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बाग -२ 

धसगास गाउॉऩाधरका 
धसगास गाउॉऩधरकाभा कयायभा प्राविधधक कभमचायी व्मिस्थाऩन गने सम्फन्धी 

काममविधध , २०७९ 
धसगास गाउॉऩाधरकारे उऩरब्ध गयाउने सेिा प्रिाह य विकास धनभामणको काममराई व्मिस्स्थत य प्रबािकायी िनाउन मस 
गाउॉऩाधरकाको कभमचायी सॊगठन तथा व्मिस्थाऩन अध्ममन प्रधतिेदन , २०७६ अनसुाय स्स्िकृत दयिन्दीको अधधनभा यही 
रयक्त ऩदभा कयाय सम्झौताका अधायभा सेिा कयायभा धरने काममराई व्मिस्स्थत गनमका राधग धसगास गाउॉऩारकाको 
विधेमक सधभधतको धसपारयसभा धसगास गाउॉऩाधरका गाउॉकाममऩाधरकाको ११ औ ँगाउॉसबाफाट मो काममविधध स्स्िकृत गयी 
जायी गयेको छ । 

१. सॊस्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (क) मस काममविधधको नाभ “धसगास गाउॉऩाधरकाभा कयायभा प्राविधधक कभमचायी व्मिस्थाऩन सम्फस्न्ध 
काममविधध, 207९” यहेको छ । 

(ख) मो काममविधध धभधत २०७९।०४।०१ गतेफाट धनणमम गयेको धभधतफाट प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा : विषम िा प्रसङ्गरेअको अथम नरागेभा मस काममविधधभा – 

क. ''अध्मऺ '' बन्नारे :  गाउॉऩाधरको अध्मऺ सम्झन ुऩदमछ । 

ख. ''ऐन'' बन्नारे ''स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन,२०७४'' सम्झन ुऩदमछ । 

ग. ''काममविधध'' बन्नारे “ धसगास गाउॉऩाधरकाभा कयायभा कभमचायी व्मिस्थाऩन सम्फस्न्ध काममविधध, 207९” यहेको छ । 

घ. ''कामामरम'' बन्नारे गाउॉ काममऩाधरकाको कामामरम सम्झन ुऩदमछ । 

ङ. ''कभमचायी'' बन्नारे दपा ३ को (२) फभोस्जभ प्राविधधक सेिा उऩरब्ध गयाउने गयी व्मिस्था बएका कभमचायी सम्झन ुऩदमछ 
।  

च. ''सधभधत'' बन्नारे दपा ५ फभोस्जभ गठठत अन्तिामताम तथा सूचीकयण सधभधत सम्झन ुऩदमछ । 
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३. काममविधध राग ुहनुे ऺ ेत्र य सेिा :(१)स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ को उऩदपा (७) तथा स्थानीम तहभा 
सेिा प्रिाह सस्म्फन्ध व्मिस्थाको दपा १५ को (४) फभोस्जभ प्राविधधक कभमचायी कयायभा याख्न ेप्रमोजनका राधग मो काममविधध 
स्स्िकृत गयी रागू गरयएको छ ।  

(२)कामामरमरे देहामको सेिा सॉग सम्फस्न्धत प्राविधधक कभमचायी मस काममविधध फभोस्जभ अिधध तोकी कयायभा याख्न सक्नेछ : 

(क) ईस्न्जधनमरयङ्ग सेिासॉग सम्फस्न्धत  

(ख) कृवष सेिासॉग सम्फस्न्धत  

(ग) ऩश ुसेिासॉग सम्फस्न्धत  

(घ) िन सेिासॉग सम्फस्न्धत 

(ङ) स्िास््म सेिासॉग सम्फस्न्धत 

(च) विविध सेिासॉग सम्फस्न्धत 

(छ) अन्म कुनै प्राविधधक सेिासॉग सम्फस्न्धत 

(ज) विशेष काममक्रभको हकभा काममक्रभभा व्मिस्था बएको कभमचायी  
(झ) सयसपाईकताम, कामामरम सहमोगी, फगैँचे कुक य हरकुा सिायी चारक आठद। 

४. छनौट सम्फस्न्ध व्मिस्था :दपा ३ फभोस्जभका प्राविधधक कभमचायी कामामरमरे कयायभा याख्न ेप्रमोजनको राधग सूचीकयण तथा 
छनौट सम्फस्न्ध व्मिस्था देहाम फभोस्जभ हनुेछ : 

(१) प्राविधधक कभमचायीको अनसूुची – १ फभोस्जभ स्स्िकृत कामम विियण फभोस्जभ ऩद िा सेिा ऺेत्र तथा सम्फस्न्धत सेिा 
सभहुको मोग्मता , ऩारयश्रधभक, सेिाशतम सभेत तोकी सम्फस्न्धत कामामरमको सूचनाऩाटी , िेबसाईट तथा अन्म कुनै सािमजधनक 
स्थरभा अनसूुची – २ फभोस्जभको ढाॉचाभा कस्म्तभा १५ ठदनको सूचना प्रकाशन गनुमऩनेछ । 

(२) आिेदन पायाभको नभूना अनसूुची – ३ फभोस्जभ हनुेछ । आिेदन दस्तूय गाउॉऩाधरकाफाट धनधामयण बए फभोस्जभ हनुेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ ऩनम आएका आिेदनहरु देहाएको आधायभा दपा ५ को सभेत भूल्माल्कन गयी सचुीकृत गनुमऩनेछ :  

क. शैस्ऺक मोग्मता फापत – २० (फीस) अॊक 

न्मूनतभ शैस्ऺक मोग्मताको रब्धाक प्रधतशत िाऩतको अक धनधामयण गदाम देहामको सतु्रको प्रमोग गयी गरयनेछ ।  

न्मूनतभ शैस्ऺक मोग्मताको प्राप्त रब्धाक प्रधतशत*२० 

१०० 

तय अक धनधामयण गदाम सी .स्ज.वऩ.ए. भा रब्धाक हनुेहरुको हकभा सम्फस्न्धत विश्वविद्यारमरे धनधामयण गयेको प्रधतशतका 
आधायभा य सम्फस्न्धत विश्वविद्यारमरे सी .स्ज.वऩ.ए. को प्रधतशत धनधामयण नगयेको बएभा धत्रबिुन विश्वविद्यारमको 
सी.स्ज.वऩ.ए.का राधग धनधामयण गयेको प्रधतशतका आधायभा गनुमऩनेछ । 

ख. कामम अनबुि िापत – १० (दश) अॊक (प्रधत िषम २ अॊकको दयरे, प्रभास्णत विियण सॊरग्न बएको हनुऩुने ) । 

ग. भाधथल्रो शैस्ऺक मोग्मता फापत – १० (दश) अॊक 

भाधथल्रो शैस्ऺक मोग्मताको रब्धाक प्रधतशत िाऩतको अक धनधामयण गदाम देहामको सतु्रको प्रमोग गयी गरयनेछ ।  

भाधथल्रो शैस्ऺक मोग्मताको प्राप्त रब्धाक प्रधतशत*१० 

१०० 

घ. स्थानीम िाधसन्दाराई देहाम फभोस्जभ – १० (दश) अॊक  

१. धसगास गाउॉऩाधरकाको िाधसन्दा बएभा – १० (दश) अॊक 

२. फैतडी स्जल्राको िाधसन्दा बएभा – ५ (ऩाच) अॊक 

३. सदूुयऩस्िभ प्रदेशको िाधसन्दा बएभा – २ (दईु) अॊक 

ङ. धरस्खत ऩयीऺा िाऩत – १०० (एक सम) अॊक  

रोकसेिा आमोगरे धनधामयण गये फभोस्जभको ऩाठ्यक्रभ अनसुाय िस्तगुत प्रश्न सोधधनेछ । 

च. अन्तिामतामभा अधधकतभ –२० अॊक ।  

मस अनसुाय अॊक प्रदान गदाम न्मूनतभ ८ (आठ) य अधधकतभ १४ (चौद्य) को सीभाधबत्र यही प्रदान गनुमऩनेछ । 
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(४) उऩदपा (१) फभोस्जभ  आिेदन भाग गदाम (इस्न्जधनमरयङ्ग , स्िास््म तथा ऩश ुस्चवकत्सा रगाएतका अन्म ऺेत्र) का राधग 
आिश्मक ऩने व्मिसामीक प्रभाणऩत्र (राइसेन्स) प्राप्त गयेका व्मस्क्तरे भात्र आिेदन ठदन सक्नेछन ्। 

(५) उऩदपा (३) भा जेसकैु रेस्खएको बएताऩधन हरकुा सिायी चारक, सयसपाईकताम, िगैचे य कामामरम सहमोधग आठद कयायभा 
याखदा अन्तिामताम  भातै्र धरएय याख्न सवकनेछ । मस प्रमोजनको राधग अन्तिामताम अधधकतभ २० अॊकको हनुेछ । मस 
अनसुाय अॊक प्रदान गदाम न्मूनतभ ८ (आठ) य अधधकतभ १४ (चौद्य) को सीभाधबत्र यही प्रदान गनुमऩनेछ ।  

तय कामामरम सहमोगीको हकभा देहाम फभोस्जभ गरयनेछ । 

क. शैस्ऺक मोग्मता फापत – १० (दश) अॊक 

न्मूनतभ शैस्ऺक मोग्मताको रब्धाक प्रधतशत िाऩतको अक धनधामयण गदाम देहामको सतु्रको प्रमोग गयी गरयनेछ ।  

न्मूनतभ शैस्ऺक मोग्मताको प्राप्त रब्धाक प्रधतशत*१० 

१०० 

तय अक धनधामयण गदाम सी .स्ज.वऩ.ए. भा रब्धाक हनुेहरुको हकभा सम्फस्न्धत विश्वविद्यारमरे धनधामयण गयेको प्रधतशतका 
आधायभा य सम्फस्न्धत विश्वविद्यारमरे सी .स्ज.वऩ.ए. को प्रधतशत धनधामयण नगयेको बएभा धत्रबिुन विश्वविद्यारमको 
सी.स्ज.वऩ.ए.का राधग धनधामयण गयेको प्रधतशतका आधायभा गनुमऩनेछ । 

ख. कामम अनबुि िापत – २० (दश) अॊक (प्रधत िषम ४ अॊकको दयरे, प्रभास्णत विियण सॊरग्न बएको हनुऩुने ) । 

ग. स्थानीम िाधसन्दाराई देहाम फभोस्जभ – २० (फीस) अॊक  

४. धसगास गाउॉऩाधरकाको िाधसन्दा बएभा – २० (फीस) अॊक 

५. फैतडी स्जल्राको िाधसन्दा बएभा – १० (दश) अॊक 

६. सदूुयऩस्िभ प्रदेशको िाधसन्दा बएभा – ५ (ऩाॉच) अॊक 

घ. धरस्खत ऩयीऺा िाऩत – ३० (एक सम) अॊक  

प्रधत प्रश्न २ अकबायका दयरे १५ िटा िस्तगुत प्रश्न सोधधनेछ । 

ङ. अन्तिामतामभा अधधकतभ –२० अॊक ।  

अॊक प्रदान गदाम न्मूनतभ ८ (आठ) य अधधकतभ १४ (चौद्य) को सीभाधबत्र यही प्रदान गनुमऩनेछ । 

 

५. छनौट सभधत: (१) भाग ऩद सॊखमाका आधायभा काममविधधको दपा (४) को उऩदपा (३) य (५) फभोस्जभको उच्चतभ अॊक 
प्राप्त गयेका उभेदिायराई प्रायस्म्बक छनौट गयी धरस्खत ऩयीऺा तथा अन्तिामताम सभेत धरई अस्न्तभ नधतजा प्रकाशन सभेत गयी 
सम्झौताका राधग धसपारयस गनम देहामको देहामको छनौट सधभधत यहनेछ।  

क) प्रभखु प्रशासवकम अधधकृत िा धनजरे तोकेको अधधकृतस्तयको कभमचायी – सॊमोजक 

ख) विषम विऻको रुऩभा सयकायी सेिाको अधधकृत स्तयको कभमचायी – सदस्म  

ग) गाउॉऩाधरकाको विषमगत शाखा प्रभखु िा प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे तोकेको कभमचायी –सदस्म  

घ) सधभधतरे आिश्मकता अनसुाय अन्म कभमचायी िोराउन सक्नेछ । 

६. सूचीकयण, धरस्खत ऩयीऺा य अन्तिामतामको विियण प्रकाशन गने : 
(१) दपा ४ फभोस्जभ धरस्खत ऩयीऺा य अन्तिामताम ऩयीऺा फाहेकको अक दपा ५ फभोस्जभको सधभधतरे धनधामयण गयी धरस्खत 

ऩयीऺाका राधग सफैबन्दा फढी अॊक प्राप्त गने उम्भेदिायहरुभध्मेफाट भाग ऩद सङ्खखमाको ५ गणुा सङ्खखमाभा 
उम्भेदिायहरु छनौट गनुमऩनेछ । 

(२) सूचीकयण गरयएका उम्भेदिायहरुको सूची सवहत धरस्खत ऩयीऺाको धभधत सभम य स्थान सभेत तोकी सूचना प्रकाशन गने 
य सोको जानकायी ईभेर टेधरपोन िा एसएभएस भापम त उम्भेदिायहरुराई गयाउनऩुनेछ । 

(३) धरस्खत ऩयीऺाभा साभेर बएका उम्भेदिायहरुरे ४० प्रधतशत अक अधनिामम रुऩभा प्राप्त गनुमऩनेछ । सो अनसुाय अक प्राप्त 
नगने उम्भेदिायहरुराई अन्तिामतामभा सहबागी गयाईनेछैन । धरस्खत ऩयीऺाको अक धसरफन्दी गयी गोप्म रुऩभा याखी 
अन्तिामताम सभाप्त बैसकेऩधछ भात्र खोल्नऩुनेछ । 
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(४) धरस्खत ऩयीऺा य अन्तिामताम ऩयीऺाफाट प्राप्त बएको प्राप्ताक जोडी सफैबन्दा फढी अक प्राप्त गने उम्भेदिायहरुराई दपा ५ 
फभोस्जभको सधभधतको धसपारयसको आधायभा कामामरमरे उम्भेदिायहरुको योर नम्फय , नाभ थय , ठेगाना , काभ गनम 
तोवकएको शाखा आठद सभेत उल्रेख गयी मोग्मताक्रभ अनसुाय अस्न्तभ नधतजा प्रकाशन गनुमऩनेछ । 

(५) उऩदपा २ फभोस्जभ नधतजा प्रकाशन गदाम ऩद सॊखमा बन्दा दोब्फय सॊखमाभा िैकस्ल्ऩक उभेदिायहरुको सूची सभेत 
प्रकाशन गनुमऩनेछ य धसपारयस बएका उम्भेदिायहरुको सूची सूचना ऩाटीभा सभेत टाॉस गनुमऩनेछ ।तय आिेदन नै कभ 
ऩयेको अिस्थाभा कभ उम्भेदिाय सूचीकयण गनम मस दपारे फाधा गने छैन ।  

(६) उऩदपा १ फभोस्जभका मोग्मताक्रभभा यहेका उम्भेदिायराई धछटो सञ्चाय भाध्मभफाट जानकायी गयाउन ुऩनेछ ।  

७. करार गरे्न:  

(१) कामामरमरे सूचीकृत गयेका भखुम उम्भेदिायराई ७ (सात) ठदनको म्माद ठदई कयाय गनम सूचना ठदनऩुनेछ । 

(२) उऩदपा १ फभोस्जभको अिधधधबत्र कयाय सम्झौता गनम आउने सूचीकृत उम्भेदिायसॉग कामामरमरे अनसूुची –१ 
फभोस्जभको काममविियण सवहत अनसूुची –४ फभोस्जभको ढाॉचा कयाय गनुमऩनेछ । उक्त अिधध धबत्र सम्ऩकम  याख्न 
नआएभा क्रभश: िैकस्ल्ऩक उम्भेदिायराई सूचना ठदई कयाय गनम सवकनेछ । 

(३) कुनै सेिा,सभहु य ऩदको राधग कभमचायी सेिा कयायभा धरन ुऩयेको खण्डभा मस अस्घ १ िषमको अिधीधबतै्र उही सेिा, 
सभहु य ऩदको राधग सूचना प्रकाशन /विऻाऩन बएको य उक्त विऻाऩनका फैकस्ल्ऩक उम्भेदिायहरु उऩरब्ध यहेको 
खण्डभा ती फैकस्ल्ऩक उम्भेदिाय भध्मे गाउॉ काममऩाधरकाको कामामरमरे कस्म्तभा ७ ठदने सूचना ठदई क्रभ्श 
प्राथधभकताक्रभको आधायभा कयाय सम्झौता गनुमऩनेछ । 

(४) उऩदपा (२) फभोस्जभ कयाय गये ऩिात अनसूुची ५ फभोस्जभको ऩत्र कामामरमरे कभमचायीराई ठदनऩुनेछ । 

(५) उऩदपा (२) फभोस्जभ कामामरमरे कामम विियण ठदॉदा विषमगत शाखा सभेत तोकी काभभा रगाउन ुऩनेछ ।  

(६) मस काममविधध फभोस्जभ कयाय गदाम साभान्मत् आधथमक िषमको श्रािण १ गते देखी अको िषमको असायसम्भका राधग 
भात्र कयाय गनुमऩनेछ । तय उक्त ऩदरे गनुमऩने काभ सभाप्त बएभा िा प्रमाप्त नबएभा िा कामम प्रायम्ब नै नबएको 
अिस्थाभा स्थानीम तहरे काभको फोझ य अिधध हेयी कयायको अिधध घटाउन सक्नेछ । 

(७) उऩदपा (५) फभोस्जभ एक आधथमक िषमको धनम्ती सेिा कयायभा धरएको व्मस्क्तराई ऩनु : अको िषमको राधग सेिा 
कयायभा धरन ुऩयेभा ऩनु : ऩरयऺण , छनौट य शरुु कयाय सयह भाधन सम्झौता गरयनेछ । 

(८) कभमचायीरे स्िेच्छारे कयाय धनयन्तयता गनम नचाहेभा कस्म्तभा १ एक भवहना अगाडी कामामरमभा धरस्खत रुऩभा 
जानकायी गयाउन ुऩनेछ ।मसयी जानकायी नगयाई कयाय अन्त गयी काभ छोडेभा त्मस्तो व्मस्क्तराई ऩनु : कयायभा 
काभ गने अिसय ठदइने छैन । 

(९) मस दपा विऩरयतको अिधध उल्रेख गयी िा कयायभा उल्रेख बए बन्दा फढी यकभ बकु्तानी ठदएभा त्मसयी अिधध 
उल्रेख गने िा यकभ बकु्तानी गने कभमचायीको तरि बत्ताफाट कट्टा गयी असरु उऩय गरयनेछ य विबागीम कािामही 
सभेत गरयनेछ । 

८. कामम शतम ऩारयश्रधभक य अिधध : 
(१) मस काममविधध फभोस्जभ सेिा कयाय सम्झौता गरयएका कभमचायीको भाधसक ऩारयश्रधभक सम्फस्न्ध तह िा ऩदको शरुु तरि 

स्केरभा नफढ्ने गयी गाउॉ काममऩाधरकाको धनणमम फभोस्जभ हनुेछ । स्थानीम बत्ता ऩाउने स्थानभा नेऩार सयकायको 
दययेट फभोस्जभ कयायभा उल्रेख बए अनसुाय स्थानीम बत्ता उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ ।  

(२) कामामरमरे कामम विियणभा उल्रेख बए फभोस्जभ प्रगतीको स्थरगत िा िस्तगुत प्रधतिेदनको आधायभा कामम सम्ऩादन 
अनसुाय कयायभा उल्रेख गयी भ्रभण बत्ता िा वपल्ड बत्ता उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

तय कयाय सम्झौताभा उल्रेख नगरयएको भ्रभण बत्ता , वपल्ड बत्ता िा अन्म बत्ता उऩरब्ध गयाउन सवकने छैन । 

(३) कामामरमरे कयायका प्राविधधक कभमचायीको ऩारयश्रधभक बकु्तानी गदाम धनजरे भवहनाबयी गयेको काभको विियण ( Time 

Sheet) सवहतको प्रधतिेदन तमाय गनम रगाई सम्फस्न्धत विषमगत शाखाको धसपारयसको आधायभा भात्र बकु्तानी गनुम 
ऩनेछ । 



कयायभा प्राविधधक कभमचायी व्मिस्थाऩन गने सम्फन्धी काममविधध , २०७९ 

(४) मस काममविधध फभोस्जभ कभमचायीरे कयायभा काभ गयेकै आधायभा ऩधछ कुनै ऩधन ऩदभा अस्थामी िा स्थामी धनमकु्ती 
हनुाका राधग कुनै ऩधन दाफी गनम ऩाउने छैन ।  

(५) उऩदपा (१) फभोस्जभ कयाय गदाम काभ शरुु गने धभधत य अन्त्म गने धभधत सभेत उल्रेख गनुमऩनेछ । तय त्मस्तो 
कयायको अिधध एक ऩटभा एक (१) िषम बन्दा फढी हनुे छैन । 

९. कयाय सभाप्ती :  
(१) मस काममविधध फभोस्जभ कयाय गयीएको ऩद िा दयिन्दीभा नेऩारको सॊविधान फभोस्जभ कभमचायी सभामोजन बई खवटई आएभा 

त्मस्तो व्मक्तीको कयाय स्ित: अन्त्म हनुेछ । 

(२) कयाय सम्झौता गयीएको कभमचायीरे कामम सन्तोषजनक नबएको बधन काममयत विषमगत शाखा िा कामामरमरे धसपारयस गयेभा 
अध्मऺरे आिश्मक छानविन गनम रगाई सपाईको भौका ठदई कामामरमरे जनुसकैु अिस्थाभा कयायफाट हटाउन सवकनेछ ।  

१०. ज्मारादायीभा काभ गनम रगाउन सवकने्  
(१) देहाम फभोस्जभको अिस्थाभा कुनैऩधन कभमचायीराई गाउॉकामममाधरकाको स्िीकृधत धरई प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे 

ज्मारादायीभा काभ रगाउन सवकनेछ । 

(क) कामामरमभा तत्कार सो ऩदरे गने कभमचायी नबई काममसम्ऩादनभा फाधा आएकोभा, 
(ख) सो ऩदको राधग धनमसु्क्त हनुे अिधधबयको राधग तरि बत्ता रगामतका खचमभा फजेट व्मिस्था बएको अिस्थाभा, 

(२) उऩदपा १ फभोस्जभ काभभा रगाउदा १ िषमबन्दा फढी अिधधका राधग धनयन्तय काभभा रगाउन ऩाईनेछैन । 

(३) मस्ता कभमचायीरे काभकाज गने ऩत्रभा तोवकएको फाहेकका सेिा सवुिधा ऩाउनेछैनन ्। सो प्रमोजनका राधग डोय हाॉस्जयी 
सम्फस्न्धत शाखा प्रभखुरे धसपारयस गयी प्रभास्णत गयाई ऩेश गनुमऩनेछ । 

(४) मस दपा फभोस्जभ कभमचायीराई काभभा रगाउन दयफन्दी आिश्मक हनुे छैन ।तय फजेट विधनमोजन बएको हनुऩुनेछ ।  

११. विविध :मस काममविधध कामामन्िमन क्रभभा थऩ व्मिस्थाऩन गनुम ऩयेभा मस काममविधध तथा प्रचधरत कानूनसॉग नफास्झने गयी 
गाउॉऩाधरकारे आिश्मक धनणमम गनम सक्नेछ । 
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अनसूुची –१ 

(फुॉदा ४. १ सॉग सम्फस्न्धत काममविियणको ढाॉचा ) 

धसगास गाउॉकाममऩाधरकाको  कामामरम  

गजे, फैतडी  

कामम विियणको नभनुा : 

कभमचायीको ऩद नाभ :                                                                                     काभ गनुमऩने स्थान : 

कभमचायीको नाभ :                                                                         प्रधतिेदन ऩेश गनुमऩने अधधकायी : 

सऩुरयिेऺक : 

कामम विियण : 

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 

८. 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची – २ 
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(फुॉदा ४. १ सॉग सम्फस्न्धत आिेदनको ढाॉचा ) 

धसगास गाउॉकाममऩाधरकाको  कामामरम 

गजे, फैतडी 

                         प्रदेश नॊ ७ नेऩार 

 

१. कयायभा सेिा धरने सम्फस्न्ध सूचना सूचना प्रकाशन धभधत २०७   /     / 

 

मस गाउॉऩाधरकाको राधग ……………………………………….(विषमगत शाखा) भा यहने गयी …………………………………………. ऩदको रुऩभा 
देहामको सॊखमा य मोग्मता बएको प्राविधधक कभमचायी कयायभा याख्न ुऩने बएकारे मोग्मता ऩगुेका नेऩारी नागयीकहरुरे मो सूचना 
प्रकास्शत बएको धभधतरे १५ ठदन धबत्र ठदनको २ :०० फजेसम्भ याजस्ि धतयेको यधसद सवहत दयखास्त ठदन हनु सम्फस्न्धत सफैको राधग 
मो सूचना प्रकाशन गयीएको छ । मसको पायाभ , दयखास्त दस्तूय , कामम विियण , ऩारयश्रधभक, सेिा शतमहरु सवहतको विस्ततृ विियण 
कामामरमफाट िा िेिसाईटफाट www. …….. फाट उऩरब्ध हनुेछ । 

नाभ थय ऩद सॊखमा 
   

   

 
२. शैस्ऺक मोग्मता य अनबुि :  

१. नेऩारी नागरयक । 

२. न्मनुतभ मोग्मता ( नेऩार सयकायफाट भान्मता प्राप्त विश्वविद्यारमफाट …………………………..भा …………………………………..  
य गयेको । 

३. अनबुिको हकभा ………………………….उतीणम गयी सम्फद्ध काममभा कस्म्तभा …………………. िषमको कामम अनबुि बएको ।  

४. ……..िषम उभेय ऩयुा बई ………..िषम ननाघेको हनुऩुने । 

५. …………………………….. काउस्न्सरभा दताम बएको प्रभाणऩत्र । 

६. अन्म प्रचधरत कानूनद्धाया अमोग्म नबएको ।  

३. दयखास्तभा सॊरग्न गनुमऩने कागजात :  उम्भेदिायको व्मस्क्तगत विियण , शैस्ऺक मोग्मताको प्रभास्णत प्रधतधरवऩ , नेऩारी 
नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रभास्णत प्रधतधरवऩ , अनबुिको प्रभास्णत प्रधतधरवऩतथा प्रचरीत नेऩार कानून फभोस्जभ विधबन्न 
काउस्न्सर िा ऩरयषद् िा अन्मभा दताम बएको प्रभास्णत प्रधतधरवऩ सॊरग्न हनुऩुनेछ । ऩेश गरयने सफै प्रधतधरवऩको ऩछाडी 
उम्भेदिाय स्िमॊभरे हस्ताऺय गयी प्रभास्णत गने । 

 

अनसूुची – ३ 

 (फुॉदा ४.सॉग सम्फस्न्धत दयखास्त पायाभको ढाॉचा)  

हाऱसाऱै खिचेको 
पासपोर्ट साईजको परैु 
मुिाकृति देखिरे्न 
फोर्ो यहाॉ र्ास्रे्न र 
फोर्ो र फाराममा 
परे्न गरी उम्मेदवारऱे 
दस्ििि गरे्न  
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धसगास गाउॉकाममऩाधरकाको कामामरम  

गजे, फैतडी  

प्रदेश नॊ ७ नेऩार  

कयायको राधग दयखास्त पायाभ  

 

(क) िैमस्क्तक विियण :  

 नाभ थय: देिनागयीभा  

अॊग्रसे्ज ठुरो अऺयभा  धरङ्ग: 

नागरयकता नॊ : जायी गने स्जल्रा: धभधत: 

स्थामी ठेगाना स्जल्रा: गा.ऩा./न.ऩा: ग)िडा नॊ: 
 घ)टोर भागम/घय नॊ: पोन नॊ: 
ऩत्राचाय गने ठेगाना: ईभेर : 

फाफकुो नाभ थय: जन्भ धभधत: ईस्स्ि सॊितभा: 
फाजेको नाभ थय : हारको उभेय:                    िषम:                  भवहना: 

(ख) शैस्ऺक मोग्मता /ताधरभ (दयखास्त पायाभ बयेको ऩदको राधग चाहीने आिश्मक न्मनुतभ शैस्ऺक मोग्मता/ ताधरभ भात्र 
उल्रेख गने ) 

(ग) अनबुि 
सम्फस्न्ध विियण 

का
माम
र
म 

ऩ
द 

से
िा
 
स
भु
ह
 
उ
ऩ
स
भु
ह 

शे्र
स्ण
 
त
ह 

स्था
मी
 
अ
स्था
मी
 
क
या
य 

अ
ि
धध 

दे
खी 

स
म्भ 

       

       

भैरे मस दयखास्तभा खरुाएका सम्ऩूणम विियणहरु सत्म छन । दयखास्त फझुाएको ऩदको सूचनाको राधग अमोग्म ठहयीने िा कुनै कुया 
ढाॉटे िा रकुाएको ठहयीएभा प्रचरीत कानून फभोस्जभ सहनेछु/फझुाउनेछु ।उम्भेदिायरे ऩारना गने बधन प्रचधरत कानून तथा मस 
दयखास्त पायाभका ऩषृ्ठहरुभा उल्रेस्खत सफै शतम तथा धनमभहरु ऩारना गनम भन्जयु गदमछु । साथै कयायभा उल्रेस्खत शतमहरु 

आिश्मक न्मनुतभ 
मोग्मता 

विश्वविद्यारम /फोडम 
/ताधरभ ठदने सॊस्था 

शैस्ऺक उऩाधध 
/ताधरभ 

सॊकाम शे्रस्ण/ प्रधतशत  भूर विषम 

शैस्ऺक मोग्मता      

     
ताधरभ      
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ऩूणमरुऩभा ऩारना गनेछु य कयायको सभमबन्दा अगािै कयायको अन्त्म गदाम कस्म्तभा ३ भवहना ऩूिम सूचना ठदई कामामरमभाधनिेदन 
ठदनेछु ।  

उम्भेदिायको ल्माप्चे सहीछाऩ उम्भेदिायको दस्तखत 

दामाॉ फाॉमा 
  

धभधत: 

कामामरमरे बने : 

यधसद /बौचय नॊ: योर नॊ: 
दयखास्त अस्स्िकृत बए सोको कायण : 

दयखास्त रुज ुगनेको  

नाभ: 

 

दस्तखत: 

 

धभधत: 

दयखास्त स्स्िकृत/अस्स्िकृत गनेको 
नाभ: 

 

दस्तखत: 

 

धभधत: 

 

द्रष्टव्म :  दयखास्त साथ सूचनाभा उल्रेस्खत रगामत धनम्नधरस्खत कागजातहरु अधनिामम रुऩभा उम्भेदिाय अपैरे प्रभास्णत गयी ऩेश 
गनुमऩनेछ । 

(१) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ , (२) सभकऺता य सम्फद्ध आिश्मक ऩनेभा सो को प्रधतधरवऩ , (३) न्मनुतभ 
शैस्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र य चारयधत्रक प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ , (४)प्राविधधक कामम ( इस्न्जधनमरयङ्ग , स्िास््म , तथा ऩश ु
स्चवकत्सा रगाएतका अन्म ऺेत्र ) का राधग आिश्मक ऩने व्मिसामीक प्रभाणऩत्र (राईसेन्स) को प्रधतधरवऩ , ताधरभ य 
अनबुि आिश्मक ऩनेभा सो सभेतको प्रधतधरवऩ आठद । 
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अनसूुची –४ 

(फुॉदा ७ सॉग सम्फस्न्धत कयाय सम्झौताको ढाॉचा) 

कयाय सम्झौता  

धसगास गाउॉ काममऩाधरकाको कामामरम (मसऩधछ ऩवहरो ऩऺ बधनएको) य ………………….स्जल्रा ……………….गाउॉऩाधरका िडा 
नॊ …… फस्ने श्री ……………………………………………(मसऩधछ दोस्रो ऩऺ बधनएको) का फीच धसगास गाउॉऩाधरकाको 
……………………………………………………..को काभकाज गनम गयाउन धभधत २०७   /   /को धनणमम अनसुाय देहामका कामम 
/शतमको अधधनभा यही दोस्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई सेिा उऩरब्ध गयाउन भञ्जुय बएकारे मो कयायको सम्झौता गयी एक/एक 
प्रधत अऩसभा फसु्झ धरमौँ ठदमौँ:  
 

(१)  काभकाज सम्फन्धभा :  दोस्रो ऩऺरे आपुराई तोवकएको सॊरग्न कामम विियण अनसुायको कामम ऩवहरो ऩऺरे तोकेको 
सभम य स्थानभा उऩस्स्थत बई गनुमऩनेछ य आिश्मकताअनसुाय थऩ काभ गनुम ऩनेछ ।  

(२) काभ गनुमऩने स्थान ……………………………………………………………………………………………………………. । 

(३) कयायभा काभ गये िाॉऩत ऩाउने ऩारयश्रधभक : प्रत्मेक भवहना व्मधतत बएऩछी , ऩवहरो ऩऺरे दोस्रो ऩऺराई भाधसक रुऩभा 
रु.  ………………….. ( अऺरुवऩ रु ……………………………………………….उऩरब्ध गयाउनेछ । 

(४) आचायणको ऩारना : दोस्रो ऩऺरे धसगास गाउॉऩाधरकाको प्रचधरत कानूनभा व्मिस्था बएका आचायण तथा अनशुासन 
सम्फस्न्ध व्मिस्थाहरु ऩारना गनुमऩनेछ । 

(५) विदा : दोस्रो ऩऺराई सािमजधनक विदा फाहेक अन्म कुनै ऩधन वकधसभको विदा उऩरब्ध हनुे छैन । साथै कामामरमको 
राधग आिश्मक ऩयेको खण्डभा विदाको ठदनभा ऩधन सेिा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । मसयी सािमजधनक विदाको ठदनभा 
कामामरमभा काभ रगाए फाऩत भाधसक कयाय यकभको दाभासाहीरे यकभको दोस्रो ऩऺराई ठदईनेछ ।  

(६)  कामामरम सम्ऩस्त्तको सयुऺा :  दोस्रो ऩऺरे कामामरमको चर अचर सम्ऩस्त्तको नोक्सानी िा वहनाधभना गयेभा सो को 
ऺधतऩूधतम िा हाधन नोक्सानीको धफगो दोस्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई ठदन ुऩनेछ ।  

(७) गोप्मता :  दोस्रो ऩऺरे कामामरमको कागजऩत्र धनस्ज साभान एिभ गोप्म कुया िा कागजात कुनै अनाधधकृत व्मक्ती िा 
देशराई उऩरब्ध गयाएको प्रभास्णत बएभा दोस्रो ऩऺराई कयायफाट हटाई सोफाट बएको हाधन नोक्सानीको ऺधतऩूती  
दोस्रो ऩऺफाट बयाईनेछ  य कारो सूचीभा सभेत यास्खनेछ । 

(८) कयाय अिधध : मो कयाय २०७   /   /देखी राग ुबई २०७…….असाय …….सम्भको राधग हनुेछ । 

(९) कामम सम्ऩादन भूल्माकन : ऩवहरो ऩऺरे दोस्रो ऩऺको कामम सम्ऩादन भूल्माॊकन गने य सो भूल्माॊकन गदाम सारिसारी 
धनयन्तयता ठदन उऩमकु्त देस्खएभा काममविधधको दपा ९ फभोस्जभ कयाय धनित अिधधको राधग थऩ हनु सक्नेछ ।  

(१०) ऩारयश्रधभक कट्टी य कयाय सेिाको शतमको अन्त्म : दोस्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई रगाताय ७ (सात) ठदन बन्दा फढी 
उक्त सेिा उऩरब्ध नगयाएभा , सन्तोषजनक सेिा ठदन नसकेभा अनऩुस्स्थत यहेको अिधधको ऩारयश्रधभक दाभासावहरे कट्टी 
गरयनेछ य सो बन्दा फढी सेिा नगयेभा स्ित : मो सम्झौता ऩवहरो ऩऺरे यद्ध गयी अको व्मिस्था गनम फाधा ऩने छैन । 
दोस्रो ऩऺरे शारयरयक रुऩभा अस्िस्थ बई िा अन्म कुनै कायणरे सेिा ठदन असभथम बएभा िा काभ सन्तोषजनक नबएभा 
िा आचयण सम्फस्न्ध कुयाहरु फयाफय उल्रघॊन गयेभा दोस्रो ऩऺसॊगको सम्झौता यद्ध गनम सक्नेछ य धनजको सट्टा अको 
व्मक्ती कयायभा यास्ख काभ रगाउन फाधा ऩने छैन ।  

(११) दािी नऩगु्ने : दोस्रो ऩऺरे मस कयाय फभोस्जभ काभ गयेकै आधायभा ऩछी कुनै ऩधन ऩदभा अस्थामी िा स्थामी 
धनमकु्ती हनुका राधग दावि गनम ऩाउने छैन/गने छैन । 
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(१२) प्रचधरत कानून रागू हनुे :  मस सम्झौताभा उल्रेख नबएको कुया प्रचधरत नेऩार कानून फभोस्जभ हनुेछ । 

गाउॉऩाधरकाको तपम फाट :                                                      दोस्रो ऩऺ (कयाय गने व्मक्ती): 

हस्ताऺय:                                                                                                   हस्ताऺय: 

नाभ:                                                                                                           नाभ: 

ऩद:                                                                                                            ठेगाना: 

कामामरमको छाऩ : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची – ५ 

(फुॉदा ७.२ सॉग सम्फस्न्धत कयाय सूचना ऩत्रको ढाॉचा) 
धसगास गाउॉकाममऩाधरको कामामरम  

गजे, फैतडी  

प्रदेश नॊ. ७ नेऩार 
चॊ.नॊ. …………….                                                                                                              धभधत : ……………… 

ऩ. सॊ. नॊ. ……………….. 
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विषम : कयाय सम्फन्धभा । 

 

तऩाईराई धभधत २०७   /   / धनणममानसुाय सूचीकयण गरयए फभोस्जभ ……………………………….. (ऩदको नाभ िा काभ ) 
का राधग मसैसाथ सॊरग्न कयाय (सम्झौता) फभोस्जभ धभधत २०७  // देखी  २०७//     सम्भ कयायभा यास्खएको हुॉदा 
सॊरग्न काममशतम अनरुुऩ आफ्नो काभ ईभान्दायीऩूिमक य व्मसामीक भूल्म भान्मता अनरुुऩ गनुमहनु जानकायी गयाइन्छ ।  

साथै आफ्नो काभ कतमव्म ऩारना गदाम मस गाउॉऩाधरकाको कभमचायीरे ऩारना गनुमऩने आचाय सॊवहता य आचयणको सभेत 
ऩरयऩारना हनु जानकायी गयाइन्छ।  

 

……………………………………….. 

प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत 

फोधाथम : 

श्री आधथमक प्रशासन शाखा : प्रभास्णत हास्जय / Time Sheet सवहतको प्रधतिेदनका आधायभा सम्झौता फभोस्जभको यकभ 
भाधसक रुऩभा उऩरब्ध गयाउनहुनु । 

श्री प्रशासन शाखा : हास्जयीको व्मिस्था हनु । 

श्री ……….नॊ. िडा कामामरम,………………………………………………………..  । 

आऻारे 

किीन्द्र प्रसाद ओझा 
प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत 


