
संक्रमणकालिन कममचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायमलवलध, २०७४ 

गाउँ कार्यपालिकाबाट पारित लिलतिः २०७४/१२/०१ 

प्रस्तावनााः- 

स्थानीर् तहको गठन पश् चात गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् म्िग गाउँपालिका ्तरतगयतका ् ा कार्ायिर्हकोको कार्ायिर्ीर् कािका  

सञ् चािनाथय ततग कार्ायिर् ि िातहत कार्ायिर्हकोका िालग 'स्थानीय सरकार सञ् चालन न ,न  २०७४'  ािी भमसगँै कार्यल्भा न ि कार्यसम्पादन 

र्लकन भइसकेको; 'स्थानीय तहमा प्रशासननक सङ्गठन तथा कममचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी आदशे  २०७४' िे स्थानीर् तहको प्रािलम्भक कियचािी 

दिबतरदी संिचनाको प्राकोप तर् गरिसकेको; 'कममचारी समायोजन ,न  २०७४' िे स्थानीर् तहको रिक्त दिबतरदी पदपलूतयका िालििािा सिलुचत 

व्र््स्थापन गने प्रा्धान सिेत उल्िेख भईसकेको सतरदभयिा उपर्ुयक्त कार्ायिर्हकोिा दिबतरदी रिक्तता ल्द्यिान िही कार्य सञ् चािनको ््कोधतातािाई 

तत्कालिन कोपिा सम्बोधन गनय 'स्थानीय सरकार सञ् चालन न ,न  २०७४', 'कममचारी समायोजन ,न  २०७४' िगार्तका कियचािी व्र््स्थापन तर्य  

आकलषयत हुने िौ दुा संघीर् तथा प्रादलेिक काननूहको बिोल ि भमका प्रा्धानहकोको सािबाट हुने िापदण् हको ि प्रलिर्ाहकोको कार्ायतर्र्नका हकिा 

सोही बिोल ि हुन े संििणकालिन व्र््स्थाका कोपिा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्को ््लिष्ट ्लधकािको प्रर्ोग गिी g]qfjtL डahf]ª  गाउँ 

कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट 'संििणकालिन कियचािी व्र््स्थापन सम्बतरधी कार्यल्लध, २०७४' त ुयिा गिी िाग ूगरिमको छ ।  

 

पररच्छेद -१ 

प्रारलम्िक 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्िाः (१) र्स कार्यल्लधको नाि "संििणकालिन कियचािी व्र््स्थापन सम्बतरधी कार्यल्लध, २०७४" िहकेो छ। 

 (२) र्ो कार्यल्लध तुकोतरत प्रािम्भ हुनेछ । 

२. पररिाषााः ल्षर् ्ा प्रसङग गिे ्को ्थय निागेिा र्स कार्यल्लधिािः- 

 (क) "कार्यल्लध" भतरनािे संििणकालिन कियचािी व्र््स्थापन कार्यल्लध, २०७४ सम्झनपुछय । 

 (ख) "लन ािती से्ा" भतर नािे लन ािती से्ा ,न, २०४९ को दर्ा ३ बिोल ि गलठत लन ािती से्ा सम्झनपुछय । 

 (ग)  "लन ािती कियचािी" भतर नािे लन ािती से्ाको पदिा बहाि िहकेा व्र्लक्त सम्झनपुछय । 

 (घ) "कियचािी" भतर नािे g]qfjtL डahf]ª  गाउँ कार्यपालिकाको िातहतिा िहकेा लन ािती कियचािी, ल्षर्गत िाखा ्तरतगयतका व्र्लक्त, 

किाि से्ािा लनर्कु्त व्र्लक्त ि से्ा किाििा लनर्कु्त व्र्लक्त सितेिाई सम्झनपुछय ।  

 (ङ) "कार्ायिर् प्रिखु" भतर नािे गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्को प्रिखु प्रिासक र् ्लधक त सम्झनपुछय ि सो िदलदिे लनलित क कार्ायिर् 

प्रिखुिाई सिेत सम्झनपुछय । 

 (च) "स्थार्ी पद" भतरनािे लन् लत कभिण पाउन ेि म्र्ाद नतोलकमको लन ािती से्ाको पद सम्झनपुछय । 

 (छ) "ल्षर्गत संर्ो क" भतरनािे कार्ायिर् प्रिखु िातहतका ल्षर्गत िाखाका प्रिखु सम्झनपुछय । 

 ( ) "गाउँपालिका" भतरनािे g]qfjtL डahf]ª  गाउँपालिका सम्झनपुछय ।   

 (झ) "गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्" भतरनािे g]qfjtL डahf]ª  गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झनपुछय । 

 (ञ) "् ा कार्ायिर्" भतरनािे g]qfjtL डahf]ª  गाउँपालिका ्तरतगयतका ् ा कार्ायिर्हको सम्झनपुछय ।  



 (ट) "ल्षर्गत कार्ायिर्" भतरनािे गाउँ  कार्यपालिकाको कार्ायिर् िातहतका ल्षर्गत कार्ायिर् सम्झनपुछय ि सो िदलदिे गाउँ 

कार्यपालिकाको कार्ायिर्िा िहने ल्षर्गत िाखा सिते सम्झनपुछय । 

 (ठ) "पदालधकािी" भतरनािे g]qfjtL डahf]ª  गाउँपालिकाका लन्ायलचत पदालधकािीिाई सम्झनपुछय ।  

 (ण) "तोलकमको" ्ा "तोलकम बिोल ि" भतरनािे र्स ,न ्तरतगयत बनेका लनर्ििा तोलकमको ्ा तोलकम बिोल ि सम्झनपुछय । 

३. कायमलवलधको उदे्दश्याः र्स कार्यल्लधको उद्दशे्र् दहेार् बिोल ि हुनेछिः 

 (क) गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, ल्षर्गत कार्ायिर्हको ि ् ा कार्ायिर्हकोिा से्ा प्र्ाहिाई पािदिी, प्रभा्कािी, चसु्त म्िग उत किदार्ी 

बनाउन सघाउ परु् र्ाउने, 

 (ख) कियचािी दिबतरदी रिक्त भई ््कोधता भमका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, ल्षर्गत कार्ायिर्हको तथा ् ा कार्ायिर्हकोको कािका  

सचुाको बनाउन सघाउ परु् र्ाउने, 

 (ग) संििणकालिन व्र््स्थाको कोपिा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् ल्षर्गत कार्ायिर् तथा ् ा कार्ायिर्हकोिा कियचािी व्र््स्थापनिाई 

सदुृढ बनाउने, 

 (घ) गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट लिईने कियचािी भनाय प्रलिर्ािाई व्र््लस्थत गनय सघाउ परु् र्ाउने । 

४. कायमलवलधको कायमिेत्राः g]qfjtL डahf]ª  गाउँपालिकािा िौ दुा संघीर् काननू तथा प्रादलेिक काननू कार्ायतर्र्नको हकिा सोही बिोल ि हुन े

गिी गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, ् ा कार्ायिर्हको तथा ल्षर्गत कार्ायिहकोिा िान् संिाधन व्र््स्थापनका आर्ािहकोिाई संस्थागत गनुय  

र्स कार्यल्लधको कार्यक्षेत्र हुनछे ।  

 

पररच्छेद -२ 

कममचारीको कायमलववरण 

५. कायमलववरण िागु गररनेाः (१) गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, ् ा कार्ायिर्हको ि ल्षर्गत कार्ायिर्हकोिा कार्यल््िण िाग ुगरिनछे । 

 (२) कार्यल््िण तर्ाि गनुय प्रत्रे्क कियचािीको दालर्त्् हुनछे । 

 (३) लन ािती कियचािीको हकिा लन ािती से्ा लनर्िा्िी, २०५० िे लनलदयष्ट गिेका ्नसुचूी बिोल ि कार्ायिर् प्रिखुको लनदिेनिा 

कार्यल््िण तर्ाि गिी पेि गनुयपनछे । ्तरर् कियचािीका हकिा ्नसुचूी -१ बिोल िको ढाँचािा कार्यल््िण तर्ाि गनुयपनछे । पेि हुन आमका 

कार्यल््िणिाई कार्ायिर् प्रिखुिे प्रिालणत गिी मक प्रलत सम्बलतरधत कियचािीिाई ि ्को प्रलत कार्ायिर्िा ्लभिेख िाख्नपुनछे । 

 (४) ्को व्र््स्था नभमसम्िको िालग कार्ायिर् प्रिखुिे रिक्त िहकेो ् ा सलच् तथा स्थानीर् पलञ् कालधकािीको कार्यल््िण स्थार्ी 

कियचािी, ल्षर्गत िाखाका कियचािी, किाििा िहकेा कियचािी म्िग प्राल्लधक कियचािीिाई तोक्न सक्नेछ । 

६. कायमलववरण अलनवायम हुनेाः कार्यल््िण प्रत्रे्क कियचािीिा ्लन्ार्य कोपिा िाग ुहुनेछ । 

पररच्छेद -३ 

मानव सशंाधन व्यवस्थापन 



७. पद सङ्ख ्या लनधामरण एवमख दरखास्त आव्हानाः (१) गाउँ कार्यपालिकाको लनणयर्को आधाििा लबज्ञापन गरिनपुन े पदको सङग ख्र्ा लनधायिण 

गरिनेछ । 

 (२) गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे पदपलूतय हुन ेपदहकोको ल्ज्ञापन प्रकािन गनछे । 

 (३)  प्रलतर्ोलगतात्िक पिीक्षाद्वािा पदपलूतय गरिन ेपदका िालग दिखास्त र्ािािको ढाँचा ्नसुचूी – २ िा उल्िेख भम बिोल ि हुनेछ । 

 (४) खिुा प्रलतर्ोलगतात्िक पिीक्षाको िालग प्रकालित ल्ज्ञापन ्नसुाि पनय आमका दिखास्त उपि िोक से्ा आर्ोग (कार्य सञ् चािन) 

लनदलेिका, २०६७' को दर्ा १३ िा िहकेा प्रा्धानहको बिोल ि छानल्न गनुयपनछे । 

 (५) स््ीक त तथा ्स््ीक त भमका दिखास्तहकोको सम्बतरधिा दिखास्त र्ािाि बझुाउने म्र्ाद सिाप्त भम पश् चात सम्बलतरधत उम्िदे्ाििाई 

सा य् लनक सचूना प्रकािन गिी सलूचत गनुयपनछे । सोही सचूनािा स््ीक त आ्ेदकहकोको िोि नं. म्िग पिीक्षा केतरर प्रकािन गनुयपनेछ । 

८. परीिा सञ्चािन गननाः (१) कार्ायिर् प्रिखुिे नपेाि सिकािको ्लधक त स्तिको व्र्लक्तसँग सितर्र् गिी प्रश् न लनिायण ि परििा यन गनेछ ।  

परििा यन भमका प्रश् नपत्रहको लसिबतरदी गिी भण् ािण गन ेकतयव्र् कार्ायिर् प्रिखुको हुनेछ । 

 (२) तोलकमको लिलत ,सिर् तथा स्थानिा लिलखत पिीक्षा सञ् चािन गनुयपनेछ । 

 (३) लिलखत पिीक्षाको केतरराध्र्क्ष कार्ायिर् प्रिखु हुनेछ ि लन िे लनिीक्षक तोक्नेछ ।  

 (४) पिीक्षा भ्न तथा परिसििा खटाइमका कियचािी, सिुक्षाकिी ि पिीक्षाथी बाहके ्तरर् कसिैाई प्र्ेि गनय लदइने छैन । 

९.  उत्तरपुलस्तका परीिण र नलतजा प्रकाशन गननाः (१) लिलखत परिक्षाका उत किपलुस्तकाहकोिा पलहिो तथा दोश्रो संकेत िाख्नपुनछे । 

 (२) लिलखत पिीक्षाको उत किपलुस्तकाको पिीक्षण कार्ायिर् प्रिखुिे तोकेको सम्बलतरधत ल्षर्को दक्ष ्ा ल्िेषज्ञबाट गिाउन ुपनछे ।  उत किपलुस्तका 

पिीक्षणको िालग गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे आ्श्र्कता ्नसुाि पिीक्षण सम्बतरधी लनदलेिका, पिीक्षण गने तरिका ि िलू्र्ाङग कन गने ल्लध 

सिेत सम्बलतरधत दक्ष ्ा ल्िेषज्ञिाई उपिदलध गिाउन ुपनेछ । 

 (३) उत किपलुस्तका प्राप्त भमपलछ सम्बलतरधत दक्ष ्ा ल्िेषज्ञिे सिर्िै त्र्स्ता उत किपलुस्तका पिीक्षण गिी गोप्र् कोपिा गाउँ कार्यपालिकाको 

कार्ायिर्िाई उपिदलध गिाउन ुपनछे । 

 (४) दक्ष ्ा ल्िेषज्ञबाट पिीक्षण भई प्राप्त भमका उत किपलुस्तका को  ुगिी िालखनेछ । 

 (५) कार्ायिर् प्रिखुिे आ्श्र्क दखेेिा सम्बलतरधत ल्षर्को दक्ष ्ा ल्िेषज्ञबाट पिीक्षण भई प्राप्त भमका उत किपलुस्तका िध्रे् सबै ्ा केही 

उत किपलुस्तका सम्पिीक्षण गिाउन सक्नेछ । 

 (६) गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे तोकेको तरिका ि ल्लधिा िोक से्ा आर्ोग लनर्िा्िी, २०६७ ि िोक से्ा आर्ोग (कार्य सञ् चािन) 

लनदलेिका, २०६७ िाई सतरदभयको कोपिा प्रर्ोग गद ैप्रर्ोगात्िक पिीक्षा लिईनछे । 

 (७) गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे लिलखत ्ा प्रर्ोगात्िक पिीक्षाको नलत ा प्रकािन गदाय रिक्त पदको ्नपुातिा ्णायनिुि ्ा िोि नम्बिको 

आधाििा प्रकािन गनुयपनेछ । 

१०.पुनयोगाः (१) गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे सञ् चािन गिेको लिलखत पिीक्षाको नलत ा प्रकािन भमपलछ कुनै उम्िेद्ाििे आफ्नो लिलखत 

पिीक्षाको कुनै ्ा सबै पत्रको पनुर्ोग गिी पाउँ भनी पनुर्ोग गनुय पने पत्र उल्िेख गिी सो पदका िालग तोलकमको पिीक्षा दस्तिुको आधा दस्तुि 

संिग्न गिी लिलखत पिीक्षाको नलत ा प्रकािन भमको दईु लदनलभत्र कार्ायिर्िा लन्ेदन लदन सक्नेछ । 



 (२) बुँदा (१) बिोल ि लन्ेदन पनय आमिा कार्ायिर् प्रिखुिे लिलखत पिीक्षाको प्राप्ताङग कको पनुर्ोग गिी लन्ेदकिाई सो को नलत ा  ानकािी 

गिाउन ुपनछे । 

 (३) बुँदा (२) बिोल ि पनुर्ोग गदाय लन्ेदको नाि लिलखत पिीक्षाको नलत ािा सिा्ेि गनुय पन ेदलेखमिा सो कुिा नलत ािा सिा्ेि गरिनछे । 

११. अन्तवामताम लिईनेाः (१) लिलखत पिीक्षािा उत कीणय भई प्रािलम्भक नलत ािा प्रकालित भमका उम्िेद्ािहकोिाई िात्र ्तरत्ायताय ि ्तरर् चिणको 

पिीक्षािा सलम्िलित गिाईनेछ । 

 (२) कार्ायिर् प्रिखु ्ा लन िे तोकेको व्र्लक्तको संर्ो कत््िा कलम्तिा तीन सदस्र्ीर् ्तरत्ायताय सलिलत गठन हुनछे । 

 (३) ्तरति्ाताय सलिलतका संर्ो क ि सदस्र्हकोिे ्नसुचूी -३ को ढाँचािा ्तरति्ाताय िलू्र्ाङग कन र्ािाि प्रर्ोग गनुयपनछे । 

 (४) दहेार्को ््स्थािा कार्ायिर् प्रिखुिे लनणयर् गिी ्लिि ्ा छुट ्तरत्ायताय लिन सलकनेछिः 

  (क) काब ुबालहिको परिलस्थलत पिेिा, 

  (ख) सिकािी कािको कािणबाट उपलस्थत हुन नसकेिा, 

  (ग) लकरिर्ा बस्न ुपिेिा, 

  (घ) सतु्केिी भमिा, 

  (ङ) ्तरत्ायतायिा उपलस्थत हुन नसक्ने गिी आकलस्िक लबिािी भमिा । 

१२. योग्यताक्रमका आधारमा लसफाररस गररनेाः पिीक्षािा सर्ि उम्िेद्ािहकोिाई र्ोग्र्ताििका आधाििा प्राथलिकता लनधायिण गनय िगाई 

लसर्ारिस म्िग लनर्लुक्त गरिनेछ । 

१३. लवलवधाः र्स कार्यल्लधिा सिा्ेि नभमका ल्षर्हको दहेार् बिोल िका िौ दुा काननुहको आकलषयत हुनेछनग : 

 (क) िोक से्ा आर्ोग ,न, २०६६ 

 (ख) िोक से्ा आर्ोग लनर्िा्िी, २०६७ 

 (ग)  िोक से्ा आर्ोग (कार्य सञ् चािन) लनदलेिका, २०६७ 

१४. थपघट वा हेरफेर गनम सकनेाः र्स कार्यल्लध कार्ायतर्र्नको िििा कुन ै्ाधा ््िोध ्ा ्स्पष्टता आमिा त्र्स्तो ्ाधा ््िोध रु्काउन े

प्रर्ो नको िालग गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे र्स कार्यल्लधिा आ्श्र्कता ्नसुाि व्र्ाख्र्ा गने सक्नेछ । 

१५. खारेजी र बचाऊाः (१) र्स ्लघ कियचािी व्र््स्थापन सम्बतरधी भम गिेका काि काि्ाही र्सै लनदलेिका बिोल ि भम गिेको िालननछे । 

 (२) संघीर् म्िग प्रादलेिक काननू बिोल ि g]qfjtL डahf]ª  गाउँपालिकािा पदपलूतय हुन ेल्लभतरन पदहकोसँग र्स कार्यल्लधका आधाििा लनर्कु्त 

भमका ततग पदहको बालझमको हदसम्ि ्िातरर् हुनेछ ।  

्नसुचूी १,  कार्यल््िण 

कार्य ल््िण र्ािाि  

g]qfjtL डahf]ª  गाउँपालिका 

गाउँ कायमपालिकाको कायामिय 

सेमजोङ् धालदङ् 

पद सङग केतिः 

से्ािः  

सिहू\उपसिहूिः  



 

३ नं. प्रदिे, नपेाि 

कायमनववरण फाराम 

श्रेणीिः 

१. पदको नाििः  

२. तिब (िालसक):  
३. काि गने सिर्िः  

४. कियचािीको नाि:  

   संकेत न.ं:  

५. कार्ायिर्िः 

   िाखािः 

   उपिाखािः 

६. ३ न.ं प्रदिे ल ल्िा धालदङ 

   स्थानिः  

   र्ोन न.ं:  
७. ल्स्त त कोपिा पदको काि, कतयव्र् ्लधकाि ि उत किदालर्त्् 

ि.स. काि\कतयव्र् ्लधकाि उत किदालर्त्् कार्यसम्पादन 

सचुकाङग क 

सचूकाङग कको आधाि 

(स्रोत) 

१    

२    

३    

४    

५    

६    

७    

    

    

८. आ्श्र्क र्ोग्र्तािः 

िेिो पदसँग सम्बलतरधत उपर्ुयक्त काि, कतयव्र्, उत किदालर्त्् तथा 

्लधकािको ल््िण पणूय म्ं ठीक साँचो हो । 

 

........................ 

(कियचािीको दस्तखत) 

नाि\पद 

लिलतिः  

र्स पदसँग सम्बलतरधत उपर्ुयक्त काि, कतयव्र्, उत किदालर्त्् तथा 

्लधकािको ल््िण पणूय म्ं ठीक साँचो हो । 

 

.................................. 

(कार्ायिर् प्रिखुको दस्तखत) 

नाि\प्रिखु प्रिासक र् ्लधक त 

लिलतिः  

 

 

  



 

 

 

 

 g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsf 

गाउँ कायमपालिकाको कायामिय 

दरखास्त फारम 

(लवलिन् न पदहुकको परीिाको िालग  

(क  उम्मेदवारिे दरखास्त फाराम िरेको पद सम्बन्धी लववरण 

ल्ज्ञापन नं. पदिः 

(ख  उम्मेदवारको वैयलिक लववरण 

उम्िदे्ािको नाि, थि (दे् नागिीिा): (In English): 

नागरिकता नं.:  ािी गने ल ल्िािः  ािी लिलतिः 

स्थार्ी ठेगाना 
(्) ल ल्िािः (आ) स्थानीर् तहिः (इ) ् ा: 

(ई) टोििः (उ) र्ोन नं.: (ऊ) ईििेिः 

पत्राचाि ठेगाना (्) ल ल्िािः (आ) स्थानीर् तहिः (इ) ् ािः 

 (ई) टोििः (उ) र्ोन नं.: (ऊ) ईििेिः 

बाबकुो नाि, 

थििः 

 आिाको नाि, थििः  

बा केो नाि, 

थििः 

 पलत/पत्नीको नाि, थििः  

 तरि लिलत (ल्.स.िा): (ई.स.िा): हािको उििेिः 

 ातिः  तरि स्थानिः िक्त सिहूिः 

लिङग गिः धियिः सिहूिः* 

्ै् ालहक लस्थलतिः िो गािीको ््स्थािः िात भाषािः 

िारिरिक ्िक्तता (छ/छैन)(खिुाउनुहोसग): आिा/बाबकुो िखू्र् पेिािः 

आ्श्र्क तरर्नूति र्ोग्र्ता भतरदा िालथल्िो िलैक्षक र्ोग्र्ता (भमिा उल्िेख गने): 

 (ग  शैलिक योग्यता/तालिम (दरखास्त फाराम िरेको पदको िालग चालहने आवश्यक न्यूनतम शैलिक योग्यता/तालिम मात्र उल्िेख गनन  

आ्श्र्क तर र्नूति 

र्ोग्र्ता 

ल्श् ् ल्द्यािर्/बो य/तालिि लदने 

संस्था 

िलैक्षक 

उपालध/तालिि 

संकार् श्रेणी/प्रलतित ििू ल्षर्/,लछछक 

ल्षर् 

िलैक्षक र्ोग्र्ता       

तालिि      

 ििेै र्स दिखास्तिा खिुामका सम्पणूय ल््िणहको सत्र् छनग । दिखास्त बझुामको पदको ल्ज्ञापनको िालग ्र्ोग्र् ठहरिने गिी कुनै स ार् पामको छैन 

। कुन ैकुिा ढाँटी ्ा िुकामको ठहरिमिा प्रचलित काननू बिोल ि सहनेछु/बझुाउनछुे । उम्िेद्ाििे पािना गने भनी प्रचलित काननू तथा र्स दिखास्त 

र्ािािका प ष्ठिा उलल्िलखत सबै ितय तथा  लनर्िहको पािना गनय िञ् िु गदयछु । 

 

*उम्िेद्ाििे आरू् ब्राम्हण, क्षते्री, खस आर्य, आलद्ासी  न ाती, िधेसी, दलित ्ल्पसङग ख्र्क िध्रे् कुन सिहूिा पने हो सो उल्िेख गनुयपदयछ ।   

उम्िेद्ािको ल्र्ाप्च ेसलहछाप  उम्िेद्ाििे िालथ उल्िेख गिेका ल््िणहको ठीक छ भलन प्रिालणत गन े

ल्भागीर् प्रिखु/कार्ायिर् प्रिखुको 

दस्तखतिः 

नाि, थििः 

पद/द ायिः 

लिलतिः                                                                                          

कार्ायिर्को छाप 

दार्ाँ बार्ाँ  

 

.............................. 

उम्िेद्ािको दस्तखत 

लिलतिः 

  

हािसािै लखचेको पासपोटय 

साइ को पिैु िखूाक लत 

देलखने र्ोटो टाँसी र्ोटोिा 

सिेत पने गिी उम्िदे्ाििे 

दस्तखत गने 

कायामिय प्रयोजनको िालग 

िलसद/भौचि नं. 

ल्ज्ञापन नं. 

दिखास्त को  ुगनेको दस्तखतिः 

लिलतिः 

्नसुचूी २, दिखास्त र्ािाि 



उम्मेदवारिे पािन गनुमपनन लनयमहुक 

१. पिीक्षा लदन आउँदा ्लन्ार्य कोपिा प्रवेश पत्र ल्र्ाउनपुनेछ । प्र्ेि पत्र ल्ना पिीक्षािा बस्न पाइने 

छैन। 

२. पिीक्षा हििा मोबाइि फोन ल्र्ाउन पाईने छैन । 

३. लिलखत पिीक्षाको नलत ा प्रकािन भमपलछ प्रर्ोगात्िक पिीक्षा तथा ्तरत्ायताय हुने लदनिा 

पलन प्रवेश पत्र ल्र्ाउन ुअलनवायम छ । 

४. पिीक्षा सकुो हुनभुतरदा ३० लिनेट ्गा ी घण्टीद्वािा सचूना गिेपलछ परीिा हिमा प्रवेश गनय 

लदइने छ । ्स्तुगत पिीक्षा सुको भमको १५ लिनेट पलछ ि ल्षर्गत पिीक्षा सकुो भमको ३० 

लिनेट पलछ आउने ि ्स्तुगत तथा ल्षर्गत दबैु पिीक्षा सँगै हुनेिा २० लिनेट पलछ आउने 

उम्िेद्ाििे पिीक्षािा बस्न पाउने छैन । 

५. पिीक्षा हििा प्र्ेि गनय पाउने सिर्ा्लध (बुदाँ नं. ४ िा उल्िेख गरिमको) लबतेको १० लिनेट 

पछाल  िात्र उम्िेद्ाििाई परीिा हि बालहर जाने अनुमलत लदइनेछ । 

६. पिीक्षा हििा प्र्ेि गिेपलछ लकताब, कापी, काग , लचट आदी आरू्साथ िाख्न ु हुदँैन । 

उम्िेद्ाििे आपसिा कुराकानी र सङ्केत सिेत गनुय हुदँैन । 

७. पिीक्षा हििा उम्िेद्ाििे परीिाको मयामदा ल्परित  कुनै काि गिेिा केतरराध्र्क्षिे पिीक्षा 

हिबाट लनष्कासन गिी तुकोतरत काननू बिोल िको काि्ाही गनेछ । ि त्र्सिी लनष्कासन 

गरिमको उम्िेद्ािको सो ल्ज्ञापनको पिीक्षा स््तिः िद्द भमको िालननेछ ।  

८. लवरामी िएको उम्मेदवारिे पिीक्षा हििा प्र्ेि गिी पिीक्षा लदने िििा लन िाई केही 

भमिा कार्ायिर्  ्ार्देही हुने छैन । 

९. उम्िेद्ाििे पिीक्षा लदमको लदनिा हालजर ्लन्ार्य कोपिे गनुय पनेछ । 

१०. र्स कार्ायिर्िे सचूनाद्वािा लनधायिण गिेको कार्यिि ्नुसाि परीिा सञ् चािन हुनेछ। 

११. उम्िेद्ाििे ्स्तुगत पिीक्षािा आरू्िाई प्राप्त प्रश्नपत्र ‘लक’ उत किपलुस्तकािा ्लन्ार्य कोपिे 

िेख्नपुनेछ । निेखेिा उत किपुलस्तका स््तिः िद्द हुनेछ । 

१२. ल्र्ाकत (आई.क्र्)ू पिीक्षािा कयाल्कुिेटर प्रर्ोग गने पाइनेछैन । 

१३. कुनै उम्िेद्ाििे प्रश् नपत्रिा िहकेो स्पष्टताको सम्बतरधिा सोध्न ु पदाय पलन पिीक्षािा 

सलम्िलित ्तरर् उम्िेद्ािहकोिाई बाधा नपने गिी लनिीक्षकिाई सोध्नु पनेछ । 

g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsf 

गाउँ कायमपालिकाको कायामिय  

;]dhf]ª , wflbª 

प्रवेश पत्र 

हािसािै लखचेको 

पासपोटय साई को पिैु 

िखुाक लत देलखने र्ोटो 

टासी र्ोटोिा सिेत पने 

गिी उम्िेद्ाििे दस्तखत 

गने 

पिीक्षाथीिे भनेिः- 

(क) ल्ज्ञापन नं. खिुा/सिा्ेिी सिूह 

  

  

  

(ख) पदिः- 

(ग) तरर्नूति िैलक्षक र्ोग्र्ताको ििू ल्षर्िः 

(घ) उम्िेद्ािको 
नाि, थििः- 

दस्तखतिः 

कार्ायिर्को कियचािीिे भनेिः- 

र्स कार्ायिर्बाट लिइने उक्त पदको पिीक्षािा तपाईिाई लनम्न केतररबाट 

सलम्िलित हुन ्निुलत लदईमको छ । ल्ज्ञापनिा तोकोमको ितय नपगेुको 

ठहि भमिा  नुसकैु ््स्थािा पलन र्ो ्निुलत िद्द हुनेछ । 

पिीक्षा केतररिः-                            िोि नम्बििः- 

                                                                                                                      

                                                                         

............................... 

 (्लधक तको दस्तखत) 

रष्टव्र्िः- क पर्ा उम्िेद्ाििे पािना गनुयपने लनर्िहको हनेुयहोिा । 

 

 

 

उम्मेदवारिे पािन गनुमपनन लनयमहुक 

१४. पिीक्षा लदन आउँदा ्लन्ार्य कोपिा प्रवेश पत्र ल्र्ाउनपुनेछ । प्र्ेि पत्र ल्ना पिीक्षािा 

बस्न पाइने छैन । 

१५. पिीक्षा हििा मोबाइि फोन ल्र्ाउन पाईने छैन । 

१६. लिलखत पिीक्षाको नलत ा प्रकािन भमपलछ प्रर्ोगात्िक पिीक्षा तथा ्तरत्ायताय हुने लदनिा 

पलन प्रवेश पत्र ल्र्ाउन ुअलनवायम छ । 

१७. पिीक्षा सकुो हुनभुतरदा ३० लिनेट ्गा ी घण्टीद्वािा सचूना गिेपलछ परीिा हिमा प्रवेश गनय 

लदइने छ । ्स्तुगत पिीक्षा सुको भमको १५ लिनेट पलछ ि ल्षर्गत पिीक्षा सकुो भमको ३० 

लिनेट पलछ आउने ि ्स्तुगत तथा ल्षर्गत दबैु पिीक्षा सँगै हुनेिा २० लिनेट पलछ आउने 

उम्िेद्ाििे पिीक्षािा बस्न पाउने छैन । 

१८. पिीक्षा हििा प्र्ेि गनय पाउने सिर्ा्लध (बुदाँ नं. ४ िा उल्िेख गरिमको) लबतेको १० 

लिनेट पछाल  िात्र उम्िेद्ाििाई परीिा हि बालहर जाने अनुमलत लदइनेछ । 

१९. पिीक्षा हििा प्र्ेि गिेपलछ लकताब, कापी, काग , लचट आदी आरू्साथ िाख्न ु हुदँैन । 

उम्िेद्ाििे आपसिा कुराकानी र सङ्केत सिेत गनुय हुदँैन । 

२०. पिीक्षा हििा उम्िेद्ाििे परीिाको मयामदा ल्परित  कुनै काि गिेिा केतरराध्र्क्षिे 

पिीक्षा हिबाट लनष्कासन गिी तुकोतरत काननू बिोल िको काि्ाही गनेछ । ि त्र्सिी लनष्कासन 

गरिमको उम्िेद्ािको सो ल्ज्ञापनको पिीक्षा स््तिः िद्द भमको िालननेछ ।  

२१. लवरामी िएको उम्मेदवारिे पिीक्षा हििा प्र्ेि गिी पिीक्षा लदने िििा लन िाई केही 

भमिा कार्ायिर्  ्ार्देही हुने छैन । 

२२. उम्िेद्ाििे पिीक्षा लदमको लदनिा हालजर ्लन्ार्य कोपिे गनुय पनेछ । 

२३. र्स कार्ायिर्िे सचूनाद्वािा लनधायिण गिेको कार्यिि ्नुसाि परीिा सञ् चािन हुनेछ। 

२४. उम्िेद्ाििे ्स्तुगत पिीक्षािा आरू्िाई प्राप्त प्रश्नपत्र ‘लक’ उत किपलुस्तकािा ्लन्ार्य कोपिे 

िेख्नपुनेछ । निेखेिा उत किपुलस्तका स््तिः िद्द हुनेछ । 

२५. ल्र्ाकत (आई.क्र्)ू पिीक्षािा कयाल्कुिेटर प्रर्ोग गने पाइनेछैन । 

२६. कुनै उम्िेद्ाििे प्रश् नपत्रिा िहकेो स्पष्टताको सम्बतरधिा सोध्न ु पदाय पलन पिीक्षािा 

सलम्िलित ्तरर् उम्िेद्ािहकोिाई बाधा नपने गिी लनिीक्षकिाई सोध्नु पनेछ । 

g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsf 

गाउँ कायमपालिकाको कायामिय  

;]dhf]ª , wflbª 

प्रवेश पत्र 

हािसािै लखचेको 

पासपोटय साई को पिैु 

िखुाक लत देलखने र्ोटो 

टासी र्ोटोिा सिेत पने 

गिी उम्िेद्ाििे दस्तखत 

गने 

पिीक्षाथीिे भनेिः- 

(क) ल्ज्ञापन नं. खिुा/सिा्ेिी सिूह 

  

  

  

(ख) पदिः- 

(ग) तरर्नूति िैलक्षक र्ोग्र्ताको ििू ल्षर्िः 

(घ) उम्िेद्ािको 
नाि, थििः- 

दस्तखतिः 

कार्ायिर्को कियचािीिे भनेिः- 

र्स कार्ायिर्बाट लिइने उक्त पदको पिीक्षािा तपाईिाई लनम्न केतररबाट 

सलम्िलित हुन ्निुलत लदईमको छ । ल्ज्ञापनिा तोकोमको ितय नपगेुको 

ठहि भमिा  नुसकैु ््स्थािा पलन र्ो ्निुलत िद्द हुनेछ । 

पिीक्षा केतररिः-                            िोि नम्बििः- 

                                                                                                                      

                                                                         

............................... 

 (्लधक तको दस्तखत) 

रष्टव्र्िः- क पर्ा उम्िेद्ाििे पािना गनुयपने लनर्िहको हनेुयहोिा । 

 

 



्नसुचूी ३ 

्तरति्ाताय िलू्र्ाङग कन र्ािाि 

ल्ज्ञापन नं.:             पदिः            श्रेणी/तहिः 

पद सङग ख्र्ािः            उम्िेद्ाि सङग ख्र्ािः        सम्बलतरधत कार्ायिर्िः 

्तरत्ायताय लिलतिः 

ि.स. िोि न.ं उम्िेद्ािको नाि, थि सािातरर् ज्ञान, ल्षर् सम्बतरधी ज्ञान ि व्र्लक्तत्् कैलर्र्त 

्ङग किा ्क्षििा 

      

      

      

      

      

      

 

िालथ उलल्िलखत ल्ज्ञापनिा सहभागी कुन ै पलन उम्िेद्ाि िेिो पलत, पत्नी तथा छोिा-छोिी, दा -ुभाई, लददी-बलहनी, भाउ -ुबहुािी,  ेठा ,ु दे् ि, 

 ेठानी, दउेिानी, आिा ,ु नतरद, काका-काक , ठुिोबबुा-ठूिीआिा, सानोबा-सानीआिा, भलत ा-भलत ी, भाञ् ा-भाञ् ी, लभना  ु ज््ाई, िािा-

िाईज्र्,ू रु्प-ुरु्पाज्र्,ू सािा-सािी ि तीनका छोिाछोिी नाता पदनै । 

्तरत्ायताय सलिलतको संर्ो क/सदस्र्को 

दस्तखतिः 

नाि, थििः 

पदिः 

लिलतिः 

रष्टव्र्िः 

१. ्तरत्ायताय लिइन िागकेो पदको ल्ज्ञापनिा ्तरत्ायताय सलिलतका ्ध्र्क्ष तथा सदस्र्हकोका िालथ उलल्िलखत ल्ज्ञापनिा सहभागी कुनै नाता पने भमिा त्र्स्तो 

्तरत्ायतायकतायि ेउक्त सिहूको सो लदनको ्तरत्ायतायिा भाग लिन ुहुदँनै । 

२. ्तरत्ायतायिा ्लधकति ७०% भतरदा बढी ि तरर्नूति ४०% भतरदा किक ्ङग क लददाँ पषु्टगर्ाई लदन ुपनेछ । 

  



्तरत्ायताय गदाय ्तरत्ायतायकतायिे ध्र्ान लदन ुपन ेकुिा 

१. पदको कार्यल््िण 

र्स ्तरतगयत स्यप्रथि काि तथा पदको कार्यल््िण हनेुय पनेछ । 

२. दिखास्त ल््िण ्ध्र्र्न 

दिखास्त ल््िण ्ध्र्र्न गिी उम्िेद्ािको िलैक्षक उपिलदलध, ्नभु्, ्लभकोची आलद उलल्िलखत बार्ो ाटािाई ध्र्ान लदनपुनेछ । 

३. (क) से् ा सिहू सम्बतरधी ज्ञान 

उम्िदे्ािको से् ा, सिहू सम्बतरधी कािको ज्ञान, ्नभु् सम्बलतरधत क्षेत्रको ्ध्र्र्न म्िग प्रकालित क लत, तालिि आलद कुिाहको पदका िालग कलत उपर्ोगी 

छनग, लन ि ेकुनै पदिा िही काि गिी सकेको भम त्र्स बािे लन को ज्ञान कलतको छ ि हािको पदसँग लन िे प्राप्त गिेको ज्ञानको कलतको सम्बतरध छ? आलद 

कुिािाई ध्र्ान लदनपुनेछ । 

(ख) िालष्िर् तथा ्तरतिायलष्िर् ल्षर् सम्बतरधी ज्ञान 

दिेको सािाल क, आलथयक, िा नैलतक ि ्तरतिालष्ियर् ल्षर् सम्बतरधी  ानकािी लिन ुपनेछ । 

(ग) कािको ्नभु् 

र्स सतरदभयिा ल्ज्ञालपत पदसगँ सम्बलतरधत काििा कुन तहिा कलत ्षय िही ्नभु् प्राप्त गिेको छ, पदको काििा ल्िषे र्ोगदान म्िग ्नभु् भमिा सो 

सम्बतरधी ल्षर्िा दक्ष म्िग ल्िेषज्ञि ेदृलष्ट लदने । 

(घ) कोची (Aptitude) 

सम्बलतरधत पद सम्बतरधी लिक्षा प्राप्त गिे तापलन त्र्स पदका लनलम्त व्र्लक्तत्् ि ्ास्तल्क ्लभकोची छ लक छैन, सो बािे ध्र्ान लदनपुनेछ । 

४. ्लतरिक्त लिर्ाकिाप 

सािाल क, पारि्ारिक, व्र््सालर्क, खिेकूद, िनोिञ् न, सोख (hobby) आलद लिर्ाकिापिा कुन प्रकािको संिग्नता छ? आलद कुिािा  ानकािी लिने । 

५. व्र्लक्तत्् पिीक्षण 

र्स पिीक्षणबाट उम्िदे्ािको गणु ््गणु केिाउन सलकतरछ,  सका आधाि िखू्र् दईु प्रकािका छनग:- 

(क) सगंठनात्िक व्र््हाि प्रदियन 

र्स ्तरतगयत उम्िेद्ािको ्लभव्र्लक्त िनो् लत क, ्लभकोलच, लचतरतन-िलक्त, ्ौलधताक लस्थलत, िहत््ाकांक्षा, सहर्ोगी भा्ना आलद ल्षर्हको सगंलठत देलखमिा 

मक गणुी उम्िदे्ािको कोपिा िलू्र्ाङग कन गनय सलकतरछ । 

(ख) ्सगंठनात्िक व्र््हाि प्रदियन 

्स्पष्ट बोल्ने, भकभकाउने, ह ब ाउने, ्परिपक््ता, ्सतरतुलष्ट, ्स््स्थता, ्सािाल कता आलद व्र््हािबाट उम्िदे्ाििाई ््गणुी म्िग ्सतरतलुित 

व्र्लक्तत््को कोपिा लचलनतरछ । 

 

 

 


