
 

भूमे गाउँपालिकामा खोलिने लिलभन्न पदहरुको पदपूलतिको उम्मेदिार छनौट प्रलिया सम्बन्धी 

मापदण्ड, २०७४ 

 

प्रस्तािनाः भमूे गाउँपालिका र अन्तगगतका कायागियहरुमा लिलभन्न पदमा स्थायी/अस्थायी/करार सेिामा पदपलूतगको िालग सञ्चािन 

गररने परीक्षाका िालग आिेदन लदने उम्मेदिारहरुको िस्तलुनष्ठ छनौट सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन बाञ्छनीय भएकोिे भमू े गाउँ 

कायगपालिकािे यो मापदण्ड बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद १ 

प्रारलम्भक 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस मापदण्डको नाम "भमूे गाउँपालिकामा खोलिन े लिलभन्न पदमा स्थायी/अस्थायी/करार 

सेिामा पदहरुको पदपलूतगको उम्मेदिार छनौट प्रलिया सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४" रहकेो छ । 

(२) यो मापदण्ड तुरुन्त िाग ूहुनछे ।  

२. पररभाषाः लिषय िा प्रसङ्गिे अको अथग निागेमा यस मापदण्डमााः  

(क) "पदपलूतग सलमलत" भन्नािे गाउँपालिका अन्तगगतका लिलभन्न पदहरुमा स्थायी िा अस्थायी िा करार सेिामा पदपलूतगको 

िालग गाउँ कायगपालिकाको लनर्गयानसुार गठन हुन ेसलमलतिाई जनाउँछ ।  

(ख) "गाउँ कायगपालिका" भन्नािे भमू ेगाउँ कायगपालिकािाई जनाउँछ ।  

(ग) "गाउँपालिका" भन्नािे भमू ेगाउँपालिकािाई जनाउँछ ।  

 

पररच्छेद २ 

पदपूलति सम्बन्धी सम्बन्धी व्यिस्था 

सलमलतको सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) कमगचारी छनौट तथा लसफाररशको िालग ५ सदस्यीय छनौट सलमलत गठन गररनेछ ।  

 

क) आवेदन ददन े प्रमोजनका रागग १५ ददनको साववजगनक सूचना याष्ट्रिम दैगनकभा प्रकाशन गयी फढी 
बन्दा फढी उम्भेदवायहरुफीच प्रगतस्ऩधावको वातावयण गसजवना गने ।  प्रकाशशत सूचना अनसुाय इच्छुक 
उम्भेदवायरे तोष्ट्रकएको गभगतभा व्मशिगत ष्ट्रववयण, नागरयकताको प्रभाणऩत्र, शैशऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩत्रहरु, अनबुवका प्रभाणऩत्रहरु याखी हरुाक, इभेर, फ्माक्स वा स्वमॊ उऩशस्थत बई आवेदन 
ददने व्मवस्था गभराउने ।  

ख) उम्भेदवाय छनौट तथा गसपारयशका रागग प्रभखु प्रशासकीम अगधकृतको सॊमोजकत्वभा कम्तीभा ३ 
सदस्मीम (आवश्मकता अनसुाय ष्ट्रवषम ष्ट्रवऻ यहने गयी) एक छनौट तथा गसपारयश सगभगत गठन गने।  



 

ग) गसगबर इशन्जगनमयको हकभा न्मूनतभ ्शैशऺक मोग्मता रोक सेवा आमोगरे गरन े गसगबर इशन्जगनमय 
ऩदको न्मूनतभ ्मोग्मता वा भान्मता प्राप्त शशऺण सॊस्थाफाट गसगबर इशन्जगनमरयङ ष्ट्रवषमभा स्नातकोत्तय 
हागसर गयेको हनुऩुने । साथै, नेऩार इशन्जगनमरयङ काउशन्सरभा अगनवामव दताव बएको हनुऩुनेछ ।  
साथॊ, सगबर सफ-इशन्जगनमयका रागग रोकसेवा आमोगरे गरने सफ इशन्जगनमय ऩदको न्मूनतभ ्शैशऺक 
मोग्मता हागसर गयेको हनुऩुनेछ ।  

घ) गसगबर इशन्जगनमय य सफ इशन्जगनमयको कामव शतवको ष्ट्रववयण तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुछे ।  

ङ) छनौट तथा गसपारयश सगभगतरे प्रकाशशत गयेको मोग्मताक्रभ सूचीको आधायभा सेवा कयाय गयी 
काभभा रगाउन े। प्रकाशशत नगतजा फभोशजभ उतीणव उम्भेदवायरे तोष्ट्रकएको शतवभा कयाय गनव भञ्जुय 
नबएभा क्रभश् वैकशपऩक उम्भेदवायको मोग्मताक्रभ सूचीको आधायभा सेवा कयाय गयी काभभा 
रगाउने ।  

च) छनौट तथा गसपारयश सगभगतरे छोटो सूची (Short List) देहामको भाऩदण्डको आधायभा प्राप्त आवेदन 
पायाभहयको जाॉच गयी प्रकाशन गने । छोटो सूची तमायीको रागग गनम्नानसुाय १०० ऩूणावङ्क कामभ 
गयी कशम्तभा ५० अङ्क प्राप्त गने आवेदकराई भात्र छोटो सूची (Short List) भा सभावेश गने्  

क्र.सॊ. सूचकहरु ऩूणावङ्क 

१ शैशऺक मोग्मता (सूचना अनसुायको न्मूनतभ ्शैशऺक मोग्मताको आधायभा) ४० 

१.१.१ ८० % वा सो बन्दा भागथ प्राप्ताङ्क बएको वा सम्फशन्धत ष्ट्रवषमभा तोष्ट्रकए बन्दा 
भागथपरो शैशऺक उऩागध बएको । 

४० 

१.१.२ ६५% देशख ७९.९९% सम्भ प्राप्ताङ्क बएको २४ 
१.१.३ ५५% देशख ६४.९९% सम्भ प्राप्ताङ्क बएक १८ 
१.१.४ ५५% बन्दा कभ प्राप्ताङ्क बएको १२ 
१.२ अऺय अष्ट्रङ्कत स्तय गनधावयण ऩद्धगत (Letter Grading System) बएका ष्ट्रवश्व 

ष्ट्रवद्यारमको हकभा 
 

१.२.१ CGPA ३.४ देशख ४ सम्भ वा सम्फशन्धत ष्ट्रवषमभा तोष्ट्रकएबन्दा भागथपरो शैशऺक 
मोग्मता उऩागध बएको ।  

३० 

१.२.२ CGPA ३ देशख ३.५ बन्दा कभ २४ 
१.२.३ CGPA २.५ देशख ३ बन्दा कभ १८ 
१.२.४ CGPA २.५ बन्दा कभ १२ 
२ कामव अनबुव (सूचना अनसुायको न्मूनतभ शैशऺक मोग्मता हागसर गये ऩश्चात) ४० 
२.१ २ वषवबन्दा भागथ सयकायी ऺेत्रभा कामव अनबुव बएको ४० 
२.२ १ वषवबन्दा भागथ सयकायी ऺेत्रभा कामव अनबुव बएको ३० 
२.३ १ वषव सम्भ सयकायी गनकामभा कामव अनबुव बएको २० 
२.४ १ वषवबन्दा फढी सयकायी गनकाम बन्दा फाहेक अन्म गनकामभा अनबुव बएको १२ 
३ उम्भेदवायको स्थामो ठेगाना सम्फन्धी २० 



 

३.१ स्थामी ठेगाना बभेू गाउॉऩागरकागबतै्र बएको २० 
३.२ स्थामी ठेगाना रुकुभ (ऩूवव) शजपराभा बएभा १५ 
३.३ स्थामी ठेगाना ५ नॊ. प्रदेशभा बएभा १० 
३.४ अन्म ८ 
 

छ) छनौट ष्ट्रवगध छोटो सूची य अन्तवावतावफाट प्राप्त कूर प्राप्ताङ्कको सफैबन्दा फढी प्राप्ताङ्क बएका 
उम्भेदवायराई गसपारयश गने ।छोटो सूची (Short List) भा ऩनव सपर उम्भेदवायहरुराई भात्र दोस्रो 
चयणको प्रष्ट्रक्रमाभा सहबागी गयाउने 

ज) छनौट तथा गसपारयश सगभगतरे उम्भेदवायको गसपारयश गदाव भखु्म उम्भेदवाय य सम्बव बएसम्भ २ 
जना वैकशपऩक उम्भेदवायको गसपारयश गने । 

झ) छनौट तथा गसपारयश सगभगतरे गसपारयश गयेको उम्भेदवायराई स्वीकृत TOR फभोशजभ कयाय 
सम्झौता गयाउन।े  

 


