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हाम्रो भनाई
स्थानीय पाठ् यक्रमले स्थानीय तहला रहका ज्ञान, सिप, स्रोत, केा, परम्परा र िंस्कृ सतको सिकाि र प्रिर्द्धनला टिा पर्ु याउन
काल गर्ध छ । स्थानीय पाठ् यक्रमले स्थानीय पररिश, आिश्यकता, परम्परागत व्यििाय, भूगोे िंस्कार, इसतहाि, प्रसिसि आसर्को सिकाि र िंरक्षण
कायध ला लद्दत पर्ु य ाउन कालगर्ध छ । यिे सिद्याथीहरुेाई आफू बिोिाि गने तथा आफू अध्ययन गने स्थानीय तहिंग िम्बसधित िबै जानकारी
सर्न प्रयाि गर्ध छ । चतनाको सिकािे िबै खाे िलस्याहरूको िलािानला िहयोग पर्ु य ाउँर्छ तिथध स्थानीय पाठ् यक्रमल स्थानीय िलस्याहरूको
अध्ययन र िलािान कायध ला भाइबसहनीहरुलाझ चतनाको स्तरको सिकाि कायध ला लहत्िपूणध भूसलका खल्न गर्ध छ। स्थानीय अिसस्थत भौगोसेक,
ऐसतहासिक तथा िास्कृ सतक िम्पर्ाहरूको िंरक्षणला यिे िहयोग स्थानीय तह अधतगध त पने केा, िंस्कृ सत, परम्परागत िीप, रैथान ज्ञानको
पसहचान रिम्बर्द्धन सिकािका ेासग चासहन चतना सिद्याथी भाइबसहनीहरूला सिकाि गने लख्ु य उद्दश्य स्थानीय पाठ् यक्रमलेबोकको हुधछ।
यिै पररप्रक्ष्यला स्थानीय िरकार िञ्चाेन ऐन, २०७४ ेप्रर्ान गरको असिकार प्रयोग गरी स्थानीय पाठ् यक्रमलसिकाि तथा
सनलाध ण लागध र्शध न २०७६ अनि
ु ार आिारभूत तहको कक्षा १—८ िम्लको ेासग बनपानगरपासेकाद्वारा ‘हाम्रो बनपा हाम्रो गौरि’ स्थानीय सिषयला
पाठ् यक्रमलको सिकाि गररएको हो। पाठ् यक्रमललाउल्ेसखत िक्षलता र उद्दश्य हासिे गनध िहयोग पग्ु न गरी यो स्थानीय पाठ् यपस्ु तक सिकािला अलूल्य
िल्ेाहिझािप्रर्ान गनध ु हुन िंरक्षक नगर प्रलख
ु श्री ेक्ष्लीनरसिंह बार् श्रष्ठज्यू प्रासिसिक तथा प्रशािसनकिहयोग प्रर्ान गनध ु हुन िल्ेाहकार
उपप्रलख
ु श्री रखा िापकोटा (र्ाहाे)ज्यू र प्रलख
ु प्रशािकीय असिकृ त श्रीकसिराजउप्रसतज्यूकािाथै ेखकहरु,िम्पार्कहरु, टाइसपङ तथा
सिजाइनला िंेग्न िम्पूणध लहानभु ािहरुेाईिधयिार् ज्ञापन गर्ध छौं।
बनपा नगरपासेका सभत्रका िम्पूणध सिद्याेयहरूला यो स्थानीय पाठ् यपस्ु तक कायाध धियन गररनछ । यो पाठ् यपस्ु तका
सिषयिस्तहु रु कायाध धियन गनध सशक्षण सिकाइ सक्रमयाकेाप लहत्िपूणध हुधछ। यिका ेासग सशक्षके स्थानीय ज्ञान, िीप प्रसिसि सिज्ञको अनभु ि र
िहयोग सेई कायाध धियन गनध पु छध । यिैगरी पाठ् यपस्ु तकको कायाध धियन प्रभािकारी बनाउन सिद्याथी, सशक्षक, असभभािकेगायत िम्पूणध
िरोकारिाेाहरूको भूसलका लहत्िपूणध ठासनएको छ ।
अधत्यला आगाली सर्नहरुला यि पाठ् यपस्ु तकेाई अद्यािसिक र पररलाजध न गनध िबै िरोकारिाेाहरूबाट लूल्यतथा रचनाहरू
प्राप्त हुन अपक्षा गररएको छ।
सशक्षा, यिु ा तथा खेकुर् शाखा
बनपानगरपासेका

भूमिका
नपाेीहरुबहुभासषक, बहुजातीय, बहुिासलध कतथाबहुिांस्कृ सतकसिसिितालारहकाछन् ।र्शकािबै क्षत्रकोस्थानीयज्ञान, सिप, भाषा, केा,
परम्परा, िंस्कृ सत, भौगोसेकबनािट, प्राकृ सतकतथािालासजकिम्पर्ाआसर्कोठूेोलहत्िहुधछ।यीिबैतत्िहरुकोआ–आफ्नोपररिशलाआफ्नै
सिशषताहरुपसनछन् ।यस्तास्थानीयपशा, ज्ञान, सिप, भाषा, परम्परा, केारिंस्कृ सतलासिद्याथीेाईजानकारीगराईआकसषध तबनाउनु हाम्रो
उद्दश्यहो।हाली आिसु नक सशक्षण सिकाइ प्रसक्रमयाको क्रमलला िंिारका सिसभधन र्शहरुका बारला अध्ययन गर्ध छौं तर आफू बिोबाि गने तथा आफ्नै
स्थानीय तहको बारला हालीेाई ज्ञान आिश्यक रहन जरुरी हुधछ । तिथध िाना नानीबाबहु रुको ज्ञान र सिपको चौतफी सिकािको सनसम्त स्थानीय
तहेगायत िबै क्षत्रको अध्ययन र सिकाइ लहत्िपूणध र्सखधछ। आफ्नो क्षत्रको बारला ज्ञान भएला आफ्नो क्षत्रप्रसतको लाया, ेगाि एिं आत्लीयता
बढ् न भएको कारणे गर्ाध स्थानीय पाठ् यक्रमल अधतगध त स्थानीय तहला अिसस्थत सिसभधन पक्षको अध्यापन गराउन योजनाबनपाे बनाएको छ।
एक्काइिौं शताब्र्ी सिज्ञान प्रसिसि प्रयक्त
ु भई िककोछ। जिका कारण घरको एक कुनाला बिर िंिारभर भएका नयाँ नयाँ प्रगसतहरु प्रत्यक्ष हनध 
िधु न पाइधछ। यिरी िंिार सनयाल्न क्रमलला आफ्नो स्थानीय कुराहरुको पररपक्ष्यला नपाेको िंसििाने लाध्यसलक तहिम्लको सशक्षा व्यिस्थापनको
सजम्ला स्थानीय तह िा िरकारेाई सर्एको छ । स्थानीय तहे सशक्षािँग िम्बसधित नीसत, योजना तजध लु ा गर्ाध स्थानीय आिश्यकता अनरू
ु पका कायध
गनध िक्न बनाउन स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रसिसिला जोि सर्न स्थानीय लूल्य लाधयता रीसतररिाज, परम्परा, िंस्कृ सत िंस्कार पशा व्यििाय आसर्को
िंरक्षणला जोि सर्न स्थानीय पाठ् यक्रमलला आिाररत भएर स्थानीय पस्ु तक तयार गरी ेागू गने योजना गरको छ।
स्थानीयिालासजकिम्पसिरअङ् गहरुप्रसतिकारात्लकभािना, कतध व्यतथास्थानीयताजोगाउनथाेनीगररएकोबनपानगरपासेकाकोयोअथक
प्रयािएकप्रशंिनीयिरुु िातहो।पाठ् यपस्ु तकसनलाध णिसलसतद्वारायहाँकोइसतहाि, भूगोे, िंस्कृ सत, केा, रीसतररिाज, जातजासत, पशा, प्रसिसि,
पयध टन, स्रोतरिािनेगायतसिसभधनक्षत्रलाकसधितरहीतयारपाररएकोयोपाठ् यपस्ु तकसिद्याथीकाेासगसनकै नैउपयोगीरप्रभािकारीहुनसिश्वाि
पसनगररएकोछिाथैस्थानीयकुराहरुकोज्ञानस्थानीयस्रोतव्यसक्तरसशक्षकहरुलानैबढीहुनहुनाेयिपाठ् यपस्ु तकेाईआिारबनाईसशक्षकहरुे
आफ्नो पररिशअनि
ु ार अध्यापन गराउनहु ुनछ भधन आशा पसन रासखएको छ । जनप्रसतसनसिहरु, बसु र्द्जीिीहरु पाठ् यक्रमलका सिज्ञहरु, स्रोत
व्यसक्तहरुबाटिल्ेाह, िझ
ु ाि, अनभु ितथाज्ञानिङ् केनगरी‘हाम्रो बनपा हाम्रो गौरि’ कक्षा४कोयोपाठ् यपस्ु तकतयारगररएकोछ।
बनपा नगरपासेकाे ‘हाम्रो बनपा हाम्रो गौरि’ स्थानीय पाठ् यपस्ु तक सनलाध णगरीेागूगनध ु राम्रोकर्लहो।यि पाठ् यपस्ु तकको अध्ययने स्थानीय
ठाउँ, जनजासत, पशा, व्यििाय, हािापानी, पररिश, िस्कार, िंस्कृ सत, पिध , लौिल जस्ता कुराहरुको जानकारी गराउन जलको गरको छ । ‘हाम्रो बनपा
हाम्रो गौरि’ कक्षा ४ को पाठ् यपस्ु तक ेखनको गहन सजम्लिारी सर्एर आफ्नो सिजध नात्लक प्रसतभा प्रस्फुटन गनध िहयोग गनध ु भएकोला बनपा
नगरपासेका, सशक्षा यिु ातथाखेकुर्शाखाप्रसत हासर्ध क आभार प्रकट गनध चाहधछौं।यि पाठ् यपस्ु तकका िंरक्षक, िल्ेाहकारहरु,िम्पार्कहरु
ेगायत िम्पूणधला हासर्ध क िधयिार् ज्ञापन गर्ध छौं। आगाली सर्नहरुला पसन आिश्यक परला िहयोग गने सिश्वाि सर्ेाउन चाहधछौं। िाथै, यो स्थानीय
पाठ् यपस्ु तक िम्पूणध सिद्याेयला कायाध धियन हुर्ँ ा गरुु िगध को िल्ेाह,िझ
ु ािरपृष्ठपोषणकोअपक्षा गर्ध छौं।
अत:यिपाठ् यपस्ु तकसनलाध णलाभएकात्रसु ट, कलीकलजोरीसिसभधनव्यसक्तहरुबाटआएकािझ
ु ाबतथापृष्ठपोषणकाआिारलािच्याउर्ै आगाली
सर्नलास्थानीयआिश्यकतारलहत्त्िेाईआत्लिात्गर्ैेसगनसिश्वािपसनसर्ेाउनचाहधछौं।
ेखक–श्यालकृ ष्णलानधिर
mashyamkrishna@gmail.com
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हाम्रो बनेपा नगरपाधलका
श्यामकृष्ण कक्षा ४ मा पढ् छन् । उनको घर बनेपा नगरपालिका वडा नं. ६ बुडोिमा छ । बनेपा
नगरपालिकाको पूववमा धुलिखेि नगरपालिका, पलिममा काभ्रेपिाञ्चोक लिल्लाको लिमाना िााँ गा,
दलक्षणमा पनौती नगरपालिका र उत्तरमा धुलिखेि नगरपालिका पदव छ । उत्तरमा पहाडीक्षेत्र र दलक्षण

पलिमलतर उपत्यका पदव छ । बनेपा नगरपालिकाको क्षेत्रफि ५४.५९ वगव लकिोलमटर छ । प्रारम्भिक
िनिंख्या २०७८ अनुिार बनेपा नगरपालिकाको िनिंख्या ६७,६२९ ििमा पुरुष ३३,१८० र मलहिा
३४,४४९ रहे को छ । त्यस्तै घर िंख्या १२,४५४ र पररवार िंख्या १६,९७३ छ । यि नगरपालिकामा उत्तर
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पलिममा

होचा

पहाडहरु

रहे का छन् । यहााँ का धेरै ििो
िलमन लिरािो छ । पहाडका
बीचहरुमा

िम्म

परे का

फााँ टहरु पलन छन् । नािा,
बनेपा, िााँ गा फााँ ट यिका उदाहरणहरु हुन् । चण्डे श्वरी, पुण्यमाता आलद यि नगरपालिकाका खोिाहरु
हुन ।
यो ठाउाँ िम्म, अग्लो, होचो िएर गएकोिे उचाई अनुरुप
फरक फरक िैलवक लवलवधता पाईन्छ । फरक
लकलिमका रुख लबरुवाहरु पाईन्छ । यहााँ िल्ला, चााँ प,
कटु ि, पैंयुाँ, लचिाउने , िौर, काफि, िााँ कुरी, गुरााँ ि
आलदका बोटलवरुवा र रुखहरु पाईन्छन् । िटामिी, गुिो,
पानी अमिा आलद िलडबुटी पाइन्छन् । मौिम अनुिार
कलतपय बोटलबरुवाका पात झने गदव छन् ।
बनेपाका िामुदालयक वनहरुमा बाघ, िािक, स्याि, बदे ाँि,
दु म्सी, खरायो, मृग, गोहोरो, िोखके िस्ता िनावर पाईन्छ । कालिि, ढु कुर, काग, िामपुच्छ्रे, कोईिी,
िुगा चराचुरुङ्गीहरु पाईन्छ । हावापानीका दृलिकोणिे यो नगरपालिका बिोबािका िालग उपयुक्त छ ।
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यहााँ पहाडलतर ढु ङ्गा माटो धेरै पाईन्छ िने उपत्यकालतर बिौटे
र पााँ गो माटो पाईन्छ । यहााँ धान, मकै, कोदो, आिु आलद बािी
हुन्छन् । यो नगरपालिका आिुका िालग प्रलिद्ध रहे को छ । यहााँ
लवलिन्न व्यविालयक किकारखाना पलन रहे को छ । यहााँ का
मालनिहरु व्यापार, कृलष, पशुपािन, तरकारी खेती आलदमा िंिग्न छन् । पुरुषहरु िोटो, कलमि, दौरा
िुरुवाि, कोट, टोपी तथा आधुलनक पलहरन िगाउाँ छन् । मलहिाहरुिे चौबन्दी चोिो, िारी, िुङ्गी, पछ्यौरा
र आधुलनक आलद िगाउछन् । त्यस्तै गरगहनाहरुमा ढु ङ्ग्री, बुिाकी, फुिी, कल्ली, लतिहरी, नौगेडी
आलद ।
यहााँ का मालनिहरु दाििात, रोटी, दु ध–दही आलद
खान्छन् । यहााँ का मालनिहरु मुख्य रुपमा लहन्दु , बौद्ध,
इस्लाम र इिाई आलद धमव मान्छन् । नेपािी, नेवारी,
तामाङ्ग आलद िाषा बोल्दछन् । दशैं , लतहार, तीि, बुद्ध ियन्ती, िात्राहरु, लििमि र इद आलद
चाडपववहरु मान्छन् । यहााँ ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, तामाङ्ग, मगर आलद िालत बस्दछन् ।

१. धदइएका बुुँदाका आिारमा आफ्नो वडाका बारे मा लेख्नुहोस्
।
लिमानााः
हावापानीाः
बोटलबरुवााः
प्रमुख खोिा–खोल्ााः
कृलष उत्पादनाः
प्रलिद्ध ठाउाँ हरुाः
चाडपववाः
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पलहरन तथा खानााः
उद्योगाः
२. तपाईको वडामा बस्ने जातजाधत र भाषा लेख्नुहोस््ः
िालत

िाषा

३. आफ्नो वडाका नक्सा बनाउनुहोस् , त्यहाुँ भएका प्रधसद्ध ठाउुँ हरु दे खाउनुहोस्।
४. काभ्रेपलाञ्चोक धजल्लामा कधत नगरपाधलका र गाउुँ पाधलका रहेका छन् ? सूची बनाउनुहोस्
।
नगरपाधलका

गाउुँ पाधलका

५. आफ्नो नगरपाधलकासुँग धसमाना जोधडएका नगरपाधलकाको नाम लेख्नुहोस् ।
६. खाली ठाउुँ मा जानकारी भनुाहोस् ।
मेरो नाम ........................................................... हो । म काभ्रेपिाञ्चोक लिल्ला, बनेपा नगरपालिका वडा
नं ................. मा बस्छु । हाम्रो नगरपालिकामा वडाहरु ............... छन् । हाम्रो वडा अध्यक्षको नाम
................................................... हो । उहााँ वडा कायाव ियमा काम गनुवहुन्छ । यि वडा कायाव ियबाट
धेरै प्रकारका िेवाहरु पाईन्छ ।
वडा कायाव ियबाट पाईने िे वाहरु:
१.

...................................................

२.

...................................................

३.

...................................................

४.

...................................................

७. तपाईको धवद्यालयको धववरण भनुाहोस्
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कक्षा

केटा

केटी

जम्मा

→पाठ – दु ई←

बनेपा पधहले र अधहले
अलहिे हामी हाम्रो बनेपाको िुन वडा, नगर, गल्ली, टोिमा बिेका छौाँ । पलहिे यो अवस्थामा लथएन । धेरै
वषव लवलित्र रािनैलतक व्यवस्था र व्यम्भक्तत्वहरुको पररवतवनपलछ मात्र यो अवस्थामा आइपुगेको हुनुपदव छ
। हाम्रो दे शमा पलहिा धेरै ि–िाना राज्यहरु लथए । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकालित्र काठमाडौं पाटनर
िक्तपुर(िादगाउाँ ) नामका तीनओटा मल्ल रािाहरु लथए । त्यलतबेिा बनेपा, िक्तपुर राज्यको अलधनमा
लथयो । बनेपा र आिपािका बस्तीिाई िातगाउाँ िनी िलनन्थ्यो । मल्लकािीन िात गाउाँ हरुमा १—
बनेपा, २—िााँ गा, ३ – पनौती, ४ – खड् पू, ५—चौकोट, ६—धुलिखेि र ७ – नािा लथए । त्यलतबेिा ती
क्षेत्रहरुमा/गाउाँ हरुमा शािन गनव हािको लशक्षािदन मा.लव., बनेपा अगालड िायकु दरबार नामको ठूिो
दरबार लथयो । २—३ दशक अलघ िो दरबार दे ख्न िलकन्थ्यो । अलहिे उक्त दरबारको िग्नाशेष÷ िग मात्रै
बााँ की रहे को छ र दरबार अगालड चौरमा िायकु मञ्च बने लवलिन्न ििा िम्मे िन र खेिकुदका कायव िम
हुनेगदव छन् ।
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मल्लकालीन बनेपा
मल्लकािीन िमयमा धेरै चाडपववहरु, िात्राहरु र अन्य िााँ स्कृलतक कायवहरु हुन्थे । चाडपवव र िात्राहरु
चिाउन धेरै दे वताका नाममा गुठी िग्गाहरु राम्भखन्थे । गुठी िग्गाको अन्न र आम्दानीबाट िात्राहरु
चिाइन्थे । गुठी चिाउन र िंरक्षण गनव लिम्मेवारी लदइएको व्यम्भक्तिाई ‘द्वारे ’ िाई लदईन्थ्यो । ‘द्वारे ’ िात्रा
र पवव चिाउने नाईके हो ।
मल्लकािीन िमयमा िामान्य िेखपढ गनव िान्ने व्यम्भक्त ‘लिम्मावाि’ पदमा हुन्थे । उनीहरुिे िामान्य
झगडा र लववाद िमाधान गथे । लिम्मावािहरुिे उनीहरुको क्षेत्रलित्रका िग्गाको लतरो उठाई तोलकएको
ठाउाँ मा बुझाउथे ाँ । लिम्मावाििाई िहयोग पु र्याउने व्यम्भक्तिाई ‘मुम्भखया’ िलनन्थ्यो । मुम्भखयािे िग्गाको
िगत राखी लतरोको कागिपत्र तयार गररलदन्थे ाँ ।
काभ्रे पलाञ्चोक धजल्लाको पधहलो नगरपञ्चायत बनेपा
नेपािमा लव.िं. २०१७ दे म्भख २०४७ िाि िम्म लनदव ि पञ्चायत रािाको प्रत्यक्ष शािन लथयो । पञ्चायत
शािन िमयमा बनेपा चार ओटा गाउाँ पञ्चायतमा लविािन लथयो । बकुटोि, िोिाखाटोि, दछु टोि र

स्वधाटोि गाउाँ पञ्चायत लथयो । लव. िं. २०३०/३१ िाि लतर दछु टोि र िोिाखाटोि गाउाँ पञ्चायत लमिाई
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बनेपा पञ्चायत र स्वधाटोि र बकुटोि लमिाई चण्डे श्वरी पञ्चायत ियो । त्यलतबेिाको िमयमा नगर
पञ्चायत हुनको िालग दश हिार िनिंख्या हुनुपने कानूनी लनयम लथयो । त्यिैिे बुडोिको बज्रयोलगनी
गाउाँ पञ्चायतिाई गािी दश हिार िनिंख्या पुर्याई लव.िं. २०३९ िािमा बनेपा नगर पञ्चायत घोषणा
ियो । त्यिपलछ लव.िं. २०४३ मा धुलिखेि नगर पञ्चायत घोषणा िएको लथयो ।

संघीय गणतन्त्रको बनेपा
नयााँ िंरचना अनुिार नेपािको िात प्रदे श मध्ये एक वागमती प्रदे श छ । वागमती प्रदे शका १३ लिल्ला
मध्ये एक काभ्रेपिाञ्चोक हो । लव.िं. २०७३ फाल्गु न २७ गते नेपाि िरकारिे रािपत्रमा िूचना प्रकालशत
गरी काभ्रेपिाञ्चोक लिल्लामा ६ नगरपालिका र ७ गाउाँ पालिका गरी १३ स्थानीय तहमा लविािन ियो ।
११ ओटा वडा रहे को बनेपा
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नगरपालिकािाई लवस्तार गरी १४ वडा गररयो । लवस्ताररत
बनेपा नगरपालिकाका

वडा
नं
१
२

आिपािका उरतारा, िनागाि, महे न्द्रज्योलत बााँ िडोि,

३

नालिकास्थान िााँ गा, उरचण्डीनािा, टु कुचा नािा गा.लव.ि.को

४
५

पूरा र दे वीटार एवं रलवओपी गा.लव.ि.का केही वडाहरु
गालिएका छन् । हाि बनेपा नगरपालिकाको क्षेत्रफि ५४.५९
वगव लक.लम. रहे को छ । प्रारम्भिक िनिंख्या २०७८ अनुिार
बनेपा नगरपालिकाको िनिंख्या ६७,६२९
ििमा पुरुष ३३,१८० र मलहिा ३४,४४९ रहे को छ । त्यस्तै घर

६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४

सिावेश भएका सामवक
नपा र गामवसहरु
टुकुचानाेा
टुकुचानाेा
उग्रचण्िीनाेा
र्िीटार
उग्रचण्िीनाेा
बनपा
रसिओसप
बनपा
बनपा
बनपा
बनपा
उगताध राजनागाे
उगताध राजनागाे
लहधिज्योसत
नासिकास्थानिाँगा
नासिकास्थानिाँगा

सामवक वडा
नं
१–५
६–९
६–९
४‚५
१–५
१‚२
६–९
११
८–१०
५–७
३‚४
१–४‚८
५–७‚९
१–९
१–४
५–९

िंख्या १२,४५४ र पररवार िंख्या १६,९७३ छ । काभ्रेपिाञ्चोक लिल्लाको क्षेत्रफिको आधारमा िानो
नगरपालिका हो, िने िनिंख्याका आधारमा ठूिो नगरपालिका बनेपा हो ।
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१.

तपाईको धवद्यालय बनेपा नगरपाधलकाको कधत नं.

वडामा पछा ? कुन गाउुँ /टोल/सडक/गल्ली/ठाउुँ /शहरमा पछा ?
२. हाल बनेपा नगरपाधलकाको क्षेत्रफल कधत छ ? यस नगरपाधलकालाई कधत ओटा वडामा
धवभाधजत छ ? नक्सा बनाई दे खाउनुहोस् ।
३. पधहले द्वारे , धजम्मावाल र मुखखयाले के–के काम गथे ?
४. बनेपा नगरपाधलकाको धवकासक्रम जस्तै धतमी धतम्रो धवद्यालयको धवकासक्रमलाई वणान
गनुाहोस् ।
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→पाठ – तीन←

बनेपा नाम कसरी रह्यो ?
शलशकृष्ण बनेपा नगरपालिका वडा नं. २, नािाका बािक हुन । ऊ आफ्नै गाउाँ को श्री श्वेत बराह
माध्यलमक लवद्याियका कक्षा–४ का लवद्याथी हुन । उनको गाउाँ बाट तीि लमनेट बिको यात्रा पलछ बनेपा
पुलगन्छ । एक लदन शलशकृष्ण िलहत कक्षा–४ का लवद्याथी र लवषय लशक्षक श्यामकृष्ण बनेपा नगर भ्रमण
गनव गए । त्यहााँ पुगेपलछ आफ्नै आाँ खािे दे खेर र िानकारहरुिाँगको कुराहरुिाई यिरी बुाँदागत रुपमा
लटपोट गरे ।


बनेपा शब्द बने + पा लमिेर बनेको रहे छ । ‘बने’ िे व्यापार र ‘पा’ िे बस्ती बुझाउाँ छ । बनेपाको अथव
व्यापारीहरुको बस्ती बुलझन्छ । बनेपा काभ्रेपिाञ्चोक लिल्लाको एक महत्वपूणव व्यापाररक थिो
बुलझन्छ ।



नेवार तथा तामाङ्ग िालतिे बनेपा शहरिाई भ्वताः वा िोंदे िन्दछन् । िोटिाँग पलहिेदेम्भख राम्रो
व्यापाररक िम्बन्ध िएकोिे यििाई भ्वताः वा िोंदे िलनएको हो ।



बनेपाको नाम वलणकपुर, बनेकापुर, बेनेपुर, ब्यनेपे, लबन्यापा, लबनयापुरी, बलनयप्य आलद िलनदै पलछ
‘बनेपा’ िएको दे म्भखन्छ ।



बनेपािाई ‘िुि राम’ पलन िन्ने गररन्थ्यो । बनेपामा रहे का लिच्छ्लवकािीन लशवदे व अंशुबमाव को
अलििेखमा यिको चार लकल्ला खुिाउाँ दा ‘चन्द्रेश्वर’ (चण्डे श्वर महादे व) ङ्ग– रामस्तत उल्लेख
िएकािे बनेपा नै ििङ्ग्राम हुनुपने दे म्भखन्छ । ‘ङ्गराम’ िनी उल्लेख
िएको यो ठाउाँ लकरााँ तकािमा नै गाउाँ का रुपमा लवकलित िईिकेको
हुनुपदव छ, लकनिने नािङ्ग, िाङ्ग, खोलपङ्ग, आलदङ्ग शब्द आएका बस्तीका नामहरुिे यी बस्तीहरु
लकरााँ तकािीन हुन िन्ने बुझाउाँ छ ।
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१. नेवारी भाषा अनुसार बनेपाको नाम कसरी रह्यो ?
२. धलच्छधवकालीन समय अनुसार ‘बनेपा’ नाम कसरी रहन गएको हो, लेख्नुहोस् ।
३. बनेपाको अथा के रहेछ, लेख्नुहोस् ।
४. पाठमा उल्लेख बाहेक ‘बनेपा’ नाम रहनुका अन्य पधन कारण हुन सक्छन् । खोजी गरी कक्षामा
प्रस्तुत गनुाहोस् ।
५. बनेपाको हालको नक्सा बनाऊ र नक्सामा बनेपा उपत्यकालाई घेरा लगाउनुहोस् ।
६. आफ्नो गाउुँ /टोल/सडक/गल्ली/ठाउुँ /शहरको नाम कसरी रहन गयो सोिखोज गरी पत्ता
लगाऊ र कक्षामा प्रस्तुत गनुाहोस् ।

→पाठ – चार←

बनेपा धनमााण कसरी भयो ?
केही िमय पलहिे बनेपा उपत्यकािाई मात्र बनेपा िलनन्थ्यो । प्राचीन कािदे म्भख बनेपा एक गाउाँ हुदै
नगरको रुपमा लवकाि िएको हो । बनेपामा पलहिे ‘िोिाखा’ िन्ने बस्ती लथयो रे । लव. िं. ११५९ मा पूवव
मध्यकालिन रािा आनन्द दे विे बनेपा वररपररका ि–िाना बस्तीहरु िोिाखा बस्तीिाँग लमिाई नयााँ
बनेपाको लनमाव ण गदाव आठ लदशामा आठ गणे शहरु लदक्पािका रुपमा प्रलतष्ठापन गरी प्रत्येक गणेशको
मम्भन्दर िलमप ढोका, पोखरी र पाटी बनाइलदएका लथए । त्यिैिे मल्लकािदे म्भख नै बनेपामा यी आठै ओटा
गणेशहरुिाँग िम्बम्भन्धत एक–एक दफा ििन हुन्थे । यि ठाउाँ का
मालनिहरु लबहान–लबहान पोखरीमा मुख धोई पाटीमा बिेर ििन गदै
दे वी–दे वताको आरती गथे । मालनिहरु लबहान–लबहान दे वीदे वताप्रलत
आस्था राखी शुद्ध लचत्तिे िीवनयापन गदव थे र बेिुकी पलन पाटीमा बिेर
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ििन गरी आनन्दपूववक िीवन लबताउाँ थे । तर हाि केही पोखरीहरु िावविलनक कामका िालग प्रयोग
िइिकेका छन् । केही पाटीहरु हराइिकेका छन् । चार ओटा ििन दफाहरु मात्र चलिरहे का छन् ।
बनेपा लनमाव ण गदाव का िंरचना अत्यन्तै वैज्ञालनक लकलिमको लथयो । घाम हावाको िन्तुिन लमिाउनका
ठाउाँ –ठाउाँ मा

िालग
चोक(नलन)हरु,

पानीको

व्यवस्था लमिाउन ढु ङ्गेधारा,
कुवा, र इनारहरु िााँ स्कृलतक
कायविमहरु गनव र नाटक
दे खाउन

डबिीहरु

राखी

लनमाव ण

गररएको

बने पा

अत्यन्तै व्यवम्भस्थत लथयो । बनेपामा ९ ओटा ढु ङ्गेधाराहरु, ९ ओटा चोक(नलन)हरु, ९ ओटा डबिीहरु र
९९ ओटा इनारहरु लथए । यिरी ९ अङ्क पारे र लनमाव ण गररएको बनेपा नगरी िक्षणयुक्त छ िनी
बुढापाकाहरु िन्दछन् , लकनिने शास्त्रीय दृलिकोणिे ९ अङ्क िक्षणयुक्त र फिदायी मालनन्छ । तर बढ् दो
शहरीकरण र िंरक्षणको अिावमा यहााँ का धेरैििो इनारहरु पुररइिकेका छन् , ढु ङ्गेधारामा आउने
पानीका मुहानहरु िुलकिकेका छन् , धैरै ठाउाँ का चोकहरु(नलन)हरु अलतिमणमा पररिकेका छन् ।
त्यिैिे मल्लकािदे म्भख नै बनेपामा यी आठै ओटा गणे शहरुिाँग िम्बम्भन्धत एक–एक दफा ििन हुन्थे ।
यि ठाउाँ का मालनिहरु
लबहान–लबहान

पोखरीमा

मुख धोई पाटीमा बिेर
ििन गदै दे वी–दे वताको
आरती गथे । मालनिहरु
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लबहान–लबहान दे वीदे वताप्रलत आस्था राखी शुद्ध लचत्तिे िीवनयापन गदव थे र बेिुकी पलन पाटीमा बिेर
ििन गरी आनन्दपूववक िीवन लबताउाँ थे । तर हाि केही पोखरीहरु िावविलनक कामका िालग प्रयोग
िइिकेका छन् । केही पाटीहरु हराइिकेका छन् । चार ओटा ििन दफाहरु मात्र चलिरहे का छन् ।
बनेपा लनमाव ण गदाव का
िंरचना

अत्यन्तै

वैज्ञालनक लकलिमको
लथयो । घाम हावाको
िन्तुिन लमिाउनका
िालग

ठाउाँ –ठाउाँ मा

चोक(नलन)हरु,
पानीको

व्यवस्था

लमिाउन ढु ङ्गेधारा, कुवा, र इनारहरु िााँ स्कृलतक कायव िमहरु गनव र नाटक दे खाउन डबिीहरु राखी
लनमाव ण गररएको बनेपा अत्यन्तै व्यवम्भस्थत लथयो । बने पामा ९ ओटा ढु ङ्गेधाराहरु, ९ ओटा चोक(नलन)हरु,
९ ओटा डबिीहरु र ९९ ओटा इनारहरु लथए । यिरी ९ अङ्क पारे र लनमाव ण गररएको बनेपा नगरी
िक्षणयुक्त छ िनी बुढापाकाहरु िन्दछन् , लकनिने शास्त्रीय दृलिकोणिे ९ अङ्क िक्षणयुक्त र फिदायी
मालनन्छ । तर बढ् दो शहरीकरण र िंरक्षणको अिावमा यहााँ का धेरैििो इनारहरु पुररइिकेका छन् ,
ढु ङ्गेधारामा आउने पानीका मुहानहरु िुलकिकेका छन् , धैरै ठाउाँ का चोकहरु(नलन)हरु अलतिमणमा
पररिकेका छन् ।

१. धदइएको बुुँदाका आिारमा आफू बसेको ठाउुँ को बारे मा लेख्नुहोस् ।
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नगर, वडा, टोलमा भएका िाधमाक स्थल, पाटीपौवा, दरबारधकल्ला, िारा, कुवा, धसुँढी, पोखरी
आधद ।
२. तपाई बसेको ठाउुँ वरपर कुनै धवशेष ऐधतहाधसक ठाउुँ होला । आफ्ना अधभभावकसुँग सोिी
आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् ।
क) ऐधतहाधसक ठाउुँ को नाम, ठे गाना —
ख) त्यहाुँ के–के वस्तुहरु रहेका छन् —
ग) त्यो ठाउुँ कधहले र कसले बनाए —
घ) हाल त्यो ठाउुँ कस्तो अवस्थामा छ —

→पाठ – पाुँच←

बनेपाका जाधतहरु
वंशपरम्परा, धमव, गुण, आकृलत, वािस्थान आलदका आधारमा लविालित मनुष्यको वगविाई िात िलनन्छ
िने शारीररक बनावट आकार, प्रकार गुण, स्विाव आलदका आधारमा छु ट्टीने वा लचलनने िातीय लविाग,
िमूह वा वगविाई िालत िलनन्छ । यस्ता िात िालतिे आफ्नै लवशेष प्रकारका धमव, लनयम, िंस्कारको
पािना गरे का हुन्छन् । िामान्यतया यस्ता िातिालतको छु ट्टै िाषा, िेषिुषा हुन्छ । वै वालहक िम्बन्ध एउटै
िातिालत लित्र हुने गदव छ ।
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बनेपामामा

लवलिन्न

प्रकारका

िातिालतहरूको बिोवाि रहे को
छ

।

बनेपामा

िातिालतहरूको

लवलिन्न
व्यम्भक्तहरु

बस्दछन् । िालत अनुिार नै िाषा
र िंस्कृलत ररलतररवाि रहे का छन् । ती िातहरुमा मुख्यताः नेवार, ब्राह्मण, क्षेत्री, तामाङ्ग, मगर आलद
बस्दछन् िने अन्य िातिालतहरुमा पहरी, गाइने, थामी, बादी, कुमी रहे का छन् । शहरी क्षेत्रमा आलदवािी
नेवारहरु लवशेष क्षेत्र रहे को छ । त्यस्तै रामीण िेगलतर ब्राह्मण, क्षेत्री, तामाङ्ग, मगर आलद गदव छन् ।
लयनीहरुिे एक अकाव िाई िहयोग ित्कार गदव छन् ।

नेवार
बनेपाको प्रमुख िालतको रूपमा नेवार िालत रहे को छ । नेवारहरु लवशेषताः बनेपा उपत्यका, िााँ गा र
नािामा बस्छन् । लयनीहरू पलन लहन्दु धमव मान्दछन् । केही नेवारहरू बौद्ध धमव पलन मान्दछन् । यो
िालतको आफ्नै िाषा नेपाि िाषा (नेवारी िाषा) बोल्दन् र
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लयनीहरूको लिलपिाई ‘रञ्जना’ लिलप िलनन्छ । लयनीहरूको पूरोलहतिाई गुिािु िलनन्छ । लयनीहरुिे
िात्राहरु िस्तै – गाईिात्रा, कृष्ण िात्रा, चण्डे श्वरी िात्रा, आलद मनाउाँ छन्
। नेवारहरुिे लतहारमा लवशे ष म्हाः पूिा मनाउाँ छन् । नेवार कन्याहरूिे
रिस्विापूवव (६ दे म्भख ९ वषवमा) बेििाँ ग गररने लववाहिाई इलह िलनन्छ ।
नेवार िालत अन्तगवतको ज्यापू िमुदायको महत्वपूणव पवव योमरी पुन्ही हो
िने यही लदनिाई ज्यापू लदविको रूपमा पलन मनाइन्छ । परम्परागत
नेवार मलहिाहरूिे िगाउने पलहरनिाई हाकुपटािी िलनन्छ िने
टाउकोमा िगाउने गहनािाई बुलिन िलनन्छ । लयनीहरुिे प्राचीन पोशाक र आधुलनक पलहरन िगाउाँ छन्
। लव.िं. २०६८ मा िएको िनगणनामा यो िालतको कूि िनिंख्यामा ३२.५७% रहे को छ ।

ब्राह्मण
ब्राह्मण क्षेत्री िमुदाय बने पाका लवलिन्न ठाउाँ हरुमा
बिोबाि गदव छन् । लवशे षताः यी िमुदाय लवलिन्न
ठाउाँ मा छररएर रहे का छन् । यो िालत धमवकमव,
पूिापाठ र िरकारी िेवामा बढी िलिय रहे को
पाइन्छ । कलतपय ब्राह्मण क्षेत्री बनेपा उपत्यकामा
पलन बिोबाि गदव छन् । यी िमुदायका व्यम्भक्तिे लहन्दु
धमव मान्दछन । दशै , लतहार तीि, िनैपूलणवमा आलद
मुख्यतया चाडपवव मनाउाँ छन् । लयनीहरुिे लवशेष दौरा
िुरुवाि, टोपी, चोिो, िारीका िाथै आधुलनक
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पोशाकहरू पलन िगाउाँ छन् । लव.िं. २०६८ मा िएको िनगणनामा यो िालतको कूि िनिंख्यामा
२४.७९% रहे को छ ।
क्षेत्री
क्षेत्री िालतको प्रायाः बनेपािरी बिोबाि रहे को पाइन्छ । लवशेषताः यी िमुदाय लवलिन्न ठाउाँ मा छररएर
रहे का छन् । यो िालत िरकारी िेवामा िलिय रहे को पाइन्छ । कलतपय क्षेत्री बनेपा उपत्यकामा पलन
बिोबाि गदव छन् । यी िमुदायका व्यम्भक्तिे लहन्दु धमव मान्दछन । दशै , लतहार तीि, िनैपूलणवमा आलद
मुख्यतया चाडपवव मनाउाँ छन् । लयनीहरुिे लवशेष दौरा िुरुवाि, टोपी, चोिो, िारीका िाथै आधुलनक
पोशाकहरू पलन िगाउाँ छन् । लव.िं. २०६८ मा िएको िनगणनामा यो िालतको कूि िनिंख्यामा
२०.५०% रहे को छ ।
तामाङ
तामाङ्गहरूको मुख्य चाड ल्होिार, पूरोलहतिाई बोपो र धालमवक स्थििाई ध्याङ्ग (गुम्बा) र मृत्यू
िंस्कारिाई घेवा िलनन्छ । िोट–बमेिी
पररवारको आफ्नै तामाङ्ग िाषा बोल्दछन् िने
लिपी लतब्बती लिपी हो

। घरको लित्तामा

दे वताको नाम र प्राथवना िेम्भखन्छ िििाई लहगी
िलनन्छ । यो िालतका मालनिहरू लहन्दु र बौद्ध
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धमव मान्दछन् । िोटे िेिो, तामाङ्ग िेिो, डम्फुनाच तामाङ्गहरूको महत्वपूणव नाच हुन् । लववाहवारीमा
िलमको काम ताम्बािे गछव न् बैशाख पुलणवमाको लदन मनाइने दु ङ्गया पववमा लिमिेन स्थानमा कुि दे वताको
पुिा गछव न् । २०६८ को िनगणना अनुिार यो िालतको िंख्या कुि िनिंख्याको १०.००% छ ।

१. ब्राह्मण क्षेत्रीले मनाउने मुख्य चाडपवाको सूची तयार गनुाहोस् ।
२. नेवार समुदायले मनाउने मुख्य जात्रा र चाडपवाको सूची तयार गनुाहोस् ।
३. तामाङ समुदायले मनाउने मुख्य चाडपवाको सूची तयार गनुाहोस् ।
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एकाई—२ : आफ्नो वडाको पययटकीय स्थिको पररचय िथा महत्व
→पाठ – एक←

हाम्रो िाधमाक तथा साुँस्कृधतक सम्पदा
एक लदन बनेपा नगरपालिकाको वडा नं. ६ को काभ्रे माध्यलमक लवद्याियका कक्षा–४ का लवद्याथीहरुिाई
नलिकको मम्भन्दर हे नव शैलक्षक भ्रमण िलगएको लथयो । भ्रमणमा ‘हाम्रो बनेपा, हाम्रो गौरव’ लवषयका लशक्षक
पलन लथए । उनिे लवद्याथीहरुिाई चार िमुहमा लविािन गरी छु ट्टाछु ट्टै कामको लिम्मा लदए । ियपत्री
िमुहिे मम्भन्दरमा िएका मुख्य–मुख्य कुराहरु िंकिन गने लिम्मा पाएका लथए । ियपत्री िमुहिे
मम्भन्दरमा िएका मुख्य कुराहरु यिरी िंकिन गरे ।
स्थानाः चण्डे श्वरी मम्भन्दर
लिल्लााः काभ्रेपिाञ्चोक
न. पा.: बनेपा
वडा नं. : ५
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मम्भन्दर वररपरर के – के छन् – यो मम्भन्दर डााँ डाको फेदीमा रहे को छ । यि मम्भन्दरको पूववपट्टी िङ्गि तथा
खोिा छ । खोिामा लहउाँ द वषाव मा पानी बलगरहन्छ । मम्भन्दरको ढोका उत्तरलतर फकेको छ । पूववलतर
पाटीहरु र उत्तरलतर गणेश र लशवको मम्भन्दर रहे को छ । पलिमलतर प्रवेशद्वार रहे को छ । दलक्षणलतर
पखाव ििे घेररएको छ । चारै लतर पाटी, ित्ति र पखाव ििे घेररएको छ । मम्भन्दर अगालड ठूिो ढु ङ्गाको खम्बा
रहे को छ । मम्भन्दरको उत्तर, पलिम र दलक्षणलतर खेतीयोग्य िलमन तथा घरहरु रहे का छन् । यो मम्भन्दर
हाम्रो लवद्याियबाट उत्तर—पलिममा पदव छ । लवद्याियबाट त्यहााँ पु ग्न कररब आधा घण्टा िाग्दछ । बाटो
ओरािो र तेस्रो पदव छ ।
लवद्याथीिे िमुह अनुिार आ–आफ्नो काम िकेपलछ लवषय लशक्षकिे हरे क िमुहिाई पािैपािो प्रस्तुत

गनव िगाउनुियो । िबै िमुहिे आफ्नो प्रस्तुलत गरे पलछ लशक्षकिे त्यहााँ दे म्भखएका थप कुराहरु थप गनव
िगाउनुियो । बेिुकीपख िबै लवद्याथीहरु आ–आफ्नो घर फलकवए ।

20 |

हाम्रो बनेपा हाम्रो गौरव, कक्षा–४

१. कक्षा–४ धवद्याथीले चण्डे श्वरी मखिरमा दे खेका कुराहरु धटपे जस्तै तपाईको गाउुँ /शहरका
नधजकैको एउटा िाधमाक स्थल र त्यस वररपररका कुराहरु लेख्नुहोस् ।
स्थान्ः
धजल्ला्ः
न.पा.÷ गा.पा्ः
वडा नं. :
वररपर के–के छन््ः
कस्तो ठाउुँ छ्ः
घर वा धवद्यालयबाट त्यहाुँ पुग्न कधत समय लाग्छ्ः
घर वा धवद्यालयबाट कताधतर छ्ः
२. तपाईको नगरपाधलकामा भएका साुँस्कृधतक तथा िाधमाक सम्पदाहरुको सूची बनाउनुहोस् ।
३. तपाईले आफ्नो नगर समुदायमा भएका िाधमाक सम्पदाको संरक्षण गना कुन–कुन काम गना
सक्नुहुन्छ, त्यसको बारे मा सूची बनाउनुहोस् ।
४. तपाई बसेको वररपरर भएका मठ, मखिर, गुम्बा, चैत्य, चचा , मखिद र पाटीको संरक्षण कसरी
गनुापछा , लेख्नुहोस् ।
→पाठ – दु ई←

नक्सामा बनेपा नगरपाधलका
शलशकृष्णाः बाबा ! तपाईिे िोलि घुम्न िाने िन्नुिएको लथयो, िन्नुहोि् न कहााँ घुम्न िाने ?
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बुबााः ठीक िन्यौ, छोरा । िोलि लबहानै हामी बनेपाको धनेश्वर घुम्न िादै छौ ।
शलशकृष्णाः धनेश्वर यहााँ बाट किरी िाने त?

बुबााः नयााँ ठाउाँ घुम्नु िानु पलहिे त्यो ठाउाँ कहााँ पछव र त्यहााँ के–के छन् िबै थाहा पाउनु पछव ।
शलशकृष्णाः यी कुरा किरी थाहा पाउने , त्यो पलन िन्नु न ?
बुबााः हो, यही कुरा लतमीिाई बताउन मैिे मोबाइिमा गुगि नक्सा (Google Map) खोल्दै छु , यी हे र
त।
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शलशकृष्णाः ए ! बनेपा त काभ्रेपिाञ्चोक लिल्लाको पलिमलतर पो पने रहे छ त ।
बुबााः हो, नी ! यही बनेपाको दलक्षणलतर धनेश्वर मम्भन्दर पदव छ ।

शलशकृष्णाः आहा ! बाबा, घुम्न त धेरै मज्जा आउने ियो ।
बुबााः हो नी, शलशकृष्ण ।

१. तपाईको अधभभावकको स्माटा मोबाइलमा नक्सा भएको एप (Google Map) हो । यसमा
तपाईको ठाउुँ पत्ता लगाउनुहोस् ।
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२. काभ्रेपलाञ्चोक धजल्लाको नक्साबाट तपाईको नगरपाधलकाको नक्सा पत्ता लगाई कापीमा
बनाउनुहोस् । उक्त नक्सामा नगरपाधलकाको मुख्य–मुख्य कुराहरु भनुाहोस् , जस्तै– बाटो, खोला,
जङ्गल, मखिर, पहाड, बस्ती आधद ।
३. तपाईको नगरपाधलकामा भएको ऐधतहाधसक, िाधमाक र प्राकृधतक स्थलहरुको सूची
बनाउनुहोस् ।

एकाई – ३ : स्थानीय सामाजजक मल्
ू यमा्यिाको पररचय र महत्व
→पाठ – एक←

हाम्रो भाषा र भेष–भूषा
नानीमैयााँ श्रेष्ठ कक्षा–४ मा पढ् लछन् । उनीिाँग पलहिे म्भखलचएका धेरै थरीका फोटोहरु छन् । आि कक्षामा
उनिे आफ्नो फोटोहरु िाथीिाई दे खाउदै लथइन् ।
त्यही बेिा कक्षामा लशक्षक पलन आइपुग्नुियो ।
उहााँ िे नानीमैयााँ को फोटोहरु िमाउाँ दै िन्नुियो,
“कन्यापुिामा कन्यािे यस्तो िुगा िगाउाँ लछन् ।”
त्यलतबेिा नानीमैय
ाँ ािे िलनन् , “िर मैिे पलन इहीको
बेिा यस्तै िुगा िगाएकी लथएाँ ।”
लशक्षकिे िन्नुियो, “हो, नानीमैयााँ नेवार हुन् र नेवार िाषा बोम्भछछन् । नेवारहरुिे
पववअनुिार लवलिन्न प्रकारका िुगा िगाउाँ छन् । हाम्रा गाउाँ /शहरमा लवलिन्न
िातिालतका छु ट्टाछु ट्टै िाषा र िुगाकपडा हुन्छन् । एउटै िालतको पलन पवव ,
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पूिा र िात्रा अनुिार फरक–फरक िेष–िूषा हुन्छन् । अब हे रौ त, नानीमैयााँ िाँग िएको फोटोमा पलन
अन्न प्रािन्नको बेिाको फोटोमा अकै िुगा िगाएकी लथइन् । यस्ता फोटोहरु िम्झनाको िालग िंकिन
गरी िुरलक्षत राख्नुपछव है ।”

१. पाठमा जस्तै आफ्नो धवद्यालय वा घरमा भएका धवधभन फ फोटोहरु संकलन गरी कक्षामा
दे खाउनुहोस् ।
२. तपाईको गाउुँ ÷ शहरमा माधनसहरुले कुन–कुन पवामा के–के लगाउुँ छन्, आफ्ना अधभभावक
तथा धशक्षकसुँ ग सोिी लेख्नुहोस््ः जस्तै —
पवा

भेषभूषा

गाईजात्रा

मुखुण्डो

धववाह

साडी, घुम्प्टो

३. तपाईको समुदायका माधनसले कुन–कुन भाषा बोल्दछन्, लेख्नुहोस् ।
४. तपाईको समुदायका माधनसले कुन–कुन भेषभूषा लगाउुँ छन्, लेख्नुहोस् ।
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→पाठ – दु ई←
हाम्रा मान्यजनहरुको सम्मान

बनेपा, काभ्रेपिाञ्चोक
२०७८–०३–१५
लप्रय िाई, श्यामकृष्ण
मिाई आशा छ लक तपाई ठीक हुनुहुन्छ । तपाईको पत्र पढे पलछ मिाई धेरै दु ाः ख िाग्यो । तपाईिे त्यो
िेख्नुियो तपाईिे राम्रो व्यवहारमा व्यम्भक्तत्वमा राम्रो अंक प्राप्त गनुविएको छै न । यो पत्रमा, म केही
िेख्दै छु तपाईिाई व्यम्भक्तत्व लवकािमा राम्रो अंक िालग । म अरुको िालग व्यवहार गनवको िालग उपयुक्त
तरीकाको व्याख्या गनव चाहन्छु । हामी हाम्रा अरिहरुिाई िम्मान र हाम्रा कलनष्ठहरुिाई माया गनुवपदव छ
। अरिहरुिे हामीिाई माया गनेछन् र कलनष्ठहरुिे हामीिाई िम्मान गनेछन् । हामी िबैिाँग
लवनम्रतापूववक बोछनुपछव । हामीिे हाम्रा आमाबुबा, बुढापाका र लशक्षकहरुको कुरािाई िुन्नुपदव छ ।
हामीिे हाम्रा कलनष्ठहरुको कुरा िुन्नुपदव छ । हामीिे िबै िुन्नुपछव िो केही िन्न चाहन्छन् । यलद हामी
िुन्दैनौ िने मालनिहरु िोच्छ्न् लक हामी उनीहरुमा ध्यान लदइरहे क छै नौं । यलद हामीिे उनीहरुका कुरा
िुनेनौ िने उनीहरुिे तपाईको कुरा पलन िुन्ने छै नन् । हामीिे हाम्रा वररष्ठहरुिाई हाम्रा कलठनाईहरुको
बारे मा िन्नुपदव छ । म तपाईिाई हाम्रा िमस्याहरु िुकाउनुहुन्न िन्न अनुरोध गदव छु । हामीिे हाम्रा
िमस्याहरु हाम्रा अरिहरुिाई िभ्यतापूववक िन्यौ िने िमाधान हुन्छन् । यलद हामीिे एउटा िमस्या
िुकाउाँ छौं, अको िमस्या उत्पन्न हुन्छ । हामीिे लशक्षकहरु, आमाबुबा, मान्यिन र लछमेकीहरुिाई माया
गनुवपदव छ । हामीिे हाम्रा िाथी तथा मान्यिनहरुिाई राम्रो व्यवहार दे खाई नमस्ते , शुि–प्रिात, शुि–
लदवा, शुि–िन्ध्या िन्नुपदव छ । हामीिे किै िाई पलन गािी वा अिभ्य शब्दहरु प्रयोग गनुवहुदै न ।
लवद्याियमा हामीिे अलतररक्त लियाकिापहरुमा िाग लिनुपदव छ । प्रश्नोत्तरी, वक्तृत्वकिा, लनबन्ध िेखन
आलद गलतलवलधहरुिे हाम्रो ज्ञान र आत्मलवकािको लवकाि गदव छ । कलवता र लचत्रकिािे हाम्रो रचनात्मक
लवकाि गदव छ । िाइ, कृपया मेरो िुझावको पािना गर, तब तपाईिे फरक पाउनुहुनेछ । अको पटक
तपाईको राम्रो व्यवहारमा ‘उत्कृि’ पाउनुहुनेछ । आििाई यलत नै , के हुन्छ वणवन गरी लछट्टै अको पत्र
िेख्नुहोिा ।
लतम्रो प्यारो दाई,
शलशकृष्ण
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१. ठीक वेधठक छु ट्याउनुहोस््ः
क) हामीिे मान्यिनको कुरा िुन्नुपछव ।
ख) यलद हामीिे िाथीिाई गािी गर्यौं िने लतनीहरुिे हामीिाई माया गछव न् ।
ग) हामीिे नम्रतापूववक बोछनुपछव ।
घ) हामीिे हाम्रो िमस्या िुकाउनुपछव ।
ङ्ग) हामीिे िाथीिाई लिस्काउनुपछव ।
२. तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस््ः
क) हामीिे ठूिािाई लकन आदर गनुवपछव ?
ख) हामीिे िानािाई लकन माया गनुवपछव ?
ग) के लतमीिे लतम्रो िमस्या िुकाउने गरे का छौं ?
३. धवद्यालयमा हुने अधतररक्त धक्रयाकलापहरु के–के हुन् ?
४. के धतमीले धवद्यालयको अधतररक्त धक्रयाकलापमा सहभागी हुने गरे का छौ ं ?
५. अधतररक्त धक्रयाकलापका फाईदाहरु के–के हुन् ?
६. ‘अरुको सम्मान गना सकेमा हाम्रो पधन सम्मान हुन्छ ।’ प्रष्ट पानुाहोस् ।
७. तपाईको समुदायमा बोल्ने केही नम्र धशष्ट शब्दहरु संकलन गनुाहोस््ः जस्तै— नमस्कार, कृपया,
..
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→पाठ – तीन←

हाम्रो चाडपवा तथा जात्राहरु
‘हाम्रो बनेपा हाम्रो गौरव’ पढाउने लशक्षकिे आि कक्षा ४ का लवद्याथीहरुिाई िन्नुियो, “आ–आफ्नालतर
मनाइने चाडपवव तथा िात्राका बारे मा के िानेकाछौ िेख ।” लवद्याथीहरुिे आफ्नोलतर मनाइने चाडपवव
तथा िात्राका बारे मा यिरी िेखे ाँ ।

हाम्रो बनेपालतर चण्डे श्वरी िात्रा बनेपािीहरुद्वारा एउटा पववको रुपमा मनाइन्छ । यो िात्रा बैशाख पूलणवमा
वा चण्डी पूलणवमामा चण्डे श्वरी माईको लवशेष पूिा गररन्छ । िात्रामा चण्डे श्वरी माईको मुलतविलहतको
रथिाई चण्डे श्वरी मम्भन्दरबाट पुरानो बिारिम्म पररिमा गराईन्छ । िात्रामा बनेपािीहरुिे आफ्ना
आफन्त तथा पाहुनाहरुिाई डाकी िोि खुवाई रमाइिोिाथ मनाईन्छ । – िलमर
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हाम्रो लतर बैशाख १ गते नववषवको लदन लबस्का िात्रा मनाइन्छ ।
यि िात्रामा गणेश, िैरव र कुमारीको लवशेष पुिा गररन्छ ।
िात्राका िमयमा मालनिहरु ब्रत बिी पुिा गछव न िने पाहुनािाई
बोिाई िोि खुवाई रमाईिो गररन्छ । – कलपि

१. तपाईको छर धछमेकमा हुने जात्राको बारे मा लेख्नुहोस् ।
२. तपाईको घर पररवारमा मनाईने चाडपवाको सूची बनाउनुहोस् ।
३. तपाईलाई मन पने चाडको बारे मा लेख्नुहोस् ।
४. तपाईलाई मन पने जात्राको बारे मा लेख्नुहोस् ।
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एकाई—४ : स्थानीय परम्परागि व्यवसायहरुको पररचय र महत्व

→पाठ – एक←

स्थानीय परम्परागत व्यवसायहरु
मालनि िन्मिाँगै बाच्नको िालग आफ्नो पुखाव िे गररआएका कामिाई लनरन्तरता लदईरहे का छन् । यस्ता
धेरै कामहरुमध्ये परम्परागत रुपमा धेरै पलहिादे म्भख नै गदै आइएका कामहरुिाई नै परम्परागत व्यविाय
िलनन्छ । िस्तै – खेती गनुव , पशुपािन गनुव , पन्छीपािन गनुव ,
व्यापार,

लिकमी,

डकमी

आलद

।

लवलिन्न

घरे िु

आवश्यकताका िामानहरु डोका, डािा बनाउने , काठ
फिामका काम, िुगा लिउने आलद नै परम्परागत व्यविायका
रुपमा लचलनन्छन् । यस्ता व्यविायहरु मुख्य रुपमा स्थानीय स्तरमा पाईने वस्तु तथा वनस्पलतमा िर
पदव छ । यस्ता व्यविायहरु मुख्य रुपमा िीलवका चिाउनका
िालग गररन्छ ।
घरहरु बनाउने , चकटी बनाउने , डोको डािो बुन्ने, कुटो
कोदािो बनाउने र ममवत गने , िुगा लििाउने आलद कामहरु परम्परागत रुपमै चल्दै आएका छन् ।
स्थानीय परम्परागत व्यविायहरु गनवका िालग स्थानीय िीप
र पुराना प्रलवलधहरुको प्रयोग हुने गदव छ । यस्ता िीप र
प्रलवलधहरुको लनमाव ण तथा प्रयोगको ज्ञान िीप पलन प्रायाः
पाररवाररक तथा िामुदालयक रुपमै प्राप्त गने गररन्छ ।
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१. परम्परागत व्यवसाय भनेको के हो ?
२. तपाईको धवद्यालय तथा घर वररपरर भएका परम्परागत व्यवसायहरु के–के छन् ? लेख्नुस् ।

→पाठ – दु ई←

कृधष व्यवसाय
कृलष िनेको कृलत्रम लवलधबाट अन्न, फिफुि र पशु पन्छी पािेर दु ध तथा मािु उत्पादन गनुव हो ।

खेतबारीमा अन्न तथा फिफुि रोपी त्यििाई उलचत गोडमेि गरे र
उब्जाउने काम हो । घरमा बस्ने िीविन्तुको पािन पशुपन्छीपािन हो
। कृलषिे िबै व्यवहारिाई िमेट्छ । कृलष िमािमा िीवन धान्नको िालग
आधारिूत आलथवक गलतलवलध हो । प्राचीनकाि दे म्भख बनेपािीको मुख्य
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पेशा कृलष लथयो । कृलष उत्पादन वृम्भद्ध गनव रािकुिोको व्यवस्था गररएको लथयो । बनेपा उपत्यकामा
मलििो माटो िएको हुनािे मुख्य बािी धान, गहुाँ आलद अन्नबािी हुन्थ्यो । हाि िीवीकोपािवन तथा
व्यविालयक लकलिमिे कृलष पेशा अपनाईन्छ । अन्न, फिफुििन्य उब्जाउने र पशुपन्छी पािन गरी कृलष
पेशा अपनाइएको छ ।
बनेपाका बहुिंख्यक मालनिहरु कृलष पेशा गदव छन् । कृलष पेिामा आवद्ध मालनििाई कृषक िलनन्छ ।
कृषकहरुिे धान, मकै, गहुाँ , कोदा िस्ता अन्नबािी उत्पादन गदव छ । त्यस्तै तरकारीहरु आिु , प्याि,
ििुन, धलनयााँ िस्ता उत्पादन गदव छन् । कृषकहरुिे मौिम अनुिारको फिफू ि पलन उत्पादन वा

फिाउाँ छन् । यिैगरी लवलिन्न लकलिमका
घरपािुवा पशु पन्छीहरु िस्तै – गाई, िैिी,
बाख्रा, िेडा, हााँ ि, कुखुरा आलद घरमा पाछछन्
। घरायिी प्रयोिन िन्दा बढी िएमा बिारमा
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बेची आम्दानी गदव छन् । िस्तै – दु ध, तरकारी, फिफुि

बनेपाका कलतपय स्थानीयहरुिे घरायिी प्रयोिनाथव घरमा प्रयोग गने लवलिन्न िुकुि, मान्द्रो, डोको, डोरी
आलद बनाउाँ छन् । िाना उत्पादनहरुमा लचउरा, तेि, तानबाट कपडाहरु पलन उत्पादन गदव छन् । कलतपय
मालनिहरुिे घरायिी िााँ डाकुाँडा िस्तै – गारी, करुवा, अम्खोरा, बाटा आलद पलन बनाई स्थानीय बिारमा
बेच्दछन् ।

१. कृधष भनेको के हो ?
२. कृधष उत्पादनहरु के के हुन ?
३. के धतम्रो पररवार कृधष पेशामा संलग्न छन् ? संलग्न भए के के उत्पादन हुन्छ?

33 |

हाम्रो बनेपा हाम्रो गौरव, कक्षा–४

४. के धतम्रो घरमा घरपालुवा जनावरहरू छन् , ती कुन–कुन हुन् ?
५. तपाईको स्थानीय बजारमा उत्पादन हुने सामानहरु के के हुन् ?
→पाठ – तीन←

व्यापार व्यवसाय

व्यापार िनेको नाफा लिने उद्दे श्यिे वस्तु तथा िे वाको लकन्नु र बेच्नु हो । व्यापार गनव को िालग बिारको
आवश्यकता पदव छ । बनेपा व्यापाररक केन्द्र हो । बनेपा नगरपालिकालित्र रहे का बनेपा बिार, नािा,
िााँ गा, िनागाि िगायतका क्षेत्रमा व्यापार व्यविाय रहे को छ । लवशेषताः बिार क्षेत्रका मालनिहरुको
मुख्य पेशा व्यापार हो । व्यापार गरे र यहााँ का मालनिहरुिे मनग्य आम्दानी गरे का छन् ।
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१. व्यापार भनेको के हो ?
२. बनेपा नगरपाधलका धभत्रका बजारहरु कहाुँ कहाुँ रहेछन् ?
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एकाई—५ : व्यजतिगि सरसफाई, स्थानीय खेिहरुको पररचय िथा अभ्यास
→पाठ – एक←
व्यखक्तगत सरसफाइ
व्यम्भक्तगत िरिफाइ लतम्रो र लतम्रो शरीरको िागी किरी हे रचाह हो । यो नुहाउने , आफ्नो हात धुने,
आफ्नो दााँ त ब्रश गने , कपाि कोने आलद । हरे क लदन, लतम्रो बालहर िाखौं कीटाणु र िाइरििंग
िम्पकवमा हुन्छ । उनीहरु लतम्रो
शरीरमा रहन िक्छन् , र केही
अवस्थामा, उनीहरुिे लतमीिाई
लबरामी बनाउन िक्छ ।
व्यम्भक्तगत िरिफाइिे लतम्रो र
लतम्रो वरपरका मालनिहरुिाई
रोगहरुबाट बच्न मद्दत गनव
िक्दछ । िरिफाइ यलत
महत्वपूणव छ लक, आफैंिाई
महिुि गनव र अझ राम्रो दे ख्न को
िागी हो ।
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व्यखक्तगत सरसफाइको प्रकार
हातको सरसफाइ
व्यम्भक्तगत िरिफाइको महत्वपूणव काम हात िरिफाइ हो । आफ्नो
हात हरे क काम िकेपलछ धुनुपछव । हाम्रो हातबाट िीवाणु
िलििैिंग हाम्रो मुख, नाक, आाँ खा, वा कान को माध्यमबाट हाम्रो
शरीरमा प्रवेश गनव िक्छ ।
शौचाियको प्रयोग पलछ आफ्नो हात धुनुपछव । लतम्रो औंिाहरु बीच,
हातको पछालड र हत्केिामा २० दे म्भख ३० िेकेन्ड िाबुन–पानीिे िफा गरी तौलियािे िुक्खा हुनेगरी
पुछ्नुपछव । यलद लतमीिाँग पानी वा िाबुन छै न िने , िेलनटाइिरिे पलन पलन िफा गनव िलकन्छ ।
शरीरको सरसफाइ
व्यम्भक्तगत िरिफाइलित्र नुहाउने काम पलन हो । कम्तीमा
हप्ताको दु ई पटक िाबुन वा स्याम्फुिे नुहाउाँ दा छािाको
मृत कोलशकाहरु, ब्याक्टे ररया र पलिनाहरुिाई िफा गनव
मद्दत गदव छ । लनयलमत नुहाउदा कपाि र छािा राम्रो हुन्छ
।
नङको सरसफाइ
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नङ्गिाई छोटो र िफा राख्न को िागी लनयलमत छोटो पानुवपदव छ । नङ्गको फोहोर र कीटाणुहरु िाई िफा
गनव को िागी नेिब्रशिे ब्रश गनव िलकन्छ ।
नङ्गको लनयलमत िरिफाइिे मुख र अन्य
शरीरमा कीटाणुहरुिाई फैिाउनबाट रोक्न
मद्दत गदव छ ।
दाुँत सरसफाइ
राम्रो दााँ तको िालग िरिफाइ गनुवपदव छ ।
खानेकुरा खाएपलछ राम्रोिाँ ग मुख कुल्ला गनाव िे
दााँ त र मुख िफा हुन्छ । लदनमा कम्तीमा २
पटक २ लमनेट ब्रश गनुवपछव । लवहान उठे पलछ र
बेिुका िुत्नु िन्दा पलहिे ब्रश गनुव राम्रो हुन्छ ।

१. व्यखक्तगत सरसफाइ के हो ?
२. शरीर कसरी मैलो हुन्छ ?
३. शरीर सफा नभएमा के हुन्छ ?
४. शरीरको सफाइ गना के के वस्तु चाधहन्छ ?
५. शरीरका कुन कुन अङ्गको दै धनक सफाइ गनुापछा ?
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६. शरीरको कुन भागलाई सफा राख्न सधकन्छ ? लेख्नुहोस् ।
अङ्ग

सफा राख्ने तररका

टाउुँ को/कपाल
नङ
अनुहार
दाुँत
नाक
कान
आुँ खा
हातगोडा

७. जोडा धमलाउनुहोस््ः
बुरुष

शरीर पुछ्न

साबुन पानी

कपाल कोना

नङकट

नङ काट् न

रुमाल

दाुँत माझ्न
शरीर सफा गना

८. कक्षाका पाुँच साथीहरुको नङ, दाुँत, पोसाक, अन्य सम्पूणा सरसफाइको अवस्था अवलोकन
गरी ताधलकामा प्रस्तुत गनुाहोस् ।
नाम

सरसफाइको अवस्था
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कैधफयत

दाुँत

नङ

पोसाक

कपाल

हातगोडा

→पाठ – दु ई←

स्थानीय खेलहरु
खेि शारररीक गलतलवलध हो िुन रमाईिो वा प्रलतस्पधाव का िालग गररन्छ । हाम्रा घर र लवद्याियमा
ठाउाँ अनुिार रमाईिोको िालग खेलिने खेिहरु
स्थानीय खेि हुन् । स्थानीय खेिहरु ठाउाँ अनुिार
फरक–फरक तररकािे खेलिन्छ । हामी घर र
लवद्याियमा िाथीहरुिाँग लमिेर स्थानीय खेि खे छछौं
। स्थानीय खेिप्रलत हामी गौरव गछौाँ। केही प्रचलित
स्थानीय खेिहरूका नाम यि प्रकार छन् . िस्तै –
गट्टा, चुङ्गी, बाघचाि, रुमाि िुकाइ, ढ्याक, िक्कु
ढाछने, डण्डीलबयो, छोईडु म, िोडी िखेटाइ, लििी िखे टाइ, कबड्डी आलद स्थानीय खेिहरु हुन ।
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हाम्रा स्थानीय खेिहरु पलन घरलित्र र घरबालहर खेलिने गरी दु ई लकलिमिे वगीकरण गनव िलकन्छ । िस्तै –
बाघचाि, गट्टा खेि घरलित्र खेछन िलकन्छ िने
डण्डीलबयो, िखेटाइ आलद घरबालहर खेलिने
खेि हुन ।
जोडी लखेटाइ
िुरुमा दु ई िना लवद्याथीहरू हात
िमातेर िोडीहरू बन्नुपछव । अरू खेछने
लवद्याथीहरू मैदानलित्र छररएर रहनुपछव
। खेि िुरुको िङ्केत पाउनािाथ िोडीिे
छु नका िालग िखेट्नुपछव ।
िोडीद्वारा छोइएका लवद्याथी मैदानको लकनारमा हात उठाएर िोडी नपाएिम्म उलिनुपछव । पलहिो
िोडीिे छोएर नयााँ िोडी तयार हुनािाथ हात िमाएर बााँ की लवद्याथीहरूिाई िखेट्न िानुपछव । यि
प्रकार िखेट्ने िोडीको िङ्ग्ख्या बढ् दै िान्छ र अम्भन्तमिम्म पलन छु न निलकने एक िना लवद्याथीिाई
लवियी घोलषत गररन्छ ।
धसक्री लखेटाइ
िुरुमा दु ई िनािे हात िमाई लििी बनाउाँ छन्
। दु ई िनािे अरूिाई िखेट्छन् । िलतिाई
छोयो िबैिे लििीमा बिी िखेट्नुपछव । लििी
िखेटाइबाट छु न बचेको एक िना लवियी बन्छ
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बाघचाल
बाघचािको अथव ‘चलिरहे को बाघ’ िन्ने बुलझन्छ । बाघचाि बोडव मा खेलिने
नेपािको पुरानो खेि हो । यो खेि दु ई खेिाडीद्वारा खेलिन्छ। यिमा एउटा
खेिाडीिे बाघ बनेर बाख्रा खान खोज्छ िने अको खे िाडीिे बाख्राको बचाऊ
गदै बाघिाई घेराउ हाछछ । खेि लित्नको िालग चार बाघिे पााँ चवटा बाख्रा
खानुपछव िने बाख्रािे बाघिाई पािोमा पानव िक्नुपछव । किै िे बाघ चाििाई नेपािको रालिरय खे ि पलन
िन्ने गरे का छन्। बाघचाि दु ई खेिाडीद्वारा बोडव मा खेलिन्छ । यिमा एक िाइडमा चार बाघ हुन्छन् िने
अकाव िाइडमा २० बाख्रा हुन्छन्। खेिाडीिाई बाघ र बाख्रा खेिाडी िलनन्छ । यो खेि चार बाघिलहत
िुरु हुन्छ । बोडव को प्रत्येक कुनामा एउटा एउटा बाघ रहे का हुन्छन् । बाख्रा खे िाडीको पािो िुरुमा हुन्छ
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। िििे बाख्राको तफवबाट खेि खेछछ उििे २० बाख्रा हातमा राख्छ । बाख्रा खेिाडीिे बोडव को खािी
लबन्दु मा पािैपािो बाख्रा राख्नुपछव । बाघिे आफ्नो लदशा पररवतवन गनव िक्दै न । एकतफव खािी ठाउाँ र
अकाव तफव बाघ छ िने बाघिे बाख्रा खाने खतरा बढी हुन्छ । बाघ खेिाडीिे त्यलतबेिा लित्छ िलतबेिा
पााँ चवटा बाख्रा खान्छ । बाख्रा खे िाडीिे त्यलतबेिा लित्छ िलतबेिा िबै बाघहरू िमालतन्छन् र
बाघहरूिाँग कुनै चाि बााँ की हुाँ दैन ।

डन्डीधवयों
डन्डीलबयो नेपािको प्राचीन खेि हो यो खेि
दु ई िमूहका लबचमा खेलिन्छ । ठ्याक
िगाउने अभ्याि इन्डीलबयो खेिको एउटा
लिप हो । यो अभ्याि एक एक िनाको
लवचमा वा दु ई िमूहका लबचमा खेछन
िलकन्छ । िमूहमा खेल्दा िामूलहक िावनाको लवकाि हुन्छ ।
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ाँ ाट
हुत्याइएको लबयो लवपक्षीिे िमाते मा अङ्क पाउाँ दैन, यलद िमात्न निकेमा िहााँ लबयो खस्छ, त्यहीब
डन्डीघरमा रहे को डन्डीमा हान्नुपछव हानेको लबयोिे डन्डीमा िागेमा हुत्याउनेको पािो िमाप्त िई अको
िमूहको पलहिो व्यम्भक्तको पािो आउाँ छ फािेको लबयोिे डन्डीमा निागेमा डन्डीबाट िलत पर लबयो
खस्यो, डन्डीको नापबाट नापेर गन्ती गने । िुन िमूहिे अम्भन्तम अङ्क पलहिे पुयाउाँ छ िोही िमूहको लित
हुन्छ ।

१. स्थानीय खेल भनेको के हो ?
२. स्थानीय खेल कधत धकधसममा वगीकरण गना सधकन्छ ? ती के के हुन ? उदाहरणसधहत
लेख्नुहोस् ।
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३. हाम्रो घर वा धवद्यालयमा खेधलने खेलहरुको नाम लेख्नु होस् ।


.........



.........



.........



.........

४. हाम्रो धवद्यालय तथा घरमा खेधलने खेलहरुको ताधलका अनुसार भनुाहोस् ।
घर वा धवद्यालय धभत्र खेधलने

घर वा धवद्यालय बाधहर खेधलने

→पाठ – तीन←
स्थानीय खेलको महत्व
खेि त्यो औषधी हो िििे शरीर, मम्भस्तष्किाई स्वस्थ राख्न मद्दत गछव । एउटा कुशि अनुशालित, स्वस्थ
शरीर र मम्भस्तष्क राख्निाई खेििे मद्दत गछव । हामीिे खेिको महत्विाई बुझ्न िकेनौ िने हामी मानलिक
र शारररीक रुपिे अपाङ्ग बन्नपुगछौं । स्वस्त मम्भस्तष्कको िालग स्वस्थ शरीर हुन आवश्यक छ ।

45 |

हाम्रो बनेपा हाम्रो गौरव, कक्षा–४

हरे क प्रकारका शारररीक, मानलिक र बौम्भद्धक स्वास्थ्यिाँग खे िको गलहरो िम्बन्ध छ । लनयलमत खेि
खेछनु मनोवैज्ञालनक कौशितामा यििे लनखार ल्याउछ । आििोलि खेििाई स्वास्थ्यिाँग िोडे र हे ने
गररन्छ । खेिको महत्व र
त्यिको

िाििाई

बुझेर

खेिप्रलत िामेि र िहिागी
हुनुपछव । खेििे गौरव, मान,
शान र पलहचान स्थालपत गनव
िक्छ ।
स्थानीय खेिहरु हाम्रा घर,
लवद्यािय वररपरर िलििै खेछन
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िलकने िएकोिे यिको महत्व बढी छ । यी खेि खेछन धेरै लकलिमका िामारीहरुको आवश्यकता पदै न
। हाम्र्रै घर लवद्यािय वररपररका ठाउाँ र िामान्य िामारी िए पुगछ । खेिको लनयम पलन ठाउाँ अनुिार
फरक–फरक हुन्छ । िामान्य लनयममा खेछने हुनािे यी खेिको महत्व बढी छ ।

१. खेल धकन खेधलन्छ ?
२. खेलको महत्व के–के हुन ?
३. खेल र स्वास्थ्य एकै रथका दु ई पाङ् रा हुन’ स्पष्ट पानुाहोस् ।
४. खेल धकन धनयधमत खेल्नुपछा ?
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एकाई—६ : फोहोर व्यवस्थापनको िररका िथा व्यवस्थापनमा समस्या
→पाठ – एक←
फोहोर पररचय
कुनै पलन अनावश्यक, अवां लछत, बेकारका वस्तु िाई फोहोर िलनन्छ । फोहोर उत्पादन हाम्रो आफ्नै
कोठा, घर, कायाव िय, कारखाना, उद्योग िस्ता ठाउाँ बाट हुन्छ । फोहोर ठोि, तरि र ग्यााँ िका रुपमा पै दा
हुन्छ । घर तथा कोठाबाट लनस्कने धुिो, तरकारीका अनावश्यक वस्तु , खेर गएका खानेकुरा, फिफुिका
बोिाहरु,

प्लाम्भिक,

प्लाम्भिकका

िामानहरु, धातुका टु िाहरु आलद पदव छन्
। त्यस्तै किकारखाना र उद्योगबाट ठोि,
तरि र ग्यााँ ि िन्य फोहोरहरु लनस्कन्छन् ।
मालनिको आधुलनक िीवनशैिी िाँगिगै
त्यिको आवश्यकता पूरा गनव बढ् दो किकारखानािे िहिता ल्याए पलन त्यो िाँगै फोहोर पलन त्यलतकै
मात्रामा बढे को छ । फोहोर फाछने प्रायाः स्थान आिकाि खोिा वा नलद िएको छ । यििे गदाव पानीिाई
पलन दु लषत बनाएको छ ।

१. फोहोरमैलाको पररचय धदनुहोस् ।
२. धतम्रो घरबाट धनस्कने अनावश्यक वस्तुहरु के–के हुन् ?
३. हाम्रो घर र धवद्यालयबाट धनस्कने अनावश्यक वस्तुहरु के–के हुन ?
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४. हाम्रो धवद्यालय तथा घरबाट धनस्कने फोहोरको ताधलका अनुसार भनुाहोस् ।
ठोस

तरल
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ग्ाुँस

→पाठ – दु ई←
फोहोरको वगीकरण
फोहोरिाई वातावरणीय दृलिबाट प्रमुखताः दु ई लकलिममा छु ट्याउन िलकन्छ ।
क) कुलहने फोहोर
िुन अनावश्यक वस्तुहरु कुलहन्छ त्यििाई कुलहने फोहोर िलनन्छ । िस्तै – िान्छाबाट लनस्कने
तरकारीको बोिा, पात, फिफुिको बोिा, बीयााँ , कागि आलद कुलहने फोहोर हुन् । यस्ता फोहोरहरु
िलििै कुलहन्छ । यी कुलहने फोहोर कुहाएर कम्पोि मि बनाई कृलषमा प्रयोग गनव िलकन्छ ।
ख) नकुलहने फोहोर
िुन फोहोर कुलहदै न त्यस्तोिाई नकुलहने फोहोर िलनन्छ । िस्तै – धातु , लििा, रबर, प्लालिक आलद ।
यस्ता फोहोरिाई पुनाः प्रयोग गनव िलकन्छ । नकुलहने फोहोरिाई प्रिोधन गरी प्रयोगमा ल्याउन िलकन्छ
। पुनाः प्रयोग गनव लमछने
फोहोरको
फोहोरिाई

प्रयोगबाट
घटाउन

िलकन्छ ।

१. फोहोरमैला कधत धकधसममा वगीकरण गना सधकन्छ, ती के–के हुन ?
२. हाम्रो घर तथा धवद्यालयका कुधहने र नकुधहने फोहोरहरुको ५–५ उदाहरणहरु लेख्नुहोस् ।
३. हाम्रो धवद्यालय तथा घरबाट धनस्कने फोहोरको ताधलका अनुसार भनुाहोस् ।
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पुन्ः प्रयोग सधकने

पुन्ः प्रयोग नसधकने

→पाठ – तीन←
फोहोर व्यवस्थापनको पररचय र तररका
फोहोरिाई िही ढं गिे नराम्रो अिर नपने गरी हटाउनु नै फाहोर व्यवस्थापन हो । फोहोर व्यवस्थापन
गनव फोहोरको उत्पलतबारे ध्यान लदनुपछव । गाउाँ घरलतर फोहोर व्यवस्थापनको धेरै िमस्या निए पलन
शहरीक्षेत्रमा यिको िमस्या लवकराि रुपमा छ । िही तररका नअपनाई िथािावी फोहोर फ्याक्ने , फोहोर
िम्मा गने गनाव िे वातावरण प्रदु लषत हुन्छ । प्रदु लषत
वातावरणिे िलटि लकलिमका रोग िाग्ने ििावना हुन्छ
।
फोहोर व्यवस्थापन गने तररकाहरुाः
फोहोर घटाउने (Reduce)
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पुनाः प्रयोग (Reuse)
प्रिोधन (Recycle)
फोहोर घटाउने(Reduce)
फोहोरिाई कुलहने र नकुलहने गरी छु ट्याई, कुलहने फोहोरिाई कुहाएर मि लनमाव ण गनव िलकन्छ ।
तरकारी र फिफुिका बीयााँ , बोिा आलदिाई कुहाएर मि लनमाव ण गनव िलकन्छ । यिरी लनमाव ण गररएको
मि गमिा तथा करे िाबारीमा प्रयोग गनव िलकन्छ । त्यस्तै
नकुलहने फोहोरिाई पुनाः प्रयोग वा प्रिोधन गनव िलकन्छ ।
यिरी फोहोर घटाउन िलकन्छ ।
पुन्ः प्रयोग (Reuse)
प्लाम्भिक, लििा, धातुका बोटि, बट्टा, बाकि आलदिाई पुनाः प्रयोग गनव िलकन्छ । कलतपय यस्ता
फोहोरबाट ििावटका िामानहरु पलन बनाउन िलकन्छ । यो फोहोर व्यवस्थापनको राम्रो तररका हो ।
प्रसोिन (Recycle)
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प्लाम्भिक, धातुिन्य फोहोरिाई पुनाः अको वस्तु लनमाव ण गनुव प्रिोधन हो । िस्तै – फोहोरका प्लाम्भिकिे
पाइप खेिौना बनाउनु , धातुका फोहोरहरुिे िााँ डाकुडा मुती बनाउनु आलद ।

१. फोहोरमैला व्यवस्थापन भनेको के हो ?
२. फोहोर व्यवस्थापनको तररकाबारे उल्लेख गनुाहोस् ।
३. हाम्रो धवद्यालय तथा घरबाट धनस्कने फोहोरको ताधलका अनुसार भनुाहोस् ।
पुन्ः प्रयोग

प्रसोिन
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एकाई—७ : बनेपाक्षेत्र लित्रका साहहजत्यक व्यजतित्वहरु
िालहत्य शब्द र िाषाको प्रयोगमा आधाररत किात्मक लिम्भखत र मौम्भखक दु बै अलिव्यम्भक्त हो । ‘िालहत्य’
िन्नािे कल्पनाको प्रयोग गरी लवलशि शैिीमा िेम्भखएका कृलत वा रचनािाई बुझ्ने गररन्छ । मूिताः काव्य,
आख्यान, नाटक र लनबन्ध आलद लवधा
पदव छन् । िमािका आफ्ना लदनचयाव ,
िंस्कार,

रीलतररवाि,अनुिव

तथा

िावनािाई प्रस्तुत गने माध्यम हो । िवाई,
लििोक, खााँ डो, दन्त्य कथा आलद यिका
उदाहरण हुन् ।
बनेपाक्षेत्र लित्रका नेपािी िालहत्यमा लवशेष रुलच राख्ने िालहम्भत्यक व्यम्भक्तहरु छन् । िालहम्भत्यक
व्यम्भक्तहरुिे िालहम्भत्यक प्रकाशनका लकताब िस्तै –कथा, कलवता, मुक्तक, गिि, यात्रा लववरण र
ऐलतहालिक लववरण िेखहरु िेखी

योगदान पु र्याइरहे का छन् । यिरी िालहम्भत्यक योगदान लदने

व्यम्भक्तहरुमा कृष्णप्रिाद दु वाि, मोहन दु वाि, ज्ञानकािी मानन्धर, केदारनाथ प्रधान, आशाकािी िेवक,
िूषण िोमी, मच्छ्े स्वर िापकोटा िगायतका छन् । ििमध्ये केही केही िालहत्यकारहरुको लववरणिाई
अध्ययन गरौं ।
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→पाठ – एक←

मोहन दु वाल

नामाः

मोहन दु वाि

लपता/मातााः

गणेशबहादु र दु वाि/म्भखिकुमारी दु वाि

िन्माः

लव.िं. २००५ िेठ २९ गते

िन्मस्थानाः

बनेपा, िोिाखाटोि(अिंफाः )

प्रकालशत कृलताः

घामका लछकाव हरु, लििवनाका फूिहरु, िूगोिमा पाइिाहरु यात्रा
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→पाठ – दु ई←

ज्ञानकाजी मानन्धर

नामाः

ज्ञानकािी मानन्धर

लपता/मातााः

मोहनिाि म्भखं मानन्धर/िक्ष्मीमाया मानन्धर

िन्माः

लव.िं. १९९५ पुि मलहना

िन्मस्थानाः

बनेपा, वां ख्योटोि

प्रकालशत कृलताः

कुमारी(नाटक), बनेपा िातगाउाँ , अरलनको श्वेतचैत्य
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→पाठ – तीन←

आशाकाजी श्रेष्ठ(सेवक)

नामाः

आशाकािी श्रेष्ठ

लपता/मातााः

कृष्णबहादु र श्रे ष्ठ/हे कुमाया श्रेष्ठ

िन्माः

लव.िं. १९९१ फागुन २० गते

िन्मस्थानाः

बनेपा, क्विाटोि

प्रकालशत कृलताः
दे हान्ताः

लशक्षक खोज्दै िााँ दा, चिव्यूह, चाडपववहरु, कुरा िााँ चो
लव. िं. २०७१ मङ्ग्लिर ७ गते
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→पाठ – चार←
केदारनाथ प्रिान

नामाः

केदारनाथ प्रधान

लपता/मातााः

आशाकािी प्रधान/मलिनु िक्ष्मी प्रधान

िन्माः

लव.िं. २००३ बैशाख ७ गते

िन्मस्थानाः

बनेपा, बकुटोि

प्रकालशत कृलताः
दे हान्ताः

नेपािी इलतहाि िेखनबारे , मानव उद्गम र उद्गमस्थि,
लव. िं. २०५१ िाउन ६ गते
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१.

साधहत्य भनेको के हो ?

२. तपाईले पढ् नुभएको साधहखत्यक कृधतका सूची बनाउनुहोस् ।
३. तपाईको धवद्यालयको ‘हाम्रो बनेपा हाम्रो गौरव’ धशक्षकका बारे मा भनुाहोस् ।
नामाः
लपता/मातााः
िन्माः
िन्मस्थानाः
प्रकालशत कृलताः
४. तपाईलाई थाहा भएका स्थानीय साधहखत्यक व्यखक्तहरुको सूची बनाउुँ नुहोस् ।
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