
प्रदेश लोक सेवा आयोग 

कर्ााली प्रदेश 

 

शशक्षा सेवा, शशक्षा प्रशासन समूह, पााँचौं तह, प्राववधिक सहायक पदको खलुा प्रधतयोधगतात्मक धलशखत परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

पाठ्यक्रमको रुपरेखााः— यस पाठ्यक्रमको आिारमा धनम्नानसुार चरर्मा परीक्षा धलइने छाः  

धलशखत परीक्षा           पूर्ााङ्काः— १००  

अन्तवााताा          पूर्ााङ्काः— २० 
 

प्रथम चरर्ाः- धलशखत परीक्षा योजना (Examination Scheme) 

ववषय पूर्ााङ् क उत्तीर्ााङ् क परीक्षा प्रर्ाली प्रश् न संख्या X  अङ् क भार समय 

सेवा 
सम्बन्िी 

१०० ४० 
वस्तगुताः बहवैुकशपपक (Multiple 

Choice) 
७० प्रश् न X १ अङ् क = ७० १ घण्टा 

३० 
धमनेट 

ववषयगताः छोटो उत्तर (Short 

Answers) 
६ प्रश् न X ५ अङ् क = ३० 

द्वितीय चरर् 

ववषय पूर्ााङ् क परीक्षा प्रर्ाली समय 

कम््यूटर सीप परीक्षर् (Computer Skill Test)* १० प्रयोगात्मक (Practical) २० धमनेट 
व्यशिगत अन्तवााताा (Individual Interview) २० मौशखक (Oral)  
द्रष्टव्याः 

१. धलशखत परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रजेी अथवा नेपाली र अंग्रजेी दवैु हनुसक्नेछ ।  

२. धलशखत परीक्षाको वस्तगुत र ववषयगत प्रश् नहरुको लाधग छुट्टा छुटै्ट उत्तरपशुस्तका  परीक्षा सरुु हनु ु अगावै 
द्वदइनेछ। परीक्षाथीले वस्तगुत र ववषयगत प्रश् नहरुको उत्तर सम्बशन्ित उत्तरपशुस्तकामा लेख् नपुनेछ। 

३. पाठ्यक्रमका एकाईवाट धनम्नानसुार प्रश्नहरु सोधिनेछन।्  

खण्ड क ख 
एकाई १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 
वस्तगुत ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ २ २ ३ ८ ६ ५ ३ ७ २ २ 
ववषयगत १ १ १ १ १ १ 

४. वस्तगुत बहवैुकशपपक (Multiple Choice) प्रश्नहरुको उत्तर सही द्वदएका प्रत्येक सही उत्तर बापत १ (एक) 
अङ्क प्रदान गररनेछ भने गलत उत्तर द्वदएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत २० प्रधतशत अङ्क कट्टा गररनेछ । तर 
उत्तर नद्वदएमा त्यस बापत अङ्क द्वदइने छैन र अङ्क कट्टा पधन गररने छैन ।  

५. यस पाठ्यक्रममा जेसकैु लेशखएको भए तापधन पाठ्यक्रममा परेका ऐन, धनयमहरु तथा नीधतहरु परीक्षाको धमधत 
भन्दा ३ मवहना अगाधड (संशोिन भएका वा संशोिन भई हटाईएका वा थप गरी संशोिनभई) कायम 
रहेकालाई यस पाठ्क्क्रममा परेको सम्झन ुपदाछ ।  

६. प्रथम चरर्को धलशखत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुलाई मात्र द्वितीय चरर्को अन्तवााताामा सशम्मधलत 
गराइनेछ ।  

७. पाठ्यक्रम लागू धमधताः– २०७८।५।२५ 



पत्र/ववषयाः- सेवा सम्वन्िी 

खण्ड क ( शशक्षा र शशक्षर्) 
1. शशक्षाको पररचय 

1.1. शशक्षाको अविारर्ा र अथा  

1.2. शशक्षाका प्रकार, उद्देश्य र कायाहरू 

2. बालववकास 

2.1. मानव वृवि र ववकासको अविारर्ा 
2.2. प्रारशम्भक बापयावस्था देशख वकशोरावस्था सम्मका ववशेषता र उमेर समूह अनसुार धसकाई आवश्यकता तथा 

शशक्षाको व्यवस्था  

3. धसकाई प्रवक्रया र धसकाईका धसिान्तहरु 

3.1. धसकाईको अविारर्ा  

3.2. धसकाईमा प्रभाव पाने तत्वहरुाः प्ररेर्ा, पूनबाल, अभ्यास, स्मधृत र ववष्मरर्, धसकाई स्थानान्तरर् 

3.3. धसकाईका धसिान्तहरु 

3.3.1. शास्त्रीय सम्वन्िन (Classical Conditioning) 

3.3.2. कायापरक सम्वन्िन (Operant Conditioning) 

3.3.3. प्रयत् न र भलू धसकाई (Trial and Error Learning) 

3.3.4. अन्तरदृवष्ट धसकाई धसिान्त (Insightful Learning Theory) 

3.3.5. धनमाार्वाद (Constructivism) 

4. शशक्षा क्षेत्रका योजनाहरू 

4.1. शशक्षा क्षेत्र ववकास योजना (संघ र कर्ााली प्रदेश) 
4.2. नगर/गाउाँ शशक्षा योजना 
4.3. ववद्यालय सिुार योजना 
4.4. ववद्यालयको वावषाक काया योजना 
4.5. शैक्षशर्क योजना (वावषाक शैक्षशर्क योजना, शशक्षर् एकाई योजना, दैधनक पाठयोजना र समय ताधलका) 

5. शशक्षर् ववधि र सामग्रीहरु 

5.1. शशक्षक केशन्द्रत ववधि  

5.2. ववद्याथी केशन्द्रत ववधि  

5.3. अन्तरवक्रयात्मक ववधि  

5.4. ववषय शशक्षर्, वगा शशक्षर्, वह–ुवगा शशक्षर् र वह–ुवगा वह-ुस्तर शशक्षर् (MGML) 

5.5. शशक्षर् सामग्री र यसको वगीकरर् 

6. ववद्यालय शशक्षाको पाठ्यक्रम अध्ययन 

6.1. राविय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ 

6.2. तहगत उद्देश्यहरु 



6.3. क्षेत्र र क्रम ताधलका 
6.4. ववषयगत िार र इच्छाधिन ववषयहरु 

6.5. कर्ााली प्रदेशको पररवेशमा स्थानीय पाठ्यक्रम धनमाार्, कायाान्वयन र महत्त्व 

6.6. ववषयगत रुपमा पाठ्यभार ववश्लेषर् 

6.7. अधतररि तथा सहवक्रयाकलाप 

7. शैक्षशर्क मूपयाङ्कन र परीक्षा 
7.1. मूपयाङ्कनको अविारर्ा 
7.2. मूपयाङ्कनको प्रकाराः स्थान धनिाारर्, अक्षराङ्कन पिधत, धनमाार्ात्मक, धनर्ायात्मक र धनदानात्मक 

7.3. मूपयाङ्कनका सािनहरुाः धलशखत, मौशखक, प्रयोगात्मक र अवलोकन 

7.4. प्रश्नका प्रकारहरुाः वस्तगुत र ववषयगत (अथा, सवलता र सीधमतताहरु) 
7.5. परीक्षाका सािनाः शशक्षक धनधमात परीक्षा र स्तरीकृत परीक्षा 
7.6. ववद्यालय तहमा धलइने परीक्षा र धतनको व्यवस्थापन 

8. कक्षा कोठा तथा धसकाई व्यवस्थापन  

8.1. समावेशी शशक्षा र वववविताको व्यवस्थापन 

8.2. बालमैत्री र अपाङ्गमैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन 

8.3. सहभाधगतात्मक धसकाई व्यवस्थापन 

8.4. सूचना प्रववधिको उपयोग 

8.5. शैक्षशर्क संगठन र शशक्षक व्यवस्थापन 

9. ववद्यालय तहमा शैशक्षक तथ्याङ्क व्यवस्थापन (ववद्यालय, स्थानीय तह र प्रदेश) 
9.1. तथ्याङ्क संकलन – योजना र व्यवस्थापन 

9.2. तथ्याङ्क ववश्लषेर् र समस्या पवहचान 

10. शशक्षक व्यवस्थापन र ववकास 

10.1. शशक्षक तयारी, शशक्षक अध्यापन अनमुधत पत्र र शशक्षक छनौट 

10.2. शशक्षक धनयशुि, सरुवा, बढुवा र ताधलम 

10.3. शशक्षक सेवा शता तथा सवुविाहरु 

11. संकटमा शैशक्षक व्यवस्थापन 

11.1. ववपद् तयारी प्रधतकाया योजना तथा मनसनु पूवा तयारी योजना तजुामा, कायाान्वयन र अनगुमन 

11.2. रेधडयो, एफएम रेधडयो, टेधलधभजन, अनलाईन तथा अफलाईन शशक्षा 
11.3. ववपद्का समयमा शशक्षाको व्यवस्थापन 

  



खण्ड (ख) – नेपालको शशक्षा प्रर्ाली तथा कानून 

 

1. नेपालको शैशक्षक इधतहासाः २००७ साल देशख हालसम्म 

2. कर्ााली प्रदेशको मध्यकालीन खस राज्य र धसाँजा सभ्यता 
3. नेपालको शैशक्षक कायाक्रमहरु 

3.1. शशक्षाको राविय उद्देश्य र नीधत 

3.2. कर्ााली प्रदेशको शशक्षा नीधत तथा कायाक्रमहरु 

4. राविय शशक्षा आयोगको प्रधतवेदन, २०११, सवाावङ्गर् राविय शशक्षा सधमतको प्रधतवेदन, २०१८, राविय शशक्षा पिधत 
योजना २०२८-२०३२ र राविय शशक्षा आयोगको प्रधतवेदन, २०४९ (गठन, उद्देश्य, ववद्यालय शशक्षा, पाठ्यक्रम, 

शशक्षक र ववद्याथी मूपयांकन) 
5. शशक्षाको क्षेत्रमा गररएका ववधभन्न राविय र अन्तरााविय प्रयासहरु – द्वदगो ववकास लक्ष्य, सबैका लाधग शशक्षा, मानव 

अधिकार र शशक्षा, बाल अधिकार र शशक्षा, शशक्षामा समान अवसर र समतामूलक पाँहचु, शशक्षा र सामाशजक न्याय, 

राविय एकताका लाधग शशक्षा 
6. शशक्षाका क्षेत्रगत र अन्तसाम्बशन्ित कायाक्रमको सामान्य जानकारी 
6.1. आिारभतू तथा माध्यधमक शशक्षा 
6.2. मवहला शशक्षा 
6.3. व्यावसावयक तथा प्राववधिक शशक्षा 
6.4. अनौपचाररक शशक्षा 
6.5. ववशेष शशक्षा 
6.6. खलुा तथा दूर शशक्षा 
6.7. उच्च शशक्षा 

7. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका शैशक्षक संगठन र अन्तरसम्बन्ि 

8. कानूनी व्यवस्था 
8.1. नेपालको संवविानमा शशक्षा सम्बन्िी व्यवस्था 
8.2. शशक्षा ऐन, २०२८, शशक्षा धनयमावली, २०५९ (संशोिन सवहत) (ववद्यालय खोपन अनमुधत धलनपुने, ववद्यालय 

व्यवस्थापन सधमधत, ववद्यालयको वगीकरर्, ववद्यालय साने, गाभ्ने र नाम पररवतान वा बन्द गने, शशक्षकको 
कायासम्पादन मूपयाङ्कन, ववद्यालय शशक्षा सेवाको गठन, तह र शे्रर्ी ववभाजन र शपुक सम्बन्िी व्यवस्था) 

8.3. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा शशक्षा सम्बन्िी व्यवस्था 
8.4. धनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा धनजामती सेवा धनयमावली, २०५० मा कमाचारीको आचरर्, ववदा र सजाय 

सम्बन्िी व्यवस्था 
8.5. नेपाल सरकार र कर्ााली प्रदेश सरकारका शशक्षा सम्बन्िी प्रचधलत कानून, धनदेशशका तथा कायाववधिहरुको 

सामान्य जानकारी 



9. शैशक्षक सशुासनाः नागररक बडापत्र, ववद्यतुीय शासन, सामाशजक परीक्षर्, सावाजधनक सनुवुाई, उजरुी तथा गनुासो 
व्यवस्थापन, ववद्यालय आचारसंवहता (ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधत, शशक्षक अधभभावक संघ, शशक्षक, ववद्याथी, 
अधभभावक)  

10. कायाालय संचालन र अधभलेख व्यवस्थापन  

10.1. कायाालय सञ् चालन 

10.1.1. संगठनको अथा, महत्त्व र उद्देश्य 

10.1.2. सरकारी पत्रव्यवहार/शचठ्ठीपत्र 

10.1.2.1. शचठ्ठीका पररचय, उद्देश्य, प्रकार र प्रयोग  

10.1.2.2. दताा, चलानी, वट्पर्ी लेखन, इमेल 
10.1.2.3. नगदी रधसद, ववल तथा भरपाई 

10.1.2.4. बैठक व्यवस्थापन र माइन्यटु लेखन 

10.2. अधभलेख व्यवस्थापन 

10.2.1. अधभलेख व्यवस्थापनको पररचय, उद्देश्य र आवश्यकता 
10.2.2. फाइधलङसम्बन्िी जानकारी 
10.2.3. ववद्यतुीय अधभलेख 

10.3. कायाालयमा संचारको महत्त्व  

  



ववषयाः कम््यूटर सीप परीक्षर्  (Computer Skill Test) 

ववषय पूर्ााङ् क ववषयवस्त ुशीषाक अङ् क समय 

कम््यूटर सीप परीक्षर् 
(Computer Skill Test) 

१० 

Devanagari Typing २.५ अङ् क ५ धमनेट 
English Typing २.५ अङ् क ५ धमनेट 
Word processing २ अङ् क 

१० धमनेट Electronic Spreadsheet २ अङ् क 
  Windows basic and Internet १ अङ् क 

जम्मा १० अङ् क २० धमनेट 
 

1. Word Processing/ MS Word  

a. Creating, saving and opening documents  

b. Typing in Devanagari and English  

c. Text formatting (Font, Size, Color, Underline, Italic, Bold, etc.) and paragraph formatting 

(alignment, indentation, spacing)  

d. Inserting header, footer, page number  

e. Page setting (margin, page size, orientation), previewing and printing of documents 

2. Electronic Spreadsheet 

a. Using various formulas and inbuilt functions 

b. Formatting the data 

c. Using charts 

d. Text formatting (Font, Size, Color, Underline, Italic, Bold, etc.) 

e. Page setting (margin, page size, orientation), previewing and printing of documents 

 

 

अंग्रजेी वा देवनागरी Typing Skill Test को लाधग धनदेशन 

१. देवनागरी Typing Skill Test को लाधग १५० शब्दको एउटा Text द्वदइनेछ र देहाय अनसुार अङ् क प्रदान गररनेछ 

शिु शब्द प्रधत धमनेट (Correct Words/Minute) पाउने अङ् क 
५ भन्दा कम शिु शब्द प्रधत धमनेट वापत ० अङ् क 
५ वा सो भन्दा बढी र ७.५ भन्दा कम शिु शब्द प्रधत धमनेट वापत 0.50 अङ् क 
७.५ वा सो भन्दा बढी र १0 भन्दा कम शिु शब्द प्रधत धमनेट वापत 0.७5 अङ् क 
१० वा सो भन्दा बढी र १२.५ भन्दा कम शिु शब्द प्रधत धमनेट वापत १.00 अङ् क 
१२.५ वा सो भन्दा बढी र १५ भन्दा कम शिु शब्द प्रधत धमनेट वापत १.२5 अङ् क 
१५ वा सो भन्दा बढी र १७.५ भन्दा कम शिु शब्द प्रधत धमनेट वापत १.50 अङ् क 
१७.५ वा सो भन्दा बढी र २० भन्दा कम शिु शब्द प्रधत धमनेट वापत १.७5 अङ् क 
२० वा सो भन्दा बढी र २२.५0 भन्दा कम शिु शब्द प्रधत धमनेट वापत २.०0 अङ् क 
२२.५0 वा सो भन्दा बढी र २५ भन्दा कम शिु शब्द प्रधत धमनेट वापत २.२5 अङ् क 
२५ वा सो भन्दा बढी शिु शब्द प्रधत धमनेट बापत २.५० अङ् क 

 

२. English Typing Skill Test को लाधग २०० शब्दको एउटा Text द्वदइनेछ र देहाय अनसुार अङ् क प्रदान गररनेछ 

शिु शब्द प्रधत धमनेट (Correct Words/Minute) पाउने अङ् क 
६ भन्दा कम शिु शब्द प्रधत धमनेट वापत ० अङ् क 
६ वा सो भन्दा बढी र ९ भन्दा कम शिु शब्द प्रधत धमनेट वापत 0.50 अङ् क 



९ वा सो भन्दा बढी र १२ भन्दा कम शिु शब्द प्रधत धमनेट वापत 0.७5 अङ् क 
१२ वा सो भन्दा बढी र १५ भन्दा कम शिु शब्द प्रधत धमनेट वापत १.00 अङ् क 
१५ वा सो भन्दा बढी र १८ भन्दा कम शिु शब्द प्रधत धमनेट वापत १.२5 अङ् क 
१८ वा सो भन्दा बढी र २१ भन्दा कम शिु शब्द प्रधत धमनेट वापत १.50 अङ् क 
२१ वा सो भन्दा बढी र २४ भन्दा कम शिु शब्द प्रधत धमनेट वापत १.७5 अङ् क 
२४ वा सो भन्दा बढी र २७ भन्दा कम शिु शब्द प्रधत धमनेट वापत २.०0 अङ् क 
२७ वा सो भन्दा बढी र ३० भन्दा कम शिु शब्द प्रधत धमनेट वापत २.२5 अङ् क 
३० वा सो भन्दा बढी शिु शब्द प्रधत धमनेट बापत २.५० अङ् क 
३. देवनागरीमा द्वदइएको Text लाई अधनवाया रुपमा यधुनकोड (रोमानाइज्ड वा ट्राधडसनल) मा टाइप गनुापनेछ। 

४. अंग्रजेी वा देवनागरी Typing मा द्वदइएको Text लाई आिार मानी टाइप गरेको Text साँग धभडाई चेक गररन्छ । 
द्वदइएको अंग्रजेी वा देवनागरी Text मा उपलेशखत स्थान बमोशजम परीक्षाथीहरूले आफ्नो Text मा Punctuation टाइप 
नगरेको पाइएमा त्यसको शब्दमा गर्ना गररने छैन त्यसपछी, धनम्न Formula प्रयोग गरी शिु शब्द प्रधत धमनेट 
(Correct words/minute) धनकाधलनेछ ।  

 

Formula: 

 

शिु शब्द प्रधत धमनेट (Correct Words/minute)=
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑑−𝑊𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠)
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नमूना प्रश् नहरु 

वस्तगुत प्रश् नहरु 

1. शशक्षा जीवनपयान्त चधलरहने प्रकृया हो । यो भनाइ देहायकामध्ये सबैभन्दा बवढ कुन चााँवहसाँग सम्बशन्ित छ ?  

क) धनरन्तर शशक्षा 
ख) औपचाररक शशक्षा 
ग) अनौपचाररक शशक्षा 
घ) अररधतक शशक्षा 

2. घरमा बसेर अध्ययन गरी ज्ञान र योग्यता बढाउन पाउने धसधमत शैशक्षक संगद्वठत प्रकृयालाइ देहायकामध्ये कुन 
शशक्षाको नामबाट जनाउने गररन्छ ? 

क) धनरन्तर शशक्षा 
ख) अनौपचाररक शशक्षा 
ग) अररधतक शशक्षा 
घ) असंगद्वठत शशक्षा  

3. मानव वृविले देहायकामध्ये मखु्यत कुन पररवतानलाई जनाउाँछ ? 

क) सामाशजक पररवतान 

ख) संवेगात्मक पररवतान 

ग) शारररीक पररवतान 



घ) मानधसक पररवतान  

4. यौवनास्थालाई देहायकामध्ये कुन चााँवहले पधन सम्बोिन गना सक्छ ? 

क) वकशोरावस्था 
ख) उत्तर वकशोरावस्था 
ग) यवुावस्था 
घ) पूवा वकशोरावस्था 

5. देहायकामध्ये कुन चााँवह भनाइले धसकाईको वास्तववक अथा प्रष्ट पाना सहयोग गना सक्छ ? 

क) धसकाइले व्यशिको व्यवहारमा पररवतान तथा सिुार पयाउन सहयोग गछा । 

ख) धसकाइले व्यशिको ज्ञानको मात्रामा पररवतान पयाउन सहयोग गछा । 

ग) धसकाइले व्यशिको धसकाइको मात्रामा पररवतान पयाउन सहयोग गछा । 

घ) धसकाइले ववषयवस्त ुहाधसल गनामा सहयोग गछा । 

6. पवहला धसकेका कुराले हाल धसक्ने ववषयलाई असहयोग पधन गदैन र धसक्न सशजलो पधन बनाउाँदैन भने 
धसकाइमा त्यस अवस्थालाई ....... भधनन्छ । 

क) आाँशशक सकारात्मक स्थानान्तरर् 

ख) नकारात्मक स्थानान्तरर् 

ग) आाँशशक नकारात्मक स्थानान्तरर् 

घ) शून्य स्थानान्तरर् 

7. देहायकामध्ये कुन चााँवह पाठयोजनाका अङ्गहरुको उपयिु क्रम हो ?  

क) उद्देश्य, ववधि, पाठ्यवस्त ुर मूपयाङ्कन 

ख) पाठ्यवस्त,ु उद्देश्य, ववधि र मूपयाङ्कन 

ग) उद्देश्य, पाठ्यवस्त,ु ववधि र मूपयाङ्कन  

घ) मूपयाङ्कन, उद्देश्य, ववधि र पाठ्यवस्त ु

8. ववद्यालयको वावषाक कायायोजना कसले स्वीकृत गछा ? 

क) प्रिानाध्यापक 

ख) ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधत 

ग) शशक्षक प्रिानाध्यापकको संयिु बैठक 

घ) स्थानीय तह 

9. देहायकामध्ये कुन चााँवह शैशक्षक सामग्री कम अनभुवी शशक्षकका लाधग सबैभन्दा उपयिु माधनन्छ ? 

क) पाठ्यक्रम  

ख) पाठ्यपसु्तक 

ग) सन्दभा सामग्री 
घ) शशक्षक धनदेशशका 

10. देहायमा द्वदइएका मध्ये कुन चााँवह पक्षले शशक्षर् ववधिको छनोटमा खासै प्रभाव पादैन ? 



क) ववद्याथीको पूवा ज्ञान 

ख) समयको मात्रा 
ग) ववद्याथी मूपयाङ्कनका सािन र प्रकार  

घ) अध्यापन गराउन ुपने पाठ वा ववषयवस्त ु

11. ववद्यालय शशक्षाको राविय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ का अनसुार ववद्यालय शशक्षाको राविय उद्देश्य कधतओटा 
बदुााँमा समावेश गररएका छन ्? 

क) १५ ओटा 
ख) १२ ओटा 
ग) १० ओटा 
घ) ११ ओटा  

12. ववद्यालय शशक्षाको पाठ्यक्रमका सन्दभामा देहायकामध्ये कुन चााँवह क्रम उपयिु हो ?  

क) राविय उद्देश्य, तहगत उद्देश्य, कक्षागत उद्देश्य, ववषयगत उद्देश्य र ववषयवस्तकुो क्षेत्र र क्रम  

ख) राविय उद्देश्य, कक्षागत उद्देश्य, ववषयगत उद्देश्य ववषयवस्तकुो क्षेत्र र क्रम 

ग) तहगत उद्देश्य, कक्षागत उद्देश्य, ववषयगत उद्देश्य, ववषयवस्त ुर ववषयवस्तकुो क्रम 

घ) ववषयगत उद्देश्य, राविय उद्देश्य, तहगत उद्देश्य, कक्षागत उद्देश्य 

13. .................मूपयाङ्कनले शशक्षर् धसकाइ प्रकृयाबाट ववद्याथीले हाधसल गरेका उपलशब्िको लेखाजोखा गरी सो 
को स्तर धनिाारर् गछा।   

क) धनमाार्ात्मक 

ख) धनदानात्मक 

ग) धनमाार्ात्मक र धनदानात्मक 

घ) धनर्ायात्मक  

14. ववद्याथीमा जनु कुरा हाधसल भयो भएन भनेर मापन गना परीक्षा सन्चालन गररएको हो, त्यसको मापन गने 
परीक्षालाई ............परीक्षा भधनन्छ । 

क) उपयिु 

ख) वस्तगुत 

ग) बैि  

घ) ववश् वसधनय 

15. ववशेष आवश्यकता भएका र सामान्य क्षमता भएका बालबाधलकाहरुलाइ एकै स्थानमा राखेर पठन पाठन 
गराउने अविारर्ा देहायकामध्ये कुन चााँवहमा पछा ? 

क) समावहत शशक्षा 
ख) बालमैत्री शशक्षा 
ग) ववशेष शशक्षा 
घ) समावेशी शशक्षा  



16. कक्षाकोठामा ववधभन्न भाषा, िमा, संस्कृधत र भगूोलका बालबाधलकाहरुलाई प्रभावकारी ढाँगबाट शशक्षर् धसकाई 
गराउने कायालाई ..............भधनन्छ । 

क) बालमैत्री व्यवस्थापन  

ख) वववविताको व्यवस्थापन 

ग) कक्षाकोठाको प्रभावकारी व्यवस्थापन 

घ) समावेशी व्यवस्थापन 

17. उपयिु उमेर समूहका के कधत बालबाधलका ववद्यालयमा आएका छन भनेर मापन गनाका लाधग कुनचााँवह 
सूचक प्रयोग गररन्छ ? 

क) खदु भनाादर 

ख) सहजै देशखने भनाादर 

ग) वटकाउन दर 

घ) कक्षा अनसुारको भनाादर  

18. देहायकामध्ये कुनचााँवह शशक्षक ताधलमको दायरामा आउाँदैन ? 

क) शशक्षकको योग्यता बढाउने काया 
ख) शशक्षकलाइ ववधभन्न स्थानमा अवलोकन गराउने काया 
ग) शशक्षकको सेवा सवुविा बढाउने काया 
घ) शशक्षकलाइ स्वअध्ययनमा लगाउने कार्रया 

19. ...................ले धसकारु र शशक्षक बीचको अन्तरकृया प्रभावकारी बनाइ द्वदगो धसकाइ हाधसल गराउन 
सहयोग गना सक्छ । 

क) अधभभावकको सहयोग   

ख) शशक्षर् ववधि 

ग) शशक्षामा मूपयाङ्कन  

घ) शशक्षक ताधलम  

20. संकटमा तत्काल शैशक्षक व्यवस्थापनमा सहयोग गना देहायकामध्ये कुन चााँवह प्रभावकारी हनु्छ ?  

क) टेधलधभजन  

ख) रेधडयो  

ग) पत्रपधत्रका  

घ) अनलाइन 

 

 धबषयगत छोटो उत्तरका प्रश् नहरु 

1. द्वदगो ववकास लक्ष्यको अविारर्ा र महत्व उपलेख गदै कर्ााली प्रदेशको सन्दभामा द्वदगो ववकास लक्ष्यको 
स्थानीयकरर् गना अवलम्बन गनुापने कुनै दइु प्रमखु उपायहरु लेख् नहुोस ्।  

2. शशक्षाको राविय उद्देश्यको पररचय र महत्व उपलेख गदै कुनै दइु ओटा राविय उद्देश्यहरु लेख् नहुोस ्। 



3. ववद्यालय तहको शशक्षाको संरचना उपलेख गदै अनौपचाररक शशक्षाको महत्व कुनै दइु बदुााँमा लेख् नहुोस ्। 

4. नेपालको संवविानमा उपलेख गररएका शशक्षासम्बन्िी मौधलक हकहरु लेख् नहुोस ्। 

5. शशक्षामा सशुासनको अथा र महत्व लेख् नहुोस ्। शशक्षामा सशुासन कायम गना उपयिु हनुे कुनै ३ उपायहरु 
लेख् नहुोस ्। 

6. कायाालय सन्चालनमा अधभलेख व्यवस्थापनको अविारर्ा र महत्व उपलेख गदै अधभलेख व्यवस्थापनलाई 
प्रभावकारी बनाउन गनुापने कुनै ३ कामहरु उपलेख गनुाहोस ्।     


