
संक्रमणकालिन कममचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायमलवलध, २०७४ 

गाईँ काययपालिकाबाट लनणयय  लमलतः २०७४/१०/२२  

प्रस्तावनाः- 

स्थानीय तहको गठन पश्चाब त गाईँ काययपालिकाको कायायिय एवम ्गाईँपालिका ऄन्तगयतका वडा कायायियहरुको कायायियीय कामकाज सञ्चास िनाथय तत् 

कायायिय र मातहत कायायियहरुका िालग 'स्थानीय सरकार सञ्चापलन ऐन, २०७४' जारी भएसँगै काययलवभाजन र काययसम्पादन यलकन भआसकेको;'स्थानीय तहमा 

प्रशासननक सङ्गठन तथा कममचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी आदशे , २०७४' िे स्थानीय तहकोप्रारलम्भक  कमयचारी दरबन्दी संरचना को प्रारुप तय 

गररसकेको;'कममचारी समायोजन ऐन, २०७४' िे स्थानीय तहको ररक्त दरबन्दी पदपलूतयका मालमिामा समलुचत व्यवस्थापन गने प्रावधानसमेत ईल्िेख भइसकेको 

सन्दभयमा ईपयुयक्त कायायियहरुमा दरबन्दी ररक्तता लवद्यमान रही कायय सञ्चा िनको ऄवरुद्धतािाइ तत्कालिन रुपमा सम्बोधन गनय 'स्थानीय सरकार सञ्चासलन ऐन, 

२०७४', 'कममचारी समायोजन ऐन , २०७४' िगायतका कमयचारी व्यवस्थापनतर्य  अकलषयत हुने  मौजदुा संघीय तथा प्रादलेिक काननूहरु बमोलजम भएका 

प्रावधानहरुको सारबाट हुने मापदण्ड हरु र  प्रलियाहरुको कायायन्वयनका हकमा सोही बमोलजम हुने सं िमणकालिन व्यवस्थाका रुपमा गाईँ काययपालिकाको 

कायायियको ऄवलिष्ट  ऄलधकारको प्रयोग गरी पालल्हनन्दन  गाईँ काययपालिकाको  कायायियबाट 'संिमणकालिन कमयचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी काययलवलध , 

२०७४' तजुयमा गरी िाग ूगररएको छ । 

पररच्छेद -१ 

                                                                  प्रारलम्भक 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययलवलधको नाम "संिमणकालिन कमयचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी काययलवलध, २०७४" रहकेो छ। 

 (२) यो काययलवलध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययलवलधमाः- 

 (क) "काययलवलध" भन्नािे संिमणकालिन कमयचारी व्यवस्थापन काययलवलध, २०७४ सम्झनपुछय । 

 (ख) "लनजामती सेवा" भन्नांिे लनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दर्ा ३ बमोलजम गलठत लनजामती सेवा सम्झनपुछय । 

 (ग)  "लनजामती कमयचारी" भन्नााािे लनजामती सेवाको पदमा बहाि रहकेा व्यलक्त सम्झनपुछय । 

 (घ) "कमयचारी" भन्ना िे लमक्वाखोिा गाईँ काययपालिकाको मातहतमा रहकेा लनजामती  कमयचारी, लवषयगत िाखा ऄन्तगयतका व्यलक्त , करार सेवामा 

लनयकु्त व्यलक्त र सेवा करारमा लनयकु्त व्यलक्त समेतिाइ सम्झनपुछय । 

 (ङ) "कायायिय प्रमखु" भन्नातिे गाईँ काययपालिकाको कायायियको प्रमखु प्रिासकीय ऄलधकृत सम्झनपुछय र सो िब्दिे लनलमत्त कायायिय प्रमखुिा इ 

समेत सम्झनपुछय । 

 (च) "स्थायी पद" भन्नािे लनवलृत्तभरण पाईने र म्याद नतोलकएको लनजामती सेवाको पद सम्झनपुछय । 

 (छ) "लवषयगत संयोजक" भन्नािे कायायिय प्रमखु मातहतका लवषयगत िाखाका प्रमखु सम्झनपुछय । 

 (ज) "गाईँपालिका" भन्नािे पालल्हनन्दन गाईँपालिका सम्झनपुछय । 



 (झ) "गाईँ काययपालिकाको कायायिय" भन्नािे पालल्हनन्दन गाईँपालिकाको गाईँ काययपालिकाको कायायिय सम्झनपुछय । 

 (ञ) "वडा कायायिय" भन्नािे पालल्हनन्दन गाईँपालिका ऄन्तगयतका वडा कायायियहरु सम्झनपुछय । 

 (ट) "लवषयगत कायायिय " भन्नािे गाईँ  काययपालिकाको कायायिय मातहतका लवषयगत कायायिय सम्झनपुछय र सो िब्दिे गाईँ काययपालिकाको 

कायायियमा रहने लवषयगत िाखा समेत सम्झनपुछय । 

 (ठ) "पदालधकारी" भन्नािे लमक्वाखोिा गाईँपालिकाका लनवायलचत पदालधकारीिाइ सम्झनपुछय । 

 (ण) "तोलकएको" वा "तोलकए बमोलजम" भन्नािे यस ऐन ऄन्तगयत बनेका लनयममा तोलकएकोवा तोलकएबमोलजम सम्झनपुछय । 

३. कायमलवलधको ईदे्दश्यः यस काययलवलधको ईद्दशे्य दहेाय बमोलजम हुनेछः 

 (क) गाईँ काययपालिकाको कायायिय , लवषयगत कायायियहरु र वडा कायायियहरुमा सेवा प्रवाहिाइ पारदिी , प्रभावकारी, चसु्त एवम ्ईत्तरदायी बना ईन 

सघाई पयुायरईन,े 

 (ख) कमयचारी दरबन्दी ररक्त भइ ऄवरुद्ध भएका गाईँ काययपालिकाको कायायिय , लवषयगत कायायियहरु तथा वडा कायायियहरुको कामकाज सचुारु 

बनाईन सघाई पयुायााईन,े 

 (ग) संिमणकालिन व्यवस्थाको रुपमा गाईँ काययपालिकाको कायायिय लवषयगत कायायिय तथा व डा कायायियहरुमा कमयचारी व्यवस्थापनिाइ सदुृढ 

बनाईन,े 

 (घ) गाईँ काययपालिकाको कायायियबाट लिइने कमयचारी भनाय प्रलियािाइ व्यवलस्थत गनय सघाई पयुायाुईने । 

४. कायमलवलधको कायमिेत्रः  पालल्हनन्दन गाईँपालिकामा मौजदुा संघीय काननू तथा प्रादलेिक काननू कायाय न्वयनको हकमा सोही बमोलजम हुने गरी गाईँ 

काययपालिकाको कायायिय, वडा कायायियहरु तथा लवषयगत कायायिहरुमा मानव संिाधन व्यवस्थापनका अयामहरुिाइ संस्थागत गनुय  यस काययलवलधको 

काययक्षेत्र हुनेछ । 

 

पररच्छेद -२ 

कममचारीको कायमलववरण 

५. कायमलववरण िागु गररनेः (१) गाईँ काययपालिकाको कायायिय, वडा कायायियहरु र लवषयगत कायायियहरुमा काययलववरण िाग ुगररनेछ । 

 (२) काययलववरण तयार गनुय प्रत्येक कमयचारीको दालयत्व हुनेछ । 

 (३) लनजामती कमयचारीको हकमा लनजामती सेवा लनयमाविी, २०५० िे लनलदयष्ट गरेका ऄनसुचूी बमोलजम कायायिय प्रमखुको लनदिेनमा काययलववरण तयार 

गरी पेि गनुयपनेछ । ऄन्य कमयचारीका हकमा ऄनसुचूी - १ बमोलजमको ढाँचामा काययलववरण तयार गनुयपनेछ । पेि हुन अएका काययलववरणिाइ कायायिय 

प्रमखुिे प्रमालणत गरी एक प्रलत सम्बलन्धत कमयचारीिाइ र ऄको प्रलत कायायियमा ऄलभिेख राख्नपुनेछ । 

 (४) ऄको व्यवस्था नभएसम्मको िालग कायायिय प्रमखुिे ररक्त रहकेो वडा सलचव तथा स्थानीय पलञ्जकालधकारीको काययलववरण स्थायी कमयचारी, लवषयगत 

िाखाका कमयचारी, करारमा रहकेा कमयचारी एवम ्प्रालवलधक कमयचारीिाइ तोक्न सक्नेछ । 

६. कायमलववरण ऄलनवायम हुनेः काययलववरण प्रत्येक कमयचारीमा ऄलनवायय रुपमा िाग ुहुनेछ । 



पररच्छेद -३ 

मानव सशंाधन व्यवस्थापन 

७. पद सङख ्या लनधामरण एवमख दरखास्त अव्हानः (१) गाईँ काययपालिकाको लनणययको अधारमा लबज्ञापन गररनपुने पदको सङ्ख्या लनधायरण गररनेछ । 

 (२) गाईँ काययपालिकाको कायायियिे पदपलूतय हुने पदहरुको लवज्ञापन प्रकािन गनेछ । 

 (३)  प्रलतयोलगतात्मक परीक्षाद्वारा पदपलूतय गररने पदका िालग दरखास्त र्ारामको ढाँचा ऄनसुचूी – २ मा ईल्िेख भए बमोलजम हुनेछ । 

 (४) खिुा प्रलतयोलगतात्मक परीक्षाको िालग प्रकालित लवज्ञापन ऄनसुार पनय अएका दरखास्त ईपर िोक सेवा अयोग (कायय सञ्चााेिन) लनदलेिका, २०६७' 

को दर्ा १३ मा रहकेा प्रावधानहरु बमोलजम छानलवन गनुयपनेछ । 

 (५) स्वीकृत तथा ऄस्वीकृत भएका दरखास्तहरुको सम्बन्धमा  दरखास्त र्ाराम बझुाईने म्याद समाप्त भए पश्चााात सम्बलन्धत ईम्मेदवारिाइ सावयजलनक 

सचूना प्रकािन गरी सलूचत गनुयपनेछ । सोही सचूनामा स्वीकृत अवेदकहरुको रोि न.ं एवम ्परीक्षा केन्र प्रकािन गनुयपनेछ । 

८. परीिा सञ्चािन गननः  (१) कायायिय प्रमखुिे नेपाि सरकारको ऄलधकृ त स्तरको व्यलक्तसँग समन्वय गरी प्रश्ना  लनमायण र पररमाजय न गनेछ ।  पररमाजयन 

भएका प्रश्नकपत्रहरु लसिबन्दी गरी भण्डारण गने कतयव्य कायायिय प्रमखुको हुनेछ । 

 (२) तोलकएको लमलत समय तथा स्थानमा लिलखत परीक्षा सञ्चाकिन गनुयपनेछ । 

 (३) लिलखत परीक्षाको केन्राध्यक्ष कायायिय प्रमखु हुनेछ र लनजिे लनरीक्षक तोक्नेछ ।  

 (४) परीक्षा भवन तथा पररसरमा खटाआएका कमयचारी, सरुक्षाकमीर परीक्षाथी बाहके ऄन्य कसैिाइ प्रवेि गनय लदआने छैन । 

९.  ईत्तरपुलस्तका परीिण र नलतजा प्रकाशन गननः (१) लिलखत पररक्षाका ईत्तरपलुस्तकाहरुमा पलहिो तथा दोश्रो संकेत राख्नपुनेछ । 

 (२) लिलखत परीक्षाको ईत्तरपलुस्तकाको  परीक्षण कायायिय प्रमखुिे तोकेको सम्बलन्धत लवषयको दक्ष वा लविेषज्ञबाट गराईन ुपनेछ ।  ईत्तरपलुस्तका 

परीक्षणको िालग गाईँ काययपालिकाको कायायियिे अवश्य कता ऄनसुार परीक्षण सम्बन्धी लनदलेिका , परीक्षण गने तररका र मलू्याङ्कन गने लवलध समेत 

सम्बलन्धत दक्ष वा लविेषज्ञिाइ ईपिब्ध गराईन ुपनेछ । 

 (३) ईत्तरपलुस्तका प्राप्त भएपलछ सम्बलन्धत दक्ष वा लविेषज्ञिे समयमै त्यस्ता ईत्तरपलुस्तका परीक्षण गरी गोप्य रुपमा  गाईँ काययपालिकाको कायायियिाइ 

ईपिब्ध गराईन ुपनेछ । 

 (४) दक्ष वा लविेषज्ञबाट परीक्षण भइ प्राप्त भएका ईत्तरपलुस्तका रुज ुगरी रालखनेछ । 

 (५) कायायिय प्रमखुिे अवश्यक दखेेमा सम्बलन्धत लवषयको दक्ष वा लविेषज्ञबाट परीक्षण भइ प्राप्त भएका ईत्तरपलुस्तका मध्ये सबै वा केही ईत्तरपलुस्तका 

सम्परीक्षण गराईन सक्नेछ । 

 (६) गाईँ काययपालिकाको कायायियिे तोकेको तररका र लवलधमा िोक सेवा अयोग लनयमाविी, २०६७ र िोक सेवा अयोग (कायय सञ्चााीिन) लनदलेिका, 

२०६७ िाइ सन्दभयको रुपमा प्रयोग गद ैप्रयोगात्मक परीक्षा लिइनेछ । 

 (७) गाईँ काययपालिकाको कायायियिे लिलखत वा प्रयोगात्मक परीक्षाको नलतजा प्रकािन गदाय ररक्त पदको ऄनपुातमा वणायनिुम वा रोि नम्बरको अधारमा 

प्रकािन गनुयपनेछ । 



१०.पुनयोगः (१) गाईँ काययपालिकाको कायायियिे सञ्चााािन गरेको लिलखत परीक्षाको नलतजा प्रकािन भएपलछ कु नै ईम्मेदवारिे अफ्नो लिलखत परीक्षाको 

कुनै वा सबै पत्रको पनुयोग गरी पाईँ भनी पनुयोग गनुय  पने पत्र ईल्िेख गरी सो पद का िालग तोलकएको परीक्षा दस्तुरको अधा दस्तुर संिग्न गरी लिलखत 

परीक्षाको नलतजा प्रकािन भएको दइु लदनलभत्र कायायियमा लनवेदन लदन सक्नेछ । 

 (२) बुँदा (१) बमोलजम लनवेदन पनय अएमा कायायिय प्रमखुिे लिलखत परीक्षाको प्राप्ताङ्कको पनुयोग गरी लनवेदकिाइ सो को नलतजा जानकारी गराईन ु

पनेछ । 

 (३) बुँदा (२) बमोलजम पनुयोग गदाय लनवेदको नाम लिलखत परीक्षाको नलतजामा समावेि गनुय पने दलेखएमा सो कुरा नलतजामा समावेि गररनेछ । 

११. ऄन्तवामताम लिइनेः (१) लिलखत परीक्षामा ईत्तीणय भइ प्रारलम्भक नलतजामा प्रकालित भएका ईम्मेदवारहरुिाइ मात्र ऄन्तवायताय र ऄन्य चरणको परीक्षामा 

सलम्मलित गराइनेछ । 

 (२) कायायिय प्रमखु वा लनजिे तोकेको व्यलक्तको संयोजकत्वमा कलम्तमा तीन सदस्यीय ऄन्तवायताय सलमलत गठन हुनेछ । 

 (३) ऄन्तरवाताय सलमलतका संयोजक र सदस्यहरुिे ऄनसुचूी -३ को ढाँचामा ऄन्तरवाताय मलू्याङ्कन र्ाराम प्रयोग गनुयपनेछ । 

 (४) दहेायको ऄवस्थामा कायायिय प्रमखुिे लनणयय गरी ऄलिम वा छुट ऄन्तवायताय लिन सलकनेछः 

  (क) काब ुबालहरको पररलस्थलत परेमा, 

  (ख) सरकारी कामको कारणबाट ईपलस्थत हुन नसकेमा, 

  (ग) लकररया बस्न ुपरेमा, 

  (घ) सतु्केरी भएमा, 

  (ङ) ऄन्तवायतायमा ईपलस्थत हुन नसक्ने गरी अकलस्मक लबरामी भएमा । 

१२. योग्यताक्रमका अधारमा लसफाररस गररनेः परीक्षामा सर्ि ईम्मेदवारहरुिाइ योग्यतािमका अधारमा प्राथलमकता लनधायरण गनय िगाइ लसर्ाररस एवम ्

लनयलुक्त गररनेछ । 

१३. लवलवधः यस काययलवलधमा समावेि नभएका लवषयहरु दहेाय बमोलजमका मौजदुा काननुहरु अकलषयत हुनेछन ्: 

 (क) िोक सेवा अयोग ऐन, २०६६ 

 (ख) िोक सेवा अयोग लनयमाविी, २०६७ 

 (ग)  िोक सेवा अयोग (कायय सञ्चासिन) लनदलेिका, २०६७ 

१४. थपघट वा हेरफेर गनम सकनेः  यस काययलवलध कायायन्वयनको िममा कुनै वाधा ऄवरोध वा ऄस्पष्टता अएमा त्यस्तो वाधा ऄवरोध रु्काईने प्रयोजनको 

िालग गाईँ काययपालिकाको कायायियिे यस काययलवलधमा अवश्यकता ऄनसुार व्याख्या गने सक्नेछ । 

१५. खारेजी र बचाउः (१) यस ऄलघ कमयचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी भए गरेका काम कारवाही यसै लनदलेिका बमोलजम भए गरेको मालननेछ । 

 (२) संघीय एवम ्प्रादलेिक काननू बमोलजम  पालल्हनन्दन गाईँपालिकामा पदपलूतय हुने लवलभन्न पदहरुसँगयस काययलवलधका अधारमा लनयकु्त भएका तत् पदहरु 

बालझएको हदसम्म ऄमान्य हुनेछ । 



ऄनसुचूी १,  काययलववरण 

कायय लववरण र्ाराम 

पालल्हनन्दन  गाईँपालिका 

गाईँ कायमपालिकाको कायामिय 

कुस्मा नविपरासी 

५ नं. प्रदिे, नेपाि 

कायमनववरण फाराम 

पद सङ्केतः 

सेवाः  

समहू\ईपसमहूः  

श्रेणीः 

१. पदको नामः  

२. तिब (मालसक): 
३. काम गने समयः 

४. कमयचारीको नाम: 

संकेत न.ं:  

५. कायायियः 

   िाखाः 

   ईपिाखाः 

६. ५ न.ं प्रदिे लजल्िा नविपरासी 

   स्थानः  

   र्ोन न.ं: 
७. लवस्ततृ रुपमा पदको काम, कतयव्य ऄलधकार र ईत्तरदालयत्व 

ि.स. काम\कतयव्य ऄलधकार ईत्तरदालयत्व काययसम्पादन 

सचुकाङ्क 

सचूकाङ्कको अधार 

(स्रोत) 

१    

२    

३    

४    

५    

६    

७    

    

    

८. अवश्यक योग्यताः 

मेरो पदसँग सम्बलन्धत ईपयुयक्त काम , कतयव्य, ईत्तरदालयत्व तथा ऄलधकारको 

लववरण पणूय एवं ठीक साँचो हो । 

 

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

(कमयचारीको दस्तखत) 

नाम\पद 

लमलतः  

यस पदसँग सम्बलन्धत ईपयुयक्त काम , कतयव्य, ईत्तरदालयत्व तथा ऄलधकारको 

लववरण पणूय एवं ठीक साँचो हो । 

 

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

(कायायिय प्रमखुको दस्तखत) 

नाम\प्रमखु प्रिासकीय ऄलधकृत 

लमलतः  

 

 

  



 

 

 

 

पालल्हनन्दन गाईँपालिका 

गाईँ कायमपालिकाको कायामिय 

दरखास्त फारम 

(लवलभन्नम पदहरुको परीिाको िालग) 

(क) ईम्मेदवारिे दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्धी लववरण 

लवज्ञापन नं. पदः 

(ख) ईम्मेदवारको वैयलिक लववरण 

ईम्मदेवारको नाम, थर (दवेनागरीमा): (In English): 

नागररकता नं.: जारी गने लजल्िाः जारी लमलतः 

स्थायी ठेगाना 
(ऄ) लजल्िाः (अ) स्थानीय तहः (आ) वडा: 

(इ) टोिः (ई) र्ोन नं.: (उ) इमिेः 

पत्राचार ठेगाना (ऄ) लजल्िाः (अ) स्थानीय तहः (आ) वडाः 

 (इ) टोिः (ई) र्ोन नं.: (उ) इमिेः 

बाबकुो नाम , 

थरः 

 अमाको नाम, थरः  

बाजकेो नाम , 

थरः 

 पलत/पत्नीको नाम, थरः  

जन्म लमलत (लव.स.मा): (इ.स.मा): हािको ईमरेः 

जातः जन्म स्थानः रक्त समहूः 

लिङ्गः धमयः समहूः* 

ववैालहक लस्थलतः रोजगारीको ऄवस्थाः मातभृाषाः 

िाररररक ऄिक्तता (छ/छैन)(खिुाईनहुोस्): अमा/बाबकुो मखू्य पेिाः 

अवश्यक न्यनूतम योग्यता भन्दा मालथल्िो िलैक्षक योग्यता (भएमा ईल्िेख गने): 

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

अवश्यक न्यनूनतम 

योग्यता 

लवश्वतलवद्यािय/बोडय/तालिम लदने 

संस्था 

िलैक्षक 

ईपालध/तालिम 

संकाय श्रेणी/प्रलतित मिू लवषय/ऐलछछक 

लवषय 

िलैक्षक योग्यता       

तालिम      

 मैिे यस दरखास्तमा खिुाएका सम्पणूय लववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको लवज्ञापनको िालग ऄयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको  छैन । कुनै 

कुरा ढाँटी वा िुकाएको ठहररएमा प्रचलित काननू बमोलजम सहनेछु/बझुाईनेछु । ईम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित काननू तथा यस दरखास्त र्ारामका पषृ्ठमा 

ईलल्िलखत सबै ितय तथा  लनयमहरु पािना गनय मञ्जरु गदयछु । 

 

*ईम्मेद

वारिे 

अरू् 

ब्राम्हण, 

क्षेत्री, 

खस 

ईम्मेदवारको ल्याप्चे सलहछाप  ईम्मेदवारिे मालथ ईल्िेख गरेका लववरणहरु ठीक छ भलन प्रमालणत गने 

लवभागीय प्रमखु/कायायिय प्रमखुको 

दस्तखतः 

नाम, थरः 

पद/दजायः 

लमलतः                                                                                          

कायायियको छाप 

दायाँ बायाँ  

 

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

ईम्मेदवारको दस्तखत 

लमलतः 

  

हािसािै लखचेको पासपोटय 

साआजको परैु मखूाकृलत 

देलखने र्ोटो टाँसी र्ोटोमा 

समेत पने गरी ईम्मेदवारिे 

दस्तखत गने 

कायामिय प्रयोजनको िालग 

रलसद/भौचर नं. 

लवज्ञापन नं. 

दरखास्त रुज ुगनेको दस्तखतः 

लमलतः 

ऄनसुचूी २, दरखास्त र्ाराम 



अयय, अलदवासी जनजाती, मधेसी, दलित ऄल्पसङ्ख्यक मध्ये कुन समहूमा पने हो सो ईल्िेख गनुयपदयछ ।   



ईम्मेदवारिे पािन गनुमपनन लनयमहरु 

१. परीक्षा लदन अईँदा ऄलनवायय रुपमा प्रवेश पत्र ल्याईनपुनेछ । प्रवेि पत्र  लवना परीक्षामा बस्न पाआने 

छैन। 

२. परीक्षा हिमा मोबाआि फोन ल्याईन पाइने छैन । 

३. लिलखत परीक्षाको नलतजा प्रकािन भएपलछ प्रयोगात्मक परीक्षा तथा ऄन्तवायताय हुने लदनमा 

पलन प्रवेश पत्र ल्याईन ुऄलनवायम छ । 

४. परीक्षा सरुु हुनभुन्दा ३० लमनेट ऄगाडी घण्टीद्वारा सचूना गरेपलछ परीिा हिमा प्रवेश  गनय 

लदआने छ । वस्तुगत परीक्षा  सरुु भएको १५ लमनेट पलछ र लवषयगत परीक्षा सरुु भएको ३० 

लमनेट पलछ अईने र वस्तुगत तथा लवषयगत दबैु परीक्षा सँगै हुनेमा २० लमनेट पलछ अईने 

ईम्मेदवारिे परीक्षामा बस्न पाईने छैन । 

५. परीक्षा हिमा प्रवेि गनय पाईने समयावलध (बुदाँ नं. ४ मा ईल्िेख गररएको) लबतेको १० लमनेट 

पछालड मात्र ईम्मेदवारिाइ परीिा हि बालहर जाने ऄनुमलत लदआनेछ । 

६. परीक्षा हिमा प्रवेि गरेपलछ लकताब , कापी, कागज, लचट अदी अरू्साथ राख्न ुहुदँैन । 

ईम्मेदवारिे अपसमा कुराकानी र सङकेत समेत गनुय हुदँैन । 

७. परीक्षा हिमा ईम्मेदवारिे परीिाको मयामदा लवपररत  कुनै का म गरेमा केन्राध्यक्षिे परीक्षा 

हिबाट लनष्कासन गरी तुरुन्त काननू बमोलजमको कारवाही गनेछ । र त्यसरी लनष्कासन 

गररएको ईम्मेदवारको सो लवज्ञापनको परीक्षा स्वतः रद्द भएको मालननेछ ।  

८. लवरामी भएको ईम्मेदवार िे परीक्षा हिमा प्रवेि गरी परीक्षा लदने िममा लनजिाइ केही 

भएमा कायायिय जवार्देही हुने छैन । 

९. ईम्मेदवारिे परीक्षा लदएको लदनमा हालजर ऄलनवायय रुपिे गनुय पनेछ । 

१०. यस कायायियिे सचूनाद्वारा लनधायरण गरेको काययिम ऄनसुार परीिा सञ्चाेेिन हुनेछ। 

११. ईम्मेदवारिे वस्तुगत परीक्षामा अरू्िाइ प्राप्त प्रश्नपत्र ‘लक’ ईत्तरपलुस्तकामा ऄलनवायय रुपिे 

िेख्नपुनेछ । निेखेमा ईत्तरपलुस्तका स्वतः रद्द हुनेछ । 

१२. ल्याकत (अइ.क्य)ू परीक्षामा कयाल्कुिेटर प्रयोग गने पाआनेछैन । 

१३. कुनै ईम्मेदवारिे प्रश्ना पत्रमा रहकेो स्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्न ुपदाय पलन परीक्षामा 

सलम्मलित ऄन्य ईम्मेदवारहरुिाइ बाधा नपने गरी लनरीक्षकिाइ सोध्न ुपनेछ ।  

 पालल्हनन्दन गाईँपालिका 

गाईँ कायमपालिकाको कायामिय  

साँवा, ताप्िेजुङ  

प्रवेश पत्र 

हािसािै लखचेको 

पासपोटय साइजको परैु 

मखुाकृलत देलखने र्ोटो 

टासी र्ोटोमा समेत पने 

गरी ईम्मेदवारिे दस्तखत 

गने 

परीक्षाथीिे भनेः- 

(क) लवज्ञापन नं. खिुा/समावेिी समहू 

  

  

  

(ख) पदः- 

(ग) न्यनूतम िैलक्षक योग्यताको मिू लवषयः 

(घ) ईम्मेदवारको 
नाम, थरः- 

दस्तखतः 

कायायियको कमयचारीिे भनेः- 

यस कायायियबाट लिआने ईक्त पदको परीक्षामा तपाइिाइ लनम्न केन्रबाट 

सलम्मलित हुन ऄनमुलत  लदइएको छ । लवज्ञापनमा तोकोएको ितय नपगेुको 

ठहर भएमा जनुसकैु ऄवस्थामा पलन यो ऄनमुलत रद्द हुनेछ ।  

परीक्षा केन्रः-                            रोि नम्बरः- 

 

                                                                         

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

 (ऄलधकृतको दस्तखत) 

रष्टव्यः- कृपया ईम्मेदवारिे पािना गनुयपने लनयमहरु हनेुयहोिा ।  

 

 

 

ईम्मेदवारिे पािन गनुमपनन लनयमहरु 

१४. परीक्षा लदन अईँदा ऄलनवायय रुपमा प्रवेश पत्र  ल्याईनपुनेछ । प्रवेि पत्र लवना परीक्षामा 

बस्न पाआने छैन । 

१५. परीक्षा हिमा मोबाआि फोन ल्याईन पाइने छैन । 

१६. लिलखत परीक्षाको नलतजा प्रकािन भएपलछ प्रयोगात्मक परीक्षा तथा ऄन्तवायताय हुने लदनमा 

पलन प्रवेश पत्र ल्याईन ुऄलनवायम छ । 

१७. परीक्षा सरुु हुनभुन्दा ३० लमनेट ऄगाडी घण्टीद्वारा सचूना गरेपलछ परीिा हिमा प्रवेश गनय 

लदआने छ । वस्तुगत परीक्षा  सरुु भएको १५ लमनेट पलछ र लवषयगत परीक्षा सरुु भएको ३० 

लमनेट पलछ अईने र वस्तुगत तथा लवषयगत दबैु परीक्षा सँगै हुनेमा २० लमनेट पलछ अईने 

ईम्मेदवारिे परीक्षामा बस्न पाईने छैन । 

१८. परीक्षा हिमा प्रवेि गनय पाईने समयावलध (बुदाँ नं . ४ मा ईल्िेख गररएको ) लबतेको १० 

लमनटे पछालड मात्र ईम्मेदवारिाइ परीिा हि बालहर जाने ऄनुमलत लदआनेछ । 

१९. परीक्षा हिमा प्रवेि गरेपलछ लकताब , कापी, कागज, लचट अदी अरू्साथ राख्न ुहुदँैन । 

ईम्मेदवारिे अपसमा कुराकानी र सङकेत समेत गनुय हुदँैन । 

२०. परीक्षा हिमा ईम्मेदवारिे परीिाको मयामदा  लवपररत  कुनै का म गरेमा केन्राध्यक्षिे 

परीक्षा हिबाट लनष्कासन गरी तुरुन्त काननू बमोलजमको कारवाही गनेछ । र त्यसरी लनष्कासन 

गररएको ईम्मेदवारको सो लवज्ञापनको परीक्षा स्वतः रद्द भएको मालननेछ ।  

२१. लवरामी भएको ईम्मेदवार िे परीक्षा हिमा प्रवेि गरी परीक्षा लदने िममा लनजिाइ केही  

भएमा कायायिय जवार्देही हुने छैन । 

२२. ईम्मेदवारिे परीक्षा लदएको लदनमा हालजर ऄलनवायय रुपिे गनुय पनेछ । 

२३. यस कायायियिे सचूनाद्वारा लनधायरण गरेको काययिम ऄनसुार परीिा सञ्चा िन हुनेछ। 

२४. ईम्मेदवारिे वस्तुगत परीक्षामा अरू्िाइ प्राप्त प्रश्नपत्र ‘लक’ ईत्तरपलुस्तकामा ऄलनवायय रुपिे 

िेख्नपुनेछ । निेखेमा ईत्तरपलुस्तका स्वतः रद्द हुनेछ । 

२५. ल्याकत (अइ.क्य)ू परीक्षामा कयाल्कुिेटर प्रयोग गने पाआनेछैन । 

२६. कुनै ईम्मेदवारिे प्रश्ना पत्रमा रहकेो स्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्न ुपदाय पलन परीक्षामा 

सलम्मलित ऄन्य ईम्मेदवारहरुिाइ बाधा नपने गरी लनरीक्षकिाइ सोध्न ुपनेछ ।  

पालल्हनन्दन गाईँपालिका 

गाईँ कायमपालिकाको कायामिय  

साँवा, ताप्िेजुङ  

प्रवेश पत्र 

हािसािै लखचेको 

पासपोटय साइजको परैु 

मखुाकृलत देलखने र्ोटो 

टासी र्ोटोमा समेत पने 

गरी ईम्मेदवारिे दस्तखत 

गने 

परीक्षाथीिे भनेः- 

(क) लवज्ञापन नं. खिुा/समावेिी समहू 

  

  

  

(ख) पदः- 

(ग) न्यनूतम िैलक्षक योग्यताको मिू लवषयः 

(घ) ईम्मेदवारको 
नाम, थरः- 

दस्तखतः 

कायायियको कमयचारीिे भनेः- 

यस कायायियबाट लिआने ईक्त पदको परीक्षामा तपाइिाइ लनम्न केन्रबाट 

सलम्मलित हुन ऄनमुलत  लदइएको छ । लवज्ञापनमा तोकोएको ितय नपगेुको 

ठहर भएमा जनुसकैु ऄवस्थामा पलन यो ऄनमुलत रद्द हुनेछ ।  

परीक्षा केन्रः-                            रोि नम्बरः- 

 

                                                                         

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

 (ऄलधकृतको दस्तखत) 

रष्टव्यः- कृपया ईम्मेदवारिे पािना गनुयपने लनयमहरु हनेुयहोिा ।  



 

 

ऄनसुचूी ३ 

ऄन्तरवाताय मलू्याङ्कन र्ाराम 

लवज्ञापन न.ं:             पदः            श्रेणी/तहः 

पद सङ्ख्याः            ईम्मेदवार सङ्ख्याः        सम्बलन्धत कायायियः 

ऄन्तवायताय लमलतः 

ि.स. रोि न.ं ईम्मेदवारको नाम, थर सामान्य ज्ञान, लवषय सम्बन्धी ज्ञान र व्यलक्तत्व कैलर्यत 

ऄङ्कमा ऄक्षरमा 

      

      

      

      

      

      

 

मालथ ईलल्िलखत लवज्ञापनमा सहभागी कुनै पलन ईम्मेदवार मेरो पलत , पत्नी तथा छोरा- छोरी, दाज-ुभाइ, लददी-बलहनी, भाईज-ुबहुारी, जेठाज,ु दवेर, जेठानी, 

दईेरानी, अमाज,ु नन्द, काका-काकी, ठुिोबबुा-ठूिीअमा, सानोबा-सानीअमा, भलतजा-भलतजी, भाञ्जा-भाञ्जी, लभनाज ुज्वाइ, मामा-माइज्य,ू रु्प-ुरु्पाज्य,ू 

सािा-सािी र तीनका छोराछोरी नाता पदनै । 

ऄन्तवायताय सलमलतको संयोजक/सदस्यको 

दस्तखतः 

नाम, थरः 

पदः 

लमलतः 

रष्टव्यः 

१. ऄन्तवायताय लिआन िागकेो पदको लवज्ञापनमा ऄन्तवायताय सलमलतका ऄध्यक्ष तथा सदस्यहरुका मालथ ईलल्ि लखत लवज्ञापनमा सहभागी कुनै नाता पने भएमा त्यस्तो 

ऄन्तवायतायकतायि ेईक्त समहूको सो लदनको ऄन्तवायतायमा भाग लिन ुहुदँनै । 

२. ऄन्तवायतायमा ऄलधकतम ७०% भन्दा बढी र न्यनूतम ४०% भन्दा कमक ऄङ्क लददाँ पष्ु्टयाइ लदन ुपनेछ । 

  



ऄन्तवायताय गदाय ऄन्तवायतायकतायिे ध्यान लदन ुपने कुरा 

१. पदको काययलववरण 

यस ऄन्तगयत सवयप्रथम काम तथा पदको काययलववरण हनेुय पनेछ । 

२. दरखास्त लववरण ऄध्ययन 

दरखास्त लववरण ऄध्ययन गरी ईम्मदेवारको िलैक्षक ईपिलब्ध, ऄनभुव, ऄलभरुची अलद ईलल्िलखत बायोडाटािाइ ध्यान लदनपुनेछ । 

३. (क) सवेा समहू सम्बन्धी ज्ञान 

ईम्मदेवारको सवेा, समहू सम्बन्धी कामको ज्ञान , ऄनभुव सम्बलन्धत क्षेत्रको ऄध्ययन एवम ्प्रकालित कृलत, तालिम अलद कुराहरु पदका िालग कलत ईपयोगी छन् , लनजि े

कुनै पदमा रही काम गरी सकेको भए त्यस बारे लनजको ज्ञान कलतको छ र हािको पदसगँ लनजि ेप्राप्त गरेको ज्ञानको कलतको सम्बन्ध छ ? अलद कुरािाइ ध्यान लदनपुनेछ । 

(ख) रालष्िय तथा ऄन्तरायलष्िय लवषय सम्बन्धी ज्ञान 

दिेको सामालजक, अलथयक, राजनैलतक र ऄन्तरालष्ियय लवषय सम्बन्धी जानकारी लिन ुपनेछ । 

(ग) कामको ऄनभुव 

यस सन्दभयमा लवज्ञालपत पदसगँ सम्बलन्धत काममा कुन तहमा कलत वषय रही ऄनभुव प्राप्त गरेको छ , पदको काममा लविषे योगदान एवम ्ऄनभुव भएमा सो सम्बन्धी 

लवषयमा दक्ष एवम ्लविषेज्ञि ेदृलष्ट लदने । 

(घ) रुची (Aptitude) 

सम्बलन्धत पद सम्बन्धी लिक्षा प्राप्त गरे तापलन त्यस पदका लनलम्त व्यलक्तत्व र वास्तलवक ऄलभरुची छ लक छैन , सो बारे ध्यान लदनपुनेछ । 

४. ऄलतररक्त लियाकिाप 

सामालजक, पाररवाररक, व्यवसालयक, खिेकूद, मनोरञ्जन, सोख (hobby) अलद लियाकिापमा कुन प्रकारको सिंग्नता छ? अलद कुरामा जानकारी लिने । 

५. व्यलक्तत्व परीक्षण 

यस परीक्षणबाट ईम्मदेवारको गणु ऄवगुण केिाईन सलकन्छ, जसका अधार मखू्य दइु प्रकारका छन्:- 

(क) सगंठनात्मक व्यवहार प्रदियन 

यस ऄन्तगयत ईम्मदेवारको ऄलभव्यलक्त मनोवलृत्त , ऄलभरुलच, लचन्तन-िलक्त, वौलद्धक लस्थलत , महत्वाकांक्षा, सहयोगी भावना अलद लवषयहरु सगंलठत दलेखएमा एक गणुी 

ईम्मदेवारको रुपमा मलू्याङ्कन गनय सलकन्छ । 

(ख) ऄसगंठनात्मक व्यवहार प्रदियन 

ऄस्पष्ट बोल्ने, भकभकाईने, हडबडाईने, ऄपररपक्वता, ऄसन्तलुष्ट, ऄस्वस्थता, ऄसामालजकता अलद व्यवहारबाट ईम्मदेवारिाइ ऄवगणुी एवम ्ऄसन्तलुित व्यलक्तत्वको 

रुपमा लचलनन्छ । 

 

 

 


