प्रदे श मव
ु ा ऩरयषद्को उऩाध्मऺ ससपारयस सम्वन्धी कामयववधध, २०७७
प्रस्तावनााः
फागभती प्रदे शरे जायी गये को प्रदे श मुवा ऩरयषद् ऐन, २०७६ य प्रदे श मुवा ऩरयषद्
ननमभावरी, २०७७ फभोजजभ स्थाऩना हुने प्रदे श मुवा ऩरयषद्को उऩाध्मऺ ननमुजतत गननका
रागग गठन बएको ससपारयस ससभनतरे ससपारयस प्रक्रिमाराई व्मवजस्थत एवभ ् ऩायदशॉ
फनाई उऩमुतत उम्भेदवायको छन

गनन सहज होस ् बन्ने उदे श्मका साथ ससपारयस

ससभनतको सभनत २०७७।०४।२४ को वैठकफा

मो कामनववगध स्वीकृत गरयएको छ ।

१. संक्षऺप्त नाभ य प्रायम्बाः

१) मस कामनववगधको नाभ " प्रदे श मुवा ऩरयषद्को उऩाध्मऺ ससपारयस कामनववगध, २०७७"
यहे को छ ।

२) मो कामनववगध ससपारयस अवगधसम्भ कामभ यहनेछ ।
२. ऩरयबाषााः
ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस कामनववगधभााः
क) "उम्भेदवाय" बन्नारे उऩाध्मऺ ऩदभा

ससपारयसका रागग कामनमोजना सहहत ननवेदन य

आवश्मक कागजातहरु ऩेश गये को व्मजततराई सम्झनु ऩदन छ।

ख) "कामनमोजना" बन्नारे प्रदे श मव
ु ा ऩरयषद्को उऩाध्मऺ ऩदका उम्भेदवायरे प्रदे शका
मव
ु ाहरुको

हक,

हहतको

सॊयऺण,

सम्वद्नधन

उद्मशीरताभा य योजगायीभा मव
ु ाहरुको

य

सशजततकयण

गयी

सशऺा,

ससऩ,

बसू भका य मोगदानराई प्रवद्नधन गदै सभन्
ु नत

प्रदे श य याष्ट्रको ननभानणभा नीनत ननभानण दे खख कामानन्वमन तहसम्भ मव
ु ाहरुको साथनक

सहबागगता असबवद्
ृ गध गयी प्रदे श य याष्ट्र ववकासको भूर प्रवाहभा मुवाराई सभावेश गने
सम्वन्धभा ऩेश गये को अवधायणा ऩत्र सम्झनु ऩदन छ।

ग) "तोक्रकएको सभम" बन्नारे उऩाध्मऺका रागग कामनमोजना सहहत ननवेदन य आवश्मक
कागजातहरु ऩेश गनन तोक्रकएको अजन्तभ सभनत सम्झनु ऩदन छ ।

घ) "भन्त्रारम" बन्नारे साभाजजक ववकास भन्त्रारम, फागभती प्रदे श सम्झनु ऩदन छ ।

ङ) "ससपारयस ससभनत" बन्नारे प्रदे श मुवा ऩरयषद् ऐन, २०७६ को दपा ८ को उऩदपा (२)
फभोजजभ गठन बएको ससपारयस ससभनत सम्झनु ऩदन छ ।

३. फैठक सम्वन्धी व्मवस््ााः
१) ससपरयस ससभनतको फैठक अध्मऺरे तोके फभोजजभको सभनत, सभम य स्थानभा फस्नेछ ।
२) ससभनतको वैठकफा
गनेछ ।

स्वीकृत कामनववगधअनुसाय ससपारयस ससभनतरे आफ्नो कामन सम्ऩादन

३) ससभनतरे आवश्मकतानुसाय सम्वजन्धत ववषमवस्तुको ऻाताराई फैठकभा आभन्त्रण गनन वा
कुनै काभको रागग जजम्भेवायी प्रदान गनन सतनेछ।

४. कामयमोजना सहहत को ननवेदन भाग गने सम्वन्धी व्मवस््ााः
१) प्रदे श मुवा ऩरयषद् ऐन, २०७६ को दपा ८ को उऩदपा (३) फभोजजभ मोग्मता ऩुगेका
इच्छुक आवेदकहरुफा

मस कामनववगधको अनुसूगच १ फभोजजभको कामनमोजना सहहतको

ननवेदन य आवश्मक कागजातहरु ऩेश गनन ७ हदनको सावनजननक सूचना याजष्ट्रम दै ननक
ऩत्रत्रकाभा प्रकाशन गनेछ य उतत सूचनाराई भन्त्रारमको वेबसाइ भा प्रकाशन गरयनेछ ।

२) इच्छुक उम्भेदवायरे तोक्रकएको म्मादसबत्र आफ्नो कामनमोजना सहहतको ननवेदन य
आवश्मक कागजातहरु भन्त्रारमको मव
ु ा तथा खेरकुद भहाशाखाभा दतान गयाउनऩ
ु नेछ ।

३) कुनै उम्भेदवायरे आपै भन्त्रारमभा उऩजस्थत हुन नसकेभा भन्त्रारमको इभेर ठे गाना
p3mosd@gmail.com य mosd@bagamati.gov.np भा कामनमोजना सहहतको ननवेदन य
आवश्मक कागजातहरु

pdf

पाइर फनाई ऩेश गनन सतनेछ।

५. कामयमोजनाको अध्ममनाः
१) तोक्रकएको

सभमसबत्र

प्राप्त

बएका

कामनमोजना

सहहतको

ननवेदन

य

आवश्मक

कागजातहरुको ससभनतरे गहनरुऩभा अध्ममन गनेछ ।
२) प्राप्त बएका कामनमोजना सहहतको ननवेदन य आवश्मक कागजातहरुको अध्ममन गदान
ससभनतरे प्रदे शका मुवाहरुको हक, हहतको सॊयऺण, सम्वद्नधन य सशजततकयण गयी सशऺा,
ससऩ, उद्मशीरताभा य योजगायीभा मुवाहरुको

बूसभका य मोगदानराई प्रवद्नधन गदै

सभुन्नत प्रदे श य याष्ट्रको ननभानणभा नीनत ननभानण दे खख कामानन्वमन तहसम्भ मुवाहरुको

साथनक सहबागगता असबवद्
ृ गध गयी प्रदे श य याष्ट्र ववकासको भूर प्रवाहभा मुवाराई
सभावेश गननका रागग ववशेष नेतत्ृ व सरन सतने अवधायणागत ऩऺराई आधाय सरइनेछ ।

३) उऩदपा २ अनुसाय कामनमोजना अध्ममन गदान ससभनतरे कुनै उम्भेदवायसॉग थऩ स्ऩष्ट्

हुन
चाहे भा ससपारयस ससभनतको फैठकभा उऩजस्थत गयाई थऩ छरपर गनन सतनेछ । तय
कामनमोजनाभा सभावेश नबएको त्रफषमभा थऩ छरपर गरयने छै न।

६. ससपारयसम्फन्धी व्मवस््ााः
१) ससपारयस ससभनतभा प्राप्त बएका कामनमोजनासहहतको ननवेदन य आवश्मक कागजातहरुको
आधायभा सफै उम्भेदवायहरुको भूल्माङ्कन गयी सो भध्मेफा
जना उम्भेदवायहरु भध्मेफा

छन

बएका उत्कृष्ट्

तीन

प्रदे श मुवा ऩरयषद्को उऩाध्मऺभा एक जनाराई ननमुजतत गने

प्रमोजनका रागग ससपारयस ससभनतरे तीन जना उम्भेदवायहरुको नाभ साभाजजक ववकास
भजन्त्र सभऺ ससपारयस गनेछ ।
७. फाधा अड्काउ पुकाउनेाः
१) सावनजननक सूचना आव्हान गदान आवश्मक ननवेदन नऩये भा वा प्राप्त बएका ननवेदनहरु
ऩनन अमोग्म बएभा ऩन
ु ाः अको सच
ू ना आव्हान गरयनेछ।

२) दोस्रो ऩ क सूचना आव्हान गदान ऩनन आवश्मक सङ््माभा ननवेदन नऩये भा वा ऩये का

ननवेदनहरु ऩनन मोग्म नबएभा तेस्रो ऩ क नतन हदनको सच
ू ना हदएय ऩन
ु ाः ननवेदन
आव्हान गनन सक्रकनेछ ।

३) मस कामनववगधभा उल्रेख बएका व्मवस्थाहरु मसै फभोजजभ य अन्मभा प्रदे श मव
ु ा
ऩरयषद् सम्वन्धी ऐन य ननमभारी फभोजजभ हुनेछ ।
४) ससपारयस सम्वन्धी कामन सम्ऩादन गदान ससभनतरे

आवश्मकता

अनस
ु ाय

मस

कामनववगधको व्मा्मा गने तथा अन्म उऩमुतत ननणनम गयी कामनसम्ऩादन गनन सतनेछ।

अनुसूची १
उम्भेदवायरे ऩेश गनऩ
ुय ने कामयमोजना सहहतको ननवेदन य आवश्मक कागजातहरु
१. ननवदे न
२. वैमजततक वववयण (CURRICULUM VITAE)
३. कामनमोजना (प्रदे शका मुवाहरुको हक, हहतको सॊयऺण, सम्वद्नधन य सशजततकयण गयी
सशऺा, ससऩ, उद्मशीरताभा य योजगायीभा मुवाहरुको

बूसभका य मोगदानराई प्रवद्नधन

गदै सभुन्नत प्रदे श य याष्ट्रको ननभानणभा नीनत ननभानण दे खख कामानन्वमन तहसम्भ
मुवाहरुको साथनक सहबागगता असबवद्
ृ गध गयी प्रदे श य याष्ट्र ववकासको भूर प्रवाहभा
मुवाराई सभावेश गने सम्वन्धभा कजम्तभा २५०० दे खख फढीभा ३००० शब्द सम्भ)

४. कामनमोजनाकासाथ ऩेश गनऩ
ुन ने कागजात

क) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रनतसरवऩ
ख) नेऩार सयकायफा

भान्मता प्राप्त ववश्वववद्मारमफा

कजम्तभा स्नातक तह उविणन

गये को प्रभाणऩत्रको प्रनतसरवऩ
ग) ४० वषन उभेय ननाघेको
घ) मव
ु ाको हक, हहतको सॊयऺण, सम्वद्नधन य सशजततकयणको ऺेत्रभा कजम्तभा ऩाॉच
वषनको कामन अनब
ु व सम्वन्धभा सम्वजन्धत सॊस्थाफा

ङ) मव
ु ा सम्वन्धी ऺेत्रभा हार काभ गरययहे को सॊस्थाफा
च) कुनै ऩनन प जदायी असबमोगभा अदारतफा

प्रभाखणत कागजात

प्रभाखणत कागजात

कसयु दाय नठहरयएको स्व घोषणा ऩत्र ।

