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नेपाल सरकार 
िशक्षक सेवा आयोग 

आधारभतू (�नम्न माध्य�मक र �ाथ�मक) तह ततृीय �ेणीको खलु्ला ��तयो�गतात्मक पर�क्षाको पा��म २०७६ 

  �लिखत पर�क्षा M  पूणार्�:     २०० 

  १ सामान्य पर�क्षा M पूणार्�:    १००         
  २ �वषयगत पर�क्षा M पूणार्�:   १००         

 

�लिखत पर�क्षा योजना ( Written Examination Scheme) 
 

�वषय �ेत्र पूणार्� उ�ीणार्� �� 
संख्या 

अ�भार पर�क्षा �णाल� समय 

सामान्य पर�क्षा 
(�वज्ञापन भएका सबै �वषयहरूका 
ला�ग) 

१०० ५० ५० ५०× २ वस्तगुत  ̷     
बहबैुकिल्पक 

१ घण्टा 

सम्बिन्धत �वषयको �वषयगत पर�क्षा १०० ४० १० १०× १० �वषयगत 
�व�षेणात्मक 

३ घण्टा 

�लिखत पर�क्षा अन्तरगत सामान्य पर�क्षाको पा��म ढाँचा, �वषय क्षे� र अ�भार 
 

��व्य: 

१. बस्तगुत ̷ बहबैुकिल्पक पर�क्षाको ला�ग १ घण्टा समय �नधार्रण ग�रएको छ। 
२. बस्तगुत ̷ बहबैुकिल्पक ��हरुको गलत उ�र �दएमा �त्येक गलत उ�र वापत २० ��तशत अ� क�ा  ग�रनेछ    

   तर  उ�र न�दएमा अ� क�ा ग�रने छैन। 
३. यस पा��म अन्तगर्तका �वषयवस्तमुा जेसकैु लेिखएको भए ताप�न पा��ममा परेका काननु (ऐन, �नयम) तथा 

नी�तहरु पर�क्षाको �म�त भन्दा ३ म�हना अगा�ड संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गर� कायम 
रहेकालाई यस पा��ममा परेको सम्झन ुपदर्छ। 

४. सामान्य पर�क्षा �वज्ञापन भएका सबै �वषयहरूका ला�ग एउटै अथार्त साझा हनेुछ । 
५. सामान्य पर�क्षामा उतीणर् गरेका उमेदवारहरुले मा� सम्बिन्धत �वषयको �वषयगत पर�क्षामा सिम्म�लत गराइने छ। 
६. सम्बिन्धत �वषयको �वषयगत पर�क्षामा उतीणार्� ल्याउने उमेदवारले सामान्य पर�क्षामा �ा� गरेको �ा�ा�को     
  ५० ��तशत अ� जोडेर �लखत पर�क्षाको नतीजा �काशन ग�रने छ। 
७. �नम्न माध्य�मक र �ाथ�मक तहको पर�क्षा छु�ाछ�ै स�ालन हनेुछ। 

 ८. यो पा��म २०७६/११/०१ दे�ख लागू हनेुछ। 
 
  

खण्ड �वषय के्ष� पर�क्षा �णाल� अ� भार �� सङ्ख्या समय 

क सामान्य ज्ञान   
 
 

वस्तगुत ̷ बहबैुकिल्पक 

 

३० १५  
 
 

१ घण्टा   
ख िशक्षा सम्बन्धी आधारभतू ज्ञान   ४० २० 

ग सूचना तथा स�ार ��व�ध १० ५ 
घ सं�वधान, िशक्षा सम्बन्धी ऐन तथा �नयमहरु १० ५ 
ङ बौ��क पर�क्षण   १० ५ 
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आधारभतू (�नम्न माध्य�मक र �ाथ�मक) तह तहको सामान्य पर�क्षाको पा��म 
 
खण्ड: क सामान्य ज्ञान र समसाम�यक �वषय       (३० अ�) 

 
१. ��ाण्ड सम्बन्धी जानकार� 

१.१. सौयर्मणडलः सूयर्, �ह, उप�ह, तारा  

१.२. पथृ्वीः प�रचय, उत्प�त र ग�त 

२. �व�को भगूोल 

२.१. महासागर, महादेश, भौगो�लक के्ष� र �वशेषता 
२.२. अविस्थ�त, अक्षांस, देशान्तर, अन्तरार्��य �त�थ रेखा, समय र दूर� 
२.३. जलवाय,ु पवर्त �ृ�ला, मरुभ�ूम, भकूम्प, ज्वालामखुी, नद� र �हमनद�  

३. नेपालको भगूोल  

३.१. भौगो�लक अवस्था, धरातल�य स्वरुप, �क�सम र �वशेषता  
३.२. �ाकृ�तक �ोतहरु, �क�सम, उपलब्धता र उपयोग 

३.३. भौगो�लक �व�वधता र जनजीवन 

३.४. हावापानीको �क�सम, �वशेषता र त्यसको �भाव 

४. नेपालको इ�तहास, संस्कृ�त र सामािजक व्यवस्था 
४.१. आध�ुनक इ�तहास: मह�वपूणर् राजनी�तक घटना�म 

४.२. नेपाल� समाजः बनोट, सामािजक �था, परम्परा, मूल्य र मान्यता 
४.३. साँस्कृ�तक सम्पदा: �क�सम, िस्थ�त, �वशेषता, मह�व र संरक्षण 

५. नेपालको आ�थर्क �वकास 

५.१.  नेपालको अथर्तन्�को स्वरूप 

५.२.  �वकासका पूवर्धारहरुः  िशक्षा, स्वास्थ्य, कृ�ष, उ�ोग, यातायात, �व�तु र पयर्टन  

५.३. चाल ुआव�धक योजना र बजेट  

६.  वातावरण, �वज्ञान र ��व�ध 

६.१.   द�गो �वकास, नेपालको जलवायकुो अवस्था, ह�रतगहृ �भाव, वातावरण �दूषण 

६.२.   पा�रिस्थ�तक प��त (Ecosystem): प�रचय र �कार  

६.३. जनसािंख्यक�य, शहर�करण र बसाइँ सराइ र असर  

६.४. जै�वक ��व�ध र वैकिल्पक उजार् 
६.५.  �वज्ञान र ��व�धको �वकास  

   ७. अन्तरार्��य सम्बन्ध तथा संघ/संस्था 
७.१. संय�ु रा�संघः यसका अंगहरू, �विश�ीकृत संस्था र �तनका ग�त�व�धहरु 

७.२. के्ष�ीय संगठनः साकर्  र  �वमस्टेक  

   ८. रा��य तथा अन्तरार्��य मह�वका राजनी�तक, सामािजक, आ�थर्क, वैज्ञा�नक, सासं्कृ�तक लगायत समसाम�यक घटना 
सम्बन्धी जानकार�   
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        खण्ड: ख  िशक्षासम्बन्धी आधारभतू ज्ञान      (४० अ�) 
 
१. िशक्षाको प�रचय र नेपालको शैिक्षक �वकास  

१.१. िशक्षाको अथर् ,प�रभाषा, स्वरुप, उ�ेश्यहरु र कायर्हरु 

१.२. नेपालको आध�ुनक शैिक्षक इ�तहास 

१.३. शैिक्षक संगठन र संरचना 
२. िशक्षा मनो�वज्ञान 

२.१. िशक्षा मनो�वज्ञानः अथर्, अवधारणा, आवश्यकता र मह�व 

२.२. मानव �वकासः वृ�� र �वकासको अवधारणा, चरण र �वशेषता  
२.३. उ�र बाल्यावस्थाः �वशेषता, उ�र बाल्यावस्थामा देखापन� प�रवतर्नहरू (शार��रक, मान�सक, संवेगात्मक, 

सामािजक प�रवतर्न) रुिचहरु  

२.४. उ�र बाल्यावस्थाका �व�ाथ�हरुको सामािजक�करणमा िशक्षक र अ�भभावकको भ�ूमका 
३.  �सकाइ र �भाव पान� तत्वहरु 

३.१. �सकाइ: प�रचय, अथर्, स्वरुप  र  �भाव पान� त�वहरु 

३.२. �सकाइको स्थानान्तरणः अवधारणा, �कार, �स�ान्त र �भाव पान� तत्वहरु 

३.३. उत्�रेणा: अवधारणा, आवश्य�ा र �व�ाथ�हरुमा उत्�रेणा जगाउने उपायहरु 

३.४. पनुवर्ल (Reinforcement): अवधारणा, �कार र �योग 
४. �सकाइ �कृया र �सकाइका �स�ान्तहरु 

४.१. �सकाइका �स�ान्तः प�रचय, �वशेषता र शैिक्षक उपयो�गता 
४.२. शा�ीय सम्बन्धन �स�ान्त (Classical Conditioning Theory) 

४.३.  कायर्परक सम्बन्धन �स�ान्त (Operant Conditioning Theory)    

५. पा��म तथा पा�पसु्तक  

५.१. पा��मको प�रचय, अवधारणा, उ�ेश्य, के्ष� र �म  

५.२. रा��य पा��म �ारुप, २०७६  

५.३. पा��ममा �व�वधता व्यवस्थापन, स्थानीय पाठ्�म, एक�कृत पा��म 

५.४. पा��म, पा�पसु्तक र िशक्षक �नद�िशका र सम्बन्ध 
६. िशक्षण �सकाइको योजना, �व�ध र िशक्षण साम�ी 

६.१. शैक्षिणक योजनाः अथर् र आवश्यकता, वा�षर्क कायर्योजना, वा�षर्क शैक्षिणक योजना ,एकाइ योजना र 
दै�नक पाठयोजना  

६.२. िशक्षण �सकाइ �व�ध: अथर्, िशक्षक केन्��त िशक्षण �व�ध, अन्तर��यात्मक िशक्षण �व�ध, �व�ाथ� केन्��त 
िशक्षण �व�ध  

६.३. िशक्षण साम�ीः अथर्, वग�करण, �नमार्ण, �योग र भण्डारण 

७. मूल्या�न र पर�क्षा 
७.१. मापन र मूल्या�न बीच �भ�ता, मूल्या�नका �कार, साधन र �वशेषता 
७.२. पर�क्षाको अथर् र �कार (�वषयगत, वस्तगुत, स्तर�कृत र िशक्षक �न�मर्त पर�क्षा) 
७.३. ��प� �नमार्ण, �विश�ीकरण ता�लका, ��हरुको �व�षेण, वैधता र �व�सनीयता   

७.४. �नरन्तर मूल्या�न �णाल�, अक्षरा�न प��त र नेपालको सन्दभर्मा �नरन्तर मूल्या�न �णाल�को अवस्था  
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८. शैिक्षक व्यवस्थापन र शैक्षिणक संगठन 

८.१. कक्षाकोठा व्यवस्थापन: अवधारणा, आवश्य�ा र मह�व  

८.२. कक्षाकोठामा �व�वधता व्यवस्थापनः भा�षक, लै��क, अपा�ता, आ�थर्क, सामािजक र साँस्कृ�तक 

८.३. शैक्षिणक संगठनः कक्षा िशक्षण, बहकुक्षा िशक्षण, �वषय िशक्षण, �मि�त िशक्षण 

८.४. �व�ालयमा �न्� व्यवस्थापन, �वपत व्यवस्थापन, स�ट व्यवस्थापन 

९. िशक्षक पेशागत �वकास र शैिक्षक अनसुन्धान 
९.१. िशक्षक ता�लम र क्षमता �वकास 

९.२. शैिक्षक अनसुन्धानः अथर्, आवश्यकता र मह�व  
९.३. घटना अध्ययन र कायर्मूलक अनसुन्धानः उ�ेश्य, र �योग 
 

खण्ड ग   सूचना तथा स�ार ��व�ध        (१० अ�) 
 

१. कम्प्यटुरः प�रचय, �कार, हाडर्वेयर, सफ्टवेयर र अ�फस प्याकेज, (वडर्, एक्सेल, पावर प्वान्ट) इमेल, 
इन्टरनेट। 

२. �व�ालयमा �योग ग�रने साधारण सफ्टवेयर सम्बन्धी आधारभतू ज्ञान 

३. िशक्षण �सकाइमा सूचना तथा स�ार ��व�धको �योग (�व्य, दृश्य तथा अन्तर��यात्मक �डिजटल साम�ी, ई-

पसु्तकालय), �वकास र व्यवस्थापन 

४. साइवर अपराध र सरुक्षा सम्बन्धी आधारभतू ज्ञान 
 

           खण्डः घ सं�वधान, िशक्षा सम्बन्धी ऐन तथा �नयमहरु       (१० अ�) 
१. नेपालको सं�वधान (मौ�लक हक र राज्यका �नद�शक �स�ान्तहरु) 
२. िशक्षा ऐन, २०२८ 

३. िशक्षा �नयमावल�, २०५९ 

४.  िशक्षक सेवा आयोग �नयमावल�, २०५७ 
५. स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ (िशक्षा सम्बन्धी ) 
 

      खण्ड: ङः  सामान्य बौ��क पर�क्षण (General Mental Ability Test)    (१० अ�) 

१. शािव्दक बौ��क पर�क्षण (Verbal Intelligence test)  
      १.१. शव्द ज्ञान पर�क्षण (Word knowledge tests) 
      १.२. समरूपता ( Analogies) 
      १.३. शािव्दक वग�करण (Verbal Classification) 
      १.४. �वपर�ताथर्क, समानाथ� (Antonyms, Synonyms) 
      १.५. शािव्दक पजलहरू, अ�मल्दा शव्दहरू (Verbal Puzzles Including Jumbled Words) 

२. गिणतीय क्षमता (Mathematical Ability) 
२.१. �ेणी�म समस्याहरू (Series Problems) 

२.२. छुटेका सङ्ख्याहरू परुा गन� (Fill in the Missing Numbers) 
२.३. गिणतीय पजलहरू (Mathematical Puzzles) 
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२.४. �भ� र दशमलव (Fraction and Decimal) 
२.५. ��तशत र अनपुात (Percentage and Ratio) 

२.६. नाफा, नोक्सान, कायर् र समय (Profit, Loss, Time and Work) 

२.७. तथ्या� पर�क्षण, �व�षेण र �माणीकरण (Data Checking, Data Interpretation and    
       Verification) 

३. स्था�नक ता�कर् क सीप (Spatial Reasoning Skills) 
३.१. वस्त ु�मलान (Object Assembly) 
३.२. अ� संकेत/ को�ड� (Digit Symbol/Coding) 
३.३. िच� �मलान (Picture Arrangement) 
३.४. िच� परुा गन� (Picture Completion) 
३.५. मे��क्स �रज�नङ (Matrix Reasoning) 

४. दृश्यात्मक/धारणात्मक सीप (Visual/Perceptual Skills) 
४.१. सी�मत सूचनाको आधारमा �नश्कषर् (Stringing separate related pieces of         
     Information) 
४.२. समान �कारका वस्त ुप�हचान (Picking out identical things from a collection) 
४.३. असमान वस्त/ुिच� प�हचान (Identifying the odd one out) 
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अ� �वभाजन ता�लका 
 

                    �वषय क्ष�े �� संख्या अ� कूल 
जम्मा 

         खण्ड  कः       सामान्य ज्ञान 

१ ��ाण्ड सम्बन्धी जानकार� १ १×२ २ 

२ �व�को भगूोल २ २×२ ४ 

३ नेपालको भगूोल  २ २×२ ४ 

४ नेपालको इ�तहास, संस्कृ�त र सामािजक व्यवस्था २ २×२ ४ 

५ नेपालको आ�थर्क �वकास २ २×२ ४ 

६ वातावरण, �वज्ञान र ��व�ध २ २×२ ४ 

७ अन्तरार्��य सम्बन्ध तथा संघ/संस्था २ २×२ ४ 

८ रा��य तथा अन्तरार्��य मह�वका राजनी�तक, सामािजक, आ�थर्क, 
वैज्ञा�नक, सांस्कृ�तक लगायत समसाम�यक घटना सम्बन्धी जानकार�   

२ २×२ ४ 

ज�ा १५ १५×२ ३० 
    खण्ड खः  िशक्षा सम्बन्धी आधारभतू ज्ञान 
१ िशक्षाको प�रचय र नेपालको शैिक्षक �वकास  २ २×२ ४ 
२ िशक्षा मनो�वज्ञान ३ ३×२ ६ 
३ �सकाइ र �भाव पान� तत्वहरू २ २×२ ४ 

४ �सकाइ �कृया र �सकाइका �स�ान्त   २ २×२ ४ 

५ पा��म तथा पा�पसु्तक  ३ ३×२ ६ 

६ िशक्षण �सकाइ योजना, �व�ध र िशक्षण साम�ी २ २×२ ४ 

७ मूल्या�न र पर�क्षा २ २×२ ४ 

८ शैिक्षक व्यवस्थापन र शैक्षिणक संगठन २ २×२ ४ 

९ िशक्षक पेशागत �वकास, शैिक्षक अनसुन्धान  २ २×२ ४ 
ज�ा २० २०×२ ४० 

        खण्ड गः    सूचना तथा स�ार ��व�ध   
१ कम्प्यटुर सम्बन्धी १ १×२ २ 
२ �व�ालयमा �योग ग�रने साधारण सफ्टवेयर १ १×२ २ 
३ िशक्षण �सकाइमा सूचना ��व�धको �योग २ २×२ ४ 
४ साइवर अपराध र सरुक्षा १ १×२ २ 

                                            जम्मा ५ ५×२ १० 

    खण्ड घः   सं�वधान तथा िशक्षा सम्बन्धी ऐन तथा �नयमहरु 

१ नेपालको सं�वधान  १ १×२ २ 

२ िशक्षा ऐन,२०२८ १ १×२ २ 

३ िशक्षा �नयमावल�, २०५९ १ १×२ २ 
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४ िशक्षक सेवा आयोग �नयमावल�, २०५७ १ १×२ २ 

५ स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ (िशक्षा सम्बन्धी) १ १×२ २ 

                                           जम्मा ५ ५×२ १० 

               खण्ड ङः          बौ��क पर�क्षण 
१ शािव्दक बौ��क पर�क्षण  २ २×२ ४ 

२ गिणतीय क्षमता  १ १×२ २ 

३ स्था�नक ताक�क सीप १ १×२ २ 
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नऩेार सयकाय 

ङ्ञिऺक सेवा आमोग 

प्राथङ्झभक तह खङ्टरा प्रङ्झतमोगीतात्भक ङ्जवषमगत ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ- २०७७ 

तह् प्राथङ्झभक                                     ऩूणााङ्क् १००             सभम् ३ घण्टा 

खण्ड क 

एकाइ एक् िैऺङ्ञणक मोजना य कऺाकोठा व्मवस्थाऩन 

१.१ िैऺङ्ञणक मोजना् ऩङ्चयचम, आवश्मकता, ङ्झनभााण य प्रमोग (वाङ्जषाक कामा ताङ्झरका, वाङ्जषाक िैङ्ञऺक मोजना, 
एकाइ मोजना, दैङ्झनक ऩाठ्योजना य दैङ्झनक कामाताङ्झरका), कऺाकोठा व्मवस्थाऩन (अवधायणा य भहत्व, 

कऺाकोठाको वातावयण य फसाइ व्मवस्थाऩन)  

१.२  िैऺङ्ञणक व्मवस्थाऩन् कऺा ङ्ञिऺण, ङ्झफषम ङ्ञिऺण य वहङ्टकऺा ङ्ञिऺण, कऺा कोठाभा ङ्जवङ्जवधता 
व्मवस्थाऩन (बाङ्जषक, साभाङ्ञजक, ङ्झसकाइ ऺभता, फौङ्जिक य िायीङ्चयक)  

१.३  िैङ्ञऺक साभग्री य िैङ्ञऺक सङ्टधाय् िैङ्ञऺक साभग्रीको प्रकाय य ङ्झनभााण, प्राथङ्झभक तहभा अध्माऩन हङ्टन े
ङ्जवषमहरुको ङ्जवषमगत िैङ्ञऺक साभग्री ङ्झनभााण य  प्रमोग  

१.४  ङ्जवद्यारम सभङ्टदाम सम्फन्ध् ङ्जवद्यारमको ङ्जवकासभा सभङ्टदामको सहबाङ्झगता य दाङ्जमत्व, सभङ्टदामको ङ्जवकासभा 
ङ्जवद्यारमको मोगदान,  ङ्जवद्यारम य सभङ्टदाम फीच सम्फन्ध 

एकाइ दङ्टई् फार भनोङ्जवऻान 

२.१  फारभनोङ्जवऻान् अथा, ऺेत्र, आवश्मकता य भहत्व  

२.२  भानव वङृ्जि य ङ्जवकास् वृङ्जि य ङ्जवकासको अवधायणा, भानव ङ्जवकासका ङ्जविषेताहरु य भानव ङ्जवकासका 
चयणहरु 

२.३  ऩूवा वाल्मावस्था तथा उत्तय वाल्मावस्था् ऩङ्चयचम, ङ्जवकासात्भक कामा, ङ्जविेषताहरु, िायीङ्चयक य सॊवेगात्भक 
ऩङ्चयवतान तथा प्रबाव, रुङ्ञचहरु, सॊकटहरु, ऩूवा य उत्तयवाल्मावस्थाका ङ्जवद्याथीको सङ्टयङ्ञऺत ङ्जवकासभा ङ्ञिऺक 
य अङ्झबबावकको बङू्झभका 

२.४  ङ्झसकाइ् अथा, स्वरुऩ य िैरीहरु, ऩङ्चयऩक्वता य ङ्झसकाइ फीच अन्तय सम्वन्ध, स्व प्रङ्झतङ्जवम्वन य ङ्झसकाइ, 

ङ्झसकाइभा स्थानान्तयण, स्भयण य ङ्जवस्भयण, उत्प्रयेणा य ङ्झसकाइ  

एकाइ तीन् ङ्ञिऺण ङ्जवङ्झध, य ङ्जवद्याथी भूल्माङ्कन 

३.१  ङ्ञिऺण ङ्जवङ्झध् प्राथङ्झभक तहभा अध्माऩन हङ्टने ङ्जवषमहरुको ङ्जवषमगत ङ्ञिऺण ङ्जवङ्झध (ऩङ्चयचम, ङ्जविेषताहरु, 
ङ्ञिऺण ङ्जवङ्झधको वगीकयण य प्रमोग), ऩाठ्यऩङ्टस्तक य ङ्ञिऺक ङ्झनदेङ्ञिकासॉग ङ्ञिऺण ङ्जवङ्झधको सभफ्न्ध 

३.२  िैऺङ्ञणक प्रङ्जवङ्झध् अथा, ऩङ्चयबाषा, भहत्व, वताभान अभ्मास, व्मवस्थाऩन य प्रमोग  
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३.३  ऩयीऺा य भूल्माङ्कन् ऩयीऺाको अवधायणा, उद्देश्म, प्रकायहरु, ङ्ञिऺक ङ्झनङ्झभात ऩयीऺा य स्तयीकृत ऩयीऺा, 
भूल्माङ्कनको अवधायणा, उद्देश्म, प्रकायहरु, भूल्माङ्ककनका साधनहरु य प्रमोग य प्राथङ्झभक तहभा प्रमोग हङ्टन े
भूल्माङ्ककनका ङ्जवङ्झध तथा प्रङ्जक्रमाहरू  

३.४  भूल्माङ्कनका अन्म साधनहरु् अवरोकन, शे्रणीभाऩन, रुजङ्ट सूची, सॊङ्ञचत अङ्झबरेख, घटनावतृ अङ्झबरेख य 
कामा सॊचङ्जमका 

एकाइ चाय् नऩेारी बाषा ङ्ञिऺण 

४.१ बाङ्जषक सीऩ ङ्ञिऺण् बाङ्जषक सीऩ (सङ्टनाइ, फोराइ, ऩढाइ य रेखाइ) सम्फि ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ ङ्जक्रमाकराऩ य 
िैङ्ञऺक साभग्रीको प्रमोग, ऩढाइका तत्वहरु (ध्वङ्झन सचेतना, रेख्मवणा सचेतीकयण, िब्दबण्डाय, ऩढाइ 
प्रवाह, वोध य रेखाइ)  

४.२  नऩेारी बाषाभा ऩद्य य गद्यको ङ्ञिऺण् ऩङ्चयचम, प्रमोजन, ङ्ञिऺण ङ्जवङ्झध तथा ङ्ञिऺण ङ्जक्रमाकराऩ य बाङ्जषक 
सीऩ ङ्जवकासभा ङ्जवधा ङ्ञिऺणको बङू्झभका  

४.३  व्माकयण ङ्ञिऺण् वणाङ्जवन्मास तथा रेख्म ङ्ञचन्हको ऩङ्चयचम, प्रमोग, िब्दकोष प्रमोग, िब्द बण्डाय य उखान 
टङ्टक्का, िब्द यचना, वाक्म यचना य वाक्मान्तयण  

४.४ नेऩारी बाषा ङ्ञिऺणभा प्रमोग गङ्चयने ङ्ञिऺण ङ्जवङ्झधहरू तथा भूल्माङ्कनका प्रचङ्झरत मङ्टङ्ञि तथा साधनहरु 

४.५  वोध अङ्झबव्मङ्ञि य ङ्झसजानात्भक रेखन् अनङ्टरेखन, श्रङ्टङ्झतरेखन, अनङ्टच्छेद रेखन, फङ्टॉदा रेखन, सायािॊ रेखन, 

ङ्ञचठ्ठी रेखन, ङ्झनवेदन, िङ्टबकाभना काडा, ङ्झनभन्त्रणा काडा, वादङ्जववाद य सॊवाद रेखन 

एकाइ ऩाॉच् साभाङ्ञजक अध्ममन तथा भानव भूल्म ङ्ञिऺा 
५.१ साभाङ्ञजक अध्ममन: ऩङ्चयचम य भहत्व, एकीकृत ऩाठ्यक्रभभा भेयो सेयोपेयो  य ङ्ञिऺण 

५.२  सभाज य सॊस्कृङ्झत् सभाज, सॊस्कृङ्झत य भानवीम सम्फन्ध तथा साभाङ्ञजक सभस्मा, कायण य सभाधानभा 
सयकायी य गैयसयकायी ङ्झनकामहरुको बङू्झभका  

५.३  हाम्रो ऩथृ्वी य बगूोर: ऩथृ्वीको ऩङ्चयचम य फनौट, ङ्जवश्व भानङ्ञचत्रभा नेऩारको अवङ्ञस्थङ्झत, नेऩारको बौगोङ्झरक 
य प्रिासङ्झनक ङ्जवबाजन  

५.४  ऐङ्झतहाङ्झसक गङ्झतङ्जवङ्झध् नेऩारको प्राचीनकार ङ्झरच्छवी कार य भल्रकारको साभान्म जानकायी, आधङ्टङ्झनक 
नेऩारको ङ्झनभााणभा ऩथृ्वीनायामण िाहको मोगदान, ङ्जव.सॊ. २००७ सारको क्राङ्ञन्तका उऩरब्धी, नेऩारभा 
सङ्घीम गणतन्त्रको ऩङ्चयचम य ङ्जविषेता 

५.५  नागङ्चयक सचेतना य भानव भूल्म ङ्ञिऺा:  नागङ्चयक ङ्ञिऺा, नागङ्चयकका भौङ्झरक हक य अङ्झधकाय, साभाङ्ञजक 
भूल्म य भान्मताहरू य भूल्मभा आधाङ्चयत ङ्ञिऺा, नेऩारको याज्म सॊयचना (सङ्घ, प्रदेि य स्थानीम ङ्झनकाम) य 
स्थानीम तहहरुको गठन प्रङ्जक्रमा तथा काभ, कताव्म य अङ्झधकाय  

 

 



3 
 

खण्ड ख 

एकाइ छ् अॊग्रजेी बाषा ङ्ञिऺण 

6.1  Teaching Language Skills: Teaching listening, teaching speaking, teaching reading and 

teaching writing  

6.2.  Teaching Grammar: Auxiliaries, tense, noun, adjective, preposition and article 

6.3.  Comprehension Item Development: Matching, fill in the blanks, multiple choice, and short 

answer question and puzzle box solving 

6.4.  Language Function: Introducing oneself, greeting, expressing needs, expressing experiences, 

expressing likes and dislikes, describing (people, place and things), requesting and responding 
6.5  Techniques for English Teaching: Use of text book, preparing lesson plan, using language 

game, peer work, group work, use of classroom language  

एकाइ सात् गङ्ञणत ङ्ञिऺण 

७.१  ज्माङ्झभङ्झत् सभतरीम ङ्ञचत्रहरु ङ्झत्रब ङ्टज, चतङ्टब ङ्टाज य वृत्त  सम्फन्धी ऻान तथा सभस्मा सभाधान  

७.२ अॊकगङ्ञणत् अॊक य सॊख्माको ऻान, गङ्ञणतका आधायबतू ङ्जक्रमाहरु, ङ्झबङ्ङ य दिभरफ, प्रङ्झतित, सभूहका प्रकाय 
य ङ्जक्रमाहरु, दूयी, ऩङ्चयङ्झभङ्झत, ऺते्रपर य आमतन, सभम, भङ्टद्रा य नाऩतौर  

७.३  फीजगङ्ञणत् फीजगङ्ञणतीम अङ्झबव्मञ्जनकको जोड, घटाउ, गङ्टणन, बाग, सयरीकयण तथा सभीकयण   

७.४  गङ्ञणत ङ्ञिऺण सम्फि ङ्जवषमहरू: आधायबतू तह (कऺा १-३) को ऩाठ्यक्रभभा गङ्ञणतको स्थान य ङ्ञिऺण, 

गङ्ञणत ङ्ञिऺण य ङ्ञिऺकको ऩेिागत ङ्जवकासभा प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग 

एकाइ आठ् ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध ङ्ञिऺण 

८.१ ङ्जवऻान अध्ममन, सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झध् ङ्जवऻान अध्ममनभा खोज, अवरोकन य प्रमोग,  रम्फाइ, चौडाइ, 

ङ्जऩण्ड य सभमको नाऩ, सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झध, ङ्जवऻान ङ्ञिऺणभा सूचना य सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग 

८.२  जीव य वातावयण: जीवको वगीकयण, जीवराई असय ऩाने वातावयणीम तत्वहरु,  जनावयको वगीकयण 
(ढाड बएका य ढाड नबएका), ङ्जवरुवाहरुको वगीकयण (जभीनभा य ऩानीभा ऩाइन,े  पूर पङ्ट ल्ने नपङ्ट ल्न,े  
एक दरीम य दङ्टई दरीम) 

८.३  जीवन प्रङ्जक्रमा् जनावय य ङ्जवरुवाका जीवन प्रङ्जक्रमा, ङ्जवरुवाका ङ्जवङ्झबङ्ङ बागहरु य ङ्झतनीहरुका कामा, जनावय 
य  ङ्जवरुवाभा हङ्टने प्रजनन प्रङ्जक्रमाको साभान्म जानकायी 

८.४  ऩदाथा य िङ्ञि् ऩदाथाका प्रकाय (ऩानी, हावा य चट्टान), ऩदाथाका बौङ्झतक गङ्टणहरु, िङ्ञिका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
स्वरुऩहरु (ऩङ्चयचम, भहत्व, स्रोतहरु य उऩमोङ्झगता) 

८.५ अन्तङ्चयऺ्  सूमा य सौमा ऩङ्चयवाय 

 

 



4 
 

एकाइ नौ् स्वास्थ्म, िायीङ्चयक ङ्ञिऺा तथा ङ्झसजानात्भक करा 
९.१  व्मङ्ञिगत स्वच्छता तथा वातावयणीम सयसपाइ् व्मङ्ञिगत सयसपाइ, वातावयणीम सयसपाइ, पोहोय 

व्मवस्थाऩन तथा  कङ्ट ङ्जहने पोहोयफाट जैङ्जवक भर ङ्झनभााण 

९.२  प्राथङ्झभक उऩचाय् ऩङ्चयचम, भहत्व, ऩाङ्चयवाङ्चयक य साभङ्टदाङ्जमक स्वास्थ्म सेवा, घय, ङ्जवद्यारम य खेर भैदानभा 
हङ्टने दङ्टघाटना, प्राङ्झथभक उऩचाय तथा दङ्टघाटनाफाट फच्न े उऩामहरु, धङ्टम्रऩान, भध्मऩान य रागू ऩदाथाको 
दङ्टव्मासनफाट व्मङ्ञि, ऩङ्चयवाय य सभाजराई ऩने असय य मसफाट फच्ने उऩाम  

९.३  िायीङ्चयक ङ्ञिऺाका आधायबतू सीऩहरु्  गङ्झतिीर अवस्थाका सीऩहरु (दौड, ङ्चयरेखेर, हाइजम्ऩ, रङ्जम्ऩ 
आङ्छद), ङ्ञस्थय अवस्थाका सीऩहरु, साधायण तथा स्थानीम खेरहरु, कवाज य िायीङ्चयक व्मामभ, मोग, 
मोगासन य मोगाभ्मास 

९.४ ङ्झसजानात्भक करा् ऩङ्चयचम य भहत्व, एकीकृत ऩाठ्यक्रभभा ङ्झसजानात्भक कराको सभावेिीकयण, दृश्मकरा 
य सङ्गीत कराङ्झबत्र ऩने ङ्जवषमवस्तङ्टहरुको साभान्म ऩङ्चयचम य उद्देश्म,  ङ्जवषमवस्तङ्ट य ऩाठ्यबाय 

एकाइ दि् बाषा/ ऩाठ्यक्रभ  

१०.१ ऩाठ्यक्रभ् अथा, ऩङ्चयबाषा, भहत्त्व, तत्त्वहरु, ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभााणका आधायहरु य प्राथङ्झभक तहको वताभान    

      ऩाठ्यक्रभ सॊयचना 

१०.२ स्थानीम ऩाठ्यक्रभ् ऩङ्चयचम ,भहत्व य ङ्जवद्यारम तहभा स्थानीम ऩाठ्यक्रभ सम्फन्धभा बएको        

      व्मवस्था 

१०.३ स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभााणका प्रकृमा य प्रमोग  

१०.४ स्थानीम ऩाठ्यक्रभ कामाान्वमन य ङ्झसकाइभा प्रबाव ऩने तत्त्वहरु्  जनिङ्ञि व्मवस्थाऩन, ऩाठ्यऩङ्टस्तक     

      व्मवस्था, फहङ्टबाषी सभाज य बाङ्जषक ङ्जवङ्जवधता  

१०.५ नऩेारभा भातबृाषा तथा स्थानीम बाषा सम्फन्धभा बएका नीङ्झतगत प्रमास् सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था, कानूनी    

      य सॊयचनागत व्मवस्था 
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ङ्जवङ्ञिष्टीकयण ताङ्झरका 

ऩाठ्यक्रभ् एकीकृत                                           तह् आधायबतू (प्राथङ्झभक) 

एकाइ ङ्जवषम वस्तङ्ट प्रश्न अङ्क 

खण्ड क 
१ 

िैऺङ्ञणक मोजना य कऺा कोठा व्मवस्थाऩन  १ १० 

२ 
फार भनोङ्जवऻान १ ५ 

३ 
ङ्ञिऺण ङ्जवङ्झध य ङ्जवद्याथी भूल्माङ्कन १ १० 

४ 
नेऩारी बाषा ङ्ञिऺण १+१ १०+५ 

५ 
साभाङ्ञजक अध्ममन तथा भानव भूल्म ङ्ञिऺण १ १० 

खण्ड ख 

६ 
अङ्ग्रजेी ङ्ञिऺण १ १० 

७ 
गङ्ञणत ङ्ञिऺण १ १० 

८ 
ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध ङ्ञिऺण १ १० 

९ 
स्वास्थ्म, िायीङ्चयक ङ्ञिऺा तथा ङ्झसजानात्भक करा १+१ ५+५ 

१० 
बाषा/ ऩाठ्यक्रभ १ १० 

जम्भा १२ १०० 

द्रष्टव्म  

१ ऩाठ्यक्रभराई दङ्टई खण्डभा ङ्जवबाजन गङ्चयएको छ। 

२ प्रत्मेक एकाइफाट ५ वा १० अङ्कबायका प्रश्न  सोङ्झधने छ। 

३ प्रत्मेक खण्डको राङ्झग अरग अरग उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका प्रमोग गनङ्टाऩनेछ। 

४ ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको भाध्मभ नेऩारी वा अॊग्रजेी वा दङ्टफै हङ्टनेछ तय बाषा ङ्जवषमको हकभा सोङ्जह बाषा हङ्टनेछ। 

५ मो ऩाठ्यक्रभ २०७७।०३।२७ गतेदेङ्ञख रागू हङ्टनेछ। 

 
 

 


