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नेपाल सरकार 
िशक्षक सेवा आयोग 

माध्य�मक तह ततृीय �ेणीको खलुा ��तयो�गतात्मक पर�क्षाको पा��म  २०७६ 
  �लिखत पर�क्षा M  पूणार्�:     २०० 

  १ सामान्य पर�क्षा M पूणार्�:    १००         
  २ �वषयगत पर�क्षा M पूणार्�:   १००         

 

�लिखत पर�क्षा योजना ( Written Examination Scheme) 
 

�वषय �ेत्र पूणार्� उ�ीणार्� �� 
संख्या 

अ�भार पर�क्षा �णाल� समय 

सामान्य पर�क्षा 
(�वज्ञापन भएका सबै �वषयहरूका 
ला�ग) 

१०० ५० ५० ५०× २ वस्तगुत  ̷     
बहबैुकिल्पक 

१ घण्टा 

सम्बिन्धत �वषयको �वषयगत पर�क्षा १०० ४० १० १०× १० �वषयगत 
�व�षेणात्मक 

३ घण्टा 

�लिखत पर�क्षा अन्तरगत सामान्य पर�क्षाको पा��म ढाँचा, �वषय क्षे� र अ�भार 

 

��व्य: 

१. बस्तगुत ̷ बहबैुकिल्पक पर�क्षाको ला�ग १ घण्टा समय �नधार्रण ग�रएको छ। 
२. बस्तगुत ̷ बहबैुकिल्पक ��हरुको गलत उ�र �दएमा �त्येक गलत उ�र वापत २० ��तशत अ� क�ा  ग�रनेछ    

   तर  उ�र न�दएमा अ� क�ा ग�रने छैन। 
३. यस पा��म अन्तगर्तका �वषयवस्तमुा जेसकैु लेिखएको भए ताप�न पा��ममा परेका काननु (ऐन, �नयम) तथा 

नी�तहरु पर�क्षाको �म�त भन्दा ३ म�हना अगा�ड संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गर� कायम 
रहेकालाई यस पा��ममा परेको सम्झन ुपदर्छ। 

४. सामान्य पर�क्षा �वज्ञापन भएका सबै �वषयहरूका ला�ग एउटै अथार्त साझा हनेुछ । 
५. सामान्य पर�क्षामा उतीणर् गरेका उमेदवारहरुले मा� सम्बिन्धत �वषयको �वषयगत पर�क्षामा सिम्म�लत गराइने छ। 
६. सम्बिन्धत �वषयको �वषयगत पर�क्षामा उतीणार्� ल्याउने उमेदवारले सामान्य पर�क्षामा �ा� गरेको �ा�ा�को     
  ५० ��तशत अ� जोडेर �लखत पर�क्षाको नतीजा �काशन ग�रने छ। 
७. यो पा��म २०७६/११/०१ दे�ख लागू हनेु छ। 

खण्ड �वषय के्ष� पर�क्षा �णाल� अ� भार �� सङ्ख्या समय 

क सामान्य ज्ञान   
 
 

वस्तगुत ̷ बहबैुकिल्पक) 
 

४० २०  
 
 

१ घण्टा   
ख िशक्षा सम्बन्धी आधारभतू ज्ञान   २४ १२ 

ग बौ��क पर�क्षण  १६ ८ 
घ सूचना तथा स�ार ��व�ध १० ५ 
ङ सं�वधान, िशक्षा सम्बन्धी ऐन तथा 

�नयमहरु 
१० ५ 
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माध्य�मक तहको सामान्य पर�क्षाको पा��म 
  खण्ड: क सामान्य ज्ञान                                      (४० अ�) 

१. ��ाण्ड सम्बन्धी जानकार� 
१.१. सौयर्मण्डलः सूयर्, �ह, उप�ह, तारा  

१.२. पथृ्वीः प�रचय, उत्प�त र ग�त 

२. �व�को भगूोल 

२.१. महासागर, महादेश, भौगो�लक के्ष� र �वशेषता 
२.२. अविस्थ�त, अक्षांस, देशान्तर, अन्तरार्��य �त�थ रेखा, समय र दूर�, भकूम्प र ज्वालामखुी 
२.३. जलवाय,ु पवर्त �ृ�ला, मरुभ�ूम, भकूम्प, ज्वालामखुी, नद� र �हमनद� 

३. नेपालको भगूोल  

३.१. भौगो�लक अवस्था, धरातल�य स्वरुप, �क�सम र �वशेषता  
३.२. �ाकृ�तक �ोतहरु, �क�सम, उपलब्धा र वतर्मान अवस्था 
३.३. भौगो�लक �व�वधता र जनजीवन 

३.४. हावापानीको �क�सम, �वशेषता र त्यसको �भाव 

४. नेपालको इ�तहास, संस्कृ�त र सामािजक व्यवस्था 
४.१. �ाचीनकाल (�कराँत र �लच्छ�व) र मध्यकालको सामािजक, आ�थर्क एवं राजनी�तक अवस्था 
४.२. आध�ुनक इ�तहास: महत्वपूणर् राजनी�तक घटना�म , कारण र प�रणाम 
४.३. नेपाल� समाज र यसको बनोट 

४.४. सामािजक �था, परम्परा, मूल्य र मान्यता 
४.५. साँस्कृ�तक सम्पदा: �क�सम, िस्थ�त, �वशेषता, महत्व र संरक्षण 

५. नेपालको आ�थर्क �वकास 

५.१.  नेपालको अथर्तन्�को स्वरूप 

५.२.  �वकासका पूवर्धारहरुः िशक्षा, स्वास्थ्य, कृ�ष, उ�ोग, व्यापार, पयर्टन, यातायात, स�ार र �व�तु 

५.३. योजनाब� �वकासः चाल ुआव�धक योजना र बजेट  

५.४. रा��य गौरवका आयोजनाहरु 

६.  वातावरण, �वज्ञान र ��व�ध 

६.१.  �दगो �वकासका अवयवहरु, ल�य, उ�ेश्य र रणनी�त 

६.२.   �व�व्यापी उष्णता, जलवाय ुप�रवतर्न, ह�रतगहृ �भाव र वातावरण �दूषण 

६.३.  पा�रिस्थ�तक प��त (Ecosystem): मानव ग�त�व�ध र पा�रिस्थ�तक प��त (Ecosystem) मा परेको �भाव  

६.४. जनसांिख्यक�य, शहर�करण र बसाइँ सराइको वतर्मान अवस्था  

६.५. जै�वक ��व�ध, सूचना तथा स�ार ��व�ध र वैकिल्पक उजार् 
६.६.  �वज्ञान र ��व�धको �वकास  

   ७. अन्तरार्��य सम्बन्ध तथा संघ/संस्था 
७.१. संय�ु रा�संघः यसका अंगहरू, �विश�ीकृत संस्था र �तनका ग�त�व�धहरु 

७.२. के्ष�ीय संगठनः साकर्  र  �वमस्टेक  

७.३. �व� ब�क र एिशयाल� �वकास ब�क  

   ८. रा��य तथा अन्तरार्��य मह�वका राजनी�तक, सामािजक, आ�थर्क, वैज्ञा�नक, सासं्कृ�तक लगायत समसाम�यक घटना 
सम्बन्धी जानकार�   
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खण्ड: ख  िशक्षासम्बन्धी आधारभतू ज्ञान          (२४ अ�) 
 

१. िशक्षाको प�रचय र नेपालको शैिक्षक �वकास  

१.१. िशक्षाको स्वरुप उ�ेश्यहरु र कायर्हरु 
१.३.  िशक्षाका आध�ुनक �वृ�त 

१.४. नेपालको आध�ुनक शैिक्षक इ�तहास 

२. िशक्षा मनो�वज्ञान 

२.१. िशक्षा मनो�वज्ञानः अवधारणा र आवश्यकता  

२.२. मानव �वकासः वृ�� र �वकासको अवधारणा 
२.३. �कशोरावस्थाः �कशोरावस्थाका रुिच र प�रवतर्नहरू  

३.  �सकाइ �कृया र �सकाइका �स�ान्त   
३.१. �सकाइमा  �भाव पान� त�वहरुः �सकाइको स्थानान्तरण, स्मरण र �वस्मरण र उत्�रेणा 
३.२.  �सकाइ �स�ान्तः प�रचय, �वशेषता र शैिक्षक उपयो�गता 

३.२.१ शा�ीय सम्बन्धन �स�ान्त (Classical Conditioning Theory) 

३.२.२  कायर्परक सम्बन्धन �स�ान्त (Operant Conditioning Theory)    

३.२.३ �य� र भलू �सकाइ �स�ान्त (Trial  and Error Learning Theory) 

३.२.४ अन्तरदृ�� �सकाइ �स�ान्त    (Insightful Learning Theory) 

३.२.५ िजन �पयाजेको �सकाइ �स�ान्त (Jean Piaget's Cognitive Developmental Theory) 

३.२.६ बान्डरुाको �सकाइ �स�ान्त (Bandura's Social Learning Theory) 

४. पा��म तथा पा�पसु्तक  

४.१. पा��मको अवधारणा, उ�ेश्य, के्ष� र �म  

४.२. नेपालमा �व�ालय तहको पा��म �वकास�म र वतर्मान अभ्यास 

४.३. रा��य पा��म �ारुप २०७६, (�व�ालय िशक्षा) 
४.४. पा��म, पा�पसु्तक र िशक्षक �नद�िशका 

५. िशक्षण �सकाइ योजना, �व�ध र िशक्षण साम�ी 
५.१. शैक्षिणक योजना  

५.२.  िशक्षण �सकाइ �व�ध 

५.३. िशक्षण साम�ीः अथर्, वग�करण, �नमार्ण र �योग  

६. मूल्या�न र पर�क्षा 
६.१. पर�क्षा र मूल्या�नको अवधारणा, �कार, साधन र �वशेषता 
६.२. ��प� �नमार्ण, �विश�ीकरण ता�लका, ��हरुको �व�ेषण, वैधता र �व�सनीयता   

६.३. �नरन्तर �व�ाथ� मूल्या�न र अक्षरा�न प��त 
६.४. पर�क्षाफलको �व�षेण  र �योग, �व�ाथ� उपलिव्ध रा��य पर�क्षण (NASA) ��तवेदन 

७. शैिक्षक व्यवस्थापन र शैक्षिणक संगठन 

७.१. कक्षाकोठा व्यवस्थापनको अवधारणा र �व�वधता व्यवस्थापन  

७.२. शैक्षिणक संगठनः कक्षा िशक्षण, बहकुक्षा िशक्षण, �वषय िशक्षण, �मि�त िशक्षण 

७.३. �व�ालयमा �न्� व्यवस्थापन, �वपत व्यवस्थापन र स�ट व्यवस्थापन 
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८. िशक्षक पेशागत �वकास र शैिक्षक अनसुन्धान  
८.१. िशक्षक ता�लम र क्षमता �वकास 

८.२. िशक्षक सक्षमताको �ारूप २०७२ 

८.३. शैिक्षक अनसुन्धानः अथर्, आवश्यकता र �योग (घटना अध्ययन  र कायर्मूलक अनसुन्धान) 
 

खण्ड: ग  सामान्य बौ��क पर�क्षण (General Mental Ability Test)      (१६ अ�) 

१. शािव्दक बौ��क पर�क्षण (Verbal Intelligence test)  
      १.१. शव्द ज्ञान पर�क्षण (Word knowledge tests) 
      १.२. समरूपता ( Analogies) 
      १.३. शािव्दक वग�करण (Verbal Classification) 
      १.४. �वपर�ताथर्क, समानाथ� (Antonyms, Synonyms) 
      १.५. शािव्दक पजलहरू, अ�मल्दा शव्दहरू (Verbal Puzzles Including Jumbled Words) 

२. गिणतीय क्षमता (Mathematical Ability) 
२.१. �ेणी�म समस्याहरू (Series Problems) 

२.२. छुटेका सङ्ख्याहरू परुा गन� (Fill in the Missing Numbers) 
२.३. गिणतीय पजलहरू (Mathematical Puzzles) 

२.४. �भ� र दशमलव (Fraction and Decimal) 
२.५. ��तशत र अनपुात (Percentage and Ratio) 

२.६. नाफा, नोक्सान, कायर् र समय (Profit, Loss, Time and Work) 

२.७. तथ्या� पर�क्षण, �व�षेण र �माणीकरण (Data Checking, Data Interpretation and    
       Verification) 

३. स्था�नक ता�कर् क सीप (Spatial Reasoning Skills) 
३.१. वस्त ु�मलान (Object Assembly) 
३.२. अ� संकेत/ को�ड� (Digit Symbol/Coding) 
३.३. िच� �मलान (Picture Arrangement) 
३.४. िच� परुा गन� (Picture Completion) 
३.५. मे��क्स �रज�नङ (Matrix Reasoning) 

४. दृश्यात्मक/धारणात्मक सीप (Visual/Perceptual Skills) 
४.१. सी�मत सूचनाको आधारमा �नश्कषर् (Stringing separate related pieces of         
     Information) 
४.२. समान �कारका वस्त ुप�हचान (Picking out identical things from a collection) 
४.३. असमान वस्त/ुिच� प�हचान (Identifying the odd one out) 
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खण्ड घः  सूचना तथा स�ार ��व�ध      (१० अ�) 
 

१. कम्प्यटुरः प�रचय, �कार, हाडर्वेयर, सफ्टवेयर र अ�फस प्याकेज, (वडर्, एक्सेल, पावर प्वान्ट) इमेल, 
इन्टरनेट। 

२. �व�ालयमा �योग ग�रने साधारण सफ्टवेयर सम्बन्धी आधारभतू ज्ञान 

३. िशक्षण �सकाइमा सूचना तथा स�ार ��व�धको �योग (�व्य, दृश्य तथा अन्तर��यात्मक �डिजटल साम�ी, ई-

पसु्तकालय), �वकास र व्यवस्थापन 

४. साइवर अपराध र सरुक्षा सम्बन्धी आधारभतू ज्ञान 
 

खण्ड ङः सं�वधान, िशक्षा सम्बन्धी ऐन तथा �नयमहरु     (१० अ�) 
१. नेपालको सं�वधान  

२. िशक्षा ऐन, २०२८ 

३. िशक्षा �नयमावल�, २०५९ 

४.  िशक्षक सेवा आयोग �नयमावल�, २०५७ 
५. स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ (िशक्षा सम्बन्धी ) 
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अ� �वभाजन ता�लका 
 

�वषय क्ष�े �� संख्या अ� कूल 
जम्मा 

                                    खण्ड  कः       सामान्य ज्ञान 

१ ��ाण्ड सम्बन्धी जानकार� २ २×२ ४ 

२ �व�को भगूोल २ २×२ ४ 

३ नेपालको भगूोल  ३ ३×२ ६ 

४ नेपालको इ�तहास, संस्कृ�त र सामािजक व्यवस्था ३ ३×२ ६ 

५ नेपालको आ�थर्क �वकास ३ ३×२ ६ 

६ वातावरण, �वज्ञान र ��व�ध २ २×२ ४ 

७ अन्तरार्��य सम्बन्ध तथा संघ/संस्था २ २×२ ४ 

८ रा��य तथा अन्तरार्��य मह�वका राजनी�तक, सामािजक, आ�थर्क, वैज्ञा�नक, 
सांस्कृ�तक लगायत समसाम�यक घटना सम्बन्धी जानकार�   

३ ३×२ ६ 

ज�ा २० २०×२ ४० 
              खण्ड खः  िशक्षा सम्बन्धी आधारभतू ज्ञान 
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