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प्रारम्भिक वालववकास सहजकर्ााको पाररश्रमिक सभबम्धि मिरे्दम्िका, 
२०७८ 

प्रस्र्ाविा 

िकु्लाफााँटा िगरपामलका मित्र स्थापिा हिु े र स्थापिा िइ 
सञ्चालि िइरहेका प्रारम्भिक वालववकास केधरका म्िक्षकहरुको 
कार्ासभपार्दि, िेपाल सरकारले मििाारण गरे बिोम्जिको धरू्िर्ि 
पाररश्रमिकलाई व्र्वम्स्थर् गिा र वालववकासका म्िक्षकहरुको र्दरवधर्दी 
मिलाि र्था सिार्ोज गिा वाधछमिर् रे्दम्िएकोले िकु्लाफााँटा 
िगरपामलकाले प्रिासकीर् कार्ा मिर्मिर् गिा विेको ऐि, २०७४ को 
र्दफा ४ ले दर्दएको अमिकार प्रर्ोग गरी िकु्लाफााँटा िगरपामलका 
िगरकार्ापामलकाले र्ो  प्रारम्भिक बालमबकास म्िक्षकको पाररश्रमिक 
सभबधिी मिरे्दम्िका २०७८ बिाएको छ । 
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पररच्छेर्द १ 

प्रारम्भिक 

१. संम्क्षप्त िाि र प्रारभिः 

क) र्ो मिरे्दम्िका िाि प्रारम्भिक वालववकास केधरका म्िक्षकको 
पाररश्रमिक सभबधिी मिरे्दम्िका २०७८ रहेको छ । 

 ि) र्ो मिरे्दम्िका िगरपामलकाबाट स्वीकृर् िई राजपत्रिा प्रकािि 
िएको दर्दि रे्दम्ि लाग ुहिुछे । 

२. पररिाषाः ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथा िलागेिा र्स मिरे्दम्िकािा 

 क) “कार्ाापामलका” िन्नाले िकु्लाफााँटा िगरपामलकाको कार्ापामलकालाई 
सभझि ुपछा । 

ि) “ऐि” िन्नाले  म्िक्षा ऐि, २०२८ (संिोिि सवहर्) लाई सभझि ु
पछा । 

ग) “मिर्िावली” िन्नाले म्िक्षा मिर्िावली,२०५९(संिोिि सवहर्)  लाई 
सभझि ुपर्दाछ । 

 घ) “िगरपामलका” िन्नाले िकु्लाफााँटा िगरपामलकालाई सभझि ुपछा । 

ङ)  “प्रारम्भिक वालववकास म्िक्षा” िन्नाले चार वषा उिेर परुा िई पााँच 
वष उिेर परुा िगरेका   बालबामलकालाई कक्षा एक िा अध्र्र्ि 
गिुा िधर्दा अगाडी दर्दइि ेम्िक्षालाई सभझि ुपर्दाछ । 
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च) “धरू्िर्ि पाररश्रमिक” िन्नाले िेपाल  सरकारले र्ोकेको धरू्िर्ि 
पाररश्रमिक १५,०००।लाई सभझि ुपर्दाछ । 

 छ) “वालववकास म्िक्षक” िन्नाले प्रारम्भिक वालववकास कक्षािा 
अध्र्ापि गराउिे म्िक्षकलाई सभझिपुर्दाछ   

 

पररच्छेर्द २ 

वालववकास म्िक्षकको काि, कर्ाव्र् र्था पाररश्रमिक  

३. वालववकास म्िक्षकले र्दफा ४ बिोजिको कार्ा सभपार्दि गरेिा 
िेपाल सरकारले र्ोकेको धरू्िर्ि पाररश्रमिकको लामग संम्घर् सरकारबाट 
प्रर्दाि िएको रु ८,०००। िा िगरपामलकाले आवस्र्क रकि थप गरी 
चाडपवा िचा सवहर् १३ िवहिाको हिु आउिे रकि  पाररश्रमिकको 
रुपाि िकु्तािी दर्दइिेछ । 

४. वालववकास म्िक्षकले वावषाक धरू्िर्ि १९२ दर्दि (३२ हप्ता) हप्ताको 
६ दर्दि रै्दमिक ४ घण्टा ३० मििेट अथाार् ववद्यालर् वा सिरु्दावर्क सेवा 
केधरले र्ोके अिसुार अध्र्ापि गिुापिेछ । 

५. ववद्यालर्िा वा सिरु्दार्िा आिाररर् वालववकास केधरका म्िक्षकहरुले 
म्िक्षा मिर्िावली २०५९ को र्दफा १३३ विोम्जिका आचारसंवहर्ा 
अमिवार्ा रुपिास पालि गिुा पिे छ । 

६. ववद्यालर् प्रिासि र्था आमिकाररक मिकार्ले काजिा िटाए वाहेक 
अििुमर् वविा कुिै पमि वालववकास म्िक्षकले ववर्दा िधर्दा व ी अिपुम्स्थर् 
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रहेिा िगरपामलकाले र्लव कट्टी गिा सक्िछे र्र सािरु्दार्िा आिाररर् 
वालववकास केधरको हकिा िम्जकको ववद्यालर् (िार् ृ ववद्यालर्) 
प्रिासिलाई सो को म्जभिेवारी रहिेछ   । 

७. म्िक्षकको मिर्मु्क्त पत्र पाई सके पमछ िेपाल सरकारले र्ोके 
विोम्जिको िैम्क्षक र्ोग्र्र्ा लगार्र्का धरू्िर्ि आिारहरुको पूणा रुपिा 
पालि गररि े छ । र्स अम्घ मिर्मु्क्त पाई सकेकाको हकिा मिर्मु्क्त 
पाएको र्ोग्र्र्ाले आवश्र्क मिम्िर् वषा सभि र्ोवकएको र्ोग्र्र्ा परुा गिुा 
पिे अधर्था मिजको मिर्मु्क्त स्वर्ः वर्दर हिुेछ । 

पररच्छेर्द ३ 

पठिपाठि र्था ववकासात्िक विर्ाकलापका लामग सिर् मििाारण 

८. सिर् मििाारणः प्रारम्भिक बालववकासका बालबामलकाको लामग वावषाक 
१९२ दर्दि (३२ हप्ता), हप्ताको ६ दर्दि र दर्दिको ४ घण्टा ३० मििेट 
कक्षा सञ्चालि गिुापिे । 

९. रै्दमिक कार्ार्ामलकाः 

मस.ि. विर्ाकलाप सिर् विर्ाकलाप ववस्र्रृ्िा 
१ 

 
सरुुवार् 

 
१५ मि. १.केधरिा स्वागर् ,िाजा र 

झोला र्ोवकएको ठााँउिा राख्न े

२.सरसफाइ अवलोकि र 
आवश्र्कर्ा अिरुुप सरसफाइ 
गररदर्दि े

३.म्िष्टाचार ,प्राथािा र ध्र्ाि गिे 
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गराउिे । 
२ केधर 

प्रवेि÷सािा
म्जकरण 

 

३० मि. 
 

१. हाम्जरी 
२. दर्दि बार िौसि र्ामलका 
मिलाउिे र र्ी सभवधििा गीर् 
,िेल िेलाउिे वा म्िष्टाचार गीर् 
िेल िेलाउिे  
३. घेरा सिर् (सािारण 
छलफल,अििुव आर्दािप्रर्दाि) 
४. िीषाकगर् गीर्÷कथा÷कववर्ा 
। 

३ ववषर् 
प्रवेि÷र्ोजिा
वद्ध 
सािवुहक 
विर्ाकलाप 

६० 

मि. 
१.िीषाकगर् ववषर्वस्र्िुा 
छलफल ,अििुव आर्दािप्रर्दाि 
,िारणा प्रस्यार्िे 
,विर्ाकलापका लामग मिरे्दिि  
२. ससािा सिहु बिाइ मसकाइ 
कुिाको विर्ाकलाप 
३. विर्ाकलापको पिुवरालोकि 
र थप आवश्र्क सहर्ोग र 
मिरे्दिि  
४. सतु्न ेवा बस्ि।े 

४ आराि 

 
 १.स्वास््र् ÷िैमर्क सधरे्दि 

५ िाजा सिर् 

 
३० मि. 
 

१. हार् ििुे र िाजा िाि दर्दि े

२. इच्छा अिसुार मित्र बावहर 
स्वर्धत्र रुपले िेल िेल्ि दर्दिे 

६ स्वर्धत्र िेल ३० मि. १.ववषर्साँग सभवम्धिर् कुिै पमि 
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  गीर्÷अमििर् गिा दर्दि÷ेिेल 
िेल्ि दर्दि े

 
७ सङगीर् 

÷अमििर्÷िे
ल 

 

१५ मि १. स-सािा सिहु बिाई मसकाइ 
कुिाको विर्ाकलाप 
विर्ाकलापको पिुरावलोकि र 
थप आवश्र्क सहर्ोग  
 

८ र्ोजिावद्ध 
विर्ाकलाप 

१५ मि १. दर्दििरीका विर्ाकलापको 
समिक्षा ÷छलफल÷पषृ्ठपोषण 

९ पिुरावलोकि ६० मि. 
 

१. अको दर्दिका लामग 
आवश्र्क मिरे्दिि 

२. ववर्दाइ गीर्  
३. सरसािाि र्थास्थाििा राख्न े
र अमििावकले मलि आएिा घर 
पठाउिे । 
 

पररच्छेर्द ४ 

ववववि 

१०. बालबामलका संखर्ाः प्रमर् सहजकर्ाा बराबर २० बालबामलका 
परु्ााउि प्रर्त्न गिे । 
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११. िामथल्लो कक्षािा अध्र्ापिः म्िक्षकको र्ोग्र्र्ा र ववद्यालर्को 
आवस्र्कर्ाको आिारिा िामथल्लो कक्षािा अध्र्ापि गिा लागाउि 
सवकिछे । 

१२. वालववकास म्िक्षकको र्दरवधर्दी मिलािः वालववकास म्िक्षकको 
र्दरवधर्दी मिलाि गर्दाा सभिव िएसभि उच्चर्ि िैम्क्षक र्ोग्र्र्ा िएका 
वालववकास म्िक्षकलाई िामथल्लो कक्षा संचामलर् ववद्यालर्िा सरुवा 
गररिेछ । िामथल्लो कक्षा अध्र्ापि गरेको र्था थप म्जभिेवारी वाफर् 
कुिै पमि प्रकारको सेवा सवुविाको लामग र्दावी गिा पाईि ेछैि । 

१३. प्रिाम्णर् हाम्जर पेि गिुा पिेः मििााररर् सिर् विोम्जि काि गरेको 
प्रिाम्णर् हाम्जर प्रिािाध्र्ापकबाट प्रिाम्णर् गरी पेि गरे पछी िात्र 
पाररश्रमिक िकु्तािी गररिछे र्र सािरु्दार्िा आिाररर् वालववकास 
केधरको हकिा िम्जकको ववद्यालर् ( िार् ृ ववद्यालर्) का 
प्रिािाध्र्ापकवाट प्रिाम्णर् गराई पेि गिुा पिेछ  । 

१४. र्स मिरे्दम्िका विोम्जि हिुःे र्स मिरे्दम्िकािा उल्लेम्िर् ववषर्वस्र् ु
र्सै विोम्जि र अधर् कुराहरु  प्रचमलर् काििु विोम्जि हिुेछि ्। 

१५. संिोिि र िारेजः  िगरकार्ापामलकाले र्ो कार्ाववमिको संिोिि र 
िारेज गिा सक्िेछ । 

आज्ञाले, 
वटकेधर राज िट्ट 

प्रििु प्रिासकीर् अमिकृर्  


