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बालविकास सहजकर्ाा छनोट सम्िन्धी कार्ाविवध, २०७७ 

प्रस्तावनााः 

गोदावरी नगरपालिका अन्तरगतका वािववकास सहजकतााहरुको छनोट तथा लनयकु्ति 
प्रवियािाई प्रक्तस्तष्पर्धी, लनष्पक्ष, प्रभावकारी र मयााददत बनाउन बान्छनीय भएकोिे गोदाबरी 
नगरपालिकाको नगर कायापालिकाको बैठक वाट अनमुोददत भएको ददनदेक्ति कायाान्वयनमा 
ल्याइनेछ। 

पररच्छेद एक –प्रारक्तभभक 

क) संक्तक्षप्त नाम र प्रारभभाः यस कायाववलर्धको नाम वािववकास सहजकताा छनोट सभवन्र्धी 
कायाववलर्ध २०७७ रहेको छ। 
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ि) यो कायाववलर्ध नगरकायापालिकाको बैठकिे अनमुोदन गरेको ददनदेक्ति प्रारभभ हुनेछ। 

२ पररभाषााः ववषय वा प्रसंगिे अको अथा निागेमा यस कायाववलर्धमााः 

क) ऐन भन्नािे क्तिक्षा ऐन २०२८(संसोर्धन सवहत सभझन ुपदाछ)। 

ि) लनयमाविी भन्नािे क्तिक्षा लनयमाविी २०५९(संसोर्धन सवहत सभझन ुपदाछ)।   

ग) अध्यक्ष भन्नािे वािववकास सहजकताा  छनोट सलमलतको अध्यक्ष समझन ु पदाछ। 
उि िब्दिे सभवक्तन्र्धत वािववकास वा मातृ ववद्याियको वव ब्य स अध्यक्ष वा वव ब्य 
स िे अध्यक्षता ग्रहण गना तोकेको ब्यक्तििाई सभझन ुपदाछ। 

घ) वविेषज्ञ भन्नािे वािववकास सहजकताा छनोटका िालग वविेषज्ञको रुपमा गोदावरी 
नगरपालिका क्तिक्षा,यवुा तथा िेिकुद िािा वा क्तिक्षा ववकास तथा समन्वय इकाइिे 
प्रकाक्तित गरेको ववज्ञ सूची अनसुारको व्यक्तििाई सभझन ुपदाछ। 

ङ) सदस्य भन्नािे वािववकास सहजकताा छनोट सलमलतको सदस्य सभझन ुपदाछ। 

च) सदस्य सक्तचव भन्नािे वािववकास सहजकताा छनोट सलमलतको सदस्य सक्तचव सभझन ु
पदाछ। उि िब्दिे सभवक्तन्र्धत वािववकासको मातृ ववद्याियको प्रध्यानाध्यापक िाई 
जनाउनेछ। 

पररच्छेद दईु 

अनमुलत, ववज्ञापन र दरिास्त संकिन 

 

३ अनमुलत प्राप्त भएको हनुपुननाः ववद्याियको ररि वािववकास अनदुान कोटामा 
वािववकास सहजकताा भनाा गनाका िालग गोदावरी नगरपालिका क्तिक्षा, यवुा तथा 
िेिकुद िािा वाट अनमुलत प्राप्त भएको हुनपुननछ। 

४ ववज्ञापन भएको हनुपुननाः 
क- गोदावरी नगरपालिका कैिािीको क्तिक्षा, यवुा तथा िेिकुद िािा बाट 

वािववकास सहजकताा भनाा गनाका िालग प्राप्त भएको अनमुलतका आर्धारमा मात ृ
ववद्याियको वव ब्य स को लनणाय अनसुार कक्तभतमा सात ददनको ववज्ञापन प्रकािन 
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गरेको हुनपुननछ। कदाक्तचत उि समयसीमा सभम कुनै पलन दरिास्त नपरेमा सात 
ददन पनुाः थप गना सवकनेछ। 

ि- बुुँदा ४ (क) अनसुार प्रकािन भएको ववज्ञापन ववद्यािय र नगरपालिकाको सूचना 
पाटीमा टाुँस गनाका िालग स्थानीय पत्र पलत्रकामा प्रकािन गनुापननछ। 

ग-  बुुँदा ४ (क) अनसुार भएको ववज्ञापनमा उभमेदवारहरुिे लनभन अनसुारका 
कागजातहरु लनवेदनका साथ पेि गनुापननछ। 

अ- नयाुँ ववज्ञापन/ ररि पररपलुता गराउुँदा उभमेदवार मवहिा हुनपुननछ। 

आ- मान्यता प्राप्त क्तिक्षण संस्था बाट माध्यलमक क्तिक्षा परीक्षामा कक्तभतमा डी प्िस 
वा सो सरहको योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिपी र नेपािी नागररकताको 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी सवहतको हस्तलिक्तित लनवेदन पेि गनुापननछ। 

५ दरिास्त संकिन भएको हनुपुननाः 

बुुँदा ४ अनसुार प्रकािन भएको ववज्ञापन अनसुार वािववकास सहजकताा छनौट 
गनाका िालग ववद्याियमा दरिास्त संकिन गनन ब्यवस्था भएको हुनपुनन छ। 

पररच्छेद  तीन 

परीक्षा सलमलत सभवन्र्धी ब्यवस्था 

६ परीक्षा सलमलत सदस्याः 

क- वािववकास सहजकताा छनौट परीक्षा सलमलत वव ब्य स का अध्यक्षको 
संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय परीक्षा सलमलत रहनछे। 

ि- गोदावरी नगरपालिका क्तिक्षा, यवुा तथा िेिकुद िािािे पठाएको एक जना 
प्रलतलनलर्ध सदस्य रहनेछ। 

ग- गोदावरी नगरपालिका क्तिक्षा, यवुा तथा िेिकुद िािा वा क्तिक्षा ववकास तथा 
समन्वय इकाइ कैिािीिे प्रकाक्तित गरेको ववज्ञसूची मध्ये बाट दईु जना सदस्य 
वविेषज्ञको रुपमा छनौट गनुापनन छ। 
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घ- मातृ ववद्याियको प्रध्यानाध्यापक सदस्य सक्तचव रहनेछ। 

 

पररच्छेद  चार 

     ७ दरिास्त छानववन गरी स्वीकृत / अस्वीकृतका िालग पेि गनुापननाः 

ववद्याियद्वारा प्रकाक्तित ववज्ञापनका िालग बुुँदा ५ अनसुार संकिन भएका 
दरिास्तहरु उपर सदस्य सक्तचविे देहायका कुराहरुको आर्धारमा छानववन गरी 
स्वीकृत गनुा पनन भए स्वीकृत र अस्वीकृत गनुापनन भए अस्वीकृत गनुापनन कारणहरु 
सवहत परीक्षा सलमलतको बैठक समक्ष पेि गनुा पननछ। 

क- उभमेदबारिे दरिास्त फाराम वा लनवेदनमा नाम, थर, ठेगाना र सही छाप 
िुिाएको छ छैन। 

ि- ववद्याियद्वारा गररएको ववज्ञापनमा उल्िेक्तित भए बमोक्तजम दरिास्त दस्तरु र 
आवस्यककागजातहरु दरिास्त साथ संिग्न छ छैन । 

ग- दरिास्त पेि गरेको पदको िालग आवस्यक पनन न्यनुतम िैक्तक्षक योग्यता र 
तालिम पगुे नपगुेको। 

घ- आवस्यक न्यनुतम िैक्तक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र को प्रलतलिपी दरिास्त साथ 
संिग्न छ छेन। 

८ उभमेदवारको दरिास्त स्वीकृत वा अस्वीकृत गररनेाः 

क- बुुँदा ७ अनसुार स्वीकृत वा अस्वीकृत का िालग पेि गरेका दरिास्त फाराम 
हरुिाई सलमलतको बैठक वाट स्वीकृत गनुा पनन भए स्वीकृत र अस्वीकृत 
गनुापनन भए अस्वीकृत गनुा पनन छ। 

ि- बुुँदा ८ (क) अनसुार दरिास्त स्वीकृत भएका उभमेदवारहरुको दरिास्त 
फाराममा संिग्न कागजातहरु  र दरिास्त दस्तरु कुनै पलन अवस्थामा वफताा 
गररने छैन। 
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ग-  मालथ ८ (क) को सूचनामा नाम समावेि नभएका उभमेदवारको दरिास्त 
अस्वीकृत भएको मालननेछ। दरिास्त अस्वीकृत भएका उभमेदवारिे कुनै पलन 
परीक्षामा सहभागी हनु पाउने छैनन्। 

घ- दरिास्त अस्वीकृत भएका उभमेदवारको दरिास्त साथ पेि गरेका 
कागजातहरु वफताा गररने छैन तर दरिास्त िलु्क भने वफताा गना सवकनेछ। 

९ दरिास्त रद्द गना सवकनेाः सदस्य सक्तचविे प्रकािन गरेको क्तस्वकृत नामाविीमा 
उल्िेक्तित उभमेदवारहरुिे दताा गराएको दरिास्त फाराम र संिग्न गरेका 
कागजातहरुमा भएको दस्तित, ल्याप्चे, छाप उभमेदवार आफैिे नगरी कृत े
गरेको उजरुी परी वािववकास सहजकताा छनौट सलमलतिे सभवक्तन्र्धत 
उभमेदवारिाई तत्काि दरिास्त ल्याप्चे िगाउन िगाई दरिास्त फाराममा 
भएको दरिास्त र ल्याप्चे छाप संग लभडाउुँदा मेि निाएमा वािववकास 
सहजकताा छनौट सलमलतको बैठक बाट लनणाय गरी त्यस्ता उभमेदवारको दरिास्त 
वािववकास सहजकताा छनौट सलमलतिे रद्द गना सक्नेछ। 

बुुँदा नं ९  अनसुार दरिास्त रद्द गररएका उभमेदवारिे लिक्तित र अन्तरवाताा 
परीक्षा ददई सकेको भएतापलन लनजिे दरिास्त दताा नगरेको सरह मानी लनजको 
नामाविी छनौट प्रवियावाट हटाइनेछ। 

पररच्छेद  पाुँच 

पाठ्यिम, प्रश्नपत्र लनमााण र उत्तरपकु्तस्तका परीक्षण सभवन्र्धी व्यवस्था 

१० लिक्तित परीक्षाको पाठ्यिमाः ववद्याियद्वारा प्रकाक्तित ववज्ञापन अनसुारको 
वािववकास सहजकतााको ररि कोटामा छनौट गनाकािालग संचािन हुने परीक्षामा 
सहभागी उभमेदवार वीच प्रलतस्पर्धाा गराउनकािालग लनभन अनसुारको लिक्तित 
परीक्षाको पाठ्यिमिाई प्रयोग गररनेछ। 
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११ लिक्तित परीक्षाको पणुा ाङ्काः 

क- लिक्तित परीक्षाको पणुााङ्क १०० हुनेछ। 

ि- १०० पणुााङ्कको लिक्तित परीक्षािाई ४० पणुााङ्कको वस्तगुत र ६० पणुााङ्कको 
ववषयगत गरी दईु भागमा बालडनेछ। 

ग-वस्तगुत प्रश्नहरुको अंकभार १ अंक का दरिे हुनेछ जनु वहवुैकक्तल्पक 
प्रश्नहरु हुनेछन। 

ग- ववषयगत प्रश्नहरु सभवक्तन्र्धत ववषयसंग मेििाने र आर्धुलनक िैक्षक्तणक प्रववलर्ध 
तथा िोज संग सभवक्तन्र्धत प्रश्नहरु गरी दईु भागमा ववभाजन गरी सोलर्धनछे। 

घ- ववषय संग सभवक्तन्र्धत प्रश्नहरुिाई समूह (अ) मा ५/५ अंक भारका ८ वटा 
छोटो उत्तर आउने र (आ) मा १० अंक भरका २ वटा िामो उत्तर आउन े
प्रश्नहरु सोलर्धनेछन्। 

१२ प्रश्नपत्र लनमााण र उत्तर पकु्तस्तका परीक्षण गनन क्तजभमेवारीाः 

क- प्रश्नपत्र लनमााण र उत्तर पकु्तस्तका परीक्षण गनन क्तजभमेवारी गोदावरी 
नगरपालिका क्तिक्षा,यवुा तथा िेिकुद िािा वा क्तिक्षा ववकास तथा समन्वय 
इकाइ कैिािी िे प्रकाक्तित गरेको नामाविी मध्ये वव ब्य स वाट मनोलनत 
वविेषज्ञहरुको हुनेछ। 

ि- प्रश्नपत्र लनमााणको कामाः मालथ (क) अनसुारका वविेषज्ञ  हरुिे तयार गरेका 
प्रश्न बैङ्क वाट वा तोवकएको ववज्ञिे तोवकएको समयमा लनमााण गनुापननछ। 

ग- मालथ (ि) अनसुार अक्तन्तम लनमााण गररएका प्रश्नहरु कभप्यटुर वप्रन्ट कपी वा 
हस्तलिक्तित कपी बाहेक अन्य िेस्रा तत्काि नष्ट गनुापननछ। लतनको 
प्रलतलिपी कसैिे पलन राख्न पाउने छैन। 

घ- प्रश्नपत्र लनमााण गनन व्यक्तिहरुिे परीक्षा संचािन भएको ३० लमनेट पलछ 
गोप्य रुपमा वस्तगुत प्रश्नहरुको सही उत्तरकुक्तिका र ववषयगत प्रश्नहरुको 
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बदुागत उत्तरकुक्तिका तयार पारी परीक्षाको समालप्त िगतै्त परीक्षणका िालग 
सलमलत माफा त पररक्षण कतााहरुिाई उपिव्र्ध गराउन ुपननछ। 

ङ- लिक्तित परीक्षा को समालप्त िगतै्त उत्तर पकु्तस्तकामा कोड(संकेत नं)रािी 
पररक्षणका िालग वविेषज्ञहरुिाई उपिब्र्ध गराइनेछ। 

च- उत्तर पकु्तस्तका पररक्षण सवकए पश्चात पररक्षण गनन ववज्ञिे उभमेदवारहरुिे 
प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क उल्िेि गरी सलमलतिे तोकेको अन्य पदालर्धकारीिाई 
उपिब्र्ध गराउन ुपननछ।  

पररच्छेद छ 

लिक्तित परीक्षाको संचािनाः 

   १३ परीक्षाको संचािनाः 

क- ववद्याियिे सूचना प्रकािन गरी जानकारी गराएको लमलत, स्थान र समयमा 
लिक्तित परीक्षा संचािन गररनेछ। 

ि- वस्तगुत प्रश्नहरुको समय ४५ लमनेट र ववषयगत प्रश्नको २ घण्टा १५ 
लमनेट गरी जभमा समय  ३ घण्टा हुनेछ। 

ग- लिक्तित परीक्षामा अध्यक्षिे केन्राध्यक्षको रुपमा काम गननछन भने प्र अ िे 
लनरीक्षकको रुपमा काम गननछन्। 

घ- उभमेदवारहरु परीक्षा सरुु हुनभुन्दा १५ लमनेट अगालड परीक्षा हि लभत्र प्रवेि 
गररसक्न ुपननछ। परीक्षा सरुु भएको ४० लमनेट पलछ परीक्षा हि लभत्र प्रवेि 
गना ददइने छैन। 

ङ- परीक्षा संचािन भएको १ घण्टा पछालड मात्र परीक्षाथीिे हि छाडी वावहर 
जाने अनमुलत पाउन सक्ने छ। 
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१४ परीक्षामा अलनयलमत काम गनन उपर कावााहीाः 

क- परीक्षाथी उभमेदवारिे परीक्षा भवनमा कुनै अमयााददत काम वा अलनयलमतता 
गरे गराइएको पाइएमा केन्राध्यक्षिे त्यस्तो उभमेदवारिाई तत्काि परीक्षा 
भवनवाट लनष्कािन गना सक्नेछ। 

पररच्छेद सात 

१५ लिक्तित परीक्षाको नलतजा प्रकािनाः 

क- प्राप्ताङ्क सवहत प्राप्त भएको उत्तरपकु्तस्तका हरुमा उल्िेक्तित कोड नं. र आफू 
साथ भएको कोड नं. को अर्धाकट्टीहरु लभडाई प्रत्येक उभमेदवारको  प्राप्ताङ्क 
चढाउन ु पननछ र यसरी तयार पारेको लडकोड फाराममा उल्िेक्तित प्राप्ताङ्क 
अध्यक्ष वाट प्रमाक्तणत गराउन ुपननछ। 

ि- न्यनुतम उतीङाङ्क सवहत सबै भन्दा वढी अंक प्राप्त गनन ३ जनाको नाम 
वणाानिुम अनसुार उल्िेि गरी अन्तरबातााका िालग  सूचना प्रकािन गनन 
अन्तरबाताा सञ्चािनहनुे  लमलत, समय र स्थान तोकी सदस्य सक्तचविे सचुना 
तयार गरी आफैिे वा अध्यक्ष द्वारा दस्तितगरी परीक्षा केन्रको सूचनापाटीमा 
सूचना टाुँस गनुापननछ। 

ग- उत्तरपकु्तस्तकामा उल्िेक्तित प्राप्ताङ्क (वस्तगुत र ववषयगत दबैु गरी ४० अंक) 
प्राप्त नगरेको पाइएमा पनुाः रीतपबुा ववज्ञापन प्रकािन गनाको िालग वव ब्य स 
िाई लसफाररस गनुापननछ। 

पररच्छेद आठ 

१६ अन्तरवाताा सभवन्र्धी व्यबस्था 

क- लिक्तित परीक्षामा सफि भएका उभमेदवारहरुको अन्तरवाताा संचािन 
गनाकािालग परीक्षा सलमलतका सदस्य मध्ये कक्तभतमा ३ जना र अलर्धकतम ५ 
जना सदस्य रहनेछन्। 
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ि- अन्तरवातााको कुि पणुााङ्क १० अंक हुनेछ। 

पररच्छेद नौ 

अक्तन्तम नलतजा प्रकािन तथा लसफाररस सभवन्र्धी ब्यवस्थााः 

क- योग्यतािम सूची तयार गननाः 
ि- उभमेदवारिे प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको कुि जभमा गरी योग्यता िमको सचुी 

तयार गनन। 

ग- अन्तरवाताा को अंक प्रदान गदाा िैक्तक्षक योग्यता वाफत सेवा प्रवेिका िालग 
तोवकएको िैक्तक्षक योग्यताको प्रथम शे्रणी/ वा बी प्िसभन्दा मालथ भएको भए 
३ अंक, ददक्तत्तय शे्रणी वा सी भन्दा मालथ भए २ अंक र तृतीय शे्रणी वा डी 
प्िस भन्दा मालथ भए १ अंकका दरिे वढीमा ३ अंक 

१७ सफि उभमेदवारको नामाविी प्रकािनाः 

क- लिक्तित परीक्षा, अन्तरवाताा र योग्यता वाफतको प्राप्ताङ्क जोडी सबैभन्दा 
बढी अंक प्राप्त गनन १ जना उभमेदवारिाई सफि उभमेदवार र सो भन्दा 
पलछल्िो अंक प्राप्त  गनन उभमेदवारिाई बैकक्तल्पक उभमेदवारको रुपमा 
उल्िेि गरी लसफाररस सूचना प्रकािन गनुा पननछ। 

ि- मालथ (क) अनसुार लसफाररस सूचना तयार गदाा उभमेदवारहरुिे प्राप्त 
गरेको प्राप्ताङ्क गोप्य राख्न ुपननछ। 

आवस्यक कागजातहरु 

१ करार वािववकास सहजकताा छनौट सलमलतको  लसफाररस पत्र र 
लसफाररस सभवन्र्धी लनणायको प्रलतलिपी १ प्रलत 

२ करार वािववकास सहजकताा लनयकु्ति गनन वव ब्य स को लनणायको 
प्रलतलिपी १ प्रलत 

३ सफि उभमेदवारको नेपािी नागररकताको प्रलतलिपी १ प्रलत 
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४ सफि उभमेदवारको न्यनुतम िैक्तक्षक योग्यता र तालिम सभवक्तन्र्ध 
प्रमाण पत्रका प्रलतलिपी १ प्रलत  

५ लनयकु्ति अलभिेक्तिकरणका िालग ववद्याियिे गोदावरी नगरपालिका 
कैिािी िाई िेिेको पत्र 

 

पररच्छेद दि 

 

१७ कागजात गोप्य राख्नपुननाः वािववकास सहजकताा छनौटकािालग गोदावरी 
नगरपालिकाको अनमुलत पत्रको प्रलतलिपी, ववज्ञापन को प्रलतलिपी, ववज्ञापन संग 
सभवक्तन्र्धत ववषय, ववद्याियिे प्रकािन गरेका सचुनाहरु, लिक्तित परीक्षाको 
प्रश्नपत्र पररक्षण गररएका उत्तरपकु्तस्तका,  कोड नं अर्धाकट्टी, अन्तरबाताा परीक्षा 
संग सभवक्तन्र्धत कागजातहरु एक प्रलत नत्थी गरी परीक्षा भएको लमलतिे ६ 
मवहना सभम गोप्य रुपमा िाममा बन्द गरी राख्न ुपननछ। 

१८  लनदनिन पािना गनुापननाः यस कायाववलर्ध अनसुार संचािन गदाा सलमलतका 
पदालर्धकारीहरु बीच मत बाक्तझए गोदावरी नगरपालिकािे राय माग गररएको 
अवस्थामा वा प्रचलित क्तिक्षा संग सभबक्तन्र्धत ऐन लनयमहरु संसोर्धन वा िारेज 
भई करार वािववकास सहजकताा  भनाा प्रवियामा संसोर्धन भई ती ववषयमा 
प्राप्त भएका लनदनिनहरुको करार वािववकास सहजकताा छनौट सलमलतिे 
पािना गनुा पननछ। 

१९ उभमेदवारको हाुँक्तजरी, लिक्तित र अन्तरवाताामा सहभागी भएका 
उभमेदवारहरुको हाक्तजरीको व्यवस्था गनुा पननछ। 

२० बाक्तझएमा गननाः यस कायाववलर्धमा उल्िेि भएका कुराहरु प्रचलित क्तिक्षा ऐन 
तथा लनयमाविी संग वाक्तझएमा ऐन तथा लनयमाविी अनसुार नै हनुेछ। 

२१ परीक्षा र ववज्ञापन रद्द गना सक्नेाः परीक्षा संचािन हुदाका बित परीक्षा  
केन्रमा कुनै प्रकारको गडबडी भएमा कुनै अबरोर्ध िडा भएमा वा परीक्षा 
संचािन हुन नसकेमा सलमलतिे कारण जनाई परीक्षा रद्द गना सक्नेछ। 
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२२ पाररश्रलमक तथा भत्ता सभवन्र्धी व्यवस्थााः  वािववकास सहजकताा छनोट 
सलमलतका अध्यक्ष तथा सदस्य हरुिे सभवक्तन्र्धत वव ब्य स िे तोके अनसुारको 
पाररश्रलमक र भत्ता पाउनेछन्। 

२३ वचाउाः यस कायाववलर्ध अनसुार वािववकास सहजकताा छनौट सलमलतका 
अध्यक्ष, सदस्य र सदस्य सक्तचव तथा छनौट सलमलतिे तोकेको व्यक्तिहरुिे 
सभपन्न गररसकेको काम छानववन वाट कायाववलर्ध अनसुार नै गरेको भएमा 
प्रचलित ऐन तथा लनयमाविी संग वाक्तझएको रहेछ भने पलन लनयम पवुाक 
भएको मालनने छ। 

२४ यस कायाववलर्ध अनसुारका कामकाजहरु गोप्य रुपमा गनन गरी तोवकएका 
व्यक्तिहरुको वववरण कत ैलिक्तित रुपमा उल्िेि गररने छैन। मौक्तिक रुपमा 
समेत सलमलतका पदालर्धकारीहरुिे वावहर अन्यत्र वताउने छैनन। 

 

आज्ञािे 

 

                                                            
नाम M देवराज जोिी 

पद M प्रमिु प्रिासकीय अलर्धकृत 

 


