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प्रमाणीकिण वमवत: २०७९/ ११  /१७ 

 

प्रस्तािना 
स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२,ज) तथा चौविसे गाउाँपावलकाको विक्षा ऐन, २०७५ संिोधन सवित को दफा 

३८ मा  भएको व्यिस्था साथै सामदुावयक वसकाइ केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७८ को वनयम २४ बमोवजम 

प्रािवम्भक बालविकास सिजकताा, केजी कक्षा सिजकताा विद्यालय कमाचािी तथा सामदुावयक वसकाइ केन्द्रका परिचालक वनयवुिका 

लावग वसफारिस गना चौविसे गाउाँपावलकाको विक्षा ऐन २०७५ को दफा ८७ ले वदएको अवधकाि प्रयोग गिी विद्यालय कमाचािी, 

बालविकास तथा केजी सिजकताा ि सामदुावयक वसकाइ केन्द्रका परिचालक व्यिस्थापन कायाविवध- २०७९ स्िीकृत गिी जािी गिेको छ । 

 

परिच्छेद-एक 

 
१. संविप्त नार् र प्रारम्भः 

 १. १ यो कायाविवधको नाम "  विद्यालय कमाचािी, बालविकास तथा केजी सिजकताा ि सामदुावयक वसकाइ केन्द्रका परिचालक 

व्यिस्थापन कायाविवध- २०७९"  ििनेछ । 

 १. २  यो कायाविवध चौविसे गाउाँ कायापावलकाले पारित गिेको वमवतदवेि लाग ूिुनेछ । 

१.३ पररभाषाः विषय िा प्रसंगले अको अथम नलागेर्ा यस कायमविविर्ा :- 

क) "ऐन" भन्द्नाले चौविसे गाउाँपावलकाको विक्षा ऐन, २०७५ सम्झन ुपछा । 

ि) "मन्द्रालय" भन्द्नाले नेपाल सिकाि विक्षा विज्ञान तथा प्रविवध मन्द्रालय सम्झन ुपछा । 

ग) “आयोग” भन्द्नाले विक्षक सेिा आयोगलाई सम्झन ुपछा । 

घ) "प्रमिु भन्द्नाले चौविसे गाउाँपावलकाको गाउाँपावलका प्रमिुलाई सम्झनपुछा ।  

ङ) "प्रमिु प्रिासकीय अवधकृत" भन्द्नाले चौविसे गाउाँपावलकाको प्रमिु प्रिासकीय अवधकृतलाई सम्झन ुपछा । 

च) "िािा "भन्द्नाले यस गाउाँपावलकाको विक्षा, यिूा तथा िेलकुद िािालाई सम्झन ुपछा । 

छ) " विक्षा अवधकृत" भन्द्नाले यस गाउाँपावलकाको विक्षा िािा िनेे अवधकृतस्तिको कमाचािी िा सो कामकाज गना तोवकएको 

कमाचािीलाई सम्झन ुपछा ।  

ज) " व्यिस्थापन सवमवत" भन्द्नाले विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत  तथा सामदुावयक वसकाइ केन्द्र व्यिस्थापन सवमवतलाई  सम्झन ुपछा । 

झ) "बालविकास सिजकताा" भन्द्नाले बाल विकास केन्द्र सञ्चालनको लावग वनयिु व्यवि सम्झन ुपछा ।  

ञ) "केजी कक्षा सिजकताा भन्द्नाले" केजी कक्षा सञ्चालनका लावग गाउाँपावलकाबाट वनयिु व्यवि सम्झन ुपछा । 

ट) " परिचालक" भन्द्नाले सामदुावयक वसकाइ केन्द्र सञ्चालन गना तोवकएको कमाचािीलाई सम्झन ुपछा । 

  ठ) "विद्यालय कमाचािी" भन्द्नाले नेपाल सिकािको स्िीकृत दिबन्द्दीमा विद्यालयमा कायाित विद्यालय सिायक तथा  सियोगीलाई सम्झन ु

पछा ।  

ड) "गाउाँपावलका" भन्द्नाले चौविसे गाउाँपावलका¸ धनकुटा भन्द्ने सम्झन ुपनेछ ।  

ढ) "वनयमािली" भन्द्नाले विक्षा वनयमािली २०५९,  सम्झन ुपछा । 

ण) कायाविवध भन्द्नाले गाउाँपावलकाको "  विद्यालय कमाचािी, बालविकास तथा केजी सिजकताा ि सामदुावयक वसकाइ केन्द्रका 

परिचालक व्यिस्थापन कायाविवध- २०७९"  सम्झनु पछा  
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परिच्छेद- दईु 
 

२. विद्यालय कर्मचारी, बालविकास तथा केजी सहजकताम र सारु्दावयक वसकाइ केन्द्रका पररचालक 
वनयुवि सम्बन्द्िी व्यिस्था 
 

२.१ रिि ििकेो विद्यालय कमाचािी, बालविकास तथा केजी सिजकताा ि सामदुावयक वसकाइ केन्द्रका परिचालकको पदमा व्यिस्थापन 

सवमवतले छनौट सवमवतको वसफारिसमा बढीमा एक िैवक्षक सरको लावग योग्यता पगुेको कुनै व्यविलाई किािमा वनयवुि गना 

सक्नेछ । 

२.२ किािमा विद्यालय कमाचािी, बालविकास तथा केजी सिजकताा ि सामदुावयक वसकाइ केन्द्रका परिचालक वनयवुिका लावग विक्षा 

िािाबाट दिबन्द्दी यवकन गिी अनुमवत वलएि वनयवुि प्रकृया अगाडी बढाउन ुपनेछ । 

२.३ विद्यालय कमाचािी, बालविकास तथा केजी सिजकताा ि सामदुावयक वसकाइ केन्द्रका परिचालकको पदपतुी गनाको लावग आिश्यक 

विििण िलुाइ  १५ वदनको सािाजवनक सचूना सम्भाव्य सबै माध्यमबाट प्रकािन गनुाका साथै िडा कायाालय, गाउाँपावलका ि 

सम्बवन्द्धत विद्यालयको सचूना पाटीमा समेत टााँस गनुापनेछ । 

२.४ विद्यालय कमाचािी, बालविकास तथा केजी सिजकताा ि सामदुावयक वसकाइ केन्द्रका परिचालक पदमा वनयिु िुन वनिेदन वदने 

उम्मेदिािले आफ्नो िैवक्षक योग्यता, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपर ि वनिेदन पेि गनुापनेछ । 

२.५ छनौट सवमवतको वसफारिसमा सम्बवन्द्धत विद्यालयले / केन्द्रले विद्यालय कमाचािी, बालविकास तथा केजी सिजकताा ि सामदुावयक 

वसकाइ केन्द्रका परिचालक वनयिु गिेको सात वदन वभर सोको जानकािी विक्षा िािालाई गिाउन ुपनेछ । 

२.६ यो कायाविवध बमोवजमको प्रविया नपयुााई विद्यालय कमाचािी, बालविकास तथा केजी सिजकताा ि सामदुावयक वसकाइ केन्द्रका 

परिचालक वनयवुि गिेमा त्यस्तो वनयवुि बदि  िुनेछ । 

२.७ छनौट सवमवतले छनौट गिेको व्यवि वसफारिस भएको वमवतले पन्द्र वदन वभर वनयवुि पर वलई  िावजि िुन नआएमा िा वनयवुि 

वलएको छ मविना वभरमा कुनै कािण वनजले िावजनामा वदएमा  व्यिस्थापन सवमवतले िैकवपपक सचूीको १ नं. को उम्मेदिािलाई 

वनयवुि गनेछ  

परिच्छेद - तीन 
 

३. विद्यालय कर्मचारी, बालविकास सहजकताम तथा केजी सहजकताम  र सारु्दावयक वसकाइ केन्द्रका 
पररचालकको लावग आिश्यक न्द्यूनतर् योग्यता 
३.१ विद्यालय सहायक कर्मचारीको लावग आिश्यक न्द्यूनतर् योग्यता देहाय बर्ोवजर् हुनु पनेछ । 

क) नेपाली नागरिक, 

ि) मान्द्यता प्राप् त िैवक्षक संस्थाबाट कक्षा १२ िा सो सिि उत्तीणा भएको  

ग)  १८ िषा पिुा भई ३५ िषा ननाघेको / मविला तथा अपाङ्गताको िकमा ४० िषा ननाघेको, 

घ)  लेिा ि कम्प्यटुि सम्बवन्द्ध ज्ञान भएकोलाई प्राथवमकता वदने  
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३.२ विद्यालय सहयोगी कर्मचारीको लावग आिश्यक न्द्यूनतर् योग्यता देहाय बर्ोवजर् हुनु पनेछ । 

क) नेपाली नागरिक ।                   

ि) कक्षा ८ (आठ) उत्तीणा भएको, 

ग)  १८ िषा पिुा भई ४० िषा ननाघेको, 

घ) मावथपलो तिको योग्यता भएका व्यविलाई विषेि प्राथवमकता वदइने, 

३.३ बालविकास सहजकतामको लावग आिश्यक न्द्यूनतर् योग्यता देहाय बर्ोवजर् हुनु पनेछ । 

क) नेपाली नागरिक (मविला),  

ि) विक्षा मलु विषय वलई कक्षा १२ िा सो सिि उत्तीणा भएको, 

ग) १८ िषा पिुा भई ४० िषा ननाघेको । 

३.३ केजी सहजकतामको लावग आिश्यक न्द्यूनतर् योग्यता देहाय बर्ोवजर् हुनु पनेछ । 

क) नेपाली नागरिक (मविला) ,   

ि) विक्षा मलु विषय वलई कक्षा १२ िा सो सिि उत्तीणा भएको,  

ग) १८ िषा पिुा भई ४० िषा ननाघेको । 

३.४ वसकाइ केन्द्रका पररचालकको लावग आिश्यक न्द्यूनतर् योग्यता देहाय बर्ोवजर् हुनु पनेछ । 

क) नेपाली नागरिक (मविला) , 

ि) मान्द्यता प्राप् त िैवक्षक संस्थाबाट कक्षा १२ िा सो सिि उत्तीणा भएको, 

ग) १८ िषा पिुा भई ४० िषा ननाघेको । 

परिच्छेद - चाि 
 

४.  कर्मचारी छनौट प्रविया 
४.१ सामदुावयक विद्यालयमा रिि विद्यालय कमाचािी, बालविकास तथा केजी सिजकताा ि सामदुावयक वसकाइ केन्द्रका परिचालक 

वनयवुिका लावग व्यिस्थापन सवमवतमा वसफारिस गने काया चौविसे गाउाँपावलकाको विक्षा ऐन २०७५ को दफा ३७ बमोवजम गठन 

भएको विक्षक छनौट सवमवतले गनेछ ।  

४.२ कमाचािी/ सिजकताा छनौटको पिीक्षा सम्बवन्द्ध कामको लावग आिश्यक कमाचािी सम्बवन्द्धत विद्यालयले व्यिस्थापन गनुापनेछ । 

४.३  कमाचािी/ सिजकताा छनौट सवमवतको सवचिालय गाउाँपावलकाको कायाालयमा ििनेछ । 

४.४ पिीक्षा मयाावदत, संयवमत ि वनष्पक्ष रुपमा सञ्चालन गने गिाउने मखु्य वजम्मेिािी छनौट सवमवतको िुनेछ । 

४.५ पिीक्षामा संलग्न विज्ञ तथा सदस्यिरुबाट अवनयवमत काया भएको प्रमावणत भएमा त्यस्तो काया गने गिाउने विज्ञ तथा सवमवतका 

सदस्यलाई विज्ञ सचूी तथा सवमवतबाट िटाई सो कायामा संलग्न अन्द्यलाई समेत वनयमानसुाि गाउाँ कायापावलकाले काििािी गनेछ । 

साथै अवनयवमत काया भएको प्रमावणत भएमा उि पिीक्षा िद्द िुनेछ ि पनुः पिीक्षाको प्रविया अगावड बढाउन ुपनेछ । 

 

 

परिच्छेद - पााँच 
५. विषय विज्ञ सम्बवन्द्ि व्यिस्था 

५.१ गाउाँपावलकाले विद्यालय कमाचािी, बालविकास तथा केजी सिजकताा ि सामदुावयक वसकाइ केन्द्रका परिचालक छनौट पिीक्षामा 

चौविसे गाउाँपावलकाको  विषय विज्ञको सचूीमा सचूीकृत विक्षकलाई उि पिीक्षाको विषय विज्ञको रुपमा छनौट गनेछ । 
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परिच्छेद - छ 
 

 

६.  परीिाको पाठ्यिर्ः  
६.१ विद्यालय सिायक कमाचािी वनयवुिको लावग वलइने पिीक्षाको पाठ्यिम अनसुचूी-१ बमोवजम िुनेछ । 

६.२ विद्यालय सियोगी कमाचािी वनयवुिको लावग वलइने पिीक्षाको पाठ्यिम अनसुचूी-२ बमोवजम िुनेछ । 

६.३ बालविकास  तथा केजी सिजकताा वनयवुिको लावग वलइने पिीक्षाको पाठ्यिम अनुसचूी-३ बमोवजम िुनेछ । 

६.४ सामदुावयक वसकाइ केन्द्रका परिचालक वनयवुिको लावग वलइने पिीक्षाको पाठ्यिम अनुसचूी-४ बमोवजम िुनेछ ।  

 

परिच्छेद - सात 
 

७ . कायमविवि संशोिन 
७.१ यो कायाविवधमा परिमाजान ि संिोधन गनुापन ेभएमा  चौविसे गाउाँपावलका, विक्षा, यिुा तथा िेलकुद िािाको वसफारिसमा  चौविसे 

गाउाँ कायापावलकाको बैठकको वनणायानुसाि संिोधन गना सवकनेछ । 

७.२ कायमविविको व्याख्या 

यो कायाविधीको व्याख्या गनुापने भएमा चौविसे गाउाँपावलका विक्षा, यिुा तथा िेलकुद िािाले गनेछ । 

७.३ बचाउ 

यस कायाविवधमा लेविएको कुिा यसै कायाविवध बमोवजम ि नलेविएको कुिामा प्रचवलत काननू बमोवजम िुनेछ ।  
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अनसुचूी - १ 
 

विद्यालय सहायक पदको पाठ्यिर् 

सार्ान्द्य परीिा :  पूणारं्ङक -४०                    विषयगत परीिा :  पूणारं्ङक -६०                अन्द्तिामताम :  पूणारं्ङक -२०                 

विषयक्षेर पणूाङंक  उत्तीणााङ्क प्रश्न   

संख्या 

प्रवत प्रश्न 

अंकभाि २ 

पिीक्षा प्रणाली समय 

सामान्द्य   

पिीक्षा 

(िण्ड क- िस्तगुत 

प्रश्निरु =प्रथम चिण) 

४० 

४० 

२० २ िस्तगुत/ििुिैवकपपक ३० वमनेट 

विषयगत   

पिीक्षा 

(िण्ड ि- विषयगत 

प्रश्निरु =वितीय चिण) 

६० १० २*१०=२० 

८*५=४० 

विषयगत/ विशे्लषणात्मक २ 

घण्टा 

अन्द्तिााताा २०    मौविक  

 

िण्ड क- िस्तगुत प्रश्निरु (सामान्द्य ज्ञान) 

ि.स . विषयिस्त ुतथा क्षेर प्रश्न 

संख्या 

एक प्रश्नको 

अकंभाि 

१ नेपालको भगूोल (भौगोवलक विविधता, प्रदिे, वजपला, स्थानीय ति, ताल, नवद विमाल) २ २ 

२ नेपालको आधवुनक िैवक्षक इवतिास १ २ 

३ सचूना प्रविवध 

• कम्प्यटूि सम्बन्द्धी सामान्द्य जानकािी (MS Word, excel, powerpoint & internet) 

•िैवक्षक सचूना प्रणाली 

३ २ 

४ विद्यालय तिमा िैवक्षक तथ्याङ्क व्यिस्थापन 

• तथ्याङ्क संकलन योजना ि व्यिस्थापन 

• तथ्याङ्क विशे्लषण ि समस्या पविचान 

२ २ 

५ कायाालय संचालन ि अवभलेि व्यिस्थापन सम्बन्द्धी सामान्द्य जानकािी २ २ 

६ चौविसे गाउाँपावलका सम्बन्द्धी सामान्द्य जानकािी १ २ 

७ विज्ञान ि प्रविवध:- प्रमिु िैज्ञावनक अन्द्िेषण ि आविष्काििरु प्रवसद्ध िैज्ञावनकिरु सम्बन्द्धी 

सामान्द्य जानकािी 

 

२ २ 
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८ नेपालको संविधान (विक्षा सम्बन्द्धी व्यिस्था); विक्षा ऐन, २०२८ (संिोधन | सवित), विक्षा 

वनयमािली, २०५९ (संिोधन सवित), स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ (विक्षा सम्बन्द्धी 

व्यिस्था) चौविसे गाउाँ विक्षा ऐन, २०७५ (संिोधन सवित) 

३ २ 

९ Aptitite sest 

 

• Verbal reasoning such as series, analogy, classification, coding-decoding. 

• Non-verbal reasoning such as series, analogy, classification, Venn 

diagrams, matrices, construction of squares and triangles. 

• Quantitative aptitude such as arithmetical reasoning/ operation, percentage, 

fraction, decimal. 

४ २ 

 

िण्ड ि - विषयगत पिीक्षाको पाठ्यिम 

ि.स . विषयिस्त ुतथा क्षेर प्रश्न 

संख्या 

एक प्रश्नको 

अकंभाि 

१ लेिाको अथा, उद्दशे्य, मित्ि लेिा िब्दािलीिरु ि लेिा अिधािणा ि वसद्धान्द्त,  सिकािी 

ि व्यािसावयक लेिा प्रणाली 

१+१=२ ५+१०=१५ 

२ पर व्यििािः पिीचय, उदे्धश्य ि वचवठ/परका गणुिरु , वचवठका प्रकाि ( प्रयोग ि 

प्राथवमकताका आधािमा) 

 ५ 

३ पिीक्षा ि मपूयाङ्कनः पिीक्षाको अिधािणा, उद्दशे्य, प्रकाििरु, विक्षक वनवमात पिीक्षा ि 

स्तिीकृत पिीक्षा, मपूयाङ्कनको अिधािणा, उद्दशे्य, प्रकाििरु, मपूयाङ्कनका साधनिरु 

ि प्रयोग ि प्राथवमक तिमा प्रयोग िुने मपूयाङ्कनका विवध तथा प्रवियािरू 

१ ५ 

४ अवभलेि व्यिस्थापनः अवभलेिको परिचय, अवभलेिको उद्दशे्य ि प्रकाि ¸ अवभलेि 

व्यिस्थापनमा आधवुनक प्रविवधको प्रयोग 

१ ५ 

५ प्रवतिेदन लेिन  :परिचय, तयाि पादाा ध्यान वदनपुने कुिािरु ि प्रकाि,  

फाइवलङः परिचय, आिश्यकता विवध एिम ्तरिकािरु 

१ ५ 

६ दोिोिो श्रेष्ता प्रणाली ि आय व्यय, नाफा नोक्सान िाता तेरिज ि िासलात सम्बन्द्धी 

सैद्धावन्द्तक ज्ञान, आवथाक कायाप्रणाली सम्बन्द्धी सामान्द्य जानकािी 

१+१=२ ५+१०=१५ 

७ कायाालय व्यिस्थापनमा कम्प्यटूि प्रणावलको आिश्यकता ि मित्ि, तथ्याङ्क  तथा 

सचूनाको प्रकृवत ि मित्ि 

१ ५ 

८ 
नेपालको संविधान (विक्षा सम्बन्द्धी व्यिस्था); विक्षा ऐन, २०२८ (संिोधन सवित); 

विक्षा वनयमािली, २०५९ (संिोधन सवित), स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ 

(विक्षा सम्बन्द्धी व्यिस्था) 

१ ५ 
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(अन्द्तिामतामको योजना (Interview Examination Scheme) 

विद्यालय सहायक कर्मचारीको लावग 

१. अन्द्तिामताम -२० 

ि. सं. 
रू्ल्यार््ङकनका आिार 

शैविक योग्यता - ५ 

१ 
सेिा प्रिेिका लावग आिश्यक न्द्यूनतर् 

िैवक्षक योग्यताको-३ 

प्रथम श्रेणी वितीय श्रेणी 
 

३ २ 
 

२ 

सेिा प्रिेिका लावग आिश्यक न्द्यनूतम 

िैवक्षक योग्यता भन्द्दा र्ावथल्लो िैवक्षक 

योग्यताको- २ 

२ १ 
 

३ अन्द्तिााताा  - १५  

व्यवित्ि / 

आचिण 
विषयिस्तकुो ज्ञान 

प्रस्ततुीकिण 

५ ६ 
४ 

 

नोटःअन्द्तिााताा बापत  अंक वददा कुनै उम्मेिािलाई ३५ प्रवतित भन्द्दा कम ि ७० प्रवतित भन्द्दा बढी वदनपुने भएमा त्यस्तो नम्बि वदनपुने 

स्पष्ट कािण िलुाउन ुपनेछ । 

रष्टव्य: 

१. सामान्द्य पिीक्षा (िस्तगुत/ (बिुबैकवपपक प्रश्निरु) का प्रश्नको गलत उत्ति वदएमा प्रत्येक गलत उत्ति िापत २० प्रवतित अकं कट्टा 

गरिनेछ ति उत्ति नवदएमा अंक कट्टा गरिने छैन ।  

२. यस पाठ्यिम अन्द्तगातका विषयमा जेसकैु लेविएको भएतापवन पाठ्यिममा पिेका काननू (ऐन, वनयम) तथा नीवतिरु पिीक्षाको वमवत 

भन्द्दा ३ मविना अगाडी संिोधन भएका िा संिोधन भई िटाईएका िा थप गिी कायम ििकेालाई यस पाठ्यिममा पिेको सम्झन ुपदाछ। 

३. यो पाठ्यिम कायापावलकाबाट स्िीकृत भएको वमवत दवेि लागिुुनेछ ति यो कायाविवध लाग ुभएको वमवत भन्द्दा अगाडी वनयिु भएका 

विद्यालय सिायक कमाचािीको िकमा लाग ुिुनेछैन ।  
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अनसुचूी - २ 
विद्यालय सहयोगी पदको पाठ्यिर् 

सार्ान्द्य परीिा :  पूणारं्ङक -५०                                                                                   अन्द्तिामताम :  पूणारं्ङक -२०                 

विषयक्षेर पणूाङंक  उत्तीणााङ्क प्रश्न   

संख्या 

प्रवत प्रश्न 

अंकभाि  

पिीक्षा प्रणाली समय 

सामान्द्य   

पिीक्षा 

५० २० २५ २ िस्तगुत / ििुिैवकपपक ४० वमनेट 

अन्द्तिााताा २०    मौविक  

 

िण्ड क- िस्तगुत प्रश्निरु (सामान्द्य ज्ञान) 

ि.स . विषयिस्त ुतथा क्षेर प्रश्न संख्या एक प्रश्नको 

अकंभाि 

१ नेपालको भगूोलको सामान्द्य जानकािी,( प्रदिे, वजपला, स्थानीय ति, ताल, नवद, विमाल) ४ २ 

२ नेपालको िैवक्षक इवतिास सम्बन्द्धी सामान्द्य जानकािी ३ २ 

३ कायाालय सञ्चालन ि अवभलेि व्यिस्थापन सम्बन्द्धी सामान्द्य जानकािी ३ २ 

४ चौविसे गाउाँपावलकाको सामान्द्य जानकािी ३ २ 

५ वचठी पर दताा चलानी सम्बन्द्धी जानकािी ३ २ 

६ बावषाक कायायोजना, िावषाक िैवक्षक योजना, एकाई योजना ि दवैनक पाठ योजना ३ २ 

७ िैवक्षक सङ्गठन (बिुकक्षा विक्षण, विषय विक्षण, वमवश्रत विक्षण ) सम्बन्द्धी सामान्द्य 

जानकािी 

३ २ 

८ चौविस े गाउाँ विक्षा ऐन, २०७५ (संिोधन सवित), स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ 

(विक्षा सम्बन्द्धी व्यिस्था) 

 

३ २ 
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अन्द्तिामतामको योजना (Interview Examination Scheme) 

विद्यालय सहयोगी कर्मचारीको लावग 

१. अन्द्तिामताम- २०  

ि. 

सं. 
रू्ल्यार््ङकनका आिार 

शैविक योग्यता - ५ 

१ 
सेिा प्रिेिका लावग आिश्यक न्द्यूनतर् 

िैवक्षक योग्यताको-३ 

प्रथम श्रेणी वितीय श्रेणी 
 

३ २ 
 

२ 

सेिा प्रिेिका लावग आिश्यक न्द्यनूतम 

िैवक्षक योग्यता भन्द्दा र्ावथल्लो िैवक्षक 

योग्यताको- २ 

२ १ 
 

३ अन्द्तिााताा  - १५  

व्यवित्ि / 

आचिण 
विषयिस्तकुो ज्ञान 

प्रस्ततुीकिण 

५ ६ 
४ 

 

नोटःअन्द्तिााताा बापत  अंक वददा कुनै उम्मेिािलाई ३५ प्रवतित भन्द्दा कम ि ७० प्रवतित भन्द्दा बढी वदनपुने भएमा त्यस्तो नम्बि वदनपुने 

स्पष्ट कािण िलुाउन ुपनेछ । 

रष्टव्य: 

१. सामान्द्य पिीक्षा (िस्तगुत/ (बिुबैकवपपक प्रश्निरु) का प्रश्नको गलत उत्ति वदएमा प्रत्येक गलत उत्ति िापत २० प्रवतित अकं कट्टा 

गरिनेछ ति उत्ति नवदएमा अंक कट्टा गरिने छैन ।  

२. यस पाठ्यिम अन्द्तगातका विषयमा जेसकैु लेविएको भएतापवन पाठ्यिममा पिेका काननू (ऐन, वनयम) तथा नीवतिरु पिीक्षाको वमवत 

भन्द्दा ३ मविना अगाडी संिोधन भएका िा संिोधन भई िटाईएका िा थप गिी कायम ििकेालाई यस पाठ्यिममा पिेको सम्झन ुपदाछ। 

३. यो पाठ्यिम कायापावलकाबाट स्िीकृत भएको वमवत दवेि लागिुुनेछ ति यो कायाविवध लाग ुभएको वमवत भन्द्दा अगाडी वनयिु भएका 

विद्यालय सियोगी कमाचािीको िकमा लाग ुिुनेछैन ।  
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अनसुचूी - ३ 
बालविकास तथा केजी सहजकताम पदको पाठ्यिर् 

सार्ान्द्य परीिा :  पूणारं्ङक -४०                    विषयगत परीिा :  पूणारं्ङक -६०                अन्द्तिामताम :  पूणारं्ङक -२०                 

विषयक्षेर पणूाङंक  उत्तीणााङ्क प्रश्न   

संख्या 

प्रवत प्रश्न 

अंकभाि  

पिीक्षा प्रणाली समय 

सामान्द्य   

पिीक्षा 

(िण्ड क- िस्तगुत 

प्रश्निरु =प्रथम चिण) 

४० 

४० 

२० २ िस्तगुत / ििुिैवकपपक ३० वमनेट 

विषयगत   

पिीक्षा 

(िण्ड ि - विषयगत 

प्रश्निरु =वितीय चिण) 

६० १० २*१०=२० 

८*५=४० 

विषयगत/ विशे्लषणात्मक २ घण्टा 

अन्द्तिााताा २०    मौविक  

 

िण्ड क- िस्तगुत प्रश्निरु (सामान्द्य ज्ञान) 

ि.स . विषयिस्त ुतथा क्षेर प्रश्न 

संख्या 

एक प्रश्नको 

अंकभाि 

१ नेपालको भगूोल (भौगोवलक विविधता,प्रदिे, वजपला, स्थानीय ति, ताल, नवद विमाल) २ २ 

२ नेपालको आधवुनक िैवक्षक इवतिास २ २ 

३ विक्षाको अथा, परिभाषा, उद्दशे्यिरु ि कायािरू २ २ 

४ विक्षा मनोविज्ञान; अथा, अिधािणा, आिश्यकता ि मित्त्ि २ २ 

५ मानि विकास: िवृद्ध ि विकासको अिधािणा ि स्थानीय पाठ्यिम  २ २ 

६ पिूा बापयािस्था; परिचय विकासात्मक काया, वििेषतािरू २ २ 

७ पाठ्यिमको परिचय, अिधािणा ि प्रािवम्भक बालविकास तथा विक्षाको पाठ्यिम, २०७७ ( 

सक्षमता, वसकाइ क्षेर तथा वसकाइ उपलवब्ध विस्ततृीकिण सवित विस्ततृ अध्ययन) 

 

२ २ 

८ िैक्षवणक योजना : अथा ि आिश्यकता, बावषाक कायायोजना, िावषाक िैवक्षक योजना, एकाई 

योजना ि दवैनक पाठ योजना 

२ २ 

९ िैवक्षक सङ्गठन : कक्षा विक्षण, बिुकक्षा विक्षण, विषय विक्षण, वमवश्रत विक्षण  २ २ 

१० नेपालको संविधान (विक्षा सम्बन्द्धी व्यिस्था): विक्षा ऐन, २०२८ (संिोधन सवित): विक्षा 

वनयमािली, २०५९ (संिोधन सवित), स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ (विक्षा सम्बन्द्धी 

व्यिस्था), चौविसे गाउाँपावलकाको विक्षा ऐन, २०७५ (संिोधन सवित) 

२ २ 
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िण्ड ि - विषयगत पिीक्षाको पाठ्यिम 

ि.स . विषयिस्त ुतथा क्षेर प्रश्न 

संख्या 

एक प्रश्नको 

अंकभाि 

१ िैक्षवणक योजनाः परिचय, आिश्यकता, वनमााण ि प्रयोग (िावषाक काया तावलका, िावषाक 

िैवक्षक योजना, एकाइ योजना, दवैनक पाठ्योजना ि दवैनक कायातावलका) कक्षा कोठा 

व्यिस्थापन ( अिधािणा ि मित्ि, कक्षाकोठाको िाताििण ि बसाइ व्यिस्थापन) 

िैक्षवणक व्यिस्थापनः कक्षा विक्षण, विषय विक्षण ि बिुकक्षा विक्षण, कक्षाकोठामा विविधता 

व्यिस्थापन (भावषक, सामावजक, वसकाइ क्षमता, बौवद्धक ि िािीरिक) 

 

१+१=२ ५+१०=१५ 

२ िैवक्षक सामग्री ि िैवक्षक सधुािः िैवक्षक सामग्रीको प्रकाि ि वनमााण, प्राथवमक तिमा अध्यापन 

िुने विषयिरुको विषयगत िैवक्षक सामग्री वनमााण ि प्रयोग 

 

१ ५ 

३ विद्यालय समदुाय सम्बन्द्धः विद्यालयको विकासमा समदुायको सिभावगता ि दावयत्ि, समदुायको 

विकासमा विद्यालयको योगदान, विद्यालय ि समदुाय वबच सम्बन्द्ध 

१ ५ 

४ व्यविगत स्िच्छता तथा िाताििणीय सिसफाइः व्यविगत सिसफाई, िाताििणीय सिसफाई, 

फोिोि व्यिस्थापन प्राथवमक उपचािः परिचय, मित्ि, पारििारिक ि सामदुावयक स्िास्थ्य सेिा, 

घि, विद्यालय ि िेल मैदानमा िुने दघुाटना, प्राथवमक | उपचाि तथा दघुाटनाबाट बच्ने उपायिरु 

१ ५ 

५ पाठ्यिमः अथा, परिभाषा, मित्त्ि, तत्त्ििरु, पाठ्यिम वनमााणका आधाििरु, प्रािवम्भक 

बालविकास तथा विक्षाको पाठ्यिम, २०७७ ( सक्षमता, वसकाइ क्षेर तथा वसकाइ उपलवब्ध 

विस्ततृीकिण सवित विस्ततृ अध्ययन) 

 

१ ५ 

६ बालमनोविज्ञ: अथा, क्षेर, आिश्यकता ि मित्ि  

पिूा बापयािस्था : परिचय, विकासात्मक काया, वििेषतािरु, िािीरिक ि संिेगात्मक परिितान 

तथा प्रभाि, रुवचिरु, संकटिरु, पिूा-िापयिस्थाका विद्याथीको सिुवक्षत विकासमा विक्षक ि 

अवभभािकको भवूमका 

१+१=२ ५+१०=१५ 

७ वसकाइ : अथा, स्िरुप ि िैलीिरु, परिपक्िता ि वसकाइ वबच अन्द्तिसम्बन्द्ध, स्ि-प्रवतविम्िन ि 

वसकाइ, वसकाइमा स्थानान्द्तिण, स्मिण ि विस्मिण, उत्प्रेिणा ि वसकाइ  

विक्षण विवधको िगीकिण ि प्रयोग, विक्षक वनदवेिकासाँग विक्षण विवधको सम्बन्द्ध    

विक्षण वसकाइमा सचूना तथा सञ्चाि प्रविवधको प्रयोग ( श्रव्यदृश्य तथा अन्द्तिवियात्मक 

वडवजटल सामाग्री, इ- लाइब्रेिी) 

 

१ ५ 

८ पिीक्षा ि मपूयाङ्कनः पिीक्षाको अिधािणा, उद्दशे्य, प्रकाििरु, विक्षक वनवमात पिीक्षा ि स्तिीकृत 

पिीक्षा, मपूयाङ्कनको अिधािणा, उद्दशे्य, प्रकाििरु, मपूयाङ्कनका साधनिरु ि प्रयोग ि 

प्राथवमक तिमा प्रयोग िुने मपूयाङ्कनका विवध तथा प्रवियािरू 

१ ५ 
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(अन्द्तिामतामको योजना (Interview Examination Scheme) 

बालविकास सहजकतामको लावग 

१. अन्द्तिामताम -२० 

ि. सं. 
रू्ल्यार््ङकनका आिार 

शैविक योग्यता - ५ 

१ 
सेिा प्रिेिका लावग आिश्यक न्द्यूनतर् 

िैवक्षक योग्यताको-३ 

प्रथम श्रेणी वितीय श्रेणी 
 

३ २ 
 

२ 

सेिा प्रिेिका लावग आिश्यक न्द्यनूतम 

िैवक्षक योग्यता भन्द्दा र्ावथल्लो िैवक्षक 

योग्यताको- २ 

२ १ 
 

३ अन्द्तिााताा  - १५  

व्यवित्ि / 

आचिण 
विषयिस्तकुो ज्ञान 

प्रस्ततुीकिण 

५ ६ 
४ 

 

नोटःअन्द्तिााताा बापत  अंक वददा कुनै उम्मेिािलाई ३५ प्रवतित भन्द्दा कम ि ७० प्रवतित भन्द्दा बढी वदनपुने भएमा त्यस्तो नम्बि वदनपुने 

स्पष्ट कािण िलुाउन ुपनेछ । 

रष्टव्य: 

१. सामान्द्य पिीक्षा (िस्तगुत/ (बिुबैकवपपक प्रश्निरु) का प्रश्नको गलत उत्ति वदएमा प्रत्येक गलत उत्ति िापत २० प्रवतित अकं कट्टा 

गरिनेछ ति उत्ति नवदएमा अंक कट्टा गरिने छैन ।  

२. यस पाठ्यिम अन्द्तगातका विषयमा जेसकैु लेविएको भएतापवन पाठ्यिममा पिेका काननू (ऐन, वनयम) तथा नीवतिरु पिीक्षाको वमवत 

भन्द्दा ३ मविना अगाडी संिोधन भएका िा संिोधन भई िटाईएका िा थप गिी कायम ििकेालाई यस पाठ्यिममा पिेको सम्झन ुपदाछ। 

३. यो पाठ्यिम कायापावलकाबाट स्िीकृत भएको वमवत दवेि लागिुुनेछ ति यो कायाविवध लाग ुभएको वमवत भन्द्दा अगाडी वनयिु भएका 

बालविकास सिजकतााको िकमा लाग ुिुनेछैन ।  
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अनसुचूी - ४ 
सारु्दावयक वसकाइ केन्द्रको पररचालक पदको पाठ्यिर् 

सार्ान्द्य परीिा :  पूणारं्ङक -४०                    विषयगत परीिा :  पूणारं्ङक -४०                अन्द्तिामताम :  पूणारं्ङक -२०                 

विषयक्षेर पणूाङंक  उत्तीणााङ्क प्रश्न   

संख्या 

प्रवत प्रश्न 

अंकभाि  

पिीक्षा प्रणाली समय 

सामान्द्य   

पिीक्षा 

(िण्ड क- िस्तगुत 

प्रश्निरु =प्रथम चिण) 

४० 

४० 

२० २ िस्तगुत / 

ििुिैकवपपक 

३० वमनेट 

विषयगत   

पिीक्षा 

(िण्ड ि - विषयगत 

प्रश्निरु =वितीय चिण) 

४० ८ ५ विषयगत / 

विशे्लषणात्मक 

१ घण्टा 

३० वमनेट 

अन्द्तिााताा २०    मौविक  

 

िण्ड क- िस्तगुत प्रश्निरु (सामान्द्य ज्ञान) 

ि.स . विषयिस्त ुतथा क्षेर प्रश्न 

संख्या 

एक प्रश्नको 

अंकभाि 

१ नेपालको भगूोल (भौगोवलक विविधता,प्रदिे, वजपला, स्थानीय ति, ताल, नवद विमाल) २ २ 

२ नेपालको िैवक्षक इवतिास (िाणाकालदवेि िालसम्म) २ २ 

३ विक्षाको अथा, परिभाषा, स्िरुप, उद्दशे्यिरु ि कायािरू २ २ 

४ वसकाइः परिचय, अथा, स्िरुप, ि प्रभािपाने तत्ििरु २ २ 

५ वसकाइको स्थानातिणः अिधािणा, प्रकाि  १ २ 

६ नेपालको विक्षाको तिगत संिचना, तथा अनौपचारिक विक्षा सम्बन्द्धी व्यिस्थािरु २ २ 

७ तीन तिका सिकािका विक्षासाँग सम्बवन्द्धत संिचना (विक्षा विज्ञान तथा प्रविवध मन्द्रालय, विक्षा  

तथा मानि स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यिम विकास केन्द्र, विक्षा विकास वनदिेनालय, विक्षा 

विकास तथा समन्द्िय इकाइ, विक्षा िािा, मिािािा आवद)  

१ २ 

८ नेपालको संविधान, २०७२ (विक्षा सम्बन्द्धी व्यिस्था), ३ २ 

९ विक्षा ऐन,२०२८(संिोधन सवित), विक्षा वनयमािली, २०५९ (संिोधन सवित), चौविसे 

गाउाँपावलकाको विक्षा ऐन, (२०७५ संिोधन सवित) 

३ २ 

१० स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ (विक्षा सम्बन्द्धी व्यिस्था)  

सामदुावयक वसकाइ केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७८ 

२ २ 
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िण्ड ि - विषयगत पिीक्षाको पाठ्यिम 

ि.सं . विषयिस्त ुतथा क्षेर प्रश्न 

संख्या 

एक प्रश्नको 

अकंभाि 

१ अनौपचारिक विक्षा, वनिन्द्ति तथा जीिनपयान्द्त विक्षा, मविला विक्षा,अवभभािक विक्षा, 

प्रौढ विक्षा 

आमा समिु, समदुायमा िुने अन्द्य विवभन्द्न बैठक, सभा सम्मेलन, सिकािी बैठकिरु 

बैठक आयोजना, वनणाय लेिन, वनणाय लेख्दा ध्यान वदनपुने तथ्यिरु, बैठक सञ्चालन गदाा 

ध्यान वदनपुने कुिािरु 

 

१ ५ 

२ अनौपचारिक विक्षा सम्बन्द्धी नीवत वनयम, कानुनी दस्ताबेज,  

अनौपचारिक विक्षा ि औपचारिक विक्षा सम्बन्द्धी फिक  

अनौपचारिक विक्षाको विकासमा समदुायको संलग्नता, सामदुावयक अभ्यास 

१ ५ 

३ आफ्नो सेिा क्षेर वभरका िैवक्षक सांस्कृवतक, प्राकृवतक, आवथाक, विवत्तय, जनसाङ्वख्यक 

विििणका सचूना तथा तथ्याङ्किरुको अवभलेविकिण 

नमनुा सामदुावयक वसकाइ केन्द्रको विकास, निप्रितानात्मक कायािमिरु 

१ ५ 

४ सामदुावयक वसकाइ केन्द्रको परिचय, कायािम ि सेिा, काम कताव्य ि अवधकाि 

सामदुावयक वसकाइ केन्द्रको व्यिस्थापन सवमवत गठन, काम, कताव्य ि अवधकाि 

वसकाइ केन्द्रमा भौवतक पिूााधािको व्यिस्थापन, केन्द्रको आयस्रोत 

 

१ ५ 

५ लेिा पिीक्षण, सामावजक पिीक्षण, बेरुज,ु बजेट व्यिस्थापन, बेरुज ुफच्यौट 

सामदुावयक वसकाइ केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७८ 

१ ५ 

६ सामदुावयक वसकाइ केन्द्रको परिचालकको काया विबिण  

वसकाइ केन्द्र एक आवजिन वसकाइ थलो (Life Long Learning Hub) 

 

१ ५ 

७ परियोजना प्रस्ताि वनमााण, कायािम / योजना छनौट, स्िीकृवत ि संचालन, सिभावगतात्मक 

योजना तजुामा 

१ ५ 

८ प्रभािकािी संचाि ि वसप, अन्द्य संघ संस्थािरुको सम्बन्द्ध  १ ५ 
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(अन्द्तिामतामको योजना (Interview Examination Scheme) 

सारु्दावयक वसकाइ केन्द्रको पररचालकको लावग 

१. अन्द्तिााताा -२० 

ि. सं. 
रू्ल्यार््ङकनका आिार 

शैविक योग्यता - ५ 

१ 
सेिा प्रिेिका लावग आिश्यक न्द्यूनतर् 

िैवक्षक योग्यताको-३ 

प्रथम श्रेणी वितीय श्रेणी 
 

३ २ 
 

२ 

सेिा प्रिेिका लावग आिश्यक न्द्यनूतम 

िैवक्षक योग्यता भन्द्दा र्ावथल्लो िैवक्षक 

योग्यताको- २ 

२ १ 
 

३ अन्द्तिााताा  - १५  

व्यवित्ि / 

आचिण 
विषयिस्तकुो ज्ञान 

प्रस्ततुीकिण 

५ ६ 
४ 

 

नोटःअन्द्तिााताा बापत  अंक वददा कुनै उम्मेिािलाई ३५ प्रवतित भन्द्दा कम ि ७० प्रवतित भन्द्दा बढी वदनपुने भएमा त्यस्तो नम्बि वदनपुने 

स्पष्ट कािण िलुाउन ुपनेछ । 

रष्टव्य: 

१. सामान्द्य पिीक्षा (िस्तगुत/ (बिुबैकवपपक प्रश्निरु) का प्रश्नको गलत उत्ति वदएमा प्रत्येक गलत उत्ति िापत २० प्रवतित अकं कट्टा 

गरिनेछ ति उत्ति नवदएमा अंक कट्टा गरिने छैन ।  

२. यस पाठ्यिम अन्द्तगातका विषयमा जेसकैु लेविएको भएतापवन पाठ्यिममा पिेका काननू (ऐन, वनयम) तथा नीवतिरु पिीक्षाको वमवत 

भन्द्दा ३ मविना अगाडी संिोधन भएका िा संिोधन भई िटाईएका िा थप गिी कायम ििकेालाई यस पाठ्यिममा पिेको सम्झन ुपदाछ। 

३. यो पाठ्यिम कायापावलकाबाट स्िीकृत भएको वमवत दवेि लागिुुनेछ ति यो कायाविवध लाग ुभएको वमवत भन्द्दा अगाडी वनयिु भएका 

परिचालकको िकमा लाग ुिुनेछैन ।  

 

 

 


