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प्रस्िावना
ु भ गने वृहत्तर िक्ष्य सवहि नगर क्षेत्र लभत्र कायायन्वयन गनय र ववद्यािय
गुणस्िरीय शिक्षा सवयसि
शिक्षािाई वािवालिकाको आफ्नो वाि अलिकारको रुपमा स्थावपि गने सन्दभयमा स्रोि व्यशिको
भूलमकािाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार सं चािन ऐन २०७४ को दफा १०२(२) िे ददएको
अलिकार प्रयोग गरी नगरकाययपालिकािे नगर शिक्षा स्रोि व्यशि व्यवस्थापन काययववलि बनाई िागू
गरे को छ।
पररच्छे द -१
1. सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भ
1.1 यो काययववलिको नाम “नगर शिक्षा स्रोि व्यशि व्यवस्थापन काययववलि, २०७६” रहे को छ ।
1.2 यो काययववलि नगर काययपालिकाबाट स्वीकृि भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन भएको लमलिदे खी
िागू हुनेछ।
1.3 ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा,
क) “मन्त्रािय” भन्नािे शिक्षा ,ववज्ञान िथा प्रववलि मन्त्रािय सम्झनु पछय ।
ख) “केन्र” भन्नािे शिक्षा िथा मानव स्रोि ववकास केन्र सम्झनु पछय ।
ग) “आिारभूि िह” भन्नािे कक्षा १-८ सम्मको ववद्यािय सं रचना सम्झनु पछय ।
घ) “माध्यलमक िह" भन्नािे कक्षा ९-१२ सम्मको ववद्यािय सं रचना सम्झनु पछय ।
ङ) "स्रोि व्यशि” भन्नािे ववद्याियको माध्यलमक िहको शिक्षक पदमा पदालिकार रहने करारमा
लनयुशि (काज) भएका समेििाई सम्झनु पदयछ ।
च) “सलमलि” भन्नािे प्रमुख प्रिासकीय अलिकृिको सं योजकत्वमा गदिि स्रोि व्यशि छनौट
सलमलििाई सम्झनु पछय ।
छ) “इकाई प्रमुख” भन्नािे शजल्िाको शिक्षा ववकास िथा समन्वय इकाई प्रमुख सम्झन् पछय।
ज) “नगर शिक्षा केन्र” भन्नािे नगरपालिकािे िोकेको शिक्षाको काम गने केन्र सम्झनु पछय ।
पररच्छे द -२
2. उद्देश्यः
स्रोि व्यशिहरुिाई आफ्नो स्रोिकेन्र अन्िगयिका ववद्याियहरुको सुपररवेक्षण गरी िैशक्षक काययक्रमहरु
प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयन गने गराउने ,िैशक्षक सेवा सुवविा प्रवाह गने गराउने,ववद्याियहरूमा
शिक्षक सहयोग सम्वशन्ि कायय गने गराउने,आवश्यक शिक्षक िालिमको सं योजन गने गराउने र नगर
शिक्षा सलमलिको कायायियको व्यवस्थापन गने गराउने यो काययववलिको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ ।
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पररच्छे द -३
3. नगर सोि व्यशिको लनयुशि सम्बशन्ि व्यवस्था
3.1. नगर स्रोि व्यशि लनयुशिका िालग लसफाररस गनय दे हायका सदस्यहरु रहे को एक स्रोि
व्यशि छनौट सलमलि रहने छ :
क) प्रमुख प्रिासकीय अलिकृि -

सं योजक

ख) ववषयववज्ञ मध्ये प्रमुख प्रिासकीय अलिकृििे िोकेको एक जना -

सदस्य

ग) नगरको सामुदावयक माध्यलमक ववद्याियमा कशम्िमा १० वषय स्थायी
सेवा गरे का माध्यलमक ववद्याियका प्रिानाध्यापक मध्येबाट नगर
शिक्षा सलमलििे मनोलनि गरे को एक जना -

सदस्य

घ) नगर शिक्षा सलमलिका सदस्यहरु मध्ये नगरप्रमुखिे िोकेको सदस्य एक जना - सदस्य
ङ) नगरपालिकाको शिक्षा िाखा प्रमुख -

सदस्य सशचव

(नोट :ववषयववज्ञ शिक्षािास्त्र ववषयमा स्नािकोत्तर गरे को हुनपु नेछ ।
3.2. सलमलििे स्रोि व्यशि लनयुशिका िालग न्यू निम योग्यिा पुगक
े ा व्यशिबाट आवेदन माग
गरी कशम्िमा १५ ददनको म्याद ददई सावयजलनक सूचना प्रकाशिि गनुप
य नेछ ।
3.3. स्रोि व्यशि छनोटको आिार पररच्छे द ६ मा उल्िे ख गरे बमोशजम हुनेछ ।
3.4. सलमलिको लसफाररसमा प्रमुख प्रिासकीय अलिकृििे स्रोि व्यशिको लनयुशि गनेछ।
3.5. स्रोि व्यशििे सन्िोषजनक काम नगरे मा वा ८.१ वमोशजमको कायय गरे को पाइएमा प्रमुख
प्रिासकीय अलिकृििे हटाउन सक्नेछ र यसरी हटाउनुअशघ सफाई पेस गने मौका प्रदान
गनुय पनेछ।
3.6. स्रोि व्यशि छनौट भई ररि रहे को दरवशन्दमा सम्बशन्िि ववद्याियिाई मा.वव.िृिीय श्रे णीको
शिक्षकिे पाउने ििब भत्ता बराबरको अनुदान लनयलमि रुपमा नगरपालिकाबाट उपिब्ि
गराइने छ ।
पररच्छे द -४
4. स्रोि व्यशिका काम,कियब्य,अलिकार र सेवाका सियहरुः
4.1. स्रोि व्यशिको काम,कियव्य,अलिकार,सेवा ििय र सुवविा दे हाय वमोशजम हुनेछ :
 स्रोि व्यशि मुख्य रुपमा प्रमुख प्रिासकीय अलिकृि प्रलि,काययक्रमगि रुपमा शिक्षा अलिकृि
,स्रोि केन्र व्यवस्थापन सलमलि र समूह ववद्यािय प्रलि उत्तरदायी रहने ।
 स्रोि व्यशििे स्रोि केन्र र समह ववद्याियहरुमा शिक्षक सहयोग सम्बशन्ि प्राववलिक सहयोग
र स्रोि केन्र स्िरमा क्षमिा अलभवृवि गनय सहजकिायको भूलमका लनवायह गने ।
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 िैशक्षक सेवा सुवविा एवम सुचनाहरु प्रवाह गने गराउने ।
 िैशक्षक काययक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयन गने गराउने ।
 िैशक्षक नीलि लनदे िन पािन गने गराउने ।
 नगर शिक्षा योजना र ववद्यािय सुिार योजना लनमायणमा सवक्रय भूलमका लनवायह गने।
 स्थानीय लनकायिाई शिक्षाको योजना लनमायण गनय िथा सोको कायायन्वयन सम्बशन्ि काययमा
प्राववलिक सहयोग उपिब्ि गराउने।
 स्रोि केन्रलभत्रका प्रत्येक ववद्याियहरुको ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलि र शिक्षक अलभभावक
सं घको बैिकमा वषयमा कशम्िमा २ पटक पययवेक्षक रुपमा भाग लिने र आवश्यक सल्िाह
सुझाव िथा सहयोगीको भूलमका लनभाउने ।
 स्रोि व्यशििे समूह ववद्याियको सुपरीवेक्षण,प्राववलिक सहयोग,शिक्षक सहयोग सम्बशन्ि वावषयक
काययक्रम बनाउने ,शिक्षा िाखामा राख्ने र काययक्रम अनुसार कायय गने, प्रलिवेदन ददने र सूचना
प्रवाह गने ।
 स्रोि केन्र लभत्रका ववद्यािय शिक्षासँग सम्वशन्िि सम्पूण य सूचनाहरु अध्यावलिक गरी राख्ने र
आवश्यकिाअनुसार इकाई कायायियमा पेि गने ।
 स्रोि केन्र अन्िगयि ववद्याियहरुको ववद्यािय सुिार योजना लनमायण, सामाशजक परीक्षण र
ववद्यािय स्िरीकरण काययमा प्राववलिक सहयोग गने र सो सम्बशन्ि प्रलिवेदन सम्प्रेषण गने र
गनय िगाउने।
 स्रोि व्यशििे स्रोि केन्र लभत्र िैशक्षक उन्नयन िथा सुिारका िालग स्रोि केन्रका समूह
ववद्याियहरुको सहयोग िथा सहकाययमा आवश्यकिा अनुसार अनुसन्िानात्मक, रचनात्मक,
सहयोगात्मक र सुिारात्मक काययहरु सं चािन गने गराउने ।
 शिक्षा लनयमाविी िथा शिक्षक सेवा आयोग लनयमाविीिे स्रोि व्यशििे गनय िोवकएको कायय
गने ।
4.1.1. लसकाई उपिशब्ि सम्बशन्ि लनम्न अनुसारका काययहरु गने :
 िैशक्षक सत्र सुरु भएको १ मवहना लभत्र ववद्याियगि रुपमा गि िैशक्षक सत्रको कक्षा १
दे शख १० सम्मका परीक्षाफिको नलिजा ववश्लेषण गने ।
 अलनवायय ववषयहरुको ववषयगि लसकाई उपिशब्िहरुको नलिजा ववश्लेषण गने ।
 प्रत्येक वषयको लसकाई उपिशब्िको िुिनात्मक ववश्लेषण र प्रदियन गने ।
 सम्पूण य नलिजाको ववश्लेषण पश्चाि स्रोि केन्र प्रिानाध्यापक वैिकमा छिफि गराई सुिारका
उपायहरुको खोशज गने।
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 लसकाई उपिशब्ि वृवि हुने वक्रयाकिापहरुको बारे मा स्रोि केन्र बैिकमा छिफि गरी
योजना बनाउने।
 स्रोि केन्र अन्िगयिका ववद्याियहरुिाई ववद्याियगि लसकाई उपिशब्ि वृवि गने योजना
लनमायण गनय िगाउने ।
 ववद्याियिे लनमायण गरे को योजना कायायन्वयन अनुगमन गरर पृष्ठपोषण प्रदान गने ।
4.1.2. कक्षा अविोकन सम्बशन्ि लनम्नअनुसारको कायय गने :
 मवहनामा कशम्िमा १० ओटा ववद्याियको लनरीक्षण गने ।
 लनरीक्षण गररएको ववद्याियमा कशम्िमा २ ओटा नमूना पाि प्रदियन गरी सम्बशन्िि
शिक्षकसँग अन्िरवक्रयाका साथै पृष्ठपोषण प्रदान गने ।
 अको

पटक

कक्षा

अविोकन

गदाय

अगालड

ददएको

लनदे िन

र

पृष्ठपोषणको

कायायन्वयनकोजानकारी लिई सम्बशन्िि शिक्षक र प्रिानाध्यापकसँग समेि छिफि गने
।
 ववद्यािय िथा शिक्षकिाई ददइएको लनदे िन पृष्ठपोषणको अलभमुखीकरण गरी इकाई
कायायियिाई समेि जानकारी गराउने ।
 ववद्यािय, ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलि र प्रिानाध्यापक िथा ववद्यािय िहका अन्य पक्षिे
गनुप
य ने भनी िोवकएका काययहरुको अनुगमन गरी प्रलिवेदन पेस गने ।
4.1.3. िालिम सं चािन िथा व्यवस्थापन सम्बशन्ि लनम्न अनुसार काययहरु गने :
 शिक्षकको पेिागि ववकास (Teacher Professinal Development - TPD) को कायायन्वयनका
सम्बन्िमा शिक्षक पेसागि ववकासको माग सं किन, प्रवोिीकरण र िालिम सामाग्री लनमायण
गरी काययक्रम सं चािन गने ।
 रोष्टर प्रशिक्षक छनौट गरी िालिम सं चािनमा सहयोग गने ।
 Teacher Professinal Development काययक्रमको Instrutinal Cuncelling चरण अन्िगयि र
अन्य समयमा समेि िालिम प्राप्त शिक्षकहरुको सुपरीवेक्षण सेवा र पेसागि सहयोग उपिब्ि
गराउने ।
 प्राववलिक सहयोगका िालग शिक्षा िालिम केन्रसं ग सम्पकय र समन्वय गने ।
 शिक्षा िालिम केन्रको सहकायय र समन्वयमा शिक्षण लसकाई ,िैशक्षक गुणस्िर र पेिागि
ववकास सम्बन्िमा काययमूिक अनुसन्िान, घटना अध्ययन आदद सं चािन गने र प्रवोिीकरण
गने ।
 प्रमुख प्रिासकीय अलिकृि र शिक्षा अलिकृििे िोके वमोशजमका अन्य काययहरु ।
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4.2. स्रोि व्यशिको ििब भत्ता अन्य सुवविाहरु दे हाय बमोशजम हुनेछ :
 स्रोि व्यशििे साववक काययरि शिक्षक पदमा खाइपाई आए सरहको ििब भत्ता र स्वीकृि
मापदण्ड वमोशजमको वफल्ड भत्ता पाउनेछन् ।
 स्रोि व्यशि पदमा काययरि रहे को अवस्थामा बढु वा भएमा बढु वा भएको पदको लनयमानुसार
ििब भत्ता सुवविा पाउनेछन् ।
 स्रोि व्यशिको ििब र लनयमानुसार सुवविा हाशजरी रे कडयका आिारमा शिक्षा अलिकृिको
ु ानी हुनेछ ।
लसफाररस पलछ नगरपालिकाबाट भि
 स्रोि व्यशििे शिक्षा लनयमाविीमा शिक्षकका िालग िोवकए सरहको भै परी आउने ववदा पवय
ववदा ,ववरामी ववदा, प्रसुिी ववदा ,प्रसुिी स्याहार ववदा र वकररया ववदा पाउनेछन ।
 नगर क्षेत्रलभत्रका ववद्याियहरु िामो ववदा (वहउदे वा वषे) रहे को अवस्थामा स्रोि व्यशि
नगरकाययपालिकाको कायायियमा हाशजरी भई काम गनुय पनेछ ।
4.3. स्रोि व्यशिको हाशजरी नगर काययपालिकाको कायायियमा रहनेछ । लनजहरुिे काययक्रम
कायायन्वयन, ववद्यािय अनुगमन, लनरीक्षण, सुपरीवेक्षण एवम् सहयोगका िालग आवश्यक योजना
ियार गरी शिक्षा अलिकृिको लसफाररसमा प्रमुख प्रिासकीय अलिकृिबाट स्वीकृि गराई हाशजरी
पुशस्िकामा वफल्ड काज जनाउनुपनेछ ।
4.4. स्थायी शिक्षकबाट लनयुि स्रोि व्यशिको हकमा स्रोि व्यशिको रुपमा कायय गरे को अवलििाई
लनजको शिक्षक पदको सेवा अवलिको रुपमा गणना हुनेछ, यसिे लनजको वृशत्त ववकासको
अवसर उपिब्ि गराउन कुनै वािा पनेछैन । अन्यको हकमा सो लनयम िागू हुने छै न ।
पररच्छे द -५
5. स्रोि व्यशि लनयुशिका िालग योग्यिा
5.1. स्रोि व्यशिको िालग उम्मेदवार हुन ,
 शिक्षा िास्त्रमा स्नािकोत्तर,वा
 अन्य ववषयमा स्नािकोत्तर उत्तीणय गरी शिक्षा िास्त्रमा स्नािक वा दस मवहने सेवाकािीन
िालिम प्राप्त गरी माध्यलमक शिक्षकमा स्थायी,अस्थायी वा करार लनयुि भइ कशम्िमा ५
वषय अनुभव हालसि गरे को हुन ु पनेछ । मवहिा उम्मेदवारको हकमा यस्िो अनुभव ४ वषय
भए पलन हुनेछ । स्नािक िहसम्मको शिक्षक अध्यापन अनुमलिपत्र हुनपु ने छ।
 सूचना िथा सं चार प्रववलिमा दख्खि भएको ।
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पररच्छे द -६
6. स्रोि व्यशि छनौटका आिारहरु
6.1. स्रोि व्यशि पदका िालग उम्मेदवार छनोट गदाय लिइने परीक्षाको वकलसम दे हाय बमोशजम
१५० पूणायङ्क हुनेछ :
क) लिशखि परीक्षा

-१०० अङ्क

(पुनश्च : लिशखि पररक्षाको पाठ्यक्रम अनुसूची १ अनुसार हुनेछ ।
ख) अनुभव, िैशक्षक योग्यिा िथा अन्िरवािाय

- ५० अङ्ग

अनुभव, िैशक्षक योग्यिा िथा अन्िरवािाय वापिको ५० अङ्ग दे हायका आिारमा प्रदान
गररनेछ,
6.1.1. िैशक्षक योग्यिा

- ५ अङ्क

(प्रथम-५, विलिय-४ र िृिीय-३)
6.1.2. अनुभव बापि प्रलि वषय १ अङ्गका दरिे अलिकिम

-१० अङ्ग

6.1.3. प्रस्िावना पत्रको मूल्यांकन

-२५ अङ्ग

1. प्रस्िावना पत्रको मूल्यांकनका आिारहरु दे हायबमोशजम हुनेछन् ।
 प्रस्िावना पत्रको ढाँचा

- ३ अङ्क

 प्रस्िावना पत्रको उद्देश्य र औशचत्य पुष्ट्याई

-१० अङ्क

 प्रस्िुिीकरण (भाइवा िथा लडफेन्स)

-१० अङ्क

 भावषक िुििा र िे आउट

-२ अङ्क

2. प्रस्िावनाको मुल्यांकन पररच्छे द ३ को ३.१ अनुसारको सलमलििे गनेछ ।
6.2. अन्िवायिाय

-१० अङ्क

 व्यशिगि

-२ अङ्क

 ववषयवस्िुको ज्ञान

- २ अङ्क

 शिक्षण ववलि

-२ अङ्क

 व्यवस्थापकीय िथा समस्या समािान लसप

-२ अङ्क

 शिक्षण सहजीकरण लसप

- २ अङ्क
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पररच्छे द -७
7. नगर शिक्षा केन्र व्यवस्थापन सलमलि
7.1. नगर शिक्षा केन्रको दै लनक कायय िथा नगर शिक्षा केन्रका प्राशज्ञक,िैशक्षक अनुसन्िानात्मक र
रचनात्मक काययहरु सं चािनका िालग िपलसि अनुसारको नगर शिक्षा केन्र व्यवस्थापन सलमलि
रहनेछ
सं योजक : प्रमुख प्रिासकीय अलिकृि
सदस्य:

नगर शिक्षा केन्र रहे को ववद्याियको प्रिानाध्यापक

सदस्य:

प्रिानाध्यापकहरू र अध्यक्षहरू मध्ये नगर प्रमुखबाट मनोलनि ३ जना

सदस्य:

शिक्षा अलिकृि

सदस्य सशचव :नगर शिक्षा केन्रको स्रोि व्यशि
नोट :नगर शिक्षा केन्रको सं योजक नभएको अवस्थामा सलमलिका सदस्यहरु मध्येबाट नगर शिक्षा
केन्र ववद्याियको प्रिानाध्यापकिे वैिकको अध्यक्षिा गनेछ । िर नीलिगि लनणयय गनय सक्ने छै न ।
साथै वैिक सम्वशन्ि काययववलि सलमलि आफैिे लनिायरण गरे बमोशजम हुनछ
े । यस सलमलििे प्र.अ.वैिक
सं चािन गनय सहयोग गनुप
य ने छ ।

पररच्छे द -८
8. सजाय सम्वशन्ि व्यवस्था
8.1. सजाय :उशचि र प्रयाप्त कारण भएमा स्रोि व्यशििाई दे हायको ववभागीय सजाय गनय
सवकनेछ ।
8.1.1 नलसहि ददने
 स्रोि व्यशिको काम,कियव्य र अलिकार वमोशजम कायय सम्पादन नगरे मा लनजिाई
नलसहि ददन सवकनेछ।
8.1.2 करार सम्झौिा रि गने: दे हायको अवस्थामा स्रोि व्यशििाई लनजसँग गररएको करार
सम्झौिा रि गनय सवकनेछ :
 बराबर िोवकएको शजम्मेवारी पुरा नगरे मा
 आचरण सम्बशन्ि उल्िं घन गरे मा,
 कायय क्षमिाको अभाव भएमा वा आफ्नो स्रोि केन्रलभत्र िोवकएको िैशक्षक
उपिशब्ि हालसिहुन नसकेमा,
नगर शिक्षा स्रोि व्यशि व्यवस्थापन काययववलि, २०७६
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 गिि िथयांक र अलभिे ख प्रमाणीकरण गरे मा वा अलभिे ख (सुरशक्षि नराखेमा)
व्यवस्थापन नगरे मा.
 स्रोि केन्रलभत्र प्रचलिि कानुन र लनदे िनको पररपािना नभएमा वा गराउन
नसकेमा, च. अनुिासनहीन काम गरे मा,
 करार सम्झौिा अनुसार कायय नगरे मा, मालथ उल्िे शखि काययहरुका आिारमा
प्रमुख प्रिासकीय अलिकृििे स्पष्टीकरण सोध्न सक्नेछ ,२ पटक स्पष्टीकरण
सोलिसकेपलछ िेस्रोपटक नगरप्रमुखको स्वीकृिमा लनजिाई अवकास ददन सक्ने
छ ।
पररच्छे द -९
9. ववववि
9.1. स्रोि व्यशिको काययववलि ववद्यािय क्षेत्र सुिार काययक्रम अनुसार हुनेछ । स्रोि व्यशिको
कायय अवलि सं झौिामा िोवकए वमोशजम हुनेछ ।
9.2. स्रोि व्यशि र शिक्षा केन्र व्यवस्थापन सलमलिको क्षमिा अलभवृवि सम्वशन्ि काययहरु
गररनेछ ।
9.3. काययपालिकािे सं शघय शिक्षा ऐन िथा प्रदे ि कानुन ववपररि नहुने गरी यस काययववलििाई
शिक्षा
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अनुसूची १
नगर शिक्षा स्रोि व्यशि व्यवस्थापन काययववलि, २०७६ वमोशजम स्रोि व्यशि पदको उम्मेदवार
छनोटका िालग लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम
खण्ड (क) लिशखि परीक्षा
पूणायङ्क १००
उत्तीणायङ्ग:५०
समय :३ घण्टा
समूह: पवहिो
यस समूह बाट ३० वटा वस्िुगि प्रश्न सोलिने छ।

३०x१=३० अङ्क

1. चाि आवलिक योजना िथा िैशक्षक आयोजना र पररयोजनाहरु
2. ववद्यािय क्षेत्र सुिार योजना
3. राविय पाठ्यक्रम प्रारूप
4. सहश्राब्दी ववकास िक्ष्य (शिक्षा सम्वशन्ि)
5. नेपािको सं वविान र शिक्षा
6. शिक्षा ऐन २०२८ र स्थानीय सरकार सं चािन ऐन २०७४ (शिक्षा सम्वशन्ि व्यवस्था मात्र)
7. शिक्षा लनयमवािी २०५९ (सं िोिन सवहि)
8. शिक्षक सेवा आयोग लनयमाविी २०५७,(सं िोिन सवहि)
9. अनौपचाररक शिक्षा र यसका ववलभन्न काययक्रम (खुल्िा र दुर शिक्षा)
10. शिक्षा मनोववज्ञान र लसकाइ
11. शिक्षाको दियनिास्त्रीय र समाजिास्त्रीय आिार
12. परीक्षा र मूल्यांकन सलमलिको लसफाररसमा सं िोिन गनय सक्नेछ।
13. नेपािको उच्च शिक्षा र प्राववलिक िथा व्यावसावयक शिक्षा
14. शिक्षामा अनुसन्िान र सूचना िथा प्रववलि (कम््यू टर इमेि, इन्टरनेट,सामाशजक सञ्जाि,इजनयि
15. िैशक्षक िथयांक सम्बशन्ि जानकारी (साक्षरिा दर, खुदभनाय दर, सहजै दशखने भनाय दर, शिक्षक
ववद्याथी अनुपाि, ववद्यािय ववद्याथी अनुपाि, िालिम प्राप्त शिक्षक अनुपाि, मवहिा शिक्षक अनुपाि,
लनरीक्षक ववद्यािय अनुपाि जस्िा सूचक र सो लनकाल्ने िररकाहरु)
16. शिक्षा ववज्ञान िथा प्रववलि मन्त्रािय र यस अन्िगयिका लनकायहरुको सं गिन र काययहरु
17. नेपािको ववद्यािय िह, शिक्षाको सं रचना र पाठ्यक्रम ढाँचा
18. नेपािको िैशक्षक इलिहास
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समूह दोसो
यस समूहबाट जम्मा ८ ओटा सङशक्षप्त उत्तर आउने प्रश्न सोलिने छ।

८*५=४० अङ्क

1. िैशक्षक व्यवस्थापन, कक्षा कोिा व्यवस्थापन र ववलभन्न िैक्षशणक योजना
2. िैशक्षक योजना, ववद्यािय सुिार योजना, नगर शिक्षा योजना
3. उदार कक्षोन्नलि र लनरन्िर ववद्याथी मुल्यांकन
4. सबैका िालग शिक्षा र अलनवायय आिारभूि शिक्षा काययक्रम
5. मानवअलिकार, बािअलिकार र शिक्षामा िै वङ्गक समानिा
6. ववलभन्न शिक्षण ववलि र शिक्षण लसकाइ वक्रयाकिाप
7. समावेिी, बािि मैत्री शिक्षा र दण्ड रवहि शिक्षा
8. आिुलनक िैक्षशणक प्रववलि र शिक्षामा नववनिम शचन्िन
9. ववद्यािय िाशन्ि क्षेत्र, ववपद व्यवस्थापन र शिक्षा
10. िैशक्षक उपिशब्ि
11. सामाशजक परीक्षण
12. प्रलिवेदन िे खन

प्रमाणीकरण लमलि:- 2076/05/28

आज्ञािे
बाबुराम अयायि
प्रमुख प्रिासकीय अलिकृि
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