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१. परिचय  

सिकाइ मानव जीवनको असिन्न अङ ग हो । औपचारिक सिक्षा प्रणालीको 
िंिचनािन्दा बाहहि मानव जीवनका लागग आवश्यक ज्ञान ि सिप प्रदान गने 
जीवनपययन्त सिकाइ प्रणालीलाई अनौपचारिक सिक्षा िननन्छ । सिकाइको 
अवििलाई व्यक्ततको जीवनििका लागग व्यवक्थित गनय आवश्यक छ । 
जीवनपययन्त अिायत ्आजीवन सिकाइ तोककएको ननक्श्चत ढााँचा वा पद्धनतमा 
िीसमत ह ाँदैन । नेपालको िंववधानले प्रत्येक नागरिकका लागग आधाििूत 
तहिम्मको सिक्षा अननवायय ि ननिःि ल्क ह ने गिी मौसलक हकको व्यवथिा गिेको 
छ िने थिानीय ििकाि िञ्चालन ऐन, २०७४ ले आधाििूत ि माध्यसमक सिक्षा 
िहहत अनौपचारिक सिक्षा, ख ला तिा वैकक्ल्पक ि ननिन्ति सिकाइ, असििावक 
सिक्षा,  िाम दानयक सिकाइ नीनत आहद व्यवथिापन थिानीय तहमार्य त ् ह ने 
व्यवथिा गिेको छ । िंवैधाननक रूपमा थिावपत िएको मौसलक हक कायायन्वयनका 
लागग अननवायय तिा ननिःि ल्क सिक्षािम्बन्धी ऐन २०७५ ि ननयमावली २०७७ 
लगायतको कानूनी व्यवथिा थिावपत िएको छ । िाज्यको प निंिचनापश्चात ्
सिक्षा प्रदान गने कायय िंववधानको अन िूची ८ बमोक्जम थिानीय तहलाई 
क्जम्मेवाि बनाएको छ िने अन िूची ९ ले िङघ, प्रदेि ि थिानीय तहबाट िम्पादन 
ह ने िाझा अगधकाि िूचीमा िमावेि िएको छ । 

चाल  पन्रौँ पञ्च वर्षीय योजना २०७६/०७७-२०८०/०८१ ले अनौपचारिक सिक्षा तिा 
वैकक्ल्पक सिकाइमार्य त सिकेका ज्ञान तिा सिपलाई आयमूलक काययक्रमिाँग 
आबद्ध गिी जीवनपययन्त सिकाइलाई ि ननक्श्चत गने िणनीनत अवलम्बन गिेको 
छ । त्यथतै हदगो ववकाि लक्ष्यले िन २०३० िम्म िबैका लागग िमावेिी तिा 
ग णथतिीय सिक्षा ि ननक्श्चत गने तिा आजीवन सिकाइलाई प्रवद्यधन गने लक्ष्य 
िाखेको छ । 

वव.िं. १९१० देखख ि रु िएको औपचारिक ववद्यालय सिक्षालाई व्यवक्थित रूपमा 
अगाडि बढाउन ववद्यालय सिक्षाको िाक्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ कायायन्वयनमा 
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िहेको छ । प्रारूपले औपचारिक रूपमा आजयन गिेका ज्ञान, सिप ि क्षमतालाई 
मात्र पहहचान, वगीकिण ि ववकािका उपकिण तिा प्रणालीको व्यवथिा गरिएको 
छ िने अनौपचारिक एवम ् पेिा व्यविायको अन िवबाट आक्जयत ज्ञान, सिप ि 
क्षमतालाई िम्बोधन ह ने प्रणाली ववकाि िएको पाइाँदैन ।   

मानव जीवनमा व्यक्ततले औपचारिक, अनौपचारिक तिा आरू् िंलग्न िहेको पेिा 
व्यविाय वा कायय अन िवले ववसिन्न ककसिमका ज्ञान, सिप ि क्षमता आजयन 
गरििहेको ह न्छ । िबै नागरिकका लागग औपचारिक सिक्षा प्रणालीको िंिचनािन्दा 
बाहहि मानव जीवनका लागग आवश्यक ज्ञान ि सिप प्रदान गने आजीवन 
सिकाइको व्यवथिापन अनौपचारिक सिक्षा प्रणालीबाट गरिन्छ ।  

िाववकको अनौपचारिक सिक्षा केन्रको िमन्वयमा िाम दानयक सिकाइ केन्रमार्य त 
िाक्षिता सिक्षा, िाक्षिोत्ति सिक्षा, महहला सिक्षा, आयआजयन काययक्रमलगायतका 
ववसिन्न काययक्रममार्य त ननिक्षि एवम ्नविाक्षि प्रौढहरूलाई ज्ञान, सिप ि क्षमता 
ववकािको अविि प्रदान गदै आइिहेकोमा हाल थिानीय तहबाट कायय िम्पादन 
ह ने व्यवथिा िएको छ । यििी आजीवन सिकाइको माध्यमबाट आजयन िएको 
ज्ञान तिा सिपको पहहचान ि प्रमाणीकिण गनय जरुिी िएको छ । 

ववद्यालय सिक्षाको िाक्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले अनौपचारिक रूपबाट सिक्षा 
हासिल गिेका ति प्रमाणीकिण ह न निकेका ि औपचारिक ववद्यालय सिक्षामा 
िमावेि ह न इच्छ क व्यक्ततलाई उनीहरूको िैक्षक्षक अवथिाको प्रमाणीकिणका 
आधािमा औपचारिक सिक्षामा प्रवेिको अविि ख ला गने, सिकारुको पूवय 
अन िवलाई िमेटी पाठ्यक्रमलाई लगचलो बनाउने प्रावधान िाखेको छ ।  

व्यक्ततको ज्ञान, सिप ि क्षमतालाई पहहचान, वगीकिण ि ववकािका लागग 
आवश्यक उपकिण तिा प्रणालीको ववकाि गन यपने ह न्छ । ननक्श्चत ढााँचा वा 
पद्धनतमा िीसमत निई मानव जीवनका ववसिन्न पक्षमा ह ने थविोगाइ ि 
अवििबाट प्राप्त ह ने सिकाइको िक्षमता मापन, िमकक्षता पिीक्षण एवम ्
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िहजीकिण गनयका लागग अनौपचारिक एवम ्वैकक्ल्पक सिक्षाको प्रारूपको ववकाि 
गरिएको हो । 

नेपाल ििकाि सिक्षा, ववज्ञान तिा प्रववगध मन्त्रालयले िाक्रिय योग्यता प्रारूप 
ववकाि गनयका लागग िसमनत गठन गिी कायय िइिहेको ि िो प्रारूपको िैद्धाक्न्तक 
पक्षलाई मक्न्त्रपरिर्षदबाट थवीकृत िमेत िइिकेको छ । उतत प्रारूपले ववद्यालय 
तहको िमकक्षी अनौपचारिक तिा वैकक्ल्पक सिक्षालाई ५ तह जिमध्ये आधाििूत 
तहलाई ३ तहमा वविाजन गिेको परिपे्रक्षमा यो प्रारूप उतत िाक्रिय योग्यता 
प्रारूपको एउटा अङ ग ह ने छ ।  

यो प्रारूप िाक्रिय सिक्षा नीनत २०७६ नेपाल ििकाि मक्न्त्रपरिर्षदबाट  
समनत २०७७।१।१९ बाट थवीकृत िएको िाक्रिय योग्यता प्रारूप २०७७ को 
िैद्धाक्न्तक पक्ष, अननवायय तिा ननिःि ल्क सिक्षािम्बन्धी ऐन २०७५ को दर्ा १४ 
ि १५ एवम ्अननवायय तिा ननिःि ल्क सिक्षािम्बन्धी ननयमावली २०७७ को ननयम 
१३ ि १४ का प्रावधान, िाक्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ मा िहेको ववद्यालय 
सिक्षाको तहगत सिकाइ क्षमता थति ि वविेर्ष गिी १५ वर्षय मागिका औपचारिक 
सिक्षा प्राप्त गनय वा पूिा गनय निकेका अन िवी सिकारुलाई मध्यनजि िाखेि 
ववकाि गरिएको छ । 

यि प्रारूपका माध्यमबाट िाक्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६, अननवायय तिा ननिःि ल्क 
सिक्षािम्बन्धी ऐन एवम ्ननयमावलीले परििावर्षत गिे बमोक्जमका तह १ देखख 
तह ४ िम्मका तहगत िक्षमता, सिकाइका क्षेत्र, िहजीकिण ववगध प्रकक्रया, 
मूल्याङकन लगायत िमकक्षताका ववगध प्रकक्रया ि पद्धनतका ववर्षयहरू िमावेि 
गरिएको छ ।  
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२. उद्देश्य 

यो प्रारूप ववकाि गन यका उद्देश्यहरू ननम्नान िाि िहेका छनिः 

(क) अनौपचारिक तिा वैकक्ल्पक रूपमा हासिल गिेका ज्ञान, सिप तिा दक्षता 
पिीक्षण गिी िमकक्षता प्रदान गन य, 

(ख) ववसिन्न कािणबाट औपचारिक सिक्षाको िैक्षक्षक अवििबाट बक्ञ्चत 
नागरिकलाई िहज िैक्षक्षक अविि प्रदान गिी प्रमाणीकिणको अिावमा 
ह ने िैक्षक्षक वविेदको अवथिालाई अन्त्य गन य, 

(ग) अनौपचारिक एवम ् वैकक्ल्पक सिक्षा ढााँचाबाट सिकाइमा िहिागी ह ने 
अविि प्रदान गन य, 

(घ) व्यक्तत एवम ् िमाजको आवश्यकता अन िािको जनिक्तत तयाि गनय 
िहयोग गन य, 

(ङ) अनौपचारिक सिक्षाबाट औपचारिक सिक्षा वा प्राववगधक सिक्षा ि औपचारिक 
सिक्षाबाट अनौपचारिक सिक्षामा प्रवेिको अविि ख ला गन य । 

३. प्रारूप तयािीको औचचत्य 

हालिम्म नेपालमा औपचारिक सिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान, सिप ि क्षमतालाई मात्र 
पहहचान ि प्रमाणीकिणको व्यवथिा िहेको देखखन्छ । औपचारिक सिक्षाको 
िंिचनािन्दा बाहहि अनौपचारिक सिक्षा एवम ्आफ्ना पेिा व्यविायजन्य अन िव 
तिा थवआक्जयत ज्ञानबाट नेपाली नागरिकले सिकेका ज्ञान, सिप ि क्षमतालाई 
पहहचान तिा प्रमाणीकिणको व्यवथिा निएको कािणले नेपाली नागरिकहरू 
थवदेि तिा ववदेिको श्रम बजािमा उगचत िम्मान ि अवििबाट वक्ञ्चत ह न पिेको 
छ । मानव जीवनका क नै पनन अवििबाट आक्जयत ज्ञान सिप ि क्षमता ननक्श्चत 
ववगध पद्धनतका आधािमा िम्मानपूवयक प्रमाणीकिण गनय एवम ् अनौपचारिक 
ढााँचाबाट सिकाइ प्रकक्रयामा िहिागी बन्न चाहने सिकारुलाई उमेि, रुगच, िक्षमता 
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ि अवथिाअन कूलको सिकाइ अविि प्रदान गनय यो अनौपचारिक एवम ्वैकक्ल्पक 
सिक्षा प्रारूप तयाि गरिएको छ । ववद्यमान ववद्यालय सिक्षाको िाक्रिय पाठ्यक्रम 
प्रारूप २०७६ ले निमेटेका अनौपचारिक एवम ्वैकक्ल्पक सिक्षाका िाक्रिय एवम ्
अन्तिाक्रिय थतिमा थिावपत मूल्य मान्यताका आधािमा नीनत, कान न एवम ्
अभ्यािले परििावर्षत गिेका तह एकदेखख तह तीनिम्मका सिकारुको सिकाइ 
प्रमाणीकिण गिी िमकक्षता प्रदान गन य एवम ्सिकारुमा दक्षता असिवदृ्गध तिा 
प्रमाखणकिणमा िहयोग प र् याउन  यो प्रारूप ववकाि गन यको प्रम ख औगचत्य हो ि 
यि प्रारूपका औगचत्यहरूलाई ब ाँदागत रूपमा यिप्रकाि प्रथत त गरिएको छिः 

(क) िाक्रिय योग्यता प्रारुपले मागगयनदेि गिेअन िाि अनौपचारिक तिा 
वैकक्ल्पक ववगधबाट हासिल िएका सिकाइ िक्षमता एउटै पद्धनतबाट 
योग्यता तिा दक्षता पिीक्षण गिी प्रमाणीकिण गनय । 

(ख) थविोजगाि उन्मूख व्यविाय तिा श्रम बजािमा प्रविेको अविि असिवदृ्गध 
गनय । 

(ग) अनौपचारिक तिा वैकक्ल्पक ववगधबाट आक्जयत ज्ञान, सिप तिा दक्षताको 
प्रमाणीकिण प्रकक्रया  पूिा गरििकेका सिकारुलाई ननवायद रूपमा औपचारिक वा 
व्याविानयक सिक्षामा प्रवेि गनय पाउने अवििको ि ननक्श्चतता गनय । 

(घ) िमिामनयक परिवेि, दैननक जीववकािाँग जोडिएका ववर्षय ि प्रौढ सिकाइ 
सिद्धान्तमा आधारित सिक्षण सिकाइको अविि प्रदान गनय । 

(ङ) िाक्रिय आवश्यकता ि अन्तिायक्रिय मञ्चमा व्यतत िएका प्रनतबद्धतालाई 
िंवोधन गनय । 

(च)  सिकारुको उमेि, रुगच ि अवथिाअन कूल ह ने गिी सिकाइ िहजीकिण, 
मूल्याङकन एवम ्िामग्री ववकािको आधाि तयाि गनय । 
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४. सिकाइ क्षेत्र ि तहगत िक्षमता 

अनौपचारिक सिक्षा तर्य को तह १-४ मा देहाय बमोक्जमका सिकाइ क्षेत्रहरु िमावेि 
गरिएको छ । उतत सिकाइ क्षते्र तिा िक्षमताहरूलाई व्यावहारिक अन िव, िमय 

वा िन्दिय अन रूप परिमाजयन गदै जान िककनेछ ।  

४.१ सिकाइका क्षेत्रहरु 

तह १ तह २ तह ३ तह ४ 

िार्षा ि िंचाि िार्षा ि िंचाि िार्षा ि िंचाि िार्षा ि िंचाि 

व्यवहारिक 
िमथया िमाधान 

व्यवहारिक 
िमथया िमाधान 

व्यवहारिक 
िमथया 
िमाधान 

व्यवहारिक 
िमथया िमाधान 

हाम्रो परिवेि ि 
नागरिक चतेना 

िामाक्जक 
व्यवहाि  ि  
मूल्य मान्यता 

िामाक्जक 
व्यवहाि  ि  
मूल्य मान्यता 

िमाज ि मानवीय 
िम्वन्ध 

 
 जीवन जगत ि 

प्रबबगध  

जीवन जगत ि 
प्रबबगध 

ववज्ञान, प्रववगध ि 
अन िन्धान 

 थवथि  जीवन 
िैली ि 
िजृनात्मक कला 

थवथि  जीवन 
िैली ि 
िजृनात्मक 
कला 
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४.२ सिकाइका क्षेत्र िक्षमता ि सिकाइ उपलब्धिहरुको िािाशं तासलका 

तह १ 

सिकाइ क्षेत्र िक्षमता सिकाइ 
उपलब्धिहरु 

मुख्य सिकाइ 
िामग्री 

िार्षा ि िंचाि २ ८ ४ 

व्यवहारिक िमथया 
िमाधान 

१ ४ २ 

हाम्रो परिवेि ि नागरिक 
चतेना 

९ २७ 
५ 

 

जम्मा १२ ३९ ११ 

तह २ 

सिकाइ क्षेत्र िक्षमता सिकाइ 
उपलब्धिहरु 

मुख्य सिकाइ 
िामग्री 

िार्षा ि िंचाि २ ८ ४ 

व्यवहारिक िमथया 
िमाधान 

१ ६ ३ 

िामाक्जक व्यवहाि  ि  
मूल्य मान्यता 

७ १८ ४ 

जीवन जगत ि प्रबबगध ३ ११ ५ 

थवथि  जीवन िैली ि 
िजृनात्मक कला 

३ ४ २ 

जम्मा १६ ४७ १८ 
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तह ३ 
सिकाइ क्षेत्र िक्षमता सिकाइ 

उपलब्धिहरु 
मुख्य सिकाइ 
िामग्री 

िार्षा ि िंचाि २ ७ ४ 
व्यवहारिक िमथया 
िमाधान 

१ ६ ४ 

िामाक्जक व्यवहाि  ि  
मूल्य मान्यता 

८ २२ ४ 

जीवन जगत ि प्रबबगध ३ १० ५ 
थवथि  जीवन िैली ि 
िजृनात्मक कला 

३ ५ २ 

जम्मा १९ ५० १९ 
तह ४ 
सिकाइ क्षेत्र िक्षमता सिकाइ 

उपलब्धिहरु 
मुख्य सिकाइ 
िामग्री 

िार्षा ि िंचाि ९ ११  
व्यवहारिक िमथया 
िमाधान 

६ १२  

िमाज ि मानववय 
िम्वन्ध 

६ २४  

ववज्ञान, प्रववगध ि 
अन िन्धान  

७ १२  

जम्मा २८ ५९  
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४.३ सिकाइका क्षेत्र ि िक्षमताहरु 

तह १ 

तह १ सिकाइका क्षेत्र िक्षमताहरु 

 िार्षा ि िंचाि 1. ववसिन्न माध्यमबाट व्यतत िएका िाधािण 

ववर्षयवथत को बोध,िञ्चाि तिा प्रनतकक्रया 
2. मातिृार्षा ि अङगे्रजी िार्षाका वणय ि िाधािण 

िब्दको पहहचान,अियबोध ि प्रयोग 

 व्यवहारिक िमथया 
िमाधान 

1. दैननक जीवनका ििल िमथयाहरुलाई 
आधािि त गखणतीय अवधािणाको प्रयोग 
गिी  िमाधान 

 हाम्रो परिवेि ि 
नागरिक चतेना 

1. आफ्नो परिवेि पहहचान गिी आफ्नो 
िम दायको िौगोसलक, िामाक्जक, आगियक, 

िािकीय ि िांथकृनतक अवथिाको प्रथत नत 

2. ऐनतहासिक महत्त्वका थिानीय िम्पदा एवम ्

िंथकृनतको िंिक्षण ि िंवधयनका िािै िाक्रिय 

वविूनत ि घटनाहरूले िारि ननमायणमा 
प िय्ाएका योगदानको पहहचान ि बोध 

3. मानवअगधकाि, िामाक्जक िद्िाव 

िहहरण ता ि िमावेिीताको अभ्याि 

4. बबसिन्न पेिा व्यविायको पहहचान, 
िम्मान, छनोट तिा प्रनतर्लको िही 
उपयोग 

5. िामाक्जक न्याय पबयद्धनका थिानीय 

अन िवहरूको वववेचना तिा प्रथत नत 

6. कला तिा िोन्दयय प्रनत असिरुगच ि 
सिजयनात्मकताको ववकाि 
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7. थवाथ्यकि वानी ि ि िक्षाप्रनत िचते िई 

बचाउ ि उपचािका उपाय पहहचान 

8. िूचना तिा िञ्चाि प्रववगधको परिचय ि 

प्रयोग 

9.  मानव ि प्रकृनतबबचको िन्त सलत ि 

अिन्त सलत िम्बन्धले पाने प्रिावको 
व्याख्यात्मक प्रथत नत  

10. व्यक्तत  परिवाि ि िमाजमा उत्पन्न ह ने 
तनावका कािणहरुको पहहचान ि 
ब्यबथिापनका उपायहरुको अवलम्बन  
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तह २ 

तह २ िार्षा ि िंचाि 1. ववसिन्न माध्यमबाट व्यतत िएका 
ववर्षयवथत को बोध तिा उपय तत तविले 
िञ्चाि  

2. िावर्षक प्रकायय ि िार्षाका िब्दिण्िािको 
प्रयोग  

 व्यवहारिक िमथया 
िमाधान 

1. दैननक जीवनका ििल िमथयाहरुलाई 
आधािि त गखणतीय धािणा ि िीपको 
प्रयोग गिी  िमाधान 

 िामाक्जक व्यवहाि  
ि  मूल्य मान्यता 

1. परिवेश ववश्लेर्षण गिी प्रादेसिक तहको 
िौगोसलक, िामाक्जक, आगियक, िािकीय 
ि िांथकृनतक अवथिाको प्रथत नत ि 
उपयोग 

2. ऐनतहासिक महत्त्वका प्रादेसिक िम्पदा 
एवम ्िंथकृनतको िंिक्षण ि िंवधयनका 
िािै िाक्रिय वविूनत ि घटनाहरूले िारि 
ननमायणमा प यायएका योगदानको वववेचना 

3. मानवअगधकाि, िामाक्जक िद्िाव ि 
िमावेिी सिद्धान्त ववश्लेर्षण 

4. िम दायका जातजातीले अवलम्बन 
गिेका पेिा व्यविायको िम्मान ि 
त्यिबाट उपलब्ध प्रनतर्लको िही 
उपयोग 

5. इच्छाएको पेिा वा व्यविायको छनोट ि 
िो िम्बन्धी प्रािक्म्िक सिप ववकाि  
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6. िामाक्जक न्याय प्रवद्यधनका लागग 
प्रादेसिक तहमा िएका व्यक्ततगत ि 
िंथिागत प्रयािका अन िवहरूको 
वववेचना 

7. िामाक्जक िद्िाव प्रवद्यधनका लागग 
कायययोजना ननमायण 

8. िमाजमा ह ने द्वन्द्वका कािण पत्ता 
लगाइ यिको व्यवथिापनका उपायहरु 
खोजी व्यवहारिक रुपमा िमाधान 

 जीवन जगत ि 
प्रबबगध 

1. िूचना तिा िञ्चाि प्रववगधको महत्त्व ि 
प्रयोग  

2. जीव तिा वनथपनत ि वाताविण बबचको 
िम्बन्ध पहहचान 

3. ििल व्यावहारिक िमथयाहरूलाई 
त्यपिक रूपले पहहचान ि िमाधान  

4. प्राकृनतक स्रोत िाधनको ववनाि ि 
अनतक्रमणले सिक्जयत परिवेिको 
ववश्लेर्षण  

 थवथि  जीवन िैली 
ि िजृनात्मक कला 

1. थवाथ्य ि ि िक्षाप्रनत िचते िई 
बचाउ ि उपचािका उपाय अवलम्बन 

2. विपिका वथत  घटना ि अन िवलाई 
गचत्रकला ि हथतकला ननमायण तिा 
प्रथत त गनय ।  

2. थिानीय वाद्यवादनका िाधनकहरु 
प्रयोग गिी थवतन्त्र रुपमा हाउिाउ 
िहहत गायन ि नतृ्य गनय 
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तह ३ 

तह ३ िार्षा ि िंचाि 1. ववसिन्न माध्यमबाट व्यतत िएका िाधािण 
ववर्षयवथत  बोध ि तकय पूणय िञ्चाि  

2. िावर्षक प्रकाययको उपयोग तिा अन्तकक्रय या  

 व्यवहारिक िमथया 
िमाधान 

1. दैननक जीवनका गखणतीय िमथयाहरुको 
तकय पूणय रुपमा िमाधान 

 िामाक्जक व्यवहाि ि 
मूल्य मान्यता 

1. िाकय  थतििम्मको िौगोसलक, िामाक्जक, 

आगियक, िािकीय ि िांथकृनतक अवथिाको 
वविलेर्षण, स्रोत तिा िेवाको िमान पानतक 
प्रयोगका लागग पैिवी ि उपयोग 

2. ऐनतहासिक महत्त्वका िाक्रिय िम्पदा एवम ्
िंथकृनतको िंिक्षण ि िंवधयनका िािै 
िाक्रिय वविूनत ि घटनाहरूले िारि 
ननमायणमा प यायएका योगदानको वववेचना  

3. मानवअगधकाि, िामाक्जक िद्िाव ि 
िमावेिी सिद्धान्तको वववेचना ि अन ििण 

4. कामको िम्मान गिी प्रनतर्लको िही 
उपयोग, नीनतगत व्यवथिाको कायायन्वयको 
वकालत तिा पैिवी 

5. छनोट गरिएको पेिा वा व्यविायका लागग 
योजनाबद्ध दक्षता असिवदृ्गध 

6. िामाक्जक न्याय प्रवद्यधनका लागग िाक्रिय 
तिा अन्तिायक्रिय तहमा िएका व्यक्ततगत 
ि िंथिागत प्रयािका अन िवहरूका आधािमा 
िोको प्रवद्यधनमा िरिक 
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7. िामाक्जक िद्िाव प्रवद्यधनको कायययोजना 
कायायन्वयन 

8. िाक्रिय ि अन्तिाक्रिय तहमा अन िव गिेका 
द्वन्दका कािणहरु ि ननिाकिणका 
उपायहरुको बबबेचना 

 जीवन जगत ि 
प्रबबगध 

1. िूचना तिा िञ्चाि प्रववगधको दैननक 
जीवनमा उपयोग  

2. जीव तिा वनथपनत ि वाताविण बबचको 
िम्बन्ध ववश्लेर्षण 

3. ििल व्यावहारिक िमथयाहरूलाई त्यपिक 
पहहचान ि योजनाबद्ध रूपमा िमाधान 

4. हदगो ववकािका लागग प्राकृनतक स्रोत 
िाधनको िंिक्षण ि िंवधयन  

 थवथि  जीवन िैली 
ि िजृनात्मक कला 

1. थवाथ्य ि ि िक्षाप्रनत िचते िई बचाउ ि 
उपचािका उपाय प्रिावककािी रूपमा 
अवलम्बन 

2. विपिका वथत  घटना ि अन िवलाई गचत्रकला 
ि हथतकला ननमायण तिा प्रथत त गनय ।  

3. थिानीय वाद्यवादनका िाधनकहरु प्रयोग 
गिी थवतन्त्र रुपमा हाउिाउ िहहत गायन, 
नतृ्य ि असिनय गनय 
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तह ४ 

तह ४ िार्षा ि िंचाि 
(नेपाली) 

१ ववसिन्न माध्यमबाट व्यतत िएका 
ववर्षयवथत को बोध तिा  

आत्मववश्वािका िाि उपय तत ि 
िान्दसियक िार्षाको प्रयोग  

२ िावर्षक कायय िम्पादनमा 
अन मानात्मक, ताककय क, 

अन्तिविmयात्मक, सिजयनात्मक, 
ववश्लेर्षणात्मक ि िमालोचनात्मक 
सिपको उपयोग  

३ सिकेका ि अन िव गिेका ववर्षयवथत को 
व्यावहारिक लेखन  

४  िन्दियगत घटना, परिवेि ि 
प्रयोजनको बोध तिा प्रथत नत  

५ अन्तििांथकृनतक एवम ्िावर्षक 
मूल्यप्रनतको िचतेता ि िम्मानजनक 
िावर्षक व्यवहाि 

६ िार्षाको व्यावहारिक वविेर्षताको 
पहहचान ि थतिीय रूपको प्रयोग  

 िार्षा ि िंचाि 
(अगे्रजी) 

1. Understand the information from 

variety of resources and respond them 

with confidence using appropriate and 

relevant language. (L, R) 

2. Communicate in English creatively 

and analytically for personal, formal 

and functional purposes appropriately. 

(S, W) 

3. Express opinions, feelings and 

experiences on the topics of everyday 

life using appropriate vocabulary and 

accurate structures. (S, W) 
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 व्यवहारिक िमथया 
िमाधान 

१. िमूहका कक्रया ि अङकगखणतीय 
अबधािणाको प्रयोगबाट व्यवहारिक 
िमथयाहरूको िमाधान 

२. ठोिवथत का ितहको क्षेत्रर्ल ि 
आयतनिम्बन्धी िमथयाहरूको 
ववरलेर्षण ि िमाधान  

३. बीजगखणतीय तरिकाबाट व्यावहारिक 
िमथयाहरू िमाधान 

४. ज्यासमतीय त्य ि िाध्यहरूको 
पिीक्षण, प्रमाणीकिण ि िमथया 
िमाधान 

५. त्याङक ि िम्िाव्यता िम्वन्धी 
िमथया िमाधान ि प्रथत ती  

६. उचाइ ि द िीका िमथयाहरूको 
बत्रकोणसमतीय अन पातको प्रयोगबाट 
िमाधान 

 िमाज ि मानवीय 
िम्वन्ध 

१ िमाजका ववववध पक्षको पहहचान, 

िम्मान, िंिक्षण ि िम्वधयन 

२ ववकािका पूवायधाि वाताविण ि िाक्रिय 
िम्पदाहरुको िम्बद्यधन ि प्रवद्यधन 

३ नागरिक अगधकािको बोध ि कतयब्यको 
पालना 

४ द्वन्द व्यवथिापन, िामाक्जक न्याय ि 
िमतामूलक िमाज ननमायणमा योगदान 

५ मानवीय िम्बन्ध ि अन्तिक्रिय 
िहयोगका बबबबध पक्षहरुको पहहचान  
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६ पारिवारिक योजना, थवाथ्य जनिंख्या 
ि ववपद् ब्यबथिापनका उपायहरुको 
अबलम्बन  

 ववज्ञान तिा प्रववगध 
ि अन िन्धान 

१ ववज्ञानको आधािि त धािणाको ज्ञान 
सिद्धान्त ि ननयमहरुको ववश्लेर्षण ि 
प्रयोग  

२ बैज्ञाननक सिप ववकाि, अन्वेर्षण ि 

अन िन्धान क्षमताको प्रदयिन । 
३ मानव जीवनमा ववज्ञान ि प्रववगधको 

प्रिाव ि प्रयोग। 
४ ब्रमाहण्ि ि िौययमण्िल िम्वन्धी 

आधाििूत जानकािी । 
५. जीवहरुको क्रम ववकाि, वगीकिण ि 

जैववक ववववधताको िंिक्षण अवधािणा 
बताउन । 

६. पदाियका आधािि त ग ण तिा उपयोगी 
ििायनहरुको पहहचान ि िम गचत  

प्रयोग । 
७. आध ननक िूचना प्रववगधको प्रयोग । 
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५. सिकाइ उपलब्धिको ववस्ततृतकिण 

भाषा ि िंचाि 

तह क्षेत्र िक्षमता सिकाइ उपलब्धि 

१ भाषा ि िंचाि मातिृार्षा ि अङगे्रजी 
िार्षाका वणय ि 
िाधािण िब्दको 
पहहचान,अियबोध ि 
प्रयोग 
 

 वणय, अङक ि दैननक 

व्यवहािमा  प्रयोग ह ने 

िाधािण िब्दहरू 

पढ्न ि लेख्न  

 िाधािण िब्द पढी 
नतनको अिय बताउन ि 
प्रयोग गनय 

ववसिन्न माध्यमबाट 

व्यतत िएका 
िाधािण 

ववर्षयवथत को 
बोध,िञ्चाि तिा 
प्रनतकक्रया 

 हाउिाउ, िब्दिहहत 

इिािा वा ध्वनन, 

िािीरिक अङगको 
चलाइ आहदको 
िङकेतमा प्रनतकक्रया 
हदन 

 आफ्ना ववचाि प्रथट 

एवम ्थवािाववक 

गनतमा बताउन 

 ििल वातय तिा छोटा 
अन च्छेद ि द्धिाँग 

उपय तत गनतमा पढ्न 

ि अिय बताउन 

 आफ्ना ववचाि ििल 

वातयमा लेखी व्यतत 

गनय 
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 अङगे्रजी िार्षाको 
प्रयोग गिी असिवादन 
गनय,  िम्बोधन गनय,  

परिचय हदन ि 
प्रनतकक्रया जनाउन 

 मातिृार्षाको प्रयोग 
गिी असिवादन गनय, 
िम्बोधन गनय, 
परिचय हदन ि 
प्रनतकक्रया हदन 

२ भाषा ि िंचाि ववसिन्न माध्यमबाट 
व्यतत िएका 
ववर्षयवथत को बोध 
तिा उपय तत तविले 
िञ्चाि  

 

 मौखखक, िाङकेनतक 

एवम ्सलखखत ननदेिन 

तिा िूचनामा केक्न्रत 

िई आफ्ना 
प्रनतकक्रयािहहत कायय 
गनय  

 हाउिाउ, िब्दिहहत 

इिािा वा ध्वनन िािीरिक 

अङगको चलाइ आहदको 
िङकेतमा हटप्पणी 
िहहत प्रनतकक्रया हदन 

 आफ्ना ववचाि ि द्ध 

एवम ्थविाववक गनतमा 
सिरटाचाि पूवयक बताउन  

 ििल िार्षामा लेखखएका 
िामग्री ि द्धिाँग 
उपय तत गनतमा पढी 
िाि व्यतत गनय 
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 आफ्ना ववचाि ि द्धिाँग 

अन च्छेदमा लेखी व्यतत 

गनय ि दैननक व्यावहारिक 

जीवनमा प्रयोग ह ने 

िामान्य ननवेदन, जन्म 

मतृ्य  दताय जथता आवेदन 

र्ािाम िनय   

२. िावर्षक प्रकायय ि 
िार्षाका 
िब्दिण्िािको 
प्रयोग  

 

 दैननक व्यावहारिक 

काययकलापिम्बन्धी 
िोगधएका ििल 

प्रश्नहरूको उत्ति हदन 

 ववसिन्न िावर्षक प्रकायय 
प्रयोग गिी छोटा िंवाद 

गनय 
 दैननक व्यवहािमा प्रयोग 

ह ने वातय पढ्ने, लेख्ने ि 

अिय बताउने 

३ भाषा ि िंचाि १.ववसिन्न 
माध्यमबाट व्यतत 
िएका िाधािण 
ववर्षयवथत  बोध ि 
तकय पूणय िञ्चाि  

 

 मौखखक एवम ्सलखखत 
रूपमा असिव्यतत 
ववचाि ब झी िभ्य 
तविले प्रश्नोत्ति तिा 
वादवववाद गनय 

 हाउिाउ, िब्दिहहत 
इिािा वा ध्वनन, 
िािीरिक अङगको चाल 
आहद िङकेत मागि 
उपय तत िमीक्षात्मक 
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हटप्पखणिहहत प्रनतकक्रया 
हदन 

 आत्मववश्वािका िाि 
सिरट, िङगक्षक्षप्त ि 
थवािाववक रूपमा 
ववचाि व्यतत गनय  

 ििल िार्षामा लेखखएका 
िामग्री ि द्धिाँग 
उपय तत गनतमा पढ्ने 
ि तकय िङगत रूपमा 
प्रथत त गनय 

  २.   िावर्षक प्रकाययको 
उपयोग तिा 
अन्तकक्रय या  

 

 मौखखक ननदेिन ि 
उद्घोर्ष गिेका िूचना 
ब झिे कायय गनय 

 दैननक 
कक्रयाकलापिम्बन्धी 
िाधािण िंवाद गनय 

 आफ्ना अन िव ि 
ववचािलाई सलखखत 
रूपमा प्रथत त गनय 
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 तह ४ भाषा ि िंचाि नेपाली 

j|m=;= l;k l;sfO pknlAw 

!= ;'gfO / af]nfO != j0f{sf] pRrf/0fut leGgtf klxrfg u/L 

b]v]sf, ;'g]sf, k9]sf / cg'ej u/]sf ljifodf 

;a}n] a'em\g] u/L df}lvs j0f{g ug{  -!, #_ 

@= ljwfut k|s[ltsf cfwf/df kf7 ;'g]/ kf7df 

k|o'St zLif{s, 36gf, kl/j]z, rl/q, efjsf 

af/]df ts{;lxt 5nkmn,  k|Zgf]Q/  / bf]xf]/f] 

;~rf/ ug{ -@, $_ 

#= pb\3f]if0f, ;dfrf/ jfrg, jSt[tf, ;+jfb, 

5nkmndf ;lj|motfk"j{s ;xefuL eO{ pko'St 

xfpefp;lxt lzi6 efiffz}nLdf tfls{s / 

ljZn]if0ffTds k|:t'lt lbg  -^, @_ 

$= >f]tfx¿sf] cj:yf, ;fdflhs, ;f+:s[lts 

kl/j]zcg';f/ k|:t'ltsf] of]hgf tyf 

kl/j]zcg';f/ k|efjsf/L z}nLdf lzi6tfk"j{s 

tfls{s / ljZn]if0ffTds cleJolSt lbg -%, ^_ 

%= ult, no / efj Vofn u/L zAbx¿sf] z'4 / 

:ki6 pRrf/0f ug{ tyf ljifoj:t'sf] ;Gbe{ 

Vofn u/L df}lvs cleJolSt lbg -$, !_ 

^= k|;ª\u, ;Gbe{cg';f/ pvfg, 6'Ssf / 

cg's/0ffTds zAb, kfl/eflifs k|fljlws 

zAbfjnLsf] k|of]u ug{  -$, #_ 

&= ljleGg If]qdf of]ubfg k'¥ofpg] /fli6«o tyf 

cGt/f{li6«o JolStsf] k|efjsf/L ¿kdf 

JolStj[Q j0f{g ug{  -@, $_ 

* =;fdflhs / ;f+:s[lts ;Gbe{, k|;ª\u, 

jStfsf] cj:yf tyf efiffsf] k|of]hgk/s 

e]bsf cfwf/df cy{af]w ug{ ;Sg] u/L 

k|ltlj|mof lbg  -%, !_ 



 

~ 23 ~ 
 

( b}lgs hLjgsf 36gf tyf ;fdflhs, 

;f+:s[lts / k|fs[lts kl/j]zsf] k|efjsf/L 

¿kdf df}lvs j0f{g ug{  -$, !_ 

@= k9fO != lgwf{l/t ;dodf lnlvt ;fdu|LnfO{ ;Gbe{ / 

efjcg';f/ ult, olt, no / xfpefp ldnfO{ 

z'4 / :ki6;Fu ;:j/ jfrg ug{  -!, @_  

@= l;sfO ;fdu|Ldf k|o'St ljlzi6 c+z klxrfg 

u/L JofVof / ljZn]if0f ug{ ;Sg] u/L k9\g   

-@, $_ 

#= l;sfO ;fdu|Lsf] zLif{s, ;+/rgf, kl/j]z, 

p2]Zo, ;"rgf tyf ljifosf] clek|fo klxNofpFb} 

ltgsf af/]df ;dLIffTds ljrf/ lbg ;Sg] u/L 

k9\g  -@, %_ 

$= l;sfO ;fdu|L k9L ljifoj:t' / cfzo af]w 

u/L JofVof, ljZn]if0f / ;dLIff ug{ -$, @_ 

%= l;sfO ;fdu|Ldf k|o'St af}l4s, efjgfTds, 

tfls{s kIfsf] klxrfg u/L zAbe08f/ j[l4 ug{  

-^, @_ 

^=;flxlTos ljwfsf l;sfO ;fdu|Ldf JoSt ePsf 

;fdflhs tyf ;f+:s[lts ;Gbe{sf af/]df 

ljZn]if0ffTds k|ltlj|mof lbg ;Sg] u/L k9\g   

-%,$ _ 

&= cg'dfg, ;f/f+z, ;Gb]zsf] k|of]hg JoSt ug{ 

;Sg] u/L kf7x¿ k9\g  -!, $_ 

*= l;sfO ;fdu|L df k|:t't d'Vo 36gfnfO{ j|md 

ldnfO{ cleJoSt ug{ ;Sg] u/L k9\g   -@, !_ 

(= ljZn]if0ffTds tyf ;dfnf]rgfTds ;f]rsf] 

lgdf{0f ug]{ u/L ljleGg k|sf/sf lnlvt ;fdu|L 

k9\g -^, @_ 

#= n]vfO != j0f{ljGof;, n]Vo lrx\g / jfSo ;ª\ult  

ldnfO{ :ki6 / z'4;Fu n]Vg  -^, #_ 

@= ljleGg k|sf/sf ;"rgf ;ª\sng u/L 

;+Zn]if0ffTds n]vg ug{  -#, @_ 
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#= l;sfO ;fdu|L df cfwfl/t eO{ >'ltn]vg / 

cg'n]vg ug{ tyf tfls{s / df}lns k|Zgf]Q/ 

ug{  -@, !_ 

$= ;flxlTos ljwf / kf7x¿sf] JofVof, 

ljZn]if0f, ;f/ / ;dLIff ug{  -@, ^_ 

%= b]v]sf, ;'g]sf, k9]sf / cg'ej u/]sf 36gf / 

kl/j]zsf af/]df l;nl;nf ldnfP/ ts{;lxt 

k|efjsf/L ¿kdf j0f{g ug{  -#, !_ 

^= l;sfO ;fdu|L k9]/  a'Fbf l6kf]6 u/L ;f/f+z 

n]Vg -#, ^_ 

&= b}lgs Jojxf/df k|of]u x'g] lgj]bg, lr7L, 

lj1fkg, ;"rgf, ;dj]bgf, z'esfdgf, awfO{, 

;dfrf/ tof/ kfg{, kmf/fd eg{  -#, %_ 

*=JolStut ljj/0f, cg's/0ffTds hLjgL, 

;+jfb, jSt[tf, l6Kk0fL, dgf]jfb n]Vg  -#, %_ 

(= lnlvt cleJolStsf j|mddf eflifs ;+/rgfsf 

cfwf/e"t kIf Vofn u/L ljleGg k|of]hgk/s 

If]qsf zAb, cg's/0fTds zAb tyf k|rlnt 

pvfg 6'Ssfsf] k|of]u u/L n]Vg  -!, #_ 

!)= ljleGg ljwf tyf eflifs l;sfO ;fdu|Ldf 

cfwfl/t eO{ lnlvt ¿kdf lgb]{lzt, :jtGq 

/ l;h{gfTds n]vg ug{{{  -@, $_ 

!!= ljlEfGg ljifodf ljj/0ffTDfs, j0f{gfTds, 

tfls{s, ljZn]if0ffTds cleJolSt lbg  -@, #_ 
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तह ४ भाषा ि िंचाि -अगे्रजी 

S.N. Learning outcomes Skill Competency  

1. Comprehend talks, speeches and 

announcements and respond. 

Listening  1 

2. Listen to directions and 

instructions and follow them 

accordingly. 

Listening 1 

3.  Comprehend a variety of reading 

texts inferring the contextual 

meaning of unfamiliar words, 

phrases and idioms. 

Reading 1 

4.  Find the specific information, 

main ideas and the gist from a 

variety of texts. 

Reading 1 

5. Express feelings, opinions, 

experiences and reactions, and 

respond to other's appropriately. 

Speaking 2 

6. Communicate in formal and 

informal situations encountered in 

real life critically and analytically. 

Speaking 2 

7. Use the language functions 

appropriately to serve particular 

purpose. 

Speaking 2 

8. Prepare the samples of writings 

used in everyday life. 

Writing 2 

9. Prepare the samples of writings 

used in professional life. 

Writing 2 

10. Express the belief, opinion, 

agreement and disagreement on 

various issues and defend them 

with relevant explanations in 

discussion. 

Speaking 3 

11. Write the descriptive, narrative, 

expository and argumentative 

texts.  

Writing 3 
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व्यवहारिक िमस्या िमािान 

तह क्षेत्र िक्षमता सिकाइ उपलब्धि 

१ व्यवहारिक 
िमस्या 
िमािान 

दैननक जीवनका ििल 
िमथयाहरुलाई 
आधािि त गखणतीय 
अवधािणाको प्रयोग गिी  

िमाधान 

 घिायिी व्यवहािमा आएका 
िििामान, िौनतक िंिचना 
वा थिानहरू (र्ननयचि, 
कापी, ककताब, जग्गा, 
पखायल, सित्ता आहद) को 
ितहका आकाि एवम ्
क नाहरूको पहहचान गिी 
त लना गनय 

 िििामान, वथत , नगद 
आहदको गन्ती गिी लेख्न 
(हजाििम्म)  

 गखणतका आधाििूत कक्रया 
प्रयोग गिी दैननक ििल 

व्यावहारिक िमथया हल गनय 
 िमय ि नापतौलको 

अन्दाज गने, नाप्ने ि 
एकआपिमा रूपान्तिण 
गनय 

२ व्यवहारिक 
िमस्या 
िमािान 

दैननक जीवनका ििल 
िमथयाहरुलाई 
आधािि त गखणतीय 
धािणा ि िीपको प्रयोग 
गिी  िमाधान 

 व्यावहारिक जीवनमा 
प्रयोगमा ल्याइएका ववसिन्न 

िििामान, िौनतक िंिचना 
वा थिानहरूको ितहको 
आकाि ि कोण अन मान ि 

नापजााँच गनय तिा आयत ि 
वगयको पहहचान गनय 
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 िििामान, वथत , नगद  
आहदको गक्न्त 

)किोििम्म (  गिी लेख्न  

 आधा,  चौिाइ ि 
नतहाइिम्मका  सिन्नलाई 
गचन्न, पढ्न ि लेख्न  

 गखणतका आधाििूत कक्रया 
प्रयोग गिी दैननक 

व्यावहारिक िमथया हल गनय  
 िमय ि नापतौलका 

हिहहिाब गनय (जोि, 
घटाउ, ग णन ि िाग) 

 घिायिी बबल, बजेट 
बनाउन तिा ग्रार्, चाटय, 
तासलका ि नतिाबाट 
िूचना सलन हदन 

३ व्यवहारिक 
िमस्या 
िमािान 

दैननक जीवनका गखणनतय 
िमथयाहरुलाई तकय पूणय 
रुपमा िमाधान 

 ििल िेखा, बक्र िेखा, 
लम्ब ि िमानान्ति िेखा  
ि कोण (300, 450, 600, 

900) कम्पाि प्रयोग गिेि 
ि िबै खाले  1800िम्मका 
कोणहरू चााँदको प्रयोग 
गिी खखच्न ि बह ि जको 
वगीकिण गनय  

 दैननक जीवनमा प्रयोगमा 
आएका िङख्याहरूको 
प्रकाि (रुढ ि िंय तत 
िङख्या), िङख्याको 
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खक्ण्िकिण, ल.ि. ि म.ि., 

सिन्न, दिमलब ि 
प्रनतितको पहहचान गिी 
त्यििाँग िम्बक्न्धत 
िमथयाहरूको हल गनय 

 टेिलेिन, ननदेिाङक ि 
थिानान्तिणको परिचय 
हदन 

 आयताकाि वथत को 
परिसमनत, क्षेत्रर्ल ि 
आयतन पत्ता लगाउन 

 तासलका, ग्रार् हेिी िूचना 
सलन, हदन, त लना गनय ि 
व्यवहािमा प्रयोग गनय 

 बबजीय पद ि 
असिव्यञ्जकको परिचय 
हदई ििलीकिण गनय तिा 
एक चलय तत िेखखय 
िमीकिणको हल गनय । 

 ४ व्यवहारिक 
िमस्या 
िमािान 

िमूहका कक्रया ि 
अङकगखणतीय 
अवधािणाको प्रयोगबाट 
व्यवहारिक 
िमथयाहरूको िमाधान 

 िमूहिम्बन्धी व्यवहारिक 
िमथया िेनगचत्रको प्रयोग 
गिी िमाधान गनय  
(प्रनतक्षेदन, िंयोजन ि 
प िक प्रयोग 
 ह ने ) 

 ककनमेल ि व्यापािमा ह ने 
नार्ा, नोतिान, छ ट, कि, 

बोनि तिा कसमिन 
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िम्बन्धी ब्यबाहारिक 
िमथया िमाधान गनय 

 िाधािण ि चक्रीय 
ब्याजको त लना गनय 

 म रा ववननमयिम्बन्धी 
व्यावहारिक िमथया 
िमाधान गनय 

  ठोिवथत का ितहको 
क्षेत्रर्ल ि 
आयतनिम्बन्धी 
िमथयाहरूको ववरलेर्षण 
ि िमाधान । 

 र्षिम खा, वेलनाको क्षेत्रर्ल 
ि आयतनको त लना ि 
लागत ननधायिण गनय 

 जग्गाको क्षेत्रर्ल मापनका 
थिानीय एकाइहरूको 
रुपान्तिण गनय (ववघा, 
कट्ठा, ध ि, िोपनी, आना, 
पैिा ि  

दाम )  

  बीजगखणतीय ढााँचाबाट 
व्यावहारिक िमथयाहरू 
िमाधान 

 वगय थवरूपको खक्ण्िकिण, 

म.ि., ल.ि., ि द ई 
चलय तत य गपतिेखीय 
िमीकिण िम्बन्धी 
व्यवहारिक िमथया 
िमाधान गनय 

  ज्यासमतीय त्य ि 
िाध्यहरूको पिीक्षण, 

प्रमाणीकिण ि िमथया 
िमाधान  

 

 बत्रि ज ि चत ि यजका कोण, 

बत्रि जका ि जा ि कोणको 
िम्बन्धको पिीक्षण, 

बिाबि क्षेत्रर्ल ह ने बत्रि ज, 

चत ि यज ि िमानान्ति 
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चत ि यजको िम्बन्धको 
पिीक्षण ि प्रयोग गनय 

 वतृ्तको केन्रीय कोण ि 
परिगधको कोणको िम्बन्ध 
पिीक्षण, प्रमाणीकिण ि 
िमथया िमाधान गनय तिा 
थपर्षय िेखा ि जीवाको 
िम्बन्ध बताउन 

  त्याङक ि िम्िाव्यता 
िम्वन्धी िमथया 
िमाधान ि प्रथत ती  

 

 िङकसलत त्याङकलाई 

खक्ण्ित ि अववक्च्छन्न द व ै

रुपमा व्यतत गिी बािम्बािता 
तासलका बनाएि मध्यक, 

मक्ध्यका, िीत ि चत िााँिहरू 

पत्ता लगाउन 

 पिथपि अनागश्रत 
घटनाहरूको िम्िाव्यता 
पत्ता लगाउन ि वकृ्षगचत्र 
मार्य त प्रथत त गनय 

  उचाइ ि द िीका 
िमथयाहरूको 
बत्रकोणसमतीय अन पातको 
प्रयोग गिी िमाधान 

 उचाइ ि द िीका 
िमथयाहरूको 
बत्रकोणसमतीय अन पातको 
प्रयोग गिी िमथया 
िमाधान गनय 
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हाम्रो परिवेश ि नागरिक चतेना 

तह क्षेत्र िक्षमता सिकाइ उपलब्धि 

तह 
१ 

हाम्रो परिवेश ि 
नागरिक चेतना 

आफ्नो परिवेि पहहचान 

गिी आफ्नो िम दायको 
िौगोसलक, िामाक्जक, 

आगियक, िािकीय ि 

िांथकृनतक अवथिाको 
प्रथत नत 

 

 आफ्ना छिनछमेकीको 
िहिागगतामा 
िाजनीनतक, 

िाम दानयक-िामाक्जक 

स्रोत ि मौिमी नतिा 
बनाउन 

 िामाक्जक स्रोत 

नतिाको प्रयोग गिी 
प्राकृनतक स्रोत एवम ्

िेवाको िमान पानतक 

ववतिणको अवथिा 
पहहचान गनय  

 थिानीय तहमा उपलब्ध 

स्रोतिाधन, हावा पानी 
तिा िूपरिवेिको 
लेखाजोखा गिी आगियक 

िम्िावनाहरू पहहचान 

गनय 
 थिानीय तहको 

िािकीय िंिचना, कायय 
प्रणाली, िंववधानले 

प्रदान गिेको अगधकाि ि 

िेवा ि ववधाको व्यवथिा 
असिव्यतत गनय 
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  ऐनतहासिक महत्त्वका 
थिानीय िम्पदा एवम ्

िंथकृनतको िंिक्षण ि 

िंवधयनका िािै िाक्रिय 

वविूनत ि घटनाहरूले िारि 

ननमायणमा प िय्ाएका 
योगदानको पहहचान ि 

बोध 

 

 छिनछमेकको 
िहिागगतामा ननसमयत 

िामाक्जक तिा स्रोत 

नतिामा ककटान िएका 
ऐनतहासिक ि िांथकृनतक 

िम्पदा एवम ्प्राकृनतक 

स्रोत-िाधनको अवथिा ि 

िमथया असिव्यतत गनय 
 थिानीय तहमा 

उल्लेखनीय योगदान 

प िय्ाएका ऐनतहासिक 

व्यक्ततत्व ि घटनाहरू 

उल्लेख गनय 
 हाम्रा िाक्रिय 

वविूनतहरूले िारि 

ननमायणमा प िय्ाएको 
योगदानको उल्लेख गनय 

  मानवअगधकाि, 

िामाक्जक िद्िाव 

िहहरण ता ि 
िमावेिीताको अभ्याि 

 

 महहला, बालबासलका ि 

अपाङगता िएका 
व्यक्ततहरूका आधाििूत 

मानव अगधकाि उल्लेख 

गनय 
 आफ्नो ि छिनछमेकको 

पारिवारिक िंिचना ि 

िम्बन्धको िमावेिी 
अवथिाको पहहचान गनय 
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 िमावेिी नीनत ि यिको 
कायायन्वयनले पाने 

प्रिावको वणयन गनय 
 थिानीय तहमा ववगतमा 

अन िव गिेका 
िामाक्जक िद्िाव एवम ्

िहहरण ता खल्बल्याउने 

घटनाको िमीक्षा गनय 
 ववगतमा अन िव गिेका 

िामाक्जक िद्िाव एवम ्

िहहरण ता खल्बल्याउने 

घटनाहरू दोहोरिन नहदन 

अपनाउन ितने 
िावधानीका उपायहरू 

प्रथत त गनय 
  बबसिन्न पेिा 

व्यविायको पहहचान , 
िम्मान छनोट  तिा 
प्रनतर्लको िही उपयोग 

 

 आफ्ना परिवािका 
िदथयहरूले गने कामको 
ववविण तयाि गिी 
त्यिले परिवािमा 
प िय्ाएको योगदान 

बताउन 

 पारिवारिक आम्दानीका 
उपायहरू पहहचान गिी 
त्यिको िाियक 
उपयोगको बािेमा 
बताउन 

 आफ्नो परिवाि ि 

छिनछमेकले अपनाएका 
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पेिा वा व्यविायहरू 

पहहचान, वगीकिण ि 

िबल द बयल पक्षहरूको 
ववश्लेर्षण गनय 

 उन्नत जीववकोपाजयनका 
िम्िाव्य व्याविानयक 

वा पेिागत सिपको 
पहहचान गनय 

 आफ्नो टोलनछमेक वा 
नक्जकको बजािमा 
व्यक्ततगत वा 
व्यविानयक प्रयोगमा 
िहेका ववसिन्न आध ननक 

ववगध प्रववगधहरूको िूची 
तयाि गिेि आफ्ना 
दैननक व्यवहािमा 
नतनीहरूको उपयोगगता ि 

िम्िव्यता लेखाजोखा 
गनय 

  िामाक्जक न्याय 

पबयद्धनका थिानीय 

अन िवहरूको वववेचना 
तिा प्रथत नत 

 थिानीय वा प्रदेि थति 

वा िाक्रिय तहका 
िामाक्जक आन्दोलनका 
असियन्ताहरू ि 

िामाक्जक न्यायको 
क्षेत्रमा उनीहरूले गिेका 
काययहरू उल्लेख गनय 
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  कला तिा िोन्दयय प्रनत 
असिरुगच ि 
सिजयनात्मकताको ववकाि 

 snf tyf ;f}Gbo{k|lt 

cle?lr / 
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  थवििकि वानी ि 

ि िक्षाप्रनत िचते िई 

बचाउ ि उपचािका उपाय 

पहहचान 

 

 थवच्छ एवम ्िन्त सलत 

िोजन, िािीरिक 

व्यायाम ि योगाभ्यािका 
लािहरू व्यतत गनय 

 थवच्छ एवम ्िन्त सलत 

िोजन, िािीरिक 

व्यायाम ि योगाभ्यािका 
लािहरू व्यतत गनय 

 आरू्, परिवाि ि 

िम दायमा देखखएका, 
िोगगएका ववसिन्न 

िोगका लक्षण, कािण ि 

बचाउका उपायहरू 

पहहचान गनय 
 ववपद् जोखखमका 

िम्िावना, त्यिको 
न्यूनीकिण ि बचाउका 
उपायहरू पहहचान गनय 

  िूचना तिा िञ्चाि 

प्रववगधको परिचय ि प्रयोग 

 िूचना तिा िञ्चाि 

प्रववगधको िामान्य 

परिचय हदन 

 टेसलर्ोन, मोबाइल ि 

तयालक लेटि दैननक 

व्यवहािमा प्रयोग गनय 
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  मानव ि प्रकृनतबबचको 
िन्त सलत ि अिन्त सलत 

िम्बन्धले पाने प्रिावको 
व्याख्यात्मक प्रथत नत 

 मानव ि प्रकृनतबबचको 
अन्तििम्बन्धको 
उल्लेख गनय 

 प्राकृनतक स्रोतको 
परिचय तिा िमयको 
अन्तिालमा थिानीय 

प्राकृनतक स्रोतहरूमा 
िएको िंिक्षण ि ववनाि 

उल्लेख गनय 
  व्यक्तत  परिवाि ि 

िमाजमा उत्पन्न ह ने 
तनावका कािणहरुको 
पहहचान ि 
ब्यबथिापनका 
उपायहरुको अवलम्बन 

 परिवािमा देखे ि नेका 
वा अन िव गरिएका 
तनावका कािण 
पहहचान गिी 
ब्यबथिापनका 
उपायहरुको अवलम्बन 
गनय   

तह 
२ 

िामाब्जक 
व्यवहाि  ि  
मूल्य मान्यता 

परिवेश ववश्लेर्षण गिी 
प्रादेसिक तहको 
िौगोसलक, िामाक्जक, 

आगियक, िािकीय ि 
िांथकृनतक अवथिाको 
प्रथत नत ि उपयोग 

 

 स्रोत नतिामार्य त 
प्राकृनतक स्रोत 
िाधनको िमान पानतक 
ववतिण व्यवथिापका 
उपाय उल्लेख गिेमा 

 प्रादेसिक थतिको 
िौगोसलक, आगियक 
िामाक्जक अवथिा ि 
उपलब्ध श्रोत िाधन 
िमेत उल्लेख गिेमा   

 प्रादेसिक तहको 
िािकीय िंिचना ,
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कायय प्रणाली , कायय 
प्रणाली ि िंबबधानले 
प्रदान गिेका अगधकाि 
ि िेवा  उल्लेख गिेमा  

  ऐनतहासिक महत्त्वका 
प्रादेसिक िम्पदा एवम ्
िंथकृनतको िंिक्षण ि 
िंवधयनका िािै िाक्रिय 
वविूनत ि घटनाहरूले 
िारि ननमायणमा प यायएका 
योगदानको वववेचना 
 

 छिनछमेको 
िहिागगतामा ननसमयत 
िामाक्जक तिा स्रोत 
नतिामा ककटान िएका 
ऐनतहासिक ि 
िांथकृनतक िम्पदा 
एवम ्प्राकृनतक स्रोत 
िाधनको अवथिा ,
िमथया ि िमथया 
िमाधानका उपाय 
वववेचना गने 

 प्रादेसिक तहमा 
उल्लेखनीय योगदान 
प यायएका ऐनतहासिक 
व्यक्ततत्त्व ि 
घटनाहरूको वववेचना 
गने 

 हाम्रा िाक्रिय 
वविूनतहरूले िारि 
ननमायणमा प यायएको 
योगदानको वववेचना 
गने 

  मानवअगधकाि, 

िामाक्जक िद्िाव ि 

 आफ्नो िम दायमा िए 
गिेका मानव अगधकाि 
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िमावेिी सिद्धान्त 
ववश्लेर्षण 

 

हनन ि िंिक्षणका 
घटना वववेचना गने । 

 थिानीय िम दायका 
ववसिन्न जातजाती, 
धमय. सलगं, अपांगता 
एवम िंथकृनत िएका 
िम हको थिानीय 
िंिचनाहरुमा 
िमावेसिताको 
ववश्लेर्षण गने  

  िम दायका जातजातीले 
अवलम्बन गिेका पेिा 
व्यविायको िम्मान ि 
त्यिबाट उपलब्ध 
प्रनतर्लको िही उपयोग 

 ऐनतहासिक रूपले 
वविेदमा पारिएका 
ननक्श्चत वगयका 
व्यक्ततहरूको वविेद 
िमाधानका लागग 
व्यक्ततगत तहबाट 
िएको प्रयािका 
उदाहिणहरू प्रथत त गने 

  इच्छाएको पेिा वा 
व्यविायको छनोट ि िो 
िम्बन्धी प्रािक्म्िक सिप 
ववकाि  

 

 छिनछमेकले गने काम, 
पेिा तिा ब्यबिायको 
बबबिण तयाि गने ि 
त्यिले िमाजमा 
पािेको योगदानको 
ववश्लेर्षण गने  

 िमाजमा आम्दानीको 
उपयोग कििी िएको 
छ ववश्लेर्षण गने ि 
िाियक उपयोगका 
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लागग गरिने प्रयािमा 
िरिक ह ने 

 आरू् ि परिवािलाई 
उपयोगी पेिा वा 
व्यविाय छनोट गिी 
औगचत्य प्रथत नत गने 

 पहहचान गिी छानेको 
व्यविानयक वा पेिागत 
सिपको दक्षता प्रदियन 
गने 

 आरू्ले गनय चाहेको 
पेिा वा व्यविायमा 
उपयोग ह ने ननक्श्चत 
ववगध ि प्रववगधको 
पहहचान गिी त्यिको 
प थट्याइाँ गने 

  िामाक्जक न्याय 
प्रवद्यधनका लागग 
प्रादेसिक तहमा िएका 
व्यक्ततगत ि िंथिागत 
प्रयािका अन िवहरूको 
वववेचना 

 िामाक्जक न्याय 
प्रवद्यधनमा िकक्रय 
थिानीय व्यक्तत वा 
िंथिाका प्रयािहरू 
उल्लेख गिेमा 

 प्रान्तीय तहका 
िामाक्जक आन्दोलनका 
असियन्ताहरू ि 
उनीहरूको िामाक्जक 
न्यायिम्बन्धी काययहरू 
उल्लेख गिेमा 
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  िामाक्जक िद्िाव 
प्रवद्यधनका लागग 
कायययोजना ननमायण 

 िामाक्जक िद्िाव 
प्रवद्यधन गने उपायहरू 
प्रथत त गने 

 िामाक्जक िद्िाव 
प्रवद्यधनका उपायहरू 
लाग  गने कायययोजना 
ननमायणमा िंलग्न ह ने 

  िमाजमा ह ने द्वन्द्वका 
कािण पत्ता लगाइ 
यिको व्यवथिापनका 
उपायहरु खोजी 
व्यवहारिक रुपमा 
िमाधान 

 बबसिन्न कािणले 
िमाजमा अन िव 
गरिएका तनावपूणय 
घटनाहरुका िम्बन्धमा 
तकय  पूणय प्रथत नत गनय  

तह 
३  

िामाक्जक 
व्यवहाि ि 
मूल्य मान्यता 

िाकय  थतििम्मको 
िौगोसलक, िामाक्जक, 

आगियक, िािकीय ि 
िांथकृनतक अवथिाको 
वविलेर्षण, स्रोत तिा 
िेवाको िमान पानतक 
प्रयोगका लागग पैिवी ि 
उपयोग 

 

 उपय तत नतिाको प्रयोग 

गिी िङघीय ि िाकय  
क्षेत्रको अवक्थिनत 

पहहचान गिी िौगोसलक, 

िामाक्जक, िावर्षक, 

आगियक, िािकीय ि 

िांथकृनतक पक्षको 
परिचय हदने  

 स्रोतिाधनको 
िमान पानतक बााँिर्ााँि 

गनयका लागग 

अपनाउन पने उपायहरू ि 

िमाजमा देखा पिेका 
क िीनत एवम ्ववकृनतलाई 
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हटाउनका लागग वहि 

पैिवी गने  

 नेपाल ि िाकय थतिमा 
उपलव्ध स्रोतिाधन, 

हावापानी, िूपरिवेि 

िमेतका आधािमा 
आगियक िम्िावनाहरू 

पहहचान गने ि आफ्नो 
थिानीय ि प्रादेसिक 

परिवेििाँग त लना गने  

 नेपालको िािकीय 

िंिचना, कायय प्रणाली, 
िंववधानले प्रदान गिेका 
अगधकाि ि िेवा 
ि ववधाको व्यवथिा 
िम्बन्धमा परिगचत िई 

असिव्यतत गने ि िेवा 
ि ववधा सलने  

  ऐनतहासिक महत्त्वका 
िाक्रिय िम्पदा एवम ्
िंथकृनतको िंिक्षण ि 
िंवधयनका िािै िाक्रिय 
वविूनत ि घटनाहरूले 
िारि ननमायणमा प यायएका 
योगदानको वववेचना  

 

 आफ्ना िम दायका 
ऐनतहासिक, आध ननक, 

प्राकृनतक स्रोत-िाधन 

तिा िांथकृनतक िम्पदा 
ममयत िम्िाि ि 

िंिक्षणिम्बन्धी 
काययकलापमा िकक्रय 

ह ने  

 िाक्रिय थतिमा 
उल्लेखनीय योगदान 
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प िय्ाएका ऐनतहासिक 

व्यक्ततत्व ि घटनाहरूको 
वववेचना गने  

 हाम्रा िाक्रिय 

वविूनतहरूले िाक्रिय 

ननमायणमा प िय्ाएको 
योगदानहरूको 
त लनात्मक वववेचना 
गने  

  मानवअगधकाि, िामाक्जक 
िद्िाव ि िमावेिी 
सिद्धान्तको वववेचना ि 
अन ििण 

 

 मानवअगधकाि िंिक्षण 

ि िंवधयन गनय िारिले 

गिेका प्रनतबद्धता 
असिव्यतत गने ि 

यििम्बन्धी िाक्रिय 

प्रावधानको िामान्य 

वववेचना गने  

 ववसिन्न जातजानत, 

सलङग, धमय, िंथकृनत 

एवम ्अपाङगता िएका 
िमूहको प्रादेसिक तिा 
िंघीय िंिचनाहरूमा 
िमावेसिताको ववश्लेर्षण 

गनय 

  कामको िम्मान गिी 
प्रनतर्लको िही उपयोग, 

नीनतगत व्यवथिाको 
कायायन्वयको वकालत 
तिा पैिवी 

 ननक्श्चत िामाक्जक 

वगयप्रनत ऐनतहासिक 

रूपमा िएको वविेदका 
िमथयालाई िम्बोधन 

गनय िएका नीनतगत 
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व्यवथिा ि कायायन्वयन 

अवथिाको वववेचना गने  

  छनोट गरिएको पेिा वा 
व्यविायका लागग 
योजनाबद्ध दक्षता 
असिवदृ्गध 

 

 काम पेिा वा 
ब्यबिायको िम्मान ि 
प्रवधयन गिी हदगो 
ववकािका उपायहरु 
अवलम्बन गने  

 आरू् ि परिवािले 
छनोट गिेको पेिा वा  

व्यविायको लागग 
िम्बक्न्धत ननकायिाँग 
िमन्वय गिी योजना 
बनाउने 

 ववकसित व्यविानयक 
वा पेिागत सिपको 
र्ाइदाजनक प्रयोग 
उल्लेख गिेि 
व्यक्ततगत वा 
पारिवारिक व्यविानयक 
वा पेिागत योजना 
तयाि गने 

 आर् ले छानेको पेिा वा 
व्यविायको उपय तत 
आध ननक ववगध 
प्रववगधहरूको 
प्रयोगिम्बन्धी सिप 
प्रदयिन गने 
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  िामाक्जक न्याय 
प्रवद्यधनका लागग 
िाक्रिय तिा 
अन्तिायक्रिय तहमा 
िएका व्यक्ततगत ि 
िंथिागत प्रयािका 
अन िवहरूका आधािमा 
िोको प्रवद्यधनमा िरिक 

 

 िाक्रिय ि अन्तिायक्रिय 
नीनत ि 
असििन्धीहरूको 
कायायन्वयनको वववेचना 
गने 

 जलवाय  परिवतयको 
अिि न्य नीकिणका 
उपायहरू अबलम्बन 
गने 

 िामाक्जक न्यायका 
िाक्रिय तिा 
अन्तिायक्रिय प्रयािहरू 
उल्लेख गिी त्यिमा 
आर् ले खेल्न ितने 
िूसमका ननवायह गने 

 िाक्रिय तिा 
अन्तिायक्रिय तहका 
िामाक्जक 
आन्दोलनबाट प्राप्त 
िामाक्जक 
न्यायिम्बन्धी 
उपलक्ब्धलाई प्रवद्यधन 
गने 

  िामाक्जक िद्िाव 
प्रवद्यधनको कायययोजना 
कायायन्वयन 

 

 िामाक्जक िद्िाव 
प्रबद्यवन कायययोजना 
ननमायण गिी 
कायायन्वयनमा िंलग्न 
ह ने 
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 िामाक्जक िद्िावका 
प्रयािमा िंलग्न ह ने ि 
त्यिबाट प्राप्त 
अन िवहरू प्रथत त गने 

  िमाजमा ह ने द्वन्द्वका 
कािण पत्ता लगाइ 
यिको व्यवथिापनका 
उपायहरु खोजी 
व्यवहारिक रुपमा 
िमाधान 

 परिवाि ि िमाजमा 
ह ने द्वन्द्व 
व्यवथिापनका 
उपायहरू  

 िारिीय  

  िाक्रिय ि अन्तिाक्रिय 
तहमा अन िव गिेका 
द्वन्दका कािणहरु ि 
ननिाकिणका उपायहरुको 
बबबेचना 

 तनाव उत्पन्न ह नाका 
कािणहरुको पहहचान 
गिी तनाव 
ब्यबथिापनका 
उपायहरुको अवलम्बन 
गनय  
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तह ४  िमाज ि मानवीय िम्वन्ि 

क्र .
िं  

सिकाई क्षेत्र  िक्षमता  सिकाई उपलब्धी  

१ िमाज ि मानवीय 
िम्वन्ि 

िमाजका ववववध 
पक्षको पहहचान, 

िम्मान, िंिक्षण ि 
िम्वधयन 

 

 िामाजीकिणको 
व्यबहारिक उपलब्धी  

 िमाजको िमाक्जक 
िांथकृनतक 
ववववधताको पहहचान 
गनय 

 िाक्रिय गौिबहरुको 
पहहचान ि िम्मान 
गनय 

२  ववकािका पूवायधाि 
वाताविण ि 
िाक्रिय 
िम्पदाहरुको 
िम्बद्यधन ि 
प्रवद्यधन 

 

 ववकािका अवाधिाणा 
िंग परिगचत ह न ि 
प वय ितयहरुको 
पहहचान गनय 

 हदगो ववकािको 
अवाधिाणा ि 
थिानीय थतिमा 
िइिहेको प्रयािहरु 
बताउन   

 ववकािमा थिानीय, 

प्रादेसिक ि िंघीय 
ििकािको िूसमका  

 ववकािमा थिानीय 
तिा पिम्पिागत 
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ज्ञान तिा सिपको 
महत्व 

३  नागरिक 
अगधकािको बोध ि 
कतयब्यको पालना 

 िारि ि िाक्रियताको 
िम्मान गनय ि 
िाक्रिय ििोकािका 
बबर्षय प्रनत िचते 
िहन  

 मानव अगधकाि 
िंिक्षण ि प्रवद्यधनमा 
िंघ िाँथिाको िूसमका    

 िंबबधानले प्रदान 
गिेका मौसलक हक ि 
नागरिक कतयब्यको 
परिचय हदन  

 ननवायचनमा नागरिकले 
खेल्न  पने िूसमका  

 ि िािनमा 
नागरिकको िूसमका  

४   द्वन्द 
व्यवथिापन, 
िामाक्जक न्याय 
ि िमतामलूक 
िमाज ननमायणमा 
योगदान 

 

 द्वन्द व्यवथिापनमा 
नागरिक िमाज तिा 
िंघ िाँथिाको िूसमका  

 िामाक्जक न्यायका 
लागग चाल्न  पने 
कदमहरु  

 िमतामूलक िमाज 
ननमायणमा नागरिकको 
योगदान 
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५  मानवीय िम्बन्ध 
ि अन्तिक्रिय 
िहयोगका बबबबध 
पक्षहरुको पहहचान 

 नेपालको दात ृ
िारिहरु िंगको 
िम्बन्ध  

 िमिामनयक 
घटनाहरुले मानव 
जीवनमा पािेको 
प्रिावको खोजी  

 िूचना तिा िंचाि 
प्रववगधको महत्व तिा 
उपयोगगता  

 अन्तिाक्रिय 
िम्बन्धमा नेपालको 
िूसमका  

६   पािीवारिक 
योजना, थवाथ्य 
जनिंख्या ि ववपद् 
व्यवथिापनका 
उपायहरुको 
अवलम्बन 

 पारिवारिक 
योजनाको अवधािणा 
ि ग णथतिीय जीवन 
बीचको अन्ति 
िम्बन्ध  

 पारिवारिक 
थवाथ्यको परिचय ि 
महत्व  

 जनिंख्या 
ब्यबथिापनका 
प्रिाकािी उपायहरु  

 ववपद् ब्यबथिापनका 
उपायहरु अवलम्बन 
गने उपायहरु  
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जीवन जगत ि प्रबिचि / ववज्ञान, प्रववचि ि वाताविण 

तह २ जीवन जगत ि 
प्रबबगध 

िूचना तिा िञ्चाि 
प्रववगधको महत्त्व ि 
प्रयोग  

 िूचना तिा िञ्चाि प्रववगधको 
उपयोगको महत्त्व बताउने 

मोबाइल तिा कम्मप्य टिको 
उपयोग गिी ववद्य तीय 

िैक्षक्षक िामग्रीहरू अध्ययन 

तिा प्रयोग गने  

  जीव तिा 
वनथपनत ि 
वाताविण बबचको 
िम्बन्ध पहहचान 

 

 जनावि ि वनथपनतबबच 
अिन्त लनका कािणले 
आउन ितने िमथया 
पहहचान गने ।  

 मानववय कक्रयाकलापले 
ह ने वाताविणीय अििको 
ववश्लेर्षण गने 

 वाताविणीय 
अिन्त लनका कािणले 
मानवीय जीवनमा पने 
प्रिाव पहहचान तिा 
ववश्लेर्षण गने 

  प्राकृनतक स्रोत 
िाधनको ववनाि ि 
अनतक्रमणले िकृ्जत 
परिवेिको ववश्लेर्षण  

 

 मानववय कक्रयाकलापले 
ह ने वाताविणीय 
अििको ववश्लेर्षण गने 

 प्राकृनतक स्रोतहरूको 
ह्रािबाट सिक्जयत 
वाताविणीय अिि 
ववश्लेर्षण गने 
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  ििल व्यावहारिक 
िमथयाहरूलाई 
त्यपिक रूपले 
पहहचान ि 
िमाधान 

 उजाय िक्ततका ववसिन्न 

स्रोत ि थवरूपका 
आधािमा त्यिको 
ि द पयोगका उपाय 

पहहचान गने  

 िामान्य थिानीय प्रववगध 

जथत ैकम्पोथट मल, 

गोबि ग्याि, िान लगाउने 

ि िीत िण्िाि आहदको 
ि धािात्मक प्रयोग 

पहहचान गने  

 दैननक जीवनमा 
प्रयोगमा आएका पदािय 
ि वथत हरूको वविेर्ष 
ग णहरू पहहचान गिी 
वगीकिण गने 

 घिायिी प्रयोजनमा 
ल्याइएका केही 
िािायननक पदाियको 
र्ाइदा ि बेर्ाइदा पहहचान 

गने  

तह ३ जीवन जगत ि 
प्रबबगध 

िूचना तिा िञ्चाि 
प्रववगधको दैननक 
जीवनमा उपयोग  

 

 िूचना तिा िञ्चाि 
प्रववगधका िाधन ि 
नतनको उपयोगगता 
िम्बन्धमा त लनात्मक 
रूपमा प्रथत त गने 

 आध ननक िञ्चाि 
माध्यम (मोबाइल, थमाटय 
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र्ोन वा ट्याबलेट ि 
कम्प्य टि) लाई 
आवश्यकता अन िाि 
प्रयोग गने   

  जीव तिा 
वनथपनत ि 
वाताविण बबचको 
िम्बन्ध ववश्लेर्षण 

 

 जनावि ि 

वनथपनतबबचको 
अन्तियम्बन्ध पहहचान 

गनय 
 मौिम ि ऋत  

परिवतयनबाट 

वाताविणमा पने अिि 

पहहचान गनय 

  हदगो ववकािका 
लागग प्राकृनतक 
स्रोत िाधनको 
िंिक्षण ि िंवधयन 

 जलवाय  परिवतयनको 
अिि ि नतनको 
न्य नीकिणका उपायहरू 
अबलम्बन गने 

 प्राकृनतक स्रोत िाधनको 
िंिक्षण ि िंवधयनका 
उपाय अवलम्बन गने 

  ििल व्यावहारिक 
िमथयाहरूलाई 
त्यपिक पहहचान 
ि योजनाबद्ध 
रूपमा िमाधान 

 िाधािण यन्त्रमा 
आधारित दैननक 

जीवनमा उपयोग ह न 
िकेमा ववसिन्न 

उपकिणको पहहचान गनय 
 ऊजाय वा िक्ततका 
ववसिन्न स्रोत ि 

थवरूपको पहहचान गनय 
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 विपिका पदाियहरुको 
पहहचान गनय ।  

 दैननक जीवनमा 
प्रयोगमा आएका पदािय ि 

वथत हरूको वविेर्ष 

ग णहरू पहहचान गनय ।  

तह ४ ववज्ञान, प्रववगध ि 
अन िन्धान 

ब्रम्हाण्ि तिा 
िौययमण्िल 
िम्वन्धी आधािि त 
जानकािी 

 ब्रम्हाण्ि तिा 
िौययमण्िल  िम्वन्धी 
आधािि त जानकािी 

  वैज्ञाननक प्रकक्रया 
सिपको प्रयोग गिी 
अन्वेर्षण ि 
अन िन्धान तिा 
ववज्ञान ि 
प्रववगधप्रनत 
िकािात्मक िोचको 
ववकाि 

 वैज्ञाननक प्रकक्रया सिपको 
प्रयोग गिी अन्वेर्षण ि 
अन िन्धान तिा ववज्ञान 
ि प्रववगधप्रनत 
िकािात्मक िोचको 
ववकाि 

 

  ववज्ञानको 
आधाििूत धािणा, 
सिद्धान्त ि 

ननयमहरुको 
ववश्लेर्षण ि  
प्रयोग । 

 ववज्ञानको आधाििूत 
धािणा, सिद्धान्त ि 

ननयमहरुको ववश्लेर्षण ि 
प्रयोग । 

 

  मानव जीवनमा 
उजाय ि प्रववगधको 
प्रिाव ि प्रयोग 

 मानव जीवनमा उजाय 
प्रयोग ि महत्त्व 
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  दैननक क्जवनमा 
प्रववगधको प्रयोग ि 
प्रिावको ववश्लेरण गनय 

  जीवहरुको क्रम 
ववकाि, वगीकिण 
ि जैववक 
ववववधताको िंिक्षण  

 िक्जवहरुको वगीकिण 
अवधािणा ि 
आवश्यकता बताउन 

 जीवहरुको क्रमववकािको 
अवधािणा ि सिद्बान्त 
व्याख्या गनय 

 िारििीक िंिचना ि 
जीवनप्रकक्रया 

 मौिी ि च्याउको 
क्जवनचक्र िगचत्र बयान 
गनय 

 अम्ल वर्षाय ि हरितगहृ 
प्रिावका कािण ि 
अििहरु बयान गनय 

  पदाियका आधािि त 
ग ण तिा उपयोगी 
ििायनहरुको 
पहहचान ि िम गचत 
प्रयोग 

 पदाियका आधािि त ग ण 
तिा उपयोगी 
ििायनहरुको पहहचान ि 
िम गचत प्रयोग 

 

  आध ननक िूचना 
प्रववगधको प्रयोग 

 आध ननक िूचना 
प्रववगधको प्रयोग 
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स्वस्थ जीवनशैली ि िजृनात्मक कला 

तह २ थवथि  जीवन 
िैली ि 
िजृनात्मक कला 

थवाथ्य ि ि िक्षाप्रनत 
िचते िई बचाउ ि 
उपचािका उपाय 
अवलम्बन 

 

 थवच्छ एवम ्
िन्त सलत िोजन, 
िािीरिक व्यायाम ि 
योगाभ्याि गने 

 ववसिन्न िोगहरूको 
वगीकिण गने, 
बचाउका उपाय ि 
उपचािका िम्बन्धमा 
व्यतत गने 

 ववपद् जोखखम 
न्य नीकिण तिा 
व्यक्ततगत, 
पारिवारिक एवम ्
िामाक्जक ि िक्षाका 
उपायहरू पहहचान गिी 
अवलम्बन गने 

  विपिका वथत  घटना 
ि अन िवलाई 
गचत्रकला ि हथतकला 
ननमायण तिा प्रथत त 
गनय ।  

 विपिका वथत  घटना 
ि अन िवलाई 
गचत्रकला ि हथतकला 
ननमायण तिा प्रथत त 
गनय । 

  थिानीय 
वाद्यवादनका 
िाधनकहरु प्रयोग 
गिी थवतन्त्र रुपमा 

 थिानीय वाद्यवादनका 
िाधनकहरु प्रयोग 
गिी थवतन्त्र रुपमा 
हाउिाउ िहहत गायन 
ि नतृ्य गनय 
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हाउिाउ िहहत गायन 
ि नतृ्य गनय 

 

तह ३  थवथि  जीवन 
िैली ि 
िजृनात्मक कला 

थवाथ्य ि ि िक्षाप्रनत 
िचते िई बचाउ ि 
उपचािका उपाय 
प्रिावककािी रूपमा 
अवलम्बन 

 

 थवच्छ एवम ्िन्त सलत 

िोजन, िािीरिक 

व्यायाम ि योगाभ्याि 

गिी अरुलाई पनन 

असिपे्ररित गने  

 ववसिन्न ननकायहरूले 

प्रदान गने थवाथ्य 

िेवा ि ि ववधाको 
पहहचान गिी 
आवश्यकताअन िाि 

उपयोग गने  

 व्यक्ततगत, पारिवारिक 

एवम ्िामाक्जक 

ि िक्षाका उपायहरू 

पहहचान गिी 
योजनाबद्ध रूपमा 
ववपद् जोखखम 

  विपिका वथत  घटना 
ि अन िवलाई 
गचत्रकला ि हथतकला 
ननमायण तिा प्रथत त 
गनय । 

 विपिका वथत  घटना 
ि अन िवलाई 
गचत्रकला ि हथतकला 
ननमायण तिा प्रथत त 
गनय ।  

 

  थिानीय 
वाद्यवादनका 
िाधनकहरु प्रयोग 

 थिानीय वाद्यवादनका 
िाधनकहरु प्रयोग 
गिी थवतन्त्र रुपमा 



 

~ 56 ~ 
 

गिी थवतन्त्र रुपमा 
हाउिाउ िहहत गायन, 
नतृ्य ि असिनय गनय 

हाउिाउ िहहत गायन 
ि नतृ्य गनय 

 
 

६. सिकाइ ववचि तथा प्रक्रिया 

िबैका लागग सिक्षाको अविि प्रदान गनय औपचारिक सिक्षाका िािै अनौपचारिक 
तिा वैकक्ल्पक सिक्षाको व्यवथिा महत्त्वपूणय ह न्छ । सिकारुहरूले उनीहरूको रुगच, 
इच्छा ि आवश्यकताअन िाि अनौपचारिक तिा वैकक्ल्पक सिक्षाका ववसिन्न ववगध 
तिा प्रकक्रयाहरू अवलम्बन गिी सिक्षा आजयन गनय ितने छन ् । 
आवश्यकताअन िाि ववसिन्न सिकाइ मोड्य लहरू ववकाि गरिने छ । सिकाइलाई 
ननिन्तिता हदनका लागग देहायका ववगध तिा प्रकक्रया अवलम्बन गनय िककन्छिः 
(क) प्रत्यक्ष कक्षा िञ्चालनः 

अनौपचारिक तिा वैकक्ल्पक सिक्षामा सिकारुले आफ्नो आवश्यकताअन रूप सिकाइ 
गनयका लागग प्रत्यक्ष कक्षामा िहिागी िई सितन ितछन ् । िहिागीहरूको 
आवश्कतालाई ध्यानमा िाखी िाम दानयक सिकाइ केन्र  तिा अन्य ििकािी / 
गैिििकािी िङघ िंथिाहरूले प्रत्यक्ष कक्षा िञ्चालन गनय ितछन ्। 
(ख) दिू तथा खुला सिकाइः 

सिकारुहरूले दिू तिा ख ला सिकाइका माध्यमबाट पनन ज्ञान तिा सिप आजयन 
गनय ितछन ्। ििकािी तिा गैि ििकािी िङघिंथिाहरूबाट िञ्चालन ह ने दिू 
तिा ख ला सिकाइ काययक्रमका अवििहरूमा सिकारुहरूको िहज पह ाँको व्यवथिा 
समलाउन िककन्छ । यिका लागग िाक्रिय थतिको िेडियो, टेसलसिजन तिा 
थिानीय एर्एम िेडियोबाट काययक्रम ववकाि गिी प्रिािणको व्यवथिा समलाउन 
िककन्छ । 
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(ग) इ लतनिङः  

सिकारुहरूले आफ्नो मोबाइल तिा डिक्जटल उपकिण ल्यापटप, ट्याब आहदबाट सिकाइ 

गनय ितन ेिएकाले सिकाइ िामग्रीहरू पाउन ितने स्रोतका ववर्षयमा जानकािी पाउन 

ितने व्यवथिा ह न पछय  । इन्टिनेटको प्रयोगबाट सिकाइ िामग्री खोज्ने तौि तरिकाका 
ववर्षयमा वा स्रोतहरूका ववर्षयमा िक्जलै जानकािी पाउन ितने व्यवथिा ह न आवश्यक 

छ । केन्र, प्रदेि तिा थिानीय तहहरुबाट िाक्षिता ननिन्ति सिक्षाका इ सिकाइ 
िामग्रीहरुको ववकाि गिी प्रयोगमा िहजता प्रदान गनय िककनेछ । जथतै मोवाइल 
एप्ि, इ लाइबेिी आहद ।  

(घ) स्वअध्ययनः  

सिकारुले थिानीय तहमा तिा िाम दानयक सिकाइ केन्रमा थिापना गरिएका 
प थतकालयहरूमा गई थवाध्ययन गिी सिकाइ गछयन ्। त्यिैले अनौपचारिक सिक्षामा 
सिकारुका लागग आवश्यक थवाध्ययन िामग्रीहरू ििकािी तिा गैिििकािी 
िङघिंथिाहरूबाट ववकाि गिी थिानीय तहमा थिापना गरिएका प थतकालयहरूमा 
उपलब्ध ह ने व्यवथिा गनय पनन आवश्यक छ ।  
(ङ) अवलोकनः 

अनौपचारिक सिक्षामा सिकारुले ववसिन्न घटना, अवथिा, कायय, परिदृश्य आहदको 
अवलोकनबाट पनन सिकाइ गछयन ्। अवलोकनबाट ह ने सिकाइलाई व्यवक्थित बनाउने 

तौितरिकाका ववर्षयमा सिकारुले जानकािी हासिल गने अविि हदन पछय  । यिका लागग 

अवलोकन सिपिम्बन्धी अध्ययन िामग्रीहरूको उपलब्धता आवश्यक छ ।  
(च) घटना अध्ययन तथा अनुभव आदनप्रदानः 

अनौपचारिक सिक्षामा सिकारुले घटना अध्ययन तिा अन िव आदन  

प्रदानबाट सिकेका ह न्छन ्। आफ्नो परिवािका िदथयहरू, नछमेकीहरू, ववज्ञहरूिाँगको 
छलर्लबाट, बैठकहरूमा अन िव आदनप्रदान काययबाट सिकारुले सितन ितछन ्। 
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(छ) तासलमिाट सिकाइः  

अनौपचारिक सिक्षामा सिकारुले ववसिन्न तासलममा िहिागी िई ववसिन्न ज्ञान तिा 
सिपहरू हासिल गछयन ्। त्यथता ज्ञान तिा सिपहरू जीवनोपयोगी तिा व्यवहािोपयोगी 
ह न्छन ्। 
(ज) सिजिनात्मक अभ्यािः 

अनौपचारिक सिक्षामा सिकारुहरू पेक्न्टङ, कागजको काम, रू्लवबिी बनाउने, काठमा 
ब ट्टा हान्ने, गचत्रकला, मनूतयकला आहद ववसिन्न सिजयनिील कामहरूमा िहिागी िई 

महत्त्वपूणय सिपहरू हासिल गछयन ्। 
(झ) िामाब्जक वहि तथा अन्तक्रिि याः 

अनौपचारिक सिक्षामा सिकारुहरू ववसिन्न िामाक्जक काययकलापहरूमा िहिागी 
ह न्छन ् । यि क्रममा उनीहरू ववसिन्न बहि तिा अन्तकक्रयायमा िहिागी  
ह न्छन ्। यिबाट उनीहरूमा प्रिथत सिकाइ ह न्छ । 
(ञ) दैतनक जीवनमा आिारित  

सिकारुहरूको जीवन आर्ैँ मा एक महत्त्वपूणय सिकाइ ह न्छ । जीवनमा घटेका 
घटना, गिेका अन िवलाई आधाि बनाएि गरिएका सिकाइका आधािमा िप 
सिकाइका क्षेत्र पहहचान ह न्छ । यिैका आधािमा िावी जीवनका लागग आवश्यक 
पने सिकाइका क्षेत्र पहहचान गनय तिा आवश्यक िहजीकिणको वाताविण िजृना 
गनय िहज बन्दछ ।  

(ट) घिमा आिारित सिकाइ  

सिकाइका आधािि त ववर्षय घिबाट नै ह ने िएकाले घिलाई औपचारिक सिक्षाको 
िमेत पहहलो पाठिाला माननएको छ । अपाङगता िएका सिकारुको 
अवथिाअन कूल िंिचनाहरू निएको ठाउाँमा घिमा आधारित सिकाइ िहजीकिण 
गने गरिन्छ । त्यिैगिी दैननक घि व्यवहाि चलाउने क्रममा हासिल ह ने 
व्यवहाक िल सिप दक्षता ववज्ञताबाट िमेत सिकाइ िक्षमता हासिल ह न्छ । 
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(झ) ववसशष्टीकृत अनुभव 

व्यक्ततहरू एक अकायमा र्िक ह न्छन ् । र्िक र्िक व्यक्ततको सिकाइ र्िक 
र्िक ककसिमबाट िएको ह न्छ । दृक्रटिम्बन्धी अपाङगता िएका व्यक्ततले 
बे्रलसलवप, बहहिा अपाङगताले िाङकेनतक िार्षा, द बै िािीरिक अपाङगता िएकाले 
अवथिा ि उपलब्ध अवििका आधािमा सिककिहेका ह न्छन ् । उनीहरूको 
ववसिरटीकृत अन िवका आधािमा सिकाइ िएको ह न्छ । उनीहरूका लागग सिन्न 
सिन्न काययकलाप गिाउन  आवश्यक ह न्छ ।  

७. कायािन्वयन प्रक्रिया तथा िंयन्त्रः 

िाक्रिय योग्यता प्रारूपले ननधायिण गिेको िंयन्त्र ि प्रकक्रया बमोक्जम अनौपचारिक 
तिा वैकक्ल्पक सिक्षालाई कायायन्वय गरिनेछ ।िाक्रिय योग्यता प्रारूपबमोक्जमको 
िमकक्षता प्रदान गने ियन्त्र एवम ् ववगध पद्धनत थवीकृत िइय कायायन्वयन 
निएिम्मका लागग यिै प्रारूपमा तोककएका सिकाइ िक्षमताका आधािमा िाधािण 
सिक्षातर्य  ववद्यालयले ि प्राववगधक सिक्षातर्य  सिहटइसिटी तिा कान नतिः थिापना 
िएका ननकायबाट सिकारुहरूको आफ्नो दक्षता पिीक्षण गिी प्रमाणीकिण गरिने 
छ । यििी प्राप्त प्रमाणपत्रका आधािमा सिकारुहरूले िोही वा आरू्ले छनोट 
गिेको धािबाट िोिन्दा मागिल्लो तहको सिक्षा प्राप्त गनय ितने छन ्। तहगत 
सिकाइ िक्षमता ववकाि एवम ्िमकक्षताका ववर्षयमा िहयोग एवम ्िहजीकिण 
गनय थिानीय तहहरूमार्य त ्िाम दानयक सिकाइ केन्रहरूलाई परिचालन गनय िककने 
छ ।  

८.  मूल्याङ्कनः 
िामान्यत सिकारुको मूल्याङकन वैयक्ततक अवथिा ि लगचलो पद्धनतमा 
आधारित ह ने छ । यिै प्रारूपको ब ाँदा न ५ मा उल्लेख िएबमोक्जम सिकाइका 
ववववध अवििहरूको उपयोग गिेजथतै मूल्याकन पद्धनतमा िमेत ववववधता 
अपनाइने छ । सिकाइ िहजीकिणका लागग ननहदयरट गिेका सिकाइ ढााँचा कायय 
अन िवका अधािमा प्राप्त ज्ञान, सिप व्यवहाि एवम ् अचिणमा प्रदसियत ह ने 
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कलाकौिल ननयसमत एवम ् व्यवहािलगायतका ववर्षयहरू मूल्याकनका जीवन्त 
अधाि ह न ्। यिबाहेक सलखखत, मौखखक, अवलोकन, अडियो क्तलवपङ, सिडियो 
क्तलवपङ, िाम दानयक काययलगायतका अन्य िूचकलाई मूल्याङकनको आधाि 
बनाइने छ । 
 

सिकारुको मूल्याङकन गदाय िम्बक्न्धत क्षेत्रको ववज्ञलाई आमन्त्रण गनय  
िककनेछ । सिकारुले एकैपटक वा पटक पटक गिी सिकाइ उपलब्धीको मूल्याकंन 
गिाउन ितनेछ । एकपटक मूल्याकंन गिाइ सिकाइ प्रववणता प्राप्त गिेका सिकाइ 
िक्षमताहरुको प निः मूल्याकंन गन यपने छैन । सिकारुले िव ैिक्षमताहरुमा प्रववणता 
प्राप्त गिेपनछ सिकाइ असिलेखका आधािमा प्रमाणपत्र हदइनेछ । सिकारुहरूको 
मूल्याङकनको आधाि देहायबमोक्जम ह ने छिः 
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तह १ भाषा ि िंचाि 

ि.ि. 
सिकाइ 
क्षेत्र 

िक्षमता सिकाइ उपलब्धि एवम ्मूल्याङ्कनका आिाि 

१ 

िार्षा 
ि 
िंचाि 

 

मातिृार्षा ि 

अङगे्रजी िार्षाका 
वणय ि िाधािण 

िब्दको पहहचान, 
अियबोध ि 
प्रयोग 

 

अङ्गे्रजी भाषाका िािािण शधद पढी ततनको 
अथि िताउन 

 घिमा प्रयोग ह ने अङगे्रजी िार्षाका 
कम्तीमा १० ओटा िाधािण िब्द पढेमा 

 घिायिी वाताविणमा प्रयोग ह ने अङगे्रजी 
िार्षाका कम्तीमा १० ओटा िाधािण िब्द 

पढी नतनको अिय बताएमा 
 ज नि कै परिवेिमा प्रयोग ह ने अङगे्रजी 

िार्षाका कम्तीमा १० ओटा िाधािण िब्द 

पढेमा 
ज नि कै परिवेिमा प्रयोग ह ने अङगे्रजी 
िार्षाका कम्तीमा १० ओटा िाधािण िब्द पढी 
नतनको अिय बताएमा 

 

 

 

 

 

१ 

 

 

 

२ 

 

 

३ 

 

४ 

२ 

मातिृार्षा ि 

अङगे्रजी िार्षाका 
वणय ि िाधािण 

िब्दको 
पहहचान,अियबोध 
ि प्रयोग 

 

अङ्गे्रजी भाषाका ििै अक्षि, अङ्क ि दैतनक 

व्यवहािमा  प्रयोग हुने िािािण शधदहरू पढ्न, 

लेख्न ि अथि िताउन  

 अङगे्रजी िार्षाका िबै अक्षि ि अङक पढेि 

लेखेमा 
 अङगे्रजी िार्षाका दैननक व्यवहािमा 

प्रयोग ह ने कम्तीमा १० ओटा िाधािण 

िब्द लेखेि पढेमा 
 अङगे्रजी िार्षाका दैननक व्यवहािमा 

प्रयोग ह ने कम्तीमा १० ओटा िाधािण 

िब्द पढेि अिय बताएमा 

 

 

 

 

१ 

 

 

 

२ 

 

 

३ 

 

४ 
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अङगे्रजी िार्षाका दैननक व्यवहािमा प्रयोग ह ने 

कम्तीमा १० ओटा िाधािण िब्द पढेि अिय 
लेखेमा 

३ ववसिन्न 

माध्यमबाट 

व्यतत िएका 
िाधािण 

ववर्षयवथत को 
बोध,िञ्चाि तिा 
प्रनतकक्रया 
 

हाउभाउ, शधदिहहत इिािा वा ध्वतन, शािीरिक 

अङ्गको चलाइ आहदको िङ्केतमा प्रततक्रिया 
हदन 

 हाउिाउ, िब्दिहहत इिािा वा ध्वननमा 
आफ्ना ववचािको िङकेत गिेमा   

 हाउिाउ, िब्दिहहत इिािा वा ध्वननिहहत 

िािीरिक अङग चलाएि आफ्ना ववचािको 
िङकेत गिेमा  

 हाउिाउ, िब्दिहहत इिािा वा ध्वननिहहत 

िङकेतमा प्रनतकक्रया हदएमा   

 हाउिाउ, िब्दिहहत इिािा वा ध्वननिहहत 

िािीरिक अङगको चलाएि िङकेतमा 
प्रनतकक्रया हदएमा  

 

 

 

 

१ 

 

 

 

२ 

 

 

३ 

 

४ 

४ ववसिन्न 

माध्यमबाट 

व्यतत िएका 
िाधािण 

ववर्षयवथत को 
बोध,िञ्चाि तिा 
प्रनतकक्रया 

आफ्ना ववचाि प्रस्ट एवम ्स्वाभाववक गततमा 
िताउन 

 आफ्ना ववचाि बताएमा 
 आफ्ना ववचाि प्रथट िाँग बताएमा 
 आफ्ना ववचाि अप्रथट िए पनन 

थवािाववक गनतमा बताएमा 
 आफ्ना ववचाि प्रथट एवम ्

थवािाववक गनतमा बताएमा 

 

 

 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ ववसिन्न 

माध्यमबाट 

व्यतत िएका 
िाधािण 

ििल वातय तिा छोटा अन च्छेद ि द्धिाँग 

उपय तत गनतमा पढ्न ि अिय बताउन 

 ििल वातय ि द्धिाँग उपय तत गनतमा 
पढेमा 

 

 

 

 

१ 
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ववर्षयवथत को 
बोध, िञ्चाि 

तिा प्रनतकक्रया 
 

 ििल वातय ि द्धिाँग उपय तत गनतमा 
पढी अिय बताएमा 

 छोटा अन च्छेद ि द्धिाँग उपय तत गनतमा 
पढेमा 

 छोटा अन च्छेद ि द्धिाँग उपय तत गनतमा 
पढी अिय बताएमा 

२ 

 

 

३ 

 

४ 

६ ववसिन्न 

माध्यमबाट 

व्यतत िएका 
िाधािण 

ववर्षयवथत को 
बोध,िञ्चाि तिा 
प्रनतकक्रया 
 

आफ्ना ववचाि ििल वाक्यमा लेखी व्यक्त गनि 
 व्याकिणको ख्याल नगिी आफ्ना ववचाि 

ििल वातयमा लेखेमा 
 व्याकिणको ख्याल गिी आफ्ना ववचाि 

ििल वातयमा लेखेमा 
 व्याकिणको ख्याल नगिी आफ्ना ववचाि 

ििल वातयमा लेखेि व्यतत गिेमा 
 व्याकिणको ख्याल गिी आफ्ना ववचाि 

ििल वातयमा लेखेि व्यतत गिेमा 

 

 

 

१ 

२ 

 

३ 

 

 

४ 

७ ववसिन्न 

माध्यमबाट 

व्यतत िएका 
िाधािण 

ववर्षयवथत को 
बोध,िञ्चाि तिा 
प्रनतकक्रया 
 

अङगे्रजी िार्षाको प्रयोग गिी असिवादन 
गनय,  िम्बोधन गनय,  परिचय हदन ि 
प्रनतकक्रया जनाउन 
 अङगे्रजी िार्षाको प्रयोग गरिएको 

असिवादन, िम्बोधन ब झमेा 
 अङगे्रजी िार्षाको प्रयोग गरिएको 

असिवादन वा िम्बोधन ब झिे प्रनतकक्रया 
जनाएमा 

 अङगे्रजी िार्षाको प्रयोग गिी आफ्नो 
परिचय हदएमा 

 अङगे्रजी िार्षाको प्रयोग गिी असिवादन, 

िम्बोधन ि परिचय गिे गिाएमा 

 

 

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

 

३ 

 

४ 
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८ ववसिन्न 

माध्यमबाट 

व्यतत िएका 
िाधािण 

ववर्षयवथत को 
बोध,िञ्चाि तिा 
प्रनतकक्रया 
 

मातिृार्षाको प्रयोग गिी असिवादन गनय, 
िम्बोधन गनय, परिचय हदन ि प्रनतकक्रया 
हदन 

 मातिृार्षाको प्रयोग गिी असिवादन 
गिेमा 

 मातिृार्षाको प्रयोग गिी असिवादन ि 
िम्बोधन गिेमा  

 मातिृार्षाको प्रयोग गिी असिवादन ि 
िम्बोधन गिी परिचय हदएमा 

 मातिृार्षामा गरिएको असिवादन ि 

िम्बोधन ब झी प्रनतकक्रया हदएमा 

 

 

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

३ 

 

४ 
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तह १ व्यवहारिक िमस्या िमािान 
क्र.
ि. 

सिकाइ 
क्षेत्र 

िक्षमता सिकाइ उपलक्ब्ध एवम ्मूल्याङकनका आधाि 

 ज्यासमनत १ 

 

घिायिी व्यवहािमा आएका िििामान, िौनतक 
िंिचना वा थिानहरू (र्ननयचि, कापी, ककताब, 
जग्गा, पखायल, सित्ता आहद) को ितहका आकाि 
एवम ्क नाहरूको पहहचान गिी त लना गनय 

 केही मात्र आकाि पहहचान गिेमा  

 गचत्रबाट िबै आकाि पहहचान गिेमा  

 वथत को ितह हेिी आकाि पहहचान गिेमा  

 बत्रआयासमक बथत का ितह ि वथत  पहहचान 
गिेमा  

 

 

 

 

 

 

 

१
२ 

३ 

४ 

 िंख्या १ िििामान, वथत , नगद आहदको गन्ती गिी लेख्न 
)हजाििम्म(  

 िििामान ि वथत को गन्ती गिेमा  
 िििामान, वथत  ि नगदको गन्ती गिेमा  

 िििामान ि वथत को गन्ती गिी लेखेमा  

 तोककएका िििामान, वथत , नगदको गन्ती 
गिी लेखेमा  

 

 

 

१
२ 

३ 

४ 

 गखणतका 
कक्रया 

१ गखणतका आधाििूत कक्रया प्रयोग गिी दैननक ििल 

व्यावहारिक िमथया हल गनय )हजाििम्म(  

 हातलागग नआउने जोि गनय िकेमा  
 हात लागग नआउने जोि ि िापहट सलन  नपने 

घटाउ द बै गनय िकेमा    

 िामान्य व्यवहारिक ििल जोि , घटाउ ि 
ग णन गनय िकेमा  

 

 

 

१
२ 

३ 

 

४ 



 

~ 66 ~ 
 

 गखणतका आधाििूत कक्रया प्रयोग गिी दैननक 

ििल व्यावहारिक िमथया हल गनय िकेमा 
 िमय ि 

नापतौल 

१ िमय ि नापतौलको अन्दाज गने, नाप्ने ि 
एकआपिमा रूपान्तिण गनय  

 िमय ि नापतौलको अन्दाज गनय िकेमा  

 िमय ि नापतौलको अन्दाज गिी नापेि प रटी 
गनय िकेमा  

 िमय ि नापतौलका एकाइमध्ये ठूलो 
एकाइलाई िानो एकाइमा रूपान्तिण गनय 
िकेमा  

 िमय ि नापतौलका एकाइहरूलाई एक 
आपिमा रूपान्तिण गनय िकेमा  

 

 

 

 

१
२ 

 

 

३ 

 

 

४ 
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तह १ हाम्रो परिवेश ि नागरिक चतेना 
क्र.
ि. 

सिकाइ 
क्षेत्र 

िक्षमता सिकाइ उपलक्ब्ध एवम ्मूल्याङकनका आधाि 

  
१ 

 

आफ्ना छिनछमेकीको िहिागगतामा िाजनीनतक, 

िाम दानयक-िामाक्जक स्रोत ि मौिमी नतिा 
बनाउन 

 आफ्नो गाउाँ पासलका वा नगिपासलकाको 
िाजनीनतक नतिा बनाएमा 

 आफ्नो विाको नतिा बनाई िाम दानयक 

(ववद्यालय, मक्न्दि आहद) ि िामाक्जक (बथती 
आहद) स्रोत देखाएमा 

 आफ्नो विाको नतिा बनाई  ओििलो, पारिलो, 
धेिै वर्षाय ह ने, कम वर्षायह ने आहद अवथिा 
देखाएमा 

 आफ्नो विाको  नतिा बनाई िाजनीनतक, 

िाम दानयक-िामाक्जक स्रोत ि मौिमी अवथिा 
देखाएमा  

 

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

 

 

३ 

 

 

४ 

  
१ िामाक्जक स्रोत नतिाको प्रयोग गिी प्राकृनतक स्रोत 

एवम ्िेवाको िमान पानतक ववतिणको अवथिा 
पहहचान गनय  
 विाको नतिा हेिी विाका प्राकृनतक स्रोतको 

पहहचान गिेमा 
 विाको नतिा हेिी विामा प्राप्त िेवाको 

पहहचान गिेमा 
 विाको नतिा हेिी विाको प्राकृनतक स्रोत एवम ्

िेवाको िमान पानतक ववतिण िए निएको 
बताएमा 

 

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

 

 



 

~ 68 ~ 
 

 विाको नतिा हेिी विामा प्राकृनतक स्रोत एवम ्

िेवाको िमान पानतक ववतिणका उपाय 

ि झाएमा 

४ 

 

  
१ थिानीय तहमा उपलब्ध स्रोतिाधन, हावा पानी 

तिा िूपरिवेिको लेखाजोखा गिी आगियक 

िम्िावनाहरू पहहचान गनय 
 आफ्नो थिानीय तहमा उपलब्ध स्रोतिाधनको 

िूची बनाएमा  
 आफ्नो थिानीय तहमा उपलब्ध स्रोतिाधन, 

हावापानी तिा िूपरिवेिको वणयन गिेमा 
 आफ्ना थिानीय तहमा उपलब्ध स्रोतिाधन, 

हावापानी तिा िूपरिवेिको आधािमा आगियक 

िम्िावनाहरू पहहचान गिेमा 
 आफ्ना थिानीय तहमा उपलब्ध स्रोतिाधन, 

हावापानी तिा िूपरिवेिको आधािमा आगियक 

िम्िावनाहरू पहहचान गिी बढी आगियक 

र्ाइदा ह ने क्षेत्र ि झाएमा  

 

 

१ 

 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

 

 

४ 

  
१ थिानीय तहको िािकीय िंिचना, कायय प्रणाली, 

िंववधानले प्रदान गिेको अगधकाि ि िेवा ि ववधाको 
व्यवथिा असिव्यतत गनय 
 थिानीय तहको िािकीय िंिचना (गठन ि 

पदागधकािी) बताई प्रश्नोत्ति गिेमा  
 थिानीय तहले ववकाि ननमायण ि न्याय 

िम्पादन गदाय अपनाउने कायय प्रणाली बताई 

प्रश्नोत्ति गिेमा  
 थिानीय तहलाई िंववधानले प्रदान गिेका 

म ख्य पााँच अगधकाि बताई नतनबाट प्राप्त 

िेवाि ववधा बताएमा  

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

३ 
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 थिानीय तहको िािकीय िंिचना, कायय 
४प्रणाली, िंववधानले प्रदान गिेको अगधकाि ि 

िेवा ि ववधाको व्यवथिा असिव्यतत गिेमा 
  

२ 

 

छिनछमेकको िहिागगतामा ननसमयत िामाक्जक 

तिा स्रोत नतिामा ककटान िएका ऐनतहासिक ि 

िांथकृनतक िम्पदा एवम ्प्राकृनतक स्रोत-िाधनको 
अवथिा ि िमथया असिव्यतत गनय 
 विाको िामाक्जक तिा स्रोत नतिामा आफ्नो 

विाका ऐनतहासिक ि िांथकृनतक िम्पदाको 
पहहचान गिेमा  

 विाको िामाक्जक तिा स्रोत नतिामा आफ्नो 
विाको प्राकृनतक स्रोत-िाधनको अवथिा 
पहहचान गिेमा  

 विाको िामाक्जक तिा स्रोत नतिामा ककटान 

िएका ऐनतहासिक ि िांथकृनतक िम्पदा एवम ्

प्राकृनतक स्रोत-िाधनको अवथिा ि नतनको 
िमथया असिव्यतत गिेमा 

 विाको िामाक्जक तिा स्रोत नतिामा ककटान 

िएका ऐनतहासिक ि िांथकृनतक िम्पदा एवम ्

प्राकृनतक स्रोत-िाधनको अवथिा ि नतनको 
िमथया असिव्यतत गिी िमाधानका उपाय 

ि झाएमा 

 

 

 

 

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

 

 

 

 

३ 
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२ थिानीय तहमा उल्लेखनीय योगदान प िय्ाएका 

ऐनतहासिक व्यक्ततत्व ि घटनाहरू उल्लेख गनय 
 आफ्नो थिानीय तहमा उल्लेखनीय योगदान 

प िय्ाएका ऐनतहासिक व्यक्ततत्वको नामको 
िूची बनाएमा 

 

 

 

 

 

१ 
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 आफ्नो थिानीय तहमा उल्लेखनीय योगदान 

प िय्ाएका ऐनतहासिक व्यक्ततत्वको नामको 
िूची बनाई नतनको योगदान लेखेमा 

 आफ्नो थिानीय तहका उल्लेखनीय घटना ि 

नतनको प्रिाव उल्लेख गिेमा 
 थिानीय तहमा उल्लेखनीय योगदान 

प िय्ाएका ऐनतहासिक व्यक्ततत्व ि घटनाहरू 

उल्लेख गिी नतनको योगदान तिा प्रिाव 

उल्लेख गिेमा 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

४ 

  
२ हाम्रा िाक्रिय वविूनतहरूले िारि ननमायणमा 

प िय्ाएको योगदानको उल्लेख गनय 
 हाम्रा िाक्रिय वविूनतहरूको िूची बनाएमा 
 हाम्रा िाक्रिय वविूनतहरूको एक एक योगदान 

लेखेमा 
 हाम्रा िाक्रिय वविूनतहरूले िारि ननमायणमा 

प िय्ाएको एक एक योगदानको उल्लेख गिेमा 
 हाम्रा िाक्रिय वविूनतहरूले िारि ननमायणमा 

प िय्ाएको योगदानबाट सलन िककने पे्रिणा 
उल्लेख गिेमा 

 

 

 

१ 

२ 

 

 

३ 

 

४ 

  
३ महहला, बालबासलका ि अपाङगता िएका 

व्यक्ततहरूका आधाििूत मानव अगधकाि उल्लेख 

गनय 
 महहलाका आधाििूत मानव अगधकाि उल्लेख 

गिेमा  
 महहला ि बालबासलकाका आधाििूत मानव 

अगधकाि उल्लेख गिेमा 

 

 

 

 

१ 

 

 

२ 
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 महहला, बालबासलका ि अपाङगता िएका 
व्यक्ततहरूका आधाििूत मानव अगधकाि 

उल्लेख गिेमा 
 महहला, बालबासलका ि अपाङगता िएका 

व्यक्ततहरूका आधाििूत मानव अगधकाि 

उल्लेख गिी प्रश्नोत्ति तिा प्रनतकक्रया जनाएमा 

 

३ 

 

 

४ 

  
३ आफ्नो ि छिनछमेकको पारिवारिक िंिचना ि 

िम्बन्धको िमावेिी अवथिाको पहहचान गनय 
 आफ्नो पारिवारिक िंिचनाको िेखागचत्र 

बनाएमा 
 आफ्नो ि नछमेकको पारिवारिक िंिचनाको 

िेखागचत्र बनाई त लना गिेमा 
 आफ्नो ि नछमेकको पारिवारिक िंिचना ि 

िम्बन्धको िमावेिी अवथिाको पहहचान 

गिेमा 
 आफ्नो ि नछमेकको पारिवारिक िंिचना ि 

िम्बन्धको िमावेिी अवथिाको पहहचान गिी 
िबल ि ि धािापेक्षी पक्ष िङकेत गिेमा 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

४ 

  
३ िमावेिी नीनत ि यिको कायायन्वयनले पाने 

प्रिावको वणयन गनय 
 िमावेिी नीनतको परिचय हदएमा 
 िमावेिी नीनतको कायायन्वयनको आवश्यकता 

बताएमा 
 िमावेिी नीनत ि यिको कायायन्वयनले 

िमाजमा पाने प्रिावको वणयन गिेमा 
 िमावेिी नीनत ि यिको कायायन्वयनले पाने 

प्रिावको वणयन गिी िमावेिी नननत 

 

 

 

१ 

२ 

 

३ 

 

 

४ 
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कायायन्वयनका लागग गन यपने पहल उल्लेख 

गिेमा 
  

४ आफ्ना परिवािका िदथयहरूले गने कामको ववविण 

तयाि गिी त्यिले परिवािमा प िय्ाएको योगदान 

बताउन 

 आफ्ना परिवािका िदथयहरूले गने कामको 
ववविण तयाि गिेमा 

 आफ्ना परिवािका िदथयहरूले गने काममध्ये 

िबैिन्दा महत्त्वपूणय काम पहहचान गिी कािण 

हदएमा 
 आफ्ना परिवािका िदथयहरूले गने कामको 

ववविण तयाि गिी त्यिले परिवािमा 
प िय्ाएको योगदान उल्लेख गिेमा 

 आफ्ना परिवािका िदथयहरूले गने कामको 
ववविण तयाि गिी त्यिले परिवािमा 
प िय्ाएको योगदान बताई आफ्नो कामबाट बढी 
प्रनतर्ल प्राप्त गने योजना बनाएमा 

 

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

 

४ 

  
४ पारिवारिक आम्दानीका उपायहरू पहहचान गिी 

त्यिको िाियक उपयोगको बािेमा बताउन 

 आफ्नो पारिवारिक आम्दानीका म ख्य पााँच 

उपायहरू पहहचान गिेमा 
 आफ्नो पारिवारिक आम्दानीका उपायहरू ििल 

तरिकाले प्रयोग गने तरिका ि झाएमा  
 आफ्नो पारिवारिक आम्दानीका उपायहरू 

पहहचान गिी त्यिलाई बढी र्ाइदा ह ने गिी 
उपयोग गने उपाय बताएमा 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

३ 
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 आफ्नो पारिवारिक आम्दानीका उपायहरू 

पहहचान गिी त्यिलाई बढी र्ाइदा ह ने गिी 
उपयोग गने उपाय बताई कायययोजना बनाएमा 

४ 

  
५ आफ्नो परिवाि ि छिनछमेकले अपनाएका पेिा वा 

व्यविायहरू पहहचान, वगीकिण ि िबल द बयल 
पक्षहरूको ववश्लेर्षण गनय 
 आफ्नो परिवािले अपनाएका पेिा वा 

व्यविायहरू पहहचान ि वगीकिण गिी 
िबलद बयल पक्ष उल्लेख गिेमा 

 आफ्नो नछमेकीले अपनाएका पेिा वा 
व्यविायहरू पहहचान ि वगीकिण गिी 
िबलद बयल पक्ष उल्लेख गिेमा 

 आफ्नो ि नछमेकीले अपनाएका पेिा वा 
व्यविायहरू पहहचान, वगीकिण ि िबल द बयल 

पक्षहरूको ववश्लेर्षण गिेमा 
 आफ्नो ि नछमेकीले अपनाएका पेिा वा 

व्यविायहरू पहहचान, वगीकिण ि िबल द बयल 

पक्षहरूको ववश्लेर्षण गिी िबल पक्ष 

कायायन्वयनको योजना बनाएमा 

 

 

 

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

 

 

४ 

  
५ उन्नत जीववकोपाजयनका िम्िाव्य व्याविानयक वा 

पेिागत सिपको पहहचान गनय 
 उन्नत जीववकोपाजयनको परिचय हदएमा 
 थिानीय तहका क नै पााँच व्याविानयक वा 

पेिागत सिपको पहहचान गिेमा  
 आफ्नो क्षेत्रमा उन्नत जीववकोपाजयनका 

िम्िाव्य व्याविानयक वा पेिागत सिपको 
पहहचान गिेमा 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

३ 
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 आफ्नो क्षेत्रमा उन्नत जीववकोपाजयनका लागग 

िम्िाव्य व्याविानयक वा पेिागत सिपको 
पहहचान गिी सिप ववकािको योजना बनाएमा  

तिा थिाननय तहमा उपलब्ध वववत्तय िेवा 
प्रदाय िथिाहरुको जानकािी गिेमा 

४ 

  
५ आफ्नो टोलनछमेक वा नक्जकको बजािमा 

व्यक्ततगत वा व्यविानयक प्रयोगमा िहेका ववसिन्न 

आध ननक ववगध प्रववगधहरूको िूची तयाि गिेि 

आफ्ना दैननक व्यवहािमा नतनीहरूको उपयोगगता ि 

िम्िव्यता लेखाजोखा गनय 
 आफ्नो टोलनछमेक वा नक्जकको बजािमा 

व्याविानयक प्रयोगमा िहेका कम्प्य टि, 

इन्टिनेट ि िामाक्जक िञ्जालहरूको िूची 
तयाि गिेमा 

 आफ्नो टोलनछमेक वा नक्जकको बजािमा 
व्याविानयक प्रयोगमा िहेका कम्प्य टि, 

इन्टिनेट ि िामाक्जक िञ्जालहरूबाट आफ्ना 
दैननक व्यवहािमा िएका पााँच र्ाइदा उल्लेख 

गिेमा 
 आफ्नो टोलनछमेक वा नक्जकको बजािमा 

व्याविानयक प्रयोगमा िहेका कम्प्य टि, 

इन्टिनेट ि िामाक्जक िञ्जालहरूबाट आफ्ना 
दैननक व्यवहािमा र्ाइदा ह न िकेमा िप 

िम्िावना उल्लेख गिेमा 
 आफ्नो टोलनछमेक वा नक्जकको बजािमा 

व्याविानयक प्रयोगमा िहेका कम्प्य टि, 

इन्टिनेट ि िामाक्जक िञ्जालहरूबाट 

प्रिाववत िई व्यविाय िञ्चालन गिेमा  
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६ थिानीय वा प्रदेि थति वा िाक्रिय तहका िामाक्जक 

आन्दोलनका असियन्ताहरू ि िामाक्जक न्यायको 
क्षेत्रमा उनीहरूले गिेका काययहरू उल्लेख गनय 
 थिानीय तहमा िामाक्जक आन्दोलन गने पााँच 

असियन्ताहरूको नाम बताई िामाक्जक 

न्यायको क्षेत्रमा उनीहरूले गिेका काययहरू 

उल्लेख गिेमा 
 आफ्नो थिानीय तह ि प्रदेि तहमा िामाक्जक 

आन्दोलन गने पााँच असियन्ताहरूको नाम 

बताई िामाक्जक न्यायको क्षेत्रमा उनीहरूले 

गिेका काययहरू उल्लेख गिेमा 
 आफ्नो थिानीय तह ि िाक्रिय तहमा 

िामाक्जक आन्दोलन गने पााँच असियन्ताहरू 

नाम बताई िामाक्जक न्यायको क्षेत्रमा 
उनीहरूले गिेका काययहरू उल्लेख गिेमा 

 थिानीय वा प्रदेि थति वा िाक्रिय तहका 
िामाक्जक आन्दोलनका असियन्ताहरू ि 

िामाक्जक न्यायको क्षेत्रमा उनीहरूले गिेका 
काययहरूबाट आरू्ले ग्रहण गिेको पे्रिणा उल्लेख 

गिेमा  

 

 

 

 

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

 

 

 

३ 
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७ थिानीय तहमा ववगतमा अन िव गिेका िामाक्जक 

िद्िाव एवम ्िहहरण ता खल्बल्याउने घटनाको 
िमीक्षा गनय 
 थिानीय तहमा ववगतमा िएका िामाक्जक 

िद्िाव खल्बल्याउने घटनाको िूची बनाएमा 
 थिानीय तहमा ववगतमा अन िव गिेका 

िामाक्जक िद्िाव एवम ्िहहरण तािम्बन्धी 
व्यवहािको िूची बनाएमा 

 

 

 

 

 

१ 

 

 

२ 
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 थिानीय तहमा ववगतमा अन िव गिेका 
िामाक्जक िद्िाव एवम ् िहहरण ता 
खल्बल्याउने घटनाको िमीक्षा गिेमा 

 थिानीय तहमा ववगतमा अन िव गिेका 
िामाक्जक िद्िाव एवम ् िहहरण ता 
खल्बल्याउने घटनाको िमीक्षा गिी ि धाि 

गन यपने पक्ष िङकेत गिेमा 

३ 

 

 

 

४ 

  
७ ववगतमा अन िव गिेका िामाक्जक िद्िाव एवम ्

िहहरण ता खल्बल्याउने घटनाहरू दोहोरिन नहदन 

अपनाउन ितने िावधानीका उपायहरू प्रथत त गनय 
 िामाक्जक िद्िाव एवम ् िहहरण ता 

खल्बल्याउने िम्िाववत घटनाहरू उल्लेख 

गिेमा 
 िामाक्जक िद्िाव एवम ् िहहरण ता 

खल्बल्याउने घटनाहरू दोहोरिन नहदने उपाय 

प्रथत त गिेमा 
 िामाक्जक िद्िाव एवम ् िहहरण ता 

खल्बल्याउने घटनाहरू दोहोरिन नहदने िचते 

िहेमा 
 िामाक्जक िद्िाव एवम ् िहहरण ता 

खल्बल्याउने घटनाहरू दोहोरिन नहदन िचते 

िही िचते गिाएमा 
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९ थवच्छ एवम ्िन्त सलत िोजन, िािीरिक व्यायाम ि 

योगाभ्यािका लािहरू व्यतत गनय 
 थवच्छ एवम ्िन्त सलत िोजन ि िािीरिक 

व्यायमको परिचय हदएमा ।   

 थवच्छ एवम ्िन्त सलत िोजन ि िािीरिक 
व्यायमको परिचय िहहत लाि बताएमा ।   

 थवच्छ एवम ् िन्त सलत िोजन, िािीरिक 

व्यायाम ि योगाभ्यािको परिचय हदई लाि 
बताएमा ।  

 थवच्छ एवम ् िन्त सलत िोजन, िािीरिक 

व्यायाम ि योगाभ्यािको परिचय िहहत 
उदाहिण प्रथत त गिेमा ।  

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

३ 

 

 

 

४ 

  
९ थवच्छ एवम ्िन्त सलत िोजन, िािीरिक व्यायाम ि 

योगाभ्यािका लािहरू व्यतत गनय 
 थवच्छ एवम ्िन्त सलत िोजन ि िािीरिक 

व्यायमको परिचय हदएमा ।   

 थवच्छ एवम ्िन्त सलत िोजन ि िािीरिक 
व्यायमको परिचय िहहत लाि बताएमा ।   

 थवच्छ एवम ् िन्त सलत िोजन, िािीरिक 

व्यायाम ि योगाभ्यािको परिचय हदई लाि 
बताएमा ।  

 थवच्छ एवम ् िन्त सलत िोजन, िािीरिक 

व्यायाम ि योगाभ्यािको परिचय िहहत 
उदाहिण प्रथत त गिेमा ।  
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२ 

 

३ 
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९ आरू्, परिवाि ि िम दायमा देखखएका, िोगगएका 

ववसिन्न िोगका लक्षण, कािण ि बचाउका उपायहरू 

पहहचान गनय 
 आरू्, परिवाि ि िम दायमा ह न वा देखखन 

ितने क नै ३ िोगको नाम बताएमा 
 आरू्, परिवाि ि िम दायमा िोगगएका, 

देखखएका ि िम्िाववत ववसिन्न िोगका नाम 
ि उल्लेख गिेमा 

 आरू्, परिवाि ि िम दायमा िोगगएका, 
देखखएका ि िम्िाववत ववसिन्न िोगका नाम, 
कािण, लक्षण ि बचाउका उपायहरु उल्लेख 

गिेमा 
 आरू्, परिवाि ि िम दायमा िोगगएका, 

देखखएका ि िम्िाववत ववसिन्न िोगका नाम, 
कािण, लक्षण, बचाउ ि ननिाकिणका 
उपायहरु उल्लेख गिेमा 
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९ ववपद् जोखखमका िम्िावना, त्यिको न्यूनीकिण ि 

बचाउका उपायहरू पहहचान गनय 
 ववपद् ि जोखखमको परिचय हदई िम्िाववत 

ववपद् ि जोखखमका नाम बताएमा 
 आफ्नो क्षेत्रका िम्िाववत ववपद् ि नतनका 

जोखखमको िामान्य जानकािी उल्लेख 
गिेमा।  

 आफ्नो क्षेत्रका िम्िाववत ववपद् तिा जोखखम 

न्यूनीकिण ि बचाउका उपायहरू उल्लेख 
गिेमा ।  
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 आफ्नो क्षेत्रका िम्िाववत ववपद् तिा जोखखम 

न्यूनीकिण ि बचाउका उपायहरू पहहचान गिी 
त्यिमा िहिागगता जनाएमा 

४ 

 

८ 

 
१० 

 

िूचना तिा िञ्चाि प्रववगधको िामान्य परिचय 

हदन  

 िूचना तिा िञ्चाि प्रववगधको िामान्य 

परिचय हदएमा 
 ि चना तिा िञ्चाि प्रववगधको एक/एक 

उदाहिण िहहत िामान्य परिचय हदएमा 
 िूचना तिा िञ्चाि प्रववगधको िामान्य 

परिचय हदई त्यिको प्रयोग िमेत बताएमा 
 िूचना तिा िञ्चाि प्रववगधको परिचय ि 

उदािण िहहत दैननक जीवनमा आर् ले गने 
गिेको प्रयोग बताएमा  

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

३ 

 

४ 

९ १० 

 

टेसलर्ोन, मोबाइल ि तयालक लेटि दैननक 

व्यवहािमा प्रयोग गनय 
 दैननक व्यवहािमा टेसलर्ोन वा मोबाइल  प्रयोग 

गिी िञ्चाि गिेमा 
 दैननक व्यवहािमा मोबाईल प्रयोगिी िञ्चाि 

गने तिा तयालक लेटि प्रयोग गिी हहिाब 

गिेमा 
 मोबाइलमा र्ोन नम्बि िेकिय गिी त्यो 

नम्बिको प्रयोग गिी िञ्चाि गिेमा 
 तयालक लेटि वा मोबाईल प्रयोग गिी हदइएका 

गखणतीय िमथया िमाधान गिेमा गिेमा 

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

४ 

४०  
११ 

 

मानव ि प्रकृनतबबचको अन्तििम्बन्धको उल्लेख 

गनय 
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 मानवको परिचय हदई मानवलाई बााँच्न चाहहने 

म ख्य पााँच क िा बताएमा 
 जीव ि प्रकृनतको  परिचय हदएमा 
 जीव ि प्रकृनतबबचको अन्तििम्बन्धको 

उल्लेख गिेमा 
 जीवको अक्थतत्व िक्षाका लागग प्रकृनतको 

िूसमका तिा प्रकृनतको िंिक्षणमा मानवले 
खेल्न पने िूसमका वणयन गिेमा 

१ 

 

२ 

 

३ 

 

४ 

४१  
११ 

 

प्राकृनतक स्रोतको परिचय तिा िमयको 
अन्तिालमा थिानीय प्राकृनतक स्रोतहरूमा िएको 
िंिक्षण ि ववनाि उल्लेख गनय 
 प्राकृनतक स्रोतको परिचय हददै थिानीय 

प्राकृनतक स्रोतहरूमा िएको िंिक्षणको 
अवधािणा प्रथत त गिेमा  

 थिानीय प्राकृनतक स्रोतहरूको महत्व उल्लेख 
गदै थिाननय प्राकृनतक स्रोतको ववनाि ह ने 

कािण प्रथत त गिेमा  
 थिानीय प्राकृनतक स्रोतहरूमा ववगत दि वर्षयमा 

िएको ववनािको कािण ि अवथिा उल्लेख 
गिेमा  

 थिानीय प्राकृनतक स्रोतहरूमा ववगत दि वर्षयमा 
िएको ववनािको कािण ि अवथिा उल्लेख 
गदै िंिक्षणका व्यावहारिक उपाय प्रथत त 

गिेमा 

 

 

१ 

 

 

 

 

२ 

 

 

 

३ 
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 परिवािमा देखे ि नेका वा अन िव गरिएका 

तनावका कािण पहहचान गिी ब्यबथिापनका 
उपायहरुको अवलम्बन गनय   
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 परिवािमा देखे ि नेका वा अन िव 
गरिएका तनावका उदाहिण हदएमा  

 परिवािमा देखे ि नेका वा अन िव 
गरिएका तनावका ब्यबथिापनका 
उपायहरु बताएमा  

 आफ्नो जीवनमा अन िव गरिएका 
तनावका पहहचान गिी ब्यबथिापनका 
उपायहरुको अवलम्बन गिेमा  

 परिवाि अिवा िाम दायमा देखे ि नेका 
वा अन िव गरिएका तनाव 
ब्यबथिापनमा िहयोग प -याएमा  

 

१ 

 

 

२ 

 

 

३ 
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तहः २ भाषा ि िंचाि 

क्र.ि. 
सिकाइ 
क्षेत्र 

िक्षमता सिकाइ उपलक्ब्ध एवम ्मूल्याङकनका आधाि 

१ १. 
िार्षा 
ि 
िंचाि 

 

ववसिन्न 
माध्यमबाट 
व्यतत िएका 
ववर्षयवथत को 
बोध तिा 
उपय तत 
तविले 
िञ्चाि  

    

 

मौखखक, िाङ्केततक एवम ्सलखखत तनदेशन तथा 
िूचनामा केब्न्ित भई आफ्ना प्रततक्रियािहहत 

कायि गनि  
 मौखखक िाङकेनतक एवम ् सलखखत ननदेिन 

तिा िूचना ब झ्न िकेमा 
 मौखखक िाङकेनतक एवम ् सलखखत ननदेिन 

तिा िूचना िािीलाई वा अन्य व्यक्ततलाई 

बताउन िकेमा  
 मौखखक िाङकेनतक एवम ् सलखखत ननदेिन 

तिा िूचनाका बािेमा प्रनतकक्रया हदन िकेमा 
 मौखखक िाङकेनतक एवम ् सलखखत ननदेिन 

तिा िूचनाबमोक्जम कायय गनय िकेमा 

 

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

 

३ 

 

४ 

२ ववसिन्न 
माध्यमबाट 
व्यतत िएका 
ववर्षयवथत को 
बोध तिा 
उपय तत 
तविले 
िञ्चाि  

    

हाउभाउ, शधदिहहत इिािा वा ध्वतन शािीरिक 

अङ्गको चलाइ आहदको िङ्केतमा हटप्पणी िहहत 

प्रततक्रिया हदन 

 हाउिाउ िब्दिहहत इिािा वा ध्वनन अन िाि 

िािीरिक अङग चलाउन िकेमा  
 हाउिाउ िब्दिहहत इिािा वा ध्वनन ि 

िङकेतका आधािमा प्राप्त िूचना अरुलाई 

बताउन िकेमा 
 हाउिाउ िब्दिहहत इिािा वा ध्वनन ि 

िङकेतमा आधारित िई हटप्पणी गनय िकेमा 
 हाउिाउ िब्दिहहत इिािा वा ध्वनन ि 

िङकेतका आधािमा िूचना प्रवाह गनय िकेमा 

 

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

 

३ 

 

 

४ 



 

~ 83 ~ 
 

३ ववसिन्न 
माध्यमबाट 
व्यतत िएका 
ववर्षयवथत को 
बोध तिा 
उपय तत 
तविले 
िञ्चाि  

 

आफ्ना ववचाि शुद्ि एवम ्स्वभाववक गततमा 
सशष्टाचाि पूविक िताउन  

 आफ्ना ववचाि ि द्ध एवम ् सिरटरूपमा 
बताउन िकेमा 

 आफ्ना ववचाि ि द्ध एवम ् थवािाववक 

गनतमा आफ्ना िािीलाई बताउन िकेमा  
 आफ्ना ववचाि ि द्ध एवम ्थविाववक गनतमा 

िमूहमा बताउन िकेमा  
 आफ्ना ववचाि, अन िव तिा िमथयाका 

िम्बन्धमा िामूहहक अन्तकक्रय यामा िरिक 

ह न िकेमा  

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

३ 

 

 

४ 

४ ववसिन्न 
माध्यमबाट 
व्यतत िएका 
ववर्षयवथत को 
बोध तिा 
उपय तत 
तविले 
िञ्चाि  

    

ििल भाषामा लेखखएका िामग्री शुद्ििँग 
उपयुक्त गततमा पढी िाि व्यक्त गनि 
 ििल िार्षामा लेखखएका िामग्री ि द्धिाँग 

पढ्न िकेमा  
 ििल िार्षामा लेखखएका िामग्री ि द्ध ि 

उपय तत गनतमा पढ्न िकेमा  
 ििल िार्षामा लेखखएका िामग्री ि द्ध ि 

उपय तत गनतमा पढी म ख्य सिकाइ बोध गनय 
िकेमा  

 ििल िार्षामा लेखखएका िामग्री ि द्धिाँग 

पढी म ख्य सिकाइ अरुलाई बताउन िकेमा  

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

३ 

 

 

 

४ 

५ ववसिन्न 
माध्यमबाट 
व्यतत िएका 
ववर्षयवथत को 
बोध तिा 

आफ्ना ववचाि शुद्ििँग अनुच्छेदमा लेखी व्यक्त 

गनि ि दैतनक व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग हुने 

िामान्य तनवेदन, जन्म मतृ्यु दताि जस्ता आवेदन 

फािाम भनि   
 आफ्ना ववचाि ि द्धिाँग अन च्छेदमा लेख्न 

िकेमा  

 

 

 

 

 

 

१ 
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उपय तत 
तविले 
िञ्चाि  

    

 

 आफ्ना ववचाि ि द्धिाँग अन च्छेदमा लेखी 
व्यतत गनय िकेमा  

 दैननक ि व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग ह ने 

िाधािण कागजातका बािेमा जानकािी सलन 

ि हदन िकेमा  
 दैननक व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग ह ने 

िामान्य कागजातहरू -ननवेदन, बैंक िौचि, 

जन्म मतृ्य  दताय आहद र्ािामहरू िनय िकेमा 

२ 

 

 

३ 

 

 

 

४ 

६ िावर्षक 
प्रकायय ि 
िार्षाका 
िब्दिण्िािको 
प्रयोग 

दैतनक व्यावहारिक कायिकलापिम्िन्िी िोचिएका 
ििल प्रश्नहरूको उत्ति हदन 

 दैननक व्यवहािमा लेखखएका िूचना तिा 
वातय पढ्न िकेमा  

 दैननक व्यवहािमा लेखखएका िूचना तिा 
वातयको अिय बोध गनय ि बताउन िकेमा 

 दैननक व्यवहािमा लेखखएका िूचना तिा 
वातयमा आधारित िई िोगधएका प्रश्नको 
उत्ति हदन िकेमा  

 दैननक व्यवहाििाँग िम्बक्न्धत ििल प्रश्न 

िोधी जानकािी सलन िकेमा 

 

 

 

 

 

१ 

२ 

 

३ 

 

 

 

४ 

७ िावर्षक 
प्रकायय ि 
िार्षाका 
िब्दिण्िािको 
प्रयोग 

ववसभन्न भावषक प्रकायि प्रयोग गिी छोटा िंवाद 

गनि 
 िािीिाँग िंवाद गिेमा  

 िािीिाँग ननधायरित ववर्षयमा िंवाद गिेमा  

 दैननक जीवनमा आधारित िामान्य िब्द 

प्रयोग गिी िािी वा िमूहमा िंवाद गनय 
िकेमा 

 

 

 

१ 

२ 

३ 
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 अन िव तिा दैननक जीवनमा आधारित 

ववर्षायवथत मा िन्दिय ि परिविे समलाएि 
िंवाद गिेमा 

४ 

८ िावर्षक 
प्रकायय ि 
िार्षाका 
िब्दिण्िािको 
प्रयोग 

दैतनक व्यवहािमा प्रयोग हुने वाक्य पढ्ने, लेख्ने ि 

अथि िताउने 

 दैननक व्यवहािमा प्रयोग ह ने वातय पढ्न 
िकेमा  

 दैननक व्यवहािमा प्रयोग ह ने िार्षाको प्रयोग 

गिी िाधािण अन च्छेद लेख्न िकेमा  
 दैननक व्यवहािमा प्रयोग ह ने िार्षामा 

लेखखएका अन च्छेद पढी अिय बताउन िकेमा  
 ििल िार्षाका अन च्छेद ि द्ध रूपमा पठन 

गिी नतनको म ख्य िन्देि बोध गिी िािीलाई 

बताउन िकेमा 

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

३ 

 

४ 
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तह २ व्यवहारिक िमस्या िमािान 

  १ व्यावहारिक जीवनमा प्रयोगमा ल्याइएका ववसिन्न 

िििामान, िौनतक िंिचना वा थिानहरूको ितहको 
आकाि ि कोण अन मान ि नापजााँच गनय तिा आयत ि 
वगयको पहहचान गनय 

 केही मात्र ठोि बथत को पहहचान गिेमा  

 ठोि बथत को पहहचान ि ितहको आकाि 
पहहचान गिेमा  

 ठोि बथत को पहहचान गिी त्यिका ितह, 

क ना ि ककनािा पहहचान गिेमा  

 ठोि बथत को पहहचान गिी िोका िागहरू 
त लना अन मान गिी प रटी िमेत गनय 
िकेमा  

 

 

 

 

 

 

१ 

२ 

 

३ 

 

४ 

  १ िििामान, वथत , नगद आहदको गन्ती गिी लेख्न 
)किोििम्म(  

 िििामान, वथत , नगद आहद दिहजाि तलका 
िङख्याको गन्ती गनय िकेमा  

 िििामान, वथत , नगद आहद दिहजाि 
मागिका िङख्याको गन्ती गनय िकेमा   

 िििामान, वथत , नगद आहद दिहजाि 
मागिका िङख्याको गन्ती गनय, लेख्न ि 
थिानमान तासलकामा देखाउन िकेमा   

 किोििम्मका िङख्या गन्ती गिी अङक ि 
अक्षिमा लेख्न तिा थिानमान तासलकामा िाख्न 
िकेमा  

 

 

 

१ 

 

२ 

 

३ 

 

 

४ 

  १ आधा,  चौिाइ ि नतहाइिम्मका  सिन्नलाई गचन्न, 

पढ्न ि लेख्न  
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 आधा,  चौिाइ ि नतहाइिम्मका सिन्नलाई 
गचन्न िकेमा  

 आधा,  चौिाइ ि नतहाइिम्मका  सिन्नलाई 
गचन्न ि पढ्न िकेमा  

 आधा,  चौिाइ ि नतहाइिम्मका  सिन्नलाई 
गचन्न, पढ्न ि लेख्न िकेमा  

 आधा,  चौिाइ ि नतहाइिम्मका  सिन्नलाई 
गचन्न, पढ्न, लेख्न ि व्यवहािमा प्रयोग गनय 
िकेमा  

१ 

 

२ 

 

 

३ 

 

४ 

  १ गखणतका आधाििूत कक्रया प्रयोग गिी दैननक 

व्यावहारिक िमथया हल गनय 
 घिायिी रूपमा प्रयोग ह ने िििामान आहद पिल 

गई ककन्न, िामान्य हिहहिाब (जोि, घटाउ) गनय 
िकेमा  

 पााँच अङकिम्मले बनेका िङख्याको जोि ि घटाउ 

गनय िकेमा  
 तोककएका अङकहरुको जोि, घटाउ ि तीन 

अङकिम्मको िंख्यालाई तीन अङकिम्मको 
िंख्याले ग णन गनय िकेमा   

 हदइएका िङख्याहरुको जोि, घटाउ, ग णन ि 
िाग गिी व्यवहारिक िमथया हल गनय िकेमा 

 

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

३ 

 

 

 

४ 

  १ िमय ि नापतौलका हिहहिाब गनय (जोि, घटाउ, 
ग णन ि िाग) 

 जोि कक्रया गिी िमय ि नापतौलका व्यवहारिक 
हिहहिाब िमाधान गिेमा   

 आवश्यकता अन िाि जोि ि घटाउ कक्रया गिी 
िमय ि नापतौलका व्यवहारिक हिहहिाब 
िमाधान गिेमा  

 

 

 

१ 

 

२ 
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 आवश्यकता अन िाि जोि, घटाउ ि ग णन 
कक्रया गिी िमय ि नापतौलका व्यवहारिक 
हिहहिाव िमाधान गिेमा  

 आवश्यकता अन िाि जोि, घटाउ, ग णन ि िाग 
कक्रया गिी िमय ि नापतौलका व्यवहारिक 
हिहहिाब िमाधान गिेमा 

३ 

 

 

 

४ 

  १ घिायिी बबल, बजेट बनाउन तिा ग्रार्, चाटय, 
तासलका ि नतिाबाट िूचना सलन हदन  

 घिायिी बबल, तासलकाबाट िूचना सलई बताउन 
िकेमा  

 अन्य स्रोतबाट िूचना िङकलन गनय िकेमा  

 घिायिी बबल, बजेट बनाउन तिा चाटय, ग्रार्, 
तासलका ि नतिा हेिेि प्राप्त िूचनालाई अन्य 
स्रोतबाट प्राप्त िूचनािाँग दााँज्न िकेमा   

 घिायिी बबल, बजेट बनाउन तिा चाटय, ग्रार्, 
तासलका ि नतिा हेिेि प्राप्त िूचनालाई अन्य 
स्रोतबाट प्राप्त िूचनािाँग दााँजेि िही िूचना 
एककन गनय िकेमा  

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

३ 

 

४ 
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तह २ ववज्ञान प्रववचि ि वाताविण 

क्र.ि. 
सिकाइ 
क्षेत्र 

िक्षमता सिकाइ उपलक्ब्ध एवम ्मूल्याङकनका आधाि 

९  
१ 

 

िूचना तिा िञ्चाि प्रववगधको उपयोगको महत्त्व 

बताउने  

 िूचना तिा िञ्चाि प्रववगधको िामान्य 

परिचय (अिय) बताउन िकेमा  
 िूचना तिा िञ्चाि प्रववगधको परिचय ि 

प्रकािको जानकािी हदएमा ।  

 िूचना तिा िञ्चाि प्रववगधको परिचय, 
प्रकाि ि महत्व बताएमा ।  

 िूचना तिा िञ्चाि प्रववगधको परिचय, 
प्रकाि ि महत्वको जानकािी हददै 
िामान्य िञ्चािको लागग प्रयोग गने 
िकेमा ।  

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

३ 

 

 

४ 

१० १ 

 

मोबाइल तिा कम्मप्य टिको उपयोग गिी 
ववद्य तीय िैक्षक्षक िामग्रीहरू अध्ययन तिा 
प्रयोग गने  

 मोबाइल र्ोनको उपयोग गिी िािीहरूको 
मेिेन्जि िमूह, म्यािेज िमूह, िाइवि 

चलाउन िकेमा । 
 मोबाइल वा कम्प्य टिको उपयोग गिी 

िामाक्जक िञ्जाल मार्य त सिकाइ अन िव 

आदानप्रदान गनय िकेमा 
 मोबाइल र्ोन वा कम्प्य टिको प्रयोग गिी 

ववद्य तीय िैक्षक्षक िामग्रीहरू खोजी तिा 
अध्ययन गनय िकेमा 

 

 

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

 

३ 

 

४ 
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 मोबाइल र्ोन वा कम्प्य टिको प्रयोग गिी 
ववद्य तीय िैक्षक्षक िामग्रीहरू खोजी तिा 
अध्ययन ि प्रयोग गनय िकेमा ।  

४१ २ 

 

मानववय कक्रयाकलापले ह ने वाताविणीय 
अििको ववश्लेर्षण गने 

 मानव कक्रयाकलापको कािण वाताविण 
ववनािको परिचय हदएमा ।  

 वाताविण ववनािको परिचय हददै 
यिबाट मानव तिा वनथपनतमा पने 
प्रिाव/अिि उल्लेख गनय िकेमा 

 मानवीय कक्रयाकलापबाट वाताविणमा 
पने नकािात्मक प्रिावहरूको 
न्य नीकिणका उपायबताउन िकेमा 

 मानवीय कक्रयाकलापबाट वाताविणमा 
पने नकािात्मक प्रिावहरू बताउदै यिको 
न्य नीकिण तिा ि धािको लागग 
आवश्यक मानववय कक्रयाकलाप बताउन 
िकेमा ।  

 

 

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

३ 

 

 

४ 

४२ २ 

 

प्राकृनतक स्रोतहरूको ह्रािबाट सिक्जयत 
वाताविणीय अिि ववश्लेर्षण गने 

 प्राकृनतक स्रोतहरूको िूची बनाई नतनको 
िामान्य परिचय हदन िकेमा 

 प्राकृनतक स्रोतहरूको िूची बनाई थिाननय 
थतिमा नतनको ववनाि के कििी िएको 
छ उदाहिण िहहत बताउन िकेमा 

 थिाननय थतिमा िएको प्राकृनतक ववनाि 
उल्लेख गदै त्यिबाट िावी िन्ततीमा 
पने अििहरु बताउन ।  

 

 

१ 

 

 

 

२ 

 

 

३ 
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 थिाननय थतिमा िएको प्राकृनतक 
ववनािबाट त्यिबाट िावी िन्ततीमा पने 
अििहरु उल्लेख गदै नतनका 
ननिाकिणका उपायहरु बताउन ।  

 

 

४ 
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तह २ िामाब्जक व्यवहाि ि मूल्य मान्यता 

  १ स्रोत नतिामार्य त प्राकृनतक स्रोत िाधनको 
िमान पानतक ववतिण व्यवथिापका उपाय उल्लेख 
गिेमा 
 आफ्ना विपिका प्राकृनतक स्रोतहरू पहहचान गिी  

नतनको िूची ननमायण गिेमा ि िमूहमा प्रथत त गनय 
िकेमा  

 प्राकृनतक स्रोतको िामाक्जक नतिा तयाि गनय 
िकेमा 

 प्राकृनतक स्रोत िहहतको िामाक्जक नतिा तयाि 

गनय अन्य व्यक्ततहरूलाई िहयोग गनय िकेमा 
 प्राकृनतक  स्रोतहरूको िामाक्जक स्रोत नतिामा 

िमान पानतक ववतिण गनय िकेमा ि प्राकृनतक 

स्रोत व्यवथिापनका उपायहरू उल्लेख गनय िकेमा  

 

 

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

४ 

  १ प्रादेसिक थतिको िौगोसलक, आगियक ि िामाक्जक 
अवथिा ि उपलब्ध श्रोत िाधन िमेतको आधािमा  

 आफ्ना विपिका िौगोसलक, िामाक्जक तिा 
आगियक स्रोतको नाम िनेमा 

 आफ्ना विपिका िौगोसलक, िामाक्जक तिा 
आगियक स्रोतहरूको िूची तयाि गिी अरुलाई 

थपथटिाँग बताउन िकेमा 
 आफ्ना विपिका िौगोसलक, िामाक्जक तिा 

आगियक अवथिाको िामान्य व्याख्या गनय िकेमा  
 आफ्ना विपिका प्राकृनतक स्रोतहरूबाट गनय िककने 

अिोपाजयनका तौि तरिकाहरूका बािेमा खोजी गिी 
िामान्य खाका प्रथत त गनय िकेमा 

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

 

३ 

 

४ 
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  १ प्रादेसिक तहको िािकीय िंिचना काययप्रणाली, 
िंबबधानले प्रदान गिेक अगधकाि, ि िेवा ि बबधाको 
ब्यबथिा िंबन्धमा असिव्यतत गने ि िेवा ि बबधा 
सलने  

 प्रादेसिक तहको िािकीय िंिचनाका बािेमा 
परिचय हदन ितने 

 प्रादेसिक तहको काययहरूका बािेमा जानकािी 
िएको ि िामान्य काययप्रकक्रयाका बािेमा बताउन 
िकेमा 

 नेपालको िववधान २०७२ ले व्यवथिा गिेका प्रदेि 

ििकािका अगधकािहरू, काम कतयव्य तिा 
क्जम्मेवािीहरूको िक्षक्षप्त िूची तयाि गिी अन्य 

व्यक्ततिमक्ष जानकािी हदन िकेमा 
 प्रदेि ििकािबाट प्रदान गरिने िेवा ि ववधा 

उपयोगमा िरिक ह ने ि अन्य व्यक्ततलाई िेवा 
उपयोगका लागग असिपे्ररित गनय िकेमा 

 

 

 

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

 

 

३ 

 

 

 

 

 

४ 

  २ छिनछमेकको िहिागगतामा ननसमयत िामाक्जक तिा 
स्रोत नतिामा ककटान िएका ऐनतहासिक ि 
िाथंकृनतक िम्पदा एवम ्प्राकृनतक स्रोत िाधनको 
अवथिा  ,िमथया ि िमथया िमाधानका उपाय 
वववेचना गने 

 छिनछमेकमा िामूहहक िहिागनतामा िए गिेका 
वा ननसमयत िम्पदाहरूको िूची तयाि गनय िकेमा 

 स्रोत नतिा हेिी िामाक्जक, िाथकृनतक, प्राकृनतक 

तिा ऐनतहासिक िम्पदाहरू पहहचान गनय िकेमा 
 स्रोत नतिा हेिी नक्िामा िएका िामाक्जक, 

िाथकृनतक, प्राकृनतक तिा ऐनतहासिक 
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२ 
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िम्पदाहरूको अवथिाका बािेमा िामान्य गचत्रण 

गनय िकेमा 
 िामाक्जक, िांथकृनतक, प्राकृनतक तिा 

ऐनतहासिक िम्पदाहरूिाँग िम्बक्न्धत 

िमथयाहरू पहहचान गनय ि नतनको िमाधान गनय 
िककने उपायहरू बताउन िकेमा 

३ 

 

 

४ 

  २ प्रादेसिक तहमा उल्लेखनीय योगदान प यायएका 
ऐनतहासिक व्यक्ततत्त्व ि घटनाहरूको वववेचना गने 

 प्रदेि तहमा योगदान प याएका ऐनतहासिक 

व्यक्ततहरू पहहचान गनय िकेमा 
 प्रदेि तहमा योगदान प याएका ऐनतहासिक 

व्यक्ततहरूको योगदानको व्याख्या गनय िकेमा 
 प्रदेि तहमा योगदान प याएका ऐनतहासिक 

व्यक्ततहरूको योगदानको (िकािात्मक पक्ष, 

िामाक्जक तिा आगियक योगदान, िाथकृनतक 

योगदान तिा ऐनतहासिक योगदानहरूको) 
वववेचना गनय िकेमा 

 प्रदेि तहमा योगदान प याएका ऐनतहासिक 

व्यक्ततहरूको योगदानका बािेमा थपट धािणा 
अन्य व्यक्ततहरूलाई बताउन ि िमीक्षा गनय 
िकेमा  

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

 

 

 

४ 

  २ हाम्रा िाक्रिय वविूनतहरूले िारि ननमायणमा प यायएको 
योगदानको वववेचना गने 

 िाक्रिय वविूनतहरू अंि वमाय, पृ् वी नािायण, 
बलिर, अमिसिहं ि पािांग ल्याह्म  िेपायको 
िामान्य परिचय हदन िकेमा  
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 हाम्रा िाक्रिय वविूनतहरूले िारि ननमायण तिा 
ववकािमा प र् याएका योगदानहरूको िूची ननमायण 

गनय िकेमा 
 िाक्रिय वविूनतहरू अंि वमाय, पृ् वी नािायण, 

बलिर, अमिसिहं ि पािांग ल्याह्म  िेपायको  

योगदानहरूबािे वववेचना गनय िकेमा  
 िाक्रिय वविूनतहरूका बािेमा अन्य व्यक्तत तिा 

िम दायमा तकय िहहत व्याख्या तिा वववेचना गनय 
िकेमा 

२ 

 

 

 

 

३ 

 

 

४ 

  ३ आफ्नो िम दायमा िए गिेका मानव अगधकाि 
हनन ि िंिक्षणका घटना वववेचना गने 

 व्यक्तत तिा देि ववकािका लागग मानव अगधकाि 

ककन महत्त्वपूणय छ िनेि व्याख्या गनय िकेमा 
 आफ्ना छिनछमेक तिा िम दायमा िएका 

मानवअगधकाि हनन िएका घटनाहरू पहहचान 

गनय िकेमा 
 आफ्ना छिनछमेक तिा िम दायमा िएका 

मानवअगधकाि ििक्षणका उपायहरू खोजी गिी 
प्रथत त गनय िकेमा 

 मानवअगधकािको िही िद पयोग गनय ि िवैको 
अगधकािको ििक्षण गने काययमा िरिक ह ने ि 

अरुलाई पनन िरिक ह न ि िकक्रय गिाउन 
असिपे्ररित गनय िकेमा 

 

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

 

४ 

  ३ थिानीय िम दायका बबसिन्न जातजाती, धमय, 
िंथकृनत, िेर्षि र्षा आहदको जानकािी हदन िकेमा  

 आफ्नो थिानीय िम दायको िार्षा, सलङग, 

जातजानत, धमय, िथकृनत, विेिूर्षा आहदको 
जानकािी हदन िकेमा 

 

 

 

 

१ 
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 आफ्नो थिानीय िम दायको िामाक्जक 

िमावेसिताको बािेमा बताउन िकेमा 
 आफ्नो थिानीय िम दायमा िएका वा ह ने गिेका 

िामाक्जक वविङगनतहरू, िामाक्जक वविेद 

आहदको बािेमा िङक्षक्षप्त व्याख्या तिा वववेचना 
गनय िकेमा 

 आफ्नो थिानीय िम दायको िामाक्जक 

िमावेिीताको अवथिा गचत्रण गनय िकेमा 

२ 

 

३ 

 

 

 

 

 

४ 

  ४ ऐनतहासिक रूपले वविेदमा पारिएका ननक्श्चत 
वगयका व्यक्ततहरूको वविेद िमाधानका लागग 
व्यक्ततगत तहबाट िएको प्रयािका उदाहिणहरू 
प्रथत त गने 

 ऐनतहासिक रूपमा वविेदमा पारिएका वगयहरूको 
िूची तयाि गनय िकेमा 

 महहला, दसलत, जनजानत, अपाङगता, म क्थलम, 

खि, आयय, लगायतका व्यक्ततहरूमा ह ने गिेका 
वविेदहरू पहहचान गिी व्याख्या गनय िकेमा 

 ऐनतहासिक रूपमा ह ाँदै आएका वविेदबाट सिजयना 
िएका िमथयाहरू पहहचान गिी वववेचना गनय 
िकेमा  

 वविेदबाट सिक्जयत िमथया िमाधानका लागग 

ऐनतहासिक रूपमा ववसिन्न व्यक्ततहरूबाट िएका 
िकािात्मक उदाहिणहरू प्रथत त गनय िकेमा 

 

 

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

 

३ 

 

 

 

४ 

  ५ छिनछमेकीले गने काम पेिा तिा ब्यबिायको 
बबबिण तयाि गने ि त्यिले िमाजमा प यायएको 
योगदानको  
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 छिनछमेकीले गने काम पेिा तिा 
ब्यबिायको पहहचान गिी नतनको 
बबबिण तयाि गने  

 आफ्नो छिनछमेकीले गने काम पेिा 
तिा ब्यबिायबाट िमाजमा के कथता 
योगदान प ग्न ितछन िनी बताउन 
िकेमा  

 आफ्नो छिनछमेकीमा ह ने गिेका काम 
पेिा तिा ब्यबिायबीच सिन्नता 
देखाउन ि अन्य व्यक्ततको पेिा िंग 
त लना गनय िकेमा  

 आफ्नो छिनछमेकीमा ह ने गिेका 
काम, पेिा तिा ब्यबिायबाट 
िमाजमा पिेको िकािात्मक प्रिाव 
ववश्लेर्षण गनय िकेमा  

 

१ 

 

 

 

२ 

 

 

 

 

३ 

 

 

 

 

 

४ 

  ५ िमाजमा आम्दानीको उपयोग कििी िएको छ 
ववश्लेर्षण गने ि िाियक उपयोगका लागग गरिने 
प्रयािमा िरिक ह ने 

 िमाजमा के कथता आम्दानीका स्रोतहरू छन ्
िनेि पहहचान गिी िूची ननमायण गनय िकेमा 

 िमाजमा ह ने गिेका आम्दानीहरू के कििी 
प्रयोग ह ने गिेको छ िन्ने अवथिा खोजी 
िमूहिमक्ष प्रथत त गनय िकेमा 

 िमाजमा ह ने आम्दानीको िकािात्मक 
पक्षहरूको तकय पूणय व्याख्या ि ववश्लेर्षण गनय 
िकेमा 

 िमाजमा िएका आम्दानीलाई िही 
िद पयोगका लागग आरू्ले खेल्न ितने िूसमका 
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२ 

 

 

३ 
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यककन गिी प्रथत त गनय िकेमा  ि आर्ैँ  िरिक 
िएमा 

  ५ आरू् ि परिवािलाई उपयोगी पेिा वा व्यविाय 
छनोट गिी औगचत्य प्रथत नत गने 

 पेिा तिा व्यविाय छनोटका आधािहरू बताउन 
िकेमा 

 आर्  ि आफ्नो परिवािले अपनाएको पेिा ि 
उतत पेिा छनोट गन यका आधािहरु पहहचान 
गिी प्रश्त त गनय िकेमा  

 आफ्नो घि परिवाि तिा छिनछमेकमा 
अपनाएका अन्य पेिाको िवल ि दबूयल पक्षहरू 
पहहचान गनय िकेमा 

 आफ्नो घि परिवाि तिा छिनछमेकमा 
अपनाएका ब्यबिायको औगचत्य िहहत 
ववश्लेर्षण िहहत प्रथत त गनय िकेमा  

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

४ 

  ५ पहहचान गिी छानेको व्यविानयक वा पेिागत 
सिपको दक्षता प्रदियन गने 

 आरू्ले छनोट गिेको पेिा ि त्यिका लागग 
आवश्यक सिप बताउन िकेमा 

 आरू्ले छनोट गिेको पेिाको औगचत्य बताउन 
िकेमा 

 आरू्ले छनोट गिेको पेिाका िकािात्मक ि 
नकािात्मक पक्षहरू तकय पूणय ववश्लेर्षण गनय 
िकेमा 

 आर् िाँग िएको वा प्राप्त गिेका पेिागत सिप 
प्रयोग गिी पेिामा िरिक ह न िकेमा tyf a}s 

ef}r/ , ATM interest rate, percentage को 
व्यबहािमा लाग  गनय िकेमा 
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२ 

 

३ 

 

 

 

४ 

  ५ आरू्ले गनय चाहेको पेिा वा व्यविायमा उपयोग 
ह ने ननक्श्चत ववगध ि प्रववगधको पहहचान गिी 
त्यिको प थट्याइाँ गने 
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 आरू्ले गनय चाहेको पेिा गदाय आवश्यक 
सिपहरूको िूची तयाि गिी बताउन िकेमा 

 आरू्ले गनय चाहेको पेिाका लागग आवश्यक 
ववगध तिा प्रकक्रयाका बािेमा जानकािी हदन 
िकेमा 

 आरू्ले गनय चाहेको पेिाका लागग आवश्यक 
ववगध तिा प्रकक्रया ि प्रववगधका बािेमा जानकािी 
हदन िकेमा 

 आरू्ले गनय चाहेको पेिामा के कथता प्रववगध 
प्रयोग गिी पेिालाई व्यवक्थित गनय िककन्छ 
िनेि प्रथत त गनय िकेमा 

१ 

 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

४ 

  ६ िामाक्जक न्याय प्रवद्यधनमा िकक्रय थिानीय 
व्यक्तत वा िंथिाका प्रयािहरू उल्लेख गिेमा 
 िामाक्जक न्यायको अिय बताउन िकेमा 
 थिानीय थतिमा िामाक्जक न्याय प्रवद्यधनमा 

िंलग्न व्यक्तत तिा िंथिाहरूको िूची ननमायण 
गिेमा 

 थिानीय थतिमा िामाक्जक न्याय प्रवद्यधनमा 
िंलग्न व्यक्तत तिा िंथिाहरूले गिेका 
काययहरूको िूची ननमायण गिेमा 

 थिानीय थतिमा िामाक्जक न्याय प्रवद्यधनमा 
िंलग्न व्यक्तत तिा िंथिाहरूले गिेका 
काययहरूको िमीक्षात्मक प्रथत नत गिेमा 

 

१ 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

४ 

  ६ प्रान्तीय तहका िामाक्जक आन्दोलनका 
असियन्ताहरू ि उनीहरूको िामाक्जक 
न्यायिम्बन्धी काययहरू उल्लेख गिेमा 
 िामाक्जक आन्दोलनको अिय बताउन िकेमा 
 प्रान्तीय तहमा िामाक्जक आन्दोलनमा िंलग्न 

व्यक्ततहरूको िूची ननमायण गिेमा 

 

 

१ 

 

२ 

 

 



 

~ 100 ~ 
 

 प्रान्तीय तहमा िामाक्जक आन्दोलनका 
असियन्ताहरूले न्याय प्रवद्यधनका लागग गिेका 
काययहरूको िूची ननमायण गिेमा 

 प्रान्तीय तहमा िामाक्जक आन्दोलनका 
असियन्ताहरूले न्याय प्रवद्यधनका लागग गिेका 
काययहरूको िमीक्षात्मक प्रथत नत गिेमा 

३ 

 

 

 

४ 

  ७ िामाक्जक िद्िाव प्रवद्यधन गने उपायहरू प्रथत त 
गने 

 िामाक्जक िद्िावको अिय बताएमा 
 िामाक्जक िद्िावको वतयमान अवथिा वणयन 

गिेमा 
 िामाक्जक िद्िाव प्रवद्यधनका उपायहरूको 

िूची ननमायण गिेमा 
 िामाक्जक िद्िाव प्रवद्यधनका उपायहरूको 

प्रथत नत गिेमा 

 

१ 

 

२ 

 

३ 

४ 

  ७ िामाक्जक िद्िाव प्रवद्यधनका उपायहरू लाग  गने 
कायययोजना ननमायणमा िंलग्न ह ने 

 िामाक्जक िद्िावमा देखखएका िमथयाहरूको 
खोजी गिेमा 

 िामाक्जक िद्िाव प्रवद्यधनमा िहेका 
िमथयाहरूको िमाधानका उपायहरूको िूची 
ननमायण गिेमा 

 िामाक्जक िद्िाव प्रवद्यधनका उपायहरूलाई 
कायायन्वयन गने ववगध उल्लेख गिेमा 

 िामाक्जक िद्िाव प्रवद्यधनका लागग 
कायययोजना ननमायण काययमा िंलग्न िएमा 

 

 

१ 

 

२ 

 

३ 

 

४ 

 

 

 

 

 

  बबसिन्न कािणले िमाजमा अन िव गरिएका 
तनावपूणय घटनाहरुका िम्बन्धमा तकय  पूणय प्रथत नत 
गनय 

 िमाजमा अन िव गरिएका तनावपूणय 
घटनाहरुको उदाहिण हदएमा  

 

 

 

१ 
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 िमाजमा अन िव गरिएका तनावपूणय 
घटनाहरुको कािण पहहचान गिेमा  

 िमाजमा अन िव गरिएका तनावपूणय 
घटनाहरुको कािण पहहचान गरि 
ब्यबथिापनका उपायहरुको अवलम्बन 
गिेमा  

 िमाजमा अन िव गरिएका तनावपूणय 
घटनाहरुको िम्बन्धमा तकय पूणय प्रथत नत 
गिेमा  

 

 

२ 

 

 

 

३ 

 

४ 
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तह २ स्वस्थ जीवनशैली ि िजृनात्मक कला 

२३  १ 

 

थवच्छ एवम ्िन्त सलत िोजन, िािीरिक व्यायाम 
ि योगाभ्याि गने 

 थवच्छ एवम ्िन्त सलत िोजनको महत्त्व बताउन 
िकेमा 

 थवच्छ एवम ् िन्त सलत िोजनको अिावमा ह ने 
क पोर्षण ि यिका अिि उल्लेख गिेमा 

 िािीरिक व्यायाम ि योगाभ्याि गनय िकेमा 
 दैननक जीवनमा थवच्छ एवम ्िन्त सलत िोजनको 

उपयोग गने ि िािीरिक व्यायाम तिा योगाभ्याि 
गनय िकेमा 

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

३ 

 

४ 

२४ १ 

 

ववसिन्न िोगहरूको वगीकिण गने, बचाउका 
उपाय ि उपचािका िम्बन्धमा व्यतत गने 

 माननिमा लाग्ने िोगहरूको िूची तयाि पानय िकेमा 
 माननिमा लाग्ने िोगहरूलाई िने ि निनेका 

आधािमा वगीकिण गनय िकेमा 
 िने ि निने िोगबाट बच्ने उपायहरू उल्लेख गनय 

िकेमा 
 िोगहरूको वगीकिण गने, बचाउका उपाय ि 

उपचािका िम्बन्धमा ब्यतत गनय िकेमा 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

३ 

 

४ 

२५ १ ववपद् जोखखम न्य नीकिण तिा व्यक्ततगत, 
पारिवारिक एवम ्िामाक्जक ि िक्षाका उपायहरू 
पहहचान गिी अवलम्बन गने 

 ववपद् जोखखम तिा न्य नीकिणका उपायहरू बताउन 
िकेमा 

 

 

 

 

 

१ 
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 ववपद् जोखखमको अवथिामा व्यक्ततगत, 
पारिवारिक एवम ् िामाक्जक ि िक्षाका उपायहरू 
व्यतत गनय िकेमा 

 ववपद् जोखखम न्य नीकिण तिा व्यक्ततगत, 
पारिवारिक एवम ् िामाक्जक ि िक्षाका उपायहरू 
पहहचान गिी अवलम्बन गनय िकेमा 

 ववपद् जोखखम न्यूनीकिण तिा व्यक्ततगत, 
पारिवारिक एवम ् िामाक्जक ि िक्षाका उपायहरू 
पहहचान गिी िािीहरूलाई सिकाउन िकेमा 

२ 

 

 

 

 

 

 

३ 

 

 

४ 

  २ विपिका वथत  घटना ि अन िवलाई गचत्रकला ि 
हथतकला ननमायण तिा प्रथत त गनय ।  

 ववसिन्न ज्यासमनतय आकािका वथत हरुको गचत्र 
कोनय िकेमा ।  

 अवलोकन गिेका वथत हरुको गचत्र कोनय ि िङ िनय  

 कागज, माटो ि सिन्काको प्रयोग गिी क नै 
वथत को नम ना ननमायण गनय िकेमा ।  

 थिाननय िामग्रीहरुको प्रयोग गिी दैननक 
उपयोगका वथत हरु ननमायण गनय िकेमा ।  

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

३ 

 

४ 

  ३ थिानीय वाद्यवादनका िाधनकहरु प्रयोग गिी 
थवतन्त्र रुपमा हाउिाउ िहहत गायन ि नतृ्य गनय 

 थिानीय वाद्यवादनका िाधनहरुको पहहचान गिी 
प्रयोग गनय िकेमा ।  

 थिानीय वाद्यवादनका िाधनहरुलाई लय समलाई 
बजाउन िकेमा ।  

 थिानीय वाद्यवादनका िाधनहरु बजाई गायन 
िमेत गनय िकेमा ।  

 थिानीय वाद्यवादनका िाधनहरु बजाई गायन ि 
नतृ्य िमेत गिेन िकेमा।  

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

३ 

 

४ 
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तहः ३ भाषा ि िंचाि 

क्र.ि. 
सिकाइ 
क्षेत्र 

िक्षमता सिकाइ उपलक्ब्ध एवम ्मूल्याङकनका आधाि 

१ १. 
िार्षा ि 
िंचाि 

 

१  

    

 

मौखखक एवम ्सलखखत रूपमा असिव्यतत ववचाि 
ब झी िभ्य तविले प्रश्नोत्ति तिा वादवववाद गनय 
 मौखखक एवम ् सलखखत रूपमा असिव्यतत 

ववचाि ब झमेा 
 मौखखक एवम ् सलखखत रूपमा असिव्यतत 

ववचाि ब झी िािीलाई बताएमा 
 मौखखक एवम ् सलखखत रूपमा असिव्यतत 

ववचाि ब झी त्यिका िम्बन्धमा प्रश्न गिेमा 
 मौखखक एवम ् सलखखत रूपमा असिव्यतत 

ववचाि ब झी िभ्य तविले प्रश्नोत्ति तिा 
वादवववाद गिेमा 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

४ 

२ १   

    

 

हाउिाउ, िब्दिहहत इिािा वा ध्वनन, िािीरिक 
अङगको चाल आहद िङकेत मागि उपय तत 
िमीक्षात्मक हटप्पखणिहहत प्रनतकक्रया हदन 

 हाउिाउ, िब्दिहहत इिािा वा ध्वनन, 
िािीरिक अङगको चाल आहद िङकेत ब झमेा 

 हाउिाउ, िब्दिहहत इिािा वा ध्वनन, 
िािीरिक अङगको चाल आहद िङकेतअन िाि 
ििीिका अङग चलाउन िकेमा 

 हाउिाउ, िब्दिहहत इिािा वा ध्वनन, 
िािीरिक अङगको चाल आहद िङकेतमा 
आधारित िई हटप्पणी गनय िकेमा 

 हाउिाउ, िब्दिहहत इिािा वा ध्वनन, 
िािीरिक अङगको चाल आहद िङकेत ब झिे 

 

 

 

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

४ 
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िमीक्षात्मक हटप्पणीिहहत आफ्ना ववचाि 
व्यतत गनय िकेमा 

३ १    

    

 

आत्मववश्वािका िाि सिरट, िङगक्षक्षप्त ि 
थवािाववक रूपमा ववचाि व्यतत गनय  
 आफ्नो ववचाि ि द्ध ि सिरट रूपमा बताउन 

िकेमा 
 सिरट, िङक्षक्षप्त ि थवािाववक रूपमा आफ्ना 

ववचाि व्यतत गनय िकेमा  
 आत्मववश्वािका िाि आफ्नो ववचाि ि द्ध, 

सिरट ि िङगक्षक्षप्त तविले सलखखत ि 
मौखखक रूपमा असिव्यतत गनय िकेमा 

 आफ्नो ववचाि ि द्ध, सिरट ि िङगक्षक्षप्त 
रूपमा बताउन िािीलाई िहयोग गनय िकेमा 

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

४ 

४ १  

    

 

ििल िार्षामा लेखखएका िामग्री ि द्धिाँग 
उपय तत गनतमा पढ्ने ि तकय िङगत रूपमा 
प्रथत त गनय 
 ििल िार्षामा लेखखएका िामग्री ि द्धिाँग 

उपय तत गनतमा पढ्न िकेमा 
 ििल िार्षामा लेखखएका िामग्री ि द्धिाँग 

गनत यनत समलाएि पढ्न िकेमा 
 ििल िार्षामा लेखखएका िामग्री ि द्धिाँग 

उपय तत गनतमा पढ्ने ि अिय बोध गनय 
िकेमा 

 ििल िार्षामा लेखखएका िामग्री ि द्धिाँग 
उपय तत गनतमा पढी त्यिको िाि तकय  
िङगत रूपमा व्यतत गनय िकेमा]  

 

 

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

४ 



 

~ 106 ~ 
 

५ १ 

    

 

आफ्ना ववचाि ि द्धिाँग अन च्छेदमा लेखी व्यतत 
गने ि दैननक व्यवहारिक जीवनमा प्रयोग ह ने 
ननवेदन, बैङक िौचि, जन्मदताय, मतृ्य दताय, 
वववाह दताय ि बिाइाँििाइको दताय र्ािाम 
िाधािण कागजपत्र सलखखत रूपमा तयाि गनय 
 आफ्ना ववचाि ि द्धिाँग एक अन च्छेदमा लेख्न 

िकेमा  
 आफ्ना ववचाि ि द्धिाँग िङगहठत रूपमा 

अन च्छेदमा लेख्न िकेमा  

 दैननक व्यवहारिक जीवनमा प्रयोग ह ने 
ननवेदन, बैङक िौचि, जन्मदताय, मतृ्य दताय, 
वववाह दताय ि बिाइ ििाइको दताय र्ािाम 
जथता िाधािण कागजपत्रका िम्बन्धमा 
जानकािी सलन हदन िकेमा  

 दैननक व्यवहारिक जीवनमा प्रयोग ह ने 
ननवेदन, बैङक िौचि, जन्मदताय, मतृ्य दताय, 
वववाह दताय ि बिाइ ििाइको दताय र्ािाम 
िाधािण कागजपत्र सलखखत रूपमा तयाि गनय 
िकेमा  

 

 

 

 

 

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

 

 

३ 

 

 

 

 

४ 

६ िावर्षक 
प्रकाययको 
उपयोग 
तिा 
अन्तकक्रय या 

मौखखक ननदेिन ि उद्घोर्ष गिेका िूचना ब झिे 
कायय गनय 
 ववसिन्न माध्यमबाट व्यतत मौखखक ननदेिन 

ब झमेा 
 ववसिन्न माध्यमबाट व्यतत मौखखक ननदेिन 

ब झिे कायय गनय िकेमा  
 मौखखक ननदेिन ि उद् घोर्ष गिेका िूचना 

ब झ्न िकेमा 

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

३ 
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 मौखखक ननदेिन ि उद् घोर्ष गिेका िूचना 
ब झिे िोअन िाि कायय गनय िकेमा 

४ 

७ िावर्षक 
प्रकाययको 
उपयोग 
तिा 
अन्तकक्रय या 

दैननक कक्रयाकलापिम्बन्धी िाधािण िंवाद गनय 
 तोककएको व्यक्ततिाँग िंवाद गिेमा  

 तोककएको व्यक्ततिाँग ननधायरित ववर्षयमा 
िंवाद गिेमा  

 तोककएको व्यक्ततिाँग िामान्य िब्द प्रयोग 
गिी िािी वा िमूहमा िंवाद गनय िकेमा 

 अन िव तिा तोककएको व्यक्ततिाँग आधारित 

ववर्षायवथत मा िन्दिय ि परिवेि समलाएि 
िंवाद गिेमा 
 

 

 

१ 

२ 

 

३ 

 

 

४ 

८ २ आफ्ना अन िव ि ववचािलाई सलखखत रूपमा 
प्रथत त गनय 
 छोटो अन च्छेद पढेि अिय लेखेमा 
 छोटो अन च्छेद पढेि आफ्नो िार्षामा लेख्न 

िकेमा 
 क नै व्यवहारिक ववर्षयमा आफ्ना ववचाि लेख्न 

िकेमा  
 क नै िीर्षयकमा आफ्ना ववचाि अन च्छेदमा 

लेखेि व्यतत गनय िकेमा 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

३ 

 

४ 
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तह ३ ववज्ञान प्रववचि ि वाताविण 

क्र.ि. 
सिकाइ 
क्षेत्र 

िक्षमता सिकाइ उपलक्ब्ध एवम ्मूल्याङकनका आधाि 

९  िूचना तिा 
िञ्चाि 
प्रववगधको 
दैननक 
जीवनमा 
उपयोग  

 

िूचना तिा िञ्चाि प्रववगधका िाधन ि 
नतनको उपयोगगता िम्बन्धमा त लनात्मक 
रूपमा प्रथत त गने 

 िूचना तिा िञ्चाि प्रववगधका िाधनको 
नाम ि नतनको महत्व िङक्षेपमा बताउन 
िकेमा  

 िूचना तिा िञ्चाि प्रववगधिाँग िम्बक्न्धत 
कायय गदाय क न काययको लागग क न िाधनको 
उपयोग गने िनेि  छ ट्याउन िकेमा 

 िूचना तिा िञ्चाि प्रववगधका िाधनको 
प्रयोग गनय िकेमा ।  

 िूचना तिा िञ्चाि प्रववगधका िाधनको 
प्रयोग गिी  ि चना तिा जानकािीहरु 
िम्पे्रर्षण गनय िकेमा ।  

 

 

 

 

 

१ 

 

 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

४ 

१० िूचना तिा 
िञ्चाि 
प्रववगधको 
दैननक 
जीवनमा 
उपयोग  

 

आध ननक िञ्चाि माध्यम (मोबाइल, थमाटय 
र्ोन वा ट्याबलेट ि कम्प्य टि) लाई 
आवश्यकता अन िाि प्रयोग गने   

 मोबाइल, थमाटय र्ोन वा ट्याबलेट ि 
कम्प्य टि गचन्न तिा परिचय हदन िकेमा  

 मोबाइल, थमाटय र्ोन वा ट्याबलेट ि 
कम्प्य टि प्रयोग गनय ितने  

 मोबाइल, थमाटय र्ोन वा ट्याबलेट ि 
कम्प्य टिलाई उपयोग गिी सिकाई िामग्री 
आदान प्रदान गनय िकेमा ।   
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 मोबाइल, थमाटय र्ोन वा ट्याबलेट ि 
कम्प्य टिलाई आवश्यकता अन िाि उपयोग 
गिी सिकाई िामग्री खोज तिा ननमायणमा 
अरुलाई िहयोग गनय िकेमा ।   

४ 

४३ हदगो 
ववकािका 
लागग 
प्राकृनतक 
स्रोत 
िाधनको 
िंिक्षण ि 
िंवधयन  

 

जलवाय  परिवतयनको अिि ि नतनको 
न्य नीकिणका उपायहरू अबलम्बन गने 

 मौिम ि जलवाय  परिवतयनको परिचय 
हदएमा 

 मौिम ि जलवाय  परिवतयनका परिचय हददै 
यिका कािणहरू उल्लेख गिेमा 

 जलवाय  परिवतयनका परिचय हददै यिका 
कािण ि अििहरू उल्लेख गिेमा 

 जलवाय  परिवतयनका कािण ि अििहरू 
उल्लेख गदै यिका न्य नीकिणका उपायहरु 
उल्लेख गिेमा 

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

४ 

४४ हदगो 
ववकािका 
लागग 
प्राकृनतक 
स्रोत 
िाधनको 
िंिक्षण ि 
िंवधयन  

 

प्राकृनतक स्रोत िाधनको िंिक्षण ि िंवधयनका 
उपाय अवलम्बन गने 

 प्राकृनतक स्रोत िाधनको परिचय ि महत्त्व 
उल्लेख गिेमा 

 प्राकृनतक स्रोत िाधनको परिचय, महत्त्व ि 
उपयोग गने तरिका उल्लेख गिेमा 

 थिानीय प्राकृनतक स्रोत िाधनको िम गचत 
उपयोगका उपायहरु बताउन िकेमा  

 थिानीय प्राकृनतक स्रोत िाधनको िम गचत 
उपयोग, िंिक्षण ि िंवधयनका उपायहरु 
बताउन तिा अवलम्बन गनय िकेमा ।  
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तह ३ व्यवहारिक िमस्या िमािान 

२५  १ ििल िेखा, बक्र िेखा, लम्ब ि िमानान्ति िेखा  
ि कोण (300, 450, 600, 900) कम्पाि प्रयोग गिेि 
ि िबै खाले  1800 िम्मका कोणहरू चााँदको प्रयोग 
गिी खखच्न ि बह ि जको वगीकिण गनय  

 िाधन प्रयोग नगिी नै कोणको आकाि 
बनाएमा   

 रुलि वा प्रोटेतटिको प्रयोग गिी हदइएको कोण 
कापीमा बनाउन ि क नै बह ि जको उदाहिण 
पहहचान गनय िकेमा  

 कम्पािको प्रयोग गिी 300, 450, 600, 900 मध्ये 
क नै एक कोण िचना गनय, लम्ब िेखा ि 
िमानान्ति िेखा पहहचान गनय तिा हदइएको 
अननयसमत बह ि जको आकाि बनाउन िकेमा  

 कम्पािको प्रयोग गिी 300, 450, 600, 900 का 
िबै कोणहरू ि ननयसमत बह ि जको िचना गनय 
िकेमा  
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२ 

 

 

 

३ 

 

 

 

 

 

४ 

२६ १ दैननक जीवनमा प्रयोगमा आएका िङख्याहरूको 
प्रकाि (रुढ ि िंय तत िङख्या), िङख्याको 
खक्ण्िकिण, ल.ि. ि म.ि., सिन्न, दिमलब ि 
प्रनतितको पहहचान गिी त्यििाँग िम्बक्न्धत 
िमथयाहरूको हल गनय 
 रुढ ि िय तत िङख्या पहहचान गनय िकेमा  

 खण्िीकिणबाट िङख्या बनाउन तिा सिन्न ि 
दिमलब िङख्या पहहचान गनय िकेमा  

 १०० िन्दा म नीका िङख्याको खण्िीकिण गिी 
ल.ि. ि म.ि ननकाल्न, सिन्नलाई प्रनतितमा ि 
प्रनतितलाई सिन्नमा रुपान्तिण गनय िकेमा 
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 रुढ ि िंय तत िङख्याको पहहचान गनय तिा 
िङख्याको खण्िीकिण, ल.ि. ि म.ि., सिन्न, 

दिमलब ि प्रनतितको पहहचान गिी त्यििाँग 
िम्बक्न्धत व्यवहारिक िमथयाहरूको हल गनय 
िकेमा 

 

 

४ 

   टेिलेिन, ननदेिाङक ि थिानान्तिणको परिचय 
हदन 

 टेिलेिन, ननदेिाङक ि थिानान्तिणमध्ये क नै 
एकको उदाहिण हदन िकेमा  

 टेिलेिन, ननदेिाङक ि थिानान्तिणमध्ये क नै 
द ईको उदाहिण हदन िकेमा  

 टेिलेिन, ननदेिाङक ि थिानान्तिण हिेकको 
परिचय हदन िकेमा  

टेिलेिन, ननदेिाङक ि थिानान्तिण हिेकको 
उदाहिण िहहत परिचय हदन िकेमा  

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

३ 

 

४ 

   आयताकाि वथत को परिसमनत, क्षेत्रर्ल ि 
आयतन गणना गनय 
 आयताकाि वथत को परिसमनत, क्षेत्रर्ल ि 

आयतनको अवधािणा व्यतत गनय िकेमा 
 त लना गनय िकेमा  

 िूत्र प्रयोग गिेि पत्ता लगाउन िकेमा 
 परिसमनत, क्षेत्रर्ल ि आयतनका व्यवहारिक 

िमथयाहरू िमाधान गनय िकेमा  

 

 

 

१ 

 

 

२ 

३ 

४ 
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   तासलका, ग्रार् गचत्र हेिी िूचना सलन, हदन, 
त लना गनय ि व्यवहािमा प्रयोग गनय तिा 
व्यक्ततगत शे्रणीको मध्यक ि मक्ध्यका ननकाल्न 

 तासलका पढी िूचना सलन हदन िकेमा  

 थतम्ि गचत्र, वतृ्तगचत्र ि िेखागचत्रबाट िूचना 
सलन हदन िकेमा 

 थतम्ि गचत्र, वतृ्तगचत्र ि िेखागचत्रबाट िूचना 
सलन, हदन तिा व्यक्ततगत शे्रणीको मध्यक 
ि मक्ध्यका मध्ये क नै एउटा पत्ता लगाउन 
िकेमा 

 थतम्ि गचत्र, वतृ्तगचत्र ि िेखागचत्रबाट िूचना 
सलन तिा व्यक्ततगत शे्रणीको मध्यक ि 
मक्ध्यका द बै पत्ता लगाउन िकेमा 

 

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

 

४ 

 

 
  बबजीय पद ि असिव्यञ्जकको परिचय हदई 

ििलीकिण गनय तिा एक चलय तत िेखखय 
िमीकिणको हल गनय । 
 कोठा िङकेतको प्रयोग गिी नहदएको िूचना 

पत्ता लगाउन िकेमा 
 बबजीय पद ि असिव्यञ्जकको परिचय हदन 

िकेमा  

 बबजीय असिव्यञ्जकको ि एक चलय तत 
ििल िेखीय िसमकिणको हल गनय िकेमा 

 एक चलय तत िेखीय िमीकिणको हल गिी 
रूजू िमेत गनय िकेमा  
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तह ३ िामाब्जक व्यवहाि ि मूल्य मान्यता 

  १ उपय तत नतिाको प्रयोग गिी िङघीय ि िाकय  क्षेत्रको 
अवक्थिनत पहहचान गिी िौगोसलक, िामाक्जक, 

िावर्षक, आगियक, िािकीय ि िांथकृनतक पक्षको 
परिचय हदने  

 नतिामा नेपाल, िायकय  क्षेत्र ि िात महादेिहरूको 
अवक्थिनत पहहचान गिेमा 

 नतिाको प्रयोग गिी नेपाल, िायकय  क्षेत्र ि िात 

महादेिहरूको िौगोसलक, िामाक्जक, िावर्षक, 

आगियक, िािकीय ि िांथकृनतक पक्षको परिचय 

हदएमा 
 नतिाको प्रयोग गिी नेपाल, िायकय  क्षेत्र ि िात 

महादेिहरूको िौगोसलक, िामाक्जक, िावर्षक, 

आगियक, िािकीय ि िांथकृनतक त्यहरू 

देखाएमा 
 नतिाको प्रयोग गिी नेपाल, िायकय  क्षेत्र ि िात 

महादेिहरूको अवक्थिनत पहहचान गिी 
िौगोसलक, िामाक्जक, िावर्षक, आगियक, 

िािकीय ि िांथकृनतक पक्षको बािेमा अरुलाई 

बताएमा 
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४ 

  १ स्रोतिाधनको िमान पानतक बााँिर्ााँि गनयका लागग 

अपनाउन पने उपायहरू ि िमाजमा देखा पिेका 
क िीनत एवम ्ववकृनतलाई हटाउनका लागग वहि पैिवी 
गने  

 स्रोतिाधनको िमान पानतक बााँिर्ााँिका 
उपायहरूको िूची बनाएमा  

 

 

 

 

 

 

 

१ 
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 स्रोतिाधनको िमान पानतक बााँिर्ााँिका 
उपायहरूको तिा िमाजमा देखापिेका क िीनत 

एवम ्ववकृनतको िूची तयाि गिेमा  
 स्रोतिाधनको िमान पानतक बााँिर्ााँि गनयका 

लागग अपनाउन पने उपायहरू ि िमाजमा 
देखापिेका क िीनत एवम ् ववकृनतलाई हटाउने 

उपायहरूको िूची बनाएमा 
 स्रोतिाधनको िमान पानतक बााँिर्ााँि गनयका 

लागग अपनाउन पने उपायहरू ि िमाजमा 
देखापिेका क िीती एवम ् ववकृनतलाइ हटाउनका 
लागग वहि पैिवी गिेमा 

 

२ 

 

 

 

३ 

 

 

 

 

४ 

 

 

 

 १ नेपाल ि िाकय थतिमा उपलव्ध स्रोतिाधन, हावापानी, 
िूपरिवेि िमेतका आधािमा आगियक िम्िावनाहरू 

पहहचान गने ि आफ्नो थिानीय ि प्रादेसिक 

परिवेििाँग त लना गने  

 नेपालमा उपलव्ध स्रोतिाधन, हावापानी, 
िूपरिवेि िमेतका आधािमा आगियक 

िम्िावनाहरू पहहचान गिेमा 
 नेपाल ि िाकय थतिमा उपलव्ध स्रोतिाधन, 

हावापानी, िूपरिवेि िमेतका आधािमा आगियक 

िम्िावनाहरू पहहचान गिेमा  
 नेपाल ि िाकय थतिमा उपलव्ध स्रोतिाधन, 

हावापानी, िूपरिवेि िमेतका आधािमा आगियक 

िम्िावनाहरू पहहचान गिेमा ि आफ्नो थिानीय 

ि प्रादेसिक परिवेििाँग त लना गिेमा 
 नेपाल ि िाकय थतिमा उपलव्ध स्रोतिाधन, 

हावापानी, िूपरिवेि िमेतका आधािमा आगियक 

िम्िावनाहरू पहहचान गिेमा ि आफ्नो थिानीय 
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ि प्रादेसिक परिवेििाँग त लना गिी अरुलाई 

बताएमा 
  १ नेपालको िािकीय िंिचना, कायय प्रणाली, िंववधानले 

प्रदान गिेका अगधकाि ि िेवा ि ववधाको व्यवथिा 
िम्बन्धमा परिगचत िई असिव्यतत गने ि िेवा 
ि ववधा सलने  

 नेपालको िािकीय िंिचना, कायय प्रणाली, 
िंववधानले प्रदान गिेका अगधकाि ि िेवा 
ि ववधाको व्यवथिाका बािेमा जानकािी सलएमा  

 नेपालको िािकीय िंिचना, कायय प्रणाली, 
िंववधानले प्रदान गिेका अगधकाि ि िेवा 
ि ववधाका बािेमा बताएमा 

 नेपालको िािकीय िंिचना, कायय प्रणाली, 
िंववधानले प्रदान गिेका अगधकाि ि िेवा 
ि ववधाको व्यवथिा िम्बन्धमा परिगचत िई 

िेवा ि ववधा सलएमा 
 नेपालको िािकीय िंिचना, कायय प्रणाली, 

िंववधानले प्रदान गिेका अगधकाि ि िेवा 
ि ववधाको व्यवथिा िम्बन्धमा परिगचत िई 

िेवा ि ववधा सलन अरुलाई िहयोग गिेमा 
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  २ आफ्ना िम दायका ऐनतहासिक, आध ननक, प्राकृनतक 

स्रोत-िाधन तिा िांथकृनतक िम्पदा ममयत िम्िाि ि 

िंिक्षणिम्बन्धी काययकलापमा िकक्रय ह ने  

 आफ्ना िम दायका ऐनतहासिक, आध ननक, 

प्राकृनतक स्रोत-िाधन तिा िांथकृनतक 

िम्पदाहरूका बािेमा बताएमा  
 आफ्ना िम दायका ऐनतहासिक, आध ननक, 

प्राकृनतक स्रोत-िाधन तिा िांथकृनतक 
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िम्पदाहरूको ममयत िम्िाि ि िंिक्षणका लागग 

अपनाउन िककने कक्रयाकलापहरूको िूची 
बनाएमा  

 आफ्ना िम दायका ऐनतहासिक, आध ननक, 

प्राकृनतक स्रोत-िाधन तिा िांथकृनतक िम्पदा 
ममयत िम्िाि ि िंिक्षणिम्बन्धी काययकलापमा 
िहिागी िएमा 

 आफ्ना िम दायका ऐनतहासिक, आध ननक, 

प्राकृनतक स्रोत-िाधन तिा िांथकृनतक िम्पदा 
ममयत िम्िाि ि िंिक्षणिम्बन्धी काययकलापमा 
िहिागी ह न अरुलाई पे्ररित गिेमा 

 

 

 

 

 

 

३ 

 

 

 

 

४ 

  २ िाक्रिय थतिमा उल्लेखनीय योगदान प िय्ाएका 
ऐनतहासिक व्यक्ततत्व ि घटनाहरूको वववेचना गने  

 प्राचीन, मध्यकालीन ि आध ननक नेपालको वणयन 
गिेमा  ि िाक्रिय थतिमा उल्लेखनीय योगदान 

प िय्ाएका ऐनतहासिक व्यक्ततत्व ि घटनाहरू 

िन्न िकेमा  
 प्राचीन, मध्यकालीन ि आध ननक नेपालको वणयन 

गिेमा  ि िाक्रिय थतिमा उल्लेखनीय योगदान 

प िय्ाएका ऐनतहासिक व्यक्ततत्व ि घटनाहरूको 
िूची बनाएमा  

 प्राचीन, मध्यकालीन ि आध ननक नेपालको 
विण्न गिेमा ि िाक्रिय थतिमा उल्लेखनीय 

योगदान प िय्ाएका ऐनतहासिक व्यक्ततत्व ि 

घटनाहरूको वववेचना गिेमा 
 प्राचीन, मध्यकालीन ि आध ननक नेपालको वणयन 

गिेमा  ि िाक्रिय थतिमा उल्लेखनीय योगदान 

 

 

 

१ 

 

 

 

 

 

२ 

 

 

 

 

३ 

 

 

 

 

४ 



 

~ 117 ~ 
 

प िय्ाएका ऐनतहासिक व्यक्ततत्व ि घटनाहरू ि 

त्यिले पािेको प्रिाव ववश्लेर्षण गिेमा 
  २ हाम्रा िाक्रिय वविूनतहरूले िाक्रिय ननमायणमा 

प िय्ाएको योगदानहरूको त लनात्मक वववेचना गने  

 हाम्रा िाक्रिय वविूनतहरूको िूची बनाएमा  
 हाम्रा िाक्रिय वविूनतहरूको िूची बनाउने ि 

उनीहरूले प िय्ाएको योगदानको िूची बनाएमा 
 हाम्रा िाक्रिय वविूनतहरूले प िय्ाएको योगदानको 

िूची बनाएमा 
 हाम्रा िाक्रिय वविूनतहरूले प िय्ाएको योगदानको 

वववेचना गिेमा 
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  ३ मानवअगधकाि िंिक्षण ि िंवधयन गनय िारिले गिेका 
प्रनतबद्धता असिव्यतत गने ि यििम्बन्धी िाक्रिय 

प्रावधानको िामान्य वववेचना गने  

 मानवअगधकाि िंिक्षण ि िंवधयन गनय िारिले 

गिेका प्रनतबद्धताहरू बताएमा 
 मानवअगधकाि िंिक्षण ि िंवधयन गनय िारिले 

गिेका प्रनतबद्धताहरूको वववेचना गिेमा  
 मानवअगधकाि िंिक्षण ि िंवधयन गनय िारिले 

गिेका प्रनतबद्धताहरू असिव्यतत गने ि 

यििम्बन्धी िाक्रिय प्रावधानको िूची बनाएमा  
 मानवअगधकाि िंिक्षण ि िंवधयन गनय िारिले 

गिेका प्रनतबद्धता असिव्यतत गने ि 

यििम्बन्धी िाक्रिय प्रावधानको िामान्य 

वववेचना गिेमा 
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  ३ ववसिन्न जातजानत, सलङग, धमय, िंथकृनत एवम ्

अपाङगता िएका िमूहको प्रादेसिक तिा िंघीय 

िंिचनाहरूमा िमावेसिताको ववश्लेर्षण गनय 
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 ववसिन्न जातजानत, सलङग, धमय, िंथकृनत एवम ्

अपाङगता िएका िमूहको बािेमा बताएमा 
 ववसिन्न जातजानत, सलङग, धमय, िंथकृनत एवम ्

अपाङगता िएका िमूहको प्रादेसिक तिा िंघीय 

िंिचनाहरूमा िमावेसिताको अवथिा बताएमा 
 ववसिन्न जातजानत, सलङग, धमय, िंथकृनत एवम ्

अपाङगता िएका िमूहको प्रादेसिक तिा िंघीय 

िंिचनाहरूमा िमावेसिताको अवथिा ववश्लेर्षण 

गिेमा 
 ववसिन्न जातजानत, सलङग, धमय, िंथकृनत एवम ्

अपाङगता िएका िमूहको प्रादेसिक तिा िंघीय 

िंिचनाहरूमा िमावेसिताको ववश्लेर्षण गरि 
िमावेसिताको व्यवहाि प्रदियन गिेमा 

१ 
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३ 
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  ४ ननक्श्चत िामाक्जक वगयप्रनत ऐनतहासिक रूपमा 
िएको वविेदका िमथयालाई िम्बोधन गनय िएका 
नीनतगत व्यवथिा ि कायायन्वयन अवथिाको वववेचना 
गने  

 ननक्श्चत िामाक्जक वगयप्रनत ऐनतहासिक रूपमा 
िएको वविेदका िमथयाहरू बताएमा  

 ननक्श्चत िामाक्जक वगयप्रनत ऐनतहासिक रूपमा 
िएको वविेदका िमथयालाई िम्बोधन गनय 
िएका नीनतगत व्यवथिाहरू िन्न िकेमा  

 ननक्श्चत िामाक्जक वगयप्रनत ऐनतहासिक रूपमा 
िएको वविेदका िमथयालाई िम्बोधन गनय 
िएका नीनतगत व्यवथिा ि कायायन्वयन अवथिा 
उल्लेख गिेमा   

 ननक्श्चत िामाक्जक वगयप्रनत ऐनतहासिक रूपमा 
िएको वविेदका िमथयालाई िम्बोधन गनय 
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िएका नीनतगत व्यवथिा ि कायायन्वयन 

अवथिाको वववेचना गिेमा 
  ५ काम पेिा वा ब्यबिायहरुको िम्मान ि प्रवधयन 

गिी हदगो ववकािका उपायहरु अवलम्बन गने  

 काम पेिा वा ब्यबिायको महत्व ब झिे 
असिव्यतत गनय िकेमा  

 उपलब्ध स्रोत ि िाधन एवम ्सिपका आधािमा 
उपय तत व्यविाय छनोट गने अठोट गनय 
िकेमा 

 व्यविाय िञ्चालनका आधाििूत तत्वहरूको 
पहहचान गिी प्रयोग गनय िकेमा 

 व्यविाय िञ्चालन गनय हदगो ववकािका 
योजना ननमायण गिी त्यिको अवलम्बन गनय 
िकेमा 
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  ६ िाक्रिय ि अन्तिायक्रिय नीनत ि असििन्धीहरूको 
कायायन्वयनको वववेचना गने 

 िाक्रिय तिा अन्तिायक्रिय नीनतको परिचय 
हदएमा 

 अन्तिायक्रिय िम्बन्ध ि िहयोगको महत्त्व 
बताएमा 

 समत्रिारिहरू तिा िंय तत िारि िङघिाँगको 
नेपालको िम्बन्ध ि िहयोगको वववेचना 
गिेमा 

 ववसिन्न असििन्धीहरू (ि गौली िक्न्ध ,
पािवहन िन्धी, मानव अगधकाि िंबक्न्ध 
असििक्न्ध बाल िोर्षण बबरुद्धको असििक्न्ध 
आहद ) को परिचय ि महत्त्व बताउन िकेमा 
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  ५ आरू् ि परिवािले छनोट गिेको पेिा वा 
व्यविायको लागग िम्बक्न्धत ननकायिाँग 
िमन्वय गिी योजना बनाउने 

 आगियक कक्रयाकलाप (कृवर्ष, जसमन, जल, 
पि पालन, खननज, जंगल ) को परिचय महत्व 
ि िमथया िमाधानका उपायहरु बताउन 
िकेमा  

 प्रयटन उद्योग , ब्यापारिक कक्रयाकलाप ि 
िहकारिताको परिचय ि ब्यबहारिक प्रयोग गने 
तरिका बताउन िकेमा 

 बजािमा बथत को म ल्य ननधायिण, लागनी तिा 
बचत, प ाँजी ननमायणको िामान्य परिचय ि 
ब्यबहारिक परिचय गनय िकेमा    

 व्यविायिाँग िम्बक्न्धत ननकायिाँग िमन्वय 
ि िहकायय (दताय, थवीकृनत, अन मनत, 
सिर्ारिि, प्रववगध, िीप, जनिक्तत, ववत्तीय 
ब्यबथिापन आहद) गिी नम ना व्याविानयक 
योजना ननमायण गनय िकेमा 

 

 

 

 

 

 

१ 

 

 

 

२ 

 

 

 

३ 
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  ५ ववकसित व्यविानयक वा पेिागत सिपको 
र्ाइदाजनक प्रयोग उल्लेख गिेि व्यक्ततगत वा 
पारिवारिक व्यविानयक वा पेिागत योजना तयाि 
गने 

 आरू्ले छनोट गिेका व्यविायकको 
िवलपक्षहरू उल्लेख गनय िकेमा 

 छनोट गरिएको उतत व्यविायका कमजोिीहरू 
उल्लेख गनय िकेमा 
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 आरू्ले छनोट गिेको व्यविायका अविि 
(Opportunity)  ि च नॏ ती (Threat) उल्लेख 
गनय िकेमा 

 यी िबै पक्षलाई ध्यान हदएि व्यविानयक 
योजना बनाएमा 

३ 

 

 

 

४ 

  ५ आरू्ले छानेको पेिा वा व्यविायको उपय तत 
आध ननक ववगध प्रववगधहरूको प्रयोगिम्बन्धी सिप 
प्रदयिन गने 

 आरू्ले छनोट गिेको व्यविायका लागग 
आवश्यक पने कच्चा पदाियको िूची तयाि गनय 
िकेमा 

 आरू्ले छनोट गिेको व्यविायका लागग 
आवश्यक पने जनिक्ततको िूची ननमायण ि 
लागत गणना गनय िकेमा 

 आरू्ले छनोट गिेको व्यविायबाट उत्पाहदत 
वथत  तिा िेवाको वजाि व्यवथिापनको 
तरिका प्रथत त गनय िकेमा   

 आर् ले छनोट गिेको व्यविायका लागग 
उपय तत आध ननक ववगध प्रववगधहरूको िूची 
तयाि पािी प्रथत त गनय िकेमा 
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  ६ जलवाय  परिवतयको अिि न्य नीकिणका उपायहरू 
अबलम्बन गने 

 मौिम ि जलवाय  परिवतयनको परिचय हदएमा 
 जलवाय  परिवतयनका कािणहरू ि अििहरू 

उल्लेख गिेमा 
 जलवाय  परिवतयनमा अन कूलन ि न्यूनीकिण 

उपायहरू उल्लेख गिेमा 
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 जलवाय  परिवतयनमा अन कूलन ि न्यूनीकिण 
उपायहरूलाई अवलम्बन गिेमा 

४ 

  ६ िामाक्जक न्यायका िाक्रिय तिा अन्तिायक्रिय 
प्रयािहरू उल्लेख गिी त्यिमा आर् ले खेल्न 
ितने िूसमका ननवायह गने 

 िामाक्जक न्यायको परिचय हदई यिका 
क्षेत्रहरू उल्लेख गनय िकेमा 

 िामाक्जक न्यायको क्षेत्रमा योगदान प यायएका 
िाक्रिय तिा अन्तिायक्रिय िंघ िंथिाहरू 
पहहचान गनय िकेमा 

 िामाक्जक न्यायको प्रयािमा आर् ले ननवायह 
गनय िकेमा क्षेत्रहरू पहहचान गनय िकेमा 

 िामाक्जक न्यायको प्रयािमा आर् ले ननवायह 
गनय िकेमा क्षेत्रहरू पहहचान गिी व्यवहािमा 
अवलम्बन गनय िकेमा 
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  ६ िाक्रिय तिा अन्तिायक्रिय तहका िामाक्जक 
आन्दोलनबाट प्राप्त िामाक्जक न्यायिम्बन्धी 
उपलक्ब्धलाई प्रवद्यधन गने 

 िाक्रिय थतिमा िएका िामाक्जक 
आन्दोलनहरू पहहचान गनय िकेमा 

 अन्तिायक्रिय थतिमा िएका िामाक्जक 
आन्दोलनहरू पहहचान गनय िकेमा 

 िाक्रिय तिा अन्तिायक्रिय थतिमा िएका 
िामाक्जक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूको 
िूची बनाउन िकेमा 

 िाक्रिय तिा अन्तिायक्रिय थतिमा िएका 
िामाक्जक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूको 
प्रवद्यधन गने उपायहरूलाई अवलम्बन गिेमा 
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  ७ िामाक्जक िद्िाव प्रबद्यवन कायययोजना ननमायण 
गिी कायायन्वयनमा िंलग्न ह ने 

 िामाक्जक िद्िाव प्रवद्यधन गने उपायहरूको 
पहहचान गनय िकेमा 

 आफ्नो िमाजमा िामाक्जक िद्िाव कायम 
िएका घटनाहरू उल्लेख गनय िकेमा 

 िमाजमा िामाक्जक िद्िाव कायम गने 
कायययोजना बनाउन िंलग्न ह न िकेमा 

 िमाजमा िामाक्जक िद्िाव कायम गने 
कायययोजना कायायन्वयमा िंलग्न ह न िकेमा 
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  ७ िामाक्जक िद्िावका प्रयािमा िंलग्न ह ने ि 
त्यिबाट प्राप्त अन िवहरू प्रथत त गने 

 आरू् िहेको िमाजका ववसिन्न धासमयक तिा 
िामाक्जक िंथकािहरू उल्लेख गनय िकेमा 

 िामाक्जक िद्िावका उपायहरूको िूची 
बनाएमा 

 िामाक्जक पिम्पिा ि प्रचलनिाँग िम्बक्न्धत 
अन ि वको आदनप्रदान गिेमा 

 िमाक्जक िद्िाव बढाउने उपायहरू 
कायायन्वयन गनय िंलग्न िई अन िवहरू 
प्रथत त गिेमा 
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  ८ परिवाि ि िमाजमा ह ने द्वन्द्व व्यवथिापनका 
उपायहरू उल्लेख गिेमा 
 द्वन्द्वको परिचय हदएमा 
 द्वन्द्वका कािणहरू ि अििहरू उल्लेख गिेमा 
 द्वन्द्व व्यवथिापनका उपायहरू उल्लेख 

गिेमा 

 

 

 

१ 

२ 

३ 
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 द्न्द्व व्यवथिापनमा आफ्नो िूसमका ननवायह 
गिेमा 

४ 

  ८ द्वन्द्वको िाक्रिय िाकय  थतिीय ि अन्तिायक्रिय 
प्रिावका िम्बन्धमा बहि गने  

 िाक्रिय थतिमा िएका प्रम ख द्वन्द्वहरू 
पहहचान गिी द्वन्द्वबाट उत्पन्न प्रिावहरू 
उल्लेख गिेमा 

 िाकय  थतिमा िएका प्रम ख द्वन्द्वहरू 
पहहचान गिी उल्लेख गिेमा 

 अन्तिायक्रिय थतिमा िएका प्रम ख द्वन्द्वहरू 
पहहचान गिी उल्लेख गिेमा 

 द्वन्द्व व्यवथिापनमा िएका प्रयािहरू 
उल्लेख गिेमा 

 

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

 

३ 

 

४ 

 

 

 

 

 

  तनाव उत्पन्न ह नाका कािणहरुको पहहचान गिी 
तनाव ब्यबथिापनका उपायहरुको अवलम्बन गनय 

 तनावपूणय घटनाहरुको उदाहिण हदएमा  

 तनावपूणय घटनाहरुका कािणहरु पहहचान 
गिेमा  

 तनावपूणय घटनाहरुका प्रिावहरु पहहचान 
गिी तनाव ब्यबथिापनका उपायहरु 
अवलम्बन गिेमा  

 तनावपूणय घटनाका प्रिावहरु पहहचान 
गरि ब्यबथिापनका उपायहरुको बहि 
पैिवी गिेमा  

 

 

 

१ 

 

२ 

 

३ 

 

 

४ 
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तह ३  स्वस्थ जीवनशैली ि िजृनात्मक कला 
२५  १ थवच्छ एवम ् िन्त सलत िोजन, िािीरिक व्यायाम ि 

योगाभ्याि गिी अरुलाई पनन असिपे्ररित गने  

 थवच्छ एवम ्िन्त सलत िोजन, िािीरिक व्यायाम ि 

योगाभ्यािको अवधािणा बताएमा 
 थवच्छ एवम ्िन्त सलत िोजन, िािीरिक व्यायाम ि 

योगाभ्यािको महत्त्व बताएमा  
 थवच्छ एवम ्िन्त सलत िोजन, िािीरिक व्यायाम ि 

योगाभ्यािलाई व्यवहािमा लाग  गिेमा 
 िािीरिक व्यायाम ि योगाभ्यािका कक्रयाकलापहरू 

अरुलाई सिकाएमा 

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

३ 

 

४ 

२६ १ ववसिन्न ननकायहरूले प्रदान गने थवाथ्य िेवा ि 

ि ववधाको पहहचान गिी आवश्यकताअन िाि उपयोग गने  

 अथपताल, थवाथि चौकी आहदले प्रदान गने थवाथ्य 

िेवा ि ि ववधाहरू बताएमा  
 अथपताल, थवाथि चौकी आहदले प्रदान गने थवाथ्य 

िेवा ि ि ववधाहरू सलन िकेमा 
 अथपताल, थवाथि चौकी आहदले प्रदान गने थवाथ्य 

िेवा ि ि ववधाहरूबािे अरुलाई जानकािी हदएमा  
 अथपताल, थवाथि चौकी आहदले प्रदान गने थवाथ्य 

िेवा ि ि ववधाहरू सलन प्रोत्िाहन गिेमा 

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

३ 

 

४ 

२७ १ व्यक्ततगत, पारिवारिक एवम ्िामाक्जक ि िक्षाका 
उपायहरू पहहचान गिी योजनाबद्ध रूपमा ववपद् जोखखम 

न्यूनीकिणका उपाय अवलम्वन गने  

 व्यक्ततगत, पारिवारिक एवम ् िामाक्जक ि िक्षाका 
उपायहरू पहहचान गनय िकेमा  

 

 

 

 

 

१ 
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 व्यक्ततगत, पारिवारिक एवम ् िामाक्जक ि िक्षाका 
उपायहरू पहहचान गिी ववपद् जोखखम न्यूनीकिणका 
उपाय बताएमा 

 व्यक्ततगत, पारिवारिक एवम ् िामाक्जक ि िक्षाका 
उपायहरू पहहचान गिी ववपद् जोखखम न्यूनीकिणका 
उपाय अवलम्बन गिेमा 

 व्यक्ततगत, पारिवारिक एवम ् िामाक्जक ि िक्षाका 
उपायहरू पहहचान गिी ववपद् जोखखम न्यूनीकिणका 
उपाय अवलम्बन गनय अरुलाई पनन सिकाएमा 

२ 

 

 

 

३ 

 

 

 

 

४ 

  २ विपिका वथत  घटना ि अन िवलाई गचत्रकला ि 
हथतकला ननमायण तिा प्रथत त गनय ।  

 ववसिन्न ज्यासमनतय आकािका वथत हरुको गचत्र 
कोनय िकेमा ।  

 अवलोकन गिेका वथत हरुको गचत्र कोनय ि िङ िनय  

 कागज, माटो ि सिन्काको प्रयोग गिी क नै वथत को 
नम ना ननमायण गनय िकेमा ।  

 थिाननय िामग्रीहरुको प्रयोग गिी दैननक 
उपयोगका वथत हरु ननमायण गनय िकेमा ।  

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

३ 

 

४ 

  ३ 

 
थिानीय वाद्यवादनका िाधनकहरु प्रयोग गिी 
थवतन्त्र रुपमा हाउिाउ िहहत गायन ि नतृ्य गनय 
 थिानीय वाद्यवादनका िाधनहरुको पहहचान गिी 

प्रयोग गनय िकेमा ।  

 थिानीय वाद्यवादनका िाधनहरुलाई लय समलाई 
गाउन ि बजाउन िकेमा ।  

 थिानीय वाद्यवादनका िाधनहरु बजाई गायन ि 
नतृ्य िमेत गिेन िकेमा।  

 थिाननय वाद्यवादनको िाधनको प्रयोग, गायन, 
नतृ्य ि असिनय गनय िकेमा ।  

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

३ 

 

४ 
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तह ४ भाषा ि िंचाि -नेपाली_ 

तह िक्षमता भावषक 
सिप 

सिकाइ उपलब्धि स्ति 

१ 
ववसिन्न माध्यमबाट 
व्यतत िएका 
ववर्षयवथत को बोध तिा  

आत्मववश्वािका िाि 
उपय तत ि िान्दसियक 
िार्षाको प्रयोग  

ि नाइ ि 
बोलाइ 

वणिको उच्चािणगत 
सभन्नता पहहचान गिी 
देखेका, िुनेका, पढेका ि 
अनुभव गिेका ववषयमा 
ििैले िुझ्ने गिी मौखखक 
वणिन गनि 

 वणयको उच्चािणगत 
सिन्नता पहहचान 
गिेमा 

 देखेका, ि नेका ववर्षयमा 
िबैले ब झ्ने गिी 
मौखखक वणयन गिेमा 

 देखेका, ि नेका, पढेका 
ववर्षयमा िबैले ब झ्ने 
गिी मौखखक वणयन 
गिेमा 

 देखेका, ि नेका, पढेका ि 
लेखेका ववर्षयमा िबैले 
ब झ्ने गिी मौखखक 
वणयन गिेमा 

 

 

 

 

 

 

 

 

१ 
 

 

२ 

 

३ 

 

 

४ 

 

पढाइ तनिािरित िमयमा सलखखत 
िामग्रीलाई िन्दभि ि 
भावअनुिाि गतत, यतत, 

लय ि हाउभाउ समलाई 
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शुद्ि ि स्पष्टिँग िस्वि 
वाचन गनि   

 सलखखत िामग्रीलाई 
पढेमा 

 सलखखत िामग्रीलाई 
गनत, यनत ि हाउिाउ 
समलाई पढेमा 

 सलखखत िामग्रीलाई 
िावअन िाि गनत, 

यनत, लय ि हाउिाउ 
समलाई  ि द्धिाँग 
पढेमा 

 सलखखत िामग्रीलाई 
िन्दिय ि िावअन िाि 
गनत, यनत, लय ि 
हाउिाउ समलाई ि द्ध 
ि थपरटिाँग 
िथविवाचन गिेमा 

 

 

१ 
 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

 

 

४ 

 

अनुमान, िािांश, िन्देशको 
प्रयोजन व्यक्त गनि िक्ने 
गिी पाठहरू पढ्न   

 पाठको ववर्षयवथत  
अन मान गनय ितने 
गिी पढेमा 

 पाठको ववर्षयवथत  
अन मान गिी िाि 
बताउन ितने गिी 
पढेमा 

 

 

 

 

१ 
 

 

२ 
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 पाठ पढेि िािािं ि 
िन्देि बताएमा 

 पाठ पढेि अन मान, 

िािांि ि 
िन्देििम्बन्धी 
प्रश्नको उत्ति हदएमा 

३ 

 

 

४ 

 

लेखाइ सलखखत असभव्यब्क्तका 
िममा भावषक िंिचनाका 
आिािभूत पक्ष ख्याल 
गिी ववसभन्न 
प्रयोजनपिक क्षेत्रका शधद, 

अनुकिणत्मक शधद तथा 
प्रचसलत उखान टुक्काको 
प्रयोग गिी लेख्न   

 िावर्षक िंिचनाका 
आधाििूत पक्ष 

)कोहट ि िङगनत (
ख्याल गिी लेखेमा 

 िावर्षक िंिचनाका 
आधाििूत पक्ष ख्याल 
गिी प्रयोजनपिक 
क्षेत्रका िब्द प्रयोग 
गिेमा 

 िावर्षक िंिचनाका 
आधाििूत पक्ष ख्याल 
गिी प्रयोजनपिक 
क्षेत्रका िब्द, 

अन किणात्मक िब्द 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१ 
 

 

 

२ 

 

 

 

३ 
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तिा उखान ट तकाको 
प्रयोग गिी लेखेमा 

 िावर्षक िंिचनाका 
आधाििूत पक्ष ख्याल 
गिी प्रयोजनपिक 
क्षेत्रका िब्द, 

अन किणात्मक िब्द 
तिा उखान ट तकाको 
प्रयोग गिी अन च्छेद 
िचना गिेमा 

 

 

 

 

 

 

४ 

 

2 िावर्षक कायय 
िम्पादनमा 
अन मानात्मक, 

ताककय क, 

अन्तिकक्रयात्म
क, 

सिजयनात्मक, 
ववश्लेर्षणात्मक 
ि 
िमालोचनात्म
क सिपको 
उपयोग  

ि नाइ ि 
बोलाइ 

वविागत प्रकृततका 
आिािमा पाठ िुनेि 
पाठमा प्रयुक्त शीषिक, 

घटना, परिवेश, चरित्र, 

भावका िािेमा तकि िहहत 
छलफल,  प्रश्नोत्ति  ि 
दोहोिो िञ्चाि गनि  

 ववधागत प्रकृनतका 
आधािमा पाठ ि नेि 
पाठमा प्रय तत िीर्षयक, 

घटना ि चरित्रका 
बािेमा बताएमा 

 ववधागत प्रकृनतका 
आधािमा पाठ ि नेि 
पाठमा प्रय तत िीर्षयक, 

घटना, परिवेि, चरित्र, 

िावका बािेमा 
बताएमा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१ 
 

 

 

२ 
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 ववधागत प्रकृनतका 
आधािमा पाठ ि नेि 
पाठमा प्रय तत चरित्र, 

िावका बािेमा 
तकय िहहत छलर्ल,  

प्रश्नोत्ति  ि दोहोिो 
िञ्चाि गिेमा 

 ववधागत प्रकृनतका 
आधािमा पाठ ि नेि 
पाठका बािेमा 
तकय िहहत छलर्ल,  

प्रश्नोत्ति  ि दोहोिो 
िञ्चाि गिेमा 

 

 

 

३ 

 

 

 

 

४ 

 

ववसभन्न क्षेत्रमा योगदान 
पुयािउने िाब्ष्िय तथा 
अन्तिािब्ष्िय व्यब्क्तको 
प्रभावकािी रूपमा 
व्यब्क्तवतृ्त वणिन गनि   

 व्यक्ततवतृ्तको वणयन 
गिेमा 

 ववसिन्न क्षेत्रमा 
योगदान प ¥याउने 
िाक्रिय व्यक्ततको 
प्रिावकािी रूपमा 
व्यक्ततवतृ्त वणयन 
गिेमा 

 ववसिन्न क्षेत्रमा 
योगदान प ¥याउने 

 

 

 

 

 

१ 
 

 

 

२ 
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िाक्रिय तिा 
अन्तिायक्रिय 
व्यक्ततको व्यक्ततवतृ्त 
पढेि वणयन गिेमा 

 ववसिन्न क्षेत्रमा 
योगदान प ¥याउने 
िाक्रिय तिा 
अन्तिायक्रिय 
व्यक्ततको व्यक्ततवतृ्त 
पढेि प्रिावकािी रूपमा 
वणयन गिेमा 

३ 

 

 

 

 

 

४ 

 

पढाइ सिकाइ िामग्रीमा प्रयुक्त 
ववसशष्ट अंश पहहचान गिी 
व्याख्या ि ववश्लेषण गनि 
िक्ने गिी पढ्न   

 सिकाइ िामग्रीमा 
प्रय तत ववसिरट अंि 
पहहचान गिेमा 

 सिकाइ िामग्रीमा 
प्रय तत ववसिरट अंि 
पहहचान गिी व्याख्या 
गिेमा 

 सिकाइ िामग्रीमा 
प्रय तत ववसिरट अंि 
पहहचान गिी व्याख्या 
ि ववश्लेर्षण गिेमा 

 सिकाइ िामग्रीमा 
प्रय तत ववसिरट अंि 

 

 

 

 

 

१ 
 

 

२ 

 

 

३ 
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पहहचान गिी 
अङगिाग समलाएि 
व्याख्या ि ववश्लेर्षण 
गिेमा 

 

सिकाइ िामग्रीको शीषिक, 

िंिचना, परिवेश, उद्देश्य, 

िूचना तथा ववषयको 
असभप्राय पहहल्याउँदै 
ततनका िािेमा 
िमीक्षात्मक ववचाि हदन 
िक्ने गिी पढ्न   

 सिकाइ िामग्रीको 
िीर्षयक, िंिचना 
पहहल्याउाँ दै पढेमा 

 सिकाइ िामग्री पढी 
िीर्षयक, िंिचना, 
परिवेि, उद्देश्य 
बताएमा 

 सिकाइ िामग्री पढी 
िीर्षयक, िंिचना, 
परिवेि, उद्देश्य, 

िूचना तिा ववर्षयको 
असिप्राय बताएमा 

 सिकाइ िामग्री पढी 
िीर्षयक, िंिचना, 
परिवेि, उद्देश्य, 

िूचना तिा ववर्षयको 
असिप्रायिहहत 

 

 

 

 

 

 

 

 

१ 
 

२ 

 

 

 

३ 

 

 

 

 

४ 
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िमीक्षात्मक ववचाि 
प्रथत त गिेमा 

लेखाइ सिकाइ िामग्री मा 
आिारित भई अनुलेखन 
ि शु्रततलेखन गनि तथा 
ताक्रकि क ि मौसलक 
प्रश्नोत्ति गनि   

 सिकाइ िामग्रीमा 
आधारित िई 
अन लेखन गिेमा 

 सिकाइ िामग्रीमा 
आधारित िई 
श्र नतलेखन गिेमा 

 सिकाइ िामग्रीमा 
आधारित िई 
अन लेखन ि 
श्र नतलेखन तिा 
प्रश्नोत्ति गिेमा 

 सिकाइ िामग्रीमा 
आधारित िई ताककय क 
ि मौसलक प्रश्नोत्ति 
गिेमा 

 

 

 

 

 

 

१ 
 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

४ 

 

ववसभन्न वविा तथा 
भावषक सिकाइ िामग्रीमा 
आिारित भई सलखखत 
रूपमा तनदेसशत, स्वतन्त्र 
ि सिजिनात्मक लेखन 
गनि   
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 ववसिन्न ववधामा 
आधारित िई 
ननदेसित लेखन गिेमा 

 ववसिन्न ववधामा 
आधारित िई 
ननदेसित, थवतन्त्र 
लेखन गिेमा 

 ववसिन्न ववधा ि 
िावर्षक िामग्रीमा 
आधारित िई 
ननदेसित, थवतन्त्र 
लेखन गिेमा 

 ववसिन्न ववधा ि 
िावर्षक िामग्रीमा 
आधारित िई   
सिजयनात्मक लेखन 
गिेमा 

१ 
 

 

२ 

 

 

 

३ 

 

 

 

४ 

 

ववसभन्न ववषयमा 
ववविणात्मक, वणिनात्मक, 

ताक्रकि क, ववश्लेषणात्मक 
असभव्यब्क्त हदन   

 ननधायरित ववर्षयमा 
ववविणात्मक 
असिव्यक्तत हदएमा 

 ववसिन्न ववर्षयमा 
ववविणात्मक ि 
वणयनात्मक 
असिव्यक्तत हदएमा 

 

 

 

 

 

१ 
 

 

२ 

 



 

~ 136 ~ 
 

 ववसिन्न ववर्षयमा 
ववविणात्मक, 

वणयनात्मक, ताककय क 
असिव्यक्तत हदएमा 

 ववसिन्न ववर्षयमा 
ववश्लेर्षणात्मक 
असिव्यक्तत हदएमा  

३ 

 

 

 

४ 

 

3 सिकेका ि अन िव 
गिेका ववर्षयवथत को 
व्यावहारिक लेखन  

 

 

 

 

n]vfO 

ववसभन्न प्रकािका िूचना 
िङ्कलन गिी 
िंश्लेषणात्मक लेखन गनि   

 ववसिन्न प्रकािका 
िूचना िङकलन गिी 
िाि लेखेमा 

 ववसिन्न प्रकािका 
िूचना िङकलन गिी 
अन च्छेद लेखेमा 

 ववसिन्न प्रकािका 
िूचना िङकलन गिी 
अन च्छेद, िाव, िाि 
लेखेमा 

 िाि, िावको िंश्लेर्षण 
गिी लेखेमा 

 

 

 

१ 
 

 

२ 

 

 

३ 

 

४ 

 

देखेका, िुनेका, पढेका ि 
अनुभव गिेका घटना ि 
परिवेशका िािेमा 
सिलसिला समलाएि 
तकि िहहत प्रभावकािी 
रूपमा वणिन गनि   
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 देखेका ि ि नेका 
ववर्षय सिलसिला 
समलाई बताएमा  

 देखेका, ि नेका, पढेका 
ि अन िव बािेमा 
बताएमा  

 देखेका, ि नेका, पढेका 
ि अन िव गिेका 
घटना ि परिवेिका 
बािेमा सिलसिला 
समलाएि तकय िहहत 
वणयन गिेमा 

 घटना ि परिवेिका 
बािेमा सिलसिला 
समलाएि तकय िहहत 
प्रिावकािी रूपमा 
वणयन गिेमा 

 

१ 
 

२ 

 

 

 

३ 

 

 

 

४ 

 

सिकाइ िामग्री पढेि  
िुँदा हटपोट गिी िािांश 
लेख्न  

 सिकाइ िामग्री पढेि 
ब ाँदाहटपोट गिेमा 

 हटवपएका ब ाँदा िार्ी 
गिी हटपोट गिेमा 

 हटवपएका ब ाँदा 
िंयोजन गिी िािांि 
लेखेमा 

 

 

 

१ 
 

२ 

 

३ 

 



 

~ 138 ~ 
 

 ववसिन्न िामग्रीबाट 
ब ाँदाहटपोट गिी िािािं 
लेखेमा 

४ 

 

दैतनक व्यवहािमा प्रयोग 
हुने तनवेदन, चचठी, 
ववज्ञापन, िूचना, 
िमवेदना, शुभकामना, 
ििाई, िमाचाि तयाि 
पानि, फािाम भनि   

 दैननक व्यवहािमा 
प्रयोग ह ने ननवेदन ि 
गचठी लेखेमा 

 दैननक व्यवहािमा 
प्रयोग ह ने ननवेदन, 

गचठी, ववज्ञापन, िूचना, 
िमवेदना तयाि 
पािेमा  

 दैननक व्यवहािमा 
प्रयोग ह ने ननवेदन, 

गचठी, ववज्ञापन, िूचना, 
िमवेदना, ि िकामना, 
बधाई, िमाचाि तयाि 
ि र्ािाम ििेमा 

 दैननक व्यवहािमा 
प्रयोग ह ने व्यावहारिक 
लेखनका नम ना तयाि 
गिेमा 

 

 

 

 

 

 

 

१ 
 

२ 

 

 

 

 

 

३ 

 

 

 

 

४ 
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व्यब्क्तगत ववविण, 

अनुकिणात्मक जीवनी, 
िंवाद, वक्ततृा, हटप्पणी, 
मनोवाद लेख्न   

 व्यक्ततगत ववविण 
तयाि गिेमा 

 व्यक्ततगत ववविण 
तयाि पािी जीवनी 
लेखेमा 

 िंवाद, वतततृा, 
हटप्पणी वा मनोवाद 
लेखेमा 

 अङगिाग वा 
ढङगढााँचा समलाई 
िंवाद, वतततृा, 
हटप्पणी वा मनोवाद 
लेखेमा 

 

 

 

 

१ 
 

२ 

 

 

३ 

 

 

 

४ 

 

४ िन्दियगत घटना, 
परिवेि ि प्रयोजनको 
बोध तिा प्रथत नत  

 

ि नाइ ि 
बोलाइ 

गतत, लय ि भाव ख्याल 
गिी शधदहरूको शुद्ि ि 
स्पष्ट उच्चािण गनि तथा 
ववषयवस्तुको िन्दभि 
ख्याल गिी मौखखक 
असभव्यब्क्त हदन  

 गनत, लय ि िाव 
ख्याल गिी िब्दहरूको 
उच्चािण गिेमा 

 गनत, लय ि िाव 
ख्याल गिी िब्दहरूको 

 

 

 

 

 

 

१ 
 

२ 

 



 

~ 140 ~ 
 

ि द्ध ि थपरट 
उच्चािण गिेमा 

 ववर्षयवथत को िन्दिय 
ख्याल गिी मौखखक 
असिव्यक्तत हदएमा 

 ववर्षयवथत को िन्दिय 
ख्याल गिी ि द्ध ि 
थपरट उच्चािण गिी 
मौखखक असिव्यक्तत 
हदएमा 

 

 

 

३ 

 

 

४ 

 

प्रिङ्ग, िन्दभिअनुिाि 
अनुकिणात्मक शधद, 

उखान, टुक्का ि 
पारिभावषक प्राववचिक 
शधदावलीको प्रयोग गनि   

 प्रिङग, िन्दियअन िाि 
अन किणात्मक िब्द 
प्रयोग गिेमा 

 प्रिङग, िन्दियअन िाि 
अन किणात्मक िब्द, 

उखान ि ट तका प्रयोग 
गिेमा 

 प्रिङग, िन्दियअन िाि 
अन किणात्मक िब्द, 

उखान, ट तका ि 
पारििावर्षक प्राववगधक 
िब्दावलीको प्रयोग 
गिेमा 

 

 

 

 

 

 

१ 
 

२ 

 

 

 

३ 
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 अन किणात्मक िब्द, 

उखान, ट तका ि 
पारििावर्षक प्राववगधक 
िब्दावलीको प्रयोग 
गिी असिव्यक्तत 
हदएमा 

४ 

 

k9fO सिकाइ िामग्री पढी 
ववषयवस्तु ि आशय िोि 
गिी व्याख्या, ववश्लेषण ि 
िमीक्षा गनि  

 सिकाइ िामग्री पढी 
व्याख्या गिेमा 

 सिकाइ िामग्री पढी 
ववर्षयवथत  ि आिय 
बोध गिी व्याख्या 
गिेमा 

 सिकाइ िामग्री पढी 
ववर्षयवथत  ि आिय 
बोध गिी ववश्लेर्षण 
गिेमा 

 सिकाइ िामग्री पढी 
ववश्लेर्षण ि िमीक्षा 
गिेमा 

 

 

 

 

१ 
 

२ 

 

 

 

३ 

 

 

४ 

 

5 अन्तििांथकृनत
क एवम ्
िावर्षक 
मूल्यप्रनतको 
िचतेता ि 

ि नाइ ि 
बोलाइ 

िामाब्जक, िांस्कृततक 
परिवेशअनुिाि प्रभावकािी 
शैलीमा सशष्टतापूविक 
ताक्रकि क ि ववश्लेषणात्मक 
असभव्यब्क्त हदन   
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िम्मानजनक 
िावर्षक व्यवहाि  

 िामाक्जक, िांथकृनतक 
परिवेि बोध गिी 
बताएमा  

 िामाक्जक, िांथकृनतक 
परिवेि बोध गिी 
प्रिावकािी िैलीमा 
ताककय क असिव्यक्तत 
हदएमा 

 िामाक्जक, िांथकृनतक 
परिवेि बोध गिी 
प्रिावकािी िैलीमा 
ताककय क  ि 
ववश्लेर्षणात्मक 
असिव्यक्तत हदएमा 

 िामाक्जक, िांथकृनतक 
परिवेि बोध गिी 
प्रिावकािी िैलीमा 
सिरटतापूवयक ताककय क  
ि ववश्लेर्षणात्मक 
असिव्यक्तत हदएमा 

 

१ 
 

 

 

२ 

 

 

 

३ 

 

 

 

 

 

 

४ 

 

िामाब्जक ि िांस्कृततक 
िन्दभि, प्रिङ्ग, वक्ताको 
अवस्था तथा भाषाको 
प्रयोजनपिक भेदका 
आिािमा अथििोि गनि 
िक्ने गिी प्रततक्रिया हदन   
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 िामाक्जक ि 
िांथकृनतक िन्दिय, 
प्रिङग ब झी प्रनतकक्रया 
हदएमा 

 िामाक्जक ि 
िांथकृनतक क्षेत्रमा 
िार्षाको उदाहिण, 

थवरुप प्रथत त गिेमा 
 िामाक्जक ि 
िांथकृनतक िन्दिय 
तिा नतनको अियबोध 
गिी प्रनतकक्रया हदएमा 

 िामाक्जक ि 
िांथकृनतक िन्दिय, 
अिय, प्रयोजन ब झिे 
प्रनतकक्रया हदएमा 

 

१ 
 

 

 

२ 

 

 

 

३ 

 

 

४ 

 

पढाइ िाहहब्त्यक वविामा 
व्यक्त भएका िामाब्जक 
तथा िांस्कृततक 
िन्दभिका िािेमा 
ववश्लेषणात्मक प्रततक्रिया 
हदन िक्ने गिी पढ्न   

 िाहहक्त्यक ववधा 
पढेमा 

 िाहहक्त्यक ववधा पढी 
िामाक्जक ि 
िांथकृनतक िन्दिय 
बताएमा 

 

 

 

 

 

 

१ 
 

२ 
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 िाहहक्त्यक ववधा पढी 
िामाक्जक ि 
िांथकृनतक िन्दिय 
ववश्लेर्षण गिेमा 

 िाहहक्त्यक ववधा पढी 
िामाक्जक ि 
िांथकृनतक िन्दिय 
ववश्लेर्षणिहहत 
प्रनतकक्रया हदएमा 

 

 

३ 

 

 

 

४ 

 

6 िार्षाको 
व्यावहारिक 
वविेर्षताको 
पहहचान ि 
थतिीय रूपको 
प्रयोग  

पढाइ उद्घोषण, िमाचाि 
वाचन, वक्ततृा, िंवाद, 

छलफलमा िक्रियतापूविक 
िहभागी भई उपयुक्त 
हाउभाउिहहत सशष्ट 
भाषाशैलीमा ताक्रकि क ि 
ववश्लेषणात्मक प्रस्तुतत 
हदन   

 उद्घोर्षण वा िमाचाि 
वाचन गिेमा 

 हाउिाउिहहत वतततृ 
ि िंवाद गिेमा 

 क नै पनन ववर्षयमा 
ताककय क ि 
ववश्लेर्षणात्मक  
असिव्यक्तत हदएमा 

 सिरट िार्षािैलीमा 
ताककय क ि 

 

 

 

 

 

 

 

 

१ 
 

२ 

 

३ 

 

 

४ 
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ववश्लेर्षणात्मक 
असिव्यक्तत हदएमा 

 

सलखखत िामग्री पढी 
शधदभण्डाि वदृ्चि गनि   

 ववसिन्न िामग्री पढी 
नवीन िब्द हटपोट 
गिेमा 

 ववसिन्न िामग्री पढी 
पढेका िब्दको अिय 
बताएमा 

 पढेका िब्दको 
उच्चािण ि 
अियबोधिहहत 
ववसिन्न िन्दियका 
वातयमा प्रयोग गिेमा 

 स्रोत, बनोट ि काययका 
आधािमा बनेका 
ववसिन्न िब्दको 
प्रयोग गिेमा 

 

 

 

१ 
 

२ 

 

 

३ 

 

 

 

४ 

 

ववश्लेषणात्मक तथा 
िमालोचनात्मक िोचको 
तनमािण गने गिी 
ववसभन्न प्रकािका सलखखत 
िामग्री पढ्न  

 ववविणात्मक ि 
वणयनात्मक िामग्री 
पढेि ववश्लेर्षण गिेमा 

 

 

 

 

 

 

१ 
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 िामग्री पढेि तकय  ि 
िमीक्षािहहत 
िमालोचना गिेमा 

 ववसिन्न िामग्री पढेि 
ववश्लेर्षण ि 
िमालोचना गिेमा 

 ववसिन्न िामग्री पढेि 
ववश्लेर्षण ि 
िमालोचनािहहत 
आफ्ना ववचाि व्यतत 
गिेमा 

२ 

 

 

 

३ 

 

 

४ 

 

लेखाइ  वणिववन्याि, लेख्य चचह्न 
ि वाक्य िङ्गतत  
समलाई स्पष्ट ि 
शुद्ििँग लेख्न   

 वणयववन्याि समलाई 
लेखेमा 

 वणयववन्याि ि लेख्य 
गचह्न समलाई लेखेमा  

 वणयववन्याि, लेख्य 
गचह्न ि िङगनत 
समलाई लेखेमा 

 वणयववन्याि, लेख्य 
गचह्न ि िङगनत 
समलाई ि द्ध ि 
थपरटिाँग लेखेमा 

 

 

 

 

१ 
 

२ 

 

३ 

 

 

४ 
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तह ४ भाषा ि िंचाि -अगे्रजी_ 

S. N.  Learning areas Competency Skill Learning outcome and rubrics 

1. 

 

Comprehensio

n and 

expression 

 

Understand 

the 

information 

from variety 

of resources 

and respond 

them with 

confidence 

using 

appropriate 

and relevant 

language. 

 

Listening 

 
1. Comprehend talks, 

speeches and 

announcements and 

respond. 

 Listens to any one of talks, 

speeches or announcements 

and responds 

inappropriately. 

 Listens to any one of talks, 

speeches or announcements 

and responds with 

confidence. 

 Listens to any one of talks, 

speeches or announcements 

and responds with 

confidence using 

appropriate and relevant 

language 

 Listens to any one of talks, 

speeches or announcements 

and responds critically. 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

2. Listen to directions and 

instructions and follow 

them accordingly. 

 Listens to directions and 

instructions without 

showing response. 

 Listens to directions and 

instructions and follows 

them partially. 

 Listens to directions and 

instructions and follow 

them accordingly. 

 Listens to directions and 

instructions and analyses 

them critically before 

following them. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 
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Reading 1. Comprehend a variety of 

reading texts inferring the 

contextual meaning of 

unfamiliar words, phrases 

and idioms. 

 Gives incorrect literal 

meanings of words, phrases 

and idioms. 

 Gives the meanings of 

words, phrases and idioms 

that do not fit in the 

context. 

 Infers the contextual 

meaning of unfamiliar 

words, phrases and idioms 

to comprehend the reading 

text. 

 Infers the contextual 

meaning of unfamiliar 

words, phrases and idioms 

sharing some real-life 

experiences to comprehend 

the reading text. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

   2. Find the specific 

information, main ideas and 

the gist from a variety of 

texts. 

 Locates the specific 

information only. 

 Extracts the main ideas and 

supporting details. 

 Locates the specific 

information, identifies the 

main ideas and shares the 

gist from a variety of texts. 

 Shows the broader 

understanding of the text 

and appreciates it critically.  

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

2.    

 

 

Speaking 1. Express feelings, 

opinions, experiences and 
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Communicate 

in English 

creatively and 

analytically 

for personal, 

formal and 

functional 

purposes 

appropriately. 

(S, W) 

reactions, and respond to 

other's appropriately.  

 Expresses feelings, 

opinions, experiences and 

reactions with some 

hesitations. 

 Expresses feelings, 

opinions, experiences and 

reactions fluently. 

 Expresses feelings, 

opinions, experiences and 

reactions, and respond to 

other's appropriately.  

 Expresses feelings, 

opinions, experiences and 

reactions creatively, and 

responds them. 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 2. Communicate in formal 

and informal situations 

encountered in real life 

critically and analytically. 

 Communicates in informal 

situations encountered in 

real life. 

 Communicates in formal 

and informal situations 

encountered in real life. 

 Communicates in formal 

and informal situations 

encountered in real life 

critically and analytically. 

 Communicates with higher 

level of fluency and 

confidence in formal and 

informal situations 

encountered in real life 

critically and analytically. 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

3. Use the language 

functions appropriately to 

serve particular purpose.  
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 Uses exponents in 

inappropriate context. 

 Uses limited exponents that 

cannot serve the intended 

purpose. 

 Uses the language 

functions appropriately to 

serve particular purpose. 

 Uses a range of exponents 

to fulfill the intended 

purposes in wider context. 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 Writing 1. Prepare the samples of 

writings used in everyday 

life. 

 Attempts to prepare 

samples of writings like 

informal letters, emails, 

message of condolences, 

etc. in which no elements 

of format are present. 

 Attempts to prepare 

samples of writings like 

informal letters, emails, 

message of condolences, 

etc. in which some 

elements of the format are 

present. 

 Prepares the samples of 

writings like informal 

letters, emails, message of 

condolences, etc. with 

appropriate language, 

format and layout. 

 Prepares the samples of 

writings like informal 

letters, emails, message of 

condolences, etc. with 

appropriate language 

format and layout using 

complex structures.  

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 
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 2. Prepare the samples of 

writings used in 

professional life. 

 Attempts to prepare 

samples of writings like 

formal letters, emails, 

message of condolences, 

etc. in which no elements 

of format are present. 

 Attempts to prepare 

samples of writings like 

formal letters, emails, 

message of condolences, 

etc. in which some 

elements of the format are 

present.  

 Prepares the samples of 

writings like formal letters, 

emails, message of 

condolences, etc. with 

appropriate language, 

format and layout. 

 Prepares the samples of 

writings like formal letters, 

emails, message of 

condolences, etc. with 

appropriate language, 

format and layout using 

complex structures. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

3. Express 

opinions, 

feelings and 

experiences 

on the topics 

of everyday 

life using 

appropriate 

vocabulary 

and accurate 

structures. (S, 

W) 

Speaking Express the belief, opinion, 

agreement and 

disagreement on various 

issues and defend them 

with relevant explanations 

in discussion. 

 Expresses beliefs, opinions 

and arguments which are 

irrelevant. 

 Expresses beliefs, opinions 

and arguments in a relevant 

way. 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 
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 Expresses beliefs, opinion, 

and arguments on various 

issues and defends them 

with relevant explanations. 

 Expresses beliefs, opinions, 

and arguments on various 

issues logically and defends 

them with relevant 

explanations  

 

4 

 

Writing Write the descriptive, 

narrative, expository and 

argumentative texts.  

 Writes the ideas which are 

off the topic. 

 Writes very few relevant 

ideas without any 

elaboration. 

 Writes powerful and 

convincing ideas with 

elaboration using a good 

range of vocabulary with 

appropriate coherence and 

cohesion  

 Writes powerful and 

convincing ideas using a 

wide range of vocabulary 

with appropriate coherence 

and cohesion using 

complex structures.  

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

4 
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तह ४ 

सिकाइ क्षेत्रः व्यवहारिक िमस्या िमािान 

सिकाइ क्षेत्र सिकाइ िक्षमता सिकाइ उपलब्धि मूल्याङ्नका अिाि 

व्यवहारिक 
िमस्या 
िमािान 

१. िमूहका 
क्रया ि 
अङकगखणतीय 
अबधािणाको 
प्रयोगबाट 
व्यवहारिक 
िमथयाहरूको 
िमाधान 

िमूहिम्बन्धी 
व्यवहारिक  
िमथया 
िेनगचत्रको प्रयोग 
गिी िमाधान 
गनय  
(प्रनतच्छेदन, 

िंयोजन ि 
प िक प्रयोग 
 ह ने ) 

 

 

 

 

 

 

ककनमेल ि 
व्यापािमा ह ने 
नार्ा, नोतिान, 

छ ट, कि, बोनि 
तिा कसमिन 
िम्बन्धी 
ब्यबाहारिक 

 िमथयामा िएका 
जानकािीलाई 
पहहचान गनय 
िकेमा  

 िमथयामा िएका 
जानकािीका 
आधािमा िेनगचत्र 
बनाउन िकेमा  

 िमथयामा िएका 
जानकािीलाई 
पहहचान गिी 
िेनगचत्रमा प्रथत त 
गिी िमाधान गनय 
िकेमा (प िक 
िमूह नआउने)  

 िेनगचत्रबाट 
ज नि कै िमथयाको 
िमाधान गनय 
िकेमा  

 नार्ा, नोतिान, 

छ ट, कि, बोनि 
तिा कसमिनको 
परिचय हदन 
िकेमा  

 

 
१ 

 
 
 

 
२ 

 
 
 
 

 
३ 

 
४ 
 
 
 
 
१ 
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िमथया 
िमाधान गनय 
 

 

 

 

 

 

 

िाधािण ि 
चक्रीय ब्याजको 
त लना गनय 
 

 

 

 

 

म रा 
ववननमयिम्बन्धी 
व्यावहारिक 
िमथया 
िमाधान गनय 
 

 िमथया अध्ययन 
गिी हदइएका 
जानकािी ि पत्ता 
लगाउन  पने के हो 
पहहचान गनय 
िकेमा  

 नार्ा, नोतिान, 

छ ट, कि, बोनि 
तिा कसमिनमध्ये 
गणना गन यपने 
क नै एक पत्ता 
लगाउन िकेमा  

 नार्ा, नोतिान, 

छ ट, कि, बोनि 
तिा 
कसमिनिम्बन्धी 
समगश्रत िमथया 
िमाधान गनय 
िकेमा  

 िाधािण व्याज ि 
चकक्रय व्याजको 
परिचय हदन 
िकेमा  

 िाधािण व्याज 
पत्ता लगाउन 
िकेमा  

 चकक्रय व्याज पत्ता 
लगाउन िकेमा  

 
२ 
 
 
 
 
 
 
 
३ 
 
 
 
 
 
 
४ 
 
 
 
 
१ 
 
 
२ 
 
३ 
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 िाधािण व्याज ि 
चकक्रय व्याज पत्ता 
लगाई त लना गनय 
िकेमा  

 िमथयामा हदइएको 
जानकािी पहहचान 
गनय िकेमा  

 म रा ववननमय गदाय 
खरिद दि ि ववक्री 
दिको पहहचान 
गनय िकेमा  

 नेपाली म रािन्दा 
महङगो म रामा 
रूपान्तिण गनय 
िकेमा  

 ज नि कै देिको 
म रालाई एक 
आपिमा 
रूपान्तिण गनय 
िकेमा  

 
४ 
 
 
 
१ 
 
 
 
 
२ 
 
 
 
 
३ 
 
 
४ 

 २. ठोिवथत का 
ितहको क्षेत्रर्ल 
ि 
आयतनिम्बन्धी 
िमथयाहरूको 
ववरलेर्षण ि 
िमाधान । 
 

र्षड्म खा, 
वेलनाको क्षेत्रर्ल 
ि आयतनको 
त लना ि लागत 

ननधायिण गनय 
 

 

 

 र्षड्म खा ि 
बेलनाको ितहको 
आकाि पहहचान 
गनय िकेमा  

 र्षड्म खा ि 
बेलनाको जाली 
पहहचान गनय 
िकेमा  

 
 
१ 
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  र्षड्म खा ि 
बेलनाको क्षेत्रर्ल 
ि आयतन 
ननकाल्न िकेमा  

 क्षेत्रर्ल वा 
आयतनका 
आधािमा लागत 
मूल्य ननकाल्न 
िकेमा  

२ 
 
 
 
३ 
 
 
 
४ 

जग्गाको क्षेत्रर्ल 
मापनका 
थिानीय 
एकाइहरूको 
रूपान्तिण गनय  
(ववघा, कट्ठा, 
ध ि, िोपनी, 
आना, पैिा ि 
दाम )  

 ववघा, कट्ठा, ध ि 
तिा िोपनी, आना, 
पैिा ि दाम 
एकाइको परिचय 
हदन िकेमा  

 ववघा, कट्ठा, ध ि 
तिा िोपनी, आना, 
पैिा ि दाम 
एकाइको त लना 
(िानो ठूलो) गनय 
िकेमा  

 ववघा, कट्ठा, ध ि 
वा िोपनी, आना, 
पैिा ि दाम 
एकाइलाई 
नक्जकको एकाइमा 
रूपान्तिण गनय 
िकेमा  

 
 
 
१ 
 
 
 
 
२ 
 
 
 
 
 
 
३ 
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 ववघा, कट्ठा, ध ि 
तिा िोपनी, आना, 
पैिा ि दाम 
एकाइलाई एक 
आपिमा 
रूपान्तिण गनय 
िकेमा  

 
 
 
४ 

 ३. बीजगखणतीय 
ढााँचाबाट 
व्यावहारिक 
िमथयाहरू 
िमाधान 

 

वगय थवरूपको 
खक्ण्िकिण, 

म.ि., ल.ि., ि 
द ई चलय तत 
य गपतिेखीय 
िमीकिण 
िम्बन्धी 
व्यवहारिक 
िमथया 
िमाधान गनय  

 खक्ण्िकिण, म.ि., 
ल.ि., ि द इ 
चलय तत 
य गपतिेखीय 
िसमकिणको 
परिचय हदन 
िकेमा  

 िाझा मात्र 
सलन पने 
खण्िीकिण गनय 
िकेमा तिा  ग्रार् 
हेिी 
िमीकिणहरूको 
हलबबन्द  पहहचान 
गनय िकेमा   

 वगय थवरूको 
असिव्यञ्कलाई 
खण्िीकिण गनय 
िकेमा,  हदइएका 
असिव्यञ्जकहरूको 
म.ि. ि ल.ि. 

 
 
 
 
 
१ 
 
 
 
 
 
 
२ 
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ननकाल्न िकेमा,  
हदइएका िमीकिण 
हल गिी चलहरूको 
मान ननकाल्न 
िकेमा  

 वगय थवरूपको 
खक्ण्िकिण, म.ि., 
ल.ि., ि द इ 
चलय तत 
य गपतिेखीय 
िमीकिण 
िम्बन्धी 
व्यवहारिक 
िमथया िमाधान 
गनय िकेमा  

 
 
 
३ 
 
 
 
 
 
 
 
 
४ 

 ४ ज्यासमतीय 
त्य ि 
िाध्यहरूको 
पिीक्षण, 

प्रमाणीकिण ि 
िमथया िमाधान 

 

बत्रि ज ि 
चत ि यजका कोण, 

बत्रि जका ि जा 
ि कोणको 
िम्बन्धको 
पिीक्षण, बिाबि 
क्षेत्रर्ल ह ने 
बत्रि ज, चत ि यज 
ि िमानान्ति 
चत ि यजको 
िम्बन्धको 
पिीक्षण ि प्रयोग 

गनय 

 बत्रि ज ि 
चत ि यजका सित्री 
कोणहरूको जोि 
क्रमििः १८०० ि 
३६०० ह न्छ िनी 
बताउन िकेमा  

 बत्रि जका कोण ि 
ि जाको िम्बन्ध 
बताउन िकेमा  

 बत्रि ज ि 
चत ि यजको क्षेत्रर्ल 
ज नि कै तरिकाबाट 

१ 
 
 
 
 
 
 
 
२ 
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वतृ्तको केन्रीय 
कोण ि 
परिगधको 
कोणको िम्बन्ध 
पिीक्षण, 
प्रमाणीकिण ि 
िमथया 
िमाधान गनय 
तिा थपर्षयिेखा ि 
जीवाको िम्बन्ध 
बताउन  

पत्ता लगाउन 
िकेमा  

 बिाबि क्षेत्रर्ल 
ह ने बत्रि ज, 

चत ि यज ि 
िमानान्ति 
चत ि यजको 
िम्बन्धको 
पिीक्षण ि प्रयोग 
गनय िकेमा  

 वतृ्तको केन्रीय 
कोण ि परिगधको 
कोण, थपियिेखा ि 
जीवाको पहहचान 
गनय िकेमा  

 वतृ्तको केन्रीय 
कोण ि परिगधको 
कोण, थपियिेखा ि 
जीवाको िम्बन्ध 
बताउन िकेमा  

 वतृ्तको केन्रीय 
कोण ि परिगधको 
कोण, थपियिेखा ि 
जीवाको िम्बन्ध 
पिीक्षण गनय 
िकेमा  

 वतृ्तको केन्रीय 
कोण ि परिगधको 

 
३ 
 
 
 
 
 
४ 
 
 
 
 
 
१ 
 
 
 
 
 
२ 
 
 
 
 
३ 
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कोण, थपियिेखा ि 
जीवाको िम्बन्ध 
देखाउन तिा 
ताककय क रुपमा 
िमथयाहरू 
िमाधान गनय 
िकेमा  

 
 
 
 
 
४ 

 

 ५ त्याङक ि 
िम्िाव्यता 
िम्वन्धी 
िमथया 
िमाधान ि 
प्रथत ती  

 

िङकसलत 

त्याङकलाई 

खक्ण्ित ि 

अववक्च्छन्न द वै 
रुपमा व्यतत गिी 
बािम्बािता 
तासलका बनाई 

मध्यक, 

मक्ध्यका, िीत ि 

चत िााँिहरू पत्ता 
लगाउन 

 

 

 

 

 

 

 

पिथपि 
अनागश्रत 
घटनाहरूको 

 शे्रणी, मध्यक, 
मक्ध्यका, िीत ि 
चत िाांिको परिचय 
हदन िकेमा  

 मध्यक, मक्ध्यका, 
िीत ि चत िाांि 
ननकाल्नका लागग 
तासलका ननमायण 
गिेमा  

 खक्ण्ित शे्रणीको 
मध्यक, मक्ध्यका, 
िीत ि चत िाांि 
ननकाल्न िकेमा  

 खक्ण्ित ि 
अववक्च्छन्न द बै 
शे्रणीको मध्यक, 
मक्ध्यका, िीत ि 
चत िाांि ननकाल्न 
िकेमा  

१ 
 
 
 
 
 
 
२ 
 
 
 
 
 
३ 
 
 
 
४ 
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िम्िाव्यता पत्ता 
लगाउन ि 
वकृ्षगचत्र मार्य त 
प्रथत त गनय  

 घटना ि नम ना 
क्षेत्र पहहचान गनय 
िकेमा  

 घटना ि नम ना 
क्षेत्र पत्ता लगाउन, 

आगश्रत ि 
अनाश्रीत घटना 
पहहचान गनय 
िकेमा  

 पिथपि अनाश्रतृ 
घटनाको 
िम्िाव्यता पत्ता 
लगाउन तिा जोि 
ि ग णन 
सिद्धान्तको 
िामान्य प्रयोग 
गनय िकेमा  

 पिथपि अनाश्रतृ 
घटनाहरूको 
िम्िाव्यता पत्ता 
लगाउन  ि 
वकृ्षगचत्र मार्य त 
प्रथत त गनय िकेमा  

१ 
 
 
 
 
 
 
२ 
 
 
 
 
 
 
 
३ 
 
 
 
 
४ 

 ६ उचाइ ि 
द िीका 
िमथयाहरूको 
बत्रकोणसमतीय 

उचाइ ि द िीका 
िमथयाहरूको 
बत्रकोणसमतीय 
अन पातको प्रयोग 

 उन्नतांि कोण ि 
अवनती कोणको 
पहहचान गनय 
िकेमा  

१ 
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अन पातको प्रयोग 
गिी िमाधान 

गिी िमथया 
िमाधान गनय 

 थतिीय कोणहरु 
३०, ६०, ४५ 
डिग्रीका sine, 

cosine and tangent 

अन पातहरूको मान 
गचत्रबाट पत्ता 
लगाउन िकेमा  

 िमथया अन िािको 
गचत्रात्मक प्रथत ती 
गनय िकेमा  

 आवश्यक 
बत्रकोणसमतीय 
अन पातको प्रयोग 
गिी िमाधान गनय 
िकेमा  

 
 
 
 
 
२ 
 
 
 
 
३ 
 
 
 
४ 
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तह ४ ववज्ञान प्रववचि ि अनुिन्िान 

क्र.
ि 

िक्षमता सिकाइ उपलक्ब्ध एवम ्मूल्याङकनका आधाि 

१ ब्रम्हाण्ि तिा 
िौययमण्िल 
िम्वन्धी 
आधािि त 
जानकािी 

ब्रम्हाण्ड तथा िौयिमण्डल  िम्वन्िी आिािभुत 
जानकािी 
 िह्माण्ि, तािाप ञ्ज ि िौययमण्िलको परिचय हदन 
िकेमा 

 वंह्माण्िको उत्पनत िम्बक्न्ध (ववग व्याङग), 

िौययमण्िलको उत्पवत्त िम्बक्न्ध सिद्बान्तहरु बताउन 
िकेमा 

 िौययमण्िलका ग्रहहरुको थिान,दिूी, आकाि(Size) ि 
प्रकृनतबािे जानकािी हदन िकेमा 

 प्राकृनतक उपग्रह ि कृबत्रम उपग्रहको परिचय हददै 
कृबत्रम उपग्रहको उपयोगगता बयान  तिा खगोल 
ववज्ञानको अध्यन गने िाक्रिय तिा अन्तिाक्रिय 
िंघिंथिाहरुको िामान्य परिचय हदन िकेमा 

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

 

३ 

 

 

४ 

 वैज्ञाननक 
प्रकक्रया 
सिपको प्रयोग 
गिी अन्वेर्षण 
ि अन िन्धान 
तिा ववज्ञान 
ि प्रववगधप्रनत 
िकािात्मक 
िोचको 
ववकाि 

वैज्ञातनक प्रक्रिया सिपको प्रयोग गिी अन्वेषण ि 
अनुिन्िान तथा ववज्ञान ि प्रववचिप्रतत िकािात्मक 
िोचको ववकाि 

 वैज्ञाननक अध्ययन अन िन्धानलाई परििावर्षत गनय 
 वैज्ञाननक अध्ययनका क्षेत्रहरु पहहचान गनय 
 वैज्ञाननक ववगध प्रयोग गिी अध्ययन,अन िन्धान ि 
अन्वेर्षण गदाय प्रयोग ह ने  क्रमबद्ब चिणहरु 
बताउन िकेमा 

 वैज्ञाननक ववगध प्रयोग गिी िमथयाहरुको अध्ययन 
गनय ि ननतजा ननकाल्न 
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२२ ववज्ञानको 
आधाििूत 
धािणा, 
सिद्धान्त ि 

ननयमहरुको 
ववश्लेर्षण ि 
प्रयोग । 

ववज्ञानको आिािभूत िािणा, सिद्िान्त ि तनयमहरुको 
ववश्लेषण ि प्रयोग । 
 ववज्ञानको आधाििूत ननयम ि 
सिद्धान्तको(पाथकलको ननयम/ न्य टनका 
चालिम्बक्न्ध ननयमहरु/ ग रुत्वाकर्षयणिम्बक्न्ध 
न्य टनको ननयम) परििार्षा हदन िकेमा 

 ववज्ञानको आधाििूत ननयम ि 
सिद्बान्तहरुको(पाथकलको ननयम/ न्य टनका 
चालिम्बक्न्ध ननयमहरु/ ग रुत्वाकर्षयणिम्बक्न्ध 
न्य टनको ननयम)  व्याख्या ि आधाि प्रथत त गनय 
िकेमा 

 दैननक जीवनमा ववज्ञानको आधाििूत 
सिद्बान्त(पाथकलको ननयम/ न्य टनका 
चालिम्बक्न्ध ननयमहरु/ ग रुत्वाकर्षयणिम्बक्न्ध 
न्य टनको ननयम)को  प्रयोग गनय िकेमा 

  ववज्ञानको आधाििूत सिद्बान्त(पाथकलको ननयम/ 
न्य टनका चालिम्बक्न्ध ननयमहरु/ 
ग रुत्वाकर्षयणिम्बक्न्ध न्य टनको ननयम)िाँग आफ्ना 
विपि घटेका घटनाहरुको प क्रट गनय िकेमा  
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४ 

 मानव 
जीवनमा उजाय 
ि प्रववगधको 
प्रिाव ि 
प्रयोग 

 

मानव जीवनमा उजाि प्रयोग ि महत्त्व 

 उजायको परिचय िहहत स्रोतहरुको पहहचान गनय 
िकेमा 

 उजायका स्रोतको प्रकाि ि उपयोगगता बताउन िकेमा 
 नेपालमा वैकक्ल्पक उजायको ववकाि बािे व्याख्या 

गनय 
 नेपालमा ववद्य त उजायको  अवथिा, िम्िाव्यता, 

आवश्यकता ि महत्त्व उल्लेख गनय 
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 दैतनक ब्जवनमा प्रववचिको प्रयोग ि प्रभावको 
ववश्लेष्ण गनि 
 ववसिन्न उपकिणहरु(िमोसमटि, एतिेिे, सिहटथकान, 

अल्िािोनीग्रार्ी,िान्िर्मयि, इलेक्तिक 
मोटि,िाइनामो/जेनेिेटि) पहहचान गनय िकेमा 

 ववसिन्न उपकिणहरु(िमोसमटि, एतिेिे, सिहटथकान, 

अल्िािोनीग्रार्ी,िान्िर्मयि, इलेक्तिक 
मोटि,िाइनामो/जेनेिेटि) को काम ि प्रिाव बताउन  
िकेमा 

 ववसिन्न उपकिणहरु(िमोसमटि, एतिेिे, सिहटथकान, 

अल्िािोनीग्रार्ी,िान्िर्मयि, इलेक्तिक 
मोटि,िाइनामो/जेनेिेटि) को प्रयोग ि उपयोगगता 
बािेमा बताउन 

 ववसिन्न उपकिणहरु(िमोसमटि, एतिेिे, सिहटथकान, 

अल्िािोनीग्रार्ी,िान्िर्मयि, इलेक्तिक 
मोटि,िाइनामो/जेनेिेटि)  प्रयोग ववगध बताउन 
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४ 

 जीवहरुको 
क्रम ववकाि, 
वगीकिण ि 
जैववक 
ववववधताको 
िंिक्षण  

 

िब्जवहरुको वगीकिण अविािणा ि आवश्यकता 
िताउन 

 िक्जवहरुको वगीकिणको अवधािण बताउन िकेमा 
 िक्जवहरुको वगीकिणका आधािहरु बताउन िकेमा 
 लक्षणहरुको आधािमा िक्जवहरुको वगय(िमूह) 

पहहचान गनय िकेमा 
 आफ्ना विपिका िक्जवहरुको वगीकिण गनय िकेमा 
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 जीवहरुको िमववकािको अविािणा ि सिद्िान्त 
व्याख्या गनि 
 क्रम ववकािलाई परििावर्षत गनय िकेमा 
 क्रम ववकािको अवधािणा ि प्रमाणहरु प्रथत त गनय 

िकेमा 
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 क्रम ववकािका सिद्बान्तहरु(लेमाकय  िाववयन ,ह्य गो 
डि भ्राइजको उत्परिवतयन)को व्याख्या गनय िकेमा 

 क्रम ववकािका सिद्बान्तहरुको त लनात्मक व्याख्या 
गनय िकेमा 

३ 

४ 

 शारििीक िंिचना ि जीवनप्रक्रिया 
 जीवन प्रककयालाई परििावर्षत गदै त्यिको उदाहिण 

हदन  

 ितत िञ्चाि प्रकक्रयाको िामान्य वणयन गनय  

 िततिञ्चाि प्रणालीमा आधारित िोगहरु िततचाप, 
मध मेह, य रिक एसिि, हृदयघातको िामान्य 
परिचय ि कािणहरु बताउन ।  

 िततिञ्चाि प्रणालीमा आधारित िोगहरु िततचाप, 
मध मेह, य रिक एसिि, हृदयघातको कािण, िोकिाम 
ि उपचाि बबधी उल्लेख गनय ।   

 

 

१ 
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३ 
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 मौिी ि च्याउको ब्जवनचि िचचत्र ियान गनि 
 क्जवनचक्रलाई परििावर्षत गनय 
 च्याउ ि मौिीको महत्वको बयान गनय जीवन 

चक्रका तहहरु बताउन 

 च्याउ ि मौिीको जीवनचक्रको बयान गनय 
 च्याउ खेती ि मौिी पालनको तरिका उल्लेख गदै 

र्ाइदा बेर्ाइदा बताउन 
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२ 
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४ 

 अम्ल वषाि ि हरितगहृ प्रभावका कािण ि अििहरु 
ियान गनि 
 अम्ल वर्षाय ि हरितगहृ प्रिावलाई परििावर्षत गनय 

िकेमा 
 अम्ल वर्षाय ि हरितगहृ प्रिावका कािणहरु बताउन 

िकेमा 
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२ 
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 अम्ल वर्षाय ि हरितगहृ प्रिावका कािण ि प्रिाव 
बताउन िकेमा 

 अम्ल वर्षाय ि हरितगहृ प्रिावका कािण, प्रिाव ि 
न्यूनीकिणका उपायहरु बताउन िकेमा 

३ 

 

 

४ 

 पदाियका 
आधािि त 
ग ण तिा 
उपयोगी 
ििायनहरुको 
पहहचान ि 
िम गचत 
प्रयोग 

 

पदाथिका आिािभुत गुण तथा उपयोगी ििायनहरुको 
पहहचान ि िमुचचत प्रयोग 

 दैननक क्जवनमा आवश्यक पने ििायननक मल, 

डिटिजेन्ट, ववर्षादी ि धात /अधात  को नाम िन्न 
िकेमा 

 दैननक क्जवनमा आवश्यक पने ििायननक मल, 

डिटिजेन्ट, ववर्षादी ि धात /अधात  पहहचान गनय 
तिा प्रयोग बताउन िकेमा 

 दैननक क्जवनमा आवश्यक पने ििायननक मल, 

डिटिजेन्ट, ववर्षादी ि धात /अधात   प्रयोग गदाय ह ने 
र्ाइदा  बताउन िकेमा 

 दैननक क्जवनमा आवश्यक पने ििायननक मल, 

डिटिजेन्ट, ववर्षादी ि धात /अधात   िम गचत प्रयोग 
गनय िकेमा 

 

 

 

 

१ 
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 आध ननक 
िूचना 
प्रववगधको 
प्रयोग 

आिुतनक िूचना प्रववचिको प्रयोग 

 ईमेल, इन्टिनेटको परिचय हदन िकेमा 
 ईमेल, इन्टिनेटको उपयोगगता बताउन िकेमा 
 ईमेल, इन्टिनेटको प्रयोग गिी अध्ययन िामग्री 

खोजी गनय िकेमा 
 ईमेल, इन्टिनेटको प्रयोग गदाय ह ने खतिा पहहचान 

गिी त्यिबाट ि िक्षाका उपायहरु अवलम्वन गनय 
िकेमा 
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तह ४ िमाज ि मानवीय िम्वन्ि 

क्र.
ि. 

सिकाइ 
क्षेत्र 

िक्षमता सिकाइ उपलक्ब्ध एवम ्मूल्याङकनका आधाि 

१ िमाज ि 
मानवीय 
िम्वन्ि  

िमाजका 
ववववध 
पक्षको 
पहहचान, 

िम्मान, 

िंिक्षण ि 
िम्वधयन 

 

िामाजीकिणको व्यबहारिक प्रदयिन  

 िामाक्जकिणको माध्यम पहहचान 
गनय ।  

 िामाक्जकिणका माध्यमको 
प्रािसमकिण गिेमा 

 िामाजीकिणका माध्यमहरुको उपयोग 
गरि व्यवहािहरुको पदयिन गिेमा 

 िामाक्जकिणको व्यबहारिक 
अभ्यािबाट प्राप्त अन िवको पैिबी 
गिेमा 
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२ िमाजका 
ववववध 
पक्षको 
पहहचान, 

िम्मान, 

िंिक्षण ि 
िम्वधयन 

 

िामाजको िमाक्जक िांथकृनतक 
ववववधताको पहहचान गनय 
 िामाक्जक िाथकृनतक ववववधताको 

उदाहिण हदएमा 
 िामाक्जक िाथकृनतक ववववधताका 

प्रकािहरु उल्लेख गिेमा 
 िामाक्जक ववववधतामा एकता कायम 

गनय व्यबहारिक पदयिन गिेमा   

 िामाक्जक एकता असिबदृ्गध गनय 
योगदान प -याएमा 
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३ िमाजका 
ववववध 
पक्षको 
पहहचान, 

िम्मान, 

िंिक्षण ि 
िम्वधयन 

 

िाक्रिय गौिबहरुको पहहचान ि िम्मान 
गनय  

 िाक्रिय गौिबहरुको परिचय हदएमा 
 ववश्वमा नेपाललाइ गचनाउने िाक्रिय 

गौिबहरुको उदाहिण हदएमा 
 िाक्रिय गौिबका कािण िामाक्जक 

तिा आगियक क्षेत्रमा प गेको योगदान 
उल्लेख गिेमा 

 िाक्रिय गौिब झक्ल्कने व्यबहािहरु वा 
काययहरु पदयिन गिेमा 
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४ ववकािका 
पूवायधाि 
वाताविण ि 
िाक्रिय 
िम्पदाहरुको 
िम्बद्यधन ि 
प्रवद्यधन 

ववकािका अवधािणा िंग परिगचत ह न ि 
प वय ितयहरुको पहहचान गनय  

 ववकािका परिचय तिा उदाहिणहरु 
प्रथत त गिेमा  

 ववकािका लागग आवश्यक प वय ितयहरु 
प्रथत त गिेमा 

 नेपालमा ववकाि िम्बन्धी िइिहेका 
प्रयािहरु उल्लेख गिेमा  

 ववकािका प्रयािहरुले िमाज तिा 
देिमा ल्याएका परिवतयन उल्लेख 
गिेमा 
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४ 

५ ववकािका 
पूवायधाि 
वाताविण ि 
िाक्रिय 
िम्पदाहरुको 

हदगो ववकािको अवधािणा ि थिानीय 
थतिमा िईिहेको प्रयािहरु बताउन  

 हदगो ववकािको परिचय हदएमा  

 हदगो ववकािका लक्ष्यहरु पहहचान 
गिेमा 

 हदगो ववकाि पवयधयनका लागग थिानीय 
थतिमा िएका प्रयािहरु उल्लेख गिेमा   
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िम्बद्यधन ि 
प्रवद्यधन 

 हदगो ववकािका लागग नेपाल ििकािले 
चालेका कदमहरु पहहचान गिेमा 

४ 

६ ववकािका 
पूवायधाि 
वाताविण ि 
िाक्रिय 
िम्पदाहरुको 
िम्बद्यधन ि 
प्रवद्यधन 

ववकािमा थिानीय, प्रादेसिक ि िंघीय 
ििकािको अवधािणा 
 थिानीय, प्रादेसिक ि िंघीय 

ििकािको परिचय हदएमा  

 थिानीय, प्रादेसिक ि िंघीय ििकािले 
गने ववकािका क नै एक एक उदाहिण 
हदएमा  

 श्रोत िाधन परिचालनमा िंघीयताले 
प -याएको योगदान उल्लेख गिेमा  

 िङघीयताले आगियक तिा िामक्जक 
ववकािमा ल्याएका परिवतयनहरु 
उल्लेख गिेमा   
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४ 

७ ववकािका 
पूवायधाि 
वाताविण ि 
िाक्रिय 
िम्पदाहरुको 
िम्बद्यधन ि 
प्रवद्यधन 

ववकािमा थिानीय तिा पिम्पिागत ज्ञान 
तिा सिपको महत्व 

 पिम्पिागत ज्ञान तिा िीपको 
उदाहिण हदएमा  

 पिम्पिागत ज्ञान तिा िीपको महत्व 
बताएमा  

 थिानीय पिम्पिागत ज्ञान ि िीपको 
िंिक्षणका उपायहरु उल्लेख गिेमा  

 ववकािमा थिानीय तिा पिम्पिागत 
ज्ञान तिा सिपका लागग िईिहेका 
प्रयािहरु उल्लेख गिेमा   

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

३ 

 

 

४ 

८ नागरिक 
अगधकािको 

िारि ि िाक्रियताको िम्मान गनय ि 
िाक्रिय ििोकािका बबर्षय प्रनत िचते 
िहन  
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बोध ि 
कतयब्यको 
पालना 

 िाक्रियताको परिचय हदएमा  

 िाक्रिय ििोकािका बबर्षयहरुको 
उदाहिण हदएमा  

 िाक्रियताको िम्मानमा व्यक्ततले 
खेल्ने िूसमकाबािे बताएमा  

 िारि ि िाक्रियताको िवालमा 
व्यक्ततले प -याएको ब्यबहारिक 
योगदान उल्लेख गिेमा 

१ 

 

२ 

 

३ 

 

 

४ 

९ नागरिक 
अगधकािको 
बोध ि 
कतयब्यको 
पालना 

मानव अगधकाि िंिक्षण ि प्रवद्यधनमा िंघ 
िाँथिाको िूसमका    

 मानव अगधकािको परिचय हदएमा  

 मानव अगधकाि िंिक्षणका उपायहरु 
बताएमा  

 मानव अगधकाि िंिक्षण तिा 
प्रवद्यधनमा कायय गने िंघ िाँथिा 
बािे बताएमा   

 मानव अगधकाि िंिक्षण तिा 
प्रवद्यधनमा िंघ िाँथिाले गिेका 
काययहरु बािे जानकाि िएमा 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

४ 

१० नागरिक 
अगधकािको 
बोध ि 
कतयब्यको 
पालना 

िंबबधानले प्रदान गिेका मौसलक हक ि 
नागरिक कतयब्यको परिचय हदन  

 मौसलक हक तिा नागरिक 
कतयब्यबािे परिचय हदएमा  

 िंबबधानले तोकेका मौसलक हक तिा 
नागरिक कतयब्य बािे जानकाि 
िएमा  

 

 

 

१ 

 

 

२ 
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 मौसलक हक िंिक्षण तिा 
प्रवद्यधनमा खेलेको िूसमका बािे 
बताएमा  

 नागरिक कतयब्य पालना गनय 
अपनाएको ब्यबहािहरु प्रदियन गिेमा 

 

३ 

 

 

४ 

११  नागरिक 
अगधकािको 
बोध ि 
कतयब्यको 
पालना 

ननवायचनमा नागरिकले खेल्न  पने िूसमका  

 नेपालको ननवायचन प्रणाली बािे 
परिचय हदएमा   

 ननवायचनमा िाग सलने प्रकक्रया बािे 
जानकाि िएमा  

 ननवायचन प्रकक्रयामा िहिागगताम लक 
उपक्थिनत जनाएमा 

 थवथछ ननवायचनका लागग ब्यबहारिक 
प्रदियन गिेमा  

 

 

 

१ 

२ 

 

३ 

 

 

४ 

१२ नागरिक 
अगधकािको 
बोध ि 
कतयब्यको 
पालना 

ि िािनमा नागरिकको िूसमका 
 ि िािनको परिचय हदएमा  

 ि िािनका म ख्य िूचकहरु बािे 
जानकाि िएमा  

 ि िािन कायम िाख्न व्यक्ततले 
अपनाउन  पने उपायहरु बताएमा  

 ि िािन असिवदृ्गधमा ब्यबहारिक 
प्रदियन गिेमा 

 

 

१ 

२ 

 

३ 

 

 

४ 

१३ द्वन्द 
व्यवथिापन, 
िामाक्जक 
न्याय ि 
िमतामूलक 

द्वन्द व्यवथिापनमा नागरिक िमाज 
तिा िंघ िाँथिाको िूसमका  

 नागरिक िमाजको परिचय हदएमा  

 द्वन्द्वका कािणहरु पहहचान गिेमा  

 द्वन्द्वले िमाज ि िारिमा पािेका 
प्रिावहरुको बािेमा बताउन  

 

 

 

१ 

२ 

३ 
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िमाज 
ननमायणमा 
योगदान  

 द्वन्द्व ब्यबथिापनमा थिानीय तिा 
िाक्रिय रुपमा नागरिक िमाज वा िंघ 
िाँथिाले अवलम्बन गिेका 
कक्रयाकलापहरु जानकाि िएमा 

४ 

१४ द्वन्द 
व्यवथिापन, 
िामाक्जक 
न्याय ि 
िमतामूलक 
िमाज 
ननमायणमा 
योगदान 

िामाक्जक न्यायका लागग चाल्न  पने 
कदमहरु 

 िामाक्जक न्यायको परिचय हदएमा  

 िामाक्जक न्यायका उदाहिणहरु 
प्रि थत गिेमा  

 िामाक्जक न्याय प्राक्प्तका लागग 
व्यक्ततले गिेका प्रयािहरु उल्लेख 
गिेमा  

 िामाक्जक न्याय प्राक्प्तका लागग 
िाज्य थतिबाट अबलम्बन गरिएका 
उपायहरु प्रथत त गिेमा 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

३ 

 

 

 

४ 

१५ द्वन्द 
व्यवथिापन, 
िामाक्जक 
न्याय ि 
िमतामूलक 
िमाज 
ननमायणमा 
योगदान 

िमतामूलक िमाज ननमायणमा नागरिकको 
योगदान  

 िमानता ि िमताको परिचय हदएमा  

 िमता कायम िाख्न अपनाउन  पने 
उपायहरुको उदाहिण हदएमा  

 िमताम लक िमाज ननमायणको लागग 
िाज्य थतिबाट िईिहेका प्रयािहरु 
बताउन  

 िमताम लक िमाजमा व्यक्तत बबिेर्षले 
पाने प्रिाव तिा खेल्ने िूसमकाहरु 
प्रदियन गिेमा   

 

 

 

१ 

 

२ 

 

३ 

 

 

४ 

१६ मानवीय 
िम्बन्ध ि 

नेपालको दात ृिारिहरु िंगको िम्बन्ध  

 दात ृिारिहरुबािे मा परिचय हदएमा  

 

 

१ 
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अन्तिक्रिय 
िहयोगका 
बबबबध 
पक्षहरुको 
पहहचान  

 

 नेपालका केहह म ख्य दात ृिारिहरु 
बािे बताएमा  

 दात ृिारिहरुको नेपालमा गिेका 
िहयोगका क्षेत्रहरुको उदाहिण 
हदएमा  

 दात ृिारिहरुको िहयोगले आगियक 
तिा िामाक्जक क्षेत्रमा प -याएको 
िकािात्मक परिवतयनहरु बािे उल्लेख 
गिेमा    

२ 

 

 

 

३ 

 

 

 

४ 

१७ मानवीय 
िम्बन्ध ि 
अन्तिक्रिय 
िहयोगका 
बबबबध 
पक्षहरुको 
पहहचान  

 

िमिामनयक घटनाहरुले मानव जीवनमा 
पािेको प्रिावको खोजी 
 िमिामनयक घटनाहरु बािे परिचय 

हदएमा  

 िमिामनयक घटनाहरुका उदाहिण 
हदएमा  

 िमिामनयक घटनाहरुले िमाजमा 
पािेका प्रिावहरु बािे उल्लेख गनय  

 िमिामनयक घटनाहरुको प्रिाव कम 
गनय ब्यक्ततले खेलेको ब्यबहारिक 
पक्षहरु प्रदियन गिेमा 

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

३ 

 

 

४ 

१८ मानवीय 
िम्बन्ध ि 
अन्तिक्रिय 
िहयोगका 
बबबबध 
पक्षहरुको 
पहहचान  

िूचना तिा िंचाि प्रववगधको महत्व तिा 
उपयोगगता  

 िूचना तिा प्रववगध िंग िम्बक्न्धत 
िाधनहरुको उदाहिण प्रथत त गिेमा  

 िामाक्जक िंजालको िकािात्मक ि 
नकािात्मक पक्षहरु बािे बताएमा  

 

 

 

 

१ 

 

 

२ 
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  िूचना तिा प्रववगधको प्रयोग दैननक 
रुपमा आगियक तिा िामाक्जक 
क्षेत्रमा गिेमा   

 िूचना तिा प्रववगधको गलत 
प्रयोगबाट ननम्त्याउने जोखखमहरु 
िंग परिगचत िई ब्यबहािमा 
प्रदियन गिेमा 

 

३ 

 

 

 

४ 

१९ मानवीय 
िम्बन्ध ि 
अन्तिक्रिय 
िहयोगका 
बबबबध 
पक्षहरुको 
पहहचान  

 

अन्तिाक्रिय िम्बन्धमा नेपालको 
िूसमका  

 िंय तत िारििंघको परिचय हदएमा  

 िंय तत िारििंघले गिेका प्रम ख 
कक्रयाकलापहरुको उदाहिण हदएमा  

 िंय तत िारििंघमा नेपालको 
प्रनतननगधत्वको अवथिा बािे 
जानकाि िएमा  

 ववश्व िाक्न्त प्रवद्यधनमा नेपालले 
चालेका कदमहरु बािे उल्लेख गनय  

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

४ 

२० पारिवारिक 
योजना, 
थवाथ्य 
जनिंख्या ि 
ववपद् 
ब्यबथिापन
का 
उपायहरुको 
अबलम्बन  

पारिवारिक योजनाको अवधािणा ि 
ग णथतिीय जीवन बीचको अन्ति 
िम्बन्ध  

 पारिवारिक योजनाको बािेमा 
परिचय हदएमा  

 ग णथतिीय जीवनका म ख्य 
िूचकहरुको उदाहिण बताएमा  

 ग णथतिीय जीवन प्राक्प्तका लागग 
परिवािले अपनाउन  पने उपायहरु 
उल्लेख गिेमा  

 

 

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

३ 
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  ग णथतिीय जीवनको लागग व्यक्ततले 
ब्यबहारिक रुपमा िूसमका खेलेकोमा 
वा योजनाहरु बनाएकोमा 

 

४ 

२१ पारिवारिक 
योजना, 
थवाथ्य 
जनिंख्या ि 
ववपद् 
ब्यबथिापन
का 
उपायहरुको 
अबलम्बन  

 

पारिवारिक थवाथ्यको परिचय ि महत्व  

 पारिवारिक थवाथ्यको परिचय 
हदएमा  

 पारिवारिक थवाथ्य प्राक्प्तका लागग 
आवश्यक िूचकहरुमा जानकाि 
िएमा  

 पारिवारिक थवाथ्य कायम िाख्दा 
ह ने र्ाइदाहरुिंग परिगचत िएमा  

 पारिवारिक थवाथ्य प्राक्प्तका लागग 
व्यक्ततगत रुपमा अपनाइएका 
उपायहरु बताएमा 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

४ 

२२ पारिवारिक 
योजना, 
थवाथ्य 
जनिंख्या ि 
ववपद् 
ब्यबथिापन
का 
उपायहरुको 
अबलम्बन  

 

जनिंख्या ब्यबथिापनका प्रिाकािी 
उपायहरु  

 जनिंख्या ब्यबथिापनको परिचय 
हदएमा  

 जनिंख्या ब्यबथिापनमा प्रिाव 
पाने तत्वहरु िंग जानकाि िएमा  

 जनिंख्या ब्यबथिापनमा िाज्यले 
चालेका कदमहरुको उदाहिण 
हदएमा  

 जनिंख्या ब्यबथिापनमा िंथिागत 
रुपमा गन यपने काययहरु उल्लेख 
गिेमा   

 

 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

 

३ 

 

४ 
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२३  पारिवारिक 
योजना, 
थवाथ्य 
जनिंख्या ि 
ववपद् 
ब्यबथिापन
का 
उपायहरुको 
अबलम्बन  

 

ववपद् ब्यबथिापनका उपायहरु अवलम्बन 
गने उपायहरु  

 ववपद् ब्यबथिापन बािे परिचय 
हदएमा  

 ववपद्का कािणहरु ि तीनको 
अििबािे जानकाि िएमा  

 ववपद् ब्यबथिापनका 
कक्रयाकलापहरुमा िहिागीतात्मक 
योगदान प -याएमा   

 ववपद् ब्यबथिापनमा व्यक्तत, 
िमाज तिा ििकािले खेल्न  पने 
िूसमका उल्लेख गिेमा  

 

 

 

 

१ 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

 

४ 

 

ररटब्यिः मागिको तासलकामा १ ले आधाििूत, २ ले प्रायोगगक, ३ ले प्रवीण ि ४ 
ले दक्ष जनाउाँछ । सिकारुले िमकक्षता प्राप्त गनयका लागग कक्म्तमा ३ अङक 
प्राप्त गन यपने छ । 

 




