z'SnfkmfF6f gu/kflnsf

:yfgLo /fhkq
v08M #

;+VofM !

ldltM @)&^÷)(÷!% ut]

efu-@
z'SnfkmfF6f gu/kflnsf
श्रे णी विविन जनशक्ति छनौट सम्बक्तधि मापदण्ड,
२०७६

प्रस्तािनाM
शुक्लाफााँटा

नगरपाललका

िा

अधतगततका

िडा

कार्ातलर् र लनकार्िरुमा दै लनक कार्त सं चालनका लालग
अलत

आिश्र्क

श्रे णीविविन
1

कमतचारी

सिारी

चालक,

कार्ातलर् सिर्ोगी तथा विक्तडडङ इलेक्रीलसर्न पदमा करार
सेिामा कमतचारी भनात गरर कार्त सं चालन गने प्रर्ोजनका
लालग शुक्लाफााँटा नगरपाललका,

नगर कार्तपाललकाले र्ो

मापदण्ड स्िीकृत गरर लागु गरे को छ ।
पररच्छे द १
प्रारक्तम्भक

१= सं क्तिप्त नाम र प्रारम्भ M -क_ र्स मापदण्डको नाम
æश्रे णीविविन जनशक्ति छनौट सम्बक्तधि मापदण्ड, २०७६
Æ रिे को छ ।
-ख_ र्ो मापदण्ड तुरुधत लागु िुने छ ।
२= पररभाषा M विषर् िा प्रसं गले अको अथत नलागेमा र्स
मापदण्डमा,
-क_ æसिारी चालकÆ भन्नाले िलुका सिारी चालक,
भारी

सिारी

चालक,

एम्बुलेधस

चालक

र

व्र्ाकिोलोडर चालकलाइत बुझाउने छ ।
-ख_

æकार्ातलर् सिर्ोगीÆ भन्नाले नगरपाललका र

नगरपाललका अधतगततका िडा कार्ातलर्िरु, अधर्
विषर्गत

कार्ातलर्िरु,

शाखा,

इकाइतमा

रिने

कार्ातलर् सिर्ोगीको काम गने व्र्क्तिलाइत बुझाउने
छ ।
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-ग_ æविक्तडडङ इलेक्रीलसर्नÆ भन्नाले नगरपाललका र
नगरपाललका अधतगततका िडा कार्ातलर्िरु, अधर्
विषर्गत
विद्युत

कार्ातलर्िरु, शाखा, इकाइत
सप्लाइत

सम्बक्तधि

काम

भिनिरुमा

गने

व्र्क्तिलाइत

बुझाउने छ ।
æप्रमुख

-घ_

अलिकृतÆ

प्रशासकीर्

भन्नाले

नगरपाललकामा कार्तरत प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत र
लनजको

अनुपक्तस्थलतमा

लनलमत्त

प्रमुख

प्रशासकीर्

अलिकृत भइत काम गने कमतचारीलाई समेत बुझाउने
छ ।

-ङ_ æपदपुलतत सलमलतÆ भन्नाले दफा ७ बमोक्तजमको
पदपुलतत सलमलतलाइत बुझाउने छ ।
-च_

æनगरपाललकाÆ शुक्लाफााँटा नगरपाललकालाइत

बुझाउने छ ।
-छ_

कार्ातलर्Æ

æिडा

नगरपाललका

अधतगततका

भन्नाले
िडा

शुक्लाफााँटा

कार्ातलर्िरुलाइत

बुझाउने छ ।
-ज_ æअधतगतत लनकार्Æ भन्नाले कृवष, क्तशिा, स्िास््र्,
पशुसेिा

जस्ता

र्स

नगरपाललका

लनकार्िरुलाइत जनाउने छ ।
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अधतगततका

-झ_

æजनशक्तिÆ भन्नाले सिारी चालक, कार्ातलर्

सिर्ोगी, विक्तडडङ इले क्रीलसर्न पदलाइत बुझाउने छ
।
-ञ_ æमापदण्डÆ भन्नाले æश्रे णीविविन जनशक्ति छनौट
सम्बक्तधि मापदण्ड, २०७६ लाइत बुझाउने छ ।
(ट) ............................*

पररच्छे द २
श्रे णीविविन कमतचारीको पदपुलतत
३= करार पदपुलतत M नगरपाललका, िडा कार्ातलर् र अधतगतत
लनकार्मा रिने ररि सिारीचालक, कार्ातलर् सिर्ोगी र
विक्तडडङ

इलेक्रीलसर्नका

पदिरुमा

अिश्र्कता

अनुसार

प्रलतस्प्रिात्मक प्रलतर्ोलगताद्वारा कमतचारी छनौट गरर पदपुलतत
गररने छ ।
४= धर्ुनतम र्ोग्र्ता M करार सेिामा ललइने जनशक्तिका
लालग अिश्र्क धर्ूनतम र्ोग्र्ता दे िार् बमोक्तजम िुने छ ।
(१) सिारी चालक पदका लालग,
-क_ नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र .
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-ख_ सािारण ले खपढ गनत जानेको .
ु ि भएको .
-ग_ कार्ातनभ
-घ_

सम्बक्तधित

पदका

लालग

आिश्र्क

सिारी

चालक अनुमलत पत्र भएको ।
(ङ) १८ बषत पूरा भै ४५& बषत ननाघेको ।
(२) कार्ातलर् सिर्ोगी पदका लालग,
-क_ नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र ।
-ख_ सािारण ले खपढ गनत जानेको ।
ु ि भएको ।
-ग_ कार्ातनभ
(घ) १८ बषत पूरा भै ४५& बषत ननाघेको ।
(३) विक्तडडङ इलेक्रीलसर्न पदका लालग,
-क_ नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र ।
-ख_ किा १० उक्तत्तणत .
ु ि भएको .
-ग_ कार्ातनभ
-घ_ लसवटइलभवटबाट माधर्ताप्राप्त सं स्थाबाट विक्तडडङ
इलेक्रीलसर्नमा

ले भल

प्रमाणपत्र ।
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१

ति

उक्तत्तणत

गरे को

(ङ) १८ बषत पूरा भै ४५& बषत ननाघेको ।
पररच्छे द ३
छनौट प्रविर्ा
५= दरखास्त आह्वान (१) नगरपाललकाले बढीमा १५
ददनको समर् लसमा तोकी पदपुलतत सलमलतले लनिातरण गरे को
ढााँचामा दरखास्त आह्वान गने छ ।
(२) दरखास्त आह्वानको सूचना नगरपाललकाको िेभसाइट र
सूचना पाटीमा प्रकाशन गररने छ ।
(३) दरखास्त फाराम सिारी चालक र विक्तडडङ
इलेक्रीलसर्नको िकमा रु ५००। र कार्ातलर् सिर्ोगीको
िकमा रु ३००। नगरपाललकाको राजश्व खातामा जम्मा
गरे को भौचर पेश गरे मा नगरपाललकाले उपलब्ि गराउने छ
।
६= प्रलतर्ोलगतात्मक जााँचको अंक विभाजन M जनशक्ति
छनौटको लालग
(१) सिारी चालक/विक्तडडङ इलेक्रीसीर्न पदको लालग
(क) स्थालनर् िालसधदा िाफत-

१० अङ्क

(ख) ..........*
(ग) सीप पररिण-

१० अङ्क
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(घ) अधतरिातात-

३० अङ्क

(२) कार्ातलर् सिर्ोगी पदको लालग
(क) स्थानीर् िालसधदा िाफत-

१० अङ्क

(ख).............................*
३०& अङ्क

(ग) अधतरिातात-

३) स्थानीर् िालसधदा िापतको १० अङ्क मध्र्े
शुक्लाफााँटाको बालसधदालाई १० अङ्क कंचनपुर, क्तजडला
िासीलाई ८ अङ्क र सूदरु पक्तिम प्रदे शिासीलाई ५ अङ्क
विभाजन गररनेछ ।
४) ..................*

पररच्छे द-४
पदपूलतत सलमलत
७. (१) श्रे णी विविन जनशक्ति छनौट गनत दे िार्
बमोक्तजमको पदपुलतत सलमलत रिनेछ ।
(क) प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतसं र्ोजक
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(ख) आथीक प्रशासन शाखा प्रमुखसदस्र्
(ग) प्रशासन शाखा प्रमुखसदस्र्
(२) पदपुती सलमलतले आिश्र्कता अनुसार सिारी चालक,
विक्तडडङ ईले क्रीसीर्न र कार्ातलर् सिर्ोगी पदको विज्ञापन
गरर पदपुलतत गनेछ ।
(३) पदपुलतत सलमलतले र्स मापदण्ड बमोक्तजम पदपुती गनत
र्ोग्र्ता िम लनिातरण गरर अक्तधतम र्ोग्र्ता िमको सूची
प्रकाशन गने छ ।
(४) पदपुलतत सलमलतले अक्तधतम र्ोग्र्ता िमको सूक्तचमा
परे का उमेद्वारिरु सं ग करार सम्झौता गनत नगरपाललकालाई
लसफाररस गनेछ ।
(५) अक्तधतम र्ोग्र्ता िम तर्ार गदात िरािर अङ्क आएमा
उम्मेदिारिरुको उमेरको ज्र्ेष्ठताका आिारमा िम लनिातरण
गररनेछ ।
(६)

उपदफा

(५)

बमोक्तजम

िरािर

अङ्क

पाउने

उम्मेदिारिरु मविला र पुरुष परे मा मविला उम्मेदिारको
पविलो प्राथलमकता लनिातरण गररनेछ।
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(७) श्रे णी विविन कमतचारी छनौट गदात आिश्र्िा अनुसार
िैकक्तडपक सूक्तच समेत प्रकाक्तशत गने ।

पररच्छे द ५
विविि
८. (१) र्स मापदण्ड बमोक्तजम पदपुती गदात कानू नी रुपमा
िािा अड्काउ पनत आएमा सो बािा अड्काउ फुकाउन

नगर प्रमुख समि प्रस्तुत गरर लनकासा गराउन सवकनेछ ।
(२) ..............*
(३) शुक्लाफााँटा नगरपाललकामा कार्तरत व्र्क्तिको िकमा
उमेरको िद लागू िुनेछैन ।
(४) अधतरिातात सलमलतको काम पदपुलतत सलमलतले गनेछ ।

*प्रथम सं सोिनबाट खारे ज
&

प्रथम सं सोिनबाट थप

आज्ञाले,

विशनस ह
िं थापा
प्रमुख प्रशा कीय अविकृ त
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