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नऩेार सयकाय 

ङ्ञिऺक सेवा आमोग 

प्राथङ्झभक तह खङ्टरा प्रङ्झतमोगीतात्भक ङ्जवषमगत ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ- २०७७ 

तह् प्राथङ्झभक                                     ऩूणााङ्क् १००             सभम् ३ घण्टा 

खण्ड क 

एकाइ एक् िैऺङ्ञणक मोजना य कऺाकोठा व्मवस्थाऩन 

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

कऺाकोठाको वातावयण य फसाइ व्मवस्थाऩन)  

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

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

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

एकाइ दङ्टई् फार भनोङ्जवऻान 

२.१  फारभनोङ्जवऻान् अथा, ऺेत्र, आवश्मकता य भहत्व  

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

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

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

ङ्झसकाइभा स्थानान्तयण, स्भयण य ङ्जवस्भयण, उत्प्रयेणा य ङ्झसकाइ  

एकाइ तीन् ङ्ञिऺण ङ्जवङ्झध, य ङ्जवद्याथी भूल्माङ्कन 

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

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

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

एकाइ चाय् नऩेारी बाषा ङ्ञिऺण 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

एकाइ छ् अॊग्रजेी बाषा ङ्ञिऺण 

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

teaching writing  

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

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

answer question and puzzle box solving 

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

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

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

एकाइ सात् गङ्ञणत ङ्ञिऺण 

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

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

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

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

गङ्ञणत ङ्ञिऺण य ङ्ञिऺकको ऩेिागत ङ्जवकासभा प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग 

एकाइ आठ् ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध ङ्ञिऺण 

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

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

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

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

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

८.५ अन्तङ्चयऺ्  सूमा य सौमा ऩङ्चयवाय 
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एकाइ नौ् स्वास्थ्म, िायीङ्चयक ङ्ञिऺा तथा ङ्झसजानात्भक करा 
९.१  व्मङ्ञिगत स्वच्छता तथा वातावयणीम सयसपाइ् व्मङ्ञिगत सयसपाइ, वातावयणीम सयसपाइ, पोहोय 

व्मवस्थाऩन तथा  कङ्ट ङ्जहने पोहोयफाट जैङ्जवक भर ङ्झनभााण 

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

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

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

एकाइ दि् बाषा/ ऩाठ्यक्रभ  

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

      ऩाठ्यक्रभ सॊयचना 

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

      व्मवस्था 

१०.३ स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभााणका प्रकृमा य प्रमोग  

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

      व्मवस्था, फहङ्टबाषी सभाज य बाङ्जषक ङ्जवङ्जवधता  

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

      य सॊयचनागत व्मवस्था 
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ङ्जवङ्ञिष्टीकयण ताङ्झरका 

ऩाठ्यक्रभ् एकीकृत                                           तह् आधायबतू (प्राथङ्झभक) 

एकाइ ङ्जवषम वस्तङ्ट प्रश्न अङ्क 

खण्ड क 
१ 

िैऺङ्ञणक मोजना य कऺा कोठा व्मवस्थाऩन  १ १० 

२ 
फार भनोङ्जवऻान १ ५ 

३ 
ङ्ञिऺण ङ्जवङ्झध य ङ्जवद्याथी भूल्माङ्कन १ १० 

४ 
नेऩारी बाषा ङ्ञिऺण १+१ १०+५ 

५ 
साभाङ्ञजक अध्ममन तथा भानव भूल्म ङ्ञिऺण १ १० 

खण्ड ख 

६ 
अङ्ग्रजेी ङ्ञिऺण १ १० 

७ 
गङ्ञणत ङ्ञिऺण १ १० 

८ 
ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध ङ्ञिऺण १ १० 

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

१० 
बाषा/ ऩाठ्यक्रभ १ १० 

जम्भा १२ १०० 

द्रष्टव्म  

१ ऩाठ्यक्रभराई दङ्टई खण्डभा ङ्जवबाजन गङ्चयएको छ। 

२ प्रत्मेक एकाइफाट ५ वा १० अङ्कबायका प्रश्न  सोङ्झधने छ। 

३ प्रत्मेक खण्डको राङ्झग अरग अरग उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका प्रमोग गनङ्टाऩनेछ। 

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

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

 
 

 


