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ब�द�काल� गाउँपा�लका 

गाउँ काय�पा�लकाको काया�लय 

ब�द�काल�-२, डेढगाउँ 

ग�डक� �देश, नपेाल 

 

 (तहव�ृ� आवेदन फाराम) 

(�यूनतम सेवा अव�ध र काय�स�पादन मू�या�नको आधारमा हनुे तहवृ�� (�वा��य सेवा बाहेक) को ला�ग) 

१. सूचनाको �ववरणः 

 

 

 

२. उ�मेदवारको �ववरणः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३.सेवाको �ववरणः (श�ुदेिख हालस�मको) 

�.स. पदको नाम, 

�ेणी/तह, 

सेवा, समूह, 

उपसमूह 

काया�लयको 

नाम 

�नयिु� वा 

बढुवाको 

�म�त 

बहाल रहेको �म�त असाधारण �बदा बसेको 

भए सोको अव�ध 

कसर� आएको 

(ख�ुला/ बढुवा/ 

समायोजन/ 

अ�थायी) 

�थायी 

�नयिु� 

गन� 

�नकाय 

कै�फयत 

देिख स�म देिख स�म 
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तहव�ृ�को सूचना न�बर:-                                                                     तहव�ृ� हनेु तह:-  

सेवा:-                                                                                                       समूह:-                                                                                                      

उपसमूह:-                                                                                                पद:- 

उ�मेदवारको नाम,थर(देवनागर�मा):-   ........................................................                                         

उ�मेदवारको नाम,थर(अं�जेी ठूलो अ�रमा):-............................................... 

 
ठेगाना:- ...................................               वहाल रहेको काया�लय:- .............................               

बाबकुो नाम:-    ..........................                        हालको सेवा:- .........................................               

आमाको नाम:-   ..........................                      समूह/उपसमूह:-........................................               

बाजेको नाम:-    ..........................                             पद:- .....................................................               

नाग�रकता न�बर:-  ........................                      कम�चार� संकेत न�बर:- .............................               

जार� िज�ला:- .............................                            पान न�बर:- ..........................................   

मोबाइल न�बरः-...........................               ईमेल ठेगानाः-.........................................   

उ�मेदवारको हालसालै 

�खचेको फोटो टाँसी 

काया�लय/महाशाखा 

�मुखबाट �मा�णत 

गनु�पन�। 
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४. हालको तहमा वा समायोजन हनु ुभ�दा प�हलाको समान तहको पदमा तहव�ृ�को ला�ग आवेदन 

�दन पाउने अि�तम �म�तमा प�ुने सेवा अव�ध:- …………….वष�, …………..म�हना, …………. �दन। 

५. �थानीय सेवा (गठन तथा स�ालन) अ�यादेश, २०७९ को दफा ३२ अनसुार तहव�ृ�को ला�ग 

यो�य भएको/नभएको अव�था:-(उपय�ु ब�समा िच�ह लगाउनहुोस)् 

क) तपा� हाल �नल�बनको अव�धमा रहनभुएको छ □/ छैन □। 

ख) तपा�ले न�सहत पाउनभुएको भए तीन म�हना �वतेको छ □/ छैन □ । 

ग) तपा� हाल बढुवा रो�ा भएको अव�धमा हनुहु�ुछ ?  छ □/  छैन □। 

घ)  तपा�को हाल तलबव�ृ� रो�ा भएको छ □/ छैन □। 

ङ)  �नयमानसुार तपा�ले सेवा /समूह प�रवत�न गनु�भएको भए तीन वष� पगेुको छ  □ / छैन □ । 

च) पेशासँग स�बि�धत �यवसायी प�रष�ले हाल तपा�लाई �नल�बन गरेको छ □ / छैन □। 

 

६. मा�थ उि�लिखत �ववरणमा कुनै कुरा झ�ुा लेिखएको ठहरे कानून बमोिजम सहुँला/ बझुाउँला भनी 

सह�छाप गन�:- 

कम�चार�को नाम,थर:- 

संकेत न�बर :- 

पद  :- 

सह� र �म�त :- 

 

७. उपरो� �यहोरा काया�लयमा रहेको �नजको रेकड� अनसुारको हो र यसमा �नजले मेरो रोहबरमा 

सह�छाप गरेको ठ�क साचँो हो भनी �मािणत गन� काया�लय/महाशाखा �मखुको:- 

नाम  :- 

संकेत न�बर :- 

द�तखत :- 

�म�त  :- 

�या�चे सह�छाप 

दायाँ बायाँ 

 
 

काया�लयको छाप 
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८. तहव�ृ�को �नण�य (काया�लय �योजनको ला�ग मा�) 

(क) आवेदक कम�चार�ले समायोजन हनु ुपूव� र समायोजन प�ात गर� हालको तहमा पूरा गरेको 

सेवा अव�ध:- ……………………वष�, ……………..म�हना, …………… �दन। 

 

(ख) आवेदक कम�चार�को प�छ�लो पाँच वष�को काय�स�पादन मू�या�न बापत �ा� गरेको अंक र 

सोको औषत:- 

(अ) आ�थ�क वष� २०७८/७९ को अंक …………… 

(आ) आ�थ�क वष� २०७७/७८ को अंक …………… 

(इ) आ�थ�क वष� २०७६/७७ को अंक …………… 

(ई) आ�थ�क वष� २०७५/७६को अंक ……………… 

(उ) आ�थ�क वष� २०७४/७५को अंक ……………… 

 

(ग) उपरो� बमोिजम पाँच आ�थ�क वष�को काय�स�पादन मू�या�न बापत �ा� औषत अंक………।  

आवेदक कम�चार�को �थानीय सेवा (गठन तथा स�ालन) अ�यादेश, २०७९ को दफा २८ को 

उपदफा (१) बमोिजमको तो�कएको �यूनतम सेवा अव�ध र काय�स�पादन मू�या�नको अंक �ा� 

गरेको देिखएकोले �नजलाई हाल काय�रत तहबाट समान सेवा, समूह, उपसमूह र पदमा एकतह व�ृ� 

गन� �नण�य ग�रएको छ। 

 

�नण�य �म�त:-                             तहव�ृ�को �नण�य लागू हनुे �म�त:- 

तहवृ�� हनुे तह:-                          सेवा:- 

समूह/उपसमूह:-                            पद:- 

 
 
……………………………………                                                      …………………………………… 

तहवृ��को �सफा�रस गन�                                                          तहव�ृ�को �नण�य गन� 

(�शासन शाखा �मखु)                                         (�मखु �शासक�य अ�धकृत) 

नाम:-                                       नाम:- 

कम�चार� संकेत न�बर:-                                                       कम�चार� संकेत न�बर:- 

�ेणी/तह:-                                             

 
 

(�थानीय तहको छाप) 

 
 


