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पाठ् यक्रमको ुपपरेखा - यस पाठ् यक्रमको आिारमा नन्नानसुारका चरणमा परीक्षा नलइने छ  

क. प्रथम चरण:नलश्चखत परीक्षा(Written Examination)     पूणागङ्क: 100 

ख. द्वितीय चरण:अन्तवागताग(Interview)       पूणागङ्क: १५ 

 

परीक्षा योजना (Examination Scheme) 

प्रथम चरण :- नलश्चखत परीक्षा (Written Examination) 

ववषय पूणागङ्क उश्चिणागङ्क परीक्षा प्रणाली प्रश्न संख्या  अङ्कभार समय 

सेवा स्वन्िी 100 40 वस्तगुत बहवैुकश्चपपक 
(Multiple Choice ) 

50 प्रश्न  2 अङ्क100 45 नमनेट 

द्वितीय चरण:अन्तवागताग (Interview) 

ववषय पूणागङ्क परीक्षा प्रणाली 
अन्तवागताग १५ मौश्चखक 
द्रष्टव्य : 

१. नलश्चखत परीक्षामा नन्नानसुार प्रश्नहुप सोनिनेछ ।  

इकाइ खण्ड क खण्ड ख खण्ड ग 

प्रश्न संख्या २३ २२ ५ 

 

२. नलश्चखत परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रजेी अथवा नेपाली र अंग्रजेी दबैु हनु सक्नेछ । 

३. वस्तगुत बहवैुकश्चपपक (Multiple choice) प्रश्नहुपको गलत उिर द्वदएमा प्रत्येक गलत उिर वापत २० 
प्रनतशत अङ्क कट्टा गररनेछ । तर उिर नद्वदएमा त्यस वापत अङ्क द्वदइन ेछैन र अङ्क कट्टा पनन गररन ेछैन । 

४. यस पाठ् यक्रम योजना अन्तगगतका प्र/ववषयका ववषयवस्तमुा जेसकैु लेश्चखएको भए तापनन पाठ् यक्रममा परेका 
ऐन, ननयम तथा नीनतहुप परीक्षाको नमनत भन्दा ३ मवहना अगाडी (संशोिन भएका वा संशोिन भई 
हटाइएका वा थप गरी संशोिन भई) कायम रहेकालाई यस पाठ् क्रममा परेको स् न ुपदगछ । 

५. प्रथम चरणको नलश्चखत परीक्षाबाट छनौट भएका उ्मेदवारहुपलाई मा्र द्वितीय चरणको अन्तवागतागमा 
सश्च्मनलत गराइने छ। 

६. पाठ् यक्रम लागू हनुे नमनत - २०७८।०८।१६ 
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प्र/ववषय:-सेवा स्बन्िी 

खण्ड (क)- श्चशक्षा र श्चशक्षण 

१ श्चशक्षाको पररचय 
१.१ श्चशक्षाको अविारणा र अथग  

१.२ श्चशक्षाका प्रकार, उद्देश्य र कायगहरू 
२ बालववकास 

२.१ मानव ववृि र ववकासको अविारणा 
२.२ प्रारश्च्भक बापयअवस्था देश्चख वकशोरावस्था स्मका ववशषेताहरू 

३ नसकाई प्रवक्रया र नसकाईका नसिान्तहरू 
३.१ नसकाईको अविारणा र यसका अपवादहरू 
३.२ नसकाईमा प्रभाव पाने तत्वहुप  प्ररेणा पनुबगल, अभ्यास, स्मनृत र ववष्मरण, स्थानान्तरण 
३.३ नसकाईका नसिान्तहरू 

३.३.१ शास्त्रीय स्बन्िन (Classical Conditioning) 
३.३.२ कायगपरक स्बन्िन (Operant Conditioning 
३.३.३ प्रयत्न र भलू नसकाई (Trial and Error Learning) 
३.३.४ अन्तरदृवि नसकाई नसिान्त (Insightful Learning Theory) 

४ शैक्षश्चणक योजनाहरू 
४.१ नगर/ गाउँ श्चशक्षा योजना 
४.२ ववद्यालय सिुार योजना 
४.३ वावषगक कायग योजना 
४.४ शैक्षश्चणक योजना (श्चशक्षण एकाई योजना, दैननक योजना र समय तानलका) 

५ श्चशक्षण ववनि र सामाग्रीहरू 
५.१ श्चशक्षक केन्रीत ववनिहुप  प्रवचन र प्रदशगन 
५.२ अन्तरवक्रयात्मक ववनिहुप प्रश्नोिर र छलफल  
५.३ ववद्याथी केश्चन्रत ववनिहुप  खोज, समस्या समािान, पररयोजना, घटना अध्ययन र सवेक्षण 
५.४ श्चशक्षण सामाग्री र यसको वगीकरण 
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६ ववद्यालय श्चशक्षाको पाठ्यक्रम अध्ययन 
६.१ तहगत उद्देश्यहरू 
६.२ क्षे्र र कम तानलका 
६.३ ववषयगत िार र इच्छानिन ववषयहरू 
६.४ ववषयगत रूपमा पाठ्यभार ववश्लषेण 

६.५राविय पाठ् यक्रम प्राुपप, २०७६ 

७ शैक्षश्चणक मूपयांकन र परीक्षा 
७.१ मूपयांकनको अविारणा 
१७.२ मूपयाङ्कनको प्रकार स्थान ननिागरण, ननमागणात्मक ननणगयात्मक र ननदानात्मक  

७.३ मूपयांकनका सािनहुप  नलश्चखत, मौश्चखक, प्रयोगात्मक र अवलोकन 

७.४ प्रश्नका प्रकारहुप  वस्तगुत र ववषयगत (अथग, सवलता र सीनमतताहरू) 
७.५ ववद्यालय तहको परीक्षा संचालन, व्यवस्थापन र प्रमाश्चणकरण 

८ कक्षा कोठा व्यवस्थापन र शैक्षश्चणक संगठन 

८.१ समावेशी श्चशक्षा र वववविताको व्यवस्थापन 

८.२ बालमै्री कक्षा कोठा  

८.३ सहभानगतात्मक नसकाइ 

८.४ सूचना प्रववनिको उपयोग 

८.५ ववषय श्चशक्षण,कक्षा श्चशक्षण र वहकुक्षा श्चशक्षण 

८.६ शैक्षश्चणक संगठन र श्चशक्षक व्यवस्थापन 

९ शैश्चक्षक तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्रयोग(ववद्यालय, स्थानीय तह र प्रदेश) 

९.१ तथ्याङ्क व्यवस्थापन योजना, व्यवस्थापन र यसको प्रयोग 

९.२ तथ्याङ्क ववश्लषेण र समस्या पवहचान 

१० श्चशक्षक व्यवस्थापन र ववकास 

१०.१ श्चशक्षक तयारी, श्चशक्षक अध्यापन अनमुनत प्र, श्चशक्षक छनौट 

१०.२ श्चशक्षक सुपवा, श्चशक्षक बढुवा, श्चशक्षक तानलम  

१०.३ श्चशक्षक सेवा सतग तथासवुविाहरू 
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११ संकटमा शैश्चक्षक व्यवस्थापन 

११.१ शैश्चक्षक योजना तजुगमा, कायागन्वयन र अनगुमन 
११.२ अनलाईन श्चशक्षा 
११.३ लश्चचलो (Resilience) शैश्चक्षक व्यवस्थापन 

खण्ड (ख) नेपालको श्चशक्षा प्रणाली  
१ शैश्चक्षक इनतहास र महत्वपूणग शैश्चक्षक घटनाहरू (२००७ साल देश्चख हाल स्म) 
२ श्चशक्षाको ववकासक्रम (ववद्यालय र उच्च श्चशक्षा) 
३ शैश्चक्षक कायगक्रम 

३.१ श्चशक्षाको राविय उद्देश्य र नीनत 

३.२ श्चशक्षाको संगठन तथा संरचना ( संघ,प्रदेश र स्थानीय तह) 

३.३ श्चशक्षाको तहगत संरचना  

४ ववनभन्न श्चशक्षा आयोग तथा श्चशक्षा सनमनतहरूका प्रनतवेदनहरू (ववद्यालय पाठ् यक्रम, श्चशक्षक र ववद्याथी मपुयाङ्कन) 

५ आवनिक योजनामा श्चशक्षा 
५.१ चाल ुआवनिक योजनामा श्चशक्षाको उद्देश्य, नीनत र प्राथनमकता 
५.२ सदूुरपश्चिम प्रदेशको आवनिक नीनत तथा योजनामा श्चशक्षा 

६  श्चशक्षाको के्ष्रमा गररएका ववनभन्न अन्तरागविय प्रयासहरू:  

६.१ सबैका लानग श्चशक्षा 
६.२ द्वदगो ववकास लक्ष्यमा (SDG) श्चशक्षा 
६.३ मानवअनिकार र श्चशक्षा 
६.४ बालअनिकार र श्चशक्षा 
६.५ श्चशक्षामा समान अवसर र समतामूलक पहुँच  

६.६ श्चशक्षा र सामाश्चजक न्याय 

६.७ राविय एकताका लानग श्चशक्षा 
६.८ लैङ्गीक मूल प्रवाहीकरण र श्चशक्षा 

७ श्चशक्षाका राविय कायगक्रमको सामान्य जानकारी 
७.१ ववद्यालय क्षे्र ववकास कायगक्रम  
७.२ आिारभतू तथा माध्यनमक श्चशक्षा 
७.३ बानलका तथा मवहला श्चशक्षा 
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७.४ व्यावसावयक तथा प्राववनिक श्चशक्षा 
७.५ अनौपचाररक श्चशक्षा 
७.६ उच्च श्चशक्षा 

८ श्चशक्षामा सूचना प्रववनिको प्रयोग र महत्व 

८.१ IEMISस्बन्िी जानकारी 
८.२ E- Learning स्बन्िी जानकारी 
८.३ शैश्चक्षक सूचक स्बन्िी जानकारी 
८.४ दूर श्चशक्षा  

खण्ड (ग) ववववि 

१ श्चशक्षा ऐन, २०२८ र श्चशक्षा ननयमावली २०५९ (संशोिन सवहत)  

२ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ (श्चशक्षासँग स्बन्िीत व्यवस्था ) 

३ कायागलय कायगववनि र व्यवस्थापन  

४ ननजामती सेवा ऐन, २०४९ र ननजामती सेवा ननयमावली, २०५० 

५ सदूुरपश्चिम प्रदेशको भगूोल,प्राकृनतक र सास्कृनतक स्पदा,लोकसावहत्य र संस्कृनत स्बन्िी सामान्य जानकारी 
 
 
 
 

-----------------------------End----------------------------- 
 

  
 

 

 

 

 


