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संक्रमणकालिन कममचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायमलवलध, २०७४
गाईँ कायमपालिकाबाट पाररत लमलतः

प्रस्तावनाःस्थानीय तहको गठन पश्चात गाईँ कायमपालिकाको कायामिय मवम् गाईँ पालिका ऄन्तगमतका वडा
कायामियहरुको कायामियीय कामकाज सञ्चािनाथम तत् कायामिय र मातहत कायामियहरुका िालग
'स्थानीय सरकार सञ्चािन न, २०७४' जारी भमसँगै कायमलवभाजन र कायमसम्पादन यककन भआसके को;
'स्थानीय तहमा प्रशासलनक सङ्गठन तथा कममचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी अदेश, २०७४' िे स्थानीय
तहको प्रारलम्भक कममचारी दरबन्दी संरचनाको प्रारुप तय गररसके को; 'कममचारी समायोजन न, २०७४'
िे स्थानीय तहको ररक्त दरबन्दी पदपूर्ततका मालमिामा समुलचत व्यवस्थापन गने प्रावधान समेत ईल्िेख
भइसके को सन्दभममा ईपयुमक्त कायामियहरुमा दरबन्दी ररक्तता लवद्यमान रही कायम सञ्चािनको
ऄवरुद्धतािाइ तत्कालिन रुपमा सम्बोधन गनम 'स्थानीय सरकार सञ्चािन

समायोजन

न, २०७४', 'कममचारी

न, २०७४' िगायतका कममचारी व्यवस्थापन तर्म अकर्तषत हुने मौजुदा संघीय तथा

प्रादेलशक कानूनहरु बमोलजम भमका प्रावधानहरुको सारबाट हुने मापदण्डहरु र प्रकक्रयाहरुको
कायामन्वयनका हकमा सोही बमोलजम हुने संक्रमणकालिन व्यवस्थाका रुपमा गाईँ कायमपालिकाको
कायामियको ऄवलशष्ट ऄलधकारको प्रयोग गरी अमचोक गाईँ

कायमपालिकाको कायामियबाट

'संक्रमणकालिन कममचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायमलवलध, २०७४' तजुममा गरी िागू गररमको छ ।
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पररच्छेद -१
प्रारलम्भक
१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कायमलवलधको नाम "संक्रमणकालिन कममचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी
कायमलवलध, २०७४" रहेको छ।
(२) यो कायमलवलध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथम निागेमा यस कायमलवलधमाः(क) "कायमलवलध" भन्नािे संक्रमणकालिन कममचारी व्यवस्थापन कायमलवलध, २०७४ सम्झनुपछम ।
(ख) "लनजामती सेवा" भन्नािे लनजामती सेवा

न, २०४९ को दर्ा ३ बमोलजम गरठत

लनजामती सेवा सम्झनुपछम ।
(ग) "लनजामती कममचारी" भन्नािे लनजामती सेवाको पदमा बहाि रहेका व्यलक्त सम्झनुपछम ।
(घ) "कममचारी" भन्नािे अमचोक गाईँ कायमपालिकाको मातहतमा रहेका लनजामती कममचारी,
लवषयगत शाखा ऄन्तगमतका व्यलक्त, करार सेवामा लनयुक्त व्यलक्त र सेवा करारमा लनयुक्त व्यलक्त
समेतिाइ सम्झनुपछम ।
(ङ) "कायामिय प्रमुख" भन्नािे गाईँ कायमपालिकाको कायामियको प्रमुख प्रशासक य ऄलधकृ त
सम्झनुपछम र सो शब्दिे लनलमत्त कायामिय प्रमुखिाइ समेत सम्झनुपछम ।
(च) "स्थायी पद" भन्नािे लनवृलत्तभरण पाईने र म्याद नतोककमको लनजामती सेवाको पद सम्झनुपछम ।
(छ) "लवषयगत संयोजक" भन्नािे कायामिय प्रमुख मातहतका लवषयगत शाखाका प्रमुख सम्झनुपछम ।
(ज) "गाईँ पालिका" भन्नािे अमचोक गाईँ पालिका सम्झनुपछम ।
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(झ) "गाईँ कायमपालिकाको कायामिय" भन्नािे अमचोक गाईँ पालिकाको गाईँ कायमपालिकाको
कायामिय सम्झनुपछम ।
(ञ) "वडा कायामिय" भन्नािे अमचोक गाईँ पालिका ऄन्तगमतका वडा कायामियहरु सम्झनुपछम ।
(ट)

"लवषयगत कायामिय" भन्नािे गाईँ कायमपालिकाको कायामिय मातहतका लवषयगत कायामिय
सम्झनुपछम र सो शब्दिे गाईँ कायमपालिकाको कायामियमा रहने लवषयगत शाखा समेत
सम्झनुपछम ।

(ठ)

"पदालधकारी" भन्नािे अमचोक गाईँ पालिकाका लनवामलचत पदालधकारीिाइ सम्झनुपछम ।

(ण) "तोककमको" वा "तोककम बमोलजम" भन्नािे यस

न ऄन्तगमत बनेका लनयममा तोककमकोवा

तोककमबमोलजम सम्झनुपछम ।
३. कायमलवलधको ईद्देश्यः यस कायमलवलधको ईद्देश्य देहाय बमोलजम हुनेछः
(क) गाईँ कायमपालिकाको कायामिय, लवषयगत कायामियहरु र वडा कायामियहरुमा सेवा प्रवाहिाइ
पारदशी, प्रभावकारी, चुस्त मवम् ईत्तरदायी बनाईन सघाई पुर्याईने,
(ख) कममचारी दरबन्दी ररक्त भइ ऄवरुद्ध भमका गाईँ कायमपालिकाको कायामिय, लवषयगत
कायामियहरु तथा वडा कायामियहरुको कामकाज सुचारु बनाईन सघाई पुर्याईने,
(ग) संक्रमणकालिन व्यवस्थाको रुपमा गाईँ कायमपालिकाको कायामिय लवषयगत कायामिय तथा वडा
कायामियहरुमा कममचारी व्यवस्थापनिाइ सुदढृ बनाईने,
(घ) गाईँ कायमपालिकाको कायामियबाट लिइने कममचारी भनाम प्रकक्रयािाइ व्यवलस्थत गनम सघाई
पुर्याईने ।
४. कायमलवलधको कायमित्र
े ः अमचोक गाईँ पालिकामा मौजुदा संघीय कानून तथा प्रादेलशक कानून
कायामन्वयनको हकमा सोही बमोलजम हुने गरी गाईँ कायमपालिकाको कायामिय, वडा कायामियहरु तथा
लवषयगत कायामिहरुमा मानव संशाधन व्यवस्थापनका अयामहरुिाइ संस्थागत गनुम
कायमलवलधको कायमिेत्र हुनेछ ।
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पररच्छेद -२
कममचारीको कायमलववरण
५. कायमलववरण िागु गररनेः (१) गाईँ कायमपालिकाको कायामिय, वडा कायामियहरु र लवषयगत
कायामियहरुमा कायमलववरण िागु गररनेछ ।
(२) कायमलववरण तयार गनुम प्रत्येक कममचारीको दालयत्व हुनेछ ।
(३) लनजामती कममचारीको हकमा लनजामती सेवा लनयमाविी, २०५० िे लनर्ददष्ट गरे का ऄनुसूची
बमोलजम गाईँ पालिकाको ऄध्यिको परामशम प्रशासक य प्रमुखको लनदेशनमा कायमलववरण तयार गरी
पेश गनुमपनेछ । ऄन्य कममचारीका हकमा ऄनुसूची -१ बमोलजमको ढाँचामा कायमलववरण तयार
गनुमपनेछ । पेश हुन अमका कायमलववरणिाइ प्रशासक य प्रमुखिे प्रमालणत गरी मक प्रलत सम्बलन्धत
कममचारीिाइ र ऄको प्रलत कायामियमा ऄलभिेख राख्नुपनेछ ।
(४) ऄको व्यवस्था नभमसम्मको िालग प्रशासक य प्रमुखिे गाईँ लपिकाको ऄध्यिको लसर्ाररश
ऄनुसार
ररक्त रहेको वडा सलचव तथा स्थानीय पलिकालधकारीको कायमलववरण स्थायी कममचारी, लवषयगत
शाखाका कममचारी, करारमा रहेका कममचारी मवम् प्रालवलधक कममचारीिाइ तोक्न सक्नेछ ।
६. कायमलववरण ऄलनवायम हुनेः कायमलववरण प्रत्येक कममचारीमा ऄलनवायम रुपमा िागु हुनेछ ।
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पररच्छेद -३
मानव संशाधन व्यवस्थापन
७. पद सङ््या लनधामरण मवम् दरखास्त अव्हानः (१) गाईँ कायमपालिकाको लनणमयको अधारमा लबज्ञापन
गररनुपने पदको सङ््या लनधामरण गररनेछ ।
(२) गाईँ कायमपालिकाको कायामियिे पदपूर्तत हुने पदहरुको लवज्ञापन प्रकाशन गनेछ ।
(३) प्रलतयोलगतात्मक परीिाद्वारा पदपूर्तत गररने पदका िालग दरखास्त र्ारामको ढाँचा ऄनुसूची – २
मा ईल्िेख भम बमोलजम हुनेछ ।
(४) खुिा प्रलतयोलगतात्मक परीिाको िालग प्रकालशत लवज्ञापन ऄनुसार पनम अमका दरखास्त ईपर
िोक सेवा अयोग (कायम सञ्चािन) लनदेलशका, २०६७' को दर्ा १३ मा रहेका प्रावधानहरु बमोलजम
छानलवन गनुमपनेछ ।
(५) स्वीकृ त तथा ऄस्वीकृ त भमका दरखास्तहरुको सम्बन्धमा दरखास्त र्ाराम बुझाईने म्याद समाप्त
भम पश्चात सम्बलन्धत ईम्मेदवारिाइ सावमजलनक सूचना प्रकाशन गरी सूलचत गनुमपनेछ । सोही
सूचनामा स्वीकृ त अवेदकहरुको रोि नं. मवम् परीिा के न्र प्रकाशन गनुमपनेछ ।
८. परीिा सञ्चािन गनेः (१) प्रशासककय प्रमुखिे गाईँ पलिका ऄध्यिको लसर्ाररस बमोलजमक नेपाि
सरकारको ऄलधकृ त स्तरको व्यलक्तसँग समन्वय गरी प्रश्न लनमामण र पररमाजमन गनेछ । पररमाजमन
भमका प्रश्नपत्रहरु लसिबन्दी गरी भण्डारण गने कतमव्य कायामिय प्रमुखको हुनेछ ।
(२) तोककमको लमलत समय तथा स्थानमा लिलखत परीिा सञ्चािन गनुमपनेछ ।
(३) लिलखत परीिाको के न्राध्यि कायामिय प्रमुख हुनेछ र लनजिे लनरीिक तोक्नेछ । लनररिक
ऄध्यिको लसर्ाररस बमोलजम प्रशासक य प्रमुखिे लनयुलक्त गनुमपनेछ ।
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(४) परीिा भवन तथा पररसरमा खटाआमका कममचारी, सुरिाकमी र परीिाथी बाहेक ऄन्य कसैिाइ
प्रवेश गनम कदआने छैन ।
९. ईत्तरपुलस्तका परीिण र नलतजा प्रकाशन गनेः (१) लिलखत पररिाका ईत्तरपुलस्तकाहरुमा पलहिो तथा
दोश्रो संकेत राख्नुपनेछ ।
(२) लिलखत परीिाको ईत्तरपुलस्तकाको परीिण गाईँ पालिका ऄध्यिको लसर्ाररस बमेलजम
प्रशासक य प्रमुखिे तोके को सम्बलन्धत लवषयको दि वा लवशेषज्ञबाट गराईनु पनेछ । ईत्तरपुलस्तका
परीिणको िालग गाईँ कायमपालिकाको कायामियिे अवश्यकता ऄनुसार परीिण सम्बन्धी लनदेलशका,
परीिण गने तररका र मूल्याङ्कन गने लवलध समेत सम्बलन्धत दि वा लवशेषज्ञिाइ ईपिब्ध गराईनु
पनेछ ।
(३) ईत्तरपुलस्तका प्राप्त भमपलछ सम्बलन्धत दि वा लवशेषज्ञिे समयमै त्यस्ता ईत्तरपुलस्तका परीिण
गरी गोप्य रुपमा गाईँ कायमपालिकाको कायामियिाइ ईपिब्ध गराईनु पनेछ ।
(४) दि वा लवशेषज्ञबाट परीिण भइ प्राप्त भमका ईत्तरपुलस्तका रुजु गरी रालखनेछ ।
(५) प्रशासक य प्रमुखिे तथा गाईँ पालिका ऄध्यििे अवश्यक देखम
े ा ऄध्यिको लसर्ाररश बमोलजमको
लवशेषज्ञबाट सम्बलन्धत लवषयको दि वा लवशेषज्ञबाट परीिण भइ प्राप्त भमका ईत्तरपुलस्तका मध्ये
सबै वा के ही ईत्तरपुलस्तका सम्प रीिण गराईन सक्नेछ ।
(६) गाईँ कायमपालिकाको कायामियिे तोके को तररका र लवलधमा िोक सेवा अयोग लनयमाविी,
२०६७ र िोक सेवा अयोग (कायम सञ्चािन) लनदेलशका, २०६७ िाइ सन्दभमको रुपमा प्रयोग गदै
प्रयोगात्मक परीिा लिइनेछ ।
(७) गाईँ कायमपालिकाको कायामियिे लिलखत वा प्रयोगात्मक परीिाको नलतजा प्रकाशन गदाम ररक्त
पदको ऄनुपातमा वणामनुक्रम वा रोि नम्बरको अधारमा प्रकाशन गनुमपनेछ ।
१०.पुनयोगः (१) गाईँ कायमपालिकाको कायामियिे सञ्चािन गरे को लिलखत परीिाको नलतजा प्रकाशन
भमपलछ कु नै ईम्मेदवारिे अफ्नो लिलखत परीिाको कु नै वा सबै पत्रको पुनयोग गरी पाईँ भनी
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पुनयोग गनुम पने पत्र ईल्िेख गरी सो पदका िालग तोककमको परीिा दस्तुरको अधा दस्तुर संिग्न गरी
लिलखत परीिाको नलतजा प्रकाशन भमको दुइ कदनलभत्र कायामियमा लनवेदन कदन सक्नेछ ।
(२) बुँदा (१) बमोलजम लनवेदन पनम अममा प्रशासक य प्रमुखिे गाईँ पालिका ऄध्यिके सल्िाह बमेलजम
लिलखत परीिाको प्राप्ताङ्कको पुनयोग गरी लनवेदकिाइ सो को नलतजा जानकारी गराईनु पनेछ ।
(३) बुँदा (२) बमोलजम पुनयोग गदाम लनवेदको नाम लिलखत परीिाको नलतजामा समावेश गनुम पने
देलखममा सो कु रा नलतजामा समावेश गररनेछ ।
११. ऄन्तवामताम लिइनेः (१) लिलखत परीिामा ईत्तीणम भइ प्रारलम्भक नलतजामा प्रकालशत भमका
ईम्मेदवारहरुिाइ मात्र ऄन्तवामताम र ऄन्य चरणको परीिामा सलम्मलित गराइनेछ ।
(२) प्रशासक य प्रमुखिे गाईँ पालिका ऄध्यिको लसर्ाररस बमोलजम तोके को व्यलक्तको संयोजकत्वमा
कलम्तमा तीन सदस्यीय ऄन्तवामताम सलमलत गठन हुनेछ ।
(३) ऄन्तरवाताम सलमलतका संयोजक र सदस्यहरुिे ऄनुसूची -३ को ढाँचामा ऄन्तरवाताम मूल्याङ्कन
र्ाराम प्रयोग गनुमपनेछ ।
(४) देहायको ऄवस्थामा कायामिय प्रमुखिे लनणमय गरी ऄलिम वा छु ट ऄन्तवामताम लिन सककनेछः
(क) काबु बालहरको पररलस्थलत परे मा,
(ख) सरकारी कामको कारणबाट ईपलस्थत हुन नसके मा,
(ग) ककररया बस्नु परे मा,
(घ) सुत्के री भममा,
(ङ) ऄन्तवामताममा ईपलस्थत हुन नसक्ने गरी अकलस्मक लबरामी भममा ।
१२. योग्यताक्रमका अधारमा लसर्ाररस गररनेः परीिामा सर्ि ईम्मेदवारहरुिाइ योग्यताक्रमका
अधारमा प्राथलमकता लनधामरण गनम िगाइ लसर्ाररस मवम् लनयुलक्त गररनेछ ।
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१३. लवलवधः यस कायमलवलधमा समावेश नभमका लवषयहरु देहाय बमोलजमका मौजुदा कानुनहरु
अकर्तषत हुनेछन् :
(क) िोक सेवा अयोग न, २०६६
(ख) िोक सेवा अयोग लनयमाविी, २०६७
(ग)

िोक सेवा अयोग (कायम सञ्चािन) लनदेलशका, २०६७

१४. थपघट वा हेरर्े र गनम सक्नेः यस कायमलवलध कायामन्वयनको क्रममा कु नै वाधा ऄवरोध वा ऄस्पष्टता
अममा त्यस्तो वाधा ऄवरोध र्ु काईने प्रयोजनको िालग गाईँ कायमपालिकाको कायामियिे यस
कायमलवलधमा अवश्यकता ऄनुसार व्या्या गने सक्नेछ ।
१५. खारे जी र बचाउः (१) यस ऄलघ कममचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी भम गरे का काम कारवाही यसै
लनदेलशका बमोलजम भम गरे को मालननेछ ।
(२) संघीय मवम् प्रादेलशक कानून बमोलजम अमचोक गाईँ पालिकामा पदपूर्तत हुने लवलभन्न पदहरुसँग
यस कायमलवलधका अधारमा लनयुक्त भमका तत् पदहरु बालझमको हदसम्म ऄमान्य हुनेछ ।
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ऄनुसूची १, कायमलववरण
कायम लववरण र्ाराम
अमचोक गाईँ पालिका

पद सङ्के तः

गाईँ कायमपालिकाको कायामिय

सेवाः

बािखा, भोजपुर

समूह\ईपसमूहः

१ नं. प्रदेश, नेपाि

श्रेणीः

कायमलववरण र्ाराम
१. पदको नामः

५. कायामियः

२. तिब (मालसक):

शाखाः

३. काम गने समयः

ईपशाखाः
६. १ नं. प्रदेश लजल्िा भोजपुर

४. कममचारीको नाम:

स्थानः

संकेत नं.:

र्ोन नं.:
७. लवस्तृत रुपमा पदको काम, कतमव्य ऄलधकार र ईत्तरदालयत्व
क्र.स.

काम\कतमव्य

ऄलधकार

ईत्तरदालयत्व

कायमसम्पादन
सुचकाङ्क

सूचकाङ्कको अधार
(स्रोत)

१
२
३
४
५
६
७

८. अवश्यक योग्यताः
मेरो पदसँग सम्बलन्धत ईपयुमक्त काम, कतमव्य, ईत्तरदालयत्व तथा
ऄलधकारको लववरण पूणम मवं ठीक साँचो हो ।

यस पदसँग सम्बलन्धत ईपयुमक्त काम, कतमव्य, ईत्तरदालयत्व तथा
ऄलधकारको लववरण पूणम मवं ठीक साँचो हो ।

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

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

(कममचारीको दस्तखत)

(कायामिय प्रमुखको दस्तखत)

नाम\पद

नाम\प्रमुख प्रशासक य ऄलधकृ त

लमलतः

लमलतः
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ऄनुसूची २, दरखास्त
र्ाराम
कायामिय प्रयोजनको िालग
रलसद/भौचर नं.

हािसािै लखचेको
पासपोटम साआजको
पुरै मूखाकृ लत
देलखने र्ोटो टाँसी
र्ोटोमा समेत पने
गरी ईम्मेदवारिे
दस्तखत गने

अमचोक गाईँ पालिका
गाईँ कायमपालिकाको कायामिय
दरखास्त र्ारम
(लवलभन्न पदहरुको परीिाको िालग)

लवज्ञापन नं.
दरखास्त रुजु गनेको दस्तखतः
लमलतः

(क) ईम्मेदवारिे दरखास्त र्ाराम भरे को पद सम्बन्धी लववरण
पदः

लवज्ञापन नं.
(ख) ईम्मेदवारको वैयलक्तक लववरण
ईम्मेदवारको नाम, थर

(देवनागरीमा):
जारी गने लजल्िाः

नागररकता नं.:
स्थायी ठे गाना
पत्राचार ठे गाना

(In English):

(ऄ) लजल्िाः

जारी लमलतः

(अ) स्थानीय तहः

(इ) टोिः

(आ) वडा:

(ई) र्ोन नं.:

(ऄ) लजल्िाः

(उ) इमेिः

(अ) स्थानीय तहः

(इ) टोिः

(आ) वडाः

(ई) र्ोन नं.:

(उ) इमेिः

बाबुको नाम, थरः

अमाको नाम, थरः

बाजेको नाम, थरः
जन्म लमलत
(लव.स.मा):

पलत/पत्नीको नाम, थरः
हािको ईमेरः

(इ.स.मा):

जातः
लिङ्गः

जन्म स्थानः
धममः

वैवालहक लस्थलतः
शाररररक ऄशक्तता (छ/छैन)(खुिाईनुहोस्):

रोजगारीको ऄवस्थाः

रक्त समूहः
समूहः*
मातृभाषाः
अमा/बाबुको मू्य पेशाः

अवश्यक न्यूनतम योग्यता भन्दा मालथल्िो शैलिक योग्यता (भममा ईल्िेख गने):
(ग) शैलिक योग्यता/तालिम (दरखास्त र्ाराम भरे को पदको िालग चालहने अवश्यक न्यूनतम शैलिक योग्यता/तालिम मात्र ईल्िेख गने)
अवश्यक न्यूनतम
योग्यता

लवश्वलवद्यािय/बोडम/तालिम कदने
संस्था

शैलिक
ईपालध/तालिम

संकाय

श्रेणी/प्रलतशत

मूि लवषय/ लच्छक
लवषय

शैलिक योग्यता
तालिम
मैिे यस दरखास्तमा खुिामका सम्पूणम लववरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बुझामको पदको लवज्ञापनको िालग ऄयोग्य ठहररने गरी कु नै सजाय
पामको छैन । कु नै कु रा ढाँटी वा िुकामको ठहररममा प्रचलित कानून बमोलजम सहनेछु /बुझाईनेछु । ईम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून
तथा यस दरखास्त र्ारामका पृष्ठमा ईलल्िलखत सबै शतम तथा लनयमहरु पािना गनम मञ्जुर गदमछु ।
ईम्मेदवारको ल्याप्चे सलहछाप
दायाँ
बायाँ
..............................
ईम्मेदवारको दस्तखत
लमलतः

ईम्मेदवारिे मालथ ईल्िेख गरे का लववरणहरु ठीक छ भलन प्रमालणत गने
लवभागीय प्रमुख/कायामिय प्रमुखको
दस्तखतः
नाम, थरः
पद/दजामः
लमलतः
कायामियको छाप

*ईम्मेदवारिे अर्ू ब्राम्हण, िेत्री, खस अयम, अकदवासी जनजाती, मधेसी, दलित ऄल्पसङ््यक मध्ये कु न समूहमा पने हो सो ईल्िेख गनुमपदमछ ।
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ईम्मेदवारिे पािन गनुप
म ने लनयमहरु
१. परीिा कदन अईँ दा ऄलनवायम रुपमा प्रवेश पत्र ल्याईनुपनेछ । प्रवेश पत्र लवना परीिामा
बस्न पाआने छैन।
२. परीिा हिमा मोबाआि र्ोन ल्याईन पाइने छैन ।
३. लिलखत परीिाको नलतजा प्रकाशन भमपलछ प्रयोगात्मक परीिा तथा ऄन्तवामताम हुने
कदनमा पलन प्रवेश पत्र ल्याईनु ऄलनवायम छ ।
४. परीिा सुरु हुनुभन्दा ३० लमनेट ऄगाडी घण्टीद्वारा सूचना गरे पलछ परीिा हिमा प्रवेश
गनम कदआने छ । वस्तुगत परीिा सुरु भमको १५ लमनेट पलछ र लवषयगत परीिा सुरु
भमको ३० लमनेट पलछ अईने र वस्तुगत तथा लवषयगत दुबै परीिा सँगै हुनेमा २०
लमनेट पलछ अईने ईम्मेदवारिे परीिामा बस्न पाईने छैन ।
५. परीिा हिमा प्रवेश गनम पाईने समयावलध (बुदाँ नं. ४ मा ईल्िेख गररमको) लबतेको १०
लमनेट पछालड मात्र ईम्मेदवारिाइ परीिा हि बालहर जाने ऄनुमलत कदआनेछ ।
६. परीिा हिमा प्रवेश गरे पलछ ककताब, कापी, कागज, लचट अदी अर्ू साथ राख्नु हुँदैन ।
ईम्मेदवारिे अपसमा कु राकानी र सङके त समेत गनुम हुँदैन ।
७. परीिा हिमा ईम्मेदवारिे परीिाको मयामदा लवपररत कु नै काम गरे मा के न्राध्यििे
परीिा हिबाट लनष्कासन गरी तुरुन्त कानून बमोलजमको कारवाही गनेछ । र त्यसरी
लनष्कासन गररमको ईम्मेदवारको सो लवज्ञापनको परीिा स्वतः रद्द भमको मालननेछ ।
८. लवरामी भमको ईम्मेदवारिे परीिा हिमा प्रवेश गरी परीिा कदने क्रममा लनजिाइ
के ही भममा कायामिय जवार्देही हुने छैन ।
९. ईम्मेदवारिे परीिा कदमको कदनमा हालजर ऄलनवायम रुपिे गनुम पनेछ ।
१०. यस कायामियिे सूचनाद्वारा लनधामरण गरे को कायमक्रम ऄनुसार परीिा सञ्चािन
हुनेछ।
११. ईम्मेदवारिे वस्तुगत परीिामा अर्ू िाइ प्राप्त प्रश्नपत्र ‘कक’ ईत्तरपुलस्तकामा ऄलनवायम
रुपिे िेख्नुपनेछ । निेखेमा ईत्तरपुलस्तका स्वतः रद्द हुनेछ ।
१२. ल्याकत (अइ.क्यू) परीिामा क्याल्कु िेटर प्रयोग गने पाआनेछैन ।
१३. कु नै ईम्मेदवारिे प्रश्नपत्रमा रहेको स्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्नु पदाम पलन परीिामा
सलम्मलित ऄन्य ईम्मेदवारहरुिाइ बाधा नपने गरी लनरीिकिाइ सोध्नु पनेछ ।

ईम्मेदवारिे पािन गनुप
म ने लनयमहरु
१४. परीिा कदन अईँ दा ऄलनवायम रुपमा प्रवेश पत्र ल्याईनुपनेछ । प्रवेश पत्र लवना
परीिामा बस्न पाआने छैन ।
१५. परीिा हिमा मोबाआि र्ोन ल्याईन पाइने छैन ।
१६. लिलखत परीिाको नलतजा प्रकाशन भमपलछ प्रयोगात्मक परीिा तथा ऄन्तवामताम हुने
कदनमा पलन प्रवेश पत्र ल्याईनु ऄलनवायम छ ।
१७. परीिा सुरु हुनुभन्दा ३० लमनेट ऄगाडी घण्टीद्वारा सूचना गरे पलछ परीिा हिमा
प्रवेश गनम कदआने छ । वस्तुगत परीिा सुरु भमको १५ लमनेट पलछ र लवषयगत परीिा
सुरु भमको ३० लमनेट पलछ अईने र वस्तुगत तथा लवषयगत दुबै परीिा सँगै हुनेमा २०
लमनेट पलछ अईने ईम्मेदवारिे परीिामा बस्न पाईने छैन ।
१८. परीिा हिमा प्रवेश गनम पाईने समयावलध (बुदाँ नं. ४ मा ईल्िेख गररमको) लबतेको
१० लमनेट पछालड मात्र ईम्मेदवारिाइ परीिा हि बालहर जाने ऄनुमलत कदआनेछ ।
१९. परीिा हिमा प्रवेश गरे पलछ ककताब, कापी, कागज, लचट अदी अर्ू साथ राख्नु हुँदैन ।
ईम्मेदवारिे अपसमा कु राकानी र सङके त समेत गनुम हुँदैन ।
२०. परीिा हिमा ईम्मेदवारिे परीिाको मयामदा लवपररत कु नै काम गरे मा के न्राध्यििे
परीिा हिबाट लनष्कासन गरी तुरुन्त कानून बमोलजमको कारवाही गनेछ । र त्यसरी
लनष्कासन गररमको ईम्मेदवारको सो लवज्ञापनको परीिा स्वतः रद्द भमको मालननेछ ।
२१. लवरामी भमको ईम्मेदवारिे परीिा हिमा प्रवेश गरी परीिा कदने क्रममा लनजिाइ
के ही भममा कायामिय जवार्देही हुने छैन ।
२२. ईम्मेदवारिे परीिा कदमको कदनमा हालजर ऄलनवायम रुपिे गनुम पनेछ ।
२३. यस कायामियिे सूचनाद्वारा लनधामरण गरे को कायमक्रम ऄनुसार परीिा सञ्चािन
हुनेछ।
२४. ईम्मेदवारिे वस्तुगत परीिामा अर्ू िाइ प्राप्त प्रश्नपत्र ‘कक’ ईत्तरपुलस्तकामा ऄलनवायम
रुपिे िेख्नुपनेछ । निेखेमा ईत्तरपुलस्तका स्वतः रद्द हुनेछ ।
२५. ल्याकत (अइ.क्यू) परीिामा क्याल्कु िेटर प्रयोग गने पाआनेछैन ।
२६. कु नै ईम्मेदवारिे प्रश्नपत्रमा रहेको स्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्नु पदाम पलन परीिामा
सलम्मलित ऄन्य ईम्मेदवारहरुिाइ बाधा नपने गरी लनरीिकिाइ सोध्नु पनेछ ।
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हािसािै लखचेको
पासपोटम साइजको पुरै
मुखाकृ लत देलखने र्ोटो
टासी र्ोटोमा समेत
पने गरी ईम्मेदवारिे
दस्तखत गने

अमचोक गाईँ पालिका
गाईँ कायमपालिकाको कायामिय
बािखा, भोजपुर
प्रवेश पत्र
परीिाथीिे भनेः(क) लवज्ञापन नं.

खुिा/समावेशी समूह

(ख) पदः(ग) न्यूनतम शैलिक योग्यताको मूि लवषयः
नाम, थरःदस्तखतः
कायामियको कममचारीिे भनेःयस कायामियबाट लिआने ईक्त पदको परीिामा तपाइिाइ लनम्न
के न्रबाट सलम्मलित हुन ऄनुमलत कदइमको छ । लवज्ञापनमा
तोकोमको शतम नपुगेको ठहर भममा जुनसुकै ऄवस्थामा पलन यो
ऄनुमलत रद्द हुनेछ ।
परीिा के न्रःरोि नम्बरः(घ) ईम्मेदवारको

...............................
(ऄलधकृ तको दस्तखत)
रष्टव्यः- कृ पया ईम्मेदवारिे पािना गनुमपने लनयमहरु हेनुमहोिा ।
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ऄनुसूची ३
ऄन्तरवाताम मूल्याङ्कन र्ाराम
लवज्ञापन नं.:

पदः

पद सङ््याः

श्रेणी/तहः

ईम्मेदवार सङ््याः

सम्बलन्धत कायामियः

ऄन्तवामताम लमलतः
क्र.स.

रोि नं.

ईम्मेदवारको नाम, थर

सामान्य ज्ञान, लवषय सम्बन्धी ज्ञान र व्यलक्तत्व
ऄङ्कमा

कै कर्यत

ऄिरमा

मालथ ईलल्िलखत लवज्ञापनमा सहभागी कु नै पलन ईम्मेदवार मेरो पलत, पत्नी तथा छोरा-छोरी, दाजु-भाइ, कददी-बलहनी, भाईजु-बुहारी, जेठाजु, देवर,
जेठानी, देईरानी, अमाजु, नन्द, काका-काक , ठु िोबुबा-ठू िीअमा, सानोबा-सानीअमा, भलतजा-भलतजी, भािा-भािी, लभनाजु ज्वाइ, मामा-माइज्यू,
र्ु पु-र्ु पाज्यू, सािा-सािी र तीनका छोराछोरी नाता पदैन ।
ऄन्तवामताम सलमलतको संयोजक/सदस्यको
दस्तखतः
नाम, थरः
पदः
लमलतः
रष्टव्यः
१. ऄन्तवामताम लिआन िागेको पदको लवज्ञापनमा ऄन्तवामताम सलमलतका ऄध्यि तथा सदस्यहरुका मालथ ईलल्िलखत लवज्ञापनमा सहभागी कु नै नाता
पने भममा त्यस्तो ऄन्तवामतामकतामिे ईक्त समूहको सो कदनको ऄन्तवामताममा भाग लिनु हुँदन
ै ।
२. ऄन्तवामताममा ऄलधकतम ७०% भन्दा बढी र न्यूनतम ४०% भन्दा कमक ऄङ्क कददाँ पुष्याइ कदनु पनेछ ।
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ऄन्तवामताम गदाम ऄन्तवामतामकतामिे ध्यान कदनु पने कु रा
१. पदको कायमलववरण
यस ऄन्तगमत सवमप्रथम काम तथा पदको कायमलववरण हेनुम पनेछ ।
२. दरखास्त लववरण ऄध्ययन
दरखास्त लववरण ऄध्ययन गरी ईम्मेदवारको शैलिक ईपिलब्ध, ऄनुभव, ऄलभरुची अकद ईलल्िलखत बायोडाटािाइ ध्यान कदनुपनेछ ।
३. (क) सेवा समूह सम्बन्धी ज्ञान
ईम्मेदवारको सेवा, समूह सम्बन्धी कामको ज्ञान, ऄनुभव सम्बलन्धत िेत्रको ऄध्ययन मवम् प्रकालशत कृ लत, तालिम अकद कु राहरु पदका
िालग कलत ईपयोगी छन्, लनजिे कु नै पदमा रही काम गरी सके को भम त्यस बारे लनजको ज्ञान कलतको छ र हािको पदसँग लनजिे प्राप्त
गरे को ज्ञानको कलतको सम्बन्ध छ? अकद कु रािाइ ध्यान कदनुपनेछ ।
(ख) रालिय तथा ऄन्तरामलिय लवषय सम्बन्धी ज्ञान
देशको सामालजक, अर्तथक, राजनैलतक र ऄन्तरार्तिय लवषय सम्बन्धी जानकारी लिनु पनेछ ।
(ग) कामको ऄनुभव
यस सन्दभममा लवज्ञालपत पदसँग सम्बलन्धत काममा कु न तहमा कलत वषम रही ऄनुभव प्राप्त गरे को छ, पदको काममा लवशेष योगदान मवम्
ऄनुभव भममा सो सम्बन्धी लवषयमा दि मवम् लवशेषज्ञिे दृलष्ट कदने ।
(घ) रुची (Aptitude)
सम्बलन्धत पद सम्बन्धी लशिा प्राप्त गरे तापलन त्यस पदका लनलम्त व्यलक्तत्व र वास्तलवक ऄलभरुची छ कक छैन , सो बारे ध्यान कदनुपनेछ ।
४. ऄलतररक्त कक्रयाकिाप
सामालजक, पाररवाररक, व्यवसालयक, खेिकू द, मनोरिन, सोख (hobby) अकद कक्रयाकिापमा कु न प्रकारको संिग्नता छ? अकद कु रामा जानकारी
लिने ।
५. व्यलक्तत्व परीिण
यस परीिणबाट ईम्मेदवारको गुण ऄवगुण के िाईन सककन्छ, जसका अधार मू्य दुइ प्रकारका छन्:(क) संगठनात्मक व्यवहार प्रदशमन
यस ऄन्तगमत ईम्मेदवारको ऄलभव्यलक्त मनोवृलत्त, ऄलभरुलच, लचन्तन-शलक्त, वौलद्धक लस्थलत, महत्वाकांिा, सहयोगी भावना अकद लवषयहरु
संगरठत देलखममा मक गुणी ईम्मेदवारको रुपमा मूल्याङ्कन गनम सककन्छ ।
(ख) ऄसंगठनात्मक व्यवहार प्रदशमन
ऄस्पष्ट बोल्ने, भकभकाईने, हडबडाईने, ऄपररपक्वता, ऄसन्तुलष्ट, ऄस्वस्थता, ऄसामालजकता अकद व्यवहारबाट ईम्मेदवारिाइ ऄवगुणी
मवम् ऄसन्तुलित व्यलक्तत्वको रुपमा लचलनन्छ ।
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