
 

 

 

 

स्वामिकामतिक खापर गाउँपामिकाद्वारा प्रकाशित राजपत्र 

करारिा प्राववमिक कििचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्िी कायिववमि, २०७५  

(पवििो संिोिन :२०७९)  
 

खण्डः६              अमतररक्ताङ्क :१२         २०७९।०४।२९ 

भाग-२ 

स्वामिकामतिक खापर गाउँपामिकाको करारिा प्राववमिक कििचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्िी कायिववमि, 

२०७५  

प्रस्तावना: स्वामिकामतिक खापर गाउँपामिकािे उपिब्ि गराउने सेवा प्रवाि र ववकास मनिािणको कायििाई 
व्यवशस्थत र प्रभावकारी बनाउन यस गाउँपामिकाको िामग नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरेको कििचारी 
दरबन्दीको अमिनिा रिी प्राववमिक कििचारीको ररक्त पदिा करार सम्झौताका आिारिा सेवा करारिा मिन े
कायििाई व्यवशस्थत गनिका िागी यस गाउँपामिकाको प्रिासकीय कायिववमि (मनयमित गने) ऐन, २०७५ 
को अमिनिा रिी गाउँकायिपामिकािे मिमत २०७५/०२/२३ िा  स्वीकृत गररएको स्वामिकामतिक खापर 
गाउँपामिकाको करारिा प्राववमिक कििचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्िी कायिववमि, २०७५ िार्ि पररवमतित 
पररशस्थमत अनसुार आवश्यक संिोिन गनि बान्छमनय देशखएकािे मिमत २०७९।०३।2३ िा यस 
गाउँपामिकाको दोस्रो कायिकािको पवििो गाउँसभाबाट आबश्यक संसोिन सवित सविसम्ितरुपिा पाररत 
गरी सविसािारणको जानकारीको िागी राजपत्रिा प्रकािन गररएकोछ ।  
 
१.पवििेको व्यवस्था: " दफा ४. छनौट सम्बन्िी व्यवस्थाः दफा ३ बिोशजिका प्राववमिक कििचारी 

कायािियिे करारिा राख्न ेप्रयोजनको िामग सूशचकरण तथा छनौट सम्बन्िी व्यवस्था देिाय बिोशजि 
िनुेछः  

(१) प्राववमिक कििचारीको अनसूुशच - १ बिोशजि स्वीकृत कायि वववरण बिोशजि पद वा सेवा 
के्षत्र तथा सम्बशन्ित सेवा सिूिको योग्यता, पाररश्रमिक, सेवा िति सिेत तोकी सम्बशन्ित कायािियको 



सूचनापाटी, वेभसाईट तथा अन्य कुनै साविजमनक स्थििा अनसूुची - २ बिोशजिको ढाँचािा कम्तीिा 
१५ (पन्र) ददनको सूचना प्रकािन गनुिपनेछ । 

(२) आवेदन फारािको निूना अनसूुची - ३ बिोशजि िनुेछ । आवेदन दस्तरु गाउँपामिकाबाट 
मनिािरण भए बिोशजि िनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोशजि पनि आएका आवेदनिरु देिायको आिारिा दफा ५ को समिमतिे 
िूल्याङ्कन गरी सशुचकृत गनुिपनेछ :  

क. िैशक्षक योग्यता वापत - ६० (साठी) अंक, (ववशिष्ट शे्रणी वापत ६०, प्रथि शे्रणी 
वापत ५५, वितीय शे्रणी वापत ५०, ततृीय शे्रणी वापत ४५, (मत्रभवुन ववश्वववद्याियको 
अंक गणनाका आिारिा) । 

ख. कायि अनभुव वापत - १० (दि) अंक (प्रमत वर्ि २ अंकको दरिे, प्रिाशणत वववरण 
संिग्न भएको िनुपुने) । 

ग. स्थानीय बामसन्दािाई देिाय बिोशजि - १० (दि) अंक  
१. सम्बशन्ित गाउँपामिका/नगरपामिकाको बामसन्दा भएिा - १० अंक 
२. सम्बशन्ित शजल्िाको बामसन्दा भएिा - ५ अंक 

घ. अन्तवाताििा अमिकति २० अंक । यस अनसुार अकं प्रदान गदाि न्यनुति ८ (आठ) 
र अमिकति १४ (चौि) को सीिामभत्र रिी प्रदान गनुिपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोशजि आवेदन िाग गदाि प्राववमिक कायि (र्शन्जमनयररंग, स्वास््य तथा पि ुशचवकत्सा 
िगायतका अन्य के्षत्र) का िामग आवश्यक पने व्यवसावयक प्रिाणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्त गरेका 
व्यशक्तिे िात्र आवेदन ददन सक्नेछन ्।"  

 
संिोमित व्यवस्था : " ४. छनौट सम्बन्िी व्यवस्थाः दफा ३ बिोशजिका प्राववमिक कििचारी कायािियिे 

करारिा राख्न ेप्रयोजनको िामग सूचीकरण तथा छनौट सम्बन्िी व्यवस्था देिाय बिोशजि िनुेछः  
(१) प्राववमिक कििचारीको अनसूुची-१ बिोशजि स्वीकृत कायि वववरण बिोशजि पद वा सेवा 

क्षेत्र तथा सम्बशन्ित सेवा सिूिको योग्यता, पाररश्रमिक, सेवा िति सिेत तोकी गाउँपामिकाको 
सूचनापाटी, वेभसाईट तथा अन्य कुनै साविजमनक स्थििा अनसूुची-२ बिोशजिको ढाँचािा सािान्य 
अवस्थािा कम्तीिा १५ (पन्र) ददनको र वविरे् अबस्थािा कििचारी छररतो िाध्यािबाट पदपूमति गनुि 
परेिा ७ ददनको सूचना प्रकािन गनि बािा पने छैन। 

(२) आवेदन फारािको निूना अनसूुची-३ बिोशजि िनुेछ।आवेदन दस्तरु गाउँपामिकाबाट 
मनिािरण भए बिोशजि िनुेछ । 

(३) उम्िेदवारको योग्यता देिाय बिोशजि िनुेछ । 
(क) नेपािी नागररक भएको, 



(ख)  १८ बर्ि परुा भर्ि ३५ बर्ि ननाघेको िनु ुपने छ।िवििा र अपाङ्गता भएका व्यशक्तको 
िकिा ४० बर्ि ननाघेको िनुपुनेछ ।तर मनरन्तररुपिा यस गाउँपामिकािा काि गरीरिेका 
उम्िेद्वारको िकिा पवििो पटक ववज्ञापनका िामग उिेरको िद िाग ुिनुे छैन ।    

(ग) िैक्षीक योग्यताको िकिा सम्बशन्ित पदको िागी िोक सेवा आयोगिे मनिािरण गरे बिोशजि 
िनु,े 

(घ) नैमतक पतन देशखने गरी अदाितबाट कसरुदार नठिररएको, 
(ङ) भमबष्यिा सरकारी सेवाको मनशम्त अयोग्य ठररन ेगरी बखािस्तिा नपरेको, 
(४) परीक्षाको वकमसििा प्रारशम्भक सचुीकरण, मिशखत, अन्तवाताि, र आबश्यक्ता अनसुार 

प्रयोगात्िक  मबमििार्ि अपनाउनपुने छ। 
 (५) उपदफा (२) बिोशजि पनि आएका आवेदनिरु देिायको आिारिा दफा ५ को समिमतिे 

म्याद सिाप्त भएको मिमतिे सात ददन मभत्रिा कुि िाग पद संख्याको मतन गणुा र नभएिा 
उपिब्ि संख्याका उम्िेद्वारको प्रारशम्भक योग्यतारमकिको सूची प्रकािन गनुिपनेछ । तर 
सूचीको अन्त्यिा प्राप्ताङ्क बरावर भएिा बरावर प्राप्ताङ्क भएका सवै उम्िेद्वारिरुिार्ि प्रारशम्भक 
योग्यतारमकिको सूचीिा सिावेि गनुिपनेछ । 

क. प्रारशम्भक योग्यतारमकि मनिािरण गदाि देिाय बिोशजिको िूल्याङ्कनको आिारिा गररनेछ।  
१. िैशक्षक योग्यता वापत -६० (साठी) अंक, (ववशिष्ट शे्रणी वापत ६०, प्रथि शे्रणी वापत 

५५, वितीय शे्रणी वापत ५०, ततृीय शे्रणी वापत ४५, (मत्रभवुन ववश्वववद्याियको अंक 
गणनाका आिारिा)। 

२. ववर्यसँग सम्वशन्ित तामिि मिएको भए प्रमत १ िविना तामिि बराबर १ अङ्कका दरिे 
बढीिा १० अङ्क प्रदान गनि सवकनछे । 

३. िामथल्िो तिको िैशक्षक योग्यता बापत १० अङ्क 
(अ) सम्वशन्ित ववर्यको एक ति िामथको िैशक्षक योग्यता बापत-५अङ्क 
(आ) सम्वशन्ित ववर्यको दरु्ि ति िामथको िैशक्षक योग्यता बापत थप-५ अङ्क 

४. कायि अनभुव वापत -१० (दि) अंक (प्रमत वर्ि २ अंकको दरिे, कायि अनभुवको वववरण 
संिग्न गनुिपनेछ । साथै कायािियिे िाग गरेिा उम्िेद्वारिे मनयशुक्त, िाशजरी प्रिाशणत र 
बैंक स्टेटिेन्ट सिेत पेि गनुि पनेछ । 

५. स्थानीय बामसन्दा िाई देिाय बिोशजि -१० (दि) अंक  
(अ) सम्बशन्ित गाउँपामिकाको बामसन्दा भएिा -१० अंक 
(आ) सम्बशन्ित शजल्िाको बामसन्दा भएिा -५ अंक 

ख. उपदफा (५) को (क) बिोशजि अंक मनिािरण गदाि क्यिुिेुवटभ ग्रडे पोर्न्ट एभरेज 
(सी.जी.पी.ए.) िा िब्िाङ्क िनुेिरुको िकिा सम्वशन्ित ववश्वववद्याियिरुिे मनिािरण गरेको 
प्रमतितको आिारिा र सम्वशन्ित ववश्वमबध्याििरुिे प्रमतित मनिािरण नगरेको भएिा 



मत्रभवुन ववश्वववद्याियिे (सी.जी.पी.ए.) का िागी मनिािरण गररएको प्रमतितका आिारिा 
गनुिपनेछ । 

ग. उम्िेद्वारिरुिे दरखास्त फारिसाथ पेि गरेका कागजात तथा प्रिणपत्र झटु्ठा तथा नक्किी 
भएको पार्एिा छनैट प्रवरमकयाबाट मनष्कासन गने र छनौट भर् करार सम्झौता भएको 
अवस्थािा सिेत करार रद्द गरी कानून बिोशजि कारवािी गररनेछ । 

घ. उपदफा (५) को (क) बिोशजिको प्रारशम्भक योग्यता सूची यस गाउँपामिकाको वेवसार्ट 
र सूचना पाटी दवैुिा प्रकािन गनुि पनेछ । प्रारशम्भक योग्यतारमकिको सूचीिा सिावेि 
भएका उम्िेद्वारिरुिार् सो को जानकारी र्िेि, एस. एि. एस. वा टेमिफोन िाफि त 
गराउन ुपनेछ ।  

ङ. प्रारशम्भक योग्यता रमकि सूची सँगै मिशखत परीक्षाको मिमत सिय र स्थान तोकी सूचना 
प्रकािन गनुिपनेछ ।   

(६) प्रारशम्भक योग्यता रमकि सूचीिा परेका उम्िेद्वारिरुिार् मिशखत परीक्षािा सिाबेि 
गररनेछ। मिशखत परीक्षाको िामग िोक सेवा आयोगिे मनिािरण गरेको पाठयरमकििार्ि 
आिार िानु्न पनेछ। साथै मिशखत परीक्षा वस्तगुत बिबैुकशल्पक प्रकारको िनुेछ । 

(७) मिशखत परीक्षा देिाय बिोशजि सञ्चािन गनुिपनेछ । 
(क) कुि पूणािङ्कः१०० (एक सय) को िनुेछ । 
(ख) मिशखत परीक्षाको अंकभार १०० िनुेछ भने न्यनुति अमतणािङ्क ५० िनुछे ।  
(ग) मिशखत परीक्षाका िागी जम्िा प्रश्निरु ५० िनुेछन ्भने प्रमत प्रश्नको अंकभार २ िनुेछ । 
(घ) अन्तरवाताििा अमिकति २० अङ्क । यस अनसुार अंक प्रदान गदाि न्यनुति ८ (आठ) र 

अमिकति १४ (चौि) को सीिामभत्र रिी प्रदान गनुिपनेछ ।  
(८) उपदफा (१) बिोशजि आवेदन िाग गदाि प्राववमिक कायि (र्शन्जमनयररङ्ग, स्वास््य तथा 

पि ु शचवकत्सा िगायतका अन्य के्षत्र) का िामग आवश्यक पने व्यवसावयक प्रिाणपत्र 
(िाईसेन्स) प्राप्त गरेका व्यशक्तिे िात्र आवेदन ददन सक्नेछन ्। 

(९) परीक्षाको िाध्याि भार्ा आवश्यकता अनसुार नेपािी वा अंग्रजेी वा नेपािी-अंग्रजेी दवैु 
िनुेछ ।"  

 
२. पवििेको व्यवस्था : दफा ५. अन्तवािताि र सूशचकरण समिमतः िाग पद संख्याका आिारिा कायिववमिको 

दफा (४) को उपदफा (३) बिोशजि उच्चति अंक प्राप्त गरेका उम्िेदवारिाई प्रारशम्भक छनौट गनि 
र अन्तवािताि सिेत मिई सूशचकरणको मसफाररस गनि देिायको अन्तरवाताि तथा सूशचकरण समिमत 
रिनेछः 
(क) प्रिखु प्रिासकीय अमिकृत            -    संयोजक 
(ख) अध्यक्ष वा प्रिखुिे तोकेको ववर्य ववज्ञको रुपिा  



सरकारी सेवाको अमिकृत स्तरको कििचारी          -     सदस्य 
(ग) गाउँपामिका वा नगरपामिकाको ववर्यगत िाखा प्रिखु  - सदस्य 
 

संिोमित व्यवस्था : "५.अन्तरवाताि र परीक्षा समिमतः  
१. िाग पद संख्याका आिारिा कायिववमिको दफा (४) को उपदफा (३) बिोशजि उच्चति अंक प्राप्त 
गरेका उम्िेदवारिाई प्रारशम्भक छनौट गनि र अन्तरवाताि सिेत मिई सूशचकरणको मसफाररस गनि देिायको 
अन्तरवाताि तथा परीक्षा समिमत रिनेछः 

 

(क) प्रिखु प्रिासकीय अमिकृत                -संयोजक 
(ग) प्रिखु प्रिासकीय अमिकृतिे तोकेको ववर्य ववज्ञ                  - सदस्य 
(घ) प्रिासन िाखा प्रिखु                                     - सदस्य सशचव 

२. समितीको प्रिासमनक काि कारबािी सियोग पयुािउनका िागी आबश्यकता अनसुार थप जनिक्ती 
खटाउन सवकने छ । 

३. उपदफा (१) बिोशजि समितीको आवश्यकता अनसुार दक्ष वा मबिेर्ज्ञ जनिक्ती िध्येबाट कम्तीिा 
दरु्ि जनािार्ि आिशन्त्रत गनि सक्नेछ ।" भने्न व्यवस्था गररएको छ ।  

३. पवििेको व्यवस्था  दफा "६.सूशचकरणको वववरण प्रकािन गने : (१) दफा ४ बिोशजि सबैभन्दा बढी 
अंक प्राप्त गने उम्िेदवारिरु दफा ५ बिोशजिको समिमतको मसफाररसको आिारिा कायािियिे 
उम्िेदवारिरुको रोि नम्बर, नाि थर, ठेगाना, काि गनि तोवकएको िाखा आदद सिेत उल्िेख गरी 
योग्यतारमकि अनसुार सूशचकरणको वववरण प्रकािन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि सूशचकरण प्रकािन गदाि पद संख्या भन्दा दोव्बर संख्यािा वैकशल्पक 
उम्िेदवारको सूची सिेत प्रकािन गनुिपनेछ र मसफाररि भएका उम्िेदवारिरुको सूची सूचना पाटीिा 
सिेत टाँस गनुिपनेछ ।  

तर आवेदन नै कि परेको अवस्थािा कि उम्िेदवार सशुचकरण गनि सवकनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बिोशजिका योग्यतारमकििा रिेका उम्िेदवारिाई मछटो सञ्चार िाध्यिबाट जानकारी 

गराई सोको अमभिेख सिेत राख्नपुनेछ । 
सिोमित व्यवस्था : "६.अशन्ति सूशचकरणको मबवरण प्रकािन गने : (१) दफा ४ बिोशजि मिशखत 

परीक्षािा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने उम्िेदवारिरु दफा ५ बिोशजिको समिमतको मसफाररसको 
आिारिा कायािियिे उम्िेदवारिरुको रोि नम्बर, नाि थर, ठेगाना, काि गनि तोवकएको िाखा आदद 
सिेत उल्िेख गरी योग्यतारमकि अनसुार सूशचकरणको वववरण प्रकािन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि सूशचकरण प्रकािन गदाि पद संख्या भन्दा दोव्बर संख्यािा वैकशल्पक 
उम्िेदवारको सूची सिेत प्रकािन गनुिपनेछ र मसफाररि भएका उम्िेदवारिरुको सूची सूचना पाटीिा 
सिेत टाँस गनुिपनेछ ।  



    तर आवेदन नै कि परेको अवस्थािा कि उम्िेदवार सूशचकरण गनि सवकनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बिोशजिका योग्यतारमकििा रिेका उम्िेदवारिाई मछटो सञ्चार िाध्यिबाट जानकारी 

गराई सोको अमभिेख सिेत राख्नपुनेछ ।"  
 
 
                                                               आज्ञािे  
                                                       नाि: पारस बिादरु िािी 
                                                     पद: मन.प्रिखु प्रिासकीय अमिकृत 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


