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हाम्ाे भनाइ

 नेपषािको संशरिषानअनसुषार आिषारभिू िहसममको शिक्षा पषाउन ुसबै बषािबषाशिकषाहरूको नैशसगवाक 
अशिकषार हो । आिषारभिू िहकषा बषािबषाशिकषािषाई शिक्षा प्रदषान गनुवा आजको अपररहषारवा आरशरकिषा पशन 
हो । रसकषा िषाशग शरद्षािरिे आफनो  सथषानरीर आरशरकिषा एरम ्उपिबि स्ोि र सषािनअनसुषार शिक्ण 
गनवा सकने प्रषारिषान रहकेो छ ।
 संशरिषानको अनसुचूरीबमोशजम आिषारभिू शिक्षामषा पहुचँको सशुनश्चििषा गनुवाकषा सषाथै शरद्षािर 
िहसममको शिक्षा प्रषाप्त गनने अशिकषार सथषानरीर िहको मषािहिमषा रहने वररसथषा गरेको छ । सथषानरीर सरकषार 
सञचषािन ऐन ¸२०७४ मषा समिे सथषानरीर सिरको ज्ञषान¸शसप र प्रशरशिको संरक्ण¸ समबर्वान र सिररीकरण 
गनने अशिकषार उलिेख गररएको छ । रषाशषरिर पषाठ्रक्रम प्रषारूप २०७६ िे हरेक सथषानरीर िहिषाई नै सथषानरीर 
पषाठ्रक्रम शनमषावाण गररी कषारषावानररन गनने अशिकषार सशुनशश्चि गरेकषािे पोखरषा महषानगरपषाशिकषा शिक्षा 
महषािषाखषािे आिषारभिू िह कक्षा १ दशेख कक्षा ८ सममको पषाठ्रक्रम शनमषावाण गररी हरेक शरद्षािरिषाई 
उपिबि गरषाइसकेको छ । पषाठ्रक्रमको उपिबििषािे मषात्र शिक्ण शसकषाइ प्रशक्ररषामषा सहजिषा नभएको भनने 
गनुषासो शिक्क शमत्रहरूबषाट उठेको हुदँषा उक्त गनुषासोिषाई समबोिन गननेको िषाशग पोखरषा महषानगरपषाशिकषा 
शिक्षा महषािषाखषािे शिक्कहरूिषाई शिक्ण कषारवामषा सहजिषा होस ् भनने हिेिेु रसै िशैक्क सत्रमषा नै 
स्थानीय पथाठ्यक्रम ििक्षक सहजीकरण िनर्देििकथा २०७९ िरषार पररी नगरपषाशिकषा मषािहिकषा समपणूवा 
शरद्षािरहरूमषा उपिबि गरषाइएको छ । 
 पोखरषा महषानगरपषाशिकषा शिक्षा महषािषाखषािे िरषार पषारेको रस सषामग्रीिे शरिषे गररी कक्षा १ दशेख 
८ कक्षासमम सथषानरीर पषाठ्रक्रम शिक्ण गनने शिक्कहरूिषाई अरशर पशन सहरोग पऱुरषाउने अपेक्षा रषाशखएको 
छ । रस सषामग्रीको िेखन¸ सङ्किन र समपषादन गनने कषारवामषा खशटन ुहुने कषारवादिकषा संरोजकिगषारि समपणूवा 
सदसरहरू भषाषषा समपषादन गररी सहरोग पऱुरषाउनहुुने पे्रमप्रसषाद पोखरेि िथषा मषारषाकुमषाररी थषापषा एरं टषाइप िथषा 
िेआउट श्डजषाइन गनुवा हुने केदषार पयौ्ेडििगषारि सहरोगरी सबैमषा शिक्षा महषािषाखषा हषाशदवाक आभषार प्रकट  
गदवाछ ।
 रो सषामग्री  मिूिः शरषरक्ेत्र मषा आिषाररि भई िरषार गररएको छ । सकेसमम सथषानरीर 
पषाठ्रक्रमको ममवाअनरुूप नै सहजरीकरण पशुसिकषा िरषार पषानने कोशसस गररएको छ । प्रसििु सषामग्री प्ररोग 
गदषावा शरद्षािरको अनकूुििषा¸ उपिबि स्ोि र सषािन एरम ्सथषानरीर परररेििषाई समिे धरषान शदई शिक्ण 
शसकषाइ शक्ररषाकिषापिषाई अगषाश्ड बढषाउनहुुनसमिे शरिषे अनरुोि छ । शसकषाइ सहजरीकरण शनदनेशिकषािषाई 
कषारषावानररन गनने क्रममषा शरज्ञ एरम ्प्ररोगकिषावाहरूबषाट प्रषाप्त सलिषाह र सझुषारिषाई पषृ्ठपोषणको आिषारमषा 
आगषामरी शदनमषा अझ ैपररषकृि बनषाउनकषा िषाशग सबैको रचनषातमक सझुषारको िषाशग पोखरषा महषानगरपषाशिकषा 
शिक्षा महषािषाखषा हषाशदवाक अनरुोि गदवाछ ।

ििक्षथा महथािथाखथा
पोखरषा महषानगरपषाशिकषा



सहजकरातालाई विशेष अनरुोध
सथषानरीर पषाठ्रक्रम शिक्क सहजरीकरण शनदनेशिकषा कक्षा १ दशेख कक्षा ८ समम अधरषापन गनने शिक्कहरूकषा 
िषाशग िरषार गररएको हो । रो सहजरीकरण पशुसिकषा सथषानरीर पषाठ्रक्रमको ममवाअनरुूप शसकषाइ उपिशबि 
हषाशसि गनवा  मद्दि पऱुरषाउने सषामग्री रूपमषा रहने छ भनने अपेक्षा गररएको छ  । रसकषा हरेक पषृ्ठमषा समषारेि 
गररएकषा नमनूषा अभरषासहरूिे  मषात्र पषाठ्रक्रममषा उशलिशखि पषाठ्ररसिकुषा उद्दशेर परूषा नहुन पशन सकने हुदँषा 
सहजकिषावािे  रहषँा सझुषाइए जसिै अनर िरैे अभरषासहरू गरषाउन सशकने छ । हरेक शरषरक्ेत्रकषा अभरषासहरू 
सहजकिषावािे शरद्षाथथीिषाई गरषाइसकेपश्चषाि ्तरसको मलूरषाङ्कन अशभिेखरीकरण गनुवापनने छ । शरषररसिकुो 
प्रकृशि¸ शरद्षाथथीको सिर¸पषाठ्रक्रमको उद्दशेर िथषा स्ोििषाई दृशटिगि गददै शरशभनन िहकषा बषािबषाशिकषािषाई 
पे्रररि गरेर शिक्ण शसकषाइकषा सषािषारण शसर्षानि जसिैः सरिबषाट जशटि¸ज्ञषािबषाट अज्ञषाि¸मिूवाबषाट अमिूवा र 
पणूवाबषाट अिंिषाई प्ररोग गररी शिक्ण गनुवा उपरकु्त मषाशननछ । रसिषा शरशिहरूिषाई शरशभनन प्रकषारिे रगथीकरण  
गनने गररएको भए िषापशन रहषँा केहरी शिक्क केशनद्रि र शरद्षाथथी केशनद्रि  शरशिकषा रूपमषा प्रचशिि शरशिहरूको 
बषारेमषा चचषावा गररएको छ¸ जसिषाई आरशरकिषानसुषार प्ररोग गनवा सशकनछ ।

१ प्रर््दिन ििििः

शरषररसिसुँग समबशनिि शचत्र¸िशसबर¸प्रषारूप¸ प्रशिमषा¸उपकरण ¸रनत्र  आशदिषाई कुिििषाकषा सषाथ 
सञचषािन र वरषाखरषा गररी िथर कषारवाशरशि शसकषाउने िररकषा नै प्रदवािन शरशि हो । रसमषा िथर र वरषाखरषा गनुवापनने 
शरषररसिकुो छनोट गररी परूवा अभरषास गरेर मषात्र शिक्किे प्रदवािन गनुवापदवाछ । प्रदवािन गनने पषाठिषाई िरषाररी¸ 
प्रदवािन र अनकुरण गररी समर शमिषाएर शसकषाउन ुउपरकु्त मषाशननछ । रस शरशिमषा सबैिे दखेने गररी नमनूषा 
प्रदवािन¸सषामग्रीको प्ररोग¸शसकषारूको संिगनिषा िथषा बसषाइ वररशसथि हुनपुदवाछ । समरको बचि¸प्रतरक् 
अरिोकनको अरसर¸ शरद्षाथथीको शरषररसिमुषा रूशच िथषा शसकषाइ दरीरवाकषािरीन हुने हुनषािे रो शरशि भषाषषा 
िथषा प्रषाशरशिक दरुै शरषरमषा तरशिकै प्रभषारकषाररी मषाशननछ । प्रदवािन शरशििषाई अझ बढरी प्रभषारकषाररी बनषाउन 
शनमनशिशखि उपषार अरिमबन गनुवा उपरकु्त मषाशननछः

•	 रोजनषाबर् रूपमषा शनशश्चि समरमषा शरद्षाथथीको क्मिषा र सिरिषाई बझुरे नमनूषा प्रदवािन गनुवापदवाछ ।

•	 सबै शरद्षाथथीिे दखेने गररी सषामग्री प्रदवािन गररी सरि भषाषषामषा प्रटि  पषानुवापदवाछ ।

•	 शरद्षाथथीको परूवा ज्ञषान र शसपसँग जो्ेडर अथवापणूवा प्रदवािन गनुवापदवाछ ।

•	 प्रदवािन गररने शरषर बषारमबषार शरद्षाथथीिषाई बझुषाउन दोहोऱरषाउनपुदवाछ ।

•	 जषानकषाररी¸टेरषा र पषृ्ठपोषण बषारमबषार शदनपुदवाछ ।

•	 बषािबषाशिकषािषाई पशन सषामग्री सङ्किन ¸छनोट र प्ररोगमषा सहभषागरी गरषाउन ुपदवाछ ।

•	 बषािबषाशिकषािषाई सषामशूहक रूपमषा भनन र अभरषास गनवा िगषाउन ुपदवाछ ।

•	 शसकषाइ उपिशबिको रषाम्ो मलूरषाङ्कन गररी सिुषारषातमक शिक्ण गनुवापदवाछ ।



२  प्रश्नोत्तर ििििः

शरद्षाथथीमषा के कशि ज्ञषान छ¸ उनरीहरू कशि शरचषार गनवा सकछन ्भनने जषानन र शरद्षाथथीकषा जरषाफबषाट अरूिषाई 
पशन जषानकषाररी गरषाउन प्रश्ोत्तर शरशिको प्ररोग गररनछ । शरद्षाथथीको परूवा ज्ञषानसँग समबशनिि गरषाई शरद्षाथथीिषाई 
नै जषागिृ गरेर¸अरसथषा थषाहषा पषाएर¸पनुरषारशृत्त गदद̧ै शरद्षाथथीिषाई सशक्रर गरषाएर अभरषास गनने र गरषाउने अरसर 
रस शरशिमषा हुने हुनषािे रो शरशि हषािसमम पशन तरशिकै चिनचलिरीमषा आउने गदवाछ । रस शरशििषाई अझ ै
बढरी प्रभषारकषाररी बनषाउन शिक्किे शनमनशिशखि कुरषामषा धरषान शदनपुदवाछः

•	 प्रश् शरषररसिसुँग समबशनिि हुनपुदवाछ ।

•	 प्रश् दोहोरो अथवा निषागने हुनपुदवाछ ।

•	 प्रश् शरद्षाथथीको उमरे¸कक्षा र सिरअनरुूपको हुनपुदवाछ ।

•	 प्रश् सरि र बोिगमर हुनपुदवाछ ।

•	 प्रश् सषामशूहक रूपमषा सोधने र उत्तर वरशक्तगि रूपमषा खोजने गनुवापदवाछ ।

•	 प्रश् सोशिसके पशछ शरद्षाथथीिषाई सहज रषािषाररण शनमषावाण गररी उत्तर शदने अरसर शसजवानषा गनुवापदवाछ ।

•	 प्रश् सोिषाइ जशहिे पशन शसकषारूिषाई अगषाश्ड बढषाउने खषािको हुनपुदवाछ ।

•	 शसकषारूिे प्रश्को सहरी जरषाफ शदएमषा उसिषाई प्रिसंषा गनुवापदवाछ ।

•	 रशद शसकषारूबषाट सहरी जरषाफ नआएमषा मषात्र शिक्किे पषृ्ठपोषणसशहि सहरी जरषाफ बिषाइशदनपुछवा ।

•	 शसकषाइ शक्ररषाकिषापिषाई अनिरशक्ररषातमक बनषाउन शरद्षाथथी शरद्षाथथी शबच र शिक्क शरद्षाथथी शबच 
प्रश् उत्तर गनुवापदवाछ ।

३  प्रयनोग ििििः 

रो शरशि ज्ञषानषातमक¸भषारषातमक¸ शक्ररषातमक शसप शसकषाउनकषा िषाशग उपरोगरी मषाशननछ । शरद्षाथथीिषाई प्रतरक् 
रूपमषा संिगन गरषाएर रस शरशििषाई थप प्रभषारकषाररी बनषाउन सशकनछ । प्रषारशमभक कक्षाकषा शरशभनन शरषररसि ु
शिक्ण गनवा रो शरशिको प्ररोग उपरकु्त मषाशननछ । सैर्षाशनिक पषाठ्रपसुिकसमबनिरी ज्ञषान प्रदषान गररसकेपशछ 
सैर्षाशनिक ज्ञषानिषाई प्ररोगषातमक रूपमषा ढषालनको िषाशग शरद्षाथथीिषाई नै आफँै गरेर शसकने रषािषाररण शसजवानषा 
गनुवापदवाछ । शरद्षाथथीिे आफँै गरेर शसकने हुनषािे शसकषाइ दरीरवाकषािरीन समिे हुने गदवाछ । 

४  सनोिपुछ ििििः 

समसरषा¸रटनषा¸रहसर िथषा जशटि शरषरहरूकषा समषािषानकषा िषाशग शिक्किे शरद्षाथथीिषाई खोज िथषा प्ररोग गरेर 
शरषरको ज्ञषान रषा िषारणषा शदन रस शरशिको प्ररोग गररनछ । शरद्षाथथीिषाई जषागरूक गरषाएर सरिनत्रिषा प्रदषान गररी¸ 
रटनषा रषा िथरमषा आिषाररि भएर खोजरीनरीशिबषाट शनषकषवा शनकषालन रो शरशि प्ररोग गनुवा उपरकुत्त हुनछ । शसकषारूमषा 
खोजने बषानरी¸सरिनत्रिषा¸ िथरमषा आिषाररि¸ शसजवानषातमक बषानरी¸शरचषार आदषान प्रदषान गनने शसप शरकषास¸ रहसर 
पत्तषा िगषाउने शसप आशदको शरकषासमषा रस शरशिको प्ररोग जरषाद ैउपरोगरी र प्रभषारकषाररी मषाशननछ । रो शरशि 
िलिषा कक्षाकषा शरद्षाथथीकषा िषाशग भनदषा मषाशथलिषा कक्षाकषा  शरद्षाथथीकषा िषाशग बढरी उपरोगरी मषाशननछ ।



५ प्रिचन ििििः

प्ररचन शरशििषाई भषाषण शरशि पशन भनने गररनछ । रस शरशिमषा शिक्किे समसरषासँग समबशनिि शरषररसिकुो 
छनोट गररी शरद्षाथथीिषाई उसको सरभषार र प्ररशृत्तअनसुषार उतपे्रररि गददै क्रशमक रूपमषा समनररषातमकरूपिे 
हषाउभषाउकषा सषाथ वरषाखरषा गरेर शरषररसि ुबझुषाउने प्ररषास गनुवापदवाछ । ठुिो समहू¸ िरैे शरषररसिु̧ सषामग्रीको 
अभषार¸ आशथवाक अरसथषाको अभषार¸ आशदको समसरषा रहकेो अरसथषामषा प्ररचन शरशिको प्ररोग गनने    
गररनछ । रो पणूवारूपमषा शिक्क केशनद्रि शरशि नै मषाशननछ । प्रभषारकषाररी मलूरषाङ्कन प्रशरशिको प्ररोग नहुने ¸ 
शसकषाइ शदगो र प्रभषारकषाररी नहुने ¸ गरेर शसकने शसर्षानििषाई रसिे पणूवा रूपमषा अपेक्षा गनने हुदँषा रो  शरशििषाई  
िलिषा कक्षाकषा शरद्षाथथीकषा िषाशग तरशि प्रभषारकषाररी मषाशनँदनै ।

६ भ्रमण ििििः 

कक्षाकोठषाभनदषा बषाशहर िशैक्क उद्दशेरसँग समबशनिि सथषानमषा शरद्षाथथीिषाई भ्रमण गरषाएर तरहषँाको रषासिशरक 
रसिशुसथशि रषा गशिशरशि शरद्षाथथीिषाई नै अरिोकन गरषाएर रषा शनररीक्ण गनवा िगषाएर रषासिशरक ज्ञषान रषा 
जषानकषाररी हषाशसि गरषाउने शरशि नै भ्रमण शरशि हो । रसररी शरद्षाथथीिषाई भ्रमण गरषाउन ुपरूवा शिक्किे भ्रमणको 
रोजनषा¸सषामग्रीको िरषाररी¸शनदनेिन¸ छिफि िथषा प्रश्ोत्तर आशदमषा शरिषे धरषान शदनपुछवा । िषाशमवाक¸सषंासकृशिक 
िथषा परवाटकीर सथिकषा बषारेमषा शजज्ञषासषा¸खोजरी¸अधररन¸प्रश्ोत्तर गररी ठोस रषा रषासिशरक ज्ञषान हषाशसि गनवा 
रो शरशिको प्ररोग महत्रपणूवा मषाशननछ ।

७  सिथाधययन ििििः

शरद्षाथथीिे शिक्कको सहरोगशबनषा नै वरशक्तगि रूपमषा शरषररसि ुछनोट गरेर अधररन सषामग्रीको प्रबनि 
गररी बुँदषा शटपोट¸बुँदषाको वरषाखरषा¸सषाथै प्रशिरेदन िरषार गनुवा वरशक्तगि अधररन शरशिको प्रशक्ररषा हो । रस 
शरशिमषा शसकषारूिे वरशक्तगि प्ररषासबषाट ज्ञषान¸शसप¸प्रशिभषा प्रदवािन गररी आफनै गशि र क्मिषाको आिषारमषा 
शसकने अरसर पषाउँछ । प्रषारशमभक कक्षाकषा बषािबषाशिकषाहरूको रूशच¸ उनरीहरूमषा भएको ज्ञषान र शसपिषाई 
बझुरे िबद शनमषावाण¸शहजजे¸ रषाकर संरचनषाकषा सषाथै सनदभवा सषामग्री प्ररोग गदषावा सरिनत्र रूपमषा पढ्ने सनदभवामषा 
रो शरशिको प्ररोग िरैे गनने गररनछ । अधररन गरेको सषामग्री बषारे शरद्षाथथीको सिरअनसुषार छोटो समरीक्षा रषा 
शटपोट िेखन िगषाउन सशकनछ ।

८ खनोज ििििः

कुनै पशन समसरषाको खोजरी गरेर समषािषान शनकषालन ु खोज अनसुनिषान हो । रो शरशि अशि रैज्ञषाशनक 
शरद्षाथथी केशनद्रि िकै्शणक शरशि हो । खोज शरशि पशन शनदनेशिि र अशनदनेशिि गररी दईु शकशसमकषा हुनछन ्। 
शरद्षाथथीिषाई शिक्किे पणूवा रूपमषा शनदनेिन शदई शनषकषवा शनकषालन िगषाउने शरशििषाई पणूवा शनदनेशिि खोज 
शरशि भशननछ । प्रषारशमभक कक्षामषा धरशन पत्तषा िगषाउने¸धरशन र सङ्केिको समबनि खोजेर िेखने¸शचत्र र िबद 
शमिषाउने¸िबदको अथवा खोजने¸प्रश्कषा उत्तरहरू पषाठमषा खोजने जसिषा कषारवामषा रो शरशिको प्ररोग गनने गररनछ । 



शरद्थथीिषाई आरशरक मषात्रषामषा शनदनेिन शदएर िथषा सहरोग शदएर शसजवानषातमक रूपिे खोजरी कषारवािषाई अगषाश्ड 
बढषाउनपुदवाछ । खोजबषाट शनसकेकषा शरचषारकषा आिषारमषा शनषकषवा शनकषालन िगषाउनपुदवाछ । प्रषारशमभक कक्षामषा 
शिक्किे शरशभनन शसकषाइ क्मिषा¸भषाषषा र भषाशषकषा भएकषा बषािबषाशिकषाको शसकषाइ¸ उचचषारण¸ िबद प्ररोग र 
बझुषाइमषा आएकषा समसरषािषाई खोजेर कशि जनषा कसिो समसरमषा छन ्र के गनवा आरशरक छ भनने थषाहषा पषाएर 
िकै्शणक शरशिको प्ररोग गनुवापदवाछ । कक्षा १ दशेख ३ समम शरद्षाथथीमषा शसजवानषातमिषा र मयौशिकिषाको शरकषास 
गनवा रस शरशिको प्ररोग उपरोगरी मषाशननछ । शसकषाइमषा पशछ परेकषा शरद्षाथथीिषाई समिे समसरषाप्रशि चनषाखो 
बनषाउन¸ सरिनत्र रूपिे शचनिन क्मिषाको शरकषास गरषाउन¸आफनो कषारवा आफँै गनुवापछवा भनने सकषारषातमक र 
सरषारिमररी बषानरीको शरकषास गरषाइवा दषाशरतरबोि गरषाउन शरद्षाथथीहरूिषाई प्ररषाप्त पषाठ्रसषामग्री उपिबि गरषाएर 
उनरीहरूिषाई सशक्रर रूपमषा सहभषागरी गरषाई समसरषा समषािषान गनवा रो शरशिको प्ररोग जरषाद ैउपिशबिमिूक 
मषाशननछ ।

९ अन्तरिक्रयथा ििििः

अनिरशक्ररषा शरशि सबै िह र कक्षाहरूमषा तरशिकै उपरोगरी हुने शरशि हो । रसमषा छिफिको रोजनषा ¸िरषाररी 
र छिफि सञचषािन गनने िररकषा पछवान ्। रसकषा िषाशग उपरकु्त िरीषवाक छनोट गररी समहूमषा शरिरण गनुवापछवा । 
शिक्किे कुन समहूिषाई कुन ठषाउँमषा बसषाइ वररसथषापन गनने भनने अगषाश्ड नै रोजनषा बनषाउनपुछवा । शरिषे गररी 
कक्षाकषा शरद्षाथथीहरूिषाई कोठषाकषा चषार कुनषामषा ४ ओटषा समहू बनषाइ रषाखन ुउपरकु्त हुनछ । बसषाइ वररसथषापन 
गररसकेपशछ शिक्किे छिफिको कषारवासचूरी शरद्षाथथीिषाई उपिवि गरषाउनपुदवाछ । कषारवासचूरीअनसुषार 
शरद्षाथथीिषाई समहूमषा सशक्ररिषापरूवाक सहभषागरी गरषाउनपुदवाछ । छिफििषाई शनशदवाटि शदिषािफवा  उनमखु गरषाउन ु
पदवाछ । छिफिको क्रममषा कम सशक्रर शरद्षाथथीिषाई थप प्रोतसषाहन गददै अगषाश्ड बढ्न उतपे्रररि गनुवापछवा । 
छिफिबषाट शनसकेको शनषकषवािषाई कक्षामषा प्रसििु गररसकेपशछ आरशरक पषृ्ठपोषणसशहि शिक्किे अशनिम 
शनषकषवा सनुषाउनपुदवाछ ।

१० समूह ििक्षण ििििः

समहू शिक्ण शरशिमषा कक्षाकषा समपणूवा शरद्षाथथीहरूिषाई सकेसमम सषानषा सषानषा समहूमषा बषँा्ेडर समहू सञचषािन 
िथषा ररपोशटङ िषाशग एक जनषा समहू नेिषाको चरन गनुवापछवा । छोटो समरमषा समसरषा समषािषान गनवा सशकने 
समसरषािषाई छषानेर तरसबषारे शिक्किे स््डशक्प्त पररचर शदनपुछवा । प्रतरेक समहूिषाई समहूगि रूपमषा बसने 
वररसथषा शमिषाएर शनश्चि समर िोकेर मषात्र समसरषा शदनपुछवा । सबै सहभषागरीको शरचषारिषाई समट्ेने गररी 
प्रशिरेदन िरषार गररी समहू नेिषािे प्रसििु गनने वररसथषा शमिषाउनपुछवा । शिक्किे प्रशिरेदनको सषारषंाि शझकी 
शरद्षाथथीिषाई शक्ररषाकिषापको उद्दशेरमषा आिषाररि भइ तरसबषारे बोि गरषाउनपुछवा । रो शरशि कक्षा १ दशेख ३ 
सममकषा शरद्षाथथीहरूमषा मयौशखक कषारवा¸ अनमुषान¸जो्डरी पठन¸गरीि गषारन िथषा खिेकषा मषाधरमबषाट शसकने 
कषारवामषा िरैे मषात्रषामषा प्ररोग गनवा सशकनछ ।



११ अििनय ििििः

शमलदो शरषररसिमुषा हषाउभषाउसशहि नककि नषाटक रषा भशूमकषा गरेर शिक्ण गनने शरशििषाई अशभनर शरशि 
भशननछ । रस शरशििषाई नषाटकीकरण शरशि पशन भनने चिन छ । रो शरशिमषा कुनै पषात्र¸चररत्र¸रटनषा रषा 
शरषर शिक्ण गनवा बषािबषाशिकषािषाई पे्ररणषा शदएर उनरीहरूिषाई नै प्रसििु गनवा िगषाइनछ । जसिैः शिक्क¸
शचशकतसक¸वरषापषाररी¸शरद्षाथथी¸नसवा¸प्रहररी¸ शकसषान ¸सञचषारकमथी¸पथप्रदिवाक आशदको भशूमकषा के रषा कसिो 
हुनछ  सो बषारेमषा उनरीहरूिषाई नै सोिरे आफँैिषाई अशभनर गनवा िगषाउनपुछवा । अशभनर गनने क्रममषा शिक्कको 
शनरनिर पषृ्ठपोषणको जरूरि पदवाछ । सकभर कक्षाकषा सबै शरद्षाथथीिषाई नै अशभनर रषा नषाटकीकरणमषा 
सहभषागरी हुने अरसरको सशुनशश्चििषा हुनपुदवाछ । हरेक बषािबषाशिकषा नै नषाटकीकरणमषा सहभषागरी हुने अरसरिे 
बषािबषाशिकषाको शसकषाइ सहज¸अथवापणूवा र मनोरञननषातमक हुनकुषा सषाथै शसकषाइ दरीरवाकषािरीन हुने गदवाछ ।

१२ सथामग्ी केिनरि्त ििििः

पषाठ्रक्रमिे िोकेकषा उद्दशेर प्रषाशप्तकषा िषाशग शरशभनन शकशसमकषा सषामग्रीहरूको प्ररोग गररी शिक्ण गनने 
शरशििषाई सषामग्री केशनद्रि शरशि भशननछ । प्रषारशमभक कक्षाकषा बषािबषाशिकषाहरूकषा िषाशग रो शरशि जरषाद ै
उपरोगरी र प्रभषारकषाररी मषाशननछ । सषामग्रीहरूको प्रदिवान िथषा शचत्रहरू प्रदवािन गनुवा¸शसकषाइ उपिशबिकषा 
आिषारमषा पषाठअनसुषार प्ररोग हुने िकै्शणक ̧ सनदभवा ̧ सथषानरीरसिरमषा िरषार गनवा सशकने ̧ सचूनषा िथषा प्रशरशिकषा 
आशदको प्ररोग रस शरशिमषा गररनछ । कुन सषामग्री के शरषररसि ुशसकषाउन प्ररोग गनने ¸ कहषँा¸कशहिे¸कसिे 
र कसररी रो शरशि प्ररोग गनने जसिषा कुरषा महत्रपणूवा हुनछन ्। शिक्किे सषामग्री प्रदिवान गदषावा सरिबषाट जशटि, 
¸दखेकेषाबषाट नदखेकेषा¸प्ररोग भइरहकेषा पशछ प्ररोग हुनेशिर खरषाि गनुवापछवा । अनतरमषा सषामग्री प्ररोगको उद्दशेर 
शसकषाइसँग जो्ेडर मलूरषाङ्कन िथषा िेखषाजोखषा गनुवापछवा । थप सषामग्रीकषा िषाशग शरज्ञषान¸प्रशरशि¸सञचषार िथषा 
चिशचत्रिषाई पशन शसकषाइ केशनद्रि बनषाएर कक्षा शभत्र रषा कक्षाकोठषा बषाशहर पशन प्ररोग गनवा सशकनछ । रसिषा 
सषामग्री दखेषाएर¸प्रदिवान गरेर¸सनुषाएर ¸अभरषास गरेर¸सषामग्रीको बषारेमषा भनन िगषाएर र िेखन िगषाएर पशन 
प्ररोगमषा लरषाउन सशकनछ । रसकषा िषाशग शनश्चि उद्दशेर¸शरषर¸ सथषानकषा सषाथै समरको उशचि वररसथषापन 
गनवा जषानन ुपदवाछ । रस शरशिको प्ररोगिे शसकषारूिषाई उतपे्रररि¸धरषान केशनद्रि¸शसजवानषातमक बनषाउनकुषा सषाथै 
शसकेकषा कुरषाहरू िषामो समरसमम सशमझरहने बनषाउँछ ।

१३ समसयथा समथािथान ििििः

समसरषा समषािषान शरशििे शसकषारूिषाई केरि सरसरिरी पढ्न मषात्र सहरोग सहरोग नगररी उनरीहरूको 
बझुषाइमषा समेि सहरोग पऱुरषाउँछ । शसकषारूिे शसकने क्रममषा छषापषाकषा रणवारूपरी सङ्केिहरू अक्र¸ िबद र 
रषाकरषंासहरूिषाई उपरकु्त क्रम र िह शमलने गररी शचनेर गलिरी नगररी उचचषारण गरेर सरसरिरी पढ्न ुरषाम्ो मषाशननछ । 
पशछ रषाम्ो पढने बषािबषाशिकषािे पशन सरुूमषा रषाम्ररी नपढ्न सकछन ्। उनरीहरूिषाई सरुूमषा अरूको सहरोग 
आरशरक पनवा सकछ । िरैे रषाम्ो पढने बषािबषाशिकषािे पशन सरसिथी पढ्दषा गलिरी गरेर पढने गछवान ्। रस शरशिको 
प्ररोगिे शरद्षाथथीमषा समसरषासँग समबशनिि शरषररसि ुर पसुिकहरू पढ्ने समसरषा सङ्किन गनने बषानरीको 



शरकषास हुनछ । रसिे गदषावा शसकषारूमषा नरषँा नरषँा ज्ञषान र खोजरीको शसजवानषा गनने बयौशर्क क्मिषाको शरकषासमषा 
महत्रपणूवा सहरोग पगुदछ । समसरषा बझुन ¸पररभषाशषि गनवा र सरीमषाङ्कन गनवा सकने क्मिषाको शरकषासमषा पशन 
रस शरशिको प्ररोग उपरोगरी मषाशननछ । आरशरकिषानसुषार जब शरद्षाथथीहरू समसरषाको समषािषान गरररहकेषा 
हुनछन ्िब शिक्किे पशन उनरीहरूको आरशरकिषानसुषार उनरीहरूिषाई सहरोग परुषावाइरहकेो हुनपुदवाछ । समसरषा 
समषािषानमषा शिक्किे सषा–सषानषा समहू शरभषाजन गरेर समसरषा प्रसििु गनने र समहूमषा छिफि गरेर समसरषाको 
समषािषान समहूबषाटै खोजने र समसरषा समषािषानको उपषार पशन समहूको नेिषाबषाट प्रसििु गनवा िगषाउने गनुवा पदवाछ । 
शिक्किे आरशरकिषानसुषार पषृ्ठपोषण प्रदषान गनुवा पदवाछ ।

१४ पररयनोजनथा ििििः

शरषर प्रकृशि र शरद्षाथथीको उमरे /सिरिषाई धरषान शदद ैपरररोजनषा कषारवा शदइवा कक्षामषा प्रसििु गनवा िगषाउँदषा 
शरद्षाथथीमषा गरेर शसकने  (Learning by doing) बषानरीको शरकषास हुनछ ।
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कक्षाः ६
विषयक षेत्ाः मह्षनगर पररचय                         ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २५

पाठ १: हाम्ो िडा कायातालय

पररचयः

नोटः लवद्ाथथीको घि िहदेको वडाका्ा्णि्को सङ्लषिप्त लवविर एवम ् जनप्रलतलनलिहरूको लवष्मा सामान् जानकािरी 
ल्नदे । वडामा प्र्ान गरिनदे सदेवा जसतैः पञजरीकिर, चािलकलिा, लसफारिस, सवास्थ् सलुविा, िोप िगा्त, िाहत, 
नकसापास, छात्रवलृति आल्को िािदेमा जानकािरी गिाउनदे ।

पाठ २: नगरका विभभन्न केन्द्रहरू
नोटः व्ापारिक कदे नद्र तथा प्र्श्णनरी कदे नद्रहरूिाइ्ण कसिरी जनताकोआ्आज्णनसँग जोड्न सलकनछ भननदे कुिा प्रष्ट पानने । 
िदेिमै् ान, पाक्ण  तथा लचलड्ाघिको आवश्कताको िािदेमा जानकािरी ल्एि लतनरीहरूको उलचत प्र्ोग तथा संिषिरका 
तरिकाहरू िताउनदे । आफनो वडामा भएका वा सिैभन्ा नलजकका ्सता सथिहरूको नाम तथा अवलसथलत िताएि 
कुनै एक वा ्इु्ण सथानमा भ्रमर गिाउनदे वा त्स सथानको लभलड्ो लकिपहरू ्देिाउनदे ।

पाठ ३: सेिाप्रदायक
नोटः आफनो वडामा भएका वा आफनो छिलछमदेकमा प्र्ान गरिएका सदेवाहरूको सचूरी त्ाि गिदेि लवद्ाथथीिाइ्ण 
ल्न सलकनछ । उक्त सदेवाहरूको मलू्, सदेवा सञचािन गनने तरिका, सदेवा अवरूद्ध हुन सकनदे अवसथा, तरी सदेवािदे 
मानवजरीवनमा पािदेका सकािातमक प्रभाव आल्का िािदेमा िताउन सलकनछ ।

क)  उदे्शयः 

• शरद्षाथथीिे आफनो र्डषाको र्डषा कषारषावािरको अरशसथशि, पदषाशिकषाररी र सेरषाको बषारेमषा बिषाउन सकने 
छन ्।

• पोखरषाको प्रमखु वरषापषाररक केनद्र, प्रदिवानरी केनद्र, खिेमदैषान, पषाकवा , शचश्डरषारर आशदको बषारेमषा 
बिषाउन सकने छन ्।

• आफनो ररमषा प्रदत्त सेरषा सशुरिषा (खषानेपषानरी, शरद्िु, टेशिफोन, इनटरनेट, आशद) को प्रदषारक 
शनकषारको बषारेमषा बिषाउन सकने छन ्।

ख) ििषयिस्ुतः

र्डषा कषारषावािर, र्डषा सेरषा केनद्र, वरषापषाररक केनद्र, सेरषा प्रदषारक सङ्रसंसथषाहरू आशद ।
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ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः 

• र्डषा कषारषावािर सञचषािन कषारवाशरशि

• र्डषा पदषाशिकषाररीको नषामषारिरी (नगर प्रमखु र उपप्रमखुसशहि)

• शरशभनन पत्रपशत्रकषा, बिेुशटन, पोसटर, पमपिेट आशद

• सेरषा प्रदषारक संसथषाहरूको सचूरी

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

• र्डषा कषारषावािरहरूको अरशसथशि िथषा पदषाशिकषाररीहरूको बषारेमषा जषानकषाररी गरषाउने,

• संशरिषान, ऐन िथषा शनदनेशिकषािे प्रदत्त गरेकषा, र्डषािे प्रदषान गनने समपणूवा सशुरिषाहरूको बषारेमषा बिषाउने, 

• प्रमखु वरषापषाररक केनद्र, प्रदिवानरी केनद्र, खिेमदैषान, शचश्डरषारर आशदको बषारेमषा जषानकषाररी गरषाउने िथषा 
आफनै र्डषामषा भएकषा तरसिषा सथषान शरिषेको भ्रमण गरषाउने,

• आफनो ररमषा प्ररोग हुने सेरषा सशुरिषा (खषानेपषानरी, शरद्िु, टेशिफोन, इनटरनेट, आशद) को बषारेमषा 
बिषाउँद ैउक्त सेरषा पेदषान गनने सेरषा प्रदषारक शनकषारको बषारेमषा बिषाउने ।

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः

• प्रश्ोत्तर िथषा छिफिमषा सशक्ररिषाको अरिोकन गररी मलूरषाङ्कन गनने,

• शरद्षाथथीिे र्डषाबषाट प्रदषान हुने सेरषाकषा बषारेमषा बिषाएकषा उत्तरकषा आिषारमषा मलूरषाङ्कन  गनने,

• शरद्षाथथीिे आतमशरश्षास िथषा सपटििषाकषा सषाथ प्रसिशुि गरे नगरेको अरिोकन गररी शसकषाइ उपिशबिको 
िेखषाजोखषा गनने,

• छिफि िथषा भ्रमणमषा दखेषाएको सशक्ररिषा, कषारवा समपषादन, सहकषारषावातमक वररहषारकषा आिषारमषा 
मलूरषाङ्कन गनने ।

(नोट - लशषिक साथरी  ्हाँ प्रसततु गरिएका कुिाहरू कदे वि  नमनूा लरि्ाकिाप मात्र हुन ्। पाठ््रिममा उललिलित 
उद्देश् ि लवसततृरीकिरका आिािमा पाठ््घणटा २५ मा आिारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लरि्ाकिापहरू वा ्सतै अन् लरि्ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक तरिकािदे सहजरीकिर गन्ण  सकनहुुनदे छ । )
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कक्षाः ६
विषयक षेत्ाः पयष्ि न                                ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २५

पररचयः

पोखरषा एक परवाटकीर सहर हो । रो गण्डकी प्रदिेको रषाजिषानरी सहर हो । प्रदिे अनिगवािकषा मखुर मखुर 
कषारषावािर, मनत्रषािर पोखरषामषा नै अरशसथि छन ्। शिक्षा, सरषासथरको दृशटिकोणिे समेि पोखरषामषा गण्डकी 
प्रदिेबषाहके अनर प्रदिे िथषा बषाह्य मिुकुबषाट समिे शरशरि पेसषा, वररसषारमषा मषाशनसहरू सिगन भइरहकेो 
अरसथषा छ ।

प्रतरेक रषवा हजषारयौ ँपरवाटकहरू पोखरषामषा आउँछन ्। दिे शभत्र िथषा बषाह््र मिुकुबषाट पोखरषामषा आउने समहूिषाई 
परवाटक भशननछ । परवाटकको िषाशग सेरषा शदने वररसषारिषाई परवाटन वररसषार भशननछ । परवाटकिषाई सेरषा, 
सशुरिषा, आरषास िथषा सथषानरीर पररकषार (Lodging,  Fooding) सरुक्षा, गषाइ्डको सेरषा उपिबि गरषाउने 
उद्दशेरिे पोखरषाको प्रमखु परवाटकीर सथिहरूमषा हजषारयौ ँमषाशनसहरू परवाटन वररसषारमषा संिगन छन ्। परवाटन 
वररसषारमषा िषागेकषा मषाशनसहरू परवाटकिषाई सेरषा गनवा पषाउँदषा खसुरी छन ्। परवाटन वररसषारबषाट आमदषानरी गररी 
आफनो परररषारकषा सदसरहरूको आरशरकिषा सशजिै परूषा गनवा सकेकषा छन ्। उनरीहरूिे वररसषारबषाट प्रषाप्त 
आमदषानरीको िोशकएको शनशश्चि रकम सरकषारिषाई कर बझुषाउँछन ्। बचि भएको पैसषािषाई िगषानरीको क्ेत्रमषा 
प्ररोग गदवाछन ्। पोखरषामषा सबैभनदषा िरैे मषाशनसहरू परवाटकिषाई प्रदषान गनने सेरषामिूक वररसषारमषा संिगन हुदँ ै
आइरहकेषा छन ्। तरसैिे पोखरषा एक परवाटकीर वररसषाशरक केनद्रको रूपमषा शरकशसि भइरहकेो छ । 

     प्रषाकृशिक रूपमषा रहकेषा फेरषािषाि, रेगनषासिषाि, रूपषािषाि, महनेद्रगफुषा, चमरेे गफुषा, सरषाङकोट जसिषा 
सथििे पोखरषािषाई दिुहरी जसिै गररी शसंगषारेको छ । ऐशिहषाशसक िथषा िषाशमवाक सथि कषासकीकोट, झषाझरमषारे 
(ठुिषाकोट), शरनदबषाशसनरी, िषािबषारषाहरी, रषाम मशनदर, मषाटेपषानरी गमुबषा, चषाईशनज गमुबषा आशदिे पोखरषािषाई 
िषाशमवाक परवाटन िफवा  आकषवाण गरेको छ । 

क) उदे्शय:

• पोखरषाको परवाटन वररसषारको पररचर शदन र  महत्र  बिषाउन ,

• प्रषाकृशिक, ऐशिहषाशसक, िषाशमवाक सथिहरूको सचूरीकरण गनवा,  

• पोखरषा एक परवाटकीर वररसषाशरक  केनद्र हुनषाकषा कषारण बिषाउन ।

ख) ििषयिस्ुतः

परवाटन र परवाटक, महषानगरकषा प्रषाकृशिक, ऐशिहषाशसक, िषाशमवाक सथिहरू,

कक्षाकोठषामषा परवाटन वररसषारमषा िषागेकषा वरशक्तिषाई आमनत्रण गररी पोखरषा एक परवाटकीर वररसषाशरक केनद्र 
हुनकुषा कषारण समबनिमषा शरद्षाथथीशबच अनिरसंरषादको नमनूषा अभरषास गनुवाहोस ्। 
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ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :  

  प्रषाकृशिक, ऐशिहषाशसक िथषा िषाशमवाक परवाटकीर सथिहरू उशलिशखि सचूरी, सथषानरीर पत्रपशत्रकषा, परवाटकीर 
शरषररसिकुो शचत्र, पषाेसटर, बिेुशटन, िशसबर ।

घ ) समिथािि्त िसकथाइ  िक्रयथाकलथाप :

१. परवाटन वररसषारको पररचर र महत्र समबनिमषा प्रश् उत्तर र छिफि प्रशक्ररषाबषाट शनषकषवा शनकषालने 
अभरषास गनुवाहोस ्। 

२ क्ेत्रभ्रमण िथषा परररोजनषा कषारवामषा शरद्षाथथीहरूिषाई संिगन गरषाई पररचर सशहि प्रषाकृशि, ऐशिहषँाशसक 
िथषा िषाशमवाक सथिहरूको सचूरी िरषार गनवा िगषाउनहुोस ्। 

३.  पोखरषािषाई परवाटकीर वररसषाशरक केनद्र शकन भशनएको हो भनने सनदभवामषा स्षाेि वरशक्तिषाई आमनत्रण 
गररी अनिरसंरषाद  र अनिरशक्ररषा सञचषािन गररी प्रषाप्त शनषकषवाकषा आिषारमषा समषाचषारको नमनूषा िरषार 
गनने अभरषास  गनुवाहोस ्। 

  ४.  आफनो र्डषा क्ेत्र अनकूुि हुने गररी महषानगरशभत्र रहकेषा प्रषाकृशिक ऐशिहषाशसक र िषाशमवाक सथिहरूको 
अरिोकन भ्रमण गरषाई तरसको पररचर र महत्र उशलिशखि प्रशिरेदन िरषार गनवा िगषाउनहुोस ्। 

ङ.  िसकथाइ मूलयथाड्कन :

शसकषाइ मलूरषाङ्कनकषा िषाशग केहरी नमनूषा प्रश्हरू प्रसििु गररएको छ । रसिै अनर प्रश् शनमषावाण गररी शरद्षाथथीको 
मलूरषाङ्कन गनवा सशकने छ ।

• परवाटक र परवाटनको पररचर शदनहुोस ्। 

• पोखरषा महषानगरमषा रहकेषा प्रषाकृशिक, ऐशिहषाशसक, िषाशमवाक परवाटकीर सथिहरू फरक फरक िषाशिकषामषा 
प्रसििु गनुवाहोस ्। 

• शरनदरषाशसनरी मशनदरिषाई पोखरषामषा िषाशमवाक परवाटकीर सथिको केनद्र शकन मषाशननछ? कषारणहरूको 
खोजरी  गनुवाहोस ्। 

• परवाटकबषाट हुन सकने फोहोरमिैषा वररसथषापन गनवा कुन कुन उपषारहरू अपनषाउनपुछवा उलिेख गनुवाहोस ्। 

• पोखरषा एक परवाटकीर वररसषाशरक केनद्र हुनषाकषा कषारणहरू उलिेख गनुवाहोस ्।
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कक्षाः ६
विषयक षेत्ाः जीिन उपयोगी सिप                     ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १८

पररचयः 

वरशक्तिषाई वरषारहषाररक िथषा प्रषाशरशिक शसप प्रदषान गनने शरषरिषाई जरीरन उपरोगरी शिक्षा भशननछ । रो एउटषा 
सरषासथ र समनुनि जरीरन रषापन गनवा शसकषाउने शरषर हो । बषािक एउटषा कुनै शनशश्चि क्ेत्र रषा भगूोिमषा जनमनछ 
र हुकवा नछ । उसिषाई औपचषाररक शिक्षाकषा सषाथसषाथै सथषानरीर सिरमषा प्रचशिि मलूर मषानरिषा र शसपहरूिे 
थप ज्ञषान आजवान गनवाकषा िषाशग थप बि िथषा पे्ररणषा प्रदषान गदवाछ । रस एकषाइको अनतरमषा केहरी  प्रमखु 
सथषानरीर जरीरन उपरोगरी शसपहरूको बषारेमषा चचषावा गररएको छ । जसिैः चररत्र शनमषावाणको अरिषारणषा सथषानरीर 
प्रशरशिहरूको पररचर र महत्रकषा सषाथै सषामषाशजक समसरषा िथषा शरकृशिहरूको पशहचषान गनुवा आशद ।

एउटषा सफि शकसषान बननकषा िषाशग कृशषसमबनिरी प्रषाशरशिक ज्ञषान र शसप नभई नहुने कुरषा हो। वरषापषाररी बननकषा 
िषाशग पशन वररसषार क्ेत्रसँग समबशनिि ज्ञषान, शसप र पेसषागि दक्िषाकषा शरशिटि पक्हरूमषा दकखि चषाशहनछ 
। हरषाईजहषाज उ्डषाउने पषाइिटिषाई तरहरी शरषरको शरशिटि प्रषाशरशिक ज्ञषान र शसप चषाशहनछ । तरसकषारण 
समबशनिि के्त्रको ज्ञषान, शरज्ञषान र प्रशरशि शसकषाउने शिक्षा एकदम ैमहत्रपणूवा भएको हो। अशहिे नेपषािमषा पशन 
सषािषारण शिक्षाको अशिररक्त वरषारसशरक र प्रषाशरशिक शिक्षाको सिर उकषासनकषा सषाथै शरसिषार गनुवा पशन जरुररी 
भएको बषारे रषाम्ो छिफि सरुु भएको छ।

रसकषा सषाथै शकसषान रषा पत्रकषार, वरषापषाररी रषा प्रषाधरषापक, गषारक रषा रषाजनरीशिकमथी, पषाइिट रषा ्डकमथी जनुसकैु 
पेसषामषा िषागे पशन आफनो िररीरको शनरशमि हरेचषाह गनने शसप, छरशछमके रषा समषाजसँग संरषाद गनने शसप, 
समहूमषा कषाम गनने शसप, जरीरन र जगिको समबनि हनेने र बझुनेिगषारि िरैे शसपहरू रसिषा पशन हुनछन,् जनु 
हषामरी सबैकषा िषाशग जरुररी छ । तरसकषारण ‘जरीरनमखुरी शसप र शसकषाइ’ भननषािे भशरषरमषा जनुसकैु शरिषा रषा 
पेसषामषा जषाने शरद्षाथथीिे पशन अशनरषारवा रूपमषा जषाननैपनने सषाझषा प्रकषारकषा शसपहरू भनने बशुझनछ।

सभर ढङ्गिे सषामषाशजक वररहषार गनने, नैशिक र नरषारपणूवा कषाम गनने रषा अथवापणूवा संरषाद गरजसिषा कशिपर 
सषामषानर िषागने जरीरनमखुरी शसपहरू सबै बषािबषाशिकषा िथषा नरररुषािे ररपरररषारबषाटै सहजै शसकन सकने 
अरसथषा नभएकषािे शरगि परमपरषाकषा गरुुकुि प्रणषािरीदशेख अशहिेकषा सकुिहरूिे समेि पषाठ्रक्रममषा नै 
अशनरषारवा रसिषा शरषर समषारेि गरेकषा हुन ्। परूथीर दिवान र परमपरषामषा पशन गरुुहरूिे शिषरिषाई शरिषे जो्ड 
गरेर शसकषाउने शरषरअनिगवाि जरीरन र जगििषाई हनेने समरक दृशटि र नैशिक शिक्षा हुने गथरयो । रद्शप, सषामषाशजक 
नरषारजसिषा सरषाि महत्रपणूवा भए पशन सषामषाशजक नैशिक वररहषारको मषापदण्ड भने समषाजसषापेक् हुने गछवा ।

ििश्व सिथास्थ् सङ्गठन र युिनसेफकथा अनुसथारः

• जरीरन उपरोगरी शसपहरू वरशक्तकषा दशैनक कषारवामषा आइपनने समसरषाहरूको सषामनषा गददै, सकषारषातमक 
रूपमषा जरीरन शनरषावाह गनवा मद्दि पऱुरषाउने शसपहरू हुन । जरीरन उपरोगरीहरूिे वरशक्तहरूको 
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मनोसषामषाशजक समसरषाहरूसँग समषािषान गनवा सकने क्मिषाहरूिषाई अशभरशृर् गरषाउँछ ।

• हषामरीिषाई दशैनक जरीरनमषा समसरषा पनवा नशदन र समसरषा परेको खण्डमषा पशन शिनको समषािषानकषा िषाशग 
प्ररोग गररने शसपहरू नै जरीरनोपरोगरी शसप हुन ्।

• आिषारभिू रूपमषा जरीरनोपरोगरी शसप भननषािे प्रभषारकषाररी सञचषार िथषा अनिर वरशक्त समबनि, 
समषािोचनषातमक रूपमषा सोचरे शनणवार शिन सकने शरशभनन खषािकषा िनषारहरूिषाई वररशसथि गनवा 
सकने क्मिषा बशुभनछ । ररी शसपहरूिे नै हषामरीिषाई के, शकन र कसररी गनने भनने कुरषाको ज्ञषान, शसप,िषारणषा 
िथषा मलूर मषानरिषािषाई वररहषारमषा परररिवान गनवा सहरोग पऱुरषाउँछ ।

•  कुनै पशन वरशक्तिषाई आफनो दशैनक जरीरनकषा मषाग िथषा चनुयौिरीहरूसँग प्रभषारकषाररी ढङ्गिे सषामनषा 
गनवा सहरोग पऱुरषाउने िथषा सकषारषातमक वररहषार शरकषास गनवा सकने क्मिषािषाई नै जरीरनोपरोगरी शसप  
भशननछ ।

क) उदे्शयः

• चररत्र शनमषावाणमषा  प्रभषार पषानने ित्रहरू बिषाउन,

• सथषानरीर क्ेत्रमषा प्रचशिि  सषामषाशजक आचरण  प्रदिवान गनवा,

• जरीरनमषा आइपनने चनुयौिरी रषा समसरषा सहजै समषािषान गनवा,

• सथषानरीर सिरमषा प्ररोगमषा आउने प्रशरशिहरूको पररचर र महत्र बिषाउन,

• आफनो क्ेत्रमषा दखेषा परेकषा सषामषाशजक समसरषा िथषा शरकृशिहरूको सचूरी िरषार गनवा ।

ख) ििषयिस्ुतः

नमनूषा कक्षा ६ मषा पढशछन ्। आज उनकषा ररमषा मषामषा आउनभुरो । उनरी ररमषा एकिै छन ्। उनिे मषामषािषाई 
नमसकषार    गररन ्। मषामषािषाई बसनको िषाशग आरशरक वररसथषा शमिषाइन ्। शपउनको िषाशग पषानरी लरषाइन ्। 
मषामषाको ररकषा परररषारको सनचो शरसनचोको बषारेमषा सोिपछु गररन ्। अशन मषामषािषाई टेशिशभजन खोशि शदएर 
भषानछषा कोठषामषा गइन ्। तरसपशछ उनरीिे मषामषािषाई शचरषा खषाजषा खषान अनरुोि गररन ्। मषामषा पशन भषानजरीको 
अनिुषासन, इमषानदषाररिषा, िगनिरीििषा, िरैवािषा जसिषा कुरषािे जरषाद ैप्रभषाशरि हुनभुरो । 

नोटः सथानरी् लसपिाई जरीवनोप्ोगरी लसपसँग आिद्ध गन्ण अन् लवष्वसत ुत्ाि गिरी लवद्ाथथी समषि प्रसततु गन्ण 
सलकनदे छ ।

ग) िसकथाइ सथामग्ीहरः

चषाटवा, पषाेसटर, शचत्र, सषामषाशजक समसरषाहरूको सचूरी, श्वरदृशर सषामग्री

घ) समिथािि्त िक्रयथाकलथापः

• उशलिशखि शरषररसिमुषा शदएको नमनूषाको जसिै अनर पषात्रहरूसँग समबशनिि कथषारसिकुो मषाधरमद्षारषा 
चररत्र शनमषावाणमषा प्रभषार पषानने ित्रकषा बषारे छिफि गरषाउनहुोस ्। 

• असि शरचषार, रोगरिषा सकषारषातमक सोच मषारषा, ममिषा, सनेह, सहरोग, शनरमको पषािनषा, शनषपक्िषा, 
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िरैवा, सममषान, अरूको शरचषारको कदर, सषाकषार संरेग शनरनत्रण, नैशिकिषा कषारम गनने सथषानरीर 
अभरषासहरू, पषारररषाररक असि शसकषाइ जसिषा चररत्र शरकषासमषा प्रभषार पषानवा ित्रहरूको बषारेमषा सचूरी 
िरषार गनवा िगषाइवा छिफि गनुवाहोस ्।

• तरसै गररी परररोजनषा कषारवामषाफवा ि सथषानरीर शनकषारमषा के कसिषा असि चररत्र शनमषावाणकषा अभरषासहरू 
प्रचशिि छन ्खोजन िगषाई कक्षामषा प्रसििु गनवा िगषाउनहुोस ्।

• भशूमकषा शनरषावाह शरशिको मषाधरमबषाट असि चररत्र प्रदिवान गनवा िगषाउनहुोस ्।

• शरशभनन शचत्र एरम ्पषाेसटरको मषाधरमद्षारषा आ-आफनो सथषानरीर सिरमषा प्ररोगमषा आएकषा प्रशरशिहरू 
जसिै शढकी, जषँािो, पषानरीरट्ट, कोि आशदको सचूरी सशहि छिफिद्षारषा पररचर गरषाउनहुोस ्।

• शढकी प्ररोग शकन गररनछ ? रसको के महत्र छ ? भनने जसिषा प्रश्हरूको मषाधरमद्षारषा अनर सथषानरीर 
प्रशरशिहरूको प्ररोग र महत्रकषा बषारेमषा बिषाइशदनहुोस ्।

• सचूनषा र प्रशरशिको रूपमषा रिवामषान समषाजकषा हरेक वरशक्तिे प्ररोगमषा लरषाउने कम्परटुर, टेशिफोन, 
मोबषाइि जसिषा सषािनहरूको शचत्र दखेषाउनहुोस ्। ररी प्रशरशिहरूको सरुशक्ि प्ररोग कसररी गनने भनने 
बषारेमषा छिफि गरषाउनहुोस ्।

• सचूनषाको स्ोिको रूपमषा कम्परटुर, टेशिफोन, मोबषाइि जसिषा सञचषार शसपको सहरी प्ररोग गनने िररकषा 
पशन छिफि गरषाउनहुोस ्।

• सषामषाशजक समसरषा िथषा शरकृशिहरू भनेको के हो ? भनने प्रश् गददै िपषाईकंो समषाजमषा के कसिषा 
सषामषाशजक समसरषाहरू रषा शरकृशिहरू रहकेषा छन ् ? भनरी प्रश् गददै आ–आफनो समषाजमषा भएकषा 
सषामषाशजक समसरषाहरूको सचूरी िरषार गनवा िगषाउनहुोस ्।

•  तरसैगररी दृशर सषामग्रीको प्ररोग गददै बषाि रयौन दवुरवावहषार, रयौन दरुषाचषार, दवुरवासन, बषािश्म, छरषाछुि, 
बषािशररषाह, िैङ्शगक शरभदे जसिषा शरषररसिकुो बषारेमषा चचषावा गरषाउनहुोस ्।

ङ) मूलयथाङ्कनः

• शिक्णप्रश्चषाि प्रश्ोत्तर गनुवाहोस ्जसिैः चररत्र शनमषावाणमषा प्रभषार पषानने ित्रहरू के के छन ्?

• असि सषामषाशजक वररहषारकषा बषारेमषा संरषाद िरषार गनुवाहोस ्।

•  परररोजनषा कषारवामषाफवा ि सथषानरीर प्रशरशिहरूको नषाम प्ररोग र महत्र िेखन िगषाउनहुोस ्।

• कक्षाकषा सबै शरद्षाथथीहरूिषाई  QUIZ प्रश् शदनहुोस ् र सबै शरद्षाथथीहरूिषाई सशक्ररिषापरूवाक प्रश्को 
जरषाफ शदन प्रोतसषाशहि गनुवाहोस ्।

नषाम प्ररोग महत्र
• सषामषाशजक समसरषा खोज कषारवामषा िपषाईकंो भशूमकषा िेखनहुोस ्।

•  समभर भए समम Rubrics बिषाएर मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्।
नोटः लशषिक साथरी ्री नमनूा लरि्ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लरि्ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकन ुहुनदेछ । लवशदेषगिरी पाठ््घणटा १८ मा आिारित िहदेि िोज, षिदेत्र भ्रमर ि लवद्ाथथी  कदे लनद्रत 
लरि्ाकिापहरू गिाउन ुहोिा ।
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कक्षाः ६
विषयक षेत्ाः सम्ष्षि पोखर्ष र प्रविसि (एषेच्छिक खण्ड)       ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: ३०

पररचयः  
समषाटवा सहरको अरिषारणषा, समषाटवा हुनको िषाशग चषाशहने आिषारभिू प्रशरशिहरू, सरकषाररी िथषा गैर सरकषाररी 
कषारषावािरहरूमषा प्ररोग हुने शरद्िुरीर सषामग्रीहरू, ररषारसरी प्ररोगकषा शरद्िुरीर सषामग्रीहरू, भचुवाअि 
कनफेरेनसको अरिषारणषा र रसकषा िषाशग उपरोगरी एश्पिकेिनहरू समषारेि भएको ६ िरीषवाकको पषाठको 
संरचनषा रहकेो छ । 

 समर सषानदशभवाक प्रशरशिहरूको प्ररोग गददै दशैनक कषारवासमपषादनिषाइवा चसुि र दरुूसि रषाखन ुरिवामषान आरशरकिषा 
हो भनने िथर शरद्षाथथीहरूिषाइवा बझुषाउन रो पषाठिे सहरोग गनने छ । शिक्किे बषािबषाशिकषाहरूिषाइवा 
पोखरषामषा प्रशरशि प्ररोगको नरनूिम अरसथषाको जषानकषाररी गरषाउने, रर िथषा कषारषावािरहरूमषा कसिषा शरद्िुरीर 
सषामग्रीहरूको प्ररोगको अरसथषाको बोि गरषाउने, समषाटवा सहरमषा बसने बषाशसनदषा पशन समषाटवा हुनपुछवा भचुवाअि 
मषाधरमबषाट कषारवा समपषादन गनुवा पशन समषाटवा वरशक्तको पशहचषान हो भनने सनदभवा जषाे््डद ै गररएको भचुवाअि 
कनफेरेनस िथषा रसकषा एश्पिकेिनहरूको पररचरिे शसकषारूिषाइवा उतसषाशहि बनषाउने छ ।

क) उदे्शयः

रो पषाठिे शसकषारूमषा शनमनषानसुषारको शसकषाइ उपिबिरी हषाशसि हुने उद्दशेर रषाखकेो छ ।

• समषाटवा सहरको पररचर शदन,

•  समषाटवा सहर हुनकषा िषाशग चषाशहने आिषारहरू भनन,

•  शरशभनन सरकषाररी िथषा गैर सरकषाररी क्ेत्रहरूको दशैनक कषारवा समपषादनमषा प्ररोग हुने  शरद्िुरीर सेरषाहरूको 
आरशरकिषा र प्ररोग बिषाउन,

•  ररषारसरी प्ररोजनकषा िषाशग प्ररोग हुने शरद्िुरीर सषामग्रीहरूको सचूरी िरषार गनवा र शिनरीहरूको पररचर 
शदन,

• भचुवाअि कनफेरेनसको पररचर शदन रसकषा िषाशग उपरोगरी एश्पिकेिनहरूको  सचूरी िरषार गनवा ।

ख) ििषयिस्ुतः 

समषाटवा सहरको अरिषारणषा, कषारषावािरहरूमषा प्ररोगहुने शरद्िुरीर सषािनहरू, ररषारसरी प्ररोजनमषा प्ररोग हुने 
सषािनहरू, भचुवाअि कनफेरेनसकषा उपरोगरी एपहरू

ग) िसकथाइ  सथामग्ीः

अनिषाइन सषामग्रीहरू, श्वरदृशर सषामग्रीहरू
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घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापहरः

• शरशभनन आिशुनक सहरहरूको रतृ्तशचत्रको प्रदिवान गनने,

• िथरषाङ्क र प्रशरशििषाइवा सषािनको रूपमषा प्ररोग गररी सहरकषा हरेक गशिशरशििषाइवा चसुि बनषाउन सफि 
शरकशसि मिुकुकषा केहरी रतृ्तशचत्रहरूको प्रदिवान गनने,

• पोखरषा महषानगरपषाशिकषा शभत्र प्ररोग भएकषा प्रशरशिहरूको जषानकषाररीमिूक श्वरदृशर सषामग्री प्रसििु 
गनने,

• पोखरषाकषा शरशभनन सरकषाररी िथषा गैर सरकषाररी कषारषावािरहरूको सथिगि भ्रमण गरषाइवा तरहषँाबषाट प्रदषान 
गररने शरद्िुरीर सेरषाहरूको जषानकषाररी शिइवा शटपोट गनवा िगषाउने (जसिैः इमिे सेरषा, फरषाकस सेरषा, 
अनिषाइन भकु्तषानरी सेरषा, भने्डर मशेसनहरू मषाफवा ि शदइने सेरषाहरू ATM, MICR, Digital Token 
System, TOPUP service, आशद) । कमिरीमषा १० अोटषा रसिषा सेरषाहरूको सचूरी िरषार गररी 
सषामषानर पररचर गरषाउने,

• Home Automation (ररषारसरी सरचषाशिि रनत्रहरू) को जषानकषाररी गरषाउने, रसिषा समषाग्रीहरूको 
प्रदिवान िथषा शबक्री कक्हरूको अरिोकन भ्रमण गरषाउने । सरचषाशिि रनत्रहरू जसिैः िगुषािनेु मशेसन, 
भषँा्डषािनेु मशेसन, शचसो िषािो गनने प्रणषािरी, सरचषाशिि पकषाउने, ििषाउने चिुोहरू आशद कमिरीमषा १० 
अोटषा सरचषाशिि ररषारसरी रनत्रहरूको पररचर गरषाउने,

• ररषारसरी प्ररोगकषा समषाटवा सषामग्रीहरू जसिैः समषाटवा र्डरी, समषाटवा रत्तरी, समषाटवा ्डोरिक, गगुि होम 
अशससटेनट आशद कमिरीमषा १० अोटषा समषाटवा सषामग्रीको सचूरी बनषाइवा सषामषानर पररचर शदने ,

• भषारि, र.ुएस.ए. र सकटलरषान्डकषा शरज्ञहरूिे छुट्टषाछुटै्ट प्रसििु गरेकषा समषाटवा शसटरीकषा आिषारभिू 
मषापदण्डबषाट सषाभषार गररएकषा केहरी बुँदषाहरू छन ् िरी बुँदषाहरूिषाइवा समषाटवा सहरको आिषारहरूको 
शिक्णमषा रसिषाइवा पशन सनदभवा सषामग्रीको रूपमषा शिन सशकने छ ।

• Efficient delivery of public Utilities such as water electricity, solid waste 
management, sanitation, and sewerage as well as associated government services 
with distance monitoring and controlling mechanism.

• Mechanism for supply-demand matching of surface transport services to provide 
congestion free roads, and minimal waiting time for public transport commuters 
with sufficient information

• Active surveillance, monitoring and alerts at vantage points in the city to provide 
the much-required public safety for citizens.

• On-demand availability of reliable emergency services.

• Accessible and qualitative education, health services and facilities with smart 
management. In all these dimensions, IT (Information Technology) should have 
integrated. 
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• भचुवाअि कनफेरेनसको जषानकषाररी गरषाउने, रसकषा िषाशग प्ररोग गनवा सशकने एश्पिकेिनहरू मधरे कमिरीमषा 
िरीनअषाेटषा िोकशप्रर एश्पिकेिनको पररचर र प्ररोग गनवा शसकषाउने

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः

• बहुरैकशलपक प्रश्हरूको शनमषावाण गनने,

• खषािरी ठषाउँ भनने प्रश्हरू शनमषावाण गनने,

• समबशनिि श्डशजटि सषामग्रीहरूको शचत्रकोनवा िगषाउने,

• बोि र ज्ञषान िहकषा छोटो उत्तर आउने प्रश्हरूको शनमषाणवा गनने,

• अरिोकन भ्रमणको प्रशिरेदन िरषार गररी प्रसििु गनवािगषाउने,

• परररोजनषा कषारवाहरू गनवा िगषाउने ।
नोटः लशषिक साथरी ्री नमनूा लरि्ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लरि्ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकन ुहुनदेछ । लवशदेषगिरी पाठ््घणटा ३० मा आिारित िहदेि िोज, षिदेत्र भ्रमर ि लवद्ाथथी  कदे लनद्रत 
लरि्ाकिापहरू गिाउन ुहोिा ।

कक्षाः ६
विषयक षेत्ाः उद्ोग वय्षप्षर तथ्ष वयिि्षय (एषेच्छिक खण्ड)   ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: ३०

पररचय : 

उद्नोग : उद्ोगको िषाशबदक अथवा कुनै उद्दशेर रषा कषारवा शसर्री गनवाको शनशमत्त पररश्मपरूवाक िषागने कषाम रषा 
उधरम हुनछ  िसथवा कुनै वरशक्त, फमवा रषा कमपनरीिे आमदषानरी  गनने उद्दशेर शिएर पररश्मपरूवाक  रसिकुो  
उतपषादन रषा सेरषा प्रदषान गनने आशथवाक शक्ररषाकिषापिषाई उद्ोग भनन सशकनछ । 

औद्ोशगक क्ेत्र : औद्ोशगक क्ेत्र (industrial park, industrial estate) कुनै नगर, रषाजर रषा अनर 
प्रिषासशनक भयौगोशिक इकषाईको तरो  क्ेत्र हो जनु अशिकषंाि रूपमषा उद्ोग सथषापनषा र सञचषािन 
गनवाको िषाशग प्ररोग गररएको हुनछ । रस क्ेत्रमषा  कि कषारखषानषा अथरषा  अनर औद्ोशगक भरनहरू 
रहकेषा हुनछन ्। रो क्ेत्रमषा  प्रषार कुनै आरषासको प्रबनि गररएको हुदँनै अथषावाि ् रहषँा कषाम गनवाको िषाशग 
मषाशनसहरू अनर  के्त्रबषाट आएकषा हुनछन ्। औद्ोशगक क्ेत्र अकसर गरेर  नगरको  बषाशहररी सरीमषाशिर 
अरशसथि हुनछ । 

घरेलु उद्नोग : ररेि ुउद्ोगिे ररररमषा सञचषािन गनने उद्ोगिषाई बझुषाउँछ । सषानो िगषानरीमषा सषािषारण मशेसन 
अथरषा परमपरषागि शसपको उपरोग गददै  आफनै ररपर सशजिै उपिबि हुने कचचषा पदषाथवाको प्ररोग गरेर 
ररमषा पशन सरुू गनवा सशकने उतपषादनमिूक वररसषारिषाई  ररेि ुउद्ोग भशनएको छ । रसिषा उद्ोगहरू 
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चकयो आरषाज शनकषािेर छरशछमकेमषा धरनरी प्रदषूण गददैनन ्भने रसिषा उद्ोगबषाट  अनर रषािषाररणरीर 
प्रदषूण पशन शनकै कम हुनछ । रसिषा खषािकषा उद्ोगहरू आफु बसने ररको कोठषाम ै पशन चिषाउन 
सशकनछ | 

ररेि ुिथषा सषानषा उद्ोगअनिगवाि ऊनरी िथषा सिुरी कप्डषा उद्ोग, ररेि ुकषागज उद्ोग, ररेि ुिषाि ुउद्ोग, कषाष्ठ 
उद्ोग, शबँ्डरी उद्ोग मषाटो उद्ोग, दगुि उद्ोग, बषँास–रेिसमबनिरी उद्ोग, िषान कुट्ने िेि र उख ुपेलने उद्ोग 
र ररेि ु छषािषा उद्ोगसमिे आउने गछवान ् । ग्षामरीण औद्ोगरीकरण शभत्र हषामरीिे कृशषमषा आिषाररि शरिषे 
उद्ोग जसिैः पिपुषािन, कुखरुषापषािन, मतसरपषािन, मयौररीपषािन, रेिम खिेरी, दगुििषािषा आशद उद्ोगिषाई 
सशममशिि गनवा सशकनछ । अकसर गरेर कुटरी र उद्ोगहरू ग्षामरीण क्ेत्रमषा कृशषसँग समबनि भएकषा हुनछन ् । 
हषािेिषानमषा कप्डषा बनुन,ु रषा्डरी पषाखरी, कषापनेट, गिैचँषा, सकुुि, चटषाई टोकररी बनुन,ु िोररी पेलन,ु कषाठमषा बटु्टषा 
कोनुवा, िषािकुषा भषँा्डषाकँु्डषा बनषाउन,ु मषाटषाकषा भषँा्डषाहरू बनषाउन,ु गहनषाहरू बनषाउन,ु कररुररोकषा सषामषान बनषाउन ु
इतरषाशद नेपषािकषा शरशभनन प्रकषारकषा कुशट र ररेि ुउद्ोग  हुन ्।

घरेलु उद्नोगकनो महत्ि : 

∙ सथषानरीर श्म, शसप िथषा किषाको प्रबिवान, आर आजवान, जरीरन सिरमषा सिुषार ,

∙ बेरोजगषाररी, अिवा-बेरोजगषाररी िथषा गररबरी कम गनवा ररेि ुउद्ोगको  भशूमकषा महत्रपणूवा हुनसकछ ,

∙ खरे गइरहकेो सथषानरीर कचचषा सषामषानहरूिषाई परमपरषागि रूपमषा प्ररोग गररी  फुसवाद हुने समरमषा आफनो 
परररषारकषा सदसरहरूको श्मबषाट पषारररषाररक आरशरकिषा पशूिवाकषा िषाशग मद्दि गनने ,

∙ सथषानरीर कचचषा पदषाथवामषा आिषाररि वररसषारको शसजवानषा गनवा सशकएमषा तरसिषा वररसषार शटकषाउ हुन 
सकछन ्,

∙ बषाह्य आरषाशिि शसप र कचचषा पदषाथवामषा आिषाररि उद्ोगको ििुनषामषा हषाम्षा परमपरषागि किषा, संसकृशि 
र शसप अनरुूपकषा वररसषारमषा आर िथषा रोजगषाररीकषा समभषारनषा बढरी रहकेो हुनछ ।

वयथापथार : वरषापषार भनेको िन आजवान गनवाकषा िषाशग गररने रसि ुिथषा, सेरषा (अथरषा दबैु) को शकन बेच  हो । 
वरषापषार गनवाको िषाशग बजषारको आरशरकिषा पदवाछ । नोट : (शिक्क सषाथरी रसको सषाथमषा पषाठ्रक्रममषा 
उशलिशखि पदषारिरीहरूको अथवासशहि  अधरषापन गरषाउनहुोस ्)

वयिसथाय:  वररसषारको अथवा वरसि भरैहने अरसथषािषाई (State of being busy)  िषाई जनषाउँदछ | िर, 
पशन सबै शकशसमको वरसििषािषाई वररसषार भनन शमलदनै । वररसषार भननषािे आर आजवान गनवाको 
िषाशग मषाशनसहरूिे  गनने  आशथवाक शक्ररषाकिषाप हो  । हषामरीिे समषाजमषा स-सषानषा पसिहरूदशेख शिएर 
ठुिषा ठुिषा किकषारखषानषाहरू सञचषािनमषा आएको दखेन सकछयौ ँ। मषाशनसहरूिे आफनो जरीशरकोपषाजवान 
गनवाको िषाशग कुनै कुनै प्रकषारको िन आजवान गनने कषाम  संिगन रहकेो पषाउछयौ ँ । उनरीहरूिे पैसषाको  
िगषानरी गररी जोशखम बहन गरेबषापि ्तरसबषाट नषाफषा कमषाउने उद्दशेर शिएकषा हुनछन ्। रसररी वररसषार 
भनेको मनुषाफषा कमषाउने उद्दशेरिे मषाशनसद्षारषा गररने  आशथवाक शक्ररषाकिषाप हो |

बैंक: नेपषािरी िबदकोसहरूमषा चषाहकेो बेिषा शझकन पषाउने गररी पैसषा रषाशखशदने,  बरषाजमषा ऋण शदने आशद 
आशथवाक कषारोबषार गनने संसथषािषाई बैंक भशनएको छ । खषास गरेर पैसषा अथरषा मदु्रषाको कषारोबषार रषा 
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िेनदने गनने गररी दिेको शनरम  कषाननु बमोशजम सङ्गशठि संसथषािषाई बैंक भशननछ । अथषावाि ् बैंक रसिो 
शरत्तरीर संसथषा हो, जहषँा मषाशनसहरूिे आफनो िनरषाशि सरुशक्ि गनवा जममषा गनने गदवाछन ् र आफूसँग पैसषा 
नभएको िर अषारशरक परेको बेिषामषा  ऋणको रूपमषा चि अचि पूँजरी शनकषालन सकदछन ्। आफनो 
िनरषाशिको उशचि सरुक्षा िथषा बैंकबषाट बरषाज शिने हिेिेु बैंकमषा िनरषाशि जममषा गररनछ । जनिषािे 
आफूिे बैंकमषा जममषा गरेको िनरषाशि परूवा शनिषावाररि बैंशकङ शनरम परूषा गररी शनकषालन र पनु: रषाखन पशन 
सकदछन ्। कसैिषाई कजषावा ( ऋण ) आरशरक परेको खण्डमषा आरशरक प्रशक्ररषा परूषा गररी ऋण शिन 
सकदछन ्।

अकयो िबदमषा  बैंक भनेको शरत्तरीर कषारोबषार गनने इजषाजिपत्र प्रषाप्त संसथषा हो, जसिे रकमको बचि, बचिको 
भकु्तषानरी, ऋण प्ररषाह र अनर सेरषाहरू प्रदषान गछवा । बैंकिे बचि गनवा चषाहने बचिकिषावाबषाट रकम शिएर ऋण 
शिन चषाहने वरशक्तहरू िथषा संसथषाहरूिषाई रकम प्रदषान गदवाछ । बैंकिषाई शरत्तरीर मधरसथकिषावा पशन भशननछ । 
बैंकमषा पैसषा रषाखन ुभनेको आफनो कमषाइिषाई पषारदिथी र सरुशक्ि बनषाउन ुहो । बैंकबषाट पषाउने बरषाज, भकु्तषानरी 
रकम रषा शनक्ेपको पणूवा जषानकषाररी पषाउन सशकनछ । 

स्ोि:https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2020/01/Bittiya_Saksharta_
Sandarbha_Pustak_NRB.

नोट : (लशषिक साथरी ्सको साथमा पाठ््रिममा उललिलित प्ाविरीहरूको अथ्णसलहत  अध्ापन गिाउनहुोस ्)

क ) उदे्शय  :

• उद्ोग वररसषार र बैंकिषाई पररभषाशषि गनवा सकने छन ्,

• ररेि ुउद्ोगको महत्र बिषाउन सकने छन ्,

• आफु बसोबषास गरेको क्ेत्र ररपर रहकेषा बरषाबसरषाको सचूरी िरषार गनवा सकनेछन ।

ख ) ििषयिस्ुत :

उद्ोग, औद्ोशगक  क्ेत्र र ररेि ुउद्ोग , वरषापषार िथषा वररसषार, बैंक िथषा शरत्तरीर संसथषा 

ग )  समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :

पररभषाषषा उशलिशखि चषाटवा, शचत्र िथषा िशसबर,श्बरदृशर सषामग्री, रषासिशरक रसि ु

घ ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथाप : 

• औद्ोशगक  क्ेत्रको / बैंक / बजषार के्त्रको  छोटो श्बरदृशर सषामग्री दखेषाएर शरद्षाथथी धरषान आकृटि गनने,

• हषामरीिे प्ररोग गनने शरशभनन रसिहुरूको उतपषादन उद्ोगहरूमषा हुनछ भनने शरषरमषा शचत्र चषाटवा, पोसटर 
आशदकषा आिषारमषा  छिफि गनने,

• शरद्षािर ररपर रहकेषा उद्ोगहरूको वरषापषार / वररसषारको  उदषाहरण छिफि गनने,

• क्ेत्रको िरभु्रमण  ।
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ङ ) िसकथाइ मूलयथाङ्कन :

• ररेि ुउद्ोगकषा ५ अोटषा उदषाहरण बिषाउनहुोस ्।

• बैंकिे प्रदषान गनने सेरषाहरू के के हुन  ? बिषाउनहुोस ्।

• वरषापषार वररसषार शकन गररनछ ? अथरषा वरषापषार वररसषारको मखुर उद्दशेर के हो ?
(नोट - लशषिक साथरी  ्हाँ प्रसततु गरिएका कुिाहरू कदे वि  नमनूा लरि्ाकिाप मात्र हुन ्। पाठ््रिममा उललिलित 
उद्देश् ि लवसततृरीकिरका आिािमा पाठ््घणटा ३० मा आिारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लरि्ाकिापहरू वा ्सतै अन् लरि्ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक तरिकािदे सहजरीकिर गन्ण  सकनहुुनदे छ । )

कक्षाः ६
विषयक षेत्ाः कृवष (एषेच्छिक खण्ड)                       ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: ३०

 पररचयः 

सथषानरीर क्ेत्रमषा हुने/गददै आएकषा  कयौसरी खिेरी,  आि ुखिेरी, चरषाउ,  कषँाक्रषा,  कुररिो,  सनुििषा आशदकषा बषारेमषा 
अशरलिषा कक्षामषा जषानकषाररी भइसकेको हुदँषा रस कक्षामषा िषान, मकै, कोदो, गहु,ँ कषागिरी,  पषुप  उतपषादन 
बषारेमषा जषानकषाररी गररने छ । ररी खिेरीहरू िगषाउने समर, िगषाउने िररकषा सषाथै सथषानरीर पिपुछरीपषािनको महत्र 
िथषा खररद शबक्रीकषा िषाशग बजषारको बषारेमषा जषानकषाररी शदइनेछ । आफनो गषाउँठषाउँमषा बनषाइएकषा पिपुछरीपषािन 
िथषा कृशष समहू गषाईभसैरीपषािन समहू, कृशष सञजषाि  आशदकषा बषारेमषा जषानकषाररी गरषाइने छ ।

क)   उदे्शय: 

• सथषानरीर फिफूि, िरकषाररी र अननबषािरीको सचूरी िरषार गनवा,

•  सथषानरीर अननबषािरीको पशहचषान गररी िगषाउने समर िररकषा बिषाउन र कषाममषा सहभषागरी हुन ,

• सथषानरीर पिपुछरीपषािनको महत्र िथषा खररद शबक्रीकषा िषाशग बजषार पशहचषान गनवा,

• आफनो क्ेत्रमषा रहकेषा सथषानरीर सिरकषा कृषक समहूको पशहचषान िथषा खोजरी गनवा ।

ख )  ििषयिस्ुतः 

स्थानीय के्षत्रमथा हुने/गर्दै आएकथा खे्तीः सथषानरीर क्ेत्रमषा हुने/गददै आएकषा खिेरी (कयौसरी खिेरी, आि ुखिेरी, 
चरषाउ, कषँाक्रषा, कुररिो आशदकषा बषारेमषा अशरलिषा कक्षामषा शसशकसशकएको छ । रहषँा शनमन खिेरीकषा 
बषारेमषा जषानकषाररी गरषाइने छ ः

िथानः जेठोबढुो िषानकषा रूपमषा प्रखरषाि पोखरषा महषानगरपषाशिकषा शभत्रकषा मखुर गररी र्डषा नं १३ बषाझषापषाटन, 
आबषावा र कषँाहुखोिषा, १६ को  अमवािषा र बषाटुिे चयौर, १७ को शबरयौटषा फषँाट, २३ को पषाम,े २९ को 
भन्डषारशढक र ३१ को रेगनषास, खोिषा बेसरी आशद सथषानमषा रस जेठोबढुो िषानको खिेरी गररनछ । रस 
खिेरीकषा िषाशग रैैिषाख मशहनषामषा नसवाररी बरषा्डको िरषार गररनछ । जेठको अशनिम हप्तषाबषाट रो्पन सरुू 
गररनछ । रोपेको २१ दशेख २५ शदन शभत्र गो्डमिे गररी रषासषारशनक (ररुररषा) मि रषाशखनछ ।भदयौ असोजमषा 
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पनु दोस्ो गो्डमिे गररनछ । रसिषाई प्रिसि पषानरीको आरशरकिषा पदवाछ । कषाशत्तक मङ्शसरमषा रो िषान 
थनकषाउनकषा िषाशग उपरकु्त हुनछ ।

मकैः नेपषािमषा प्रमखु खषाद्षानन बषािरीमषा िषान पशछ मकै पछवा । रो बहुउपरोगरी बषािरी हो । रसबषाट शरशभनन 
पररकषार िेि, इनिन, शचनरी, रकसरी,आशद बनषाउने गररनछ । मकैमषा प्रिसि पोषण ित्र हुनछ ।  रसिो 
बहुउपरोगरी खिेरी नेपषािको िरैे ठषाउँमषा गररनछ । पोखरषा महषानगरपषाशिकषाको र्डषा नं १३ र २३ मषा 
रसको खिेरी गररनछ । मकै चिै र सषाउन मशहनषामषा िगषाउन सशकनछ । रसको िषाशग शबउ छनने रषा रो्पने 
गररनछ ।

गहु ँः  गहु ँशरश्को एक प्रमखु अनन बषािरी हो । रो शरश्कषा प्रषार  सबै दिेमषा खिेरी गररनछ । शरश्मषा बषािरीको 
क्ेत्रमषा  गहुिेँ पशहिो सथषान ओगटेको छ भने नेपषािमषा िेस्ो सथषान ओगटेको छ । गहुकँो शपठोको रोटरी 
मषाशनसकषा िषाशग उपरकु्त छ भने रसको छरषािरी पिकुषा िषाशग प्ररोग हुनछ । रसको खिेरी गनवाकषा िषाशग 
कम खनजोि गरेर गनवा सशकनछ । जशमनमषा प्ररषाप्त मषात्रषामषा शचसरषान संरक्ण गनुवापछवा । जशमन सखुखषा 
भएमषा खिेरी िगषाउन ुभनदषा पशहिषा नै शसंचषाइ गनुवापछवा । खिेरी गररसकेपशछ भने पषानरी जमन शदनहुुदँनै 
। समरसमरमषा गो्डमेि गररी अनषारशरक झषारहरू हटषाउनपुछवा । खिेरी गनने ठषाउँ, हषारषापषानरी र जषाि 
अनसुषार गहु ँछनने समर पशन  फरक हुनछ । पहषा्डमषा असोजदशेख कषाशिवाक भरर छनवा सशकनछ । पोखरषा 
महषानगरपषाशिकषाको र्डषा नं १६ मषा रसको खिेरी गररएको छ ।

कथाग्तीः कषागिरीको रसमषा शभटषाशमन शस प्रिसि पषाइने हुदँषा सरषासथरकषा िषाशग अतरनिै महत्रपणूवा मषाशननछ । 
कषागिरी खिेरीकषा िषाशग पषानरी नजमने, बषार बनदजे िगषाउन सशकने, पषानरीको भि नआउने, पषानरीको स्ोि 
भएको जशमन छनोट गनुवा उपरकु्त मषाशननछ । कषागिरी रो्पनकषा िषाशग रैिषाख मशहनषामषा खषा्डि खनने, 
जेठ मशहनषाशभत्र मि र मषाटोिे भनने र असषार मशहनषामषा रो्पनपुछवा । शहददँमषा सकेुकषा हषँागषाशबगषा कषाटेर 
हटषाउनपुछवा । पोखरषा २१ मषा रसको खिेरी गररएको छ ।

पुषपः (फूल)  मषाशनसको जनमदशेख मतृरसुमम हरेक कषारवामषा फूिको उशिनै महत्र छ । सषामनरिरषा  फूिहरूको 
प्ररोग  दशैनक जरीरनमषा हुने िषाशमवाक कषारवाहरू जसिै पजूषाआजषा, चषा्डपरवा, सषामषाशजक कषारवाहरू जसिै 
भिेषा, सभषा सममिेनमषा प्ररोग गररनछ । छोटो समरमषा थोरै ठषाउँमषा िगषाई प्रिसि िषाभ शिन सशकने 
र पशछलिो समरमषा बढ्दो मषाग हुदँषा रसको वररसषार बढ्दो छ । फूि प्रतरेक ररररमषा गमिषा रषा 
फूिबषाररी बनषाई िगषाइनछ । फूििे ररको िोभषा बढषाउने हुदँषा मषाशनसहरू फूि रो्पन िषािषाशरि हुनछन ्
। पोखरषा महषानगरपषाशिकषा शभत्र प्रतरेक ररररमषा फूि िगषाइएको पषाइनछ भने पोखरषा १४ मषा फूि 
वररसषाशरक रूपम ैगररएको छ ।

२ स्थानीय पिुपछीपथालनकनो महत्ि ्त्था खररर् िबक्ररीकथा लथािग बजथारः

सथषानरीर सिरमषा  पषाशिएकषा पिपुछरीबषाट सरचछ, िषाजषा मषास ु उपिबि हुनछ । सथषानरीर सिरमषा उतपषाशदि 
हुनषािे ससिो र शछटो प्रषाप्त गनवा सशकनछ । फिफूि िरकषाररी िथषा अननबषािरीकषा िषाशग प्रषाङ्गषाररक मि प्रषाप्त 
हुनछ । पोखरषा महषानगरपषाशिकषाशभत्र आरशरकिषाअनसुषार शरशभनन ठषाउँमषा शजउँदषा रषा कषाशटएकषा पिपुछरीको  
शकनबेच हुनछ । पोमनपषा  १० औशिशगक क्ेत्र, खसरी बजषार), र्डषा नं. २ सषाई टोि, र्डषा नं. ४ शच्पिेढुङ्गषा  
श्री कमिेकस  र्डषा नं. ९ बषासिोिषा कमपिेकस िगषारिकषा सथषानमषा शकनबेच हुनछ  ।
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३ स्थानीय स्तरकथा कृिष समबनिी सञजथालः कृशष पेसषामषा संिगन भई कृशष सषामग्री उतपषादनकषा िषाशग 
गठन भएकषा समहू नै कृशष समहू हुन ्। हषाम्षा गषाउँठषाउँमषा रसिषा शरशभनन समहूहरू गठन भएकषा छन ्। 
जसिै पिपुछरी िथषा कृशष समहू सञजषाि गषाईभसैरी पषािन कृषक समहू आशद ।

ग )  समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः

चषाटवाहरू िथषा शभश्डरोहरू,  अनिषाइन मटेषाकषा्डवा, शचत्र िथषा िशसबर, शरििुरीर  श्वरदृशर सषामग्री, रषासिशरक 
िथषा नमनूषा रसिहुरू,   िेख रचनषा आशद  ।

घ)   समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः 

• परूवाज्ञषानको आिषारमषा केहरी प्रश् सोिरी धरषानषाकषवाण गरषाउने,

• वररसषाशरक रूपमषा गररएकषा फिफूि िथषा िरकषाररीको बषारेमषा छिफि गरषाउने,

• िर ुिशैक्क भ्रमणको रूपमषा कृशष फमवामषा िगेर िरकषाररी रषा फिफूि दखेषाउने,

• आफनो ररमषा रषा शछमकेमषा के के खिेरी, कसररी गररएको छ सो को बषारेमषा  सोिरे िेखरे लरषाउन 
िगषाउने,

• शरद्षािरमषा रहकेो करेसषाबषाररीमषा िशग प्ररोगषातमक रूपमषा शरद्षाथथीिषाई नसवाररी बरषा्ड िरषार गनवा 
िगषाउने,

• रर ररमषा समभर भएसमम एक रर एक फिफूि िगषाउन प्रोतसषाशहि गनने,

• शरद्षािरमषा शरद्षाथथीको शरशभनन समहू बनषाई फूिबषाररी बनषाउन िगषाउने,

• आफनो गषाउँररमषा के के पिपुछरी पषाशिएकषा छन ्शटपोट गनवा िगषाउने,

• शिनरीहरूको फषाइदषाकषा बषारेमषा समहूमषा छिफि गररी िेखन िगषाउने,

• आरशरकिषा अनसुषार  पिपुछरीको खररदशबक्री गररने ठषाउँको बषारेमषा जषानकषाररी शदने, 

• फिफूि िथषा िरकषाररी मन्डरी अरिोकन गरषाई सथषानरीर सिरमषा उतपषादन भएकषा र बषाशहरबषाट आएकषा 
शटपोट गनवा िगषाउने, आगषामरी शदनमषा रहषँाको मषागअनसुषारको उतपषादनमषा जो्ड शदन खोज अनसुनिषान 
गनवा िगषाउने,

• आफनो गषाउँररमषा कुन कुन कृषक समहूहरू गठन भएकषा छन ्सोिरे िेखरे लरषाउन िगषाउने ।

ङ ) िसकथाइ मूलयथाङ्कन : 

• मयौशखक प्रश्ोत्तर गरषाउनहुोस ्।

• समहूमषा छिफि गररी िेखनकषा िषाशग प्रश् शदनहुोस ्।

• िर ुिशैक्क भ्रमणको रूपमषा कृशष फमवामषा िगेर िरकषाररी रषा फिफूि दखेषाउनहुोस ् र फिफूि िथषा 
िरकषाररी पशहचषान गरे नगरेको अरिोकन गनुवाहोस ्।

• आफनो ररमषा रषा शछमकेमषा के के खिेरी कसररी गररएको छ सो को बषारेमषा सोिरे िेखरे लरषाउनहुोस ्।

• पिपुछरी पषािनको महत्रबषारे िेखरे लरषाउन िगषाउनहुोस ्।
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नोटः लशषिक साथरी ्री नमनूा लरि्ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लरि्ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकन ुहुनदेछ । लवशदेषगिरी पाठ््घणटा ३० मा आिारित िहदेि िोज, षिदेत्र भ्रमर ि लवद्ाथथी  कदे लनद्रत 
लरि्ाकिापहरू गिाउन ुहोिा ।

कक्षाः ७
विषयक षेत्ाः मह्षनगर पररचय                         ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २५

पाठ १: हाम्ो िडा कायातालयबाट पाइने सेिा

पररचयः

नोटः िडापत्रिाट वडासदेवा जानकािरी प्राप्त गनने वडासदेवा सचूरी िनाएि पढाउन सलकनछ ।

• शरशभनन शसफषाररस (नषागररकिषा, मिदषािषा नषामषारिरी, पषासपोटवा, चषारशकलिषा बनषाउनको िषाशग शसफषाररस) 

• एकीकृि समपशत्त कर, बहषाि कर, वररसषाशरक कर िथषा अनर करहरू सङ्किन 

• टोि संसथषाहरू गठन िथषा शरशरि सेरषाहरूको बषारेमषा जषानकषाररी 

• सथषानरीर रोजनषा िजुवामषा समर िषाशिकषा र्डषाबषाट नै प्रषाप्त गनवा सशकनछ । 

पाठ २: वित्ीय के्त्र
नोटः पोििामा कदे नद्ररी् का्ा्णि् िहदेका तथा शािाहरू िहदेका िैक तथा लवतिरी् संसथाहरूको नामाविरी ल्नदे । 

• बैंक, शरत्तरीर संसथषाहरूिे प्रदषान गनने आिषारभिू सेरषाको सषामषानर जषानकषाररी,

• बचि, ऋण, शरशभनन कषा्डवाहरू, अनिषाइन सेरषा, सेरर कषारोबषार आशदको सषामषानर जषानकषाररी शदन 
सशकनछ ।

पाठ ३: िेबमा पोखरा महानगर (www.pokharamun.gov.np)

नोटः पोििा महानगिको वदेिसाइटमा गएि लवलभनन सचूना तथा जानकािरी प्राप्त गन्ण लसकाउनदे, साथमा महानगिमा 
समपक्ण  गनने तरिका, सामालजक सञजािमा महानगि का्ा्णि्को उपलसथलतिािदेमा जानकािरी गिाउनदे, वदेिसाइटमाफ्ण त 
महानगि िडापत्रको जानकािरी गिाउनदे ।

पाठ ४: अन्य संस्ाहरू   
नोटः पोििा महानगिका लवलभनन आनतरिक तथा अन् संसथाहरूको िािदेमा जानकािरी ल्नदे

• महषानगरकषा शरशभनन महषािषाखषा (शिक्षा, सरषासथर, कृशष शरकषास, सषामषाशजक शरकषास, प्रिषासन, 
भरन शनमषावाण िथषा कषाननु महषािषाखषा), िषाखषाहरू (रषाजश्, सचूनषा प्रशरशि, सरसफषाइ िगषारि अनर 
िषाखषाहरू) 

• नगरशभत्रकषा सरकषाररी संसथषा (Government Organizations), 
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• गैर सरकषाररी संसथषा (Non- Government Organizations) िथषा अनिरषावाशषरिर गैर सरकषाररी संसथषा 
(International Non-Government Organizations)

क)   उदे्शयः 

• शरद्षाथथीिे आफनो र्डषाबषाट प्रषाप्त हुने सेरषाको बषारेमषा बिषाउन सकने छन ्,

• पोखरषाकषा मखुर बैक िथषा शरत्तरीर संसथषाको नषाम िथषा शिनिे शदने सेरषा बिषाउन सकने छन ्,

• महषानगरको रेबसषाइटमषाफवा ि सचूनषा िथषा जषानकषाररी शिन र आरशरक पदषावा समपकवा  गनवा सकने छन ्,

• महषानगर शभत्र रहकेषा शरशभनन GO, NGO, INGO को बषारेमषा बिषाउन सकने छन ्।

ख) ििषयिस्ुतः

र्डषाशभत्रकषा सेरषा, महषानगरकषा शरत्तरीर संसथषा, महषानगरको रेबसषाइट, अनर संसथषाहरू आशद ।

ग) समिथािि्त  िसकथाइ सथामग्ीः 

• र्डषा कषारषावािरको नषागररक र्डषापत्र,

• बैककषा नषामषारिरी,

• महषानगरको रेबसषाइट (pokharamun.gov.np) ,

• शरशभनन पत्रपशत्रकषा, बिेुशटन, पोसटर, पमपिेट आशद

• सेरषा प्रदषारक संसथषाहरूको सचूरी ।

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

• आफनो र्डषा कषारषावािरम ैिगेर सेरषाको बषारेमषा जषानकषाररी गरषाउने,

• पोखरषाकषा मखुर बैक िथषा शरत्तरीर संसथषाको नषाम िथषा शिनिे शदने सेरषा बिषाउने,

• पोखरषाको रेबसषाइट खोिेर सचूनषा शिन शसकषाउने ।

ङ ) िसकथाइ मूलयथाङ्कन :

•  प्रश्ोत्तर िथषा छिफिमषा सशक्ररिषाको आिषारमषा मलूरषाङ्कन  गनने ।

•  शरद्षाथथीिे र्डषाबषाट प्रदषान हुने सेरषाकषा बषारेमषा रषाखकेषा अशभवरशक्तको आिषारमषा मलूरषाङ्कन  गनने ।

•  शरद्षाथथीिे आतमशरश्षास िथषा सपटििषाकषा सषाथ प्रसिशुि गरे नगरेको अरिोकन गररी शसकषाइ उपिशबिको 
िेखषाजोखषा गनने ।

•  छिफि िथषा भ्रमणमषा दखेषाएको सशक्ररिषा, कषारवा समपषादन, सहकषारषावातमक वररहषारकषा आिषारमषा 
मलूरषाङ्कन गनने ।

नोटः लशषिक साथरी ्री नमनूा लरि्ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लरि्ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकन ुहुनदेछ । लवशदेषगिरी पाठ््घणटा २५ मा आिारित िहदेि िोज, षिदेत्र भ्रमर ि लवद्ाथथी  कदे लनद्रत 
लरि्ाकिापहरू गिाउन ुहोिा ।
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कक्षाः ७
विषयक षेत्ाः पयष्ि न                               ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २५

 पररचय :

पोखरषा गण्डकी प्रदिेको रषाजिषानरी सहर हो । पोखरषामषा दिेकषा शरशभनन सथषानहरूबषाट परवाटकहरू आउने 
गदवाछन ्। आफनै दिेको शरशभनन सथषानबषाट आउने परवाटक आनिररक परवाटक हुन ्। शछमकेी दिे भषारि, चरीन 
िगषारि शरश्कषा अनर दिेबषाट आउने परवाटकहरूिषाई बषाह््र परवाटक भशननछ । 

पोखरषामषा रमुन आउने केहरी परवाटकहरू सषाहशसक खिे खलेन रुचषाउँछन ् । फेरषािषािमषा आफै बोशटङ्ग 
गनने, सरषाङकोटबषाट ्परषारषागिषाइश्डङ खिेको अनिरषावाशषरिर प्रशिसपिषावामषा सहभषागरी हुने गदवाछन ् । ररुोप, उत्तर 
अमरेरकषाबषाट आउने कशिपर अनिरषावाशषरिर परवाटकहरू ्परषारषागिषाइश्डङको अनिरषावाशषरिर प्रशिषपिषावा खिेकषा 
िषाशग पोखरषामषा आउने गदवाछन ्। रसिषा सषाहशसक खिेहरूिे पोखरषािषाई अनिरषावाशषरिर रूपमषा पशहचषान गरषाउने 
कषाम गरेको छ । 

पोखरषामषा आउने परवाटकहरूिषाई पथप्रदिवाकको रूपमषा सहरोग पऱुरषाउने परवाटनबो्डवािे ब्ोसर प्रकषािन 
गरेको छ । छोटो समरमषा पोखरषाकषा प्रमखु सथषानहरूमषा अरिोकन भ्रमण गनने, परवाटकहरूको िषाशग होटि 
िथषा िजहरूिे समिे आफनषा कमवाचषाररीहरूिषाई गषाइ्डको रूपमषा खटषाउने प्रचिन छ । केहरी वरशक्तहरू भने 
वररसषाशरक रुपम ैपरवाटक गषाइ्डको रूपमषा गषाइ्डको भशूमकषामषा कषाम गददै आइरहकेषा छन ्। पोखरषामषा आउने 
परवाटकहरूिषाई पोखरषाबषासरीहरूिे उचच सममषान र श्र्षाकषा सषाथ अशभरषादन, नमसकषार, फूिमषािषा, अशबर, 
टरीकषा िगषाएर सरषागि गदवाछन ् । तरशि मषात्र नभई जनु दिेबषाट परवाटक आएकषा हुन,् तरहरी दिेको भषाषषा र 
िरजमषा समिे सरषागि गनने चिन छ । पोखरषा महषानगरपषाशिकषा िथषा गण्डकी प्रदिे सरकषारिे समिे पोखरषामषा 
आउने परवाटकहरूिषाई भरपदयो गषाइ्ड, सरुक्षा, रषािषारषािको सहज पहुचँ प्रदषान गनने गररी आफनषा नरीशि िथषा 
कषारवाक्रमहरू सषारवाजशनक गरेकषा छन ्। पोखरषा परवाटनबो्डवा र पोखरषा महषानगरपषाशिकषािे महषानगरशभत्र पनने नरषँा 
परवाटकीर सथिहरूको खोजरी िथषा अनसुनिषान गररी पोखरषाको परवाटनिषाई अझ शरसिषार गनने िक्र शिएकषा 
छन ्। 

क) उदे्शय :

• पथप्रदिवाकको कषारवा बिषाउन, 

•  सषाहशसक खिेको परवाटकीर महत्र बिषाउन,

•  परवाटन वररसषारकषा िषाशग चषाशहने सथषानरीर र अनिरषावाशषरिर आशिथरिषाकषा अभरषासहरू अरिमबन गनवा,

•  समभषाशरि परवाटकीर सथिहरूको पशहचषान गनवा ।

ख) ििषयिस्ुत : 

    परवाटककषा प्रकषार, सषाहशसक खिे, ्परषारषागिषाइश्डङ, बोशटङ्ग, बञजरीजमप, जरीपफिषाइङकषाे पररचर, महत्र, 
नरषँा परवाटकीर सथिको खोज  
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शदशपिषा गरुुङ जनशप्रर मषा.शर. कक्षा ७ मषा अधररन गनने छषात्रषा हुन ्। शरद्षािरको शटशफनको समरमषा 
आफनो शरद्षािरको खिेमदैषानबषाट फेरषािषाि िथषा सरषाङकोट िफवा को आकषािमषा बषाकिो मषात्रषामषा 
चङ्गषा उ्डषाए झै ँ रङ्गरीशबरङ्गरी दृशर दशेखन ् । नशजकै बसनभुएको शिक्किषाई शजज्ञषासषापरूवाक 
फेरषािषािमषाथरी चङ्गषा उ्ेडझै ँके उ्ेडकषा हुन ्भनरी शजज्ञषासषा रषाशखन ।  शिक्किे तरसिषाई एक सषाहशसक 
खिे ्परषारषागिषाइश्डङ भनदछन ्  भनरी शदशपिषाको शजज्ञषासषा मटेषाउन ुभरो । तरसमषा पषाइिट सशहि २ 
जनषासमम बसन शमलछ । बढरीमषा १२ शमनेट दशेख ४५ शमनेटसमम हषारषाको गशिअनसुषार ्परषारषागिषाइश्डङ 
उ्डषान गनवा शमलछ । पोखरषामषा अनिरषावाशषरिरसिरकषा ्परषारषागिषाइश्डङ प्रशिरोशगिषा हुने गरेकषा छन ् । 
रस प्रकषारको सषाहशसक खिेको िषाशग दिेशरदिेबषाट पोखरषामषा परवाटक आउँदषा पोखरषाको परवाटन 
वररसषारमषा थप टेरषा पगुेको छ । 

 नोटः  ्सतै प्रकृलतका लवष्वसतकुो त्ाि गिरी िोचक ढङ्गिदे लवद्ाथथीिाई सलरि् िनाई पठनपाठन का ््णमा 
सहजरीकिर गनु्णहोस ्। 

 

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :

टुररसट गषाइ्ड, चषाटवा, शचत्र चषाटवा, ब्ोसर, समभषाशरि परवाटकीर सथिको सचूरी, 

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथाप :

• परवाटकिषाई पथप्रदिवाकिे प्रदषान गनने सेरषा िथषा परवाटककषा प्रकषार समबनिमषा छिफि, अनिरशक्ररषा 
िथषा प्रश्ोत्तर सञचषािन गनुवाहोस,्

• बोशटङ्ग, बञजरीजमप िथषा जरीपफिषाइङ्गको शभश्डरो प्रदिवान गनने रषा समभर भएसमम अरिोकन 
भ्रमण गरषाई सषाहशसक खिेको पररचर र महत्र समबनिमषा छिफि गररी बुँदषा शटपोट गनवा िगषाउनहुोस,्

• परवाटकिषाई गररने सथषानरीर िथषा अनिरषावाशषरिर आशिथरिषाकषा अभरषासहरूबषारे कक्षामषा अभरषास 
गरषाउनहुोस,्

• शरद्षाथथीहरूिषाई आफनो गषाउँ, टोि, शछमकेमषा अरशसथि नरषँा परवाटकीर सथिहरूको खोजरी िथषा 
पशहचषान कषारवामषा संिगन गरषाई तरसको पररचर र शरिषेिषा समबनिमषा प्रशिरेदन िरषार गनवा सहजरीकरण  
गनुवाहषाेस ्।

ङ ) िसकथाइ मूलयथाङ्कन :

शरद्षाथथीहरूको शसकषाइ मलूरषाङ्कन गनवा शनमन अनसुषारकषा प्रश्हरू नमनूषाको रूपमषा मषात्र हुन ्। िपषाईहंरू आफनो 
अनकूुि र परररेि अनसुषार शरद्षाथथीको शरशरि क्मिषाको पशहचषान हुने गररी प्रश्हरू शनमषावाण गनवा सकनहुुने छः

• पथप्रदिवाककषा कषारवाहरू के के हुन ्? 

• सषाहशसक खिे ्परषारषागिषाइश्डङ, बञजरीजमप, जरीपफिषाइङ्ग, बोशटङ्गको पररचर र महत्र समशेटने गररी 
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कुनै एक क्ेत्रिषाई समटेेर मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्।

• परवाटकिषाई गररने सथषानरीर िथषा अनिरषावाशषरिर आशिथरिषाकषा अभरषासहरूको खिे खलेन िगषाई 
अरिोकनको आिषारमषा मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

• समभषाशरि परवाटकीर सथिको सचूरी शनमषावाण गनवा िगषाई आफनो टोि शछमकेमषा रहकेषा नरषँा 
परवाटकीर सथिहरूको खोजरी कषारवाकषा आिषारमषा िरषार गरेको प्रशिरेदनकषा आिषारमषा 
मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्।  

नोटः  ्सतै प्रकृलतका लवष्वसतकुो त्ाि गिरी िोचक ढङ्गिदे लवद्ाथथीिाई सलरि् िनाई पठनपाठन का ््णमा 
सहजरीकिर गनु्णहोस ्। 

कक्षाः ७
विषयक षेत्ाः जीिन उपयोगी सिप                       ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १८

पररचयः

जरीरन शनरषावाहकषा क्रममषा नभ ैनहुने शसपिषाई जरीरन उपरोगरी शसप भशननछ । रसअनिगवाि हषाम्ो सथषानरीर सिरमषा 
परमपरषादशेख हषािसमम प्रचिनमषा आइरहकेषा सथषानरीर शसपहरूिषाई जो्ड शदन खोशजएको छ । जसअनिगवाि 
चररत्र शनमषावाणकषा आिषारहरू, नैशिक शरकषासमषा सहरोग पऱुरषाउने अभरषासहरू, परमपरषागि र आिशुनक 
प्रशरशिको अनिरसमबनि, सषामषाशजक समसरषा र शरकृशि समषािषान कषारवामषा प्रभषारकषाररी सञचषारमषाफवा ि जनचिेनषा 
अशभरशृर् गनने जसिषा कुरषाहरूको चचषावा गररएको छ । 

आिथारिू्त जीिनमुखी िसपहर

रशुनसेफ, रनेुसको र शरश् सरषासथर सङ्गठनिे शसफषाररस गरेकषा र शरशभनन सरकषारहरूसँग शमिेर पषाठ्रक्रम 
शनमषावाण िथषा कषारषावानररनमषा सहरोग गरररहकेषा जरीरनमखुरी शसपहरू शनमन प्रकषारकषा हुन ्:

पशहिो, आतम सचिेनषा अथषावाि ्आफूिे आफूिषाई पशहचषान गनने ज्ञषान, शसप र िररकषा। आफनो सबि पक्हरू 
र अरसरिषाई शचनेर कमजोररी र रषािषाबषारे जषानकषाररी शिने शसप। तरसिै अकयो शसप शसजवानषातमक ढंगिे सोचने 
र शरशे्षण गनवा जषानन ुहो। शसजवानषातमक ढङ्गिे सोचने िररकषा जनमजषाि गणु नभएर शसकन र शसकषाउन सशकने 
शसप हो भनने मषानरिषा रहकेो छ । अकयो महत्रपणूवा शसप भनेको आिोचनषातमक शचनिन रषा शरशे्षण गनने शसप 
हो ।

आिोचनषातमक शचनिन र शरशे्षण शसपिे शरद्षाथथीिषाई रसिगुिरूपमषा रथषाथवा परररेि बझुन सरषाउँछ 
र समसरषा समषािषानकषा शरकलपहरू खोजन पशन । तरसिै अनर शसपहरूमषा प्रभषारकषाररी सञचषार गनने शसप, 
सषामषाशजक समबनिहरू गषँासने शसप, िोकिषाशनत्रक ढङ्गिे संरषाद गनने शसप र कुनै पशन शरषरमषा शनणवार शिने 
शसप पशन पछवा । कुनै पशन समसरषािषाई बझुने, केिषाउने र समषािषान खोजने आफैं मषा एउटषा महत्रपणूवा शसप हो । 
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केहरी मनोसषामषाशजक शसपहरू पशन जरीरनमषा एकदम महत्रपणूवा हुनछ, जसिैः समषानभुशूिको शसप । समषानभुशूि 
गनवा सकन ुसरभषार मषात्र नभएर शसकन सशकने शसप हो भनेर अधररनहरूिे सथषाशपि गरेको छ । आफनो आरेग 
र संरेगिषाई संरम गरेर सषामषाशजक वररहषार गनवा सकन ुपशन शसप नै हो । सषामषाशजक जशटििषाकषा कषारण बषाह्य 
दबषाबहरू आइपनुवा सरषाभषाशरकै हो ।

नेपथाली पररिेिबथारे

नेपषािरी सभरिषामषा ज्ञषानको िषामो परमपरषा छ । शरशभनन जषाशि, क्ेत्रको जरीरन र जगििषाई बझुने र जरीरन र 
जगिको समबनि कसिो हुनपुछवा भनने बषारे आआफनै दिवान र शरशे्षण पर्शि पशन छ । सरवाप्रथम, ज्ञषानकषा 
िरी सथषाशपि परमपरषामषा रहकेषा सषानदशभवाक पक् र शसपिषाई हषाम्ो पषाठ्रक्रममषा समषारेि गनुवा जरुररी छ । रोग र 
धरषानजसिषा रैज्ञषाशनक शहसषाबिे समेि प्रमषाशणि सरसथ जरीरन शजउने किषा र शसपिषाई पषाठ्रक्रमम ै रषाखरे 
िैजषान ुजरुररी छ । सषाथै एककषाइसौं ििषाबदरीको परसपरमषा शनभवार शरश् समषाजको एक अङ्ग भएकषािे नेपषाििे 
समकषािरीन शरश्मषा सथषाशपि ज्ञषान, शसप र अभरषासहरूिषाई पशन अपनषाउन ुजरुररी छ । रशुनसेफ, रनेुसको र 
शरश् सरषासथर सङ्गठनजसिषा शरश् संसथषाको सदसर रषाषरिको हशैसरििे िरी संसथषाकषा सझुषारहरूिषाई मिुकुको 
परररेि सहुषाउँदो ढङ्गिे अपनषाउन ुजरुररी छ ।

खषास गरेर नरषँा संशरिषानिे कोरेको बषाटो, समनुनशिको िक्र, समिषामिूक नेपषाि शनमषावाण गनने अठोटिषाई 
केनद्रमषा रषाखरे शरश् मषानशचत्रमषा नेपषािको सकषारषातमक पशहचषान अझ ैगषाढषा बनषाउन सषानदशभवाक ज्ञषान र शसपहरू 
शसकषाउने शरषर नै अबको पषाठ्रक्रममषा जरीरनमखुरी शसप र शसकषाइमषा समषारेि गनुवापछवा भनने मिू ममवािषाई 
मधरेनजर गररी सथषानरीर पषाठ्रक्रममषासमेि रसिषा शसपिषाई समषारेि गररएको छ ।

विषयके्त्रः
कृषण कक्षा ७ मषा पढ्छन ्उनरी शबहषान सबेरै उठ्छन ्। हषािमखु िनुछन ्जप धरषान गदवाछन ्। उनरी हरेक कषारवामषा 
सचिे छन ् । आफनो समपणूवा सषामषान र आफूिषाई पशन सरवररसथषापन  गदवाछन ् । असि र खरषाब कषामको 
मलूरषाङ्कन आफै गदवाछन ्। तरसैगररी सषामषाशजक उत्तरदषाशरतरकषा कषारवामषा पशन सशक्रर र जरषाद ैसहरोगरी छन ्
। सथषानरीर प्रशरशि रहकेषा सथषान, सषामषाशजक  शरकृशि रहकेषा सथषान आशद रसररी नै अनर उद्दशेरसँग समबशनिि 
शरषररसििुषाई शरद्षाथथी समक् प्रसििु गनुवाहोस ्। 

असल सञचथार समबनिी अभयथासः

सञचषार शसप समबनिरी शसप शरकषास गनवा शिक्किे िि उलिेख गररए जसिै कथषा रषा नषाटक शरद्षाथथीहरूिषाई 
नै िरषार गनवा िगषाएर सञचषार शसपको शरकषास गरषाउन सकनहुुने छ ।

िाजनकी आमा भानछा कोठामा िाना पकाउँ् ैहुलनछन ्ि त्हरी िदेिा िालहििाट िाजन घिलभत्र आउँछन ्। उनिदे आमा 
आमा भनरी िोिाउँछन ्ति िालहिको होहलिा ि घिलभत्रकै टदेलिलभजनको चकको आवाजिदे आमािदे िाजनको कदे हरी 
कुिा सलुन्नन ् । िाजनिदे आमािाट कुनै उतिि नपाएपलछ आमाको नलजकै गइ्ण चकको सविमा आमासँग रिसाएपलछ 
आमािदे पलन छोिो रुिो ि चकको सविमा िोिदेको ि रिसाएको ्देिदेि अचमम मान् ैलकन रिसाएको भनरी प्रश्न गलछ्णन 
। आमाको प्रश्नको जवाफ नल्इ्ण मिाई १०००। रूपै्ाँ चालह्ो भनरी मागन थािदे । आमािदे ्लत िदेिै िकम लकन 
चालह्ो भनरी प्रश्न ग्ा्ण िाजनिदे उलटै रिसाउँ् ैजािो १०००। रूपै्ाँ माग्ा लकन रिसाउँलछन ि िढरी कुिा गलछ्णन िढुरी 
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भन् ैजवाफ फका्णए । आमािाई पलन िाजनको लरि्ाकिाप ्देिदेि झन रिस उठ्ो । अलन रिसाउँ् ैल्नन पैसासैसा, 
पैसा फलनदे रूि छ ि मसँग तिाई भननदे लिलतिकै चालह्ो भन् ैरिसाइन । आमाको कुिा सनुनदेलिलतिकै िाजन रिसिदे चिु 
हुनछन ्ि िटु्ािदे लभतिामा हान् ैभाँडा फाल् ैिलस्न लतम्ो घिमा लतमरी मात्र िस मिाई मा्ा नगनने घि लकन चालह्ो 
भन् ैघििाट लनसक्ो  ।

शिक्क सषाथरी मषाशथ िेशखए  जसिैः अनर शरद्षाथथीहरूिषाई पशन रसिै शक्ररषाकिषापमषा अशभनर गनवा  िगषाउनहुोस ्
। अशभनरमषा दशेखएकषा रटनषाहरूसँग समबशनिि रहरी शकन रसिो रटनषा रट्न गरो ? रटनषा के कषारण र 
कसको कषारणिे रटन पगुरो ? के भइशदएको भए रसिो रटनषा रट्ने शथएन ? छिफि गररी शनषकषवा शनकषालन 
िगषाउनहुोस ्।

सबै शसकषारूिषाई सषाथरीिे गरेको अशभनर हनेवा िगषाइवा अशभनरमषा दशेखएकषा रटनषासँग समबशनिि रहरी शकन 
रसिो रट्न   गरो, रसिो रटनषा रट्नषाको प्रमखु कषारण के शथरो, रटनषाको दोषरी को शथरो, के भएको भए 
रसिो रटनषा रट्ने शथएन आशद शरशरि प्रश्हरू सोिरे प्रभषारकषाररी सञचषार शसपको महत्र र भशूमकषा समबनिमषा 
शसकषारुिषाई सपटि पषानुवाहोस ्।

क) उदे्शयः 

• चररत्र शनमषावाणकषा आिषारहरू बिषाउन, 

• नैशिक शरकषासमषा सहरोग परुषाउने सथषानरीर अभरषासहरूिषाई शनरनिरिषा शदन, 

• परमपरषागि र आिशुनक प्रशरशिको अनिरसमबनि बिषाई शिनको सदपुरोग गनवा,

• सषामषाशजक समसरषा र शरकृशि समषािषानकषा कषारवामषा प्रभषारकषाररी सञचषारमषाफवा ि जनचिेनषा अशभरशृर् गनवा 
।

ख)  समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीहरः

चषाटवा, पषाेसटर, शचत्र, श्वरदृशर सषामग्री 

घ) समिथािि्त िक्रयथाकलथापहरः

• मषाशथको शरषररसिमुषा शदएको नमनूषा जसिै अनर पषात्रहरू र शरषरहरूसँग समबशनिि कथषारसिकुो 
मषाधरमद्षारषा चररत्र शनमषावाणकषा आिषारहरूको चचषावा गरषाउनहुोस ्।

• चररत्र शरकषासकषा आिषारहरू उलिेख गररएको चषाटवाको मषाधरमद्षारषा सचिेनषा, सरवररसथषापन, 
सरमलूरषाङकन, सषामषाशजक उत्तरदषाशरतर बोि र नैशिकिषा कषारम गनने सथषानरीर अभरषासहरूको 
बषारेमषा छिफि गरषाउनहुोस ्।

• सरसषामषानहरू पैंचो शिने शदने, शररषाह, ब्िबनि, ररपैंचो, आटँरी छषा्पने, दषाइ ँदशिन बोकने, रोपषाइ ँ
जसिषा कषारवामषा सषाथै मषानछे मदषावा र शररषाहमषा सथषानरीरबषासरीहरूिे शबनषा सरषाथवा रषा शबनषा पषाररश्शमक 
छरशछमकेमषा सहरोग गनने परमपरषाको बषारेमषा छिफि गरषाउनहुोस ्।

• रसपश्चषाि ्शिमरीिे अरुको दःुख सखुमषा के कसिषा कषारवामषा सहरोग गनवा सकछयौ भनरी कषामको सचूरी 
बनषाउन िगषाउनहुोस ्। उनरीहरूमषा रसिषा कषारवामषा सहभषाशगिषा र सहरोग गनने भषारनषाको शरकषास 
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गरषाउनहुोस ्।

•  सथषानरीर सिरमषा प्रचशिि परमपरषागि प्रशरशिहरू रट्ट, शढकी, जषँािो, खि, कि, कोि, आरन, 
िइुन जसिषा रसिहुरू र आिशुनक प्रशरशिहरू क्रमि कुटषानरी िथषा शपसषानरी मशेसनहरू, शहटर, पे्रसर 
कुकर, आुिशनक आरन, रषाइस कुकर, शफलटरहरू आशदको अनिर समबनिकषा बषारेमषा छिफि 
गरषाउनहुोस ्।

•  शरद्षािर के्त्र ररपर रषा शरद्षाथथीको गषाउँ टोिमषा के कसिषा प्रशरशिहरू छन ्? शिनरीहरूको 
बषारेमषा छिफि गररी सचूरी िरषार गनवा िगषाउनहुोस ्।

• िरी प्रशरशिहरू कसिषा हुनछन ्? के कषाम गदवाछन ्? परमपरषागि हुन रषा आिशुनक शचनषाररी गरषाउनहुोस ्
। (समभर भए शिनकषा शचत्र रषा पषाेसटर दखेषाउनहुोस)् रषा क्ेत्र भ्रमण गरषाउनहुोस ्।

• समभर भए समम मषाशथ उशलिशखि प्रशरशिहरू र रसको अनिरसमबनिकषा बषारेमषा स्ोि वरशक्तिषाई 
आमनत्रण गररी चचषावा गनवा िगषाउनहुोस ्। शिनरीहरूको सदपुरोगको बषारेमषा सपटि गररशदनहुोस ्। 

• श्वरदृशर सषामग्रीको प्ररोग गद ैकम्परटुर, इमिे, इनटरनेट र अनिषाइनको प्ररोग गदषावा अपनषाउन ु
पनने सषारिषानरीकषा बषारेमषा छिफि गरषाउनहुोस ्।

•  चरषाट रषा शभश्डरोबषाट सचूनषाको आदषान प्रदषान गनने शसपको शरकषास गनवाकषा िषाशग जषानने शरद्षाथथी, 
शिक्क/स्ोि वरशक्तमषाफवा ि ्प्ररोगषातमक कक्षा सञचषािन गररी छिफि गरषाउनहुोस ्। 

• शचत्र रषा पषाेसटरको मषाधरमद्षारषा सषामषाशजक समसरषा र शरकृशिहरूको पशहचषान गनवा िगषाई सचूरी 
िरषार गनवा िगषाउनहुोस ्। 

• सथषानरीर के्त्र रषा समदूषारमषा दृशर रषा अदृशर रूपमषा भइरहकेषा बषािरयौन दवुरवारहषार, दवुरवासन, 
बषािश्म, छुरषाछुि, बषािशररषाह, िैङ्शगक शरभदे आशद सषामषाशजक समसरषा िथषा शरकृशिहरूको 
समषािषानकषा उपषारहरूको बषारेमषा छिफि गरषाउनहुोस ्।

• शरद्षाथथीहरूिषाई सषामषाशजक समसरषा र तरसको रोकथषामकषा िषाशग पमपिेट र पचषावा बनषाउनभनदषा 
अशर तरसको नमनूषा पशन दखेषाउनहुोस ्। जसिैः बषािश्म अतर गर ।

• तरसै गररी बषािबषाशिकषाहरूिषाई शिमरी कुनै दवुरवारहषारमषा पऱरयौ भने के गछौं भनरी प्रश् सोधने र 
सथषानरीर शरकषास रषा सरकषाररी, गैर सरकषाररी संसथषाकषा प्रशिशनशि आमनत्रण गररी अनिरशक्ररषा गरषाई 
उपरकु्त शनणवार गनवा सकने क्मिषाको शरकषास गरषाउनहुोस ्। 

ङ ) िसकथाइ मूलयथाङ्कन :

• असि चररत्र शरकषासकषा आिषारहरूको सचूरी िरषार गनुवाहोस ्।

• नैशिक शरकषासमषा सहरोग पऱुरषाउने समदुषारमषा प्रचशिि सथषानरीर अभरषासहरू के के हुन ्?

• २/२ अोटषा परमपरषागि र आिशुनक प्रशरशिहरूको शचत्र कोनुवाहोस ्। 

• िपषाइवाको समषाजमषा शरद्मषान कुनै १ अोटषा सषामषाशजक समसरषा र िरी समसरषा समषािषानकषा उपषारहरूबषारेमषा 
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परररोजनषा कषारवा िरषार पषानवा िगषाउनहुोस ्।

• शरद्षाथथीिे प्रसििु गरेको पम्पिेट नमनूषा शमलरो शक शमिेन शक्ररषाकिषापसँग दषाजरी मलूरषा््डकन गनुवाहोस ्।

• सषामषाशजक समसरषा र समषािषानकषा कुनै ३ ओटषा उपषारहरू बिषाउनहुोस ्।

लशषिक लमत्र मालथ उलिलित मलू्ाड्कनका ताैितरिका मात्र परू्ण नहुन सकछन ्त्सैिदे ्सतै लवलभनन ताैितरिकाहरू 
अविमिन गिरी लवद्ाथथीहरूिाई अभ्ास गिाउनहुोस ्।

कक्षाः ७
विषयक षेत्ाः सम्ष्षि पोखर्ष र प्रविसि (एषेच्छिक खण्ड)        ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: ३०

पररचयः 

कषारषावािर सरचषाशिि सषामग्रीहरू र शिनको पररचर, सथषानरीर के्त्रमषा (आफनो शरद्षािर, र्डषा कषारषावािर, 
महषानगर कषारषावािर आशदमषा प्ररोग भएकषा शरद्िुरीर श्डशजटि सषामग्रीको सचूरी, रषािषारषाि प्रणषािरीअनिगवाि 
स्डक र हरषाइवा रषािषारषािमषा प्रशरशि प्ररोग, अषापतकषािरीन सचूनषा प्रणषािरी र रसमषा प्ररोग हुने रनत्रहरूको 
सषामषानर जषानकषाररी िथषा गगुि किषासरूम र रसको प्ररषाेग गररी ६ अोटषा मखुर िरीषवाकहरूमषा रो पषाठको संरचनषा 
गररएको छ ।

सषािषारणिरषा आिषारभिू िहमषा अधररन गनने उमरे समहूकषा शसकषारूहरू बढरी शजज्ञषास,ु रचनषातमक र अनसुरण 
गनने प्ररशृिकषा हुनछन ्। उनरीहरूिषाइवा समरमषा नै वरषारहषाररक ज्ञषान शदन सके भशरषरमषा एक रोगर जनिशक्तकषा 
रूपमषा शरकषास हुने अरसर शमलन सकछ । एउटषा उतकृटि कषारषावािरमषा के कसिषा सरचषाशिि सषामग्रीहरूको 
प्ररोग गनवा सशकनछ र रिवामषान अरसथषामषा हषाम्षा ररपरकषा सरकषाररी िथषा गैर सरकषाररी कषारषावािरहरूमषा के कसिषा 
सरचषाशिि रनत्रहरूको प्ररोग भएकषा छन ्भनने ज्ञषानिे उनरीहरूमषा ििुनषातमक अधररन गनवा सकने क्मिषाको 
शरकषास हुनकुो सषाथै दशैनक कषामिषाइवा कसररी प्रभषारकषाररी बनषाउन सशकनछ भनने सनदभवामषा रचनषातमक सोचको 
पशन शरकषास हुन सकछ सषाथै स्डक िथषा हरषाइवा रषािषारषािमषा कसिो प्रशरशिको प्ररोग गनवा सशकने रहछे, 
आपतकषािरीन अरसथषाको सङ्केि गनवा कसिो सचूनषा प्रणषािरीिे मद्दि गछवा भनने ज्ञषानिे शसकषारूिषाइवा तरस 
क्ेत्रमषा सचिे बनषाउनकुो सषाथै अषािषारभिू ज्ञषान हषाशसि हुनछ ।

शरशभनन पररशसथशिमषा भयौशिक उपशसथशिमषा अधररन गनवा असमथवा अरसथषामषा भचुवाअि मषाधरमबषाट शसकषाइ 
शनरनिरिषाको िषाशग गगुि किषासरूमको प्ररोग उपरोगरी हुने हुनषािे पोखरषा महषानगरकषा शरद्षाथथीहरूिषाइवा समषाटवा 
शरद्षाथथीकषा रूपमषा पररशचि गरषाउन रसको ज्ञषान पशन अषािषारभिू िहबषाट नै शदन आरशरक भएकोिे पषाठमषा 
समषारेि गररएको छ ।

क) उदे्शयः 

रो पषाठिे शसकषारूमषा शनमनषानसुषारको शसकषाइ उपिशबि हषाशसि हुने उद्दशेर रषाखकेो छ ः



25

• Office Automation मषा प्ररोग हुने Devices को सचूरी बनषाउन र शिनरीहरूको पररचर शदन

• आफु रहकेो सथषानरीर िहकषा सरकषाररी िथषा शनजरी संसथषानहरूमषा प्ररोग भएकषा शरद्िुरीर प्रशरशिको 
अरिोकन गररी तरसको सचूरी बनषाउन र प्रशिरेदन प्रसििु गनवा,

• Transportation Systems अनिगवाि स्डक िथषा हरषाइ रषािषारषािमषा प्ररोग हुने प्रशरशिको बषारेमषा 
बिषाउन,

• GPS को पररचर शदन र रषािषारषािमषा रसको महत्र बिषाउन,

• सषारवाजशनक सेरषा र सरुक्षामषा प्ररोग हुने शरद्िुरीर उपकरणहरूको पररचर शदन, शिनरीहरूको महत्र 
बिषाउन र उदषाहरणहरू शदन,

• गगुि किषासरुमको पररचर शदन र प्ररोग गनवा ।

ख) ििषयिस्ुतः

कषारषावािरहरूमषा प्ररोग हुने सरचषाशिि सषामग्रीहरू, स्डक िथषा हरषाइवा रषािषारषाि, आपतकषािरीन सचूनषा संरनत्र, 
गगुि किषासरूम 

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः

अनिषाइन सषामग्रीहरू, श्वरदृशर सषामग्रीहरू ।

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापहरः

• कषारषावािरमषा प्ररोग हुने सरचषाशिि रनत्रहरूको बषारेमषा जषानकषाररी गरषाउँने जस अनिगवाि फोटोकपरी मशेसन 
िरैे प्रकषारकषा हुनछन ्भनने िथर बझुषाउद ै रसकषा शनमनशिशखि प्रकषारहरूः Mono or Black and 
white copier, Colour copier, Multifunction copier, Wide-format copier, Desktop 
copier & Network copier को बषारेमषा छिफि गरषाउने,

• इम्परषाकट र ननइम्परषाकट शप्रनटरकषा उदषाहरणसशहि फरक अरसथषामषा रसको उपरोगरीिषाको बषारेमषा प्रटि 
पषानने,

• ्ेडसकटप, लरषापटप र ट्रषाबिेट कम्परटुरको पररचर र प्ररोगको अरसथषा अरगि गरषाउने,

• सकरषानर र फरषाकसको पररचर,  प्ररोग र रसको आरशरकिषाको बषारेमषा छिफि गरषाउने,

• GPS को पररचर र प्ररोगकषा बषारेमषा समहूगि छिफि गररी रसको प्ररोग क्ेत्रहरूको पशहचषान गनवा 
िगषाउने,

• स्डक रषािषारषािमषा प्रशरशि प्ररोगकषा सनदभवामषा नरनूिम शनमन जषानकषाररीहरू गरषाउने ।
सामान् प्रलवलिअनतग्णत, लडलजटि सडक ितिरी, लसपड क्ामदेिा ि  Continuous Recording क्ामदेिाको प्र्ोग समाट्ण 
प्रलवलिअनतग्णत Motion detector interactive light, Glow in dark road (िालत चमकनदे िाटो – िाटोको ् वुै 
लकनािा ि मध्भागमा Photo Luminescent Power को प्र्ोग गिरी िनाइनदे), सटदेसनहरूमा लज.लप.एस. ट्र्ालकङ, 
मौसम पवूा्णनमुान दृश्, मखु् मखु् ठाउँहरूमा ट्रालफक चापको लवविर सलहत Traffic Information board, 
Auto fine calculator sensors for over speed and lane cross. 
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• हरषाइवा रषािषारषािअनिगवाि रषात्रसुँग समबशनिि शनमन प्रशरशिहरूको मषात्र जषानकषाररी गरषाउने
लडलजटि ्ात्र ुसचूना पाटरी, Check In ि Check Out मा प्र्ोग हुनदे सक्ालनङ प्रलवलि लटकट चदेलकङ ि िोलड्णङ 
पासमा प्र्ोग हुनदे अटोमदेसन समिनिरी जानकािरी

• आकशसमक सचूनषा प्रणषािरीको आरशरकिषा र महत्रकषा बषारेमषा छिफि गरषाउने । बषाढरी, पशहरो, 
भकूमपिे पषारेको क्शिकषा दृशरहरू दखेषाउँद ै समरमषा नै रसिषा प्रकोपको बषारेमषा जषानकषाररी भएमषा 
िनजनको क्शि कम गनवा सशकने बषारेमषा बिषाउने । आकशसमक सचूनषा प्रणषािरीअनिगवाि शनमनकुरषाहरूको 
बषारेमषा जषानकषाररी गरषाउने  ः

* आकशसमक सेरषा (एमबिेुनस, दमकि, हटिषाइन टेशिफोन सेरषाअनिगवाि मषाेबषाइिमषा 
आकशसमक कि सेशटङ गनने िररकषा)

* आगिषागरी जनषाउ प्रणषािरी (Fire Alarm System)

* बषाढरी जनषाउ प्रणषािरी (Flood Alarm System)

* भकूमप जनषाउ प्रणषािरी (Earthquake Alarm System)

* मयौसम परूषावानमुषान प्रणषािरी (Weather Forecast System)

ङ ) िसकथाइ मूलयथाङ्कन : 

• शिक्किे गगुि किषास रूम बनषाउने र शरद्षाथथीहरूिषाइवा जो््डने, गगुि किषास रूममषा िशैक्क सषामग्रीहरू 
रषाखने र शरद्षाथथीहरूिषाइवा तरसको प्ररोग गनवा शसकषाउने, शरद्षाथथीहरू शबच सषामग्रीहरू आदषानप्रदषान 
गनवा शसकषाउने, शकरज शनमषावाण गररी शरद्षाथथीहरूिषाइवा शदने, परररोजनषा कषारवाहरू गगुि किषास रूममषा 
रषाशखशदने र गनवा िगषाइवा तरसको मलूरषाङ्कन पशन तरहरी गररशदने,

• सथिगि अरिोकन भ्रमण गरषाउने, ररपोटवा िेखन िथषा प्रोजेकट रकवा  गरषाएर परररोजनषा कषारवाकषा 
आिषारमषा शरद्षाथथी मलूरषाङ्कन गनवा सकनहुुने छ ।

कक्षाः ७
विषयक षेत्ाः उद्ोग वय्षप्षर र वयिि्षय (एषेच्छिक खण्ड)      ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: ३०

पररचय : 

उद्नोगकनो िगगीकरण ( Classification of Industry )

नेपषाि सरकषार उद्ोग, रषाशणजर िथषा आपशिवा  ऐनको दफषा ३ अनसुषार उद्ोगिषाई उद्ोगको प्रकृशिको आिषारमषा 
शनमन  बमोशजम उतपषादनमिूक, ऊजषावामिूक, कृशष िथषा रनजनर, खशनज, परवाटन, सेरषा र शनमषावाण उद्ोगको 
रूपमषा रगथीकरण गरेको छ । 

१ उतपथार्नमूलक उद्नोगः

क) कोरषा मषाि रषा अिवा प्रिोशिि मषाि रषा खरे गइरहकेो मषािसषामषानको रषा अनर मषाि सषामषान प्ररोग रषा 
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प्रिोिन गररी मषािसषामषान उतपषादन गनने,

ख) जमबो रोिबषाट कशटङ्ग, शसिशटङ्ग, कनफेशकटङ्ग, परफोरेशटङ्ग, सरशुिङ्ग िथषा करषाशपङ्ग गररी 
िरषाररी फोटोग्षाशफक शफलम रोि िरषार गनने र ्परषाक गनने, 

ग) जमबो रोि आरषाि गररी कशटङ शसिशटङ आशद प्रशक्ररषा परूषा गररी शसनेमषाटोग्षाशफक शफलम, मशे्डकि 
िथषा औद्ोशगक एकसरे शफलम, ग्षाशफक आटवा शफलम, फोटोग्षाशफक पेपर उतपषादन गनने िथषा ्परषान केक 
बनषाउने उद्ोग । 

२) ऊजथा्दमूलक उद्नोगः 

जिस्षाेि, रषार,ु सयौरवािशक्त, कोइिषा, प्रषाकृशिक िेि, गरषँास, रषारो गरषँास िथषा अनर स्षाेिहरूबषाट ऊजषावा पैदषा 
गनने ।

३) कृिष ्त्था िनजनय उद्नोगः

मिूिः कृशष रषा रन पैदषाररमषा आिषाररि एकीकृि शकशसमकषा रेसम खिेरी िथषा रेिम उतपषादन, फिफूि खिेरी 
िथषा फिफूि प्रिोिन, पिपुषािन, ्ेडररी उद्ोग, कुखरुषा पषािन, मतसरपषािन, शचरषा खिेरी िथषा प्रिोिन, कफी 
खिेरी िथषा प्रिोिन, ज्डरीबटुरी खिेरी िथषा प्रिोिन, िरकषाररीकषा शबउशबजन उतपषादन, चरषाउ, िरकषाररी खिेरी रषा 
िरकषाररी प्रिोिन, नरषँा प्रशरशिद्षारषा शबरूरषा उतपषादन गनने उद्ोग - शटसरकुलचर ), शग्न हषाउस, मयौररीपषािन, मह 
उतपषादन, रबर खिेरी, फूि खिेरी िथषा उतपषादन, कबशुिरिरी रन, एग्ोफरेषरिरी आशद वररसषाशरक रन समबनिरी 
वररसषारहरू ।

•  कपषास खिेरी, कपषास र कपषासको शरउ उतपषादन िथषा प्रिोिन गनने,

•  वररसषाशरक रूपमषा गररने फिफूि िथषा नगद ेबषािरीको खिेरी,

•  वररसषाशरक रूपमषा गररने बेिबषँास िथषा शनगषािोको खिेरी र सोबषाट रसिहुरूको उतपषादन गनने कषारवा,

• परवाटन आरषास, मोटेि, होटेि, रेसटुरषँा, ररसोटवा, रिषाभि एजेनसरी, शसकइङ, गिषाइश्डङ्ग, रषाटर ऱरषाशफटङ, 
केरिकषार कम्पिेकस, पदरषात्रषा (रेिशकङ ), हट एरर वरषािशुनङ, ्परषारषा सेशिङ, गलफ कोसवा, पोिो, 
अश्षारोहण  (हसवा रषाइश्डङ) आशद वररसषारहरू ।

•  चलिषा कषाढ्ने वररसषार ।

•  रनसपशि उद्षान सथषापनषा, संरक्ण िथषा वररसथषापन ।

४  खिनज उद्नोगः

खशनज उतखनन रषा प्रिोिन गनने । 

५  पय्दटन उद्नोगः

• मनोरञजन पषाकवा  शनमषावाण िथषा सञचषािन गनने वररसषार,

• ग्षामरीण परवाटन,

• अनर सषाहशसक टुररजम वररसषार ।
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६ सेिथा उद्नोग :

रसि ुउतपषादन भनदषा सरेषा प्रदषान गरेर नषाफषा कमषाउने उद्दशेर रषाशखएको हुनछ । कषारवािषािषा र रकवा सप  छषापषाखषानषा, 
परषामिवा सेरषा, शजशनङ िथषा रेशिङ वररसषार, चिशचत्र वररसषार, शनमषावाण वररसषार, सषारवाजषाशनक परररहन 
वररसषार, फोटोग्षाफी, असपिषाि, नशसवाङ होम, शिक्ण एरम ् प्रशिक्ण संसथषा, हरषाई सेरषा, िरीि भण्डषार 
आशद वररसषारहरू । ढुरषानरी सेरषा, टेशिफोन सेरषा - सेििुर टेशिफोन, मषाेबषाइि टेशिफोन, पेशजङ टेशिफोन 
सेरषा) र टेशिशभजन प्रसषारण सेरषा, कम्परटुर सफटरेरर, शरद्िु िथषा उद्ोग, बैंक िथषा शरत्तरीर संसथषा, उद्ोग, 
होटेि, कषारषावािर भरन, िथषा आरषासरीर भरन आशदमषा सरुक्षा सेरषा, टेशिशभजनमषा प्रसषारण हुने टेशिड्षामषा, 
टेशिशफलम शरज्ञषापन, सरषासथर शिक्षा समबनिरी कषारवाक्रम,  शरशभनन  शफलम शनमषावाण िथषा प्रसषारण गनने ,मोटरकषार 
िथषा टेमपो आशद सरषाररी सषािन, रेश्डरो सटेसन ख्डषा गररी रेश्डरो प्रसषारण गनने, वररसषाशरक रूपमषा गररने पि ु
शचशकतसषा सेरषा, मषानर सरषासथरोपचषार समरनिरी ्डषावाइगनोशसटक सेरषा, सभषा सममिेन भरन सञचषािन, ढि िथषा 
फोहर मिैषा सङ्किन, खषानेपषानरी आपशूिवा, इनिन िथषा इनिनजनर गरषँास आपशूिवाको पषाइपिषाइन सञचषािन, 
गोदषाम रर िथषा भण्डषारण सञचषािन आशद  ।

७ िनमथा्दण उद्नोगः

• स्डक, पिु, रोपरे, रेलरे, रिशिबस, टनेि, आकषासे पिु  िथषा औद्ोशगक, वरषापषाररक एरम ्आरषास 
कम्पिेकस आशद शनमषावाण गररी सञचषािन गनने,

• अशफस एरम ्आरषास कम्पिेकस आशद शनमषावाण गररी सञचषािन गनने,

• सभषा सममिेन केनद्रको परूषावािषार शनमषावाण, वररसथषापन िथषा सञचषािन,

• ढि िथषा शनकषासको परूषावािषार शनमषावाण वररसथषापन िथषा सञचषािन,

• खषानेपषानरी पषाइप िषाइन आपशूिवा गनने परूषावािषारको शनमषावाण, वररसथषा िथषा सञचषािन,

• इनिन िथषा गरषँास आपशूिवाको पषाइप िषाइन ज्डषानको परषावािषारको शनमषावाण, वररसथषा िथषा सञचषािन,

• शसंचषाइको परूषावािषार शनमषावाण, वररसथषा र सञचषािन,

• ऊजषावा रर िथषा ऊजषावा प्रसषारण िषाइनको परूषावािषार शनमषावाण, वररसथषा र सञचषािन ।

सिरको आिषारमषा उद्ोगको रगथीकरण (CATAGORY OF INDUSTRY) औिोशगक वररसषार ऐनिे 
उद्ोगिषाई ररेि ुउद्ोग, सषानषा उद्ोग, मझयौिषा उद्ोग र ठुिषा उद्ोगको रूपमषा सथषापनषा गनवा पषाउने गररी शनमन 
अनसुषार  उद्ोगको सिर शनिषावारण गरेको छ :

१)  घरेलु उद्नोगः

दईु िषाख रूपैरषँासमम शसथर जेथषा भएकषा,  ५ शक . रषा . शरद्िु,् मोटर रषा श्डजि रषा पेरिोि रषा कु्र्डआरि 
इशनजन  िशक्त प्ररोग गरेर सञचषािन गनवा सशकने  कुटरीर  उद्ोगहरूिषाई ररेि ुउद्ोग भशन पररभषाशषि गररएको 
छ । जसिै : श्ममिूक, दिेको परमपरषा, किषा र संसकृशिसँग समबर् खषास शसप रषा सथषानरीर कचचषा पदषाथवा र 
सषािन पररचषािन गनने परमपरषागि रसि ुउतपषादन गनने उद्ोग, हषािे िषान, खटेु्ट िषान,  शसिषाइ- बनुषाइ, रषा्डरी, पषाखरी, 
ऊनरी गिैंचषा, पशसमनषा, ऊनरी पोसषाक, शसकमथी कषारवा, कषाठकषा किषातमक रसि ुउतपषादन, बषँास बेि र शनगषािो 
समबनिरी कषाम, प्रषाकृशिक रेिषाबषाट रसि ुउतपषादन, हषािे कषागज र तरसबषाट बनेको रसि,ु सनु, चषँादरी, शपत्ति, 
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िषामषा, शकमिरी पतथरिगषारिकषा शफिरीशगररी सषामषान, गहनषा, मशुिवा, भषँा्डषा आशद बनषाउने कषारवा, मह, चररुरी, 
अिैंचरी प्रिोिन, मषाटो, शचशनरषँा मषाटोबषाट भषँा्डषा बनषाउने कषारवा, छषािषा कषाट्ने, सकुषाउने ग्षामरीण ट्रषाशनङ 
र छषािषाकषा रसि ुउतपषादन गनने कषारवा, सनपषाट, बषाशबरो, चोरषा, हषा्ड शसङकषा किषातमक सषामषान उतपषादन, 
ढुङ्गषामषा कँुदरी बनषाइएकषा सषामषान, शचत्रकिषा, पयौरषा,  िपू, पिुिरी, खिेयौनषा उद्ोगहरू आशद  ।

२) सथानथा उद्नोगः   िरीन करो्ड रूपैरषँासमम शसथर जेथषा भएको उद्ोग ।

३) मझौलथा उद्नोगः िरीन करो्ड रूपैरषँाभनदषा बढरी दि करो्ड रूपैरषासमम शसथर जेथषा भएको उद्ोग ।

४)  ठुलथा उद्नोगः  दि करो्ड रूपैरषाँभनदषा बढरीको शसथर जेथषा भएको उद्ोग

 (स्षाेि http://dcsi.gov.np/post/view ? id =28)

उद्नोगकथा लथािग आिशयक पूिथा्दिथारहर :

रषािषारषाि, सञचषार, कचचषा पदषाथवा, शरद्िु, मषानब संसषािन आशद 

उद्नोग र वयथापथारकनो अन्तर समबनि :

उद्ोगिे रसि ुिथषा सेरषाको उतपषादनसँग समबशनिि कषाम गदवाछ भने वरषापषारिे उतपषाशदि रसि ुिथषा सेरषािषाई 
शरिरण गररी उपभोक्तषा समम पऱुरषाउने कषाम गरेको हुनछ । रसि ुिथषा सेरषा उतपषादनको उद्दशेर नै िरी रसि ुिथषा 
सेरषा उपभोक्तषासमम पऱुरषाएर शबक्री शरिरण गररी नषाफषा आजवान गनुवा रहकेो हुनछ भने वरषापषारिे तरो कषामिषाई 
सहज बनषाएको हुनछ । वरषापषाररक क्ेत्र  भनेको बजषार हुनछ । बजषारको मषागको आिषारमषा रसि ुिथषा सेरषाको 
उतपषादन, शरिरण र मलूर शनिषावारण समेि  गररएको हुनछ, आशद ।

बजषार :  सषामषानर अथवामषा बजषार कुनै सथषान हो जहषँा शरिषे सषामषान रषा सेरषाकषा शरके्रिषाहरू िरी सषामषान र 
सेरषाहरूको के्रिषाहरूसँग भट्ेन सकछन ्। बजषारमषा सषामषान िथषा सेरषाहरू सहज रूपमषा प्रषाप्त गनवा सशकनछ 
र  के्रिषा र शबके्रिषाको सरिनत्र रूपमषा सषामषान िथषा सेरषाको मोि मोिषाइ हुनछ ।

बजषाररीकरण : बजषाररीकरण भननषािे उतपषाशदि रसि ुिथषा सेबषाकषा समबनिमषा शरशभनन मषाधरमबषाट सबैिषाई 
सचूनषा रषा जषानकररी  शदने र  बजषारसमम अथरषा के्रिषासमम पऱुरषाउने कषाम हो ।

उतपषादन : कचचषा पदषाथवा, मषानब संसषािन िथषा प्रशरशिको प्ररोग गरेर शनशश्चि प्रशक्ररषा परूषा गररी रसिकुो शनमषावाण 
गनने कषारवा नै उतपषादन हो ।

भण्डषारण: उतपषाशदि रसि ुआरशरक प्रशक्ररषा परूषा गरे पशछ प्ररोग गनवाको िषाशग सरुशक्ि रूपमषा रषाखने कषाम 
। रसकषा िषाशग िरीि रर, शचसरषान केनद्र, गोदषाम रर, आशदको प्ररोग गररनछ । उतपषाशदि रसिकुो 
प्रकृशिअनसुषार फरक फरक प्रकृशिको भण्डषारण आरशरक हुनछ । 

वयिसथाय (Business) :  

वररसषार एउटषा रसिो प्रशक्ररषा हो जसमषा कुनै वरशक्त रषा संसथषािे  शनरशमि रूपमषा कुनै रसि ुिथषा सेरषाको 
उतपषादन रषा  शबक्री शरिरण गररी  अथयोपषाजवान गरेको हुनछ । वररसषारमषा  तरसिषा समपणूवा मषानररीर  शक्ररषाकिषापहरू 
पदवाछन ्जनु  रसि ुिथषा सेरषाको  उतपषादन एरम ्शरिरणकषा िषाशग गररएको हुनछ ।  सषामषानरि वररसषाशरकको 
उद्दशेर आफनो सेरषाद्षारषा समषाजको आरशरषाकिषा परूषा गररी िषाभ आजवान गनुवा रहकेो हुनछ । हषामरीिे हषाम्ो 
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आसपषासमषा हरेयौ भने  मषाशनसहरू आफनो जरीरन शनरषावाह गनवा रषा आर आजवान गनवा  कुनै न कुनै कषाममषा संिगन 
रहकेो  कसैिे शबरषामरी जषँाचकेो, कसैिे खिे बषाररीमषा कषाम गरेको, कसैिे शरद्षािरमषा अधरषापन गरेको, कसैिे 
पसि थषापेर सषामषान बेचकेो पषाउँदछयौ शिनै वररसषारकषा उदषाहरण हुन ्।

फषाइदषा : रोजगषाररी, आरआजवान, नषाफषा ,आरशरकिषाको पररपशूिवा ,जरीरन सिरमषा सिुषार, सेरषा गनने मयौकषा, 
मषानररीर समबनि शरसिषार आशद  ।

वयथापथार : सथषानरीर, रषाशषरिर, िथषा अनिरषावाशषरिर वरषापषार ।

वयथापथारकनो महत्ि :  

बैंक खथा्तथा : सरवासषािषारण वरशक्त रषा संसथषाको रकम जममषा गनवा बैंक िथषा शरत्तरीर संसथषािे समबशनिि वरशक्त 
रषा संसथषाको नषाममषा शरररण ख्डषा गररी खषािषा खोशिशदने र उनरीहरूको नषाममषा रकम रषाखन र शझकन पषाइने गररी 
दिषावा गररशदने कषारवा  नै बैंक खषािषा हो । अकयो अथवामषा बैंक खषािषा वरशक्त रषा संसथषाको एक प्रकषारको कषारोबषार 
शरररण हो ।  

बैक खषािषाको प्रकषारः   बैंक खषािषा शरशभनन प्रकषारकषा हुनछन ्। ररीमधरे चिनचलिरीमषा रहकेषा खषािषाहरूमषा चलिरी 
खषािषा, बचि खषािषा र मदु्दिरी खषािषा प्रमखु  हुन ्। आफुिे चषाहकेो समरमषा चषाहकेो जशि रकम एकै शदनमषा 
जशिसकैु पटक पशन रषाखन िथषा शझकन सशकने खषािषािषाई चलिरी खषािषा भशननछ । चलिरी खषािषामषा बचि गरेको 
रकममषा बरषाज पषाइदँनै । कषारषावािरहरूकषा िषाशग रो खषािषा बढरी उपरोगरी हुनछ । बचि खषािषामषा रकम जशि 
पटक पशन जममषा गनवा सशकनछ िर एउटषा शनशश्चि सरीमषाशभत्र रहरे मषात्र रकम शझकन सशकनछ । मदु्दिरी खषािषामषा ६ 
मशहनषा, १ रषवा, २ रषवा, ५ रषवा रषा सोभनदषा िरैे अरशिसममको एउटषा शनशश्चि समर अरशि िोकेर रकम जममषा 
गररनछ । सषामषानरिरषा रकम जममषा गरेको भकु्तषानरी अरशि समषाप्त नभई मदु्दिरी खषािषाबषाट रकम शझकन पषाइदँनै 
। मदु्दिरी खषािषामषा रकम जममषा गरेरषापि ्बरषाज पषाइनछ । रसै गररी पैसषाको िरैे आरशरक भएको अरसथषामषा 
मदु्दिरी खषािषामषा भएको रकमिषाई नै शििो रषाखरे उक्त रकमको नबबे प्रशिििसमम ऋण शिन पशन  सशकनछ ।

बैंककथा प्रकथार : 

केनद्ररीर बैंक मिुकुको सरयोचच बैंक हो । जसिे दिे भररको  मयौशद्रक िथषा आशथवाक शरकषासमषा उलिेखनरीर 
भशूमकषा शनरषावाह गदवाछ । मिुकुको मदु्रषा िथषा मयौशद्रक नरीशि िरषार गनने, शरदिेरी शरशनमर नरीशि बनषाउने, अनर बैंक 
िथषा शरत्तरीर संसथषाको शनरमन, शनररीक्ण िथषा सपुरररेक्ण गनने एक मषात्र सरयोचच बैंक केनद्ररीर बैंक हो । नेपषाि 
रषाषरि बैंक नेपषािको केनद्ररीर बैंक हो । कषामकषा आिषारमषा बैंकिषाई ३ रगवामषा शरभषाजन गररएको छः 

• केनद्ररीर बैंक 

• रषाशणजर बैंक 

• शरकषास बैंक 

बैंकमथा कथारनोबथार गर्था्द हुने फथाइर्थाहरः  

• बैंकमषा बचि गररएको रकम सरुशक्ि हुनछ, 
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• बैंकमषा बचि गनषावािे बचि रकम अनसुषारको बरषाज पषाइनछ ,

• आरशरक परेको बेिषामषा बैंकबषाट रकम शझकेर प।रोग गनवा सशकनछ, 

• बैंकमषा खषािषा भरो भने दिे रषा शरदिेबषाट पैसषा पषाउन रषा पठषाउन सशकनछ ,

• आरशरक परेको बेिषामषा बैंकबषाट ऋण शिन सशकनछ, 

• बैंक खषािषाबषाट सषामषाशजक सरुक्षा भत्तषा, पेनसन, ििब रषा सरकषारबषाट प।दषान हुने रकमहरू प्रषाप्त गनवा     
सशकनछ, 

• बैंक िथषा शरत्तरीर संसथषाको सेरषा शिने मषानछेिे एक ठषाउँबषाट अकयो ठषाउँमषा जषँादषा िरैे ठुिषाे रकम बोकेर 
शह््ँडन ुपददैन । शरशभनन ठषाउँमषा भएकषा बैंकहरूकषा िषाखषा रषा एशटएम मशेसनबषाट आरशरक रकम शझकन 
सशकनछ  रसररी पैसषा हरषाउने रषा िशुटने जोशखम कम गनवा सशकनछ  । 

स्ोिः https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2020/01/Bittiya_Saksharta_Sandarbha_Pustak_NRB.

क ) उदे्शय:  

• उद्ोग िषाशग आरशरक पनने परूषावािषारहरू, महत्र र आरशरकिषा बिषाउन,

• उतपषादन र भण्डषारणको पररभषाषषा शदन, आफनो ररमषा उतपषाशदि रसिकुो भण्डषारण र बजषाररीकरणमषा 
सहभषागरी हुन, 

• वररसषारकषा  शकशसमहरू र वररसषार सञचषािन गदषावा हुन सकने फषाइदषाहरू बिषाउन ,

• वरषापषारकषा शकशसमहरू महत्र र आरशरकिषाको बषारेमषा  बिषाउन,

• बैंक िथषा शरत्तरीर संसथषाकषा प्रकषारहरू र महत्र  बिषाउन बिषाउन ।

ख) ििषयिस्ुत :

उद्ोगको रगथीकरण िथषा परूषावािषारहरू, भण्डषारण र बजषाररीकरण, उद्ोग र वरषापषारको अनिरसमबनि, वरषापषार 
वररसषारकषा शकशसम िथषा फषाइदषा, बैंककषा प्रकषार, खषािषा, बैंकबषाट कषारोबषार गदषावा हुने फषाइदषा आशद ।

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :

 चषाटवा, पोसटर, िेख रचनषा, श्बरदृशर सषामग्री ।  

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथाप: 

• चषाटवा, पोसटर, िेख रचनषा आशदकषा आिषारमषा छिफि /  समहू कषारवा ,

• िेख रचनषा रषाचन छिफि िथषा अनिरशक्ररषा ,

• शरद्षािर ररपर रहकेषा उद्ोगहरूको वररसषारको  उदषाहरण छिफि गनने ,

• अरिोकन भ्रमण ।

ङ) मूलयथाङ्कन :

• ररेि ुउद्ोगको उदषाहरणसशहि पररचर शदनहुोस ्।

• भण्डषारण भनेको के हो ?

• वरषापषार कशि शकशसमकषा हुनछन ? सबै प्रकषारकषा वरषापषारको छोटो पररचर िेखनहुोस ्।
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• बैंक बषाट कषारोबषार गदषावा हुने ५ अोटषा फषाइदषाको सचूरी िरषार गनुवाहोस ्।

कक्षाः ७
विषयक षेत्ाः कृवष (एषेच्छिक खण्ड)                 ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: ३०

पररचयः

हषामरीिे रस कक्षामषा सथषानरीर फिफूि, िरकषाररी िथषा अननबषािरीमषा कसिषाकसिषा रोग िषागन सकछ ? 
सथषानरीरसिरमषा पषाशिने पिपुछरीमषा िषागने रोगहरू के के हुन ्? हषाम्षा अशभभषारकहरू सथषानरीर सिरमषा खिेुकषा 
कृषक समहूमषा आबर् हुदँषा के कसिषा फषाइदषा हुनछ ? हषामरीिे हषाम्ो शरद्षािर हषािषाशभत्र करेसषाबषाररी र फिफूि 
बगैचँषा शनमषावाण कसररी गनने भनने शसकी आफँै सहभषागरी भई शनमषावाण गनवा शसकने छयौ ँ।

क) उदे्शयः 

• सथषानरीर फिफूि, िरकषाररी िथषा अननबषािरीमषा िषागने रोगको सचूरी िरषार गनवा,

•  सथषानरीर सिरमषा पषाशिने पिपुछरीमषा िषागने रोगको सचूरी िरषार गनवा,

• सथषानरीर सिरकषा कृषक समहूमषा आबर् हुदँषा हुने फषाइदषा बिषाउन,

• शरद्षािर हषािषाशभत्र करेसषाबषाररी र फिफूि बगैचँषा शनमषावाण गररी सैर्षाशनिक र वरषारहषाररक ज्ञषान हषाशसि 
गनवा ।

ख ) ििषयिस्ुतः 

१) फलफूल, ्तरकथारी ्त्था अननबथालीमथा लथागने रनोगः  हषामरीिे ररमषा िगषाइएकषा शरशभनन 
शकशसमकषा सथषानरीर फिफूि िथषा िरकषाररीमषा शरशभनन शकशसमकषा रोगहरूिे सिषाउने गदवाछन ्
। जसिै :- फेद कटुरषा, रषािो कशमिषा, खमेु्, िशमरषा, ररटे् शकरषा, फयौजरी शकरषा झशुसशलकरषा, खपटे 
िगषारिकषा शकरषािे सिषाउन सकछ । जसकषा कषारण हुनपुनने उतपषादन हुन सकदनै । रसिषा रोगहरू 
समरम ैपशहचषान गरेर रोकथषाम गनवा सकेमषा रषाम्ो उतपषादन भई फषाइदषा शिन सशकनछ ।

• फलफूलमथा लथागने रनोगः  केरषाबषाररीमषा केरषाको थषाम ओइिषाउने रोग,गषानो कुशहने रोग, गरषारो, 
कोत्रे जसिषा रोगहरू दखेषा पदवाछन ्। अशमिषा फिफूिमषा कषािो धरषँासे, जरषा कुशहने,फेद कुशहने 
िगषारिकषा रोग िषागन सकछ, अमबषामषा पषाि सकेुर झररी बोट नै मनने ओइिषाउने रोग िषागदछ ।

• ्तरकथारीमथा लथागने रनोगः आिमुषा ्डढुरषा रोग, ऐजेरु, ओइिषाउने, दषाद े रोगहरू दशेखनछ । 
बनदषा, कषाउिरी, फूिगषाेभरी, ब्ोकषाउिरी,मिुषा, रषारो, सिगम िगषारिकषा फूिगषाेभरी समहूमषा 
्डषँाठ कुशहने रोग, नसषा कषािो भई कुशहने रोग िगषारिकषा रोगहरू दशेखन सकछ । कषँाक्रो, फसथी, 
शररयौिषा, करेिषा िगषारिकषा बषािरीमषा िषागने रोग थो्पिे खपटे, िषाहरी, रषािो खपटे फि कुहषाउने 
औसषािे आक्रमण गनवा सकछ । गोिभ्ेडषा, भनटषा, खसुषावानरीमषा ्डढुरषा रोग, ओइिषाउने रोग 
िगषारिकषा रोगहरू िषागन सकछ ।
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• अननबथालीमथा लथागने रनोगः  हषामरीिे िगषाइएकषा अननबषािरीमषा शरशभनन शकशसमकषा रोगहरूिे 
सिषाउँछन ् । िषानमषा ररटे्ट, गरषारो, पिेरो, खपटे, पषाि बेरुरषा िगषारिकषा रोगकषा शकरषाहरूिे 
सिषाउँछन ्। मकैमषा फेद कटुरषा,  खमेु् शकरषा, फयौजरी शकरषा, गरषारो, ्डढुरषा, कषािो पोके, रुगँषा 
्डषँाठ कुशहने िगषारिकषा रोग िषागदछ । गहुमँषा ्डढुरषा, खरैो शसनदरेु, पहेिँो शसनदरेु, कषािो पोके 
िगषारिकषा रोग िषागन सकछ ।

• पिुपछीमथा लथागने रनोगः  हषाम्षा गषाउँररमषा पषाशिएकषा पिपुछरीहरूमषा शरशभनन शकशसमकषा 
रोगिे सिषाउन सकछ । गषाईभैसँरीमषा िषागने रोग खोरेि, भरषागिेु, चरचरे, पेट फुलने, मषाहोिषा, 
पट्के, थनेुिो, भण्डषार फकवा ने िगषारिकषा समसरषाहरू दशेखन सकछन ् । कुखरुषामषा रषानरीखिे, 
कशकसश्डरोशसस (शदसषामषा रगि छेनने रोग), गमबोरो  (झोक्रषाउने), ब्डवाफि ुिगषारिकषा रोगहरू 
िषागन सकछ । 

२ )  स्थानीय स्तरकथा कृषक समूहः  कृशष पेसषामषा संिगन भई कृशष सषामग्री उतपषादनकषा िषाशग  
बनषाइकषा समहूहरू कृषक समहू हुन ्जसमषा आबर् भएर कषाम गदषावा एक आपसमषा सषाशम्परिषाको 
भषारनषाको शरकषास हुनछ । समहूमषा शमिेर कषाम गनषावािे सषामशूहक भषारनषाकषाे शरकषास हुनछ । आबर् 
कृषकहरूको आशथवाक सिर रशृर् हुनछ । समहूमषा कषाम गदषावा सहज हुने, शछटो गनवा सशकने, कुनै सङ्र 
संसथषाबषाट उपिबि हुने सहरोग िथषा अनदुषान मषाग गनवा सशजिो हुने, समसरषा भएमषा पशन िरुुनि 
सनुरुषाई हुने जसिषा फषाइदषाहरू हुनछन ्।

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः

चषाटवाहरू िथषा शभश्डरोहरू, अनिषाइन सषामग्रीहरू, मटेषाकषा्डवा, शचत्र िथषा िशसरर, शरद्शुिर श्वरदृशर सषामग्री, 
िषागन सकने रोगकषा नषामहरूको सचूरी, िेखरचनषा आशद ।

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

• परूवाज्ञषानकषा आिषारमषा शरद्षाथथीहरूिषाई समहूगि रूपमषा शरभषाजन गररी सथषानरीर सिरमषा उतपषाशदि 
फिफूि िथषा िरकषाररीमषा िषागने रोगहरूको सचूरी िरषार गनवा िगषाउने,

• समहूगि रूपमषा िरषार गरेको सचूरी प्रसििु गनवा िगषाउने,

•  िरषार गररी प्रसििु गरेको सचूरीमषा छिफि गररी थप जषानकषाररीकषा िषाशग सथषानरीर सिरमषा पिपुछरी पषािन 
फमवामषा क्ेत्र भ्रमण गरषाउने,

• समबशनिि शरज्ञसँग भटे गररी तरसकषा बषारेमषा थप जषानकषाररी शिने,

• सषामषानर िक्ण हरेेर के रोग रहछे भनरी भनन शरद्षाथथीिषाई पे्रररि गनने, (जसिै :- पषािमषा सेिो िबबषा 
दशेखन,ु ्ड्ुडरषा, पषािमषा रषािो िबबषा दशेखन,ु भषाइरसिे आक्रमण गरेको हुन सकने, पषाि खशुमचन,ु िषाहरी )

• परूवाज्ञषानकषा आिषारमषा शरद्षाथथीहरूिषाई समहूगि रूपमषा शरभषाजन गररी सथषानरीर सिरमषा पषाशिने 
पिपुछरीमषा िषागने रोगहरूको सचूरी िरषार गनवा िगषाउने,
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• समहूगि रूपमषा िरषार गरेको सचूरी प्रसििु गनवा िगषाउने,

•  िरषार गररी प्रसििु गरेको सचूरीमषा छिफि गररी थप जषानकषाररीकषा िषाशग सथषानरीर सिरमषा क्ेत्र भ्रमण 
गरषाउने,

• समबशनिि कृषक शरज्ञसँग भटे गररी तरसकषा बषारेमषा थप जषानकषाररी शिने,

• सषामषानर िक्ण हरेेर के रोग रहछे भनरी भनन शरद्षाथथीिषाई पे्रररि गनने, (जसिै :- पि ुझोक्ररषाउने, मखुबषाट 
रषावाि चहुषाउने,जररो आउने, खटु्टषाको खरु पषाकने, रषँास दषानषा नखषाने  खोरेि रोग, पछरीमषा शसउ्डो (गजरु) 
सशुनन,ु किैकिै शनिषा भषागहरू दशेखनछ, पछरीिषाई पखिषा िषागन,ु खटु्टषामषा स -सषानषा रगिकषा दषाग दशेखन ु
भएमषा – र्डवा फि,ु पिकुो थनु र फषँाचो सशुनन,ु दिु पँहिेो हुने अशनिममषा दिु नै नआउने - थनेुिो)

• आफनो बबुषाआमषा रषा आफनि कुन कुन कृषक समहूमषा आबर् हुनहुुनछ ? आबर् हुदँषा  समहूबषाट के 
के फइदषा हुदँो रहछे सो को बषारेमषा सोिरे िेखरे लरषाउन िगषाउने,

• लरषाइएको परररोजनषा कषारवा समहूमषा छिफि गररी आफुिे पशन थशपशदने, (जसिै – समहूमषा कषाम 
गदषावा सहज हुने, शछटो गनवा सशकने, एक आपसमषा सषाशम्परिषा बढ्ने,कुनै सङ्र संसथषाबषाट उपिबि हुने 
सहरोग िथषा अनदुषान मषाग गनवा सशजिो हुने, समसरषा भएमषा पशन िरुुनि सनुरुषाई हुने )

• फिफूि, िरकषाररी िथषा अनन र पिपुछरीमषा िषागन सकने सषामषानर रोगकषा बषारेमषा समबशनिि शरज्ञसँग भटेरी 
छिफि गरषाउनहुोस ्।

• शरद्षािर हषािषाशभत्र शरद्षाथथीिषाई छुट्टषाछुटै समहू बनषाई  करेसषाबषाररी र बगैचँषा शनमषावाण गनवा िगषाउने,

• आरशरकिषाअनसुषार गगुिमषा खोजरी गररी िेखन िगषाउनहुोस ्।

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः

• मयौशखक प्रश्ोत्तर गरषाउनहुोस ्।

• समहूमषा छिफि गररी िेखनकषा िषाशग प्रश् शदनहुोस ्।

• िर ुिशैक्क भ्रमणको रूपमषा कृशष फमवामषा रषा पिपुषािन गररएको सथषानमषा िगेर सरसथर र रोगरी शबरूरषा 
रषा पिकुो अरिोकन गरषाई सषामषानर रोगको पशहचषान गरे नगरेको अरिोकन गनुवाहोस ्।

•  आफनो ररमषा रषा शछमकेमषा के के खिेरी गररएको रषा के के पिपुछरी पषाशिएको छ शिनरीहरूमषा िषागने 
रोगहरूको नषाम शटपेर   लरषाउनहुोस ्।

•  कृषक समहूमषा आबर् हुदँषा हुने कुनै ५ ओटषा फषाइदषाहरू िेखनहुोस ्।

•  समहू बनषाई करेसषाबषाररी र बगैचँषा शनमषावाण गनवा िगषाउनहुोस ्र अरिोकन गनुवाहोस ्।

नोटः  लशषिक साथरी  ्री नमनूा लरि्ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लरि्ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी  पाठ््घणटा ३० मा आिारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी 
कदे लनद्रत लरि्ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।
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कक्षाः ८
विषयक षेत्ाः मह्षनगर पररचय                         ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २५

पाठ १: पञ्ीकरण रथा योजना

पररचयः

ननोटः वडामा गनु्णपनने पञजरीकिर (जनम, मतृ्,ु िसाइसँिाइ, लववाहिगा्तको ्ता्ण प्रलरि्ा)को प्रलरि्ा, सम्, शलुक 
तथा वडाको पञजरीकिर शािाको लवष्मा जानकािरी गिाउन सलकनछ । ्ोजना लनमा्णरको प्रलरि्ा, ढाँचा, सम् 
तालिका, प्रलरि्ा, उ्ाहिरहरूका िािदेमा िताउन सलकनछ ।

पाठ २: स्ानीय चुनाि
नोटः सथानरी् तहको चनुाव (उममद्े वािको ्ोग्ता, का ््णकाि, अलिकाि, अन्) िािदेमा िताउनदे । लनवा्णचनमा गित 
व्लक्त छान्ा हुन सकनदे िदेफाइ्ाहरू ्देिाएि ्िाि, िोभ ि भ्रममा नपिरी लवचाि गिदेि असि व्लक्तहरूिाइ्ण लवलभनन 
प्मा छानन प्रदेरित गनने । 

पाठ ३: शैक्क्क संस्ा 
नोटः लवलभनन लवश्वलवद्ाि्का कदे नद्ररी्, आङ्लगक, समिनिन प्राप्त क्ामपसहरू, अध्ापन हुनदे लवष्, भना्ण हुन 
चालहनदे ्ोग्ता आल्का िािदेमा िताउनदे ।

पाठ ४: सुरक्ा वनकाय
महानगि लभत्रका लवलभनन सिुषिा लनका्हरू (प्रहिरी, सदेना, सशस्त्र प्रहिरी, ट्रालफक प्रहिरी, नगि प्रहिरी) का िािदेमा  
िताउनदे ।

पाठ ५: यारायार 
सथि, हरषाई िथषा जि रषािषारषाि (िषामो दरुरीकषा गनिवर, बस पषाकवा , नगरबस, ट्रषाकसरी, ्ुडङ्गषा, जहषाज, क्ेत्ररीर 
शरमषानसथि आशदकषा बषारेमषा बिषाउने ।

क) उदे्शयः 

• शरद्षाथथीिे आफनो र्डषामषा पञजरीकरण गनने शरषर िथषा शिनिषाइवा दिषावा गनने समरको बषारेमषा बिषाउन,

• शरद्षाथथीिे सथषानरीर िहको रषाशषवाक रोजनषा िथषा बजेट िजुवामषाको बषारेमषा जषानकषाररी पषाउन,

• शरद्षाथथीिे सथषानरीर िहको चनुषार, असि उममदेरषारको चरन िथषा उममदेरषार हुन चषाशहने रोगरिषाको 
बषारेमषा बिषाउन ,

• शरद्षाथथीिे महषानगरमषा भएकषा िशैक्क संसथषाहरूको बषारेमषा बिषाउन,

• शरद्षाथथीिे महषानगरमषा भएकषा सरुक्षा संसथषाहरूको बषारेमषा बिषाउन ,

• शरद्षाथथीिे महषानगरको रषािषारषािको बषारेमषा बिषाउन ।
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ख) ििषयिस्ुतः

र्डषा कषारषावािर, र्डषा सेरषा केनद्र, वरषापषाररक केनद्र, सेरषा प्रदषारक सङ्रसंसथषाहरू, आशद ।

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः 

• गहृ मनत्रषािरको रषाशषरिर पररचर पत्र िथषा पञजरीकरण शरभषागको मषािहिमषा र्डषामषा हुने पञजरीकरण 
सेरषा (moha.gov.np), सथषानरीर िहको रषाशषवाक रोजनषा िथषा बजेट िजुवामषा शदगदिवान, पररमषाशजवाि 
संसकरण ,

• शनरषावाचन आरोगको रेब (election.gov.np) मषा रहकेो सथषानरीर शनरषावाचन शनदनेशिकषा ,

• महषानगरकषा िशैक्क संसथषाकषा नषामषारिरी,

• शरशभनन पत्रपशत्रकषा, बिेुशटन, पोसटर, पमपिेट आशद,

• सरुक्षा िथषा रषािषारषािकषा बषारेमषा जषानकषाररीमिूक सषामग्री,

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

• र्डषाबषाट प्रषाप्त हुने पञजरीकरण िथषा रोजनषा िजुवामषाको बषारेमषा जषानकषाररी गरषाउने,

• सथषानरीर शनरषावाचनको शरशरि पक्को बषारेमषा बिषाउने,

• प्रमखु िशैक्क संसथषाकषा बषारेमषा बिषाउने,

• सरुक्षा िथषा रषािषारषाि सेरषा प्रदषारक शनकषारको बषारेमषा बिषाउने,

• शनरषावाचन समबनिरी Simulation शक्ररषाकिषाप सञचषािन गनुवाहोस ्।

ङ ) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः

• प्रश्ोत्तर िथषा छिफिमषा सशक्ररिषाको आिषारमषा मलूरषाङ्कन गनने ।

• शरद्षाथथीिे र्डषाबषाट प्रदषान हुने सेरषाकषा बषारेमषा रषाखकेषा अशभवरशक्तको आिषारमषा मलूरषाङ्कन गनने ।

• शरद्षाथथीिे आतमशरश्षास िथषा सपटििषाकषा सषाथ प्रसििु गरे नगरेको अरिोकन गररी शसकषाइ उपिशबिको 
िेखषाजोखषा गनने ।

• छिफि िथषा भ्रमणमषा दखेषाएको सशक्ररिषा, कषारवा समपषादन, सहकषारषावातमक वररहषारकषा आिषारमषा 
मलूरषाङ्कन गनने ।

नोटः  लशषिक साथरी  ्री नमनूा लरि्ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लरि्ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी  पाठ््घणटा २५ मा आिारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी 
कदे लनद्रत लरि्ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।
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कक्षाः ८
विषयक षेत्ाः पयष्ि न                   ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २५

पररचय :
       पोखरषा अनिरषावाशषरिर सिरम ैपररशचि नेपषािको एक प्रशसर् परवाटकीर सहर हो । मधर पहषा्डरी क्ेत्रमषा अरशसथि 
पोखरषामषा न ि िरैे जषा्डो न ि िरैे गमथी र शकशसमको हषारषापषानरी पषाइनछ । पोखरषामषा शरश्कषा शरशभनन दिेहरूबषाट 
परवाटकहरू आउने गदवाछन ्। परवाटकहरूिषाई रषाम्ो सेरषा प्रदषान गनने उद्दशेरिे पोखरषामषा अनिरषावाशषरिर सिरकषा िषारे 
होटिहरू सञचषाशिि छन ्। पोखरषामषा परवाटकहरूको िषाशग आरशरक पनने रषािषारषाि, सरुक्षा,आरषास िथषा 
सथषानरीर पररकषार (Lodging, Fooding ) Banking प्रणषािरी, सञचषार, आफनो मषाग अनसुषार खषानषाको 
पररकषार परषावाप्त मषात्रषामषा उपिबि छ । िषािहरू, गफुषा, सेिरी नदरी, सरषाङकषाेट, कषाहु,ँ चषाइशनज गमुबषा जसिषा 
सथिहरूिे पोखरषा शसँगषाररएको छ ।  पैदिमषागवा, िषाशमवाक िथषा सषंासकृशिक सथि, रमणरीर हषारषापषानरी, सषाहशसक 
परवाटकीर खिे र सषँासकृशिक शरशरििषािे गदषावा रषाशषरिर िथषा अनिरषावाशषरिर रूपमषा आएकषा परवाटकहरूको मन 
पोखरषािे िोभरषाएको छ । पोखरषामषा परवाटन सेरषािषाई थप मरषावाशदि र वररशसथि बनषाउन महषानगरिे परवाटन 
शरकषासको परूषावािषारको िषाशग आफनषा कषारवाक्रमहरू सञचषािन गरररहकेो छ । 

     महषानगरद्षारषा सञचषािन गररएकषा प्रमखु कषारवाक्रमहरूमषा सरसफषाइ, स्डकबत्तरी, सरुक्षाको वररसथषापन, 
मनोरञजनसथि, पषाकवा , हषाइशकङ, रेिशकङ मषागवा आशद । ररबषास (Home Stay) सेरषा बषाट  दिेशभत्र िथषा 
बषाह्य मिुकुबषाट आउने परवाटकहरूिे, ससिो, सरवासिुभ र पषारररषाररक रषािषाररणमषा Lodging Fooding 
को सशुरिषा प्रषाप्त गरेकषा छन ्। ररबषास सेरषा उपिबि गरषाएकषा शरशभनन वरशक्त िथषा समहूहरूिे परवाटकहरूिषाई 
सशुरिषा उपिबि गरषाउनकुषा सषाथसषाथै आफूिे पशन आरआजवान गरेकषा छन ्। 

क) उदे्शय :

• पोखरषा अनिरषावाशषरिर रूपमषा एक परवाटकीर सहरको रूपमषा शचशनने आिषारहरू बिषाउन ,

• परवाटन वररसषारको िषाशग आरशरक प्रमखु परूषावािषारहरू बिषाउन ,

• परवाटन प्ररर्वानमषा पषाशिकषािे खलेनपुनने भशूमकषा बिषाउन, 

• ररबषासको महत्र िथषा रसिे आशथवाक र सषामषाशजक जरीरनमषा पषानने प्रभषारको बषारेमषा बिषाउन । 

 ख) ििषयिस्ुत : 

 पोखरषा एक परवाटकीर गनिवर, ग्षामरीण परवाटन र परवाटन वररसषार, परवाटन वररसषार शरकषासकषा िषाशग 
महषानगरिे खलेनपुनने भशूमकषा, ररबषासिे आशथवाक िथषा सषामषाशजक जरीरनमषा पषारेको प्रभषार ।

जसतै ः उ्ाहिरको िालग पाठ््रिमिदे तोकदे को लसकाइ उपिल्ि प्राप्त हुनदे गिरी लनमनअनसुािको लवष्वसत ुछनोट 
गिरी पठनपाठन का ््णिाई अगालड िढाउनहुोस ्। घििास सञचािक, प ््णटन व्वसा्रीिाई कषिाकोठामा आमनत्रर 
गनु्णहोस ् । घििास सदेवािाट उनरीहरूको आलथ्णक तथा सामालजक जरीवनमा पािदेको प्रभाव समिनिमा लवद्ाथथीसँग 
अनतिसंवा् का ््णरिम सञचािन गनु्णहोस ्। 
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ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी : 

       चषाटवा, िशसबर िेख िथषा अनर सनदभवा सषामग्री, परवाटन समभषारनषा, समसरषा र समषािषानकषा उपषार उशलिशखि 
चषाटवा, ब्ोसर, सचूनषा, पषाेसटर, टेबि एजेनसरीहरूको रेबसषाइट आशद ।   

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथाप :

• पोखरषािषाई अनिरषावाशषरिर रूपमषा एक परवाटकीर सहरको रूपमषा शचशनने आिषारहरू समबनिमषा छिफि 
िथषा अनिरशक्ररषा सञचषािन गनुवाहोस ्। 

• महषानगरपषाशिकषाद्षारषा पोखरषामषा परवाटन प्ररर्वानमषा खिेेको भशूमकषा समबनिमषा समभर भएसमम मरेर 
िथषा उप मरेरसँग शरद्षाथथीहरूिषाई भटे गरषाई प्रश् उत्तर र अनिररषािषावा सचूरीको मषाधरमबषाट सचूनषा 
सङ्किन गनवा िगषाई शरद्षाथथीहरूिषाई प्रशिरेदन िरषार गनवा िगषाउनहुोस ्। 

• पोखरषामषा परवाटन समभषारनषा, परवाटनमषा दखेषा परेकषा समसरषा र समषािषानकषा उपषार समबनिमषा श्वर, दृशर 
शचत्र िथषा ्डकुमनेरिरी प्रदिवान गररी शरद्षाथथीहरूिषाई बुँदषा शटपोट गनवा िगषाउनहुोस ्। 

• ररबषास सेरषा सञचषािक वरशक्ततरहरूिषाई कक्षाकोठषामषा आमनत्रण गररी उनरीहरूको आशथवाक िथषा 
सषामषाशजक जरीरनमषा पषारेको प्रभषार समबनिमषा अनिरसंरषाद सञचषािन गनुवाहोस ्। 

• परवाटन वरषारसरको िषाशग आरशरक परूषावािषार उशलिशखि चषाटवा िथषा सनदभवा सषामग्रीहरू शरद्षाथथीहरूिषाई 
अधररन गनवा िगषाई कक्षाकोठषामषा प्रसििु गनवा िगषाउनहुोस ्।  

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कन :

शरद्षाथथीहरूको शसकषाइ मलूरषाङ्कन गनवा शनमनअनसुषारकषा प्रश्हरू नमनूषाको रूपमषा मषात्र हुन ्। िपषाईहंरू आफनो 
अनकूुि र परररेिअनसुषार शरद्षाथथीको शरशरि क्मिषाको पशहचषान हुने गररी प्रश्हरू शनमषावाण गनवा सकनहुुने छ ।

• पोखरषािषाई अनिरषावाशषरिर परवाटकीर सहरको रूपमषा शचनषाउने आिषारहरू उलिेख गनुवाहोस ्। 

• पोखरषामषा महषानगरपषाशिकषाद्षारषा परवाटन शरकषासकषा िषाशग गरेको भशूमकषा समबनिमषा मरेर िथषा उप मरेर 
सँग गरेको अनिररषािषावा र प्रश्षारिरीको मषाधरमद्षारषा िरषार गरेको प्रशिरेदनकषा आिषारमषा शरद्षाथथीहरूको 
मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

• पोखरषामषा परवाटकबषाट आउन सकने समसरषा र समषािषानकषा उपषार समबनिमषा सनदभवा सषामग्रीको अधररन 
र शरशे्षणको आिषारमषा शरद्षाथथीहरूिे िरषार पषारेको बुँदषा शटपोट र प्रसििुरीकरणकषा आिषारमषा 
उनरीहरूको मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

• ररबषास सेरषािे सेरषा सञचषािकिषाई पषारेको सकषारषातमक प्रभषार समबनिमषा के्त्रभ्रमणबषाट प्रषाप्त अनभुर 
र शरद्षाथथीिे गरेको प्रसििुरीकरणकषा आिषारमषा मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्।

नोटः  लशषिक साथरी  ्री नमनूा लरि्ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लरि्ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी  पाठ््घणटा २५ मा आिारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी 
कदे लनद्रत लरि्ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।
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कक्षाः ८
जीिन उपयोगी सिप                   ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १८

 पररचयः 

जरीरन शनरषावाहकषा क्रममषा नभ ैनहुने शसपिषाई जरीरन उपरोगरी शसप भशननछ । शसपअनिगवाि सथषानरीर सिरमषा 
परमपरषादशेख हषािसमम शरशभनन सथषान र क्ेत्रमषा प्रचशिि शसपहरूिषाई संरक्ण गररी पसुिषानिरण गददै जषानपुदवाछ । 
जसको कषारण बषािक सहज रूपमषा जरीरन शजउन सफि हुनछ । रस एकषाइअनिगवाि सथषानरीर मलूर मषानरिषामषा 
आिषाररि सषामषाशजक अभरषासहरू गनवा र असि अभरषासहरूिषाई शनरनिरिषा शदन जो्ड शदइएको छ । तरसैगररी 
सथषानरीर सिरमषा रहकेषा परमपरषागि र आिशुनक प्रशरशिहरूको महत्र बिषाइ शिनरीहरूको खोजरी गररी प्ररोग गनवा 
सक्म िलुरषाइने छ । बषािबषाशिकषाहरूको सषामषाशजक समसरषा िथषा शरकृशिहरूको पशहचषान गररी उपरकु्त शनणवार 
शिन र शदन सकने शसप क्मिषाको समिे शरकषास गनने मिू ममवा रहकेो छ । 

द्वनद्व वयिस्थापन (Conflict Management)

द्नद्को िषाशबदक अथवा झग्डषा, मनमटुषार, मनोमषाशिनर हो । कुनै शरषर रषा प्रसङ्गमषा रहने फरक मििषाई 
कषारवासथिमषा शरशभनन रूपमषा प्रसििु िररकषा नै द्नद् हो । द्नद् शरिषेिः स्ोि र सषािनको अपरषावाप्तिषा रषा शिनको 
अशररेकी शरिरण, अशिकषारको असपटििषा सरोकषाररषािषा वरशक्त रषा समहूको वरशक्तगि रषा सषामशूहक दबषाबको 
शसथशिमषा शसजवानषा हुनछ । अभषार, कुणठषा, इषरषावा जसिषा नकषारषातमक अरसथषामषा मिूरूपमषा द्नद्को शसजवानषा हुने 
भए िषापशन द्नद् परररशिवाि संसकषार, मषानरिषा र शरचषारको उपज पशन हो ।

•	 सङ्गठनषातमक शरकषासको दृशटिकोणिे द्नद् शसजवानषातमक िशक्त हो ।

•	 द्नद् मलूर र िक्र शबचको रसिपुरक असङ्गििषाको शसथशि हो ।

•	 अरूको िक्र प्रषाशप्तमषा जषानषाजषान हसिक्ेप गनने आचरण हो ।

•	 द्नद् सङ्गठनको हकमषा मषात्र नभई समषाजको िषाशग अरसमभषाररी रोग हो ।

•	 रसिो रोग सकषारषातमक पररशसथशिको शनमषावाणिफवा  केशनद्रि हुन ुपदवाछ ।

•	 परररशिवाि मलूर, मषानरिषा, शरचषार, संसकषार र पर्शिको पररदृशरमषा वरशक्तगि, सषामशूहक िथषा 
सषाङ्गठशनक अशिपतर, रचवाश् रषा प्रभषार रषाखने क्रममषा दशेखने प्रशिद्शनदिषा नै द्नद् हो ।

िथारणथाग्त रपबथाट हेर्था्द

•	 मषानरिषास्तरीहरूको दृशटिमषा द्नद् समषाज संसकृशिकषा शबचको शरभदे हो ।

•	 अथवािषास्तरीकषा मिषानसुषार द्नद् दिुवाभ स्ोिहरूको बषँा्डफषँा्डमषा हुने प्रशिसपिषावाको उपज हो ।

•	 मनोरेत्तषाहरूको िषारणषामषा द्नद् सषामशूहक र वरशक्तगि शहिको पररशिमषा रहकेो शरभदे हो ।

•	 रषाजनरीशिज्ञको िषारणषामषा रषाजनरीशिक सोचमषा शभननिषा नै द्नद् हो ।

रसररी द्नद् मिू रूपमषा मषानररीर मलूर र मषानरिषासँग समबशनिि वररसथषापकीर समसरषा हो र रसिषाई 
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समषाज, सङ्गठन र वरशक्तको उननशिकषा शनशमत्त वररसथषापन गररन ुपदवाछ । Fruz Standford कषा अुसषार 
द्नद्,वरशक्तहरू रषा समहूको शबचमषा हुने सषंासकृशिक, सषामषाशजक, रषाजनरीशिक र आशथवाक सरषाथवा, दृशटिकोण रषा 
बझुषाइको शभननिषाको कषारणिे शसशजवाि अरसथषा हो । समषाज, सङ्गठन र वरशक्तमषा दशेखने द्नद्हरूिषाई दईु 
प्रकषारबषाट शरशे्षण गनवा सशकनछ ।

द्वनद्वकथा स्थाे्तहरः मिूिः द्नद् रैरशक्तक सोच िथषा आरशरकिषा िथषा शिनको उपरोग एरं प्रषाशप्तको शबचमषा 
रहकेो असमषानिषाको शसजवानषा गरेको अरसथषा हो । िसथवा वरशक्त, समहू रषा सङ्गठनको आरशरकिषाहरू सहरी 
रूपमषा पररपशूिवा नहुदँषा द्नद् शसजवानषा हुनछ । वरशक्त, समहू रषा सङ्गठनको आरशरकिषा िथषा सोचको पररपशूिवाकषा 
शनशमत्त शरशभनन पक्हरू शजममरेषार हुनछन ्। शिनै पक्हरू नै रषासिरमषा द्नर्कषा कषारक ित्रहरू मषाशननछन ्।  

क. वयितिग्त सनोच र िथारणथाकनो स्तरः

•	 वरशक्तगि भदेभषारको शसथशि र अरसथषा,
•	 नरनू सहनिरीििषा,
•	 वरशक्तगि पषृ्ठभशूम (आशथवाक, सषामषाशजक िथषा पषारररषाररक),
ख. अप्रिथािकथारी ्त्था अपयथा्दप्त सञचथार प्रणथालीः

•	 Feedback (पषृ्ठपोषण) को कमरी
•	 असमझदषाररी,
•	 आिोचनषा/प्रिसंषा
•	 झटुषा शरररण, सचूनषा
•	 सचूनषा प्ररषाहको िररकषा र ििैरी,
•	 शरपररीि अथवा शदने िबदको प्ररोग, आशद ।
ग. ससं्थाग्त सरंचनथाकनो अिनिचि्त्तथा र स्नो्त एिम ्सथािनकनो अप्रिथािकथारी िि्तरण प्रणथाली

•	 शरिषेज्ञिषा र रसको उपरोग,
•	 स्षाेि र सषािनको उपिबििषा र रसको नरषाशरक शरिरण प्रणषािरी,
•	 शजममरेषाररीको मषात्रषा र शकशसम,
•	 परुसकषार र दण्ड प्रणषािरी आशद ।
घ. कथाय्द प्रिक्रयथामथा रहेकनो असपष्ट्तथा र कमीः

•	 कसररी र के कषाम गनने भनने शद्शरिषा,
•	 उद्दशेर र िक्रमषा असपटििषा,
•	 समसरषा समषािषान प्रशिको दृशटिकोण,
•	 कुनै शरषर उपरको शभनन समभषावरिषा,
•	 सचूनषाको स्ोिको शभननिषा आशद ।
ङ. िितिकनो प्रयनोग र िििरणमथा रहेकनो पृ् क्तथा

•	 िशक्तको असमषान पहुचँ,
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•	 िशक्तको प्ररोगमषा रहकेो पथृकिषा,

•	 रगथीर र क्ेत्ररीर भदेभषार,

•	 पशहचषानको अभषार ।

द्वनद्वकथा प्रकथारहरः

सङ्गठनमषा द्नद् शरशभनन रूप र अरसथषामषा प्रकट हुने रथषावाथिषािषाई मधरेनजर रषाखदषा द्नद्िषाई शनमन रूपमषा 
रगथीकरण गनवा सशकनछ ।

वयितिग्त स्तरकनो द्वनद्वः

वरशक्त, वरशक्तमषा प्रशिसपिषावातमकिषाकषा कषारण शसजवानषा हुने द्नद्िषाई वरशक्तगि सिरको द्नद् भशननछ । वरशक्तगि 
अशभटि परुषा गनने सन्दभमषा दशेखने रषािषा पषार गनने क्रममषा रस प्रकषारको द्नद् शसजवानषा हुनछ । सषाथै वरशक्तगि 
उतपे्ररणषाकषा औजषारहरूको सहज प्रषाशप्तिषाई सगुम बनषाउन रस प्रकषारको वरशक्तगि सिरको द्नद् शसजवानषा हुन 
पगुदछ ।

वयितिग्त द्वनद्वकथा लक्षणहरः

•	 कषारवाप्रशिको बेरषासिषा,

•	 प्रशिसपिथीको वरशक्तगि आचरण र कषारवाििैरीको सकू्म शरशे्षण,

•	 आतमकेनद्ररीि वररहषार,

•	 प्रशिसपिथी परषाशजि गनने रणनरीशिहरूको अरिमबन आशद ।

वयितिग्त द्वनद्वकथा कथारणहरः

•	 वरशक्तगि आकषाङ्क्षा, सोच, प्ररशृत्त, वररहषार एरम ्दक्िषामषा दशेखने शरशरििषा, स्ोि र सषािनहरूको 
नरनू उपिबििषा,

•	 रशृत्त शरकषास र उतपे्ररणषाको नरनू अरसर,

•	 असपटि कषारवा समबनि,

•	 सञचषार समपकवा मषा दशेखने अररोि,

•	 उद्दशेरमषा शरशरििषा,

•	 वरशक्तगि महत्रकषाङ्क्षाको िरीव्रिषा आशद ।

क) उदे्शयः

• सथषानरीर मलूर, मषानरिषामषा आिषाररि सषामषाशजक अभरषास प्रदवािन गनवा ,

• द्नद् भनेको के हो र रसको वररसथषापन कसररी गनवा सशकनछ सो बषारेमषा बिषाउन,

• सथषानरीर टोि शछमकेमषा शसशजवाि मनमटुषाब रषा सषामषानर झझैग्डषा मेिशमिषापकषा उपषार बिषाइ शनरषाकरण गनवा,

• नैशिक शरकषासमषा सहरोग पऱुरषाउने सथषानरीर समदुषारमषा भए असि अभरषासहरूिषाई शनरनिरिषा शदन ,

•  सथषानरीर ज्ञषान शसप र प्रशरशिहरूको महत्र बिषाउन र तरसको खोजरी गररी प्ररोग गनवा, 

• सषामषाशजक समसरषा िथषा शरकृशिहरूको पशहचषान गररी उपरकु्त शनणवार शिन र शदन ।
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ख) ििषयिस्ुतः

चररत्र शनमषावाण बोशिने शरषर नभएर वररहषारमषा प्रदवािन गररने शरषर हो । आतमशरश्षास सद्षार र समपवाणबषाट 
चररत्रको शनमषावाण र शरकषास हुनछ । द्नद्िे समषाजिषाई शरकृि बनषाउँछ । असि सोचषाइ र वररहषारिे मषाशनसको 
चररत्र अनकुरणरीर पशन बनन पगुछ । रसकषा िषाशग स-सषानषा पषात्र र प्रसङ्ग पशन पे्ररक हुन सकदछन ्। (कुनै 
असि पषात्रको उदषारणरीर जरीरनरी बिषाउनहुोस)् सथषानरीर सषामषाशजक संसथषा, प्रशरशि रहकेो सथषान आशद । अनर 
शरषररसििुषाई पशन रसिषा प्रकषारकषा कथषा कहषानरी संरषाद िरषार गररी छिफि गरषाउनहुोस ्। 

ग) िसकथाइ सथामग्ीहरः

 चषाटवा, पषाेसटर, शचत्र, श्वरदृशर सषामग्रीहरू ्डकुमनेरिरी नरजूशप्रनट 

घ)  समिथािि्त िक्रयथाकलथापहरः 

• कक्षाको  सरुूमषा शसकषारूहरूिषाई द्नद् रषा िनषारको बषारेमषा केहरी प्रश्हरू गनुवाहोस ् जसिैः द्नद् रषा िनषार 
भनेको के हो ? द्नद् रषा िनषार शकन हुनछ ? िनषार रषा द्नद्कषा बेिषा हषामरी के गदवाछौं ? रषा सोचदछौं ?  
िनषार रषा द्नद् नबढोस ्भनेर हषामरीिे के के प्ररषास गरेकषा छौं ? रषा गनवा जरूररी छ ?

• सहभषागरीबषाट आएकषा उत्तर रषा शरचषारहरूिषाई बुँदषागि रूपमषा सेिोपषाटरी रषा कषािो पषाटरीमषा शटपोट गददै 
जषानहुोस ्।

• सहभषागरीसँग छोटो मशसिषक मनथन गररसकेपशछ कुनै पशन द्नद् रषा िनषार वररसथषापन गकषावा िषाशग थप 
पषृ्ठपोषण आरशरक भएमषा शिक्किे सहजरीकरण गनुवाहोस ्।

• मषाशथको शरषररसिमुषा शदएको नमनूषा जसिै अनर पषात्र रषा शरषरहरूसँग समबशनिि कथषा जरीरनरीको 
मषाधरमद्षारषा सथषानरीर मलूर मषानरिषामषा आिषाररि भई असि चररत्रिे मषानर जरीरनमषा पषानने प्रभषारहरू 
मनन गररी सोहरी बमोशजमको वररहषार प्रदिवान गनवा िगषाउनहुोस ्। 

•  तरसै गररी चषाटवाको मषाधरमद्षारषा शनरमहरूको पषािनषा, सषामषाशजक कषारवामषा सहभषागरी, शरपद ्वररसथषापन, 
द्नद् वररसथषापन, क्मिषाको पशहचषान, शनष्ठषापणूवा कषारवा, शरनररी, क्मषािरीि, शरश्सनरीर वरशक्त बनन, सबै 
शनरनत्रण, समषािोचनषातमक सोच र शरचषारको सञचषार गनने जसिषा सथषानरीर अभरषासहरू आजवान गररी 
नैशिक शरकषासमषा सहरोग पऱुरषाउने कषारवाकषा बषारेमषा छिफि गरषाउनहुोस ्।

•  कक्षा शिक्णकषा क्रममषा शचत्र रषा पषाेसटरको मषाधरमद्षारषा बषािबषाशिकषाहरूकषा िषाशग पे्ररणषाको स्ोि 
असि वररहषारमषा सररीकृशि प्रदषान गनवा, नैशिक अनभुरहरूको सषाझदेषाररी जसिषा अभरषासहरूिषाई 
छिफिद्षारषा वरषाखरषा गनुवाहोस ्। 

•  श्वरदृशर सषामग्रीको प्ररोग गददै सथषानरीर ज्ञषान शसप र प्रशरशिको महत्रको बषारेमषा छिफि गरषाउनहुोस ्।

•  आिशुनक ज्ञषान र शसप अनिगवाि एशटएम, फषाेटोकपरी, फरषाकस, सकरषाशनङ, मशलटशमश्डरषा, शभश्डरो मिे 
जसिषा प्रशरशिको बषारेमषा छिफि गरषाउनहुोस ्। 

•  मषाशथ उशलिशखि ज्ञषान प्रशरशिहरूको प्ररोग कसररी गनने भनने बषारे सपटि गररशदनहुोस ्। 

•  मषाशथ उशलिशखि प्रशरशिहरूको प्ररोग कषारवाकषा िषाशग समबशनिि शरषरकषा शरज्ञिषाई आमनत्रण गररी 
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रषा समबशनिि सथषानमषा िशग प्ररोगषािमक शरशि द्षारषा सपटि गररशदनहुोस ्।

• नरजु शप्रनटको प्ररोग गददै सचूनषा िथषा सञचषार प्रशरशिको प्ररोग गदषावा अपनषाउन ुपनने आचषारसंशहिषाको 
पररपषािनषा समबनिमषा छिफि गरषाउनहुोस ्। 

• शभश्डरो एरम ्शचत्रको मषाधरमद्षारषा आफनो समदुषार रषा क्ेत्रमषा रट्ने बषािरषाैन दवुरवारहषार, रयौन दरुषाचषार,  
बषािश्म, छुरषाछुि, बषािशररषाह, िैङ्शगक शरभदे जसिषा सषामषाशजक समसरषाहरूबषाट सरुशक्ि रहन 
अरिमरन गररने सरुक्षाकषा उपषारहरू अरिमबन गनने िररकषाहरूको बषारेमषा छिफि गरषाउनहुोस ्। 

• मषाशथ उशलिशखि सषामषाशजक समषाचषारहरूबषाट बचन िपषाईिें के कसिषा सषारिषानरी अपनषाउन ुहुनछ भनने 
प्रश्िषाई मधरनजर गददै परररोजनषा कषारवा िरषार गनवा िगषाउनहुोस ्। 

•  शरद्षाथथीहरूिे िरषार गरेकषा परररोजनषा कषारवािषाई पषािैपषािो कक्षामषा प्रसििु गनवा िगषाउनहुोस ्र थप 
कुरषाहरू बो्डवामषा िेशखशदनहुोस ्। 

• रसिषा समसरषाहरूको नरनूरीकरण गनवा ऱरषािरी, सभषा, अनिरशक्ररषा र शरद्षाथथीहरूिषाई सषामषाशजक 
शनरमहरूको पषािनषा गनुवापनने कुरषामषा जो्ड शदनहुोस ्। 

• सथषानरीर परररिमेषा होम सटे (रररषास) िे परवाटकिषाई गनने मषान सममषान, गरीि र मयौशिक नतृर प्रसििु, 
भजन जसिषा कषारवाक्रमको बषारेमषा छिफि गनुवाहोस ्र होम सटेमषा अशिशथ सतकषार कसररी गररनछ भनने 
कुरषा छिफि गनुवाहोस ्। 

• प्रभषारकषाररी सचूनषा र शनणवारमषाफवा ि सथषानरीर सिरमषा आइपनने झझैग्डषा िथषा द्नद् वररसथषापन कसररी गनवा 
सशकनछ भनने कुरषा छिफि गरषाउनहुोस ्रसिषा कषारवामषा िपषाईकंो भशूमकषा कसिो रहनछ भनने बषारे सपटि 
गररशदनहुोस ्।

ङ ) िसकथाइ मूलयथाङ्कन : 

• सथषानरीर मलूर मषानरिषामषा आिषाररि सषामषाशजक अभरषासहरूको सचूरी िरषार गनुवाहोस ्। 

•  सथषानरीर समदुषारमषा भएकषा असि अभरषास प्ररोग गरे नगरेको अरिोकन गररी मलूरषा््डकन गनुवाहोस ्।

• द्नद्िे समषाजको आशथवाक र सषामषाशजक  क्ेत्रमषा के कसिो प्रभषार पषादवाछ ? उलिेख गनुवाहोस ्। 

• सथषानरीर ज्ञषान र प्रशरशिको महत्र र प्ररोग िेखनहुोस ्।
महत्र प्ररोग

कुनै सथषानरीर परररेिमषा रट्ने सषामशजक समसरषा र तरसबषाट बचने सरुशक्ि उपषार र सषारिषानरीकषा िषाैिररकषाकषा 
बषारेमषा परररोजनषा कषारवा मषाफवा ि गनवा िगषाउनहुोस ्। समभर भएसमम Rubric बनषाएर मलूरषा््डकन गनुवाहोस ्।

नोटः  लशषिक साथरी  ्री नमनूा लरि्ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लरि्ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी  पाठ््घणटा १८ मा आिारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी 
कदे लनद्रत लरि्ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।
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कक्षाः ८
विषयक षेत्ाः सम्ष्षि पोखर्ष र प्रविसि                   ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: ३०

पररचयः
 बैंशकङ क्ेत्रमषा प्ररोग हुने सरचषाशिि उपकरणहरू जसिैः ATM Machine, MICR check scanner 
(अशरलिो कक्षामषा पररचर मषात्र रषाशखएको), Cash Counting Machine (Banknote Counter or 
Bill Counter), e-Banking, रसको जोशखम र सषारिषानरी, Mobile Banking, Internet, Banking, 
Digital Wallet को प्ररोग, फषाइदषा, जोशखम र सषारिषानरी, अनिषाइन शकनमिेको अरिषारणषा, फषाइदषा, 
बेफषाइदषा िथषा समभषाशरि बदमषासरीहरू (Possible Frauds), नगदरशहि भकु्तषानरी (Cashless Payment), 
Digital wallets (names only), Debit & Credit cards, tap to pay enabled cards, QR 
(Quick Response) Code, NFC (Near Field Communication) tag, सरुक्षा करषामरेषा (CCTV 
र IP Camera) र रसको िथरषाङ्क भण्डषारण गनने  DVR (Digital Video Recorder) र NVR 
(Network Video Recorder) को पररचर र बिग शनमषावाण अनिगवाि एजबुिगको पररचर शरषररसि ु
रहकेो पषाठको संरचनषा गररएको छ । 
बदशिँदो समरअनसुषार मषाशनसको जरीरन ििैरी पशन परररिवान भएको छ । शरगिमषा दशैनक प्ररोगमषा आउने ननु 
शकननको िषाशग हप्तयौकँो रषात्रषा गनुवापनने बषाधरषातमक पररशसथशि परररिवान भएर आज कोठषा शभत्रै बसेर गररएको 
सषानो प्रशरशि प्ररोगिे शरिषाशसिषाकषा रसि ुसमिे ढोकषामषा नै आइपगुने परररेि बनेको छ । प्रशरशिको प्ररोग 
गनवा जषाने दशैनक जरीरन रषापन अतरनि सहज र सरि हुने र नजषानेको अरसथषामषा जोशखम हुने अथषावाि ठुिषाे 
हषानरी नोकसषानरी बेहोनुवा पनने हुन सकछ । तरसैिे आजको पसुिषािषाइवा समरमषा नै शजममरेषार र समषाटवा बनषाउनको 
िषाशग परररशिवाि र पररमषाशजवाि बैंशकङ प्रणषािरी, शकनमिे प्रणषािरी िथषा सरुक्षा प्रणषािरीसँग सषाक्षातकषार गरषाउन 
रस पषाठको उशलिशखि संरचनषा गररएको हो ।
आफूिे शसकेकषा, रचनषा गरेकषा र िरषार गरेकषा सषामग्रीहरूिषाइवा शरश्वरषापरी रूपमषा प्रकषाशिि गनने क्मिषा शरकषास 
पशन आजकषा शरद्षाथथीहरूको आरशरकिषा भएको िथरिषाइवा सररीकर गररी बिग शनमषावाण अनिगवाि एजबुिगिषाइवा 
पषाठमषा समषारेि गररएको छ ।
क) उद्दशेरः रो पषाठिे शसकषाइमषा शनमनषानसुषारको शसकषाइ उपिशबि हषाशसि हुने उद्दशेर रषाखकेो छ ।
• १ Banking क्ेत्रमषा प्ररोग हुने प्रशरशिको पररचर शदन, रसको महत्र बिषाउन, 
• e-Banking अनिगवाि Mobile banking, internet banking को पररचर शदन, रसको जोशखम र 

सषारिषानरीकषा बषारेमषा बिषाउन
• Digital wallet, Online shopping िथषा Cashless भकु्तषानरीको पररचर, शरनरीहरूसँग समबशनिि 

रिवामषान प्रशरशिहरू, शरनरीहरूको प्ररोगिे हुने जोशखम, फषाइदषा र बेफषाइदषाकषा बषारेमषा भनन ,
• Security Camera को आरशरकिषा र प्ररोग क्ेत्रको पशहचषान गनवा िथषा महत्र बिषाउन ,
• एजबुिगको पररचर शदन, एजबुिगमषा आफनो बिग बनषाउन र प्ररोग गनवा ।
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ख) ििषयिस्ुतः
बैंशकङ क्ेत्रकषा हषा्डवाररर र सफटरेरर प्रशरशि, अनिषाइन शकनमिे र रसको प्रशक्ररषा, सषामषाशजक सरुक्षा 
प्रणषािरीअनिगवाि सरी.सरी.टरी.भरी. करषामरेषाको प्ररोग र बिग शनमषावाण 
ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः
अनिषाइन सषामग्रीहरू, श्वरदृशर सषामग्रीहरू, मषाेबषाइि, इनटरनेट, लरषापटप रषा ्ेडसकटप कम्परटुर
घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापहरः
• बैंशकङ क्ेत्रमषा प्ररोग हुने ATM Machine, Note Counting Machine, Check Processing 

Machine (MICR) को पररचर, शरनरीहरूको कषारवाको बषारेमषा शसकषाउने, रसकषा सषाथै बैंकहरूमषा 
प्ररोग हुने अनर हषा्डवाररर सषािनहरू कम्परटुर, सकरषानर, शप्रनटर, फोटोकपरी मशेसन, फरषाकस, ससुम 
शनगरषानरीकषा उपकरणहरू (Surveillance Equipment) जसिै सरी.सरी.टरी.भरी. करषामरेषा, मटेि 
श्डटेकटर आशदको सचूरी बनषाउन िगषाउने । 

•  बैशकंङ सेकटरमषा प्ररोग हुने सफटरेररअनिगवाि ग्षाहक सेरषाकषा िषाशग प्ररोग हुने सेरषाहरूसँग समबशनिि 
सफटरेररहरूको मषात्र अधरषापन गरषाउने । जसिैः किषाउ्ड बैंशकङ अनिगवाि इनटरनेट बैंशकङ, मषाेबषाइि 
बैंशकङको शरसििृ जषानकषाररी गरषाउने । समषाटवा बैंशकङकषा एपहरू दखेषाएर प्ररोग शरशिहरूको बषारेमषा 
सहजरीकरण गनने । रसमषा हुन सकने जोशखम िथषा फ्र्डमषा अपनषाउन ुपनने सषारिषानरीकषा बषारेमषा छिफि 
गरषाउने, अनिर शरषर समबनििषाइवा जो््डद ैशरज्ञषान प्रशरशि शरषरमषा समषारेि सषाइबर अपरषाि शरषरको 
पनुरषारशृत्त  इवा.बैंशकङमषा सचिे हुनकषा िषाशग गरषाउने ।  रषाषरिबैंकिे फ्र्ड वररसथषापनकषा िषाशग बैंकहरूिषाइवा 
गरेको शनदनेिनहरूकषा बषारेमषा पशन जषानकषाररी गरषाउने ।

•  ्ेडशब्ड र के्रश्डट कषा्डवाको पररचर शदने । शरनरीहरू शबचको समषानिषा र शभननिषाको बषारेमषा शरद्षाथथीहरूिषाइवा 
बझुषाउने, रसको प्ररोग र प्ररोगमषा बैंकहरूिे प्रदषान गनने फरक फरक सशुरिषाको बषारेमषा उदषाहरणसशहि 
जषानकषाररी गरषाउने । ररी बषाहके Tap to pay प्ररोजनको िषाशग प्ररोग हुने टपअप कषा्डवाहरूको पररचर 
शदने ।

•  अनिषाइन शकनमिेको अरिषारणषा र पररचर गरषाउने, रसबषाट हुने फषाइदषाकषा िथषा हुन सकने ठगरीकषा 
बषारेमषा छिफि गरषाउने, नेपषािमषा िथषा सथषानरीर सिरमषा प्रचशिि अनिषाइन शकनमिेमषा संिगन सेरषा 
प्रदषारकहरूको उदषाहरणहरू शदने, अनिषाइन सेरषा प्रदषारककषा रेबसषाइट खोिरी अनिषाइन सशपङको 
प्रशक्ररषा दखेषाइशदने

•  नगद रशहि भकु्तषानरीको अरिषारणषा र पररचर शदने, रसबषाट हुने फषाइदषा, रसकषा जोशखमहरू र 
सषारिषानरीकषा बषारेमषा वरषापक छिफि गरषाउने । नगद रशहि भकु्तषानरी अनिगवाि शनमन शरषररसि ुसमषारेि 
गननेः

१) श्डशजटि रषािेट, पररचर, शरश्सशनरिषा, प्ररोग गनने िररीकषा नेपषािमषा प्रचशिि श्डशजटि रषािेटको 
उदषाहरणहरू (जसिैः इवासेरषा, खलिरी, प्रभ ुपे, आइवाएमइवा पे आशद)

२) सकरषान एण्ड पे को पररचर र रस अनिगवाि QR (Quick Response) code Scan, NFC (Near 
Field Communication) tag आशदको प्ररोग शरशि सशहि जषानकषाररी शदने,
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• बैंक बषाहके सषामषाशजक सरुक्षा र सिुषासनको िषाशग CCTV/IP करषामरेषाको पररचर शदने र रसको 
आरशरकिषाको बषारेमषा कक्षा कोठषामषा छिफि गरषाउने, कसिषा कसिषा ठषाउँहरूमषा रसको प्ररोग 
उपरकु्त होिषा भनने समबनिमषा शरद्षाथथीकषा िषारणषाहरू शिने र बढरी शभ्डभषा्ड हुने के्त्र, हुिदङ्गषा 
हुने के्त्र, चोक बषाटषाहरू, शरद्षािर, असपिषाि आशद क्ेत्रहरूमषा रसको आरशरकिषा र महत्रको 
बोि गरषाउने, पोखरषा महषानगरपषाशिकषाशभत्र रसिषा करषामरेषा रषाखनपुनने ठषाउँको पशहचषान गनवा िगषाउने र 
सहजरीकरण गनने । रसिे कसररी कषाम गछवा ? रसको िथरषाङ्क कहषँा भण्डषारण हुनछ भनने जषानकषाररीकषा 
िषाशग  NVR र DVR को पररचर शदने करषामरेषाको रेकश्डवाङ प्रशक्ररषा बिषाइवाशदने ।

•  एज ु बिगको बषारेमषा कक्षामषा छिफि गनने, रसमषा शरद्षाथथीको खषािषा बनषाउन सहजरीकरण गनने, 
शरशभनन शरषरको परररोजनषा कषारवा, प्रशिरेदन प्रसिशुिकषा िषाशग िरषार पषाररएकषा सषामग्रीहरू िथषा अनर 
सषामग्रीहरू बिगमषा रषाखन र बिगिषाइवा आकषवाक श्डजषाइन गनवा शसकषाउने । शिक्ण शसकषाइमषा बिगको 
महत्रको बषारेमषा छिफि गनने । बिग मषाफवा ि सषामग्री आदषान प्रदषान गनवा शसकषाउने ।

•  उशलिशखि शरषररसिकुो िषारणषागि शसकषाइकषा िषाशग सथिगि भ्रमण गरषाइवा प्रतरक् हनेने रषािषाररण 
िरषार गनने र सो गनवा नशमिेको अरसथषामषा समबशनिि शरषररसिकुो शभश्डरो प्रदिवान गनने । 

•  सथिगि अरिोकन भ्रमणको ररपोटवा िेखन िथषा प्रोजेकट रकवा  गरषाउने ।
ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः

• बहुरैकशलपक प्रश्हरूको शनमषावाण गनने,
• खषािरी ठषाउँ भनने प्रश्हरू शनमषावाण गनने,
• समबशनिि श्डशजटि सषामग्रीहरूको शचत्र कोनवा िगषाउने,
• बोि िथषा ज्ञषान िहकषा छोटो उत्तर आउने प्रश्हरूको शनमषाणवा गनने,
• उचच िहकषा ििुनषातमक अधररन गनने िथषा िषाशकवा क उत्तर आउने प्रश्हरू शनमषावाण गनने,
• प्रशरशि प्ररोगसँग समबशनिि प्रश्चहरू शनमषावाण गनने,
• अरिोकन भ्रमणको प्रशिरेदन  प्रसििु गनवा िगषाउने,
• परररोजनषा कषारवाहरूको मलूरषाङ्कन गनने ।

कक्षाः ८
विषयक षेत्ाः उद्ोग वय्षप्षर तथ्ष वयिि्षय                 ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २५

पररचय : 

मथानब श्नो्त वयिस्थापन : कुनै पशन उतपषादन कषारवाको िषाशग पूँजरी, प्रशरशि, प्रशक्ररषा, रसि,ु सचूनषा िगषारिकषा 
शरशभनन सषािनहरू आरशरक पनने भए िषापशन मषानब श्ोि रषा जनिशक्त शबनषा उतपषादन समभब हुदँनै तरसैिे 
जनिशक्त कुनैपशन उतपषादन कषारवाको अतरनिै महत्रपणूवा सषािन हो । िसथवा  बसि ुिथषा सेरषा उतपषादनको िषाशग 
आरशरक पनने जनिशक्तको  प्रषाशप्त गनुवा , प्रषाप्त जनिशक्तमषा  आरशरक शसप िथषा दक्िषाको शबकषास गनुवा, 
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उनरीहरूको अशिकिम उपरोग गनुवा  र उनरीहरूिषाई आरशरक संरक्ण रषा संभषार समबनिरी वररसथषापनिषाई 
मषानर श्ोि वररसथषापन भनन सशकनछ  । 

मथानि श्नो्त वयिस्थापनकनो िकन आिशयक छ ? 

• उपरकु्त जनिशक्त प्रषाप्त गनने,

• आफनो आरशरकिषा अनसुषारको  जनिशक्तको क्मिषा शरकषास गनने ,

• आफूसँग भएको  जनिशक्तको  अशिकिम उपरोग गनने ,

• कषारवामषा शनरनिरिषा कषारम गनने ,

• जनिशक्तिषाई पे्ररणषा प्रदषान गनवा ।

कथाय्द िििथाजन : 

ठुिो पररमषाणमषा वररसषाशरकरूपमषा बसि ुिथषा सेरषाको उतपषादन एकै वरशक्तबषाट समभर हुदँनै िसथवा समग् 
उतपषादन प्रशक्ररषािषाई स- सषानषा इकषाइहरूमषा शरभषाजन  गररी जनिशक्तमषा रहकेो शसप, कषारवा दक्िषा, िथषा 
क्मिषाकषा आिषारमषा शनशश्चि कषामको अशखिरषार र उत्तरदषाशरतर हसिषानिरण गनने ( शजममषा शदने ) प्रशक्ररषा नै 
कषारवा शरभषाजन हो ।

औद्नोिगकरीकरणकनो महत्ि / आिशयक्तथा  :

• रोजगषाररीको शसजवानषा, आशथवाक उननशि, क्रर िशक्त बशृर् जरीरन सिरमषा सिुषार,  

• आरशरक दशैनक उपभोगर बसि ुिथषा सेरषाको सहज आपशूिवा,

• जनिशक्तमषा शसप िथषा कषारवा दक्िषाको शरकषास,

• हषामरीिषाई बढरी उतपषादनिरीि बनषाउदछ शबकषासको सचूक आशद ।

बयथापथापररक यनोजनथा आफूिे सञचषािन गनवा गइरहकेो वररसषारको बषारेमषा सबै जषानकषाररी एकै 
ठषँाउमषा दशेखने गररी िेशखएको कषागज रषा फषाईि नै वररसषाशरक रोजनषा हो । सषामषानरिरषा रसमषा शनमनशिशखि 
कुरषाहरू समशेटएको हुनछ ।

वररसषारको नषाम र ठेगषानषा, उद्दशेर, मशेिन  उपकरण के कशि चषाशहनछ ?  कशि र 
कसिषा दक्िषाकषा कशि जनिशक्त चषाशहनछ ? कशि पूँजरी आरशरक पछवा ? अनर खचवाहरू के कशि िषागिषा ? 
कशि िगषानरी गनने ? कशि  नषाफषा पषाउन सशकनछ ? कुन र कसिो गणुसिरको रसि ु / सेरषा उतपषादन गनने  ? 
कशि पररमषाणमषा उतपषादन गनने ? रसि ु/ सेरषाको बजषार क्ेत्र कहषँा हो ? बजषार मषाग कसिो छ ? आशद 

वयिसथाियक गुणहर : सपटििषा ,िरु्िषा,शनणवार क्मिषा ,इमषानदषाररिषा, िगनिरीििषा, शबनषारषािरीििषा, श्मको 
सममषान , चषािरुवािषा,िरैवािषा, आशद । 

वयिसथाय छननोट गर्था्द धयथान िर्नुपनदे कुरथाहर :

कुन वररसषार गनने भनेर शनणवार शिने भनेको वररसषारको छनोट हो । रषाम्ररी सोचरे, अरसर रषा समभषारनषा हरेेर 
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सरुू गरेको वररसषारबषाट िरैे फषाइदषा शिन सशकनछ ।

 वयिसथायकनो छननोट गर्था्द धयथान िर्नु पनदे कुरथाहर :

आफनो रुशच, परररषारको सहमशि, आफनो ज्ञषान, शसप, अनभुर, बजषार अथषावाि आफनो उतपषादन र सेरषा शिने 
वरशक्त रषा ग्षाहक कशि छन ्? को हुन ्? क्ररिशक्त कसिो छ ? कचचषा  पदषाथवा / औजषार, जनिशक्तको उपिबििषा, 
िगषानरी गनने पूँजरी कशि छ ? दिषावा, नररीकरण, िलुक, कर आशद कषाननूरी प्रशक्ररषाहरू कसिषा छन ्? समभषावर 
सहरोगरी संसथषा िथषा शनकषारहरू छन ्शक छैनन ्? जोशखम िथषा चनुयौिरी कशि छ ?  आशद ।    

्तथािलम प्रर्थायक ससं्था :

फरक फरक शसप शरकषासकषा िषाशग फरक फरक संसथषाहरूिे िषाशिम प्रदषान गनने , 

सरकषाररी शनकषार : जसिै- वररसषाशरक िथषा शसप शरकषास िषाशिम प्रशिष्ठषान - केनद्रहरू, िर,ु ररेि ु िथषा सषानषा 
उद्ोग प्रबिवान केनद्र ।
गैरसरकषाररी शनकषार : जसिै- CTEVT
शनशज कमपशन : जसिै- Training Centre Nepal
बैंकले प्रर्थान गनदे सेिथा सिुबिथाः
खषािषा: बचि, चलिरी, मदु्दिरीकषा मधरमबषाट  शििो रषाखरे कजषावा, ओरर ड्षाफट कजषावा, सेरर बजषारको कषारोबषारकषा  
िषाशग ्डरीमरषाट खषािषाकषा मषाधरमबषाट  ।
ग्षाहकको सहजिषाको िषाशग अनर सेरषाहरू  :  पैसषा पठषाउने , पठषाएको पैसषा भकु्तषानरी शदने, िकर सेरषा, इ 
बैंशकंग सेरषा, ए.शट.एम सेरषा, आशद ।
उदे्शय : 
•	 वररसषारको पररचर शदइ खषाकषा िरषार गनवा सकने छन ्।
•	 सषानषा िथषा मझयौिषा उद्ोगको पररचर शदइ  उद्ोग सञचषािनकषा चनुयौशिहरू बिषाउन सकने छन ्, 
•	 वररसषाशरक गणु िथषा शसपहरूको अभरषास गनवा ।
शरषर रसि ु: ररेि ुिथषा मझयौिषा उद्ोग, उद्ोग, वरषापषार, वररसषार, वररसषाशरक गणु, मषानरस्ोि वररसथषापन, 

वररसषारको रोजनषा, नषाफषा नोकसषान,चनुयौिरी, बैंक िथषा शरत्तरीर संसथषाबषाट प्रषाप्त गनवा सशकने सशुरिषा , 
िषाशिम प्रदषारक संसथषा 

समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी : 
श्बरदृशर सषामग्री , पोसटर, ब्ोसर, चषाटवा, बिेुशटन, पत्रपशत्रकषामषा प्रकषाशिि िेख, आशद ।
समिथािि्त िसकथाई िक्रयथाकलथाप : 
•	 औद्ोशगक क्ेत्र अबिोकन भ्रमण,  
•	 िर ुप्ररचन , 
•	 चषाटवा, बिेुशटन, ब्ोसर, श्बरदृशर सषामग्रीको आिषारमषा छिफि िथषा अनिरशक्ररषा आशद ।
मूलयथाङ्कन :

• वररसषार सञचषािनकषा चनुयौशिहरू बिषाउनहुोस ्।
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• वररसषार सञचषािनको खषाकषा िरषार गदषावा कुन कुन कुरषा उलिेख गनुवापदवाछ ? बिषाउनहुोस ्।
• वररसषार छनोट गदषावा कुन कुन कुरषामषा धरषान शदनपुदवाछ बिषाउनहुोस ्।
• ररेि ुउद्ोगकषा उदषाहरणहरू बिषाउनहुोस ्।
• परररोजनषा कषारवाको मषाधरमबषाट िरैे भनदषा िरैे मषात्रषामषा शरद्षाथथीहरूिषाई शक्ररषािरीि बनषाउनहुोस ्।

कक्षाः ८
विषयक षेत्ाः कृवष (एषेच्छिक खण्ड)                   ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: ३०

पररचयः  

हषामरीिे रस खण्डमषा सथषानरीर फिफूि, िरकषाररी िथषा अननबषािरीमषा र पिपुछरीमषा िषागने रोगको उपचषारकषा 
िषाशग ररेि ुऔषशििगषारि अनर उपचषार शरशिकषा बषारेमषा शसकने छयौ ँ । पोखरषा महषानगरशभत्र रहकेषा कृशष 
सेरषाप्रदषारक कषारषावािरहरूको नषाम र तरहषँाबषाट प्रषाप्त हुने सरेषा सशुरिषाकषा बषारेमषा पढ्ने छयौ ँ । सथषानरीर कृशष 
उतपषादनको आशथवाक, सषामषाशजक र सरषासथर समबनिरी महत्र बषारेमषा शसकने छयौ ँ।

क) उदे्शयः 

• सथषानरीर फिफूि, िरकषाररी िथषा अननबषािरीमषा िषागने रोगको उपचषारकषा शरशि बिषाउन,
• सथषानरीर पिपुछरीमषा िषागने रोगको उपचषारकषा शरशि बिषाउन,
• नगरशभत्र रहकेषा कृशष सेरषाप्रदषारक कषारषावािरहरूको पशहचषान गररी तरहषँाबषाट प्रषाप्त हुने सेरषा सशुरिषाहरूको 

सचूरी िरषार गनवा,
• सथषानरीर कृशष उतपषादनको आशथवाक, सषामषाशजक र सरषासथर समबनिरी महत्र बिषाउन,
ख) ििषयिस्ुतः

१· स्थानीय फलफूल, अननबथाली ्त्था ्तरकथारीमथा लथागने रनोगकनो उपचथारकथा ििििः 

फलफूलमथा लथागने रनोगकनो उपचथार ििििः  केरषाबषाररीमषा केरषाको थषाम ओइिषाउने रोग,गषानो कुशहने रोग, 
गरषारो, कोत्रे जसिषा रोगहरू दखेषा पदवाछन ्। ररी रोगहरू शनरनत्रणकषा िषाशग रोगरी शबरूरषा उखिेर फषालने, 
फि र शबरूरषािषाई चोट िषागन नशदने । अशमिषा फिफूिमषा कषािो धरषँासे, जरषा कुशहने, फेद कुशहने 
िगषारिकषा रोग िषागन सकछ, अमबषामषा पषाि सकेुर झररी बोट नै मनने ओइिषाउने रोग िषागदछ । रसिषा 
रोगको शनरनत्रणकषा िषाशग रोग सहन सकने जषािकषा शबरूरषा िगषाउने । रोगरी हषँागषाशबगषा  कषाटेर नटि गनने । 
आरशरकिषाअनसुषार समबशनिि शरज्ञसँग भटेरी शरषषादरीको प्ररोग गनने ।

्तरकथारीमथा लथागने रनोगकनो उपचथार ििििः आिमुषा ्डढुरषा रोग, ऐजेरू, ओइिषाउने,दषाद ेरोगहरू दशेखनछ । 
रसिषा रोगहरू शनरनत्रण गनवाकषा िषाशग समबशनथि शरज्ञसँगको सलिषाहअनसुषार शरषषादरीको प्ररोग गनने । 
सरसथर शबउ प्ररोग गनने । रोग िषागेको खिेबषाट उतपषाशदि शबउ नरो्पने र रोग िषागेको खिेमषा पशन नरो्पने 
। बनदषा, कषाउिरी,फूिगषाेभरी, ब्ोकषाउिरी, मिुषा, रषारो, सिगम िगषारिकषा फूिगषाेभरी समहूमषा ्डषँाठ 
कुशहने रोग, नसषा कषािो भई कुशहने रोगिगषारिकषा रोगहरू दशेखन सकछ । रसको शनरनत्रणकषा िषाशग 
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रोगमकु्त शबउ प्ररोग गनने, शरज्ञको सलिषाहअनसुषार शरषषादरी प्ररोग गनने । कषँाक्रो,फसथी, शररयौिँषा, करेिषा 
िगषारिकषा बषािरीमषा िषागने रोग थो्पिे खपटे, िषाहरी, रषािो खपटे फि कुहषाउने औसषािे आक्रमण गनवा 
सकछ । गोिभ्ेडषा, भनटषा, खसुषावानरीमषा ्डढुरषा रोग, ओइिषाउने रोग िगषारिकषा रोगहरू िषागन सकछ । 
ररी रोगहरू शनरनत्रणकषा िषाशग सरसथर शबउ प्ररोग गनने सषाथै ररेि ुऔषशिकषा िषाशग सिुथीको पषािको 
रस, गषाईभैसँरीको शपसषाबमषा पषानरी शमसषाइ प्ररोग गनवा सशकनछ । शििे पषािरी, रनमषासषा आशदिषाई कुहषाइ 
बनषाएको रस पशन प्ररोग गनवा सशकनछ ।

अननबथालीमथा लथागने रनोगकनो उपचथार ििििः  िषानमषा ररटे्ट, गरषारो, पिेरो, खपटे, पषाि बेरूरषािगषारिकषा 
रोगकषा शकरषाहरूिे सिषाउँछन ् । रसकषा िषाशग हरेक रषवा िषान कशटसकेपशछ रहकेो ठुटषा शनकषािरी 
जिषाइशदने रषा ठुटषा ्ुडबने गररी पषानरी पटषाउनपुछवा । खिेशभत्र रषा ररपरकषा झषारपषाि गो्डमिे गनुवापछवा । 
एकै समरमषा पषाकने िषानकषा जषािहरू िगषाउनपुछवा । नषाइरिषाेजनरकु्त मिखषादको प्ररोग गनुवापछवा । मकैमषा 
फेद कटुरषा,  खमेु् शकरषा, फयौजरी शकरषा, गरषारो, ्डढुरषा, कषािो पोके, रुगँषा ्डषँाठ कुशहने िगषारिकषा 
रोग िषागदछ । रसिषा रोगकषा रोगथषामकषा िषाशग खिे बषाररीिषाई गशहरो गररी खनजोि गनने, फेद कषाटेकषा 
शबरूरषा नशजकै खोसिरी शकरषाहरू भए नटि गनुवापछवा । रोग अररोिक जषािहरू िगषाउने गनुवापछवा । गहुमँषा 
्डढुरषा,खरैो शसनदरेु,पहेिँो शसनदरेु, कषािो पोकेिगषारिकषा रोग िषागन सकछ । रसिषा रोग शनरनत्रण 
गनवा रोग अररोिक जषािकषा शबउ प्ररोग गनने । अननबषािरीमषा िषागने रोग शनरनत्रणकषा िषाशग समबशनिि 
शरज्ञसँगको सलिषाहअनसुषार शरषषादरीको प्ररोग गनुवापछवा ।

२· स्थानीय पिुपछीमथा लथाउने रनोगकनो उपचथारकथा ििििः हषाम्षा गषाउँररमषा पषाशिएकषा पिपुछरीहरूमषा 
शरशभनन शकशसमकषा रोगिे सिषाउन सकछ । गषाईभैसँरीमषा िषागने रोग खोरेि रोगकषा िषाशग पि ु मशहनषा 
पगुेपशछ खोरेि शररूर्को खोप िगषाउने र प्रतरेक रषवा दोहोऱरषाउने रषाउिषाई पोटषास पषानरीिे सफषा 
गररशदने। खोरेिकषा िषाशग शफटशकररीिे रषाउ सफषा गररशदने । सरुूकषा अरसथषामषा केरषा खरुषाउने । भरषागिेु 
र चरचरे रोगकषा िषाशग रषषावारषाम सरुू हुन ुअगषारै ररी रोगकषा शररूर् खोप िगषाउनपुछवा । पेट फुिेमषा 
ररेि ुऔषशिको रूपमषा १००शम शि जशि िोररीको िेि खरुषाइशदने । पखिषा िषागेमषा चषामिको मषा्डमषा 
अदरुषाको ििुो  खरुषाउन सशकनछ । शकनषावा परेमषा नररबिको िेिमषा गनिक र अदरुषा शमसषाइ ििषाएर 
शचसो बनषाइ िगषाइशदने । सिुथीको पषािको झोि पशन िगषाउन सशकनछ । मषाहोिषा, पट्के, थनेुिो, भण्डषार 
फकवा ने िगषारिकषा समसरषाहरू दशेखन सकछन ् । पििुषाई रूरषाखोकी िषागेमषा फिेदोको ५०० ग्षाम  
हरररो पषाििषाई शपनेर पषानरीमषा शमसषाएर खरुषाउने । रसिषा रोगहरू िषागेमषा रोगरी पििुषाई हरू पिबुषाट 
अिग रषाखनपुछवा । सषामषानर रूपमषा ररेि ुऔषशि प्ररोग गरेिषा पशन समबशनिि प्रषाशरशिकको सलिषाह 
अनसुषार उपचषार गरषाउनपुछवा । कुखरुषामषा रषानरीखिे, कशकसश्डरोशसस (शदसषामषा रगि छेनने रोग), गमबोरो  
(झोक्रषाउने), ब्डवाफि ुिगषारिकषा रोगहरू िषागन सकछ ।

३ · कृिष सेिथाप्रर्थायक कथायथा्दलयहरबथाट प्रथाप्त सेिथा सिुििथाः

पोनपषा शभत्र रहकेषा िपशसिकषा कृशष सेरषाप्रदषारक कषारषावािरहरूबषाट िपशसिकषा सेरषा सशुरिषा शिन सशकनछ ।
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क्र सं कृशष सेरषाप्रदषारक कषारषावािर प्रषाप्त सेरषा सशुरिषा
१ बषािरी संरक्ण प्ररोगिषािषा 

पोखरषा -१७ शबरयौटषा
१.रोग िथषा शकरषाको क्शि शनररीक्ण गरेर वररसथषापनमषा सहरोग गनने,
२. शरषषादरी शबके्रिषाहरूको पसिमषा छषानशबन गनने,
३. बषािरी शिशरर सञचषािन गनने,
शरषषादरी शरके्रिषा समबनिरी िषाशिम शदने,

२ शबउ शबजन प्ररोगिषािषा 
पोखरषा -१७ शबरयौटषा

१.प्रदिे शसथि शबउ उतपषादन कृषकहरूसँग सहकषारवा गनने,
२. शबउ बषािरी शनररीक्ण गनने,
३. शबउिषाई प्रमषाणरीकरण गनने,

३ मषाटो िथषा मि पररीक्ण 
प्ररोगिषािषा पोखरषा-१७ 
शबरयौटषा

१.मषाटो िथषा मिको खषाद् ित्रबषारे पररीक्ण गनने,
२. रमुिरी मषाटो पररक्न सेरषा प्रदषान गनने,
३.कृषक िथषा सथषानरीर िहमषा कषारवारि प्रषाशरशिकहरूिषाई िषाशिम प्रदषान गनने,

४ कृशष ज्ञषान केनद्र पोखरषा -१७ 
शबरयौटषा

१.कृषकहरूिषाई िषाशिम शदने,
२.कृषकहरूिषाई अनदुषानमषा रशनत्रकरण, कृशष उपकरण शदने,
३.प्रषाशरशिक सेरषा सशुरिषा प्रदषान गनने,
४. कृषकहरूसँग सहकषारवा गररी कषारवा गनने,

५ रषागरषानरी अनसुनिषान केनद्र 
पोखरषा -५ 

१.शरशभनन बषािरी उतपषादन िथषा नरषाँ शबउ उपिबि गरषाउने,

६ भशूम वररसथषा, कृशष सहकषाररी 
िथषा गररबरी शनरषारण 
मनत्रषािर पोखरषा -५ 

१.ऐन िथषा शनरमषारिरी, कषारवाशरशि, बजेट बषँा्डफषँा्ड,
२.कमवाचषाररीको शरररण,

७ Li Bird कृशष महषािषाखषा 
पोखरषा- मषाटेपषानरी

१.शबउ उतपषादन,शबरूरषा उतपषादन र कृषकिषाई क्मिषा अशभरशृर् िषाशिम
२. जैशरक शरशरििषा संरक्ण

८ कृशष महषािषाखषा  पोखरषा कृषकहरूसँग सहकषारवा गररी शबउहरू शरिरण गनने िषाशिम सञचषािन गनने,
ग) समिथािि्त  िसकथाइ सथामग्ीः

चषाटवाहरू िथषा शभश्डरोहरू, अनिषाइन सषामग्रीहरू, मटेषाकषा्डवा, शचत्र िथषा िशसबर, शरद्िुरीर श्वरदृशर सषामग्री, 
िषागन सकने रोगकषा नषामहरूको सचूरी, िेखरचनषा आशद ।

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

• आफनो ररमषा िगषाइएकषा िरकषाररी रषा फिफूिमषा कुनै समसरषा रोग िषागेको छ छैन भनरी सषामषानर प्रश् 
सोधने,

•  शरद्षाथथीहरूिषाई समहूगि रूपमषा शरभषाजन गररी सथषानरीर सिरमषा उपिबि हुने औषशि (शरषषादरी) हरू 
के के हुन सकछन ्खोजरी गनवा िगषाउने,

• समहूगि रूपमषा िरषार गररी लरषाएको शरषषादरीहरू कक्षामषा प्रसििु गनवा िगषाउने,
• तरसमषा पनु: छिफि गररी शरषषादरीको रूपमषा प्ररोग गनवा सशकने कुरषाहरू जसिै :- शििेपषािरी, कषँाचोपषाि, सषाबनु 
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पषानरी, रनमषासषा, शखरयो, खरषानरी, गषाईभैसँरीको शपसषाब िगषारि अनर औषशिको बषारेमषा जषानकषाररी शदने ,
• तरसपशछ ररेि ुसषामग्रीहरू औषशिको रूपमषा कसररी प्ररोग गनवा सशकनछ भनरी छिफि गनने, जसिै : 

गषाईभसैरीको शपसषाब एक भषागमषा िरीन भषाग पषानरी शमसषाइ छनषावािे बोटशबरूरषा रषाम्ो हुने,शकरषाबषाट बचषाउन 
सशकने, शििेपषािरी, असरुो, रनमषासषािषाई १५ शदनसमम ड्ममषा रषाखरी कुहषाएर बनेको झोिमषा आिषाभनदषा 
बढरी पषानरी शमसषाइ छनवा सशकने)

त्सतै गिरी पशपुछरीमा िागदेका कदे हरी िोगहरूका िालग गन्ण सलकनदे घिदेि ुऔषलिका िािदेमा गाउँका कोहरी जानकािसँग 
सोिदेि िदेिरी ल्ाउन िगाउनदे,

• उक्त िेखरे लरषाएको सषामग्री कक्षामषा प्रसििु गनवा िगषाउने,
• तरसमषा पनु: छिफि गररी औषशिको रूपमषा प्ररोग गनवा सशकने कुरषाहरू जसिै :-िसनु, अदरुषा, केिकुी 

फूिको बोटको बोक्रषा, शच्पिेशकरषा,शटमरु,अशमिो,कषँाचो शसशम्क,रषाजरकृ्को फि (शपसषाब रोशकएमषा), 
शरउकुमषाररी र बेसषार शमसषाइ थनेुिो भएमषा िगषाउने र अनर ररेि ुऔषशिको बषारेमषा जषानकषाररी शदने,

•  िरषार गररी प्रसििु गरेको सचूरीमषा छिफि गररी थप जषानकषाररीकषा िषाशग सथषानरीर सिरमषा कृशष फमवा रषा 
पिपुछरी पषािन फमवामषा क्ेत्र भ्रमण गरषाउने,

• समबशनिि शरज्ञसँग भटे गररी तरसकषा बषारेमषा थप जषानकषाररी शिने,
• नगरशभत्रकषा कृशष प्रदषारक संसथषाहरूमषा िगरी नषागररक र्डषापत्र हनेवा िगषाउने,
• तरहषँाकषा सचूनषा अशिकषाररीसँग भटेरी तरहषँाबषाट प्रषाप्त सेरषा सशुरिषाकषा बषारेमषा छिफि गरषाउने,
• शरद्षाथथीहरूिषाई आरशरकिषाअनसुषारको समहू शरभषाजन गररी सथषानरीर कृशष उतपषादनको महत्रको 

सचूरी बनषाउन िगषाउने,
• समहूगि रूपमषा िरषार गरेको सचूरीिषाई प्रसििु गनवा िगषाउने,
• फेरर िरीन समहूमषा शरभषाजन गररी उक्त महत्रिषाई आशथवाक, सषामषाशजक र सरषासथर समबनिरी छुट्रषाउन 

िगषाउने, जसिै : सथषानरीर उतपषादन ढुरषानरी खचवा निषागने हुदँषा कम मलूरमषा पषाइनछ । आशथवाक, सथषानरीर 
उतपषादन गषाउँररमषा आरशरक परेमषा प्ररोग गनवा सशकनछ । सषामषाशजक, सथषानरीर उतपषादन शछटै्ट लरषाएर 
प्ररोग गररने हुदँषा िषाजषा  हुनछ । सरषासथर  समबनिरी ) 

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः

• मयौशखक प्रश्ोत्तर गरषाउनहुोस ्।
• समहूमषा छिफि गररी िेखनकषा िषाशग प्रश् शदनहुोस ्।
• आफनो ररमषा रषा शछमकेमषा के के खिेरी गररएको रषा के के पिपुछरी पषाशिएको छ शिनरीहरूमषा कसिषा 

रोग िषागछन ्र तरसकषा िषाशग ररेि ुऔषशिको रूपमषा के प्ररोग गररएको छ सो को बषारेमषा सोिरे िेखरे  
लरषाउनहुोस ्।

• कृशष सेरषा प्रदषारक कषारषावािरबषाट पषाइने ५ ओटषा सेरषा सशुरिषाहरू िेखनहुोस ्।
नोटः लशषिक साथरी  ्री नमनूा लरि्ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लरि्ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेषगिरी  पाठ््घणटा ३० मा आिारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी 
कदे लनद्रत लरि्ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।




