
 

 

 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:- ०३      सखं्या:- २४   लिलि:- २०७७/१२/३१ 

भाग- २ 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका करारिा किमचारी व्यवस्थापन गन ेसम्बन्धी कायमलवलध, २०७७  

गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाह र लवकास लनिामणको कायमिाई व्यवलस्थि 

र प्रभावकारी बनाउन यस गाउँपालिकाको िालग नेपाि सरकारि े स्वीकृि गरेको किमचारी 

दरवन्दीको अलधनिा रलह प्रालवलधक किमचारीको ररक्त पदिा, बागििी प्रदशे सरकार, गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिकाको गाउँसभा र गाउँकायमपालिकािे लनणमय गरी आवश्यक भएको भलनएका कानूनी 

सहजकिाम, एस्काभेटर अपरेटर, कम््युटर अपरेटर, व्यलक्तगि सहयोगी, सवारी चािक, कायामिय 

सहयोगी, िगायिका जनशलक्त करार सम्झौिाका आधारिा सेवा करारिा लिने कायमिाई 

व्यवलस्थि गनमका िालग गोसाईकुण्ड गाँउकायमपालिकािे लिलि २०७७/१२ /२९ िा यो कायमलवलध 

स्वीकृि गरी जारी गरेकोछ।  

१. सलंिप्त नाि र प्रारम्भः 

क. यस कायमलवलधको नाि "गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा करारिा प्रालवलधक किमचारी 

व्यवस्थापन सम्बन्धी कायमलवलध, २०७७" रहकेो छ ।  

ख. यो कायमलवलध कायमपालिकािे लनणमय गरेको लिलिबाट प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररभाषाः लवषय वा प्रसंगिे अको अथम निागेिा यस कायमलवलधिा- 

क.  "अध्यि" भन्नािे क्रिशः गाउँपालिकाको अध्यि सम्झनु पदमछ । 

ख.  "ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनु पदमछ ।  

ग.  "कायमलवलध" भन्नािे “गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा करारिा प्रालवलधक किमचारी 

व्यवस्थापन सम्बन्धी कायमलवलध, २०७७” सम्झन ुपदमछ ।  

घ.  "कायामिय" भन्नािे गाउँकायमपालिकाको कायामिय सम्झन ुपदमछ । 
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ङ. "प्रालवलधक किमचारी" भन्नािे दफा ३(२) बिोलजि प्रालवलधक सेवा उपिब्ध गराउन े

गरी व्यवस्था भएका किमचारी सम्झनु पदमछ । 

च. "सलिलि" भन्नािे दफा ५ बिोलजि गरिि अन्िवािाम िथा सूलचकरण सलिलि सम्झन ु

पदमछ । 

३. कायमलवलध िाग ूहुन ेिते्र र सवेाः (१) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 

को उपदफा (७) िथा स्थानीय िहिा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १५(४) 

बिोलजि प्रालवलधक किमचारी िथा बागििी प्रदशे सरकार, बागििी प्रदशे सरकार, 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँसभा र गाउँकायमपालिकािे लनणमय गरी आवश्यक भएको 

भलनएका काननूी सहजकिाम, एस्काभेटर अपरेटर, कम््युटर अपरेटर, व्यलक्तगि सहयोगी, 

सवारी चािक, कायामिय सहयोगी, िगायिका जनशलक्त करार सम्झौिाका आधारिा सेवा 

करारिा राख्ने प्रयोजनको िालग यो कायमलवलध स्वीकृि गरी िागू गररएको छ।  

(२) कायामियिे दहेायको सेवासँग सम्बलन्धि प्रालवलधक किमचारी र काननूी 

सहजकिाम, एस्काभेटर अपरेटर, कम््युटर अपरेटर, व्यलक्तगि सहयोगी, सवारी चािक, 

कायामिय सहयोगी िगायिका जनशलक्त यस कायमलवलध बिोलजि अवलध िोकी करारिा राख्न 

सके्नछः  

(क) इलन्जलनयररङ्ग सेवासँग सम्बलन्धि 

(ख) कृलष सेवासँग सम्बलन्धि 

(ग) पशु सेवासँग सम्बलन्धि 

(घ) वन सेवासँग सम्बलन्धि 

(ङ) स्वास््य सेवासँग सम्बलन्धि 

(छ) अन्य कुनै प्रालवलधक सेवासँग सम्बलन्धि । 

४. छनौट सम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ३ बिोलजिका किमचारी कायामियिे करारिा राख्न े

प्रयोजनको िालग सूलचकरण िथा छनौट सम्बन्धी व्यवस्था दहेाय बिोलजि हुनेछः  

(१) किमचारीको अनुसूलच - १ बिोलजि स्वीकृि कायम लववरण बिोलजि पद वा सेवा 

िेत्र िथा सम्बलन्धि सेवा सिूहको योग्यिा, पाररश्रलिक, सेवा शिम सिेि िोकी सम्बलन्धि 

कायामियको सूचनापाटी, वेभसाईट वा अन्य कुन ै सावमजलनक स्थििा अनुसचूी - २ 

बिोलजिको ढाँचािा कम्िीिा १५ (पन्र) ददनको सूचना प्रकाशन गनुमपनेछ । 

(२) आवेदन फारािको निूना अनुसूची - ३ बिोलजि हुनेछ । आवेदन दस्िरु 

गाउँपालिकाबाट लनधामरण भए बिोलजि हुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजि पनम आएका आवेदनहरु दहेायको आधारिा दफा ५ को 

सलिलििे िूल्याङ्कन गरी सलुचकृि गनुमपनेछ :  

क. शैलिक योग्यिा वापि - ६० (सािी) अंक, (लवलशष्ट शे्रणी वापि ६०, प्रथि 

शे्रणी वापि ५५, लििीय शे्रणी वापि ५०, िृिीय शे्रणी वापि ४५, (लत्रभुवन 

लवश्वलवद्याियको अंक गणनाका आधारिा)। 
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ख. कायम अनुभव वापि - १० (दश) अंक (प्रलि वषम २ अंकको दरि,े प्रिालणि 

लववरण संिग्न भएको हुनुपन)े । 

ग. स्थानीय बालसन्दािाई दहेाय बिोलजि - १० (दश) अंक  

१. सम्बलन्धि गाउँपालिकाको बालसन्दा भएिा - १० अंक 

२. सम्बलन्धि लजल्िाको बालसन्दा भएिा - ५ अंक  

घ. अन्िवािामिा अलधकिि २० अंक । यस अनुसार अकं प्रदान गदाम न्युनिि ८ 

(आि) र अलधकिि १४ (चौध) को सीिालभत्र रही प्रदान गनुमपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोलजि आवेदन िाग गदाम प्रालवलधक कायम (इलन्जलनयररंग, स्वास््य 

िथा पशु लचदकत्सा िगायिका अन्य िेत्र) का िालग आवश्यक पने व्यवसालयक प्रिाणपत्र 

(िाईसेन्स) प्राप्त गरी (िाईसेन्स) म्याद रहकेा व्यलक्तिे िात्र आवेदन ददन सके्नछन्। 

५. अन्िवामिाम र सलूचकरण सलिलिः िाग पद संख्याका आधारिा कायमलवलधको दफा (४) को 

उपदफा (३) बिोलजि उच्चिि अंक प्राप्त गरेका उम्िेदवारिाई प्रारलम्भक छनौट गनम र 

अन्िवामिाम सिेि लिई सूलचकरणको लसफाररस गनम दहेायको अन्िरवािाम िथा सूलचकरण 

सलिलि रहनेछः 

(क) प्रिुख प्रशासकीय अलधकृि     -  संयोजक 

(ख) अध्यि वा प्रिुखिे िोकेको लवषय लवज्ञको रुपिा  

सरकारी सेवाको वा गैरसरकारी संस्थाको अलधकृि स्िरको किमचारी   - 

 सदस्य 

(ग) गाउँपालिकाको लवषयगि शाखा प्रिुख -       सदस्य 

 (घ) संयोजकिे अन्िवामिाम िथा सूलचकरणको िालग आवश्यक जनशलक्त आिन्त्रण गनम 

सके्नछ। 

 (ङ) अन्िवामिाम र सूलचकरण सलिलिका सदस्य िथा आिलन्त्रि सदस्यहरुिे गाउँसभािे 

िोकेको दरिा प्रत्येक बैिकको बैिक भत्ता प्राप्त गनेछन् । 

६. सलूचकरणको लववरण प्रकाशन गन े : (१) दफा ४ बिोलजि सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गन े

उम्िेदवारहरु दफा ५ बिोलजिको सलिलिको लसफाररसको आधारिा कायामियि े

उम्िेदवारहरुको रोि नम्बर, नाि थर, िेगाना, काि गनम िोदकएको शाखा आदद सिेि 

उल्िेख गरी योग्यिाक्रि अनसुार सूलचकरणको लववरण प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि सूलचकरण प्रकाशन गदाम पद संख्या भन्दा दोव्बर संख्यािा 

वैकलल्पक उम्िेदवारको सूची सिेि प्रकाशन गनुमपनेछ र लसफाररश भएका उम्िेदवारहरुको 

सूची सूचना पाटीिा सिेि टाँस गनुमपनेछ ।  

िर आवेदन नै कि परेको अवस्थािा कि उम्िेदवार सुलचकरण गनम सदकनेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोलजिका योग्यिाक्रििा रहकेा उम्िेदवारिाई लछटो सञ्चार 

िाध्यिबाट जानकारी गराई सोको अलभिेख सिेि राख्नुपनेछ ।  
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७. करार गनःे (१) कायामियिे सूलचकृि गरेका िुख्य उम्िेदवारिाई ७ (साि) ददनको म्याद ददई 

करार गनम सूचना ददनुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजिको अवधी लभत्र करार सम्झौिा गनम आउन े सूलचकृि 

उम्िेदवारसँग कायामियि े अनुसूची - १ बिोलजिको कायम-लववरण सलहि अनुसूची - 4 

बिोलजिको ढाँचािा करार गनुमपनेछ । उक्त अवलध लभत्र सम्पकम  राख्न नआएिा क्रिशः 

वैकलल्पक उम्िेदवारिाई सूचना ददई करार गनम सदकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि करार गरे पश्चाि अनुसूची - ५ बिोलजको पत्र कायामियि े

किमचारीिाई ददनुपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोलजि कायामियिे कायमलववरण दददँा लवषयगि शाखा सिेि 

िोकी काििा िगाउन ुपनेछ ।  

(५) यस कायमलवलध बिोलजि करार गदाम सािान्यि आर्थमक वषमको श्रावण १ (एक) 

दलेख अको वषमको असारसम्िका िालग िात्र करार गनुम पनेछ । िर उक्त पदिे गनुमपने काि 

सिाप्त भएिा वा पयामप्त नभएिा वा कायमप्रारम्भ नै नभएको अवस्थािा स्थानीय िहि े

कािको बोझ र अवधी हरेी करारको अवधी घटाउन सके्नछ।  

(६) उपदफा (५) बिोलजि एक आर्थमक वषमको लनलम्ि सेवा करारिा लिएको 

व्यलक्तिाई पुनः अको वषमको िालग सेवा करारिा लिन ुपरेिा पुनः पररिण, छनौट र शुरू 

करार सरह िालन सम्झौिा गररनेछ ।  

(७)किमचारीिे स्वेच्छािे करार लनरन्िरिा गनम नचाहिेा कम्िीिा १ (एक) िलहना 

अगाडी कायामियिा लिलखि रुपिा जानकारी गराउन ु पनेछ । यसरी जानकारी नगराई 

करार अन्ि गरी काि छोडिेा त्यस्िो व्यलक्तिाई पुनः करारिा काि गने अवसर ददईने छैन । 

(८) यस दफा लवपररिको अवलध उल्िेख गरी वा करारिा उल्िेख भए भन्दा बढी 

रकि भुक्तानी ददएिा त्यसरी अवलध उल्िेख गन ेवा रकि भुक्तानी गन ेकिमचारीको ििव 

भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र लवभागीय कारवाही सिेि गररनेछ ।  

उल्िेलखि दफािा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएिा पलन गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको 

गाउँ सभा वा गाउँकायमपालिकाको बैिकिे कुनै लनलश्चि काि गनम कुन ैव्यलक्त वा संस्थािाई 

करार गरी काििा िगाउन े भनी िोकेको अवस्थािा गाउँकायमपालिकाको कायामियिे यस ै

कायमलवलध बिोलजि नयाँ करार वा करारको म्याद थप सम्बन्धी सम्झैिा गरी काि िगाउन 

बाधा पने छैन ।  

८. कायम शिम, पाररश्रलिक र अवलध :  (१) यस कायमलवलध बिोलजि सेवा करार सम्झौिा 

गररएका किमचारीको िालसक पाररश्रलिक सम्बलन्धि िह वा पदको शुरु ििब स्केििा 

नबढ्ने गरी करार सम्झौिािा उल्िेख भए बिोलजि हुनेछ । स्थानीय भत्ता पाउने स्थानिा 

नेपाि सरकारको दररेट बिोलजि करारिा उल्िेख भए अनुसार स्थानीय भत्ता उपिब्ध 

गराउन सदकनेछ ।  



खण्ड ०३  संख्या २४ स्थानीय राजपत्र भाग २  मिमि २०७७/१२/३१ 
 

5 
 

(२)  कायामियिे कायम-लववरणिा उल्िेख भए बिोलजि प्रगलिको स्थिगि वा वस्िुगि 

प्रलिवेदनका आधारिा कायम सम्पादन अनसुार करारिा उल्िेख गरी भ्रिण भत्ता वा दफल्ड 

भत्ता उपिब्ध गराउन सके्नछ ।  

  िर करार सम्झौिािा उल्िखे नगररएको भ्रिण भत्ता, दफल्ड भत्ता वा अन्य भत्ता 

उपिब्ध गराउन सदकने छैन् । 

(३) कायामियिे करारका किमचारीको पाररश्रलिक भुक्तानी गदाम लनजि े िलहनाभरी 

गरेको कािको लववरण (Time Sheet) सलहिको प्रलिवेदन ियार गनम िगाई सम्बलन्धि 

लवषयगि शाखाको लसफाररशको आधारिा िात्र भुक्तानी गनुम पनेछ । 

(४) यस कायमलवलध बिोलजि किमचारीि ेकरारिा काि गरेकै आधारिा पलछ कुनै पलन 

पदिा अस्थायी वा स्थायी लनयुक्ती हुनाका िालग कुनै पलन दाबी गनम पाउँने छैन । 

(५) उपदफा (१) बिोलजि करार गदाम काि शुरु गने लिलि र अन्त्य गने लिलि सिेि 

उल्िेख गनुमपनेछ। िर त्यस्िो करारको अवधी एक पटकिा १ (एक) वषम भन्दा बढी हुन ेछैन । 

९. करार सिाप्तीः (१) यस कायमलवलध बिोलजि करार गररएको पद वा दरबन्दीिा नपेािको 

संलवधान बिोलजि किमचारी सिायोजन भई खरटई आएिा त्यस्िो व्यलक्तको करार स्विः 

अन्त्य हुनेछ । 

(२) करार सम्झौिा गररएको किमचारीको कायम सन्िोषजनक नभएको भलन कायमरि 

लवषयगि शाखा वा कायामियिे लसफाररश गरेिा अध्यि वा प्रिुखिे आवश्यक छानलवन गनम 

िगाई सफाइको िौका ददई कायामियिे जुनसुकै अवस्थािा करारबाट हटाउन सदकनछे ।  

१०. लवलवधः यस कायमलवलध कायामन्वयन क्रििा थप व्यवस्था गनुम परेिा यस कायमलवलध िथा 

प्रचलिि काननूसँग नबालझने गरी गाउँपालिकािे आवश्यक लनणमय गनम सके्नछ।  
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अनुसूची - १ 

(बुँदा ४.१सँग सम्बलन्धि कायमलववरणको ढाँचा) 

....................गाउँ कायमपालिकको कायामिय 

................... 

प्रदशे नं. ..... नेपाि 

 

कायम लववरणको निनुाः 

किमचारीको पद नािः  काि गनुमपने स्थानः 

किमचारीको नािः       

सुपररवेिकः  प्रलिवेदन पेश गनुमपने अलधकारीः  

कायम लववरणः 

१.  

२.  

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 
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अनुसूची - २ 

(बुँदा ४.१सँग सम्बलन्धि आवेदनको ढाँचा) 

.................... गाउँ कायमपालिकको कायामिय 

.............................. 

प्रदशे नं..., नेपाि 

करारिा सवेा लिन ेसम्बन्धी सचूना 

(सुचना प्रकालशि लिलि : २०७  /    /     ) 

 

यस गाउँपालिका िािहि वडा कायामिय, लवषयगि शाखा, स्वास््य संस्थाहरुिा रहने गरी 

दहेायका पदको रुपिा दहेायको संख्या र योग्यिा भएको किमचारी करारिा राख्न ु पने भएकाि े

योग्यिा पुगेका नेपािी नागररकहरुि ेयो सूचना प्रकालशि भएको लिलिि े १५ (पन्र) ददन लभत्र 

कायामिय सिय लभत्र राजस्व लिरेको रलसद सलहि दरखास्ि ददन हुन सम्वलन्धि सवैको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । यसको फाराि, दरखास्ि दस्िुर, कायम–लववरण, पाररश्रलिक, सेवाका 

शिमहरु सलहिको लवस्ििृ लववरण कायामियबाट वा वेवसाइट www.gosaikundamun.gov.np 

बाट उपिब्ध हुनेछ ।  

क्र. स. पद नाि  संख्या 

   

   

२. शलैिक योग्यिा र अनभुव : 

१. नेपािी नागररक । 

२. न्यूनिि योग्यिा: आवश्यक न्यूनिि शैलिक योगयिा पूरा गरेको । 

३. १८ वषम उिेर पुरा भई ५७ वषम ननाघेको हुनुपने । 

 ४. दरखास्ििा संिग्न गनुमपनेः उम्िेदवारको व्यलक्तगि लववरण, शैलिक योग्यिाको प्रिालणि 

प्रलिलिलप, नेपािी नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रिालणि प्रलिलिलप, अनुभवको प्रिालणि 

प्रलिलिलप िथा प्रचलिि नेपाि कानून बिोलजि लवलभन्न काउलन्सि वा पररषद ्वा अन्यिा दिाम 

भएको प्रिालणि प्रलिलिलप संिग्न हुनुपनेछ। पेश गररन े सबै प्रलिलिलपको पछाडी उम्िेदवार 

स्वयंिे हस्िािर गरी प्रिालणि गनुमपनेछ ।  

५. दरखास्ि दस्िुर अलधकृि स्िर, सहायक स्िरक र कायामिय सहयोगी वा सो सरहको  िालग 

क्रिश रु १०००/-, रु ४००/-, र रु ३००/- िाग्नेछ । 
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कार्ाालर् प्रर्ोजनको लागि 

परीक्षार्थीको संकेत नं.: 
रोल नं. /विज्ञापन नं. /सूचना नं. 
 

............/....................../........... 

अनुसूची - ३ 

(बुँदा ४.२ सँग सम्बलन्धि दरखास्ि फारािको ढाँचा) 

गोसाईकुण्ड गाउँ कायमपालिकको कायामिय 

स्याफु्रवेशीं, रसुवा 

वागििी प्रदशे, नेपाि 

 

करारको िालग दरखास्ि फाराि 

 

(क) उम्िदेवारि ेदरखास्ि फाराि भरेको पद सम्बन्धी लववरण 

१. लवज्ञापन न ं:                २. खुिा/आ.प्र. : ३. पद: ४. सेवा: 

५. सिूह : ६. उप-सिूह : ७. श्रेणी/िह : ८. परीिा केन्र : 

९. खुिा प्रलियोलगिाद्वारा पूर्िम हुने पदहरु िध्ये ऐनद्वारा 

िोदकएको सिूहका उम्िेदवारहरु बीच िात्र प्रलिस्पधाम 

गराउन भनी छुट्याईएका पदहरुको पदपूर्िमका िालग भएको 

लवज्ञापनिा दरखास्ि ददनु भएको भए सिूह लचन्ह (0) 

िगाउनुहोस् ।  

क) िलहिा          ख) आददवासी/जनजालि  

ग) िधेसी            घ) दलिि  

ङ) अपाङ्ग          च) लपछलडएको िेत्र 

 

 

 

 (ख)  वयैलक्तक लववरण 

 नाि थर

  

(देवनागरीिा)  

(अगं्रेजी िूिो अिरिा)  लिङ्ग: 

नागररकिा नं: जारी गन ेलजल्िा : लिलि : 

स्थायी 

िेगाना 

क) 

लजल्िा 

ख) न.पा./गा.लव.स. ग) वडा न ं

 घ) टोि 

: 

ङ) िागम/घर न.ं : च) फो न.ं 

पत्राचार गन ेिेगाना : ईिेि 

बाबुको नाि, थर : जन्ि लिलि :             (लव.सं.िा)              (ईलस्व संवििा) 

बाजेको नाि, थर : हािको उिेर :             वषम            िलहना 

 

(ग) शलैिक योग्यिा/िालिि (दरखास्ि फाराि भरेको पदको िालग चालहन ेआवश्यक न्यनूिि शलैिक योग्यिा/िालिि 

िात्र उल्िखे गन)े 

आवश्यक न्यनूिि 

योग्यिा 

लवश्वलवद्यािय/बोडम/िालिि 

ददन ेससं्था 

शलैिक 

उपालध/िालिि  

संकाय श्रणेी/प्रलि

शि 

ििू लवषय 

शैलिक योग्यिा      

     

िालिि      

हालसालै खिचेको 
पासपोर्ा साईजको 
परैु मुिाकृतत देखिने 
फोर्ो र्हााँ र्ास्ने र 
फोर्ो र फाराममा 
पने िरी उम्मेदिारले 
दस्तित 
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(घ) अनभुव सम्बन्धी लववरण  

कायामिय पद सेवा/सिहू/उपसिहू श्रणेी/िह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवलध 

देलख सम्ि 

       

       

िैिे यस दरखास्ििा खुिाएका सम्पूणम लववरणहरु सत्य छन् । दरखास्ि बुझाएको पदको सूचनाको िालग अयोग्य िहररने गरी 

कुनै सजाय पाएको छैन । कुन ैकुरा ढाँटे वा िुकाएको िहररएिा प्रचलिि कानून बिोलजि सहनेछु/बुझाउनछुे । उम्िेदवारि े

पािना गने भनी प्रचलिि कानून िथा यस दरखास्ि फारािका पृष्ठहरुिा उल्िेलखि सबै शिम िथा लनयिहरु पािना गनम 

िन्जुर गदमछु । साथ ैकरारिा उल्िेलखि शिमहरु पणूम रुपिा पािना गनछुे र करारको सियभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाम 

कलम्ििा ३ िलहनाको पूवम सूचना ददई कायामियिा लनवेदन ददनछुे । 

उम्िदेवारको ल्या्च ेसहीछाप उम्िदेवारको दस्िखि 

दाया ँ बाया ँ

 

 

 

लिलि: 

कायामियिे भनेः 

रलसद/भौचर न.ं : रोि नं. : 

दरखास्ि अस्वीकृि भए सो को कारण : 

दरखास्ि रुजु गनेको नाि र दस्िखिः 

लिलि : 

दरखास्ि स्वीकृि/अस्वीकृि 

गनेको दस्िखि 

लिलि : 

 

रष्टव्य : दरखास्ि साथ सूचनािा उल्िेलखि िगायि लनम्नलिलखि कागजािहरु अलनवायम रुपिा उम्िेदवार आफैिे प्रिालणि 

गरी पेश गनुम पनछे । 

(१) नेपािी नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रलिलिलप,   (२) सिकििा र सम्बि आवश्यक पनिेा सो को प्रलिलिलप, 

(३) न्यूनिि शैलिक योग्यिाको प्रिाणपत्र र चाररलत्रक प्रिाणपत्रको प्रलिलिलप, प्रालवलधक कायम (इलन्जलनयररङ्ग, स्वास््य 

िथा पशु लचदकत्सा िगायिका अन्य िेत्र) का िालग आवश्यक पने व्यवसालयक प्रिाणपत्र (िाईसेन्स)को प्रलिलिलप, िालिि र 

अनुभव आवश्यक पनेिा सो सिेिको प्रलिलिलप, आदद । 
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गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 
प्रवेशपत्र 

परीक्षार्थीिे भर्न:े- 

कार्ाािर्को कर्ाचारीिे भरे्न:- 

  र्स कार्ाािर्बाट लिइरे्न उक्त पदको परीक्षार्ा तपाईिाई 
नर्नम्र्न केन्द्रबाट सम्म्र्लित हुर्न अर्नरु्नत ददइएको छ । ववज्ञापर्नर्ा 
तोककएको शता र्नपुगेको ठहर भएर्ा जुर्नसुकै अवस्र्थार्ा पनर्न र्ो 
अर्नुर्नत रद्र् हुरे्नछ । 
परीक्षा केन्द्र — 

रोि र्नम्बर —                   ................................... 
                               (अधिकृतको दस्तखत) 
रष्टव्र् १) कृपर्ा उम्रे्दवारिे पािर्न गर्नुापरे्न नर्नर्र्हरु हेर्नुा होिा । 

परीक्षार्थीिे भर्न:े- 

क. सेिा:-   
ि. समहू:-   
ि. उपसमहू   
घ. शे्रणी/ तह:-   
ङ. पद:-   
च. परीक्षा केन्द्र:-   
छ. उम्मेदिारको:-  नाम र्थर:- 

दस्ताित:- 

 कार्ाािर्को कर्ाचारीिे भरे्न:- 

  र्स कार्ाािर्बाट लिइरे्न उक्त पदको परीक्षार्ा तपाईिाई 
नर्नम्र्न केन्द्रबाट सम्म्र्लित हुर्न अर्नरु्नत ददइएको छ । ववज्ञापर्नर्ा 
तोककएको शता र्नपुगेको ठहर भएर्ा जुर्नसुकै अवस्र्थार्ा पनर्न र्ो 
अर्नुर्नत रद्र् हुरे्नछ । 
परीक्षा केन्द्र — 

रोि र्नम्बर —                   ................................... 
                               (अधिकृतको दस्तखत) 
रष्टव्र् १) कृपर्ा उम्रे्दवारिे पािर्न गर्नुापरे्न नर्नर्र्हरु हेर्नुा होिा । 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 
प्रवेशपत्र 

 

उम्िदेवारि ेपािन गनुमपन ेलनयिहरु :- 

१. परीिा ददन आउँदा अलनवायम रुपिा प्रवशेपत्र ल्याउन ुपनछे । प्रवशेपत्र लवना परीिािा बस्न  

पाइन ेछैन ।  

२. परीिा हििा िोबाइि फोन ल्याउन पाइन ेछैन ।  

३. लिलखि परीिाको नलिजा प्रकालशि भएपलछ अन्िवामिाम हुन े ददनिा पलन प्रवशेपत्र ल्याउन ु

अलनवायम छ ।  

४. परीिा शरुु हुन ुभन्दा ३० लिनटे अगालड घण्टीद्वारा सचूना गरेपलछ परीिा हििा प्रवशे गनम 

ददइनेछ । वस्िुगि परीिा शरुु भएको १५ लिनटे पलछ र लवषयगि परीिा शरुु भएको आधा 

घण्टा पलछ आउन ेर वस्िगुि िथा लवषयगि दवु ैपरीिा संग ैहुनिेा २० लिनटे पलछ आउन े

उम्िदेवारि ेपरीिािा वस्न पाउन ेछैन ।  

५. परीिा हििा प्रवशे गनम पाउन ेसिय अवलध (बुदँा न.ं ४ िा उल्िेख गररएको) लबिकेो १० 

लिनटे पछालड िात्र उम्िदेवारिाई परीिा हि बालहर जान ेअनिुलि ददइन ेछ ।  

६. परीिा हििा प्रवशे गरे पलछ दकिाब, कापी, कागज, लचट आदद आफू साथ राख्न ु हुदंनै । 

उम्िदेवारि ेआपसिा कुराकानी र सकेंि सिि गनुम हुदंैन । 

७. परीिा हििा उम्िदेवारि ेपरीिाको ियामदा लवपरीि कुन ैकाि गरेिा केन्राध्यिि ेपरीिा 

हिबाट लनष्काशन गरी िरुुन्ि काननू बिोलजिको कारबाही गनेछ र त्यसरी लनष्काशन 

गररएको उम्िदेवारको सो लवज्ञापनको परीिा स्विः रद्द भएको िालनन ेछ ।  

८. लबरािी भएको उम्िदेवारिे परीिा हििा प्रवशे गरी परीिा ददने क्रििा लनजिाई केही 

भएिा आयोग जवाफदहेी हुन ेछैन ।  

९. उम्िदेवारि ेपरीिा ददएको ददनिा हालजर अलनवायम रुपि ेगनुम पनेछ ।  

१०. आयोगि ेसचूनाद्वारा लनधामरण गरेको कायमक्रि अनुसार परीिा    सञ्चािन हुनेछ ।  

११. उम्िदेवारि े वस्िुगि परीिािा आफूिाई प्राप्त प्रश्न पत्रको “की” उत्तरपलुस्िकािा अलनवायम 

रुपि ेिखे्नपुन ेछ । निेखिेा उत्तरपलुस्िका स्विः रद्द हुनछे ।  

१२. ल्याकि (आई.क्य.ू) परीिािा क्यािकुिेटर प्रयोग गनम पाइनेछैन ।  

१३. कुन ैउम्िदेवारिे प्रश्नपत्रिा रहको अस्पष्टिाको सम्बन्धिा सोध्न ुपदाम पलन परीिािा सलम्िलिि 

अन्य उम्िदेवारहरुिाई वाधा नपन ेगरी लनरीिकिाई सोध्न ुपनेछ । 

 

 

 

 

 

उम्िदेवारि ेपािन गनुमपन ेलनयिहरु :- 

१. परीिा ददन आउँदा अलनवायम रुपिा प्रवशेपत्र ल्याउन ुपनछे । प्रवशेपत्र लवना परीिािा बस्न 

पाइन ेछैन ।  

२. परीिा हििा िोबाइि फोन ल्याउन पाइन ेछैन ।  

३. लिलखि परीिाको नलिजा प्रकालशि भएपलछ अन्िवामिाम हुन े ददनिा पलन प्रवशेपत्र ल्याउन ु

अलनवायम छ ।  

४. परीिा शरुु हुन ुभन्दा ३० लिनटे अगालड घण्टीद्वारा सचूना गरेपलछ परीिा हििा प्रवशे गनम 

ददइनेछ । वस्िुगि परीिा शरुु भएको १५ लिनटे पलछ र लवषयगि परीिा शरुु भएको आधा 

घण्टा पलछ आउन ेर वस्िगुि िथा लवषयगि दवु ैपरीिा संग ैहुनिेा २० लिनटे पलछ आउन े

उम्िदेवारि ेपरीिािा वस्न पाउन ेछैन ।  

५. परीिा हििा प्रवशे गनम पाउन ेसिय अवलध (बुदँा न.ं ४ िा उल्िेख गररएको) लबिकेो १० 

लिनटे पछालड िात्र उम्िदेवारिाई परीिा हि बालहर जान ेअनिुलि ददइन ेछ ।  

६. परीिा हििा प्रवशे गरे पलछ दकिाब, कापी, कागज, लचट आदद आफू साथ राख्न ु हुदंनै । 

उम्िदेवारि ेआपसिा कुराकानी र सकेंि सिि गनुम हुदंैन । 

७. परीिा हििा उम्िदेवारि ेपरीिाको ियामदा लवपरीि कुन ैकाि गरेिा केन्राध्यिि ेपरीिा 

हिबाट लनष्काशन गरी िरुुन्ि काननू बिोलजिको कारबाही गनेछ र त्यसरी लनष्काशन 

गररएको उम्िदेवारको सो लवज्ञापनको परीिा स्विः रद्द भएको िालनन ेछ ।  

८. लबरािी भएको उम्िदेवारिे परीिा हििा प्रवशे गरी परीिा ददने क्रििा लनजिाई केही 

भएिा आयोग जवाफदहेी हुन ेछैन ।  

९. उम्िदेवारि ेपरीिा ददएको ददनिा हालजर अलनवायम रुपि ेगनुम पनेछ ।  

१०. आयोगि ेसचूनाद्वारा लनधामरण गरेको कायमक्रि अनुसार परीिा    सञ्चािन हुनेछ ।  

११. उम्िदेवारि े वस्िुगि परीिािा आफूिाई प्राप्त प्रश्न पत्रको “की” उत्तरपलुस्िकािा अलनवायम 

रुपि ेिखे्नपुन ेछ । निेखिेा उत्तरपलुस्िका स्विः रद्द हुनछे ।  

१२. ल्याकि (आई.क्य.ू) परीिािा क्यािकुिेटर प्रयोग गनम पाइनेछैन ।  

१३. कुनै उम्िेदवारि े प्रश्नपत्रिा रहका ेे े े अस्पष्टिाको सम्बन्धिा सोध्न ु पदाम पलन परीिािा 

सलम्िलिि अन्य उम्िदेवारहरुिाई वाधा नपन ेगरी लनरीिकिाई सोध्न ुपनेछ ।  

हािसाि ै लखचेको 

पासपोटम साईजको परैु 

िुखाकृलि देलखने फोटो 

यहाँ टासे्न र फोटो र 

फाराििा पने गरी 

उम्िेदवारि े

क. सेिा:-   
ि. समहू:-   
ि. उपसमहू:-   
घ. शे्रणी/ तह:-   
ङ. पद:-   
च. परीक्षा केन्द्र:-   
छ. उम्मेदिारको:-  नाम र्थर:- 

दस्ताित:- 

 

हािसाि ै लखचकेो 

पासपोटम साईजको पुरै 

िुखाकृलि देलखने फोटो 

यहाँ टासे्न र फोटो र 

फाराििा पन े गरी 

उम्िेदवारि े
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अनसुचूी - ४ 

(बुँदा ७.१ सँग सम्बलन्धि करार सम्झौिाको ढाँचा) 

करार सम्झौिा 

 

.........गाउँकायमपालिकाको कायामिय, (यसपलछ पलहिो पि भलनएको) र ....................लजल्िा, 

...................गाउँपालिका, वडा नं. ..... बस्ने श्री ............................................................ 

(यसपलछ दोश्रो पि भलनएको) का बीच .....गाउँपालिकाको 

.................................................(इलन्जलनयर) को कािकाज गनम गराउन लिलि २०७   

/......./...... को लनणमय अनसुार दहेायका कायम/शिमको अलधनिा रलह दोश्रो पििे पलहिो पििाई 

सेवा उपिब्ध गराउन िन्जुर भएकािे यो करारको संझौिा गरी एक/एक प्रलि आपसिा बुलझ लियौं 

ददयौं : 

१. कािकाज सम्बन्धिा : दोस्रो पििे आफुिाई िोदकएको सिंग्न कायम लववरण अनुसारको कायम 

पलहिो पििे िोकेको सिय र स्थानिा उपलस्थि भई गनुम पनेछ र आवश्यकिानुसार थप 

काि गनुम पनेछ । 

२. काि गनुम पन े स्थान 

:...............................................................................................।  

३. करारिा काि गरे बापि पाउँन ेपाररश्रलिक : प्रत्येक िलहना व्यलिि भएपलछ, पलहिो पििे 

दोश्रो पििाई िालसक रुपिा रु. ...................(अिरेपी रु. 

..................................................................पाररश्रलिक, लनयिाअनुसारको चाडपवम 

खचम, पोशाक भत्ता र दलैनक भ्रिण खचम उपिब्ध गराउनेछ ।  

४. आचरणको पािनाः दोश्रो पििे ...गाउँपालिकाको प्रचलिि काननूिा ब्यवस्था भएका 

आचरण िथा अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु पािना गनुम पनेछ ।  

५. लवदाः दोस्रो पििाई साबमजलनक लबदा बाहके अन्य कुन ैपलन दकलसिको लबदा उपिब्ध हुन े

छैन । साथै कायामियको िालग आवश्यक परेको खण्डिा लबदाको ददनिा पलन सेवा उपिब्ध 

गराउनु पनेछ । यसरी सावमजलनक लबदाको ददनिा कायामियिा काि िगाए बापि िालसक 

करार रकिको दािासाहीिे रकि दोश्रो पििाई ददईनेछ ।  

६. कायामिय सम्पलत्तको सरुिाः दोस्रो पििे कायामियको चि अचि सम्पलत्तको नोक्सानी वा 

लहनालिना गरेिा सो को िलिपूर्िम वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पििे पलहिो पििाई 

ददनु पनेछ । 

७. गो्यिाः दोस्रो पििे कायामियको कागजपत्र, लजन्सी सािान एवं गो्य कुरा वा कागजाि 

कुनै अनलधकृि व्यलक्त वा दशेिाई उपिब्ध गराएको प्रिालणि भएिा दोस्रो पििाई 

करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको लतिपूर्िम दोश्रो पिबाट भराईनेछ र कािो 

सूचीिा सिेि रालखनेछ ।   

८. करार अवलधः यो करार २०७...  ।........।..........दलेख िागु भई २०७.....असार १५ 

सम्िको िालग हुनेछ ।  
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९. कायमसम्पादन िलू्याकंनः पलहिो पििे दोस्रो पिको कायम सम्पादन िूल्यांकन गन े र सो 

िूल्यांकन गदाम सािवसािी लनरन्िरिा ददन उपयुक्त दलेखएिा कायमलवलधको दफा ९ बिोलजि 

करार लनलश्चि अवलधको िालग थप हुन सके्नछ । 

१०. पाररश्रलिक कट्टी र करार सवेाको शिमको अन्त्यः दोश्रो पििे पलहिो पििाई िगािार ७ 

(साि) ददन भन्दा बढी उक्त सेवा उपिब्ध नगराएिा, सन्िोषजनक सेवा ददन नसकेिा 

अनुपलस्थि रहकेो अवलधको पाररश्रलिक दािासालहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा 

नगरेिा स्विः यो संझौिा पलहिो पििे रि गरी अको ब्यवस्था गनम वाधा पने छैन । दोश्रो 

पििे शारररीक रुपिा अस्वस्थ भई वा अन्य कुनै कारणिे सेवा ददन असिथम भएिा वा काि 

सन्िोषजनक नभएिा वा आचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्िघंन गरेिा दोश्रो पिसंगको 

संझौिा रि गनम सके्नछ र लनजको सट्टा अको व्यलक्त करारिा रालख काि िगाउन बाधा पने 

छैन ।  

११. दावी नपगु्नःे दोश्रो पििे यस करार बिोलजि काि गरेकै आधारिा पलछ कुनै पलन पदिा 

अस्थायी वा स्थायी लनयुलक्त हुनाका िालग दाबी गनम पाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलिि काननू िाग ू हुनःे यस संझौिािा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलिि नेपाि काननू 

बिोलजि हुनेछ ।  

 

गाउँपालिकाको िफम बाट :   दोस्रो पि (करार गन े

व्यलक्त):  

हस्िािर : हस्िािर :  

नाि :    नाि : 

पद :  िेगाना :  

कायामियको छापः  
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अनुसूची - ५ 

(बुँदा ७.२ सँग सम्बलन्धि करार सूचना पत्रको ढाँचा) 

....................गाउँ कायमपालिकको कायामिय 

.............................. 

प्रदशे नं..., नेपाि 

 

च.नं.         लिलिः    

प.सं.  

श्री ........................................, 

िेगाना ......................... 

लवषयः करार सम्बन्धिा । 

िपाईिाई लिलि २०७...।....।... लनणमयानुसार सूलचकरण गररए बिोलजि ............................ 

(पदको नाि वा काि) का िालग यसैसाथ संिग्न करार (सम्झौिा) बिोलजि लिलि २०७....।....।...  

दलेख २०७....।.....।.... सम्ि करारिा रालखएको हुदँा संिग्न कायमशिम अनुरुप आफनो काि 

इिान्दारीपूवमक र व्यवसालयक िूल्य िान्यिा अनुरुप गनुमहुन जानकारी गराइन्छ ।  

 साथै आफ्नो काि किमव्य पािना गदाम यस गाउँपालिकाको किमचारीिे पािना गनुमपन े

आचार संलहिा र आचरणको सिेि पररपािना हुन जानकारी गराइन्छ ।  

  प्रिुख प्रशासकीय अलधकृि 

बोधाथमः 

श्री आर्थमक प्रशासन शाखाः प्रिालणि हालजर/Time Sheet सलहिको प्रलिवेदनका आधारिा 

सम्झौिा बिोलजिको रकि िालसक रूपिा उपिब्ध गराउनुहुन ।  

श्री प्रशासन शाखाः हालजरीको व्यवस्था हुन ।  

श्री वडा कायामिय, ....................................  

गाउँकायमपालिकाको कायामिय । 

 

                                                  आज्ञाि े

                                                         दवेीिाि सापकोटा  

                                                   प्रिुख प्रशासकीय अलधकृि 
 


