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करैया, बारा 

 

स्थानीय राजपत्र 
 

खण्डः 5     संखयाः ४   लमल ः 2078/06/25 

 

भागः 1 

 

िोक सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगको कक्षा (संचािन  था व्यवस्थापन)  

सम्बन्धी मापदण्ड, 2078 

 

नेपाि संववधानको धारा २२६  था स्थानीय सरकार ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोशजम करैयामार्इ 
गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभािे बनाएको  ि िेशखए बमोशजमको ऐन सवइ साधारणको जानकारीको िालग प्रकािन 

गररएको छ । 

 

संव  २०७८ सािको ऐन नं. 4 

िोक सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगको कक्षा (संचािन  था व्यवस्थापन)  

सम्बन्धी मापदण्ड, 2078 

 

करैयामार्इ गाउँपालिका 
िोक सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगको कक्षा (संचािन  था व्यवस्थापन) सम्बन्धी 

मापदण्ड, 2078 

 

१. प्रस् ावनाः 

करैयामार्इ गाउँपालिका अन् रग  संचािन हनुे कक्षािार्इ प्रभावकारी र व्यवशस्थ  रुपमा सञ्चािन गने वाञ्छनीय 
भएकोिे गा.पा. िे यो मापदण्ड बनार्इ िाग ुगरेको छ । 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः यस मापदण्डको नाम िोक सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगको कक्षा (सञ्चािन 
 था व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, 2078 रहेको छ । 

२. यो मापदण्ड कायइपालिकाबाट पारर  भएको लमल  देशख प्रारम्भ हनुछे । 

 



२. पररभाषाः (1) ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथइ निागेमा यस कायइववलधमा 

 (क) “गाउँपालिका” भन्नािे करैयामार्इ गाउँपालिका सशम्िन ुपछइ । 

(ख) “शिक्षा िाखा” भन्नािे करैयामार्इ गाउँपालिकाको शिक्षा, खेिकुद  था यवुा ववकास िाखा सशम्िन ुपछइ। 

 (ग) “कायाइिय” भन्नािे गाउँपालिका लभत्रको सम्पणुइ कायाइियहरु सशम्िन ुपछइ । 

(घ) “कक्षा” भन्नािे लनजामल   था नेपाि सेना, नेपाि प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बि नेपाि, अन्य संघीय सरकारी 
सेवा र संगठि  संस्थाको पदमा सेवा प्रवेिको िालग गाउँपालिकाको आलथइक  था प्रिासलनक सहयोगका साथै 
सीप ववकास सम्बन्धी सञ्चालि  सम्पणुइ कक्षािार्इ सशम्िन ुपछइ । 

(ङ) “जनिशि” भन्नािे कक्षा सञ्चािन  था व्यवस्थापन सम्बशन्ध  काममा खवटन ेकमइचारी, प्रशिक्षक  था 
सो काममा खवटने अन्य व्यशि सशम्िन ुपछइ । 

३. कक्षा सञ्चािन  था व्यवस्थापनः 

Covid-19 को हनु सक्ने संक्रमणको अवस्थािार्इ मध्यनजर गरी गा.पा. को सम्बशन्ध  िाखाबाट 
संचािन हनुे कक्षा देहाय बमोशजम सञ्चािन गनुइपने छ । 

क) कक्षा र जनिशि व्यवस्थापन 

१) ६० जना ववधाथीको िालग एक कक्षा कायम गरी संचािन र व्यवस्थापन गनइपने छ। साथै 
थप कक्षा संचािन गनुइपने देशखएमा सोही अनसुार गररनेछ । 

२) सामान्य या कक्षाकोिा पयाइप्त बेन्चडेक्स, हवार्टवोडइ, प्रोजेक्टर, कम््यटुर िगाय  सचुना 
प्रववलधको पहुँच भएको ववद्यािय/ भवन भएको स्थानमा कक्षा सञ्चािन गररने छ । 

३) कक्षा सञ्चािनको िालग १ जना संयोजक, १ जना सह संयोजक १ जना संयोजकिे खटाएको 
प्रल लनलध, १ जना कम््यटुर अपरेटर १ जना समन्वयक ाइ, प्रल  कक्षाको िालग १ जना 
प्रशिक्षक, २ जना सहयोगी र १ जना स्वीपर जनिशि खटार्ने छ । 

४) कक्षा सञ्चािनको िालग जनिशि/प्रशिक्षक अपगु भर्इ कक्षा संचािन गने कठिनार्इ भएमा सो 
को कारण सवह  कायाइिय प्रमखुको स्वीकृल  लिर्इ थप जनिशि पररचािन गरी कक्षा 
सञ्चािन गनइ सवकनेछ । 

५) कक्षा संचािन गनइ चावहने सम्पणुइ सामग्रीहरु फोटोकपी मेलसन, पेपर, पसु् क, माकइ र, 
हवार्टवोडइ, काडइवोडइ, मार्क िगाय  सम्पणुइ प्रिासनीक सामानहरु प्रबन्ध गनुइपने छ । 

६) पररक्षाथीहरुिार्इ 50% अनदुानमा वक ाब, फोटोकपी पेपर उपिब्ध गराउन ुपने छ। 



७) आलथइक अवस्था कमजोर, गररब, जेहेन्दार ववधाथीहरुिार्इ शिक्षा सलमल को लसफाररसमा 
लनःिलु्क रुपमा पाठ्यक्रम उपिब्ध गरार्नेछ । 

८)  ोवकएको समय अवलध लभत्र लनवेदन द ाइ हनु नसके  ापलन र्इच्छुक लनवेदकिार्इ शिक्षा 
सलमल को लनणइय बमोशजम  यारी कक्षामा समावेि गरार्नेछ ।  

ख) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृ िे गनुइपने कामः 
१) कक्षा संचािनमा खवटने जनिशििार्इ यस कायइववलधको पािना गने/गराउने सम्बन्धमा कक्षा 

सञ्चािन पवुइ आवश्यक अलभमशुखकरण गने । 

२) कक्षा संचािनमा खवटने जनिशििार्इ स्वास््य सरुक्षा मापदण्ड अलनवायइ रुपमा पािना गनइ 
मास्क, सेलनटार्इजरको प्रयोग गनइ िगाउने । 

३) ववधाथीहरुिार्इ अलनवायइ रुपमा मास्क िगाउन, सेलनटार्इजरको प्रयोग गनइ िगाउने 
४) १ कक्षाकोिा १ जना प्रशिक्षक र बैकशल्पक प्रशिक्षकको व्यवस्था गने । 

५) जनिशिको अभावमा/अनपुशस्थल मा कक्षा संचािन समे  गने । 

६) कक्षा प्रवेि गनुइ भन्दा अगाडी हा  धनुे र स्यालनटार्जरको प्रयोग र मास्कको प्रयोग गनइ 
िगाउने । 

७) प्रल  हप्ता अनगुमन  था मवहनामा ४ पटक अनगुमन, लनरीक्षण गनुइपने । 

८) प्रल  मवहना उपशस्थल  ववधाथी, अध्ययन गने प्रशिक्षक  था कक्षा संचािनमा भएको खचइको 
वववरण सम्बशन्ध  संयोजक/सह संयोजक संग प्रल वेदन माग गने । 

९) प्रशिक्षाथीहरुको गनुासो यथालसध्र सम्बोधन गनुइपने । 

१०) समय समयमा गेष्ट प्रशिक्षक रुपमा अनभुवी/दक्ष/ववज्ञहरुिार्इ बोिार्इ कक्षा संचािन 
 था व्यवस्थापन गने िगाउने । 

ग) प्रशिक्षक र कक्षा व्यवस्थापनमा खवटने जनिशिको काम 

१) Covid – 19 को ववलभन्न रुपबाट बाँच्न स्वास््य सरुक्षाको मापदण्डको िालग मास्क, 
स्यालनटार्जर आठदको प्रयोग अलनवायइ रुपमा गने । 

२) प्रशिक्षकिे आफुिार्इ सहज हनुे गरी िैशक्षक सामग्रीहरुको प्रयोग गरे पश्चा  उपिब्ध भएका 
सामग्रीहरुको फोटोकपी गरी सम्भव भए सम्म उपिब्ध गराउन ुपने । 

३) प्रशिक्षकहरुिे प्रस्  ु गरेका कायइपत्रको Software/ Hardcopy सरुशक्ष  गरी राख्नपुने। 

४) आफुिे अध्यापन गररसकेको ववषयबस्  ुसमेट्ने गरी Model Question and Answer को परीक्षा 
प्रत्येक िनीवार संचािन गनइ प्रशिक्षकहरुिे प्रश्नपत्र लनमाइण  थ जाँच गररठदन ुपने । 

५) दक्ष जनिशि उत्पादनमा शिक्षा ववकास िाखािार्इ सहयोग गनुइपने । 



घ) पररक्षाथीिे पािना गनुइपने ववषयहरुः 
१) अलनवायइ रुपमा  ोवकएको समयलभत्र स्वास््य सरुक्षाको मापदण्ड प्रयोग गरी उपशस्थ  हनुपुने 

। 

२) कक्षा संचािनमा खवटएका जनिशििे ठदएको लनदेिनको पूणइ पािना गनुइपने । 

३) अनिुासन िगनिीि भर्इ कक्षामा उपशस्थ  हनुपुने । 

४) कक्षामा िै िगडा र गटुबन्दी गनइ पूणइ रुपमा लनषधे गररएको । 

ङ) कक्षा संचािन भएको ववद्याियिे स्वास््य सावधानी अपनाउन ुपने ववषयहरु 

१) सम्बशन्ध  िाखािे पररक्षाथीहरुिार्इ हा  धनुको िालग सावनु पानीको व्यवस्था गरी सहयोग 
गनुइपने । 

२) खटार्एको जनिशििार्इ स्वास््य सरुक्षाका िालग अपनाउनपुने स कइ  ा सम्बन्धमा 
अलभमशुखकरण गरी यो मापदण्ड पािना गनइ िगाउने । 

(४) हिभाडा/कक्षा कोिाको भाडा 

सम्बशन्ध  ववद्याियको कक्षाकोिा से ोपाटी प्रोजेक्टर, कम््यटुर, ववध ु, पंखा, खानेपानी प्रयोग 
हनुे भएकोिे त्यसवाप  प्रल  ठदन रु.500 को दरिे हनु आउने रकम भाडाको रुपमा भिुानी 
गने । 

(5) स्वास््य सरुक्षा सामग्री उपिब्ध गराउन ुपनेः 

कक्षा संचािन अवलधभरी अध्ययन गने सम्पणुइ पररक्षाथीहरुिार्इ मास्क, स्यालनटार्जर, साबनु िाखािे 
उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(६) प्रशिक्षक  था जनिशिको भत्ता सवुवधाः 

 (क) अलधकृ  स् रको प्रशिक्षक  

  कायइपत्र बनाए वाप  रु.1000/- 

  प्रशिक्षण/प्रस्  ुीकरण वाप  रु. 1000/- 

 (ख) सहायक स् रको प्रशिक्षक 

  कायइपत्र बनाए वाप  रु.750/- 



  प्रशिक्षण/प्रस्  ुीकरण वाप  रु.750/- 

 लनयमानसुार कर कट्टा गरी प्रल  कक्षा प्रदान गररने छ । 

 (ग) संयोजक/ सह संयोजक र लनजिे खटाएका प्रल लनधी 

  प्रल ठदन रु. 750 को दरिे भत्ता उपिब्ध गरार्ने छ । 

 (घ) कम््यटुर अपरेटर 

प्रश्नपत्र लनमाइण र त्यसको पररक्षाफि प्रकािन गरेको ठदनको रु ७५० को दरिे भत्ता 
उपिब्ध गराउने छ ।  

 (ङ) कायाइिय सहयोगी 

  प्रल ठदन रु. 200 को दरिे भत्ता उपिब्ध गरार्ने छ । 

 (च) स्वीपरिार्इ एकमषु्ट प्रल  मवहना रु. 5000 को दरिे भिुानी गररने छ । 

(7) अनगुमन  था लनरीक्षण 

(क) यस मापदण्डको पािना भए नभएको सम्बन्धमा करैयामार्इ गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
प्रमखु प्रिासकीय अलधकृ , योजना िाखा, िेखािाखा, शिक्षा िाखाको कक्षा संचािन सम्बशन्ध  
वडाका वडा अध्यक्षको टोिीिे मवहनामा बढीमा २ पटक अनगुमन  था लनरीक्षण गनुइपनेछ र सो 
वाप  रु १००० को दरिे भत्ता उपिब्ध गरार्ने छ । अनगुमन र लनरीक्षणको क्रममा आवश्यक 
लनदेिन ठदन सक्नेछ । 

 (ख) यस मापदण्डमा उल्िेख भए बाहेकका ववषयमा प्रचलि  काननु बमोशजम हनुेछ । 

आज्ञािे 

 


