
uf}d'vL गाउँपालिकामा खेिकुद शिक्षक व्यवस्थापन सम्बशधि 
काययववलि],२०७९ 

           

                               ufpFsfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M २०७९/०९/२८ 

 

 

 गौमखुी गाउँपालिका लित्र रहेका माध्यलमक ववद्याियहरुमा खेिकुद शिक्षक व्यवस्थापन कायय 
व्यवशस्थत, मयायददत र प्रिावकारी रुपमा सञ्चािन गनय गौमखुी गाउँ काययपालिकािे यो काययलबलि 
बनाई जारी गररएको छ । 

 

                         पररच्छेद - १ 

                  ;+lIfKt gfd / k|f/De 

-!_ ;+lIfKt gfd M– o; sfo{ljwLsf] gfd uf}d'vL  ufFpkflnsf अधतगयतका माध्यलमक ववद्याियमा 
खेिकुद शिक्षक ब्यवस्थापन सम्बशधि काययववलि सम्झन ुपदयछ ।  

 

-@_ of] sfo{ljlw sfo{kflnsfsf] lg0f{o kl5 t'?Gt nfu' x'g]5 .  

 

kl/efiff : ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा : 
 

-s_ ववद्यािय eGgfn] यस गौमखुी गाउँपालिका लित्रका सम्परु्य सामदुावयक ववद्याियहरुिाई सम्झन ु
पदयछ । 

-v_ sfo{ljlw eGgfn] uf}d'vL गाउँपालिकामा खेिकुद शिक्षक व्यवस्थापन सम्बशधि 
काययववलि,२०७९] सम्झन ुपदयछ । 

 

-u_ खेिकुद शिक्षक छनोट ;ldlt eGgfn] : दफा ५ बमोशजम गदित सलमलत सम्झनपुदयछ । 

 

-3_ uf=kf= eGgfn] M– uf}d'vL ufFpkflnsfsf] sfof{no, Ko'7fgnfO{ hgfpF5 .  

 

-ª_ खेिकुद शिक्षक िन्नािे माध्यलमक ववद्याियमा खेि शिक्षा उपिब्ि गराउन े गरी व्यवस्था 
िएको शिक्षक सम्झन ुपदयछ । 



-r_ प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत िन्नािे गाउँपालिकाको प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतिाई बझु्नपुदयछ । 

-5_ शिक्षा अलिकृत िन्नािे गौमखुी गाउँपालिकाको शिक्षा िाखा प्रमखु वा सो प्रमखुको कामकाज 
गनय तोवकएको कमयचारीिाई सम्झनपुदयछ । 

 

-h_ काययपालिका िन्नािे गौमखुी गाउँकाययपालिका सम्झनपुदयछ । 

 

 

-em_ परीक्षा िन्नािे खेिकुद शिक्षक छनोटको िालग सलमलतको लनर्ययबमोशजम सञ्चािन गररन ेदेहाय 
बमोशजमको प्रलतयोलगतात्मक परीक्षा सम्झनपुदयछ । 

 

१. लिशखत(वस्तगुत र ववषयगत) 
२. अधतवायताय 

 

 

                   पररच्छेद – २ 

खेिकुद शिक्षक सम्बशधि व्यवस्था,छनौट तथा लसफाररस सलमलत र अधय सलमलत 

 

३. यस गाउँपालिका लित्रका ववद्याियमा प्रदेि सरकारबाट मखु्यमशधत्र िैशक्षक  सिुार काययक्रमबाट 
प्राप्त हनु ेरकम बाट व्यहोने गरी खेिकुद शिक्षक व्यवस्था गररनछे । 

४. खेिकुद शिक्षकको िालग आवश्यक योग्यता देहाय बमोशजमको हनुपुनेछ ।  
क) नेपािी नागररक 

ख) योग्यता : १०+२ वा सो सरह उशिर्य  
ग) उमेर : १८ वषय परुा िई ४० वषय ननाघेको । 

घ) िववष्यमा सरकारी सेवाका िालग अयोग्य िहररने गरी कुनै कारबाही निएको । 

 

 

५. सलमलतको गिन : खेिकुद शिक्षक छनौट परीक्षा सलमलतमा तपसीि बमोशजमका सदस्यहरु 
रहने व्यवस्था हनुेछ । 

क) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत – संयोजक 



ख) शिक्षा िाखा प्रमखुिे तोकेको आिारितु /माध्यलमक तहमा सामाशजक ववषय  अध्यापन गराउने 
शिक्षक २ जना (ववषय ववज्ञ / सामाशजक शिक्षक) - सदस्य  
ग) शिक्षा िाखा प्रमखु वा सो प्रमखुको कामकाज गनय तोवकएको कमयचारी –सदस्य सशचव 

६. सलमलतको काम कतयव्य र अलिकार : छनोट तथा लसफाररस सलमलतको काम,कतयव्य र अलिकार 
देहाय बमोशजम हनुेछ । 

क) तोवकएको पद र संख्यामा सेवा करारको िालग तोकीएको लमलतमा प्रलतयोलगतात्मक परीक्षा 
सञ्चािन गने । 

ख) लिशखत परीक्षामा उशिर्य िएका उम्मेद्वारहरुको आवश्यक संख्यामा वर्ायनकु्रम अनसुार 
नामाविी प्रकािन गने र अधतवायताय लिन े। 

ग)परीक्षामा उशिर्य िएका उम्मेद्वारहरुमध्ये योग्यताक्रम सूची प्रकािन गने र मखु्य उम्मेद्वार र 
वैकशपपक उम्मेद्वारको लसफाररस गने । 

 

 
                           पररच्छेद – ३ 

           पाठ्यक्रम,परीक्षा,अधतवायताय तथा लसफाररस सम्बशधि व्यवस्था 
७. खेिकुद शिक्षकको परीक्षाका िालग देहाय बमोशजमको  पाठ्यक्रम हनुेछ । 

क) बस्तगुत  ४० 

ख) लबषयगत  ६० 

ग) अधतवायताय  २५ 

क) लिशखत परीक्षाको पाठ्यक्रम ढाँचा,ववषय क्षेत्र र अंकिार 
क्र.स ववषय क्षेत्र प्रश्नको 

प्रकार 
परु्ायङ्क प्रश्न 

संख्या 
प्रलत प्रश्न अंक 
िार 

जम्मा अंक 
िार 

समय 

१ खेिकुद सम्बशधि  आिारितु 
ववषय 

 

बस्तगुत १० ५ २ १० 
 

२ नेपािको संवविान,शिक्षा ऐन 
तथा लनयमाविी 

बस्तगुत १० ५ २ १० 
 

३ नेपािको िगुोि बस्तगुत ४ २ २ ४ 
 

४ नेपािको सांस्कृलतक,िालमयक 
र सामाशजक अवस्था 

बस्तगुत ६ ३ २ ६ 
 

५ राविय महत्वका समसामवयक 
घटनाक्रम तथा राविय तथा 
अधतराविय खेिकुदका 

बस्तगुत १० ५ २ १० 
 



गलतववलिहरु 

६ स्वास््य तथा िारररीक शिक्षा 
शिक्षर्  ववलि,प्रवक्रया, 
,कायायधवयन पद्धलत,अभ्यास र 
मपुयाङ्कन 

ववषयगत ३० ३ १० ३० 
 

७  खेिकुदका ववववि वविाहरु  
सम्बशधि ववषयगत ज्ञान  

ववषयगत ३० २ १५ ३० 
 

द्रष्टब्य : 
१.वस्तगुत परीक्षाको िालग ४५ लमनेट समय लनिायरर् गररएको छ । 

२. ववषयगत परीक्षाको िालग २ घण्टा १५ लमनेट लनिायरर् गररएको छ । 

३. वस्तगुत प्रश्नहरुको गित उिर ददए गित उिर वापत अंक कट्टा गररनेछ 

४. वस्तगुत परीक्षामा अनशुिर्य िएमा ववषयगत परीक्षामा सहिालग हनु पाइन ेछैन । 

 

ख) अधतवायताय : २५ अंक – ( परु्ायङ्क : २५ उिीर्ायङ्क : १०) 
अधतवायतायका िालग छुट्याइएको २५ अंक देहाय बमोशजम ददइनछे । 

१. गौमखुी गाउँपालिकाको स्थायी बालसधदा िएमा १० अंक ददइनेछ ।अधय स्थानकोिाई िधुय 
अंक हनुछे । 

२. अधतवायताय वापत वढीमा १५ अंक 

३. तर अधतवायतायको अंक ददँदा कुनै उम्मेद्वारिाई ७० प्रलतित िधदा बढी र ३५ प्रलतित िधदा 
कम ददनपुने िएममा त्यस्तो अंक ददनपुने स्पष्ट कारर् खिुाउनपुनेछ ।अधतवायताय मध्येको 
१५ अंक ददँदा तपशििका आिारमा ददइनछे । 

क) ववषयगत ज्ञान : ५ अंक  ख) प्रस्ततुीकरर् : ५ अंक   ग) सामाधयज्ञान : २ अंक  
घ) खेि संग सम्बशधित तालिम,पदक,अनिुवको प्रमार्पत्र : ३ अंक  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



८. नलतजा वववरर् प्रकािन : 
८.१ दफा ७ बमोशजम सबै िधदा बढी अंक पयाउने उम्मेदवारहरु  दफा ५ बमोशजमको सलमलतको 
लसफारीसको आिारमा कायायियिे उम्मेदवारको रोि नं.,नाम थर,काम गनय तोवकएको ववद्यािय 
आदद समेत उपिेख गरी योग्यताक्रमको आिारमा नलतजा प्रकािन गनेछ । 

९. लनयशुि : दफा ८ अनसुार लसफारीस िएको व्यशििाई गाउँपालिकािे करारमा लनयशुि गनेछ 
। 

१०. कायय ितय,पाररश्रलमक र अवलि : 
१०.१ यस काययववलि अनसुार सेवा करारमा लनयशुि गररएका खेि शिक्षकको                 
पाररश्रलमक करार सम्झौता अनसुार हनुेछ । 

१०.२ करार समालप्त प्रत्येक आलथयक वषयको असार मसाधतमा हनुछे । 

 

११. खेिकुद शिक्षकको िालग धयनुतम मापदण्ड : 
११.१ गौमखुी गाउँपालिका अधतगयतका माध्यालमक ववद्याियमा मात्र खेि शिक्षक व्यवस्थापन 
गररनेछ । 

१२ ववज्ञापन सम्बशधि व्यवस्था : 
१२.१ गाउँपालिकाबाट खेिकुद शिक्षकको िालग ७ ददनको  ववज्ञापनको सूचना प्रकािन गररनछे 
।  लनवेदकको लनवेदन र अनसूुची १ अनसुारको दरखास्त फाराम संकिन  गा.पा. को कायायियमा 
गररनेछ र नलतजाको प्रकािन योग्यताको क्रमको आिारमा रोजेको ववद्याियमा जान पाउने गरर 
प्रकािन गररनेछ ।  
१३. बािा अडकाउ फुकाउने अलिकार  
१३.१ यस काययववलिको कायायधवयनको क्रममा कुनै बािा अवरोि लसजयना िएमा त्यस्तो बािा 
अडकाउ फुकाउने पूर्य अलिकार गाउँ काययपालिकािाई हनुछे । 

 

१३.२ यस काययववलिको कुनै दफा प्रचलित काननुसँग बाशझएमा बाशझएको हदसम्म          
अमाधय र बदर िई प्रचलित काननु बमोशजम हनुछे । 

 

 

 

                          आज्ञािे 

                                            खमु बहादरु घती 
                                         प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


