
सूमोदम नगयऩालरकाको कयाय खेर प्रशिऺक लनमशुि गने सम्फशधध कामयविलध – २०७६ 

नगय कामयऩालरकाफाट स्िीकृत लभलत : २०७6/05/18 

प्रभाणीकयण लभलत : २०७6/05/18 
विद्यारम तह तथा नगयलबत्रको खेर विकासका रालग नगयसबािाफट ०७६/०७७ का रालग कयाय खेर प्रशिऺक लनमशुि गयी 

खेरसम्फधधी कामय अगालड फढाउन तथा शिऺा ,मिुा तथा खेरकुद िाखाफाट सम्ऩादन हनुे खेर सम्फधधी कामय य नगयलबत्रका 
विद्यारमभा खेर सम्फधधी प्रशिऺण कामय सभेत गनयका गनयका रालग  सूमोदम नगय कामयऩालरकारे कयाय खेर प्रशिऺक लनमशुि 
कामयविलध - २०७६ तमाय गरय रागू गयेको छ । 

१.  उद्देश्महर  ्  
(१) रयि खेर प्रशिऺक लनमशुिका रालग लसपारयस गनुय,  

(२) खेर प्रशिऺक छनौट कामयराई व्मिशस्थत, ऩायदिी, विश्वसनीम, भमायददत, लनष्ऩऺ तथा लभतव्ममी फनाउन,ु 
(३) खेर प्रशिऺक छनोटका रालग प्रमोगात्भक, य  भौशखक  ऩयीऺा सॊचारन गनुय, 
२ छनौट तथा लसपारयस प्रविमा  ्

क)  खेर प्रशिऺक ऩदऩूलतयको रालग शिऺा, मिुा तथा खेरकुद िाखारे नगय शिऺा िाखाफाट ऩूिय स्िीकृलत लरएय कम्तीभा १५ 
ददनको सूचना याखी विऻाऩन प्रकािन गनुयऩने छ । विऻाऩन नगयऩालरकाको िेब साइट तथा सूचना ऩा टी तथा िडा 
कामायरमभापय त साियजलनक गनुय ऩने छ । 

ख) विऻाऩन प्रकािन गदाय देहामका आधायभा गनुय ऩने छ । 

           आधायहर  
नेऩारी नागरयकता प्राप्त व्मशि 

२१ िर्य ऩूया बई ४५ िर्य ननाघेको 
प्रशिऺक अनभुलत प्रभाणऩत्र प्राप्त  (NIS कोसय उत्तीणय गयेको प्रभाणऩत्र) बएको। 

प्रिेशिका उत्तीणय नेऩारी य अङ्ग्रजेी बार्ाभा याम्रयी रेख्न य फोल्न जाने्न । 
एथरेवटक्स तथा अधम  खेर सम्फधधी कम्तीभा ६ भवहनाको प्रशिऺण लरएको प्रभाण 

ऩत्र बएको। ६ भवहना बधदा फढी कुनै सॊस्थासॉग आफद्ध बई खेरकुद सम्फधधी कामय गयेको अनबुिको प्रभाण । 

३. अनसूुची १ फभोशजभको पायभ बयी विऻाऩनको अशधतभ लभलतलबत्र तोवकएको याजस्ि दाशखरा गयेको सक्कर बौचय सवहत दयखास्त 
दताय   शिऺा, मिुा तथा खेरकुद िाखारे गने ।  

४. कयाय प्रशिऺक छनौटका रालग देहाम अनसुायको एक छनौट तथा लसपारयस सलभलत यहनेछ। 

(क)  प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत  -  अध्मऺ 

(ख)  नगय शिऺा, मिुा तथा खेरकुद  िाखा प्रभखु -  सदस्म 

(ग) नगयऩालरकारे तोकेको २ जना प्रमोगात्भक तथा लरशखत ऩयीऺा गयाउन सक्ने शजल्रास्तयभा कम्तीभा ५ िर्यको खेरकूद 
सम्फधधी प्रशिऺकका रऩभा काभ गयेको व्मशि          २ जना - सदस्म 

(घ) साभाशजक विकास सलभलतरे तोकेको एक जना    - सदस्म 

(ङ)  नगय शिऺा सलभलतरे तोकेको खेर सम्फधधी ऻान बएको व्मशि  एक जना-सदस्म 

(च) शिऺा, मिुा तथा खेरकुद िाखाको कभयचायी/िाखा अलधकृत - सदस्म सशचि 

खण्ड (ग) अनसुायको सदस्मको ऩदािलध छ भवहना सम्भ यहनेछ । प्र त्मेक छ भवहनाभा चिीम प्रणारी अनसुाय 
नगयऩालरकारे तोक्नऩुनेछ । 

५. प्रमोगात्भक ऩरयऺा सॊचारन तथा व्मिस्थाऩन गनय छनौट सलभलतका सदस्महरू भध्मेफाट एक जनाको सॊमोजकत्िभा ऩयीऺा 
सञ्चारनका रालग फढीभा तीन सदस्म यहने गयी ऩरयऺा सॊचारन तथा व्मिस्थाऩन उऩसलभलत गठन गनय सक्नेछ । 

६. आिेदकरे विऻाऩनभा तोकेको दस्तयु फझुा ई तोवकएको सभमलबत्र शिऺा, मिुा तथा खेरकुद िाखाभा  यीतऩूियक आिेदन ददएऩलछ 
ऩयीऺाथीराई सो िाखारे  व्मशिगत विियण सवहत योर नॊ . कामभ गयी ऩासऩोटय साइजको पोटो टाॉसी प्रिेिऩत्र उऩरब्ध 
गयाउनऩुनेछ । 

७ शिऺा, मिुा तथा खेरकुद िाखारे नगयऩालरकासॉग सभधिम गयी ऩयीऺा लभलत तोक्न ुऩने छ ।  



८  छनौट सलभलतको छनौट कामयराई थऩ प्रबािकायी फनाउन ऩमयिेऺकको रऩभा सम्फशधधत नगयऩालरकारे ३ जना सम्भ ऩमयिेऺक 
खटाउन सक्ने छ । छनौटको ऩयीऺा सम्फधधी काभको रालग आिश्मक ऩ ने कभयचायी शिऺा , मिुा तथा खेरकुद िाखारे 
व्मिस्थाऩन गनुय ऩनेछ ।  

९  ऩयीऺाको अनगुभन लनयीऺण नगय प्रभखु, नगय शिऺा सलभलत तथा साभाशजक विकास सलभलतका ऩदालधकायी फाट हनु सक्नेछ । 

१० ऩयीऺाको गोऩलनमता य भमायदाराई ख्मार गरय छनौट सलभलतरे सम्फशधधत विर्म विऻ फाट प्रमोगात्भक ऩयीऺा य अधतिायताय 
सञ्चारन गनुय ऩने छ । 

११ प्रमोगात्भक अभ्मास ऩयीऺण ५० ऩूणायङ्कको य उत्तीणायङ्क २५ हनुे छ । अधतिायताय २५ अङ्कको हनुे छ । अधतिायतायको अङ्क 
विबाजन सम्फशधधत धमूनतभ मोग्मताको प्रथभ, दितीम य ततृीम शे्रणीका रालग िभि ५,४ य ३ अङ्क जोलडने छ । २० ऩूणायङ्कको 
अधतिायताय विर्मिस्तकुो ऻान १०, व्मशित्ि ५ तथा सम्फशधधत विर्मको प्रस्ततुीकयण तथा यचनात्भक सोच फाऩत ५ हनुे गयी 
लरन ुऩने छ । अधतिायतायको अङ्क प्रदान गदाय ४० प्रलतित बधदा कभ य ८० प्रलतित बधदा फढी ददन ु ऩयेभा स्ऩष्ट कायण 
खरुाउन ुऩने छ । दयखास्त ऩेि गयेका उम्भेिायहरको प्रमोगात्भक अभ्मास ऩयीऺण ऩश्चात छनोट बएका उम्भेिायहरका फीचभा 
भात्र अधतिायताय गयाउन ुऩने छ । सहबागी उम्भेिायहर भध्मे उत्तीणायङ्क कटाएका अलधकतभ अङ्क ल्माउने भध्मे ५० प्रलतित 
उम्भेिायको सूची अधतिायतायका  रालग छनोट गनुयऩने छ।  

१२ प्राप्ताङ्क टेफरेुिन गने व्मशि छनोट सलभलतरे तोक्न ुऩने छ साथै सो शजम्भेिाय प्राप्त व्मशिरे /कभयचायीरे  प्रमोगात्भक ऩयीऺा 
तथा २५ ऩूणायङ्कको अधतिायताय सॊचारन गयी प्राप्ताङ्कको और्त लनकारी नलतजा छनौट सलभलतभा ऩेि गनुय ऩनेछ ।       

१३ छनौट सलभलतरे अशधतभ नलतजा प्रकािन गयी नगयऩालरका सभऺ लनमशुिका रालग ऩयीऺाको नलतजा सवहत ऩठाउनु  ऩनेछ। 
प्रमोगात्भक ऩयीऺाको  नलतजा िणायनिुभ अनसुाय य अशधतभ नलतजा मोग्मतािभका आधायभा प्रकाशित गरयनेछ। 

१४  ऩयीऺाथी सॊख्मा अनसुाय प्रमोगात्भक ऩयीऺाको कामय य अधतिायताय एकै ददनभा सम्बि नबएभा छनौट सलभलतरे लनणयम गये 
फभोशजभ गनुय ऩनेछ ।  

१५ कुनै ऩलन सॊस्थाभा नेऩार सयकायको सवुिधा प्राप्त कामययत व्मशिरे सभान तहभा आिेदन ददई ऩयीऺाभा साभेर हनु ऩाउने छैन  
तय कामययत सॊस्थाफाट लनजरे आफ्नो याजीनाभा स्िीकृत बएको प्रभाण ऩेि गयेभा ऩयीऺाभा साभेर हनु फाधा ऩने छैन ।  

१६ कसैरे फुॉदा नॊ . १७ को उल्रॊ घन गयी ऩयीऺाभा साभेर बई उत्तीणय बएको प्रभाशण त बएभा लनजको लसपारयस फदय गयी 
िैकशल्ऩक उम्भेदिायराई लसपारयस गरयनेछ । 

१७  मसयी लसपारयस गरयएका उम्भेदिाय राई ७ ददन लबत्रभा नगयऩालरकारे तोकेको कभयचायीरे  कयायनाभा गयाई लनमिुी ददई  
कामय विियण सवहत काभभा सॊरग्न गयाउन ुऩनेछ य सोको जानकायी नगयऩालरकाको शिऺा , मिुा तथा खेरकुद िाखाभा गयाउन ु
ऩनेछ ।  

१८  लनजराई हाशजय गयाई काभभा सॊरग्न गयाउने कतयव्म शिऺा,मिुा तथा खेरकुद िाखा प्रभखुको हनुे छ । 

१९  लसपारयस गरयएको उम्भेदिायरे तोवकएको सभमािलधलबत्र लनमशुि नफझेुभा िा लनमशुि बएको ६ भवहनालबत्र याजीनाभा ददएभा िा 
अधम कायणरे उि ऩद रयि बएभा छनौट सलभलतरे अशधतभ नलतजा प्रकािन गदाय िैकशल्ऩ क सूचीभा यहेको उम्भेदिायराई 
मोग्मतािभका आधायभा लनमशुि गनुय ऩने छ । कुनै व्मशिरे ऩयीऺाको गोऩनीमता बॊग गयेको िा गनय रगाएको , ऩयीऺाको 
ऩरयणाभ पेयफदर गयेको िा गनय रगाएको , सम्फशधधत आिश्मक कागजात च्माते िा नष्ट गये गयाएको प्रभाशण त बएभा प्रचलरत 
ऐन लनमभानसुाय कायिाही हनुेछ । 

२०  कयाय खेर प्रशिऺक लनमशुि सम्फधधभा प्रचलरत नीलत , लनमभ एिॊ लनदेशि का फभोशजभ  कुनै ऩरयितयन ब एभा सोवह फभोशजभ 
हनुेछ। 

२१  कयाय खेर प्रशिशिऺक लनमशुि सम्फधधभा मस कामय विलधभा उल्रेख बएका लफर्महरूभा मसै अनसुाय हनुेछ । उल्रेख गनय 
छुट बएका लफर्महरूका हकभा रोक सेिा आमोग/ नेऩार शिऺा सेिा आमोगका स्थावऩत विधी तथा भाधमता अनसुाय हनुेछन ्। 

ग) आलथयक कामय प्रणारी  
(१) ऩरयऺा सॊचारनको आलथयक कायोिायको रेखा तथा रेखा ऩरयऺण प्रचलरत नेऩार कानून अनसुाय हनुेछ । 

(२) ऩरयऺा सॊचारनसॉग सम्फशधधत खचय देहाम अनसुाय हनुेछ्-  

(क) छनौट सलभलत तथा ऩयीऺा व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठक बत्ता प्रलत फैठक प्रलत व्मशि रू. १०००।०० 

(ख)  प्रलत ददनका रालग खाना  शचमा खाजा खचय प्रलतव्मशि र. ३५०।०० नफढ्ने गयी, 



(ग) प्रमोगात्भक ऩरयऺा सॊचारनका रालग तोवकएका कभयचायी प्रलत लसफ्ट - व्मिस्थाऩकाका रालग र. ८५०।००, सहामक 
व्मिस्थाऩकका रालग र. ६५०।००, सहजकताय रालग रू. ५००।००, सहमोगीका रालग रू. ४००।००, ऩरयऺा 
सॊचारन प्रविमा सॊरग्न छनौट सलभलत तथा व्मिस्थाऩन उऩसलभलतका सदस्म तथा अनगुभन कतायका रालग प्रलत लसफ्ट 
र. १०००।०० 

(घ) अधतयिाताय सलभलतका सदस्महरूका रालग प्रलत लसफ्ट बत्ता र.१०००।- 
(ङ) ऩयीऺा सञ्चारन सम्फधधी कामयभा सॊरग्न विऻ प्रशिऺकराई दैलनक बत्ता र. १६००।- भ्रभण बत्ता सवहत 

(च) प्रमोगात्भक ऩयीऺा सञ्चारन तथा अधतिायताय सञ्चारनका रालग स्टेसनयी ५० जना सम्भ ऩयीऺाथी बएभा र २०००।- 
सो बधदा भालथ १०० सम्भ ऩयीऺाथी बएभा र ४०००।- य सो बधदा भालथ बएभा आिश्मकता अनसुाय नगयऩालरको 
ऩूिय स्िीकृलत लरएय गनुय ऩने छ । 

घ) आचाय सॊवहता  

क. प्रमोगात्भक ऩयीऺा सॊचारनका रालग तोवकएका व्मशिहर फाहेक अधम व्मशिहर  उि ऩयीऺा सॊचारन अिलधबय ऩयीऺा 
हरभा  िा खेर भैदानभा प्रिेि गनय ऩाउने छैनन ्।  

ख. तोवकएको स्थानभा प्रमोगात्भक ऩयीऺाको नलतजा साियजलनक नहधुजेरसम्भ छनौट सलभलतभा सॊरग्न सलभलतका शजम्भेिाय 
व्मशिहररे भोफाइर पोन शस्िच अप गनुयऩनेछ य व्मिस्थाऩन  कामयभा सॊरग्न कभयचायीरे आिश्मकतानसुाय भोफाइर पोन 
प्रमोग गनय सवकनेछ । ऩयीऺाथीरे बने प्रमोगात्भक ऩयीऺा य अधतिायताय अिलधबय भोफाइर पोन शस्िच अप गनुयऩनेछ । 

ग. प्रमोगात्भक ऩयीऺा केधर/ भैदान लबत्र प्रिेि गरयसकेऩलछ ऩयीऺाभा सॊरग्न व्मशिहररे ऩयीऺाथीसॉग  य अधम असम्फशधधत 
व्मशिहरसॉग व्मशिगत बेटघाट य सम्ऩकय  गनय ऩाउने छैनन ्। 

घ. प्रमोगात्भक ऩयीऺा भमायददत, सॊमलभत य लनष्ऩऺ रऩभा सॊचारन गने गयाउने भखु्म शजम्भेिायी कयाय खेर प्रशिऺक छनौट  
सलभलतको हनुेछ । 

ङ. ऩयीऺा केधरको सयुऺाको व्मिस्था लभराउने दावमत्ि छनौट सलभलतको हनुेछ। 

च. तोवकएको प्रमोगात्भक ऩयीऺा केधरराई चाय वकल्रा कामभ गयी ऩयीऺा प्रविमा आयम्ब बई सकेऩलछ नलतजा साियजलनक 
नहधुजेर ऩयीऺासॉग असम्फशधधत व्मशिहरराई उि स्थानभा प्रिेि लनर्ेध गरयनेछ । 

छ. प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा आिश्मक ऩने साभरी  ऩयीऺाथीराई छनौट सलभलतरे अलनिामय रऩभा उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

ज. ऩयीऺाभा अिाशछछत विमाकराऩ हनु नददन फाह्यथ  हस्तऺेऩ य प्रबाि ऩने कुनै गलतविलध बएभा छनौट सलभलतका सदस्म 
सशचि िा कुनै ऩदालधकायीरे तत्कार त्मसको जानकायी साभाशजक विकास सलभलतका सॊमोजक , नगय प्रभखु एिॊ सयुऺा 
लनकामराई जानकायी गयाउनऩुनेछ । 

झ. ऩयीऺाभा सॊरग्न विऻ , सदस्म य अलधकृतफाट अलनमलभत कामय बएको प्रभाशण त बएभा त्मस्तो कामय गने अलधकृत , विऻ य 
सदस्महरराई विऻको सूचीफाट हटाई विबागीम एिॊ लनमभानु साय नगय कामयऩालरकारे कायिाहीसभेत गनेछ । अलनमलभत 
कामय बएको प्रभाशणत बएभा उि ऩयीऺा यद्द हनुेछ य ऩनु् ऩयीऺाको प्रविमा अगालड फढाउनऩुनेछ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



अनसूुची - १ 

श्रीभान सॊमोजक ज्मू  

कयाय शिऺक छनोट सलभलत, सूमोदम नगयऩालरका, इराभ  

विर्म M कयाय खेर प्रशिऺक छनौट ऩयीऺाभा सहबागी हनु ऩाउॉ । 

भहोदम, 
 प्रस्ततु विर्मभा मस नगयऩालरकाफाट लभलत ..................भा प्रकाशित विऻाऩन अनसुाय कयाय खेर प्रशिऺक ऩदको 
उम्भेिायका रालग तऩिीरको विियण य आिश्मक कागजातसवहत लनिेदन ऩेि गदयछु । 

तऩिीर  

१. विऻाऩन नॊ. ...२. ऩद......३ शे्रणी....४ उम्भेिायको नाभ थय................. 
५ स्थामी ठेगाना शजल्रा..................गा.ऩा/ न.ऩा...............िाडय नॊ....... 
६ फाजेको नाभ थय.............फाफकुो नाभ थय......... आभाको नाभ थय........... 
७. जधभलभलत..............नागरयकता नॊ..............नागरयकता लरएको शजल्रा...................नागरयकता लरएको लभलत............... 
८. िैशऺक मोग्मता  प्रिेशिका उत्तीणय सार य विद्यारम य ठेगाना....................  
९. प्रभाणऩत्रतह उत्तीणय सार य विद्यारम/क्माम्ऩसको नाभ य ठेगाना.............. 
१० स्तातक तह उत्तीणय  सार य क्माम्ऩसको नाभ य ठेगाना  ......... 
११. स्नातककोतय तह उत्तीणय सार य क्माम्ऩसको नाभ य ठेगाना............ 
१२. दयखास्त ददएको लभलत..........उम्भेिायको हस्ताऺय........ ऩयीऺा योर नॊ......... 

 प्रभाशणत गनेको दस्तखत 

प्रिेि ऩत्र 

ऩयीऺा योर नॊ........................  
१. विऻाऩन नॊ. .................२. ऩद.....................  
३. शे्रणी..................४. उम्भेिायको नाभ थय..................  
५. स्थामी ठेगाना शजल्रा..........................  
गा.ऩा/ न.ऩा.........................िाडय नॊ.........................  
६. फाजेको नाभ थय.............फाफकुो नाभ थय............ आभाको नाभ थय......... 
७. जधभलभलत.......................नागरयकता नॊ......................  
नागरयकता लरएको शजल्रा.............नागरयकता लरएको लभलत............... 
८. िैशऺक मोग्मता  प्रिेशिका उत्तीणय सार य विद्यारम य ठेगाना.....................  
९. प्रभाणऩत्रतह उत्तीणय सार य विद्यारम/क्माम्ऩसको नाभ य ठेगाना.......... 
१० स्तातक तह उत्तीणय  सार य क्माम्ऩसको नाभ य ठेगाना ............ 
११. स्नातककोतय तह उत्तीणय सार य क्माम्ऩसको नाभ य ठेगाना..................  
१२. दयखास्त ददएको लभलत........उम्भेिायको हस्ताऺय................. 
 

आऻारे 

प्रकाियाज ऩौडेर 

प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 

 

भखुाकृलत देशखने हार 
सारै शखचेको ऩासऩोटय 
साइजको पोटो टाॉस गयी 
उम्भेिायरे पोटो य 
पायभभा ऩने गयी 
हस्ताऺय गने 

भखुाकृलत देशखने हार 
सारै शखचेको ऩासऩोटय 
साइजको पोटो टाॉस गयी 
उम्भेिायरे पोटो य 
पायभभा ऩने गयी 
हस्ताऺय गने 


