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पाणिनी गाउँपाणिकाका णिद्याियमा रिक्त हुने णिद्यािय सहायक 

कममचािी, बाि णिकास सहज कर्ाम र्था णिद्यािय सहयोगी कममचािी 

णनयुणक्त सम्िन्धी कायमणिणध,२०७८ 

ufpF sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldltM @)&*÷)(÷@^ 

प्रस्तावना: 

पाणिनी गाउँपाणिका अन्तगगतका णवद्याियमा रिक्त हुने णवद्यािय सहायक कमगचािी, 

बाि णवकास सहज कताग तथा णवद्यािय सहयोगी कमगचािीहरुको णनयकु्ती प्रकृयािाई 

व्यवणस्थत गनग वाञ्छनीय एककोिे स्थानीय सिकाि सञ्चािन नन, २०७४ को दफा 

१०२ तथा पाणिनी गाउँपाणिकाको प्रशासकीय कायगणवणि णनयणमत गन ेनन, २०७५ को 
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दफा ४ बमोणजम पाणिनी गाउँपाणिका, गाउँ कायगपाणिकािे यो कायगणवणि स्वीकृत गिी 

पाणिनी गाउँपाणिका णएत्र िाग ुहुन ेगरि यो कायगणवणि वनाइ  जािी गिेको छ । 

परिच्छेद-१,  सणिप्त नाम ि प्रािम्भ 

यस कायगणवणिको नाम “पाणिनी गाउँपाणिकाका णवद्याियमा रिक्त हुन े णवद्यािय 

सहायक कमगचािी, बाि णवकास सहज कताग तथा णवद्यािय सहयोगी कमगचािी णनयणुक्त 

सम्वन्िी कायगणवणि,२०७८”  िहकेो छ । 

यो कायगणवणि पाणिनी गाउँपाणिकाको गाउँ कायगपाणिकाबाट स्वीकृत एकपश्चात 

गाउँपाणिका क्षते्रएि िाग ूहुनेछ । 

परिच्छेद-२, परिभाषा 

   णवषय वा प्रसंगिे अको अथग निागेमा यस कायगणवणिमााः 

“गाउँपाणिका” एन्नािे पाणिनी गाउँपाणिका िाई सम्झन ुपदगछ। 

“गाउँ कायगपाणिका” एन्नािे पाणिनी गाउँपाणिकाको गाउँ कायगपाणिकािाई सम्झन ुपछग 

। 

“कायागिय” एन्नािे पाणिनी गाउँ कायगपाणिकाको कायागिय िाई सम्झन ुपछग । 

“णशक्षा शाखा” एन्नािे गाउँपाणिकाको णशक्षा यवुा तथा खिेकुद शाखा िाई सम्झन ु

पदगछ। 

“णवद्यािय” एन्नािे नेपाि सिकािबाट णनयणमत रुपमा अनदुान पाउने गरि  अनमुती वा 

स्वीकृती प्राप्त  सामदुाणयक णवद्याियिाई सम्झन ुपदगछ । 

“णशक्षक सेवा आयोग” एन्नािे संणिय काननु अनसुाि गणित णशक्ष सेवा आयोग सम्झन ु

पछग । यो शब्दिे प्रदणेशक स्तिमा णशक्षक सेवा आयोग गिन एकमा सो आयोगिाई 

समेत जनाउन ेछ ।  

“णशक्षा सणमणत” एन्नािे पाणिनी गाउँपाणिकाको गाउँ णशक्षा सणमणत सम्झन ुपदगछ । 

“प्रमखु प्रशासकीय अणिकृत” एन्नािे गाउँपाणिकाको प्रशासकीय प्रमखुका रुपमा 

कायगसञ्चािन गने णजम्मेवािी पाकको व्यणक्त सम्झन ुपदगछ । 

"णशक्षा अणिकृत" एन्नािे गाउँपाणिकाको णशक्षा यवुा तथा खिेकूद शाखाको शाखा 

प्रमखुको रुपमा कायगित कमगचािी सम्झन ुपछग ।   

 

परिच्छेद-३, णिद्यािय सहायक कममचािी, बाि णिकास सहज कर्ाम र्था 

णिद्यािय सहयोगी कममचािी णिज्ञापन सम्िन्धी व्यिस्था 
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१.णवद्याियिे णवद्यािय सहायक कमगचािी, बाि णवकास सहज कताग तथा णवद्यािय 

सहयोगी कमगचािीहरुको पद रिक्तएइ  पदपणुतग गनगको िाणग रिक्तएकको णवविि खु् नेगिी 

णवद्यािय व्यवस्थापन  सणमतीको णनिगय सणहत णशक्षा शाखामा णवज्ञापनको अनमुणतको 

िाणग कायागिय माफग त णशक्षा शाखामा णनवेदन पेश गनुगपनेछ। 

णवद्याियिे णवज्ञापनको अनमुणत प्राप्त गिेपछी रिक्त पदमा पदपणुतग गनगको िाणग कम्तीमा 

पन्र णदनको सावगजाणनक सचूना तयाि गिी णवद्यािय, णवद्यािय िहकेो सम्वणन्ित वडा 

कायागिय, गाउँ कायगपाणिकाको कायागियको सचूना पाटीमा टाँस गिी सोको मचुु् का 

समेत गिाउनपुनेछ। साथै त्यस्तो सचूना पाणिनी गाउँ कायगपाणिकाको कायागियको 

वेवसाईटमा िाख्न े वा दणैनक प्रकाणशत कुन ैकक पणत्रकामा िाख्न ेव्यवस्था णमिाउन ुपनछे 

। 

णवद्याियिे णवज्ञापन गदाग णवज्ञापन नम्वि, उम्मदेवािको उमिे हद, न्यनूतम शैणक्षक 

योग्यता, नपेािी नागरिकताको प्रमािपत्र, आवश्यक  कागजात, दिखास्त दस्तुि, सेवा 

सणुविा, दिखास्त णदने णमणत, सम्पकग  णमणत, णशक्षा नन, णनयमाविी बमोणजम कुनै अयोग्य 

निहकेो, सम्पकग  िेगाना िगाकतका उम्मेदवािको आवश्यक पन े णवविि माग गिी  

णवज्ञापन गनुगपनछे। 

णवद्याियिे णनिागरित समय सम्म उम्मेदवािबाट प्राप्त हुन आकका णनवेदन, णवज्ञापनमा 

उ्िेख एक बमोणजमका कागजात प्राप्त एकन एकको यणकन गिी रितपवूगक प्राप्त एकका 

णनवेदन मात्र णवद्याियमा दताग गिी िाख्नपुनछे। 

परिच्छेद-४, णिद्यािय सहायक कममचािी, बाि णिकास सहज कर्ाम र्था 

णिद्यािय सहयोगी कममचािी छनौट सणमणर् 

 

१. णवद्याियमा रिक्त एककात णवद्यािय सहायक कमगचािी, बाि णवकास सहज कताग 

तथा णवद्यािय सहयोगी कमगचािीहरुको पदपणुतग गनग णसफारिसका िाणग दहेाकको णशक्षक 

तथा कमगचािी छनौट सणमणत सणमणत िहनछे। 

क) सम्वणन्ित णवद्याियको णवद्यािय व्यवस्थापन सणमणतको अध्यक्ष वा णनजिे तोकेको 

सो सणमणतको सदस्य      - अध्यक्ष 

ख) णशक्षा अणिकृत वा गाउँपाणिकाको णशक्षा शाखाको प्रमखु  - सदस्य 

ग)  बाि णवकास सहज कताग तथा णवद्यािय सहयोणग कमगचािी छनौटको िाणग 

कायागियमा प्राथणमक, णनम्न माध्यणमक तथा माध्यणमक तहको णवषय णवशेषज्ञको रुपमा  
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सणूचकृत एकका णवषय णवशेषज्ञ मध्येबाट णवद्यािय व्यवस्थापन सणमणतिे छनोट गिेको 

२ जना                -सदस्य 

ि) णवद्यािय सहायक कमगचािी छनौटको िाणग कायागियमा णनम्न माध्यणमक तथा 

माध्यणमक तहको गणित, िेखा, अथगशास्त्र ि णवज्ञान णवषयको िाणग णवषय णवशेषज्ञको 

रुपमा  सणूचकृत एकका णवषय णवशेषज्ञ मध्येबाट छनोट गिेको २ जना                                

- सदस्य 

ङ) सम्वणन्ित णवद्याियको प्रिानाध्यापक                      - सदस्य सणचव 
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परिच्छेद-५, पिीिाको पाठ्यक्रम 

 

१.णवद्याियमा िीक्तहुन ेणवद्यािय सहयोणग कमगचािीहरुको िाणग णिईन ेपिीक्षाको 

पाि्यक्रम अनसुचुी-१ बमोणजम हुनेछ। 

२.णवद्याियमा िीक्तहुन ेबाि णवकास सहजकतागहरुको िाणग णिईने पिीक्षाको पाि्यक्रम 

अनसुचुी-२ बमोणजम हुनेछ।   

३.णवद्याियमा िीक्तहुन ेणवद्यािय सहायक कमगचािीहरुको िाणग णिईन ेपिीक्षाको 

पाि्यक्रम अनसुचुी-३ बमोणजम हुनेछ।  
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परिच्छेद-६, शैणिक योग्यर्ा 

१. णवद्यािय सहयोणग कमगचािीहरु  ि बाि णवकास सहजकतागको न्यनूतम शैणक्षक 

योग्यता कस. कि.सी. वा कस.इ.इ. उणििग वा सो सिह हुनछे।  

२.  णवद्यािय सहायक कमगचािीहरुको िाणग न्यनूतम शणैक्षक योग्यता णशक्षा, 

व्यवस्थापन, मानव शास्त्र तथा  णवज्ञान संकाय अन्तगगतका जनुसकैु णवषयमा  

१०+२  उणििग वा सो सिह हुनेछ। 

परिच्छेद-७, आचाि सणंहर्ा ि प्रश्न पत्र णनमामि प्रकृया 

१. पिीक्षाथीहरुिे पिीक्षा अविीएि मोबाईि फोन णस्वच अफ गिी मोवाईि 

साथमा िाख्न पाउन ेछैनन। णवषय णवज्ञिे णवद्यािय सहयोणग कमगचािी, वाि 

णवकास सहजकताग ि णवद्यािय सहयोगी कमगचािी छनौटको िाणग तोकीक 

अनसुािको पाि्यक्रमको अणिनमा िहिे पिीक्षा संचािन हुने णदन प्रश्न पत्र 

णनमागि गनुगपनछे।  

२. तोकीकको पाि्यक्रमका आिािमा बस्तुगत ि णवषयगत पिीक्षाको उिि 

पणुस्तका छुट्टाछुटै्ट हुनेछ। णवषयगत पिीक्षाको उििपणुस्तकाको अणनवायग 

रुपमा कोणडङ्ग गिीसकेपणछ जाँ्नको िाणग णवषयणवज्ञिाई उििपणुस्तका 

प्रदान गनुगपनछे ।  

३. पिीक्षा संचािनको क्रममा णवषय णवशेषज्ञ पिीक्षाहि णएत्र प्रवेश गनग पाईन ेछैन 

। 
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परिच्छेद-८, बाणिएमा अमान्य हुने 

 

यस कायगणवणिको कुन ैव्यवस्था प्रचणित काननूसँग बाणझकमा बाणझकको हदसम्म 

कायगणवणिको व्यवस्था अमान्य हुनछे। 
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परिच्छेद-९, णिणिध 

 

कायमणिणधको व्याखयााः यस कायगणवणिमा उण्िणखत कुन ैणबषयमा णिणविा उत्पन्न 

एकमा वा अस्पष्टता िहमेा त्यसको अणन्तम व्याख्या गाउँ कायगपाणिकािे गनेछ साथै यस 

कायगणवणिमा उ्िेख एकको व्यवस्था यसै बमोणजम छ उ्िेख नएकको व्यवस्था 

प्रचणित काननू बमोणजम हुनछे । 

कायमणिणधको सशंोधनाः यस कायगणवणिका प्राविानहरुमा गाउँ कायगपाणिकािे 

आवश्यक संशोिन गनग सक्नेछ। 
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अनुसचुी-१ 

पिीच्छेद-५ दफा १ सगं सम्िणन्धर् 

णिद्याियमा िीक्त हुने णिद्यािय सहयोगी कममचािीको णनयुक्तीको िाणग णिईने 

पिीिाको पाठ्यक्रमाः- 

णिणिर् पिीिाको योजना (Written Examination Scheme) 

णवषय क्षेत्र  पूिागङ्क  उिीिागङ्क प्रश्न सखं्या प्रणत प्रश्न 

अङ्कएाि 

पिीक्षा प्रिािी समय 

सामान्य पिीक्षा (वस्तुगत/ 

(बहुबैकण्पक प्रश्नहरु) = 

प्रथम चिि 

४० २० २० २ वस्तुगत/ 

बहुवैकण्पक 

३० णमनेट 

णवषयगत पिीक्षा= णिणतय 

चिि 

३० १२ ६ ५ णवषयगत/ 

णवशे्लषिात्मक 

१ िण्टा  

 

अन्र्िामर्ामको योजना(Interview Examination Scheme) 

१. शैणिक योग्यर्ा  िापर् ५ अंक  

णवद्यािय सहयोणग कमगचािी ि वाि णवकास सहज कतागको रुपमा सेवा प्रवेश गनग 

तोकीकको न्यनूतम शणैक्षक योग्याताको प्रथम श्रेिी एकमा णतन ि णिणतय श्रेिी एक दईु 

अकं ि सेवा प्रवेशको िाणग तोणककको शैणक्षक योग्यता एन्दा माणथ्िो शैणक्षक 

योग्यताको प्रथम श्रेिी एक दईु ि णिणतय श्रेिी एक कक अंक,  

२. अन्र्िामर्ाम  िापर् १५ अंक ( व्यणक्तत्व/आचिि-३, णवषयवस्तुको ज्ञान 

-९, प्रस्तुतीकिि-३) 

ति अन्तवागतागको अंक णददां कुन ैउम्मेदवाििाई  ३५ प्रणतशत एन्दा कम ि ७० प्रणतशत 

एन्दा बढी  णदनपुने एकमा त्यस्तो नम्वि णदनपुने  स्पष्ट कािि खिुाउन ुपनेछ। 
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िण्ड –क.  िस्रु्गर् प्रश्नहरु (सामान्य ज्ञान)         पूिामङ्क : ४०, उत्तीिामङ्काः 

२०, समयाः- ३० णमनेट 

क्र.स.ं णवषयबस्तु तथा क्षेत्र प्रश्न सखं्या प्रणत प्रश्नको 

अकंएाि  

१ नेपािको एूगोि (एौगोणिक णवणविता, प्रदशे, णज्िा, स्थानीय तह, 

ताि, नणद, णहमाि) 

४ २ 

२ नेपािको आिणुनक शणैक्षक इणतहास ३ २ 

३ पूवग बा्यावस्था: परिचय, णवकासात्मक कायग, णवशषेताहरू ३ २ 

४ पाि्यक्रमको परिचय, अविाििा ि स्थानीय पाि्यक्रम २ २ 

५ शणैक्षक सङ्गिन: कक्षा णशक्षि, बहुकक्षा णशक्षि, णवषय णशक्षि, 

णमणश्रत णशक्षि 

३ २ 

६ नेपािको सणंविान (णशक्षा सम्बणन्ि व्यवस्था); णशक्षा नन, २०२८ 

(सशंोिन सणहत); णशक्षा णनयमाविी, २०५९ (संशोिन सणहत), 

स्थानीय सिकाि सचंािन नन २०७४ (णशक्षा सम्बणन्ि व्यवस्था) ि 

णशक्षा सम्वन्िी समसामणयक जानकािी 

५ २ 

  

णिषयगर् पिीिाको पाठ्यक्रम  पूिामङ्काः-३०                     उणत्तिामङ्काः- १२                                     

समयाः- १ घण्टा  

क्र.सं. णिषय बस्रु्को िेत्र प्रश्न संखया अकंभाि  

१ प्राथणमक उपचािाः परिचय, महत्व, पारिवारिक ि सामदुाणयक स्वास््य 

सवेा, िि, णवद्यािय ि खिे मैदानमा हुने दिुगटना, प्राथणमक उपचाि तथा 

दिुगटनाबाट ब्ने उपायहरु 

१ वटा ५ 

२ णविािय समुदाय सम्बन्िाः णवद्याियको णवकासमा समुदायको 

सहएाणगता ि दाणयत्व, समदुायको णवकासमा णवद्याियको योगदान, 

णवद्यािय ि समदुाय बीच सम्बन्ि 

१ वटा ५ 

३ व्यणक्तगत स्व्छता तथा वातावििीय सिसफाइाः व्यणक्तगत सिसफाइ, 

वातावििीय सिसफाइ, फोहोि व्यवस्थापन  

१ वटा ५ 

४ स्थानीय पाि्यक्रमाः पिीचय, महत्व ि णवद्यािय तहमा स्थानीय पाि्यक्रम 

सम्वन्िमा एकको व्यवस्था, स्थानीय स्तिका णशक्षि सामाग्रीहरु 

१ वटा ५ 

५ बाि मनोणवज्ञानाः अथग महत्व ि आवश्यकता, पूवग बा्यावस्था: परिचय, 

णवकासात्मक कायग, णवशषेताहरु, शािीरिक ि सवंेगात्मक परिवतगन तथा 

प्रएाव, रुणचहरु, सकंटहरु, पूवग-वा्यावस्थाका णवद्याथीको सिुणक्षत 

णवकासमा णशक्षक ि अणएएावकको एूणमका 

१ वटा ५ 

६ णवद्यािय णदवा खाजा कायगक्रम, णवद्याियमा णदवा खाजा कायगक्रम 

सचंािन तथा व्यवस्थापनको तिीका, दणैनक णदवा खाजा व्यवस्थापनका 

तिीका, दणैनक णदवा खाजा व्यवस्थापनका िाणग स्थानीय स्तिमा उत्पादन 

हुने पिीकािहरु आणद। 

१ वटा ५ 
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द्रष्टव्याः 

१. सामान्य पिीक्षा (वस्तगुत/ (बहुबैकण्पक प्रश्नहरु) को िाणग ३० णमनेट समय 

णनिागिि गिीकको छ। 

२. णवषयगत पिीक्षाको िाणग १ िण्टा  समय णनिागिि गरिकको छ। 

३. सामान्य पिीक्षा (वस्तगुत/ (बहुबैकण्पक प्रश्नहरु) का प्रश्नको गित उिि 

णदकमा प्रत्येक गित उिि वापत २० प्रणतशत अकं कट्टा गरिनछे ति उिि 

नणदकमा अंक कट्टा गरिने छैन। 

४. यस पाि्यक्रम अन्तगगतका णवषयमा जेसकैु िेणखकको एकतापणन पाि्यक्रममा 

पिेका काननू(नन, णनयम) तथा णनणतहरु पिीक्षाको णमणत एन्दा ३ मणहना 

अगाडी संशोिन एकका वा संशोिन एई हटाईकका वा थप गिी कायम 

िहकेािाई यस पाि्यक्रममा पिेको सम्झन ुपदगछ।  

५. सामान्य पिीक्षा (वस्तुगत/ (बहुबैकण्पक प्रश्नहरु) मा उणििग गिेका 

उमेदवािहरुिाई मात्र णवषयगत पिीक्षामा सणम्मणित गिाईनछे। 

६. यो पाि्यक्रम कायगणवणि स्वीकृत एकको णमणतदणेख िागहुूनछे। 

 

 

 

 

अनसुचुी-२ 

पिीच्छेद-५ दफा २ सगं सम्िणन्धर् 

णिद्याियमा िीक्त हुने िाि णिकास सहज कर्ामको णनयकु्तीको िाणग णिईने 

पिीिाको पाठ्यक्रमाः- 

णिणिर् पिीिाको योजना (Written Examination Scheme) 

णवषय क्षेत्र  पूिागङ्क  उिीिागङ्क प्रश्न सखं्या प्रणत प्रश्न 

अङ्कएाि 

पिीक्षा प्रिािी समय 

सामान्य पिीक्षा (वस्तुगत/ 

(बहुबैकण्पक प्रश्नहरु) = 

प्रथम चिि 

४० २० २० २ वस्तुगत/ 

बहुवैकण्पक 

३० णमनेट 
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णवषयगत पिीक्षा= णिणतय 

चिि 

४० १६ ८ ५ णवषयगत/ 

णवशे्लषिात्मक 

१ िण्टा ३० णमनेट 

 

अन्र्िामर्ामको योजना(Interview Examination Scheme) 

१. शैणिक योग्यर्ा  िापर् ५ अंक  

णवद्यािय सहयोणग कमगचािी ि वाि णवकास सहज कतागको रुपमा सेवा प्रवेश गनग 

तोकीकको न्यनूतम शैणक्षक योग्याताको प्रथम श्रेिी एकमा णतन ि णिणतय श्रेिी एक दईु 

अकं ि सेवा प्रवेशको िाणग तोणककको शैणक्षक योग्यता एन्दा माणथ्िो शैणक्षक 

योग्यताको प्रथम श्रेिी एक दईु ि णिणतय श्रेिी एक कक अंक,  

२. अन्र्िामर्ाम  िापर् १५ अंक ( व्यणक्तत्व/आचिि-३, णवषयवस्तुको ज्ञान -९, 

प्रस्तुतीकिि-३) 

ति अन्तवागतागको अंक णददां कुन ैउम्मेदवाििाई  ३५ प्रणतशत एन्दा कम ि ७० प्रणतशत 

एन्दा बढी  णदनपुने एकमा त्यस्तो नम्वि णदनपुने  स्पष्ट कािि खिुाउन ुपनेछ। 
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िण्ड –क.  िस्रु्गर् प्रश्नहरु (सामान्य ज्ञान)         पूिामङ्क : ४०, उत्तीिामङ्काः 

२०, समयाः- ३० णमनेट 

क्र.स.ं णवषयबस्तु तथा क्षेत्र प्रश्न सखं्या कक प्रश्नको 

अकंएाि  

१ नेपािको एूगोि (एौगोणिक णवणविता, प्रदशे, णज्िा, स्थानीय तह, 

ताि, नणद, णहमाि) 

२ २ 

२ नेपािको आिणुनक शणैक्षक इणतहास १ २ 

३ णशक्षाको अथग, परिएाषा, उदे्धश्यहरु ि कायगहरू २ २ 

४ णशक्षा मनोणवज्ञान: अथग, अविाििा, आवश्यकता ि महत्व २ २ 

५ मानव णवकास: वणृद्ध ि णवकासको अविाििा, चिि ि णवशषेता २ २ 

६ पूवग बा्यावस्था: परिचय, णवकासात्मक कायग, णवशषेताहरू २ २ 

७ पाि्यक्रमको परिचय, अविाििा ि स्थानीय पाि्यक्रम २ २ 

८ शकै्षणिक योजना: अथग ि आवश्यकता, वाणषगक कायगयोजना, वाणषगक 

शणैक्षक योजना, ककाई योजना ि दणैनक पाि योजना 

२ २ 

९ शणैक्षक सङ्गिन: कक्षा णशक्षि, बहुकक्षा णशक्षि, णवषय णशक्षि, 

णमणश्रत णशक्षि 

२ २ 

१० नेपािको सणंविान (णशक्षा सम्बणन्ि व्यवस्था); णशक्षा नन, २०२८ 

(सशंोिन सणहत); णशक्षा णनयमाविी, २०५९ (संशोिन सणहत), 

स्थानीय सिकाि सचंािन नन २०७४ (णशक्षा सम्बणन्ि व्यवस्था) 

३ २ 

  

णिषयगर् पिीिाको पाठ्यक्रम  पूिामङ्काः-४०               उणत्तिामङ्काः- १६                     

समयाः- १ घण्टा ३० णमनेट 

िण्ड- क 

क्र.सं. णिषय बस्रु्को िेत्र प्रश्न संखया अकंभाि  

१ शकै्षणिक योजनााः परिचय, आवश्यकता, णनमागि ि प्रयोग (वाणषगक कायग 

ताणिका, वाणषगक शणैक्षक योजना, ककाइ योजना, दणैनक पाि्योजना ि 

दणैनक कायगताणिका), कक्षाकोिा व्यवस्थापन (अविाििा ि 

महत्व,कक्षाकोिाको वाताविि ि बसाइ व्यवस्थापन) 

१ वटा ५ 

२ शकै्षणिक व्यवस्थापनाः कक्षा णशक्षि, णवषय णशक्षि ि वहुकक्षा णशक्षि, 

कक्षा कोिामा णवणविता व्यवस्थापन (एाणषक, सामाणजक, णसकाइ 

क्षमता, बौणद्धक ि शािीरिक) 

३ शणैक्षक सामग्री ि शणैक्षक सिुािाः शणैक्षक सामग्रीको प्रकाि ि णनमागि, 

प्राथणमक तहमा अध्यापन हुने णवषयहरुको णवषयगत शणैक्षक सामग्री 

णनमागि ि प्रयोग 

१ वटा ५ 

४ णविािय समुदाय सम्बन्िाः णवद्याियको णवकासमा समुदायको 

सहएाणगता ि दाणयत्व, समदुायको णवकासमा णवद्याियको योगदान, 

णवद्यािय ि समदुाय बीच सम्बन्ि 

५ व्यणक्तगत स्व्छता तथा वातावििीय सिसफाइाः व्यणक्तगत सिसफाइ, १ वटा ५ 
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वातावििीय सिसफाइ, फोहोि व्यवस्थापन  

६ प्राथणमक उपचािाः परिचय, महत्व, पारिवारिक ि सामदुाणयक स्वास््य 

सवेा, िि, णवद्यािय ि खिे मैदानमा हुने दिुगटना, प्राथणमक उपचाि तथा 

दिुगटनाबाट ब्ने उपायहरु 

७ पाि्यक्रमाः अथग, परिएाषा, महत्त्व, तत्त्वहरु, पाि्यक्रम णनमागिका 

आिािहरु  

१ वटा ५ 

८ स्थानीय पाि्यक्रमाः पिीचय, महत्व ि णवद्यािय तहमा स्थानीय पाि्यक्रम 

सम्वन्िमा एकको व्यवस्था 
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िण्ड- ि 

क्र.सं. णिषय बस्रु्को िेत्र प्रश्न संखया अकंभाि 

९ बािमनोणवज्ञानाः अथग, क्षेत्र, आवश्यकता ि महत्व १ वटा ५ 

१० मानव वणृद्ध ि णवकासाः वणृद्ध ि णवकासको अविाििा, मानव णवकासका 

णवशषेताहरु ि मानव णवकासका चििहरु 

११ पूवग बा्यावस्था: परिचय, णवकासात्मक कायग, णवशषेताहरु, शािीरिक ि 

सवंेगात्मक 

परिवतगन तथा प्रएाव, रुणचहरु, सकंटहरु, पूवग-वा्यावस्थाका णवद्याथीको 

सिुणक्षत णवकासमा णशक्षक ि अणएएावकको एूणमका 

१ वटा ५ 

१२ णसकाइ: अथग, स्वरुप ि शिैीहरु, परिपक्वता ि णसकाइ बीच अन्तिसम्बन्ि, 

स्व-प्रणतणवम्वन ि णसकाइ, णसकाइमा स्थानान्तिि, स्मिि ि णवस्मिि, 

उत्प्रेििा ि णसकाइ 

१३ णशक्षि णवणिको वगीकिि ि प्रयोग, णशक्षक णनदणेशकासगँ णशक्षि 

णवणिको सम्बन्ि 

१ वटा ५ 

१४ शकै्षणिक प्रणवणिाः अथग, परिएाषा, महत्व, वतगमान अभ्यास, व्यवस्थापन ि 

प्रयोग 

१५ पिीक्षा ि मू् याङ्कनाः पिीक्षाको अविाििा, उद्दशे्य, प्रकािहरु, णशक्षक 

णनणमगत पिीक्षा ि स्तिीकृत पिीक्षा,मू् याङ्कनको अविाििा, उद्दशे्य, 

प्रकािहरु, मू् याङ्ककनका सािनहरु ि प्रयोग ि प्राथणमक तहमा प्रयोग हुने 

मू् याङ्ककनका णवणि तथा प्रणक्रयाहरू 

१ वटा ५ 

१६ मू् याङ्कनका अन्य सािनहरुाः अविोकन, श्रेिीमापन, रुज ुसचूी, 

सणञ्चत अणएिेख, िटनावतृ अणएिेख ि कायग सञ्चणयका 

 

द्रष्टव्याः 

७. सामान्य पिीक्षा (वस्तगुत/ (बहुबैकण्पक प्रश्नहरु) को िाणग ३० णमनेट समय 

णनिागिि गिीकको छ। 

८. णवषयगत पिीक्षाको िाणग १ िण्टा ३० णमनेट समय णनिागिि गरिकको छ। 

९. सामान्य पिीक्षा (वस्तगुत/ (बहुबैकण्पक प्रश्नहरु) का प्रश्नको गित उिि 

णदकमा प्रत्येक गित उिि वापत २० प्रणतशत अकं कट्टा गरिनछे ति उिि 

नणदकमा अंक कट्टा गरिने छैन। 

१०. यस पाि्यक्रम अन्तगगतका णवषयमा जेसकैु िेणखकको एकतापणन पाि्यक्रममा 

पिेका काननू(नन, णनयम) तथा णनणतहरु पिीक्षाको णमणत एन्दा ३ मणहना 

अगाडी संशोिन एकका वा संशोिन एई हटाईकका वा थप गिी कायम 

िहकेािाई यस पाि्यक्रममा पिेको सम्झन ुपदगछ।  
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११. सामान्य पिीक्षा (वस्तुगत/ (बहुबैकण्पक प्रश्नहरु) मा उणििग गिेका 

उमेदवािहरुिाई मात्र णवषयगत पिीक्षामा सणम्मणित गिाईनछे। 

१२. यो पाि्यक्रम कायगणवणि स्वीकृत एकको णमणतदणेख िागहुूनछे। 
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अनुसचुी-३ 

पिीच्छेद-५ दफा ३ सगं सम्िणन्धर् 

णिद्याियमा िीक्त हुने णिद्यािय सहायक कममचािी णनयुक्तीको िाणग णिईने 

पिीिाको पाठ्यक्रमाः- 

णिणिर् पिीिाको योजना (Written Examination Scheme) 

णवषय क्षेत्र  पूिागङ्क  उिीिागङ्क प्रश्न 

सखं्या 

प्रणत प्रश्न 

अङ्कएाि 

पिीक्षा प्रिािी समय 

सामान्य पिीक्षा (वस्तुगत/ 

(बहुबैकण्पक प्रश्नहरु) = 

प्रथम चिि 

४० २० २० २ वस्तुगत/ 

बहुवैकण्पक 

३० णमनेट 

णवषयगत पिीक्षा= णिणतय 

चिि 

४० १६ ८ ५ णवषयगत/ 

णवशे्लषिात्मक 

१ िण्टा ३० णमनेट 

 

अन्र्िामर्ामको योजना(Interview Examination Scheme) 

१. शैणिक योग्यर्ा  िापर् ५ अंक  

णवद्यािय सहायक कमगचािीको  रुपमा सेवा प्रवेश गनग तोकीकको न्यनूतम शैणक्षक 

योग्याताको प्रथम श्रेिी एकमा णतन ि णिणतय श्रेिी एक दईु अकं ि सेवा प्रवेशको िाणग 

तोणककको शैणक्षक योग्यता एन्दा माणथ्िो शैणक्षक योग्यताको प्रथम श्रेिी एक दईु ि 

णिणतय श्रेिी एक कक अंक,  

२. अन्र्िामर्ाम  िापर् १५ अंक ( व्यणक्तत्व/आचिि-३, णवषयवस्तुको ज्ञान -९, 

प्रस्तुतीकिि-३) 

ति अन्तवागतागको अंक णददां कुन ैउम्मेदवाििाई  ३५ प्रणतशत एन्दा कम ि ७० प्रणतशत 

एन्दा बढी  णदनपुने एकमा त्यस्तो नम्वि णदनपुने  स्पष्ट कािि खिुाउन ुपनेछ। 

िण्ड –क.  िस्रु्गर् प्रश्नहरु (सामान्य ज्ञान)         पूिामङ्क : ४०, उत्तीिामङ्काः 

२०, समयाः- ३० णमनेट 

क्र.स.ं णवषयबस्तु तथा क्षेत्र प्रश्न सखं्या कक प्रश्नको 

अकंएाि  

१ नेपािको एूगोि (एौगोणिक णवणविता, प्रदशे, णज्िा, स्थानीय तह, 

ताि, नणद, णहमाि) 

२ २ 

२ नेपािको आिणुनक शणैक्षक इणतहास १ २ 

३ णशक्षाको अथग, परिएाषा, उदे्धश्यहरु ि कायगहरू २ २ 
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४ णशक्षा मनोणवज्ञान: अथग, अविाििा, आवश्यकता ि महत्व २ २ 

५ मानव णवकास: वणृद्ध ि णवकासको अविाििा, चिि ि णवशषेता २ २ 

६ पूवग बा्यावस्था: परिचय, णवकासात्मक कायग, णवशषेताहरू २ २ 

७ पाि्यक्रमको परिचय, अविाििा ि स्थानीय पाि्यक्रम २ २ 

८ शकै्षणिक योजना: अथग ि आवश्यकता, वाणषगक कायगयोजना, वाणषगक 

शणैक्षक योजना, ककाई योजना ि दणैनक पाि योजना 

२ २ 

९ शणैक्षक सङ्गिन: कक्षा णशक्षि, बहुकक्षा णशक्षि, णवषय णशक्षि, 

णमणश्रत णशक्षि 

२ २ 

१० नेपािको सणंविान (णशक्षा सम्बणन्ि व्यवस्था); णशक्षा नन, २०२८ 

(सशंोिन सणहत); णशक्षा णनयमाविी, २०५९ (संशोिन सणहत), 

स्थानीय सिकाि सचंािन नन २०७४ (णशक्षा सम्बणन्ि व्यवस्था) 

३ २ 

 

णिषयगर् पिीिाको पाठ्यक्रम  पूिामङ्काः-४०               उणत्तिामङ्काः- १६                     

समयाः- १ घण्टा ३० णमनेट 

िण्ड- क 

क्र.सं. णिषय बस्रु्को िेत्र प्रश्न संखया अकंभाि  

१ शकै्षणिक योजनााः परिचय, आवश्यकता, णनमागि ि प्रयोग (वाणषगक कायग 

ताणिका, वाणषगक शणैक्षक योजना, ककाइ योजना, दणैनक पाि्योजना ि 

दणैनक कायगताणिका), कक्षाकोिा व्यवस्थापन (अविाििा ि 

महत्व,कक्षाकोिाको वाताविि ि बसाइ व्यवस्थापन) 

१ वटा ५ 

२ शकै्षणिक व्यवस्थापनाः कक्षा णशक्षि, णवषय णशक्षि ि वहुकक्षा णशक्षि, 

कक्षा कोिामा णवणविता व्यवस्थापन (एाणषक, सामाणजक, णसकाइ 

क्षमता, बौणद्धक ि शािीरिक) 

३ शणैक्षक सामग्री ि शणैक्षक सिुािाः शणैक्षक सामग्रीको प्रकाि ि णनमागि, 

प्राथणमक तहमा अध्यापन हुने णवषयहरुको णवषयगत शणैक्षक सामग्री 

णनमागि ि प्रयोग 

१ वटा ५ 

४ णविािय समुदाय सम्बन्िाः णवद्याियको णवकासमा समुदायको 

सहएाणगता ि दाणयत्व, समदुायको णवकासमा णवद्याियको योगदान, 

णवद्यािय ि समदुाय बीच सम्बन्ि 

५ व्यणक्तगत स्व्छता तथा वातावििीय सिसफाइाः व्यणक्तगत सिसफाइ, 

वातावििीय सिसफाइ, फोहोि व्यवस्थापन  

१ वटा ५ 

६ प्राथणमक उपचािाः परिचय, महत्व, पारिवारिक ि सामदुाणयक स्वास््य 

सवेा, िि, णवद्यािय ि खिे मैदानमा हुने दिुगटना, प्राथणमक उपचाि तथा 

दिुगटनाबाट ब्ने उपायहरु 

७ पाि्यक्रमाः अथग, परिएाषा, महत्त्व, तत्त्वहरु, पाि्यक्रम णनमागिका 

आिािहरु  

१ वटा ५ 

८ स्थानीय पाि्यक्रमाः पिीचय, महत्व ि णवद्यािय तहमा स्थानीय पाि्यक्रम 

सम्वन्िमा एकको व्यवस्था 
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िण्ड- ि 

क्र.सं. णिषय बस्रु्को िेत्र प्रश्न संखया अकंभाि 

९ पत्र व्यवहािाः पिीचय, उदे्धश्य ि णचणि/ पत्रका गुिहरु, णचणिका 

प्रकाि(प्रयोग ि प्राथणमकताको आिािमा) 

१ वटा ५ 

१० दताग ि चिानी 

सचूनााः परिपत्र, तोक आदशे 

११ अणएिेख व्यवस्थापनाः अणएिेखको परिचय, अणएिेखको उदे्धश्य ि 

प्रकाि 

१ वटा ५ 

१२ अणएिेख व्यवस्थापनमा आिणुनक प्रणवणिको प्रयोग 

१३ णटप्पणि िेखन, णटप्पणि तयाि पादाग ध्यान णदनुपने कुिाहरु १ वटा ५ 

१४ प्रणतवेदन िेखनाः- परिचय, तयाि पादाग ध्यान णदनुपने कुिाहरु ि प्रकाि 

१५ फाईणिङाः पिीचय, आवश्यकता णवणि कवम ्तरिकाहरु १ वटा ५ 

१६ बिैक व्यवस्थापन तथा णनिगय अणएिेख 

द्रष्टव्याः 

१. सामान्य पिीक्षा (वस्तगुत/ (बहुबैकण्पक प्रश्नहरु) को िाणग ३० णमनेट समय 

णनिागिि गिीकको छ। 

२. णवषयगत पिीक्षाको िाणग १ िण्टा ३० णमनेट समय णनिागिि गरिकको छ। 

३. सामान्य पिीक्षा (वस्तगुत/ (बहुबैकण्पक प्रश्नहरु) का प्रश्नको गित उिि 

णदकमा प्रत्येक गित उिि वापत २० प्रणतशत अकं कट्टा गरिनछे ति उिि 

नणदकमा अंक कट्टा गरिने छैन। 

४. यस पाि्यक्रम अन्तगगतका णवषयमा जेसकैु िेणखकको एकतापणन पाि्यक्रममा 

पिेका काननू(नन, णनयम) तथा णनणतहरु पिीक्षाको णमणत एन्दा ३ मणहना 

अगाडी संशोिन एकका वा संशोिन एई हटाईकका वा थप गिी कायम 

िहकेािाई यस पाि्यक्रममा पिेको सम्झन ुपदगछ।  

५. सामान्य पिीक्षा (वस्तुगत/ (बहुबैकण्पक प्रश्नहरु) मा उणििग गिेका 

उमेदवािहरुिाई मात्र णवषयगत पिीक्षामा सणम्मणित गिाईनछे। 

६. यो पाि्यक्रम कायगणवणि स्वीकृत एकको णमणतदणेख िागहुूनछे। 
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