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भालरका गाउॉऩालरकाको शिऺक फैक कामयविलध, २०७९ 
                                                                          

(अस्थामी (कयाय) शिऺक, प्रायशभबक फारविकास शिऺक, विद्यारम सहमोगी, विद्यारम सहामक य सभदुाम ऩयीचारक 
छनौटका रालग लनभायण गरयएको कामयविलध) 
 

प्रस्तािना: 
             मस गाउॉऩालरका लबत्र यहेका विद्यारमहरुका आधायबतू य भाध्मलभक तहभा रयक्त यहेका स्थामी  य 
याहत अनदुान , कयाय दयिन्दी, विद्यारम सहमोगी, प्रायशभबक फारविकास शिऺक, विद्यारम सहामक य ऩरयचारक 
अन्तयगतका अस्थामी दयिन्दीभा भालरका गाउॉऩालरकाको शिऺा ऐन को ऩरयच्छेद-९, दपा ५४ फभोशजभ शिऺक य 
कभयचायी छनौटभा विद्यभान अभ्मासका सभफन्धभा अलबव्मक्त हनुे गयेका जनगनुासाराई सभेत भध्मनजय याखी थऩ 
व्मिशस्थत, गणुस्तयीम, विश्वसनीम, िैद्य य लनष्ऩऺ तलु्माउन प्रविमा आिश्मक देशखएकारे गाॉउ शिऺा सलभलत 
भालरका गाॉउऩालरका गलु्भीको लसपारयस, भालरका गाउॉऩालरकाको शिऺा ऐन २०७४ को दपा ५४ सभिोधन गने 
उदेश्मरे शिऺक सेिा आमोगिाट स्थामी ऩदऩलुतय नबएसभभका रालग अस्थामी कयायभा शिऺक व्मिस्थाऩन गनय लभलत 
२०७९।०४।३१  को लनणयमानसुाय अफ उप्रान्त देहाम अनसुाय गने व्मिस्था गनय फाञ्छलनम देशखएकोरे ।  

१.१ शिऺक छनौट प्रकृमा : 
          भालरका गाउॉऩालरका गाउॉकामयऩालरकाको कामायरमिाट मस गाउॉऩालरकाभा रयक्त यहेका य रयक्त हनुे 
सभबावित ऩदहरुभा कयायभा शिऺक ऩदऩलुतयका रालग विऻाऩन बैसकेऩलछ ऩयीऺा सञ्चारन गयी मोग्मतािभका 
आधायभा सूची तमाय गयी अध्मािलधक गयाउनका रालग शिऺक ऩदऩलुतय सलभलतरे देहाम अनसुाय गने गयाउने छ ।  

 

क) विऻाऩन प्रविमा: विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको लनणयम गयाई शिऺक रयक्त हनुे विद्यारमरे रयक्त बएको 
लभलतरे ७ ददनलबत्र गाउॉऩालरकाको शिऺा िाखाभा जानकायी ददने, गाउॉऩालरकारे अनसूुची-१ फभोशजभका 
ढाॉचाभा कशभतभा १५ ददनको सूचना ददई विऻाऩन गने ।  

ख) सूचना य जानकायी: विऻाऩन गयेका सूचना अलनिामयरुऩभा सभफशन्धत विद्यारम, िडा य गाउॉऩालरकाको सूचना 
ऩाटीभा विऻाऩन बएको तीन ददन लबत्र टाॉसेको हनुऩुने छ ।  

ग) ऩयीऺा लभलत: विऻावऩत ऩदका रालग शिऺक ऩदऩलुतय सलभलतरे प्राथलभक तहको  शिऺक छनौट ऩयीऺा 
प्रत्मेक १।१ िर्यको अन्तयभा  गने । ऩयीऺाको ददन वकटानी  शिऺक ऩदऩलुतय सलभलतरे गने छ । तय 
लनभनभाध्मलभक य भाध्मलभक तहको शिऺकको ऩदऩलुतयको ऩयीऺा आिश्मक प्रविमा ऩयुा गयी विद्यारमको 
आिश्मकतानसुाय गरयनेछ ।  

घ) शिऺक ऩदऩलुतय सलभलत : रयक्त दयिशन्दभा कयायभा शिऺक छनौट गनयको रालग तऩशिर फभोशजभको ऩदऩलुतय 
सलभलत हनुेछ । 

गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रिासवकम अलधकृत  - सॊमोजक 

सॊमोजकफाट भनोलनत भाध्मलभक तहको एकजना कशभतभा शव्दलतम शे्रशणको अिकाि प्राप्त शिऺक- सदस्म  

कामयऩालरकाफाट स्िीकृत लभलत्२०७९।०४।३१ 
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सूशचकृत योष्टय शिऺकहरु भध्मेफाट गोराप्रथाव्दाया छनोट गरयएका कशभतभा २ जना शिऺक – सदस्म 

शिऺा िाखा प्रभखु – सदस्म सशचि 

भालथ घ फभोशजभ गदठत ऩदऩलुतय सलभलतको ऩदािलध दईु िर्यको हनुेछ । उक्त सलभलतभा आिश्मकतानसुाय 
आभशन्त्रत सदस्महरु याख्न सवकने छ । सलभलतका अध्मऺ य सदस्महरुको ऩारयश्रलभक मस कामयविलधरे 
तोकेफभोशजभ हनुेछ । साथै ऩयीऺा सञ्चारन सभफन्धी अन्म व्मिस्था छनौट सलभलतको लनणयमानसुाय हनुेछ ।  

 

ङ) आिेदन सॊकरन : उभभेदिायहरुको आिेदन गाउॉऩालरकाभा दताय गने य दताय गने अशन्तभ सभम ऩश्चात रयत 
ऩगेुका आिेदकहरूको नाभ प्रकािन गने । तय कभयचायी य सहजकतायको आिेदन सॊकरन विद्यारमभा 
गरयनेछ । 

च) आिेदन दस्तयु : शिऺक ऩदको उभभेदिायहरुको आिेदन सॊशघम शिऺक आमोगरे तोकेको मोग्मता तथा 
आधाय य भाऩदण्डका आधायभा गाउॉऩालरकाभा दताय गदाय आिेदन पायाभ सवहत प्रा वि रु ७००। लन.भा.वि 
१०००। भा.वि १५००। भा.वि कऺा (११।१२) २०००। य प्रायशभबक फारविकास शिऺकको रु 
५०० सहमोगी कभयचायीको रु ५००।, विद्यारम सहामकको रु ७००। य ऩरयचारकको रू ५००। 
आिेदन दस्तयु लरईनेछ ।  

छ) ऩयीऺा केन्र : शिऺक, सहामक कभयचायी, सहमोगी कभयचायी य िारविकास सहजकताय छनौटका रालग 
गाॉउऩालरकाभा गाउॉऩालरका बिनको ऩरयसयभा ऩयीऺा सञ्चारन गने, कुनै कायणरे त्महाॉ सभबि नबएभा 
नहनुाका कायण स्ऩष्ट गयी ऩदऩलुतय सलभलतरे छनौट ऩशुस्तकाभा उल्रेख गयी अन्म ठाॉउभा सञ्चारन गने । 

ज) साियजलनक सूचनाको  स्ऩष्टता : दयखास्त ददने उभभेदिायको लरशखत ऩयीऺा हनुे ददन सभफशन्धत विऻ छनौट 
गनुयऩूिय उऩयोक्त नॊ ख अनसुाय बएका प्रभाण जाॉच गयी सलुनशश्चत बएऩलछ छनोट सलभलतको छनोट ऩशुस्तकाभा 
उल्रेख गरयसकेऩलछ भात्र विऻ छनोट सभिन्धी प्रविमा अगालड फढाउनऩुने छ ।  

झ) विऻहरुको सूशच तमाय गने प्रविमा :  

शिऺक, फारविकास शिऺक, विद्यारम सहामक य विद्यारम कभयचायी छनौट गनय, शिऺा सभिन्धी विलबन्न 
अनसुन्धानात्भक कामयहरु गनय, िैशऺक तालरभहरु सञ्चारन गने प्रमोजनाथय विऻहरु छनौटका रालग 
गाउॉऩालरकारे २।२ िर्यभा विऻाऩन गयी योष्टय सूची (विऻ सूची) तमाय  गने छ । इच्छुक उभभेदिायहरु 
फाट पायभ सॊकरन गयी प्रविमाअनसुाय विऻहरुको सूशच अध्मािलधक गयाइने छ ।  

ञ) विऻहरु छनौट प्रविमा ; ऩदऩलुतय सलभलतरे गाउॉऩालरकारे उऩरव्ध गयाएका सूशचफाट विऻहरु छनोट गनुयऩने 
छ । वििेर्ऻ छनोट गदाय जनु ऩद, तह िा विर्मका रालग विऻाऩन बएको हो सोही तह अनसुाय सूचीभा 
बएका विऻराई शचठ्टा प्रविमा भापय त छनोट गनुयऩने छ । सो प्रविमा अिरभफन गदाय शचट्ठा प्रविमाभा 
ऩवहरो ऩटक छनोट बएका विऻ उऩरव्ध नबएभा नहनुकुा कायण खोलर छनोट सलभलतको छनोट ऩशुस्तकाभा 
उल्रेख गयी सोही अनसुाय िभि् अको-अको विऻ छनौटको प्रविमा अगालड फढाउनऩुने छ ।  

ट) प्रश्नऩत्र लनभायण प्रविमा् वििेर्ऻहरुरे शिऺक ऩदऩलुतयको रालग प्रश्नऩत्र लनभायण गदाय शिऺक सेिा आमोगव्दाया 
प्रकाशित ऩाठ्यिभ एॊि विशिवष्टकयण तालरकाराई ऩूणयत् ऩारना गनुयऩनेछ बने प्रायशभबक फारविकास 
शिऺक, विद्यारम सहामक, सहमोगी य ऩरयचारक छनौटका रालग अनसुशुच फभोशजभको ऩाठ्यिभराई 
आधाय लरइने छ । साथै अन्तयिाताय शिऺक सेिा आमोगको ऩूणायङ्कको आधायभा गने । प्रश्नहरु विऻहरुफाट 
ऩयीऺाको ददन नै लनभायण गरयनेछ ।  
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ठ) प्रश्नऩत्रको गोऩलनमता् 
उऩमोक्त उल्रेख बएअनसुाय तमाय बएका प्रत्मेक सेट प्रश्नका खण्ड अनसुायका छुट्टा-छुटै्ट ऩानाहरुराइ क, 
ख, ग, घ आदी रेशख छुट्टा-छुटै्ट खाभभ लसरफन्दी गने । ऩयीऺा सञ्चारन हनुे सभमभा सलभलतरे प्रत्मेक 
सभूहफाट एकएकिटा शचठ्टा प्रथाफाट शझवक ऩयीऺालथयराइ उऩरव्ध गयाउने व्मिस्था गनेछ ।  

ड) उत्तयऩशुस्तका ऩयीऺण्  

ऩदऩलुतय सलभलतरे ऩयीऺा सभऩन्न बएका ददन उत्तय ऩशुस्तका सलभलतका सदस्म सशचिरे कोलडङ्ग गयी 
विर्िेऻहरुिाट  छुट्टाछुटै्ट उत्तयऩशुस्तका ऩयीऺण गयाउने । सभफशन्धत शिऺा प्रभखु अथिा विऻफाट 
उत्तयऩशुस्तका सभऩरयऺण गयाउने । सभऩयीऺण ऩलछ पयक-पयक ऩयीऺकरे ददएका प्राप्ताङ्क गोप्मरुऩभा 
याखी सदस्म सशचिराई याख्न ददने । सदस्म सशचिरे और्त लनकारी लरशखत प्राप्ताङ्क प्रदान गने । 
उत्तयऩशुस्तका ऩयीऺणको सभमभा तोवकएका अलधकृतरे फाहेक अरुरे उत्तयऩशुस्तका हेनय नहनुे ।  

ढ)  ऩयीऺाको नलतजा प्रकािन्  

छनौट सलभलतरे  सपर सफै उभभेदिायहरूको नाभ िणायनिुभका आधायभा नलतजा प्रकािन गने । 

ण) अन्तयिाताय सञ्चारन प्रविमा  

शिऺक ऩदऩलुतय सलभलतरे प्रश्नऩत्र लनभायण,  य उत्तयऩशुस्तका ऩयीऺणभा सॊरग्न वििेर्ऻ सदस्महरुको 
सहमोगभा लरशखत ऩयीऺा सञ्चारन बएको हरभा लरशखत ऩयीऺाभा सपर उभभेदिायहरुको अन्तयिाताय 
सञ्चारन गनुयऩने छ । अन्तयिातायकायभा शिऺक ऩदऩतुी सलभलतका सॊमोजक, सदस्मसशचि, दईुजना विऻ य 
भाध्मलभक तहको अिकाि प्राप्त स्थामी शिऺक गयी ऩाॉच जना यहनेछन ्। अन्तयिातायफाट उभभेदिायका 
मोग्मता ऩयीऺण गदाय शिऺक सेिा आमोगको अन्तयिातायको ऩणुायङ्क य उशत्तणायङ्कका आधायभा गने ।  

त) अन्म ऩयीऺा : 
प्रायशभबक फारविकास शिऺक, विद्यारम सहामक , सहमोगी य ऩरयचारकको लनमशुक्त अन्तयिाताय य लरशखत 
ऩयीऺाको भाध्मभफाट गरयने छ । अन्तयिातायको अॊकको भाऩदण्ड शिऺक सेिा आमोग अनसुाय हनुे य 
लरशखत ऩयीऺाको ऩाठ्यिभको ढाॉचा कामयविलधको अनसुशुच फभोशजभ हनुेछ । 

थ) अशन्तभ नलतजा प्रकािन:  

छनौट सलभलतरे लरशखत य अन्तयिातायभा अलधकतभ ्अॊक ल्माउने उभभेदिायभध्मे सफैबन्दा फढी अॊक ल्माउने 
ऩयीऺाथीराई लनमशुक्तका रालग गाउॉऩालरकाभा लसपारयस गने ।  

द) कयाय सूशचभा उभभेदिायको नाभािरी प्रकािन गने:  

गाउॉऩालरकारे विलबन्न विद्यारमका रयक्त दयिन्दीभा शिऺक ऩदऩलुतय गनयको रालग कयाय शिऺकहरुको 
नाभािरी प्रकािन गनेछ । कयाय उभभेदिायहरुको नाभािरी प्रकािन गदाय छनौट ऩयीऺाभा सपर सफै 
उभभेदिायहरुको मोग्मतािभका आधायभा गरयनेछ । रयक्त यहेका विद्यारमभा कयाय सूशचिाट लनमशुक्त 
गरयनेछ ।  

ध) लनमशुक्त् 
उऩयोक्त अनसुाय ऩदऩलुतय सलभलतरे लरशखत ऩयीऺा य अन्तयिातायिाट उत्कृष्ट अॊकको आधायभा लसपारयस 
गयेका सपर उभभेदिायराई गाउॉऩालरकारे विदमारमको भागका आधायभा लनमशुक्त गनय विद्यारम 
व्मिस्थाऩन सलभलतराई लसपारयस गने । कयाय सूशचभा यहेका उभभेदिायहरूरे मोग्मतािभका आधायभा 
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विद्यारम छनोट गनय सूचना प्रकािन गयेको ३ ददन लबत्र लनिेदन ददने । कुनै उभभेदिाय मोग्मतािभअनसुाय  
लसपारयस विद्यारमभा न गएभा मसऩटकको रालग कयाय सूशचफाट स्ित् हटनेछ ।  

न) निीकयण् भालथ जनुसकैु कुय रेशखएको बएता ऩलन कुनै कायणरे प्रत्मेक िर्य विऻाऩन नबएभा मसयी कयाय 
सूचीभा छनोट बएका उभभेदिाहरूराई सूचना प्रकािन गयी थऩ १ िर्यको रालग निीकयण गनय सवकनेछ । 

      ऩ) मोग्मता्  

शिऺक ऩदको रालग शिऺक सेिा आमोगरे लनधाययण गयेको मोग्मता फभोशजभ हनुेछ । प्रायशभबक 
िारविकास शिऺक य ऩरयचारकको रालग न्मनुतभ एस.इ.इ उलत्रणय, विद्यारम सहमोगीका रालग साधायण 
रेखऩढ गनय सक्ने य विद्यारम सहामक ऩदका रालग व्मिस्थाऩन सॊकाम प्रस टु उलत्रणय िा गशणत, अथयिास्र 
विर्मलरई सो-सयह ऩास गयेको य कभप्मटुय तालरभ प्राप्त उभभेदिायहरु मोग्म हनुेछन ्। प्रायशभबक 
फारविकास शिऺक, साभदुावमक लसकाई केन्र ऩरयचारक तथा विद्यारम कभयचायी छनौटको ऩाठ्यिभ 
अनसूुशच ३ भा उल्रेख बएफभोशजभ हनुेछ ।  

      भ) ऩाठ्यिभ् शिऺक सेिा आमोगरे तोके फभोशजभ । 

     १.२ ऩयीऺा अनगुभन्  

गाउॉ शिऺा सलभलतका सॊमोजक, उऩसॊमोजक, तोवकएको सलभलतका सदस्मफाट ऩयीऺा सञ्चारन, प्रश्नऩत्र 
लनभायण य उत्तयऩशुस्तका ऩयीऺण कामयको सघन अनगुभन गने व्मिस्था गाउॉऩालरका गाउॉकामयऩालरकाको 
कामायरमरे लभराउने । गाॉउ शिऺा सलभलतका सदस्म सशचिरे कामायरमका कुनै कभयचायी िा स्रोत 
व्मशक्तराई लरशखत िा भौशखकरुऩभा ऩयीऺा अनगुभनका रालग तोक्न सक्नेछन ्।   

      १.३ ऩारयश्रलभक् 
शिऺक ऩदऩलुतयका रालग गाउॉऩालरकारे एक जना उभभेदिायफाट तोवकएको दयखास्त दस्तयु तोक्न सक्नेछ 
। शिऺक छनोट कामयभा सहबागी सलभलतका सदस्म य  विऻराई  एक ददन फयाफय सभफशन्धत तहको 
भालसक तरफको १०% बन्दा कभ नहनुे गयी ऩारयश्रलभक उऩरव्ध गयाउन सक्ने छ । एक जना विऻ एक 
बन्दा फढी कामयभा जस्तो प्रश्नऩत्र लनभायण, ऩरयभाजयन, ऩयीऺण, सभऩयीऺण य अन्तयिातायभा सॊरग्न बएभा 
छुट्टा छुटै्ट काभका रालग अरग-अरग ऩारयश्रलभक ददन िाधा ऩने छैन । 

     १.४ भोिाइर पोन फन्द गनुयऩने् 
ऩयीऺासभफन्धी विऻरे ऩयीऺा सभफन्धी कामयभा सॊरग्न हनुऩूुिय ऩयीऺाथी सभऺ प्रश्नऩतय हात नऩदायसभभ य 
उत्तयऩशुस्तका ऩयीऺणका सभमभा भोफाइर स्िीच अप गयी छनोट सलभलतराइ शजभभा रगाउनऩुने छ ।  

१.५ फाधा अड्काउ हटाउने अलधकाय ।मस कामयविलधको उदे्दश्म कामायन्िमन गनय कुनै फाधा अड्काउ ऩयेभा 
गाउॉ कामयऩालरकारे त्मस्तो फाधा अड्काउ हटाउन सूचना प्रकाशित गयी आदेि लनकाल्न सक्नेछ । य 
त्मस्तो आदेि मसै कामयविलधभा ऩयेसयह भालननेछ ।  

      

                                                   अनसूुशचहरु 

अनसूुशच-१ 

   कयायभा शिऺक तथा कभयचायी आिश्मकताको रालग विऻाऩन 
प्रस्ततु विर्मभा श्री भालरका गाउॉऩालरकाको शिऺक फैंक कामयविलध २०७८   फभोशजभ मस गा.ऩा 
अन्तगयतका विद्यारमभा कयायभा शिऺक छनौट गयी रयक्त दयिन्दी ऩदऩलुतय य विऻाऩनको १ िर्यसभभ 



भालरका गाउॉऩालरकाको शिऺा फैंक कामयविलध, २०७९ 
 

कयायभा शिऺक अध्मािलधक गनयको रालग तऩशिर फभोशजभका शिऺक आिश्मक यहेकारे शिऺक सेिा 
आमोगरे तोकेको मोग्मता ऩगेुका इच्छुक उभभेदिायहरुफाट दयखास्त आह्वानको रालग मो सूचना प्रकाशित 
गरयएको छ ।  

 

                      तऩशिर 

ऩद् शिऺक/विद्यारम सहामक/सहमोगी /फारविकास शिऺक/ ऩरयचारक 

तह् 
विर्म् 
सॊखमा् 
उभेय् १८ िर्य ऩयुा बई ४० िर्य ननाघेको, (शिऺक, सहजकताय य कभयचायी)  

िैशऺक मोग्मता् आधायबतु तहका रालग सभिन्धीत विर्मभा आई एड िा सो सयह भाध्मलभक तहको रालग 
सभिन्धीत विर्मभा वि.एड िा सो सयह, उलत्रणय । 

आिश्मक कागजातहरु्  

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी, न्मनतभ िैशऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी, अध्माऩन 
अनभुलतऩत्रको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी, लनिेदन 

दयखास्त ददने अशन्तभ लभलत् 
दयखास्त ददने स्थान् भालरका गा.ऩा को शिऺा िाखा  

दयखास्त दस्तयु ; प्रा वि (७००) लन भा वि (१०००) भा वि (१५००) य भा.वि (११-१२) २०००। 
विद्यारम सहामक (७००), विद्यारम सहमोगी (५००), ऩरयचारक (५००) । 
ऩयीऺा लभलत ; 

       अनसूुशच-३ 

क) विद्यारम सहामक , सहमोगी, प्रायशभबक फारविकास शिऺक तथा साभदुावमक अध्ममन केन्र ऩरयचारकको 
लनमशुक्तका रालग अन्तयिाताय तथा लरशखत ऩयीऺाको ऩाठ्यिभ: 
विद्यारम सहमोगी:  

ि स विर्मिस्त ु ऩूणायङ्क 

१ व्मशक्तत्ि य सयसपाई  १० 

२ नेऩारी बार्ा सभफन्धी ऻान १० 

३ काभ कतयव्म य अलधकाय १० 

४ िारभैलत्र शिऺा य व्मिहाय १० 

५ व्मिस्थाऩकीम ऩऺ य कुिरता २० 

६ गशणत सभफन्धी साभान्म ऻान १० 
७ अॊग्रजेी सभफन्धी साभान्म ऻान १० 
 विर्मगत ८० य २० ऩणुायङ्कको साभान्म 

ऩयीऺा गयी 
१०० 

 अन्तिायताय २५ 
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प्रायशभबक फारविकास शिऺकको ऩाठ्यिभ: 
  

ि स विर्मिस्त ु ऩूणायङ्क 

१ फार भनोविऻान य फारभैलत्र सहशजकयण सीऩ १० 

२ लफलबन्न खेर विलध य लसकाई सभिन्धी ऻान १० 

४ बार्ा य गशणलतम ऻान २० 

५ सयसपाई स्िास््म तथा ऩोर्णसभिन्धी ऻान सीऩ १० 

६ स्थानीम साभाग्री य लसजयनात्भक करा १० 

७ शिऺक विद्याथी य अलबबािक विचको  अन्तयसभिन्ध  १० 

८ शिऺा ऐन लनमभ सॊविधानभा फारिालरका य फारविकास 
सभिन्धी ऻान 

      
१० 

 जभभा ८० 

 विर्मगत ८० य २० ऩणुायङ्कको साभान्म ऩयीऺा गयी १०० 

 अन्तिायताय २५ 
 

  

 

               विद्यारम सहामक कभयचायी 
ि.स विर्मिस्त ु ऩूणायङ्क 

१ गशणत(नापा नोक्सान व्माज, प्रलतित, ऐवकक लनमभ, 
घयामसी अॊकगशणत य ऺेत्रलभलत) 

२० 

२ कभप्मटुय (ऩरयचम विलबन्न अॊगको जानकायी तथा 
प्रमोग) 

२० 

३ रेखा य रेखाङ्कन गोश्वाया बौचय दताय चरानी आलथयक 
प्रलतिेदन  शजन्सी खरयद, रेखाऩयीऺण, िेरुज,ु कय य 

ऩेश्की विलबन्न रेखा सभिन्धी ढाॉचा, अलबरेख 
व्मिस्थाऩन) 

 

४० 

४ प्रिािन य व्मिस्थाऩन, नेततृ्ि, उत्प्रयेणा, मोजना, 
व्मिस्थाऩन, विकास, सॊविधान, प्रिासन य 

व्मिस्थाऩन सभिन्धी विलबन्न ऐन लनमभको जानकायी 

१० 

५ व्मिस्थाऩकीम ऩऺ य कुिरता १० 
६ विर्मगत १०० य साभान्म ऩयीऺा १०० गयी जभभा २०० 

७ प्रमोगात्भक आिश्मकतानसुाय 

 अन्तयिाताय २५ 

 
               साभदुावमक लसकाई केन्र ऩरयचारकको ऩाठ्यिभ  
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ि स विर्मिस्त ु ऩूणायङ्क 

१ नागरयक शिऺा सभिन्धी ऻान १० 

२ बार्ा य गशणलतम सीऩ सभिन्धी ऻान १० 

३ विऻान िाताियण य सूचना प्रविलध सभिशन्ध ऻान १० 

४ साभदुावमक लसकाई केन्र सभिन्धी ऻान ५ 

५ अनौऩचारयक शिऺा य लसकाई सभिन्धी ऻान १० 

६ सयसपाई स्िास््म तथा ऩोर्णसभिन्धी ऻान सीऩ १० 

७ स्थानीम साभाग्री य लसजयनात्भक करा १० 

८ सभदुाम य सयोकायिारा विचको अन्तयसभिन्ध १० 

९ शिऺा ऐन लनमभ य सॊविधानभा अनौऩचारयक शिऺा 
सभिन्धी ऻान 

५ 

 लरशखत ८० य फस्तगुत २० ऩूणायङ्कको गयी जभभा १०० 

                           अन्तिायताय २५ 
 

      सभाप्त 

 

 


