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दपु्चेश्वर गाउँपालिका 
शे्रणी ववविन जनशक्ति छनौट सम्बक्तधि मापदण्ड 

२०७९ 

प्रस्तावना 
दपु्चेश्वर गाउँपालिका वा अधतगयतका वडा कायायिय र अधतरगत 
लनकायिरुमा दैलनक कायय सञ्चािनका िालग अलत आवश्यक 
शे्रणीववविन कमयचारी सवारी चािक, कायायिय सियोगी वा ववक्तडडङ 
इिेक्ट्रीलसयन पदमा करार सेवामा कमयचारी भनाय गरर कायय 
सञ्चािन गने प्रयोजनका िालग दपु्चेश्वर गाउँपालिका गाउँ 
काययपालिकािे यो मापदण्ड स्वीकृत गरर िाग ुगरेको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारक्तम्भक 

१. संक्तिप्त नाम र प्रारम्भ: (क) यस मापदण्डको नाम 
"शे्रणीववविन जनशक्ति छनौट सम्बक्तधि मापदण्ड २०७९" रिेको 
छ । 

(ख) यो मापदण्ड तरुुधत िाग ुिनुेछ । 

२. पररभाषा: लबषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस 
मापदण्डमा, 
(क) "सवारी चािक" भन्नािे ििकुा सवारी चािक, भारी 
सवारी चािक, एम्बिेुधस चािक, ब्याक िो िोडर चािक र 
एक्ट्साभेटर चािकिाई बझुाउने छ । 
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(ख) "कायायिय सियोगी" भन्नािे गाउँपालिका र गाउँपालिका 
अधतगयतका वडा कायायियिरु अधय ववषयगत कायायियिरु, 
शाखा, इकाई, स्वास््य चौकी तथा ग्रामीण अस्पतािमा रिने 
कायायिय सियोगीको काम गने व्यक्तििाई बझुाउने छ । 

(ग) "ववक्तडडङ इिेक्तक्ट्रलसयन" भन्नािे गाउँपालिका र 
गाउँपालिका अधतगयतका वडा कायायियिरु अधय ववषयगत 
शाखािरु, शाखा, इकाई, स्वास््य चौकी तथा ग्रामीण अस्पताि 
भवनिरुमा ववद्यतु सप्िाई सम्बक्तधि काम गने व्यक्तििाई 
बझुाउनेछ । 

(घ) "प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत" भन्नािे गाउँपालिकामा 
काययरत प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत र लनजको अनसु्पक्तस्थलतमा 
लनलमत्त प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत भई काम गने कमयचारीिाई 
समेत बझुाउने छ । 

(ङ) "पदपूलतय सलमलत" भन्नािे दफा ७ बमोक्तजमको पदपलुतय 
सलमलतिाई बझुाउनेछ । 

(च) "गाउँपालिका" भन्नािे दपु्चेश्वर गाउँपालिकािाई बझुाउनेछ 
। 

(छ) "वडा कायायिय" भन्नािे  दपु्चेश्वर गाउँपालिका वा 
गाउँपालिका अधतगयतका वडा कायायियिरुिाई बझुाउनेछ । 

(ज) "अधतगयत लनकाय" भन्नािे स्वास््य, क्तशिा, कृवष, पशसेुवा 
जस्ता यस गाउँपालिका अधतगयतका लनकायिाई जनाउनेछ । 
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(झ) "जनशक्ति" भन्नािे सवारी चािक, कायायिय सियोगी, 
ववक्तडडङ इिेक्तक्ट्रलसयन पदिाई बझुाउनेछ । 

 

 

 

 

 

पररच्छेद २ 

शे्रणीववविन कमयचारी पदपूलतय 
३. करारमा पदपूलतय: गाउँपालिका वडा कायायिय र अधतगयत 
लनकायमा रिने ररि सवारीचािक कायायिय सियोगी र ववक्तडडङ 
इिेक्तक्ट्रलसयनका पदिरुमा आवश्यकता अनसुार प्रलतस्पिायत्मक 
प्रलतयोलगताद्धारा कमयचारी छनौट गरर पदपूलतय गररने छ । 

४. धयनुतम योग्यता: करार सेवामा लिइन ेजनशक्तिका िालग 
आवश्यक धयूनतम योग्यता देिाय बमोक्तजम िनुेछ । 

(१) सवारी चािक पदका िालग 

 (क) नपेािी नागररकताको प्रमाणपत्र । 

 (ख) सािारण िेखपढ गनय जानकेो । 

 (ग) कायायनभुव भएको । 

 (घ) सम्बक्तधित पदका िालग आवश्यक सवारी चािक 
अनमुलत पत्र भएको । 

 (ङ) २१ बषय पूरा भै ४५ बषय ननाघेको । 

(२) कायायिय सियोगी पदका िालग 

 (क) नपेािी नागररकताको प्रमाणपत्र । 
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 (ख) सािारण िेखपढ गने जानकेो । 

 (ग) कायायनभुव भएको । 

 (घ) १८ बषय पूरा भै ४५ बषय ननाघेको । 

(३) ववक्तडडङ इिेक्तक्ट्रलसयन पदका िालग 

 क) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र । 

 (ख) किा १० उतीणय । 

 (ग) कायायनभुव भएको । 

 (घ) १८ बषय पूरा भै ४५ बषय ननाघेको । 

 (ङ) लसवटइलभवट वा माधयताप्राप्त संस्थाबाट ववक्तडडङ 
इिेक्ट्रीलसयनमा िेभि १ ति उक्तत्तणय गरेको प्रमाणपत्र । 

 

पररच्छेद ३ 

छनौट प्रविया 
५. दरखास्त आव्िान: (१)गाउँपालिकाकािे बढीमा १५ ददनको 
समय लसमा तोकी पदपलुतय सलमलतिे लनिायरण गरेको ढाचँामा 
दरखास्त आव्िान गनेछ । 

(२) दरखास्त आव्िानको सूचना गाउँपालिकाको वेभसाइट र 
सूचना पाटीमा प्रकाशन गररने छ । 

(3) दरखास्त फाराम सवारी चािक र  ववक्तडडङ 
इिेक्तक्ट्रलसयनको िकमा ५००। र कायायिय सियोगीको िकमा 
रु ३००। गाउँपालिकाको आधतररक राजश्व खातामा जम्मा 
गरेको भौचर दरखास्तसँगै पेश गनुय पनेछ । 
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६. प्रलतयोलगतात्मक जाचँको अंक ववभाजन: जनशक्ति छनौटको 
गदाय देिाय अनसुारको अङ्क प्रदान गररनेछ । 

(१) सवारी चािक/ववक्तडडङ इिेक्तक्ट्रलसयन पदको िालग  
 (क) स्थानीय बालसधदा बाबत- १० अङ्क 

 (ख) सीप पररिण - १० अङ्क 

 (ग) अनभुव - १० अङ्क 

 (घ) अधतवायताय -२० अङ्क 

(२) कायायिय सियोगी पदको िालग 

 (क) स्थानीय वालसधदा बाबत - १0 अङ्क 

 (ख) शैक्तिक योग्यता बाबत - 10 अङ्क 

(ग) अनभुव बापत -10 अङ्क 

 (घ) अधतरवाताय - 2० अङ्क 

(३) स्थानीय बालसधदा बाबतको १० अङ्क मध्य े दपु्चेश्वर 
गाउँपालिकाको बालसधदािाई १० अङ्क, नवुाकोट क्तजडिा 
वासीिाई ८ अङ्क र अधयिाई ३ अङ्क ववभाजन गररनेछ । 

(४) शैक्तिक योग्यता बाबतको १० अङ्क मध्य ेकिा १२ वा सो 
भधदा बढी शैक्तिक योग्यतािाई १० अङ्क, एसएिसी वा एसईई 
शैक्तिक योग्यतािाई ८ अङ्क र सािारण िेखपढिाई ५ अङ्क 
ववभाजन गररनेछ । 

(५) १० बषय वा सो भधदा बढी अनभुविाई 10 अङ्क, ५ बषय 
वा सो भधदा बवढ १० बषय भधदा कमको अनभुविाई ८ अङ्क र 
१ बषय देक्तख ५ बषय भधदा कम अनभुव भएका उम्मेदवारिाई ५ 
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अङ्क ववभाजन गररनेछ ।अनभुव भएका तर ववगतको 
काययसम्पादन सधतोषजनक नभएका उम्मेदवारिाई कैवफयत 
जनाई अनभुव नभएका उम्मेदवार सरि अङ्क ददन सवकनेछ । 

पररच्छेद ४ 

पदपलुतय सलमलत 

७. (१) शे्रणीववविन जनशक्ति छनौट गनय देिाय बमोक्तजमको 
पदपूलतय सलमलत रिनेछ । 

(क) प्रमखु प्रशासवकय अलिकृत- संयोजक 

(ख) अध्यििे तोकेको अलिकृत स्तरको कमयचारी - सदस्य 

(ग) प्रशासन शाखा- सदस्य 

(2) पदपलुतय सलमलतिे आवश्यकता अनसुार सवारी चािक, 
ववक्तडडङ ईिक्तक्ट्रलसयन र कायायिय सियोगी पदको ववज्ञापन गरर 
पदपलुतय गररनेछ । 

(३) पदपलुतय सलमलतिे यस मापदण्ड बमोक्तजम पदपलुतय गनय 
योग्यता िम लनिायरण गरर अक्तधतम योग्यता िमको सूची 
प्रकाशन गनेछ । 

(४) पदपलुतय सलमलतिे अक्तधतम योग्यता िमको सूक्तचमा परेका 
उमेद्वारिरुसँग करार सम्झौता गनय नगरपालिकािाई लसफाररस 
गनेछ । 

(५) अक्तधतम योग्यता िम तयार गदाय बराबर अङ्क आएमा 
उमेद्वारिरुको उमेरको ज्येष्ठताका आिारमा िम लनिायरण 
गररनेछ । 
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(६) उपदफा (५) बमोक्तजम वरावर अङ्क पाउने उम्मेद्वारिरु 
मवििा  परुुष परेमा मवििा उम्मेदवारको पवििो प्राथलमकता 
लनिायरण गररनेछ । 

(७) शे्रणी ववविन कमयचारी छनौट गदाय आवश्यकता अनसुार 
बैकक्तडपक सूक्तच समेत प्रकाक्तशत गनेछ । 

पररच्छेद ५ 

ववववि 

८. (१) यस मापदण्ड बमोक्तजम पदपतुी गदाय काननुी रुपमा 
बािा अड्काउ पनय आएमा सो बािा अड्काउ फुकाउन 
गाउँपालिका अध्यि समि प्रस्ततु गरर लनकासा गराउन 
सवकनेछ । 

(२) दपु्चेश्वर गाउँपालिकामा काययरत व्यक्तिको िकमा उमेरको 
िद िाग ुिनुेछैन । 

(३) अधतरवाताय सलमलतको काम पदपलुतय सलमतिे गनेछ । 
 

 

 

 

  

आज्ञािे 
सञ्जय बिादरु स्याङतान 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 

 

 


