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बालमैत्री स्थानीय शासन सहजकर्ाा ननयुक्ती सम्बन्धी कायाविधी, २०७७
प्रस्र्ािनााः
हेटौडा उपमहानगरपानलकालाई बालमैत्री नगरको रुपमा स्थावपर् गनाका लानग आिश्यक पने िडा
सहजकर्ाा र नगर सहजकर्ााको छनौट गने सम्बन्धमा हेटौडा उपमहानगरपानलका, नगर कायापानलकाले
यो कायाविनध स्िीकृर् गरी जारी गरे को छ ।
१.

सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भाः
क. यस कायाविनधको नाम "बालमैत्री स्थानीय शासन सहजकर्ाा ननयुक्ती सम्बन्धी कायाविनध,
२०७७" रहेको छ ।
ख. यो कायाविनध राजपत्रमा प्रकाङ्क्शर् भएको नमनर्बाट प्रारम्भ हुनेछ ।
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२.

पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस कायाविनधमाक.

"ऐन" भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनु पर्ाछ ।

ख.

"कायाविनध" भन्नाले“ “बालमैत्री स्थानीय शासन सहजकर्ाा ननयुक्ती सम्बन्धी कायाविनध,
२०७७"

ग.

सम्झनु पर्ाछ ।

"कायाालय" भन्नाले हेटौडा उपमाहानगरपानलका, नगर कायापानलकाको कायाालय सम्झनु पर्ाछ
।

घ.

"प्रमुख" भन्नाले हेटौडा उपमहानगरपानलकाको प्रमुख सम्झनु पर्ाछ।

ङ.

"बालमैत्री" भन्नाले बाल बचाउ,

बाल सं रिण,

बाल विकास, र अथापूणा बाल

सहभानगर्ाजस्र्ा
बाल अनधकारका सबाललाई जनाउर्ँछ।

३.

च.

"िडा सहजकर्ाा" भन्नाले र्फा ३ बमोङ्क्जमको सहजकर्ाा सम्झनु पर्ाछ।

छ.

"नगर सहजकर्ाा" भन्नाले र्फा ४ बमोङ्क्जमको सहजकर्ाा सम्झनु पर्ाछ।

िडा सहजकर्ाााः हेटौडा उपमहानगरपानलकालाई बालमैत्री नगरको रुपमा स्थावपर् गनाका लानग
हेटौडा उपमहानगरपानलकाको प्रत्येक िडामा र्ोवकएको कायाित्र
े गर् शर्ाको अनधनमा रवह काम
गनाको लानग एक िडा सहजकर्ाा छनौट गररनेछ।छनौट गर्ाा र्े हायको योग्यर्ा पुगेको हुनपु नेछ।
क. १०+२ उङ्क्तण
ा भएको हुनपु ने,
ख. आधारभुर् कम््युटर र्ानलम नलएको हुनपु ने,
ग. सम्बङ्क्न्धर् िडाको लाई प्राथनमकर्ा दर्इने,
घ. फौजर्ारी कसुरमा अर्ालर्बाट सजाय नपाएको हुनपु ने।

४.

नगर सहजकर्ाााः हेटौडा उपमहानगरपानलकालाई बालमैत्री नगरको रुपमा स्थावपर् गनाका लानग
हेटौडा उपमहानगरपानलकाले र्ोवकएको कायाित्र
े गर् शर्ाको अनधनमा रवह काम गनाको लानग
र्े हायको योग्यर्ा पुगेको एक नगर सहजकर्ाा छनौट गनेछ।
क. स्नार्क र्ह उङ्क्तण
ा भएको हुनपु ने,
ख. आधारभुर् कम््युटर र्ानलम नलएको हुनपु ने,
ग. स्थानीयलाई प्राथनमकर्ा दर्इने,
घ. फौजर्ारी कसुरमा अर्ालर्बाट सजाय नपाएको हुनपु ने।

५.

छनौट सम्बन्धी व्यिस्थााः कायाालयले र्फा ३ र ४ बमोङ्क्जमका िडा र नगर सहजकर्ाा छनौट गर्ाा
र्े हाय बमोङ्क्जम गनेछ।
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(१) कायाालयले िडा र नगर सहजकर्ााको पाररश्रनमक, सेिा सर्ा र्ोक्नेछ। कायाालयले िडा
सहजकर्ााको लानग िडा माफार् र नगर सहजकर्ााको लानग सूचनापाटी, विनभन्न सं चार माध्यम
र्था कायाालयको िेभसाइट र्था अन्य कुनै सािाजननक स्थलमा कम्र्ीमा ७ (सार्) दर्नको
सूचना प्रकाशन गनुप
ा नेछ ।
(२) आिेर्न

फारामको

नमूना

अनुसूची

-१

बमोङ्क्जम

हुनेछ

।

आिेर्न

र्स्र्ुर

उपमहानगरपानलकाबाट ननधाारण भए बमोङ्क्जम हुनछ
े ।
(३) उपर्फा (२) बमोङ्क्जम पना आएका आिेर्नहरु िडा सहजकर्ााको हकमा िडाबाट नसफाररस
भई आएमा र नगर सहजकर्ााहरु र्े हायको आधारमा र्फा ६ को सनमनर्ले मूल्याङ्कन गरी
सुचीकृर् गनुप
ा नेछ :
क. शैङ्क्िक योग्यर्ा िापर् - १० (र्श) अङ्क,

(विङ्क्शष्ट श्रे णी िापर् १०, प्रथम श्रे णी िापर्

८, विर्ीय श्रे णी िापर् ६, र्ृर्ीय श्रे णी िापर् ५)
ख. आधारभुर् कम््युटर र्ानलम - १० (र्श) अङ्क ।
ग. स्थानीय बानसन्र्ालाई र्े हाय बमोङ्क्जम - १० (र्श) अङ्क
१. उपमहानगरपानलकाको बानसन्र्ा भएमा - १० (र्श) अङ्क
२. मकिानपुर ङ्क्जल्लाको बानसन्र्ा भएमा - ५

(पाँच) अङ्क

घ. अन्र्रिार्ाामा अनधकर्म् २० अङ्क । यस अनुसार अकं प्रर्ान गर्ाा न्यूनर्म ८ (आठ) र
अनधकर्म् १४ (चौध) को सीमानभत्र रही प्रर्ान गनुप
ा नेछ ।
(४)

उपर्फा (३)क ख ग बमोङ्क्जम पना आएका ननिेर्नहरु जाँचबुझ गरी न्यूनर्म २५ अङ्क प्राप्त
गने उम्मेर्िारहरुको छोटो सूची र्यार गररनेछ।

(५)
६.

छोटो सूचीमा परे को व्यङ्क्क्तहरुलाई मात्र अन्र्रिार्ाामा समािेस गराईनेछ।

अन्र्रिार्ाा र सूचीकरण सनमनर्ाः माग पर् सष्याका आधारमा कायाविनध बमोङ्क्जम उच्चर्म् अङ्क
प्राप्त गरे का उम्मेर्िारलाई प्रारङ्क्म्भक छनौट गना र अन्र्रिार्ाा समेर् नलई सूचीकरणको नसफाररस
गना र्े हायको अन्र्रिार्ाा र्था सूचीकरण सनमनर् रहनेछाः
(क) प्रमुख प्रशासकीय अनधकृर्

सं योजक

(ख) उपमहानगरपानलकाको मवहला र्था बालबानलका माहाशाखा प्रमुख

सर्स्य

(ग) नगर प्रमुखले र्ोकेको विषय विज्ञको रुपमा
सरकारी सेिाको अनधकृर् स्र्रको कमाचारी

सर्स्य

(घ) अन्र्रिार्ाा र्था सूचीकरण सनमनर्ले आिश्यकर्ा अनुसार थप २ जना सम्म विज्ञको रुपमा
आमङ्क्न्त्रर् गना सक्नेछ।
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७.

अङ्क्न्र्म ननर्जा प्रकाशन गने सम्बन्धमा : र्फा ५को कखगघ बमोङ्क्जम प्राप्ताङ्कलाई आधार मानी
सिैभन्र्ा िवि अंक प्राप्त गने उम्मेर्िारको र्फा ६ बमोङ्क्जमको सनमनर्को नसफाररसका आधारमा
कायाालयले उम्मेर्िारहरुको रोल नम्बर, नाम थर, ठे गाना उल्लेख गरी अङ्क्न्र्म ननर्जा प्रकाशन
गनेछ।साथै आिश्यकर्ा अनुसार बौकङ्क्ल्पक उम्मेर्िारहरुको सूची प्रकाशन गनेछ।

८.

विविधाः यस कायाविनध कायाान्ियनको क्रममा कुनै अिरोध आएमा उपमहानगरपानलकाले यस
कायाविनध र्था प्रचनलर् कानुनसँग नबाङ्क्झने गरी आिश्यक ननणाय गना सक्नेछ ।
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अनुसूची - १
हालसालै ङ्क्खचे को

(बुँर्ा ५.२सँग सम्बङ्क्न्धर् आिेर्नको िाँचा)

पासपोटा साइजको पुरै

हेटौडा उपमाहानगरपानलका, नगर कायापानलकको कायाालय

मुखाकृनर् र्े ङ्क्खने फोटो

हेटौडा, मकिानपुर

यहाँ टास्ने र फोटो र
फाराममा पने गरी

बागमर्ी प्रर्े श

उम्मेर्िारले र्स्र्खर्

बालमैत्री स्थानीय शासन सहजकर्ाा आिेर्नको िाँचा
(क) िैयङ्क्क्तक वििरण
नाम

थर

(र्े िनागरीमा)
(अषरेजी ठू लो अिरमा)

नलङ्ग:

नागररकर्ा नं:
स्थायी ठे गाना

जारी गने ङ्क्जल्ला :

नमनर् :

क) ङ्क्जल्ला

ख) न.पा./गा.वि.स.

ग) िडा नं

घ) टोल :

ङ) मागा/घर नं. :

च) फो नं.

पत्राचार गने ठे गाना :

इमेल

बाबुको नाम, थर :

जन्म नमनर् :

बाजेको नाम, थर :

(वि.सं .मा)

(इस्िी सं िर्मा)

हालको उमेर :

िषा

मवहना

(ख) शैङ्क्िक योग्यर्ा/र्ानलम (र्रखास्र् फाराम भरे को पर्का लानग चावहने आिश्यक न्यूनर्म शैङ्क्िक योग्यर्ा/र्ानलम मात्र उल्लेख गने)
आिश्यक न्यूनर्म योग्यर्ा

विश्वविद्यालय/बोडा/र्ानलम दर्ने संस्था

शैङ्क्िक उपानध/र्ानलम

सङ्काय

श्रे णी/प्रनर्शर्

मूल विषय

शैङ्क्िक योग्यर्ा
र्ानलम
(ग) अनुभि सम्बन्धी वििरण
कायाालय

पर्

सेिा/समूह/उपसमूह

श्रे णी/र्ह

स्थायी/अस्थायी/करार

अिनध
र्े ङ्क्ख

सम्म

मैले यस र्रखास्र्मा खुलाएका सम्पूणा वििरणहरु सत्य छन् । र्रखास्र् बुझाएको पर्को सूचनाका लानग अयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छै न ।
कुनै कुरा िाँटे िा लुकाएको ठहररएमा प्रचनलर् कानुन बमोङ्क्जम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेर्िारले पालना गने भनी प्रचनलर् कानुन र्था यस र्रखास्र्
फारामका पृष्ठहरुमा उल्लेङ्क्खर् सबै सर्ा र्था ननयमहरु पालना गना मन्जुर गर्ाछु ।
उम्मेर्िारको ल्या्चे सहीछाप
र्ायाँ

उम्मेर्िारको र्स्र्खर्
बायाँ

नमनर्:
कायाालयले भनेाः
रनसर्/भौचर नं. :

रोल नं. :

र्रखास्र् अस्िीकृर् भए सोको कारण :
र्रखास्र् रुजु गनेको नाम र र्स्र्खर्ाः
नमनर् :

र्रखास्र्
र्स्र्खर्

स्िीकृर्/अस्िीकृर्

गनेको

नमनर् :

द्रष्टव्य : र्रखास्र् साथ सूचनामा उल्लेङ्क्खर् लगायर् ननम्ननलङ्क्खर् कागजार्हरु अननिाया रुपमा उम्मेर्िार आफैले प्रमाङ्क्णर् गरी पेस गनुा पनेछ ।(१)
नेपाली नागररकर्ाको प्रमाणपत्रको प्रनर्नलवप,
चाररनत्रक प्रमाणपत्रको प्रनर्नलवप।

(२) समकिर्ा र सम्बि आिश्यक पनेमा सोको प्रनर्नलवप, (३) न्यूनर्म शैङ्क्िक योग्यर्ाको प्रमाणपत्र र

प्रमुख प्रशासवकय अनधकृर्

5

