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बलूभका 
शशऺाराई ददगो विकास य सभवृिको आधायको रऩभा लरइएको छ । शशऺाफाट देश विकासको रालग आिश्मक 
भानि सॊसाधनको विकास हनु्छ । सभाज सधुायका रालग दऺ य ससुॊस्कृत जनशशि तमाय गनय ददगो सोंचभा 
आधारयत शशऺा नीलत, मोजना य कामयक्रभ तजुयभा गयी कामायन्िमन अऩरयहामयता यहेको छ।नेऩार सयकायको 
शशऺा नीलत, प्रदेश सयकायको शशऺा विकास नीलत य गाउॉ शशऺा नीलतको कामायन्िमनभा आिश्मक स्थानीम  न, 
लनमभ य कामयविलधहरको लनभायण य कामायन्िमन गनय गाउॉऩालरकारे आफ्नो सॊिैधालनक एिभ ्काननुी दावमत्त्ि ऩयुा 
गनय वक्रमाशीरताका साथ प्रमास गरययहेको छ । शशऺाको भाध्मभफाट व्मशि य सभाजभा यहेका सम्बािनाहरको 
उजागय ् गनुय ऩदयछ । सभाजभा यहेको असभानताहरको अन््म गयी सभताभूरक सभानता य सभािेशी 
विकासभापय त देश विकास गनय शशऺाको भहत्त्िऩूणय बलूभका यहन्छ । साभाशजक न्मामका रालग आधायबतू 
कऺाहरदेशख नै व्मशिगत सऺभता विकासका अलतरयि साभाशजक सम्भान, सद् बाि य नैलतक तथा काननुी 
दावमत्त्िहर लनिायह गनय सक्न ेशशऺा ददनऩुदयछ । शशऺाको भाध्मभफाट सभाजका गरत सॊस्काय य विकृलतहरको 
ऩवहचान य अन््म गनय सक्न ेऺभता विकास गनुय ऩदयछ ।  

भानि अलधकाय य रोकतन्रको विश्वव्माऩी भूल्म य भान्मताहर ऩवहचान गयाइ याष्ट्र य जनताको िहृत्तय वहतभा 
मोगदान गनय सक्न ेनागरयकको विकास गनुय शशऺाको भहत्त्िऩूणय कामय हो । हाम्रा ऩयम्ऩयागत भूल्म भान्मताको 
ऩवहचान तथा विकास गने य ्मसभा आधलुनक प्रविलधको सभशुचत प्रमोगको नीलत भापय त व्मशिको प्रलतस्ऩधी 
ऺभता विकास गनुय ऩदयछ । तीनै तहको नीलत, मोजना य कामयक्रभको तादा्म्मता, अन्तय आफिता य ददगोऩनको 
आिश्मकता ऩदयछ । देशको आिश्मकताअनसुाय फारफालरकाको अऩेशऺत ऺभता विकास गनय ऩाठ मक्रभ 
भहत्त्िऩूणय मोजना हो । ऩाठ मक्रभशशऺाको उद्देश्म प्राप्त गनय विद्याथीको सऺभता हालसर गनय आिश्मक 
विषमिस्त ुय लसकाइ वक्रमाकराऩहरको विस्ततृ मोजना हो । मसभा लसकाइका रालग कऺाकोठा य कऺाफावहय 
गनय आिश्मक वक्रमाकराऩ सभािेश गरयएको हनु्छ । प्रायम्बभा शशऺक िा गरुको मोजना अनसुाय लसकाइ 
मोजना तमाय हनुे गयेको लथमो । विकासक्रभसॉगै मसको विकासभा ऩलन विलबन्न लसिान्त तथा भूल्म भान्मताहर 
स्थावऩत बएको छ।ऩाठ मक्रभविकास य कामायन्िमनको क्रभभा आिश्मकता ऩवहचान, सयोकायिाराको सहबालगता, 
सभािेशीकयण य अऩन्ि जस्ता गणुा्भक ऩऺरे स्थान ऩाउन थारेको छ । शशऺाभा विकेन्द्रीकयणको 
अभ्माससॉगै स्थानीमस्तयभै ऩाठ मक्रभको विकास य कामायन्िमन गने शजम्भेिायी विद्यारमसम्भ आएको हो । 
स्थानीम ऩाठ मक्रभ केन्द्रीम ऩाठ मक्रभसॉगै कामायन्िमन गरयन्छ तसथय मो यावष्ट्रम ऩाठ मक्रभको एक अलबन्न अङ्ग हो 
। फारफालरकाहररे घय, ऩरयिाय, भातबृाषा तथा स्थानीम ऩरयिेशभा विकास गयेका अिधायणा य ऻान बण्डायको 
सदऩुमोग गयी नमाॉ अिधायणा तथा ऻानको लसकाइभा उनीहरको आ्भविश्वास फढाउॉदै गणुा्भक िवृि गनुय 
स्थानीम ऩाठ मक्रभ उऩमोगी हनुे अऩेऺा गरयएको छ ।  

विद्यारम तहको शशऺाको व्मिस्थाऩकीम शजम्भेिायी सॊविधानत् स्थानीम सयकायराई प्राप्त बएऩलछ मसराई 
कामायन्िमन गने अलबबाया सभेत स्थानीम सयकाय कै हो । स्थानीम ऻान, लसऩ य कौशरराई बािी ऩसु्ताराई 
हस्तानान्तयण गने य कानेऩोखयीका सभग्र विशशष्टताहरुराई फारफालरका सभऺ ऩरु् माउने उद्दशे्मरे मो ऩाठ्यक्रभ 
लनभायण गरयएको हो ।  

नेऩारको सॊविधान, २०७२, स्थानीम सयकाय सञ्चारन  न,२०७४, शशऺा  न, २०२८(सॊशोधन सभेत), शशऺा 
लनमभािरी, २०५९ (सॊशोधन सभेत), विद्यारम शशऺाको यावष्ट्रम ऩाठ मक्रभ प्रारऩ, २०७६, स्थानीम ऩाठ मक्रभ 



 

 
 

प्रारऩ,२०७१, आधायबतू तह (कऺा १-३) को ऩाठ मक्रभ, २०७६, आधायबतू शशऺा ऩाठ मक्रभ (कऺा ४-५), 
२०७६, आधायबतू शशऺा कऺा (६-८) ऩाठ मक्रभ २०७७, भाध्मलभक शशऺा ऩाठ मक्रभ, २०७७ कामायन्िमनको 
चयणभा यहेको छ।उशल्रशखत काननु तथा नीलतरे लसजयना गयेको दावमत्त्िहर ऩयुा गददै  गणुा्भक शशऺा प्रदान 
गने क्रभभा गाउॉऩालरकारे सयोकायिाराको सहबालगताभा कानेऩोखयीको सेयोपेयो विषमको स्थानीम ऩाठ मक्रभ 
विकास य कामायन्िमनभा ल्माएको छ । कानेऩोखयीको सेयोपेयो ऩाठ मक्रभभा स्थानीम ऩरयिेशको सभग्र शचनायी 
गयाउने य सधुाय गनुयऩने ऩऺहरराई विलबन्न कऺाका विषमिस्तभुा सभािेश गरयएको छ । सङ् घ, प्रदेश य 
स्थानीम सयकायलफच शशऺा ऺेरभा सहअशस्त्ि, सभन्िम, सहकारयता य साझेदायी विकास गनय ऩाठ मक्रभ सहमोगी 
हनुे अऩेऺा गरयएको छ । 

कानेऩोखयी गाउॉऩालरकारे लनभायण गयेको मस ऩाठ्यक्रभको कामायन्िमनभा लसकाइ सहजीकयण विलध तथा प्रवक्रमा, 
विद्याथी भूल्माङ्कन प्रवक्रमा, ऩाठ्यक्रभ कामायन्िमन मोजना य ऩाठ्यक्रभ भूल्माङ्कन, ऩरयभाजयन तथा सधुायको प्रवक्रमा 
सभेत सभािेश गरयएको छ । शशऺाराई सॊविधानभा व्मिस्था बएको नागरयकको भौलरक हक, आधायबतू 
आिश्मकता, याज्मको दावमत्त्ि, सभदृिको आधाय एिभ ् विकासको भहत्त्िऩूणय सूचकको रऩभा विकास गनय 
कानेऩोखयी गाउॉऩालरकाको प्राथलभक आिश्मकताहर सभािेश गयी तमाय बएको मो ऩाठ मक्रभ एक जीिन्त 
दस्तािेजको रऩभा यहने हदुाॉ मसको प्रबािकायी कामायन्िमन य सभम साऩेऺ सधुाय गनय सफै ऩऺको सकाया्भक 
सहमोग य सझुािको अऩेऺा गरयएको छ । 

कानेऩोखयी गाॉउऩालरकाभा यहेको विविधताको अिस्थाअनसुाय सफै ऩऺको सझुाि सभेट्ने य सहबालगताभूरक 
ऩिलतफाट आिश्मकता ऩवहचान य प्राथलभकीकयण गयी ऩाठ मक्रभको स्िरऩ ददन काभ गने कामयदरका 
सदस्महरय शशऺा तथा साभाशजक विकास शाखाका विऻ कभयचायीराई गाउॉऩालरकाको तपय फाट विशेष धन्मिाद 
ऻाऩन गदयछौ । स्थानीम ऩाठ मक्रभ विकासराई भहत्त्ि ददइ सल्राह सझुाि प्रदान गनुयहनुे गाउॉऩालरकाका सम्ऩूणय 
जनप्रलतलनलधहर, गाउॉऩालरकाका कभयचायी िगय, याजनीलतक दरका नेतृ् ि िगय, व्माऩाय सलभलतका ऩदालधकायी, 
साभदुावमक िनका ऩदालधकायी, सहकायी सङ् घसॊस्थाका ऩदालधकायी, शशऺा सलभलतका ऩदालधकायी, नागरयक सभाज, 

गैय सयकायी सॊस्थाका ऩदालधकायी, विलबन्न जातीम तथा धालभयक सङ् घ सॊस्थाका ऩदालधकायी, प्राध्माऩक, विद्यारम 
व्मिस्थाऩन सलभलतका ऩदालधकायी, शशऺकका ऩेसागत सङ् घ सङ्गठन, कानेऩोखयी एनप्माव्सन, प्रधानाध्माऩक, 

शशऺक, फार क्रफका ऩदालधकायी, अलबबािक, विद्याथी बाइफवहनी य सफै सयोकायिाराराई कानेऩोखयी 
गाउॉऩालरका हाददयक धन्मिाद ददन चाहन्छ । 

२०७९ बाद्र, 
कानऩेोखयी गाउॉऩालरका 
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स्थानीम ऩाठ्यक्रभ 

१. स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ऩङ्चयचम 
याङ्जिम ऩाठ्यक्रभरे सभेट्न नसकेका स्थानीम ङ्जिषमिस्तङ्टहरूराई सभेटेय ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइराई ऩूणणता ङ्छदन 
स्थानीमस्तयभा नै तमाय ऩायी ङ्ञिऺण गङ्चयने ऩाठ्यक्रभराई स्थानीम ऩाठ्यक्रभ बङ्झनन्छ । स्थानीम ऩाठ्यक्रभभा 
स्थानीम सभ्मता, सॊस्कृङ्झत, सम्ऩदा, व्मिसाम, ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩ य प्रङ्जिङ्झध आङ्छदराई सभेङ्जटएको हङ्टन्छ । प्राथङ्झभक 
ङ्ञिऺा ऩाठ्यक्रभ, २०६२ अनङ्टसाय “स्थानीम सयोकायिाराको सहबाङ्झगताभा स्थानीम आिश्मकताअनङ्टसाय 
ङ्जिषमिस्तङ्ट सभािेि गयी ङ्झनभाणण य कामाणन्िमन हङ्टने ऩाठ्यक्रभ नै स्थानीम ऩाठ्यक्रभ हो ।” त्मसै गयी प्राथङ्झभक 
तहको ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणण ङ्झनदेङ्ञिकाअनङ्टसाय स्थानीम आिश्मकता, ङ्जिषमऺेत्र, ङ्जिषमिस्तङ्ट, िैऺङ्ञणक व्मिस्था य 
साभग्रीको ङ्झनभाणण गयी स्थानीम ऩङ्चयिेिको ङ्ञिऺा ङ्छदने कङ्ट याराई स्थानीम ऩाठ्यक्रभको सैद्धाङ्ञन्तक अिधायणाका 
रूऩभा स्िीकायेको देङ्ञिन्छ ।  
स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणण य कामाणन्िमन सम्फन्धी स्रोत साभग्री, २०६८ अनङ्टसाय, “स्थानीम सयोकायिाराको 
आिश्मकता, चाहना य उनीहरूकै सहबाङ्झगताभा स्थानीम ङ्जिषमिस्तङ्टराई सभािेि गयी ङ्झनभाणण य कामाणन्िमन हङ्टने 
ऩाठ्यक्रभ नै स्थानीम ऩाठ्यक्रभ हो । स्थानीम ऻान, ङ्झसऩ य प्रङ्जिङ्झधराई सभेटी तमाय ऩाङ्चयएको ऩाठ्यक्रभराई नै 
स्थानीम ऩाठ्यक्रभको रूऩभा ङ्झरन सङ्जकन्छ, जसरे स्थानीमताराई जोड ङ्छदन्छ ।” उङ्ञलरङ्ञित ऩङ्चयबाषाराई हेदाण 
स्थानीम ऩाठ्यक्रभ बङ्ङारे स्थानीम सयोकायिारारे आिश्मक ठानेको ङ्जिषमिस्तङ्टराई उनीहरूकै ङ्जिऻता य 
सङ्जक्रमताभा मथािक्म कभ रागतभा तमाय गङ्चयएको ऩाठ्यक्रभ हो । मसरे त्मस सभाजका आिश्मकताराई 
सम्फोधन गछण । ङ्झसकारुराई ङ्झसक्नभा उत्प्रङे्चयत गछण । ङ्झसकाइराई स्थामी य व्मािहाङ्चयक फनाउॉछ । ङ्ञिऺक 
य ङ्जिद्याथॉङ्झफच साभीप्मता लमाउछ । सभाज य यािप्रङ्झत उत्तयदामी य जिापदेही हङ्टन ङ्झसकाउॉछ । ऩयम्ऩया, भूलम 
य भान्मताराई जगेनाण गछण । नमाॉ ङ्झसऩ, प्रङ्जिङ्झधराई अन्तयाणङ्जिम फजायसम्भ जोड्न सहमोग गछण । सभङ्टङ्ङत, सभदृ्घ 
य आधङ्टङ्झनक नेऩार ङ्झनभाणणका राङ्झग आङ्झथणक, साभाङ्ञजक तथा साॊस्कृङ्झतक ऩऺभा टेिा ऩङ्टमाणउॉछ। 

ऩाठ्यक्रभभा ङ्झसकारुका राङ्झग स्थानीम आिश्मकता य सन्दबणभा आधाङ्चयत ङ्जिषमिस्तङ्ट सभािेि गङ्चयनङ्टऩदणछ बङ्ङे 
बनाइका आधायभा स्थानीम ऩाठ्यक्रभको सैद्घाङ्ञन्तक अिधायणाराई ङ्जिश्लषेण गनण सङ्जकन्छ । 

स्थानभा आधाङ्चयत ङ्ञिऺाको ङ्झसद्धान्त (Place-Based Education Theory) रे िाताियण तथा ग्राभीण जनजीिनको 
सॊयऺणका राङ्झग सभङ्टदामराई सचेत य सङ्जक्रम फनाउन स्थानीम ऻानराई ङ्जिद्याथॉसाभङ्ट पयक ढङ्गरे याख्न स्थानीम 
ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणण हङ्टन ङ्टऩदणछ बङ्ङे कङ्ट याभा जोड ङ्छदन्छ । त्मस्तै साभाङ्ञजक ऩङ्टनसंयचनािादी ङ्झसद्धान्त (Social 

Reconstructivism Theory) रे ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणणभा साभाङ्ञजक आिश्मकता, साभाङ्ञजक भङ्टद्दा, साभङ्जमक ङ्जिचाय य 
बङ्जिष्मऩयक आिा उलरेि गनङ्टणऩने कङ्ट याभा जोड ङ्छदन्छ (Murray Print, 1998) । कऺा १-३ सम्भ साप्ताङ्जहक ५ 
ऩाठ्यघण्टा य िाङ्जषणक १६० कामणघण्टा, कऺा ४- ८ सम्भ साप्ताङ्जहक ४ ऩाठ्यघण्टा य िाङ्जषणक कामणघण्टा १२८ 
ङ्झनधाणयण गङ्चयएको छ । ऩाठ मक्रभको उद्देश्म याङ्जिम ऩाठ मक्रभरे ङ्झरएको याङ्जिम उद्दशे्म ऩूया गनण सहमोग हङ्टन ेगयी 
ङ्झनधाणयण गङ्चयएको छ । ङ्झसकाइ सहजीकयण प्रङ्जक्रमा फारकेङ्ञन्ित ङ्जक्रमाकराऩको अरािा भ्रभण (ऺेत्र अिरोकन) 
तथा प्रङ्झतिेदन य ङ्जिऻहरूसॉग अन्तयङ्जक्रमा गयी तमाय गङ्चयएको छ । भूलमाङ्कन प्रङ्जक्रमा आधायबतू तह कऺा १-३ 
का राङ्झग ङ्जिद्याथॉ भूलमाङ्कन भागणदिणन २०७६, रेटय ग्रङे्झडङ ङ्झनदेङ्ञिका २०७८ य ङ्झनयन्तय ङ्जिद्याथॉ भूलमाङ्कनका 
प्रङ्जक्रमा तथा भाऩदण्डराई भङ्टख्म आधाय फनाइएको छ । 
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१.१ स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणणका ङ्झसद्धान्तहरू 

जसयी अन्म ङ्जिषमऺेत्रको ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणण गङ्चयन्छ, सोही आधायभा स्थानीमस्तयको ऩाठ्यक्रभ ऩङ्झन केही 
भहत्त्िऩूणण सैद्धाङ्ञन्तक आधायराई ख्मार गयेय ङ्झनभाणण गङ्चयन्छ । हाभीराई थाहा छ, स्थानीम स्तयको ऩाठ्यक्रभरे 
स्थानीम सॊस्कृङ्झत, बाषा, जातजाङ्झत, िेिबषूा, जीिनिैरी, धभण, प्राकृङ्झतक स्रोत, बौगोङ्झरक ऩङ्चयिेि रगामत त्महाॉको 
भौङ्झरक ऩयम्ऩयागत ऩेसा, व्मिसाम आङ्छद ङ्जिषमिस्तङ्टराई सभेट्ने गयी ङ्झनम्न ङ्झसद्धान्तका आधायभा मो स्थानीम 
ऩाठ्यक्रभ, २०७९ ङ्झनभाणण गङ्चयएको छ : 

क) स्थानभा आधाङ्चयत ङ्ञिऺाको ङ्झसद्धान्त: 

 मो स्थानीम ऩाठ्यक्रभ स्थानीम िाताियण तथा ग्राभीण जनजीिनको सॊयऺणका राङ्झग सभङ्टदामराई सचेत य 
सङ्जक्रम फनाउन,े ङ्जिद्यारमका िङ्चयऩङ्चय िा ङ्झनङ्ञश् चत स्थानभा ङ्जििेष गयी गाउॉ, िडा तथा गाउॉऩाङ्झरका केङ्ञन्ित 
बएय त्महाॉका ङ्जििेषता तथा आिश्मकताभा आधाङ्चयत बइ ङ्झनभाणण गङ्चयएको छ । 

ि) साभाङ्ञजक ऩङ्टनसॊयचनािादी ङ्झसद्धान्त: 

 मो ऩाठ्यक्रभरे फारकरे ङ्झसक्ने कामणराई कऺाकोठाको िाताियण य ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ ङ्जक्रमाकराऩफाट भात्र 
ङ्झसकाइ हङ्टने कङ्ट याभा ङ्जिश् िास नगयी साभाङ्ञजक अन्तङ्जक्रण माफाट ऩङ्झन ङ्झसकाइ हङ्टने कङ्ट याभा ङ्जिश् िास गयेको 
ऩाइन्छ । मसै आधायभा साभाङ्ञजक  आिश्मकता, साभाङ्ञजक भङ्टद्दा, सभस्मा य साभाङ्ञजक ऩङ्चयिेिराई सभेटी 
मो ऩाठ्यक्रभ तमाय गङ्चयएको छ । 

ग) सान्दङ्झबणकताको ङ्झसद्धान्त: 

 ङ्जििेष गयी स्थानीम ऩाठ्यक्रभराई जीिन सान्दङ्झबणक फनाउन जीिन य ङ्झसकाइ (Life and Learning) सॉग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमिस्तङ्टहरू सभेट्नङ्ट ऩने देङ्ञिन्छ । मस अनङ्टरूऩ जीिन सान्दङ्झबणक ङ्जिषमिस्तङ्ट, उदाहयणहरू, 
अनङ्टबिहरू प्रस्तङ्टत गनङ्टणऩने कङ्ट याराई मस ऩाठ्यक्रभरे जोड ङ्छदएको छ । 

 

१.२ स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणणका ऩऺहरू 

क) स्थानीम आिश्मकता : स्थानीम ऩाठ्यक्रभरे स्थानीम आिश्मकता सभेट्नङ्ट ऩदणछ । स्थानीम सभङ्टदामको 
आिश्मकताराई ऩङ्जहचान गयी ङ्जिकास गङ्चयएको ऩाठ्यक्रभराई भात्र स्थानीम ऩाठ्यक्रभ बङ्ङ सङ्जकन्छ । 
मसका राङ्झग ऩाठ्यक्रभ ङ्जिकास गने क्रभभा स्थानीम सभङ्टदामभा यहेका व्मङ्ञिको सही तङ्चयकारे आिश्मकता 
ऩङ्जहचान गनण सक्नङ्टऩदणछ । स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणणका क्रभभा सङ्टझाि सङ्करन गनणका राङ्झग स्थानीम 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्जिङ्झबङ्ङ ऺेत्रका स्थानीम ङ्जिऻ, ङ्ञिऺक, ङ्जिद्याथॉ, ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी, 
अङ्झबबािक आङ्छदसॉग स्थानीम तहका िडािासीहरूका प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि हङ्टने गयी सभािेि गयी सभूहगत तथा 
व्मङ्ञिगत छरपर, अन्तयङ्जक्रमा, प्रश् नोत्तय तथा ङ्झनङ्ञश् चत सभूहकेङ्ञन्ित छरपर (Focal Group Discussion)  

गयी स्थानीम आिश्मकता ऩङ्जहचान गङ्चयएको छ । 
 

ि) स्थानीम ङ्जिषमिस्तङ्ट : स्थानीम ऩाठ्यक्रभको अको आधायबतू ऩऺ बनेको स्थानीम ङ्जिषमिस्तङ्ट हो । स्थानीम 
ऩाठ्यक्रभ हो, होइन बनेय जाॉच्ने कसी बनेको स्थानीम ङ्जिषमिस्तङ्ट हो । स्थानीम ऩाठ्यक्रभ हङ्टनका राङ्झग 
जङ्टन सभङ्टदामका राङ्झग ऩाठ्यक्रभ फनाइएको हो त्मस सभङ्टदामभा आधाङ्चयत स्थानीम ऻान, ङ्झसऩ, प्रङ्जिङ्झध हङ्टन ङ्ट 
जरुयी छ । मसभा स्थानीम बाषा, सॊस्कृङ्झत, ऐङ्झतहाङ्झसक ङ्जिषमिस्तङ्ट, स्थानीम ङ्झसऩ आङ्छद ङ्जिषमिस्तङ्ट सभािेि 
गयी मो ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणण गङ्चयएकोछ । 
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ग) स्थानीम सहबाङ्झगता य ङ्जिऻता : स्थानीम ऩाठ्यक्रभको अको आधायबतू ऩऺ बनेको स्थानीम सहबाङ्झगता य 
ङ्जिऻता ऩङ्झन हो । स्थानीम ऩाठ्यक्रभ हङ्टनका राङ्झग ऩाठ्यक्रभ ङ्जिकास तथा कामाणन्िमन प्रङ्जक्रमाभा स्थानीम 
सभङ्टदामभा यहेका व्मङ्ञिको सहबाङ्झगता अङ्झनिामण हङ्टन्छ । मसभा उनीहरूकै ङ्जिऻताको प्रमोग गङ्चयन्छ । 
ऩाठ्यक्रभ ङ्जिकासभा स्थानीमको सहबाङ्झगताराई ऩाठ्यक्रभ ङ्जिकास तथा ऩङ्चयभाजणनभा सङ्टझाि ङ्छदने कामणभा, 
ऩाठ्यक्रभ रेिनभा ङ्जििेषऻको रूऩभा, ङ्जिङ्झबङ्ङ स्रोत, साधन य सूचना उऩरब्ध गयाउन ेसूचना सम्प्रषेकका 
रूऩभा ङ्जिऻताको उऩमोग गनण सङ्जकन्छ । मसैगयी ऩाठ्यक्रभ कामाणन्िमन गयाउने क्रभभा कऺाकोठाङ्झबत्र 
तथा फाङ्जहय ङ्जिद्याथॉराई ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जक्रमाकराऩ गयाउन ङ्ञिऺकका रूऩभा, स्रोतव्मङ्ञक् तका रूऩभा, ङ्जिद्यारम 
तथा ङ्ञिऺकराई सलराह प्रदान गने सलराहकायका रूऩभा, ङ्जिङ्झबङ्ङ सहमोग प्रदान गने सहमोगीका रूऩभा 
ऩङ्झन सहबाङ्झगता फढाउन सङ्जकन्छ । मसै आधायभा मो ऩाठ्यक्रभ स्थानीम ङ्जिऻहरूको सहबाङ्झगताभा 
ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिषमिस्तङ्ट य ङ्जिषमऺेत्रभा अनङ्टबि बएका व्मङ्ञक् तहरूसॉग सोधऩङ्टछ गयी ङ्झनभाणण गङ्चयएको छ । 

१.३ स्थानीम ऩाठ्यक्रभको भहत्ि य ङ्जििेषता  

स्थानीम ऩाठ्यक्रभ प्रारूऩ, २०७५ रे स्थानीम ऩाठ्यक्रभको ङ्जििेषता एिभ ्भहत्िराई ङ्झनम्नङ्झरङ्ञित फङ्टॉदाभा 
सभेटेको देङ्ञिन्छ् 

- स्थानीम ऩाठ्यक्रभरे स्थानीम आिश्मकताको ऩङ्चयऩूङ्झतण गछण । 

- मो स्थानीम भागभा आधाङ्चयत हङ्टन्छ । 

- मसरे स्थानीम स्रोत, साधन य ङ्जिऻताको उऩमोग गछण । 

- मसरे स्थानीमस्तयभा नै ङ्झसक्ने य ङ्झसकाउनेको सहबाङ्झगताको सङ्टङ्झनङ्ञितता गछण । 

- मसरे अऩनत्िको बािनाको ङ्जिकास गयाउॉछ । 

- मसरे स्थानीमस्तयभा यहेका सयोकायिाराको ऺभता अङ्झबिङृ्जद्घ गछण । 

- मसरे योजगाय तथा स्ियोजगायको ङ्झसजणना गछण । 

- मसरे सैद्घाङ्ञन्तकबन्दा व्मािहाङ्चयक ऩऺभा जोड ङ्छदन्छ । 

- मसरे ङ्जिद्याथॉ केङ्ञन्ित य प्रमोगात्भक ङ्जिङ्झधभा जोड ङ्छदन्छ । 

१.४ स्थानीम ऩाठ्यक्रभको सम्फन्धभा बएको व्मिस्था   

स्थानीम ऩाठ्यक्रभराई अिधायणागत रूऩभा प्रस्याउने क्रभभा नेऩारका ङ्जिङ्झबङ्ङ दस्तािेजभा यहेका 
प्रािधानराई हेनण जरूयी छ । हार कामाणन्िमनभा यहेका नीङ्झतहरूभा स्थानीम ऩाठ्यक्रभका फायेभा 
ङ्झनम्नानङ्टसाय उलरेि बएको ऩाइन्छ् 

१.४.१ नऩेारको सॊङ्जिधान 

ङ्जि.सॊ. २०७२ सारभा जायी नेऩारको सॊङ्जिधानको बाग ३ भा भौङ्झरक हकको व्मिस्थाअन्तगणत  धाया ३२ 
भा बाषा तथा सॊस्कृङ्झतको हकको व्मिस्था गङ्चयएको छ । मसको उऩधाया (२)भा प्रत्मेक व्मङ्ञि य 
सभङ्टदामराई आफ्नो सभङ्टदामको साॊस्कृङ्झतक जीिनभा सहबागी हङ्टन ऩाउने हक हङ्टने छ य उऩधाया (३) भा 
नेऩारभा फसोफास गने प्रत्मेक नेऩारी सभङ्टदामराई आफ्नो बाषा, ङ्झरङ्जऩ, सॊस्कृङ्झत, साॊस्कृङ्झतक सभ्मता य 
सम्ऩदाको सॊिधणन य सॊयऺण गने हक हङ्टनेछ बङ्ङे प्रािधान यहेको छ ।  

अत् मसराई व्मिहायत् कामाणन्िमनका राङ्झग स्थानीम ऩाठ्यक्रभभापण त सभाजभा यहेका बाषा, ङ्झरङ्जऩ, सॊस्कृङ्झत, 

साॊस्कृङ्झतक सभ्मता य सम्ऩदाराई जगेनाण गने प्रकृङ्झतको ऻान, ङ्झसऩ य प्रङ्जिङ्झध ङ्जिद्याथॉराई ङ्छदनङ्ट जरुयी छ । 
मसका राङ्झग स्थानीम ऩाठ्यक्रभको ङ्जिकास य प्रबािकायी कामाणन्िमन नै एक सिि भाध्मभ यहेको  छ । 
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१.४.२ ऩन्रौँ मोजना (२०७६/०७७–२०७९/०८०) 

ऩन्रौँ मोजनाको उद्देश्म प्राङ्झप्तका राङ्झग ऩङ्चयरङ्ञऺत भानि सॊसाधन, ऩूिाणधाय तथा प्रङ्जिङ्झधको ङ्जिकास य 
जीिनोऩमोगी ऻान य ङ्झसऩभा आधाङ्चयत ऩाठ्यक्रभभापण त ् सफै तहको ङ्ञिऺाभा गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञित गने 
यणनीङ्झतराई ङ्जिद्यारम ङ्ञिऺाको ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩङ्टस्तक सभमानङ्टकूर ऩङ्चयभाजणन गनङ्टणका साथै आधायबतू 
तहको कऺा १ देङ्ञि ३ सम्भको एकीकृत ऩाठ्यक्रभ कामाणन्िमन गदै आधायबतू तहको ङ्ञिऺण ङ्झसकाइका 
राङ्झग आिश्मकताअनङ्टसाय भाध्मभ बाषाको रूऩभा भातबृाषा िा स्थानीम बाषा िा नेऩारी बाषा प्रमोग गने 
व्मिस्था ङ्झभराई सङ्घीम तहफाट तोङ्जकएको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ ङ्जिद्यारम तहको स्थानीम ऩाठ्यक्रभ तथा 
ऩाठ्यसाभग्री स्थानीम तहफाट ङ्जिकास गने गयी स्थानीम तहको ऺभता ङ्जिकास गङ्चयनेछ बङ्ङे कामणनीङ्झतभापण त 
प्राप्त गने व्मिस्था गङ्चयएको छ । 

१.४.३ स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ 

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ (ज) (४) भा भातबृाषाभा ङ्ञिऺा ङ्छदने ङ्जिद्यारमको 
अनङ्टभङ्झत, अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभनसम्फन्धी व्मिस्था गयी स्थानीम ऩाठ्यक्रभको कामाणन्िमन अिस्थाराई इङ्जङ्गत 
गयेको छ । मस्तै उि ऐनको दपा ११ (ज) (१८) भा स्थानीम स्तयको िैङ्ञऺक ऻान, ङ्झसऩ य प्रङ्जिङ्झधको 
सॊयऺण, प्रिधणन य स्तयीकयण गने कङ्ट या उलरेि गङ्चयएको छ । 

१.४.४ याङ्जिम ऩाठ्यक्रभ प्रारूऩ, २०६३  

नेऩार सयकायरे ङ्जिद्यारम ङ्ञिऺाको भूर दस्तािेजका रूऩभा २०६३ सारभा याङ्जिम ऩाठ्यक्रभ प्रारूऩ तमाय 
गङ्चयएको ङ्झथमो । ऩाठ्यक्रभ स्थानीम आिश्मकताभा आधाङ्चयत फनाउनङ्ट ऩने कङ्ट यारे ङ्जिश्वव्माऩी भान्मता 
ऩाइसकेकारे नेऩारभा ङ्झनम्नानङ्टसायका अभ्मास हङ्टन थारेको ऩाइन्छ बनी मस प्रारूऩरे उलरेि गयेको छ् 

(क) स्थानीम ऩाठ्यक्रभका साभान्म ऩथ प्रदिणनका ङ्झसद्घान्त तमाय गने य त्मसैका आधायभा थऩ ङ्जिषमिस्तङ्ट 
स्थानीम तहभा सभािेि गने 

(ि) केन्िीम ऩाठ्यक्रभको सॊयचनाका आधायभा ङ्झनङ्ञित गङ्चयएको ऩाठ्यबायका राङ्झग ङ्जिषम, ङ्जिषमिस्तङ्ट 
छनोटदेङ्ञि सम्ऩूणण प्रङ्जक्रमा स्थानीम तहभा नै ङ्जिकास य व्मिस्थाऩन गने 

(ग) स्थानीम तहभा नै स्थानीम ऩङ्चयिेि, व्मङ्ञि, सभाज, याि य ङ्जिश्वव्माऩी ऩङ्चयिेिराई सम्फोधन गने 
ऩाठ्यक्रभको ङ्जिकास य व्मिस्थाऩन गने  

१.४.५ याङ्जिम ऩाठ्यक्रभ प्रारूऩ, २०७६ 

याङ्जिम ऩाठ्यक्रभ प्रारूऩ, २०७६ भा स्थानीम ऩाठ्यक्रभका राङ्झग कऺ १-३ भा ५ ऩाठ्यघण्टा  अथाणत ्िाङ्जषणक 
१६० घण्टा य कऺा ४-८ भा मसका राङ्झग ४ ऩाठ्यघण्टा  अथाणत िाङ्जषणक १२८ घण्टा छङ्टयाइएको छ । 
उि प्रारूऩभा स्थानीम ऩाठ्यक्रभ सम्फन्धभा ङ्झनम्नङ्झरङ्ञित कङ्ट या उलरेि गङ्चयएको छ् 
(क) स्थानीम आिश्मकताको ऩङ्जहचानभा स्थानीम तहभा ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩङ्टस्तक ङ्जिकास गङ्चयनेछ । 

(ि) याङ्जिम ऩाठ्यक्रभको ढाॉचाका आधायभा ऩाठ्यक्रभको स्थानीम तहभा अनङ्टकूरन हङ्टनगेयी स्थानीम ऩाठ्यक्रभ 
तथा ऩाठ्यऩङ्टस्तक ङ्जिकास गङ्चयने छ ।  

(ग) स्थानीम ऩाठ्यक्रभभा आिश्मकतानङ्टसाय ङ्जिषमिस्तङ्टहरू ऩङ्चयभाजणन तथा ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्धको भाऩन गने 
कामण स्थानीम तहफाट गङ्चयने छ ।  

(घ) स्थानीम आिश्मकताभा आधाङ्चयत ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणण तथा कामाणन्िमन गदाण फारकेङ्ञन्ित, स्थानीम 
आिश्मकताभङ्टिी हङ्टने गयी रचकता प्रदान गङ्चयने छ ।  
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(ङ) याङ्जिम ऩाठ्यक्रभको सॊयचनाङ्झबत्र यही स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणण तथा कामाणन्िमनका राङ्झग प्राङ्जिङ्झधक तथा 
व्मिस्थाऩकीम रूऩभा स्थानीम तहराई सऺभ य ङ्ञजम्भेिाय फनाइने छ ।  

(च) स्थानीम ऩाठ्यक्रभ कामाणन्िमन, ङ्जिद्यारमको िाङ्जषणक ऩाठ्यक्रभ, कऺाकोठाको व्मिस्थाऩन तथा िैऺङ्ञणक 
ङ्जिङ्झधका सम्फन्धभा ङ्जिद्यारमरे ङ्झनणणम ङ्झरने छ ।  

(छ)  स्थानीम ऩाठ्यक्रभको स्िीकृङ्झत प्रदेि िा स्थानीम तहभा यहने ऩाठ्यक्रभ सम्फद्ध सॊयचनाफाट हङ्टनेछ ।  

१.४.६ याङ्जिम ङ्ञिऺा आमोगको प्रङ्झतिेदन, २०४९ 

२०४६ सारको आन्दोरनऩङ्झछ २०४७ सार पागङ्टन १४ गते गङ्छठत याङ्जिम ङ्ञिऺा आमोगरे २०४९ 
सारभा सयकाय  सभऺ प्रङ्झतिेदन ऩेस गयेको ङ्झथमो । मस प्रङ्झतिेदनरे ऩङ्चयिङ्झतणत सन्दबणराई अङ्गीकाय गयी 
बािी ऩाठ्यक्रभका फायेभा देहाम फभोङ्ञजभको सभस्मा उलरेि गदै ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिषमभा ङ्झसपाङ्चयस गयेको छ् 

(क) ग्राभीण ऩङ्चयिेिसॉग सान्दङ्झबणक कामणकराऩ ऩाठ्यक्रभभा नयाख्नका कायण धेयैजसो केटाकेटी ङ्जिद्यारमका 
िैङ्ञऺक ङ्जक्रमाकराऩभा कङ्ट नै चाि ङ्छदॉदैनन ्य ङ्जिद्यारम छोङ्झडङ्छदन्छन ्। 

(ि) जातीम जीिनका ङ्जिङ्जिध ऩऺराई ऩाठ्यक्रभभा सभङ्टङ्ञचत रूऩरे सभामोजन गयी ऻान य सभझदायीको 
ङ्जिकास गनङ्टणऩदणछ । 

(ग) प्राथङ्झभक तहको ऩाठ्यक्रभराई देिको आिश्मकता सङ्टहाउॉदो सान्दङ्झबणक य व्मािहाङ्चयक फनाउनङ्टऩने 
आिश्मकता छ । मसराई ऺेत्रीम िा स्थानीम आिश्मकताराई सङ्टहाउॉदो व्मिस्था गनङ्टण उऩमङ्टि हङ्टन्छ ।  

(घ)  कङ्ट नै इच्छङ्टक ङ्जिद्यारम िा सभङ्टदामरे आफ्नो ऺेत्रको ङ्जिद्यारमभा छङ्ट टै्ट ऩाठ्यक्रभ तमाय गयी रागङ्ट गनण 
चाहेभा त्मस्तो ऩाठ्यक्रभ ङ्ञिऺाका उद्देश्म य रक्ष्मसॉग तारभेर िानङ्टऩछण य नेऩार सयकाय, ङ्ञिऺा 
भन्त्रारमफाट स्िीकृत गङ्चयएको हङ्टन ङ्टऩछण । 

१.४.७  ङ्जिद्यारम ऺते्र ङ्जिकास मोजना 
सन ्२०१६ देङ्ञि सन ्२०२२ सम्भका राङ्झग लमाइएको ङ्जिद्यारम ऺेत्र ङ्जिकास मोजनारे ङ्झसऩ ङ्झसकाउने 
सन्दबणभा ऩयम्ऩयागत तथा स्थानीम ऻानको प्रमोग कसयी बइयहेको छ, सोको िोजी गने  य भातबृाषा, याङ्जिम 
बाषा तथा अन्तयाणङ्जिम बाषाराई ङ्ञिऺण ङ्झसकाइका भाध्मभका रूऩभा तै्रबाङ्जषक नीङ्झत अिरम्फन गने 
व्मिस्थाफाट स्थानीम भातबृाषाको जगेनाण य प्रमोगराई सॊिधणन गयेको छ । 

१.४.८ प्राथङ्झभक ङ्ञिऺा ऩाठ्यक्रभ, २०६२  य २०६५ 

प्राथङ्झभक ङ्ञिऺा ऩाठ्यक्रभ, २०६२ तथा २०६५ रे प्राथङ्झभक तह (१–५) भा स्थानीम ङ्जिषम/भातबृाषा 
ङ्जिषमराई ऩाठ्यबाय ४ य ऩूणाणङ्क १०० कामभ गयेको छ । मसभा ङ्झनम्नानङ्टसाय हङ्टन ङ्टऩने व्मिस्था गङ्चयएको 
छ् 

(क) ङ्जिद्यारमभा ऩठन ऩाठन हङ्टने भातबृाषाको छनोट गदाण फहङ्टसङ्खख्मक ङ्जिद्याथॉरे फोलने भातबृाषा छनोट 
गनङ्टणऩने । 

(ि) भातबृाषाको ऩठनऩाठन गयाउन नसङ्जकने ङ्जिद्यारमभा स्थानीम तहका राङ्झग उऩमोगी ऩेसा, व्मिसाम, धभण, 
ऩयम्ऩया, सॊस्कृङ्झत, यीङ्झतङ्चयिाज, स्थानीम सम्ऩदा, िाताियण सॊयऺण, िेतीऩाती, स्थानीम प्रङ्जिङ्झध, चाडऩिण, साभाङ्ञजक 
व्मिहाय आङ्छद स्थानीम ङ्जिषम छनोट गयी ऩठन ऩाठन गयाउन सङ्जकनेछ । 

(ग) भातबृाषा िा स्थानीम ङ्जिषमको ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्री स्रोत केन्िको सहमोग य ङ्ञजलरा ऩाठ्यक्रभ 
सभन्िम सङ्झभङ्झतको सभन्िमभा ङ्जिद्यारमफाटै ङ्झनभाणण गनण सङ्जकने छ । ङ्ञजलराबय एउटै िारको ङ्जिषम 
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ङ्झभलदो देङ्ञिएभा ङ्ञजलरास्तय य स्रोत केन्िस्तयभा भात्र ङ्झभलने ङ्जिषम बएभा स्रोत केन्िस्तयीम रूऩभा 
ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणण गनण सङ्जकने । 

(घ) ऩाठ्यक्रभभा स्थानीम अॊि साभाङ्ञजक अध्ममन, ङ्झसजणनात्भक करा य िायीङ्चयक ङ्ञिऺा ङ्जिषमको २० प्रङ्झतित 
ऩाठ्यबायको ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्य साभग्री ङ्जिद्यारम आपले रे ङ्झनभाणण गनण सक्नेछन ्। मस्तो ऩाठ्यक्रभभा 
साभाङ्ञजक अध्ममनका राङ्झग ३२ घन्टी, ङ्झसजणनात्भक कराका राङ्झग १९ घन्टी य िायीङ्चयक ङ्ञिऺाका 
राङ्झग १२ घन्टी ङ्झनधाणयण गङ्चयएको । 

(ङ) स्थानीम ङ्जिषमको ऩाठ्यक्रभअन्तगणत सॊस्कृतका ङ्जिषमिस्तङ्ट ऩङ्झन ऩठनऩाठन गनण सङ्जकने । 

१.४.९ आधायबतू तह (कऺा १-३) को ऩाठ्यक्रभ, २०७५ 

आधायबतू तहभा  ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणण तथा कामाणन्िमन गदाण ङ्झनम्न ङ्झरङ्ञित ऩऺहरू सभािेि गङ्चयने छ् 
(क) स्थानीम ङ्जिषमअन्तगणत भातबृाषा, स्थानीम ऻान, ङ्झसऩ य प्रङ्जिङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्जिषमसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जक्रमाकराऩ 

ऩने छन ् । स्थानीम ङ्जिषमअन्तगणत भातबृाषा िा भातबृाषा य स्थानीम ङ्जिषम सभािेि गनङ्टणऩने छ । 
ङ्झसजणनात्भक ङ्झसऩ ङ्जिकाससम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩराई अन्म ङ्जिषम ऺेत्रका ङ्जक्रमाकराऩहरूसॉग ऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत 

गयाउनङ्ट  ऩने छ ।  

स्थानीम ङ्जिषमको ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यसाभग्री ङ्जिद्यारमरे स्थानीम ङ्जिऻ, अङ्झबबािक तथा स्थानीम तहको 
सहमोग य सभन्िमभा ङ्जिकास गयी कामाणन्िमनभा लमाउने छ । सॊस्कृत, गङ्टरुकङ्ट र, गङ्टम्फा/ङ्जिहाय, भदयसा, 
ङ्जकयात भङ्टन्धङ्टभ जस्ता ऩयम्ऩयागत ङ्ञिऺा ऩद्धङ्झतका हकभा नेऩारी य साभाङ्ञजक ङ्जिषमफाहेक अन्म ङ्जिषमहरू 
ऩयम्ऩयागत ङ्ञिऺा ऩद्दङ्झतअनङ्टसाय अनङ्टकूरन य ङ्जिकास गयी कामाणन्िमन गङ्चयने  छ । 

 (ि) सॊस्कृत तथा ऩयम्ऩयागत ङ्ञिऺाको प्रायङ्ञम्बक ङ्ञिऺा (कऺा १-३) राई एकीकृत ङ्झसद्धान्तअनङ्टरूऩ साधायण 
ङ्ञिऺाकै सभकऺी ङ्ञिऺा प्रदान गङ्चयने छ । मस ङ्ञिऺाभा भातबृाषाको सट्टाभा सम्फङ्ञन्धत बाषा (सॊस्कृत 
यचना, बोट बाषा, अयेङ्झफक य उदूण बाषा, ङ्जकयात, ङ्झरम्फू बाषा आङ्छद) का ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यसाभग्री 
कामाणन्िमन गङ्चयने छ ।   

(ग) कऺा १-३ को कूर ऩाठ्यबाय २६ ऩाठ्यघण्टाभध्मे ५ ऩाठ्यबायको भातबृाषा िा स्थानीम ङ्जिषम सभािेि 
गनङ्टणऩने व्मिस्था छ । मसप्रकाय स्थानीम ऩाठ्यक्रभका राङ्झग िाङ्जषणक १६० कामणघण्टा छङ्टयाइएको छ 
बने मस्तो ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणण तथा कामाणन्िमन ङ्जिद्यारमहरूको सभेत सहबाङ्झगताभा स्थानीम तहरे नै 
गनङ्टणऩने  छ । 

१.४.१० आधायबतू ङ्ञिऺा (कऺा ६-८) ऩाठ्यक्रभ, २०६९  

आबायबतू तहको कऺा ६ देङ्ञि ८ सम्भको ऩाठ्यक्रभभा ङ्जिद्यभान प्राथङ्झभक तह कऺा १-५ को 
ऩाठ्यक्रभबन्दा केही पयक व्मिस्था गङ्चयएको छ । मसभा भातबृाषा िा स्थानीम ङ्जिषम िा सॊस्कृत िा 
अन्म ङ्जिषम बनी मसराई ऩाठ्यबाय ५ य ऩूणाणङ्क १०० कामभ गङ्चयएको छ । सॊस्कृत य गङ्टरुकङ्ट र ङ्ञिऺातपण  
स्थानीम ऩाठ्यक्रभका फायेभा व्मिस्था गङ्चयएको छैन बने गोन्ऩा तथा ङ्जिहाय ङ्ञिऺातपण  स्थानीम ङ्जिषम िा 
फौद्घ ङ्ञिऺा िा सम्बोटा व्माकयण िा अन्म ङ्जिषम बनी ऩाठ्यबाय ५ य ऩूणाणङ्क १०० कामभ गङ्चयएको छ । 
मी ङ्जिषमराई प्रस्ट ऩादै बङ्झनएको छ् 

(क) ङ्जिद्यारमभा ऩठनऩाठन हङ्टने भातबृाषाको छनोट ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणण, ऩाठ्यऩङ्टस्तक ङ्जिकास तथा कामाणन्िमन 
स्थानीम ङ्झनकामको ऩयाभिणभा ङ्जिद्यारम िा सम्फङ्ञन्धत िैङ्ञऺक सॊस्था आपले रे गने । 



 

7 
 

(ि) स्थानीम ङ्जिषमको हकभा स्थानीम तहका राङ्झग उऩमोगी ङ्झसऩ, धभण, ऩयम्ऩया, सॊस्कृङ्झत, यीङ्झतङ्चयिाज, स्थानीम 
सम्ऩदा, िाताियण सॊयऺण, स्थानीम प्रङ्जिङ्झध, चाडऩिण, साभाङ्ञजक व्मिहाय आङ्छद ङ्जिषमिस्तङ्ट सम्फन्धी ङ्जिषम 
स्थानीम ङ्झनकामको ऩयाभिणभा ङ्जिद्यारम आपले रे छनोट गनणसक्ने । मस्ता ङ्जिषमको ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणण, 

ऩाठ्यऩङ्टस्तक ङ्जिकास तथा कामाणन्िमन स्थानीम ङ्झनकामको ऩयाभिणभा ङ्जिद्यारम िा सम्फङ्ञन्धत िैङ्ञऺक 
सॊस्था आपले रे गने छ । 

(ग) भातबृाषा य स्थानीम ङ्जिषमको ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्री स्रोत केन्िको सहमोग य ङ्ञजलरा ऩाठ्यक्रभ 
सभन्िम सङ्झभङ्झतको सभन्िमभा ङ्जिद्यारम आपले रे ङ्झनभाणण गने छ । ङ्ञजलराबय एउटै िारको ङ्जिषम ङ्झभलदो 
देङ्ञिएभा ङ्ञजलरास्तयभा य स्रोत केन्िस्तयभा भात्र ङ्झभलने ङ्जिषम बएभा स्रोतकेन्ि स्तयीम रूऩभा ऩाठ्यक्रभ 
ङ्झनभाणण गनण सङ्जकने । 

(घ) अन्म ङ्जिषमका रूऩभा कम्प्मङ्टटय तथा सूचना प्रङ्जिङ्झध, साभाङ्ञजक िास्त्रअन्तगणतका ङ्जिषम, बाषा सभूहका ङ्जिषम, 

गङ्ञणत तथा ङ्जिऻान सभूहका ङ्जिषम, ऩयम्ऩयागत ङ्ञचङ्जकत्सा ऩद्घङ्झत, सहकायी ङ्ञिऺा, सङ्गीत, भूङ्झतणकरा, काष्ठ 
करा, िास्त ङ्टकरारगामतका भागभा आधाङ्चयत ङ्जिषम ऩने छ । उऩरब्ध साधन य स्रोतका आधायभा 
ऩाठ्यक्रभ ङ्जिकास केन्िरे मस्ता ङ्जिषमको ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩङ्टस्तक ङ्जिकास गदै जाने अिस्थाराई 
दृङ्जिगत गदाण स्थानीम ऩाठ्यक्रभङ्झबत्र भातबृाषा तथा सॊस्कृत ङ्ञिऺाको अध्ममन/अध्माऩनराई ऩङ्झन 
स्ितन्त्रता ङ्छदएको देङ्ञिन्छ । तय स्थानीम ऩाठ्यक्रभ य भातबृाषाका ङ्झफचभा प्रस्ट सीभाङ्कन बने जरुयी 
देङ्ञिन्छ । 

१.५ स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणण प्रङ्जक्रमा  

स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणण गनण सिणप्रथभ कानेऩोियी गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्ञिऺा तथा साभाङ्ञजक ङ्जिकास िािारे 
ङ्झभङ्झत २०७८।११।१० भा ऩेि गयेको कामण ढाॉचाका आधायभा कानेऩोियी गाउॉऩाङ्झरकाको फैठकरे ङ्झभङ्झत 
२०७८।११।२१ भा ङ्ञिऺा तथा साभाङ्ञजक ङ्जिकास िािाका प्रभङ्टिको सॊमोजकत्िभा ङ्जिषमगत ङ्जिऻ 
सङ्जहतको ८ सदस्म स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणण सङ्झभङ्झत (कामणदर) गठन गङ्चयएको ङ्झथमो । त्मसऩङ्झछ ङ्ञिऺा 
तथा साभाङ्ञजक ङ्जिकास िािा ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभाणण सङ्झभङ्झतरे २०७९।०२।२६ गते स्थानीम 
सयोकायिाराहरुको िहृत सङ्टझाि सॊकरन कामणिारा आमोजना गयेको ङ्झथमो । मसअन्तगणत आठ ओटा ङ्जिषम 
ऺेत्र सभेटेय आधायबतू तह कऺा १-८ का राङ्झग १०० ऩूणाणङ्कको कानेऩोियीको सेयोपेयो नाभक.स्थानीम 
ऩाठ्यक्रभ ङ्जिकास गङ्चयएको छ। 

१.६ ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ प्रङ्जक्रमा  

स्थानीम ऩाठ्यक्रभ तहगत ऩाठ्यक्रभकै एक अॊि बएको हङ्टनारे मसको ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ प्रकृमा ऩङ्झन 
साभान्मतमा अन्म ङ्जिषमकै जस्तो हो तय मसको ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ प्रङ्जक्रमाभा फार केङ्ञन्ित, साभग्री केङ्ञन्ित य 
प्रमोगात्भक ऩद्घङ्झत अऩनाउनङ्ट ऩदणछ । मो ऩाठ्यक्रभ ङ्ञिऺण ङ्झसकाइका राङ्झग अऩनाउन सङ्जकने ङ्ञिऺण 
ङ्झसकाइ ङ्जक्रमाकराऩहरू स्ऩि रुऩभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । 

१.७ भूलमाङ्कन प्रणारी  

ितणभान ऩाठ्यक्रभरे आधायबतू तहसम्भ ङ्जिद्याथॉ भूलमाङ्कनभा ङ्झनभाणणात्भक य ङ्झनयन्तय ङ्जिद्याथॉ भूलमाङ्कनराई 
ङ्जििेष जोड ङ्छदएको छ । कऺा १-३ भा ङ्झनयन्तय ङ्जिद्याथॉ भूलमाङ्कन अन्तगणत ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्धस्तयभा 
आधाङ्चयत बई भूलमाङ्कन गनङ्टणऩने कऺा ४ देङ्ञि ८ सम्भ आन्तङ्चयक भूलमाङ्कन ५० प्रङ्झतित य िाह्य भूलमाङ्कन 
५० प्रङ्झतित प्रािधान याङ्ञिएको छ । स्थानीम ऩाठ्यक्रभका ङ्जिषमभा ङ्जिद्याथॉरे ऩढेयबन्दा प्रत्मऺ अिरोकन 
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गयेय, ऩेसा व्मिसामका काभ गयेय एिभ ्स्िमभ ्कामाणभ्मासभा सॊरग्न बएय तथा साभाङ्ञजक य साभङ्टदाङ्जमक 
गङ्झतङ्जिङ्झधभा सहबागी बएय ङ्झसक्दछन ्। मस्तो ङ्झसकाइ प्रङ्जक्रमाको भूलमाङ्कन अनौऩचाङ्चयक रूऩभा ङ्झनयन्तय 
गङ्चयनङ्टऩदणछ । मसका राङ्झग प्रश्नोत्तय, छरपर, ङ्जक्रमाकराऩको अिरोकन, अङ्झबबािक िगणको याम प्रङ्झतङ्जक्रमा, 
ङ्जिद्याथॉ िगणकै साथी सभूहको याम प्रङ्झतङ्जक्रमा आङ्छद उऩमोगी हङ्टन्छन ्। ङ्जिद्याथॉराई स्थानीम ङ्झसऩ ङ्झसकाउने 
ऩाठ्यक्रभ बएभा उत्ऩादन प्रणारीसॉग आफद्घ गयी अङ्झबबािकको आमआजणनभा ऩङ्झन सहमोग ऩङ्टग्न सक्छ । 
त्मसकायण स्थानीम ऩाठ्यक्रभ फभोङ्ञजभको भूलमाङ्कनभा ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाराई बन्दा प्रमोगात्भक य ङ्झनयन्तय 
भूलमाङ्कनराई नै फढी जोड ङ्छदनङ्टऩदणछ । तोङ्जकएका ढाॉचाभा प्रगङ्झत अङ्झबरेि य ऩोटणपोङ्झरमो व्मिङ्ञस्थत गयी 
याख्नङ्टऩदणछ । आिश्मकताअनङ्टसाय ङ्झरङ्ञित, भौङ्ञिक य ऩङ्चयमोजना कामणहरूफाट ऩङ्झन भूलमाङ्कन गनण सङ्जकने कङ्ट या 
उलरेि गङ्चयएको छ। 

१.८ ङ्ञिऺाका याङ्ञष् िम उद्दशे्म 

ङ्जिद्यारम ङ्ञिऺाका याङ्जिम उद्देश्महरू ङ्झनम्नानङ्टसाय हङ्टने छन ्: 

१. प्रत्मेक व्मङ्ञिभा अन्तङ्झनणङ्जहत प्रङ्झतबा प्रस्पङ्ट टन गयी व्मङ्ञित्ि ङ्जिकास गने, 

२. याि य याङ्जिमताप्रङ्झत ङ्झनष् ठािान,् सङ्घीम रोकताङ्ञन्त्रक गणतन्त्रका भूलम भान्मताप्रङ्झत प्रङ्झतफद्ध, स्िाङ्झबभानी, 
साभाङ्ञजक तथा साॊस्कृङ्झतक ङ्जिङ्जिधताराई सम्भान गने, चङ्चयत्रिान,् नैङ्झतकिान ्एिभ ्ङ्ञजम्भेिाय नागङ्चयक तमाय 
गने, 

३. श्रभप्रङ्झत सम्भान एिभ ्सकायात्भक सोच बएका, योजगाय तथा स्ियोजगाय उन्भङ्टि, उत्ऩादनभङ्टिी, उद्यभिीर 
य ङ्झसऩमङ्टक् त नागङ्चयक तमाय गने, 

४. व्मङ्ञक् तको साभाङ्ञजकीकयणभा सहमोग गदै साभाङ्ञजक सद् बाि तथा सङ्जहष्णङ्टता य याङ्जिम एकता सङ्टदृढ गनण 
सहमोग ऩङ्टर् माउन,े 

५. प्राकृङ्झतक तथा याङ्जिम सम्ऩदा य ऩमाणियणको सॊयऺण, सॊिद्धणन य सदङ्टऩमोग गदै ङ्छदगो ङ्जिकासभा मोगदान 
गने सचेत नागङ्चयक तमाय गने, 

६. प्रत्मेक व्मङ्ञक् तभा िाङ्ञन्त, भानि अङ्झधकाय, सभानता, सभािेङ्ञिता य साभाङ्ञजक न्मामका भान्मता अनङ्टरूऩको 
आचयण ङ्जिकास गयी सभताभूरक, सभािेिी, न्मामऩूणण य सभाजिादउन्भङ्टि याि ङ्झनभाणणभा भद्दत गने, 

७. याङ्जिम तथा अन्तयाणङ्जिम स्तयभा प्रङ्झतस्ऩधॉ, आधङ्टङ्झनक सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जिङ्झध प्रमोग गनण सक्न ेङ्जिश् ि 
ऩङ्चयिेि सङ्टहाउॉदो दऺ जनिङ्ञक् त तमाय गने, 

८. िैऻाङ्झनक अिधायणा, तथ्म, ङ्झसऩ, ङ्झसद्धान्त तथा प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गनण सक्न ेिैऻाङ्झनक सङ्टझफङ्टझ बएका तथा 
अनङ्टसन्धानभङ्टिी जनिङ्ञक् त तमाय गने, 

९. यचनात्भक तथा सभारोचनात्भक ङ्ञचन्तन गने, जीिनोऩमोगी ङ्झसऩ बएका सङ्जहष्णङ्ट य बाङ्जषक सऺभताभा 
ङ्झनऩङ्टण  नागङ्चयक तमाय गनण, 

१०. नेऩारी भौङ्झरक करा, सॊस्कृङ्झत, सौन्दमण, आदिण तथा िैङ्ञिष् यहरूको सॊयऺण, सॊिद्धणन य ङ्जिस्तायतपण  अङ्झबप्रङे्चयत 
बएका नेऩारको इङ्झतहास, बगूोरको ऻान बएका, नेऩारी ऩङ्जहचान य जीिनिैरीप्रङ्झत गौयि गने  नागङ्चयक 
तमाय गने, 

११.  जरिामङ्ट ऩङ्चयितणन तथा प्राकृङ्झतक एिभ ्भानि ङ्झसङ्ञजणत प्रकोऩप्रङ्झत सचेत यही सम्बाङ्जित जोङ्ञिभ न्मूनीकयण 
तथा ङ्जिऩत ्व्मिस्थाऩन गनण सऺभ नागङ्चयक तमाय गने, 

१२. साभाङ्ञजक न्मामभा आधाङ्चयत सभदृ्ध याि ङ्झनभाणणका ङ्झनङ्ञम्त आिश्मक भानि सॊसाधनको ङ्जिकास गने । 
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२. तहगत सऺभता  

क) याङ्जिम ऩाठ्यक्रभ अन्तगणत तहगत सऺभता 
आधायबतू ङ्ञिऺा (कऺा १-३) का सऺभताहरू 

आधायबतू ङ्ञिऺा (कऺा १-३) को उद्देश्म फारफाङ्झरकाराई औऩचाङ्चयक ङ्ञिऺासॉग ऩङ्चयङ्ञचत गयाउने य आधायबतू 
साऺयता, गङ्ञणतीम ऻान य ङ्झसऩ तथा जीिनोऩमोगी ङ्झसऩहरूका साथै व्मङ्ञक् तगत स्िास्थ्म तथा सयसपाइ सम्फन्धी 
फानीको ङ्जिकास गने अिसय प्रदान गने हङ्टने छ । उनीहरू आपू यहेको प्राकृङ्झतक तथा साभाङ्ञजक िाताियणसॉग 
ऩङ्चयङ्ञचत य सचेत हङ्टन ेछन ्। मस तहको ऩाठ्यक्रभ फारफाङ्झरकाको उभेयगत ऺभता एिभ ्रुङ्ञचराई ध्मान ङ्छदइ 
एकीकृत ङ्झसद्धान्तअनङ्टसाय ङ्जिकास गङ्चयने छ । आधायबतू ङ्ञिऺा (कऺा १-३) का सऺभता देहामफभोङ्ञजभ हङ्टने 
छन ्: 

१. आधायबतू बाङ्जषक तथा सञ्चाय ङ्झसऩको ङ्जिकास य प्रमोग 

२. आधायबतू गङ्ञणतीम अिधायणा य ङ्झसऩको ङ्जिकास य प्रमोग 

३. अनङ्टिासन, सदाचाय य स्िािरम्फन जस्ता साभाङ्ञजक एिभ ्चाङ्चयङ्झत्रक गङ्टणको ङ्जिकास 

४. ङ्जिऻान, िाताियण, सूचना प्रङ्जिङ्झध सम्फन्धी आधायबतू ऻानको ङ्जिकास 

५. िायीङ्चयक तन्दङ्टरुस्ती, स्िस्थकय फानी य जीिनोऩमोगी ङ्झसऩ (Life skills) को ङ्जिकास 

६. करा तथा सौन्दमणप्रङ्झत अङ्झबरुङ्ञच य ङ्झसजणनात्भकताको ङ्जिकास 

७. आफ्नो ऩङ्चयिेिसॉग ऩङ्चयङ्ञचत बई ङ्जिङ्झबङ्ङ जातजाङ्झत, धभण, बाषा, सॊस्कृङ्झत, ऺेत्रप्रङ्झत सम्भान य सभबािको ङ्जिकास । 

आधायबतू ङ्ञिऺा (कऺा ४-५) का सऺभताहरू 

आधायबतू ङ्ञिऺा (कऺा ४-५) का सऺभताहरू ङ्झनम्नानङ्टसाय हङ्टने छन ्: 

१. देिप्रभेको बािना एिभ ्रोकताङ्ञन्त्रक भूलम भान्मता य सॊस्कायको ङ्जिकास 

२. आधायबतू बाङ्जषक तथा सञ्चाय ङ्झसऩको ङ्जिकास य व्मािहाङ्चयक प्रमोग 

३. आधायबतू गङ्ञणतीम अिधायणा य ङ्झसऩको ङ्जिकास य प्रमोग 

४. नैङ्झतकता, अनङ्टिासन, सदाचाय य स्िािरम्फन जस्ता साभाङ्ञजक भूलम भान्मता एिभ ्चाङ्चयङ्झत्रक गङ्टणको ङ्जिकास  

५. ङ्जिऻान, िाताियण, सूचना प्रङ्जिङ्झधसम्फन्धी आधायबतू ऻान य ङ्झसऩको ङ्जिकास 

६. िायीङ्चयक तन्दङ्टरुस्ती, स्िस्थकय फानी, सयसपाइ य जीिनोऩमोगी ङ्झसऩ (Life skills) तथा व्मिहाय कङ्ट िरङ्झसऩ 
(Soft skills) को ङ्जिकास 

७. करा तथा सौन्दमणप्रङ्झत अङ्झबरुङ्ञच, ङ्झसजणनात्भक य सभारोचनात्भक ङ्झसऩको ङ्जिकास 

८. आफ्नो ऩङ्चयिेिसॉग ऩङ्चयङ्ञचत बई ङ्जिङ्झबङ्ङ जातजाङ्झत, धभण, बाषा, सॊस्कृङ्झत, ऺेत्रप्रङ्झत सम्भान य सभबािको  ङ्जिकास । 

आधायबतू ङ्ञिऺा (कऺा ६-८) सऺभताहरू 

आधायबतू ङ्ञिऺा (कऺा ६-८) का सऺभता देहामफभोङ्ञजभ हङ्टने छन ्: 

१. देिप्रभे एिभ ्याङ्जिम एकताको बािनाको ङ्जिकास 

२. रोकताङ्ञन्त्रक भूलम भान्मता य सॊस्कायको ङ्जिकास य ङ्जिङ्जिधताप्रङ्झत सम्भान 

३. बाङ्जषक तथा सञ्चाय ङ्झसऩको ङ्जिकास य व्मािहाङ्चयक, ङ्झसजणनात्भक एिभ ्सान्दङ्झबणक प्रमोग 

४. सूचना य ङ्जिचायहरूको आदानप्रदान, ङ्जिश् रेषण तथा सूचना प्रङ्जिङ्झधको सभङ्टङ्ञचत प्रमोग 

५. ताङ्जकण क तथा व्मािहाङ्चयक गङ्ञणतीम ऻान, ङ्झसऩ य अङ्झबिङृ्ञत्तको ङ्जिकास य प्रमोग 

६. िैऻाङ्झनक अिधायणा, तथ्म, ङ्झसद्धान्त य ङ्झनमभप्रङ्झतको ङ्ञजऻासा एिभ ्फोध य व्मािहाङ्चयक जीिनभा प्रमोग 
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७. नैङ्झतकता, अनङ्टिासन, सदाचाय, स्िािरम्फन जस्ता साभाङ्ञजक य भानिभूलम, भान्मता एिभ ्चाङ्चयङ्झत्रक य नागङ्चयक 
गङ्टणको ङ्जिकास 

८. जनसङ्खख्मा, िाताियण सॊयऺण य ङ्छदगो ङ्जिकासङ्झफचको अन्तयसम्फन्धको फोध एिभ ्व्मिस्थाऩनभा सहमोग 

९. िायीङ्चयक तन्दङ्टरुस्ती, स्िस्थकय जीिनिैरी य जीिनोऩमोगी ङ्झसऩ (Life skills)को ङ्जिकास 

१०. स्थानीम य आधङ्टङ्झनक ऩेसा, व्मिसाम य प्रङ्जिङ्झध य श्रभप्रङ्झत सम्भान तथा व्मिहायकङ्ट िर ङ्झसऩ (Soft skills) 

को प्रमोग 

११. नेऩारी करा, साङ्जहत्म य सॊस्कृङ्झतको सॊयऺण तथा सॊिधणन एिभ ्ङ्झसजणनिीरताको प्रमोग 

१२. याङ्जिम तथा अन्तयाङ्जिम साभाङ्ञजक तथा बौगोङ्झरक ऩङ्चयिेिसॉग ऩङ्चयचत बई ङ्जिङ्जिधता, सद् बाि य 

सहअङ्ञस्तत्ि फोध तथा स्िीकाय 

१३.दैङ्झनक जीिनभा आइऩने व्मािहाङ्चयक सभस्माहरूको ऩङ्जहचान,  ङ्जिश् रेषण तथा सभाधान । 

 आधायबतू ङ्ञिऺा (कऺा १-८) का सऺभताहरू 

आधायबतू ङ्ञिऺारे ङ्जिद्याथॉकेङ्ञन्ित ङ्ञिऺाका भाध्मभद्वाया फारफाङ्झरकाभा अन्तङ्झनणङ्जहत प्रङ्झतबाको ङ्जिकास       

गनङ्टणऩछण । मसको भूर उद्देश्म याि प्रभे य रोकतन्त्रभा ङ्जिश् िास गयी याङ्जिमताको सॊयऺण य सॊिद्धणन गने, 

अङ्झधकाय य कतणव्मको ऩारनासङ्जहत स्ितन्त्रताको सम्भान गने, साभाङ्ञजक य प्राकृङ्झतक िाताियणप्रङ्झत सचेत बई 
भानिीम भूलम य भान्मता अनङ्टकूर व्मिहाय गने कतणव्मङ्झनष्ठ नागङ्चयक उत्ऩादन गनङ्टण हो । मस तहको ङ्ञिऺा 
ग्रहण गङ्चयसकेका फारफाङ्झरकाहरू आफ्ना ङ्जिचाय आदानप्रदान एिभ ् दैङ्झनक जीिनभा आइऩने व्मािहाङ्चयक 

सभस्मा सभाधान गनण सऺभ, स्िािरम्फी, ऩङ्चयश्रभी, िैऻाङ्झनक सङ्टझफङ्टझ बएका, स्िास्थ्मप्रङ्झत सचेत य नैङ्झतकिान ्हङ्टने 
छन ्। आधायबतू ङ्ञिऺाका सऺभता देहामफभोङ्ञजभ हङ्टने छन ्: 

१. देिप्रभे य याङ्जिम एकताको बािनाफाट ओतप्रोत एिभ ्रोकताङ्ञन्त्रक भूलम, भान्मता य सॊस्कायको ङ्जिकास 
व्मिहायभा प्रदिणन, 

२. बाङ्जषक तथा सञ्चाय ङ्झसऩको ङ्जिकास य व्मािहाङ्चयक,  ङ्झसजणनात्भक एिभ ्सान्दङ्झबणक प्रमोग, 

३. सूचना य ङ्जिचायहरूको आदानप्रदान,  ङ्जिश् रेषण तथा सूचना प्रङ्जिङ्झधको सभङ्टङ्ञचत प्रमोग, 
४. ताङ्जकण क तथा व्मािहाङ्चयक गङ्ञणतीम ऻान, ङ्झसऩ एिभ अङ्झबिङृ्ञत्त ङ्जिकास य प्रमोग, 
५. िैऻाङ्झनक अिधायणा, तथ्म, ङ्झसद्धान्त य ङ्झनमभप्रङ्झतको ङ्ञजऻासा एिभ ्फोध य व्मािहाङ्चयक जीिनभा प्रमोग, 

६. भानिभूलम य भान्मता एिभ ्साभाङ्ञजक गङ्टणको ङ्जिकास तथा नागङ्चयक कतणव्मप्रङ्झत सजग, 

७. जनसङ्खख्मा, िाताियण सॊयऺण य ङ्छदगो ङ्जिकासङ्झफचको अन्तयसम्फन्धको फोध य व्मिस्थाऩनभा सहमोग, 

८. िायीङ्चयक तन्दङ्टरुस्ती, स्िस्थकय जीिनिैरी य जीिनोऩमोगी ङ्झसऩ (Life skills) को ङ्जिकास, 

९. स्थानीम, आधङ्टङ्झनक ऩेसा, व्मिसाम य प्रङ्जिङ्झध एिभ ्श्रभप्रङ्झत सम्भान तथा व्मिहायकङ्ट िर ङ्झसऩ (Soft skills) को 
प्रमोग, 

१०. नेऩारी करा, साङ्जहत्म य सॊस्कृङ्झतको सॊयऺण तथा सॊिधणन एिभ ्ङ्झसजणनिीरताको ङ्जिकास य प्रमोग, 

११. याङ्जिम तथा अन्तयाणङ्जिम ऩङ्चयिेिसॉग ऩङ्चयङ्ञचत बई ङ्जिङ्जिधता, ङ्जिश्फन्धङ्टत्ि य सहअङ्ञस्तत्ि फोध तथा स्िीकाय, 

१२. दैङ्झनक जीिनभा आइऩने व्मािहाङ्चयक सभस्माहरूको ऩङ्जहचान, ङ्जिश् रेषण तथा सभाधान । 
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ि) ङ्जिद्यारम तहको ऩाठ्यक्रभ सॊयचना 
आधायबतू ङ्ञिऺाअन्तगणत प्रायङ्ञम्बक फारङ्ञिऺाको ऩाठ्यक्रभ सॊयचना 
क्र.स. ङ्झसऩका ऺेत्रहरू ङ्झसऩहरू िाङ्जषणक सभम (घन्टाभा) 
१. आधायबतू ङ्झसऩ 

ङ्झसकाइका ऺेत्र 
 िायीङ्चयक ङ्झसऩ 

 सॊिेगात्भक ङ्झसऩ 

 साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक य नैङ्झतक ङ्झसऩ 

 फौङ्जद्धक तथा भानङ्झसक ङ्झसऩ 

 स्िास्थ्म, ऩोषण, सङ्टयऺा य िाताियण ङ्झसऩ 

 ङ्झसजणनात्भक ङ्झसऩ 

३८४ 

२. ङ्जिषमगत ङ्झसऩ 
ङ्झसकाइका ऺेत्र 

 बाङ्जषक ङ्झसऩ 

 ऩूिण गङ्ञणतीम ङ्झसऩ 

 दृश्मकरा कामण तङ्चयका य ङ्झसजणनिीरता 
 ियऩयको िाताियण 

 साभाङ्ञजक ङ्झसऩ 

१९२ 

  जम्भा ५७६ 

(उऩमङ्टणक् त ताङ्झरकाभा उङ्ञलरङ्ञित ङ्जक्रमाकराऩ य सभमफाहेक भनोयञ्जन ङ्जक्रमाकराऩ, फाह् म िेर य आयाभ गने 
सभम गयी कम्तीभा दैङ्झनक एक घन्टाका दयरे िषणबङ्चयभा २५६ घन्टासम्भ िाङ्जषणक सभम थऩ हङ्टने छ ।) 

आधायबतू ङ्ञिऺा (कऺा १-३) को ऩाठ्यक्रभ सॊयचना 
क्र.स. ङ्जिषम ऩाठ्यघन्टा िाङ्जषणक कामणघन्टा 
१. बाङ्जषक ङ्झसऩ ङ्जिकास ङ्जक्रमाकराऩ (नेऩारी) ५ १६० 
२. बाङ्जषक ङ्झसऩ ङ्जिकास ङ्जक्रमाकराऩ (अङ्खग्रजेी) ४ १२८ 
३. गङ्ञणतीम ङ्झसऩ ङ्जिकास ङ्जक्रमाकराऩ ४ १२८ 
४. ङ्जिऻान, स्िास्थ्म य िायीङ्चयक ङ्ञिऺा, साभाङ्ञजक अध्ममन , चाङ्चयङ्झत्रक 

ङ्जिकास तथा ङ्झसजणनात्भक करासम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩ (सेयोपेयो) 
८ २५६ 

५. भातबृाङ्जषक ङ्झसऩ/स्थानीम ङ्जिषमिस्तङ्टसम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩ ५ १६० 
 जम्भा  २६ ८३२ 

ऩठनऩाठन सञ् चारनका राङ्झग उऩमोग बएको ३२ घन्टाको सभमािङ्झधराई एक ऩाठ्यघन्टा (Credit Hour) 
भाङ्झनएको छ । 

आधायबतू ङ्ञिऺा (कऺा ४-५) को ऩाठ्यक्रभ सॊयचना 
क्र.स. ङ्जिषम ऩाठ्यघन्टा िाङ्जषणक कामणघन्टा 
१. नेऩारी ५ १६० 
२. अङ्खग्रजेी ५ १६० 
३. गङ्ञणत ५ १६० 
४. ङ्जिऻान तथा प्रङ्जिङ्झध ५ १६० 



 

12 
 

५. साभाङ्ञजक अध्ममन तथा भानि भूलम ङ्ञिऺा ५ १६० 
६. स्िास्थ्म, िायीङ्चयक तथा ङ्झसजणनात्भक करा ३ ९६ 
७. भातबृाषा/स्थानीम ङ्जिषम ४ १२८ 

 जम्भा ३२ १०२४ 
आधायबतू ङ्ञिऺा (कऺा ६-८) को ऩाठ्यक्रभ सॊयचना 

क्र.स. 
ङ्जिषम 

ऩाठ्यघन्टा 
िाङ्जषणक 

कामणघन्टा साधायण सॊस्कृत/गङ्टरुकङ्ट र/िेद ङ्जिद्याश्रभ गोन्ऩा/ङ्जिहाय/भदयसा 
१. नेऩारी नेऩारी नेऩारी ५ १६० 

२. अङ्खग्रजेी अङ्खग्रजेी िा सॊस्कृत अङ्खग्रजेी यचना ५ १६० 

३. गङ्ञणत गङ्ञणत गङ्ञणत ५ १६० 
४. ङ्जिऻान तथा प्रङ्जिङ्झध ङ्जिऻान तथा प्रङ्जिङ्झध िा सॊस्कृत 

व्माकयण 
ङ्जिऻान तथा प्रङ्जिङ्झध ५ १६० 

५. साभाङ्ञजक अध्ममन 
तथा भानि भूलम 
ङ्ञिऺा 

साभाङ्ञजक अध्ममन तथा 
भानि भूलम ङ्ञिऺा 

साभाङ्ञजक अध्ममन 
तथा भानि भूलम 
ङ्ञिऺा 

५ १६० 

६. स्िास्थ्म, िायीङ्चयक 
तथा ङ्झसजणनात्भक 
करा 

सॊस्कृत बाषा स्थानीम ङ्जिषम िा 
फौद्ध ङ्ञिऺा िा 
व्माकयण िा अन्म 
आचाय ङ्ञिऺा 
(ङ्छदङ्झनमात) य कङ्ट यान 
(अयेङ्झफक) 

३ ९६ 

७. भातबृाषा/स्थानीम 
ङ्जिषम 

िेद तथा नीङ्झत िास्त्र बोट बाषा िा ऩारी 
बाषा िा सॊस्कृत िा 
अन्म बाषा/उदूण बाषा 

४ १२८ 

जम्भा ३२ १०२४ 

ग) स्थानीम ऩाठ्यक्रभअन्तगणत आधायबतू तह (कऺा १-८) का सऺभताहरू 

१) स्थानीम रुऩभा भेयो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीको धायणा फनाउॉदै त्महाॉ हङ्टने ङ्जक्रमाकराऩ फाये अिगत 

२) स्थानीम गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रको बौगोङ्झरक अिस्था त्महाॉको जनसङ्खख्मा फनोट फाये जानकायी 
३) स्थानीम जातजाङ्झत, बाषा, धभण य साॊस्कृङ्झतक ऩयम्ऩयाको फायेभा साभान्म जानकायी य त्मसको सॊयऺणको 

उऩाम 

४) स्थानीम ङ्झसऩ, ऩेसा य व्मिसामको फायेभा साभान्म जानकायी हाङ्झसर सङ्जहत त्मसको ङ्जिकास प्रिद्धणन य 
सॊयऺणभा जोड 

५) स्थानीम प्राकृङ्झतक सम्ऩदा, प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन य जोङ्ञिभ व्मिस्थाऩनका उऩामहरु 
फताउन 
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६) स्थानीम तहभा सञ्चाङ्झरत ङ्ञिऺा य त्मस अन्तगणतका िैङ्ञऺक सॊस्था हङ्चयत ङ्जिद्यारम, िाङ्ञन्तऩूणण, बमयङ्जहत, 
स्िास्थ्म, सयसपाइमङ्टि ङ्जिद्यारमको िाताियण ङ्झनभाणणभा जोड 

७) स्थानीम तहभा िेङ्झरने िेर सॉगसॉगै स्थानीम सॊघसॊस्थाहरुको ऩङ्जहचान, उनीहरुको मोगदानको चचाण 
सङ्जहत त्मस्ता सॊस्थाहरुको उत्थानभा जोड 

८) स्थानीम सयकाय त्मसको कामण य त्महाॉका नागङ्चयकको भङ्टख्म कतणव्म य िेलनङ्टऩने बङू्झभका फाये साभान्म 
जानकायी ङ्झरन । 

स्थानीम ऩाठ्यक्रभ अन्तगणत आधायबतू तह (१-३)का सऺभताहरु 

१) आफ्नो घय य ियऩय य छय ङ्झछभेकीहरुको नाभ, सङ्खख्मा फताउन । 

२) स्थानीम बौगोङ्झरक अिस्था अिङ्ञस्थत टोरको नाभ, साॉध ङ्झसभाना, घयऩङ्चयिाय सङ्खख्मा फताउन । 

३)  स्थानीम जाङ्झत, धभण, सॊस्कृङ्झतअनङ्टसाय भनाइन े चाडऩिण, भेरारगामत घयऩङ्चयिाय टोरका व्मङ्ञिहरुङ्झफच 
आदय सम्भान देिाउन । 

४) स्थानीम तहका ङ्जिङ्झबङ्ङ ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩ, प्रङ्जिङ्झध ऩेसा तथा व्मिसामहरुको नाभ बङ्ङ । 

५) स्थानीम ऺेत्रभा ऩाइने फोट ङ्झफरुिा, जङ्झडफङ्टटी, ऩानीका स्रोतहरु तथा जीिजन्तङ्टहरुको नाभ बङ्ङ । 

६) ङ्झनमङ्झभत रुऩभा ङ्जिद्यारम जाने फानी फसालन तथा ङ्जिद्यारम ऺेत्रको सयसपाइ य स्िच्छ िानेऩानीको 
ङ्जिकास गनण । 

७) स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकाको नाभ तथा नागङ्चयकरे गने साभान्म कतणव्म बङ्ङ । 

८) स्थानीम सॊघ/सॊस्थाहरुको नाभ बङ्ङका साथै स्थानीम रुऩभा िेङ्झरने आपूराई भनऩने िेरभा सहबागी 
बई िेरहरु प्रदिणन गनण । 

स्थानीम ऩाठ्यक्रभ अन्तगणत आधायबतू तह (४–५) का सऺभताहरु 

१) आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीका सदस्महरुरे गने ऩेसा य एक आऩसभा सहमोगका ङ्जक्रमाकराऩसॉगसॉगै 
घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकभा देङ्ञिएका भङ्टख्म साभाङ्ञजक सभस्माहरु फताउन । 

२) स्थानीम बौगोङ्झरक अिस्थाको साभान्म ङ्जिियण फताउॉदै त्मस ऺेत्रभा फसोफास गने छयङ्झछभेक, टोरका 
व्मङ्ञिहरुको जनसाङ्ञङ्खख्मकी ङ्जिियण फताउन । 

३) स्थानीम जाङ्झत, धभण, भेरा, चाडऩिण य धाङ्झभणकस्थरहरुको नाभ फताउन । 

४) स्थानीम रुऩभा गङ्चयने िेती, व्माऩाय, व्मिसाम, उद्योगहरुको नाभसङ्जहत त्मसको सूचीकयण गनण । 

५) स्थानीम ऺेत्रभा यहेका फोटङ्झफरुिा, जङ्झडफङ्टटी जीिजन्तङ्ट तथा प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य िायीङ्चयक जोङ्ञिभहरुको 
नाभ सूचीकयण गनण । 

६) स्थानीम ऺेत्रका िैङ्ञऺक केन्िहरुको नाभ फताउॉदै बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण ङ्जिद्यारमको अिधायणासङ्जहत प्रभङ्टि 
ऐङ्झतहाङ्झसक व्मङ्ञित्िहरुको साभान्म ङ्जिियण फताउन । 

७) स्थानीम गाउॉऩाङ्झरका अन्तगणत िडा ङ्झसभाना, िडाका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको नाभ तथा िाङ्जपक ङ्झनमभ फताउन । 

८) स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाहरुको भङ्टख्म कामणहरु फताउॉदै स्थानीम िेरहरुको नाभ सूचीकयण गयी त्मस्ता िेरहरु 
िेलने ङ्झनमभहरु फताउनङ्टका साथै िेरभा सहबागी हङ्टन । 

स्थानीम ऩाठ्यक्रभअन्तगणत आधायबतू तह (६-८) का सऺभताहरु 

१) आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीङ्झफच हङ्टने भेरङ्झभराऩका पाइदाहरु फताउदै स्थानीम साभाङ्ञजक सभस्माहरुको 
साभान्म ङ्जिियण प्रस्तङ्टत गनण । 
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२)  स्थानीम बौगोङ्झरक ऺेत्रको ङ्जिियणसॉगसॉगै त्महाॉको साभान्म जनसाङ्ञङ्खख्मकी ङ्ञस्थङ्झत फताउन । 

३)  स्थानीम रुऩभा भनाइने चाडऩिण, धभण, सॊस्कृङ्झत, भेराको साभान्म ऩङ्चयचम ङ्छदन य भेरा ऩिणभा सहबागी हङ्टन । 

४)  स्थानीम तहभा यहेका ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩ, ऩेसा, प्रङ्जिङ्झधको साभान्म ऩङ्चयचम ङ्छदनङ्टका साथै आधङ्टङ्झनक कृङ्जष पभण, 
उद्योग तथा व्माऩाङ्चयक केन्िहरुको छोटो ऩङ्चयचम ङ्छदन ।  

५)  स्थानीम ऺेत्रभा यहेका फोटङ्झफरुिा जङ्झडफङ्टटी, जीिजन्तङ्टहरुको सॊयऺणका उऩामहरु फताउॉदै ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩन य िायीङ्चयक जोङ्ञिभफाट फच्ने उऩामहरु प्रस्तङ्टत गनण । 

६)  स्थानीम ऺेत्रभा यहेका ङ्ञिऺा य चेतनाको ङ्जिकाससॉगसॉगै हयेक ङ्जिद्यारम य स्िास्थ जीिनमाऩनका राङ्झग 
स्थानीम तहफाट बएका प्रमासहरु फताउन । 

७)  स्थानीम गाउॉऩाङ्झरका अन्तगणतको िडा ङ्जिबाजन नक्सा बनण साथै भङ्टख्म जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको बङू्झभकासॉगसॉगै 
मोगदान ऩङ्टमाणउने प्रभङ्टि व्मङ्ञित्िहरुको मोगदान फताउन । 

८)  स्थानीम साभङ्टदाङ्जमक सङ्घ/सॊस्थाहरुको कामण, स्थानीम िेर अभ्मास य मोगाभ्मासको भहत्ि फताई उि 
ङ्जक्रमाकराभा सहबागी हङ्टन । 

 

घ)  ङ्जिषमिस्तङ्टका ऺते्रहरू 

(१) भेयो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकी 
(२) बौगोङ्झरक अिस्था य जनसङ्खख्मा 
(३) जाङ्झत, धभण य सॊस्कृङ्झत 

(४) स्थानीम ऩेसा य व्मिसाम 

(५) प्राकृङ्झतक सम्ऩदा य िाताियण 

(६) ङ्ञिऺा य स्िास्थ्म  

(७) स्थानीम गाउॉऩाङ्झरका य नागङ्चयक कतणव्म 

(८) िेरकङ्ट द य स्थानीम सङ्घ/सॊस्था  
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३. कऺागत ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

कऺा १-३ 

कऺा ऺते्र/ ङ्झथभ कऺा १  कऺा २ कऺा ३ 

१ भेयो घयऩङ्चयिाय 
य ङ्झछभेकी 
 

– आफ्नो नाभ फताउन 

– आफ्नो ऩङ्चयिायको सदस्म सङ्खख्मा 
फताउन 

–आफ्नो फङ्टफा, आभाको नाभ फताउन 

– आफ्नो ङ्झछभेकी साथीको नाभ 
फताउन 

– ऩङ्चयिायका सदस्महरुको नाभ फताउन 

– ङ्झछभेकीको ऩङ्चयिायको सदस्म सङ्खख्मा 
फताउन  

– ङ्झछभेकीसगॉको नाता फताउन 

– घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीरे गने काभ 
फताउन 

- आफ्नो ऩङ्चयिायको सदस्म सङ्खख्मा य नाभ 
फताउन 

– आफ्नो ऩङ्चयिायका सदस्महरुङ्झफच गने सहमोग 
बङ्ङ  

– ङ्झछभेकीफाट हङ्टने सहमोग फताउन  
– आपूरे ङ्झछभेकीराई गने सहमोग बङ्ङ  

२ बौगोङ्झरक 
अिस्था य 
जनसङ्खख्मा 

– आफ्नो गाउॉको नाभ फताउन 

– आफ्नो टोरको नाभ फताउन 

– आफ्नो िङ्चयऩङ्चयका िोरा, 
िोलसािोलसीको नाभ फताउन 

– ऩङ्चयिायभा यहेका सदस्म सङ्खख्मा 
फताउन 

- आपू फसेको िडा नम्फय बङ्ङ 

– आपू फसेको ठाउॉको बौगोङ्झरक फनोट 
(अग्रो, होचो, ङ्झबयारो, सम्भ) फताउन 

– आपू फसेको ठाउॉ ियऩयको िोरा, 
िोलसािोलसीको नाभ फताउन  

– आफ्नो ऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीका 
सदस्महरुको सङ्खख्मा बङ्ङ 

 

– आपू फसेको गाउॉऩाङ्झरकाको नाभ बङ्ङ  
– आपू फसेको टोरको बौगोङ्झरक धयातर 
अन्तगणत भाटोको ङ्जिङ्जिधता (यातो भाटो, कारो 
भाटो, फरौटे भाटो) बङ्ङ  

– आपू फसेको ऺेत्रको हािाऩानी   (जाडो, गभॉ, 
हङ्टयीफतास, चयाङ्ग) ङ्जिङ्जिधता फाये फताउन  

– आफ्नो य ङ्झछभेकीको सदस्म सङ्खख्मा रैङ्जङ्गक 
आधायभा फताउन 

३ जाङ्झत, धभण य 
सॊस्कृङ्झत 

– आपू आफ्नो घयऩङ्चयिायका सदस्म 
य टोरका सदस्मङ्झफच आदय, 

सम्भानको बाषा प्रमोग गनण 
– आपू आफ्नो घयऩङ्चयिायका सदस्म 
य टोरका सदस्मङ्झफच भामा य 
भभता देिाउन   

– टोरको अग्रज य साभाङ्ञजक व्मङ्ञित्िको 
ऩङ्जहचान य आदय सत्काय गनण 

– आफ्नो जात य धभणको नाभ फताउन 

– आफ्नो य ङ्झछभेकीरे भनाउने 
चाडऩिणहरुको नाभ फताउन  

– आपू य ङ्झछभेकीरे रगाउने ऩोिाकको 

– आफ्नो घय य ङ्झछभेकभा यहेका जाङ्झतको 
ऩङ्जहचान गनण 

– टोर ङ्झछभेकभा फोङ्झरने बाषाको नाभ फताउन  

– टोरभा भनाइने चाडऩिणहरुको नाभ फताउन 

– धाङ्झभणकस्थरहरुको ऩङ्जहचान गनण 

 



 

16 
 

– आफ्नो घयभा भनाइने चाडऩिणको 
नाभ बङ्ङ 

– आपूरे भाङ्ङे धभणको नाभ बङ्ङ 

नाभ फताउन 

४ स्थानीम ऩेसा य 
व्मिसाम 

– आफ्नो घयऩङ्चयिायका सदस्मरे गने 
ऩयम्ऩयागत ऩेसाहरु फताउन  

– स्थानीम आफ्नो टोरभा उऩरब्ध 
ऩेसाहरुको नाभ फताउन  

– आफ्नो घय ियऩय ङ्झछभेकीरे गने 
ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झधहरुको नाभ 
फताउन  

– घयऩङ्चयिायका सदस्मरे गने 
व्मिसामको नाभ फताउन  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य 
टोरका व्मङ्ञिहरुरे गने स्थानीम 
ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩको नाभ बङ्ङ  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य 
टोरका व्मङ्ञिहरुरे गने यैथाने ऩेसाको 
नाभ बङ्ङ  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य 
टोरका व्मङ्ञिहरुरे प्रमोग गने स्थानीम 
ठाउॉभा उऩरब्ध प्रङ्जिङ्झधको नाभ फताउन  

– घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीका सदस्मरे गने 
व्मिसामको नाभ फताउन  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने स्थानीम ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩको 
सूचीकयण गनण  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने यैथाने ऩेसाको िगॉकयण गनण  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे प्रमोग गने स्थानीम ठाउॉभा 
उऩरब्ध प्रङ्जिङ्झधहरुको ऩङ्जहचान गनण 

– घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीका सदस्मरे गने 
व्मिसामको सूचीकयण गनण 

५ प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदा य 
िाताियण 

– आफ्नो घय, छयङ्झछभेकभा ऩाइने 
घयऩारङ्टिा जनाियहरुको नाभ बङ्ङ  

– जङ्गरी जनाियहरु ङ्ञचङ्ङ य नाभ 
फताउन 

– आफ्नो घय ियऩय यहेका  
फोटङ्झफरुिाहरुको नाभ बङ्ङ  

– आफ्नो घयियऩय यहेका  
जडीफङ्टटीहरुको नाभ फताउन  

 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाइने जडीफङ्टटीजन्म 
ङ्झफरुिाहरु ऩाउने भङ्टख्म स्थान य 
ऩानीको स्रोतहरुको नाभ बङ्ङ 

– आफ्नो घय, छयङ्झछभेकभा ऩाइने 
घयऩारङ्टिा जनाियहरुको नाभ बङ्ङ  

– जङ्गरी जनाियहरु ङ्ञचङ्ङ य नाभ फताउन 

– आफ्नो घय ियऩय यहेका  
फोटङ्झफरुिाहरुको नाभ बङ्ङ  

– आफ्नो घयियऩय यहेका  
जडीफङ्टटीहरुको नाभ फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाइने जडीफङ्टटीहरुको 
िगॉकयण गनण 

– आफ्नो घय, छयङ्झछभेकभा ऩाइने घयऩारङ्टिा 
जनािय य जङ्गरी जनाियहरुको सूचीकयण 
गनण  

– आफ्नो घय, छयङ्झछभेकभा ऩाइने घयऩारङ्टिा 
जनािय य जङ्गरी जनाियहरुको पयक 
छङ्टयाउन 

– ङ्जिङ्झबङ्ङ रुऩभा िेर िेलदा, ङ्जहॉडडङ्टर गदाण हङ्टन 
सक्ने सम्बाङ्जित िायीङ्चयक जोङ्ञिभको नाभ 
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– ङ्जिङ्झबङ्ङ रुऩभा िेर िेलदा, ङ्जहॉडडङ्टर गदाण 
िायीङ्चयक जोङ्ञिभका फस्तङ्टहरुको नाभ 
बङ्ङ  

फताउन 

६ ङ्ञिऺा य 
स्िास्थ्म 

– दैङ्झनक रुऩभा ङ्जिद्यारम जाने 
फानीको ङ्जिकास गनण 

– आफ्नो साथी सभूहसॉग घङ्टरङ्झभर 
हङ्टने असर फानीको ङ्जिकास गनण 

– ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सपा सङ्टग्घय हङ्टने 
फानीको ङ्जिकास गनण आिश्मक 
साभग्रीहरुको नाभ बङ्ङ 

– स्िच्छ, ताजा िानेकङ्ट या िाने 
फानीको ङ्जिकास गने त्मस्ता 
साभग्रीहरुको नाभ बङ्ङ  

– आपूराई डय राग्ने िस्तङ्टहरुको 
नाभ बङ्ङ 

– दैङ्झनक रुऩभा ङ्जिद्यारम जाने फानीको 
ङ्जिकास गयाइ ङ्जिद्यारमराई एउटा 
ङ्झसक्ने थरो हो बनी फताउन 

– आफ्नो साथी सभूहसॉग घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदै 
ऩढ्ने फानीको ङ्जिकास गयाउन 

– ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सपा सङ्टग्घय हङ्टने 
फानीको ङ्जिकास गनण सयसपाइ गने 
अङ्गहरुको नाभ फताउन 

– स्िच्छ, ताजा िानेकङ्ट या  ऩाउने ठाउॉ 
फताउन 

– आपूराई डय राग्ने िस्तङ्टहरुको 
नाभसॉगै त्मस्ता  िस्तङ्टहरुको रुऩ 
फताउन 

– आपूरे ऩढने ङ्जिद्यारमको फायेभा छोटो 
ङ्जिियण बङ्ङ 

– ङ्जिद्यारमभा अध्ममन गने ङ्ञिरङ्ञिराभा 
आपूराई साथी सभूहसॉग घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदै ऩढ्ने 
फानीको ङ्जिकास गयाउन 

– ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सपा सङ्टग्घय हङ्टने फानीको 
ङ्जिकास गनण घय तथा ङ्जिद्यारम सपा हङ्टन ङ्ट 
ऩदणछ बङ्ङे धायणा फताउन 

– स्िस्थ यहन, स्िच्छ य सपा िानेकङ्ट या िानङ्ट 
ऩछण बनी फताउन  

– आपूराई डय राग्ने िस्तङ्टहरुको नाभसॉगै 
त्मसरे ऩायेको असय फताउन   

७ स्थानीम 
गाउॉऩाङ्झरका य 
नागङ्चयक 
कतणव्म 

– आफ्नो गाउॉऩाङ्झरकाको नाभ 
फताउन 

– आपू फसेको िडा नम्फय फताउन 

– आफ्नो देिको नाभ फताउन 

– आपू फसेको देिको नागङ्चयक 
बएको फताउन  

– आफ्नो गाउॉऩाङ्झरकाको कामाणरम यहेको 
ठाउॉको नाभ फताउन 

– आपू फसेको िडाको कामाणरम यहेको 
ठाउॉको नाभ फताउन 

– आपू फसेको िडाको िडाध्मऺको नाभ 
फताउन 

– आफ्नो टोर ियऩय यहेको साभाङ्ञजक 
तथा याजनैङ्झतक प्रङ्झतङ्जष्ठत व्मङ्ञित्िको 

– आपू फसेको िडाको िडा सदस्महरुको 
सङ्खख्मा य नाभ फताउन 

– ङ्झछभेकी िडा नम्फय य िडाध्मऺहरुको नाभ 
फताउन 

– आफ्नो टोर ियऩय यहेको साभाङ्ञजक तथा 
याजनैङ्झतक प्रङ्झतङ्जष्ठत व्मङ्ञित्िरे गयेका 
मोगदानको नाभ फताउन 

– आपू ऩङ्झन साभाङ्ञजक तथा याजनैङ्झतक प्रङ्झतङ्जष्ठत 
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नाभ फताउन नागङ्चयक हङ्टने फताउन 

८ िेरकङ्ट द य 
स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्था 

– आपूराई भनऩने िेरको नाभ बङ्ङ 

– आपूराई भनऩने िेरभा सहबागी 
हङ्टन 

– आफ्नो ङ्जिद्यारमभा बएको फार 
क्रफको नाभ फताउन 

– आफ्नो घय ियऩय यहेको 
सङ्घ/सॊस्थाको नाभ फताउन 

– स्थानीम िेरहरुको नाभ फताउन 

– आपूराई भनऩने िेरको ङ्झनमभ फताई 
िेरभा सहबागी हङ्टन 

– आफ्नो ङ्जिद्यारमभा बएको फार 
क्रफको सदस्महरुको नाभ बङ्ङ 

– आफ्नो घय ियऩय यहेको सङ्घ/सॊस्थाको 
भङ्टख्म कामण फताउन 

– स्थानीम िेरहरुभा सहबागी हङ्टॉदै िायीङ्चयक 
व्मामाभका तङ्चयकाहरु फताउन 

– साथी सभूहभा बेरा बइ िेरका ङ्झनमभहरु 
छरपर गनण 

– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाहरुको नाभ य यहेको 
स्थान फताउन 

– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाभा कामणयत व्मङ्ञिहरुको 
नाभ बङ्ङ 

 

कऺागत ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

कऺा ४-५ 

क्र.स. ऺेत्र कऺा- ४ कऺा - ५ 
१ भेयो घयऩङ्चयिाय 

य ङ्झछभेकी 
 

– आफ्नो घयऩङ्चयिायका सदस्मको उभेय, ङ्झरङ्ग फायेभा फताउन 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीरे गने ऩेसाको सूचीकयण गनण  
– ङ्झछभेकीका ऩङ्चयिायको उभेय, ङ्झरङ्ग फाये फताउन 

– ङ्झछभेकीहरुरे गने  ऩेसा य काभ फायेभा फताउन 

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकभा देङ्ञिएका भङ्टख्म 
सभस्माहरुको नाभ फताउन 

 

– आफ्नो घयऩङ्चयिायका सदस्मको ऩेसाको फायेभा छोटो ङ्जिियण य 
ऩङ्चयचम ङ्छदन  

– ङ्झछभेकका ऩङ्चयिायको सदस्मको ऩेसाको फायेभा छोटो ङ्जिियण य 
ऩङ्चयचम ङ्छदन 

– आफ्नो ऩङ्चयिायका सदस्महरुरे गने ऩेसा िा काभको याम्रो/नयाम्रो ऩऺ 
फताउन   

– ङ्झछभेकीका सदस्महरुरे गने ऩेसा िा काभको याम्रो/नयाम्रो ऩऺ 
फताउन 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकभा देङ्ञिएको भङ्टख्म सभस्माहरुको 
सूचीकयण गनण 
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२ बौगोङ्झरक 
अिस्था य 
जनसङ्खख्मा 

– आफ्नो टोरको साॉध ङ्झसभाना फताउन  
– आपू फसेको ऩाङ्झरकाको ङ्झसभाना फताउन  

– आपू फसेको ऺेत्रको भाटोका प्रकायहरु फताउन  

– आपू फसेको ऺेत्रको हािाऩानीका प्रकायहरु फताउन 

– आफ्नो टोर य ङ्झछभेकी टोरभा फसोफास व्मङ्ञिहरुको 
जम्भा जनसङ्खख्मा ङ्जटऩोट गनण  

– आफ्नो घय िङ्चयऩङ्चयको बौगोङ्झरक फनोट य चाय ङ्छदिा  छङ्टयाउन 
सक्ने  

– आफ्नो ऺेत्रभा यहेको भाटोको उऩमोङ्झगता फाये फताउन  
– िोरानाराहरुको भहत्िफाये फताउन  
– ङ्झरङ्ग य ऩेसाका आधायभा आफ्नो टोरको जनसङ्खख्माको फनोट बङ्ङ  

३ जाङ्झत, धभण य 
सॊस्कृङ्झत 

– स्थानीम गाउॉ टोरभा यहेका जाङ्झतको ऩङ्जहचान गनण 
– स्थानीम टोरभा यहेका धाङ्झभणकस्थरहरुको ऩङ्जहचान गनण  

– स्थानीम टोरभा भनाइने चाडऩिणहरुको नाभ रेख्न 

– स्थानीम टोरभा फोङ्झरने बाषाको सूचीकयण गयी 
छोटकायीभा फताउन 

– आफ्नो गाउॉ टोरभा यहेका जाङ्झतको ऩङ्जहचान गनण 
– स्थानीम धाङ्झभणकस्थरहरुको ऩङ्जहचान गनण सक्न े

– गाउॉटोरभा भनाइने चाडऩिणको सूची फनाएय छरपर गने 

– स्थानीम व्मङ्ञिहरुरे फोलने बाषाको सूची फनाएय छरपर तथा 
व्माख्मा गने 

४ स्थानीम ऩेसा य 
व्मिसाम 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य टोरका व्मङ्ञिहरुरे 
गने स्थानीम ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩको छोटो ङ्जिियण फताउन 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य टोरका व्मङ्ञिहरुरे 
गने यैथाने ऩेसाको छोटो ऩङ्चयचम ङ्छदन  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य टोरका व्मङ्ञिहरुरे 
प्रमोग गने स्थानीम ठाउॉभा उऩरब्ध प्रङ्जिङ्झधहरुको 
ऩङ्जहचान गनण 

– घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीका सदस्मरे गने व्मिसामको 
सूचीकयण गनण 

– स्थानीम ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩ य प्रङ्जिङ्झधहरुको ऩङ्चयचम ङ्छदन 

– स्थानीमस्तयका प्रमोग हङ्टने ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩहरुको नाभको सूची तमाय 
गनण  

– स्थानीमस्तयभा प्रमोग हङ्टने ऩयम्ऩयागत ऩेसा/यैथाने ऩेसाहरुको नाभ 
रेख्न  

– स्थानीमस्तयभा योजगायीका सन्दबणभा गङ्चयने व्मिसामहरुको िगॉकयण 
गनण 

– स्थानीमस्तयभा बएका कृङ्जष पभण, घयेरङ्ट उद्योग तथा व्माऩाय 
व्मिसामको नाभ बङ्ङ 

५ प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदा य 
िाताियण 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको फासस्थान 
फाये  फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने फोटङ्जिरुिा, जङ्झडफङ्टटीको 
उऩमोगका तङ्चयकाहरु फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको सॊयऺणफाट हङ्टने 
पाइदा फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने फोटङ्जिरुिा, जङ्झडफङ्टटीको प्रमोगफाट हङ्टने पाइदा 
फताउन      
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– स्थानीम प्राकृङ्झतक सम्ऩदाहरुको नाभ ङ्जटऩोट गयी फताउन 

– स्थानीम रुऩभा देङ्ञिएका प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य ङ्जिऩद्हरुको 
नाभ त्मसफाट हङ्टने ऺङ्झत सूचीकयण गनण  

– आपूरे दैङ्झनक जीिनभा तथा व्मिहायभा हङ्टने िायीङ्चयक 
जोङ्ञिभको ऩङ्जहचान  गयी त्मसको असयहरु सूचीकयण 
गनण 

– स्थानीम प्राकृङ्झतक सम्ऩदाहरुको छोटो ङ्जिियण फताउन 

– स्थानीम रुऩभा देङ्ञिएका प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य ङ्जिऩद्हरुको नाभ य 
त्मसफाट हङ्टने ऺङ्झत फताउन 

– आपूरे दैङ्झनक जीिनभा तथा व्मिहायभा हङ्टने िायीङ्चयक जोङ्ञिभको 
ऩङ्जहचान गयी त्मसको असयहरु फताउन 

६ ङ्ञिऺा य 
स्िास्थ्म 

– साभङ्टदाङ्जमक य सॊस्थागत ङ्जिद्यारमङ्झफच ङ्झबङ्ङता फताउन 

– ङ्जिद्यारमभा आपूरे ऩढ्ने ङ्जिषमिस्तङ्टहरु य त्मसफाट प्राप्त 
हङ्टन सक्ने साभान्म ऻान फताउन 

– व्मङ्ञिगत तथा घयामसी सयसपाइको भहत्ि फताउन 

– स्िच्छ य सपा िानेकङ्ट या िाॉदा हङ्टने पाइदाहरु फताउन  

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण ङ्जिद्यारमको अिधायणा ङ्छदन  

– ङ्जिद्यारमका तहगत प्रकायहरु य आफ्नो ङ्जिद्यारम िङ्चयऩङ्चयका 
ङ्जिद्यारमहरुको नाभ फताउन 

– ऩढाइफाट हङ्टने व्मािहाङ्चयक पाइदाहरु फताउन 

– घय य ङ्जिद्यारमको सयसपाइको भहत्ि फताउन 

– ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ ऩत्र ङ्ट  िानेकङ्ट या (Junk Food) को धायणा 
फताउन 

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण ङ्जिद्यारमको भहत्ि फताउन 

७ स्थानीम 
गाउॉऩाङ्झरका य 
नागङ्चयक 
कतणव्म 

– आफ्नो ङ्झछभेकी ऩाङ्झरकाहरुको नाभ फताउन 

– िडाभा यहेका सािणजाङ्झनक सेिा प्रदामक कामाणरमको 
नाभ फताउन 

– नागङ्चयक अङ्झधकायसॉगसॉगै आपूरे गने कतणव्महरु फताउन 

 िाङ्जपक ङ्झनमभको अिधायणा फताउन 

 िडा सङ्झभङ्झत गठन प्रङ्जक्रमा फताउन 

 िडा कामाणरमहरुरे ङ्छदने भङ्टख्म सेिाहरु फताउन 

 सभाज य स्थानीमस्तयको ङ्जिकासको राङ्झग नागङ्चयकरे गने 
कामणहरु फताउन 

 िाङ्जपक ङ्ञचन्ह य ङ्झनमभहरु फताउन 

८ िेरकङ्ट द य 
स्थानीम सङ्घ 
सॊस्था 

– स्थानीम िेरको भहत्ि फताउॉदै िेरभा सहबागी हङ्टने  

– स्थानीम िेराडीहरुको नाभ फताउन 

– िायीङ्चयक व्मामाभ तथा िेरभा सहबागी हङ्टॉदा स्िास्थभा 
हङ्टने पाइदाहरु फताउन 

– स्थानीम सङ्घ सॊस्थाहरुको भङ्टख्म काभहरु फताउन 

 स्थानीम िेरफाट हङ्टने पाइदाहरु फताउन  

 स्थानीम रुऩभा िेर िेराउने सङ्घ /सॊस्थाहरुको नाभ फताउन 

 िायीङ्चयक व्मामाभ गदाण ऩारना गनङ्टण ऩने ङ्झनमभहरु (अनङ्टिासन) 
फताउन 

 स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाहरुको भङ्टख्म सेिाहरु फताउन 
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कऺागत ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

कऺा ६-८ 

क्रस ऺेत्र/ ङ्झथभ कऺा ६ कऺा ७ कऺा ८ 

१ भेयो 
घयऩङ्चयिाय 
य ङ्झछभेकी 
 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीका 
व्मङ्ञिहरुरे गने ऩेसाको िगॉकयण गनण  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीका 
व्मङ्ञिहरुरे गने ऩेसाफाट हङ्टने पाइदा 
फताउन  

– घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीङ्झफच घङ्टरङ्झभर हङ्टने 
ङ्जक्रमाकराऩभा सहबागी हङ्टन  

– घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीङ्झफच हङ्टने सहमोग 
आदान प्रदानका ङ्जक्रमाकराऩहरु प्रस्तङ्टत 
गनण 

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीभा 
देङ्ञिएका भङ्टख्म सभस्माहरुको छोटो 
ङ्जिियण फताउन 

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय  ङ्झछभेकीका 
व्मङ्ञिहरुरे गने ऩेसा तथा स्थानीम 
ऩेसाका ऺेत्रहरु फताउन  

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीभा घङ्टरङ्झभर 
हङ्टन आिश्मक ऩने ङ्जक्रमाकराऩ फताउन  

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीङ्झफच 
घङ्टरङ्झभर हङ्टन आपूरे गनङ्टण ऩने बङू्झभका 
प्रस्तङ्टत गनण  

- आफ्नो घयऩङ्चयिायभा आउने ऩाहङ्टनाको 
सत्काय गनण 

- स्थानीम ऺेत्रका साभाङ्ञजक सभस्माहरुरे 
ऩायेका असयहरु फताउन 

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीरे गने ऩेसा तथा 
व्मिसामहरुको आधायभा मसरे आफ्नो 
जीिनिैरीभा ऩयेको प्रबाि फताउन  

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीभा घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदा 
हङ्टने प्रत्मऺ पाइदाहरु फताउन  

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीभा घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदा 
अन्म िाह्य कङ्ट याहरुरे ऩाने असयहरु फताउन  

- आफ्नो घयऩङ्चयिायभा आउने ऩाहङ्टनाराई गने 
सत्कायफाट हङ्टने पाइदा फताउन  

- स्थानीम ऺेत्रभा देङ्ञिएका साभाङ्ञजक सभस्माहरु 
ङ्झनयाकयणका राङ्झग स्थानीम ङ्झनकामफाट 
गङ्चयएका प्रमासहरु फताउन 

२ बौगोङ्झरक 
अिस्था य 
जनसङ्खख्मा 

– आफ्नो िडाको ङ्झसभाना फताउन 

– आफ्नो ऩाङ्झरकाको अऺाॊि य देिान्तय 
फताउन  

– ऋतङ्ट ऩङ्चयितणनअनङ्टसाय हािाऩानी िा 
भौसभभा आउने ऩङ्चयितणन फताउन  

– िडाङ्झबत्रको जनसङ्खख्मा य जनसङ्खख्माको 
फनोट फाये फताउन 

 
 

- आफ्नो ऩाङ्झरकाको  ङ्झसभाना फताउन  

– आफ्नो ऩाङ्झरका अन्तगणतका िडाहरुको 
अिङ्ञस्थङ्झत फताउन  

– गाउॉऩाङ्झरकाको नक्साङ्झबत्र ङ्जिङ्झबङ्ङ 
ठाउॉहरु ङ्ञचङ्ङ  

– ऋतङ्ट ऩङ्चयितणनअनङ्टसाय हािाऩानी िा 
भौसभरे  स्थानीम जनजीिनभा ऩने 
प्रबाि  फताउन  

– कानेऩोियी गाउॉऩाङ्झरकाराई छङ्टने िङ्चयऩङ्चयका 
ऩाङ्झरका फताउन 

– भोयङ ङ्ञजलराको नक्साभा कानेऩोियी गाऩाको 
फायेभा छोटो ङ्जिियण फताउन 

– नक्साको भद्दतफाट िनजङ्गर, िोरानारा, 
फाटो रगामतका ठाउॉहरु बनण सक्ने  

– गाऩाको जनसाङङ्ञख्मकी ङ्ञस्थङ्झत  फताउन  

– गाऩाको जनघनत्ि फताउन  
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– िडाङ्झबत्रको जनसङ्खख्मा, जनसङ्खख्मा 
फनोट य जनघनत्ि  फाये फताउन 

३ जाङ्झत, धभण 
य सॊस्कृङ्झत 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका जाङ्झतगत बाषा य 
धभणको ऩङ्जहचान गयी त्मसको फायेभा 
छोटकयीभा फताउन 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका ऩयम्ऩयागत 
भौङ्झरक सॊस्कायहरुको ऩङ्जहचान गयी 
छोटो व्माख्मा गनण 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका प्रचङ्झरत भौङ्झरक 
भेरा तथा चाडऩिणहरु  य धाङ्झभणक 
कामणहरुको ऩङ्जहचान गयी ङ्जिियण 
प्रस्तङ्टत गनण  

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका जनजीिनको 
िेिबषूा, यहनसहन य जीिनिैरीको 
ऩङ्जहचान गयी साभान्म ङ्जिियण फताउन 

–  आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका प्रचङ्झरत भौङ्झरक 
रोक सङ्गीतहरुको ङ्जटऩोट तमाय गनण  

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका प्रचङ्झरत 
कराहरुको ऩङ्जहचान गयी छोटो 
ङ्जिियण फताउन  

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका जातजाङ्झत, बाषा, 
धभण य सॊस्कृङ्झतको िगॉकयण गयी 
साभान्म ङ्जिश्लषेण गनण 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका ऩयम्ऩयागत 
भौङ्झरक सॊस्कायहरुको ङ्जिियणका 
आधायभा िगॉकयण गनण 

– आफ्ना गाउॉ ऺेत्रका प्रचङ्झरत भौङ्झरक 
भेरा तथा चाडऩिणहरुको नाभसङ्जहत 
ङ्ञचत्रण गनण 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका जनजीिनको 
िेिबषूा, यहनसहन य जीिनिैरीको 
साभान्म तङ्टरना गनण 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका प्रचङ्झरत भौङ्झरक 
रोक सङ्गीतहरुको ङ्ञचत्रण गनण 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका प्रचङ्झरत कराको 
िगॉकयण गयी स्थानीम करा य 
साङ्जहङ्ञत्मक व्मङ्ञित्िहरुको साभान्म 
ऩङ्चयचम ङ्छदन 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका जाङ्झत, धभण, बाषा य 
सॊस्कृङ्झतको भहत्ि य सॊयऺणका उऩामहरु 
फताउन 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका ऩयम्ऩयागत भौङ्झरक 
सॊस्कायहरुको भहत्िसङ्जहत सॊयऺणका 
उऩामहरु फताउन 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रको प्रचङ्झरत भौङ्झरक भेरा 
तथा चाडऩिणहरुरे स्थानीम जनजीिनभा ऩायेका 
प्रबाि फताउन 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका जनजीिनको िेिबषूा, 
यहनसहन य जीिनिैरीभा आधङ्टङ्झनकीकयणरे 
ऩायेको प्रबाि फताउन 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका प्रचङ्झरत भौङ्झरक रोक 
सङ्गीतहरुको भहत्ि य सॊयऺणका उऩामहरु 
फताउन 

– गाउॉ ऺेत्रभा प्रचङ्झरत करा य साङ्जहत्मको 
भहत्ि य सॊयऺणका उऩामहरु फताउन 
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४ स्थानीम 
ऩेसा य 
व्मिसाम 

– स्थानीम ङ्झसऩफाट उत्ऩाङ्छदत साभग्रीको 
सूचीकयण गनण  

– स्थानीम प्रङ्जिङ्झधहरुको ऩङ्चयचमसङ्जहत 
त्मससॉग सम्फङ्ञन्धत प्रङ्जिङ्झधहरुको 
नाभको ङ्जिियण तमाय गनण  

– स्थानीम रुऩभा सम्बाङ्जित ऩेसा तथा 
यैथाने ऩेसाहरुको नाभ रेख्न  

– स्थानीम ङ्झसऩ य प्रङ्जिङ्झधहरुको 
आिश्मकता य भहत्ि फताउन  

–  स्थानीम रुऩभा गङ्चयने व्मिसामहरुरे 
ऩङ्टर् माउने पाइदाहरुको फायेभा फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रका कृङ्जष पभण, घयेरङ्ट 
उद्योग तथा हाटफजायहरुको साभान्म 
ङ्जिियण फताउन 

 

– स्थानीम ङ्झसऩ य त्मसफाट उत्ऩाङ्छदत 
साभग्रीहरुको नाभसङ्जहत त्मसको छोटो 
ङ्जिियण तमाय गनण   

– स्थानीम प्रङ्जिङ्झधहरुको ऩङ्जहचान गयी 
त्मसको छोटो ङ्जिियण तमाय गनण   

– स्थानीम ऩेसा तथा व्मिसामहरुको 
छोटो ङ्जिियण तमाय गनण  

– स्थानीम ङ्झसऩ, ऩेसा य प्रङ्जिङ्झधहरुको 
आिश्मकता य भहत्ि फताउन  

– स्थानीम व्मिसामका ऺेत्रहरुको ङ्जिियण 
फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रका कृङ्जष पभण, घयेरङ्ट उद्योग 
तथा व्माऩाङ्चयक केन्िहरुरे ङ्छदएका 
भङ्टख्म सेिा तथा उत्ऩादनहरु फताउन  

– स्थानीम रुऩभा यहेको ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩहरुको 
ऩङ्जहचान गयी त्मसको भहत्ि फताउन  

– स्थानीम रुऩभा यहेका ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झधहरुको 
नाभ रेिी त्मसको उऩमोङ्झगता फताउन  

– स्थानीम रुऩभा यहेका ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झधहरुको 
नाभ रेिी त्मसको सॊयऺणका उऩामहरु 
फताउन 

– स्थानीम ऩेसा तथा व्मिसामहरुको नाभ रेिी 
स्थानीमस्तयभा योजगायीको अिसय ऩङ्जहचान 
गनण   

– स्थानीम ऩेसा तथा व्मिसामहरुको नाभ रेिी 
स्थानीमस्तयभा योजगायीको अिसय सजृना गनण 
स्थानीम तहफाट गङ्चयएको प्रमासहरु फताउन 

– स्थानीम रुऩभा सञ्चाङ्झरत कृङ्जष, उद्योग तथा 
व्माऩाङ्चयक केन्िहरुरे बोगेका भङ्टख्म सभस्माहरु 
तथा त्मसको सभाधानका उऩामहरु फताउन 

५ प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदा य 
िाताियण 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने जीिजन्तङ्ट, 
चयाच ङ्टरुङ्गीको सॊयऺणका उऩामहरु 
फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने फोटङ्झफरुिा, 
जङ्झडफङ्टटीको सॊयऺणका तङ्चयकाहरु 
फताउन      

– स्थानीम प्राकृङ्झतक सम्ऩदाहरुको नाभ 
रेिी त्मसको छोटो ऩङ्चयचम ङ्छदन 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने जीिजन्तङ्ट, 
चयाच ङ्टरुङ्गीको सॊयऺण नहङ्टॉदा देङ्ञिने 
सभस्माहरु फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने फोटङ्झफरुिा, 
जङ्झडफङ्टटीहरुको सॊयऺण गदाण हङ्टने 
आङ्झथणक राबहरु फताउन  

– स्थानीम प्राकृङ्झतक सम्ऩदाहरुको नाभ 
सूचीकयण गयी त्मसको भहत्ि फताउन  

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको 
सॊयऺणका राङ्झग स्थानीम तहफाट बएका 
प्रमासहरु फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने फोटङ्झफरुिा, 
जङ्झडफङ्टटीहरुको सॊयऺण गनण सयोकायिाराहरुरे 
गयेका प्रमासहरु फताउन 

– स्थानीम प्राकृङ्झतक सम्ऩदाहरुको नाभ साथसाथै 
त्मसको भहत्ि य सॊयऺणका उऩामहरु फताउन 
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– स्थानीम रुऩभा देङ्ञिएका प्राकृङ्झतक 
तथा ङ्जिऩद्को नाभ रेिी त्मसको 
छोटो ङ्जिियण तमाय ऩानण 

– आपूरे दैङ्झनक जीिनिैरीमाऩन गने 
क्रभभा बोगेका िायीङ्चयक जोङ्ञिभको 
अनङ्टबि ङ्जटऩोट गयी देिाउन 

– प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा ङ्जिऩद् फाट हाम्रो 
जनजीिनभा ऩने असय फङ्टॉदागत रुऩभा 
फताउन 

– आफ्नो दैङ्झनक जीिनिैरीमाऩन गने 
क्रभभा हङ्टने चोटऩटक तथा िायीङ्चयक 
जोङ्ञिभफाट हङ्टने भानङ्झसक असय फताउन 

– आफ्नो ऺेत्रभा बएका य हङ्टन सक्ने सम्बाङ्जित 
प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य त्मसको ङ्जिऩद्  व्मिस्थाऩन 
गने उऩामहरुसॉगै गङ्चयएका प्रमासहरु फताउन 

– आफ्नो दैङ्झनक जीिनमाऩनको क्रभभा हङ्टन 
सक्ने िायीङ्चयक जोङ्ञिभ य त्मसफाट हङ्टने 
भानङ्झसक असयको व्मिस्थाऩनको उऩामहरु 
फताउन 

६ ङ्ञिऺा य 
स्िास्थ्म 

– ङ्जिद्यारमफाट प्राप्त हङ्टने साधायण 
सैद्धाङ्ञन्तक ऻानराई व्मिहाङ्चयक 
सीऩसॉग जोड्ने उदाहयण फताउन 

– ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ ऩत्र ङ्ट  िानेकङ्ट या 
(Junk Food) का फेपाइदाहरु फताउन 

– घय य ङ्जिद्यारमफाट ङ्झनस्कने 
पोहोयभैराराई कङ्ट ङ्जहने य नकङ्ट ङ्जहने 
प्रकृङ्झतको आधायभा छङ्टयाउन 

– ङ्झनमङ्झभत िोऩको साभान्म ऩङ्चयचम ङ्छददले 
स्थानीम तहभा यहेका िोऩ 
केन्िहरुको नाभ बङ्ङ  

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण ङ्जिद्यारम नहङ्टॉदा 
ङ्जिद्याथॉभा ऩने भानङ्झसक प्रबाि फताउन 

- हङ्चयत ङ्जिद्यारमको अिधायणा ङ्छददले हङ्चयत 
ङ्जिद्यारमको आिश्मकता फताउन 

– तत्कार योजगाय तथा व्मिसाम गनण 
छोटो अिङ्झधको ताङ्झरभको आिश्मकता 
य स्थानीम तहभा सञ्चाङ्झरत ताङ्झरभ 
कामणक्रभहरुको नाभ फताउन  

– ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ ऩत्र ङ्ट  िानेकङ्ट या 
(Junk Food) का फेपाइदाहरु फङ्टझी 
स्िस्थ िानेकङ्ट या िाने फानीको ङ्जिकास 
गयाउन 

– घय य ङ्जिद्यारमफाट ङ्झनस्कने पोहोय 
भैराराई कङ्ट ङ्जहने य नकङ्ट ङ्जहने प्रकृङ्झतको 
आधायभा छङ्टयाई सम्फङ्ञन्धत स्थान 
व्मिस्थाऩन गनण 

– ङ्झनमङ्झभत िोऩको साभान्म ऩङ्चयचम ङ्छददले 
स्थानीम तहभा यहेका िोऩ केन्िहरुको 
नाभ य ती केन्िफाट ऩाइने सेिाहरु 
फताउन  

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण ङ्जिद्यारम फनाउन 

– भाध्मङ्झभक तहभा अध्ममन गने ऐङ्ञच्छक ङ्जिषम 
य प्राङ्जिङ्झधक धायका ङ्जिषमहरुको ऺेत्र फताउन 

– ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ ऩत्र ङ्ट  िानेकङ्ट या (Junk 

Food) को प्रमोग योक्न स्थानीम स्तयभा 
गङ्चयएका प्रमासहरु फताउन 

– घय य ङ्जिद्यारमफाट ङ्झनस्कने पोहोयभैराराई 
कङ्ट ङ्जहने य नकङ्ट ङ्जहने प्रकृङ्झतको आधायभा 
छङ्टयाउने अभ्मासभा सहबागी गयाउन 

– पोहोयभैरा व्मिस्थाऩनका राङ्झग 
स्थानीमस्तयफाट गङ्चयएका प्रमासहरु फताउन 

– स्थानीम रुऩभा देङ्ञिने सॊक्रङ्झभत योगहरुको 
ऩङ्जहचान गयी त्मसफाट फच्ने उऩामहरु फताउन 

– आकङ्ञस्भक स्िास्थ्म सभस्मा य साभान्म 
उऩचायका ङ्जिङ्झधहरु फताउन 

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण ङ्जिद्यारम फनाउन 
स्थानीमस्तयफाट गङ्चयएका प्रमासहरु फताउन 

– हङ्चयत ङ्जिद्यारम फनाउन स्थानीमस्तयफाट 
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ङ्ञिऺक, ङ्जिद्याथॉ य अङ्झबबािकरे गने 
बङू्झभका फताउन 

– हङ्चयत ङ्जिद्यारम फनाउन ङ्ञिऺक, 

अङ्झबबािक य ङ्जिद्याथॉरे िेलने बङू्झभका 
फताउन 

गङ्चयएका प्रमासहरु फताउन 

७ स्थानीम 
गाउॉऩाङ्झरका 
य नागङ्चयक 
कतणव्म 

– स्थानीम गाउॉ कामणऩाङ्झरकाको गठन 
प्रकृमा फताउन 

– स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकाको काभ, कतणव्म 
य अङ्झधकाय फताउन  

– स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्छदने सेिा 
फताउन  

– स्थानीम रुऩभा फसोफास गने 
नागङ्चयकको भङ्टख्म कतणव्म फताउन 

– िाङ्जपक ङ्झनमभको भहत्ि फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रका प्रभङ्टि व्मङ्ञित्िहरु 
(ङ्जिगत य ितणभान) ङ्ञचङ्ङ 

– गाउॉसबाको गठन प्रङ्जक्रमा फताउन 

– गाउॉसबाको आिश्मकता य मसरे गने 
भङ्टख्म काभ फताउन 

– स्थानीम रुऩभा ङ्जििेष मोगदान ऩङ्टर् माउने 
व्मङ्ञित्िहरुको ऩङ्चयचम ङ्छदने तथा छोटो 
ङ्जिियण फताउन 

– असर नागङ्चयक बएको कायणरे 
सािणजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण गने कङ्ट या 
फताउन 

– िाङ्जपक ङ्झनमभ ऩारना नगदाण हङ्टन सक्ने 
सम्बाङ्जित दङ्टघणटनाहरु फताउन 

– स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकारे गने ङ्जिकासका 
मोजनाहरु फताउन 

– स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकाको नीङ्झत तथा 
कामणक्रभहरु फताउन  

– स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक तथा 
जनसङ्खख्मा फाये छोटो ङ्जिियण फताउन 

– गाउॉऩाङ्झरकाको िडा ङ्जिबाङ्ञजत नक्सा फनाई 
बनण 

– कामाणरम तथा सङ्घ/सॊस्थाहरुभा हङ्टने फेरुजङ्ट य 
भ्रिचायको अिधायणा फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रका प्रभङ्टि व्मङ्ञित्िहरु (ङ्जिगत य 
ितणभान) को मोगदान फताउन 

८ िेरकङ्ट द य 
स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्था 

– याङ्जिम स्तयभा कहङ्झरएका स्थानीम 
िेराडीहरुको नाभ य मोगदान फताउन 

– स्थानीम स्तयभा सञ्चारन बई यहेका 
िेरको नाभ य िेलने तङ्चयकाहरु 
फताउन 

– मोगाभ्मासको अिधायणासॉगै मसको 
भहत्ि फताउन 

– स्थानीम िेरहरुको सूचीकयण गयी 
त्मस्ता िेरहरुको ङ्झनमभसङ्जहत साभङ्टङ्जहक 
िेरभा सहबागी हङ्टन  

– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाहरुरे गयेको 
मोगदानको छोटो व्माख्मा गनण  

– मोगाभ्मासको अिधायणासॉगै 
मोगाभ्मासका चयणहरु फताउन 

– स्थानीम िेरहरुको प्रिद्धणन गनण स्थानीम 
तहभा बएका प्रमासहरु फताउन  

– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाहरुरे गयेको मोगदानको 
छोटो व्माख्मा गनण  

– मोगाभ्मासको अिधायणासॉगै मोग अभ्मासका 
चयणहरु फताउदै मोगाभ्मासभा सहबागी हङ्टन 

– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाहरुरे बोगेका सभस्माहरु 
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– नङ्ञजकै यहेका साभङ्टदाङ्जमक 
सङ्घ/सॊस्थाहरुको भङ्टख्म कामणहरु 
फताउन  

– स्थानीम ऺेत्रका सङ्घ/सॊस्थाहरु य िाह्य 
सङ्घ/सॊस्थाहरुसॉगको सम्फन्ध फताउन 

ऩङ्जहचान गनण 
– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थारे बोगेका सभस्माहरु 
न्मूनीकयण गनण स्थानीमतहफाट बएका 
प्रमासहरु फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रको ङ्जिकासभा िाह्य सङ्घ/सॊस्थारे 
ऩङ्टमाणएको मोगदान 

 

४. ङ्जिषमिस्तङ्टको ऺते्र य क्रभ 

कऺा १-३ 

कऺा ऺते्र/ ङ्झथभ कऺा १  कऺा २ कऺा ३ 

१ भेयो 
घयऩङ्चयिाय 
य ङ्झछभेकी 
 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय 
– आफ्नो ङ्झछभेकी 

– घयऩङ्चयिायको सदस्म य नाभ 

– ङ्झछभेकीको ऩङ्चयिायको सङ्खख्मा 
– ङ्झछभेकीसगॉको नाता 
– घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीरे गने काभ 

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय,ङ्झछभेकी सङ्खख्मा 
– आफ्नो ऩङ्चयिायङ्झफचको सहमोग 

– ङ्झछभेकीफाट हङ्टने सहमोग 

- आपूरे ङ्झछभेकीराई गने सहमोग 

२ बौगोङ्झरक 
अिस्था य 
जनसङ्खख्मा 

– आफ्नो िडा 
– आपू फसेको ठाउॉको बौगोङ्झरक फनोट 

– आपूफसेको ठाउॉ ियऩयको िोरा, 
िोलसािोलसीको नाभ  

– आफ्नो ऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीको  सङ्खख्मा 
 

– आफ्नो िडा 
– आपू फसेको ठाउॉको बौगोङ्झरक फनोट 

– आपू फसेको ठाउॉ ियऩयको िोरा, 
िोलसािोलसीको नाभ  

– आफ्नो ऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीका 
सदस्महरुको सङ्खख्मा 

– गाउॉऩाङ्झरकाको नाभ 

– भाटोको ङ्जिङ्जिधता (यातो भाटो, कारो भाटो, 
फरौटे भाटो) 

– आपू फसेको ऺेत्रको हािाऩानीको ङ्जिङ्जिधता 
(जाडो, गभॉ, हङ्टयीफतास, चयाङ्ग) 

– आफ्नो य ङ्झछभेकीको सदस्म सङ्खख्माको 
रैङ्जङ्गक गणना 

३ जाङ्झत, धभण 
य सॊस्कृङ्झत 

– आपू आफ्नो घयऩङ्चयिायका सदस्म य 
टोरका सदस्मङ्झफच आदय, सम्भान 

– आपू आफ्नो घयऩङ्चयिायका सदस्म य 

– साभाङ्ञजक व्मङ्ञित्िको ऩङ्जहचान य 
आदय सत्काय 

– आफ्नो जात, जाङ्झत य धभणको नाभ 

– आफ्नो घय य ङ्झछभेकभा यहेका जातजाङ्झत 

– टोर ङ्झछभेकभा फोङ्झरने बाषा 
– टोरभा भनाइने चाडऩिण  
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टोरका सदस्मङ्झफच भामा य भभता  

– आफ्नो घयभा भनाइने चाडऩिण 
– आपूरे भाङ्ङे धभण 

– आफ्नो य ङ्झछभेकीरे भनाउने चाडऩिण  

– आपू य ङ्झछभेकीरे रगाउने ऩोसाक 

– धाङ्झभणकस्थर 
 

४ स्थानीम 
ऩेसा य 
व्मिसाम 

– आफ्नो घयऩङ्चयिायका सदस्मरे गने 
ऩयम्ऩयागत ऩेसा  

– स्थानीम आफ्नो टोरभा उऩरब्ध ऩेसा  

– आफ्नो घय ियऩय ङ्झछभेकीरे प्रमोग गने 
ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झध 

– घयऩङ्चयिायका सदस्मरे गने व्मिसाम  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य 
टोरका व्मङ्ञिहरुरे गने स्थानीम 
ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩ  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य 
टोरका व्मङ्ञिहरुरे गने यैथाने ऩेसा  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य 
टोरका व्मङ्ञिहरुरे प्रमोग गने 
स्थानीम ठाउॉभा उऩरब्ध प्रङ्जिङ्झध  

– घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीका सदस्मरे गने 
व्मिसाम  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने स्थानीम ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩ  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने यैथाने ऩेसा  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे प्रमोग गने स्थानीम ठाउॉभा 
उऩरब्ध प्रङ्जिङ्झध 

– घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीका सदस्मरे गने 
व्मिसाम 

५ प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदा य 
िाताियण 

– आफ्नो घय, छयङ्झछभेकभा ऩाइने घयऩारङ्टिा 
जनािय 

– जङ्गरी जनािय 

– आफ्नो घयियऩय यहेका  फोटङ्झफरुिा 
– आफ्नो घय ियऩय यहेका  जडीफङ्टटी  

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाइने जडीफङ्टटीजन्म 
ङ्झफरुिाहरु ऩाउने भङ्टख्म स्थान य 
ऩानीको स्रोत 

– आफ्नो घय, छयङ्झछभेकभा ऩाइने 
घयऩारङ्टिा जनािय 

– जङ्गरी जनािय 

– आफ्नो घय ियऩय यहेका  फोटङ्झफरुिा 
– आफ्नो घयियऩय यहेका  जडीफङ्टटी  

– ङ्जिङ्झबङ्ङ रुऩभा िेर िेलदा, ङ्जहॉडडङ्टर गदाण 
िायीङ्चयक जोङ्ञिभका िस्तङ्टहरु (च ङ्टरेसी, 
िङ्टकङ्ट यी, चक्कङ्ट, कम्ऩास, ऩेङ्ञन्सर आङ्छद) 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाइने जडीफङ्टटीहरुको 
िगॉकयण  

– आफ्नो घय, छयङ्झछभेकभा ऩाइने घयऩारङ्टिा 
जनािय य जङ्गरी जनाियहरुको सूचीकयण  

– आफ्नो घय, छयङ्झछभेकभा ऩाइने घयऩारङ्टिा 
जनािय य जङ्गरी जनाियहरु  

– ङ्जिङ्झबङ्ङ रुऩभा िेर िेलदा, ङ्जहॉडडङ्टर गदाण 
हङ्टन सक्ने सम्बाङ्जित िायीङ्चयक जोङ्ञिभ 
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६ ङ्ञिऺा य 
स्िास्थ्म 

– दैङ्झनक रुऩभा ङ्जिद्यारम जाने फानीको 
ङ्जिकास 

– आफ्नो साथी सभूहसॉग घङ्टरङ्झभर हङ्टने असर 
फानीको ङ्जिकास 

– ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सपासङ्टग्घय हङ्टने फानीको 
ङ्जिकास 

– स्िच्छ, ताजा िानेकङ्ट या िाने फानीको 
ङ्जिकास 

– आपूराई डय राग्ने िस्तङ्ट 

– ङ्जिद्यारम एउटा ङ्झसक्ने थरो  

– ऩढ्ने फानीको ङ्जिकास 

– सयसपाइका अङ्ग 

– स्िच्छ, ताजा िानेकङ्ट या  ऩाउने ठाउॉ 
– आपूराई डय राग्ने िस्तङ्टका रुऩ 

– आफ्नो ङ्जिद्यारम 

– ऩढ्ने फानीको ङ्जिकास  

– ऩढ्ने य सपासङ्टग्घय हङ्टने फानीको ङ्जिकास 

– स्िच्छ य सपा िानेकङ्ट या  

– आपूराई डय राग्ने िस्तङ्ट य त्मसरे 
ऩायेको असय   

७ स्थानीम 
गाउॉऩाङ्झरका 
य नागङ्चयक 
कतणव्म 

– आफ्नो गाउॉऩाङ्झरकाको नाभ 

– आपू फसेको िडा नम्फय 

– आफ्नो देिको नाभ 

– आपू फसेको देिको नागङ्चयक 

– आफ्नो गाउॉऩाङ्झरकाको कामाणरम 
यहेको ठाउॉ  

– आपू फसेको िडाको कामाणरम यहेको 
ठाउॉ 

– आपू फसेको िडाको िडाध्मऺ 

– आफ्नो टोर ियऩय यहेको साभाङ्ञजक 
तथा याजनैङ्झतक प्रङ्झतङ्जष्ठत व्मङ्ञित्ि 

– आपू फसेको िडाको िडा सदस्म सङ्खख्मा 
य नाभ  

– ङ्झछभेकी िडा नम्फय य िडाध्मऺको नाभ  

– आफ्नो टोर ियऩय यहेको साभाङ्ञजक तथा 
याजनैङ्झतक प्रङ्झतङ्जष्ठत व्मङ्ञित्िरे गयेका 
मोगदान 

– आफ्नो कतणव्म  

८ िेरकङ्ट द य 
स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्था 

– आपूराई भनऩने िेर  

– िेरभा सहबाङ्झगता 
– आफ्नो ङ्जिद्यारमको फार क्रफ 

– अन्म सङ्घ/सॊस्था 

– स्थानीम िेर  

– िेरको ङ्झनमभ  

– फार क्रफको सदस्म 

–  सङ्घ/सॊस्थाको भङ्टख्म कामण  

– स्थानीम िेर य िायीङ्चयक व्मामाभका 
तङ्चयका 

– िेरका ङ्झनमभ 

– सङ्घ/सॊस्थाहरुको नाभ य स्थान  

– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाभा कामणयत व्मङ्ञि 
 

 
 
 



 

29 
 

ङ्जिषमिस्तङ्टको ऺते्र य क्रभ 

कऺा ४-५ 

क्र.स. ऺेत्र कऺा- ४ कऺा - ५ 
१ भेयो 

घयऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकी 
 

– आफ्नो घयऩङ्चयिायको सदस्महरुको उभेय, ङ्झरङ्ग  
– घयऩङ्चयिायको  ऩेसा 
– ङ्झछभेकीको ऩङ्चयिायको उभेय, ङ्झरङ्ग 

– ङ्झछभेकीरे गने ऩेसा य काभको सूचीकयण  
– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकभा देङ्ञिएका भङ्टख्म सभस्माहरु 

(रागङ्ट ऩदाथण दङ्टव्मणसनी, भद्यऩान, चोयी, धूम्रऩान) 

– आफ्नो घयऩङ्चयिायको सदस्मरे अऩनाएको ऩेसा  
– ङ्झछभेकीका ऩङ्चयिायका सदस्मरे अऩनाएका ऩेसा  
– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीका ऩङ्चयिायरे गयेका ऩेसाका 
याम्रा/नयाम्रा ऩऺहरु  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकभा देङ्ञिएको भङ्टख्म सभस्मा 

२ बौगोङ्झरक 
अिस्था य 
जनसङ्खख्मा 

– आफ्नो टोरको साॉध ङ्झसभाना 
– आपू फसेको ऩाङ्झरकाको ङ्झसभाना  
– आपू फसेको ऺेत्रको भाटोको प्रकाय  

– आपू फसेको ऺेत्रको हािाऩानीका प्रकाय 

– आफ्नो टोर य ङ्झछभेकी टोरभा फसोफास व्मङ्ञिहरुको 
जम्भा जनसङ्खख्मा 

– आफ्नो घयिङ्चयऩङ्चयको बौगोङ्झरक फनोट य चाय ङ्छदिा  

– आफ्नो ऺेत्रभा यहेको भाटोको उऩमोङ्झगता  

– िोरानाराहरुको भहत्ि  

– ङ्झरङ्ग य ऩेसाका आधायभा आफ्नो टोरको जनसङ्खख्माको फनोट 

३ जाङ्झत, धभण य 
सॊस्कृङ्झत 

– स्थानीम गाउॉ टोरभा यहेका जातजाङ्झत 

– स्थानीम टोरभा यहेका धाङ्झभणकस्थर  

– स्थानीम टोरभा भनाइने चाडऩिण 
– स्थानीम टोरभा फोङ्झरने बाषा 

– आफ्नो गाउॉ टोरभा यहेका जातजाङ्झत 

– स्थानीम धाङ्झभणक स्थर 

– गाउॉटोरभा भनाइने चाडऩिण 
– स्थानीम व्मङ्ञिहरुरे फोलने बाषा 

४ स्थानीम ऩेसा 
य व्मिसाम 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य टोरका व्मङ्ञिहरुरे गने 
स्थानीम ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩ 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य टोरका व्मङ्ञिहरुरे गने 
यैथाने ऩेसा  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य टोरका व्मङ्ञिहरुरे 

– स्थानीम ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩ य प्रङ्जिङ्झधहरुको ऩङ्चयचम  

– स्थानीम स्तयका प्रमोग हङ्टने ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩहरुको नाभ 

– स्थानीम स्तयभा प्रमोग हङ्टने ऩयम्ऩयागत ऩेसा/यैथाने ऩेसा 
– स्थानीम स्तयभा योजगायीका सन्दबणभा गङ्चयने व्मिसामहरु  

– स्थानीम स्तयभा बएका कृङ्जष पभण, घयेरङ्ट उद्योग तथा व्माऩाय 



 

30 
 

प्रमोग गने स्थानीम ठाउॉभा उऩरब्ध प्रङ्जिङ्झध 

– घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीका सदस्मरे गने व्मिसाम 

व्मिसाम 

५ प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदा य 
िाताियण 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको सॊयऺणफाट 
हङ्टने पाइदा 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने फोटङ्झफरुिा, जङ्झडफङ्टटीको प्रमोगफाट 
हङ्टने पाइदा  

– स्थानीम प्राकृङ्झतक सम्ऩदा 
– स्थानीम रुऩभा देङ्ञिएका प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य ङ्जिऩद् य  

ऺङ्झत  

– आपूरे दैङ्झनक जीिनभा तथा व्मिहायभा हङ्टने िायीङ्चयक 
जोङ्ञिभ य असयहरु  

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको सॊयऺणफाट हङ्टने 
पाइदा 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने फोटङ्झफरुिा, जङ्झडफङ्टटीको प्रमोगफाट हङ्टने 
पाइदा  

– स्थानीम प्राकृङ्झतक सम्ऩदा 
– स्थानीम रुऩभा देङ्ञिएका प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य ङ्जिऩद् य  ऺङ्झत  

– आपूरे दैङ्झनक जीिनभा तथा व्मिहायभा हङ्टने िायीङ्चयक जोङ्ञिभ य 
असयहरु  

६ ङ्ञिऺा य 
स्िास्थ्म 

– साभङ्टदाङ्जमक य सॊस्थागत ङ्जिद्यारमङ्झफच ङ्झबङ्ङता 
– ङ्जिद्यारमभा आपूरे ऩढ्ने ङ्जिषमफस्तङ्टहरु य त्मसफाट प्राप्त 

हङ्टन सक्ने साभान्म ऻान  

– व्मङ्ञिगत तथा घयामसी सयसपाइको भहत्ि 

– स्िच्छ य सपा िानेकङ्ट या िाॉदा हङ्टने पाइदा 
– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण ङ्जिद्यारमको अिधायणा 

– ङ्जिद्यारमका तहगत प्रकायहरु 

– ऩढाइफाट हङ्टने व्मिहाङ्चयक पाइदा 
– घय य ङ्जिद्यारमको सयसपाइको भहत्ि 

– ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ ऩत्र ङ्ट  िानेकङ्ट या (Junk Food) 

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण ङ्जिद्यारमको भहत्ि 

७ स्थानीम 
गाउॉऩाङ्झरका 
य नागङ्चयक 
कतणव्म 

– आफ्नो ङ्झछभेकी ऩाङ्झरका 
– िडाभा यहेका सािणजाङ्झनक सेिा प्रदामक कामाणरम 

– नागङ्चयक अङ्झधकाय य  कतणव्म 

 िाङ्जपक ङ्झनमभ 

– िडा सङ्झभङ्झत गठन प्रङ्जक्रमा 
– िडा कामाणरमका सेिा 
– सभाज य स्थानीमस्तयको ङ्जिकासको राङ्झग नागङ्चयकरे गने कामण  

- िाङ्जपक ङ्ञचन्ह य ङ्झनमभ 

८ िेरकङ्ट द य 
स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्था 

– स्थानीम िेरको भहत्ि (पङ्ट टफर, बङ्झरफर, कऩदॊ, 
तेक्िान्दो…… आङ्छद) 

– स्थानीम िेराडीहरुको नाभ   

– िेरफाट हङ्टने पाइदा 
– िेर िेराउने सङ्घ/सॊस्था 
– िायीङ्चयक व्मामभ गदाण ऩारना गनङ्टणऩने ङ्झनमभ 
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– िायीङ्चयक व्मामाभ तथा िेरफाट हङ्टने पाइदा 
– सङ्घ/सॊस्थाहरुको काभ (फैंक) 

– सङ्घ/सॊस्थाहरुको भङ्टख्म सेिा (अस्ऩतार) 

 

ङ्जिषमिस्तङ्टको ऺते्र य क्रभ 

कऺा ६-८ 

क्रस ऺेत्र/ ङ्झथभ कऺा ६ कऺा ७ कऺा ८ 

१ भेयो घय 
ऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकी 
 

– घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीरे गने ऩेसाको 
िगॉकयण 

– घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीरे गने ऩेसाफाट हङ्टने 
पाइदा 

– घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीङ्झफचभा  घङ्टरङ्झभर हङ्टने 
तङ्चयका 

– घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीङ्झफचभा हङ्टने सहमोग 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीभा 
देङ्ञिएका भङ्टख्म सभस्माहरुको छोटो 
ङ्जिियण 

- घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीका सदस्मरे गने 
ऩेसाका ऺेत्रहरु 

- स्थानीम ऩेसाका ऺेत्रहरु 

- घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीभा घङ्टरङ्झभर हङ्टनका 
राङ्झग गने व्मिहाय य ङ्जक्रमाकराऩहरु 

- ऩाहङ्टनाराई गने आदय सत्काय 
- स्थानीम ऺेत्रका साभाङ्ञजक सभस्माहरुरे 

ऩायेका असयहरु 

– स्थानीम ऩेसा व्मिसामरे आफ्नो 
जीिनिैरीभा ऩायेको प्रबाि 

– घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीभा घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदा हङ्टने 
पाइदाहरु  

– घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीभा घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदा िाह्य 
कङ्ट याहरुरे ऩाने असयहरु 

– आफ्नो घयऩङ्चयिायभा आउने ऩाहङ्टनाराई गने 
सत्कायफाट हङ्टने पाइदा  

- स्थानीम ऺेत्रभा देङ्ञिएका साभाङ्ञजक 
सभस्माहरु ङ्झनयाकयणका राङ्झग स्थानीम 
ङ्झनकामफाट गङ्चयएका प्रमासहरु 

२ बौगोङ्झरक 
अिस्था य 
जनसङ्खख्मा 

– आफ्नो िडाको ङ्झसभाना  

– आफ्नो ऩाङ्झरकाको अऺाॊि य 
देिान्तय 

– ऋतङ्ट ऩङ्चयितणनअनङ्टसाय हािाऩानी 
िा भौसभभा आउने ऩङ्चयितणन  

– िडाङ्झबत्रको जनसङ्खख्मा य 
जनसङ्खख्माको फनोट 

– आफ्नो ऩाङ्झरकाको  ङ्झसभाना  

– आफ्नो ऩाङ्झरका अन्तगणतका िडाहरुको 
अिङ्ञस्थङ्झत  

– गाउॉऩाङ्झरकाको नक्साङ्झबत्र ङ्जिङ्झबङ्ङ ठाउॉहरु 

– ऋतङ्ट ऩङ्चयितणनअनङ्टसाय हािाऩानी िा 
भौसभरे  स्थानीम जनजीिनभा ऩने प्रबाि   

– िडाङ्झबत्रको जनसङ्खख्मा,जनसङ्खख्माफनोट य 

– कानेऩोियी गाउॉऩाङ्झरकाराई छङ्टने 
िङ्चयऩङ्चयका ऩाङ्झरका  

– भोयङ ङ्ञजलराको नक्साभा कानेऩोियी 
गाऩा 

– नक्सा कामण 
– गाऩाको जनसाङ्ञङ्खख्मकी ङ्ञस्थङ्झत  

– गाऩाको जनघनत्ि  
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जनघनत्ि   

३ जाङ्झत, धभण य 
सॊस्कृङ्झत 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका जातजाङ्झत, बाषा, 
धभण य सॊस्कृङ्झत  

– गाउॉ ऺेत्रका ऩयम्ऩयागत भौङ्झरक 
सॊस्कायहरु  

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका प्रचङ्झरत भौङ्झरक 
भेरा तथा चाडऩिणहरु य धाङ्झभणक 
कामणहरुको ऩङ्जहचान  

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका जनजीिनको 
िेिबषूा, यहनसहन य जीिनिैरी 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रभा  प्रचङ्झरत भौङ्झरक 
रोक सङ्गीतहरु  

– रोकनतृ्म 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रको प्रचङ्झरत करा 
– ङ्ञचत्रकरा 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका जातजाङ्झत, बाषा, 
धभण य सॊस्कृङ्झतको िगॉकयण य ङ्जिश्लषेण 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका ऩयम्ऩयागत भौङ्झरक 
सॊस्कायहरुको िगॉकयण 

– गाउॉ ऺेत्रका प्रचङ्झरत भौङ्झरक भेरा तथा 
चाडऩिणहरु 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका जनजीिनको 
िेिबषूा, यहनसहन य जीिनिैरीको 
तङ्टरनात्भक अध्ममन 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रभा प्रचङ्झरत रोक 
सङ्गीतहरुको ङ्ञचत्रण 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रको प्रचङ्झरत कराको 
िगॉकयण (हस्तकरा, भूङ्झतणकरा, 
काष्ठकरा, ङ्ञचत्रकरा आङ्छद) य ङ्जिङ्झबङ्ङ 
व्मङ्ञित्िहरु 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका जातजाङ्झत, बाषा, 
धभण य सॊस्कृङ्झतको भहत्ि य सॊयऺणका 
उऩामहरु 

– गाउॉ ऺेत्रका ऩयम्ऩयागत भौङ्झरक 
सॊस्कायहरुको भहत्ि य सॊयऺणका 
उऩामहरु 

– गाउॉ ऺेत्रका प्रचङ्झरत भौङ्झरक भेरा तथा 
चाडऩिणहरुरे जनजीिनभा ऩायेको प्रबाि 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका जनजीिनको 
िेिबषूा, यहनसहन य जीिनिैरीभा 
आधङ्टङ्झनकीकयणरे ऩायेको प्रबाि 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रभा प्रचङ्झरत रोक 
सङ्गीतहरुको भहत्ि य सॊयऺणका 
उऩामहरु 

– गाउॉ ऺेत्रका प्रचङ्झरत करा य साङ्जहत्मको 
भहत्ि य सॊयऺणका उऩामहरु  

४ स्थानीम ऩेसा 
य व्मिसाम 

– स्थानीम ङ्झसऩफाट उत्ऩाङ्छदत साभग्री  

– स्थानीम प्रङ्जिङ्झधहरुको ऩङ्चयचमसङ्जहत 
त्मससॉग सम्फङ्ञन्धत प्रङ्जिङ्झध 

– स्थानीम रुऩभा सम्बाङ्जित ऩेसा तथा 
यैथाने ऩेसा  

– स्थानीम ङ्झसऩ य प्रङ्जिङ्झधहरुको 
आिश्मकता य भहत्ि  

– स्थानीम ङ्झसऩ य त्मसफाट उत्ऩाङ्छदत 
साभग्री  

– स्थानीम प्रङ्जिङ्झधहरुको ऩङ्जहचान   

– स्थानीम ऩेसा तथा व्मिसाम  

– स्थानीम ङ्झसऩ, ऩेसा य प्रङ्जिङ्झधहरुको 
आिश्मकता य भहत्ि  

– स्थानीम व्मिसामका ऺेत्र  

– स्थानीम रुऩभा यहेको ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩको 
भहत्ि 

– स्थानीम रुऩभा यहेका ऩयम्ऩयागत 
प्रङ्जिङ्झधको उऩमोङ्झगता 

– स्थानीम रुऩभा यहेका ऩयम्ऩयागत 
प्रङ्जिङ्झधहरुको सॊयऺणका उऩामहरु  

– स्थानीम ऩेसा तथा व्मिसाम तथा 
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–  स्थानीम रुऩभा गङ्चयने व्मिसामरे 
ऩङ्टर् माउने पाइदा  

– स्थानीम ऺेत्रका कृङ्जष पभण, घयेरङ्ट 
उद्योग तथा हाट फजाय 

– स्थानीम ऺेत्रका कृङ्जष पभण, घयेरङ्ट उद्योग 
तथा व्माऩाङ्चयक केन्िहरुरे ङ्छदएका सेिा 

योजगायीको अिसय  

– स्थानीम ऩेसा तथा व्मिसामहरु प्रिद्धणन 
गनण स्थानीम तहफाट गङ्चयएको प्रमास 

– स्थानीम रुऩभा सञ्चाङ्झरत कृङ्जष, उद्योग 
तथा व्माऩाङ्चयक केन्िहरुरे बोगेका भङ्टख्म 
सभस्माहरु तथा त्मसको सभाधानका 
उऩाम 

५ प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदा य 
िाताियण 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने जीिजन्तङ्ट, 
चयाच ङ्टरुङ्गीको सॊयऺणका उऩामहरु  

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने फोटङ्झफरुिा, 
जङ्झडफङ्टटीको सॊयऺणका तङ्चयकाहरु 

– स्थानीम प्राकृङ्झतक सम्ऩदाहरु  

– स्थानीम रुऩभा देङ्ञिएका प्राकृङ्झतक 
तथा  दैङ्झनक जीिनिैरीमाऩन गने 
क्रभभा बोगेका िायीङ्चयक जोङ्ञिभहरु 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने जीिजन्तङ्ट, 
चयाच ङ्टरुङ्गीको सॊयऺण नहङ्टॉदा देङ्ञिने 
सभस्मा 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने फोटङ्झफरुिा, 
जङ्झडफङ्टटीहरुको सॊयऺण गदाण हङ्टने आङ्झथणक 
राब 

– स्थानीम प्राकृङ्झतक सम्ऩदाहरुको नाभ 
सूचीकयण गयी त्मसको भहत्ि  

– प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा ङ्जिऩद् फाट हाम्रो 
जनजीिनभा ऩने असय 

– आफ्नो दैङ्झनक जीिनिैरीमाऩन गने 
क्रभभा हङ्टने चोटऩटक तथा िायीङ्चयक 
जोङ्ञिभफाट हङ्टने भानङ्झसक असय  

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने जीिजन्तङ्ट, 
चयाच ङ्टरुङ्गीको सॊयऺणका राङ्झग स्थानीम 
तहफाट बएका प्रमास 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने फोटङ्झफरुिा, 
जङ्झडफङ्टटीहरुको सॊयऺण गनण 
सयोकायिाराहरुरे गयेका प्रमास 

– स्थानीम प्राकृङ्झतक सम्ऩदाहरुको नाभ 
साथ साथै त्मसको भहत्ि य सॊयऺणका 
उऩाम 

– आफ्नो ऺेत्रभा बएका य हङ्टन सक्ने 
सम्बाङ्जित प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य त्मसको 
ङ्जिऩद् को व्मिस्थाऩन गने उऩाम तथा 
प्रमास 

– आफ्नो दैङ्झनक जीिनमाऩनको क्रभभा हङ्टन 
सक्ने िायीङ्चयक जोङ्ञिभ य भानङ्झसक 
असयको व्मिस्थाऩनको उऩाम 
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६ ङ्ञिऺा य 
स्िास्थ्म 

– ङ्जिद्यारमफाट प्राप्त हङ्टने साधायण 
सैद्धाङ्ञन्तक ऻानराई व्मिहाङ्चयक 
रुऩान्तयण 

– ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ ऩत्र ङ्ट  िानेकङ्ट या 
(Junk Food) फाट हङ्टने फेपाइदा 

– कङ्ट ङ्जहने य नकङ्ट ङ्जहने पोहोय 

– ङ्झनमङ्झभत िोऩ य स्थानीम िोऩ केन्ि 

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण ङ्जिद्यारम नहङ्टॉदा 
ङ्जिद्याथॉभा ऩने भानङ्झसक प्रबाि 

– हङ्चयत ङ्जिद्यारमको अिधायणा य 
त्मसको आिश्मकता 

– तत्कार योजगाय तथा व्मिसाम गनण छोटो 
अिङ्झधको ताङ्झरभको आिश्मकता य 
स्थानीम तहभा सञ्चाङ्झरत ताङ्झरभ कामणक्रभ 

– ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ ऩत्र ङ्ट  िानेकङ्ट या 
(Junk Food) का फेपाइदाहरु फङ्टझी 
स्िस्थ िानेकङ्ट या िाने फानीको ङ्जिकास 

– घय य ङ्जिद्यारमफाट ङ्झनस्कने पोहोय 
भैराराई कङ्ट ङ्जहने य नकङ्ट ङ्जहने प्रकृङ्झतको 
आधायभा छङ्टयाई सम्फङ्ञन्धत स्थान 
व्मिस्थाऩन 

– ङ्झनमङ्झभत िोऩको साभान्म ऩङ्चयचम ङ्छददले 
स्थानीम तहभा यहेका िोऩ केन्िहरुको 
नाभ य ती केन्िफाट ऩाइने सेिा 

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण ङ्जिद्यारम फनाउन 
ङ्ञिऺक, ङ्जिद्याथॉ य अङ्झबबािकरे िेलने 
बङू्झभका 

– हङ्चयत ङ्जिद्यारम फनाउन ङ्ञिऺक, 

अङ्झबबािक य ङ्जिद्याथॉरे िेलने बङू्झभका 

– भाध्मङ्झभक तहभा अध्ममन गने ऐङ्ञच्छक 
य प्राङ्जिङ्झधक धायका ङ्जिषम 

– ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ ऩत्र ङ्ट  िानेकङ्ट या 
(Junk Food) को प्रमोग योक्न स्थानीम 
स्तयभा गङ्चयएका प्रमास 

– कङ्ट ङ्जहने य नकङ्ट ङ्जहने पोहोय छङ्टयाउन य 
व्मिस्थाऩन 

– स्थानीम रुऩभा देङ्ञिने सॊक्रङ्झभत 
योगहरुको ऩङ्जहचान य फच्ने उऩाम 

– आकङ्ञस्भक स्िास्थ्म सभस्मा य साभान्म 
उऩचायका ङ्जिङ्झध 

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण ङ्जिद्यारम फनाउन 
स्थानीमस्तयफाट गङ्चयएका प्रमास 

– हङ्चयत ङ्जिद्यारम फनाउन स्थानीमस्तयफाट 
गङ्चयएका प्रमास 



 

35 
 

७ स्थानीम 
गाउॉऩाङ्झरका 
य नागङ्चयक 
कतणव्म 

– गाउॉ कामणऩाङ्झरकाको गठन प्रकृमा  

– गाउॉऩाङ्झरकाको काभ, कतणव्म य 
अङ्झधकाय  

– गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्छदने सेिा  

– नागङ्चयक कतणव्म  

– िाङ्जपक ङ्झनमभको भहत्ि  

– स्थानीम ऺेत्रका प्रभङ्टि व्मङ्ञित्ि 
(ङ्जिगत य ितणभान) 

– गाउॉसबाको गठन प्रङ्जक्रमा 
– गाउॉसबाको आिश्मकता य काभ  

– स्थानीम रुऩभा ङ्जििेष मोगदान ऩङ्टर् माउने 
व्मङ्ञित्िहरुको ऩङ्चयचम 

– सािणजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण  

– िाङ्जपक ङ्झनमभ ऩारना नगदाण हङ्टन सक्ने 
सम्बाङ्जित दङ्टघणटना 

– ङ्जिकासका मोजनाहरु 

– स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकाको नीङ्झत तथा 
कामणक्रभ 

– स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक तथा 
जनसङ्खख्मा 

– गाउॉऩाङ्झरकाको नक्सा 
– कामाणरम तथा सङ्घ/सॊस्थाहरुभा हङ्टन 
सक्ने फेरुजङ्ट य भ्रिचायको अिधायणा 

– स्थानीम ऺेत्रका प्रभङ्टि व्मङ्ञित्िहरु 
(ङ्जिगत य ितणभान) को मोगदान 

८ िेरकङ्ट द य 
स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्था 

– याङ्जिम िेराडीहरुको नाभ य मोगदान  

– िेर िेलने तङ्चयका भहत्ि (पङ्ट टफर, 
बङ्झरफर, कऩदॊ, तेक्िान्दो…… आङ्छद) 

– मोग अभ्मास य मसको भहत्ि 

– साभङ्टदाङ्जमक सङ्घ/सॊस्थाहरुको भङ्टख्म 
कामण (साभङ्टदाङ्जमक केन्ि य क्रफ) 

– स्थानीम िेरहरुको ङ्झनमभ य सहबाङ्झगता 
(पङ्ट टफर, बङ्झरफर, कऩदॊ, तेक्िान्दो…… 

आङ्छद) 

– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाहरुरे मोगदान 

– मोगाभ्मासको चयण 

– स्थानीम ऺेत्रका सङ्घ/सॊस्थाहरु य िाह्य 
सङ्घ/सॊस्थाहरुसॉगको सम्फन्ध (साभङ्टदाङ्जमक 
िन) 

– स्थानीम िेरहरुको प्रिद्धणन य प्रमास 

– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाहरुरे गयेको मोगदान  

– मोगाभ्मासको अिधायणसॉगै मोगाभ्मासका 
चयण 

– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाहरुरे बोगेका सभस्मा 
– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थारे बोगेका सभस्माहरु 
न्मूनीकयण गनण स्थानीम तहफाट बएका 
प्रमास 

– स्थानीम ऺेत्रको ङ्जिकासभा िाह्य 
सङ्घ/सॊस्थारे ऩङ्टमाणएको मोगदान (सहकायी) 

 
 
 
 



 

36 
 

५. ङ्जिषमिस्तङ्टको ङ्जिष्ततृीकयण, ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ ङ्जक्रमाकराऩ य सम्बाङ्जित भूलमाङ्कन प्रङ्जक्रमा 
(क) भेयो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकी 

कऺा ऺेत्र/ ङ्झथभ ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध ङ्जिषमिस्तङ्टको ङ्जिस्ततृीकयण ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ ङ्जक्रमाकराऩ सम्बाङ्जित भूलमाङ्कन प्रङ्जक्रमा ऩाठ्यघण्टा 
१ भेयो 

घयऩङ्चयिाय 
य ङ्झछभेकी 
 

– आफ्नो नाभ फताउन 

– आफ्नो ऩङ्चयिायको सदस्म 
सङ्खख्मा फताउन 

– आफ्नो फङ्टफा, आभाको 
नाभ फताउन 

– आफ्नो ङ्झछभेकी साथीको 
नाभ फताउन 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय 
– आफ्नो ङ्झछभेकी 

–आफ्नो नाभ बङ्ङ य रेख्न रगाउने 
– ऩङ्चयिायका सदस्महरुको सङ्खख्मा 

फताउन रगाउन े

– ऩङ्चयिायका सदस्म भध्मे फङ्टफा 
आभाको नाभ फताउन रगाउने 

– ङ्झछभेकका कङ्ञम्तभा २ (दङ्टई) 
जना साथीको नाभ फताउन 
रगाउन े

–तऩाईको नाभ के हो बङ्ङ 
रगाउने  

– ऩङ्चयिायको सदस्म सङ्खख्मा कङ्झत 
छन ्सोध्ने 

– फङ्टफा, आभाको नाभ बङ्ङ रगाउने  
– ङ्झछभेकका २ (दङ्टई) जना 

साथीको नाभ बङ्ङ रगाउने 
– िारी ठाउॉ,जोडा ङ्झभराउने  
 जस्ता प्रश्नहरु सोध्ने 
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२ भेयो 
घयऩङ्चयिाय 
य ङ्झछभेकी 
 

– ऩङ्चयिायका सदस्महरुको 
नाभ फताउन 

– ङ्झछभेकीको ऩङ्चयिायको 
सदस्म सङ्खख्मा फताउन  

– ङ्झछभेकीसगॉको नाता 
िताउन 

– घयऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीरे गने काभ 
फताउन 

 

– घयऩङ्चयिायको सदस्म य 
नाभ 

– ङ्झछभेकीको ऩङ्चयिायको 
सङ्खख्मा 
– ङ्झछभेकीसगॉको नाता 
– घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीरे 
गने काभ 

– ऩङ्चयिायभा यहेका फङ्टफा, आभा, 
दाजङ्ट, ङ्छददी, बाइ, फङ्जहनी, हजङ्टयफा, 
हजङ्टयआभाको नाभ फताउन 
रगाउन े

– ङ्झछभेकभा फस्ने घय ऩङ्चयिायको 
सङ्खख्मा फताउन रगाउने  

– ङ्झछभेकीसॉगको नाता ऩारैऩारो 
बङ्ङ रगाउने  

– आफ्नो घयऩङ्चयिायरे गने काभ 
फताउन रगाउने  

– ङ्झछभेकीको ऩङ्चयिायरे गने काभ 

- ऩङ्चयिायभा कङ्झत जना सदस्म 
हङ्टन ङ्टहङ्टन्छ बङ्झन सोध्ने 

- तऩाईको ङ्झछभेकभा कङ्झतओटा 
घयहरु छन ्बनी सोध्ने 

- आफ्नो घयऩङ्चयिायरे गने 
काभहरु के के हङ्टन बङ्ङ 
रगाउने  

- ङ्झछभेकी ऩङ्चयिायरे गने काभ 
बङ्ङ रगाउने  

- िारी ठाउॉ,जोडा ङ्झभराउने    
जस्ता प्रश्नहरु सोध्ने 
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फताउन रगाउन े
३ भेयो 

घयऩङ्चयिाय 
य ङ्झछभेकी 
 

– आफ्नो ऩङ्चयिायको सदस्म 
सङ्खख्मा य नाभ फताउन 

– आफ्नो ऩङ्चयिायका 
सदस्महरुङ्झफच गने 
सहमोग बङ्ङ  

– ङ्झछभेकीफाट हङ्टने सहमोग 
फताउन  

– आपूरे ङ्झछभेकीराई गने 
सहमोग बङ्ङ  

 
 
 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
ङ्झछभेकी सङ्खख्मा 

– आफ्नो ऩङ्चयिायङ्झफचको 
सहमोग 

– ङ्झछभेकीफाट हङ्टने सहमोग 

– आपूरे ङ्झछभेकीराई गने 
सहमोग 

– आफ्नो य आफ्नो ऩङ्चयिायभा फस्ने 
सदस्म सङ्खख्मा य सदस्महरुको 
नाभ फताउन रगाउन े

– आफ्नो ऩङ्चयिायको सदस्महरुङ्झफच 
हङ्टने सहमोग ऩारैऩारो अगाङ्झड 
आइ बङ्ङ रगाउने  

– ङ्झछभेकीको नाभ य सङ्खख्मा 
फताउन रगाउन े

– ङ्झछभेकीफाट हङ्टने सहमोगफाये 
फताउन रगाउने  

– आफ्नो ऩङ्चयिायका सदस्महरुको 
नाभ बङ्ङ य रेख्न रगाउन े

– आफ्नो ङ्झछभेकीका कङ्ट नै २ 
जनाको नाभ बङ्ङ य रेख्न 
रगाउन े

– आफ्नो ङ्झछभेकीफाट के के 
सहमोग ऩाउनङ्ट बएको छ बनी 
सोध्ने  

– आपूरे ङ्झछभेकीराई गने सहमोग 
फाये सोध्ने  

– िारी ठाउॉ बने, जोडा ङ्झभराउन,े 

ङ्छठक फेङ्छठक जस्ता प्रश्नहरु 
सोध्ने  

 

४ भेयो 
घयऩङ्चयिाय 
य ङ्झछभेकी 
 

– आफ्नो घय ऩङ्चयिायका 
सदस्मको उभेय, ङ्झरङ्ग 
फायेभा फताउन 

– आफ्नो घय ऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीरे गने ऩेसाको 
सूचीकयण गनण  

– ङ्झछभेकीका ऩङ्चयिायको 
उभेय, ङ्झरङ्ग फाये फताउन  

– ङ्झछभेकीहरुरे गने  
ऩेसायकाभ फायेभा 

– आफ्नो घयऩङ्चयिायको 
सदस्महरुको उभेय, 
ङ्झरङ्ग  

– घयऩङ्चयिायको  ऩेसा 
– ङ्झछभेकीको ऩङ्चयिायको 

उभेय, ङ्झरङ्ग 

– ङ्झछभेकीरे गने ऩेसा य 
काभको सूचीकयण  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकभा देङ्ञिएका 

– आफ्नो घय ऩङ्चयिायका प्रत्मेक 
सदस्मको उभेय, ङ्झरङ्ग बङ्ङ य 
रेख्न रगाउने  

– आफ्नो घय ऩङ्चयिायका सदस्मको 
ऩेसा य काभ ऩारैऩारो बङ्ङ 
रगाउने  

– ङ्झछभेकी सदस्महरुको उभेय, 
ङ्झरङ्ग बङ्ङ य रेख्न रगाउने  

– अङ्झबबािकराई सोधेय 
ङ्झछभेकीका ऩङ्चयिायका 

– आफ्नो घयका सदस्महरुको 
ङ्झरङ्ग, उभेय य ऩेसाको फायेभा 
सोधी रेख्न रगाउने  

– ङ्झछभेकका ऩङ्चयिायको उभेय, 
ङ्झरङ्ग य ऩेसाको फायेभा सोधी 
रेख्न रगाउने 

– ङ्ञिऺकरे आपूरे बोगेको 
सभस्माहरु फताउदै 
ङ्जिद्याथॉहरुराई उनीहरुरे 
बोगेको सभस्माहरु ऩारै ऩारो 
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फताउन 

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकभा देङ्ञिएका भङ्टख्म 
सभस्माहरुको नाभ 
फताउन 

 

भङ्टख्म सभस्माहरु (रागङ्ट 
ऩदाथण दङ्टव्मणसनी, भद्यऩान, 

चोयी, धङ्टम्रऩान) 

सदस्महरुरे गने ऩेसा य 
काभको फायेभा बङ्ङय रेख्न 
रगाउन े

– ङ्ञिऺकरे आपूरे बोगेको 
सभस्माहरु फताउदै 
ङ्जिद्याथॉहरुराई उनीहरुरे 
बोगेको सभस्माहरु ऩारैऩारो 
बङ्ङ रगाउने 

सोध्ने 
– िारी ठाउॉ बने, जोडा 

ङ्झभराउने, ङ्छठक फेङ्छठक 
छङ्टयाउने जस्ता प्रश्नहरु सोधी 
रेख्न रगाउने 

५ भेयो 
घयऩङ्चयिाय 
य ङ्झछभेकी 
 

– आफ्नो घयऩङ्चयिायका 
सदस्मको ऩेसाको फायेभा 
छोटो ङ्जिियणय ऩङ्चयचम 
ङ्छदन  

– ङ्झछभेकका ऩङ्चयिायको 
सदस्मको ऩेसाको फायेभा 
छोटो ङ्जिियण य ऩङ्चयचम 
ङ्छदन 

– आफ्नो ऩङ्चयिायका 
सदस्महरुरे गने ऩेसा िा 
काभको याम्रो/नयाम्रो 
ऩऺ फताउन   

– ङ्झछभेकीका सदस्महरुरे 
गने ऩेसा िा काभको 
याम्रो/नयाम्रो ऩऺ िताउन 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य 

– आफ्नो घयऩङ्चयिायको 
सदस्मरे अऩनाएको ऩेसा  

– ङ्झछभेकीका ऩङ्चयिायका 
सदस्मरे अऩनाएका ऩेसा  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीका ऩङ्चयिायरे 
गयेका ऩेसाका 
याम्रा/नयाम्रा ऩऺहरु  

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकभा देङ्ञिएको 
भङ्टख्म सभस्मा 

– आफ्नो घयऩङ्चयिायको 
सदस्महरुरे अऩनाएका 
ऩेसाहरुको फायेभा छोटकयीभा 
बङ्ङ य रेख्न रगाउने  

– ङ्झछभेकीका ऩङ्चयिायका 
सदस्महरुरे अऩनाएका 
ऩेसाहरुको फायेभा छोटकयीभा 
बङ्ङ य रेख्न रगाउने  

– घयऩङ्चयिायका सदस्महरुरे 
अऩनाएका ऩेसा व्मिसामका 
याम्रा ऩऺ य नयाम्रा ऩऺहरुको 
फायेभा बङ्ङ रगाउने  

- ङ्झछभेकका ऩङ्चयिायका 
सदस्महरुरे अऩनाएका ऩेसा 
व्मिसामका याम्रा ऩऺ य नयाम्रा 
ऩऺहरु औलमाउन रगाउने  

– आफ्नो घयऩङ्चयिायका 
सदस्महरुरे अऩनाएका ऩेसा 
व्मिसामका याम्रा ऩऺ य नयाम्रा 
ऩऺको फायेभा प्रश्न सोध्ने  

- आफ्नो ङ्झछभेकीका ऩङ्चयिायका 
सदस्महरुरे अऩनाएका ऩेसा 
व्मिसामका याम्रा ऩऺ य नयाम्रा 
ऩऺका फायेभा उलरेि गनण 
रगाउन े

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकभा 
देङ्ञिएको भङ्टख्म सभस्माहरुको 
नाभ सोध्ने 

- िारी ठाउॉ बने, जोडा ङ्झभराउने  
ङ्छठक फेङ्छठक छङ्टयाउने जस्ता  
प्रश्नहरु सोध्ने 
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ङ्झछभेकभा देङ्ञिएको भङ्टख्म 
सभस्माहरुको सूचीकयण 
गनण 

- ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउदै आफ्नो 
घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकभा 
देङ्ञिएको भङ्टख्म सभस्माहरुको 
सूचीकयण गने य त्मसको 
ङ्जटऩोट गनण रगाउन े

६ भेयो 
घयऩङ्चयिाय 
य ङ्झछभेकी 
 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीका व्मङ्ञिहरुरे 
गने ऩेसाको िगॉकयण 
गनण  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीका व्मङ्ञिहरुरे 
गने ऩेसाफाट हङ्टने पाइदा 
फताउन  

– घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीङ्झफच 
घङ्टरङ्झभर हङ्टने 
ङ्जक्रमाकराऩभा सहबागी 
हङ्टन  

– घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीङ्झफच 
हङ्टने सहमोग आदान 
प्रदानका ङ्जक्रमाकराऩहरु 
प्रस्तङ्टत गनण 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीभा देङ्ञिएका 
भङ्टख्म सभस्माहरुको 

– घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीरे 
गने ऩेसाको िगॉकयण 

– घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीरे 
गने ऩेसाफाट हङ्टने पाइदा 

– घयऩङ्चयिाय, 
ङ्झछभेकीङ्झफचभा  घङ्टरङ्झभर 
हङ्टने तङ्चयका 

– घयऩङ्चयिाय, 
ङ्झछभेकीङ्झफचभा हङ्टने 
सहमोग 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीभा देङ्ञिएका 
भङ्टख्म सभस्माहरुको 
छोटो ङ्जिियण 

– घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीरे गने 
ऩेसाहरुको नाभ ङ्जिद्याथॉराई 
सोधेय त्मसको िगॉकयण गनण 
रगाउने  

– घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीरे गने 
ऩेसाहरुफाट हङ्टने पाइदा 
ऩारैऩारो बङ्ङ रगाउने  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीङ्झफच घङ्टरङ्झभर हङ्टन 
आिश्मक ऩने गङ्टणहरु फताउन 
रगाउने  

– घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीङ्झफच 
घङ्टरङ्झभर÷ सभामोजन नहङ्टॉदा ऩने 
असयहरु ऩारैऩारो ङ्जिद्याथॉराई 
सोध्ने  

– ङ्ञिऺकरे ऩारै ऩारो 
ङ्जिद्याथॉराई आपूरे देिेका 
सभस्माहरु बङ्ङ रगाउने छोटो 
ङ्जिियण रेख्न रगाउने 

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीरे 
गने भङ्टख्म ऩेसाको िगॉकयण 
गनण रगाउने  

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीङ्झफच घङ्टरङ्झभर हङ्टन 
आिश्मक गङ्टणहरु सोध्ने  

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीङ्झफच सहमोग आदान 
प्रदान गदाण हङ्टने पाइदाहरु 
सोध्ने 

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकभा 
देङ्ञिएको भङ्टख्म सभस्माहरुको 
नाभ सोध्ने  

- िस्तङ्टगत तथा छोटा िारका 
प्रश्नहरु सोध्ने 

१७ 
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छोटो ङ्जिियण फताउन 

७ भेयो 
घयऩङ्चयिाय 
य ङ्झछभेकी 
 

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय  
ङ्झछभेकीका व्मङ्ञिहरुरे 
गने ऩेसा तथा स्थानीम 
ऩेसाका ऺेत्रहरु फताउन  

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीभा घङ्टरङ्झभर हङ्टन 
आिश्मक ऩने 
ङ्जक्रमाकराऩ फताउन  

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीङ्झफच घङ्टरङ्झभर हङ्टन 
आपूरे गनङ्टण ऩने बङू्झभका 
प्रस्तङ्टत गनण  

- आफ्नो घयऩङ्चयिायभा 
आउने ऩाहङ्टनाको सत्काय 
गनण 

– स्थानीम ऺेत्रका 
साभाङ्ञजक सभस्माहरुरे 
ऩायेका असयहरु फताउन 

– घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीका 
सदस्मरे गने ऩेसाका 
ऺेत्रहरु 

– स्थानीम ऩेसाका ऺेत्रहरु 

– घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीभा 
घङ्टरङ्झभर हङ्टनका राङ्झग 
गने व्मिहाय य 
ङ्जक्रमाकराऩहरु 

– ऩाहङ्टनाराई गने आदय 
सत्काय 

– स्थानीम ऺेत्रका 
साभाङ्ञजक सभस्माहरुरे 
ऩायेका असयहरु 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीरे 
गने ऩेसाका ऺेत्रहरु 
ङ्जिद्याथॉहरुराई ऩारैऩारो बङ्ङ 
रगाउने  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीभा 
घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदा आपूरे गने 
व्मिहाय तथा ङ्जक्रमाकराऩहरु 
सोधी ङ्जटऩोट गनण रगाउने  

– आफ्नो घयऩङ्चयिायभा घङ्टरङ्झभर 
हङ्टॉदा आपूरे के कस्ता बङू्झभका 
ङ्झनिाणह गनण सङ्जकन्छ बनी 
ऩारैऩारो सोध्ने य सफैराई 
ङ्जटऩोट गनण रगाउने  

– आफ्नो घयऩङ्चयिायभा आउने 
ऩाहङ्टनाराई गने सत्काय फाये 
सोधी रेख्न रगाउने 

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउदै स्थानीम 
ऺेत्रका साभाङ्ञजक सभस्माहरुरे 
ऩायेका असयहरु फताउने 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीरे 
गने ङ्जिङ्झबङ्ङ ऩेसा तथा दैङ्झनक 
जीिनिैरीका प्रकृमाहरु सोध्ने  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीभा 
घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदा आपूरे गने 
व्मिहाय तथा ङ्जक्रमाकराऩहरु 
सोध्ने  

– घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीभा 
घङ्टरङ्झभर हङ्टने सन्दबणभा आपूरे 
िेलने बङू्झभका काऩीभा ङ्जटऩोट 
गयी अगाडी आएय बङ्ङ रगाउन े 

– आफ्नो घयऩङ्चयिायभा आउने 
ऩाहङ्टनाराई गने सत्काय फाये 
सोधी रेख्न रगाइ कऺाभा 
प्रस्तङ्टत गनण रगाउने  

– स्थानीम ऺेत्रका साभाङ्ञजक 
सभस्माहरुरे ऩायेका असयहरु 
सोध्ने 

– िस्तङ्टगत, छोटा य राभा 
प्रकायका प्रश्नहरु सोध्ने 

१७ 

८ भेयो 
घयऩङ्चयिाय 
य ङ्झछभेकी 

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीरे गने ऩेसा तथा 
व्मिसामहरुको आधायभा 

– स्थानीम ऩेसा व्मिसामरे 
आफ्नो जीिनिैरीभा 
ऩायेको प्रबाि 

– ङ्ञिऺकरे आफ्नो घयऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीका व्मङ्ञिहरु ङ्जिङ्झबङ्ङ 
ऩेसा तथा व्मिसामभा आिद्ध 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीका 
व्मङ्ञिहरुरे गयेका ऩेसा य 
त्मसरे आफ्नो  जीिनिैरीभा 

१७ 
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 मसरे आफ्नो 
जीिनिैरीभा ऩयेको 
प्रबाि फताउन  

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीभा घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदा 
हङ्टने प्रत्मऺ पाइदाहरु 
फताउन  

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीभा घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदा 
अन्म िाह्य कङ्ट याहरुरे 
ऩाने असयहरु फताउन  

- आफ्नो घयऩङ्चयिायभा 
आउने ऩाहङ्टनाराई गने 
सत्कायफाट हङ्टने पाइदा 
फताउन  

- स्थानीम ऺेत्रभा 
देङ्ञिएका साभाङ्ञजक 
सभस्माहरु ङ्झनयाकयणका 
राङ्झग स्थानीम 
ङ्झनकामफाट गङ्चयएका 
प्रमासहरु फताउन 

– घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीभा 
घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदा हङ्टने 
पाइदाहरु  

– घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीभा 
घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदा िाह्य 
कङ्ट याहरुरे ऩाने असयहरु 

– आफ्नो घयऩङ्चयिायभा 
आउने ऩाहङ्टनाराई गने 
सत्कायफाट हङ्टने पाइदा  

– स्थानीम ऺेत्रभा 
देङ्ञिएका साभाङ्ञजक 
सभस्माहरु ङ्झनयाकयणका 
राङ्झग स्थानीम 
ङ्झनकामफाट गङ्चयएका 
प्रमासहरु 

हङ्टॉदा आफ्नो जीिनिैरीभा ऩायेको 
प्रबाि एक आऩसभा सोधी 
ङ्जटऩोट गनण रगाउने  

– ङ्ञिऺकरे आफ्नो घयऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीभा घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदा हङ्टने 
पाइदाहरु ङ्जटऩोट गनण रगाइ 
ऩारैऩारो अगाडी आएय बङ्ङ 
रगाउने  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीभा 
घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदा िाह्य तत्िहरुरे 
ऩाने प्रबािहरु बङ्ङ रगाउने  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य सभाजभा 
घङ्टरङ्झभर हङ्टन के कस्ता कामणहरु 
गनङ्टण ऩदणछ बङ्ङे सन्दबणभा 
घयऩङ्चयिायका सदस्महरुसॉग 
सोधिोज गयी एउटा ङ्जिियण 
तमाय गयी कऺाको अगाङ्झड आइ 
प्रस्तङ्टत गनण रगाउने  

– आफ्नो घयऩङ्चयिायभा आउने 
ऩाहङ्टनाराई गने सत्कायफाट हङ्टने 
पाइदाहरु ङ्जटऩोट गनण रगाउन े

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउदै स्थानीम 
ऺेत्रभा देङ्ञिएका साभाङ्ञजक 
सभस्माहरु ङ्झनयाकयणका राङ्झग 

ऩायेको प्रबाि सोध्ने  
– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकभा 

घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदा हङ्टने पाइदाहरुको 
सूची तमाय गयी कऺाभा प्रस्तङ्टत 
गनण रगाउने  

– आपू आफ्नो घयऩङ्चयिायभा 
घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदा ङ्जिङ्झबङ्ङ िाह्य 
तत्िहरुरे ऩाने प्रबाि के के 
हङ्टन सक्दछन ्बनी प्रश्न सोध्ने  

– आफ्नो घयऩङ्चयिायभा घङ्टरङ्झभर 
हङ्टॉदा आपूरे भहसङ्टस गयेका 
कङ्ट याहरुका फायेभा प्रस्तङ्टत गनण 
रगाउने  

– आफ्नो घयऩङ्चयिायभा आउने 
ऩाहङ्टनाराई गने सत्कायफाट हङ्टने 
पाइदाहरु ङ्जटऩोट गनण रगाउन े

– स्थानीम ऺेत्रभा देङ्ञिएका 
साभाङ्ञजक सभस्माहरु 
ङ्झनयाकयणका राङ्झग स्थानीम 
ङ्झनकामफाट गङ्चयएका प्रमासहरु 
सोध्ने 

– ङ्जिङ्झबङ्ङ िस्तङ्टगत तथा छोटा य 
राभा िारका प्रश्नहरु सोध्ने 



 

42 
 

स्थानीम ङ्झनकामफाट गङ्चयएका 
प्रमासहरु फताउने य 
ङ्जिद्याथॉहरुराई ङ्जटऩोट गनण 
रगाउन े

(ि) बौगोङ्झरक अिस्था य जनसङ्खख्मा 
१ बौगोङ्झरक 

अिस्था य 
जनसङ्खख्मा 

– आफ्नो गाउॉको नाभ 
फताउन 

– आफ्नो टोरको नाभ 
फताउन 

– आफ्नो िङ्चयऩङ्चयका िोरा, 
िोलसािोलसीको नाभ 
फताउन 

– ऩङ्चयिायभा यहेका सदस्म 
सङ्खख्मा फताउन 

– गाउॉको नाभ (यभाइरो, 
होक्राफायी, दरेरी, 
हयकऩङ्टय, केयौन, फमयफन, 

जहदा, आइतफाये, 
ङ्जिङ्जहफाये, बौंसाफायी .... 
आङ्छद) 

– टोरको नाभ (ऩच्चीस 
ङ्झफघे, भाझी टोर, घरे 
टोर, फनकरुिा, दङ्जहधाऩ, 

कायीकोिी, थारु टोर, 

.... आङ्छद) 
– िोरा, िोलसािोलसीको 

नाभ (कारीकोिी, 
दङ्जहिोरा, यातेिोरा, 
सङ्टकङ्ट ना िोरा, ङ्ञचसाङ, 

डाॉस ..... आङ्छद) 
– ऩङ्चयिाय सङ्खख्मा 

– आफ्नो गाउॉको नाभ बङ्ङ 
रगाउने  

– आफ्नो टोरको नाभ बङ्ङ 
रगाउन े

– ङ्जिद्याथॉराई ऩारैऩारो 
गाउॉ÷टोरको नाभ बङ्ङ रगाइ 
अभ्मास गयाउने  

– आफ्नो टोर ियऩयका िोरा, 
िोलसािोलसीको पोटो देिाउदै 
नाभ ङ्ञचनाउदै बङ्ङ रगाउने  

– आफ्नो ऩङ्चयिाय सदस्म सङ्खख्मा 
ऩारैऩारो बङ्ङ रगाउने 

– आपू फसेको गाउॉको नाभ बङ्ङ 
रगाउन े

– आपू फसेको टोरको नाभ बङ्ङ 
रगाउन े

– आफ्नो ियऩयका िोरा, 
िोलसािोलसीको नाभ सोध्ने  

– आफ्नो ऩङ्चयिाय सदस्म सङ्खख्मा 
सोध्ने  

– ङ्छठक िा फेङ्छठक छङ्टयाउन 
रगाउने  जस्ता प्रश्नहरु सोध्ने 

२२ 

२ बौगोङ्झरक 
अिस्था य 

– आपू फसेको िडा नम्फय 
बङ्ङ 

– आफ्नो िडा 
– आपू फसेको ठाउॉको 

 

– आफ्नो िडा नम्फय बङ्ङ रगाउने 
– आपू फसेको ऺेत्रको िडा 

नम्फय सोध्ने  
२२ 
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जनसङ्खख्मा – आपू फसेको ठाउॉको 
बौगोङ्झरक फनोट (अग्रो, 
होचो, ङ्झबयारो, सम्भ) 
फताउन 

– आपू फसेको ठाउॉ 
ियऩयको िोरा, 
िोलसािोलसीको नाभ 
फताउन  

– आफ्नो ऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीका सदस्महरुको 
सङ्खख्मा बङ्ङ 

बौगोङ्झरक फनोट 

– आपू फसेको ठाउॉ 
ियऩयको िोरा, 
िोलसािोलसीको नाभ  

– आफ्नो ऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीको  सङ्खख्मा 

– आपू फसेको ठाउॉको बौगोङ्झरक 
फनोट फाये ङ्जिद्यारमको चौयभा 
रङ्झग साभान्म जानकायी ङ्छदने 

– ङ्जिद्यारम नङ्ञजकै यहेका 
िोरािोलसा देिाउदै जानकायी 
गयाउन े

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीभा 
यहेका सदस्म सङ्खख्मा बङ्ङ 
रगाउन े

– आपू फसेको ठाउॉको बौगोङ्झरक 
फनोट बङ्ङ रगाउने  

– ङ्जिद्यारम नङ्ञजकै यहेका िोरा, 
िोलसािोलसीको नाभ सोध्ने  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीभा 
यहेका सदस्म सङ्खख्मा गणना 
गनण रगाउने  

– जोडा ङ्झभराउन रगाउन,े 

– िारी ठाउॉ बनण रगाउने  
– ङ्छठक फेङ्छठक छङ्टयाउने जस्ता 

प्रश्नहरु सोध्ने   
३ बौगोङ्झरक 

अिस्था य 
जनसङ्खख्मा 

– आपू फसेको 
गाउॉऩाङ्झरकाको नाभ बङ्ङ  

– आपू फसेको टोरको 
बौगोङ्झरक धयातर 
अन्तयगत भाटोको 
ङ्जिङ्जिधता  (यातो भाटो, 
कारो भाटो, फरौटे 
भाटो)  बङ्ङ  

– आपू फसेको ऺेत्रको 
हािाऩानी   (जाडो, गभॉ, 
हङ्टयीफतास, चयाङ्ग) 
ङ्जिङ्जिधता फाये फताउन  

– आफ्नो य ङ्झछभेकीको 

– गाउॉऩाङ्झरकाको नाभ 

– भाटोको ङ्जिङ्जिधता (यातो 
भाटो, कारो भाटो, 
फरौटे भाटो) 

– आपू फसेको ऺेत्रको 
हािाऩानीको ङ्जिङ्जिधता 
(जाडो, गभॉ, हङ्टयीफतास, 

चयाङ्ग) 
– आफ्नो य ङ्झछभेकीको 

सदस्म सङ्खख्माको 
रैङ्जङ्गक गणना 

– आपू फसेको गाउॉऩाङ्झरकाको 
नक्सा देिाउदै नाभ बङ्ङ 
रगाउने  

– आपू फसेको टोरको बौगोङ्झरक 
धयातर अन्तगणत ङ्जिङ्झबङ्ङ 
ङ्जकङ्झसभको भाटो देिाउदै 
ङ्ञचनाउने  

– आपूरे  भहसङ्टस गयेको आप्नो 
ऺेत्रको हािाऩानीको  ङ्जिङ्जिधता 
बङ्ङ रगाउने  

– आफ्नो य ङ्झछभेकीको सदस्म 
सङ्खख्मा रैङ्जङ्गक आधायभा 
ऩारैऩारो बङ्ङ रगाउने 

– आपू फसेको गाउॉऩाङ्झरकाको 
नक्सा देिाउदै नाभ सोध्ने य 
रेख्न रगाउने  

– आपू फसेको टोरको बौगोङ्झरक 
धयातर अन्तगणत ङ्जिङ्झबङ्ङ 
ङ्जकङ्झसभको भाटो देिाउदै सोध्ने  

– आपूरे  भहसङ्टस गयेको आप्नो 
ऺेत्रको हािाऩानीको  ङ्जिङ्जिधता 
फाये सोध्ने 

– आफ्नो य ङ्झछभेकीको सदस्म 
सङ्खख्मा रैङ्जङ्गक आधायभा सोध्ने  

– जोडा ङ्झभराउन रगाउन,े 

– िारी ठाउॉ बनण रगाउन े
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सदस्म सङ्खख्मा रैङ्जङ्गक 
आधायभा फताउन 

– ङ्छठक फेङ्छठक छङ्टयाउने जस्ता 
प्रश्नहरु सोध्ने   

४ बौगोङ्झरक 
अिस्था य 
जनसङ्खख्मा 

– आफ्नो टोरको साॉध 
ङ्झसभाना फताउन  

– आपू फसेको ऩाङ्झरकाको 
ङ्झसभाना फताउन  

– आपू फसेको ऺेत्रको 
भाटोका प्रकायहरु 
फताउन  

– आपू फसेको ऺेत्रको 
हािाऩानीका प्रकायहरु 
फताउन 

– आफ्नो टोर य ङ्झछभेकी 
टोरभा फसोफास 
व्मङ्ञिहरुको जम्भा 
जनसङ्खख्मा ङ्जटऩोट गनण  

 

– आफ्नो टोरको साॉध 
ङ्झसभाना 

– आपू फसेको ऩाङ्झरकाको 
ङ्झसभाना  

– आपू फसेको ऺेत्रको 
भाटोको प्रकाय  

– आपू फसेको ऺेत्रको 
हािाऩानीका प्रकाय 

– आफ्नो टोर य ङ्झछभेकी 
टोरभा फसोफास 
व्मङ्ञिहरुको जम्भा 
जनसङ्खख्मा  

– आफ्नो टोरको साॉध ङ्झसभाना 
बङ्ङ रगाउने  

– आपू फसेको ऩाङ्झरकाको नक्सा 
देिाउॉदै साॉध  ङ्झसभाना ङ्ञचनाउन े 

– आपू फसेको ऺेत्रको ङ्जिङ्झबङ्ङ 
ङ्जकङ्झसभका भाटोका प्रकायहरु 
ङ्ञचनाउने  

– हािाऩानी सम्फन्धी चाटण प्रस्तङ्टत 
गदै आपू फसेको ऺेत्रको 
हािाऩानीका प्रकायहरु फताउने य 
बङ्ङ रगाउने 

– आफ्नो टोर य ङ्झछभेकी टोरभा 
फसोफास गने ५ घयऩङ्चयिायको 
जनसङ्खख्मा  गणना गयी त्मसको 
ङ्जटऩोट प्रस्तङ्टत गनण रगाउने  

 

– आफ्नो टोरको साॉध ङ्झसभाना 
सोध्ने  

– आपू फसेको ऩाङ्झरकाको नक्सा 
देिाउॉदै साॉध  ङ्झसभाना सोध्ने  

– आपू फसेको ऺेत्रको ङ्जिङ्झबङ्ङ 
ङ्जकङ्झसभका भाटोका प्रकायहरु 
सोध्ने 

– हािाऩानी सम्फन्धी चाटण प्रस्तङ्टत 
गदै आपू फसेको ऺेत्रको 
हािाऩानीका प्रकायहरु सोध्ने 

– आफ्नो कऺाको ङ्जिद्याथॉ 
सङ्खख्मा य ङ्ञिऺकहरुको 
सङ्खख्मा सोध्ने 

– जोडा ङ्झभराउन रगाउन,े 

– िारी ठाउॉ बनण रगाउन े

– ङ्छठक फेङ्छठक छङ्टयाउने जस्ता 
प्रश्नहरु सोध्ने 

२० 

५ बौगोङ्झरक 
अिस्था य 
जनसङ्खख्मा 

– आफ्नो घय िङ्चयऩङ्चयको 
बौगोङ्झरक फनोट य चाय 
ङ्छदिा  छङ्टयाउन सक्ने  

– आफ्नो ऺेत्रभा यहेको 
भाटोको उऩमोङ्झगता फाये 

- आफ्नो घय 
िङ्चयऩङ्चयको बौगोङ्झरक 
फनोट य चाय ङ्छदिा  

- आफ्नो ऺेत्रभा यहेको 
भाटोको उऩमोङ्झगता  

– अग्रो य होचो ठाउॉ छङ्टट् माउन 
ङ्झसकाउने  

– आफ्नो घय िङ्चयऩङ्चय यहेका होचा 
य अग्रा ठाउॉ रेख्न रगाउने  

– मसभा ङ्ञिऺकरे थऩ उदाहयण 

– आफ्नो घय िङ्चयऩङ्चय यहेका 
धयातरीम स्िरुऩको छोटो 
ङ्जिियण रेख्न रगाउने  

– सूमोदम य सूमाणस्तराई आधाय 
भानेय चाय ङ्छदिा छङ्टयाउन 

२० 



 

45 
 

फताउन  
– िोरानाराहरुको 
भहत्िफाये फताउन  

– ङ्झरङ्ग य ऩेसाका आधायभा 
आफ्नो टोरको 
जनसङ्खख्माको फनोट बङ्ङ 

 

- िोरानाराहरुको 
भहत्ि  

- ङ्झरङ्ग य ऩेसाका 
आधायभा आफ्नो 
टोरको 
जनसङ्खख्माको फनोट 

ङ्छदएय अभ्मास गयाउन सक्ने  
– ऩानीको प्रिाह उदाहयण ङ्छदएय 
ङ्झसकाउने  

– सूमोदम य सूमाणस्तराई आधाय 
भानेय चाय ङ्छदिा छङ्टयाउन 
ङ्झसकाउने  

– ङ्ञिऺकरे चाटण प्रस्तङ्टत गदै भाटो 
य िोरानाराको उऩमोङ्झगता 
फताउने  

– आफ्नो टोर ङ्झछभेकभा यहेका 
कङ्ञम्तभा १० िटा घयको 
जनसङ्खख्मा रैंङ्झगक य ऩेसागत 
आधायभा िगॉकयण गनण रगाउने  

रगाउने  
– ङ्ञिऺकरे चाटण प्रस्तङ्टत गदै भाटो 

य िोरानाराको उऩमोङ्झगता बङ्ङ 
य रेख्न रगाउने  

– ङ्जिद्यारमको कऺागत 
जनसङ्खख्मा ङ्जटऩोट गयी रैंङ्झगक 
आधायभा िगॉकयण गनण 
रगाउने  

– आफ्नो टोरभा फसोफास गने 
कङ्ट नै ५ घयऩङ्चयिायका 
भाङ्झनसहरुको  ङ्झरङ्ग य ऩेसाको 
आधायभा सूची फनाइ प्रस्तङ्टत 
गनण  रगाउन े

– जोडा ङ्झभराउन रगाउन,े 

– िारी ठाउॉ बनण रगाउन े

- ङ्छठक फेङ्छठक छङ्टयाउने जस्ता 
प्रश्नहरु सोध्ने 

६ बौगोङ्झरक 
अिस्था य 
जनसङ्खख्मा 

– आफ्नो िडाको ङ्झसभाना 
फताउन 

– आफ्नो ऩाङ्झरकाको 
अऺाॊि य देिान्तय 
फताउन  

– ऋतङ्ट ऩङ्चयितणनअनङ्टसाय 
हािाऩानी िा भौसभभा 

- आफ्नो िडाको 
ङ्झसभाना  

- आफ्नो ऩाङ्झरकाको 
अऺाॊि य देिान्तय 

- ऋतङ्ट ऩङ्चयितणनअनङ्टसाय 
हािाऩानी िा भौसभभा 
आउने ऩङ्चयितणन  

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई ङ्ञचने 
जानेका ठाउॉका आधायभा 
िडाको ङ्झसभाना फताइङ्छदने य 
उनीहरुराई बङ्ङ रगाउने 

– सम्बि बए ङ्जिद्याथॉराई 
स्थरगत भ्रभणभा रैजाने 

– ङ्जिद्याथॉराई गाउॉऩाङ्झरकाको 

– ङ्जिद्याथॉराई आफ्नो िडाको 
ङ्झसभाना सोध्ने  

– स्थरगत भ्रभणभा देिेका िा 
ङ्जटऩोट गयेका कङ्ट याहरु सोध्ने  

– ङ्जिद्याथॉराई गाउॉऩाङ्झरकाको 
नक्सा देिाएय अऺाॊि य 
देिान्तय रेख्न रगाउने  
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आउने ऩङ्चयितणन फताउन  
– िडाङ्झबत्रको जनसङ्खख्मा य 
जनसङ्खख्माको फनोट फाये 
फताउन 

 
 

- िडाङ्झबत्रको 
जनसङ्खख्मा य 
जनसङ्खख्माको फनोट  

नक्सा देिाएय अऺाॊि य 
देिान्तय फताउने 

– ऋतङ्टका प्रकाय अिगत गयाउदले 
ऋतङ्ट ऩङ्चयितणनफाट हािाऩानी िा 
भौसभभा आउने ऩङ्चयितणन फाये 
ङ्जिद्याथॉहरुङ्झफच छरपर गयाइ  
ऩारैऩारो बङ्ङ रगाउने  

– ङ्ञिऺकरे चाटण प्रस्तङ्टत गदै 
िडाङ्झबत्रको जनसङ्खख्मा य 
जनसङ्खख्माको फनोटको फायेभा 
ङ्जटऩोट गनण रगाउने  

– ऋतङ्ट ऩङ्चयितणनफाट स्थानीम 
हािाऩानीको प्रकाय य भौसभभा 
आउन ेऩङ्चयितणन फाये रेख्न 
रगाउने  

– िडाङ्झबत्रको जनसङ्खख्मा य 
जनसङ्खख्माको फनोटको फायेभा 
रेख्न रगाउने  

– जोडा ङ्झभराउन रगाउन े

– िारी ठाउॉ बनण रगाउन  

– ङ्छठक फेङ्छठक छङ्टयाउने  

– छोटा प्रश्नहरु सोध्ने 
७ बौगोङ्झरक 

अिस्था य 
जनसङ्खख्मा 

- आफ्नो ऩाङ्झरकाको  
ङ्झसभाना फताउन  

– आफ्नो ऩाङ्झरका 
अन्तगणतका िडाहरुको 
अिङ्ञस्थङ्झत फताउन  

– गाउॉऩाङ्झरकाको 
नक्साङ्झबत्र ङ्जिङ्झबङ्ङ 
ठाउॉहरु ङ्ञचङ्ङ  

– ऋतङ्ट ऩङ्चयितणनअनङ्टसाय 
हािाऩानी िा भौसभरे  
स्थानीम जनजीिनभा 
ऩने प्रबाि  फताउन  

– िडाङ्झबत्रको जनसङ्खख्मा,    

– आफ्नो ऩाङ्झरकाको  
ङ्झसभाना  

– आफ्नो ऩाङ्झरका 
अन्तगणतका िडाहरुको 
अिङ्ञस्थङ्झत  

– गाउॉऩाङ्झरकाको 
नक्साङ्झबत्र ङ्जिङ्झबङ्ङ 
ठाउॉहरु (यभाइरो, 
फमयफन, होक्राफायी, 
हयकऩङ्टय, दरेरी, 
बौंसाफायी, जहदा, 
आइतफाये, ङ्जिङ्जहफाये 
..... आदी) 

– ऩाङ्झरका छङ्टट माएको भोयङ 
ङ्ञजलराको नक्साभा कानेऩोियी 
गाउॉऩाङ्झरका ङ्ञचङ्ङ ङ्झसकाउने 

– ङ्ञिऺकरे गाउॉऩाङ्झरकाको 
नक्सा देिाउदै आफ्नो ऩाङ्झरका 
अन्तगणतका िडाहरुको 
अिङ्ञस्थङ्झत फताउने 

– गाउॉऩाङ्झरकाको नक्साङ्झबत्र 
ङ्जिङ्झबङ्ङ ठाउॉहरु ङ्ञचङ्ङ ङ्झसकाउने 

– नक्साभा िोरानारा, िनजङ्गर, 
फाटो, गाउॉऩाङ्झरका बिन, 
ङ्जिद्यारमहरु रगामतका धेयै 
कङ्ट याहरु ङ्ञचङ्ङ सक्ने फनाउन े

– कानेऩोियी गाउॉऩाङ्झरकाको 
फायेभा छोटो बौगोङ्झरक 
ङ्जिियण रेख्न रगाउने  

– गाउॉऩाङ्झरकाको नक्सा देिाउॉदै 
आफ्नो ऩाङ्झरका अन्तगणतका 
िडाहरुको अिङ्ञस्थङ्झत सोध्ने 

– गाउॉऩाङ्झरकाको नक्साभा 
ङ्जिङ्झबङ्ङ ठाउॉहरुको अिङ्ञस्थङ्झत 
सोध्ने 

– ऋतङ्ट ऩङ्चयितणनअनङ्टसाय भौसभ 
तथा हािाऩानीरे स्थानीम 
जनजीिनभा ऩाने प्रबाि फाये 
रेख्न रगाउन े
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जनसङ्खख्माफनोट य 
जनघनत्ि  फाये 
फताउन 

– ऋतङ्ट ऩङ्चयितणनअनङ्टसाय 
हािाऩानी िा भौसभरे  
स्थानीम जनजीिनभा 
ऩाने प्रबाि   

– िडाङ्झबत्रको जनसङ्खख्मा, 
जनसङ्खख्मा फनोट य 
जनघनत्ि   

– ऋतङ्ट ऩङ्चयितणनअनङ्टसाय भौसभ 
तथा हािाऩानीरे स्थानीम 
जनजीिनभा ऩाने प्रबाि चाटणको 
भाध्मभफाट प्रस्तङ्टत गने 

– िडा कामाणरमको भ्रभण गयाइ 
िडाभा यहेको अङ्झबरेिका 
आधायभा जनसङ्खख्माको फायेभा 
ङ्झसकाउने 

– िडाङ्झबत्र फसोफास गने भङ्जहरा, 
ऩङ्टरुष, घयसङ्खख्मा रेख्न 
रगाउने, बङ्ङ रगाउन े

– ठाउॉ अनङ्टसाय फसोफास फाक्रो 
य ऩातरो हङ्टन ङ्टका कायणहरु 
फङ्टझाउने य जनघनत्िको धायणा 
ङ्छदने 

– िडा कामाणरमको भ्रभण गयाइ 
जनसङ्खख्माको फायेभा ङ्जटऩोट 
गयाउन े

– िडाङ्झबत्र फसोफास गने भङ्जहरा, 
ऩङ्टरुष य घयसङ्खख्मा रेिेय 
प्रस्तङ्टत गनण रगाउन े

– ठाउॉअनङ्टसाय फसोफास फाक्रो 
य ऩातरो हङ्टन ङ्टका कायणहरु 
सोध्ने 

– जोडा ङ्झभराउन रगाउन े

– िारी ठाउॉ बनण रगाउन  

– ङ्छठक फेङ्छठक छङ्टयाउने  

– छोटा प्रश्नहरु सोध्ने 

८ बौगोङ्झरक 
अिस्था य 
जनसङ्खख्मा 

– कानेऩोियी 
गाउॉऩाङ्झरकाराई छङ्टने 
िङ्चयऩङ्चयका ऩाङ्झरका 
फताउन 

– भोयङ ङ्ञजलराको 
नक्साभा कानेऩोियी 
गाऩाको फायेभा छोटो 
ङ्जिियण फताउन 

– नक्साको भद्दतफाट 

– कानेऩोियी 
गाउॉऩाङ्झरकाराई छङ्टने 
िङ्चयऩङ्चयका ऩाङ्झरका 
(फेरफायी, ऩथयीिङ्झनिये, 

यॊगेरी य सङ्टनिषॉ, 
रेटाङ) 

– भोयङ ङ्ञजलराको 
नक्साभा कानेऩोियी 
गाऩा 

– भोयङ ङ्ञजलराको नक्साभा 
कानेऩोियी गाऩा ङ्ञचङ्ङ रगाउन े

– नक्साको भद्दतफाट कानेऩोियी 
गाऩा िङ्चयऩङ्चय यहेका अन्म 
ऩाङ्झरकाहरुको नाभ रेख्न 
रगाउन े

– नक्साको भद्दतफाट िनजङ्गर, 
िोरानारा, फाटो रगामतका 
ठाउॉहरु ङ्ञचङ्ङ य छङ्टट माउन 

– भोयङ ङ्ञजलराको नक्साभा हेयेय  
कानेऩोियी गाऩाको फायेभा 
छोटो ङ्जटऩोट गनण रगाउन े

– नक्साको भद्दतफाट कानेऩोियी 
गाऩा िङ्चयऩङ्चय यहेका अन्म 
ऩाङ्झरकाहरुको नाभ रेख्न 
रगाउन े

– नक्साको भद्दतफाट य 
िनजङ्गर, िोरानारा, फाटो 
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िनजङ्गर, िोरानारा, 
फाटो रगामतका 
ठाउॉहरु ङ्ञचङ्ङ य 
फताउन 

– गाऩाको जनसाङ्ञङ्खख्मकी 
ङ्ञस्थङ्झत  फताउन  

– गाऩाको जनघनत्ि 
फताउन  

– नक्सा कामण 
– गाऩाको जनसाङ्ञङ्खख्मकी 

ङ्ञस्थङ्झत  

– गाऩाको जनघनत्ि  

रगाउने, ङ्झसकाउन े

– गाऩाङ्झबत्रका भङ्टख्म फजाय 
चोकहरुको नाभ रेख्न य बङ्ङ 
रगाउन े

– ऩाङ्झरकाङ्झबत्रको भङ्जहरा, ऩङ्टरुष 
छङ्टट माएय जम्भा जनसङ्खख्मा 
फताइ ङ्छदने, बङ्ङ रगाउने, रेख्न 
रगाउन े

– गाऩाङ्झबत्रको जनसङ्खख्मा िनोट 
तथा जनसाङङ्ञख्मकी ङ्ञस्थङ्झत 
चाटणको भाध्मभिाट फताइ ङ्छदने 

– जनघनत्ि य मसरे ङ्झसजणना गनण 
सक्ने सभस्मा के के 
हङ्टनसक्छन ् रेख्न रगाउन े

– सानो ठाउॉभा धेयै भाङ्झनसको 
फसोफास हङ्टॉदा केके सभस्मा 
हङ्टन सक्दछ छरपर गयाउन े

 

रगामतका ठाउॉहरु ङ्ञचङ्ङ य 
छङ्टट माउन रगाउन े

– गाऩाङ्झबत्रका भङ्टख्म फजाय 
चोकहरुको नाभ सोध्ने 

– गाऩाङ्झबत्रको जनसङ्खख्मा फनोट 
तथा जनसाङङ्ञख्मकी ङ्ञस्थङ्झत 
चाटणको भाध्मभफाट सोध्ने 

– जनघनत्ि य मसरे ङ्झसजणना 
गनण सक्न ेसभस्मा के के 
हङ्टनसक्छन  रेख्न रगाउन े

– सानो ठाउॉभा धेयै भाङ्झनसको 
फसोफास हङ्टॉदा केके सभस्मा 
हङ्टन सक्दछ सोध्ने 

– छोटा तथा राभा प्रश्नहरु 
सोध्ने 

(ग) जाङ्झत, धभण य सॊस्कृङ्झत 

१ जाङ्झत, धभण य 
सॊस्कृङ्झत 

 

– आपू आफ्नो घय 
ऩङ्चयिायका सदस्म य 
टोरका सदस्मङ्झफच 
आदय, सम्भानको बाषा 
प्रमोग गनण 

– आपू आफ्नो घय 
ऩङ्चयिायका सदस्म य 
टोरका सदस्मङ्झफच 
आदय, सम्भान 

– आपू आफ्नो घय 

– सहबागीराई तीन सभूहभा 
ङ्जिबाजन गयी आदय य सम्भान 
गयेको अङ्झबनमको अभ्मास 
गयाउन,े 

– ङ्जिङ्झबङ्ङ टोरका ङ्जिद्याथॉङ्झफचभा 

– सहबागीराई तीन सभूहभा 
ङ्जिबाजन गयी आदय य 
सम्भानका िव्दहरु सोध्ने 

– ङ्जिङ्झबङ्ङ टोरका ङ्जिद्याथॉङ्झफचभा 
आदय सम्भान िब्द प्रमोग 
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– आपू आफ्नो घय 
ऩङ्चयिायका सदस्म य 
टोरका सदस्मङ्झफच 
भामा य भभता देिाउन   

– आफ्नो घयभा भनाइने 
चाडऩिणको नाभ बङ्ङ 

– आपूरे भाङ्ङे धभणको 
नाभ बङ्ङ 

 
 
 

ऩङ्चयिायका सदस्म य 
टोरका सदस्मङ्झफच 
भामा य भभता  

– आफ्नो घयभा भनाइने 
चाडऩिण(दिैं, ङ्झतहाय, 

छठ, भाघी, लहोसाय, 

उद्यौरी, उबौरी, 
ङ्जक्रसभस, ढङढङे, 

ङ्ञजङ्झतमा, चण्डी, होरी, 
ङ्झसरुिा, साकेरा, ङ्झतज, 

फङ्टद्ध जमन्ती, रािे, इद 
...आङ्छद) 

– आपूरे भाङ्ङे धभण 
(ङ्जहन्दङ्ट, फौद्ध, ङ्जकयाॉत, 

प्रकृङ्झत, इस्राभ,  इसाई 
...आङ्छद) 
 

आदय सम्भान िब्द प्रमोग 
गयेय फोलने अभ्मास, सॊिाद 
गयाउन,े 

– भामा, भभता, सम्भान जनाउने 
िब्दहरु प्रमोग गनण ङ्झसकाउन,े 

(जस्तै् सञै्च 
हङ्टन ङ्टहङ्टन्छ?,आउनङ्टहोस,् एकै 
ठाउॉभा फसौं जस्ता िब्दको 
प्रमोग य अभ्मास गयाउने) 

– ङ्जिद्याथॉराई उनीहरुरे भाङ्ङे 
चाडऩिण ऩारैऩारो बङ्ङ रगाउने 

– ङ्जिद्याथॉराई उनीहरुरे भाङ्ङे 
धभण ऩारैऩारो बङ्ङ रगाउने 

गयेय फोलने अभ्मास, सॊिाद 
गयाउने य त्मसको अिरोकन 
गने 

– भामा, भभता, सम्भान जनाउने 
िब्दहरु प्रमोग फाये अिरोकन 
गने 

– ङ्जिद्याथॉराई उनीहरुरे भाङ्ङे 
चाडऩिण ऩारैऩारो सोध्ने 

– ङ्जिद्याथॉराई उनीहरुरे भाङ्ङे 
धभण ऩारैऩारो बङ्ङ रगाउने 

– ङ्छठक फेङ्छठक, िारी ठाउॉ बने 
य जोडा ङ्झभराउने जस्ता 
प्रश्नहरु सोध्ने 

२ जाङ्झत, धभण य 
सॊस्कृङ्झत 

 

– टोरको अग्रज य 
साभाङ्ञजक व्मङ्ञित्िको 
ऩङ्जहचान य आदय 
सत्काय गनण 

– आफ्नो जात य धभणको 
नाभ फताउन 

– आफ्नो य ङ्झछभेकीरे 

– साभाङ्ञजक व्मङ्ञित्िको 
ऩङ्जहचान य आदय 
सत्काय 

– आफ्नो जात, जाङ्झत य 
धभणको नाभ 

– आफ्नो य ङ्झछभेकीरे 
भनाउने चाडऩिण 

– टोरका अग्रजराई सम्भान 
सत्काय गयेको ङ्ञचत्रद्वाया 
देिाउने, 

– ङ्जिद्यारम नङ्ञजकको टोरका 
व्मङ्ञिसॉग बेटघाट गयाइ आदय 
सत्कायको अभ्मास गयाउने, 

– ङ्जिद्याथॉहरुराई सभूह फनाइ 

– अरुराई सम्भान, सत्काय गने 
िब्दहरु सोध्ने 

– आफ्नो टोरको अग्रज 
व्मङ्ञित्िसॉग बेट्नङ्ट बमो बने 
के गनङ्टण हङ्टन्छ बनी सोध्ने  

– आफ्नो घय ऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकभा फस्ने भाङ्झनसहरु कङ्ट न 
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भनाउने चाडऩिणहरुको 
नाभ फताउन  

– आपू य ङ्झछभेकीरे 
रगाउने ऩोसाकको नाभ 
फताउन 

– आपू य ङ्झछभेकीरे 
रगाउने ऩोसाक 

उनीहरुको जाङ्झत, धभण य 
उनीहरुको चाडऩिण बङ्ङ 
रगाउने  

– ङ्जिङ्झबङ्ङ िेिबषूाका ङ्ञचत्रहरु 
देिाइ आपूरे रगाउने 
ऩोसाकहरु ङ्ञचङ्ङ रगाउन े

कङ्ट न चाडऩिण भनाउॉछन ्बनी 
सोध्ने 

– आपूसॉग ऩढ्ने साथीहरु कङ्ट न 
कङ्ट न जातका छन ्बनी सोध्ने 

– आपूरे रगाएका ऩङ्जहयनका 
नाभहरु सोध्ने 

– ङ्छठक फेङ्छठक, िारी ठाउॉ बने 
य जोडा ङ्झभराउने जस्ता 
प्रश्नहरु सोध्ने 

३ जाङ्झत, धभण य 
सॊस्कृङ्झत 

 

– आफ्नो घय य ङ्झछभेकभा 
यहेका जाङ्झतको ऩङ्जहचान 
गनण 

– टोर ङ्झछभेकभा फोङ्झरने 
बाषाको नाभ फताउन  

– टोरभा भनाइने 
चाडऩिणहरुको नाभ 
फताउन 

– धाङ्झभणक स्थरहरुको 
ऩङ्जहचान गनण 

 

– आफ्नो घय य 
ङ्झछभेकभा यहेका जात 
जाङ्झत 

– टोर ङ्झछभेकभा फोङ्झरने 
बाषा 

– टोरभा भनाइने चाडऩिण  

– धाङ्झभणकस्थर (भहायाज 
थानहरु- बरङ्टिा, 
कानेभहायाज, घयघङ्टया 
भहायाज, िप्ऩडङ्झसॊह, 

यणकारी दानभती ... 
आङ्छद, ङ्झत्रऩङ्टयेश्वय भहादेि, 

दङ्जहधाऩ भहादेि, 

याधाकृष्ण प्रणाभी 
भङ्ञन्दय, अग्नीश्वय 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिङ्झबङ्ङ श्रव्मदृश्म 
साभग्रीहरु देिाउॉदै आफ्नो घय 
ऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीका 
व्मङ्ञिहरुको जातजाङ्झतका 
फायेभा जानकायी गयाउने 

– आफ्नो घय ऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीभा फोङ्झरने बाषाका 
फायेभा जानकायी गयाउने 

– स्थानीम चाडऩिणहरुको अिसय 
ऩायेय सो सम्फन्धी भेरा, 
नाच,जात्रा ऩिणहरुको स्थरगत 
अिरोकन गयाउने  

– ङ्जिङ्झबङ्ङ धभणरम्िीका 
ङ्जिद्याथॉहरुराई आफ्नो धाङ्झभणक 
स्थरहरुको िायेभा जानकायी 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिङ्झबङ्ङ श्रव्मदृश्म 
साभग्रीहरु देिाउॉदै आफ्नो 
घय ऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीका 
व्मङ्ञिहरुको जात जाङ्झतका 
फायेभा सोध्ने 

– आफ्नो घय ऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकीभा फोङ्झरने बाषाका 
फायेभा सोध्ने 

– स्थानीम चाडऩिणहरुको अिसय 
ऩायेय सो सम्फन्धी भेरा, 
नाच,जात्रा ऩिणहरुको स्थरगत 
अिरोकनभा देिेका कङ्ट याहरु 
बङ्ङ रगाउने 

– ङ्जिङ्झबङ्ङ धभणरम्िीका 
ङ्जिद्याथॉहरुराई आफ्नो धाङ्झभणक 
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ङ्ञििारम, कारी भङ्ञन्दय, 

याभ जानकी भङ्ञन्दय, 

रक्ष्भीनायामण भङ्ञन्दय, 

जाभै भङ्ञस्जद, चचण, 
साकेराथान, गङ्टम्फा 
...आङ्छद) 

गयाउने  स्थरहरुको फायेभा सोध्ने  

– िारी ठाउॉ बने, जोडा 
ङ्झभराउन,े ङ्छठक फेङ्छठक 
छङ्टयाउने जस्ता प्रश्नहरु सोध्ने 

४ जाङ्झत, धभण य 
सॊस्कृङ्झत 

 

– स्थानीम गाउॉ टोरभा 
यहेका जाङ्झतको ऩङ्जहचान 
गनण 

– स्थानीम टोरभा यहेका 
धाङ्झभणक स्थरहरुको 
ऩङ्जहचान गनण  

– स्थानीम टोरभा भनाइने 
चाडऩिणहरुको नाभ रेख्न 

– स्थानीम टोरभा फोङ्झरने 
बाषाको सूचीकयण गयी 
छोटकायीभा फताउन 

– स्थानीम गाउॉ टोरभा 
यहेका जात जाङ्झत 

– स्थानीम टोरभा यहेका 
धाङ्झभणक स्थर  

– स्थानीम टोरभा 
भनाइने चाडऩिण 

– स्थानीम टोरभा फोङ्झरने 
बाषा 

– ङ्ञिऺकरे पोटो देिाउदै 
स्थानीम गाउॉ टोरभा यहेका 
जाङ्झतको ऩङ्जहचान गयाउने 

– स्थानीम टोरभा यहेका धाङ्झभणक 
स्थरहरुको भ्रभण गयाइ 
ऩङ्जहचान गयाउन े

– स्थानीम टोरभा भनाइने 
चाडऩिणहरुको नाभ रेख्न 
रगाउन े

– स्थानीम टोरभा फोङ्झरने 
बाषाको सूचीकयण गनण 
रगाउन े

– तऩाईको सभङ्टदामभा िस्ने 
भाङ्झनसहरु कङ्ट न कङ्ट न जात 
जाङ्झतका छन ्ङ्जटऩोट गनण 
रगाउन े

– तऩाईको घय नङ्ञजक यहेका ५ 
िटा धाङ्झभणक स्थरको नाभ 
रेख्न रगाउन े

– स्थानीम टोर सभङ्टदामभा 
भनाइने चाडऩिणहरुको नाभ 
रेख्न  रगाउन े

– स्थानीम सभङ्टदामभा िस्ने 
भाङ्झनसरे फोलने बाषाको नाभ 
रेख्न रगाउन े

– िारी ठाउॉ बने, जोडा 
ङ्झभराउन,े ङ्छठक फेङ्छठक 
छङ्टयाउने जस्ता प्रश्नहरु सोध्ने 

२२ 

५ जाङ्झत, धभण य 
सॊस्कृङ्झत 

– आफ्नो गाउॉ टोरभा 
यहेका जाङ्झतको ऩङ्जहचान 

– आफ्नो गाउॉ टोरभा 
यहेका जात जाङ्झत 

– ङ्ञिऺकरे श्रव्मदृश्म साभग्रीको 
प्रमोम गयी आफ्नो गाउॉ टोरभा 

– आफ्नो गाउॉ टोरभा यहेको 
ङ्जिङ्झबङ्ङ जात जाङ्झतहरुको नाभ 

२२ 
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 गनण 
– स्थानीम धाङ्झभणक 
स्थरहरुको ऩङ्जहचान 
गनण सक्न े

– गाउॉटोरभा भनाइने 
चाडऩिणको सूची फनाएय 
छरपर गने 

– स्थानीम व्मङ्ञिहरुरे 
फोलने बाषाको सूची 
फनाएय छरपर तथा 
व्माख्मा गने 

– स्थानीम धाङ्झभणक स्थर 

– गाउॉटोरभा भनाइने 
चाडऩिण 

– स्थानीम व्मङ्ञिहरुरे 
फोलने बाषा 

यहेका जाङ्झतको ऩङ्जहचान गनण 
रगाउन े

– स्थानीम धाङ्झभणक स्थरहरुको 
भ्रभण गयाइ छोटो ङ्जिियण 
रेख्न रगाउने 

– स्थानीम गाउॉटोरभा भनाइने 
चाडऩिणको सूची फनाएय 
छरपर गने 

– स्थानीम व्मङ्ञिहरुरे फोलने 
बाषाको सूची फनाएय छरपर 
गने  

रेख्न रगाउन े

– ङ्जिङ्झबङ्ङ धाङ्झभणक स्थरहरुभा 
देिेको कङ्ट याहरुको ङ्जिियण 
रेख्न रगाउन े

– आपूरे प्रत्मऺ रुऩभा देिेका 
भेरा,जात्रा, ऩिण िा नाचको 
नाभ रेख्न रगाउन े

– तऩाईको गाउॉटोरभा फोङ्झरने 
बाषाहरुको नाभ रेख्न रगाउने 

– िारी ठाउॉ बने, जोडा 
ङ्झभराउन,े ङ्छठक फेङ्छठक 
छङ्टयाउने जस्ता प्रश्नहरु सोध्ने 

६ जाङ्झत, धभण य 
सॊस्कृङ्झत 

 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका 
जाङ्झतगत बाषा य धभणको 
ऩङ्जहचान गयी त्मसको 
फायेभा छोटकयीभा 
फताउन 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका 
ऩयम्ऩयागत भौङ्झरक 
सॊस्कायहरुको ऩङ्जहचान 
गयी छोटो व्माख्मा गनण 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका 
प्रचङ्झरत भौङ्झरक भेरा 
तथा चाडऩिणहरु  य 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका 
जातजाङ्झत, बाषा, धभण य 
सॊस्कृङ्झत (जस्तै् जाङ्झत् 
याई, ङ्झरम्िङ्ट, ताभाङ्ग, 
भगय, गङ्टरुङ्ग, ङ्झधभार, 
साह, उयाि, सताय, 
चन्ििॊिी, ऋङ्जषदेि, 
िभाण, तेरी, याजिॊिी, 
ऩासिान, झाॉगड 
आङ्छद,बाषा् याई, ङ्झरम्िू, 
ताभाङ्ग, भगय, गङ्टरुङ्ग, 
ङ्झधभार आङ्छद, धभण्  

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रभा यहेका 
भङ्टख्म भङ्टख्म जातजाङ्झत, बाषा, 
धभण उलरेि  बएको चाटण, 
उलरेि बएको ङ्जिियण प्रस्तङ्टत 
गदै गाउॉभा बएका ङ्जिङ्जिध 
जातजाङ्झत, बाषा य धभणको 
साभान्म ऩङ्चयचम गयाउने 

– केही जातका भौङ्झरक सॊस्कृङ्झत 
झलकने ङ्ञचत्र, पोटो, ङ्झबङ्झडमो 
प्रदिणन गयी ङ्जिङ्जिध सॊस्कङ्झतका 
फायेभा छोटकयीभा व्माख्मा गनण 
रगाउन े

– गाउॉ ऺेत्रका ङ्जिङ्झबङ्ङ जातजाङ्झत 
बाषा य धभणका फायेभा ऩश्नहरु 
सोध्ने 

– गाउॉ ऺेत्रभा फसोफास गने 
जातजाङ्झत, बाषा य धभणको 
सूचीकयण गनण रगाउन े

– गाउॉ ऺेत्रका भङ्टख्म भङ्टख्म 
सॊस्कृङ्झत सॊस्कायको फायेभा 
ङ्जटऩोट फनाउन रगाउने  

– आफ्नो गाउॉङ्झबत्रका ङ्जिङ्झबङ्ङ 
जातजाङ्झतका प्रचङ्झरत भौङ्झरक 
सॊस्कायहरुको सूची फनाउन 

२२ 
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धाङ्झभणक कामणहरुको 
ऩङ्जहचान गयी ङ्जिियण 
प्रस्तङ्टत गनण  

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका 
जनजीिनको िेिबषूा, 
यहनसहन य 
जीिनिैरीको ऩङ्जहचान 
गयी साभान्म ङ्जिियण 
फताउन 

–  आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका 
प्रचङ्झरत भौङ्झरक रोक 
सङ्गीतहरुको ङ्जटऩोट 
तमाय गनण  

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका 
प्रचङ्झरत कराहरुको 
ऩङ्जहचान गयी छोटो 
ङ्जिियण फताउन  

ङ्जहन्दङ्ट, फौद्ध, इसाई, 
ङ्जकॉ यात, सत्माहाङ्गभा, 
जैन, इस्राभ, प्राकृत 
आङ्छद) 

– गाउॉ ऺेत्रका 
ऩयम्ऩयागत भौङ्झरक 
सॊस्कायहरु (जन्भ, 
भतृ्मङ्ट, ङ्जििाह, चडूाकभण, 
फेरङ्जििाह, न्िायान, 
छेिय, ऩास्नी, 
चायकरभ, ङ्झनन्दाभङ्ञण, 
छटीमाय, िोधीधक, 
घयदेि, कङ्ट म्रोन आङ्छद) 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका 
प्रचङ्झरत भौङ्झरक भेरा 
तथा चाडऩिणहरु य 
धाङ्झभणक कामणहरुको 
ऩङ्जहचान (चण्डीभेरा, 
दङ्जहधाऩ भेरा,ढङढङे 
भेरा, उॉधौरी, उॉबौरी, 
दसैं, ङ्झतहाय, चैते दसैं, 
भाघी, लहोसाय, 
ङ्ञजतीमा, ङ्झसरुिा, 
ऩािनी, ङ्झसयीजात, 

– गाउॉ ऺेत्रका केही भङ्टख्म भङ्टख्म 
जाङ्झतहरुको जन्भ, भतृ्मङ्ट य 
ङ्जििाह जस्ता सॊस्कायहरु 
झलकने ङ्झबङ्झडमो, पोटो, ऩोस्टय, 
ङ्ञचत्र आङ्छद देिाउदै त्मस्ता 
ङ्जिङ्जिध सॊस्कायहरुसॉग छोटो 
ऩङ्चयचम ङ्छदने 

– ऩयम्ऩयागत भौङ्झरक 
सॊस्कायहरुका फायेभा 
गाउॉघयका फङ्टढाऩाकाहरुसॉग 
सोधऩङ्टछ गयी ङ्जटऩोट गयेय 
कऺाभा लमाउन रगाउने य 
छरपर सॊिाद तथा कङ्ट याकानी 
गयाउॉदै ङ्जटऩोट रेख्न रगाउन े

– ङ्जिद्यारम ियऩयका भौङ्झरक 
सॊस्कायहरुसॉग सम्फङ्ञन्धत 
कामणक्रभभा रगेय देिाइ 
अिरोकन गयाइ सोको फायेभा 
रेख्न रगाउने  

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका 
भाङ्झनसहरुका भङ्टख्म भङ्टख्म 
सॊस्कायहरुको नाभको सूची 
रेख्न रगाउने य ङ्झतनीहरुको 
फायेभा साभान्म ऩङ्चयचम सभेत 

रगाउने  

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका प्रचङ्झरत 
भेरा, चाडऩिण य धाङ्झभणक 
कामणहरुको सूची य त्महाॉ 
गङ्चयने भङ्टख्म भङ्टख्म 
ङ्जक्रमाकराऩको चाटण, ताङ्झरका, 
सूची तमाय गनण ङ्छदने  

– गाॉउऺेत्रका ङ्जिङ्झबङ्ङ िेिबषूा, 
यहनसहन य जीिनिैरीसॉग 
सम्फङ्ञन्धत भौङ्ञिक प्रश्नहरु 
सोध्ने  

– गाउॉ ऺेत्रका ङ्जिङ्जिध जाङ्झतका 
िेिबषूा, यहनसहन, 
जीिनिैरीका फायेभा छोटो 
ङ्जिियण रेख्न रगाउने  

– स्थानीम प्रचङ्झरत भौङ्झरक रोक 
सङ्गीतका नाभको सूची तमाय 
गनण रगाउन े

– स्थानीम करासॉग सम्फङ्ञन्धत 
भौङ्ञिक प्रश्नहरु सोध्ने  

– गाउॉ ऺेत्रभा प्रचङ्झरत ङ्जिङ्झबङ्ङ 
कराहरुको ङ्जिियण, सूची रेख्न 
रगाउन े

– अङ्झत छोटा य िस्तङ्टगत 
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होरी, छठ, ऩङ्टङ्ञणणभा, 
जात्री, अिण्ड ऩूजा, 
तीज, जनै ऩङ्टङ्ञणणभा, 
गाईजात्रा, ङ्जक्रसभस 
आङ्छद) 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका 
जनजीिनको िेिबषूा, 
यहनसहन य जीिनिैरी 
(दौया-सङ्टरुिार, ऩेन्ट, 
सट, कोट, ऩाइजाभा, 
सायी-चोरो, फोना, 
चोका, ऩेटानी, घरेक, 
धायी, तेऩाना, धोती, 
ऩन्ची, रङ्टङ्गी, रेहेङ्गा, 
ऩगयी, कछाड आङ्छद ) 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रभा  
प्रचङ्झरत भौङ्झरक रोक 
सङ्गीतहरु 
(रोकिाजा,ऩञ्चिेाजा, 
ऊनॉ, ढोर,च्माब्रङ्टङ, 

झ्माम्टा, गङ्टभना, 
हाभोङ्झनमभ, 
ङ्झडगा,गङ्टन्जाई,िैजॉडी, 
भङ्टयरी, डम्पङ्ट  आङ्छद) 

रेख्न रगाउने   

– आफ्नो ियऩय हङ्टने भेरा, 
चाडऩिण य धाङ्झभणक कामणभा 
सहबागी गयाइ त्महाॉ बएका 
भङ्टख्म भङ्टख्म गङ्झतङ्जिङ्झधहरुको 
ङ्जटऩोट रेख्न रगाउने  

– गाउॉ ऺेत्रङ्झबत्रका प्रचङ्झरत भेरा, 
चाडऩिण तथा धाङ्झभणक कामणको 
नाभ य साभान्म ङ्जिियण रेख्न 
रगाउने   

– चाडऩिण िा धाङ्झभणक कामण 
सम्फन्धी अङ्झबनम गयाउॉदले 
ङ्जक्रमाकराऩ गयाउने  

– गाउॉ ऺेत्रका भङ्टख्म भङ्टख्म 
जातजाङ्झतहरुको िेिबषूा य 
यहनसहन झलकने ङ्झबङ्झडमो, 
पोटो, ऩोिय, प्रदिणन, गदै 
ङ्झतनका फायेभा फताउने 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रको 
जनजीिन, िेिबषूा, यहनसहन, 
जीिनिैरीका फायेभा आऩसभा 
छरपर, सॊिाद गयाउने  

– गाउॉ ऺेत्रको िेिबषूा, 
यहनसहन झङ्ञलकने ङ्जिङ्झबङ्ङ 

प्रकायका प्रश्नहरु सोध्ने 
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रोकगीत् (बजन, 
ऩाराभ,जटाजङ्जटभ, 
धङ्टभया आङ्छद) 

– रोकनतृ्म् (धाननाच, 
राठीनाच, 
देिीथान,चण्डीनाच, 
भारुनी नाच आङ्छद) 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रको 
प्रचङ्झरत करा् 
हस्तकरा, हातरे 
फनाएका घयामसी 
साभानहरु, 

– ङ्ञचत्रकरा् स्थानीम 
रुऩभा फनाइने ङ्ञचत्रहरु, 
भूङ्झतणकरा् ङ्जिङ्झबङ्ङ 
ढङ्टङ्गा,भाटो, ङ्झसभेन्टका 
भूङ्झतणहरु, काष्ठकरा् 
काठभा ङ्झनङ्झभत्त ढोका, 
ठेकी, फाकस, हऩे, 
ऩरङ आङ्छद 

भेरा, चाडऩिण, धाङ्झभणक कामणभा 
अिरोकन गनण रगाएय ङ्जटऩोट 
गनण रगाउने  

– गाउॉ ऺेत्रका भौङ्झरक िेिबषूा, 
यहनसहन  य जीिनिैरीका 
फायेभा छोटो ङ्जिियण रेख्न 
रगाउने  

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका प्रचङ्झरत 
भौङ्झरक रोक सङ्गीत, 
फाजागाजा, नतृ्म झलकने 
श्रव्मदृश्म साभग्रीहरु प्रदणिन 
गयी भौङ्झरक रोक सङ्गीत 
(नतृ्म, गाना, फाजा) को फायेभा 
ऩङ्चयङ्ञचत गयाउने   

– नङ्ञजकै कङ्ट नै कामणक्रभ बएका 
ठाउॉभा फजाइने फाजा, गाना 
तथा नतृ्मको अिरोकन भ्रभण 
गयाइ त्महाॉ देिेका कङ्ट यfहरुको 
ङ्जटऩोट गनण रगाउने   

– गाउॉ ऺेत्रभा प्रचङ्झरत रोक 
सङ्गीतको सूची तमाय गनण 
रगाइ कऺाभा ऩारैऩारो बङ्ङ 
रगाउन े

– ङ्जिद्याथॉहरुङ्झफच स्थानीम रोक 
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सङ्गीत सम्फन्धी प्रङ्झतमोङ्झगता 
गयाउने  

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका प्रचङ्झरत 
हस्तकरा, भूङ्झतणकरा, ङ्ञचत्रकरा, 
काष्ठकरा झलकने ङ्झबङ्झडमो, 
पोटो, ङ्ञचत्र, प्रदिणन गयी 
स्थानीम प्रचङ्झरत कराको 
फायेभा छोटो व्माख्मा गने । 
स्थानीम कराको ङ्जिियण सभेत 
प्रस्तङ्टत गने 

– स्थानीम करा झलकने भङ्ञन्दय, 
देिस्थर, साभङ्टदाङ्जमक बिन, 
सािणजङ्झनक बिन आङ्छदको 
अिरोकन भ्रभण गयाइ सोको 
फायेभा छोटो ङ्जिियण रेख्न 
रगाइ कऺाभा प्रस्तङ्टत गनण 
रगाउन े

– आफ्नो ऺेत्रभा बएका स्थानीम 
कराहरुको सूची तमाय गनण 
रगाइ कऺाभा प्रस्तङ्टत गनण 
रगाउन े

७ जाङ्झत, धभण य 
सॊस्कृङ्झत 

 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका 
जातजाङ्झत, बाषा, धभण य 
सॊस्कृङ्झतको िगॉकयण 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका 
जातजाङ्झत,बाषा, धभण य 
सॊस्कृङ्झतको िगॉकयण य 

– गाउॉ ऺेत्रका भङ्टख्म भङ्टख्म 
जातजाङ्झतका भौङ्झरक सॊस्कृङ्झत 
झङ्ञलकने ङ्झबङ्झडमो, तङ्ञस्िय, ऩोिय 

- गाउॉ ऺेत्रभा फसोफास गने 
जातजाङ्झतहरु ङ्झतनरे फोलने 
बाषा, धभण य सॊस्काय तथा 

२२ 
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गयी साभान्म ङ्जिश्लषेण 
गनण 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका 
ऩयम्ऩयागत भौङ्झरक 
सॊस्कायहरुको 
ङ्जिियणका आधायभा 
िगॉकयण गनण 

– आफ्ना गाउॉ ऺेत्रका 
प्रचङ्झरत भौङ्झरक भेरा 
तथा चाडऩिणहरुको नाभ 
सङ्जहत ङ्ञचत्रण गनण 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका 
जनजीिनको िेिबषूा, 
यहनसहन य 
जीिनिैरीको साभान्म 
तङ्टरना गनण 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका 
प्रचङ्झरत भौङ्झरक रोक 
सङ्गीतहरुको ङ्ञचत्रण गनण 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका 
प्रचङ्झरत कराको 
िगॉकयण गयी स्थानीम 
करा य साङ्जहङ्ञत्मक 
व्मङ्ञित्िहरुको साभान्म 

ङ्जिश्लषेण 
– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका 

ऩयम्ऩयागत भौङ्झरक 
सॊस्कायहरुको 
िगॉकयण 

– गाउॉ ऺेत्रका प्रचङ्झरत 
भौङ्झरक भेरा तथा 
चाडऩिणहरु 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका 
जनजीिनको िेिबषूा, 
यहनसहन य 
जीिनिैरीको 
तङ्टरनात्भक अध्ममन 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रभा 
प्रचङ्झरत रोक 
सङ्गीतहरुको ङ्ञचत्रण 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रको 
प्रचङ्झरत कराको 
िगॉकयण (हस्तकरा, 
भूङ्झतणकरा, काष्ठकरा, 
ङ्ञचत्रकरा आङ्छद) य 
ङ्जिङ्झबङ्ङ व्मङ्ञित्िहरु 

प्रदिणन गदै ङ्जिङ्जिध सॊस्कृङ्झतका 
सम्फन्धभा छोटो व्माख्मा 
ङ्जिश्लषेण गने। ङ्जिङ्झबङ्ङ बाषाहरु 
फोरेको येकडण सङ्टनाउन े

– गाउॉ ऺेत्रका जातजाङ्झतहरुको 
बाषा, धभण, य भङ्टख्म सॊस्कृङ्झत 
उलरेि बएको चाटण, ताङ्झरका, 
सूची प्रस्तङ्टत गदै ङ्झतनका फायेभा 
कऺाभा छरपर , सॊिाद 
कङ्ट याकानी गयाएय ङ्झतनको 
िगॉकयण य व्माख्मा गनण 
रगाउन े

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका 
आङ्छदफासी ङ्झधभार याजिॊिी, 
थारु(चौधयी) भङ्टसहय जस्ता 
जाङ्झतका सॊस्काय, सॊस्कृङ्झत, 
बाषा, धभणका ङ्जिषमभा 
जानकायी ङ्झरन सम्िङ्ञन्धत 
जाङ्झतगत ऺेत्रभा अिरोकन 
भ्रभण गयाइ भङ्टख्म भङ्टख्म 
कङ्ट याहरु ङ्जटऩोट गनण रगाउन े

– गाउॉका भङ्टख्म भङ्टख्म 
जातजाङ्झतहरुको नाभ, बाषा, 
धभण य सॊस्कृङ्झतको ङ्जिियणका 

सॊस्कृङ्झतका सम्फन्धभा प्रश्नहरु 
सोध्ने 

- गाउॉका ऩङ्टयाना आङ्छदिासीहरु 
ङ्झधभार, याजिॊिी, थारु, 
सताय, भङ्टसहय आङ्छदको नाभ, 
बाषा, धभण य भङ्टख्म भङ्टख्म 
सॊस्कृङ्झत, सॊस्कायका फायेभा 
छोटो ङ्जटऩोट फनाउन ङ्छदने 

- गाउॉका ङ्जिङ्झबङ्ङ जातजाङ्झत, 
ङ्झतनका बाषा, धभण य सॊस्काय 
सॊस्कृङ्झत उङ्ञलरङ्ञित िगॉकृत 
चाटण, स्तम्ब ङ्ञचत्र फनाउन 
ङ्छदने  

- स्थानीम जातजाङ्झतहरुका 
भौङ्झरक सॊस्कायसॉग 
सम्फङ्ञन्धत प्रश्नहरु सोध्ने 

- गाउॉ ऺेत्रका ङ्जिङ्झबङ्ङ 
जातजाङ्झतका ङ्जिङ्जिध 
सॊस्कायहरुको ङ्जिियणका 
आधायभा िगॉकृत चाटण 
फनाउन ङ्छदन े

- अिरोकन भ्रभणभा 
देिाऩयेका कङ्ट याहरुको छोटो 
ङ्जटऩोट रेख्न ङ्छदने 
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ऩङ्चयचम ङ्छदन आधायभा िगॉकयण चाटण, 
स्तम्ब ङ्ञचत्र फनाउन रगाउन े

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका भङ्टख्म 
भङ्टख्म जाङ्झतका ऩयम्ऩयागत 
भौङ्झरक सॊस्काय (जन्भ, ङ्जििाह, 
भतृ्मङ्ट आङ्छद) झङ्ञलकने पोटो, 
ङ्झबङ्झडमो, तङ्ञस्िय, ऩोिय देिाउॉदै 
आफ्ना ऩङ्टयातन य ऩयम्ऩयागत 
भौङ्झरक सॊस्कायका ङ्जिषमभा 
साभान्म ऩङ्चयङ्ञचत गयाउने 

– स्थानीम ङ्जिङ्झबङ्ङ जातजाङ्झतका 
ऩयम्ऩयागत भौङ्झरक सॊस्कायहरु 
उङ्ञलरङ्ञित चाटण, ताङ्झरका 
प्रस्तङ्टत गयी कऺाभा छरपर 
गयाउॉदै, ऩषृ्ठऩोषण ङ्छदॉदै ङ्झतनको 
िगॉकयण गने य 
सङ्जक्रमताऩूिणक गनण रगाउन े

– स्थानीम ऩामक ऩने ठाउॉभा 
त्महाॉ बएका भौङ्झरक सॊस्काय 
(ङ्जििाह, भतृ्मङ्ट, न्िायन आङ्छद) 
का कामणक्रभभा अिरोकन 
भ्रभण गयाएय त्महाॉ बएका 
भहत्िऩूणण कङ्ट याहरुको ङ्जटऩोट 
रेख्न रगाउने 

- स्थानीम सॊस्कायको 
ऩङ्चयचमात्भक ङ्जटऩोट आङ्छद 
रेख्न रगाउने 

- स्थानीम भौङ्झरक भेरा, 
चाडऩिण आङ्छदसॉग सम्फङ्ञन्धत 
प्रश्नहरु सोध्ने 

- स्थानीम भेरा, चाडऩिणका 
ङ्जिषमभा छोटो ङ्जिियण रेख्न 
ङ्छदने 

- स्थानीम भेरा, चाडऩिणको 
नाभको सभमको य भङ्टख्म 
ङ्जििेषताहरुको सूची तमाय 
गनण ङ्छदन े

- गाउॉ ऺेत्रका फाङ्झसन्दाहरुको 
िेिबषूा, यहनसहन य 
जीिनिैरीसॉग सम्फङ्ञन्धत 
प्रश्नहरु सोध्ने 

- स्थानीम जनजीिन, िेिबषूा 
यहनसहन य जीिनिैरीका 
फायेभा त ङ्टरनात्भक चाटण 
फनाउन ङ्छदन े

- कङ्ट नै एक ऩङ्टयानो जाङ्झतको 
ऩयम्ऩयागत िेिबषूा, 
यहनसहन य जीिनिैरीका 
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– आफ्ना स्थानीम ङ्जिङ्झबङ्ङ 
जातजाङ्झतहरुका ङ्जिङ्झबङ्ङ भौङ्झरक 
सॊस्कायहरुको ङ्जिियणका 
आधायभा िगॉकृत चाटण 
फनाउन रगाउन े

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रङ्झबत्रका 
भौङ्झरक भेरा य चाडऩिण 
(ढङ्गढङ्गे, चण्डी, ऩूङ्ञणणभा, दसैं, 
ङ्झतहाय, उधौंरी-उबौंरी, भाघी, 
होरी आङ्छद) सॉग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झबङ्झडमो, पोटो, चाटण आङ्छद 
श्रव्मदृश्म साभग्री प्रदिणन गदै 
ङ्झतनका फायेभा छोटो व्माख्मा 
ङ्जिियण ङ्ञचत्रण गने 

– आपूरे भेरा, चाडऩिण आङ्छदभा 
सहबागी हङ्टॉदा देिेका सङ्टनेका 
बोगेका कङ्ट याहरुका ङ्जिषमभा 
कऺाभा सॊिाद, छरपर 
कङ्ट याकानी गयाउॉदै ङ्ञिऺकरे 
सहजीकयण गयेय स्थानीम 
भौङ्झरक भेरा चाडऩिणको 
ऩङ्चयचम गयाउने 

– ङ्जिद्याथॉराई कङ्ट नै एक भेरा, 
चाडऩिणका फायेभा छोटो 

फायेभा रेि रेख्न ङ्छदने 
- प्रश्नहरु सोध्ने य रेख्न ङ्छदने 
- गाउॉ ऺेत्रका प्रचङ्झरत 
रोकफाजा, नतृ्म, गानाको 
नाभको सूची तमाय गनण ङ्छदने 

- प्रचङ्झरत रोक सङ्गीतका 
फायेभा छोटो ङ्जटऩोट रेख्न 
रगाउन े

-  प्रश्नहरु सोध्ने य रेख्न ङ्छदने 
- स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका ङ्जिङ्झबङ्ङ 
कराहरु य साङ्जहङ्ञत्मक 
व्मङ्ञित्िसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रश्न 
सोध्ने 

- गाउॉ ऺेत्रका ङ्जिङ्जिध 
कराहरुको ङ्जिियणका 
आधायभा ङ्झतनराई िगॉकृत 
ताङ्झरकाभा देिाउन रगाउन े

- स्थानीम साङ्जहङ्ञत्मक 
व्मङ्ञित्िहरुको नाभ, ठेगाना 
य ङ्झतनका कृङ्झतहरुको सूची 
तमाय गनण ङ्छदने 

- छोटो, अङ्झत छोटा य िस्तङ्टगत 
प्रश्नहरु सोध्ने य रेख्न ङ्छदने 
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ङ्जिियण रेख्न रगाउने 
– स्थानीम भेरा, चाडऩिण 
अिरोकन भ्रभण गयाउने य 
भङ्टख्म भङ्टख्म कङ्ट याहरुको ङ्जटऩोट 
गनण रगाउन े

– गाउॉ ऺेत्रका ङ्जिङ्झबङ्ङ 
जातजाङ्झतहरुका ऩयम्ऩयागत 
भौङ्झरक िेिबषूा तथा 
जीिनिैरी झङ्ञलकने ङ्ञचत्र, 
पोटो, ङ्झबङ्झडमो प्रदिणन गदै 
ङ्जिङ्जिध िेिबषूा यहनसहन य 
जीिनिैरीका ङ्जिषमभा 
छरपर, कङ्ट याकानी, सॊिाद 
गयाएय तङ्टरनात्भक अध्ममन 
गयाउन े

– भौङ्झरक ऩयम्ऩयागत िेिबषूा य 
िैरीराई निीनिैरी, िेिबषूा 
ङ्जिस्थाङ्जऩत गदै रगेका 
सन्दबणभा सभेत छरपर 
गयाउन े

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रङ्झबत्रका 
आपूरे देिेका ङ्जिङ्झबङ्ङ 
जातजाङ्झतहरुका पयकपयक 
िेिबषूा, यहनसहन य 
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जीिनिैरीका ङ्जिषमभा कऺाभा 
त ङ्टरनात्भक रुऩभा छरपर 
गयाउन े

– गाउॉ ऺेत्रका प्रचङ्झरत रोक 
सङ्गीत (गाना, नतृ्म, फाजा) 
झङ्ञलकने ङ्झबङ्झडमो, ऩोिय, पोटो 
देिाउॉदै त्मसका फायेभा छोटो 
ङ्जिियण फताउने 

– प्रचङ्झरत रोक सङ्गीत (फाजा, 
नतृ्म, गीत) झङ्ञलकने गयी 
कऺाभा कामणक्रभ गयाउने, 
प्रङ्झतमोङ्झगता गयाउने 

– प्रचङ्झरत रोक सङ्गीत (डम्पङ्ट  
नाच, धान नाच, चण्डी नाच, 
सङ्जङ्गङ्झन, ऩारभ आङ्छद) देङ्ञिने 
गाउॉ घयका कामणक्रभभा 
सहबागी गयाइ त्मसका फायेभा 
छोटो ङ्जटऩोट रेख्न रगाउन े

– ङ्जिद्याथॉहरुङ्झफच स्थानीम रोक 
सङ्गीत सम्फन्धी प्रङ्झतमोङ्झगता 
गयाउन े

– गाउॉ ऺेत्रका ङ्जिङ्झबङ्ङ कराहरु 
(हस्तकरा, भूङ्झतणकरा, 
ङ्ञचत्रकरा, काष्ठकरा आङ्छद) 
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झङ्ञलकने पोटो, ङ्झबङ्झडमो, ङ्ञचत्र 
आङ्छद जस्ता श्रव्मदृश्म साभग्री 
प्रदिणन गदै ङ्झतनीहरुको फायेभा 
छोटो ङ्जिियण फताउने 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रङ्झबत्र प्रचङ्झरत 
कराहरुको ङ्जिियण चाटण 
प्रस्तङ्टत गदै ङ्झतनको िगॉकयण 
गने, गनण रगाउन े

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका ङ्जिङ्जिध 
कराहरुको ङ्जिियणका 
आधायभा ङ्झतनको िगॉकयण 
गनण रगाउन े

८ जाङ्झत, धभण य 
सॊस्कृङ्झत 

 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका 
जाङ्झत, धभण, बाषा य 
सॊस्कृङ्झतको भहत्ि य 
सॊयऺणका उऩामहरु 
फताउन 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका 
ऩयम्ऩयागत भौङ्झरक 
सॊस्कायहरुको भहत्ि 
सङ्जहत सॊयऺणका 
उऩामहरु फताउन 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रको 
प्रचङ्झरत भौङ्झरक भेरा 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका 
जातजाङ्झत, बाषा, धभण य 
सॊस्कृङ्झतको भहत्ि य 
सॊयऺणका उऩामहरु 

– गाउॉ ऺेत्रका 
ऩयम्ऩयागत भौङ्झरक 
सॊस्कायहरुको भहत्ि य 
सॊयऺणका उऩामहरु 

– गाउॉ ऺेत्रका प्रचङ्झरत 
भौङ्झरक भेरा तथा 
चाडऩिणहरुरे 
जनजीिनभा ऩायेको 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका ङ्जिङ्झबङ्ङ जातजाङ्झतका बाषा, धभण य सॊस्कृङ्झत 
झङ्ञलकने पोटो, ङ्झबङ्झडमो, ऩोिय आङ्छद जस्ता श्रव्मदृश्म साभग्री 
प्रदिणन गदै ङ्झतनको भहत्िका फायेभा साभान्म छरपर, व्माख्मा 
गने 

– गाउॉ ऺेत्रको ऩङ्जहरो ऩङ्टयानो जाङ्झत ङ्झधभार रगामत ङ्जिङ्झबङ्ङ जाङ्झतका 
बाषा, धभण य सॊस्कृङ्झतको भहत्ि, आिश्मकता, उऩमोङ्झगताको फायेभा 
कऺाभा सभूहगत छरपर, सॊिाद गयाउॉदै ङ्जटऩोट रेख्न रगाउन े 

– ङ्जिङ्जिध बाषा, धभण, सॊस्कृङ्झतको भहत्ि रेिेको चाटण, सूची तमाय 
गयी कऺाभा देिाउने य ङ्जिद्याथॉहरुराई रेख्न रगाउने  

– बाषा, धभण य सॊस्कृङ्झतको सॊयऺण गनङ्टणऩने कायण तथा सॊयऺणका 
उऩामहरुको सूची प्रदिणन गदै कऺाभा छरपर, व्माख्मा गने य 
उऩामहरु रेख्न य बङ्ङ रगाउने  

२२ 
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तथा चाडऩिणहरुरे 
स्थानीम जनजीिनभा 
ऩायेका प्रबाि फताउन 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका 
जनजीिनको िेिबषूा, 
यहनसहन य 
जीिनिैरीभा 
आधङ्टङ्झनकीकयणरे 
ऩायेको प्रबाि फताउन 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका 
प्रचङ्झरत भौङ्झरक रोक 
सङ्गीतहरुको भहत्ि य 
सॊयऺणका उऩामहरु 
फताउन 

– गाउॉ ऺेत्रभा प्रचङ्झरत 
करा य साङ्जहत्मको 
भहत्ि य सॊयऺणका 
उऩामहरु फताउन 

प्रबाि 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रका 
जनजीिनको िेिबषूा, 
यहनसहन य 
जीिनिैरीभा 
आधङ्टङ्झनकीकयणरे 
ऩायेको प्रबाि 

– स्थानीम गाउॉ ऺेत्रभा 
प्रचङ्झरत रोक 
सङ्गीतहरुको भहत्ि य 
सॊयऺणका उऩामहरु 
(ऩञ्चफेाजा, च्माब्रङ्टङ, 
डम्फरु, चण्डी नाच, 
धान नाच, फारन, 
सङ्जङ्गनी आङ्छद) 

– गाउॉ ऺेत्रका प्रचङ्झरत 
करा य साङ्जहत्मको 
भहत्ि य सॊयऺणका 
उऩामहरु (हस्तकरा, 
भूङ्झतणकरा, काष्ठकरा, 
ङ्ञचत्रकरा आङ्छद) 

– गाउॉ ऺेत्रका प्रभङ्टि जाङ्झत, सभङ्टदामका केही भौङ्झरक सॊस्काय 
(न्िायन, ङ्जििाह, भतृ्मङ्ट आङ्छद) को पोटो, ङ्झबङ्झडमो, ितृ्तङ्ञचत्र आङ्छद 
जस्ता श्रव्मदृश्म साभग्री प्रदिणन गदै ङ्झतनको भहत्िका फायेभा 
कऺाभा छरपर, व्माख्मा, प्रश्नोत्तय गने य ङ्जटऩोट रेख्न रगाइ 
कऺाभा बङ्ङ रगाउने  

– ऩयम्ऩयागत भौङ्झरक सॊस्कायभा कामणक्रभभा अिरोकन भ्रभण 
गयाएय त्मसको छोटो प्रङ्झतिेदन रेख्न रगाइ कऺाभा बङ्ङ रगाउने  

– गाउॉ ऺेत्रका ऩयम्ऩयागत भौङ्झरक सॊस्कायको भहत्ि रेिेको सूची, 
चाटण देिाउॉदै प्रदिणन गनण रगाउने 

– गाउॉ ऺेत्रका ङ्जिङ्झबङ्ङ जातजाङ्झत, सभङ्टदामभा प्रचङ्झरत भेरा य ङ्जिङ्झबङ्ङ 
चाडऩिणहरुका ङ्जक्रमाकराऩ झलकने ङ्झबङ्झडमो, पोटो जस्ता श्रव्मदृश्म 
साभग्री प्रदिणन गदै त्मसरे स्थानीम जनजीिनका ङ्जिङ्जिध ऩऺभा 
ऩायेको प्रबािको फायेभा कऺाभा प्रस्तङ्टतीकयण गनण रगाउने  

– स्थानीम भेरा चाडऩिणभा सहबागी हङ्टॉदा देिेका जानेका, सङ्टनेका य 
बोगेका कङ्ट याका फायेभा कऺाभा सॊिाद, कङ्ट याकानी छरपर गयाउने 
य भङ्टख्म-भङ्टख्म कङ्ट याहरुको ङ्जटऩोट रेख्न रगाउन े

– स्थानीम भेरा िा चाडऩिणभा अिरोकन भ्रभण गयाएय त्महाॉ 
देङ्ञिएका  जीिनिैरी, यहनसहन, िेिबषूा रगामतका भङ्टख्म-भङ्टख्म 
कङ्ट याहरु सभेटेय छोटो प्रङ्झतिेदन रेख्न रगाउन े

– स्थानीम भेरा, चाडऩिणहरुरे कानेऩोियीको जीिनिैरीभा ऩायेको 
प्रबािको सूची तमाय गयी कऺाभा देिाउने, व्माख्मा य छरपर 
गयाउने य रेख्न रगाउने  

– ऩयम्ऩयागत य आधङ्टङ्झनक िेिबषूा, यहनसहन य जीिनिैरी झङ्ञलकने 
ङ्जिङ्झबङ्ङ श्रव्मदृश्म साभग्रीहरु प्रदिणन गदै ङ्झतनको ऩयम्ऩयागतफाट 
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आधङ्टङ्झनकताभा रुऩान्तयण बएका ङ्जिषमभा कऺाभा छरपर, सॊिाद, 
प्रश्नोत्तय, कङ्ट याकानी गयाएय ऩयम्ऩयागतफाट आधङ्टङ्झनकताभा 
रुऩान्तयणको अिस्थाका फायेभा अिधायणा ङ्छदने 

– गाउॉ ऺेत्रका केही ऩयम्ऩयागत िेिबषूा, यहनसहन तथा 
जीिनिैरीका पोटो, ङ्झबङ्झडमो आङ्छद देिाएय ङ्झतनीहरुको रुऩान्तङ्चयत 
आधङ्टङ्झनकीकयण फाये कऺाभा प्रश्नोत्तय गने य ङ्जिस्थाङ्जऩत ऩयम्ऩयागत 
िेिबषूा य जीिनिैरी तथा िानऩानको ङ्जिियण ङ्जटऩोट गनण 
रगाउने  

– रुऩान्तङ्चयत िेिबषूा, यहनसहन य जीिनिैरीका फायेभा कऺाभा 
प्रश्नोत्तय गयी ङ्जटऩोट रेख्न,े रेख्न रगाउन े

– ऩयम्ऩयागत िेिबषूा यहनसहन य िानऩानभा आधङ्टङ्झनकीकयणरे 
ऩायेको प्रबािका ङ्जिषमभा कऺाभा छरपर य व्माख्मा गयाउॉदै 
छोटो रेि रेख्न अङ्झबप्रङे्चयत गने 

– गाउॉ ऺेत्रभा प्रचङ्झरत रोक सङ्गीत झङ्ञलकने पोटो, ङ्झबङ्झडमो आङ्छद 
जस्ता श्रव्मदृश्म साभग्री प्रदिणन गदै ङ्झतनको आिश्मकता य 
भहत्िको व्माख्मा तथा ङ्जिश्लषेण गने 

– आफ्नो गाउॉ ऺेत्रभा प्रचङ्झरत भौङ्झरक रोक सङ्गीत य ङ्झतनको 
भहत्ि, आिश्मकताका फायेभा कऺाभा सभूहगत छरपर गयाइ 
ङ्जटऩोट रेख्न रगाउने य ङ्ञिऺकको सहजीकयण, ऩषृ्ठऩोषणभा थऩ 
व्माख्मा तथा छरपर गने 

– स्थानीम भेरा, चाडऩिण य धाङ्झभणक कामणभा फजाइने फाजा, नतृ्म, 
गानाका फायेभा जानकायी ङ्झरन अिरोकन भ्रभण गयाइ प्रङ्झतिेदन 
रेख्न रगाउने 

– प्रचङ्झरत ऩयम्ऩयागत रोक सङ्गीतहरुको सॊयऺणका उऩामहरुको 
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चाटण, सूची, प्रदिणन गने य व्माख्मा गदै रेख्न ङ्छदने 
– गाउॉ ऺेत्रका केही भङ्टख्म कराहरु झङ्ञलकने पोटो, ङ्झबङ्झडमो जस्ता 
श्रव्मदृश्म साभग्री प्रदिणन गदै ङ्झतनको भहत्ि य सॊयऺणका फायेभा 
छोटो व्माख्मा गने 

– स्थानीम कराभा सॊरग्न केही व्मङ्ञिहरुसॉग बेटघाट गयाइ ङ्झतनको 
भहत्िको य सॊयऺणका ङ्जिषमभा कङ्ट याकानी सॊिाद गयाउने साथै 
भहत्िऩूणण कङ्ट याहरुको ङ्जटऩोट सङ्जहतको प्रङ्झतिेदन रेख्न रगाइ 
कऺाभा प्रस्तङ्टत गनण रगाउन े

– स्थानीम ङ्जिङ्झबङ्ङ कराहरुको भहत्िको चाटण, सूची देिाउॉदै साभान्म 
छरपर य व्माख्मा गयेय रेख्न, सूची फनाउन रगाउन े

– स्थानीम साङ्जहङ्ञत्मक व्मङ्ञिहरुसॉग बेटघाट गयाइ ङ्झतनका कृङ्झत य 
मोगदान फाये कङ्ट याकानी गयाउने य ङ्जटऩोट रेख्न रगाउन े

– स्थानीम साङ्जहङ्ञत्मक व्मङ्ञिहरुको मोगदानका फायेभा छोटो रेि 
रेख्न रगाउने 

– आफ्नो स्थानीम कराको सॊयऺणका उऩामहरुको फङ्टॉदागत सूची 
देिाएय रेख्न सभेत रगाउने 

- गाउॉ ऺेत्रङ्झबत्रका ङ्जिङ्जिध जातजाङ्झत, बाषा, धभण य सॊस्कृङ्झतको 
भहत्ि तथा सॊयऺणसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रश्नहरु सोध्ने  

- गाउॉका ङ्जिङ्जिध जातजाङ्झतका बाषा, धभण य सॊस्कृङ्झतको भहत्िको 
सूची तमाय गनण ङ्छदने  

- ङ्जिङ्जिध बाषा, धभण य सॊस्कृङ्झतको सॊयऺणका उऩामहरुको सूची 
रेख्न ङ्छदने  

- गाउॉ ऺेत्रका ऩयम्ऩयागत भौङ्झरक सॊस्कायहरु य ङ्झतनको भहत्ि 
तथा सॊयऺणका उऩामसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रश्नहरु सोध्ने य रेख्न 
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रगाउन े

- ऩयम्ऩयागत भौङ्झरक सॊस्कायको भहत्िको सूची तमाय गनण ङ्छदने 
- भौङ्झरक सॊस्कायहरुको सॊयऺणका उऩामहरुको सूची रेख्न ङ्छदने 
- गाउॉ ऺेत्रभा प्रचङ्झरत भौङ्झरक भेरा, चाडऩिणहरु य त्महाॉ देङ्ञिने 
ङ्जिङ्जिध जीिनिैरी सम्फन्धभा प्रश्नहरु सोध्ने 

- आपूरे देिेका बोगेका भध्मे कङ्ट नै एक भेरा, चाडऩिणका फायेभा 
छोटो रेि रेख्न ङ्छदने 

- स्थानीम प्रचङ्झरत भेरा चाडऩिणरे महाॉको जीिनिैरीभा ऩायेको 
प्रबािको चाटण, सूची, ताङ्झरका फनाउन ङ्छदन े

- ऩयम्ऩयागत िेिबषूा, यहनसहन य जीिनिैरी तथा ङ्झतनभा 
आधङ्टङ्झनकीकयणरे ऩायेको प्रबाि िा असयसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रश्नहरु 
सोध्ने 

- ऩयम्ऩयागत िेिबषूा, यहनसहन य जीिनिैरीहरु आधङ्टङ्झनकीकयण 
बएका उदाहयणहरु रेख्न ङ्छदने 

- ऩयम्ऩयागत िेिबषूा, यहनसहन य जीिनिैरीराई 
आधङ्टङ्झनकीकयणरे ऩायेको प्रबाि िा असयका फायेभा छोटो रेि 
रेख्न ङ्छदने 

- स्थानीम रोक सङ्गीतको भहत्िको फङ्टॉदागत सूची तमाय गनण ङ्छदने 
- स्थानीम रोक सङ्गीतको सॊयऺणका उऩामहरुको फङ्टॉदागत रुऩभा 
सूची फनाउन रगाउन े

- स्थानी गाउॉ ऺेत्रका प्रचङ्झरत भौङ्झरक रोक सङ्गीतहरु, ङ्झतनको 
भहत्ि तथा सॊयऺणका उऩामहरुका फायेभा प्रश्न सोध्ने 

- स्थानीम प्रचङ्झरत कराहरु य ङ्झतनको भहत्ि य सॊयऺणसॉग 
सम्फङ्ञन्धत प्रश्नहरु सोध्ने 
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- स्थानीम कराहरुको भहत्िको फङ्टॉदागत सूची रेख्न ङ्छदने 
- स्थानीम कराको सॊयऺणका उऩामहरु रेख्न ङ्छदने 
- स्थानीम साङ्जहङ्ञत्मक व्मङ्ञित्िहरुको नाभ सूची य ङ्झतनका 
मोगदानको ङ्जिियण रेख्न ङ्छदने 

- अिरोकन भ्रभणभा देिाऩयेका कङ्ट याहरुको छोटो ङ्जटऩोट रेख्न 
ङ्छदन े

- स्थानीम सॊस्कायको ऩङ्चयचमात्भक ङ्जटऩोट आङ्छद रेख्न रगाउने। 

- अङ्झत छोटा, छोटा य िस्तङ्टगत प्रश्नहरु सोध्ने 
(घ) स्थानीम ऩेसा य व्मिसाम 

१ स्थानीम 
ऩेसा य 
व्मिसाम 

– आफ्नो घयऩङ्चयिायका 
सदस्मरे गने 
ऩयम्ऩयागत ऩेसाहरु 
फताउन  

– स्थानीम आफ्नो टोरभा 
उऩरब्ध ऩेसाहरुको 
नाभ फताउन  

– आफ्नो घय ियऩय 
ङ्झछभेकीरे गने 
ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झधहरुको 
नाभ फताउन  

– घयऩङ्चयिायका सदस्मरे 
गने व्मिसामको नाभ 
फताउन  

– आफ्नो घयऩङ्चयिायका 
सदस्मरे गने 
ऩयम्ऩयागत ऩेसा 
(िेतीऩाती, ऩिङ्टऩारन, 

डकभॉ, ङ्झसकभॉ, रोहाय, 

भोची, सूचीकाय, 

कूचीकाय .. आङ्छद) 

– स्थानीम आफ्नो टोरभा 
उऩरब्ध ऩेसा  

– आफ्नो घय ियऩय 
ङ्झछभेकी प्रमोग गने 
ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झध 
(धागो कात्ने, तान फङ्टङ्ङे, 
ऩेटानी फङ्टङ्ङे, ङ्जढकी, 
जाॉतो, ङ्झसरौटो, ओिर 

– ङ्ञिऺकरे आफ्नो घयऩङ्चयिायका 
सदस्मरे गने ऩयम्ऩयागत 
ऩेसाहरुको ऩोस्टयहरु देिाउॉदै 
ङ्ञचनाउने  

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम आफ्नो 
टोरभा उऩरब्ध ऩेसाहरुको 
नाभ बङ्ङ रगाउने  

– ङ्ञिऺकरे आफ्नो घय ियऩय 
ङ्झछभेकीरे गने ऩयम्ऩयागत 
प्रङ्जिङ्झधहरु श्रव्मदृश्म साभग्री 
देिाउॉदै बङ्ङ रगाउने  

– ङ्ञिऺकरे घयऩङ्चयिायका 
सदस्मरे गने व्मिसामको नाभ 
ङ्ञचनाउने  

– तऩाईको सभङ्टदामभा गङ्चयने कङ्ट नै 
दङ्टई ओटा ऩेसाको नाभ बङ्ङ 
रगाउने  

– तऩाईको फङ्टफा आभा कङ्ट न ऩेसा 
गनङ्टणहङ्टन्छ? बङ्ङङ्टहोस ्जस्ता प्रश्न 
सोध्ने  

– आफ्नो घयऩङ्चयिायका सदस्मरे 
गने ऩयम्ऩयागत ऩेसाहरु सोध्ने  

– स्थानीम आफ्नो टोरभा 
उऩरब्ध ऩेसाहरुको नाभ बङ्ङ 
रगाउने  

– आफ्नो घय ियऩय ङ्झछभेकीरे 
गने ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झधहरुको 
नाभ सोध्ने  

– घयऩङ्चयिायका सदस्मरे गने 
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....... आङ्छद) 

– घयऩङ्चयिायका सदस्मरे 
गने व्मिसाम (कङ्ट िङ्टया 
ऩारन, फाख्रा ऩारन, 

फॊगङ्टय ऩारन, गाईबैसी 
ऩारन, भौयी ऩारन 
व्माऩाय, उद्योग ... 
आङ्छद) 

व्मिसामको नाभ सोध्ने   

– ङ्छठक फेङ्छठक य जोडा ङ्झभराउने 
जस्ता प्रश्नहरु सोध्ने  

२ स्थानीम 
ऩेसा य 
व्मिसाम 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने 
स्थानीम ऩयम्ऩयागत 
ङ्झसऩको नाभ बङ्ङ  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने यैथाने 
ऩेसाको नाभ बङ्ङ  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे प्रमोग गने 
स्थानीम ठाउॉभा 
उऩरब्ध प्रङ्जिङ्झधको नाभ 
फताउन  

– घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीका 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने 
स्थानीम ऩयम्ऩयागत 
ङ्झसऩ (दङ्टनाटऩयी गाॉस्न, 
गङ्टन्िी फङ्टङ्ङ,फती कात्न 
आङ्छद) 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने यैथाने 
ऩेसा(जार फङ्टङ्ङे , डोयी 
दाम्रो फाट्ने, रङ्टगा 
ङ्झसउन,े चिाण आङ्छद) 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे प्रमोग गने 

– ङ्ञिऺकरे आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने स्थानीम 
ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩ सम्फन्धी 
श्रव्मदृश्म साभग्री देिाउॉदै 
त्मसको नाभ ङ्ञचनाउने  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक 
य टोरका व्मङ्ञिहरुरे गने 
यैथाने ऩेसाको नाभ ऩारैऩारो 
सोध्ने  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक 
य टोरका व्मङ्ञिहरुरे प्रमोग 
गने स्थानीम ठाउॉभा उऩरब्ध 
प्रङ्जिङ्झध को नाभ बङ्ङ रगाउने  

– ङ्जिद्याथॉराई स्थानीम प्रङ्जिङ्झध 
उलरेि गङ्चयएको चाटण देिाइ/ 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक 
य टोरका व्मङ्ञिहरुरे गने 
स्थानीम ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩको 
नाभ सोध्ने  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक 
य टोरका व्मङ्ञिहरुरे गने 
यैथाने ऩेसाको नाभ सोध्ने  

– तऩाईको घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकभा 
उऩरब्ध तीन ओटा स्थानीम 
प्रङ्जिङ्झधहरुको नाभ सोध्ने  

– घयऩङ्चयिाय,ङ्झछभेकीका सदस्मरे 
गने व्मिसामको नाभ सोध्ने  

– ङ्छठक फेङ्छठक य जोडा ङ्झभराउने 
जस्ता प्रश्नहरु सोध्ने  

–  
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सदस्मरे गने 
व्मिसामको नाभ 
फताउन  

स्थानीम ठाउॉभा 
उऩरब्ध प्रङ्जिङ्झध (हरो, 
आयन, ऩानी ताङ्ङे, 
सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो, 
ऩम्ऩसेट, रङ्टगा ङ्झसउने 
कर, रङ्टगा फङ्टङ्ङे तान, 
चिाण आङ्छद) 

– घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीका 
सदस्मरे गने व्मिसाम 
(कृङ्जष तथा ऩिङ्टऩारन, 
व्माऩाय, आङ्छद) 

फनाइ प्रङ्जिङ्झधको नाभ बङ्ङ य 
रेख्न रगाउने  

– ङ्ञिऺकरे घयऩङ्चयिाय, 
ङ्झछभेकीका सदस्मरे गने 
व्मिसामको नाभ ऩारैऩारो 
अगाङ्झड आइ बङ्ङ रगाउने  

३ स्थानीम ऩेसा 
य व्मिसाम 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने 
स्थानीम ऩयम्ऩयागत 
ङ्झसऩको सूचीकयण गनण  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने यैथाने 
ऩेसाको िगॉकयण गनण  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे प्रमोग गने 
स्थानीम ठाउॉभा 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने 
स्थानीम ऩयम्ऩयागत 
ङ्झसऩ  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने यैथाने 
ऩेसा (भाछा भाने, जार 
फङ्टङ्ङे, हातहङ्झतमाय य 
बाॉडाकङ्टॉ डा फनाउने, 
फाजागाजा फजाउने, 
छारा जङ्टत्ता ङ्झसराउने 

– ङ्ञिऺकरे आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने स्थानीम 
ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩको श्रव्मदृश्म 
साभग्री देिाउॉदै त्मसको नाभ 
फताउने य सूचीकयण गनण 
रगाउने  

– ङ्ञिऺकरे आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने यैथाने 
ऩेसाहरुको नाभ सयसङ्झतण 
फताउदले िगॉकयण गनण रगाउन े   

– ङ्ञिऺकरे आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक 
य टोरका व्मङ्ञिहरुरे गने 
स्थानीम ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩको 
सूचीकयण गनण रगाउने   

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक 
य टोरका व्मङ्ञिहरुरे गने 
यैथाने ऩेसाको िगॉकयण गनण 
रगाउने  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक 
य टोरका व्मङ्ञिहरुरे प्रमोग 
गने स्थानीम ठाउॉभा उऩरब्ध 
प्रङ्जिङ्झधहरुको नाभ सोध्ने 

– घयऩङ्चयिाय,ङ्झछभेकीका सदस्मरे 
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उऩरब्ध प्रङ्जिङ्झधहरुको 
ऩङ्जहचान गनण 

– घयऩङ्चयिाय,ङ्झछभेकीका 
सदस्मरे गने 
व्मिसामको सूचीकयण 
गनण 

... आङ्छद) 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे प्रमोग गने 
स्थानीम ठाउॉभा 
उऩरब्ध प्रङ्जिङ्झध 

– घयऩङ्चयिाय,ङ्झछभेकीका 
सदस्मरे गने व्मिसाम 

छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे प्रमोग गने स्थानीम 
ठाउॉभा उऩरब्ध प्रङ्जिङ्झधहरुको 
श्रव्मदृश्म साभग्री देिाउॉदै 
ऩङ्जहचान गनण रगाउन े 

– ङ्ञिऺकरे घयऩङ्चयिाय,ङ्झछभेकीका 
सदस्मरे गने व्मिसामको नाभ 
फताउदले त्मसको सूचीकयण गनण 

गने व्मिसामको सूचीकयण 
गनण रगाउने  

– ङ्छठक फेङ्छठक य जोडा ङ्झभराउने 
जस्ता प्रश्नहरु सोध्ने  

४ स्थानीम ऩेसा 
य व्मिसाम 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने 
स्थानीम ऩयम्ऩयागत 
ङ्झसऩको छोटो ङ्जिियण 
फताउन 

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने यैथाने 
ऩेसाको छोटो ऩङ्चयचम 
ङ्छदन  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे प्रमोग गने 
स्थानीम ठाउॉभा 
उऩरब्ध प्रङ्जिङ्झधहरुको 

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने स्थानीम 
ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩ (टऩयी 
दङ्टना गास्ने, फाती 
काट्ने, दाम्रा डोयी 
फाट्ने,  
डोको, थङ्टन्से, िङ्टॉगी, 
भोहारा फङ्टङ्ङे, गङ्टन्िी, 
ङ्जऩया, सङ्टकङ्ट र फङ्टङ्ङे … 

आङ्छद) 
– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 

छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने यैथाने 
ऩेसा  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 

– ङ्ञिऺकरे घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने स्थानीम 
ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩको छोटो 
ङ्जिियण फताउदले बङ्ङ रगाउने  

– ङ्ञिऺकरे आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने यैथाने ऩेसाको 
छोटो ऩङ्चयचम ङ्छददले ऩेसाहरुको 
फायेभा जानकायी गयाउने य 
बङ्ङ रगाउने  

– ङ्ञिऺकरे घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे प्रमोग गने स्थानीम 
ठाउॉभा उऩरब्ध प्रङ्जिङ्झधहरुको 
श्रव्मदृश्म साभग्री देिाउॉदै बङ्ङ 

–  आफ्नो घयऩङ्चयिाय, 
छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने स्थानीम 
ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩको फायेभा बङ्ङ 
य रेख्न रगाउने  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक 
य टोरका व्मङ्ञिहरुरे गने 
यैथाने ऩेसाको छोटो ऩङ्चयचम 
ङ्छदन रगाउने  

– आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक 
य टोरका व्मङ्ञिहरुरे प्रमोग 
गने स्थानीम ठाउॉभा उऩरब्ध 
प्रङ्जिङ्झधहरुको नाभ बङ्ङ य रेख्न 
रगाउने  

– घयऩङ्चयिाय,ङ्झछभेकीका सदस्मरे 
गने व्मिसामको सूचीकयण 
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ऩङ्जहचान गनण 
– घयऩङ्चयिाय,ङ्झछभेकीका 
सदस्मरे गने 
व्मिसामको सूचीकयण 
गनण 

छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे प्रमोग गने 
स्थानीम ठाउॉभा 
उऩरब्ध प्रङ्जिङ्झध 

– घयऩङ्चयिाय,ङ्झछभेकीका 
सदस्मरे गने व्मिसाम 

य रेख्न रगाउने  

– घयऩङ्चयिाय,ङ्झछभेकीका सदस्मरे 
गने व्मिसामको फायेभा रेख्न 
रगाउन े

गनण रगाउन े

– ङ्छठक फेङ्छठक छङ्टयाउने, िारी 
ठाउॉ बने, जोडा ङ्झभराउने य 
छोटा प्रश्नहरु सोध्ने  

५ स्थानीम 
ऩेसा य 
व्मिसाम 

– स्थानीम ऩयम्ऩयागत 
ङ्झसऩ य प्रङ्जिङ्झधहरुको 
ऩङ्चयचम ङ्छदन 

– स्थानीम स्तयका प्रमोग 
हङ्टने ऩयम्ऩयागत 
ङ्झसऩहरुको नाभको सूची 
तमाय गनण  

– स्थानीम स्तयभा प्रमोग 
हङ्टने ऩयम्ऩयागत 
ऩेसा/यैथाने ऩेसाहरुको 
नाभ रेख्न  

– स्थानीम स्तयभा 
योजगायीका सन्दबणभा 
गङ्चयने व्मिसामहरुको 
िगॉकयण गनण 

– स्थानीम स्तयभा बएका 
कृङ्जष पभण, घयेरङ्ट उद्योग 
तथा व्माऩाय 

– स्थानीम ऩयम्ऩयागत 
ङ्झसऩ य प्रङ्जिङ्झधहरुको 
ऩङ्चयचम  

– स्थानीम स्तयका प्रमोग 
हङ्टने ऩयम्ऩयागत 
ङ्झसऩहरुको नाभ 

– स्थानीम स्तयभा प्रमोग 
हङ्टने ऩयम्ऩयागत 
ऩेसा/यैथाने ऩेसा 

– स्थानीम स्तयभा 
योजगायीका सन्दबणभा 
गङ्चयने व्मिसामहरु  

– स्थानीम स्तयभा बएका 
कृङ्जष पभण, घयेरङ्ट उद्योग 
तथा व्माऩाय व्मिसाम 
(ग्रीर उद्योग, 

इन्टयरक ईटा उद्योग, 

काष्ठ उद्योग, कङ्ट टानी 

– ङ्ञिऺकरे आफ्नो घय ियऩय 
छयङ्झछभेक य सभङ्टदामभा प्रमोग 
हङ्टने ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩहरुको 
िायेभा अिगत गयाउदले 
व्मिसामको ङ्जटऩोट गनण 
रगाउने  

– ङ्जिद्याथॉराई आफ्नो घय ियऩय 
य ङ्झछभेकका भाङ्झनसहरुरे तमाय 
गयेका ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩ य 
प्रङ्जिङ्झधद्वाया ङ्झनङ्झभणत साभग्रीहरु 
देिाउदै त्मसको नाभ ङ्जटऩोट 
गनण रगाउने  

– स्थानीम स्तयभा गङ्चयने ङ्जिङ्झबङ्ङ 
व्मिसामहरुको नाभ बङ्ङ 
रगाइ त्मसको सूचीकयण गनण 
रगाउने  

– ङ्जिद्याथॉराई स्थानीम स्तयभा 
प्रमोग हङ्टने ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩ, 

– घय ियऩय छयङ्झछभेकभा प्रमोग 
हङ्टने ङ्झसऩ य प्रङ्जिङ्झधहरुको नाभ 
सोध्ने  

– आफ्नो सभङ्टदाम िा ऺेत्रभा 
यैथाने  ऩेसाहरुको नाभ बङ्ङ 
रगाउने  

– स्थानीम व्मिसामको नाभ बङ्ङ 
य ङ्जटऩोट गनण रगाउने  

– स्थरगत भ्रभणभा देिेका 
कङ्ट याहरु ऩारैऩारो सोध्ने 

– ङ्छठक फेङ्छठक छङ्टयाउने, िारी 
ठाउॉ बने, जोडा ङ्झभराउने य 
छोटा प्रश्नहरु सोध्ने  
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व्मिसामको नाभ बङ्ङ ङ्जऩसानी ङ्झभर ...आङ्छद) व्मिसाम तथा ऩेसाहरुको नाभ 
घयभा सोध िोज गयी ङ्जटऩोट 
गयेय लमाउन रगाउन े

– ङ्ञिऺकरे नङ्ञजकै यहेका 
स्थानीम स्तयभा बएका कृङ्जष 
पभण, घयेरङ्ट उद्योग तथा व्माऩाय 
व्मिसामको ऺेत्र भ्रभण गयाउने 
य त्मसको फायेभा फताउने 

६ स्थानीम ऩेसा 
य व्मिसाम 

– स्थानीम ङ्झसऩफाट 
उत्ऩाङ्छदत साभग्रीको 
सूचीकयण गनण  

– स्थानीम प्रङ्जिङ्झधहरुको 
ऩङ्चयचम सङ्जहत त्मससॉग 
सम्फङ्ञन्धत प्रङ्जिङ्झधहरुको 
नाभको ङ्जिियण तमाय 
गनण  

– स्थानीम रुऩभा 
सम्बाङ्जित ऩेसा तथा 
यैथाने ऩेसाहरुको नाभ 
रेख्न  

– स्थानीम ङ्झसऩ य 
प्रङ्जिङ्झधहरुको 
आिश्मकता य भहत्ि 
फताउन  

– स्थानीम ङ्झसऩफाट 
उत्ऩाङ्छदत साभग्री  

– स्थानीम प्रङ्जिङ्झधहरुको 
ऩङ्चयचम सङ्जहत त्मससॉग 
सम्फङ्ञन्धत प्रङ्जिङ्झध 

– स्थानीम रुऩभा 
सम्बाङ्जित ऩेसा तथा 
यैथाने ऩेसा  

– स्थानीम ङ्झसऩ य 
प्रङ्जिङ्झधहरुको 
आिश्मकता य भहत्ि  

–  स्थानीम रुऩभा गङ्चयने 
व्मिसामरे ऩङ्टर् माउने 
पाइदा  

– स्थानीम ऺेत्रका कृङ्जष 
पभण, घयेरङ्ट उद्योग तथा 

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम स्तयफाट 
ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩद्धाया उत्ऩाङ्छदत 
साभग्रीहरु देिाउने त्मसको 
नाभ ङ्जटऩोट गनण रगाउने  

– त्मसैगयी स्थानीम स्तयभा प्रमोग 
हङ्टने ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झधहरुको 
नाभ सोधी त्मसको ङ्जटऩोट गनण 
रगाउने  

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम स्तयभा 
देङ्ञिएका यैथाने ऩेसा तथा 
व्मिसामहरुको नाभ सोधी 
त्मसको नाभ ङ्जटऩोट गनण 
रगाउने  

– आफ्नो घयभा अङ्झबबािकराई 
सोधी हाम्रा ऩयम्ऩयागत 
ङ्झसऩफाट ङ्झनभाणण हङ्टने साभग्रीहरु 

– आफ्नो घय ियऩय ङ्झछभेक य 
सभङ्टदामभा प्रमोग हङ्टने 
ऩयम्ऩयागत  ङ्झसऩहरुको नाभ 
सोध्ने  

–  स्थानीम रुऩभा सम्बाङ्जित 
ऩेसा तथा यैथाने ऩेसाहरुको 
नाभ रेख्न रगाउने  

– त्मस्तै ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झधहरुको 
नाभ रेख्न रगाउने  

– स्थानीम रुऩभा गङ्चयने 
व्मिसामहरुरे ऩङ्टर् माउने 
पाइदाहरु फायेभा प्रश्न सोध्ने  

– स्थानीम ऺेत्रका कृङ्जष पभण, 
घयेरङ्ट उद्योग तथा हाट 
फजायहरुको स्थरगत भ्रभणभा 
देिेका कङ्ट याहरु ऩारैऩारो 
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–  स्थानीम रुऩभा गङ्चयने 
व्मिसामहरुरे ऩङ्टर् माउने 
पाइदाहरुको फायेभा 
फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रका कृङ्जष 
पभण, घयेरङ्ट उद्योग तथा 
हाट फजायहरुको 
साभान्म ङ्जिियण 
फताउन 

–  

हाट फजाय प्रङ्जिङ्झध तथा ऩेसा य 
व्मिसामहरु सूचीकयण गनण 
रगाइ ऩङ्चयमोजनाको रुऩभा ऩेि 
गनण रगाउने  

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम रुऩभा गङ्चयने 
व्मिसामहरुरे ऩङ्टर् माउने 
पाइदाहरुको फायेभा 
ङ्जिद्याथॉराई ङ्जटऩोट गनण 
रगाउने य बङ्झनङ्छदने  

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉहरुराई 
स्थानीम ऺेत्रका कृङ्जष पभण, 
घयेरङ्ट उद्योग तथा 
हाटफजायहरुको स्थरगत भ्रभण 
गयाइ त्मसको ङ्जटऩोट गयाउने 

सोध्ने 
– छोटा तथा िस्तङ्टगत प्रश्नहरु 

सोध्ने  

–  

७ स्थानीम ऩेसा 
य व्मिसाम 

– स्थानीम ङ्झसऩ य 
त्मसफाट उत्ऩाङ्छदत 
साभग्रीहरुको नाभ 
सङ्जहत त्मसको छोटो 
ङ्जिियण तमाय गनण   

– स्थानीम प्रङ्जिङ्झधहरुको 
ऩङ्जहचान गयी त्मसको 
छोटो ङ्जिियण तमाय 
गनण   

– स्थानीम ऩेसा तथा 

– स्थानीम ङ्झसऩ य 
त्मसफाट उत्ऩाङ्छदत 
साभग्री  

– स्थानीम प्रङ्जिङ्झधहरुको 
ऩङ्जहचान   

– स्थानीम ऩेसा तथा 
व्मिसाम  

– स्थानीम ङ्झसऩ, ऩेसा य 
प्रङ्जिङ्झधहरुको 
आिश्मकता य भहत्ि  

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम रुऩभा प्रमोग 
हङ्टने स्थानीम ऩयम्ऩयागत 
ङ्झसऩको ऩङ्चयबाषा य उत्ऩाङ्छदत 
िस्तङ्टहरुको नाभ सङ्जहत छोटो 
ङ्जिियण ङ्छदने 

– ङ्ञिऺकरे आफ्नो स्थानीम 
स्तयभा प्रमोग हङ्टने ऩयम्ऩयागत 
रुऩभा  प्रङ्जिङ्झधहरुको नाभ 
ङ्जटऩोट गनण रगाइ ऩारैऩारो 
बङ्ङ रगाउने । 

– स्थानीम ङ्झसऩ य त्मसफाट 
उत्ऩाङ्छदत साभग्रीहरुको नाभ 
सङ्जहत त्मसको छोटो ङ्जिियण 
तमाय गनण  रगाउन े

– स्थानीम प्रङ्जिङ्झधहरुको ऩङ्जहचान 
गयी त्मसको छोटो ङ्जिियण 
तमाय गनण रगाउन े

– स्थानीम ऩेसा तथा 
व्मिसामहरुको छोटो ङ्जिियण 
तमाय गनण रगाउन े
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व्मिसामहरुको छोटो 
ङ्जिियण तमाय गनण  

– स्थानीम ङ्झसऩ, ऩेसा य 
प्रङ्जिङ्झधहरुको 
आिश्मकता य भहत्ि 
फताउन  

– स्थानीम व्मिसामका 
ऺेत्रहरुको ङ्जिियण 
फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रका कृङ्जष 
पभण, घयेरङ्ट उद्योग तथा 
व्माऩाङ्चयक केन्िहरुरे 
ङ्छदएका भङ्टख्म सेिा तथा 
उत्ऩादनहरु फताउन  

– स्थानीम व्मिसामका 
ऺेत्र  

– स्थानीम ऺेत्रका कृङ्जष 
पभण, घयेरङ्ट उद्योग तथा 
व्माऩाङ्चयक केन्ि 
ङ्छदएका सेिा 

– स्थानीम स्तयभा देङ्ञिएका 
यैथाने ऩेसा तथा 
व्मिसामहरुको फायेभा 
जानकायी गयाइ ङ्जटऩोट गनण 
रगाउने  

– ङ्जिद्यारमभा यहेका स्थानीम 
ऩाठ्यक्रभ कामाणन्िमन 
प्रमोगिारा (Local Curriculum 

Implementation Lab - LCIL) 
िा  साना प्रदसणनी कऺ (Mini 

Exhibition Hall) भा  राङ्झग 
स्थानीम ङ्झसऩ य प्रङ्जिङ्झधसॉग 
सम्फङ्ञन्धत फस्तङ्टहरु देिाइ 
त्मससॉग सम्फङ्ञन्धत ऩङ्चयमोजना 
कामण गनण रगाउने  

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम व्मिसामका 
ऺेत्रहरु (कृङ्जष, व्माऩाय आङ्छद) 
को ङ्जिियण फताइङ्छदने   

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉहरुराई 
स्थानीम ऺेत्रका कृङ्जष पभण, 
घयेरङ्ट उद्योग तथा व्माऩाङ्चयक 
केन्िहरु भ्रभण गयाइ ती 
सॊस्थारे ङ्छदएका भङ्टख्म सेिा 
तथा उत्ऩादनहरु फताउदै 

– स्थानीम ङ्झसऩ, ऩेसा य 
प्रङ्जिङ्झधहरुको आिश्मकता य 
भहत्िको सूचीकयण गनण 
रगाउन े

– स्थानीम व्मिसामका 
ऺेत्रहरुको ङ्जिियण रेख्न 
रगाउन े

– स्थानीम ऺेत्रका कृङ्जष पभण, 
घयेरङ्ट उद्योग तथा व्माऩाङ्चयक 
केन्िहरुरे ङ्छदएका भङ्टख्म सेिा 
तथा उत्ऩादनहरुको सूची 
तमाय गनण रगाउन े

– राभा, छोटा तथा िस्तङ्टगत 
प्रश्नहरु सोध्ने  
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ङ्जटऩोट गनण रगाउन े
८ स्थानीम ऩेसा 

य व्मिसाम 

– स्थानीम रुऩभा यहेको 
ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩहरुको 
ऩङ्जहचान गयी त्मसको 
भहत्ि फताउन  

– स्थानीम रुऩभा यहेका 
ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झधहरुको 
नाभ रेिी त्मसको 
उऩमोङ्झगता फताउन  

– स्थानीम रुऩभा यहेका 
ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झधहरुको 
नाभ रेिी त्मसको 
सॊयऺणका उऩामहरु 
फताउन 

– स्थानीम ऩेसा तथा 
व्मिसामहरुको नाभ 
रेङ्ञि स्थानीम स्तयभा 
योजगायीको अिसय 
ऩङ्जहचान गनण   

– स्थानीम ऩेसा तथा 
व्मिसामहरुको नाभ 
रेिी स्थानीम स्तयभा 
योजगायीको अिसय 
सजृना गनण स्थानीम 

– स्थानीम रुऩभा यहेको 
ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩको 
भहत्ि 

– स्थानीम रुऩभा यहेका 
ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झधको 
उऩमोङ्झगता 

– स्थानीम रुऩभा यहेका 
ऩयम्ऩयागत 
प्रङ्जिङ्झधहरुको सॊयऺणका 
उऩामहरु  

– स्थानीम ऩेसा तथा 
व्मिसाम तथा 
योजगायीको अिसय  

– स्थानीम ऩेसा तथा 
व्मिसामहरु प्रिद्धणन 
गनण स्थानीम तहफाट 
गङ्चयएको प्रमास 

– स्थानीम रुऩभा 
सञ्चाङ्झरत कृङ्जष उद्योग 
तथा व्माऩाङ्चयक 
केन्िहरुरे बोगेका 
भङ्टख्म सभस्माहरु तथा 
त्मसको सभाधानका 

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम स्तयभा 
ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩहरुको नाभ 
सोधी त्मसको भहत्ि रेख्न 
रगाइ अगाङ्झड आइ बङ्ङ 
रगाउने  

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम स्तयका 
ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झधहरुको नाभ 
सूचीकयण गनण रगाइ त्मस्ता 
प्रङ्जिङ्झधहरुको उऩमोङ्झगता रेख्न 
रगाउने   

– स्थानीम रुऩभा यहेका 
ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झधहरुको नाभ 
रेङ्ञि त्मसको सॊयऺणका 
उऩामहरु फताइङ्छदने य त्मसको 
फायेभा छोटो ङ्जिियण रेख्न 
रगाउने  

– स्थानीम स्तयका यैथाने ऩेसा 
तथा व्मिसामहरुको नाभ बङ्ङ 
रगाइ स्थानीम ऺेत्रभा 
योजगायका ऩेसा व्मिसामहरुको 
सॊबािना िाये छरपर गयाउने  

– स्थानीम ऩाठ्यक्रभ 
प्रमोगिाराभा भ्रभण गयाइ 

– स्थानीम स्तयका ऩयम्ऩयागत 
ङ्झसऩद्धाया उत्ऩाङ्छदत 
साभग्रीहरुको नाभ य त्मसको 
भहत्ि सोध्ने  

– स्थानीम रुऩभा यहेका 
ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झधको 
उऩमोङ्झगता फाये सोध्ने  

– त्मस्तै स्थानीम स्तयका 
ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झधहरुको नाभ 
य त्मसको प्रमोग िाये बङ्ङ 
रगाउने  

– स्थानीम ऩेसा य व्मिसामको 
ङ्जिियण सोध्ने साथै स्थानीम   
स्तयको योजगायीको सॊबािना 
फाये सोध्ने  

– स्थानीम ऩेसा तथा 
व्मिसामहरु प्रिद्धणन गनण 
स्थानीम तहफाट गङ्चयएको 
प्रमासहरु फाये सोध्ने  

– स्थानीम रुऩभा सञ्चाङ्झरत कृङ्जष, 
उद्योग तथा व्माऩाङ्चयक 
केन्िहरुरे बोगेका भङ्टख्म 
सभस्माहरु तथा त्मसको 
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तहफाट गङ्चयएको 
प्रमासहरु फताउन  

– स्थानीम रुऩभा 
सञ्चाङ्झरत कृङ्जष उद्योग 
तथा व्माऩाङ्चयक 
केन्िहरुरे बोगेका 
भङ्टख्म सभस्माहरु तथा 
त्मसको सभाधानका 
उऩामहरु फताउन 

उऩाम त्मस्ता स्थानीम ङ्झसऩ य स्थानीम 
प्रङ्जिङ्झधको तपण फाट उत्ऩाङ्छदत 
साभग्री देिाइ सो फाये 
प्रमोगात्भक कामण गनण रगाउन े

– स्थानीम ऩेसा तथा 
व्मिसामहरुको नाभ रेिी 
स्थानीम स्तयभा योजगायीको 
अिसय सजृना गनण स्थानीम 
तहफाट गङ्चयएको प्रमासहरु 
फताउने य त्मसको ङ्जटऩोट गनण 
रगाउन े

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउदै 
स्थानीम रुऩभा सञ्चाङ्झरत कृङ्जष, 
उद्योग तथा व्माऩाङ्चयक 
केन्िहरुरे बोगेका भङ्टख्म 
सभस्माहरु तथा त्मसको 
सभाधानका उऩामहरु फताउॉदै 
रेख्न रगाउने  

सभाधानका उऩामहरु सोध्ने 
– छोटो िस्तङ्टगत तथा राभा 

िारका प्रश्न सोध्ने 

(ङ) प्राकृङ्झतक सम्ऩदा य िाताियण 

१ प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदा य 
िाताियण 

– आफ्नो घय, 
छयङ्झछभेकभा ऩाइने 
घयऩारङ्टिा जनाियहरुको 
नाभ बङ्ङ  

– जङ्गरी जनाियहरु ङ्ञचङ्ङ 

– आफ्नो घय, 
छयङ्झछभेकभा ऩाइने 
घयऩारङ्टिा जनािय 
(गाई, बैंसी, कङ्ट कङ्ट य, 

घोडा ...आङ्छद) 

– ङ्ञिऺकरे आफ्नो घय, 
छयङ्झछभेकभा ऩाइने घयऩारङ्टिा 
जनाियहरुको नाभ बङ्ङ 
रगाउन े

– ङ्ञिऺकरे जङ्गरी जनाियहरुको 

– आफ्नो घय, छयङ्झछभेकभा 
ऩाइने घयऩारङ्टिा जनाियहरुको 
नाभ सोध्ने 

– जङ्गरी जनाियहरु ङ्ञचङ्ङ य 
नाभ बङ्ङ रगाउन े
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य नाभ फताउन 

– आफ्नो घय ियऩय 
यहेका  
फोटङ्झफरुिाहरुको नाभ 
बङ्ङ  

– आफ्नो घयियऩय यहेका  
जडीफङ्टटीहरुको नाभ 
फताउन  

– जङ्गरी जनािय (फॉदेर, 

फाॉदय, नीर गाई, हङ्चयण 
... आङ्छद) 

– आफ्नो घयियऩय यहेका  
फोटङ्झफरुिा (सार, 

ङ्झससौ, ङ्जटक, कयभ ... 
आङ्छद) 

– आफ्नो घय ियऩय 
यहेका  जडीफङ्टटी 
(त ङ्टरसी, ङ्झतनेऩाती, 
आइङ्जटनझाय, ङ्झनभऩत्ती, 
हयो, फयो ...आङ्छद) 

ऩोस्टय देिाइ ङ्ञचङ्ङ य नाभ 
बङ्ङ रगाउने 

– ङ्ञिऺकरे घय ियऩय यहेका  
फोटङ्झफरुिाहरु देिाइ नाभ बङ्ङ 
रगाउने  

– ङ्ञिऺकरे घयियऩय यहेका  
जडीफङ्टटीहरु सॊकरन गयी 
ऩारैऩारो नाभ बङ्ङ रगाउने   

– आफ्नो घय ियऩय यहेका  
फोटङ्झफरुिाहरुको नाभ बङ्ङ 
रगाउने  

– आफ्नो घयियऩय यहेका  
जडीफङ्टटीहरुको नाभ बङ्ङ 
रगाउने  

– ङ्छठक फेङ्छठक छङ्टयाउने य 
जोडा ङ्झभराउने जस्ता प्रश्नहरु 
सोध्ने 

२ प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदा य 
िाताियण 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाइने 
जडीफङ्टटी जन्म 
ङ्झफरुिाहरु ऩाउने भङ्टख्म 
स्थान य ऩानीको 
स्रोतहरुको नाभ बङ्ङ 

– आफ्नो घय, 
छयङ्झछभेकभा ऩाइने 
घयऩारङ्टिा जनाियहरुको 
नाभ बङ्ङ  

– जङ्गरी जनाियहरु ङ्ञचङ्ङ 
य नाभ फताउन 

– आफ्नो घय ियऩय 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाइने 
जडीफङ्टटीजन्म 
ङ्झफरुिाहरु ऩाउने भङ्टख्म 
स्थान य ऩानीको स्रोत 

– आफ्नो घय, 
छयङ्झछभेकभा ऩाइने 
घयऩारङ्टिा जनािय 

– जङ्गरी जनािय 

– आफ्नो घय ियऩय 
यहेका  फोटङ्झफरुिा 

– आफ्नो घयियऩय यहेका  
जडीफङ्टटी  

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्यारम िङ्चयऩङ्चय 
ऩाइने जडीफङ्टटी देिाइ ङ्ञचनाउने  

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्यारम छेउछाउ 
यहेका ऩानीको स्रोतहरुको सूची 
फनाइ प्रस्तङ्टत गने य अिरोकन 
गयाउने  

– स्थानीम ठाउॉभा ऩाइने 
घयऩारङ्टिा य िन्मजन्तङ्टहरुको 
ङ्ञचत्र देिाइ छङ्टयाउन रगाउन े 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिङ्झबङ्ङ रुऩभा िेर 
िेलदा, ङ्जहॉडडङ्टर गदाण हङ्टनसक्ने 
सम्बाङ्जित िायीङ्चयक जोङ्ञिभका 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाइने 
जडीफङ्टटीजन्म ङ्झफरुिाहरु ऩाउने 
भङ्टख्म स्थान य ऩानीको 
स्रोतहरुको नाभ सोध्ने  

– आफ्नो घय, छयङ्झछभेकभा 
ऩाइने घयऩारङ्टिा जनाियहरुको 
नाभ सोध्ने 

– जङ्गरी जनाियहरु ङ्ञचङ्ङ य 
नाभ बङ्ङ रगाउन े

– आफ्नो घय ियऩय यहेका  
फोटङ्झफरुिाहरुको नाभ ङ्ञचङ्ङ य 
बङ्ङ रगाउने  
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यहेका  
फोटङ्झफरुिाहरुको नाभ 
बङ्ङ  

– आफ्नो घयियऩय यहेका  
जडीफङ्टटीहरुको नाभ 
फताउन  

– ङ्जिङ्झबङ्ङ रुऩभा िेर 
िेलदा, ङ्जहॉडडङ्टर गदाण 
िायीङ्चयक जोङ्ञिभका 
िस्तङ्टहरुको नाभ बङ्ङ  

– ङ्जिङ्झबङ्ङ रुऩभा िेर 
िेलदा, ङ्जहॉडडङ्टर गदाण 
िायीङ्चयक जोङ्ञिभका 
िस्तङ्टहरु (च ङ्टरेसी, 
िङ्टकङ्ट यी, चक्कङ्ट, कम्ऩास, 

ऩेङ्ञन्सर आङ्छद ) 

िस्तङ्टहरु ङ्ञचनाउने  – आफ्नो घयियऩय यहेका  
जडीफङ्टटीहरुको नाभ फताउन 
रगाउने   

– ङ्जिङ्झबङ्ङ रुऩभा िेर िेलदा, 
ङ्जहॉडडङ्टर गदाण िायीङ्चयक 
जोङ्ञिभका िस्तङ्टहरुको नाभ 
बङ्ङ रगाउने 

– ङ्छठक फेङ्छठक छङ्टयाउने य 
जोडा ङ्झभराउने जस्ता प्रश्नहरु 
सोध्ने 
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३ प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदा य 
िाताियण 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाइने 
जडीफङ्टटीहरुको 
िगॉकयण गनण 

– आफ्नो घय, 
छयङ्झछभेकभा ऩाइने 
घयऩारङ्टिा जनािय य 
जङ्गरी जनाियहरुको 
सूचीकयण गनण  

– आफ्नो घय, 
छयङ्झछभेकभा ऩाइने 
घयऩारङ्टिा जनािय य 
जङ्गरी जनाियहरुको 
पयक छङ्टयाउन  

– ङ्जिङ्झबङ्ङ रुऩभा िेर 
िेलदा, ङ्जहॉडडङ्टर गदाण 
हङ्टन सक्ने सम्बाङ्जित 
िायीङ्चयक जोङ्ञिभको 
नाभ फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाइने 
जडीफङ्टटीहरुको 
िगॉकयण  

– आफ्नो घय, 
छयङ्झछभेकभा ऩाइने 
घयऩारङ्टिा जनािय य 
जङ्गरी जनाियहरुको 
सूचीकयण  

– आफ्नो घय, 
छयङ्झछभेकभा ऩाइने 
घयऩारङ्टिा जनािय य 
जङ्गरी जनाियहरु  

– ङ्जिङ्झबङ्ङ रुऩभा िेर 
िेलदा, ङ्जहॉडडङ्टर गदाण 
हङ्टन सक्ने सम्बाङ्जित 
िायीङ्चयक जोङ्ञिभ 

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम ऺेत्रभा 
ऩाइने जडीफङ्टटीहरुको िगॉकयण 
गयी देिाउने य बङ्ङ रगाउने  

– ङ्ञिऺकरे घय, छयङ्झछभेकभा 
ऩाइने घयऩारङ्टिा जनािय य 
जङ्गरी जनाियहरुको नाभको 
सूचीकयण गयी ऩारैऩारो बङ्ङ 
रगाउने  

– ङ्ञिऺकरे चाटण प्रस्तङ्टत गदै  
घयऩारङ्टिा जनािय य जङ्गरी 
जनाियहरुको पयक छङ्टयाइ 
देिाउने  

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिङ्झबङ्ङ रुऩभा िेर 
िेलदा, ङ्जहॉडडङ्टर गदाण हङ्टन सक्ने 
सम्बाङ्जित िायीङ्चयक जोङ्ञिभको 
श्रव्मदृश्म साभग्री देिाइ 
ऩारैऩारो बङ्ङ रगाउने  

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाइने 
जडीफङ्टटीहरुको िगॉकयण गनण 
रगाउन े

– आफ्नो घय, छयङ्झछभेकभा 
ऩाइने घयऩारङ्टिा जनािय य 
जङ्गरी जनाियहरुको सूची 
तमाय गनण रगाउन े

– आफ्नो घय, छयङ्झछभेकभा 
ऩाइने घयऩारङ्टिा जनािय य 
जङ्गरी जनाियहरुको पयक 
बङ्ङ रगाउने  

– ङ्जिङ्झबङ्ङ रुऩभा िेर िेलदा, 
ङ्जहॉडडङ्टर गदाण हङ्टन सक्ने 
सम्बाङ्जित िायीङ्चयक जोङ्ञिभको 
नाभ सोध्ने 

– ङ्छठक फेङ्छठक छङ्टयाउने य 
जोडा ङ्झभराउने जस्ता प्रश्नहरु 
सोध्ने 

१६ 

४ प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदा य 
िाताियण 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको 
िासस्थान फाये  फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
फोटङ्झफरुिा, जङ्झडफङ्टटीको 
उऩमोगका तङ्चयकाहरु 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको 
सॊयऺणफाट हङ्टने पाइदा 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
फोटङ्झफरुिा, जङ्झडफङ्टटीको 
प्रमोगफाट हङ्टने पाइदा  

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम ऺेत्रभा 
ऩाउने जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको 
श्रव्मदृश्म साभग्री देिाउॉदै 
सॊयऺणफाट हङ्टने पाइदा फाये 
फताउने 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको 
सॊयऺणफाट हङ्टने पाइदा फाये 
सोध्ने 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
फोटङ्झफरुिा, जङ्झडफङ्टटीको 
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फताउन 

– स्थानीम प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदाहरुको नाभ 
ङ्जटऩोट गयी फताउन 

– स्थानीम रुऩभा 
देङ्ञिएका प्राकृङ्झतक 
प्रकोऩ य ङ्जिऩद्हरुको 
नाभ त्मसफाट हङ्टने ऺङ्झत 
सूचीकयण गनण  

– आपूरे दैङ्झनक जीिनभा 
तथा व्मिहायभा हङ्टने 
िायीङ्चयक जोङ्ञिभको 
ऩङ्जहचान  गयी त्मसको 
असयहरु सूचीकयण गनण 

– स्थानीम प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदा 

– स्थानीम रुऩभा 
देङ्ञिएका प्राकृङ्झतक 
प्रकोऩ य ङ्जिऩद् य  
ऺङ्झत  

– आपूरे दैङ्झनक जीिनभा 
तथा व्मिहायभा हङ्टने 
िायीङ्चयक जोङ्ञिभ य 
असयहरु  

फोटङ्झफरुिा, जङ्झडफङ्टटीहरु 
सॊकरन गयी देिाउॉदै त्मसको 
प्रमोगफाट हङ्टने पाइदा फताउने      

– स्थानीम प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदाहरुको नाभ फताउने 

– स्थानीम रुऩभा देङ्ञिएका 
प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य ङ्जिऩद्हरुको 
नाभ य त्मसफाट हङ्टने ऺङ्झतको 
श्रव्मदृश्म साभग्री प्रस्तङ्टत गदै 
त्मसको फायेभा फताउने 

– ङ्ञिऺकरे दैङ्झनक जीिनभा तथा 
व्मिहायभा हङ्टने िायीङ्चयक 
जोङ्ञिभको ऩङ्जहचान  गयी 
त्मसको असयहरु फाये फताउने 

प्रमोगफाट हङ्टने पाइदाहरुको 
सूचीकयण गनण रगाउने      

– स्थानीम प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदाहरुको नाभ ङ्जटऩोट गनण 
रगाउन े

– स्थानीम रुऩभा देङ्ञिएका 
प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य 
ङ्जिऩद्हरुको नाभ य त्मसफाट 
हङ्टने ऺङ्झतको ङ्जटऩोट गनण 
रगाउन े

– आपूरे दैङ्झनक जीिनभा तथा 
व्मिहायभा हङ्टने िायीङ्चयक 
जोङ्ञिभको ऩङ्जहचान  गयी 
त्मसको असयहरुफाये ङ्जटऩोट 
गनण रगाउने   

– ङ्छठक फेङ्छठक छङ्टयाउने, िारी 
ठाउॉ बने य जोडा ङ्झभराउने 
जस्ता प्रश्नहरु सोध्ने 

५ प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदा य 
िाताियण 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको 
सॊयऺणफाट हङ्टने पाइदा 
फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
फोटङ्झफरुिा, जङ्झडफङ्टटीको 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको 
सॊयऺणफाट हङ्टने पाइदा 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
फोटङ्झफरुिा, जङ्झडफङ्टटीको 
प्रमोगफाट हङ्टने पाइदा  

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम ऺेत्रभा 
ऩाउने जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको 
देिाउॉदै  

–  सॊयऺणफाट हङ्टने पाइदा फाये 
फताउने 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको 
सॊयऺणफाट हङ्टने पाइदा फाये 
सोध्ने 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
फोटङ्झफरुिा, जङ्झडफङ्टटीको 
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प्रमोगफाट हङ्टने पाइदा 
फताउन      

– स्थानीम प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदाहरुको छोटो 
ङ्जिियण फताउन 

– स्थानीम रुऩभा 
देङ्ञिएका प्राकृङ्झतक 
प्रकोऩ य ङ्जिऩद्हरुको 
नाभ य त्मसफाट हङ्टने 
ऺङ्झत फताउन 

– आपूरे दैङ्झनक जीिनभा 
तथा व्मिहायभा हङ्टने 
िायीङ्चयक जोङ्ञिभको 
ऩङ्जहचान  गयी त्मसको 
असयहरु फताउन 

– स्थानीम प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदा 

– स्थानीम रुऩभा 
देङ्ञिएका प्राकृङ्झतक 
प्रकोऩ य ङ्जिऩद् य  
ऺङ्झत  

– आपूरे दैङ्झनक जीिनभा 
तथा व्मिहायभा हङ्टन े
िायीङ्चयक जोङ्ञिभ य 
असयहरु  

फोटङ्झफरुिा, जङ्झडफङ्टटीहरु 
सॊकरन गयी देिाउॉदै त्मसको 
प्रमोगफाट हङ्टने पाइदा फताउने      

– स्थानीम प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदाहरुको नाभ फताउने 

– स्थानीम रुऩभा देङ्ञिएका 
प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य ङ्जिऩद्हरुको 
नाभ य त्मसफाट हङ्टने ऺङ्झतको 
श्रव्मदृश्म साभग्री प्रस्तङ्टत गदै 
त्मसको फायेभा फताउने 

– ङ्ञिऺकरे दैङ्झनक जीिनभा तथा 
व्मिहायभा हङ्टने िायीङ्चयक 
जोङ्ञिभको ऩङ्जहचान  गयी 
त्मसको असयहरु फाये फताउने 

प्रमोगफाट हङ्टने पाइदाहरुको 
सूचीकयण गनण रगाउने      

– स्थानीम प्राकृङ्झतक श्रव्मदृश्म 
साभग्री सम्ऩदाहरुको नाभ 
ङ्जटऩोट गनण रगाउन े

– स्थानीम रुऩभा देङ्ञिएका 
प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य 
ङ्जिऩद्हरुको नाभ य त्मसफाट 
हङ्टने ऺङ्झतको ङ्जटऩोट गनण 
रगाउन े

– आपूरे दैङ्झनक जीिनभा तथा 
व्मिहायभा हङ्टने िायीङ्चयक 
जोङ्ञिभको ऩङ्जहचान  गयी 
त्मसको असयहरुफाये ङ्जटऩोट 
गनण रगाउने   

– ङ्छठक फेङ्छठक छङ्टयाउने, िारी 
ठाउॉ बने य जोडा ङ्झभराउने 
जस्ता प्रश्नहरु सोध्ने 

६ प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदा य 
िाताियण 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको 
सॊयऺणका उऩामहरु 
फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
फोटङ्झफरुिा, जङ्झडफङ्टटीको 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको 
सॊयऺणका उऩामहरु  

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
फोटङ्झफरुिा, जङ्झडफङ्टटीको 
सॊयऺणका तङ्चयकाहरु 

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम ऺेत्रभा 
ऩाउने जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको 
श्रव्मदृश्म साभग्री देिाउॉदै 
सॊयऺणका उऩामहरु फताउन 

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम ऺेत्रभा 
ऩाउने फोटङ्झफरुिा, जङ्झडफङ्टटीको 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको 
सॊयऺणका उऩामहरु रेख्न 
रगाउन े

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
फोटङ्झफरुिा, जङ्झडफङ्टटीको 
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सॊयऺणका तङ्चयकाहरु 
फताउन 

– स्थानीम प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदाहरुको नाभ 
रेिी त्मसको छोटो 
ऩङ्चयचम ङ्छदन 

– स्थानीम रुऩभा 
देङ्ञिएका प्राकृङ्झतक तथा 
ङ्जिऩद्को नाभ रेिी 
त्मसको छोटो ङ्जिियण 
तमाय ऩानण 

– आपूरे दैङ्झनक 
जीिनिैरी माऩन गने 
क्रभभा बोगेका 
िायीङ्चयक जोङ्ञिभको 
अनङ्टबि ङ्जटऩोट गयी 
देिाउन 

– स्थानीम प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदाहरु  

– स्थानीम रुऩभा 
देङ्ञिएका प्राकृङ्झतक 
तथा  दैङ्झनक 
जीिनिैरी माऩन गने 
क्रभभा बोगेका 
िायीङ्चयक जोङ्ञिभहरु 

सॊयऺणका तङ्चयकाहरु चाटणद्वाया 
प्रस्तङ्टत गने 

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम ऺेत्रभा 
घटेका ङ्जिङ्झबङ्ङ प्राकृङ्झतक प्रकोऩ 
तथा ङ्जिऩङ्ञत्त (डङ्टफान, कटान, 
आगरागी, डढेरो) आङ्छदको 
पोटो तथा ङ्झबङ्झडमो प्रदिणन गयी 
ङ्जिषमिस्तङ्ट प्रि ऩाने  

– ङ्ञिऺकरे आफ्नो स्थानीम 
ऺेत्रभा प्राकृङ्झतक सम्ऩदाहरु 
(कानेऩोियी, बरङ्टिा ङ्झसभसाय, 
कारीकोिी, ..आङ्छद)को पोटो 
देिाएय त्मसको फायेभा छोटो 
ङ्जिियण प्रस्तङ्टत गने  

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉ स्िमॊराई 
आपूरे िेलदा, दैङ्झनक आित-

जाित गदाण, घयामसी काभभा 
सॊरग्न हङ्टॉदा हङ्टने िायीङ्चयक 
जोङ्ञिभहरु फाये अनङ्टबि व्मि 
गनण रगाउने, आफ्नो अनङ्टबि 
ऩङ्झन फताउने  

– ङ्जिद्याथॉराई आफ्नो ऺेत्रभा 
बएका प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य 
ङ्जिऩद्  फाये सभूह ङ्जिबाजन गयी 

सॊयऺणका तङ्चयकाहरु ङ्जटऩोट 
गनण रगाउन े

– आफ्नो स्थानीम ऺेत्रभा बएका 
प्राकृङ्झतक सम्ऩदाहरुको नाभ 
सोधी छोटो ङ्जिियण रेख्न 
रगाउने  

– आफ्नो स्थानीम ऺेत्रभा बएका 
घटेका प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य 
ङ्जिऩद् को फाये य त्मसरे 
भानिीम जीिनभा ऩायेको 
असय सोध्ने  

– आफ्नो दैङ्झनक जीिनभा 
बोगेका िायीङ्चयक 
जोङ्ञिभहरुको अनङ्टबि बङ्ङ 
रगाउने । 

– राभो, छोटो, ङ्छठक फेङ्छठक 
छङ्टयाउन,े िारी ठाउॉ बने य 
जोडा ङ्झभराउने जस्ता प्रश्नहरु 
सोध्ने 
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एक आऩसभा छरपर गनण 
रगाइ त्मसको ऩङ्चयमोजना 
कामणभा सहबागी गयाउने  

७ प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदा य 
िाताियण 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाइने 
जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको 
सॊयऺण नहङ्टॉदा देङ्ञिने 
सभस्माहरु फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाइने 
फोटङ्झफरुिा, 
जङ्झडफङ्टटीहरुको सॊयऺण 
गदाण हङ्टने आङ्झथणक 
राबहरु फताउन 

– स्थानीम प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदाहरुको नाभ 
सूचीकयण गयी त्मसको 
भहत्ि फताउन  

– प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा 
ङ्जिऩद् फाट हाम्रो 
जनजीिनभा ऩने असय 
फङ्टॉदागत रुऩभा फताउन 

– आफ्नो दैङ्झनक 
जीिनिैरी माऩन गने 
क्रभभा हङ्टने चोटऩटक 
तथा िायीङ्चयक 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाइने 
जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको 
सॊयऺण नहङ्टॉदा देङ्ञिने 
सभस्मा 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाइने 
फोटङ्झफरुिा, 
जङ्झडफङ्टटीहरुको सॊयऺण 
गदाण हङ्टने आङ्झथणक राब 

– स्थानीम प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदाहरुको नाभ 
सूचीकयण गयी त्मसको 
भहत्ि  

– प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा 
ङ्जिऩद् फाट हाम्रो 
जनजीिनभा ऩने असय 

– आफ्नो दैङ्झनक 
जीिनिैरी माऩन गने 
क्रभभा हङ्टने चोटऩटक 
तथा िायीङ्चयक 
जोङ्ञिभफाट हङ्टने 
भानङ्झसक असय  

– ङ्ञिऺकरे श्रव्मदृश्म साभग्री 
देिाउॉदै स्थानीम ऺेत्रभा ऩाइने 
जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको सॊयऺण 
नहङ्टॉदा देङ्ञिने सभस्माहरु 
फताउने 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाइने 
फोटङ्झफरुिा, जङ्झडफङ्टटीहरु 
सॊकरन गयी सॊयऺण गदाण हङ्टने 
आङ्झथणक राबहरु फताइङ्छदने  

– ङ्ञिऺकरे आफ्नो स्थानीम 
ऺेत्रका प्राकृङ्झतक सम्ऩदाहरुको 
नाभ प्रस्तङ्टत गने ससणती त्मस्ता 
सम्ऩदाहरुको भहत्ि फताउने  

– ङ्ञिऺकरे आफ्नो स्थानीम 
ऺेत्रभा बए घटेका प्राकृङ्झतक 
प्रकोऩको उदाहयण ङ्छदॉदै त्मसरे 
हाम्रो जनजीिनभा ऩायेको असय 
फताउने य ङ्जटऩोट गनण रगाउन े 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई आफ्नो 
दैङ्झनक जीिनमाऩनको क्रभभा 
हङ्टने ङ्जिङ्झबङ्ङ िायीङ्चयक जोङ्ञिभ य 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको 
सॊयऺण नहङ्टॉदा देङ्ञिने 
सभस्माहरु सोध्ने 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
फोटङ्झफरुिा, जङ्झडफङ्टटीहरुको 
सॊयऺण गदाण हङ्टने आङ्झथणक 
राबहरु रेख्न रगाउने 

– आफ्नो स्थानीम ऺेत्रभा बएका 
प्राकृङ्झतक सम्ऩदाको नाभ 
सोधी त्मसको भहत्ि बङ्ङ 
रगाउने  

– आफ्नो स्थानीम ऺेत्रभा बए 
घटेका प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य 
ङ्जिऩद् रे ऩायेको भानिीम असय 
बङ्ङ रगाउने 

– आपूरे दैङ्झनक जीिनमाऩनको 
क्रभभा बोगेका िायीङ्चयक 
चोटऩटक सॉगसॉगै त्मसरे 
ऩायेको भानङ्झसक असयको 
अनङ्टबि व्मि गनण रगाउने  
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जोङ्ञिभफाट हङ्टने 
भानङ्झसक असय फताउने  

त्मसफाट हङ्टने भानङ्झसक 
तनाि/जोङ्ञिभ फाये फताउने  

– स्थानीम ऺेत्रभा बएका घटेका 
प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा ङ्जिऩद् फाट 
बएको असय सभूह 
कामण/ऩङ्चयमोजना कामण गयाउने 
य ङ्जटऩोट गयेका कङ्ट याहरु 
अगाङ्झड आइ बङ्ङ रगाउने 

– िस्तङ्टगत तथा  राभा, छोटा 
िारका प्रश्नहरु सोध्ने  

८ प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदा य 
िाताियण 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको 
सॊयऺणका राङ्झग 
स्थानीम तहफाट बएका 
प्रमासहरु फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
फोटङ्झफरुिा, 
जङ्झडफङ्टटीहरुको सॊयऺण 
गनण सयोकायिाराहरुरे 
गयेका प्रमासहरु 
फताउन 

– स्थानीम प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदाहरुको नाभ साथ 
साथै त्मसको भहत्ि य 
सॊयऺणका उऩामहरु 
फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको 
सॊयऺणका राङ्झग 
स्थानीम तहफाट बएका 
प्रमास 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
फोटङ्झफरुिा, 
जङ्झडफङ्टटीहरुको सॊयऺण 
गनण सयोकायिाराहरुरे 
गयेका प्रमास 

– स्थानीम प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदाहरुको नाभ 
साथसाथै त्मसको 
भहत्ि य सॊयऺणका 
उऩाम 

– आफ्नो ऺेत्रभा बएका 

– ङ्ञिऺकरे चाटण प्रस्तङ्टत गदै 
स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको 
सॊयऺणका राङ्झग स्थानीम 
तहफाट बएका प्रमासहरु 
फताउने 

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम ऺेत्रभा 
ऩाउने फोटङ्झफरुिा, 
जङ्झडफङ्टटीहरुको सॊयऺण गनण 
सयोकायिाराहरुरे गयेका 
प्रमासहरु फाये फताउने 

– ङ्ञिऺकरे आफ्नो स्थानीम 
ऺेत्रभा बएका प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदाहरुको ङ्जिियण फताउॉदै 
त्मसको सॊयऺणको उऩामहरु 
ङ्जिद्याथॉ-ङ्जिद्याथॉङ्झफच छरपर 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
जीिजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गीको 
सॊयऺणका राङ्झग स्थानीम 
तहफाट बएका प्रमासहरु 
सोध्ने 

– स्थानीम ऺेत्रभा ऩाउने 
फोटङ्झफरुिा, जङ्झडफङ्टटीहरुको 
सॊयऺण गनण सयोकायिाराहरुरे 
गयेका प्रमासहरुफाये बङ्ङ य 
रेख्न रगाउन े

– आफ्नो स्थानीम ऺेत्रभा बएका 
प्राकृङ्झतक सम्ऩदाहरुको नाभ 
बङ्ङ रगाउॉदै त्मसको 
सॊयऺणका उऩामहरु बङ्ङ 
रगाउने  

– आफ्नो ऺेत्र ियऩय ङ्जिङ्झबङ्ङ 
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– आफ्नो ऺेत्रभा बएका य 
हङ्टन सक्ने सम्बाङ्जित 
प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य 
त्मसको ङ्जिऩद्  
व्मिस्थाऩन गने 
उऩामहरुसॉगै गङ्चयएका 
प्रमासहरु फताउन 

– आफ्नो दैङ्झनक 
जीिनमाऩनको क्रभभा 
हङ्टन सक्ने िायीङ्चयक 
जोङ्ञिभ य त्मसफाट हङ्टने 
भानङ्झसक असयको 
व्मिस्थाऩनको 
उऩामहरु फताउन 

य हङ्टन सक्ने सम्बाङ्जित 
प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य 
त्मसको ङ्जिऩद् को 
व्मिस्थाऩन गने उऩाम 
तथा प्रमास 

– आफ्नो दैङ्झनक 
जीिनमाऩनको क्रभभा 
हङ्टन सक्ने िायीङ्चयक 
जोङ्ञिभ य भानङ्झसक 
असयको व्मिस्थाऩनको 
उऩाम 

गयाउन े

– ङ्ञिऺकरे आफ्नो स्थानीम 
ऺेत्रभा बए घटेका प्राकृङ्झतक 
प्रकोऩ तथा ङ्जिऩत्तीरे ऩायेका 
भानिीम असय फताउॉदै 
त्मसफाट फच्ने िा ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩनका उऩामहरु 
फताउने  

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई दैङ्झनक 
ङ्जक्रमाकराऩफाट हङ्टन सक्ने 
िायीङ्चयक जोङ्ञिभ य त्मसको 
भानङ्झसक असय फताउॉदै 
त्मसको जोङ्ञिभ व्मिस्थाऩनका 
उऩामहरु फताउने छरपर 
गयाउने  

– प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩन कामण सम्फन्धी 
ऩङ्चयमोजना कामण गयाउने  

– जोङ्ञिभ व्मिस्थाऩन सम्फन्धी 
सभूह छरपर (Group 

Discussion) गयाउन े 

रुऩफाट हङ्टने प्राकृङ्झतक प्रकोऩ, 
ङ्जिऩद् फाट हङ्टने असय य त्मसको 
व्मिस्थाऩनका उऩामहरु सोध्ने  

– आफ्नो दैङ्झनक ङ्जक्रमाकराऩ य 
त्मसफाट हङ्टन सक्ने िायीङ्चयक 
जोङ्ञिभ य त्मसफाट हङ्टने असय 
बङ्ङ रगाउने य व्मिस्थाऩनका 
उऩामहरु सोध्ने  

– राभो, छोटो तथा िस्तङ्टगत 
प्रकायका प्रश्नहरु सोध्ने  

(च) ङ्ञिऺा य स्िास्थ्म 

१ ङ्ञिऺा य 
स्िास्थ्म 

– दैङ्झनक रुऩभा ङ्जिद्यारम 
जाने फानीको ङ्जिकास 

– दैङ्झनक रुऩभा ङ्जिद्यारम 
जाने फानीको ङ्जिकास 

– ङ्ञिऺकरे दैङ्झनक रुऩभा ङ्जिद्याथॉ 
ङ्जिद्यारम जाॉदै गयेको पोटो 

– दैङ्झनक रुऩभा ङ्जिद्यारम ङ्जकन 
जाने ? बनी सोध्ने  
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गनण 
– आफ्नो साथी सभूहसॉग 
घङ्टरङ्झभर हङ्टने असर 
फानीको ङ्जिकास गनण 

– ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सपा 
सङ्टग्घय हङ्टने फानीको 
ङ्जिकास गनण आिश्मक 
साभग्रीहरुको नाभ बङ्ङ 

– स्िच्छ, ताजा िानेकङ्ट या 
िाने फानीको ङ्जिकास 
गने त्मस्ता 
साभग्रीहरुको नाभ बङ्ङ  

– आपूराई डय राग्ने 
िस्तङ्टहरुको नाभ बङ्ङ 

– आफ्नो साथी सभूहसॉग 
घङ्टरङ्झभर हङ्टने असर 
फानीको ङ्जिकास 

– ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सपा 
सङ्टग्घय हङ्टने फानीको 
ङ्जिकास 

– स्िच्छ, ताजा िानेकङ्ट या 
िाने फानीको ङ्जिकास 

– आपूराई डय राग्ने 
फस्तङ्ट (ङ्जिङ्झबङ्ङ 
जनाियहरु, आॉङ्झधफेहेयी, 
चयाङ, फाढीऩङ्जहयो 
...आङ्छद) 

देिाउॉदै ङ्झनमङ्झभत ङ्झफद्यारम 
जानङ्टऩदणछ बङ्ङे फानीको ङ्जिकास 
गनण प्रोत्साङ्जहत गने  

– ङ्ञिऺकरे साथी सभूहसॉग 
घङ्टरङ्झभर हङ्टने असर फानीको 
ङ्जिकास गयाउन आऩसी 
फारभैत्री ङ्जक्रमाकराऩ गयाउने 

– ङ्ञिऺकरे श्रव्मदृश्म साभग्री 
देिाउॉदै ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सपा 
सङ्टग्घय हङ्टने फानीको ङ्जिकास 
गने ङ्जक्रमाकराऩ गयाउने य 
सयसपाईका साभग्रीहरु 
ङ्ञचनाउन े

– स्िच्छ, ताजा िानेकङ्ट या िाने 
फानीको ङ्जिकास गने त्मस्ता 
साभग्रीहरुको नाभ बङ्ङ 
रगाउन े

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई  डय 
राग्ने िस्तङ्टहरुको फायेभा बङ्ङ 
रगाउन े

– आफ्नो साथी सभूहसॉग 
घङ्टरङ्झभर हङ्टने असर फानीको 
ङ्जिकास हङ्टने तङ्चयका फताउन 
रगाउन े

– ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सपा सङ्टग्घय 
हङ्टने फानीको ङ्जिकास कसयी 
गनण सङ्जकन्छ बनी सोध्ने 

– स्िच्छ, ताजा िानेकङ्ट या िाने 
फानीको ङ्जिकास कसयी गनण 
सङ्जकन्छ बनी सोध्ने 

– आपूराई डय राग्ने 
िस्तङ्टहरुको नाभ बङ्ङ रगाउने 

– जोडा ङ्झभराउने, ङ्छठक य 
फेङ्छठक छङ्टयाउने जस्ता प्रश्न 
सोध्ने 

२ ङ्ञिऺा य 
स्िास्थ्म 

– दैङ्झनक रुऩभा ङ्जिद्यारम 
जाने फानीको ङ्जिकास 
गयाइ ङ्जिद्यारमराई 
एउटा ङ्झसक्ने थरो हो 

– ङ्जिद्यारम एउटा ङ्झसक्ने 
थरो  

– ऩढ्ने फानीको ङ्जिकास 

– सयसपाइका अङ्गको 

– ङ्ञिऺकरे ऩोस्टय देिाउॉदै 
दैङ्झनक रुऩभा ङ्जिद्यारम जाने 
फानीको ङ्जिकास गयाउन 
ङ्जिद्यारमराई एउटा ङ्झसक्ने 

– ङ्जिद्यारमभा के के कङ्ट या 
ङ्झसङ्जकन्छ बनी सोध्ने  

– आफ्नो साथी सभूहसॉग 
घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदा साथीहरुफाट के 
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बनी फताउन 

– आफ्नो साथी सभूहसॉग 
घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदै ऩढ्ने 
फानीको ङ्जिकास गयाउन 

– ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सपा 
सङ्टग्घय हङ्टने फानीको 
ङ्जिकास गनण सयसपाइ 
गने अङ्गहरुको नाभ 
फताउन 

– स्िच्छ, ताजा िानेकङ्ट या  
ऩाउने ठाउॉ फताउन 

– आपूराई डय राग्ने 
िस्तङ्टहरुको नाभसॉगै 
त्मस्ता  िस्तङ्टहरुको रुऩ 
फताउन 

नाभ 

– स्िच्छ, ताजा िानेकङ्ट या  
ऩाउने ठाउॉ  

– आपूराई डय राग्ने 
िस्तङ्टका रुऩ 

थरो हो बनी फताउने 
– ङ्ञिऺकरे साथी सभूहसॉग िेर 
िेराउदै घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदै ऩढ्ने 
फानीको ङ्जिकास सम्फन्धी 
ङ्जक्रमाकराऩ गयाउने 

– ङ्ञिऺकरे ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सपा 
सङ्टग्घय हङ्टने फानीको ङ्जिकास 
गनण सयसपाइ गने अङ्गहरुको 
नाभ फताउदै हातधङ्टने तङ्चयका 
ङ्झसकाउने य ऩारैऩारो धङ्टन 
रगाउन े

– ङ्ञिऺकरे चाटण प्रस्तङ्टत गदै 
स्िच्छ, ताजा िानेकङ्ट या  ऩाउने 
ठाउॉहरु फताउने 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई ऩारैऩारो 
अगाडी फोराइ आपूराई डय 
राग्ने िस्तङ्टहरुको नाभसॉगै डय 
राग्ने िस्तङ्टहरुको रुऩ फताउन 
रगाउन े

के कङ्ट या ङ्झसक्न सङ्जकन्छ सोध्ने 
– आफ्नो ियीयको सयसपाइ 

गने अङ्गहरुको नाभ सोध्ने 
– आफ्नो ियऩय यहेका स्िच्छ, 

ताजा िानेकङ्ट या  ऩाउने ठाउॉ 
सोध्ने 

– आपूराई डय राग्ने 
िस्तङ्टहरुको नाभसॉगै डय राग्ने 
िस्तङ्टहरुको रुऩ हाउबाउसङ्जहत 
बङ्ङ रगाउने  

– जोडा ङ्झभराउने, ङ्छठक य 
फेङ्छठक छङ्टयाउने जस्ता प्रश्न 
सोध्ने 

३ ङ्ञिऺा य 
स्िास्थ्म 

– आपूरे ऩढ्ने 
ङ्जिद्यारमको फायेभा 
छोटो ङ्जिियण बङ्ङ 

– ङ्जिद्यारमभा अध्ममन 
गने ङ्झसरङ्झसराभा 

– आफ्नो ङ्जिद्यारम 

– ऩढ्ने फानीको ङ्जिकास  

– ऩढ्ने य सपासङ्टग्घय 
हङ्टने फानीको ङ्झफकास 

– स्िच्छ य सपा 

– आपूरे ऩढ्ने ङ्जिद्यारमको 
फायेभा छोटो ङ्जिियण बङ्ङ 
रगाउन े

– ङ्जिद्यारमभा अध्ममन गने 
ङ्झसरङ्झसराभा आपूराई आफ्नो 

– आपूरे ऩढ्ने ङ्जिद्यारमको 
फायेभा छोटो ङ्जिियण सोध्ने 

– ङ्जिद्यारमभा अध्ममन गने 
ङ्झसरङ्झसराभा आपूराई आफ्नो 
साथी सभूहसॉग घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदै 

१६ 
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आपूराई साथी 
सभूहसॉग घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदै 
ऩढ्ने फानीको ङ्जिकास 
गयाउन 

– ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सपा 
सङ्टग्घय हङ्टने फानीको 
ङ्जिकास गनण घय तथा 
ङ्जिद्यारम सपा हङ्टन ङ्ट 
ऩदणछ बङ्ङे धायणा 
िताउन 

– स्िस्थ यहन, स्िच्छ य 
सपा िानेकङ्ट या िानङ्ट 
ऩछण बनी फताउन  

– आपूराई डय राग्ने 
िस्तङ्टहरुको नाभसॉगै 
त्मसरे ऩायेको असय 
फताउन   

िानेकङ्ट या  

– आपूराई डय राग्ने 
िस्तङ्ट य त्मसरे ऩायेको 
असय   

साथी सभूहसॉग घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदै 
ऩढ्ने फानीको ङ्जिकास गयाउन े

– ङ्ञिऺकरे ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सपा 
सङ्टग्घय हङ्टने फानीको ङ्जिकास 
गनण घय तथा ङ्जिद्यारम सपा 
हङ्टन ङ्ट ऩदणछ बनी जानकायी ङ्छदने 
य बङ्ङ रगाउन े

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई स्िास्थ्म 
यहन स्िच्छ य सपा िानेकङ्ट या 
िानङ्टऩछण बनी फताइङ्छदने  

– ङ्ञिऺकरे डय राग्ने 
िस्तङ्टहरुको नाभसॉगै त्मसरे 
ऩानण सक्ने असय फाये फताउने 
य बङ्ङ रगाउन े

ऩढ्ने फानीको ङ्जिकास 
सम्फन्धी प्रश्न सोध्ने 

– ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सपा सङ्टग्घय 
हङ्टने फानीको ङ्जिकास गनण घय 
तथा ङ्जिद्यारम ङ्जकन सपा हङ्टन ङ्ट 
ऩदणछ बनी सोध्ने  

– स्िास्थ्म यहन  कस्तो 
िानेकङ्ट या िानङ्टऩदणछ बनी 
सोध्ने  

– आपूराई डय राग्ने 
िस्तङ्टहरुको नाभसॉगै त्मसरे 
ऩायेको असय फाये सोध्ने 

– िारी ठाउॉ, जोडा ङ्झभराउने, 
ङ्छठक य फेङ्छठक जस्ता उत्तय 
बङ्ङ य रेख्न रगाउने  

४ ङ्ञिऺा य 
स्िास्थ्म 

– साभङ्टदाङ्जमक य सॊस्थागत 
ङ्जिद्यारमङ्झफच ङ्झबङ्ङता 
फताउन 

– ङ्जिद्यारमभा आपूरे 
ऩढ्ने ङ्जिषमिस्तङ्टहरु य 
त्मसफाट प्राप्त हङ्टन 
सक्ने साभान्म ऻान 

– साभङ्टदाङ्जमक य सॊस्थागत 
ङ्जिद्यारमङ्झफच ङ्झबङ्ङता 

– ङ्जिद्यारमभा आपूरे 
ऩढ्ने ङ्जिषमिस्तङ्टहरु य 
त्मसफाट प्राप्त हङ्टन 
सक्ने साभान्म ऻान  

– व्मङ्ञिगत तथा 

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउॉदै 
साभङ्टदाङ्जमक य सॊस्थागत 
ङ्जिद्यारमङ्झफच ङ्झबङ्ङता फताउने 

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउॉदै 
ङ्जिद्यारमभा आपूरे ऩढ्ने 
ङ्जिषमिस्तङ्टहरु य त्मसफाट प्राप्त 
हङ्टन सक्ने साभान्म ऻान 

– साभङ्टदाङ्जमक य सॊस्थागत 
ङ्जिद्यारमङ्झफच ङ्झबङ्ङता बङ्ङ य 
रेख्न रगाउन े

– ङ्जिद्यारमभा आपूरे ऩढ्ने 
ङ्जिषमिस्तङ्टहरुको फायेभा बङ्ङ य 
रेख्न रगाउन े

– व्मङ्ञिगत तथा घयामसी 

१३ 



 

89 
 

फताउन 

– व्मङ्ञिगत तथा घयामसी 
सयसपाइको भहत्ि 
फताउन 

– स्िच्छ य सपा 
िानेकङ्ट या िाॉदा हङ्टने 
पाइदाहरु फताउन  

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण 
ङ्जिद्यारमको अिधायणा 
ङ्छदन  

घयामसी सयसपाइको 
भहत्ि 

– स्िच्छ य सपा 
िानेकङ्ट या िाॉदा हङ्टने 
पाइदा 

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण 
ङ्जिद्यारमको अिधायणा 

फताउने 
– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउॉदै 
व्मङ्ञिगत तथा घयामसी 
सयसपाइको भहत्ि फताउॉदै 
बङ्ङ रगाउने 

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउॉदै स्िच्छ 
य सपा िानेकङ्ट या िाॉदा हङ्टने 
पाइदाहरु फताउने  

– ङ्ञिऺकरे श्रव्मदृश्म साभग्री 
देिाउॉदै बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण 
ङ्जिद्यारमको अिधायणा ङ्छदने  

सयसपाइको भहत्िको फायेभा 
सोध्ने 

– स्िच्छ य सपा िानेकङ्ट या िाॉदा 
हङ्टने पाइदाहरु ऩारैऩारो बङ्ङ 
रगाउन े

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण 
ङ्जिद्यारमको फायेभा बङ्ङ 
रगाउन े

– िारी ठाउॉ, जोडा ङ्झभराउने 
ङ्छठक य फेङ्छठक  प्रश्नहरु सोङ्झध 
उत्तय बङ्ङ य रेख्न रगाउने  

५ ङ्ञिऺा य 
स्िास्थ्म 

– ङ्जिद्यारमका तहगत 
प्रकायहरु य आफ्नो 
ङ्जिद्यारम िङ्चयऩङ्चयका 
ङ्जिद्यारमहरुको नाभ 
फताउन 

– ऩढाइफाट हङ्टने 
व्मिहाङ्चयक पाइदाहरु 
फताउन 

– घय य ङ्जिद्यारमको 
सयसपाइको भहत्ि 
फताउन 

– ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ 
ऩत्र ङ्ट  िानेकङ्ट या (Junk 

– ङ्जिद्यारमका तहगत 
प्रकायहरु 

– ऩढाइफाट हङ्टने 
व्मिहाङ्चयक पाइदा 

– घय य ङ्जिद्यारमको 
सयसपाइको भहत्ि 

– ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ 
ऩत्र ङ्ट  िानेकङ्ट या (Junk 

Food) (चाउचाउ, 

आरङ्टङ्ञचप्स, कङ्ट यभङ्टये, 

चटऩटे, ऩानीऩङ्टयी, ङ्ञचसो 
ऩेम ऩदाथण ...आङ्छद) 

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण 

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउॉदै 
ङ्जिद्यारमका तहगत प्रकायहरु 
य आफ्नो ङ्जिद्यारम िङ्चयऩङ्चयका 
ङ्जिद्यारमहरुको नाभ फताउने य 
बङ्ङ रगाउने  

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई 
ऩढाइफाट हङ्टने व्मिहाङ्चयक 
पाइदाहरु फताइङ्छदने य बङ्ङ 
रगाउन े

– ङ्ञिऺकरे घय य ङ्जिद्यारमको 
सयसपाइको भहत्ि ङ्जकन छ 
बनी ङ्जिद्याथॉहरुराई ऩारैऩारो 
सोध्ने 

– ङ्जिद्यारमका तहगत प्रकायहरु 
य आफ्नो ङ्जिद्यारम िङ्चयऩङ्चयका 
ङ्जिद्यारमहरुको नाभ बङ्ङ य 
रेख्न रगाउन े

– ङ्जिद्याथॉराई ऩढाइफाट हङ्टने 
व्मिहाङ्चयक पाइदाहरु बङ्ङ य 
रेख्न रगाउन े

– घय य ङ्जिद्यारमको सयसपाइ 
ङ्जकन गनङ्टणऩछण बनी सोध्ने 

– ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ ऩत्र ङ्ट  
िानेकङ्ट या (Junk Food) के के 
हङ्टन ्बनी सोध्ने 

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण 
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Food) को धायणा 
फताउन 

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण 
ङ्जिद्यारमको भहत्ि 
फताउन 

–  

ङ्जिद्यारमको भहत्ि – ङ्ञिऺकरे ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ 
ऩत्र ङ्ट  िानेकङ्ट या (Junk Food) 
जस्तै् चाउचाउ, कङ्ट यभङ्टये,  ङ्ञचप्स, 

तमायी अचाय आङ्छद,  देिाउॉदै 
ती िानेकङ्ट याहरुरे ऩाने 
असयहरुफाये फताउॉदै बङ्ङ य 
रेख्न रगाउने 

– ङ्ञिऺकरे बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण 
ङ्जिद्यारमको भहत्ि ङ्जकन छ 
बनी फताउने  

ङ्जिद्यारमको भहत्ि सोध्ने 
– िारी ठाउॉ, जोडा ङ्झभराउने 

ङ्छठक य फेङ्छठक प्रश्नहरु सोङ्झध 
उत्तय बङ्ङ य रेख्न रगाउने  

६ ङ्ञिऺा य 
स्िास्थ्म 

– ङ्जिद्यारमफाट प्राप्त हङ्टने 
साधायण सैद्धाङ्ञन्तक 
ऻानराई व्मिहाङ्चयक 
सीऩसॉग जोड्ने 
उदाहयण फताउन 

– ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ 
ऩत्र ङ्ट  िानेकङ्ट या (Junk 

Food) का फेपाइदाहरु 
फताउन 

– घय य ङ्जिद्यारमफाट 
ङ्झनस्कने पोहोयभैराराई 
कङ्ट ङ्जहने य नकङ्ट ङ्जहने 
प्रकृङ्झतको आधायभा 
छङ्टयाउने 

– ङ्जिद्यारमफाट प्राप्त हङ्टने 
साधायण सैद्धाङ्ञन्तक 
ऻानराई व्मिहाङ्चयक 
रुऩान्तयण 

– ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ 
ऩत्र ङ्ट  िानेकङ्ट या (Junk 

Food) फाट हङ्टने 
फेपाइदा 

– कङ्ट ङ्जहने य नकङ्ट ङ्जहने 
पोहोय 

– ङ्झनमङ्झभत िोऩ य 
स्थानीम िोऩ केन्ि 

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण 
ङ्जिद्यारम नहङ्टॉदा 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्यारमफाट प्राप्त 
हङ्टने साधायण सैद्धाङ्ञन्तक 
ऻानराई व्मिहाङ्चयक ङ्झसऩसॉग 
जोड्ने उदाहयण ङ्छददले फताउने  

– ङ्ञिऺकरे ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ 
ऩत्र ङ्ट  िानेकङ्ट या (Junk Food) 
हरुको ङ्ञचत्र देिाउदै त्मसका 
फेपाइदाहरु फताउने 

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउदै घय य 
ङ्जिद्यारमफाट ङ्झनस्कने 
पोहोयभैराराई कङ्ट ङ्जहने य 
नकङ्ट ङ्जहने ऩङ्जहचान गयी 
छङ्टयाउन ङ्झसकाउने 

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउदै 

– ङ्जिद्यारमफाट प्राप्त हङ्टने साधायण 
सैद्धाङ्ञन्तक ऻानराई 
व्मिहाङ्चयक ङ्झसऩसॉग जोड्ने 
उदाहयण रेख्न रगाउने 

– ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ ऩ त्र ङ्ट  
िानेकङ्ट या (Junk Food) को 
फेपाइदाहरुको सूची तमाय 
गनण रगाउन े

– घय य ङ्जिद्यारमफाट ङ्झनस्कने 
पोहोयभैराराई कङ्ट ङ्जहने य 
नकङ्ट ङ्जहने अगर अगर सूची 
तमाय गनण रगाउने  

– ङ्झनमङ्झभत िोऩहरु य नङ्ञजकै 
यहेको िोऩ केन्िहरुको नाभ 
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– ङ्झनमङ्झभत िोऩको 
साभान्म ऩङ्चयचम ङ्छददले 
स्थानीम तहभा यहेका 
िोऩ केन्िहरुको नाभ 
बङ्ङ  

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण 
ङ्जिद्यारम नहङ्टॉदा 
ङ्जिद्याथॉभा ऩने भानङ्झसक 
प्रबाि फताउन 

– हङ्चयत ङ्जिद्यारमको 
अिधायणा ङ्छददले हङ्चयत 
ङ्जिद्यारमको 
आिश्मकता फताउन 

ङ्जिद्याथॉभा ऩने 
भानङ्झसक प्रबाि 

– हङ्चयत ङ्जिद्यारमको 
अिधायणा य त्मसको 
आिश्मकता 

ङ्झनमङ्झभत िोऩको साभान्म 
ऩङ्चयचम य स्थानीम तहभा 
यहेका िोऩ केन्िहरुको नाभ 
बङ्झनङ्छदने य बङ्ङ रगाउन े

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउदै 
बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण ङ्जिद्यारम 
नहङ्टॉदा ङ्जिद्याथॉभा ऩने भानङ्झसक 
प्रबाि फाये फताउदै रेख्न 
रगाउन े

– हङ्चयत ङ्जिद्यारमको अिधायणा य 
आिश्मकता फाये फताउदै रेख्न 
रगाउने  

सोध्ने 
– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण ङ्जिद्यारम 

नहङ्टॉदा ङ्जिद्याथॉभा ऩने भानङ्झसक 
प्रबाि सोध्ने 

– हङ्चयत ङ्जिद्यारमको आिश्मकता 
सोध्ने 

– राभो, छोटो, िारी ठाउॉ, 
जोडा ङ्झभराउने य ङ्छठक फेङ्छठक 
प्रश्नहरु सोङ्झध उत्तय बङ्ङ य 
रेख्न रगाउन े

७ ङ्ञिऺा य 
स्िास्थ्म 

– तत्कार योजगाय तथा 
व्मिसाम गनण छोटो 
अिङ्झधको ताङ्झरभको 
आिश्मकता य स्थानीम 
तहभा सञ्चाङ्झरत ताङ्झरभ 
कामणक्रभहरुको नाभ 
फताउन  

– ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ 
ऩत्र ङ्ट  िानेकङ्ट या (Junk 

Food) का फेपाइदाहरु 
फङ्टझी स्िस्थ िानेकङ्ट या 

– तत्कार योजगाय तथा 
व्मिसाम गनण छोटो 
अिङ्झधको ताङ्झरभको 
आिश्मकता य स्थानीम 
तहभा सञ्चाङ्झरत ताङ्झरभ 
कामणक्रभ 

– ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ 
ऩत्र ङ्ट  िानेकङ्ट या (Junk 

Food) का फेपाइदाहरु 
फङ्टझी स्िस्थ िानेकङ्ट या 
िाने फानीको ङ्जिकास 

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउदै 
तत्कार योजगाय तथा व्मिसाम 
गनण छोटो अिङ्झधको ताङ्झरभको 
आिश्मकता य स्थानीम तहभा 
सञ्चाङ्झरत ताङ्झरभ 
कामणक्रभहरुको नाभ फताउने  

– ङ्ञिऺकरे ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ 
ऩत्र ङ्ट  िानेकङ्ट या (Junk Food) 
का फेपाइदाहरु फङ्टझाइ स्िस्थ 
िानेकङ्ट या िाने फानीको ङ्जिकास 
गनङ्टणऩछण बनी फताउन े

– तत्कार योजगाय तथा 
व्मिसाम गनण छोटो अिङ्झधको 
ताङ्झरभको आिश्मकता य 
स्थानीम तहभा सञ्चाङ्झरत 
ताङ्झरभ कामणक्रभहरुको नाभ 
रेख्न रगाउन े

– ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ ऩत्र ङ्ट  
िानेकङ्ट या (Junk Food) का 
फेपाइदाहरु के के हङ्टन बनी 
सोध्ने 

– घय य ङ्जिद्यारमफाट ङ्झनस्कने 
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िाने फानीको ङ्जिकास 
गयाउन 

– घय य ङ्जिद्यारमफाट 
ङ्झनस्कने पोहोय 
भैराराई कङ्ट ङ्जहने य 
नकङ्ट ङ्जहने प्रकृङ्झतको 
आधायभा छङ्टयाई 
सम्फङ्ञन्धत स्थान 
व्मिस्थाऩन गनण 

– ङ्झनमङ्झभत िोऩको 
साभान्म ऩङ्चयचम ङ्छददले 
स्थानीम तहभा यहेका 
िोऩ केन्िहरुको नाभ 
य ती केन्िफाट ऩाइने 
सेिाहरु फताउन  

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण 
ङ्जिद्यारम फनाउन 
ङ्ञिऺक, ङ्जिद्याथॉ य 
अङ्झबबािकरे गने 
बङू्झभका फताउन 

– हङ्चयत ङ्जिद्यारम फनाउन 
ङ्ञिऺक, अङ्झबबािक य 
ङ्जिद्याथॉरे िेलने बङू्झभका 
फताउन 

– घय य ङ्जिद्यारमफाट 
ङ्झनस्कने पोहोयभैराराई 
कङ्ट ङ्जहने य नकङ्ट ङ्जहने 
प्रकृङ्झतको आधायभा 
छङ्टयाई सम्फङ्ञन्धत 
स्थान व्मिस्थाऩन 

– ङ्झनमङ्झभत िोऩको 
साभान्म ऩङ्चयचम ङ्छददले 
स्थानीम तहभा यहेका 
िोऩ केन्िहरुको नाभ 
य ती केन्िफाट ऩाइने 
सेिा 

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण 
ङ्जिद्यारम फनाउन 
ङ्ञिऺक, ङ्जिद्याथॉ य 
अङ्झबबािकरे गने 
बङू्झभका 

– हङ्चयत ङ्जिद्यारम फनाउन 
ङ्ञिऺक, अङ्झबबािक य 
ङ्जिद्याथॉरे िेलने 
बङू्झभका 

– ङ्जिद्याथॉहरुराई घय य 
ङ्जिद्यारमफाट ङ्झनस्कने 
पोहोयभैराराई कङ्ट ङ्जहने य 
नकङ्ट ङ्जहने प्रकृङ्झतको आधायभा 
छङ्टयाई तोङ्जकएको यङको 
बाडोभा  व्मिस्थाऩन गनण 
ङ्झसकाउने 

– ङ्ञिऺकरे ङ्झनमङ्झभत िोऩ 
केन्िको साभान्म ऩङ्चयचम ङ्छददले 
स्थानीम तहभा यहेका िोऩ 
केन्िहरुको नाभ य ती 
केन्िफाट ऩाइने सेिाहरु फाये 
फताउने 

– ङ्ञिऺकरे बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण 
ङ्जिद्यारम फनाउन ङ्ञिऺक, 
ङ्जिद्याथॉ य अङ्झबबािकरे गने 
बङू्झभकाको फायेभा छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट 
रुऩभा बङ्ङ य रेख्न रगाउने 

– ङ्ञिऺकरे हङ्चयत ङ्जिद्यारम 
फनाउन ङ्ञिऺक, अङ्झबबािक य 
ङ्जिद्याथॉरे के के बङू्झभका 
िेलनङ्टऩदणछ बनी फताइङ्छदने 

पोहोयभैराराई कङ्ट ङ्जहने य 
नकङ्ट ङ्जहने प्रकृङ्झतको आधायभा 
छङ्टयाई कसयी सम्फङ्ञन्धत 
स्थान व्मिस्थाऩन गनण 
सङ्जकन्छ सोध्ने 

– िोऩको ऩङ्चयचम ङ्छददले स्थानीम 
तहभा यहेका िोऩ केन्िहरुको 
नाभ य ती केन्िफाट ऩाइने 
सेिाहरु फाये सोध्ने  

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण ङ्जिद्यारम 
फनाउन ङ्ञिऺक, ङ्जिद्याथॉ य 
अङ्झबबािकरे िेलने अरग 
अरग बङू्झभका रेख्न रगाउने 

– हङ्चयत ङ्जिद्यारम फनाउन 
ङ्ञिऺक, अङ्झबबािक य 
ङ्जिद्याथॉरे िेलने अरग अरग 
बङू्झभका रेख्न रगाउने 

– हयेक ङ्छदनको ङ्झसकाइ 
ङ्जक्रमाकराऩको अन्त्मभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमका छोटो प्रश्न 
सोध्ने, बङ्ङ रगाउने, रेख्न 
रगाउन,े ऩङ्चयमोजना कामण गनण 
ङ्छदने जस्ता ङ्जिङ्झधहरु अऩनाएय 
भूलमाङ्कन गने 
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८ ङ्ञिऺा य 
स्िास्थ्म 

– भाध्मङ्झभक तहभा 
अध्ममन गने ऐङ्ञच्छक 
ङ्जिषम य प्राङ्जिङ्झधक 
धायका ङ्जिषमहरुको 
ऺेत्र फताउन 

– ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ 
ऩत्र ङ्ट  िानेकङ्ट या (Junk 

Food) को प्रमोग योक्न 
स्थानीम स्तयभा 
गङ्चयएका प्रमासहरु 
फताउन 

– घय य ङ्जिद्यारमफाट 
ङ्झनस्कने पोहोयभैराराई 
कङ्ट ङ्जहने य नकङ्ट ङ्जहने 
प्रकृङ्झतको आधायभा 
छङ्टयाउने अभ्मासभा 
सहबागी गयाउन 

– पोहोयभैरा 
व्मिस्थाऩनका राङ्झग 
स्थानीमस्तयफाट 
गङ्चयएका प्रमासहरु 
फताउन 

– स्थानीम रुऩभा देङ्ञिने 
सॊक्रङ्झभत योगहरुको 

– भाध्मङ्झभक तहभा 
अध्ममन गने ऐङ्ञच्छक 
य प्राङ्जिङ्झधक धायका 
ङ्जिषम 

– ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ 
ऩत्र ङ्ट  िानेकङ्ट या (Junk 

Food) को प्रमोग 
योक्न स्थानीमस्तयभा 
गङ्चयएका प्रमास 

– कङ्ट ङ्जहने य नकङ्ट ङ्जहने 
पोहोय छङ्टयाउन य 
व्मिस्थाऩन 

– स्थानीम रुऩभा देङ्ञिने 
सॊक्रङ्झभत योगहरुको 
ऩङ्जहचान य फच्ने उऩाम 

– आकङ्ञस्भक स्िास्थ्म 
सभस्मा य साभान्म 
उऩचायका ङ्जिङ्झध 

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण 
ङ्जिद्यारम फनाउन 
स्थानीमस्तयफाट 
गङ्चयएका प्रमास 

– हङ्चयत ङ्जिद्यारम फनाउन 
स्थानीमस्तयफाट 

– ङ्ञिऺकरे चाटणको सहामतारे 
भाध्मङ्झभक तहभा अध्ममन गने 
ऐङ्ञच्छक ङ्जिषम य प्राङ्जिङ्झधक 
धायका ङ्जिषमहरुको ऺेत्र 
फताउने 

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउदै 
ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ ऩत्र ङ्ट  
िानेकङ्ट या (Junk Food) को 
प्रमोग योक्न स्थानीम स्तयभा 
गङ्चयएका प्रमासहरु फताउने 

– घय य ङ्जिद्यारमफाट ङ्झनस्कने 
पोहोयभैराराई कङ्ट ङ्जहने य 
नकङ्ट ङ्जहने प्रकृङ्झतको आधायभा 
छङ्टयाउन ऩारैऩारो रगाउने 

– पोहोय व्मिस्थाऩनका राङ्झग 
स्थानीमस्तयफाट गङ्चयएका 
प्रमासहरु फताउने 

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउदै 
स्थानीम रुऩभा देङ्ञिने सॊक्रङ्झभत 
योगहरुको ऩङ्जहचान गनण 
रगाउने य त्मसफाट फच्न े
उऩामहरु फताउने 

– ङ्ञिऺकरे आकङ्ञस्भक स्िास्थ्म 
सभस्मा य साभान्म उऩचायका 

– भाध्मङ्झभक तहभा अध्ममन गने 
ऐङ्ञच्छक ङ्जिषम य प्राङ्जिङ्झधक 
धायका ङ्जिषमहरुको ऺेत्र बङ्ङ 
य रेख्न रगाउन े

– ङ्झभसािटमङ्टि अस्िस्थ ऩत्र ङ्ट  
िानेकङ्ट या (Junk Food) को 
प्रमोग योक्न स्थानीमस्तयभा 
गङ्चयएका प्रमासहरुफाये 
छरपर गयाइ फङ्टॉदागत ङ्जटऩोट 
गनण रगाउन े

– घय य ङ्जिद्यारमफाट ङ्झनस्कने 
पोहोयभैराराई कङ्ट ङ्जहने य 
नकङ्ट ङ्जहने प्रकृङ्झतको आधायभा 
छङ्टयाउने अभ्मासभा सहबागी 
गयाउने य ङ्ञिऺकरे 
अिरोकन गने 

– पोहोयभैरा व्मिस्थाऩनका 
राङ्झग स्थानीमस्तयफाट 
गङ्चयएका प्रमासहरु बङ्ङ य रेख्न 
रगाउन े

– स्थानीम रुऩभा देङ्ञिने 
सॊक्रङ्झभत योगहरुको ऩङ्जहचान 
गयी त्मसफाट फच्ने उऩामहरु 
बङ्ङ य रेख्न रगाउने 
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ऩङ्जहचान गयी त्मसफाट 
फच्ने उऩामहरु फताउन 

– आकङ्ञस्भक स्िास्थ्म 
सभस्मा य साभान्म 
उऩचायका ङ्जिङ्झधहरु 
फताउन 

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण 
ङ्जिद्यारम फनाउन 
स्थानीमस्तयफाट 
गङ्चयएका प्रमासहरु 
फताउन 

– हङ्चयत ङ्जिद्यारम फनाउन 
स्थानीम स्तयफाट 
गङ्चयएका प्रमासहरु 
फताउन 

गङ्चयएका प्रमास ङ्जिङ्झधहरु फताउने 
– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण ङ्जिद्यारम 
फनाउन स्थानीमस्तयफाट 
गङ्चयएका प्रमासहरु फताउने 

– हङ्चयत ङ्जिद्यारम फनाउन 
स्थानीमस्तयफाट गङ्चयएका 
प्रमासहरु फताउने 

– आकङ्ञस्भक स्िास्थ्म सभस्मा य 
साभान्म उऩचायका ङ्जिङ्झधहरु 
बङ्ङ य रेख्न रगाउने 

– बमयङ्जहत िाङ्ञन्तऩूणण ङ्जिद्यारम 
फनाउन स्थानीमस्तयफाट 
गङ्चयएका प्रमासहरु फाये 
छरपर गयाइ फङ्टॉदा ङ्जटऩोट 
गनण रगाउन े

– हङ्चयत ङ्जिद्यारम फनाउन 
स्थानीमस्तयफाट गङ्चयएका 
प्रमासहरु फाये छरपर गयाइ 
फङ्टॉदा ङ्जटऩोट गनण रगाउन े

– हयेक ङ्छदनको ङ्झसकाइ 
ङ्जक्रमाकराऩको अन्त्मभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमका छोटो प्रश्न 
सोध्ने, बङ्ङ रगाउने, रेख्न 
रगाउन,े ऩङ्चयमोजना कामण गनण 
ङ्छदने जस्ता अनेकौँ ङ्जिङ्झधहरु 
अऩनाएय भूलमाङ्कन गने  

(छ) स्थानीम गाउॉऩाङ्झरका य नागङ्चयक कतणव्म 

१  – आफ्नो गाउॉऩाङ्झरकाको 
नाभ फताउन 

– आपू फसेको िडा 
नम्फय फताउन 

– आफ्नो गाउॉऩाङ्झरकाको 
नाभ 

– आपू फसेको िडा 
नम्फय 

– ङ्ञिऺकरे आफ्नो 
गाउॉऩाङ्झरकाको नक्िा देिाउदै 
नाभ फताउने 

– आपू फसेको िडा नम्फय 

– आफ्नो गाउॉऩाङ्झरकाको नाभ 
बङ्ङ रगाउने 

– आपू फसेको िडा नम्फय 
फताउन रगाउन े
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– आफ्नो देिको नाभ 
फताउन 

– आपू फसेको देिको 
नागङ्चयक बएको फताउन  

– आफ्नो देिको नाभ 

– आपू फसेको देिको 
नागङ्चयक 

फताउने 
– ङ्ञिऺकरे नक्िा देिाउदै 
आफ्नो देिको नाभ फताउने 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई आपू 
फसेको देिको नागङ्चयक बएको 
फताउने 

– आफ्नो देिको नाभ फताउन 
रगाउन े

– ङ्जिद्याथॉराई आपू कङ्ट न देिको 
नागङ्चयक हो सोध्ने  

– जोडा ङ्झभराउने, ङ्छठक य 
फेङ्छठक छङ्टयाउने जस्ता प्रश्न 
सोध्ने 

२  – आफ्नो गाउॉऩाङ्झरकाको 
कामाणरम यहेको 
ठाउॉको नाभ फताउन 

– आपू फसेको िडाको 
कामाणरम यहेको 
ठाउॉको नाभ फताउन 

– आपू फसेको िडाको 
िडाध्मऺको नाभ 
फताउन 

– आफ्नो टोर ियऩय 
यहेको साभाङ्ञजक तथा 
याजनैङ्झतक प्रङ्झतङ्जष्ठत 
व्मङ्ञित्िको नाभ 
फताउन 

– आफ्नो गाउॉऩाङ्झरकाको 
कामाणरम यहेको ठाउॉ 

– आपू फसेको िडाको 
कामाणरम यहेको ठाउॉ 

– आपू फसेको िडाको 
िडाध्मऺ 

– आफ्नो टोर ियऩय 
यहेको साभाङ्ञजक तथा 
याजनैङ्झतक प्रङ्झतङ्जष्ठत 
व्मङ्ञित्ि 

– ङ्ञिऺकरे नक्िा देिाउदै 
आफ्नो गाउॉऩाङ्झरकाको 
कामाणरम यहेको ठाउॉको नाभ 
फताउने 

– ङ्ञिऺकरे नक्िा देिाउदै आपू 
फसेको िडाको कामाणरम यहेको 
ठाउॉको नाभ फताउने य बङ्ङ 
रगाउन े

– आपू फसेको िडाको 
िडाध्मऺको नाभ फताइङ्छदने य 
बङ्ङ रगाउने 

– आफ्नो टोर ियऩय यहेको 
साभाङ्ञजक तथा याजनैङ्झतक 
प्रङ्झतङ्जष्ठत व्मङ्ञित्िको नाभ 
ङ्जिद्याथॉहरुराई िोजी गनण 
रगाइ कऺा कोठाभा प्रस्तङ्टत 
गनण रगाउन े

– आफ्नो गाउॉऩाङ्झरकाको 
कामाणरम यहेको ठाउॉको नाभ 
बङ्ङ रगाउने 

– आपू फसेको िडाको कामाणरम 
यहेको ठाउॉको नाभ बङ्ङ 
रगाउन े

– आपू फसेको िडाको 
िडाध्मऺको नाभ बङ्ङ रगाउने 

– आफ्नो टोर ियऩय यहेको 
साभाङ्ञजक तथा याजनैङ्झतक 
प्रङ्झतङ्जष्ठत व्मङ्ञित्िको नाभ 
घयभा सोधिोज गयी कऺाभा 
प्रस्तङ्टत गनण रगाउन े

– जोडा ङ्झभराउने, ङ्छठक य 
फेङ्छठक छङ्टयाउने जस्ता प्रश्न 
सोध्ने 
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३  – आपू फसेको िडाको 
िडा सदस्महरुको 
सङ्खख्मा य नाभ फताउन 

– ङ्झछभेकी िडा नम्फय य 
िडाध्मऺहरुको नाभ 
फताउन 

– आफ्नो टोर ियऩय 
यहेको साभाङ्ञजक तथा 
याजनैङ्झतक प्रङ्झतङ्जष्ठत 
व्मङ्ञित्िरे गयेका 
मोगदानको नाभ 
फताउन 

– आपू ऩङ्झन साभाङ्ञजक 
तथा याजनैङ्झतक प्रङ्झतङ्जष्ठत 
नागङ्चयक हङ्टने फताउन 

– आपू फसेको िडाको 
िडा सदस्म सङ्खख्मा य 
नाभ  

– ङ्झछभेकी िडा नम्फय य 
िडाध्मऺको नाभ  

– आफ्नो टोर ियऩय 
यहेको साभाङ्ञजक तथा 
याजनैङ्झतक प्रङ्झतङ्जष्ठत 
व्मङ्ञित्िरे गयेका 
मोगदान 

– आफ्नो कतणव्म  

– ङ्ञिऺकरे िडाको नक्सा 
देिाउॉदै आपू फसेको िडाको 
िडा सदस्महरुको सङ्खख्मा य 
नाभ फताउने 

– ङ्ञिऺकरे ङ्झछभेकी िडा नम्फय 
य िडाध्मऺहरुको नाभ फताउने 

– ङ्ञिऺकरे ऩोस्टय, चाटण देिाउॉदै  
टोर ियऩय यहेको साभाङ्ञजक 
तथा याजनैङ्झतक प्रङ्झतङ्जष्ठत 
व्मङ्ञित्िरे गयेका मोगदानको 
फायेभा आफ्ना अङ्झबबािकराई 
सोधी बङ्ङ रगाउने 

– आपू ऩङ्झन साभाङ्ञजक तथा 
याजनैङ्झतक प्रङ्झतङ्जष्ठत नागङ्चयक 
फङ्ङङ्ट ऩछण बङ्ङे धायणाको 
ङ्जिकास गयाउने  

– आपू फसेको िडाको िडा 
सदस्महरुको सङ्खख्मा य नाभ 
बङ्ङ रगाउने  

– ङ्झछभेकी िडा नम्फय य 
िडाध्मऺहरुको नाभ फताउन 

– आफ्नो टोर ियऩय यहेको 
साभाङ्ञजक तथा याजनैङ्झतक 
प्रङ्झतङ्जष्ठत व्मङ्ञित्िरे गयेका 
मोगदानको फायेभा 
अङ्झबबािकराई सोधी लमाएका 
कङ्ट याहरुको छरपर गयाइ 
ङ्जटऩोट गनण रगाउने  

– आपू ऩङ्झन साभाङ्ञजक तथा 
याजनैङ्झतक प्रङ्झतङ्जष्ठत नागङ्चयक 
हङ्टन के गनङ्टण ऩदणछ बनी सोध्ने 

– जोडा ङ्झभराउने, ङ्छठक य 
फेङ्छठक छङ्टयाउने जस्ता प्रश्न 
सोध्ने 
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४  – आफ्नो ङ्झछभेकी 
ऩाङ्झरकाहरुको नाभ 
फताउन 

– िडाभा यहेका 
सािणजाङ्झनक सेिा 
प्रदामक कामाणरमको 
नाभ फताउन 

– नागङ्चयक अङ्झधकाय 
सॉगसॉगै आपूरे गने 
कतणव्महरु फताउन 

– िाङ्जपक ङ्झनमभको 
अिधायणा फताउन 

– आफ्नो ङ्झछभेकी 
ऩाङ्झरका 

– िडाभा यहेका 
सािणजाङ्झनक सेिा 
प्रदामक कामाणरम 

– नागङ्चयक अङ्झधकाय य  
कतणव्म 

– िाङ्जपक ङ्झनमभ 

– ङ्ञिऺकरे भोयङ ङ्ञजलराको 
नक्सा देिाउॉदै आफ्ना ङ्झछभेकी 
ऩाङ्झरकाहरुको नाभ बङ्ङ य 
रेख्न रगाउने 

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउॉदै िडाभा 
यहेका सािणजाङ्झनक सेिा 
प्रदामक कामाणरमको नाभ 
फताउने 

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउॉदै 
नागङ्चयक अङ्झधकाय सॉगसॉगै 
आपूरे गने कतणव्महरु फताउने 
य रेख्न रगाउन े

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउॉदै 
िाङ्जपक ङ्झनमभको अिधायणा 
ङ्छदने 

– आफ्नो ङ्झछभेकी ऩाङ्झरकाहरुको 
नाभ सोध्ने 

– िडाभा यहेका सािणजाङ्झनक सेिा 
प्रदामक कामाणरमको नाभ 
सोध्ने 

– नागङ्चयक अङ्झधकाय सॉगसॉगै 
आपूरे गने कतणव्महरुको 
सूची फनाउन रगाउन े  

– िाङ्जपक ङ्झनमभको फायेभा बङ्ङ 
य रेख्न रगाउने  

– जोडा ङ्झभराउने, िारी ठाउॉ 
बने,  ङ्छठक य फेङ्छठक 
छङ्टयाउने जस्ता प्रश्न सोध्ने  

१७ 

५  – िडा सङ्झभङ्झत गठन 
प्रङ्जक्रमा फताउन 

– िडा कामाणरमहरुरे 
ङ्छदने भङ्टख्म सेिाहरु 
फताउन 

– सभाज य 
स्थानीमस्तयको 
ङ्जिकासको राङ्झग 
नागङ्चयकरे गने कामणहरु 

– िडा सङ्झभङ्झत गठन 
प्रङ्जक्रमा 

– िडा कामाणरमका सेिा 
– सभाज य 

स्थानीमस्तयको 
ङ्जिकासको राङ्झग 
नागङ्चयकरे गने कामण  

– िाङ्जपक ङ्ञचन्ह य ङ्झनमभ 

–  ङ्ञिऺकरे ङ्झनिाणचनफाट िडा 
सङ्झभङ्झत गठन हङ्टने प्रङ्जक्रमा 
फताउने 

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउॉदै िडा 
कामाणरमहरुरे ङ्छदने भङ्टख्म 
सेिाहरु  फताउने 

– ङ्ञिऺकरे सभाज य 
स्थानीमस्तयको ङ्जिकासको 
राङ्झग नागङ्चयकरे गने कामणहरु 

– िडा सङ्झभङ्झत गठन प्रङ्जक्रमाफाये 
सोध्ने 

– िडा कामाणरमहरुरे ङ्छदने भङ्टख्म 
सेिाहरु रेख्न रगाइ ऩारैऩारो 
बङ्ङ रगाउने 

– सभाज य स्थानीमस्तयको 
ङ्जिकासको राङ्झग नागङ्चयकरे 
गनङ्टण ऩने कामणहरुको सूची 
फनाउन रगाउन े
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फताउन 

– िाङ्जपक ङ्ञचन्ह य 
ङ्झनमभहरु फताउन 

फताइङ्छदने 
– ङ्ञिऺकरे िाङ्जपक  ङ्ञचन्ह य 
ङ्झनमभहरुको चाटण देिाउॉदै  
जानकायी गयाउने 

– िाङ्जपक ङ्ञचन्हहरुको फायेभा 
सोध्ने 

– िारी ठाउॉ, जोडा ङ्झभराउने 
ङ्छठक य फेङ्छठक प्रश्नहरु सोङ्झध 
उत्तय बङ्ङ य रेख्न रगाउने  

६  – स्थानीम गाउॉ 
कामणऩाङ्झरकाको गठन 
प्रङ्जक्रमा फताउन 

– स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकाको 
काभ, कतणव्म य 
अङ्झधकाय फताउन  

– स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकारे 
ङ्छदने सेिा फताउन  

– स्थानीम रुऩभा फसोफास 
गने नागङ्चयकको भङ्टख्म 
कतणव्म फताउन 

– िाङ्जपक ङ्झनमभको 
भहत्ि फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रका प्रभङ्टि 
व्मङ्ञित्िहरु (ङ्जिगत य 
ितणभान) ङ्ञचङ्ङ 

– गाउॉ कामणऩाङ्झरकाको 
गठन प्रङ्जक्रमा 

– गाउॉऩाङ्झरकाको काभ, 
कतणव्म य अङ्झधकाय  

– गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्छदने 
सेिा  

– नागङ्चयक कतणव्म  

– िाङ्जपक ङ्झनमभको 
भहत्ि  

– स्थानीम ऺेत्रका प्रभङ्टि 
व्मङ्ञित्ि (ङ्जिगत य 
ितणभान) 

– ङ्ञिऺकरे गाउॉऩाङ्झरकाको चाटण 
देिाउॉदै प्रत्मेक िडाफाट 
सदस्महरुको रुऩभा कसयी 
ङ्झनिाणङ्ञचत बएय गाउॉ 
कामणऩाङ्झरकाको गठन हङ्टन्छ 
बनी फताउने  

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम सयकाय 
सॊचारन ऐन, २०७४ भा 
बएको व्मिस्था फभोङ्ञजभको 
चाटण देिाइ गाउॉऩाङ्झरकाको 
काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय 
फताउने 

– ङ्ञिऺकरे सम्बि बए स्थानीम 
िडा कामाणरम िा 
गाउॉऩाङ्झरकाको कामाणरमको 
भ्रभण गयाउने य  प्रिाह गने 
सेिाफाये ङ्जटऩोट गयाउने  

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम रुऩभा 
फसोफास गने नागङ्चयकको भङ्टख्म 

– स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकाको गठन 
प्रङ्जक्रमा फाये सोध्ने  

– स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकाको काभ, 
कतणव्म य अङ्झधकायको सूची 
फनाउन रगाउने  

– स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्छदने 
सेिाहरुको ङ्जटऩोट गयी 
ऩारैऩारो बङ्ङ प्रस्तङ्टत गनण 
रगाउन े

– स्थानीम रुऩभा फसोफास गने 
नागङ्चयकको भङ्टख्म कतणव्म 
सोध्ने 

– िाङ्जपक ङ्झनमभको भहत्ि फाये 
सोध्ने 

– ङ्जिद्याथॉरे आ- आफ्नो ऺेत्रको 
स्थानीम ऺेत्रका प्रभङ्टि 
व्मङ्ञित्िहरु (ङ्जिगत य 
ितणभान) फायेभा अङ्झबबािकसॉग 
सोधी लमाएका कङ्ट याराई 
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कतणव्म फताइङ्छदने 
– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउॉदै 
िाङ्जपक ङ्झनमभको भहत्ि 
फताउने 

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम ऺेत्रका 
प्रभङ्टि व्मङ्ञित्िहरु (ङ्जिगत य 
ितणभान)को फायेभा आ- आफ्नो 
ऺेत्रका अङ्झबबािकसॉग फङ्टझ्न 
रगाइ ङ्जटऩोट गयाउनङ्टका साथै 
कऺाभा प्रस्तङ्टत गनण  रगाउन े 

ङ्जटऩोट गयी ऩषृ्ठऩोषण गङ्चयङ्छदने    

– हयेक ङ्छदनको ङ्झसकाइ 
ङ्जक्रमाकराऩको अन्त्मभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमका छोटो प्रश्न 
सोध्ने, बङ्ङ रगाउने, रेख्न 
रगाउन,े ऩङ्चयमोजना कामण गनण 
ङ्छदने जस्ता ङ्जिङ्झधहरु अऩनाएय 
भूलमाङ्कन गने  

७  – गाउॉसबाको गठन 
प्रङ्जक्रमा फताउन 

– गाउॉसबाको 
आिश्मकता य मसरे 
गने भङ्टख्म काभ फताउन 

– स्थानीम रुऩभा ङ्जििेष 
मोगदान ऩङ्टर् माउने 
व्मङ्ञित्िहरुको ऩङ्चयचम 
ङ्छदने तथा छोटो ङ्जिियण 
फताउन 

– असर नागङ्चयक बएको 
कायणरे सािणजङ्झनक 
सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण गने 
कङ्ट या फताउन 

– गाउॉसबाको गठन 
प्रङ्जक्रमा 

– गाउॉसबाको 
आिश्मकता य काभ  

– स्थानीम रुऩभा ङ्जििेष 
मोगदान ऩङ्टर् माउने 
व्मङ्ञित्िहरुको ऩङ्चयचम 

– सािणजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको 
सॊयऺण  

– िाङ्जपक ङ्झनमभ ऩारना 
नगदाण हङ्टन सक्ने 
सम्बाङ्जित दङ्टघणटना 

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउदै 
गाउॉसबाको गठन प्रङ्जक्रमा 
फताउने 

– ङ्ञिऺकरे गाउॉसबाको 
आिश्मकता य मसरे गने 
भङ्टख्म काभहरु फताउने 

– आ- आफ्नो स्थानीम ऺेत्रभा 
ङ्जििेष मोगदान ऩङ्टर् माउने 
व्मङ्ञित्िहरुको ऩङ्चयचम ङ्छदने 
तथा छोटो ङ्जिियण फताउने 

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउॉदै एउटा  
असर नागङ्चयकरे सािणजङ्झनक 
सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण  गनङ्टण ऩदणछ 
बङ्ङे कङ्ट या फताउने 

– गाउॉसबाको गठन प्रङ्जक्रमा फाये 
सोध्ने 

– गाउॉसबाको आिश्मकता य 
मसरे गने भङ्टख्म काभ फताउन 
रगाउन े

– आ- आफ्नो स्थानीम ठाउॉभा 
ङ्जििेष मोगदान ऩङ्टर् माउने कङ्ट नै 
एक व्मङ्ञिको फायेभा 
अङ्झबबािकराई सोधी प्रङ्झतिेदन 
रेख्न रगाउने  

– असर नागङ्चयक बएको 
कायणरे सािणजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको 
सॊयऺण ङ्जकन गनङ्टण ऩछण बनी 
सोध्ने  
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– िाङ्जपक ङ्झनमभ ऩारना 
नगदाण हङ्टन सक्ने 
सम्बाङ्जित दङ्टघणटनाहरु 
फताउन 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिङ्झबङ्ङ दङ्टघणटनासॉग 
सम्फङ्ञन्धत चाटण देिाउॉदै 
िाङ्जपक ङ्झनमभ ऩारना नगदाण 
हङ्टन सक्ने सम्बाङ्जित दङ्टघणटनाहरु 
फाये फताउने 

– िाङ्जपक ङ्झनमभ ऩारना नगदाण 
हङ्टन सक्ने सम्बाङ्जित 
दङ्टघणटनाहरुको फायेभा बङ्ङ रेख्न 
रगाउन े

– हयेक ङ्छदनको ङ्झसकाइ 
ङ्जक्रमाकराऩको अन्त्मभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमका छोटो प्रश्न 
सोध्ने, बङ्ङ रगाउने, रेख्न 
रगाउन,े ऩङ्चयमोजना कामण गनण 
ङ्छदने जस्ता ङ्जिङ्झधहरु अऩनाएय 
भूलमाङ्कन गने 

८  – स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकारे 
गने ङ्जिकासका 
मोजनाहरु फताउन 

– स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकाको 
नीङ्झत तथा कामणक्रभहरु 
फताउन  

– स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकाको 
बौगोङ्झरक तथा 
जनसङ्खख्मा फाये छोटो 
ङ्जिियण फताउन 

– गाउॉऩाङ्झरकाको िडा 
ङ्जिबाङ्ञजत नक्सा फनाइ 
बनण 

– ङ्जिकासका मोजनाहरु 

– स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकाको 
नीङ्झत तथा कामणक्रभ 

– स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकाको 
बौगोङ्झरक तथा 
जनसङ्खख्मा 

– गाउॉऩाङ्झरकाको नक्सा 
– कामाणरम तथा 

सङ्घ/सॊस्थाहरुभा हङ्टन 
सक्ने फेरुजङ्ट य 
भ्रिचायको अिधायणा 

– स्थानीम ऺेत्रका प्रभङ्टि 
व्मङ्ञित्िहरु (ङ्जिगत य 

– ङ्ञिऺकरे चाटणको आधायभा  
गाउॉऩाङ्झरकारे गने ङ्जिकासका 
मोजनाहरु फताउने 

– ङ्ञिऺकरे गाउॉ सबाफाट 
प्रभाङ्ञणत गयेका नीङ्झत तथा 
कामणक्रभहरुको चाटण देिाउॉदै  
फताउने 

– ङ्ञिऺकरे केन्िीम तथ्माङ्क 
ङ्जिबाग (CBS) रे प्रकाङ्ञित 
गयेको चाटणको आधायभा 
गाउॉऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक तथा 
जनसङ्खख्माफाये  छोटो ङ्जिियण 
फताउने 

– स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकारे गने 
ङ्जिकासका मोजनाहरुको ङ्जटऩोट 
गनण रगाउन े

– स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकाको नीङ्झत 
तथा कामणक्रभहरु सोध्ने   

– स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकाको 
बौगोङ्झरक तथा जनसङ्खख्मा 
फाये  सोध्ने 

– गाउॉऩाङ्झरकाको िडा ङ्जिबाङ्ञजत 
नक्सा फनाउन रगाउन े

– कामाणरम तथा 
सङ्घ/सॊस्थाहरुभा के कस्ता 
फेरुजङ्टहरु  य भ्रिचाय हङ्टन 
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– कामाणरम तथा सङ्घ/ 
सॊस्थाहरुभा हङ्टने फेरुजङ्ट 
य भ्रिचायको अिधायणा 
फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रका प्रभङ्टि 
व्मङ्ञित्िहरु (ङ्जिगत य 
ितणभान) को मोगदान 
फताउन 

ितणभान) को मोगदान 
(िड्गनायामण याजिॊिी, 
सापीरार ङ्झधभार, 

प्रभेप्रसाद ऩयाजङ्टरी, 
कािीनाथ दाहार 
...आङ्छद) 

– ङ्ञिऺकरे गाउॉऩाङ्झरकाको िडा 
ङ्जिबाङ्ञजत नक्सा दिाउदै नक्सा 
फनाउने कामण ङ्झसकाउने 
(Tracing तथा िगण ङ्जिङ्झधफाट) 

– ङ्ञिऺकरे कामाणरम तथा 
सङ्घ/सॊस्थाहरुभा हङ्टन सक्ने  
फेरुजङ्ट य भ्रिचायको प्रकृङ्झतको 
अिधायणा फताउने 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई स्थानीम 
ऺेत्रका प्रभङ्टि व्मङ्ञित्िहरु 
(ङ्जिगत य ितणभान) को 
मोगदानको ङ्जिषमभा फङ्टझ्नका 
राङ्झग गाउॉका अग्रज 
व्मङ्ञि,ऩङ्चयिायका भाङ्झनसहरु 
फङ्टझ्न रगाइ उनीहरुको फायेभा 
ङ्जटऩोट गयी प्रस्तङ्टत गनण 
रगाउने य ऩषृ्ठऩोषण गङ्चयङ्छदने  

सक्छन ्ङ्जटऩोट गनण रगाउन े

– स्थानीम ऺेत्रका प्रभङ्टि 
व्मङ्ञित्िहरु (ङ्जिगत य 
ितणभान) को मोगदानफाये 
स्थानीम सभङ्टदामभा फङ्टझी 
प्रङ्झतिेदन प्रस्तङ्टत गनण रगाउने  

– हयेक ङ्छदनको ङ्झसकाइ 
ङ्जक्रमाकराऩको अन्त्मभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमका छोटो प्रश्न 
सोध्ने, बङ्ङ रगाउने, रेख्न 
रगाउन,े ऩङ्चयमोजना कामण गनण 
ङ्छदने जस्ता ङ्जिङ्झधहरु अऩनाएय 
भूलमाङ्कन गने 

(ज) िेरकङ्ट द य स्थानीम सङ्घ/सॊस्था 
१ िेरकङ्ट द य 

स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्था 

– आपूराई भनऩने 
िेरको नाभ बङ्ङ 

– आपूराई भनऩने 
िेरभा सहबागी हङ्टन 

– आफ्नो ङ्जिद्यारमभा 
बएको फार क्रफको 

– आपूराई भनऩने िेर 
(टोऩी रङ्टकाइ, 
आसऩास, चकरेट 
दौड,  च ङ्टङ्गी……आङ्छद) 

– िेरभा सहबाङ्झगता 
– आफ्नो ङ्जिद्यारमको 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई ऩारैऩारो 
आपूराई भनऩने िेरको नाभ 
बङ्ङ रगाउने 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई 
उनीहरुराई भनऩने िेरभा 
सहबाङ्झगता गयाउने य आपूरे 

– ङ्जिद्याथॉराई भनऩने िेरको 
नाभ बङ्ङ रगाउन े

– ङ्जिङ्झबङ्ङ िेरभा आपू ऩङ्झन 
सहबागी बइ िेर िेराउने  

– आफ्नो ङ्जिद्यारमभा बएको 
फार क्रफको नाभ बङ्ङ 
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नाभ फताउन 

– आफ्नो घय ियऩय 
यहेको सङ्घ/सॊस्थाको 
नाभ फताउन 

फार क्रफ 

– अन्म सङ्घ/सॊस्था 
अिरोकन गने  

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्यारमभा बएको 
फार क्रफको नाभ फताउने 

– ङ्ञिऺकरे िङ्चयऩङ्चय यहेका ङ्जिङ्झबङ्ङ 
सङ्घ/सॊस्थाहरु दिाउॉदै नाभ 
फताउने 

रगाउन े

– आफ्नो घय ियऩय यहेको 
सङ्घ/सॊस्थाको नाभ ऩारैऩारो 
बङ्ङ रगाउने 

– जोडा ङ्झभराउने, ङ्छठक य 
फेङ्छठक छङ्टयाउने जस्ता प्रश्न 
सोध्ने 

२ िेरकङ्ट द य 
स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्था 

– स्थानीम िेरहरुको 
नाभ फताउन 

– आपूराई भनऩने 
िेरको ङ्झनमभ फताइ 
िेरभा सहबागी हङ्टन 

– आफ्नो ङ्जिद्यारमभा 
बएको फार क्रफको 
सदस्महरुको नाभ बङ्ङ 

– आफ्नो घय ियऩय 
यहेको सङ्घ/सॊस्थाको 
भङ्टख्म कामण फताउन 

– स्थानीम िेर 
(आसऩास, ङ्चयरे दौड, 
घैंटो पङ्ट टाइ, चकरेट 
दौड……… आङ्छद) 

– िेरको ङ्झनमभ  

– फार क्रफको 
सदस्महरुको नाभ 

–  सङ्घ/सॊस्थाको भङ्टख्म 
कामण  

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई ऩारैऩारो 
स्थानीम िेरहरुको नाभ बङ्ङ 
रगाइ ङ्जटऩोट गदै जाने य 
आपूरे फताइङ्छदने  

– ङ्ञिऺकरे िेर य िेर िेलदा 
अऩनाउनङ्ट ऩने  ङ्झनमभको 
फायेभा फताइङ्छदने  

– ङ्ञिऺकरे  नाभ बएको चाटण 
प्रस्तङ्टत गदै ङ्जिद्यारमभा गठन 
फार  क्रफको सदस्महरुको 
नाभ फताउने  

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्यारम िङ्चयऩङ्चय 
यहेका सङ्घ/सॊस्थाको भङ्टख्म 
कामणको फायेभा फताउने 

– स्थानीम िेरहरुको नाभ 
फताउन रगाउन े

– आपूराई भनऩने िेरको 
ङ्झनमभ फताइ िेरभा सहबागी 
गयाउने  

– आफ्नो ङ्जिद्यारमभा बएको 
फार क्रफको सदस्महरुको 
नाभ बङ्ङ रगाउन े

– आफ्नो घय ियऩय यहेको 
सङ्घ/सॊस्थाको भङ्टख्म कामण 
फताउन रगाउने  

– जोडा ङ्झभराउने, ङ्छठक य 
फेङ्छठक छङ्टयाउने जस्ता प्रश्न 
सोध्ने 

१२ 

३ िेरकङ्ट द य 
स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्था 

– स्थानीम िेरहरुभा 
सहबागी हङ्टॉदै िायीङ्चयक 
व्मामाभका तङ्चयकाहरु 

– स्थानीम िेर य 
िायीङ्चयक व्मामाभका 
तङ्चयका 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई स्थानीम 
िेरहरुभा सहबागी  गयाउदै  
िायीङ्चयक व्मामाभका तङ्चयकाहरु 

– स्थानीम िेरहरुभा सहबागी 
हङ्टॉदै िायीङ्चयक व्मामाभका 
तङ्चयकाहरु बङ्ङ रगाउने 

१२ 



 

103 
 

फताउन 

– साथी सभूहभा बेरा बइ 
िेरका ङ्झनमभहरु 
छरपर गनण 

– स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्थाहरुको नाभ 
य यहेको स्थान फताउन 

– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाभा 
कामणयत व्मङ्ञिहरुको 
नाभ बङ्ङ  

– िेरका ङ्झनमभ 

– सङ्घ/सॊस्थाहरुको नाभ 
य स्थान (सहकायी 
सॊस्थाहरु-यभाइरो 
जनएकता साकोस, 
जागतृी साकोस, 
जनभङ्टिी साकोस, केयौन 
साकोस, काङ्झरस्थान 
साकोस, फारसूमण 
साकोस ...आङ्छद, िन 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत-

ग्राङ्झभण सङ्टधाय, जागङृ्झत 
साभङ्टदाङ्जमक िन 
...आङ्छद, क्रफहरु-
ङ्झभतेयी मङ्टिा क्रि, 

प्रगङ्झतङ्ञिर मङ्टिा क्रि 
...आदी, नेऩार येडक्रस 
सोसाइटी ...आङ्छद) 

– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाभा 
कामणयत व्मङ्ञिहरु 

फताइ ङ्छदने  

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई सभूहभा 
बेरा गयाइ िेरका ङ्झनमभहरु 
छरपर गयाउने  

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम ठाउॉभा 
यहेका सङ्घ/सॊस्थाहरु देिाउॉदै 
त्मसको नाभ य यहेको स्थान 
फताउने 

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम ठाउॉभा 
यहेका  सङ्घ/सॊस्थाहरु देिाउॉदै 
स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाभा कामणयत 
व्मङ्ञिहरुको नाभ बङ्झनङ्छदने  

– साथी सभूहभा बेरा बइ 
िेरका ङ्झनमभहरु बङ्ङ य रेख्न 
रगाउन े

– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाहरुको नाभ 
य यहेको स्थानहरु रेख्न 
रगाउन े

– स्थानीम सङ्घ /सॊस्थाभा 
कामणयत व्मङ्ञिहरुको नाभ 
रेख्न य बङ्ङ रगाउने  

– जोडा ङ्झभराउने, िारी ठाउॉ 
बने, ङ्छठक य फेङ्छठक छङ्टयाउने 
जस्ता प्रश्न सोध्ने 

४ िेरकङ्ट द य 
स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्था 

– स्थानीम िेरको भहत्ि 
फताउदै िेरभा 
सहबागी हङ्टने  

– स्थानीम िेराडीहरुको 

– स्थानीम िेरको भहत्ि 
(पङ्ट टफर, बङ्झरफर, 
कऩदॊ, तेक्िान्दो…… 

आङ्छद) 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई स्थानीम 
िेरको भहत्ि फताउदै िेरभा 
सहबागी गयाउने य अिरोकन 
गने   

– स्थानीम िेरको भहत्ि 
फताउन रगाउन े

– स्थानीम िेराडीहरुको नाभ 
बङ्ङ य रेख्न रगाउने 
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नाभ फताउन 

– िायीङ्चयक व्मामाभ तथा 
िेरभा सहबागी हङ्टॉदा 
स्िास्थभा हङ्टने 
पाइदाहरु फताउन 

– स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्थाहरुको भङ्टख्म 
काभहरु फताउन 

– स्थानीम िेराडीहरुको 
नाभ (गॊगा/जभङ्टना 
गङ्टरुङ, फङ्टङ्जद्धभान ङ्झधभार, 
ङ्ञिन्ि ङ्ञघङ्झभये, ङ्छदनेि 
फाङ्झनमाॉ ...आङ्छद) 

– िायीङ्चयक व्मामाभ तथा 
िेरफाट हङ्टने पाइदा 

– सङ्घ/सॊस्थाहरुको काभ 
(फैंक) 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई स्थानीम 
ऺेत्रभा यहेका िेराडीहरुको 
नाभ सोधी िोजी गयी लमाउन 
रगाउन े

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउॉदै 
िायीङ्चयक व्मामाभ तथा िेरभा 
सहबागी हङ्टॉदा स्िास्थभा हङ्टने 
पाइदाहरु फाये फताउने 

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्थाहरुको अिरोकन 
गयाइ त्मसका भङ्टख्म काभहरु 
फताउने 

– िायीङ्चयक व्मामाभ तथा िेरभा 
सहबागी हङ्टॉदा स्िास्थभा हङ्टने 
पाइदाहरु बङ्ङ य रेख्न 
रगाउन े

– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाहरुको 
भङ्टख्म काभहरुको सूची 
फनाउन रगाउन े

– जोडा ङ्झभराउने, िारी ठाउॉ 
बने,  ङ्छठक य फेङ्छठक 
छङ्टयाउने जस्ता प्रश्न सोध्ने  

५ िेरकङ्ट द य 
स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्था 

– स्थानीम िेरफाट हङ्टने 
पाइदाहरु फताउन  

– स्थानीम रुऩभा िेर 
िेराउने 
सङ्घ/सॊस्थाहरुको नाभ 
फताउन 

– िायीङ्चयक व्मामाभ गदाण 
ऩारना गनङ्टण ऩने 
ङ्झनमभहरु (अनङ्टिासन) 
फताउन 

– स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्थाहरुको भङ्टख्म 

– िेरफाट हङ्टने पाइदा 
– िेर िेराउने 

सङ्घ/सॊस्था 
– िायीङ्चयक व्मामाभ गदाण 

ऩारना गनङ्टण ऩने ङ्झनमभ 

– सङ्घ/सॊस्थाहरुको भङ्टख्म 
सेिा (अस्ऩतार) 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई स्थानीम 
िेरफाट हङ्टने पाइदाहरु 
फताइङ्छदने  

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम रुऩभा िेर 
िेराउने सङ्घ/सॊस्थाहरुको नाभ 
फताउने 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई चाटण 
प्रस्तङ्टङ्झत गदै िायीङ्चयक व्मामाभ 
गदाण ऩारना गनङ्टण ऩने ङ्झनमभहरु 
(अनङ्टिासन) फताउन े

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्थाहरुको भङ्टख्म 

– स्थानीम िेरफाट हङ्टने 
पाइदाहरु रेख्न रगाउने 

– स्थानीम रुऩभा िेर िेराउने 
सङ्घ/सॊस्थाहरुको नाभ बङ्ङ 
रगाउन े

– िायीङ्चयक व्मामाभ गदाण ऩारना 
गनङ्टण ऩने ङ्झनमभहरु 
(अनङ्टिासन)को फायेभा बङ्ङ य 
रेख्न रगाउन े

– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाहरुको 
भङ्टख्म सेिाहरु रेख्न रगाइ 
ऩारैऩारो बङ्ङ रगाउने 
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सेिाहरु फताउन सेिाहरुफाये  फताउने  – िारी ठाउॉ, जोडा ङ्झभराउने 
ङ्छठक य फेङ्छठक प्रश्नहरु सोङ्झध 
उत्तय बङ्ङ य रेख्न रगाउन े

६ िेरकङ्ट द य 
स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्था 

– याङ्जिमस्तयभा 
कहङ्झरएका स्थानीम 
िेराडीहरुको नाभ य 
मोगदान फताउन 

– स्थानीमस्तयभा सञ्चारन 
बइ यहेका िेरको नाभ 
य िेलने तङ्चयकाहरु 
फताउन 

– मोगाभ्मासको 
अिधायणसॉगै मसको 
भहत्ि फताउन 

– नङ्ञजकै यहेका 
साभङ्टदाङ्जमक 
सङ्घ/सॊस्थाहरुको भङ्टख्म 
कामणहरु फताउन  

– याङ्जिम िेराडीहरुको 
नाभ य मोगदान  

– िेर, िेलने तङ्चयका य 
भहत्ि (पङ्ट टफर, 
बङ्झरफर, कऩदॊ, 
तेक्िान्दो…… आङ्छद) 

– मोगाभ्मास य भहत्ि 

– साभङ्टदाङ्जमक 
सङ्घ/सॊस्थाहरुको भङ्टख्म 
कामण (साभङ्टदाङ्जमक 
केन्ि य क्रफ) 

– ङ्ञिऺकरे याङ्जिमस्तयभा 
कहङ्झरएका स्थानीम 
िेराडीहरुको तङ्ञस्फय देिाउॉदै 
नाभ य मोगदान फताउन े

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई 
स्थानीमस्तयभा सञ्चारन बइ 
यहेका िेरको नाभ  िेलने 
तङ्चयकाहरु चाटणको भाध्मभफाट 
फताउने 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई मोगा  
भ्मासको अिधायणसॉगै मसको 
भहत्ि फाये फताउने 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई नङ्ञजकै 
यहेका साभङ्टदाङ्जमक 
सङ्घ/सॊस्थाहरुको अिरोकन 
गयाइ भङ्टख्म कामणहरुको ङ्जटऩोट 
गनण रगाउन े

– याङ्जिमस्तयभा कहङ्झरएका 
स्थानीम िेराडीहरुको नाभ य 
मोगदान फाये सोध्ने 

– स्थानीमस्तयभा सञ्चारन बइ 
यहेका िेरको नाभ य िेलने 
तङ्चयकाहरु बङ्ङ य रेख्न 
रगाउन े

– मोगाभ्मासको अिधायणासॉगै 
मसको भहत्ि फताउन 
रगाउन े

– नङ्ञजकै यहेका साभङ्टदाङ्जमक 
सङ्घ/सॊस्थाहरुको भङ्टख्म 
कामणहरुको ङ्जटऩोट गनण रगाइ 
बङ्ङ रगाउने 

–  हयेक ङ्छदनको ङ्झसकाइ 
ङ्जक्रमाकराऩको अन्त्मभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमका छोटो प्रश्न 
सोध्ने, बङ्ङ रगाउने, रेख्न 
रगाउन,े ऩङ्चयमोजना कामण गनण 
ङ्छदने जस्ता ङ्जिङ्झधहरु अऩनाएय 
भूलमाङ्कन गने 

१० 
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७ िेरकङ्ट द य 
स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्था 

– स्थानीम िेरहरुको 
सूचीकयण गयी त्मस्ता 
िेरहरुको ङ्झनमभसङ्जहत 
साभङ्टङ्जहक िेरभा 
सहबागी हङ्टन  

– स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्थाहरुरे गयेको 
मोगदानको छोटो 
व्माख्मा गनण  

– मोगाभ्मासको 
अिधायणसॉगै मोग 
अभ्मासका चयणहरु 
फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रका 
सङ्घ/सॊस्थाहरु य िाह्य 
सङ्घ/सॊस्थाहरुसॉगको 
सम्फन्ध फताउन 

– िेरहरुको ङ्झनमभ य 
सहबागीता (पङ्ट टफर, 
बङ्झरफर, कऩदॊ, 
तेक्िान्दो…… आङ्छद) 

– स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्थाहरुरे 
मोगदान 

– मोगाभ्मासको चयण 

– स्थानीम ऺेत्रका सङ्घ 
सॊस्थाहरु य िाह्य 
सङ्घ/सॊस्थाहरुसॉगको 
सम्फन्ध (साभङ्टदाङ्जमक 
िन) 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई स्थानीम 
िेरहरुको सूचीकयण गयी 
त्मस्ता िेरहरुको ङ्झनमभसङ्जहत 
साभङ्टङ्जहक िेरभा सहबागी हङ्टन 
उत्प्रङे्चयत गयाउने  

– ङ्ञिऺकरे चाटण देिाउॉदै 
स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाहरुरे 
गयेको मोगदानको फायेभा 
फताइङ्छदने 

– ङ्ञिऺकरे ऩोस्टय देिाउॉदै मोग 
अभ्मासको अिधायणसॉगै मोगा 
भ्मासका चयणहरु फताउने 

– स्थानीम ऺेत्रका सङ्घ/सॊस्थाहरु 
य िाह्य सङ्घ/सॊस्थाहरुसॉगको 
सम्फन्ध फताउने 

– स्थानीम िेरहरुको सूचीकयण 
गनण य ङ्झनमभ फाये रेख्न 
रगाउन े

– स्थानीम सङ्घ /सॊस्थाहरुरे 
गयेको मोगदानको छोटो 
व्माख्मा गनण रगाउने  

– मोगाभ्मासको अिधायणसॉगै 
मोगाभ्मासका चयणहरु फताउन 
रगाउन े

– स्थानीम ऺेत्रका सङ्घ/सॊस्थाहरु 
य िाह्य सङ्घ/सॊस्थाहरुसॉगको 
सम्फन्ध य आिश्मकता 
फताउन रगाउन े

– हयेक ङ्छदनको ङ्झसकाइ 
ङ्जक्रमाकराऩको अन्त्मभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमका छोटो प्रश्न 
सोध्ने, बङ्ङ रगाउने, रेख्न 
रगाउन,े ऩङ्चयमोजना कामण गनण 
ङ्छदने जस्ता ङ्जिङ्झधहरु अऩनाएय 
भूलमाङ्कन गने 

१० 

८ िेरकङ्ट द य 
स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्था 

– स्थानीम िेरहरुको 
प्रिद्धणन गनण स्थानीम 
तहभा बएका प्रमासहरु 
फताउन  

– स्थानीम िेरहरुको 
प्रिद्धणन य प्रमास 

– स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्थाहरुरे गयेको 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई स्थानीम 
िेरहरुको प्रिद्धणन गनण स्थानीम 
तहभा बएका प्रमासहरु फताउने  

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम 

– स्थानीम िेरहरुको प्रिद्धणन 
गनण स्थानीम तहभा बएका 
प्रमासहरु फताउन रगाउने  

– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाहरुरे 

१० 
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– स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्थाहरुरे गयेको 
मोगदानको छोटो 
व्माख्मा गनण  

– मोगाभ्मासको 
अिधायणसॉगै मोगा 
भ्मासका चयणहरु 
फताउदै मोगाभ्मासभा 
सहबागी हङ्टन 

– स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्थाहरुरे बोगेका 
सभस्माहरु ऩङ्जहचान गनण 

– स्थानीम सॊघ/सॊस्थारे 
बोगेका सभस्माहरु 
न्मूनीकयण गनण स्थानीम 
तहफाट बएका 
प्रमासहरु फताउन 

– स्थानीम ऺेत्रको 
ङ्जिकासभा िाह्य 
सङ्घ/सॊस्थारे ऩङ्टमाणएको 
मोगदान 

मोगदान  

– मोग अभ्मासको 
अिधायणसॉगै मोगा 
भ्मासका चयण 

– स्थानीम 
सङ्घ/सॊस्थाहरुरे 
बोगेका सभस्मा 

– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थारे 
बोगेका सभस्माहरु 
न्मूनीकयण गनण 
स्थानीम तहफाट बएका 
प्रमास 

– स्थानीम ऺेत्रको 
ङ्जिकासभा िाह्य 
सङ्घ/सॊस्थारे ऩङ्टमाणएको 
मोगदान (सहकायी) 

सङ्घ/सॊस्थाहरुरे गयेको 
मोगदानको फायेभा फताउने 

– ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉराई क्रङ्झभक 
रुऩभा मोगाभ्मासको 
अिधायणसॉगै मोगाभ्मासका 
चयणहरु फताउदै मोगाभ्मास 
गयाउने  

– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाहरुरे 
बोगेका सभस्माहरु फताउने 

– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थारे बोगेका 
सभस्माहरु न्मूनीकयण गनण 
स्थानीम तहफाट बएका 
प्रमासहरु फताउने 

– ङ्ञिऺकरे स्थानीम ऺेत्रको 
ङ्जिकासभा सहकायी जस्ता िाह्य 
सङ्घ/सॊस्थारे ऩङ्टमाणएको मोगदान 
फाये फताउने 

गयेको मोगदानको छोटो 
व्माख्मा गनण रगाउन े

– मोगाभ्मासको अिधायणसॉगै 
मोगाभ्मासका चयणहरु फताउदै 
मोगाभ्मासभा सहबागी गयाइ 
अिरोकन य ऩषृ्ठऩोषण गने  

– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाहरुरे 
बोगेका सभस्माहरु रेख्न 
रगाउने  

– स्थानीम सङ्घ/सॊस्थारे बोगेका 
सभस्माहरु न्मूनीहहककयण 
गनण स्थानीम तहफाट बएका 
प्रमासहरु फताउन रगाउने 

– स्थानीम ऺेत्रको ङ्जिकासभा 
िाह्य सङ्घ/ सॊस्थारे ऩङ्टमाणएको 
मोगदानको फायेभा ङ्जटऩोट गनण 
रगाउने  

– हयेक ङ्छदनको ङ्झसकाइ 
ङ्जक्रमाकराऩको अन्त्मभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमका छोटो प्रश्न 
सोध्ने, बङ्ङ रगाउने, रेख्न 
रगाउन,े ऩङ्चयमोजना कामण गनण 
ङ्छदने जस्ता ङ्जिङ्झधहरु अऩनाएय 
भूलमाङ्कन गने 
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५.१ स्थानीम ऩाठ मक्रभ कामाणन्िमन गदाण ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩने कङ्ट याहरु् 
- स्थानीम ऩाठ मक्रभका ङ्जिषमिस्तङ्टहरुको उदाहयण स्थानीम रुऩको हङ्टन ङ्टऩने छ । 

- स्थानीम साभग्रीहरुको व्मिस्थाऩन Local Curriculum implementation lab (LCIL)भा गनङ्टणऩने छ । 

- कऺा 1-3 भा कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जिषमिस्तङ्टको नाभ बङ्ङ तथा रेख्न रगाउनङ्ट ऩने छ । 

- कऺा 4 य ५ भा ङ्जिषमिस्तङ्टको छोटो ऩङ्चयचम ङ्छदन तथा नङ्ञजकै िडा ऺेत्र य चोकसम्भ स्थरगत भ्रभण 
गयाउनङ्ट ऩने छ । 

- कऺा 6-8 भा तोङ्जकएका ङ्जिषमिस्तङ्टहरुको छोटो ङ्जिियण सॉगसॉगै गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रसम्भ स्थरगत भ्रभण, 
ऩङ्चयमोजना कामण, प्रमोगात्भक कामण गयाउनङ्ट ऩने छ । 

५.२ स्थानीम ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩहरु् 
- टऩयी दङ्टना गास्ने, फाती काट्ने, दाम्रा डोयी फाट्ने 
- डोको, थङ्टन्से, िङ्टॉगी, भोहारा फङ्टङ्ङे 
- गङ्टन्िी, ङ्जऩया, सङ्टकङ्ट र फङ्टङ्ङे 
- हरो, जङ्टिा, ऩटाहा, ङ्जढॊकी, ओिर फनाउने य प्रमोग गने  

- ङ्ञस्िटय, टोऩी, ऩेटानी, ऩञ्जा फङ्टङ्ङ े। 

- सेरयोटी, कङ्ट याउनी, ङ्ञिय, ढकन,े ऩङ्टराउ ऩकाउने । 

- काठका, भाटाका साभान फनाउने । 

- पराभ, छाराका सयसाभान फनाउने । 

- गयगहना फनाउने, भाछा भाने, जार फङ्टङ्ङे, डोयीको िाट फनाउने ।  

भाङ्झथ उलरेङ्ञित ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩहरु भध्मे कङ्ट नै 5 िटा ङ्झसऩहरुको अभ्मास गयाउनङ्ट ऩदणछ । (Local 

Curriculum Important Lab - LCIL) 

५.३ स्थानीम ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झधहरु् 
- ङ्जढॊकी, जाॉतो, ङ्झसरौटो,  ओिरफाट कङ्ट ट्ने ङ्जऩस्न े

- ब ङ्टसे च ङ्टरो, गङ्टइठाफाट िाना ऩकाउने 
- हरो जोत्न,े यागा गाडी चराउन े

- ऩानी घट्टफाट काठको साभान फनाउन े

- आयारे काठ काट्ने 
- ठेकी, भदानीफाट भही ऩाने 

- चक्रफाट भाटाको बाडाकङ्ट डा फनाउने 
- उिङ्ट ऩेलने, तोयी ऩेलने कोर 

- चिाणरे धागो काट्न े

भाङ्झथ उलरेङ्ञित ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झधहरु भध्मे कङ्ट नै 5 िटा प्रङ्जिङ्झधको अभ्मास गयाउनङ्ट ऩनेछ । Local 

Curriculum implementation lab (LCIL) 
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६. सम्बाङ्जित ऩङ्चयमोजना तथा प्रमोगात्भक कामण्  
कऺा १-3 भा अऩनाउन सङ्जकन ेसम्बाङ्जित स्थरगत भ्रभण (ऩङ्चयमोजना कामण, प्रमोगात्भक कामण), प्रमोगात्भक कामण 
य सभूह कामण्  
- आ-आफ्नो घय ऩङ्चयिाय, छय-ङ्झछभेकको नाभ य ऩङ्चयिाय सङ ख्मा तथा ङ्झछभेकीरे गने सहमोग फाये सोधिोज 

गयी लमाउने य बङ्ङ रगाउन े। 

- आफ्नो गाउॉऩाङ्झरकाको नाभ, आपू फसेको िडा य आफ्नो टोरङ्झबत्र यहेका कङ्ट न-कङ्ट न जातजाङ्झतहरु छन ्बङ्ङ 
रगाउने । 

- आफ्नो िडाभा यहेका िडा अध्मऺ य सदस्महरुको सङ ख्मा फताइ सम्बि बए िडा कामाणरमको स्थरगत 
भ्रभण गयाउने । 

- आपू य आफ्ना छयङ्झछभेकी साथीबाइरे भनाउने धभण, चाडऩिण, सॊस्कृङ्झत फाये बङ्ङ रगाउने य आ-आफ्नो 
धाङ्झभणक स्थर य उसको भातबृाषासभेत बङ्ङ रगाउने ।  

- ङ्जिद्यारम नङ्ञजकै यहेका कृङ्जष, व्माऩाय, होटर, उद्योग करकायिानाको स्थरगत भ्रभण गयाइ उनीहरुरे 
देिेका कङ्ट याहरु कऺाभा अगाङ्झड आएय बङ्ङ रगाउने । 

- स्थानीमस्तयभा यहेका ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झधहरु ङ्जढॊकी, जाॉतो, हरो, आयन, रङ्टगा ङ्झसउने कर, रङ्टगा फङ्टङ्ङे तान, 
चिाण, भाछा भाने जार, ढोसा आङ्छद झलकाउने ऺेत्र बए स्थरगत भ्रभण आमोजना गयी त्महाॉ देङ्ञिएका 
कङ्ट याहरु कऺाभा बङ्ङ रगाउने । 

- ङ्जिद्यारम िङ्चयऩङ्चय यहेका ङ्जिङ्झबङ्ङ जनािय य फोटङ्झफरुिाहरु ङ्ञचङ्ङ य देिेका कङ्ट याहरु कऺाभा ऩारैऩारो बङ्ङ 
रगाउने । 

- घयऩारङ्टिा य जङ्गरी जनािय छङ्टयाउन रगाइ नाभ बङ्ङ रगाउने । 

- ङ्जिद्यारम ियऩय यहेका जडीफङ्टटीजन्म ङ्झफरुिाहरु ङ्ञचङ्ङ य ङ्झतनको प्रमोग कऺाभा बङ्ङ रगाउने । 

- ङ्जिद्यारम ियऩय यहेका ऩानीका श्रोतहरु िोरा, इनाय, कङ्ट िा, तार, ऩोियी, ऩानीको भूरका फायेभा िोजी 
गनण स्थरगत भ्रभण गयाइ त्मसको भहत्ि फाये जानकायी गयाउने । 

- ङ्जिद्यारम िङ्चयऩङ्चय देङ्ञिने चयाच ङ्टरुङ्गीहरु ङ्ञचङ्ङ य नाभ फताउन रगाउने । 

- फोटङ्झफरुिा, िन्मजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गी, घयऩारङ्टिा जनाियहरुको ङ्ञचत्र देिाइ ङ्ञचङ्ङ रगाउने । 

- ङ्जिद्यारम ङ्जकन जानङ्टऩछण, ऩढेय कस्तो भान्छे फङ्ङ सङ्जकन्छ होरा बङ्ङ रगाउने । 

- ङ्जिद्यारम तथा आफ्नो ियऩय सयसपाइ गनण, आपू सपा यहन, ताजा िानेकङ्ट या िान, पोहोयभैरा नगनण, 
ङ्ञिऺकको ङ्झनदेिनभा कऺाकोठा सयसपाइ गने कामणभा तथा हातभङ्टि धङ्टने कामणभा सहबागी गयाउने य 
ङ्ञिऺकरे त्मसको अिरोकन गने । 

- ङ्जिद्यारमफाट ङ्झनस्कने पोहोयराई कङ्ट ङ्जहने य नकङ्ट ङ्जहने छङ्टट माउन रगाउने य छङ्टट्टा छङ्ट टै्ट पोहोयराई तोङ्जकएको 
बाॉडोभा हालन ङ्झसकाउने । 

- ङ्जिद्यारमभा यहेको िानेऩानी स्िच्छ हङ्टनङ्टऩछण, नबए ङ्झफयाभी ऩङ्चयन्छ बङ्ङे फायेभा जानकायी गयाउने । 

- ङ्जिद्यारम यहेको आपू फसेको गाउॉऩाङ्झरकाको नाभ य स्थानीम सयकायको रुऩभा ऩाङ्झरका प्रभङ्टि यहन्छन ्
बनी फताउने य बङ्ङ रगाउने । 

- गाउॉऩाङ्झरका यहेको स्थान फताइ कामाणरमको भ्रभण य जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधसॉग बेटघाट गयाउने । 

- ङ्जिद्यारमभा ङ्जिद्याथॉहरुराई उनीहरुरे स्थानीम रुऩभा िेङ्झरयहेका िेरहरुको नाभ बङ्ङ य िेलन रगाउने। 
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- ङ्जिद्याथॉहरुराई िेरका ङ्झनमभ फताइ साभग्री जङ्टटाई ङ्छदने य िेलन रगाइ अिरोकन गने । 

- ङ्जिद्यारमको नङ्ञजकभा यहेका सङ्घ/सॊस्थाहरु देिाउॉदै नाभ बङ्ङ य रेख्न रगाउने । 

कऺा ४-५ भा अऩनाउन सङ्जकन ेसम्बाङ्जित स्थरगत भ्रभण/ऩङ्चयमोजना कामण/प्रमोगात्भक कामण्  
- आ-आफ्नो घयऩङ्चयिायका सदस्म य ङ्झछभेकी घयऩङ्चयिायका सदस्महरुको उभेय, ङ्झरङ्ग बङ्ङ रगाउने । 

- प्रत्मेक ङ्जिद्याथॉराई आ-आफ्नो ऩङ्चयिायको ऩेसा य ङ्झछभेकीका ऩङ्चयिायका सदस्महरुको ऩेसा के-के छन ्बङ्ङ 
रगाइ ती ऩेसाका याम्रा य नयाम्रा ऩऺहरु के-के होरान ्? िोजी गनण य बङ्ङ रगाउने । 

- ङ्झनङ्ञित घयसङ्खख्मा य त्महाॉ फसोफास गने भाङ्झनसहरुको सङ्खख्मा ङ्झनकालन ङ्झसकाइ जनसङ्खख्माको धायणा    

ङ्छदने । 

- ङ्जिद्यारम ियऩय यहेका अग्रो ठाउॉ य होचो ठाउॉ छङ्टट् माउन ङ्झसकाउने य बङ्ङ रगाउने । 

- सूमोदम य सूमाणस्तराई आधाय भानेय चाय ङ्छदिा छङ्टट माउन ङ्झसकाउने य बङ्ङ रगाउने । 

- ङ्जिद्यारमको नङ्ञजकभा राग्ने भेरा, नाच, जात्रा, ऩिणहरुको स्थरगत अध्ममन/अिरोकन गयाइ उनीहरुराई 
कङ्ट न धाङ्झभणक स्थर हो ? बङ्ङ य रेख्न रगाउने । 

- ङ्जिद्याथॉराई आ-आफ्नो धाङ्झभणक स्थरको फायेभा जानकायी गयाइ छरपर गयाउने । 

- ङ्जिद्यारम िङ्चयऩङ्चय यहेका ङ्जिङ्झबङ्ङ जातजाङ्झत य उनीहरुरे फोलने बाषाका फायेभा जानकायी गयाउने । 

- ङ्जिद्याथॉराई स्थानीम रुऩभा नङ्ञजकभा यहेका कृङ्जष पभण, भाछाऩारन, कङ्ट िङ्टयाऩारन, होटर व्मिसाम आङ्छद 
जस्ता व्मिसामको स्थरगत भ्रभण गयाइ छरपर गयाउने । 

- आ-आफ्नो ऩङ्चयिाय य सभङ्टदामभा प्रमोग हङ्टने ऩयम्ऩयागत ऩेसा/यैथाने ऩेसाहरुको नाभ बङ्ङ य रेख्न रगाउने। 

- स्थानीम प्राकृङ्झतक सम्ऩदाहरुको नाभ बङ्ङ य रेख्न रगाउने । 

- स्थानीम रुऩभा हङ्टने प्राकृङ्झतक प्रकोऩ, ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन य जोङ्ञिभ व्मिस्थाऩन फायेभा छरपर गयाइ 
प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य ङ्जिऩद्हरुको नाभ य त्मसफाट हङ्टने ऺङ्झत बङ्ङ य रेख्न रगाउने । 

- ङ्जिद्याथॉराई दैङ्झनक रुऩभा िेलदा, डङ्टलदा, आितजाित गदाण हङ्टन सक्ने िायीङ्चयक जोङ्ञिभहरु बङ्ङ य रेख्न 
रगाउने । 

- ङ्जिद्याथॉराई नक्सा हेनण य ठाउॉ ङ्ञचङ्ङ य बङ्ङ रगाउने । 

- नक्सा, नाभािरी चाटण हेयी छरपर गयी बङ्ङ रगाउने । 

- गाउॉऩाङ्झरकाभा नागङ्चयकरे गयाउनङ्टऩने घटना दताण फाये बङ्झनङ्छदने य बङ्ङ रगाउने । 

- स्थानीम सेिा प्रदामक सॊस्थाहरुको फायेभा बङ्झनङ्छदने य बङ्ङ रगाउने । 

- फाटो ङ्जहॉड्दा अऩनाउनङ्ट ऩने सतकण ता, िाङ्जपक ङ्झनमभको आिश्मकता य ऩारना नगदाण हङ्टने जोङ्ञिभ फाये 
फताइङ्छदने य बङ्ङ रगाउने । 

- ङ्जिद्यारमभा िेराइने ङ्जिङ्झबङ्ङ िेरहरुको ऩङ्चयचम, िेलने तङ्चयका य पाइदा/फेपाइदा फाये छरपर गयाउने य 
बङ्ङ रगाउने । 

- ङ्जिद्याथॉराई सभूहभा िेर प्रदिणन गयाउन, आपू ऩङ्झन सॊरग्न हङ्टने, िेरभा हौंसराका राङ्झग साभान्म 
ऩङ्टयस्कायको व्मिस्था गने । 

- स्थानीम सङ्घ-सॊस्थाको रुऩभा यहेका फैंक य अस्ऩतारको ऩङ्चयचम य ङ्जमनरे ङ्छदने सेिा सङ्टङ्जिधा फाये फताइङ्छदने 
य बङ्ङ रगाउने । 
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कऺा 6, 7 य 8 भा अऩनाउन सङ्जकन ेसम्बाङ्जित स्थरगत भ्रभण (ऩङ्चयमोजना कामण, प्रमोगात्भक कामण) 
प्रमोगात्भक कामण य सभूह कामण्  
- ङ्जिद्याथॉको आफ्नो घयऩङ्चयिाय, ङ्झछभेकीरे गने ऩेसाहरुको नाभ, उनीहरुराई छरपर गयाइ रेख्न रगाउने । 

- आफ्नो घयऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीङ्झफच घङ्टरङ्झभर हङ्टन आिश्मक गङ्टणहरु बङ्ङ रेख्न रगाउने । 

- ङ्झछभेकी य घयऩङ्चयिायङ्झफच घङ्टरङ्झभर नहङ्टॉदा ऩने असयहरु छरपर गयाइ रेख्न रगाउने । 

- ङ्जिद्याथॉराई गाउॉऩाङ्झरकाको नक्सा देिाएय िडा ङ्ञचङ्ङ रगाउने, त्महाॉङ्झबत्र यहेका फाटो, िनजङ्गर, िोरा, 
िडा कामाणरम ङ्ञचनाइङ्छदने य सम्बि बए ङ्जिद्याथॉराई स्थरगत भ्रभण गयाउने । 

- ङ्जिद्याथॉराई आफ्नो िडाङ्झबत्र यहेका जातजाङ्झतको नाभ बङ्ङ य रेख्न रगाउने । 

- जनगणना गने साधायण ङ्जिङ्झध ङ्झसकाइ, मसको भहत्ि य पाइदाहरु बङ्ङ य रेख्न रगाउने । 

- भानि फस्तीको फसाइको आधायभा जनघनत्िको धायणा फताइङ्छदने य रेख्न रगाउने । 

- ऩाङ्झरका छङ्टट माउने भोयङ ङ्ञजलराको नक्साभा आफ्नो गाउॉऩाङ्झरका य ङ्झछभेकी ऩाङ्झरकाहरु ङ्ञचङ्ङ ङ्झसकाउने य 
बङ्ङ रगाउने । 

- नक्साभा िोरानारा, िनजङ्गर, फाटो, ऩाङ्झरका बिन, ङ्जिद्यारमहरु रगामतका सङ केत ङ्ञचन्हहरुको आधायभा 
ङ्ञचङ्ङ सक्ने फनाउने । 

- जाडो हङ्टने य गभॉ हङ्टने सभम, िषाण हङ्टने सभम, िषाणतरे हङ्टने प्रबाि, बङ्ङ य रेख्न रगाउने । 

- ङ्जिद्याथॉराई जन्भदय, भतृ्मङ्टदय, जनघनत्ि य मसरे ङ्झसजणना गने सभस्मा बङ्ङ य रेख्न रगाउने । 

- हाम्रो ङ्जिद्यारमभा िषणबङ्चयभा सयदय अङ्झधकतभ ्य न्मूनतभ ्ताऩक्रभ कङ्झत हङ्टन्छ अनङ्टबिका आधायभा छरपर 
गयाउने य रेख्न रगाउने । 

- आफ्नो गाउॉ ऺेत्रभा यहेका भङ्टख्म जातजाङ्झत, बाषा, धभण य सॊस्कृङ्झत फायेभा ङ्जिद्याथॉहरुङ्झफच छरपर गयाउने 
य ङ्जिद्याथॉराई आ-आफ्नो ऩयम्ऩयागत भौङ्झरक सॊस्कायहरु जन्भ, भतृ्मङ्ट, ङ्जििाह आङ्छद जस्ता सॊस्कायहरु फाये 
छरपर गयी बङ्ङ रगाउने । 

- ङ्जिद्याथॉराई आ-आफ्ना प्रचरनभा यहेका भौङ्झरक भेरा, चाडऩिणहरुको ऩङ्जहचान य छरपर गयाइ बङ्ङ 
रगाउन े। 

- आफ्नो गाउॉ ऺेत्रका जनजीिनको िेिबषूा यहनसहन य जीिनिैरीको फायेभा आधङ्टङ्झनकीकयणरे ऩायेको प्रबाि 
फाये फताइ तङ्टरना गनण रगाउन े। 

- आफ्नो ऺेत्रभा प्रचङ्झरत भौङ्झरक सॊस्कृङ्झत, िेिबषूा, यहनसहन, रोक सङ गीतहरु फाये फताइङ्छदने य रेख्न बङ्ङ 
रगाउन े। 

- स्थानीम करा य साङ्जहङ्ञत्मक व्मङ्ञित्िहरुको ऩङ्चयचम गयाइङ्छदने । 

- स्थानीम ठाउॉभा यहेका जाङ्झत, धभण, बाषा, सॊस्कृङ्झतको भहत्ि य सॊयऺणका उऩामहरु बङ्झनङ्छदने य बङ्ङ  
रगाउन े। 

- स्थानीम करा य साङ्जहत्मको भहत्ि य सॊयऺणका उऩामहरु बङ्झनङ्छदने य बङ्ङ रेख्न रगाउने । 

- ङ्जिद्याथॉराई आपूरे अध्मनन गयेको ङ्जिद्यारम कङ्ट न तहको हो (आधायबतू य भाध्मङ्झभक तह) ऩङ्जहचान गयाइ 
पयक छङ्टट्टमाउन रगाउने । 

- िानेकङ्ट या य स्िास्थ्म, सयसपाइ य स्िास्थ्मङ्झफचको सम्फन्ध फताइ ङ्छदने य बङ्ङ रगाउने । 

- ङ्जिद्याथॉराई ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका िोऩहरुको फायेभा िोज गनण रगाउने । मसको भहत्ि आिश्मकताका  
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फायेभा छरपर गयाइ बङ्ङ य रेख्न रगाउने । 

- आकङ्ञस्भक स्िास्थ्म सभस्मा य उऩचाय ङ्जिङ्झधको फायेभा आिश्मक धायणा ङ्छदइ बङ्ङ य रेख्न रगाउने । 

- ङ्जिद्याथॉरे आपू अध्ममन गयी यहेको ङ्जिद्यारम साभङ्टदाङ्जमक य सॊस्थागत ङ्जिद्यारम भध्मे कङ्ट न हो य दङ्टिैभा के 
पयक छ ? बङ्ङे फायेभा फताइङ्छदने य बङ्ङ/रेख्न रगाउने । 

- ङ्जिद्याथॉराई Junk Food (ऩत्र ङ्ट िाना) को ऩङ्चयचम, पाइदा/फेपाइदा, मसरे ङ्झसजणना हङ्टने सभस्माहरु बङ्ङ य 
रेख्न रगाउने। 

- ङ्जिद्याथॉरे आधायबतू तह ऩङ्टया गङ्चयसकेऩङ्झछ भाध्मङ्झभक तहका ऐङ्ञच्छक ङ्जिषमहरुको छनौट, अध्ममन गनण 
जाने ठाउॉका फायेभा जानकायी ङ्छदने य बङ्ङ रगाउने। 

- फारफाङ्झरकाराई स्िास्थ्म सभस्मा य मसका सभाधान ङ्जिद्यारमफाट गनण सङ्जकने य फाङ्जहय जानङ्टऩने जस्ता कङ्ट या 
फताइङ्छदने य बङ्ङ रगाउने। 

- आफ्नो नङ्ञजकभा यहेका स्थानीम स्तयभा प्रमोग हङ्टने ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झधहरुको नाभ बङ्ङ य रेख्न रगाउने । 

- स्थानीम ऩयम्ऩयागत ङ्झसऩद्वाया उत्ऩाङ्छदत साभग्रीहरु देिाउॉदै त्मसको नाभ य उत्ऩादन बएका ऺेत्र (ठाउॉ) 
बङ्ङ रगाउने । 

- स्थानीम ङ्झसऩ य प्रङ्जिङ्झधहरुको नाभ सोधी त्मसको भहत्ि बङ्ङ य रेख्न रगाउने । 

- स्थानीम ऺेत्रभा योजगायका ऩेसा व्मिसामहरुको सम्बािनाहरु फाये बङ्झनङ्छदने य रेख्न रगाउने । 

- स्थानीम ऩाठ मक्रभ प्रमोगिाराभा भ्रभण गयाइ स्थानीम रुऩभा उत्ऩाङ्छदत साभग्री देिाइ त्मस फाये 
प्रमोगात्भक कामण गनण रगाउने । 

- ङ्ञिऺकरे स्थानीम ऺेत्रभा घटेका ङ्जिङ्झबङ्ङ प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा ङ्जिऩङ्ञत्त फाये फताउने य बङ्ङ रगाउने । 

- आफ्नो स्थानीम ऺेत्रभा यहेका प्राकृङ्झतक सम्ऩदाहरु फायेभा फताइङ्छदने य रेख्न रगाउने । 

- ङ्जिद्याथॉराई आफ्ना ऺेत्रभा बएका प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य ङ्जिऩद्  फाये सभूह ङ्जिबाजन गयी छरपर गयाइ 
ऩङ्चयमोजना कामणभा सहबागी गयाउने । 

- स्थानीम रुऩभा यहेका प्राकृङ्झतक सम्ऩदाहरुको भहत्ि य सॊयऺणका उऩामहरु फाये छरपर गयी रेख्न  

रगाउने । 

- ङ्जिद्याथॉराई प्राकृङ्झतक प्रकोऩ य ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामण सम्फन्धी ऩङ्चयमोजना कामण गयाउने । 

- स्थानीम गाउॉऩाङ्झरका गठन, काभ कतणव्म य अङ्झधकाय य ङ्छदने सेिाको फायेभा फताइङ्छदने य बङ्ङ रगाउने। 

- गाउॉसबाको गठन, आिश्मकता फाये फताइङ्छदने य बङ्ङ रगाउने । 

- गाउॉऩाङ्झरकारे ऩङ्टर् माउने सेिा य नागङ्चयकको कतणव्म के हङ्टन ङ्टऩछण बङ्ङे ङ्जिषमभा फताइङ्छदने य बङ्ङ रगाउने। 

- गाउॉऩाङ्झरका स्थानीम रुऩभा मोगदान ऩङ्टर् माउने व्मङ्ञिहरुको ऩङ्चयचम ङ्छदने य बङ्ङ रगाउने । 

- एउटा असर नागङ्चयक बएको कायणरे सािणजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण ङ्जकन गनङ्टणऩछण बङ्ङे फताइङ्छदने य 
सािणजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तहरु सॊयऺण गने उऩामहरु रेख्न रगाउने । 

- स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकारे गने ङ्जिकासका मोजनाहरु बङ्ङ य रेख्न रगाउने । 

- स्थानीम ऩाङ्झरकाको नीङ्झत तथा कामणक्रभ फताइङ्छदने य बङ्ङ रगाउने । 

- गाउॉऩाङ्झरकाको नक्सा फनाइ िडा ङ्जिबाजन सभेत गने य गनण रगाउने । 

- फेरुजङ्ट तथा भ्रिाचायको फायेभा ऩङ्चयचम गयाउने य रेख्न रगाउन े। 

- स्थानीम तहको ङ्जिकासभा एउटा नागङ्चयकरे िेलनङ्टऩने बङू्झभका के के हङ्टन्छ ? फताइङ्छदने य रेख्न रगाउने । 



 

113 
 

- साभान्म ङ्जिद्याथॉराई बङ्झरफर िेरको ङ्झनमभ, कोटण ङ्झनभाणण सम्फन्धी जानकायी गयाइ ङ्झनमभ बङ्ङ य रेख्न 
रगाउने । 

- िेरभा याङ्जिम िेराडीहरुको व्मङ्ञित्ि य मोगदान फाये फताउने य बङ्ङ रगाउन े। 

- स्थानीम ठाउॉभा यहेका ङ्जिङ्झबङ्ङ िेरकङ्ट द क्रफहरु, अन्म क्रफ य साभङ्टदाङ्जमक केन्िहरुरे ऩङ्टर् माएको सेिा 
फायेभा जानकायी ङ्छदने य बङ्ङ रगाउने । 

- ङ्जक्रकेट य तेक्िान्दो िेरको साभान्म ऩङ्चयचम ङ्छदन रगाउने य रेख्न रगाउने । 

- स्थानीम ठाउॉभा यहेका साभङ्टदाङ्जमक िनको ऩङ्चयचम, भहत्ि, िन उऩबोिा सङ्झभङ्झतको काभ, कतणव्म, अङ्झधकाय 
फाये फताइङ्छदने य बङ्ङ रगाउने । 

- पङ्ट टफर िेरको ङ्झनमभ बङ्ङ य रेख्न रगाउने । 

- सहकायीको सम्फन्धभा ऩङ्चयचम गयाउॉदै स्थरगत भ्रभण गयाइ प्रङ्झतिेदन तमाय गनण रगाउने । 

- सहकायी अथण, ङ्झसद्धान्त, ऩङ्चयबाषा बङ्ङ य रेख्न रगाउने । 

- स्थानीम ऺेत्रभा यहेका सहकायीका नाभहरु सॊकरन गयी ङ्झतनीहरुरे ऩङ्टर् माएको सेिा सम्फन्धभा प्रङ्झतिेदन 
तमाय ऩानण रगाउने । 

७. ङ्झसकाइ सहजीकयण प्रङ्जक्रमा य ङ्जिङ्झधहरु 

ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ प्रङ्जक्रमा आपैभा गहन प्रङ्जक्रमा हो । तोङ्जकएका ङ्जिषमिस्तङ्टहरु ङ्जिद्याथॉको भङ्ञस्तष्कसम्भ 
ऩङ्टर् माउन ङ्जिङ्झबङ्ङ साधायण य आधङ्टङ्झनक ङ्ञिऺण ङ्जिङ्झध य प्रङ्जक्रमाहरुको प्रमोग गनङ्टण ऩदणछ । ङ्जििेष गयी स्थानीम 
तहका ङ्जिषमिस्तङ्टहरु ङ्जिद्याथॉको भङ्ञस्तष्कसम्भ ऩङ्टर् माउन होङ्झसमायीका साथ ङ्ञिऺणका तङ्चयकाहरु अऩनाउनङ्ट 
ऩदणछ । मो स्थानीम ऩाठ्यक्रभ कामाणन्िमनको सन्दबणभा प्रमोग गनण सङ्जकन े साभग्री ङ्ञिऺण ङ्जिङ्झधहरुराई  
ङ्झनम्नानङ्टसाय उलरेि गङ्चयएको छ । 

 

सम्बाङ्जित ङ्ञिऺण ङ्जिङ्झधहरु् 
कऺा (1-3) भा प्रमोग गनण सङ्जकन ेङ्ञिऺण ङ्जिङ्झधहरु् 
व्माख्मान ङ्जिङ्झध, प्रदिणन ङ्जिङ्झध, सोधऩङ्टछ ङ्जिङ्झध, िोज ङ्जिङ्झध, साना प्रदिणनी ङ्जिङ्झध, स्थरगत भ्रभण ङ्जिङ्झध, अङ्झबनम 
ङ्जिङ्झध, बङू्झभका ङ्झनिाणह ङ्जिङ्झध आङ्छद । 

कऺा (4,5) भा प्रमोग हङ्टन ेङ्ञिऺण ङ्जिङ्झधहरु् 
व्माख्मान ङ्जिङ्झध, सोधऩङ्टछ ङ्जिङ्झध, स्थरगत भ्रभण ङ्जिङ्झध, साना ऩङ्चयमोजना ङ्जिङ्झध, साना प्रदिणनी ङ्जिङ्झध, बङू्झभका 
ङ्झनिाणह तथा नाटकीकयण ङ्जिङ्झध, प्रश्नोत्तय ङ्जिङ्झध आङ्छद । 

कऺा (6-8) भा प्रमोग हङ्टन ेङ्ञिऺण ङ्जिङ्झधहरु् 
व्माख्मान ङ्जिङ्झध, छरपर ङ्जिङ्झध, प्रश्नउत्तय ङ्जिङ्झध, साना प्रदिणनी ङ्जिङ्झध, सभूहकामण ऩङ्चयमोजना कामण ङ्जिङ्झध, 
प्रमोगात्भक कामण ङ्जिङ्झध, िोज ङ्जिङ्झध, सोधऩङ्टछ ङ्जिङ्झध, सभस्मा सभाधान ङ्जिङ्झध, बङू्झभका ङ्झनिाणहन तथा नाटकीकयण 
ङ्जिङ्झध आङ्छद । 

सम्बाङ्जित ङ्ञिऺणका तङ्चयकाहरु् 
- I saw Technique 

- Jigsaw Technique 

- Think Pair Share Technique 

- Apple Technique 

- ZPD (Zone of Proximal Development) Technique 
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प्रमोग गनण सङ्जकन ेङ्ञिऺणका सूत्रहरु् 
- Simple to Complex (साधायणफाट जङ्जटर) 

- Whole to Part (ऩूणणफाट अॊि) 

- Particular to General (ङ्झनङ्ञितफाट साभान्म) 

- Concrete to Abstract (स्थरफाट बािनात्भकङ्झतय) 

 

प्रमोग गनण सङ्जकन ेसम्बाङ्जित िैऺङ्ञणक साभग्रीहरु् 
- स्थानीम तहभा No Cost, Low CostयHigh Cost Materials 

- पोटो, चाटण, ऩोिय, श्रव्मदृश्म साभग्रीहरु, जातीम भौङ्झरकता झलकाउने साभग्रीहरु, स्थानीम ङ्झसऩ य 
प्रङ्जिङ्झधसॉग सम्फङ्ञन्धत साभग्रीहरु 

- Local Elite Generated Material (LEGM) 

- Learner Generated Material (LGM) 

- प्रोजेक्टय, कम्प्मङ्टटय, ङ्झडङ्ञजटर फोडण, इन्टयमाङ्ञक्टब फोडण, भोफाईर, येङ्झडमो, टेङ्झरङ्झबजन आङ्छद सहमोगी 
साभग्रीहरु  
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८. ङ्जिद्याथॉ भूलमाङ्कन प्रङ्जक्रमा 
कऺा १-३ भा ङ्जिद्याथॉ भूलमाङ्कन  

ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ प्रङ्जक्रमाकै एउटा अङ्गका रूऩभा ङ्जिद्याथॉको ङ्झनमङ्झभत रूऩभा ङ्जिद्याथॉरे ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर 
गये नगयेको रेिाजोिा गयी ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइभा ङ्झनयन्तय सङ्टधाय गयी न्मूनतभ ङ्झसकाइस्तय प्राङ्ञप् तको 
सङ्टङ्झनङ्ञश् चतता गने ऩऺराई मस ऩाठ्यक्रभरे जोड ङ्छदएको छ । मस प्रकायको भूलमाङ्कनरे ङ्जिद्याथॉराई न्मूनतभ 
ङ्झसकाइस्तय प्राङ्ञप् तका साथै उनीहरूराई ङ्झसकाइभा ङ्झनयन्तय प्रगङ्झत गने अिसय ङ्झसजणना गनण सहमोग गदणछ । 
स्थानीम ङ्जिषमभा याङ्ञिएका ङ्जिषमिस्तङ्ट तथा ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध ऩूया गयाउनका राङ्झग कऺाकोठाको ङ्ञिऺण 
ङ्झसकाइको क्रभभा गङ्चयन ेरेिाजोिाको साथै ङ्जिद्याथॉहरूराई आिश्मकताअनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ऺेत्रभा अिरोकन, 

ऺेत्र भ्रभण, ऩङ्चयमोजना तथा प्रमोगात्भक कामणभा सभेत सॊरग्न गयाइ सोहीफभोङ्ञजभ ङ्जिद्याथॉरे ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 
हाङ्झसर गये नगयेको मङ्जकन य आिश्मकता अनङ्टसाय सहजीकयण गनङ्टणऩने हङ्टन्छ । मस्तो भूलमाङ्कनराई भूरत् 
ङ्झसकाइका राङ्झग भूलमाङ्कन अथाणत ्ङ्झनभाणणात्भक भूलमाङ्कनका रूऩभा प्रमोग गनङ्टणऩदणछ । 

ङ्झनभाणणात्भक प्रमोजनका राङ्झग सञ्चारन गङ्चयने मस्तो भूलमाङ्कनका राङ्झग ङ्जिद्याथॉरे के ङ्झसक्ने हो बङ्ङे कङ्ट या 
ङ्झनधाणयण गनङ्टणऩदणछ अथाणत ् अऩेङ्ञऺत ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध तम गनङ्टणऩदणछ । ङ्जिद्याथॉरे के ङ्झसक्ने बङ्ङे कङ्ट याको 
ङ्झनधाणयण गयेऩङ्झछ ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइको ितणभान अिस्था िा ङ्झनङ्ञश् चत ङ्झसकाइ ङ्जक्रमाकराऩऩङ्झछको ङ्जिद्याथॉको 
ङ्झसकाइ अिस्था िा स्तय के कस्तो छ बनी ङ्जिङ्झबङ्ङ साधन तथा भाध्मभ प्रमोग गयी ऩत्ता रगाउनङ्टऩछण । मसयी 
ङ्जिद्याथॉको ितणभान ङ्झसकाइ अिस्था ऩङ्जहचान गङ्चयसकेऩङ्झछ ङ्झसकाइको ङ्झनधाणङ्चयत रक्ष्मभा कसयी ऩङ्टग्ने बङ्ङे भागण 
तम गनङ्टणऩदणछ । मसयी ङ्जिद्याथॉको अऩेङ्ञऺत ङ्झसकाइस्तय तम गने, ङ्झसकाइको ितणभान अिस्था िा स्तय ऩत्ता 
रगाउने य कसयी अऩेङ्ञऺत ङ्झसकाइस्तय प्राप् त गने बनी तम गने कामणका राङ्झग ङ्जिद्याथॉको ङ्झनभाणणात्भक 
भूलमाङ्कन गङ्चयन्छ । 

कऺा १-३ भा गङ्चयने ङ्जिद्याथॉ भूलमाङ्कनराई ङ्झसकाइ प्रङ्जक्रमाकै अङ्झबङ्ङ अङ्गका रूऩभा प्रमोग गनङ्टणऩदणछ । मस्तो 
भूलमाङ्कनको भङ्टख्म उद्देश्म ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध तथा कभजोयीको ङ्झनयन्तय रेिाजोिा गयी ङ्झसकाइ 
सङ्टधायका राङ्झग ऩषृ्ठऩोषण प्रदान गनङ्टण हो । मस्तो ऩषृ्ठऩोषण ङ्छदनेकामण दङ्टई चयणभा गनङ्टणऩछण । ऩङ्जहरो 
चयणअन्तगणत ङ्झनमङ्झभत ङ्झसकाइ सहजीकयण ऩिात ्भूलमाङ्कन गने य ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइको अिस्थाको रेिाजोिा 
गने तथा दोस्रो चयणभा ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर गयेको अिस्थाको आधायभा अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञब्ध प्राप् त गनण 
नसकेका ङ्जिद्याथॉका कङ्छठनाइका ऺेत्र ऩत्ता रगाइ सङ्टधायात्भक ङ्झसकाइ ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गनङ्टणका साथै 
ऩटकऩटकका सङ्टधायात्भक ङ्झसकाइ ङ्जक्रमाकराऩफाट ऩङ्झन ङ्झसकाइ सङ्टधाय हङ्टन नसकेका ङ्जिद्याथॉहरूका राङ्झग 
उऩचायात्भक ङ्झसकाइ ङ्जक्रमाकराऩ तजङ्टणभा गयी ङ्झसकाइभा सङ्टधाय गनङ्टणऩदणछ । कऺाकोठाभा आधाङ्चयत 
ङ्झनभाणणात्भक भूलमाङ्कनरे प्रत्मेक ङ्जिद्याथॉराई न्मूनतभ ङ्झसकाइस्तय प्राप् त गने सङ्टङ्झनङ्ञश् चतता गयी भाङ्झथलरो 
ङ्झसकाइस्तय प्राप् त गनण सहमोग गनङ्टणऩदणछ । मसफाट ङ्जिद्याथॉहरूको कऺा दोहोर् माउने क्रभराई न्मून गयी 
िैङ्ञऺक ऺङ्झत घटाउन सहमोग ऩङ्टग्नाका साथै न्मूनतभस्तयको ङ्झसकाइ सङ्टङ्झनङ्ञश् चत बइ थऩ ङ्झसकाइका राङ्झग 
अिसय ङ्झसजणना हङ्टने छ ।  

क) भूलमाङ्कन ङ्जिङ्झध य प्रङ्जक्रमा: कऺा १-३ भा ङ्झनङ्ञश् चत सभमािङ्झधभा ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइको रेिाजोिा गने नबई 
ङ्झनयन्तय, ङ्झनमङ्झभत तथा कऺा ङ्जक्रमाकराऩको अङ्गका रूऩभा प्रमोग गनङ्टणऩदणछ । कऺाकोठाभा ङ्झसकाइ 
ङ्जक्रमाकराऩको मोजना तथा सञ्चारन ङ्झनधाणङ्चयत ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध तथा ङ्झतनको ङ्जिस्ततृीकयणका आधायभा ती 
ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध प्राप् त गनणसक्ने ङ्जकङ्झसभरे गनङ्टणऩदणछ । ङ्जिद्याथॉ भूलमाङ्कनभा ऩङ्झन ती ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 
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ङ्जिद्याथॉरे के कङ्झत हाङ्झसर गनण सके बङ्ङे रेिाजोिा गनण सङ्जकने प्रङ्जक्रमा य साधन प्रमोग गनङ्टणऩछण । मस्तो 
भूलमाङ्कन ङ्झसकाइ ङ्जक्रमाकराऩकै अङ्झबङ्ङ अङ्गका रूऩभा ङ्झनमङ्झभत रूऩभा सञ्चारन गयी ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइ 
सङ्टधायका राङ्झग ङ्झनयन्तय ऩषृ्ठऩोषण प्रदान गनङ्टणऩदणछ ।  

कऺा १-३ का प्रत्मेक ङ्जिद्याथॉको कामणसञ्चङ्जमका (Portfolio) व्मिङ्ञस्थत गयी याङ्ञिनङ्टऩछण । कामणसञ्चङ्जमका 
पाइरराई ङ्जिद्याथॉको कऺाकामण, ऩङ्चयमोजना कामण, प्रमोगात्भक कामण, उऩरङ्ञब्ध ऩयीऺा, ङ्जिद्याथॉभा आएको 
व्मिहाङ्चयक ऩङ्चयितणनको अिरोकन, हाङ्ञजयी आङ्छदका भाध्मभरे अद्यािङ्झधक गनङ्टणऩछण । ङ्जिद्यारमभा ऩठनऩाठन 
बएका ङ्जिषमिस्तङ्ट य ङ्जिद्याथॉको उऩरङ्ञब्धका फायेभा प्रत्मेक ङ्झथभ िा ऺेत्रको ऩठनऩाठन ऩश् चात, ङ्जिषम ऺेत्रको 
अध्ममन ऩूया गयेऩङ्झछ अङ्झबबािकराई जानकायी ऩठाउने व्मिस्था गयी कामणसञ्चङ्जमकाभा त्मसको अङ्झबरेि 
उलरेि गनङ्टणऩने छ । मस तहभा गहृकामणराई अङ्झनिामण नगयी कऺा कामण, ऩङ्चयमोजना कामण तथा प्रमोगात्भक 
कामणराई नै फढी जोड ङ्छदने बए ऩङ्झन आिश्मक बए केही गहृकामण ऩङ्झन ङ्छदन सङ्जकने छ तय दैङ्झनक य एकै 
ङ्छदनभा ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिषमऺेत्रभा गहृकामण ङ्छदनङ्ट बने उऩमङ्टक् त हङ्टॉदैन । ङ्जिद्याथॉको  भूलमाङ्कनभा मथािक्म िास्तङ्जिक 
कामणको सही तङ्चयकारे भूलमाङ्कन गने साधन सभािेि गनङ्टण उऩमङ्टक् त हङ्टने छ । 

उऩरङ्ञब्धस्तय भाऩन उऩरङ्ञब्धस्तयको साभान्म व्माख्मा 
कभजोय  

(Below basic) 
१ 

भङ्टख्म ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर गनण नसकेको, सफैजसो ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्धका 
राङ्झग सङ्टधायात्भक ङ्झसकाइ आिश्मक बएको 

साभान्म (Basic) २ 
भङ्टख्म ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध आॊङ्ञिक रूऩभा हाङ्झसर गयेको तय सङ्टधायात्भक ङ्झसकाइ 
आिश्मक बएको 

याम्रो (Proficient) ३ 
भङ्टख्म ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध धेयैजसो हाङ्झसर गयेको य सङ्टधायात्भक ङ्झसकाइ 
आिश्मक बएको 

उच्च (Advanced) ४ 
भङ्टख्म ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर गयेको साथै भाङ्झथलरोस्तयको उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर 
गयेको 

 

ि) भूलमाङ्कनका तङ्चयका य साधन: ऩयीऺण गङ्चयने ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध तथा ङ्जिषमिस्तङ्टको स्िरूऩ, ङ्जिद्याथॉको उभेय तथा 
रुङ्ञच, उऩरब्ध स्रोत तथा साधन, कऺाभा बएका ङ्जिद्याथॉ सङ्खख्मा, ङ्ञिऺकको ऺभता तथा रुङ्ञच जस्ता ऩऺ ङ्जिचाय 
गयेय भूलमाङ्कनका तङ्चयका य साधनको छनोट तथा ङ्जिकास गनङ्टणऩछण । भूलमाङ्कनका ङ्जिङ्झबङ्ङ तङ्चयका तथा साधन 
हङ्टन्छन ्। ङ्जिद्याथॉ भूलमाङ्कनका राङ्झग प्रमोग गनण सङ्जकने कामण तथा साधनहरूफाट प्राप् त सूचनाराई ङ्झनङ्ञश् चत 
स्िरूऩभा अङ्झबरेिीकयण गङ्चयनङ्टऩदणछ । कऺा कामण, व्मिहाय ऩङ्चयितणन, ङ्झसजणनात्भक कामण, कऺा सहबाङ्झगता तथा 
ङ्जिद्याथॉका कामणको प्रदिणनको ऩयीऺणको अङ्झबरेिीकयण ङ्ञिऺकको अिरोकनको भाध्मभफाट गनण सङ्जकने 
बएकारे मसका राङ्झग उऩमङ्टि अिरोकन पायाभ तमाय गनङ्टणऩदणछ । मसका राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रकायका रुजङ्टसूची 
तमाय गयी ङ्जिद्याथॉ ऩयीऺण तथा  भूलमाङ्कन गङ्चयन्छ । ङ्जिद्याथॉका कामण तथा उऩरङ्ञब्धसङ्जहत उनीहरूका 
ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिियण व्मिङ्ञस्थत तङ्चयकारे याख्न ेगयी कामणसञ्चङ्जमका  तमाय गयी ङ्जिद्याथॉको प्रगङ्झत के कङ्झत भात्राभा य 
के कसयी बइयहेको छ, के कस्ता ङ्झसकाइ कभीकभजोयी यहेका छन ् य ती कभीकभजोयी हटाइ ङ्झसकाइभा 
सङ्टधाय के कसयी गने बङ्ङे कामणका राङ्झग मसफाट सहमोग ऩङ्टग्दछ । 

साभान्मतमा स्थानीम ङ्जिषमको ऩठनऩाठनको क्रभभा ङ्जिद्याथॉरे ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर गये नगयेको 
रेिाजोिा गनणको राङ्झग कऺा सहबाङ्झगता, भौङ्ञिक कामण, ङ्झरङ्ञित कामण, ऩङ्चयमोजना तथा प्रमोगात्भक कामण, 
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कामणसम्ऩादन तथा प्रदिणन, सहऩाठी तथा स्िभूलमाङ्कन, अङ्झबबािक प्रङ्झतङ्जक्रमा, कङ्ट याकानी तथा छरपर जस्ता 
तङ्चयका अिरम्फन गनण सङ्जकन्छ । मसको राङ्झग अिरोकन पायाभ, रुजङ्टसूची, शे्रणीभाऩन, रुङ्झब्रक्स, भौङ्ञिक प्रश् न 
जस्ता भूलमाङ्कनका साधन प्रमोग गनण सङ्जकन्छ ।  

ग)  ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्धस्तय य त्मसको साभान्म व्माख्मा : 
ऩङ्जहरो चयणभा ङ्झनमङ्झभत ङ्झसकाइ ङ्जक्रमाकराऩका रूऩभा ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइको भूलमाङ्कन गयी ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइ 
सङ्टधाय गनङ्टणऩदणछ । भूलमाङ्कनको दोस्रो चयणभा कङ्ट नै ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर बमो िा बएन बनी उलरेङ्ञित 
तङ्चयका तथा साधनभध्मे उऩमङ्टि साधनहरू प्रमोग गयी ङ्जिद्याथॉको भूलमाङ्कन गयी ङ्झसकाइस्तय अङ्झबरेिीकयण 
गनङ्टणऩदणछ । मसयी अङ्झबरेङ्ञित ङ्झसकाइस्तय १ िा २ भात्र बएभा  सङ्टधायात्भक ङ्झसकाइको मोजना ङ्झनभाणण गयी 
उऩरङ्ञब्धस्तय ४ ऩङ्टर् माउने प्रमास गनङ्टणऩदणछ । उऩरङ्ञब्धस्तय ३ प्राप् त गयेको ङ्जिद्याथॉराई सभेत ४ ऩङ्टर् माउन 
सहमोग गनङ्टणऩछण । ऩटक ऩटकको प्रमासफाट ऩङ्झन कङ्ट नै ङ्जिद्याथॉको उऩरङ्ञब्धस्तयभा सङ्टधाय हङ्टन नसकेभा मसको 
कायण िोजी गयी उऩचायात्भक ङ्झसकाइको मोजना फनाउनङ्ट ऩदणछ बने अन्मराई अङ्झग्रभ ङ्झसकाइभा सङ्चयक 
गयाउनङ्ट ऩदणछ । सङ्टधायात्भक ङ्झसकाइऩङ्झछ ऩङ्टन् ङ्जिद्याथॉको भूलमाङ्कन गयी उऩरङ्ञब्धस्तय ङ्झनधाणयण गयेय 
ऩङ्टन्अङ्झबरेिीकयण गनङ्टणऩछण । ङ्झनङ्ञश् चत ङ्झसकाइ ऺेत्रका ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्धको ङ्झसकाइ ऩयीऺणऩश् चात ्सो ङ्झसकाइ 
ऺेत्रको औसत ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्धसभेत गणना गयी ङ्जिद्याथॉ य अङ्झबबािकसॉग छरपर गयी ङ्जिद्याथॉका सफर 
तथा सङ्टधायका ऺेत्र एिभ ्उऩाम ऩङ्जहचान गनङ्टणऩछण । 

मही क्रभभा सफै ङ्जिषम ऺेत्रको ङ्झसकाइऩश् चात ् सफै ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्धको ऩयीऺण गयी प्रत्मेक ङ्झसकाइ 
उऩरङ्ञब्धभा ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइस्तय सङ्जहत ङ्जिषम ऺेत्रगत औसत ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध ङ्झनकालन सङ्जकन्छ । 
त्मसैगयी भङ्टख्म व्मिहाय कङ्ट िर ङ्झसऩभा ङ्जिद्याथॉको उऩरङ्ञब्धस्तय ऩङ्झन अङ्झबरेङ्ञित गनण सङ्जकन्छ । मसयी तमाय 
गङ्चयएको अङ्झबरेि नै ङ्जिद्याथॉको िाङ्जषणक उऩरङ्ञब्धको प्रङ्झतिेदन हङ्टने छ । ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्धको 
मस्तो अङ्झबरेि तथा प्रङ्झतिेदनको प्रमोग ङ्ञिऺक, ङ्जिद्याथॉ, अङ्झबबािक तथा ङ्जिद्यारमरे ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइस्तयको 
सङ्टङ्झनङ्ञश् चता गने, ङ्झसकाइ  सङ्टधायका राङ्झग ऩषृ्ठऩोषण प्रदान गनण य बािी ङ्झसकाइका राङ्झग मोजनाका राङ्झग   

गङ्चयन्छ । 

ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका अऩाङ्गता बएका ङ्जिद्याथॉका राङ्झग उलरेङ्ञित भूलमाङ्कनका तङ्चयका तथा साधनभध्मे कङ्झतऩम 
उऩमोगी नहङ्टन ऩङ्झन सक्दछन ्बने कङ्झतऩम तङ्चयका तथा साधनहरूको प्रमोगभा ङ्झबङ्ङता लमाउनङ्टऩने हङ्टन सक्दछ 
। ङ्ञिऺकरे आफ्नो कऺा कोठाभा बएका ङ्जिद्याथॉको अऩाङ्गताको ङ्जकङ्झसभ तथा स्िरूऩअनङ्टरूऩ प्रमोग गनण 
सङ्जकने भूलमाङ्कनका िैकङ्ञलऩक तङ्चयका तथा साधनको तमायी गयी उऩमङ्टि  तङ्चयका तथा साधन प्रमोग गनङ्टणऩछण 
। भूलमाङ्कनका कङ्ट नै साधन उऩमङ्टक् त नबएकै आधायभा कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जिद्याथॉराई ङ्झसकाइको भूलमाङ्कन य ऩषृ्ठऩोषण 
प्राप् त गने अिसयफाट िङ्ञञ्चत नहङ्टने गयी ङ्ञिऺकरे िैकङ्ञलऩक तङ्चयकाहरूको िोजी तथा तमायी गनङ्टणऩदणछ ।  

घ) उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित ङ्झनकालन े ङ्जिङ्झध तथा प्रङ्जक्रमा: साभान्मतमा प्रत्मेक ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध भाऩनऩङ्झछ नङ्झतजा 
ङ्जिद्याथॉराई जानकायी गयाउन,े ङ्जकन मस्तो बमो छरपर गने, ङ्जिद्याथॉराई स्िप्रत्माितणनको अिसय ङ्छदन े य 
सङ्टधायका उऩाम तम गनङ्टणऩदणछ बने प्रत्मेक ङ्जिषम ऺेत्र िा ङ्झथभको ङ्झसकाइऩश् चात ्प्रत्मेक ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध य 
औसत उऩरङ्ञब्धसङ्जहत अङ्झबबािक तथा ङ्ञिऺकरे छरपर गयी ङ्झसकाइ सङ्टधाय तथा बािी ङ्झसकाइका मोजना 
तम गनङ्टणऩछण । प्रत्मेक ङ्झथभको ङ्झसकाइऩङ्झछ अङ्झबबािकसॉग छरपर गनङ्टण ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइ सङ्टधायका दृङ्जिरे 
उऩमङ्टक् त बए ऩङ्झन छोटोछोटो सभमको अन्तयारभा अङ्झबबािकसॉग छरपर सफैका राङ्झग सम्बि नहङ्टन सक्न े
कङ्ट याराई ङ्जिचाय गयेय तीनदेङ्ञि चाय भङ्जहनाको अन्तयारभा सो अिङ्झधको ङ्झसकाइ बएका ङ्झथभको भूलमाङ्कन 
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नङ्झतजासङ्जहत ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइ प्रगङ्झत तथा कङ्छठनाइका ङ्जिषमभा अङ्झबबािकसॉग छरपर गयी 
आिश्मकतानङ्टसाय ङ्झसकाइ  सङ्टधायका उऩाम ऩङ्जहचान गनण सङ्जकन्छ । नङ्झतजा य ङ्झसकाइ सङ्टधाय तथा बािी 
ङ्झसकाइ मोजना तम गदाण सम्फङ्ञन्धत ङ्जिद्याथॉ सफर ऩऺ, रुङ्ञच य कङ्छठनाइराई ध्मान ङ्छदनङ्टऩछण । मसका राङ्झग 
मस प्रङ्जक्रमाभा ङ्जिद्याथॉराई ऩङ्झन सहबागी गयाउनङ्टऩछण । 

ङ) ङ्जिद्याथॉ भूलमाङ्कनको अङ्झबरेि तथा कामणसञ्चङ्जमका व्मिस्थाऩन  

अ) ङ्जिषम ऺते्रगत रूऩभा प्रत्मेक ङ्जिद्याथॉको कामणसञ्चङ्जमका पाइरभा ङ्झनम्नअनङ्टसाय व्मिङ्ञस्थत गयी याख्नङ्टऩछण  : 

- प्रत्मेक ङ्झथभ िा ङ्जिषम ऺेत्रको भूलमाङ्कन अङ्झबरेि ङ्जिद्याथॉको कामणसञ्चङ्जमका पाइरभा ङ्झसरङ्झसराफद्ध गयी 
याख्नङ्टऩछण ।  

- कामणसञ्चङ्जमका पाइरभा ङ्जिद्याथॉको व्मङ्ञिगत, ऩाङ्चयिाङ्चयक तथा स्िास्थ्मसम्फन्धी ङ्जिियण, कऺा कामण, 
ऩङ्चयमोजना कामण, उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतितका अङ्झबरेि, हाङ्ञजयी ङ्जिियण, ङ्जिद्याथॉको प्रगङ्झत स्ऩि हङ्टने सहमोग ऩङ्टग्ने 
िारभा ङ्जिद्याथॉका नभङ्टना कामण तथा ङ्झसजणना सभमफद्ध रूऩभा ङ्झसरङ्झसरा ङ्झभराइ याख्नङ्टऩछण । मसभा जङ्टनसङ्टकै 
कामण सभािेि नगयी उऩरङ्ञब्धस्तय झलकाउने प्रङ्झतङ्झनङ्झध कामणभात्र सभािेि गनङ्टणऩछण । मसभा मङ्झत नै कामण 
सभािेि गनङ्टणऩछण बङ्ङङ्ट उऩमङ्टि नबए ऩङ्झन ङ्जिषमिस्तङ्टको प्रत्मेक ऺेत्र िा ङ्झथभफाट १ देङ्ञि ३ कामण तथा 
सभग्रभा ङ्जिषमऺेत्रगत रूऩभा गङ्चयने ऩाॉच ओटासम्भ ङ्झसजणनात्भक कामण सभािेि गनङ्टण उऩमङ्टक् त हङ्टनसक्छ ।   

- कामणसञ्चङ्जमका पाइरभा सभािेि गङ्चयएका कामण तथा अङ्झबरेिको सभमफद्ध सूची ङ्झबत्री आियण ऩषृ्ठभा 
याङ्ञिनङ्टऩछण ।  

- प्रत्मेक ङ्जिद्याथॉको कऺा १ भा तमाय गङ्चयएको कामणसञ्चङ्जमका पाइरराई नै कऺा ३ सम्भ ङ्झनयन्तय    

गनङ्टणऩछण । ङ्ञिऺक ऩङ्चयितणन बएभा पाइर हस्तान्तयण गनङ्टणऩछण ।  

आ) ङ्जिद्याथॉको कामणसञ्चङ्जमकाराई ङ्झनम्नानङ्टसाय प्रमोग गनण सङ्जकन्छ : 

- ङ्ञिऺकरे ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइ प्रगङ्झतको अनङ्टगभन गनण, ङ्झसकाइ मोजना तथा ङ्झसकाइ सङ्टधायको मोजना फनाउन 

- ङ्जिद्याथॉरे आफ्नो कामण तथा ङ्झसकाइ प्रगङ्झत एिभ ्कभजोयीको जानकायी प्राप् त गयी ङ्झसकाइ सङ्टधायभा राग्न य 
आफ्नो कामण तथा उऩरङ्ञब्धफाये आत्भङ्जिश् िास ऩैदा गनण एिभ ्थऩ कामण तथा उऩरङ्ञब्धका राङ्झग प्रोत्साङ्जहत 
हङ्टन 

- अङ्झबबािकरे ङ्जिद्याथॉरे कामण तथा ङ्झसकाइ प्रगङ्झत तथा कभजोयीको जानकायी प्राप्त गयी ङ्झसकाइ सङ्टधायभा 
सहमोग गनण  

- ङ्जिद्यारमरे ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइको प्रभाणका रूऩभा ङ्झरइ अङ्झग्रभ ङ्झसकाइ अिसय प्रदान गनण, सफै ङ्जिद्याथॉराई 
प्रोत्साहन गनण, ङ्ञिऺक ङ्जिकास तथा प्रोत्साहन कामणको मोजना गनण य जिापदेङ्जहता व्मक् त गनण  

- ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩनरे ङ्जिद्यारम सभङ्टदाम सङ्टधाय गयी ङ्झसकाइ िाताियण सङ्टधाय गनण । 

इ)  ङ्जिषम ऺते्रगत रूऩभा भूलमाङ्कन गने तङ्चयका तथा अङ्झबरेि पायाभ  

- भङ्टख्म ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्धराई ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइस्तयअनङ्टसाय १ देङ्ञि ४ सम्भ स्तय ङ्झनधाणयण गनङ्टणऩछण ।  

- हयेक भङ्टख्म ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्धको हाङ्झसर बमो िा बएन बङ्झन मङ्जकन गनङ्टणऩछण । मसका राङ्झग एउटा ङ्झसकाइ 
उऩरङ्ञब्ध ऩयीऺण गनण एकबन्दा फढी भूलमाङ्कन साधन आिश्मक हङ्टन ऩङ्झन सक्दछ बने कङ्झतऩम अिस्थाभा 
एउटै साधन िा एकैऩटकको ऩयीऺणफाट एकबन्दा फढी ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध ऩङ्झन ऩयीऺण गनण सङ्जकन े
कङ्ट याराई ङ्ञिऺकरे ङ्जिचाय गनङ्टणऩदणछ ।  
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- सफै ङ्जिद्याथॉरे न्मूनतभ ङ्झसकाइस्तय प्राप्त गयी भाङ्झथलरोस्तयको ङ्झसकाइको अिसय प्रदान गनण भूलमाङ्कनरे 
सहमोग गनङ्टणऩदणछ । मसका राङ्झग ङ्झनमङ्झभत ङ्झसकाइ प्रङ्जक्रमाऩङ्झछ गङ्चयएको भूलमाङ्कनभा कङ्ट नै ङ्झसकाइ 
उऩरङ्ञब्धभा १ िा २ स्तय भात्र हाङ्झसर गनण सकेभा सङ्टधायात्भक ङ्झसकाइ गयी उऩरङ्ञब्ध िङृ्जद्धको सङ्टङ्झनङ्ञश् चत 
गङ्चयनङ्टऩदणछ । मसका राङ्झग सङ्टधायात्भक ङ्झसकाइऩश् चात ्ङ्जिद्याथॉको ऩङ्टन् भूलमाङ्कन गयी पायाभभा  उलरेि 
बएअनङ्टसाय अङ्झबरेङ्ञित गनङ्टऩछण ।  

- साभान्मतमा सफै (प्रत्मेक) ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइस्तय न्मूनतभ ४ ऩङ्टर् माउने गयी सङ्टधायात्भक ङ्झसकाइ 
ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गनङ्टणऩदणछ । तसथण कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जिद्याथॉराई ङ्झसकाइस्तय १, २ िा ३ भै छाड्न बन े
हङ्टॉदैन । कङ्ट नै ङ्जिद्याथॉ ऩटकऩटकको सङ्टधायात्भक ङ्झसकाइफाट ऩङ्झन ङ्झसकाइस्तय १ तथा २ बन्दा भाङ्झथ जान 
सकेन बने त्मसका कायण ऩङ्जहचान गयी सङ्टधायका उऩाम ऩङ्जहचान गने य ङ्झसकाइ सङ्टधाय गने प्रमोजनका 
राङ्झग उऩचायात्भक ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ आिश्मक हङ्टनसक्छ । उऩरङ्ञब्धस्तय ३ प्राप् त गने ङ्जिद्याथॉराई ऩङ्झन 
भङ्टख्म तथा भाङ्झथलरो उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर गने अिसय प्रदान गङ्चयनङ्टऩदणछ । ङ्ञिऺण ङ्झसकाइका क्रभभा 
उऩरङ्ञब्धस्तय ४ ऩङ्टर् माउनङ्ट अऩेऺा याख्नङ्ट ऩदणछ ।  

- ङ्जिषमऺेत्र तथा ङ्झथभअन्तगणतका ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्धको अङ्कन गङ्चयसकेऩङ्झछ ङ्जिषमऺेत्र तथा ङ्झथभको सभग्र 
उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित ङ्झनम्नअनङ्टसाय ङ्झनकालनङ्टऩछण : 

ऺेत्रगत िा ङ्झथभगत उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित  = उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड
४ भूलमाङ्कन गङ्चयएको ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्धहरूको सङ्खख्मा १०० 

उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतितराई अऺयाङ्कनसॉग ङ्झभरान गयी ङ्झनम्नअनङ्टसाय प्रस्तङ्टत गनङ्टणऩने छ : 

क्र.स. उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित 
स्तयीकृत 
अङ्क 

अऺयभा 
उऩरङ्ञब्धस्तय 

उऩरङ्ञब्धस्तयको व्माख्मा 

१ ९० य सोबन्दा भाङ्झथ ४.० 
A+ सिोत्तभ (Outstanding) 

२ ८० य सोबन्दा भाङ्झथ ९० बन्दा कभ  ३.६ 
A अत्मङ्टत्तभ (Excellent) 

३ ७० य सोबन्दा भाङ्झथ ८० बन्दा कभ ३.२ 
B+ उत्कृष् ट (Very Good) 

४ ६० य सोबन्दा भाङ्झथ ७० बन्दा कभ २.८ 
B उत्तभ (Good) 

५ ५० य सोबन्दा भाङ्झथ ६० बन्दा कभ २.४ 
C+ सन्तोषजनक (Satisfactory) 

६ ४० य सोबन्दा भाङ्झथ ५० बन्दा कभ २.० 
C ग्राह् म (Acceptable) 

७ ३५ य सोबन्दा भाङ्झथ ४० बन्दा कभ १.६ 
D आधायबतू (Basic) 

८ ३५ बन्दा कभ 
- NG अिगॉकृत (Not Graded) 

 

- कऺाको अन्तभा सफै ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्धभा प्राप् त उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कका आधायभा ङ्जिद्याथॉको ङ्जिषमऺेत्रगत 

सभग्र उऩरङ्ञब्धस्तय ङ्झनधाणयण गनण सङ्जकन्छ । ङ्जिषमऺेत्रगत सभग्र उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित ङ्झनम्नअनङ्टसाय 
ङ्झनकालनङ्टऩछण : 

 ङ्जिषमऺेत्रगत सभग्र उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित  = उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड
४ भूलमाङ्कन गङ्चयएको ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्धहरूको सङ्खख्मा १०० 
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अनसूची १ 

 ङ्जिद्याथॉ भूलमाङ्कन अङ्झबरेिीकयण पायाभ 

ङ्जिद्याथॉ भूलमाङ्कनका आधाय : 

ङ्झनम्नङ्झरङ्ञित आधायभा ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइस्तयको भाऩन १, २, ३ िा ४ गयी  कऺा तथा ऺेत्र य ङ्झथभअनङ्टसाय 
उलरेङ्ञित ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्धभा ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइस्तय भाऩन गयी आएको उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्क (१, २, ३ िा ४) 
चढाउनङ्टहोस ्।  ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध भाऩन गदाण प्रत्मेक ङ्झसकाइ  उऩरङ्ञब्धभा हाङ्झसर गयेको स्तय मङ्जकन गयी १, 

२, ३ िा ४ भध्मे कङ्ट न स्तय छ त्मसराई  अङ्कन भहरभा चढाउनङ्टहोस ् । पायाभको कैङ्जपमत भहरभा 
उङ्ञलरङ्ञितफाहेक अन्म साधन तथा तङ्चयका प्रमोग गयेको बए उलरेि गनङ्टणहोस ् ।  मो अङ्झबरेि पायाभभा 
भूलमाङ्कन नङ्झतजाका आधायभा प्रत्मेक ङ्जिद्याथॉको अरग अरग बयी ङ्जिद्याथॉको कामणसञ्चङ्जमका (Portfolio) भा 
व्मिङ्ञस्थत गयेय यािी आिश्मकतानङ्टसाय ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइ सङ्टधाय गने कामणभा प्रमोग गनङ्टणऩछण । प्रत्मेक ङ्झसकाइ 
उऩरङ्ञब्धभा चाय िटा सूचक ङ्झनधाणयण गङ्चयएको हङ्टनारे ऩूया गयेको सूचकअनङ्टसायको अङ्क प्रदान गनङ्टणऩछण । 
ङ्झथभगत रूऩभा ङ्छदइएका प्रत्मेक ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर बए नबएको रेिाजोिा भूलमाङ्कनका राङ्झग अिरोकन, 

भौङ्ञिक प्रश्नोत्तय, ङ्झरङ्ञित कामण, कऺाकामण, गहृकामण, छोटाकऺा ऩयीऺा, ऩङ्चयमोजना  कामणभध्मे कङ्ट नै िा अन्म कङ्ट नै 
उऩमङ्टक् त साधन प्रमोग गनण सङ्जकन्छ । तऩङ्झसरका पायाभभा केही सम्बाव्म साधन भात्र उलरेि गङ्चयएका छन ्
। मी फाहेक कङ्ट न साधनद्वाया भूलमाङ्कन गङ्चयएको हो ती साधनराई पायाभभा उलरेि गनङ्टणऩछण । ङ्जिद्याथॉको 
भूलमाङ्कन दङ्टई चयणभा गनङ्टणऩछण ।  ङ्झनमङ्झभत ङ्झसकाइ ऩश् चात ्य थऩ सहामता ऩश् चात ्। ङ्झनमङ्झभत ङ्झसकाइ ऩश् चात ्
कङ्ट नै ङ्जिद्याथॉको कङ्ट नै ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्धभा १, २ िा ३ आएभा थऩ सहमोग गनङ्टणऩने हङ्टन्छ य थऩ सहामता ऩश् चात ्
ऩङ्टन् भूलमाङ्कन गयी प्राप् त उऩरङ्ञब्धको अङ्झबरेिीकयण गनङ्टणऩछण । मसका राङ्झग  प्रत्मेक ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्धभा 
ङ्जिद्याथॉको उऩरङ्ञब्धस्तयको सही भाऩन गनण रुङ्झब्रक्स फनाउन सङ्जकन्छ । उदाहयणका राङ्झग महाॉ ऩङ्जहरो ङ्झथभ 
हाम्रो कानेऩोियी गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध १ राई चाय िटा ङ्झनम्न ङ्झरङ्ञित सूचक फनाइएको छ: 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध सूचक 

आफ्नो घय 
ऩङ्चयिायका 
सदस्महरूको  नाभ, 
नाता य  सङ्खख्मा  

आफ्नो घय ऩङ्चयिायका 
सिै सदस्महरूको  
नाभ, नाता य  
सङ्खख्मा फताउन 
सकेभा  

आफ्नो घय 
ऩङ्चयिायका धेयैजसो 
सदस्महरूको  नाभ, 
नाता य  सङ्खख्मा 
फताउन सकेभा 

आफ्नो घय 
ऩङ्चयिायका केही 
सदस्महरूको  नाभ, 
नाता य  सङ्खख्मा 
फताउन सकेभा 

आफ्नो घय 
ऩङ्चयिायका केही 
सदस्महरूको  
नाभ, नाता य  
सङ्खख्मा फताउन 
नसकेभा 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्धको 
स्तय 

४ ३ २ १ 
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कऺा् १ ङ्जिषम्स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ् योरनॊ. 
 

१. भेयो घय ऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकी 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका 
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

 आफ्नो नाभ फताउन  प्रश्नोत्तय         

 आफ्नो ऩङ्चयिायको सदस्म सङ्खख्मा 
फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

 आफ्नो फङ्टफा, आभाको नाभ फताउन प्रश्नोत्तय         

 आफ्नो ङ्झछभेकी साथीको नाभ 
फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

  प्रश्नोत्तय         

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित 
ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       

       कऺा् १ ङ्जिषम्स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ् योरनॊ. 
 

२. बौगोङ्झरक अिस्था य जनसङ्खख्मा 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका 
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

 आफ्नो गाउॉको नाभ फताउन प्रश्नोत्तय         

 आफ्नो टोरको नाभ फताउन प्रश्नोत्तय         

 आफ्नो िङ्चयऩङ्चयका िोरा, 
िोलसािोलसीको नाभ फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

 ऩङ्चयिायभा यहेका सदस्म सङ्खख्मा 
फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

  प्रश्नोत्तय         

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित 
ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 

उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       
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कऺा् १ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ् योर नॊ. 
 ३. जाङ्झत धभण य सॊस्कृङ्झत 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका 
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

 आपू आफ्नो घय ऩङ्चयिायका सदस्म य 
टोरका सदस्मङ्झफच आदय, सम्भानको 
बाषाप्रमोग गनण 

प्रश्नोत्तय 

        

आपू आफ्नो घय ऩङ्चयिायका सदस्म य 
टोरका सदस्मङ्झफच भामा य भभता 
देिाउन 

प्रश्नोत्तय 

        

आफ्नो घयभा भनाइन ेचाडऩिणको नाभ 
बङ्ङ 

प्रश्नोत्तय 
        

आपूरे भाङ्ङे धभणको नाभ बन प्रश्नोत्तय         

  प्रश्नोत्तय         

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित 
ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 

उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       

 कऺा् १ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ् योर नॊ. 
 ४. स्थानीम ऩेसा य व्मिसाम 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

आफ्नो घयऩङ्चयिायका सदस्मरे गने 
ऩयम्ऩयागत ऩेसाहरु फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

स्थानीम आफ्नो टोरभा उऩरब्ध 
ऩेसाहरुको नाभफताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

आफ्नो घय ियऩय ङ्झछभेकीरे गने 
ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झधहरुको नाभ फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

घयऩङ्चयिायका सदस्मरे गने व्मिसामको 
नाभ फताउन  

प्रश्नोत्तय 
        

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       
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कऺा् १ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ  योर नॊ. 
 

५. प्राकृङ्झतक सम्ऩदा य िाताियण 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका 
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

आफ्नो घय, छयङ्झछभेकभा ऩाइने घयऩारङ्टिा 
जनाियहरुको नाभ बङ्ङ 

प्रश्नोत्तय 
        

जङ्गरी जनाियहरु ङ्ञचङ्ङ य नाभ फताउन प्रश्नोत्तय         

आफ्नो घय ियऩय यहेका फोटङ्झफरुिाहरुको 
नाभ बङ्ङ 

प्रश्नोत्तय 
        

आफ्नो घयियऩय यहेका जडीफङ्टटीहरुको 
नाभ फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

  प्रश्नोत्तय         

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       

 कऺा् १ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ् योर नॊ. 
 ६. ङ्ञिऺा य स्िास्थ्म 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका 
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

दैङ्झनक रुऩभा ङ्जिद्यारम जाने फानीको 
ङ्जिकास गनण 

प्रश्नोत्तय 
        

आफ्नोसाथी सभूहसॉग घङ्टरङ्झभर हङ्टने असर 
फानीको ङ्जिकास गनण 

प्रश्नोत्तय 
        

ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सपा सङ्टग्घय हङ्टने फानीको 
ङ्जिकासगनण आिश्मक साभग्रीहरुको नाभ 
बङ्ङ 

प्रश्नोत्तय 

        

स्िच्छ, ताजा िानेकङ्ट या िाने फानीको 
ङ्जिकास गने त्मस्ता साभग्रीहरुको नाभ बङ्ङ 

प्रश्नोत्तय 
        

आपूराई डय राग्ने िस्तङ्टहरुको नाभ बङ्ङ प्रश्नोत्तय         

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       
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कऺा् १ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ्  योर नॊ. 
 ७. स्थानीम गाउॉऩाङ्झरका य नागङ्चयक कतणव्म 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका 
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

 आफ्नो गाउॉऩाङ्झरकाको नाभ फताउन प्रश्नोत्तय         

 आपू फसेको िडा नम्फय फताउन प्रश्नोत्तय         

 आफ्नो देिको नाभ फताउन प्रश्नोत्तय         

 आपू फसेको देिको आपू नागङ्चयक 
बएको फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

 प्रश्नोत्तय         

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       

 

कऺा् १ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिमष ङ्जिद्याथॉको नाभ्  योर नॊ. 
 

८. िेरकङ्ट द य स्थानीम सङ्घ/सॊस्था 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका 
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

आपूराई भनऩने िेरको नाभ बङ्ङ प्रश्नोत्तय         

आपूराई भनऩने िेरभा सहबागी हङ्टन प्रश्नोत्तय         

आफ्नो ङ्जिद्यारमभा बएको फार क्रफको 
नाभ फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

आफ्नो घय ियऩय यहेको सङ्घ/सॊस्थाको 
नाभ फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

  प्रश्नोत्तय         

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       
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कऺा् २ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ् योर नॊ. 
 

१.भेयो घय ऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकी 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका 
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

ऩङ्चयिायका सदस्महरुको नाभ फताउन प्रश्नोत्तय         

ङ्झछभेकीको ऩङ्चयिायको सदस्म सङ्खख्मा 
फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

ङ्झछभेकीसगॉको नाता फताउन प्रश्नोत्तय         

घय ऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकीरे गने काभ 
फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

  प्रश्नोत्तय         

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       

  

      कऺा् २ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ्  योर नॊ. 
 

२.बौगोङ्झरक अिस्था य जनसङ्खख्मा 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका 
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

आपू फसेको िडा नम्फय बङ्ङ प्रश्नोत्तय         

आपू फसेको ठाउॉको बौगोङ्झरक फनोट 
(अग्रो, होचो, ङ्झबयारो, सम्भ) फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

आपूफसेको ठाउॉ ियऩयको िोरा, 
िोलसािोलसीको नाभ फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

   आफ्नो ऩङ्चयिाय यङ्झछभेकीका सदस्महरुको 
सङ्खख्मा बङ्ङ 

प्रश्नोत्तय 
        

  प्रश्नोत्तय         

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       
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कऺा् २ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ्  योर नॊ. 
 ३.जाङ्झत, धभण य सॊस्कृङ्झत 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका 
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

टोरको अग्रज य साभाङ्ञजक व्मङ्ञित्िको 
ऩङ्जहचान य आदय सत्काय गनण 

प्रश्नोत्तय 

        

आफ्नो जात य धभणको नाभ फताउन प्रश्नोत्तय         

आफ्नो य ङ्झछभेकीरे भनाउने चाडऩिणहरुको 
नाभ फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

आपू य ङ्झछभेकीरे रगाउने ऩोिाकको 
नाभ फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       

        कऺा् २ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ्  योर नॊ. 
 ४. स्थानीम ऩेसा य व्मिसाम 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका 
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने स्थानीम ऩयम्ऩयागत 
ङ्झसऩको नाभ बङ्ङ 

प्रश्नोत्तय 

        

आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने यैथाने ऩेसाको नाभ बङ्ङ 

प्रश्नोत्तय 
        

आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे प्रमोग गने स्थानीम ठाउॉभा 
उऩरब्ध प्रङ्जिङ्झधको नाभ फताउन 

प्रश्नोत्तय 

        

घयऩङ्चयिाय,ङ्झछभेकीका सदस्मरे गने 
व्मिसामको नाभ फताउन  

प्रश्नोत्तय 
        

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       
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कऺा् २ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ्  योर नॊ. 
 ५. प्राकृङ्झतक सम्ऩदा य िाताियण 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका 
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

स्थानीम ऺेत्रभा ऩाइने जडीफङ्टटीजन्म 
ङ्झफिाहरु ऩाइने भङ्टख्म स्थान य ऩानीको 
स्रोतहरुको नाभ बङ्ङ 

प्रश्नोत्तय 

        

आफ्नो घय, छयङ्झछभेकभा ऩाइने घयऩारङ्टिा 
जनाियहरुको नाभबङ्ङ 

प्रश्नोत्तय 
        

जङ्गरी जनाियहरु ङ्ञचङ्ङ य नाभ फताउन प्रश्नोत्तय         

आफ्नो घय ियऩय यहेका फोटङ्जिरुिाहरुको 
नाभ बङ्ङ 

प्रश्नोत्तय 
        

आफ्नो घयियऩय यहेका जडीफङ्टटीहरुको 
नाभ फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

ङ्जिङ्झबङ्ङ रुऩभा िेर िेलदा, ङ्जहॉडडङ्टर गदाण 
िायीङ्चयक जोङ्ञिभका िस्तङ्टहरुको नाभ बङ्ङ  

प्रश्नोत्तय 
        

  प्रश्नोत्तय         

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       
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कऺा् २ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ्  योर नॊ. 
 ६. ङ्ञिऺा य स्िास्थ्म 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका 
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

दैङ्झनक रुऩभा ङ्जिद्यारम जाने फानीको 
ङ्जिकास गयाइ ङ्जिद्यारमराई एउटा ङ्झसक्ने 
थरो हो बङ्झन फताउन 

प्रश्नोत्तय 

        

आफ्नो साथी सभूहसॉग घङ्टरङ्झभर हङ्टॉदै ऩढ्ने 
फानीको ङ्जिकास गयाउन 

प्रश्नोत्तय 
        

ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सपा सङ्टग्घय हङ्टने फानीको 
ङ्जिकास गनण सयसपाइ गने अङ्गहरुको नाभ 
फताउन 

प्रश्नोत्तय 

        

स्िच्छ,ताजा िानेकङ्ट याऩाउने ठाउॉ फताउन प्रश्नोत्तय         

आपूराई डय राग्ने िस्तङ्टहरुको नाभसॉगै 
त्मस्ता  िस्तङ्टहरुको रुऩ फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

130 
 

कऺा् २ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ्  योर नॊ. 
 ७. स्थानीम गाउॉऩाङ्झरका य नागङ्चयक कतणव्म 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका 
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

आफ्नो गाउॉऩाङ्झरकाको कामाणरम यहेको 
ठाउॉको नाभ फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

आपू फसेको िडाको कामाणरम यहेको 
ठाउॉको नाभ फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

आपू फसेको िडाको िडाध्मऺको नाभ 
फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

आफ्नो टोर ियऩय यहेको साभाङ्ञजक तथा 
याजनैङ्झतक प्रङ्झतङ्जष्ठत व्मङ्ञित्िको नाभ 
फताउन 

प्रश्नोत्तय 

        

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       

        कऺा् २ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ्  योर नॊ. 
 ८. िेरकङ्ट द य स्थानीम सङ्घ/सॊस्था 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका 
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

  स्थानीम िेरहरुको नाभ फताउन प्रश्नोत्तय         

आपूराई भनऩनेिेरको ङ्झनमभ फताइ 
िेरभा सहबागी हङ्टन 

प्रश्नोत्तय 
        

आफ्नो ङ्जिद्यारमभा बएको फार क्रफको 
सदस्महरुको नाभ बङ्ङ 

प्रश्नोत्तय 
        

आफ्नो घय ियऩय यहेको सङ्घ/सॊस्थाको 
भङ्टख्म कामण फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

  प्रश्नोत्तय         

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       
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कऺा् ३ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ्  योर नॊ. 
 १. भेयो घय ऩङ्चयिाय य ङ्झछभेकी 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका 
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

आफ्नो ऩङ्चयिायको सदस्म सङ्खख्मा य नाभ 
फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

आफ्नो ऩङ्चयिायका सदस्महरुङ्झफच गने 
सहमोग बङ्ङ 

प्रश्नोत्तय 
        

ङ्झछभेकीफाट हङ्टने सहमोग फताउन प्रश्नोत्तय         

आपूरे ङ्झछभेकीराई गने सहमोग बङ्ङ प्रश्नोत्तय         

  प्रश्नोत्तय         

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       

        कऺा् ३ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ्  योर नॊ. 
 २. बौगोङ्झरक अिस्था य जनसङ्खख्मा 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका 
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

  आपू फसेको गाउॉऩाङ्झरकाको नाभ बङ्ङ प्रश्नोत्तय         

आपू फसेको टोरको बौगोङ्झरक धयातर 
अन्तयगत भाटोको ङ्जिङ्जिधता  (यातो भाटो, 
कारो भाटो, फरौटे भाटो)बङ्ङ 

प्रश्नोत्तय 

        

आपू फसेको ऺेत्रको हािाऩानी   (जाडो, 
गभॉ, हङ्टयीफतास, चयाङ्ग) ङ्जिङ्जिधता फाये 
फताउन 

प्रश्नोत्तय 

        

आफ्नो य ङ्झछभेकीको सदस्म सङ्खख्मा 
रैङ्जङ्गक आधायभा फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

  प्रश्नोत्तय         

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       

        



 

132 
 

कऺा् ३ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ्  योर नॊ. 
 ३. जाङ्झत, धभण य सॊस्कृङ्झत 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका 
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

आफ्नो घय य ङ्झछभेकभा यहेका जाङ्झतको 
ऩङ्जहचान गनण 

प्रश्नोत्तय 
        

टोर ङ्झछभेकभा फोङ्झरन ेबाषाको नाभ 
फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

टोरभा भनाइन ेचाडऩिणहरुको नाभ 
फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

धाङ्झभणक स्थरहरुको ऩङ्जहचान गनण प्रश्नोत्तय         

  प्रश्नोत्तय         

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       

        कऺा् ३ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ्  योर नॊ. 
 ४. स्थानीम ऩेसा य व्मिसाम 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका 
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने स्थानीम ऩयम्ऩयागत 
ङ्झसऩको सूचीकयण गनण 

प्रश्नोत्तय 

        

आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे गने यैथाने ऩेसाको िगॉकयण गनण प्रश्नोत्तय 

        

आफ्नो घयऩङ्चयिाय, छयङ्झछभेक य टोरका 
व्मङ्ञिहरुरे प्रमोग गने स्थानीम ठाउॉभा 
उऩरब्ध प्रङ्जिङ्झधहरुको ऩङ्जहचान गनण 

प्रश्नोत्तय 

        

घयऩङ्चयिाय,ङ्झछभेकीका सदस्मरे गने 
व्मिसामको सूचीकयण गनण 

प्रश्नोत्तय 
        

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       
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कऺा् ३ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ्  योर नॊ. 
 ६. प्राकृङ्झतक सम्ऩदा य िाताियण 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका 
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

स्थानीम ऺेत्रभा ऩाइने जडीफङ्टटीहरुको 
िगॉकयण गनण 

प्रश्नोत्तय 
        

आफ्नो घय,छयङ्झछभेकभा ऩाइने घयऩारङ्टिा 
जनािय य जङ्गरी जनाियहरुको सूचीकयण 
गनण 

प्रश्नोत्तय 

        

आफ्नो घय,छयङ्झछभेकभा ऩाइने घयऩारङ्टिा 
जनािय य जङ्गरी जनाियहरुको पयक 
छङ्टयाउन 

प्रश्नोत्तय 

        

ङ्जिङ्झबङ्ङ रुऩभा िेर िेलदा, ङ्जहॉडडङ्टर गदाण 
हङ्टन सक्ने सम्बाङ्जित िायीङ्चयक जोङ्ञिभको 
नाभ फताउन 

प्रश्नोत्तय 

        

  प्रश्नोत्तय         

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       
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कऺा् ३ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ्  योर नॊ. 
 ६.  ङ्ञिऺा य स्िास्थ्म 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

आपूरे ऩढ्ने ङ्जिद्यारमको फायेभा छोटो 
ङ्जिियण बङ्ङ 

प्रश्नोत्तय 
        

ङ्जिद्यारमभा अध्ममन गने ङ्झसरङ्झसराभा 
आपूराई साथी सभूहसॉग घङ्टरङ्झभरहङ्टॉदै ऩढ्ने 
फानीको ङ्जिकास गयाउन 

प्रश्नोत्तय 

        

ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सपा सङ्टग्घय हङ्टने फानीको 
ङ्जिकास गनण घय तथा ङ्जिद्यारम सपाहङ्टन ङ्ट 
ऩदणछ बङ्ङे धायणा िताउन 

प्रश्नोत्तय 

        

स्िस्थ यहन,स्िच्छ य सपा िानेकङ्ट या िानङ्ट 
ऩछण बङ्झन फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

आपूराई डय राग्ने िस्तङ्टहरुको नाभसॉगै 
त्मसरे ऩायेको असय फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       
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कऺा् ३ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ्  योर नॊ. 
 ७.स्थानीम गाउॉऩाङ्झरका य नागङ्चयक कतणव्म 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

आपू फसेको िडाको िडा सदस्महरुको 
सङ्खख्मा य नाभ फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

  ङ्झछभेकी िडा नम्फय य िडाध्मऺहरुको नाभ 
फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

आफ्नो टोर ियऩय यहेको साभाङ्ञजक तथा 
याजनैङ्झतक प्रङ्झतङ्जष्ठत व्मङ्ञित्िरे गयेका 
मोगदानको नाभ फताउन 

प्रश्नोत्तय 

        

आपू ऩङ्झन साभाङ्ञजक तथा याजनैङ्झतक 
प्रङ्झतङ्जष्ठत नागङ्चयक हङ्टने फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       
 

कऺा् ३ ङ्जिषम् स्थानीम ङ्जिषम ङ्जिद्याथॉको नाभ्  योर नॊ. 
 ८. िेरकङ्ट द य स्थानीम सङ्घ/सॊस्था 

ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध 

भूलमाङ्कनका
सम्बाव्म 
साधन 

ङ्झनमङ्झभत ऩढाइऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

थऩ सहामताऩङ्झछको 
भूलमाङ्कन 

ङ्झभङ्झत अङ्कन ङ्झभङ्झत अङ्कन 

स्थानीम िेरहरुभा सहबागी हङ्टॉदै िायीङ्चयक 
व्मामाभका तङ्चयकाहरु फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

साथी सभूहभा बेरा बइ िेरका ङ्झनमभहरु 
छरपर गनण 

प्रश्नोत्तय 
        

स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाहरुको नाभ य यहेको 
स्थान फताउन 

प्रश्नोत्तय 
        

स्थानीम सङ्घ/सॊस्थाभा कामणयत व्मङ्ञिहरुको 
नाभ बङ्ङ 

प्रश्नोत्तय 
        

अङ्झबबािकको 
दस्तित् 

ङ्ञिऺकको दस्तित ङ्जिद्याथॉरे प्राप्त गयेको 
उऩरङ्ञब्धस्तयको अङ्कको जोड       

ङ्झभङ्झत् उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतित्       
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ङ्जिद्याथॉ भूलमाङ्कन (कऺा ४-८) : 

ऩाठ्यक्रभरे अऩेऺा गयेका सऺभता य ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर बए नबएको सङ्टङ्झनङ्ञश् चत गनण ङ्झनभाणणात्भक य 
ङ्झनणणमात्भक भूलमाङ्कन अिरम्फन गङ्चयन े छ । ङ्झनभाणणात्भक भूलमाङ्कनको भङ्टख्म उद्देश्म ङ्झनयन्तय भूलमाङ्कन य 
ऩषृ्ठऩोषणका भाध्मभफाट ङ्जिद्याथॉको ङ्झसकाइभा सङ्टधाय गनङ्टण हो । ङ्झसकाइका राङ्झग गङ्चयने मस्तो ङ्झनभाणणात्भक 
भूलमाङ्कन ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ प्रङ्जक्रमाको अङ्झबङ्ङ अङ्गका रूऩभा यहनङ्टऩदणछ । ङ्झनभाणणात्भक भूलमाङ्कनभा ङ्जिद्याथॉको 
भूलमाङ्कनका राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ औऩचाङ्चयक तथा अनौऩचाङ्चयक तङ्चयका प्रमोग गनङ्टणऩछण । ङ्झनभाणणात्भक भूलमाङ्कनभा कऺा 
ङ्जक्रमाकराऩ तथा कऺा, ङ्जिद्याथॉका कामण तथा कामणसम्ऩादनको अिरोकन, साभाङ्ञजक व्मिहाय अिरोकन, गहृकामण,  
ऩङ्चयमोजना कामण, भौङ्ञिक तथा ङ्झरङ्ञित कामण तथा ऩयीऺा, एकाइ तथा तै्रभाङ्झसक ऩयीऺाहरू, स्ि् तथा सहऩाठी 
भूलमाङ्कन रगामतका साधन प्रमोग गनण सङ्जकन्छ ।  

स्थानीम ङ्जिषम अन्तगणत यहेका ङ्जिषमिस्तङ्ट तथा ङ्झसकाइ उऩरङ्ञब्धभा ङ्जिद्याथॉरे हाङ्झसर गयेको उऩरङ्ञब्धको 
भूलमाङ्कन गनणको राङ्झग ङ्झनभाणणात्भक भूलमाङ्कनका रूऩभा आन्तङ्चयक य ङ्झनणणमात्भक भूलमाङ्कनका राङ्झग अङ्ञन्तभ 
भूलमाङ्कनराई ङ्झरइएको छ । मसका राङ्झग कऺा ४ देङ्ञि ८ सम्भका प्रत्मेक कऺाभा ङ्जिद्याथॉको 
भूलमाङ्कनअन्तगणत आन्तङ्चयक भूलमाङ्कन (५० प्रङ्झतित बाय) य अङ्ञन्तभ ऩयीऺा (५० प्रङ्झतित बाय) सभािेि 
गङ्चयएको छ । आन्तङ्चयक भूलमाङ्कनको ५० प्रङ्झतित बायराई सभेत ङ्झनणणमात्भक भूलमाङ्कनको रूऩभा सभामोजन 
गङ्चयनेछ । ङ्जिद्याथॉको सभग्र भूलमाङ्कन गयी प्रभाण ऩत्र अथाणत ्ग्रडेङ्झसटभा दङ्टिै भूलमाङ्कनको नङ्झतजाराई सभािेि 
गङ्चयनेछ । आन्तङ्चयक भूलमाङ्कन य अङ्ञन्तभ भूलमाङ्कन ङ्झनम्नानङ्टसाय गनङ्टणऩने छ : 

अ) आन्तङ्चयक भूलमाङ्कन : 

ङ्झनभाणणात्भक भूलमाङ्कनको अङ्कको ङ्झनङ्ञश् चत बाय आन्तङ्चयक भूलमाङ्कनका रूऩभा सभािेि गङ्चयने छ । मसका 
राङ्झग ङ्झनभाणणात्भक  भूलमाङ्कनराई अङ्झबरेिीकयण गयी प्रत्मेक ङ्जिद्याथॉको कामणसञ्चङ्जमका (Portfolio) व्मिङ्ञस्थत 
गयी याख्नङ्टऩछण । मस्तो अङ्झबरेिका  आधायभा ङ्झनम्नङ्झरङ्ञित ऩऺभा तोङ्जकएअनङ्टसायको बायको अङ्क आन्तङ्चयक 
भूलमाङ्कनका रूऩभा सभािेि गङ्चयने छ: 

क्र.स. भूलमाङ्कन ऩऺ अङ्कबाय कैङ्जपमत 

१ सहबाङ्झगता ४ सहबाङ्झगताअन्तगणत हाङ्ञजयी, कऺा कामण, ऩङ्चयमोजना कामण, 
प्रमोगात्भक कामण, सभूह कामण रगामतका अन्म ऩऺ यहने  
छन ्। 

२ प्रमोगात्भक/ऩङ्चयमोजना 
कामण 

३६ कऺागत रूऩभा प्रमोगात्भक य ऩङ्चयमोजना कामण सञ्चारनका 
राङ्झग मोजना ङ्झनभाणण, सञ्चारन, अङ्झबरेिीकयण, प्रस्तङ्टतीकयण 
य अन्तिाणताण रगामतका ऩऺहरू सभािेि गयी भूलमाङ्कन गनङ्टण 
ऩने छ । 

३ तै्रभाङ्झसक ऩयीऺा १० तै्रभाङ्झसक ऩयीऺाका राङ्झग ५० ऩूणाणङ्कको ऩयीऺा ङ्झरई 
प्राप् ताङ्कराई १० भा ऩङ्चयणत गनङ्टणऩने छ । 

जम्भा : ५०  
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आ) अङ्ञन्तभ ऩयीऺा  

ङ्झनणणमात्भक भूलमाङ्कनभा अङ्ञन्तभ ऩयीऺाको बाय ५० प्रङ्झतित हङ्टनेछ । प्रत्मेक ऩयीऺाभा प्रश् न सोध्दा िैङ्ञऺक 
सत्रको सङ्टरुदेङ्ञि ऩढाइ बएका सफै ऩाठहरूफाट सभेङ्जटएको हङ्टन ङ्टऩने छ । मस ङ्जिषमको ऩयीऺाभा प्रश् नहरू 
ङ्जििेष गयेय ऻान य फोध, प्रमोग य उच्च दऺताभा आधाङ्चयत हङ्टनेछन ्। ऩाठ्यक्रभरे ङ्झनधाणयण गयेका उद्देश्म 
अनङ्टरूऩ ङ्जिद्याथॉहरूरे ऻान, ङ्झसऩ, अङ्झबिङृ्ञत्त प्राप् त गये नगयेको भूलमाङ्कन गयी त्मसको आधायभा प्रभाणीकयण 
गङ्चयन्छ । अङ्ञन्तभ ऩयीऺाको प्रश् न ऩत्र ङ्झनम्न ङ्झरङ्ञित ङ्जिङ्ञििीकयण ताङ्झरकाअनङ्टसाय ङ्झनभाणण गयी उऩरङ्ञब्ध 
ऩयीऺा ङ्झरनङ्टऩने छ । महाॉ अनङ्टसूची २ भा कऺा ८ को ङ्जिङ्ञििीकयण ताङ्झरका फनाइएको छ । सोही 
ङ्जिङ्ञिष् टीकयण ताङ्झरकाराई आधाय ङ्झरई स्थानीम ङ्जिषम अध्माऩन गने ङ्ञिऺकफाटै अन्म कऺा (कऺा ४, ५, ६ 
य ७) को ङ्जिङ्ञििीकयण ताङ्झरका फनाई प्रमोग गनण सङ्जकने छ । 
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अनङ्टसूची २:  

ङ्जिङ्ञिष् टीकयण ताङ्झरका 
कऺा : ८                                                                                                          ङ्जिषम : कानऩेोियीको सेयोपेयो                                        अङ्कबाय : ५० 
सभम : २ घन्टा   

क्र.स
. 

ऺेत्र/एकाइ 

ऩाठ्य
 घ

न्ट
ा 

ऩूण
ाणङ्क

 

ऻान फोध प्रमोग उच्च दऺता 
जम्भा प्रश् न 

सङ्खख्मा 
जम्भा अङ्कबाय 

जम्
भा
 अ

ङ्क 

अङ्झ
त 

छो
टो

 

छो
टो

 

रा
भो

 

अङ्झ
त 

छो
टो

 

छो
टो

 

रा
भो

 

अङ्झ
त 

छो
टो

 

छो
टो

 

रा
भो

 

अङ्झ
त 

छो
टो

 

छो
टो

 

रा
भो

 

अङ्झ
त 

छो
टो

 

छो
टो

 

रा
भो

 

अङ्झ
त 

छो
टो

 

छो
टो

 

रा
भो

 

१ 
भेयो घय ऩङ्चयिाय य 
ङ्झछभेकी 

१७ ४ १ १ - १ - - - - - - - - २ १ - २ २ - ४ 

२ 
बौगोङ्झरक अिस्था य 
जनसङ्खख्मा 

१८ ७ १ १ - - - - - - १ - - - १ १ १ १ २ ४ ७ 

३ जाङ्झत, धभण य सॊस्कृङ्झत २२ ८ १ १ - १ - १ - - - - - - २ १ १ २ २ ४ ८ 

४ स्थानीम ऩेसा य व्मिसाम १५ ७ १ - - - १ - - - १ - - - १ १ १ १ २ ४ ७ 

५ 
प्राकृङ्झतक सम्ऩदा य 
िाताियण 

१६ ७ १ १ १ - - - - - - - - - १ १ १ १ २ ४ ७ 

६ ङ्ञिऺा य स्िास्थ्म १३ ७ १ - - - - १ - १ - - - - १ १ १ १ २ ४ ७ 

७ 
स्थानीम गाॉउऩाङ्झरका य 
नागङ्चयक कतणव्म 

१७ ७ १ - - - १ - - - १ - - - १ १ १ १ २ ४ ७ 

८ 
िेरकङ्ट द य स्थानीम सङ्घ/ 
सॊस्था  

१० ३ १ - - - - - - १ - - - - १ १ - १ २ - ३ 
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ऩयीऺा सभग्र मोजना 
प्रश्न सङ्खख्मा, अङ्कबाय य सभम ताङ्झरका 

क्र.सॊ. प्रश्नको प्रकाय प्रश्न सङ्खख्मा प्रङ्झत प्रश्न अङ्कबाय जम्भा अङ्कबाय सभम 

१ अङ्झत छोटो प्रश्न 10 1 10 

2 घण्टा 
२ छोटो प्रश्न 8 2 16 

३ राभो प्रश्न 6 4 24 

जम्भा 24  50 

- प्रश्न ङ्झनभाणण गदाण ङ्झनम्न तहका प्रश्न (ऻान, फोध य प्रमोग) तथा उच्च तहका प्रश्न (ङ्जिश्लषेण, भूलमाङ्कन य 
ङ्झसजणना) सफै तहका प्रश्नहरु य सफै एकाइको ऩाठ्यघण्टाराई ध्मानभा यािेय प्रश्न फनाउनङ्टऩने छ । 

- प्रश् न अङ्झत छोटो, छोटो, राभो (उच्च दऺता) का आधायभा प्रश् नको आफद्धता (Assemble) गनङ्टण ऩने छ । 

- प्रश् नभा स्ऩष् ट ङ्झनदेिन, अङ्कबाय य ऩूणाणङ्क याख् नङ्ट ऩने छ । 

 

 


