संथा र 

कायािियको नामको 

पलहचान 

वररपरर तथा स्थानीय क्षेत्रमा 

रहकेा संघ संस्था,कायािियहरु 

िस्तै  आमा समहू, बाि 

क्िव, बचत संस्था, स्वास््य 

चौकी, पुलिस चौकी, 

लवद्यािय, अस्पताि, गुठी 

अलिस, आलद । 

संघसंस्था, कायािियहरुको लचत्र देखाउदै नाम सोध्ने। 

• लतम्रो पररवारका सदस्यहरु कुन अलिसमा काम गनुिह न्छ सोध्दै 

बताईलदन े।  

• लवद्यािय वररपरर अविोकन भ्रमर् गराई संघ, संस्था र 

कायािियको पलहचान गराउने । 

छन भनी सोध्ने । 

• हामी लवरामी ह दँा िचाउन िाने ठाउँिाई के 

भलनन्छ सोध्ने। 

• लवलभन्न लचत्र देखाउदै  यस संस्थािाई के 

भलनन्छ सोध्ने । 

• लवद्यािय वररपरर रहकेा संघ संस्था र 

कायािियहरुको सुची बनाउन िगाउने । 

• लचत्र देखाउदै यो संस्था, कायािियको काम 

के हो भनी सोध्ने । 

• लवद्यािय वररपरर रहकेा संघ संस्थाको सूलच 

बनाउन िगाउनाे 

 

 

 

 

 

८. 

सामालिक 

मलू्यमान्यता 

र सामालि 

लवकृलत 

 साथी घर पररवार 

लछमेकी गुरुको आदर 

सत्कार गनि 

छुवाछुतबारे पररचय 

लदन 

सामालिक धयबहारहरु 

भन्न 

• समािमा समायोिन ह न  

• सामालिक लवकृलतहरूकाो 

पररचय लदन   

• सामालिक धयबहा/sf 

लक्रयाकिापहरु वताउन ।  

• समािमा लमत्रवत व्यवहार गने लक्रयाकिाप गने 

• सामालिक लवकृलतको पररचय लदन िगाउने 

• सामालिक लवकृलतको सूची तयार गनि िगाउने 

• लवकृलतिन्य क्षेत्रको पलहचान गनि िगाउन े

• सामालिक व्यवहार तथा छुवाछुत झलल्कने लचत्र तया लभलडयो 

प्रदशिन गरी छििि गने 

 

• लवकृलत सम्बन्धी प्रश्नोत्तरगने 

• सामालिक लवकृलतको लचत्र प्रदशिन गरL 

प्रश्नोत्तर गने 

• बह बैकलल्पक प्रश्नहरु गने । 

• सामालिक व्यवहार तथा छुवाछुत बारे 

प्रश्नहरु गने । 

१० 

९. 

 लवपद 

व्यवस्थापन 

 लवपत तथा प्रकोपको 

पलहचान गने 

लवपत तथा प्रकोपको पलहचान 

गने सुचीकरर् गने र असर तथा 

बच्ने उपायबारे बताउने 

लवपत तथा प्रकोपको पररचय 

प्रकोपिन्य क्षेत्रको अविोकन भ्रमर् गने 

प्रकोप सम्बन्धी लभलडयो प्रदशिन गने 

लचत्रहरु प्रदशिन गने प्रश्नोत्तर गने 

 

 

 

 

 

 

 



कक्षा ३ 

के्षत्र लवर्यवस्तु  लसकाइ उपिलधध लवर्यवस्तुको लवस्ततृीकरर् लसकाइ सहिीकरर् प्रलक्रया  मलू्याङ्कन प्रलक्रया पाठ्यघण्टा 

१. 

प्राकृलतक 

एवम ्

भौगोलिक 

अवलस्थलत 

भौगोलिक 

अवस्थाको 

पररचय 

१.गोरखा नगरपालिकाको 

नामाकरर् लवर्यवस्तु बोध गरी 

आवश्यकता र सन्दभिका 

आधारमा वर्िन गनि 

२.आफ्नो ठाउँको भौगोलिक 

अवस्थाको िानकारी लदन 

१.आफ्नो र वररपरीको 

ठाउँको भौगोलिक 

अवस्थाबारे िानकारी  

२. लभरािो, समथर, खोंच, 

पहाड आलद । 

१.गोरखा नगरपालिकाको उत्पलत्तका बारेमा स्थानीय अभ्यासमा रहकेो 

कथन, घटना र प्रसङ्ग सुनाई त्यसका आधारमा छििि तथा प्रश्नोत्तर 

गराउने  

नगरपालिकाको इलतहास समेलटएका लशिािेख, ताम्रपत्रिगायतका 

सामग्री प्रदशिन गरी लतनीहरूको अध्ययन गनि िगाउन 

२.आपनो क्षेत्रको भौगोलिक स्वरुप कस्तो छ बताईलदने । िस्तैैः समथर, 

लभरािो, पहाडको िेद, लहमािको नलिक आलद । 

३. आफ्नो लवद्यािय र वररपरीको ठाउँ समेत झलल्कने लकलसमको लचत्र 

बनाई लचत्रमा पूवि पलिम उत्तर, दलक्षर् छुट्याईलदने । 

४.लवद्याथीहरुिाई पलन आफ्नो वररपरीको क्षेत्र झल्कने लकलसमको लचत्र 

बनाउन िगाई त्यसमा लवद्यािय भएको क्षेत्रमा लचन्ह िगाउन िगाउने र 

नक्सामा पूवि, पलिम, उत्तर, दलक्षर्, छुट्याउन िगाउने ।  

५. लचत्रहरु देखाई लभरािो, समथर, खोंच िस्ता ठाउँहरु लचनाउन ।  

१.आफ्नो लवद्यािय भएको 

क्षेत्रको नक्सा बनाई चार लदशा 

समेत छुट्याई प्रस्तुत गनि 

िगाउने ।  

२. शधद र लचत्र मािि त स्थानीय 

क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था 

छुट्याउन िगाउने । 

१० 

२ 

ऐलतहालसक 

तथा 

परुातालव्वक 

सम्पदा 

प्राकृलतक 

स्रोतको  

पररचय 

१ प्राकृलतक स्रोतको अवस्था 

बताउन 

२. स्थानीय सम्पदाको अवस्था 

बताउन 

३.गोरखकािी मलन्दर ,सरस्वती 

मलन्दर ,कृरर् मलन्दर लभमसेन 

पाकि का बारेमा बताउन 

१.प्राकृलतक स्रोतको 

लवतरर्को अवस्था  

२. प्राकृलतक स्रोतको महत्व 

३.स्थानीय सम्पदाको पररचय 

४. स्थानीय सम्पदाको महत्व 

४.स्थालनय रुपमा रहकेो 

गोरखकािी मलन्दर, सरस्वती 

मलन्दर, कृरर् मलन्दर लभमसेन 

पाकि को  महत्व र प्रविधन  

 

१. गोरखा नगरपालिकाका प्राकृलतक स्रोतका नाम र लयनीहरूको 

लवतरर्को अवस्था लचत्रर् ह ने नक्सा, लचत्र वा तालिका बनाई कक्षामा 

प्रस्तुत गने । उि नक्सा, लचत्र वा तालिकाका आधारमा छििि तथा 

प्रश्नोत्तर गनि िगाउने । नक्सा, लचत्र वा तालिकामा केही थपघट गनुिपने 

भएका सोका िालग लवद्याथीिाई उत्प्रेररत गने । 

२. कक्षामा छििि गररएका स्रोतअनुसार लवद्याथीको समहू लनमािर् गरी 

स्थिगत अध्ययन भ्रमर् गनि समहूमा काम गनि उत्पे्रररत गने  

३. समूहको प्रलतवेदनिाई समेटी लशक्षकिे गोरखा नगरपालिकालभत्रको 

प्राकृलतक स्रोत अवस्था पुनैः बताइलदने । 

४. दैलनक कायिव्यवहार तथा स्वस्थ िीवन शैिीका िालग प्राकृलतक 

स्रोतको महत्व बताई त्यसका आधारमा छििि तथा प्रश्नोत्तर गराउने । 

छििि तथा प्रश्नोत्तरिाई मौलखक तथा मौलखक दवुै रूपमा अभ्यास 

गराउने ।  

५. गोरखा नगरपालिकाका स्थानीय सम्पदाका लवलभन्न सामग्री लवतरर् 

वा प्रदशिन गरी लतनीहरूको अध्ययन गने िगाउने 

६. लवद्याथीको पूविज्ञान, अनुभव र अध्ययन गररएका सामग्रीका आधारमा 

स्थानीय सम्पदाको मौलिक पररचय लनमािर् तथा प्रस्तुत गनि सहयोग गने  

१. व्यवहारको लनरन्तर 

अविोकन र लतनको अलभिेखन 

गनि िगाई गोरखा नगरपालिकाको 

महत्व भन्न िगाउने 

२. लवद्याथीका कायिकिापको 

लनरीक्षर् गरेर साथै प्रयोगात्मक 

रुपमा लचत्र देखाइ व्याख्या गनि 

िगाउन े

३.व्यलिगत र सामलूहक 

छिििका आधारमा लसकाइको 

मापन गरेर 

४.स्थालनय मलन्दर र पाकि  

गोरखकािी मलन्दर, सरस्वती 

मलन्दर, कृरर् मलन्दर लभमसेन 

पाकि  आलदको  पररचय, महत्व र 

प्रवधिन कसरी गनि सलकन्छ 

बताउन िगाउन े। 

 



७. पररचय लनमािर्का क्रममा आएका लवर्यवस्तु समेटी यसको महन्व 

सम्बद्ध लवर्यवस्तु लटपोट गरी कक्षामा प्रस्तुत गनि िगाउने । 

आवश्यकतानुसार सामग्री लनमािर् र प्रयोग पलन गने गराउन । 

८. स्थालनय रुपमा रहकेा गोरखकािी मलन्दर ,सरस्वती मलन्दर ,कृरर् 

मलन्दर लभमसेन पाकि को पाकि को स्थिगत अध्ययन गराई त्यसको महत्व र 

प्रविधनको बारेमा बताइलदने । 

३. 

 धमि 

संस्कृलत र 

ररलतररवाि 

धमि संस्कृलत 

ररलतररवािको 

पररचय 

धमि संस्कृलत ररलतररवािको 

पररचय 

१.स्थालनय साँस्कृलतक तथा 

धालमिक मठ मलन्दर,गुम्बा,चचि 

मलस्िदकोसंरक्षर् र प्रवधिन  गनि 

२.स्थानीय चाडपविको पररचय  , 

महत्व  र प्रवधिन बताउन  

३.लवलभन्न बािाहरुको संरक्षर् र 

प्रवधिन 

गनि । 

४.स्थालनय भेर्भरु्ाको पररचय 

,महत्व र संरक्षर् गनि 

५.स्थालनय िात्राहरु र चाडिपबिको 

संरक्षर् गनि 

१.स्थालनय साँस्कृलतक तथा 

धालमिक मठ मलन्दर,गुम्बा,चचि 

मलस्िदकोसंरक्षर् र प्रवधिन   

२. स्थानीय चाडपविको 

पररचय  , महत्व  र प्रवधिन   

३.लवलभन्न बािाहरुको 

संरक्षर् र प्रवधिन 

४.स्थालनय भेर्भरु्ाको 

पररचय ,महत्व र संरक्षर्  

५. स्थालनय िात्राहरु र 

चाडिपबिको संरक्षर् 

१. स्थानीय धालमिक, साँस्कृलतक, ठाउँ र मेिा पवि आलदको वारेमा 

िानकारी लिन कुनै लवशेर् पवि तथा अवसरमा उि क्षेत्रहरुको स्थिगत 

अध्ययन भ्रमर् गराई त्यसको महत्व र प्रवधिनको बारे बताइलदने । 

२. स्थानीय चाडिपवि आलदको वारेमा िानकारी लिन कुनै लवशेर् चाडपवि 

तथा अवसरमा उि क्षेत्रहरुको स्थिगत अध्ययन भ्रमर् गराई त्यसको 

महत्व र प्रवधिनको बारे बताइलदने । 

३. स्थानीय रुपमा बािाहरुको अविोकन गराइ वा लचत्रको माध्यमबाट 

कुन अवसरमा त्यो बािाहरु बिाइन्छ त्यसको बारेमा लभडीयो र 

अविोकनबाट महत्व र प्रवधिनको बारे बताइलदने । 

४. स्थालनय भेर्भरु्ाहरुको िोटो वा लचत्रको माध्यमबाट देखाई 

लतनीहरुको महत्व र संरक्षर् बारेमा बताइलदन 

५. स्थालनय िात्राहरु चाडिपबिको िोटो र लभलडयो देखाई लतलनहरुको महत्व 

र संरक्षर् बारेमा बताइलदने 

१.स्थालनय साँस्कृलतक तथा 

धालमिक मठ मलन्दर,गुम्बा,चचि 

मलस्िदकोसंरक्षर् र प्रवधिन गने 

तररका बताउन िगाउने । 

२.स्थानीय चाडपविको पररचय  , 

महत्व र प्रवधिन कसरी गनि 

सलकन्छ बताउन िगाउन े।  

३.लवलभन्न बािाहरुको नाम सुलच 

बनाउन िगाइ संरक्षर् र प्रवर्धन 

गने तररका सोध्ने । 

४. स्थालनय भेर्भरु्ाको सुलच 

बनाउन िगाइ संरक्षर् र महत्वको 

बारेमा सोध्ने । 

५.स्थालनय िात्रा र चाडिपविको 

सुलच बनाउन िगाइ संरक्षर् र 

महत्वको बारेमा सोध्ने  । 

२५ 

४. 

भालर्क भार्ा 

भालर्क पररचय स्थानीय क्षेत्रमा वसोवास गने 

िातिाती, भार्ाभार्ीको 

पलहचान  

•  स्थानीय क्षेत्रमा वसोवास 

गने िातिातीहरुको नाम 

•  स्थानीय क्षेत्रमा वोलिने 

भार्ाहरुको नाम 

 

•  स्थानीय क्षेत्रमा वसोवास गने िातिातीहरु िाई प्रत्यक्ष देखाई वा 

िोटो देखाई नाम वताईलदने 

•  स्थानीय क्षेत्रमा वसोवास गने िातिातीहरु बाह न, गुरुङ्ग, मगर  

कुमाि आलद िातीको भार्ाको  पलहचान गराउने । 

 

•  स्थानीय क्षेत्रमा वसोवास गने 

िातिातीहरुको नाम सोध्ने 

•  स्थानीय क्षेत्रमा वोलिने 

भार्ाहरुको नाम सोध्ने 

•  लवलभन्न िोटोहरु देखाई 

िातिातीहरुको नाम सोध्ने। 

• मगर िाती, कुमाि 

िाती,गुरुङ्ग िातीको भार्ािाई 

के के भलनन्छ भनी सोध्ने । 

 

५ कृलर्, 

पशपुािन र 

 स्थानीय क्षेत्रमा वसोवास गने 

मालनसहरुको पेशा अन्न वािी 

आ-आफ्नो पररवारको 

व्यवसाय अन्न वािी, 

•  स्थानीय क्षेत्रमा उत्पालदत कृलर् वस्तुहरु ल्याइ प्रदशिन गने वा िोटोहरु 

देखाउने । िस्तै धान मकै सागसव्िी ििूिहरु गाईभैंसीको दधु र 

•  स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन ह ने 

वािीनािीको लचत्र देखाइ के हो 

 



िडीवटुी तरकारी बािी नगदेवािी 

िििुिहरु पशहुरु और्धीिन्य 

िडीवटुीहरुको नाम लचन्न र भन्न 

। 

तरकारीबािी, िििुि खेती, 

पशपुािन, कुखरुापािन, 

कौसी खेती, माछापािन, 

मौरीपािन,  और्धीिन्य 

िडीवटुी खेती । 

यसवाट वनेका पररकारहरु आलद ।  

•  लवद्यािय वरपर वा नलिको तरकारी िििुि वा अन्य कुनै खेती 

भएको क्षेत्रको अविोकन भ्रमर् गराई त्यहाँ उतपादन ह ने वस्तुहरुको 

बारेमा बताइलदने । स्थानीय क्षेत्रमा लवलभन्न िलडबुटीहरु प्रदिशन गदै 

बताईलदने। 

•  साथै घर वा लवद्यािय वररपरर अविोकन भ्रमर् िलडबुटीको बारेमा 

पलहचान गनि । 

 

भनी सोध्ने ।  

• स्थानीय क्षेत्रमा कुन अन्न वािी 

तरकारीहरु िििुि और्धीिन्य 

िडीवटुी उत्पादन ।  

• बह बैकलल्पक प्रश्नहरु सोध्ने ।  

•  कुनै चारवटा िलडबुटीहरु सूची 

बनाउन िगाउन े। 

६. 

पयिटन र  

उद्योग 

 स्थानीय क्षेत्रमा रहकेा पयिटकीय 

स्थिहरुरुको नाम वताउने । 

घरपररवारका सदस्यहरुिे गने 

काम, कापी, इटा, लवस्कुट, कपडा 

, डेस्कवेन्च, हस्तकिा आलद 

वनाउने कारखानाको नाम 

• स्थानीय पयिटकीय 

क्षेत्रहरुको वगीकरर् गनि । 

• पयिटकीय क्षेत्रको महत्व 

धयाख्या गनि  

• स्थानाीय उद्योगको 

उपयोलगता प्रदिशन गनि 

• स्थानाीय उद्योगको 

संरक्षर् गनि 

• स्थानाीय किाका क्षेत्रहरु 

उपयोग गनि 

  

• स्थानीय क्षेत्रमा उत्पालदत कृलर् वस्तुहरु ल्याई प्रदशिन गने वा िोटोहरु 

देखाउने । िस्तै धान मकै सागसव्िी िििूिहरु गाईभैंसीको दधु र 

यसवाट वनेका पररकारहरु आलद ।  

• लवद्यािय वरपर वा नलिकको तरकारी िििुि वा अन्य कुनै खेती 

भएको क्षेत्रको अविोकन भ्रमर् गराई त्यहाँ उतपादन ह ने वस्तुहरुको 

बारेमा बताइलदने । स्थानीय क्षेत्रमा लवलभन्न िलडबुटीहरु प्रदिशन गदै 

बताईलदने। 

• साथै घर वा लवद्यािय वररपरर अविोकन भ्रमर् िलडबुटीको बारेमा 

पलहचान गनि । 

• आआफ्नो घर वा लवद्यािय 

नलिकको पयिटकीय क्षेत्रको नाम 

सोध्ने । लचत्र देखाई कुन  

पयिटलकय क्षेत्रको नाम हो भनी 

सोध्ने । 

• बह बैकलल्पक प्रश्नोत्तर गने । 

आ-आफ्ना घर पररवारका 

सदस्यहरुिे के के काम गछिन 

सोध्न े। 

लचत्र र शधदको िोडा लमिाउन 

िगाउन े। 

• खेतीपाती गने मालनसिाई के, 

कापी कहाँ बाट उत्पादन गररन्छ 

आलद प्रश्नहरु सोध्ने । 

• स्थानीय ईिाकामा रहकेा 

उद्योगको सूची तयार गनि िगाउने 

। 

 

७. 

स्थानीय संघ 

संस्था र 

कायाििय 

संघ संस्था र 

कायािियको 

पररचय 

• घर,छरलछमेक, लवद्यािय 

वररपरी तथा स्थानीय क्षेत्रमा 

रहकेा संघ संथा र कायािियको 

नामको पलहचान 

• घर,छरलछमेक, लवद्यािय 

वररपरर तथा स्थानीय क्षेत्रमा 

रहकेा संघ 

संस्था,कायािियहरु िस्तै  

आमा समहू, बाि क्िव, 

बचत संस्था, स्वास््य चौकी, 

पुलिस चौकी, 

लवद्यािय,अस्पताि,गुठी 

• घर,छरलछमेक, लवद्यािय वररपरर तथा स्थानीय क्षेत्रमा रहकेा संघ 

संस्था,कायािियहरु लचत्र देखाउदै नाम सोध्ने। 

• लतम्रो पररवारका सदस्यहरु कुन अलिसमा काम गनुिह न्छ सोध्दै 

बताईलदने।  

• लवद्यािय वररपरर अविोकन भ्रमर् गराई संघ, संस्था र कायािियको 

पलहचान गराउने । 

• लतम्रो घर वररपरर कुन कुन संघ 

संस्था रहकेा छन भनी सोध्ने। 

• हामी लवरामी ह दँा िचाउन 

िाने ठाउँिाई के भलनन्छ सोध्ने । 

• लवलभन्न लचत्र देखाउदै  यस 

संस्थािाई के भलनन्छ सोध्ने। 

• लवद्यािय वररपरर रहकेा संघ 

संस्था र कायािियहरुको सुची 

 



 

  

अलिस, आलद। बनाउन िगाउने। 

• लचत्र देखाउदै यो संस्था, 

कायािियको काम के हो भनी 

सोध्न े। 

• लवद्यािय वररपरर रहकेा संघ 

संस्थाको सूलच बनाउन 

िगाउनाे । 

८. 

सामालिक 

मलू्यमान्यता 

र सामालिक 

लवकृलत 

 साथी घर पररवार लछमेकी गुरुको 

आदर सत्कार गनि 

छुवाछुतबारे पररचय लदन 

सामालिक धयबहारहरु भन्न 

• समािमा समायोिन ह न 

• सामालिक 

लवकृलतकोहरूकाो नाम 

वताउन 

• सामालिक धयबहा/sf 

लक्रयाकिापहरु वताउन ।  

• समािमा लमत्रवत व्यवहार गने लक्रयाकिाप गने 

• सामालिक लवकृलतको पररचय लदन िगाउने 

• सामालिक लवकृलतको सूची तयार गनि िगाउने 

लवकृलतिन्य क्षेत्रको पलहचान गनि िगाउने 

• सामालिक व्यवहार तथा छुवाछुत झलल्कने लचत्र तयार गरेर  लभलडयो 

प्रदशिन गरी छििि गने । 

लवकृलत सम्बन्धी प्रश्नोत्तरगने 

सामालिक लवकृलतको लचत्र 

प्रदशिन गरL् प्रश्नोत्तर गने 

बह बैकलल्पक प्रश्नहरु गने । 

सामालिक व्यवहार तथा 

छुवाछुतबारेप्रश्नहरु गने । 

१० 

९. लवपद 

व्यवस्थापन 

 लवपत तथा प्रकोपको पलहचान 

गने 

लवपत तथा प्रकोपको पलहचान 

गने साूचीकरर् गने र असर 

तथा बच्ने उपायबारे बताउने 

लवपत तथा प्रकोपको पररचय 

प्रकोपिन्य क्षेत्रको अविोकन भ्रमर् गने 

प्रकोप सम्बन्धी लभलडयो प्रदशिन 

गने 

लचत्रहरु प्रदशिन गरL  प्रश्नोत्तर गने 

 



 


