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नौमूिे गाईँपालिका दैिेखको संक्रमणकालिन कमयचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी काययलवलध, २०७४ 

           

प्रस्तावनाः- 

स्थानीय तहको गठन पश् चात गाउक कायापाकाकाको कायाााय म्म ्गाउकपाकाका ्तरतगातका ्डा कायााायहकोको कायााायीय कामकाज 

सञ् चाानाथा तत् कायाााय र मातहत कायााायहकोका ााकग 'स्थान सर काराार कर ालन नर ,न र २०७४' जारी भमसकगै कायाक्भाजन र 

कायासम्पादन यककन भइसकेको; 'स्थान सर तहमार प्रशाकननरर कङ्गठनर तथार रमम ाा र व्सवस्थापनर कम्बन्ध र आदशे र २०७४' ा े स्थानीय 

तहको प्रारकम्भक कमाचारी दरबतरदी संरचनाको प्राकोप तय गररसकेको; 'रमम ाा रकमासोजनर,न र२०७४' ा े स्थानीय तहको ररक्त दरबतरदी 

पदपूकताका माकमाामा समकुचत व्य्स्थापन गने प्रा्धान समेत उल्ाेख भईसकेको सतरदभामा उपयुाक्त कायााायहकोमा दरबतरदी ररक्तता क्द्यमान 

रही काया सञ् चाानको ््कोधताताााई तत्काकान कोपमा सम्बोधन गना 'स्थान सरकाराारकर ालन नर,न र२०७४', 'रमम ाा रकमासोजनर,न र

२०७४' ागायतका कमाचारी व्य्स्थापन तर्ा  आककषात हनेु मौजदुा संघीय तथा प्रादेकिक कानूनहको बमोकजम भमका प्रा्धानहकोको सारबाट 

हुने मापदण्डहको र प्रकियाहकोको कायाातर्यनका हकमा सोही बमोकजम हुने संिमणकाकान व्य्स्थाका कोपमा गाउक कायापाकाकाको 

कायााायको ््किष्ट ्कधकारको प्रयोग गरी नौमाेू गाउक कायापाकाकाको कायााायबाट 'संिमणकाकान कमाचारी व्य्स्थापन सम्बतरधी 

कायाक्कध, २०७४' तजुामा गरी ाागू गररमको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारलम्भक 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कायाक्कधको नाम "संिमणकाकान कमाचारी व्य्स्थापन सम्बतरधी कायाक्कध, २०७४" रहकेो छ। 

 (२) यो कायाक्कध कायापाकाकाबाट पाररत भमको कमकतदखेी प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः क्षय ्ा प्रसङ्गाे ्को ्था नाागेमा यस कायाक्कधमााः- 

 (क) "कायाक्कध" भतरनााे संिमणकाकान कमाचारी व्य्स्थापन कायाक्कध, २०७४ सम्झनुपछा । 

 (ख) "कनजामती से्ा" भतर नााे कनजामती से्ा ,न, २०४९ को दर्ा ३ बमोकजम गकठत कनजामती से्ा सम्झनपुछा । 

 (ग)  "कनजामती कमाचारी" भतर नााे कनजामती से्ाको पदमा बहाा रहकेा व्यकक्त सम्झनुपछा । 

 (घ) "कमाचारी" भतर नााे नौमाेू गाउक कायापाकाकाको मातहतमा रहकेा कनजामती कमाचारी, क्षयगत िाखा ्तरतगातका व्यकक्त, 

करार से्ामा कनयकु्त व्यकक्त र से्ा करारमा कनयकु्त व्यकक्त समेतााई सम्झनुपछा । 

 (ङ) "संयोजक" भतर नााे गाउक कायापाकाकाको कायााायको नौमाेू गाउकपाकाका दैाेखको पदपूकता सकमकतको संयोजक प्रमखु 

प्रिासकीय ्कधकृत सम्झनुपछा । 
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 (च) "स्थायी पद" भतरनााे कन्कृिभरण पाउने र म्याद नतोककमको कनजामती से्ाको पद सम्झनपुछा । 

 (छ)  "क्षयगत संयोजक" भतरनााे प्रमखु प्रिासककय ्कधकृत मातहतका क्षयगत िाखाका प्रमखु सम्झनपुछा ।   

 (ज) "गाउकपाकाका" भतरनााे नौमाेू गाउकपाकाका सम्झनुपछा । 

 (झ) "गाउक कायापाकाकाको कायाााय" भतरनााे नौमाेू गाउकपाकाकाको गाउक कायापाकाकाको कायाााय सम्झनुपछा । 

 (ञ) "्डा कायाााय" भतरनााे नौमाेू गाउकपाकाका ्तरतगातका ्डा कायााायहको सम्झनुपछा । 

 (ट) "क्षयगत कायाााय" भतरनााे गाउक  कायापाकाकाको कायाााय मातहतका क्षयगत कायाााय सम्झनुपछा र सो िब्दाे गाउक 

कायापाकाकाको कायााायमा रहने क्षयगत िाखा समते सम्झनुपछा । 

 (ठ) "पदाकधकारी" भतरनााे नौमाेू गाउकपाकाकाका कन्ााकचत पदाकधकारीााई सम्झनुपछा । 

 (ण) "तोककमको" ्ा "तोककम बमोकजम" भतरनााे यस ,न ्तरतगात बनेका कनयममा तोककमको्ा तोककमबमोकजम सम्झनुपछा । 

३. काययलवलधको ईदे्दश्यः यस कायाक्कधको उदे्दश्य देहाय बमोकजम हुनेछाः 

 (क) गाउक कायापाकाकाको कायाााय, क्षयगत कायााायहको र ्डा कायााायहकोमा से्ा प्र्ाहााई पारदिी, प्रभा्कारी, चसु्त म्म ्

उिरदायी बनाउन सघाउ पुर् याउने, 

 (ख) कमाचारी दरबतरदी ररक्त भई ््कोधता भमका गाउक कायापाकाकाको कायाााय, क्षयगत कायााायहको तथा ्डा कायााायहकोको 

कामकाज सचुाको बनाउन सघाउ पुर् याउने, 

 (ग) संिमणकाकान व्य्स्थाको कोपमा गाउक कायापाकाकाको कायाााय क्षयगत कायाााय तथा ्डा कायााायहकोमा कमाचारी 

व्य्स्थापनााई सदुृढ बनाउने, 

 (घ) गाउक कायापाकाकाको कायााायबाट काईने कमाचारी पदपूकता प्रकियाााई व्य्कस्थत गना सघाउ पुर् याउने । 

४. काययलवलधको काययिेत्रः नौमाेू गाउकपाकाकामा मौजदुा संघीय कानून तथा प्रादेकिक कानून कायाातर्यनको हकमा सोही बमोकजम हुने 

गरी गाउक कायापाकाकाको कायाााय, ्डा कायााायहको तथा क्षयगत कायाााहकोमा मान् संिाधन व्य्स्थापनका आयामहकोााई 

संस्थागत गनुा  यस कायाक्कधको कायाक्षेत्र हुनेछ । 

५ पदपूलतय सलमलतको गठनः (१) नेपाा सरकारका समबकतरधत कनकाय तथा प्रदेि सरकारबाट कनणाय भइ नआमसम्मको ााकग 

गाउकपाकाकामा कनम्न पदाकधकारी रहकेो पदपूकता सकमकत रहनेछाः 

 (क) गाउकपाकाकाको प्रमखु प्रिासककय ्कधकृत ्ा कनजाे तोकेको ्कधकृत स्तरको कमाचारी      संयोजक 

 (ख) कायापाकाकााे कनणाय गरेबमोकजम गाउकपाकाकामा कायारत ्कधकृतस्तरको कमाचारी २ जना    सदस्य 

 (ग) गाउककायापाकाकाको कायााायका प्रिासन िाखा प्रमखु              सदस्य सकच् 
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(२) पदपूकता सकमकताे कनणाय गरर परीक्षाको प्रकृकत, पाठ्यिम तथा परीक्षा केतरर तथा परीक्षामा आ्श्यक पने क्षय क्ज्ञहकोााइ आव्हान 

गने र आ्श्यकता्नुसार सरुक्षाकमी ााइ आव्हान गरी परीक्षा सञ्चाान गना सक्नेछ । 

पररच्छेद -२ 

कमयचारीको काययलववरण 

५. काययलववरण िागु गररनेः (१) गाउक कायापाकाकाको कायाााय, ्डा कायााायहको र क्षयगत कायााायहकोमा कायाक््रण ाागु 

गररनेछ । 

 (२) कायाक््रण पााना गनुा प्रत्येक कमाचारीको दाकयत्् हनेुछ । 

 (३) कनजामती कमाचारीको हकमा कनजामती से्ा कनयमा्ाी, २०५० ाे कनकदाष्ट गरेका ्नुसचूी बमोकजम कायाााय प्रमखुको कनदेिनमा 

कायाक््रण तयार गरी पेि गनुापनेछ । ्तरय कमाचारीका हकमा ्नुसचूी -१ बमोकजमको ढाकचामा कायाक््रण तयार गनुापनेछ । पेि हुन 

आमका कायाक््रणााई प्रमखु प्रिासककय ्कधकृताे प्रमाकणत गरी मक प्रकत सम्बकतरधत कमाचारीााई र ्को प्रकत कायााायमा 

्कभाेख राख्नुपनेछ । 

 (४) ्को व्य्स्था नभमसम्मको ााकग प्रमखु प्रिाकसकय ्कधकृताे ररक्त रहकेो ्डा सकच् ररक्त रहकेो ्डामा ्डा सकच् तथा 

स्थानीय पकञ्जकाकधकारीको कायाक््रण स्थायी कमाचारी, क्षयगत िाखाका कमाचारी, करारमा रहकेा कमाचारी म्म ् प्राक्कधक 

कमाचारीााई तोक्न सक्नेछ । 

६. काययलववरण ऄलनवायय हुनेः कायाक््रण प्रत्येक कमाचारीमा ्कन्ाया कोपमा ाागु हनेुछ । 

पररच्छेद -३ 

मानव संशाधन व्यवस्थापन 

७. पद सङ््या लनधायरण एवम ्दरखास्त अव्हानः (१) गाउक कायापाकाकाको कनणायको आधारमा कबज्ञापन गररनपुने पदको सङ्ख्या 

कनधाारण गररनेछ । 

 (२) गाउक कायापाकाकाको कायााायाे पदपूकता हुने पदहकोको क्ज्ञापन प्रकािन गनेछ । 

 (३)  प्रकतयोकगतात्मक परीक्षाद्रारा पदपूकता गररने पदका ााकग दरखास्त र्ारामको ढाकचा ्नुसचूी – २ मा उल्ाेख भम बमोकजम हुनेछ । 

 (४) खाुा प्रकतयोकगतात्मक परीक्षाको ााकग प्रकाकित क्ज्ञापन ्नुसार पना आमका दरखास्त उपर ाोक से् ा आयोग (काया 

सञ् चाान) कनदेकिका, २०६७' को दर्ा १३ मा रहकेा प्रा्धानहको बमोकजम छानक्न गनुापनेछ । 

 (५) स््ीकृत तथा ्स््ीकृत भमका दरखास्तहकोको सम्बतरधमा दरखास्त र्ाराम बुझाउने म्याद समाप्त भम पश् चात सम्बकतरधत 

उम्मेद्ारााई सा ा्जकनक सचूना प्रकािन गरी सकूचत गनुापनेछ । सोही सचूनामा स््ीकृत आ्ेदकहकोको रोा नं. म्म ्परीक्षा केतरर 

प्रकािन गनुापनेछ । 
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८. परीिा सञ्चािन गननः (१) पदपतूी सकमकताे नेपाा सरकारको ्कधकृत स्तरको व्यकक्तसकग समतर्य गरी प्रश् नपत्र कनमााण र पररमाजान 

गनेछ ।  पररमाजान भमका प्रश् नपत्रहको कसाबतरदी गरी भण्डारण गने कताव्य संयोजकको हुनेछ । 

 (२) तोककमको कमकत समय तथा स्थानमा काकखत परीक्षा सञ् चाान गनुापनेछ । 

 (३) काकखत परीक्षाको केतरराध्यक्ष संयोजक ्ा कनजाे तोकेको ्कधकृत हुनेछ र केतरराध्यक्षाे आ्श्यकता्नुसार कनरीक्षक तोक्नेछ ।  

 (४) परीक्षा भ्न तथा पररसरमा खटाइमका कमाचारी, सरुक्षाकमी र परीक्षाथी बाहके ्तरय कसैााई प्र्ेि गना कदइने छैन । 

९.  ईत्तरपुलस्तका परीिण र नलतजा प्रकाशन गननः (१) काकखत परीक्षाको उिरपुकस्तकाको परीक्षण पदपूती सकमकत ्ा संयोजकाे 

तोकेको सम्बकतरधत क्षयको दक्ष ्ा क्िेषज्ञबाट गराउन ु पनेछ ।  उिरपुकस्तका परीक्षणको ााकग गाउक कायापाकाकाको कायााायाे 

आ्श्यकता ्नुसार परीक्षण सम्बतरधी कनदेकिका, परीक्षण गने तररका र मलू्याङ्कन गने क्कध समते सम्बकतरधत दक्ष ्ा क्िेषज्ञााई 

उपाब्ध गराउन ुपनेछ । 

 (२) परीक्षाथीहकोबाट उिरपुकस्तका प्राप्त भमपकछ सम्बकतरधत दक्ष ्ा क्िेषज्ञाे समयमै त्यस्ता उिरपुकस्तका परीक्षण गरी गोप्य कोपमा 

पदपतूी सकमकतााई उपाब्ध गराउनु पनेछ । 

 (३) दक्ष ्ा क्िेषज्ञबाट परीक्षण भई प्राप्त भमका उिरपुकस्तका कोज ुगरी राकखनेछ । 

 (४) पदपतूी सकमकत ्ा संयोजकाे आ्श्यक देखेमा सम्बकतरधत क्षयको दक्ष ्ा क्िेषज्ञबाट परीक्षण भई प्राप्त भमका उिरपुकस्तका 

मध्ये सबै ्ा केही उिरपुकस्तका सम्परीक्षण गराउन सक्नेछ । 

 (५) गाउक कायापाकाकाको कायााायाे तोकेको तररका र क्कधमा ाोक से्ा आयोग कनयमा्ाी, २०६७ र ाोक से्ा आयोग (काया 

सञ् चाान) कनदेकिका, २०६७ ााई सतरदभाको कोपमा प्रयोग गद ैप्रयोगात्मक परीक्षा काईनेछ । 

 (६) गाउक कायापाकाकाको कायााायाे काकखत ्ा प्रयोगात्मक परीक्षाको नकतजा प्रकािन गदाा ररक्त पदको ्नुपातमा ्णाानुिम ्ा रोा 

नम्बरको आधारमा प्रकािन गनुापनेछ । 

१०.पुनयोगः (१) गाउक कायापाकाकाको कायााायको पदपूती सकमकताे सञ् चाान गरेको काकखत परीक्षाको नकतजा प्रकािन भमपकछ कुनै 

उम्मेद्ाराे आफ्नो काकखत परीक्षाको कुनै ्ा सबै पत्रको पुनयोग गरी पाउक भनी पुनयोग गनुा पने पत्र उल्ाेख गरी सो पदका ााकग 

तोककमको परीक्षा दस्तुरको आधा दस्तुर संाग्न गरी काकखत परीक्षाको नकतजा प्रकािन भमको २४ घण्टाकभत्र कायााायमा कन्ेदन कदन 

सक्नेछ । यसरी कन्ेदन पना आममा पदपूकता सकमकताे काकखत परीक्षाको प्राप्ताङ्कको पुनयोग गरी कन्ेदकााई सो को नकतजा जानकारी 

गराउनु पनेछ । 

 (२) बुकदा (१) बमोकजम पुनयोग गदाा कन्ेदको नाम काकखत परीक्षाको नकतजामा समा्ेि गनुा पने देकखममा सो कुरा नकतजामा समा्ेि 

गररनेछ । 
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११. ऄन्तवायताय लिइनेः (१) काकखत परीक्षामा उिीणा भई नकतजा प्रकाकित भमका उम्मेद्ारहकोााई मात्र ्तरत्ााताा र ्तरय चरणको 

परीक्षामा सकम्मकात गराईनेछ । 

 (२) काकखत परीक्षामा उकतणा परीक्षाथीहकोाे ्नुसकूच ३ बमोकजमको र्ारम भरी ्तरत्ााताा ्गा्ै ्झुाउनपुनेछ । 

 (३) पदपूकता सकमकत  ्ा संयोजकाे तोकेको व्यकक्तको संयोजकत््मा ककम्तमा तीन सदस्यीय ्तरत्ााताा सकमकत गठन हुनेछ । 

 (४) ्तरतर्ाताा सकमकतका संयोजक र सदस्यहकोाे ्नुसचूी -४ को ढाकचामा ्तरतर्ाताा मलू्याङ्कन र्ाराम प्रयोग गनुापनेछ परीक्षाको 

प्रकृकत ्नुसार ्तरत्ााताा सकमकतका पदाकधकारीहकोाे कनणाय गरर सो मलू्याङ्कन र्ारममा पररमाजान गना सक्नेछन । 

१२. योग्यताक्रमका अधारमा लसफाररस गररनेः परीक्षामा सर्ा उम्मेद्ारहकोााई योग्यतािमका आधारमा प्राथकमकता कनधाारण गना 

ागाई कसर्ाररस म्म ्कनयकुक्त गररनेछ । 

१३. लवलवधः यस कायाक्कधमा समा्ेि नभमका क्षयहकोमा दहेाय बमोकजमका मौजदुा कानुनहको आककषात हुनेछन् : 

 (क) ाोक से्ा आयोग ,न, २०६६ 

 (ख) कनजामती से्ा ,न, २०४९ 

 (ग)  ाोक से्ा आयोग कनयमा्ाी, २०६७ 

 (घ)  ाोक से्ा आयोग (काया सञ् चाान) कनदेकिका, २०६७ 

 

१४. थपघट वा हेरफेर गनय सकनेः यस कायाक्कध कायाातर्यनको िममा कुनै ्ाधा ््रोध ्ा ्स्पष्टता आममा त्यस्तो ्ाधा ््रोध 

रु्काउने प्रयोजनको ााकग गाउक कायापाकाकाको कायााायाे यस कायाक्कधमा आ्श्यकता ्नुसार व्याख्या गने सक्नेछ । 

१५. खारेजी र बचाउः (१) यो कायाक्कध ााग ुहुनभतरदा ्गा्ै गाउकपाकाकामा कमाचारी व्य्स्थापन सम्बतरधी भम गरेका काम कार्ाही 

यसै कनदेकिका बमोकजम भम गरेको माकननेछ । 

 (२) संघीय म्म ्प्रादेकिक कानून बमोकजम नौमाेू गाउकपाकाकामा पदपूकता हुने क्कभतरन पदहकोसकग यस कायाक्कधका आधारमा कनयकु्त 

भमका तत् पदहको बाकझमको हदसम्म ्मातरय हुनेछ । 
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ऄनुसूची १  

कायाक््रण 

नौमाेू गाउकपाकाका  

गाउक कायापाकाकाको कायाााय  

नौमाेू दैाेख 

६ नं प्रदेि नेपाा 

काया क््रण र्ाराम 

नौमाेू गाउकपाकाका 

गाईँ काययपालिकाको कायायिय 

नौमाेू दैाेख 

६ नं. प्रदिे, नेपाा 

रासमनववाणरफाााम 

पद सङ्केताः 

से्ााः  

समहू\उपसमहूाः  

शे्रणीाः 

१. पदको नामाः  

२. ताब (माकसक):  
३. काम गने समयाः  

४. कमाचारीको नाम:  

   संकेत नं.:  

५. कायााायाः 

   िाखााः 

   उपिाखााः 

६. ६ नं. प्रदिे कजल्ाा दैाेख 

   स्थानाः  

   र्ोन नं.:  
७. क्स्ततृ कोपमा पदको काम, कताव्य ्कधकार र उिरदाकयत्् 

ि.स. काम\कताव्य ्कधकार उिरदाकयत्् कायासम्पादन 

सचुकाङ्क 

सचूकाङ्कको 

आधार (स्रोत) 

१    

२    

३    

४    

५    

६    

७    

    

    

८. आ्श्यक योग्यतााः 

मेरो पदसकग सम्बकतरधत उपयुाक्त काम, कताव्य, उिरदाकयत्् तथा 

्कधकारको क््रण पूणा म्ं ठीक साकचो हो । 

 

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

(कमाचारीको दस्तखत) 

नाम\पद 

कमकताः  

यस पदसकग सम्बकतरधत उपयुाक्त काम, कताव्य, उिरदाकयत्् तथा 

्कधकारको क््रण पूणा म्ं ठीक साकचो हो । 

 

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

(कायाााय प्रमखुको दस्तखत) 

नाम\प्रमखु प्रिासकीय ्कधकृत 

कमकताः  
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नौमूिे गाईँपालिका 

गाईँ काययपालिकाको कायायिय 

दरखास्त फारम 

(लवलभन् न पदहुकको परीिाको िालग  

 

(क  ईम्मेदवारिे दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्धी लववरण 

क्ज्ञापन नं. पदाः 

(ख  ईम्मेदवारको वैयलिक लववरण 

उम्मेद्ारको नाम, थर (दे्नागरीमा): (In English): 

नागररकता नं.: जारी गने कजल्ाााः जारी कमकताः 

स्थायी ठेगाना 
(्) कजल्ाााः (आ) स्थानीय तहाः (इ) ्डा: 

(ई) टोााः (उ) र्ोन नं.: (ऊ) ईमेााः 

पत्राचार ठेगाना (्) कजल्ाााः (आ) स्थानीय तहाः (इ) ्डााः 

 (ई) टोााः (उ) र्ोन नं.: (ऊ) ईमेााः 

बाबकुो नाम, थराः  आमाको नाम, थराः  

बाजेको नाम, थराः  पकत/पत्नीको नाम, थराः  

जतरम कमकत (क्.स.मा): (ई.स.मा): हााको उमेराः 

जाताः जतरम स्थानाः रक्त समहूाः 

काङ्गाः धमााः समहूाः* 

्ै्ाकहक कस्थकताः रोजगारीको ््स्थााः मातभृाषााः 

िाररररक ्िक्तता (छ/छैन)(खाुाउनहुोस्): आमा/बाबकुो मखू्य पेिााः 

आ्श्यक तरयनूतम योग्यता भतरदा माकथल्ाो िैकक्षक योग्यता (भममा उल्ाेख गने): 

 (ग  शैलिक योग्यता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िालग चालहने अवश्यक न्यूनतम शैलिक योग्यता/तालिम मात्र ईल्िेख गनन  

आ्श्यक तर यनूतम 

योग्यता 

क्श् ् क्द्यााय/बोडा/ताकाम कदने 

संस्था 

िैकक्षक 

उपाकध/ताकाम 

संकाय शे्रणी/प्रकतित माू क्षय/,कछछक 

क्षय 

िैकक्षक योग्यता       

ताकाम      

 मैाे यस दरखास्तमा खाुामका सम्पणूा क््रणहको सत्य छन ्। दरखास्त बझुामको पदको क्ज्ञापनको ााकग ्योग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पामको छैन । कुनै कुरा ढाकटी ्ा ाकुामको ठहररममा 

प्रचकात काननू बमोकजम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेद्ाराे पााना गने भनी प्रचकात काननू तथा यस दरखास्त र्ारामका पषृ्ठमा उकल्ाकखत सबै िता तथा  कनयमहको पााना गना मञ्जरु गदाछु । 

 

*उम्मेद्ाराे आरू् ब्राम्हण, के्षत्री, खस आया, आकद्ासी जनजाती, मधेसी, दकात ्ल्पसङ्ख्यक मध्ये कुन समहूमा पने हो सो उल्ाेख गनुापदाछ ।   

उम्मेद्ारको ल्याप्चे सकहछाप  उम्मेद्ाराे माकथ उल्ाेख गरेका क््रणहको ठीक छ भकन प्रमाकणत गने क्भागीय 

प्रमखु/कायाााय प्रमुखको 

दस्तखताः 

नाम, थराः 

पद/दजाााः 

कमकताः                                                                                          

कायााायको छाप 

दायाक बायाक  

 

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

उम्मेद्ारको दस्तखत 

कमकताः 

  

हाासााै कखचेको पासपोटा 

साइजको पुरै मखूाकृकत 

दकेखने र्ोटो टाकसी र्ोटोमा 

समते पने गरी उम्मदे्ाराे 

दस्तखत गने 

कायायिय प्रयोजनको िालग 

रकसद/भौचर नं. 

क्ज्ञापन नं. 

दरखास्त कोज ुगनेको दस्तखताः 

कमकताः 

ऄनुसूची २, दरखास्त 

फाराम 
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ईम्मेदवारिे पािन गनुयपनन लनयमहुक 

१. परीक्षा कदन आउकदा ्कन्ाया कोपमा प्रवेश पत्र ल्याउनपुनेछ । प्र्ेि पत्र क्ना परीक्षामा बस्न पाइने छैन। 

२. परीक्षा हामा मोबाआि फोन ल्याउन पाईने छैन । 

३. काकखत परीक्षाको नकतजा प्रकािन भमपकछ प्रयोगात्मक परीक्षा तथा ्तरत्ााताा हुने कदनमा पकन प्रवेश 

पत्र ल्याउन ुऄलनवायय छ । 

४. परीक्षा सकुो हुनभुतरदा ३० कमनेट ्गाडी घण्टीद्रारा सचूना गरेपकछ परीिा हिमा प्रवेश गना कदइने छ । 

्स्तगुत परीक्षा सकुो भमको १५ कमनेट पकछ र क्षयगत परीक्षा सकुो भमको ३० कमनेट पकछ आउने र 

्स्तगुत तथा क्षयगत दबुै परीक्षा सकगै हुनेमा २० कमनेट पकछ आउने उम्मेद्ाराे परीक्षामा बस्न पाउने 

छैन । 

५. परीक्षा हामा प्र्ेि गना पाउने समया्कध (बदुाक नं. ४ मा उल्ाेख गररमको) कबतेको १० कमनेट पछाकड 

मात्र उम्मेद्ारााई परीिा हि बालहर जाने ऄनुमलत कदइनेछ । 

६. परीक्षा हामा प्र्ेि गरेपकछ ककताब, कापी, कागज, कचट आदी आरू्साथ राख्न ु हुकदनै । उम्मेद्ाराे 

आपसमा कुराकानी र सङकेत समेत गनुा हुकदनै । 

७. परीक्षा हामा उम्मेद्ाराे परीिाको मयायदा क्पररत  कुनै काम गरेमा केतरराध्यक्षाे परीक्षा हाबाट 

कनष्कासन गरी तकुोतरत काननू बमोकजमको कार्ाही गनेछ । र त्यसरी कनष्कासन गररमको उम्मेद्ारको सो 

क्ज्ञापनको परीक्षा स््ताः रद्द भमको माकननेछ ।  

८. लवरामी भएको ईम्मेदवाराे परीक्षा हामा प्र्ेि गरी परीक्षा कदने िममा कनजााई केही भममा कायाााय 

ज्ार्दहेी हुने छैन । 

९. उम्मेद्ाराे परीक्षा कदमको कदनमा हालजर ्कन्ाया कोपाे गनुा पनेछ । 

१०. यस कायााायाे सचूनाद्रारा कनधाारण गरेको कायािम ्नसुार परीिा सञ् चाान हुनेछ। 

११. उम्मेद्ाराे ्स्तुगत परीक्षामा आरू्ााई प्राप्त प्रश्नपत्र ‘लक’ उिरपकुस्तकामा ्कन्ाया कोपाे ाेख्नपुनेछ 

। नाेखेमा उिरपकुस्तका स््ताः रद्द हुनेछ । 

१२. ल्याकत (आई.क्य)ू परीक्षामा कयाल्कुिेटर प्रयोग गने पाइनेछैन । 

१३. कुनै उम्मेद्ाराे प्रश् नपत्रमा रहेको स्पष्टताको सम्बतरधमा सोध्न ु पदाा पकन परीक्षामा सकम्मकात ्तरय 

उम्मेद्ारहकोााई बाधा नपने गरी कनरीक्षकााई सोध्न ुपनेछ । 

नौमूिे गाईँपालिका 

गाईँ काययपालिकाको कायायिय  

नौमूिे दैिेख 

प्रवेश पत्र 

हाासााै कखचेको पासपोटा 

साईजको परैु मखुाकृकत 

दकेखने र्ोटो टासी र्ोटोमा 

समेत पने गरी उम्मेद्ाराे 

दस्तखत गने 

परीक्षाथीाे भनेाः- 

(क) क्ज्ञापन नं. खाुा/समा्ेिी समहू 

  

  

  

(ख) पदाः- 

(ग) तरयनूतम िैकक्षक योग्यताको माू क्षयाः 

(घ) उम्मेद्ारको 
नाम, थराः- 

दस्तखताः 

कायााायको कमाचारीाे भनेाः- 

यस कायााायबाट काइने उक्त पदको परीक्षामा तपाईााई कनम्न केतररबाट सकम्मकात 

हुन ्नमुकत कदईमको छ । क्ज्ञापनमा तोकोमको िता नपगेुको ठहर भममा जनुसकैु 

््स्थामा पकन यो ्नमुकत रद्द हुनेछ । 

परीक्षा केतरराः-                            रोा नम्बराः- 

                                                                                                                      

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

 (्कधकृतको दस्तखत) 

रष्टव्याः- कृपया उम्मेद्ाराे पााना गनुापने कनयमहको हनेुाहोाा । 

 

 

 

ईम्मेदवारिे पािन गनुयपनन लनयमहुक 

१४. परीक्षा कदन आउकदा ्कन्ाया कोपमा प्रवेश पत्र ल्याउनुपनेछ । प्र्ेि पत्र क्ना परीक्षामा बस्न 

पाइने छैन । 

१५. परीक्षा हामा मोबाआि फोन ल्याउन पाईने छैन । 

१६. काकखत परीक्षाको नकतजा प्रकािन भमपकछ प्रयोगात्मक परीक्षा तथा ्तरत्ााताा हुने कदनमा 

पकन प्रवेश पत्र ल्याउनु ऄलनवायय छ । 

१७. परीक्षा सुको हुनुभतरदा ३० कमनेट ्गाडी घण्टीद्रारा सूचना गरेपकछ परीिा हिमा प्रवेश गना 

कदइने छ । ्स्तगुत परीक्षा सुको भमको १५ कमनेट पकछ र क्षयगत परीक्षा सुको भमको ३० कमनेट 

पकछ आउने र ्स्तगुत तथा क्षयगत दबैु परीक्षा सकग ैहुनेमा २० कमनेट पकछ आउने उम्मदे्ाराे 

परीक्षामा बस्न पाउने छैन । 

१८. परीक्षा हामा प्र्ेि गना पाउने समया्कध (बुदाक नं. ४ मा उल्ाेख गररमको) कबतकेो १० कमनेट 

पछाकड मात्र उम्मदे्ारााई परीिा हि बालहर जाने ऄनुमलत कदइनेछ । 

१९. परीक्षा हामा प्र्िे गरेपकछ ककताब, कापी, कागज, कचट आदी आरू्साथ राख्नु हुकदनै । 

उम्मदे्ाराे आपसमा कुराकानी र सङकेत समते गनुा हुकदनै । 

२०. परीक्षा हामा उम्मदे्ाराे परीिाको मयायदा क्पररत  कुनै काम गरेमा केतरराध्यक्षाे परीक्षा 

हाबाट कनष्कासन गरी तुकोतरत कानून बमोकजमको कार्ाही गनेछ । र त्यसरी कनष्कासन गररमको 

उम्मदे्ारको सो क्ज्ञापनको परीक्षा स््ताः रद्द भमको माकननेछ ।  

२१. लवरामी भएको ईम्मेदवारा े परीक्षा हामा प्र्िे गरी परीक्षा कदन े िममा कनजााई केही 

भममा कायाााय ज्ार्दहेी हुने छैन । 

२२. उम्मदे्ाराे परीक्षा कदमको कदनमा हालजर ्कन्ाया कोपाे गनुा पनेछ । 

२३. यस कायााायाे सूचनाद्रारा कनधाारण गरेको कायािम ्नुसार परीिा सञ् चाान हुनेछ। 

२४. उम्मदे्ाराे ्स्तगुत परीक्षामा आरू्ााई प्राप्त प्रश्नपत्र ‘लक’ उिरपुकस्तकामा ्कन्ाया कोपाे 

ाेख्नुपनेछ । नाेखमेा उिरपुकस्तका स््ताः रद्द हुनेछ । 

२५. ल्याकत (आई.क्यू) परीक्षामा कयाल्कुिेटर प्रयोग गने पाइनेछैन । 

२६. कुनै उम्मदे्ारा ेप्रश् नपत्रमा रहकेो स्पष्टताको सम्बतरधमा सोध्नु पदाा पकन परीक्षामा सकम्मकात 

्तरय उम्मदे्ारहकोााई बाधा नपने गरी कनरीक्षकााई सोध्नु पनेछ । 

नौमूिे गाईँपालिका 

गाईँ काययपालिकाको कायायिय  

नौमूिे दैिेख 

प्रवेश पत्र 

हाासााै कखचेको 

पासपोटा साईजको पुरै 

मखुाकृकत दकेखने र्ोटो 

टासी र्ोटोमा समते पने 

गरी उम्मदे्ाराे दस्तखत 

गन े

परीक्षाथीाे भनेाः- 

(क) क्ज्ञापन नं. खाुा/समा्ेिी समहू 

  

  

  

(ख) पदाः- 

(ग) तरयूनतम िैकक्षक योग्यताको माू क्षयाः 

(घ) उम्मदे्ारको 
नाम, थराः- 

दस्तखताः 

कायााायको कमाचारीाे भनेाः- 

यस कायााायबाट काइने उक्त पदको परीक्षामा तपाईााई कनम्न केतररबाट 

सकम्मकात हुन ्नुमकत कदईमको छ । क्ज्ञापनमा तोकोमको िता नपुगेको 

ठहर भममा जनुसुकै ््स्थामा पकन यो ्नुमकत रद्द हुनेछ । 

परीक्षा केतरराः-                            रोा नम्बराः- 

                                                                                                                      

                                                                         

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

 (्कधकृतको दस्तखत) 

रष्टव्याः- कृपया उम्मदे्ाराे पााना गनुापने कनयमहको हनुेाहोाा । 
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ऄनुसूलच ३ 

 

नौमाेू गाउकपाकाका 

गाउक कायापाकाकाको कायाााय 

नौमाेू दैाेख 

६ नं प्रदेि नेपाा 

 

ईम्मेदवारिे ऄन्तवायताय लदनुभन्दा  ऄगावै भनुयपनन फारम 

 

उम्मेद्ारको नाम र थराः 

क्ज्ञापन न.ं       श्रेणी/तहाः    पदाः 

से्ााः        समहूाः    उपसमहूाः 

दरखास्तको ्कतरतम कमकत (क्.सं.): 

 

१) शैलिक योग्यता सम्बन्धी वववरणः 

क) से्ा¸ समहू¸ उपसमहूसकग सम्बकतरधत क्ज्ञापनमा तोकेको तरयनूतम िैकक्षक योग्यतााः 

 

ख) से्ा¸ समहू¸ उपसमहूसकग सम्बकतरधत माकथल्ाो िैकक्षक योग्यतााः 

 

ग) उम्मेद्ारको िैकक्षक योग्यतााः 

 

घ) िैकक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र जारी कमकत: 

ङ) तरयनूतम िैकक्षक योग्यताको प्राप्तांक प्रकतित र श्रेणी 

च) तरयनूतम िैकक्षक योग्यताको माू कबषय 

(से्ा¸ समहू¸ उपसमहूसकग सम्बकतरधत ,न/कनयमा्ाीमा उल्ाेकखत तरयूनतम िैकक्षक योग्यता उम्मदे्ाराे प्राप्त गरेको िैकक्षक योग्यतासकग कमाेमा मात्र मातरय हुनेछ ।) 

 

२) जन्म लमलत 

 लव. स. मा 

क) रा.प.्न.ं प्रथम तथा कदतीय तथा श्रेणीक्कहन पद ्ा सो सरहका पदका ााकग तरयनूतम उमेर हद दरखास्तको ्कतरतम कमकत सम्ममा १८ बषा पगेुको ३५ बषा 

ननाघेको हुनपुन े। 

ख) रा.प.ततृीय श्रेणीको ्ा सो सरहका पदको हकमा दरखास्त कदन े्कतरतम कमकत सम्ममा २१ बषा परूा भई ३५ बषा ननाघेको हुनपुने । 

ग) स््ास््य से्ाको हकमा दरखास्त कदन े्कतरतम कमकत सम्ममा पाकचौ तह सम्मका ााकग १८ बषा परूा भई ४५ बषा ननाघेको र छैठौं तह भतरदा माकथल्ाो तहको ााकग 

२१ बषा परुा भई ४५ बषा ननाघेको हुनपुन े। 

घ) मकहाा¸ ्पांगता भमका उम्मेद्ारहकोको हकमा दरखास्त कदने ्कतरतम कमकत सम्ममा माकथल्ाो उमेर हद ४० बषा ननाघेको हुनपुने । 

ङ) भतुपु् ा सैकनक ्ा प्रहरी कनयकक्त हुने भनी तोककमको पदमा ४० ्षा ननाघेको जनुसकै दयतरतत उम्मेद्ार हुन सक्ने । 

च) गाउकपाकाकामा करार ्ा ्स्थाइ पदमा बहाा्ााा कमाचारीको हकमा उमेर हद नााग्ने । 

 

३) सम्बन्धीत व्यवसालयक पररषदमा दताय हुनुपनन भए सो को लववरणः 

क) सम्बकतरधत व्य्साकयक पररषदको नाम 

ख) दताा कमकताः 

ग) दताा नम्बर 

घ) न्ीकरण कमकताः 

ङ) म्याद कायम रहने कमकताः 

(िैकक्षक योग्यतासकग सम्बतरधीत व्य्साकयक पररषद्मा दताा भमको प्रमाणपत्र दरखास्त कदने ्कतरतम कमकत सम्ममा जारी भमको हुनपनेछ ।) 

 

४) समावेशी सम्बन्धी लववरण 

क) कून समा्ेिी समहूमा  र्मा  भनुाभमको हो ? उक्त समहूमा (O) घेरा ागाउने र सम्बकतरधत प्रमाणपत्र सम्बतरधी ताको क््रण उल्ाेख गने । 

१. मकहाा     २. आदी्ासी/जनजाती 
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३. मधेिी     ४. दकात 

५. ्पांग     ६. कपछकडमको के्षत्र 

 

ख) अलदवासी/जनजातीको हकमा 

जारी भमको च.नं.      जारी कमकत  

जारी गने कायाााय  

ग) मधेशीको हकमा 

जारी भमको च.नं.      जारी कमकताः 

जारी गने कायाााय 

घ) दलितको हकमा 

जारी भमको च.नं.      जारी कमकत 

जारी गने कायाााय 

ङ) ऄपांगको हकमा 

जारी भमको च.नं.      जारी कमकताः 

जारी गने कायाााय 

च) लपछलडएको िेत्रको हकमा 

जारी भमको च.नं.      जारी कमकत 

जारी गने कायाााय 

(सम्बतरधीत कनकाय्ाट दरखास्तको ्कतरतम कमकत भतरदा तीन मकहना ्गाकडसम्म सो स्थानमा बसोबास गरररहकेो खलु्ने कसर्ाररस हुनु पनेछ । र्रक कजल्ााबाट 

नागररकता कामको भम सो को कारण खाेुको प्रमाण समेत पेि गनुापनेछ । 

 

समकिता को िालग  

जारी भमको च.नं.             जारी कमकत 

जारी गने कायाााय 

 

५) खुिा प्रलतस्पधाय तफय को िालग ऄनुभव भएको र पेश गररसकेको भए कुन संस्था मध्येमा पदयछ नं मा गोिो लचन्ह िगाईनुहोस । 

 क) ्तरय सरकारी कनकाय 

 ख) संगकठत संस्था 

 ग) ,नद्ररा स्थाकपत संस्था ्ा कनकाय 

 घ) संयकु्त राष्र संघ¸ यसका ्ंग तथा क्किकष्टकृत कनकाय 

 ङ) ्तरतर सरकारी के्षत्रीय ्ा ्तरतरााकष्रय संगठनहको 

 च) ्तरय 

मक बषा भतरदा कम ््कधको ्स्थायी ्ा करार से्ा ्क्धमा गणना नहुने व्य्स्था छ । ्नभु्को प्रमाणका कोपमा कनयकक्तपत्र/करारनामा म्याद थप ागायत 

सम्पणुा कागजातहको उम्मेद्ाराे स््यं प्रमाकणत गरेको हुनपुनेछ ।  

 

६ सेवा ऄवधीको लववरण 

संस्थाको नाम पद कनयकु्ती कमकत काम गरेको ्कतरतम 

कमकत 

काम गरेको जम्मा 

््कध ्षा र मकहनामा 

कनयकु्तीको प्रकार 

स्थायी ्स्थायी करार 

      

      

 

७. दरखास्त फारम र फारमसाथ पेश गरेका सम्पुणय लववरणहुकको हकमा ईम्मेदवार स्वयं नै लजम्मेवार हुनुपननछ । ईमेर शैलिक योग्यता ऄनुभव 

िगायतका प्रमाणपत्रमा भनुयपनन लववरणहुक दरखास्त फारम भनन लमलत लभतै्र प्राप्त गररसकेको हुनपननछ र फमय भदाय ईल्िेख गररए बमोलजमका 

कागजातहुक सककि पेश गनुयपननछ ऄन्यथा ईम्मेदवार ऄन्तवायतायका िालग योग्य नहुने व्यहोरा जानकारी गराआन्छ । 

 

यस र्ारममा भरीमका स्ै क््रण सकह छन ्झटु्टा ठहररममा काननु बमोकजम सहुकाा बझुाकउाा भकन सकहछाप गने  

उम्मेद्ारको दस्खत       दाकया   ्ाकया 

कमकत 

सम्पका  नं्र 
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ऄनुसूची ४ 

 

्तरतर्ाताा मलू्याङ्कन र्ाराम 

 

क्ज्ञापन नं.:             पदाः            शे्रणी/तहाः 

पद सङ्ख्यााः            उम्मेद्ार सङ्ख्यााः        सम्बकतरधत कायााायाः 

्तरत्ााताा कमकताः 

ि.स. रोा नं. उम्मेद्ारको नाम, थर सामातरय ज्ञान, क्षय सम्बतरधी ज्ञान र व्यकक्तत्् कैकर्यत 

्ङ्कमा ्क्षरमा 

      

      

      

      

      

      

 

माकथ उकल्ाकखत क्ज्ञापनमा सहभागी कुनै पकन उम्मदे्ार मेरो पकत, पत्नी तथा छोरा-छोरी, दाज-ुभाई, कददी-बकहनी, भाउज-ुबुहारी, जेठाज,ु 

दे्र, जठेानी, देउरानी, आमाज,ु नतरद, काका-काकी, ठुाोबुबा-ठूाीआमा, सानोबा-सानीआमा, भकतजा-भकतजी, भाञ्जा-भाञ्जी, कभनाजु 

ज््ाई, मामा-माईज्य,ू रु्प-ुरु्पाज्य,ू सााा-सााी र तीनका छोराछोरी नाता पदैन । 

्तरत्ााताा सकमकतको 

संयोजक/सदस्यको 

दस्तखताः 

नाम, थराः 

पदाः 

कमकताः 

रष्टव्याः 

१. ्तरत्ााताा काइन ाागेको पदको क्ज्ञापनमा ्तरत्ााताा सकमकतका ्ध्यक्ष तथा सदस्यहकोका माकथ उकल्ाकखत क्ज्ञापनमा सहभागी कुनै नाता पने भममा 

त्यस्तो ्तरत्ाातााकताााे उक्त समूहको सो कदनको ्तरत्ााताामा भाग कान ुहुकदैन । 

२. ्तरत्ााताामा ्कधकतम ७०% भतरदा बढी र तरयूनतम ४०% भतरदा कमक ्ङ्क कददाक पष्ु्टयाई कदन ुपनेछ । 
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्तरत्ााताा गदाा ्तरत्ाातााकताााे ध्यान कदन ुपने कुरा 

१. पदको कायाक््रण 

यस ्तरतगात स ा्प्रथम काम तथा पदको कायाक््रण हेनुा पनेछ । 

२. दरखास्त क््रण ्ध्ययन 

दरखास्त क््रण ्ध्ययन गरी उम्मेद्ारको िैकक्षक उपाकब्ध, ्नभु्, ्कभकोची आकद उकल्ाकखत बायोडाटाााई ध्यान कदनपुनेछ । 

३. (क) से्ा समूह सम्बतरधी ज्ञान 

उम्मेद्ारको से्ा, समूह सम्बतरधी कामको ज्ञान, ्नभु् सम्बकतरधत के्षत्रको ्ध्ययन म्म् प्रकाकित कृकत, ताकाम आकद कुराहको पदका ााकग ककत 

उपयोगी छन,् कनजाे कुनै पदमा रही काम गरी सकेको भम त्यस बारे कनजको ज्ञान ककतको छ र हााको पदसकग कनजाे प्राप्त गरेको ज्ञानको ककतको 

सम्बतरध छ? आकद कुराााई ध्यान कदनपुनेछ । 

(ख) राकष्रय तथा ्तरतरााकष्रय क्षय सम्बतरधी ज्ञान 

देिको सामाकजक, आकथाक, राजनैकतक र ्तरतराकष्राय क्षय सम्बतरधी जानकारी कान ुपनेछ । 

(ग) कामको ्नभु् 

यस सतरदभामा क्ज्ञाकपत पदसकग सम्बकतरधत काममा कुन तहमा ककत ्षा रही ्नभु् प्राप्त गरेको छ, पदको काममा क्िेष योगदान म्म् ्नभु् 

भममा सो सम्बतरधी क्षयमा दक्ष म्म् क्िेषज्ञाे दृकष्ट कदने । 

(घ) कोची (Aptitude) 

सम्बकतरधत पद सम्बतरधी किक्षा प्राप्त गरे तापकन त्यस पदका कनकम्त व्यकक्तत्् र ्ास्तक्क ्कभकोची छ कक छैन, सो बारे ध्यान कदनपुनेछ । 

४. ्कतररक्त कियाकााप 

सामाकजक, पारर्ाररक, व्य्साकयक, खेाकूद, मनोरञ्जन, सोख (hobby) आकद कियाकाापमा कुन प्रकारको संाग्नता छ? आकद कुरामा जानकारी 

काने । 

५. व्यकक्तत्् परीक्षण 

यस परीक्षणबाट उम्मेद्ारको गुण ््गणु केााउन सककतरछ, जसका आधार मूख्य दईु प्रकारका छन:्- 

(क) संगठनात्मक व्य्हार प्रदिान 

यस ्तरतगात उम्मेद्ारको ्कभव्यकक्त मनो्कृि, ्कभकोकच, कचतरतन-िकक्त, ्ौकधताक कस्थकत, महत््ाकांक्षा, सहयोगी भा्ना आकद क्षयहको 

संगकठत देकखममा मक गुणी उम्मेद्ारको कोपमा मूल्याङ्कन गना सककतरछ । 

(ख) ्संगठनात्मक व्य्हार प्रदिान 

्स्पष्ट बोल्ने, भकभकाउने, हडबडाउने, ्पररपक््ता, ्सतरतकुष्ट, ्स््स्थता, ्सामाकजकता आकद व्य्हारबाट उम्मेद्ारााई ््गुणी म्म ्

्सतरतुकात व्यकक्तत््को कोपमा कचकनतरछ । 

 

 

 


