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पररच्छेद - एक 

स्थानीय पाठ्यक्रम ववकासको पररचय 

 

१.१. पररचय 
समय सापेक्ष, जीवनोपयोगी र बजारको माग अनसुारको सक्षम, योग्य जनशशि, समाज एवं रािको 
सामाशजक–आलथाक रुपान्द्तरणमा योगदान गना सक्ने असि नागररक तयार गनुा शशक्षाका आजको 
आवश्यकता हो । ववद्यािय शशक्षा यसको आिारशशिा हो । ववद्यािय शशक्षाको राविय उद्देश्य पूरा गना 
राविय पाठ्यक्रमको अलतररि स्थानीय पाठ्यक्रमको पलन भलूमका महत्त्वपूणा देशखन्द्छ । स्थानीय 

सरोकारवािाहरूको अथापूणा सहभालगतामा स्थानीय आवश्यकतानसुार ववियवस्तहुरू समावेश गरी लनमााण र 
कायाान्द्वयन हनु े पाठ्यक्रम नै स्थानीय पाठ्यक्रम हो । यसिे स्थानीय ववियगत सम्भाव्य क्षेत्रमा छुटै्ट 
ववियका रूपमा पठनपाठन हनु सक्ने स्थानीय पाठ्यवस्तकुो प्राविानिाई अशि बढाएको छ । 

राविय पाठ्यक्रम प्रारूप (National Curriculum Framework), २०७५ िे स्थानीय पाठ्यक्रमका सैद्धाशन्द्तक 

अविारणािाई संशक्षप्त रूपमा केिाउँदा मूितः यसिे स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय वविय क्षेत्र, ववियवस्त,ु 

शैक्षशणक व्यवस्था, सामग्रीको लनमााण गरी स्थानीय पररवेशको शशक्षा ददने कुरािाई स्वीकार गदाछ । यसै 

गरी शैशक्षक ववकेन्द्रीकरणको अविारणा अन्द्तगात पाठ्यक्रम सिुार पद्धलत (Curriculum Reform Approach_ 

अनसुार पलन स्थानीय आवश्यकतािाई समेट्ने गरी स्थानीय लनकायिाई नै स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन ददई 

शशक्षामा सिुार गना सवकने कुरामा जोड ददएको छ । सानो भौगोलिक पररेवेशमा पलन सामाशजक, भौगोलिक, 

सांस्कृलतक, िालमाक, भाविक, जातीय, व्यावसावयक, पेसागत आदद कुराहरूमा वववविता र ववशशष्टता हनु ु

नेपािको मौलिकता हो । यस्ता वववविता र फरकफरक पररवेश अनसुार स्थानीय समदुायहरूको 
आवश्यकता र चाहनािाई समेट्न राविय पाठ्यक्रम पयााप्त नहनु ेभएकोिे स्थानीय पाठ्यव्रmमको आवश्यकता 
र अपररहायाता महशसु गररएको प्रस्ट हनु्द्छ ।  

यसरी राविय पाठ्यक्रमबाट मात्र ववववितायिु समाजका सबै आवश्यकता पूरा नहनुे हुँदा ववववि क्षेत्रका 
आवश्यकता पूरा गने सैद्घाशन्द्तक अविारणाको आिारमा पलन स्थानीय पाठ्यक्रमको आवश्यकता महशसु 

गरी यसको प्राविान राशखएको पाइन्द्छ । यसका िालग स्थानीय ववियवस्त,ु स्थानीय स्रोत सािन, जनशशि 

आददको उपयोग हनुे भएकािे स्थानीय पाठ्यक्रमको आवश्यकता ठालनएको छ । यसिे सबै क्षेत्रको 
ववकासका िालग स्थानीय स्तरमा क्षमता ववकास गने पक्षिाई समेत जोड ददइन्द्छ । स्थानीय पाठ्यक्रमको 
प्राविानिे स्थानीय स्तरमा नै पाठ्यक्रम ववकास तथा कायाान्द्वयन गने क्षमता ववकास गना सहयोग प¥ुयाउँछ 

भने्न मान्द्यता स्थावपत गना खोजेको देशखन्द्छ  

१.२. ववद्यािय शशक्षाको राविय उद्दशे्य 

ववद्यािय शशक्षाको िालग स्थानीय पाठ्यक्रमिे ववद्यािय शशक्षाको स्थानीय आवश्यकता र उद्देश्य मात्र पूरा 
गाउँदा राविय उद्देश्य पूरा गना समेत सहयोग पगु्छ । नेपािको ववद्यािय शशक्षाका राविय उद्देश्यहरू 

लनम्नानसुार रहेका छन।् 



2 
 

१  प्रत्येक व्यशिमा अन्द्तलनावहत प्रलतभा र व्यशित्व ववकासका सम्भावनािाई प्रस्फुदठत गना सहयोग गने  

२  प्रत्येक व्यशिमा लनवहत सावाभौम मानवीय मूल्यका साथै राविय संस्कृलत र अशस्मता, सामाशजक मान्द्यता 
र आस्थाहरूको सम्विान गरी जीवन्द्त अनभुवहरू समेट्दै स्वस्थ सामाशजक तथा सामूवहक जीवन 

पद्धलतको ववकास गना चररत्रवान ्एवं नैलतकवान ्नागररक तयार गने  

३  स्थानीय र राविय स्तरका पेसा, व्यवसाय एवं रोजगारीका साथै आवश्यकतानसुार अन्द्तरााविय 

रोजगारीतफा  उन्द्मखु उत्पादनमखुी र लसपयिु नागररक तयार गना सहयोग गने  

४  व्यशिको सामाशजकीकरणमा सहयोग गदै सामाशजक एकतािाई सदुृढ बनाउने  
५  समाजको आिलुनकीकरणमा सहयोग गरी देश लनमााणका लनशम्त मानव संसािनको ववकास गने 

६  प्राकृलतक वातावरण र राविय सम्पदाको संरक्षण र सदपुयोग गना सहयोग गदै पयाटन प्रवद्धानमा सहयोग 

गने नागररक तयार गने  

७  सामाशजक समानता र न्द्यायबारे शचन्द्तन गदै तदनरुूपको आचरण ववकास गने र समावेशी समाज 

लनमााणमा मदत गने 

८  स्थानीय, राविय तथा अन्द्तरााविय पररवेशअनकूुि शाशन्द्त, मैत्री, सद्भाव, सहीष्णतुा र ववश्व बन्द्ितु्वको 
भावनाको ववकास गरी तदनरुूपको आचरण गने गराउने र हरेक प्रकारका द्वन्द्द्व व्यवस्थापनका िालग 

सक्षम नागररक तयार गने 

९  आिलुनक सूचना प्रववलिसँग पररशचत भई त्यसको प्रयोग गना सक्ने ववश्व पररवेश सहुाउँदो दक्ष जनशशि 

तयार गने  

१० राि, रावियता, िोकतन्द्त्र, मानव अलिकारप्रलत सम्मान गने, समािोचनात्मक तथा रचनात्मक सोच 

भएका, लमतव्ययी, स्वालभमानी तथा अरूिाई सम्मान गने र आफू नेपािी भएकामा गौरव गने नागररक 

तयार गने  

११ नेपािी किा, सौन्द्दया, आदशा तथा वैशशष्यहरूको संरक्षण, संविान र ववस्तारतफा  अलभप्ररेरत नागररक 

तयार गना मदत गने  

१२  प्राकृलतक एवं दैवी प्रकोपप्रलत सचेत रही सम्भाववत जोशखम न्द्यूनीकरण गना सक्षम नागररक तयार  
गने । 

मालथ उशल्िशखत ववद्यािय शशक्षाको राविय उद्देश्यहरू हालसि गना सहयोग पगु्ने गरी राविय पाठ्यक्रम र 
स्थानीय पाठ्यक्रम बनाई िागू गनुा पने हनु्द्छ । साथै राविय पाठ्यक्रमिे समेट्न नसकेको स्थानीय 

आवश्यकता एवं ववशशष्टतािाई सम्बोिन गना स्थानीय पाठ्यक्रमको अपररहायाता गरी स्थानीय पाठ्यक्रम 

लनमााण गरी कायाान्द्वयन गना गराउन ववलभन्न नीलतगत व्यवस्था लनमााण गरी कायाव्यवहारमा िागू हुँदै आएको 
छ । 

१.३. ववद्यािय शशक्षाको तहगत संरचना 
राविय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७५ िे ववद्यािय शशक्षािाई आिारभतू र माध्यलमक गरी दईु तहमा ववभाजन गरेको 
छ । वतामान ववद्यािय शशक्षा संरचनामा एक विा अवलिको प्रारशम्भक बािशशक्षा तथा कक्षा एकदेशख आठसम्म 
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गरी जम्मा नौ विाको शशक्षािाई आिारभतू र कक्षा ९ देशख १२ सम्मको चार विा अवलिको शशक्षािाई माध्यलमक 

शशक्षा कायम गररएको छ । माध्यलमक शशक्षा सािारण र प्राववलिक तथा व्यावसावयक गरी दईु िारको हनुे 
व्यवस्था गरेको छ । बािबालिकाहरूको उमेर,  लसकाइ क्षमतास्तर तथा बािमनोववज्ञानसमेतिाई आिार मानी 
ववद्यािय शशक्षाको तहगत र कक्षागत संरचना लनिाारण गररएको छ। 

१.४. ववद्यािय शशक्षाको पाठ्यक्रम संरचना र स्थानीय पाठ्यक्रम 

ववद्यािय शशक्षाको िालग राविय पाठ्यक्रम िेरै र थोरै पूरकको रुपमा स्थानीय पाठ्यक्रमिे समेट्न ेव्यवस्था 
गरेको देशखन्द्छ । कक्षा १ देशख ८ सम्म एक वविय स्थानीय ववियवस्त ु -वविय_ पठनपाठन गना सवकने र 
बाँकी सबै ववियहरू राविय पाठ्यक्रम अनसुार पठनपाठन गदै आइरहेको छ । कक्षा ९ र १० को दईु 

ववियहरू ऐशच्छक वविय हनु ेर यी ववियहरू समेत रावि«य पाठ्यक्रममा नै समावेश भएका छन ्। मौजदुा 
ववद्यािय शशक्षाको पाठ्यक्रम संरचना हेदाा कक्षा १–३, कक्षा ४–५, कक्षा ६–८, कक्षा ९–१० र कक्षा ११–

१२ गरी पाँच तह वा समूहमा ववभाजन गरेको देशखन्द्छ । साथै राविय पाठ्यक्रम पलन यी ५ तह अनसुार नै 

लनमााण गरी कायाान्द्वयन गरेको देशखन्द्छ ।  

आिारभतू शशक्षा -कक्षा १–३_ कक्षाको िालग कूि ६०० पूणााङ्क जम्मा ६ वटा वविय -प्रत्येकको १०० 

पूणााङ्क_ राशखएको साप्तावहक जम्मा २६ पाठ्यिण्टा र वाविाक भने ८३२ पाठ्यिण्टा तोवकएको छ । 

त्यसैगरी, नेपािी र स्थानीय वविय वा मातभृािाको साप्तावहक ५÷५ पाठ्यिण्टा र वाविाक जम्मा १६० 

पाठ्यिण्टा र अन्द्य ववियको साप्तावहक ४÷४ पाठ्यिण्टा र वाविाक १२८ पाठ्यिण्टाको दरिे पठनपाठन 

गराउन ेउल्िेख गररएको छ । 

आिारभतू शशक्षा -कक्षा ४–५_ कक्षाको िालग कूि ७०० पूणााङ्क जम्मा ७ वटा वविय -प्रत्येकको १०० 

पूणााङ्क_ राशखएको साप्तावहक जम्मा ३२ पाठ्यिण्टा र वाविाक भने १०२४ पाठ्यिण्टा तोवकएको छ । त्यसै 

गरी, स्थानीय वविय वा मातभृािाको साप्तावहक ४ पाठ्यिण्टा र वाविाक जम्मा १६० पाठ्यिण्टा, स्वास््य, 

शारीररक तथा लसजानात्मक किा ववियको साप्तावहक ३ पाठ्यिण्टा र वाविाक जम्मा ९६ पाठ्यिण्टा, र 
अन्द्य ववियहरूको साप्तावहक ५ र वाविाक १६० पाठ्यिण्टाको दरिे पठनपाठन गराउने व्यवस्था गररएको 
छ ।  

आिारभतू शशक्षा -कक्षा ६–८_ कक्षाको िालग कूि ७०० पूणााङ्क जम्मा ७ वटा वविय -प्रत्येकको १०० 

पूणााङ्क_ राशखएको साप्तावहक जम्मा ३२ पाठ्यिण्टा र वाविाक भने १०२४ पाठ्यिण्टा तोवकएको छ । 

त्यसैगरी, स्थानीय वविय वा मातभृािाको साप्तावहक ५ पाठ्यिण्टा र वाविाक जम्मा १६० पाठ्यिण्टा, 
स्वास््य, शारीररक तथा लसजानात्मक किा ववियको साप्तावहक ३ पाठ्यिण्टा र वाविाक जम्मा ९६ 

पाठ्यिण्टा, र अन्द्य ववियहरूको साप्तावहक ५ र वाविाक १६० पाठ्यिण्टाको दरिे पठनपाठन गराउन े

व्यवस्था गररएको छ । आिारभतू तहको कक्षा १ देशख ८ सम्म नै एक वविय स्थानीय वविय वा अन्द्य वविय 

१०० पूणााङ्ककको ऐशच्छक वविय पठनपाठन गराउने व्यवस्था गरेको छ ।   

सािारण शशक्षा िारमा माध्यलमक तहको शशक्षा -कक्षा ९–१०_ कक्षाको िालग कूि ८०० पूणााङ्क जम्मा ८ 

वटा वविय -प्रत्येकको १०० पूणााङ्क_ राशखएको साप्तावहक जम्मा ३९ पाठ्यिण्टा र वाविाक भने १२८ 
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पाठ्यिण्टा तोवकएको छ । त्यसैगरी, स्वास््य, जनसङ््या  तथा वातावरण ववियको साप्तावहक ४ 

पाठ्यिण्टा र वाविाक जम्मा १२८ पाठ्यिण्टा र अन्द्य सबै ववियहरूको साप्तावहक ५ र वाविाक १६० 

पाठ्यिण्टाको दरिे पठनपाठन गराउने व्यवस्था गररएको छ । साथै जम्मा ८ वविय मध्ये ६ वविय 

अलनवाया र २ वविय ऐशच्छक वविय पठनपाठन गराउन ुपने व्यवस्था गरेको छ ।   

१.५. स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााणको आिार तथा मान्द्यता 
राविय पाठ्यक्रम प्रारूपिे नपेािमा ववद्यािय शशक्षाका िालग पाठ्यक्रम लनमााण गदाा लनम्न लिशखत सैद्घाशन्द्तक 

आिारमा रहेर तयार गनुा पने औल्याएको छः 
(क) पाठ्यक्रमिे बािबालिकाको शारीररक,वौवद्घक, आध्याशत्मक र सांस्कृलतक पक्ष ववकास गदै उनीहरूिाई 

शजम्मेवारी बोि गने अवसर हालसि हनुे अवस्था लसजाना गने ववश्व बजारमा प्रलतस्पिी, सञ्चार तथा सूचना 
प्रववलिको ज्ञान भएका, समूहमा काम गना सक्ने, हरेक ववववितािाई सम्मान गने र समािोचना तथा 
लसजानात्मक अलभव्यशिको लसप भएका जनशशि तयार गनेतफा  पाठ्यक्रम केशन्द्रत गने । 

(ख) ववद्याथीका ववववि आवश्यकता र चाहनािाई पूरा गना स्थानीयतािाई स्थान ददई सान्द्दलभाक बनाउन 

स्थानीय आवश्यकतामा आिाररत पाठ्यक्रमको ववकास गने । 

(ग) ववद्याियिे राविय पाठ्यक्रमको संरचनालभत्र रही स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााण तथा कायाान्द्वयनका िालग 

प्राववलिक तथा व्यवस्थापकीय रूपमा सहयोग गरी स्थानीय संस्थाको क्षमता ववकास  

गने । 

त्यसैगरी वतामान नेपािको संवविानिे प्रत्याभतू गरेको मौलिक हकहरू जस्तैः शशक्षा सम्बन्द्िी हक - िारा 
३१, भािा तथा संस्कृलतको हक – िारा ३२), िारा २२१, २२६ र अनसूुची–८ िे स्थानीय तहिाई ददएको 
व्यवस्थापकीय अलिकार, पन्द्रौँ योजनाको अविारणा पत्र (२०७६÷०७७–२०७९÷०८०), स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४, राविय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०६३, राविय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७५, आिारभतू तह 

(कक्षा १-३) को पाठ्यक्रम, २०७५, आिारमूत शशक्षा पाठ्यक्रम (कक्षा ६-८), २०७७, माध्यलमक शशक्षा 
पाठ्यक्रम (कक्षा ९-१०), २०७१, स्थानीय पाठ्यक्रम ववकास तथा कायाान्द्वयन मागादशान, २०७६, अलनवाया 
तथा लनःशलु्क शशक्षा सम्बन्द्िी ऐन, २०७५,  गाउँपालिकाको शैशक्षक व्यवस्थापन कायाववलि २०७५, र शशक्षा 
लनयमाविी, २०७४ जस्ता महत्त्वपूणा नीलतगत व्यवस्थाको आिारमा स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााण गरी ववद्यािय 

तहको शशक्षामा िागू गना सवकने अवस्था रहेको छ ।  

ववद्यािय शशक्षामा स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााण एवं कायाान्द्वयन गनाको िालग शशक्षा मन्द्त्रािय अन्द्तगात पाठ्यक्रम 

ववकास केन्द्रिे ववलभन्न नीलतलनदेशशका एवं मागादशानहरू बनाई सोही अनसुार गना गराउन सम्बशन्द्ित 

लनकायहरूिाई लनदेशशत गरेको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााण तथा कायाान्द्वयनको िालग केन्द्रिे स्थानीय 

पाठ्यक्रम ववकास तथा कायाान्द्वयन मागादशान २०७६, िागू गरेको छ । यस मागादशानिे लनम्नलिशखत 

मान्द्यताका आिारमा स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााण हनुे र गनुापने व्यवस्था गरेको छः 
• स्थानीय आवश्यकताका ववियवस्तिेु स्थान पाउन े

• स्थानीय ववियवस्तमुा आिाररत हनुे 
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• पाठ्यक्रम स्थानीय तहबाटै ववकास हनुे 
• स्थानीय भौलतक र मानवीय स्रोतको उपयोग हनुे 
• पाठ्यक्रमप्रलत सरोकारवािाको अपनत्व रहने 
• पाठ्यक्रम ववकास र कायाान्द्वयनमा पहुँच तथा प्रभावकाररता अलभवृवद्घ हनु े

• ववद्यािय र समदुायको सम्बन्द्ि सदुृढ हनुे 
• कम मूल्यका र सहज उपिधि हनुे स्थानीय सामग्रीको प्रयोग हनुे 
• सरोकारवािाको सवक्रय सहभालगता रहने । 

१.६. स्थानीय पाठ्यक्रमको औशचत्य 

स्थानीय तह स्तरका व्यवसाय, पेसा एवं रोजगारिाई सम्बोिन गदै अन्द्तराविय रोजगारीतफा  उन्द्मखु, 

उत्पादनमखुी र लसपयिु नागररक तयार गनुा, नेपािी किा, सौन्द्दया, आदशा तथा ववशशवष्टताको संरक्षण, सम्विान र 

ववस्तारतफा  अलभप्ररेरत नागररक तयार गनुा, समाजको आिलुनकीकरणमा सहयोग गरी देश लनमााणका लनशम्त मानव 

संसािनको ववकास गनुा शशक्षाको वतामान राविय आवश्यकता हो । केन्द्रीय तहमा लनमााण गररने पाठ्यक्रमबाट 

मात्र सोअनरुूपको उद्देश्य पूरा गना सम्भव र पयााप्त हनु नसक्न ेभएकािे त्यो अभाव पररपूलताको िालग स्थानीय 

पाठ्यक्रमको आवश्यकता पदाछ । राविय तथा अन्द्तरााविय पररवेश र सन्द्दभाको अध्ययनबाट स्थानीय 

आवश्यकतािाई सम्बोिन गना स्थानीय पाठ्यक्रमको प्राविान आवश्यक भइसकेको त्य ववलभन्न अध्ययन तथा 
प्रलतवेदनिे औलँ्याएको आिारमा पलन स्थानीय पाठ्यक्रमको औशचत्य पवुष्ट हनु्द्छ । 

स्थानीय पाठ्यक्रम ववकास तथा कायाान्द्वयन सम्बन्द्िी मागादशान, २०७६ मा उल्िेख भए अनसुार स्थानीय 

पाठ्यक्रम लनमााण र कायाान्द्वयनको औशचत्य लनम्नानसुार रहेका छन ्। 

• पाठ्यक्रमका माध्यमबाट स्थानीय तहका आवश्यकतािाई सम्बोिन गरी लसकाइिाई व्यावहाररक र 

प्रभावकारी तलु्याउन,ु 

• एक स्थान, क्षते्र, व्यशिको ज्ञानिाई अको स्थान, क्षते्र, व्यशिमा अनकुरण गरी अनभुव साटासाट गरी 
उत्पादनमूिक ज्ञान, लसप, प्रववलिको ववस्तार गनुा, 

• स्थानीय तहका किा, संस्कृलत, परम्परा, पयाटकीय क्षेत्र, लसप, भािा आददको संरक्षण र संविान गनुा,  
• स्थानीय किा कौशि, व्यवसाय, प्राकृलतक सम्पदा तथा संस्कृलतको जानकारी गराई त्यस अनरुूपको 

व्यवहार गना सक्ने तलु्याउन,ु  

• स्थानीय आवश्यकतािाई सम्बोिन गना सक्ने भएकािे स्थानीय सोकारवािािाई शजम्मेवारी बोि 

गराउन,ु 

• भौगोलिक, जातीय, िैविक, भाविक, सामाशजक, आलथाक, सांस्कृलतक, िालमाक, प्राकृलतक ववववितािाई 

सम्बोिन गनुा, 
• स्वाविम्बी एवं आत्मलनभार हनु ेढिको शशक्षा प्रदान गरी रोजगारउन्द्मखु नागररक तयार गनुा,  

आयआजान, श्रमप्रलत सम्मान, कामप्रलत िगाव बढाउन सहयोग पयुााउन ु 

• स्थानीय स्रोत र सािनको अलिकतम पररचािनबाट कम खचामा शशक्षा ददन,ु 
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• स्थानीय ववियवस्त ुसमावेश गनुापने आवश्यकतािाई सम्बोिन गनुा,  
• आिलुनक र बािमैत्री वातावरणमा बािबालिकािाई व्यावहाररक ज्ञान लिन ेअवसर लसजाना गनुा, 
• स्थानीय ज्ञान, लसप र प्रववलििाई ववश्वव्यापीकरण गनुा,  
• ववश्वव्यापी ज्ञान, लसप र प्रववलििाई स्थानीयकरण गनुा,  
• स्थानीय तहमा िकेुर बसेका ज्ञान, लसप र प्रववलििाई उजागर गनुा, 
• परम्परागत पेसा, व्यवसाय र प्रववलििाई जगेनाा गना र ववकास गना सहयोग पयुााउन ु। 

नेपािमा सङ्घीय व्यवस्थाका माध्यमबाट आम जनसमदुायिाई नीलत लनमााणमा आलिकालिक सहभागी गराउन,े 

उि नीलतलनयमको कायाान्द्वयन गराउन े र त्यसको प्रलतफि समेत जनसमदुायिे नै उपभोग गना पाउन े

व्यवस्थािाई महत्त्व ददइएको छ । स्थानीय मूल्य, मान्द्यता, िमा, परम्परा, संस्कृलत, स्रोतसामग्रीको संरक्षण, 

संविान, पररचािन र ववकास गनाका िालग मागालनदेश गने र स्थानीय तहको क्षमताववकासमाफा त ् राज्यको 
आलथाक, सामाशजक, सांस्कृलतक र राजनीलतक क्षेत्रमा आवश्यक पने सक्षम, सचेत र इमानदार नागररक तयार गदै 

शशक्षािाई स्थानीय पररवेशअनरुूप व्यवहारसँग जोड्ने मागाशचत्र तयार गनुा पने कारण पलन स्थानीय पाठ्यक्रमको 
लनमााण गरी  कायाान्द्वयन गनुा पने औशचत्य रहेको छ । 

१.७. स्थानीय  पाठ्यक्रम  लनमााण ववलि  तथा  प्रवक्रया 
दोिखा शजल्िाको वैतेश्वर गाउँपालिकाका ववद्याियहरुका िालग स्थानीय पाठ्यक्रम २०७८ नामक स्थानीय 

वविय अध्ययन–अध्यापन गना,  गराउनको िालग यो स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पाररएको हो। गाउँपालिकाको 
स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााण कायादि गठन गरी सो कायादिमाफा त स्थानीय पाठ्यक्रमको आवश्यकता पवहचान 

गने काया सम्पन्न भयो । तत्पश्चात ववज्ञहरूको टोिीिाई पररचािन गरी लनम्न ववलि एवं प्रवक्रयाहरू पूरा गरी यो 
स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गररएको छ ।  

• ववज्ञ टोिी र गाउँपालिका प्रलतलनलि तथा कायादिबीच स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााणको उद्देश्य, 

आवश्यकता, अपेक्षा, ववियगत क्षेत्रको सम्बन्द्िमा छिफि ।  

• गाउँपालिकाको सबै ववद्याियहरूका प्रिानाध्यापक, ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्ष, 

पालिकाका वडा अध्यक्ष एवं स्थानीय सरोकारवािाहरूका प्रलतलनलिहरूबाट स्थानीय ववियको कक्षागत 

वविवस्तहुरूको क्षते्र, उपक्षेत्र,  क्षेत्रगत ववशशष्ट उद्देश्य लनिाारण, अपेशक्षत लसकाइ उपिशधि,  स्थानीय 

ववियवस्त,ु संभाववत शशक्षण लसकाइ वक्रयाकिापहरू, मूल्याङ्कन ववलि तथा पाठ्यभार सम्बन्द्िी सूचना 
तथा त्यहरू सङ्किन गने काया भयो ।  

• संकलित सूचना तथा जानकारीहरूिाई सिदठत, व्यवशस्थत गदै पाठ्यक्रमको तोवकएको ढाँचामा राखेर 

पाठ्यक्रम लनमााण सलमलतका ववज्ञ टोिीबाट मस्यौदा तयारी गरी सो मस्यौदा उपर थप पाठ्यक्रम ववज्ञहरू 

र ववियगत ववज्ञहरूसँग छिफि र सल्िाहसझुाब एवं पषृ्ठपोिण सङ्किन गररयो । तत्पश्चात ् दोस्रो 
मस्यौदा तयार गरी पनुः पाठ्यक्रम ववज्ञहरू र ववियगत ववज्ञहरूसँग छिफि गरी तेस्रो मस्यौदा तयार 

गररयो । 
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• कायादि, गाउँपालिकाका ववद्यािय, ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र अन्द्य स्थानीय सरोकारहरूको 
संयिु अन्द्तवक्रा यामा तेस्रो मस्यौदा प्रस्ततु गरी स्थानीय सरोकारवािाहरूको सहभालगतामा मस्यौदा 
उपर दफाबार छिफि गरी वविय क्षते्र, ववियवस्त,ु उद्दशे्य, शशक्षण ववलि, मूल्याङ्कन िगायत सबै 

ववियहरूिाई टुङ्याउने काया गररयो ।  

• स्थानीय सरोकारवािाहरूको अन्द्तवक्रा या, गाउँपालिका र कायादिबाट प्राप्त पषृ्ठपोिण र सल्िाह 

सझुाबहरूिाई समेटी अको मस्यौदा तयार गरी ववज्ञहरूसाम ुप्रस्ततु गरी छिफि गररने छ । तत्पश्चात ्

ववज्ञहरूको सल्िाह सझुाब समेटी अशन्द्तम मस्यौदा कायादि तथा गाउँपालिकािाई पेश गररयो ।   

• सो अशन्द्तम स्वरुपको पाठ्यक्रमिाई कायादििे लसफाररस गने र गाँउकायापालिकाबाट स्वीकृत भएपलछ 

स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााणको काम सम्पन्न हनुछे । तत्पश्चात ्गाँउ कायापालिकाको लनणाय बमोशजम यो 
पाठयक्रम कायाान्द्वयनमा आउनेछ । 
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पररच्छेद – दईु 

वैतेश्वर गाउँपालिकाको स्थानीय पेसा, व्यवसाय, िमा-संस्कृलत र सम्पदामा आिाररत स्थानीय 

पाठ्यक्रम 

२.१ वैतेश्वर गाउँपालिकाको पररचय 

वैतेश्वर गाउँपालिका वतामान संिीय संरचनामा नेपािको संवविानको िारा २९५ को उपिारा ३ वमोशजम 

बागमती प्रदेश अन्द्तगात दोिखा शजल्िामा अवशस्थत एक स्थानीय तह हो । साववकको कावे्र, नाम्द,ु लमगे, 

क्षेत्रपा र गैररमदुी गाँउ ववकास सलमलत लमिेर बनेको यो गाउँपालिकामा आठ वटा वडाहरु रहेका छन ्। 

पाँडुडाँडा- पालिकाको सदरमकुाम- सबै वडाहरुको केन्द्रमा अवशस्थत छ । ८०.४१ वगा वक.मी क्षेत्रफिमा 
रहेको यो पालिका दोिखा शजल्िाको सानो र लमिेको पालिका हो । समनु्द्र सतहबाट कररव ८८६ मी 
गोपीखोिाको वगर र तामाकोसी नदीको सिम देशख  पालिकाको भगूोि शरुु भएर हनमुन्द्ते डाँडा ३०४७ मी 
को उचाइ सम्म फैलिएको छ । पालिकाको अक्षांस र देशान्द्तर २७.६३ र ८६.१२ रहेको छ । भौगोलिक 

वववविता र जैववक.ववववितािे िलन पालिकामा खेती योग्य जलमन रहेकोिे प्रायः: वस्तीहरु बाक्िा छन।् 

पयाावरणीय दृवष्टकोणिे पालिका मानव वसोवासको िालग उपयिु देशखन्द्छ । क्षत्री, ब्रह्माण, तमाङ, साकी, 
नेवार, शेपाा, कामी, दमाई, भजेुि, शजरेि, थामी जालतका मालनसहरु वहन्द्द,ु वौध्द र वक्रशश्चयन िमा र 

संस्कृलतअनसुारको ररती, परम्परा र संस्कारमा हकँुदै, रमाउँदै ववश्व बन्द्ितु्वको भावना अनसुारको अनपुम 

उदाहरणको रुपमा वसोवास गरररहेका छन ् ।दशै, लतहार,ल्होसार , वक्रसमस, साउन े सङ्ग्रान्द्ती, मािे 

सङ्ग्रान्द्ती, जनै पूशणामा , तीज जस्ता पवाहरु सामूवहकरुपमा मनाउँछन ् । कृवि तथा पशपुािन, व्यापार, 

सरकारी जालगर, बैदेशशक रोजगार यहाँका मालनसहरुको प्रमखु पेसा तथा व्यवसाय रहेको छ । कृवि, पश ुर 

खानीमा आिाररत साना उद्योगहरु सहकारी तथा बैंकको आलथाक सहयोगमा सञ्चालित छन ्।मैनापोखरी, 
खावा, िहरेमाने पालिकाका प्रमखु व्यापारी केन्द्रहरु हनु ्। पूवामा शजरी नगरपालिका, पशश्चममा लभमेश्वर 

नगरपालिका, उत्तरमा गौरीशंकर गाउँपालिका र दशक्षणमा तामाकोसी गाउँपालिका रहेको यो पालिका शजरी 
जाने प्रमखु नाकाको रुपमा रहेको छ । 

पालिकाको वाड नं ६ मा रहेको वैतेश्वर महादेवको मशन्द्दरको नामबाट पालिकाको नाम राशखएको छ । यो 
वाहेक हनमुन्द्तेश्वर, कैिेश्वर, डाडडुडगेश्वर, बैशाखेश्वर महादेवका मशन्द्दरहरु र गमु्वाहरु प्रमखु िालमाक 

तीथास्थिहरु र कका िे गफुा, कािािारी छाँगा, यासाा खोिा, तामाकोसी नदी , देउरािी डाडँा र हररयािी 
जिि र जििमा बासस्थान बनाएका जीवहरु र वनस्पलतहरु पालिकाका प्रमखु प्राकृलतक सम्पदा हनु ्। 

पालिका लभत्र २९ वटा प्राथलमक तहदेशख उच्च मा. वव. तह सम्मका कक्षाहरु सञ्चािन हनुे मा. वव. हरु, २ 

वटा शशक्षा शाश्त्र सङ्कायका किेजहरु र १ प्राववलिक िार अन्द्तगात लसलभि इशन्द्जलनयररड्ग ववियका कक्षा 
सञ्चािन हनुे प्राववलिक ववद्याियहरु छन ् । प्रायः: सबै वडाहरुमा रहेका बचत तथा ऋण, कृवि र 

बहउुद्देश्यीय सहकारीहरु र बैंवकड्ग सेवा माफा त ्जनताको आलथाक गलतववलिहरु सञ्चालित छन ्।पालिकाको 
साक्षरता प्रलतशत ......... र प्रलतव्यशि आय .......... रहेको छ भने जन िनत्व  ........... प्रलत वगा वक.मी रहेको छ  । 
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२.२.स्थानीय पाठ्यक्रमको पररचय 

प्रस्ततु पाठ्यक्रम वैतेश्वर गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका ववद्याियहरूको आिारभतू तह (कक्षा १–८) को िालग 

स्थानीय वविय (वैतेश्वरको पवहचानः स्थानीय पेसा, व्यवसाय, संस्कृलत र सम्पदाको सम्मान) को िालग तयार 

गररएको हो । यसमा राविय पाठ्यक्रममा नसमेवटएका र समेट्न सम्भव नभएका स्थानीय ववियवस्तहुरू उल्िेख 

गररएको छ । यस पाठ्यक्रममा समावेश भएका ववियवस्तहुरूिे ववद्याथीहरूिाई दोिखा शजल्िाको वैतेश्वर 

गाउँपालिकाको पवहचान तथा यहाँको भगूोि, समदुाय, मौलिक किासंस्कृलत, सामाशजक आलथाक जीवन, स्थानीय 

स्रोतसािन आददको जानकारी गराउनकुो साथै भववष्यमा असि, सक्षम, आत्मलनभार र उद्यमशीि नागररक तयार 

गना आवश्यक जीवन जीउने र समय सापेक्ष प्रलतस्पिाात्मक ज्ञान, लसप, सक्षमता र सकारात्मक सोंच ववकास गना 
टेवा पयुााउने छ ।  

वतामान अवस्थामा ववश्वव्यापीकरण र स्थानीयकरणको ज्ञान, लसप र प्रववलििाई पाठ्यक्रमिे संयोजन गनुापने 

भएकोिे राविय पाठ्यक्रम प्रारूपमा स्थानीय आवश्यकतामा आिाररत शशक्षा ददन ुपने कुरामा स्थानीय पाठ्यक्रम 

ववकास तथा कायाान्द्वयन सम्बन्द्िी मागादशान, २०७६ िे उल्िेख गरेको छ । यही अविारणागत आिारमा रहेर 

दीगो ववकासका िक्ष्यहरूिाई स्थानीयकरण गरी हालसि गने सोच यस स्थानीय ववियको पाठ्यक्रममा राशखएको 
छ । आम ववश्विे साझा एवं सामूवहक प्रयत्नबाट सन ्२०३० सम्ममा हालसि गना चाहेको जम्मा १७ वटा दीगो 
ववकास िक्ष्यहरू मध्ये नेपाििे हालसि गने १६ वटा िक्ष्यहरु रहेका छन ् । नेपाििे हालसि गने दीगो 
ववकासका अलिकांश िक्ष्यहरू हालसि गना सोही अनसुार यस स्थानीय पाठ्यक्रममा वविय वस्तहुरू छनौट 

गररएको छ । यस पाठ्यक्रमको कायाान्द्वयनिे अन्द्ततोगत्वा यी िक्ष्यहरू स्थानीयकरण भई समदुाय स्तरमा पलन 

प्राप्त हनुे र रावियस्तरमा पलन टेवा पगु्न ेअपेक्षा गररएको छ ।  

वैतेश्वरको पवहचानः स्थानीय पेसा, व्यवसाय, संस्कृलत र सम्पदाको सम्मान नामक यस स्थानीय ववियिे ववशेि गरी 
वैतेश्वर गाउँपालिका लभत्रका बालसन्द्दाहरूको व्यशिगत जीवनमा र समदुायस्तरमा ती दीगो ववकासका िक्ष्यहरू 

हालसि गने व्यावहाररक शशक्षाको खाचँोिाई पररपूलता गना सरि, सहज र प्रभावकारी ढििे मागालनदेश गने अपेक्षा 
गररएको छ । स्थानीय एवं राविय आवश्यकता, ववज्ञान, किा, संस्कृलत, मौलिकता, पवहचान, अपनत्व र 

आत्मस्वालभमानिाई मखुररत गने गरी बािववकास, बािमनोववज्ञान, बािमैत्री एवं बािकेशन्द्रत लसकाइ ववलि, 

ज्ञान, लसप र सकारात्मक प्रवृलतको ववकास, सैद्धाशन्द्तक भन्द्दा व्यावहाररक पक्षिाई अलिकतम महत्त्व, 

लसद्धान्द्तिाई व्यवहारमा उतादै प्रलतफिमखुी अभ्यासमा आिाररत मूल्याङ्कन पद्धलतको प्रवद्धान जस्ता मूिभतू 

ववशेिता यस पाठ्यक्रमिे समेटेको छ । 

यसिे ववद्यािय पाठ्यक्रमको सैद्धाशन्द्तक आिार, व्यावहाररक पक्ष र लनशश्चत मापदण्डिाई अविम्बन गनुाका साथै 

सयम सापेक्ष वस्तगुत र व्यावहाररक बनाउन आवश्यक ववलि एवं प्रवक्रया अपनाएर संशोिन, समायोजन र 

सशम्मिन गना सवकने गरी यसिाई िशचिो र पररवतानशीि हनुे गरी तयार गररएको छ । 



10 
 

२.३. स्थानीय पाठ्यक्रमको ववशिेता 
स्थानीय वविय  वैतेश्वरको पवहचान, संस्कृलत र सम्पदाको सम्मानको पाठ्यक्रमको मु् य ववशिेताहरू लनम्नानसुार 

रहेका छनः्  
• आिारभतू तह (कक्षा १ देशख ८ सम्म) को राविय पाठ्यक्रमको प्रारुपको प्राविानिाई आिार मानी यो 

स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गररएको छ ।  

• ववद्यािय शशक्षाको आिारभतू तह (कक्षा १ देशख ८ सम्म) को िालग स्थानीय पाठ्यक्रम समावेश गररएको 
छ । 

• राविय पाठ्यक्रम प्रारुपिे लनिाारण गरे बमोशजम नै कक्षा १ देशख ८ सम्मिाई स्थानीय पाठ्य ववियगत 

क्षेत्रको ववशशष्टतािाई मध्यनजर गरी यस स्थानीय पाठ्यक्रमिाई जम्मा ३ वटा तहहरू (कक्षा १–३, 

कक्षा ४–५ र कक्षा ६–८ मा ववभाजन गररएको छ ।  

• कक्षागत उन्नलतसँग सामन्द्जस्य हनुे गरी तल्िो कक्षाबाट मालथल्िो कक्षामा ववियवस्तहुरूिाई क्रमशः 
“सामान्द्यबाट ववशशवष्टकृत” र “सूक्ष्मबाट बहृत” बनाउँदै िलगएको छ । 

• यस पाठ्यक्रमिे जम्मा लनम्न १३ वटा ववियगत क्षेत्र समेटेको छः  
१.  स्थानीय तहको पररचय 

२.  स्वास््य सरसफाइ 

३.  खाद्यान्न  तथा पोिण 

४.  सदाचार, नैलतकता र सामाशजक मूल्य-मान्द्यता 
५.  कृवि, जडीबटुी, पशपुािन,  पेसा व्यवसाय तथा उद्यमशीिता   
६.  स्थानीय ज्ञान, लसप तथा प्रववलि 

७.  मातभृािा, संस्कृलत र  चाडपवा  
८.  स्थानीय खेिकुद, मनोरञ्जन र किा सावहत्य 

९.  िालमाक, सांस्कृलतक, पयाटकीय स्थि 

१०.  समानता, समावेशीता  र सामाशजक न्द्याय  

११.  सामाशजक रुपान्द्तरण, िोकतन्द्त्र र संिीयता 
१२.  जीवनोपयोगी लसप 

१३.  सहकारी 
• तहवृवद्धसँगै ववियहरू पलन थप गररँदै िलगएको छ । यी ववियहरू मध्ये पवहिो तह (कक्षा १–३) मा ११ 

वटा ववियहरू, दोस्रो तह (कक्षा ४–५) र  तेस्रो तह (कक्षा ६–८) मा १३ वटा ववियहरू  

• प्रत्येक ववियमा सैद्धाशन्द्तक र प्रयोगात्मक दबैु पक्षहरू समावेश गररएका छन ्। तसथा हरेक ववियमा 
बािबालिकािे सैद्धाशन्द्तक ज्ञान हालसि गनुाका साथै अभ्यास कायाबाट लसप तथा क्षमताको ववकास गने 

अपेक्षा गररएको छ ।  
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• ववियक्षेत्रगत वववविता, बह ु शशक्षण–लसकाइ ववलि, लनतान्द्त स्थानीय वविय देशख राविय र अन्द्तराविय 

ववियवस्त ुसमेत समावेश गररएका छन ्। 

२.४. पठनपाठनको माध्यम भािा 
ववद्याियमा शशक्षाको माध्यम नेपािी भािा, अङ्ग्रजेी भािा, वा मातभृािा भािा हनु सक्ने छ तर मातभृािाको 
कक्षाहरू भने सम्बशन्द्ित मातभृािामा नै ददन सवकन ेछ । स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बद्ध लसकाइ सहजीकरण प्रवक्रया 
सञ्चािन गदाा आिलुनक सूचना, सञ्चार तथा प्रववलिको प्रयोगिाई प्राथलमकता ददइन ेछ । 

२.५.स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाचँा 
यो स्थानीय पाठ्यक्रम वैतेश्वर गाउँपालिका क्षेत्रका आिारभतू ववद्याियहरूमा पठनपाठन गने गराउन े गरी 
लनम्नानसुार लनमााण गररएको छः 
शैशक्षक तह आिारभतू तह(कक्षा १–८ सम्म) 

पाठ्यक्रमको प्रकार  स्थानीय 

पाठ्यक्रम शीिाक वैतेश्वरको पवहचानः स्थानीय पेसा, व्यवसाय, संस्कृलत र सम्पदाको सम्मान 

पाठ्यक्रमको प्रकृलत  सैद्धाशन्द्तक र प्रयोगात्मक 

पूणााङ्क १०० 

पाठ्यिण्टा साप्तावहकः ४ जम्माः १२८ 

मूल्याङ्कन कक्षाः १-३ लनरन्द्तर मूल्याङ्कन सैद्धाशन्द्तकः २०% 

प्रयोगात्मकः ८०% 

 कक्षाः ४-५ लनरन्द्तर मूल्याङ्कनः ५०% 

आवलिक मूल्याङ्कनः ५०% 

सैद्धाशन्द्तकः ५०% 

प्रयोगात्मकः ५०% 

 कक्षाः ६-८ लनरन्द्तर मूल्याङ्कनः ४०% 

आवलिक मूल्याङ्कनः ६०% 

सैद्धाशन्द्तकः ६०% 

प्रयोगात्मकः ४०% 

 

२.६. स्थानीय ववियको ववियवस्त ु

यस स्थानीय पाठ्यक्रममा कक्षा वृवद्धसँगै ववियहरू पलन थप गदै िलगएको छ । वैतेश्वरको पवहचान ववियमा 
लनम्नानसुार ववियवस्तहुरू पठनपाठन गररन ेछ : 

 

 

तालिका ४: तह अनसुार स्थानीय ववियवस्तहुरू 

पवहिो तह (कक्षा १-३) 
क्र.सं. मु् य ववियवस्त ु

१ स्थानीय तहको पररचय 

२ स्वास््य र सरसफाइ 

३ खाद्यान्न तथा पोिण 

४ सदाचार, नैलतकता र सामाशजक मूल्य मान्द्यता 
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५ कृवि, जडीबटुी, पशपुािन,  पेसा व्यवसाय तथा उद्यमशीिता 
६ स्थानीय ज्ञान, लसप तथा प्रववलि 

७ मातभृािा, संस्कृलत र चाडपवा 
८ स्थानीय खेिकुद, मनोरञ्जन, किा र सावहत्य 

९ िालमाक, सांस्कृलतक, र पयाटकीय स्थि 

१० समानता, समावेशीता र सामाशजक न्द्याय 

११ सामाशजक रुपान्द्तरण, िोकतन्द्त्र र संिीयता 
दोश्रो तह (कक्षा ४-५) 

 मालथका सबै 

१२ थपः जीवनोपयोगी लसप  

१३ थपः सहकारी 
तेश्रो तह (कक्षा ६-८) 

 मालथका सबै 

२.७ स्थानीय पाठ्यक्रमको अपेशक्षत तहगत सक्षमता 
' वैतेश्वरको पवहचान' ववियको अध्ययन गरेर ववद्याथीहरूिे देहायका तहगत सक्षमता हालसि गने अपेक्षा यस स्थानीय 

पाठ्यक्रमिे राखेको छ। 

२.७.२ कक्षा  १-३ को तहगत सक्षमता 
यस तहको अन्द्तमा ववद्याथीहरू लनम्न लिशखत मूिभतू सक्षमताहरू हालसि गना समथा हनुेछनः् 

• व्यशिगत सरसफाइको बारेमा बोि, अलभव्यि र प्रदशान ÷अभ्यास गना, 
• स्थानीय कृवि तथा पशपुािन वक्रयाकिापहरूको बारेमा बोि गना, बताउन, र शचत्र कोरेर/हेरेर प्रस्ततुीकरण 

गना, 
• स्थानीय ज्ञान, लसप र प्रववलिबाट बनेका िरेि ुएवं कृवि प्रयोगका औजारहरू शचन्न, लतनको नाम र प्रयोग भन्न-

िेख्न र केहीको प्रयोग गना, 
• मातभृािामा िेखेर र बोिेर आफ्नो, पररवार र ववद्याियको सामान्द्य पररचय ददन, 

• स्थानीय िोकगीत र िोकनतृ्यको बारेमा बोि, अलभव्यि र प्रस्ततुीकरण गना । 

२.७.२ कक्षा  ४-५ को तहगत सक्षमता 
यस तहको अन्द्तमा ववद्याथीहरू लनम्न लिशखत मूिभतू सक्षमताहरू हालसि गना समथा हनुेछनः् 

• आफ्नो गाउँ/टोि र वैतेश्वर गाउँपालिकाको बारेमा बोि, अलभव्यि र प्रस्ततुीकरण गना, 
• आफ्नो िर र ववद्याियको सरसफाइको बारेमा बोि, अलभव्यि र अभ्यास गना, 
• स्थानीय कृवि तथा पशपुािन वक्रयाकिापहरू र त्यसका हनुे भएका उत्पादनहरूबारेमा बोि, अलभव्यशि र 

प्रस्ततुीकरण गना, 
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• स्थानीय ज्ञान, लसप र प्रववलिबाट बनेका िरेि ुएवं कृवि प्रयोगका औजारहरू शचन्न, लतनको नाम र प्रयोग भन्न-

िेख्न र उशचत प्रयोग गना, 
• आफ्नो, पररवार र ववद्याियको बारेमा मातभृािामा िेखेर, बोिेर र प्रस्ततुीकरण सामग्री प्रस्ततु गरेर 

अलभव्यि गना,  
• स्थानीय िोकगीत, िोकनतृ्य, िोक संस्कृलत, सामाशजक संस्कारको बारेमा बोि, अलभव्यि र प्रस्ततुीकरण 

गना, 
• स्थानीय तहमा रहेका सहकारीको बारेमा बोि, अलभव्यि र प्रस्ततुीकरण गना । 

 

२.७.३. कक्षा  ६-८ को तहगत सक्षमता 
यस तहको अन्द्तमा ववद्याथीहरू लनम्न लिशखत मूिभतू सक्षमताहरू हालसि गना समथा हनुेछनः् 

• गाउँपालिकाको ववववि पक्षको बारेमा बोि, अलभव्यि र प्रस्ततुीकरण गना, 
• व्यशिगत, िरपररवार र समदुायको पूणा सरसफाइ र स्वच्छता बारेमा बोि, अलभव्यि, प्रस्ततुीकरण र 

अभ्यास गना, 
• स्थानीय कृवि तथा पशपुािन वक्रयाकिापहरू, उत्पादनहरू र त्यसको महत्त्वको बारेमा बोि, अलभव्यशि, 

प्रस्ततुीकरण र अभ्यास गना, 
• स्थानीय ज्ञान, लसप र प्रववलिको प्रयोग, आवश्यकता र महत्त्वको बारेमा बोि, अलभव्यशि, प्रस्ततुीकरण र 

प्रयोग गना, 
• पररवार, ववद्यािय र आफ्नो समदुायको बारेमा मातभृािामा िेखेर, बोिेर र प्रस्ततुीकरण सामग्री प्रस्ततु गरेर 

अलभव्यि गना, 
• स्थानीय िोकगीत, िोकनतृ्य, िोक संस्कृलत, सामाशजक संस्कारको बारेमा बोि, अलभव्यि र प्रस्ततुीकरण 

गना, र 

• वैतेश्वरको िालमाक, सांस्कृलतक, पयाटकीय सम्पदा, स्थिहरूको बोरमा बझु्न, शचन्न, अलभव्यि गना र 

प्रस्ततुीकरण गना। 

 

२.८. स्थानीय पाठ्यक्रमको कक्षागत लसकाइ उपिशधिहरु 

२.८.१.कक्षा एकको कक्षागत लसकाइ उपिशधिहरु 

कक्षा एकको वैतेश्वरको पवहचानः स्थानीय पेसा, व्यवसाय, संस्कृलत र सम्पदाको सम्मान वविय अध्ययन पूरा 
गरेपलछ ववद्याथीहरू लनम्नलिशखत काया गना सक्षम हनुछेन ्:  

• आफू बलसरहेको गाउँठाउँ, गाउँपालिका र वडा नं. को नाम बताउन । 

• आफ्नो सामान्द्य सरसफाइ आफैँ  गना र चपीको प्रयोग गना । 

• सफा खानेकुरा वा  खानेकुरा सफा गरेर खान 

• वैतेश्वर गाउँपालिकाको ववद्याथी बसोबास गने क्षेत्रमा उत्पादन हनुे  खाद्यान्न, सागसधजी, फिफूि 

शचन्न कशम्तमा ३/३ वटा सम्मको नाम बताउन । 



14 
 

• आयालतत कम पोिणयिु र बजारको पत्र ुखानकुेराको सट्टा स्थानीय कृवि उत्पादन (खानेकुराहरू) र 

आयालतत कृवि उत्पादनको उपभोग गना । 

• आफून्द्दा ठूिािाई आदर, सम्मान गना, साइनो िगाएर बोल्न र आफू सरह र सानािाई माया गने 

बानी व्यवहाको प्रस्ततु गना । 

• राम्रो (असि) बोिी व्यवहार (सभ्य शधद, साथीहरूसँग लमिनसार हनुे, सहयोग गने, लमिेर बस्ने, 
खेल्न,े रमाइिो गने आदद) बानी व्यवहार प्रस्ततु गना । 

• आफ्नो समाज, जालत, समदुाय र कुििरानको भािा, असि मूल्यमान्द्यता, संस्कार संस्कृलत अनसुारको 
पाहनुा, आफन्द्त र मान्द्यजनिाई अलभवादन गना, साइनो िगाएर बोल्न । 

• वैतेश्वर गाउँपालिकाको ववद्याथी बसोबास गने क्षेत्रमा  गररने कृवि गलतववलिहरू (जस्तैः खेत जोत्न,े खेत 

रोप्ने, मकै छने, िान गोड्न,े िान काट्ने आदद) बताउन । 

• वैतेश्वर गाउँपालिकाको ववद्याथी बसोबास गने क्षेत्रमा  गररन ेपशपुािन सम्बन्द्िी गलतववलिहरू (जस्तैः 
कुखरुा–बाख्रा पाल्ने, गाईभैँसी पाल्न,े दूि दहुनुे, दही, मोही, शिउ बनाउने आदद) र ती उत्पादनको 
उपयोग बताउन । 

• वैतेश्वर गाउँपालिकाको ववद्याथी बसोबास गने क्षेत्रमा ववगत र वतामानमा अपनाएको ववलभन्न 

वकलसमको स्थानीय  लसप तथा प्रववलिहरू (कुनै ५ वटा) शचन्न र भन्न  । 

• वैतेश्वर गाउँपालिकाको ववद्याथी बसोबास गने क्षेत्रमा बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालतहरूको  
मातभृािा र आ-आफ्नो मातभृािामा आफ्नो पररचय र िरपररवारमा बोलिने कशम्तमा २० शधदहरू र 

५ वाक्यहरू बझु्न र भन्न । 

• वैतेश्वर गाउँपालिकाको ववद्याथी बसोबास गने क्षेत्रमा  बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालत ववशेिको 
सामाशजक संस्कार र संस्कृलतको बारेमा बताउन, आ-आफ्नो वेशभिूा शचन्न । 

• वैतेश्वर गाउँपालिकाको ववद्याथी बसोबास गने क्षते्रमा प्रचलित स्थानीय खेिकुदहरू मध्ये ३ वटाको 
नाम बताउन र कशम्तमा एउटा खेि खेल्न । 

• वैतेश्वर गाउँपालिकाको ववद्याथी बसोबास गने क्षेत्रमा  प्रचलित िोकगीत र िोकनतृ्यहरू मध्ये ३/३ 

वटाको नाम बताउन र कशम्तमा १/१ वटा िोकगीत गाउन र िोक नतृ्य प्रदशान गना । 

• वैतेश्वर गाउँपालिकाको ववद्याथी बसोबास गने क्षेत्रमा  प्रचलित िालमाक, सांस्कृलतक, पयाटकीय 

स्थिहरू मध्ये कुनै  २ वटाको नाम भन्न । 

• सबै जालत तथा समदुाय समान हो कुनै कुरामा भेदभाव, छुवाछुत गनुा हुँदैन भने्न बताउन र समानताको 
व्यवहार गना । 

• अपािता (फरक क्षमता) भएका, असहाय, वृद्धवृद्धा अन्द्य ववशेि सहयोग आवश्यक पने व्यशिहरूप्रलत 

राम्रो बोिी व्यवहार र सहयोग गना । 

• वैतेश्वर गा.पा.को नाम र जम्मा वडाहरूको सङ््या बताउन । 
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२.८.२.कक्षा दईुको कक्षागत लसकाइ उपिशधिहरु 

कक्षा दईुको वैतेश्वरको पवहचानः स्थानीय पेसा, व्यवसाय, संस्कृलत र सम्पदाको सम्मान वविय अध्ययन पूरा 
गरेपलछ ववद्याथीहरू लनम्नलिशखत काया गना सक्षम  हनुेछन ्:  

• आफू बलसरहेको ठाउँ, गाउँ, वडा र शजल्िाको नाम बताउन । 

• आफ्नो सामान्द्य सरसफाइ आफैँ  गना, चपीको सही प्रयोग गने ववकास, दैलनक हातमखु िनु र रुमाि 

वा सफा कपडािे पछु्न , र फोहोर, ढुिामाटो आदद छोएपलछ, ववद्याियबाट वा बावहर गएर फकेपलछ 

र चपी प्रयोग गरेपलछ साबनु पानीिे हात-खटु्टा िनु । 

• सफा खानेकुरा वा खानकुेरा सफा गरेर खान। 

• वैतेश्वर गा.पा.को ववद्याथी बसोबास गने क्षेत्रमा उत्पादन हनुे  खाद्यान्न, सागसधजी, फिफूिको ३/३ 

वटा सम्मको नाम बताउन, र शचन्न र त्यसको उपभोगबाट हनुे पोिण सिुार बारे भन्न । 

• आयालतत कम पोिणयिु र बजारको पत्र ुखानकुेराको सट्टा स्थानीय कृवि उत्पादन (खानेकुराहरू) र 

आयालतत पोिणयिु कृवि उत्पादनको उपभोग गना । 

• आफू भन्द्दा ठूिािाई आदर, सम्मान गने, साइनो िगाएर बोल्ने र आफू सरह र सानािाई माया गने । 

• राम्रो (असि) बोिी व्यवहार (सभ्य शधद, साथीहरूसँग लमिनसार हनुे, सहयोग गने, लमिेर बस्ने, 
खेल्न,े रमाइिो गने आदद) बानीको प्रदशान गने । 

• आफ्नो समाज, जालत, समदुाय र कुििरानको भािा, असि मूल्यमान्द्यता, संस्कार संस्कृलत अनसुारको 
पाहनुा, आफन्द्त र मान्द्यजनिाई अलभवादन गना, साइनो िगाएर बोल्न र सत्कार गना । 

• आफ्नो िर वररपरर गररन ेकृवि गलतववलिहरू (जस्तैः खेत जोत्न,े खेत रोप्न,े मकै छने, िान गोड्ने, िान 

काट्ने आदद), सोको उत्पादन र स्थानीय जडीबटुी शचन्न, र कुनै ५ वटा कृवि उत्पादन र एउटा 
जडीबटुी बारे बताउन  । 

• वैतेश्वर गा. पा. को आफू बसोबास गने ठाउँमा गररने पशपुािन सम्बन्द्िी गलतववलिहरू (जस्तैः कुखरुा–
बाख्रा पाल्ने, गाईभैँसी पाल्न,े दूि दहुनुे, दही, मोही, शिउ बनाउने आदद) बताउन र ती उत्पादनको 
उपयोग बारे भन्न । 

• वैतेश्वर गा. पा. को आफू बसोबास गने ठाउँका मालनसहरूिे गने ववलभन्न पेसा व्यवसायहरू मध्ये ५ 

वटाको नाम भन्न र शचन्न । 

• गा. पा. को आफू बसोबास गने ठाउँमा ववगत र वतामानमा अपनाएको ववलभन्न वकलसमको स्थानीय लसप 

तथा प्रववलिहरू मध्ये ५ वटाको लसप तथा प्रववलिहरु शचन्न र भन्न सक्न े। 

• वैतेश्वर गा. पा. को आफू बसोबास गने ठाउँमा बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालतहरूको मातभृािा 
बताउने र आ–आफ्नो मातभृािामा आफ्नो पररचय ददन सक्ने र िरपररवारमा बोलिन ेकशम्तमा २० 

शधदहरू र ५ वाक्यहरू भन्न र बझु्न । 
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• वैतेश्वरको ववद्यािय रहेको वडामा बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालत ववशेि र सबैको साझा 
स्थानीय सामाशजक संस्कार र संस्कृलतको बारेमा ५ वटा वाक्यमा बताउन, आ-आफ्नो वेशभिूा शचन्न 

। 

• वैतेश्वर गाउँपालिकाको ववद्यािय रहेको वडामा  बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालत  ववशेि र साझा 
चाडपवाहरू मध्ये ५ वटाको नाम बताउन । 

• वैतेश्वर गा. पा. को आफू बसोबास गने ठाउँमा प्रचलित स्थानीय खेिकुदहरू मध्ये ३ वटाको नाम 

बताउन र कशम्तमा दईु वटा खेि खेल्न । 

• वैतेश्वर गा. पा. को आफू बसोबास गने ठाउँमा प्रचलित िोकगीत र िोकनतृ्यहरू मध्ये ४/४ वटाको 
नाम बताउन र कशम्तमा २/२ वटा िोकगीत गाउन र िोक नतृ्य प्रदशान गना। 

• वैतेश्वर गाउँपालिकाको ववद्यािय रहेको वडामा प्रचलित िालमाक, सांस्कृलतक, पयाटकीय  स्थिहरू 

मध्ये कुनै  ३ वटाको नाम भन्न र एउटाको बारेमा ५ वाक्यमा बताउन । 

• सबै जालत तथा समदुाय समान हो कुनै कुरामा भेदभाव, छुवाछुत गनुा हुँदैन भने्न बताउन र साथी बीच 

समानताको व्यवहार गना । 

• अपािता (फरक क्षमता) भएका, असहाय, वृद्धवृद्धा अन्द्य ववशेि सहयोग आवश्यक पने व्यशिहरूप्रलत 

राम्रो बोिी व्यवहार र सहयोग गना । 

  (प)   वैतेश्वर गा. पा. िोिणा भएको साि, जम्मा वडाहरूको सङ््या, साववक गा.वव.स. सङ््या     
   बताउन । 

२.८.३.कक्षा लतनको कक्षागत लसकाइ उपिशधिहरु 

कक्षा लतनको वैतेश्वरको पवहचानः स्थानीय पेसा, व्यवसाय, संस्कृलत र सम्पदाको सम्मान वविय अध्ययन पूरा 
गरेपलछ ववद्याथीहरू लनम्नलिशखत काया गना सक्षम  हनुेछन ्:  

• आफू बलसरहेको गाउँठाउँ, गाउँ, वडा र शजल्िाको नाम बताउन र िेख्न । 

• आफ्नो सामान्द्य सरसफाइ आफैँ  गने र चपीको प्रयोग गना  । 

• सफा खानेकुरा वा खानकुेरा सफा गरेर खान  । 

• वैतेश्वर गा.पा.को ववद्याथी बसोबास गने क्षेत्रमा उत्पादन हनुे  खाद्यान्न, सागसधजी, फिफूिको ५/५ 

वटा सम्मको नाम बताउन,  शचन्न र िेख्न र त्यसको उपभोगबाट हनुे पोिण सिुार बारे भन्न । 

• आयालतत कम पोिणयिु र बजारको पत्र ुखानेकुराको प्रयोगबाट हनुे  कुनै २ बेफाइदा बताउन र 

स्थानीय कृवि उत्पादन (खानेकुराहरू) र आयालतत पोिणयिु कृवि उत्पादनको उपभोग गनुाको कुनै २ 

फाइदा बताउन । 

• आफूभन्द्दा ठूिािाई आदर, सम्मान गने, साइनो िगाएर बोल्न ेर आफू सरह र सानािाई माया गने । 

• राम्रो (असि) बोिी व्यवहार प्रदशान   गना (सभ्य शधद, साथीहरूसँग लमिनसार हनुे, सहयोग गने, लमिेर 

बस्ने, खेल्ने, रमाइिो गने आदद) बानीको ववकास गने । 
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• आफ्नो समाज, जालत, समदुाय र कुििरानको भािा, असि मूल्यमान्द्यता, संस्कार संस्कृलत अनसुारको 
पाहनुा, आफन्द्त र मान्द्यजनिाई अलभवादन गना, साइनो िगाएर बोल्न र सत्कार गना । 

• आफ्नो िर लछमेक वररपरर गररन ेकृवि गलतववलिहरू (जस्तैः खेत जोत्न,े खेत रोप्ने, मकै छने, िान गोड्न,े 

िान काट्ने आदद) शचन्न, र यस बारे बताउन तथा कशम्तमा ५ वाक्य िेख्न । 

• वैतेश्वर गा. पा. मा भएका कुनै तीन वटा जडीबटुीहरु (जस्तै वनमारा, लततेपाती, मिायलगरर) को नाम र 

काम भन्न । 

• वैतेश्वर गा. पा. को आफू बसोबास गने ठाउँमा गररन ेपशपुािन सम्बन्द्िी गलतववलिहरू (जस्तैः कुखरुा–
बाख्रा पाल्न,े गाईभैँसी पाल्न,े दूि दहुनुे, दही, मोही, शिउ बनाउने आदद) बताउन र ती उत्पादनको 
उपयोग बारे भन्न र कशम्तमा १० वाक्यमा िेख्न। 

• वैतेश्वर गा. पा. को आफू बसोबास गने ठाउँका मालनसहरूिे गने ववलभन्न पेसा व्यवसायहरू मध्ये ५ 

वटाको नाम र कुनै एक पेसा व्यवसाय गने तररका भन्न र िेख्न । 

• वैतेश्वर गा. पा. को आफू बसोबास गने ठाउँमा ववगत र वतामानमा अपनाएको ववलभन्न वकलसमको 
स्थानीय लसप तथा प्रववलिहरू मध्ये ५ वटाको लसप तथा प्रववलिहरु शचन्न र कुनै एकको बारेमा कशम्तमा 
५ पाँच वाक्यमा िेख्न । 

• आफ्नो मातभृािामा आफ्नो पररचय ददन सक्न ेर िरपररवारमा बोलिन ेकशम्तमा ५० शधदहरू र १० 

वाक्यहरू भन्न र बझु्न । 

• वैतेश्वरको ववद्यािय रहेको वडामा बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालत ववशेि र सबैको साझा स्थानीय 

सामाशजक संस्कार र संस्कृलतको बारेमा १० वाक्यमा बताउन र  कशम्तमा ५ वाक्यमा आ-आफ्नो 
वेशभिूाको महत्त्व बताउन। 

• वैतेश्वर गाउँपालिकाको ववद्यािय रहेको वडामा  बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालत  ववशेि र साझा 
चाडपवाहरू मध्ये ८ वटाको नाम बताउन र कुनै एकको महत्त्व बताउन। 

• वैतेश्वर गा. पा. को आफू बसोबास गने ठाउँमा प्रचलित स्थानीय खेिकुदहरू मध्ये ४ वटाको नाम 

बताउन र कशम्तमा तीन वटा खेि खेल्न । 

• वैतेश्वर गा. पा. को आफू बसोबास गने ठाउँमा प्रचलित िोकगीत र िोकनतृ्यहरू मध्ये ५/५ वटाको 
नाम बताउन र कशम्तमा ३ वटा िोकगीत गाउन र ३ िोक नतृ्य प्रदशान गना। 

• वैतेश्वर गाउँपालिकाको ववद्यािय रहेको वडामा प्रचलित िालमाक, सांस्कृलतक, पयाटकीय  स्थिहरू 

मध्ये कुनै  ५ वटाको नाम भन्न र दईु वटाको बारे कशम्तमा १० वाक्यमा भन्न । 

• जातजालत तथा समदुाय बीच कुनै भेदभाव, छुवाछुत गनुा हुँदैन भने्न बताउन र साथी तथा समदुायमा 
एकआपसमा समानताको व्यवहार गना । 

• अपािता (फरक क्षमता) भएका, असहाय, वृद्धवृद्धा अन्द्य ववशेि सहयोग आवश्यक पने व्यशिहरू 

पवहचान गरी उनीहरुप्रलत राम्रो बोिी व्यवहार र सहयोग गना । 
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• वैतेश्वर गा. पा.िोिणा भएको साि, जम्मा वडाहरूको सङ््या, साववक  गा. वव. स. सङ््या आदद 

बताउन । 

२.८.४. कक्षा चारको कक्षागत लसकाइ उपिशधिहरु 

कक्षा चारको वैतेश्वरको पवहचानः स्थानीय पेसा, व्यवसाय, संस्कृलत र सम्पदाको सम्मान वविय अध्ययन पूरा 
गरेपलछ ववद्याथीहरू लनम्नलिशखत काया गना सक्षम  हनुेछन ्:  

• आफू बलसरहेको गाउँठाउँ,  गाउँ,  वडा,  शजल्िा र प्रदेशको नाम िेख्न र कशम्तमा १० वाक्यमा वैतेश्वर 

गा. पा. को बारेमा बताउन । 

• आफ्नो सामान्द्य सरसफाइ आफैँ  गना, दैलनक हातमखु िनु र रुमाि वा सफा कपडाको प्रयोग गरी 
शरीर सु् खा र सफा राख्न । 

• सफा खानेकुरा वा खानकुेरा सफा गरेर खान । 

• वैतेश्वर गा.पा.को ववद्याथी बसोबास गने क्षेत्रमा उत्पादन हनुे  खाद्यान्न, सागसधजी, फिफूिको ७/७ 

वटा सम्मको नाम बताउन,  शचन्न, िेख्न र त्यसको उपभोगबाट हनुे पोिण सिुार बारे भन्न । 

• आयालतत कम पोिणयिु र बजारको पत्र ुखानेकुराको प्रयोगबाट हनुे  कुनै ५ बेफाइदा बताउन र 

स्थानीय कृवि उत्पादन (खानेकुराहरू) र आयालतत पोिणयिु कृवि उत्पादनको उपभोग गनुाको कुनै 

५ फाइदा बताउन । 

• आफू भन्द्दा ठूिािाई आदर, सम्मान गने, साइनो िगाएर बोल्ने र आफू सरह र सानािाई माया गने । 

• राम्रो (असि) बोिी व्यवहार प्रदशान   गना (सभ्य शधद, साथीहरूसँग लमिनसार हनुे, सहयोग गने, 

लमिेर बस्न,े खेल्न,े रमाइिो गने आदद) बानीको ववकास गने । 

• आफ्नो समाज, जालत, समदुाय र कुििरानको भािा, असि मूल्यमान्द्यता, संस्कार संस्कृलत अनसुारको 
पाहनुा, आफन्द्त र मान्द्यजनिाई अलभवादन गना, साइनो िगाएर बोल्न र सत्कार गना । 

• वैतेश्वरमा गररन ेकृवि गलतववलिहरू (जस्तैः खेत जोत्न,े खेत रोप्ने, मकै छने, िान गोड्न,े िान काट्ने 
आदद) बारे बताउन र कृविउत्पादन तथा जडीबटुीहरूको सूची बनाउन । 

• वैतेश्वरमा गररने पशपुािन सम्बन्द्िी गलतववलिहरू (जस्तैः कुखरुा-बाख्रा पाल्ने, गाईभैँसी पाल्ने, दही, 
मोही, शिउ बनाउने आदद) मध्ये कशम्तमा ८ वटाको बारेमा बताउन र यसको आवश्यकता र हेरचाह 

गने सामान्द्य तररका बारे छोटकरीमा भन्न । 

• वैतेश्वर गा. पा. मा भएका कुनै चारओटा जडीबटुी हरु (जस्तै वनमारा, लततेपाती, मिायलगरर,बोझो) 
• वैतेश्वरका मालनसहरूिे गने ववलभन्न पेसा व्यवसायहरू मध्ये ८ वटाको नाम भन्न र कुनै २ वटाको 

बारेमा छोटकरीमा बताउन । 

• वैतेश्वर गा. पा. को आफू बसोबास गने ठाउँमा ववगत र वतामानमा अपनाएका ववलभन्न वकलसमको 
स्थानीय लसप तथा प्रववलिहरू मध्ये १० वटा लसप तथा प्रववलिहरु शचन्न र कुनै २ को बारेमा कशम्तमा 
१० वाक्यमा िेख्न । 
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• आफ्नो मातभृािामा आफ्नो र िरपररवारको पररचय ददन र िरपररवारमा बोलिने कशम्तमा १०० 

शधदहरू (१ देशख २० सम्मका अङ्क) र २० वाक्यहरू भन्न र बझु्न । 

• वैतेश्वरमा बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालत ववशेि र सबैको साझा स्थानीय सामाशजक संस्कार र 

संस्कृलतको बारेमा बताउन, आ-आफ्नो वेशभिूा शचनी सोको महत्त्व बताउन ।   

• वैतेश्वर गाउँपालिकामा बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालत  ववशेि र साझा चाडपवाहरू मध्ये १० 

वटाको नाम बताउन र कुनै ३ ओटा चडपवा मनाउन ेतररका र लतनको महत्त्व बताउन। 

• वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित स्थानीय खेिकुदहरू मध्ये ८ वटाको नाम बताउन र कशम्तमा ४ वटा खेि 

खेल्न । 

• वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित िोकगीत र िोकनतृ्यहरू मध्ये कशम्तमा ६/६ वटाको नाम बताउन र 

कशम्तमा ४ वटा िोकगीत गाउन र सोको िोक नतृ्य प्रदशान गना। 

• वैतेश्वर गाउँपालिकामा प्रचलित िालमाक, सांस्कृलतक, पयाटकीय  स्थिहरू मध्ये कुनै  १० वटाको 
नाम भन्न र  १/१ वटाको बारेमा कशम्तमा १० वाक्यमा वणान गना। 

• जातजालत तथा समदुाय बीच कुनै भेदभाव, छुवाछुत गनुा हुदैँन भने्न बताउन र साथी,  समदुाय तथा 
समाजमा एकआपसमा समानताको व्यवहार गना । 

• अपािता (फरक क्षमता) भएका, असहाय, वृद्धवदृ्धा अन्द्य ववशिे सहयोग आवश्यक पने व्यशिहरू 

पवहचान, उनीहरुिाई दैलनक जीवनमा आइपरेका समस्याहरुको पवहचान र उनीहरुप्रलत सकारात्मक 

व्यवहार प्रदशान गना । 

• प्रदेश र शजल्िा िोिणा भएको साि र वैतेश्वर गा. पा.िोिणा भएको साि, मवहना र गते भन्न र वैतेश्वर 

गा. पा. का जम्मा वडाहरूको सङ््या, साववक  गा. वव. स. सङ््या बताउन । 

• जीवनोपयोगी ४ वटा लसप भन्न र कशम्तमा १ वटा अभ्यास गना 
• आफ्नो वडामा सञ्चालित सहकारीको सामान्द्य पररचय बताउन । 

२.८.५.कक्षा पाचँको कक्षागत लसकाइ उपिशधिहरु 

कक्षा पाँचको वैतेश्वरको पवहचानः स्थानीय पेसा, व्यवसाय, संस्कृलत र सम्पदाको सम्मान वविय अध्ययन पूरा 
गरेपलछ ववद्याथीहरू लनम्नलिशखत काया गना सक्षम  हनुेछन ्:  

• आफू बलसरहेको गाउँठाउँ, गाउँ, वडा, शजल्िा र प्रदेशको नाम िेख्न र कशम्तमा १०/१० वाक्यमा 
आफू बस्ने वडा र गा. पा. को बारेमा बताउन । 

• आफ्नो व्यशिगत सरसफाइ (हातमखु िनुे, पोसाक िनुे, िर तथा ववद्यािय वरपर सफा राख्न ेजस्ता 
काया) आफैँ  गना । 

• सफा र ताजा खानकुेरा खान, खानेकुरा सफा गरेर खान ।  

• वैतेश्वर गा.पा.का ववद्याथी बसोबास गने क्षेत्रमा ववलभन्न मौसममा उत्पादन हनुे  खाद्यान्न, सागसधजी, 
फिफूिको नाम बताउन,  शचन्न, िेख्न र त्यसको उपभोगबाट हनुे पोिण सिुार बारे भन्न । 
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• आयालतत कम पोिणयिु र बजारको पत्र ु खानेकुराको प्रयोगबाट हनुे  बेफाइदाहरु बताउन र 

स्थानीय कृवि उत्पादन (खानकुेराहरू) र आयालतत पोिणयिु कृवि उत्पादनको उपभोग गनुाको 
फाइदाहरु बताउन । 

• आफून्द्दा ठूिािाई आदर, सम्मान गने, साइनो िगाएर बोल्न ेर आफू सरह र सानािाई माया गना र 

अरुिाई लसकाउन । 

• राम्रो (असि) बोिी व्यवहार प्रदशान   गना (सभ्य बोिी, साथीहरूसँग लमिनसार हनुे, सहयोग गने, 

लमिेर बस्न,े खेल्न,े रमाइिो गने आदद) बानीको प्रस्तलुत गना । 

• समाजमा आफ्नो सांस्कृलतक तथा िालमाक परम्परा अनसुार बोिचाि तथा आदर सम्मान गरी  
बोल्न । 

• वैतेश्वरमा गररन ेकृवि गलतववलिहरू (जस्तैः खेत जोत्न,े खेत रोप्ने, मकै छने, िान गोड्न,े िान काट्ने 
आदद) बारे बताउन र कृविउत्पादनको सूची बनाई सो काया गने तररका बताउन । 

• वैतेश्वर गा. पा. मा गररन ेपशपुािन सम्बन्द्िी गलतववलिहरू (जस्तैः कुखरुा-बाख्रा पाल्न,े गाईभैँसी पाल्ने, 
दही, मोही, शिउ बनाउने आदद) मध्ये कशम्तमा ८ वटाको बारेमा बताउन र कशम्तमा ३ वटाको 
आवश्यकता र हेरचाह गने सामान्द्य तररका बारे छोटकरीमा भन्न । 

• वैतेश्वर गा. पा. मा भएका कुनै पाँच वटा जडीबटुीहरु (जस्तै वनमारा, लततेपाती, मिायलगरर, बोझो, 
ठुिो आ्ता) को उपयोलगता बताउन र संरक्षण गना वा गराउन अलभभावकिाई सिाउन ।  

• वैतेश्वर गा. पा. का मालनसहरूिे गने ववलभन्न पेसा व्यवसायहरू मध्ये १० वटाको नाम भन्न र कुनै ३ 

वटाको िालग आवश्यक पने ज्ञान लसपको बारेमा छोटकरीमा बताउन । 

• वैतेश्वर गा. पा. मा ववगत र वतामानमा अपनाएका ववलभन्न वकलसमका स्थानीय लसप तथा प्रववलिहरू 

मध्ये १० वटा लसप तथा प्रववलिहरु शचन्न र त्यसको बारेमा कशम्तमा २० वाक्यमा िेख्न । 

• आफ्नो मातभृािामा आफ्नो र िरपररवारको पररचय ददन र िरपररवारमा बोलिने कशम्तमा २०० 

शधदहरू प्रयग गरी वाक्यहरु बनाउन र १ देशख ५० सम्मका अङ्क प्रयोग गरी वाक्यहरु बनाउन । 

• वैतेश्वरमा बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालत ववशेिका स्थानीय सामाशजक संस्कार र संस्कृलतको 
बारेमा बताउन, आ-आफ्नो वेशभिूा शचनी चाडपवा वा संस्कारको महत्त्व बताउन   

• वैतेश्वर गाउँपालिकामा बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालतहरुिे मनाउन ेसाझा चाडपवाहरूको सूची 
बनाई कुनै दईुको मनाउन ेतररका र महत्त्व बताउन। 

• वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित खेिकुदहरूको सूची बनाई कशम्तमा ५ वटा खेि खेल्न । 

• वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित खेिकुदहरूको महत्त्व बताउन। 

• वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित िोकगीत र िोकनतृ्यहरू मध्ये कशम्तमा ७/७ वटाको नाम बताउन र 

कशम्तमा ५ वटा िोकगीत गाउन र सोको िोक नतृ्य प्रदशान गना। 

• वैतेश्वर गाउँपालिकामा प्रचलित मु् य िालमाक, सांस्कृलतक,  ऐलतहालसक तथा पयाटकीय  स्थिहरूको 
छुट्टा-छुटै्ट  सूची बनाई १/१ वटाको संशक्षप् त पररचय ददन । 
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• जातजालत तथा समदुाय बीच कुनै भेदभाव, छुवाछुत गनुा हुदैँन भने्न बताउन र साथी,  समदुाय तथा 
समाजमा एकापसमा समानताको व्यवहार गना । 

• अपािता (फरक क्षमता) भएका, असहाय, वृद्धवदृ्धा अन्द्य ववशिे सहयोग आवश्यक पने व्यशिहरू 

पवहचान, उनीहरुिाई दैलनक जीवनमा आईपरेका समस्याहरुको पवहचान र उनीहरुप्रलत सकारात्मक 

व्यवहार प्रदशान गना । 

• नेपाििाई संिीय िोकताशन्द्त्रक गणतन्द्त्रात्मक राज्य िोिणा भएको लमलत र हािको वैतेश्वर 

गा.पा.को िोिणा  भएको साि, जम्मा वडा सङ््या,  साववक  गा. वव. स. हरूको नाम बताउन  

• जीवनोपयोगी ५ वटा लसप भन्न र कशम्तमा २ वटा अभ्यास गना 
• सहकारीमा सदस्यता प्रालप्तका आिारहरु बताउन, सहकारीको पररभािा ददन, पररवारको सदस्य 

रहेको सहकारीको नाम भन्न, उि सहकारीको स्थापना, सञ्चािक सलमलतको नाम र सदस्यिाई 

ददएको कुनै ४ सेवा भन्न । 

२.८.६.कक्षा छको कक्षागत लसकाइ उपिशधिहरु 

कक्षा छको वैतेश्वरको पवहचानः स्थानीय पेसा, व्यवसाय, संस्कृलत र सम्पदाको सम्मान वविय अध्ययन पूरा 
गरेपलछ ववद्याथीहरू लनम्नलिशखत काया गना सक्षम  हनुेछन ्:  

• आफ्नो गाउँटोि र वैतेश्वर गा.पा.को पररचय ददन । 

• आफ्नो व्यशिगत सरसफाइ (जस्तैः आफ्नो शारीररक सरसफाइ, आफ्नो पोसाक र अन्द्य िगुा कपडा 
िनुे, इस्त्री गने, लमिाए राख्न,े आफ्नो सामानहरू यथास्थानमा लमिाएर राख्न ेजस्ता काया) आफैँ  गना र 

िरपररवारको सरसफाइमा सहयोग गना र िर, ववद्यािय, बाटो र सावाजलनक स्थिमा तोवकएको 
ठाउँमा फोहोर राख्न े(फ्याल्ने) बानी प्रदशान गना ।  

• सफा खानेकुरा खान ेतथा सफा पानी वपउने र खाना सफा गरेर खान ेबानी प्रदशान गना ।  

• वैतेश्वरमा उत्पादन हनु े ववलभन्न खाद्यान्न, सागसधजी, फिफूिको ५/५ वटा सम्मको नाम बताउन, 

शचन्न र त्यसको उपभोगबाट व्यशिको पोिणमा हनुे सिुार बारे बताउन । 

• आयालतत कम पोिणयिु र बजारको पत्र ुखानकुेराको सट्टा स्थानीय कृवि उत्पादन (खानेकुराहरू) र 

आयालतत कृवि उत्पादनको उपभोग गने बानी ववकास (पोिण सिुार) गना । 

• असि, सभ्य र नैलतकवान बानी जस्तै सभ्य र ससंुस्कृत बोिीव्यहार अलभवादन, स्वागत, आलत्यता 
सत्कार, सम्मान, लमिनसाररता, सहयोगीपन, दयामाया, असि चािचािनहरू व्यवहारको प्रदशान 

गना । 

• वैतेश्वर गा. पा. मा गररन ेकृवि गलतववलिहरू (जस्तैः खेत जोत्न,े खेत रोप्ने, मकै छने, िान गोड्ने, िान 

काट्ने आदद) बारे बताउन र कृवि उत्पादनहरूको सूची बनाउन र कुनै एक व्यावसावयक अन्नबािी वा 
तरकारी खेतीमा सहयोगीको भलूमका लनवााह गना । 

• वैतेश्वर गा. पा. मा गररन ेपशपुािन सम्बन्द्िी गलतववलिहरू बारे बताउन र कुनै एक वकलसमको पशपंुक्षी 
पािनको अभ्यासमा सहायक भलूमका लनवााह गना । 
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• वैतेश्वर गा. पा. मा भएका कुनै छ वटा जडीबटुीहरु (जस्तै वनमारा, लततेपाती, मिायलगरर, बोझो, ठुिो 
आ्ता, दबुो) को उपयोग बताउन र संरक्षण गना वा गराउन अलभभावकिाई सिाउन ।  

• वैतेश्वर गा. पा. का मालनसहरूिे गने ववलभन्न पेसा व्यवसायहरू मध्ये १० वटाको नाम भन्न र कुनै ४ 

वटाको िालग आवश्यक पने ज्ञान लसपको बारेमा बताउन । 

• वैतेश्वर गा. पा. मा गररन े प्रमखु उद्यम व्यवसायहरुिाई शारीररक, मानलसक वा दवैु श्रमको 
आवश्यकता पने गरी तीन समूहमा ववभाजन गना ।   

• वैतेश्वर गा. पा. मा ववगत र वतामानमा अपनाएको ववलभन्न वकलसमका स्थानीय लसप तथा प्रववलिहरू 

मध्ये १० वटाका लसप तथा प्रववलिहरुको सामान्द्य पररचय ददन र कुनै एक लसप तथा प्रववलि तयार पाना 
वा सोको िालग सहयोग गना । 

• वैतेश्वरमा बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालतहरूको  मातभृािा, मौलिक संस्कृलत र सामाशजक 

संस्कारहरूको सूची बनाई आ-आफ्नो भािा संस्कृलतको महत्त्व बताउन । 

• वैतेश्वरमा बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालत ववशिेका सामाशजक संस्कार र संस्कृलत मध्ये कुनै ३ 

सामाशजक संस्कार र संस्कृलतको मनाउन ेतररका बताउन र ती चाडपवा पने मवहना/लतलथ बताउन ।   

• वैतेश्वर गाउँपालिकामा बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालतहरुिे मनाउन ेसाझा चाडपवाहरूको सूची 
बनाई कुनै ३ को मनाउन ेतररका र महत्त्व बताउन। 

• वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित खेिकुदहरूको सूची बनाई कुनै ६ वटा खेिका लनयमहरु भनी ती खेिहरु 

खेल्न। 

• वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित खेिकुदहरूको शारीररक,  सामाशजक तथा मनोवैज्ञालनक महत्त्व बताउन। 

• वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित िोकगीत र िोकनतृ्यहरुको नाम बताउन र कशम्तमा ५ वटा िोकगीत 

गाउन र ५ वटा िोकनतृ्य प्रदशान गना। 

• वैतेश्वर गाउँपालिकामा प्रचलित मु् य िालमाक, ऐलतहालसक तथा सांस्कृलतक  स्थिहरूको छुट्टा-छुटै्ट 

सूची बानाई २/२ वटाको  संशक्षप् त पररचय ददन । 

• वैतेश्वर गाउँपालिकामा प्रचलित मु् य िालमाक, सांस्कृलतक,  ऐलतहालसक तथा पयाटकीय  स्थिहरूको 
सामाशजक, सांस्कृलतक तथा आलथाक महत्त्व बारे भन्द् न ।  

• जातजालत तथा समदुाय बीच कुनै भेदभाव, छुवाछुत गनुा हुदैँन भने्न बताउन र साथी,  समदुाय तथा 
समाजमा एकापसमा समानता र समावेशीताको ममा अनरुुप व्यवहार गना । 

• अपािता (फरक क्षमता) भएका, असहाय, वृद्धवदृ्धा अन्द्य ववशिे सहयोग आवश्यक पने व्यशिहरू 

पवहचान गरी उनीहरुिाई दैलनक जीवनमा आईपरेका समस्याहरुको पवहचान र उनीहरुप्रलत 

सकारात्मक व्यवहार प्रदशान गना । 

• वैतेश्वर गा. पा. का ववलभन्न शाखाहरुको नाम र १/१ वटा काम बताउन । 

• जीवनोपयोगी ५ वटा लसप भन्न र कशम्तमा ३ वटा अभ्यास गना 
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• सहकारीको सािारण सभाको महत्त्व बताउन, पररवारको सदस्य रहेको सहकारीको नाम भन्न, उि 

सहकारीको स्थापना, सञ्चािक सलमलतका पदालिकारी तथा सहकारीका सदस्यहरुको नाम र 

सदस्यिाई ददएको कुनै २ सेवा भन्द् न । 

२.८.७.कक्षा सातको कक्षागत लसकाइ उपिशधिहरु 

वैतेश्वरको पवहचानः स्थानीय पेसा, व्यवसाय, संस्कृलत र सम्पदाको सम्मान वविय अध्ययन पूरा गरेपलछ 
ववद्याथीहरू लनम्नलिशखत काया गना सक्षम हनुेछनः् 
(क) आफ्नो गाउँटोि र वैतेश्वर गा. पा. को भौलगलिक अवस्था, सामाशजक, सांस्कृलतक, आलथाक, 

स्थानीय प्राकृलतक स्रोतसािन, किासावहत्य आदद ववियिाई समेटेर पररचय ददन । 

(ख) आफ्नो व्यशिगत सरसफइ  आफैँ  गना, िरपररवारको सरसफइमा सहयोग गना र िर, ववद्यािय, 

बाटो र सावाजलनक स्थिको सरसफइमा सहयोग गना । 

(ग) सफा र ताजा खानेकुरा खान र  सफा पानी मात्र वपउन । 

(ि) वैतेश्वरमा उत्पादन हनुे ववलभन्न खाद्यान्न, सागसधजी, फिफूिको ५/५ वटा नाम भन्न र त्यसको 
उपभोगबाट व्यशिको पोिणमा हनुे सिुार बताउन । 

(ङ) आयालतत कम पोिणयिु र बजारको पत्र ुखानेकुराको सट्टा स्थानीय कृवि उत्पादन 
(खानेकुराहरू) र स्थालनय कृवि उत्पादनको उपभोग गना र सोको बारेमा समदुायमा सचेतना 
फैिाउन । 

(च) िरपररवार, समदुाय, समाज, ववद्यािय आदद ठाउँमा असि, सभ्य र नैलतकवान ्बानी व्यवहार 
प्रदशान गना । 

(छ) वैतेश्वर गा. पा. मा गररन ेकृवि गलतलबलिहरू र कृवि उत्पादनहरूको सूची बनाई कुनै दईु 
व्यावसावयक अन्नबािी वा तरकारी खेतीमा सहयोगीको भलूमका लनवााह गना । 

(ज) वैतेश्वर गा. पा. मा गररन ेपशपुािन सम्बन्द्िी गलतलबलिहरू बारे बताउन र   कुनै दईु 
वकलसमको पशपंुक्षी पािनको अभ्यासमा सहायक भलूमका लनवााह गना । 

(झ) वैतेश्वर गा. पा. मा भएका कुनै सातवटा जडीबटुीहरु (जस्तै वनमारा, लततेपाती, मियलगरर, बोझो, 
ठुिो आ्ता, दबुो) को उपयोग बताउन र संरक्षण गना वा गराउन अलभभावकिाई सिाउन ।  

(ञ) वैतेश्वर गा. पा. का मालनसहरूिे गने कुनै ५ वटा पेसा व्यवसायहरुका िालग आवश्यक पने 
ज्ञान लसप र सोबाट प्रदान गररने उत्पादन र सेवाको बारेमा बताउन । 

(ट) वैतेश्वर गा. पा. मा गररन ेप्रमखु उद्यम व्यवसायहरु मध्ये शारीररक, मानलसक वा दबैु श्रमको 
आवश्यकता पने कुनै एक-एक उद्यम व्यवसायको बारेमा बताई उपभोिा सलमलतको सिठन 
प्रवक्रया सवहत पररचय ददन ।  

(ठ) वैतेश्वर गा. पा. मा ववगत र वतामानमा अपनाएको ववलभन्न वकलसमको स्थानीय लसप तथा 
प्रववलिहरू मध्ये १० वटा लसप तथा प्रववलिहरुको सामान्द्य पररचय ददई कुनै दईु लसप तयार 
पाना वा सोको िालग सहयोग गना । 
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(ड) वैतेश्वरमा बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालतहरूको  मातभृािा, मौलिक संस्कृलत र सामाशजक 
संस्कारहरूको सूची  बनाई कुनै २ वटाको बारेमा ववस्ततृ रुपमा बताउन । 

(ढ) वैतेश्वरमा बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालत ववशिेका सामाशजक संस्कार र संस्कृलत मध्ये 
कुनै ४ वटा मनाउने तररका बताउन र  सो  चाडपवा पने मवहना/लतलथ बताउन ।   

(ण) वैतेश्वर गाउँपालिकामा बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालतहरुिे मनाउन ेसाझा चाडपवाहरूको 
सूची बनाई कुनै ४ को मनाउने तररका र महत्त्व बताउन। 

(त) वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित स्थानीय तथा आयालतत खेिकुदहरूको सूची बनाई कुनै ६ वटा 
स्थानीय र कुनै १ आयालतत खेि खेल्न र लतनीहरुको लनयम बताउन खेल्न । 

(थ) खेिकुदको शारीररक, सामाशजक तथा मनोवैज्ञालनक महत्त्व बताउन। 

(द) वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित िोकगीत र िोकनतृ्यहरु मध्ये कशम्तमा ५/५ वटा िोकगीत 
गाउन, िोक नतृ्य गना  र िोकगीत तथा िोकनतृ्यको सामाशजक, संस्कृलतक र पयाटकीय 
महत्त्व बताउन । 

(ि) वैतेश्वर गाउँपालिकामा प्रचलित मु् य िालमाक, ऐलतहालसक तथा सांस्कृलतक  स्थिहरूको छुट्टा-
छुटै्ट सूची बानाई ३/३ वटाको  संशक्षप् त पररचय ददन । 

(न) वैतेश्वर गाउँपालिकामा प्रचलित मु् य िालमाक, सांस्कृलतक,  ऐलतहालसक तथा पयाटकीय  
स्थिहरूको सामाशजक, संस्कृलतक तथा आलथाक महत्त्व बारे उदाहरण सवहत भन्द् न ।  

(ऩ) सबै जालत तथा समदुाय समान हो कुनै कुरामा भेदभाव, छुवाछुत गनुा हुदैँन भने्न बताउन र 
समानताको व्यवहार गना । 

(प) अपािता (फरक क्षमता) भएका, असहाय, वृद्धवृद्ध अन्द्य ववशेि सहयोग आवश्यक पने व्यशिहरू 
पवहचान गरी, उनीहरुिाई दैलनक जीवनमा आईपरेका समस्याहरुको पवहचान गरी र उनीहरुप्रलत 
सकारात्मक व्यवहार प्रदशान गना । 

(फ) वैतेश्वर गा. पा. का ववलभन्न शाखाहरुको नाम र २/२ वटा काम बताउन । 

(ब) जीवनोपयोगी ५ वटा लसप  भन्द् न र कशम्तमा ४ वटा अभ्यास गना 
(भ) सहकारीको पररभािा ददई आफ्नो पररवारका सदस्य रहेका सहकारीको नाम भन्न र सहकारी 

सञ्चािनका कुनै ५ वटा मपदण्ड बताउन । 

२.८.८.कक्षा आठको कक्षागत लसकाइ उपिशधिहरु 

कक्षा आठको वैतेश्वरको पवहचानः स्थानीय पेसा, व्यवसाय, संस्कृलत र सम्पदाको सम्मान वविय अध्ययन पूरा गरेपलछ 

ववद्याथीहरू लनम्नलिशखत काया गना सक्षम  हनुछेन ्:  

(क) वैतेश्वर गा.पा. को भौगोलिक, जनसाङश्यकी, सामाशजक, आलथाक र राजनैलतक व्यवस्थाबारे 
बताउन । 

(ख) आफ्नो व्यशिगत शारीररक सरसफाइ  गना र िरपररवारको सरसफाइ गना र िर, ववद्यािय, 

बाटो र सावाजलनक स्थिको सरसफाइमा भाग लिन । 
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(ग) स्वास््य समस्याको रोकथाम सम्बन्द्िी बानी व्यवहार प्रस्ततु गना । 

(ि) वैतेश्वरमा उत्पादन हनुे ववलभन्न खाद्यान्न, सागसधजी, फिफूिको सूची तयार पारी त्यसको 
उपयोलगता बारे बताउन । 

(ङ) असि, सभ्य र नैलतकवान बानी व्यवहारको प्रस्तलुत गना । 

(च) वैतेश्वर गा. पा. मा गररने कृवि गलतववलिहरू र कृवि उत्पादनहरूको सूची बनाउन र कुनै तीन 
व्यावसावयक अन्नबािी वा तरकारी खेतीमा सहयोगीको भलूमका लनवााह गना । 

(छ) वैतेश्वर गा. पा. मा गररने पशपुािन सम्बन्द्िी गलतववलिहरू बारे बताउन र  यसको  कुनै तीन 
वकलसमको पशपंुक्षी पािनको अभ्यासमा सहायक भलूमका लनवााह गना । 

(ज) वैतेश्वर गा. पा. मा भएका कुनै आठ वटा जडीबटुीहरु (जस्तै वनमारा, लततेपाती, मिायगीरी, 
बोझो, ठुिो आ्ता, दबुो र शचराईतो िोक् ता) को उपयोग बताउन र संरक्षण गना वा गराउन 
अलभभावकिाई सिाउन ।  

(झ) वैतेश्वर गा. पा. का मालनसहरूिे गने ववलभन्न पेसा व्यवसायहरू मध्ये कुनै ६ वटाको िालग 
आवश्यक पने ज्ञान लसप र सोबाट गररने उत्पादन वा प्रदान गररने सेवाको बारेमा बताउन । 

(ञ) वैतेश्वर गा. पा. मा गररने प्रमखु उद्यम व्यवसायहरु मध्ये शारीररक, मानलसक वा दबैु श्रमको 
आवश्यकता पने कुनै दईु-दईु उद्यम व्यवसायको बारेमा भन्द् न । 

(ट) उपभोिा सलमलतको आवश्यकताको पवहचान,  बैठक सञ्चािन प्रवक्रया तथा महत्त्व बताउन 

(ठ) वैतेश्वर गा. पा. मा ववगत र वतामानमा अपनाएको ववलभन्न वकलसमको स्थानीय लसप तथा 
प्रववलिहरू मध्ये १० वटा लसप तथा प्रववलिहरुको सामान्द्य पररचय ददन र कुनै ३ वटा तयार 
पाना वा सोको िालग सहयोग गना । 

(ड) वैतेश्वरमा बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालतहरूको  मातभृािा, मौलिक संस्कृलत र सामाशजक 
संस्कारहरूको सूची  बनाई कुनै ३ वटाको बारेमा ववस्ततृ रुपमा बताउन । 

(ढ) वैतेश्वरमा बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालत ववशिेका सामाशजक संस्कार र संस्कृलत मध्ये 
कुनै ५ को मनाउने तररका बताउन,  सो  चाडपवा पने मवहना/लतलथ बताउन ।   

(ण) वैतेश्वर गाउँपालिकामा बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालतहरुिे मनाउन ेसाझा चाडपवाहरूको 
सूची बनाई कुनै ५ को मनाउने तररका र महत्त्व बताउन। 

(त) वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित स्थानीय तथा आयालतत खेिकुदहरूको सूची बनाई कुनै ७ वटा 
स्थानीय र कुनै २ आयालतत खेि खेल्न र लतनीहरुको लनयम बताउन खेल्न । 

(थ) खेिकुदको शारीररक, सामाशजक, आलथाक तथा मनोवैज्ञालनक महत्त्व बताउन। 

(द) वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित िोकगीत र िोकनतृ्यहरु मध्ये कशम्तमा ५/५ वटा िोकगीत 
गाउन र िोक नतृ्य प्रदाशन गना  र िोकगीत तथा िोकनतृ्यको सामाशजक, सांस्कृलतक र 
पयाटकीय महत्त्व बताउन । 
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(ि) वैतेश्वर गाउँपालिकामा प्रचलित मु् य िालमाक, ऐलतहालसक तथा सांस्कृलतक  स्थिहरूको छुट्टा-
छुटै्ट सूची बानाई ४/४ वटाको  संशक्षप् त पररचय बताउन र िे् न । 

(न) वैतेश्वर गाउँपालिकामा प्रचलित मु् य िालमाक, सांस्कृलतक,  ऐलतहालसक तथा पयाटकीय  
स्थिहरूको सामाशजक, सांस्कृलतक तथा आलथाक महत्त्व बारे उदाहरण सवहत भन्द् न ।  

(ऩ) सबै जालत तथा समदुाय समान हो कुनै कुरामा भेदभाव, छुवाछुत गनुा हुदैँन भने्न 
समाज/समदुायमा सचेतना जगाउन र समानता तथा समावेशीताको ममा अनरुुप व्यवहार प्रदशान  

(प) अपािता हनुे कारणहरु बताउन र  अपािता (फरक क्षमता) भएका व्यशिको प्रकार र 
उनीहरुिाई पने आवश्यकता बारे आफ्नो समदुाय/समाजमा सचेतनामूिक कायाक्रम गना । 

(फ) असहाय, वदृ्धवदृ्धा अन्द्य ववशिे सहयोग आवश्यक पने दैलनक जीवनमा आइपरेका समस्याहरुको 
पवहचान र उनीहरुप्रलत सकारात्मक व्यवहार प्रदशान गना । 

(ब) िोकतन्द्त्र (गणतन्द्त्र) र संिीयताको अथा र नेपािमा यसको आवश्यकता बारे बताउन । 

(भ) जीवनोपयोगी ६ वटा लसप  भन्द् न र कशम्तमा ५ वटा अभ्यास गना  

(म) सहकारीको आवश्यकता र सञ्चािक सलमलतको  काम, कताव्य र अलिकार बताउन । 

२.९.पाठ्यक्रमको क्षते्र तथा क्रम र ववस्ततृीकरण (Scope, Sequence and Specifications) 

यस पाठ्यक्रमको क्षेत्रमा कक्षागत उद्देश्य हालसि गनाको िालग ववियगत क्षेत्र तथा उपके्षत्र, लसकाइ 

उपिशधि, ववस्ततृ ववियवस्त,ु सम्भाववत शशक्षण लसकाइ ववलि तथा वक्रयाकिाप, शैशक्षक सामग्रीहरू, मूल्याङ्कन 

ववलि तथा प्रवक्रया र पाठ्यभार लनिाारण गररएको छ । ववद्याथीको उमेर, लसकाइ क्षमता, बाि मनोववज्ञान, 

ववियवस्त,ु ववद्यमान मूल्याङ्कन (परीक्षा) प्रणािीको समानता एवं राविय पाठ्यक्रम प्रारुपिे र स्थानीय पाठ्यक्रम 

ववकास तथा कायाान्द्वयन सम्बन्द्िी मागादशानिे गरेका व्यवस्थाहरूिाई मध्यनजर गरेर यस वैतेश्वरको पवहचानः 
स्थानीय पेसा, व्यवसाय, संस्कृलत र सम्पदाको सम्मान ववियको स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाँचािाई जम्मा ३ वटा तह 

वा स्तरमा ववभाजन गरी तयार गररएको छः (१) कक्षा १ देशख ३ सम्मको िालग, (२)  कक्षा ४ र ५ को िालग, (३) 

कक्षा ६ देशख ८ को िालग र एक भन्द्दा बवढ कक्षाका िालग एकै स्तरको पाठ्यक्रम ढाँचामा उल्िेख (तयार) 

गररएको भए तापलन मालथल्िो कक्षामा ववियवस्तहुरूिाई क्रमशः “सामान्द्यबाट ववशशवष्टकृत” र “सूक्ष्मबाट एवं 

वृहत” बनाउँदै िलगएको छ । तसथाः सोही अनसुार उपयिु र बवढ प्रभावकारी शशक्षण-लसकाइ ववलिको प्रयोग 

बािबालिकाहरूिाई उनीहरूको रुची र क्षमताअनरुुप लसकाउँदै िैजान ु पनेछ । त्यसैगरी लसकाइ उपिशधि 

मापन (मूल्याङ्कन) ववलि पलन व्यवहाररक हनुे गरी प्रयोगात्मक ववलििाई अझ बवढ नलतजामखुी लसकाइ मापन गना 
सवकन ेतररकाहरू अपनाउन ुपनेछ । 
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२.९.१. कक्षा १ को पाठ्यक्रमको क्षते्र, क्रम र ववस्ततृीकरण 

तालिका ५: कक्षा १  को पाठ्यक्रमको क्षते्र, क्रम र ववस्ततृीकरण (Scope, Sequence and Specifications) 

क्षते्र लसकाइ 

उपिशधि 

ववस्ततृीकरण 

तथा ववियवस्त ु

शशक्षण लसकाइ ववलि तथा वक्रयाकिाप शैशक्षक 

सामग्रीहरू 

मूल्याङ्कन प्रवक्रया पाठ्य भार 

१ स्थानीय 

तहको पररचय 

आफू 

बलसरहेको 
गाउँठाउँ, 

गाउँपालिका र 

वडा नं. को 
नाम   
बताउन । 

• ववद्याथीिे 

आफू बसोबास 

गने गाउँ,  

टोिको नाम 

आफू बसोबास 

गने वडा नं., 

गाउँपालिका र 

शजल्िाको 
नाम, आफू 

पढ्ने 
ववद्याियको 
नाम र ठेगाना 
(स्थान) 

• सबै ववद्याथीिाई पािैपािो को कहाँ बस्छन ्सोध्न ेर 

आएको उत्तरिाई सेतोपाटीमा वटप्दै जान े। 

• वैतेश्वर गा.पा.को ८ वडाहरू छुयाएको नक्सा 
देखाईा उनीहरूको िर र ववद्यािय भएको वडा 
देखाउन े। 

• आफू बस्दै आएको गाँउको नाम वैतेश्वर 

गाउँपालिका  भनी भन्न, शचन्न र िेख्न िगाउँने । 

• ववद्यािय वरपरको ठाउँहरू िमुाउन िान े (अध्ययन 

भ्रमण) र त्यसको बारेमा बताइददन ेर कस्तो िाग्यो, 
त्यहा ँके–के देख्न ुभयो, तपाईँको िर, टोि, गाउँमा छ 

वक छैन भनेर सोध्न,े छिफि गने ।  

• भ्रमण गरेको ठाउँको शचत्र बनाएर ददन े र त्यसमा 
नाम िेख्न र रङ भना िगाउँने । 

• वैतेश्वरको ववलभन्न ठाउँको लभलडयो शक्िप्स, फोटो 
आदद देखाईा छिफि गने । 

• ववद्याथीको िर रहेको वडा नं. मा ववद्याथीको िरको 
शचत्र बनाएर रङ भने र गा.पा.र आफनो गाउँको नाम 

िेख्न िगाई कक्षामा प्रस्ततु गना िगाउँन े। 

• लसमाना तथा 
वडा छुवट्टएको 
वैतेश्वर 

गा.पा.को 
नक्सा 

• लभलडयो शक्िप 

• मोबाइि 

फोटो 
• हातिे 

बनाएको वडा 
छुवट्टने 
वैतेश्वर.गा.पा.
को नक्सा  

• िर, गाउँको 
सङ्केत जनाउन े

रिीन 

कागजको 
टुक्राहरू 

• ववद्याथीको गाउँ, 

गा.पा.र वडा नं. सोध्न े

वा िेख्न िगाउँने । 

• वैतेश्वर गा. पा. को 
नक्सा आफू बसेको 
वडा नं. देखाउन 

िगाउँन े 

• आफ्नो गाउँ, 

ववद्याियको शचत्र 

बनाई नाम िेख्न र रङ 

भना िगाउँन े

• गा.पा.को नक्सा लभत्र 

आफ्नो िर भएको 
ठाउँमा शचनो िगाइ 

रङ भना िगाउँन े

• कक्षामा गररएको 
वक्रयाकिापको 
आिारमा मूल्याङ्कन 

गने 

१५ 
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२. स्वास््य 

सरसफाइ 

२.१ आफ्नो 
सामान्द्य 

सरसफाइ 

आफैँ  गना र 

चपीको 
प्रयोग    
गना । 

• दैलनक 

हातमखु िनु े

सफा रुमाि 

वा कपडा 
• सही तररकािे 

हात िनुे ६ 

चरण  

• फोहोर, 

ढुिामाटो 
आदद 

छोएपलछ, 

ववद्याियबाट 

वा बावहर गएर 

फकेपलछ र 

चपी प्रयोग 

गरेपलछ साबनु 

पानीिे हात-

खटु्टा िनु े

तररका 

• साबनु पानीिे हात िोएको शचत्र/पोस्टर देखाएर 

छिफि गने र त्यहाँ देखाए अनसुार हात िनुे तररका 
बताउँदै अभ्यास गराउन े। 

• चपी प्रयोग गरेपलछ साबनु–पानीिे र अरु बेिा सफा 
पानीिे मात्र हात–खटु्टा, मखु िनु ेसही तररका प्रदशान 

गदै सँगसँगै अभ्यास गना िगाउँने (रमाइिोको िालग 

१,२,३ ... ४,५,६ ..... ७,८,९, ... गन्द्दै हात िनु 

लसकाउने) केही ददन यो अभ्यास ववद्याियमा गराउने र 

िरमा पलन अलनवाया गना भने्न । 

• हात िोएपलछ सफा कपडािे हात, मखु पछु्न  लसकाउने  
• चप्पि र जतु्ताको प्रयोग कहा ँ गने, कहा ँ नगने भनी 
ववद्याथीसँग कुरा गने र कहा ँजतु्ताचप्पि िगाउँन ुठीक 

हो (?), कहा ँिगाउँन ु बेठीक हो (?) भनी बताउने । 

• अलभभावकहरूिाई समेत यसबारे जानकारी गराई 

बािबालिकािाई िरमा बानी िगाउन अनरुोि गने । 

• सफा र मैिो कपडा, सफा र मैिो झोिा र अन्द्य सफा र 

मैिो वा फोहारे सामानहरू देखाएर कुन सफा र कुन 

फोहोर हो भनी छुट्टाउन िगाउँने । सफा र फोहोर वा 
मैिा शचन्न लसकाउन ेर कसरी फोहोर भएको होिा, अब 

के गयो भन ेफोहोर हुँदैन, कसरी कसिे सफा गने होिा 
भनी प्रश्नोत्तर गरेर सफा र फोहोरको अथा बझुाउने र 

सिैँ सफा रहने बारे बताउने । शचत्र वा तस्वीर देखाएर 

पलन छिफि गना सवकन्द्छ। 

• साबनु-पानीिे हात-खटु्टा र मखु  िोएर प्रदशान गना 
िगाउँन े। 

• साबनु पानीिे 

हात िोएको 
शचत्र/पोस्टर 

• सफा पानी 
• साबनु वा 
खरानी 

• हात पछु्न े

तौलिया वा 
सफा कपडा 

• स्थानीय 

सामानिे 

बनेको  जतु्ता, 
चप्पि राख्न े

र् याक 

• सफा र मैिो 
कपडा, व्याग 

र अन्द्य सामान 

• सही तररकािे 

साबनु पानीिे हात–

खटु्टा िनु जान्द्यो वा 
जानेर अभ्यास गना 
िगाएर हेने । 

• चपीको प्रयोगपलछ, 

खाना खानअुशि र 

खाइसकेपलछ सिैँ 
हात िनुे बानी भयो 
वक भएन 

अलभभावसँग  
सोध्ने । 

• सफा र फोहोर कुरा 
वा शचत्र देखाएर  

छुट्टाउन  
िगाउँन े। 

• ववद्याियमा 
ववद्याथीको 
व्यशिगत र बावहरी 
सरसफाइ सम्बन्द्िी 
वक्रयाकिापको 
आिारमा मूल्याङ्कन 

गने । 
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 २.२ सफा 
खानेकुरा वा  
खानेकुरा 
सफा गरेर 

खान 

• खाना खानभुन्द्दा 
अशि र खाइसके 

पलछ हात िनु े

बानी 
• सफा र मैिो वा 
फोहोर कुराहरू 

बीच फरक 

• सफा खानेकुरा 
खाने बानी,  सफा 
पानी मात्र वपउन े

बानी 
• भूइँमा झरेका र 

फोहोर िागेका 
खानेकुरा नखान े

बानी 
• फिफूि जस्ता 
आफैँ िे िोएर 

खाने सक्न े

खानेकुराहरू 

िएुर खाने बानी 
• बासी, 
सडेगिेका, शझगँा 
भन्द्केका, 
गनाएका, 

• सफा खानेकुरा र फोहोर खानेकुराको शचत्र वा 
पोस्टर देखाएर बताउने । 

• सफा र ताजा खानकुेरा खादँा र फोहोर, सडेगिेका 
खानेकुरा खादँा के हनु्द्छ भनरे बताउने र सफा र 

ताजा खानेकुरा मात्र खान प्रोत्सावहत गने । 

• फिफूि वकन िोएर खानपुछा भनी बझुाउन एउटा 
फिफूिको दाना ल्याएर त्यसमा ििुो, फोहोर 

िागेको देखाउने । त्यस्तो खाएमा पेट द:ुख्न ेववरामी 
हनुे बताउने । त्यो फििाई िनुे तररका लसकाउने र 

िोएको फि पनु: ववद्याथीिाई देखाउने । 

• दाि, भात, दूि जस्ता पकाएका खानेकुराहरू कसरी 
छोपेर राख्न,े नछोपे कसरी शझगँा रख अन्द्य फोहोर 

पछा भनेर भान्द्साको अविोकन गराएर बझुाउने । 

• सफा खान े

कुरा र फोहोर 

खानेकुराको 
शचत्र वा पोस्टर 

• वास्तववक 

फिफूि 

• खानेकुरा 
छोपेर राखेको 
र नछोपी 
रा्दा फोहोर, 

शझगँा परेको 
वास्तववक  

भान्द्सा वा 
पोस्टर वा 
श्रव्य, दृश्य 

सामग्री 

• सफा खानेकुरा 
मात्र खाने बानी 
भयो वक भएन,  

फिफूि र अन्द्य 

खानेकुराहरू 

पानीिे पखािेर वा 
सफा कपडािे 

पछेुर खान्द्छ वक 

खाँदैन भनेर 

लनरीक्षण गने, 

अलभभावकसँग 

सोध्ने । 

• आफ्नो िरको 
भान्द्साको 
सरसफाइको 
बारेमा कस्तो 
प्रलतवक्रया 
जनाउनछ भनेर 

अलभभावकसँग 

सोध्ने । 

• ववद्याियमा हुदँा 
ववद्याथीिे खान े

खाजा वा खानेकुरा  
सफा गने 
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ववग्रकेा 
खानेकुराको 
असर 

आनीबानीको 
आिारमा मूल्याङ्कन 

गने । 

३. खाद्यान्न  

तथा पोिण 

३.१ वैतेश्वर 

गाउँपालिका
को ववद्याथी 
बसोबास गने 

क्षेत्रमा 
उत्पादन हनु े 

खाद्यान्न, 

सागसधजी, 
फिफूि शचन्न 

कशम्तमा ३/३ 

वटा सम्मको 
नाम बताउन 

। 

• वैतेश्वर 

गाउँपालिकाको 
ववद्याथी बसोबास 

गने क्षेत्रमा हनु े

खाद्यान्न 

(अन्नबािी, 
दिहन, 

तरकारीहरू) 

जस्तैः िान, मकै, 

गहुँ, कोदो, दाि, 

साग, काउिी, 
आि,ु बन्द्दा, 
फसी, िसनु, 

प्याज, आदद 

• स्थानीय कृवि 

उपजबाट बनेका 
ववलभन्न 

खानेकुराहरू 

(खानाका 
पररकार) जस्तैः 
दाि, भात, दाि, 

साग, गेडागडुी,  

• ववद्याथीहरूिाई आज के खानकुेरा खाएर ववद्यािय 

आउनभुयो ? भनी सोध्न े  ती खानेकुरा के बाट 

बनाएको (जस्तै चामि बाट भात) भनी सोध्ने र 

उदाहरण ददँदै स्थानीय स्तरमा उत्पादन  हनुे खाद्यान्न 
हरू बारे पररशचत गराउने । 

• आ-आफ्नो िरबाट  आ-आफ्नो खेतबारीमा फिेका 
खाद्यान्न हरूको केही नमूना ल्याउन िगाउँन ेर त्यो 
के हो ? भन्न, िेख्न र त्यसबारे केही बताउन िगाउँन े

।  

• यस्ता स्थानीय खाद्यान्न , तरकारी, फिफूिको 
नमूनाहरू कक्षामा डोरी टाँगी नाम िेखेर झणु्याउन े

र हरेकको बारेमा बताउन े। 

• ववद्याथीिाई आफूिाई मन पने फिफूिको नाम 

भन्न िगाउँन ेर सो फिफूिको शचत्र बनाउन ेर नाम 

िेख्न लसकाउने ।  

• कवहिे काँही आफ्नो खेतबारीमा फिेको फिफूि 

ववद्याियमा खाजाको रुपमा ल्याउन िगाउँने र 

अलभभावकहरूिाई समेत यस बारे प्रोत्सावहत गने । 

• स्थानीय फिफूिको शचत्रमा रङ भना र शचनेर नाम 

िेखेर वा शचत्र जोडा लमिाएर प्रस्ततु गना िगाउँने । 

• वैतेश्वरमा हनु े

उत्पादन हनु े

ववलभन्न 

खाद्यान्न, 

तरकारी तथा 
फिफूिको 
वास्तववक 

नमूना वा  
फोटोहरू 

• डोरी, लसयो, 
िागो 

• नमूना राख्न े

प्िाशस्टक 

व्याग 

• तरकारीको पात 

(पातको टुक्रा) 
कापीमा टाँस्न र 

नाम िेख्न िगाउँन े

। 

• स्थानीय खाद्यान्न, 

तरकारी, 
फिफूिहरूको 
नाम भन्न वा सही 
नाममा गोिो िेरा 
गना िगाउँने । 

• स्थानीय 

फिफूिको 
शचत्रमा रङ भना र 

शचनेर नाम र शचत्र 

जोडा लमिाउन 

िगाउँन े। 
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तरकारी आदद 

३.२ 

आयालतत कम 

पोिणयिु र 

बजारको पत्र ु

खानेकुराको 
सट्टा स्थानीय 

कृवि उत्पादन 

(खानकुेराहरू) 

र आयालतत 

कृवि 

उत्पादनको 
उपभोग 
 गना । 

• बजार, पसिमा 
पाइने खाद्यान्न, 

तरकारी, 
फिफूि  

• बजार पसिमा 
पाइन े पत्र ु

खानेकुराहरू वा 
कम पोिणयिु 

(जङ्क फुड) 

खानेकुराहरु 

जस्तैः  चक्िेट, 

चाउचाउ, 

ववस्कुट, 

शचजबि, कोक 

आदद 

• बजार वा पसिमा के के खानेकुरा,  खाद्यान्न, तरकारी 
पाइन्द्छ भनेर ववद्याथीहरूिाई सोध्न,े ववद्यािय 

नशजकको पसि, बजारमा ववद्याथीहरूिाई 

अविोकन गना िैजाने र पसिमा िगेर ववलभन्न 

वकलसमका खानकुेराहरू (स्वस्थ एवं पत्र ु दवैु) 

देखाउन े। 

• ववद्याथीहरूिाई कुन कुन खानकुेरा स्वस्थ खानेकुरा 
र  कुन कुन खानेकुरा पत्र ु खानेकुरा हो ? भनेर 

बझुाउने र पत्र ु खानेकुरा वकन सिैँ खान ु हुँदैन ? 

भनी बताउने  
• स्वस्थ खानेकुराहरू र  पत्र ु खानेकुराहरूको सूची 
बनाउन े र स्वस्थ खानेकुरािाई ठीक शचन्द्ह र पत्र ु

खानेकुरािाई बेदठक शचन्द्ह िगाउन लसकाउने । 

• स्वस्थ खानेकुरा र पत्र ु खानाको बारेमा पोस्टर वा 
शचत्र वा बािलभलडयो वा लभजअुि गीत मोवाइि 

(प्रोजेक्टर भएमा) देखाएर छिफि गने । 

• सम्भव भएमा नशजक भएको स्वास्थकमीिाई 

बोिाएर एक सेशन पाठ लिन िगाउँने । 

• असि/पोिण यिु र कम पोिण भएको (जङ्क फुड) 

छुयाउन िगाउँने । 

• स्वस्थ 

खानेकुरा र  

पत्र ु

खानेकुराहरू
को सूची वा 
वास्तववक 

नमूना 
• पौवष्टक 

खानेकुराको 
क्यािेण्डर 

• खाना, 
तरकारी, 
फिफूि 

सम्बन्द्िी 
बािबालिका
िे बझु्न े

पोस्टर, 

लभजअुि 

बािगीत, 

लभलडयो शक्िप, 

लडशजटि 

फोटो 
• माका र, 

सेतोपाटी, 

• कागजको 
टुक्राहरूमा स्वस्थ 

खानेकुराहरू र  पत्र ु

खानेकुराहरूको 
नाम सहीतको शचत्र 

भएको कागजको 
टुक्राहरू ददएर  

स्वस्थ 

खानेकुराहरू र पत्र ु

खानेकुराहरू 

छुटुयाउन िगाउँने  
• खानेकुराहरूको 
सूचीबाट स्वस्थ 

खानेकुराहरूिाई 

गोिो शचन्द्ह र पत्र ु

खानेकुरािाई  क्रस 

शचन्द्ह िगाउन 

िगाउँन े। 

• ववद्याियमा गने 

ववद्याथीको 
आनीबानीको 
आिारमा मूल्याङ्कन 

गने । 
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कापी वा 
न्द्यजुवप्रन्द्ट वा 
चाटा पेपर 

४. सदाचार, 

नैलतकता र 

सामाशजक 

मूल्य-मान्द्यता 

४.१ आफून्द्दा 
ठूिािाई 

आदर, 

सम्मान गना, 
साइनो 
िगाएर 

बोल्न र 

आफू सरह 

र सानािाई 

माया गने 

बानी 
व्यवहार 

प्रस्ततु गना  

• आफ्नो पररवार, 

आफन्द्त, 

छरलछमेकका 
ववलभन्न 

व्यशिसँगको 
साइनोहरू 

(स्थानीय 

चिनचल्ती र 

जालत समदुाय 

ववशेिको)  
• अलभवादन, 

स्वागत, लबदाइ 

गने शधदहरू 

(अङ ग्रजेी, 
नेपािी, 
मातभृािामा)  

• अलभवादन गने, 

लबदाइ गने, 

स्वागत 

(हाउभाउ)  गने र 

भने्न तररका 
• आफूभन्द्दा 

• ववद्याथीिाई कसको पररवारमा को-को हनुहुनु्द्छ ? 

छरलछमेकमा, मामािरमा को-को हनुहुनु्द्छ ? भनी 
सोध्न े सेतोपाटीमा बोिाउन साइनाको सूची तयार 

गने र साइनो अनसुार कसिाई कसरी अलभवादन 

गने हो ? सोिेर अलभवादन गने शधदहरूको सूची 
बनाउन े र छिफि गदै अलभवादन कसरी गने ? 

भन्द्दै अभ्यास गराउँदै लसकाउने । 

• अलभवादन, स्वागत, लबदाइ गने शधदहरू नेपािी र 

अङ्ग्रजेी दबैु भािामा िेखी ववद्याथीिाई भन्द्दै अभ्यास 

गराउन,् िेख्न िगाउँने र ती शधदहरूिाई आ–

आफ्नो मातभृािामा के भन्द्छ िेखेर  ल्याउन गहृकाया 
ददन े 

• पाहनुा िरमा आउँदा के भनेर स्वागत तथा लबदाइ 

गने ? भनी उपयिु शधद, शधदाविी भन्न र अभ्यास 

गना लसकाउने । 

• आफ्नो पररवार, समदुाय अनसुार अलभवादन, स्वागत 

वा लबदाइ गने फरक मातभृािी शधद, तररका भए 

ववद्याथीिाई अववभावकसँग सोिेर िेखेर ल्याउन ेर 

शधदोच्चारण सँगै प्रदशान गना िगाउँन े 

• अलभवादन, स्वागत, लबदाइ र अलतलथ सत्कार 

सम्बन्द्िी फोटो वा शचत्र वा लभलडयोहरू देखाई 

छिफि गराउने र शचनाउने । सही र गित 

• शधद काडाहरू 

• स्वागत, 

अलभवादन, 

लबदाइ र 

अलतलथ 

सत्कारका 
शचत्रहरू, 

फोटोहरू र 

शधदहरू 

• सेतोपाटी, 
माका र 

• अलभवादन, स्वागत, 

लबदाइ र अलतलथ 

सत्कारका 
शधदहरू भन्न र 

सही तररकािे यी 
काम गना जान्द्दछन ्

वक जान्द्दैनन ् भनी 
सोध्ने र प्रदशान गना 
िगाई अविोकन 

गने । 

• अलभवादन, स्वागत, 

लबदाइ र अलतलथ 

सत्कार सम्बन्द्िी 
फोटो, शचत्र वा 
लभलडयोहरू शचन्न वा 
छुट्टाउन सक्छ वक 

सक्दैन जाँच्ने । 

• ववद्याियमा 
ववद्याथीको 
वक्रयाकिापको 
आिारमा मूल्याङ्कन 

गने । 
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सानािाई माया 
गरेर बोिाउने, 
मायाि ु व्यवहार 

गने, आफूसँग 

भएको खानेकुरा 
ददने बानी आदद 

छुट्टाउन लसकाउने । 

४.२ राम्रो 
(असि) 

बोिी 
व्यवहार 

(सभ्य शधद, 

साथीहरूसँ
ग 

लमिनसार 

हनु,े सहयोग 

गने, लमिेर 

बस्ने, खेल्न,े 

रमाइिो गने 

आदद) बानी 
व्यवहार 

प्रस्ततु गना 
। 

• दैलनक जीवनमा 
हनुे, गररन ेअसि 

बानी र खराब 

बानीहरू (जस्तैः 
कक्षामा हात 

उठाएर बोल्ने, 
िाइनमा बस्ने, 
पािैपािो बोल्ने, 
अरुको सामान 

नलिन,े अपशधद 

वा अशिि शधद 

नबोल्ने) 
• साथीहरूिाई 

सहयोग गने, 

लमिेर पढ्न,े 

खेल्न,े नाच्न,े 

गीत गाउँने किा 

• दैलनक जीवनमा ववद्यािय, िर, बजार, सडक, बाटो, 
सावाजलनक स्थिमा गनुा पने ठीक कामकुराहरू 

(आदत, बानी) बारे ववलभन्न शचत्र, फोटोहरू देखाएर 

यो के गरेको हो भनेर सोध्ने । यसो गनुा ठीक वक 

गित भनेर ववद्याथीिाई सोध्ने, कापीमा िेशखददने र 

ठीक वा बेदठक  के हो सही शचन्द्ह िेख्न िगाउँने, 
लसकाउने । 

• यस्तो राम्रो आनीबानी गना ववद्याथी र लसकाउन 

अववभावकिाई पलन प्रोत्सावहत गने । 

• साथीहरू सँगसँगै लमिेर पढ्न, बस्न, नाच्न, खेल्न, 

गीत गाउन िगाउँन,े खाजा बाँडेर खान िगाउँने । 

• साथीहरूिाई सभ्य तररकािे नाम भनेर बोिाउन, 

मालथल्िो कक्षाका िाई दाइदददी भनेर बोिाउन र 

आफूभन्द्दा सानािाई भाइबवहनी भनेर बोिाउन 

लसकाउने र अविोकन गरी आवश्यकतानसुार 
संझाउन,े प्रोत्सावहत गने गराउने । 

• साथीहरूिाई सहयोग गना, लमिेर पढ्न, खेल्न, 

नाच्न, गीत गाउन िगाउँने । 

• राम्रो र नराम्रो 
बानी सम्बन्द्िी 
शचत्र वा 
फोटोहरू 

• शधद/मेटा 
काडा वा सोको 
िालग प्रयोग 

गना सवकन े

पेपर 

• सेतोपाटी, 
माका र 

• ववद्यािय, िर, 

बजार, सडक, 

बाटो, बजार 

आददमा गनुा पने 

सही (ठीक) र गना 
नहनुे गित 

(बेठीक) आनीबानी 
भने्न र ती आनीबानी 
ठीक वक बेदठक हो 
भनेर छुट्टाउन 

िगाउँन े। 

• सही र गित 

आनीबानी भएको 
शचत्रहरू छुट्टाउन 

िगाउँन े। 

• ववद्याथीिे 

िरपररवार, 

ववद्यािय, 

साथीसिी, 
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सावाजलनक ठाउँमा 
गने बानी 
व्यवहारको 
लनयलमत अविोकन 

गरी मूल्याङ्कन      

गने । 

४.३ आफ्नो 
समाज, 

जालत, 

समदुाय र 

कुििरान
को भािा, 
असि 

मूल्यमान्द्य
ता, संस्कार 

संस्कृलत 

अनसुारको 
पाहनुा, 
आफन्द्त र 

मान्द्यजनिा
ई अलभवादन 

गना, साइनो 
िगाएर 

बोल्न । 

• िरमा आउन े

पाहनुाहरू, आफू 

वा आफ्ना 
पररवारको 
सदस्य पाहनुा 
भएर जान े

आफन्द्तहरू 

• आफ्नो पररवार, 

आफन्द्त, 

छरलछमेकका 
ववलभन्न 

व्यशिसँगको 
साइनोहरू 

(स्थानीय 

चिनचल्ती र 

जालत समदुाय 

ववशेिको)  
• अपररशचत 

व्यशिहरूिाई 

• तपाईँहरू को-को आफन्द्तकोमा पाहनुा भएर 

जानहुनु्द्छ ? भनी पािै पािो सोध्ने र सेता पाटीमा 
सूची बनाएर वटप्ने (नाता अनसुारको तस्वीर 

बनाइददन)े । 

• पाहनुा भएर जान े िरमा को-को हनुहुनु्द्छ ? 

उहाँहरूिाई के-के भनेर बोिाउने गनुा  हनु्द्छ ? 

भनी साइनो पवहचान गने । 

• तपाईँको िरमा को-को पाहनुा आउन ु हनु्द्छ ? 

पाहनुा आउँदा तपाई, आमा, बबुा, हजरुबा, 
हजरुआमा, काका, दददी, दाज ुर अरुिे (यदद भएमा 
स्थानीय वा मातभृािामा के भने्न चिन छ ? त्यही 
अनसुार) के कसरी स्वागत, सत्कार गनुाहनु्द्छ ? भनी 
सोध्न ेर सूची बनाएर अलभवादन शधदहरू िेखी भन्न 

र अभ्यास गना िगाउँन े। 

• शशक्षकिे आफू सानो हुँदा मामािर वा कोही 
आफन्द्तको िरमा गएको वा आफ्नो िरमा कोही 
पाहनुा आउँदाको अनभुविाई ‘बाि कथा बनाएर 

सनुाउन े। 

• ती साइनो अनसुार के भनेर बोिाउने ? कवहिे 

• सेतोपाटी, 
माका र 

• शधद/मेटा 
काडा वा सोको 
िालग प्रयोग 

गना सवकन े

पेपर 

• स्वदेशी, 
ववदेशी 
पयाटकहरूको 
फोटो 

• मामािर, काकािर 

र अन्द्य आफन्द्तको 
िर र ववलभन्न 

साइनोको 
सूचीबनाई जोडा 
लमिाउन िगाउँन े

वा भन्न िगाउँने । 

• िरमा को को 
पाहनुा आउन ुहनु्द्छ 

र के कसरी 
स्वागत, सत्कार 

गने भनी सान्द्दलभाक 

शधदहरूको सूची 
बनाई जोडा 
लमिाउन ददने । 
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बोिाउने (साइनो 
िगाउँन)े सरि, 

सभ्य र सही 
तररका  

कसरी अलभवादन गनुाहनु्द्छ ? भनी सोध्न ेर प्रदशान 

गना िगाउँने । 

५. कृवि, 

जडीबटुी, 
पशपुािन,  

पेसा व्यवसाय 

तथा 
उद्यमशीिता   

५.१  वैतेश्वर 

गाउँपालि
काको 
ववद्याथी 
बसोबास 

गने क्षेत्रमा  
गररन े कृवि 

गलतववलिह
रू (जस्तैः 
खेत जोत्न,े 

खेत रोप्न,े 

मकै छने, 

िान गोड्न,े 

िान काट्ने 
आदद) 

बताउन । 

वैतेश्वर 

गाउँपालिकाको 
ववद्याथी बसोबास 

गने क्षेत्रमा हनु े

ववलभन्न कृवि 

वक्रयाकिापहरू 

जस्तैः खेत जोत्न,े 

खेत रोप्ने, मकै 

छने, िान गोड्न,े 

िान काट्ने आदद 

वैतेश्वरमा 
स्थानीय रुपमा 
उत्पादन हनु े 

ववलभन्न अन्नबािी, 
तरकारीहरू र 

जडीबटुीहरु 

• ववद्याथीहरूिाई आफ्नो िरमा के के खानेकुराहरू  

खान ेहो, ती खानकुेरा कहाँबाट आउँछ भनी सोध्ने र 

त्यसको शचत्र सहीत नाम सेतोपाटीमा वटप्ने र पलछ 

दोहोयााई भन्न (उच्चारण गना लसकाउने) । 

• ती खानकुेराको शचत्र ववद्याथीहको कापीमा 
बनाइददन े त्यसमा रङ िगाई नाम िेख्न े गहृकाया, 
कक्षाकाया ददने । 

• ववलभन्न स्थानीय कृवि गलतववलिहरूको फोटो, छोटो 
लभलडयो रेकडा गरेर देखाउन ेर त्यसबारे वणान गना 
िगाउँने ।  

• कृवि उपज, जडीबटुी र कृवि वक्रयाकिापको 
शचत्रहरू जोडा लमिाउन, भन्न िगाउँने र प्रस्ततु गना 
िागाउँन े। 

• वास्तववक 

अन्न, दिहन, 

तरकारी र 

जडीबटुीहरू
को नमूना, 
पेशन्द्टङ शचत्र, 

• फोटो, अलडयो, 
लभलडयो 

• सेतोपाटी, 
माका र 

• शधद/मेटा 
काडा वा सोको 
िालग प्रयोग 

गना सवकन े

पेपर 

• स्थानीय खाद्यान्न , 

जडीबटुी एवं  

तरकारीको शचत्र 

अनसुार नाम िेख्न, 

शचन्न िगाउँने । 

• कृवि उपजको नाम 

र लभत्र वा नाम र 

त्यसको 
रुख/लबरुवा बनाई 

जोडा लमिाउन 

िगाउँन े। 

• ववलभन्न कृवि 

वक्रयाकिापहरूको 
फोटो, तस्वीर 

देखाएर शचन्न, भन्न 

िगाउँन े। 

 

 ५.२  वैतेश्वर 

गाउँपालि
काको 
ववद्याथी 
बसोबास 

• वैतेश्वर 

गाउँपालिकाको 
ववद्याथी बसोबास 

गने क्षेत्रमका 
बासीिे पाल्न े

• ववद्याथीहरूिाई आफ्नो िरमा के के पशपंुक्षी 
पािेको छ ? भनी सोध्न े अथवा िरेि ु पशपंुक्षीको 
शचत्र (फोटो) देखाएर ती पशपंुक्षीको नाम के हो ? 

भनी सोध्ने र त्यो उनीहरूको िरमा पािेको छ वक 

छैन ? भनी सोध्न े। 

• िरेि ु पश ु

पंक्षीहरूको, 
• पेशन्द्टङ शचत्र, 

• फोटो, अलडयो, 
लभलडयो 

• कापीमा स्थानीय 

रुपमा पालिन े

पशपंुक्षीको शचत्र, 

टाउको, खटु्टा, 
पखेटा आदद 
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गने क्षेत्रमा  
गररन े

पशपुािन 

सम्बन्द्िी 
गलतववलिह
रू (जस्तैः 
कुखरुा–
बाख्रा पाल्न,े 

गाईभैँसी 
पाल्ने, दूि 

दहुनु,े दही, 
मोही, शिउ 

बनाउने 
आदद) र ती 
उत्पादनको 
उपयोग 

बताउन । 

पशपंुक्षीहरूको 
नामाविी जस्तैः  
कुखरुा, हासँ, 

खसीबाख्रा, भेडा, 
गाईगोरु, राँगा 
भैँसी, सुँगरु, बिुर, 

खच्चड, िोडा, 
मौरी आदद 

• ती 
पशपंुक्षीहरूको 
उपयोग वा प्रयोग 

• मोवाइिमा िरेि ु पशपंुक्षी कराएको आवाज 

(यटुुबबाट डाउनिोड गरेर) सनुाउने र ववद्याथीिाई 

ती  पशपंुक्षीको नाम भन्न िगाउँने । 

• िरपािवुा पशपंुक्षी सम्बन्द्िी बाि लभलडयो गीत 

देखाई छिफि गराउने, सँगै गाउन र पशपंुक्षीको 
हाउभाउ प्रदशान गना िगाउँन े। 

• पशपंुक्षी र तीनका उत्पादनहरूका शचत्रहरू जोडा 
लमिाउन, एउटै रङ भना र प्रस्तगु गना िगाउँने । 

• सेतोपाटी, 
माका र 

• शधद/मेटा 
काडा वा सोको 
िालग प्रयोग 

गना सवकन े

पेपर 

शरीरको भागको 
शचत्र र पशपंुक्षीको 
नाम जोडा लमिाउन 

िगाउँन े। 

• पशपंुक्षीको 
शरीरको टुक्रा 
जोडेर लसिो शरीर 

तयार गना िगाउँन े

। 

• पशपंुक्षीको नाम र 

ती बाट पाइन े

उत्पादनहरू जोडा 
लमिाउन ददने । 

• ववद्याियको 
वक्रयाकिापको 
आिारमा मूल्याङ्कन 

गने । 

६. स्थानीय 

ज्ञान, लसप तथा 
प्रववलि 

६.१ वैतेश्वर 

गाउँपालि
काको 
ववद्याथी 
बसोबास 

गने क्षेत्रमा 
ववगत र 

वतामानमा 

• िरमा प्रयोग गने 

वस्त ु तथा 
सरसामानहरू वा 
जीवन जीउनको 
िालग आवश्यक 

पने सरसामान, 

लतनीहरुको 
प्रयोगमा चावहन े

• ववद्याथीहरूिाई तपाईँहरूको िरमा लनम्न िरेि ु

सामान तथा औजारहरू छ वक छैन  भनी शचत्र 

देखाएर सोध्ने (स्थानीय नाम फरक पलन हनु सक्छ)  

ती सामानहरूको शचत्रमा रङ भना िगाउँने । 

• बेतबाँसका सामानहरू जस्तै: डोको नाम्िो, नाङ्िो, 
थनु्द्से, मान्द्रो आदद  

• काठबाट बनकेा सामानहरू जस्तै: ठेकी, दिेुरो, 
ढुङ्ग्रो, मदानी, वपरा, मढुा, वढकी  

• स्थानीय ज्ञान, 

लसप र प्रववलि 

प्रयोग गरी 
बनाइएको 
िरेि ु तथा 
कृवि सामग्री, 
औजारहरूको 
सशचत्र सूची, 

• स्थानीय रुपमा 
काठ, बासँ, 

ढुिाबाट बनेका 
िरेि ु तथा कृवि 

सामग्री र औजारको 
शचत्र र नाम जोडा 
लमिाउन वा 
वाक्यमा खािीठाउँ 
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अपनाएका 
ववलभन्न 

वकलसमका 
स्थानीय  

लसप तथा 
प्रववलिहरू 

(कुनै ५ 

वटा) शचन्न र 

भन्न  । 

ज्ञान, लसप • काठबाट बनेका िरेि ुतथा कृवि औजारहरू, जस्तै: 

हिो, जवुा, दाँते, दाँदे, डल्िेठो, काठको बाकस 

(सन्द्दकु), कािोपाटी, झ्यािढोका, ओखि, वढकी,  
कोि, चखाा 

• ढुिाबाट बनेको सामान जस्तै: लसिौटो, िोहोरो, 
जाँतो 

• स्थानीय िरेि ुतथा कृवि औजारहरू, जस्तै: खकुुरी, 
हँलसया, कुटो, कोदािो, स्थानीय प्रववलि जस्तै: वढकी, 
कोि, चखाा, पानी िट्ट आददको शचत्र बनाई सबै 

ववद्याथीिाई एक-एक शचत्रमा रङ भना िगाएर 

उनीहरूको नाम िेखेर प्रस्तगु गना िगाउँन े। 

• ती शचत्रहरू कक्षाकोठामा झयुाएर राख्न े। 

फोटो र 

नमूनाहरू 

• क्राशफ्टङ गने 

रिीन कागज, 

कैँ ची, स्केि 

आदद  

• रङ भने 

स्थानीय 

सामानहरूको 
सादा शचत्रहरू 

भना िगाउँने । 

• ववद्याियको 
वक्रयाकिापको 
आिारमा मूल्याङ्कन 

गने । 

७. मातभृािा, 
संस्कृलत र  

चाडपवा  

७.१  वैतेश्वर 

गाउँपालिका
का ववद्याथी 
बसोबास गने 

क्षेत्रमा 
बसोबास गने 

ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरू
को  मातभृािा 
र आ-आफ्नो 
मातभृािामा 
आफ्नो 
पररचय र 

• वैतेश्वर 

गाउँपालिकाको 
ववद्याथी बसोबास 

गने क्षेत्रमा 
बसोबास गने 

ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरूको 
सूची 

• उनीहरूको 
मातभृािाको सूची 

• मातभृािामा 
सामान्द्य पररचय 

ददन े वाक्यहरू 

• वैतेश्वर गाउँपालिकाको ववद्याथी बसोबास गने 

क्षेत्रमा बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालतहरूको 
सूची तयार गने (आफ्नो मौलिक वेशभिूा वा पवहरन 

िगाएको) र पसु्तकाियमा राख्न े । त्यसिाई 

कक्षामा ल्याई प्रदशान गरी ववद्याथीिाई आ–आफ्नो 
जालत, समदुाय के हो ? भनी भन्न िगाउँन े। 

• आफ्नो साथी र लछमेकीहरू कुनकुन जालत, 

समदुायका छन ्? िेख्न िगाउँने वा िेखेर ल्याउन 

गहृकाया ददने । सबै जालत समदुाय बराबर हो भने्न 

कुरा बझुाउने (जातीय भेदभाविाई दरुुत्साहन हनु े

कुनै पलन कुरा वा काया गना गराउन नहनु)े । 

• ववद्याथीहरूको आ–आफ्नो मातभृािामा पररचय ददन े

सामान्द्य वाक्यहरू अलभभावकहरूबाट लिन े (सम्भव 

• स्थानीय जालत, 

समदुाय 

अनसुारको 
मौलिक 

(सांस्कृलतक) 

वेशभिूा र 

गरगहना  
• ववलभन्न 

मातभृािाको 
शधदकोश  

• अङ्क, शधद, 

पररवारका 
सदस्य तथा 

• स्थानीय जालत, 

समदुाय अनसुारको 
मौलिक 

(सांस्कृलतक) 

वेशभिूा र 

गरगहनाको नाम र 

सम्बशन्द्ित 

जातीजनजालतको 
सूची बनाई जोडा 
लमिाउन ददने । 

• मातभृािाबाट ५ 

वाक्यमा आफ्नो 
पररचय ददन 
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िरपररवारमा 
बोलिने 
कशम्तमा २० 

शधदहरू र ५ 

वाक्यहरू 

बझु्न र भन्न । 

(कशम्तमा ५ 

वाक्य) 

• शरीरका मु् य 

अिहरू  

• मातभृािामा 
अलभवादन, 

पररवार लभत्र र 

नशजकको 
आफन्द्त साइनो, 
१ देशख ५ सम्म 

अङ्क गणना, िर 

पररवारमा बोल्न े

(बारम्बार प्रयोग 

हनुे संज्ञा, वक्रया, 
सवानाम, ववशेिण 

जन्द्य 

शधदहरूको सूची 
(कशम्तमा १०० 

शधद) 

भएमा नेपािीिाई सम्बशन्द्ित मातभृािामा भ्वाइस 

रेकडा गना िगाउँने) र त्यही ंअनसुार सही उच्चारण 

सहीत भन्न िगाउँने । पररचय गने वाक्यहरू जस्तै: 

मेरो नाम ...... हो ।   मेरो बबुा/आमा/दाज/ुभाइ/दददी 
...... को नाम ... हो । म .... ववद्याियमा पढ्छु । म .... 

कक्षामा पढ्छु । मेरा िर.... मा पछा ।  

• शरीरका मु् य अिहरू नेपािीमा िेशखददन े र 

त्यसिाई मातभृािामा िेखेर ल्याउन गहृकाया ददन े। 

• पररवारलभत्र र नशजकका आफन्द्तहरूिाई िगाइन े

साइनो आफ्नो मातभृािामा भन्न िगाउँन े । 

नेपािीमा त्यस्ता शधदहरू िेखेर ददई आफ्नो 
मातभृािामा िेखेर ल्याउन गहृकाया ददन े। 

• पररचय ददन,े अलभवादन गने शधद, शधदाविीहरू 
ववलभन्न मातभृािामा िेखेर पसु्तकािय, 

कक्षाकोठामा राख्न े र मातभृािी ववद्याथीिाई भन्द्दै 

प्रदशान गना िगाउँन े। 

नातासम्बन्द्ि
को चाटा  

• सेतोपाटी, 
माका र 

• मोबाइि 

रेकडार 

िगाउँने वा 
पररचयात्मक 

प्रश्नोत्तर गने । 

• अलभवादन, 

लबदाइको हाउभाउ 

(सङ्केत) गरी 
ववद्याथीिाई 

आफ्नो मातभृािामा 
भन्न िगाउँने  । 

• पररवार र 

आफन्द्तहरूिाई 

िगाइन े साइनो 
मातभृािामा भन्न वा 
िेख्न िगाउँने । 

• १ देशख ५ सम्म को 
अङ्क, शरीरका 
अिहरू 

मातभृािामा भन्न 

िगाउँन े। 

 ७.२  वैतेश्वर 

गाउँपालिका
को ववद्याथी 
बसोबास गने 

क्षेत्रमा  
बसोबास गने 

• वैतेश्वर 

गाउँपालिकाको 
ववद्याथी बसोबास 

गने क्षेत्रमा   
बसोबास गने 

ववलभन्न जालत, 

• कक्षाकोठा वा पसु्तकाियमा वैतेश्वरका ववलभन्न 

जालत जनजालतहरूको मौलिक वेशभिूा, गरगहना 
िगाएको मवहिा र परुुि वा केटा र केटीको एक-
एक जोडीको शचत्र वा फ्िेक्स वप्रशन्द्टङ फोटो राख्न ेर 

ववद्याथीिाई अविोकन गराई ती मध्ये 

ववद्याथीहरूको आफ्नो सांस्कृलतक वेशभिूा वा 

• वैतेश्वरका सबै 

जालत, 

जनजालतहरू
को मौलिक 

वेशभिूा, 
गरगहना 

• आ-आफ्नो मौलिक 

वेशभिूा, गरगहना 
मध्ये प्रायः िगाइन े

मु् य-मु् य शचन्न 

(नाम) भन्न िगाउँन े

। 
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ववलभन्न जालत, 

जनजालत 

ववशेिको 
सामाशजक 

संस्कार र 

संस्कृलतको 
बारेमा 
बताउन, आ-

आफ्नो 
वेशभिूा 
 शचन्न । 

जनजालतहरूको 
मौलिक पवहरन 

(वेशभिूा, 
गरहना)  

• स्थानीय 

सामाशजक 

संस्कारहरू मध्ये 

केही शभुकमा 
जस्तैः न्द्वारान, 

पास्नी, छेवर, 

गन्द्यूचोिी ददन,े 

व्रतबन्द्ि, वववाह 

आदद  

• वैतेश्वरमा 
बसोबास गने 

ववलभन्न जालत, 

जनजालत  ववशिे 

र साझा मु् य 

चाडपवाहरू  

पोसाक कुन हो भनेर सोध्ने र थाहा नभएमा शचनाउन े 

• स्थानीय चिन अनसुार हनुे शभुवववाह वा पास्नी 
(भात खिुाई वा स्थानीय चिनचल्तीको भािामा) को 
बारेमा छोटो कथा बनाएर सनुाउने, छिफि गने । 

• ववद्याियको सांस्कृलतक कायाक्रममा कक्षागत 

रुपमा स्थानीय सामाशजक संस्कार चािचिन, 

ववलभन्न मौलिक संस्कृलत, वेशभिूा र आभिूण (नक्किी 
वा नमूना) सम्बन्द्िी झाकँी प्रदशान गना िगाउँने । 

• ववद्याथीहरूिाई कुन कुन चाडपवा मनपछा, वकन मन 

पछा, ती चाडपवामा के के गररन्द्छ भनी सोध्ने र 

छिफि गने । 

• वैतेश्वरमा प्रचलित चाडपवाको शचनारी तयार गरी 
पाठ बनाई पढाउने वा अलडयो लभजअुि रेकडा 
(शक्िप) वा फोटो सङ्किन गरी ववद्याथीिाई देखाउन े

र छिफि गराउने । 

• वैतेश्वरमा मनाइन ेमु् य चाडपवाहरू सम्बन्द्िी शचत्र 

बनाई ववद्याथीहरूिाई रङ भना, नाम िेख्न र प्रस्ततु 

गना िगाउँने । 

िगाएको 
मवहिा र परुुि 

वा केटा र 

केटीको एक–

एक जोडीको  
फ्िेक्स 

वप्रशन्द्टङ फोटो  
• क्राशफ्टङ गने 

रिीन कागज, 

कैँ ची, स्केि, 

रिीन 

साइनपेन 

आदद 

• वैतेश्वरमा 
प्रचलित 

चाडपवाको 
शचनारी लभलडयो 
रेकडा (शक्िप) 

वा फोटो 
सेतोपाटी, 
माका र 

• ववद्याियको 
सांस्कृलतक 

कायाक्रममा प्रदशान 

हनुे सांस्कृलतक 

झाँकीमा 
ववद्याथीको आफ्नो 
मौलिक वेशभिूामा 
सहभालगता । 

• ववद्याियको 
वक्रयाकिपको 
आिारमा मूल्याङ्कन 

गने । 

• वैतेश्वरमा मनाइन े

मु् य ५ वटा 
चाडपवाहरूको नाम 

िेख्न िगाउन । 

• ववद्याियको 
वक्रयाकिापको 
आिारमा मूल्याङ्कन 

गने । 

८. स्थानीय 

खेिकुद, 

मनोरञ्जन 

र किा 

८.१  वैतेश्वर 

गाउँपालि
काको 
ववद्याथी 

• वैतेश्वर 

गाउँपालिकाको 
ववद्याथी बसोबास 

गने क्षेत्रमा 

• तपाईँहरूिाई कुन कुन खेि खेल्न आउँछ भनेर 

सोध्न े र बैतेश्वरेमा पवहिे देशख प्रचिनमा रहेका 
ववलभन्न वकलसमका खेिहरूको बारेमा जानकारी 
गराउने । 

• खेि अनसुार 

खेि 

सामग्रीहरू 

• खेिमैदान वा 

• कशम्तमा ४ वटा 
स्थानीय खेिको 
नाम भन्न िगाउँन े 

• कशम्तमा २ वटा 
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सावहत्य बसोबास 

गने क्षेत्रमा 
प्रचलित 

स्थानीय 

खेिकुदहरू 

मध्ये ३ 

वटाको नाम 

बताउन र 

कशम्तमा 
एउटा खेि 

खेल्न । 

प्रचलित स्थानीय 

खेिकुदहरू 

जस्तैः कपदी, 
डण्डीववयो, 
रुमाि िकुाई, 

लसन्द्का िकुाई, 

शचँ मसुी शचँ, हात्ती 
िखेटाई, भािे 

जिुाइ, भकुण्डो, 
डोरी नाघ्न,े डोरी 
तान्न,े वपटी, आदद 

• खेि खेल्ने ववलि 

वा तररका 

• ववद्याथीको शारीररक, अवस्था, खेिमैदान वा 
कक्षाकोठा, ववद्याथी सङ््या र आवश्यक खेि 

सामग्री उपिधितािाई मध्यनजर गरेर समूहमा 
खेल्न ेखेिहरू खेिाउन े (हप्ताको १ पटक सकेसम्म 

ववदाको अशिल्िो ददन सामूवहक खेि खेिाउने खेि 

खेिाउँदा फरक क्षमता भएका 
बािबालिकाहरूिाई पलन समावेश गना सवकन े

खेिहरू खेिाउन ेर उनीहरूिाई पलन सक्न ेभलूमका 
गना िगाउँने । 

कक्ष र सोको 
तयारी  

• प्राथलमक 

उपचार 

सामग्री बाकस  

• खेिको लनयम 

िेख्न े र नलतजा 
(स्कोर) िेख्न े

सेतोपाटी 

स्थानीय खेि खेल्न 

जाने्न । 

• खेिहरू खेल्दा 
ववद्याथीहरूको 
सहभालगता 
अविोकन गने । 

• ववद्याियमा गररन े

अलतररि 

वक्रयाकिापमा 
ववद्याथीको 
सहभालगताको 
आिारमा मूल्याङ्कन 

गने । 

८.२  वैतेश्वर 

गाउँपालि
काको 
ववद्याथी 
बसोबास 

गने क्षेत्रमा  
प्रचलित 

िोकगीत र 

िोकनतृ्यह
रू मध्ये 

३/३ 

वटाको नाम 

• वैतेश्वर 

गाउँपालिकाको 
ववद्याथी बसोबास 

गने क्षेत्रमा 
प्रचलित 

िोकगीतहरू 

जस्तैः 
ठाडोभाका, 
िस्के भाका, 
दोहोरी, तीज 

गीत, देउसीभैिो, 
सीिोक, रोपाइँ 

• वैतेश्वरमा प्रचलित िोकगीतहरू जस्तै: ठाडोभाका, 
दोहोरी, तीज गीत, देउसी भैिो, मािश्री, लसिोक, 

रोपाइँ गीत, रत्यौिी, संगीनी गीत आदद मध्ये केही 
मु् य–मु् य िोकगीतका नाम िेखाइददने र 

डाउनिोड गरी सनुाइददन े। 

• ती मध्ये बािबालिकािे सशजिै गाउन सक्न े गीत 

छनौट गरी भाका लमिाएर गाउँने लसकाउने । 

• यस्तो गीत गाउन जाने्न स्थानीय बासीिाई बोिाएर 

भाका लमिाएर गाउन िगाई बािबालिकािाई 

सनुाउन ेर लसकाउन े। 

• बािबालिका नाच्न सक्ने िोकनतृ्यमा नाच्न 

अभ्यास गराउने र आफैँ िाई गना िगाउँने । 

• स्थानीय 

िोकगीतको 
सूची  

• सही भाका, 
िय र 

शधदहरू 

• अलडयोलभजअु
ि रेकडार  

• साउण्ड 

शस्पकर, 

मशल्टलमलडया 
प्रोजेक्टर र 

• िोकवप्रय स्थानीय 

िोकगीत संयिु वा 
सामूवहक रुपमा  
गाउन िगाउँने । 

• िोकवप्रय स्थानीय 

िोकनतृ्य संयिु 

वा सामूवहक रुपमा  
नाच्न/प्रदशान गना 
िगाउँन े। 

• ववद्याियमा गररन े

अलतररि 

वक्रयाकिापमा 
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बताउन र 

कशम्तमा 
१/१ वटा 
िोकगीत 

गाउन र 

िोक नतृ्य 

प्रदशान  

  गना । 

गीत, रत्यौिी, 
संगीनी गीत, 

भजन आदद 

• प्रचलित 

िोकनतृ्यहरू 

जस्तैः  मारुनी, 
देउसी नाचँ, 

भजन आदद 

• िोक नतृ्य गने 

तररका 

• उनीहरूिे गाएको नाचेको मोवाइिमा लभलडयो रेकडा 
गरी उनीहरूिाई नै देखाइददन े। 

लडस्प्िे 

लसस्टम  

• सेतोपाटी वा 
चाटा पेपर वा 
न्द्यजु पेपर 

ववद्याथीको 
सहभालगताको 
आिारमा मूल्याङ्कन 

गने । 

९. िालमाक, 

सांस्कृलतक, 

पयाटकीय 

स्थि 

९.१  वैतेश्वर 

गाउँपालि
काको 
ववद्याथी 
बसोबास 

गने क्षेत्रमा  
प्रचलित 

िालमाक, 

सांस्कृलतक, 

पयाटकीय 

स्थिहरू 

मध्ये कुनै  

२ वटाको 
नाम भन्न । 

• वैतेश्वर 

गाउँपालिकाको 
ववद्याथी बसोबास 

गने क्षेत्रका 
प्रमखु, प्रलसद्ध 

िालमाक स्थिहरू 

जस्तैः 
मठमशन्द्दर, 

गमु्बा, चाडपवामा 
पूजाआजा गने 

ठाउँहरू 

• सांस्कृलतक 

स्थिहरू  

• प्राकृलतक सम्पदा  

• ववद्याथीहरूिाई आफ्नो गाउँिर र वरपर भएको 
िालमाक, सांस्कृलतक एवं पयाटकीय स्थिहरूको नाम 

सोध्न,े ती ठाउँमा पगेुको छ वक छैन, त्यहाँ के छ भनी 
प्रश्न सोध्न े र थप जानकारी ददँदै ती स्थिहरूको 
फोटो, लभलडयो सङ्किन प्रस्ततुीकरण गने ।   

• ववद्याथीिाई उपयिु समय, मौसममा अविोकन 

भ्रमण िैजाने । 

• अविोकन गरेपलछ आफूिे अविोकन गरेका 
कुराहरू कापीमा िेखेर ल्याउन िगाउँने र 

भ्रमणपलछ भ्रमण कस्तो िाग्यो, के देख्न ु भयो भनेर 

सोध्न े। 

• भ्रमण गरेका िालमाक, सांस्कृलतक एवं पयाटकीय 

स्थिका शचत्र कोने,  त्यहाँ देखेका ५ वटा कुराको 
नाम िेख्न िगाई प्रस्ततु गना िगाउँन े। 

• कक्षामा स्थानीय िालमाक, सांस्कृलतक एवं पयाटकीय 

• वैतेश्वरको 
प्रमखु एवं 

प्रलसद्ध िालमाक, 

सांस्कृलतक 

एवं पयाटकीय 

स्थिहरूको 
फोटो (फ्िेक्स 

वप्रन्द्ट) र छोटो 
शचनारी लभलडयो 

• शचत्र कोरेर रङ 

भना आवश्यक 

पने पेपर, 

किर 

साइनपेन, 

पेशन्द्सि आदद 

• कशम्तमा २ वटा 
स्थानीय िालमाक, 

सांस्कृलतक एवं 

पयाटकीय 

स्थिहरूको नाम 

भन्न वा िेख्न 

िगाउँन े

• प्रस्ततुीकरण गना 
िगाउँन े। 

• कक्षामा स्थानीय 

िालमाक, 

सांस्कृलतक एवं 

पयाटकीय 

स्थिहरूको शचत्र 

ददएर रङ भना 
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स्थिहरूको शचत्र ददएर रङ भना िगाउँन े। िगाउँन े

• ववद्याियमा 
ववद्याथीको 
सहभालगताको 
आिारमा मूल्याङ्कन 

गने । 

१०. समानता, 
समावेशीता  र 

सामाशजक 

न्द्याय  

 

१०.१ सबै 

जालत तथा 
समदुाय 

समान हो 
कुनै कुरामा 
भेदभाव, 

छुवाछुत 

गनुा हुँदैन 

भने्न बताउन 

र 

समानताको 
व्यवहार गना  

• वैतेश्वर 

गाउँपालिकाको 
ववद्याथी बसोबास 

गने क्षेत्रको 
सामाशजक 

अवस्था  (ववलभन्न 

जालत, 

जनजालतहरू 

लमिेर बसेको 
वववविता लभत्रको 
एकता) को 
पररचय 

• सहयोग, 

मेिलमिाप र 

समानताको 
अविारणा 

• साथीहरूहरूसँग झगडा गनुा, नराम्रो भनु्न, गािी गनुा 
राम्रो वक लमिेर बस्न,ु एकअकाािाई सहयोग गनुा, 
राम्रो बोिी व्यवहार गनुा ठीक हो (?) वक होइन (?) 

भनेर छिफि गने । 

• कलमिा र माहरुीको कथा सनुाएर (देखाएर) सहयोग, 

मेिलमिाप र समानताको अथा बझुाउने । 

• कलमिा र माहरुी जस्तै लमिेर बस्ने, एकअकाािाई 

सहयोग गने र समान व्यवहार गने भनी बझुाउने र 

त्यसो गना प्रोत्सावहत गने । 

• समानता सम्बन्द्िी बािलभलडयो वा काटुान देखाएर 

समान व्यवहारको ज्ञान लसकाउने र सो बारे बताउन 

िगाउँन े। 

• सेतोपाटी, 
माका र 

• समानता 
सम्बन्द्िी 
बािलभलडयो वा 
काटुान 

• बािबालिका ववच 

आपसी सम्मान, 

सद्भाव र 

समानताको बोिी 
व्यवहार अभ्यास 

भएको (सिुार) छ 

वक छैन अविोकन 

गने । 

• एक अकाामा लमिेर 

बस्न,े खेल्ने, वहड्न े

गलतववलि 

ववद्याथीहरूमा भए 

नभएको अविोकन 

गरी मूल्याङ्कन  
गने । 

 

१०.२ 

अपािता 
(फरक 

• अपािताको 
प्रकार 

• शारीररक 

• अपािता भएको, ववरामी, वृद्ध बाजेबजै वा आफन्द्त 

कोही देखेको, भेटेको छ वक छैन भनी 
बािबालिकाहरूिाई सोध्न े र त्यस्ता व्यशििाई 

• अपािता र 

यसको प्रकार, 

अपािता 

• अपािताको  कुनै ३ 

वटा प्रकार भन्न र 

शचन्न िगाउँने । 
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क्षमता) 
भएका, 
असहाय, 

वृद्धवदृ्धा 
अन्द्य ववशिे 

सहयोग 

आवश्यक 

पने 

व्यशिहरूप्र
लत राम्रो 
बोिी 
व्यवहार र 

सहयोग  
गना । 

ववरामीपन र 

सहायता 
• पररवार, आफन्द्त 

नभएका र 

आफूसँग केही 
नभएका 
बािबालिका, 
लबरामी, 
वृद्धवदृ्धाका आदद 

र उनीहरूिाई 

आवश्यक पने 

सहयोग  

• बािबालिकािे 

गना सक्न े

सहयोग, सम्मान 

जनक 

बोिीव्यवहर 

दैलनक जीवनयापनमा के-के कदठनाई हनु्द्छहोिा र 

कसिे सहयोग गछाहोिा भनेर उदाहरण खटु्टा 
नभएको मान्द्छे कसरी वहड्छ होिा, दृवष्टवववहन 

भएको बच्चाहरूिे कसरी पढ्छ होिा आदद 

सान्द्दलभाक प्रश्नहरू सोिेर कौतहुिता जगाउँने । 

• ववलभन्न प्रकारका अपािता मध्ये िेरैजसो हनु े

अपािता (शारीररक, दृवष्ट, बोिाइ, सनुाइ) सम्बन्द्िी 
बािकथा बनाएर सनुाउन े । बािकथामा 
उनीहरूको अपािता के कारणिे भएको, पररवार र 

साथीिे सहयोग के के सहयोग गछान ्र उनीहरू पलन 

सपाि सरह िेरै राम्रो काम गना सक्छन ् (जस्तै : 

शशक्षक, शशशक्षका बन्न सक्छन)्, उनीहरूिाई सिैँ 
माया र सहयोग गनुा पछा भने्न लसकाउन े

• अपािता भएको व्यशििाई वहडहिु, गना खानेकुरा 
खान, पढ्न कलत गाह्रो हनु्द्छ भने्न बझुाउन कोही 
ववद्याथीिाई आखँा शचम्िेर वहड्ने वा पढ्न ेवा िेख्न,े 

एउटा खटु्टािे वहड्ने अभ्यास गना िगाउँने । 

त्यसपलछ सशजिो वक अप्ठ्यारो भयो भनेर अनभुव 

आदान प्रदान गना िगाउँने र छिफि गने । 

त्ययसपलछ अको साथीको सहयोगमा अशि कै काम 

गने अभ्यास गने र पनु: सोध्ने, छिफि गने र प्रस्ततु 

गना िगाउँने । 

• अपािता सम्बन्द्िी राम्रो (उशचत) शधद र नराम्रो 
(गित) शधदहरू सेतोपाटीमा िेखेर राम्रा शधदहरू 

मात्र भन्न वा बोल्न प्ररेरत गने । 

सम्बन्द्िी सही 
शधद सम्बन्द्िी 
जानकारी 
पशुस्तका 

• अपािता, 
वृद्धवदृ्धा, 
असहाय, 

ववरामी, 
दीिारोगी 
व्यशिहरूको 
शचत्र, पम्प्िेट 

वा अलडयो, 
लभलडयो 

• अपािता 
पररचय पत्रको 
नमूना (रातो, 
लनिो, पहेँिो र 

लनिो) 
• अपािता, 
वृद्धवदृ्धा, 
असहायिे 

प्रयोग गने 

सहयता 
सामग्रीहरूको 
शचत्र वा तस्वीर 

• अपािता, वृद्धवदृ्धा, 
असहाय, ववरामी 
भएको व्यशििाई 

वकन सहयोग 

गनुापछा भनी सोध्न े

। 

• अपािता, वृद्धवदृ्धा, 
असहाय, ववरामी 
भएको व्यशििाई 

गनुा पने, गनुा नहनु े

कुराहरू (बोिी 
व्यवहार) बारे 

मौशखक सोध्न े र 

उनीहरूको व्यहार 

अविोकन गने । 

• ववद्याियमा  
ववद्याथीको 
वक्रयाकिाप 

अविोकन गरेर 

मूल्याङ्कन गने । 
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• कोही अपािता भएको व्यशि ववद्यािय नशजकमा भए 

लनजिाई बोिाएर अपािता र उसको अनभुव बारेमा 
अन्द्तवक्रा या गराउन े। 

• रुमाि, 

गिबन्द्दी 
आदद खेि 

सामग्रीहरू 

११.   

सामाशजक 

रुपान्द्तरण, 

िोकतन्द्त्र र 

संिीयता 

११.१ वैतेश्वर 

गा.पा.को 
नाम र 

जम्मा 
वडाहरूको 
सङ््या 
बताउन । 

वैतेश्वर गा.पा.का  
जम्मा वडा सङ््या 

• हामी कुन गाउँपालिकामा बस्छौँ भनी सोध्न े। पलछ 

हामी बसेको गा.पा.को नाम “वैतेश्वर” हो भनी 
सेतोपाटीमा िेशखददने र कापीमा साना िगाउँन े। 

• वैतेश्वर गा.पा.मा कलतवटा वडाहरू छन ् भनेर 

िेशखददने, वैतेश्वरगा.पा.को नक्सा देखाएर वडा नं. 

गन्न िगाउँन,े रङ भना िगाउँन े। 

• ववलभन्न अङ्कहरूको सूचीबाट वैतेश्वरगा.पा.को वडा 
सङ््यामा गोिो शचन्द्ह िगाउन िगाउँन े। 

• वैतेश्वर 

गा.पा.िोिणा 
र  गा. वव. स. 

हरूको वववरण 

• साववक गा. वव. 

स. हरू र 

हािको गा. पा. 
को लसमाना 
छुवट्टएको 
नक्सा 

• चाटा पेपर वा 
न्द्यजु पेपर, 

माका र 

• वैतेश्वर गा. पा. को 
नाम भन्न र िेख्न 

िगाउँन े। 

•   वैतेश्वर गा. पा. मा 
जम्मा कलत वटा 
वडाहरू छन ् ? 
भनी सोध्ने । 
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२.९.२. कक्षा २ को पाठ्यक्रमको क्षते्र, क्रम र ववस्ततृीकरण 

तालिका ६: कक्षा २  को पाठ्यक्रमको क्षेत्र, क्रम र ववस्ततृीकरण (Scope, Sequence and Specifications) 

क्षते्र लसकाइ उपिशधि ववियवस्त ु तथा 
ववस्ततृीकरण 

शशक्षण लसकाइ ववलि तथा वक्रयाकिाप शैशक्षक 

सामग्रीहरू 

मूल्याङ्कन प्रवक्रया    
पाठ्यभार 

१. स्थानीय 

तहको पररचय 

१.१ आफू 

बलसरहेको ठाउँ, 

गाउँ, वडा र 

शजल्िाको नाम 

बताउन । 

• ववद्याथी आफू 

जन्द्मेको, 
बसोबास गने 

गाउँटोिको 
नाम  

• आफू बसोबास 

गने वडा नं., 

गाउँपालिका र 

शजल्िाको नाम 

• आफू पढ्ने 
ववद्याियको 
नाम र ठेगाना 
(स्थान) 

• तपाईँ कहा ँबस्नहुनु्द्छ भनेर सबैिाई पािैपािो सोध्न ेर 

आएको उत्तरिाई सेतोपाटीमा वटप्दै जाने । 

• वैतेश्वर गा.पा.को ८ वडाहरू छुयाएको नक्सा देखाईा 
उनीहरूको िर भएको वडा देखाउने । 

• आफू बस्दै आएको गाउँको नाम वैतेश्वर गाउँपालिका 
भनी भन्न, शचन्न र िेख्न िगाउँन े। 

• ववद्यािय वरपरको ठाउँहरू िमुाउन िाने (अध्ययन 

भ्रमण) र त्यसको बारेमा छिफि गने । 

• आफ्नो गाउँ,  ववद्याियको शचत्र बनाई नाम िेख्न, रङ 

भना र प्रस्ततु गना िगाउँने । 

• वैतेश्वरको ववलभन्न ठाउँको लभलडयो शक्िप्स, फोटो आदद 

देखाई छिफि गने । 

• वैतेश्वर
को 
ववलभन्न 

ठाउँको 
लभलडयो 
शक्िप्स, 

फोटो 
आदद 

देखाई 
छिफि 

गने ।  

• लसमाना 
तथा वडा 
छुवट्टए
को 
वैतेश्वर 

गा.पा.को 

• मोबाइि फोटो 
वा हातिे 

तयार गरेको 
शचत्र तपाईँ 

कुन गा.पा.र  

कलत नं. वडामा 
बस्नहुनु्द्छ ? 

भनी सोध्ने  
• वैतेश्वर 

गा.पा.को 
नक्सामा आफू 

बसेको वडा नं. 

देखाउन 

िगाउँन े। 

• आफ्नो गाउँ, 

ववद्याियको 
शचत्र बनाई 

१५ 
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नक्सा 
• लभलडयो 

शक्िप 

नाम िेख्न र रङ 

भना िगाउँने । 

• कक्षामा 
गररएको 
वक्रयाकिाप
को आिारमा 
मूल्याङ्कन गने  

२. स्वास््य 

सरसफाइ 

२.१ आफ्नो 
सामान्द्य 

सरसफाइ आफैँ  
गना, चपीको सही 
प्रयोग गने 

बानीको 
ववकास, दैलनक 

हातमखु िनु र 

रुमाि वा सफा 
कपडािे पछु्न , 

र फोहोर, 

ढुिामाटो आदद 

छोएपलछ, 

ववद्याियबाट वा 

• आफ्नो सामान्द्य 

सरसफाइ आफैँ  
गने र चपीको 
सही प्रयोग गने 

बानी  

• दैलनक हातमखु 

िनुे र रुमाि वा 
सफा कपडािे 

पछु्न ेबानी 
• सही तररकािे 

(६ चरणमा) 
हात िनुे बानी 

• फोहोर, 

ढुिामाटो आदद 

• साबनु पानीिे हात िोएको शचत्र वा पोस्टर देखाएर 

छिफि गने र त्यहाँ देखाए अनसुार हात िनु ेतररका 
बताउँदै अभ्यास गराउन े।  

• चपी प्रयोग गरेपलछ साबनु-पानीिे र अरु बेिा सफा 
पानीिे मात्र हात-खटु्टा, मखु िनु ेसही तररका प्रदशान गने 

र सँगसँगै अभ्यास गना िगाउँन े। 

• ववद्यािय र िरमा पलन सो तररकािे हातमखु, खटु्टा िनु 

प्रोत्सावहत गने । 

• चप्पि र जतु्ताको प्रयोग कहाँ गने, कहा ँनगने भनी 
ववद्याथीसँग कुरा गने र कहा ँजतु्ताचप्पि िगाउँन ुठीक 

हो, कहा ँिगाउँन ुबेठीक हो भनी बताउने । 

• अलभभावकहरूिाई समेत यसबारे जानकारी गराई 

बािबालिकािाई िरमा बानी िगाउन अनरुोि गने ।  

• सफा र फोहोर कुराहरू, कपडा आदद कक्षा लभत्र र 

• साबनु 

पानीिे 

हात 

िोएको 
शचत्र 

तथा 
पोस्टर 

• सफा 
पानी 

• साबनु वा 
खरानी 

• हात 

पछु्ने 
तौलिया 

• सही तररकािे 

साबनु पानीिे 

हात-खटु्टा िनु 

जान्द्यो वा 
जानेर अभ्यास 

गना िगाएर 

हेने । 

• नहुाएपलछ 

हातमखु 

िोएपलछ सफा 
कपडािे 

हातमखु िनुे 
बानी बारेमा 
अलभभावकसँग 

१० 
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बावहर गएर 

फकेपलछ र चपी 
प्रयोग गरेपलछ 

साबनु पानीिे 

हात-खटु्टा िनु ।  

छोएपलछ, 

ववद्याियबाट 

वा बावहर गएर 

फकेपलछ र  

चपी प्रयोग 

गरेपलछ साबनु 

पानीि ुहात–

खटु्टा िनुे बानी   
• खाना खानभुन्द्दा 

अशि र 

खाइसकेपलछ 

हात िनुे बानी 

बावहर भएको कुराहरू अविोकन गराएर शचनाउने । 

• सरसफाइ सम्बन्द्िी शचत्र देखाएर कुन राम्रो कुन नराम्रो, 
वकन र के भए राम्रो हनु्द्छ भनी प्रश्नोत्तर गने । 

वा सफा 
कपडा 

स्थानीय 

सामानिे 

बनेको  
जतु्ता, 
चप्पि राख्न े

¥याक 
 

सोध्ने । 

• ववद्याियमा 
ववद्याथीको 
व्यशिगत र 

बावहरी 
सरसफाइ 

सम्बन्द्िी 
वक्रयाकिाप
को आिारमा 
मूल्याङ्कन   
गने । 

 २.२ सफा 
खानेकुरा वा 
खानेकुरा सफा 
गरेर खान । 

• सफा खानेकुरा 
मात्र खाने, सफा 
पानी मात्र 

वपउन े

• भइँूमा झरेका र 

फोहोर िागेका 
खानेकुरा 
नखाने  बानी 

• भान्द्सामा 

• बासी, सडेगिेका, शझगँा भन्द्केका, गनाएका, ववग्रकेा 
खानेकुरा नखान े। 

• सफा खानेकुरा र फोहोर खानकुेराको शचत्र वा पोस्टर 

देखाएर बताउन े। 

• सफा र ताजा खानकुेरा खादँा र फोहोर, सडेगिेका 
खानेकुरा खादँा के हनु्द्छ भनेर बताउन ेर सफा र ताजा 
खानेकुरा मात्र खान प्रोत्सावहत गने । 

• फिफूि वकन िोएर खानपुछा भनी बझुाउन एउटा 
फिफूिको दाना ल्याएर त्यसमा ििुो, फोहोर िागेको 

• सफा 
खाने 
कुरा र 

फोहोर 

खानेकु
राको 
शचत्र वा 
पोस्टर 

• वास्तवव

• सफा खानेकुरा 
मात्र खाने 
बानी भयो वक 

भएन,  

फिफूि र 

अन्द्य 

खानेकेराहरू 

पानीिे 

पखािेर वा 

५ 
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पकाएका वा 
पाकेका 
खानेकुरा छोपेर 

राख्न े बानी 
• फिफूि जस्ता 

आफैँ िे िोएर 

खाने सक्ने 
खानेकुराहरू 

िएुर खाने बानी 

देखाउन े। त्यस्तो खाएमा पेट दःुख्न,े ववरामी हनु े

बताउने । त्यो फििाई िनुे तररका लसकाउने र 

िोएको फि पनुः ववद्याथीिाई देखाउन े।  

• दाि, भात, दूि जस्ता पकाएका खानेकुराहरू कसरी 
छोपेर राख्न,े नछोपे कसरी शझगँा र अन्द्य फोहोर पछा 
भनेर भान्द्साको अविोकन गराएर छिफि गराउने वा 
आफ्नो िरको भान्द्सा अविोकन गरेर आउन भने्न र के-

के कुरा राम्रो रहेछ, के के कुरा नराम्रो रहेछ भनी 
प्रश्नोत्तर गने र सिुार गना अलभभावकिाई अनरुोि गना 
भने्न । 

क 

फिफूि 

• खानेकु
रा छोपेर 

राखेको 
र नछोपी 
रा्दा 
फोहोर, 

शझगँा 
परेको 
वास्तवव
क 

भान्द्सा 
वा 
पोस्टर 

वा श्रव्य, 

दृश्य 

सामग्री 

सफा कपडािे 

पछेुर खान्द्छन ्

वक खाँदैन 

भनेर 

अलभभावकसँग 

सोध्ने । 

• िरको 
भान्द्साको 
सरसाफइको 
बारेमा 
प्रलतवक्रया 
बझु्ने । 

• ववद्याियमा 
हुँदा ववद्याथीिे 

खाने खाजा वा 
खानेकुरा  
सफा गने 

आनीबानीको 
आिारमा 
मूल्याङ्कन गने 
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३. खाद्यान्न  

तथा पोिण 

३.१ वैतेश्वर 

गा.पा.को 
ववद्याथी बसोबास 

गने क्षेत्रमा 
उत्पादन हनुे  
खाद्यान्न, 

सागसधजी, 
फिफूिको 
३/३ वटा 
सम्मको नाम 

बताउन, र शचन्न 

र त्यसको 
उपभोगबाट हनु े

पोिण सिुार बारे 

भन्न । 

• वैतेश्वर 

गा.पा.को 
ववद्याथी 
बसोबास गने 

क्षेत्रमा उधजनी 
हनुे ववलभन्न 

खाद्यान्न 

(अन्नबािी, 
दिहन, 

तरकारीहरू) 

जस्तैः िान, 

मकै, गहुँ, कोदो, 
दाि, साग, 

काउिी, आि,ु 

बन्द्दा, िौका, 
फसी, िसनु, 

प्याज, कका िा 
आदद  

• ववद्याथीहरूिाई आज के खानकुेरा खाएर ववद्यािय 

आए भनी सोध्न े। 

• ती खानेकुरा के बाट बनाएको (जस्तै चामि बाट भात) 

भनी सोध्ने र उदाहरण ददँदै स्थानीय स्तरमा उत्पादन  

हनुे खाद्यान्न हरू बारे पररशचत गराउने । 

• आ-आफ्नो िरमाबाट आ-आफ्नो खेतबारीमा फिेका 
खाद्यान्न हरूको केही नमूना ल्याउन िगाउँन ेर त्यो के 

हो भन्न, िेख्न र त्यसबारे केही बताउन िगाउँने ।  

• यस्ता स्थानीय खाद्यान्न , तरकारी, फिफूिको 
नमूनाहरू कक्षामा डोरी टाँगी नाम िेखेर झणु्याउन ेर 

हरेकको बारेमा बताउन ेर ववद्याथीहरूिाई पलन त्यसरी 
नै बताउन िगाउँने । 

• ववद्याथीिाई आफूिाई मन पने फिफूिको नाम भन्न 

िगाउँन ेर ववद्याथीको नाम सँगै फिफूिको शचत्र 

बनाउन े।  

• कवहिे काँही आफ्नो खेतबारीमा फिेको फिफूि 

ववद्याियमा खाजाको रुपमा ल्याउन िगाउँने र 

अलभभावकहरूिाई समेत यस बारे प्रोत्सावहत गने । 

• वैतेश्वरमा 
उत्पादन 

हनुे ववलभन्न 

खाद्यान्न, 

तरकारी 
तथा 
फिफूि
को 
वास्तववक 

नमूना वा 
फोटो 
फोटोहरू 

• डोरी, लसयो, 
िागो 

• नमूना राख्न े

प्िाशस्टक 

व्याग 

• कापीमा 
स्थानीय 

खाद्यान्न एवं 

तरकारीको 
शचत्र अनसुार 

त्यसमा 
वास्तववक 

कृवि 

अनाजको 
केही दाना 
राखी वा टाँसी 
नाम िेख्न 

िगाउँन े। 

• तरकारीको 
पात (पातको 
टुक्रा) 
कापीमा 
टाँस्न र नाम 

िेख्न िगाउँने 
। 

• स्थानीय 

१० 



50 
 

खाद्यान्न, 

तरकारी, 
फिफूिहरू
को नाम भन्न 

वा सही 
नाममा गोिो 
िेरा गना 
िगाउँन े। 

 ३.२ आयालतत 

कम पोिणयिु र 

बजारको पत्र ु

खानेकुराको सट्टा 
स्थानीय कृवि 

उत्पादन 

(खानकुेराहरू) र 

आयालतत 

पोिणयिु कृवि 

उत्पादनको 
उपभोग गना । 

 

• स्थानीय कृवि 

उपजबाट 

बनेको ववलभन्न 

खानेकुराहरू 

(खानाका 
पररकार) जस्तैः 
दाि, भात, दाि, 

साग, गेडागडुी,  
तरकारी र 

ववलभन्न 

चाडबाडमा 
बनाइने वा 
पकाइने 

• आफ्नो िरमा पकाएको, तयार पारेको वा फिेको कुन 

खानेकुरा आफूिाई मन पछा सोध्ने र ताजा र सफा 
खानेकुरा खान ववद्याथीिाई प्रोत्सावहत गने । 

• बजार वा पसिमा के के खानेकुरा,  खाद्यान्न, तरकारी 
पाइन्द्छ भनेर ववद्याथीहरूिाई सोध्न,े ववद्यािय 

नशजकको पसि, बजारमा ववद्याथीहरूिाई अविोकन 

गना िैजाने र पसिमा िगेर ववलभन्न वकलसमका 
खानेकुराहरू (स्वस्थ एवं पत्र ुदबैु) देखाउन े। 

• ववद्याथीहरूिाई कुन कुन खानकुेरा स्वस्थ खानेकुरा र  

कुन कुन खानेकुरा पत्र ुखानेकुरा हो बनेर बझुाउने र 

पत्र ुखानकुेरा वकन सिैँ खान ुहुदैँन भनी बताउने । 

• स्वस्थ खानकुेराहरू र  पत्र ुखानकुेराहरूको सूची 
बनाउन ेर स्वस्थ खानकुेरािाई ठीक शचन्द्ह र पत्र ु

• स्वस्थ 

खानेकुरा र  

पत्र ु

खानेकुराह
रूको सूची 
वा 
वास्तववक 

नमूना 
• पौवष्टक 

खानेकुरा
को 
क्यािेण्डर 

• खाना, 

• कागजको 
टुक्राहरूमा 
स्वस्थ 

खानेकुराहरू 

र  पत्र ु

खानेकुराहरू
को नाम 

िेखेर  ददएर 

स्वस्थ 

खानेकुराहरू 

र पत्र ु

खानेकुराहरू 

छुट याउन 

५ 
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पररकारहरू र 

लतनको फाइदा 
• बजार पसिमा 

पाइने पत्र ु

खानेकुराहरू वा 
कम पोिणयिु 

(जङ्क फुड) 

जस्तैः 
चाउचाउ, 

ववस्कुट, 

शचजबि, 

चक्िेट, कोक, 

जसु आददको र 

लतनको 
वेफाइदा 

खानेकुरािाई बेदठक शचन्द्ह िगाउन लसकाउने । 

• स्वस्थ खानकुेरा र पत्र ुखानाको बारेमा पोस्टर वा शचत्र 

वा बािलभलडयो वा दृश्य गीत मोवाइि (प्रोजेक्टर) 

देखाएर छिफि गने । 

तरकारी, 
फिफूि 

सम्बन्द्िी 
बािबालि
िे बझु्ने 
पोस्टर, 

लभजअुि 

बािगीत, 

लभलडयो 
शक्िप, 

लडशजटि 

फोटो 
• माका र, 

सेतोपाटी, 
कापी वा 
न्द्यजुवप्रन्द्ट 

वा चाटा 
पेपर 

िगाउँन े।  

• िरमा तयार 

भएको स्वस्थ 

खानेकुरा 
खान सिैँ मन 

गछान ् वक 

गदैनन ्भनी 
सोध्ने । 

• ववद्याियमा 
गने 

ववद्याथीको 
आनीबानीको 
आिारमा 
मूल्याङ्कन गने 

।  

४. सदाचार, 

नैलतकता र 

सामाशजक 

४.१ आफू भन्द्दा 
ठूिािाई आदर, 

सम्मान गने, 

• आफ्नो पररवार, 

आफन्द्त, 

छरलछमेकका 

• ववद्याथीिाई कसको पररवारमा को को हनुहुनु्द्छ, 

छरलछमेकमा, मामािरमा को को हनुहुनु्द्छ भनी सोध्ने? 

सेतोपाटीमा बोिाउने साइनाको सूची तयार गने र 

• शधद 

काडाहरू 

• स्वागत, 

• अलभवादन, 

स्वागत, 

लबदाइ र 

५ 
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मूल्यमान्द्यता साइनो िगाएर 

बोल्ने र आफू 

सरह र सानािाई 

माया गना। 

ववलभन्न 

व्यशिसँगको 
साइनोहरू 

(स्थानीय 

चिनचल्ती र 

जालत समदुाय 

ववशेिको) 
अलभवादन, 

स्वागत, लबदाइ 

गने 

वहचुल्तीका ५-

५ शधदहरू 

(अङ ग्रजेी, 
नेपािी, 
मातभृािामा)  

• अलभवादन गने, 

लबदाइ गने, 

स्वागत 

(हाउभाउ) गने 

र भने्न तररका 
• आफूभन्द्दा 

साइनो अनसुार कसिाई कसरी अलभवादन गने हो  
सोिेर अलभवादन गने शधदहरूको सूची बनाउन ेर 

छिफि गदै अलभवादन कसरी गने भन्द्दै अभ्यास 

गराउँदै लसकाउने । 

• अलभवादन, स्वागत, लबदाइ गने शधदहरू नेपािी र 

अङ्ग्रजेी दबैु भािामा िेखी ववद्याथीिाई भन्द्दै अभ्यास 

गराउने,  िेख्न िगाउँने र ती  शधदहरूिाई आ–आफ्नो 
मातभृािामा के भलनन्द्छ ?  अलभभावकिाई सोिेर 

ल्याउन गहृकाया ददने । 

• िरमा पाहनुा आउँदा के भनेर स्वागत तथा लबदाइ गने 

भनी उपयिु शधद, शधदाविी भन्न र अभ्यास गना 
लसकाउने ।  

• आफ्नो पररवार, समदुाय अनसुार अलभवादन, स्वागत वा 
लबदाइ गने फरक मातभृािी शधद, तररका भए 

ववद्याथीिाई अववभावकसँग सोिेर आउन र कक्षामा 
प्रस्ततु गना िगाउँने । 

अलभवादन, 

लबदाइ र 

अलतलथ 

सत्कारका 
शचत्रहरू, 

फोटोहरू र 

शधदहरू 

• सेतोपाटी, 
माका र 

अलतलथ 

सत्कारका 
शधदहरू भन्न 

र सही 
तररकािे यी 
काम गना 
जान्द्दछन ्वक 

जान्द्दैनन ्भनी 
सोध्ने र 

प्रदशान गना 
िगाउँन े। 

• अलभवादन, 

स्वागत, 

लबदाइ र 

अलतलथ 

सत्कार 

सम्बन्द्िी 
फोटो वा शचत्र 

वा 
लभलडयोहरू 

देखाएर 
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सानािाई माया 
गरेर बोिाउने, 
मायाि ु

व्यवहार गने, 

आफूसँग 

भएको 
खानेकुरा ददन े

बानी 

बताउन 

िगाउँन े

ववद्याथीिे 

आफ्नो 
िरमा, 
अलतलथ वा 
आफन्द्त 

भेटिाटमा 
अलभवादन, 

स्वागत, 

लबदाइ र 

अलतलथ 

सत्कार 

गछान ्वक 

गदैनन ्भनी 
अववभावकसँ
ग सोध्ने 
(सम्भव 

भएमा)। 

• ववद्याियमा 
ववद्याथीको 
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वक्रयाकिाप
को आिारमा 
मूल्याङ्कन गने  

 ४.२ राम्रो 
(असि) बोिी 
व्यवहार (सभ्य 

शधद, 

साथीहरूसँग 

लमिनसार हनु,े 

सहयोग गने, 

लमिेर बस्न,े 

खेल्न,े रमाइिो 
गने आदद) 

बानीको प्रदशान 

गने । 

• दैलनक जीवनमा 
हनुे, गररने 
असि बानी र 

खराब बानीहरू 

(जस्तैः कक्षामा 
हात उठाएर 

बोल्ने, िाइनमा 
बस्ने, पािैपािो 
बोल्ने, अरुको 
सामान नलिने, 
अपशधद वा 
अशिि शधद 

नबोल्ने) 
• साथीहरू बीच 

सहयोग, 

मेिलमिाप, 

लमिेर पढ्ने, 
खेल्न,े नाच्ने, 

• दैलनक जीवनमा ववद्यािय, िर, बजार, सडक, बाटो, 
सावाजलनक स्थिमा गनुा पने ठीक काम-कुराहरू 

(आदत, बानी) भने्न र त्यसो गनुा ठीक वक गित भनेर 

ववद्याथीिाई सोध्न,े कापीमा िेशखददने वा िेख्न िगाउँन े

र ठीक वा बेदठक के हो सही शचन्द्ह वा शधद िेख्न 

िगाउँन े। 

• कक्षाकोठा तथा बावहर साथीहरूसँगसँगै लमिेर पढ्न, 

बस्न, नाच्न, खेल्न, गीत गाउन िगाउँन,े खाजा बाँडेर 

खान िगाउँन,े साथीहरूिाई सभ्य तररकािे नाम भनेर 

बोल्न, मालथल्िो कक्षाको िाई दाइदददी भनेर बोल्न र 

तल्िो कक्षामा पढ्नेिाई भाइबवहनी भनेर बोिाउने र 

सभ्य व्यवहार गना भने्न, लसकाउने र अविोकन गरी 
आवश्यकतानसुार संझाउने, प्रोत्सावहत गने गराउने । 

• आवश्यकता पदाा साथीहरूिाई सहयोग गना, 
ववद्याियमा लमिेर पढ्न, खेल्न, नाच्न, गीत गाउन 

िगाउँन ेर त्यसको पषृ्टपोिण ददने। 

• राम्रो र 

नराम्रो 
बानी 
सम्बन्द्िी 
शचत्र वा 
फोटोहरू 

• शधद/मेटा 
काडा वा 
सोको 
िालग 

प्रयोग गना 
सवकन े

पेपर 

• ववद्यािय, 

िर, बजार, 

सडक, बाटो, 
बजार 

आददमा गनुा 
पने सही 
(ठीक) र गना 
नहनुे गित 

(बेठीक) 

आनीबानी 
भने्न र ती 
आनीबानी 
ठीक वक 

बेदठक हो 
भनेर छुट्टाउन 

िगाउँन े। 

• िरपररवार, 

ववद्यािय, 

५ 
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गीत गाउँने लसप 

तथा बानी  

साथीसिी, 
सावाजलनक 

ठाउँमा गने 

उशचत (सही) 
व्यवहार, 

आनीबानी 
ववद्याथीिे 

गछा वक गदैन 

लनयलमत 

अविोकन 

गरी मूल्याङ्कन 

गने । 

 ४.३ आफ्नो 
समाज, जालत, 

समदुाय र 

कुििरानको 
भािा, असि 

मूल्यमान्द्यता, 
संस्कार संस्कृलत 

अनसुारको 
पाहनुा, आफन्द्त 

• िरमा आउने 
पाहनाहरू, 

आफू वा आफ्ना 
पररवारको 
सदस्य पाहनुा 
भएर जाने 
आफन्द्तहरू 

• आफ्नो पररवार, 

आफन्द्त, 

• लतम्रो िरमा को को पाहनुा आउन ुहनु्द्छ, पाहनुा आउँदा 
लतमी, आमा, बबुा, हजरुबा, हजरुआमा, काका, दददी, 
दाज ुर अरुिे (यदद भएमा स्थानीय वा मातभृािामा के 

भने्न चिन छ त्यही अनसुार) के कसरी स्वागत, सत्कार 

गनुाहनु्द्छ भनी सोध्न ेर सूची बनाएर अलभवादन शधदहरू 

िेखी भन्न र िेख्न िगाउँने । 

• शशक्षकिे आफू सानो हुदँा मामािर वा कोही आफन्द्त 

िरमा जाँदाको वा कोही पाहनुा आफनो िरमा 
आउँदाको अनभुविाई बािकथा बनाएर सनुाउने । 

• सेतोपाटी, 
माका र 

• शधद/मेटा 
काडा वा 
सोको 
िालग 

प्रयोग गना 
सवकन े

पेपर 

• मामािर, 

काकािर वा 
अन्द्य 

आफन्द्तको 
िर र ववलभन्न 

साइनोको 
सूचीबनाई 

जोडा 
लमिाउन 

५ 
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र मान्द्यजनिाई 

अलभवादन गना, 
साइनो िगाएर 

बोल्न र सत्कार 

गना । 

छरलछमेकीका 
ववलभन्न 

व्यशिसँगको 
साइनोहरू 

(स्थानीय 

चिनचल्ती र 

जालत समदुाय 

ववशेिको)  
• अपररशचत 

व्यशििाई 

बोिाउने 
(साइनो 
िगाउँन)े र 

उनीहरूसँग 

बोल्ने सरि, 

सभ्य र सही 
तररका 

• त्यस्तै अनभुव सनुाउन प्रोत्सावहत गने र कसिाई के 

भनेर बोिाउन ुभयो अलन के के गनुा भयो प्रश्नहरू सोध्न े

। 

• अपररशचत व्यशििाई बोिाउने (साइनो िगाउँने) र 

उनीहरूसँग बोल्न ेसरि, सभ्य र सही तररकाका केही 
वाक्य िेखेको चाटा देखाउन ेर सोको बोल्न ेअभ्यास 

गराउने । 

• पयाटकहरू
को फोटो 

िगाउँन ेवा 
भन्न िगाउँने 
। 

• िरमा को को 
पाहनुा आउन ु

हनु्द्छ र के 

कसरी 
स्वागत, 

सत्कार गने 

भनी 
सान्द्दलभाक 

शधदहरूको 
सूची बनाई 

जोडा 
लमिाउन ददने 
। 

५. कृवि, 

जडीबटुी, 
पशपुािन,  

पेसा व्यवसाय 

५.१ आफ्नो िर 

वररपरर गररन े

कृवि 

गलतववलिहरू 

वैतेश्वरमा हनुे 
ववलभन्न कृवि 

वक्रयाकिापहरू 

जस्तैः खेत जोत्न,े 

आफ्नो िरमा के-के अन्न, दिहन, तरकारी उत्पादन हनु्द्छन 

लतनको नाम भन्न िगाउँने,  त्यसिाई नाम सेतोपाटीमा 
वटप्ने र दोहोर् याउने । 

ती खानेकुराको शचत्र बनाइददन ेर नाम िेख्न ेवा नाम िेखेर 

वास्तववक 

अन्न, दिहन, 

तरकारीहरू
को नमूना, 

कापीमा स्थानीय 

कृवि एवं नाज 

तरकारीको शचत्र 

अनसुार नाम 

५ 
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तथा 
उद्यमशीिता 

(जस्तैः खेत जोत्न,े 

खेत रोप्न,े मकै 

छने, िान गोड्ने, 
िान काट्ने 
आदद), सोको 
उत्पादन र 

स्थानीय 

जडीबटुी  शचन्न, 

र कुनै ५ वटा 
कृवि उत्पादन र 

एउटा जडीबटुी 
बारे बताउन  । 

खेत रोप्न,े मकै 

छने, िान गोड्ने, 
िान काट्ने आदद 

वैतेश्वरमा स्थानीय 

रुपमा उत्पादन हनु े 

ववलभन्न अन्नबािी, 
दिहन, जडीबटुी र 

तरकारीहरूको 
नामाविी 

शचत्र बनाइददन ेर रंगाउन िगाउँने । 

ववलभन्न स्थानीय कृवि गलतववलिहरूको फोटो, छोटो लभलडयो 
रेकडा गरेर देखाउन ेर त्यसबारे छिफि गने । 

उनीहरुिाई कशम्तमा ५ वाक्यमा सोको व्या्या गना 
िगाउँन े 

ववलभन्न स्थानीय कृवि उपज तथा जडीबटुीहरु ववद्याथीिाई 

िरबाट एक–एक वटा नमूनाको रुपमा ल्याउन िगाउँने । 

प्रत्येक नमूनाको नाम  कागजमा िेखेर कक्षामा डोरीमा 
झयुाएर राख्न े।  

पेशन्द्टङ शचत्र, 

फोटो, अलडयो, 
लभलडयो 
सेतोपाटी, 
माका र 

शधद/मेटा 
काडा वा सोको 
िालग प्रयोग 

गना सवकने 
पेपर 

िेख्न, शचन्न 

िगाउँन ेर 

त्यसमा 
वास्तववक कृवि 

अनाजको केही 
दाना राखी वा 
टाँसी नाम िेख्न 

िगाउँन े 

तरकारीको लसिो 
वा टुक्रा पात 

कापीमा टाँस्न र 

नाम िेख्न वा रंङ 

भना िगाउँन े

कृवि उपज तथा 
जडीबटुीको नाम 

र शचत्र वा नाम र 

त्यसको 
रुखलबरुवा 
बनाई जोडा 
लमिाउन 

िगाउँन े। 
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 ५.२ वैतेश्वर गा. 
पा. को आफू 

बसोबास गने 

ठाउँमा गररन े

पशपुािन 

सम्बन्द्िी 
गलतववलिहरू 

(जस्तैः कुखरुा–
बाख्रा पाल्ने, 
गाईभैँसी पाल्न,े 

दूि दहुनु,े दही, 
मोही, शिउ 

बनाउने आदद) 

बताउन र ती 
उत्पादनको 
उपयोग बारे 

 भन्न । 

वैतेश्वर गा. पा. को 
आफू बसोबास गने 

ठाउँमा पाल्ने 
पशपंुक्षीहरूको 
नामाविी जस्तैः  
कुखरुा, हासँ, 

खसीबाख्रा, भेडा, 
गाईगोरु, राँगा 
भैँसी, सुँगरुबिुर, 

खच्चड, िोडा, मौरी 
आदद 

ती पशपंुक्षीहरूको 
उपयोग वा प्रयोग 

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो िरमा के के पशपंुक्षी पािेको छ 

भनी सोध्न ेअथवा िरेि ुपशपंुक्षीको शचत्र (फोटो) देखाएर 

ती पशपंुक्षीको नाम के हो भनी सोध्ने । 

मोवाइिमा िरेि ुपशपंुक्षी कराएको आवाज (यटुुबबाट 

डाउनिोड गरेर) सनुाउन ेर ववद्याथीिाई त्यो  पशपंुक्षीको 
नाम भन्न िगाउँन े। 

ती पशपंुक्षीहरूिे के ददन्द्छ वा के कामको िालग पािेको हो 
छिफि गने (मास,ु दूि, दही, घ्यू, अण्डा, मि, भारी 
बोक्न/यातायात आदद) ।  

पशपंुक्षीको सूची, त्यसबाट पाइने कुराहरू, ती राख्न ेवा 
बस्ने िर वा ठाउँको सूची बनाई जोडा लमिाउन िगाउँने ।  

िरपािवुा पशपंुक्षी, लतनीहरूबाट पाइने कुरा, लतनीहरूको 
बासस्थान आददको बारेमा मोवाइिमा पाइने बाि लभलडयो 
गीत (अङ्ग्रजेी, नेपािी भािामा) डाउनिोड गने र 

ववद्याथीिाई देखाई छिफि गराउने, सामूवहक नाचगान 

गराउने । 

िरेि ुपशपंुक्षीको टाउको, खटु्टा, पखेटा, लसङको 
सङ््याबाट अङ्कगशणत,  अण्डा वा बच्चा, आदद बाट 

ववज्ञानको कुरा बझुाउँने । 

आफ्नो िरमा पािेको जनावरिे कस्तो हाउभाउ गछा भनी 
नक्कि गरेर देखाउन भने्न । 

िरेि ुपश ु

पंक्षीहरूको 
पेशन्द्टङ शचत्र, 

फोटो, अलडयो, 
लभलडयो, 
सेतोपाटी, 
माका र, 

शधद/मेटा 
काडा वा सोको 
िालग प्रयोग 

गना सवकने 
पेपर 

कापीमा स्थानीय 

रुपमा पालिने 
पशपंुक्षीको शचत्र, 

टाउको, खटु्टा, 
पखेटा आदद 

शरीरको भागको 
शचत्र र 

पशपंुक्षीको नाम 

जोडा लमिाउन 

िगाउँन े। 

िरपािवुा कुनै 

१० वटा 
पशपंुक्षीको नाम 

िेख्न िगाउँने वा 
ती पशपंुक्षी के 

का िालग 

पालिन्द्छ भनी 
खािीठाउँ भना 
वा उपयिु शधद 

छान्न िगाउँने । 

पशपंुक्षीको 

५ 
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शरीरको टुक्रा 
जोडेर लसिो 
शरीर तयार गना 
िगाउँन े। 

पशपंुक्षीको नाम 

र ती बाट पाइने 
उत्पादनहरू 

जोडा लमिाउन 

ददने । 

 ५.३ वैतेश्वर गा. 
पा. को आफू 

बसोबास गने 

ठाउँका 
मालनसहरूिे गने 

ववलभन्न पेसा 
व्यवसायहरू 

मध्ये ५ वटाको 
नाम भन्न  र  

शचन्न । 

वैतेश्वरबासीिे गने 

वा अपनाएका 
ववलभन्न वकलसमका 
पेसा तथा 
व्यवसायहरू जस्तैः  
कृवि (खेतीपाती, 
पशपुािन), पसि, 

होटि/खाजािर, 

वैदेशशक रोजगारी, 
ववलभन्न वकलसमको 
जालगर आदद) 

वैतेश्वरबासीिे गने वा अपनाएका ववलभन्न वकलसमका पेसा 
तथा व्यवसायहरूमा जस्तैः  कृवि (खेतीपाती, पशपुािन), 

पसि, होटि/खाजािर, वैदेशशक रोजगारी, ववलभन्न 

वकलसमको जालगर आदद ववद्याथीका पररवारका सदस्यहरू 

को-को काम गनुा हनु्द्छ भनी सोध्ने र स्थानीय रुपमा भएका 
ववलभन्न पेसा व्यवसायको बारेमा पररशचत गराउने ।   

ववलभन्न पेसा व्यवसाय गने ठाउँ जस्तै पसि, खेत, अवफस 

(कायाािय), ववद्यािय, प्रहरी कायािय, हेल्थ पोष्ट, गाडी, 
वका सप आददमा को-को काम गछान ्भनी सोध्न े। 

ववद्यािय वररपरर भएका ववलभन्न पेसा व्यवसायमा 
अविोकन भ्रमण गराई र ती पेसा व्यवसायमा संिग्न 

व्यशिहरूसँग पररशचत गराउन े(स्थानीय व्यशि भएको 

स्थानीय 

स्तरमा भएका 
पेसा 
व्यवसाय, 

कायास्थि र 

संिग्न 

पेशेवरहरूको 
शचत्र, 

फोटो, अलडयो, 
लभलडयो 
सेतोपाटी, 
माका र 

स्थानीय स्तरमा 
भएका पेसा 
व्यवसाय, 

कायास्थि र 

संिग्न व्यशि 

(पेशेवर) हरूको 
शधदाविी सूची 
बनाई जोडा 
लमिाउन 

िगाउँन े वा 
सान्द्दलभाक वाक्य 

बनाई खािी 

५ 
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पेसा व्यवसायिाई छाने्न) ।अविोकन भ्रमणपलछ 

ववद्याथीहरूसँग छिफि गने ।  

स्थानीय स्तरमा भएका पेसा व्यवसाय, कायास्थि र संिग्न 

व्यशि (पेशेवर) हरूको नेपािी, अङ्ग्रजेी र स्थानीय 

शधदाविी भए त्यसमा पलन लसकाउने । 

शधद/मेटा 
काडा वा सोको 
िालग प्रयोग 

गना सवकने 
पेपर 

ठाउँ उपयिु 

शधद छानेर भना 
िगाउँन े।  

आफनो िर, 

ववद्यािय 

आसपास, बाटो 
वा नशजकको 
बजारमा 
अविोकन 

गरेको २/२ वटा 
पेसा व्यवसायको 
बारेमा भन्न 

िगाउँन े। 

६. स्थानीय 

ज्ञान, लसप तथा 
प्रववलि 

६.१  वैतेश्वर गा. 
पा. को आफू 

बसोबास गने 

ठाउँमा ववगत र 

वतामानमा 
अपनाएको 
ववलभन्न 

वकलसमको 

िरमा प्रयोग गने 

वस्त ुतथा 
सरसामानहरू 

बनाउने वा जीवन 

जीउनको िालग 

आवश्यक पने 

सरसामान बनाउन 

वा प्रयोग चावहन े

ववद्याथीहरूिाई उनीहरूको िरमा लनम्न िरेि ु सामान 

तथा औजारहरू छन ्वक छैन सोध्ने (स्थानीय नाम फरक 

पलन हनु सक्छ)  

ती सामानहरूको शचत्र बनाउन, नाम िेख्न र रङ भना 
िगाउँन े। 

बेतबाँसका सामानहरू जस्तैः डोको नाम्िो, नाङ्िो, थनु्द्से, 

मान्द्रो आदद  

काठबाट बनकेा सामानहरू जस्तैः ठेकी, दिेुरो, ढुङ्ग्रो, 

स्थानीय ज्ञान, 

लसप र प्रववलि 

प्रयोग गरी 
बनाइएको 
िरेि ुतथा 
कृवि सामग्री, 
औजारहरूको 
सशचत्र सूची, 

काठ र बासँबाट 

बनेका िरमा 
भएका ५/५ वटा 
सामानको नाम 

िेख्न िगाउँन े

स्थानीय रुपमा 
काठ, बाँस, 

ढुिाबाट बनेका 

१५ 
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स्थानीय लसप 

तथा प्रववलिहरू 

मध्ये ५ वटाको 
लसप तथा 
प्रववलिहरु शचन्न र 

भन्न सक्ने । 

ज्ञान, लसप र 

प्रववलिहरू 

मदानी, वपरा, मढुा, वढकी आदद 

काठबाट बनेका िरेि ुतथा कृवि औजारहरू, जस्तैः हिो, 
जवुा, दाँते, दाँदे, डल्िेठो, काठको बाकस (सन्द्दकु), 

कािोपाटी, झ्यािढोका, ओखि, वढकी,  कोि, चखाा आदद 

ढुिाबाट बनेको सामान जस्तैः लसिौटो, िोहोरो, जाँतो 
आदद 

स्थानीय िरेि ुतथा कृवि औजारहरू, जस्तैः खकुुरी, हँलसया, 
कुटो, कोदािो, स्थानीय प्रववलि जस्तैः वढकी, कोि, चखाा, 
पानी िट्ट आददको शचत्र बनाई सबै ववद्याथीिाई एक-एक 

शचत्रमा रङ भना िगाएर उनीहरूको नाम सहीत िेखेर 

कक्षाकोठामा झयुाएर राख्न े। 

फोटो र 

नमूनाहरू 

क्राशफ्टङ गने 

रिीन कागज, 

कैँ ची, स्केि 

आदद  

रङ भने 

स्थानीय 

सामानहरूको 
सादा शचत्रहरू 

िरेि ुतथा कृवि 

सामग्री र 

औजारको शचत्र र 

नाम जोडा 
लमिाउन वा 
वाक्यमा खािी 
ठाउँ भना 
िगाउँन े 

ववलभन्न सामान, 

वस्तकुो सूची वा 
शचत्र ददएर 

स्थानीय सामान 

भए ठीक र 

आिलुनक वा 
आयालतत सामान 

भए बेठीक शधद 

वा शचन्द्ह िेख्न 

िगाउँन े। 

थानीय 

सामानहरूको 
सादा शचत्रहरूमा 
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रङ भरी नाम 

िेख्न िगाउँने । 

७. मातभृािा, 
संस्कृलत र  

चाडपवा  

७.१  वैतेश्वर गा. 
पा. को आफू 

बसोबास गने 

ठाउँमा बसोबास 

गने ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरूको 
मातभृािा 
बताउने र आ–

आफ्नो 
मातभृािामा 
आफ्नो पररचय 

ददन सक्ने र 

िरपररवारमा 
बोलिने कशम्तमा 
२० शधदहरू र 

५ वाक्यहरू भन्न 

र बझु्न । 

वैतेश्वर गा. पा. को 
आफू बसोबास गने 

ठाउँमा बसोबास 

गने ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरूको 
सूची 
उनीहरूको 
मातभृािाको सूची 
मातभृािामा 
सामान्द्य पररचय 

ददने वाक्यहरू 

(कशम्तमा ५वाक्य) 

शरीरका मु् य 

अिहरू  

मातभृािामा 
अलभवादन, पररवार 

लभत्र र नशजकको 
आफन्द्त साइनो, १ 

देशख ५ अङ्क गणना,  

वैतेश्वर गा. पा. को आफू बसोबास गने ठाउँमा  बसोबास 

गने ववलभन्न जालत, जनजालतहरूको सूची तयार गने (आफ्नो 
मौलिक वेशभिूा वा पवहरन िगाएको) र पसु्तकाियमा 
राख्न े। त्यसिाई कक्षामा ल्याएर प्रदशान गरी ववद्याथीिाई 

आ-आफ्नो जालत, समदुाय के हो भनी भन्न िगाउँने । 

आफ्नो साथी कुनकुन जालत, समदुायका छन जोडीमा 
सोिेर भन्न िगाउँन।े सबै जालत समदुाय बराबर हो भने्न 

कुरा बझुाउने । यस क्रममा जातीय भेदभाविाई 

दरुुत्साहन हनुे कुनै पलन कुरा वा काया गना गराउन ेनहनुे ।  

ववद्याथीहरूको आ-आफ्नो मातभृािामा पररचय ददने 
सामान्द्य वाक्यहरू अलभभावकहरूबाट लिने (सम्भव भएमा 
नेपािीिाई सम्बशन्द्ित मातभृािामा भ्वाइस रेकडा गना 
िगाउँन)े र त्यही ंअनसुार सही उच्चारण सहीत भन्न 

िगाउँन े। पररचय गने वाक्यहरू जस्तैः मेरो नाम ...... हो 
।   मेरो बबुा/आमा/दाज/ुभाइ/दददी ...... को नाम ... हो । म 

.... ववद्याियमा पढ्छु । म .... कक्षामा पढ्छु । मेरा िर .... 

मा पछा । मेरा लमल्न ेसाथीहरू....... हनु ्।  

शरीरको मु् य अिहरू (आखँा, नाक, कान, मखु, टाउको, 
िाटी, हात, खटु्टा, औिा, आदद) नेपािीमा िेशखददने र 

स्थानीय जालत, 

समदुाय 

अनसुारको 
मौलिक 

(सांस्कृलतक) 

वेशभिूा र 

गरगहना  
ववलभन्न 

मातभृािाको 
शधदकोि  

अङ्क, शधद, 

पररवारका 
सदस्य तथा 
नाता 
सम्बन्द्िको 
चाटा  
सेतोपाटी, 
माका र 

मोबाइि 

स्थानीय जालत, 

समदुाय 

अनसुारको 
मौलिक 

(सांस्कृलतक) 

वेशभिूा र 

गरगहनाको नाम 

र सम्बशन्द्ित 

जातीजनजालतको 
सूची बनाई जोडा 
लमिाउन ददने ।  

मातभृािाबाट ५ 

वाक्यमा आफ्नो 
पररचय ददन ददन 

िगाउँन ेवा 
पररचयात्मक 

प्रश्नोत्तर गने । 

अलभवादन, 

लबदाइको 

१० 
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िर पररवारमा 
बोल्ने (बारम्बार 

प्रयोग हनु ेसंज्ञा, 
वक्रया, सवानाम, 

ववशेिण जन्द्य 

शधदहरूको सूची 
(कशम्तमा २० 

शधद) 

त्यसिाई मातभृािामा िेखेर ल्याउन गहृकाया ददने । 

पररवारलभत्र र नशजकको आफन्द्तहरूिाई िगाइने साइनो 
आफ्नो मातभृािामा भन्न िगाउँने । नेपािीमा त्यस्ता 
शधदहरू िेखेर ददई आफ्नो मातभृािामा िेखेर ल्याउन 

गहृकाया ददने । 

यी पररचय ददन,े अलभवादन गने शधद, शधदाविीहरू 

ववलभन्न मातभृािामा िेखेर पसु्तकािय वा कक्षाकोठामा 
राख्न ेर मातभृािी ववद्याथीिाई भन्न िगाउँन े  । 

रेकडार हाउभाउ (सङ्कते) 

गरी ववद्याथीिाई 

आफ्नो 
मातभृािामा भन्न 

िगाउँन े। 

पररवार र 

आफन्द्तहरूिाई 

िगाइन ेसाइनो 
मातभृािामा भन्न 

वा िेख्न िगाउँने  
१ देशख ५ सम्म 

को अङ्क, 

शरीरका अिहरू 

मातभृािामा भन्न 

िगाउँन े। 

सामान्द्य र 

बोिचािमा 
भएको मातभृािी 
शधदहरू भन्न 

िगाउँन े। 
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 ७.२  वैतेश्वरको 
ववद्यािय रहेको 
वडामा बसोबास 

गने ववलभन्न जालत, 

जनजालत ववशेि 

र सबैको साझा 
स्थानीय 

सामाशजक 

संस्कार र 

संस्कृलतको 
बारेमा ५ वटा 
वाक्यमा 
बताउन, आ-

आफ्नो वेशभिूा 
शचन्न । 

वैतेश्वरको 
ववद्यािय रहेको 
वडामा बसोबास 

गने ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरूको 
मौलिक पवहरन 

(वेशभिूा, गरहना)  
स्थानीय सामाशजक 

संस्कारहरू मध्ये 

केही  शभुकमा 
जस्तैः न्द्वारान, 

पास्नी, छेवर, 

गन्द्यूचोिी ददन,े 

व्रतबन्द्ि, वववाह 

आदद मध्ये कुनै 

एकको बारेमा ५ 

वाक्यमा  
बताउन । 

कक्षाकोठा वा पसु्तकाियमा वैतेश्वरका ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरूको मौलिक वेशभिूा, गरगहना िगाएको 
मवहिा र परुुि वा केटा र केटीको एक-एक जोडीको शचत्र 

वा फ्िेक्स वप्रशन्द्टङ फोटो राख्न ेर ववद्याथीिाई अविोकन 

गराई ती मध्ये ववद्याथीहरूको आफ्नो सांस्कृलतक वेशभिूा 
वा पोसाक कुन हो भनेर सोध्ने र थाहा नभएमा शचनाउन े।  

हरेका जातीजनजालत ववशेिको मौलिक वेशभिूा र 

गहनाको नाम के हो भनी आफ्नो अलभभावकसँग सोिेर 

कापीमा िेखेर ल्याउन िगाउँन ेर फोटोमा देखाएर 

पािैपािो प्रस्ततुीकरण गना िगाउँने । 

ववद्याियको सांस्कृलतक कायाक्रमका िालग कक्षागत 

रुपमा स्थानीय सामाशजक संस्कार चािचिन, ववलभन्न 

मौलिक संस्कृलत, वेशभिूा र आभिूण (नक्किी वा नमूना) 
संम्बन्द्िी झाँकी प्रदशान गना िगाउँने । 

स्थानीय चिन अनसुार हनुे शभुवववाह वा पास्नी (भात 

खिुाई वा स्थानीय चिनचल्तीको भािामा) को बारेमा 
छोटो कथा बनाएर सनुाउन,े छिफि गने र सो पाठ 

सम्बन्द्िी गहृकाया बनाएर ददने । 

ववद्याथीको आफ्नो पररवार, आफन्द्त र लछमेकमा भएको 
शभुकायामा देखेका पवहरन बारे बताउन िगाउँन ेर 

त्यसको राम्रो पक्षको बारेमा प्रष्याउने । 

वैतेश्वरका सबै 

जालत, 

जनजालतहरू
को मौलिक 

वेशभिूा, 
गरगहना 
िगाएको 
मवहिा र परुुि 

वा केटा र 

केटीको एक-

एक जोडीको 
फ्िेक्स 

वप्रशन्द्टङ फोटो  
क्राशफ्टङ गने 

रिीन कागज, 

कैँ ची, स्केि, 

किर 

साइनपेन 

आदद 

आ-आफ्नो 
मौलिक वेशभिूा, 
गरगहना मध्ये 

प्रायः िगाइने 
मु् य–मु् य शचन्न 

(नाम) भन्न 

िगाउँन े

ववद्याियको 
सांस्कृलतक 

कायाक्रममा 
प्रदशान हनुे 
सांस्कृलतक 

झाँकीमा 
ववद्याथीको 
आफ्नो मौलिक 

वेशभिूामा 
सहभालगता 
गराउने । 

आ-आफ्नो जालत, 

समदुायको 
वववाह, पास्नी, 

५ 
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व्रतबन्द्ि, छेवर 

वा गनु्द्य ुचोिी 
ददने जस्ता 
ववलभन्न शभुकमा 
मध्ये ववद्याथी 
आफू सहभागी 
भएको, आफूिे 

देखेको वा 
सनुेको कुनै 

एकमा िगाईन े

पवहरन बारेमा 
कशम्तमा ५ 

वाक्यमा बताउन 

िगाउँन े। 

 ७.३  वैतेश्वर 

गाउँपालिकाको 
ववद्यािय रहेको 
वडामा  बसोबास 

गने ववलभन्न जालत, 

जनजालत  ववशिे 

र साझा 

वैतेश्वर 

गाउँपालिकाको  
ववद्यािय रहेको 
वडामा बसोबास 

गने ववलभन्न जालत, 

जनजालत  ववशिे र 

साझा मु् य 

ववद्याथीहरूिाई कुन कुन चाडपवा मन पछा, वकन मन पछा, 
ती चाडपवामा के के गररन्द्छ भनी सोध्न ेर छिफि गने । 

वैतेश्वरको ववद्यािय रहेको वडामा प्रचलित चाडपवाको 
शचनारी तयार गरी पाठ बनाई पढाउने वा अलडयोलभजअुि 

रेकडा (शक्िप) वा फोटो सङ्किन गरी ववद्याथीिाई देखाउन े

र छिफि गराउने । 

वैतेश्वरको ववद्यािय रहेको वडामा मनाइन ेमु् य 

वैतेश्वरको  
ववद्यािय 

रहेको वडामा 
प्रचलित 

चाडपवाको 
शचनारी लभलडयो 
रेकडा (शक्िप) 

वैतेश्वरको  
ववद्यािय रहेको 
वडामा मनाइने 
मु् य ५ वटा 
साझा 
चाडपवाहरूको 
नाम िेख्न 

५ 
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चाडपवाहरू मध्ये 

५ वटाको नाम 

बताउन । 

चाडपवाहरू चाडपवाहरूको नाम िेख्न, कुनै जातीजनजालत  ववशेिको 
भएमा कसको हो भनी छानेर िेख्न वा जोडा लमिाउन 

िगाउँन े। 

वैतेश्वरको ववद्यािय रहेको वडामा मनाइन ेसाझा चाडपवा 
के के हनु फोटो/अन्द्य सामग्री हेरी शचन्न िगाउँने । 

वा फोटो 
सेतोपाटी, 
माका र 

िगाउँन े 

कुनै जालत, 

जनजालत 

ववशेिको वा 
सबैको भएमा 
कुन चाड, 

कसको हो  भनी 
छानेर िेख्न वा 
जोडा लमिाउन 

ददन े

ववद्याथीहरुिाई 

आ-आफ्नो मन 

पने चाडको 
बारेमा ५ 

वाक्यमा भन्न 

िगाउँन े। 

८. स्थानीय 

खेिकुद, 

मनोरञ्जन  र 

किासावहत्य 

 

८.१  वैतेश्वर गा. 
पा. को आफू 

बसोबास गने 

ठाउँमा प्रचलित 

स्थानीय 

वैतेश्वर गा. पा. को 
आफू बसोबास गने 

ठाउँमा प्रचलित 

स्थानीय 

खेिकुदहरू जस्तैः 

तपाईँहरूिाई कुन कुन खेि खेल्न मनपछा, कुन कुन खेि 

खेल्न आउँछ ?  भनेर सोध्न ेर आफ्नो गाउँमा पवहिे देशख 

प्रचिनमा रहेका ववलभन्न वकलसमका खेिहरूको बारेमा 
जानकारी गराउन े। 

ववद्याथीको शारीररक अवस्था, खेिमैदान वा कक्षाकोठा, 

खेि अनसुार 

खेि 

सामग्रीहरू 

खेिमैदान वा 
कक्ष र सोको 

कशम्तमा ३ वटा 
स्थानीय खेिको 
नाम भन्न 

िगाउँन े 

कशम्तमा २ वटा 

५ 
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खेिकुदहरू 

मध्ये ३ वटाको 
नाम बताउन र 

कशम्तमा दईु 

वटा खेि खेल्न 

। 

कपदी, डण्डीववयो, 
रुमाि िकुाई, 

लसन्द्का िकुाई, शचँ 
मसुी शचँ, हात्ती 
िखेटाई, भािे 

जिुाइ, गोरु जिुाइ, 

भकुण्डो, बािचाि, 

डोरी नाघ्ने, डोरी 
तान्न,े वपटी, 
ररिेदौड, वहसाब 

दौड आदद  

खेि खेल्ने ववलि वा 
तररका 

ववद्याथी सङ््या र आवश्यक खेि सामग्री उपिधितािाई 

मध्यनजर गरेर समूहमा खेल्न ेखेिहरू खेिाउने (हप्ताको 
१ पटक सकेसम्म ववदाको अशिल्िो ददन सामूवहक खेि 

खेिाउने । 

िर लभत्र खेलिने स्थानीय खेि र िर बावहर खेलिने स्थानीय 

खेिहरू छुयाएर ववद्याथीिाई बझुाउने र केही दवैु 

वकलसमका खेिहरू खेिाउने । 

खेि खेिाउँदा फरक क्षमता भएका बािबालिकाहरूिाई 

पलन समावेश गना सवकने खेिहरू खेिाउने र उनीहरूिाई 

पलन सक्न ेभलूमका ददने । 

ववद्याियको बाविाकोत्सव वा रािपलत कप वा स्थानीय 

पयाटन महोत्सव जस्ता कायाक्रममा ववद्याथीहरूको 
सहभालगता गराउने । 

तयारी  
प्राथलमक 

उपचार 

सामग्री बाकस  

खेिको लनयम 

िेख्न ेर नलतजा 
(स्कोर) िेख्न े

सेतोपाटी वा 
चाटा पेपर वा 
न्द्यजु पेपर 

स्थानीय खेि 

खेल्न िगाउँने । 

एकि, जोडी र 

सामूवहक 

खेिहरूमा 
बािबालिकाको 
सहभालगता 
अविोकन गने 

। 

िरलभत्र र 

िरबावहर खेलिने 
३/३ स्थानीय 

खेिहरूको नाम 

भन्न िगाउँने । 

ववद्याियमा 
गररने अलतररि 

वक्रयाकिापमा 
ववद्याथीको 
सहभालगताको 
आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 
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 ८.२  वैतेश्वर गा. 
पा. को आफू 

बसोबास गने 

ठाउँमा प्रचलित 

िोकगीत र 

िोकनतृ्यहरू 

मध्ये ४/४ 

वटाको नाम 

बताउन र 

कशम्तमा २/२ 

वटा िोकगीत 

गाउन र िोक 

नतृ्य प्रदशान 

गना। 

वैतेश्वर गा. पा. को 
आफू बसोबास गने 

ठाउँमा प्रचलित 

िोकगीतहरू 

जस्तैः दोहोरी, तीज 

गीत, देउसीभैिो, 
रत्यौिी, असारे, 

झ्याउरे, तामाङ 

सेिो, जहुारी, 
भजनकृतन, आदद 

प्रचलित 

िोकनतृ्यहरू 

जस्तैः  मारुनी, 
रत्यौिी, देउसी 
भैिो, स्याब्र,ु बािन 

आदद 

िोक नतृ्य गने 

तररका 

वैतेश्वरमा प्रचलित िोकगीतहरू जस्तैः दोहोरी, तीज गीत, 

देउसीभैिो, रत्यौिी, असारे, झ्याउरे, तामाङ सेिो, जहुारी, 
भजनकृतन आदद मध्ये मु् य–मु् य िोकगीतका नाम 

बािबालिकािाई िेखाइददन े। 

ती मध्ये बािबालिकािे सशजिै गाउन सक्न ेगीत छनौट 

गरी भाका लमिाएर गाउन लसकाउने । 

यस्तो गीत गाउन जाने्न स्थानीय बासीिाई बोिाएर भाका 
लमिाएर गाउन िगाई बािबालिकािाई सनुाउन ेर 

लसकाउने । 

प्रचलित स्थानीय िोकनतृ्यहरू के के हनु भनी सेतोपाटीमा 
िेखी सामान्द्य पररचय गराउन े(कवहिे, कसरी नाशचन्द्छ) । 

बािबालिका नाच्न सक्ने िोकनतृ्यमा नाच्न अभ्यास 

गराउने । 

बािबालिकािे नाचेको, गाएको लभलडयो रेकडा गरी 
उनीहरूिाई नै देखाउन ेर त्यस्तो स्थानीय नाचगानको 
िालग प्रोत्सावहत गने । 

स्थानीय 

िोकगीतको 
सूची  
सही भाका, 
िय र 

शधदहरू 

अलडयोलभजअु
ि रेकडार  

साउण्ड 

शस्पकर, 

मशल्टलमलडया 
प्रोजेक्टर र 

लडस्प्िे 

लसस्टम  

सेतोपाटी वा 
चाटा पेपर वा 
न्द्यजु पेपर 

कशम्तमा २/२ 

वटा स्थानीय 

िोकगीत र 

िोकनतृ्य नाम 

भन्न िगाउँने । 

िोकवप्रय 

स्थानीय 

िोकगीत संयिु 

वा सामूवहक 

रुपमा  गाउन 

िगाउँन े 

िोकवप्रय 

स्थानीय 

िोकनतृ्य संयिु 

वा सामूवहक 

रुपमा  
नाच्न/प्रदशान गना 
िगाउँन े। 

ववद्याियमा 
गररने अलतररि 

वक्रयाकिापमा 

१० 
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ववद्याथीको 
सहभालगताको 
आिारमा 
मूल्याङ्कन गने 

९. िालमाक, 

सांस्कृलतक, 

पयाटकीय 

स्थि 

९.१ वैतेश्वर 

गाउँपालिकाको 
ववद्यािय रहेको 
वडामा प्रचलित 

िालमाक, 

सांस्कृलतक, 

पयाटकीय  

स्थिहरू मध्ये 

कुनै  ३ वटाको 
नाम भन्न र 

एउटाको बारेमा 
५ वाक्यमा 
बताउन । 

वैतेश्वरको प्रमखु, 

प्रलसद्ध िालमाक 

स्थिहरू जस्तैः 
मठमशन्द्दर, गमु्बा, 
चाडपवामा 
पूजाआजा गने 

ठाउँहरू 

सांस्कृलतक 

स्थिहरू जस्तैः 
कुनै जालत, समदुाय 

ववशेिको पवहचान, 

संस्कृलत, परम्परा, 
आस्था, संस्कार 

आदद गाँलसएको 
स्थि, गाउँ कुनै 

जातीजनजालत 

ववशेिको मौलिक 

वैतेश्वर गाउँपालिकाको ववद्यािय रहेको वडाका प्रमखु एवं 

प्रलसद्ध िालमाक, सांस्कृलतक एवं पयाटकीय  स्थिहरूको 
सूची तयार गने र मु् यमु् यको छोटो शचनारी तयार गने 

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो गाउँिर र वरपर भएको िालमाक, 

सांस्कृलतक एवं पयाटकीय  स्थिहरूको नाम सोध्न,े ती 
ठाउँमा पगेुको छ वक छैन, त्यहा ँके छ भनी प्रश्न सोध्ने र थप 

जानकारी ददंदै ती स्थिहरूको ववशेिता सहीत शचनारी 
बताउने । 

फोटो, लभलडयो सङ्किन प्रस्ततुीकरण गने ।  

ववद्याथीिाई उपयिु समय, मौसममा अविोकन भ्रमण 

िैजान े। 

त्यहाँको सम्बशन्द्ित जानकार व्यशिहरूबाट ती ठाउँ 

ववशेिको ववशेिता, महत्त्व भन्न अनरुोि गने र 

बािबालिकािे बझु्न ेभािामा सरि तररकािे अविोकन 

गराउँदै बताउने । 

भ्रमण गरेका िालमाक, सांस्कृलतक एवं पयाटकीय  स्थिका 
शचत्र कोने, रङ भना र वणान गना िगाउँन े। 

वैतेश्वर 

गाउँपालिका
को ववद्यािय 

रहेको वडाका 
प्रमखु एवं 

प्रलसद्ध िालमाक, 

सांस्कृलतक 

एवं पयाटकीय  

स्थिहरूको 
सूची, ववशेिता, 
जानकारी ददने 
सामग्री 
वैतेश्वरको 
तथा 
सम्बशन्द्ित 

वडाका प्रमखु 

एवं प्रलसद्ध 

कशम्तमा ३/३ 

वटा स्थानीय 

िालमाक, 

सांस्कृलतक एवं 

पयाटकीय 

स्थिहरूको नाम 

भन्न िगाउँने । 

ववद्याथीिे 

अविोकन 

गरेका वा आफ्नो 
गाउँिरमा 
भएका र 

जानकारी भएका 
स्थिहरूको 
बारेमा शचनारी 
भन्न वा िेख्न 

िगाउँन े। 

१५ 
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ववशेिता भएको 
गाउँ, चाडपवामा 
मेिा िाग्ने 
ठाउँहरू  

प्राकृलतक सम्पदा 
जस्तैः खोिानािा, 
जिि, ताि, 

पोखरी, गफुा आदद   

िालमाक, 

सांस्कृलतक 

एवं पयाटकीय  

स्थिहरूको 
फोटो (फ्िेक्स 

वप्रन्द्ट) र छोटो 
शचनारी लभलडयो 
गाउँपालिका 
वा वडाको 
स्रोत 

नक्साहरू 

शचत्र कोरेर रङ 

भना आवश्यक 

पने पेपर, 

किर 

साइनपेन, 

पेशन्द्सि आदद 

कक्षामा स्थानीय 

िालमाक, 

सांस्कृलतक एवं 

पयाटकीय  

स्थिहरूको 
शचत्र ददएर रङ 

भना िगाउँने । 

ववद्याियमा 
ववद्याथीको 
सहभालगताको 
आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

१०. समानता, 
समावेशीता  र 

सामाशजक 

न्द्याय 

१०.१ सबै जालत 

तथा समदुाय 

समान हो कुनै 

कुरामा भेदभाव, 

वैतेश्वर 

गाउँपालिकाको 
ववद्यािय रहेको 
क्षेत्रको सामाशजक 

वैतेश्वर गाउँपालिकाको ववद्यािय रहेको के्षत्रमा कुन कुन 

जालत, जनजालत (थर) का मालनसहरू बसोबास गछान,् 

आफ्नो लछमेकी कुन थरको छ भनी छिफि चिाउन,े 

सेतोपाटीमा िेख्न े।  

सेतोपाटी, 
माका र 

समानता 
सम्बन्द्िी छोटो 

बािबालिका 
ववच आपसी 
सम्मान, सद्भाव र 

समानताको 

4 
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छुवाछुत गनुा 
हुँदैन भने्न 

बताउन र साथी 
बीच समानताको 
व्यवहार गना । 

अवस्था (ववलभन्न 

जालत, जनजालतहरू 

लमिेर बसेको 
वववविता लभत्रको 
एकता) को पररचय 

सहयोग, 

मेिलमिाप र 

समानताको 
अविारणा 

लछमेकीहरूसँग झगडा गनुा, नराम्रो भनु्न, गािी गनुा राम्रो वक 

लमिेर बस्न,ु एकअकाािाई सहयोग गनुा, राम्रो बोिी 
व्यवहार गनुा ठीक हो भनेर फोटो देखाएर छिफि गने । 

कलमिा र माहरुीको कथा सनुाएर (देखाएर) सहयोग, 

मेिलमिाप र समानताको अथा बझुाउने । 

कलमिा र माहरुी जस्तै लमिेर बस्ने, एकअकाािाई सहयोग 

गने र समान व्यवहार गने भनी बझुाउने र त्यसो गना 
प्रोत्सावहत गने । 

लभलडयो, शचत्र बोिी व्यवहार 

एक अकाामा 
लमिेर बस्न,े 

खेल्न,े वहड्न े

गलतववलि 

ववद्याथीहरूमा 
भए नभएको 
अविोकन गरी 
मूल्याङ्कन गने । 

 १०.२ अपािता 
(फरक क्षमता) 
भएका, असहाय, 

वृद्धवदृ्धा अन्द्य 

ववशेि सहयोग 

आवश्यक पने 

व्यशिहरू प्रलत 

राम्रो बोिी 
व्यवहार र 

सहयोग गना । 

अपािताको प्रकार 

शारीररक 

ववरामीपन र 

सहयता 
वृद्ध उमेर र 

शारीररक समस्या 
पररवार, आफन्द्त 

नभएका र 

आफूसँग केही 
नभएका 
बािबालिका, 
लबरामी, 

ववद्याथीहरुिाई अपािता भएको, ववरामी, वदृ्ध बाजेबजै वा 
आफन्द्त कोही देखेको, भेटेको छ वक छैन भनी सोध्न ेर 

त्यता व्यशििाई दैलनक जीवनयापनमा के के कदठनाई 

हनु्द्छहोिा र कसिे सहयोग गछाहोिा भनेर उदाहरण खटु्टा 
नभएको मान्द्छे कसरी वहड्छ होिा, दृवष्टवववहन भएको 
बच्चाहरूिे कसरी पढ्छ होिा आदद सान्द्दलभाक प्रश्नहरू 

सोिेर कौतहुिता जगाउँने । 

ववलभन्न प्रकारका अपािता मध्ये िेरैजसो हनुे अपािता 
(शारीररक, दृवष्ट, बोिाइ, सनुाइ) सम्बन्द्िी बािकथा बनाएर 

सनुाउन े। बािकथामा उनीहरूको अपािता के कारणिे 

भएको, पररवार र साथीिे सहयोग के के सहयोग गछान र 

उनीहरू पलन सपाि सरह िेरै राम्रो काम गना सक्छन ्

अपािता, 
वृद्धवदृ्धा, 
असहाय, 

ववरामी, 
दीिारोगी 
व्यशिहरूको 
शचत्र, पम्प्िेट 

वा अलडयो, 
लभलडयो  
अपािता र 

यसको प्रकार, 

अपािता 

शारीररक 

अपािताको  कुनै 

३ वटा प्रकार 

भन्न र शचन्न 

िगाउँन े। 

अपािता 
सम्बन्द्िी सही र 

गित श्धदहरू 

ददएर सही 
शधदिाई दठक र 

गित शधदिाई 

बेठीक शचन्द्ह 

४ 
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वृद्धवदृ्धाका आदद र 

उनीहरूिाई 

आवश्यक पने 

सहयोग  

बािबालिकािे गना 
सक्ने सहयोग, 

सम्मान जनक 

बोिी व्यवहार 

(जस्तैः शशक्षक, शशशक्षका बन्न सक्छन)्, उनीहरूिाई सिैँ 
माया र सहयोग गनुा पछा भने्न सन्द्देश हनु ुपदाछ ।  

अपािता भएको व्यशििाई वहडहिु, गना खानेकुरा खान, 

पढ्न कलत गाह्रो हनु्द्छ भने्न बझुाउन कोही ववद्याथीिाई 

आखँा शचम्िेर वहड्ने वा पढ्न ेवा िेख्न,े एउटा खटु्टािे वहड्ने 
अभ्यास गना िगाउँने । त्यसपलछ सशजिो वक अप्ठ्यारो 
भयो भनेर अनभुव आदान प्रदान गना िगाउँने र छिफि 

गने । त्यस पलछ अको साथीको सहयोगमा अशि कै काम 

गने अभ्यास गने र पनुः सोध्ने  र छिफि गने ।  

अपािता सम्बन्द्िी राम्रो (उशचत) शधद र नराम्रो (गित) 

शधदहरू सेतापाटीमा िेखेर राम्रा शधदहरू मात्र भन्न वा 
बोल्न प्ररेरत गने । 

कोही अपािता भएको व्यशि ववद्यािय नशजकमा भए 

लनजिाई बोिाएर अपािता र उसको अनभुव बारेमा 
अन्द्तरवक्रया गराउन े। 

अन्द्त्यमा केही ववद्याथीहरुिाई अपािता सम्बन्द्िी बझेुका 
कुरा भन्न िगाउँने । 

सम्बन्द्िी सही 
शधद सम्बन्द्िी 
जानकारी 
पशुस्तका 
अपािता, 
वृद्धवदृ्धा, 
असहायिे 

प्रयोग गने 

सहयता 
सामग्रीहरूको 
शचत्र वा तस्वीर 

रुमाि, 

गिबन्द्दी 
आदद खेि 

सामग्रीहरू
  

िगाउन ददने वा 
सही शधदहरू 

एउटा कोठामा र 

गित शधदहरू 

अको कोठामा 
छुट्टाएर िेख्न 

िगाउँन े। 

अपािता, 
वृद्धवदृ्धा, 
असहाय, ववरामी 
भएको 
व्यशििाई वकन 

सहयोग गनुापछा 
(?) भनी सोध्न े

अपािता, 
वृद्धवदृ्धा, 
असहाय, ववरामी 
भएको 
व्यशििाई गनुा 
पने, गनुा नहनु े

कुराहरू (बोिी 
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व्यवहार) बारे 

मौशखक सोध्ने र 

उनीहरूको 
व्यहार 

अविोकन गने 

। 

ववद्याियमा 
ववद्याथीको 
वक्रयाकिाप 

अविोकन गरेर 

मूल्याङ्कन गने । 

११. 

सामाशजक 

रुपान्द्तरण, 

िोकतन्द्त्र र 

संिीयता 

११. वैतेश्वर गा. 
पा. िोिणा 
भएको साि, 

जम्मा 
वडाहरूको 
सङ््या, साववक 

गा.वव.स. सङ््या 
बताउन । 

वैतेश्वर गा. पा. 
िोिणा भएको 
लमलत,  जम्मा वडा 
सङ््या,  साववक 

सङ््या र 

गा.वव.स.हरूको 
नामाविी 

हामी कुन गाउँपालिकामा बस्छौं भनी सोध्ने । पलछ हामी 
बसेको गा.पा.को नाम “वैतेश्वर” हो भनी सेतोपाटीमा 
िेशखददने र कापीमा साना िगाउँने । 

वैतेश्वर गा. पा. िोिणा भएको साि िेशखददने । 

वैतेश्वर गा. पा. साववकका कलतवटा गा.वव.स.हरू लमिेर 

बनेको हो भनी ती गा. वव. स. हरूको सङ््या सेतोपाटीमा 
िेशखददने र ववद्याथीिाई कापीमा साना िगाउँने । 

दोहोर् याएर सोध्न े। 

वैतेश्वर 

गाउँपालिका 
िोिणा भएको 
साि र साववक 

गा.वव.स.हरू र 

हािको .पा.को 
लसमाना 
छुवट्टएको 
नक्सा 
चाटा पेपर वा 

वैतेश्वर गा. पा. 
िोिणा कवहिे 

भयो, जम्मा कलत 

वटा वडाहरू 

छन ्भनी सोध्ने 
। 

कलत वटा 
गा.वव.स.हरू 

लमिाएर वैतेश्वर 

गाउँपालिका 

७ 
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न्द्यजु पेपर, 

माका र 

बनाइएको हो 
भनी ववलभन्न 

सङ््या मध्ये 

सही सङ््यामा 
गोिो िेरा गना 
िगाउँन े। 

 

२.९.३. कक्षा ३ को पाठ्यक्रमको क्षते्र, क्रम र ववस्ततृीकरण 

तालिका ७: कक्षा ३  को पाठ्यक्रमको क्षेत्र, क्रम र ववस्ततृीकरण (Scope, Sequence and Specifications) 

क्षते्र लसकाइ 

उपिशधि 

ववियवस्त ु तथा 
ववस्ततृीकरण 

शशक्षण लसकाइ ववलि तथा वक्रयाकिाप शैशक्षक सामग्रीहरू मूल्याङ्कन प्रवक्रया  पाठ्यभार 

१. स्थानीय 

तहको 
पररचय 

१.१ आफू 

बलसरहेको 
गाउँठाउँ, गाउँ, 

वडा र 

शजल्िाको नाम 

बताउन र  
िेख्न । 

• ववद्याथी आफू 

जन्द्मेको, 
बसोबास गने 

गाउँटोिको 
नाम  

• आफू बसोबास 

गने वडा नं., 

गाउँपालिका र 

शजल्िाको नाम 

• आफू पढ्ने 

• वैतेश्वर.पा. को ८ वडाहरू छुयाएको 
नक्सा देखाईा उनीहरूको िर भएको वडा 
देखाउन े । 

• आफू बस्दै आएको गाउँपालिकाको नाम 

वैतेश्वर गाउँपालिकाको बारेमा छोटो 
शचनारी  बताउन,े देखाई ददन े र 

दोहोर् याएर पढाउन े। 

• ववद्यािय वरपरको ठाउँहरू िमुाउन 

िैजाने  (अध्ययन भ्रमण) र त्यसको 
बारेमा छिफि गने । 

• लसमाना तथा 
वडा छुवट्टएको 
वैतेश्वर 

गा.पा.को नक्सा 
• लभलडयो शक्िप 

• मोबाइि फोटो 
वा हातिे तयार 

गरेको शचत्र 

• गाउँपालिकाको 
क्यािेण्डर 

• ववद्याथीिाई कुन 

गा.पा.र  कलत नं. 

वडामा बस्छन भनी 
िेख्न िगाउँने । 

• वैतेश्वर गा.पा.को 
नक्सामा आफू 

बसेको वडा नं. 

देखाउन िगाउँने । 

• आफ्नो गाउँ, 

ववद्याियको शचत्र 

१५ 



75 
 

ववद्याियको 
नाम र ठेगाना 
(स्थान) 

• भ्रमण गरेको ठाउँको शचत्र बनाई नाम 

िेख्न िगाउँने । 

• वैतेश्वर गा.पा. को ववलभन्न ठाउँको लभलडयो 
शक्िप्स, फोटो आदद देखाईा छिफि  
गने । 

• आफ्नो गाउँ र ववद्यािय एवं वरपरको 
भौगोलिक अवस्था हेरेर केही बताउन 

िगाउँन,े लसकाउन े। 

बनाई नाम िेख्न र 

रङ भना िगाउँने । 

• कक्षामा गररएको 
वक्रयाकिापको 
आिारमा मूल्याङ्कन 

गने । 

२. स्वास््य 

सरसफाइ 

२.१ आफ्नो 
सामान्द्य 

सरसफाइ 

आफैँ  गने र 

चपीको प्रयोग 

गना  । 

• हातमखु िनुे र 

रुमाि वा 
सफा कपडािे 

पछु ने 
• हात िनु े

• फोहोर, 

ढुिामाटो 
आदद 

छोएपलछ, 

ववद्याियबाट 

वा बावहर गएर 

फके पलछ र 

चपी प्रयोग गरे 

• सरसफाइ सम्बन्द्िी एउटा बािकथा 
सनुाउन े। 

• शरसफाई नगदाा पनासक्ने स्वास्थ असर 

सम्बन्द्िी शचत्रको माद्यामबाट प्रस्ट पाने । 

• साबनु पानीिे हात िोएको शचत्र वा पोस्टर 

देखाएर छिफि गने र त्यहा ँदेखाए 

अनसुार हात िनुे तररका बताउँदै अभ्यास 

गराउने ।  

• चपी प्रयोग गरेपलछ साबनु-पानीिे र अरु 

बेिा सफा पानीिे मात्र हात-खटु्टा, मखु िनु े

सही तररका प्रदशान गने र सँगसगैँ अभ्यास 

गना िगाउँने  
• ववद्यािय र िरमा पलन सो तररकािे 

• साबनु पानीिे 

हात िोएको शचत्र 

तथा पोस्टर 

• सफा पानी 
• साबनु वा खरानी 
• हात पछु्ने 

तौलिया वा सफा 
कपडा 

• स्थानीय 

सामानिे बनेको  
जतु्ता, चप्पि 

राख्न ेर् याक 

• सही तररकािे साबनु 

पानीिे हात-खटु्टा 
िनु जान्द्यो वा जानेर 

अभ्यास गना िगाएर 

हेने । 

• चपीको प्रयोग पलछ, 

खाना खानअुशि  र 

खाइसकेपलछ सिैँ 
हात िनुे बानी भयो 
वक भएन 

अलभभावसँग सोध्न े 

• नहुाएपलछ हातमखु 

िोएपलछ सफा 

१० 
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पलछ साबनु 

पानीि ुहात–

खटु्टा िनु े

• खाना 
खानभुन्द्दा 
अशि र 

खाइसके पलछ 

हात िनु े

हातमखु, खटु्टा िनु प्रोत्सावहत गने । 

• चप्पि र जतु्ताको प्रयोग कहा ँगने, कहा ँ
नगने भनी ववद्याथीसँग कुरा गने र कहा ँ
जतु्ताचप्पि िगाउँन ुठीक हो, कहा ँ
िगाउँन ुबेठीक हो भनी बताउन े। 

• अलभभावकहरूिाई समेत यसबारे 

जानकारी गराई बािबालिकािाई िरमा 
बानी िगाउन अनरुोि गने ।  

• सफा र फोहोर कुराहरू, कपडा आदद कक्षा 
लभत्र र बावहर भएको कुराहरू अविोकन 

गराएर शचनाउन े। 

• सरसफाइ सम्बन्द्िी शचत्र देखाएर कुन राम्रो 
कुन नराम्रो, वकन र के भए राम्रो हनु्द्छ भनी 
प्रश्नोत्तर गने । 

कपडािे हातमखु 

िनुे बानी बारेमा 
अलभभावकसँग 

सोध्ने । 

• ववद्याियमा 
ववद्याथीको 
व्यशिगत र बावहरी 
सरसफाइ सम्बन्द्िी 
वक्रयाकिापको 
आिारमा मूल्याङ्कन 

गने । 

 २.२ खानकुेरा 
सफा गरेर  

खान  । 

• सफा खानेकुरा 
मात्र खाने, सफा 
पानी मात्र वपउन े

• भूइँमा झरेका र 

फोहोर िागेका 
खानेकुरा नखाने  
बानी 

• सफा खानेकुरा र फोहोर खानकुेराको शचत्र 

वा पोस्टर देखाएर बताउने । 

• सफा र ताजा खानकुेरा खादँा र फोहोर, 

सडेगिेका खानेकुरा खादँा के हनु्द्छ भनेर 

बताउन ेकथाको माद्यमबाट भनीददन ेर 

सफा र ताजा खानकुेरा मात्र खान 

प्रोत्सावहत गने । 

• सफा खाने कुरा र 

फोहोर 

खानेकुराको शचत्र 

वा पोस्टर 

• वास्तववक 

फिफूि 

• खानेकुरा छोपेर 

• ववद्याथीमा सफा 
खानेकुरा मात्र खाने 
बानी भयो वक भएन,  

फिफूि र अन्द्य 

खानेकुराहरू पानीिे 

पखािेर वा सफा 
कपडािे पछेुर 

५ 
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• भान्द्सामा 
पकाएका वा 
पाकेका 
खानेकुरा छोपेर 

राख्न े बानी 
• फिफूि जस्ता 

आफैँ िे िोएर 

खाने सक्ने 
खानेकुराहरू 

िोएर खाने बानी 

• फिफूि वकन िोएर खानपुछा भनी 
बझुाउन एउटा फिफूिको दाना ल्याएर 

त्यसमा ििुो, फोहोर िागेको देखाउन े। 

त्यस्तो खाएमा पेट दःुख्न,े ववरामी हनुे कुरा 
जानकारी गराउन े। त्यो फििाई िनु े

तररका लसकाउन ेर िोएको फि पनुः 
ववद्याथीिाई देखाउन े।  

• दाि, भात, दूि जस्ता पकाएका 
खानेकुराहरू कसरी छोपेर राख्न,े नछोपे 

कसरी शझगँा र अन्द्य फोहोर पछा भनेर 

भान्द्साको अविोकन गराएर छिफि 

गराउने वा आफ्नो िरको भान्द्सा 
अविोकन गरेर आउन भने्न र के-के कुरा 
राम्रो रहेछ, के के कुरा नराम्रो रहेछ भनी 
प्रश्नोत्तर गने र सिुार गना अलभभावकिाई 

अनरुोि गना भने्न । 

राखेको र नछोपी 
रा्दा फोहोर, 

शझगँा परेको 
वास्तववक भान्द्सा 
वा पोस्टर वा 
श्रव्य, दृश्य 

सामग्री 

खान्द्छन ्वक खाँदैन 

भनेर अलभभावकसँग 

सोध्ने । 

• िरको भान्द्साको 
अविोकन गना 
िगाई त्यहाँको 
सरसाफईको बारेमा 
बझु्ने । 

• ववद्याियमा हुँदा 
ववद्याथीिे खाने 
खाजा वा खानेकुरा  
सफा गने 

आनीबानीको 
आिारमा मूल्याङ्कन 

गने । 

३. खाद्यान्न  

तथा पोिण 

३.१ वैतेश्वर 

गा.पा.को 
ववद्याथी 
बसोबास गने 

क्षेत्रमा उत्पादन 

• वैतेश्वर 

गा.पा.को 
ववद्याथी 
बसोबास गने 

क्षेत्रमा उधजनी 

• ववद्याथीहरूिाई आ-आफ्नो िरमा के के 

अन्न अनाज छन ्?  भनी सोध्न े। 

• आज के खानेकुरा खाएर ववद्यािय आए ?  

भनी सोध्ने । 

• ती खानेकुरा केबाट बनाएको (जस्तै 

• स्थानीय स्तरमा 
उत्पादन हनुे 
ववलभन्न खाद्यान्न, 

तरकारी तथा 
फिफूिको 

• कापीमा स्थानीय 

खाद्यान्न एवं 

तरकारीको शचत्र 

अनसुार त्यसमा 
वास्तववक कृवि 

१० 



78 
 

हनुे  खाद्यान्न, 

सागसधजी, 
फिफूिको 
५/५ वटा 
सम्मको नाम 

बताउन,  शचन्न र 

िेख्न र त्यसको 
उपभोगबाट हनु े

पोिण सिुार 

बारे भन्न । 

हनु ेववलभन्न 

खाद्यान्न 

(अन्नबािी, 
दिहन, 

तरकारीहरू) 

जस्तैः िान, मकै, 

गहु,ँ कोदो, दाि, 

साग, काउिी, 
आि,ु बन्द्दा, 
िौका, फसी, 
िसनु, प्याज, 

कका िा आदद  

मासबाट दाि) भनी सोध्न ेर उदाहरण ददँदै 

स्थानीय स्तरमा उत्पादन हनुे खाद्यान्न हरू 

बारे पररशचत गराउने । 

• आ-आफ्नो िरमाबाट आ-आफ्नो 
खेतबारीमा फिेका खाद्यान्न हरूको केही 
नमूना ल्याउन िगाउँन ेर त्यो के हो भन्न, 

िेख्न र त्यसबारे केही बताउन िगाउँन े।  

• यस्ता स्थानीय खाद्यान्न , तरकारी, 
फिफूिको नमूनाहरू कक्षामा डोरी टाँगी 
नाम िेखेर झणु्याउने र हरेकको बारेमा 
बताउन ेर ववद्याथीहरूिाई पलन त्यसरी नै 

बताउन िगाउँन े। 

• ववद्याथीिाई आफूिाई मन पने 

फिफूिको नाम भन्न िगाउँने र 

ववद्याथीको नाम सँगै फिफूिको शचत्र 

बनाउन ेर ती नामको सूची बनाई 

कक्षाकोठामा राख्न े। 

• कवहिे काँही आफ्नो खेतबारीमा फिेको 
फिफूि ववद्याियमा खाजाको रुपमा 
ल्याउन प्रोत्सावहत गने । 

वास्तववक नमूना 
वा फोटोहरू 

• डोरी, लसयो, िागो 
• नमूना राख्न े

प्िाशस्टक व्याग 

• काडाबोडा पेपर 

• माका र 

• ववलभन्न रडहरु 

अनाजको केही दाना 
राखी वा टाँसी नाम 

िेख्न िगाउँने । 

लतनीहरु के का 
िागी प्रयोग गररन्द्छ 

भन्न िगाउँने । 

• तरकारीको पात 

(पातको टुक्रा) 
कापीमा टाँस्न र 

नाम िेख्न       

िगाउँन े। 

• स्थानीय खाद्यान्न, 

तरकारी, 
फिफूिहरूको 
नाम भन्न वा सही 
नाममा गोिो िेरा 
गना िगाउँने । 
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 ३.२ आयालतत 

कम पोिणयिु 

र बजारको पत्र ु

खानेकुराको 
प्रयोगबाट हनुे  
कुनै २ बेफाइदा 
बताउन र 

स्थानीय कृवि 

उत्पादन 

(खानकुेराहरू) 

र आयालतत 

पोिणयिु कृवि 

उत्पादनको 
उपभोग गनुाको 
कुनै २ फाइदा 
बताउन । 

 

• स्थानीय कृवि 

उपजबाट 

बनेको ववलभन्न 

खानेकुराहरू 

(खानाका 
पररकार) जस्तैः 
दाि, भात, दाि, 

साग, गेडागडुी,  
तरकारी र 

ववलभन्न 

चाडबाडमा 
बनाइन ेवा 
पकाइने 
पररकारहरू र 

लतनको फाइदा 
• बजार पसिमा 

पाइने पत्र ु

खानेकुराहरू वा 
कम पोिणयिु 

(जङ्क फुड) जस्तैः 
चाउचाउ, 

• आफ्नो िरमा पकाएको, तयार पारेको वा 
फिेको कुन खानकुेरा आफूिाई मन पछा 
सोध्न े। मन पने र नपने ववद्याथीहरुको 
सूची बनाउन े 

• कथा वा शचत्रको माध्यमबाट आफ्नो 
स्थानीय क्षते्रमा उत्पाददत अन्नबािीको 
प्रयोगबाट हनुे फाइदाको बारे दशााउने । 

• ताजा र सफा खानकुेरा खान ववद्याथीिाई 

प्रोत्सावहत गने । 

• बजार वा पसिमा के के खानेकुरा,  खाद्यान्न, 

तरकारी पाइन्द्छ भनेर ववद्याथीहरूिाई 

सोध्न,े ववद्यािय नशजकको पसि, बजारमा 
ववद्याथीहरूिाई अविोकन गना िैजान ेर 

पसिमा िगेर ववलभन्न वकलसमका 
खानेकुराहरू (स्वस्थ एवं पत्र ुदवैु)  
देखाउन े। 

• ववद्याथीहरूिाई कुन कुन खानकुेरा स्वस्थ 

खानेकुरा र  कुन कुन खानकुेरा पत्र ु

खानेकुरा हो भनेर बझुाउने र पत्र ुखानेकुरा 
वकन सिैँ खान ुहुदैँन भनी कथाको 
माध्यमबाट बताउन े। 

• स्वस्थ खानकुेरा 
र  पत्र ु

खानेकुराहरूको 
सूची वा 
वास्तववक नमूना 

• पौवष्टक 

खानेकुराको 
क्यािेण्डर 

• खाना, तरकारी, 
फिफूि 

सम्बन्द्िी 
बािबालिकािे 

बझु्ने पोस्टर, 

लभजअुि 

बािगीत, लभलडयो 
शक्िप, लडशजटि 

फोटो 
• माका र, सेतोपाटी, 

कापी वा 
न्द्यजुवप्रन्द्ट वा 
चाटा पेपर 

• कागजको 
टुक्राहरूमााा 
स्वस्थ 

खानेकुराहरूको 
फाइदा र  पत्र ु

खानेकुराहरूको  
वेफाइदा िेखेर  ददने 
र “स्वस्थ खानेकुरा” 
र “पत्र ु

खानेकुराहरू” 

शीिाक अन्द्तरगत 

छुटुयाउन  

िगाउँन े।  

• ववद्याियमा गने 

ववद्याथीको 
आनीबानीको 
आिारमा मूल्याङ्कन 

गने ।  

५ 
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ववस्कुट, 

शचजबि, 

चक्िेट, कोक, 

जसु आददको र 

लतनको वेफाइदा 

• स्वस्थ खानकुेराहरू र पत्र ुखानकुेराहरूको 
सूची बनाउन ेर स्वस्थ खानेकुरािाई ठीक 

शचन्द्ह र पत्र ुखानेकुरािाई बेदठक शचन्द्ह 

िगाउन लसकाउने । 

• स्वस्थ खानकुेरा र पत्र ुखानाको बारेमा 
पोस्टर वा शचत्र वा बािलभलडयो वा दृश्य 

गीत मोवाइि (प्रोजेक्टर) देखाएर छिफि 

गने । 

४. सदाचार, 

नैलतकता र 

सामाशजक 

मूल्यमान्द्यता 

४.१ आफू 

भन्द्दा ठूिािाई 

आदर, सम्मान 

गने, साइनो 
िगाएर बोल्ने र 

आफू सरह र 

सानािाई माया 
गने । 

• आफ्नो पररवार, 

आफन्द्त, 

छरलछमेकी र 

ववद्याियमा 
कायारत ववलभन्न 

व्यशिसँगको 
साइनोहरू 

(स्थानीय 

चिनचल्ती र 

जालत समदुाय 

ववशेिको) 
• अलभवादन, 

स्वागत, लबदाइ 

• ववद्याथीिाई कसको पररवार र मामािरमा 
को को हनुहुनु्द्छ िेख्न िगाउँन।े 

उहाँहरुको नामको अको पट्टी वकनारामा 
उहाँहरुिाई सम्बोिन गने  साईनो िेख्न 

िगाउँन े(मातभृािा र नेपािी र अन्द्यमा)  
• ववद्याथीिाई कसको  छरलछमेकमा को को 

हनुहुनु्द्छ िेख्न िगाउँने। उहाँहरुको 
नामको अको पट्टी वकनारामा उहाँहरुिाई 

सम्बोिन गने साईनो िेख्न िगाउँने 
(मातभृािा र नेपािी र अन्द्यमा) 

• सेतोपाटीमा मान्द्यजन, साथी तथा आफू 

भन्द्दा सानािाई बोिाउने साइनाको सूची 
तयार गने र साइनो अनसुार कसिाई 

• शधद काडाहरू 

• स्वागत, 

अलभवादन, 

लबदाइ र अलतलथ 

सत्कारका दृश्य 

(लभलडयो), श्रव्य 

(अलडयो) 
सामग्रीहरु, 

शचत्रहरू, 

फोटोहरू र 

शधदहरू 

• सेतोपाटी, माका र
  

• अलभवादन, स्वागत, 

लबदाइ र अलतलथ 

सत्कारका शधदहरू 

भन्न र सही तररकािे 

यी काम गना 
जान्द्दछन ्वक 

जान्द्दैनन ्भनी सोध्ने 
र प्रदशान गना िगाई 

अविोकन गने । 

• अलभवादन, स्वागत, 

लबदाइ र अलतलथ 

सत्कार ववद्याथीिे 

आफ्नो िरमा, 

५ 
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गने शधदहरू 

(अङ ग्रजेी, नेपािी, 
मातभृािामा)  

• अलभवादन गने, 

लबदाइ गने, 

स्वागत (हाउभाउ) 

गने र भने्न तररका 
• आफूभन्द्दा 
सानािाई माया 
गरेर बोिाउने, 
मायाि ुव्यवहार 

गने, आफूसँग 

भएको खानेकरा 
ददन ेआदद 

कसरी अलभवादन गने हो सोिेर अलभवादन 

गने शधदहरूको सूची बनाउने र छिफि 

गदै अलभवादन कसरी गने भन्द्दै अभ्यास 

गराउँदै लसकाउने । 

• अलभवादन, स्वागत, लबदाइ गने शधदहरू 

नेपािी वा अङ्ग्रजेी वा दबैु भािामा िेखी 
ववद्याथीिाई भन्द्दै अभ्यास गराउने,  िेख्न 

िगाउँन ेर ती शधदहरूिाई आ-आफ्नो 
मातभृािामा के भन्द्छन ्?  अलभभावकिाई 

सोिेर ल्याउन गहृकाया ददने । 

• िरमा पाहनुा आउँदा के भनेर स्वागत तथा 
लबदाइ गने भनी उपयिु शधद, शधदाविी 
भन्न र अलभनय गरी अभ्यास गना  
लसकाउने ।  

• आफ्नो पररवार, समदुाय अनसुार 

अलभवादन, स्वागत वा लबदाइ गने  ? 
फरक मातभृािी शधद, तररका भए 

ववद्याथीिाई अववभावकसँग सोिेर आउन र 

कक्षामा प्रस्ततु गना िगाउँने । सोको 
बारेमा छिफि गराउन।े 

• आफनो पररवारमा, आफन्द्तमा वा 

अलतलथ वा आफन्द्त 

भेटिाटमा गछा वक 

गदैन भनी 
अववभावकसँग 

सोध्ने । 

• अलभवादन, स्वागत, 

लबदाइ र अलतलथ 

सत्कार सम्बन्द्िी 
फोटो वा शचत्र वा 
लभलडयोहरू शचन्न वा 
छुट्टाउन सक्छ वक 

सक्दैन जाँच्ने । 

• ववद्याियमा 
ववद्याथीको 
वक्रयाकिापको 
आिारमा मूल्याङ्कन 

गने । 
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लछमेकमा आफूभन्द्दा साना भाइबवहनीहरू 

छन ्वक छैनन ?  भनी सोध्न,े 

भाइबवहनीिाई र यस्तो राम्रो आदत 

बसाउन ववद्याथी र अववभावकिाई पलन 

प्रोत्सावहत गने कसरी माया गनुाहनु्द्छ, के 

ददनहुनु्द्छ, अरु के-के गनुाहनु्द्छ भनी सोध्न े 

वकन, कसरी माया गने, उनीहरूसँग खेल्न े

भनी लसकाउन ेर आफ्नो बाल्यकािको 
अनभुविाई बािकथा बनाएर सनुाउन ेर 

त्यस्तै अनभुव सनुाउन प्रोत्सावहत गना  र 

कसिाई के भनेर बोिाउन ुभयो अलन के के 

गनुा भयो प्रश्नहरू सोध्ने ।  

• सम्भव भएमा अलभवादन, स्वागत, सत्कार, 

लबदाइ सम्बन्द्िी शचत्र, लभलडयो बनाई वा 
देखाई सो बारेमा ववद्याथीिाई बताउन 

िगाउँन े। 

 ४.२ राम्रो 
(असि) बोिी 
व्यवहार प्रदशान   

गना (सभ्य शधद, 

साथीहरूसँग 

• दैलनक जीवनमा 
हनु,े गररने असि 

बानी र खराब 

बानीहरू (जस्तैः 
कक्षामा हात 

• दैलनक जीवनमा ववद्यािय, िर, बजार, 

सडक, बाटो, सावाजलनक स्थिमा गनुा पने 

ठीक कामकुराहरू (आदत, बानी) भने्न र 

त्यसो गनुा ठीक वक गित भनेर ववद्याथीिाई 

सोध्न,े कापीमा िेशखददने वा िेख्न िगाउँन े

• राम्रो र नराम्रो 
बानी सम्बन्द्िी 
शचत्र वा फोटोहरू 

• शधद/मेटा काडा 
वा सोको िालग 

• राम्रो र नाम्रो बानी 
देशखने शचत्र देखाई 

कुनबानी दठक हो 
कुन बेदठक हो ? 
छुयाउन िगाउँने  

५ 
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लमिनसार हनु,े 

सहयोग गने, 

लमिेर बस्न,े 

खेल्न,े रमाइिो 
गने आदद) 

बानीको 
लबकास  गने । 

उठाएर बोल्ने, 
िाइनमा बस्न,े 

पािैपािो बोल्ने, 
अरुको सामान 

नलिन,े अपशधद 

वा अशिि शधद 

नबोल्ने) 
• साथीहरूिाई 

सहयोग गने, 

लमिेर पढ्ने, 
खेल्न,े नाच्ने, 
गीत गाउँने बानी 
व्यवहार 

र ठीक वा बेदठक के हो सही शचन्द्ह वा शधद 

िेख्न िगाउँने । 

• यस्तो राम्रो आदत बसाउन ववद्याथी र 

अववभावकिाई पलन प्रोत्सवहत गने 

• साथीहरूसँगसँगै लमिेर पढ्न, बस्न, नाच्न, 

खेल्न, गीत गाउन िगाउँन,े खाजा बाँडेर 

खान िगाउँने, साथीहरूिाई सभ्य तररकािे 

नाम भनेर बोल्न, मालथल्िो कक्षाको िाई 

दाइदददी भनेर बोल्न र तल्िो कक्षामा 
पढ्नेिाई भाइबवहनी भनेर बोिाउने र सभ्य 

व्यवहार गना भने्न, लसकाउने र अविोकन 

गरी आवश्यकतानसुारसंझाउन,े प्रोत्सावहत 

गने गराउनचे। 

• साथीहरूिाई सहयोग गना, लमिेर पढ्न, 

खेल्न, नाच्न, गीत गाउन िगाउँने ।
  

प्रयोग गना सवकन े

पेपर 

• सेतोपाटी, माका र 

• ववद्यािय, िर, 

बजार, सडक, बाटो, 
बजार आददमा गनुा 
पने सही (ठीक) र 

गना नहनुे गित 

(बेठीक) आनीबानी 
छुट्टाउन िगाउँने  

• ववद्यािय, 

िरपररवार, 

साथीसिी, 
सावाजलनक ठाउँमा 
गने व्यवहार, 

आनीबानी 
अविोकन गरी 
मूल्याङ्कन गने । 

 ४.३ आफ्नो 
समाज, जालत, 

समदुाय र 

कुििरानको 
भािा, असि 

मूल्यमान्द्यता, 

• िरमा आउने 
पाहनाहरू, आफू 

वा आफ्ना 
पररवारको 
सदस्य पाहनुा 
भएर जाने 

• लतम्रो िरमा पाहनुा आउँदा लतमी, आमा, 
बबुा, हजरुबा, हजरुआमा, काका, दददी, दाज ु

र अरुिे (यदद भएमा स्थानीय वा 
मातभृािामा के भने्न चिन छ त्यही अनसुार) 

के कसरी स्वागत, सत्कार गनुाहनु्द्छ भनी 
सोध्न ेर सूची बनाएर अलभवादन शधदहरू 

• सेतोपाटी, माका र 

• शधद/मेटा काडा 
वा सोको िालग 

प्रयोग गना सवकन े

पेपर 

• लछमेकी, 

• आफन्द्त तथा 
लछमेकीसँग बोल्न े

लसप परीक्षण गना 
ववद्याथीहरुिाई 

ववलभन्न भलूमकामा 
अलभनय गना 

५ 
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संस्कार 

संस्कृलत 

अनसुारको 
पाहनुा, आफन्द्त 

र मान्द्यजनिाई 

अलभवादन गना, 
साइनो िगाएर 

बोल्न र सत्कार 

गना । 

आफन्द्तहरू 

• आफ्नो पररवार, 

आफन्द्त, 

छरलछमेकका 
ववलभन्न 

व्यशिसँगको 
साइनोहरू 

(स्थानीय 

चिनचल्ती र 

जालत समदुाय 

ववशेिको)  
• अपररशचत 

व्यशििाई 

बोिाउने 
(साइनो 
िगाउँन)े र 

उनीहरूसँग 

बोल्ने सरि, 

सभ्य र सही 
तररका  

िेखी भन्न र पाहनुाको सम्बन्द्ि िेख्न 

िगाउँन े। 

• आफन्द्तकोमा जादँाको यात्रा वववरणिाई 

बािकथा बनाएर सनुाउन े। 

• त्यस्तै अनभुव सनुाउन प्रोत्सावहत गने । 

• लछमेकीिाई बोिाउन े(साइनो िगाउँन)े र 

उनीहरूसँग बोल्न ेसरि, सभ्य र सही 
तररकाका केही वाक्य िेखेको चाटा 
देखाउन ेर सोको  उच्चारण अभ्यास  
गराउने । 

िरपररवारको 
फोटो 

• आफूभन्द्दा 
ठुिािाई र 

सानािाई 

अलभवादन गने 

शधदको सूची 

िगाउँन े।  

• उनीहरुिे के कसरी 
स्वागत, सत्कार 

गछान ्सो अनरुुप 

पषृ्ठपोिण ददन े। 

 



85 
 

५. कृवि, 

जडीबटुी, 
पशपुािन,  

पेसा 
व्यवसाय 

तथा 
उद्यमशीिता 

५.१ आफ्नो िर 

लछमेक वररपरर 

गररन ेकृवि 

गलतववलिहरू 

(जस्तैः खेत 

जोत्न,े खेत रोप्न,े 

मकै छने, िान 

गोड्न,े िान 

काट्ने आदद) 

शचन्न, र यस बारे 

बताउन तथा 
कशम्तमा ५ 

वाक्य िेख्न । 

वैतेश्वर गा पा मा हनुे 
ववलभन्न कृवि वक्रया 
किापहरू जस्तैः 
खेत जोत्न,े खेत 

रोप्न,े मकै छने, िान 

गोड्न,े िान काट्ने 
आदद 

वैतेश्वरमा स्थानीय 

रुपमा उत्पादन हनु े 

ववलभन्न अन्नबािी, 
दिहन, 

तरकारीहरूको 
नामाविी 

आफ्नो िरमा के-के अन्न, दिहन, तरकारी 
उत्पादन हनु्द्छन लतनको नाम भन्न िगाउँन,े  ती 
नाम सेतोपाटीमा वटप्न ेर दोहो¥याउन े

  । 

ती खानेकुराको शचत्र बनाइददन ेर नाम िेख्न ेवा 
नाम िेखेर शचत्र बनाइददने र रङ्ग्याउन 

िगाउँन े। 

ववलभन्न स्थानीय कृवि गलतववलिहरूको फोटो, 
छोटो लभलडयो रेकडा गरेर देखाउने र त्यसबारे 

छिफि गने । उनीहरुिाई कशम्तमा ५ 

वाक्यमा सोको व्या्या गना िगाउँने  
ववलभन्न स्थानीय कृवि उपज ववद्याथीिाई 

िरबाट एक-एक वटा नमूनाको रुपमा ल्याउन 

िगाउँन े। प्रत्येक नमूनाको नाम  कागजमा 
िेखेर कक्षाकोठामा  डोरी  झणु्याएर  
राख्न े।  

वास्तववक अन्न, 

दिहन, 

तरकारीहरूको 
नमूना, पेशन्द्टङ शचत्र, 

फोटो, अलडयो, 
लभलडयो 
सेतोपाटी, माका र 

शधद/मेटा काडा वा 
सोको िालग प्रयोग 

गना सवकने पेपर 

कापीमा स्थानीय कृवि 

एवं नाज तरकारीको 
शचत्र अनसुार नाम िेख्न, 

शचन्न िगाउँने र त्यसमा 
वास्तववक कृवि 

अनाजको केही दाना 
राखी वा टाँसी नाम िेख्न 

िगाउँन े 

तरकारीको लसिो वा 
टुक्रा पात कापीमा 
टाँस्न र नाम िेख्न वा 
रंङ भना िगाउँन े

कृवि उपजको नाम र 

शचत्र वा नाम र त्यसको 
रुखलबरुवा बनाई जोडा 
लमिाउन िगाउँन े। 

५ 

५.२ वैतेश्वर 
गा. पा. मा 
भएका कुनै 

तीन वटा 
जडीबटुीहरु  

वैतेश्वर गा.पा.लभत्र 

उपिधि हनु ेिर 
वरपर पाइन े

जडीबटुीहरु 

आफ्नो वरपर पाइन ेजडीबटुीहरु सङ्किन 

गरी कक्षाकोठामा छिफि गने । 

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो िर वरपर के के 

जडीबटुी पाइन्द्छ भनी सोध्न ेर ती  
जडीबटुीहरुको नाम टीपोट गने ।  

जडीबटुीको नमनुा 
सङ्किन 

आफ्नो वरपर पाइने 
तीनओटा जडीबटुीको 
नाम सोध्ने । 
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-जस्तै वनमारा, 
लततेपाती, 
मिायलगरर) को 
नाम र काम 

भन्न । 

५.३ वैतेश्वर गा. 
पा. को आफू 

बसोबास गने 

ठाउँमा गररन े

पशपुािन 

सम्बन्द्िी 
गलतववलिहरू 

(जस्तैः कुखरुा–
बाख्रा पाल्ने, 
गाईभैँसी पाल्न,े 

दूि दहुनु,े दही, 
मोही, शिउ 

बनाउने आदद) 

बताउन र ती 
उत्पादनको 
उपयोलगता बारे 

वैतेश्वर गा. पा. को 
आफू बसोबास गने 

ठाउँमा पाल्ने 
पशपंुक्षीहरूको 
नामाविी जस्तैः  
कुखरुा, हासँ, 

खसीबाख्रा, भेडा, 
गाईगोरु, राँगा 
भैँसी, सुँगरु, बिुर, 

खच्चड, िोडा, मौरी 
आदद 

ती  पशपंुक्षीहरूको 
उपयोग वा प्रयोग 

ववद्याथीहरूिाई के के िरपािवुा पशपंुक्षी 
देखेका छन भनी सोध्ने । 

मोवाइिमा िरेि ुपशपंुक्षी कराएको आवाज 

(यटुुबबाट डाउनिोड गरेर) सनुाउने र 

ववद्याथीिाई त्यो  पशपंुक्षीको नाम भन्न र िेख्न 

िगाउँन े। 

ती पशपंुक्षीहरूिे के ददन्द्छ वा के कामको 
िालग पािेको हो छिफि गने (मास,ु दूि, दही, 
घ्यू, अण्डा, मि, भारी बोक्न/यातायात आदद) ।  

पशपंुक्षीको सूची, त्यसबाट पाइने कुराहरू, ती  

राख्न ेवा बस्ने िर वा ठाउँको सूची बनाई जोडा 
लमिाउन िगाउँन े।  

िरपािवुा पशपंुक्षी, लतनीहरूबाट पाइन ेकुरा, 
लतनीहरूको बासस्थान आददको बारेमा 
मोवाइिमा पाइन ेबाि लभलडयो गीत (अङ्ग्रजेी, 
नेपािी भािामा) डाउनिोड गने र ववद्याथीिाई 

िरेि ुपश ु

पंक्षीहरूको पेशन्द्टङ 

शचत्र, फोटो, अलडयो, 
लभलडयो, सेतोपाटी, 
माका र, शधद/मेटा 
काडा वा सोको िालग 

प्रयोग गना सवकन े

पेपर 

कापीमा स्थानीय रुपमा 
पालिने पशपंुक्षीको 
शचत्र, टाउको, खटु्टा, 
पखेटा आदद शरीरको 
भागको शचत्र र 

पशपंुक्षीको नाम जोडा 
लमिाउन िगाउँन े। 

कुनै १० वटा  
िरपािवुा पशपंुक्षीको 
नाम िेख्न िगाउँने वा 
ती पशपंुक्षी  केका 
िालग पालिन्द्छ भनी 
खािीठाउँ भना वा 
उपयिु शधद छान्न 

िगाउँन े। 

कुनै १० वटा  

५ 
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भन्न र कशम्तमा 
१० वाक्यमा 
िेख्न। 

देखाई छिफि गराउने, सामूवहक नाचगान 

गराउने । 

िरेि ुपशपंुक्षीको टाउको, खटु्टा, पखेटा, 
लसङको सङ््याबाट अङ्कगशणत,  अण्डा वा 
बच्चा, आदद बाट ववज्ञानको कुरा बझुाउँने । 

आफ्नो िरमा पािेको जनावरिे कस्तो 
हाउभाउ गछा भनी नक्कि गरेर देखाउन भने्न । 

िरपािवुा पशपंुक्षीको 
एक-एक वटा उपयोग  

िेख्न िगउने । 

 

 ५.४ वैतेश्वर गा. 
पा. को आफू 

बसोबास गने 

ठाउँका 
मालनसहरूिे 

गने ववलभन्न पेसा 
व्यवसायहरू 

मध्ये ५ वटाको 
नाम र कुनै एक 

पेसा व्यवसाय 

गने तररका भन्न 

र िेख्न । 

वैतेश्वरबासीिे गने 

वा अपनाएका 
ववलभन्न वकलसमका 
पेसा तथा 
व्यवसायहरू जस्तैः  
कृवि (खेतीपाती, 
पशपुािन), पसि, 

होटि/खाजािर, 

वैदेशशक रोजगारी, 
ववलभन्न वकलसमको 
जालगर आदद) 

ववद्याथीका पररवारका सदस्यहरू को-को कुन 

काममा संिग्न हनुहुनु्द्छ सोध्न ेर सो पेसा 
व्यवसाय कसरी गनुाहनु्द्छ ?  सोध्ने ।यसको 
आिारमा स्थानीय रुपमा भएका ववलभन्न पेसा 
व्यवसायको बारेमा पररशचत गराउने ।   

ववलभन्न पेसा व्यवसाय गने ठाउँ जस्तै पसि, 

खेत, अवफस (कायाािय), ववद्यािय, प्रहरी 
कायािय, हेल्थपोस्ट, गाडी, वका सप आददमा 
को-को काम गछान ्भनी सोध्न े। 

ववद्यािय वररपरर भएका ववलभन्न पेसा 
व्यवसायमा अविोकन भ्रमण गराई र ती पेसा 
व्यवसायमा संिग्न व्यशिहरूसँग पररशचत 

गराउने । 

अविोकन भ्रमणपलछ ववद्याथीहरूसँग 

स्थानीय स्तरमा 
भएका पेसा 
व्यवसाय, कायास्थि 

र संिग्न 

पेसाकमीहरूको 
शचत्र, 

फोटो, अलडयो, 
लभलडयो 
सेतोपाटी, माका र 

शधद/मेटा काडा वा 
सोको िालग प्रयोग 

गना सवकने पेपर 

स्थानीय स्तरमा भएका 
पेसा व्यवसाय, 

कायास्थि र संिग्न 

व्यशि (पेसाकमी) 
हरूका शधदाविी सूची 
बनाई जोडा लमिाउन 

िगाउँन े वा सान्द्दलभाक 

वाक्य बनाई खािी ठाउँ 

उपयिु शधद छानेर 

भना िगाउँने ।  

आफनो िर, ववद्यािय 

आसपास, बाटो वा 
नशजकको बजारमा 
अविोकन गरेको २/२ 

५ 
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छिफि गने र सोको बारेमा स्थानीय 

शधदाविी भए त्यसमा पलन लसकाउने । 

ववद्याथीहरुिाई  भ्रमणपलछ गररएको 
छिफिबाट बझेुको कुरा कशम्तमा ५ 

वाक्यमा िेखेर कक्षामा प्रस्ततु गना िगाउँने । 

वटा पेसा व्यवसायको 
बारेमा भन्न वा िेख्न 

िगाउँन े। 

६. स्थानीय 

ज्ञान, लसप 

तथा प्रववलि 

६.१  वैतेश्वर 

गा. पा. को आफू 

बसोबास गने 

ठाउँमा ववगत र 

वतामानमा 
अपनाएका 
ववलभन्न 

वकलसमका 
स्थानीय लसप 

तथा प्रववलिहरू 

मध्ये ५ वटाको 
लसप तथा 
प्रववलिहरु शचन्न 

र कुनै एकको 
त्यसको बारेमा 
कशम्तमा ५ पाँच 

िरमा प्रयोग गने 

वस्त ुतथा 
सरसामानहरू 

बनाउने वा जीवन 

जीउनको िालग 

आवश्यक पने 

सरसामान बनाउन 

वा प्रयोग  गना 
चावहन ेज्ञान, लसप र 

प्रववलिहरू 

ववद्याथीहरूिाई उनीहरूको िरमा लनम्न िरेि ु

सामान तथा औजारहरू छ वक छैन सोध्ने 
(स्थानीय नाम फरक पलन हनु सक्छ) । 

ती सामानहरूको शचत्र बनाउन, नाम रङ भना र 

सो बनाउन आवश्यक पने सामग्री को नाम 

िेख्न िगाउँने । 

बेतबाँसबाट के कस्ता सामानहरू बन्द्छन ्भनी 
सोध्ने ।(जस्तैः डोको नाम्िो, नाङ्िो, थनु्द्से, 

मान्द्रो आदद)  

काठबाट के कस्ता सामानहरू बन्द्छन ्भनी 
सोध्ने ।(जस्तैः ठेकी, दिेुरो, ढुङ्ग्रो, मदानी, 
वपरा, मढुा, वढकी आदद) 

काठबाट के कस्ता िरेि ुतथा कृवि औजारहरू  

बन्द्छन ्भनी सोध्ने ।( जस्तैः हिो, जवुा, दाँते, 

दाँदे, डल्िेठो, काठको बाकस (सन्द्दकु), 

कािोपाटी, झ्यािढोका, ओखि, वढकी,  कोि, 

स्थानीय ज्ञान, लसप र 

प्रववलि प्रयोग गरी 
बनाइएको िरेि ु

तथा कृवि सामग्री, 
औजारहरूको 
सशचत्र सूची, फोटो र 

नमूनाहरू 

क्राशफ्टङ गने रिीन 

कागज, कैँ ची, स्केि 

आदद  

रङ भने स्थानीय 

सामानहरूको सादा 
शचत्रहरू 

काठ र बासँबाट बनेका 
िरमा भएका ५/५ वटा 
सामानको नाम िेख्न 

िगाउँन े। 

स्थानीय रुपमा काठ, 

बाँस, ढुिाबाट बनकेा 
िरेि ुतथा कृवि सामग्री 
र औजारको शचत्र र नाम 

जोडा लमिाउन वा 
वाक्यमा खािी ठाउँ 

भना िगाउँने । 

ववलभन्न सामान, वस्तकुो 
सूची वा शचत्र ददएर 

स्थानीय सामान  भए  

ठीक र आिलुनक वा 
आयालतत सामान भए 

१५ 



89 
 

वाक्यमा  
िेख्न । 

चखाा आदद) 

ढुिाबाट  के कस्ता सामानहरू बन्द्छन ्भनी 
सोध्ने ।(जस्तैः  लसिौटो, िोहोरो, जाँतो आदद) 

स्थानीय िरेि ुतथा कृवि औजारहरू, जस्तैः 
खकुुरी, हँलसया, कुटो, कोदािो, स्थानीय प्रववलि 

जस्तैः वढकी, कोि, चखाा, पानी िट्ट आददको 
शचत्र बनाई सबै ववद्याथीिाई एक-एक शचत्रमा 
रङ भना िगाएर उनीहरूको नाम सहीत िेखेर 

कक्षाकोठामा झयुाएर राख्न े। 

मालथ उशल्िशखत मध्ये कुनै ५ वटा 
सामान/औजारहरु केको िालग उपयोगी हनु्द्छन ्

भनी सोध्न े। 

बेठीक शधद वा शचन्द्ह 

िेख्न िगाउँने । 

स्थानीय सामानहरूको 
सादा शचत्रहरूमा रङ 

भरी नाम िेख्न िगाउँने 
। 

कुनै ५ वटा 
सामान/औजारहरु के 

को िालग उपयोगी 
हनु्द्छन ्भनी सोध्न े। 

७. मातभृािा, 
संस्कृलत र  

चाडपवा 

७.१  आफ्नो 
मातभृािामा 
आफ्नो पररचय 

ददन सक्ने र 

िरपररवारमा 
बोलिने कशम्तमा 
५० शधदहरू र 

१० वाक्यहरू 

भन्न र बझु्न । 

वैतेश्वर गा. पा. को 
आफू बसोबास गने 

ठाउँमा बसोबास 

गने ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरूको 
सूची 
उनीहरूको 
मातभृािाको सूची 
मातभृािामा 

वैतेश्वर गा.पा. मा आफू बसोबास गने 

ठाउँमा  बसोबास गने ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरूको सूची तयार गने (आफ्नो 
मौलिक वेशभिूा वा पवहरन िगाएको) र 

पसु्तकाियमा राख्न े। त्यसिाई कक्षामा 
ल्याएर प्रदशान गरी ववद्याथीिाई आ-आफ्नो 
जालत, समदुाय के हो भनी भन्न िगाउँन े। 

आफ्नो साथी कुनकुन जालत, समदुायका छन ्

जोडीमा सोिेर भन्न िगाउँन।े सबै जालत 

स्थानीय जालत, 

समदुाय अनसुारको 
मौलिक 

(सांस्कृलतक) 

वेशभिूा र गरगहना  
ववलभन्न मातभृािाको 
शधदकोि  

अङ्क, शधद, 

पररवारका सदस्य 

स्थानीय जालत, समदुाय 

अनसुारका मौलिक 

(सांस्कृलतक) वेशभिूा र 

गरगहनाको नाम र 

सम्बशन्द्ित जाती 
जनजालतको सूची बनाई 

जोडा लमिाउन ददने ।  

मातभृािाबाट १० 

वाक्यमा आफ्नो पररचय 

१० 
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सामान्द्य पररचय 

ददन ेवाक्यहरू 

(कशम्तमा  १० 

वाक्य) 

शरीरका मु् य 

अिहरू  

मातभृािामा 
अलभवादन, पररवार 

लभत्र र नशजकको 
आफन्द्त साइनो, १ 

देशख १० अङ्क 

गणना,  िर 

पररवारमा बोल्ने 
(बारम्बार प्रयोग हनुे 
संज्ञा, वक्रया, 
सवानाम, ववशिेण 

जन्द्य शधदहरूको 
सूची (कशम्तमा २० 

शधद) 

समदुाय बराबर हो भने्न कुरा बझुाउने । यस 

क्रममा जातीय भेदभाविाई दरुुत्साहन हनुे 
कुनै पलन कुरा वा काया गना गराउने नहनुे ।  

ववद्याथीहरूको आ-आफ्नो मातभृािामा पररचय 

ददने सामान्द्य वाक्यहरू अलभभावकहरूबाट 

लिने (सम्भव भएमा नेपािीिाई सम्बशन्द्ित 

मातभृािामा भ्वाइस रेकडा गना िगाउँन)े र 

सोही अनसुार सही उच्चारण सहीत भन्न 

िगाउँन े। पररचय गने वाक्यहरू जस्तैः मेरो 
नाम ...... हो ।   मेरो बबुा/आमा/दाज/ुभाइ/दददी 
...... को नाम ... हो । म .... ववद्याियमा पढ्छु । 

म .... कक्षामा पढ्छु । मेरा िर .... मा पछा । 

मेरा लमल्न ेसाथीहरू....... हनु ्। मेरो मन पने 

खेि ........ हो । मिाई मन पने ठाउँ ......... हो । 

शरीरका मु् य अिहरू (आखँा, नाक, कान, 

मखु, टाउको, िाटी, हात, खटु्टा, औिँा, आदद) 

नेपािीमा िेशखददने र त्यसिाई मातभृािामा 
िेखेर ल्याउन गहृकाया ददन े। सो पश्चात 

ववद्याथीिाई कक्षाकोठामा आफ्नो शरीरका 
अिको नाम भन्न िगाउँने । 

पररवारलभत्र र नशजकको आफन्द्तहरूिाई 

तथा 
नातासम्बन्द्िको 
चाटा  
सेतोपाटी, माका र 

मोबाइि रेकडार 

 

ददन ददन िगाउँने वा 
पररचयात्मक प्रश्नोत्तर 

गने । 

अलभवादन, लबदाइको 
हाउभाउ (सङ्कते) गरी 
ववद्याथीिाई आफ्नो 
मातभृािामा भन्न 

िगाउँन े। 

पररवार र 

आफन्द्तहरूिाई 

िगाइन ेसाइनो 
मातभृािामा भन्न वा 
िेख्न िगाउँने ।  

१ देशख १० सम्मका 
अङ्क,  शरीरका अिहरू 

मातभृािामा भन्न 

िगाउँन े। 

सामान्द्य र बोिचािमा 
भएको मातभृािी 
शधदहरू भन्न िगाउँने 
। 
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िगाइन ेसाइनो आफ्नो मातभृािामा भन्न 

िगाउँन े। नेपािीमा त्यस्ता शधदहरू िेखेर 

ददई आफ्नो मातभृािामा िेखेर ल्याउन 

गहृकाया ददन ेयी पररचय ददन,े अलभवादन गने 

शधद, शधदाविीहरू ववलभन्न मातभृािामा िेखेर 

पसु्तकािय वा कक्षाकोठामा राख्न ेर मातभृािी 
ववद्याथीिाई भन्न िगाउँन े  । 

त्यसरी नै आ-आफ्नो मातभृािामा १ देशख १० 

सम्म अङ्क गने्न शधदहरू सामूवहक रुपमा तयार 

गरी कक्षामा झणु्याउने र नपेािी तथा आ–

आफ्नो मातभृािामा िेख्न र भन्न िगाउँन े। 

 ७.२  वैतेश्वरमा 
ववद्यािय रहेको 
वडामा बसोबास 

गने ववलभन्न 

जालत, जनजालत 

ववशेि र सबैको 
साझा स्थानीय 

सामाशजक 

संस्कार र 

संस्कृलतको 

वैतेश्वरको ववद्यािय 

रहेको वडामा 
बसोबास गने ववलभन्न 

जालत, 

जनजालतहरूको 
मौलिक पवहरन 

(वेशभिूा, गरहना)  
स्थानीय सामाशजक 

संस्कारहरू मध्ये 

केही शभुकमा जस्तैः 

कक्षाकोठा वा पसु्तकाियमा वैतेश्वरका 
ववलभन्न जातीजनजालतहरूको मौलिक वेशभिूा, 
गरगहना िगाएको मवहिा र परुुि वा केटा र 

केटीको एक–एक जोडीको शचत्र वा फ्िेक्स 

वप्रशन्द्टङ फोटो राख्न ेर ववद्याथीिाई अविोकन 

गराई ती मध्ये ववद्याथीहरूको आफ्नो 
सांस्कृलतक वेशभिूा वा पोसाक कुन हो भनेर 

सोध्न ेर थाहा नभएमा शचनाउन े।  

साथै सबैको सांस्कृलतक वेशभिूा उशत्तकै 

उत्कृष्ट, आकिाक, मौलिक, पवहचान ददने र 

वैतेश्वरका सबै जालत, 

जनजालतहरूको 
मौलिक वेशभिूा, 
गरगहना िगाएको 
मवहिा र परुुि वा 
केटा र केटीको एक-

एक जोडीको   
स्थानीय क्षते्रमा 
गररने शभुकायाको 
लभलडयो सामग्री 

आ-आफ्नो मौलिक 

वेशभिूा, गरगहना मध्ये 

प्रायः िगाइने मु् य-

मु् य शचन्न (नाम) भन्न 

िगाउँन े

ववद्याियको सांस्कृलतक 

कायाक्रममा प्रदशान हनु े

सांस्कृलतक झाकँीमा 
ववद्याथीको आफ्नो 
मौलिक वेशभिूामा 

५ 
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बारेमा १० 

वाक्यमा 
बताउन र  

कशम्तमा ५ 

वाक्यमा आ-

आफ्नो 
वेशभिूाको 
महत्त्व 

बताउन। 

न्द्वारान, पास्नी, 
छेवर, गन्द्यूचोिी 
ददन,े व्रतबन्द्ि, 

वववाह आदद र 

लतनीहरुको मौलतक 

महत्त्व 

मौलिक छ र एकअकााको वेशभिूाको कदर 

गनुा पने कुरा लसकाउने ।  

हरेक जातीजनजालत ववशेिका मौलिक 

वेशभिूा र गहनाको नाम के हो ?  भनी 
आफ्नो अलभभावकसँग सोिेर कापीमा िेखेर 

ल्याउन िगाउँने र फोटोमा देखाएर पािैपािो 
प्रस्ततुीकरण  गना िगाउँने । 

ववद्याियको सांस्कृलतक कायाक्रममा कक्षागत 

रुपमा स्थानीय सामाशजक संस्कार चािचिन, 

ववलभन्न मौलिक संस्कृलत, वेशभिूा र आभिूण 

(नक्किी वा नमूना) सम्बन्द्िी झाकँी प्रदशान गना 
िगाउँन े। 

स्थानीय चिन अनसुार हनुे आफूिे भाग 

लिएको चाडपवाको बारेमा छोटो कथा बनाएर 

सनुाउन,े छिफि गने र सो पाठ सम्बन्द्िी 
गहृकाया बनाएर ददने । 

लभलडयोको माध्यमबाट ववलभन्न चाडपवाको 
बारेमा स्पष्ट पाने ।  

ववद्याथीको आफ्नो पररवार, आफन्द्त र 

लछमेकमा भएको शभुकायाको बारेमा देखेको 
कुरा बताउन वा प्रस्ततु गना िगाउँन े। 

फ्िेक्स वप्रशन्द्टङ 

फोटो  
क्राशफ्टङ गने रिीन 

कागज, कैँ ची, स्केि, 

किर साइनपेन 

आदद 

सहभालगता गराउने । 

आ-आफ्नो जालत, 

समदुायको वववाह, 

पास्नी, व्रतबन्द्ि, छेवर 

वा गनु्द्य ुचोिी ददन े

जस्ता ववलभन्न शभुकमा 
मध्ये ववद्याथी आफू 

सहभागी भएको, 
आफूिे देखेका वा 
सनुेका कुनै एकमा 
िगाईने पवहरन बारेमा 
कशम्तमा १० वाक्यमा 
वणान गना िगाउँने । 
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 ७.३  वैतेश्वर 

गाउँपालिकाको 
ववद्यािय रहेको 
वडामा  
बसोबास गने 

ववलभन्न जालत, 

जनजालत  ववशिे 

र साझा 
चाडपवाहरू 

मध्ये ८ वटाको 
नाम बताउन र 

कुनै एकको 
महत्त्व 

बताउन। 

वैतेश्वर 

गाउँपालिकामा 
ववद्यािय रहेको 
वडामा बसोबास गने 

ववलभन्न जालत, 

जनजालत  ववशिे र 

साझा मु् य 

चाडपवाहरू 

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो गाउँिरमा मनाईन े

कुन कुन चाडपवा मन पछा,  वकन मन पछा, ती 
चाडपवामा के के गररन्द्छ भनी सोध्ने र छिफि 

गने । 

वैतेश्वरमा आफ्नो ववद्यािय रहेको वडामा 
प्रचलित चाडपवाको शचनारी तयार गरी पाठ 

बनाई पढाउने वा अलडयोलभजअुि रेकडा 
(शक्िप) वा फोटो सङ्किन गरी ववद्याथीिाई 

देखाउन ेर छिफि गराउन े। 

ववद्यािय रहेको क्षेत्र वररपरर मनाइने मु् य 

चाडपवाहरूको नाम िेख्न, कुनै जालत ववशिेको 
भएमा कसको हो ? भनी छानेर िेख्न वा जोडा 
लमिाउन िगाउँन े 

वैतेश्वरमा आफ्नो ववद्यािय रहेको वडामा 
मनाइन ेसाझा चाडपवा के के हनु  ? 
फोटो/अन्द्य सामग्री हेरी शचन्न िगाउँने र 

लतनीहरु कसरी मनाईन्द्छ शचत्र वो लभलडयो 
सामग्रीको माध्यमबाट प्रस्ट पाररददने । 

वैतेश्वरको  ववद्यािय 

रहेको वडामा 
प्रचलित चाडपवाको 
शचनारी लभलडयो 
रेकडा (शक्िप) शचत्र, 

वा  चाडपवा मनाएका 
तस्वीरहरु 

सेतोपाटी, माका र 

वैतेश्वरको  ववद्यािय 

रहेको वडामा मनाइने 
साझा चाडपवाहरूको 
नाम िेख्न िगाउँने । 

कुनै जालत, जनजालत 

ववशेिको वा सबैको 
भएमा कुन चाड, 

कसको हो  भनी छानेर 

िेख्न वा जोडा लमिाउन 

ददन े

ववद्याथीहरुिाई आ-

आफ्नो मन पने चाडको 
बारेमा १० वाक्यमा 
वणान गना िगाउँने । 

 

५ 

८. स्थानीय 

खेिकुद, 

मनोरञ्जन 

८.१  वैतेश्वर 

गा. पा. को आफू 

बसोबास गने 

वैतेश्वर गा. पा. को 
आफू बसोबास गने 

ठाउँमा प्रचलित 

ववद्याथीहरुिाई कुन कुन खेि खेल्न मनपछा, 
के के खेि खेल्न आउँछ भनेर सोध्ने र आफ्नो 
गाउँमा पवहिे देशख प्रचिनमा रहेका ववलभन्न 

खेि अनसुार खेि 

सामग्रीहरू 

खेिमैदान वा कक्ष र 

कशम्तमा ४ वटा 
स्थानीय खेिको नाम 

भन्न िगाउँने । 

५ 
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र किा 
सावहत्य 

ठाउँमा प्रचलित 

स्थानीय 

खेिकुदहरू 

मध्ये ४ वटाको 
नाम बताउन र 

कशम्तमा तीन 

वटा खेि खेल्न 

। 

स्थानीय 

खेिकुदहरू जस्तैः 
कपदी, डण्डीववयो, 
रुमाि िकुाई, 

लसन्द्का िकुाई, शचँ 
मसुी शचँ, हात्ती 
िखेटाई, भािे 

जिुाइ, गोरु जिुाइ, 

भकुण्डो, बािचाि, 

डोरी नाघ्न,े डोरी 
तान्न,े वपटी, ररिेदौड, 

वहसाब दौड आदद  

खेि खेल्ने ववलि वा 
तररका 

वकलसमका खेिहरूको बारेमा शचत्र देखाएर 

जानकारी गराउन े। 

ववद्याथीको शारीररक, अवस्था, खेिमैदान वा 
कक्षाकोठा, ववद्याथी सङ््या र आवश्यक खेि 

सामग्री उपिधितािाई मध्यनजर गरेर 

समूहमा खेल्न ेखेिहरू खेिाउने (हप्ताको १ 

पटक सकेसम्म ववदाको अशिल्िो ददन) 

सामूवहक खेि खेिाउन ेर खेि खेिाउन ुपूवा 
आवश्यक खेि सामग्रीहरू, खेिको लनयम, 

समयाविी, अनशुासन, साविानी अपनाउन ुपने 

कुरा, त्यो खेि खेल्दाको फाइदा आदद बारेमा 
ववद्याथीिाई बझुाउने र खेि समाप्त भएपलछ 

बािबालिको अनभुव, खेिबाट लसक्न ुपने 

सन्द्देश बारे बताउने । 

िरलभत्र खेलिने स्थानीय खेि र िरबावहर 

खेलिने स्थानीय खेिहरू छुयाएर 

ववद्याथीिाई बझुाउने र केही दबै वकलसमका 
खेिहरू खेिाउने । 

खेि खेिाउँदा फरक क्षमता भएका 
बािबालिकाहरूिाई पलन समावेश गना सवकने 
खेिहरू खेिाउने र उनीहरूिाई पलन सक्ने 

सोको तयारी  
प्राथलमक उपचार 

सामग्री बाकस  

खेिको लनयम िेख्न े

र नलतजा (स्कोर) 

िेख्न ेसेतोपाटी वा 
चाटा पेपर वा न्द्यजु 

पेपर 

कशम्तमा ३ वटा 
स्थानीय खेि खेल्न 

िगाउँन े। 

एकि, जोडी र 

सामूवहक खेिहरूमा 
बािबालिकाको 
सहभालगता अविोकन 

गने । 

िरलभत्र र िरबावहर 

खेलिने ३/३ स्थानीय 

खेिहरूको नाम भन्न 

िगाउँन े। 

ववद्याियमा गररन े

अलतररि 

वक्रयाकिापमा 
ववद्याथीको 
सहभालगताको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने 

। 
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भलूमका ददने । 

ववद्याियको बाविाकोत्सव तथा अन्द्य 

कायाक्रममा ववद्याथीहरूको सहभालगता 
गराउने । 

 ८.२  वैतेश्वर 

गा. पा. को आफू 

बसोबास गने 

ठाउँमा प्रचलित 

िोकगीत र 

िोकनतृ्यहरू 

मध्ये ५/५ 

वटाको नाम 

बताउन र 

कशम्तमा ३ वटा 
िोकगीत 

गाउन र ३ 

िोक नतृ्य 

प्रदशान गना। 

वैतेश्वर गा. पा. को 
आफू बसोबास गने 

वडामा प्रचलित 

िोकगीतहरू जस्तैः 
दोहोरी, तीज गीत, 

देउसीभैिो, 
रत्यौिी, असारे, 

झ्याउरे, तामाङ 

सेिो, जहुारी, 
भजनकृतन, आदद 

प्रचलित 

िोकनतृ्यहरू जस्तैः  
मारुनी, रत्यौिी, 
देउसी भैिो, स्याब्र,ु 

बािन आदद 

िोक नतृ्य गने 

तररका 

वैतेश्वरमा प्रचलित िोकगीतहरू जस्तैः दोहोरी, 
तीज गीत, देउसीभैिो, रत्यौिी, असारे, झ्याउरे, 

तामाङ सेिो, जहुारी, भजनकृतन आदद मध्ये 

मु् य–मु् य िोकगीतका नाम 

बािबालिकािाई िेखाइददन े। 

ती मध्ये सबैिे सनुे देखेका िोकगीत र 

िोकनतृ्यका तस्वीर वा लभलडयो देखाउन ेर 

ववद्याथीिाई नाचगानमा संिग्न गराउने । 

बािबालिकािे सशजिै गाउन सक्ने गीत 

छनौट गरी भाका लमिाएर गाउन लसकाउने । 

सम्भव भए यस्तो गीत गाउन जाने्न स्थानीय 

बासीिाई बोिाएर भाका लमिाएर गाउन 

िगाई बािबालिकािाई सनुाउने र लसकाउन े

। 

तत्पश्चात प्रचलित स्थानीय िोकनतृ्यहरू के के 

हनु  ? भनी सेतोपाटीमा िेखी सामान्द्य 

पररचय गराउने (कवहिे, कसरी नाशचन्द्छ) । 

स्थानीय 

िोकगीतको सूची  
सही भाका, िय र 

शधदहरू 

अलडयो लभजअुि 

रेकडार  

साउण्ड शस्पकर, 

मशल्टमेलडया 
प्रोजेक्टर र लडस्प्िे 

लसस्टम  

सेतोपाटी वा चाटा 
पेपर वा न्द्यजु पेपर 

कशम्तमा ५ वटा 
स्थानीय िोकगीत र 

िोकनतृ्य नाम भन्न 

िगाउँन े। 

िोकवप्रय स्थानीय 

िोकगीत संयिु वा 
सामूवहक रुपमा  गाउन 

िगाउँन े 

िोकवप्रय स्थानीय 

िोकनतृ्य संयिु वा 
सामूवहक रुपमा  
नाच्न/प्रदशान गना 
िगाउँन े। 

ववद्याियमा गररन े

अलतररि 

वक्रयाकिापमा 
ववद्याथीको 

१० 
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बािबालिका िरमा गएपलछ नाच्न सक्ने 
िोकनतृ्यमा नाच्न अभ्यास गराउने । 

बािबालिकािे नाचेको, गाएको लभलडयो रेकडा 
गरी उनीहरूिाई नै देखाउन ेर त्यस्तो स्थानीय 

नाचगानको िालग प्रोत्सावहत गने । 

सहभालगताको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने
 । 

९. िालमाक, 

सांस्कृलतक, 

पयाटकीय 

स्थि 

९.१ वैतेश्वर 

गाउँपालिकाको 
ववद्यािय रहेको 
वडामा प्रचलित 

िालमाक, 

सांस्कृलतक, 

पयाटकीय  

स्थिहरू मध्ये 

कुनै  ५ वटाको 
नाम भन्न र दईु 

वटाको बारे 

कशम्तमा १० 

वाक्यमा भन्न । 

वैतेश्वरको प्रमखु, 

प्रलसद्ध िालमाक 

स्थिहरू जस्तैः 
मठमशन्द्दर, गमु्बा, 
चाडपवामा 
पूजाआजा गने 

ठाउँहरू 

सांस्कृलतक 

स्थिहरू जस्तैः 
कुनै जालत, समदुाय 

ववशेिको पवहचान, 

संस्कृलत, परम्परा, 
आस्था, संस्कार 

आदद गाँलसएको 
स्थि, गाउँ कुनै 

जालतजनजालत 

वैतेश्वर गाउँपालिकाको ववद्यािय रहेको 
वडाका प्रमखु एवं प्रलसद्ध िालमाक, सांस्कृलतक 

एवं पयाटकीय स्थिहरूको सूची तयार गने । 

लतनीहरु मध्ये कुन कुन पयाटकीय स्थिहरु 

ववद्यािय वरपर छन ्भनी ववद्याथीिाई सोध्ने र 

त्यसको बारेमा ३-५ वाक्यमा भन्न िगाउँने । 

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो गाउँिर र वरपर 

भएको िालमाक, सांस्कृलतक एवं पयाटकीय  

स्थिहरूको नाम सोध्ने, ती ठाउँमा पगेुको छ 

वक छैन, त्यहाँ के छ भनी प्रश्न सोध्ने र थप 

जानकारी ददंदै ती स्थिहरूको ववशेिता सहीत 

शचनारी बताउने । 

फोटो,  लभलडयो सङ्किन प्रस्ततुीकरण गने ।  

ववद्याथीिाई उपयिु समय, मौसममा 
अविोकन भ्रमण िैजाने । 

त्यहाँका सम्बशन्द्ित जानकार व्यशिहरूबाट 

वैतेश्वर 

गाउँपालिकाको 
ववद्यािय रहेको 
वडाका प्रमखु एवं 

प्रलसद्ध िालमाक, 

सांस्कृलतक एवं 

पयाटकीय  

स्थिहरूको सूची, 
ववशेिता, जानकारी 
ददने सामग्री 
वैतेश्वरको तथा 
सम्बशन्द्ित वडाका 
प्रमखु एवं प्रलसद्ध 

िालमाक, सांस्कृलतक 

एवं पयाटकीय  

स्थिहरूको फोटो 

कशम्तमा ५ वटा 
स्थानीय िालमाक, 

सांस्कृलतक एवं 

पयाटकीय स्थिहरूको 
नाम भन्न िगाउँन े। 

ववद्याथीिे अविोकन 

गरेका वा आफ्नो 
गाउँिरमा भएका र 

जानकारी भएका 
स्थिहरूको बारेमा 
शचनारी भन्न वा िेख्न 

िगाउँन े। 

कक्षामा स्थानीय 

िालमाक, सांस्कृलतक एवं 

पयाटकीय  स्थिहरूको 
शचत्र ददएर रङ भना 

१५ 
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ववशेिको मौलिक 

ववशेिता भएको 
गाउँ, चाडपवामा 
मेिा िाग्ने ठाउँहरू  

स्थानीय प्राकृलतक 

सम्पदा जस्तैः 
झरना, पहाड, 

वहमाि, ताि आदद 
।   

ती ठाउँ ववशेिको ववशेिता, महत्त्व भन्न 

अनरुोि गने र बािबालिकािे बझु्ने भािामा 
सरि तररकािे अविोकन गराउँदै बताउन े। 

भ्रमण गरेका िालमाक, सांस्कृलतक एवं 

पयाटकीय  स्थिका शचत्र कोने, रङ भना 
िगाउँन ेर सो बारे एक अनचु्छेदमा वणान गना 
िगाउँन े। 

(फ्िेक्स वप्रन्द्ट) र 

छोटो शचनारी 
लभलडयो 
गाउँपालिका वा 
वडाको स्रोत 

नक्साहरू 

शचत्र कोरेर रङ भना 
आवश्यक पने पेपर, 

किर साइनपेन, 

पेशन्द्सि आदद 

िगाउँन ेर सोको 
व्या्या गना िगाउँने। 

ववद्याियमा ववद्याथीको 
सहभालगताको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने 

। 

१०. 

समानता, 
समावेशीता  
र सामाशजक 

न्द्याय 

१०.१ 

जातजालत तथा 
समदुाय बीच 

कुनै भेदभाव, 

छुवाछुत गनुा 
हुँदैन भने्न 

बताउन र साथी 
तथा समदुायमा 
एकापसमा 
समानताको 
व्यवहार गना । 

वैतेश्वर 

गाउँपालिकाको 
ववद्यािय रहेको 
क्षेत्रको सामाशजक 

अवस्था (ववलभन्न 

जालत, जनजालतहरू 

लमिेर बसेको 
वववविता लभत्रको 
एकता) को पररचय 

सहयोग, मेिलमिाप 

र समानताको 

वैतेश्वर गाउँपालिकाको ववद्यािय रहेको 
के्षत्रमा कुन कुन जालत, जनजालत (थर) का 
मालनसहरू बसोबास गछान,् आफ्नो लछमेकी 
कुन थरको छ भनी छिफि चिाउन,े 

सेतोपाटीमा िेख्न े।  

लछमेकीहरूसँग कसरी बस्न ुराम्रो हो र कसरी 
बस्न ुनराम्रो हो भने्न बझुाउन एकापसमा लमिेर 

बसेको फोटो र झै-झगडा गरेको फोटो देखाएर 

छिफि गने । 

बाि कथा सनुाएर (देखाएर) वा शचत्र कथा 
देखाएर सहयोग, मेिलमिाप र समानताको 

सेतोपाटी, माका र 

समानता सम्बन्द्िी 
छोटो लभलडयो, शचत्र 

मेिलमिप सम्बन्द्िी 
कथा भन्न िगाउँन े। 

बािबालिका बीच 

आपसी सम्मान, सद्भाव 

र समानताको बोिी 
व्यवहार एक अकाामा 
लमिेर बस्न,े खेल्न,े 

वहड्ने गलतववलि 

ववद्याथीहरूमा भए 

नभएको अविोकन गरी 
मूल्याङ्कन गने । 

4 
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अविारणा अथा बझुाउने सोही अनरुुप लमिेर बस्ने, 
एकअकाािाई सहयोग गने र समान व्यवहार 

गने भनी बझुाउने र त्यसो गना प्रोत्सावहत  

गने । 

१०.२ अपािता 
(फरक क्षमता) 
भएका, असहाय, 

वृद्धवदृ्धा अन्द्य 

ववशेि सहयोग 

आवश्यक पने 

व्यशिहरू 

पवहचान गरी 
उनीहरुप्रलत 

राम्रो बोिी 
व्यवहार र 

सहयोग गना । 

अपािताको प्रकार 

शारीररक ववरामीपन 

र सहयता  
वृद्ध उमेर र 

शारीररक समस्या 
पररवार, आफन्द्त 

नभएका र आफूसँग 

केही नभएका 
बािबालिका, 
लबरामी, वृद्धवदृ्धाका 
आदद र 

उनीहरूिाई 

आवश्यक पने 

सहयोग 

बािबालिकािे गना 
सक्न े सहयोग, 

सम्मान जनक बोिी 

ववद्याथीहरुिाई अपािता भएको, ववरामी, वदृ्ध 

बाजेबजै वा आफन्द्त कोही देखेको, भेटेको छ 

वक छैन भनी सोध्न े। 

त्यस्ता व्यशिको कस्तो अपािता छ भनी 
सोध्ने । त्यस्ता व्यशिको दैलनक 

जीवनयापनमा के के कदठनाई हनु्द्छहोिा र 

कसिे सहयोग गछाहोिा भनेर उदाहरण खटु्टा 
नभएको मान्द्छे कसरी वहड्छ होिा, दृवष्टवववहन 

भएको बच्चाहरूिे कसरी पढ्छ होिा आदद 

सान्द्दलभाक प्रश्नहरू सोिेर कौतहुिता जगाउँने 
। 

ववलभन्न प्रकारका अपािता मध्ये िेरैजसो हनुे 
अपािता (शारीररक, दृवष्ट, बोिाइ, सनुाइ) 

सम्बन्द्िी बािकथा बनाएर सनुाउने । 

बािकथामा उनीहरूको अपािता के कारणिे 

भएको, पररवार र साथीिे सहयोग के के 

सहयोग गछान र उनीहरू पलन सपाि सरह िेरै 

अपािता र यसको 
प्रकार, अपािता 
सम्बन्द्िी सही शधद 

सम्बन्द्िी जानकारी 
पशुस्तका 
अपािता, वृद्धवृद्धा, 
असहाय, ववरामी, 
दीिारोगी 
व्यशिहरूको शचत्र, 

पम्प्िेट वा अलडयो, 
लभलडयो  
अपािता 
पररचयपत्रकोनमूना 
(रातो, लनिो, पवहिो 
र लनिो) 
अपािता, वृद्धवृद्धा, 
असहायिे प्रयोग गने 

शारीररक अपािताको  
कुनै ४ वटा प्रकार भन्न 

र शचन्न िगाउँन े। 

अपािताको 
पररचयपत्रको प्रकार 

(रङ) भन्न वा िेख्न 

िगाउँन ेर  कस्तो 
रङको अपािता 
पररचयपत्र पाएका 
व्यशििे भत्ता पाउछ 

भनी सोध्न े। 

अपािता सम्बन्द्िी सही 
र गित श्धदहरू ददएर 

सही शधदिाई दठक र 

गित शधदिाई बेठीक 

शचन्द्ह िगाउन ददने वा 
सही शधदहरू एउटा 

४ 
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व्यवहार राम्रो काम गना सक्छन ्(जस्तैः शशक्षक, 

शशशक्षका बन्न सक्छन)्, उनीहरूिाई सिैँ माया 
र सहयोग गनुा पछा भने्न सन्द्देश हनु ुपदाछ   

अपािता भएको व्यशििाई वहडहिु, गना 
खानेकुरा खान, पढ्न कलत गाह्रो हनु्द्छ भने्न 

बझुाउन कोही ववद्याथीिाई आखँा शचम्िेर 

वहँड्ने वा पढ्ने वा िेख्न,े एउटा खटु्टािे वहँड्ने 
अभ्यास गना िगाउँने । त्यसपलछ सशजिो वक 

अप्ठ्यारो भयो भनेर अनभुव आदान प्रदान गना 
िगाउँन ेर छिफि गने । त्यसपलछ अको 
साथीको सहयोगमा अशि कै काम गने अभ्यास 

गने र पनुः सोध्ने  र छिफि गने ।  

अपािता सम्बन्द्िी राम्रो (उशचत) शधद र नराम्रो 
(गित) शधदहरू सेतोपाटीमा िेखेर राम्रा 
शधदहरू मात्र भन्न वा बोल्न प्ररेरत गने । 

कोही अपािता भएको व्यशि ववद्यािय 

नशजकमा भए लनजिाई बोिाएर अपािता र 

उसको अनभुव बारेमा अन्द्तवक्रा या गराउने । 

अपािताको आिारमा ४ प्रकारको (रातो, 
लनिो,पहेंिो र सेतो रङ) को पररचयपत्र हनुे र 

त्यसमध्ये रातो र लनिो रङको पररचय पत्र 

सहयता 
सामग्रीहरूको शचत्र 

वा तस्वीर 

रुमाि, गिबन्द्दी 
आदद खेि 

सामग्रीहरू 

कोठामा र गित 

शधदहरू अको कोठामा 
छुट्टाएर िेख्न िगाउँन े

। 

अपािता, वृद्धवृद्धा, 
असहाय, ववरामी भएको 
व्यशििाई वकन 

सहयोग गनुापछा  भनी 
सोध्ने । 

अपािता, वृद्धवृद्धा, 
असहाय, ववरामी भएको 
व्यशििाई गनुा पने, गनुा 
नहनुे कुराहरू (बोिी 
व्यवहार) बारे मौशखक 

सोध्ने र उनीहरूको 
व्यहार अविोकन  
गने । 

ववद्याियमा ववद्याथीको 
वक्रयाकिाप अविोकन 

गरेर मूल्याङ्कन गने । 
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भएकािे पैसा (सामाशजक सरुक्षा भत्ता) पाउने 
कुरा जानकारी गराउने । 

ववना कुनै भेदभाव कक्षामा ववद्याथीहरू 

एकअकाािाई पािैपािो बस्ने ठाउँ र साथी 
साटेर बसाउन,े बस्न िगाउँने । 

११.   

सामाशजक 

रुपान्द्तरण, 

िोकतन्द्त्र र 

संिीयता 

११.  वैतेश्वर  

गा. पा.िोिणा 
भएको साि, 

जम्मा 
वडाहरूको 
सङ््या, 
साववक  गा. वव. 

स. सङ््या 
बताउन । 

वैतेश्वर गा. पा. 
िोिणा भएको लमलत,  

जम्मा वडा सङ््या,  
साववक सङ््या र 

गा.वव.स.हरूको 
नामाविी 

हामी कुन पालिकामा बस्छौँ ? भनी सोध्न े। 

पलछ हामी बसेको गा.पा.को नाम वैतेश्वर हो?  

भनी सेतोपाटीमा िेशखददन ेर कापीमा साना 
िगाउँन े। 

वैतेश्वर गा. पा. िोिणा भएको साि, मवहना  र  
गते िेशखददन े। 

वैतेश्वर गा. पा. साववकका कलतवटा 
गा.वव.स.हरू लमिेर बनेको हो भनी ती गा. वव. 

स. हरूको सङ््या सेतोपाटीमा िेशखददने र 

ववद्याथीिाई कापीमा साना िगाउँने । 

दोहोर् याएर सोध्ने । 

साववक गा.वव.स.हरूको नाम भएको  वैतेश्वर 

गा.पा.को नक्सा प्रदशान गदै वैतेश्वर गा.पा.को 
बारेमा प्रस्ततुीकरण गना िगाउँन े। 

पदालिकारीहरुको नामाविी वताइददने । 

वैतेश्वर गाउँपालिका 
िोिणा भएको साि 

र साववक 

गा.वव.स.हरू र 

हािको .पा.को 
लसमाना छुवट्टएको 
नक्सा 
चाटा पेपर वा न्द्यजु 

पेपर, माका र 

वैतेश्वर. गा. पा. िोिणा 
कलत साि कुन मावहना 
कलत गते भयो ? भनी 
सोध्ने र वैतेश्वर गा. पा. 
मा जम्मा कलत वटा 
वडाहरू छन ्भनी सोध्ने  
कलत वटा गा.वव.स.हरू 

लमिाएर वैतेश्वर 

गाउँपालिका बनाइएको 
हो भनी ववलभन्न सङ््या 
मध्ये सही सङ््यामा 
गोिो िेरा गना िगाउँन े 

वैतेश्वर गा. पा. का 
जनप्रलतनीलिहरुको 
नाम भन्न िगाउँन े। 

७ 
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२.९.४. कक्षा ४ को पाठ्यक्रमको क्षते्र, क्रम र ववस्ततृीकरण 

तालिका ८: कक्षा ४  को पाठ्यक्रमको क्षेत्र, क्रम र ववस्ततृीकरण (Scope, Sequence and Specifications) 

क्षते्र लसकाइ उपिशधि ववियवस्त ु तथा ववस्ततृीकरण शशक्षण लसकाइ ववलि तथा वक्रयाकिाप शैशक्षक सामग्रीहरू मूल्याङ्कन प्रवक्रया   पाठ्यभार 

१. स्थानीय 

तहको पररचय 

१.१ आफू 

बलसरहेको गाउँठाउँ, 

गाउँ, वडा, शजल्िा        
र प्रदेशको नाम िेख्न 

र कशम्तमा १० 

वाक्यमा वैतेश्वर गा. 
पा. को बारेमा 
बताउन । 

• ववद्याथी आफू जन्द्मेको, 
बसोबास गने गाउँटोिको 
पूरा ठेगाना झशल्कने िेख    

• आफू बसोबास गने वडा नं., 

गाउँपालिका, शजल्िाको र 

प्रदेशको नाम 

• बागमती प्रदेशको नक्सा देखाई 

ववद्याथीहरुिई दोिखा शजल्िा 
देखाउन िगाउँने। 

• दोिखा शजल्िाको नक्सा देखाई 

ववद्याथीहरुिई वैतेश्वर 

गाउँपालिका देखाउन िगाउँने। 

• वैतेश्वर. गा. पा. को ८ वडाहरू 

छुयाइएको नक्सा देखाईा 
उनीहरूको िर भएको वडा 
देखाउन िगाउँने  । 

• आफू बस्दै आएको शजल्िालभत्र 

पने स्थानीय तहको नाम पत्ता 
िगाउन िगाउँने ।  

• वैतेश्वर गाउँपालिकाको बारेमा 
शचनाई बताउने, िेशखददने र 

दोहोर् याएर पढाउने 
• ववद्यािय वरपरको ठाउँहरू 

िमुाउन िाने (अध्ययन भ्रमण) र 

त्यसको बारेमा छिफि गने । 

• भ्रमण गरेको ठाउँको शचत्र बनाई 

नाम िेख्न िगाउँने । 

• वैतेश्वर गा. पा. को ववलभन्न ठाउँको 
लभलडयो शक्िप्स, फोटो आदद 

देखाईा छिफि गने । 

• लसमाना तथा वडा 
छुवट्टएको 
बागमती प्रदेश, 

दोिखा शजल्िा र 

वैतेश्वर गा.पा.को 
नक्सा 

• लभलडयो शक्िप 

• मोबाइि फोटो 
वा हातिे तयार 

गरेको शचत्र 

• गाउँपालिकाको 
क्यािेण्डर 

• ववद्याथीिाई कुन गा.पा.र  

कलत नं. वडामा बस्छन 

भनी िेख्न िगाउँने । 

• वैतेश्वर गा.पा.को नक्सामा 
आफू बसेको वडा नं. 

देखाउन िगाउँने । 

• आफ्नो गा. पा.को नक्सा 
बनाई वडा नम्बर छुयाई 

िेख्न र रङ भना िगाउँने । 

• कक्षामा गररएको 
वक्रयाकिापको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

१५ 
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• आफ्नो गाउँ र ववद्यािय एवं 

वरपरको भौगोलिक अवस्था हेरेर 

केही बताउन िगाउँने, लसकाउने  
• आफ्नो वडाको बारेमा एक 

अनचु्छेदमा िेखेर ल्याउन 

िगाउँने । 

२. स्वास््य 

सरसफाइ 

२.१ आफ्नो 
सामान्द्य सरसफाइ 

आफैँ  गना, दैलनक 

हातमखु िनु र 

रुमाि वा सफा 
कपडाको प्रयोग 

गरी शरीर सु् खा र 

सफा राख्न 

 

• ववहान उठ्ने लबलतक् कै 

हातमखु िनु ेर रुमाि वा 
सफा कपडािे पछु ने बानी 

• बावहर गएपलछ वा फोहोर 

सामान,  ढुिामाटो  छोएपलछ 

सावनु पानीिे हात िनु ेबानी 
• ववद्याियबाट वा बावहर गएर 

फकेपलछ र चपी प्रयोग गरे 

पलछ साबनु पानीिे हात-खटु्टा 
िनुे बानी 

• खाना खानभुन्द्दा अशि र 

खाइसकेपलछ हात मखु िनुे 
बानी 

• आफ्नो पोसाक, रुमाि, 

मोजा, केही िगुा िनुे 
• आफ्नो कापी वकताब, 

किम, कपडा र अन्द्य 

सामानहरू यथास्थानमा राख्न े

• िर, ववद्यािय, बाटो र 

सावाजलनक स्थिमा 
तोवकएको ठाउँमा फोहोर 

• व्यशिगत सरसफाइ सम्बन्द्िी 
पोस्टर, शचत्र, लभलडयो देखाएर 

प्रश्नोत्तर गदै छिफि गने । 

• साबनु पानीिे र सफा पानीिे मात्र 

हात-खटु्टा, मखु िनुे सही तररका 
प्रदशान गने र सँगसँगै अभ्यास गना 
िगाउँने । 

• ववद्यािय र िरमा पलन सो तररकािे 

हातमखु, खटु्टा िनु प्रोत्सावहत गने । 

• ववद्याथीिाई आफ्नो कपडा कसिे 

िनु ेगरेको छ भनी सोध्ने । कपडा 
िनु तररका लसकाउने र  आफ्नो 
साना र हल्का कपडा जस्तै रुमाि, 

मोजा, लभत्री कपडा आदद आफैँ िे 

अलनवाया िनुे प्रोत्सावहत गने । 

• िरबावहर वहड्दा र चपी जाँदा  जतु्ता 
वा चप्पि अलनवाया िगाउँन ु पने, 

िर वा कोठा बावहर वा तोवकएको 
ठाउँमा राख्न ुपने भनी लसकाउने  

• कशम्तमा ववद्याियको कायाािय 

कोठा बावहर स्थानीय सामानिे 

• साबनु पानीिे हात 

िोएको 
शचत्र/पोस्टर 

• सफा पानी 
• साबनु वा खरानी 
• हात पछु्न े तौलिया 

वा सफा कपडा 
• स्थानीय 

सामानबाट बनेको 
जतु्ताचप्पि राख्न े

र् याक 

• ववद्यािय पररसरमा 
फोहोर राख्न े

टोकरी, डोको वा 
तोवकएको लनशश्चत 

एवं व्यवशस्थत 

ठाउँ 

• सरसफाइ 

सम्बन्द्िी 
ववद्याियिे 

बनाएको लनयम 

• सही तररकािे साबनु 

पानीिे हात-खटु्टा िनु 

जान्द्यो वा जानेन अभ्यास 

गना िगाएर हेने । 

• चपीको प्रयोगपलछ, खाना 
खानअुशि र खाइसकेपलछ 

सिैँ  हात िनुे र सफा 
कपडािे हातमखु िनुे 
बानी बसेको छ वक छैन 

अलभभावकसँग सोध्ने । 

• पोसाक र सामान्द्य 

वकलसमको कपडा ववद्याथी 
आफैँ िे िनुे गरेको छ छैन 

भनी अलभभावकसँग  

• सोध्ने । 

• ववद्याियको सरसफाइ 

सम्बन्द्िी लनयमको पािना 
गरेको ववद्याथीको 
वक्रयाकिापाको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

१० 
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राख्न े(फ्याल्ने) बनेको जतु्ताचप्पि राख्न े र् याक 

बनाउने र त्यसमा जतु्ताचप्पि 

राखेर मात्र कायाािय लभत्र पस्ने 
बानी गने गराउन।े 

बािबालिकाहरूिाई पलन सो कुरा 
देखाउने, लसकाउने र आफ्नो र 

तल्िो कक्षाको भाइबवहनीिाई पलन 

लसकाउन भन्न े। 

• हप्तामा कशम्तमा एक पटक नहुाउन 

र कपडा िोएर िगाउँन ु पने 

िगायतको सफाई सम्बन्द्िी 
ववद्याियको लनयम बनाई सबै 

बािबालिका र अलभभावकिाई 

जानकारी गराउने र बारम्बार 

सम्झाउने । 

• अलभभावकहरूिाई समेत यसबारे 

जानकारी गराई बािबालिकािाई 

िरमा आफ्नो हल्का कपडा िनु 

बानी िगाउन अनरुोि गने । 

• हरेक ववद्याथीिे आफूिे गने गरेको 
व्यशिगत सरसफाइको बारेमा 
कक्षामा मौशखक रुपमा 
प्रस्ततुीकरण गना िगाउँने । 

• कपडा िोएको 
शचत्र 

 २.२ सफा खानेकुरा 
वा खानेकुरा सफा 
गरेर खान  

• फिफूि, गाजर, मिुा जस्ता 
काचै खाने खानेकुरा सफा 
गने बानी 

• भान्द्सामा पकाएका वा 

• िरमा खानेकुरा कसिे कसिे 

छोपेर राख्न बाबा-आमािाई सहयोग 

गछान भनी ववद्याथीिाई सोध्ने र 

सहयोग गनेिाई सम्मान गने । 

• सफा खाने कुरा र 

फोहोर खानेकुरा, 
त्यसको असर 

सम्बन्द्िी शचत्र वा 

• सफा खानेकुरा मात्र खाने 
बानी भयो वक भएन,  

भान्द्सामा खानेकुरा 
छोप्छन ् वक छोप्दैनन,् 

५ 
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पाकेका खानेकुरा छोपेर 

राख्न ेबानी 
• बासी, सडेगिेका, शझँगा 

भन्द्केका, गनाएका, ववग्रकेा 
खानेकुरा नखाने र त्यसको 
व्यवस्थापन गने लसप  

• सफा खाने कुरा र फोहोर 

खानेकुराको शचत्र वा पोस्टर 

देखाएर प्रश्नोत्तर गनै सही र गित 

बताउने 
• सफा र ताजा खानेकुरा खाँदा र 

फोहोर, सडेगिेका खानेकुरा खाँदा 
के हनु्द्छ भनेर बताउने र सफा र 

ताजा खानेकुरा मात्र खान 

प्रोत्सावहत गने 

• दाि, भात, दूि जस्ता पकाएका 
खानेकुराहरू कसरी छोपेर राख्न,े 

नछोपे कसरी शझँगा र अन्द्य फोहोर 

पछा भनेर भान्द्साको अविोकन 

गराएर बझुाउने । 

• फोहोर र राम्ररी नपाकेको खानेकुरा 
खाँदा के हनु्द्छ र सफा र राम्ररी 
पाकेको खानेकुरा खाँदा के हनु्द्छ 

भनी छिफि गरी बझुाउने र पलछ 

ववद्याथीिाई यसबारे कक्षामा 
प्रस्ततुीकरण गना िगाउँने । 

पोस्टर 

• भान्द्सामा खानेकुरा 
छोपेर राखेको र 

नछोपी रा्दा 
फोहोर, शझँगा 
परेको वास्तववक 

अवस्था वा पोस्टर 

वा श्रव्य, दृश्य 

सामग्री 

फिफूि र अन्द्य 

खानेकुराहरू पानीिे 

पखािेर वा सफा कपडािे 

पछेुर खान्द्छ वक खाँदैन 

भनेर लनरीक्षण गने, 

अलभभावकसँग सोध्ने । 

• ववद्याियमा हुँदा ववद्याथीिे 

खाने खाजा वा खानेकुरा 
सफा गने आनीबानीको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने । 

३. खाद्यान्न  तथा 
पोिण 

३.१ वैतेश्वर 

गा.पा.को ववद्याथी 
बसोबास गने क्षेत्रमा 
उत्पादन हनुे  
खाद्यान्न, सागसधजी, 
फिफूिको ७/७ 

वटा सम्मको नाम 

• वैतेश्वर गा. पा. मा हनु े कृवि 

उधजनी जस्तै ववलभन्न खाद्यान्न 

(अन्नबािी, दिहन, 

तरकारीहरू)को  नाम जस्तैः 
िान, मकै, गहुँ, कोदो, दाि, 

साग, काउिी, आि,ु बन्द्दा, 
िौका, फसी, िसनु, प्याज 

• आ-आफ्नो खेताबारीमा उत्पादन 

भएको अन्नबािी, दिहन, तेिहन र 

तरकारीको नाम सोध्दै सेतोपाटीमा 
वटप्ने ।  

• ववद्याथीिाई समूह ववभाजन गरी 
१/१ समूहिाई आ-आफ्नो 
खेतबारीमा फिेका खाद्यान्न , 

• वैतेश्वर गा. पा. मा 
उत्पादन हनुे 
ववलभन्न खाद्यान्न, 

तरकारी तथा 
फिफूिको 
वास्तववक नमूना 
वा लबउ  वा 

• कुनै खाद्यान्न वा 
तरकारीको शचत्र बनाई 

सोको बारेमा कहाँ फल्छ, 

कसरी, कहाँ रोप्न ु पछा 
भनी बताउन िगाउँने  

• स्थानीय खाद्यान्न, तरकारी, 
फिफूिहरूको सूची 

१० 
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बताउन,  शचन्न र 

िेख्न र त्यसको 
उपभोगबाट हनुे 
पोिण सिुार बारे 

भन्न । 

आदद ।  तरकारी, दिहन-तेिहन, फिफूि, 

तरकारी केही नमूना ल्याउन 

िगाउँने र त्यो के हो भन्न, िेख्न र 

त्यसबारे केही बताउन िगाउँने ।  

• उनीहरूको खेतबारीमा नफिेको 
तर छरलछमेकमा भएको र 

वैतेश्वरमा उत्पादन हनु े स्थानीय 

कृवि उत्पादन बारे पलन बताउने र 

त्यसको पलन नमूना सङ्किन गने । 

• यस्ता स्थानीय खाद्यान्न , दिहन, 

तेिहन र तरकारीको बीउ (वा फि) 

कक्षामा डोरी टाँगी नाम िेखेर 

झणु्याउने र हरेकको बारेमा 
छोटकरीमा बताउने िगाउँने, 
लसकाउने । 

• स्थानीय र आयालतत फिफूि 

छुट्याई वकन स्थानीय फिफूि 

खान ुराम्रो (यसको फाइदा) बताउने  
• आफ्ना िरमा फिेको फिफूि 

खान प्रोत्सावहत गने । कवहिे काही 
आफ्नो खेतबारीमा फिेको 
फिफूि ववद्याियमा खाजाको 
रुपमा ल्याउन िगाउँने र 

अलभभावकहरूिाई समेत यस बारे 

प्रोत्सावहत गने । 

• ववद्याथीिाई आफूिाई मन पने 

फिफूिको नाम भन्न िगाउँने र 

फोटोहरू 

• डोरी, लसयो, िागो 
• नमूना राख्न े

प्िाशस्टक व्याग 

• न्द्यजुवप्रन्द्ट पेपर, 

माका र/साईनपेन 

बनाउन िगाउँने । 
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ववद्याथीको नामसँगै फिफूिको 
बोट सहीतको शचत्र बनाउन िगाई 

त्यसको बारेमा कक्षामा प्रस्ततु गना 
िगाउँने । ती फिफूि 

तपाईँहरूको खेतबारीमा फल्छ वक 

फल्दैन भनी सोध्ने । 

 ३.२ आयालतत कम 

पोिणयिु र 

बजारको पत्र ु

खानेकुराको 
प्रयोगबाट हनुे  कुनै 

५ बेफाइदा बताउन 

र स्थानीय कृवि 

उत्पादन 

(खानेकुराहरू) र 

आयालतत पोिणयिु 

कृवि उत्पादनको 
उपभोग गनुाको कुनै 

५ फाइदा  
बताउन । 

 

• स्थानीय कृवि उपजबाट 

बनेक  ववलभन्न खानेकुराहरू 

(खानाका पररकार) जस्तैः 
दाि, भात,  साग, गेडागडुी,  
तरकारी र ववलभन्न 

चाडबाडमा बनाइने वा 
पकाइने पररकारहरू र 

लतनको फाइदा 
• बजार पसिमा पाइने पत्र ु

खानेकुराहरू वा कम 

पोिणयिु (जङ्क फुड) जस्तैः 
चाउचाउ, ववस्कुट, शचजबि, 

चक्िेट, कोक, जसु आददको  
वेफाइदा 

• आफ्नो िरमा पकाएको, तयार 

पारेको वा फिेको कुन खानेकुरा 
आफूिाई मन पछा सोध्ने । यस्तो 
खाना खाँदा के के फाइदा हनु्द्छ 

होिा भनी सोध्ने र सो कुरा 
सेतोपाटीमा िेख्न े ।यसको 
आिारमा ताजा र सफा खानेकुरा 
खान ववद्याथीिाई प्रोत्सावहत गने । 

• बजार वा पसिमा के के खानेकुरा,  
खाद्यान्न, तरकारी पाइन्द्छ भनेर 

ववद्याथीहरूिाई सोध्न,े ववद्यािय 

नशजकको पसि, बजारमा 
ववद्याथीहरूिाई अविोकन गना 
िैजाने र पसिमा िगेर ववलभन्न 

वकलसमका खानेकुराहरू (स्वस्थ एवं 

पत्र ुदवैु) देखाउने । 

• फकेर कक्षाकोठामा आएपलछ 

ववद्याथीहरूिाई कुन कुन खानेकुरा 
स्वस्थ खानेकुरा र  कुन कुन 

खानेकुरा पत्र ु खानेकुरा हो भनेर 

बझुाउने र पत्र ुखानेकुरा वकन सिैँ  

• स्वस्थ खानेकुरा र  

पत्र ु

खानेकुराहरूको 
सूची वा वास्तववक 

नमूना 
• खाना, तरकारी, 

फिफूि सम्बन्द्िी 
बािबालिकािे 

बझु्ने पोस्टर, 

लभजअुि बािगीत, 

लभलडयो शक्िप, 

लडशजटि फोटो 
• माका र, सेतोपाटी, 

कापी वा न्द्यजुवप्रन्द्ट 

वा चाटा पेपर 

• स्वस्थ खानेकुरा र  पत्र ु

खानेकुराहरूको सूची 
बनाउन िगाउँने । 

• स्वस्थ र पत्र ु खानेकुरा 
बीचको मु् य लभन्नता 
छुटुयाउन िगाउँने  । 

• िरमा तयार भएको 
खानेकुरा खानपुने कारण 

बताउन िगाउँने । 

• ववद्याथीिे पत्र ु

खानेकुराहरू खाने बानी 
कम भएको छ, छैन भनी 
अलभभावकँग सोध्ने । 

• ववद्याियमा गने 

ववद्याथीको आनीबानीको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने । 

•  

५ 
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खान ुहुँदैन भनी बताउने । 

• स्वस्थ खानेकुराहरू र पत्र ु

खानेकुराहरूको सूची बनाउने र 

स्वस्थ खानेकुरािाई ठीक र पत्र ु

खानेकुरािाई बेठीक शचन्द्ह 

िगाउन र कक्षामा सूची प्रस्ततु गना 
िगाउँने । 

• स्वस्थ खानेकुरा र पत्र ु खानाको 
बारेमा पोस्टर वा शचत्र वा 
बािलभलडयो वा लभजअुि गीत 

मोवाइि (प्रोजेक्टर भएमा) देखाएर 

छिफि गने । 

• सम्भव भएमा नशजक भएको 
स्वास्थकमीिाई बोिाएर यस 

ववियमा एक सेशन पाठ लिन 

िगाउँने । 

४. सदाचार, 

नैलतकता र 

सामाशजक 

मूल्यमान्द्यता 

४.१ आफू भन्द्दा 
ठूिािाई आदर, 

सम्मान गने, साइनो 
िगाएर बोल्ने र 

आफू सरह र 

सानािाई माया 
गने । 

• आफ्नो पररवार, आफन्द्त, 

छरलछमेकी र ववद्याियमा 
कायारत ववलभन्न व्यशिसँगको 
साइनोहरू (स्थानीय 

चिनचल्ती र जालत समदुाय 

ववशेिको) 
• अलभवादन, स्वागत, लबदाइ गने 

शधदहरू (अङ ग्रजेी, नेपािी, 
मातभृािामा)  

• अलभवादन गने, लबदाइ गने, 

स्वागत (हाउभाउ) गने र भन्ने 

• ववद्याथीिाई कसको पररवारमा को 
को हनुहुनु्द्छ ? छरलछमेकमा, 
मामािरमा को को हनुहुनु्द्छ ? भनी 
आ–आफ्नो कापीमा एउटा कोिम 

बनाएर िेख्न िगाउँने । 

• साइनो अनसुार कसिाई कसरी 
अलभवादन गने भनेर अलभावादन गने 

शधद/तररका अको कोिममा िेख्न 

िगाउँने र पािैपािो प्रस्ततु गना 
िगाउँने  

• साइनो अनसुार कसिाई कसरी 

• शधद काडाहरू 

• स्वागत, 

अलभवादन, लबदाइ 

र अलतलथ 

सत्कारका दृश्य 

(लभलडयो), श्रव्य 

(अलडयो) 
सामग्रीहरु, 

शचत्रहरू, फोटोहरू 

र शधदहरू 

• सेतोपाटी, माका र  

•  अलभवादन, स्वागत, 

लबदाइ र अलतलथ 

सत्कारका शधदहरू भन्न र 

अभ्यास गरेर देखाउन 

िगाउँने  
• अलभवादन, स्वागत, लबदाइ 

र अलतलथ सत्कार 

ववद्याथीिे आफ्नो िरमा, 
गछा वक गदैन भनी 
अववभावकसँग सोध्ने । 

• अलभवादन, स्वागत, लबदाइ 

५ 
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तररका 
• आफूभन्द्दा सानािाई माया 
गरेर बोिाउने, मायाि ु

व्यवहार गने, आफूसँग भएको 
खानेकरा ददने आदद 

अलभवादन गने भनी सरि र सही 
शधद र तररका लसकाउने (अलभनय 

सवहत) 

• अलभवादन, स्वागत, लबदाइ गने 

शधदहरू नेपािी र अङ्ग्रजेी दबैु 

भािामा िेखी ववद्याथीिाई अभ्यास 

गराउने ।  

• आफ्नो पररवार, समदुाय अनसुार 

अलभवादन, स्वागत वा लबदाइ गने 

फरक मातभृािी शधद, तररका भए 

ववद्याथीिाई अववभावकसँग सोिेर 

िेखेर वा रेकडा गरेर ल्याउन 

िगाउँने र कक्षामा अलभनय गरेर 

देखाउन िगाउँने । 

• आफन्द्त, नेपािी वा ववदेशी पयाटक 

आएमा कसरी स्वागत सत्कार गने 

भनी छिफि गने र उपयिु 

तररका लसकाउने  
• आफूभन्द्दा सानािाई गने व्यवहार  

लसकाउने कुराको बारेमा छिफि 

गने । 

• तल्िो कक्षाका भाइबवहनीहरूसँग 

खेल्न र उनीहरूिाई खेिाउन 

िगाउँने । 

र अलतलथ सत्कार सम्बन्द्िी 
फोटो वा शचत्र वा 
लभलडयोहरू देखाएर सही 
गित छुट्टाउन िगाउँने । 

• एक जनािाई पयाटकको 
भलूमका र अकोिाई 

स्थानीय व्यशिको भलूमका 
ददई स्थानीय अन्नबािी, 
खेिकुद आददको बारेमा 
कुरा गना िगाउँने ।  

• ववद्याियमा ववद्याथीको 
वक्रयाकिापको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

४.२ राम्रो (असि) 

बोिी व्यवहार 

प्रदशान   गना (सभ्य 

• दैलनक जीवनमा हनु,े गररने 
असि बानी र खराब 

बानीहरू (जस्तैः कक्षामा 

• दैलनक जीवनमा ववद्यािय, िर, 

बजार, सडक, बाटो, सावाजलनक 

स्थिमा गररने ववलभन्न गलतववलिहरू 

• राम्रो र नराम्रो बानी 
सम्बन्द्िी शचत्र वा 
फोटोहरू 

• ववद्यािय, िर, बजार, 

सडक, बाटो, बजार 

आददमा गनुा पने सही 

५ 
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शधद, साथीहरूसँग 

लमिनसार हनुे, 
सहयोग गने, लमिेर 

बस्ने, खेल्ने, 
रमाइिो गने आदद) 

बानीको ववकास 
गना। 

हात उठाएर बोल्ने, िाइनमा 
बस्ने, कसैिाई गािी नगने, 

निकेल्ने, पािैपािो बोल्ने, 
अरुको सामान नलिने, वफताा 
ददने, गल्ती गरे माफ गनुाहोस ्

भनेर माफ माग्ने, अपशधद 

वा अशिि शधद नबोल्ने) 
• साथीहरूिाई सहयोग गने, 

लमिेर पढ्ने, खेल्ने, नाच्ने, 
गीत गाउँने लसप 

भन्न े वा सेतोपाटीमा िेशखददने र 

ववद्याथीिाई कापीमा साना िगाउँने 
र त्यसो गनुा ठीक वक बेठीक भनेर 

ववद्याथीिाई सोध्न िगाउँने र ठीक 

वा बेदठक के हो सही शचन्द्ह वा शधद 

िेख्न िगाउँने अथवा त्यस्ता 
वक्रयाकपाप गरेको शचत्र वा लभलडयो 
देखाउने वा कथा सनुाउने र त्यसो 
गनुा राम्रो हो वक नराम्रो हो भनेर 

सोध्ने । 

• राम्रो वा नराम्रो जे छ त्यसो गनुा 
हनु्द्छ वक हुँदैन भनी छिफि 

गराउने । नराम्रो हो भने के गनुा पछा  
भनी ववद्याथीिाई सोध्ने। असि 

आनीबानी र सही वक्रयाकिाप गना 
ववद्याथीहरूिाई सिैँ  प्रोत्सावहत गने  

• साथीहरूसँगसँगै लमिेर पढ्न, बस्न, 

नाच्न, खेल्न, गीत गाउन िगाउँने, 
खाजा बाँडेर खान िगाउँने, 
साथीहरूिाई सभ्य तररकािे नाम 

भनेर बोल्न, मालथल्िो कक्षाको िाई 

दाइ दददी भनेर बोल्न र तल्िो 
कक्षामा पढ्नेिाई भाइबवहनी भनेर 

बोिाउन र सभ्य व्यवहार गना  
लसकाउने । 

• स्थानीय गाउँिरमा ववद्याथीहरूिे 

थाहा पाएको, देखेको केही असि र 

• शधद/मेटा काडा वा 
सोको िालग प्रयोग 

गना सवकने पेपर 

• सेतोपाटी, माका र 

(ठीक) र गना नहनुे गित 

(बेठीक) 

वक्रयाकिापहरूको बारेमा  
भन्न ेर त्यसो गनुा ठीक वक 

बेठीक भनेर छुट्टाउन 

िगाउँन े

• बािबालिकािे गने १० 

वटा असि र १० वटा 
खराब बानीहरू भन्न, िेख्न 

िगाउँने । 

• िरपररवार, ववद्यािय, 

साथीसिी, सावाजलनक 

ठाउँमा गने उशचत (सही) 
व्यवहार, आनीबानी 
अविोकनको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 
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खराब आनीबानी भन्न बताएर त्यसो 
गनुा हनु्द्छ वक हुँदैन प्रश्नोत्तर गने । 

• असि आनीबानी बताउने र 

ववद्याथीिाई पािैपािो त्यस्तो 
कामको अलभनय गना िगाउँने । 

४.३ आफ्नो समाज, 

जालत, समदुाय र 

कुििरानको भािा, 
असि मूल्यमान्द्यता, 
संस्कार संस्कृलत 

अनसुारको पाहनुा, 
आफन्द्त र 

मान्द्यजनिाई 

अलभवादन गना, 
साइनो िगाएर 

बोल्न र सत्कार गना 
। 

• आफ्नो पररवार, आफन्द्त, 

छरलछमेकीका ववलभन्न 

व्यशिसँगको साइनोहरू 

(स्थानीय चिनचल्ती र जालत 

समदुाय ववशेिको)  
• अपररशचत व्यशि, स्वदेशी 

तथा ववदेशी पयाटकहरूिाई 

बोिाउने (साइनो िगाउँने) र 

उनीहरूसँग बोल्ने र व्यवहार 

गने सरि, सभ्य र सही 
तररका  

• िर, टोि र ववद्याियमा 
पयाटकहरू आउँदा गने 

स्वागत, सत्कार 

• ववद्याथीिाई उनीहरुको िरमा को 
को पाहनुा आउन ु हनु्द्छ, पाहनुा 
आउँदा तपाईँ, आमा, बबुा, हजरुबा, 
हजरुआमा, काका, दददी, दाज ुर अरु 

(यदद भएमा स्थानीय वा मातभृािामा 
जे भन्ने चिन छ) िे के कसरी 
स्वागत, सत्कार गनुाहनु्द्छ भनी 
सोध्ने । 

• ववद्याथीिे त्यसरी नै स्वागत सत्कार 

गने गरेको छ वक छैन भनी सोध्ने र 

अलभभावकिे वकन त्यसो गनुा भएको 
होिा, त्यसो नगदाा हुँदैन भनी 
प्रश्नोत्तर गने । यसरी गनुाको कारण 

सरि भािामा बझुाउने । 

• िर, टोि र ववद्याियमा स्वदेशी 
तथा ववदेशी पयाटकहरू वा आफ्नो 
समदुाय भन्द्दा बावहरका मालनसहरू 

आउँदा के कसरी बोल्न,े स्वागत, 

सत्कार गने बारेमा छिफि गरी 
उहाँहरूसँग कसरी बोल्न,े कसरी 
अलतलथ सत्कार गने भनेर लसकाउने  

• ववद्याियमा भएको 
वाविाक, 

सांस्कृलतक वा 
औपचाररक 

कायाक्रममा 
अलतलथ सत्कार 

गरेको लभलडयो । 

• सेतोपाटी, माका र 

• शधद/मेटा काडा वा 
सोको िालग प्रयोग 

गना सवकने पेपर 

• स्वदेशी, ववदेशी 
पयाटकहरूको 
फोटो 

• स्वदेशी वा ववदेश पयाटक 

आउँदा स्वागत, सत्कार 

गने तररका, प्रयोग गने 

शधद, शधदाविी  ठीक वा 
बेठीक के हो भनी शधद वा 
शचन्न िेखी छुट्टाउन 

िगाउँने । 

• ववद्याियमा ववशशष्ट 

अलतलथ वा ववदेशी पाहनुा 
आउँदा अलतलथ सत्कारको 
िालग सहभालगता भए 

नभएको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

५ 
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५. कृवि, 

जडीबटुी, 
पशपुािन,  पेसा 
व्यवसाय तथा 
उद्यमशीिता 

५.१ वैतेश्वरमा 
गररने कृवि 

गलतववलिहरू (जस्तैः 
खेत जोत्न,े खेत रोप्ने, 
मकै छने, िान 

गोड्ने, िान काट्ने 
आदद) बारे बताउन र 

कृविउत्पादन तथा 
जडीबटुीहरूको सूची 
बनाउन 

 

वैतेश्वरमा हनुे ववलभन्न कृवि वक्रया 
किापहरू जस्तैः खेत जोत्न,े खेत 

रोप्न,े मकै छने, िान गोड्ने, िान 

काट्ने आदद 

वैतेश्वरमा स्थानीय रुपमा 
उत्पादन हनुे  ववलभन्न अन्नबािी, 
दिहन, तेिहन, तरकारी र 

फिफूिहरू 

ववलभन्न स्थानीय कृवि गलतववलिहरूको 
फोटो, छोटो लभलडयो रेकडा गरेर 

देखाउने । त्यसबारे छिफि गने र 

त्यस्तो कृवि वक्रयाकिाप ववद्याथीको 
िरपररवारिे, छरलछमेकीिे गछान ्वक 

गदैनन ्भनी सोध्ने । गछान भने के 

कसरी  गररन्द्छ  भनी सोध्ने । 

ती कृवि उपजबाट के के प्राप्त हनु्द्छ र ती 
उपज हामीिाई वकन आवश्यक पछा 
समूह बनाई छिफि गरेर कापीमा 
िेख्न र हरेक समूहिाई प्रस्ततु गना 
िगाउँने (खान, बेच्न, आवश्यक परेको 
अरु सामान साट्न) । त्यसपलछ 

छिफि गने ।  

ववद्याथीिाई िरबाट ववलभन्न स्थानीय 

कृवि उपजको एक-एक वटा र आफ्नो 
िर वरपर पाइने जडीबटुी नमूनाको 
रुपमा ल्याउन िगाउँने । प्रत्येक 

नमूनाको नाम कागजमा िेखेर कक्षामा 
डोरीमा झयुाएर राख्न िगाउँने । 

ववद्याियमा वा तोवकएको ठाउँमा फूि  

तथा जडीबटुीको ववरुवा रोप्न िगाउँने 
र लतनीहरुको लनयलमत गोडमेि गरी 
पानी राखेर हकुााउन िगाउँने । 

वास्तववक अन्न, 

दिहन, 

तरकारीहरूको नमूना, 
पेशन्द्टङ शचत्र, 

फोटो, अलडयो, लभलडयो 
सेतोपाटी, माका र 

शधद/मेटा काडा वा 
सोको िालग प्रयोग गना 
सवकने पेपर 

वैतेश्वरमा गररने खेतीबािी 
(कृवि उत्पादन)  (खाद्यान्न, 

तरकारी, दिहन, तेिहन, 

फिफूि) को सूची तयार गर्ना 
िगाउँने । 

कृवि वक्रयाकिाप र त्यसबाट 

हनु ेकृवि  उत्पादनहरूको 
जोडा लमिाउन वा वाक्यमा 
खािी ठाउँ भना िगाउँने ।  

ववद्याियमा वा तोवकएको 
ठाउँमा गररने   ववरुवा संरक्षण 

सम्बन्द्िी कामका 
संिग्िताको आिारमा 
मूिाङ्कन गने । 

५ 

५.२ वैतेश्वरमा 
गररने पशपुािन 

सम्बन्द्िी 

वैतेश्वर गा. पा. को आफू 

बसोबास गने ठाउँमा पाल्ने 
पशपंुक्षीहरूको जस्तैः  कुखरुा, 

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो िरमा के के 

पशपंुक्षी पािेको छ र ती पशपंुक्षीिे के 

ददन्द्छ वा केको िालग  पािेको हो 

िरेि ुपश ुपंक्षीहरूको 
पेशन्द्टङ शचत्र, 

फोटो, अलडयो, लभलडयो 

आफ्नो िरमा बाख्ररा-खसी, 
गाईगोरु, राँगाभैँसी, कुखरुा, 
हाँस, बिुर, परेवा कसरी 

५ 



112 
 

गलतववलिहरू (जस्तैः 
कुखरुा-बाख्रा पाल्ने, 
गाईभैँसी पाल्ने, दही, 
मोही, शिउ बनाउन े

आदद) मध्ये कशम्तमा 
८ वटाको बारेमा 
बताउन र यसको 
आवश्यकता र 

हेरचाह गने सामान्द्य 

तररका बारे 

छोटकरीमा भन्न । 

हाँस, खसीबाख्रा, भेडा, गाईगोरु, 

राँगा भैँसी, सुँगरु, बिुर, खच्चड, 

िोडा, मौरी आददको हेरचाह  

ती पशपंुक्षीहरूको उपयोग वा 
प्रयोग 

छिफि गने । 

पशपंुक्षीको सूची, त्यसबाट पाइन े

कुराहरू, ती राख्न ेवा बस्ने िर वा 
ठाउँको सूची बनाई जोडा लमिाउन 

िगाउँने । 

यस सम्बन्द्िी सान्द्दलभाक बाि लभलडयो 
गीत मोवाइिमा डाउनिोड गरी 
ववद्याथीिाई देखाई छिफि गराउने र 

सामूवहक नाचगान गराउने । 

तपाईँहरूको िरमा पािेको कुन 

पशपंुक्षी कहाँ राख्न ेगरेको छ भनी 
पशपंुक्षीको सूची बनाउँदै सोध्ने । 

ववद्याथीहरूिे भनेको जवाफ सङ्किन 

गदै िरेि ुपशपंुक्षी राख्न ेठाउँ (िर) को 
नाम िेशखददन े। यसको जोडा लमिाउने 
वा खािी ठाउँ भने गहृकाया वा 
कक्षाकाया गराउने । िरमा पािेको 
पशपंुक्षीिाई दानापानी गना 
अलभभावकिाई सहयोग गना िगाउँने  
आफ्नो िरमा पािेको ( नभएमा 
लछमेकी वा आफन्द्तको िरमा पािेको) 
पशपंुक्षीको शचत्र बनाई त्यसको बारेमा 
कक्षामा अगालड गई वणान गना िगाउँने  

सेतोपाटी, माका र 

शधद/मेटा काडा वा 
सोको िालग प्रयोग गना 
सवकने पेपर 

पािेको छ भन्न िगाउँने 
के-के का िालग कुन-कुन 

पशपंुक्षी पालिन्द्छ िेख्न 

िगाउँने । 

िरमा पशपंुक्षी पािेको भए 

आमाबबुािाई के कसरी, 
कवहिे सहयोग गने गरेको छ 

वा छैन भनेर बताउन िगाउँने 
। 

कक्षा, ववद्याियमा र िरमा 
गरेको वक्रयाकिापको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने । 

५.३ वैतेश्वर गा. पा. 
मा भएका कुनै 

चारओटा जडीबटुी 
हरु (जस्तै वनमारा, 

वैतेश्वर गा.पा.लभत्र उपिधि हनुे 
िर वरपर पाइन ेजडीबटुीहरु 

आफ्नो वरपर पाइने जडीबटुीहरु 

सङ्किन गरी कक्षाकोठामा छिफि 

गने । 

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो िर वरपर के 

जडीबटुीको नमनुा 
सङ्किन 

आफ्नो वरपर पाइन ेचारओटा 
जडीबटुीको नाम सोिी 
िेख्निगाउँने । 
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लततेपाती, 
मिायलगरर,बोझो) 

के जडीबटुी पाइन्द्छ भनी सोध्ने र ती  
जडीबटुीको नाम वटपोट गने । 

५.४ वैतेश्वरका 
मालनसहरूिे गने 

ववलभन्न पेसा 
व्यवसायहरू मध्ये 

८ वटाको नाम भन्न 

र कुनै २ वटाको 
बारेमा छोटकरीमा 
बताउन । 

वैतेश्वरबासीिे गने वा अपनाएका 
ववलभन्न वकलसमका पेसा तथा 
व्यवसायहरू जस्तैः  कृवि 

(खेतीपाती, पशपुािन), पसि, 

होटि/खाजािर, वैदेशशक 

रोजगारी, जालगर (शशक्षण, 

लनजामलतको जालगर, प्रहरी, सेना 
आदद), लसपमूिक (लसकमी, 
डकमी, मजदरुी, वाइररङ, पेशन्द्टङ 

आदद) 

ववद्याथीका पररवारका सदस्यहरू को 
को काम गनुा हनु्द्छ भनी सोध्ने र सोको 
सूची बनाई यसैको आिारमा स्थानीय 

रुपमा भए गरेका ववलभन्न पेसा 
व्यवसायको बारेमा पररशचत गराउने ।   

ववद्यािय वररपरर भएका ववलभन्न पेसा 
व्यवसायमा अविोकन भ्रमण गराउने र 

स्थानीय व्यशिहरू भएको पेसा 
व्यवसायको बारेमा पररशचत गराउने । 

अविोकन भ्रमणपलछ ववद्याथीहरूसँग 

छिफि गने । 

अविोकन गरेको वा देखेको स्थानीय 

व्यवसाय, उद्योगको शचत्र बनाई सोको 
बारेमा मौशखक रुपमा वणान गना 
िगाउँने । 

स्थानीय स्तरमा भएका पेसा व्यवसाय, 

कायास्थि र संिग्न व्यशिहरूको 
नेपािी, अङ्ग्रजेी र स्थानीय शधदाविी 
भए त्यसमा पलन लसकाउने । 

आफूिाई मन पने पेसा कुन हो र वकन 

भनी सोध्ने । त्यसको िालग मेहेनत गरी 
पढ्न ुपने र असि आनीबानीको ववकास 

गनुापने बताउने  र अन्द्तमा सबै पेसा 
व्यवसाय समान, महत्त्वपूणा  र 

सम्मानजनक हो भनी उदाहरण ददँदै 

बताउने । 

स्थानीय स्तरमा भएका 
पेसा व्यवसाय, 

कायास्थि र संिग्न 

व्यशिहरूको शचत्र, 

फोटो, अलडयो, लभलडयो 
सेतोपाटी, माका र 

शधद/मेटा काडा वा 
सोको िालग प्रयोग गना 
सवकने पेपर 

स्थानीय स्तरमा भएका पेसा 
व्यवसाय, कायास्थि र संिग्न 

व्यशि (पेसाकमी) हरूको 
शधदाविी सूची बनाई जोडा 
लमिाउन िगाउँने  वा 
सान्द्दलभाक वाक्य बनाई खािी 
ठाउँ उपयिु शधद छानेर भना 
िगाउँने ।  

आफनो िर, ववद्यािय 

आसपास, बाटो वा नशजकको 
बजारमा अविोकन गरेको २ 

वटा पेसा व्यवसायको बारेमा 
भन्न वा िेख्न िगाउँने । 

५ 
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६. स्थानीय ज्ञान, 

लसप तथा प्रववलि 

६.१  वैतेश्वर गा. पा. 
को आफू बसोबास 

गने ठाउँमा ववगत र 

वतामानमा 
अपनाएको ववलभन्न 

वकलसमको स्थानीय 

लसप तथा प्रववलिहरू 

मध्ये १० वटा लसप 

तथा प्रववलिहरु शचन्न 

र कुनै २ को बारेमा 
कशम्तमा १० 

वाक्यमा िेख्न । 

वैतेश्वरको स्थानीय ज्ञान, लसप र 

प्रववलिहरू  

ती ज्ञान, लसप र प्रववलिबाट बनेका 
वा तयार गररएका िरायसी 
दैलनक प्रयोजनको िालग, 

सामाशजक एवं संस्कृलतक 

कायाका िालग आवश्यक पने 

वस्त ुतथा सरसामानहरू 

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो िरमा काठ, 

बेतबाँस, ढुिा, फिाम, तामा, वपत्ति, 

काँसबाट बनेका के-के सामानहरू छन ्

भनी कापीमा सूचीबद्ध गरी िेख्न 

िगाउँने र पािैपािे भन्न िगाउँने । 

ती सामान कसिे बनाएका र कसरी 
बनाएको हो भनी प्रश्नोत्तर गने ।  

सम्पूणा सामान आफ्नै िरमा बनेको, 
िरमा होइन तर वैतेश्वरमा बनेको र त्यो 
भन्द्दा बावहरको बजारबाट ल्याएको गरी 
३ समूहमा छुयाउन िगाउँने ।  

स्थानीय सरसामानहरूको शचत्र, 

कागजको नमूना (क्राशफ्टङ) बनाउन र 

रङ िगाउन िगाउँने  र सोको प्रदशानी 
गना िगाउँने । 

स्थानीय ज्ञान, लसप र प्रववलिमा बनेका 
सरसामान,  र लनमााणको फाइदा बारेमा 
सरि भािामा उदाहरण ददई बझुाउने र 

यस्ता सरसामानको प्रयोग गना सके 

आत्मलनभार हनु सवकने भनी यस्ता 
सामानको प्रयोग गना प्रोत्सावहत गने । 

यस्ता स्थानीय सरसामान, औजार 

आददको बारेमा कक्षामा प्रस्ततुीकरण 

गराउने । 

सामानका केही उदाहरणहरूः 
बेतबाँसका सामानहरू जस्तैः डोको 
नाम्िो, नाङ्िो, थनु्द्से आदद  

स्थानीय ज्ञान, लसप र 

प्रववलि प्रयोग गरी 
बनाइएको िरेि ुतथा 
कृवि सामग्री, 
औजारहरूको सशचत्र 

सूची, फोटो र 

नमूनाहरू 

क्राशफ्टङ गने रिीन 

कागज, कैँ ची, स्केि 

आदद  

रङ भने स्थानीय 

सामानहरूको सादा 
शचत्रहरू 

काठ र बाँसबाट बनेका िरमा 
भएका १० वटा सामानको 
नाम िेख्न िगाउँने । 

स्थानीय रुपमा काठ, बाँस, 

ढुिाबाट बनेका िरेि ुतथा 
कृवि सामग्री र औजारको शचत्र 

र नाम जोडा लमिाउन वा 
वाक्यमा खािी ठाउँ भना 
िगाउँने । 

ववलभन्न सामान, वस्तकुो सूची 
वा शचत्र ददएर स्थानीय सामान 

भए ठीक र आिलुनक वा 
आयालतत सामान भए बेठीक 

शधद वा शचन्द्ह िेख्न िगाउँने 
। 

स्थानीय सामानहरूको सादा 
शचत्रहरूमा रङ भरी नाम िेख्न 

िगाउँने । 

कुनै १० वटा 
सामान/औजारहरु के को 
िालग उपयोगी हनु्द्छन ्भनी 
सोध्ने । 

१५ 
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काठबाट बनेका सामानहरू जस्तैः 
ठेकी, दिेुरो, ढुङ्ग्रो, मदानी, वपरा, मढुा, 
वढकी  
काठबाट बनेका िरेि ुतथा कृवि 

औजारहरू, जस्तैः हिो, जवुा, दाँते, दाँदे, 

डल्िेठो, काठको बाकस (सन्द्दकु), 

कािोपाटी, झ्यािढोका, ओखि, वढकी 
ढुिाबाट बनेको सामान जस्तैः लसिौटो, 
िोहोरो, चनौटो, जाँतो 
स्थानीय स्तरमा  बनेका फिाम, तामा र 

अन्द्य िातकुा िरेि ुतथा कृवि 

औजारहरू, जस्तैः खकुुरी, हँलसया, 
कुटो, कोदािो, ओदान आदद के के छन ्

ववद्याथीिाई सोध्ने र सूची बनाएर 

यसको महत्त्व बझुाउने । 

७. मातभृािा, 
संस्कृलत र  

चाडपवा  

७.१  आफ्नो 
मातभृािामा आफ्नो 
र िरपररवारको 
पररचय ददन र 

िरपररवारमा 
बोलिने कशम्तमा 
१०० शधदहरू (१ 

देशख २० सम्मका 
अङ्क) र २० 

वाक्यहरू भन्न र 

बझु्न । 

वैतेश्वर गा. पा. मा बसोबास गने 

ववलभन्न जालत, जनजालतहरूको 
सूची 
उनीहरूको मातभृािाको सूची 
मातभृािामा सामान्द्य पररचय ददने 
र िरपररवारको बारे बताउने 
वाक्यहरू (कशम्तमा  २० वाक्य) 

शरीरका बावहरी अिहरू (जस्तैः 
नाक, कान, आखँा, िाँटी, 
टाउको, गािा, शचँउडो, लनिार, 

हात, खटु्टा, ढाड, कम्मर, िुडँा, 
औिँा, कपाि आदद)   

वैतेश्वर गा. पा.  क्षेत्रमा बसोबास गने 

ववलभन्न जालत, जनजालतहरूको सूची 
तयार गने (आफ्नो मौलिक वेशभिूा वा 
पवहरन िगाएको) र पसु्तकाियमा राख्न े

। त्यसिाई कक्षामा ल्याई प्रदशान गरी 
ववद्याथीिाई आ-आफ्नो जालत, समदुाय 

के हो भनी भन्न िगाउँने । 

आफ्नो साथी र लछमेकीहरू कुनकुन 

जालत, समदुायका छन ् िेख्न िगाउँने वा 
िेखेर ल्याउन गहृकाया ददने । सबै 

जालत समदुाय बराबर हो भन्ने कुरा 
बझुाउने (जातीय भेदभाविाई 

स्थानीय जालत, 

समदुाय अनसुारको 
मौलिक (सांस्कृलतक) 

वेशभिूा र गरगहना  
ववलभन्न मातभृािाको 
शधदकोि  

अङ्क, शधद, पररवारका 
सदस्य तथा 
नातासम्बन्द्िको चाटा  
सेतोपाटी, माका र 

मोबाइि रेकडार 

स्थानीय जालत, समदुाय 

अनसुारको मौलिक 

(सांस्कृलतक) वेशभिूा र 

गरगहनाको नाम र सम्बशन्द्ित 

जातीजनजालतको सूची बनाई 

जोडा लमिाउन ददन े।  

मातभृािाबाट १० वाक्यमा 
आफ्नो पररचय ददन  िगाउँने 
वा पररचयात्मक प्रश्नोत्तर  

गने । 

अलभवादन, लबदाइको हाउभाउ 

(सङे्कत) गरी ववद्याथीिाई 

१० 
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मातभृािामा अलभवादन, पररवार 

लभत्र र नशजकको आफन्द्त 

साइनो, १ देशख २० अङ्क गणना,  
िर पररवारमा बोल्ने (बारम्बार 

प्रयोग हनुे संज्ञा, वक्रया, सवानाम, 

ववशेिण जन्द्य शधदहरूको सूची 
(कशम्तमा २० शधद) 

दरुुत्साहन हनु ेकुनै पलन कुरा वा काया 
गना गराउन नहनुे)  
ववद्याथीहरूको आ-आफ्नो मातभृािामा 
पररचय ददने सामान्द्य वाक्यहरू 

अलभभावकहरूबाट लिने (सम्भव भएमा 
नेपािीिाई सम्बशन्द्ित मातभृािामा 
भ्वाइस रेकडा गना िगाउँने) र त्यही ं
अनसुार सही उच्चारण सहीत भन्न 

िगाउँने । पररचय गने वाक्यहरू 

(जस्तैः मेरो नाम ...... हो ।   मेरो िर ..... 

प्रदेश, ...... शजल्िा ..... गा. पा. ...... नम्बर 

वडा ...... टोिमा पछा । म..... बिाको 
भए।ँमेरो बबुा/आमा/दाज/ुभाइ/ दददी 
....... को नाम ... हो । म .... ववद्याियमा 
पढ्छु । म .... कक्षामा पढ्छु । मेरो 
ववद्यािय .... मा पछा । मिाई .... गना 
मन पछा । मेरो बबुा/आमा/दाज/ुदददी 
...... हो । उहािे ..... गनुा हनु्द्छ । ...) 

आफ्नो मातभृािामा भन्न िगाउँने ।  

पररचय ददने, अलभवादन गने शधद, 

शधदाविीहरू ववलभन्न मातभृािामा 
िेखेर पसु्तकािय वा कक्षाको राख्न ेर 

मातभृािी ववद्याथीिाई भन्न िगाउँने । 

त्यसरी नै आ-आफ्नो मातभृािामा १ 

देशख १० सम्म अङ्क गन्ने शधदहरू 

सामूवहक रुपमा तयार गरी कक्षामा 
झणु्याउने र नेपािी तथा आ–आफ्नो 

आफ्नो मातभृािामा भन्न 

िगाउँने । 

पररवार र आफन्द्तहरूिाई 

िगाइने साइनो मातभृािामा 
भन्न वा िेख्न िगाउँने ।  

१ देशख २० सम्म को अङ्क,  

शरीरका अिहरू मातभृािामा 
भन्न िगाउँने । 

सामान्द्य र बोिचािमा भएको 
मातभृािी शधदहरू भन्न 

िगाउँने । 
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मातभृािामा िेख्न र भन्न िगाउँने । 

शरीरका मु् य अिहरू, िरपािवुा 
पशपंुक्षी र िरायसी सरसामानहरू,  

पररवारलभत्र र नशजकको 
आफन्द्तहरूिाई िगाइने साइनो आदद 

शधदहरू नेपािीमा िेशखददने र 

त्यसिाई मातभृािामा िेखेर ल्याई 

कक्षामा प्रस्ततु गना िगाउँने । 

शरीरका अि, िरपािवुा पशपंुक्षी र 

िरायसी सरसामानको नाम मातभृािामा 
भन्न र िेख्न िगाउँने । 

७.२ वैतेश्वरमा 
बसोबास गने ववलभन्न 

जालत, जनजालत 

ववशेि र सबैको 
साझा स्थानीय 

सामाशजक संस्कार र 

संस्कृलतको बारेमा 
बताउन, आ-आफ्नो 
वेशभिूा शचनी सोको 
महत्त्व बताउन ।   

वैतेश्वर गा पा  क्षेत्रमा बसोबास 

गने ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरूको मौलिक पवहरन 

(वेशभिूा, गरहना)  
स्थानीय सामाशजक संस्कारहरू 

मध्ये केही शभुकमा जस्तैः 
न्द्वारान, पास्नी, छेवर, गन्द्यूचोिी 
ददने, व्रतबन्द्ि, वववाह आदद मध्ये 

कुनै एकको बारेमा केही कुरा 
बताउन 

कक्षाकोठा वा पसु्तकाियमा 
वैतेश्वरका ववलभन्न जातीजनजालतहरूको 
मौलिक वेशभिूा, गरगहना िगाएको 
मवहिा र परुुि वा केटा र केटीको 
एक–एक जोडीको शचत्र वा फ्िेक्स 

वप्रशन्द्टङ फोटो राख्न ेर ववद्याथीिाई 

अविोकन गराई ती मध्ये 

ववद्याथीहरूको आफ्नो सांस्कृलतक 

वेशभिूा वा पोसाक कुन हो भनेर सोध्ने 
र थाहा नभएमा शचनाउने ।  

हरेकका जातीजनजालत ववशेिको 
मौलिक वेशभिूा र गहनाको नाम के हो 
भनी आफ्नो अलभभावकसँग सोिेर 

कापीमा िेखेर ल्याउन िगाउँने र 

फोटोमा देखाएर पािैपािो 
प्रस्ततुीकरण  गना िगाउँने । 

वैतेश्वरका सबै जालत, 

जनजालतहरूको 
मौलिक वेशभिूा, 
गरगहना िगाएको 
मवहिा र परुुि वा केटा 
र केटीको एक-एक 

जोडीको   
स्थानीय क्षेत्रमा गररने 
शभुकायाको लभलडयो 
सामग्री 
फ्िेक्स वप्रशन्द्टङ फोटो  
क्राशफ्टङ गने रिीन 

कागज, कैँ ची, स्केि, 

किर साइनपेन आदद 

ववद्याियको सांस्कृलतक 

कायाक्रममा प्रदशान हनुे 
सांस्कृलतक झाँकीमा 
ववद्याथीको आफ्नो मौलिक 

वेशभिूामा सहभालगता 
देखाएको र आ-आफ्नो जालत, 

समदुायको मौलिक सामाशजक 

संस्कार, संस्कृतीजन्द्य प्रदशान 

वा प्रस्ततुीकरणमा सहभालगता 
भएको बारेमा भन्न िगाउँने । 

आ-आफ्नो जालत, समदुायको 
वववाह, पास्नी, व्रतबन्द्ि, छेवर 

वा गनु्द्य ुचोिी ददने जस्ता 
ववद्याथी आफूिे सहभागी 
भएको वा देखेको कुनै एकको 
मनाउन ेतररका र महत्त्व 

५ 
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आ-आफ्नो  मौलिक पवहरन (वेशभिूा, 
गरहना) महत्त्व अलभभावकसँग सोिेर 

आई बातउन िगाउँने । 

सबैको सांस्कृलतक वेशभिूा उशत्तकै 

उत्कृष्ट, आकिाक, मौलिक, पवहचान 

ददन ेर मौलिक छ र एकअकााको 
वेशभिूाको कदर गनुा पने कुरा 
लसकाउने ।  

ववद्याियको सांस्कृलतक कायाक्रममा 
कक्षागत रुपमा स्थानीय सामाशजक 

संस्कार चािचिन, ववलभन्न मौलिक 

संस्कृलत, वेशभिूा र आभिूण (नक्किी 
वा नमूना) सम्बन्द्िी  झाँकी प्रदशान 

गना िगाउँन े। 

स्थानीय चिन अनसुार हनु ेआफूिे 

भाग लिएको चाडपवाको बारेमा छोटो 
कथा बनाएर सनुाउने, छिफि गने र 

सो पाठ सम्बन्द्िी गहृकाया बनाएर ददन े 

लभलडयोको माध्यमबाट ववलभन्न 

चाडपवाको बारेमा स्पष्ट पाने ।  

ववद्याथीको आफ्नो पररवार, आफन्द्त र 

लछमेकमा भएको वववाह, पास्नी, 
व्रतबन्द्ि, छेवर वा गनु्द्य ुचोिी ददने 
जस्ता शभुकायाको बारेमा देखेको कुरा 
प्रस्ततु गना िगाउँने । 

बताउन िगाउँने । 
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 ७.३  वैतेश्वर 

गाउँपालिकामा 
बसोबास गने ववलभन्न 

जालत, जनजालत  

ववशेि र साझा 
चाडपवाहरू मध्ये 

१० वटाको नाम 

बताउन र कुनै ३ को 
मनाउन ेतररका र 

महत्त्व बताउन। 

वैतेश्वर गाउँपालिकाको  
ववद्यािय रहेको वडामा बसोबास 

गने ववलभन्न जालत, जनजालत  

ववशेि र साझा मु् य चाडपवाहरू 

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो गाउँिरमा 
मनाईने कुन कुन चाडपवा मन पछा,  
वकन मन पछा, ती चाडपवामा के के 

गररन्द्छ भनी सोध्ने र छिफि गने । 

वैतेश्वरमा प्रचलित चाडपवाको शचनारी 
तयार गरी पाठ बनाई पढाउने वा 
अलडयोलभजअुि रेकडा (शक्िप) वा फोटो 
सङ्किन गरी ववद्याथीिाई देखाउने र 

छिफि गराउने । 

वैतेश्वरमा मनाइने मु् य चाडपवाहरूको 
नाम िेख्न, कुनै जालत ववशेिको भएमा 
कसको हो भनी छानेर िेख्न वा जोडा 
लमिाउन िगाउँने  
वैतेश्वरमा मनाइने साझा चाडपवा के के 

हनु फोटो/अन्द्य सामग्री हेरी शचन्न 

िगाउँने र लतनीहरु कसरी मनाईन्द्छ 

शचत्र वा लभलडयो सामग्रीको माध्यमबाट 

प्रस्ट पाररददने । 

वैतेश्वरमा प्रचलित 

चाडपवाको शचनारी 
लभलडयो रेकडा (शक्िप) 

शचत्र, वा  चाडपवा 
मनाएका तस्वीरहरु 

सेतोपाटी, माका र 

वैतेश्वरमा मनाइने साझा 
चाडपवाहरूको नाम िेख्न 

िगाउँने । 

कुनै जालत, जनजालत ववशेिको 
वा सबैको भएमा कुन चाड, 

कसको हो  भनी छानेर िेख्न वा 
जोडा लमिाउन ददन े। 

ववद्याथीहरुिाई आ-आफ्नो 
मन पने चाडको बारेमा १० 

वाक्यमा भन्न र िेख्न िगाउँने 
। मन पने कुनै ३ चाडपवा 
मनाउन ेतररका र सोको 
महत्त्व भन्न िगाउँने । 

५ 

८. स्थानीय 

खेिकुद, 

मनोरञ्जन 

र किा सावहत्य 

८.१  वैतेश्वर गा. पा. 
मा प्रचलित स्थानीय 

खेिकुदहरू मध्ये ८ 

वटाको नाम बताउन 

र कशम्तमा ४ वटा 
खेि खेल्न । 

वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित 

स्थानीय खेिकुदहरू जस्तैः 
कपदी, डण्डीववयो, रुमाि 

िकुाई, लसन्द्का िकुाई, शचँ मसुी 
शचँ, हात्ती िखेटाई, भािे जिुाइ, 

गोरु जिुाइ, भकुण्डो, बािचाि, 

डोरी नाघ्ने, डोरी तान्ने, वपटी, 
ररिेदौड, वहसाब दौड आदद  

खेि खेल्ने ववलि वा तररका 

ववद्याथीहरुिाई कुन कुन खेि खेल्न 

मनपछा, के के खेि खेल्न आउँछ भनेर 

सोध्ने र  वैतेश्वर गा. पा. मा पवहिेदेशख 

प्रचिनमा रहेका ववलभन्न वकलसमका 
खेिहरूको बारेमा शचत्र देखाएर 

जानकारी गराउने । 

ववद्याथीको शारीररक, अवस्था, 
खेिमैदान वा कक्षाकोठा, ववद्याथी 
सङ््या र आवश्यक खेि सामग्री 

खेि अनसुार खेि 

सामग्रीहरू 

खेिमैदान वा कक्ष र 

सोको तयारी  
प्राथलमक उपचार 

सामग्री बाकस  

खेिको लनयम िेख्न ेर 

नलतजा (स्कोर) िेख्न े

सेतोपाटी वा चाटा पेपर 

कशम्तमा ८ वटा स्थानीय 

खेिको नाम भन्न िगाउँने । 

कशम्तमा ४ वटा स्थानीय खेि 

खेल्न िगाउँने । 

एकि, जोडी र सामूवहक 

खेिहरूमा बािबालिकाको 
सहभालगता अविोकन गने । 

िरलभत्र र िरबावहर खेलिन े

कशम्तमा ८ स्थानीय 

५ 
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उपिधितािाई मध्यनजर गरेर 

समूहमा खेल्न ेखेिहरू खेिाउने 
(हप्ताको १ पटक सकेसम्म ववदाको 
अशिल्िो ददन) सामूवहक खेि खेिाउने 
र खेि खेिाउन ुपूवा आवश्यक खेि 

सामग्रीहरू, खेिको लनयम, समयावलि, 

अनशुासन, साविानी अपनाउन ुपने 

कुरा, त्यो खेि खेल्दाको फाइदा आदद 

बारेमा ववद्याथीिाई बझुाउने र खेि 

समाप्त भएपलछ बािबालिको अनभुव, 

खेिबाट लसक्न ुपने सन्द्देश बारे बताउने  
िरलभत्र खेलिने स्थानीय खेि र 

िरबावहर खेलिने स्थानीय खेिहरू 

छुयाएर ववद्याथीिाई  (सम्भव भएमा 
लभलडयो देखाएर) बझुाउने र दवैु 

वकलसमका केही वकलसमका खेिहरू 

खेिाउने । 

खेि खेिाउँदा सबैिाई पािैपािो 
नेततृ्वको अवसर ददने, फरक क्षमता 
भएका बािबालिकाहरूिाई पलन 

समावेश गना सवकने खेिहरू खेिाउन े

र उनीहरूिाई पलन सक्ने भलूमका ददने  
ववद्याियको बाविाकोत्सव तथा अन्द्य 

कायाक्रममा ववद्याथीहरूको सहभालगता 
जनाउन प्रोत्सावहत गने। 

वा न्द्यजु पेपर खेिहरूको नाम भन्न िगाउँने 
। 

ववद्याियमा खेिेको आिारमा 
ववद्याथीको मूल्याङ्कन गने । 

 ८.२  वैतेश्वर गा. पा. 
मा प्रचलित 

वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित 

िोकगीतहरू जस्तैः दोहोरी, तीज 

वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित िोकगीतहरू 

जस्तैः दोहोरी, तीज गीत, देउसीभैिो, 
स्थानीय िोकगीतको 
सूची  

कशम्तमा ७ वटा स्थानीय 

िोकगीत र िोकनतृ्यको नाम 

१० 
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िोकगीत र 

िोकनतृ्यहरू मध्ये 

कशम्तमा ६/६ 

वटाको नाम बताउन 

र कशम्तमा ४ वटा 
िोकगीत गाउन र 

िोकनतृ्य  प्रदशान 

गना। 

गीत, देउसीभैिो, रत्यौिी, 
असारे, झ्याउरे, तामाङ सेिो,  
जहुारी, भजनकृतन, आदद 

प्रचलित िोकनतृ्यहरू जस्तैः  
मारुनी, रत्यौिी, देउसी भैिो, 
स्याब्र,ु   बािन आदद 

िोक नतृ्य गने तररका 

रत्यौिी, असारे, झ्याउरे, तामाङ सेिो,   
जहुारी, भजनकृतन आदद मध्ये मु् य-

मु् य िोकगीतका नाम 

बािबालिकािाई िेखाइददने । 

ती मध्ये सबैिे सनुे देखेका िोकगीत र 

िोकनतृ्यका तस्वीर वा लभलडयो 
देखाउने र ववद्याथीिाई नाचगानमा 
संिग्न गराउने । बािबालिकािे 

सशजिै गाउन सक्ने गीत छनौट गरी 
भाका लमिाएर गाउन लसकाउने  
सम्भव भए यस्तो गीत गाउन जान्ने 
स्थानीय बासीिाई बोिाएर भाका 
लमिाएर गाउन िगाई 

बािबालिकािाई सनुाउने र लसकाउने  
तत्पश्चात प्रचलित स्थानीय 

िोकनतृ्यहरू के के हनु भनी 
सेतोपाटीमा िेखी सामान्द्य पररचय 

गराउने (कवहिे, कसरी नाशचन्द्छ) । 

बािबालिका िरमा गएपलछ नाच्न 

सक्ने िोकनतृ्यमा नाच्न अभ्यास 

गराउने । 

बािबालिकािे नाचेको, गाएको लभलडयो 
रेकडा गरी उनीहरूिाई नै देखाउने र 

त्यस्तो स्थानीय नाचगानको िालग 

प्रोत्सावहत गने । 

सही भाका, िय र 

शधदहरू 

अलडयो लभजअुि 

रेकडार  

साउण्ड शस्पकर, 

मशल्टलमलडया प्रोजेक्टर 

र लडस्प्िे लसस्टम  

सेतोपाटी वा चाटा पेपर 

वा न्द्यजु पेपर 

भन्न िगाउँने । 

िोकवप्रय स्थानीय िोकगीत 

संयिु वा सामूवहक रुपमा  
गाउन िगाउँने  
िोकवप्रय स्थानीय िोकनतृ्य 

संयिु वा सामूवहक रुपमा  
नाच्न/प्रदशान गना िगाउँने । 

ववद्याियमा गररने अलतररि 

वक्रयाकिापमा ववद्याथीको 
सहभालगताको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 
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९.  िालमाक, 

सांस्कृलतक, 

पयाटकीय स्थि 

९.१ वैतेश्वर 

गाउँपालिकामा 
प्रचलित िालमाक, 

सांस्कृलतक, 

पयाटकीय  स्थिहरू 

मध्ये कुनै  १० 

वटाको नाम भन्न र  

१/१ वटाको बारे 

कशम्तमा १० 

वाक्यमा भन्न । 

वैतेश्वरको प्रमखु, प्रलसद्ध िालमाक 

स्थिहरू जस्तैः मठमशन्द्दर, 

गमु्बा, चाडपवामा पूजाआजा गने 

ठाउँहरू 

सांस्कृलतक स्थिहरू जस्तैः कुनै 

जालत, समदुाय ववशेिको 
पवहचान, संस्कृलत, परम्परा, 
आस्था, संस्कार आदद गाँलसएको 
स्थि, गाउँ कुनै जातीजनजालत 

ववशेिको मौलिक ववशेिता 
भएको गाउँ, चाडपवामा मेिा 
िाग्ने ठाउँहरू  

स्थानीय प्राकृलतक सम्पदा जस्तैः 
झरना, पहाड, वहमाि, ताि आदद   

वैतेश्वरका प्रमखु एवं प्रलसद्ध िालमाक, 

सांस्कृलतक एवं पयाटकीय स्थिहरूको 
सूची तयार गने । लतनीहरु मध्ये कुन 

कुन पयाटकीय स्थिहरु ववद्यािय 

वरपर छन ्भनी ववद्याथीिाई सोध्ने र 

त्यसको बारेमा ५-७ वाक्यमा भन्न 

िगाउँने । 

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो गाउँिर र 

वरपर भएको िालमाक, सांस्कृलतक एवं 

पयाटकीय  स्थिहरूको नाम सोध्ने, ती 
ठाउँमा पगुेको छ वक छैन, त्यहाँ के छ 

भनी प्रश्न सोध्ने र थप जानकारी ददंदै ती 
स्थिहरूको ववशेिता सहीत शचनारी 
बताउने । 

वैतेश्वरका ववलभन्न सामाशजक, 

सांस्कृलतक, ऐलतहालसक तथा प्राकृलतक 

महत्त्व बोकेका स्थिको फोटो,  लभलडयो 
सङ्किन प्रस्ततुीकरण गने ।  

ववद्याथीिाई उपयिु समय, मौसममा 
अविोकन भ्रमण िैजाने । अविोकन 

गरेपलछ आफूिे अविोकन गरेका 
कुराहरू कापीमा िेखेर ल्याउन 

िगाउँने र भ्रमणपलछ भ्रमण कस्तो 
िाग्यो, के देख्न ुभयो भनेर सोध्ने र ती 

वैतेश्वरको प्रमखु एवं 

प्रलसद्ध िालमाक, 

सांस्कृलतक एवं 

पयाटकीय स्थिहरूको 
सूची, ववशेिता, 
जानकारी सम्बन्द्िी 
सामग्री 
वैतेश्वरको प्रमखु एवं 

प्रलसद्ध िालमाक, 

सांस्कृलतक एवं 

पयाटकीय स्थिहरूको 
फोटो (फ्िेक्स वप्रन्द्ट) र 

छोटो शचनारी लभलडयो 
गाउँपालिका वा 
वडाको स्रोत नक्साहरू 

शचत्र कोरेर रङ भना 
आवश्यक पने पेपर, 

किर साइनपेन, 

पेशन्द्सि आदद 

वैतेश्वरमा रहेका कशम्तमा १० 

वटा स्थानीय िालमाक, 

सांस्कृलतक एवं पयाटकीय 

स्थिहरूको नाम भन्न 

िगाउँने । 

ववद्याथीिे अविोकन गरेका 
वा आफ्नो गाउँिरमा भएका र 

जानकारी भएका स्थिहरूको 
बारेमा शचनारी भन्न वा सोको 
बारेमा एक अनचु्छेद िेख्न 

िगाउँने । 

कक्षामा स्थानीय िालमाक, 

सांस्कृलतक एवं पयाटकीय 

स्थिहरूको शचत्र ददएर रङ 

भना िगाउँने र सोको व्या्या 
गना िगाउँने। 

ववद्याियमा ववद्याथीको 
सहभालगताको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

१५ 
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स्थिहरूको महत्त्व, संरक्षण एवं 

प्रवद्धान गने कुरा बािबालिकािे बझु्न े

भािामा बताउने । 

भ्रमण गरेका िालमाक, सांस्कृलतक एवं 

पयाटकीय स्थिका शचत्र कोने, एक 

अनचु्छेद िेख्न र प्रस्ततु गना  िगाउँने । 

त्यहाँको सम्बशन्द्ित जानकार 

व्यशिहरूबाट ती ठाउँ ववशेिको 
ववशेिता, महत्त्व बझुी बािबालिकािे 

बझु्ने भािामा सरि तररकािे 

अविोकन गराउँदै बताउने । 

भ्रमण गरेका िालमाक, सांस्कृलतक एवं 

पयाटकीय  स्थिका शचत्र कोने, रङ भना 
िगाउँने र सो बारे एक अनचु्छेदमा 
वणान गना िगाउँने । 

१०. समानता, 
समावेशीता  र 

सामाशजक न्द्याय  

१०.१ जातजालत 

तथा समदुाय बीच 

कुनै भेदभाव, 

छुवाछुत गनुा हुँदैन 

भन्न ेबताउन र साथी,  
समदुाय तथा 
समाजमा एकापसमा 
समानताको व्यवहार 

गना । 

वैतेश्वर गा. पा. को सामाशजक 

अवस्था (ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरू लमिेर बसेको 
वववविता लभत्रको एकता) को 
पररचय 

सहयोग, मेिलमिाप र 

समानताको अविारणा 

वैतेश्वर गाउँपालिकामा कुन कुन जालत, 

जनजालत (थर) का मालनसहरू बसोबास 

गछान,् आफ्नो लछमेकी कुन थरको छ 

भनी छिफि चिाउने, सेतोपाटीमा 
िेख्न े।  

लछमेकीहरूसँग कसरी बस्न ुराम्रो हो र 

कसरी बस्न ुनराम्रो हो भन्न ेबझुाउन 

एकापसमा लमिेर बसेको फोटो र झै-

झगडा गरेको फोटो देखाएर छिफि 

सेतोपाटी, माका र 

समानता सम्बन्द्िी 
छोटो लभलडयो, शचत्र 

मेिलमिप सम्बन्द्िी कथा भन्न 

िगाउँने । 

बािबालिका बीच आपसी 
सम्मान, सद्भाव र समानताको 
बोिी व्यवहार एक अकाामा 
लमिेर बस्ने, खेल्ने, वहड्ने 
गलतववलि ववद्याथीहरूमा भए 

नभएको अविोकन गरी 
मूल्याङ्कन गने । 

4 
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गने । 

सबैको रगत रातो हनु्द्छ, सबैिाई कुटे 

दःु्छ, सबैिाई गािी गरे नराम्रो 
िाग्छ, सबैिाई सहयोग गरे खसुी 
िाग्छ, बाँच्निाई सबैिे खाना खान ु

पछा ।त्यसैिे सबै जालत, जनजालत 

समान (बराबर) हो । भेदभाव, छुवाछुत 

गनुा हुँदैन भनी समानताको अथा 
बझुाउने र सोही अनरुुप व्यवहार गना 
लसकाउने । 

 १०.२ अपािता 
(फरक क्षमता) 
भएका, असहाय, 

वदृ्धवृद्धा अन्द्य ववशेि 

सहयोग आवश्यक 

पने व्यशिहरू 

पवहचान, 

उनीहरुिाई दैलनक 

जीवनमा आईपरेका 
समस्याहरुको 
पवहचान र 

उनीहरुप्रलत 

सकारात्मक 

व्यवहार प्रदशान  

अपािताको प्रकार 

शारीररक ववरामीपन र सहयता 
वदृ्ध उमेर र शारीररक समस्या 
पररवार, आफन्द्त नभएका र 

आफूसँग केही नभएका 
बािबालिका, लबरामी, 
वदृ्धवृद्धाका आदद र उनीहरूिाई 

आवश्यक पने सहयोग 

बािबालिकािे गना सक्ने 
सहयोग, सम्मान जनक बोिी 
व्यवहार 

ववलभन्न प्रकारका अपािता मध्ये 

िेरैजसो हनुे अपािता (शारीररक, दृवष्ट, 

बोिाइ, सनुाइ) सम्बन्द्िी बािकथा 
बनाएर सनुाउने । बािकथामा 
उनीहरूको अपािता के कारणिे 

भएको, पररवार र साथीिे के के सहयोग 

गछान र उनीहरू पलन साि सरह िेरै 

राम्रो काम गना सक्छन ्(जस्तैः शशक्षक, 

ईशन्द्जलनयर, लनजामलत सेवाका कमाचारी 
बन्न, होटि तथा पयाटन व्यवसाय गना 
सक्छन)्, उनीहरूिाई अरुिाई जस्तै 

माया र सहयोग गनुा पछा भन्न ेसन्द्देश 

हनु ुपदाछ ।  

अपािता सम्बन्द्िी राम्रो (उशचत) शधद र 

अपािता र यसको 
प्रकार, अपािता 
सम्बन्द्िी सही शधद 

सम्बन्द्िी जानकारी 
पशुस्तका 
अपािता, वृद्धवृद्धा, 
असहाय, ववरामी, 
दीिारोगी 
व्यशिहरूको शचत्र, 

पम्प्िेट वा अलडयो, 
लभलडयो  
अपािता 
पररचयपत्रको नमूना 
(रातो, लनिो, पवहिो र 

अपािताको कुनै ३ वटा 
प्रकार भन्न र शचन्न िगाउँने । 

अपािताको पररचयपत्रको 
प्रकार (रङ) भन्न वा िेख्न 

िगाउँने । 

अपािता सम्बन्द्िी सही र 

गित शधदहरू ददएर सही 
शधदिाई दठक र गित 

शधदिाई बेठीक शचन्द्ह 

िगाउन ददन ेवा सही शधदहरू 

एउटा कोठामा र गित 

शधदहरू अको कोठामा 
छुट्टाएर िेख्न िगाउँने । 

अपािता, वृद्धवृद्धा, असहाय, 

४ 
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गना । नराम्रो (गित) शधदहरू सेतापाटीमा 
िेखेर राम्रा शधदहरू मात्र भन्न वा बोल्न 

प्ररेरत गने  

कोही अपािता भएको व्यशि ववद्यािय 

नशजकमा भए लनजिाई बोिाएर 

अपािता र उसको अनभुव बारेमा 
अन्द्तरवक्रया गराउने 
त्यसैगरी कोही नभएका (असहाय), 

ववरामी, वृद्धवृद्धािाई पलन सम्मान गरेर 

बोल्ने र सहयोग गने कुरा लसकाउने ।  

कलत उमेर पगुेको वदृ्धवदृ्धा र कुन 

पररचय पत्र भएको अपािता को अथा के 

हो र सो अन्द्तगातका अपािता भएका 
व्यशििाई वडा कायााियिे पैसा/भत्ता 
(सामाशजक सरुक्षा भत्ता) ददन्द्छ भनी 
जानकारी गराउने र वृद्ध, वविवा, 
अपािता पररचय पत्र बनाउन वडा 
कायााियमा जान ुपने, पररचय पत्र 

भएपलछ सरकारिे सेवासवुविा ददने 
करा आफ्नो िरपररवार, 

छरलछमेकिाई भन्न प्रोत्सवहत गने  

अपािता र वृद्धवदृ्धा सम्बन्द्िी आफूिे 

बझेुको कुराहरू एक पररच्छेदमा िेखेर 

कक्षामा प्रस्ततु गना िगाउँने । 

लनिो) 
अपािता, वृद्धवृद्धा, 
असहायिे प्रयोग गने 

सहयता सामग्रीहरूको 
शचत्र वा तस्वीर 

रुमाि, गिबन्द्दी आदद 

खेि सामग्रीहरू 

ववरामी भएको व्यशििाई गनुा 
पने, गनुा नहनुे कुराहरू (बोिी 
व्यवहार) बारे मौशखक सोध्ने र 

उनीहरूको व्यहार अविोकन 

गने । 

कस्तो रङको अपािता 
पररचयपत्र पाएका व्यशििे 

भत्ता पाउछ भनी सोध्ने? 

ववद्याियमा ववद्याथीको 
वक्रयाकिाप अविोकन गरेर 

मूल्याङ्कन गने । 
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११.  सामाशजक 

रुपान्द्तरण, 

िोकतन्द्त्र र 

संिीयता 

११. प्रदेश र शजल्िा 
िोिणा भएको साि 

र वैतेश्वर गा. 
पा.िोिणा भएको 
साि र मवहना र गते 

भन्न र वैतेश्वर गा. पा. 
का जम्मा 
वडाहरूको सङ््या, 
साववक  गा. वव. स. 

सङ््या बताउन । 

वैतेश्वर गा. पा. िोिणा भएको 
लमलत,  जम्मा वडा सङ््या,  
साववक सङ््या र 

गा.वव.स.हरूको नामाविी 

हामी कुन पालिकामा बस्छौं भनी   
सोध्ने । पलछ हामी बसेको गा.पा.को 
नाम वैतेश्वर हो भनी सेतोपाटीमा 
िेशखददन ेर कापीमा साना िगाउँने । 

वैतेश्वर गा. पा. िोिणा भएको साि, 

मवहना र गते िेशखददने । 

वैतेश्वर गा. पा. साववकका कलतवटा 
गा.वव.स.हरू लमिेर बनेको हो भनी ती 
गा. वव. स. हरूको सङ््या सेतोपाटीमा 
िेशखददन ेर ववद्याथीिाई कापीमा साना 
िगाउँने । दोहोर् याएर सोध्ने । 

साववक  गा. वव. स. हरूको नाम भएको  
वैतेश्वर गा.पा.को नक्सा प्रदशान गदै 

वैतेश्वर गा.पा.को बारेमा प्रस्ततुीकरण 

गना िगाउँने  
पदालिकारीहरुको नामाविी  
बताइददने । 

नेपािको संवविान 

वैतेश्वर गाउँपालिका 
िोिणा भएको साि र 

साववक गा.वव.स.हरू र 

हािको गा.पा.को 
लसमाना छुवट्टएको 
नक्सा 
चाटा पेपर वा न्द्यजु 

पेपर, माका र 

लतमी बसेको गा. पा. कुन 

प्रदेशमा पछा भनी सोध्ने । 

नेपाि सरकारिे कलत सािमा 
प्रदेश िोिणा गरेको हो भनी 
सोध्ने । 

वैतेश्वर. गा. पा. िोिणा कलत 

साि कुन मावहना कलत गते 

भयो भनी सोध्ने र वैतेश्वर गा. 
पा. मा जम्मा कलत वटा 
वडाहरू छन ्भनी सोध्ने । 

कलत वटा गा.वव.स.हरू 

लमिाएर वैतेश्वर गाउँपालिका 
बनाइएको हो भनी ववलभन्न 

सङ््या मध्ये सही सङ््यामा 
गोिो िेरा गना िगाउँने । 

वैतेश्वर गा. पा. का 
जनप्रलतनीलिहरुको नाम भन्न 

िगाउँने । 

७ 

१२. 

जीवनोपयो
गी लसप 

१२.१ जीवनोपयोगी 
४ वटा लसप भन्न र 

कशम्तमा १ वटा 
अभ्यास गना 

ववलभन्न वकलसमको  जीवनोपयोगी 
लसपहरू (जस्तैः आत्मलनभार हनुे 
अरुसँग लमिेर वस्न,ु सहयोगी 
हनु,ु आफ्नो काम र शजम्मेवारी, 
प्रभावकारी सनुाइ, आफनो 
सामानको सरुक्षा, पैसाको 

केही महत्त्वपूणा जीवनोपयोगी लसपहरू 

बताउने जस्तैः आफ्नो सामानको उशचत 

व्यवस्था र सरुक्षा गनुा, व्यशिगत र 

पाररवाररक सरफाइँ गना जान्नु, आफ्नो 
िालग खाना पकाउन ु(तयार गनुा), 
अरुसँग लमिेर बस्न,ु समयको पािना 

जीवनोपयोगी 
लसपहरूको सूची वा 
फोटो 
केही महत्त्वपूणा 
जीवनोपयोगी लसपहरू 

सम्बन्द्िी मोवाइि 

हामीिाई आवश्यक पने कुनै 

५ वटा जीवनोपयोगीाे 
लसपहरू भन्न वा िेख्न  

िगाउँने । 

ती लसप वकन लसक्न ुजरुरी छ  

भनी सोध्ने वा िेख्न िगाउँने । 

३ 
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सदपुयोग, आफ्नो िालग 

खानेकुरा बनाएर (पकाएर) खाने, 
वकनमेि गना, आदद) 

(व्यवस्थापन), प्रभावकारी सञ्चार, 

पैसाको सही सदपुयोग, वकनमेि गना 
जान्नु, समस्याको समािान गने, आफ्नो 
काम र शजम्मेवारी सिैँ  पूरा गनुा, 
कामको प्राथलमकीकरण गनुा आदद) 

यस्ता जीवनोपयोगी लसप भए के हनु्द्छ र 

नभए के हनु्द्छ भनी छिफि गराउने । 

अन्द्य के के लसप हनु सक्छन भनी 
ववद्याथीिाई सोिी सेतोपाटीमा 
िेशखददन े। यस्ता िेरै जीवनोपयोगी 
लसपहरू मध्ये कुनकुन लसप अवहिेदेशख 

नै तपाईँहरूसँग हनुपछा भनी कुनै ३ 

वटा छान्न वा भन्न िगाई आजैदेशख यी 
लसपहरू लसक्ने र अभ्यास गना भन्न े। 

कुनै २ वटा जीवनोपयोगी लसपको 
बारेमा आफूिे बझेुको कुरा एक-एक 

पररच्छेद िेख्न िगाई प्रस्ततु गना 
िगाउँने । 

लभलडयो 
मेटा काडा, माका र, 

सेतोपाटी आदद 

ववद्याथीहरूिे केही 
जीवनोपयोगी लसपहरू लसके 

नलसकेको वा व्यवहारमा 
प्रयोग गरे नगरेको थाहा पाउन 

गाउँको अविोकन गरी 
मूल्याङ्कन गने (अलभभावकसँग 

सोिबझु गने) । 

१३. सहकारी आफ्नो वडामा 
सञ्चालित 

सहकारीको सामान्द्य 

पररचय बताउन । 

सहकारीको पररभािा 
नशजकको सहकारीको वववरण 

सहकारीको पररभािा थाहा छ भनी 
सोध्ने, थाहा नभए भनी ददन,े िेख्न 

िगाउँने र िेखेको भन्न िगाउँने । 

पररवारको सदस्य रहेको सहकारीको 
नाम भन्न र उि सहकारीको स्थापना, 
सञ्चािक सलमलतको नाम र सदस्यिाई 

सहकारीको स्माररका 
सहकारी पसु्तक 

सहकारीको मोवाइि 

तस्वीर 

ब्रोसरहरु 

वडामा रहेका सहकारी 
संस्थाको नाम भन्न र िेख्न 

िगाउँने । 

३ 
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ददएको कुनै २ सेवा भन्न िगाउँने 
 प्रश्नोत्तर ववलिबाट वडामा रहेका 
सहकारी संस्थाको नाम, कायाािय 

रहेको स्थान, स्थापना भएको विा, 
सदस्य सङ््या, सदस्य सेवा , सञ्चािक 

सलमलतको सङ््या पािैपािो सोध्ने र 

अरुिाई साथीिे भनेको कुरा भन्न 

िगाउँने । 

सहकारीको अविोकन भ्रमण गराउन ेर 

देखेका र सनुेका कुराहरुको शधदमा, 
शचत्रमा अलभिेखीकरण गना िगाउँने । 

अविोकन गरेको सहकारीको 
श्रलुतिेखन गराउने ।  
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२.९.५. कक्षा ५ को पाठ्यक्रमको क्षते्र, क्रम र ववस्ततृीकरण 

तालिका ९: कक्षा ५  को पाठ्यक्रमको क्षेत्र, क्रम र ववस्ततृीकरण (Scope, Sequence and Specifications) 

क्षते्र लसकाइ उपिशधि ववियवस्त ु तथा ववस्ततृीकरण शशक्षण लसकाइ ववलि तथा वक्रयाकिाप शैशक्षक सामग्रीहरू मूल्याङ्कन प्रवक्रया  पाठ्यभार 

१. स्थानीय तहको 
पररचय 

१.१ आफू 

बलसरहेको 
गाउँठाउँ, वडा, 
शजल्िा        र 

प्रदेशको नाम िेख्न र 

कशम्तमा १०/१० 

वाक्यमा आफू बस्ने 
वडा र गा. पा. को 
बारेमा बताउन । 

• ववद्याथी आफू जन्द्मेको, 
बसोबास गने गाउँटोिको 
पूरा ठेगाना झशल्कने िेख    

• आफू बसोबास गने वडा नं., 

गाउँपालिका, शजल्िाको र 

प्रदेशको नाम र पररचय 

• नेपािको नक्सामा बगमती प्रदेश 

देखाउन िगाउँने । 

• बाग्मती प्रदेशको नक्सा देखाई 

ववद्याथीहरुिाई दोिखा शजल्िा 
देखाउन िगाउँने। 

• दोिखा शजल्िाको नक्सा देखाई 

ववद्याथीहरुिई वैतेश्वर गा.पा. 
देखाउन िगाउँने। 

• वैतेश्वर गा..पा. को ८ वडाहरू 

छुयाएको नक्सा देखाईा 
उनीहरूको िर भएको वडा 
देखाउन िगाउँने । 

• आफू बस्दै आएको शजल्िा लभत्र पने 

स्थानीय तहको नाम पत्ता िगाउन 

िगाउँने । 

• वैतेश्वर गाउँपालिकाको बारेमा 
शचनारी बताउने, िेशखददने र 

दोहोर् याएर पढाउने । 

• वैतेश्वर गा. पा. को वेवसाईटबाट गा. 
पा. को बारेमा बझुउने । 

• वैतेश्वर गा. पा. को ववलभन्न ठाउँको 
लभलडयो शक्िप्स, फोटो आदद देखाईा 
छिफि गने । 

• ववद्याथीहरुिाई आफूिे भ्रमण 

• नेपािको नक्सा, 
लसमाना तथा वडा 
छुवट्टएको 
बगमती प्रदेश, 

दोिखा शजल्िा र 

वैतेश्वर गा.पा.को 
नक्सा 

• लभलडयो शक्िप 

• मोबाइि फोटो 
वा हातिे तयार 

गरेको शचत्र 

• गाउँपालिकाको 
क्यािेण्डर 

• ववद्याथीिाई कुन प्रदेश, 

कुन शजल्िा, कुन गा.पा.र  

कलत नंबर वडामा बस्छन 

भनी िेख्न िगाउँने । 

• वैतेश्वर गा.पा.को नक्सामा 
नक्सा बनाई वडा नम्बर 

छुयाई िेख्न र रङ भना 
िगाउँने र सोको बारेमा 
िेख्न िगाउँने । 

• कक्षामा गररएको 
वक्रयाकिापको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

१५ 
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गरेको ठाउँको शचत्र बनाई सोको 
भौगोलिक अवस्था बारे केही 
बताउन र िेख्न िगाउँने । 

२. स्वास््य 

सरसफाइ 

२.१ आफ्नो 
व्यशिगत 

सरसफाइ (हातमखु 

िनुे, पोसाक िनुे, 
िर तथा ववद्यािय 

वरपर सफा राख्न े

जस्ता काया) आफैँ  
गना । 

 

• व्यशिगत सरसफाइ 

• आफ्नो पोसाक, रुमाि, 

मोजा, केही िगुा िनुे बानी 
• आफ्नो कापी वकताब, किम, 

कपडा र अन्द्य सामानहरू 

यथास्थानमा राख्न ेबानी 
• िर, ववद्यािय, बाटो र 

सावाजलनक स्थिमा 
तोवकएको ठाउँमा फोहोर 

राख्न े(फ्याल्ने) बानी 

• ववद्यािय र िरमा पलन सो तररकािे 

हातमखु, खटु्टा िनु गरे वा नगरेको 
बारेमा सोध्ने र गना प्रोत्सावहत गने 

। 

• ववद्याथीिाई आफ्नो कपडा कसिे 

िनुे गरेको छ भनी सोध्ने । कपडा 
िनु तररका लसकाउने र  आफ्नो 
कपडा आफैँ िे अलनवाया िनु ु पने 

(ज्याकेट, स्वीटर जस्ता कपडा िनु 

सक्ने उमेरका ववद्याथी छन ् वक 

छैनन ्ववचार गने) । 

• व्यशिगत सरसफाइ सम्बन्द्िी 
पोस्टर, शचत्र, लभलडयो देखाएर 

प्रश्नोत्तर गदै छिफि गने । 

• चपी, जतु्ता, चप्पि  रुमाि, तौलिया 
आदद सरसफाइ सम्बन्द्िी सामानको 
प्रयोगको बारेमा छिफि गने । 

• ववद्याियको कायाािय कोठा बावहर 

स्थानीय सामानिे बनेको 
जतु्ताचप्पि राख्न े र् याक बनाउने र 

त्यसमा जतु्ता-चप्पि राखेर मात्र 

कायाािय लभत्र पस्ने  बानी गने । 

बािबालिकाहरूिाई पलन सो कुरा 
देखाउने, लसकाउने र आफ्नो र 

• व्यशिगत 

सरसफाइ 

सम्बन्द्िी पोस्टर, 

शचत्र, लभलडयो 
• स्थानीय 

सामानबाट बनेको 
जतु्ताचप्पि राख्न े

र् याक 

• ववद्यािय पररसरमा 
फोहोर राख्न े

टोकरी, डोको वा 
तोवकएको लनशश्चत 

एवं व्यवशस्थत 

ठाउँ 

• सरसफाइ 

सम्बन्द्िी 
ववद्याियिे 

बनाएको लनयम । 

• पोसाक र सामान्द्य 

वकलसमको कपडा ववद्याथी 
आफैँ िे िनुे गरेको छ छैन 

भनी अलभभावकसँग सोध्ने 
। 

• व्यशिगत सरसफाइ 

सम्बन्द्िी आनीबानी 
पररवतानको अविोकन 

गरी मूल्याङ्कन गने । 

• कक्षाकोठा र ववद्याियको 
सरसफाइ सम्बन्द्िी 
लनयमको पािना गरे 

नगरेको, तल्िो कक्षाको 
ववद्याथीिाई लसकाएको 
आदद वक्रयाकिापाको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने । 

१० 
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तल्िो कक्षाको भाइबवहनीिाई पलन 

लसकाउन िगाउँन े

• हप्तामा कशम्तमा एक पटक नहुाउन 

र कपडा िोएर िगाउँन ुपने, कक्षा 
५ र सो देशख मालथका ववद्याथीिे 

आफ्नो पोसाक आफैँ  िोएर 

िगाउँने िगायतको सफाई 

सम्बन्द्िी ववद्याियको लनयम बनाई 

सबै बािबालिका र अलभभावकिाई 

जानकारी गराउने र बारम्बार 

सम्झाउने । 

• अलभभावकहरूिाई समेत यसबारे 

जानकारी गराई बािबालिकािाई 

िरमा आफ्नो कपडा िनु बानी 
िगाउन अनरुोि गने । 

• आफ्नो व्यशिगत र िरपररवारमा 
साप्तावहक रुपमा गने गरेको 
सरसफाइ बारेमा सबैिाई प्रस्ततु 

गना गराउने । 

 २.२ सफा र ताजा 
खानेकुरा खान, 

खानेकुरा सफा 
गरेर खान ।  

• सफा खानेकुराका फाइदाहरु 

• सफा वपउने पानीबाट 

शरीरमा हनुे फाइदा 
• फिफूि जस्ता काँचै खाने 

खानेकुरा खाँदा ध्यान ददन ु

पने कुराहरु  

• भान्द्सामा पकाएका वा 
पाकेका खानेकुरा सफा र 

• सफा खाने कुरा र फोहोर 

खानेकुराको शचत्र वा पोस्टर ददएर 

समूहमा छिफि गरी कक्षामा 
बताउन िगाउँन े

• सफा र ताजा खानेकुरा खाँदा र 

फोहोर, सडेगिेका खानेकुरा खाँदा 
के हनु्द्छ भनेर बताउने र सफा र 

ताजा खानेकुरा मात्र खान 

• सफा खाने कुरा र 

फोहोर खानेकुरा, 
त्यसको असर 

सम्बन्द्िी शचत्र वा 
पोस्टर 

• भान्द्सामा खानेकुरा 
छोपेर राखेको र 

नछोपी रा्दा 

• सफा खानेकुरा मात्र खाने 
बानी भयो वक भएन,  

भान्द्सामा खानेकुरा 
छोप्छन ् वक छोप्दैन, 

फिफूि र अन्द्य 

खानेकुराहरू पानीिे 

पखािेर वा सफा कपडािे 

पछेुर खान्द्छ वक खाँदैन 

५ 
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सरुशक्षत राख्न ेववलि 

• बासी, सडेगिेका, शझँगा 
भन्द्केका, गनाएका, ववग्रकेा 
खानेकुराबाट हनुे हानी । 

प्रोत्सावहत गने । 

• दाि, भात, दूि जस्ता पकाएका 
खानेकुराहरू कसरी छोपेर राख्न,े 

नछोपे कसरी शझँगा र अन्द्य फोहोर 

पछा भनेर भान्द्साको अविोकन 

गराएर बझुाउने । 

• फोहोर र राम्ररी नपाकेको खानेकुरा 
खाँदा के हनु्द्छ र सफा र राम्ररी 
पाकेको खानेकुरा खाँदा के हनु्द्छ 

भनी छिफि गरी बझुाउने । 

• सफा, ताजा, पाकेको र पकाएको 
खानेकुराहरू र स्वास््य, तथा 
फोहोर, सडेगिेको, नपाकेको र 

रोगलबराम सम्बन्द्िी कक्षागत समूह 

काया गराई प्रस्ततु गना िगाउँने । 

फोहोर, शझँगा 
परेको वास्तववक 

अवस्था वा पोस्टर 

वा श्रव्य, दृश्य 

सामग्री 

भनेर लनरीक्षण गने, 

अलभभावकसँग सोध्ने । 

• ववद्याियमा हुँदा ववद्याथीिे 

खाने खाजा वा खानेकुरा 
सफा गने आनीबानीको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने । 

३. खाद्यान्न  तथा 
पोिण 

३.१ वैतेश्वर 

गा.पा.को ववद्याथी 
बसोबास गने क्षेत्रमा 
ववलभन्न मौसममा 
उत्पादन हनुे  
खाद्यान्न, सागसधजी, 
फिफूिको नाम 

बताउन,  शचन्न र 

िेख्न र त्यसको 
उपभोगबाट हनुे 
पोिण सिुार बारे 

भन्न । 

• वैतेश्वर गा. पा. मा ववलभन्न 

मौसममा हनुे कृवि उधजनी 
जस्तै ववलभन्न फिफूिहरु, 

खाद्यान्न (अन्नबािी, दिहन, 

तरकारीहरू) को  नाम जस्तैः 
िान, मकै, गहुँ, कोदो, दाि, 

साग, काउिी, आि,ु बन्द्दा, 
िौका, फसी, िसनु, प्याज 

आदद) 

• ववद्याथीहरूिाई समूह ववभाजन गरी 
प्रत्येक समूहिाई आ-आफ्नो 
खेतबारीमा फिेका १/१ खाद्यसमूह 

(खाद्यान्न , तरकारी, दिहन–

तेिहन, फिफूि, तरकारी) को 
कापीमा सूचीबद्ध गरेर िेख्न 

िगाउँने र प्रस्ततु गना िगाउँने र 

छुटेमा अको समूहकोिाई थप्न 

िगाउँने । 

• उनीहरूको खेतबारीमा नफिेको 
तर छरलछमेकमा भएको र 

वैतेश्वरमा उत्पादन हनुे स्थानीय 

• वैतेश्वर गा. पा. मा 
उत्पादन हनुे 
ववलभन्न खाद्यान्न, 

तरकारी तथा 
फिफूिको 
वास्तववक नमूना 
वा लबउ  वा 
फोटोहरू 

• डोरी, लसयो, िागो 
• नमूना राख्न े

प्िाशस्टक व्याग 

• न्द्यजुवप्रन्द्ट पेपर, 

• कुनै खाद्यान्न वा 
तरकारीको शचत्र बनाई 

सोको बारेमा कहाँ फल्छ, 

कसरी, कहाँ रोप्न ु पछा 
भनी बताउन िगाउँने  

• स्थानीय खाद्यान्न, तरकारी, 
फिफूिहरूको सूची 
बनाउन िगाउँने र 

लतनीहरुबाट प्राप्त हनु े

पोिणतत्व बारे भन्न 

िगाउँने ।  

१० 
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कृवि उत्पादन बारे पलन बताउने र 

त्यसको पलन नमूना सङ्किन गने 

• ववद्याथीिाई आफूिाई मन पने 

फिफूिको नाम भन्न िगाउँने र 

ववद्याथीको नामसँगै फिफूिको 
शचत्र बनाउन े र कारण बताउन वा 
िेख्न िगाउँने  र सो फिफूिबाट 

प्राप्त हनुे पोिण तत्वको बारेमा 
जानाकारी ददने ।  

• स्थानीय वा आयालतत फिफूि 

छुट्याई वकन स्थानीय फिफूि 

खान ुराम्रो (यसको फाइदा) बताउने 
र ववद्याथीिाई मौसम अनसुारको  

• पोिणको वहसाबिे स्थानीय 

खाद्यउत्पादनको फाइदाको बारेमा 
छिफि गरी बुँदागत रुपमा 
िेशखददने । 

• आफ्ना िरमा फिेको फिफूि 

खान प्रोत्सावहत गने । कवहिे काँही 
आफ्नो खेतबारीमा फिेको 
फिफूि ववद्याियमा खाजाको 
रुपमा ल्याउन िगाउँने र 

अलभभावकहरूिाई समेत यस बारे 

प्रोत्सावहत गने ।  

• समूह ववभाजन गरी आ-आफ्नो 
िरको खाद्य उत्पादनको सकेसम्म 

िेरै नमूना ल्याउन िगाउँने र एक-

माका र/साईनपेन 
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एक नमूनाको बारेमा कक्षामा 
प्रस्ततुीकरण गना िगाउँने । 

• स्थानीय खाद्य उत्पादनहरू कक्षामा 
डोरी टाँगी नाम िेखेर झणु्याउने र 

हरेकको बारेमा शचनारी ददन 

ववद्याथीहरू लसकाउने र अभ्यास गना 
िगाउँने । 

 ३.२ आयालतत कम 

पोिणयिु र 

बजारको पत्र ु

खानेकुराको 
प्रयोगबाट हनुे  
बेफाइदाहरु 

बताउन र स्थानीय 

कृवि उत्पादन 

(खानेकुराहरू) र 

आयालतत 

पोिणयिु कृवि 

उत्पादनको 
उपभोग गनुाको 
फाइदाहरु  

बताउन । 

 

• स्थानीय कृवि उपजबाट 

बनेको ववलभन्न खानेकुराहरू 

(खानाका पररकार) जस्तैः 
दाि, भात,  साग, गेडागडुी,  
तरकारी र ववलभन्न चाडपवामा 
बनाइने वा पकाइने 
पररकारहरू  फाइदा 

• बजार पसिमा पाइने पत्र ु

खानेकुराहरू वा कम 

पोिणयिु (जङ्क फुड) जस्तैः 
चाउचाउ, ववस्कुट, शचजबि, 

चक्िेट, कोक, जसु आददको 
र लतनको वेफाइदा 

• बजार वा पसिमा के के खानेकुरा,  
खाद्यान्न, तरकारी पाइन्द्छ भनेर 

ववद्याथीहरूिाई सोध्ने ।  ववद्यािय 

नशजकको पसि, बजारमा 
ववद्याथीहरूिाई अविोकन गना 
िैजाने र पसिमा िगेर ववलभन्न 

वकलसमका खानेकुराहरू (स्वस्थ एवं 

पत्र ुदवैु) देखाउने ।  

• पत्र ुखाना (जङ्क फुड) को अत्यलिक 

प्रयोगबाट स्वास्थमा परेका असर 

देशखने लभलडयो वा शचत्र देखाउने । 

• ववद्याथीहरूिाई कुन कुन खानेकुरा 
स्वस्थ खानेकुरा र  कुन कुन 

खानेकुरा पत्र ु खानेकुरा हो भनेर 

बझुाउने र पत्र ुखानेकुरा वकन सिैँ  
खान ुहुँदैन भनी बताउने  

• स्वस्थ खानेकुराहरू र पत्र ु

खानेकुराहरूको सूची बनाउने र 

स्वस्थ खानेकुरािाई ठीक र पत्र ु

खानेकुरािाई बेठीक शचन्द्ह 

• स्वस्थ खानेकुरा र  

पत्र ु

खानेकुराहरूको 
सूची वा वास्तववक 

नमूना 
• खाना, तरकारी, 

फिफूि सम्बन्द्िी 
बािबालिकािे 

बझु्न े पोस्टर, 

लभजअुि बािगीत, 

लभलडयो शक्िप, 

लडशजटि फोटो 
• माका र, सेतोपाटी, 

कापी वा न्द्यजुवप्रन्द्ट 

वा चाटा पेपर 

• स्वस्थ खानेकुरा र  पत्र ु

खानेकुराहरूको सूची 
बनाउन िगाउँने । 

• स्वस्थ र पत्र ु खानेकुरा 
बीचको मु् य लभन्नता 
छुटुयाउन िगाउँने । 

• िरमा तयार भएको 
खानेकुरा खान मन गछा 
वक गदैन वा पवहिे खान 

मन नपराउन े स्वस्थ 

खानेकुरा अवहिे खान मन 

गछा वक गदैन 

अलभभावकिाई सोध्ने । 

• ववद्याथीिे पत्र ु

खानेकुराहरू खाने बानी 
कम भएको छ, छैन भनी 
अलभभावकसँग सोध्ने । 

• ववद्याथीको ववद्यािय र िर 

लछमेकमा गने 

आनीबानीको आिारमा 
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िगाउन लसकाउने । 

• स्वस्थ खानेकुरा खानाको बारेमा 
पोस्टर वा शचत्र वा बािलभलडयो वा 
लभजअुि गीत मोवाइि (प्रोजेक्टर 

भएमा) देखाएर छिफि गने । 

• सम्भव भएमा नशजक भएको 
स्वास्थकमीिाई बोिाएर यस 

ववियमा एक सेशन पाठ लिन 

िगाउँने । 

• समूहमा ववद्याथीिाई स्वस्थ 

खानेकुराहरू र पत्र ुखानेकुराहरूको 
सूची बनाई प्रस्तलुत गना िगाउँने । 

मूल्याङ्कन गने । 

४. सदाचार, 

नैलतकता र 

सामाशजक 

मूल्यमान्द्यता 

४.१ आफून्द्दा 
ठूिािाई आदर, 

सम्मान गने, साइनो 
िगाएर बोल्ने र 

आफू सरह र 

सानािाई माया गना 
र अरुिाई 

लसकाउन । 

• आफ्नो पररवार, आफन्द्त, 

छरलछमेकी र ववद्याियमा 
कायारत ववलभन्न व्यशिसँगको 
साइनोहरू (स्थानीय 

चिनचल्ती र जालत समदुाय 

ववशेिको) 
• अलभवादन, स्वागत, लबदाइ गने 

शधदहरू (अङ ग्रजेी, नेपािी, 
मातभृािामा)  

• अलभवादन गने, लबदाइ गने, 

स्वागत (हाउभाउ) गने तररका 
• आफूभन्द्दा सानािाई माया 
गरेर बोिाउने, मायाि ु

व्यवहार गने, आफूसँग भएको 
खानेकरा ददने आदद । 

 

• ववद्याथीिाई कसको पररवारमा को 
को हनुहुनु्द्छ,? छरलछमेकमा, 
मामािरमा को को हनुहुनु्द्छ भनी 
आ–आफ्नो कापीमा एउटा कोिम 

बनाएर िेख्न िगाउँने । 

• साइनो अनसुार कसिाई कसरी 
अलभवादन गने भनेर अलभावादन गने 

शधद/तररका अको कोिममा िेख्न 

िगाउँने र पािैपािो प्रस्ततु गना 
िगाउँने  

• साइनो अनसुार कसिाई कसरी 
अलभवादन गने भनी सरि र सही 
शधद र तररका लसकाउने (अलभनय 

सहीत)  र आवश्यकतानसुार 
पषृ्ठपोिण ददने  

• शधद काडाहरू 

• स्वागत, 

अलभवादन, लबदाइ 

र अलतलथ 

सत्कारका दृश्य 

(लभलडयो), श्रव्य 

(अलडयो) 
सामग्रीहरु, 

शचत्रहरू, फोटोहरू 

र शधदहरू 

• सेतोपाटी, माका र  

• ववद्याथीहरुिाई ववलभन्न 

भलूमकामा अलभवादन, 

स्वागत, लबदाइ र अलतलथ 

सत्कारका अभ्यास गरेर 

देखाउन िगाउँने  
• ववद्याथीिे िर, 

छरलछमेकमा अलभवादन, 

स्वागत, लबदाइ र अलतलथ 

सत्कार गछा वक गदैन भनी 
अववभावकसँग सोध्ने । 

• अलभवादन, स्वागत, लबदाइ 

र अलतलथ सत्कार सम्बन्द्िी 
फोटो वा शचत्र वा 
लभलडयोहरू देखाएर 

सहीगित छुट्टाउन 
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• अलभवादन, स्वागत, लबदाइ गने 

शधदहरू नेपािी र अङ्ग्रजेी दबैु 

भािामा िेखी ववद्याथीिाई अभ्यास 

गराउने ।  

• आफ्नो पररवार, समदुाय अनसुार 

अलभवादन, स्वागत वा लबदाइ गने 

फरक मातभृािी शधद, तररका भए 

ववद्याथीिाई अववभावकसँग सोिेर 

िेखेर वा रेकडा गरेर ल्याउन 

िगाउँने र कक्षामा अलभनय गरेर 

देखाउन िगाउँने  
• आफन्द्त, नेपािी वा ववदेशी पयाटक 

आएमा कसरी स्वागत सत्कार गने 

भनी अलभनयद्वारा प्रस्तत गने र 

सोको अभ्यास गराउने । 

• आफूभन्द्दा सानािाई गने व्यवहार 

र लसकाउने कुराको बारेमा 
छिफि गने । 

• तल्िो कक्षाका भाइबवहनीहरूसँग 

लमिेर खेल्न े र उनीहरूिाई लमिेर 

खेल्न िगाउँने । 

िगाउँने  
• एक जनािाई पयाटकको 

भलूमका र अकोिाई 

स्थानीय व्यशिको भलूमका 
ददई कुनै एक ववियमा 
कुराकानी गना िगाउँने ।  

• ववद्याियमा ववद्याथीको 
वक्रयाकिापको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

 ४.२ राम्रो (असि) 

बोिी व्यवहार 

प्रदशान   गना (सभ्य 

शधद, साथीहरूसँग 

लमिनसार हनुे, 
सहयोग गने, लमिेर 

• दैलनक जीवनमा हनुे, गररने 
असि बानी र खराब 

बानीहरू (जस्तैः कक्षामा हात 

उठाएर बोल्ने, िाइनमा 
बस्ने, कसैिाई गािी नगने, 

निकेल्ने, पािैपािो बोल्न,े 

• दैलनक जीवनमा ववद्यािय, िर, 

बजार, सडक, बाटो, सावाजलनक 

स्थिमा गररने ववलभन्न गलतववलिहरू 

भन्न े र त्यसो गनुा ठीक वक बेठीक 

भनेर ववद्याथीिाई सोध्ने अथवा 
त्यस्ता वक्रयाकपाप गरेको शचत्र वा 

• राम्रो र नराम्रो बानी 
सम्बन्द्िी शचत्र वा 
फोटोहरू 

• शधद/मेटा काडा वा 
सोको िालग प्रयोग 

गना सवकने पेपर 

• िर, छरलछमेक, बजार, 

सडक, बाटो, बजार,  

ववद्यािय आददमा गनुा पने 

सही (ठीक) र गना नहनुे 
गित (बेठीक) 

वक्रयाकिापहरूको बारेमा  
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बस्न,े खेल्ने, 
रमाइिो गने आदद) 

बानीको प्रस्तलुत गना 
। 

अरुको सामान नलिने, वफताा 
ददने, गल्ती गरे सरी भनेर 

माफ माग्ने, अपशधद वा 
अशश् िि शधद नबोल्ने) 

• साथीहरूिाई सहयोग गने, 

लमिेर समूह तथा जोडीमा  

लभलडयो देखाउने त्यसो गनुा राम्रो हो 
वक नराम्रो हो भनेर सोध्ने । 

• राम्रो वा नराम्रो जे छ त्यसो गनुा 
हनु्द्छ वक हुँदैन भनी छिफि 

गराउने । नराम्रो हो भने के गनुा पछा 
भनी ववद्याथीिाई सोध्ने । असि 

आनीबानी र सही वक्रयाकिाप गना 
ववद्याथीहरूिाई सिैँ  प्रोत्सावहत गने 

। 

• ववद्याथीिे गनुा पने असि अनीबानी 
र गना नहनुे खराब आनीबानीको 
सूची समूहगत रुपमा तयार गना 
िगाई कक्षामा प्रस्ततु गना िगाउँने 
र वकन गने, वकन नगने भनी 
छिफि चिाउने । 

• ववद्याियमा गने ववद्याथीहरूको 
बानी व्यवहार अविोकन गरी 
आवश्यकतानसुार सम्झाउने, 
पषृ्ठपोिण ददने र प्रोत्सावहत गने । 

• सेतोपाटी, माका र भन्न ेर त्यसो गनुा ठीक वक 

बेठीक भनेर छुट्टाउन 

िगाउँन े

• आफूभन्द्दा साना 
भाइबवहनीहरुिे 

ववद्याियमा गरररहेका 
वक्रयाकापहरुको सूची 
बनाई सही वा गित के हो 
भन्न िगाउँने । 

• िरपररवार, ववद्यािय, 

साथीसिी, सावाजलनक 

ठाउँमा गने उशचत (सही) 
व्यवहार, आनीबानी 
अविोकनको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

 ४.३ समाजमा 
आफ्नो सांस्कृलतक 

तथा िालमाक 

परम्परा अनसुार 

बोिचाि तथा 
आदर सम्मान गरी 
बोल्न । 

 

• आफ्नो सांस्कृलतक तथा 
िालमाक परम्परा झल्कने 
खािका संवाद 

• अपररशचत व्यशि, स्वदेशी 
तथा ववदेशी 
पयाटकहरूसँगको सम्वाद   

• िर, टोि र ववद्याियमा 
पयाटकहरू आउँदा गने 

• आ-आफ्नो िर तथा छरलछमेकमा 
ठुिािे सानासँग र सानािे ठुिासँग 

कुराकानी गरेको श्रव्य/दृश्य 

सामग्री ववद्याथीहरुिाई सनुाउने वा 
देखाउने । 

• सो पश्चात ् सो संवादमा प्रयोग 

गररएको भािा शैिीको बारेमा 
छिफि गने ।यदद स्पष् ट भएन 

• ववद्याियमा भएको 
वाविाक, 

सांस्कृलतक वा 
औपचाररक 

कायाक्रममा 
अलतलथ सत्कार 

गरेको लभलडयो 
• सेतोपाटी, माका र 

• स्वदेशी वा ववदेश पयाटक 

आउँदा स्वागत, सत्कार 

गने तररका, प्रयोग गने 

शधद, शधदाविी  ठीक वा 
बेठीक के हो भनी शधद वा 
शचन्न िेखी छुट्टाउन 

िगाउँने । 

• ववद्याियमा ववशशष्ट अलतलथ 
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स्वागत, सत्कार भने अलभनय गरेर स्पष् ट पाररददने ।  

• ववद्याथीिाई उनीहरुको िरमा को 
को पाहनुा आउन ु हनु्द्छ, पाहनुा 
आउँदा तपाईँ, आमा, बबुा, हजरुबा, 
हजरुआमा, काका, दददी, दाज ुर अरु 

(यदद भएमा स्थानीय वा मातभृािामा 
जे भन्न े चिन छ) िे के कसरी 
स्वागत, सत्कार गनुाहनु्द्छ भनी 
सोध्ने । 

• ववद्याथीहरुिाई जोडी-जोडीमा 
ववभाजन गरी ववलभन्न भलूमकामा 
अलभनय गना िगाउँने । 

• अपररशचत स्वदेशी तथा ववदेशी 
पयाटकहरू वा आफ्नो समदुाय 

भन्द्दा बावहरका मालनसहरू आउँदा 
के कसरी बोल्ने, स्वागत, सत्कार 

गने बारेमा छिफि गरी 
उहाँहरूसँग कसरी बोल्ने, कसरी 
अलतलथ सत्कार गने भनेर लसकाउने  

• शधद/मेटा काडा वा 
सोको िालग प्रयोग 

गना सवकने पेपर 

• स्वदेशी, ववदेशी 
पयाटकहरूको 
फोटो 

वा ववदेशी पाहनुा आउँदा 
अलतलथ सत्कारको िालग 

सहभालगता भए नभएको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने । 

५. कृवि, जडीबटुी, 
पशपुािन,  पेसा 
व्यवसाय तथा 
उद्यमशीिता 

५.१ वैतेश्वरमा 
गररने कृवि 

गलतववलिहरू (जस्तैः 
खेत जोत्न,े खेत रोप्ने, 
मकै छने, िान 

गोड्न,े िान काट्न े

आदद) बारे बताउन 

र कृविउत्पादको 

वैतेश्वरमा हनुे ववलभन्न कृवि वक्रया 
किापहरू जस्तैः खेत जोत्न,े खेत 

रोप्न,े मकै छने, िान गोड्ने, िान 

काट्ने आदद 

वैतेश्वरमास्थानीय रुपमा 
उत्पादन हनुे  ववलभन्न अन्नबािी, 
दिहन, तेिहन, तरकारी र 

फिफूिहरू 

ववलभन्न स्थानीय कृवि गलतववलिहरूको 
फोटो,  छोटो लभलडयो रेकडा गरेर 

देखाउने । त्यसबारे छिफि गने र 

त्यस्तो कृवि वक्रयाकिाप ववद्याथीको 
िरपररवारिे, छरलछमेकीिे गछान ्वक 

गदैनन ्भनी सोध्ने । यस्ता 
वक्रयाकिाप के कसरी गररन्द्छ भनी 
सोध्ने र सो कुरा समूहमा छिफि गरी 

वास्तववक अन्न, 

दिहन, 

तरकारीहरूको नमूना, 
पेशन्द्टङ शचत्र, 

फोटो, अलडयो, लभलडयो 
सेतोपाटी, माका र 

शधद/मेटा काडा वा 
सोको िालग प्रयोग गना 

वैतेश्वरमा गररने खेतीबािी 
(कृवि उत्पादन)  (खाद्यान्न, 

तरकारी, दिहन, तेिहन, 

फिफूि) को सूची तयार गना 
िगाउँने । 

कृवि वक्रयाकिाप र त्यसबाट 

हनुे कृवि उत्पादनहरूको जोडा 
लमिाउन वा वाक्यमा खािी 

५ 
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सूची बनाई सो काया 
गने तररका बताउन 

। 

 

िेख्न िगाउँने । 

समूहको टोिी नेतािाई आ-आफ्नो 
समूहको लनष्किा प्रततु गना िगाउँने  
ववद्याथीिाई िरबाट ववलभन्न स्थानीय 

कृवि उपजको एक-एक वटा नमूनाको 
रुपमा ल्याउन िगाउँने । प्रत्येक 

नमूनाको नाम र त्यसको उपयोग गने 

तररका कागजमा िेखेर कक्षामा 
डोरीमा झयुाएर राख्न िगाउँने । 

 

सवकने पेपर ठाउँ भना िगाउँने ।  

ववद्याियमा वा तोवकएको 
ठाउँमा गररने   ववरुवा संरक्षण 

सम्बन्द्िी कामका 
संिग्नताको आिारमा 
मूिाङ्कन गने । 

५.२ वैतेश्वर गा. पा. 
मा गररने पशपुािन 

सम्बन्द्िी 
गलतववलिहरू (जस्तैः 
कुखरुा-बाख्रा पाल्ने, 
गाईभैँसी पाल्ने, दही, 
मोही, शिउ बनाउन े

आदद) मध्ये 

कशम्तमा ८ वटाको 
बारेमा बताउन र 

कशम्तमा ३ वटाको 
आवश्यकता र 

हेरचाह गने सामान्द्य 

तररका बारे 

छोटकरीमा भन्न । 

वैतेश्वर गा. पा. को आफू बसोबास 

गने ठाउँमा पाल्ने पशपंुक्षीहरूको 
जस्तैः  कुखरुा, हाँस, खसीबाख्रा, 
भेडा, गाईगोरु, राँगा भैँसी, सुँगरु, 

बिुर, खच्चड, िोडा, मौरी 
आददको हेरचाह  

ती पशपंुक्षीहरूको उपयोग वा 
प्रयोग 

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो िरमा के के 

पशपंुक्षी पािेको छ र ती पशपंुक्षीहरूिे 

के ददन्द्छ वा केको िालग  पािेको हो 
छिफि गने । 

पशपंुक्षीको सूची, त्यसबाट पाइन े

कुराहरू, ती राख्न ेवा बस्ने िर वा 
ठाउँको सूची बनाई जोडा लमिाउन 

िगाउँने । 

यस सम्बन्द्िी सान्द्दलभाक बाि लभलडयो 
गीत मोवाइिमा डाउनिोड गरी 
ववद्याथीिाई देखाई छिफि गराउने र 

सामूवहक नाचगान गराउने  
तपाईँहरूको िरमा पािेको कुन 

पशपंुक्षी कहाँ राख्न ेगरेको छ भनी 
पशपंुक्षीको सूची बनाउँदै सोध्ने । 

ववद्याथीहरूिे भनेको जवाफ सङ्किन 

गदै िरेि ुपशपंुक्षी राख्न ेठाउँ (िर) को 
नाम िेशखददन े। यसको जोडा लमिाउने 

िरेि ुपश ुपंक्षीहरूको 
पेशन्द्टङ शचत्र, 

फोटो, अलडयो, लभलडयो 
सेतोपाटी, माका र 

शधद/मेटा काडा वा 
सोको िालग प्रयोग गना 
सवकने पेपर 

आफ्नो िरमा बाख्ररा-खसी, 
गाईगोरु, राँगाभैँसी, कुखरुा, 
हाँस, बिुर, परेवा कसरी 
पािेको छ भन्न िगाउँने 
के-के का िालग कुन-कुन 

पशपंुक्षी पालिन्द्छ िेख्न 

िगाउँने । 

िरमा पशपंुक्षी पािेको भए 

आमाबबुािाई के कसरी, 
कवहिे सहयोग गने गरेको छ 

वा छैन भनेर बताउन िगाउँने 
। 

कक्षा, ववद्याियमा र िरमा 
गरेको वक्रयाकिापको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने । 

५ 
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वा खािी ठाउँ भने गहृकाया वा 
कक्षाकाया गराउने । िरमा पािेको 
पशपंुक्षीिाई दानापानी गना 
अलभभावकिाई सहयोग गना िगाउँने  
आफ्नो िरमा पािेको (सो नभएमा 
लछमेकी वा आफन्द्तको िरमा पािेको) 
पशपंुक्षीको शचत्र बनाई त्यसको बारेमा 
कक्षामा अगालड गई वणान गना िगाउँने  

५.३ वैतेश्वर गा. पा. 
मा भएका कुनै पाँच 

वटा जडीबटुी हरु 

(जस्तै वनमारा, 
लततेपाती, 
मिायलगरर, बोझो, 
ठुिो आ्ता) को 
उपयोग बताउन र 

संरक्षण गना वा 
गराउन 

अलभभावकिाई 

सिाउन ।  

वैतेश्वर गा.पा.लभत्र उपिधि हनुे 
िर वरपर पाइन ेजडीबटुीहरु 

आफ्नो वरपर पाइने जडीबटुीहरु 

सङ्किन गरी कक्षाकोठामा लनम्न 

लिशखत बुँदामा केशन्द्रत भई ववलभन्न 

समूह बनाई छिफि गना िगाउँने र 

सोको प्रस्तलुत गना िगाउँने ।  

•  यसको बनोट 

•  यसको उयोग  

• यसिाई िगाउँने, हकुााउने वा 
संरक्षण गने तररका 

• यसिाई भण्डारण गने तररका  
ववद्याथीहरूिाई आवश्यक परेको 
खण्डमा सहयोग गने । 

ववद्याियिे तोकेको ठाउँमा 
ववद्याथीिाई कशम्तमा एउटा जडीबटुी 
िगाउन िगाई लनयलमत गोडमेि र 

संरक्षणं गना िगाउँने र सो 
वक्रयाकिापको अविोकन गने । 

जडीबटुीको नमनुा 
सङ्किन 

कुनै पाँचवटा प्रचलित 

जडीबटुीको नाम सोध्ने । 

प्रत्येक जडीबटुीको शचत्र 

देखाई त्यसिाई िगाउँने र 

भण्डारण गने तररका सोध्ने । 

 प्रत्येक जडीबटुीको नाम र 

उपयोग जोडा लमिाउन 

िगाउँने ।  

ववद्याियिे तोकेको ठाउँमा 
कशम्तमा एउटा जडीबटुी 
िगाई लनयलमत गोडमेि र 

संरक्षणं गना िगाउँने र सो 
वक्रयाकिापको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

३ 

 ५.४ वैतेश्वर गा. पा. 
का मालनसहरूिे 

वैतेश्वरबासीिे गने वा अपनाएका 
ववलभन्न वकलसमका पेसा तथा 

ववद्याथीहरुिाई मन पने पेसा व्यवसाय 

कुन हो र वकन भनी सोध्ने? 

स्थानीय स्तरमा भएका 
पेसा व्यवसाय, 

स्थानीय स्तरमा भएका पेसा 
व्यवसाय, कायास्थि र संिग्न 

५ 
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गने ववलभन्न पेसा 
व्यवसायहरू मध्ये 

१० वटाको नाम 

भन्न र कुनै ३ 

वटाको िालग 

आवश्यक पने ज्ञान 

लसपको बारेमा 
छोटकरीमा बताउन 

। 

व्यवसायहरू जस्तैः  कृवि 

(खेतीपाती, पशपुािन), पसि, 

होटि/खाजािर, वैदेशशक 

रोजगारी, जालगर (शशक्षण, 

लनजामलतको जालगर, प्रहरी, सेना 
आदद), लसपमूिक (लसकमी, 
डकमी, मजदरुी, वाइररङ, पेशन्द्टङ 

आदद) 

उनीहरुिे रोजेको पेसा व्यवसाय गना के 

कस्तो लसप चावहन्द्छ होिा भनी 
छिफि गराउने र सो ज्ञान लसप 

कहाँबाट प्राप्त हनु्द्छ भनी सोध्न े। 

मेटा काडामा िेखेका पेसा व्यवसायको 
नाम र त्यसका िालग आवश्यक ज्ञान 

लसपिाई बोडामा टाँसेर छिफि गने । 

ववद्यािय वररपरर भएका ववलभन्न पेसा 
व्यवसायमा अविोकन भ्रमण गराउने र 

स्थानीय व्यशिहरू भएको पेसा 
व्यवसायको बारेमा पररशचत गराउने । 

अविोकन भ्रमणपलछ ववद्याथीहरूसँग 

छिफि गने । 

अविोकन गरेको वा देखेको स्थानीय 

व्यवसाय, उद्योगको शचत्र बनाई सोको 
बारेमा मौशखक रुपमा वणान गना 
िगाउँने । 

स्थानीय स्तरमा भएका पेसा व्यवसाय, 

कायास्थि र संिग्न व्यशिहरूको 
नेपािी, अङ्ग्रजेी र स्थानीय शधदाविी 
भए त्यसमा पलन लसकाउने । 

आफूिाई मन पने पेसा कुन हो र वकन 

भनी सोध्ने । त्यसको िालग मेहेनत 

गरी पढ्न ुपने र असि आनीबानीको 
ववकास गनुापने बताउने, र अन्द्तमा सबै 

पेसा व्यवसाय समान, महत्त्वपूणा र 

सम्मानजनक हो भनी उदाहरण ददँदै 

कायास्थि र संिग्न 

व्यशिहरुको शचत्र, 

फोटो, अलडयो, लभलडयो 
सेतोपाटी, माका र 

शधद/मेटा काडा वा 
सोको िालग प्रयोग गना 
सवकने पेपर 

व्यशि (पेसाकमी) हरूको 
शधदाविी सूची बनाई जोडा 
लमिाउन िगाउँने  वा 
सान्द्दलभाक वाक्य बनाई खािी 
ठाउँ उपयिु शधद छानेर भना 
िगाउँने ।  

आफनो िर, ववद्यािय 

आसपास, बाटो वा नशजकको 
बजारमा अविोकन गरेको ५ 

वटा पेसा व्यवसायको बारेमा 
भन्न वा िेख्न िगाउँने । 
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बझुाउने । 

६. स्थानीय ज्ञान, 

लसप तथा प्रववलि 

६.१  वैतेश्वर गा. पा. 
मा ववगत र 

वतामानमा 
अपनाएको ववलभन्न 

वकलसमको स्थानीय 

लसप तथा प्रववलिहरू 

मध्ये १० वटाको 
लसप तथा प्रववलिहरु 

शचन्न र त्यसको 
बारेमा कशम्तमा 
२० वाक्यमा िेख्न 

। 

वैतेश्वरको स्थानीय ज्ञान, लसप र 

प्रववलिहरू  

ती ज्ञान, लसप र प्रववलिबाट बनेका 
वा तयार गररएका िरायसी 
दैलनक प्रयोजनको िालग, 

सामाशजक एवं संस्कृलतक 

कायाका िालग आवश्यक पने 

वस्त ुतथा सरसामानहरू 

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो िरमा काठ, 

बेतबाँस, ढुिा, फिाम, तामा, वपत्ति, 

काँसबाट बनेका के-के सामानहरू छन ्

भनी कापीमा सूचीबद्ध गरी िेख्न 

िगाउँने र पािैपािे भन्न िगाउँने । 

ती सामान कसिे बनाएका र कसरी 
बनाएको हो भनी प्रश्नोत्तर गने ।  

सम्पूणा सामान आफ्नै िरमा बनेको, 
िरमा होइन तर वैतेश्वरमास बनेको र 

त्यो भन्द्दा बावहरको बजारबाट ल्याएको 
गरी ३ समूहमा छुयाउन िगाउँने ।  

स्थानीय सरसामानहरूको शचत्र, 

कागजको नमूना (क्राशफ्टङ) बनाउन र 

रङ िगाउन िगाउँने  र सोको प्रदशानी 
गना िगाउँने । 

स्थानीय ज्ञान, लसप र प्रववलिमा बनेका 
सरसामान,  र लनमााणको फाइदा बारेमा 
सरि भािामा उदाहरण ददई बझुाउने र 

यस्ता सरसामानको प्रयोग गना सके 

आत्मलनभार हनु सवकने भनी यस्ता 
सामानको प्रयोग गना प्रोत्सावहत गने  

यस्ता स्थानीय सरसामान, औजार 

आददको बारेमा कक्षामा प्रस्ततुीकरण 

गराउने । 

सामानका केही उदाहरणहरूः 
बेतबाँसका सामानहरू जस्तैः डोको 

स्थानीय ज्ञान, लसप र 

प्रववलि प्रयोग गरी 
बनाइएको िरेि ुतथा 
कृवि सामग्री, 
औजारहरूको सशचत्र 

सूची, फोटो र 

नमूनाहरू 

क्राशफ्टङ गने रिीन 

कागज, कैँ ची, स्केि 

आदद  

रङ भने स्थानीय 

सामानहरूको सादा 
शचत्रहरू 

काठ र बाँसबाट बनेका िरमा 
भएका १० वटा सामानको 
नाम िेख्न िगाउँने । 

स्थानीय रुपमा काठ, बाँस, 

ढुिाबाट बनेका िरेि ुतथा 
कृवि सामग्री र औजारको शचत्र 

र नाम जोडा लमिाउन वा 
वाक्यमा खािी ठाउँ भना 
िगाउँने । 

ववलभन्न सामान, वस्तकुो सूची 
वा शचत्र ददएर स्थानीय सामान 

भए ठीक र आिलुनक वा 
आयालतत सामान भए बेठीक 

शधद वा शचन्द्ह िेख्न िगाउँने 
। 

स्थानीय सामानहरूको सादा 
शचत्रहरूमा रङ भरी नाम िेख्न 

िगाउँने । 

कुनै १० वटा 
सामान/औजारहरु के को 
िालग उपयोगी हनु्द्छन ्भनी 
सोध्ने । 

वैतेश्वरमा प्रचलित स्थानीय 

प्रववलि र आिलुनक वा 
आयालतत सामान लबचको 
फरक िेख्न िगाउँने । 

१५ 
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नाम्िो, नाङ्िो, थनु्द्से आदद  

काठबाट बनेका सामानहरू जस्तैः 
ठेकी, दिेुरो, ढुङ्ग्रो, मदानी, वपरा, मढुा, 
वढकी  
काठबाट बनेका िरेि ुतथा कृवि 

औजारहरू, जस्तैः हिो, जवुा, दाँते, दाँदे, 

डल्िेठो, काठको बाकस (सन्द्दकु), 

कािोपाटी, झ्यािढोका, ओखि, वढकी 
ढुिाबाट बनेको सामान जस्तैः लसिौटो, 
िोहोरो, चनौटो, जाँतो 
स्थानीय स्तरमा  बनेका फिाम, तामा र 

अन्द्य िातकुा िरेि ुतथा कृवि 

औजारहरू, जस्तैः खकुुरी, हँलसया, 
कुटो, कोदािो, ओदान आदद के के छन ्

ववद्याथीिाई सोध्ने र सूची बनाएर 

यसको महत्त्व बझुाउने । 

फिामे ओदान, ढुिामाटोको िर, छपट 

(ढुिा)को छाना, बाँसको सामान, वढकी, 
जाँतो, पानीिट्ट, ढुिाको पखााि, बार 

बाने, कुिो, काठको सामान बनाउने 
कामहरूस्थानीय ज्ञान, लसप र प्रववलिमा 
आिाररत हो भनी बझुाउने । आिलुनक 

ज्ञान, लसप र प्रववलिको ववकास वा 
उपिधिता हनु ुअगालड यी सबै यी ज्ञान, 

लसप र प्रववलिको प्रयोग गरी स्थानीय 

जनजीवन चिेको र हाम्रा आवश्यकता 
पूरा भएको कुरा (महत्त्व) िाई सहज र 
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सरि ढििे बझुाउने । 

७. मातभृािा, 
संस्कृलत र  चाडपवा  

७.१  आफ्नो 
मातभृािामा आफ्नो 
र िरपररवारको 
पररचय ददन र 

िरपररवारमा 
बोलिन ेकशम्तमा 
२०० शधदहरू  
प्रयोग गना, 
कशम्तमा २० वटा 
वाक्य बनाउन र 
१ देशख ५० 
सम्मका अङ्क भन्न 
। 

वैतेश्वर गा. पा. मा बसोबास गने 

ववलभन्न जालत, जनजालतहरूको 
सूची 
उनीहरूको मातभृािाको सूची 
मातभृािामा सामान्द्य पररचय ददन े

र िरपररवारको बारे बताउने 
वाक्यहरू (कशम्तमा  २० वाक्य) 

शरीरका बावहरी अिहरू (जस्तैः 
नाक, कान, आखँा, िाँटी, 
टाउको, गािा, शचँउडो, लनिार, 

हात, खटु्टा, ढाड, कम्मर, िुडँा, 
औिँा, कपाि आदद)   

मातभृािामा अलभवादन, पररवार 

लभत्र र नशजकको आफन्द्त 

साइनो, १ देशख ५० अङ्क गणना,  
िर पररवारमा बोल्ने (बारम्बार 

प्रयोग हनुे संज्ञा, वक्रया, सवानाम, 

ववशेिण जन्द्य शधदहरूको सूची 
(कशम्तमा २०० शधदहरु) 

वैतेश्वर गा. पा.  क्षेत्रमा बसोबास गने 

ववलभन्न जालत, जनजालतहरूको सूची 
तयार गने (आफ्नो मौलिक वेशभिूा वा 
पवहरन िगाएको) र पसु्तकाियमा 
रा् ने। त्यसिाई कक्षामा ल्याई 

प्रदशान गरी ववद्याथीिाई आ-आफ्नो 
जालत, समदुाय के हो भनी भन्न िगाउँने  
आफ्नो साथी र लछमेकीहरू कुन कुन 

जालत, समदुायका छन ् िेख्न िगाउँने वा 
िेखेर ल्याउन गहृकाया ददने । सबै 

जालतसमदुाय बराबर हो भन्न ेकुरा 
बझुाउने (जातीय भेदभाविाई 

दरुुत्साहन हनुे कुनै पलन कुरा वा काया 
गना गराउन नहनुे)  
ववद्याथीहरूको आ-आफ्नो मातभृािामा 
पररचय ददने सामान्द्य वाक्यहरू 

अलभभावकहरूबाट लिने (सम्भव भएमा 
नेपािीिाई सम्बशन्द्ित मातभृािामा 
भ्वाइस रेकडा गना िगाउँने) र त्यही ं
अनसुार सही उच्चारण सहीत भन्न 

िगाउँने । पररचय गने वाक्यहरू 

(जस्तैः मेरो नाम ...... हो ।   मेरो िर ..... 

प्रदेश, ...... शजल्िा ..... गा. पा. ...... नम्बर 

वडा ...... टोिमा पछा । म..... बिाको 
भए।ँमेरो बबुा/आमा/दाज/ुभाइ/दददी 
....... को नाम ... हो । म .... ववद्याियमा 

स्थानीय जालत, 

समदुाय अनसुारको 
मौलिक (सांस्कृलतक) 

वेशभिूा र गरगहना  
ववलभन्न मातभृािाको 
शधदकोश  

अङ्क, शधद, पररवारका 
सदस्य तथा 
नातासम्बन्द्िको चाटा  
सेतोपाटी, माका र 

मोबाइि रेकडार 

स्थानीय जालत, समदुाय 

अनसुारको मौलिक 

(सांस्कृलतक) वेशभिूा र 

गरगहनाको नाम र सम्बशन्द्ित 

जातीजनजालतको सूची बनाई 

जोडा लमिाउन ददन े।  

मातभृािाबाट १० वाक्यमा 
आफ्नो पररचय ददन िगाउँने 
वा पररचयात्मक प्रश्नोत्तर गने 

। 

अलभवादन, लबदाइको हाउभाउ 

(सङे्कत) गरी ववद्याथीिाई 

आफ्नो मातभृािामा भन्न 

िगाउँने । 

पररवार र आफन्द्तहरूिाई 

िगाइने साइनो मातभृािामा 
भन्न वा िेख्न िगाउँने ।  

१ देशख २० सम्मको अङ्क,  

शरीरका अिहरू मातभृािामा 
भन्न िगाउँने । 

सामान्द्य र बोिचािमा भएको 
मातभृािी शधदहरू भन्न 

िगाउँने । 

१० 
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पढ्छु । म .... कक्षामा पढ्छु । मेरो 
ववद्यािय .... मा पछा । मिाई .... गना 
मन पछा । मेरो बबुा/आमा/दाज/ुदददी 
...... हो । उहाँिे ..... गनुा हनु्द्छ । हाम्रो 
िरको मु् य आयस्रोत... हो । हामीिे 

यो पेसा/व्यवसायबाट .... आम्दानी गछौँ 
.... ) आफ्नो मातभृािामा भन्न िगाउँने ।  

पररचय ददने, अलभवादन गने शधद, 

शधदाविीहरू ववलभन्न मातभृािामा 
िेखेर पसु्तकािय वा कक्षाको राख्न ेर 

मातभृािी ववद्याथीिाई भन्न िगाउँने । 

त्यसरी नै आ-आफ्नो मातभृािामा १ 

देशख ५० सम्म अङ्क गन्ने शधदहरू 

सामूवहक रुपमा तयार गरी कक्षामा 
झणु्याउने र नेपािी तथा आ–आफ्नो 
मातभृािामा िेख्न र भन्न िगाउँने । 

शरीरको मु् य अिहरू, िरपािवुा 
पशपंुक्षी र िरायसी सरसामानहरू,  

पररवारलभत्र र नशजकको 
आफन्द्तहरूिाई िगाइने साइनो आदद 

शधदहरू नेपािीमा िेशखददने र 

त्यसिाई मातभृािामा िेखेर ल्याई 

कक्षामा प्रस्ततु गना िगाउँने । 

शरीरका अि, िरपािवुा पशपंुक्षी र 

िरायसी सरसामानको नाम मातभृािामा 
भन्न र िेख्न िगाउँने । 

७.२ वैतेश्वरमा वैतेश्वर गा पा  क्षेत्रमा बसोबास कक्षाकोठा वा पसु्तकाियमा वैतेश्वरका सबै जालत, ववद्याियको सांस्कृलतक ५ 
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बसोबास गने ववलभन्न 

जालत, जनजालत 

ववशेिका स्थानीय 

सामाशजक संस्कार 

र संस्कृलतको बारेमा 
बताउन, आ-आफ्नो 
वेशभिूा शचनी सो 
िगाउँने चाडपवा वा 
संस्कारको महत्त्व 

बताउन ।   

गने ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरूको मौलिक पवहरन 

(वेशभिूा, गरहना)  
स्थानीय सामाशजक संस्कारहरू 

मध्ये केही शभुकमा (जस्तैः 
न्द्वारान, पास्नी, छेवर, गन्द्यूचोिी 
ददने, व्रतबन्द्ि, वववाह आदद) वा 
मतृ्य संस्कार मध्ये कुनै ३ को 
बारेमा केही कुरा बताउन । 

वैतेश्वरका ववलभन्न जातीजनजालतहरूको 
मौलिक वेशभिूा, गरगहना िगाएको 
मवहिा र परुुि वा केटा र केटीको 
एक-एक जोडीको शचत्र वा फ्िेक्स 

वप्रशन्द्टङ फोटो रा् ने र ववद्याथीिाई 

अविोकन गराई सोको पवहचान 

गराउने । 

ववद्याथीहरुिाई उनीहरुको जातजालत 

लमल्ने गरी समूहमा ववभाजन गने र ३ 

वटा शभुकायाको बारेमा िे् न िगाउँने 
र कक्षाकोठामा प्रस्ततु गना िगाउँने  
हरेका जातीजनजालत ववशेिको मौलिक 

वेशभिूा र गहनाको नाम के हो र 

कस्तो कायामा त्यसको प्रयोग हनु्द्छ 

भनी आफ्नो अलभभावकसँग सोिेर 

कापीमा िेखेर ल्याउन िगाउँने र 

पािैपािो प्रस्ततुीकरण  गना िगाउँने 
। 

सबैको सांस्कृलतक वेशभिूा उशत्तकै 

उत्कृष्ट, आकिाक, मौलिक, पवहचान 

ददने र मौलिक छ र एकअकााको 
वेशभिूाको कदर गनुा पने कुरा 
लसकाउने ।  

ववद्याियको सांस्कृलतक कायाक्रममा 
कक्षागत रुपमा स्थानीय सामाशजक 

संस्कार चािचिन, ववलभन्न मौलिक 

संस्कृलत, वेशभिूा र आभिूण (नक्किी 

जनजालतहरूको 
मौलिक वेशभिूा, 
गरगहना िगाएको 
मवहिा र परुुि वा 
केटा र केटीको एक-

एक जोडीको   
स्थानीय क्षेत्रमा गररने 
शभुकायाको लभलडयो 
सामग्री 
फ्िेक्स वप्रशन्द्टङ फोटो  
क्राशफ्टङ गने रिीन 

कागज, कैँ ची, स्केि, 

किर साइनपेन आदद 

कायाक्रममा प्रदशान हनु े

सांस्कृलतक झाँकीमा 
ववद्याथीको आफ्नो मौलिक 

वेशभिूामा सहभालगता 
देखाएको र आ-आफ्नो जालत, 

समदुायको मौलिक सामाशजक 

संस्कार, संस्कृतीजन्द्य प्रदशान 

वा प्रस्ततुीकरणमा सहभालगता 
भएको बारेमा भन्न िगाउँने । 

आ-आफ्नो जालत, समदुायको 
वववाह, पास्नी, व्रतबन्द्ि, छेवर 

वा गनु्द्य ुचोिी ददन ेजस्ता 
ववद्याथी आफूिे सहभागी 
भएको वा देखेको कुनै ३ को 
मनाउने तररका र महत्त्व 

बताउन िगाउँने । 

ववद्याथीहरुिाई उनीहरिे 

देखेका वा सनुेका मतृ्य ु

संस्कारका बारेमा भन्न 

िगाउँने । 
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वा नमूना) सम्बन्द्िी झाँकी प्रदशान गना 
िगाउँने । 

स्थानीय चिन अनसुार हनुे आफूिे 

भाग लिएको चाडपवाको बारेमा छोटो 
कथा बनाएर सनुाउने, छिफि गने र 

सो पाठ सम्बन्द्िी गहृकाया बनाएर ददने  
लभलडयोको माध्यमबाट ववलभन्न चाडपवा 
तथा मतृ्य ुसंस्कारको बारेमा स्पष्ट पाने  

ववद्याथीको आफ्नो पररवार, आफन्द्त र 

लछमेकमा भएको वववाह, पास्नी, 
व्रतबन्द्ि, छेवर वा गनु्द्य ुचोिी ददने 
जस्ता शभुकायाको बारेमा देखेको कुरा 
प्रस्ततु गना िगाउँने । 

७.३  वैतेश्वर 

गाउँपालिकामा 
बसोबास गने ववलभन्न 

जालत, 

जनजालतहरुिे 

मनाउन ेसाझा 
चाडपवाहरूको सूची 
बनाई कुनै दईुको 
मनाउन ेतररका र 

महत्त्व बताउन। 

वैतेश्वर गाउँपालिकामा बसोबास 

गने मालनसहरुिे मनाउने साझा 
चाडपवाहरू 

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो गाँउिरमा 
मनाइने कुन कुन चाडपवा मन पछा,  
वकन मन पछा, ती चाडपवामा के के 

गररन्द्छ भनी सोध्ने र छिफि गने । 

वैतेश्वरमा प्रचलित चाडपवाको शचनारी 
तयार गरी पाठ बनाई पढाउने वा 
अलडयोलभजअुि रेकडा (शक्िप) वा फोटो 
सङ्किन गरी ववद्याथीिाई देखाउने र 

छिफि गराउने । 

वैतेश्वरमा मनाइने मु् य चाडपवाहरूको 
नाम िेख्न िगाउँने । 

वैतेश्वरमा मनाइने साझा चाडपवा के के 

हनु फोटो/अन्द्य सामग्री हेरी शचन्न 

िगाउँने र लतनीहरु कसरी मनाईन्द्छ 

वैतेश्वरमा प्रचलित 

चाडपवाको शचनारी 
लभलडयो रेकडा (शक्िप) 

शचत्र, वा  चाडपवा 
मनाएका तस्वीरहरु 

सेतोपाटी, माका र 

वैतेश्वरमा मनाइने साझा 
चाडपवाहरूको नाम िेख्न 

िगाउँने । 

ववद्याथीहरुिाई ददइएको 
मध्ये आ-आफ्नो मन पने 

चाडको बारेमा एक पेज िेख्न 

िगाउँने । 

उनीहरुिाई मन पने कुनै ३ 

चाडपवा मनाउने तररका र 

सोको महत्त्व भन्न िगाउँने । 

५ 
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शचत्र वा लभलडयो सामग्रीको माध्यमबाट 

प्रस्ट पाररददने । 

८. स्थानीय 

खेिकुद, मनोरञ्जन 

र किा सावहत्य 

८.१  वैतेश्वर गा. पा. 
मा प्रचलित 

खेिकुदहरूको 
सूची बनाई कशम्तमा 
५ वटा खेि  
खेल्न । 

वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित 

खेिकुदहरू जस्तैः फुटबि, 

हाईजम्प, िङजम्प, कपदी, 
डण्डीववयो, रुमाि िकुाई, 

लसन्द्का िकुाई, शचँ मसुी शचँ, हात्ती 
िखेटाई, बािचाि, डोरी नाघ्ने,  
डोरी तान्ने,  वपटी,  ररिेदौड,  

वहसाब दौड आदद  

खेि खेल्ने ववलि वा तररका 

ववद्याथीहरुिाई कुन कुन खेि खेल्न 

मनपछा, के के खेि खेल्न आउँछ भनेर 

सोध्ने र  वैतेश्वर गा. पा. मा पवहिेदेशख 

प्रचिनमा रहेका ववलभन्न वकलसमका 
खेिहरूको बारेमा शचत्र देखाएर 

जानकारी गराउने । 

ववद्याथीको शारीररक, अवस्था, 
खेिमैदान वा कक्षाकोठा, ववद्याथी 
सङ््या र आवश्यक खेि सामग्री 
उपिधितािाई मध्यनजर गरेर 

समूहमा खेल्न ेखेिहरू खेिाउने 
(हप्ताको १ पटक सकेसम्म ववदाको 
अशिल्िो ददन) सामूवहक खेि खेिाउने 
र खेि खेिाउन ुपूवा आवश्यक खेि 

सामग्रीहरू, खेिको लनयम, समयावलि, 

अनशुासन, साविानी अपनाउन ुपने 

कुरा, त्यो खेि खेल्दाको फाइदा आदद 

बारेमा ववद्याथीिाई बझुाउने र खेि 

समाप्त भएपलछ बािबालिको अनभुव, 

खेिबाट लसक्न ुपने सन्द्देश बारे बताउने  
िर लभत्र खेलिने खेि र िर बावहर 

खेलिने खेिहरू छुयाएर ववद्याथीिाई  

(सम्भव भएमा लभलडयो देखाएर) 

बझुाउने र दवैु वकलसमका केही खेिहरू 

खेिाउने । 

खेि अनसुार खेि 

सामग्रीहरू 

खेिमैदान वा कक्ष र 

सोको तयारी  
प्राथलमक उपचार 

सामग्री बाकस  

खेिको लनयम िेख्न ेर 

नलतजा (स्कोर) िेख्न े

सेतोपाटी वा चाटा पेपर 

वा न्द्यजु पेपर 

कशम्तमा १० वटा प्रचलित 

खेिको नाम भन्न िगाउँने । 

कशम्तमा ५ वटा खेि खेल्न 

िगाउँने । 

एकि, जोडी र सामूवहक 

खेिहरूमा बािबालिकाको 
सहभालगता अविोकन गने । 

िरलभत्र र िरबावहर खेलिने 
कशम्तमा १० खेिहरूको नाम 

भन्न िगाउँने । 

ववद्याियमा खेिेको आिारमा 
ववद्याथीको मूल्याङ्कन गने । 

५ 
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खेि खेिाउँदा सबैिाई पािैपािो 
नेततृ्वको अवसर ददने, फरक क्षमता 
भएका बािबालिकाहरूिाई पलन 

समावेश गना सवकने खेिहरू खेिाउन े

र उनीहरूिाई पलन सक्ने भलूमका ददने  
ववद्याियको वाविाकोत्सव तथा अन्द्य 

कायाक्रममा ववद्याथीहरूको सहभालगता 
जनाउन प्रोत्सावहत गने। 

८.२  वैतेश्वर गा. पा. 
मा प्रचलित 

खेिकुदहरूको 
महत्त्व बताउन। 

खेिकुदको महत्त्व झल्कने 
लनवन्द्ि वा कथा 

ववद्याथीिाई खेिकुदको महत्त्वको 
बारेमा सोध्ने ।  

खेिकुदको महत्त्व झल्कने िेख वा 
श्रव्य वा श्रव्य-दृश्य फाईि प्रस्ततु गरी 
छिफि गराउने । 

अन्द्त्यमा  खेिकुदको महत्त्व बुँदागत 

रुपमा प्रस्ततु गने ।  

खेिकुदको महत्त्व 

झल्कने िेख वा श्रव्य 

वा श्रव्य-दृश्य फाईि 

खेिकुदको महत्त्व बाताउन 

िगाउँने । 

 

८.३  वैतेश्वर गा. पा. 
मा प्रचलित 

िोकगीत र 

िोकनतृ्यहरू मध्ये 

कशम्तमा ७/७ 

वटाको नाम 

बताउन र कशम्तमा 
५ वटा िोकगीत 

गाउन र सोको िोक 

नतृ्य प्रदशान गना। 

वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित 

िोकगीतहरू जस्तैः दोहोरी, तीज 

गीत, देउसीभैिो, रत्यौिी, असारे, 

झ्याउरे, तामाङ सेिो,  जहुारी, 
भजनकृतन, आदद 

प्रचलित िोकनतृ्यहरू जस्तैः  
मारुनी, रत्यौिी, देउसी भैिो, 
स्याब्र,ु   बािन आदद 

िोक नतृ्य गने तररका 

वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित 

िोकगीतहरू जस्तैः दोहोरी, तीज गीत, 

देउसीभैिो, रत्यौिी, असारे, झ्याउरे, 

तामाङ सेिो,   जहुारी, भजनकृतन आदद 

मध्ये मु् य-मु् य िोकगीतका नाम 

बािबालिकािाई िेखाइददने । 

ती मध्ये सबैिे सनुे देखेका िोकगीत र 

िोकनतृ्यका तस्वीर वा लभलडयो 
देखाउने र ववद्याथीिाई नाचगानमा 
संिग्न गराउने । बािबालिकािे 

सशजिै गाउन सक्ने गीत छनौट गरी 
भाका लमिाएर गाउन लसकाउने । 

स्थानीय िोकगीतको 
सूची  
सही भाका, िय र 

शधदहरू 

अलडयो लभजअुि 

रेकडार  

साउण्ड शस्पकर, 

मशल्टलमलडया 
प्रोजेक्टर र लडस्प्िे 

लसस्टम  

सेतोपाटी वा चाटा पेपर 

वा न्द्यजु पेपर 

कशम्तमा ७ वटा स्थानीय 

िोकगीत र िोकनतृ्य नाम 

भन्न िगाउँने । 

िोकवप्रय स्थानीय िोकगीत 

संयिु वा सामूवहक रुपमा  
गाउन िगाउँने  
िोकवप्रय स्थानीय िोकनतृ्य 

संयिु वा सामूवहक रुपमा  
नाच्न/प्रदशान गना िगाउँने । 

ववद्याियमा गररने अलतररि 

वक्रयाकिापमा ववद्याथीको 
सहभालगताको आिारमा 
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सम्भव भए यस्तो गीत गाउन जान्ने 
स्थानीय बासीिाई बोिाएर भाका 
लमिाएर गाउन िगाई 

बािबालिकािाई सनुाउने र लसकाउने  
तत्पश् चात प्रचलित स्थानीय 

िोकनतृ्यहरू के के हनु भनी 
सेतोपाटीमा िेखी सामान्द्य पररचय 

गराउने (कवहिे, कसरी नाशचन्द्छ) । 

बािबालिका िरमा गएपलछ नाच्न 

सक्ने िोकनतृ्यमा नाच्न अभ्यास 

गराउने । 

बािबालिकािे नाचेको, गाएको लभलडयो 
रेकडा गरी उनीहरूिाई नै देखाउने र 

त्यस्तो स्थानीय नाचगानको िालग 

प्रोत्सावहत गने । 

मूल्याङ्कन गने । 

९.  िालमाक, 

सांस्कृलतक, 

पयाटकीय स्थि 

९.१ वैतेश्वर 

गाउँपालिकामा 
प्रचलित मु् य 

िालमाक, 

सांस्कृलतक,  

ऐलतहालसक तथा 
पयाटकीय  

स्थिहरूको छुट्टा-
छुटै्ट  सूची बनाई 

१/१   संशक्षप् त 

पररचय ददन । 

वैतेश्वरको प्रमखु, प्रलसद्ध िालमाक 

स्थिहरू जस्तैः मठमशन्द्दर, 

गमु्बा, चाडपवामा पूजाआजा गने 

ठाउँहरू 

सांस्कृलतक स्थिहरू जस्तैः कुनै 

जालत, समदुाय ववशेिको 
पवहचान, संस्कृलत, परम्परा, 
आस्था, संस्कार आदद गाँलसएको 
स्थि, गाउँ कुनै जातीजनजालत 

ववशेिको मौलिक ववशेिता 
भएको गाउँ, चाडपवामा मेिा 
िाग्न ेठाउँहरू  

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो गाउँिर र 

वरपर भएको िालमाक, सांस्कृलतक एवं 

पयाटकीय  स्थिहरूको नाम सोध्ने, ती 
ठाउँमा पगुेको छ वक छैन, त्यहाँ के छ 

भनी प्रश्न सोध्ने र थप जानकारी ददँदै ती 
स्थिहरूको ववशेिता सवहत शचनारी 
बताउने । 

वैतेश्वरका ववलभन्न सामाशजक, 

सांस्कृलतक, ऐलतहालसक तथा प्राकृलतक 

महत्त्व बोकेका स्थिको फोटो,  
लभलडयो सङ्किन प्रस्ततुीकरण गने ।  

वैतेश्वरका प्रमखु एवं प्रलसद्ध िालमाक, 

वैतेश्वरको प्रमखु एवं 

प्रलसद्ध िालमाक, 

सांस्कृलतक एवं 

पयाटकीय स्थिहरूको 
सूची, ववशेिता, 
जानकारी सम्बन्द्िी 
सामग्री 
वैतेश्वरको प्रमखु एवं 

प्रलसद्ध िालमाक, 

सांस्कृलतक, 

ऐलतहालसक एवं 

पयाटकीय स्थिहरूको 

वैतेश्वरमा रहेका कशम्तमा १० 

वटा स्थानीय िालमाक, 

सांस्कृलतक,  ऐलतहालसक एवं 

पयाटकीय स्थिहरूको नाम 

भन्न िगाउँने । 

ववद्याथीिे अविोकन गरेका 
वा आफ्नो गाउँिरमा भएका र 

जानकारी भएका स्थिहरूको 
बारेमा शचनारी भन्न वा सोको 
बारेमा एक अनचु्छेद िेख्न 

िगाउँने । 

कक्षामा स्थानीय िालमाक, 
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स्थानीय प्राकृलतक सम्पदा जस्तैः 
झरना, पहाड, वहमाि, ताि आदद   

सांस्कृलतक एवं पयाटकीय स्थिहरूको 
अिग अिग सूची तयार गरी 
लतनीहरुको संशक्षप् त पररचय ददने  
ववद्याथीिाई उपयिु समय, मौसममा 
अविोकन भ्रमण िैजाने । अविोकन 

गरेपलछ आफूिे अविोकन गरेका 
कुराहरू कापीमा िेखेर ल्याउन 

िगाउँने र भ्रमणपलछ भ्रमण कस्तो 
िाग्यो, के देख्न ुभयो भनेर सोध्ने र ती 
स्थिहरूको महत्त्व, संरक्षण एवं 

प्रवद्धान गने कुरा बािबालिकािे बझु्न े

भािामा बताउने । 

भ्रमण गरेका िालमाक, सांस्कृलतक एवं 

पयाटकीय स्थिका शचत्र कोने, एक 

अनचु्छेद िेख्न र प्रस्ततु गना  िगाउँने  
त्यहाँको सम्बशन्द्ित जानकार 

व्यशिहरूबाट ती ठाउँ ववशेिको 
ववशेिता, महत्त्व बझुी बािबालिकािे 

बझु्ने भािामा सरि तररकािे 

अविोकन गराउँदै बताउने । 

भ्रमण गरेका िालमाक, सांस्कृलतक एवं 

पयाटकीय  स्थिका शचत्र कोने, रङ भना 
िगाउँने र सो बारे एक अनचु्छेदमा 
वणान गना िगाउँने । 

फोटो (फ्िेक्स वप्रन्द्ट) र 

छोटो शचनारी लभलडयो 
गाउँपालिका वा 
वडाको स्रोत 

नक्साहरू 

शचत्र कोरेर रङ भना 
आवश्यक पने पेपर, 

किर साइनपेन, 

पेशन्द्सि आदद 

सांस्कृलतक एवं पयाटकीय 

स्थिहरूको शचत्र ददएर रङ 

भना िगाउँने र सोको व्या्या 
गना िगाउँने। 

ववद्याियमा ववद्याथीको 
सहभालगताको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

१०. समानता, 
समावेशीता  र 

सामाशजक न्द्याय  

१०.१ जातजालत 

तथा समदुाय बीच 

कुनै भेदभाव, 

वैतेश्वर गा. पा. को सामाशजक 

अवस्था (ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरू लमिेर बसेको 

वैतेश्वर गाउँपालिकामा कुन कुन जालत, 

जनजालत (थर) का मालनसहरू बसोबास 

गछान,् आफ्नो लछमेकी कुन थरको छ 

सेतोपाटी, माका र 

समानता सम्बन्द्िी 
छोटो पाठ/समाचार/ 

बािबालिका बीच आपसी 
सम्मान, सद्भाव र समानताको 
बोिी व्यवहार एक अकाामा 
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छुवाछुत गनुा हुँदैन 

भन्न ेबताउन र 

साथी,  समदुाय तथा 
समाजमा 
एकापसमा 
समानताको 
व्यवहार गना । 

वववविता लभत्रको एकता) को 
पररचय 

सहयोग, मेिलमिाप र 

समानताको अविारणा 

भनी छिफि चिाउने, सेतोपाटीमा 
िेख्न े।  

लछमेकीहरूसँग एकापसमा लमिेर 

बसेको फोटो देखाएर छिफि गने  

छुवाछुत त भेदभाविे लनम्त्याएका 
दिुाटना सम्बन्द्िी पाठ/समाचार/लभलडयो 
आदद प्रस्ततु गरेर यस्ता अमानवीय 

कायाको दषु्पररणाम बारे बझुाउने र 

भेदभाव, छुवाछुत गनुा सामाशजक तथा 
कानूनी तवरिे अपराि हो भनी 
समानताको अथा बझुाउने र सोही 
अनरुुप व्यवहार गना लसकाउने । 

लभलडयो,  शचत्र लमिेर बस्ने, खेल्ने, वहड्न े

गलतववलि ववद्याथीहरूमा भए 

नभएको अविोकन गरी 
मूल्याङ्कन गने । 

१०.२ अपािता 
(फरक क्षमता) 
भएका, असहाय, 

वदृ्धवृद्धा अन्द्य 

ववशेि सहयोग 

आवश्यक पने 

व्यशिहरू पवहचान, 

उनीहरुिाई दैलनक 

जीवनमा आईपरेका 
समस्याहरुको 
पवहचान र 

उनीहरुप्रलत 

सकारात्मक 

व्यवहार प्रदशान गना 
। 

अपािताको प्रकार 

शारीररक ववरामीपन र सहयता 
वदृ्ध उमेर र शारीररक समस्या 
पररवार, आफन्द्त नभएका र 

आफूसँग केही नभएका 
बािबालिका, लबरामी, 
वदृ्धवृद्धाका आदद र उनीहरूिाई 

आवश्यक पने सहयोग 

बािबालिकािे गना सक्ने 
सहयोग, सम्मान जनक बोिी 
व्यवहार 

अपािताको अथा बताउने र ववलभन्न 

वकलसमका अपािताको सशचत्र व्या्या 
गने । 

आफ्नो पररवार, आफन्द्त, छरलछमेकमा 
कोही अपािता भएका व्यशि भए 

नभएको बारेमा सोध्ने र भएमा कुन 

वकलसमको हो, कस्तो दैलनकी छ  भनी 
प्रश्नोत्तर गने । 

अपािता सम्बन्द्िी राम्रो (उशचत) शधद र 

नराम्रो (गित) शधदहरू सेतोपाटीमा 
िेखेर राम्रा शधदहरू मात्र भन्न वा बोल्न 

प्ररेरत गने । 

कोही अपािता भएको व्यशि ववद्यािय 

नशजकमा भए लनजिाई बोिाएर 

अपािता र उसको अनभुव बारेमा 

अपािता र यसको 
प्रकार, अपािता 
सम्बन्द्िी सही शधद 

सम्बन्द्िी जानकारी 
पशुस्तका 
अपािता, वृद्धवृद्धा, 
असहाय, ववरामी, 
दीिारोगी 
व्यशिहरूको शचत्र, 

पम्प्िेट वा अलडयो, 
लभलडयो  
अपािता 
पररचयपत्रको नमूना 
(रातो, लनिो, पहेँिो र 

लनिो) 

अपािताको कुनै ३ वटा प्रकार 

भन्न र शचन्न िगाउँने । 

अपािताको पररचयपत्रको 
प्रकार (रङ) भन्न वा िेख्न 

िगाउँने । 

अपािता सम्बन्द्िी सही र 

गित शधदहरू ददएर सही 
शधदिाई दठक र गित 

शधदिाई बेठीक शचन्द्ह 

िगाउन ददन ेवा सही शधदहरू 

एउटा कोठामा र गित 

शधदहरू अको कोठामा 
छुट्टाएर िेख्न िगाउँने । 

अपािता, वृद्धवृद्धा, असहाय, 

ववरामी भएको व्यशििाई गनुा 

४ 
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अन्द्तरवक्रया गराउने । 

त्यसैगरी कोही नभएका (असहाय), 

ववरामी, वृद्धवृद्धािाई पलन सम्मान गरेर 

बोल्ने र सहयोग गने कुरा लसकाउने ।  

अपािताको वकलसम र सो जनाउन 

राज्यिे व्यबस्था गरेको ववलभन्न रङको 
अपािता पररचयपत्र बारे छिफि 

गराउने । त्यस्ता पररचयपत्र बाहक 

धयशिका िालग स्थानीय तहमा के 

कस्तो सवुविाको व्यबस्था गररएको छ 

सोको बारे जानाकारी गराउने । 

छिफिको अन्द्त्यमा सही कुरा 
बताइददने –हािको व्यवस्थामा रातो र 

लनिो रङको पररचय पत्र भएकोिे मात्र 

पाउँछ । 

कलत उमेर पगुेको वदृ्धवदृ्धा र कुन 

पररचय पत्र भएको अपािता भएका 
व्यशििाई वडा कायााियिे पैसा/भत्ता 
(सामाशजक सरुक्षा भत्ता) ददन्द्छ भनी 
जानकारी गराउने र वृद्ध, वविवा, 
अपािता पररचय पत्र बनाउन वडा 
कायााियमा जान ुपने, पररचय पत्र 

भएपलछ सरकारिे सेवासवुविा ददन े

कुरा आफ्नो िरपररवार, 

छरलछमेकिाई भन्न प्रोत्सवहत गने । 

नशजक बृद्धाश्रम भएमा भ्रमण गराउने 
वा नशजकै कोही वृद्धवृद्धा भएमा भेटेर 

अपािता, वृद्धवृद्धा, 
असहायिे प्रयोग गने 

सहयता सामग्रीहरूको 
शचत्र वा तस्वीर 

रुमाि, गिबन्द्दी आदद 

खेि सामग्रीहरू 

पने, गनुा नहनुे कुराहरू (बोिी 
व्यवहार) बारे मौशखक सोध्ने र 

उनीहरूको व्यहार अविोकन 

गने । 

कस्तो रङको अपािता 
पररचयपत्र पाएका व्यशििे 

भत्ता पाउछ भनी सोध्ने? 

ववद्याियमा ववद्याथीको 
वक्रयाकिाप अविोकन गरेर 

मूल्याङ्कन गने । 
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भिाकुसारी गने, उनीहरूको अनभुव 

सनु्द् न ेर ववद्याथीिाई अविोकन गना 
िगाई पलछ छिफि गराउने । 

भ्रमणपलछ ववद्याथीिाई प्रस्ततुीकरण 

गना िगाउँने । 

जो सकैु पलन ववलभन्न दिुाटनाको कारण 

अपाि हनु सक्ने सम्भावना भएकोिे 

अपािता भएका व्यशििाई सरसहयोग 

गनुा पने र उनीहरुको आत्मबि 

बढाउने खािको व्यवहार देखाउन 

प्रोत्सावहत गने । 

वदृ्धवृद्धाहरूसँग कस्तो व्यवहार गने,  

वकन गने र कसरी सहयोग गना सवकन्द्छ 

भन्न ेबारेमा समूहगत छिफिपलछ  

प्रस्ततुीकरण गना िगाउँने । 

११.  सामाशजक 

रुपान्द्तरण, 

िोकतन्द्त्र र 

संिीयता 

नेपाििाई संिीय 

िोकताशन्द्त्रक 

गणतन्द्त्रात्मक 

राज्य िोिणा भएको 
लमलत र हािको 
वैतेश्वर गा.पा.को 
िोिणा  भएको 
साि, जम्मा वडा 
सङ््या,  साववक  

गा. वव. स. हरूको 
नाम बताउन । 

नेपािको संवविान िोिणा लमलत 

(२०७२/०६/०३) 

वैतेश्वर गा. पा. िोिणा भएको 
लमलत,  जम्मा वडा सङ््या,  
साववक सङ््या र 

गा.वव.स.हरूको नामाविी 

हाम्रो देश  संिीय िोकताशन्द्त्रक 

गणतन्द्त्रात्मक राज्य िोिणा भएको 
लमलत प्रस्ट पाररददने । 

हाम्रो देशमा कलत शजल्िा छन ्भनी 
सोध्ने र सोको जानाकरी गराउने । 

(७७ शजल्िा) 
हामी कुन गाउँपालिकामा बस्छौँ  भनी 
सोध्ने । पलछ हामी बसेको गा.पा.को 
नाम वैतेश्वर हो भनी सेतोपाटीमा 
िेशखददन ेर कापीमा साना िगाउँने । 

वैतेश्वर गा. पा. िोिणा भएको साि, 

मवहना र गते िेशखददने । 

नेपािको संवविान 

नेपािको नक्सा  
वैतेश्वर गाउँपालिका 
िोिणा भएको साि र 

साववक गा.वव.स.हरू र 

हािको गा.पा.को 
लसमाना छुवट्टएको 
नक्सा 
चाटा पेपर वा न्द्यजु 

पेपर, माका र 

संिीय संरचना हनु ुभन्द्दा 
पवहिे र भएपलछको नेपािको 
शजल्िाको सङ््या र अन्द्य २ 

वटा फरक भन्न वा िेख्न 

िगाउँन े

वैतेश्वर गा.पा.िोिणा भयो र 

कलत वटा  गा. वव. स. हरू 

लमिाएर वैतेश्वर 

गा.पा.बनाइएको हो भनी 
सोध्ने । 

७ 



155 
 

वैतेश्वर गा. पा. साववकका कलतवटा 
गा.वव.स.हरू लमिेर बनेको हो भनी ती 
गा. वव. स. हरूको सङ््या सेतोपाटीमा 
िेशखददन ेर ववद्याथीिाई कापीमा साना 
िगाउँने । 

साववक  गा. वव. स. हरूको नाम भएको  
वैतेश्वर गा.पा.को नक्सा प्रदशान गदै 

वैतेश्वर गा.पा.को बारेमा प्रस्ततुीकरण 

गना िगाउँने । 

लनवााशचत पदालिकारीहरुको नामाविी 
वताइददने र उनीहरुका मु् य 

शजम्वेवारी बारे छिफि गने  

१२. जीवनोपयोगी 
लसप 

१२.१ 

जीवनोपयोगी ५ 

वटा लसप भन्न र 

कशम्तमा २ वटा 
अभ्यास गना 

ववलभन्न वकलसमको  जीवनोपयोगी 
लसपहरू (जस्तैः आत्मलनभार हनुे 
अरुसँग लमिेर वस्न,ु सहयोगी 
हनु,ु आफ्नो काम र शजम्मेवारी, 
प्रभावकारी सनुाइ, आफनो 
सामानको सरुक्षा, पैसाको 
सदपुयोग, आफ्नो िालग 

खानेकुरा बनाएर (पकाएर) खाने, 
वकनमेि गना, आदद)  

केही महत्त्वपूणा जीवनोपयोगी लसपहरू 

बताउने जस्तैः आफ्नो सामानको उशचत 

व्यवस्था र सरुक्षा गनुा, व्यशिगत र 

पाररवाररक सरफाइँ गना जान्नु, आफ्नो 
िालग खाना पकाउन ु(तयार गनुा), 
अरुसँग लमिेर बस्न,ु समयको पािना 
(व्यवस्थापन), प्रभावकारी सञ्चार, 

पैसाको सही सदपुयोग, वकनमेि गना 
जान्नु, समस्याको समािान गने, आफ्नो 
काम र शजम्मेवारी सिैँ  पूरा गनुा, 
कामको प्राथलमकीकरण गनुा आदद) 

यस्ता जीवनोपयोगी लसप भए के हनु्द्छ र 

नभए के हनु्द्छ भनी छिफि गराउने । 

अन्द्य के के लसप हनु सक्छन भनी 
ववद्याथीिाई सोिी सेतोपाटीमा 

जीवनोपयोगी 
लसपहरूको सूची वा 
फोटो 
केही महत्त्वपूणा 
जीवनोपयोगी लसपहरू 

सम्बन्द्िी मोवाइि 

लभलडयो 
मेटा काडा, माका र, 

सेतोपाटी आदद 

हामीिाई आवश्यक पने कुनै 

५ वटा जीवन उपयोग लसपहरू 

भन्न वा िेख्न िगाउँने । 

ती लसप वकन लसक्न ुजरुरी छ  

भनी सोध्ने वा िेख्न िगाउँने । 

ववद्याथीहरूिे केही 
जीवनोपयोगी लसपहरू लसके 

नलसकेको वा व्यवहारमा 
प्रयोग गरे नगरेको थाहा पाउन 

गाउँको अविोकन गरी 
मूल्याङ्कन गने (अलभभावकसँग 

सोिबझु गने) । 

३ 
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िेशखददन े। यस्ता िेरै जीवनोपयोगी 
लसपहरू मध्ये कुनकुन लसप अवहिे देशख 

नै तपाईँहरूसँग हनुपछा भनी कुनै ३ 

वटा छान्न वा भन्न िगाई आजै देशख यी 
लसपहरू लसक्ने र अभ्यास गना भन्न े। 

कुनै ३ वटा जीवनोपयोगी लसपको 
बारेमा आफूिे बझेुको कुरा एक-एक 

पररच्छेद िेख्न िगाई प्रस्ततु गना 
िगाउँने । 

१३. सहकारी सहकारीमा 
सदस्यता प्रालप्तका 
आिारहरु बताउन, 

सहकारीको 
पररभािा ददन, 

पररवारको सदस्य 

रहेको सहकारीको 
नाम भन्न, उि 

सहकारीको 
स्थापना, सञ्चािक 

सलमलतको नाम र 

सदस्यिाई ददएको 
कुनै ४ सेवा भन्न ।  

 

सहकारीको पररभािा, सदस्यता 
प्रालप्तका आिारहरु, सञ्चािक 

सलमलत  

नशजकको सहकारीको वववरण, 

काया तथा महत्त्व वा 
आवश्यकता  

सहकारीको सदस्यता प्रालप्त र समालप्तको 
बारेमा जानकारी हनुे । 

सदस्य भए पश्चात प्राप्त हनु ेअवसर र 

सेवाको बारेमा जानकारी हनुे ।
  

सहकारीको पररभािा थाहा छ भनी 
सोध्ने, थाहा नभए भनी ददने, िेख्न 

िगाउँने र िेखेको भन्न िगाउँने 
प्रश्नोत्तर ववलिबाट वडामा रहेका 
सहकारी संस्थाको नाम, कायाािय 

रहेको स्थान, स्थापना भएको विा, 
सदस्य सङ््या, सदस्य सेवा , सञ्चािक 

सलमलतको सङ््या पािैपािो सोध्ने र 

अरुिाई साथीिे भनेको कुरा भन्न 

िगाउँने । 

सहकारीको अविोकन भ्रमण गराउने र 

देखेका र सनुेका कुराहरुको शधदमा, 
शचत्रमा अलभिेखीकरण गना िगाउँने 
आफू र पररवारका सदस्यहरु 

सहकारीको स्माररका 
सहकारी पसु्तक 

सहकारीको मोवाइि 

तस्वीर 

ब्रोसरहरु 

सहकारी लभते्रपात्रो 
संिीय/प्रादेशशक/स्था
नीय सहकारी ऐन,  

लनयमाविी र मापदण्ड 

सहकारी सदस्यता प्रालप्तका 
आिारहरु भन्न र िेख्न 

िगाउँने । 

३ 
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सहकारीको सदस्य भए नभएको 
जानकारी लिने । 

सदस्य भएको भए कवहिे, कसरी र के 

का िागी सदस्य बनेको बारेमा 
छिफि सहीत बाि सदस्य र शेयर 

सदस्य प्राशप् तका आिारहरु बताइददने, 
िेख्न िगाउँने र िेखेका कुरा बताउन 

िगाउँने । 
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२.९.६. कक्षा ६ को पाठ्यक्रमको क्षते्र, क्रम र ववस्ततृीकरण 

तालिका १०: कक्षा ६  को पाठ्यक्रमको क्षेत्र, क्रम र ववस्ततृीकरण (Scope, Sequence and Specifications) 

क्षते्र लसकाइ उपिशधि ववियवस्त ु तथा ववस्ततृीकरण शशक्षण लसकाइ ववलि तथा वक्रयाकिाप शैशक्षक सामग्रीहरू मूल्याङ्कन प्रवक्रया  पाठ्यभार 

१. स्थानीय 

तहको पररचय 

१.१ आफ्नो 
गाउँटोि र वैतेश्वर 

गा.पा.को पररचय 

ददन । 

• ववद्याथी आफू बसोबास 

गने गाउँटोिको शचनारी 
झशल्कने िेख    

• वैतेश्वर गाउँपालिकाको 
पररचात्मक ब्रोसर, 

लिफिेट वा पसु्तक 

• सबै ववद्याथीिाई आफ्नो गाउँपालिकाको 
पररचय ददन वा गाउँको बारेमा एक 

पररच्छेद िेख्न िगाउँने र त्यसपलछ 

पािैपािो उठेर सनुाउन िगाउँने । 

• गाउँको पररचय ददँदा, भौगोलिक अवस्था, 
सामाशजक, सांस्कृलतक, आलथाक, स्थानीय 

प्राकृलतक स्रोतसािन, किासावहत्य आदद 

ववियिाई समेटेर लसिलसिेबार रुपमा  
भन्न वा िेख्न लसकाउने । एउटा नमूना 
ददएर अको ददन एक पेजमा पररचय िेखेर 

ल्याउन गहृकाया ददन े 

• ववद्याथीहरूको िर भएको वडाको बारेमा 
पलन पररचय तयार गना िगाउँने । 

आवश्यक पषृ्ठपोिण ददएर पनु तयार गना 
िगाउँने । वडागत मु् यमु् य जानकारी 
वा वववरण ववद्याथीहरूिाई उपिधि गराइ 

ददने ।  

• वैतेश्वर गा. पा. सम्बन्द्िी ववलभन्न स्रोत 

सामग्रीहरू जस्तैः गाउँ पाश्र्वशचत्र, 

जानकारी पशुस्तका, गाउँ पररचय, सन्द्दभा 

• लसमाना तथा वडा 
छुवट्टएको वैतेश्वर 

गा.पा.को स्रोत नक्सा 
• लभलडयो शक्िप, फोटो 
• गाउँ पाश्र्वशचत्र वा 

जानकारी पशुस्तका,  
गाउँ पररचय अन्द्य 

सन्द्दभा सामग्रीहरू 

• ववद्याथीको आफ्नो गाउँ, 

वडा र वैतेश्वरगा.पा.को 
पररचय ददन वा एक 

पषृ् ठमा िेखेर तयार गना 
िगाउँने । 

• नक्सा देखाएर वैतेश्वर 

गा.पा.को बारेमा बताउन 

िगाउँने । 

• वैतेश्वर गा. पा. को ववववि 

पक्षमा हाशजरीजवाफ 

गराई सोको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

• गहृकाया, कक्षागत 

कायाको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने  । 

१० 
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सामग्री उपिधि गराउने, आवश्यक 

लनदेशन वा खाका ददने र कक्षाको 
ववद्याथीहरूिाई ववलभन्न समूहमा ववभाजन 

गरी वैतेश्वर .गा.पा.को छोटो पररचय तयार 

पाना समूहगत अभ्यास गराउने र पलछ सबै 

समूहिाई प्रस्तलुत गना िगाउँने ।  

• वैतेश्वरको ववलभन्न ठाउँको लभलडयो शक्िप्स, 

फोटो आदद देखाईा छिफि गने र त्यहाँ 
देखेको कुराहरू बताउन िगाउँने । 

• वैतेश्वरगा.पा.सम्बन्द्िी कक्षागत हाशजरी 
जवाफ गने गराउने । 

• आफ्नो गाउँ, टोि र ववद्याियको बारेमा 
सशचत्र  प्रस्ततु गना िगाउँने । 

२. स्वास््य 

सरसफाइ 

२.१ आफ्नो 
व्यशिगत 

सरसफाइ (जस्तैः 
आफ्नो शारीररक 

सरसफाइ, आफ्नो 
पोसाक र अन्द्य 

िगुा कपडा िनुे, 
इस्त्री गने, लमिाए 

राख्न,े आफ्नो 
सामानहरू 

यथास्थानमा 

• व्यशिगत सरसफाइ 

• आफ्नो सामानको उशचत 

व्यवस्थापन गने बानी 
• िर, ववद्यािय, बाटो र 

सावाजलनक स्थिमा 
तोवकएको ठाउँमा फोहोर 

राख्न े(फ्याल्ने) बानी 

• आफनो व्यशिगत शारीररक सरसफाइ 

लनयलमत रुपमा आफैँ िे गने गरेको छ वक 

छैन भनी प्रश्नोत्तर गने । 

• ववद्याथीिाई आफ्नो कपडा, झोिा, जतु्ता, 
आफूिे खाएको जठुो भाँडाकँुडा कसैिे िनुे 
गरेको छ वक छैन, आफ्नो कोठा कसिे 

लमिाउने, सफा गने गरेको छ भनी सोध्ने  
• कशम्तमा ववद्याियको कायाािय कोठा 

बावहर स्थानीय सामानिे बनेको 
जतु्ताचप्पि राख्न े र्यााक बनाउने र त्यसमा 
जतु्ताचप्पि राखेर मात्र कायाािय लभत्र 

• स्थानीय सामानबाट 

बनेको जतु्ताचप्पि राख्न े

र् याक 

• ववद्यािय पररसरमा 
फोहोर राख्न े टोकरी, 
डोको वा तोवकएको 
लनशश्चत एवं व्यवशस्थत 

ठाउँ 

• सरसफाइ सम्बन्द्िी 
ववद्याियिे बनाएको 
लनयम 

• चपीको प्रयोग पलछ, खाना 
खानअुशि र खाइसकेपलछ 

सिैँ  हात िनुे र सफा 
कपडािे हातमखु िनुे 
बानी बसेको छ वक छैन 

अलभभावकसँग सोध्ने । 

• आफ्नो सरसफाइ, 

पोसाक र अन्द्य कपडा 
ववद्याथी आफैँ िे सिैँ  िनुे 
गरे गाउँको  बारेमा 
अलभभावकसँग सोध्ने । 

१० 
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लमिाएर राख्न े

जस्ता काया) आफैँ  
गना र 

िरपररवारको 
सरसफाइमा 
सहयोग गना र िर, 

ववद्यािय, बाटो र 

सावाजलनक 

स्थिमा तोवकएको 
ठाउँमा फोहोर 

राख्न े(फ्याल्ने) 
बानी प्रदशान गना 
।  

पस्ने बानी गने । ववद्याथीहरूिाई पलन सो 
कुरा अलनवाया गना सम्झाउने र तल्िो 
कक्षाको भाइबवहनीिाई पलन लसकाउन 

िगाउँने । 

• हप्तामा कशम्तमा एक पटक ववद्याथीहरूिे 

आफ्नो पूणा सरसफाइ आफैँ िे गने 

िगायतको सफाई सम्बन्द्िी ववद्याियको 
लनयम बनाई ववद्यािय सबैिे देख्न ेठाउँमा 
झणु्याउने । ती लनयम पािना गना 
बािबालिकािाई भन्ने र यसबारे 

अलभभावकिाई जानकारी गराउने र  

िरमा बािबालिकािे यी लनयम पािना गरे 

नगरेको बारेमा बेिाबेिामा सोध्ने । 

• आफ्नो व्यशिगत सरसफाइ बाहेक िर, 

कक्षाकोठा र ववद्यािय पररसर, वररपररको 
बाटो लनयलमत रुपमा सरसफाइ गना काया 
तालिका बनाई सोही अनसुार गने गराउने  

• िर, ववद्यािय, मशन्द्दर जस्ता सावाजलनक 

स्थिमा फोहोर राख्न े टोकरी वा लनशश्चत 

ठाउँ बनाई त्यसको उशचत प्रयोग गना 
िगाउँने । 

• िर, कक्षाकोठा, र 

ववद्यािय पररसर, 

वररपररको बाटो 
लनयलमत सरसफाइ गने 

कायातालिका 

• ववद्याियको सरसफाइ 

सम्बन्द्िी लनयमको 
पािना गने गाउँका 
ववद्याथीको 
वक्रयाकिापाको 
आिारमा मूल्याङ्कन  
गने । 

• कक्षाकोठा, 
ववद्यािय पररसर, नशजक 

सावाजलनक स्थिको 
सरसफाइ कायातालिका 
अनसुार गने गरे नगरेको 
लनरीक्षण गरी  मूल्याङ्कन 
 गने ।- 

 २.२ सफा 
खानेकुरा खाने 
तथा सफा पानी 

• सफा खानेकुरा, सफा 
वपउन े पानी र यसका 
फाइदाहरु 

• फोहोर र ददसाको कीटाण ु कसरी खाने 
कुरामा र मखुमा पछा भन्ने पोस्टर देखाएर 

प्रश्नोत्तर गने । के यस्तो समस्या हाम्रो 

• सफा खाने कुरा र 

फोहोर खानेकुरा, 
त्यसको असर सम्बन्द्िी 

• फोहोर वा ददसाको 
कीटाण ु कसरी मखुमा 
पगु्छ,  त्यसबाट 

५ 
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वपउने र खाना 
सफा गरेर खान े

बानी प्रदशान  
गना ।  

 

• फिफूि जस्ता काचै 

खाने खानेकुरा सफा 
पानीिे िोएर खाने बानी  
ववकास 

• भान्द्सामा पकाएका वा 
पाकेका खानेकुरा छोपेर 

सरुशक्षत राख्न ेतररका  
• बासी, सडेगिेका, शझँगा 

भन्द्केका, गनाएका, 
ववग्रकेा खानेकुरा खान 

नहनुे कारणहरु 

आफ्नो, पररवार र गाउँिरमा हनु्द्छ भनी 
छिफि गराई यदद यस्तो समस्या भए 

सोको समािान गनुा आवश्यक छ वक छैन 

र आवश्यक भएमा के कसरी रोकथाम गने  

भनी छिफि चिाउने। छिफिबाट 

आएको रोकथामको उपायहरू 

सेतोपाटीमा िेखी सङ्क्षेपीकरण गररददने   
• सफा र ताजा खानेकुरा खाँदा र फोहोर, 

बासी, सडेगिेको खानेकुरा खाँदा के हनु्द्छ 

भनेर छिफि गराउने र सफा र ताजा 
खानेकुरा मात्र खान प्रोत्सावहत गने । 

• राम्ररी नपाकेको खानेकुरा खाँदा के हनु्द्छ र 

राम्ररी पाकेको वा पकाएर खाँदा के हनु्द्छ 

भनी बझुाउने । 

• दाि, भात, दूि जस्ता पकाएका 
खानेकुराहरू छोपेर राख्न े चिन िरमा छ 

वक छैन भनी सोध्ने र नछोपे के-कसरी 
शझँगा र अन्द्य फोहोर पछा भनेर आ-आफ्नो 
भान्द्साको अविोकन गरेर कक्षामा 
बताउन गहृकाया ददने । 

• ववद्याथीको प्रस्ततुीकरणको आिारमा अब 

आ-आफ्नो िरको भान्द्साको सरसफाइ 

सिुार गना के के गछौ  भनी ववद्याथी 
आफैँ िे िागू गना सक्ने भान्द्साको 

शचत्र वा पोस्टर 

• भान्द्सामा खानेकुरा 
छोपेर राखेको र नछोपी 
रा्दा फोहोर, शझँगा 
परेको वास्तववक 

अवस्था वा पोस्टर वा 
श्रव्य, दृश्य सामग्री 

•  “भान्द्साको सरसफाइ 

सम्बन्द्िी कायायोजना” 

को खाका 

मालनसिाई के हनु्द्छ र 

रोकथामको िालग के गनुा 
पछा भनी सोध्ने वा िेख्न 

िगाउँने । 

• सफा खानेकुरा मात्र खाने 
बानी भयो वक भएन,  

भान्द्सामा खानेकुरा 
छोप्छ वक छोप्दैन, 

फिफूि र अन्द्य 

खानेकुराहरू पानीिे 

पखािेर वा सफा 
कपडािे पछेुर खान्द्छ वक 

खाँदैन भनेर लनरीक्षण 

गने, अलभभावकसँग 

सोध्ने । 

• “भान्द्साको सरसफाइ 

सम्बन्द्िी कायायोजना” 

ववद्याथीिे आफ्नो िरमा 
िागू गरे नगरेको बझुी 
मूल्याङ्कन गने । 

• ववद्याियमा हुँदा 
ववद्याथीिे खाने खाजा वा 
खानेकुरा  सफा गने आनी 
बानीको आिारमा 
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सरसफाइ सम्बन्द्िी कायायोजना बनाउन 

िगाउँने ।  

• व्यवहाररक कायायोजना बनाउन उपयिु 

ढाँचा र आवश्यक लनगरानी र प्रश्नोत्तर गरी 
कायायोजना िागू भए नभएको अनगुमन गने  

मूल्याङ्कन गने । 

३. खाद्यान्न  

तथा पोिण 

३.१  वैतेश्वरमा 
उत्पादन हनुे 
ववलभन्न खाद्यान्न, 

सागसधजी, 
फिफूिको ५/५ 

वटा सम्मको नाम 

बताउन, शचन्न र 

त्यसको 
उपभोगबाट 

व्यशिको पोिणमा 
हनुे सिुार बारे 

बताउन । 

• वैतेश्वरमा हनुे कृवि 

उधजनी 
• हनुे ववलभन्न खाद्यान्न 

(अन्नबािी, 
दिहन,तेिहन, तरकारी 
तथा फिफूि सबैको  
नाम जस्तैः िान, मकै, 

गहुँ, कोदो, दाि, गहत, 

साग, काउिी, आि,ु 

बन्द्दा, िौका, फसी, 
िसनु, प्याज, कका िा, 
लनगरुो आदद) 

• ववद्याथीिाई समूह ववभाजन गरी १/१ 

समूहिाई आ-आफ्नो खेतबारीमा फिेका 
खाद्यान्न , तरकारी, दिहन-तेिहन, 

फिफूि, तरकारी (खेतबारी र जििमा 
पाइने फिफूि तथा सागसधजी) को सूची 
तयार गना िगाई ती उत्पादन के का िालग 

गररन्द्छ  (खाइन्द्छ, बेशचन्द्छ, सामान, 

सावटन्द्छ वा त्यो बेचेर बजारको खाद्य 

सामग्री वकनेर ल्याइन्द्छ) भन्न ेप्रश्नको उत्तर 

कापीमा बुँदागत रुपमा तयार गना िगाई 

सबै समूहिाई पािैपािो प्रस्ततु गना 
िगाउँन े

• यस्ता स्थानीय खाद्यान्न , दिहन, तेिहन र 

तरकारीको बीउ (वा फि) कक्षामा डोरी 
टाँगी नाम िेखेर झणु्याउने र हरेकको 
बारेमा बताउने र ववद्याथीहरूिाई पलन 

त्यसरी नै बताउन िगाउँने । 

• स्थानीय खाद्य उत्पादन वा आयालतक खाद्य 

उत्पादन कुन उपभोग गनुा उशचत होिा 

• वैतेश्वरमा हनुे उत्पादन 

• हनु े ववलभन्न खाद्यान्न, 

दिहन, तेिहन, 

तरकारी,  फिफूि र 

वनजििमा पाइने 
सधजीहरूको वास्तववक 

नमूना वा लबउ  वा 
फोटोहरू 

• सेतोपाटी, माका र  

• करेसाबारी तालिमका 
िालग आवश्यक तालिम 

सामग्रीहरू 

• ५/५ वटा स्थानीय 

खाद्यान्न, सागसधजी, 
फिफूिको नाम 

बताउन िगाउँन े

• आयालतत खाद्य उत्पादन 

भन्द्दा स्थानीय खाद्य 

उत्पादन र सो बाट 

बनेको खाद्य 

सामग्रीहरूमा पोिण तत्व 

बवढ हनुकुो कारण िेख्न 

िगाउँने । 

• हरेक ववद्याथीिे िरमा 
करेसाबारी बनाई (सिुार 

गरी) ववद्याथीिे उशचत 

व्यवस्थापन गरे नगरेको 
सोिबझु गरी मूल्याङ्कन 

गने । 

• कक्षागत र समूहगत 

वक्रयाकिापमा भएको 

१० 



163 
 

भनी छिफि गराउने । स्थानीय खाद्य 

उत्पादन र त्यसबाट बन्ने खाद्य सामग्री वा 
पररकारहरू बवढ पोिणयिु हनुे बारे 

कारण सहीत बताउने र ती उत्पादनको 
उपभोगमा जोड ददन र आयालतत उत्पादन 

र सामग्री सामग्रीहरूको उपभोग कम गना 
प्रोत्सावहत गने ।  

• आफ्नो िरमा फिेको खानेकुरा सिैँ  
खाजाको रुपमा ववद्यािय ल्याउने 
ववद्याथीिाई वाविाक रुपमा परुस्कृत गरी 
सबैिाई प्रोत्सावहत गने । 

• हरेक ववद्याथीिे िरमा करेसाबारी बनाई 

वा भएकोिाई सिुार गरी) ववद्याथीिे 

उशचत व्यवस्थापन गना िगाउँने र यसको 
िालग स्थानीय कृवि प्राववलिक बोिाइ 

तालिम संचािन गने । 

• पोिण सिुारको िालग स्थानीय खाद्य 

उत्पादनको महत्त्व सम्बन्द्िी वततृ्वकिा 
तथा समदुायमा सचेतनामूिक कायाक्रम 

गना िगाउँने (ववद्यािय स्थानीय ज्ञान 

महोत्सव कायाक्रम आयोजना गरेर) । 

सहभालगता र भलूमकाको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने 

। 

 ३.२ आयालतत कम 

पोिणयिु र 

बजारको पत्र ु

• स्थानीय कृवि उपजबाट 

बनेको ववलभन्न 

खानेकुराहरू (खानाका 

• कक्षामा समूह बनाई बजार वा पसिमा के 

के खाद्यसामग्री, खाद्यान्न, तरकारी, 
फिफूि पाइन्द्छ भनेर ववद्याथीहरूिाई 

• स्वस्थ खानेकुरा र पत्र ु

खानेकुराहरूको सूची वा 
वास्तववक नमूना 

• स्वस्थ खानेकुरा र पत्र ु

खानेकुराहरूको फरक-

फरक सूची बनाउन 

५ 
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खानेकुराको सट्टा 
स्थानीय कृवि 

उत्पादन 

(खानेकुराहरू) र 

आयालतत कृवि 

उत्पादनको 
उपभोग गने बानी 
ववकास (पोिण 

सिुार) गना । 

 

पररकार) जस्तैः दाि, 

भात, साग, गेडागडुी,  
तरकारी र ववलभन्न 

चाडबाडमा बनाइने वा 
पकाइने पररकारहरू 

• बजार, पसिमा पाइने 
खाद्यान्न, तरकारी, 
फिफूि  

• बजार पसिमा पाइने पत्र ु

खानेकुराहरू वा कम 

पोिणयिु (जङ्क फुड) 

जस्तैः चाउचाउ, ववस्कुट, 

शचजबि, चक्िेट, कोक, 

जसु आदद 

सूची बनाउन िगाउँने । ती मध्ये स्वस्थ र 

अस्वस्थ (पत्र)ु खाद्य सामग्रीहरूको फरक 

फरक सूची बनाउन ववद्याथीहरूिाई 

समूहगत काया गराई प्रस्ततु गना िगाउँने  
• ववद्यािय नशजकको पसि, बजारमा 

ववद्याथीहरूिाई अविोकन गना िैजाने र 

पसिमा िगेर ववलभन्न वकलसमका 
खानेकुराहरू (स्वस्थ एवं पत्र ुदवैु) देखाउने  

• ववद्याथीहरूिाई कुन कुन खानेकुरा स्वस्थ 

खानेकुरा र  कुन कुन खानेकुरा पत्र ु

खानेकुरा हो बनेर बझुाउने र पत्र ुखानेकुरा 
वकन सिैँ  खान ुहुँदैन भनी बताउने । 

• स्वस्थ खानेकुरा र पत्र ु खानाको बारेमा 
पोस्टर वा शचत्र वा बािलभलडयो देखाएर 

छिफि गने  

• सम्भव भएमा नशजक भएको 
स्वास्थकमीिाई बोिाएर यस ववियमा 
एक सेशन पाठ लिन िगाउँने । 

• आफ्नो िरमा पकाएको, तयार पारेको वा 
फिेको कुन खानेकुरा आफूिाई मन पछा 
सोध्ने र ताजा र सफा खानेकुरा खान 

ववद्याथीिाई प्रोत्सावहत गने । 

• पोिण सिुारको िालग स्थानीय खाद्य 

उत्पादनको महत्त्व सम्बन्द्िी समूहगत 

• खाना, तरकारी, 
फिफूि सम्बन्द्िी 
बािबालिकािे बझु्ने 
पोस्टर, लभजअुि 

बािगीत, लभलडयो 
शक्िप, लडशजटि फोटो 

• माका र, सेतोपाटी, कापी 
वा न्द्यजुवप्रन्द्ट वा चाटा 
पेपर 

िगाई स्वस्थ र पत्र ु

खानेकुरा बीचको मु् य 

लभन्नता छुटुयाउन 

िगाउँने । 

• ववद्याथीिे पत्र ु

खानेकुराहरू खाने बानी 
कम भएको छ, छैन भनी 
अलभभावकँग सोध्ने 

• ववद्याियमा गने 

ववद्याथीको आनीबानीको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने 

• पोिण सिुारको िालग 

स्थानीय खाद्य 

उत्पादनको महत्त्व 

सम्बन्द्िी ज्ञान 

महोत्सवमाभएको 
सहभालगताको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 
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अभ्यास गरी प्रस्ततुीकरण गना िगाउँने । 

४. सदाचार, 

नैलतकता र 

सामाशजक 

मूल्यमान्द्यता 

४.१ असि, सभ्य र 

नैलतकवान ्बानी 
जस्तै सभ्य र 

ससंुस्कृत 

बोिीव्यहार 

अलभवादन, स्वागत, 

आलत्यता सत्कार, 

सम्मान, 

लमिनसाररता, 
सहयोगीपन, 

दयामाया, असि 

चािचािनहरू 

व्यवहारको प्रदशान 

गना । 

• आफ्नो पररवार, आफन्द्त, 

छरलछमेकी र ववद्याियमा 
कायारत ववलभन्न 

व्यशिसँगको साइनोहरू  

• अलभवादन, स्वागत, लबदाइ 

(अङ ग्रजेी, नेपािी, 
मातभृािामा)  

• अलभवादन गने, लबदाइ गने, 

स्वागत (हाउभाउ) गने  

तररका 
• आफूभन्द्दा सानािाई गने 

व्यबहार       

• कोको सँग के कसरी कस्तो व्यवहार 

(जस्तैः स्वागत, सत्कार, सभ्य र ससंुस्कृत 

भािा, बोिी) गने भनी छिफि गने र 

उपयिु तररकाहरू वटपोट गदै लसकाउने  
• ववदेशी पयाटकसँग गनुा पने असि (सभ्य) 

व्ववहार र गना नहनुे गित व्यवहार 

सम्बन्द्िी भलूमका अलभनय गना िगाई 

छिफि गने । 

• साथीसिी, पररवारका सदस्य, छरलछमेकी, 
आफन्द्त, शशक्षक–नेपािी वा ववदेशी 
पयाटकसँग के-कसरी बोल्ने र के कस्तो 
बोिी व्यहार गनुा उशचत हनु्द्छ भनी 
समूहगत छिफि गराई प्रस्ततुीकरण गना 
िगाउँने । 

• राम्रो र नराम्रो बानी 
सम्बन्द्िी शचत्रहरू, 

फोटोहरू वा लभलडयो 
• स्वागत, अलभवादन, 

लबदाइ र अलतलथ 

सत्कारका शचत्रहरू, 

फोटोहरू र शधदहरू 

• सेतोपाटी, माका र 

• शधद काडाहरू 

• ववदेशी पयाटकसँग के 

कस्तो बोिी व्यवहार 

गनुापछा भनी प्रश्न सोध्ने । 

• राम्रो र नराम्रो बानी 
सम्बन्द्िी शचत्रहरू 

देखाएर त्यसबारे बताउन 

िगाउँने । 

• िरपररवार, ववद्यािय, 

साथीसिी, सावाजलनक 

ठाउँमा गने उशचत (सही) 
व्यवहार, आनीबानी 
अविोकनको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

• भलूमका अलभनय अभ्यास  

छिफिमा 
सहभालगताको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

५ 

५. कृवि, 

जडीबटुी, 
पशपुािन,  

पेसा व्यवसाय 

तथा 
उद्यमशीिता 

५.१ वैतेश्वर गा. पा. 
मा गररने कृवि 

गलतववलिहरू 

(जस्तैः खेत जोत्न,े 

खेत रोप्न,े मकै 

छने, िान गोड्ने, 

• वैतेश्वरमा हनुे ववलभन्न कृवि 

वक्रयाकिापहरू जस्तैः 
खेत जोत्न,े खेत रोप्न,े मकै 

छने, िान गोड्ने, िान 

काट्ने आदद 

• वैतेश्वर गा. पा. मा स्थानीय 

• समय अनसुार भई रहेको कृवि वक्रयाकिाप 

अविोकन गना िैजाने यस बारे छिफि 

गरी के उत्पादनको िालग के कसरी 
बािीनािी िगाइन्द्छ, के-के तयारी गररन्द्छ? 

गोडमेि, मिजि कवहिे कवहिे गररन्द्छ, 

उत्पादन कवहिे कसरी लनकालिन्द्छ, 

• वास्तववक अन्न, दिहन, 

तरकारीहरूको नमूना, 
पेशन्द्टङ शचत्र, 

• फोटो, अलडयो, लभलडयो 
• सेतोपाटी, माका र 

• शधद/मेटा काडा वा सोको 

• वैतेश्वर गा. पा. मा गररने 
खेतीबािी (कृवि उत्पादन)  

(खाद्यान्न, तरकारी, दिहन, 

तेिहन, फिफूि) को सूची 
तयार गना िगाउँने । 

• के-के प्रयोजनको िालग 

५ 
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िान काट्ने आदद) 

बारे बताउन र कृवि 

उत्पादनहरूको 
सूची बनाउन र कुनै 

एक व्यावसावयक 

अन्नबािी वा 
तरकारी खेतीमा 
सहयोगीको भलूमका 
लनवााह गना । 

रुपमा उत्पादन हनुे  ववलभन्न 

अन्नबािी, दिहन, तेिहन, 

तरकारी र फिफूिहरू 

• वैतेश्वरमा व्यावसावयक 

खेतीको सम्भावना भएको 
अन्नबािी वा तरकारी 
बािीहरू 

त्यसको प्रोसेलसङ, भण्डारण कहाँ कसरी 
गररन्द्छ र अन्द्यमा उपभोग वा वववक्रववतरण 

कवहिे, कसरी गररन्द्छ छिफि गरी 
ववद्याथीिाई कुनै कृवि उत्पादनको सम्पूणा 
चरणहरू बारे जानकारी गराउने ।  

• के-के कृवि वक्रयाकिाप ववद्याथीको 
िरपररवारिे, छरलछमेकीिे गछान ् , ती कृवि 

उपजबाट के के प्राप्त हनु्द्छ र ती उपज 

हामीिाई वकन आवश्यक पछा भनी समूह 

बनाई छिफि गरेर कापीमा िेख्न र हरेक 

समूहिाई प्रस्ततु गना िगाउँने (खान, बेच्न, 

आवश्यक परेको अरु सामान साट्न) । 

त्यसपलछ छिफि गने ।  

• ववलभन्न स्थानीय कृवि उपज ववद्याथीिाई 

िरबाट एक-एक वटा नमूनाको रुपमा 
ल्याउन िगाउँने । प्रत्येक नमूनाको नाम  

कागजमा िेखेर कक्षामा डोरीमा झयुाएर 

राख्न िगाउँने । 

• सम्भव भएमा गाउँपालिकाको कृवि ववकास 

केन्द्रको प्राववलिकिाई आमन्द्त्रण गरी 
व्यवशस्थत करेसाबारी, र व्यावसावयक 

तरकारी खेती बारे कक्षा लिन िगाउँने ।  

• हरेक ववद्याथीको िरमा करेसाबारी र 

तरकारी खेतीको नमूना अभ्यास गने िगाउँन े

िालग प्रयोग गना सवकने 
पेपर 

• व्यावसावयक खेती गने 

अन्नबािी वा तरकारीको 
लबउँ र सोको व्यसावयक 

खेती सम्बन्द्िी जानकारी 
पशुस्तका 

कुन-कुन बािीनािी 
वैतेश्वरमा िगाउँने गररन्द्छ 

भनी िेख्न र बताउन वा 
समूहगत प्रस्ततुीकरण गना 
िगाउँने । 

• ववद्याथीिे िरमा िगाएको 
(व्यस्थापन गरेको)  
करेसाबारी र तरकारी 
खेतीको नमूना अभ्यासको 
प्रगलत वववरण एवं 

उत्पादनको प्रलतवेदन 

तयार गना िगाई सोको 
आिारमा मूल्याङ्ककन गने 

। 

• “पसु्तकािय” को िालग 

गरेको कक्षागत 

वक्रयाकिाप, अभ्यास 

आददको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने  । 
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र शशक्षकिे (वा ९, १० कक्षामा अध्ययनरत 

िर नशजकको ववद्याथी माफा त)् त्यसको 
लनगरानी गने गराउने। त्यो बािी पाकेपलछ 

भ्रमण गरी वा सोको लभलडयो हेरी ववद्याथीको 
कायाको पषृ्टपोिण ददन े । ववद्याथीको नाम, 

कक्षा, रोि नं. र बािी लनकािेको वा 
ववद्याियमा ल्याएको लमलत समेत िेखेर 

पाकेको बािीको नमूना कक्षा र पसु्तकािय 

मा कक्षा अनसुार लमिाएर राख्न े। 

५.२ वैतेश्वर गा. पा. 
मा गररने पशपुािन 

सम्बन्द्िी 
गलतववलिहरू बारे 

बताउन र  यसको  
कुनै एक 

वकलसमको पशपंुक्षी 
पािनको 
अभ्यासमा सहायक 

भलूमका लनवााह गना 
। 

वैतेश्वर गा. पा. बासीिे पाल्ने 
पशपंुक्षीहरू जस्तै कुखरुा, 
हाँस, खसीबाख्रा, भेडा, 
गाईगोरु, राँगा भैँसी, 
सुँगरुबिुर, खच्चड, िोडा, 
मौरी आदद पािन सम्बन्द्िी 
जानाकारी 
ती पशपंुक्षीहरूको उपयोग वा 
त्यसबाट पाइने कुरा 
(उत्पादन) हरू 

वैतेश्वर गा. पा. मा 
व्यावसावयक पशपुािनको 
सम्भावना भएको पशपंुक्षीहरू 

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो िरमा के के पशपंुक्षी 
पािेको छ र ती पशपंुक्षीहरूिे के ददन्द्छ वा 
केको िालग काम पािेको हो छिफि गने । 

ववद्यािय नशजककै कसैिे गरेको व्यावसावयक 

वा उत्कृष्ट पशपुािनको अविोकन भ्रमण गना 
िैजाने यस बारे छिफि गरी के उत्पादनको 
िालग के कसरी पशपुािकन गरेको हो, के 

कसरी गरेको, के कसरी कवहिे स्याहाससुार, 

औििीउपचार गनुा पछा, कलत समयमा, कवहिे 

बेच्न तयार हनु्द्छ, कहाँ िगेर वा कसिाई 

ववक्री गने र कलत आम्दानी हनु्द्छ भन्ने बारेमा 
अगवुा कृिकिाई बताउन िगाउँने र पलछ 

छिफि गराउने । 

ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र पश ु

प्राववलिकसँग छिफि एवं परामशा गरी 

व्यावसावयक पशपंुक्षी 
पािन सम्बन्द्िी पोस्टर, 

लभलडयो 
सेतोपाटी, माका र 

शधद/मेटा काडा वा सोको 
िालग प्रयोग गना सवकने पेपर 

“पसु्तकािय” 

व्यावसावयक खेती गने 

अन्नबािी वा तरकारीको 
लबउ र सोको व्यसावयक 

खेती सम्बन्द्िी जानकारी 
पशुस्तका 

आफ्नो गाउँिरमा के-के का 
िालग कुन-कुन पशपंुक्षी 
पालिन्द्छ िेख्न िगाउँने 
िरमा पशपंुक्षी पािेको भए 

आमाबबुािाई के कसरी, 
कवहिे सहयोग गने गरेको छ 

वा छैन भनेर अलभभावकिाई 

सोध्ने । यदद छैन भने कसैिे 

गरेको पशपंुक्षी पािनको 
अविोकन गरेर सोको 
वववरण तयार गरी प्रस्ततु गना 
िगाउँने । 

ववद्याथीिे िरमा गरेको 
व्यावसावयक पश ुवा पंक्षी 
पािनको नमूना अभ्यासको 

५ 
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ववद्याथीको िरमा बाख्रा, भेँडा वा कुखरुा वा 
हाँस आदद मध्ये कुनै एकको व्यावसावयक 

नमूना अभ्यास िगाउँने वा गना प्रोत्सावहत गने  

सम्भव भएमा गाउँपालिकाको पश ु

सेवाकेन्द्रको प्राववलिकिाई आमन्द्त्रण गरी 
व्यावसावयक पशपुािन बारे कक्षा लिन 

िगाउँने । सो व्यावसावयक पशपुािनको 
िालग कवहिे के के गने भनी कायातालिका 
बनाई सोही अनसुार गना िगाउँने र शशक्षकिे 

त्यसको लनगरानीगने । 

सो पशपंुक्षीको ववकासबवृद्ध के कसरी भएको 
छ सो बारे लनशश्चत अविीको अन्द्तरािमा 
अनगुमन गरी आवश्यक पषृ्ठपोिण ददन े।  

प्रयास र प्रगलतको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

५.३ वैतेश्वर गा. पा. 
मा भएका कुनै छ 

वटा जडीबटुी हरु 

(जस्तै वनमारा, 
लततेपाती, 
मिायलगरर, बोझो, 
ठुिो आ्ता, दबुो) 
को उपयोग 

बताउन र संरक्षण 

गना वा गराउन 

अलभभावकिाई 

सिाउन ।  

वैतेश्वर गा.पा.लभत्र उपिधि 

हनुे िर वरपर पाइने 
जडीबटुीहरु 

आफ्नो वरपर पाइने जडीबटुीहरु सङ्किन गरी 
कक्षाकोठामा लनम्न बुँदामा केशन्द्रत भई चार 

समूह बनाई छिफि गना िगाउँने र सोको 
प्रस्तलुत गना िगाउँने ।  

•  यसको बनोट 

•  यसको उयोग  

• यसिाई िगाउँने, हकुााउन वा संरक्षण 

गने तररका 
• यसिाई भण्डारण गने तररका  
ववद्याथीहरूिाई आवश्यक परेको खण्डमा 
सहयोग गने । 

ववद्याियिे तोकेको ठाउँमा ववद्याथीिाई 

जडीबटुीको नमनुा सङ्किन 

जडीबटुीको नाम र 

उपयोलगता चाटा 

कुनै छ वटा प्रचलित 

जडीबटुीको नाम सोध्ने । 

प्रत्येक जडीबटुीको शचत्र 

देखाई त्यसिाई िगाउँने र 

भण्डारण गने तररका सोध्ने 
। 

 प्रत्येक जडीबटुीको नाम र 

उपयोग जोडा लमिाउन 

िगाउँने ।  

ववद्याियिे तोकेको ठाउँमा 
कशम्तमा एउटा जडीबटुी 
िगाई लनयलमत गोडमेि र 

३ 
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कशम्तमा एउटा जडीबटुी िगाउन िगाई 

लनयलमत गोडमेि र संरक्षणं गना िगाउँने र सो 
वक्रयाकिापको अविोकन गने । 

संरक्षणं गना िगाउँने र सो 
वक्रयाकिापको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

५.४ वैतेश्वर गा. पा. 
का मालनसहरूिे 

गने ववलभन्न पेसा 
व्यवसायहरू मध्ये 

१० वटाको नाम 

भन्न र कुनै ४ 

वटाको िालग 

आवश्यक पने ज्ञान 

लसपको बारेमा 
बताउन । 

वैतेश्वरबासीिे गने वा 
अपनाएका ववलभन्न वकलसमका 
पेसा तथा व्यवसायहरू जस्तै  

कृवि (खेतीपाती, पशपुािन), 

पसि, होटि/खाजािर, 

वैदेशशक रोजगारी, जालगर 

(शशक्षण, लनजामलतको जालगर, 

प्रहरी, सेना आदद), लसपमूिक 

(लसकमी, डकमी, मजदरुी, 
मादि बनाउने, मादिमा 
खरी राख्न,े वाइररङ, पेशन्द्टङ 

आदद) 

ववद्यािय वररपरर भएका ववलभन्न पेसा 
व्यवसायमा अविोकन भ्रमण गराउने र 

स्थानीय व्यशिहरू भएको पेसा व्यवसायको 
बारेमा पररशचत गराउने । 

अविोकन भ्रमणपलछ ववद्याथीहरूसँग 

छिफि गने र स्थानीय पेसा व्यवसायको 
फाइदा बारेमा छिफि गराउने र बुँदागत 

रुपमा पाटीमा िेशखददन े। 

स्थानीय स्तरमा भएका पेसा व्यवसाय, 

कायास्थि र संिग्न व्यशि (पेशेवर) हरूको 
नेपािी, अङ्ग्रजेी र स्थानीय शधदाविी भए 

त्यसमा पलन लसकाउने । 

आफूिाई मन पने पेसा कुन हो र वकन भनी 
सोध्ने । अन्द्तमा सबै पेसा व्यवसाय समान, 

महत्त्वपूणा र सम्मानजनक हो भनी बझुाउने । 

अविोकन गरेको ववलभन्न पेसा व्यवसाय मध्ये 

कुनै एकको बारेमा एक पषृ्ठ िेखेर ल्याई 

कक्षामा प्रस्ततुीकरण गना िगाउँन े। 

स्थानीय स्तरमा भएका 
वास्तववक पेसा व्यवसाय, 

कायास्थि र संिग्न 

पेशेवरहरूको शचत्र, 

फोटो, अलडयो, लभलडयो 
सेतोपाटी, माका र 

शधद/मेटा काडा वा सोको 
िालग प्रयोग गना सवकने पेपर 

स्थानीय स्तरमा भएका पेसा 
व्यवसाय, कायास्थि र 

संिग्न व्यशिहरूको 
शधदाविी सूची तयार गना 
िगाउँने वा  जोडा लमिाउन 

िगाउँने ।  

आफनो िरपररवार वा 
छरलछमेक वा आफन्द्तिे 

गरेको वा आफूिे अविोकन 

गरेको १/१ वटा पेसा 
व्यवसायको बारेमा भन्न वा 
िेख्न िगाउँने । 

स्थानीय पेसा व्यवसाको ५ 

वटा फाइदा भन्न, िेख्न 

िगाउँने । 

५ 

५.५ वैतेश्वर गा. पा. 
मा गररने प्रमखु 

उद्यम 

वैतेश्वरमा गररने ववलभन्न उद्यम 

तथा व्यवसायहरु 

उद्यमव्यवसाय सम्बन्द्िी जानकारी
 श्रमको अथा कुनै पलन वकलसमको वस्त ु

उत्पादन तथा सेवा ददनको िालग गररने 

सेतोपाटी, माका र 

गाउँ पाश्र्वशचत्र  

गाउँपालिकाको स्रोत नक्सा 

श्रमको अथा उदाहरण सहीत 

बताउन िगाउँने । 

वैतेश्वरमा भएको ववलभन्न 
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व्यवसायहरुिाई 

शारीररक, मानलसक 

वा दवैु श्रमको 
आवश्यकता पने 

गरी तीन समूहमा 
ववभाजन गना ।   

शारीररक, मानलसक वा दवैु वकलसमको काम हो 
भन्द् ने बझुाउने । खेतमा जोत्नदेेशख पढाउने र 

पसि चिाउने देशख हवाईजहाज चिाउने 
सम्म सबै श्रम हो । हामी हरेकिे कुनै न कुनै 

प्रकारको श्रम गनुा पछा अथाात ्कुनै वकलसमको 
पेसा व्यवसाय वा उद्यम चिाउन ुपछा भनी 
बझुाउने । 

पेसा व्यवसाय, उद्यम, उद्योगिन्द्दाको 
फाइदाहरू के के होिा भनी छिफि गरी 
बुँदागत रुपमा िेशखददने । 

वैतेश्वर गा. पा. मा के-के पेसा व्यवसाय र 

उद्योगिन्द्दाहरू छन ्भनी सोध्ने र छुटेको भए 

थवपददने । 

वैतेश्वरमा भएका र स्थानीय व्यशििे संचािन 

गरेको एउटा उत्पादनमूिक र एउटा 
सेवामूिक व्यवसाय, उद्यम वा उद्योगको 
अविोकन भ्रमण गराई  भ्रमणमा देखेसनुेको र 

थाहापाएको आिारमा १ अनचु्छेद िेख्न िगाई 

प्रस्ततु गना िगाउँने । 

वैतेश्वर गा. पा. मा भएको 
श्रम, पेसा व्यवसाय, उद्यम, 

उद्योगिन्द्दाहरूको सूची 
तथा जानकारी वववरण 

भएका सन्द्दभा सामग्रीहरू 

क्यामेरा 
सान्द्दलभाक लभलडयो 

पेसा, व्यवसाय र उद्यमको 
सूची तयार गना िगाउँने । 

आफूिाई थाहा भएको कुनै 

एक व्यवसाय वा उद्यम वा 
उद्योगको बारेमा बताउन वा 
एक अनचु्छेद िेख्न िगाउँने 
। 

ववद्याियमा गराएको 
वक्रयाकिापको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

६. स्थानीय 

ज्ञान, लसप तथा 
प्रववलि 

६.१  वैतेश्वर गा. पा. 
मा ववगत र 

वतामानमा 
अपनाएको ववलभन्न 

वकलसमको स्थानीय 

वैतेश्वरको स्थानीय ज्ञान, लसप 

र प्रववलिहरू  

ती ज्ञान, लसप र प्रववलिबाट 

बनेका वा तयार गरीउका 
िरायसी दैलनक प्रयोजनको 

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो िरमा काठ, बेतबाँस, 

ढुिा, फिाम, तामा, वपत्ति, काँसबाट बनेका 
के-के सामानहरू छन ्भनी कापीमा सूचीबद्ध 

गरी िेख्न िगाउँने र पािैपािे भन्न िगाउँने । 

ती सामान कसिे बनाएका र कसरी बनाएको 

स्थानीय ज्ञान, लसप र प्रववलि 

प्रयोग गरी बनाइएको िरेि ु

तथा कृवि सामग्री, 
औजारहरूको सशचत्र सूची, 
फोटो र नमूनाहरू 

काठ, ढुिा र बाँसबाट बनेका 
िरमा प्रयोग गररने ५/५ वटा 
सामानको नाम िेख्न िगाउँने 
। 

स्थानीय रुपमा काठ, बाँस, 

१५ 



171 
 

लसप तथा 
प्रववलिहरू मध्ये 

१० वटाको लसप 

तथा प्रववलिहरुको 
सामान्द्य पररचय 

ददन र कुनै एक 

तयार पाना वा सोको 
िालग सहयोग गना 
। 

िालग, सामाशजक एवं 

संस्कृलतक कायाका िालग 

आवश्यक पने वस्त ुतथा 
सरसामानहरू 

हो भनी प्रश्नोत्तर गने ।  

सम्पूणा सामान आफ्नै िरमा बनेको, िरमा 
होइन तर वैतेश्वरमा बनेको र त्यो भन्द्दा 
बावहरको बजारबाट ल्याएको गरी ३ समूहमा 
छुयाउन िगाउँने ।  

स्थानीय सरसामानहरूको शचत्र, कागजको 
नमूना (क्राशफ्टङ) बनाउन र रङ िगाउन 

िगाउँने  र सोको प्रदशानी गना िगाउँने । 

स्थानीय ज्ञान, लसप र प्रववलिमा बनेका 
सरसामान,  र लनमााण गने तररका लभलडयोको 
माफा त ्वा सम्बशन्द्ित व्यशि माफा त ्प्रदशान 

गरी  देखाउने  
स्थानीय ज्ञान, लसप र प्रववलिमा बनेका 
सरसामान फाइदा बारेमा सरि भािामा 
उदाहरण ददई बझुाउने र यस्ता सरसामानको 
प्रयोग गना सके आत्मलनभार हनु सवकने भनी 
यस्ता सामानको प्रयोग गना प्रोत्सावहत गने । 

यस्ता स्थानीय सरसामान, औजार आददको 
बारेमा कक्षामा प्रस्ततुीकरण गराउने । 

सामानका केही उदाहरणहरूः 
बेतबाँसका सामानहरू जस्तैः डोको नाम्िो, 
नाङ्िो, थनु्द्से आदद  

काठबाट बनेका सामानहरू जस्तैः ठेकी, 
दिेुरो, ढुङ्ग्रो, मदानी, वपरा, मढुा, वढकी  

क्राशफ्टङ गने रिीन कागज, 

कैँ ची, स्केि आदद  

रङ भने स्थानीय 

सामानहरूको सादा 
शचत्रहरू 

स्थानीय सामानहरू 

बनाएको लभलडयो 

ढुिाबाट बनेका िरेि ुतथा 
कृवि सामग्री र औजारको 
शचत्र र नाम जोडा लमिाउन 

वा वाक्यमा खािी ठाउँ भना 
िगाउँने । 

ववलभन्न सामान, वस्तकुो सूची 
वा शचत्र ददएर स्थानीय 

सामान भए ठीक र आिलुनक 

वा आयालतत सामान भए 

बेठीक शधद वा शचन्द्ह िेख्न 

िगाउँने । 

स्थानीय सामानहरूको सादा 
शचत्रहरूमा रङ भरी नाम िेख्न 

िगाउँने । 

कुनै १० वटा 
सामान/औजारहरु के को 
िालग उपयोगी हनु्द्छन ्भनी 
सोध्ने । 

वैतेश्वरमा प्रचलित स्थानीय 

प्रववलि र आिलुनक वा 
आयालतत सामान लबचको 
फरक िेख्न िगाउँने । 

कुनै एक स्थानीय प्रववलिको 
उशचत प्रयोग गरे नगरेको 
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काठबाट बनेका िरेि ुतथा कृवि औजारहरू, 

जस्तैः हिो, जवुा, दाँते, दाँदे, डल्िेठो, काठको 
बाकस (सन्द्दकु), कािोपाटी, झ्यािढोका, 
ओखि, वढकी 
ढुिाबाट बनेको सामान जस्तैः लसिौटो, 
िोहोरो, जाँतो 
स्थानीय स्तरमा  बनेका फिाम, तामा र अन्द्य 

िातकुा िरेि ुतथा कृवि औजारहरू, जस्तैः 
खकुुरी, हँलसया, कुटो, कोदािो, ओदान आदद 

के के छन ्ववद्याथीिाई सोध्ने र सूची बनाएर 

यसको महत्त्व बझुाउने । 

फिामे ओदान, ढुिामाटोको िर, छपट 

(ढुिा)को छाना, बाँसको सामान, वढकी, जाँतो, 
पानीिट्ट, ढुिाको पखााि, बार बाने, कुिो, 
काठको सामान बनाउने कामहरू स्थानीय 

ज्ञान, लसप र प्रववलिमा आिाररत हो भनी 
बझुाउने । आिलुनक ज्ञान, लसप र प्रववलिको 
ववकास वा उपिधिता हनु ुअगालड यी सबै यी 
ज्ञान, लसप र प्रववलिको प्रयोग गरी स्थानीय 

जनजीवन चिेको र हाम्रा आवश्यकता पूरा 
भएको कुरा (महत्त्व) िाई सहज र सरि ढििे 

बझुाउने  

बारे अलभभवकसँग बझुी 
मूल्याङ्कन गने । 

७. मातभृािा, 
संस्कृलत र  

७.१ वैतेश्वरमा 
बसोबास गने 

वैतेश्वर गा.पा.क्षेत्रमा 
बसोबास गने ववलभन्न जालत, 

वैतेश्वर गा. पा. क्षेत्रमा बसोबास गने ववलभन्न 

जालत, जनजालतहरूको सूची तयार गरी 
स्थानीय जालत, समदुायको 
सामाशजक संस्कार, 

आफ्नो पररवार (समदुायिे) 

गने सामाशजक संस्कार, 

१० 
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चाडपवा  ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरूको  
मातभृािा, मौलिक 

संस्कृलत र 

सामाशजक 

संस्कारहरूको सूची 
बनाई आ-आफ्नो 
भािा संस्कृलतको 
महत्त्व बताउन । 

जनजालतहरूको सूची 
उनीहरूको मातभृािाको सूची 
स्थानीय समदुायमा प्रचलित 

ववलभन्न संस्कृलत, सामाशजक 

संस्कार, चाडपवा, मेिाको 
सूची 
मातभृािाको गीत तथा नतृ्य, 

ििकुथा 
उनीहरूको भािा, संस्कृलतको 
महत्त्व 

उनीहरूको मातभृािा, साझा र सम्बशन्द्ित 

समूदाय ववशेिको मौलिक संस्कृलत, सामाशजक 

संस्कार र मेिापवाको सूची बनाउन समूहगत 

अभ्यास गराई पािैपािो प्रस्ततुीकरण गना 
िगाउँने । ववद्याथीिे तयार गरेको सूचीिाई 

पूणाता ददने । 

आ-आफ्नो पररवार (समदुाय) िे गदै आएको 
सामाशजक संस्कार र ववलभन्न संस्कृलतहरू र 

लतनको महत्त्व बारे अलभभावकसँग सोिेर 

िेखेर ल्याउन िगाउँने र कक्षाकोठामा प्रस्ततु 

गना िगाउँने । 

ती मध्ये एउटाको बारेमा ववस्ततृ रुपमा 
व्या्या गरेर िेखेर ल्याउन िगाई कक्षामा 
प्रस्ततुीकरण गना िगाउँने । 

ववद्याियको सांस्कृलतक कायाक्रममा कक्षागत 

रुपमा स्थानीय सामाशजक संस्कार चािचिन, 

ववलभन्न मौलिक संस्कृलत, वेशभिूा र आभिूण 

(नक्किी वा नमूना) संम्बन्द्िी झाँकी प्रदशान गना 
िगाउँने । 

मातभृािाको गीत तथा नतृ्य, ििकुथा प्रस्ततु 

गराउने । 

मातभृािामा स्थानीय ववियको बारेमा अनचु्छेद 

िेख्न र कक्षामा सनुाउन िगाउँने । 

सांस्कृलतक 

वक्रयाकिापहरू, चाडपवा 
सम्बन्द्िी जानकारी भएको 
सन्द्दभा सामग्रीहरू 

गाउँ पाश्र्वशचत्र 

सेतोपाटी, माका र 

लभलडयो रेकलडाङ 

सांस्कृलतक वक्रयाकिाप, 

समदुाय ववशेिको मौलिक 

चाडपवाको सूची तयार गना 
िगाउँने । 

वैतेश्वरबासी प्रायः सबैिे 

मनाउने चाडपवाको नाम भन्न 

िगाउँने । 

मातभृािामा गीत गाउन, नतृ्य 

प्रस्ततु गना र ििकुथा भन्न, 

सनुाउन िगाउँने । 

ववद्याियको सांस्कृलतक 

कायाक्रममा ववद्याथीको 
सहभालगताको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

७.२ वैतेश्वरमा वैतेश्वर गा. पा. क्षेत्रमा कक्षाकोठा वा पसु्तकाियमा वैतेश्वरका वैतेश्वरका सबै जालत, ववद्याियको सांस्कृलतक ५ 
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बसोबास गने 

ववलभन्न जालत, 

जनजालत ववशेिका 
सामाशजक संस्कार 

र संस्कृलत मध्ये 

कुनै ३ को मनाउन े

तररका बताउन,  सो  
चाडपवा पने 

मवहना/लतलथ 

बताउन ।   

बसोबास गने ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरूको मौलिक 

पवहरन (वेशभिूा, गरहना)  
स्थानीय सामाशजक 

संस्कारहरू मध्ये केही 
शभुकमा (जस्तैः न्द्वारान, 

पास्नी, छेवर, गन्द्यूचोिी ददने, 
व्रतबन्द्ि, वववाह आदद) वा 
मतृ्य  संस्कार मध्ये कुनै ३ 

को मनाउन ेतररका र सो 
शभुकाया पने लतलथ लमलत 

बताउन कुरा बताउन । 

ववलभन्न जातीजनजालतहरूको मौलिक वेशभिूा, 
गरगहना िगाएको मवहिा र परुुि वा केटा र 

केटीको एक-एक जोडीको शचत्र वा फ्िेक्स 

वप्रशन्द्टङ फोटो रा् ने र ववद्याथीिाई 

अविोकन गराई सोको पवहचान गराउने । 

ववद्याथीहरुिाई उनीहरुको जातजालत लमल्ने 
गरी समूहमा ववभाजन गने र ३ वटा शभुकाया 
र कुनै एक मतृ्य ुसंस्कारको बारेमा िे् न 

िगाउँने र कक्षाकोठामा प्रस्ततु गना  
िगाउँने । 

हरेका जातीजनजालत ववशेिको मौलिक 

वेशभिूा र गहनाको नाम के हो र कस्तो 
कायामा त्यसको प्रयोग हनु्द्छ भनी आफ्नो 
अलभभावकसँग सोिेर कापीमा िेखेर ल्याउन 

िगाउँने र पािैपािो प्रस्ततुीकरण  गना 
िगाउँने । 

सबैको सांस्कृलतक वेशभिूा उशत्तकै उत्कृष्ट, 

आकिाक, मौलिक, पवहचान ददने र मौलिक छ 

र एकअकााको वेशभिूाको कदर गनुा पने कुरा 
लसकाउने ।  

ववद्याियको सांस्कृलतक कायाक्रममा 
कक्षागत रुपमा स्थानीय सामाशजक संस्कार 

चािचिन, ववलभन्न मौलिक संस्कृलत, वेशभिूा 
र आभिूण (नक् किी वा नमूना) संम्बन्द्िी 

जनजालतहरूको मौलिक 

वेशभिूा, गरगहना िगाएको 
मवहिा र परुुि वा केटा र 

केटीको एक-एक जोडीको   
स्थानीय क्षेत्रमा गररने 
शभुकाया तथा मतृ्य 

संस्कारको लभलडयो सामग्री 
फ्िेक्स वप्रशन्द्टङ फोटो  
क्राशफ्टङ गने रिीन कागज, 

कैँ ची, स्केि, किर 

साइनपेन आदद 

कायाक्रममा प्रदशान हनु े

सांस्कृलतक झाँकीमा 
ववद्याथीको आफ्नो मौलिक 

वेशभिूामा सहभालगता 
देखाएको र आ-आफ्नो जालत, 

समदुायको मौलिक 

सामाशजक संस्कार, 

संस्कृतीजन्द्य प्रदशान वा 
प्रस्ततुीकरणमा सहभालगता 
भएको बारेमा भन्न िगाउँने 
। 

आ-आफ्नो जालत, समदुायको 
वववाह, पास्नी, व्रतबन्द्ि, 

छेवर वा गनु्द्य ुचोिी ददन े

जस्ता ववद्याथी आफूिे 

सहभागी भएको वा देखेको 
कुनै ३ को मनाउने तररका र 

महत्त्व बताउन िगाउँने । 

ववद्याथीहरुिाई उनीहरिे 

देखेका वा सनुेका मतृ्य ु

संस्कारका बारेमा भन्द् न 

िगाउँने । 
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झाँकी प्रदशान गना िगाउँने । 

स्थानीय चिन अनसुार हनुे आफूिे भाग 

लिएको चाडपवाको बारेमा छोटो कथा बनाएर 

सनुाउने, छिफि गने र सो पाठ सम्बन्द्िी 
गहृकाया बनाएर ददने । 

लभलडयोको माध्यमबाट ववलभन्न चाडपवा तथा 
मतृ्य ुसंस्कारको बारेमा स्पष्ट पाने ।  

ववद्याथीको आफ्नो पररवार, आफन्द्त र 

लछमेकमा भएको वववाह, पास्नी, व्रतबन्द्ि, 

छेवर वा गनु्द्य ुचोिी ददने जस्ता शभुकायाको 
बारेमा देखेको कुरा प्रस्ततु गना िगाउँने । 

७.३  वैतेश्वर 

गाउँपालिकामा 
बसोबास गने 

ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरुिे 

मनाउन ेसाझा 
चाडपवाहरूको सूची 
बनाई कुनै ३ को 
मनाउन ेतररका र 

महत्त्व बताउन। 

वैतेश्वर गाउँपालिकामा 
बसोबास गने मालनसहरुिे 

मनाउन ेसाझा चाडपवाहरू 

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो गाँउिरमा मनाईने 
कुन कुन चाडपवा मन पछा,  वकन मन पछा, ती 
चाडपवामा के के गररन्द्छ भनी सोध्ने र 

छिफि गने । 

वैतेश्वरमा प्रचलित चाडपवाको शचनारी तयार 

गरी पाठ बनाई पढाउने वा अलडयोलभजअुि 

रेकडा (शक्िप) वा फोटो सङ्किन गरी 
ववद्याथीिाई देखाउने र छिफि गराउने । 

वैतेश्वरमा मनाइने मु् य चाडपवाहरूको नाम 

िेख्न िगाउँने । 

वैतेश्वरमा मनाइने साझा चाडपवा के के हनु 

फोटो/अन्द्य सामग्री हेरी शचन्न िगाउँने र 

लतनीहरु कसरी मनाईन्द्छ शचत्र वा लभलडयो 

वैतेश्वरमा प्रचलित 

चाडपवाको शचनारी लभलडयो 
रेकडा (शक्िप) शचत्र, वा  
चाडपवा मनाएका 
तस्वीरहरु 

सेतोपाटी, माका र 

वैतेश्वरमा मनाइने साझा 
चाडपवाहरूको नाम िेख्न 

िगाउँने । 

ववद्याथीहरुिाई ददईएको 
मध्ये आ-आफ्नो मन पने 

चाडको बारेमा एक पेज िेख्न 

िगाउँने । 

उनीहरुिाई मन पने कुनै ३ 

चाडपवा मनाउने तररका र 

सोको महत्त्व भन्न िगाउँने । 

५ 



176 
 

सामग्रीको माध्यमबाट प्रस्ट पाररददने । 

८. स्थानीय 

खेिकुद, 

मनोरञ्जन 

र किा सावहत्य 

८.१  वैतेश्वर गा. पा. 
मा प्रचलित 

खेिकुदहरूको 
सूची बनाई कुनै ६ 

वटा खेि खेल्न र 

लतनीहरुको लनयम 

बताउन खेल्न । 

वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित 

खेिकुदहरू जस्तैः फुटबि, 

हाईजम्प, िङजम्प, कपदी, 
डण्डीववयो, रुमाि िकुाई, 

लसन्द्का िकुाई, शचँ मसुी शचँ, 

हात्ती िखेटाई, बािचाि, 

डोरी नाघ्ने,  डोरी तान्ने,  वपटी,  
ररिेदौड,  वहसाब दौड आदद  

खेि खेल्ने ववलि वा तररका 

ववद्याथीहरुिाई कुन कुन खेि खेल्न मनपछा, 
के के खेि खेल्न आउँछ भनेर सोध्न ेर  वैतेश्वर 

गा. पा. मा पवहिे देशख प्रचिनमा रहेका र 

राशष् िय रुपमा प्रचलित ववलभन्न वकलसमका 
खेिहरूको बारेमा शचत्र देखाएर जानकारी 
गराउने । 

ववद्याथीको शारीररक, अवस्था, खेिमैदान वा 
कक्षाकोठा, ववद्याथी सङ््या र आवश्यक खेि 

सामग्री उपिधितािाई मध्यनजर गरेर 

समूहमा खेल्ने खेिहरू खेिाउने (हप्ताको १ 

पटक सकेसम्म ववदाको अशिल्िो ददन) 

सामूवहक खेि खेिाउने र खेि खेिाउन ुपूवा 
आवश्यक खेि सामग्रीहरू, खेिको लनयम, 

समयावलि, अनशुासन, साविानी अपनाउन ुपने 

कुरा, त्यो खेि खेल्दाको फाइदा आदद बारेमा 
ववद्याथीिाई बझुाउने र खेि समाप्त भएपलछ 

बािबालिको अनभुव, खेिबाट लसक्न ुपने 

सन्द्देश बारे बताउने । 

िर लभत्र खेलिने खेि र िर बावहर खेलिन े

खेिहरू छुयाएर ववद्याथीिाई  (सम्भव भएमा 
लभलडयो देखाएर) बझुाउने र दवैु वकलसमका 
केही वकलसमका खेिहरू खेिाउने । 

खेि खेिाउँदा सबैिाई पािैपािो नेततृ्वको 

खेि अनसुार खेि 

सामग्रीहरू 

खेिमैदान वा कक्ष र सोको 
तयारी  
प्राथलमक उपचार सामग्री 
बाकस  

खेिको लनयम िेख्न ेर 

नलतजा (स्कोर) िेख्न े

सेतोपाटी वा चाटा पेपर वा 
न्द्यजु पेपर 

कशम्तमा १० वटा प्रचलित 

खेिको नाम भन्न िगाउँने । 

कशम्तमा ६ वटा खेि खेल्न 

िगाउँने । 

एकि, जोडी र सामूवहक 

खेिहरूमा बािबालिकाको 
सहभालगता अविोकन गने । 

िरलभत्र र िरबावहर खेलिने 
कशम्तमा ५/५ खेिहरूको 
नाम भन्न िगाउँने । 

ववद्याियमा खेिेको 
आिारमा ववद्याथीको 
मूल्याङ्कन गने । 

५ 
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अवसर ददने, फरक क्षमता भएका 
बािबालिकाहरूिाई पलन समावेश गना सवकने 
खेिहरू खेिाउने र उनीहरूिाई पलन सक्ने 
भलूमका ददन े। 

ववद्याियको वाविाकोत्सव तथा अन्द्य 

कायाक्रममा ववद्याथीहरूको सहभालगता 
जनाउन प्रोत्सावहत गने। 

८.२  वैतेश्वर गा. पा. 
मा प्रचलित 

खेिकुदहरूको 
शारीररक, 

सामाशजक तथा 
मनोवैज्ञालनक 

महत्त्व बताउन। 

खेिकुदको महत्त्व झल्कने 
लनवन्द्ि वा कथा 

ववद्याथीिाई खेिकुदको महत्त्वको बारेमा 
सोध्ने ।  

खेिकुदको महत्त्व झल्कने िेख वा श्रव्य वा 
श्रव्य-दृश्य फाईि प्रस्ततु गरी छिफि 

गराउने र सो िेखबाट मालनसमा खेिबाट हनुे 
शारीररक, सामाशजक तथा मनोवैज्ञालनक 

महत्त्व छुयाएर िेखी प्रस्ततु गना िगाउँने ।  

खेिकुदको महत्त्व झल्कने 
िेख वा श्रव्य वा श्रव्य-दृश्य 

फाईि 

खेिकुदको शारीररक, 

सामाशजक तथा मनोवैज्ञालनक 

महत्त्व  बाताउन िगाउँने । 

 

८.३  वैतेश्वर गा. पा. 
मा प्रचलित 

िोकगीत र 

िोकनतृ्यहरुको 
नाम बताउन र 

कशम्तमा ५ वटा 
िोकगीत गाउन र 

५ वटा िोकनतृ्य 

प्रदशान गना। 

वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित 

िोकगीतहरू जस्तैः दोहोरी, 
तीज गीत, देउसीभैिो, 
रत्यौिी, असारे, झ्याउरे, 

तामाङ सेिो,  जहुारी, 
भजनकृतन, आदद 

प्रचलित िोकनतृ्यहरू जस्तैः  
मारुनी, रत्यौिी, देउसी भैिो, 
स्याब्र,ु   बािन आदद 

िोक नतृ्य गने तररका 

वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित िोकगीतहरू जस्तैः 
दोहोरी, तीज गीत, देउसीभैिो, रत्यौिी, असारे, 

झ्याउरे, तामाङ सेिो,   जहुारी, भजनकृतन 

आदद  िोकगीतका नाम बािबालिकािाई 

िेखाइददने । 

ती मध्ये सबैिे सनुे देखेका िोकगीत र 

िोकनतृ्यका तस्वीर वा लभलडयो देखाउने र 

ववद्याथीिाई नाचगानमा संिग्न गराउने । 

बािबालिकािे सशजिै गाउन सक्ने गीत 

छनौट गरी भाका लमिाएर गाउन लसकाउने । 

स्थानीय िोकगीतको सूची  
सही भाका, िय र शधदहरू 

अलडयो लभजअुि रेकडार  

साउण्ड शस्पकर, 

मशल्टलमलडया प्रोजेक्टर र 

लडस्प्िे लसस्टम  

सेतोपाटी वा चाटा पेपर वा 
न्द्यजु पेपर 

स्थानीय िोकगीत र 

िोकनतृ्यको सूची बनाउन 

िगाउँने । 

िोकवप्रय स्थानीय िोकगीत 

संयिु वा सामूवहक रुपमा  
गाउन िगाउँने । 

िोकवप्रय स्थानीय िोकनतृ्य 

संयिु वा सामूवहक रुपमा  
नाच्न/प्रदशान गना िगाउँने । 

ववद्याियमा गररने अलतररि 

१० 
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सम्भव भए यस्तो गीत गाउन जान्ने स्थानीय 

बासीिाई बोिाएर भाका लमिाएर गाउन 

िगाई बािबालिकािाई सनुाउने र लसकाउने  
तत्पश् चात प्रचलित स्थानीय िोकनतृ्यहरू के 

के हनु भनी सेतोपाटीमा िेखी सामान्द्य पररचय 

गराउने (कवहिे, कसरी नाशचन्द्छ) । 

बािबालिका िरमा गएपलछ नाच्न सक्ने 
िोकनतृ्यमा नाच्न अभ्यास गराउने । 

बािबालिकािे नाचेको, गाएको लभलडयो रेकडा 
गरी उनीहरूिाई नै देखाउने र त्यस्तो स्थानीय 

नाचगानको िालग अभ्यास गराउने । 

वक्रयाकिापमा ववद्याथीको 
सहभालगताको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

९.  िालमाक, 

सांस्कृलतक, 

पयाटकीय 

स्थि 

९.१ वैतेश्वर 

गाउँपालिकामा 
प्रचलित मु् य 

िालमाक, 

ऐलतहालसक तथा 
सांस्कृलतक  

स्थिहरूको छुट्टा-
छुटै्ट सूची बानाई 

२/२ वटाको  
संशक्षप् त पररचय 

ददन । 

वैतेश्वरको प्रमखु, प्रलसद्ध 

िालमाक स्थिहरू जस्तैः 
मठमशन्द्दर, गमु्बा, चाडपवामा 
पूजाआजा गने ठाउँहरू 

सांस्कृलतक स्थिहरू जस्तैः 
कुनै जालत, समदुाय ववशेिको 
पवहचान, संस्कृलत, परम्परा, 
आस्था, संस्कार आदद 

गाँलसएको स्थि, गाउँ कुनै 

जातीजनजालत ववशेिको 
मौलिक ववशेिता भएको गाउँ, 

चाडपवामा मेिा िाग्न े

ठाउँहरू  

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो गाउँिर र वरपर 

भएको िालमाक, सांस्कृलतक एवं पयाटकीय  

स्थिहरूको नाम सोध्ने, ती ठाउँमा पगुेको छ 

वक छैन, त्यहाँ के छ भनी प्रश्न सोध्ने र थप 

जानकारी ददंदै ती स्थिहरूको ववशेिता सहीत 

शचनारी बताउने । 

वैतेश्वरका ववलभन्न सामाशजक, सांस्कृलतक, 

ऐलतहालसक तथा प्राकृलतक महत्त्व बोकेका 
स्थिको फोटो,  लभलडयो सङ्किन प्रस्ततुीकरण 

गने ।  

वैतेश्वरका प्रमखु एवं प्रलसद्ध िालमाक, 

सांस्कृलतक एवं पयाटकीय स्थिहरूको अिग 

अिग सूची तयार गरी लतनीहरुको संशक्षप् त 

वैतेश्वरको प्रमखु एवं प्रलसद्ध 

िालमाक, सांस्कृलतक,  

ऐलतहालसक  एवं पयाटकीय 

स्थिहरूको सूची, ववशेिता, 
जानकारी सम्बन्द्िी सामग्री 
वैतेश्वरको प्रमखु एवं प्रलसद्ध 

िालमाक, सांस्कृलतक एवं 

पयाटकीय स्थिहरूको 
फोटो (फ्िेक्स वप्रन्द्ट) र 

छोटो शचनारी लभलडयो 
गाउँपालिका वा वडाको 
स्रोत नक्साहरू 

शचत्र कोरेर रङ भना 

वैतेश्वरमा रहेका कशम्तमा 
१० वटा स्थानीय िालमाक, 

सांस्कृलतक एवं पयाटकीय 

स्थिहरूको नाम भन्न 

िगाउँने । 

ववद्याथीिे अविोकन गरेका 
वा आफ्नो गाउँिरमा भएका 
र जानकारी भएका 
स्थिहरूको बारेमा शचनारी 
भन्न वा सोको बारेमा एक 

अनचु्छेद िेख्न िगाउँने । 

कक्षामा स्थानीय िालमाक, 

सांस्कृलतक एवं पयाटकीय 

१५ 
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स्थानीय प्राकृलतक सम्पदा 
जस्तैः झरना, पहाड, वहमाि, 

ताि आदद   

पररचय ददने । 

ववद्याथीिाई उपयिु समय, मौसममा 
अविोकन भ्रमण िैजाने । अविोकन गरेपलछ 

आफूिे अविोकन गरेका कुराहरू कापीमा 
िेखेर ल्याउन िगाउँने र भ्रमणपलछ भ्रमण 

कस्तो िाग्यो, के देख्न ुभयो भनेर सोध्ने र ती 
स्थिहरूको महत्त्व, संरक्षण एवं प्रवद्धान गने 

कुरा बािबालिकािे बझु्ने भािामा बताउने । 

भ्रमण गरेका िालमाक, सांस्कृलतक एवं 

पयाटकीय स्थिका शचत्र कोने, एक अनचु्छेद 

िेख्न र प्रस्ततु गना  िगाउँने । 

त्यहाँको सम्बशन्द्ित जानकार व्यशिहरूबाट 

ती ठाउँ ववशेिको ववशेिता, महत्त्व बझुी 
बािबालिकािे बझु्न ेभािामा सरि तररकािे 

अविोकन गराउँदै बताउने । 

भ्रमण गरेका िालमाक, सांस्कृलतक एवं 

पयाटकीय  स्थिका शचत्र कोने, रङ भना 
िगाउँने र सो बारे एक अनचु्छेदमा वणान गना 
िगाउँने । 

आवश्यक पने पेपर, किर 

साइनपेन, पेशन्द्सि आदद 

स्थिहरूको शचत्र ददएर रङ 

भना िगाउँने र सोको व्या्या 
गना िगाउँने। 

ववद्याियमा ववद्याथीको 
सहभालगताको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

९.२ वैतेश्वर 

गाउँपालिकामा 
प्रचलित मु् य 

िालमाक, 

सांस्कृलतक,  

वैतेश्वर गा. पा. को िालमाक, 

सांस्कृलतक,  ऐलतहालसक तथा 
पयाटकीय  स्थिहरूको 
महत्त्व सम्बन्द्िी अविारणा 

िालमाक तथा सांस्कृलतक कायाक्रमिे कसरी 
समदुाय तथा समाजमा मेिलमिाप गराउँछ 

भन्न ेबारे छिफि गराउने । 

यस्ता िालमाक तथा सांस्कृलतक कायाक्रमिे 

कसरी पयाटकिाई आकविात गछान र सो बाट 

वैतेश्वर गा. पा. को पयाटन 

ववकास योजना सम्बन्द्िी 
पशुस्तका 

िालमाक, सांस्कृलतक,  

ऐलतहालसक तथा पयाटकीय 

स्थिहरूको महत्त्व बारे भन्द् न 

िगाउँने । 
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ऐलतहालसक तथा 
पयाटकीय  

स्थिहरूको 
सामाशजक, 

सांस्कृलतक तथा 
आलथाक महत्त्व बारे 

भन्द् न ।  

के कलत आय आजान गना सवकन्द्छ भनी 
छिफि गराउने । 

त्यस्तै  िालमाक, सांस्कृलतक, ऐलतहालसक र 

प्राकृलतक सम्पदाको पयाटनसँग जोडेर 

छिफि गराउने । 

१०. समानता, 
समावेशीता  र 

सामाशजक 

न्द्याय  

१०.१ जातजालत 

तथा समदुाय बीच 

कुनै भेदभाव, 

छुवाछुत गनुा हुँदैन 

भन्न ेबताउन र 

साथी,  समदुाय तथा 
समाजमा 
एकापसमा 
समानता र 

समावेशीताको ममा 
अनरुुप व्यवहार 

गना । 

वैतेश्वर गा. पा. को सामाशजक 

अवस्था (ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरू लमिेर बसेको 
वववविता लभत्रको एकता) को 
पररचय 

एकता, मेिलमिाप, समानता, 
सामाशजक वववविता, समता र 

समावेशीताको अविारणा 

वैतेश्वर गाउँपालिकामा कुन कुन जालत, 

जनजालत (थर) का मालनसहरू बसोबास गछान,् 

आफ्नो लछमेकी कुन थरको छ भनी छिफि 

चिाउने, सेतोपाटीमा िेख्न े।  

लछमेकीहरूसँग एकापसमा लमिेर बसेको 
फोटो देखाएर छिफि गने । 

छुवाछुत त भेदभाविे लनम्त्याएका दिुाटना 
सम्बन्द्िी पाठ/समाचार/लभलडयो आदद प्रस्ततु 

गरेर यस्ता अमानवीय कायाको दषु्पररणाम बारे 

बझुाउने र भेदभाव, छुवाछुत गनुा सामाशजक 

तथा कानूनी तवरिे अपराि हो भनी 
समानताको अथा बझुाउने र सोही अनरुुप 

व्यवहार गना लसकाउने । 

सबै जालत, जनजालत, वगा, लिंग, िमा, उमेर र 

अवस्थाका मालनसहरूिे समाज समान 

सहभालगता र अवसर पाउन ुपछा । टाढा बस्ने 
(दगुाम), िरजग्गा नहनु ेवा थोरै हनु े(आलथाक 

सेतोपाटी, माका र 

समावेशी खेि खेिाउनको 
िालग स्थानीय खेि सामग्री 
(ससाना ढुिा, रोडा, बािवुा 
वा माटो, बाल्टी वा अन्द्य 

भाडँो, पानी आदद) 

समावेशी खेि सम्बन्द्िी 
छोटो लभलडयो 

सामाशजक एकता, वववविता, 
समानता, समता र 

समावेशीताको अथा र 

उदाहरण बताउन िगाउँने 
। 

सबै बािबालिका लमिेर 

बस्ने, सँगै खेल्ने, सँगै बसेर 

खाजा खाने जस्ता 
समावेशीताको अभ्यास 

ववद्याथीिे गछान ्वक गदैनन ्

(ववशेि गरी जातीयता, 
साप्रदावयकता, िैविकता, 
अपािता आदद आिारमा) 
अविोकन गने । 

ववद्याियमा ववद्याथीहरूको 
गलतववलि (बोिी व्यवहार) को 
अविोकन गरी सोको 

4 
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गरीबी), आदद सबैिे मौका पाउन ुपछा । 

सबैिाई लमिाउन ुपछा भन्न ेअथा बझुाउने र 

समावेशीताको सही सन्द्देश ददन हातको ५ 

साना, ठूिा, िामा, छोटा औिंाको उदाहरण,  
ववलभन्न प्रजालतका फूिहरू भएको फूिबारी, 
ससाना ढुिा, रोडा र बािवुा एउटा भाँडोमा 
अटाएर राख्न ेसमावेशी खेि खेिाएर वा यस्तै 

खेिको लभलडयो देखाएर समावेशीताको अथा र 

औशचत्य बझुाउने । 

समानता नभएमा के हनु्द्छ भनी िरमा छोरा र 

छोरी बीच, ववद्याियमा छात्र र छात्रा बीच 

असमान व्यवहार भएमा के हनु्द्छ 

तपाईँहरूिाई कस्तो िाग्छ भनेर 

बािबालिकािे बझु्न ेउदाहरणहरू ददएर 

समानता र असमानताको अथा, असर, 

आश्यकता बारे बझुाउने  । 

समावेशीताको बारेमा छिफि गराई सो 
बारेमा ववद्याथीिाई आफूिे बझेुको कुरा िेखेर 

कक्षामा प्रस्ततु गना िगाउँने । 

आिारमा मूल्याङ्कन गने । 

१०.२ अपािता 
(फरक क्षमता) 
भएका, असहाय, 

वदृ्धवृद्धा अन्द्य 

ववशेि सहयोग 

अपािताको प्रकार 

शारीररक ववरामीपन र 

सहयता 
वदृ्ध उमेर र शारीररक समस्या 
पररवार, आफन्द्त नभएका र 

ववलभन्न प्रकारका अपािता मध्ये िेरैजसो हनु े

अपािता (शारीररक, दृवष्ट, बोिाइ, सनुाइ) 

सम्बन्द्िी बािकथा बनाएर सनुाउने । 

बािकथामा उनीहरूको अपािता के कारणिे 

भएको, पररवार र साथीिे के के सहयोग गछान 

अपािता र यसको प्रकार, 

अपािता सम्बन्द्िी सही 
शधद सम्बन्द्िी जानकारी 
पशुस्तका 
अपािता, वृद्धवृद्धा, असहाय, 

अपािताको  कुनै ३ वटा 
प्रकार भन्न र शचन्न िगाउँने । 

अपािताको पररचयपत्रको 
प्रकार (रङ) भन्न वा िेख्न 

िगाउँने । 

४ 
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आवश्यक पने 

व्यशिहरू पवहचान, 

उनीहरुिाई दैलनक 

जीवनमा 
आईपरेका 
समस्याहरुको 
पवहचान र 

उनीहरुप्रलत 

सकारात्मक 

व्यवहार प्रदशान 

गना । 

आफूसँग केही नभएका 
बािबालिका, लबरामी, 
वदृ्धवृद्धाका आदद र 

उनीहरूिाई आवश्यक पने 

सहयोग 

बािबालिकािे गना सक्ने 
सहयोग, सम्मान जनक बोिी 
व्यवहार 

र उनीहरू पलन साङ् ग सरह िेरै राम्रो काम गना 
सक्छन ्भन्द् ने बझुाउने । 

सावहत्यकार झमक कुमारी शिलमरे, िइुस 

बे्रइि र अन्द्य व्यशिहरूको फोटो, अपािता 
भएका बािबालिका ववशेिको) सन्द्देशमूिक 

लभलडयोहरू सङ्किन गने र ववद्याथीहरूिाई 

देखाएर छिफि गराउने र उनीहरूिाई सिैँ  
माया र सहयोग गनुा पछा, उनीहरूिे पलन 

अरुभन्द्दा राम्रो र महान ्काम गना सक्छन भन्न े

कुरा बझुाउन ुपछा ।  

अपािता सम्बन्द्िी राम्रो (उशचत) शधद र नराम्रो 
(गित) शधदहरू सेतोपाटीमा िेखेर राम्रा 
शधदहरू मात्र भन्न वा बोल्न प्ररेरत गने । 

त्यसैगरी कोही नभएका (असहाय), ववरामी, 
वदृ्धवृद्धािाई पलन सम्मान गरेर बोल्ने र 

सहयोग गने कुरा लसकाउने ।  

कलत उमेर पगुेको वदृ्धवदृ्धा र कुन पररचय पत्र 

भएको अपािता भएका व्यशििाई वडा 
कायााियिे पैसा/भत्ता (सामाशजक सरुक्षा भत्ता) 
ददन्द्छ भनी जानकारी गराउने र वृद्ध, वविवा, 
अपािता पररचय पत्र बनाउन वडा कायााियमा 
जान ुपने, पररचय पत्र भएपलछ सरकारिे 

सेवासवुविा ददने कुरा आफ्नो िरपररवार, 

छरलछमेकिाई भन्न प्रोत्सवहत गने । 

ववरामी, दीिारोगी 
व्यशिहरूको शचत्र, पम्प्िेट 

वा अलडयो, लभलडयो  
अपािता 
पररचयपत्रकोनमूना (रातो, 
लनिो, पवहिो र लनिो) 
अपािता, वृद्धवृद्धा, 
असहायिे प्रयोग गने 

सहयता सामग्रीहरूको शचत्र 

वा तस्वीर 

रुमाि, गिबन्द्दी आदद खेि 

सामग्रीहरू 

अपािता सम्बन्द्िी सही र 

गित  शधदहरू ददएर सही 
शधदिाई दठक र गित 

शधदिाई बेठीक शचन्द्ह 

िगाउन ददन ेवा सही 
शधदहरू एउटा कोठामा र 

गित शधदहरू अको 
कोठामा छुट्टाएर िेख्न 

िगाउँने । 

अपािता, वृद्धवृद्धा, असहाय, 

ववरामी भएको व्यशििाई 

गनुा पने, गनुा नहनु ेकुराहरू 

(बोिी व्यवहार) बारे मौशखक 

सोध्ने र उनीहरूको व्यहार 

अविोकन गने । 

कस्तो रङको अपािता 
पररचयपत्र पाएका व्यशििे 

भत्ता पाउँछ भनी सोध्ने । 

ववद्याियमा  ववद्याथीका 
वक्रयाकिाप अविोकन गरेर 

मूल्याङ्कन गने । 
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कोही अपािता भएको व्यशि ववद्यािय 

नशजकमा भए लनजिाई बोिाएर अपािता र 

उसको अनभुव बारेमा अन्द्तरवक्रया गराउने । 

अपािता भएका व्यशि र वृद्धवृद्धाहरूसँग 

कस्तो व्यवहार गने, वकन गने र कसरी 
सहयोग गना सवकन्द्छ भन्ने बारेमा समूहगत 

छिफिपलछ  प्रस्ततुीकरण गना िगाउँने । 

११.  

सामाशजक 

रुपान्द्तरण, 

िोकतन्द्त्र र 

संिीयता 

११.१ वैतेश्वर गा. 
पा. का ववलभन्न 

शाखाहरुको नाम र 

१/१ वटा काम 

बताउन । 

वैतेश्वर गा. पा. को पररचय, 

प्रशासलनक कायाववभाजन र  

जनलनवााशचत 

पदालिकारीहरुको वववरण 

 

वैतेश्वर गा. पा. को शचनारी ददने पसु्तक वा 
वेवसाईटबाट ववलभन्द् न शाखा र लतनको प्रमखु 

काया िेशखएका मेटा काडाहरुिाई जोडा 
लमिाएर रा् ने र सोको बारेमा छिफि 

गराउने । 

वैतेश्वर गा. पा. का जनलनवााशचत 

पदालिकारीहरुको नामाविी देखाई 

उनीहरुको वररयताक्रम लमिाएर देखाई पढ्न 

र िे् न िगाउँने ।   

वैतेश्वर गा. पा. को 
पररचयात्मक पसु्तक,  

प्रशासलनक चाटा 
वैतेश्वर गा. पा. को वेवसाईट  

 ७ 

१२. 

जीवनोपयोगी 
लसप 

१२.१ 

जीवनोपयोगी ५ 

वटा लसप भन्न र 

कशम्तमा ३ वटा 
अभ्यास गना 

ववलभन्न वकलसमको  
जीवनोपयोगी लसपहरू (जस्तैः 
आत्मलनभार हनुे समूहमा 
अरुसँग लमिेर बस्न,ु सहयोगी 
हनु,ु आफ्नो काम र 

शजम्मेवारी, प्रभावकारी सनुाइ, 

आफ्नो सामानको सरुक्षा, 
पैसाको सदपुयोग, आफ्नो 

पेसा व्यवसाय वा रोजगारीका िागी गना 
आवश्यक पने योग्यता, लसपको अलतररि 

हरेक व्यशि आत्मलनभार भएर जीवन जीउन 

ववलभन्न वकलसमका उपयोगी लसपहरू 

आवश्यकता पने बताउँदै उदाहरण ददई 

छिफि गराउने । 

केही महत्त्वपूणा जीवनोपयोगी लसपहरू 

बताउने जस्तै आफ्नो सामानको उशचत 

जीवनोपयोगी लसपहरूको 
सूची वा फोटो 
केही महत्त्वपूणा 
जीवनोपयोगी लसपहरू 

सम्बन्द्िी मोवाइि लभलडयो 
मेटा काडा, माका र, सेतोपाटी 
आदद 

हामीिाई आवश्यक पने कुनै 

५ वटा जीवनोपयोगी 
लसपहरू भन्न वा िेख्न   

िगाउँने । 

ती लसप वकन लसक्न ुजरुरी छ  

भनी सोध्ने वा िेख्न   
िगाउँने । 

ववद्याथीहरूिे केही 

३ 
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िालग खानेकुरा बनाएर 

(पकाएर) खाने, लमतव्ययी 
तररकािे वकनमेि गनुा, आदद)  

 

व्यवस्था र सरुक्षा गनुा, व्यशिगत र 

पाररवाररक सरफाइँ गना जान्नु, आफ्नो िालग 

खाना पकाउन ु(तयार गनुा), अरुसँग लमिेर 

बस्न,ु समयको पािना (व्यवस्थापन), 

प्रभावकारी सञ्चार, आलथाक लमतव्यवयता 
(पैसाको सही सदपुयोग), वकनमेि गना जान्नु, 
समस्याको समािान गने, आफ्नो काम र 

शजम्मेवारी सिैँ  पूरा गनुा, कामको 
प्राथलमवककरण गनुा आदद । 

यस्ता जीवनोपयोगी लसप भए के हनु्द्छ र नभए 

के हनु्द्छ भनी छिफि गराउने । 

अन्द्य के के लसप हनु सक्छन ्भनी ववद्याथीिाई 

सोिी सेतोपाटीमा िेशखददन े। यस्ता िेरै 

जीवनोपयोगी लसपहरू मध्ये कुनकुन 

लसपअवहिे देशख नै तपाईँहरूसँग हनुपछा भनी 
छिफि र अभ्यास गना िगाउँने । 

कुनै ५ वटा जीवनोपयोगी लसपको बारेमा 
आफूिे बझेुको कुरा एक-एक पररच्छेद िे् न 

िगाई प्रस्ततु गना िगाउँने । 

जीवनोपयोगी लसपहरू लसके 

नलसकेको वा व्यवहारमा 
प्रयोग गरे नगरेको थाहा 
पाउन गाउँको अविोकन 

गरी मूल्याङ्कन गने 

(अलभभावकसँग सोिबझु 

गने) । 

१३. 

सहकारी 
सहकारीको 
सािारण सभाको 
महत्त्व बताउन, 

पररवारको सदस्य 

रहेको सहकारीको 

सहकारीको पररभािा  
सहकारी सञ्चािनमा सािारण 

सभाको आवश्यकता 
स्थानीय तह (वैतेश्वर गा. पा. 
को ववद्याथी बसोबास गने 

सहकारी सञ्चािनमा सािारण सभाको 
आवश्यकता थाहा छ भनी सोध्ने, थाहा नभए 

भनी ददन,े िेख्न िगाउँने र िेखेको भन्न 

िगाउँने । 

प्रश्नोत्तर ववलिबाट वडामा रहेका सहकारी 

सहकारीको स्माररका 
सहकारी पसु्तक 

सहकारीको मोवाइि 

तस्वीर 

ब्रोसरहरु 

सहकारी संस्था सञ्चािनमा 
सािारण सभाको महत्त्व भन्न 

र िेख्न िगाउँने ।  

३ 
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नाम भन्न, उि 

सहकारीको 
स्थापना, सञ्चािक 

सलमलतका 
पदालिकारी तथा 
सहकारीका 
सदस्यहरुको नाम 

र सदस्यिाई 

ददएको कुनै २ सेवा 
भन्द् न ।  

वडा) मा रहेका सहकारीको 
पररचय, सञ् चािक सलमलत र 

ती सहकारीका कायाहरु  

संस्थाको नाम, कायाािय रहेको स्थान, स्थापना 
भएको विा, सदस्य सङ््या, सदस्य सेवा , 
सञ्चािक सलमलतको सङ््या पािैपािो सोध्ने र 

अरुिाई साथीिे भनेको कुरा भन्न िगाउँने । 

सहकारीको अविोकन भ्रमण गराउने र 

देखेका र सनुेका कुराहरुको शधदमा, शचत्रमा 
अलभिेखीकरण गना िगाउँने । 

सािारण सभामा आफू सहभागी भए नभए 

जानकारी लिइ सािारण सभाको 
आवश्यकताको बारेमा बताइददने 
सम्भव भएसम्म सहकारीको सािारण सभामा 
सहभागी गराउने । 

सहकारी अलभयन्द्ताद्धारा आमशन्द्त्रत कक्षा लिन 

िगाउँने । 

सहकारीको सािारण सभा सञ्चािन गदााको 
तस्वीर देखाई व्या्या गना िगाउँने । 

सहकारी लभते्रपात्रो 
संिीय∕प्रदेशशक∕स्थानीय 

सहकारी ऐन,  लनयमाविी र 

मापदण्ड 

सहकारीको सािारण 

सभाको तस्वीर 
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२.९.७. कक्षा ७ को पाठ्यक्रमको क्षते्र, क्रम र ववस्ततृीकरण 

तालिका ११: कक्षा ७  को पाठ्यक्रमको क्षेत्र, क्रम र ववस्ततृीकरण (Scope, Sequence and Specifications) 

क्षते्र लसकाइ उपिशधि ववियवस्त ु तथा 
ववस्ततृीकरण 

शशक्षण लसकाइ ववलि तथा 
वक्रयाकिाप 

शैशक्षक सामग्रीहरू मूल्याङ्कन प्रवक्रया   
पाठ्यभार 

१. स्थानीय 
तहको पररचय 

१.१ आफ्नो 
गाउँटोि र 
वैतेश्वर गा. पा. 
को भौलगलिक 
अवस्था, 
सामाशजक, 

सांस्कृलतक, 

आलथाक, स्थानीय 
प्राकृलतक 
स्रोतसािन, 

किासावहत्य आदद 
ववियिाई समेटेर 
पररचय ददन । 

 ववद्याथी आफू 
बसोबास गने 
गाउँटोिको शचनारी 
झशल्कने िेख    

 वैतेश्वर 
गाउँपालिकाको 
पररचात्मक ब्रोसर, 
लिफिेट वा पसु्तक 

 गाउँपालिकाको पररचय ददँदा 
भौगोलिक अवस्था, सामाशजक, 

सांस्कृलतक, आलथाक, 

स्थानीय/प्राकृलतक 
स्रोतसािन, किासावहत्य आदद 
ववियिाई समेटेर 
लसिलसिेवार रुपमा  भन्द् न वा  
िे् न लसकाउने । एउटा 
नमूना बनाएर अको ददन एक 
पेजमा पररचय िेखेर ल्याउन 
गहृकाया ददने । 

 वैतेश्वर गा. पा. सम्बन्द्िी 
ववलभन्न स्रोत सामग्रीहरू जस्तै 
गाउँ पाश्र्वशचत्र, जानकारी 
पशुस्तका, गाउँ पररचय, सन्द्दभा 
सामग्री उपिधि गराउन,े 

आवश्यक लनदेशन वा खाका 
ददने र कक्षाका 
ववद्याथीहरूिाई ववलभन्न 
समूहमा ववभाजन गरी वैतेश्वर 
गा. पा. को छोटो पररचय 
तयार पाना समूहगत अभ्यास 

 वैतेश्वर गा. पा.  को 
पाश्र्वशचत्र वा जानकारी 
पशुस्तका 

 लसमाना तथा वडा 
छुवट्टएको वैतेश्वर गा. 
पा. को स्रोत नक्सा 

 लभलडयो शक्िप, फोटो 
 अन्द्य सन्द्दभा सामग्रीहरू 

 ववद्याथीको आफ्नो गाउँ, वडा 
र वैतेश्वर गा. पा. को 
पररचय ददन वा एक पषृ्ठमा 
िेखेर तयार गना िगाउँने । 

 नक्सा देखाएर  वैतेश्वर गा. 
पा. को बारेमा बताउन 
िगाउँने । 

 शजल्िाको पररचय लिन 
िगाउँने । 

 वैतेश्वर गा. पा. को ववववि 
पक्षमा हाशजरीजवाफ गराई 
सोको आिारमा मूल्याङ्कन 
गने   
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गराउने र पलछ सबै 
समूहिाई प्रस्तलुत गना 
िगाउँने  

 वैतेश्वरको ववलभन्न ठाउँको 
लभलडयो शक्िप्स, फोटो आदद 
देखाईा छिफि गने  

 वैतेश्वर गा. पा. सम्बन्द्िी 
कक्षागत हाशजरी जवाफ गने 
गराउने । 

 शजल्िाको सामान्द्य जानकारी 
गराउने । 

 वैतेश्वर गा. पा. को पररचय 
तयार गना िगाई 
प्रस्ततुीकरण गना िगाउँने  

२. स्वास््य 
सरसफाइ 

२.१ आफ्नो 
व्यशिगत 
सरसफइ  आफैँ  
गना  िर 
पररवारको 
सरसफइमा 
सहयोग गना र 
िर, ववद्यािय, 

बाटो र 
सावाजलनक 
स्थिको 
सरसफइमा 

 व्यशिगत सरसफाइ 

 आफ्नो सामानको 
उशचत व्यवस्थापन 
गने बानी 

 िर, ववद्यािय, बाटो 
र सावाजलनक 
स्थिको सरसफइ 
तथा यसमा 
ववद्याथीको भलूमका  

 ववद्याथीको आफ्नो पूणा 
सरसफाइ सम्बन्द्िी 
ववद्याियिे लनयम बनाई 
सबैिे देख्न े ठाउँमा 
झणु्याउने । ती लनयम 
पािना गना बािबालिकािाई 
भन्ने र यसबारे 
अलभभावकिाई जानकारी 
गराउने र  िरमा 
बािबालिकािे यी लनयम 
पािना गरे नगरेको बारेमा 
बेिाबेिामा सोध्ने  

 आफ्नो व्यशिगत बाहेक िर, 

 जतु्ता-चप्पि राख्न े र् याक 
बनाउने स्थानीय 
सामग्रीहरू 

 ववद्यािय पररसरमा 
फोहोर राख्न े टोकरी, 
डोको वा तोवकएको 
लनशश्चत एवं व्यवशस्थत 
ठाउँ 

 सरसफइ सम्बन्द्िी 
ववद्याियिे बनाएको 
लनयम 

 िर, कक्षाकोठा, र 
ववद्यािय पररसर, 

 आफ्नो सरसफाइ, पोशाक र 
अन्द्य कपडा ववद्याथी आफैँ िे 
सिैँ िनुे गरे नगरेको  
बारेमा अलभभावकसँग सोध्ने 
। 

 ववद्याियको सरसफइ 
सम्बन्द्िी लनयमको पािना 
गरे नगरेको ववद्याथीको 
वक्रयाकिापाको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

 कक्षाकोठा, ववद्यािय पररसर, 

नशजक सावाजलनक स्थिको 
सरसफाइ कायातालिका 
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सहयोग गना । कक्षाकोठा र ववद्यािय 
पररसर, वररपररको बाटो 
लनयलमत रुपमा सरसफाइ 
गना काया तालिका बनाई 
सोही अनसुार गने गराउने  
िर, ववद्यािय, मशन्द्दर जस्ता 
सावाजलनक स्थिमा फोहोर 
रा् ने टोकरी वा लनशश् चत 
ठाउँ बनाई त्यसको उशचत 
प्रयोग गना  िगाउँने  

 कशम्तमा ववद्याियको 
कायाािय कोठा बावहर 
स्थानीय सामानिे बनेको 
जतु्ताचप्पि राख्न े र् याक 
बनाउने र त्यसमा 
जतु्ताचप्पि राख्न े व्यवस्था 
गना िगाउँने र तल्िो 
कक्षाको भाइबवहनीिाई पलन 
लसकाउन िगाउँने । 

 आफ्नो िर र वररपरर 
सफासगु्िर गने बानी 
िगाउँने र हरेक हप्ताको 
पवहिो ददन सबै ववद्याथीिे 
आफूिे व्यशिगत, िरपररवार 
र समदुयमा के कस्तो 
सरसफइ गरेको हो बताउन 
िगाउँने । 

वररपररको बाटो लनयलमत 
सरसफाइ गने 
कायातालिका 

अनसुार गने गरे गाउँको 
लनरीक्षण गरी मूल्याङ्कन गने  
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 आफ्नो व्यशिगत, िरपररवार 
र ववद्याियको सफाईको 
अवस्था बारेमा सशचत्र  
प्रस्ततुीकरण गना िगाउँने । 

 २.२ सफा र 
ताजा खानेकुरा, 
खाना सफा गरेर 
खान र  सफा 
पानी मात्र वपउन 
। 

 खानेकुरा सफा र 
सरुशक्षत रा् ने 
तररका 

 पानी शदु्ध बनाउने र 
वपउने बानी  

 काचै खाने खानेकुरा 
सफा पानीिे िोएर 
खाने बानी ववकास 

 बासी, सडेगिेका, 
शझँगा भन्द्केका, 
गनाएका, ववग्रकेा 
खानेकुरा खान नहनुे 
कारणहरु 

 सफा खाने कुरा र फोहोर 
खानेकुरा, त्यसको असर 
सम्बन्द्िी शचत्र वा पोस्टर 
देखाएर सफा र ताजा 
खानेकुरा खाँदा र फोहोर, 

बासी, सडेगिेको खानेकुरा 
खाँदा के हनु्द्छ भनेर 
छिफि गराउने र सफा र 
ताजा खानेकुरा मात्र खान 
प्रोत्सावहत गने  

 भान्द्साको सरसफइको बारेमा 
छिफि गराउन े र 
आवश्यक सिुार गनुा पछा 
भनी छिफि गने । 

 ववद्याथी आफैँ िे िागू गना 
सक्ने भान्द्साको सरसफाइ 
सम्बन्द्िी कायायोजना बनाउन 
िगाउँने । व्यावहाररक 
कायायोजना बनाउन उपयिु 
ढाँचा र आवश्यक फिोअप 
र पश्नोत्तर गरी कायायोजना 
िागू भए नभएको अनगुमन 
गने  

 सफा खाने कुरा र 
फोहोर खानेकुरा, त्यसको 
असर सम्बन्द्िी शचत्र वा 
पोस्टर  

 भान्द्सामा खानेकुरा छोपेर 
राखेको र नछोपी रा्दा 
फोहोर, शझँगा परेको 
वास्तववक अवस्था वा 
पोस्टर वा श्रव्य, दृश्य 
सामग्री 

 भान्द्साको सरसफाइ 
सम्बन्द्िी कायायोजना को 
खाका 

 “भान्द्साको सरसफाइ 
सम्बन्द्िी कायायोजना” 
ववद्याथीिे आफ्नो िरमा 
िागू गरे नगरेको बझुी 
मूल्याङ्कन गने । 

 ववद्याियमा हुँदा ववद्याथीिे 
खाने खाजा वा खानेकुरा  
सफा गने आनीबानीको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने । 

५ 
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३. खाद्यान्न  
तथा पोिण 

३.१  वैतेश्वरमा 
उत्पादन हनुे 
ववलभन्न खाद्यान्न, 

सागसधजी, 
फिफूिको 
५/५ वटाको 
नाम बताउन र 
त्यसको 
उपभोगबाट 
व्यशिको 
पोिणमा हनु े
सिुार बारे 
बताउन । 

 वैतेश्वरमा हनुे कृवि 
उधजनी जस्तैः 
ववलभन्न खाद्यान्न 
(अन्नबािी, 
दिहन,तेिहन, 

तरकारी तथा 
फिफूि सबैको  
नाम जस्तै िान, 

मकै, गहुँ, कोदो, 
दाि, गहत, साग, 

काउिी, आि,ु बन्द्दा, 
िौका, फसी, िसनु, 

प्याज, कका िा, लनगरुो 
आदद । 

 ववद्याथीिाई समूह ववभाजन 
गरी प्रत्यक समूहिाई आ-
आफ्नो खेतबारीमा फिेका 
खाद्यान्न , तरकारी, दिहन-
तेिहन, फिफूि, तरकारी 
(खेतबारी र जििमा पाइने 
फिफूि तथा सागसधजी) को 
सूची तयार गना िगाई ती 
उत्पादन के का िालग 
गररन्द्छ ( जस्तैः आफैँ  खान, 

बेच्न, सामानसँग साट्न वा 
त्यो बेचेर बजारको खाद्य 
सामग्री वकन्द् न) भन्ने प्रश्नको 
उत्तर कापीमा तयार गना 
िगाई सबै समूहिाई 
पािैपािो प्रस्ततु गना िगाउँने  

 यस्ता स्थानीय खाद्यान्न , 

दिहन, तेिहन र तरकारीको 
लबउ कक्षामा डोरी टाँगी नाम 
िेखेर झणु्याउने र हरेकको 
बारेमा बताउने र 
ववद्याथीहरूिाई पलन त्यसरी 
नै बताउन िगाउँने । 

 स्थानीय खाद्य उत्पादन वा 
आयालतत खाद्य उत्पादन कुन 
उपभोग गनुा उशचत होिा 
भनी छिफि गराउन े । 

 वैतेश्वरमा हनुे उत्पादन 

 हनुे ववलभन्न खाद्यान्न, 

दिहन, तेिहन, तरकारी,  
फिफूि र वनजििमा 
पाइने सधजीहरूको 
वास्तववक नमूना वा लबउ  
वा फोटोहरू 

 सेतोपाटी, माका र  

 करेसाबारी तालिमका 
िालग आवश्यक तालिम 
सामग्रीहरू 

 ववद्याथीिाई ५/५ वटा 
स्थानीय खाद्यान्न, सागसधजी, 
फिफूिको नाम बताउन 
िगाउँन े

 आयालतत खाद्य उत्पादन 
भन्द्दा स्थानीय खाद्य 
उत्पादन र सोबाट बनेको 
खाद्य सामग्रीहरूमा पोिण 
तत्त्व बढी हनुकुो कारण  
िे् न िगाउँने । 

 हरेक ववद्याथीिे िरमा 
करेसाबारी बनाई (सिुार 
गरी) ववद्याथीिे उशचत 
व्यवस्थापन गरे नगरेको 
सोिबझु गरी मूल्याङ्कन गने 
। 

 कक्षागत र समूहगत 
वक्रयाकिापमा भएको 
सहभालगता र भलूमकाको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने । 

१० 
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स्थानीय खाद्य उत्पादन र 
त्यसबाट बन्ने खाद्य सामग्री 
वा पररकारहरू बढी 
पोिणयिु हनुे कारण सवहत 
बताउने । ती उत्पादनको 
उपभोगमा जोड ददन र 
आयालतत उत्पादन र सामग्री 
सामग्रीहरूको उपभोग कम 
गना प्रोत्सावहत गने । हरेक 
ववद्याथीिे आफ्नो पररवार र 
छर लछमेकमा यस वकलसमको 
खानपान गना गराउन 
बझुाउन प्रयास गना िगाउँन े
।  

 हरेक ववद्याथीिे िरमा 
करेसाबारी बनाई वा 
भएकोिाई सिुार गरी 
ववद्याथीिाई उशचत 
व्यवस्थापन गना िगाउँने र 
यसको िालग स्थानीय कृवि 
प्राववलिक बोिाई तालिम 
सञ्चािन गने  

 पोिण सिुारको िालग 
स्थानीय खाद्य उत्पादनको 
महत्त्व सम्बन्द्िी वततृ्वकिा 
तथा  प्रस्तलुत गना िगाउँन े
। 
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 ३.२ आयालतत 
कम पोिणयिु र 
बजारको पत्र ु
खानेकुराको सट्टा 
स्थानीय कृवि 
उत्पादन 
(खानेकुराहरू) र 
आयालतत कृवि 
उत्पादनको 
उपभोग गना र सो 
बारे समदुायमा 
सचेतना फैल्याउन 
। 

 स्थानीय कृवि 
उपजबाट बनेका 
ववलभन्न खानेकुराहरू 
(खानाका पररकार) 
जस्तैः दाि, भात,  

साग, गेडागडुी,  
तरकारी र ववलभन्न 
चाडपवामा बनाइने 
वा पकाइने 
पररकारहरू 

 बजार, पसिमा 
पाइने खाद्यान्न, 

तरकारी, फिफूि  

 बजार पसिमा 
पाइने पत्र ु
खानेकुराहरू वा 
कम पोिणयिु 
(जङ्क फुड) जस्तैः 
चाउचाउ, ववस्कुट, 

शचजबि, चक्िेट, 

कोक, जसु आदद 

 कक्षामा समूह बनाई बजार 
वा पसिमा पाइने 
खाद्यबस्तकुो सूची बनाउन 
िगाई ती मध्ये स्वस्थ र 
अस्वस्थ (पत्र)ु खाद्य 
सामग्रीहरूको फरक फरक 
सूची बनाउन ववद्याथीहरूिाई 
समूहगत काया गराई प्रस्ततु 
गना िगाउँने  

 स्वस्थ खानेकुरा र पत्र ु
खानाको पोस्टर वा शचत्र वा 
लभलडयो देखाएर लतनीहरुको 
फाइदा तथा वेफाइदा 
छिफि गने । 

 सम्भव भएमा नशजक भएको 
स्वास्थकमीिाई बोिाएर यस 
ववियमा एक सेशन पाठ 
लिन िगाउँन े 

 आफ्नो िरमा पकाएको, 
तयार पारेको वा फिेको 
खानेकुरा खान ववद्याथीिाई 
प्रोत्सावहत गने । 

 पोिण सिुारको िालग 
स्थानीय खाद्य उत्पादनको 
महत्त्व सम्बन्द्िी समूहगत 
अभ्यास गरी प्रस्ततुीकरण 
गना िगाउँने । 

 स्वस्थ खानेकुरा र पत्र ु
खानेकुराहरूको सूची वा 
वास्तववक नमूना 

 खाना, तरकारी, फिफूि 
सम्बन्द्िी बािबालिकािे 
बझु्ने पोस्टर, लभजअुि 
बािगीत, लभलडयो शक्िप, 

लडशजटि फोटो 
 माका र, सेतोपाटी, कापी 
वा न्द्यजुवप्रन्द्ट वा चाटा 
पेपर 

 स्वस्थ खानेकुरा र पत्र ु
खानेकुराहरूको फरक-फरक 
सूची बनाउन िगाउँन े। 

 स्वस्थ र पत्र ु खानेकुरा 
बीचको मु् य लभन्नता 
छुटुयाउन िगाउँन े। 

 ववद्याथीिे पत्र ु खानेकुराहरू 
खाने बानी कम भएको छ, 

छैन भनी अलभभावकसँग 
सोध्ने 

 ववद्याियमा गने ववद्याथीको 
आनीबानीको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने 

 पोिण सिुारको िालग 
स्थानीय खाद्य उत्पादनको 
महत्त्व सम्बन्द्िी ज्ञान 
महोत्सवमा भएको 
सहभालगताको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

५ 
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४. सदाचार, 
नैलतकता र 
सामाशजक 
मूल्यमान्द्यता 

४.१ िरपररवार, 
समदुाय, समाज, 
ववद्यािय आदद 
ठाउँमा असि, 

सभ्य र 
नैलतकवान ्बानी 
व्यवहार प्रदशान 
गना । 

 सभ्य र 
ससंुस्कृत बोिीव्यहार 

 अलभवादन, 

स्वागत,् आलत्यता 
सत्कार 

 सम्मान, 

लमिनसाररता, 
सहयोगीपन, दयामाया  

 असि 
चािचािनहरू 

 साथीसिी, पररवारका सदस्य, 

छरलछमेकी, आफन्द्त, शशक्षक-
शशशक्षका, नेपािी वा ववदेशी 
पयाटकसँग के कसरी बोल्ने, 
व्यहार गने अभ्यास छ भनी 
ववद्याथीहरूसँग प्रश्नोत्तर गने 
। 

 यसरी अवहिे सम्म गदै 
आएको अभ्यास मध्ये के के 
सही होिा के के गित 
होिा, के कसरी सिुार गनुा 
पिाा भनेर अन्द्तरवक्रया गने  

 ववदेशी पयाटकसँग गना नहनुे 
गित व्यवहार र गनुा पने 
असि (सभ्य) व्यवहार 
सम्बन्द्िी भलूमका अलभनय गना 
िगाई छिफि गने  

 को को सँग के कसरी कस्तो 
व्यवहार (जस्तैः स्वागत,् 

सत्कार, सभ्य र ससंुस्कृत 
भािा, बोिी) गने भनी 
छिफि गदै उपयिु 
तररकाहरू वटपोट गरी 
लसकाउने  

 तल्िो कक्षामा पढ्नेिाई 
भाइबवहनी भनेर बोिाउने र 
सभ्य व्यवहार गनुापछा भनी, 

 शधद काडाहरू 

 राम्रो र नराम्रो बानी 
सम्बन्द्िी शचत्रहरू, 

फोटोहरू वा लभलडयो 
 स्वागत, अलभवादन, ववदाइ 
र अलतलथ सत्कारका 
शचत्रहरू, फोटोहरू र 
शधदहरू 

 सेतोपाटी, माका र 

 स्वदेशी तथा ववदेशी 
पयाटकसँग के कस्तो बोिी 
व्यवहार गनुापछा भनी प्रश्न 
सोध्ने  

 राम्रो र नराम्रो बानी 
सम्बन्द्िी शचत्रहरू देखाएर 
त्यसबारे बताउन िगाउँने । 

 िरपररवार, ववद्यािय, 

साथीसिी, सावाजलनक ठाउँमा 
गने उशचत (सही) व्यवहार, 

आनीबानी अविोकनको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने । 

 भलूमका अलभनय अभ्यास र 
छिफिमा सहभालगताको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने । 

५ 
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लसकाउने । 

 ववद्यािय र िरपररवारमा 
सभ्य र ससंुस्कृत व्यवहार के 
कसरी गना सवकन्द्छ 
भन्नेबारेमा कक्षागत अभ्यास 
गराई प्रस्ततुीकरण गना  
िगाउँने । 

५. कृवि, 
जडीबटुी, 
पशपुािन,  पेसा 
व्यवसाय तथा 
उद्यमशीिता 

५.१ वैतेश्वर गा. 
पा. मा गररने कृवि 
गलतलबलिहरू र 
कृवि 
उत्पादनहरूको 
सूची बनाउन र 
कुनै दईु 
व्यावसावयक 
अन्नबािी वा 
तरकारी खेतीमा 
सहयोगीको 
भलूमका लनवााह गना 
। 

 वैतेश्वरमा हनुे 
ववलभन्न कृवि 
वक्रयाकिापहरू जस्तैः 
खेत जोत्न,े खेत रोप्ने, 
मकै छने, िान गोड्ने, 
िान काट्ने आदद 

 वैतेश्वर गा. 
पा. मा स्थानीय 
रुपमा उत्पादन हनुे  
ववलभन्न अन्नबािी, 
दिहन, तेिहन, 

तरकारी र 
फिफूिहरू 

 वैतेश्वरमा 
व्यावसावयक खेतीको 
सम्भावना भएको 
अन्नबािी वा तरकारी 
बािीहरू 

 स्थानीय तहमा समय 
अनसुार भइरहेको कृवि 
वक्रयाकिाप अविोकन गना 
िैजाने यस बारे छिफि गरी 
के उत्पादनको िालग के 
कसरी बािीनािी िगाइन्द्छ, 

के-के तयारी गररन्द्छ गोडमेि, 

मिजि कवहिे कवहिे गररन्द्छ 
उत्पादन कवहिे कसरी 
लनकालिन्द्छ त्यसको चरण,वा 
प्रकृया (प्रोसेलसङ) भण्डारण 
कहाँ कसरी गररन्द्छ र अन्द्यमा 
उपभोग वा ववक्री ववतरण 
कवहिे, कसरी गररन्द्छ छिफि 
गरी ववद्याथीिाई कुनै दईु कृवि 
उत्पादनको सम्पूणा चरणहरू 
बारे जानकारी गराउने ।  

 समूह ववभाजन गरी 
अविोकन गरेको ववलभन्न पेसा 
व्यवसाय मध्ये कुनै एकको 

 वास्तववक अन्न, 

दिहन, तरकारीहरूको 
नमूना, पेशन्द्टङ शचत्र, 

 फोटो, अलडयो, 
लभलडयो 
 सेतोपाटी, माका र 

 शधद/मेटा काडा 
वा सोको िालग प्रयोग गना 
सवकने पेपर 

 पसु्तकािय 

 व्यावसावयक खेती गने 
अन्नबािी वा तरकारीको लबउँ 
र सोको व्यावसावयक खेती 
सम्बन्द्िी जानकारी पशुस्तका 
वैतेश्वरमा गररने खेतीबािी वा 
कृवि उत्पादन (खाद्यान्न, 

तरकारी, दिहन, तेिहन, 

फिफूि) को सूची तयार गना 
िगाउँने  

 के-के प्रयोजनको 
िालग कुन-कुन बािीनािी 
वैतेश्वरमा िगाउँने गररन्द्छ 
भनी  िे् न र बताउन वा 
समूहगत प्रस्ततुीकरण गना 
िगाउँने । 

 ववद्याियमा वा 
तोवकएको ठाउँमा कुनै एक 
अन्न बािी वा तरकारीको 
व्यावसावयक नमूना अभ्यास 
गरी उत्पादन तयार गना 

५ 
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बारेमा एक पषृ्ठ िेखेर ल्याई 
कक्षामा प्रस्ततुीकरण गना 
िगाउँने । 

 ववद्यािय व्यवस्थापन 
सलमलत, कृवि प्राववलिकसँग 
छिफि एवं परामशा गरी 
ववद्याियिे उपिधि गराएको 
जग्गामा वा ववद्याथीको आफ्नै 
िरजग्गामा कुनै एक अन्नबािी 
वा तरकारी बािीको खेती गना 
िगाउँने। सम्भव भएमा 
गाउँपालिकाको कृवि ववकास 
केन्द्रको प्राववलिकिाई 
आमन्द्त्रण गरी व्यावसावयक 
खेती सम्बन्द्िी कक्षा लिन 
िगाउँने । उि खेतीको 
िालग कवहिे के के गने भनी 
कायातालिका बनाई सोही 
अनसुार गना िगाउँन े र 
शशक्षकिे त्यसको फल्िो अप 
गने । त्यो बािी पाकेपलछ 
भ्रमण गरी ववद्याथीको 
मूल्याङ्कन गने । ववद्याथीको 
नाम, कक्षा, रोि नं. र बािी 
लनकािेको वा ववद्याियमा 
ल्याएको लमलत समेत िेखेर 
पाकेको बािीको नमूना कक्षा 

िगाउँने । 
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र पसु्तकाियमा कक्षा अनसुार 
लमिाएर रा् ने । 

५.२ वैतेश्वर गा. 
पा. मा गररने 
पशपुािन सम्बन्द्िी 
गलतलबलिहरू 
बताउन र दईु 
वकलसमको 
पशपंुक्षी पािनको 
अभ्यासमा सहायक 
भलूमका लनवााह  
गना । 

वैतेश्वर गा  .पा . बासीिे 
पाल्ने पशपंुक्षीहरू जस्तै 
कुखरुा,  हाँस, खसीबाख्रा, 
भेडा, गाई, गोरु, राँगा, 
भैँसी, सुँगरु, बिुर, 

खच्चड, िोडा, मौरी 
पािन सम्बन्द्िी 
जानाकारी 
ती पशपंुक्षीहरूको 
उपयोग वा त्यसबाट 
पाइने कुराहरु 
(उत्पादन)  

वैतेश्वर गा  .पा . मा 
व्यावसावयक 
पशपुािनको सम्भावना 
भएको पशपंुक्षीहरू 

ववद्यािय नशजककै कसैिे गरेको 
व्यावसावयक वा उत्कृष्ट 
पशपुािनको अविोकन भ्रमण 
गना िैजाने वा लभलडयो देखाउने 
यस बारे छिफि गरी के 
उत्पादनको िालग के कसरी 
पशपुािकन गरेको हो,  कसरी 
गरेको ? कसरी र कवहिे 
स्याहाससुार, औिलि उपचार 
गनुापछा ? कलत समयमा, कवहिे 
बेच्न तयार हनु्द्छ , कहाँ िगेर 
वा कसिाई ववक्री गने र कलत 
आम्दानी हनु्द्छ भन्ने बारेमा 
कृिकिाई बताउन िगाएर वा 
सो सम्बन्द्िीको लभलडयो देखाएर 
छिफि गराउने । 

सम्भव भएमा गाउँपालिको पश ु
सेवा केन्द्रको प्राववलिकिाई 
आमन्द्त्रण गरी व्यावसावयक 
पशपुािन बारे कक्षा लिन 
िगाउँने ।  

ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र 
पश ुप्राववलिकसँग छिफि एवं 
परामशा गरी ववद्याथीको िरमा 
बाख्राभेंडा वा कुखरुा वा हाँस 

व्यावसावयक पशपंुक्षी पािन 
सम्बन्द्िी पोस्टर, लभलडयो 
सेतोपाटी, माका र 

शधद/मेटा काडा वा सोको 
िालग प्रयोग गना सवकने 
पेपर 

पसु्तकािय 

व्यावसावयक खेती गने 
अन्नबािी वा तरकारीको 
लबउँ र सोको व्यावसावयक 
खेती सम्बन्द्िी जानकारी 
पशुस्तका 

आफ्नो गाउँिरमा के-के का 
िालग कुन-कुन पशपंुक्षी 
पालिन्द्छ  िे् न िगाउँने । 

िरमा पशपंुक्षी पािेको भए 
आमाबबुािाई के कसरी, कवहिे 
सहयोग गने गरेको छ वा छैन 

भनेर अलभभावकिाई सोध्ने । 
यदद छैन भने कसैिे गरेको 
पशपंुक्षी पािनको अविोकन 
गरेर सोको वववरण तयार गरी 
प्रस्ततु गना िगाउँने । 

ववद्याथीिे िरमा गरेको 
व्यावसावयक पश ुवा पंक्षी 
पािनको नमूना अभ्यासको 
प्रयास र प्रगलतको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

५ 
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आदद मध्ये कुनै दईुको 
व्यावसावयक नमूना अभ्यास गना 
िगाउँने ।  

सो व्यावसावयक पशपुािनको 
िालग कवहिे के के गने भनी 
कायातालिका बनाई सोही 
अनसुार गना िगाउँन ेर 
शशक्षकिे त्यसको फिोअप गने 
। सो पशपंुक्षीको बवृद्ध ववकास 
के कसरी भएको छ सो बारे 
लनशश्चत अवलिको अन्द्तरािमा 
अनगुमन भ्रमण गरी ववद्याथीको 
मूल्याङ्कन गने । ती पशपंुक्षी 
पािनको अशन्द्तम मूल्याङ्कन गरी 
ववद्याथीको नाम, कक्षा, रोि नं. र 
सो पशपंुक्षी सवहत ववद्याथीको 
फोटो शखचेर कक्षा र पसु्तकािय 
मा कक्षा अनसुार लमिाएर रा् ने  

५.३ वैतेश्वर गा. 
पा. मा भएका 
कुनै सात वटा 
जडीबटुी हरु 
(जस्तै वनमारा, 
लततेपाती, 
मियलगरर, बोझो, 
ठुिो आ्ता, 
दबुो) को उपयोग 

वैतेश्वर गा.पा. लभत्र 
उपिधि हनुे िर वरपर 
पाइने जडीबटुीहरु 

आफ्नो वरपर पाइने जडीबटुीहरु 
सङ्किन गरी कक्षाकोठामा लनम्न 
बुँदामा केशन्द्रत भई ववलभन्न समूह 
बनाई छिफि गना िगाउँने र 
सोको प्रस्तलुत गना िगाउँन े।  

(क)  यसको बनोट 

(ख)  यसको उयोग  

(ग) यसिाई िगाउँने, हकुााउने 
वा संरक्षण गने तररका 

जडीबटुीको नमनुा सङ्किन 

जडीबटुीको नाम र 
उपयोलगता चाटा 

कुनै ७ वटा प्रचलित 
जडीबटुीको नाम सोध्ने । 

प्रत्येक जडीबटुीको शचत्र देखाई 
त्यसिाई िगाउँने र भण्डारण 
गने तररका सोध्ने । 

 प्रत्येक जडीबटुीको नाम र 
उपयोग जोडा लमिाउन िगाउँन े
।  

ववद्याियिे तोकेको ठाउँमा 

३ 
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बताउन र संरक्षण 
गना वा गराउन 
अलभभावकिाई 
सिाउन ।  

(ि) यसिाई भण्डारण गने 
तररका  

ववद्याथीहरूिाई आवश्यक परेको 
खण्डमा सहयोग गने । 

ववद्याियिे तोकेको ठाउँमा 
ववद्याथीिाई कशम्तमा एउटा 
जडीबटुी िगाउन िगाई 
लनयलमत गोडमेि र संरक्षणं गना 
िगाउँने र सो वक्रयाकिापको 
अविोकन गने 

कशम्तमा एउटा जडीबटुी िगाई 
लनयलमत गोडमेि र संरक्षणं गना 
िगाउँने र सो वक्रयाकिापको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने । 

५.४ वैतेश्वर गा. 
पा. का 
मालनसहरूिे गने 
ववलभन्न पेसा 
व्यवसायहरू कुनै 
५ वटाको िालग 
आवश्यक पने 
ज्ञान लसप र 
सोबाट प्रदान 
गररने उत्पादन वा 
सेवा को बारेमा 
बताउन । 

वैतेश्वरबासीिे गने वा 
अपनाएका ववलभन्न 
वकलसमका पेसा तथा 
व्यवसायहरू जस्तै  
कृवि (खेतीपाती, 
पशपुािन), पसि, 

होटि/खाजािर, 

वैदेशशक रोजगारी, 
जालगर (शशक्षण, 

लनजामलतको जालगर, 

प्रहरी, सेना आदद), 

लसपमूिक (लसकमी, 
डकमी, मजदरुी, मादि 
बनाउने, मादिमा खरी 
राख्न,े वाइररङ, पेशन्द्टङ 
आदद) 

ववद्यािय वररपरर भएका ववलभन्न 
पेसा व्यवसायमा अविोकन 
भ्रमण गराउने र स्थानीय 
व्यशिहरू भएको पेसा 
व्यवसायको बारेमा पररशचत 
गराउने वा लभलडयो सामग्री 
देखाएर  कशम्तमा ५ वटा पेसा 
व्यवसायको िालग आवश्यक 
ज्ञान, लसप बारे प्रस्ट पाररददने । 

अविोकन भ्रमणपलछ स्थानीय 
पेसा व्यवसायको फाइदा बारेमा 
छिफि गराउने र बुँदागत 
रुपमा पाटीमा िेशखददने । 

स्थानीय स्तरमा भएका पेसा 
व्यवसाय, कायास्थि र संिग्न 
व्यशिहरूको नेपािी, अंग्रजेी र 
स्थानीय शधदाविी भए त्यसमा 

स्थानीय स्तरमा भएका 
वास्तववक पेसा व्यवसाय, 

कायास्थि र संिग्न 
व्यशिहरूको शचत्र, 

फोटो,  पेसा व्यवसाय 
सम्बन्द्िी अलडयो, लभलडयो 
सेतोपाटी, माका र 

शधद/मेटा काडा वा सोको 
िालग प्रयोग गना सवकने 
पेपर 

आफनो िरपररवार वा 
छरलछमेक वा आफन्द्तिे गरेको 
वा आफूिे अविोकन गरेको 
१/१ वटा पेसा व्यवसाय गना 
आवश्यक ज्ञान, लसप र मेहनत 
बारे  भन्द् न वा िे् न िगाउँने 
। 

स्थानीय पेसा व्यवसाको ५ वटा 
फाइदा भन्द् न, िे् न िगाउँने । 

५ 
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पलन लसकाउने । 

आफूिाई मन पने पेसा कुन हो 
र वकन भनी सोध्ने । अन्द्तमा 
सबै पेसा व्यवसाय समान, 

महत्त्वपूणा र सम्मानजनक हो 
भनी बझुाउने 
अविोकन गरेको ववलभन्न पेसा 
व्यवसाय मध्ये दईुको बारेमा 
एक-एक पषृ्ठ िेखेर ल्याई 
कक्षामा प्रस्ततुीकरण गना 
िगाउँने । 

५.५ वैतेश्वर गा. 
पा. मा गररने 
प्रमखु उद्यम 
व्यवसायहरु मध्ये 
शारीररक, 
मानलसक वा दबैु 
श्रमको 
आवश्यकता पने 
कुनै एक-एक 
उद्यम व्यवसायको 
बारेमा भन्द् न र र 
उपभोिा 
सलमलतको सिठन 
प्रवक्रया सवहत 
पररचय ददन ।  

वैतेश्वरमा गररने ववलभन्न 
उद्यम तथा व्यवसाय 

शारीररक, मानलसक वा 
दबैु श्रमको आवश्यकता 
पने व्यवसाय र 
लतनीहरुको िालग 
आवश्यक ज्ञान लसप 

वडामा रहेका उपभोिा 
सलमलतहरु र लतनीहरुको 
काम   

नेततृ्व चयन ववलि 
सिठन प्रवक्रया 
 

उद्यम व्यवसाय सम्बन्द्िी 
जानकारी श्रमको अथा कुनै पलन 
वकलसमको वस्त ुउत्पादन तथा 
सेवा ददनको िालग गररने 
शारीररक, मानलसक वा दबैु 
वकलसमको काम हो भन्द् ने 
बझुाउने । खेतबरीमा काम गने 
देशख पढाउने, पसि 
चिाउनेदेशख गाडी, हवाईजहाज 
चिाउनेसम्म सबै श्रम हो । 
हामी हरेकिे कुनै न कुनै 
प्रकारको श्रम गनुा पछा अथाात ्
कुनै वकलसमको पेसा व्यवसाय 
वा उद्यम चिाउन ुपछा भनी 
बझुाउने । 

शारीररक, मानलसक वा दबैु 

सेतोपाटी, माका र 

गाउँ पाश्र्वशचत्र  

गाउँपालिकाको स्रोत नक्सा 
वैतेश्वर गा. पा. मा भएको 
श्रम पेसा व्यवसाय, उद्यम, 

उद्योगिन्द्दाहरूको सूची तथा 
जानकारी वववरण भएका 
सन्द्दभा सामग्रीहरू 

क्यामेरा 
सान्द्दलभाक लभलडयो 
उपभोिा सलमलत वा 
सलमलतहरुको फोटा/लभलडयो  

 

श्रमको अथा उदाहरण सवहत 
बताउन िगाउँने । 

वैतेश्वरमा भएको  शारीररक, 
मानलसक वा दबैु श्रमको 
आवश्यकता पने व्यवसाय र 
लतनीहरुको िालग आवश्यक 
ज्ञान लसप सम्वशन्द्ि चाटा बनाएर 
प्रस्ततु गना िगाउँने ।  

लतनीहरु मध्ये कुनै एक 
व्यवसाय वा उद्यम वा 
उद्योगको बारेमा बताउन वा 
एक अनचु्छेद  िे् न िगाउँने 
। 

उपभोिा सलमलतमा नेततृ्व 
चयनको ववलि िे् न िगाउँने । 

ववद्याियमा गराएको 
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श्रमको आवश्यकता पने 
व्यवसाय र लतनीहरुको िालग 
आवश्यक ज्ञान लसप बारे 
छिफि गराउने । 

पेसा व्यवसाय, उद्यम, 

उद्योगिन्द्दाको फाइदाहरू के के 
होिा भनी छिफि गरी बुँदागत 
रुपमा िेशखददन े। 

वैतेश्वर गा. पा. मा के-के पेसा 
व्यवसाय र उद्योगिन्द्दाहरू छन ्
भनी सोध्ने र छुटेको भए 
थवपददने । 

वैतेश्वरमा भएका र स्थानीय 
व्यशििे सञ्चािन गरेको एउटा 
उत्पादनमूिक र एउटा 
सेवामूिक व्यवसाय वा उद्यम 
वा उद्योगको अविोकन भ्रमण 
गराई  भ्रमणमा देखे सनुेको र 
थाहापाएको आिारमा १ 
अनचु्छेद  िे् न िगाई प्रस्ततु 
गना िगाउँने । 

आफू बसोबास गरेको 
वडालभत्रका उपभोिा सलमलतको 
खोजी गरी वणान गना, 
पदालिकारीको नाम भन्न र िेख्न 
िगाउँने, गरेका कायाहरुको 
सूचीकृत गना िगाउँने , 

वक्रयाकिापको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 
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अविोकन र भलूमका लनवााह गना 
िगाई नेततृ्व चयनको ववलि 
छिफि गने ।  

६. स्थानीय 
ज्ञान, लसप तथा 
प्रववलि 

६.१  वैतेश्वर गा. 
पा. मा ववगत र 
वतामानमा 
अपनाएको ववलभन्न 
वकलसमको स्थानीय 
लसप तथा 
प्रववलिहरू मध्ये 
१० वटा लसप 
तथा प्रववलिहरुको 
सामान्द्य पररचय 
ददन र कुनै दईु 
तयार पाना वा 
सोको िालग 
सहयोग गना । 

वैतेश्वरको स्थानीय ज्ञान, 

लसप र प्रववलिहरू  

ती ज्ञान, लसप र 
प्रववलिबाट बनेका वा 
तयार गररएका िरायसी 
दैलनक प्रयोजनको िालग, 

सामाशजक एवं साँकृलतक 
कायाका िालग 
आवश्यक पने वस्त ु
तथा सरसामानहरू 

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो िरमा 
काठ, बेतबाँस, ढुिा, फिाम, तामा, 
वपत्ति, काँसबाट बनेका के-के 
सामानहरू छन ्भनी कापी 
सूचीबद्ध गरी िे् न िगाउँन ेर 
पािैपािो भन्द् न िगाउँने । 

ती सामान कसिे बनाएका र 
कसिे बनाएको हो  भनी 
प्रश्नोत्तर गने । ती मध्ये आफ्नै 
िरमा बनेको, िरमा होइन तर 
वैतेश्वर बनेको र त्यो भन्द्दा 
बावहरको बजारबाट ल्याएको 
गरी ३ समूहमा छुयाउन 
िगाउँने । 

स्थानीय ज्ञान, लसप र प्रववलिमा 
बनेका सरसामान,  र लनमााणको 
फाइदा बारेमा सरि भािामा 
उदाहरण ददई बझुाउने र यस्ता 
सरसामानको प्रयोग गना सके 
आत्मलनभार हनु सवकने भनी 
यस्ता सामानको प्रयोग गना 
प्रोत्सावहत गने । 

ववद्याथीिे गरेको नमूना 
व्यावसावयक कृवि र 

स्थानीय ज्ञान, लसप र प्रववलि 
प्रयोग गरी बनाइएको िरेि ु
तथा कृवि सामग्री तथा 
औजारहरूको सशचत्र सूची, 
फोटो र केही नमूनाहरू 

क्राशफ्टङ गने रिीन कागज, 

कैँ ची, स्केि आदद 

काठ, ढुिा र बाँसबाट बनेका 
िरमा प्रयोग गररने ५/५ वटा 
सामानको नाम िेख्न िगाउँने । 

स्थानीय रुपमा काठ, बाँस, 

ढुिाबाट बनेका िरेि ुतथा 
कृवि सामग्री र औजारको शचत्र 
र नाम जोडा लमिाउन वा 
वाक्यमा खािी ठाउँ भना 
िगाउँने । 

ववलभन्न सामान, बस्तकुो सूची वा 
शचत्र ददएर स्थानीय सामान भए 
ठीक र आिलुनक वा आयलतत 
सामान भए बेठीक शधद वा 
शचन्द्ह िेख्न िगाउँने । 

स्थानीय सामानहरूको सादा 
शचत्रहरूमा रङ भरी नाम िेख्न 
िगाउँने  

कुनै १० वटा 
सामान/औजारहरु के को िालग 
उपयोगी हनु्द्छन ्भनी सोध्ने । 

वैतेश्वरमा प्रचलित स्थानीय 
प्रववलि र आिलुनक वा आयलतत 
सामान लबचको फरक िेख्न 
िगाउँने । 

१५ 
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पशपुािनको िालग स्थानीय ज्ञान, 

लसप र प्रववलिबाट बनेको 
सामानहरू, औजारको समेत 
अलनवाया रुपमा प्रयोग गना 
िगाउँने । 

केही उदाहरणहरूः 
बेतबाँसका सामानहरू जस्तैः 
डोको नाम्िो, नाङ्िो, थनु्द्से आदद 

काठबाट बनेका सामानहरू 
जस्तैः ठेकी, दिेुरो, ढुङ्ग्रो, मदानी,  
मढुा, वढकी 
काठबाट बनेका िरेि ुतथा कृवि 
औजारहरू, जस्तैः हिो, जवुा, दाँते, 

दाँदे, डल्िेठो, काठको बाकस 
(सन्द्दकु), कािोपाटी, झ्यािढोका, 
ओखि, वढकी 
ढुिाबाट बनेको सामान जस्तैः 
लसिौटो, िोहोरो, जाँतो 
स्थानीय स्तरमा  बनेका फिाम, 

तामा र अन्द्य िातकुा िरेि ुतथा 
कृवि औजारहरू जस्तै खकुुरी, 
हँलसया, कुटो, कुटो कोदािो, 
ओदान आदद के के छन ्
ववद्याथीिाई सोध्ने र सूची 
बनाएर यसको महत्त्व  

बझुाउने । 

फिामे ओदान, ढुिामाटोको िर, 

कुनै दईु स्थानीय प्रववलिको 
उशचत प्रयोग गरे नगरेको बारे 
अलभभवकसँग बझुी मूल्याङ्कन 
गने  
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छपट (ढुिा)को छाना, बाँसको 
सामान, वढकी जाँतो, पानीिट्ट, 

ढुिाको पखााि, बार बाने, कुिो, 
काठको सामान बनाउने कामहरू 
स्थानीय ज्ञान, लसप र प्रववलिमा 
आिाररत हो भनी बझुाउने । 
आिलुनक ज्ञान, लसप र प्रववलिको 
ववकास वा उपिधिता हनु ु
अगालड यी सबै  ज्ञान, लसप र 
प्रववलिको प्रयोग गरी स्थानीय 
जनजीवन चिेको र हाम्रा 
आवश्यकता पूरा भएको कुरा 
(महत्त्व) िाई सहज र सरि 
ढििे बझुाउने । 

यदद आिलुनक ज्ञान, लसप र 
प्रववलििाई हाम्रो स्थानीय ज्ञान, 

लसप र प्रववलिसँग लमिाउन 
सकेमा पेसा तथा व्यबसायबाट 
अझ बढी फाइदा लिन सवकने 
कुरा स्पष् ट पाररददने । 



204 
 

७. मातभृािा, 
संस्कृलत र  
चाडपवा  

७.१ वैतेश्वरमा 
बसोबास गने 
ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरूको  
मातभृािा, 
मौलिक 
संस्कृलत र 
सामाशजक 
संस्कारहरूको 
सूची  बनाई 
कुनै २ वटाको 
बारेमा ववस्ततृ 
रुपमा  
बताउन । 

वैतेश्वर गा. पा. 
क्षेत्रमा बसोबास गने 
ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरूको सूची 
उनीहरूको 
मातभृािाको सूची 
स्थानीय समदुायमा 
प्रचलित ववलभन्न 
संस्कृलत, सामाशजक 
संस्कार, चाडपवा, 
मेिाको सूची र सोको 
बारेमा प्रस्ट पाने 
वववरण 

मातभृािाको गीत तथा 
नतृ्य, ििकुथा 

ववद्याथीहरुिाई समूह-समूहमा ववभाजन गरी वैतेश्वर गा. 
पा. क्षे त्रमा बसोबास गने ववलभन्न जालत, जनजालतहरूको 
सूची तयार गरी लतनीहरूको मातभृािा, साझा र सम्बशन्द्ित 
समूदाय ववशेिको मौलिक संस्कृलत, सामाशजक संस्कार र 
मेिापवाको सूची बनाउन िगाई पािैपािो प्रस्ततुीकरण 
गना िगाउँने ।  

ववद्याथीिे तयार गरेको सूचीिाई पूणाता ददने । 

आ-आफ्नो पररवार (समदुाय) िे गदै आएको सामाशजक 
संस्कार र ववलभन्न संस्कृलतहरू र लतनको महत्त्व बारे 
अलभभावकसँग सोिेर िेखेर ल्याउन िगाउँन ेर 
कक्षाकोठामा प्रस्ततु गना िगाउँने । 

ती मध्ये दईुवटाको बारेमा ववस्ततृ रुपमा व्या्या गरेर 
िेखेर ल्याउन िगाई कक्षामा प्रस्ततुीकरण गना िगाउँने  

ििकुथा वा ववलभन्न संस्कार एवं चाडपवाका लभलडयो 
देखाई सोको बारेमा छिफि गराउने । 

ववद्याियको सांस्कृलतक कायाक्रममा कक्षागत रुपमा 
स्थानीय सामाशजक संस्कार चािचिन, ववलभन्न मौलिक 
संस्कृलत, वेशभिूा र आभिूण (नक्किी वा नमूना) सम्बन्द्िी 
झाँकी प्रदशान गना िगाउँन े। 

मातभृािाको गीत तथा नतृ्य, ििकुथा प्रस्ततु गराउने । 

स्थानीय जालत, 

समदुायको 
सामाशजक संस्कार, 

सांस्कृलतक 
वक्रयाकिापहरू, 

चाडपवा सम्बन्द्िी 
जानकारी भएको 
सन्द्दभा सामग्रीहरू 

गाउँ पाश्र्वशचत्र 

सेतोपाटी, माका र 

लभलडयो रेकलडाङ 

आफ्नो पररवार 
(समदुायिे) गने 
सामाशजक संस्कार, 

सांस्कृलतक वक्रयाकिाप, 

समदुाय ववशेिको 
मौलिक चाडपवाको सूची 
तयार गना िगाउँने  

वैतेश्वरबासी प्रायः सबैिे 
मनाउने चाडपवाको नाम   
भन्द् न िगाउँने । 

मातभृािामा गीत गाउन, 

नतृ्य प्रस्ततु गना र 
ििकुथा  भन्द् न,  

सनुाउन िगाउँने । 

ववद्याियको सांस्कृलतक 
कायाक्रममा ववद्याथीको 
सहभालगताको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

१० 

७.२ वैतेश्वरमा 
बसोबास गने 
ववलभन्न जालत, 

जनजालत 
ववशेिका 
सामाशजक 
संस्कार र 

वैतेश्वर गा. पा.  
क्षेत्रमा बसोबास गने 
ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरूको 
मौलिक पवहरन 
(वेशभिूा, गरहना)  

स्थानीय सामाशजक 

कक्षाकोठा वा पसु्तकाियमा वैतेश्वरका ववलभन्न जालत 
जनजालतहरूको मौलिक वेशभिूा, गरगहना िगाएको 
मवहिा र परुुि वा केटा र केटीको एक-एक जोडीको 
शचत्र वा फ्िेक्स वप्रशन्द्टङ फोटो रा् ने र ववद्याथीिाई 
अविोकन गराई सोको पवहचान गराउने । 

ववद्याथीहरुिाई उनीहरुको जातजालत लमल्ने गरी समूहमा 
ववभाजन गने र ४ वटा शभुकाया र कुनै एक मतृ्य ु

वैतेश्वरका सबै 
जालत, 

जनजालतहरूको 
मौलिक वेशभिूा, 
गरगहना िगाएको 
मवहिा र परुुि वा 
केटा र केटीको 

ववद्याियको सांस्कृलतक 
कायाक्रममा प्रदशान हनुे 
सांस्कृलतक झाँकीमा 
ववद्याथीको आफ्नो 
मौलिक वेशभिूामा 
सहभालगता देखाएको र 
आ-आफ्नो जालत, 

५ 
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संस्कृलत मध्ये 
कुनै ४ को 
मनाउने तररका 
बताउन,  सो  
चाडपवा पने 
मवहना/लतलथ 
बताउन ।   

संस्कारहरू मध्ये 
केही शभुकमा (जस्तैः 
न्द्वारान, पास्नी, छेवर, 

गन्द्यूचोिी ददने, 
व्रतबन्द्ि, वववाह 
आदद) वा मतृ्य 
संस्कार मध्ये कुनै ४ 
को मनाउने तररका 
बताउन । 

संस्कारको बारेमा िेखी कक्षाकोठामा प्रस्ततु गना 
िगाउँने । 

वैतेश्वरमा बसोबास गने जालत जनजालतको नामाविी ददई 
प्रत्येकको मौलिक वेशभिूा र गहनाको नाम र लतनीहरु 
प्रयोग हनुे संस्कार वा चाडपवाको के हो भनी आफ्नो 
अलभभावकसँग सोिेर कापीमा िेखेर ल्याउन िगाउँने र 
पािैपािो प्रस्ततुीकरण  गना िगाउँने । 

सबैको सांस्कृलतक वेशभिूा उशत्तकै उत्कृष्ट, आकिाक, 

मौलिक, पवहचान ददने र मौलिक छ र एकअकााको 
वेशभिूाको कदर गनुा पने कुरा लसकाउने ।  

स्थानीय चिन अनसुार हनुे आफूिे भाग लिएको 
चाडपवाको बारेमा छोटो कथा बनाएर सनुाउने, छिफि 
गने र सो पाठ सम्बन्द्िी गहृकाया बनाएर ददने । 

लभलडयोको माध्यमबाट ववलभन्न चाडपवा तथा मतृ्य ु
संस्कारको बारेमा स्पष्ट पाने । 

ववद्याथीको आफ्नो पररवार, आफन्द्त र लछमेकमा भएको 
वववाह, पास्नी, व्रतबन्द्ि, छेवर वा गनु्द्य ुचोिी ददने जस्ता 
शभुकायाको कसरी मनाइन्द्छ भनी प्रस्ततु गना िगाउँन े 

ववद्याियको सांस्कृलतक कायाक्रममा कक्षागत रुपमा 
स्थानीय सामाशजक संस्कार चािचिन, ववलभन्न मौलिक 
संस्कृलत, वेशभिूा र आभिूण (नक् किी वा नमूना) 
सम्बन्द्िी झाँकी प्रदशान गना िगाउँने । 

एक-एक जोडीको   

स्थानीय क्षेत्रमा 
गररने शभुकाया तथा 
मतृ्य संस्कारको 
लभलडयो सामग्री 
फ्िेक्स वप्रशन्द्टङ 
फोटो  

क्राशफ्टङ गने 
रिीन कागज, कैँ ची, 
स्केि, किर 
साइनपेन आदद 

समदुायको मौलिक 
सामाशजक संस्कार, 

संस्कृतीजन्द्य प्रदशान वा 
प्रस्ततुीकरणमा 
सहभालगता भएको 
बारेमा  भन्द् न िगाउँन े
। 

आ-आफ्नो जालत, 

समदुायको वववाह, 

पास्नी, व्रतबन्द्ि, छेवर 
वा गनु्द्य ुचोिी ददने 
जस्ता ववद्याथी आफूिे 
सहभागी भएको वा 
देखेको कुनै ४ वटा 
मनाउने तररका र 
महत्त्व बताउन  

िगाउँने । 

ववद्याथीहरुिाई 
उनीहरुिे देखेका वा 
सनुेका मतृ्य ुसंस्कारका 
बारेमा भन्द् न िगाउँने । 

७.३  वैतेश्वर 
गाउँपालिकामा 

वैतेश्वर गाँउपालिकामा 
बसोबास गने 

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो गाँउिरमा मनाईने कुन कुन 
चाडपवा मन पछा,  वकन मनपछा ?  ती चाडपवामा के के 

वैतेश्वरमा प्रचलित 
चाडपवाको शचनारी 

वैतेश्वरमा मनाइने साझा 
चाडपवाहरूको नाम 

५ 
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बसोबास गने 
ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरुिे 
मनाउन ेसाझा 
चाडपवाहरूको 
सूची बनाई कुनै 
४ को मनाउने 
तररका र महत्त्व 
बताउन। 

मालनसहरुिे मनाउने 
साझा चाडपवाहरू 

गररन्द्छ ?  भनी सोध्ने र छिफि गने । 

वैतेश्वरमा प्रचलित चाडपवाको शचनारी तयार गरी पाठ 
बनाई पढाउने वा अलडयोलभजअुि रेकडा (क्िीप) वा 
फोटो सङ्किन गरी ववद्याथीिाई देखाउने र छिफि 
गराउने । 

वैतेश्वरमा मनाइने मु् य चाडपवाहरूको नाम िेख्न 
िगाउँने । 

वैतेश्वरमा मनाइने साझा चाडपवा के के हनु फोटो/अन्द्य 
सामग्री हेरी शचन्न िगाउँन ेर लतनीहरु कसरी मनाइन्द्छ 
शचत्र वा लभलडयो सामग्रीको माध्यमबाट प्रस्ट पाररददने । 

लभलडयो रेकडा 
(क्िीप) शचत्र, वा  
चाडपवा मनाएका 
तस्वीरहरु 

सेतोपाटी, माका र 

िेख्न िगाउँने । 

ववद्याथीहरुिाई ददइएको 
मध्ये आ-आफ्नो मन 
पने चाडको बारेमा एक 
पेज िे् न िगाउँने  

उनीहरुिाई मन पने 
कुनै ४ चाडपवा 
मनाउने तररका र 
सोको महत्त्व भन्द् न 
िगाउँने । 

८. स्थानीय 
खेिकुद, 
मनोरञ्जन र 
किा सावहत्य 

८.१  वैतेश्वर 
गा. पा. मा 
प्रचलित स्थानीय 
तथा आयालतत 
खेिकुदहरूको 
सूची बनाई कुनै 
६ वटा स्थानीय 
र कुनै १ 
आयालतत खेि 
खेल्न र 
लतनीहरुको 
लनयम बताई 
खेल्न । 

वैतेश्वर गा. पा. मा 
प्रचलित स्थानीय 
खेिकुदहरू जस्तैः 
डण्डीववयो, रुमाि 
िकुाई, लसन्द्का 
िकुाई, शचँ मसुी शचँ, 

हात्ती िखेटाई, 

बािचाि, डोरी नाघ्ने,  
डोरी तान्ने,  वपटी,  

ररिेदौड,  वहसाब दौड 
आदद र आयालतत 
खेिकुदहरु जस्तै 
फुटबि, हाईजम्प, 
िङजम्प, कपदी,, 

वैतेश्वर गा. पा. मा पवहिे देशख प्रचिनमा रहेका र 
राशष् िय रुपमा प्रचलित ववलभन्न वकलसमका खेिहरूको 
बारेमा शचत्र देखाएर जानकारी गराउने । 

लभलडयो वा प्रवचनको माध्यमबाट खेि खेल्ने तररका 
बझुाउने । 

ववद्याथीको शारीररक, अवस्था, खेिमैदान वा कक्षाकोठा, 
ववद्याथी सङ््या र आवश्यक खेि सामग्री 
उपिधितािाई मध्यनजर गरेर समूहमा खेल्ने खेिहरू 
खेिाउने (हप्ताको १ पटक सकेसम्म ववदाको अशिल्िो 
ददन) सामूवहक खेि खेिाउने र खेि खेिाउन ुपूवा 
आवश्यक खेि सामग्रीहरू, खेिको लनयम, समयावलि, 

अनशुासन, साविानी अपनाउन ुपने कुरा, त्यो खेि 
खेल्दाको फाइदा आदद बारेमा ववद्याथीिाई बझुाउने र 
खेि समाप्त भएपलछ बािबालिको अनभुव, खेिबाट लसक्न ु

खेि अनसुार खेि 
सामग्रीहरू 

खेि सम्बन्द्िीका 
लभलडयोहरु 

खेिमैदान वा कक्षा 
र सोको तयारी  

प्राथलमक उपचार 
सामग्री बाकस  

खेिको लनयम िेख्न े
र नलतजा (स्कोर) 
िेख्न ेसेतोपाटी वा 
चाटा पेपर वा न्द्यजु 
पेपर 

कशम्तमा १० वटा 
प्रचलित खेिको नाम  
भन्द् न िगाउँने । 

एकि, जोडी र 
सामूवहक खेिहरूमा 
बािबालिकाको 
सहभालगता अविोकन 
गने । 

ववद्याियमा खेिेको 
आिारमा ववद्याथीको 
मूल्याङ्कन गने । 

५ 
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बास्केटबि, भलिबि 
आदद  

खेि खेल्ने ववलि वा 
तररका 

पने सन्द्देश बारे बताउने । 

खेि खेिाउँदा सबैिाई पािैपािो नेततृ्वको अवसर ददने, 
फरक क्षमता भएका बािबालिकाहरूिाई पलन समावेश 
गना सवकने खेिहरू खेिाउने र उनीहरूिाई पलन सक्ने 
भलूमका ददन े। 

ववद्याियको वाविाकोत्सव तथा अन्द्य कायाक्रममा 
ववद्याथीहरूिाई सहभागी हनु प्रोत्सावहत गने। 

८.२  
खेिकुदको 
शारीररक, 
सामाशजक तथा 
मनोवैज्ञालनक 
महत्त्व 
बताउन। 

खेिकुदको महत्त्व 
झल्कने लनबन्द्ि वा 
कथा 

ववद्याथीिाई स्थानीय, राशष् िय तथा अन्द्तराशष् िय 
खेिकुदबारे छिफि गराउने 
खेिकुदिे शारीररक तन्द्दरुुस्ती कायम रा् न मद्दत 
परु् याउने केही उदाहरण ददने । 

खेिकुदिे मानलसक रुपमा स्वस्थ रा् न मद्दत परु् याउने 
केही उदाहरण ददने । 

खेिकुदिे समाजमा मेिलमिाप र अमन चैन रा् न मद्दत 
परु् याउने केही उदाहरण ददने । 

खेिकुदको आलथाक महत्त्वको बारेमा छिफि गराउने 
जस्तैः ववलभन्न स्थानीय, राशष् िय तथा अन्द्तराशष् िय 
खेिकुद आयोजना गदाा हनुे आलथाक गलतलबलि बारे 
चिफि गराउने।  

सम् भव भएमा खेिकुदको महत्त्व झल्कने िेख वा श्रव्य 
वा श्रव्य-दृष्य फाईि प्रस्ततु गरी छिफि गराउने र सो 
िेखबाट मालनसमा खेिबाट हनुे शारीररक, सामाशजक 
तथा मनोवैज्ञालनक महत्त्व छुयाएर िेखी प्रस्ततु गना 
िगाउँने ।  

खेिकुदको महत्त्व 
झल्कने िेख वा 
श्रव्य वा श्रव्य-
दृश्य फाईि 

खेिकुदको शारीररक, 
सामाशजक तथा 
मनोवैज्ञालनक र आलथाक  
महत्त्व बाताउन 
िगाउँने । 
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८.३  वैतेश्वर 
गा. पा. मा 
प्रचलित 
िोकगीत र 
िोकनतृ्यहरु 
मध्ये कशम्तमा 
५/५ वटा 
िोकगीत गाउन 
र िोक नतृ्य 
गना  र 
िोकगीत तथा 
िोकनतृ्यको 
सामाशजक, 
संस्कृलतक र 
पयाटकीय 
महत्त्व बताउन 
। 

वैतेश्वर गा. पा. मा 
प्रचलित िोकगीतहरू 
जस्तै दोहोरी, तीज 
गीत, देउसीभैिो, 
रत्यौिी, असारे, झाउरे, 

तामाङ सेिो, जहुारी, 
भजनकृतन, आदद 

प्रचलित िोकनतृ्यहरू 
जस्तैः  मारुनी,  
रत्यौिी , देउसी भैिो, 
स्याब्र,ु  ल्होसार, 
बािन आदद 

िोक नतृ्य गने 
तररका 
िोकगीत तथा 
िोकनतृ्यको 
सामाशजक, संस्कृलतक 
र पयाटकीय महत्त्व 

 

वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित िोकगीतहरू जस्तैः दोहोरी, 
तीज गीत, देउसीभैिो, रत्यौिी, असारे, झाउरे, तामाङ सेिो,  
ल्होसार, जहुारी, भजनकृतन आदद  िोकगीतका नाम 
बािबालिकािाई िेखाइददने । 

ती मध्ये सबैिे सनुे देखेका िोकगीत र िोकनतृ्यका 
तस्वीर वा लभलडयो देखाउने र ववद्याथीिाई नाचगानमा 
संिग्न गराउने । बािबालिकािे सशजिै गाउन सक्न े
गीत छनौट गरी भाका लमिाएर गाउन लसकाउने । 

सम्भव भए यस्तो गीत गाउन जान्ने स्थानीय बासीिाई 
बोिाएर भाका लमिाएर गाउन िगाई बािबालिकािाई 
सनुाउने र लसकाउन े। 

तत्पश् चात प्रचलित स्थानीय िोकनतृ्यहरू के के हनु भनी 
सेतोपाटीमा िेखी सामान्द्य पररचय गराउने (कवहिे, 

कसरी नाशचन्द्छ) । 

बािबालिका िरमा गएपलछ नाच्न सक्ने िोकनतृ्यमा 
नाच्न अभ्यास गराउने । 

बािबालिकािे नाचेको, गाएको लभलडयो रेकडा गरी 
उनीहरूिाई नै देखाउने र त्यस्तो स्थानीय नाचगानको 
िालग अभ्यास गराउन े। 

ववद्याथीहरुिाई ३ समूहमा ववभाजन गरी समूह १ िाई 
िोकगीतको तथा िोकनतृ्यको सामाशजक महत्त्व,  समूह 
२ िाई िोकगीतको तथा िोकनतृ्यको संस्कृलतक र  
समूह ३ िाई िोकगीतको तथा िोकनतृ्यको पयाटकीय 
महत्त्व िे् न िगाई प्रस्ततु गना िगाउँने । 

स्थानीय 
िोकगीतको सूची  

सही भाका, िय र 
शधदहरू 

अलडयो लभजअुि 
रेकडार  

साउण्ड शस्पकर, 

मशल्टलमलडया 
प्रोजेक्टर र लडस्प्िे 
लसस्टम  

सेतोपाटी वा चाटा 
पेपर वा न्द्यजु पेपर 

िोकगीत तथा 
िोकनतृ्यको 
सामाशजक, 
संस्कृलतक र 
पयाटकीय महत्त्व 
प्रस्ट पाने चाटा 

स्थानीय िोकगीत र 
िोकनतृ्यको सूची 
बनाउन िगाउँने । 

िोकवप्रय स्थानीय 
िोकगीत संयिु वा 
सामूवहक रुपमा  गाउन 
िगाउँने । 

िोकवप्रय स्थानीय 
िोकनतृ्य संयिु वा 
सामूवहक रुपमा  
नाच्न/प्रदशान गना 
िगाउँने । 

िोकगीत तथा 
िोकनतृ्यको सामाशजक, 
संस्कृलतक र पयाटकीय 
महत्त्व बताउन िगाउँने 
। 

ववद्याियमा गररने 
अलतररि वक्रयाकिापमा 
ववद्याथीको 
सहभालगताको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 
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९.  िालमाक, 
संस्कृलतक, 
पयाटकीय 
स्थि 

९.१ वैतेश्वर 
गाउँपालिकामा 
प्रचलित मु् य 
िालमाक, 
ऐलतहालसक तथा 
सांस्कृलतक  
स्थिहरूको 
छुट्टा-छुटै्ट सूची 
बानाई ३/३ 
वटाको  संशक्षप् त 
पररचय बताउन 
। 

वैतेश्वरको प्रमखु, 

प्रलसद्ध िालमाक 
स्थिहरू जस्तैः 
मठमशन्द्दर, गमु्बा, 
चाडपवामा पूजाआजा 
गने ठाउँहरू  

सांस्कृलतक स्थिहरू 
जस्तैः कुनै जालत, 

समदुाय ववशेिको 
पवहचान, संस्कृलत, 

परम्परा, आस्था, 
संस्कार आदद 
गाँलसएको स्थि, गाउँ 
कुनै जातीजनजालत 
ववशेिको मौलिक 
ववशेिता भएको गाउँ, 

चाडपवामा मेिा िाग्ने 
ठाउँहरू  

स्थानीय प्राकृलतक 
सम्पदा जस्तैः झरना, 
पहाड, वहमाि, ताि 
आदद     

ववद्याथीहरूिाई वैतेश्वर गा. पा. मा भएको िालमाक, 

सांस्कृलतक एवं पयाटकीय  स्थिहरूको नाम सोध्ने, ती 
ठाउँमा पगुेको छ वक छैन, त्यहाँ के छ भनी प्रश्न सोध्ने 
र थप जानकारी ददंदै ती स्थिहरूको ववशेिता सवहत 
शचनारी बताउने । 

वैतेश्वरका ववलभन्न सामाशजक, संस्कृलतक, ऐलतहालसक तथा 
प्राकृलतक महत्त्व बोकेका स्थिको फोटो,  लभलडयो 
सङ्किन प्रस्ततुीकरण गने ।  

वैतेश्वरका प्रमखु एवं प्रलसद्ध िालमाक, सांस्कृलतक एवं 
पयाटकीय स्थिहरूको अिग अिग सूची तयार गरी 
लतनीहरुको संशक्षप् त पररचय ददने  र लतनीहरुको महत्त्व 
बारे छिफि गने गराउने।  

ववद्याथीिाई उपयिु समय, मौसममा अविोकन भ्रमण 
िैजाने । अविोकन गरेपलछ आफूिे अविोकन गरेका 
कुराहरू कापीमा िेखेर ल्याउन िगाउँने र भ्रमणपलछ 
भ्रमण कस्तो िाग्यो, के देख्न ुभयो भनेर सोध्ने र ती 
स्थिहरूको महत्त्व, संरक्षण एवं प्रवद्धान गने कुरा 
बािबालिकािे बझु्ने भािामा बताउने । 

भ्रमण गरेका िालमाक, सांस्कृलतक एवं पयाटकीय स्थिका 
शचत्र कोना, एक अनचु्छेद िेख्न र प्रस्ततु गना  िगाउँने 
। 

त्यहाँको सम्बशन्द्ित जानकार व्यशिहरूबाट ती ठाउँ 
ववशेिको ववशेिता, महत्त्व बझुी बािबालिकािे बझु्ने 
भािामा सरि तररकािे अविोकन गराउँदै बताउने । 

वैतेश्वरको प्रमखु 
एवं प्रलसद्ध िालमाक, 

सांस्कृलतक,  
ऐलतहालसक  एवं  
पयाटकीय  
स्थिहरूको सूची, 
ववशेिता र 
जानकारी सम्बन्द्िी 
सामग्री 
वैतेश्वरको प्रमखु 
एवं प्रलसद्ध िालमाक, 

सांस्कृलतक एवं 
पयाटकीय 
स्थिहरूको फोटो 
(फ्िेक्स वप्रन्द्ट) र 
छोटो शचनारी 
लभलडयो 
गाउँपालिका वा 
वडाको स्रोत 
नक्साहरू 

शचत्र कोरेर रङ भना 
आवश्यक पने 
पेपर, किर 
साइनपेन, पेशन्द्सि 

वैतेश्वरमा रहेका 
कम्तीमा १० वटा 
स्थानीय िालमाक, 

सांस्कृलतक एवं 
पयाटकीय स्थिहरूको 
नाम  भन्द् न िगाउँने । 

ववद्याथीिे अविोकन 
गरेका वा आफ्नो 
गाउँिरमा भएका र 
जानकारी भएका 
स्थिहरूको बारेमा 
शचनारी  भन्द् न वा सोको 
बारेमा एक अनचु्छेद 
िेख्न िगाउँने । 

कक्षामा स्थानीय 
िालमाक, सांस्कृलतक एवं 
पयाटकीय स्थिहरूको 
शचत्र ददएर रङ भना 
िगाउँने र सोको 
व्या्या गना िगाउँने। 

ववद्याियमा ववद्याथीको 
सहभालगताको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

१५ 
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भ्रमण गरेका िालमाक, सांस्कृलतक एवं पयाटकीय  स्थिका 
शचत्र कोना, रङ भना िगाउँन ेर सो बारे एक अनचु्छेदमा 
वणान गना िगाउँन े। 

आदद । 

९.२ वैतेश्वर 
गाउँपालिकामा 
प्रचलित मु् य 
िालमाक, 

सांस्कृलतक,  
ऐलतहालसक तथा 
पयाटकीय  
स्थिहरूको 
सामाशजक, 
संस्कृलतक तथा 
आलथाक महत्त्व 
बारे उदाहरण 
सवहत भन्द् न ।  

वैतेश्वर गा. पा. को 
िालमाक, सांस्कृलतक,  
ऐलतहालसक तथा 
पयाटकीय  
स्थिहरूको महत्त्व 
सम्बन्द्िी अविारणा 

िालमाक तथा सांस्कृलतक कायाक्रमिे मालनसको 
सकारात्मक मनोवैज्ञालनक प्रभाव पाने कुरा 
कथा/िेख/सत्य िटना आददको सहायतािे प्रस्ट पाने ।  

िालमाक तथा सांस्कृलतक कायाक्रमिे कसरी समदुाय तथा 
समाजमा मेिलमिाप गराउँछ भन्ने बारे छिफि गराउने 
। 

यस्ता िालमाक तथा सांस्कृलतक कायाक्रमिे कसरी 
पयाटकिाई आकविात गछान ्र सोबाट के कलत आय 
आजान गना सवकन्द्छ भनी छिफि गराउने । 

त्यस्तै  िालमाक, सांस्कृलतक, ऐलतहालसक र प्राकृलतक 
सम्पदाको पयाटनसँग जोडेर छिफि गराउने । 

वैतेश्वर गा. पा. को 
पयाटन ववकास 
योजना सम्बन्द्िी 
पशुस्तका 

िालमाक, सांस्कृलतक,  
ऐलतहालसक तथा 
पयाटकीय स्थिहरूको 
महत्त्व बारे बुँदागत 
रुपमा भन्द् न िगाउँने । 

 

१०. 
समानता, 
समावेशीता  
र सामाशजक 
न्द्याय  

१०.१ सबै 
जालत तथा 
समदुाय समान 
हो कुनै कुरामा 
भेदभाव, छुवाछुत 
गनुा हुँदैन भन्ने 
बताउन र 
समानताको 

वैतेश्वर गा. पा. को 
सामाशजक अवस्था  
(ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरू लमिेर 
बसेको वववविता , 
समानता लभत्रको 
एकता) को पररचय 

एकता, मेिलमिाप, 

समानता र समावेशीताको अथा उदाहरण सवहत बझुाउने 
। 

बैतेशवर गा. पा. को जातीय, सामाशजक, सांस्कृलतक, 

िालमाक वववविताको बारेमा छिफि गने, समूहगत 
अभ्यास गना िगाउँने । 

सबै जालत, जनजालत, वगा, लिि, िमा, उमेर र अवस्थाका 
मालनसहरूिे समाज समान सहभालगता र अवसर पाउन ु
पछा । टाढा बस्न े(दगुाम), िरजग्गा नहरने वा थोरै हनुे 

सेतोपाटी, माका र 

समावेशी खेि 
खेिाउनको िालग 
स्थानीय खेि 
सामग्री (ससाना 
ढुिा, रोडा, बािवुा 
वा माटो, बाल्टी वा 
अन्द्य भाँडो पानी 

सामाशजक एकता, 
वववविता, समानता, 
समता र समावेशीताको 
अथा र उदाहरण 
बताउन िगाउँने । 

सबै बािबालिका लमिेर 
बस्ने, सँगै खेल्ने, सँगै 
बसेर खाजा खाने जस्ता 

4 



211 
 

व्यवहार गना समानता, सामाशजक 
वववविता, समता र 
समावेशीताको 
अविारणा  

(आलथाक गरीबी), आदद सबैिे मौका पाउन ुपछा । 
सबैिाई लमिाउन ुपछा भन्ने अथा बझुाउने र 
समावेशीताको सही सन्द्देश ददन “हातको ५ साना,  ठूिा, 
िामा, छोटा औिंाको उदाहरण ववलभन्न प्रजालतका फूिहरू 
भएको फूिपाती, ससाना ढुिा, रोडा र बािवुा एउटा 
भाँडोमा अटाएर राख्न े“समावेशी खेि” खेिाएर वा यस्तै 
खेिको लभलडयो देखाएर समावेशीताको अथा र औशचत्य 
बझुाउने ।   

वैतेश्वर गा. पा. मा के कसरी समानता र सामाशजक 
समावेशीतािाई उशचत अभ्यास,  र प्रवद्धान गना सवकन्द्छ 
भन्ने बारेमा समूहगत काया गरी प्रस्ततुीकरण गना 
िगाउँने  

आदद) 

समावेशी खेि 
सम्बन्द्िी छोटो 
लभलडयो 

समावेशीताको अभ्यास 
ववद्याथीिे गछान ्वक 
गदैनन ्(ववशेि गरी 
जातीयता, 
साम्प्रदावयकता, 
िैविकता, अपािता आदद 
आिारमा) अविोकन 
गने । 

ववद्याियमा 
ववद्याथीहरूको गलतलबलि 
(बोिी व्यवहार) को 
अविोकन गरी सोको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने  

१०.२ अपािता 
(फरक क्षमता) 
भएका, असहाय, 

वदृ्धवृद्ध अन्द्य 
ववशेि सहयोग 
आवश्यक पने 
व्यशिहरू 
पवहचान, 
उनीहरुिाई 
दैलनक जीवनमा 
आईपरेका 

अपािताको प्रकार 

शारीररक ववरामीपन 
र सहयता 
वदृ्ध उमेर र 
शारीररक समस्या 
पररवार, आफन्द्त 
नभएका र आफूसँग 
केही नभएका 
बािबालिका, लबरामी, 
वदृ्धवृद्धहरु आदद र 
उनीहरूिाई 

अपािताको प्रकारिाई ववलभन्न तरीकािे बगीकरण गना 
िगाउँने जस्तैः शारीररक, दृवष्ट, बोिाइ, सनुाइ, मानलसक  

गम्भीरताका आिारमा सरकारिे ४ समूहमा वगीकरण 
गरेको कुरा बझुाउने जन लनम्नानसुार छन ् 

“क” वगामा पने (पूणाअशक् त अपािता भएका र रातो 
रङको पररचय पत्र बाहक, “ख” वगामा पने (अलतअशक् त 
अपािता भएका र नीिो रङको पररचयपत्र बाहक, “ग” 
वगामा पने (मध्यम अपािता भएका र पहेँिो रङको 
पररचयपत्र बाहक र “ि” वगामा पने (सामान्द्य अपािता 
भएका र सेतो रङको पररचयपत्र बाहक व्यशि  

कुन खािको आपािता भएकोिाई कस्तो सहयोग 

अपािता र यसको 
प्रकार, अपािता 
सम्बन्द्िी सही शधद 
सम्बन्द्िी जानकारी 
पशुस्तका 
अपािता, वदृ्धवदृ्ध, 

असहाय, ववरामी, 
दीिारोगी 
व्यशिहरूको शचत्र, 

पम्प्िेट वा अलडयो, 
लभलडयो  

अपािताको प्रकार  
भन्द् न र शचन्द् न िगाउँने 
। 

अपािताको 
पररचयपत्रको प्रकार 
(रङ) र अपािता बीच 
जोडा लमिाउन िगाउँने 
। 

अपािता, वदृ्धवदृ्ध, 

असहाय, ववरामी भएको 
व्यशििाई गनुा पने, गनुा 

४ 
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समस्याहरुको 
पवहचान र 
उनीहरुप्रलत 
सकारात्मक 
व्यवहार प्रदशान 
गना । 

आवश्यक पने 
सहयोग 

बािबालिकािे गना 
सक्ने सहयोग, 

सम्मानजनक बोिी 
व्यवहार 

चावहन्द्छ सो बारे छिफि गराउने । उनीहरुिे गरेका 
सहयोग बारे छिफि गराउने ।  

अपािता सम्बन्द्िी राम्रो (उशचत) शधद र नराम्रो (गित) 
शधदहरू सेतापाटीमा िेखेर राम्रा शधदहरू मात्र  भन्द् न 
वा बोल्न प्ररेरत गने । 

त्यसैगरी कोही नभएका (असहाय), ववरामी, वदृ्धवृद्धिाई 
पलन सम्मान गरेर बोल्ने र सहयोग गने कुरा लसकाउने  

कलत उमेर पगुेको वृद्धवृद्ध र कुन पररचय पत्र भएको 
अपािता भएका व्यशििाई वडा कायााियिे पैसा/भत्ता 
(सामाशजक सरुक्षा भत्ता) ददन्द्छ भनी जानकारी गराउने र 
वदृ्ध, वविवा, अपािता पररचय पत्र बनाउन वडा 
कायााियमा जान ुपने, पररचय पत्र भएपलछ सरकारिे 
सेवासवुविा ददने कुरा आफ्नो िरपररवार, छरलछमेकिाई 
भन्न प्रोत्सवहत गने । 

कोही अपािता भएको व्यशि ववद्यािय नशजकमा भए 
लनजिाई बोिाएर अपािता र उसको अनभुव बारेमा 
अन्द्तरवक्रया गराउने । 

अपािता भएका व्यशि र वृद्धवृद्धहरूसँग कस्तो व्यवहार 
गने, वकन गने र कसरी सहयोग गना सवकन्द्छ भन्ने 
बारेमा समूहगत छिफिपलछ प्रस्ततुीकरण गना  
िगाउँने । 

अपािता पररचप 
पत्रको नमूना 
(रातो, नीिो, पवहिो 
र सेतो) 

अपािता, वदृ्धवदृ्ध, 

असहायिे प्रयोग 
गने सहयता 
सामग्रीहरूको शचत्र 
वा तस्वीर 

रुमाि, गिबनद्ी  
आदद खेि 
सामग्रीहरू 

नहनुे कुराहरू (बोिी 
व्यवहार) बारे मौशखक 
रुपमा सोध्ने र 
उनीहरूको व्यहार 
अविोकन गने । 

कस्तो रङको अपािता 
पररचयपत्र पाएका 
व्यशििे भत्ता पाउँछ 
भनी सोध्ने । 

ववद्याियमा  ववद्याथीको 
वक्रयाकिाप अविोकन 
गरेर मूल्याङ्कन गने । 

११.  
सामाशजक 
रुपान्द्तरण, 

११.१ वैतेश्वर 
गा. पा. का 
ववलभन्न 

वैतेश्वर गा. पा. को 
पररचय, प्रशासलनक 
काया ववभाजन र  

वैतेश्वर गा. पा. को शचनारी ददन ेपसु्तक वा वेवसाईटबाट 
ववलभन्द् न शाखा र लतनको प्रमखु काया िेशखएका मेटा 
काडाहरुिाई जोडा लमिाएर रा् ने र सोको बारेमा 

वैतेश्वर गा. पा. को 
पररचयात्मक 
पसु्तक,  

वैतेश्वर गा. पा. को 
शैशक्षक गलतलबलि बारे 
बझु्न कुन शाखामा 

७ 
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िोकतन्द्त्र र 
संिीयता 

शाखाहरुको 
नाम र २/२ 
वटा काम 
बताउन । 

जनलनवााशचत 
पदालिकारीहरुको 
वववरण 

 

छिफि गराउने । 

बैतेश्व गा. पा. को शैशक्षक गलतलबलि बझु्न कुन शाखामा 
जानपुछा, सामाशजक न्द्याय सम्बन्द्िी बझु्न कुन शाखामा 
जान ुपछा जस्ता पश्न बनाई छिफि गराउने र सोको 
सही उत्तर नआएमा आफूिे भलनददने ।  

वैतेश्वर गा. पा. का जनलनवााशचत पदालिकारीहरुको 
नामाविी देखाई उनीहरुको वररयताक्रम लमिाएर देखाई 
पढ्न र िे् न िगाउँने ।   

गाउँपालिकाको सबै भन्द्दा मु् य व्यशि को हो र सो  
व्यशिको कुनै ४ प्रमखु कामहरु बताउन िगाउँन े। 

प्रशासलनक चाटा 
वैतेश्वर गा. पा. को 
वेवसाईट  

जानपुछा भनी सोध्ने  

सामाशजक न्द्याय 
सम्बन्द्िी बझु्न कुन 
शाखामा जान ुपछा  
भनी सोध्ने । 

वैतेश्वर गा. पा. का 
जनलनवााशचत 
पदालिकारीहरुको सूची 
िे् न िगाउँने    

बैतेश्बर गाउँपालिकाको 
प्रमखुको नाम के हो? 

१२. 
जीवनोपयोगी 
लसप 

१२.१ 
जीवनोपयोगी ५ 
वटा लसप  भन्द् न 
र कशम्तमा ४ 
वटा अभ्यास 
गना 

ववलभन्न वकलसमको  
जीवनोपयोगी लसपहरू 
(जस्तैः आत्मलनभार 
हनु ुसमूहमा अरुसँग 
लमिेर वस्न,ु सहयोगी 
हनु,ु आफ्नो काम र 
शजम्मेवारी, प्रभावकारी 
सनुाई, आफनो 
सामानको सरुक्षा, 
पैसाको सदपुयोग, 

आफ्नो िालग 
खानेकुरा बनाएर 
(पकाएर) खान,ु  

पेसा व्यवसाय वा रोजगारीका िालग गना आवश्यक पने 
योग्यता, लसपको अलतररि हरेक व्यशि आत्मलनभार भएर 
जीवन शजउन ववलभन्न वकलसमका उपयोगी लसपहरू 
आवश्यकता पने बताउँदै उदाहरण ददई छिफि गराउने 
। 

केही महत्त्वपूणा जीवनोपयोगी लसपहरू बताउने जस्तै 
आफ्नो सामानको उशचत व्यवस्था र सरुक्षा गनुा, 
व्यशिगत र पाररवाररक सरफाइ गना जान्नु, आफ्नो िालग 
खाना पकाउन ु(तयार गनुा), अरुसँग लमिेर बस्न,ु समयको 
पािना (व्यवस्थापन), प्रभावकारी सञ्चार, आलथाक 
लमतव्यवयता (पैसाको सही सदपुयोग), वकनमेि गना जान्न,ु 

समस्याको समािान गने, आफ्नो काम र शजम्मेवारी सिैँ 
पूरा गनुा, कामको प्राथलमकीकरण गनुा आदद । 

जीवनोपयोगी 
लसपहरूको सूची वा 
फोटो 
केही महत्त्वपूणा 
जीवनोपयोगी 
लसपहरू सम्बन्द्िी 
मोवाइि लभलडयो 
मेटा काडा, माका र, 
सेतोपाटी आदद 

हामीिाई आवश्यक पने 
कुनै ५ वटा जीवन 
उपयोग लसपहरू  भन्द् न 
वा िे् न िगाउँने । 

ती लसप वकन लसक्न ु
जरुरी छ  भनी सोध्ने 
वा  िे् न िगाउँन े। 

ववद्याथीहरूिे केही 
जीवनोपयोगी लसपहरू 
लसके नलसकेको वा 
व्यवहारमा प्रयोग गरे 
नगरेको थाहा पाउन 
गाउँको अविोकन गरी 

३ 
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लमतव्ययी तररकािे 
वकनमेि गनुा, आदद)  

 

यस्ता जीवनोपयोगी लसप भए के हनु्द्छ र नभए के हनु्द्छ 
भनी छिफि गराउने । 

अन्द्य के के लसप हनु सक्छन भनी ववद्याथीिाई सोिी 
सेतोपाटीमा िेशखददने । यस्ता िेरै जीवनोपयोगी लसपहरू 
मध्ये कुनकुन लसपअवहिे देशख नै उनीहरुसँग हनुपछा 
भनी छिफि र अभ्यास गना िगाउँने । 

कुनै ५ वटा जीवनोपयोगी लसपको बारेमा आफूिे बझेुको 
कुरा एक-एक पररच्छेद िे् न िगाई प्रस्ततु गना  

िगाउँने । 

मूल्याङ्कन गने 
(अलभभावकसँग सोिबझु 
गने) । 

१३. 
सहकारी 

सहकारीको 
पररभािा ददई 
सहकारी 
सञ्चािनका कुनै 
५ वटा मापदण्ड 
बताउन र 
पररवारको 
सदस्य रहेको 
सहकारीको नाम 
भन्न । 

सहकारी सञ्चािनमा 
सािारण सभाको 
आवश्यकता भन्न  

सहकारी सञ्चािनका 
मापदण्डहरु 

सहकारी सञ्चािनका मापदण्डको आवश्यकता र तयार 
गने ववलिको बारेमा बताउन, सहकारीको पररभािा भन्द् न 
िगाउँने, थाहा नभए भनीददने, िे् न िगाउँने र िेखेको 
भन्द् न िगाउँने । 

प्रश्नोत्तर ववलिबाट वडामा रहेका सहकारी संस्थाको नाम, 

कायाािय रहेको स्थान, स्थापना भएको विा, सदस्य 
सङ््या, सदस्य सेवा, सञ्चािक सलमलतको सङ््या 
पािैपािो सोध्ने र अरुिाई साथीिे भनेको कुरा भन्न 
िगाउँने । 

सहकारीको अविोकन भ्रमण गराउने र देखेका र सनुेका 
कुराहरुको शधदमा, शचत्रमा अलभिेखीकरण गना      

िगाउँने । 

सािारण सभामा आफू सहभागी भए नभएको जानकारी 
लिई सािारण सभाको आवश्यकताको बारेमा  

बताइददने । 

सहकारीको 
स्माररका 
सहकारी पसु्तक 

सहकारीको 
मोवाइि तस्वीर 

ब्रोसरहरु 

सहकारी लभते्रपात्रो 
संिीय∕प्रादेशशक∕स्था
नीय सहकारी ऐन,  

लनयमाविी र 
मापदण्ड 

सहकारी शसुञ्चािनका 
मापदण्डहरु मध्ये कुनै 
५ मापदण्ड िेख्न, भन्न, 

प्रश्नोत्तर गना र  संबाद 
िेख्न िगाउँने । 

३ 
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सम्भव भएसम्म सहकारीको सािारण सभामा सहभागी 
गराउने ।  

सहकारी अलभयन्द्ताद्वारा आमशन्द्त्रत कक्षा लिन िगाउँने । 

सहकारीको सािारण सभा सञ्चािन गदााको तस्वीर देखाई 
व्या्या गना िगाउँने । 

सहकारी सञ्चािन मापदण्डको अथा र आवश्यकता 
बताइददने िेख्न िगाउँने र छिफि गने । 

सहकारी सञ्चािन मापदण्ड बुँदागत रुपमा प्रस्ततु 
गरीददने र मापदण्ड अनसुार सहकारी सञ्चािन गदाा हनुे 
फाइदा बेफाइदाको बारेमा छिफि गराउने । 
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२.९.८. कक्षा ८ को पाठ्यक्रमको क्षेत्र, क्रम र ववस्ततृीकरण 

तालिका १२: कक्षा ८  को पाठ्यक्रमको क्षेत्र, क्रम र ववस्ततृीकरण (Scope, Sequence and Specifications) 

क्षते्र लसकाइ 
उपिशधि 

ववियवस्त ु तथा 
ववस्ततृीकरण 

शशक्षण लसकाइ ववलि तथा वक्रयाकिाप शैशक्षक 
सामग्रीहरू 

मूल्याङ्कन प्रवक्रया  पाठ्यभार 

१. स्थानीय 
तहको 
पररचय 

१.१ वैतेश्वर 
गा.पा. को 
भौगोलिक, 

जनसाङश्यकी, 
सामाशजक, 

आलथाक र 
राजनैलतक 
व्यवस्थाबारे 
बताउन । 

 वैतेश्वर 
गाउँपालिकाको  
भौगोलिक, 

जनसाङश्यकी, 
सामाशजक, 

आलथाक र 
राजनैलतक 
व्यवस्था  

 वैतेश्वर गा. पा. सम्बन्द्िी ववलभन्न स्रोत 
सामग्रीहरू जस्तै वैतेश्वर गाँउपालिका 
पाश्र्वशचत्र, जानकारी पशुस्तका, गाउँ 
पररचय, सन्द्दभा सामग्री उपिधि गराउने, 
आवश्यक लनदेशन वा खाका ददई 
ववद्याथीहरूिाई ववलभन्न समूहमा 
(छात्रछात्रा लमसाएर) ववभाजन गरी वैतेश्वर 
गा. पा. को  भौगोलिक अवस्था, 
राजनैलतक अवस्था, जनसाङश्यकी 
अवस्था, सामाशजक अवस्था, सांस्कृलतक 
अवस्था, आलथाक अवस्था, 
स्थानीय/प्राकृलतक स्रोतसािन, किासावहत्य 
आदद एक-एक शीिाकमा गाउँपालिकाको 
पररचय तयार गरी प्रस्ततुीकरण गना 
िगाउँने ।  

 वैतेश्वरको शचनारी, वतृ्तशचत्र वा लभलडयो 
प्रदशान गने र ववद्याथीहरूिाई 
गाउँपालिकाको ववववि ववियमा छिफि 
गराउने । 

 वैतेश्वर.गा.पा.को पररचय ददँदा, भौगोलिक, 

राजनैलतक, जनसाङश्यकी, सामाशजक, 

 वैतेश्वर गा. 
पा.   
भौगोलिक, 

जनसाङश्यकी
, सामाशजक, 

आलथाक र 
राजनैलतक 
व्यवस्थाबारे 
पररचात्मक 
ब्रोसर, 
लिफिेट वा 
पसु्तक 

   वैतेश्वर गा. 
पा. को 
पाश्र्वशचत्र वा 
जानकारी 
पशुस्तका 

 लसमाना तथा 
वडा छुवट्टएको 
वैतेश्वर गा. 
पा. को स्रोत 

 नक्सा देखाएर  
वैतेश्वर गा. पा. को 
बारेमा बताउन 
िगाउँने । 

 शजल्िाको पररचय 
ददन िगाउँने । 

 वैतेश्वर गा. पा. को 
ववववि पक्षमा 
हाशजरीजवाफ गराई 
सोको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने  । 

१० 
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सांस्कृलतक, आलथाक, स्थानीय/प्राकृलतक 
स्रोतसािन, किासावहत्य आदद ववियिाई 
समेटेर लसिलसिेबार रुपमा भन्द् न वा िे् न 
लसकाउने । एउटा शीिाक जस्तै 
“वैतेश्वरको भौगोलिक अवस्था” मा नमूना 
बनाएर ददने र अको ददन हरेक 
ववद्याथीिाई राजनैलतक, जनसाङश्यकी, 
सामाशजक, सांस्कृलतक, आलथाक, 

स्थानीय/प्राकृलतक स्रोतसािन, किासावहत्य 
आदद फरक फरक शीिाकमा वैतेश्वरको 
पररचय िेखेर ल्याउन गहृकाया ददने । 

 वैतेश्वर गा. पा. सम्बन्द्िी कक्षागत हाशजरी 
जवाफ गने गराउने ।  

 वैतेश्वरको ववलभन्न ठाउँको लभलडयो शक्िप्स, 

फोटो आदद देखाईा छिफि गने र त्यहाँ 
देखेको कुराहरू एक पषृ्ठमा िे् न िगाउँने 
। 

 अन्द्यमा सबै पक्षिाई समेटेर वैतेश्वरको 
बारेमा ववस्ततृ रुपमा िे् न िगाउँने ।  

नक्सा 
 लभलडयो 
शक्िप, फोटो 

 अन्द्य सन्द्दभा 
सामग्रीहरू 

२. स्वास््य 
सरसफाइ 

२.१ आफ्नो 
व्यशिगत 
शारीररक 
सरसफाइ  
गना र 
िरपररवारको 

 व्यशिगत 
सरसफाइ 

 आफ्नो 
सामानको उशचत 
व्यवस्थापन गने 
बानी 

 िर, ववद्यािय, 

 आफनो सम्पूणा व्यशिगत शारीररक 
सरसफाइ लनयलमत रुपमा आफैँ िे गने 
गरेको छ वक छैन भनी प्रश्नोत्तर गने । 

 ववद्याथीिाई आफ्नो कपडा, झोिा, जतु्ता, 
आफूिे खाएको जठुो भाँडाकँुडा कसिे 
िनुे गरेको छ, आफ्नो कोठा कसिे 
लमिाउने, सफा गने गरेको छ भनी सोध्ने 
र आफैँ िे अलनवाया गना िगाउँने । 

 स्थानीय 
सामानबाट 
बनेको 
जतु्ताचप्पि 
राख्न ेर् याक 

 फोहोर फ्याल्ने 
(सङ्किन गने) 
टोकरी बनाउने 

 आफ्नो सरसफाइ, 
पोशाक र अन्द्य 
कपडा ववद्याथी 
आफैँ िे सिैँ िनुे 
गरे नगरेको बारेमा 
अलभभावकसँग 
सोध्ने । 

१० 
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सरसफाइ गना 
र िर, 

ववद्यािय, बाटो 
र सावाजलनक 
स्थिको 
सरसफाइमा 
भाग लिन । 

बाटो र 
सावाजलनक 
स्थिको 
सरसफाइ तथा 
यसमा 
ववद्याथीको 
संिग्नता  

 कशम्तमा ववद्याियको कायाािय कोठा 
बावहर स्थानीय सामानिे बनेको 
जतु्ताचप्पि राख्न ेर् याक बनाउन र फोहोर 
फ्याल्ने (सङ्किन गने) चोया वा बाँसको 
टोकरीहरू र फोहोर थपुाने वा छुटुयाउन े
ठाउँ बनाउन र प्रयोग गना गराउन 
िगाउँने । 

 सफाइ सम्बन्द्िी ववद्याथीहरूका िालग 
ववद्याियिे बनाएको लनयम बारेमा 
जानकारी गराई ती लनयम अलनवाया रुपमा 
पािना गना िगाउँन े र यसबारे 
अलभभावकिाई जानकारी गराउने र िरमा 
बािबालिकािे यी लनयम पािना गरे 
गाउँको बारेमा बेिाबेिामा सोिबझु गने 
। 

 आफ्नो व्यशिगत बाहेक िर, कक्षाकोठा 
र ववद्यािय पररसर, वररपररको बाटो 
लनयलमत रुपमा सरसफाइ गना काया 
तालिका बनाई सोही अनसुार गने गराउन े
। िर, ववद्यािय, मशन्द्दर जस्ता सावाजलनक 
स्थिमा फोहोर राख्न े टोकरी वा लनशश्चत 
ठाउँ बनाई त्यसको उशचत प्रयोग गना 
िगाउँने ।  

 फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्द्िी जानकारी 
गराई (१) पनुःप्रयोग गनासवकने फोहोर 
(२) कुवहने फोहोर (३) नकुवहने फोहोर 
(जस्तै फुटेका लससा) जस्ता समूहमा 

स्थानीय सामग्री 
एवं औजारहरू 

 ववद्यािय 
पररसरमा 
फोहोर राख्न े
टोकरी,  डोको 
वा तोवकएको 
लनशश्चत एवं 
व्यवशस्थत ठाउँ 

 सरसफाइ 
सम्बन्द्िी 
ववद्याियिे 
बनाएको लनयम 

 िर, कक्षाकोठा, 
र ववद्यािय 
पररसर, 

वररपररको बाटो 
लनयलमत 
सरसफाइ गने 
कायातालिका 

 ववद्याियको 
सरसफाइ सम्बन्द्िी 
लनयमको पािना गरे 
नगरेको ववद्याथीको 
वक्रयाकिापाको 
आिारमा मूल्याङ्कन 
गने । 

 फोहोर फ्याल्ने 
(सङ्किन गने) 
टोकरी तथा फोहोर 
फ्याल्ने ठाउँ 
बनाएको र त्यसको 
प्रयोग गरेको 
आिारमा मूल्याङ्कन 
गने । 

 कक्षाकोठा, 
ववद्यािय पररसर, 
नशजक सावाजलनक 
स्थिको सरसफाइ 
कायातालिका 
अनसुार गने गरे 
नगरेको लनरीक्षण 
गरी मूल्याङ्कन गने 
। 
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छुयाई सोही अनसुार व्यवस्थापन गना 
लसकाउने ।  

 ववद्याथीहरूिाई आफ्नो िरमा र 
ववद्याियमा तल्िो कक्षाको 
भाइबवहनीहरूिाई यसरी नै फोहोर 
छुयाएर व्यवस्थापन गना लसकाउने 
अभ्यास काया गना िगाउँने । 

 २.२ स्वास््य 
समस्याको 
रोकथाम 
सम्बन्द्िी बानी 
व्यवहार 
प्रस्ततु गना । 

 २.२ स्वास््य 
समस्याको 
रोकथाम 
सम्बन्द्िी बानी 
व्यवहार प्रस्ततु 
गना । 

 सम्भाववत जनस्वास््य समस्याप्रलत सजगता 
र पूवासाविानी खानेकुराहरू ताजा, सफा र 
सरुशक्षत कसरी बनाउन सवकन्द्छ भनेर 
कक्षामा छिफि गराउने र व्यवहारमा 
उशचत तररका अविम्बन गना र पररवारको 
सदस्यिाई पलन लसकाउन प्रोत्सावहत गने 

 भान्द्साको सरसफाइ सम्बन्द्िी कायायोजना 
बनाउन िगाउँने । व्यवहाररक 
कायायोजना बनाउन उपयिु ढाँचा र 
आवश्यक फिोअप र प्रश् नोत्तर गरी 
कायायोजना िागू भए नभएको अनगुमन 
गने  

 प्रजनन ् उमेरमा आफैँ िे गना सवकने 
सरसफाइ, छात्राहरूको मवहनावारी 
स्वच्छता सम्बन्द्िी अभ्यास, समस्या बारेमा 
छिफि गरी राम्रो अभ्यासिाई कायम 
रा् न र समस्या भए समािानको उपायको 
िालग लनष्किा लनकािी ववद्याियमा गना 

 सफा खाने कुरा 
र फोहोर 
खानेकुरा, 
त्यसको असर 
सम्बन्द्िी शचत्र 
वा पोस्टर 

 मवहनावारी 
स्वच्छता 
सम्बन्द्िी 
लभलडयो वा 
पोस्टर  

 भान्द्साको 
सरसफाइ 
सम्बन्द्िी 
कायायोजना को 
खाका  

 जनस्वास््य 
समस्या, 

 “भान्द्साको 
सरसफाइ सम्बन्द्िी 
कायायोजना” 
ववद्याथीिे आफ्नो 
िरमा िागू गरे 
नगरेको बझुी 
मूल्याङ्कन गने । 

 ववद्याियमा 
ववद्याथीको 
सरसफाइ र 
स्वच्छता सम्बन्द्िी 
आनीबानीको 
आिारमा मूल्याङ्कन 
गने । 

 छात्राहरुको 
मवहनावारीको 
समयमा प्रयोग 
गररने आराम कक्ष, 

५ 
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सवकने उशचत व्यवस्था गने गराउने जस्तै 
आराम कक्ष, मवहनावारी (िरेि)ु प्याड 
बनाउने । 

 झाडापखािा, हैजा, महामारी जस्ता फोहोर 
पानी, सरसफाइको अभाव र परम्परागत 
अन्द्िववस्वासको कारण गित अभ्यासको 
कारण समदुायमा आइपना सक्ने रोगबाट 
बच्न के कस्ता रोकथामका उपायहरू गना 
सवकन्द्छ त्यस्ता साविानी गने गरेको छ 
वक छैन भनी छिफि गने । २०६५ 
सािमा कणाािी प्रदेशको जाजरकोटमा 
झाडापखािािे माहामारीको रुप लिई 
दजानौको मतृ्य ुभएको िटनािाई संझाउने 
। यसको कारण र असर समेत बताइददने 
।  

 यस्ता सम्भाववत समस्याप्रलत सिैँ सजग 
रहन र रोकथामको उपाय अपनाउन के 
गना सवकन्द्छ भनी  ववद्याथीहरूिाई 
छिफि गरी सूची बनाएर प्रस्ततुीकरण 
गना िगाउँने । 

रोकथामका 
उपाय, पूवा 
साविानीका 
ववलिहरू 
सम्बन्द्िी 
पोस्टर, पम्प्िेट 

िरेि ु मवहनावारी 
प्याड बनाउन े र 
ववद्याियको 
सरसफाइमा भएको 
सहभालगता । 

 जनस्वास््य 
सम्बन्द्िी पररवार र 
समदुायमा सचेतना 
फैिाउने कायामा 
भएको सहभालगता र 
खेिेको भलूमकाको 
आिारमा मूल्याङ्कन 
गने । 

३. खाद्यान्न  
तथा पोिण 

३.१  
वैतेश्वरमा 
उत्पादन हनुे 

 वैतेश्वरमा हनुे 
कृवि उधजनी  

 पोिणको स्रोत 
तथा पोिण 

 ववद्याथीिाई समूह ववभाजन गरी १/१ 
समूहिाई आ-आफ्नो खेतबारीमा फिेका 
खाद्यान्न , तरकारी, दिहन, तेिहन, 

फिफूि, तरकारी (खेतबारी र जििमा 

 वैतेश्वरमा हनुे 
उत्पादन 

 हनुे ववलभन्न 
खाद्यान्न, दिहन, 

 आयालतत खाद्य 
उत्पादन भन्द्दा 
स्थानीय खाद्य 
उत्पादन र सोबाट 

१० 
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ववलभन्न 
खाद्यान्न, 

सागसधजी, 
फिफूिको 
सूची तयार 
पारी त्यसको 
उपयोलगता 
बारे  

बताउन । 

सिुारको उपाय 

 बजार पसिमा 
पाइने पत्र ु
खानेकुराहरू वा 
कम पोिणयिु 
(जङ्क फुड) 

पाइने फिफूि तथा सागसधजी) को सूची 
तयार गना िगाई ती उत्पादन केका िालग 
गररन्द्छ (आफैँ  खान, वेचववखन गना,  

सामानसँग साट्न  वा त्यो बेचेर बजारको 
खाद्य सामग्री वकनेर ल्याउन) भन्ने प्रश्नको 
उत्तर कापीमा तयार गना िगाई सबै 
समूहिाई पािैपािो प्रस्ततु गना िगाउँन े
। 

 स्वास्थको वहसाबिे स्थानीय खाद्य 
उत्पादन वा आयालतत खाद्य उत्पादन कुन 
उपभोग गनुा उशचत होिा भनी छिफि 
गराउने र छिफिको लनष्किा बुँदामा 
िेशखददने । 

 के कसरी हाम्रो व्यशिगत र पररवारका 
पोिण सिुार गना सवकएिा भनी छिफि 
गने र पोिण सिुारको सबैभन्द्दा महत्त्वपूणा 
र प्रभावकारी उपाय स्थानीय कृवि 
उत्पादनको उशचत तररकािे उपभोग गनुा 
हो भनी लसकाउने । साथै पोिण सरुक्षाको 
िालग स्थानीय उत्पादनिाई कसरी बढी 
पोिणयिु हनुेगरी (पोिण जोगाएर) राख्न 
र उपभोग गना सवकन्द्छ भनी छिफि गने 
। स्थानीय स्वास््यकमीिाई 
स्रोतव्यशि/ववज्ञको रुपमा ल्याएर यस 

तेिहन, 

तरकारी,  
फिफूि र 
वनजििमा 
पाइने 
सधजीहरूको 
वास्तववक 
नमूना वा लबउ  
वा फोटोहरू 

 सेतोपाटी, माका र  

 करेसाबारी 
तालिमका िालग 
आवश्यक 
तालिम 
सामग्रीहरू 

बनेको खाद्य 
सामग्रीहरूमा पोिण 
तत्त्व बढी हनुकुो 
कारण  िे् न 
िगाउँने । 

 हरेक ववद्याथीिे 
िरमा करेसाबारी 
बनाई (सिुार गरी) 
ववद्याथीिे उशचत 
व्यवस्थापन गरे 
नगरेको सोिबझु 
गरी मूल्याङ्कन गने 
। 

 समूदायमा 
सचेतनामूिक काया 
गरे नगरेको 
आिारमा मूल्याङ्कन 
गने । 
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ववियमा छिफि गराउने ।  

 स्थानीय खाद्य उत्पादन र त्यसबाट बन्ने 
खाद्य सामग्री वा पररकारहरू बढी 
पोिणयिु हनुे बारे कारण सवहत बताउने 
र ती उत्पादनको उपभोगमा जोड ददन र 
आयालतत उत्पादन र सामग्रीहरूको 
उपभोग कम गना प्रोत्सावहत गने ।  

 कम पोिणयिु वा पोिणववहीन खानेकुरा 
(पत्र ु खानेकुरा) को बारेमा बझुाई 
ववद्याथीहरूिाई ववद्यािय नशजकको पसि 
वा बजारमा अविोकन गरेर ववलभन्न 
खानेकुराहरूको नाम वटपेर ल्याउन 
िगाउँने । 

 त्यसपलछ पत्र ु खानेकुराहरूको नाम 
छुयाएर सूची तयार गना िगाउँने र 
छिफि गने ।  

 पत्र ु खानेकुराको बेफाइदा र स्वास््यमा 
कसरी नकारात्मक असर पाछा भनी 
बझुाउने र त्यस्तो खानेकुरा नखान वा 
कम खान प्रोत्सावहत गने । 

 हरेक ववद्याथीको िरमा अलनवाया रुपमा 
करेसाबारी बनाउन र व्यवशस्थत गना 
िगाउँने । करेसाबारी व्यवस्थापनको 
िालग स्थानीय कृवि प्राववलिक बोिाइ 
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अलभमखुीकरण तालिम ददने । 

 पोिण सिुारको िालग स्थानीय खाद्य 
उत्पादनको महत्त्व सम्बन्द्िी वततृ्वकिा 
तथा समदुायमा सचेतनामूिक कायाक्रम 
गना िगाउँने (ववद्यािय स्थानीय ज्ञान 
महोत्सव कायाक्रम आयोजना गरेर)  

 ववद्याथीहरूको समूह बनाई समदुायमा 
गएर पोिण सिुार सम्बन्द्िी सचेतनामूिक 
अलभमखुीकरण कायाक्रम गना िगाउँने । 
यसका िालग स्थानीय स्थास््य संस्था वा 
स्वास््य स्वयंसेववकाहरूसँग समन्द्वय र 
सहकाया गने । 

४. 
सदाचार, 
नैलतकता र 
सामाशजक 
मूल्यमान्द्यता 

४.१ असि, 

सभ्य र 
नैलतकवान ्
बानी 
व्यवहारको 
प्रस्तलुत गना । 

 सभ्य र 
ससंुस्कृत बोिी 
व्यवहार  

 अलभवादन, 

स्वागत, आलत्यता 
सत्कार 

 सम्मान, 
लमिनसाररता,  
सहयोगीपन,  
दयामाया  

 असि 
चािचािनहरू 

 िर, टोि र ववद्याियमा स्वदेशी तथा 
ववदेशी पयाटकहरू वा आफ्नो समदुाय 
भन्द्दा बावहरका मालनसहरू आउँदा के 
कसरी बोल्ने, स्वागत, सत्कार गने बारेमा 
छिफि गरी उहाँहरूसँग कसरी बोल्ने, 
कसरी अलतलथ सत्कार गने छिफि गरेर 
सरि सही र सभ्य बोिीव्यहार बारे 
वटपोट गने । 

 आफ्नो समदुाय, िरपररवारमा भइरहेको 
राम्रा,  सभ्य र अनकुरणीय बानी व्यवहार, 

अभ्यास,  ववश्वास,  मूल्यमान्द्यता र नराम्रा 
वा गित बानी व्यवहार, अन्द्िववश्वास, 

 शधद काडाहरू 

 राम्रो र नराम्रो 
बानी सम्बन्द्िी 
शचत्रहरू, 

फोटोहरू वा 
लभलडयो 

 स्वागत, 

अलभवादन,  
लबदाइ र 
अलतलथ 
सत्कारका 
शचत्रहरू, 

 ववदेशी पयाटकसँग 
के कस्तो बोिी 
व्यवहार गनुापछा 
भनी प्रश् न सोध्ने । 

 राम्रो र नराम्रो बानी 
सम्बन्द्िी शचत्रहरू 
देखाएर त्यसबारे 
बताउन िगाउँने । 

 िरपररवार, 
ववद्यािय, साथीसिी, 
सावाजलनक ठाउँमा 
गने उशचत (सही) 

५ 
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 अपररशचत 
व्यशि, स्वदेशी 
तथा ववदेशी 
पयाटकहरूिाई 
बोिाउने (साइनो 
िगाउँने) र 
उनीहरूसँग बोल्ने 
र व्यवहार गने 
सरि, सभ्य र 
सही तररका  

 िर, टोि 
र ववद्यािय 
पयाटकहरू 
आउँदा स्वागत,  
सत्कार गने 
तररका 

गित अभ्यास के के छन ् भनी छिफि 
गराई सूची तयार गरेर प्रस्ततुीकरण गना 
िगाउँने । 

 तत्पश्चात छिफि चिाउन े र समाजमा 
व्याप् त ती गित बानी व्यवहार वा गित 
सामाशजक चािचिनिाई के कसरी सिुार 
गना सवकन्द्छ भनी समूहगत छिफि गना 
िगाई प्रस्ततुीकरण गना िगाउँने । 

फोटोहरू र 
शधदहरू 

 सेतोपाटी,  
माका र 

 स्वदेशी, ववदेशी 
पयाटकहरूको 
फोटो 

व्यवहार र 
छरलछमेक, 

साथीहरूिाई 
समस्या परेको 
बेिामा सरसहयोग 
गरे नगरेको 
अविोकनको 
आिारमा मूल्याङ्कन 
गने । 

 ववद्याियमा ववशशष्ट 
अलतलथ वा ववदेशी 
पाहनुा आउँदा 
अलतलथ सत्कारको 
िालग सहभालगता 
भए नभएको 
आिारमा मूल्याङ्कन 
गने । 

५. कृवि, 
जडीबटुी, 
पशपुािन,  
पेसा 
व्यवसाय 
तथा 

५.१ वैतेश्वर 
गा. पा. मा 
गररने कृवि 
गलतववलिहरू र 
कृवि 
उत्पादनहरूको 

 वैतेश्वरमा 
हनुे ववलभन्न कृवि 
वक्रयाकिापहरू 
जस्तै खेत जोत्न,े 

खेत रोप्ने, मकै 
छने, िान गोड्ने, 
िान काट्ने आदद 

 ववद्यािय नशजक वा ववद्यािय रहेको 
वडामा समय अनसुार भए गरेका कशम्तमा 
३ वटा कृवि वक्रयाकिापहरु अविोकन 
गना िैजाने । यस बारे छिफि गरी के 
उत्पादनको िालग के कसरी बािीनािी 
िगाइन्द्छ, के-के तयारी गररन्द्छ, गोडमेि, 

मिजि कवहिे कवहिे गररन्द्छ, उत्पादन 

 व्यावसावयक 
खेती गने 
अन्नबािी वा 
तरकारीको 
लबउँ र सोको 
व्यसावयक 
खेती सम्बन्द्िी 

 वैतेश्वरमा 
गररने खेतीबािी वा 
कृवि उत्पादन 
(खाद्यान्न, तरकारी, 
दिहन, तेिहन, 

फिफूि) को सूची 
तयार गना िगाउँन े

५ 
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उद्यमशीिता सूची बनाउन 
र कुनै तीन 
व्यावसावयक 
अन्नबािी वा 
तरकारी 
खेतीमा 
सहयोगीको 
भलूमका लनवााह 
गना । 

 वैतेश्वर 
गा. पा. मा 
स्थानीय रुपमा 
उत्पादन हनुे  
ववलभन्न अन्नबािी, 
दिहन, तेिहन, 

तरकारी र 
फिफूिहरू 

 वैतेश्वरमा 
व्यावसावयक 
खेतीको सम्भावना 
भएको अन्नबािी 
वा तरकारी 
बािीहरू 

कवहिे कसरी लनकालिन्द्छ, त्यसको प्रोसेलसङ, 

भण्डारण कहाँ कसरी गररन्द्छ र अन्द्त्यमा 
उपभोग वा वववक्रववतरण कवहिे, कसरी 
गररन्द्छ छिफि गरी ववद्याथीिाई ३ 
समूहमा बाँडी एक-एक वटा कृवि 
वक्रयाकिापको बारेमा लनम्नानसुारका 
बुँदामा रही पररयोजना प्रलतवेदन बनाउन 
िगाउँने । 

  बािीको नाम 

  बािी िगाउँनपूुवा गररने तयारी 
  बािी िगाउँन ेसमय र तररका 
  गोडमेि तथा मिजि गने समय र 

तररका 
  बािी प्रशोिीकरण र भण्डारण 

  उत्पाददत खाद्यान्द् नको उपभोग तथा 
वववक्रववतरण 

 सबैको प्रस्तलुत पश् चात प्रत्येक कृवि 
उत्पादनको सम्पूणा चरणहरू बारे 
जानकारी गराउने ।  

 सम्भव भएमा गाउँपालिकाको कृवि 
ववकास केन्द्रको प्राववलिकिाई 
आमन्द्त्रण गरी व्यावसावयक खेती बारे 
कक्षा लिन िगाउँने ।  

 ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत कृवि 

जानकारी 
पशुस्तका 

 वास्तववक 
अन्न, दिहन, 

तरकारीहरूको 
नमूना, पेशन्द्टङ 
शचत्र, 

 फोटो, अलडयो, 
लभलडयो 

 सेतोपाटी, 
माका र 

 शधद/मेटा 
काडा वा सोको 
िालग प्रयोग 
गना सवकने 
पेपर 

 “पसु्तकािय 

। 

 के-के 
प्रयोजनको िालग 
कुन-कुन बािीनािी 
वैतेश्वरमा िगाउँने 
गररन्द्छ भनी  िे् न 
र बताउन वा 
समूहगत प्रस्ततुीकरण 
गना िगाउँने । 

 ववद्याियमा 
वा तोवकएको ठाउँमा 
कुनै एक अन्न बािी 
वा तरकारीको 
व्यावसावयक नमूना 
अभ्यास गरी उत्पादन 
तयार गना िगाउँन े
। 
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प्राववलिकसँग छिफि एवं परामशा गरी 
ववद्याियिे उपिक्ि गराएको जग्गामा 
वा ववद्याथीको आफ्नै िरजग्गामा कुनै 
एक अन्नबािी वा तरकारी बािीको 
खेती गना िगाउँन े। सो खेतीको िालग 
कवहिे के के गने भनी कायातालिका 
भनाई सोही अनसुार गना िगाउँने र 
शशक्षकिे त्यसको फिोअप गने । 
ववद्याथीको नाम, कक्षा, रोि नं. र बािी 
लनकािेको वा ववद्याियमा ल्याएको 
लमलत समेत िेखेर पाकेको बािीको 
नमूना कक्षा र “पसु्तकािय” मा कक्षा 
अनसुार लमिाएर रा् ने । 

 ववद्याथीिे उत्पादन गरेको कृवि 
उपजिाई “स्थानीय ज्ञान महोत्सव” मा 
प्रदशानी एवं लबक्रीको िालग रा् ने । 

५.२ वैतेश्वर 
गा. पा. मा 
गररने पशपुािन 
सम्बन्द्िी 
गलतववलिहरू 
बारे बताउन र  
यसको  कुनै 
तीन वकलसमको 

वैतेश्वर गा  .पा .
बासीिे पाल्ने 
पशपंुक्षीहरू जस्तै 
कुखरुा,  हाँस, 

खसीबाख्रा, भेडा, 
गाई, गोरु, राँगा, 
भैँसी, सुँगरु, बिुर, 

खच्चड, िोडा, मौरी 

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो िरमा के के पशपंुक्षी 
पािेको छ र ती पशपंुक्षीहरूिे के ददन्द्छ वा 
के कामका िालग पािेको हो छिफि गने 
। 

वैतेश्वर गा. पा. को ववद्यािय नशजककै कसैिे 
गरेको व्यावसावयक वा उत्कृष् ठ 
पशपंुक्षीपािनको अविोकन भ्रमण गना िैजाने 
यस बारे लनम्न बुँदामा केशन्द्रत भई छिफि 

िरेि ुपश ु
पंक्षीहरूको  
व्यावसावयक खेती 
सम्बन्द्िी जानकारी 
पशुस्तका 
पेशन्द्टङ शचत्र, 

फोटो, अलडयो, 
लभलडयो 

आफ्नो िरमा बाख्ररा-
खसी, गाईगोरु, 

राँगाभैंसी, कुखरुा, हाँस, 

बंगरु, परेवा कसरी 
पािेको छ भन्न 
िगाउँने  

के-के का िालग कुन-
कुन पशपंुक्षी पालिन्द्छ 

५ 
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पशपंुक्षी 
पािनको 
अभ्यासमा 
सहायक भलूमका 
लनवााह गना । 

पािन सम्बन्द्िी 
जानाकारी 
ती पशपंुक्षीहरूको 
उपयोग वा 
त्यसबाट पाइने 
कुराहरू  
(उत्पादन)  

वैतेश्वर गा  .पा . मा 
व्यावसावयक 
पशपुािनको 
सम्भावना भएको 
पशपंुक्षीहरू 

गराउने । 

(क)  पशपंुक्षीपािनको उद्देश्य 

(ख)  पशपंुक्षीपािनको गरेको तररका 
(ग)  पशपंुक्षी स्याहाससुार तथा 

औििीउपचार  

(ि)  लबवक्र (लबवक्र गने ठाउँ, आम्दानी 
(ङ) आम्दानीको व्यवस्थापन  

सम्भव भएमा गाउँपालिको पश ुसेवा केन्द्रको 
प्राववलिकिाई आमन्द्त्रण गरी व्यावसावयक 
पशपुािन बारे कक्षा लिन िगाउँने र 
ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र पश ु
प्राववलिकसँग छिफि एवं परामशा गरी 
ववद्याथीको िरमा बाख्राभेडा वा कुखरुा वा 
हाँस आदद मध्ये कुनै एकको व्यावसावयक 
नमूना अभ्यास िगाउँन ेगना िगाउँने 
।स्थानीय स्रोत सािन, लसप र प्रववलिमा 
आिाररत खोर बनाउन िगाउँन े।  

सो व्यावसावयक पशपुािनको िालग कवहिे के 
के गने भनी कायातालिका बनाई सोही 
अनसुार गना िगाउँन ेर शशक्षकिे त्यसको 
फिोअप गने । सो पशपंुक्षीको ववृद्ध के 
कसरी भएको छ सो बारे लनशश्चत अविीको 
अन्द्तरािमा अनगुमन भ्रमण गरी ववद्याथीको 
मूल्याङ्कन गने । सो पशपंुक्षी पािनको 

सेतोपाटी, माका र 

शधद/मेटा काडा 
वा सोको िालग 
प्रयोग गना सवकने 
पेपर 

पसु्तकािय 

िे् न िगाउँने । 

िरमा पशपंुक्षी पािेको 
भए आमाबबुािाई के 
कसरी, कवहिे सहयोग 
गने गरेको छ वा छैन 
भनेर अलभभावकिाई 
सोध्ने ।  

ववद्याियिे तोवकएको 
कुनै व्यावसावयक पश ु
वा पंक्षी पािनको 
नमूना अभ्यासको प्रयास 
र प्रगलतको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

स्थानीय ज्ञान महोत्सव 
मा ववद्याथीहरूको 
सहभालगता र 
योगदानको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 
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अशन्द्तम मूल्याङ्कन गरी ववद्याथीको नाम, कक्षा, 
रोि नं. र सो पशपंुक्षी सवहत ववद्याथीको 
फोटो शखचेर कक्षा र पसु्तकाियमा कक्षा 
अनसुार लमिाएर राख्न े

ववद्याथीिे पािेको पशपंुक्षीिाई “स्थानीय ज्ञान 
महोत्सव” मा प्रदशानी एवं ववक्रीको िालग 
रा् ने । 

५.३ वैतेश्वर 
गा. पा. मा 
भएका कुनै 
आठवटा 
जडीबटुीहरु 
(जस्तै वनमारा, 
लततेपाती, 
मिायलगरर 
बोझो, ठुिो 
आ्ता, दबुो र 
शचराइतो 
िोक् ता) को 
उपयोग बताउन 
र संरक्षण गना 
वा गराउन 
अलभभावकिाई 
सिाउन ।  

वैतेश्वर गा.पा. लभत्र 
उपिधि हनुे िर 
वरपर पाइने 
जडीबटुीहरु 

वैतेश्वरमा पाइने ८ वटा 
जडीबटुीहरु/फोटो/लभलडयो सङ्किन गरी 
कक्षाकोठामा लनम्न बुँदामा केशन्द्रत भई चार 
समूह बनाई प्रत्येक समूहिाई २/२ वटा 
जडीबटुीको बारेमा छिफि गना िगाउँन ेर 
सोको प्रस्तलुत गना िगाउँन े।  

(ङ)  यसको बनोट 

(च)  यसको उयोग  

(छ) यसिाई िगाउँने, हकुााउने वा संरक्षण 
गने तररका 

(ज) यसिाई भण्डारण गने तररका  

ववद्याथीहरूिाई आवश्यक परेको खण्डमा 
सहयोग गने । 

ववद्याियिे तोकेको ठाउँमा ववद्याथीिाई 
कशम्तमा एउटा जडीबटुी िगाउन िगाई 
लनयलमत गोडमेि र संरक्षणं गना िगाउँने र 
सो वक्रयाकिापको अविोकन गने । 

जडीबटुीको 
नमनुा/ फोटो/ 
लभलडयो सङ्किन 

जडीबटुीको नाम र 
उपयोलगता चाटा 

कुनै ८ वटा प्रचलित 
जडीबटुीको नाम सोध्ने 
। 

प्रत्येक जडीबटुीको 
शचत्र देखाई त्यसिाई 
िगाउँने र भण्डारण 
गने तररका सोध्ने । 

प्रत्येक जडीबटुीको 
नाम र उपयोग जोडा 
लमिाउन िगाउँन े।  

ववद्याियिे तोकेको 
ठाउँमा कशम्तमा एउटा 
जडीबटुी िगाई 
लनयलमत गोडमेि र 
संरक्षण गना िगाउँने र 
सो वक्रयाकिापको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने  

३ 
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५.४ वैतेश्वर 
गा. पा. का 
मालनसहरूिे 
गने ववलभन्न पेसा 
व्यवसायहरू 
मध्ये कुनै ६ 
वटाको िालग 
आवश्यक पने 
ज्ञान लसप र 
सोबाट गररने 
उत्पादन वा 
प्रदान गररने 
सेवाको बारेमा 
बताउन । 

वैतेश्वरबासीिे गने 
वा अपनाएका 
ववलभन्न वकलसमका 
पेसा तथा 
व्यवसायहरू जस्तै  
कृवि (खेतीपाती, 
पशपुािन), पसि, 

होटि/खाजािर, 

वैदेशशक रोजगारी, 
जालगर (शशक्षण, 

लनजामलतको जालगर, 

प्रहरी, सेना आदद), 

लसपमूिक (लसकमी, 
डकमी, मजदरुी, 
मादि बनाउने, 
मादिमा खरी राख्न,े 
माटोको भाँडा 
बनाउने, वाइररङ, 

पेशन्द्टङ आदद) 

ववद्यािय वररपरर भएका ववलभन्न पेसा 
व्यवसायमा अविोकन भ्रमण गराउने र 
स्थानीय व्यशिहरू भएको पेसा व्यवसायको 
बारेमा पररशचत गराउने । 

अविोकन भ्रमणपलछ ववद्याथीहरूसँग छिफि 
गने र स्थानीय पेसा व्यवसायको फाइदा 
बारेमा छिफि गराउने र बुँदागत रुपमा 
सेतोपाटीमा िेशखददने .। 
ववद्याथीिाई ६ समूह/जोडीमा ववभाजन गरी 
उनीहरुिे अविोकन गरेको पेसा व्यवसाय 
मध्ये कुनै एक/एक वटाको बारेमा लनम्न 
बुँदामा केशन्द्रत भई छिफि गना िगाउँन ेर 
सोको लनष् किािाई कक्षाकोठामा प्रस्ततु गना 
िगाउँने । 

(क)  पेसा व्यवसायको नाम 

(ख)  पेसा व्यवसायको प्रकृलत 
(सेवामूिक/उत्पादनमूिक) 

(ग)  यो पेसा व्यवसाय गना आवश्यक 
ज्ञान लसप 

(ि)  यो पेसा व्यवसायबाट गररने 
उत्पादन वा प्रदान गररने सेवा 

(ङ)  यो पेसा व्यवसायबाट हनुे/हनु 
सक्ने आय 

ववद्याथीिाई आ-आफ्नो पररवारको मु् य पेसा 

स्थानीय स्तरमा 
भएका वास्तववक 
पेसा व्यवसाय, 

कायास्थि र 
संिग्न 
व्यशिहरूको शचत्र, 

फोटो,  पेसा 
व्यवसाय सम्बन्द्िी 
अलडयो, लभलडयो 
सेतोपाटी, माका र 

शधद/मेटा काडा 
वा सोको िालग 
प्रयोग गना सवकने 
पेपर 

स्थानीय स्तरमा भएका 
वास्तववक पेसा 
व्यवसाय, कायास्थि र 
संिग्न व्यशिहरुको 
शचत्र, 

फोटो, अलडयो, लभलडयो 
सेतोपाटी, माका र 

शधद/मेटा काडा वा 
सोको िालग प्रयोग गना 
सवकने पेपर
 स्थानीय स्तरमा भएका 
पेसा व्यवसाय, 

कायास्थि र संिग्न 
व्यशि (पेशेवर) हरूको 
शधदाविी सूची तयार 
गना िगाउँने वा  जोडा 
लमिाउन िगाउँन े।  

आफनो िरपररवार वा 
छरलछमेक वा 
आफन्द्तिे गरेको वा 
आफूिे अविोकन 
गरेको १/१ वटा पेसा 
व्यवसायको बारेमा भन्न 
वा िे् न िगाउँने । 

५ 
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के हो भनी सोध्ने र आफ्नो पररवारको मु् य 
पेसाको बारेमा १ देशख २ पषृ्ठ िामो लनबन्द्ि 
िेखेर ल्याउन गहृकाया ददने । व्यवशस्थत 
प्रस्तलुतकणको िालग पलछ पषृ् ठपोिण ददने । 

अन्द्तमा सबै पेसा व्यवसाय समान, महत्त्वपूणा 
र सम्मानजनक हो भनी बझुाउने । 

स्थानीय पेसाव्यवसाको 
५ वटा फाइदा भन्न, 

िे् न िगाउँने । 

ववद्याथीको आफ्नो 
पररवारको मु् य 
पेसाको बारेमा लनबन्द्ि 
िेख्न ददने । 

५.५ वैतेश्वर 
गा. पा. मा 
गररने प्रमखु 
उद्यम 
व्यवसायहरु 
मध्ये शारीररक, 
मानलसक वा 
दबैु श्रमको 
आवश्यकता पने 
कुनै दईु-दईु 
उद्यम 
व्यवसायको 
बारेमा भन्द् न । 

वैतेश्वरमा गररने 
ववलभन्न उद्यम तथा 
व्यवसाय 

शारीररक, मानलसक 
वा दबैु श्रमको 
आवश्यकता पने 
व्यवसाय र 
लतनीहरुको िालग 
आवश्यक ज्ञान लसप 

 

 श्रमको अथा कुनै पलन वकलसमको वस्त ु
उत्पादन तथा सेवा ददनको िालग गररने 
शारीररक, मानलसक वा दबैु वकलसमको काम 
हो भन्द् न ेबझुाउने । खेतबरीमा काम गने 
देशख मानलसक काया गने सम्म सबै श्रम हो 
। हामी हरेकिे कुनै न कुनै प्रकारको श्रम 
गनुा पछा अथाात ्कुनै वकलसमको पेसा 
व्यवसाय वा उद्यम चिाउन ुपछा र कुनै पलन 
श्रम ठूिो वा साने हुदैँनन ्भनी बझुाउने । 

दईु-दईु वटा शारीररक र मानलसक श्रमको 
आवश्यकता पने व्यवसाय र लतनीहरुको 
िालग आवश्यक ज्ञान लसप बारे छिफि 
गराउने । 

पेसा व्यवसाय, उद्यम, उद्योगिन्द्दाको 
आवश्यकता बारे प्रस्याइददने । 

वैतेश्वर गा. पा. मा भएका पेसा व्यवसाय 
सूची बनाउन िगाउँन ेर आफूिे देखे सनुेको 

सेतोपाटी, माका र 

गाउँ पाश्र्वशचत्र  

गाउँपालिकाको 
स्रोत नक्सा 
वैतेश्वर गा. पा. मा 
भएको श्रम पेसा 
व्यवसाय, उद्यम, 

उद्योगिन्द्दाहरूको 
सूची तथा 
जानकारी वववरण 
भएका सन्द्दभा 
सामग्रीहरू 

क्यामेरा 
सान्द्दलभाक लभलडयो 

श्रमको अथा उदाहरण 
सवहत बताउन िगाउँने 
। 

वैतेश्वरमा भएको  
शारीररक, मानलसक वा 
दबैु श्रमको 
आवश्यकता पने 
व्यवसाय र लतनीहरुको 
िालग आवश्यक ज्ञान 
लसप सम्बन्द्िी चाटा 
बनाएर प्रस्ततु गना 
िगाउँने ।  

लतनीहरु मध्ये कुनै दईु 
व्यवसाय वा उद्यम वा 
उद्योगको बारेमा 
बताउन वा एक-एक 
अनचु्छेद  िे् न 
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र थाहापाएको आिारमा कुनै दईु पेसा 
व्यवसायको बारेमा १/१ अनचु्छेद  िे् न 
िगाई प्रस्ततु गना िगाउँने । 

आफ्नै समदुायमा बसेर उद्यम, व्यवसाय गरेमा 
आफू, पररवार र समदुायको आलथाक उन्नलत 
हनुे कुरा बझुाउने । 

िगाउँने । 

५.६ उपभोिा 
सलमलतको 
आवश्यकताको 
पवहचान,  बैठक 
सञ्चािन प्रवक्रया 
तथा महत्त्व 
बताउन 

वडामा रहेका 
उपभोिा सलमलतहरु  
बैठक सञ्चािन 
प्रवक्रया तथा महत्त्व  

आफू बसोबास गरेको वडा लभत्रका उपभोिा 
सलमलतका पदालिकारर वा सदस्यिाई 
उपभोिा सलमलतको बैठक सञ्चािन प्रवक्रया 
बारे भन्द् न िगाउँने वो  उपभोिा सलमलतको 
बैठक सञ्चािन   प्रवक्रया अविोकन गना 
िगाउँने र महत्त्वको सूची बनाउन   
िगाउँने ।   

सेतोपाटी, माका र 

उपभोिा सलमलत 
वा सलमलतहरुको 
फोटा/लभलडयो  

 

उपभोिा सलमलतको 
महत्त्वको सूची वटपोट 
गना िगाउँने । 

 

६. स्थानीय 
ज्ञान, लसप 
तथा प्रववलि 

६.१  वैतेश्वर 
गा. पा. मा 
ववगत र 
वतामानमा 
अपनाएको 
ववलभन्न 
वकलसमको 
स्थानीय लसप 
तथा प्रववलिहरू 
मध्ये १० 
वटाको लसप 

वैतेश्वरको स्थानीय 
ज्ञान, लसप र 
प्रववलिहरू  

ती ज्ञान, लसप र 
प्रववलिबाट बनेका 
वा तयार गररएका 
िरायसी दैलनक 
प्रयोजनको िालग, 

सामाशजक एवं 
साँकृलतक कायाका 
िालग आवश्यक पने 

ववद्याथीहरूिाई आफ्नो िरमा काठ, बेतबाँस, 

ढुिा, फिाम, तामा, वपत्ति, काँसबाट बनेका 
के-के सामानहरू छन ्भनी कापी सूचीबद्ध 
गरी िे् न िगाउँन ेर पािैपािो भन्द् न  
िगाउँने । 

ती सामान कसिे बनाएका र कसिे बनाएको 
हो  भनी प्रश्नोत्तर गने । ती मध्ये आफ्नै 
िरमा बनेको, िरमा होइन तर वैतेश्वर बनेको 
र त्यो भन्द्दा बावहरको बजारबाट ल्याएको 
गरी ३ समूहमा छुयाउन िगाउँने । 

स्थानीय ज्ञान, लसप र प्रववलिमा बनेका 

स्थानीय ज्ञान, लसप 
र प्रववलि प्रयोग 
गरी बनाइएको 
िरेि ुतथा कृवि 
सामग्री, 
औजारहरूको 
सशचत्र सूची, फोटो 
र केही नमूनाहरू 

क्राशफ्टङ गने 
रिीन कागज, 

कैँ ची, स्केि आदद 

काठ, ढुिा र बाँसबाट 
बनेका िरमा प्रयोग 
गररने ५/५ वटा 
सामानको नाम िेख्न 
िगाउँने । 

स्थानीय रुपमा काठ, 

बाँस, ढुिाबाट बनेका 
िरेि ुतथा कृवि सामग्री 
र औजारको शचत्र र 
नाम जोडा लमिाउन वा 
वाक्यमा खािी ठाउँ 

१५ 
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तथा 
प्रववलिहरुको 
सामान्द्य पररचय 
ददन र कुनै ३ 
वटा तयार पाना 
वा सोको िालग 
सहयोग गना । 

वस्त ुतथा 
सरसामानहरू 

सरसामान,  र लनमााणको फाइदा बारेमा सरि 
भािामा उदाहरण ददई बझुाउने र यस्ता 
सरसामानको प्रयोग गना सके आत्मलनभार हनु 
सवकने भनी यस्ता सामानको प्रयोग गना 
प्रोत्सावहत गने । 

ववद्याथीिे गरेको नमूना व्यावसावयक कृवि र 
पशपुािनको िालग स्थानीय ज्ञान, लसप र 
प्रववलिबाट बनेको सामानहरू, औजारको समेत 
अलनवाया रुपमा प्रयोग गना िगाउँने । 

केही उदाहरणहरूः 
बेतबाँसका सामानहरू जस्तै डोको नाम्िो, 
नाङ्िो, थनु्द्से आदद । 

काठबाट बनेका सामानहरू जस्तै ठेकी, दिेुरो, 
ढुङ्ग्रो, मदानी,  मढुा, वढकी 
काठबाट बनेका िरेि ुतथा कृवि औजारहरू, 

जस्तै हिो, जवुा, दाँते, दाँदे, डल्िेठो, काठको 
बाकस (सन्द्दकु), कािोपाटी, झ्यािढोका, 
ओखि, वढकी 
ढुिाबाट बनेको सामान जस्तै लसिौटो, िोहोरो, 
जाँतो स्थानीय स्तरमा  बनेका फिाम, तामा 
र अन्द्य िातकुा िरेि ुतथा कृवि औजारहरू 
जस्तै खकुुरी, हँलसया, कुटो, कुटो कोदािो, 
ओदान आदद के के छन ्ववद्याथीिाई सोध्ने 
र सूची बनाएर यसको महत्त्व बझुाउने । 

भना िगाउँने । 

ववलभन्न सामान, बस्तकुो 
सूची वा शचत्र ददएर 
स्थानीय सामान भए 
ठीक र आिलुनक वा 
आयालतत सामान भए 
बेठीक शधद वा शचन्द्ह 
िेख्न िगाउँने । 

स्थानीय सामानहरूको 
सादा शचत्रहरूमा रङ 
भरी नाम िेख्न िगाउँने 
। 

कुनै १० वटा 
सामान/औजारहरु के 
को िालग उपयोगी 
हनु्द्छन ्भलन सोध्ने । 

वैतेश्वरमा प्रचलित 
स्थानीय प्रववलि र 
आिलुनक वा आयालतत 
सामान लबचको फरक 
िेख्न िगाउँने । 

कुनै तीन स्थानीय 
प्रववलिको उशचत प्रयोग 
गरे नगरेको बारे 
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फिामे ओदान, ढुिामाटोको िर, छपट 
(ढुिा)को छाना, बाँसको सामान, वढकीजाँतो, 
पानीिट्ट, ढुिाको पखााि, बार बाने, कुिो, 
काठको सामान बनाउने कामहरू स्थानीय 
ज्ञान, लसप र प्रववलिमा आिाररत हो भनी 
बझुाउने । आिलुनक ज्ञान, लसप र प्रववलिको 
ववकास वा उपिधिता हनु ुअगालड यी सबै यी 
ज्ञान, लसप र प्रववलिको प्रयोग गरी स्थानीय 
जनजीवन चिेको र हाम्रा आवश्यकता पूरा 
भएको कुरा (महत्त्व) िाई सहज र सरि 
ढंगिे बझुाउने । 

यदद आिलुनक ज्ञान, लसप र प्रववलििाई हाम्रो 
स्थानीय ज्ञान, लसप र प्रववलिसँग लमिाउन 
सकेमा पेसा तथा व्यवसायबाट अझ बढी 
फाइदा लिन सवकने कुरा स्पष् ट पाररददने । 

अलभभवकसँग बशुझ 
मूल्याङ्कन गने । 

७. 
मातभृािा, 
संस्कृलत र  
चाडपवा  

७.१ वैतेश्वरमा 
बसोबास गने 
ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरूको  
मातभृािा, 
मौलिक 
संस्कृलत र 
सामाशजक 
संस्कारहरूको 

वैतेश्वर गा. पा. 
क्षेत्रमा बसोबास 
गने ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरूको सूची 
उनीहरूको 
मातभृािाको सूची 
स्थानीय समदुायमा 
प्रचलित ववलभन्न 
संस्कृलत, सामाशजक 

ववद्याथीहरुिाई समूह-समूहमा ववभाजन गरी 
वैतेश्वर गा. पा. क्षे त्रमा बसोबास गने ववलभन्न 
जालत, जनजालतहरूको सूची तयार गरी 
लतनीहरूको मातभृािा, साझा र सम्बशन्द्ित 
समूदाय ववशेिको मौलिक संस्कृलत, सामाशजक 
संस्कार र मेिापवाको सूची बनाउन िगाई 
पािैपािो प्रस्ततुीकरण गना िगाउँने ।  

ववद्याथीिे तयार गरेको सूचीिाई पूणाता ददने 
। 

स्थानीय जाती, 
समदुायको 
सामाशजक संस्कार, 

सांस्कृलतक 
वक्रयाकिापहरू, 

चाडपवा सम्बन्द्िी 
जानकारी भएको 
सन्द्दभा सामग्रीहरू 

गाउँ पाश्र्वशचत्र 

आफ्नो पररवार 
(समदुायिे) गने 
सामाशजक संस्कार, 

सांस्कृलतक 
वक्रयाकिाप, समदुाय 
ववशेिको मौलिक 
चाडपवाको सूची तयार 
गना िगाउँने । 

मातभृािामा गीत गाउन, 

१० 
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सूची  बनाई 
कुनै ३ 
वटाको बारेमा 
ववस्ततृ रुपमा  

बताउन । 

संस्कार, चाडपवा, 
मेिाको सूची र 
सोको बारेमा प्रस्ट 
पाने वववरण 

मातभृािाको गीत 
तथा नतृ्य, ििकुथा 

आ-आफ्नो पररवार (समदुाय) िे गदै आएको 
सामाशजक संस्कार र ववलभन्न संस्कृलतहरू र 
लतनको महत्त्व बारे अलभभावकसँग सोिेर 
िेखेर ल्याउन िगाउँने र कक्षाकोठामा 
प्रस्ततु गना िगाउँने । 

ती मध्ये दईुवटाको बारेमा ववस्ततृ रुपमा 
व्या्या गरेर िेखेर ल्याउन िगाई कक्षामा 
प्रस्ततुीकरण गना िगाउँने । 

ििकुथा वा ववलभन्न संस्कार एवं चाडपवाका 
भालडयो देखाई सोको बारेमा छिफि  
गराउने । 

ववद्याियको सांस्कृलतक कायाक्रममा कक्षागत 
रुपमा स्थानीय सामाशजक संस्कार चािचिन, 

ववलभन्न मौलिक संस्कृलत, वेशभिूा र आभिूण 
(नक्किी वा नमूना) सम्बन्द्िी झाकँी प्रदशान 
गना िगाउँने । 

मातभृािाको गीत तथा नतृ्य, ििकुथा प्रस्ततु  

गराउने । 

सेतोपाटी, माका र 

लभलडयो रेकलडाङ 
नतृ्य प्रस्ततु गना र 
ििकुथा  भन्द् न,  

सनुाउन िगाउँने । 

ववद्याियको सांस्कृलतक 
कायाक्रममा ववद्याथीको 
सहभालगताको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 
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 ७.२ वैतेश्वरमा 
बसोबास गने 
ववलभन्न जालत, 

जनजालत ववशेिका 
सामाशजक संस्कार 
र संस्कृलत मध्ये 
कुनै ५ को 
मनाउने तररका 
बताउन,  सो  
चाडपवा पने 
मवहना/लतलथ 
बताउन ।   

वैतेश्वर गा. पा.  
क्षेत्रमा बसोबास गने 
ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरूको 
मौलिक पवहरन 
(वेशभिूा, गरहना)  

स्थानीय सामाशजक 
संस्कारहरू मध्ये 
केही शभुकमा (जस्तै 
न्द्वारान, पास्नी, छेवर, 

गनु्द्य ुचोिी ददने, 
व्रतबन्द्ि, वववाह आदद) 
वा मतृ्य संस्कार 
मध्ये कुनै ५ वटाको 
मनाउने तररका 
बताउन । 

कक्षाकोठा वा पसु्तकाियमा वैतेश्वरका ववलभन्न 
जातीजनजालतहरूको मौलिक वेशभिूा, गरगहना 
िगाएको मवहिा र परुुि वा केटा र केटीको 
एक-एक जोडीको शचत्र वा फ्िेक्स वप्रशन्द्टङ 
फोटो रा् ने र ववद्याथीिाई अविोकन गराई 
सोको पवहचान गराउने । 

ववद्याथीहरुिाई उनीहरुको जातजालत लमल्ने 
गरी समूहमा ववभाजन गने र ४ वटा शभुकाया 
र कुनै एक मतृ्य ुसंस्कारको बारेमा िेखी 
कक्षाकोठामा प्रस्ततु गना िगाउँने । 

वैतेश्वरमा बसोबास गने जातीजनजालतको 
नामाविी ददई प्रत्येकको मौलिक वेशभिूा र 
गहनाको नाम र लतनीहरु प्रयोग हनुे संस्कार 
वा चाडपवाको के हो भनी आफ्नो 
अलभभावकसँग सोिेर कापीमा िेखेर ल्याउन 
िगाउँने र पािैपािो प्रस्ततुीकरण गना  
िगाउँने । 

सबैको सांस्कृलतक वेशभिूा उशत्तकै उत्कृष्ट, 

आकिाक, मौलिक, पवहचान ददने र मौलिक छ 
र एकअकााको वेशभिूाको कदर गनुा पने कुरा 
लसकाउने ।  

स्थानीय चिन अनसुार हनुे आफूिे भाग 
लिएको चाडपवाको बारेमा छोटो कथा बनाएर 
सनुाउने, छिफि गने र सो पाठ सम्बन्द्िी 

वैतेश्वरका सबै जालत, 

जनजालतहरूको 
मौलिक वेशभिूा, 
गरगहना िगाएको 
मवहिा र परुुि वा 
केटा र केटीको एक-
एक जोडीको   

स्थानीय क्षेत्रमा गररने 
शभुकाया तथा मतृ्य 
संस्कारको लभलडयो 
सामग्री 
फ्िेक्स वप्रशन्द्टङ फोटो  

क्राशफ्टङ गने रिीन 
कागज, कैँ ची, स्केि, 

किर साइनपेन आदद 

ववद्याियको सांस्कृलतक 
कायाक्रममा प्रदशान हनुे 
सांस्कृलतक झाँकीमा 
ववद्याथीको आफ्नो मौलिक 
वेशभिूामा सहभालगता 
देखाएको र आ-आफ्नो 
जाती, समदुायको मौलिक 
सामाशजक संस्कार, 

संस्कृतीजन्द्य प्रदशान वा 
प्रस्ततुीकरणमा सहभालगता 
भएको बारेमा  भन्द् न 
िगाउँने । 

आ-आफ्नो जाती, समदुायको 
वववाह, पास्नी, व्रतबन्द्ि, छेवर 
वा गनु्द्य ुचोिी ददने जस्ता 
ववद्याथी आफूिे सहभागी 
भएको वा देखेको कुनै ५ 
को मनाउने तररका र 
महत्त्व बताउन िगाउँने । 

ववद्याथीहरुिाई उनीहरुिे 
देखेका वा सनुेका मतृ्य ु
संस्कारका बारेमा भन्द् न 
िगाउँने । 

५ 
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गहृकाया बनाएर ददन े। 

लभलडयोको माध्यमबाट ववलभन्न चाडपवा तथा 
मतृ्य ुसंस्कारको बारेमा स्पष्ट पाने । 

ववद्याथीको आफ्नो पररवार, आफन्द्त र 
लछमेकमा भएको वववाह, पास्नी, व्रतबन्द्ि, छेवर 
वा गनु्द्य ुचोिी ददने जस्ता शभुकायाको कसरी 
बनाइन्द्छ भनी प्रस्ततु गना िगाउँने ।   

ववद्याियको सांस्कृलतक कायाक्रममा कक्षागत 
रुपमा स्थानीय सामाशजक संस्कार चािचिन, 

ववलभन्न मौलिक संस्कृलत, वेशभिूा र आभिूण 
(नक् किी वा नमूना) सम्बन्द्िी झाँकी प्रदशान 
गना िगाउँने । 

७.३  वैतेश्वर 
गाउँपालिकामा 
बसोबास गने 
ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरुिे 
मनाउन ेसाझा 
चाडपवाहरूको 
सूची बनाई कुनै 
५ को मनाउने 
तररका र महत्त्व 
बताउन। 

वैतेश्वर गाँउपालिकामा 
बसोबास गने 
मालनसहरुिे मनाउने 
साझा चाडपवाहरू 

वैतेश्वरमा मनाइने मु् य चाडपवाहरूको नाम 
िेख्न िगाउँने । 

वैतेश्वरमा प्रचलित चाडपवाको शचनारी तयार 
गरी पाठ बनाई पढाउन ेवा अलडयोलभजअुि 
रेकडा (क्िीप) वा फोटो सङ्किन गरी 
ववद्याथीिाई देखाउने र छिफि गराउने । 

वैतेश्वरमा मनाइने साझा चाडपवा के के हनु 
फोटो/अन्द्य सामग्री हेरी शचन्द् न िगाउँने र 
लतनीहरु कसरी मनाइन्द्छ शचत्र वा लभलडयो 
सामग्रीको माध्यमबाट प्रस्ट पाररददने । 

स्थानीय चाडपवा, संस्कृलत आददको पयाटकीय 
महत्त्व (होमस्टे) बारे पलन छिफि गराउने । 

वैतेश्वरमा प्रचलित 
चाडपवाको शचनारी 
लभलडयो रेकडा (शक्िप) 
शचत्र, वा  चाडपवा 
मनाएका तस्वीरहरु 

सेतोपाटी, माका र 

वैतेश्वरमा मनाइने साझा 
चाडपवाहरूको नाम िेख्न 
िगाउँने । 

उनीहरुिाई मन पने कुनै 
५ चाडपवा मनाउने तररका 
भन्द् न िगाउँने ।  

स्थानीय चाडपवा, संस्कृलत 
आददको पयाटकीय 
महत्त्वबारे एउटा 
वणानात्मक िेख िे् न 
िगाउँने । 

५ 
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८. स्थानीय 
खेिकुद, 
मनोरञ्जन र 
किा 
सावहत्य 

८.१  वैतेश्वर गा. 
पा. मा प्रचलित 
स्थानीय तथा 
आयालतत 
खेिकुदहरूको 
सूची बनाई कुनै 
७ वटा स्थानीय र 
कुनै २ आयालतत 
खेि खेल्न र 
लतनीहरुको लनयम 
बताउन खेल्न । 

वैतेश्वर गा. पा. मा 
प्रचलित स्थानीय 
खेिकुदहरू जस्तै 
डण्डीववयो, रुमाि 
िकुाई, लसन्द्का 
िकुाई, शचँ मसुी शचँ, 

हात्ती िखेटाई, 

बािचाि, डोरी नाघ्ने,  
डोरी तान्ने,  वपटी,  

ररिेदौड,  वहसाब दौड 
आदद र आयालतत 
खेिकुदहरु जस्तै 
फुटबि, हाईजम्प, 
िङजम्प, कपदी,, 
बास्केटबि, भलिबि 
आदद  

खेि खेल्ने ववलि वा 
तररका 

वैतेश्वर गा. पा. मा पवहिे देशख प्रचिनमा 
रहेका र राशष् िय तथा अन्द्तराविय रुपमा 
प्रचलित ववलभन्न वकलसमका खेिहरूको बारेमा 
शचत्र देखाएर जानकारी गराउने । 

लभलडयो वा प्रवचनको माध्यमबाट खेि खेल्ने 
तररका बझुाउने । 

ववद्याथीको शारीररक, अवस्था, खेिमैदान वा 
कक्षाकोठा, ववद्याथी सङ््या र आवश्यक खेि 
सामग्री उपिधितािाई मध्यनजर गरेर समूहमा 
खेल्ने खेिहरू खेिाउने (हप्ताको १ पटक 
सकेसम्म ववदाको अशिल्िो ददन) सामूवहक 
खेि खेिाउने र खेि खेिाउन ुपूवा आवश्यक 
खेि सामग्रीहरू, खेिको लनयम, समयावलि, 

अनशुासन, साविानी अपनाउन ुपने कुरा, त्यो 
खेि खेल्दाको फाइदा आदद बारेमा ववद्याथीिाई 
बझुाउने र खेि समाप्त भएपलछ बािबालिको 
अनभुव, खेिबाट लसक्न ुपने सन्द्देश बारे 
बताउने । 

खेि खेिाउँदा सबैिाई पािैपािो नेततृ्वको 
अवसर ददने, फरक क्षमता भएका 
बािबालिकाहरूिाई पलन समावेश गना सवकने 
खेिहरू खेिाउने र उनीहरूिाई पलन सक्ने 
भलूमका ददन े। 

ववद्याियको बाविाकोत्सव तथा अन्द्य कायाक्रममा 

खेि अनसुार खेि 
सामग्रीहरू 

खेि सम्बन्द्िीका 
लभलडयोहरु 

खेिमैदान वा कक्ष र 
सोको तयारी  

प्राथलमक उपचार 
सामग्री बाकस  

खेिको लनयम िेख्न ेर 
नलतजा (स्कोर) िेख्न े
सेतोपाटी वा चाटा 
पेपर वा न्द्यजु पेपर 

अभ्यास गरेका प्रचलित 
खेिको खेल्ने तररका  भन्द् न 
िगाउँने । 

एकि, जोडी र सामूवहक 
खेिहरूमा बािबालिकाको 
सहभालगता अविोकन गने 
। 

ववद्याियमा खेिेको 
आिारमा ववद्याथीको 
मूल्याङ्कन गने । 

५ 
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ववद्याथीहरूिाई सहभागी हनु प्रोत्सावहत गने। 

८.२  खेिकुदको 
शारीररक, 
सामाशजक, 
आलथाक तथा 
मनोवैज्ञालनक 
महत्त्व बताउन। 

खेिकुदको महत्त्व 
झल्कने लनबन्द्ि वा 
कथा 

ववश् वकप, राशष् िय तथा स्थानीय तहमा 
आयोशजत ववलभन्न खेिकुदको बारेमा 
लनम्नानसुारको बुँदामा केशन्द्रत भई छिफि 
गने । 

(क)  सामाशजक पक्ष 

(ख)  आलथाक पक्ष 

(ग)  पयाटन ववकास  

खेिकुदिे शारीररक तन्द्दरुुस्ती कायम रा् न 
मद्दत परु् याउने केही उदाहरण ददने । 

खेिकुदिे मानलसक रुपमा स्वस्थ रा् न मद्दत 
परु् याउने केही उदाहरण ददने । 

खेिकुदिे समाजमा मेिलमिाप र अमन चैन 
रा् न मद्दत परु् याउने केही उदाहरण ददने । 

खेिकुदको आलथाक महत्त्वको बारेमा छिफि 
गराउने जस्तै ववलभन्न स्थानीय, राशष् िय तथा 
अन्द्तराशष् िय खेिकुद आयोजना गदाा हनुे 
आलथाक गलतलबलि बारे चिफि गराउने।  

सम् भव भएमा खेिकुदको महत्त्व झल्कने िेख 
वा श्रव्य वा श्रव्य-दृष्य फाईि प्रस्ततु गरी 
छिफि गराउने र सो िेखबाट मालनसमा 
खेिबाट हनुे शारीररक, सामाशजक तथा 
मनोवैज्ञालनक महत्त्व छुयाएर िेखी प्रस्ततु गना 

खेिकुदको महत्त्व 
झल्कने िेख वा श्रव्य 
वा श्रव्य-दृष्य फाईि 

खेिकुदिाई पेसाको रुपमा 
लबकास गना स्थानीय तहको 
भलूमका कस्तो हनु ुपदाछ 
भनी सोध्ने । 

खेिकुद प्रलतयोलगता 
आयोजना गरी सो मा 
उनीहरुिे देखाएको 
सहभागीताको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 
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िगाउँने ।  

८.३  वैतेश्वर गा. 
पा. मा प्रचलित 
िोकगीत र 
िोकनतृ्यहरु मध्ये 
कशम्तमा ५/५ 
वटा िोकगीत 
गाउन र िोक 
नतृ्य गना  र 
िोकगीत तथा 
िोकनतृ्यको 
सामाशजक, 
सांस्कृलतक र 
पयाटकीय महत्त्व 
बताउन । 

वैतेश्वर गा. पा. मा 
प्रचलित िोकगीतहरू 
जस्तै दोहोरी, तीज 
गीत, देउसीभैिो, 
रत्यौिी, असारे, झाउरे, 

तामाङ सेिो, ल्होसार, 
जहुारी, भजनकृतन, 

आदद 

प्रचलित िोकनतृ्यहरू 
जस्तै  मारुनी, रतौिी, 
देउसी भैिो, स्याब्र,ु  
ल्होसार, बािन आदद 

िोक नतृ्य गने 
तररका 
िोकगीत तथा 
िोकनतृ्यको 
सामाशजक, सांस्कृलतक 
र पयाटकीय महत्त्व 

 

वैतेश्वर गा. पा. मा प्रचलित िोकगीतहरू जस्तै 
दोहोरी, तीज गीत, देउसीभैिो, रत्यौिी, असारे, 

झाउरे, तामाङ सेिो,  जहुारी, भजनकृतन 
आददका नाम बािबालिकािाई िेखाइददने । 

ती मध्ये सबैिे सनुे देखेका िोकगीत र 
िोकनतृ्यका तस्वीर वा लभलडयो देखाउने र 
ववद्याथीिाई नाचगानमा संिग्न गराउने । 
बािबालिकािे सशजिै गाउन सक्ने गीत छनौट 
गरी भाका लमिाएर गाउन लसकाउने । 

सम्भव भए यस्तो गीत गाउन जान्ने स्थानीय 
बासीिाई बोिाएर भाका लमिाएर गाउन िगाई 
बािबालिकािाई सनुाउने र लसकाउने । 

तत्पश् चात प्रचलित स्थानीय िोकनतृ्यहरू के 
के हनु भनी सेतोपाटीमा िेखी सामान्द्य पररचय 
गराउने (कवहिे, कसरी नाशचन्द्छ) । 

बािबालिका िरमा गएपलछ नाच्न सक्ने 
िोकनतृ्यमा नाच्न अभ्यास गराउने । 

बािबालिकािे नाचेको, गाएको लभलडयो रेकडा 
गरी उनीहरूिाई नै देखाउने र त्यस्तो स्थानीय 
नाचगानको िालग अभ्यास गराउने । 

ववद्याथीहरुिाई ३ समूहमा ववभाजन गरी समूह 
१ िाई िोकगीतको तथा िोकनतृ्यको 

स्थानीय िोकगीतको 
सूची  

सही भाका, िय र 
शधदहरू 

अलडयो लभजअुि 
रेकडार  

साउण्ड शस्पकर, 

मल्टीमेलडया प्रोजेक्टर 
र लडस्प्िे लसस्टम  

सेतोपाटी वा चाटा 
पेपर वा न्द्यजु पेपर 

िोकगीत तथा 
िोकनतृ्यको 
सामाशजक, सांस्कृलतक 
र पयाटकीय महत्त्व 
प्रस्ट पाने चाटा 

स्थानीय िोकगीत र 
िोकनतृ्यको सूची बनाउन 
िगाउँने । 

िोकवप्रय स्थानीय िोकगीत 
संयिु वा सामूवहक रुपमा  
गाउन िगाउँने । 

िोकवप्रय स्थानीय िोकनतृ्य 
संयिु वा सामूवहक रुपमा  
नाच्न/प्रदशान गना िगाउँन े
। 

िोकगीत तथा िोकनतृ्यको 
सामाशजक, सांस्कृलतक र 
पयाटकीय महत्त्व बताउन 
िगाउँने । 

ववद्याियमा गररने अलतररि 
वक्रयाकिापमा ववद्याथीको 
सहभालगताको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

१० 
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सामाशजक महत्त्व,  समूह २ िाई िोकगीतको 
तथा िोकनतृ्यको सांस्कृलतक र  समूह ३ िाई 
िोकगीतको तथा िोकनतृ्यको पयाटकीय 
महत्त्व बारे िे् न िगाई प्रस्ततु गना िगाउँने 
। 

अन्द्त्यमा  िोकगीत तथा िोकनतृ्यको 
सामाशजक, सांस्कृलतक र पयाटकीय महत्त्व 
बझुाउने चाटा देखाई स्पष् ट पाररददने । 

९.  
िालमाक, 
सांस्कृलतक, 
पयाटकीय 
स्थि 

९.१ वैतेश्वर 
गाउँपालिकामा 
प्रचलित मु् य 
िालमाक, 
ऐलतहालसक तथा 
सांस्कृलतक  
स्थिहरूको छुट्टा-
छुटै्ट सूची बानाई 
४/४ वटाको  
संशक्षप् त पररचय 
बताउन र िे् न 
। 

वैतेश्वरको प्रमखु, 

प्रलसद्ध िालमाक 
स्थिहरू जस्तै 
मठमशन्द्दर, गमु्बा, 
चाडपवामा पूजाआजा 
गने ठाउँहरू  

सांस्कृलतक स्थिहरू 
जस्तै कुनै जाती, 
समदुाय ववशेिको 
पवहचान, संस्कृलत, 

परम्परा, आस्था, 
संस्कार आदद 
गाँलसएको स्थि, गाउँ 
कुनै जाती जनजाती 
ववशेिको मौलिक 
ववशेिता भएको गाउँ, 

ववद्याथीहरूिाई वैतेश्वर गा. पा. मा भएको 
िालमाक, सांस्कृलतक एवं पयाटकीय  स्थिहरूको 
नाम सोध्ने, ती ठाउँमा पगुेको छ वक छैन, 

त्यहाँ के छ भनी प्रश्न सोध्ने र थप जानकारी 
ददंदै ती स्थिहरूको ववशेिता सवहत शचनारी 
बताउने । 

वैतेश्वरका ववलभन्न सामाशजक, सांस्कृलतक, 
ऐलतहालसक तथा प्राकृलतक महत्त्व बोकेका 
स्थिको फोटो,  लभलडयो सङ्किन तथा 
प्रस्ततुीकरण गने ।  

वैतेश्वरका प्रमखु एवं प्रलसद्ध िालमाक, सांस्कृलतक 
एवं पयाटकीय स्थिहरूको अिग अिग सूची 
तयार गरी लतनीहरुको संशक्षप् त पररचय ददने  र 
लतनीहरुको महत्त्व बारे छिफि गने गराउने।  

ववद्याथीिाई उपयिु समय, मौसममा 
अविोकन भ्रमण िैजाने । अविोकन गरेपलछ 

वैतेश्वरको प्रमखु एवं 
प्रलसद्ध िालमाक, 

सांस्कृलतक,  
ऐलतहालसक  एवं 
पयाटकीय स्थिहरूको 
सूची, ववशेिता र 
जानकारी सम्बन्द्िी 
सामग्री 
वैतेश्वरको प्रमखु एवं 
प्रलसद्ध िालमाक, 

सांस्कृलतक, 
ऐलतहालसक एवं 
पयाटकीय स्थिहरूको 
फोटो (फ्िेक्स वप्रन्द्ट) 
र छोटो शचनारी 
लभलडयो 

वैतेश्वरमा रहेका कशम्तमा 
१० वटा स्थानीय िालमाक, 

सांस्कृलतक एवं पयाटकीय 
स्थिहरूको नाम  भन्द् न 
िगाउँने । 

ववद्याथीिे अविोकन गरेका 
वा आफ्नो गाउँिरमा 
भएका र जानकारी भएका 
स्थिहरूको बारेमा शचनारी  
भन्द् न वा सो स्थिहरुको 
संशक्षप् त वणानात्मक लनबन्द्ि 
िे् न िगाउँने । 

कक्षामा स्थानीय िालमाक, 

सांस्कृलतक, ऐलतहालसक एवं 
पयाटकीय स्थिहरूको शचत्र 
ददएर/बनाउन िगाएर रङ 

१५ 
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चाडपवामा मेिा िाग्ने 
ठाउँहरू  

स्थानीय प्राकृलतक 
सम्पदा जस्तै नदी, 
झरना, पहाड, गफुा, 
वहमाि, ताि आदद 

स्थानीय ऐलतहालसक 
िरोहरहरु जस्तै 
वकल्िा, स्मारक 
आदद   

 

आफूिे अविोकन गरेका कुराहरू कापीमा 
िेखेर ल्याउन िगाउँने र भ्रमणपलछ भ्रमण 
कस्तो िाग्यो, के देख्न ुभयो भनेर सोध्ने र ती 
स्थिहरूको महत्त्व, संरक्षण एवं प्रवाद्धन गने 
कुरा बािबालिकािे बझु्ने भािामा बताउने । 

भ्रमण गरेका िालमाक, सांस्कृलतक एवं पयाटकीय 
स्थिका शचत्र कोने, एक अनचु्छेद िेख्न र 
प्रस्ततु गना  िगाउँने । 

त्यहाँको सम्बशन्द्ित जानकार व्यशिहरूबाट ती 
ठाउँ ववशेिको ववशेिता, महत्त्व बशुझ 
बािबालिकािे बझु्ने भािामा सरि तररकािे 
अविोकन गराउँदै बताउने । 

भ्रमण गरेका िालमाक, सांस्कृलतक एवं पयाटकीय  
स्थिका शचत्र कोने, रङ भना िगाउँने र सो 
बारे एक अनचु्छेदमा वणान गना िगाउँने । 

गाउँपालिका वा 
वडाको स्रोत 
नक्साहरू 

शचत्र कोरेर रङ भना 
आवश्यक पने पेपर, 

किर साइनपेन, 

पेशन्द्सि आदद 

भना िगाउँने र सोको 
व्या्या गना िगाउँने। 

ववद्याियमा ववद्याथीको 
सहभालगताको आिारमा 
मूल्याङ्कन गने । 

९.२ वैतेश्वर 
गाउँपालिकामा 
प्रचलित मु् य 
िालमाक, 

सांस्कृलतक,  
ऐलतहालसक तथा 
पयाटकीय  
स्थिहरूको 
सामाशजक, 

वैतेश्वर गा. पा. को 
िालमाक, सांस्कृलतक,  
ऐलतहालसक तथा 
पयाटकीय  
स्थिहरूको महत्त्व 
सम्बन्द्िी अविारणा 

िालमाक तथा सांस्कृलतक कायाक्रमिे मालनसको 
सकारात्मक मनोवैज्ञालनक प्रभाव पाने कुरा 
कथा/िेख/सत्य िटना आददको सहायतािे 
प्रस्ट पाने ।  

िालमाक तथा सांस्कृलतक कायाक्रमिे कसरी 
समदुाय तथा समाजमा मेिलमिाप गराउँछ भन्ने 
बारे छिफि गराउने । 

यस्ता िालमाक तथा सांस्कृलतक कायाक्रमिे 
कसरी पयाटकिाई आकलसात गछान र सोबाट 

वैतेश्वर गा. पा. को 
पयाटन ववकास योजना 
सम्बन्द्िी पशुस्तका 

िालमाक, सांस्कृलतक,  
ऐलतहालसक तथा पयाटकीय 
स्थिहरूको महत्त्व बारे 
बुँदागत रुपमा भन्द् न 
िगाउँने । 

वक् ततृ्वकिा  प्रलतयोगीतामा 
सहभालगता जनाएको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने । 
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सांस्कृलतक तथा 
आलथाक महत्त्व 
बारे उदाहरण 
सवहत भन्द् न ।  

के कलत आय आजान गना सवकन्द्छ भनी 
छिफि गराउने  

त्यस्तै  िालमाक, सांस्कृलतक, ऐलतहालसक र 
प्राकृलतक सम्पदाको पयाटनसँग जोडेर छिफि 
गराउने  

िालमाक तथा  सांस्कृलतक मेिा, उत्सव हेना 
आन्द्तररक तथा बाह् य पयाटक लभलत्रने हुँदा 
स्थानीय तहको समन्द्वयमा  स्थानीय पयाटन 
प्रवद्धानमा ववद्याथी (यवुा) को भलूमका ववियक 
ववद्यािय स्तरीय वा वडा स्तरीय वा गा. पा. 
वक् ततृ्वकिा प्रलतयोगीता आयोजना गने गराउन े

१०. 
समानता, 
समावेशीता  
र सामाशजक 
न्द्याय  

१०.१ सबै जालत 
तथा समदुाय 
समान हो कुनै 
कुरामा भेदभाव, 

छुवाछुत गनुा हुदैँन 
भन्ने 
समाज/समदुायमा 
सचेतना जगाउन 
र समानता तथा 
समावेशीताको ममा 
अनरुुप व्यवहार  

प्रदशान । 

वैतेश्वर गा. पा. को 
सामाशजक अवस्था  
(ववलभन्न जालत, 

जनजालतहरू लमिेर 
बसेको वववविता 
लभत्रको एकता) को 
पररचय 

एकता, मेिलमिाप, 
समानता, सामाशजक 
वववविता, समता र 
समावेशीताको 
अविारणा र महत्त्व  

 

समानता र समावेशीताको अथा र आवश्यकता 
बारे ववलभन्न उदाहरण सवहत बझुाउने । 

बैतेशवर गा. पा. को जातीय, सामाशजक, 

सांस्कृलतक, िालमाक वववविताको बारेमा छिफि 
गने, समूहगत अभ्यास गना िगाउँने । 

सबै जालत, जनजालत, वगा, लिि, िमा, उमेर र 
अवस्थाका मालनसहरूिे समाज समान 
सहभालगता र अवसर पाउन ुपछा । टाढा बस्ने 
(दगुाम), िरजग्गा नहरने वा थोरै हनुे (आलथाक 
गरीबी), आदद सबैिे मौका पाउन ुपछा । 
सबैिाई लमिाउन ुपछा भन्ने अथा बझुाउने र 
समावेशीताको सही सन्द्देश ददन ववलभन्न 
उदाहरण ददने वा समावेशी खेि खेिाउने । 

सेतोपाटी, माका र 

समावेशी खेि 
खेिाउनको िालग 
स्थानीय खेि सामग्री  

समावेशी खेि 
सम्बन्द्िी छोटो लभलडयो 

सामाशजक एकता, वववविता, 
समानता, समता र 
समावेशीताको अथा,  
उदाहरण र महत्त्व बताउन 
िगाउँने । 

सबै बािबालिका लमिेर 
बस्ने, सँगै खेल्ने, सँगै बसेर 
खाजा खाने जस्ता अभ्यास 
ववद्याथीिे गछान ्वक गदैनन ्
(ववशेि गरी जातीयता, 
साप्रदावयकता, िैलगकँता, 
अपािता आदद आिारमा) 
अविोकन  

4 
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समानता र समावेशीताको लसध्दान्द्तको 
आवश्यकता बारे छिफि गना िगाई प्रस्ट 
पाररददने ।  

अन्द्तयमा वैतेश्वर गा. पा. मा के कसरी 
समानता र सामाशजक समावेशीतािाई उशचत 
अभ्यास,  र प्रवाद्धन गना सवकन्द्छ भन्ने बारेमा 
समूहगत काया गरी प्रस्ततुीकरण गना िगाउँने 
। 

गने । 

ववद्याियमा ववद्याथीहरूको 
गलतववलि (बोिी व्यवहार) 
को अविोकन गरी सोको 
आिारमा मूल्याङ्कन गने  

१०.२ अपािता 
हनुे कारणहरु 
बताउन र  
अपािता (फरक 
क्षमता) भएका 
व्यशिको प्रकार र 
उनीहरुिाई पने 
आवश्यकता बारे 
आफ्नो 
समूदाय/समाजमा 
सचेतनामूिक 
कायाक्रम गना । 

वदृ्ध उमेर र शारीररक 
समस्या 
पररवार, आफन्द्त 
नभएका र आफूसँग 
केही नभएका 
बािबालिका, लबरामी, 
वदृ्धवदृ्धाका आदद र 
उनीहरूिाई 
आवश्यक पने 
सहयोग 

बािबालिकािे गना 
सक्ने जनचेतमूिक 
कायाक्रम र यसको 
सामाशजक प्रभाव 

कुनै व्यशि के के कारणिे अपाि बन्द्छ होिा 
भलन छिफि गराउने र हामी जोसकैुिाई पलन 
यस्तो अवस्था आउन सक्ने बारे ववलभन्न 
प्राकृलतक लबपत्ती आददिे गरेको क्षलतको 
उदाहरण ददँदै प्रस्ट पाररददने । त्यसैिे यस्ता 
मालनसिाई समाजमा माया र सहयोगको 
आवश्यकता पने भएकोिे हामीिे यस्ता 
कुराको बारेमा आ-आफ्नो िरपररवार, समदुाय 
र समाजमा सबैिाई सचेत गराउन ुपने कुरा 
बझुाउने । 

कुन पररचय पत्र भएको अपािता भएका 
व्यशििाई वडा कायााियिे पैसा/भत्ता 
(सामाशजक सरुक्षा भत्ता) ददन्द्छ भनी जानकारी 
गराउनेर र अपािता पररचय पत्र बनाउन वडा 
कायााियमा जान ुपने, पररचय पत्र भएपलछ 
सरकारिे सेवासवुविा ददने कुरा आफ्नो 

अपािता र यसको 
प्रकार, अपािता 
सम्बन्द्िी सही शधद 
सम्बन्द्िी जानकारी 
पशुस्तका 
अपािता भएका 
व्यशिहरूको शचत्र, 

पम्प्िेट वा अलडयो, 
लभलडयो  

अपािता पररचप 
पत्रको नमूना (रातो, 
नीिो, पवहिो र सेतो) 

अपािता भएका 
व्यशििे प्रयोग गने 
सहयता सामग्रीहरूको 
शचत्र वा तस्वीर 

अपािताको प्रकार  भन्द् न र 
शचन्द् न िगाउँने । 

अपािताको पररचयपत्रको 
प्रकार (रङ) र अपािता 
बीच जोडा लमिाउन 
िगाउँने । 

अपािता भएको व्यशििाई 
गनुा पने, गनुा नहनुे कुराहरू 
(बोिी व्यवहार) बारे 
मौशखक सोध्ने र 
उनीहरूको व्यवहार 
अविोकन गने । 

कस्तो रङको अपािता 
पररचयपत्र पाएका व्यशििे 
भत्ता पाउँछ भनी सोध्ने । 

ववद्याियमा  ववद्याथीको 

४ 
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िरपररवार, छरलछमेकिाई भन्न प्रोत्सवहत गने 
। 

कोही अपािता भएको व्यशि ववद्यािय 
नशजकमा भए लनजिाई बोिाएर अपािता र 
उसको अनभुव बारेमा अन्द्तरवक्रया गराउने । 

अपािता भएका व्यशिसँग कस्तो व्यवहार गने, 
वकन गने र कसरी सहयोग गना सवकन्द्छ भन्ने 
बारेमा समूहगत छिफिपलछ प्रस्ततुीकरण गना 
िगाउँने । 

रुमाि, गिबन्द्दी आदद 
खेि सामग्रीहरू 

वक्रयाकिाप अविोकन 
गरेर मूल्याङ्कन गने । 

 १०.३ असहाय, 

वदृ्धवदृ्धा अन्द्य 
ववशेि सहयोग 
आवश्यक पने 
दैलनक जीवनमा 
आईपरेका 
समस्याहरुको 
पवहचान र 
उनीहरुप्रलत 
सकारात्मक 
व्यवहार प्रदशान 
गना । 

शारीररक ववरामीपन र 
सहयता 
वदृ्ध उमेर र शारीररक 
समस्या 
पररवार, आफन्द्त 
नभएका र आफूसँग 
केही नभएका 
बािबालिका, लबरामी, 
वदृ्धवदृ्धाका आदद र 
उनीहरूिाई 
आवश्यक पने 
सहयोग 

बािबालिकािे गना 
सक्ने सहयोग 

कुनै व्यशि कसरी असहाय बन्द् छ होिा भनी 
छिफि गराउने र हामी जोसकैुिाई पलन 
यस्तो अवस्था आउन सक्ने बारे ववलभन्न बाढी, 
पवहरो, भकुम्प आददिे गरेको क्षलतको उदाहरण 
ददँदै प्रस्ट पाररददने । त्यसैिे यस्ता मालनसिाई 
समाजमा माया र सहयोगको आवश्यकता पने 
भएकोिे हामीिे यस्ता कुराको बारेमा आ-
आफ्नो िरपररवार, समदुाय र समाजमा 
सबैिाई सचेत गराउन ुपने कुरा बझुाउने । 

ववरामी र  वदृ्धवदृ्धािाई सम्मान गरेर बोल्ने र 
सहयोग गने कुरा लसकाउने ।  

कलत उमेर पगुेको वदृ्धवदृ्धािाई वडा 
कायााियिे पैसा/भत्ता (सामाशजक सरुक्षा भत्ता) 
ददन्द्छ भनी जानकारी गराउने र असक् त, वदृ्ध 
र  वविवा, पररचय पत्र बनाउन वडा 

वदृ्धवदृ्धा, असहाय, 

ववरामी, दीिारोगी 
व्यशिहरूको शचत्र, 

पम्प्िेट वा अलडयो, 
लभलडयो  

 वदृ्धवदृ्धा, ददिारोगी र 

असहायिे प्रयोग गने 
सहयता सामग्रीहरूको 
शचत्र वा तस्वीर 

वदृ्धवदृ्धा, असहाय,  ददिारोगी 
भएको व्यशििाई गनुा पने, 

गनुा नहनुे कुराहरू (बोिी 
व्यवहार) बारे मौशखक 
सोध्ने र उनीहरूको व्यहार 
अविोकन गने । 

कस्ता रोग िागेका 
व्यशििे भत्ता पाउँछ भनी 
सोध्ने । 

कलत उमेर समूहका 
व्यशिहरुिे भत्ता पाउछन ्
भनी सोध्ने । 

 

ववद्याियमा  ववद्याथीको 
वक्रयाकिाप अविोकन 
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कायााियमा जान ुपने, पररचय पत्र भएपलछ 
सरकारिे सेवासवुविा ददने कुरा आफ्नो 
िरपररवार, छरलछमेकिाई भन्न प्रोत्सावहत गने 
। 

त्यसैगरी कोही नभएका (असहाय),  ददिारोगी, 
वदृ्धवदृ्धािाई पलन सम्मान गरेर बोल्ने र 
सहयोग गने कुरा लसकाउने ।  

वदृ्धवदृ्धाहरूसँग कस्तो व्यवहार गने, वकन गने 
र कसरी सहयोग गना सवकन्द्छ भन्ने बारेमा 
समूहगत छिफिपलछ प्रस्ततुीकरण गना 
िगाउँने । 

गरेर मूल्याङ्कन गने । 

११.  
सामाशजक 
रुपान्द्तरण, 

िोकतन्द्त्र र 
संिीयता 

११.१ िोकतन्द्त्र 
(गणतन्द्त्र) र 
संिीयताको अथा र 
नेपािमा यसको 
आवश्यकता बारे 
बताउन । 

 

नेपािमा गणतन्द्त्र र 
संिीयता िोिणाको 
पषृ्ठभलूम 

 

प्रजातन्द्त्र, िोकतन्द्त्र, गणतन्द्त्र र संिीयता शधद 
सनुे नसनुेको, त्यसको अथा के हो भनेर सोध्ने 
र ती शधदाविीहरूको अथा िेशखददने । 

नेपािमा गणतन्द्त्र र संिीयता िोिणा गनुा 
पूवाको मु् यमु् य िटनाक्रम (पषृ्ठभलूम) (जस्तै 
१० बिे शसस्त्र द्वन्द्द, दोस्रो जनआन्द्दोिन, 

शाशन्द्त प्रवक्रया, मिेश आन्द्दोिन, जनजालत 
आन्द्दोिन, दलित आन्द्दोिन, संवविान सभा, 
संवविान लनमााण आदद) पलन बताइददने । 

नेपािमा िोकतन्द्त्र र संिीयताको मु् य 
ववशेिताहरू बुँदागत रुपमा िेखेर बताइददने । 

संिीयता कायाान्द्वयनको पररणामस्वरुप संि,  
प्रदेश र स्थानीय तहहरूको संरचना बनेको र 

नेपािमा िोकतन्द्त्र 
(गणतन्द्त्र), संिीयता 
िोिणा सम्बन्द्िी 
सन्द्दभा पसु्तकहरू 
तथा अध्ययन 
सामग्रीहरू 

वैतेश्वर गा.पा. िोिणा 
भएको र गा. वव. स. 
हरूको वववरण 

चाटा पेपर वा न्द्यजु 
पेपर, माका र 

िोकतन्द्त्र (गणतन्द्त्र) र 
संिीयताको अथा भन्न वा 
िेख्न िगाउँने । 

नेपािको िोकतन्द्त्र 
(गणतन्द्त्र) र संिीयताको 
वविशेता बताउन वा िेख्न 
िगाउँने । 

नेपािमा भएको िोकतन्द्त्र 
(गणतन्द्त्र) र संिीयताको 
बारेमा एउटा अनचु्छेद िेख्न 
िगाउँने । 

संिीयताको महत्त्व बारे 
भन्द् न िगाउँने । 

७ 
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वैतेश्वर गा.पा. पलन त्यसैको एउटा उदाहरण 
भएको बताउने, बझुाउने ।  

नेपािको िोकतन्द्त्र र संिीयता सम्बन्द्िी 
कक्षागत हाशजरी जवाफ प्रलतयोलगता गराउने । 

नेपािको संिीय संरचनामा वैतेश्वर गाँउपालिका 
बारेमा नक्साको सहयोगमा संशक्षप्त प्रस्ततुीकरण 
गना िगाउँने । 

१२. 
जीवनोपयोगी 
लसप 

१२.१ 
जीवनोपयोगी ६ 
वटा लसप  भन्द् न र 
कशम्तमा ५ वटा 
अभ्यास गना 

ववलभन्न वकलसमको  
जीवनोपयोगी लसपहरू 
(जस्तै आत्मलनभार हनुे 
अरुसँग लमिेर वस्न,ु 

सहयोगी हनु,ु आफ्नो 
काम र शजम्मेवारी, 
प्रभावकारी सञ्चार, 

समय व्यवस्थापन, 

आफनो सामानको 
सरुक्षा, पैसाको 
सदपुयोग, आफ्नो 
िालग खानेकुरा 
बनाएर (पकाएर) 
खाने, वकनमेि गना, 
समस्या समािानको 
उपाय, खतराप्रलत 
साविानी, प्राथलमक 

पेसा व्यवसाय वा रोजगारी गना आवश्यक पने 
योग्यता, लसपको अलतररि हरेक व्यशि 
आत्मलनभार भएर जीवन जीउन ववलभन्न 
वकलसमका उपयोगी लसपहरू आवश्यकता पने 
बताउँदै उदाहरण ददई छिफि गराउने   

केही महत्त्वपूणा जीवनोपयोगी लसपहरू बताउने 
जस्तै आफ्नो सामानको उशचत व्यवस्था र 
सरुक्षा गनुा, व्यशिगत र पाररवाररक सरफाइ 
गना जान्नु, आफ्नो िालग खाना पकाउन ु(तयार 
गनुा), अरुसँग लमिेर बस्न,ु समयको पािना 
(व्यवस्थापन), प्रभावकारी सञ्चार, पैसाको सही 
सदपुयोग, वकनमेि गना जान्न,ु समस्याको 
समािान गने, व्यवहाररक तररकािे वकनमेि 
गनुा, दःुख सहन (िैयाता गनुा), चनुौलतको सामना, 
िेरै कुरामा आत्मलनभार हनु,ु आफ्नो काम र 
शजम्मेवारी सिैँ पूरा गनुा, कामको 
प्राथलमवककरण गनुा, बोल्ने किा, खतरा प्रलत 

जीवनोपयोगी 
लसपहरूको सूची वा 
फोटो 
केही महत्त्वपूणा  
जीवनोपयोगी लसपहरू 
सम्बन्द्िी मोवाइि 
लभलडयो 
मेटा काडा, माका र, 

सेतोपाटी आदद 

प्राथलमक उपचार 
तालिमको सामग्रीहरू 
(सबै स्थानीय 
सामग्रीहरू) 

हामीिाई आवश्यक पने 
कुनै ६ वटा जीवनोपयोगी 
लसपहरू भन्द् न वा िे् न 
िगाउँने  

ती लसप वकन लसक्न ुजरुरी 
छ भनी सोध्ने वा िे् न 
िगाउँने । 

ववद्याथीहरूिे केही 
जीवनोपयोगी लसपहरू लसके 
नलसकेको वा व्यवहारमा 
प्रयोग गरे नगरेको 
अविोकन गरी मूल्याङ्कन 
गने (अलभभावकसँग 
सोिबझु गने) 

प्राथलमक उपचारको लसप 
लसकेर प्रयोग गरे नगरेको 
सोझबझु गरी मूल्याङ्कन गने 

३ 
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उपचार आदद साविानी, योगा, मेलडटेशन, शारीररक व्यायाम, 

प्राथलमक उपचार आदद) 

पेसा तथा व्यवसायमा सफि हनु र समाजमा 
लमिेर बस्न यस्ता जीवनोपयोगी लसपको के 
कस्तो भलूमका हनु्द्छ भनी समूहगत छिफि 
िगाउँने । 

अन्द्य के के लसप हनु सक्छन भनी ववद्याथीिाई 
सोिी सेतोपाटीमा िेशखददने । यस्ता िेरै 
जीवनोपयोगी लसपहरू मध्ये कुनकुन लसप 
अवहिे देशख नै उनीहरुसँग हनुपछा भनी कुनै ६ 
वटा छान्न वा भन्न िगाई ती मध्ये ५ वटा यी 
लसपहरू लसक्ने र व्यवहारमा अभ्यास गना  
भन्ने ।  

स्थानीय स्वास््य कमी वा रेडक्रसको प्रशशक्षक 
ल्याएर प्राथलमक उपचार सम्बन्द्िी 
अलभमखुीकरण तालिम सञ्चािन गने । 

। 
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१३. 
सहकारी 

सहकारीको 
आवश्यकता र 
सञ्चािक 
सलमलतको  काम, 
कताव्य र 
अलिकार बताउन  

सहकारी र यसको 
महत्त्व 

सहकारीको सञ्चािक 
सलमलतको काम, 
कताव्य र अलिकार 

सहकारीको आवश्यकता बारे छिफि गराउने  

आय आजान पश्चात लनशश् चत रकम बचत गरेर 
मात्र खचा गनुा पने कुरा बझुाउने ।  

प्रश्नोत्तर ववलिबाट वडामा रहेका सहकारी 
संस्थाको नाम, कायाािय रहेको स्थान, स्थापना 
भएको विा, सदस्य सङ््या, सदस्य सेवा, 
सञ्चािक सलमलतको सङ््या पािैपािो सोध्ने र 
अरुिाई साथीिे भनेको कुरा भन्न िगाउँने । 

सहकारीको अविोकन भ्रमण गराउने र देखेका 
र सनुेका कुराहरुको शव्दमा, शचत्रमा 
अलभिेखीकरण गना िगाउँने । 

सहकारी अलभयन्द्ताद्धारा आमशन्द्त्रत कक्षा लिन 
िगाई सहकारीको सञ्चािक सलमलतको काम, 
कताव्य र अलिकार र सहकारीको फाईदा बारे 
भन्द् न िगाउँने । 

सहकारीको स्माररका 
सहकारी पसु्तक 

सहकारीको मोवाइि 
तस्वीर 

ब्रोसरहरु 

सहकारी लभते्रपात्रो 
संिीय∕प्रादेशशक∕स्थानीय 
सहकारी ऐन,  

लनयमाविी र मापदण्ड 

सहकारीको आवश्यकता र 
सञ्चािक सलमलतको  काम, 
कताव्य र अलिकार बताउन 
िगाउँने । 

३ 
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पररच्छेद –तीन 

शशक्षण-लसकाइ तथा ववद्याथी मूल्याङ्कन ववलि एवं प्रवक्रया 
 

३.१ शशक्षण-लसकाइ सहजीकरण ववलि 

 वैतेश्वरको पवहचान ववियको शशक्षण–लसकाइ पलन यस स्थानीय पाठ्यक्रमिे लनिाारण गरेको वविय-क्षेत्र, 

ववियवस्तहुरू, पाठ्यभार तथा लसकाइ मूल्याङ्कनिाई बढी प्रभावकारी, बढी व्यावहाररक र कायामूिक 
बनाउन सवकयोस ् भनेर यस स्थानीय पाठ्यक्रमिे तोकेको पाठ्यक्रम तह अनसुार शशक्षण-लसकाइ 
सहजीकरण ववलि लनम्नानसुार प्रस्ताव गररएको छः  

३.१.१. कक्षा १ देशख ३ सम्मको िालग प्रस्ताववत शशक्षण-लसकाइ सहजीकरण ववलि 

 प्रस्ततुीकरण ववलि 

 प्रश्नोत्तर तथा छिफि ववलि 

 अलभनय तथा भलूमका लनवााह ववलि 

 एकि, संयिु र समूहगत काया अभ्यास एवं प्रस्ततुीकरण 

 प्रदशान ववलि (शचत्र, श्रव्य, श्रव्य–दृष्य र अन्द्य सामग्रीहरू) 
 खेि ववलि 

 स्थिगत अविोकन भ्रमण 

 अनभुव तथा लसकाइ आदानप्रदान 

 प्रयोगात्मक ववलि 

 पषृ्ठपोिण  
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३.१.२. कक्षा  ४ र ५ को सम्मको िालग प्रस्ताववत शशक्षण-लसकाइ सहजीकरण ववलि 

 प्रस्ततुीकरण ववलि 

 प्रश्नोत्तर तथा छिफि ववलि 

 अलभनय तथा भलूमका लनवााह ववलि 

 एकि, संयिु र समूहगत काया अभ्यास एवं प्रस्ततुीकरण 

 प्रदशान ववलि (शचत्र, श्रव्य, श्रव्य–दृष्य र अन्द्य सामग्रीहरू) 

 स्थिगत खेि ववलि 

 स्थिगत अविोकन भ्रमण 

 अनभुव तथा लसकाइ आदानप्रदान 

 प्रवचन ववलि 

 प्रयोगात्मक अभ्यास ववलि 

 पषृ्ठपोिण 

३.१.३. कक्षा  ६ देशख ८  सम्मको िालग प्रस्ताववत शशक्षण-लसकाइ सहजीकरण ववलि 

 प्रस्ततुीकरण ववलि 

 प्रश्नोत्तर तथा छिफि ववलि 

 अलभनय तथा भलूमका लनवााह ववलि 

 एकि, संयिु र समूहगत काया अभ्यास एवं प्रस्ततुीकरण 

 प्रदशान ववलि (शचत्र, श्रव्य, श्रव्य–दृष्य र अन्द्य सामग्रीहरू) 

 खेि ववलि 

 स्थिगत अविोकन भ्रमण 

 अनभुव तथा लसकाइ आदानप्रदान 

 प्रवचन ववलि 

 प्रयोगात्मक अभ्यास ववलि 

 अलभमखुीकरण तथा अनशुशक्षण ववलि 

 तालिम तथा सहजीकरण ववलि 

 कायााशािा ववलि 

 पषृ्ठपोिण 
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३.२. ववद्याथी मूल्याङ्कन ववलि 

स्थानीय पाठ्यक्रम ववकास तथा कायाान्द्वयन मागादशान २०७६ िे लनिाारण गरे अनसुार पाठ्यक्रमिे तोकेअनसुार 
लनिाारण गरेको उद्दशे्य पूरा भयो भएन भने्न जानकारी लिन अथाात ् ववद्याथीको लसकाइका बारेमा िेखाजोखा गना 
ववद्याथी मूल्याङ्कन गनुा पने र सोको िालग लनमााणात्मक (सिुारात्मक मूल्याङ्कन) मूल्याङ्कन ववलि र लनणायात्मक 
मूल्याङ्कन ववलि अविम्बन गने व्यवस्था गरेको छ । लनमााणात्मक (सिुारात्मक मूल्याङ्कन) मूल्याङ्कन ववलिमा 
ववद्याथीिे के कलत लसवकसकेका छन ्? अब के लसकाउन,े लसकाउन चाहेको कुरो लसके वक लसकेनन,् नलसकेका भए 
अब कुन तररकािे लसकाउनेभने्न ?  बारेमा जानकारी लिइने लनरन्द्तर मूल्याङ्कन ववलि हो । यसका िालग 
ववद्याथीको सहभालगता, कक्षाकाया, प्रश्नोत्तर, गहृकाया, पररयोजना काया, दैलनक व्यवहार, आनीबानी सिुार, अध्ययन, 

शजम्मेवारी बहन, अभ्यास काया एवं प्रयोगात्मक अभ्यासमा सहभालगता र नतेतृ्व िगायतका कायाबाट लनरन्द्तर रूपमा 
ववद्याथी मूल्याङ्कन गररनेछ ।  

लनरन्द्तर मूल्याङ्कन ववलिका साथै लनणायात्मक मूल्याङ्कन ववलि जनु आवलिक रुपमा गने अभ्यास अनसुार ववद्याथीको 
लसकाइ मूल्याङ्कन गररने छ । आवलिक मूल्याङ्कन ववलि आवलिक मौशखक तथा लिशखत परीक्षा प्रणािीबाट गने 
अभ्यास भए तापलन स्थानीय पाठ्यक्रमको उद्देश्य अनरुुपको ववियवस्त,ु लसकाइ ववलि र व्यवहारमखुी लसकाइ 
उपिशधिको अपेक्षा राशखएकोिे प्रयोगात्मक अभ्यासिाई बढी जोड ददई प्रयोगात्मक अभ्यास, लिशखत र मौशखक 
परीक्षा ववलि अविम्बन गररने छ । 

तालिका १५ कक्षागत मूल्याङ्कन ववलि तथा अङ्कभार प्रलतशत 

क्र.सं. कक्षा लनरन्द्तर मूल्याङ्कन 
(प्रलतशत) 

आवलिक मूल्याङ्कन 
(प्रलतशत) 

जम्मा 
(प्रलतशत) 

१ कक्षा १ देशख ३ सम्म १०० ० १०० 

२ कक्षा ४ र ५ ६० ४० १०० 

३ कक्षा ६ देशख ८ सम्म ४० ६० १०० 

३.३.ववद्याथी मूल्याङ्कन प्रणािी 
वतामान पाठ्यक्रमिे कक्षा ७ सम्म लनरन्द्तर ववद्याथी मूल्याङ्कनिाई ववशेि जोड ददएको छ । कक्षा १ देशख ३ 
सम्म लनरन्द्तर ववद्याथी मूल्याङ्कनकै आिारमा शतप्रलतशत, कक्षा ४ र ५ मा ५० प्रलतशत लनरन्द्तर ववद्याथी 
मूल्याङ्कन र ५० प्रलतशत आवलिक मूल्याङ्कनका आिारमा र कक्षा ६–८ मा ४० प्रलतशत लनरन्द्तर मूल्याङ्कन 
र ६० प्रलतशत आवलिक मूल्याङ्कनका आिारमा ग्रडे लनिाारण गनुापने प्राविान छ । स्थानीय पाठ्यक्रम 
ववकास तथा कायाान्द्वयन मागादशान २०७६ िे आिारभतू तहको पाठ्यक्रममा मूल्याङ्कन ववलि, सािन र 
प्रवव्रmयामा पररमाजान भएका स्थानीय पाठ्यक्रममा पलन सोही अनसुार मूल्याङ्कन ववलि, सािन र प्रवव्रmया समावेश 
गनुापने व्यवस्था गरेकोिे वैतेश्वर गाउँपालिकामा िागू हनुे स्थानीय पाठ्यक्रम पलन सोही अनसुारको मूल्याङ्कन 
पद्धलत अविम्बन गररनछे ।  
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ववद्याथीिाई स्थानीय लसप लसकाउने पाठ्यक्रम भएमा उत्पादन प्रणािीसँग आबद्घ गरी पाररवाररक आयआजानमा 
पलन सहयोग पगु्न सकोस ् भने्न हेतिेु स्थानीय पाठ्यक्रमको ववकास र कायाान्द्वयन गररएकोिे ववद्याथीको 
मूल्याङ्कन पलन लिशखत परीक्षािाई भन्द्दा प्रयोगात्मक र लनरन्द्तर मूल्याङ्कनिाई नै बढी जोड ददएर पाठ्यक्रम 
तयार गररएको छ । तसथा स्थानीय पाठ्यक्रमका ववियमा ववद्याथीिे पढेर भन्द्दा प्रत्यक्ष अविोकन गरेर, पेसा 
व्यवसायका काम गरेर, स्वयम ्व्यशिगत, संयिु र सामूवहक कायााभ्यासमा संिग्न भएर, पाररवाररक, सामाशजक 
र सामदुावयक गलतववलिमा सहभागी भएर लसक्दछन ्। यस्तो लसकाइ प्रवक्रयाको मूल्याङ्कन अनौपचाररक रूपमा 
लनरन्द्तर गररनपुदाछ । यसका िालग प्रश्नोत्तर, छिफि, व्यवहारको अविोकन, उनीहरूको कायााभ्यास, व्यवहार 
पररवतान, उनीहरूिे गरेको काम (अभ्यास)को प्रलतफि (उत्पादन), अलभभावक वगाको राय प्रलतवक्रया, ववद्याथी 
कै साथीहरूको राय प्रलतवक्रया आददको माध्मबाट मूल्याङ्कन गररने छ । यसको िालग तोवकएका ढाँचामा सबै 
ववद्याथीको प्रगलत अलभिेख र पोटाफोलियो फाइि व्यवशस्थत गरी राख्नपुनेछ । 

३.४.परीक्षाको प्रकार 

  स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश भएका सक्षमता, लसकाइ उपिशधि, ववियवस्त,ु शशक्षण-लसकाइ वक्रयाकिापको 
आिारमा ववद्याथीहरूको मूल्याङ्कन गनुा पने छ । यस ववियको लसकाइ उपिशधि मूल्याङ्कनका िालग सैद्धाशन्द्तक 
परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था गररएको छ । यसमा कक्षा १ देशख ८ सम्मको िालग सैद्धाशन्द्तक 
अन्द्तगात २० प्रलतशत र प्रयोगात्मक अन्द्तगात ८० प्रलतशत अङ्कभार कायम गररएको छ । 

 मूल्याङ्कन गदाा लनमााणात्मक (लनरन्द्तर मूल्याङ्कन) र लनणायात्मक (आवलिक मूल्याङ्कन)दबैु ववलिहरूको प्रयोग 
गनुा पने छ । लनमााणात्मक मूल्याङ्कनका िालग ववद्याथीहरूको पोटाफोलियो (व्यशिगत फायि) बनाई 
उनीहरूिे गरेका काया, सवक्रयता अविोकन,  हाशजरी िगायतका आिारमा अङ्क प्रदान गनुापछा । ववद्याथीिे 
सैद्धाशन्द्तक र प्रयोगात्मक खण्डमा प्राप्त गरेका अङ्किाई छुट्टा छुटै्ट र ववियगत कुि प्राप्ताङ्किाई अक्षराङ्कन 
पद्धलतमा रूपान्द्तर गरी अक्षरग्रडेमा मूल्याङ्कन गनुा पनेछ । 

तालिका १६ कक्षागत परीक्षाको वकलसम तथा अङ्कभार प्रलतशत 

क्र.सं. कक्षा सैद्धाशन्द्तक परीक्षा 
प्रलतशत) 

प्रयोगात्मक परीक्षा (प्रलतशत) जम्मा 

(प्रलतशत) 

१ कक्षा १ देशख ३ सम्म २० ८० १०० 

२ कक्षा ४ र ५ २० ८० १०० 

३ कक्षा ६ देशख ८ सम्म २० ८० १०० 

यस ववियमा ववद्याथी उपिशधि मूल्याङ्कनका उद्देश्यहरू लनम्नानसुार लनिाारण गररएका छनः् 

(क) कक्षागत लसकाइ उपिशधिअनरुूप ववद्याथीहरूिे ववियवस्तकुो ज्ञान हालसि गना सकेका छन ्वा छैनन ्भने्न 
बारे लनरन्द्तर रूपमा मूल्याङ्कन गना, 
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(ख) ववद्याथीका लसकाइको स्तर पवहचान गरी उनीहरूका कमी कमजोरी हटाउन ववद्याथीका आवश्यकतानसुार 
अिगअिग योजना बनाई सोअनरुूप उपचारात्मक शशक्षण गरी सबै ववद्याथीको लसकाइ सलुनशश्चत गना, 

(ग) लनमााणात्मक मूल्याङ्कनको आिारमा शशक्षण सहजीकरणमा आवश्यक सिुार गरी लसकाइिाई प्रभावकारी 
बनाउन, 

(ि) ववद्याथी मूल्याङ्कनको यथाथा सूचना ववद्याथी र अलभभावकहरूिाई लनरन्द्तर ददन र आवश्यक पषृ्ठपोिण तथा 
परामशा आदानप्रदान गना । 
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तालिका १७ कक्षागत मूल्याङ्कन ववलि, परीक्षाको वकलसम तथा अङ्कभार प्रलतशत 

क्र.सं. कक्षा लनरन्द्तर मूल्याङ्कन (प्रलतशत) आवलिक मूल्याङ्कन (प्रलतशत) जम्मा 

(प्रलतशत) सैद्धाशन्द्तक  प्रयोगात्मक  जम्मा सैद्धाशन्द्तक  प्रयोगात्मक  जम्मा 

१ कक्षा १ देशख ३ सम्म २० ८० १०० - - - १०० 

२ कक्षा ४ र ५ - ६० ६० २० २० ४० १०० 

३ कक्षा ६ देशख ८ सम्म - ४० ४० २० ४० ६० १०० 
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३.५.सैद्धाशन्द्तक परीक्षाका िालग आिार तथा अङ्कभार 

(क) सैद्धाशन्द्तक परीक्षा (मूल्याङ्कन) को अङ्कभार 
स्थानीय ववियको सैद्धाशन्द्तक ज्ञानको लसकाइ उपिशधि मापनका िालग कक्षामा पठनपाठन भएको ववियमा 
ववद्याथीहरूको ज्ञान, बोि, प्रयोग, उच्च दक्षता, लसजानात्मक तथा समािोचनात्मक सोचाइ, ववििेणात्मक 
क्षमता, समस्या समािान, खोजमूिक लसप, मूल्य तथा अलभवृशत्त हनु सक्यो वा सकेन भनी मूल्याङ्कन गनुा 
पदाछ । पढाइ, िेखाइ, सनुाइ र बोिाइको माध्यमबाट ववियको सैद्धाशन्द्तक ज्ञानको मूल्याङ्कन गने पद्धलत 
अनसुार प्रश्नोत्तर, गहृकाया, कक्षागत काया, छिफि, हाशजरी जवाफ, मौशखक परीक्षा, लिशखत परीक्षा आदद 
ववलिहरूको प्रयोग गरेर यस ववियको सैद्धाशन्द्तक परीक्षा गनुापने छ । स्थानीय ववियको सैद्धाशन्द्तक 
परीक्षाको सबै कक्षाको िालग अङ्कभार २० लनिाारण गररएको छ । 

तालिका १८ कक्षा  १ देशख ३ सम्मको सैद्धाशन्द्तक परीक्षा (मूल्याङ्कन) को अङ्कभार 

क्र.सं. मूल्याङ्कनको आिार अङ्कभार कैवफयत 

१ ववियवस्त ुबझुाइ र ज्ञान (शचनाइ) १०  

२ लिशखत कक्षागत काया एवं गहृकाया  ५  

३ मौशखक संवाद, उच्चारण, प्रश्नोत्तर आदद ५  

 जम्मा २०  

तालिका १९ कक्षा  ४ र ५ को सैद्धाशन्द्तक परीक्षा (मूल्याङ्कन) को अङ्कभार 

क्र.सं. मूल्याङ्कनको आिार अङ्कभार कैवफयत 
१ ववियवस्तकुो, ज्ञान, बोि तथा अलभव्यशि  १०  

२ लिशखत अलभव्यशि एवं प्रस्तलुत ५  

३ मौशखक अलभव्यशि एवं प्रस्तलुत ५  

 जम्मा २०  
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तालिका २० कक्षा  ६ र ८ को सैद्धाशन्द्तक परीक्षा (मूल्याङ्कन) को अङ्कभार 

क्र.सं. मूल्याङ्कनको आिार अङ्कभार कैवफयत 

१ ववियवस्तकुो, ज्ञान, बोि तथा अलभव्यशि ५  

२ लिशखत अलभव्यशि एवं प्रस्तलुत  ५  

३ मौशखक अलभव्यशि एवं प्रस्तलुत ५  

४ समस्या समािान, ज्ञानको प्रयोग र लसजानशीिता आदद । ५  

 जम्मा २०  

 

(ख) सैद्धाशन्द्तक परीक्षा (मूल्याङ्कन) को िालग प्रश्नको प्रकार  
सैद्धाशन्द्तक परीक्षाको कुि २० प्रलतशत अङ्कभार कक्षा १ देशख ८ सम्म  यही आिारमा ववभाजन गरी प्रश्नहरू 
तयार गरेर कक्षा ३ सम्म मौशखक लनरन्द्तर मूल्याङ्कन ववलिबाट र कक्षा ४ देशख ८ सम्म लिशखत परीक्षा आवलिक 
रुपमा सञ्चािन गनुा पनेछ । सैद्धाशन्द्तक परीक्षाको िालग लनम्नानसुार लिशखत तथा मौशखक प्रश्नहरू सोध्न ुपनेछः 

तालिका २२ सैद्धाशन्द्तक परीक्षाको िालग प्रश्नहरूको वकलसम र अङ्कभार 

क्र.सं. सैद्धाशन्द्तक (लिशखत तथा मौशखक) प्रश्नहरू 

अङ्कभार (प्रलतशत) 

कक्षा १–८ सम्म 

१ बहवैुकशल्पक उत्तर आउने र अलत संशक्षप्त उत्तर आउने प्रश्नहरू  ५०  

२ संशक्षप्त उत्तर आउने प्रश्नहरू ५० 

३ िामो उत्तर आउने प्रश्नहरू 
– 

 जम्मा १०० 
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(ग) सैद्धाशन्द्तक परीक्षा (मूल्याङ्कन) को पूणाांङ्क तथा प्राप्ताङ्क अनपुात लनिाारण 
कक्षा ४ देशख ८ सम्मका िालग लिइने आवलिक परीक्षाका िालग मालथ उशल्िशखत सैद्धाशन्द्तक प्रश्नहरूिाई 
पवहिो र दोस्रो तै्रमालसकमा ५०÷५० पूणााङ्क र अशन्द्तम परीक्षामा १०० पूणााङ्कको प्रश्नपत्र तयार गरी परीक्षा 
सञ्चािन गने र प्राप्ताङ्किाई आवलिक अङ्कभारको अनपुातमा गणना गनुापने छ । 

३.६.प्रयोगात्मक परीक्षाका िालग आिार तथा अङ्कभार 

(क) प्रयोगात्मक परीक्षा (मूल्याङ्कन) को आिार 
 ववियगत लसकाइको व्यावहाररक अभ्यास वा प्रयोग के कलत गना सक्यो वा सकेन भनी प्रयोगात्मक परीक्षा 

गररन े छ । कक्षालभत्र, कायाशािामा वा स्थिगत अभ्यास (पररयोजना) काया, खोज, अध्ययन भ्रमण, 

व्यावसावयक अभ्यास एवं उत्पादन काया, सामदुायमा वक्रयाकिाप, प्रदशानी, सहजीकरण, अनशुशक्षण 
िगायतको वक्रयाकिाप समेतमा ददइएको समयिाई प्रयोगात्मक पाठ्यभारलभत्र लिन सवकनेछ । 
प्रयोगात्मक परीक्षाको माध्यमबाट गररने ववद्याथी मूल्याङ्कन प्रयोजनका िालग कक्षा १ देशख ८ सम्मको  
कुि पाठ्यभार (पाठ्यिन्द्टी) को ८० प्रलतशत समय ददन ुअलनवाया छ । प्रयोगात्मक पक्षको मूल्याङ्कनका 
िालग लनम्नानसुारका आिारहरू लिन ुपदाछः 

 कक्षा, ववद्यािय र िरपररवारमा गरेको अभ्यास 

 अध्ययन भ्रमण वा सोिखोज गरी प्रलतवेदन तयार र प्रस्तलुत 

 कक्षा प्रयोगात्मक काया 
 सामूवहक अभ्यास काया तथा प्रस्तलुत 

 कक्षागत वक्रयाकिापमा सहभलगता 
 िरपररवारमा अभ्यास (व्यवहारमा)  
 आनीबानी सिुार र व्यवहार पररवतान 

 वस्त/ुसामग्री लनमााण, तयार र प्रयोग 

 कृवि उत्पादन, पशपुािन नमूना अभ्यास 

 ििू पररयोजना काया 
 प्रदशानी एवं प्रस्तलुत 

 तल्िो कक्षािाई सहजीकरण, अनशुशक्षण एवं सहयोग 

 प्रयोगात्मक वक्रयाकिापसँग सम्बशन्द्ित मौशखक प्रश्नोत्तर र वणान 

 अन्द्तरवक्रया, छिफि आदद वक्रयाकिापहरू आदद । 
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(ख) प्रयोगात्मक परीक्षा (मूल्याङ्कन) को अङ्कभार 
यस स्थानीय ववियको प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्कभार कक्षागत आिारमा लनम्नानसुार दईु समूहमा ववभाजन 
गररएको छः (क) कक्षा १ देशख ३ सम्मको िालग र (ख) कक्षा ४ देशख ८ सम्मको िालग । 

तालिका २३ कक्षा  १ देशख ३ सम्मको प्रयोगात्मक परीक्षा (मूल्याङ्कन) को अङ्कभार 

क्र.सं. मूल्याङ्कनको आिार अङ्कभार कैवफयत 

१ लनयलमत कक्षामा उपशस्थलत र सहभालगता १०  

२ कक्षागत काया एवं गहृकाया १०  

३ आनीबानी सिुार/व्यवहार पररवतान/लसकाइ अभ्यास १०  

४ व्यशिगत/समूह/संयिु अभ्यास काया १०  

५ कृवि उत्पादन/पशपुािन/सीप आददको प्रयोग १०  

६ अध्ययन भ्रमण र छिफि १०  

७ नतृ्य, गायन, भलूमका-लनवााह, खेि, प्रदशानी आददमा सहभालगता १०  

८ ववद्यािय, पाररवाररक र समदुायको वक्रयाकिापमा सहभालगता ५  

९ मौशखक परीक्षा र छिफि (प्रयोगात्मक कायासँग सम्बशन्द्ित) ५  

 जम्मा ८०  

 

तालिका २४ कक्षा  ४ र ५ को प्रयोगात्मक परीक्षा (मूल्याङ्कन) को अङ्कभार 

क्र.सं. मूल्याङ्कनको आिार अङ्कभार कैवफयत 

१ कक्षागत वक्रयाकिापमा सहभालगता ५  

२ आनीबानी सिुार/व्यवहार पररवतान १०  

३ व्यशिगत/समूह/संयिु अभ्यास काया तथा प्रस्तलुत १०  

४ स्थानीय वस्त/ुसामग्री लनमााण/तयार र प्रयोग १०  

५ िरायसी कृवि उत्पादन/पशपुािन अभ्यासमा सहयोग २०  

६ अध्ययन भ्रमण वा सोिखोज गरी प्रलतवेदन तयार र प्रस्तलुत १०  
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७ तल्िो कक्षािाई सहजीकरण, अनशुशक्षण, सहयोग आदद ५  

८ ववद्यािय, पररवार र समदुाय स्तरको वक्रयाकिाप सहभालगता ५  

९ मौशखक परीक्षा, छिफि, अन्द्तरवक्रया (प्रयोगात्मक कायासँग सम्बशन्द्ित) ५  

 जम्मा ८०  

 

तालिका २५ कक्षा  ६ देशख ८ सम्मको प्रयोगात्मक परीक्षा (मूल्याङ्कन) को अङ्कभार 

क्र.सं. मूल्याङ्कनको आिार अङ्कभार कैवफयत 

१ कक्षागत वक्रयाकिापमा सहभालगता ५  

२ आनीबानी सिुार/व्यवहार पररवतान ५  

३ व्यशिगत/समूह/संयिु अभ्यास काया तथा प्रस्तलुत १०  

४ स्थानीय वस्त/ुसामग्री/प्रववलि लनमााण/तयार र प्रयोग १०  

५ िरायसी कृवि उत्पादन/पशपुािन अभ्यासमा संिग्न २५  

६ अध्ययन भ्रमण वा सोिखोज गरी प्रलतवेदन तयार र प्रस्तलुत १०  

७ तल्िो कक्षािाई सहजीकरण, अनशुशक्षण, सहयोग आदद ५  

८ ववद्यािय, पाररवाररक र समदुाय स्तरको वक्रयाकिापमा सहभालगता ५  

९ मौशखक परीक्षा, छिफि, अन्द्तरवक्रया (प्रयोगात्मक कायासँग सम्बशन्द्ित) ५  

 जम्मा ८०  
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(ग) प्रयोगात्मक परीक्षा (मूल्याङ्कन) को पूणाांङ्क तथा प्राप्ताङ्क अनपुात लनिाारण 
 कक्षा ४ देशख ८ सम्मका िालग लिइने आवलिक परीक्षाका िालग मालथ उशल्िशखत प्रयोगात्मक 

मूल्याङ्कनको िालग पवहिो र दोस्रो तै्रमालसकमा ५०÷५० पूणााङ्क र अशन्द्तम परीक्षामा १०० पूणााङ्कको 
प्रयोगात्मक अभ्यास काया छनोट गरी ववद्याथीिाई व्यशिगत वा सामूवहक रुपमा गराउन ु पनेछ । 
प्रयोगात्मक अभ्यास कायाको मूल्याङ्कन गरी प्राप्ताङ्किाई आवलिक अङ्कभारको अनपुातमा गणना गनुा पने  
छ ।  

३.७.मूल्याङ्कन प्रवक्रया र समय तालिका 
स्थानीय ववियको ववद्याथी मूल्याङ्कनका लनमााणात्मक (लनरन्द्तर) मूल्याङ्कन र लनणायात्मक (आवलिक) मूल्याङ्कन दबैु 
ववलिहरू अपनाएर सैद्धाशन्द्तक एवं प्रयोगात्मक पक्षको मूल्याङ्कन एक बिे शैशक्षक अवलििाई ३ खण्डमा ववभाजन 

गरी गररने छ । पवहिो तै्रमालसक, दोस्रो तै्रमालसक र अशन्द्तम परीक्षा गरर ३ समायावलि ववभाजना गररने छ । 
लनरन्द्तर मूल्याङ्कन ववलिबाट मूल्याङ्कन गदाा अनौपचाररक रुपमा सोही ववभाशजत समयावलि लभत्र गररने गहृकाया, 
साप्तावहक परीक्षाकाया, पाशक्षक परीक्षाकाया, मालसक परीक्षाकाया, एकाइ परीक्षाकाया, कक्षा परीक्षाकाया, प्रश्नोत्तर आददिाई 
आिार मान्नु पने छ । साथै लनरन्द्तर मूल्याङ्कन गदाा तोवकए अनसुार सैद्धाशन्द्तक वा प्रयोगात्मक वा दबैु पक्षिाई 
तोवकएको अङ्कभारको आिारमा गनुा पने छ । लनरन्द्तर मूल्याङ्कनका िालग लनम्नानसुारका प्रवक्रया अविम्बन गनुापने 
छः 

(क)  लनशश्चत समयलभत्र मात्र मूल्याङ्कन गरी लनयलमत रूपमा ववद्याथीिे गरेका काया र व्यवहार पररवतानको 
अविोकन गरी मूल्याङ्कन गनुापने छ ।  

(ख)  ववद्याथीहरूको काया सञ्चवयका फायि (व्यशिगत पोटाफोलियो) बनाई उनीहरूिे गरेका काया, हाशजरी र 
सवक्रयताका आिारमा अङ्क प्रदान गनुापने छ । 

(ग)  सामान्द्यतया हरेक एकाइबाट कशम्तमा एक-एक ओटा प्रयोगात्मक काया वा अभ्यास बनाई मूल्याङ्कन गनुापने 
छ । 

(ि)  ववद्याथीिे गरेका कक्षा काया, अभ्यास, पररयोजना काया, लसजानात्मक काया, लसपमूिक काया, खोजमूिक काया 
आदद र सोसँग सम्बशन्द्ित प्रयोगात्मक परीक्षािाई प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनको प्रमखु आिार मान्नु पने छ । 

आवलिक मूल्याङ्कन भने लनशश्चत समयावलि सवकएपलछ (पवहिो तै्रमालसक, दास्रो तै्रमालसक र शैशक्षक शत्रको अन्द्त्यमा) 
औपचाररक परीक्षा सञ्चािन बनाई गनुा पनेछ । आवलिक मूल्याङ्कनमा पलन तोवकए अनसुार सैद्धाशन्द्तक र प्रयोगात्मक 
दबैु पक्षिाई समेटी तोवकएको अङ्कभार अनसुार गनुा पनेछ । कक्षा १ देशख ३ सम्म र कक्षा ४ देशख ८ सम्मको 
ववद्याथी मूल्याङ्कन ववलि,  प्रवक्रया र अङ्कभार लनम्नानसुार हनुेछ । 
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तालिका २७: कक्षा १ देशख ३ सम्मको परीक्षा (मूल्याङ्कन) ववलि, प्रवक्रया र अङ्कभार 

मूल्याङ्कन समय/अवलि लनरन्द्तर मूल्याङ्कन अङ्कभार (प्रलतशत) आवलिक मूल्याङ्कन अङ्कभार (प्रलतशत) जम्मा (प्रलतशत) 

पवहिो तै्रमालसक     सैद्धाशन्द्तक (५) प्रयोगात्मक (५) १० - - १० 

दोस्रो तै्रमालसक सैद्धाशन्द्तक (५) प्रयोगात्मक (२५) ३० - - ३० 

अशन्द्तम/वाविाक सैद्धाशन्द्तक (१०) प्रयोगात्मक 
(५०) 

६० - - ६० 

 जम्मा १०० जम्मा - १०० 
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तालिका २८ कक्षा  ४ र ५ को परीक्षा (मूल्याङ्कन) ववलि, प्रवक्रया र अङ्कभार 

मूल्याङ्कन अवलि मूल्याङ्कनका प्रकार अङ्कभार (प्रलतशत) मूल्याङ्कनका प्रकार अङ्कभार  

(प्रलतशत) 

जम्मा  

(प्रलतशत) लनरन्द्तर मूल्याङ्कन आवलिक मूल्याङ्कन 

पवहिो तै्रमालसक   सैद्धाशन्द्तक (०) प्रयोगात्मक (६) ६ सैद्धाशन्द्तक (४) प्रयोगात्मक (०) ४ १० 

दोस्रो तै्रमालसक सैद्धाशन्द्तक (०) प्रयोगात्मक 
(१८) 

१८ सैद्धाशन्द्तक (४६) प्रयोगात्मक 
(६) 

१२ ३० 

अशन्द्तम/वाविाक सैद्धाशन्द्तक (०) प्रयोगात्मक 
(३६) 

३६ सैद्धाशन्द्तक (१०) प्रयोगात्मक 
(१४) 

२४ ६० 

 जम्मा ६० जम्मा ४० १०० 
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तालिका २९ कक्षा  ६ देशख ८ सम्मको परीक्षा (मूल्याङ्कन) ववलि, प्रवक्रया र अङ्कभार 

मूल्याङ्कन अवलि मूल्याङ्कनका प्रकार अङ्कभार (प्रलतशत) मूल्याङ्कनका प्रकार अङ्कभार  

(प्रलतशत) 

जम्मा 

(प्रलतशत) लनरन्द्तर मूल्याङ्कन आवलिक मूल्याङ्कन 
पवहिो तै्रमालसक   प्रयोगात्मक (४) ४ सैद्धाशन्द्तक (६) ६ १० 

दोस्रो तै्रमालसक प्रयोगात्मक (१२) १२ सैद्धाशन्द्तक (१८) १८ ३० 

अशन्द्तम/वाविाक प्रयोगात्मक (२४) २४ सैद्धाशन्द्तक ३६) ३६ ६० 

 जम्मा ४० जम्मा ६० १०० 
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३.८.ववद्याथी मूल्याङ्कनको िालग अक्षराङ्कन पद्धलत 

“ववद्यािय शशक्षामा अक्षराङ्कन पद्धलत कायाान्द्वयन कायाववलि, २०७२” (चौथो संशोिन, २०७५ सवहत) िे तोके 
अनसुार ववद्यािय शशक्षाको अन्द्य ववियको जस्तै यस स्थानीय ववियको परीक्षामा प्राप्ताङ्कको आिारमा अक्षराङ्कन गरी 
ववद्याथीको लसकाइ उपिशधि मूल्याङ्कन मापन गररनेछ । सैद्धाशन्द्तक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा प्रणािी अपनाई 
लनरन्द्तर मूल्याङ्कन र आवलिक मूल्याङ्कन गररनछे । दबैु वकलसमको परीक्षाको प्राप्ताङ्किाई जोडेर कुि प्राप्ताङ्क 
लनकालिने छ र त्यसिाई लनम्नानसुार अक्षराङ्कन (ग्रडे) तथा स्तरीकृत अङ्क (ग्रडे प्वाइन्द्ट) लनकािेर नलतजा तयार 
गररने छः  

तालिका ३१  प्राप्ताङ्कको अक्षराङ्कन र स्तरीकरण अङ्क लनिाारणको आिार 

क्र.सं. प्राप्ताङ्कको वगाान्द्तर (प्रलतशतमा) ग्रडे व्या्या स्तरीकृत अङ्क-(Grade point) 

१ ९० र सोभन्द्दा मालथ A+ Outstanding ४.०० 

२ ८० र सोभन्द्दा मालथ ९० भन्द्दा कम A Excellent ३.६० 

३ ७० र सोभन्द्दा मालथ ८० भन्द्दा कम B+ Very good ३.२० 

४ ६० र सोभन्द्दा मालथ ७० भन्द्दा कम B Good २.८० 

५ ५० र सोभन्द्दा मालथ ६० भन्द्दा कम C+ Satisfactory २.४० 

६ ४० र सोभन्द्दा मालथ ५० भन्द्दा कम C Acceptable २.०० 

७ ३० र सोभन्द्दा मालथ ४० भन्द्दा कम D+ Partially acceptable १.६० 

८ २० र सोभन्द्दा मालथ ३० भन्द्दा कम D Insufficient १.२० 

स्रोतः पाठ्यक्रम ववकास केन्द्र, २०७५) 
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३.९.कक्षा अनसुार वविय-के्षत्रगत पाठ्यभार र मूल्याङ्कन अङ्कभार 

यस स्थानीय पाठ्यक्रमिे लनिाारण गरेको स्थानीय ववियको मु् य के्षत्रहरूको पाठ्यिण्टी (पाठ्यभार) तथा अङ्कभार 
लनम्नानसुार लनिाारण गररएको छः 

तालिका ३२: कक्षा १ देशख ३ सम्मको वविय-के्षत्रगत पाठ्यभा र मूल्याङ्कन अङ्कभार  

क्र.सं. मु् य ववियवस्त ु पाठ्यभार कैवफयत 
१ वैतेश्वर गाउँपालिकाको शचनारी १५  
२ स्वास््य सरसफाइ १५  
३ खाद्यान्न  तथा पोिण १५  
४ सदाचार, नैलतकता र सामाशजक मूल्यमान्द्यता १५  
५ कृवि, पशपुािन तथा पेसाव्यवसाय १५  
६ स्थानीय ज्ञान , लसप तथा प्रववलि १५  
७ मातभृािा, संस्कृलत र चाडपवा २५  
८ स्थानीय खेिकुद, मनोरञ्जन, किा र सावहत्य १५  
९ िालमाक, सांस्कृलतक, पयाटकीय स्थि १५  
१० समानता, समावेशीता र सामाशजक न्द्याय ८  
११  सामाशजक रुपान्द्तरण, िोकतन्द्त्र र संिीयता ७  

 जम्मा १६०  

तालिका ३३: कक्षा ४ र  ५ को वविय-क्षेत्रगत पाठ्यभा र मूल्याङ्कन अङ्कभार  

क्र.सं. मु् य ववियवस्त ु पाठ्यभार कैवफयत 
१ वैतेश्वर गाउँपालिकाको शचनारी १०  
२ स्वास््य सरसफाइ 10  
३ खाद्यान्न  तथा पोिण १0  
४ सदाचार, नैलतकता र सामाशजक मूल्यमान्द्यता १0  
५ कृवि, पशपुािन तथा पेसा व्यवसाय 15  
६ स्थानीय ज्ञान , लसप तथा प्रववलि १0  
७ मातभृािा, संस्कृलत र चाडपवा 18  
८ स्थानीय खेिकुद, मनोरञ्जन, किा र सावहत्य १५  
९ िालमाक, सांस्कृलतक, पयाटकीय स्थि १५  
१० समानता, समावेशीता र सामाशजक न्द्याय ६  
११ जीवनोपयोगी लसप ३  
१२  सामाशजक रुपान्द्तरण, िोकतन्द्त्र र संिीयता ३  
१३ सहकारी ३  

 जम्मा १28  
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तालिका ३४: कक्षा ६ देशख ८ सम्मको वविय-क्षेत्रगत पाठ्यभार र अङ्कभार  

क्र.सं. मु् य ववियवस्त ु पाठ्यभार कैवफयत 
१ वैतेश्वर गाउँपालिकाको शचनारी 8  
२ स्वास््य सरसफाइ 8  
३ खाद्यान्न  तथा पोिण १0  
४ सदाचार, नैलतकता र सामाशजक मूल्यमान्द्यता १०  
५ कृवि, पशपुािन तथा पेसा व्यवसाय 1५  
६ स्थानीय ज्ञान, लसप तथा प्रववलि १५  
७ मातभृािा, संस्कृलत र चाडपवा 15  
८ स्थानीय खेिकुद, मनोरञ्जन, किा र सावहत्य 7  
९ िालमाक, सांस्कृलतक, पयाटकीय स्थि १0  
१० समानता, समावेशीता र सामाशजक न्द्याय १०  
११ श्रम, व्यवसाय र उद्यमशीिता ५  
१२ जीवनोपयोगी लसप ५  
१३  सामाशजक रुपान्द्तरण, िोकतन्द्त्र र संिीयता ६  
१४ सहकारी ४  
 जम्मा 128  
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पररच्छेद - चार  

स्थानीय पाठ्यक्रम कायाान्द्वयन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

४.१ पाठ्यक्रम कायाान्द्वयन,अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

  वैतेश्वर गाउँकायापलिकाको बैठकबाट पाररत एवं गाउँपररिद्बारा अनमुोदन गरे पश्चात यो स्थानीय पाठ्यक्रम 
गाउँपालिका लभत्रका सबै ववद्याियमा िागू गररने छ । सबै ववद्याियिे अलनवाया रुपमा यस पाठ्यक्रम 
िागू गरी स्थानीय ववियको अध्ययन, अध्यापन गराउन ुपने छ । गाउँकायापालिकाको मातहतमामा रहेको 
गाउँ शशक्षा सलमलतको मातहतमा रहने गरी एक स्थानीय पाठ्यक्रम कायाान्द्वयन उपसलमलत गठन गररने छ 
। सो उपसलमलतमा कायाापालिका सदस्य, वडाध्यक्षहरू, शशक्षा, यवुा तथा खेिकुद शाखा संयोजक, ववद्यािय 
व्यवस्थापन सलमलतहरू, प्रिानाध्यापकहरू, शशक्षक महासंि, शशक्षकका पेसागत संि सँगठनका प्रलतलनलिहरु, 

शशक्षक-अलभभावक संिहरू, शशक्षक, गाउँ बािक्िब सञ्जाि र अन्द्य सरोकारवािाहरूको प्रलतलनलित्व 
रहनेछ । यस उपसलमलतिे स्थानीय पाठ्यक्रम कायाान्द्वयन गराउन आवश्यक भलूमका खेल्ने, स्रोत 
सािनको आवश्यकता एवं गाउँपालिकािे चाल्न ुपने कदम, गनुा पने व्यवस्थाको िालग आवश्यक सल्िाह 
सझुाब ददन ेसाथै गाउँकायापालिकाको नीलत लनदेशनिाई कायाान्द्वयन गना गराउन सहजीकरण गने काया 
गने छ । यस उपसलमलतिे आवश्यकतानसुार ववद्याियको अनगुमन गरी आवश्यक लनदेशन, सल्िाह 
सझुाब ददने र त्यहाँ भएका समस्या समिानको िालग गाउँ शशक्षा सलमलत र गाउँपालिकािाई जानकारी 
गराउने छ । गाउँ कायापालिकािे यस स्थानीय पाठ्यक्रम कायाान्द्वयनको िालग गनुापने महत्वपूणा 
कायाहरूको अनसूुची २ मा उल्िेख गररएको छ । 

 वडा स्तरीय शशक्षा सलमलत, ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत, शैशक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्द्रिे  पलन ववद्याियमा 
स्थानीय पाठ्यक्रम कायाान्द्वयनमा आवश्यक सरसहयोग गनेछ । सम्बशन्द्ित ववद्याियका प्रिानाध्यापक 
तथा शशक्षक-शशशक्षकाहरू यस स्थानीय ववियको बारेमा अलिक जानकार एवं ववज्ञ भएको कारणिे पलन 
यस पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कायाान्द्वयनको अहम ्भलूमका हनुेछ । स्थानीय ववियिाई सामान्द्यीकरण गदै 
प्रयोगात्मक एवं व्यावहाररक बनाई ववद्याथीको लसकाइ क्षमता एवं प्रगलतको स्तरोन्नलत अनसुार पठन-पाठन 
गराउन,े लसकाइ उपिशधि एवं सक्षमता हालसि गना व्यावहाररक ढंगिे लनरन्द्तर एवं आवलिक मूल्याङ्कन 
गने आवश्यकता अनसुार एवं प्रभावकारी शशक्षण ववलि अपनाउने र आवश्यक सिुारको िालग उपसलमलत, 

सलमलत, शशक्षा शाखा र गाउँपािलिकािाई सल्िाह सझुाब ददने र सहयोग गने अग्रणी भलूमकासमेत आम 
प्रिानाध्यापक तथा शशक्षक-शशशक्षकाहरूको हनुेछ । 

४.२ अनगुमन तथा मूल्याङ्कन ववलि तथा प्रवक्रया 
 यो पाठ्यक्रम स्थानीय तहमै कायाान्द्वयन गररने भएकािे मूल्याङ्कन नलतजाका आिारमा यसिाई लनरन्द्तर 

अद्यावलिक गदै िैजान आवश्यक हनु्द्छ । यसको िालग पाठ्यक्रमको समग्र मूल्याङ्कन गने प्रयोजनको 
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िालग गाउँ कायापालिकािे एक संयन्द्त्र वा कायादि लनमााण गरी कशम्तमा हरेक ३÷३ बिामा यस 
पाठ्यक्रम (सबै कक्षा वा केही कक्षा) कोपरुाविोकन तथा मूल्याङ्कन गरी आवश्यक पररमाजानको िालग 
सझुाब सवहतको प्रलतवेदन पेश गनेछ र सोको आिारमा ववज्ञ परामशादाताहरूको प्राववलिक सहयोगमा 
आवश्यक पररमाजान गरी बढी समसावयक, व्यावहाररक र नलतजामखुी बनाई कायाान्द्वयनमा ल्याइने छ । 
साथै, स्थानीय पाठ्यक्रम कायाान्द्वयन उपसलमलतिे कशम्तमा वाविाक रुपमा यस पाठ्यक्रमको कायाान्द्वयनको 
अवस्थाको बारेमा सलमक्षा गरी यसको प्रभावकारी कायाान्द्वयनको िालग सल्िाह सझुाव सवहतको लिशखत 
प्रलतवेदन तयार गनेछ र गाउँ शशक्षा सलमलतिाई पेश गनेछ ।  

 यसका अलतररि हरेक वडास्तरीय शशक्षा सलमलत, सम्बशन्द्ित ववद्याियका ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलतहरू, 

शशक्षक-अलभभावक संि, शशक्षक-शशशक्षका, र ववद्याथीहरूको प्रलतलनलि (बािक्िब) हरूिे संयिु रुपमा 
बिाको एक पटक छिफि एवं समीक्षा गरी उपसलमलतिाई लिशखत सझुाब पेश गनुापनेछ । उपसलमलतिे 
सबै ववद्याियहरूबाट प्राप्त सझुाबिाई समेत आफ्नो समीक्षा बैठकमा छिफि गरी उपसलमलतिे 
कायाान्द्वयनको िालग सल्िाहसझुाव गाउँ शशक्षा सलमलतिाई पेश गनेछ । शशक्षा सलमलतिे गाउँ 
कायाापालिकािाई पेश गने आफ्नो प्रलतवेदनमा स्थानीय पाठ्यक्रमको कायाान्द्वयन सम्बन्द्िी वविय पलन 
समावेश गरेर गाउँ कायापालिकािाई आवश्यक सल्िाह सझुाब ददन ुपनेछ । 
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४.३अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने संरचनागत ढाचँा (व्यवस्था) 

स्थानीय पाठ्यक्रमको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन संयन्द्त्र लनम्नानसुार हनुेछ ।  

ग्राफ १: स्थानीय पाठ्यक्रम अनगुमन तथा मूल्याङ्कन संयन्द्त्र  

 

  बैतेश्वर गाउँकायापालिका 

ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत 

 

 

 

शशक्षा  ,यवुा 
खेिकुद तथा 
शाखा 

गाउँ शशक्षा सलमलत 

प्रिानाध्यापकहरु 

लबियगत तथा कक्षा शशक्षकहरु 

स्थानीय पाठ्यक्रम 
कायाान्द्वयन उपसलमलत 

वडा 
शशक्षा 
सलमलत 
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अनसूुचीहरू 
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अनसूुची १: स्थानीय पाठ्यक्रम कायाान्द्वयनको िालग गाउँ कायापालिकािे 
गनुापने कायाहरू 

१. कायाापालिका सदस्य, वडाध्यक्षहरू, शशक्षा, यवुा तथा खेिकुद शाखा संयोजक, ववद्यािय व्यवस्थापन 
सलमलतहरू, प्रिानाध्यापकहरू, शशक्षक-अलभभावक संिहरू, शशक्षक-शशशक्षका, गाउँ बािक्िब संजाि र 
अन्द्य सरोकारवािा सरोकारवािाहरूको प्रलतलनलिहरूको प्रलतलनलित्व हनुे गरी स्थानीय पाठ्यक्रम 
कायाान्द्वयन उपसलमलत गठन एवं पररचािन ।  

२. स्थानीय पाठ्यक्रममा उशल्िशखत स्थानीय ववियहरू संकिन गरी पाठ्यपसु्तक, अभ्यास पसु्तक (वका  
बकु), सन्द्दभा सामग्रीहरू िेखन, प्रकाशन र ववतरण । 

३. यस ववियको वविय शशक्षकहरूिाई प्रशशक्षण, अनशुशक्षण, अलभमखुीकरण र पनुतााजगी तालिम तथा 
गोष्ठीहरू । 

४. वडा स्तरमा सबै ववद्याियहरूिाई अलनवाया सहभागी गराई वाविाक रुपमा स्थानीय ज्ञान महोत्सव 
आयोजना । 

५. हरेक ववद्याियमा स्थानीय (वैतेश्वर) ज्ञान पसु्तकाियको स्थापना र सञ्चािन । 

६. गाउँपालिका अन्द्तगातका र गाउँपालिका के्षत्रलभत्र रहेका ववलभन्न ववियगत सेवा केन्द्र तथा सेवा 
प्रदायक लनकाय, कायाािय, संिसंस्था, समूहहरूको आवश्यकता अनसुार पररचािन ।  

७. स्थानीय पाठ्यक्रमको आवलिक मूल्याङ्कन (३÷३ बिामा) को िालग ववज्ञ सवहतको कायादि गठन र 
पररचािन ।  

८. व्यावसावयक कृवि तथा पशपंुक्षीपािनको नमूना अभ्यासको िालग आवश्यक जग्गा जमीनको  
व्यावस्था ।  

९. ववलभन्न वकलसमका अभ्यास कायाका िालग सरुक्षा कवज÷औजार, मोबाइि, याधिेट, कविऔजार, 
प्राथलमक स्वास््य उपचार सामग्री बाकस जस्ता आवश्यस सरसामग्रीहरूको व्यवस्था । 

१०. गाउँपालिकािे आवश्यकता महसशु गरेको र ववलभन्न पक्षहरूबाट आएका सल्िाह सझुाबहरूको 
आिारमा आवश्यक कायाहरू ।  

११. कायाापालिकािे स्थालनय सहकारी ऐन र सहकारीको ससुञ्चािनका मापदण्डहरु प्रकाशन र ववतरण  
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अनसूुची २: दीगो ववकास िक्ष्यहरू 

िक्ष्य १- सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गररबीको अन्द्त्य गने  
िक्ष्य २- भोकमरीको अन्द्त्य गने, खाद्य सरुक्षा तथा उन्नत पोिण सलुनशश्चत गने र ददगो कृविको प्रवद्धान गने 

िक्ष्य ३- सबै उमेर समूहका व्यशिका िालग स्वस्थ जीवन सलुनशश्चत गदै समदृ्ध जीवन प्रवद्धान गने 

िक्ष्य ४- सबैका िालग समावेशी तथा समतामूिक गणुस्तरीय शशक्षा सलुनशश्चत गने र जीवनपयान्द्त लसकाइका 
अवसरहरू प्रवद्धान गने 

िक्ष्य ५- िैविक समानता हालसि गने र सबै मवहिा, वकशोरी र बालिकािाई सशि  बनाउन 

िक्ष्य ६- सबैका िालग स्वच्छ पानी र सरसफाईको उपिधिता तथा ददगो व्यवस्थापन सलुनशश्चत गने  
िक्ष्य ७- सबैका िालग वकफायती, ववश्वसनीय, ददगो र आिलुनक उजाामा पहुँच सलुनशश्चत गने 

िक्ष्य ८- भरपदो, समावेशी र ददगो आलथाक ववृद्ध तथा सबैका िालग पूणा र उत्पादनमिुक रोजगारी र मयााददत 
कामको प्रवद्धान गने  

िक्ष्य ९- उत्थानशीि पूवाािारको लनमााण, समावेशी र ददगो औद्योगीकरणको प्रवद्धान र  नवीन खोजिाई 

प्रोत्साहन गने 

िक्ष्य १०- मिुकु लभत्र तथा मिुकुहरूबीचको असमानता िटाउन 

िक्ष्य ११- शहर तथा मानव बसोबासिाई समावेशी, सरुशक्षत, उत्थानशीि र ददगो बनाउने 
िक्ष्य १२- ददगो उपभोग र उत्पादन प्रणािी सलुनशश्चत गने  
िक्ष्य १३- जिवाय ुपररवतान र यसको प्रभाव लनयन्द्त्रण गना तत्काि पहि थाल्ने  
िक्ष्य १४- ददगो ववकासका िालग महासागर, समरु र समरुी सािन स्रोतहरूको ददगो  प्रयोग तथा संरक्षण गने 

िक्ष्य १५- स्थिीय पयाावरणको संरक्षण, पनुस्र्थापना र ददगो उपयोगको प्रवद्धान गने, वनको ददगो व्यवस्थापन 
गने, मरुभमूीकरण र भकू्षय रोक्ने तथा जैववक  वववविताको संरक्षण गने  

िक्ष्य १६- ददगो ववकासको िालग शाशन्द्तपूणा र समावेशी समाजको प्रवद्धान गने, सबैको  न्द्यायमा पहुँच 
सलुनशश्चत गने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गने  

िक्ष्य १७- ददगो ववकासका िालग ववश्वव्यापी साझेदारी सशि बनाउन े र कायाान्द्वयनका िालग स्रोत सािन 
सदुृढ गने ।   

  (स्रोतM www.sdginnepal.org, UNDP Nepal)  

  

http://www.sdginnepal.org/
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अनसूुची ३: पवहिो कायााशािा गोष्ठीका सहभागीहरूको नामाविी 

स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााणाथा पवहिो कायााशािा गोष्ठी 
(२०७८/०२/१०)का सहभागीहरू 

क्र.सं. नामथर पद ववद्यािय/ संस्था 
१.     

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     
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18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     
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40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

50.     

51.     

52.     

53.     

54.     

55.     

56.     

57.     

58.     

59.     

60.     

61.     



276 
 

62.     

63.     

64.     

65.     

66.     

67.     

68.     

69.     

70.     

71.     

72.     

73.     

74.     

75.     

76.     

77.     

78.     

79.     
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अनसूुची ४: दोस्रो कायााशािा गोष्ठीका सहभागीहरू 

स्थानीय पाठ्यक्रम लनमााणाथा दोस्रो कायााशािा गोष्ठी 
(२०७८/०२/२५)का सहभागीहरू 

क्र.सं. नामथर पद ववद्यािय/ संस्था 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     
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20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     
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43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

50     

51     

52     

53     

54     

55     

56     

57     

58     

59     

60     

61     

62     

63     

64     

65     
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66     

67     

68     

69     

70     

71     

72     

73     

74     

75     

76     

77     

78     

79     

80     

 


