
नगर काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलत;- २०७९/०९/२१ 

लवद्याियमा रीक्त हुने लवद्यािय सहयोगी कमयचारी, बािलवकास सहजकताय 

तथा लवद्यािय सहायक कमयचारीको पाठ्यक्रम, २०७९ 

    “सामुदालयक लवद्याियमा करारमा लिक्षक, लवद्यािय कमयचारी, र बािलवकास सहजकताय छनोट सम्बन्धी 

काययलवलध,२०७९” को पररच्छेद ३ को ४.४ मा ईल्िेख भएको पाठ्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था बमोलजम यो 

पाठ्यक्रम तयार गररएको छ ।  

लवद्यािय सहयोगी कमयचारीको लनयुक्तीको िालग लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रमः- 

लिलखत परीक्षाको योजना (Written Examination Scheme) 

लवषय के्षत्र  पूणायङ्क  ईत्तीणाय

ङ्क 

प्रश्न 

संख्या 

प्रलत प्रश्न 

ऄङ्कभा

र 

परीक्षा प्रणािी समय 

सामान्य परीक्षा (वस्तुगत/ 

(बहुबैकलल्पक प्रश्नहरु) = 

प्रथम चरण 

१० ०४ १० १ वस्तुगत/ 

बहुवैकलल्पक 

१५ लमनेट 

लवषयगत परीक्षा= लितीय 

चरण 

२० ०८ ४ ५ लवषयगत/ 

लवश्लेषणात्मक 

४५ लमनेट 

खण्ड –क.  वस्तगुत प्रश्नहरु (सामान्य ज्ञान)          

क्र.सं. लवषयबस्त ुतथा के्षत्र प्रश्न संख्या प्रलत प्रश्नको 

ऄकंभार  

१ लितगंगा नगरपालिका सम्बन्धी सामान्य जानकारी (भूगोि, नगर 

प्रमुख,नगर ईपप्रमुख र ऐलतहालसक व्यलक्तत्वहरु ) 

२ १ 

२ पूवय बाल्यावस्था: पररचय, लवकासात्मक कायय, लविेषताहरू २ १ 

४ नेपािी लवषय सम्बन्धी सामान्य जानकारी (हस्व र दीघयको प्रयोग, 

करण र ऄकरण, प्रत्यय र ईपसगय) 

२ १ 

५ कायायिय व्यवस्थापन सम्बन्धी सामान्य जानकारी    २ १ 

६ गलणत सम्बन्धी सामान्य जानकारी (जोड, घटाई, गुणन, भाग) २ १ 

खण्ड ख लवषयगत परीक्षाको पाठ्यक्रम   

क्र.सं. लवषय बस्तुको क्षेत्र प्रश्न सखं्या ऄकंभार  

१ प्राथलमक ईपचारः पररचय, महत्व, पाररवाररक र सामुदालयक स्वास््य 

सेवा, घर, लवद्यािय र खेि मैदानमा हुने दघुयटना, प्राथलमक ईपचार तथा 

दघुयटनाबाट बच्ने ईपायहरु 

१ वटा ५ 



२ व्यलक्तगत स्वच्छता तथा वातावरणीय सरसफाआः व्यलक्तगत सरसफाआ, 

वातावरणीय सरसफाआ, फोहोर व्यवस्थापन  

१ वटा ५ 

३ लवद्यािय ददवा खाजा काययक्रम, लवद्याियमा ददवा खाजा काययक्रम संचािन 

तथा व्यवस्थापनको तररका, दैलनक ददवा खाजा व्यवस्थापनका तररका, 

दलैनक ददवा खाजा व्यवस्थापनका िालग स्थानीय स्तरमा ईत्पादन हुन े

पररकारहरु अदद । 

१ वटा ५ 

४ लवद्याियमा सहयोगी कमयचारीको भूलमका, महत्व ,महत्वपूणय व्यलक्त तथा 

लवद्याथी प्रलत लिष्ट व्यवहार 

१ वटा  ५ 

 

ऄन्तवायतायको योजना (Interview Examination Scheme)  

 

१. िैलक्षक योग्यता  वापत  ५ ऄंक  

लवद्यािय सहयोलग कमयचारीको रुपमा सेवा प्रवेि गनय तोकीएको न्यूनतम िैलक्षक योग्याताको प्रथम 

श्रेणी भएमा तीन र लिलतय श्रेणी भए दइु ऄकं र सेवा प्रवेिको िालग तोदकएको िैलक्षक योग्यता भन्दा 

मालथल्िो िैलक्षक योग्यताको प्रथम श्रेणी भए दइु र लिलतय श्रेणी भए एक ऄंक,  

२. ऄन्तवायताय वापत १५ ऄंक ( व्यलक्तत्व/अचरण-३, लवषयवस्तुको ज्ञान -९, प्रस्तुतीकरण-३) 

तर ऄन्तवायतायको ऄंक दददां कुन ैईम्मेदवारिाइ  ३५ प्रलतित भन्दा कम र ७० प्रलतित भन्दा बढी  ददनुपने 

भएमा त्यस्तो नम्वर ददनुपने  स्पष्ट कारण खुिाईनु पनेछ। 

द्रष्टव्यः लवद्यािय सहयोगी कमयचारीको िालग 

१. सामान्य परीक्षा (वस्तुगत/ (बहुबैकलल्पक प्रश्नहरु) को िालग १५ लमनेट समय लनधायरण गरीएको छ । 

२. लवषयगत परीक्षाको िालग ४५ लमनेट समय लनधायरण गररएको छ । 

३. प्रथम चरणको पररक्षा उत्तीणण गरेका पररक्षार्थणहरुलाई मात्र दोर्सो चरणको पररक्षामा र्समावेश गराईनेछ । 

४. सामान्य परीक्षा (वस्तुगत/ (बहुबैकलल्पक प्रश्नहरु) का प्रश्नको गित ईत्तर ददएमा प्रत्येक गित ईत्तर 

वापत २० प्रलतित ऄकं कट्टा गररनेछ तर ईत्तर नददएमा ऄंक कट्टा गररने छैन । 

५. यस पाठ्यक्रम ऄन्तगयतका लवषयमा जेसुकै िेलखएको भएतापलन पाठ्यक्रममा परेका कानून (ऐन, 

लनयम) तथा लनलतहरु परीक्षाको लमलत भन्दा ३ मलहना ऄगाडी संिोधन भएका वा संिोधन भइ 

हटाइएका वा थप गरी कायम रहकेािाइ यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पदयछ ।  

६. यो पाठ्यक्रम काययपालिकाबाट स्वीकृत भएको लमलत दलेख िागुहुनेछ ।  

 

बािलवकास सहजकतायको लनयुक्तीको िालग लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रमः- 

लिलखत परीक्षाको योजना (Written Examination Scheme) 

लवषय के्षत्र  पूणाय

ङ्क  

ईत्तीणाय

ङ्क 

प्रश्न 

संख्या 

प्रलत प्रश्न 

ऄङ्कभार 

परीक्षा 

प्रणािी 

समय 

सामान्य परीक्षा (वस्तुगत/ 

(बहुबैकलल्पक प्रश्नहरु) = प्रथम 

चरण 

४० १६ २० २ वस्तुगत/ 

बहुवैकलल्पक 

२५ 

लमनेट 



लवषयगत परीक्षा= लितीय चरण ४० १६ ८ ५ लवषयगत/ 

लवश्लेषणात्मक 

१ घण्टा 

३० 

लमनेट 

 

खण्ड –क.  वस्तगुत प्रश्नहरु (सामान्य ज्ञान)          

क्र.सं. लवषयबस्त ुतथा के्षत्र प्रश्न 

संख्या 

एक प्रश्नको 

ऄकंभार  

१ नेपािको भूगोि (भौगोलिक लवलवधता, प्रदिे, लजल्िा, स्थानीय तह, 

ताि, नदद, लहमाि) 

२ २ 

२ नेपािको अधुलनक िैलक्षक आलतहास १ २ 

३ लिक्षाको ऄथय, पररभाषा, ईद्धशे्यहरु र काययहरू २ २ 

४ लिक्षा मनोलवज्ञान: ऄथय, ऄवधारणा, अवश्यकता र महत्व २ २ 

५ मानव लवकास: वृलद्ध र लवकासको ऄवधारणा, चरण र लविेषता २ २ 

६ पूवय बाल्यावस्था: पररचय, लवकासात्मक कायय, लविेषताहरू २ २ 

७ पाठ्यक्रमको पररचय, ऄवधारणा र स्थानीय पाठ्यक्रम २ २ 

८ िैक्षलणक योजना: ऄथय र अवश्यकता, वार्षषक कायययोजना, वार्षषक 

िैलक्षक योजना, एकाइ योजना र दैलनक पाठ योजना 

२ २ 

९ िैलक्षक सङ्गठन: कक्षा लिक्षण, बहुकक्षा लिक्षण, लवषय लिक्षण, लमलश्रत 

लिक्षण 

२ २ 

१० नेपािको संलवधान (लिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था); लिक्षा ऐन, २०२८ 

(संिोधन सलहत); लिक्षा लनयमाविी, २०५९ (संिोधन सलहत), 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ (लिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था) 

३ २ 

खण्ड ख लवषयगत परीक्षाको पाठ्यक्रम   

क्र.सं. लवषय वस्तुको क्षेत्र प्रश्न सखं्या ऄकंभार  

१ िैक्षलणक योजनाः पररचय, अवश्यकता, लनमायण र प्रयोग (वार्षषक कायय 

तालिका, वार्षषक िैलक्षक योजना, एकाआ योजना, दैलनक पाठ्योजना र 

दैलनक काययतालिका), कक्षाकोठा व्यवस्थापन (ऄवधारणा र महत्व, 

कक्षाकोठाको वातावरण र बसाआ व्यवस्थापन) 

िैक्षलणक व्यवस्थापनः कक्षा लिक्षण, लवषय लिक्षण र बहुकक्षा लिक्षण, 

कक्षा कोठामा लवलवधता व्यवस्थापन (भालषक, सामालजक, लसकाआ 

क्षमता, बौलद्धक र िारीररक) 

१ वटा ५ 

२ िैलक्षक सामग्री र िैलक्षक सुधारः िैलक्षक सामग्रीको प्रकार र लनमायण, 

प्राथलमक तहमा ऄध्यापन हुने लवषयहरुको लवषयगत िैलक्षक सामग्री 

लनमायण र प्रयोग 

१ वटा ५ 



३ लवद्यािय समुदाय सम्बन्धः लवद्याियको लवकासमा समुदायको 

सहभालगता र दालयत्व, समुदायको लवकासमा लवद्याियको योगदान, 

लवद्यािय र समुदाय लबच सम्बन्ध 

१ वटा ५ 

४ व्यलक्तगत स्वच्छता तथा वातावरणीय सरसफाआः व्यलक्तगत सरसफाइ, 

वातावरणीय सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन प्राथलमक ईपचारः पररचय, 

महत्व, पाररवाररक र सामुदालयक स्वास््य सेवा, घर, लवद्यािय र खेि 

मैदानमा हुने दघुयटना, प्राथलमक ईपचार तथा दघुयटनाबाट बच्ने ईपायहरु 

१ वटा ५ 

५ पाठ्यक्रमः ऄथय, पररभाषा, महत्त्व, तत्त्वहरु, पाठ्यक्रम लनमायणका 

अधारहरु ,स्थानीय पाठ्यक्रमः परीचय, महत्व र लवद्यािय तहमा 

स्थानीय पाठ्यक्रम सम्वन्धमा भएको व्यवस्था 

१ वटा ५ 

६ बािमनोलवज्ञानः ऄथय, के्षत्र, अवश्यकता र महत्व 

पूवय बाल्यावस्था: पररचय, लवकासात्मक कायय, लविेषताहरु, िारीररक र 

संवेगात्मक 

पररवतयन तथा प्रभाव, रुलचहरु, संकटहरु, पूवय-वाल्यावस्थाका लवद्याथीको 

सुरलक्षत लवकासमा लिक्षक र ऄलभभावकको भूलमका 

१ वटा ५ 

७ लसकाआ: ऄथय, स्वरुप र िैिीहरु, पररपक्वता र लसकाआ लबच ऄन्तरसम्बन्ध, 

स्व-प्रलतलवम्वन र लसकाआ, लसकाआमा स्थानान्तरण, स्मरण र लवस्मरण, 

ईत्प्रेरणा र लसकाआ 

लिक्षण लवलधको वगीकरण र प्रयोग, लिक्षक लनदेलिकासँग लिक्षण 

लवलधको सम्बन्ध 

१ वटा ५ 

८ परीक्षा र मूल्याङ्कनः परीक्षाको ऄवधारणा, ईद्देश्य, प्रकारहरु, लिक्षक 

लनर्षमत परीक्षा र स्तरीकृत परीक्षा,मूल्याङ्कनको ऄवधारणा, ईद्देश्य, 

प्रकारहरु, मूल्याङ्ककनका साधनहरु र प्रयोग र प्राथलमक तहमा प्रयोग 

हुने मूल्याङ्ककनका लवलध तथा प्रदक्रयाहरू 

 

१ वटा  ५ 

 

ऄन्तवायतायको योजना (Interview Examination Scheme) 

बािलवकास सहजकतायको िालग 
 

१. िैलक्षक योग्यता  वापत  ५ ऄंक  

वाि लवकास सहजकतायको रुपमा सेवा प्रवेि गनय तोकीएको न्यूनतम िैलक्षक योग्याताको प्रथम श्रेणी 

भएमा तीन र लिलतय श्रेणी भए दइु ऄकं र सेवा प्रवेिको िालग तोदकएको िैलक्षक योग्यता भन्दा 

मालथल्िो िैलक्षक योग्यताको प्रथम श्रेणी भए दइु र लिलतय श्रेणी भए एक ऄंक,  

 



२. ऄन्तवायताय वापत १५ ऄंक ( व्यलक्तत्व/अचरण-३, लवषयवस्तुको ज्ञान -९, प्रस्तुतीकरण-३) 

 तर ऄन्तवायतायको ऄंक दददां कुन ैईम्मेदवारिाइ  ३५ प्रलतित भन्दा कम र ७० प्रलतित भन्दा बढी  

ददनुपने भएमा त्यस्तो  नम्वर ददनुपने  स्पष्ट कारण खुिाईनु पनेछ। 

द्रष्टव्यः  

१. सामान्य परीक्षा (वस्तुगत/ (बहुबैकलल्पक प्रश्नहरु) को िालग २५ लमनेट समय लनधायरण गरीएको छ । 

२. लवषयगत परीक्षाको िालग १ घण्टा ३० लमनेट समय लनधायरण गररएको छ । 

३. प्रथम चरणको पररक्षा उत्तीणण गरेका पररक्षार्थणहरुलाई मात्र दोर्सो चरणको पररक्षामा र्समावेश गराईनेछ । 

४. सामान्य परीक्षा (वस्तुगत/ (बहुबैकलल्पक प्रश्नहरु) का प्रश्नको गित ईत्तर ददएमा प्रत्येक गित ईत्तर 

वापत २० प्रलतित ऄकं कट्टा गररनेछ तर ईत्तर नददएमा ऄंक कट्टा गररने छैन । 

५. यस पाठ्यक्रम ऄन्तगयतका लवषयमा जेसुकै िेलखएको भएतापलन पाठ्यक्रममा परेका कानून (ऐन, 

लनयम) तथा लनलतहरु परीक्षाको लमलत भन्दा ३ मलहना ऄगाडी संिोधन भएका वा संिोधन भइ 

हटाइएका वा थप गरी कायम रहकेािाइ यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पदयछ ।  

६. यो पाठ्यक्रम काययपालिकाबाट स्वीकृत भएको लमलत दलेख िागुहुनेछ ।  

 

लवद्यािय सहायक कमयचारी (िेखापाि) लनयुक्तीको िालग लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रमः- 

लिलखत परीक्षाको योजना (Written Examination Scheme) 

लवषय के्षत्र  पूणाय

ङ्क  

ईत्तीणाय

ङ्क 

प्रश्न 

संख्या 

प्रलत प्रश्न 

ऄङ्कभार 

परीक्षा प्रणािी समय 

सामान्य परीक्षा (वस्तुगत/ 

(बहुबैकलल्पक प्रश्नहरु) = 

प्रथम चरण 

४० १६ २० २ वस्तुगत/ 

बहुवैकलल्पक 

२५ लमनेट 

लवषयगत परीक्षा= लितीय 

चरण 

४० १६ ८ ५ लवषयगत/ 

लवश्लेषणात्मक 

१ घण्टा ३० 

लमनेट 

खण्ड –क.  वस्तगुत प्रश्नहरु (सामान्य ज्ञान)          

क्र.सं. लवषयबस्त ुतथा के्षत्र प्रश्न संख्या एक प्रश्नको 

ऄकंभार  

१ नेपािको भूगोि (भौगोलिक लवलवधता, प्रदिे, लजल्िा, स्थानीय 

तह, ताि, नदद, लहमाि) 

२ २ 

२ नेपािको अधुलनक िैलक्षक आलतहास १ २ 

३ सूचना र प्रलवलध  

 कम््यूटर सम्बन्धी सामान्य जानकारी (MS Word, 

excel, powerpoint & internet) 

 िैलक्षक सूचना प्रणािी  

३ २ 

४ लवद्यािय तहमा िैलक्षक त्याङ्क व्यवस्थापन  

 त्याङ्क संकिन योजना र व्यवस्थापन 

 त्याङ्क लवश्लेषण र समस्या पलहचान 

२ २ 



५ कायायिय संचािन र ऄलभिेख व्यवस्थापन सम्बन्धी सामान्य 

जानकारी 

२ २ 

६ लितगंगा नगरपालिका सम्बन्धी सामान्य जानकारी  १ २ 

७ लवज्ञान र प्रलवलध:- प्रमुख वैज्ञालनक ऄन्वेषण र अलवष्कारहरु, 

प्रलसद्ध वैज्ञालनकहरु सम्बन्धी सामान्य जानकारी 

२ २ 

८ नेपािको संलवधान (लिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था); लिक्षा ऐन, २०२८ 

(संिोधन सलहत); लिक्षा लनयमाविी, २०५९ (संिोधन सलहत), 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ (लिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था) 

३ २ 

९ Aptitite test 
 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 

 

खण्ड ख-लवषयगत परीक्षाको पाठ्यक्रम   

क्र.सं. लवषय वस्तुको क्षेत्र प्रश्न सखं्या ऄकंभार 

१ िेखाको ऄथय, ईद्देश्य, महत्व िेखा िब्दावलिहरु र िेखा ऄवधारणा र 

लसद्धान्त, सरकारी र व्यावसालयक िेखा प्रणालि  

१ वटा 

 

५ 

२ पत्र व्यवहारः परीचय, ईद्धशे्य र लचरठ/ पत्रका गुणहरु, लचरठका प्रकार 

(प्रयोग र प्राथलमकताको अधारमा) 

१ वटा ५ 

३ दताय र चिानी : सूचना, पररपत्र, तोक अदिे, रट्पणी िेखन १ वटा ५ 

४ ऄलभिेख व्यवस्थापनः ऄलभिेखको पररचय, ऄलभिेखको ईद्देश्य र 

प्रकार ऄलभिेख व्यवस्थापनमा अधुलनक प्रलवलधको प्रयोग 

१ वटा ५ 

५ प्रलतवेदन िेखनः- पररचय, तयार पादाय ध्यान ददनुपने कुराहरु र 

प्रकार, फाइलिङः परीचय, अवश्यकता लवलध एवम् तररकाहरु 

१ वटा ५ 

६ दोहोरो श्रेष्ता प्रणािी र अय व्यय, नाफा नोक्सान खाता तेररज र 

वासिात सम्बन्धी सैद्धालन्तक ज्ञान, अर्षथक काययप्रणािी सम्बन्धी 

सामान्य जानकारी 

१ वटा ५ 

७ कायायिय व्यवस्थापनमा कम््यूटर प्रणालिको अवश्यकता र महत्व, 

त्याङ्क तथा सूचनाको प्रकृलत र महत्व 

१ वटा ५ 

८ नेपािको संलवधान (लिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था); लिक्षा ऐन, २०२८ 

(संिोधन सलहत); लिक्षा लनयमाविी, २०५९ (संिोधन सलहत), 

१ वटा ५ 



स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ (लिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था) 

 

ऄन्तवायतायको योजना (Interview Examination Scheme) 

लवद्यािय सहायक कमयचारीको िालग 

 
१. िैलक्षक योग्यता  वापत  ५ ऄंक  

लवद्यािय सहायक कमयचारीको रुपमा सेवा प्रवेि गनय तोकीएको न्यूनतम िैलक्षक योग्याताको प्रथम श्रेणी 

भएमा तीन र लिलतय श्रेणी भए दइु ऄकं र सेवा प्रवेिको िालग तोदकएको िैलक्षक योग्यता भन्दा 

मालथल्िो िैलक्षक योग्यताको प्रथम श्रेणी भए दइु र लिलतय श्रेणी भए एक ऄंक,  

 

२. ऄन्तवायताय वापत १५ ऄंक ( व्यलक्तत्व/अचरण-३, लवषयवस्तुको ज्ञान -९, प्रस्तुतीकरण-३) 

 तर ऄन्तवायतायको ऄंक दददां कुन ैईम्मेदवारिाइ  ३५ प्रलतित भन्दा कम र ७० प्रलतित भन्दा बढी  

ददनुपने भएमा त्यस्तो  नम्वर ददनुपने  स्पष्ट कारण खुिाईनु पनेछ। 

 

द्रष्टव्यः  

१. सामान्य परीक्षा (वस्तुगत/ (बहुबैकलल्पक प्रश्नहरु) को िालग २५ लमनेट समय लनधायरण गरीएको छ । 

२. लवषयगत परीक्षाको िालग १ घण्टा ३० लमनेट समय लनधायरण गररएको छ । 

३. प्रथम चरणको पररक्षा उत्तीणण गरेका पररक्षार्थणहरुलाई मात्र दोर्सो चरणको पररक्षामा र्समावेश गराईनेछ । 

४. सामान्य परीक्षा (वस्तुगत/ (बहुबैकलल्पक प्रश्नहरु) का प्रश्नको गित ईत्तर ददएमा प्रत्येक गित ईत्तर 

वापत २० प्रलतित ऄकं कट्टा गररनेछ तर ईत्तर नददएमा ऄंक कट्टा गररने छैन । 

५. यस पाठ्यक्रम ऄन्तगयतका लवषयमा जेसुकै िेलखएको भएतापलन पाठ्यक्रममा परेका कानून (ऐन, 

लनयम) तथा लनलतहरु परीक्षाको लमलत भन्दा ३ मलहना ऄगाडी संिोधन भएका वा संिोधन भइ 

हटाइएका वा थप गरी कायम रहकेािाइ यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पदयछ ।  

६. यो पाठ्यक्रम काययपालिकाबाट स्वीकृत भएको लमलत दलेख िागुहुनेछ । तर सो समय भन्दा ऄगालड 

लवज्ञापन भएका परीक्षाहरुको हकमा काययपालिकाबाट स्वीकृत भएको लमलत दलेख १५ ददनको समय 

राखी सो समय पलछ परीक्षा सञ्चािन गनय बाधा पने छैन । 

 


