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पाठ्यक्रमको रुपरेखााः यस पाठ्यक्रमको आिारमा धनम्न चरणमा परीक्षा धलइनछेाः  
प्रथम चरणाः धलशखत परीक्षा पूणााङ्काः१००  

द्वितीय चरणाः अन्तवााताा { पूणााङ्काः२०  

 

प्रथम चरणाः धलशखत परीक्षा योजना 
 

ववषय पूणााङ्क उशिणााङ्क परीक्षा प्रणाली प्रश्न संख्या अङ्कभार समय 

सेवा सम्वन्िी १०० ४० बस्तगुत बहवैुकशपपक प्रश्न 

(Multiple Choice) 

५० प्रश्न २ अङ्क = १०० 4५ धमनेट 

 
 

दोस्रो चरणाः  
ववषय पूणााङ्क परीक्षा प्रणाली 

अन्तवााताा २० मौशखक 

 
 

द्रष्टव्याः  
१. यो पाठ्यक्रमलाई धलशखत परीक्षा र अन्तवााताा गरी दइु चरणमा ववभाजन गररएको छ। 

२. धलशखत पररक्षाको प्रश्नपत्र नेपाली भाषामा हनुेछ। 

३. धलशखत परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रजेी अथवा नेपाली र अंग्रजेी दवैु हनुेछ। 

४. वस्तगुत बहवैुकशपपक प्रश्नहरूको गलत उिर द्वदएमा प्रत्येक गलत उिर बापत २० प्रधतशत अङ्क कट्टा 
गररनेछ। तर उिर नद्वदएमा त्यसबापत अङ्क द्वदइने छैन र अङ्क कट्टा पधन गररने छैन। 

५. परीक्षामा कुन ैप्रकारको क्यापकुलेटर प्रयोग गना पाइने छैन। 

६. सवै प्रश्न अधनवाया हनुेछन।् साथै खण्ड क र ख वाट यथासम्भव देहाय अनसुार प्रश्न सोधिनेछ। 

खण्ड क खण्ड ख 

प्रश्न संख्या-30 प्रश्न संख्या-20 

   
७. आयोगबाट सञ्चालन हनुे परीक्षामा परीक्षाथीले मोबाइल वा यस्तै प्रकारका ववद्यतुीय उपकरण परीक्षा 

हलमा लैजान पाइने छैन। 

८. यस पाठ्यक्रम योजनाअन्तगातका पत्र-ववषयका ववषयवस्तमुा जेसकैु लेशखएको भए तापधन पाठ्यक्रममा 
परेका कानून, ऐन, धनयम तथा नीधतहरू परीक्षाको धमधतभन्दा ३ मवहना अगाधड (संशोिन भएका वा 
संशोिन भई हटाइएका वा थप गरी संशोिन भई) कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको 
सम्झनपुदाछ।  

९. प्रथम चरणको धलशखत परीक्षाबाट छनोट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरणको अन्तवााताामा 
सशम्मधलत गराइनेछ। 

१०.  पाठ्यक्रम लागू धमधताः  
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पत्र- ववषयाःसेवा सम्वन्िी 
खण्ड (क)- शशक्षा र शशक्षण 

 

१. शशक्षाको पररचय  
१.१ शशक्षाको अविारणा¸ अथा र महत्व 

१.२ शशक्षाका प्रकार (औपचाररक¸अनौपचाररक र अररधतक), उद्देश्य र कायाहरू  
 

२. बालववकास  
२.१ मानव वृवि र ववकासको अविारणा  
२.२ प्रारशम्भक बापय अवस्थादेशख वकशोरावस्था सम्मका ववशेषताहरू  

 

३. धसकाइ प्रवक्रया र धसकाइका धसिान्तहरू 

३.१ धसकाइको अविारणा  
३.२ धसकाइमा प्रभाव पाने तत्वहरूाः प्ररेणा, पनुबाल, अभ्यास, स्मधृत र ववस्मरण, स्थानान्तरण  
३.३ धसकाइका धसिान्तहरू  
३.३.१ शास्त्रीय सम्बन्िन  
३.३.२ कायापरक सम्बन्िन  
३.३.३ प्रयत्न र भलू धसकाइ  
३.३.४ अन्तरदृवष्ट धसकाइ धसिान्त 

  
४. शैशक्षक र शैक्षशणक योजनाहरू  

४.१ नगर/गाउाँ शशक्षा योजना 
४.२ ववद्यालय सिुार योजना  
४.३ वावषाक कायायोजना  
४.४ शैक्षशणक योजना (शशक्षण एकाइ योजना, दैधनक योजना र समय ताधलका)  
 

५. शशक्षण ववधि र सामग्रीहरू  
५.१ शशक्षक केशन्द्रत ववधिहरुाः प्रवचन र प्रदशान  
५.२ अन्तवक्रयात्मक ववधिहरूाः प्रश्नोिर र छलफल  
५.३ ववद्याथी केशन्द्रत ववधिहरूाः खोज, समस्या समािान, पररयोजना, घटना अध्ययन र सवेक्षण  
५.४ शशक्षण सामग्री र यसको प्रयोग  
 

६. ववद्यालय शशक्षाको पाठ्यक्रम अध्ययन  
६.१ तहगत उद्देश्यहरू  
६.२ क्षेत्र र क्रम ताधलका  
६.३ ववषयगत रूपमा पाठ्यभार ववश्लेषण  
 

७. शैक्षशणक मूपयाङ्कन र परीक्षा  
७.१ मूपयाङ्कनको अविारणा  
७.२ मूपयाङ्कनको प्रकाराः  धनमााणात्मक, धनणायात्मक र धनदानात्मक एवम ्अक्षराङ्कन पिती 
७.३ मूपयाङ्कनका सािनहरूाः धलशखत, मौशखक, प्रयोगात्मक र अवलोकन  
७.४ प्रश्नका प्रकारहरूाः वस्तगुत र ववषयगत (अथा, सबलता र सीधमतताहरू)  
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७.५ ववद्यालय तहको परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण  
 
 
 

८. कक्षाकोठा व्यवस्थापन¸ शैक्षशणक संगठन र अन्य 

८.१ समावेशी शशक्षा र वववविताको व्यवस्थापन  
८.२ बालमैत्री ववद्यालय 

८.४ शशक्षामा सूचना प्रववधिको उपयोग  
८.५ ववषय शशक्षण, कक्षा शशक्षण र बहकुक्षा शशक्षण  
८.६ शैक्षशणक संगठन र शशक्षक व्यवस्थापन  
८.७ ववद्यालय सपुरीवेक्षण 

  

९. शैशक्षक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (ववद्यालय, स्थानीय तह र प्रदेश)  
९.१ तथयांक व्यवस्थापन र प्रयोग  
९.२ तथयांक ववश्लषेण र समस्या पवहचान  
 

१०. शशक्षक व्यवस्थापन र ववकास  
१०.१ शशक्षक तयारी, शशक्षक अध्यापन अनमुधतपत्र, शशक्षक छनौट  
१०.२ शशक्षक धनयशुि, सरुवा र बढुवा,  
१०.३ शशक्षक पेसागत ववकास 

१०.४ शशक्षकका सेवा, सता र सवुविाहरू 

 

११. आपतकाधलन तथा संकटपूणा अवस्थामा शशक्षा  
१२. शैशक्षक योजना तजुामा, कायाान्वयन र अनगुमन 

 

१३. बैकशपपक प्रणालीबाट धसकाइ 

१३.१ खलुा तथा दरु शशक्षा 
    १३.२ अनलाइनमा आिाररत       
 

खण्ड (ख) 
नेपालको शैशक्षक इधतहास¸ शशक्षा प्रणाली र काननु 

 

१. शैशक्षक इधतहास र महत्त्वपूणा शैशक्षक घटनाहरू  
२. शशक्षाको ववकासक्रम (ववद्यालय र उच्च शशक्षा)  
३. शैशक्षक कायाक्रमहरू  

३.१ शशक्षाको राविय उद्देश्य र नीधत  
३.२ शशक्षाका संगठन तथा संरचना 
३.३ शशक्षाको तहगत संरचना  

४. राविय शशक्षा पिधतको योजना २०२८, राविय शशक्षा आयोगको प्रधतवेदन २०५० एवम ्उच्चस्तरीय शशक्षा 
आयोगको प्रधतवेदन २०५५ (गठन, उद्देश्य, ववद्यालय र उच्च शशक्षा, पाठ्यक्रम, शशक्षक र ववद्याथी मूपयांकन¸ 

ववद्यालय सपुररवेक्षण)  

५. आवधिक योजनामा शशक्षा 
५.१ द्वदगो ववकास लक्ष्य नं. ४ 
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५.२ नेपाल सरकारको चालू योजनामा शशक्षा (शशक्षाको उद्देश्य, नीधत र प्राथधमकता)  
५.३ गण्डकी प्रदेशको चालू आवधिक योजनामा शशक्षा  
५.४ ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायाक्रम 

५.५ राविय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ 

६. शशक्षाका क्षेत्रमा गररएका ववधभन्न अन्तरााविय प्रयासहरू (सबैका लाधग शशक्षा, बालअधिकार शशक्षा, ववद्यालय 
शाशन्तक्षेत्र, शशक्षामा समान अवसर र समतामूलक पहुाँच,  लैंधगक मूल प्रवाहीकरण)  

७. शशक्षाका राविय कायाक्रमको सामान्य जानकारी  
७.१ प्रारशम्भक बाल शशक्षा र ववकास   
७.२ आिारभतू तथा माध्यधमक शशक्षा  
७.३ प्राववधिक शशक्षा तथा व्यावसावयक ताधलम 

७.४ साक्षरता तथा जीवन पयान्त शशक्षा 
७.५ उच्च शशक्षा  

८. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शैशक्षक प्रशासन र अन्तरसम्बन्ि  
९. शशक्षासम्बन्िी संघीय र प्रदेश कानून सम्बन्िी सामान्य जानकारी  
    (शशक्षा ऐन २०२८(संशोिन सवहत)¸ शशक्षा धनयमावली¸ २०५९ (संशोिन सवहत)¸ गण्डकी ववश्वववद्यालय ऐन 

२०७६¸ गण्डकी प्राववधिक शशक्षा तथा व्यावसावयक ताधलम प्रधतष्ठान ऐन २०७६) 
१० राविय शशक्षा नीधत, २०७६ 

१०. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (संशोिन सवहत) मा शशक्षासम्बन्िी व्यवस्था  
११. नेपालको संवविानमा भएको शशक्षा सम्वन्िी व्यवस्था र अनसूुचीहरू  
१२. कायाालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन  

१२.१ शचठीपत्रको पररचय, उद्देश्य, प्रकार¸ प्रयोग र प्राथधमकता   
१२.२ अधभलेख व्यवस्थापनको पररचय, उद्देश्य र आवश्यकता  
१२.३ फाइधलङ सम्बन्िी जानकारी  
१२.४ वटप्पणी लेखन  

१३. प्रदेश सरकार काया ववभाजन धनयमावली, २०७४ (संशोिन सवहत) मा शशक्षा 
१४. धनजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोिन सवहत) र धनजामती सेवा धनयमावली, २०५० (संशोिन सवहत) 
 
   

 


