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स्थानीय पथाठ्यक्रम २०७८
आधारभूत तह (कक्ा ६–८)

पोखरा महानगरपालिका
शिक्षा महषािषाखषा

प्रकथाशक
पोखरषा महषानगरपषाशिकषा
गण्डकी प्रदेि, नेपषाि
© सरषावाशिकषारः पोखरषा महषानगरपषाशिकषा
प्रथम संसकरण २०७९ (१५०० प्रशि)

मद्रु ण: अषादिवा अफसेट शप्रनटसवा
बगर ०६१–५४४९६२
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लनःशलु क लवतिरका िालग िन्देज िागनदे छै न ।
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हाम्ाे भनाइ
समषाि गशििरीि हुन्छ । सषामषाशिक गशििरीििषामषा ज्ञषान शरज्ञषानको भशू मकषा महत्रपणू वा हुन्छ । एकषािरवा
अशिलिो पसु िषािे पश्छलिो पसु िषामषा आफनषा अनभु रहरू हसिषानिरण गददै गइरहेको हुन्छ भने अककोिरवा
न्षाँ पसु िषािे नररीनिम खोि अनसु निषान गददै ज्ञषान र शसपको भण्डषारिषाई समृद्ध बनषाउँदै िैिषान्छ ।
्सररी ज्ञषान, शसप िथषा अनभु रहरूिषाई एकीकृ ि गररी उननि समषाि शनमषावाण गनवा औपचषाररक िथषा
अनयौपचषाररक शिक्षा प्रदषान गनवाकषा िषाशग ्ोिनषाबद्ध कषा्वाक्रमको आरश्किषा पदवा्छ । अकको िबदमषा
भनदषा बषािबषाशिकषाहरूिषाई के कसिो ज्ञषान, शसप िथषा अनभु र प्रभषारकषाररी रूपमषा प्रदषान गनवा सशकन्छ
भनरी शरसिृि रूपमषा ्ोिनषा ि्षार गररन्छ िसिषाई हषामरी पषाठ््क्रम भनद्छयौ ँ ।
िैशक्क ्ोिनषा पशन सम् िथषा सथषान सषापेक् हुन्छ । आि कुनै सथषान शरिेषकषा िषाशग उप्क्त
ु भएको
िैशक्क ्ोिनषा सरवाकषािरीन र सरवाव्षापरी हुन सकदैन । त्सैिे शिक्षािषाई सम् िथषा सथषान सषापेक्
बनषाउन शनशचिि सम्षारशिमषा पषाठ््क्रम परररिवान िथषा पररमषािवानकषा सषाथै समग्र शिक्षा नरीशिमषा न्षाँ
आ्षामको आरश्किषा पदवा्छ । के नद्ररीकृ ि पषाठ््क्रमिे सथषानरी् आरश्किषा समबोिन गनवा नसके को
महससु गररी सो परू षा गनवाकषा िषाशग सथषानरी् सरकषारिे नै पषाठ््क्रम शनमषावाण गनने कषाननु री व्रसथषा रहेको
्छ ।
नेपषािको संशरिषान २०७२ िे शरद्षाि् िहको शिक्षािषाई सथषानरी् सरकषारको कषा्वाक्ेत्रशभत्र रषाखेको
्छ । सशं रिषान प्रदत्त अशिकषार कषा्षावानर्न गनने क्रममषा रषाशषरि् पषाठ््क्रम प्रषारूप २०७६ िे हरे क
सथषानरी् िहिषाई सथषानरी् पषाठ््क्रम शनमषावाण गररी कषा्षावानर्न गनवा शदिषाशनदनेि गरे को ्छ सोहरीअनसु षार
पोखरषा महषानगरपषाशिकषािे आ. र. २०७७ / २०७८ को नरीशि िथषा कषा्वाक्रममषा सथषानरी् पषाठ््क्रम
शनमषावाण कषा्वािषाई शनरनिरिषा शदइवा महषानगरशभत्रकषा समपणू वा शरद्षाि्मषा कक्षा ६ देशख ८ समम िषागु
गनने नरीशि शिएअनरू
ु प पषाठ््क्रम शनमषावाण गररएको हो । सचू नषा िथषा प्रशरशिमषा भएको द्रुि शरकषासिे
शिक्षा क्ेत्रमषा पशन प्रभषार पषारे को ्छ । ्सको शरकषासिे प्रषा् ससं षारकषा सबै देिहरूमषा शिक्षाको
गणु सिर, शरकषास, सक्मिषा िथषा पहुचँ शरसिषारमषा नषाटकी् रूपमषा परररिवान आएको ्छ । अशहिेको
अरसथषामषा परु षानै िैिरी र परमपरषागि शरशिबषाट िैशक्क िक्् र उद्ेश्हरू हषाशसि गनवा िेरै कशठन हुन्छ
भनने शरष्मषा प्रषा् सबैको एक मि भइसके को ्छ । झन् सन् २०१९ को अनत्सँगै शरश्व समदु षा् नै
कोशभ्डको मषाहषामषाररीिे आक्रषानि बनषाएको पररप्रेक््मषा सचू नषा िथषा सञचषार प्रशरशिको महत्र िथषा
प्र्ोग झनै अशनरषा्वा र अपररहषा्वा शसद्ध भ्ो । शिक्कहरूमषा समेि सचू नषा िथषा प्रशरशिको अशनरषा्वािषा
बढेर ग्ो । नेपषाि सरकषार पषाठ््क्रम शरकषास के नद्निे ि्षार पषारे को के नद्ररी् पषाठ््क्रममषा कम्प्टु र
शरष्कै रूपमषा पठनपषाठन हुदँ ै आएको र उक्त शरष्िे समेि समेट्न नसके कषा सचू नषा प्रशरशि समबनिरी

िलदषाबलदषा सथषानरी् शरष्रसिि
ु षाई ्स पषाठ््क्रमिे समेट्ने उद्ेश्िे सथषानरी् पषाठ््क्रममषा ्स रषवा
सचू नषा िथषा सञचषार प्रशरशििषाई समेशटएको ्छ । शरगि दईु रषवाको अनभु रिषाई हेदषावा पशन भयौशिक रूपमषा
शरद्षाि्मषा उपशसथि हुन नसकने अरसथषामषा शिक्क िथषा शरद्षाथथीमषा सचू नषा िथषा प्रशरशिसमबनिरी
ज्ञषानको अभषारिे पशन अनिषाइनको मषाध्मबषाट शसकषाइिषाई शनरनिरिषा शदन नसशकएको ्थषाथवािषा हषाम्ो
सषामु िक
ु े को ्छै न । त्सैिे पशन सचू नषा िथषा प्रशरशिको न्नु िम ज्ञषानको महससु गररी ्स िैशक्क सत्रमषा
ि्षार हुन िषागेको पषाठ््क्रमषा के नद्ररी् पषाठ््क्रमिे समेट्न नसके कषा र सथषानरी् रूपमषा ख्ड्शकएकषा
शरष्रसिि
ु षाई समेटरी पषाठ््क्रम शनमषावाण गररएको ्छ । अझै पशन कशिप् शरष्रसिि
ु षाई हषामरीिे
समेट्न नसशकएको हुन सकद्छ त्सिषा शरष्रसिि
ु षाई अगषामरी रषवामषा अरश् संिोिन गररी समेट्ने
प्रशिबद्धिषा व्क्त गनवा चषाहन्छयौ ँ । ्सबषाट बषािबषाशिकषािे औपचषाररक रूपमषा आफनो ठषाउँ, आफनो
ठषाउँको कृ शष, पिु िथषा पक्रीपषािन, उद्ोग िथषा व्षापषार, ऐशिहषाशसक‚ िषाशमवाक‚ सषांसकृ शिक र प्रषाकृ शिक
समपदषाको पशहचषानसशहि रसिशु नष्ठ ज्ञषान प्रषाप्त गनने ्छन् । सथषानरी् पषाठ््क्रमिे बषािबषाशिकषाहरूमषा
मि
ू भिू रूपमषा म को हुँ ?, म कहषाँको हुँ ?, र म हुकनेको रषािषाररणिे मेरो िरीरनमषा के महत्र रषाखद्छ ?
शसकषाइकषा रैकशलपक उपषा्हरू के हुन सक्छन् आशद पक्हरूको शमशहन िररकषािे अध््न गररी त्सिषा
प्रश्नहरूको उत्तर खोिरी शसकषाइको मिबिु िरषािि ख्डषा गनने अपेक्षा रषाखद्छ ।
्ो पषाठ््क्रम शरकषास प्रशक्र्षामषा के नद्ररी् रूपरे खषाअनिगवाि रहरी शरशभनन सरोकषाररषािषाहरूको सहभषाशगिषा
िटु षाई आिषारभिू िह (कक्षा ६ देशख ८ समम) कषा शरद्षाथथीहरूको आरश्किषा र क्मिषािषाई ध्षान
शदइएको ्छ िथषाशप ्ो िहकषा शरद्षाथथीकषा िषाशग शनमषावाण भएको ्ो पषाठ््क्रम महषानगरको पशहिो
प्र्षास भएको हुदँ षा ्समषा अझै सिु षारकषा क्ेत्रहरू हुन सकद्छन् । कषा्षावानर्नकषा क्रममषा शरज्ञ एरम्
प्र्ोगकिषावाबषाट प्रषाप्त बहुमलू ् पृष्ठपोषणकषा आिषारमषा समसषामश्क सिु षार एरम् पररमषािवान हुदँ ै िषाने
नै ्छ । ्स कषा्वामषा िेखन कषा्वादि, शरज्ञ, गोष्ठरीमषा सहभषागरी समपणू वा सरोकषाररषािषा, िनप्रशिशनशि,
नगर शिक्षा सशमशिकषा पदषाशिकषाररी, प्रषाध्षापक, शिक्क, अशभभषारक िथषा कमवाचषाररीहरूप्रशि पोखरषा
महषानगरपषाशिकषा, शिक्षा महषािषाखषा हषाशदवाक आभषार व्क्त गदवा्छ ।
शिक्षा महषािषाखषा
पोखरषा महषानगरपषाशिकषा
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१. महानगर पररचयः
गण्डकी प्रदेिको रषाििषानरी, हषािको पोखरषा महषानगरपषाशिकषा, शर.सं २०५२ मषाि १८ गिे पोखरषा
उपमहषानगरपषाशिकषाको रूपमषा िोषणषा भएको शथ्ो । ितकषािरीन पोखरषा उपमहषानगरपषाशिकषा, िेखनषाथ
नगरपषाशिकषा, मयौिषा गषाउँ शरकषास सशमशि परू षा, चषापषाकोट गषाउँ शरकषास सशमशि परू षा, भदयौरे िमषागरी गषाउँ
शरकषास सशमशिकषा २ र ३ नं र्डषा बषाहेककषा सबै र्डषाहरू, कषासकीकोट गषाउँ शरकषास सशमशि परू षा,
मषाझठषानषा गषाउँ शरकषास सशमशिकषा १, ४ देशख ९ सममकषा र्डषाहरू, कषाशिकषा गषाउँ शरकषास सशमशिकषा १
देशख ५ नं सममकषा र्डषाहरू सषाथै परुु नचयौर गषाउँ शरकषास सशमशि परू षा गषाशभएर शर.सं २०७३ रषागनु २७
गिे ३३ ओटषा र्डषासशहि ्सको शरशिरि् रूपमषा पोखरषा महषानगरपषाशिकषा नषामषाकरण िोषणषा भएको
शथ्ो । ्सको कूि क्ेत्ररि ४६४.२७ रगवा शकिोशमटर रहेको ्छ । भयौगोशिक शहसषाबिे ्ो नेपषािको
सबैभनदषा ठूिो महषानगरपषाशिकषा हो । रषाशषरि् िनगणनषा २०६८ अनसु षार ्हषाँको कुि िनसङ्ख्षा
५,१८,४५२ रहेको ्छ । िहषाँ मशहिषाको सङ्ख्षा २,६७,४५३ र परू
ु षको सङ्ख्षा २,५०,९९९
रहेको ्छ । िसमषा ब्षाह्मण २२.८३, गरू
ु ङ २१.६२, क्ेत्ररी १५.३५, दशिि ८.७१ र मगर ८.२०
प्रशििि बसोबषास गदवा्छन् । ्हषाँको िनसङ्ख्षा रृशद्धदर ५.४६ प्रशििि रहेको पषाइन्छ ।
्सको परू वा शसमषानषा मषादरी गषाउँपषाशिकषा र रूपषा गषाउँपषाशिकषा, पशचिम शसमषानषा अननपणू वा गषाउँपषाशिकषा,
परवाि र स्षाङ्िषा शिलिषा, उत्तर शसमषानषा मषा्छषापच्ु छ्े गषाउँपषाशिकषा र मषादरी गषाउँपषाशिकषा िथषा दशक्ण
शसमषानषा स्षाङ्िषा र िनहुँ शिलिषा रहेकषा ्छन् । ्ो नेपषािको अत्निै रमणरी् र प्वाटकी् सथिको
रूपमषा ससं षारभर प्रख्षाि ्छ । रे रषािषाि, बेगनषास िषाि, महेनद्र गर
ु षा, पषाििे ्छषाँगो, िषाशनि सिपु षा,
सरषाङकोट, कषासकीकोट आशद ्हषाँकषा प्रमख
ु प्वाटकी् सथि हुन् ।
पोखरषा उपत्कषा पशचिम नेपषािको प्रमख
ु शिक्षा िथषा सरषास्थ्को के नद्र पशन हो । ्हषाँ नेपषािकै प्रख्षाि
पृ्थररीनषारषा्ण बहुमख
ु री क्षामपस, पोखरषा शरश्वशरद्षाि्, गण्डकी शरश्वशरद्षाि् पोखरषा शचसषाखोिषा
रेदशरद्षाश्मिगषा्ि पोखरषा महषानगरपषाशिकषाकै सरषाशमतरमषा रहेको गण्डकी बहुप्रषाशरशिक
शिक्षाि् पशन गि रषवादशे ख सञचषािन भइरहेको ्छ । ्शि मषात्र होइन, सरषास्थ्को क्ेत्रमषा पशन
पोखरषा महषानगरपषाशिकषा अग्रसथषानमषा नै ्छ । पोखरषा सरषास्थ् शरज्ञषान प्रशिष्ठषान, मशणपषाि शिक्ण
असपिषािसशहि थप्रु ै सरषास्थ् संसथषाहरू रहेकषा ्छन् । ्सिै पोखरषा महषानगरपषाशिकषाशभत्र हषाि प्रषाथशमक
िहदेशख मषाध्शमक िह (कक्षा १२ समम) २०६ सषामदु षाश्क र २४७ संसथषागि गररी ४५३ िैशक्क
ससं थषाहरू सञचषािनमषा रहेकषा ्छन् ।
नेपषािको संशरिषानिे मषाध्शमक िहसममको शिक्षाको अशिकषार र दषाश्तर सथषानरी् िहिषाई समु पेको
्छ । संशरिषानको ममवाअनरू
ु प मषाध्शमक िहसममको शिक्षाको व्रसथषापन गनवाु पशन सथषानरी् सरकषारको
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अशिकषार क्ेत्रशभत्र पदवा्छ । शरकशसि मि
ु क
ु हरू िहषाँ शिक्षाको अरसथषा रषाम्ो ्छ, त्हषाँ शरद्षाि्
आरै ँ िे पषाठ््क्रम शनमषावाण गररी अध्षापन गरषाउँ्छन् । सथषानरी् सरकषारिे मषाध्शमक िहसमम अध््न
गनने शरद्षाथथीकषा िषाशग पषाठ््क्रम शनमषावाण गनवाु असमभर ि होइन ्द्शप मषाध्शमक िहसममको पषाठ््क्रम
संिरी् सरकषारिे नै शनमषावाण गनने र सथषानरी् क्ेत्रकषा शरष्रसि,ु िनु संिरी् पषाठ््क्रमिे समेट्न सके कषा
्छै नन् र शनिषानि सथषानरी् आरश्किषासँग समबशनिि ्छन,् त्सिषा शरष्रसिि
ु षाई सथषानरी् पषाठ््क्रममषा
समेट्न सशकएको खण्डमषा बषािबषाशिकषािषाई आफनो परररेिबषाट शसकन, नशिकको रषािषाररण र
भगू ोिसँग समबशनिि ज्ञषानको खोिरी गनवा, देखभे ोगेकषा कुरषाहरूको गशहरषाइसमम पगु न, आफनो समदु षा्
र समषािमषा रहेकषा मलू ्, मषान्िषा, आसथषा, िरोहर, अनभु र र ज्ञषानिषाई पररीक्ण, पनु ःपररीक्ण गददै
आरूमषा भएको ज्ञषान, शसप र अनभु रिषाई ररषाशकिो पषाददै, शरश्वव्षापरीकरण गददै ज्ञषानसँग सशमश्ण गनवा,
सषामषाशिक सरोकषारकषा शरष्रसिसु ँग पररशचि हुनसमेि सथषानरी् पषाठ््क्रमिे महत्रपणू वा टेरषा प्ु षावाउन
सकने ्छ भनने अपेक्षा रषाशखएको ्छ ।

२. ववद्ालय शिक्ाको रावट्रिय उद्ेश्य
रषाशषरि् पषाठ््क्रम प्रषारूप, २०७६ िे परररशिवाि संरचनषा र रषाज् व्रसथषाअनरू
ु प शनमनषानसु षार शिक्षाकषा
रषाशषरि् उद्ेश्हरू ि् गरे को ्छ :
क. प्रत्ेक व्शक्तमषा अनिशनवाशहि प्रशिभषा प्रसरुटन गररी व्शक्ततर शरकषास गनने,
ख. सिं री् िोकिषाशनत्रक गणिनत्रकषा मलू ् मषान्िषाप्रशि प्रशिबद्ध, रषाषरि र रषाशषरि्िषाप्रशि बरषादषार,
सरषाशभमषानरी, सषामषाशिक िथषा सषांसकृ शिक शरशरििषािषाई सममषान गनने, चररत्ररषान,् नैशिकरषान्
एरम् शिममेरषार नषागररक ि्षार गनने,
ग. श्मप्रशि सममषान एरम् सकषारषातमक सोच भएकषा, रोिगषार िथषा सररोिगषार उनमख
ु , उतपषादनमख
ु री,
उद्मिरीि र शसप्क्त
ु नषागररक ि्षार गनने,
ि. व्शक्तको सषामषाशिकीकरणमषा सह्ोग गददै सषामषाशिक सद्षार िथषा सशहषणिु षा र रषाशषरि् एकिषा
सदृु ढ गनवा सह्ोग प्ु षावाउने,
ङ. प्रषाकृ शिक िथषा रषाशषरि् समपदषा र प्षावाररणको संरक्ण, संरिवान र सदपु ्ोग गददै शदगो शरकषासमषा
्ोगदषान गनने सचेि नषागररक ि्षार गनने,
च. प्रत्ेक व्शक्तमषा िषाशनि, मषानर अशिकषार, समषानिषा, समषारेिरीिषा र सषामषाशिक न्षा्कषा
मषान्िषाअनरू
ु पको आचरण शरकषास गररी समिषामि
ू क, समषारेिरी, न्षा्पणू वा र समषािरषाद उनमख
ु
रषाषरि शनमषावाणमषा मद्ि गनने ।
्छ. रषाशषरि् िथषा अनिरषावाशषरि् सिरमषा प्रशिसपिथी, आिशु नक सचू नषा िथषा सञचषार प्रशरशि प्र्ोग गनवा
2
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सकने शरश्व परररेि सहु षाउँदो दक् िनिशक्त ि्षार गनने,
ि. रैज्ञषाशनक अरिषारणषा, ि्थ्, शसप, शसद्धषानि िथषा प्रशरशिको प्र्ोग गनवा सकने रैज्ञषाशनक सझु बझु
भएकषा िथषा अनसु निषानमख
ु री िनिशक्त ि्षार गनने,
झ. रचनषातमक िथषा समषािोचनषातमक शचनिन गनने, िरीरनोप्ोगरी शसप भएकषा, सशहषण,ु भषाशषक
क्मिषामषा शनपणु नषागररक ि्षार गनने,
ञ. नेपषािरी मयौशिक किषा, ससं कृ शि, सयौनद्वा, आदिवा िथषा शरशिष्टिषाहरूको सरं क्ण, सरं िवान र
शरसिषारिरवा अशभप्रेररि भई नेपषािरी पशहचषानप्रशि गयौरर गनने नषागररक ि्षार गनने,
ट. ििरषा्ु परररिवान िथषा प्रषाकृ शिक एरम् मषानर शसशिवाि प्रकोपप्रशि सचेि रहरी समभषाशरि िोशखम
न्नु रीकरण िथषा शरपद् व्रसथषापन गनवा सक्म नषागररक ि्षार गनने,
ठ. सषामषाशिक न्षा्मषा आिषाररि समृद्ध रषाषरि शनमषावाणकषा शनशमि आरश्क मषानर संसषािनको
शरकषास गनने ।

३. आधारभूत तहका सक्मताहरू
आिषारभिू शिक्षािे शरद्षाथथी के शनद्रि शिक्षाकषा मषाध्मद्षारषा बषािबषाशिकषामषा अनिशनवाशहि प्रशिभषाको
शरकषास गनने िक्् रषाखेको ्छ । ्स िहको शिक्षाको मखु ् उद्ेश् रषाषरिप्रेम र िोकिनत्रमषा शरश्वषास
गररी रषाशषरि्िषाको संरक्ण र संरिवान गनने, अशिकषार र किवाव्को पषािनषासशहि सरिनत्रिषाको सममषान
गनने, सषामषाशिक र प्रषाकृ शिक रषािषाररणप्रशि सचेि भई मषानररी् मलू ् र मषान्िषाअनक
ु ू ि व्रहषार
गनने किवाव्शनष्ठ नषागररक उतपषादन गनवाु हो । ्स िहको शिक्षा प्रषाप्त गररसके कषा बषािबषाशिकषाहरू
आफनषा शरचषार आदषानप्रदषान एरम् दैशनक िरीरनमषा आइपनने व्षारहषाररक समस्षा समषािषान गनवा सक्म,
सरषारिमबरी, पररश्मरी, रैज्ञषाशनक सझु बझु भएकषा, सरषास्थ्प्रशि सचेि र नैशिकरषान् हुने ्छन् ।
क) आधथारभूत शशक्था (कक्था १ देशि ८) कथा सक्मतथाः

१.
२.
३.
४.
५.

देिप्रेम िथषा रषाशषरि् एकिषाको भषारनषा एरम् िोकिषाशनत्रक मलू ्, मषान्िषा िथषा संसकषार
व्रहषारमषा प्रदिवान‚
भषाशषक िथषा सञचषार शसपको शरकषास र व्षारहषाररक, शसिवानषातमक एरम् सषानदशभवाक प्र्ोग‚
सचू नषा र शरचषारहरूको आदषानप्रदषान, शरश्े षण िथषा सचू नषा प्रशरशिको समशु चि प्र्ोग‚
िषाशकवा क िथषा व्षारहषाररक गशणिरी् ज्ञषान, शसप एरम् अशभरृशत्त शरकषास र प्र्ोग ‚
रैज्ञषाशनक अरिषारणषा, ि्थ्, शसद्धषानि र शन्मप्रशिको शिज्ञषासषा एरम् बोि र व्षारहषाररक
िरीरनमषा प्र्ोग‚
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६.
७.

मषानर मलू ् र मषान्िषा एरम् सषामषाशिक गणु को शरकषास िथषा नषागररक किवाव्प्रशि सिग‚
िनसङ्ख्षा, रषािषाररण संरक्ण र शदगो शरकषासशबचको अनिरसमबनिको बोि र व्रसथषापनमषा
सह्ोग‚
८. िषाररीररक िनदरुु सिरी, सरसथकर िरीरनिैिरी र िरीरनोप्ोगरी शसपको शरकषास‚
९. सथषानरी्, आिशु नक पेसषा, व्रसषा् र प्रशरशि एरम् श्मप्रशि सममषान िथषा व्रहषारकुिि शसप
(Soft Skills) को प्र्ोग‚
१०. नेपषािरी किषा, सषाशहत् र संसकृ शिको संरक्ण िथषा संरिवान एरम् शसिवानिरीििषाको शरकषास र
प्र्ोग‚
११. रषाशषरि् िथषा अनिरषावाशषरि् परररेिसँग पररशचि भई शरशरििषा, शरशबनितु र र सहअशसितर बोि
िथषा सररीकषार‚
१२. दैशनक िरीरनमषा आइपनने व्षारहषाररक समस्षाहरूको पशहचषान, शरश्े षण िथषा समषािषान।
ि) आधथारभूत तह (कक्था १–३) कथा सक्मतथा

१.

देिप्रेमको भषारनषा एरम् िोकिषाशनत्रक मलू ्, मषान्िषा र ससं कषारको शरकषास, आिषारभिू भषाशषक
िथषा सञचषार शसपको शरकषास र व्षारहषाररक प्र्ोग‚
आिषारभिू गशणिरी् िषारणषा र शसपको शरकषास र प्र्ोग‚
नैशिकिषा, अनि
ु षासन, सदषाचषार र सरषारिमबनिसिषा सषामषाशिक मलू ् मषान्िषा एरम् चषाररशत्रक
गणु को शरकषास‚
शरज्ञषान, रषािषाररण, सचू नषा प्रशरशिसमबनिरी आिषारभिू ज्ञषान र शसपको शरकषास‚
िषाररीररक िनदरुु सिरी, सरसथकर बषानरी, सरसरषाइ र िरीरनोप्ोगरी शसप िथषा व्रहषारकुिि
शसपको शरकषास‚
किषा िथषा सयौनद्वाप्रशि अशभरुशच, शसिवानषातमक र समषािोचनषातमक शसपको शरकषास‚
आफनो परररेिसँग पररशचि भई शरशभनन िषाििषाशि, िमवा, भषाषषा, संसकृ शि, क्ेत्रप्रशि सममषान र
समभषारको शरकषास ।

२.
३.
४.
५.
६
७

ग) आधथारभूत तह (कक्था ४ र ५) कथा सक्मतथा

आिषारभिू शिक्षा (कक्षा ४– ५) कषा सक्मिषाहरू शनमनषानसु षार हुने ्छन् :
१

देिप्रेमको भषारनषा एरम् िोकिषाशनत्रक मलू ् मषान्िषा र संसकषारको शरकषास, आिषारभिू भषाशषक
िथषा सञचषार शसपको शरकषास र व्षारहषाररक प्र्ोग‚
4
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२.
३.
४.
५.

६.

आिषारभिू गशणिरी् अरिषारणषा र शसपको शरकषास र प्र्ोग‚
नैशिकिषा, अनि
ु षासन, सदषाचषार र सरषारिमबन िसिषा सषामषाशिक मलू ् मषान्िषा एरम् चषाररशत्रक
गणु को शरकषास‚
शरज्ञषान, रषािषाररण, सचू नषा प्रशरशिसमबनिरी आिषारभिू ज्ञषान र शसपको शरकषास‚
िषाररीररक िनदरुु सिरी, सरसथकर बषानरी, सरसरषाइ र िरीरनोप्ोगरी शसप िथषा व्रहषारकुिि
शसपको शरकषास, किषा िथषा सयौनद्वाप्रशि अशभरुशच, शसिवानषातमक र समषािोचनषातमक शसपको
शरकषास‚
आफनो परररेिसँग पररशचि भई शरशभनन िषाििषाशि, िमवा, भषाषषा, संसकृ शि, क्ेत्रप्रशि सममषान र
समभषारको शरकषास ।

घ) स्थानीय पथाठ्यक्रम (कक्था १–८) को सक्मतथाः

िहगि सक्मिषा शरष्गि दषा्रषाभनदषा व्षापक हुने हुदँ षा सथषानरी् शरष्को अिगगै सक्मिषा शकटषान
गरररहनु पनने हुदँ नै । रषाज्िे अङ्गरीकषार गरे को के नद्ररीकृ ि पषाठ््क्रमिे शनिषावारण गरे कषा िहगि सक्मिषाहरू
हषाशसि गरषाउन सह्ोग प्ु षावाउनु नै सथषानरी् पषाठ््क्रमको मि
ू िक्् हो िथषाशप सथषानरी् पषाठ््क्रम
प्र्ोगकिषावा एरम् आम सरोकषाररषािषाहरूिषाई पषाठ््क्रम कषा्षावानर्नमषा सहििषा एरम् प्रभषारकषाररिषा
ल्षाउनकषा िषाशग शनमन अनसु षार सक्मिषा शनिषावारण गररएको ्छ :
१
२.

म को हुँ ? म कहषाँको हुँ ? मेरो िरीरनमषा म हुकनेको रषािषाररणिे के महत्र रषाखद्छ ? िसिषा
प्रश्नको शिज्ञषासषा रषाखरी बषाह्य परररेिसँग अनक
ु ू िन हुने‚
आरू र आफनो शनकटसथ परररेिको खोिमि
ू क िषानकषाररी रषाखरी त्सको प्र्ोग र अभ्षास

४. स्ानीय पाठ्यक्रमका तहगत ससकाइ उपलब्धि
आिषारभिू िह पषार गरे पश्छ शरद्षाथथीिे शनमन ज्ञषान शसप हशसि गनवा सक्म हुने ्छन् :
पोखरषा महषानगरको सषामन् भबू नोट, प्रषाकृ शिक स्ोि िथषा रषािषाररणको िषानकषाररी शिई शिनको उप्ोग
र संरक्णमषा सहभषागरी हुने ्छन् :
ï
ï
ï
ï

सथषानरी् मेिषा महोतसर िथषा किषा शसपसँग पररशचि भई शिनमषा सहभषागरी हुन गयौरर गनने ्छन् ।
सथषानरी् परमपरषागि पेसषा िथषा कृ शषिन् व्रसषा्को महत्र बझु री श्मको सममषान गनने ्छन् ।
सरसथ र सरु शक्ि िरीरनकषा िषाशग अरिमबन गनवापु नने न्नू िम आचरण गनने ्छन् ।
दैशनक िरीरनमषा प्र्ोग हुने िथषा िैशक्क प्र्ोिनकषा िषाशग सचू नषा िथषा सञचषार प्रशरशिको
अशिकिम प्र्ोग गनने ्छन ।
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५. आधारभूत तहको पाठ्यक्रम ढाँचा
(क)

क्र.स.
१
२
३
४

५
(ि)

क्र स.
१
२
३
४
५
६
७

कक्था १ देशि ३

शरष्
पषाठ््िणटषा रषाशषवाक कषा्वािणटषा
भषाशषक शसप शरकषास समबनिरी शक्र्षाकिषाप (नेपषािरी)
५
१६०
भषाशषक शसप शरकषास समबनिरी शक्र्षाकिषाप (अङ्ग्रेिरी)
४
१२८
गशणिरी् शसप शरकषास समबनिरी शक्र्षाकिषाप (गशणि)
४
१२८
शरज्ञषान, सरषास्थ् र िषाररीररक शिक्षा, सषामषाशिक अध््न,
८
२५६
चषाररशत्रक शरकषास िथषा शसिवानषातमक किषा समबनिरी
शक्र्षाकिषाप (सेरोररो)
मषािृभषाशषक शसप/सथषानरी् शरष्रसिु समबनिरी
५
१६०
शक्र्षाकिषाप
िममषा
२६
८३२
कक्था ४ र ५

शरष्
नेपषािरी
अङ्ग्रेिरी
गशणि
शरज्ञषान िथषा प्रशरशि
सषामषाशिक अध््न िथषा मषानर मलू ् शिक्षा
सरषास्थ्, िषाररीररक िथषा शसिवानषातमक किषा
मषािृभषाषषा/सथषानरी् शरष्
िममषा

(ग) कक्ा ६ देखि ८
क्र स.
१
२
३
४
५
६
७
6

शरष्
नेपषािरी
अङ्ग्रेिरी
गशणि
शरज्ञषान िथषा प्रशरशि
सषामषाशिक अध््न िथषा मषानर मलू ् शिक्षा
सरषास्थ् िथषा िषाररीररक शिक्षा (शसिवानषातमक किषा)
मषािृभषाषषा/सथषानरी् शरष्/संसकृ ि
िममषा

पषाठ््िणटषा रषाशषवाक कषा्वािणटषा
५
१६०
५
१६०
५
१६०
५
१६०
५
१६०
३
९६
४
१२८
३२
१०२४
पषाठ््िणटषा रषाशषवाक कषा्वािणटषा
५
१६०
५
१६०
५
१६०
५
१६०
५
१६०
३
९६
४
१२८
३२
१०२४
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६.स्ानीय पाठ्यक्रम (कक्ा ६-८) को ववषयक्ेत्रगत पाठ्यभार ववतरण
क्रसं क्ेत्र

१.
२.
३.

नगर पररच्
प्वाटन
िरीरनोप्ोगरी शसप

४
५.
६.

समषाटवा पोखरषा र प्रशरशि
उद्ोग व्षापषार िथषा व्रसषा्
कृ शष
िममषा

अशनरषा्वा खण्ड

ऐशच््छक खण्ड (कुनै २)
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रषाशषवाक कषा्वािणटषा

२५
२५
१८
३०
३०
३०
१२८
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२.

१.

प्वाटन

महषानगर
पररच्

क्र. सं. शरष् क्ेत्र

१. र्डषा कषा्षावाि्को पररच्,
त्हषाँबषाट प्रषाप्त गनवा सशकने
सेरषाको िषानकषाररी शिन र शदन,
२. नगरशभत्रकषा प्रमख
ु व्षापषाररक
के नद्र, प्रदिवानरी के नद्र, खेि
मैदषान, शचश्ड्षािर आशदको
िषानकषाररी शिन र शदन,
३. खषानेपषानरी, टेशिरोन, इनटरनेट,
शरद्िु िसिषा सेरषाप्रदषा्क
संसथषाको िषानकषाररी शिन र शदन,
१. पोखरषाको प्वाटन व्रसषा्को
पररच् शदन र महत्र बिषाउन,
२. प्रषाकृ शिक, ऐशिहषाशसक, िषाशमवाक
सथिको सचू रीकरण गनवा,
३. पोखरषा एक प्वाटकी्
व्षारसषाश्क के नद्र हुनषाको कषारण
बिषाउन,

कक्षा ६

७. कक्ागत ससकाइ उपलब्धि
१. पञिरीकरण प्रशक्र्षाको बषारे मषा बिषाउन,
२. सथषानरी् िहको चनु षाररी प्रशक्र्षाकषा बषारे मषा
बिषाउन,
३. नगरशभत्रकषा िैशक्क संसथषाको बषारे मषा
सङ्शक्प्त िषानकषाररी शिन र शदन,
४. नगर शभत्रकषा सरु क्षा शनकषा्को बषारे मषा
्छोटो पररच् शदन,
५. नगरपषाशिकषाशभत्र उपिबि ्षािषा्षािकषा
सषािनहरूको बषारेमषा िषानकषाररी शिन र शदन,

कक्षा ८

१. पथप्रदवािककषा कषा्वा बिषाउन,
१. पोखरषा अनिरषावाशषरि् रूपमषा एक प्वाटकी्
२. सषाहशसक खेिको प्वाटकी् महत्र बिषाउन,
सहरको रूपमषा शचशनने आिषारहरू बिषाउन,
३. प्वाटन व्रसषा्कषा िषाशग चषाशहने सथषानरी्
२. प्वाटन व्रसषा्को िषाशग आरश्क
र अनिरषावाशषरि् आशि्थ्िकषा अभ्षासहरू
प्रमख
ु परू षावािषारहरू बिषाउन,
अरिमबन गनवा,
३. प्वाटन प्ररवािनमषा पषाशिकषािे खेलनपु नने
४. समभषाशरि प्वाटकी् सथिहरूको पशहचषान गनवा,
भशू मकषा बिषाउन,
४. िरबषास(Homestay)को महत्र िथषा
्सिे आशथवाक र सषामषाशिक िरीरनमषा
पषानने प्रभषारको बषारे मषा बिषाउन,

अशनवथाय्ष िण्ड
१. र्डषा कषा्षावाि्बषाट प्रषाप्त गनवा सशकने सेरषा
प्रशक्र्षाको बषारे मषा िषानकषाररी शदन र शिन,
२. नगरशभत्रकषा बै ँक, शरत्तरी् संसथषा र शिनिे प्रदषान
गनने सेरषाको िषानकषाररी शिन र शदन,
३. नगरको रेबसषाइटमषारवा ि शरशभनन महषािषाखषाकषा
गशिशरशिहरूको िषानकषाररी शिन,
४. नगरशभत्रकषा सरकषाररी संसथषा, गैर सरकषाररी संसथषा
िथषा अनिररषावाशषरि् गैर सरकषाररी संसथषाको बषारे मषा
सङ्शक्प्त िषानकषाररी शिन र शदन,

कक्षा ७
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३.

िरीरनोप्ोगरी १. चररत्र शनमषावाणको आरिषारणषा
शसप
र प्रभषार पषानने ित्रहरू बिषाउन,
२. म्षावाशदि सषामषाशिक व्रहषार
प्रदवािन गनवा,
३. सथषानरी् सिरमषा प्र्ोगमषा
आएकषा प्रशरशिहरूको पररच्
र महत्र बिषाउन,
४. सषामषाशिक समस्षा िथषा
शरकृ शिहरूको सचू री ि्षार गनवा,

१. चररत्र शनमषावाणकषा आिषारहरू बिषाउन
२. नैशिक शरकषासमषा सह्ोग प्ु षावाउने सथषानरी्
अभ्षासहरूिषाई शनरनिरिषा शदन,
३. परमपरषागि र आिशु नक प्रशरशिको अनिरसमबनि
बिषाइवा शिनको सदपु ्ोग गनवा,
४. सषामषाशिक समस्षा र शरकृ शि समषािषानकषा
कषा्वामषा प्रभषारकषाररी सञचषारमषारवा ि िनचेिनषा
अशभरृशद्ध गनवा,

१. सथषानरी् मलू ् मषान्िषामषा आिषाररि
सषामषाशिक अभ्षास प्रदवािन गनवा,
२. नैशिक शरकषासमषा सह्ोग प्ु षावाउने
सथषानरी् समदु षा्मषा भएकषा असि
अभ्षासहरूिषाई शनरनिरिषा शदन,
३. सथषानरी् ज्ञषान र प्रशरशिको महत्र बिषाउन
र त्सको खोिरी गररी प्र्ोग गनवा,
४. सषामषाशिक समस्षा िथषा शरकृ शिहरूको
पशहचषान गररी उप्क्त
ु शनणवा् शिन र शदन,
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४.

समषाटवा पोखरषा र १. समषाटवा सहरको पररच् शदन,
प्रशरशि
२. समषाटवा सहर हुनकषा िषाशग चषाशहने
आिषारहरू बिषाउन,
३ दैशनक कषा्वा समपषादनमषा प्र्ोग हुने
शरद्िु री् सेरषाहरूको उप्ोशगिषा
बिषाउन,
४. Home Automation मषा प्र्ोग
हुने Device िथषा Digitial
Device को सचू री ि्षार गनवा र
शिनरीहरूको पररच् शदन,
५. भचअ
वाु ि कनरे रे नसको पररच् शदइवा
्समषा प्र्ोग हुने ए्पसको पररच्
शदन,

ऐश्छिक िण्ड (कुनै २)
१. समषाटवा सहरकषा िषाशग आरश्क पनने
परू षावािषारको सङ्शक्प्त रणवान गनवा,
२. स्डक िथषा हरषाइ ्षािषा्षाि (
Transportation Systems) मषा प्र्ोग
हुने प्रशरशिको बषारे मषा बिषाउन,
३. सषारवािषाशनक सेरषाकषा क्ेत्रमषा प्र्ोग भएकषा
शरद्िु री् प्रशरशिको अरिोकन गररी
त्सको सचू री बनषाउन ,
४ Office Automation मषा प्र्ोग हुने
Devices को सचू री बनषाइवा सषामषान् पररच्
शदन,
५. GPS र गगु ि किषासरुमको पररच् शदइवा
प्र्ोग गनवा,
१. समषाटवा सहरमषा Security Camera को
आरश्किषा र प्र्ोग क्ेत्रको पशहचषान
गनवा िथषा महत्र बिषाउन
२ Banking क्ेत्रमषा प्र्ोग हुने प्रशरशिको
पररच् शदन, ्सको महत्र बिषाउन
३. eBanking अनिगवाि Mobile
Banking, Inenet Banking
को पररच् शदन, ्सको िोशखम र
सषारिषानरीकषा बषारे मषा बिषाउन
४. Digital Wallet, Online shoppng
िथषा Cashless भक्त
ु षानरीको पररच्,
श्नरीहरूसँग समबशनिि रिवामषान
प्रशरशिहरू, श्नरीहरूको प्र्ोगिे हुने
िोशखम, रषाइदषा र बेरषाइदषाकषा बषारे मषा
भनन,
५. एिबु िगको पररच् शदन, एिबु िगमषा
आफनो बिग बनषाउन र प्र्ोग गनवा
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५.

उद्ोग व्षापषार १ .िरे िु उद्ोगको पररच् र महत्र
िथषा व्रसषा्
बिषाउन,
२. व्षापषार र व्रसषा्को पररच् शदन,
३. आरू बसोबषास गरे को क्ेत्रमषा
सञचषािनमषा रहेकषा व्रसषा्हरूको
सचू री ि्षार गनवा,
४. व्षारसषाश्क र शनरषावाहमख
ु री आशथवाक
शक्र्षाकिषापको शभननिषा बिषाउन
५. आफनो परररषारको आमदषानरी खचवाको
शरररण ि्षार गनवा,
६ .बैंक िथषा शरत्तरी् संसथषाको पररच्
शदन,

१.उद्ोगकषा िषाशग आरश्क पनने परू षावािषारहरू
बिषाउन,
२. व्षापषार र व्रसषा्को शकशसम र महत्र
बिषाउन,
३. उतपषादन, भण्डषारण र शरिरणको महत्र
बिषाउन,
४ आफनो िरमषा उतपषाशदि रसिक
ु ो भण्डषारण र
बिषाररीकरणमषा सहभषागरी हुन,
५. बैंक िथषा शरत्तरी् संसथषाकषा प्रकषार र शिनिे
प्रदषान गनने सेरषा बिषाउन,
६. बैंकबषाट कषारोबषार गदषावा हुने रषाइदषाहरू
बिषाउन

१. िगषानरीको पररच्, उद्ेश् र प्रकषार
बिषाउन,
२ सषानषा िथषा मझयौिषा उद्ोगको पररच् शदन,
३. उद्ोग सञचषािनकषा चनु यौशिहरू बिषाउन,
४. उतपषादन र बिषाररीकरणको अनिर समबनि
बिषाउन,
५. व्रसथषापनको पररच् शदइवा व्षापषाररक
्ोिनषाको खषाकषा ि्षार गनवा,
६. व्षारसषाश्क गणु िथषा सरीपहरू बिषाइ
शसपको अभ्षास गनवा,
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६.

कृ शष

१. सथषानरी् रिरूि, िरकषाररी र
अननबषािरीको सचू री ि्षार गनवा,
२. सथषानरी् अननबषािरीको पशहचषान गररी
िगषाउने सम्, िररकषा बिषाउन र
कषाममषा सहभषागरी हुन,
३. सथषानरी् पिपु क्रीपषािनको महत्र
िथषा खररद शबक्रीकषा िषाशग बिषार
पशहचषान गनवा,
४. आफनो क्ेत्रमषा रहेकषा सथषानरी्
सिरकषा कृ षक समहू को पशहचषान
िथषा खोिरी गनवा,

१.सथषानरी् रिरूि िरकषाररी र अननबषािरीमषा १. सथषानरी् रिरूि अननबषािरी िथषा
िषागने रोगको सचू री ि्षार गनवा,
िरकषाररीमषा िषागने रोगको उपचषारकषा शरशि
२. सथषानरी् सिरमषा पषाशिने पिपु क्रीमषा िषागने बिषाउन,
रोगको सचू री ि्षार गनवा,
२. सथषानरी् पिपु क्रीमषा िषागने रोगको
३. सथषानरी् सिरकषा कृ षक समहू मषा आरद्ध उपचषारकषा शरशि बिषाउन,
हुदँ षा हुने रषाइदषाहरू बिषाउन ,
३.नगरशभत्र रहेकषा कृ शष सेरषाप्रदषा्क
४. शरद्षाि् हषािषाशभत्र करे सषाबषाररी र रिरूि कषा्षावाि्हरूको पशहचषान गररी त्हषाँबषाट
बगै ँचषा शनमषावाण गररी सैद्धषाशनिक र व्रहषाररक प्रषाप्त हुने सेरषा सशु रिषाहरूको सचू री ि्षार
ज्ञषान हषाशसि गनवा,
गनवा,
४. सथषानरी् कृ शष उतपषादनको आशथवाक,
सषामषाशिक र सरषास्थ् समबनिरी महत्र
बिषाउन,

:yfgLo kf7\oqmd @)&* cfwf/e"t tx -sIff ^–*_

13

kl/ro

s| ;+ ljifoIf]q
१
dxfgu/

अशनवथाय्ष िण्ड
sIff *
पञिरीकरण (िनम, मृत्,ु बसषाइँसरषाइ,
शररषाहिगषा्िकषा दिषावा प्रशक्र्षा) सथषानरी्
िहको चनु षार, (उममेदरषारको ्ोग्िषा,
कषा्वाकषाि, अशिकषार, अन्) ्ोिनषा
शनमषावाणको प्रशक्र्षा, ढषाँचषा, प्रशक्र्षा,
उदषाहरणहरू शरशभनन शरश्वशरद्षाि्कषा
के नद्ररी्, आशं गक, समबनिन प्रषाप्त
क्षामपसहरू, अध्षापन हुने शरष्, ्ोग्िषा
आशद महषानगरशभत्रकषा शरशभनन सरु क्षा
शनकषा्हरू (प्रहररी, सेनषा, सिस्त्र प्रहररी,
रिषाशरक प्रहररी, नगर प्रहररी) सथि, हरषाइवा िथषा
िि ्षािषा्षाि (िषामो दरु रीकषा गनिव्, बस
पषाकवा , नगरबस, ट््षाकसरी, ्डुङ्गषा, िहषाि,
क्ेत्ररी् शरमषानसथि)

sIff &
ब्डषापत्रबषाट र्डषासेरषा िषानकषाररी प्रषाप्त गनने
र्डषासेरषा सचू री शरशभनन शसरषाररस (नषागररकिषा,
मिदषािषा नषामषारिरी, पषासपोटवा, चषारशकलिषा)
समपशत्त कर िथषा अन् करहरू, टोि संसथषाहरू
गठन िथषा सेरषाहरू, ्ोिनषा ििवामु षा,बै ँक,
शरत्तरी् संसथषाहरू शिनिे प्रदषान गनने रषा
महषानगरको रेबसषाइट, शरशभनन महषािषाखषा
(शिक्षा, सरषास्थ्, अन्) नगरशभत्रकषा सरकषाररी
ससं थषा GO, गैरसरकषाररी ससं थषा NGO िथषा
अनिरषावाशषरि् गैर सरकषाररी संसथषा INGO

sIff ^

आरू बसेको र्डषा कषा्षावाि्को
अरशसथशि, सेरषाकषा प्रकषारहरू
व्षापषाररक के नद्रहरू िसिै: महेनद्रपि
ु ,
पृ्थररीचोक, शररयौटषा, बगर, अि्घ,ँ
शिसरु षा, गगनगयौ ँ्डषा प्रदिवानरी के नद्रहरू;
पोखरषा प्रदिवानरी के नद्र, िेखनषाथ प्रदिवानरी
के नद्र, खेिमैदषानहरू पोखरषा रङ्गिषािषा,
टुँश्डखेि, मषािेपषाटन शक्रके ट मैदषान,
भण्डषारशढक खेिमैदषान, शचश्ड्षािर,
पचभै्षा खषानेपषानरी, टेशिरोन, इनटरनेट,
शरद्िु िसिषा सेरषाप्रदषा्क सथि िथषा
सषािन

८. ववषयवस्तुको क्ेत्र र क्रम

14

:yfgLo kf7\oqmd @)&* cfwf/e"t tx -sIff ^–*_

२

प्वाटन

प्वाटन र प्वाटकको पररच्,
महषानगरमषा प्वाटकी् महत्र,
महषानगरकषा प्रषाकृ शिक सथिहरू: रे रषा,
बेगनषास, रुपषा, महेनद्र गर
ु षा ऐशिहषाशसक
र िषाशमवाक सथिहरू: कषासकीकोट,
शरनध्रषाशसनरी, िषािबषारषाहरी आशदको
पररच् र महत्र, प्वाटकबषाट हुन सकने
रोहोरमैिषा व्रसथषापन र सरसरषाइ ।

पथप्रदिवाककषा कषा्वा, प्वाटककषा प्रकषार,
सषाहशसक खेि: ्प्षारषागिषाइश्डङ, बोशटङ,
बशञििमप, शिपफिषाइङको प्वाटकी् महत्र,
प्वाटकिषाई प्रदषान गनने सेरषाहरू : Guide,
सरु क्षा, ्षािषा्षािको पहुचँ , सहुशि्ि
र गणु सिर्क्त
ु खषानषा) न्षाँ प्वाटकी्
सथिहरूको खोिरी, पशहचषान र भशू मकषा ।

पोखरषा शरश्वको एक प्वाटकी् गनिव्
हुनषाको कषारण, ग्रषामरीण प्वाटन र प्वाटन
व्रसषा्, महषानगरमषा प्वाटनको समभषारनषा,
प्वाटनबषाट देखषापरे कषा समस्षा र समषािषानकषा
उपषा्हरू, प्वाटन व्रसषा् शरकषासकषा
िषाशग महषानगरिे खेलनपु नने भशू मकषा िसिै
: सचू नषा पषाटरी नकसषा सरसरषाइ स्डकबत्तरी
सरु क्षा स्डक िथषा हरषाइ ्षािषा्षाि होटि
रे सटुरेनट मनोरजन सथि रषा पषाकवा हषाइशकङ
टेशकङ मषागवा आशदको सशु नशचिििषा, पोखरषाकषा
प्रमख
ु गनिव् सथिहरू िसिै : रे रषािषाि,
रेगनषासिषाि, रूपषािषाि, सरषाङकोट कषासकीकोट,
कषाहुँ िरहरषा, पनचषासे, चमेरेगरु षा, गप्तु श्वे र महषादरे ,
पषािषािे ्छषाँगो, बयौद्ध गमु बषा, शरनध्रषाशसनरी,
िषािबषारषाहरी, भद्रकषािरी, िरीििषादेररी,
पमु दरीकोट महषादेर मशनदर आशद । िरबषासिे
आशथवाक िथषा सषामषाशिक िरीरनमषा पषारे को
सकषारषातमक प्रभषारकषा उदषाहरणहरू
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३

िरीरनोप्ोगरी िै्वा, सरषारिमबरी, सममषान, मषा्षा,
शसप
अनि
ु षासन, भषारनषा र शरचषारको कदर,
संरेग शन्नत्रण नैशिकिषा कषा्म गनने
सथषानरी् अभ्षासहरू मषान्िनप्रशिको
आदर सतकषार, सषानषाप्रशि मषा्षा,
सह्ोगरी र पषारररषाररक असि शसकषाइ
(परररषार) सथषानरी् सिरमषा प्र्ोगमषा
आएकषा शनमन शिशखि प्रशरशिहरूको
सषामषान् पररच् र महत्र आरन, िइु न
शढकी, िषािो, िट्ट आशद सचू नषा र
प्रशरशिको सरु शक्ि प्र्ोग, सचू नषाको
स्ोिको रूपमषा कम्प्टु र, टेशिरोन,
मोबषाइि र श्नको प्र्ोग बषाि ्यौन
दवु ्रहषार, ्यौन दरु षाचषार, दवु ्वासन,
बषािश्म, ्छुरषा्छुि, बषािशररषाह,
िैङ्शगक शरभेद, सञचषार शसपको प्र्ोग
।

चररत्र शरकषासकषा आिषारहरू :
सचेिनषा, सरव्रसथषापन, सरमलू ्षाङ्कन िथषा
सषामषाशिक उत्तरदषाश्तर बोि, नैशिकिषा कषा्म
गनने सथषानरी् अभ्षासहरू, सषामशू हक िरीरन,
अरुको सममषान, दःु ख सख
ु मषा सहभषाशगिषा र
सह्ोगको भषारनषाको शरकषास (्छरश्छमेक),
दैशनक प्र्ोगकषा उपकरणको सरु शक्ि प्र्ोग,
के हरी परमपरषागि प्रशरशिको कषा्वा शसद्धषानि
बिषाउन (हिो, पषानरीिट्ट, कोि), सचू नषा र
सञचषारकषा सषािनकषा क्रममषा कम्प्टु र, इमेि,
इनटरनेट, अनिषाइन प्र्ोग गदषावा अपनषाउनु
पनने सषारिषानरी, च््षाट, शभश्ड्ोबषाट सचू नषाको
आदषानप्रदषान गनवा सषामषाशिक शरकृ शिहरू
बषाि्यौन दवु ्वाव्हषार, ्यौन दरु षाचषार, दवु ्वासन,
बषािश्म, ्छुरषा्छुि, बषाि शररषाह, िैङ्शगक
शरभेदको पशहचषान गररी समस्षाको समषािषानमषा
सह्ोग, उप्क्त
ु शनणवा् क्मिषा
असि चररत्रिे मषानर िरीरनमषा पषानने
प्रभषारहरू मनन गररी सोअनरू
ु पको व्रहषार
प्रदवािन, नैशिक शरकषासमषा सह्ोग प्ु षावाउने
सथषानरी् समदू षा्मषा भएकषा अभ्षासहरू
बषािबषाशिकषाकषा िषाशग प्रेरणषाको स्ोि,
असि व्रहषारमषा सररीकृ शि प्रदषान गनवा
नैशिक अनभु रहरूको सषाझेदषाररी, सथषानरी्
ज्ञषान र प्रशरशिको महत्र, एशटएम रोटो,
फ्षाकस, सक्षाशनङ, मशलटशमश्ड्षा
शभश्ड्ोमेिको प्र्ोग सचू नषा िथषा प्रशरशि
प्र्ोगमषा आचषारसंशहिषाको िषानकषाररी आचषार
सशं हिषाको पररपषािनषा आफनो िरीरन सरु क्षाकषा
िषाशग सषारिषानरीकषा उपषा्हरू अरिमरन
गनवा बषाि्यौन दवु ्रहषार, ्यौन दरु षाचषार,
दवु ्वासन, बषािश्म, ्छुरषा्छुि, बषािशररषाह,
िैङ्शगक शरभेद सषामषाशिक शन्मको
पषािनषा, सथषानरी् िररषासिे प्वाटकिषाई गनने
आशि्थ्सतकषारकषा अभ्षासहरू, प्रभषारकषाररी
सचू नषा र शनणवा्मषारवा ि झैझग्डषा व्रसथषापन ।

16

:yfgLo kf7\oqmd @)&* cfwf/e"t tx -sIff ^–*_

४

(िसिै: कम्प्टु र, शप्रनटर, सक्षानर, भेन्डर
मेशसनहरू (ATM, MCR etc.) फ्षाकस
सेरषा, इमेि सेरषा आशदको पररच्, समषाटवा
सहरको रगथीकरण र िि
ु नषा, समषाटवा सहरकषा
िषाशग आरश्क परू षावािषारहरू िसिै:
इनटरनेट ATM Card, eBanking
etc. समषाटवा सहर हुनकषा िषाशग चषाशहने
अनिरषावाशषरि् रूपमषा सररीकषार गररएकषा
न्नू िम अिषारहरूको िि
ु नषामषा पोखरषा
शसथशि अध््न, िरमषा प्र्ोग हुने
सरचषाशिि सषािनहरू (िसिै: कप्डषा िनु े
मेशसन, भषाँ्डषा िनु े मेशसन, खषानषा बनषाउने
आिशु नक चलु होकषा प्रकषारहरू) को
पररच् िरषा्सरी समषाटवा सषािनहरू (समषाटवा
टरी.भरी, समषाटवा ि्डरी, समषाटवा रोन, समषाटवा
बत्तरी, समषाटवा ढोकषा िक आशद सथषानरी्
बिषारमषा उपिबि हुने ८/१० ओटषा
समषाटवा सषामग्ररीहरू) को पररच् , भचअ
वाु ि
कनरे रे नसको पररच् ्सको सषामषाशिक
सञिषािकषा Apps को पररच् र प्र्ोग
(्डेसकटप, ल्षापटप, ट््षार) को पररच्, शप्रनटर
(इम्प्षाकट र नन इम्प्षाकट), शिनरीहरूको प्रकषार
र ररक ररक प्र्ोगको अरसथषा, सक्षानर,
रोटोकपरी मेशसन र फ्षाकस मेशसनको पररच् र
प्र्ोग, अशरस अटोमेसन प्र्ोगको क्ेत्रहरूको
पशहचषान (िसिैः ि्थ्षाङ्क प्रिोिन, बिेशटङ,
पोशटवाङ, कषामदषार व्रसथषापन, दषाशखिषा, भक्त
ु षानरी,
सञचषार आशद), अशरस अटोमेसनमषा सफटर्र
र हषा्डवार्रको भशू मकषा, २१औँ ििषाबदरीमषा
अशरस अटोमेसनको महत्र, ्षािषा्षाि प्रणषािरीमषा
प्रशरशिको प्र्ोग र महत्र, स्डक ्षािषा्षािमषा
प्रशरशिको प्र्ोग, हरषाई ्षािषा्षािअनिगवाि ्षात्रु
कक्मषा सचू नषा प्रशरशिको प्र्ोग, GPS को
पररच् र ्षािषा्षािमषा ्सको प्र्ोग, सषारवािशनक
सेरषा र सरु क्षामषा शरद्िु री् उपकरणहरूको प्र्ोग,
अकशसमक सञचषार सेरषा, अकशसमक खिरषा
सङ्के ि प्रणषािरी, (Fire alarm, Earthquake
alarm Flood alarm etc), मयौसम परू षावानमु षान
प्रणषािरी, गगु ि किषासरुमको पररच् र प्र्ोग

MICR check scanner, Cash Counting
Machine (Banknote Counter or Bill
Counter) आशदको पररच्, आरश्किषा र
प्र्ोग eBanking को पररच्, प्रकषार, िोशखम
र सषारिषानरी, Mobile Banking, Internet
Banking को पररच् Digital Wallet को
पररच्, उदषाहरणहरू, प्र्ोग, रषाइदषा, िोशखम र
सषारिषानरी, अनिषाइन शकनमेिको अरिषारणषा,
पररच्, रषाइदषा, बेरषाइदषा िथषा समभषाशरि कसरु हरू
(Possible Frauds) , नगदरशहि भक्त
ु षानरी
(Cashless Payment) को पररच् र ्समषा
प्र्ोग हुने शनमन प्रशरशिहरूको सङ्शक्प्त िषानकषाररी,
Digital wallets (names only), Debit &
Credit cards, tap to pay enable cards,
QR (Quick Response) Code, NFC (Near
Field Communication) tag आशद, सरु क्षा
क्षामेरषा (CCTV र IP Camera) को पररच्,
सरु क्षा र अनि
ु षासनमषा ्सको महत्र, पोखरषा
महषानगरशभत्र प्र्ोग गनवा आरश्क क्ेत्रहरूको
पशहचषान, DVR (Digital Video Recorder)
र NVR (Network Video Recorder) को
पररच् र भण्डषारण प्रशक्र्षा (Storing Process)
को िषानकषाररी, एिबु िगको पररच्, एिबु िगमषा
आफनो बिग बनषाउने शरशि, सषामग्ररी अपिो्ड र
से्र गनने िररकषा

समषाटवा पोखरषा समषाटवा सहरको पररच् , समषाटवा सहरकषा कषा्षावाि्मषा प्र्ोग हुने सरचषाशिि सषािनहरू अशिलिो कक्षामषा उलिेख गररएकषा अशरस
आिषारहरू सेरषाप्रदषा्क संसथषाहरूमषा (Office Automation Devices) को पररच्, अटोमेसनकषा सषामग्ररीहरू मध्े बैंशकङ क्ेत्रकषा
र प्रशरशि
ATM Machine,
प्र्ोग हुने शरद्िु री् सषामग्ररीहरूको सचू री Office Automation सषामग्ररीहरूः कम्प्टु र सषामग्ररीको पनु रषारृशत्त,

ऐश्छिक िण्ड (कुनै दुर्ष)
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उद्ोग व्षापषार उद्ोग र औद्ोशगक क्ेत्रको अथवा
िथषा व्रसषा् पररभषाषषा, उदषाहरण िरे िु उद्ोगको अथवा
पररभषाषषा, उदषाहरण, िरे िु उद्ोगको
महत्र: रोिगषाररी शसिवानषा, आ्आिवान
सशु रिषािनक िरीरनसिर सिु षार
आशद, व्षापषारको पररच् र पररभषाषषा
व्षापषाररक शक्र्षाकिषाप, व्षापषारसँग
समबशनिि पदषारिरीहरू िसिै : खररद,
शबक्री, नषारषा, नोकसषान, बचि, क्रेिषा
शबक्रेिषा, ग्रषाहक, थोक, खद्रु षा, नगद,
उिषारो, शबि, खषािषा, व्रसषा्को
पररभषाषषा, नमनु षा (उदषाहरण), बैंक
खषािषा, भयौचर चेक, श्डपोशिट (िममषा)

उद्ोगको रगथीकरण : ठुिषा , सषानषा, िि,ु िरे ि,ु
उद्ोग सञचषािनकषा परू षावािषार ्षािषा्षाि, सञचषार,
शरद्िु , मषानर संसषािन, कच्चषा पदषाथवा, उतपषादन,
उतपषादन प्रशक्र्षा, भण्डषारण र बिषाररीकरणको
पररच् र प्रशक्र्षा, व्षापषारको महत्र, उद्ोग
र व्षापषारको अनिर समबनि, सथषानरी् सिरमषा
सञचषािन गररने व्षापषार, रषाशषरि्, अनिरषाशसरि्
व्षापषार व्रसषा्कषा शकशसमहरू व्रसषा्
सञचषािन गदषावा हुने रषाइदषाहरू: रोिगषाररी,
आ्आिवान, आरश्किषाको पररपिू थी,
िरीरनसिरमषा सिु षार आशद बैंक खषािषाको
पररच्, प्रकषार, र बैंक बषाट कषारोबषार गदषावा हुने
रषाइदषा बचिको पररच्
मषानर स्ोि व्रसथषापन, कषा्वा शरभषािन,
िरे िु िथषा मझयौिषा उद्ोगकषा नमनु षाहरू,
औद्ोशगकीकरणको
आरश्किषा,
व्षापषाररक ्ोिनषाको पररच् र नमनु षा
( खषाकषा ): िरीषवाक , सथषान, उतपषाशदि
रसि,ु
बिषार , िगषानरी, पँिु री, आशद,
उतपषादन ्ोिनषा , िगषानरी पँिु री, अनमु षाशनि
आमदषानरी, व्षारसषाश्क गणु हरू : सपष्टिषा,
िद्ध
ु िषा, पणू वा शनणवा्, क्मिषा, इमषानदषाररिषा
आशद आमदषानरी, खचवा र नषारषा नोकसषानको
शहसषाब, व्षारसषाश्क ्ोिनषाको अथवा,
पररभषाषषा र पररच् व्षारसषाश्क ्ोिनषा
शनमषावाणको खषाकषा, व्रसषा् ्छनोट गदषावा
ध्षान शदनपु नने कुरषाहरू, शसप शरकषासको
िषाशग िषाशिमप्रदषा्क संसथषाहरू बैंक िथषा
शरत्तरी् ससं थषाबषाट प्रषाप्त गनवा सशकने सेरषा िथषा
सशु रिषाहरू
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कृ शष

सथषानरी् क्ेत्रमषा हुने/गददै आएकषा खेिरी
(कयौसरी खेिरी, आिु खेिरी, च््षाउ, कषाक्रषा,
कुररिो, िश्डबटु री खेिरी र प्रिोिन,
िषान, मकै , कोदो, गहु,ँ कषागिरी, सनु ििषा,
के रषा, पषु प उतपषादन बषारे मषा िषानकषाररी,
मयौसमअनसु षारकषा शहउँद,े रषको, बेमयौसमरी
आशद, किमरी गरे र, शबरुरषा सषारे र,
शसिै ँ शबउ रोपेर, आशथवाकसिर मिबिु
हुने, सथषानरी् सिरमषा उतपषादन र खपि
हुने, पिपु क्रीपषािन िथषा कृ शष समहू ,
गषाईभै ँसरी पषािन, कृ शष सञिषाि आशद ।

रिरूि, िरकषाररी िथषा अननमषा िषागने रोगको
पररच्, (रे द कटुरषा, रषािो कशमिषा, खम्ु े, ररट्े
शकरषा, रयौिरी शकरषा, झशु सलकीरषा, िषान पषाि
बेरुरषा, कषागे शकरषा आशद, पिु िथषा पक्रीमषा
िषागने रोगको पररच्, (िमपरी शसकन, मषासे रोग,
शकनषावा, थनु ेिो (मषासटषाटषाइररस), पेट रुलने रषा
ढषाश्डने, खोरे ि, मषाहोिषा , ब्डवाफि,ु रषानरी खेि,
एच नषाइन आशद, सषामशू हक भषारनषाको शरकषास,
आशथवाक सिर रृशद्ध, उतपषादन िथषा शरिरणमषा
सहि आशद । शरद्षाथथीको समहू शरभषािन गररी
करे सषाबषाररी र रिरूि बगै ँचषा शनमषावाण ।

रिरूि, िरकषाररी िथषा अननमषा िषागने
रोगको पररच्, (रे द कटुरषा, रषािो कशमिषा,
खम्ु े, ररट्े शकरषा, रयौिरी शकरषा, झशु सशलकरषा,
िषान पषाि बेरुरषा, कषागे शकरषा आशद, पिु िथषा
पक्रीमषा िषागने रोगको पररच्, (िमपरी शसकन,
मषासे रोग, शकनषावा, थनु ेिो (मषासटषाटषाईररस),
पेट रुलने रषा ढषाश्डने, खोरे ि, मषाहोिषा , ब्डवा
फि,ु रषानरी खेि, एच नषाईन आशद , सषामशू हक
भषारनषाको शरकषास, आशथवाक सिर रृशद्ध,
उतपषादन िथषा शरिरणमषा सहि आशद ।
शरद्षाथथीको समहू शरभषािन गररी करे सषाबषाररी
र रिरूि बगै ँचषा शनमषावाण ।
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१

शसकषाइ उपिशबि

महषानगर पररच् १. र्डषा कषा्षावाि्को पररच्,
त्हषाँबषाट प्रषाप्त गनवा सशकने
सेरषाको िषानकषाररी शिन र
शदन,
२. नगरशभत्रकषा प्रमख
ु
व्षापषाररक के नद्र, प्रदिवानरी
के नद्र, खेिमैदषान,
शचश्ड्षािर आशदको
िषानकषाररी शिन र शदन,
३. खषानेपषानरी,टेशिरोन,
इनटरनेट, शरद्िु िसिषा
सेरषाप्रदषा्क संसथषाको
िषानकषाररी शिन र शदन,

क्र. स.ं शरष् क्ेत्र

कक्था ६:

९. कक्ागत ववषय िवस्तृतीकरण

अशनरषा्वा खण्ड
आरू बसेको र्डषा कषा्षावाि्को
अरशसथशि, सेरषाकषा प्रकषारहरू, व्षापषाररक
के नद्रहरू िसिै: महेनद्रपि
ु , पृ्थररीचोक,
शररयौटषा, बगर, अि्घ,ँ शिसरु षा, गगनगयौ ँ्डषा
प्रदिवानरी के नद्रहरू : पोखरषा प्रदिवानरी के नद्र,
िेखनषाथ प्रदिवानरी के नद्र खेिमैदषानहरू :
पोखरषा रङ्गिषािषा, टुँश्डखेि, मषािेपषाटन
शक्रके ट मैदषान, भण्डषारशढक खेिमैदषान,
शचश्ड्षािर पचभै्षा, खषानेपषानरी, टेशिरोन,
इनटरनेट, शरद्िु िसिषा सेरषाप्रदषा्कहरू

शरष्रसिक
ु ो शरसिृिरीकरण

प्रश्नोत्तर,
्छिरि,
अरिोकन,
िैशक्क भ्रमण,
परर्ोिनषा
कषा्वा,
शरज्ञद्षारषा
शिक्ण,
खोि शरशि,

पम्पिेट, नगरको
नकसषा, रृत्तशचत्र ज्ञषान,
महषानगरबषाट प्रकषाशिि
शरशभनन बि
ु ेशटन,
श्व्दृश् सषामग्ररी

शसकषाइ शसकषाइ सषामग्ररी
सहिरीकरण
शक्र्षाकिषाप

प्रश्नोत्तर,
२५
नकसषा पशहचषान,
शिशखि
शक्र्षाकिषाप,
परर्ोिनषा कषा्वा

शसकषाइ
रषाशषवाक
मलू ्षाङ्कन कषा्वािणटषा
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प्वाटन

िरीरनोप्ोगरी
शसप

२.

३

प्रश्नोत्तर,
प्वाटन र प्वाटकको पररच्,
१. पोखरषाको प्वाटन
्छिरि,
व्रसषा्को पररच् शदन र महषानगरमषा प्वाटकी् महत्र,
परर्ोिनषा
महषानगरकषा प्रषाकृ शिक सथिहरू:
महत्र बिषाउन,
रे रषािषाि, बेगनषासिषाि, रुपषािषाि, महेनद्र कषा्वा,
२.प्रषाकृ शिक, ऐशिहषाशसक,
क्ेत्रभ्रमण,
गर
ु षा
िषाशमवाक सथिको
कक्षाकषा्वा
ऐशिहषाशसक र िषाशमवाक सथिहरू:
सचू रीकरण गनवा,
३. पोखरषा एक प्वाटकी् कषासकीकोट, शरनध्रषाशसनरी, िषािबषारषाहरी
व्षारसषाश्क के नद्र हुनषाको आशदको पररच् र महत्र,
प्वाटकबषाट हुन सकने रोहोरमैिषा
कषारण बिषाउन,
व्रसथषापन र सरसरषाइ ।
१. चररत्र शनमषावाणको
िै्वा, सरषारिमबरी, सममषान, मषा्षा, अनिु षासन, प्रश्नोत्तर
आरिषारणषा र प्रभषार पषानने भषारनषा र शरचषारको कदर, संरेग शन्नत्रण, ्छिरि, समहू
नैशिकिषा कषा्म गनने सथषानरी् अभ्षासहरू कषा्वा
ित्रहरू बिषाउन,
मषान्िनप्रशिको आदर सतकषार, सषानषाप्रशि क्ेत्रभ्रमण कषा्वा
२. म्षावाशदि सषामषाशिक
मषा्षा, सह्ोगरी र पषारररषाररक असि शसकषाइ मशसिषक
व्रहषार प्रदवािन गनवा,
३. सथषानरी् सिरमषा प्र्ोगमषा (परररषार) सथषानरी् सिरमषा प्र्ोगमषा आएकषा मनथन,
शनमन शिशखि प्रशरशिहरूको सषामषान् पररच् परर्ोिनषा
आएकषा प्रशरशिहरूको
पररच् र महत्र बिषाउन, र महत्र आरन, िइु न शढकी, िषाँिो, िट्ट आशद कषा्वा,
४. सषामषाशिक समस्षा िथषा सचू नषा र प्रशरशिको सरु शक्ि प्र्ोग, सचू नषाको नषाटकीकरण
स्ोिको रूपमषा कम्प्टु र, टेशिरोन, मोबषाइि
शरकृ शिहरूको सचू री ि्षार
आशद ।
र श्नको प्र्ोग बषाि ्यौन दवु ्वारहषार, ्यौन
गनवा,
दरु षाचषार, दवु ्वासन, बषािश्म, ्छुरषा्छुि,
बषािशररषाह, िैङ्शगक शरभेद, सञचषार
शसपको प्र्ोग ।
१८

प्रश्नोत्तर,
२५
कक्षाकषा्वा,
व्रहषार,
अरिोकन
परर्ोिनषा कषा्वा

पोसटर, चषाटवा, श्व्दृश् प्रश्नोत्तर
सषामग्ररी, न्िु शप्रनट
कक्षाकषा्वा
कम्प्टु र, पोसटर, चषाटवा, परर्ोिनषा
श्व्दृश् िटनषा शरररण, कषा्वा, व्रहषार
रृत्तशचत्र, चिशचत्र आशद । अरिोकन,
सहभषाशगिषा
परर्ोिनषा
कषा्वा, प्रश्नोत्तर,
कक्षाकषा्वा

प्रषाकृ शिक, ऐशिहषाशसक
र िषाशमवाक प्वाटकी्
सथिहरूको सचू री,
सथषानरी् पत्रपशत्रकषा,
प्वाटकी् शरष्रसिक
ु ो
शचत्र, पोसटर, बि
ु ेशटन,
िशसबर
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४.

समषाटवा पोखरषा र १. समषाटवा सहरको पररच् शदन,
प्रशरशि
२. समषाटवा सहर हुनकषा िषाशग
चषाशहने आिषारहरू
बिषाउन,
३ दैशनक कषा्वा समपषादनमषा
प्र्ोग हुने शरद्िु री्
सेरषाहरूको उप्ोशगिषा
बिषाउन,
४. Home Automation
मषा प्र्ोग हुने Device
िथषा Digitial Device
को सचू री ि्षार गनवा र
शिनरीहरूको पररच् शदन,
५. भचअ
वाु ि कनरे रे नसको
पररच् शदइवा ्समषा प्र्ोग
हुने ए्पसको पररच् शदन,

समषाटवा सहरको पररच् , समषाटवा सहरकषा आिशु नक
सहरहरू,
आिषारहरू सेरषाप्रदषा्क संसथषाहरूमषा
प्र्ोग हुने शरद्िु री् सषामग्ररीहरूको सचू री Automation
(िसिै: कम्प्टु र, शप्रनटर, सक्षानर,
कषा सषािनहरू
भेण्डर मेशसनहरू (ATM, MCR
आशदको
etc.) फ्षाकस सेरषा, इमेि सेरषा आशदको श्व्दृश्
पररच्, समषाटवा सहरको रगथीकरण र
सषामग्ररीहरूको
िि
ु नषा, समषाटवा सहरकषा िषाशग आरश्क प्रदिवान
परू षावािषारहरू िसिै: इनटरनेट ATM Card, सथिगि
eBanking etc. समषाटवा सहर हुनकषा िषाशग अरिोकन
चषाशहने अनिरषावाशषरि् रूपमषा सररीकषार
भ्रमण,
गररएकषा न्नू िम अfिषारहरूको िि
ु नषामषा समहू गि
पोखरषाको शसथशि अध््न िरमषा प्र्ोग
्छिरि
हुने सरचषाशिि सषािनहरू (िसिै कप्डषा
परर्ोिनषा
िनु े मेशसन, भषाँ्डषा िनु े मेशसन, खषानषा
कषा्वा,
बनषाउने आिशु नक चलु होकषा प्रकषारहरू)
को पररच् िरषा्सरी समषाटवा सषािनहरू प्र्ोगषातमक
(समषाटवा टरी.भरी, समषाटवा ि्डरी, समषाटवा रोन, कषा्वा,
बँदु षा शटपोट
समषाटवा बत्तरी, समषाटवा ढोकषा िक आशद
इनटरनेट र
सथषानरी् बिषारमषा उपिबि हुने ८/१०
कम्प्टु रको
ओटषा समषाटवा सषामग्ररीहरू)को पररच्
,भचअ
वाु ि कनरे रे नसको पररच् ्सको प्र्ोग गनने
सषामषाशिक सञिषािकषा Apps को पररच्
र प्र्ोग
श्व्दृश् सषामग्ररीहरू
पोखरषाको रृत्तशचत्र
Automation
सषामग्ररीहरूको
चषाटवाहरू िथषा शभश्ड्ोहरू
अनिषाइन सषामग्ररीहरू
चषाटवा / पोसटर,
मेटषाकषा्डवा, शचत्र िथषा
िशसरर / कट आउट,
शरद्िु री् श्व्दृश्
सषामग्ररी, नमनु षा िथषा
रषासिशरक रसि,ु िेख
रचनषा आशद ।

प्रश्नोत्तर,
बँदु षा िेखन,
१८
सचू री ि्षार गनने,
प्र्ोगषातमक
कषा्वाको नशििषा
शरश्े षण,
अरिोकन,
परर्ोिनषा कषा्वा
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५.

उद्ोग व्षापषार १ .िरे िु उद्ोगको पररच् र उद्ोग र औद्ोशगक क्ेत्रको अथवा र प्रश्नोत्तर,
महत्र बिषाउन,
पररभषाषषा, उदषाहरण, िरे िु उद्ोगको अथवा ्छिरि,
िथषा व्रसषा्
२. व्षापषार र व्रसषा्को , पररभषाषषा उदषाहरण, िरे िु उद्ोगको व्षाख्षा
पररच् शदन,
महत्र: रोिगषाररी शसिवानषा, आ्आिवान समहू कषा्वा,
३. आरू बसोबषास गरे को क्ेत्र
सशरिषािनक िरीरनसिर सिु षार आशद, परर्ोिनषा
मषा सञचषािनमषा रहेकषा
व्रसषा्हरूको सचू री ि्षार गनवा, व्षापषारको पररच् र पररभषाषषा, व्षापषाररक कषा्वा, क्ेत्रगि
४. व्षारसषाश्क र शनबषावाहमख
ु री शक्र्षाकिषाप, व्षापषारसँग समबशनिि अरिोकन
आशथवाक शक्र्षाकिषापको पदषारिरीहरू िसिै : खररद, शबक्री, नषारषा, भ्रमण,
नोकसषान, बचि, क्रेिषा , शबक्रेिषा, ग्रषाहक, शरज्ञसँगको
शभननिषा बिषाउन
५. आफनो परररषारको आमदषानरी थोक, खद्रु षा, नगद, उिषारो, शबि, खषािषा, अनिरशक्र्षा,
खचवाको शरररण ि्षार गनवा, व्रसषा्को पररभषाषषा, नमनु षा (उदषाहरण),
६ .बैंक िथषा शरत्तरी् ससं थषाको बैंक खषािषा भयौचर ,चेक, श्डपोशिट (िममषा)
पररच् शदन,
सथषानरी् क्ेत्रमषा हुने/गददै आएकषा खेिरी प्रश्नोत्तर,
(कयौसरी खेिरी, आिु खेिरी, च््षाउ, कषाँक्रषा, ्छिरि,
कुररिो, िश्डबटु री खेिरी र प्रिोिन, िषान, व्षाख्षा,
कृ शष
मकै , कोदो, गहु,ँ कषागिरी, सनु ििषा, के रषा, समहू कषा्वा,
पषु प उतपषादन बषारे मषा िषानकषाररी िगषाउने परर्ोिनषा
मयौसमअनसु षारकषा, शहदँद,े रषने बेमयौसमरी कषा्वा, क्ेत्रगि
आशद किमरी गरे र, शबरुरषा सषारे र, शसिै ँ अरिोकन
भ्रमण,
शबउ रोपेर, आशथवाकसिर मिबिु हुने,
शरज्ञसँगको
सथषानरी् सिरमषा उतपषादन र खपि
अनिरशक्र्षा
हुने, पिपु क्रीपषािन िथषा कृ शष समहू ,
गषाईभै ँसरीपषािन समहू , कृ शष सञिषाि आशद
चषाटवाहरू िथषा शभश्ड्ोहरू
अनिषाईन सषामग्ररीहरू
चषाटवा / पोसटर,
मेटषाकषा्डवा, शचत्र िथषा
िशसरर / कट आउट,
शरद्शु ि् श्व्दृश्
सषामग्ररी, नमनु षा िथषा
रषासिशरक रसि,ु िेख
रचनषा आशद

शिक्ण शसकषाइ ३०
प्रशक्र्षामषा
सहभषाशगिषा,
मयौशखक
प्रश्नोत्तर
कषा्वा समपषादन,
अरिोकन ,
शिशखि पररीक्षा,
परर्ोिनषा कषा्वा
समपषादन

चषाटवाहरू िथषा शभश्ड्ोहरू, शिक्ण शसकषाइ ३०
अनिषाईन सषामग्ररीहरू, प्रशक्र्षामषा
चषाटवा / पोसटर,
सहभषाशगिषा,
मेटषाकषा्डवा, शचत्र िथषा मयौशखक
िशसरर / कट आउट,
प्रश्नोत्तर
शरद्शु ि् श्व्दृश्
कषा्वा समपषादन
सषामग्ररी, नमनु षा िथषा
अरिोकन,
रषासिशरक रसि,ु िेख शिशखि पररीक्षा,
रचनषा आशद
परर्ोिनषा कषा्वा
समपषादन
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१

महषानगर
पररच्

अशनरषा्वा खण्ड

कक्था ७
क्र. स.ं शरष् क्ेत्र

१. र्डषा कषा्षावाि्बषाट प्रषाप्त
गनवा सशकने सेरषा प्रशक्र्षाको
बषारेमषा िषानकषाररी शदन र शिन,
२. नगरशभत्रकषा बै ँक, शरत्तरी्
संसथषा र शिनिे प्रदषान गनने
सेरषाको िषानकषाररी शिन र
शदन,
३. नगरको रेबसषाइटमषारवाि
शरशभनन
महषािषाखषाकषा
गशिशरशिहरूको िषानकषाररी
शिन,
४. नगरशभत्रकषा सरकषाररी ससं थषा,
गैर सरकषाररी संसथषा िथषा
अनिरषावाशषरि् गैर सरकषाररी
संसथषाको बषारेमषा सङ्शक्प्त
िषानकषाररी शिन र शदन,

शसकषाइ उपिशबि

ब्डषापत्रबषाट र्डषासेरषा िषानकषाररी प्रषाप्त
गनने र्डषासेरषा सचू री शरशभनन शसरषाररस
(नषागररकिषा, मिदषािषा नषामषारिरी,
पषासपोटवा, चषारशकलिषा) समपशत्त कर
िथषा अन् करहरू, टोि संसथषाहरू
गठन िथषा सेरषाहरू, ्ोिनषा ििवामु षा,
बै ँक, शरत्तरी् संसथषाहरू शिनिे प्रदषान
गनने सेरषा,महषानगरको रेबसषाइट,
शरशभनन महषािषाखषा (शिक्षा, सरषास्थ्,
अन्) ,नगरशभत्रकषा सरकषाररी ससं थषा
GO, गैर सरकषाररी संसथषा NGO िथषा
अनिरषावाशषरि् गैर सरकषाररी ससं थषा INGO

शरष्रसिक
ु ो शरसिृिरीकरण

प्रश्नोत्तर,
्छिरि,
अरिोकन,
भ्रमण,
र्डषा
प्रशिशनशि
रषा शरज्ञबषाट
कक्षा
व्रसथषा

शसकषाइ
मलू ्षाङ्कन

प्रश्नोत्तर,
र्डषापत्र, पम्पिेट,
महषानगरको रेबसषाइट,
र्डषासेरषा सचू री GO, शिशखि
NGO, INGOहरूको शक्र्षाकिषाप,
ब्ोसर, आशद
व्रहषार
अरिोकन

शसकषाइ
शसकषाइ सषामग्ररी
सहिरीकरण
शक्र्षाकिषाप
२५

कषा्वािणटषा
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२.

प्वाटन

१. पथप्रदवािककषा कषा्वा
बिषाउन,
२. सषाहशसक खेिको
प्वाटकी् महत्र बिषाउन,
३. प्वाटन व्रसषा्कषा िषाशग
चषाशहने सथषानरी् र अनिरषावाशषरि्
आशि्थ्िषाकषा अभ्षासहरू
अरिमबन गनवा,
४. समभषाशरि प्वाटकी्
सथिहरूको पशहचषान गनवा,

पथप्रदिवाककषा कषा्वा, प्वाटककषा प्रकषार,
सषाहशसक खेि: ्प्षारषागिषाइश्डङ,
बोशटङ, बशञििमप, शिपफिषाइङको
प्वाटकी् महत्र, प्वाटकिषाई प्रदषान गनने
सेरषाहरू : Guide, सरु क्षा, ्षािषा्षािको
पहुचँ , सहुशि्ि र गणु सिर्क्त
ु खषानषा)
न्षाँ प्वाटकी् सथिहरूको खोिरी,
पशहचषान र भशू मकषा ।

प्रश्नोत्तर,
्छिरि,
परर्ोिनषा
कषा्वा,
कक्षाकषा्वा
(रषासिशरक)
अरसर
शमिषाउने रषा
अशभन् गनने

Tourist Guide चषाटवा
, शचत्र चषाटवा, बस्ु र,
प्वाटन अन् समभषाशरि
प्वाटकी् सथिहरूको
सचू री

प्रश्नोत्तर,
२५
कक्षाकषा्वा,
व्रहषार
अरिोकन,
अनभु र िेखन,
परर्ोिनषा कषा्वा
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३.

िरीरनोप्ोगरी १. चररत्र शनमषावाणकषा
शसप
आिषारहरू
२. नैशिक शरकषासमषा
सह्ोग प्ु षावाउने सथषानरी्
अभ्षासहरूिषाई
शनरनिरिषा शदन,
३. परमपरषागि र आिशु नक
प्रशरशिको अनिरसमबनि
बिषाइवा शिनको सदपु ्ोग
गनवा,
४. सषामषाशिक समस्षा र
शरकृ शि समषािषानकषा
कषा्वामषा प्रभषारकषाररी
सञचषारमषारवा ि िनचेिनषा
अशभरृशद्ध गनवा,

चररत्र शरकषासकषा आिषारहरू :
सचेिनषा, सरव्रसथषापन,
सरमलू ्षाङ्कन िथषा सषामषाशिक
उत्तरदषाश्तर बोि, नैशिकिषा कषा्म
गनने सथषानरी् अभ्षासहरू, सषामशू हक
िरीरन, अरुको सममषान, दःु ख सख
ु मषा
सहभषाशगिषा र सह्ोगको भषारनषाको
शरकषास (्छरश्छमेक), दैशनक प्र्ोगकषा
उपकरणको सरु शक्ि प्र्ोग, के हरी
परमपरषागि प्रशरशिको कषा्वा शसद्धषानि
बिषाउन (हिो, पषानरीिट्ट, कोि),
सचू नषा र सञचषारकषा सषािनकषा
क्रममषा कम्प्टु र, इमेि, इनटरनेट,
अनिषाइन प्र्ोग गदषावा अपनषाउनु
पनने सषारिषानरी ,च््षाट, शभश्ड्ोबषाट
सचू नषाको आदषानप्रदषान गनवा सषामषाशिक
शरकृ शिहरू बषाि्यौन दवु ्वारहषार, ्यौन
दरु षाचषार, दवु ्वासन, बषािश्म, ्छुरषा्छुि,
बषाि शररषाह, िैङ्शगक शरभेदको
पशहचषान गररी समस्षाको समषािषानमषा
सह्ोग, उप्क्त
ु शनणवा् क्मिषा

प्रश्नोत्तर
्छिरि,
समहू कषा्वा
क्ेत्र भ्रमण
परर्ोिनषा
कषा्वा,
कथषाकथन,
भशू मकषा रषा
अशभन्
मशसिषक
मनथन
पोसटर, चषाटवा, श्व्दृश्
सषामग्ररी, न्िु शप्रनट
कम्प्टु र,
िटनषा शरररण,

प्रश्नोत्तर
१८
्छिरि, समहू
कषा्वा
कक्षा कषा्वा,
व्रहषार
अरिोकन,
अनभु र िेखन
परर्ोिनषा कषा्वा
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परू षावािषारको सङ्शक्प्त
रणवान गनवा,
२. स्डक िथषा
हरषाइ ्षािषा्षाि
(Transportation
Systems) मषा प्र्ोग
हुने प्रशरशिको बषारे मषा
बिषाउन,
३. सषारवािशनक सेरषाकषा
क्ेत्रमषा प्र्ोग भएकषा
शरद्िु री् प्रशरशिको
अरिोकन गररी त्सको
सचू री बनषाउन ,
४ Office Automation
मषा प्र्ोग हुने Devices
को सचू री बनषाइवा सषामषान्
पररच् शदन,
५. GPS र गगु ि
किषासरुमको पररच् शदइवा
प्र्ोग गनवा,

समषाटवा पोखरषा र १. समषाटवा सहरकषा िषाशग
आरश्क पनने
प्रशरशि

ऐश्छिक िण्ड (कुनै दुर्ष)
कषा्षावाि्मषा प्र्ोग हुने सरचषाशिि सषािनहरू
(Office Automation Devices) को
पररच्, Office Automation सषामग्ररीहरूः
कम्प्टु र (्डेसकटप, ल्षापटप, ट््षार) को
पररच्, शप्रनटर (इम्प्षाकट र नन इम्प्षाकट),
शिनरीहरूको प्रकषार र ररक–ररक प्र्ोगको
अरसथषा, सक्षानरको, रोटोकपरी मेशसन र
फ्षाकस मेशसनको पररच् र प्र्ोग, अशरस
अटोमेसन प्र्ोगको क्ेत्रहरूको पशहचषान
(िसिैः ि्थ्षाङ्क प्रिोिन, बिेशटङ, पोशटवाङ,
कषामदषार व्रसथषापन, दषाशखिषा, भक्त
ु षानरी,
सञचषार आशद) , अशरस अटोमेसनमषा
सफटर्र र हषा्डवार्रको भशू मकषा, २१औँ
ििषाबदरीमषा अशरस अटोमेसनको महत्र,
्षािषा्षाि प्रणषािरीमषा प्रशरशिको प्र्ोग र
महत्र, स्डक ्षािषा्षािमषा प्रशरशिको प्र्ोग,
हरषाई ्षािषा्षािअनिगवाि ्षात्रु कक्मषा सचू नषा
प्रशरशिको प्र्ोग, GPS कषा पररच् र
्षािषा्षािमषा ्सको प्र्ोग,सषारवािशनक सेरषा
र सरु क्षामषा शरद्िु री् उपकरणहरूकषा प्र्ोग,
आकशसमक सञचषार सेरषा, आकशसमक
खिरषा सङ्केि प्रणषािरी, (Fire alarm,
Earthquake alarm Flood alarm
etc.) ,मयौसम परू षावानमु षान प्रणषािरी, गगु ि
किषासरुमको पररच् र प्र्ोग
श्व्दृश्,
सषामग्ररीको
प्रदिवान,
सथिगि
अरिोकन
भ्रमण,
्छिरि ,
परर्ोिनषा
कषा्वा,
प्र्ोगषातमक
कषा्वा,
बँदु षा शटपोट,
इनटरनेट र
कम्प्टु रको
प्र्ोग

श्व्दृश् सषामग्ररी,
Automation
सषामग्ररीकषा चषाटवाहरू
िथषा शभश्ड्ोहरू,
अनिषाईन सषामग्ररीहरू,
कम्प्टु र
प्रोिेकटर

प्रश्नोत्तर,
१२
सचू री ि्षार,
प्र्ोग शरशि,
प्रशिरेदन िेखन
प्र्ोगषातमक
कषा्वा, नशििषा
अरिोकन,
परर्ोिनषा कषा्वा
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५.

उद्ोग व्षापषार १.उद्ोगकषा िषाशग
िथषा व्रसषा्
आरश्क पनने
परू षावािषारहरू बिषाउन,
२. व्षापषार र व्रसषा्को
शकशसम र महत्र
बिषाउन,
३. उतपषादन, भण्डषारण
र शरिरणको महत्र
बिषाउन,
४ आफनो िरमषा उतपषाशदि
रसिक
ु ो भण्डषारण
र बिषाररीकरणमषा
सहभषागरी हुन,
५. बैंक िथषा शरत्तरी्
संसथषाकषा प्रकषार र
शिनिे प्रदषान गनने सेरषा
बिषाउन,
६. बैंकबषाट कषारोबषार गदषावा
हुने रषाइदषाहरू बिषाउन
(बैंक िथषा शरत्तरी्)

उद्ोगको रगथीकरण : ठुिषा , सषानषा, िि,ु
िरे िु उद्ोग, उद्ोग सञचषािनकषा
परू षावािषार ्षािषा्षाि, सञचषार, शरद्िु ,
मषानर संसषािन , कच्चषा पदषाथवा,
उतपषादन, उतपषादन प्रशक्र्षा, भण्डषारण
र बिषाररीकरणको पररच् र प्रशक्र्षा,
व्षापषारको महत्र, उद्ोग र व्षापषारको
अनिरसमबनि, सथषानरी् सिरमषा
सञचषािन गररने व्षापषार, रषाशषरि्,
अनिरषावाशषरि् व्षापषार व्रसषा्कषा
शकशसमहरू, व्रसषा् सञचषािन गदषावा
हुने रषाइदषाहरू: रोिगषाररी, आ्आिवान,
आरश्किषाको पररपशू िवा, िरीरनसिरमषा
सिु षार आशद, बैंक खषािषाको पररच्,
प्रकषार र बैंकबषाट कषारोबषार गदषावा हुने
रषाइदषा / Types of bank and
financial companies बचिको
पररच्

प्ररचन,
प्रश्नोत्तर,
अरिोकन
भ्रमण,
समहू कषा्वा,
परर्ोिनषा
कषा्वा, अनभु र
प्रषाप्त व्शक्त /
व्रसषा्रीसँग
अनिरषावािषावा
्छिरि
अनिरशक्र्षा
चषाटवा / पोसटर,
मेटषाकषा्डवा, शचत्र िथषा
िशसबर / कट आउट,
शरद्िु री् श्व् /दृश्,
श्व्दृश्
सषामग्ररी,
नमनु षा िथषा रषासिशरक
रसि,ु िेख रचनषा
प्रश्नोत्तर
कषा्वा समपषादन
अरिोकन
शिशखि पररीक्षा
परर्ोिनषा कषा्वा
शिक्ण शसकषाइ
प्रशक्र्षामषा
सहभषाशगिषा

२५
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६.

कृ शष

१.सथषानरी् रिरूि
िरकषाररी र अननबषािरीमषा
िषागने रोगको सचू री
ि्षार गनवा,
२. सथषानरी् सिरमषा
पषाशिने पिपु क्रीमषा
िषागने रोगको सचू री
ि्षार गनवा,
३. सथषानरी्सिरकषा कृ षक
समहू मषा आरद्ध हुदँ षा
हुने रषाइदषाहरू बिषाउन,
४. शरद्षाि् हषािषाशभत्र
करे सषाबषाररी र रिरूि
बगै ँचषा शनमषावाण
गररी सैद्धषाशनिक र
व्रहषाररक ज्ञषान
हषाशसि गनवा

रिरूि, िरकषाररी िथषा अननमषा िषागने
रोगको पररच्, (रे द कटुरषा, रषािो
कशमिषा, खम्ु े, ररट्े शकरषा, रयौिरी शकरषा,
झशु सशलकरषा, िषान पषाि बेरुरषा, कषागे
शकरषा आशद, पिु िथषा पक्रीमषा िषागने
रोगको पररच्, (िमपरी शसकन, मषासे
रोग, शकनषावा, थनु ेिो (मषासटषाटषाइररस),
पेट रुलने रषा ढषाश्डने, खोरे ि, मषाहोिषा,
ब्डवाफि,ु रषानरी खेि, एच नषाइन आशद,
सषामशू हक भषारनषाको शरकषास, आशथवाक
सिर रृशद्ध, उतपषादन िथषा शरिरणमषा
सहि आशद । शरद्षाथथीको समहू
शरभषािन गररी करे सषाबषाररी र रिरूि
बगै ँचषा शनमषावाण

प्रश्नोत्तर,
्छिरि,
समहू कषा्वा,
परर्ोिनषा
कषा्वा,क्ेत्रगि
भ्रमण,
शरज्ञसँगको
अनिरशक्र्षा,
गगु ि खोिरी

चषाटवा, पोसटर
श्व्दृश् सषामग्ररीहरू
िषागन सकने रोगकषा
नषामहरूको सचू री, िेख
रचनषा
प्रश्नोत्तर,
कक्षाकषा्वा,
एकषाइ पररीक्षा,
व्रहषार
परररिवान
अरिोकन,
सहभषाशगिषा
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शसकषाइ उपिशबि

महषानगर पररच् १. पञिरीकरण प्रशक्र्षाको
बषारे मषा बिषाउन,
२. सथषानरी् िहको चनु षाररी
प्रशक्र्षाकषा बषारे मषा
बिषाउन,
३. महषानगर शभत्रकषा
िैशक्क संसथषाको
बषारे मषा सङ्शक्प्त
िषानकषाररी शिन र शदन,
४. महषानगरशभत्रकषा सरु क्षा
शनकषा्को बषारे मषा ्छोटो
पररच् शदन,
५. नगरपषाशिकषाशभत्र
उपिबि ्षािषा्षािकषा
सषािनहरूको बषारे मषा
िषानकषाररी शिन र शदन,

अशनरषा्वा खण्ड

कक्था ८
क्र. शरष् क्ेत्र
सं.

पञिरीकरण (िनम, मृत्,ु बसषाइँसरषाइ,
शररषाहिगषा्िको दिषावा प्रशक्र्षा)
सथषानरी् िहको चनु षार, (उममेदरषारको
्ोग्िषा, कषा्वाकषाि, अशिकषार,
अन्) ्ोिनषा शनमषावाणको प्रशक्र्षा,
ढषाँचषा, प्रशक्र्षा, उदषाहरणहरू शरशभनन
शरश्वशरद्षाि्कषा के नद्ररी्, आङ्शगक,
समबनिन प्रषाप्त क्षामपसहरू, अध्षापन
हुने शरष्, ्ोग्िषा, आशद
महषानगर शभत्रकषा शरशभनन सरु क्षा
शनकषा्हरू (प्रहररी, सेनषा, सिस्त्र प्रहररी,
रिषाशरक प्रहररी, नगर प्रहररी) सथि, हरषाइवा
िथषा िि ्षािषा्षाि (िषामो दरु रीकषा
गनिव्, बस पषाकवा , नगरबस, ट््षाकसरी,
्डुङ्गषा, िहषाि, क्ेत्ररी् शरमषानसथि)

शरष्रसिक
ु ो शरसिृिरीकरण

प्रश्नोत्तर,
्छिरि,
अरिोकन,
भ्रमण,
अनिरषावािषावा
परर्ोिनषा
कषा्वा
अनिरशक्र्षा
शरज्ञद्षारषा
शिक्ण

पम्पिेट, सथषानरी्
शनरषावाचन ऐन, ्डकुमेनरिरी,
शरश्वशरद्षाि् िथषा
किेिहरूको ब्ोसर,
सरु क्षा ऐन, नषागररक
ब्डषापत्र आशद ।

शसकषाइ
शसकषाइ सषामग्ररी
सहिरीकरण
शक्र्षाकिषाप
२५
प्रश्नोत्तर,
व्रहषार
अरिोकन,
अनिरषावािषावा,
शिशखि
शक्र्षाकिषाप,
शटपोट,
परर्ोिनषा
कषा्वा, प्रशिरेदन
िेखन आशद

शसकषाइ
मलू ्षाङ्कन
पषाठ््भषार
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प्वाटन

१.पोखरषा अनिररषावाशषरि्
रूपमषा एक प्वाटकी्
सहरको रूपमषा शचशनने
आिषारहरू बिषाउन,
२. प्वाटन व्रसषा्को
िषाशग आरश्क प्रमख
ु
परू षावािषारहरू बिषाउन,
३. प्वाटन प्ररवािनमषा
पषाशिकषािे खेलनपु नने
भशू मकषा बिषाउन,
४. िरबषासको महत्र
िथषा ्सिे आशथवाक र
सषामषाशिक िरीरनमषा पषानने
प्रभषारको बषारे मषा बिषाउन,

पोखरषा शरश्वको एक प्वाटकी् गनिव्
हुनषाको कषारण,
ग्रषामरीण प्वाटन र प्वाटन व्रसषा्,
महषानगरमषा प्वाटनको समभषारनषा,
प्वाटनबषाट देखषापरे कषा समस्षा र
समषािषानकषा उपषा्हरू, प्वाटन
व्रसषा् शरकषासकषा िषाशग महषानगरिे
खेलनपु नने भशू मकषा िसिै : सचू नषा
पषाटरी नकसषा सरसरषाइ, स्डकबत्तरी,
सरु क्षा स्डक िथषा हरषाइवा ्षािषा्षाि
होटि रे सटुरेनट, मनोरञिन सथि
रषा पषाकवा हषाइशकङ रिेशकङ मषागवा
आशदको सशु नशचिििषा, पोखरषाकषा
प्रमख
गनिव् सथिहरू िसिै :
ु
रे रषािषाि, रेगनषास िषाि, रूपषािषाि,
सरङकोट कषासकीकोट, कषाहुँ िरहरषा,
पनचषासे, चमेरेगर
ु षा, गप्तु ेश्वर महषादेर
िषािबषारषाहरी, भद्रकषािरी, िरीििषादेररी,
पमु दरीकोट महषादेर मशनदर आशद
िररषासिे आशथवाक िथषा सषामषाशिक
िरीरनमषा पषारे को सकषारषातमक प्रभषारकषा
उदषाहरणहरू
प्रश्नोत्तर,
्छिरि,
प्ररचन,
श्ब्दृश् शचत्र
िथषा ्डकुमेनरिरी
अनिरशक्र्षा,
अरिोकन,
क्ेत्रभ्रमण
(शरज्ञसँग
अनिरशक्र्षा) ।

चषाटवा,
िशसबर, िेख िथषा अन्
सनदभवा सषामग्ररी,
प्वाटन समभषारनषा,
समस्षा, समषािषानकषा
उपषा्हरू उशलिशखि
चषाटवा, ब्ोसर, सचू नषा
पोसटर, टेभि
एिेनसरीहरूको रेबसषाइ्ड
आशद ।

प्रश्नोत्तर,
कक्षाकषा्वा,
गृहकषा्वा,
परर्ोिनषा कषा्वा,
समहू मषा
प्रसििु रीकरण,
अनभु र िेखन
आशद।
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३.

िरीरनोप्ोगरी
शसप

१.सथषानरी् मलू ्
मषान्िषामषा आिषाररि
सषामषाशिक अभ्षास
प्रदवािन गनवा,
२. नैशिक शरकषासमषा
सह्ोग प्ु षावाउने
सथषानरी् समदू षा्मषा
भएकषा असि
अभ्षासहरूिषाई
शनरनिरिषा शदन,
३. सथषानरी् ज्ञषान र
प्रशरशिको महत्र
बिषाउन र त्सको
खोिरी गररी प्र्ोग गनवा,
४. सषामषाशिक समस्षा
िथषा शरकृ शिहरूको
पशहचषान गररी उप्क्त
ु
शनणवा् शिन र शदन,

असि चररत्रिे मषानर िरीरनमषा पषानने
प्रभषारहरू मनन गररी सोअनरू
ु पको
व्रहषार प्रदवािन, नैशिक शरकषासमषा
सह्ोग प्ु षावाउने सथषानरी् समदू षा्मषा
भएकषाअभ्षासहरू बषािबषाशिकषाकषा
िषाशग प्रेरणषाको स्ोि असि
व्रहषारमषा सररीकृ शि प्रदषान गनवा
नैशिक अनभु रहरूको सषाझेदषाररी
सथषानरी् ज्ञषान र प्रशरशिको महत्र,
एशटएम रोटो,फ्षाकस, सक्षाशनङ,
मशलटशमश्ड्षा, शभश्ड्ो मेिको प्र्ोग,
सचू नषा िथषा प्रशरशि प्र्ोगमषा आचषार
संशहिषाहरूको िषानकषाररी आचषार
संशहिषाको पररपषािनषा, आफनो िरीरन
सरु क्षाकषा िषाशग सषारिषानरीकषा उपषा्हरू
अरिमरन गनवा बषाि्यौन दवु ्रहषार,
्यौन दरु षाचषार, दवु ्वासन, बषािश्म,
्छुरषा्छुि, बषाि शररषाह, िैङ्शगक
शरभेद, सषामषाशिक शन्मको पषािनषा,
सथषानरी् िरबषासिे प्वाटकिषाई गनने
आशि्थ् सतकषारकषा अभ्षासहरू,
प्रभषारकषाररी सचू नषा र शनणवा्मषारवा ि
झैझग्डषा व्रसथषापन ।
प्रश्नोत्तर,
्छिरि,
समहू कषा्वा
क्ेत्र भ्रमण,
परर्ोिनषा
कषा्वा,
कथषाकथन,
भशू मकषा
शनरषावाह रषा
अशभन्
नमनु षा
व्शक्तद्षारषा
प्ररचन आशद

असि
अभ्षास समबनिरी
्डकुमनरिरी,
पोसटर, चषाटवा, श्व्दृश्
सषामग्ररी, न्िु शप्रनट
िेख िथषा अन् सनदभवा
सषामग्ररी आशद

प्रश्नोत्तर,
कक्षाकषा्वा,
परर्ोिषा
कषा्वा, व्रहषार
अरिोकन,
सहभषाशगिषा,
शटपोट,
समरीक्षा आशद
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प्रशरशिहरू, श्नरीहरूको
प्र्ोगिे हुने िोशखम,
रषाइदषा र बेरषाइदषाकषा
बषारेमषा बिषाउन,
५. एिबु िगको पररच् शदन,
एिबु िगमषा आफनो बिग
बनषाउन र प्र्ोग गनवा

Camera) को पररच्, सरु क्षा र अनि
ु षासनमषा
्सको महत्र, पोखरषा महषानगरशभत्र प्र्ोग
गनवा आरश्क क्ेत्रहरूको पशहचषान, DVR
(Digital Video Recorder) र NVR
(Network Video Recorder) को पररच्
र भण्डषारण प्रशक्र्षा (Storing Process) को
िषानकषाररी, एिबु िगको पररच्, एिबु िगमषा
आफनो बिग बनषाउने शरशि, सषामग्ररी अपिो्ड
र से्र गनने िररकषा

समषाटवा पोखरषा र १. समषाटवा सहरमषा Security अशिलिो कक्षामषा उलिेख गररएकषा अशरस श्व्दृ्
अटोमेसनकषा सषामग्ररीहरू मध्े बैंशकङ् सषामग्ररीको
Camera को
प्रशरशि
आरश्किषा र प्र्ोग क्ेत्रकषा सषामग्ररीको पनु रषारृशत्त, ATM प्रदिवान,
क्ेत्रको पशहचषान गनवा िथषा Machine, MICR check scanner, सथिगि
Cash Counting Machine (Banknote
महत्र बिषाउन
or Bill Counter) आशदको अरिोकन
२ Banking क्ेत्रमषा प्र्ोग Counter
आरश्किषा र प्र्ोग eBanking भ्रमण,
हुने प्रशरशिको पररच् पररच्,
को पररच्, प्रकषार, िोशखम र सषारिषानरी,
शदन, ्सको महत्र
Mobile Banking, Internet Banking ्छिरि ,
बिषाउन
को पररच् Digital Wallet को पररच्, परर्ोिनषा
३. eBanking अनिगवाि उदषाहरणहरू, प्र्ोग, रषाइदषा, िोशखम कषा्वा
Mobile Banking, र सषारिषानरी, अनिषाइन शकनमेिको
Inenet Banking को अरिषारणषा, पररच्, रषाइदषा, बेरषाइदषा प्र्ोगषातमक
िथषा समभषाशरि कसरु हरू (Possible कषा्वा ,
पररच् शदन, ्सको
ु षानरी (Cashless बँदु षा शटपोट,
िोशखम र सषारिषानरीकषा Frauds), नगद रशहि भक्त
र ्समषा प्र्ोग
पररच्
को
Payment)
बषारेमषा बिषाउन
शिक्ण
सङ
प्रशरशिहरूको
शनमन
े
न
हु
् शक्प्त िषानकररी,
४. Digital Wallet,
Online shoppng िथषा Digital wallets (names only), Debit शसकषाइमषा
Credit cards, tap to pay enable इनटरनेट र
Cashless भक्त
ु षानरीको &
QR (Quick Response) Code, कम्प्टु रको
cards,
पररच्, श्नरीहरूसँग NFC (Near
Field Communication)
समबशनिि रिवामषान
tag आशद, सरु क्षा क्षामेरषा (CCTV र IP प्र्ोग

श्व्दृश् सषामग्ररीहरू
चषाटवाहरू िथषा
शभश्ड्ोहरू,
अनिषाइन, सषामग्ररीहरू
कम्प्टु र,
प्रोिेकटर,
समबशनिि क्ेत्रकषा
रेबसषाइटहरू

प्रश्नोत्तर
सचू री ि्षार गनवा २२
िगषाउने,
प्र्ोग शरशि,
िेखन िगषाउने,
प्रशिरेदन िेखन
िगषाउने,
प्र्ोगषातमक
कषा्वाको नशििषा,
अरिोकन गनने,
परर्ोिनषा
कषा्वाको
मलू ्षाङ्कन
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५.

उद्ोग व्षापषार १. िगषानरीको पररच्,
िथषा व्रसषा्
उद्ेश् र प्रकषार बिषाउन,
२ सषानषा िथषा मझयौिषा
उद्ोगको पररच् शदन,
३. उद्ोग सञचषािनकषा
चनु यौिरीहरू बिषाउन,
४. उतपषादन र
बिषाररीकरणको
अनिरसमबनि बिषाउन,
५. व्रसथषापनको
पररच् शदइवा व्षापषाररक
्ोिनषाको खषाकषा ि्षार
गनवा,
६. व्षारसषाश्क गणु िथषा
शसपहरू बिषाइवा शसपको
अभ्षास गनवा,

मषानर स्ोि व्रसथषापन, कषा्वा
शरभषािन, िरे िु िथषा मझयौिषा उद्ोगकषा
नमनु षाहरू,
औद्ोशगकीकरणको
आरश्किषा, व्षापषाररक ्ोिनषाको
पररच् र नमनु षा ( खषाकषा ): िरीषवाक,
सथषान, उतपषाशदि रसि,ु बिषार ,
िगषानरी, पँिु री, आशद, उतपषादन ्ोिनषा,
िगषानरी पंिु री, अनमु षाशनि आमदषानरी,
व्षारसषाश्क गणु हरू: सपष्टिषा, िद्ध
ु िषा,
पणू वा शनणवा्, क्मिषा, इमषानदषाररिषा आशद
आमदषानरी, खचवा र नषारषा नोकसषानको
शहसषाब, व्षारसषाश्क ्ोिनषाको
अथवा, पररभषाषषा र पररच् व्षारसषाश्क
्ोिनषा शनमषावाणको खषाकषा, व्रसषा्
्छनोट गदषावा ध्षान शदनपु नने कुरषाहरू शसप
शरकषासको िषाशग िषाशिम प्रदषा्क
संसथषाहरू बैंक िथषा शरत्तरी् संसथषाबषाट
प्रषाप्त गनवा सशकने सेरषा िथषा सशु रिषाहरू
्छिरि/
अनिरशक्र्षा ,
प्ररचन,
प्रश्नोत्तर,
अरिोकन
भ्रमण,
समहू कषा्वा,
परर्ोिनषा
कषा्वा
अनभु र प्रषाप्त
व्शक्त /
व्रसषा्रीसँग
अनिबषावािषावा
आशद
चषाटवा / पोसटर,
मेटषाकषा्डवा,
शचत्र िथषा िशसरर /
कट आउट, शरद्शु ि्
श्व् / दृश्, श्व्दृश्
सषामग्ररी,
नमनु षा िथषा रषासिशरक
रसि,ु
िेख रचनषा आशद

२५
मयौशखक
प्रश्नोत्तर
कषा्वा समपषादन
अरिोकन
शिशखि
पररीक्षा
परर्ोिनषा
कषा्वा
समपषादन
शिक्ण
शसकषाइ
प्रशक्र्षामषा
सहभषाशगिषा
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६.

कृ शष

१. सथषानरी् रिरूि
अननबषािरी िथषा
िरकषाररीमषा िषागने
रोगको उपचषारकषा शरशि
बिषाउन,
२. सथषानरी् पिपु क्रीमषा
िषागने रोगको उपचषारकषा
शरशि बिषाउन,
३.नगरशभत्र रहेकषा
कृ शष सेरषाप्रदषा्क
कषा्षावाि्हरूको
पशहचषान गररी त्हषाँबषाट
प्रषाप्त हुने सेरषा
सशु रिषाहरूको सचू री
ि्षार गनवा,
४. सथषानरी् कृ शष
उतपषादनको आशथवाक,
सषामषाशिक र सरषास्थथ
समबनिरी महत्र
बिषाउन,

रिरूि, िरकषाररी िथषा अननमषा
िषागने रोगको िरे िु उपचषारकषा शरशि,
शरज्ञसँगको समपकवा , पिु िथषा पक्रीमषा
िषागने रोगको िरे िु उपचषारकषा
शरशि, शरज्ञसँगको समपकवा , कृ शष
महषािषाखषा, कृ शष ज्ञषानके नद्र, बषािरी
संरक्ण, मषाटो पररीक्ण, शबऊ शबिन
प्र्ोगिषािषा, कृ शष िषाशिम के नद्र, कृ शष
शरकषास शनदनेिनषाि् आशदबषाट प्रषाप्त
सेरषाको सचू री (शबउ शबिन, मिखषाद,
शकटनषािक शरषषादरी, िषाशिम, कृ शष
ऋण , अनदु षान आशद ।
सथषानरी् कृ शष उतपषादनिे सषामषाशिक
आशथवाक क्ेत्रमषा प्ु षावाएको सकषारषातमक
्ोगदषान िसिै : आशथवाक अरसथषामषा
सिु षार, सरषास्थ्मषा सिु षार, श्मप्रशिको
सममषान गनने भषारनषामषा अशभरृशद्ध,
सरषाशनभवारिषा आशद
प्रश्नोत्तर,
्छिरि,
समहू कषा्वा,
परर्ोिनषा
कषा्वा,
क्ेत्रगि
भ्रमण,
शरज्ञसँगको
अनिरशक्र्षा,
गगु िबषाट
खोजने,

चषाटवा, पोसटर,
श्व्दृश् सषामग्ररीहरू,
िषागन सकने रोगकषा
उपचषारकषा शरशिहरूको
सचू री,
िेख रचनषा
मयौशखक
प्रश्नोत्तर,
कषा्वा समपषादन
अरिोकन,
शिशखि
पररीक्षा,
एकषाइ पररीक्षा,
व्रहषार
परररिवान
अरिोकन,
परर्ोिनषा
कषा्वामषा
सहभषाशगिषा

१० पाठ्यक्रम कायायान्वयन योजना
पषाठ््क्रम शनमषावाणको आरश्क प्रशक्र्षा परू षा गररसके पश्छ त्सको कषा्षावानर्न प्रशक्र्षा सरुु हुन्छ । ्स
प्र्ोिनकषा िषाशग सरोकषाररषािषाहरूिषाई प्रबोिरीकरण गनने िथषा अलपकषािरीन िथषा दरीिवाकषािरीन िषाशिम
प्रदषान गररन्छ । सषामषान्ि्षा पषाठ््क्रम शनमषावाण पचिषाि् पररीक्ण गररन्छ र पररीक्णबषाट प्रषाप्त पृष्ठपोषण
समषारेि गररी पणू वा कषा्षावानर्नमषा िशगन्छ ।
्सै सनदभवामषा पोखरषा महषानगरिे िैशक्क सत्र २०७८ मषा कक्षा १-५ कषा िषाशग ि्षार भएको सथषानरी्
पषाठ््क्रम कषा्षावान्न गररसके को ्छ भने कक्षा ६- ८ कषा िषाशग ्सै रषवा ि्षार गररी िैशक्क सत्र २०७९
देशख िषागु गददै ्छ । कषा्षावान्नकषा क्रममषा पषाशिकषाद्षारषा शरद्षाि् शिक्कहरूिषाई िषाशिम प्रदषान गररने
्छ । ्ो पषाठ्क्रमकषा शरष्रसिु सथषानरी् परररेिअनसु षार भएको हुदँ षा शिक्क स्मि
ं े उक्त शरष्रसिु
ि्षार गररी / खोिरी शिक्ण गनवाहु ुने ्छ भनने अपेक्षा गररएको ्छ । कषा्षावानर्नकषा क्रममषा प्रषाप्त पृष्ठपोषणिषाई
आगषामरी संसकरणमषा समषारेि गररने ्छ ।

११ ससकाइ सहजीकरण प्रिक्रया
आिषारभिू िह कक्षा (६–८) कषा िषाशग शनिषावाररि सक्मिषा र कक्षागि शसकषाइ उपिशबि हषाशसि गनवाकषा
िषाशग शिक्क र शरद्षाथथीिे शरष्रसिमु षा आिषाररि भई गनने शक्र्षाकिषाप शसकषाइ सहिरीकरण हो ।
सथषानरी् पषाठ््क्रम सथषानरी् क्ेत्रकषा शरशभनन शरष्रसिि
ु षाई समेटेर एकीकृ ि रूपमषा ि्षार गररएको
पषाठ््क्रम हो । ्स पषाठ््क्रममषा उलिेख गररएकषा शरष्रसिहु रूको शसकषाइ सहिरीकरणमषा सबै
क्ेत्रिषाई समषान महत्र शदनपु नने हुन्छ । सथषानरी् क्ेत्रकषा शरष्रसिु िसिे शरद्षाथथीहरूको व्षारहषाररक
शसकषाइिषाई िो्ड शदने हुदँ षा कक्षा शभत्र रषा बषाशहर आ–आफनो गषाउँ टोि, समदु षा्हरूसँग समबनि रषाखरी
शक्र्षाकिषापहरू गरषाउनपु दवा्छ ।
सथषानरी् ज्ञषान, शसप र मलू ् मषान्िषािषाई प्रषाथशमकिषा शदई शनमषावाण गररने हुनषािे सथषानरी् पषाठ््क्रमिे
शसकषारुकषा दैशनक आरश्किषा र समस्षाहरूिषाई समषािषान गनवा उप्ोगरी हुनक
ु षा सषाथै सथषानरी् ज्ञषान,
शसप, मलू ् र प्रशरशििषाई संरक्ण र संरिवान गददै शरश्व परररेिमषा शचनषाउनको िषाशग पशन महत्रपणू वा
भशू मकषा खेलने सथषानरी् पषाठ््क्रमको शरष्रसिि
ु षाई िसिषाको िसिै कणठ गरषाउने शिक्ण पद्धशििषाई
शनरुतसषाशहि गररी शरद्षाथथीहरूिषाई आफनो समदु षा्मषा खोि गररी शसके कषा कुरषाहरूिषाई शसिवानषातमक
शरश्े षण गनने प्रशिभषाको शरकषास गनवा प्रोतसषाशहि गनवापु दवा्छ ।
सथषानरी् िहमषा शनमषावाण गररएको पषाठ््क्रमको सरि कषा्षावानर्नको िषाशग शरद्षाथथीहरूिषाई गरे र शसकने
(Learning By Doing ), देखरे शसकने, प्रदिवान गनने अरसर प्रदषान गनवापु दवा्छ । ्सको िषाशग प्र्ोगषातमक,
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अरिोकन र क्ेत्रभ्रमण िसिषा शरशिहरूको ्छनोट गनवापु दवा्छ । सथषानरी् शरष्रसिु अध्षापन गरषाउन
कशहिेकषाहरी ँ सथषानरी् स्ोि व्शक्तहरूिषाई आमनत्रण गररी कक्षा सञचषािन गनवापु दवा्छ । पषाठ््पसु िकको
अभषारमषा पशन उद्ेश् के शनद्रि उशचि शकशसमकषा शरद्षाथथी शक्र्षाकिषापको ्छनोट गनने, सञचषािन गनने,
शरष्रसिमु षा आिषाररि रहरी शरद्षाथथीहरूको शबचमषा ्छिरि गरषाउने , सथिगि भ्रमण आ्ोिनषा गनने,
सथषानरी् व्शक्तहरूसँग अनिशक्रवा्षा गरषाउने र अन् उद्ेश्पणू वा शक्र्षाकिषापमषा शरद्षाथथीिषाई सहभषागरी
गरषाउनपु दवा्छ । शसकषाइ सहिरीकरण शरशिको च्न गदषावा शरद्षाथथीहरूको परू वाज्ञषान, रुशच, क्मिषा, चषाहनषा र
उनरीहरूको िहगि सिर, शरष्रसिक
ु ो सररूप िगषा्ि उपिबि हुन सकने स्ोिसषािन, शिक्कको रुशच
िथषा ि्षाररीिषाई शरचषार गनवापु दवा्छ ।
सथषानरी् पषाठ््क्रमद्षारषा शनदनेशिि सक्मिषा र शसकषाइ उपिशबि हषाशसि गनवा शनमनअनसु षारकषा शसकषाइ
सहिरीकरण प्रशक्र्षा सञचषािन गनवापु दवा्छ :
•

बषािबषाशिकषाको व्शक्तगि शभननिषा र क्मिषाको आिषारमषा सरिनत्र रूपिे शसकने मयौकषा प्रदषान
गनने शकशसमिे कक्षा सञचषािन गनवापु दवा्छ ।
शसकषाइ सहिरीकरण प्रशक्र्षा सञचषािन गदषावा शरद्षाथथी के शनद्रि र बषािमैत्ररी शिक्ण शरशि अपनषाई
शनरनिर शसकषाइमषा िो्ड शदनपु दवा्छ ।
शरद्षाथथीको सहभषाशगिषामषा ्ोिनषा शनमषावाण, परर्ोिनषा कषा्वा, क्ेत्रभ्रमण, समस्षा समषािषान,
खोिमि
ू क अध््न, प्ररिवानमख
ु री शिक्ण पद्धशििषाई शसकषाइ सहिरीकरण शरशिकषा रूपमषा
कषा्षावानर्न गनवापु दवा्छ । शसकषाइ प्रशक्र्षा सैद्धषाशनिक पक्मषा भनदषा बढरी गरे र शसकने अरसर प्रदषान
गनने शक्र्षाकिषापमषा आिषाररि हुनपु दवा्छ ।
पठनपषाठनमषा सचू नषा िथषा सञचषार प्रशरशि (ICT) िसिै : Mobile, Computer, Projector,
Multi Media िसिषा सषािन स्ोििषाई आरश्किषाअनसु षार उप्ोग गनवापु दवा्छ ।
सबै प्रकषारकषा शसकषाइ आरश्किषा र चषाहनषा भएकषा (अपषाङ्ग, अिक्त, असहषा्, कमिोर
आशद । शरद्षाथथीिषाई समेट्ने गररी समषारेिरी शसकषाइ सहिरीकरण प्रशक्र्षा अपनषाउनपु दवा्छ ।
शसकषाइ र दैशनक िरीरनसँग समबशनिि सथषानरी् शरष्रसिक
ु ो िषािमेि, परू वा अनभु रमषा आिषाररि
ज्ञषान िथषा शसप शरकषास, व्रहषारकुिि शसप र शसकषाइ बरीचको सहसमबनिमषा िो्ड शदनपु दवा्छ ।
सथषानरी् पषाठ््क्रम र ्सको शरष्रसिप्रु शि शरद्षाथथीहरूिषाई ठोस िषारणषाको शनमषावाण गनवा,
आिशु नक िैक्शणक प्रशरशिकषा सषाथसषाथै सथषानरी् परररेि अनक
ु ू िकषा सषािन, स्ोि र उपिबि
उपकरणको प्र्ोगमषा आिषाररि शरशि र प्रशरशिको प्र्ोगमषा िो्ड शदनपु दवा्छ ।
शसकषाइ सहिरीकरण शक्र्षाकिषापको ्छनोट र प्र्ोगमषा शसकषारुको सशक्र् सहभषाशगिषामषा िो्ड

•
•

•
•
•
•

•
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शदनपु दवा्छ ।
पषाठ््क्रममषा उशलिशखि क्ेत्रगि शरष्रसिक
ु ो प्रकृ शि र सररूपकषा आिषारमषा शिक्ण शरशि,
प्रशरशि िथषा कक्षा शक्र्षाकिषापमषा शरशरििषा कषा्म गररनपु दवा्छ ।

१.१. शसकथार सहजीकरणकथा रणनीशतहरू

सथषानरी् पषाठ््क्रममषा आिषाररि शरष्रसिक
ु ो शिक्णकषा क्रममषा शिक्किे शिक्णकषा शरशभनन ियौर
िररकषा प्र्ोग गररी शिक्ण गदषावा शरद्षाथथीहरूमषा शसकषाइप्रशिको ितपरिषा िथषा रुशच बढ्न िषाने हुन्छ ।
एकै शकशसमको शरशि रषा िररकषा प्र्ोग गदषावा शरद्षाथथीहरूमषा शदगदषार र एकोहोरोपनषा हुन सकने हुदँ षा
शिक्किे कक्षा शिक्णको क्रममषा पश्छलिो सम्मषा शरकषास भएकषा समषािोचनषातमक शचनिन, शसप
शरशि िसिै: द्रुििेखन, मशषिसक मनथन, सोच्ने, िो्डरी बनषाउने र आदषानप्रदषान गनने, िषानेको/िषानन
चषाहेको र शसके को, शनदनेशिि पढषाइ शक्र्षाकिषाप, Jigsaw, ग्षािररी रषाक, परसपर शिक्ण, िि
ु शमि
/ शसथर र िो्डरी आशद िररकषाहरू आरश्किषाअनसु षार प्र्ोग गनवापु दवा्छ । शिक्किे शक्र्षाकिषापमख
ु री
र शरद्षाथथीके शनद्रि शसकषाइ शरशि िथषा प्रशक्र्षा ्छनोट गररी शिक्ण शसकषाइ शक्र्षाकिषाप सञचषािन गदषावा
समभषाशरि शनमनषानसु षारकषा अन् शरशिहरूको प्र्ोग गनवापु दवा्छ :
समसयथा समथाधथान शवशध :

शरद्षाथथीहरूिषाई शरष्रसिसु ँग समबशनिि गरे र कुनै समस्षा शदने र िरी समस्षा समषािषान, समषािषानको
उपषा् पशहचषान गरषाउने प्रशक्र्षा नै समस्षा समषािषान शरशि हो । ्स शरशिमषा समस्षाको सहरी पशहचषान,
समषािषानकषा शरशभनन शरकलपहरूको खोिरी, शरकलपहरूको शरश्े षण, उप्क्त
ु शरकलपको ्छनोट र
कषा्षावानर्न आशद चरण पदवा्छन् । शरष्रसिक
ु ो प्रकृ शि र शरद्षाथथीको शसकषाइसिर आशदको आिषारमषा
समहू गि रषा व्शक्तगि रूपमषा ्ो शरशििषाई प्र्ोगमषा ल्षाउन सशकन्छ ।
अशभनय शवशध :

कुनै व्शक्त (पषात्र), िरीरिनषारर आशदको बषारे मषा ज्ञषान शसप हषाशसि गरषाउन शिनरीहरूको नककि गनवा
िगषाएर ्ो शरशि प्र्ोग गनवा सशकन्छ ।
िोज शवशध:

सथषानरी् शरष्रसिसु ँग समबशनिि िषाशमवाक, ऐशिहषाशसक, सषांसकृ शिक, आशथवाक, भयौगोशिक आशद
पक्को न्षाँ न्षाँ ि्थ्को खोि र त्सिे समषािमषा पषारे को प्रभषार पशहचषान गरषाउने शसपको शरकषास गनवा
्ो शरशि प्र्ोगमषा ल्षाउन सशकन्छ ।
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क्थाक्न/वथाचन शवशध :

कुनै पशन शरष्रसिु रषा िटनषािषाई कथषातमक िररकषािे प्रसििु गनने शरशि नै कथषाकथन शरशि हो ।
शिक्किे कथषाको मषाध्मबषाट शरष्रसिु रषा िटनषािषाई प्रसििु गनने र पश्छ शरद्षाथथीहरूिषाई पशन त्स
प्रकषारको शसपको शरकषास गरषाई शरष्रसिु रषा िटनषािषाई कथषामषा ढषािेर प्रसििु गनने शसपको शरकषास
गरषाउन ्ो शरशिको प्र्ोग गनवा सशकन्छ ।
घटनथा अधययन शवशध:

समषािमषा िट्ने गरे कषा िटनषा र त्सिे समषािमषा पषानने प्रभषारकषा बषारे मषा खोिरी गनने, अध््न गनने शसपको
शरकषास गरषाउने शरशि नै िटनषा अध््न शरशि हो । सरवाप्रथम शिक्किे समषािमषा िटेकषा िटनषाहरू
सङ्किन गरे र प्रसििु गनने र शरसिषारै शरद्षाथथीहरूिषाई पशन सोहरी शसपको शरकषास गरषाउन ्ो शरशििषाई
प्र्ोगमषा ल्षाउन सशकन्छ ।
पररयोजनथा कथाय्ष :

शरद्षाथथीहरूिषाई समहू गि िथषा व्शक्तगि रूपमषा शनशचिि सम्शभत्रमषा कुनै कषाम समपनन गरषाउने कषा्वा
नै परर्ोिनषा कषा्वा हो । ्ो कषा्वा कक्षाशभत्र रषा बषाशहर दरु ै ठषाउँमषा गरषाउन सशकन्छ । ्स शरशिअनसु षार
िोशकएको कषाम (Task) िोशकएको सम्शभत्र (Time) िोशकएकषा व्शक्तहरूिे (Number of
Participants ) समपनन गररी सकनपु दवा्छ ।
अवलोकन शवशध :

शरद्षाथथीहरूिषाई शदएको कषा्वा, सहभषाशगिषा, व्रहषार परररिवान आशदको अरिोकन गररी ितकषाि
सिु षारकषा िषाशग पृष्ठपोषण शदन ्स शरशि प्र्ोग गनवा सशकन्छ ।
छिलफल शवशध :

दईु रषा दईु भनदषा बढरी व्शक्तहरूबरीच शरष्रसिमु षा आिषाररि रहेर ्छिरि गरषाई शनषकषवा शनकषालने
शसपको शरकषास गरषाउन ्छिरि शरशि प्र्ोग गनवा सशकन्छ । ्सिो ्छिरि शिक्क र शरद्षाथथी,
शरद्षाथथी– शरद्षाथथी, शरद्षाथथी र स्ोि व्शक्त िथषा शरद्षाथथी र सरोकषाररषािषाबरीच गरषाउन सशकन्छ ।
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अभयथास त्था प्रयोगथातमक शवशध :

कक्षाकोठषा शभत्र र बषाशहर प्र्ोगषातमक शरष्रसिमु षा आिषाररि पषाठ िरीषवाकहरूमषा अभ्षास िथषा
प्र्ोगषातमक शरशि प्र्ोगमषा ल्षाउन सशकन्छ । िसिै Google, Chrome, Opera, Mozilla
Firefox, Microsoft Edge को मषाध्मबषाट सथषानरी् क्ेत्रको सनदभवा, सचू नषा िथषा िषानकषाररीहरू
सङ्किन गनने शसपको शरकषास आशद ।
क्ेत्रभ्रमण :

सथषानरी् िषाशमवाक, प्रषाकृ शिक, सषांसकृ शिक, प्वाटकी् सथषानहरूमषा भ्रमण गरषाई प्रषाप्त अनभु र र शसके कषा
कुरषा ्छिरि िथषा प्रत्षारहषान गरषाउन ्ो शरशि महत्रपणू वा मषाशनन्छ ।
प्रश्ोत्तर शवशध :

शरष्रसिक
ु ो पररशिशभत्र रहेर शिक्किे शरद्षाथथीहरूिषाई, शरद्षाथथीहरूिे शिक्किषाई, एक शरद्षाथथीिे
अकको शरद्षाथथीिषाई, एक समहू िे अकको समहू िषाई प्रश्न गनने र उत्तर शदने शसपको शरकषास गनवाक
ु षा सषाथै
शरष्रसिप्रु शि कक्षाकषा समपणू वा शरद्षाथथीहरूिषाई ध्षानषाकषवाण गनवा प्रश्नोत्तर शरशि प्र्ोग गनवा सशकन्छ ।
प्रदश्षन शवशध :

शिक्किे शरष्रसिसु ँग समबशनिि िैशक्क सषामग्ररीहरू िसिै : िशसबर, दृश्, श्व्, श्व्दृश्,
Overhead Projector को मषाध्मबषाट शरशरि सचू नषा िथषा िषानकषाररीहरू प्रदिवान गररी शरद्षाथथीहरूिषाई
शसकषाउन ्ो शरशि प्रभषारकषाररी मषाशनन्छ ।
मषाशथ उशलिशखि िनु सक
ु ै शक्र्षाकिषाप गरषाउँदषा पशन शरद्षाथथी के शनद्रि शक्र्षाकिषाप हुन आरश्क
्छ । अध्षापन गदषावा शरद्षाथथीहरूको सहभषाशगिषािषाई प्रोतसषाशहि गनवापु दवा्छ । शरद्षाथथीहरू आरै ँ िषाई कुनै
समस्षा समषािषान गनवा कशठन भएमषा कमरी कमिोररीहरू के िषाई पृष्ठपोषणसशहि शिक्कद्षारषा सह्ोग
प्ु षावाउनपु दवा्छ । कक्षामषा ररक क्मिषा भएकषा शरद्षाथथीहरू भएमषा उनरीहरूिषाई अनक
ु ू ि हुने गररी
शक्र्षाकिषाप गरषाउनपु दवा्छ ।
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१२. ससकाइ मूल्ाङ्् कन प्रिक्रया
सथषानरी् पषाठ््क्रमको आिषारमषा शिक्ण शसकषाइ हुने शरष्मषा शरद्षाथथीहरूिे अरिोकन, सथिगि
भ्रमण, अनिशक्रवा्षा आशदकषा मषाध्मबषाट शसकने भएकोिे ्री शरशरि शक्र्षाकिषापमषा शरद्षाथथीहरूको
सहभषाशगिषा, शरष्रसिु शसकने हयौसिषा र परर्ोिनषा कषा्वामषारवा ि उनरीहरूिे ि्षार गरे कषा प्रशिरेदनको
आिषारमषा शरद्षाथथीको मलू ्षाङ्कन गनवापु दवा्छ । सथषानरी् िहमषा शनमषावाण गररएको पषाठ््क्रममषा शरद्षाथथीको
मलू ्षाङ्कन गदषावा शनरनिर मलू ्षाङ्कन पद्धशिको अरिमबन गनवापु दवा्छ । सथषानरी् पषाठ््क्रम कषा्षावानर्न
गनने शिक्किे शरद्षाथथीिषाई शरशभनन शक्र्षाकिषापमषा सररक गरषाई उनरीहरूिे गरे कषा शक्र्षाकिषापको
गणु सिरको आिषारमषा शरद्षाथथी मलू ्षाङ्कन गनवापु दवा्छ । शरद्षाि् िहमषा शरद्षाथथीको शसकषाइ उपिशबिको
मलू ्षाङ्कन गदषावा आनिररक मलू ्षाङ्कन प्रशक्र्षा अरिमबन गररी शसकषाइ सिु षारकषा िषाशग शनरनिर
पृष्ठपोषण प्रदषान गररनक
ु षा सषाथै शनणवा्षातमक मलू ्षाङ्कन प्रशक्र्षािषाई अरिमबन गररी शरद्षाथथीको
शसकषाइसिर शनिषावारण गनवापु दवा्छ ।
शिक्ण शसकषाइमषा सिु षार ल्षाउने र कक्ोननशि गनने उद्ेश्िे शरद्षाथथीको शसकषाइ मलू ्षाङ्कन गनवा
शनमषावाणषातमक र शनणवा्षातमक मलू ्षाङ्कन गररन्छ । शनमषावाणषातमक मलू ्षाङ्कन सिु षारषातमक रषा रचनषातमक
हुन्छ । ्सको मखु ् उद्ेश् शरद्षाथथीहरूकषा कमरी कमिोररीहरू सम्मै पत्तषा िगषाई शसकषाइमषा सिु षार
ल्षाउनु हो । िसथवा आिषारभिू िह कक्षा ६–८ मषा शनमषावाणषातमक र सिु षारषातमक पद्धशिकषा आिषारमषा
शरद्षाथथीको शसकषाइ सशु नशचिि गररन्छ ।
शनमषावाणषातमक मलू ्षाङ्कनमषा कक्षाकषा्वा, गृहकषा्वा, परर्ोिनषा कषा्वा, प्र्ोगषातमक कषा्वा, व्षारहषाररक
परररिवानको अरिोकन, शसिवानषातमक कषा्वा, कक्षा सहभषाशगिषा र सशक्र्िषा, शिशखि िथषा मयौशखक
प्रश्नोत्तर, शरद्षाथथीकषा कषा्वाको प्रदिवान, िटनषारृि अशभिेख, आतममलू ्षाङ्कन, हषाशिररीिरषार, उपिशबि
पररीक्षा, मयौशखक िथषा शिशखि प्रश्नोत्तर, कक्षा िथषा एकषाई पररीक्षा, व्रहषार अरिोकनिगषा्िकषा
िररकषा प्र्ोग गनवा सशकन्छ । ्सकषा िषाशग रुिसु चू री, श्ेणरीमषापनिगषा्िकषा व्रहषार अरिोकन रषारषाम,
शरशभनन िहकषा शसकषाइ क्मिषा मषापन गनने प्रश्नहरू आशदमषा शरद्षाथथीको सहभषाशगिषा र उपिशबिकषा
शरष्मषा शिक्कको अशभिेख रषा नोट आशद मखु ् शसकषाइ उपिशबिमषा शरद्षाथथीको शसकषाइसिर
मलू ्षाङ्कन गनवा प्र्ोग हुन सकने सषािनहरू हुन् । शनणवा्षातमक मलू ्षाङ्कनको कुि भषारको ५० प्रशििि
आनिररक मलू ्षाङ्कनकषा रूपमषा आनिररक मलू ्षाङ्कनबषाट समषारेि गररन्छ भने अशनिम पररीक्षाबषाट
बषाँकी ५० प्रशििि अङ्क समषारेि गररन्छ ।
क.आनतररक मूलयथाङ्कन

आनिररक मलू ्षाङ्कनको मखु ् उद्ेश् शरद्षाथथीहरूको शसकषाइ सिरमषा सिु षार गनवाु हो । ्सकषा िषाशग

शिक्किे शरद्षाथथीको व्शक्तगि शसकषाइ उपिबिरीकषा आिषारमषा पटक पटक शसकषाइ अरसर प्रदषान
गनवापु ्छने । शरद्षाि् िहको आनिररक मलू ्षाङ्कनमषा कक्षागि शसकषाइ सहिरीकरणको अशभनन
अङ्गको रूपमषा गृहकषा्वा, कक्षाकषा्वा, प्र्ोगषातमक िथषा परर्ोिनषा कषा्वा, सषामशु हक कषा्वा, अशिररक्त
शक्र्षाकिषाप, एकषाई पररीक्षा, मषाशसक िथषा त्रैमषाशसक पररीक्षा िसिषा मलू ्षाङ्कनकषा सषािनको प्र्ोग गनवा
सशकने ्छ । ्सिो मलू ्षाङ्कनमषा शरद्षाथथीको अशभिेख रषाखरी शसकषाइ अरसथषा एशकन गररी सिु षारषातमक
िथषा उपचषारषातमक शसकषाइबषाट सिु षार गनने पक्मषा िो्ड शदनपु नने हुन्छ । शरिेष शसकषाइ आरश्किषा
भएकषा शरद्षाथथीको िषाशग आरश्किषाअनसु षार उप्क्त
ु प्रशक्र्षा अपनषाई मलू ्षाङ्कन गनवापु नने्छ ।
आनिररक मलू ्षाङ्कनको अङ्कको शनशचिि भषार (५० प्रशििि अङ्क) आनिररक मलू ्षाङ्कनको
रूपमषा अशभिेख गनवापु दवा्छ । ्सकषा िषाशग आनिररक मलू ्षाङ्कनिषाई अशभिेखरीकरण गररी प्रत्ेक
शरद्षाथथीको कषा्वा सञचश्कषा (Portfolio) व्रशसथि गरर रषाखनपु दवा्छ । ्सिो अशभिेखकषा आिषारमषा
शनमनशिशखि पक्मषा िोशकए अनसु षारको भषारको अङ्क आनिररक मलू ्षाङ्कनको रूपमषा समषारेि
गनवापु दवा्छ :
शस
मलू ्षाङनकषा आिषारहरू
नं कक्षाकषा्वामषा सहभषाशगिषा प्र्ोगषातमक रषा त्रैमषाशसक पररीक्षा अशनिम पररीक्षा रषा
रषा उपशसथशि
परर्ोिनषा कषा्वा (१०अङ्क)
शनणवा्षातमक पररीक्षा
प्रथम दोस्ो
१ ४ अङ्क
३६ अङ्क
(५०अङ्क)
५
५
ि. आवशधक मूलयथाङ्कन

शनणवा्षातमक मलू ्षाङ्कनमषा अशनिम पररीक्षाको भषार ५० प्रशििि हुने ्छ । प्रत्ेक पररीक्षामषा प्रश्न
सोधदषा िैशक्क सत्रको सरुु देशख पढषाइ भएकषा सबै पषाठहरूबषाट समेशटएको हुनपु ्छवा । ्स शरष्को
पररीक्षामषा शरिेष गरे र ज्ञषान र बोि, प्र्ोग र उच्च दक्िषामषा आिषाररि पररीक्णकषा सषािनहरू रहने
्छन् । पषाठ््क्रमिे शनिषावारण गरे कषा उद्ेश् अनरू
ु प शरद्षाथथीहरूिे ज्ञषान, शसप अशभरृशद्ध प्रषाप्त गरे नगरे को
मलू ्षाङ्कन गररी त्सको आिषारमषा प्रमषाणरीकरण गररने ्छ । अशनिम पररीक्षाको प्रश्नपत्र शनिषावाररि
शरशिष्टरीकरण िषाशिकषािषाई आिषार मषानरी शनमषावाण गनवापु ्छवा ।
पररीक्षामषा शरशभनन शकशसमकषा ररक क्मिषा भएकषा (दृशष्टशरशहन, कमिोर सनु षाइ क्मिषा भएकषा,
िषाररीररक रूपमषा कमिोर िथषा अपषाङ्ग, बयौशद्धक अपषाङ्ग) र शरिेष शसकषाइ आरश्किषा भएकषा
शरद्षाथथीकषा िषाशग सषािषारण शरद्षाथथीिषाई शदइने प्रश्नभनदषा अिग प्रश्न अथरषा सषािनहरूको प्र्ोगमषा
शरशरििषा ल्षाउनपु नने्छ । त्सै गररी शिक्किे शरद्षाथथीको मलू ्षाङ्कन गदषावा अपषाङ्गिषाको शकशसम िथषा
:yfgLo kf7\oqmd @)&* cfwf/e"t tx -sIff ^–*_
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सररूपअनसु षार रैकशलपक िररकषा िथषा सषािनहरूको पशहचषान, ि्षाररी िथषा प्र्ोग गररी मलू ्षाङ्कन
गनवापु ्छवा । दृशष्ट क्मिषा कमिोर भएकषा शरद्षाथथीकषा िषाशग शिशखि कषा्वाको शरकलप, कम्प्टु र प्रशरशि
िथषा सफटर्र प्रशरशि उपिबि भएमषा र प्र्ोग गनवा सकने भएमषा त्सको उप्ोग गनवा सशकन्छ । शरिेष
आरश्किषा भएकषा शरद्षाथथीको िषाशग पररीक्षाको सम् थप गनवा सशकन्छ ।
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