
स्थानीय बिषय (मादी गााँउपाबिकाको बिनारी) 

 

१.पररिय 

        नेपाि िहुबिबिधता युक्त राष्ट्र हो। केन्द्रिाट बनर्मित पाठ्यक्रमिे देशका बिबिन्न िागको िौगोबिक, सामाबिक, सााँस्कृबतक, 

धार्मिक बिबिधताको प्रबतबनबधत्ि गनि एिम् स्थानीय रुबि र आिश्यकतािाई सम्िोधन गनि नसके्न हुनािे ‘राबष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुप 

२०६३’ िे स्थानीय पाठ्यक्रमको ब्यिस्था गरेको हो। स्थानीय पाठ्यक्रमिे स्थानीय आिश्यकतामा आधाररत बशक्षामा बिशेष िोड 

ददने हुनािे गण्डकी प्रदेश अन्द्तगित मादी गााँउपाबिकाका प्रमुख, उप-प्रमुख, कायिकाररणी सदस्यहरु, गााँउपाबिका सदस्यहरु, गााँउ 

बशक्षा सबमबत, गााँउपाबिकाका कमििारीहरु, स्थानीय समािसेिी, िुबददिीिी, बशक्षक, प्रधानादयापक, बिद्यािय ब्यिस्थापन सबमबत, 

बशक्षक अबििािक सघकका पदाबधकाररहरुको सघयुक्त प्रयत्नद्वारा यस गााँउपाबिकाबित्र अदयायन गने बिद्याथीहरुमा ब्यिहाररक र 

िीिन उपयोगी ज्ञान, सीप र अबििृबि बसकाउने उदे्दश्यका साथ यो स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी िागू गररएको हो। 

          यस पाठ्यक्रमको कायािन्द्ियनिे बिद्याथीहरुमा आफ्नो गााँउपाबिकाको बिषयमा सामान्द्य िानकारी प्रा्त  हुने र स्थानीय पेशा, 

ब्यिशाय, मूल्य मान्द्यता, सघस्कृबतको सघरक्षण र सम्िधिनमा टेिा पुग्दछ। साथै यस पाठ्यक्रमिे केन्द्रीय पाठ्यक्रमिे समेट्न नसकेका 

कुराहरुिाई स्थान ददई पाठ्यक्रमिाई समसामबयक, सान्द्दर्ििक, खुल्िा, सन्द्तुबित, िोकताबन्द्त्रक र स्थानीय मूल्य मान्द्यता अनुरुप 

िनाउाँछ र बनणिय प्रकृयामा सिै पक्षको अथिपूणि सहिाबगतािाई िढिा ददन्द्छ। यस पाठ्यक्रमिे मादी गााँउपाबिकाको परम्परागत 

ज्ञान र सीपको उिगार गनि समेत मद्दत गदिछ। 

            बयनै तथ्यहरुिाई हृदयघगम गरी नेपािको आधारिूत कक्षा १-५ को पाठ्यक्रम (बि.सघ. २०६२ र २०६५) मा सामाबिक 

अदययन, बसििनात्मक किा र शारीररक बशक्षामा २०% पाठ्यिार स्थानीय बिषयिस्तुमा आधाररत हुनु पने प्रिधान राख्नुका साथै 

आधारिूत बशक्षा पाठ्यक्रम (कक्षा ६-८), २०६९िे स्थानीय बिषयिस्तुका सम्िन्द्धमा १०० पुणािङ्कको एक छुटै्ट बिषय राख्न सदकने 

प्रािधान राखेको छ। स्थानीय बिषयको हकमा स्थानीय तहका िाबग उपयोगी पेशा, व्यिसाय, धमि, सघस्कृबत, रीबतररिाि, स्थानीय 

सम्पदा, िातािरण सघरक्षण, खेबतपाबत, स्थानीय प्रबिबध, िाडपिि, सामाबिक ब्यिहार आदद बिषयिस्तु सम्िन्द्धी बिषय स्थानीय 



तहको परामशिमा बिद्यािय आाँफैं िे छनौट गरी यस्ता बिषयको पाठ्यक्रम बनमािण, पाठ्यपस्तकको बिकास तथा कायािन्द्ियन स्थानीय 

तहको परामशिमा सम्िबन्द्धत शैबक्षक सघस्था आफैिे गनि सके्न प्रािधान अनुरुप यो पाठ्यक्रम तयार गररएको हो। 

        यस बिषयको पठन पाठनका िाबग ‘बिद्यािय बशक्षाको राबष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५’ मस्यौदािे बनधािरण गरेको ३ पाठ्य 

कघटा अथाित सा्त ाबहक ४ पाठ्यिार र पूणािङ्क १०० बनधािरण गररएको छ। साथै यस बिषयको मूल्याङ्कनका िाबग आिबधक 

मूल्याङ्कन ६० प्रबतशत र बनरन्द्तर मूल्याङ्कन ४० प्रबतशत गुने गरी तोदकएको छ। सैद्धाबन्द्तक र प्रयोगात्मक बसकाईिाई िरािर 

महत्ि ददन दिैु प्रकारका मूल्याङ्कनिाई अन्द्तगित ५०-५०% अघकिार छुट्याइएको छ। यस पाठ्यक्रममा बनम्नबिबखत 

बिषयिस्तुहरु र के्षत्रहरु समािेश िएका छन्: 

 मादी गााँउपाबिकाको िौगोबिक पररिय 

 मादी गााँउपाबिकामा बिकासका पूिािधारहरु 

 मादी गााँउपाबिकाको ऐबतहाबसक, सामाबिक र साघस्कृबतक पक्ष 

 मादी गााँउपाबिकाको िनसङ््याको अिस्था 

 मादी गााँउपाबिकामा आर्थिक कृयाकिापहरु 

 मादी गााँउपाबिका, प्रकृबत र सघरक्षण 

 मादी गााँउपाबिकाको िािी योिना र बिकास 
 
 

२. तहगत सक्षमताहरु: 
                       यस तहको अन्द्त्यमा बिद्याथीहरुिे बनम्न बिबखत सक्षमताहरु हाबसि गनेछन्: 

१.मादी गााँउपाबिकाको िौगोबिक अिस्थाको िानकारी  र आफ्नो गााँउ प्रबत गौरि, 

२. मादी गााँउपाबिकाको प्राकृबतक साधनहरुको पबहिान तथा समृबद्धका िाबग उबित उपयोग, 

३. मादी गााँउपाबिकामा िातािरणिे मानि दक्रयाकिाप र मानि दक्रयाकिापिे िातािरणिाई पाने प्रिाि, 

४. मादी गााँउपाबिकाका सामाबिक मूल्य मान्द्यताहरुको सम्मान, सघरक्षण, सघिधिन र पािना, 

५. मादी गााँउपाबिकाको बिकासका पूिािधारहरुको िानकारी तथा पूिािधार बनमािणमा  योगदान, 

६. मादी गााँउपाबिकाका सााँस्कृबतक, धार्मिक, िौबद्धक, रिनात्मक कायिहरुमा सहिाबगता, 



७. मादी गााँउपाबिकाको िनसाबङ्खक पक्षहरु र व्यिस्थापनको िानकारी तथा आफ्नै ठााँउमा गुणस्तरीय िीिनयापन गने 

कृयाकिापमा सघिग्नता, 

८. मादी गााँउपाबिकाको आर्थिक कृयाकिापहरुको िानकारी तथा सीबमत साधन र रोतको उपयोग गरी िैयबक्तक तथा सामाबिक 

उन्नबतका कायिमा सघिग्नता, 

९. मादी गााँउपाबिकाको प्रकृबत सघरक्षण िारे उबित िानकारी तथा प्रकृबत सघरक्षण सम्िबन्द्ध बिबिन्न कृयाकिापहरुमा सघिग्नता, 

१०. मादी गााँउपाबिकाको स्िर्णिम िबिष्य बनमािणका िाबग सििताहरुको पबहिान सबहत दीकिकाबिन योिनाहरुको बनमािण र 

कायािन्द्ियन, 
 
 

३. कक्षागत बसकाइ उपिबब्धहरु 
 

कक्षा ६ 
यस कक्षाको अन्द्त्यमा बिद्याथीहरु बनम्न बिबखत कायि गनि सक्षम हुनेछन्:  

१. मादी गााँउपाबिकाको िौगोबिक र सापेबक्षक अिबस्थबत उल्िेख गनि र नक्सा िनाई देखाउन, 

२. मादी गााँउपाबिकाको ऐबतहाबसक बिनारी,  नामाकरण र बिशेषताहरु िारे िानकारी ददन, 

३. मादी गााँउपाबिकाको धरातिीय स्िरुपको बििरण ददन र आफ्नो िडािाई धरातिीय स्िरुपको आधारमा बििािन गरी िणिन 

गनि, 

४. मादी गााँउपाबिकाको बशक्षाको ितिमान अिस्था  िानकारी ददई आफ्नो िडाको शैबक्षक तथ्याङ्क सङ्किन गरी उबित 

प्रस्तुतीकरण गनि, 

५. मादी गााँउपाबिकाको स्िास्थ्यको ितिमान अिस्था  उल्िेख गरी सामुदाबयक स्िास्थ्य सुधार  कायिमा सघिग्न हुन, 

६. मादी गााँउपाबिकाको ऐबतहाबसक स्थिहरु, िस्तुहरु र प्रािीन स्मारकहरुको िारेमा िानकारी प्रा्त  गनि र आफ्नो समुदायमा 

रहकेा ऐबतहाबसक स्थिहरुको बििरण तयार गनि, 

७. मादी गााँउपाबिकाका ऐबतहाबसक व्यबक्तत्िहरुको पररिय ददन र आफ्नो समुदायका ऐबतहाबसक व्यबक्तत्िहरुको पबहिान गरी 

उनीहरुिे गरेका मु्य मु्य योगदानहरु पबहिान गनि र प्रेरणा बिन, 

८. मादी गााँउपाबिकाका िाडपिि, िेषिूषा, रहनसहन, मेिा, पिि, गीत, सङ्गीत, िािाहरुको िारेमा खोिी गनि र सघरक्षण गनि, 



९. मादी गााँउपाबिकाको िनसङ््याको बितरण र कनत्िमा प्रिाि पाने तत्िहरुको िणिन गनि र िनसङ््याको अिस्था उल्िेख गनि, 

१०. मादी गााँउपाबिकाको िनसङ््याको सघरिना उल्िेख गनि र आाँफू िसेको समुदायको िनसङ््याको सघरिनाका तथ्याङ्कहरु 

सङ्किन गरी ताबिकामा देखाउन, 

११. मादी गााँउपाबिकाको कृबष र करेिु उद्योगको ितिमान अिस्था िताउन र कृबष र करेिु उद्योगका कायिमा सघिग्न हुन, 

१२. आाँफू िसेको समुदायको कृबष र करेिु उद्योगको ितिमान अिस्था अदययन गरी प्रबतिेदन पेश गनि, 

१३. मादी गााँउपाबिकामा पबन कायिके्षत्र रहकेो अन्नपुणि सघरक्षण के्षत्रको पररिय िताउन र गण्डकी प्रदेशको नक्सामा उक्त के्षत्र 

देखाउन, 

१४. िनिङ्गिमा िागे्न डडेिो र िििायु पररितिनका कारणहरुको बििरण िताउन र िििायु पररितिन रोक्न आिस्यक कदमहरु 

अििम्िन गनि, 

१५. गााँउ पाबिकामा सञ्चािन हुने योिनाको अिधारणा र योिना तिुिमाको प्रकृया िारे िानकारी प्रदान गनि, 

१६. आाँफू िसेको िडाका सििताहरु, कमिोरीहरु, अिसरहरु र िुनौबतहरुको पबहिान गनि र सम्िबन्द्धत िडाको दरू- दबृिको बनमािण 

गनि, 
 

कक्षा ७: 
 

यस कक्षाको अन्द्त्यमा बिद्याथीहरु बनम्न बिबखत कायि गनि सक्षम हुनेछन्: 

१.मादी गााँउपाबिकाको हािापानी, िनस्पबत र िन्द्यिन्द्तुको बििरण प्रदान गनि तथा यहााँको िैबिक बिबिधताको सघरक्षण र 

सदपुयोग गनि, 

२. मादी गााँउपाबिकाको नदी प्रिाह प्रणािी उल्िेख गनि र नक्सामा देखाउन, 

३. मादी गााँउपाबिकाको प्राकृबतक साधनहरु- ििश्रोत, िनिङ्गि, माटो तथा खबनिको अिस्था उल्िेख गनि र ती साधनहरुको 

उबित प्रयोग, सघरक्षण र सम्िधिन गनि सहयोगी िुबमका खेल्न, 

४. मादी गााँउपाबिकाका बिकासका पुिािधारका रुपमा उिाि र बपउने पाबनको ितिमान अिस्था उल्िेख गनि र उिाि र बपउने पाबनको 

उबित उपयोग गनि, 

५. आफ्नो समुदायमा रहकेा मठ, मबन्द्दर, पाटी, पौिा, िैत्य, स्तुप, बिहार, पुराना दरिार, बशिािेख, आदद खोबि गनि र सबङ्क्ष्त  िणिन 

गनि, 



६. मादी गााँउपाबिकामा िसोिास गने िनताहरुको धमि, धार्मिक कृयाकिापहरु, धार्मिक सबहष्णुता र सद्भाि एिम् धार्मिक 

स्थिहरुको बििरण प्रदान गनि र धार्मिक सबहष्णुता अििम्िन गनि, 

७. मादी गााँउपाबिकामा िसोिास गने आददिासी, िनिाबत, िोपोन्द्मुख िाबत, दबित तथा बपछबडएको िाबतहरुको रहनसहन र 

सघस्कारको िणिन गनि तथा िाबतय बिबिधतािाई सम्मान गदै िाबतय सद्भाि कायम गनि, 

८. मादी गााँउपाबिकामा िनसङ््या िृबदद र िसारा सराराका कारण पबहिान गरी िनसङ््या िृबद्ध र िसारा सरारा रोक्न आिस्यक 

कदमहरु िारे सिेत हुने, 

९. मादी गााँउपाबिकामा िनसङ््या िृबद्ध र िसारा सराराको अिस्था िारे िानकारी प्रदान गनि र आफ्नो समुदायिाट िाबहर हुने 

िसारा सराराको अिस्था पिा िगाउन, 

१०. मादी गााँउपाबिकामा पयिटदकय स्थिहरु, पयिटनको सम्िािना र अिस्था िारे िानकारर प्रदान गनि र आफ्नो समुदायमा िएका 

पयिटनका सुबिधाहरुको बििरण तैयार पानि, 

११. मादी गााँउपाबिकाका मु्य मु्य ब्यापाररक केन्द्रहरु, प्रमुख आयात र बनयाितका िस्तुहरु सुिीकृत गनि र आफ्नो समुदायिाट 

बनयाित गररने िस्तुहरु िारे खोबि गरी बििरण तयार गनि, 

१२. मादी गााँउपाबिकामा  िातािरणीय सर सफाइको महत्त्ि िताउन र फोहोर मैिाको उबित ब्यिस्थापन गनि, 

१३. बिश्वब्याबप िातािरणीय समस्याप्रबत सिग रहन र समस्या न्द्युनीकरणमा िुबमका बनिािह गनि, 

१४. मादी गााँउपाबिकाका सििताहरु, दिुििताहरु, अिसरहरु र िुनौबतहरुको पबहिान गरी गााँउपाबिकाको बिकासको दरू-दबृि 

बनमािण गनि, 

१५. मादी गााँउपाबिकाका ददकिकाबिन सोि, दयेय, िक्ष्य र उदे्दश्यहरु िारे िानकारी प्रा्त  गनि र िताउन, 

१६. मादी गााँउपाबिकाका प्रमुख गौरिका आयोिनाहरु िारे बििरण तयार पानि, 
 
 

कक्षा ८ 
 

यस कक्षाको अन्द्त्यमा बिद्याथीहरु बनम्न बिबखत कायि गनि सक्षम हुनेछन्: 

१. मादी गााँउपाबिकामा रहकेा मु्य मु्य िबस्तहरुको अिबस्थबत, प्रारुप र दकबसम एिम् आिासहरुका प्रकारका िारेमा बििरण 

ददन र आाँफु िसोिास गने िबस्तको अिबस्थबतको कारण, प्रारुप र दकबसम छुट्टाउन,  



२. मादी गााँउपाबिकाको िौगोबिक र सााँस्कृबतक िातािरणसाँग मानिीय कृयाकिापहरुको अन्द्तरसम्िन्द्ध उल्िेख गनि, 

३. मादी गााँउपाबिकाको रािनैबतक बििािन गरी िडा तथा गाऊाँ  बिकास केन्द्रहरु नक्सामा देखाउन, 

४. बिकासका पुिािधारका रुपमा मादी गााँउपाबिकामा यातायात-सञ्चार र मानि सघसाधनको अिस्था उल्िेख गनि, 

५. मादी गााँउपाबिकाको बिकासका िाबग िाबहने तत्काबिन र दीकिकाबिन मानिीय सघसाधन र बतनीहरुको उत्पादन िारे छिफि 

गनि र बनष्कषि बनकाल्न, 

६. मादी गााँउपाबिकामा िोबिने बिबिन्न िाषािाषीहरु िारे िानकारी प्रदान गनि र स्थानीय िाषाको सघरक्षणमा महत्िपुणि िुबमका 

खेल्न, 

७.  मादी गााँउपाबिका स्तरमा कायिरत सामाबिक सघकसघस्थाहरु र बतनीहरुिे समािमा रहकेा सामाबिक समस्याहरु समाधान गनि 

खेिेका सकरात्मक िुबमकाको बििरण तयार गनि र आफ्नो समुदायमा कायिरत सामाबिक सघकसघस्था र बतनीहरुको कायि बििरण 

तयार गनि, 

८. मादी गााँउपाबिकाको बिबिन्न िागमा प्रिबित रैथाने प्रबिबधहरुको िारेमा िताउन  र आ-आफ्नो समुदायमा िोपोन्द्मुख रैथाने 

प्रबिबधको खोबि गनि, 

९.मादी गााँउपाबिकाको िनसङ््याको सघरिना िताउन, ब्यबक्तगत कटना दतािको महत्त्ि र प्रकृयाको िारे िानकारी ददन र आफ्नो 

ओरीपरर कटेका ब्यबक्तगत कटना दताि गनि सहयोग गनि, 

१०. िनसङ््याको िास्तबिक अिस्थाको िानकारी बिई आपसी छिफिको आधारमा आफ्नो स्थानीय स्तरमा बिनु पने िनसङ््या 

नीबत बनधािरण गनि, 

११. मादी गााँउपाबिकामा िैदेबशक रोिगारको अिस्था उल्िेख गनि र िैदेबशक रोिगारिाट हुने फाइदा र िेफाइदा िताउन, 

१२. मादी गााँउपाबिकामा रहकेा परम्परागत र आधुबनक आय आििनका रोतहरु र आर्थिक सहयोग गने बििीय सघस्थाहरुको िारेमा 

िानकारी ददन, 

१३. मादी गााँउपाबिकामा पररबस्थबतक प्रणाबि र पयाि-पयिटनको अन्द्तरसम्िन्द्धको बििरण प्रदान गनि, 

१४. िििायु पररितिन न्द्युनीकरण गनि र अनुकुिन कायम गनि आिस्यक उपायहरु िताउन, 

१५. मादी गााँउपाबिकाका के्षत्रगत बिकास योिनाहरु िारे िानकारी बिन  र आफ्नो समुदायका बिकास आयोिनाहरु िारे 

समुदायमा िनिेतना फैिाउने, 



१६. प्रशघसनीय खोि पद्धबतमा आधाररत योिना तिुिमा बिबध िारे िताउन र सो बिबध प्रयोग गरी मादी गााँउपाबिकाको 

दीकिकाबिन योिना तिुिमा गनि, 

  

४. बिषयिस्तकुो क्षते्र र क्रम 
 
 

एकाइ(के्षत्र) कक्षा ६ कक्षा ७ कक्षा ८ अनुमाबनत  

कघरट 

कैदफयत 

१.िौगोबिक 

पररिय 

 अिबस्थबत 

 ऐबतहाबसक 

बिनारी 

 धरातिीय स्िरुप 

 हािापानी, 

िनस्पबत र 

िन्द्यिन्द्तु 

 नदी प्रिाह प्रणािी 

 प्राकृबतक 

साधनहरु 

 िबस्त तथा आिास 

 िातािरण र 

मानिको 

अन्द्तरसम्िन्द्ध 
 रािनैबतक बििािन 

१५  

२. बिकासका 

पुिािधारहरु 

 बशक्षा 

 स्िास्थ्य 

 उिाि 

 बपउने पानी 

 यातायात र सञ्चार 

 मानि सघसाधन 
१५  

३.ऐबतहाबसक, 

सााँस्कृबतक र 

सामाबिक पक्ष 

 ऐबतहाबसक 

स्थिहरु र 

िस्तुहरु 

 ऐबतहाबसक 

व्यबक्तत्िहरु 

 स्थानीय िाडपिि, 

िेषिुषा, 

रहनसहन, 

 मेिा,पिि,गीत, 

सङ्गीत र िािा 

 मबन्द्दर, स्तुपा, 

पारट, पौिा, 

पुराना दरिार 

 धमि,धार्मिक 

कृयाकिाप र 

धार्मिक स्थिहरु 

 आददिासी, 

िनिाबत, दबित, 

बपछबडएका 

िाबतहरु, 

उनीहरुका   

 स्थानीय 

िाषािाषीहरु र 

बतनीहरुको सघरक्षण, 

सामाबिक सघक 

सघस्थाहरु 

 रैथाने प्रबिबध 

 सामाबिक 

समस्याहरुको 

पबहिान तथा 

समाधान 

३०  



रहनसहन र 

सघस्कारहरु 

 धार्मिक सबहष्णुता 

र िाबतय सद्भाि 

४. 

िनसङ््याको 

अिस्था 

 िनसङ््याको 

बितरण र कनत्ि 

 िनसङ््याको 

बितरण र 

कनत्िमा प्रिाि 

पाने तत्त्िहरु 
 

 िनसङ््या 

िृबद्धको अिस्था र 

िसारा सरारा 

 िनसङ््या 

व्यिस्थापन र 

िसारा सरारा रोके्न 

ऊपायहरु 

 िनसङ््याको 

सघरिना 

 ब्यबक्तगत कटना 

दताि  

 स्थानीय स्तरको 

िनसङ््या नीबत 

१५  

५. आर्थिक पक्ष  कृबष-अन्निािी, 

फिफूि तथा 

तरकारी, पशु 

तथा पघक्षी पािन, 

मौरी तथा माछा 

पािन 

 ससघिाइको 

अिस्था 

 करेिु तथा कुरटर 

उद्योगहरु 

 कृबष प्रणािी 

 पयिटन-पयिटकीय 

स्थिहरु र 

सुबिधाहरु 

 टे्रदकङ्, 

पिितारोहण र 

अन्द्य 

कृयाकिापहरु 

 व्यापार-प्रमुख 

आयात र बनयाित 

िस्तुहरु, हाटििार 

तथा ब्यापाररक 

केन्द्रहरु 

 िैदेबशक रोिगार,  

 आयमुिक कायिहरु 

 िबडिुरट सङ्किन 

 ग्रामीण ऋण, 

सहकारी र बििीय 

सघस्थाहरु 

२५  

६. प्रकृबत र 

सघरक्षण 

 अन्नपुणि के्षत्रको 

िौगोबिक 

पररिय 

 िनिङ्गि र 

डडेिो 

 फोहोर मैिा 

ब्यिस्थापन 

 बिश्वब्याबप 

िातािरणीय 

समस्याहरु 

 पररबस्थबतक प्रणािी 

 पयाि-पयिटन 

 िििायु पररितिन र 

अनुकूिन 

१५  



 सघरबक्षत के्षत्र    िूक्षय 

७. योिना र 

बिकास 

 योिनाको 

अिधारणा, 

 योिना तिुिमाको 

प्रकृया 

 सम्िबन्द्धत 

िडाको सििता, 

दिुििता, अिसर 

र िुनौतीको 

पबहिान 

 सम्िबन्द्धत 

िडाको 

बिकासमा दरू-

दबृि बनमािण 

 गााँउपाबिकाका 

सििता, दिुििता, 

अिसर र 

िुनौतीको 

पबहिान 

 गााँउपाबिकाको 

बिकासमा दरु-दबृि 

 गााँउपाबिकाका 

प्रमुख गौरिका 

आयोिनाहरु 

 गााँउपाबिकाका 

ददकिकािीन सोि, 

दयेय, िक्ष्य र 

उद्दशे्य 

 गााँउपाबिकाका 

के्षत्रगत बिकास 

आयोिनाहरु: 

 िौबतक बिकासका 

योिनाहरु 

 आर्थिक बिकासका 

योिनाहरु 

 सामाबिक 

बिकासका 

योिनाहरु 

 िातािरण सघरक्षण र 

ददगो बिकासका 

योिनाहरु 

 प्रशघसनीय खोिमा 

आधाररत िािी 

योिनको बनमािण 

२५  

 
 
 
 
 
 
 

५. बसकाइ सहिीकरण प्रकृया 
 



मादी गााँउपाबिका बिनारी नामक पाठ्यक्रम बिबिन्न सात के्षत्रिाई समेटेर एकीकृत रुपमा तयार गररएको छ। यो पाठ्यक्रम 

बिद्याथीहरुिाई खािी कोरा ज्ञान ददने िन्द्दा पबन बिषयिस्तुको ब्यिहाररक ज्ञान ददने उदे्दश्यका िाबग बनमािण गररएकोिे यस 

बिषयको बसकाइका िाबग बिद्याथीहरुिाई कक्षाबित्रका साथै कक्षािाबहर पबन आ-आफ्नो टोि समुदायसाँग सम्िन्द्ध राखी बिबिध 

कृयाकिापहरु गराउनु पदिछ। बिद्याथीहरुिाई आफ्नो समुदाय िीबित प्रयोगशािा मान्द्दै खोिपुणि कायिहरु गने स्थिको रुपमा 

प्रयोग गनि र बसकेका कुराहरुको बसििनात्मक बिश्लेषण गनि प्रोत्साहन गनुि पदिछ। बिद्याथीहरुिाई ‘गर र बसक’ िन्ने धारणाको 

अबििृबद्ध गराउनु नै यस बिषयको मुि िक्ष्य रहकेो छ। उक्त िक्ष्य प्राब्त का िाबग बशक्षकिे पाठको प्रकृबतअनुसार बिद्याथी केबन्द्रत 

सहकायि बसकाइ बिबधहरु िा समािोिनात्मक बिन्द्तन बिबधहरु प्रयोग गरेर बसकाइ सहिीकरण गनुि पदिछ। बिद्याथी केबन्द्रत 

िािमैत्री बशक्षण बिबधहरु प्रयोग गरी बशक्षणमा िन्द्दा बनरन्द्तर बसकाइमा िोड ददनु पदिछ। यस बिषयको बसकाइ सहिीकरण गनि 

बशक्षकिे परम्परागत ‘प्रििन बिबध’ िन्द्दा प्रश्नोिर बिबध, प्रदशिन बिबध, समस्या समाधान बिबध, अििोकन बिबध, छिफि बिबध, 

खोि बिबध, अबिनय बिबध, पररयोिना कायि बिबध, कटना अदययन बिबध, मबस्तष्क मन्द्थन बिबध, बिक्स बिबध, बित्री िाबहरी केरा, 

कथा िािन बिबध, Numbered Head Together, Think-Pair Share, Mixed-Pair-Share, Semantic Map, Value Line 

बिबधहरुमदये पाठको प्रकृबत अनुसार उपयुक्त बिबध ियन गरी प्रयोग गनुि पदिछ। यी बिबधहरु प्रयोग गदाि समािेशी बशक्षण प्रकृया 

अििम्िन गदै आधुबनक प्रबिबधको यथासम्िि प्रयोग गरी बशक्षण गनुि पदिछ। 
 

 
 
 

६. बिद्याथी मलू्याङ्कन प्रकृया 
                           

पाठ्यक्रममा उल्िेबखत िाबन्द्छत बसकाइ उपिबधधहरु र बिषयिस्तुको आधारमा बिद्याथीिे प्रा्त  गरेका बसकाइ उपिबब्धहरुको 

बनयबमत मूल्याङ्कन गनुि पदिछ। स्थानीय बिषयको रुपमा िागु गररएको यस बिषयका बसकाइ उपिबधधहरुको मूल्याङ्कनमा 

बनणियात्मक पद्धबतिाई िन्द्दा बनमािणात्मक िा सुधारात्मक मूल्याङ्कन पद्धबतमा िोड ददाँदै बिद्याथीहरुिाई प्रसस्त बसकाइ 

अिसरहरु प्रदान गनुि पदिछ।यो बिषय मूित: प्रयोगात्मक र व्यिहाररक बशक्षा ददने बिषय िएको हुनािे बसकाइ उपिबधधहरुको 

मूल्याङ्कन ‘Paper and Pencil’ परीक्षािे िन्द्दा बिद्याथीहरुिे ददनददनै गने प्रयोगात्मक कायि, कक्षाकायि, पररयोिना कायि, 



खोिमूिक कायि, बसििनात्मक कायि, गृहकायि, उपिबधध परीक्षा, सामाबिक-सााँस्कृबतक कायिमा सघिग्नता, कक्षा सहिाबगता, हाबिरी, 

अनुशासन, बसकाइ व्यिहारमा आएको पररितिनको अििोकन द्वारा गनुिपने हुन्द्छ। उल्िेबखत पक्षहरुको अबििेखीकरणका िाबग  

बशक्षकहरुिे बिद्याथीहरुको व्यबक्तगत कायिबििरण फाइि खडा गरी सबञ्चत अबििेख (Cumulative Record) राख्नु पदिछ। 

मूल्याङ्कन कायिका िाबग  ज्ञान र िोध पक्षको साथै प्रयोगात्मक तथा खोिमूिक बसप,समािोिनात्मक बिन्द्तन बसप र अबििृबि 

पक्षिाई पबन समेट्नु पदिछ। 
 
 
 

मलू्याङ्कनका प्रकार: 
 

क. बनरन्द्तर मलू्याङ्कन-४०% 

-अििोकन 

-गृहकायि 

-सा्त ाबहक परीक्षा 

-एकाइ परीक्षा 

-कक्षा परीक्षा 

ख. बनमािणात्मक मलू्याङ्कन-६०% 

-पबहिो त्रैमाबसक परीक्षा १०%(६ अघक) 

-दोरो त्रैमाबसक परीक्षा ३०%(१८ अघक) 

-अबन्द्तम परीक्षा       ६०%(३६ अघक) 

बनणियात्मक मूल्याङ्कनका आधारहरु बनम्नअनुसार तय गररएका छन्: 
 

दकबसम प्रश्नको प्रकार अङ्किार तथा प्रबतशत 

बिबखत मूल्याङ्कन  अबत छोटो उिर आउने प्रश्न १x५=५ 

 छोटो उिर आउने प्रश्न ३x५=१५ 



 िामो उिर आउने प्रश्न ५x२=१० 

प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन      ३० 

 िम्मा      ६० 

बनरन्द्तर मूल्याङ्कन        ४० 

 कुि िम्मा      १०० 

 

प्रयोगात्मक मलू्याङ्कनका आधारहरु: 

 बनयबमत परीक्षा र अबििेख 

 सामुदाबयक कायि 

 सामाबिक-सााँस्कृबतक कायिमा सम्िग्नता 

 बसििनात्मक, सीपमुिक कायि 

 खोिमुिक र प्रयोगात्मक कायि 

 अबत उिम, उिम र सामान्द्य तीन िगीकरणमा Letter Grading मा मूल्याङ्कन 

बिद्याथीि ेगरेका कायिहरुिाई बनम्नानसुार िगीकरण गरी अङ्क प्रदान गनुिपदिछ: 

 प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन फायि र मौबखक प्रश्नोिर-१० 

 पररयोिना कायिहरु र के्षत्र भ्रमण प्रबतिेदन-१५ 

 सकरात्मक व्यिहार पररितिन र हाबिर-५ 
 
   
 

 
 
 
 
 
          



 

                     
  



                             आधारितू तह (कक्षा ८) 

बिबशिीकरण ताबिका (सदै्धाबन्द्तक) 
 

बिषय: स्थानीय बिषय (मादी गााँउपाबिकाको बिनारी) 
 

एकाइ के्षत्र कघरट ज्ञान र िोध  
 

प्रयोगात्मक तथा 

अनुसन्द्धनात्मक बसप 

समािोिनात्मक बिन्द्तन 

बसप 
अबििृबि प्रश्न सङ््या अङ्क 

िार 
कैदफयत 

अबत 

सबङ्छ्त  
सबङ्छ्त  िा

मो 
अबत 

सबङ्छ्त  
सबङ्छ्त  िा

मो 
अबत 

सबङ्छ्त  
सबङ्छ्त  िा

मो 
अबत 

सबङ्छ्त  
सबङ्छ्त  िा

मो 
अबत 

सबङ्छ्त  
सबङ्छ्त  िा

मो 
  

१. िौबगबिक 

पररिय 
१५     १  १      १ १  ४  

२. बिकासका 

पूिािधार 

१५        १  १    १  ३  

३. ऐबतहाबसक, 

सामाबिक र 

सााँस्कृबतक पक्ष 

३० १     १       १  १ ६  

४.िनसङ््याको 

अिस्था 
१५           १   १  ३  

५.आर्थिक अिस्था २५         १      १ ५  

६. प्रकृबत र सघरक्षण १५  १     १      १ १  ४  

७. योिना र बिकास २५ १   १      १   २ १  ५  

िम्मा १४

० 
२ १  १ १ १ २ १ १ २ १ - ५ ५ २ ३०  

 

प्रयोगात्मक मलू्याङ्कनको बिबशबिकरण ताबिका 

बिषय: स्थानीय बिषय (मादी गााँउपाबिकाको बिनारी)                            आधारिूत तह (६-८) 

बिद्याथीको नाम बसििनात्मक कायि-१० बसपमूिक कायि-१० खोिमूिक कायि-१० सामूदाबयक कायिमा 

सहिाबगता- १० 
नमुना व्यिहार प्रदशिन-१० िम्मा अङ्क 

अ.उ. उ. म. सा. बन. अ.उ. उ. म. सा. बन. अ.उ. उ. म. सा. बन. अ.उ. उ. म. सा. बन. अ.उ. उ. म. सा. बन. 



१० ८ ६ ४ २ १० ८ ६ ४ २ १० ८ ६ ४ २ १० ८ ६ ४ २ १० ८ ६ ४ २ 
                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           
*अ.उ.=अबत उिम, उ.= उिम, म=मदयम, सा.=सामान्द्य, बन=बनम्न, 

बसििनात्मक कायि: कथा, कबिता,सम्िाद, िूबमका बनिािह, मोडि बनमािण आदद। 

बसपमूिक कायि: सूिी, ताबिका, स्तम्ि बित्र, िृि बित्र, नक्सा, योिना, प्रश्नाििी, प्रबतिेदन आदद। 

खोिमूिक कायि: अििोकन, तत्थ्याघक सङ्किन, बिश्लषेण,बनश्कषि आदद। 

सामुदाबयक कायिमा सहिाबगता: समुदायका कायिमा सहिाबगता 

नमुना व्यिहार प्रदशिन: नेतृत्िकिा, सामुबहक किा, समुन्द्िय किा, प्रबतिा प्रदशिन,सबहष्णुता आदद। 

 

 


