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ऱेटाङ नगरऩालऱका 
 बाऱ विकास र शिऺा (सहजकताा/शिऺक) ऩदको खलु्ऱा प्रलतयोलगतात्मक 

ऩरीऺाको ऩाठ्यक्रम २०७९ 

 
लऱशखत ऩरीऺा:१00 

अन्तिााताा् १२ 

िैशऺक योऻता् ३  

(अन्तिााताा १२, सम्बशन्धत तहको न्यूनतम योऻताको प्रथम, द्वितीय र ततृीय शे्रणी िाऩत ३, २ र १ 
अङ्क) 
लऱशखत ऩरीऺा  

ऩूणााङ्क: १००        

उत्तीणाङ्क् ४० 

 

१. िस्तगुत प्रश् न : ऩूणााङ्क् 20 
२. विषयगत प्रश् न: ऩूणााङ्क् ८0 

लऱशखत ऩरीऺा योजना  

लऱशखत ऩरीऺा अन्तगात िस्तगुत र विषयगत ऩरीऺाको ऩाठ्यक्रम ढाॉचा, विषय ऺेत्र र अङ्कभार 

विषय ऺेत्र ऩूणााङ्क उत्तीणााङ्क प्रश्न सॊख्या अङ्कभार ऩरीऺा प्रणाऱी समय 

िस्तगुत ऩरीऺा 20 

४० 

10 1०*२ 
िस्तगुत / 
बहिैुकशल्ऩक प्रश् न 

20 लमनेट 

विषयगत ऩरीऺा 80 14 
१२*५ 

2*१० 

विषयगत  छोटो 
र  ऱामो उत्तर 
आउने प्रश् न 

2 घण्टा 40 
लमनेट 

जम्मा 100 40 24     ३ घण्टा 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2 
 

ऩरीऺा प्रणाऱी:  िस्तगुत / बहिैुकशल्ऩक प्रश् न 

एकाइ विषय ऺेत्र प्रश्न सङ्खख्या अङ्क भार 

१ सामान्य ऻान २ ४ 

२ शिऺा सम्बन्धी आधारभतू ऻान ४ ८ 

३ सूचना तथा सञ्चार प्रविलध (ICT) २ ४ 

४ सॊविधान, शिऺा सम्बन्धी ऐन तथा लनयमहरू २ ४ 

 

ऩरीऺा प्रणाऱी:  विषयगत प्रश् न 

समहु एकाइ विषय ऺेत्र वकलसम प्रश्न सङ्खख्या अङ्क भार 

क १ िैऺशणक योजना र कऺाकोठा व्यिस्थाऩन  छोटो 
उत्तर 

४ २० 

२ बाऱ मनोविऻान   छोटो 
उत्तर 

४ २० 

३ शिऺण विलध र विद्याथी मूल्याङ्कन  छोटो 
उत्तर 

३ १५ 

४ सूचना तथा सॊञ्चार प्रविलध  छोटो 
उत्तर 

१ ५ 

ख १ बाऱविकास र शिऺा  ऱामो 
उत्तर 

२ 20 
 

द्रष्टव्य: 
१. िस्तगुत / बहिैुकशल्ऩक ऩरीऺाको ऱालग 20 लमनेट समय लनधाारण गररएको छ। 

२. िस्तगुत / बहिैुकशल्ऩक प्रश्नहरूको गऱत उत्तर द्वदएमा प्रत्येक गऱत उत्तर िाऩत २० प्रलतित 
अङ्क कट्टा गररनेछ तर उत्तर नद्वदएमा अङ्क कट्टा गररने छैन। 

३. यस ऩाठ्यक्रम अन्तगातका विषयिस्तमुा जेसकैु ऱेशखएको भए ताऩलन ऩाठ्यक्रममा ऩरेका काननु 
(ऐन, लनयम) तथा नीलतहरू ऩरीऺाको लमलत भन्दा ३ मवहना अगालड सॊिोधन भएका िा सॊिोधन 
भई हटाइएका िा थऩ गरी कायम रहेकाऱाई यस ऩाठ्यक्रममा ऩरेको सम्झन ुऩदाछ। 

४.  िस्तगुत र विषयगत ऩरीऺाको अङ्क जोडी लऱशखत ऩरीऺाको नलतजा प्रकािन गररने छ।  

५. लऱशखत ऩरीऺामा उत्तीणा ऩरीऺाथीऱे मात्र अन्तिााताामा सामेऱ हनु ऩाउने छ। 

६. यो ऩाठ्यक्रम २०७९/03/०१ देशख ऱागू हनेुछ। 
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खण्ड क सामान्य ऩरीऺा िस्तगुत / बहिैुकशल्ऩक (१० प्रश् न) (२० अङ्क) 

एकाइ १  सामान्य ऻान र समसामवयक विषय  (२ प्रश् न) (4 अङ्क) 

१. नेऩाऱको भगूोऱ (१ प्रश् न)  
1.1 भौगोलऱक अिस्था, धरातऱीय स्िरुऩ, वकलसम र वििेषता 
1.2 हािाऩानीको वकलसम, वििषेता र त्यसको प्रभाि 

२. नेऩाऱको इलतहास, सॊस्कृलत, सामाशजक व्यिस्था र नेऩाऱको आलथाक विकास (१ प्रश् न) 
2.1 आधलुनक इलतहास: महत्त्िऩूणा राजनीलतक घटनाक्रम 

2.2 नेऩाऱी समाज् बनोट, सामाशजक प्रथा, ऩरम्ऩरा, मूल्य र मान्यता 
2.3  विकासका ऩूिााधारहरू: शिऺा, स्िास््य, कृवष, उद्योग, यातायात,  

एकाइ २  शिऺासम्बन्धी आधारभतू ऻान  (४ प्रश् न) (८ अङ्क) 

1.  शिऺाको ऩररचय र नेऩाऱको िैशऺक विकास (२ प्रश् न) 

1.1 शिऺाको अथा ,ऩररभाषा, स्िरुऩ, उद्देश्य र कायाहरू 

1.2 नेऩाऱको आधलुनक िैशऺक इलतहास 

1.3 शिऺाको तहगत सॊरचना र ऩाठ्यक्रम 

1.4 ितामान बाऱ विकास र शिऺाको ऩाठ्यक्रम 

2. शिऺा मनोविऻान (२ प्रश् न) 

2.1 शिऺा मनोविऻान: अथा, अिधारणा, आिश्यकता र महत्त्ि 

2.2 मानि विकास् िृवि र विकासको अिधारणा, चरण र वििेषता 

2.3 ऩूिा बाल्यािस्था् वििेषता, ऩूिा बाल्यािस्थामा देखाऩने ऩररितानहरू (िारीररक, मानलसक, 

सॊिेगात्मक, सामाशजक ऩररितान) रुशच हरू 

एकाइ ३  सूचना तथा सञ्चार प्रविलध  (२ प्रश् न) (४ अङ्क) 

3.1 कम््यटुर् सामान्य सफ्टिेर (िडा, एक्सेऱ) इमेऱ, इन्टरनेट। 

3.2 लसकाइ प्रयोग गररने साधारण सफ्टिेयर सम्बन्धी आधारभतू ऻान 

3.3 शिऺण लसकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविलधको प्रयोग (श्रव्य, दृश्य तथा 
अन्तरवक्रयात्मक लडशजटऱ सामग्री, ई.ऩसु्तकाऱय), विकास र व्यिस्थाऩन 

 एकाइ ४  सॊविधान, शिऺा सम्बन्धी ऐन तथा लनयमहरू (२ प्रश् न) (४ अङ्क) 
4.1 नेऩाऱको सॊविधान (मौलऱक हक) 
4.2 शिऺा ऐन, २०२८, शिऺा लनयमािऱी, २०५९(विद्याऱय व्यिस्थाऩन सम्िशन्ध) 
4.3 प्रारशम्भक बाऱ विकास केन्द्रको राविय न्यूनतम मागादिान ऩशुस्तका, २०६७ (सॊसोधन 

२०७५ समेत) 
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खण्ड् ख  विषयगत ऩरीऺा (१४ प्रश् न) (80अङ्क) 

समहु क छोटो उत्तर आउने प्रश् न (12 प्रश् न) (60 अङ्क)  

एकाइ एक: िैऺशणक योजना र कऺाकोठा व्यिस्थाऩन (4 प्रश् न) (20 अङ्क)  

1.1 कऺाकोठा व्यिस्थाऩन : ऩररचय, आिश्यकता,  प्रयोग  

1.2 बाऱमैत्री कऺाकोठा व्यिस्थाऩन (अिधारणा र महत्ि, कऺाकोठाको िातािरण र बसाइ 
व्यिस्थाऩन) 

1.3 िैऺशणक व्यिस्थाऩन् कऺा शिऺण, विषय शिऺण र बहकुऺा शिऺण 

1.4 कऺा कोठामा विविधता व्यिस्थाऩन (भावषक, सामाशजक, लसकाइ ऺमता, बौविक र िारीररक)  

1.5 िैशऺक सामग्री ऩवहचान, लनमााण, िगीकरण, व्यिस्थाऩन र सॊरऺण 

1.6 विद्याऱय समदुाय सम्बन्ध् विद्याऱय / बाऱ विकास केन्द्रको विकासमा समदुायको 
सहभालगता र दावयत्ि, विद्याऱय र समदुाय बीच सम्बन्धका ऩऺहरू 

1.7 बाऱ विकास केन्द्र व्यिस्थाऩन सलमलत र विद्याऱय व्यिस्थाऩन सलमलतको कायाहरू  

एकाइ दईु: बाऱ मनोविऻान  (4 प्रश् न) (20 अङ्क)  

4.4 बाऱमनोविऻान् अथा, ऺेत्र, आिश्यकता र महत्ि  

4.5 मानि िृवि र विकास् िृवि र विकासको अिधारणा, र लभन् नता  
4.6 ऩूिा बाल्यािस्था र उत्तर बाल्यािस्थाको ऩररचय, विकासात्मक काया, वििेषताहरू, िारीररक र 

सॊिेगात्मक ऩररितान तथा प्रभाि, रुशचहरू, सॊकटहरू 

4.7 ऩूिा र उत्तरबाल्यािस्थाका विद्याथीको विकासमा शिऺक, सहजकताा र अलभभािकको भलूमका  

एकाइ तीन् शिऺण विलध र विद्याथी मूल्याङ्कन (३ प्रश् न) ( 1५ अङ्क)  

3.1  शिऺण विलध् बाऱ विकास र शिऺा तहमा अध्याऩन हनुे विषयहरूको ऺेत्र र शिऺण विलध 
(ऩररचय, वििेषता र प्रयोग), िैशऺक सामग्री शिऺण विलधको सम्बन्ध  

3.2 बाऱ विकास केन्द्रमा गनुाऩने दैलनक न्यूनतम वक्रयकऱाऩहरू 

3.3  मूल्याङ्कन् िैऺशणक मूल्याङ्कन 

3.4 बाऱ विकास र शिऺा, आधारभतू तह कऺा १-३ को ऩाठ्यक्रम सॊरचना र लसकाइका 
प्रवक्रयाहरू  

एकाइ चार् सूचना तथा सॊञ्चार प्रविलध ( ५ अङ्क) (१ प्रश् न) 

4.1 MS Word, Excel इमेऱ इन्टरनेट, कऺाकोठामा प्रविलधको प्रयोग विलध 

4.2 बाऱ लसकाइमा सूचना तथा सॊञ्चार प्रविलधको महत्ि, आिश्यकता र प्रभाि 
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ऱमो उत्तर आउने प्रश् नहरू (2 प्रश् न) (20 अङ्क)  

समहु ख एकाइ एक् बाऱविकास र शिऺा (2 प्रश् न) ( 10 अङ्क)  

१. प्ररशम्भक बाऱ विकास र शिऺाको ऩाठ्यक्रम, २०७७ (लसऩ ऺेत्रहरु् आधारभतू लसऩ ऺेत्रहरू र 
विषयगत लसऩ ऺेत्रहरू, लसकाइ सहशजकरण प्रवक्रया, ऩठन ऩाठन तथा विकासात्कम कायाका ऱालग 
समय लनधाारण, लसकाइ िातािरण, समदुाय अलभभािकको सॊऱग्नता, बाऱ शिऺकको भलूमका र 
मूल्याङ्ख कन प्रवक्रया) 

२. िैऺशणक योजनाहरु् िावषाक कायातालऱका, एकाइ योजना, ऩाठयोजना लनमााण र  दैलनक 
कायातालऱका 

३. बाऱ विकास केन्द्र तथा कऺाकोठाको लसकाइ िातािरण व्यिस्थाऩन (ऺेत्र र उऩऺेत्रगत 
जानकारी) 

४. प्ररशम्भक बाऱ विकास र शिऺाको विकास र चनुौतीहरू 

 


