
 

�सद्�धचरण नगरपा�लका ओखलढुङ्गा 

प्रदेश नं.१, नेपाल 

स्थानीय राजपत्र 

 

खण्ड ३)                                    संख्या ३१                       प्रका�शत �म�तः२०७७/९/१५ 

भाग २ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को ज. ले आधारभूत तथा माध्य�मक �श�ा 
सम्बिन्ध स्थानीय तहलाइर् �दएको अ�धकार प्रयोग गर� नगर �ेत्रमा �रक्त हुने बाल�वकास सहयोगी 
कायार्कतार् �नयुिक्त गनर् �सद्�धचरण नगर कायर्पा�लकाबाट स्वीकृत देहाय बमोिजमको कायर्�व�ध 
सवर्साधारणको जानकार�को ला�ग प्रकाशन ग�रएको छ । 

स्वीकृत �म�तः २०७७/९/८                                 प्रमाणीकरण �म�तः२०७७/९/१३ 

प्रस्तावनाः 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) १ र �सद्�धचरण नगरपा�लकाको �श�ा ऐन, २०७५ 
को दफा ३९ को उपदफा १ समेतमा भएको ब्यवस्था बमोिजम  प्रारिम्भक बाल�वकास सहजकतार्को �रक्त 
दरवन्द�मा करार �नयुिक्तका ला�ग �सफा�रस गनर् �सद्�धचरण नगर कायर्पा�लकाले बाल�वकास केन्द्रका 
सहयोगी कायर्कतार् �नयुिक्त सम्बन्धी कायर्�व�ध-२०७७ स्वीकृत गर� जार�  गरेको छ । 

प�रच्छेद-१ 

प्रारिम्भक 

१. सं��प्त नाम र प्रारम्भः 
क)  यो कायर्�व�धको नाम "बाल�वकास केन्द्रका सहयोगी कायर्कतार् �नयुिक्त सम्बन्धी कायर्�व�ध-

२०७७" रहनेछ । 

ख) यो कायर्�व�ध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. प�रभाषाः �वषय वा प्रसंगले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा, 
क) "ऐन" भन्नाले �सद्�धचरण नगरपा�लकाको �श�ा ऐन, २०७५ सम्झनु पछर् । 

ख) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार �श�ा �व�ान तथा प्र�व�ध मन्त्रालय सम्झनु पछर् । 

ग) "आयोग" भन्नाले �श�क सेवा आयोगलाई सम्झनु पछर् । 

घ) "प्रमुख" भन्नाले �सद्�धचरण नगरपा�लकाको नगर प्रमुखलाई सम्झनुपछर् । 

ङ) "प्रमुख प्रशासक�य अ�धकृत" भन्नाले �सद्�धचरण नगरपा�लकाको प्रमुख प्रशासक�य 
अ�धकृतलाई सम्झनु पछर् । 

च) "शाखा "भन्नाले यस नगरपा�लकाको �श�ा, यूवा तथा खेलकुद शाखालाई सम्झनु पछर् । 



छ) "�श�ा अ�धकृत" भन्नाले यस नगरपा�लकाको �श�ा शाखा हेन� अ�धकृतलाई सम्झनु पछर् । 

ज) "�वद्यालय व्यवस्थापन स�म�त" भन्नाले नगरपा�लकाको �श�ा ऐनको दफा २१ बमोिजम  
गठन भएको  स�म�त सम्झनु पछर् । 

झ) "बाल �वकास केन्द्र सहयोगी कायर्कतार्" भन्नाले बाल �वकास केन्द्र सञ्चालनको लागी 
�नयुक्त व्यिक्त सम्झनु पछर् । 

ञ) "स�म�त"  स�म�त भन्नाले  �नयम १३ बमोिजम ग�ठत स�म�त सम्झनु पन�छ । 

ट) "नगरपा�लका" भन्नाले �सद्�धचरण नगरपा�लका ओखलढुङ्गा भन्ने सम्झनु पन�छ । 

ठ) कायर्�व�ध भन्नाले नगरपा�लकाको करारमा �श�क तथा �वद्यालय कमर्चार� �नयुिक्त 
सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७७ सम्झनु पदर्छ । 

प�रच्छेद-२ 

बाल�वकास केन्द्रको सहयोगी कायर्कतार् �नयुिक्त सम्बन्धी ब्यवस्था 
३. �रक्त रहेको सहयोगी  कायर्कतार्को पदमा व्यवस्थापन स�म�तले �श�क छनौट स�म�तको �सफा�रसमा  

बढ�मा एक श�ै�क सत्रको ला�ग योग्यता पुगेको कुनै व्यिक्तलाई करारमा �नयुिक्त गनर् सक्नेछ । 

४. करारमा बाल�वकास सहयोगी कायर्कतार् �नयुिक्तका ला�ग दरखास्त आव्हानको सूचना प्रका�शत 
गनुर्अ�घ �श�ा शाखावाट दरबन्द� �रक्त रहेको व्यहोरा प्रमा�णत गराएर  मात्र प्र�क्रया वमोिजम 
करारमा �नयुिक्त गनुर्  पन�छ । 

५. सहयोगी कायर्कतार्को पदपुत� गनर्को ला�ग आबश्यक �ववरण खलुाइ ७ देखी १५ �दनको सावर्ज�नक 
सुचना सम्भाव्य सबै माध्यमवाट प्रकाशन गनुर्का साथै वडा कायार्लय, नगरपा�लका र सम्बिन्धत 
�वद्यालयको सुचना पाट�मा समेत टाँस गनुर्पन�छ । 

६. सहयोगी कायर्कतार्को  पदमा �नयुक्त हुन �नवेदन �दने उम्मेदवारले आफ्नो श�ै�क योग्यता, नेपाल� 
नाग�रकताको प्रमाणपत्र र �नरो�गताको प्रमाणपत्रको छायाँप्र�त �नवेदन साथ पेश गनुर्पन�छ । 

७. पदपू�त र् स�म�तको �सफा�रसमा सम्बिन्धत �वद्यालयले सहयोगी कायर्कतार् �नयुक्त गरेको जानकार� 
�श�ा शाखालाई गराउनु पन�छ र �श�ा शाखाले सोको अ�भलेख राखेको प्रमाण �वद्यालयलाई �दनु 
पन�छ । 

८. यो कायर्�व�ध बमोिजमको प्र�क्रया नपुयार्ई सहयोगी कायर्कतार् �नयुिक्त गरेमा त्यस्तो �नयुिक्त बदर 
गर� सम्विन्धत प्रधानाध्यापकलाई कारवाह� ग�रनेछ । 

प�रच्छेद-३ 

बाल�वकास केन्द्रको सहयोगी कायर्कतार्/सहजकतार्को ला�ग आवश्यक न्युनतम योग्यता 
९. बाल�वकास केन्द्रको सहयोगी कायर्कतार्/सहजकतार्को ला�ग आवश्यक न्युनतम योग्यता देहाय बमोिजम 

हुनेछः 
क) किम्तमा S.L.C./S.E.E. उ��णर् भएको, 
ख) स्थानीय तथा सम्बिन्धत ठाँउको भाषा बोल्न सक्ने, 
ग) �ववा�हत म�हलालाइ �वषेश प्राथ�मकता  �दने, 
घ) २१ वषर् पुरा भइ ३५ बषर् ननाघेको, 
ङ) ९० घण्टाको आधारभूत व्यवहा�रक ता�लम �लएको व्यिक्तलाइ �वषेश प्राथ�मकता �दइने । 

 
 
 



 

प�रच्छेद-४ 

�श�क तथा कमर्चार� छनौट प्र�क्रया 
१०. सामुदा�यक �वद्यालयमा �रक्त बाल �वकास केन्द्र सहयोगी कायर्कतार्को �नयुिक्तका ला�ग �वद्यालय 

व्यवस्थापन स�म�तमा �सफा�रस गन� कायर् नगरपा�लकाको करारमा �श�क तथा कमर्चार� �नयुिक्त 
सम्बिन्ध कायर्�व�ध,२०७७ को दफा १३ बमोिजमको स�म�तले गन�छ । 

११. �श�क छनौटको पर��ा सम्बिन्ध कामको ला�ग आवश्यक कमर्चार� �श�ा शाखाले व्यवस्थापन 
गनुर्पन�छ । 

१२. �श�क तथा कमर्चार� छनौट स�म�तको स�चवालय नगरपा�लकाको कायार्लयमा रहनेछ । 
 

प�रच्छेद-५ 

�वषय �व� सम्बिन्ध व्यवस्था 
१३. �वषय �व�ः प्राथ�मक तहको �वषय �व�को सूचीमा रहेको स्थायी �श�कलाइ बाल �वकास केन्द्र 

सहयोगी कायर्कतार्को छनौट पर��ाको �वषय �व�को रुपमा छनौट ग�रनेछ । 
 

प�रच्छेद-६ 

पा�रश्र�मक सम्विन्ध व्यवस्थाः 
१४. पर��ा सञ्चालनको आ�थर्क कारोवारको लेखा तथा लेखा प�र�ण प्रच�लत कानुन अनुसार रा�खनेछ । 

१५. पर��ा सञ्चालन सँग सम्बिन्धत खचर् देहाय अनुसार हुनेछः 
क) छनौट स�म�तको पदा�धकार�हरुको भ�ा प्र�त छनौट पर��ा रु.२००० 

ख) छनौट स�म�तको कायर् सम्पादनमा ख�टने कमर्चार�हरुको भ�ा प्र�त छनौट पर��ा रु.१५०० 

ग) कायार्लय सहयोगी एकजना रु. १००० 

घ) स�म�तका पदा�धकार�हरुलाइ खाजा तथा मसलन्द खचर् एकमुष्ट रु. ३००० 

ङ) छनौट स�म�तको पदा�धकार�हरुको भ�ा नगरपा�लकाबाट र अन्य खचर् सम्बिन्धत �वद्यालयले 
ब्यहोन�छ । 

प�रच्छेद-७ 

�व�वध 

१६. आचारसं�हताः 
क) प्रश्नपत्र �नमार्ण तथा उ�रपुिस्तका प�र�णमा संलग्न हुने पदा�धकार�हरुले उक्त पर��ा 

सञ्चालन अव�ध भर पर��ा हलमा प्रवेश गनर् पाउने छैनन । 

ख) पर��ाथ�हरुले पर��ा अव�धभर मोबाईल फोन स्वीच अफ गनुर् पन�छ र तो�कएको स्थानमा 
पर��ाको प्रश्नपत्र �नमार्ण दे�ख प�र�ाको न�तजा सावर्ज�नक नहुन्जेल सम्म छनौट स�म�तमा 
रहेका व्यिक्तहरुले मोबाईल फोन स्वीच अफ गनुर् पन�छ तर व्यवस्थापनमा सलंग्न 
कमर्चार�हरुले आवश्यकता अनुसार मोबाईल फोन प्रयोग गनर् सक्नेछन । 

ग) पर��ा केन्द्र�भत्र प्रवेश ग�रसकेप�छ पर��ामा संलग्न व्यिक्तहरुले पर��ाथ�हरुसंग र अन्य 
असम्बिन्धत व्यिक्तहरुसंग भेटघाट र सम्पकर्  गनर् पाउने छैनन ्। 

घ) पर��ा मयार्�दत, संय�मत र �नष्प� रुपमा सञ्चालन गन� गराउने मुख्य िजम्मेवार� छनौट 
स�म�तको हुनेछ । 



ङ) पर��ामा आवश्यक स्टेशनर� सामानको व्यवस्था सम्विन्धत �वद्यालयले गनुर्पन�छ । 

च) पर��ामा संलग्न �व� तथा सदस्यहरुबाट अ�नय�मत कायर् भएको प्रमा�णत भएमा त्यस्तो 
कायर् गन� गराउने �व� तथा स�म�तका सदस्यलाई �व� सूची तथा स�म�तबाट हटाई सो 
कायर्मा संलग्न अन्यलाइर् समेत �नयमानुसार नगर कायर्पा�लकाले कारवाह� गन�छ । साथै 
अ�नय�मत कायर् भएको प्रमा�णत भएमा उक्त पर��ा रद्द हुनेछ र पुनः पर��ाको प्र�क्रया 
अगा�ड बढाउनु पन�छ । 

१७. पर��ाको पाठ्यक्रमः बाल �वकास केन्द्रको सहयोगी कायर्कतार्को ला�ग �लइने पर��ाको पाठ्यक्रम 
अनुसूची-१ वमोिजम हुनेछ । 

१८. वैकिल्पक उम्मेदवारले �नयुिक्त पाउनेः �श�क तथा कमर्चार� छनौट स�म�तले छनौट गरेको व्यिक्त 
�सफा�रस भएको �म�तले सात �दन �भत्र �नयुिक्त पत्र �लई �वद्यालयमा हािजर हुन नआएमा वा 
�नयुिक्त �लएको छ म�हना �भत्रमा कुनै कारण �नजले रािजनामा �दएमा �वद्यालय व्यवस्थापन 
स�म�तले वैकिल्पक सूचीको १ नं. को  उम्मेदवारलाई �नयुिक्त गन�छ । 

१९. यस कायर्�व�ध बमोिजम हुनेः यस कायर्�व�धमा ले�खएका कुराहरु यसै कायर्�व�ध बमोिजम र अन्य 
व्यवस्था प्रच�लत कानुन बमोिजम हुनेछ । 

 

अनुसूची-१ 
(कायर्�व�धको दफा १७ सँग सम्बिन्धत) 

सामान्य पर��ाः पूणार्ङंक -४०     �वषयगत पर��ाः पूणार्ङंक -६० 

�वषय�ेत्र पूणार्ङंक उ�ीणार्ङंक प्रश्न 

संख्या 

अंकभार पर��ा प्रणाल� समय 

सामान्य 

पर��ा 

४० २० २० २०*२ वस्तुगत/ 

वहुवैकिल्पक 

४५ 

�मनेट 

�वषयगत 

पर��ा 

६० २४ ८ ४*१०=४० 

४*५=२० 

�वषयगत 

�वश्लेषणात्मक 

२:४५ 

�मनेट 
 

सामान्य  पर��ाको पाठ्यक्रमको �वषय�ेत्र र अंकभार 

क्र.सं. �वषय�ेत्र पर��ा 

 

अंकभार प्रश्न 

 

समय 

१. �श�ाको प�रचय  

 

 

बस्तुगत/ 

२ १  

 

 

 

२. �श�ा मनो�व�ान ६ ३ 
३. �सकाइ र उत्पे्ररणा ४ २ 
४. श�ै�णक योजना र �श�ण �व�ध  ६ ३ 
५. �वद्याथ� मुल्याङ्कन २ १ 
६. श�ै�क व्यवस्थापन र श�ै�णक संगठन ६ ३ 



७. �श�कको पेशागत �वकास  र श�ै�क 

अनुसन्धान 

बहुबैकिल्पक ४ २ ४५ �मनेट 

८. सूचना तथा सञ्चार प्र�व�ध २ १ 

९. सं�वधान, �श�ा सम्बन्धी  ऐन तथा 

�नयमावल�हरु 

८ ४ 

जम्मा ४० २० 
 

�वषयगत पर��ाको पाठ्यक्रमको �वषय�ेत्र र अंकभार 

क्र.सं. �वषय�ेत्र पर��ा प्रणाल� अंकभार प्रश्न संख्या समय 

१. �श�ाको प�रचय  
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सामान्य तथा �वषयगत पर��ाको पाठ्यक्रम 

१. �श�ाको प�रचय 

a. �श�ाको अथर्, प�रभाषा, स्वरुप, उदेश्यहरु र कायर्हरु 

२. �श�ा मनो�व�ान 

a. �श�ा मनो�व�ानको अथर्, अवधारणा, आवश्यकता र महत्व 

b. मानव �वकासः वदृ्�ध र �वकासको अवधारणा, चरण र �वशषेताहरु 

c. पूवर् वाल्यावस्थाः �वशषेता, प�रवतर्न र रु�चहरु 

३. �सकाइ र उत्पे्ररणा 

a. �सकाइः अथर्, स्वरुप र प्रभाव पान� तत्वहरु 

b. उत्पे्ररणाः अवधारणा, आवश्यकता र �वद्याथ�मा उत्पे्ररणा जगाउने उपायहरु 

४. श�ै�णक योजना र �श�ण �व�ध 



a. श�ै�णक योजनाः अथर् र आवश्यकता, वा�षर्क कायर्योजना, वा�षर्क श�ै�णक योजना, एकाइ 

योजना र दै�नक पाठयोजना 

b. �श�ण �व�धः �श�क केिन्द्रत �व�ध, �वद्याथ� केिन्द्रत �व�ध र अन्तर�क्रयात्मक �व�ध 

५. �वद्याथ� मुल्याङ्कन 

a. �नरन्तर �वद्याथ� मुल्याङ्कनः अथर्, आवश्यकता र प्रयोग 

६. श�ै�क व्यवस्थापन र श�ै�णक संगठन 

a. क�ाकोठा व्यवस्थापनः अवधारणा, आवश्यकता र महत्व 

b. श�ै�णक संगठनः क�ा �श�ण, वहुक�ा �श�ण, �वषय �श�ण र �मश्रीत �श�ण 

७. �श�कको पेशागत �वकास  र श�ै�क अनुसन्धान 

a. असल �श�कका गुणहरु 

b. कायर्मुलक अनुसन्धानः उदेश्य र प्रयोग 

८. सूचना तथा सञ्चार प्र�व�ध 

a. �श�ण �सकाइमा सुचना तथा सञ्चार प्र�व�धको प्रयोग 

९. सं�वधान, �श�ा सम्बन्धी  ऐन तथा �नयमावल�हरु 

a. नेपालको सं�वधानमा �श�ा सम्वन्धी व्यबस्था 

b. �श�ा ऐन, २०२८ तथा �श�ा �नयमावल�, २०५९ मा प्रारिम्भक वाल�वकास केन्द्र सम्बन्धी 

व्यवस्था 

c. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको �श�ा सम्बन्धी अ�धकारहरु 

 


