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पाठ्यक्रमको रूपरेखााः- यस पाठ्यक्रमको आिारमा धनम्नानसुार चरणमा परीक्षा धलइन ेछाः 
प्रथम चरणाः- धलशखत परीक्षा  पूणागङ्काः-  100 

द्वितीय चरणाः- अन्तवागताग  उत्तीणागङ्काः-20  

 प्रथम चरणाः- धलशखत परीक्षा योजना(Examination Scheme) 

ववषय पूणागङ्क उत्तीणागङ्क परीक्षा प्रणाली प्रश्न संख्या x अङ्कभार समय 

 

सेवा 
सम्बन्िी 

 

100 

 

40 वस्तगुत बहवैुकशपपक 

(Multiple Choice) 

 

50 प्रश्न x 2 अङ्क Ö 

100 

45 
धमनेट 

 
द्वितीय चरण 

 

ववषय पूणागङ्क परीक्षा प्रणाली 
अन्तवागताग 20 मौशखक 

 

द्रष्टव्याः 
1. यो पाठ्यक्रम योजनालाइग धलशखत परीक्षा र अनतवागताग गरी दइुग चरणमा ववभाजन गररएको छ । 

2. प्रश्नपत्र नेपाली भाषामा हनुेछ । 

3. धलशखत परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रजी अथवा नेपाली अंग्रजेी दवैु हनुेछ । 

4. वस्तगुत बहवैुकशपपक (Multiple Choice) प्रश्नहरूको गलत उत्तर द्वदएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20 
 प्रधतशत अङ्क कट्टा गररनेछ । तर उत्तर नद्वदएमा त्यस बापत अङ्क द्वदइने छैन र अङ्क कट्टा पधन गररने 
 छैन । 

5. परीक्षामा कुनै प्रकारको क्यापकुलेटर (Calculator) प्रयोग गनग पाइने छैन । 

6. धलशखत परीक्षामा यथासम्भव धनम्नानसुार प्रश्नहरू सोधिनछे । 

खण्ड क खण्ड ख खण्ड ग 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 1 1 1 2 2 

 

 7. आयोगबाट संचालन हनुे परीक्षामा परीक्षाथीले मोबाइला वा यस्तै प्रकारका ववद्यतुीय उपकरण 
 परीक्षा हलमा लैजान पाइने छैन । 

8. यस पाठ्यक्रम योजना अन्तगगतका पत्र/ववषयका ववषयवस्तमुा जेसकैु लेशखएको भए तावपन 
 पाठ्यक्रममा परेका कानून, ऐन, धनयम तथा नीधतहरू परीक्षाको धमधत भन्दा ३ मवहना अगाधड 
 (संशोिन भएका वा संशोिन भइग हटाइगएका वा थप गरी संशोिन भइग) कायम रहेकालाइग यस 
 पाठ्यक्रममा परेको सम्झन ुपदगछ । 

9. प्रथम चरणको धलशखत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाइग मात्र द्वितीय चरणको 
 अन्तवागतागमा सशम्मधलत गराइनेछ । 

10. पाठ्यक्रम लागू धमधताः२०७७।०९।१२
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पत्र/ववषयाः- सेवा सम्बन्िी 
खण्ड(क)- शशक्षा र शशक्षण 

1. शशक्षाको पररचय 

1.1 शशक्षाको अविारणा र अथग 
1.2 शशक्षाका प्रकार, उद्देश्य र कायगहरू 

2.  बालववकास 

2.1 मानव वृवि र ववकासको अविारणा 
2.2 प्रारशम्भक बापयअवस्था देशख वकशोरवस्था सम्मका ववशेषताहरू 

3. धसकाइग प्रवकया र धसकाइगका धसिान्तहरू 

3.1 धसकाइगको अविारणा र यसका अपवादहरू 

3.2 धसकाइगमा प्रभाव पाने तत्वहराः प्ररेणा, पूनबगल, अभ्यास, स्मधृत र ववष्मरण, स्थानान्तरण 

3.3 धसकाइगका धसिान्तहरू 

3.3.1 शास्त्रीय सम्बन्िन (Classical Conditioning) 

3.3.1 कायगपरक सम्बन्िन (Operant Conditioning) 

3.3.1 प्रयत् न र भलू धसकाइग (Trial and Error Learning) 

3.3.1 अन्तरदृवष्ट धसकाइग धसिान्त (Insightful Learning Theory) 

4. शैक्षशणक योजनाहरू 

4.1 नगर/ गाउाँ शशक्षा योजना 
4.2 ववद्यालय सिुार योजना 
4.3 वावषगक कायग योजना 
4.4 शैक्षशणक योजना (शशक्षण एकाइग योजना, दैधनक योजना र समय ताधलका) 

5. शशक्षण ववधि र सामाग्रीहरू 

5.1 शशक्षक केन्द्रीत ववधिहराः प्रवचन र प्रदशगन 

5.2 अन्तरवक्रयात्मक ववधिहराः प्रश्नोत्तर र छलर्ल 

5.3 ववद्याथी केनद्वद्रत ववधिहराः खोज, समस्या समािान, पररयोजना, घटना अध्ययन र सवेक्षण 

5.4 शशक्षण सामाग्री र यसको वगीकरण 

6. ववद्यालय शशक्षाको पाठ्यक्रम अध्ययन 

6.1 तहगत उद्दशे्यहरू 

6.2 क्षेत्र र क्रम ताधलका 
6.3 ववषयगत िार र इच्छाधिन ववषयहरू 

6.4 ववषयगत रूपमा पाठ्यभार ववश्लषेण 

7. शैक्षशणक मूपयाङ्कन र परीक्षा 
7.1 मूपयाङ्कनको अविारणा 
7.2 मूपयाङ्कनको प्रकाराः स्थान धनिागरण, धनमागणात्मक, धनणगयात्मक र धनदानात्मक 

7.3 मूपयाङ्कनका सािनहराः धलशखत, मौशखक, प्रयोगात्मक र अवलोकन  

7.4 प्रश्नका प्रकारहराः वस्तगुत र ववषयगत (अथग, सवलता र सीधमतताहरू) 
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7.5 ववद्यालय तहको परीक्षा संचालन, व्यवस्थापन र प्रमाशणकरण 

8. कक्षा कोठा व्यवस्थापन र शैक्षशणक संगठन 

8.1 समावेशी शशक्षा र वववविताको व्यवस्थापन 

8.2 बालमैत्री कक्षा कोठा 
8.3 सहभाधगतात्मक धसकाइको धनधमत्त व्यवस्थापन 

8.4 सूचना प्रववधिको उपयोग 

8.5 ववषय शशक्षण, वगग शशक्षण र वह-ुवगग शशक्षण 

8.6 शैक्षशणक संगठन र शशक्षक व्यवस्थापन 

9. शैशक्षक तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्रयोग (ववद्यालय, स्थाधनय तह र प्रदेश) 

9.1 तथ्याङ्क व्यवस्थापन- योजना, व्यवस्थापन र यसको प्रयोग 

9.2 तथ्याङ्क ववश्लषेण र समस्या पवहचान 

10. शशक्षक व्यवस्थापन र ववकास 

10.1 शशक्षक तयारी, शशक्षक अध्यापन अनमुधत पत्र, शशक्षक छनौट 

10.2 शशक्षक सरूवा, शशक्षक बढुवा, शशक्षक ताधलम 

10.3 शशक्षक सेवा सतग तथा सवुविाहरू 

11. संकटमा शैशक्षक व्यवस्थापन 

11.1 शैशक्षक योजना तजुगमा, कायागन्वयन र अनगुमन 

11.2 अनलाइगन शशक्षा 
11.3 लशचलो (Resilient) शैशक्षक व्यवस्थापन  

 

 

खण्ड (ख) नपेालको शशक्षा प्रणाली तथा कानून 

1. शैशक्षक इधतहास र महत्वपूणग शैशक्षक घटनाहरू 

2. शशक्षाको ववकासक्रम (ववद्यालय र उच्च शशक्षा) 

3. शैशक्षक कायगक्रमहरू 

3.1 शशक्षाको राविय उद्दशे्य र नीधत 

3.2 शशक्षाको संगठन तथा संरचना 
3.3 शशक्षाको तहगत संरचना 

4. ववधभन्न शशक्षा आयोग तथा शशक्षा सधमधतहरूका प्रधतवेदनहरू (गठन, उद्देश्य, ववद्यालय र उच्च शशक्षा, 
पाठ्यक्रम, शशक्षक र ववद्याथी मपुयाङ्कन) 

5. आवधिक योजनामा शशक्षा 
5.1 पन्रौँ योजनामा शशक्षाको उद्दशे्य, नीधत र प्राथधमकता 
5.2 बागमती प्रदेशको आवधिक योजनामा शशक्षा  

6. शशक्षाको क्षेत्रमा गररएका ववधभन्न अन्तरागविय प्रयासहरू- सबैका लाधग शशक्षा, द्वदगो ववकास लक्ष्य र 
शशक्षा, मानवअधिकार र शशक्षा, बालअधिका र शशक्षा, शशक्षामा समान अवसर र समतामूलक पहुाँच, शशक्षा 
र सामाशजक न्याय, राविय एकताका लाधग शशक्षा, लैङ्गीक मूल प्रवाहीकरण र शशक्षा  

7. शशक्षाका राविय कायगक्रमको सामान्य जानकारी 
7.1 ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायगक्रम 
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7.2 आिारभतू तथा माध्याधमक शशक्षा 
7.3 बाधलका तथा मवहला शशक्षा 
7.4 व्यावसावयक तथा प्राववधिक शशक्षा 
7.5 अनौपचाररक शशक्षा 
7.6 उच्च शशक्षा 

8. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको शैशक्षक प्रशासन र अन्तरसम्बन्ि 

9. शशक्षा सम्बन्िी सङ्घीय र प्रदेश कानून (जारी धमधत, उद्दशे्य र मूल ववषयवस्त ुसम्बन्िी सामान्य 
जानकारी) 

10. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 मा शशक्षा सम्बन्िी व्यवस्था 
11. नेपालको संवविान (भाग 1 देशख 5,13,14,15,16,17,18,19 र 20 तथा अनसूुचीहरू) 

12. कायागलय व्यवस्थापन तथा ववववि 

12.1 शचठ्ठीपत्रको पररचय, उद्देश्य, प्रकार: प्रयोग र प्राथधमकता र दताग चलानी  
12.2 अधभलेख व्यवस्थापनको पररचय, उद्देश्य र आवश्यकता 
12.3 र्ाइधलङ सम्बन्िी जानकारी 

13. धनजामती सेवा ऐन, 2049 र धनजामती सेवा धनयमावली, 2050 । 
14. प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्िी जानकारी । 
 

खण्ड (ग) ववववि  
1. अंग्रजेीाः Knowledge on writing correct English sentence, letter, and report according to 

English grammar based on the following syntactic functions: 

क. Part of Speech:  
1. Noun 
2. Pronoun   
3. Adjective     
4. Determiner   
5. Verb   
6. Adverb     
7. Preposition   
8. Conjunction and   
9. Interjection 

ख. Infinitive and gerund, reported speech and tense 

2. नेपाली: नेपाली भाषामा स्तरीय लेखनको लाधग आवश्यक पने व्याकरण अनरुूप शिुा शवुि बनाउन े
। यसका लाधग धनम्न ववषयमा ध्यान केशन्द्रत गने: 
क. वणगववन्यास, पदसङ्गधत, नाम, सवगनाम, वक्रयापद, ववशेषण, काल, वाच्य, पदवगग, अनकुरणात्मक 

शब्द, कारक र ववभशि, वचन, परुष, धलङ्ग, उपटो अथग आउने शब्द, पयागयवाची शब्द, तत्सम 
शब्द, तद्भव शब्द, आगन्तकु शब्द, उपसगग लागेर धनधमगत शब्दहरू, प्रत्यय लागेर धनधमगत शब्दहरू, 
समास भएर धनधमगत शब्दहरू, द्वित्व भएर धनधमगत शब्दहरू, ह्रस्व दीघग, श, ष, स लगायतका 
व्याकरणगत शिु लेखनशैलीमा केशन्द्रत ववषयहरू सवहतको नेपाली शिुाशवुिको ज्ञान । 

 


